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  العظيم القرآن تفسير

 كثير ابن تفسير
 ھـ 774 عام والمتوفي ھـ 700   عام المولود الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو
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  تفسير القرآن العظيم

  الخامسالمجلد 

  تتمة تفسيرسورة الزمر

 ُتْشَعث ولم ، أبدا بعدھا أبشارھم ُتَغير فلم ، مالنعي نضرة عليھم فجرت ، منھا فتطھروا إحداھما إلى فعمدوا
 ما فأذھبت ، منھا فشربوا ، بھا أمروا كأنما األخرى إلى عمدوا ثم ، بالدھان دھنوا كأنما ، بعدھا أبدا أشعارھم

 ُخلُوَھاَفادْ  ِطْبُتمْ  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ { :  الجنة) 1( أبواب على المالئكة وتلقتھم ، قذى أو أذى من بطونھم في كان
 هللا أَعد قد ، أَْبِشر:  الغيبة من جاء بالحميم الولدان) 2( فعل ، به يطيفُون صاحبھم غلمان كل ويلقى. }َخالِِدينَ 

 من أزواجه إلى غلمانه من غالم وينطلق:  وقال. وكذا كذا الكرامة من لك هللا أعد قد ، وكذا كذا الكرامة من لك
 حتى الفرح فيستخفھن. نعم:  فيقول ؟ رأيته أنت:  فيقلن -  الدنيا في باسمه - فالن ھذا:  فيقول ، العين الحور
. مبثوثة وزرابي ، موضوعة وأكواب ، مصفوفة بنمارق ھو فإذا فيجيء:  قال. الباب) 3( أَسُكفَّة إلى تخرج
] وأبيض[ روأصف وأخضر أحمر بين ، اللؤلؤ جندل على أسس قد ھو فإذا ،) 4( بنيانه تأسيس إلى ينظر ثم: قال

. البرق لمثل إنه ، ببصره يذھب أن أللمَّ  ، له قدره هللا أن فلوال ، سقفه إلى طرفه يرفع ثم. لون كل ومن ،) 5(
َِّ  اْلَحْمدُ { :  يقول ثم ، أرائكه من أريكة على يتكئ ثم ، العين الحور من أزواجه إلى ينظر ثم  لَِھَذا َھَداَنا الَِّذي ِ
ا َوَما ُ  َھَداَنا أَنْ  لَْوال ِديَ لَِنْھتَ  ُكنَّ  .اآلية] 43:  األعراف[}  هللاَّ

:  قال البجلي جعفر بن) 6( مسلمة حدثنا ، الّنْھِدي إسماعيل بن مالك غسان أبو حدثنا أبي ، حدثنا:  قال ثم
 ، موسل عليه هللا صلى هللا رسول عند يوم ذات كان ، عنه هللا رضي ، عليا إن:  يقول البصري معاذ أبا سمعت
 -  ُيْؤتون:  أو - ُيْسَتقبلون قبورھم من خرجوا إذا إنھم بيده ، نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى) 7( النبي فقال
 إلى فينتھون ، البصر مد منھا خطوة كل يتألأل نور نعالھم شراك ، الذھب رحال وعليھا ، أجنحة لھا بنوق
 ، األخرى من ويغتسلون ، دنس من بطونھم في ما ُيْغَسلف إحداھما من فيشربون ، عينان أصلھا من ينبع شجرة
 ، الجنة باب - فيأتون:  أو -  فينتھون ، النعيم نضرة عليھم وتجري ، أبدا بعدھا أشعارھم وال أبشارھم تشعث فال
 طنين لھا) 9( فيسمع ،) 8( الصفيحة على بالحلقة فيضربون ، الذھب صفائح على حمراء ياقوتة من حلقة فإذا
:  قال أراه:  مسلمة قال -  له َخرّ  رآه فإذا ، له فيفتح َقّيمھا فتبعث ، أقبل قد زوجھا أن حوراء كل فيبلغ ، ليع يا

 الحوراء فتستخف ، أثره ويقفو فيتبعه. بأمرك ُوكِّْلتُ  ، َقيمك أنا فإنما ، رأسك ارفع:  فيقول - ) 10( ساجًدا
 ال التي الخالدة وأنا ، حبك وأنا ، حبي أنت:  تقول ثم ، هتعتنق حتى والياقوت الدر خيام من فتخرج ، العجلة
 من بيًتا فيدخل". أظعن ال التي المقيمة وأنا ، أسخط ال التي الراضية وأنا ، أبأس ال التي الناعمة وأنا ، أموت
) 11( فيھا ليس ، وأحمر وأخضر أصفر طرائق ، اللؤلؤ جندل على بناؤه ، ذراع ألف مائة سقفه إلى أّسه
 سبعون حشية كل على ، َحْشَية سبعون سرير كل على ، سريرا سبعون البيت في ، صاحبتھا تشاكل ريقةط

 من ليلة مقدار في جماعھا يقضي ، الُحَلل باطن من ساقھا ُمخّ  يرى ، حلة سبعون زوجة كل على ، زوجة
 . ھذه لياليكم

__________ 

 ".باب: " أ في) 1(

 ".مثل: " أ في) 2(

 ".أسفكة: " س في) 3(

 ".بنائه: " أ في) 4(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 5(

 ".سلمة: " أ ، ت في) 6(
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 ".هللا رسول: " ت في) 7(

 ".الصفحة: " س في) 8(

 ".سمع فلو: " أ في) 9(

 ".ساجدا: " والصواب خطأ وھو" ساجد له خر: " ت في) 10(

 ".منھا: :  س ، ت في) 11(

 طعمه يتغير لم لبن من وأنھار - فيه كدر ال ، صاف:  قال -  آسن غير ءما من أنھار ، َتّطرد تحتھم مناألنھار 
 -  بأقدامھم الرجال تعصرھا لم:  قال - للشاربين لذة خمر من وأنھار -  الماشية ضروع من يخرج لم:  قال -

 ، اقاعد شاء وإن ، قائما شاء فإن ، الثمار يستجني. النحل بطون من يخرج لم:  قال - مصفى عسل من وأنھار
 فيأتيه الطعام فيشتھي -] 14:  اإلنسان[}  َتْذلِيال قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ  ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً {  تال ثم - متكئا شاء وإن
 يطير ثم ، شاء األلوان أي ، جنوبھا من فيأكل ، أجنحتھا فترفع - :  قال. أخضر:  قال وربما:  قال - أبيض طير

 شعر من شعرة أن ولو. تعملون كنتم بما أورثتموھا الجنة تلكم ، عليكم سالم:  فيقول ملكال فيدخل ،)1( فيذھب
 ، مرسل وكأنه ، غريب حديث ھذا ".نور في سواًدا معھا الشمس ألضاءت ، األرض ألھل وقعت الحوراء) 2(

 .أعلم وهللا

__________ 

 ".فتذھب تطير ثم: " س في) 1(

 ".شعور: " ت في) 2(

َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ  ِباْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّينَ  َماَلِئَكةَ الْ  َوَتَرى  َربِّ  ِ
 ) 75(اْلَعالَِمينَ 

َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ  بِاْلَحقِّ  ْيَنُھمْ بَ  َوقُِضيَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّينَ  اْلَمالِئَكةَ  َوَتَرى{   اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
)75 ({ 

 في العادل وھو له ويصلح به يليق الذي المحل في ُكال نزل وأنه ، والنار الجنة أھل في حكمه تعالى ذكر لما
 ويمجدونه ، ھمرب بحمد يسبحون ، المجيد عرشه حول من محدقون أنھم مالئكته عن أخبر - يجور ال الذي ذلك

 ؛ بالعدل وحكم ، األمر وقضى ، القضية فصل وقد ، والجور النقائص عن وينزھونه ويقدسونه ويعظمونه) 1(
َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ { :  قال ثم } ِباْلَحقِّ {  الخالئق بين:  أي}  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ { :  قال ولھذا  ونطق:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
 قائل إلى القول يسند لم ولھذا ؛ وعدله حكمه في بالحمد ، العالمين رب  - وبھيمه ناطقه - ) 2( هأجمع الكون
 .بالحمد له َشِھَدت المخلوقات جميع أن على فدل ، أطلقه بل

َِّ  اْلَحْمدُ { :  قوله في بالحمد الخلق افتتح:  قتادة قال َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ِ  بالحمد واختتم] 1:  اماألنع[}  َواألْرضَ  السَّ
َِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ  ِباْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ { :  قوله في  } اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 )4] (وباطًنا ظاھًرا وآخًرا أوال) [3( الحمد و الزمر سورة تفسير آخر

__________ 

 ".ويحمدونه: " أ في) 1(

 ".جميعه: " س ، ت في) 2(

 ".أعلم وهللا: " أ في) 3(

 .س من زيادة) 4(
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 )1( غافر سورة تفسير

 .مكية وھي

 ".حم آل: " يقال وإنما" الحواميم: " يقال أن سيرين بن محمد منھم ، السلف بعض كره قد

 .القرآن ديباج" حم آل: " مسعود بن هللا عبد قال

ً  شيء لكل إن:  عباس ابن وقال  .يمالحوام:  قال أو -" حم آل" القرآن ولَُباب لبابا

 ".العرائس: " لھن يقال كان:  ِكَدام بن ِمْسَعر قال

 وقال) 3". (القرآن فضائل: " كتاب في ، هللا رحمه ، سالم بن القاسم ُعبيد أبو) 2( الَعلم اإلمام كله ذلك روى
 عبيد عن األحوص أبي عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، موسى بن هللا عبيد حدثنا:  َزْنجويه بن ُحميد
 ويتعجب فيه يسير ھو فبينا غيث بأثر فمر منزال ألھله يرتاد انطلق رجل كمثل القرآن مثل إن:  قال) 4( هللا
 إن:  له فقيل وأعجب أعجب فھذا ، األول الغيث من عجبت:  فقال َدِمثات روضات على ھبط إذ ،) 5] (منه[

 أورده. القرآن في حم آل مثل ، الدمثات الروضات ھؤالء مثل وإن ، القرآن) 6( ِعَظم مثل األول الغيث مثل
 ).7( البغوي

 ، لبا شيء لكل:  قال ، عباس ابن عن حدثه الجراح أبي بن الجّراح أن:  حبيب أبي بن يزيد عن لَِھيعة ابن وقال
 ).8( الحواميم القرآن ولباب

 ).9( فيھن أتأنَّق روضات في وقعتُ  فقد" حم آل" في َوقعتُ  إذا:  مسعود ابن وقال

 رضي[ الدرداء أبا رأى رجال أن:  حدثه عمن -  ِكَدام ابن ھو - ِمْسعر حدثنا ، األشجعي حدثنا:  عبيد أبو وقال
 ).11" (حم آل" أجل من أبنيه:  فقال ؟ ھذا ما:  له فقال ، مسجداً  يبني) 10] (عنه هللا

 صيانتھا يكون وقد. دمشق لعةق داخل إليه المنسوب المسجد ھو الدرداء أبو بناه الذي المسجد ھذا يكون وقد
) 12( هللا رسول قال كما ، األعداء على النصر على يدل الكالم ھذا فإن ، له ُوضع ما وبركة ببركته وحفظھا
 ال: " رواية وفي" ينصرون ال ، حم:  فقولوا الليلة َبّيتم إن: " الغزوات بعض في ألصحابه وسلم عليه هللا صلى

 ).13" (تنصرون

__________ 

 ".المؤمن: " س ، ت في) 1(

 ".العالم: " أ في) 2(

 ).138 ، 137ص( القرآن فضائل) 3(

 ".هللا عبد: " ت في) 4(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 5(

 ".عظيم: " أ في) 6(

 ).7/134( للبغوي التنزيل معالم) 7(

 ).7/134( تفسيره في والبغوي) 137ص( القرآن فضائل في عبيد أبو رواه) 8(

 ).137ص( القرآن فضائل في عبيدة أبو رواه) 9(

 .أ ، ت من زيادة) 10(
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 ).137ص( عبيد ألبي القرآن فضائل) 11(

 ".النبي: " ت في) 12(

 صلى النبي سمع عمن صفرة أبي بن المھلب عن) 1682( برقم السنن في والترمذي) 2597( برقم السنن في داود وأبو) 4/65( مسنده في أحمد اإلمام رواه) 13(
 .وسلم عليه هللا

ْنبِ  َغافِرِ ) 2( اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ ) 1( حم ْولِ  ِذي اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الطَّ
 ) 3( اْلَمِصيرُ  إِلَْيهِ 

 قاال الھمداني الليثبن  ومحمد ، المازني َخلف بن َظْبيان بن الحكم بن أحمد حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 ، سلمة أبي عن ، مصعب بن زرارة عن ، المليكي بكر أبي بن الرحمن عبد حدثنا ، مسعود بن موسى حدثنا
 حم وأول الكرسي آية قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  قال:  قال ، عنه هللا رضي ، ُھَريرة أبي عن

 ".سوء كل من اليوم ذلك ُعِصم ، المؤمن

 العلم أھل بعض فيه تكلم:  وقال ، المليكي حديث من الترمذي ورواه. اإلسناد بھذا إال ُيروى نعلمه ال:  قال ثم
 ).1( حفظه قبل من

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْنبِ  َغافِرِ ) 2( اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتنزيلُ ) 1( حم{  ْولِ  ِذي اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال الطَّ
 }) 3( اْلَمِصيرُ  إِلَْيهِ 

 .ھاھنا إعادته عن أغنى بما" البقرة سورة" أول في تقدم فقد ، المقطعة الحروف على الكالم أما

 )2( ذلك في وأنشدوا ، وجل عز هللا أسماء من اسم}  حم{  إن:  قيل وقد

ُرني مِ  َقْبل َحاميمَ  تال َفَھال... َشاجر والرمحُ  حاِميمَ  ُيَذكِّ قدُّ  ...التَّ

 بن المھلب عن ، إسحاق أبي عن ، الثوري حديث من ، والترمذي داود أبو رواه الذي الحديث في) 3( ورد وقد
 ال ، حم : فقولوا الليلة َبيَّتم إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع من حدثني:  قال ُصْفرة أبي

 ).4( صحيح إسناد وھذا" ينصرون

:  لقوله جزاء جعله ، ينصروا ال ذلك قلتم إن:  أي" ينصروا ال ، حم:  فقولوا: " ُيروى أن عبيد أبو واختار
 .فقولوا

 ، والعلم العزة ذي هللا من - القرآن وھو - الكتاب ھذا تنزيل:  أي}  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتنزيلُ { :  وقوله
 .حجابه تكاثف وإن الذر عليه يخفى وال ، جنابه يرام فال

ْنبِ  َغافِرِ { :  وقوله  إليه تاب لمن المستقبل في التوبة ويقبل ، الذنب من سلف ما يغفر:  أي}  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ  الذَّ
 .لديه وَخَضع

 اجتمع وقد[ وبغى ، هللا أوامر) 5( عن وعتا ، الدنيا الحياة وآثر وطغى تمرد لمن:  أي}  اْلِعَقابِ  َشِديدُ { :  وقوله
ِحيمُ  اْلَغفُورُ  أََنا أَنِّي ِعَباِدي َنبِّئْ { :  تعالى كقوله وھذه). 6] (والخوف الرجاء اآلية ھذه في  ُھوَ  َعَذاِبي َوأَنَّ  الرَّ

 العبد ليبقى ؛ القرآن من متعددة اضعمو في كثيًرا الوصفين ھذين يقرن] 50 ، 49:  الحجر[ }  األلِيمُ  اْلَعَذابُ 
 .والخوف الرجاء بين

ْولِ  ِذي{ :  وقوله  .وقتادة مجاھد قال وكذا. والغنى السعة:  يعني:  عباس ابن قال}  الطَّ

ْولِ  ِذي{ :  األصم بن يزيد وقال  .الكثير الخير:  يعني}  الطَّ
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__________ 

 ).2879( برقم الترمذي سنن) 1(

 .العبسي أوفى بن شريح إلى منسوبا" فتح) "8/553( البخاري صحيح وفي) 24/26( الطبري رتفسي في البين) 2(

 ".روى: " أ في) 3(

 ).1682( برقم الترمذي وسنن) 2597( برقم داود أبي سنن) 4(

 ".على: " أ في) 5(

 .أ من زيادة) 6(

ْولِ  ِذي{ :  عكرمة وقال  .المن ذي}  الطَّ

 .والفواضل نعمال ذي) 1] (يعني: [ قتادة وقال

 بشكر القيام يطيقون ال التي ، واألنعام المنن من فيه ھو بما عليھم المتطول ، عباده على المتفضل أنه:  والمعنى
وا َوإِنْ {  ، منھا واحدة  ).2] (34:  إبراھيم[ } ] َكفَّارٌ  لََظلُومٌ  اإلْنَسانَ  إِنَّ [ ُتْحُصوَھا ال هللاَِّ  ِنْعَمتَ  َتُعدُّ

:  أي}  اْلَمِصيرُ  إِلَْيهِ {  سواه رب وال ، غيره إله فال ، صفاته جميع في له نظير ال:  أي}  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال{ :  وقوله
 ].41:  الرعد[ }  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  َوُھوَ {  ، بعمله عامل كل فيجازي ، والمآب المرجع

ِبيعي إسحاق أبا سمعت:  عياش بن بكر أبو وقال ] عنه هللا رضي[ الخطاب بن عمر إلى رجل جاء:  يقول السَّ
. اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتنزيلُ . حم{  عليه فقرأ ؟ توبة من لي فھل ، َقَتْلتُ  إني المؤمنين أمير يا:  فقال) 3(

ْنبِ  َغافِرِ   .تيأس وال اعمل:  وقال}  اْلِعَقابِ  َشِديدِ  التَّْوبِ  َوَقابِلِ  الذَّ

 ).4( جرير وابن - له واللفظ - حاتم يأب ابن رواه

قِّي مروان بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  جعفر أخبرنا - أيوب ابن يعني - عمر حدثنا ، الرِّ
 الخطاب بن عمر إلى يفد وكان ، بأس ذو الشام أھل من رجل كان:  قال) 5( األصم بن يزيد عن ، َبْرقان بن
 ھذا في يتابع ، المؤمنين أمير يا:  فقالوا ؟ فالن بن فالن فعل ما:  فقال عمر ففقده ،) 6] (عنه هللا رضي[

 أما[ ، عليك سالم ، فالن ابن فالن إلى الخطاب بن عمر من: " اكتب:  فقال ، كاتبه عمر فدعا:  قال. الشراب
 إله ال ، الطول ذي ، العقاب شديد ، التوب وقابل الذنب غافر ، ھو إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني) : 7] (بعد
 بلغ فلما). 8( عليه هللا يتوب وأن ، بقلبه ُيْقِبل أن ألخيكم هللا ادعوا:  ألصحابه قال ثم". المصير إليه ھو إال

 عقوبته حذرني قد ، العقاب شديد التوب وقابل الذنب غافر:  ويقول ، ويردده يقرؤه جعل عمر كتابُ  الرجل
 .لي يغفر أن ووعدني

 فأحسن نزع ثم بكى ثم ، نفسه على ُيَرّددھا يزل فلم: " وزاد ، برقان بن جعفر حديث من نعيم أبو الحافظ ورواه
 ، ووفقوه فسددوه زلَّة زل أخاكم رأيتم إذا ، فاصنعوا ھكذا:  قال خبرهُ ) 9] (عنه هللا رضي[ عمر بلغ فلما النزع
 ).10( عليه للشيطان ًناأعوا تكونوا وال ، عليه يتوب أن له هللا وادعوا

 البناني، ثابت حدثنا ، -  الصفار ُعَمر أبو - واقد بن حماد حدثنا ،) 11( َشبَّة بن عمر حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، المؤمن}  حم{ :  فافتتحت ركعتين أصلي حائًطا فدخلت ، الكوفة سواد في الزبير بن مصعب مع كنت:  قال
عات عليه شھباء بغلة على خلفي رجل فإذا}  اْلَمِصيرُ  إِلَْيهِ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال{ :  بلغت حتى : قلت إذا:  فقال يمنية ُمَقطَّ

ْنبِ  َغافِرِ {   ".ذنبي لي اغفر ، الذنب غافر يا: " فقل}  الذَّ

__________ 

 .ت من زيادة) 1(
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 ".اآلية: " األصل وفي ، ت من زيادة) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ).24/27( الطبري تفسير) 4(

 ".األصم بن يزيد عن بإسناده أيضا وروى: " ت في) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 ".عليه ويتوب بقلبه يقبل أن: " أ ، س في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 ).4/97( األولياء حلية) 10(

 ".شيبة أبي ابن: " أ في) 11(

َبتْ ) 4( اْلِباَلدِ  فِي َتَقلُُّبُھمْ  َيْغُرْركَ  َفاَل  َفُرواكَ  الَِّذينَ  إاِلَّ  هللاَِّ  آََياتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما  ِمنْ  َواأْلَْحَزابُ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ
ةٍ  ُكلُّ  َوَھمَّتْ  َبْعِدِھمْ  ) 5( ِعَقابِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َفأََخْذُتُھمْ  اْلَحقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ  َوَجاَدلُوا لَِيأُْخُذوهُ ِبَرُسولِِھمْ  أُمَّ
ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َربِّكَ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َوَكَذلِكَ   ) 6( النَّارِ  أَْصَحابُ  أَنَّ

 شديد يا: " فقل ،}  اْلِعَقابِ  َشِديدُ { :  قلت وإذا". توبتي اقبل ، التوب قابل يا: " فقل ،}  التَّْوبِ  َوَقاِبلِ { :  قلت وإذا
 ؟ يمنية مقطعات عليه رجل بكم َمرّ :  فقلت الباب إلى فخرجت ، أحًدا أر فلم فالتفت:  لقا". تعاقبني ال ، العقاب
 .إلياس أنه ُيَرون فكانوا أحًدا رأينا ما:  قالوا

 .إلياس ذكر فيه وليس. بنحوه ، ثابت عن ، أخرى طريق من رواه ثم

َبتْ ) 4( اْلِبالدِ  فِي َتَقلُُّبُھمْ  ْغُرْركَ يَ  َفال َكَفُروا الَِّذينَ  إاِل هللاَِّ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما{   ِمنْ  َواألْحَزابُ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ
ةٍ  ُكلُّ  َوَھمَّتْ  َبْعِدِھمْ  ) 5( ِعَقابِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َفأََخْذُتُھمْ  اْلَحقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ  َوَجاَدلُوا لَِيأُْخُذوهُ ِبَرُسولِِھمْ  أُمَّ

ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى َربِّكَ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  لِكَ َوَكذَ   }) 6( النَّارِ  أَْصَحابُ  أَنَّ

 هللا آليات الجاحدون:  أي}  َكَفُروا الَِّذينَ  إاِل{  البرھان وظھور البيان بعد فيه ويجادل الحق يدفع ما:  تعالى يقول
نَّكَ  ال{ :  قال كما ، وزھرتھا ونعيمھا أموالھم في:  أي}  اْلِبالدِ  يفِ  َتَقلُُّبُھمْ  َيْغُرْركَ  َفال{  ، وبراھينه وحججه  َيُغرَّ

 وقال ،] 197 ، 196:  عمران آل[ }  اْلِمَھادُ  َوِبْئسَ  َجَھنَّمُ  َمأَْواُھمْ  ُثمَّ  َقلِيلٌ  َمَتاعٌ . اْلِبالدِ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َتَقلُّبُ 
ُعُھمْ { :  تعالى ُھمْ نَ  ُثمَّ  َقلِيال ُنَمتِّ  ].24:  لقمان[ }  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى ْضَطرُّ

 سلف من أسوة له بأن ، قومه من كذبه من تكذيب في وسلم عليه هللا صلى محمد) 1( لنبيه مسلًيا تعالى قال ثم
َبتْ { :  فقال ،) 3( قليل إال منھم بھم آمن وما ، وخالفوھم أممھم) 2( كذبھم قد فإنه ؛ األنبياء من  َقْومُ  لَُھمْ َقبْ  َكذَّ

 َوَھمَّتْ {  ، أمة كل من:  أي}  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َواألْحَزابُ {  ، األوثان عبادة عن ينھى هللا َبَعثه رسول أول وھو}  ُنوحٍ 
ةٍ  ُكلُّ   لِ ِباْلَباطِ  َوَجاَدلُوا{  ،) 4( رسوله قتل من ومنھم ، ممكن بكل قتله على حرصوا:  أي}  لَِيأُْخُذوهُ  ِبَرُسولِِھمْ  أُمَّ

 .الجلي الواضح الحق ليردوا) 5( بالشبھة َماَحلُوا:  أي}  اْلَحقَّ  ِبهِ  لُِيْدِحُضوا

 سليمان ابن ُمْعَتِمر حدثنا ، النعمان أبو عارم حدثنا ، العزيز عبد بن علي حدثنا:  الطبراني القاسم أبو قال وقد
 صلى النبي عن ،) 7] (عنه هللا رضي) [6( عباس ابن عن ، عكرمة عن ، َحَنش عن يحدث أبي سمعت:  قال
 ).8" (رسوله وذمة هللا ذمة منه برئت فقد ، حّقًا بباطله ليدحض باطال أعان من: " قال وسلم عليه هللا

:  أي}  ِعَقابِ  َكانَ  َفَكْيفَ {  ، العظام والذنوب اآلثام ھذه من صنعوا ما على أھلكتھم:  أي}  َفأََخْذُتُھمْ { :  وقوله
 .مؤلًما موجًعا شديًدا كان قد ؟ بھم ونكالي ، لھم يعذاب بلغك فكيف

 .شديًدا وهللا كان:  قتادة قال
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__________ 

 ".لرسوله: " ت في) 1(

 ".كذبتھم: " أ ، س في) 2(

 ".القليل: " س ، ت في) 3(

 ".رسولھم: " أ ، س ، ت في) 4(

 ".الشبھة من به جاءوا ما: " أ ، ت في) 5(

 ".بإسناده انيالطبر روى وقد: " ت في) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 فيه: " بقوله الذھبي وتعقبه" اإلسناد صحيح: " وقال موقوفا به العزيز عبد بن علي طريق من) 4/100( المستدرك في الحاكم ورواه) 11/215( الكبير المعجم) 8(
 ".ضعيف وھو الرحبي حنش

َنا آََمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  ِبهِ  َوُيْؤِمُنونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِملُونَ  الَِّذينَ   َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ
َبُعوا َتاُبوا لِلَِّذينَ  َفاْغفِرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً   ) 7( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِھمْ  َسِبيلَكَ  َواتَّ

ُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َعلَى كَ َربِّ  َكلَِمةُ  َحقَّتْ  َوَكَذلِكَ { :  وقوله  الذين على العذاب كلمةُ  حقت كما:  أي}  النَّارِ  أَْصَحابُ  أَنَّ
 األولى بطريق محمد يا وخالفوك كذبوك الذين ھؤالء من المكذبين على حقت كذلك ، السالفة األمم من كفروا

 .غيرك بتصديق له وثوق فال) 1( كذّبك من ألن ؛ واألحرى

َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  ِبهِ  َوُيْؤِمُنونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِملُونَ  الَِّذينَ {   ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ
َبُعوا َتاُبوا لِلَِّذينَ  َفاْغفِرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْيءٍ   }) 7( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِھمْ  َسِبيَلكَ  َواتَّ

__________ 

 ".بك كذب: " س في) 1(

َنا اِتِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  آََباِئِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ يَّ ) 8( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َوُذرِّ
يَِّئاتِ  َوقِِھمُ  يَِّئاتِ  َتقِ  َوَمنْ  السَّ  ) 9( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ  َرِحْمَتهُ  َفَقدْ  ْوَمِئذٍ يَ  السَّ

َنا{  اِتِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  آَباِئِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ يَّ ) 8( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َوُذرِّ
يَِّئاتِ  َوقِِھمُ  يَِّئاتِ  َتقِ  َوَمنْ  السَّ  }) 9( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ  َرِحْمَتهُ  َفَقدْ  َيْوَمِئذٍ  السَّ

 بحمد يسبحون بأنھم ، الكروبيين من حوله ومن ، األربعة العرش َحَملة من المقربين المالئكة عن تعالى يخبر
 َوُيْؤِمُنونَ { ، المدح صفات إلثبات المقتضي تحميدوال ، النقائص نفي على الدال التسبيح بين يقرنون:  أي ، ربھم

 بالغيب، آمن ممن األرض أھل من:  أي}  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َيْسَتْغفُِرونَ {  وأنھم ، يديه بين أذالء له خاشعون:  أي}  ِبهِ 
 عليھم المالئكة سجايا من ھذا كان ولما ، الغيب بظھر للمؤمنين َيْدُعوا أن المقربين مالئكته سبحانه هللا فقيض
نون كانوا ، والسالم الصالة  دعا إذا: " مسلم صحيح في ثبت كما ، الغيب بظھر ألخيه المؤمن دعاء على ُيؤمِّ
 ).1" (بمثله ولك آمين:  الملك قال الغيب بظھر ألخيه المسلم

 بن محمد عن ، انسليم بن عبدة حدثنا - شيبة أبي ابن ھو - محمد بن هللا عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 هللا صلى هللا رسول أن) 3] (عنه هللا رضي) [2( عباس ابن عن عكرمة عن ، عتبة بن يعقوب عن ، إسحاق
 :  فقال ، شعره من شيء في أمية َصّدق وسلم عليه

 ...ُمْرَصدُ  َولَْيثٌ  لألْخَرى َوالنَّْسرُ ... َيمينه ِرْجل َتْحتَ  َوَثور َرُجلٌ 

 :  فقال". صدق: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال
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 ...َيَتَوّردُ  لَوُنھا ُيْصبحُ  َحْمراءُ ... لَْيلةٍ  آخر كل َتطلعُ  َوالشمس

 ...ُتْجلدَ  َوإال مَعّذَبة إال... ِرْسلھا في لََنا َتطلُع َفما َتأَبى

 ).4" (صدق: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال

  ، ثمانية كانوا القيامة يوم كان فإذا ، أربعة يومال العرش حملة أن يقتضي وھو:  جيد إسناد وھذا

__________ 

 .عنه هللا رضي الدرداء أبي حديث من) 2732( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".عباس ابن عن بإسناده أحمد اإلمام روى وقد: " ت في) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ".مدلس إسحاق ابن أن إال تثقا رجاله) : "8/127( المجمع في الھيثمي وقال) 1/256( المسند) 4(

 ].17:  الحاقة[}  َثَماِنَيةٌ  َيْوَمئِذٍ  َفْوَقُھمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ { :  تعالى قال كما

 رواه الذي الحديث وبين ؟ الحديث ھذا وداللة ، اآلية ھذه من المفھوم بين الجمع ما:  يقال أن وھو سؤال وھنا
 :  داود أبو

 عن ،) 1( َعِميرة بن هللا عبد عن ، ِسماك عن ، ثور أبي بن الوليد حدثنا ، البزار الصباح بن محمد حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول فيھم عصابة في بالبطحاء كنت:  قال ، المطلب عبد بن العباس عن ، قيس بن األحنف
:  قالوا" ؟ والمزن":  قال. السحاب:  قالوا" ؟ ھذه تسمون ما: " فقال إليھا فنظر ، سحابة بھم فمرت وسلم

 بين ما ُبْعدَ  تدرون ھل: " قال - جيًدا العنان أتقن ولم:  داود أبو قال - والعنان:  قالوا" ؟ والَعَنان: " قال. والمزن
 ، سنة وسبعون) 2( ثالث أو ، اثنتان أو ، واحدة إما بينھما ما ُبعد: " قال. ندري ال:  قالوا" ؟ واألرض السماء

 ما مثل وأعاله أسفله) 4( بين ،) 3( بحر السابعة السماء فوق ثم" سموات سبع َعدّ  حتى" ذلكك فوقھا السماء ثم
 على ثم ، سماء إلى سماء بين ما مثل وُركبھن أظالفھن بين ، أْوَعال ثمانية ذلك فوق ثم ، سماء إلى سماء بين

 أبو رواه ثم" ذلك فوق ، وجل عز ، هللا ثم ، سماء إلى سماء بين ما مثل وأعاله أسفله بين العرش ظھورھن
 .غريب حسن:  الترمذي وقال). 5( به ، حرب بن سماك حديث من ، ماجه وابن والترمذي داود

:  يقولون أربعة ، ثمانية العرش حملة:  َحْوَشب بن َشْھر قال كما ، ثمانية العرش حملة أن يقتضي وھذا
 لك ، وبحمدك اللھم سبحانك: " يقولون وأربعة ".علمك بعد حلمك على الحمد لك ، وبحمدك اللھم سبحانك"

 ".قدرتك بعد عفوك على الحمد

َنا{ :  آمنوا للذين) 6( استغفروا إذا يقولون ولھذا  َتَسع رحمتك إن:  أي}  َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ
 َتاُبوا لِلَِّذينَ  َفاْغفِرْ {  ، سكناتھمو وحركاتھم) 7] (وأقوالھم[ أعمالھم بجميع محيط وعلمك ، وخطاياھم ذنوبھم
َبُعوا  ، به أمرتھم ما واتبعوا ، فيه كانوا عما وأقلعوا وأنابوا تابوا إذا) 8( المسيئين عن فاصفح:  أي}  َسِبيلَكَ  َواتَّ

 لعذابا وھو ، الجحيم عذاب عن وزحزحھم:  أي}  اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِھمْ {  ، المنكرات وترك الخيرات فعل من
 ).9( األليم الموجع

َنا{  اِتِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  آَباِئِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ يَّ  ، وبينھم بينھم اجمع:  أي}  َوُذرِّ
َبَعْتُھمْ  آَمُنوا ينَ َوالَّذِ { ) 10] (تعالى[ قال كما ، متجاورة منازل في باالجتماع أعينھم بذلك لتقر ُتُھمْ  َواتَّ يَّ  بِإِيَمانٍ  ُذرِّ
َتُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا يَّ  ، المنزلة في الكل بين ساوينا:  أي) 11] (21:  الطور[}  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما ُذرِّ
 العمل، بكثير فساويناه ،) 12( العمل في الناقص رفعنا بل ، الداني يساوي حتى العالي نقصنا وما ، أعينھم لتقر

  .ومنة منا تفضال
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__________ 

 ".عمرة:  ت في) 1(

 ".ثالثة أو اثنين أو: " س ، ت في) 2(

 ".بحر السابعة فوق ثم: " س وفي" بحرا السماء فوق ثم: " ت في) 3(

 ".بين ما بحر: " أ في) 4(

 ).193( برقم ماجه ابن وسنن) 3320( برقم الترمذي وسنن) 4725 - 4723( برقم داود أبي سنن) 5(

 ".للمؤمنين استغفروا: " ت في) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 ".المسلمين: " أ في) 8(

 ".المؤلم: " ت في) 9(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 10(

 ".ذريتھم واتبعتھم: " س في) 11(

 ".العمل ناقص رفعنا: " أ ، ت في) 12(

َنا َقالُوا) 10( َفَتْكفُُرونَ  اإْلِيَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَِّ  لََمْقتُ  نَ ُيَناَدوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ  َنا َربَّ  أََمتَّ
ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّهُ  َذلُِكمْ ) 11( َسِبيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ  إِلَى َفَھلْ  بُِذُنوِبَنا َفاْعَتَرْفَنا اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ   َوإِنْ  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ
ِ  َفاْلُحْكمُ  ُتْؤِمُنوا ِبهِ  ُيْشَركْ  َّ لُ  آََياِتهِ  ُيِريُكمْ  الَِّذي ُھوَ ) 12( اْلَكِبيرِ  اْلَعلِيِّ  ِ َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوُيَنزِّ  إاِلَّ  َيَتَذكَّرُ  َوَما ِرْزًقا السَّ

َ  واَفاْدعُ ) 13( ُيِنيبُ  َمنْ  ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  ) 14( اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  الدِّ

 يبلغوا لم إنھم:  فيقال ؟ ھم وأين ، وأخيه وابنه أبيه عن سأل الجنة دخل إذا المؤمن إن:  جبير بن سعيد قال
: اآلية ھذه جبير بن سعيد تال ثم ، الدرجة في به َفُيلَحقُونَ . ولھم لي عملت إنما إني:  فيقول العمل في) 1( طبقتك

َنا{  اِتِھمْ  َوأَْزَواِجِھمْ  آَباِئِھمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ يَّ  .} اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َوُذرِّ

ير بن هللا عبد بن ُمطرِّف قال َنا{ :  اآلية ھذه تال ثم ، المالئكةُ  ينللمؤمن هللا عبادِ  أنصحُ :  الشِّخِّ  َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُھمْ  َربَّ
 .الشياطينُ  للمؤمنين هللا عباد وأغشُّ }  َوَعْدَتُھمْ  الَِّتي َعْدنٍ 

 يف الحكيم ، يكن لم يشأ لم وما كان شاء وما ، يغالب وال يمانع ال الذي:  أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ { :  وقوله
 )2( وقدرك شرعك من ، وأفعالك أقوالك

يَِّئاتِ  َوقِِھمُ {  يَِّئاتِ  َتقِ  َوَمنْ {  ، منه وقعت ممن َوبالھا أو فعلھا:  أي}  السَّ  َفَقدْ {  ، القيامة يوم:  أي}  َيْوَمِئذٍ  السَّ
 .} اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ {  ، العقوبة من ونجيته به لطفت:  أي}  َرِحْمَتهُ 

َنا َقالُوا) 10( َفَتْكفُُرونَ  اإليَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسُكمْ  َمْقتُِكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَِّ  لََمْقتُ  ُيَناَدْونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ {  َنا َربَّ  أََمتَّ
ُ  ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّهُ  َذلُِكمْ ) 11( َسِبيلٍ  ِمنْ  ُروجٍ خُ  إِلَى َفَھلْ  بُِذُنوِبَنا َفاْعَتَرْفَنا اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ   َوإِنْ  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ
ِ  َفاْلُحْكمُ  ُتْؤِمُنوا ِبهِ  ُيْشَركْ  َّ َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوُينزلُ  آَياِتهِ  ُيِريُكمْ  الَِّذي ُھوَ ) 12( اْلَكِبيرِ  اْلَعلِيِّ  ِ  إاِل َيَتَذكَّرُ  َوَما ِرْزًقا السَّ

َ  َفاْدُعوا) 13( ُيِنيبُ  َمنْ  ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  }) 14( اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  الدِّ

) 3( عندما وذلك ، يتلظون النيران َغَمرات في وھم القيامة يوم ُيَناَدون أنھم:  الكفار عن مخبًرا تعالى يقول
) 4( أسلفوا ما بسبب ، البغض غاية وأبغضوھا أنفسھم ذلك عند فمقتوا ، به ألحد قَِبل ال ما هللا عذاب من باشروا

] به[ نادوھم ، عاليا إخبارا ذلك عند المالئكة فأخبرتھم ، النار إلى دخولھم سبب كانت التي ، السيئة األعمال من
 ذبونالمع أيھا مقتكم من أشد ، فيكفرون ، اإليمان عليھم ُيعرض كان حين الدنيا في لھم هللا مقت بأن نداء) 5(

 .الحالة ھذه في اليوم أنفسكم
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ِ  لََمْقتُ { :  قوله في قتادة قال  أھل هللا لمقتُ :  يقول}  َفَتْكفُُرونَ  اإليَمانِ  إِلَى ُتْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسُكمْ  َمْقِتُكمْ  ِمنْ  أَْكَبرُ  هللاَّ
 عاينوا حين أنفسھم مقتوا مما أكبر ، يقبلوه أن وأبوا فتركوه ، الدنيا في اإليمان عليھم ُعرض حين الضاللة
 ).6( القيامة يوم هللا عذاب

 ، أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد ، الَھْمداني) 7( هللا عبد بن وَذرُّ  والسدي ومجاھد البصري الحسن قال وھكذا
 .هللا رحمھم ، الطبري جرير وابن

__________ 

 ".رقبتك: " ت في) 1(

 ".وقدرتك: " أ في) 2(

 ".بعدما: " أ في) 3(

 ".أسلفوه: " س ، ت في) 4(

 .أ ، ت من زيادة) 5(

 ".القيامة يوم في هللا عذاب: " أ في) 6(

 ".هللا عبيد: " س في) 7(

َنا َقالُوا{ :  وقوله َنا َربَّ  عن ، األحوص أبي عن ، إسحاق) 1( أبي عن ، الثوري قال}  اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ  أََمتَّ
َِّ  َتْكفُُرونَ  َكْيفَ { :  تعالى كقوله اآلية ھذه) : 2] (عنه هللا رضي[ مسعود ابن  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َفأَْحَياُكمْ  أَْمَواًتا َوُكْنُتمْ  بِا
 ھو وھذا. مالك وأبو ، وقتادة ، والضحاك ، عباس ابن قال وكذا] 28:  البقرة[}  ُتْرَجُعونَ  إِلَْيهِ  ُثمَّ  ُيْحيِيُكمْ  ُثمَّ 

 .مرية وال فيه شك ال الذي الصواب

 .القيامة يوم أحيوا ثم أميتوا ثم ، فخوطبوا قبورھم في أحيوا ثم الدنيا في أُميتوا:  الّسّدي وقال

) 3] (أحياھم ثم[ أماتھم ثم األرحام في خلقھم ثم ، آدم صلب من الميثاق عليھم أخذ حين أحيوا:  زيد ابن وقال
 .القيامة يوم

 والصحيح. وإماتات إحياءات ثالث قاال ما على يلزمھما ألنه ؛ ضعيفان - زيد نواب السدي من - القوالن وھذان
 بين وقوف وھم الرجعة يسألون الكفار أن:  كله ھذا من والمقصود. تابعھما ومن عباس وابن مسعود ابن قول
َنا َربِِّھمْ  ِعْندَ  ُرُءوِسِھمْ  ُسوَناكِ  اْلُمْجِرُمونَ  إِذِ  َتَرى َولَوْ { :  قال كما ، القيامة عرصات في ، وجل عز ، هللا يدي  َربَّ

ا َصالًِحا َنْعَملْ  َفاْرِجْعَنا َوَسِمْعَنا أَْبَصْرَنا  وعاينوھا النار رأوا إذا ثم. يجابون فال ،] 12:  السجدة[}  ُموقُِنونَ  إِنَّ
 ، يجابون فال ، مرة أول سألوا مما أشد الرجعة سألوا ، والنَّكال العذاب من فيھا ما إلى ونظروا ، عليھا ووقفوا
َنا ِبآَياتِ  ُنَكذِّبَ  َوال ُنَردُّ  لَْيَتَنا َيا َفَقالُوا النَّارِ  َعلَى ُوقِفُوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { :  تعالى هللا قال  َبلْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َوَنُكونَ  َربِّ
وا َولَوْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُيْخفُونَ  َكاُنوا َما لَُھمْ  َبَدا ُھمْ  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ  دخلوا فإذا] 28 ، 27:  األنعام[}  لََكاِذُبون َوإِنَّ

َنا فِيَھا َيْصَطِرُخونَ  َوُھمْ {  ، وأعظم أشد للرجعة سُؤالھم كان ، وأغاللھا ومقامعھا وَحِسيسھا َمّسھا وذاقوا النار  َربَّ
ا الَِّذي َغْيرَ  َصالًِحا َنْعَملْ  أَْخِرْجَنا ْرُكمْ  أََولَمْ  َنْعَملُ  ُكنَّ الِِمينَ  َفَما َفُذوقُوا النَِّذيرُ  َوَجاَءُكمُ  َتَذكَّرَ  َمنْ  فِيهِ  َيَتَذكَّرُ  َما ُنَعمِّ  لِلظَّ

َنا{  ،] 37:  فاطر[}  َنِصيرٍ  ِمنْ  ا ُعْدَنا َفإِنْ  ِمْنَھا أَْخِرْجَنا َربَّ }  ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسُئوا َقالَ . َظالُِمونَ  َفإِنَّ
 وھي ، ُمقّدمة كالمھم يدي بين وقدموا ، السؤال في تلطفوا الكريمة اآلية ھذه وفي ،] 108 ، 107:  المؤمنون[

َنا{ :  قولھم َنا َربَّ  ثم أمتنا ثم ، أمواتا كنا ما بعد أحييتنا فإنك ، عظيمة قدرتك:  أي}  اْثَنَتْينِ  َوأَْحَيْيَتَنا اْثَنَتْينِ  أََمتَّ
 إِلَى َفَھلْ {  ، الدنيا الدار في ألنفسنا ظالمين كنا وإننا ، بذنوبنا اعترفنا وقد ، تشاء ما على قادر فأنت ، أحييتنا
 الذي غير لنعمل ؛ ذلك على قادر فإنك ؟ الدنيا الدار إلى تعيدنا أن إلى مجيبنا أنت فھل أي}  َسبِيلٍ  ِمنْ  ُخُروجٍ 
 علل ثم. الدنيا الدار إلى ومرجعكم عودكم إلى سبيل أال يُبوافأُجِ . ظالمون فإنا فيه كنا ما إلى عدنا فإن ، نعمل كنا

 ُدِعيَ  إَِذا ِبأَنَّهُ  َذلُِكمْ { :  تعالى قال ولھذا ؛ وتنفيه َتْجَحده بل تقتضيه وال الحق تقبل ال سجاياكم بأن ذلك من المنع
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 ُ  َولَوْ { :  تعالى قال كما ، الدنيا إلى رددتم وإن ، تكونون اھكذ أنتم:  أي}  ُتْؤِمُنوا ِبهِ  ُيْشَركْ  َوإِنْ  َكَفْرُتمْ  َوْحَدهُ  هللاَّ
وا ُھمْ  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ  ].28:  األنعام[}  لََكاِذُبونَ  َوإِنَّ

َِّ  َفاْلُحْكمُ { :  وقوله  ويضل ، يشاء من فيھدي ، يجور ال الذي العادل ، خلقه في الحاكم ھو:  أي}  اْلَكِبيرِ  اْلَعلِيِّ  ِ
 .ھو إال إله ال ، يشاء من ويعذب ، يشاء من ويرحم ، يشاء من

__________ 

 ".ابن: " أ في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 3(

 اآليات من والسفلي العلوي خلقه في يشاھدونه بما) 1( لخلقه قدرته يظھر:  أي}  آَياِتهِ  ُيِريُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  وقوله
َماءِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوُينزلُ {  ، ومنشئھا ومبدعھا خالقھا كمال على الدالة العظيمة  يخرج الذي المطر وھو ،}  ِرْزًقا السَّ

 وھو ، وألوانه وأشكاله وروائحه ، وطعومه ألوانه اختالف من ، بالحس مشاھد ھو ما والثمار الزروع من به
 ويستدل األشياء ھذه في ويتفكر يعتبر:  أي}  َيَتَذكَّرُ  َوَما { ، األشياء ھذه بين فاوت العظيمة فبالقدرة ، واحد ماء
 .وجل عز ، هللا إلى منيب بصير ھو من:  أي}  ُيِنيبُ  َمنْ  إاِل{  خالقھا عظمة على بھا

َ  َفاْدُعوا{ :  وقوله ينَ  َلهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  وخالفوا ، والدعاء العبادة وحده  فأخلصوا:  أي}  اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  الدِّ
 .ومذھبھم مسلكھم في المشركين

 محمد الزبير أبي عن -  الزبير بن عروة بن يعني - ھشام حدثنا ، نمير بن هللا عبد حدثنا:  أحمد اإلمام) 2( قال
 ، هللا إال إله ال) : 3( يسلم حين صالة كل دبر في يقول الزبير بن هللا عبد كان:  قال المكي مدرس بن مسلم بن
 ، هللا إال إله ال ، با إال قوة وال حول ال ، قدير شيء كل على وھو ، الحمد وله الملك له ، له شريك ال حدهو
 كره ولو الدين له مخلصين ، هللا إال إله ال ، الحسن الثناء وله ، الفضل وله النعمة له ، إياه إال نعبد وال

 ).5( صالة كل دبر) 4( بھن ُيَھلِّل موسل عليه هللا صلى هللا رسول وكان:  قال" الكافرون

 ، عقبة بن وموسى ، عثمان أبي بن وحجاج ، عروة بن ھشام عن ، طرق من ، والنسائي داود وأبو مسلم ورواه
: الصالة دبر في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال الزبير بن هللا عبد عن ، الزبير أبي عن ثالثتھم

 ).7( تمامه وذكر) 6( له شريك ال دهوح هللا إال إله ال"

:  المكتوبات الصلوات عقب يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ الزبير ابن عن الصحيح في ثبت وقد
 ال ، با إال قوة وال حول ال. قدير شيء كل على وھو ، الحمد وله الملك له ، له شريك ال وحده ، هللا إال إله ال"
 كره ولو الدين له مخلصين هللا إال إله ال ، الحسن الثناء وله ، الفضل وله النعمة له ، إياه إال نعبد الو هللا إال إله

 ).8" (الكافرون

__________ 

 ".بخلقه: " أ في) 1(

 ".روى: " ت في) 2(

 ".المكتوبات الصلوات عقب: " أ في) 3(

 ".دبر في بھن: " ت في) 4(

 ).4/4( المسند) 5(

 ".قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له شريك ال: " ت في) 6(

 ).594( برقم مسلم صحيح) 7(
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 ).1262( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 1506( برقم داود أبي وسنن) 594( برقم مسلم صحيح) 8(

َرَجاتِ  َرفِيعُ  وحَ  ُيْلقِي اْلَعْرشِ  ُذو الدَّ  َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ ) 15( التَّاَلقِ  َيْومَ  لُِيْنِذرَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ
ِ  َعلَى َيْخَفى اَل  َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ  َشْيءٌ  ِمْنُھمْ  هللاَّ  ) 16( اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 حسان، بن ھشام عن - يالِمرِّ  يعني -  صالح حدثنا ، ناصح بن الَخِصيب حدثنا الربيع حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 موقنون وأنتم هللا ادعوا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن سيرين ابن عن

 ).1" (اله غافل قلب من دعاءً  يستجيب ال هللا أن واعلموا ، باإلجابة

َرَجاتِ  َرفِيعُ {  وحَ  ُيْلقِي اْلَعْرشِ  ُذو الدَّ  ُھمْ  َيْومَ ) 15( التَّالقِ  َيْومَ  لُِيْنِذرَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ
ِ  َعلَى َيْخَفى ال َباِرُزونَ  َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ  َشْيءٌ  ِمْنُھمْ  هللاَّ  }) 16( اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

__________ 

 الطبراني ورواه إسماعيل ابن وموسى مسلم بن عفان عن) 1/493( المستدرك في الحاكم ورواه صالح بن معاوية عن) 3479( برقم السنن في الترمذي ورواه) 1(
 صالح إال حسان بن ھشام عن الحديث ھذا يرو لم: " األوسط المعجم في اطبراني قال. به المري صالح طريق من كلھم خداش بن مخلد عن) 62( برقم الدعاء كتاب في

 .متروك وھو المري صالح على ومداره" المري

َ  إِنَّ  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  اَل  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ   ) 17( اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ

َ  إِنَّ  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ {   }) 17( اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ

 كالسقف مخلوقاته جميع على العالي العظيم عرشه وارتفاع ، وكبريائه عظمته نع) 1] (مخبرا[ تعالى يقول
ِ  ِمنَ { :  تعالى قال كما لھا، وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ  اْلَمَعاِرجِ  ِذي هللاَّ  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ

 قول في ، السابعة األرض إلى العرش بين ما مسافة ھذه أن بيان وسيأتي) 2( ،] 4 ، 3:  المعارج[ } ] َفاْصِبرْ [
 ياقوتة من العرش أن واحد غير ذكر وقد). 3] (تعالى[ هللا شاء إن األرجح وھو ، والخلف السلف من جماعة
. ةسن ألف خمسين مسيرة السابعة األرض عن وارتفاعه. سنة ألف خمسين مسيرة قطريه بين ما اتساع ، حمراء
 .عظيم بشيء السبع السموات) 4( عن ارتفاعه على يدل ما" األوعال" حديث في تقدم وقد

وحَ  ُيْلقِي{ :  وقوله وحِ  اْلَمالِئَكةَ  ُينزلُ { :  تعالى كقوله}  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  ِبالرُّ
 َربِّ  لََتنزيلُ  َوإِنَّهُ { :  وكقوله ،) 5] (2:  النحل[} ] َفاتَّقُونِ [ أََنا إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ  أَْنِذُروا نْ أَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ 

وحُ  ِبهِ  نزلَ . اْلَعالَِمينَ   194 -  192:  الشعراء[} ] ُمِبين َعَرِبيٍّ  ِبلَِسانٍ . [اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلِبكَ  َعلَى. األِمينُ  الرُّ
 من اسم}  التَّالقِ  َيْومَ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  التَّالقِ  َيْومَ  لُِيْنِذرَ { :  قال ولھذا ؛) 7) (6] (

 .عباده منه حذر ، القيامة يوم أسماء

 .ولده وآخر آدم فيه يلتقي:  عباس ابن قال:  ُجَريج ابن وقال

 .العباد فيه يلتقي:  زيد ابن وقال

 .األرض وأھل السماء أھل فيه يلتقي) : 8( عيينة بن وسفيان ، سعد بن وبالل ، والسدي ، قتادة وقال

 .والخلق والخالق ، األرض وأھل السماء أھل فيه يلتقي:  أيضا قتادة وقال

 .والمظلوم الظالم) 9] (فيه[ يلتقي:  ِمْھران بن َمْيمون وقال

__________ 

 .أ ، س ، ت من زيادة) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .ت من زيادة) 3(
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 ".من: " س ، ت في) 4(

 .أثبتناه ما والصواب خطأ وھو" فاعبدوه: " س في) 5(

 .أثبتناه ما والصواب خطأ وھو" إنه: " ت في) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 ".وغيره قتادة: " ت في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

الِِمينَ  َما َكاِظِمينَ  اِجرِ اْلَحنَ  َلَدى اْلقُلُوبُ  إِذِ  اآْلَِزَفةِ  َيْومَ  َوأَْنِذْرُھمْ   َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ ) 18( ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َواَل  َحِميمٍ  ِمنْ  لِلظَّ
ُدورُ  ُتْخفِي َوَما اأْلَْعُينِ  ُ ) 19( الصُّ َ  إِنَّ  ِبَشْيءٍ  َيْقُضونَ  اَل  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  ِباْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ ِميعُ  ُھوَ  هللاَّ  السَّ

 ) 20( َبِصيرُ الْ 

 قاله كما. وشر خير من عمل ما سيلقى عامل كل أن ويشمل ، كله ھذا يشمل ھو) 1( القيامة يوم إن:  يقال وقد
 .آخرون

:  قال ولھذا. يسترھم وال يظلھم وال يكنھم شيء ال ، كلھم بادون ظاھرون:  أي}  َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ { :  وقوله
 .السواء على علمه في الجميع:  أي}  َشْيءٌ  ِمْنُھمْ  هللاَِّ  َعلَى ْخَفىيَ  ال َباِرُزونَ  ُھمْ  َيْومَ {

َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ { :  وقوله  السموات يطوي) 2( تعالى أنه:  عمر ابن حديث في تقدم قد}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ
 أين ؟ الجبارون أين ؟ األرض ملوك أين ، المتكبر أنا ، الجبار أنا ، الملك أنا:  يقول ثم ، بيده واألرض
 .؟ المتكبرون

:  يقول حينئذ ، له شريك ال وحده سواه يبق فلم ، خلقه جميع أرواح قبض إذا تعالى أنه:  الصور حديث وفي
َِّ {  قائال نفسه يجيب ثم ، مرات ثالث ؟ اليوم الملك لمن  شيء كل رَقھَ  قد وحده ھو الذي:  أي}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 ).3( وغلبه

 ، أبيه عن ، معتمر حدثنا ، عبيدة بن عبيد حدثنا ، الدقاق غالب بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن) 4( قال وقد
 ، الناس أيھا يا:  الساعة يدي بين مناد ينادي:  قال) 5] (عنھما هللا رضي[ عباس ابن عن ، َنْضرة أبو حدثنا
 لَِمنِ { :  ويقول الدنيا سماء إلى) 6] (وجل عز[ هللا وينزل:  قال ، مواتواأل األحياء فيسمعھا. الساعة أتتكم
َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ   .} اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

َ  إِنَّ  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ { :  وقوله  حكمه يف عدله عن تعالى يخبر}  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ
 ؛ واحدة وبالسيئة ، أمثالھا عشر بالحسنة يجزي بل ، شر من وال خير من ذرة مثقال يظلم ال أنه ، خلقه بين
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، ذر أبي عن ،) 7( مسلم صحيح في ثبت كما}  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال{ :  قال ولھذا

 فال محرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إني ، باديع يا: " قال أنه - وجل عز ربه عن يحكي فيما -
 خيًرا وجد فمن ، إياھا أوفيكم ثم) 8( عليكم أحصيھا أعمالكم ھي إنما ، عبادي يا:  -  قال أن إلى -  تظالموا
 ).9" (نفسه إال يلومن فال ذلك غير وجد ومن ، هللا فليحمد

َ  إِنَّ { :  وقوله  َخْلقُُكمْ  َما{ :  قال كما ، واحدة نفًسا يحاسب كما ، كلھم الخالئق يحاسب:  يأ}  اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ
}  ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ  إاِل أَْمُرَنا َوَما{ ) : 10] (تعالى[ وقال ،] 28:  لقمان[}  َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِل َبْعُثُكمْ  َوال

 ].50: القمر[

الِِمينَ  َما َكاِظِمينَ  اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ  اآلِزَفةِ  َيْومَ  َوأَْنِذْرُھمْ {   َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ ) 18( ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َوال َحِميمٍ  ِمنْ  لِلظَّ
ُدورُ  ُتْخفِي َوَما األْعُينِ  ُ ) 19( الصُّ َ  إِنَّ  ِبَشْيءٍ  َيْقُضونَ  ال ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ  ِباْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ ِميعُ  ُھوَ  هللاَّ  السَّ
 }) 20( اْلَبِصيرُ 
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__________ 

 ".التالق: " س ، ت في) 1(

 ".هللا أن: " ت في) 2(

 .األنعام سورة من 73:  اآلية تفسير عند بتمامه الصور حديث انظر) 3(

 ".حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 .أ ، ت من زيادة) 6(

 .خطأ وھو" البخاري: " ت في) 7(

 ".لكم: " س ، ت في) 8(

 ).2577( برقم مسلم صحيح) 9(

 .س من زيادة) 10(

 لََھا لَْيسَ . اآلِزَفةُ  أَِزَفتِ { :  تعالى قال كما ، القترابھا بذلك سميت ، القيامة يوم أسماء من اسم:  ھو اآلزفة يوم
ِ  ُدونِ  ِمنْ  اَعةُ  اْقَتَرَبتِ {  وقال] 58 ، 57:  النجم[}  َكاِشَفةٌ  هللاَّ  اْقَتَربَ {  وقال ،] 1:  القمر[}  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ

ِ  أَْمرُ  أََتى{  وقال] 1:  االنبياء[}  ِحَساُبُھمْ  لِلنَّاسِ  ا{  وقال] 1:  النحل[}  َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال هللاَّ  ِسيَئتْ  ُزْلَفةً  َرأَْوهُ  َفلَمَّ
ُعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  يالَّذِ  َھَذا َوقِيلَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهُ   ].27:  الملك[}  َتدَّ

 من الحناجر في القلوب وقفت:  قتادة قال ،) 1] (ساكتين أي[}  َكاِظِمينَ  اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ { :  وقوله
 .واحد وغير ، والسدي ، عكرمة قال وكذا. أماكنھا إلى تعود وال تخرج فال ، الخوف

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ {  بإذنه إال أحد يتكلم ال ، ساكتين:  أي}  َكاِظِمينَ {  ومعنى  َمنْ  إاِل َيَتَكلَُّمونَ  ال َصّفًا َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ
ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ   ].38:  النبأ[}  َصَواًبا َوَقالَ  الرَّ

 .باكين:  أي}  َكاِظِمينَ { ) : 2( ُجَرْيج ابن وقال

الِِمينَ  َما{ :  وقوله  منھم قريب من با بالشرك أنفسھم ظلموا للذين ليس:  أي}  ُيَطاعُ  َشفِيعٍ  َوال يمٍ َحمِ  ِمنْ  لِلظَّ
 .خير كل من األسباب بھم تقطعت قد بل ، فيھم يشفع شفيع وال ، ينفعھم

ُدورُ  ُتْخفِي َوَما األْعُينِ  َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ { :  وقوله  جليلھا ، اءاألشي بجميع المحيط التام علمه عن تعالى يخبر}  الصُّ
قُوهُ ، الحياء َحقّ  هللا من فيستحيوا ، فيھم علمه الناس ليحذر ؛ ولطيفھا دقيقھا ، وكبيرھا صغيرھا ، وحقيرھا  وَيتَّ

 تنطوي ما ويعلم ، أمانة أبدت وإن الخائنة العين يعلم تعالى فإنه ، يراه أنه يعلم من مراقبة ويراقبوه ، تقواه حق
 .والسرائر ائرالضم من الصدور خبايا عليه

ُدورُ  ُتْخفِي َوَما األْعُينِ  َخاِئَنةَ  َيْعلَمُ { :  قوله في عباس ابن قال  ، بيتھم البيت أھل على يدخل الرجل وھو}  الصُّ
 غفلوا فإذا ، َغضّ  فطنوا فإذا ، إليھا لحظ غفلوا فإذا ، الحسناء المرأة وبھم به تمر أو ، الحسناء المرأة وفيھم
 أبي ابن رواه. فرجھا على اطلع لو أن َودّ  أنه قلبه من هللا اطلع وقد) 3] (عنھا بصره[ غض فطنوا فإذا ، لحظ
 .حاتم

 .رأى وقد ، أر لم:  أو ؛ ير ولم ، رأيت:  الرجل وقول ، الغمز ھو}  األْعُينِ  َخائَِنةَ { :  الضحاك وقال

 .وقتادة ، مجاھد قال وكذا ؟ ال أم الخيانة تريد ھل ، نظرھا في العين من تعالى) 4] (هللا[ يعلم:  عباس ابن وقال

ُدورُ  ُتْخفِي َوَما{ :  قوله في عباس ابن وقال  .؟ ال أم بھا تزني ھل عليھا قدرت أنت إذا يعلم}  الصُّ
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ُدورُ  ُتْخفِي َوَما{ :  السدي وقال  .الوسوسة من:  أي}  الصُّ

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".جرير: " ت في) 2(

 .أ ، س نم زيادة) 3(

 .س من زيادة) 4(

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  ُھمْ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َكاُنوا الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ   فِي َوآََثاًرا قُوَّ
ُ  َفأََخَذُھمُ  اأْلَْرِض  ُھمْ  َذلِكَ ) 21( َواقٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما ِبُذُنوِبِھمْ  هللاَّ  َفَكَفُروا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َتأِْتيِھمْ  َكاَنتْ  ِبأَنَّ
ُ  َفأََخَذُھمُ   َوَھاَمانَ  فِْرَعْونَ  إِلَى) 23( ُمِبينٍ  َوُسْلَطانٍ  ِبآََياِتَنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ ) 22( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِويٌّ  إِنَّهُ  هللاَّ

ابٌ  َساِحرٌ  َفَقالُوا ونَ َوَقارُ  ا) 24( َكذَّ  َواْسَتْحُيوا َمَعهُ  آََمُنوا الَِّذينَ  أَْبَناءَ  اْقُتلُوا َقالُوا ِعْنِدَنا ِمنْ  ِباْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 ) 25( َضاَللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  َكْيدُ  َوَما ِنَساَءُھمْ 

ُ { :  وقوله  .بالعدل يحكم:  يأ}  ِباْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ

ُ { :  قوله في) 1] (عنھما هللا رضي[ عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن:  األعمش وقال }  ِباْلَحقِّ  َيْقِضي َوهللاَّ
َ  إِنَّ {  السيئة وبالسيئة ، الحسنة بالحسنة يجزي أن على قادر ِميعُ  ُھوَ  هللاَّ  .} اْلَبِصيرُ  السَّ

 أَْحَسُنوا الَِّذينَ  َوَيْجِزيَ  َعِملُوا ِبَما أََساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ { :  تعالى كقوله يةاآل ھذه في عباس ابن به فسر الذي وھذا
 ال{  ، واألنداد واألوثان األصنام من:  أي}  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َوالَِّذينَ { :  وقوله). 2] (31:  النجم[}  ِباْلُحْسَنى
َ  إِنَّ {  بشيء يحكمون وال يئاش يملكون ال:  أي}  ِبَشْيءٍ  َيْقُضونَ  ِميعُ  ُھوَ  هللاَّ  خلقه ألقوال سميع:  أي}  اْلَبِصيرُ  السَّ

 .ذلك جميع في العادل الحاكم وھو ، يشاء من ويضل ، يشاء من فيھدي ، بھم بصير ،

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  ُھمْ  َكاُنوا ْبلِِھمْ قَ  ِمنْ  َكاُنوا الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي َيِسيُروا أََولَمْ {   فِي َوآَثاًرا قُوَّ
ُ  َفأََخَذُھمُ  األْرِض  ُھمْ  َذلِكَ ) 21( َواقٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما ِبُذُنوِبِھمْ  هللاَّ  َفَكَفُروا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َتأِْتيِھمْ  َكاَنتْ  ِبأَنَّ
ُ  َفأََخَذُھمُ   }) 22( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِويٌّ  إِنَّهُ  هللاَّ

 َكاُنوا الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي{  محمد يا برسالتك المكذبون ھؤالء يسر لم أو:  تعالى يقول
 قوة ھؤالء من أشد كانوا أنھم مع والنكال العذاب من بھم حل ما ، باألنبياء المكذبة األمم من:  أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ 

 كما ، ھؤالء عليه يقدر ال ما ، والديارات والمعالم البنايات من األرض في أثروا:  أي}  األْرِض  فِي َوآَثاًرا{
نَّاُھمْ  َولََقدْ { : قال نَّاُكمْ  إِنْ  فِيَما َمكَّ ا أَْكَثرَ  َوَعَمُروَھا األْرضَ  َوأََثاُروا{  وقال ،] 26:  االحقاف[}  فِيهِ  َمكَّ  َعَمُروَھا ِممَّ
 َوَما{  ، برسلھم كفرھم وھي ، بذنوبھم هللا أخذھم ، الشديد والبأس العظيمة القوة ھذه ومع:  أي] 9:  الروم[} 

ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َكانَ   .واق وقاھم وال ، راد عنھم رده وال ، أحد هللا عذاب عنھم دفع وما:  أي}  َواقٍ  ِمنْ  هللاَّ

}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َتأِْتيِھمْ  َكاَنتْ  ِبأَنَُّھمْ  َذلِكَ { :  فقال ، واجترموھا ارتكبوھا يالت وذنوبھم إياھم أخذه علة ذكر ثم
 ، وجحدوا كفروا والبرھان البيان ھذا مع:  أي}  َفَكَفُروا{  ، القاطعات والبراھين الواضحات بالدالئل:  أي
ُ  َفأََخَذُھمُ {  عظيمة قوة ذو:  أي}  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َقِويٌّ  إِنَّهُ {  ، أمثالھا فرينوللكا عليھم ودمَّر أھلكھم:  أي}  هللاَّ

 .منه هللا أعاذنا. وجيع شديد أليم عقابه:  أي}  اْلِعَقابِ  َشِديدُ {  وھو ، شديد وبطش

ابٌ  َساِحرٌ  َفَقالُوا ونَ َوَقارُ  َوَھاَمانَ  فِْرَعْونَ  إِلَى) 23( ُمِبينٍ  َوُسْلَطانٍ  ِبآَياِتَنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ {  ا) 24( َكذَّ  َفلَمَّ
 َضاللٍ  فِي إاِل اْلَكافِِرينَ  َكْيدُ  َوَما ِنَساَءُھمْ  َواْسَتْحُيوا َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَْبَناءَ  اْقُتلُوا َقالُوا ِعْنِدَنا ِمنْ  ِباْلَحقِّ  َجاَءُھمْ 

)25 ({  
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__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".لتجزي: " س في) 2(

لَ  أَنْ  أََخافُ  إِنِّي َربَّهُ  َوْلَيْدعُ  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُروِني فِْرَعْونُ  َوَقالَ  ) 26( اْلَفَسادَ  اأْلَْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ
 ) 27( ابِ اْلِحسَ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  اَل  ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  إِنِّي ُموَسى َوَقالَ 

لَ  أَنْ  أََخافُ  إِنِّي َربَّهُ  َوْلَيْدعُ  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُروِني فِْرَعْونُ  َوَقالَ {  ) 26( اْلَفَسادَ  األْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ
 }) 27( اْلِحَسابِ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  إِنِّي ُموَسى َوَقالَ 

 والنصرة العاقبة بأن له ومبشًرا ، قومه من كذبه من تكذيب في) 1( وسلم عليه هللا صلى لنبيه مسليا تعالى يقول
) 3( والدالئل ، البينات باآليات أرسله تعالى هللا فإن ،) 2( عمران بن لموسى جرى كما ، واآلخرة الدنيا في له

 .والبرھان الُحجة:  ھو والسلطان}  ُمِبينٍ  َوُسْلَطانٍ  اِتَناِبآيَ { :  قال ولھذا ؛ الواضحات

 أكثر وكان}  َوَقاُرونَ {  مملكته في وزيره:  وھو}  َوَھاَمانَ {  ، المصرية بالديار القبط ملك:  ھو}  فِْرَعْونَ  إِلَى{ 
ابٌ  َساِحرٌ  َفَقالُوا{  وتجارة ماال زمانه في الناس  هللا أن في كذاًبا مموًھا ُمَمْخِرًقا ًراساح وجعلوه كذبوه:  أي}  َكذَّ
 أََتَواَصْوا َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َقالُوا إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ { ) : 4] (تعالى[ كقوله وھذه. أرسله

 ].53 ، 52 الذاريات[}  َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  ِبهِ 

ا{   أَْبَناءَ  اْقُتلُوا َقالُوا{  ، إليھم أرسله تعالى هللا أن على الدال القاطع بالبرھان:  أي}  ِعْنِدَنا ِمنْ  ِباْلَحقِّ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 ألجل فكان:  األول أما. إسرائيل بني ذكور بقتل فرعون من ثان أمر وھذا}  ِنَساَءُھمْ  َواْسَتْحُيوا َمَعهُ  آَمُنوا الَِّذينَ 

:  الثاني األمر وأما. األمرين لمجموع أو ، عددھم وتقليل الشعب ھذا إلذالل أو ، سىمو وجود من االحتراز
 أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  أُوِذيَنا{ :  قالوا ولھذا ؛ السالم عليه ، بموسى يتشاءموا ولكي ، الشعب ھذا إلھانة ، الثانية فللعلة
ُكمْ  َعَسى َقالَ  ِجْئَتَنا َما َبْعدِ  َوِمنْ  َتأِْتَيَنا ُكمْ  ُيْھلِكَ  أَنْ  َربُّ }  َتْعَملُونَ  َكْيفَ  َفَيْنُظرَ  األْرِض  فِي َوَيْسَتْخلَِفُكمْ  َعُدوَّ

 ].129: األعراف[

 .أمر بعد أمر ھذا:  قتادة قال

 إسرائيل بني عدد تقليل ھو الذي وقصدھم مكرھم وما:  أي}  َضاللٍ  فِي إاِل اْلَكافِِرينَ  َكْيدُ  َوَما{ :  تعالى هللا قال
 .ضالل في وھالك ذاھب إال ، عليھم نصروايُ  لئال

 عليه ، موسى قتل على -  هللا لعنه - فرعون من َعْزمٌ  وھذا}  َربَّهُ  َوْلَيْدعُ  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُروِني فِْرَعْونُ  َوَقالَ { 
 الجحد غاية في ذاوھ. منه أبالي ال:  أي}  َربَّهُ  َوْلَيْدعُ {  ، ھذا لكم أقتل حتى دعوني:  لقومه قال:  أي ، السالم

 .والعناد والتجھرم

لَ  أَنْ  أََخافُ  إِنِّي{ :  - هللا قبحه - وقوله  يخشى ، موسى:  يعني}  اْلَفَسادَ  األْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّ
" ًراُمَذكِّ  فرعون صار: " المثل في يقال كما وھذا. وعاداتھم رسومھم ويغير الناس موسى ُيِضلَّ  أن فرعون
 .السالم عليه ، موسى من الناس على يشفق ، واعظا: يعني

 األْرِض  فِي ُيْظِھرَ  أَنْ  أَوْ { :  آخرون وقرأ" الفساد األرض في ُيظِھر وأن دينكم يبدل أن: " األكثرون وقرأ
 .بالضم" الفسادُ  األرض في َيْظَھر: " بعضھم وقرأ} اْلَفَسادَ 

:  فرعون قول بلغه لما:  أي}  اْلِحَسابِ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَربُِّكمْ  يِبَربِّ  ُعْذتُ  إِنِّي{ :  موسى وقال
 ُعْذتُ  إِنِّي{ :  قال ولھذا ؛ أمثاله وشر شره من به وُعْذتُ  با استجرتُ :  موسى قال}  ُموَسى أَْقُتلْ  َذُروِني{

   ؛}  اْلِحَسابِ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  ال{  ، مجرم ، الحق عن:  أي}  ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ {  ، المخاطبون أيھا}  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي
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__________ 

 ".عليه وسالمه هللا صلوات محمد لنبيه: " س في) 1(

 ".السالم عليه لموسى: " أ في) 2(

 ".والدالالت: " ت في) 3(

 .س ، ت من زيادة) 4(

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجاًل  أََتْقُتلُونَ  إِيَماَنهُ  َيْكُتمُ  ْونَ فِْرعَ  آَلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوَقالَ   َوإِنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعضُ  ُيِصْبُكمْ  َصاِدًقا َيكُ  َوإِنْ  َكِذُبهُ  َفَعلَْيهِ  َكاِذًبا َيكُ  ابٌ  ُمْسِرفٌ  وَ ھُ  َمنْ  َيْھِدي اَل  هللاَّ  َقْومِ  َيا) 28( َكذَّ
ِ  َبأْسِ  ِمنْ  َيْنُصُرَنا َفَمنْ  اأْلَْرِض  فِي َظاِھِرينَ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَُكمُ   َوَما أََرى َما إاِلَّ  أُِريُكمْ  َما فِْرَعْونُ  َقالَ  َجاَءَنا إِنْ  هللاَّ

َشادِ  َسِبيلَ  إاِلَّ  أَْھِديُكمْ   ) 29( الرَّ

 قوما خاف إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عنه هللا رضي ، موسى أبي عن حديثال في جاء ولھذا
 ).1" (نحورھم في بك وندرأ ، شرورھم من بك نعوذ إنا ، اللھم: " قال

ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجال أََتْقُتلُونَ  إِيَماَنهُ  َيْكُتمُ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوَقالَ {   َوإِنْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعضُ  ُيِصْبُكمْ  َصاِدًقا َيكُ  َوإِنْ  َكِذُبهُ  َفَعلَْيهِ  َكاِذًبا َيكُ  ابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ  َقْومِ  َيا) 28( َكذَّ
ِ  َبأْسِ  ِمنْ  َيْنُصُرَنا َفَمنْ  األْرِض  فِي ينَ َظاِھرِ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَُكمُ   َوَما أََرى َما إاِل أُِريُكمْ  َما فِْرَعْونُ  َقالَ  َجاَءَنا إِنْ  هللاَّ

َشادِ  َسِبيلَ  إاِل أَْھِديُكمْ   }) 29( الرَّ

 .فرعون آل من قْبطًيا كان المؤمن الرجل ھذا أن المشھور

 من قول َوَردَّ  ،) 2( جرير ابن واختاره. موسى مع نجا الذي إنه : ويقال ، فرعون عم ابن كان:  السدي قال
 ولو ، السالم عليه ، موسى قتل عن وكف ، واستمعه لكالمه انفعل فرعون ألن ؛ إسرائيلّيًا كان أنه إلى ذھب
 ).4( منھم ألنه ؛ بالعقوبة) 3( يعاجل أن ألوشك إسرائيلّيًا كان

 َيا{ :  قال والذي ، فرعون وامرأة الرجل ھذا سوى فرعون آل من منيؤ لم:  عباس ابن عن ُجَريج ابن وقال
 .حاتم أبي ابن رواه] 20:  القصص[}  لَِيْقُتلُوكَ  ِبكَ  َيأَْتِمُرونَ  اْلَمأل إِنَّ  ُموَسى

 أَْقُتلْ  َذُروِني{ :  فرعون قال حين اليوم ھذا إال يظھر فلم ، القبط قومه عن إيمانه يكتم الرجلُ  ھذا كان وقد
 بذلك ثبت كما ،" جائر سلطان عند عدل كلمة الجھاد أفضل"و ، وجل عز  غضبة الرجل فأخذت ،} ُموَسى
ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجال أََتْقُتلُونَ { :  قوله وھي فرعون عند الكلمة ھذه من أعظم وال ، الحديث  أن ألجل:  أي[}  هللاَّ
 :  قال حيث صحيحه في بخاريال رواه ما إال اللھم ،) 5] (هللا ربي يقول

 بن محمد حدثني ، كثير أبي بن يحيى حدثني ، األوزاعي حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا
 مما شيء بأشد أخبرني:  العاص بن عمرو بن هللا لعبد قلت:  قال الزبير بن عروة) 6( حدثني ، التيمي إبراھيم
 الكعبة بفناء يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينا:  قال وسلم عليه هللا لىص هللا برسول المشركون صنعه

 خنًقا فخنقه ، عنقه في ثوبه وَلَوى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بَمْنكب فأخذ ، ُمَعيط أبي بن ُعْقبة أقبل إذ
 أََتْقُتلُونَ {:  قال ثم وسلم عليه هللا ىصل النبي عن وَدَفع) 7( بمنكبة فأخذ ، عنه هللا رضي ، بكر أبو فأقبل ، شديدا
ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجال  .} َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ

__________ 

 ).4/414( مسنده في أحمد رواه) 1(

 ).24/38( الطبري تفسير) 2(

 ".يقابل: " ت في) 3(



19 

 

 ".متھم: " س ، ت في) 4(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 5(

 ".عن بإسناده صحيحه في: " ت في) 6(

 ".بمنكبيه: " س ، ت في) 7(

 به ، أبيه عن ، عروة بن يحيى عن ، إسحاق بن محمد وتابعه:  قال األوزاعي حديث من البخاري به انفرد
)1.( 

 ، أبيه عن -  عروة ابن يعني -  ھشام عن َعْبدة حدثنا ، الھمداني إسحاق بن ھارون حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 بھم مر:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من بلغوا قريًشا رأيت ما أشد ما:  ُسئِل أنه العاص بن عمرو عن
 ، ثيابه بمجامع فأخذوا ، إليه فقاموا" ذاك أنا: " فقال ؟ آباؤنا يعبد ما نعبد أن تنھانا أنت:  له فقالوا يوم ذات

 ، قوم يا:  يقول وھو ، ليسيالن عينيه وإن ، صوته بأعلى يصيح وھو ، ورائه من محتضنه بكر أبا فرأيتُ 
ُ  َربِّيَ  َيقُولَ  أَنْ  َرُجال أََتْقُتلُونَ {  .كلھا اآلية من فرغ حتى}  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  هللاَّ

 ).2( عنه هللا رضي ، العاص بن عمرو مسند من فجعله ، عبدة حديث من النسائي رواه وھكذا

 لكم أقام وقد ،" هللا ربي: " يقول لكونه رجال تقتلون كيف:  أي}  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ { :  وقوله
 َوإِنْ  َكِذُبهُ  َفَعلَْيهِ  َكاِذًبا َيكُ  َوإِنْ { :  فقال المخاطبة في معھم َتنزل ثم ؟ الحق من به جاءكم ما صدق على البرھان

 التام والرأي العقل فمن ، به جاءكم ما صحة لكم يظھر لم إذا:  يعني}  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعضُ  ُيِصْبُكمْ  َصاِدًقا كُ يَ 
 ، واآلخرة الدنيا في بالعقوبة كذبه على سيجازيه هللا فإن كاذبا يك فإن ، تؤذوه فال ، ونفسه تتركوه أن والحزم
 ، واآلخرة الدنيا في بعذاب خالفتموه إن يتوعدكم فإنه ، يعدكم الذي بعض يصبكم آذيتموه وقد صادقا يك وإن
 .ويتبعونه يدعوھم وقومه اتركوه بل ، له تتعرضوا أال ھذا على فينبغي ، صادقا يكون أن عندكم الجائز فمن

 َولََقدْ { :  قوله في الموادعة وقومه فرعون من طلب أنه ، السالم عليه ، موسى عن) 3] (تعالى[ هللا أخبر وھكذا
ا وا أَنْ . َكِريمٌ  َرُسولٌ  َوَجاَءُھمْ  فِْرَعْونَ  َقْومَ  َقْبلَُھمْ  َفَتنَّ  هللاَِّ  َعلَى َتْعلُوا ال َوأَنْ . أَِمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  ِعَبادَ  إِلَيَّ  أَدُّ
 -  17:  الدخان[}  َفاْعَتِزلُونِ  لِي ُتْؤِمُنوا لَمْ  َوإِنْ . َتْرُجُمونِ  أَنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  َوإِنِّي. ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  آِتيُكمْ  إِنِّي
 وال ، هللا عباد) 4] (تعالى[ هللا إلى يدعو يتركوه أن لقريش وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وھكذا] 21

 أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  تعالى هللا قال ، أذيته ترك في القرابة من وبينھم بينه ما يصلوا وأن ، بسوء يمسوه
ةَ  إاِل  وتتركوا تؤذوني فال ، القرابة من وبينكم بيني فيما تؤذوني أال إال:  أي] 23:  الشورى[}  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
 .مبيًنا فتًحا وكان ، الحديبية يوم الھدنة وقعت ھذا وعلى. الناس وبين بيني

َ  إِنَّ { :  وقوله ابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  َيْھِدي ال هللاَّ  كما كاذبا إليكم أرسله هللا أن يزعم الذي ھذا كان لو:  أي}  َكذَّ
 ، واالضطراب االختالف غاية في تكون كانت ، وأفعاله أقواله في أحد لكل يظھر ، بينا أمره لكان ، تزعمون

 من ترون ما إلى وأرشده ، هللا ھداه لما ينالكذاب المسرفين من كان ولو ، مستقيما ومنھجه سديدا أمره نرى وھذا
 .وفعله أمره انتظام

__________ 

 ).4815( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).11462( برقم الكبرى السنن في النسائي) 2(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(
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 ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوَثُمودَ  َوَعادٍ  ُنوحٍ  َقْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ ) 30( اأْلَْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َيا آََمنَ  الَِّذي َوَقالَ 
ُ  َوَما َبْعِدِھمْ  َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َوَيا) 31( لِْلِعَبادِ  ُظْلًما ُيِريدُ  هللاَّ  ِمنَ  لَُكمْ  َما ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ ) 32( التَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َعاِصمٍ  نْ مِ  هللاَِّ   ) 33( َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 ِفي َظاِھِرينَ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَُكمُ  َقْومِ  َيا{ :  بھم هللا نقمة وحلول) 1( عنھم هللا نعمة زوال قومه محذًرا المؤمن قال ثم
 ھذه فراعوا ، العريض والجاه النافذة كلمةبال األرض في والظھور الملك بھذا عليكم هللا أنعم قد:  أي}  األْرِض 
 َيْنُصُرَنا َفَمنْ {  ، رسوله كذبتم إن هللا نقمة واحذروا ، وسلم عليه هللا صلى رسوله وتصديق ، هللا بشكر النعمة

 أرادنا إن هللا بأس من شيئا عنا ترد وال ، العساكر وھذه الجنود ھذه عنكم تغني ال:  أي}  َجاَءَنا إِنْ  هللاَِّ  َبأْسِ  ِمنْ 
 .بسوء

ا ، لقومه}  فِْرَعْونُ  َقالَ {   من بالملك أحق كان الذي الراشد البار الصالح الرجل ھذا به أشار ما على راّدً
 كان فإنه ، فرعون كذب وقد لنفسي أراه ما إال عليكم وأشير لكم أقول ما:  أي}  أََرى َما إاِل أُِريُكمْ  َما{ : فرعون
َمَواتِ  َربُّ  إاِل َھُؤالءِ  أَنزلَ  َما َعلِْمتَ  لََقدْ  َقالَ {  الرسالة من) 2( به ءجا فيما موسى صدق يتحقق  َواألْرِض  السَّ
ا ُظْلًما أَْنفُُسُھمْ  َواْسَتْيَقَنْتَھا ِبَھا َوَجَحُدوا{ :  تعالى هللا وقال ،] 102:  اإلسراء[}  َبَصاِئرَ   ].14:  النمل[}  َوُعلُّوً

: قوله وكذا نصحھم وما فغشھم ، ورعيته ورسوله هللا وخان ، وافترى فيه كذب}  أََرى َما إاِل أُِريُكمْ  َما{ :  فقوله
َشادِ  َسِبيلَ  إاِل أَْھِديُكمْ  َوَما{   ذلك، في أيضا كذب وقد والرشد والصدق الحق طريق إلى إال أدعوكم وما:  أي}  الرَّ
َبُعوافَ { :  تعالى هللا قال ، واتبعوه أطاعوه قد قومه كان وإن :  ھود[}  بَِرِشيدٍ  فِْرَعْونَ  أَْمرُ  َوَما فِْرَعْونَ  أَْمرَ  اتَّ
 يوم يموت إمام من ما: " الحديث وفي ،] 79:  طه[}  َھَدى َوَما َقْوَمهُ  فِْرَعْونُ  َوأََضلَّ { :  تعالى وقال ،]97

 ).3" (عام مسمائةخ مسيرة من ليوجد ريحھا وإن ، الجنة رائحة َيرح لم إال ، لرعيته غاش وھو يموت

 ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوَثُمودَ  َوَعادٍ  ُنوحٍ  َقْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ ) 30( األْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ { 
ُ  َوَما َبْعِدِھمْ  َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َوَيا) 31( لِْلِعَبادِ  ُظْلًما ُيِريدُ  هللاَّ  ِمنَ  لَُكمْ  َما ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ ) 32( التَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َعاِصمٍ  ِمنْ  هللاَِّ   }) 33( َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

__________ 

 ".عليھم: " أ ، س في) 1(

 ".جاءه: " س في) 2(

 .عنه هللا رضي يسار بن معقل حديث من بنحوه) 142( برقم صحيحه في لمومس) 7151 ، 7150( برقم صحيحه في البخاري رواه) 3(

ا َشكٍّ  فِي ِزْلُتمْ  َفَما بِاْلَبيَِّناتِ  َقْبلُ  ِمنْ  ُيوُسفُ  َجاَءُكمْ  َولََقدْ  ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  قُْلُتمْ  َھلَكَ  إَِذا َحتَّى ِبهِ  َجاَءُكمْ  ِممَّ  َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ
ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َرُسواًل   ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  آََياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ ) 34( ُمْرَتابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  هللاَّ

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ  آََمُنوا الَِّذينَ  َوِعْندَ  هللاَِّ   ) 35( َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ا َشكٍّ  فِي ِزْلُتمْ  َفَما بِاْلَبيَِّناتِ  َقْبلُ  ِمنْ  ُيوُسفُ  َجاَءُكمْ  َولََقدْ {  ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  قُْلُتمْ  َھلَكَ  إَِذا َحتَّى ِبهِ  َجاَءُكمْ  ِممَّ  َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ
ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َرُسوال  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  تِ آَيا فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ ) 34( ُمْرَتابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  هللاَّ

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوِعْندَ  هللاَِّ   }) 35( َجبَّارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

 الدنيا في هللا بأس قومه حذر أنه:  فرعون آل مؤمن ، الصالح الرجل ھذا عن ، وجل عز ، هللا من إخبار ھذا
 كقوم ، الدھر قديم في هللا رسل كذبوا الذين:  أي}  األْحَزابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َيا{ :  فقال واآلخرة

 صده وال ، راد عنھم رده وما ، هللا بأس بھم حل كيف ، المكذبة األمم من بعدھم من والذين ، وثمود وعاد نوح
 .صاد عنھم

ُ  َماوَ {   ، قدره فيھم فأنفذ. أمره ومخالفتھم ، رسله وتكذيبھم ، بذنوبھم هللا أھلكھم إنما:  أي}  لِْلِعَبادِ  ُظْلًما ُيِريدُ  هللاَّ
َنادِ  َيْومَ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي َقْومِ  َوَيا{ :  قال ثم  في جاء لما:  بعضھم قال بذلك وسمي ، القيامة يوم:  يعني}  التَّ
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 ذلك إلى الناس فنظر ، وارتجت وماجت ، قطر إلى قطر من وانشقت زلزلت إذا األرض إن:  ورالص حديث
 .بعضا بعضھم ينادي ھاربين ذھبوا

 إلى فتردھم المالئكة فتتلقاھم ،) 1( ِھَرابا الناس ذھب ، بجھنم جيء إذا ذلك بل:  الضحاك منھم آخرون وقال
 إِنِ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{  وقوله ،] 17:  الحاقة[}  أَْرَجائَِھا َعلَى كُ َواْلَملَ { :  تعالى قوله وھو ، المحشر مقام

َمَواتِ  أَْقَطارِ  ِمنْ  َتْنفُُذوا أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ   ].33:  الرحمن[}  ِبُسْلَطانٍ  إاِل َتْنفُُذونَ  ال َفاْنفُُذوا َواألْرِض  السَّ

 شرد إذا:  البعير ند من الدال بتشديد" التنادّ  يوم: " قرؤوا نھمأ:  والضحاك ، والحسن ، عباس ابن عن روي وقد
 .وذھب

 فالن بن فالن سعد قد أال:  صوته بأعلى نادى فرجح) 2( العبد عمل وزن وإذا ، ملك عنده الميزان ألن:  وقيل
 .فالن بن فالن شقي قد أال:  نادى عمله خف وإن. أبدا بعدھا يشقى ال سعادة

 .النار أھل النار وأھل ، الجنة أھل الجنة أھل ينادي:  بأعمالھم قوم كل ينادي:  قتادة وقال

َنا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا َقدْ  أَنْ { :  النار أھل الجنة أھل لمناداة بذلك سمي:  وقيل ُكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدُتمْ  َفَھلْ  َحّقًا َربُّ  َحّقًا َربُّ
ا أَوْ  اْلَماءِ  ِمنَ  َعلَْيَنا أَفِيُضوا أَنْ { :  الجنة أھل النار لأھ ومناداة]. 44:  األعراف[}  َنَعمْ  َقالُوا ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  َقالُوا هللاَّ

َ  إِنَّ  َمُھَما هللاَّ  ھو كما ، النار وأھل الجنة أھل األعراف أصحاب ولمناداة ،] 50:  األعراف[}  اْلَكافِِرينَ  َعلَى َحرَّ
 .األعراف سورة في مذكور

 ).3( أعلم وهللا ، جيد حسن قول وھو. ذلك لمجموع بذلك سمي أنه:  وغيره البغوي واختار

 ، 11:  القيامة[}  اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى. َوَزرَ  ال َكال{  ، ھاربين ذاھبين:  أي}  ُمْدِبِرينَ  ُتَولُّونَ  َيْومَ { :  وقوله
 ُيْضلِلِ  َوَمنْ {  ، وعذابه هللا بأس من يمنعكم مانع لكم ما:  أي}  اِصمٍ عَ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَُكمْ  َما{ :  قال ولھذا ،] 12
 ُ  .غيره له ھادي فال) 4] (هللا[ أضله من:  أي}  َھادٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

 ، موسى قبل من رسوال فيھم هللا بعث قد ، مصر أھل:  يعني}  ِباْلَبيَِّناتِ  َقْبلُ  ِمنْ  ُيوُسفُ  َجاَءُكمْ  َولََقدْ { :  وقوله
 أطاعوه فما ، القبط) 5( أمته هللا إلى يدعو رسوال وكان ، مصر أھل عزيز كان ، السالم عليه ، يوسف وھو
ا َشكٍّ  فِي ِزْلُتمْ  َفَما{ :  قال ولھذا ؛ الدنيوي والجاه الوزارة لمجرد إال) 6( الساعة تلك  َھَلكَ  إَِذا َحتَّى ِبهِ  َجاَءُكمْ  ِممَّ
ُ  َعثَ َيبْ  لَنْ  قُْلُتمْ  ُ  َيْبَعثَ  لَنْ { :  طامعين فقلتم يئستم:  أي}  َرُسوال َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ  لكفرھم وذلك}  َرُسوال َبْعِدهِ  ِمنْ  هللاَّ

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ {  وتكذيبھم  .ھذا كحالكم:  أي}  ُمْرَتابٌ  ُمْسِرفٌ  ُھوَ  َمنْ  هللاَّ

__________ 

 ".منه ھرابا: " أ ، س في) 1(

 ".العبد أعمال: " ت في) 2(

 ).148 ، 7/147( للبغوي التنزيل معالم) 3(

 .س ، ت من زيادة) 4(

 ".أمة: " أ في) 5(

 ".الطاعة تلك: " أ ، س ، ت في) 6(

َماَواتِ  أَْسَبابَ ) 36( اأْلَْسَبابَ  أَْبلُغُ  لََعلِّي َصْرًحا لِي اْبنِ  َھاَمانُ  َيا فِْرَعْونُ  َوَقالَ  لِعَ  السَّ  َوإِنِّي ُموَسى إِلَهِ  إِلَى َفأَطَّ
ِبيلِ  َعنِ  َوُصدَّ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلِكَ  َكاِذًبا أَلَُظنُّهُ   الَِّذي َوَقالَ ) 37( َتَبابٍ  فِي إاِلَّ  فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما السَّ

ِبُعونِ  َقْومِ  َيا آََمنَ  َشادِ  َسِبيلَ  أَْھِدُكمْ  اتَّ َماإِ  َقْومِ  َيا) 38( الرَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َھِذهِ  نَّ ) 39( اْلَقَرارِ  َدارُ  ِھيَ  اآْلَِخَرةَ  َوإِنَّ  َمَتاعٌ  الدُّ
 ُيْرَزقُونَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َوَمنْ  ِمْثلََھا إاِلَّ  ُيْجَزى َفاَل  َسيَِّئةً  َعِملَ  َمنْ 
 ) 40( ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  فِيَھا
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ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ { :  قال ثم  الحجج ويجادلون ، بالباطل الحق يدفعون الذين:  أي}  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  بَِغْيرِ  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  ًتاَمقْ  َكُبرَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ المقت أشد ذلك على يمقت هللا فإن ، هللا من معھم وحجة دليل بغير  َوِعْندَ  هللاَّ
 على هللا يطبع ، صفته ھذه كانت من فإن ، صفته ھذه تكون من ُيبغُضون أيضا والمؤمنون:  أي}  آَمُنوا الَِّذينَ 
ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ { :  قال ولھذا ؛ منكًرا ينكر وال ، معروًفا ذلك بعد يعرف فال ، قلبه :  أي}  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
 .} َجبَّارٍ {  الحق اتباع على

 .نفسين يقتل حتى جباًرا اإلنسان يكون ال قاال أنھما - الشعبي عن وحكي -  عكرمة عن حاتم أبي ابن وروى

 .حق بغير القتل الجبابرة آية:  وقتادة الجوني عمران أبو وقال

َمَواتِ  أَْسَبابَ ) 36( األْسَبابَ  لُغُ أَبْ  لََعلِّي َصْرًحا لِي اْبنِ  َھاَمانُ  َيا فِْرَعْونُ  َوَقالَ {  لِعَ  السَّ  َوإِنِّي ُموَسى إِلَهِ  إِلَى َفأَطَّ
ِبيلِ  َعنِ  َوُصدَّ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلِكَ  َكاِذًبا ألُظنُّهُ   }) 37( َتَبابٍ  فِي إاِل فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما السَّ

 وزيره أمر أنه ، السالم عليه ، موسى تكذيبه في وافترائه ، وتمرده ، هوعتو ، فرعون عن مخبرا تعالى يقول
 الطين من المضروب اآلجرّ  من اتخاذه وكان. الشاھق المنيف العالي القصر:  وھو ، صرحا له يبني أن ھامان
ينِ  َعلَى َياَھاَمانُ  لِي َفأَْوقِدْ { :  قال كما ، المشوي  إبراھيم قال ولھذا ،] 38:  صالقص[}  َصْرًحا لِي َفاْجَعلْ  الطِّ
 .حاتم أبي ابن رواه. قبورھم في يجعلوه وأن ، باآلجر البناء يكرھون كانوا:  النخعي

َمَواتِ  أَْسَبابَ  األْسَبابَ  أَْبلُغُ  لََعلِّي{ :  وقوله :  وقيل. السموات أبواب:  صالح وأبو ، جبير بن سعيد قال}  السَّ
لِعَ {  السموات طرق  أن في موسى كذب أنه ، وتمرده كفره من وھذا ،}  َكاِذًبا ألُظنُّهُ  َوإِنِّي ُموَسى إِلَهِ  إِلَى َفأَطَّ
ِبيلِ  َعنِ  َوُصدَّ  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  ُزيِّنَ  َوَكَذلِكَ { :  تعالى هللا قال ، إليه أرسله ، وجل عز هللا،  بصنيعه:  أي}  السَّ
:  تعالى قال ولھذا ؛ السالم عليه ، موسى تكذيب إلى به يتوصل شيئا عملي أنه الرعية به يوھم أن أراد الذي ھذا
 .خسار في إال يعني:  ومجاھد ،) 1] (عنھما هللا رضي[ عباس ابن قال}  َتَبابٍ  فِي إاِل فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما{ 

ِبُعونِ  َقْومِ  َيا آَمنَ  الَِّذي َوَقالَ {  َشادِ  َسبِيلَ  أَْھِدُكمْ  اتَّ َما َقْومِ  َيا )38( الرَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َھِذهِ  إِنَّ  َدارُ  ِھيَ  اآلِخَرةَ  َوإِنَّ  َمَتاعٌ  الدُّ
 َيْدُخلُونَ  َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َوَمنْ  ِمْثلََھا إاِل ُيْجَزى َفال َسيَِّئةً  َعِملَ  َمنْ ) 39( اْلَقَرارِ 
 }) 40( ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  فِيَھا َزقُونَ ُيرْ  اْلَجنَّةَ 

ِبُعونِ  َقْومِ  َيا{ :  لھم فقال ، األعلى الجبار ونسي ، الدنيا الحياة وآثر وطغى تمرد ممن لقومه المؤمن يقول  اتَّ
َشادِ  َسِبيلَ  أَْھِدُكمْ   } الرَّ

__________ 

 .س من زيادة) 1(

َشادِ  َسِبيلَ  الإِ  أَْھِديُكمْ  َوَما{ :  قوله في فرعون كذب كما ال  .} الرَّ

 هللا صلى[ موسى هللا برسول التصديق عن وصدتھم ، األخرى على آثروھا) 1] (قد[ التي الدنيا في زھدھم ثم
َما َقْومِ  َيا{ :  فقال ،) 2] (وسلم عليه ْنَيا اْلَحَياةُ  َھِذهِ  إِنَّ ] وتزول[ تذھب قريب عن فانية زائلة قليلة:  أي}  َمَتاعٌ  الدُّ

 عنھا ظعن وال منھا انتقال وال ، لھا زوال ال التي الدار:  أي}  اْلَقَرارِ  َدارُ  ِھيَ  اآلِخَرةَ  َوإِنَّ {  ، وتضمحل) 3(
 َوَمنْ {  مثلھا واحدة:  أي}  ِمْثلََھا إاِل ُيْجَزى َفال َسيَِّئةً  َعِملَ  َمنْ {  قال ولھذا ، جحيم وإما نعيم إما بل ، غيرھا إلى

 بجزاء يتقدر ال:  أي}  ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  فِيَھا ُيْرَزقُونَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  نْ مِ  َصالًِحا َعِملَ 
 .نفاد وال له انقضاء ال كثيرا ثوابا ، هللا يثيبه بل

__________ 

 .أ ، س ، ت من زيادة) 1(

 .ت من زيادة) 2(
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 .ت من زيادة) 3(

َجاةِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما َقْومِ  َوَيا َِّ  أِلَْكفُرَ  َتْدُعوَنِني) 41( النَّارِ  إِلَى َوَتْدُعوَنِني النَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  لِي لَْيسَ  َما ِبهِ  َوأُْشِركَ  بِا
َما َجَرمَ  اَل ) 42( اْلَغفَّارِ  اْلَعِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأََنا ْنَيا فِي َدْعَوةٌ  لَهُ  سَ لَيْ  إِلَْيهِ  َتْدُعوَنِني أَنَّ  َوأَنَّ  اآْلَِخَرةِ  فِي َواَل  الدُّ

َنا ِ  إِلَى َمَردَّ ضُ  لَُكمْ  أَقُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ ) 43( النَّارِ  أَْصَحابُ  ُھمْ  اْلُمْسِرفِينَ  َوأَنَّ  هللاَّ ِ  إِلَى أَْمِري َوأَُفوِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  َفَوَقاهُ ) 44( ِباْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  ا َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  النَّارُ ) 45( اْلَعَذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  ِبآَلِ  َوَحاقَ  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  هللاَّ  ُغُدّوً
اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ  َوَعِشّيًا  ) 46( اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آَلَ  أَْدِخلُوا السَّ

َجاةِ ال إِلَى أَْدُعوُكمْ  لِي َما َقْومِ  َوَيا{  َِّ  ألْكفُرَ  َتْدُعوَنِني) 41( النَّارِ  إِلَى َوَتْدُعوَنِني نَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  لِي لَْيسَ  َما ِبهِ  َوأُْشِركَ  بِا
َما َجَرمَ  ال) 42( اْلَغفَّارِ  اْلَعِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأََنا ْنَيا فِي َدْعَوةٌ  لَهُ  لَْيسَ  إِلَْيهِ  َتْدُعوَنِني أَنَّ  َوأَنَّ  اآلِخَرةِ  يفِ  َوال الدُّ

َنا ِ  إِلَى َمَردَّ ضُ  لَُكمْ  أَقُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ ) 43( النَّارِ  أَْصَحابُ  ُھمْ  اْلُمْسِرفِينَ  َوأَنَّ  هللاَّ ِ  إِلَى أَْمِري َوأَُفوِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  َفَوَقاهُ ) 44( ِباْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  ا َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  النَّارُ ) 45( اْلَعَذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  ِبآلِ  َوَحاقَ  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  هللاَّ  ُغُدّوً
اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ  َوَعِشّيًا  }) 46( اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ

 بعثه الذي سولهر وتصديق له شريك ال وحده هللا عبادة وھي ، النجاة إلى أدعوكم بالي ما:  المؤمن لھم يقول
َِّ  ألْكفُرَ  َتْدُعوَنِني. النَّارِ  إِلَى َوَتْدُعوَنِني{  َوأََنا{  دليل بال) 1( جھل:  أي}  ِعْلمٌ  ِبهِ  لِي لَْيسَ  َما ِبهِ  َوأُْشِركَ  ِبا

َما مَ َجرَ  ال{  ، إليه تاب من ذنب يغفر وكبريائه عزته في ھو:  أي}  اْلَغفَّارِ  اْلَعِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  }  إِلَْيهِ  َتْدُعوَنِني أَنَّ
 .حقا:  يقول

 .حقا}  َجَرمَ  ال{ :  قوله معنى:  جرير وابن السدي قال

 .كذب ال}  َجَرمَ  ال{ :  الضحاك وقال

 واألنداد األصنام من إليه تدعونني الذي إن ، بلى:  يقول}  َجَرمَ  ال{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
ْنَيا فِي َدْعَوةٌ  لَهُ  لَْيسَ {   } اآلِخَرةِ  فِي َوال الدُّ

 .بشيء ليس الوثن:  مجاھد قال

 .يضر وال ينفع ال الوثن يعني:  قتادة وقال

 .اآلخرة في وال الدنيا في ال ، داعيه يجيب ال:  السدي وقال

 ُدَعاِئِھمْ  َعنْ  َوُھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى لَهُ  ِجيبُ َيْستَ  ال َمنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ { :  تعالى كقوله وھذا
 ال َتْدُعوُھمْ  إِنْ {  ،] 6 ، 5:  األحقاف[}  َكافِِرينَ  ِبِعَباَدِتِھمْ  َوَكاُنوا أَْعَداءً  لَُھمْ  َكاُنوا النَّاسُ  ُحِشرَ  َوإَِذا. َغافِلُونَ 
 ].14:  فاطر[}  لَُكمْ  وااْسَتَجابُ  َما َسِمُعوا َولَوْ  ُدَعاَءُكمْ  َيْسَمُعوا

__________ 

 ".جھل على: " أ ، ت في) 1(

َنا َوأَنَّ { :  وقوله  ُھمْ  اْلُمْسِرفِينَ  َوأَنَّ { :  قال ولھذا ؛ بعمله كال فيجازي ، اآلخرة الدار في:  أي}  هللاَِّ  إِلَى َمَردَّ
 .با شركھم وھو ، بإسرافھم فيھا خالدين:  أي}  النَّارِ  أَْصَحابُ 

 ، لكم ووضحت ونصحتكم ، عنه ونھيتكم به أمرتكم ما صدق تعلمون سوف:  أي}  لَُكمْ  أَقُولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ { 
ضُ {  ، الندم ينفعكم ال حيث وتندمون ، وتتذكرونه ِ  إِلَى أَْمِري َوأَُفوِّ  ، وأستعينه هللا على وأتوكل:  أي}  هللاَّ
َ  إِنَّ {  ، وأباعدكم وأقاطعكم  من ويضل ، الھداية يستحق من فيھدي ، بھم بصير ھو:  أي}  ِباْلِعَبادِ  ِصيرٌ بَ  هللاَّ
 .النافذ والقدر ، التامة والحكمة ، البالغة الحجة وله ، اإلضالل يستحق
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ُ  َفَوَقاهُ { ) : 1] (تعالى[ وقوله  ، موسى مع هللا فنجاه الدنيا في أما ، واآلخرة الدنيا في:  أي}  َمَكُروا َما َسيَِّئاتِ  هللاَّ
 منه النقلة ثم ، اليم في الغرق:  وھو}  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  فِْرَعْونَ  ِبآلِ  َوَحاقَ {  فبالجنة اآلخرة في وأما ، السالم عليه
 اجتمعت القيامة يوم كان فإذا ، الساعة قيام إلى ومساءً  صباحا النار على تعرض أرواحھم فإن. الجحيم إلى

اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ { :  قال ولھذا ؛ النار في وأجسادھم أرواحھم  ألما أشده:  أي}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا السَّ
 النَّارُ { :  قوله وھي ، القبور في البرزخ عذاب على السنة أھل استدالل في كبير أصل اآلية وھذه. نكاال وأعظمه

ا َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ   .} َوَعِشّيًا ُغُدّوً

 قال وقد ، البرزخ في القبر عذاب على بھا استدلوا وقد ، مكية اآلية ھذه أن شك ال أنه وھو ، سؤال ھاھنا لكنو
 :  أحمد اإلمام

 -  العاص بن سعيد بن عمرو ابن ھو - ) 2( سعيد بن إسحاق حدثنا -  النضر أبو القاسم ابن ھو -  ھاشم حدثنا
 إال المعروف من شيئا إليھا عائشة تصنع فال تخدمھا كانت يةيھود أن ؛ عائشة عن - أباه يعني - سعيد حدثنا
 رسول يا:  فقلت عليّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدخل:  قالت. القبر عذاب هللا وقاك:  اليھودية لھا قالت
 من ئاشي إليھا نصنع ال ، اليھودية ھذه:  قالت" ؟ ذلك وعم ال: " قال ؟ القيامة يوم قبل عذاب للقبر ھل هللا،

 يوم دون عذاب ال ، أكذب هللا على وھم). 3( يھود كذبت: " قال. القبر عذاب هللا وقاك:  قالت إال المعروف
 ، عيناه محمرة ، بثوبه مشتمال النھار نصف يوم ذات فخرج ، يمكث أن هللا شاء ما ذلك بعد مكث ثم". القيامة
 وضحكتم كثيرا لبكيتم أعلم ما تعلمون لو ، الناس ھاأي المظلمز الليل كقطع القبر: " صوته بأعلى ينادي وھو
 ).4" (حق القبر عذاب فإن ، القبر عذاب من با استعيذوا ، الناس أيھا. قليال

 .يخرجاه ولم ، ومسلم البخاري شرط على صحيح إسناد وھذا

 يھودية امرأة لتھاسأ:  قال - عائشة عن ، عروة عن ، الزھري عن ، سفيان حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد وروى
 عليه هللا صلى هللا رسول رأت فلما ، ذلك عائشة فأنكرت. القبر عذاب من هللا أعاذك:  لھا فقالت ، فأعطتھا
 إلي أوحي وإنه: " ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال ثم:  عائشة قالت". ال: " فقال ، له قالت وسلم
 ".قبوركم في تفتنون أنكم

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".سعد: " أ في) 2(

 ".يھودية: " أ في) 3(

 ).6/81( المسند) 4(

 ).1( شرطھما على أيضا وھذا

 دلت اآلية أن:  والجواب ؟ البرزخ عذاب على الدليل وفيھا ، مكية اآلية كون وبين ھذا بين الجمع فما:  فيقال
 في بأجسادھا تألمھا اتصال على داللة فيھا يسول ، البرزخ في وعشيا غدوا النار إلى األرواح عرض على
 في السنة إال عليه يدل فلم ، بسببه وتألمه للجسد ذلك حصول فأما ، بالروح مختصا ذلك يكون قد إذ ، القبور

 .ذكرھا اآلتي المرضية األحاديث

 قبره في المؤمن يعذب أن ذلك من يلزم وال ، البرزخ في الكفار عذاب على دلت إنما اآلية ھذه إن يقال وقد
 :  أحمد اإلمام رواه ما ھذا على يدل ومما ، بذنب

 هللا رسول أن ، عنھا هللا رضي عائشة عن ، عروة عن ، الزھري عن ، يونس حدثنا ، عمر بن عثمان حدثنا
 ؟ قبوركم في تفتنون أنكم أشعرت:  تقول وھي ، اليھود من امرأة وعندھا عليھا دخل وسلم عليه هللا صلى
 هللا رسول قال ثم ، ليالي فلبثنا:  عائشة قالت" يھود يفتن إنما: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عفارتا
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 صلى هللا رسول سمعت:  عائشة وقالت" ؟ القبور في تفتنون أنكم إلي أوحي أنه أشعرت: " وسلم عليه هللا صلى
 .القبر عذاب من يستعيذ بعد وسلم عليه هللا

 عن ، األيلي يزيد بن يونس عن ، وھب ابن عن كالھما ، وحرملة سعيد بن ھارون عن ، مسلم رواه وھكذا
 ).2( به ، الزھري

 قبورھا، في باألجساد يتصل أن ذلك من يلزم وال ، البرزخ في األرواح عذاب على دلت اآلية ھذه إن:  يقال وقد
 .أعلم ، عالىوت سبحانه ، وهللا ، منه استعاذ بخصوصّيته ذلك في إليه أوحي فلما

 ،) 3( عائشة عن ، مسروق عن ، أبيه عن ، الشعثاء أبي بن أشعث عن ، شعبة حديث من البخاري روى وقد
 هللا رسول) 5( عائشة فسألت). 4( القبر عذاب من هللا أعاذك:  فقالت عليھا دخلت يھودية أن ، عنھا هللا رضي
 صلى هللا رسول رأيت فما:  عائشة قالت". حق القبر بعذا نعم: " فقال ؟ القبر عذاب عن وسلم عليه هللا صلى
 ).6( القبر عذاب من تعّوذ إال صالة صلى بعدُ  وسلم عليه هللا

 ذلك أنكر أنه:  المتقدمة األخبار وفي. عليه وقرر ، الخبر ھذا في اليھودية تصديق إلى بادر أنه على يدل فھذا
 .جدا كثيرة القبر عذاب وأحاديث ، أعلم وهللا ، قضيتان فلعلھما ، الوحي جاءه حتى

ا{ :  قوله في قتادة وقال  ، منازلكم ھذه ، فرعون آل يا:  لھم يقال ، الدنيا بقيت ما ، ومساء صباحا}  َوَعِشّيًا ُغُدّوً
 .لھم وَصَغارا ونقمة توبيخا

 .الساعة تقوم أن إلى ويراح بھم ُيغَدى اليوم فيھا ھم:  زيد ابن وقال

__________ 

 ).6/238( مسندال) 1(

 ).584( برقم مسلم وصحيح) 6/248( المسند) 2(

 ".عائشة من بإسناده البخاري روى وقد: " ت في) 3(

 ".القبر عذاب من هللا وقاك: " أ وفي" القبور: " ت في) 4(

 ".عنھا هللا رضي عائشة: " ت في) 5(

 ).1372( برقم البخاري صحيح) 6(

 ، ھذيل عن ، ثروان بن الرحمن عبد عن ، ليث حدثنا ، المحاربي حدثنا ، سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 في بھم تسرح خضر طير أجواف في الشھداء أرواح إن:  قال ، عنه هللا رضي ،) 1( مسعود بن هللا عبد عن
 إلى فتأوي ، شاءت حيث الجنة في تسرح عصافير أجواف في المؤمنين ولدان أرواح وإن ، شاءوا حيث الجنة

 فذلك ، عليھا وتروح جھنم على تغدو سود طير أجواف في فرعون آل أرواح وإن ، العرش في معلقة ناديلق
 .عرضھا

 .السدي قال وكذلك. فرعون آل أرواح في كالمه من ، شرحبيل ابن الُھَزيل عن قيس أبي عن الثوري رواه وقد

 هللا رسول عن ، عنه هللا رضي ، دريالخ سعيد أبي عن ، العبدي ھارون أبي رواية من اإلسراء حديث وفي
 البيت مثل بطنه منھم رجل كلُّ  رجالٌ  ، هللا خلق من كثير خلق إلى بي انطلق ثم: " فيه قال وسلم عليه هللا صلى
اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ { . وعشيا غدوا النار على يعرضون فرعون وآل ، فرعون آل سابلة على مصفدون ، الضخم  السَّ
 ).3" (يعقلون وال والشجر الحجارة يخبطون) 2( المسومة كاإلبل فرعون وآل}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا

 عتبة حدثنا ، الحارثي ُمْدِرك بن عامر حدثنا ، أْخَرم بن زيد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 هللا صلى النبي عن ، مسعود ابن عن ، شھاب) 4( نع ، طارق عن ، مسلم بن قيس عن - يقظان ابن يعني -
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 ؟ الكافر إثابة ما هللا رسول يا:  قلنا:  قال". هللا أثابه إال كافر أو مسلم من محسن أحسن ما: " قال وسلم عليه
". ذلك وأشباه والصحة والولد المال هللا أثابه ، حسنة عمل أو بصدقة تصدق أو رحما وصل قد كان إن: " فقال
 البزار ورواه}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ  فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{ :  وقرأ" العذاب دون عذابا: " قال ؟ اآلخرة في إثابته فما:  قلنا
 ).5( ھذا غير إسناًدا له نعلم ال:  قال ثم ، أْخَرم بن زيد عن ، مسنده في

) 6( سمعت:  قال البلخي الفزاري محمد بن حماد حدثنا ، عمير أبي بن الكريم عبد حدثنا:  جرير ابن وقال
 فوجا، فوجا ، بيضا الغرب ناحية تأخذ ، البحر من تخرج طيوًرا رأينا. هللا رحمك:  فقال رجل وسأله األوزاعي

:  قال. نعم:  قال ؟ ذلك إلى وفطنتم:  قال. سودا مثلھا رجع العشي كان فإذا ، وجل عز ، هللا إال عددھا يعلم ال
 وقد وكورھا إلى فترجع ، وعشيا غدوا النار على تعرض ، فرعون آل أرواح حواصلھا في الطير) 7( تلك إن

 غدوا النار على تغدو ثم ، السود ويتناثر ، أبيض ريش الليل من عليھا فينبت ، سودا وصارت رَياُشھا احترقت
 فِْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخلُوا{ :  تعالى هللا قال القيامة يوم كان فإذا ، الدنيا في دأبھم فذلك. وكورھا إلى ترجع ثم ، وعشيا

 :  قال}  اْلَعَذابِ  أََشدَّ 

__________ 

 ".مسعود ابن عن بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 1(

 ".المنسومة: " س في) 2(

 .اإلسراء سورة من األولى اآلية تفسير عند الحديث ھذا تخريج انظر) 3(

 ".ابن: " س في) 4(

 وتعقبه" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " وقال ، به الحسين بن علي طريق من) 2/253( المستدرك في الحاكم ورواه" األستار كشف) "945( برقم البزار مسند) 5(
 .واه وھو يقظان بن عتبة فيه:  قلت. الذھب

 ".إلي بإسناده جرير ابن وروى: " ت في) 6(

 ".ذلك: " ت في) 7(

ونَ  َوإِذْ  َعَفاءُ  قُولُ َفيَ  النَّارِ  فِي َيَتَحاجُّ ا اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  الضُّ ا إِنَّ ا ُمْغُنونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  َتَبًعا لَُكمْ  ُكنَّ ) 47( النَّارِ  ِمنَ  َنِصيًبا َعنَّ
ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ  َ  إِنَّ  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ ُكمْ  اْدُعوا َجَھنَّمَ  لَِخَزَنةِ  لنَّارِ ا فِي الَِّذينَ  َوَقالَ ) 48( اْلِعَبادِ  َبْينَ  َحَكمَ  َقدْ  هللاَّ  َربَّ

ا ُيَخفِّفْ   ) 49( اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوًما َعنَّ

 ).1( مقاتل ألف ستمائة إنھم يقولونوكانوا 

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 2( عمر ابن عن ، نافع عن ، مالك أخبرنا ، إسحاق حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، الجنة أھل فمن الجنة أھل من كان إن ، والعشي بالغداة مقعده عليه عرض مات إذا مأحدك إن: " وسلم عليه
 ".القيامة يوم إلى ، وجل عز ، هللا يبعثك حتى مقعدك ھذا:  فيقال. النار أھل فمن النار أھل من كان وإن

 ).3( به ، مالك حديث من الصحيحين في أخرجاه

ونَ  َوإِذْ {  َعَفاءُ  َيقُولُ فَ  النَّارِ  فِي َيَتَحاجُّ ا اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ  الضُّ ا إِنَّ ا ُمْغُنونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ  َتَبًعا لَُكمْ  ُكنَّ  النَّارِ  ِمنَ  َنِصيًبا َعنَّ
ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ ) 47( َ  إِنَّ  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ  اْدُعوا َجَھنَّمَ  لَِخَزَنةِ  النَّارِ  فِي الَِّذينَ  َوَقالَ ) 48( اْلِعَبادِ  َبْينَ  َحَكمَ  َقدْ  هللاَّ

ُكمْ  ا ُيَخفِّفْ  َربَّ  }) 49( اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوًما َعنَّ

__________ 

 ).24/46( الطبري تفسير) 1(

 ".عنھما هللا رضي عمر ابن: " أ في) 2(

 ).2866( برقم مسلم وصحيح) 1379( برقم البخاري وصحيح) 2/113( المسند) 3(
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 ) 50( َضاَللٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما َفاْدُعوا َقالُوا َبلَى َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُكمْ  َتأِْتيُكمْ  َتكُ  أََولَمْ  َقالُوا

 }) 50( َضاللٍ  فِي الإِ  اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما َفاْدُعوا َقالُوا َبلَى َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُكمْ  َتأِْتيُكمْ  َتكُ  لَمْ  أَوَ  َقالُوا{ 

َعَفاءُ  َفَيقُولُ {  جملتھم من وقومه وفرعون ، وتخاصمھم ، النار في النار أھل تحاج عن تعالى يخبر :  وھم}  الضُّ
ا{ :  والكبراء والسادة القادة:  وھم}  اْسَتْكَبُروا لِلَِّذينَ {  األتباع ا إِنَّ  إليه دعوتمونا فيما أطعناكم:  أي}  َتَبًعا لَُكمْ  ُكنَّ
ا ُمْغُنونَ  أَْنُتمْ  َفَھلْ {  ، والضالل الكفر من الدنيا في  .عنا تتحملونه قسطا:  أي}  النَّارِ  ِمنَ  َنِصيًبا َعنَّ

ا اْسَتْكَبُروا الَِّذينَ  َقالَ {   العذاب من حملنا وما ، عندنا ما بنا كفى ، شيئا عنكم نتحمل ال:  أي}  فِيَھا ُكلٌّ  إِنَّ
َ  إِنَّ { . والنكال :  تعالى قال كما ، منا كل يستحقه ما بقدر العذاب بيننا) 1( يقسم:  أي}  اْلِعَبادِ  َبْينَ  َحَكمَ  َقدْ  هللاَّ

 ].38:  االعراف[}  َتْعلَُمونَ  ال َولَِكنْ  ِضْعفٌ  لُِكلٍّ  َقالَ {

ُكمْ  اْدُعوا َجَھنَّمَ  لَِخَزَنةِ  النَّارِ  فِي الَِّذينَ  َوَقالَ {   ال ، سبحانه ، هللا أن علموا لما}  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َيْوًما اَعنَّ  ُيَخفِّفْ  َربَّ
 -  الخزنة سألوا] 108:  المؤمنون[}  ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسُؤوا{ :  قال قد بل ، لدعائھم يستمع وال منھم يستجيب

 فقالت ، العذاب من حداوا يوما ولو الكافرين عن يخفف أن هللا لھم يدعوا أن - النار ألھل) 2( كالبوابين وھم
 على الدنيا في الحجج عليكم قامت أوما:  أي}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُكمْ  َتأِْتيُكمْ  َتكُ  لَمْ  أَوَ { : :  عليھم رادين الخزنة لھم

 نود وال منكم نسمع وال لكم ندعو ال فنحن ، ألنفسكم أنتم:  أي}  َفاْدُعوا َقالُوا َبلَى َقالُوا{  ؟ الرسل ألسنة
 ولھذا ؛ عنكم يخفف وال لكم يستجاب ال تدعوا لم أو دعوتم سواء أنه نخبركم ثم ، برآء منكم ونحن ، خالصكم

 .يستجاب وال يتقبل ال ، ذھاب من إال:  أي}  َضاللٍ  فِي إاِل اْلَكافِِرينَ  ُدَعاءُ  َوَما{ ) : 3( قالوا

__________ 

 ".فقسم: " ت في) 1(

 ."كالسجانين: " أ ، ت في) 2(

 ".قال: " ت في) 3(

ا ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آََمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ الِِمينَ  َيْنَفعُ  اَل  َيْومَ ) 51( اأْلَْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ  اللَّْعَنةُ  َولَُھمُ  َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ
ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ   اأْلَْلَبابِ  أِلُولِي َوِذْكَرى ُھًدى) 53( اْلِكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َوأَْوَرْثَنا ْلُھَدىا ُموَسى آََتْيَنا َولََقدْ ) 52( الدَّ

 ِفي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) 55( َواإْلِْبَكارِ  ِباْلَعِشيِّ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ ) 54(
ِ  َفاْسَتِعذْ  ِبَبالِِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِلَّ  ُصُدوِرِھمْ  فِي إِنْ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  َياتِ آَ  َّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  ِبا  ) 56( اْلَبِصيرُ  السَّ

ا{  ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ ) 51( األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ  َولَُھمُ  َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ
ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ  اللَّْعَنةُ   ألولِي َوِذْكَرى ُھًدى) 53( اْلِكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َوأَْوَرْثَنا اْلُھَدى ُموَسى آَتْيَنا َوَلَقدْ ) 52( الدَّ

ِ  دَ َوعْ  إِنَّ  َفاْصِبرْ ) 54( األْلَبابِ   الَِّذينَ  إِنَّ ) 55( َواإلْبَكارِ  بِاْلَعِشيِّ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ  َحقٌّ  هللاَّ
ِ  َفاْسَتِعذْ  بَِبالِِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِل ُصُدوِرِھمْ  فِي إِنْ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  َّ ِميعُ  ُھوَ  نَّهُ إِ  ِبا  السَّ
 }) 56( اْلَبِصيرُ 

ا{ :  تعالى قوله عند ، تعالى هللا رحمه ، جرير بن جعفر أبو أورد قد  اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ
ْنَيا ) 1( وزكريا كيحيى لكليةبا قومه قتله ، والسالم الصالة عليھم ، األنبياء بعض أن ُعلِم قد:  فقال سؤاال}  الدُّ

 فأين ،) 3( كعيسى السماء إلى وإما ،) 2( كإبراھيم مھاجرا إما أظھرھم بين من خرج من ومنھم ، وشعياء
 ).4( بجوابين ذلك عن أجاب ثم ؟ الدنيا في النصرة

 .اللغة في سائغ وھذا:  قال ، البعض به والمراد ، عاما خرج الخبر يكون أن:  أحدھما

 بعد أو غيبتھم في أو بحضرتھم ذلك كان وسواء ، آذاھم ممن لھم االنتصار بالنصر المراد يكون أن:  الثاني
 ذكر وقد ، دماءھم وسفك أھانھم من أعدائھم من عليھم سلط ، وشعياء) 5( وزكريا يحيى بقتلة فُِعلَ  كما ، موتھم
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 هللا فسلط ، اليھود من ، السالم عليه ، المسيح صلب راموا الذين وأما ، مقتدر عزيز أخذ هللا أخذه النمروذ أن
 عادال إماما مريم ابن عيسى سينزل القيامة يوم قبل ثم. عليھم هللا وأظھرھم ، وأذلوھم فأھانوھم الروم عليھم
 فال الجزية ويضع ، الصليب ويكسر ، الخنزير ويقتل ، اليھود من وجنوده الدجال المسيح فيقتل ، مقسطا وحكما
 عباده ينصر أنه:  وحديثه الدھر قديم في خلقه في هللا سنة وھذه ، عظيمة نصرة وھذه .اإلسالم إال يقبل

 عن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن البخاري صحيح ففي ، آذاھم ممن أعينھم ويقر ، الدنيا في المؤمنين
 وفي) 6" (بالحرب نيبارز فقد وليا لي عادى من:  تعالى هللا يقول: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ، وثمود وعاد نوح قوم تعالى أھلك ولھذا ؛) 7" (الحرب الليث يثأر كما ألوليائي ألثأر إني: " اآلخر الحديث

 وأنجى. الحق وخالف الرسل كذب ممن وأضرابھم وأشباھھم ، مدين) 8( وأھل ، لوط وقوم ، الرس وأصحاب
 ).9( أحدا منھم يفلت فلم ، الكافرين وعذب أحًدا منھم يھلك فلم ، المؤمنين بينھم من هللا

 فيذھب ، فيقتلون الحق إلى يدعون المؤمنين من قوما أو ، فيقتلونه قوم إلى قط رسوال هللا يبعث لم:  السدي قال
) 10( فكانت:  قال. الدنيا في بھم ذلك فعل ممن بدمائھم فيطلب ، ينصرھم من لھم هللا يبعث حتى القرن ذلك

 .فيھا منصورون وھم ، الدنيا في يقتلون منونوالمؤ األنبياء

__________ 

 "زكريا بن كيحيى: " أ ، ت في) 1(

 ".السالم عليه كإبراھيم: " أ في) 2(

 ".السالم عليه كعيسى: " أ في) 3(

 ).24/48( الطبري تفسير) 4(

 ".زكريا بن يحيى" ت في) 5(

 ).6502( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".القيامة يوم ألوليائي الثائر وأنا: " عباس ابن على موقوفا) 1/11( الحلية في نعيم أبو رواه وقد اللفظ بھذا أجده لم) 7(

 ".وأصحاب: " أ في) 8(

 ".واحدا: " س في) 9(

 ".وكانت: " س ، ت في) 10(

 اداه،وع وكذبه ، وناوأه خالفه من على وأصحابه وسلم عليه هللا صلى محمدا نبيه) 1] (سبحانه[ هللا نصر وھكذا
 المدينة إلى قومه ظھراني بين من بالھجرة وأمره. األديان سائر على الظاھر ھو ودينه ، العليا ھي كلمته فجعل
 وقتل ، له وخذلھم عليھم فنصره ، بدر يوم المشركين أكتاف منحه ثم ، وأعوانا أنصارا فيھا له وجعل ، النبوية

 قريبة مدة بعد ثم ، منھم الفداء بأخذه عليھم من ثم ، صفاداأل في مقرنين فاستاقھم ، سراتھم وأسر ، صناديدھم
 فيه كان مما به هللا فأنقذه ، المعظم المشرف الحرام المحرم البلد وھو ، ببلده عينه فقرت ، مكة) 2] (عليه[ فتح
 ثم. فواجاأ هللا دين في الناس ودخل ، بكمالھا العرب) 3( جزيرة له ودانت ، اليمن له وفتح ، والكفر الشرك من

 ، هللا دين عنه فبلغوا ، بعده خلفاء أصحابه هللا فأقام ، العظيمة الكرامة من عنده له لما إليه ، تعالى ، هللا قبضه
 الدعوة انتشرت حتى ، والقلوب والقرى والمدائن واألقاليم والّرساتيق البالد وفتحوا. هللا إلى هللا عباد ودعوا

 ولھذا ؛ الساعة) 4( قيام إلى ظاھرا منصورا قائما الدين ھذا يزال ال ثم. ھاومغارب األرض مشارق في المحمدية
ا{ :  تعالى قال ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ  النصرة تكون القيامة يوم:  أي}  األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ

 .وأجل وأكبر أعظم

 .المالئكة:  األشھاد:  مجاھد قال

الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ { :  وقوله  .} األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ { :  قوله من بدل}  َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ
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الِِمين َيْنَفعُ  ال َيْومَ  األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ {  به فسره كأنه ، بالرفع" َيْومُ : " آخرون وقرأ  المشركون وھم ،}  الظَّ
 ُسوءُ  َولَُھمْ {  ، الرحمة من والطرد اإلبعاد:  أي}  اللَّْعَنةُ  َولَُھمُ {  ، فدية وال عذر منھم يقبل ال:  أي}  َمْعِذَرُتُھم{

ارِ   .والمقيل المنزل بئس ، السدي قاله. النار وھي}  الدَّ

ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  .العاقبة سوء:  أي}  الدَّ

: أي}  اْلِكَتابَ  إِْسَرائِيلَ  َبنِي َوأَْوَرْثَنا{  ، والنور الھدى من به هللا بعثه ما وھو}  اْلُھَدى ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { :  وقوله
 واتباع هللا طاعة على صبروا بما ، وأرضه وحواصله وأمواله فرعون بالد) 5( وأورثناھم ، العاقبة لھم جعلنا
:  وھي}  األْلَبابِ  ألولِي َوِذْكَرى ُھًدى{  - التوراة وھو - أورثوه الذي الكتاب فيو ، السالم عليه ، موسى رسوله
 .السليمة الصحيحة العقول

 ولمن لك العاقبة ونجعل ، كلمتك سنعلي أنا وعدناك:  أي}  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ {  ، محمد يا:  أي}  َفاْصبِرْ { :  وقوله
 .شك وال فيه مرية ال حق به أخبرناك الذي وھذا. الميعاد يخلف ال وهللا ، اتبعك

 أواخر في:  أي}  ِباْلَعِشيِّ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ {  ، االستغفار على لألمة تھييج ھذا}  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ { :  وقوله
 .الليل وأواخر النھار أوائل وھي}  َواإلْبَكارِ {  ، الليل وأوائل النھار

 الحجج ويردون ، بالباطل الحق يدفعون:  أي}  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  بَِغْيرِ  هللاَِّ  آَياتِ  ِفي ُيَجاِدلُونَ  ِذينَ الَّ  إِنَّ { :  وقوله
 } بَِبالِِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِل ُصُدوِرِھمْ  فِي إِنْ {  ، هللا من حجة وال برھان بال الفاسدة بالشبه الصحيحة

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".عليھم: " أ وفي ، ت من زيادة) 2(

 ".جزائر: " ت في) 3(

 ".يوم: " ت في) 4(

 ".إسرائيل بني وأورثنا: " ت في) 5(

َماَواتِ  لََخْلقُ   َواْلَبِصيرُ  اأْلَْعَمى َيْسَتِوي َوَما) 57( َيْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َوَلِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواأْلَْرِض  السَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا ِذينَ َوالَّ  ُرونَ  َما َقلِياًل  اْلُمِسيءُ  َواَل  الصَّ  ) 58( َتَتَذكَّ

 الحق إخمال من يرومونه ما وليس ، به جاءھم لمن واحتقار ، الحق اتباع على كبر إال صدورھم في ما:  أي
َِّ  َفاْسَتِعذْ {  ، وعالموض ھو وقصدھم وقولھم ، المرفوع ھو الحق بل ، لھم بحاصل الباطل وإعالء  من:  أي}  ِبا
ِميعُ  ُھوَ  إِنَّه{  ، ھؤالء مثل حال  بغير هللا آيات في المجادلين ھؤالء مثل) 2( شر من) 1( أو}  اْلَبِصيرُ  السَّ

 .جرير ابن تفسير ھذا. سلطان

 فِي إِنْ  أََتاُھمْ  ُسْلَطانٍ  ِبَغْيرِ  هللاَِّ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  اليھود في اآلية ھذه نزلت:  العالية وأبو كعب وقال
. األرض به يملكون وأنھم ، منھم الدجال أن ادعوا أنھم وذلك:  العالية أبو قال}  ِبَبالِِغيهِ  ُھمْ  َما ِكْبرٌ  إاِل ُصُدوِرِھمْ 

َِّ  َفاْسَتِعذْ { :  قال ولھذا ، الدجال فتنة من يستعيذ أن له آمرا وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا فقال ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  بِا  السَّ
 .} اْلَبِصيرُ 

 .أعلم وهللا ، كتابه في حاتم أبي ابن رواه قد كان وإن ، بعيد تعسف وفيه ، غريب قول وھذا

مَواتِ  لََخْلقُ {   َواْلَبِصيرُ  األْعَمى َيْسَتِوي َوَما) 57( نَ َيْعلَُمو ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض  السَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرونَ  َما َقلِيال اْلُمِسيءُ  َوال الصَّ   }) 58( َتَتَذكَّ
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__________ 

 ".أي: " ت في) 1(

 ".شك: " أ في) 2(

اَعةَ  إِنَّ   ) 59( ُيْؤِمُنونَ  اَل  اسِ النَّ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيَھا َرْيبَ  اَل  آَلَِتَيةٌ  السَّ

اَعةَ  إِنَّ {   }) 59( ُيْؤِمُنونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيَھا َرْيبَ  ال آلِتَيةٌ  السَّ

 السموات خلق بأنه -  لديه يسير ، عليه سھل ذلك وأن ، القيامة يوم الخالئق يعيد أنه على منبھا تعالى يقول
 األولى بطريق دونه ما على قادر فھو ذلك على قدر فمن ، وإعادة بدأة الناس خلق من أكبر وخلقھما ، واألرض
َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { :  تعالى قال كما ، واألحرى َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  أَنْ  َعلَى بَِقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواألْرضَ  السَّ

َمَواتِ  لََخْلقُ { :  ھاھنا وقال). 1] (33:  االحقاف[}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ُيْحِييَ   أَْكَبرُ  َواألْرِض  السَّ
 من كثير كان كما ، يتأملونھا وال الحجة ھذه يتدبرون ال فلھذا ؛}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ 

 بما اعترفوا وقد ، وعنادا وكفرا استبعادا ، المعاد وينكرون ، واألرض السموات خلق هللا بأن يعترفون العرب
 .أنكروا مما أولى ھو

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  َواْلَبِصيرُ  األْعَمى َيْسَتِوي َوَما{ :  قال ثم  يستوي ال كما أي}  اْلُمِسيءُ  َوال الصَّ
 يستوي ال كذلك ، عظيم فرق بينھما بل ، بصره إليه انتھى ما ىير الذي والبصير ، شيئا يبصر ال الذي األعمى
ُرونَ  َما َقلِيال{  ، الفجار والكفرة األبرار المؤمنون  .الناس من كثير يتذكر ما أقل ما:  أي}  َتَتَذكَّ

اَعةَ  إِنَّ { :  قال ثم  ال:  أي}  ُيْؤِمُنونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيَھا َرْيبَ  ال{  وواقعة لكائنة أي) 2(}  آلِتَيةٌ  السَّ
 .بوجودھا يكذبون بل ، بھا يصدقون

__________ 

 ناسخا إن حيث أثبتناه ما والصواب خطأ وھو" قدير شيء كل على إنه بلى الموتى يحيي أن على بقادر واألرض السموات خلق الذي ليس أو: " أ ، ت في) 1(
 .األحقاف سورة من والثالثين الثالثة اآلية وبين يس سورة من والثمانين ةالحادي اآلية بين خلطا قد أ ، ت المخطوطتين

 .خطأ وھو آتية: " ت في) 2(

ُكمُ  َوَقالَ   ) 60( َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُّ

 من قديم شيخ) 1( عن ، مالك حدثنا ، أشھب حدثنا ، الحكم عبد بن هللا عبد بن حمدم حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 .الشمس حر واشتد ، الناس على البالء اشتد دنت إذا الساعة أن سمعت:  قال - ثم من قدم - اليمن أھل

 }) 60( َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  َباَدِتيعِ  َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ  اْدُعوِني َربُُّكمُ  َوَقالَ { 

 الثوري سفيان كان كما ، باإلجابة لھم وتكفل ، دعائه إلى عباده ندب أنه وكرمه ، وتعالى تبارك ، فضله من ھذا
) 2( كذلك وليس ، يسأله لم من إليه عباده أبغض من ويا ، سؤاله فأكثر سأله َمنْ  إليه عباده أحبُّ  َمنْ  يا:  يقول
 .رب يا غيرك

 .حاتم أبي ابن رواه

 :  الشاعر يقول المعنى ھذا وفي

 ...َيْغَضبُ  ُيسألُ  حين آدمَ  َوُبنيُّ ... ُسَؤالهُ  ترْكتَ  إن َيْغضبُ  هللاُ 

 هللا أرسل إذا كان:  نبي إال قبلھم أمة) 3( ُتعطُھن لم ثالثا األمة ھذه أعطيت:  األحبار كعب قال: :  قتادة وقال
 من الدين في عليك ليس: " له يقال وكان. الناس على شھداء) 4( وَجعلُتكم ،" أمتك على شاھد أنت: " له قيل نبيا
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ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{ :  األمة لھذه وقال". حرج ) 5( ادعني: " له يقال وكان]. 78:  الحج[}  َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ
 .حاتم أبي ابن رواه}  لَُكمْ  ِجبْ أَْستَ  اْدُعوِني{ :  األمة لھذه وقال" لك أستجب

 ، الترجماني إبراھيم أبو حدثنا:  مسنده في الموصلي المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو الحافظ اإلمام) 6( وقال
 عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن يحدث الحسن سمعت:  قال المري صالح حدثنا
 بيني فيما وواحدة ، لك وواحدة ، لي منھن واحدة ، خصال أربع: " قال -  وجل زع ربه عن يروي فيما -  وسلم
 فما عليَّ  لك التي وأما ، شيئا بي تشرك ال فتعبدني لي التي فأما) : 7( عبادي وبين بينك فيما وواحدة ، وبينك
 عبادي وبين بينك تيال وأما ، اإلجابة وعلي الدعاء فمنك:  وبينك بيني التي وأما ، به جزيتك خير من عملت
 ).9" (لنفسك ترضى) 8( ما لھم فارض

 بن النعمان عن ، الكندي ُيسيع عن ، ذر عن ، األعمش حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام) 10( وقال
 اْدُعوِني{ :  قرأ ثم" العبادة ھو الدعاء إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، بشير

 .} َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  لَُكمْ  أَْسَتِجبْ 

__________ 

 ".عن حاتم أبي ابن روى: " ت في) 1(

 ".كذلك أحد وليس: " أ ، ت في) 2(

 ".يعطھن: " س في) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 ".ادعوني: " س في) 5(

 ".وىور: " ت في) 6(

 ".العباد: " ت في) 7(

 ".بما: " أ ، ت في) 8(

" المري صالح به تفرد: " وقال به المري صالح عن المنھال بن الحجاج طريق من" األستار كشف) "19( برقم مسنده في البزار ورواه) 5/143( يعلى أبي مسند) 9(
 .به تفرد وقد جدا ضعيف فھو المري بشير بن صالح على ھنا والمحمل. أيضا الحسن سوتدلي ضعيف وھو المري صالح إسناده في) "1/51( المجمع في الھيثمي قال

 ".وروى: " ت في) 10(

 حديث من كلھم ، جرير وابن ، حاتم أبي وابن ، ماجه وابن ، والنسائي ، الترمذي:  السنن أصحاب رواه وھكذا
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال). 1( به ، األعمش

 به ، ذر عن ، منصور عن ، شعبة حديث من ، أيضا جرير وابن ، والنسائي ، ترمذيوال ، داود أبو ورواه
 ).3( به ، ذر عن كالھما ، واألعمش منصور عن ، الثوري حديث من أيضا الترمذي وأخرجه). 2(

 ).4( اإلسناد صحيح:  الحاكم وقال ، صحيحيھما في والحاكم حبان ابن ورواه

 ، صالح أبي عن سمعه -  المدينة أھل من شيخ - المدني مليح أبو حدثني ، كيعو حدثنا:  أحمد اإلمام) 5( وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 6] (عنه هللا رضي[ ھريرة أبي عن يحدث صالح أبا سمعت:  مرة وقال
 ".عليه غضب ، وجل عز ، هللا يدع لم من: " وسلم

 .به بأس ال إسناد وھذا ،) 7( أحمد به تفرد

 أبي عن يحدث صالح أبا سمعت:  المليح أبو ُصبيح حدثنا ، الفزاري مروان حدثنا:  أيضا أحمد اإلمام) 8( وقال
 ).9" (عليه يغضب يسأله ال من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة
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) 10( فھو ھذا صالح أبو اوأم. سعيد بن الغني عبد بالضم قيده كذا. ُصَبْيح:  اسمه ھذا المليح أبو:  معين ابن قال
 ، الفارسي المليح أبو روايته في وقع وكذا. مسنده في البزار قاله). 12( الخوز ِشَعب سكن ،) 11( الُخوزي

 يغضب هللا يسأل ال من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، الُخوزي صالح أبي عن
 ).13" (عليه

 ، الحسن بن إبراھيم حدثنا ، ھمام حدثنا:  الرامُھْرمزي الرحمن عبد بن الحسن مدمح أبو الحافظ) 14( وقال
 ، األنصاري مسلمة بن محمد مات لما:  قال سعيد بن محمد عن ، حبيب بن عائذ حدثني ، نجيح بن نائل حدثنا
:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ، الرحيم الرحمن هللا بسم: " كتابا سيفه) 15( ذؤابة في وجدنا

 صاحبھا بھا) 17( فيسعد رحمة توافق أن دعوة لعل ، له فتعرضوا ،) 16( نفحات دھركم بقية في لربكم إن"
 ).18" (أبدا بعدھا يخسر ال سعادة

__________ 

 ).24/51( الطبري وتفسير) 3828( برقم ماجه ابن وسنن) 11464( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3372( برقم الترمذي وسنن) 4/271( المسند) 1(

 ).24/51( الطبري وتفسير) 11446( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2969( برقم الترمذي وسنن) 1479( برقم داود أبي سنن) 2(

 ).3247( برقم الترمذي سنن) 3(

 ).1/491( والمستدرك" موارد) "2396( برقم حبان ابن صحيح) 4(

 ".وروى: " ت في) 5(

 .ت من ادةزي) 6(

 ".عليه يغضب هللا يسأل لم من: " بلفظ اإلسناد بھذا وكيع طريق من) 3827( برقم السنن في ماجه ابن رواه فقد وإال اللفظ بھذا أحمد به وتفرد) 2/477( المسند) 7(

 ".وروى: " ت في) 8(

 ).2/442( المسند) 9(

 ".وھو: " س ، ت في) 10(

 ".الجزري: " أ في) 11(

 ".الجزر":  أ في) 12(

 ".فارسي:  له وقال يقوله محمدا وسمعت ، صبيح اسمه المليح أبو: " وقال) 3373( برقم السنن في الترمذي ورواه) 13(

 ".وروى: " ت في) 14(

 ".رواية: " ت في) 15(

 ".نفحات دھركم أيام بقية في: " أ ، س وفي" نفحات أيام بقية في: " ت في) 16(

 ".يسعد: " ت في) 17(

 .آخر وجه من) 19/233( الكبير المعجم في الطبراني رواهو) 18(

 ُ َ  إِنَّ  ُمْبِصًرا َوالنََّھارَ  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ  َيْشُكُرونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ
ُ  َذلُِكمُ ) 61( ُكمْ  هللاَّ ِ  ِبآََياتِ  َكاُنوا الَِّذينَ  ُيْؤَفكُ  َكَذلِكَ ) 62( ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َشْيءٍ  ُكلِّ  قُ َخالِ  َربُّ  َيْجَحُدونَ  هللاَّ
)63 ( ُ َماءَ  َقَراًرا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َرُكمْ  بَِناءً  َوالسَّ يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ ُ  َذلُِكمُ  الطَّ  هللاَّ

ُكمْ  ُ  َفَتَباَركَ  َربُّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  اْلَحيُّ  ُھوَ ) 64( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ َِّ  اْلَحْمدُ  الدِّ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
)65 ( 

:  أي}  َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ {  ، وتوحيدي دعائي عن:  أي}  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  وقوله
 :  أحمد اإلمام) 1( قال كما ، حقيرين صاغرين
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 هللا صلى النبي عن ، جده عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو حدثني ، عجالن ابن عن ، سعيد بن يحيى حدثنا
 الصغار من شيء كل يعلوھم ، الناس صور في ، الّذرّ  أمثال القيامة يوم المتكبرون ُيْحَشر: " قال وسلم عليه
 أھل عصارة:  الخبال طينة من يسقون ، األنيار نار تعلوھم - بولس:  له يقال - جھنم في سجنا) 2( يدخلوا حتى
 ).3" (النار

 يحدث أبي سمعت:  سُخَنيْ  بن يزيد بن محمد بن بكر أبو حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 فوق من ھاتفا فسمعت ، الروم أرض في يوم ذات أسير كنت:  قال رجل حدثني:  الورد بن) 4( ُوَھيب عن
 كيف عرفك لمن عجبت ، رب يا! غيرك أحدا يرجو كيف عرفك لمن عجبت ، رب يا:  يقول وھو جبل رأس
 ، رب يا:  فقال الثانية عاد ثم:  قال -  الكبرى الطامة جاءت ثم ، ذھبت ثم:  قال -  غيرك أحد إلى حوائجه يطلب
: قال. الكبرى الطامة وھذه:  وھيب قال. غيرك) 5( ُيرضي سخطك من لشيء يتعرض كيف عرفك لمن عجبت
 .يعنيك ال عما َيْعنيك بما نفسك أشغل ، إنسي بل:  قال ؟ إنسي أم أنت أجني:  فناديته

 } ُ َ  إِنَّ  ُمْبِصًرا َوالنََّھارَ  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ  َيْشُكُرونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ
ُ  َذلُِكمُ ) 61( ُكمْ  هللاَّ ِ  ِبآَياتِ  اُنواكَ  الَِّذينَ  ُيْؤَفكُ  َكَذلِكَ ) 62( ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  َربُّ  َيْجَحُدونَ  هللاَّ
)63 ( ُ َماءَ  َقَراًرا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َرُكمْ  بَِناءً  َوالسَّ يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ ُ  َذلُِكمُ  الطَّ  هللاَّ

ُكمْ  ُ  َفَتَباَركَ  َربُّ ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َحيُّ الْ  ُھوَ ) 64( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ َِّ  اْلَحْمدُ  الدِّ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
)65 ({ 

 في ترددھم حركات من ويستريحون فيه يسكنون الذي الليل من لھم جعل بما ، خلقه على ممتنا تعالى يقول
 من والتمكن ، األقطار وقطع ، باألسفار فيه تصرفوالي ، مضيئا:  أي ، مبصرا النھار وجعل ، بالنھار المعايش

َ  إِنَّ {  ، الصناعات ) 7( نعم بشكر يقومون ال:  أي) 6(}  َيْشُكُرونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ
 .عليھم هللا

ُ  َذلُِكمُ { :  قال ثم  خالق ، األحد الواحد هللا ھو األشياء ھذه فعل الذي:  أي}  ُھوَ  إاِل لَهَ إِ  ال َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  َربُُّكمْ  هللاَّ
 ال التي ، األصنام من غيره تعبدون فكيف:  أي}  ُتْؤَفُكونَ  َفأَنَّى{  ، سواه رب وال ، غيره إله ال الذي ، األشياء
 .منحوتة مخلوقة ھي بل ، شيئا تخلق

__________ 

 ".روى: " ت في) 1(

 ".يدخلون: " ت في) 2(

 ).2/179( المسند) 3(

 ".وھيب عن بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 4(

 ".يرضى: " س ، ت في) 5(

 .خطأ وھو". أكثرھم ولكن: " ت في) 6(

 ".أنعم ما: " أ في) 7(

ا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  أَْعُبدَ  أَنْ  ُنِھيتُ  إِنِّي قُلْ  َنا َجاَءِنيَ  لَمَّ  اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أُْسلِمَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ  َربِّي ِمنْ  تُ اْلَبيِّ
)66 ( 

ِ  ِبآَياتِ  َكاُنوا الَِّذينَ  ُيْؤَفكُ  َكَذلِكَ { :  وقوله  الذين أفك كذلك ، هللا غير بعبادة ھؤالء ضل كما:  أي}  َيْجَحُدونَ  هللاَّ
 .وآياته هللا حجج وجحدوا ، ھوىوال الجھل بمجرد بل برھان وال دليل بال غيره فعبدوا ، قبلھم من

ُ { :  وقوله  وتتصرفون ، عليھا تعيشون مھادا بساطا ، لكم مستقرا جعلھا:  أي}  َقَراًرا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ
َماءَ {  ، بكم تميد لئال بالجبال وأرساھا ، مناكبھا في وتمشون ، فيھا  ، محفوظا للعالم سقفا:  أي}  ِبَناءً  َوالسَّ
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َرُكمْ {  ، تقويم أحسن في الصور أكمل ومنحكم ، األشكال أحسن في فخلقكم:  أي}  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ
يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ {  فھو -  واألرزاق ، والسكان ، الدار خلق أنه فذكر. الدنيا في والمشارب المآكل من:  أي}  الطَّ

َھا َيا{ :  بقرةال سورة في قال كما ، الرازق الخالق ُكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  أَيُّ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ
َماءَ  فَِراًشا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي. َتتَّقُونَ  َماءِ  ِمنَ  َوأَنزلَ  ِبَناءً  َوالسَّ  َفال ُكمْ لَ  ِرْزًقا الثََّمَراتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفأَْخَرجَ  َماءً  السَّ
َِّ  َتْجَعلُوا ُ  َذلُِكمُ { :  األشياء ھذه خلق بعد ھاھنا وقال) 1] ( 20 ، 21:  البقرة[}  َتْعلَُمونَ  َوأَْنُتمْ  أَْنَداًدا ِ  َربُُّكمْ  هللاَّ
ُ  َفَتَباَركَ   .كلھم العالمين رب وتنزه وتقدس فتعالى:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 والظاھر ، واآلخر األول وھو ، يزال وال يزل لم ، وأبًدا أزال الحي ھو:  أي}  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال يُّ اْلحَ  ُھوَ { :  قال ثم
ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ {  ، له عديل وال له نظير ال:  أي}  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال{  ، والباطن  له موحدين:  أي}  الدِّ
َِّ  اْلَحْمدُ {  ھو إال إله ال بأنه مقرين  .} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 ، العالمين رب  بالحمد يتبعھا أن" هللا إال إله ال: " قال من يأمرون العلم أھل من جماعة كان:  جرير ابن قال
 .اآلية بھذه عمال

 ، مجاھد عن ، األعمش عن ، واقد بن الحسين عن ، أبيه عن ، شقيق بن الحسن بن علي بن محمد عن روى ثم
 قوله) 3( فذلك" العالمين رب  الحمد: " أثرھا على فليقل" هللا إال إله ال: " قال من:  قال) 2( عباس ابن عن

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ { :  تعالى َِّ  اْلَحْمدُ  الدِّ  .} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

َ  َفاْدُعوا{ :  قرأت إذا:  قال جبير بن سعيد عن ، خالد أبي بن إسماعيل عن ، وغيره أسامة أبو وقال  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ
ينَ  لَهُ  { :  اآلية ھذه قرأ ثم" العالمين رب  الحمد: " أثرھا على وقل" هللا إال إله ال: " فقل ،] 14:  غافر[}  الدِّ

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  َفاْدُعوهُ  َِّ  اْلَحْمدُ  الدِّ  .} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

ا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  أَْعُبدَ  أَنْ  ُنِھيتُ  إِنِّي قُلْ {   اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  أُْسلِمَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ  َربِّي ِمنْ  اْلَبيَِّناتُ  َجاَءنِيَ  لَمَّ
)66 ({ 

__________ 

 .خطأ وھوز" اتقوا: " س في) 1(

 ".عباس ابن عن بإسناده روى ثم: " ت في) 2(

 ".وذلك: " س ، ت في) 3(

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفاًل  ُيْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ   َمنْ  َوِمْنُكمْ  ُشُيوًخا لَِتُكوُنوا ُثمَّ  أَُشدَّ
َما أَْمًرا َقَضى َفإَِذا َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي ُھوَ ) 67( نَ َتْعقِلُو َولََعلَُّكمْ  ُمَسّمًى أََجاًل  َولَِتْبلُُغوا َقْبلُ  ِمنْ  ُيَتَوفَّى  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

 ) 68( َفَيُكونُ  ُكنْ 

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفال ُيْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ {   َوِمْنُكمْ  ُشُيوًخا والَِتُكونُ  ُثمَّ  أَُشدَّ
َما أَْمًرا َقَضى َفإَِذا َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي ُھوَ ) 67( َتْعقِلُونَ  َولََعلَُّكمْ  ُمَسّمًى أََجال َولَِتْبلُُغوا َقْبلُ  ِمنْ  ُيَتَوفَّى َمنْ   َيقُولُ  َفإِنَّ
ِ  آََياتِ  يفِ  ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ  }) 68( َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  ُبوا الَِّذينَ ) 69( ُيْصَرفُونَ  أَنَّى هللاَّ  َوِبَما ِباْلِكَتابِ  َكذَّ

اَلِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي اأْلَْغاَللُ  إِذِ ) 70( َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  ُرُسلََنا ِبهِ  أَْرَسْلَنا  النَّارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي) 71( ُيْسَحُبونَ  َوالسَّ
ا َضلُّوا َقالُوا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ ) 73( ُتْشِرُكونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  لَُھمْ  قِيلَ  مَّ ثُ ) 72( ُيْسَجُرونَ   َقْبلُ  ِمنْ  َنْدُعو َنُكنْ  لَمْ  َبلْ  َعنَّ

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َشْيًئا ) 75( َتْمَرُحونَ  ُكْنُتمْ  ِبَماوَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اأْلَْرِض  فِي َتْفَرُحونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َذلُِكمْ ) 74( اْلَكافِِرينَ  هللاَّ
 ) 76( اْلُمَتَكبِِّرينَ  َمْثَوى َفِبْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا

 وقد. واألوثان واألنداد األصنام من سواه أحد ُيْعَبد أن ينھى هللا إن:  المشركين لھؤالء محمد يا قل:  تعالى يقول
 ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  قوله في ، سواه أحد بادةالع يستحق ال أنه تعالى بين

ُكمْ  لَِتْبلُُغوا ُثمَّ  ِطْفال ُيْخِرُجُكمْ   شريك ال وحده ، كلھا األطوار ھذه في يقلبكم الذي ھو:  أي}  ُشُيوًخا لَِتُكوُنوا ُثمَّ  أَُشدَّ
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 ويخرج يوجد أن قبل من:  أي}  َقْبلُ  ِمنْ  ُيَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ {  ، كله ذلك يكون وتقديره وتدبيره مرهأ وعن ، له
 لُِنَبيِّنَ {:  كقوله ، الشيخوخة قبل وكھال ، وشابا ، صغيرا يتوفى من ومنھم ، سقطا أمه تسقطه بل ، العالم ھذا إلى
 ، جريج ابن قال}  َتْعقِلُونَ  َولََعلَُّكمْ { :  ھاھنا وقال] 5:  الحج[}  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َنَشاءُ  َما األْرَحامِ  فِي َوُنقِرُّ  لَُكمْ 

 َفإَِذا{  ، سواه أحد ذلك على يقدر ال ، بذلك المتفرد ھو:  أي}  َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي ُھوَ { :  قال ثم .البعث تتذكرون
َما أَْمًرا َقَضى  ).1] (محالة ال[ كان شاء ما بل ، يمانع وال يخالف ال:  أي}  َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولُ  َفإِنَّ

ِ  آَياتِ  فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {  ُبوا الَِّذينَ ) 69( ُيْصَرفُونَ  أَنَّى هللاَّ  َفَسْوفَ  ُرُسلََنا ِبهِ  أَْرَسْلَنا َوِبَما ِباْلِكَتابِ  َكذَّ
الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي ْغاللُ األ إِذِ ) 70( َيْعلَُمونَ   قِيلَ  ُثمَّ ) 72( ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي) 71( ُيْسَحُبونَ  َوالسَّ

ا َضلُّوا َقالُوا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ ) 73( ُتْشِرُكونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  لَُھمْ  ُ  ُيِضلُّ  كَ َكَذلِ  َشْيًئا َقْبلُ  ِمنْ  َنْدُعو َنُكنْ  لَمْ  َبلْ  َعنَّ  هللاَّ
 َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا) 75( َتْمَرُحونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  فِي َتْفَرُحونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َذلُِكمْ ) 74( اْلَكافِِرينَ 
 }) 76( اْلُمَتَكبِِّرينَ  َمْثَوى َفِبْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ 

 ُتصّرف كيف ، والباطل الحق في ويجادلون ، هللا بآيات المكذبين ھؤالء من مدمح يا تعجب أال:  تعالى يقول
ُبوا الَِّذينَ {  ، الضالل إلى الھدى عن عقولھم  ، والبيان الھدى من:  أي}  ُرُسلََنا ِبهِ  أَْرَسْلَنا َوِبَما ِباْلِكَتابِ  َكذَّ

 َوْيلٌ { :  تعالى قال كما ، لھؤالء ، جالله جل ، ربال من ، أكيد ووعيد ، شديد تھديد ھذا}  َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ   ].15:  المرسالت[}  لِْلُمَكذِّ

الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي األْغاللُ  إِذِ { :  وقوله  ، وجوھھم على يسحبونھم الزبانية بأيدي ، باألغالل متصلة:  أي}  َوالسَّ
 َھِذهِ { :  قال كما ،}  ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي. ُيْسَحُبونَ { :  قال ولھذا ؛ الجحيم إلى وتارة الحميم إلى تارة
 أكلھم ذْكره بعد وقال]. 44 ، 43:  الرحمن[}  آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ  اْلُمْجِرُمونَ  ِبَھا ُيَكذِّبُ  الَِّتي َجَھنَّمُ 
 أَْصَحابُ  َما الشَِّمالِ  َوأَْصَحابُ {  وقال] 68:  الصافات[}  اْلَجِحيمِ  إللَى َمْرِجَعُھمْ  نَّ إِ  ُثمَّ { :  الحميم وشربھم الزقوم
ُكمْ  ُثمَّ { :  قال أن إلى}  َكِريمٍ  َوال َباِردٍ  ال. َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ . َوَحِميمٍ  َسُمومٍ  فِي. الشَِّمالِ  َھا إِنَّ الُّونَ  أَيُّ ُبونَ  الضَّ . اْلُمَكذِّ

 نزلُُھمْ  َھَذا. اْلِھيمِ  ُشْربَ  َفَشاِرُبونَ . اْلَحِميمِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  َفَشاِرُبونَ . اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ . َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  ونَ آلِكلُ 
ينِ  َيْومَ  قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ {  وقال]. 56 -  41:  الواقعة[}  الدِّ  َكَغْليِ . اْلُبُطونِ  فِي لِيَيغْ  َكاْلُمْھلِ . األِثيمِ  َطَعامُ . الزَّ

 إِنَّ . اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ . اْلَحِميمِ  َعَذابِ  ِمنْ  َرْأِسهِ  َفْوقَ  ُصبُّوا ُثمَّ . اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  إِلَى َفاْعِتلُوهُ  ُخُذوهُ . اْلَحِميمِ 
  ،] 50 -  43:  الدخان[}  َتْمَتُرونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما َھَذا

__________ 

 .أ ، س من زيادة) 1(

ا َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ   ) 77( ُيْرَجُعونَ  َفإِلَْيَنا َنَتَوفََّينَّكَ  أَوْ  َنِعُدُھمْ  الَِّذي َبْعضَ  ُنِرَينَّكَ  َفإِمَّ

 .بھم واالستھزاء والتھكم ، والتصغير والتحقير ، والتوبيخ التقريع وجه على ذلك لھم يقال:  أي

 بن) 1( بشير حدثنا ، عمار بن منصور حدثنا ، منيع بن أحمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الحديث رفع - ُمْنَيه بن يعلى عن ، ُدَرْيك بن خالد عن ، الخزامي طلحة
 بھا فيذكرون ؟ تطلبون شيء أي ، النار أھل يا:  ويقال ، مظلمة سوداء النار ألھل سحابة هللا ينشئ: " قال

 ، سالسلھم في تزيد وسالسل ، أغاللھم في تزيد أغالال فتمطرھم ، الشراب َبْرد نسأل:  فيقولون الدنيا سحاب
ِ  ُدونِ  نْ مِ . ُتْشِرُكونَ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  لَُھمْ  قِيلَ  ُثمَّ { :  وقوله ).2( غريب حديث ھذا". عليھم النار ُيْلِھبُ  وجمرا }  هللاَّ

ا َضلُّوا َقالُوا{  ؟ اليوم ينصرونكم ھل ؟ هللا دون من تعبدونھا كنتم التي األصنام أين:  لھم قيل: أي :  أي}  َعنَّ
 إاِل ْتَنُتُھمْ فِ  َتُكنْ  لَمْ  ُثمَّ { :  تعالى كقوله ، عبادتھم جحدوا:  أي}  َشْيًئا َقْبلُ  ِمنْ  َنْدُعو َنُكنْ  لَمْ  َبلْ {  ، ينفعونا فلم ذھبوا

َنا َوهللاَِّ  َقالُوا أَنْ  ا َما َربِّ ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ { :  قال ولھذا ؛] 23:  االنعام[}  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ  َذلُِكمْ { :  وقوله .} اْلَكافِِرينَ  هللاَّ
 جزاء فيه أنتم الذي ھذا:  المالئكة لھم تقول:  أي}  َتْمَرُحونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  األْرِض  فِي َتْفَرُحونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما
 َمْثَوى َفبِْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  أَْبَوابَ  اْدُخلُوا{  ، وبطركم وأشركم ومرحكم ، الحق بغير الدنيا في فرحكم على
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 واتباع هللا، آيات عن ستكبرا لمن ، الشديد والعذاب الھوان فيه الذي والَمقِيلُ  الْمنزلُ  فبئس:  أي}  اْلُمَتَكبِِّرينَ 
 .وُحججه دالئله

ا َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصِبرْ {   }) 77( ُيْرَجُعونَ  َفإِلَْيَنا َنَتَوفََّينَّكَ  أَوْ  َنِعُدُھمْ  الَِّذي َبْعضَ  ُنِرَينَّكَ  َفإِمَّ

__________ 

 ".بشر: " أ في) 1(

 اإلسناد بھذا إال يروى ال: " الطبراني وقال ، به منصور عن منيع بن أحمد طريق من) 6/394( الكامل في عدي وابن) 4846( برقم األوسط في الطبراني ورواه) 2(
 ".أعرفه لم من وفيه ، قليل ضعف فيه من فيه) : "10/390( المجمع في الھيثمي وقال". منصور به تفرد

 إاِلَّ  ِبآََيةٍ  َيأِْتيَ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  َعلَْيكَ  اَقَصْصنَ  َمنْ  ِمْنُھمْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُساًل  أَْرَسْلَنا َولََقدْ 
 ) 78( اْلُمْبِطلُونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِباْلَحقِّ  قُِضيَ  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا هللاَِّ  ِبإِْذنِ 

 ِبآَيةٍ  َيأِْتيَ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا َمنْ  مْ ِمْنھُ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسال أَْرَسْلَنا َولََقدْ { 
 }) 78( اْلُمْبِطلُونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِباْلَحقِّ  قُِضيَ  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل

 سينجز هللا فإن ؛ قومه من كذبه من تكذيب على بالصبر ، عليه سالمهو هللا صلوات ، رسوله آمرا تعالى يقول
ا{  ، واآلخرة الدنيا في اتبعك ولمن لك العاقبة وجعل ، قومك على والظفر النصر من وعدك ما لك  ُنِرَينَّكَ  َفإِمَّ

 يوم في أبيدوا ، وعظمائھم مكبرائھ من أعينھم أقر هللا فإن ، وقع وكذلك. الدنيا في:  أي}  َنِعُدُھمْ  الَِّذي َبْعضَ 
 َفإِلَْيَنا َنَتَوفََّينَّكَ  أَوْ { :  وقوله .وسلم عليه هللا صلى حياته أيام في العرب جزيرة وسائر مكة عليه هللا فتح ثم. بدر

 َمنْ  ِمْنُھمْ  ْبلِكَ قَ  ِمنْ  ُرُسال أَْرَسْلَنا َولََقدْ { :  له مسليا قال ثم .اآلخرة في الشديد العذاب فنذيقھم:  أي}  ُيْرَجُعونَ 
 إليك أوحينا من منھم:  أي ، سواء" النساء سورة" في قال كما}  َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  َعلَْيكَ  َقَصْصَنا
  ، والنصرة العاقبة للرسل كانت ثم كذبوھم كيف قومھم مع وقصصھم خبرھم

 ُ  ُصُدوِرُكمْ  فِي َحاَجةً  َعلَْيَھا َولَِتْبلُُغوا َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ ) 79( َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا ِمْنَھا والَِتْرَكبُ  اأْلَْنَعامَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ
ِ  آََياتِ  َفأَيَّ  آََياِتهِ  َوُيِريُكمْ ) 80( ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َوَعلَى َوَعلَْيَھا  َفَيْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ ) 81( ُتْنِكُرونَ  هللاَّ

ةً  َوأََشدَّ  ِمْنُھمْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ   َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما اأْلَْرِض  فِي َوآََثاًرا قُوَّ
ا) 82( ا) 83( َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُھمْ  ِبَما َفِرُحوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َفلَمَّ  َرأَْوا َفلَمَّ

ا َقالُوا َبأَْسَنا َِّ  آََمنَّ ا ِبَما َوَكَفْرَنا َوْحَدهُ  بِا ا إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ ) 84( ُمْشِرِكينَ  ِبهِ  ُكنَّ ِ  ُسنَّةَ  َبأَْسَنا َرأَْوا لَمَّ  َقدْ  الَِّتي هللاَّ
 ) 85( اْلَكافُِرونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ 

 سورة في ذلك على التنبيه تقدم كما ، أضعاف بأضعافذكر  ممن أكثر وھم}  َعلَْيكَ  َنْقُصصْ  لَمْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ { 
 من لواحد يكن ولم:  أي}  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل ِبآَيةٍ  ِتيَ َيأْ  أَنْ  لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما{ :  وقوله .والمنة الحمد و ،) 1( النساء
 ، به جاءھم فيما صدقه على ذلك فيدل ، ذلك في له) 2( هللا يأذن أن إال ، للعادات بخارق قومه يأتي أن الرسل

 ؛ الكافرون ويھلك ، المؤمنون فينجو}  ِباْلَحقِّ  قُِضيَ {  بالمكذبين المحيط ونكاله عذابه وھو}  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َفإَِذا{
 } اْلُمْبِطلُونَ  ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ { :  قال ولھذا

 } ُ  ُصُدوِرُكمْ  فِي َحاَجةً  َعلَْيَھا َولَِتْبلُُغوا َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ ) 79( َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا ِمْنَھا لَِتْرَكُبوا األْنَعامَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ
 }) 81( ُتْنِكُرونَ  هللاَِّ  آَياتِ  َفأَيَّ  آَياِتهِ  َوُيِريُكمْ ) 80( ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َوَعلَى َوَعلَْيَھا

} َيأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َرُكوُبُھمْ  َفِمْنَھا{  والغنم والبقر اإلبل وھي ، األنعام من لھم خلق بما ، عباده على ممتنا تعالى يقول
 ، النائية البالد إلى والرحال األسفار في األثقال عليھا ويحمل ، لبوتح وتؤكل تركب فاإلبل ،] 72:  يس[

 ، لبنھا ويشرب ، تؤكل والغنم. األرض عليھا وتحرث ، لبنھا ويشرب ، تؤكل والبقر. الشاسعة واألقطار
ل كما واألمتعة والثياب األثاث منھا فيتخذ ، وأوبارھا وأشعارھا أصوافھا تجز والجميع  تقدم أماكن في وَبيَّنَ  َفصَّ
 َوِمْنَھا ِمْنَھا لَِتْرَكُبوا{ :  ھاھنا قال ولھذا ؛ ذلك وغير ،) 4" (النحل سورة" و ،) 3" (األنعام سورة" في ذكرھا
 .} ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َوَعلَى َوَعلَْيَھا ُصُدوِرُكمْ  فِي َحاَجةً  َعلَْيَھا َولَِتْبلُُغوا َمَنافِعُ  فِيَھا َولَُكمْ . َتأُْكلُونَ 
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 ال:  أي}  ُتْنِكُرونَ  هللاَِّ  آَياتِ  َفأَيَّ {  ، أنفسكم وفي اآلفاق في وبراھينه حججه:  أي}  آَياِتهِ  َوُيِريُكمْ { :  وقوله
 .وتكابروا تعاندوا أن إال ، آياته من شيء إنكار على تقدرون

ةً  َوأََشدَّ  ِمْنُھمْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  نَ الَِّذي َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ {   األْرِض  فِي َوآَثاًرا قُوَّ
ا) 82( َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما  َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُھمْ  ِبَما َفِرُحوا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َجاَءْتُھمْ  َفلَمَّ

ا) 83( َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا ا َقالُوا َبأَْسَنا َرأَْوا َفلَمَّ َِّ  آَمنَّ ا ِبَما َوَكَفْرَنا َوْحَدهُ  ِبا  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ ) 84( ُمْشِرِكينَ  بِهِ  ُكنَّ
ا إِيَماُنُھمْ   }) 85( اْلَكافُِرونَ  َنالِكَ ھُ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ  َقدْ  الَّتِي هللاَِّ  ُسنَّةَ  َبأَْسَنا َرأَْوا لَمَّ

 ، قواھم شدة مع ، الشديد العذاب من بھم حل وماذا ، الدھر قديم في بالرسل المكذبة األمم عن تعالى يخبر

__________ 

 .النساء سورة من 164:  اآلية تفسير راجع) 1(

 ".هللا بإذن إال: " أ في) 2(

 .اماألنع سورة من 144 - 141:  اآليات تفسير راجع) 3(

 .النحل سورة من 8 -  5:  اآليات تفسير راجع) 4(

 وذلك ؛ هللا بأس من ذرة عنھم رد وال ، شيئا ذلك عنھم أغنى فما ، األموال من وجمعوه ، األرض في أَّثروه وما
 واأقبل وال ، إليھم يلتفتوا لم ، الدامغات والبراھين ، القاطعات والحجج ، بالبينات) 1( الرسل جاءتھم لما ألنھم
 لن منھم أعلم نحن:  قالوا:  مجاھد قال .الرسل به جاءتھم عما زعمھم في العلم من عندھم بما واستغنوا ، عليھم
 .به لھم قَِبل ال ما هللا بأس من فأتاھم ، بجھالتھم العلم من عندھم بما فرحوا:  السدي وقال .نعذب ولن نبعث

ا{  .وقوعه ويستبعدون يكذبون:  أي}  َيْسَتْھِزُئونَ  هِ بِ  َكاُنوا َما{  بھم أحاط:  أي}  ِبِھمْ  َوَحاقَ { }  َبأَْسَنا َرأَْوا َفلَمَّ
ا َقالُوا{  ، بھم العذاب وقوع عاينوا: أي َِّ  آَمنَّ ا ِبَما َوَكَفْرَنا َوْحَدهُ  ِبا  وكفروا هللا وحدوا:  أي}  ُمْشِرِكينَ  ِبهِ  ُكنَّ

 آَمْنتُ { :  الغرق أدركه حين فرعون قال كما وھذا. المعذرة تنفع الو ، العثرات ُتَقال ال حيث ولكن ، بالطاغوت
:  تعالى) 2] (و تبارك[ هللا قال ،] 90:  يونس[}  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوأََنا إِْسَراِئيلَ  َبُنو ِبهِ  آَمَنتْ  الَِّذي إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ 
 موسى لنبيه استجاب قد ألنه ؛ منه هللا يقبل فلم:  أي] 91:  يونس[}  ينَ اْلُمْفِسدِ  ِمنَ  َوُكْنتَ  َقْبلُ  َعَصْيتَ  َوَقدْ  آآلنَ {

) 3] (ھكذا[و]. 88:  يونس[}  األلِيمَ  اْلَعَذابَ  َيَرُوا َحتَّى ُيْؤِمُنوا َفال قُلُوِبِھمْ  َعلَى َواْشُددْ { :  قال حين عليه دعاءه
ِ  ُسنَّةَ  َبأَْسَنا َرأَْوا الَمَّ  إِيَماُنُھمْ  َيْنَفُعُھمْ  َيكُ  َفلَمْ { :  قال ھاھنا  جميع في هللا حكم ھذا:  أي}  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَّ

" يغرغر لم ما العبد توبة يقبل هللا إن: " الحديث في جاء ولھذا ؛ يقبل ال أنه:  العذاب معاينة عند تاب َمنْ ) 4(
 ُھَنالِكَ  َوَخِسرَ { :  قال ولھذا ؛ حينئذ توبة فال ، كالمل وعاين ، الحنجرة الروح وبلغت غرغر فإذا:  أي) 5(

 } اْلَكافُِرونَ 

 .والمنة الحمد و ،) 6( غافر سورة" تفسير آخر

__________ 

 ".رسلھم: " أ في) 1(

 .أ ، س من زيادة) 2(

 .أ ، س من زيادة) 3(

 ".عباده جميع في: " أ في) 4(

 .عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من) 4253( برقم السنن في ماجه نواب) 3537( برقم السنن في الترمذي رواه) 5(

 ".المؤمن: " س في) 6(
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ْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ ) 1( حم ِحيمِ  الرَّ لَتْ  ِكَتابٌ ) 2( الرَّ  َفأَْعَرضَ  َوَنِذيًرا َبِشيًرا) 3( َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َعَرِبّيًا قُْرآًَنا آََياُتهُ  فُصِّ
ا أَِكنَّةٍ  فِي قُلُوُبَنا َوَقالُوا) 4( َيْسَمُعونَ  اَل  َفُھمْ  أَْكَثُرُھمْ   َفاْعَملْ  ِحَجابٌ  َوَبْينِكَ  َبْينَِنا َوِمنْ  َوْقرٌ  آََذاِنَنا َوفِي إِلَْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ

َنا  ) 5( َعاِملُونَ  إِنَّ

 )1( فصلت سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْحَمنِ  نَ مِ  َتنزيلٌ ) 1( حم{  ِحيمِ  الرَّ لَتْ  ِكَتابٌ ) 2( الرَّ  َوَنِذيًرا َبِشيًرا) 3( َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َعَرِبّيًا قُْرآًنا آَياُتهُ  فُصِّ
ا أَِكنَّةٍ  فِي قُلُوُبَنا َوَقالُوا) 4( َيْسَمُعونَ  ال َفُھمْ  أَْكَثُرُھمْ  َفأَْعَرضَ   َوَبْيِنكَ  َبْيِنَنا َوِمنْ  َوْقرٌ  آَذاِنَنا َوفِي إِلَْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ

َنا َفاْعَملْ  ِحَجابٌ   }) 5( َعاِملُونَ  إِنَّ

ْحَمنِ  ِمنَ  َتنزيلٌ  حم{ :  تعالى يقول ِحيمِ  الرَّ  قُلْ { :  تعالى كقوله ، الرحيم الرحمن من منزل القرآن:  يعني}  الرَّ
وحُ  ِبهِ  نزلَ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  لََتنزيلُ  َوإِنَّهُ { :  لهوقو ،] 102:  النحل[}  ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلقُُدسِ  ُروحُ  نزلَهُ   األِمينُ  الرُّ
 ].194 -  192:  الشعراء[}  اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلِبكَ  َعلَى

لَتْ  ِكَتابٌ { :  وقوله  كونه لحا في:  أي}  َعَربِّيًا قُْرآًنا{  ،) 2( أحكامه وأحكمت معانيه ُبينت:  أي}  آَياُتهُ  فُصِّ
 ُثمَّ  آَياُتهُ  أُْحِكَمتْ  ِكَتابٌ { :  كقوله ، مشكلة غير واضحة وألفاظه ، مفصلة فمعانيه ، واضحا بينا ، عربيا لفظا

لَتْ   َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{  ، ومعناه لفظه حيث من معجز ھو:  أي] 1:  ھود[}  َخِبيرٍ  َحِكيمٍ  لَُدنْ  ِمنْ  فُصِّ
 ].42:  فصلت[}  َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتنزيلٌ  َخْلفِهِ  نْ مِ  َوال

 تارة:  أي}  َوَنِذيًرا َبِشيًرا{  ، الراسخون العلماءُ  والوضوح البيان ھذا يعرف إنما:  أي}  َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ { :  وقوله
 يفھمون ال فھم ، قريش أكثر:  أي}  َمُعونَ َيسْ  ال َفُھمْ  أَْكَثُرُھمْ  َفأَْعَرضَ {  ، الكافرين ينذر وتارة ، المؤمنين يبشر
 .ووضوحه بيانه مع شيئا منه

ا{  مغطاة غلف في:  أي}  أَِكنَّةٍ  فِي قُلُوُبَنا َوَقالُوا{   ، به جئتنا عما صمم:  أي}  َوْقرٌ  آَذاِنَنا َوفِي إَِلْيهِ  َتْدُعوَنا ِممَّ
َنا َفاْعَملْ {  ، تقول مما يءش إلينا يصل فال}  ِحَجابٌ  َوَبْينِكَ  َبْيِنَنا َوِمنْ {  على أنت اعمل:  أي}  َعاِملُونَ  إِنَّ

 .نتابعك ال طريقتنا على ونحن طريقتك،

يَّال عن ، األجلح عن ُمْسِھر بن علي حدثنا ، شيبة أبي ابن حدثني:  مسنده في ُحَميد بن عبد الَعلَم اإلمام قال  الذَّ
 أْعلَمكم انظروا:  فقالوا يوما قريش اجتمعت:  قال ، عنه هللا ضير ، هللا عبد بن جابر عن األسدي َحْرَملة بن

 فليكلمه ، ديننا وعاب ، أمرنا وشتت ، جماعتنا فرق قد الذي الرجل ھذا فليأت ، والشعر والكھانة بالسحر
 يا:  فقال عتبة هفأتا. الوليد أبا يا أنت:  فقالوا. ربيعة ابن عتبة غير أحدا نعلم ما:  فقالوا ؟ عليه يرد ماذا ولننظر
 فسكت ؟ المطلب عبد أم خير أنت:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسكت ؟ هللا عبد أم خير أنت ، محمد
 وإن ، ِعْبتَ  التي اآللھة عبدوا فقد ، منك خير ھؤالء أن تزعم كنت فإن:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ، قولك عنسم حتى فتكلم منھم خير أنك تزعم كنت

__________ 

 ".السجدة حم تفسير: " س في) 1(

 ".آياته: " أ في) 2(

 وفضحتنا ، ديننا وعبت ، أمرنا وشتت ، جماعتنا فرقت ؛ منك) 1( قومك على أشأم قط َسْخلةً  رأينا ما وهللا إنا
 صيحة مثل إال )2( ننظر ما وهللا! كاھنا قريش في وأن ، ساحرا قريش في أن فيھم طار لقد حتى ، العرب في

 لك جمعنا الحاجة بك إنما كان إن ، الرجل أيھا! نتفانى حتى ، بالسيوف بعض) 3( إلى بعضنا يقوم أن الُحْبلى
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. عشرا فلنزوجك) 5] (شئت[ قريش نساء أي فاختر الباءة بك إنما كان وإن) 4( رجال قريش أغنى تكون حتى
 هللا بسم{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال نعم:  قال" ؟ َفَرْغتَ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

ْحَمنِ  ِمنَ  َتنزيلٌ . حم. الرحيم الرحمن ِحيمِ  الرَّ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  بلغ حتى}  الرَّ
 ؟ وراءك ما:  فقالوا قريش إلى فرجع" ال: " الق ؟ ھذا غير عندك ما! حسبك! حسبك:  عتبة فقال}  َوَثُمودَ  َعادٍ 
) 6] (؟ قال فما:  قالوا ، نعم:  قال[ ؟ أجابك فھل:  قالوا. كلمته إال به تكلمونه أنكم أرى شيئا تركت ما:  قال
:  قالوا. وثمود عاد صاعقة مثل صاعقة أنذركم أنه غير ، قال مما شيئا َفِھْمتُ  ما َبنيَّةً  نصبھا والذي ال: قال
 .الصاعقة ذكر غير قال مما شيئا فھمت ما وهللا ال:  قال! ؟ قال ما تدري ما بالعربية الرجل يكلمك! ويلك

 ).7( سواء مثله ، بإسناده شيبة أبي بن بكر أبي عن مسنده في الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه وھكذا

 -) 8] (الكوفي[ الكندي هللا عبد ابن ووھ - األجلح عن ، فَُضيل بن محمد عن بسنده تفسيره في البغوي ساقه وقد
 َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  قوله إلى الحديث فذكر ، جابر عن ، حرملة بن الّذيَّال عن الشيء بعض ُضعِّفَ  وقد

 يخرج مول أھله إلى ورجع ، بالرحم وناشده ، فيه على عتبة فأمسك}  َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ 
 وأعجبه ، محمد إلى َصَبا قد إال عتبة نرى ما وهللا ، قريش معشر يا:  جھل أبو فقال. عنھم واحتبس قريش إلى

 ما ، عتبة يا:  جھل أبو فقال إليه فانطلقوا. إليه بنا فانطلقوا ، أصابته) 9] (قد[ حاجة من إال ذاك وما ، طعامه
 ما أموالنا من لك جمعنا حاجة) 10( لك كانت فإن ، مهطعا وأعجبك محمد إلى صبوت أنك إال عنا حبسك
 قريش أكثر من أني علمتم لقد ، وهللا:  وقال ، أبدا محمدا يكلم أال وأقسم ، عتبة فغضب. محمد طعام عن يغنيك
 وقرأ ، سحر وال كھانة وال بشعر ھو ما وهللا بشيء فأجابني) 11] (القصة[ عليه وقصصت أتيته ولكني ماال

 وناشدته ، بفيه فأمسكت}  َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  قوله لىإ السورة
 ).12( العذاب بكم ينزل أن فخشيت ، يكذب لم شيئا قال إذا محمدا أن علمتم وقد ، يكف أن بالرحم

 .أعلم وهللا ، يعلى وأبي البزار سياق من أشبه السياق وھذا

 :  فقال ، النمط ھذا خالف على السيرة كتاب في يسار بن إسحاق بن محمد اإلمام القصة ھذه أورد وقد

__________ 

 ".جماعته: " س في) 1(

 ".ننتظر: " س في) 2(

 ".على: " أ في) 3(

 ".واحدا رجال: " أ ، س في) 4(

 .أ ، س من زيادة) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 .وغيره النسائي ضعفه الكندي األجلح إسناده وفي) 3/349( يعلى أبي ومسند) 1121( برقم ميدح بن لعبد المنتخب) 7(

 .أ ، س من زيادة) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 ".بك: " أ ، س في) 10(

 .أ ، س من زيادة) 11(

 ).7/167( للبغوي التنزيل معالم) 12(

ثْ :  قال القَُرظي كعب بن محمد عن ، زياد بن يزيد حدثني  وھو يوما قال - سيدا وكان -  ربيعة بن عتبة أن تُ ُحدِّ
 إلى أقوم أال قريش معشر يا:  وحده المسجد في جالس وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، قريش نادي في جالس
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 ، حمزة أسلم حين وذلك ؟ عنا ويكف شاء أيَّھا فنعطيه ، بعضھا يقبل لعله أمورا عليه وأعرض فأكلمه محمد
 فكلمه إليه فقم ، الوليد أبا يا بلى:  فقالوا ، ويكثرون يزيدون وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس أصحاب ورأوا

 علمت قد حيث منا إنك ، أخي ابن يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جلس حتى عتبة إليه فقام).1(
َطة من  به وسفھت ، جماعتھم به فرقت ، ظيمع بأمر قومك أتيت قد وإنك ، النسب في والمكان ، العشيرة في السِّ

 تنظر أمورا عليك أعرض مني فاسمع ، آبائھم من مضى من به وكفرت ، ودينھم آلھتھم به وعبت ، أحالمھم
 يا:  قال". أسمع ، الوليد أبا يا قل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال:  قال. بعضھا منا تقبل لعلك فيھا
 أكثرنا من تكون حتى أموالنا من لك جمعنا ماال األمر ھذا) 2( من به جئتَ  بما ريدُ ت إنما كنت إن ، أخي ابن

 ملكناك ملكا به تريد كنت وإن. دونك أمًرا نقطع ال حتى ، علينا سودناك شرفا به تريد كنت وإن). 3( أمواال
 حتى أموالنا فيه وبذلنا ، طبال لك طلبنا ، نفسك عن رده تستطيع ال تراه َرِئّيا يأتيك الذي ھذا كان وإن. علينا
 هللا ورسول عتبة فرغ إذا حتى - له قال كما أو - منه ُيَداَوى حتى الرجل على التابع غلب ربما فإنه ، منه نبرئك
:  قال. أفعل:  قال" مني فاستمع: " قال. نعم:  قال" ؟ الوليد أبا يا أفرغت: " قال منه يستمع وسلم عليه هللا صلى

ْحَمنِ  ِمنَ  َتنزيلٌ . حم. الرحيم منالرح هللا بسم{  ِحيمِ  الرَّ لَتْ  ِكَتابٌ . الرَّ  َبِشيًرا. َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  َعَرِبّيًا قُْرآًنا آَياُتهُ  فُصِّ
 سمع فلما. عليه يقرؤھا فيھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مضى ثم}  َيْسَمُعونَ  ال َفُھمْ  أَْكَثُرُھمْ  َفأَْعَرضَ  َوَنِذيًرا
 إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انتھى ثم ، منه يسمع عليھما معتمدا ظھره خلف يديه وألقى لھا أنصت عتبة

 فقال ، أصحابه إلى عتبة فقام) 4( وذاك فأنت ، سمعت ما الوليد أبا يا سمعت قد: " قال ثم فسجد ، منھا السجدة
:  قالوا إليھم جلس فلما. به ذھب الذي الوجه بغير دالولي أبو جاءكم لقد -  با) 5( يحلف -  أقسم:  لبعض بعضھم

 وال بالسحر ھو ما وهللا ، قط مثله سمعت ما وهللا قوال سمعت قد أني ورائي:  قال ؟ الوليد أبا يا وراءك ما
 ، فاعتزلوه فيه ھو ما وبين الرجل بين خلوا ، لي واجعلوھا أطيعوني ، قريش معشر يا. بالكھانة وال بالشعر
 فُمْلُكهُ  العرب على يظھر وإن ، بغيركم كفيتموه فقد العرب تصبه فإن ، نبأ سمعت الذي لقوله ليكوَننَّ  فوهللا
 ، فيه رأيي ھذا:  قال! بلسانه الوليد أبا يا وهللا سحرك:  قالوا. به الناس أسعد وكنتم ، عزكم وعزه ، ملككم

 ).6( لكم بدا ما فاصنعوا

 .أعلم وهللا ، قبله الذي من أشبه السياق وھذا

__________ 

 ".وكلمه: " أ في) 1(

 ".في: " أ في) 2(

 ".ماال: " س في) 3(

 ".وحالك: " أ في) 4(

 ".نحلف: " س في) 5(

 ).1/293( ھشام البن النبوية السيرة انظر) 6(

َما قُلْ  َما إِلَيَّ  ُيوَحى ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ  اَل  الَِّذينَ ) 6( لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيلٌ  َواْسَتْغفُِروهُ  إِلَْيهِ  قِيُمواَفاْستَ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  أَنَّ
َكاةَ  ُيْؤُتونَ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 7( َكافُِرونَ  ُھمْ  ِباآْلَِخَرةِ  َوُھمْ  الزَّ  ) 8( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

َما قُلْ {  َما إِلَيَّ  ُيوَحى ْثلُُكمْ مِ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ  ال الَِّذينَ ) 6( لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيلٌ  َواْسَتْغفُِروهُ  إِلَْيهِ  َفاْسَتقِيُموا َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  أَنَّ
َكاةَ  ُيْؤُتونَ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 7( َكافُِرونَ  ُھمْ  ِباآلِخَرةِ  َوُھمْ  الزَّ  }) 8( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

َما{ :  المشركين المكذبين لھؤالء محمد يا}  قُلْ { :  تعالى يقول َما إِلَيَّ  ُيوَحى ِمْثلُُكمْ  َبَشرٌ  أََنا إِنَّ }  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُھُكمْ  أَنَّ
:  أي}  إِلَْيهِ  َفاْسَتقِيُموا{  ، واحد إله هللا إنما ، المتفرقين واألرباب واألنداد األصنام من) 1( تعبدونه كما ال

 َوَوْيلٌ {  ، الذنوب لسالف:  أي}  َواْسَتْغفُِروهُ {  ، الرسل ألسنة على به أمركم ما منوال على العبادة له أخلصوا
  ، عليھم وھالك لھم دمار:  أي}  لِْلُمْشِرِكينَ 
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َكاةَ  ُيْؤُتونَ  ال الَِّذينَ {  . هللا إال إله ال أن يشھدون ال الذين:  يعني:  عباس ناب عن ، طلحة أبي بن علي قال}  الزَّ
 .عكرمة قال وكذا

اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  تعالى كقوله وھذا اَھا َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  َزكَّ  َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  وكقوله ،] 10 ، 9:  الشمس[}  َدسَّ
]  18:  النازعات[ }  َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ  َفقُلْ {  وقوله ،] 15 ، 14:  األعلى[}  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  َتَزكَّى
 المال وزكاة. الشرك من النفس طھارة ذلك أھم ومن ، الرذيلة األخالق من النفس طھارة:  ھاھنا بالزكاة والمراد

 في استعماله إلى قاوتوفي ، نفعه وكثرة وبركته لزيادته سببا وتكون ، الحرام من تطھره ألنھا زكاة سميت إنما
 .الطاعات

َكاةَ  ُيْؤُتونَ  ال الَِّذينَ  لِْلُمْشِرِكينَ  َوَوْيلٌ { :  السدي وقال  .بالزكاة َيِدينون ال:  أي}  الزَّ

 .الزكاة أھل من ھم ليس:  قرة بن معاوية وقال

 .أموالھم زكاة يمنعون:  قتادة وقال

 السنة في كان إنما الزكاة إيجاب ألن ؛ نظر وفيه. جرير ابن واختاره ، المفسرين من كثير عند الظاھر ھو وھذا
 يكون أن يبعد ال:  يقال أن إال اللھم ، مكية اآلية وھذه واحد غير ذكره ما على ، المدينة إلى الھجرة من الثانية
:  األنعام[}  هِ َحَصادِ  َيْومَ  َحقَّهُ  َوآُتوا{ :  تعالى كقوله ، البعثة ابتداء في به مأمورا كان الصدقة الزكاة أصل
 أن كما ، القولين بين جمعا ھذا ويكون ، بالمدينة أمرھا َبيَّن فإنما والمقادير النصب ذات الزكاة فأما ،]141
 الھجرة قبل اإلسراء ليلة كان فلما ، البعثة ابتداء في غروبھا وقبل الشمس طلوع قبل واجبا كان الصالة أصل
 وأركانھا شروطھا وفصل ، الخمس الصلوات) 2] (وسلم عليه هللا صلى[ رسوله على هللا فرض ، ونصف بسنة
 .أعلم وهللا ، فشيئا شيئا ، ذلك بعد بھا يتعلق وما

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  ذلك بعد قال ثم  وال مقطوع ال:  وغيره مجاھد قال}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ
 ].108:  ھود[}  َمْجُذوذٍ  َغْيرَ  َعَطاءً {  تعالى وكقوله ،] 3:  الكھف[}  أََبًدا فِيهِ  َماِكِثينَ { :  كقوله ،) 3( مجبوب

 هللا قال ؛ الجنة أھل على  المنة فإن ، التفسير ھذا األئمة بعض عليه رد وقد. عليھم ممنون غير:  السدي وقال
ُ  َبلِ { :  تعالى ُ  َفَمنَّ { :  الجنة أھل وقال ،] 17:  الحجرات[}  لإِليَمانِ  َداُكمْ ھَ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاَّ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ
ُمومِ  َعَذابَ   منه برحمة هللا يتغمدني أن إال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال ،] 27:  الطور[}  السَّ
 ".وفضل

__________ 

 ".يعبدونه: " س في) 1(

 .أ ، س من زيادة) 2(

 ".محسوب وال مقطوع غير: " أ في) 3(

ُكمْ  قُلْ   َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعلَ ) 9( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ  أَْنَداًدا لَهُ  َوَتْجَعلُونَ  َيْوَمْينِ  فِي اأْلَْرضَ  َخلَقَ  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَِئنَّ
رَ  فِيَھا َوَباَركَ  َفْوقَِھا ِمنْ  اِئلِينَ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ ) 10( لِلسَّ  ُدَخانٌ  َوِھيَ  السَّ

 ) 11( َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا َكْرًھا أَوْ  َطْوًعا ِاْئِتَيا َولأِْلَْرِض  لََھا َفَقالَ 

ُكمْ  قُلْ {   َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعلَ ) 9( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ  أَْنَداًدا لَهُ  َوَتْجَعلُونَ  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَِئنَّ
رَ  فِيَھا َوَباَركَ  َفْوقَِھا ِمنْ  اِئلِينَ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ ) 10( لِلسَّ  نٌ ُدَخا َوِھيَ  السَّ

 فِي َوأَْوَحى َيْوَمْينِ  فِي َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ  }) 11( َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا َكْرًھا أَوْ  َطْوًعا ِاْئِتَيا َولأِلْرِض  لََھا َفَقالَ 
ا أَْمَرَھا َسَماءٍ  ُكلِّ  نَّ َماءَ  َوَزيَّ ْنَيا السَّ  ) 12( اْلَعلِيمِ  َعِزيزِ الْ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ
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ا أَْمَرَھا َسَماءٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْوَحى َيْوَمْينِ  فِي َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ {  نَّ َماءَ  َوَزيَّ ْنَيا السَّ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  َوِحْفًظا ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ
 }) 12( اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ 

 المقدر ، شيء لكل القاھر ، شيء لكل الخالق وھو ، غيره معه عبدوا الذين المشركين على هللا من إنكار ھذا
 وأمثاال نظراء:  أي}  أَْنَداًدا لَهُ  َوَتْجَعلُونَ  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَِئنَُّكمْ  قُلْ { :  فقال ، شيء لكل

 .كلھم العالمين رب ھو لألشياء الخالق:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ {  معه) 1( تعبدونھا

َمَواتِ  َخلَقَ { :  تعالى لقوله تفصيل فيه المكان وھذا  ھاھنا ففصل ،] 54:  األعراف[}  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواألْرضَ  السَّ
 ُيْبَدأَ  أن واألصل ، كاألساس ألنھا أوال األرض خلق أنه فذكر ، بالسماء اختص مما باألرض يختص ما

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ  َجِميًعا األْرِض  فِي َما لَُكمْ  َخلَقَ  الَِّذي ُھوَ { :  قال كما ، بالسقف دهبع ثم باألساس، اُھنَّ  السَّ  َفَسوَّ
 . ،] 29:  البقرة[ اآلية}  َسَمَواتٍ  َسْبعَ 

َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ  أَأَْنُتمْ { :  قوله فأما ا َسْمَكَھا َرَفعَ  َبَناَھا السَّ  َذلِكَ  َبْعدَ  َواألْرضَ  ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ  َھاَفَسوَّ
 ھذه ففي]  33 -  27:  النازعات[ }  َوألْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ  َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ  َدَحاَھا
 ،}  َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ { :  بقوله مفسر ھو ْحيُ فالدَّ  ،) 2( السماء خلق بعد كان األرض َدْحى أن اآلية
 ذكره فيما عباس ابن أجاب وبھذا ، بالنص السماء خلق فقبل األرض خلق فأما ، السماء خلق بعد ھذا وكان

 :  قال فإنه ، صحيحه من اآلية ھذه تفسير عند البخاري

:  قال عليّ  تختلف أشياء القرآن في أجد إني:  عباس البن جلر قال:  قال جبير بن سعيد عن ، المنھال وقال
}  َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ {  ،] 101:  المؤمنون[}  َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال{
َ  َيْكُتُمونَ  َوال{  ،] 27: الصافات[ َنا َوهللاَِّ {  ، ]42:  النساء[}  َحِديًثا هللاَّ ا َما َربِّ  فقد ،] 23:  األنعام[}  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

َماءُ  أَمِ { :  وقال ؟ اآلية ھذه في كتموا  خلق فذكر ،] 30 - 27:  النازعات[}  َدَحاَھا{ :  قوله إلى}  َبَناَھا) 3( السَّ
ُكمْ  قُلْ { :  قال ثم األرض) 4] (خلق[ قبل السماء :  قوله إلى}  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَِئنَّ

ُ  َوَكانَ { :  وقال ؟ السماء خلق قبل األرض خلق ھذه في فذكر}  َطاِئِعينَ {  ،] 96:  النساء[}  َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
 .ضىم ثم كان فكأنه ،] 58:  النساء[}  َبِصيًرا َسِميًعا{  ،] 56:  النساء[}  َحِكيًما َعِزيًزا{

 ، الصور في ينفخ ثم ، األولى النفخة في}  َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال{ :  - عباس ابن يعني -  قال
َمَواتِ  فِي َمنْ  َفَصِعقَ { ُ  َشاءَ  َمنْ  إاِل األْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  وال ذلك عند بينھم أنساب فال ،] 68:  الزمر[}  هللاَّ

 } َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ {  األخرى النفخة في ثم ، يتساءلون

__________ 

 ".يعبدونھا: " س في) 1(

 ".السموات: " أ في) 2(

 ".والسماء: " س في) 3(

 .س من زيادة) 4(

ا َما{ :  قوله وأما َ  َيْكُتُمونَ  َوال} {  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ  فقال ذنوبھم اإلخالص ألھل يغفر هللا فإن ،}  َحِديًثا هللاَّ
 هللا أن) 1( يعرف ذلك فعند ، أيديھم فتنطق ، أفواھھم على فيختم ،" مشركين نكن لم: " نقول تعالوا: المشركون

 ].2:  الحجر[ اآلية}  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَودُّ {  وعنده ، حديثا يكتم ال

 َدَحى ثم ، آخرين يومين في فسواھن ، السماء ىإل استوى ثم ، السماء خلق ثم ، يومين في األرض وخلق
 آخرين، يومين في بينھما وما واآلكام والجماد الجبال وخلق ، والمرعى الماء منھا أخرج أن:  وَدْحُيھا ، األرض
 ، مأيا أربعة في شيء من فيھا وما األرض َفُخلِقت}  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ {  وقوله}  َدَحاَھا{ :  قوله فذلك

 .يومين في السماوات وخلقت
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ُ  َوَكانَ {   يرد لم هللا فإن ؛ كذلك يزل لم:  أي ، قوله وذلك ، بذلك نفسه سمى ،] 96:  النساء[}  َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
 .وجل عز هللا عند من كال فإن ، القرآن عليك يختلفن فال ، أراد الذي به أصاب إال شيئا

 -  المنھال عن ،) 2( أَُنْيَسة أبي بن زيد عن ، عمرو بن هللا عبيد حدثنا ، عدي بن يوسف حدثنيه:  البخاري قال
 ).3( بالحديث -  عمرو ابن ھو

 .االثنين ويوم األحد يوم:  يعني}  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ { :  فقوله

رَ {  ، والغراس والبذر للخير قابلة مباركة جعلھا:  أي}  فِيَھا َوَباَركَ  َفْوقَِھا ِمنْ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعلَ {   فِيَھا َوَقدَّ
 الثالثاء يوم:  يعني ، وتغرس تزرع التي واألماكن األرزاق من إليه أھلھا) 4( يحتاج ما:  وھو ،}  أَْقَواَتَھا

 أراد لمن:  أي}  اِئلِينَ لِلسَّ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي{ :  تعالى قال ولھذا ؛ أربعة السابقين اليومين مع فھما ، واألربعاء
 .ليعلمه ذلك عن السؤال

رَ { :  قوله في وعكرمة مجاھد وقال :  ومنه ، غيرھا في يصلح ال ما أرض كل في جعل}  أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ
 .بالّري والطيالسة بسابور والسابري ، باليمن العصب

اِئلِينَ  ءً َسَوا{ :  تعالى قوله في والسدي ، وقتادة ، عباس ابن وقال  .ذلك عن السؤال أراد لمن:  أي}  لِلسَّ

رَ {  معناه:  زيد ابن وقال اِئلِينَ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَھا فِيَھا َوَقدَّ  إلى حاجة له من مراد وفق على:  أي}  لِلسَّ
 .إليه محتاج ھو ما له قدر هللا فإن ، حاجة أو رزق

 .أعلم وهللا ،] 34:  إبراھيم[}  َسأَْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  ِمنْ  َوآَتاُكمْ { :  تعالى قوله في ذكروه ما يشبه القول وھذا

َماءِ  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ { :  وقوله   ، األرض خلقت حين منه المتصاعد الماء بخار:  وھو ،}  ُدَخانٌ  َوِھيَ  السَّ

__________ 

 ".عرفوا: " أ في) 1(

 ".شيبة: " أ في) 2(

 ".فتح) "8/556( البخاري حصحي) 3(

 ".تحتاج ما: " س في) 4(

 .مكرھتين أو طائعتين لفعلي وانفعال ، ألمري استجيبا:  أي}  َكْرًھا أَوْ  َطْوًعا ِاْئِتَيا َولأِلْرِض  لََھا َفَقالَ { 

 َقالَ فَ {) 1] (تعالى[ قوله في عباس ابن عن ، مجاھد عن ، موسى بن سليمان عن ، جريج ابن عن ، الثوري قال
 وقال. ونجومي وقمري شمسي أطلعي:  للسموات تعالى هللا قال:  قال}  َكْرًھا أَوْ  َطْوًعا ِاْئِتَيا َولأِلْرِض  لََھا

 } َطاِئِعينَ  أََتْيَنا{ :  فقالتا. ثمارك وأخرجي ، أنھارك شققي:  لألرض

 .هللا رحمه - جرير ابن واختاره

 جميعا والجن واإلنس المالئكة من خلقه تريد مما ، فينا بما مطيعين لك نستجيب بل:  أي}  َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقالََتا{ 
 .بكالمھما يعقل من معاملة لھن تنزيال:  وقيل:  قال العربية أھل بعض عن جرير ابن حكاه. لك) 2( مطيعين

 .أعلم وهللا ، منھا يسامته ما السماء ومن ، الكعبة مكان ھو بذلك األرض من المتكلم إن) 3( وقيل

 .حاتم أبي ابن رواه. ألمه يجدان عذابا لعذبھما أمره عليه أبيا لو:  البصري الحسن وقال
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 يوم وھما ، آخرين:  أي ، يومين في سموات سبع تسويتھن من ففرغ:  أي}  َيْوَمْينِ  فِي َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ { 
 .الجمعة ويوم الخميس

 من فيھا وما ، المالئكة من إليه تحتاج ما سماء كل في مقررا ورتب:  أي}  ْمَرَھاأَ  َسَماءٍ  ُكلِّ  فِي َوأَْوَحى{ 
ا{  ، ھو إال يعلمھا ال التي األشياء نَّ َماءَ  َوَزيَّ ْنَيا السَّ  أھل على المشرقة المنيرة الكواكب وھن}  ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ
 .األعلى ألالم إلى تستمع أن الشياطين من حرسا:  أي}  َوِحْفًظا{  ، األرض

 المخلوقات حركات بجميع العليم ، وقھره فغلبه شيء كل عز قد الذي العزيز:  أي}  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ { 
 .وسكناتھم

 عن ، عكرمة عن ، البقال) 4( سعيد أبي عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، السري بن َھنَّاد حدثنا:  جرير ابن قال
 خلق عن فسألته وسلم عليه هللا صلى النبي أتت اليھود أن - الحديث سائر قرأت:  نادھ قال -  عباس ابن

 من فيھن وما الثالثاء يوم الجبال وخلق ، االثنين ويوم األحد يوم األرض هللا خلق: " فقال ، واألرض السماوات
ُكمْ  قُلْ { :  عةأرب فھذه ، والخراب والعمران والمدائن والماء الشجر األربعاء يوم وخلق ، منافع  ِبالَِّذي لََتْكفُُرونَ  أَِئنَّ
رَ  فِيَھا َوَباَركَ  َفْوقَِھا ِمنْ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعلَ  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  َذلِكَ  أَْنَداًدا لَهُ  َوَتْجَعلُونَ  َيْوَمْينِ  فِي األْرضَ  َخلَقَ   فِيَھا َوَقدَّ

اِئلِينَ لِ  َسَواءً  أَيَّامٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَھا  النجوم الجمعة يوم وخلق ، السماء الخميس يوم وخلق: " قال ، سأل لمن}  لسَّ
 حين ، اآلجال الثالثة ھذه من ساعة أول في فخلق ، منه بقيت ساعات ثالث إلى والمالئكة والقمر والشمس
 ، الجنة وأسكنه ، آدم الثالثة وفي ، الناس به ينتفع مما شيء كل على اآلفة ألقى الثانية وفي ، مات من يموت
 استوى ثم: " قال ؟ محمد يا ماذا ثم:  اليھود قالت ثم". ساعة آخر في منھا وأخرجه ، له بالسجود إبليس وأمر
 :  قالوا! أتممت لو أصبت قد:  قالوا". العرش على

__________ 

 .س من زيادة) 1(

 ".مطيعون: " س في) 2(

 ".ويقال: " أ ، س في) 3(

 ".دسع: " س في) 4(

ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ ) 13( َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ   أاَلَّ  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ
َ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا َنا َشاءَ  لَوْ  َقالُوا هللاَّ ا َماَلِئَكةً  أَلَْنَزلَ  َربُّ ا) 14( َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  َمابِ  َفإِنَّ  اأْلَْرِض  فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادٌ  َفأَمَّ
ا أََشدُّ  َمنْ  َوَقالُوا اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  ةً  ِمنَّ َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ  قُوَّ ةً  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ  الَِّذي هللاَّ ) 15( َيْجَحُدونَ  ِبآََياِتَنا َوَكاُنوا قُوَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ  لُِنِذيَقُھمْ  َنِحَساتٍ  أَيَّامٍ  فِي َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا  َوُھمْ  أَْخَزى اآْلَِخَرةِ  َولََعَذابُ  الدُّ
ا) 16( ُيْنَصُرونَ  اَل   َكاُنوا ِبَما اْلُھونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمْ  ىاْلُھدَ  َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ

ْيَنا) 17( َيْكِسُبونَ   ) 18( َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا آََمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّ

َمَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ { :  فنزل ، شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى النبي فغضب. استراح ثم  َماَبْيَنھُ  َوَما َواألْرضَ  السَّ
َنا َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي  ).1] ( 38:  ق[}  َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصِبرْ .لُُغوبٍ  ِمنْ  َمسَّ

 بن هللا عبد عن ، خالد بن أيوب عن ، أمية بن إسماعيل عن ، جريج ابن حديث فأما. غرابة فيه الحديث ھذا
 ، السبت يوم التربة هللا خلق: " فقال بيدي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ:  قال ھريرة أبي عن ، رافع
 يوم النور وخلق ، الثالثاء يوم المكروه وخلق ، االثنين يوم الشجر وخلق ، األحد يوم الجبال فيھا وخلق

 من ساعة آخر في الخلق آخر الجمعة يوم العصر بعد آدم وخلق ، الخميس يوم الدواب فيھا وبث األربعاء،
 به ، جريج ابن حديث عن ، كتابيھما في والنسائي ، مسلم رواه فقد" الليل إلى العصر بين فيما ، الجمعة ساعات

 هللا رضي[ ھريرة أبي عن بعضھم رواه:  فقال التاريخ في البخاري َعلَّله وقد ، الصحيح غرائب من وھو). 2(
 .األصح وھو ، األحبار كعب عن) 3] (عنه
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ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ ) 13( َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  أَْعَرُضوا َفإِنْ {   َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ
َ  إاِل َتْعُبُدوا أاَل َنا َشاءَ  لَوْ  َقالُوا هللاَّ ا َمالِئَكةً  ألنزلَ  َربُّ ا) 14( َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما َفإِنَّ  فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادٌ  َفأَمَّ

ا أََشدُّ  َمنْ  َوَقالُوا اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  ةً  ِمنَّ َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ  قُوَّ ةً  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ  الَِّذي هللاَّ  َيْجَحُدونَ  ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا قُوَّ
ا فِي َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا) 15( ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ  لُِنِذيَقُھمْ  َنِحَساتٍ  مٍ أَيَّ  اآلِخَرةِ  َولََعَذابُ  الدُّ

ا) 16( ُيْنَصُرونَ  ال َوُھمْ  أَْخَزى  اْلُھونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمْ  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ
ْيَنا) 17( َيْكِسُبونَ  واَكانُ  ِبَما  }) 18( َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّ

 عند من به جئتكم عما أعرضتم إن:  الحق من به جئتھم بما المكذبين المشركين لھؤالء محمد يا قل:  تعالى يقول
 َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً {  لمرسلينبا المكذبين من الماضين باألمم حلت كما ، بكم هللا نقمة حلول أنذركم فإني هللا

 .كفعلھما فعل ممن) 4( شاكلھما ومن:  أي}  َوَثُمودَ  َعادٍ 

ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ {   َقْوَمهُ  أَْنَذرَ  إِذْ  َعادٍ  أََخا َواْذُكرْ { :  تعالى كقوله ،] 21:  األحقاف[}  َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ
 هللا بعث ، لبالدھم المجاورة القرى في:  أي] 21:  األحقاف[}  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  النُُّذرُ  َخلَتِ  َوَقدْ  ِباألْحَقافِ 

 ، له شريك ال وحده هللا بعبادة يأمرون الرسل إليھم

__________ 

 الذھبي وتعقبه اإلسناد صحيح الحاكم وقال ، به ھناد طريق من) 2/543( تدركالمس في والحاكم 878 برقم العظمة في الشيخ أبو ورواه) 24/31( الطبري تفسير) 1(
 ."حديثه يكتب ال:  معين ابن قال البقال سعيد أبو:  فقال

 ).11010( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2789( برقم مسلم صحيح) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 ".شاكلھم: " أ في) 4(

 وال آمنوا ما ھذا ومع ، النعم من أولياءه) 1( ألبس وما ، النقم من بأعدائه هللا أحل ما ورأوا ومنذرين ومبشرين
َنا َشاءَ  لَوْ { :  وقالوا ، وجحدوا كذبوا بل ، صدقوا  مالئكة لكانوا) 2( رسال هللا أرسل لو:  أي}  َمالئَِكةً  ألنزلَ  َربُّ
ا{  ، عنده من  .مثلنا بشر وأنتم نتبعكم ال:  أي}  َكافُِرونَ {  البشر أيھا:  أي}  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما َفإِنَّ

ا{ :  تعالى هللا قال  َمنْ  َوَقالُوا{  ، وعصوا وعتوا بغوا:  أي) 3(} ] الَحقٍّ  ِبَغْيرِ [ األْرِض  فِي َفاْسَتْكبَرُوا َعادٌ  َفأَمَّ
ا أََشدُّ  ةً  ِمنَّ َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { ! هللا بأس من هب يمتنعون أنھم واعتقدوا ، وقواھم تركيبھم بشدة منوا:  أي}  قُوَّ  الَِّذي هللاَّ

ةً  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ   األشياء خلق الذي العظيم فإنه ؟ بالعداوة يبارزون فيمن) 4( يتفكرون أفما:  أي}  قُوَّ
َماءَ { :  تعالى قال كما ، شديد بطشه وإن ، لھا الحاملة قواھا فيھا وركب ا ِبأَْيدٍ  َناَھاَبَنيْ  َوالسَّ }  لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ

 ِريًحا َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{ :  قال فلھذا ، رسوله وعصوا بآياته وجحدوا ، بالعداوة الجبار فبارزوا ،] 47:  الذاريات[
 .صوت لھا التي ھي:  وقيل. الباردة:  وقيل. الھبوب الشديدة وھي:  بعضھم قال}  َصْرَصًرا

 من به اغتروا ما جنس من عقوبتھم لتكون ؛ قوية شديدة ريحا كانت فإنھا ، ذلك بجميع صفةمت أنھا والحق
 باردة:  أي ،]  6:  الحاقة[}  َعاِتَيةٍ  َصْرَصرٍ  بِِريحٍ { :  تعالى كقوله ، جدا البرد شديدة باردة وكانت قواھم،
 صوت لقوة) 5( صرصرا" المشرق ببالد المشھور النھر سمي ومنه ، مزعج صوت ذات وكانت ، شديدة
 .جريه

 َيْومِ  فِي{  كقوله ،]  7:  الحاقة[ }  ُحُسوًما أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ {  ، متتابعات:  أي}  َنِحَساتٍ  أَيَّامٍ  فِي{ :  وقوله
 ليال سبع النحس ذاھ بھم واستمر ، عليھم نحس يوم في العذاب بھذا ابتدئوا:  أي ،] 19:  القمر[}  ُمْسَتِمرٍّ  َنْحسٍ 
 َعَذابَ  لُِنِذيَقُھمْ { :  تعالى قال ولھذا ؛ اآلخرة بعذاب الدنيا خزي بھم واتصل ، آخرھم عن أبادھم حتى أيام وثمانية
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ   في:  أي}  ُيْنَصُرونَ  ال َوُھمْ {  ، لھم خزيا أشد) 6] (أي[}  أَْخَزى اآلِخَرةِ  َولََعَذابُ  الدُّ
 .النكال عنھم ويدرأ العذاب يقيھم واق من هللا من لھم كان وما ، الدنيا في ينصروا لم كما ،) 7( األخرى
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ا{ :  وقوله :  زيد وابن ، والسدي ، وقتادة ، جبير بن وسعيد ، العالية وأبو ، عباس ابن قال}  َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ
 ).8( لھم بينا

 .دعوناھم:  الثوري وقال

 صلى صالح نبيھم لسان على الحق لھم ووضحنا ، لھم وبينا ، بصرناھم:  أي}  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا{ 
 َفأََخَذْتُھمْ {  ، نبيھم صدق على وعالمة آية جعلھا التي هللا ناقة وعقروا ، وكذبوه فخالفوه ،) 9( وسلم عليه هللا

}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما{  ونكاال وعذابا وھوانا وذال ورجفة صيحة عليھم هللا بعث : أي}  اْلُھونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ 
 .والجحود التكذيب من: أي

__________ 

 ".هللا ألبس: " س في) 1(

 ".رسوال: " ت في) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ".يتفكرون فيما: " أ وفي ،" يفكرون أفما: " س ، ت في) 4(

 ".رصرص: " س ، ت في) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 ".اآلخرة: " ت في) 7(

 ".وغيرھم جبير بن وسعيد: " ت في) 8(

 ".السالم عليه: " س ، ت في) 9(

 لُوُدُھمْ َوجُ  َوأَْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  َعلَْيِھمْ  َشِھدَ  َجاُءوَھا َما إَِذا َحتَّى) 19( ُيوَزُعونَ  َفُھمْ  النَّارِ  إِلَى هللاَِّ  أَْعَداءُ  ُيْحَشرُ  َوَيْومَ 
 ) 20( َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما

ْيَنا{   ، ضرر ذلك من نالھم وال ، سوء يمسھم لم ، أظھرھم بين من:  أي} ) 1] (َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا[ آَمُنوا الَِّذينَ  َوَنجَّ
 .وجل عز ،  وتقواھم ، بإيمانھم) 2] (السالم عليه[ صالح نبيھم مع هللا نجاھم بل

 َوأَْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  َعلَْيِھمْ  َشِھدَ  َجاُءوَھا َما إَِذا َحتَّى) 19( ُيوَزُعونَ  َفُھمْ  النَّارِ  إِلَى هللاَِّ  أَْعَداءُ  َشرُ ُيحْ  َوَيْومَ { 
 }) 20( َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َوُجلُوُدُھمْ 

__________ 

 .أ ، ت من زيادة) 1(

 .أ ، ت من زيادة) 2(

ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ  لُِجلُوِدِھمْ  َوَقالُوا لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  أَوَّ ) 21( ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َمرَّ
ا َكِثيًرا َيْعلَمُ  اَل  هللاََّ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َولَِكنْ  ُجلُوُدُكمْ  َواَل  أَْبَصاُرُكمْ  َواَل  َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما  َتْعَملُونَ  ِممَّ

ُكمُ  َوَذلُِكمْ ) 22(  َوإِنْ  لَُھمْ  َمْثًوى َفالنَّارُ  َيْصِبُروا َفإِنْ ) 23( اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بَِربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ
 ) 24( اْلُمْعَتِبينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما َيْسَتْعِتُبوا

ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ  لُِجلُوِدِھمْ  َوَقالُوا{  لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  أَوَّ ) 21( ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َمرَّ
َ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َولَِكنْ  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال مْ َسْمُعكُ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما ا َكِثيًرا َيْعلَمُ  ال هللاَّ  َتْعَملُونَ  ِممَّ

ُكمُ  َوَذلُِكمْ ) 22(  َوإِنْ  لَُھمْ  ىَمْثوً  َفالنَّارُ  َيْصِبُروا َفإِنْ ) 23( اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  بَِربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ
 }) 24( اْلُمْعَتِبينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما َيْسَتْعِتُبوا
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 إلى يحشرون يوم المشركين لھؤالء اذكر:  أي}  ُيوَزُعونَ  َفُھمْ  النَّارِ  إِلَى هللاَِّ  أَْعَداءُ  ُيْحَشرُ  َوَيْومَ { :  تعالى يقول
 َجَھنَّمَ  إِلَى اْلُمْجِرِمينَ  َوَنُسوقُ { :  تعالى قال كما ، ھمآخر على أولھم الزبانية تجمع:  أي ،}  ُيوَزُعونَ { ) 1( النار
 .عطاشا:  أي ،] 86:  مريم[}  ِوْرًدا

} َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َوُجلُوُدُھمْ  َوأَْبَصاُرُھمْ  َسْمُعُھمْ  َعلَْيِھمْ  َشِھدَ {  ، عليھا وقفوا:  أي}  َجاُءوَھا َما إَِذا َحتَّى{ :  وقوله
 .حرف منه ُيْكَتم ال ، وأخروه قدموه مما أعمالھمب:  أي) 2(

 أجابتھم ذلك فعند ، عليھم شھدوا حين وجلودھم أعضاءھم الموا:  أي}  َعلَْيَنا َشِھْدُتمْ  لِمَ  لُِجلُوِدِھمْ  َوَقالُوا{ 
ُ  أَْنَطَقَنا َقالُوا{ :  األعضاء ةٍ  لَ أَوَّ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هللاَّ  وإليه ، يمانع وال يخالف ال فھو:  أي}  َمرَّ
 .ترجعون

 الُمْكَتب، عبيد عن ، شريك حدثنا ، قادم بن علي حدثنا ، الرحيم عبد بن محمد حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ قال
 ومي ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضحك:  قال ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن ،) 3( الشعبي عن

:  قال ؟ ضحكت شيء أي من هللا رسول يا:  قالوا" ؟ ضحكت شيء أي عن تسألوني أال: " فقال ،) 4( وتبسم
 فإني:  فيقول بلى:  قال ؟ تظلمني أال وعدتني أليس ، ربي أي:  يقول ، القيامة يوم ربه العبد مجادلة من عجبت"
! الكاتبين؟ الكرام وبالمالئكة ، شھيدا بي كفى ليس أو:  وتعالى تبارك هللا فيقول. نفسي من إال شاھدا عليّ  أقبل ال
 ، وُسحقا لُكنَّ  ُبْعًدا:  فيقول ، يعمل كان بما أركانه وتتكلم ، فيه على فيختم: " قال". مرارا الكالم ھذا فيردد:  قال

 ".أجادل كنت عنكن

 فُضيل عن ، الُمْكَتب ُعبيد نع ، الثوري عن ، األسدي عامر أبي حديث من ، حاتم أبي وابن ھو) 5( رواه ثم
 ". الشعبي غير أنس عن رواه نعلم ال: " قال ثم) 6( الشعبي عن ، عمرو بن

__________ 

 ".جھنم: " أ ، ت في) 1(

 .خطأ وھو" يكسبون: " ت في) 2(

 ".بإسناده البزار بكر أبو الحافظ وروى: " ت في) 3(

 ".تبسم أو: " أ في) 4(

 ".ورواه: " ت في) 5(

 .بنحوه الثوري سفيان عن عمر أبي بن مھران طريق من) 18( برقم التوبة في الدنيا أبي ابن رواهو) 6(

 الرحمن عبد بن هللا ُعَبيد عن ، النضر أبي عن ، النضر أبي بن بكر أبي عن جميعا والنسائيمسلم  أخرجه وقد
 كما وليس". األشجعي غير لثوريا عن رواه أحدا أعلم ال: " النسائي قال ثم). 1( به الثوري عن ، األشجعي

 .أعلم وهللا ، رأيت كما قال

 عن ، ُعَبْيد ابن يونس عن ، ُعلَّية بن إسماعيل حدثنا ، إبراھيم بن أحمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عز -  ربه يهعل فيعرض ، للحساب والمنافق الكافر ويدعى:  موسى أبو قال:  ُبْرَدة أبو قال:  قال ھالل بن ُحميد
 أما:  الملك له فيقول! أعمل لم ما الملك ھذا على كتب لقد وعزتك ، رب أي:  ويقول فيجحد ، عمله -  وجل
 ُخِتم ذلك فعل فإذا) 2] (قال. [عملته ما رب أي ، وعزتك ال:  فيقول ؟ كذا مكان في ، كذا يوم في ، كذا عملت
 .اليمنى فخذه منه ينطق ما أول ألحسب فإني:  األشعري قال -  فيه على

 سعيد أبى عن) 3( الھيثم أبي عن َدّراج قال:  لَِھيعة ابن عن ، حسن حدثنا ُزَھْير حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
: فيقال ، وخاصم فجحد ، بعمله الكافر ُعّرف القيامة يوم كان إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، الخدري
:  فيقول. كذبوا:  فيقول ؟ عشيرتك) 4] (و[ أھلك:  فيقول. كذبوا:  فيقول ؟ عليك يشھدون ، جيرانك ھؤالء
 ).5" (النار ويدخلھم ، ألسنتھم عليھم وتشھد هللا يصمتھم ثم ، فيحلفون احلفوا
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:  أبي سمعت:  الوارث عبد بن الصمد عبد حدثنا ، إبراھيم بن أحمد حدثنا ، أبي وحدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
حى أبي ُصبْيح بن مسلم عن ، زيد نب علي حدثنا  القيامة يوم إن:  األزرق البن قال أنه:  عباس ابن عن ، الضُّ
 ، فيختصمون لھم يؤذن ثم ، لھم يؤذن حتى يتكلمون وال يعتذرون وال ينطقون ال ، حين منه الناس على يأتي

 ، أنفسھم من شھداء يجحدون حين يھمعل هللا فيبعث ، لكم يحلفون كما له فيحلفون ، با بشركه الجاحد فيجحد
:  فتقول ، الجوارح فتخاصم األفواه لھم يفتح ثم ، أفواھھم على ويختم ، وأرجلھم وأيديھم وأبصارھم جلودھم

ُ  أَْنَطَقَنا{ لَ  َخلََقُكمْ  َوُھوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْنَطقَ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  أَوَّ  .الجحود عدب األلسنة فتقر}  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َمرَّ

 عبد عن ، عمرو بن صفوان حدثنا ، المبارك ابن حدثنا ، سليمان بن عبدة حدثنا:  حاتم أبي ابن) 6( وقال
 فيربو ، لسانه إلى هللا فيشير:  قال - جحد رجال وصف - الحسن أبي رافع عن ، الحضرمي جبير بن الرحمن

 فيشھد. عليه واشھدي تكلمي:  كلھا) 8( آلرابه قولي ثم ، بكلمة ينطق أن يستطيع فال ، يمأله حتى) 7( فمه في
 .فعلنا ، عملنا ، صنعنا:  ورجاله ويداه وفرجه ، وجلده وبصره سمعه عليه

 َوَتْشَھدُ  أَْيِديِھمْ  َوُتَكلُِّمَنا أَْفَواِھِھمْ  َعلَى َنْخِتمُ  اْلَيْومَ { :  يس سورة في تعالى قوله عند وآثار ، كثيرة أحاديث تقدم وقد
 .ھاھنا إعادته عن أغنى بما ،] 65:  يس[}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما ُجلُُھمْ أَرْ 

__________ 

 ).11653( برقم الكبرى السنن في والنسائي ،) 2969( برقم مسلم صحيح) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".بإسناده يعلى أبو الحافظ وقال: " ت في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 .ضعيف ، الھيثم أبي عن دراجو ،) 5262( يعلى أبي مسند) 5(

 ".وروى: " ت في) 6(

 ".فيه: " أ ، س ، ت في) 7(

 ".ألركانه: " أ في) 8(

 ابن عن ، الطائفي ُسلَيم بن يحيى حدثنا ، سعيد بن سويد حدثنا ، أبي حدثنا:  - هللا رحمه - حاتم أبي ابن وقال
 مھاجرة وسلم عليه هللا صلى) 2( النبي إلى رجعت مال:  قال هللا عبد بن جابر عن ،) 1( الزبير أبي عن ، ُخَثْيم
) 4( بينا ، هللا رسول يا بلى:  منھم فتية فقال" ؟ الحبشة بأرض رأيتم ما) 3( بأعاجيب تحدثون أال: " قال البحر
 فجعل منھم بفتى فمرت ، ماء من قلة رأسھا على تحمل ، رھابينھم عجائز من عجوز علينا مرت إذ جلوس نحن
 سوف:  فقالت إليه التفتت ارتفعت فلما. قلتھا فانكسرت ، ركبتيھا على فخرت دفعھا ثم ، كتفيھا بين هيدي إحدى
 ، يكسبون كانوا بما واألرجل األيدي وتكلمت ، واآلخرين األولين وجمع ، الكرسي هللا وضع إذا ، ُغَدر يا تعلم

) 5] (و[ َصَدَقتْ : " وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول يقول:  قال ؟ غدا عنده وأمرك أمري كيف تعلم فسوف
 ".؟ شديدھم من لضعيفھم يؤخذ ال قوما هللا ُيقدس كيف ، صدقت

:  قال إبراھيم بن إسحاق أخبرنا:  األھوال كتاب في الدنيا أبي ابن ورواه. الوجه ھذا من غريب حديث ھذا
 )6( به ، سليم بن يحيى أخبرنا

 األعضاء لھم تقول:  أي}  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  نَ َتْسَتِتُرو ُكْنُتمْ  َوَما{ :  وقوله
 هللا تجاھرون كنتم بل تفعلونه كنتم الذي منا) 7( تتكتمون كنتم ما:  عليھم الشھادة على يلومونھا حين والجلود
:  قال ولھذا ؛ أفعالكم جميع يعلم أنه تعتقدون ال مكنت ألنكم ؛ زعمكم في منه تبالون وال ، والمعاصي بالكفر

َ  أَنَّ  َظَنْنُتمْ  َولَِكنْ { ا َكِثيًرا َيْعلَمُ  ال هللاَّ ُكمُ  َوَذلُِكمْ  َتْعَملُونَ  ِممَّ  -  الفاسد الظن ھذا:  أي}  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ
}  اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ {  ، ربكم عند وأرداكم أتلفكم الذي ھو -  ونتعمل مما كثيرا يعلم ال هللا أن اعتقادكم وھو
 .وأھليكم أنفسكم خسرتم القيامة مواقف في:  أي



49 

 

 يزيد ابن الرحمن عبد عن ، عمارة عن ، األعمش حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  - هللا رحمه -  أحمد اإلمام قال
 وختناه ثقفي أو - ثقفيان وختناه ، قرشي:  نفر ثالثة فجاء الكعبة بأستار مستتًرا كنت:  قال هللا عبد عن ،) 8(

 كالمنا يسمع هللا أن أترون:  أحدھم فقال ، أسمعه لم بكالم فتكلموا ، قلوبھم فقه قليل بطونھم شحم كثير - قرشيان
 شيئا منه سمع إن:  اآلخر الفق ، يسمعه لم نرفعه لم وإذا ،) 9( سمعه أصواتنا رفعنا إذا إنا:  اآلخر فقال ؟ ھذا

 َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتِتُرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ :  وجل عز هللا فأنزل ، وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت:  قال. كله سمعه
 } اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ { :  قوله إلى}  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ 

 ، أيضا والترمذي ومسلم أحمد وأخرجه). 10( نحوه بإسناده ، معاوية أبي عن ، ھناد عن الترمذي رواه وكذا
 ، ربيعة بن وھب عن ، عمير بن ُعمارة عن ، األعمش عن ، الثوري سفيان حديث من

__________ 

 ".بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 1(

 ".هللا رسول: " أ في) 2(

 ".بأعجب: " ت في) 3(

 ".بينما: " أ ، س ، ت في) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 حسن إسناد ھذا: " ماجه ابن زوائد في البوصيري قال. فذكره سعيد بن سويد حدثنا) 4010( برقم السنن في ماجه ابن ورواه) 243( برقم الدنيا أبي البن األھوال) 6(
 ".فيه مختلف سويد ،

 ".تكتمون: " أ في) 7(

 ".سنادهبإ أحمد اإلمام رواه: " ت في) 8(

 ".يسمعه: " ت في) 9(

 ).3249( برقم الترمذي وسنن) 1/381( المسند) 10(

 عن ، السفيانين حديث من ، أيضا ومسلم البخاري ورواه). 1( بنحوه ، عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد عن
 ).2( به مسعود ابن عن ، َسْخبرة بن هللا عبد معمر أبي عن ، مجاھد عن ، منصور

 في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، جده عن ، أبيه عن ، حكيم بن بھز عن ، معمر أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
ًما ُتدَعون إنكم: " قال}  ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ { :  قوله  ، بالفدام أفواھكم على ُمَفدَّ
 ) ".5) (4( وكفه هفخذ أحدكم عن) 3( يبين شيء فأول

ُكمُ  َوَذلُِكمْ { :  الحسن وتال:  معمر قال  عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ثم}  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ
 إنما أال:  فقال ھذا في ينظر الحسن أفترَّ  ثم" دعاني إذا معه وأنا ، بي ظنه عند عبدي مع أنا هللا قال: "وسلم
 والمنافق الكافر وأما ، العمل فأحسن بربه الظن فأحسن المؤمن فأما ، بربھم ظنونھم قدر على الناس عمل
 َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  َيْشَھدَ  أَنْ  َتْسَتتُِرونَ  ُكْنُتمْ  َوَما{ :  تعالى هللا قال:  قال ثم. العمل فأساءا با الظن فأساءا

ُكمُ  ُكمْ َوَذلِ { :  قوله إلى}  أَْبَصاُرُكمْ   } اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ

 أبي عن ، ليلى أبي ابن حدثنا - المغيرة أبو وھو - ) 6( القاص إسماعيل بن النضر حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 با يحسن وھو إال منكم أحد يموتن ال" : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 7( جابر عن ، الزبير
ُكمُ  َوَذلُِكمْ { :  تعالى هللا فقال ، با ظنھم سوء أرداھم قد قوما فإن ، الظن  َفأَْصَبْحُتمْ  أَْرَداُكمْ  ِبَربُِّكمْ  َظَنْنُتمْ  الَِّذي َظنُّ

 ).8(}  اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ 



50 

 

 لم أم أصبروا عليھم سواء:  أي}  اْلُمْعَتِبينَ  ِمنَ  ُھمْ  َفَما َيْسَتْعِتُبوا َوإِنْ  ُھمْ لَ  َمْثًوى َفالنَّارُ  َيْصِبُروا َفإِنْ { :  وقوله
 فما) 9( أعذارا ويبدوا يستعتبوا أن طلبوا وإن. منھا لھم خروج وال ، عنھا لھم محيد ال ، النار في ھم يصبروا

 .عثرات لھم ُتَقال وال ، أعذار لھم

 وھذا:  قال -  لھم جواب فال ، الدنيا إلى الرجعة يسألوا:  أي}  َيْسَتْعِتُبوا َوإِنْ { :  قوله ومعنى:  جرير ابن قال
َنا َقالُوا{ :  عنھم إخبارا تعالى كقوله ا ِشْقَوُتَنا َعلَْيَنا َغلََبتْ  َربَّ َنا َضالِّينَ  َقْوًما َوُكنَّ ا ُعْدَنا َفإِنْ  ِمْنَھا أَْخِرْجَنا َربَّ  َفإِنَّ

 ].108 - 106:  المؤمنون[}  ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا ْخَسُئواا َقالَ  َظالُِمونَ 

__________ 

 ).3249( برقم الترمذي وسنن) 2775( برقم مسلم وصحيح) 1/408( المسند) 1(

 ).2775( برقم مسلم وصحيح ،) 4817( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".ينطق: " أ في) 3(

 ".وكتفه: " أ في) 4(

 .بنحوه حكيم بن بھز عن طريق من) 2536( برقم السنن في ماجه وابن) 5/4( السنن في النسائي ورواه ،) 20115( والمصنف ،) 2/151( الرزاق عبد تفسير) 5(

 ".القاضي: " أ في) 6(

 ".جابر عن أحمد اإلمام وروى: " ت في) 7(

 ).3/390( المسند) 8(

 ".أعذارھم: " أ ، ت في) 9(

ُنواَفزَ  قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ  َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  يَّ
ُھمْ  َواإْلِْنسِ  ) 26( َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآَنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا اَل  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 25( َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ
ُھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنِذيَقنَّ   فِيَھا لَُھمْ  النَّارُ  هللاَِّ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ ) 27( َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي أَْسَوأَ  َولََنْجِزَينَّ

َنا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 28( َيْجَحُدونَ  ِبآََياِتَنا َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  اْلُخْلدِ  َدارُ  َنا الََّذْينِ  أَِرَنا َربَّ  َواإْلِْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَّ
 ) 29( اأْلَْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما

ُنوا قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا{   اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ  َخْلَفُھمْ  َماوَ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ
ُھمْ  َواإلْنسِ  ) 26( َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 25( َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ

ُھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا َكَفُروا الَِّذينَ  يَقنَّ َفلَُنذِ   فِيَھا لَُھمْ  النَّارُ  هللاَِّ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ ) 27( َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي أَْسَوأَ  َولََنْجِزَينَّ
َنا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 28( َيْجَحُدونَ  ِبآَياِتَنا َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  اْلُخْلدِ  َدارُ   َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَنا الََّذْينِ  أَِرَنا َربَّ

 }) 29( األْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما

 َقيَّض بما ، أفعاله في الحكيم وھو ، وقدرته وكونه بمشيئته ذلك وأن ، المشركين أضل الذي ھو أنه تعالى يذكر
ُنوا{ :  والجن اإلنس طينشيا من القرناء من لھم نوا:  أي}  َخْلَفُھمْ  َوَما أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ  في أعمالھم لھم َحسَّ

ْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ  َيْعشُ  َوَمنْ { :  تعالى قال كما ، محسنين إال أنفسھم يروا فلم المستقبل إلى وبالنسبة ، الماضي  الرَّ
ُھمْ  َقِرينٌ  لَهُ  وَ َفھُ  َشْيَطاًنا لَهُ  ُنَقيِّضْ  وَنُھمْ  َوإِنَّ ِبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  السَّ  ].37 ، 36:  الزخرف[}  ُمْھَتُدونَ  أَنَّ

 ، كفعلھم فعل ممن ، قبلھم من خلت قد أمم على حق كما العذاب كلمة:  أي}  اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ { :  تعالى وقوله
 .والدمار الخسار في وإياھم ھم استَوَوا:  أي}  َخاِسِرينَ  َكاُنوا ُھمْ إِنَّ {  ، واإلنس الجن من

 يطيعوا أال بينھم فيما تواصوا:  أي}  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  تعالى وقوله
}  فِيهِ  َواْلَغْوا{ :  مجاھد قال كما. له تسمعوا ال تلي إذا:  أي}  فِيهِ  َواْلَغْوا{  ،) 1( ألوامره ينقادوا وال للقرآن،
 قريش القرآن قرأ إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على المنطق في والتخليط والصفير) 2( بالمكاء:  يعني
 .تفعله
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 ).3( عيبوه}  فِيهِ  َواْلَغْوا{ :  عباس ابن عن ، الضحاك وقال

 .وعادوه كروهوأن ، به اجحدوا:  قتادة وقال

 سبحانه -  هللا أمر وقد. القرآن سماع عند مسلكھم سلك ومن ، الكفار من الجھلة ھؤالء حال ھذا}  َتْغلُِبونَ  لََعلَُّكمْ { 
:  األعراف[}  ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا لَهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا{ :  فقال ذلك بخالف المؤمنين عباده -

204.[ 

:  أي}  َشِديًدا َعَذاًبا َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنِذيَقنَّ { :  الكفران أھل من عاداه ممن ومنتقما ، للقرآن منتصرا:  تعالى قال ثم
ُھمْ {  ، سماعه وعند القرآن في اعتمدوه ما مقابلة في  وسيِّئ الھمأعم بَشرِّ :  أي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا الَِّذي أَْسَوأَ  َولََنْجِزَينَّ

َنا َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ  َيْجَحُدونَ  ِبآَياِتَنا َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  اْلُخْلدِ  َدارُ  فِيَھا لَُھمْ  النَّارُ  هللاَِّ  أَْعَداءِ  َجَزاءُ  َذلِكَ {  أفعالھم  أَِرَنا َربَّ
 } األْسَفلِينَ  ِمنَ  لَِيُكوَنا اِمَناأَْقدَ  َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  أََضالَنا الََّذْينِ 

  ، علي عن ،) 4( أبيه عن ، الفزاري الحصين بن مالك عن ، ُكَھْيل بن سلمة عن ، الثوري سفيان قال

__________ 

 ".ألمره: " ت في) 1(

 ".والتصدية بالمكاء: " أ ، ت في) 2(

 ".عيبوه ، فيه قعوا: " س ، ت في) 3(

 ".روى أبيه عن: " ت في) 4(

 .أخاه قتل الذي آدم وابن إبليس:  قال}  أََضالَنا الََّذْينِ { :  قوله في ، عنه هللا رضي

 .ذلك مثل ، علي عن الُعَرِني حبة روى وھكذا

 -  فإبليس ، كبيرة صاحب كل به يدعو آدم وابن ، شرك صاحب كل به يدعو فإبليس:  علي عن ، السدي وقال
 نفس قتلت ما: " الحديث في ثبت كما. األول آدم وابن ، دونه فما شرك من شر كل إلى الداعي ھو -  هللا لعنه
 ).1" (القتل سن من أول ألنه ؛ دمھا من كفل األول آدم ابن على كان إال ظلما

 ِمنَ  الَِيُكونَ { :  قالوا ولھذا ؛ منا عذابا أشد ليكونا العذاب في منا أسفل:  أي}  أَْقَداِمَنا َتْحتَ  َنْجَعْلُھَما{ ) 2( وقوله
 قادتھم يعذب أن هللا من األتباع سؤال من" األعراف" في تقدم كما ، النار من األسفل الدرك في:  أي}  األْسَفلِينَ 
 ما منھم كال أعطى قد تعالى إنه:  أي] 38:  األعراف[}  َتْعلَُمونَ  ال َولَِكنْ  ِضْعفٌ  لُِكلٍّ { :  قال ، عذابھم أضعاف
وا َكَفُروا الَِّذينَ { :  تعالى قال كما ، وإفساده عمله بحسب ، والنكال العذاب من يستحقه  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ
 ].88:  النحل[}  ُيْفِسُدونَ  َكاُنوا ِبَما اْلَعَذابِ  َفْوقَ  َعَذاًبا ِزْدَناُھمْ 

__________ 

 .المائدة سورة من 29:  اآلية عند تخريجه وانظر ، داود أبي سوى الجماعة أخرجه الحديث) 1(

 ".وقولھم: " س في) 2(

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ  ُ  َربُّ لُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َواَل  َتَخافُوا أاَلَّ  اْلَماَلِئَكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتَنزَّ
ْنَيا اةِ اْلَحيَ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ ) 30( ُتوَعُدونَ  ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ  اآْلَِخَرةِ  َوفِي الدُّ ) 31( َتدَّ

 ) 32( َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  ُنُزاًل 
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َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ {  ُ  َربُّ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َوال اَتَخافُو أاَل اْلَمالِئَكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتنزلُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ ) 30( ُتوَعُدونَ  ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ  اآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ ) 31( َتدَّ

 }) 32( َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  نزال

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى وليق ُ  َربُّ  ما على تعالى هللا بطاعة وعملوا ،  العمل أخلصوا:  أي}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 .لھم هللا شرع

) 2( سھيل حدثنا ، الشَِّعيري قتيبة أبو قتيبة بن) 1( سلم حدثنا ، الجراح حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ قال
 إِنَّ {:  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا قرأ:  قال مالك بن أنس عن) 3( ثابت حدثنا ، حزم أبي بن

َنا َقالُوا الَِّذينَ  ُ  َربُّ  استقام) 6( فقد يموت) 5( حتى قالھا فمن ،) 4( أكثرھم كفر ثم ناس قالھا قد}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 .عليھا

 به ، قتيبة بن) 7( سلم عن ، الفالس علي بن عمرو عن ، جرير وابن والبزار ، تفسيره في النسائي رواه وكذا
 :  جرير ابن قال ثم. به ، الفالس عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن رواه وكذا). 8(

 )9( سعد بن عامر عن ، إسحاق أبي عن ، سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا ، بشار ابن حدثنا

__________ 

 ".مسلم: " أ في) 1(

 ".سھل: " أ في) 2(

 ".بسنده الموصلي يعلى أبو الحافظ قال: " ت في) 3(

 ".كفروا ثم: " أ في) 4(

 ".حين: " ت في) 5(

 ".ممن فھو: " س ، ت في) 6(

 ".مسلم: " أ في) 7(

 ).24/73( الطبري وتفسير) 11470( برقم الكبرى السنن في والنسائي ،) 06/213 يعلى أبي مسند) 8(

 ".سعيد: " أ في) 9(

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  اآلية ھذه الصديق بكر أبي عند) 3( قرأت:  قال) 2( نمران بن) 1( سعيد عن ُ  َربُّ  ُثمَّ  هللاَّ
 .شيئا با يشركوا لم الذين ھم:  قال}  اْسَتَقاُموا

 الَِّذينَ  إِنَّ { :  اآلية ھذه في قولونت ما:  عنه هللا رضي ، بكر أبو قال:  قال ھالل بن األسود حديث من روي ثم
َنا َقالُوا ُ  َربُّ َنا{ :  فقالوا:  قال ؟}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ ُ  َربُّ  غير على حملتموھا لقد:  فقال. ذنب من}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

َنا َقالُوا{  ، المحمل ُ  َربُّ  .يرهغ إله إلى يلتفتوا فلم}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 ).4( واحد وغير ، والسدي ، وعكرمة ، مجاھد قال وكذا

 ، أبان بن الحكم عن ، العدني عمر بن حفص أخبرنا ،) 5( الظھراني هللا عبد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ِذينَ الَّ  إِنَّ { :  قوله قال ؟ أرخص هللا كتاب في آية أي:  عنھما هللا رضي ،) 6( عباس ابن سئل:  قال عكرمة عن
َنا َقالُوا ُ  َربُّ  .هللا إال إله ال أن شھادة على}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 روغان يروغوا ولم ، بطاعته  -  وهللا -  استقاموا:  قال ثم ، المنبر على اآلية ھذه عمر تال:  الزھري وقال
 .الثعالب
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َنا َقالُوا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال ُ  َربُّ  ، قتادة قال وكذا. فرائضه أداء على}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 .االستقامة فارزقنا ، ربنا أنت اللھم:  يقول الحسن وكان:  قال

 .والدين العمل له أخلصوا}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ { :  العالية أبو وقال

 رجال أن ؛) 7( أبيه عن ، الثقفي يانسف بن هللا عبد عن ، عطاء بن يعلى حدثنا ، ُھَشْيم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 فما:  قلت" استقم ثم ، با آمنت قل: " قال. بعدك أحدا عنه أسأل ال اإلسالم في بأمر مرني هللا رسول يا:  قال
 .لسانه إلى فأومأ ؟ أتقي

 ).8( به ، عطاء بن يعلى عن ، شعبة حديث من النسائي ورواه

 عبد بن محمد عن ، شھاب ابن حدثني ، سعد بن إبراھيم أخبرنا ، ارونھ بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال ثم
 أعتصم بأمر حدثني ، هللا رسول يا:  قلت:  قال الثقفي هللا عبد بن) 9( سفيان عن ، الغامدي ماعز بن الرحمن

 عليه هللا لىص هللا رسول فأخذ ؟ علي تخاف ما أكثر ما هللا رسول يا:  قلت" استقم ثم ، هللا ربي قل: " قال. به
 ".ھذا: " قال ثم ، نفسه لسان بطرف وسلم

 .صحيح حسن:  الترمذي وقال). 11( به ، الزھري حديث من ، ماجه وابن الترمذي رواه) 10( وھكذا

__________ 

 ".سعيد عن جرير ابن رواه: " ت في) 1(

 ".مھران: " أ في) 2(

 ".قرنت: " ت في) 3(

 ".وغيره مجاھد: " ت في) 4(

 ".الطبراني: " أ في) 5(

 ".سئل أنه عباس ابن عن بسنده الدنيا أبي ابن وروى: " ت في) 6(

 ".بسنده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 7(

 ).11489( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 4/384( المسند) 8(

 ".سفيان عن أحمد وروى: " ت في) 9(

 ".وكذا ھكذا: " أ في) 10(

 ).3972( برقم ماجه ابن وسنن) 2410( برقم الترمذي وسنن ،) 3/413( المسند) 11(

 الثقفي هللا عبد بن سفيان عن ، أبيه عن ، عروة بن ھشام حديث من ، والنسائي صحيحه في مسلم أخرجه وقد
" استقم ثم ، با آمنت قل: " قال. بعدك أحدا عنه أسأل ال قوال اإلسالم في لي قل ، هللا رسول يا:  قلت:  قال

 ).1( الحديث امتم وذكر

 أاَل{ :  قائلين الموت عند يعني:  وابنه ، أسلم بن وزيد ، والسدي ، مجاھد قال}  اْلَمالِئَكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتنزلُ { :  وقوله
] أي[}  َتْحَزُنوا َوال{  ، اآلخرة أمر من عليه تقدمون مما أي:  أسلم بن وزيد ، وعكرمة ، مجاھد قال}  َتَخافُوا

 الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا{  ، فيه نخلفكم فإنا ، دين أو ومال ، وأھل ولد من ، الدنيا أمر من لفتموهخ ما على) 2(
 .الخير وحصول الشر بذھاب فيبشرونھم}  ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ 

 الروح أيتھا اخرجي:  المؤمن لروح تقول المالئكة إن: " عنه هللا رضي ،) 3( البراء حديث في كما وھذا
 ".غضبان غير ورب ، وريحان روح إلى اخرجي ، تعمرينه كنت الطيب الجسد في الطيبة
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 .والسدي ، عباس ابن عن جرير ابن حكاه. قبورھم من خروجھم يوم عليھم تتنزل المالئكة إن:  وقيل

 قرأ ثابتا عتسم:  سليمان بن جعفر حدثنا ، مطھر بن السالم عبد حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  بلغ حتى) 4" (السجدة حم" سورة ُ  َربُّ :  فقال فوقف}  اْلَمالِئَكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتنزلُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 وال تخف ال : له فيقوالن ، الدنيا في معه كانا اللذان الملكان يتلقاه ، قبره من هللا يبعثه حين المؤمن العبد أن بلغنا
 الناس يخشى عظيمة فما عينه ويقر ، خوفه هللا فيؤمن:  قال) 5(}  ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا{  ، تحزن
 .الدنيا في له يعمل كان ولما ، هللا ھداه لما ، عين قرة للمؤمن ھي إال القيامة يوم

 .حاتم أبي ابن رواه. يبعث وحين ، قبره يوف ، موته عند يبشرونه:  أسلم بن زيد وقال

 .الواقع وھو ، جدا حسن وھو ، كلھا األقوال يجمع القول وھذا

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ { :  وقوله  كنا نحن:  االحتضار عند للمؤمنين المالئكة تقول:  أي}  اآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ
 اآلخرة في معكم نكون وكذلك ، هللا بأمر ونحفظكم ، ونوفقكم نسددكم ، الدنيا ةالحيا في قرناءكم:  أي ، أولياءكم
 الصراط بكم ونجاوز ، والنشور البعث يوم ونؤمنكم ، الصور في النفخة وعند ، القبور في الوحشة منكم نؤنس

) 6( تختارون ما جميع من الجنة في:  يأ}  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ { . النعيم جنات إلى ونوصلكم ، المستقيم
ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ {  ، العيون به وتقر ، النفوس تشتھيه مما  ، أيديكم بين وحضر ، وجدتم طلبتم مھما:  أي}  َتدَّ

  ، اخترتم كما) 7] (أي[

 ، غفر حيث ، ءوفر بكم رحيم ، لذنوبكم غفور من وإنعاما وعطاء ضيافة:  أي}  َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  نزال{ 
 .ولطف ، ورحم ، وستر

__________ 

 ).38( برقم مسلم صحيح) 1(

 .أ ، س ، ت من زيادة) 2(

 .الموضع نفس في مخرج وھو عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث لفظ ھو اللفظ ھذا أن إال األعراف سورة من 40:  اآلية تفسير عند تخريجه سبق البراء حديث) 3(

 ".السجدة قرأ أنه ثابت عن حاتم أبي ابن وروى:  ت في) 4(

 .خطأ وھو" وأبشر: " أ ، س ، ت في) 5(

 ".تختارونه: " ت في) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 َما فِيَھا َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِھي َما فِيَھا َولَُكمْ { :  تعالى قوله عند" الجنة سوق" حديث ھاھنا حاتم أبي ابن ذكر وقد
ُعونَ   :  فقال ،}  َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  نزال َتدَّ

 حدثنا ، سعيد أبي العشرين أبي بن) 1( حبيب بن الحميد عبد حدثنا ، عمار بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا
 أبو فقال) 2] (عنه هللا رضي[ ھريرة أبا لقي أنه:  المسيب بن سعيد عن ، عطية بن حسان حدثني ، األوزاعي
 أخبرني ، نعم:  قال ؟ سوق فيھا أو:  سعيد فقال. الجنة سوق في بينكو بيني يجمع أن هللا) 3( نسأل:  ھريرة
 يوم مقدار في لھم فيؤذن ، أعمالھم بفضل نزلوا ، فيھا دخلوا إذا الجنة أھل أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ، الجنة رياض من روضة في لھم ويتبدى ، عرشه لھم ويبرز ، وجل عز ، هللا فيزورون الدنيا أيام في الجمعة
 ، ذھب من ومنابر ، زبرجد من ومنابر ، ياقوت من ومنابر ، لؤلؤ من ومنابر ، نور من منابر لھم وتوضع
 أصحاب بأن يرون ما ، والكافور المسك كثبان على دنيء فيھم وما أدناھم) 4] (فيه[ ويجلس ، فضة من ومنابر

 .مجلسا منھم بأفضل الكراسي
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 رؤية في) 6( تتمارون ھل نعم: " قال ؟) 5] (القيامة يوم[ ربنا نرى وھل ، هللا رسول يا:  قلت:  ھريرة أبو قال
 وال ، تعالى ربكم رؤية في تتمارون ال فكذلك: " وسلم عليه هللا صلى قال. ال:  قلنا" ؟ البدر ليلة والقمر الشمس
 يوم أتذكر ، فالن بن فالن اي:  منھم للرجل ليقول إنه حتى ، محاضرة هللا حاضره إال أحد المجلس ذلك في يبقى
ره - ؟ وكذا كذا عملت  فبسعة بلى:  فيقول ؟ لي تغفر أفلم ، رب أي:  فيقول -  الدنيا في غدراته ببعض يذكِّ
 يجدوا لم طيبا عليھم فأمطرت ، فوقھم من سحابة غشيتھم ذلك على ھم فبينما:  قال. ھذه منزلتك بلغت مغفرتي

 ما وخذوا ، الكرامة من لكم أعددت ما إلى قوموا:  - وجل عز - ربنا ليقو ثم:  قال". قط شيئا ريحه مثل
 ولم ، اآلذان تسمع ولم ، مثله إلى العيون تنظر لم ما فيھا ، المالئكة به َحفَّت قد سوقا فنأتي: " قال". اشتھيتم
 أھل يلقى السوق ذلك وفي ، يشترى وال شيء فيه يباع ليس ، اشتھينا ما لنا فيحمل:  قال. القلوب على يخطر
 ما فيروعه دنيء فيھم وما -  دونه ھو من فيلقى ، الرفيعة المنزلة ذو الرجل فيقبل: " قال". بعضا بعضھم الجنة
 يحزن أن ألحد ينبغي ال ألنه وذلك ؛ منه أحسن عليه يتمثل حتى حديثه آخر ينقضي فما ، اللباس من عليه يرى
 .فيھا

نا وأھال مرحبا:  فيقلن واجناأز فيتلقانا ، منازلنا إلى ننصرف ثم  والطيب الجمال من بك وإن جئت لقد ، ِبِحبَّ
 انقلبنا ما) 7( بمثل ننقلب أن وبحقنا - وجل عز - الجبار ربنا اليوم جالسنا إنا:  فيقول. عليه فارقتنا مما أفضل

 ".به

 ابن ورواه ، عمار بن ھشام عن ، إسماعيل بن محمد عن ، جامعه من" الجنة صفة" في الترمذي رواه وقد
 .الوجه ھذا من إال نعرفه ال ، غريب حديث ھذا:  الترمذي قال ثم). 8( نحوه به ، عمار بن ھشام عن ماجه

__________ 

 ".الوليد: " أ في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".أسأل: " أ في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 ".تمارون: " أ ، س ، ت في) 6(

 ".ىعل: " أ في) 7(

 ).4336( برقم ماجه ابن وسنن) 2549( برقم الترمذي سنن) 8(

يَِّئةُ  َواَل  اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َواَل ) 33( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْواًل  أَْحَسنُ  َوَمنْ   السَّ
 إاِلَّ  ُيلَقَّاَھا َوَما َصَبُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُيلَقَّاَھا َوَما) 34( َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنكَ  الَِّذي اَفإِذَ  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ 
ا) 35( َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو ْيَطانِ  ِمنَ  َيْنَزَغنَّكَ  َوإِمَّ ِ  َفاْسَتِعذْ  َنْزغٌ  الشَّ َّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  ِبا  ) 36( اْلَعلِيمُ  السَّ

 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، حميد عن ، َعِدي أبي ابن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  قال ؟ الموت نكره كلنا هللا رسول يا) 1( قلنا". لقاءه هللا كره هللا لقاء كره ومن ، لقاءه هللا أحب هللا لقاء أحب

 أحب شيء فليس ، إليه صائر ھو بما هللا من البشير جاءه ُحِضر إذا المؤمن ولكن ، الموت كراھية ذلك ليس"
 صائر ھو بما جاءه) 2( ُحِضر إذا - الكافر أو - الفاجر وإن: " قال" لقاءه هللا فأحب هللا لقي قد يكون أن من إليه
 ".لقاءه هللا فكره هللا لقاء فكره - الشر من يلقى ما:  أو - الشر من إليه

 ).4( الوجه ھذا غير من الصحيح في ورد وقد ،) 3( صحيح حديث ذاوھ
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ِ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوال أَْحَسنُ  َوَمنْ {  يَِّئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوال) 33( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَّ  السَّ
 إاِل ُيلَقَّاَھا َوَما َصَبُروا الَِّذينَ  إاِل ُيلَقَّاَھا َوَما) 34( َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنهُ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ 
ا) 35( َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو ْيَطانِ  ِمنَ  َينزَغنَّكَ  َوإِمَّ ِ  َفاْسَتِعذْ  نزغٌ  الشَّ َّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  ِبا  }) 36( مُ اْلَعلِي السَّ

 ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ {  ، إليه هللا عباد دعا:  أي}  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوال أَْحَسنُ  َوَمنْ { :  تعالى يقول
 يأمرون الذين من ھو وليس ، وُمَتَعدٍ  الزم ولغيره لنفسه فنفعه ، يقوله بما مھتد نفسه في وھو:  أي}  اْلُمْسلِِمينَ 
 الخالق إلى الخلق ويدعو ، الشر ويترك بالخير يأتمر بل ، ويأتونه المنكر عن وينھون ، يأتونه وال بالمعروف

 وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، مھتد نفسه في وھو ، خير إلى دعا من كل في عامة وھذه. وتعالى تبارك
 .أسلم بن زيد بن رحمنال وعبد ، والسدي ، سيرين بن محمد قال كما ، بذلك الناس أولى

" القيامة يوم أعناقا الناس أطول المؤذنون: " مسلم صحيح في ثبت كما ، الصلحاء المؤذنون بھا المراد:  وقيل
 ).6" (للمؤذنين وغفر ، األئمة هللا فأرشد ، مؤتمن والمؤذن ، ضامن اإلمام: " مرفوعا السنن وفي) 5(

 ھراة قاضي غسان حدثنا ، الھروي َعُروَبة بن محمد حدثنا ، سينالح بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 7( وقال
 سھام: " قال أنه وقاص أبي بن سعد عن ، الحسن عن ، مطر عن ، طھمان بن إبراھيم حدثنا:  زرعة أبو وقال

 ."دمه في هللا سبيل في كالمتشحط واإلقامة األذان بين وھو ، المجاھدين كسھام القيامة يوم هللا عند المؤذنين

 ".أجاھد وال أعتمر وال أحج أال باليت ما مؤذنا كنت لو: " مسعود ابن وقال:  قال

__________ 

 ".قال: " أ في) 1(

 ".احتضر: " أ في) 2(

 ).3/107( المسند) 3(

 .المتقدم الحديث بنحو الصامت بن عبادة عن أنس عن قتادة طريق من) 2683( برقم صحيحه في ومسلم) 6507( برقم صحيحه في البخاري رواه) 4(

 .عنه هللا رضي سفيان أبي بن معاوية حديث من) 387( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).207( برقم السنن في والترمذي) 8/5( برقم السنن في داود وأبو) 2/232( مسنده في أحمد رواه) 6(

 ".وروى: " ت في) 7(

 ، النھار لصيام وال الليل لقيام أنتصب أال باليت وما ، أمري لكمل مؤذنا كنت لو:  الخطاب بن عمر وقال:  قال
 تركتنا، ، هللا رسول يا:  فقلت:  قال ، ثالثا" للمؤذنين اغفر اللھم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 على األذان يتركون زمان الناس على) 1( يأتي إنه ، عمر يا كال: " قال. بالسيوف األذان على نجتلد ونحن

 ).2" (المؤذنين لحوم ، النار على هللا حرمھا لحوم تلكو ، ضعفائھم

 ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوال أَْحَسنُ  َوَمنْ { :  اآلية ھذه ولھم:  عائشة وقالت:  قال
 .هللا إلى دعا فقد" الصالة على حي: " قال إذا المؤذن فھو:  قالت}  اْلُمْسلِِمينَ 

 .المؤذنين في نزلت إنھا:  وعكرمة ، عمر ابن قال وھكذا

 يعني:  قال}  َصالًِحا َوَعِملَ { :  قوله في قال أنه ، عنه هللا رضي ، الباھلي أمامة أبي عن البغوي ذكر وقد
 .واإلقامة األذان بين ركعتين صالة

". صالة أذانين كل بين: " وسلم عليه هللا لىص هللا رسول قال:  قال" المغفل بن هللا عبد" حديث البغوي أورد ثم
) 4( عنه ، بريدة بن هللا عبد حديث من ، كتبھم في الجماعة أخرجه وقد) 3" (شاء لمن: " الثالثة في قال ثم
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 قال ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن ، قرة بن معاوية إياس أبي عن ، العمي زيد عن ، الثوري وحديث
 ".واإلقامة األذان بين يرد ال الدعاء: " وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رفعه وقد إال أراه ال:  الثوري

 ھذا:  الترمذي وقال). 5( به ، الثوري حديث من كلھم" والليلة اليوم" في والنسائي ، والترمذي داود أبو ورواه
 .حسن حديث

 ).6( به ، أنس عن ، قتادة عن ، التيمي سليمان حديث من أيضا النسائي ورواه

 مشروعا األذان يكن لم فإنه اآلية ھذه نزول حال فأما ، غيرھم وفي المؤذنين في عامة اآلية أن والصحيح
 األنصاري ربه عبد بن زيد بن هللا عبد أريه حين ، الھجرة بعد بالمدينة شرع إنما واألذان ، مكية ألنھا ؛ بالكلية
 ھو كما ، صوتا أندى فإنه بالل على يلقيه أن فأمره ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على فقصه ، منامه في

 تال أنه:  البصري الحسن عن ، معمر عن ، الرزاق عبد قال كما ، عامة أنھا إًذا فالصحيح ، موضعه في مقرر
 ، هللا حبيب ھذا:  فقال}  ُمْسلِِمينَ الْ  ِمنَ  إِنَِّني َوَقالَ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَِّ  إِلَى َدَعا ِممَّنْ  َقْوال أَْحَسنُ  َوَمنْ { :  اآلية ھذه
 ودعا ، دعوته في هللا أجاب ، هللا إلى األرض أھل أحب ھذا ، هللا ِخَيَرة ھذا ، هللا صفوة ھذا ، هللا ولي ھذا

 .هللا خليفة ھذا ، المسلمين من إنني:  وقال ، إجابته في صالحا وعمل ، دعوته من فيه هللا أجاب ما إلى الناس

__________ 

 ".سيأتي: " س ، ت في) 1(

 يسمع لم والحسن به عمر عن البصري الحسن عن مطر عن طھمان بن إبراھيم طريق من) 1/144( كثير البن عمر مسند في كما مسنده في اإلسماعيلي ورواه) 2(
 .عمر من

 ).7/174( للبغوي التنزيل معالم) 3(

 ماجه ابن وسنن) 2/28( النسائي وسنن) 185( برقم الترمذي وسنن) 2283( برقم داود أبي ننوس) 838( برقم مسلم وصحيح) 627( برقم البخاري صحيح) 4(
 ).1162( برقم

 ).9896( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 212( برقم الترمذي وسنن) 521( برقم داود أبي سنن) 5(

 ).9899( برقم الكبرى السنن في النسائي) 6(

يَِّئةُ  َوال َسَنةُ اْلحَ  َتْسَتِوي َوال{ :  وقوله  من:  أي}  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ {  ، وھذه ھذه بين عظيم فرق:  أي}  السَّ
 أن بمثل فيك هللا عصى من عاقبت ما) 1] (عنه هللا رضي[ عمر قال كما ، إليه باإلحسان عنك فادفعه إليك أساء
 .فيه هللا تطيع

 قادته إليك أساء من إلى أحسنت إذا:  أي ، الصديق وھو}  َحِميمٌ  َولِيٌّ  َكأَنَّهُ  َعَداَوةٌ  َنهُ َوَبيْ  َبْيَنكَ  الَِّذي َفإَِذا{ :  وقوله
 من إليك قريب:  أي حميم لك ولي كأنه يصير حتى ، عليك والحنو ، ومحبتك مصافاتك إلى إليه الحسنة تلك

 .إليك واإلحسان عليك الشفقة) 2(

 ، ذلك على صبر من إال بھا ويعمل الوصية ھذه) 3( يقبل وما:  أي}  َصَبُروا لَِّذينَ ا إاِل ُيلَقَّاَھا َوَما{ :  قال ثم
 .واآلخرى الدنيا في السعادة من وافر نصيب ذو:  أي}  َعِظيمٍ  َحظٍّ  ُذو إاِل ُيلَقَّاَھا َوَما{  ، النفوس على يشق فإنه

 والحلم ، الغضب عند بالصبر المؤمنين هللا أمر:  اآلية ھذه تفسير في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال
 ولي كأنه عدوھم لھم وخضع ، الشيطان من هللا عصمھم ذلك فعلوا فإذا ، اإلساءة عند والعفو ، الجھل عند
 .حميم

ا{ :  وقوله ْيَطانِ  ِمنَ  َينزَغنَّكَ  َوإِمَّ َِّ  َفاْسَتِعذْ  نزغٌ  الشَّ  فأما ، إليه نباإلحسا ينخدع ربما اإلنس شيطان إن:  أي}  ِبا
 ، إليه ولجأت با استعذت فإذا ، عليك سلطه الذي بخالقه االستعاذة إال وسوس إذا فيه حيلة ال فإنه الجن شيطان
 السميع با أعوذ: " يقول الصالة إلى قام إذا:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد. كيده ورد عنك كفه
 ).4" (ونفثه نفخهو ھمزه من الرجيم الشيطان من العليم
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 ِباْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ { :  قوله عند" األعراف سورة" في إال القرآن في له نظير ال المقام ھذا أن قدمنا وقد
ا اْلَجاِھلِينَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  ْيَطانِ  ِمنَ  َينزَغنَّكَ  َوإِمَّ َِّ  َفاْسَتِعذْ  نزغٌ  الشَّ  ،]200 ، 199:  األعراف[}  َعلِيمٌ  َسِميعٌ  إِنَّهُ  بِا

َئةَ  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ { :  قوله عند المؤمنين سورة وفي يِّ  ِمنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  َربِّ  َوقُلْ  َيِصفُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َنْحنُ  السَّ
َياِطينِ  َھَمَزاتِ   ].98 - 96:  المؤمنون[}  َيْحُضُرونِ  أَنْ  َربِّ  ِبكَ  َوأَُعوذُ  الشَّ

 وتركه الجاھل عن اإلعراض ألن ؛ السجدة سورة في ذكر مما النفس على أخف األعراف في ذكر الذي لكن[
 في الشيطان ويساعدھا بمعالجة إال له انتقاد وال ذلك من النفس فتتلذذ المسيء إلى اإلحسان من النفس على أخف
 بضمير ھاھنا ذلك أكد فلھذا ؛ إيمان وقوة مجاھدة إلى فتحتاج ، صاحبھا على وتستعصى له فتنفعل ، الحال ھذه

َِّ  َفاْسَتِعذْ { :  فقال بالالم والتعريف الفصل ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  ِبا  ).5] (}  اْلَعلِيمُ  السَّ

__________ 

 .س ، ت من زيادة) 1(

 ".في: " أ ، ت في) 2(

 ".يتقبل: " أ في) 3(

 ".ونالمؤمن" سورة من 97:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج انظر) 4(

 .س ، ت من زيادة) 5(

َِّ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َواَل  لِلشَّْمسِ  َتْسُجُدوا اَل  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنََّھارُ  اللَّْيلُ  آََياِتهِ  َوِمنْ  اهُ ُكْنُتمْ  إِنْ  َخلََقُھنَّ  الَِّذي ِ  إِيَّ
 ) 38( َيْسأَُمونَ  اَل  َوُھمْ  َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  لَهُ  ُيَسبُِّحونَ  كَ َربِّ  ِعْندَ  َفالَِّذينَ  اْسَتْكَبُروا َفإِنِ ) 37( َتْعُبُدونَ 

َِّ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َوال لِلشَّْمسِ  َتْسُجُدوا ال َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنََّھارُ  اللَّْيلُ  آَياِتهِ  َوِمنْ {  اهُ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َخلََقُھنَّ  الَِّذي ِ  إِيَّ
 أَنَّكَ  آََياِتهِ  َوِمنْ  }) 38( َيْسأَُمونَ  ال َوُھمْ  َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  لَهُ  ُيَسبُِّحونَ  َربِّكَ  ِعْندَ  َفالَِّذينَ  اْسَتْكَبُروا َفإِنِ ) 37( َتْعُبُدونَ 
تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَِذا َخاِشَعةً  اأْلَْرضَ  َتَرى  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  اْلَمْوَتى لَُمْحيِي اَھاأَْحيَ  الَِّذي إِنَّ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

)39 ( 

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَنزْلَنا َفإَِذا َخاِشَعةً  األْرضَ  َتَرى أَنَّكَ  آَياِتهِ  َوِمنْ {   إِنَّهُ  اْلَمْوَتى لَُمْحِيي أَْحَياَھا الَِّذي إِنَّ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ
 }) 39( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى

 اللَّْيلُ  آَياِتهِ  َوِمنْ {  ، قادر يشاء ما على وأنه له نظير ال الذي وأنه ، العظيمة قدرته على خلقه منبھا تعالى يقول
 والشمس ، يقران ال متعاقبان وھما ، بضيائه والنھار ، بظالمه الليل خلق أنه:  أي}  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنََّھارُ 
 سيره باختالف لُيعرف ، سمائه في سيره واختالف ، فلكه في منازله وتقدير وضياءه القمرو ، وإشراقھا ونورھا
 العبادات وأوقات ، الحقوق حلول بذلك ويتبين ، واألعوام والشھور والجمع ، والنھار الليل مقادير الشمس وسير

 .والمعامالت

 مخلوقان أنھما على تعالى نبه ، والسفلي يالعلو العالم في المشاھدة األجرام أحسن والقمر الشمس كان لما ثم
َِّ  َواْسُجُدوا لِْلَقَمرِ  َوال لِلشَّْمسِ  َتْسُجُدوا ال{ :  فقال ، وتسخيره قھره تحت ، عبيده من عبدان  إِنْ  َخلََقُھنَّ  الَِّذي ِ

اهُ  ُكْنُتمْ   ؛ به يشرك أن يغفر ال فإنه ، غيرهل عبادتكم مع له عبادتكم تنفعكم فما به تشركوا وال:  أي}  َتْعُبُدونَ  إِيَّ
}  َربِّكَ  ِعْندَ  َفالَِّذينَ {  ، غيره معه يشركوا أن إال وأبوا له العبادة إفراد عن:  أي}  اْسَتْكَبُروا َفإِنِ { :  قال ولھذا
ْلَنا َفَقدْ  َھُؤالءِ  ِبَھا َيْكفُرْ  إِنْ فَ {  كقوله ،}  َيْسأَُمونَ  ال َوُھمْ  َوالنََّھارِ  بِاللَّْيلِ  لَهُ  ُيَسبُِّحونَ {  ، المالئكة:  يعني  َقْوًما ِبَھا َوكَّ
 ].89:  األنعام[}  ِبَكافِِرينَ  ِبَھا لَْيُسوا

 عن ، الزبير أبي عن ، ليلى أبي ابن عن ، أبي حدثنا - وكيع ابن يعني - سفيان حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 وال ، القمر وال الشمس وال ، النھار وال الليل تسبوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 1( جابر
 ).2" (لقوم وعذابا ، لقوم رحمة ترسل فإنھا الرياح
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 نبات ال ھامدة:  أي}  َخاِشَعةً  األْرضَ  َتَرى أَنَّكَ {  الموتى إعادة على قدرته على:  أي}  آَياِتهِ  َوِمنْ { :  وقوله
تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا اأَنزْلنَ  َفإَِذا{  ميتة ھي بل فيھا،  إِنَّ { ، والثمار الزروع ألوان جميل من أخرجت:  أي}  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ
 } َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  اْلَمْوَتى لَُمْحِيي أَْحَياَھا الَِّذي

__________ 

 ".جابر عن يعلى أبو الحافظ روى: " ت في) 1(

 ".ضعيف إسناده) : "8/71( المجمع في ھيثميال قال ،) 4/139( يعلى أبي مسند) 2(

 ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آَِمًنا َيأْتِي َمنْ  أَمْ  َخْيرٌ  النَّارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ  َعلَْيَنا َيْخَفْونَ  اَل  آََياِتَنا فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ 
ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ ) 40( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما إِنَّهُ  ا ِبالذِّ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  اَل ) 41( َعِزيزٌ  لَِكَتابٌ  َوإِنَّهُ  َجاَءُھمْ  لَمَّ

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما إاِلَّ  لَكَ  ُيَقالُ  َما) 42( َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ  َخْلفِهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ   َوُذو َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لِلرُّ
 ) 43( أَلِيمٍ  ِعَقابٍ 

 ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِمًنا َيأْتِي َمنْ  أَمْ  َخْيرٌ  النَّارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ  َعلَْيَنا َيْخَفْونَ  ال آَياِتَنا فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 
ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ ) 40( يرٌ َبصِ  َتْعَملُونَ  ِبَما إِنَّهُ  ا ِبالذِّ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال) 41( َعِزيزٌ  لَِكَتابٌ  َوإِنَّهُ  َجاَءُھمْ  لَمَّ

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما إاِل لَكَ  ُيَقالُ  َما) 42( َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتنزيلٌ  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ   َوُذو َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لِلرُّ
 }) 43( أَلِيمٍ  ِعَقابٍ 

 .مواضعه غير على الكالم وضع:  اإللحاد:  عباس ابن قال ،}  آَياِتَنا فِي ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  قوله

 .والعناد الكفر ھو:  وغيره قتادة وقال

 وأسمائه آياته في يلحد بمن عالم تعالى إنه:  أي ، أكيد ووعيد ، ديدش تھديد فيه:  أي}  َعلَْيَنا َيْخَفْونَ  ال{ :  وقوله
 َيْومَ  آِمًنا َيأْتِي َمنْ  أَمْ  َخْيرٌ  النَّارِ  فِي ُيْلَقى أََفَمنْ { :  قال ولھذا ؛ والنكال بالعقوبة ذلك على وسيجزيه ، وصفاته
 .يستويان ال ؟ وھذا ھذا أيستوي:  أي ؟}  اْلقَِياَمةِ 

:  الخراساني وعطاء ، والضحاك ، مجاھد قال}  ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا{ :  للكفرة) 1( تھديًدا - وجل عز - قال ثم
 َتْعَملُونَ  ِبَما إِنَّهُ { :  قال ولھذا ؛ بأعمالكم وبصير بكم عليم إنه ، شر أو خير من:  أي ، وعيد: }  ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا{

 } َبِصيرٌ 

ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { :  قال ثم ا ِبالذِّ  لَِكَتابٌ  َوإِنَّهُ {  القرآن وھو:  وقتادة ، والسدي ، الضحاك قال}  َجاَءُھمْ  لَمَّ
  ، بمثله أحد يأتي أن يرام ال ، الجناب منيع:  أي}  َعِزيزٌ 

 ولھذا ؛ العالمين رب من منزل ألنه ؛ سبيل إليه للبطالن ليس:  أي}  َخْلفِهِ  ِمنْ  َوال َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ  ال{ 
 به يأمر ما جميع في:  أي ، محمود بمعنى حميد ، وأفعاله أقواله في حكيم:  أي}  َحِميدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  َتنزيلٌ { :  قال

 .وغاياته عواقبه محمودة الجميع عنه وينھى

ُسلِ  قِيلَ  َقدْ  َما إاِل لَكَ  ُيَقالُ  َما{ :  قال ثم  التكذيب من لك يقال ما:  وغيرھما ، والسدي ، قتادة قال}  لِكَ َقبْ  ِمنْ  لِلرُّ
 على أنت فاصبر ، لھم قومھم أذى على صبروا وكما ، كذبوا فقد كذبت قد فكما ، قبلك من للرسل قيل قد كما إال
 .غيره حاتم أبي ابن وال ، ھو يحك ولم ، جرير ابن اختيار وھذا. لك قومك أذى

 ، كفره على استمر لمن:  أي}  أَلِيمٍ  ِعَقابٍ  َوُذو{  إليه تاب لمن:  أي) 2(} ] لِلنَّاسِ [ َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ { :  وقوله
 .ومخالفته وشقاقه ، وعناده ، وطغيانه

 بن سعيد عن) 3( زيد بن علي عن ، حماد حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
) 4( َغْفر لوال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال}  َمْغفَِرةٍ  لَُذو َربَّكَ  إِنَّ { :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال المسيب

 ).5" (أحد كل التكل وعقابه وعيده ولوال ، العيشُ  أحدا َھَنأ ما وتجاوزه هللا
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__________ 

 ".مھددا: " أ ، س ، ت في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".المسيب بن سعيد عن حاتم أبي ابن روى: " ت في) 3(

 ".عفو: " أ ، س ، ت في) 4(

 .ضعفه على متفق زيد بن وعلي ، مرسل إسناده) 5(

لَتْ  لَْواَل  لََقالُوا أَْعَجِمّيًا قُْرآًَنا َجَعْلَناهُ  َولَوْ   اَل  ينَ َوالَّذِ  َوِشَفاءٌ  ُھًدى آََمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آََياُتهُ  فُصِّ
 فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آََتْيَنا َولََقدْ ) 44( َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ  أُولَِئكَ  َعًمى َعلَْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  آََذاِنِھمْ  فِي ُيْؤِمُنونَ 

ُھمْ  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ  َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْواَل   ) 45( ُمِريبٍ  ْنهُ مِ  َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ

لَتْ  لَْوال لََقالُوا أَْعَجِمّيًا قُْرآًنا َجَعْلَناهُ  َولَوْ {   ال َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُھًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ
 فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ ) 44( َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  اَدْونَ ُينَ  أُولَِئكَ  َعًمى َعلَْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ُيْؤِمُنونَ 
ُھمْ  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ  َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال  }) 45( ُمِريبٍ  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ

 نبه ، المشركون به يؤمن لم ھذا ومع ، ومعناه لفظه في وإحكامه ، وبالغته وفصاحته القرآن تعالى ذكر لما
 ِبهِ  َكاُنوا َما َعلَْيِھمْ  َفَقَرأَهُ  األْعَجِمينَ  َبْعِض  َعلَى نزْلَناهُ  َولَوْ { :  قال كما ، وتعنت عناد كفر به كفرھم أن على

:  والعناد تعنتال وجه على لقالوا ، العجم بلغة كله القرآن أنزل لو وكذلك]. 199 ، 198:  الشعراء[}  ُمْؤِمِنينَ 
لَتْ  لَْوال{  :  وقالوا ذلك وألنكروا ، العرب بلغة مفصال أنزل ھال:  لقالوا:  أي}  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ

 .يفھمه ال عربي مخاطب على أعجمي كالم ينزل كيف:  أي ؟ وعربي أعجمي

 .وغيرھم ، والسدي ، جبير بن دوسعي ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن عن المعنى ھذا ُروي ھكذا

لَتْ  لَْوال{ :  بقولھم المراد:  وقيل  وبعضھا ، باألعجمي بعضھا أنزل ھال:  أي}  َوَعَربِيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ
 .بالعربي

 جبير بن سعيد عن رواية وھو}  أَْعَجِميٌّ {  قوله في استفھام بال كذلك يقرؤھا وكان ، البصري الحسن قول ھذا
 .أبلغ العناد) 1] (و التعنت[ في وھو

 وشفاء لقلبه ھدى به آمن لمن القرآن ھذا:  محمد يا قل:  أي}  َوِشَفاءٌ  ُھًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ { :  تعالى قال ثم
 َوُھوَ {  ، فيه ما ھمونيف ال:  أي}  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ُيْؤِمُنونَ  ال َوالَِّذينَ {  ، والريب) 2( الشكوك من الصدور في لما

 َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُھوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُننزلُ { :  تعالى قال كما البيان من فيه ما إلى يھتدون ال:  أي}  َعًمى َعلَْيِھمْ 
الِِمينَ  َيِزيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِنينَ   ].82:  اإلسراء[}  َخَساًرا إاِل الظَّ

 .قلوبھم من بعيد يعني:  مجاھد قال}  َبِعيدٍ  انٍ َمكَ  ِمنْ  ُيَناَدْونَ  أُولَِئكَ { 

 ).4( يقول ما يفھمون ال ، بعيد مكان من) 3( يناديھم يخاطبھم من كأن:  معناه:  جرير ابن قال

 َفُھمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصمٌّ  َوِنَداءً  ُدَعاءً  إاِل َيْسَمعُ  ال ِبَما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَمَثلُ { :  تعالى كقوله وھذا:  قلت
 ].171:  البقرة[}  َيْعقِلُونَ  ال

 .أسمائھم بأشنع القيامة يوم ينادون:  الضحاك وقال

 يا:  قال إذ ، يقضي المسلمين من رجل عند جالسا) 5] (عنه هللا رضي[ الخطاب بن عمر كان:  السدي وقال
: عمر فقال. البحر) 6( وراء من داع دعاني:  قال ؟ أحد دعاك أو ، أحدا رأيت ھل ؟ تلبي لِمَ :  عمر فقال. لبَّيكاه
 .حاتم أبي ابن رواه. بعيد مكان من ينادون أولئك
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ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاْصبِرْ {  ، وأوذي كذب:  أي}  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آَتْيَنا َولََقدْ { :  وقوله }  الرُّ
 يوم إلى الحساب بتأخير] 14:  الشورى[}  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال{ ]. 35:  األحقاف[

 ، المعاد

__________ 

 .س ، ت من زيادة) 1(

 ".الشرك: " أ في) 2(

 ".يدعوھم: " أ في) 3(

 ).24/81( الطبري تفسير) 4(

 .ت من زيادة) 5(

 ".خلف: " أ ، س ، ت في) 6(

مٍ  َربُّكَ  َوَما َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  نْ مَ   ) 46( لِْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ

ُھمْ {  موئال دونه من يجدوا لن موعد لھم بل ، العذاب لھم لعجل:  أي}  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ {  }  ُمِريبٍ  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ
 كانوا لشيء محققين غير ،) 1( قالوا فيما شاكين كانوا بل ، قالوا لما منھم صيرةب عن له تكذيبھم كان وما:  أي
 .أعلم وهللا ، محتمل وھو ، جرير ابن وجھه ھكذا. فيه

 }) 46( لِْلَعِبيدِ  ِبَظالمٍ  َربُّكَ  َوَما َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ { 

__________ 

 ".قالوه" : س ، ت في) 1(

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ   أَْينَ  ُيَناِديِھمْ  َوَيْومَ  ِبِعْلِمهِ  إاِلَّ  َتَضعُ  َواَل  أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْكَماِمَھا ِمنْ  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما السَّ
ا َما آََذنَّاكَ  َقالُوا ُشَرَكاِئي  ) 48( َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوَظنُّوا َقْبلُ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ ) 47( َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ {   ُيَناِديِھمْ  َوَيْومَ  بِِعْلِمهِ  إاِل َتَضعُ  َوال أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْكَماِمَھا ِمنْ  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما السَّ
ا َما آَذنَّاكَ  َقالُوا ُشَرَكاِئي أَْينَ   َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوَظنُّوا َقْبلُ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ ) 47( َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ

)48 ({ 

 إنما:  يأ}  َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ {  ، نفسه على ذلك نفع يعود إنما:  أي}  َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ { :  تعالى يقول
 قيام بعد إال أحدا يعذب وال ، بذنب إال أحدا يعاقب ال:  أي}  لِْلَعِبيدِ  ِبَظالمٍ  َربُّكَ  َوَما{  ، عليه ذلك وبال يرجع
 .إليه الرسول وإرسال ، عليه الحجة

اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  إِلَْيهِ { :  قال ثم  البشر سيد وھو ، وسلم عليه هللا صلى قال كما ، سواه أحد ذلك يعلم ال:  أي}  السَّ
 وكما ،" السائل من بأعلم عنھا المسئول ما: " فقال ، الساعة عن سأله حين - المالئكة سادات من وھو لجبريل

 ].187:  األعراف[}  ُھوَ  إاِل لَِوْقِتَھا ُيَجلِّيَھا ال{  وقال ،] 44:  النازعات[}  ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى{ :  تعالى قال) 1(

 ال ، بعلمه الجميع:  أي}  ِبِعْلِمهِ  إاِل َتَضعُ  َوال أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْكَماِمَھا ِمنْ  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما{ :  وقوله
}  َيْعلَُمَھا إاِل َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما{ :  تعالى قال وقد. السماء في وال األرض في ذرة مثقال) 2( علمه عن يعزب

 ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ  َتْزَدادُ  َوَما األْرَحامُ  َتِغيضُ  َوَما أُْنَثى ُكلُّ  َتْحِملُ  َما َيْعلَمُ { :  عظمته جلت وقال ،] 59:  اماألنع[
}  َيِسيرٌ  هللاَِّ  لَىعَ  َذلِكَ  إِنَّ  ِكَتابٍ  فِي إاِل ُعُمِرهِ  ِمنْ  ُيْنَقصُ  َوال ُمَعمَّرٍ  ِمنْ  ُيَعمَّرُ  َوَما{  وقال ،] 8:  الرعد[}  ِبِمْقَدارٍ 

 ].11:  فاطر[
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 شركائي أين:  الخالئق رءوس على المشركين هللا ينادي القيامة يوم:  أي}  ُشَرَكاِئي أَْينَ  ُيَناِديِھمْ  َوَيْومَ { :  وقوله
ا َما{  ، أعلمناك:  أي}  آَذنَّاكَ  َقالُوا{  ؟ معي عبدتموھم الذين  أن يشھد اليوم امن أحد ليس:  أي}  َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ
  ، شريكا معك

 وظن:  أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوَظنُّوا{  ، ينفعوھم فلم ذھبوا:  أي}  َقْبلُ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ { 
 كقوله ، هللا عذاب عن لھم محيد ال:  أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما{  ، اليقين بمعنى وھذا ، القيامة يوم المشركون

ُھمْ  َفَظنُّوا النَّارَ  اْلُمْجِرُمونَ  َوَرأَى{ :  تعالى  ].53:  الكھف[}  َمْصِرًفا َعْنَھا َيِجُدوا َولَمْ  ُمَواقُِعوَھا أَنَّ

__________ 

 ".ولھذا: " ت في) 1(

 ".عمله: " ت في) 2(

هُ  َوإِنْ  اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اإْلِْنَسانُ  َيْسأَمُ  اَل  ا َرْحَمةً  أََذْقَناهُ  َولَِئنْ ) 49( َقُنوطٌ  َفَيُئوسٌ  الشَّرُّ  َمسَّ اءَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمنَّ ْتهُ  َضرَّ  َمسَّ
اَعةَ  أَُظنُّ  َوَما لِي َھَذا لََيقُولَنَّ  َئنَّ  َلْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ  َقاِئَمةً  السَّ  ِملُواعَ  ِبَما َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنَنبِّ

ُھمْ  هُ  َوإَِذا ِبَجانِِبهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ  اإْلِْنَسانِ  َعلَى أَْنَعْمَنا َوإَِذا) 50( َغلِيظٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َولَُنِذيَقنَّ رُّ  َمسَّ  َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو الشَّ
 اآْلََفاقِ  فِي آََياِتَنا َسُنِريِھمْ ) 52( َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  فِي ُھوَ  ِممَّنْ  أََضلُّ  َمنْ  ِبهِ  َكَفْرُتمْ  ُثمَّ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ ) 51(

ُھمْ  أاََل ) 53( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُھمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِھمْ  َوفِي  لَِقاءِ  ِمنْ  ِمْرَيةٍ  فِي إِنَّ
 ) 54( ُمِحيطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  أاََل  َربِِّھمْ 

هُ  َوإِنْ  اْلَخْيرِ  ُدَعاءِ  ِمنْ  اإلْنَسانُ  َيْسأَمُ  ال{  رُّ  َمسَّ ا َرْحَمةً  أََذْقَناهُ  َولَِئنْ ) 49( َقُنوطٌ  َفَيُئوسٌ  الشَّ اءَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمنَّ ْتهُ  َضرَّ  َمسَّ
اَعةَ  أَُظنُّ  َوَما لِي َھَذا لََيقُولَنَّ  َئنَّ  َلْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ  اِئَمةً قَ  السَّ  َعِملُوا ِبَما َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنَنبِّ

ُھمْ  هُ  َوإَِذا ِبَجانِِبهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ  اإلْنَسانِ  َعلَى أَْنَعْمَنا َوإَِذا) 50( َغلِيظٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َولَُنِذيَقنَّ رُّ  َمسَّ  َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو الشَّ
)51 ({ 

 الشر مسه وإن - ذلك وغير ، الجسم وصحة ، المال:  وھو - بالخير رّبه دعائه من اإلنسان َيَملّ  ال:  تعالى يقول
 .خير ھذا بعد له يتھيأ ال أنه ذھنه في يقع:  أي}  َقُنوطٌ  َفَيُئوسٌ {  - الفقر أو البالء وھو -

ا ةً َرْحمَ  أََذْقَناهُ  َولَِئنْ {  اءَ  َبْعدِ  ِمنْ  ِمنَّ ْتهُ  َضرَّ  شدة في كان ما بعد ورزق خير أصابه إذا:  أي}  لِي َھَذا لََيقُولَنَّ  َمسَّ
اَعةَ  أَُظنُّ  َوَما{  ، ربي عند أستحقه كنت إني ، لي ھذا:  ليقولن  ألجل:  أي ، الساعة بقيام يكفر:  أي}  َقاِئَمةً  السَّ
ل أنه  ، 6:  العلق[}  اْسَتْغَنى َرآهُ  أَنْ  لََيْطَغى اإلْنَسانَ  إِنَّ  َكال{ :  تعالى قال كما ، ويكفر ، ويبطر ، يفخر نعمة ُخوِّ
7.[ 

 في إلي أحسن كما ، ربي إلي فلُيحسَننّ  معاد َثمّ  كان ولئن:  أي}  لَْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ { 
َئنَّ { :  تعالى قال. اليقين وعدم العمل إساءته مع ، وجل عز ، هللا على يتمنى ، الدار ھذه  ِبَما َكَفُروا الَِّذينَ  َفلَُنَنبِّ

ُھمْ  َعِملُوا  .والنكال بالعقاب واعتقاده عمله ھذا كان من تعالى يتھدد}  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َولَُنِذيَقنَّ

 االنقياد عن واستكبر ، الطاعة عن أعرض:  أي}  ِبَجاِنِبهِ  َوَنأَى أَْعَرضَ  اإلْنَسانِ  َعلَى أَْنَعْمَنا َوإَِذا{ :  قال ثم
 ].39:  الذاريات[}  ِبُرْكِنهِ  َفَتَولَّى{ :  تعالى كقوله ، وجل عز ، هللا ألوامر

هُ  َوإَِذا{  رُّ  َمسَّ :  عريضال فالكالم الواحد الشيء في المسألة يطيل:  أي}  َعِريٍض  ُدَعاءٍ  َفُذو{  ، الشدة:  أي}  الشَّ
رُّ  اإلْنَسانَ  َمسَّ  َوإَِذا{ :  تعالى قال وقد. ودل قل ما:  وھو ، عكسه:  والوجيز ، معناه وقل لفظه طال ما  الضُّ

ا) 1( َقاِئًما أَوْ  َقاِعًدا أَوْ  لَِجْنِبهِ  َدَعاَنا هُ  َعْنهُ  َكَشْفَنا َفلَمَّ هُ  ُضرٍّ  إِلَى َيْدُعَنا لَمْ  َكأَنْ  َمرَّ  ُضرَّ  ].12:  نسيو[}  َمسَّ

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ {   َوفِي اآلَفاقِ  فِي آَياِتَنا َسُنِريِھمْ ) 52( َبِعيدٍ  ِشَقاقٍ  فِي ُھوَ  ِممَّنْ  أََضلُّ  َمنْ  ِبهِ  َكَفْرُتمْ  ُثمَّ  هللاَّ
ِھمْ  لَِقاءِ  ِمنْ  ِمْرَيةٍ  فِي إِنَُّھمْ  أاَل) 53( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُھمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِھمْ   َربِّ

 }) 54( ُمِحيطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  أاَل
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ِ  ِعْندِ  ِمنْ {  اْلقُْرآنُ  َھَذا}  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ { :  بالقرآن المكذبين المشركين لھؤالء محمد يا قل:  تعالى يقول  ُثمَّ  هللاَّ
 ِشَقاقٍ  فِي ُھوَ  ِممَّنْ  أََضلُّ  َمنْ { :  قال ولھذا ؟ رسوله على أنزله الذي عند حالكم ُتَرون كيف:  أي}  ِبهِ  َكَفْرُتمْ 
 ؟} َبِعيدٍ 

__________ 

 .خطأ وھو" قاعدا أو قائما أو: " س ، ت في) 1(

 .الھدى من بعيد وَمْسلَك ، للحق ومشاقة وعناد كفر في:  أي

 منزال حقا القرآن كون على وُحَججنا دالالتنا لھم سنظھر:  أي}  أَْنفُِسِھمْ  َوفِي اآلَفاقِ  فِي آَياِتَنا َسُنِريِھمْ { :  الق ثم
 الفتوحات من ،}  اآلَفاقِ  فِي{  خارجية بدالئل وسلم عليه هللا صلى رسوله على ، وجل عز ، هللا عند من

 .اناألدي وسائر األقاليم على اإلسالم وظھور

 من ذلك ونحو ، مكة وفتح ، َبْدر وقعة:  قالوا ، أنفسھم في ودالئل:  والسدي ، والحسن ، مجاھد) 1( قال
 .وِحْزَبه الباطل فيھا وخذل ، وصحبه محمدا فيھا هللا نصر ، بھم َحلّت التي الوقائع

 كما ، العجيبة والھيئات الطواألخ المواد من وعليه وفيه منه مركب اإلنسان ما ذلك من المراد يكون أن ويحتمل
 األخالق من عليه مجبول ھو ما وكذلك. وتعالى تبارك الصانع حكمة على الدال التشريح علم في مبسوط ھو

 ، وِحَيله ، وقوته ، بحوله يقدر ال التي األقدار تحت فيه متصرف ھو وما ، ذلك وبين وقبيح حسن من ، المتباينة
 جعفر أبي شيخه عن ،" واالعتبار التفكر" كتابه في الدنيا أبي ابن أنشده كما ، يتعداھا وال ، يجوزھا أن وحذره
 :  القرشي

 ...ُمْعَتَبرُ  َففِيكَ  إلْيكَ  َفانُظرْ ... ُمْعَتَبرا ُتريدُ  َنَظْرتَ  َوإَذا

 ...عَبرُ  أُموره وُكلّ  الدنيا... في َوُيْصبحُ  ُيْمِسي الذي أنتَ 

 ...الِكَبرُ  ِبَشْخِصكَ  اسَتَقلَّ  ُثمّ ... ِصَغرٍ  في كانَ  المصّرفُ  أنتَ 

 ...والَبَشرُ  الشَّْعرُ  منه َيْنعاه... خْلَقُته َتْنَعاه الذي أنتَ 

 ...الَحَذرُ  ُيْسلَبَ  أنْ  من ُيْنجيه... ال َوُتْسلَب ُتْعَطى الذي أنتَ 

 ...الَقَدرُ  ِبَماله مْنه َوأَحقُّ ... لَهُ  مْنه َشيءَ  ال الذي أْنتَ 

 شھيدا) 2( با كفى:  أي ؟}  َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  بَِربِّكَ  َيْكفِ  أََولَمْ  اْلَحقُّ  أَنَّهُ  لَُھمْ  َيَتَبيَّنَ  تَّىحَ { :  تعالى وقوله
ُ  لَِكنِ { :  قال كما ، عنه به أخبر فيما صادق محمًدا أن يشھد وھو ، وأقوالھم عباده أفعال على  أَنزلَ  ِبَما َيْشَھدُ  هللاَّ

 ].166:  النساء[}  َيْشَھُدونَ  َواْلَمالِئَكةُ  ِبِعْلِمهِ  أَنزلَهُ  كَ إِلَيْ 

ُھمْ  أاَل{ :  وقوله  يعملون وال ، فيه يتفكرون ال ولھذا ؛ الساعة قيام من شك في:  أي}  َربِِّھمْ  لَِقاءِ  ِمنْ  ِمْرَيةٍ  فِي إِنَّ
 .محالة ال وكائن فيه ريب ال واقع وھو به يعبئون ال َھَدرٌ  عندھم ھو بل ، منه يحذرون وال ، له

:  األنصاري سعيد بن محمد بن هللا عبد حدثنا ، تميم بن خلف حدثنا ، إبراھيم بن أحمد حدثنا:  الدنيا أبي ابن قال
 أجمعكم لم فإني ، الناس أيھا ، بعد أما:  قال ثم ، عليه وأثنى هللا فحمد ، المنبر َصعد العزيز عبد بن عمر أن

 ، أحمق األمر بھذا المصدق أن فعلمت ، صائرون إليه أنتم الذي األمر ھذا في فكرت ولكن ، فيكم أحدثه ألمر
  .نزل ثم ھالك به والمكذب
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__________ 

 ".قاله: " أ ، ت في) 1(

 ".به: " ت في) 2(

 وال منه يحذر وال ، مثله عمل له يعمل ال ألنه:  أي" أحمق به المصدق أن: " عنه هللا رضي ، قوله ومعنى
 وشھواته وغفلته لعبه في يتمادى ذلك مع وھو ، بوقوعه موقن به مصدق ذلك مع وھو ، ھوله من يخاف

 .العقل ضعيف:  اللغة في واألحمق ، االعتبار بھذا أحمق فھو وذنوبه،

 .أعلم وهللا ، واضح ھذا" ھالك به والمكذب: " وقوله

 عليه سھل يسير لديه الساعة وإقامة ، محيط ءشي وبكل ، قدير شيء كل على أنه على مقررا - تعالى قال ثم
 ، علمه طي وتحت ، قبضته وفي قھره تحت كلھا المخلوقات:  أي}  ُمِحيطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  أاَل{ :  - وتعالى تبارك
 ).1] (فصلت سورة تفسير آخر. [يكن لم يشأ لم وما كان شاء فما ، بحكمه كلھا فيھا المتصرف وھو

__________ 

 .أ ، س ، ت من زيادة) 1(
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ُ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  ُيوِحي َكَذلِكَ ) 2( عسق) 1( حم َماَواتِ  فِي َما لَهُ ) 3( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاَّ  فِي َوَما السَّ
َمَواتُ  َتَكادُ ) 4( اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ  اأْلَْرِض  ْرنَ  السَّ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َواْلَماَلِئَكةُ  نَّ َفْوقِھِ  ِمنْ  َيَتَفطَّ

َ  إِنَّ  أاََل  اأْلَْرِض  فِي لَِمنْ  ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُھوَ  هللاَّ َخُذوا َوالَِّذينَ ) 5( الرَّ ُ  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما َعلَْيِھمْ  َحفِيظٌ  هللاَّ
  )6( ِبَوِكيلٍ 

 الشورى سورة تفسير

 مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإِلَى إِلَْيكَ  ُيوِحي َكَذلِكَ ) 2( عسق) 1( حم{  َمَواتِ  فِي َما لَهُ ) 3( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاَّ  فِي َوَما السَّ
َمَواتُ  َتَكادُ ) 4( اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ  األْرِض  ْرنَ  السَّ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َواْلَمالِئَكةُ  َفْوقِِھنَّ  ِمنْ  َيَتَفطَّ

َ  إِنَّ  أاَل األْرِض  فِي لَِمنْ  ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُھوَ  هللاَّ َخُذوا َوالَِّذينَ ) 5( الرَّ ُ  أَولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ  لَْيِھمْ عَ  أَْنتَ  َوَما َعلَْيِھمْ  َحفِيظٌ  هللاَّ
 }) 6( ِبَوِكيلٍ 

 :  فقال ، منكرا عجيبا غريبا أثرا ھاھنا جرير ابن روى وقد. المقطعة الحروف على الكالم تقدم قد

 عن ، الحجاج بن القدوس عبد المغيرة أبو حدثنا ، الَحْوطي َنْجَدةَ  بن الوھاب عبد حدثنا ، ُزَھير بن أحمد حدثنا
 تفسير عن أخبرني:  -  اليمان بن ُحذيفة وعنده -  له فقال عباس ابن إلى لرج جاء:  قال) 1( المنذر بن أرطاة
 وكره بشيء يجبه فلم ، عنه فأعرض مقالته كرر ثم ، عنه أعرض ثم فأطرق:  قال}  عسق حم{ :  هللا قول
 في نزلت ؟ ھاكرھ لم عرفت قد ، بھا أنبئك أنا) : 2( حذيفة فقال. شيئا إليه ُيِحرْ  فلم الثالثة كررھا ثم ، مقالته
 مدينتان عليه ُتْبَنى المشرق أنھار من نھر على ينزل - هللا عبد:  أو -" اإلله عبد" له يقال بيته أھل من رجل

 نارا إحداھما على هللا بعث ، ومدتھم دولتھم وانقطاع ملكھم زوال في هللا أذن فإذا ، شقا بينھما النھر يشق ،)3(
 ھو فما ؟ أفلتت كيف:  متعجبة صاحبتھا وتصبح ، مكانھا تكن لم كأنھا ، احترقت وقد مظلمة سوداء فتصبح ليال
 حم{ :  قوله فذلك ، جميعا وبھم بھا هللا يخسف ثم ، منھم عنيد جبار كل فيھا يجتمع حتى ، ذلك يومھا بياض إال

 ، سيكون يعني : سين ، منه عدال يعني:  عين}  حم{ :  ُحمّ  وقضاء وفتنة تعالى هللا من عزيمة:  يعني}  عسق
 ).4( المدينتين بھاتين واقع يعني:  ق

 النبي عن ذر أبي وعن ، عباس ابن مسند من الثاني الجزء في الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه ما منه وأغرب
 :  قال فإنه ، ومنقطع جدا ضعيف إسناده ولكن ، ذلك في وسلم عليه هللا صلى

 أبي عن ، الدمشقي الُخَشني يحيى بن الحسن الملك عبد أبو ناحدث ، عاصم بن الجبار عبد طالب أبو حدثنا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أحد منكم سمع ھل الناس أيھا:  فقال المنبر الخطاب بن عمر صعد:  قال معاوية
:  قال ؟ فعين:  قال" تعالى هللا أسماء من اسم}  حم{ : "  قال:  أنا:  فقال عباس ابن فوثب ؟}  عسق حم{  يفسر

  ؟ فسين:  قال" بدر يوم عذاب المولون عاين"

__________ 

 ".بسنده عجيبا غريبا أثرا ھاھنا جرير ابن روى وقد: " ت في) 1(

 ".حذيفة له فقال: " أ في) 2(

 ".مدينتين: " أ ، م ، ت في) 3(

 .فذكره عباس ابن عن حدثه عمن المنذر بن أرطأة عن يرةالمغ أبي طريق من) 568( برقم الفتن في حماد بن نعيم ورواه) 25/5( الطبري تفسير) 4(

 ، عباس ابن قال كما ففسر ، ذر أبو فقام فسكت ؟ فقاف:  قال" ينقلبونمنقلب  أي ظلموا الذين سيعلم: " قال
 ).1( الناس تغشى السماء من قارعة:  قاف:  وقال ، عنھما هللا رضي
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ُ  َقْبلِكَ  ِمنْ  لَِّذينَ ا َوإِلَى إِلَْيكَ  ُيوِحي َكَذلِكَ { :  وقوله  كذلك ، القرآن ھذا إليك أنزل كما:  أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  هللاَّ
ُ { :  وقوله. قبلك األنبياء على والصحف الكتب أنزل  أقواله في}  اْلَحِكيمُ {  ، انتقامه في:  أي}  اْلَعِزيزُ  هللاَّ

 .وأفعاله

 هللا رسول سأل ھشام بن الحارث أن:  عائشة عن ، أبيه عن ْرَوةعُ  بن ھشام عن -  هللا رحمه - مالك اإلمام:  قال
 أحياًنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ الوحي يأتيك كيف ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى
 فيكلمني، رُجال لملكا يأتيني وأحيانا. قال ما َوَعيت قد عني فيفصم َعلَيّ  أشده وھو ، الَجَرس َصْلَصلَةِ  مثل يأتيني
 جبينه وإن ، عنه فيفصم ، البرد الشديد اليوم في الوحي عليه ينزل رأيته فلقد) 2( عائشة قالت" يقول ما فأعي
 .عرقا ليتفّصد

 ).3( للبخاري ولفظه ، الصحيحين في أخرجاه

 ، عروة بن ھشام عن ، صالح بن عامر عن ، أبيه عن ، أحمد اإلمام ابن هللا عبد عن الطبراني رواه) 4( وقد
 عليك ينزل كيف:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل أنه ؛ ھشام بن الحارث عن ، عائشة عن ، أبيه عن

:  قال" علي أشده وھو: " قال" قاله ما وَعيتُ  وقد عني فيفصمُ  الجرس صلصلة) 5( مثل: " فقال ؟ الوحي
 ).6" (وليق ما فأعي فيكلمني لي فيتمثل الملك يأتيني وأحيانا"

 عن ، الوليد بن عمرو عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، لَِھيعة ابن حدثنا ، قتيبة حدثنا:  أحمد) 7( اإلمام:  وقال
 ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  قال ، عنھما هللا رضي ،) 8( عمرو بن هللا عبد
 مرة من فما ، ذلك عند أسكت ثم صالصل أسمع: "  وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول فقال ؟ بالوحي تحس ھل

 ).9( أحمد به تفرد" ُتقَبض نفسي أن ظننت إال إليَّ  يوحى

 إعادته عن أغنى بما ، البخاري شرح أول في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الوحي إتيان كيفية ذكرنا وقد
 .والمنة الحمد و ، ھاھنا

َمَواتِ  فِي َما لَهُ { :  تعالى وقوله  ، وتصريفه قھره تحت ، له وملك له عبيد الجميع:  أي}  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 واآليات]  23:  سبأ[ }  اْلَكِبيرُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ { ] 9:  الرعد[ }  اْلُمَتَعالِ  اْلَكِبيرُ { :  تعالى كقوله}  اْلَعِظيمُ  اْلَعلِيُّ  َوُھوَ {
 .كثيرة ھذا في

َمَواتُ  َكادُ تَ { :  وقوله ْرنَ  السَّ :  األحبار وكعب ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، عباس ابن قال}  َفْوقِِھنَّ  ِمنْ  َيَتَفطَّ
 َيْحِملُونَ  الَِّذينَ { :  كقوله}  األْرِض  فِي لَِمنْ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َواْلَمالِئَكةُ {  العظمة من ، فرًقا أي
َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْسَتْغفُِرونَ  ِبهِ  َوُيْؤِمُنونَ  َربِِّھمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  َعْرشَ الْ  } َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّ
 ].7:  غافر[

__________ 

 ).7/336( المنثور الدر في كما تاريخه في عساكر ابن ورواه) 1(

 ".عنھا هللا رضي عائشة: " ت في) 2(

 ).2333( برقم مسلم وصحيح) 2( برقم البخاري وصحيح) 1/202( الموطأ) 3(

 ".ولقد: " أ في) 4(

 ".مثل في:  فقال: " أ في) 5(

 ).3/259( الكبير المعجم) 6(

 ".وروى: " ت في) 7(

 ".عمر:  ت في) 8(
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 ).2/222( المسند) 9(

 َوَفِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ  فِيهِ  َرْيبَ  اَل  اْلَجْمعِ  َيْومَ  َوُتْنِذرَ  َحْولََھا َوَمنْ  اْلقَُرى أُمَّ  لُِتْنِذرَ  َعَربِّيًا ًناقُْرآَ  إَِلْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ 
ِعيرِ  فِي ُ  َشاءَ  َولَوْ ) 7( السَّ ةً  لََجَعلَُھمْ  هللاَّ الُِمونَ َوا َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ  َولَِكنْ  َواِحَدةً  أُمَّ  َواَل  َولِيٍّ  ِمنْ  لَُھمْ  َما لظَّ

 ) 8( َنِصيرٍ 

َ  إِنَّ  أاَل{ :  وقوله ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُھوَ  هللاَّ  .به وتنويه بذلك إعالم}  الرَّ

َخُذوا َوالَِّذينَ { :  وقوله ُ {  ، المشركين:  يعني}  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ  ، أعمالھم لىع شھيد:  أي}  َعلَْيِھمْ  َحفِيظٌ  هللاَّ
ا ويعدھا يحصيھا  كل على وهللا نذير أنت إنما:  أي}  ِبَوِكيلٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{ . الجزاء أوفر بھا وسيجزيھم ، عّدً
 .وكيل شيء

 اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلَجْمعِ  َيْومَ  َوُتْنِذرَ  َحْولََھا َوَمنْ  اْلقَُرى أُمَّ  لُِتْنِذرَ  َعَرِبّيًا قُْرآًنا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ { 
ِعيرِ  فِي َوَفِريقٌ  ُ  َشاءَ  َولَوْ ) 7( السَّ ةً  لََجَعلَُھمْ  هللاَّ الُِمونَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ  َولَِكنْ  َواِحَدةً  أُمَّ  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوالظَّ

 }) 8( َنِصيرٍ  َوال َولِيٍّ 

 أُمَّ  لُِتْنِذرَ {  ، بينا جليا واضحا:  أي}  َعَرِبّيًا قُْرآًنا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا{  ، قبلك األنبياء إلى يناأوح وكما:  تعالى يقول
 أشرف ألنھا ؛" القرى أم" مكة وسميت ، وغربا شرقا البالد سائر من:  أي}  َحْولََھا َوَمنْ {  ، مكة وھي}  اْلقَُرى
 :  أحمد اإلمام) 1( قال ما وأدله ذلك أوجز ومن. مواضعھا في مذكورة كثيرة ألدلة ، البالد سائر من

ْھِري عن ، شعيب حدثنا ، اليمان أبو حدثنا  بن َعِدي بن هللا عبد أن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرنا ، الزُّ
 وقس في بالَحْزَوَرة واقف وھو -) 2( يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه:  أخبره الزھري الحمراء

 ).3" (خرجت ما منك أُْخِرْجتُ  أني ولوال ، هللا إلى هللا أرض وأحب هللا أرض لخير إنك ، وهللا: " - مكة

 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 4( به ، الزھري حديث من ، ماجه وابن ، والنسائي ، الترمذي رواية وھكذا

 .واحد صعيد في واآلخرين األولين هللا يجمع ، القيامة يوم وھو ،}  اْلَجْمعِ  َيْومَ  َوُتْنِذرَ { :  وقوله

 فِي َوَفِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ { :  وقوله. محالة ال كائن وأنه ، وقوعه في شك ال:  أي}  فِيهِ  َرْيبَ  ال{ :  وقوله
ِعيرِ  َغاُبنِ  َيْومُ  َذلِكَ  اْلَجْمعِ  لَِيْومِ  َيْجَمُعُكمْ  َيْومَ { :  كقوله ،}  السَّ  ، النار أھل الجنة أھل َيْغَبن:  أي] 9:  ابنالتغ[}  التَّ
ُرهُ  َوَما َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ { :  تعالى وكقوله  َنْفسٌ  َتَكلَّمُ  ال َيأْتِ  َيْومَ  َمْعُدودٍ  ألَجلٍ  إاِل ُنَؤخِّ

 ).5] (105 -  103:  ھود[}  َوَسِعيدٌ  َشقِيٌّ  َفِمْنُھمْ  ِبإِْذِنهِ  إاِل

 )7( ُشَفيّ  عن ، المعافري قبيل أبو حدثني ، لَْيث حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا:  أحمد اإلمام) 6( قال
 األصبحي،

__________ 

 ".رواه ما: " ت في) 1(

 ".قال: " ت في) 2(

 ).4/305( المسند) 3(

 ).3108( برقم ماجه ابن وسنن )4252( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3925( برقم الترمذي سنن) 4(

 )".اآلخرة عذاب خاف لمن آلية ذلك في إن: "( أ ، م ، ت في قبلھا) 5(

 ".روى: " ت في) 6(

 ".شقيق: " أ في) 7(
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 ، كتابان يده وفي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج:  قال - عنھما هللا رضي -  عمرو بن هللا عبد عن
 ھذا: " اليمينى يده في للذي قال هللا رسول يا تخبرنا أن إال ال:  قلنا:  قال" ؟ كتابانال ھذان ما أتدرون: " فقال
 وال فيھم يزاد ال -  آخرھم على أجمل ثم ، وقبائلھم آبائھم وأسماء الجنة أھل بأسماء ، العالمين رب من كتاب
 على أجمل ثم ، وقبائلھم آبائھم ماءوأس بأسمائھم النار أھل كتاب ھذا: " يساره في للذي قال ثم" أبدا منھم ينقص
 نعمل إًذا شيء فألي:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال" أبدا منھم ينقص وال فيھم يزاد ال -  آخرھم

ُدوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول) 1( فقال ؟ منه فُِرغ قد أمر ھذا كان إن  الجنة صاحب فإن ، وقاربوا َسدِّ
 أي عمل وإن ،) 3( النار بعمل له يختم النار صاحب وإن ، َعمل أي َعِملَ  وإن ،) 2( لجنةا بعمل له يختم
 في فريق: " فقال بھا فنبذ باليمنى قال ثم" العباد من وجل عز ربكم فرغ: " قال ثم ، فقبضھا بيده قال ثم" عمل
 "السعير في فريق: " فقال باليسرى ونبذ ،" الجنة

 ، قبيل أبي عن كالھما ، مضر بن وبكر سعد بن الليث عن قتيبة عن ، جميعا ائيوالنس الترمذي رواه وھكذا
 ).5( به ، عمرو بن هللا عبد عن ، األصبحي) 4( ماتع بن ُشَفيّ  عن

 .غريب صحيح حسن:  الترمذي وقال

 هللا عبد عن ، الزاھرية أبي عن ، عثمان بن سعيد عن ،) 6( بكر بن بشر طريق من تفسيره في البغوي وساقه
 وفريق الجنة في فريق: " قال ثم:  منھا زيادات وعنده. بنحوه فذكره وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمرو بن
 ).7" (وجل عز هللا من عدل ، السعير في

 .به ، الليث عن -  الليث كاتب -  صالح بن هللا عبد عن ، أبيه عن حاتم أبي ابن) 8( ورواه

 من رجل عن ، شفي عن ، َقِبيل أبي عن ، الحارث بن عمرو عن ، وھب ناب عن ، يونس عن جرير ابن ورواه
 ).9( فذكره ، الصحابة

 ؛ أسيد أبي بن يحيى عن ، ُشَرْيح) 10( بن وَحْيَوة الحارث بن عمرو عن ، َوْھب ابن عن ، يونس عن روي ثم
 ،) 12( المْزَود نفض نفضه دمآ خلق لما هللا إن:  يقول عمرو بن هللا عبد سمع أنه:  حدثه) 11( فراس أبا أن

 قبضھما ثم ، ألقاھما ثم ، وسعيد شقي:  قال ثم ، قبضتين فقبضھم ، النََّغف أمثال فخرج ، ذريته كل منه وأخرج
 ).13( السعير في وفريق ، الجنة في فريق:  فقال

 .أعلم وهللا ، بالصواب أشبه الموقوف وھذا

__________ 

 ".قال: " م ، ت في) 1(

 ".الجنة أھل بعمل: " م في) 2(

 "النار أھل بعمل: " أ ، ت ، م في) 3(

 ".رافع: " أ في) 4(

 ).11473( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2141( برقم الترمذي وسنن) 2/167( المسند) 5(

 ".بكير: " م في) 6(

 ).7/185( للبغوي التنزيل معالم) 7(

 ".روى: " ت في) 8(

 ).25/7( الطبري تفسير) 9(

 ".عن: " أ في) 10(
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 ".فراس أبي عن: " ت في) 11(

 ".المرود: " م في) 12(

 ).25/7( الطبري تفسير) 13(

َخُذوا أَمِ  ُ  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ َّ  ِمنْ  فِيهِ  اْخَتلَْفُتمْ  َوَما) 9( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوُھوَ  اْلَولِيُّ  ُھوَ  َفا
ُ  َذلُِكمُ  هللاَِّ  إِلَى َفُحْكُمهُ  ْيءٍ شَ  ْلتُ  َعلَْيهِ  َربِّي هللاَّ  ) 10( أُِنيبُ  َوإِلَْيهِ  َتَوكَّ

 أبي عن ، الجريري أخبرنا - سلمة ابن يعني - حماد حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  هللا رحمه ، أحمد اإلمام وقال
 يعودونه أصحابه عليه دخل -  هللا عبد أبو:  له يقال وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال أن ، نضرة
 حتى أقره ثم شاربك من خذ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك يقل ألم ؟ يبكيك ما:  له فقالوا ، يبكي وھو
 وأخرى ، قبضة بيمينه قبض هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ولكن ، بلى:  قال" تلقاني
 ).1( أنا القبضتين أي في أدري فال" أبالي وال لھذه وھذه ، لھذه ھذه:  قال ، ىاألخر باليد

 وجماعة ، وعائشة ، مسعود وابن ، علي حديث منھا ، جدا كثيرة والمسانيد والسنن الصحاح في القدر وأحاديث
 .جمة

ُ  َشاءَ  َوَلوْ { :  وقوله ةً  لََجَعلَُھمْ  هللاَّ  ، بينھم فاوت تعالى ولكنه ، الضاللة على أو لھدايةا على إما:  أي}  َواِحَدةً  أُمَّ
 ُيْدِخلُ  َولَِكنْ { :  قال ولھذا ؛ البالغة والحجة الحكمة وله ، عنه يشاء من وأضل ، الحق إلى) 2( يشاء من فھدى

الُِمونَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ   } َنِصيرٍ  َوال َولِيٍّ  ِمنْ  لَُھمْ  َما َوالظَّ

 عن حدثه ، سويد أبي عن ، الحارث بن عمرو أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، يونس حدثني : جرير ابن:  وقال
 فريقا منھم جعلت ، خلقتھم) 4( الذين َخلقُك رب يا: :  قال ، السالم عليه ، موسى أن) 3( بلغه أنه:  حجيرة ابن
. رفعت قد:  قال ، فرفع. َذْرعك فعار ، موسى يا:  فقال! ؟ الجنة كلھم أدخلتھم ما لو ، النار في وفريقا الجنة في
. فيه خير ال ما إال ، رفعت قد:  قال. ارفع:  قال ، رفعت قد رب يا:  قال ، شيئا يترك فلم ، فرفع. ارفع:  قال
 .فيه خير ال ما إال ، الجنة كلھم خلقي أدخل كذلك:  قال

َخُذوا أَمِ {  ُ  أَْولَِياءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتَّ َّ  ِمنْ  فِيهِ  اْخَتلَْفُتمْ  َوَما) 9( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَمْوَتى ُيْحِيي َوُھوَ  اْلَولِيُّ  ُھوَ  َفا
ُ  َذلُِكمُ  هللاَِّ  إِلَى َفُحْكُمهُ  َشْيءٍ  ْلتُ  َعلَْيهِ  َربِّي هللاَّ  }) 10( أُِنيبُ  َوإِلَْيهِ  َتَوكَّ

__________ 

 ).4/1769( المسند) 1(

 ".شاء: " أ في) 2(

 ".بسنده جرير ابن وروى: " ت يف) 3(

 ".الذي: " ت في) 4(

َماَواتِ  َفاِطرُ   َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  فِيهِ  َيْذَرُؤُكمْ  أَْزَواًجا اأْلَْنَعامِ  َوِمنَ  أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َواأْلَْرِض  السَّ
ِميعُ  مَ  َمَقالِيدُ  لَهُ ) 11( اْلَبِصيرُ  السَّ ْزقَ  َيْبُسطُ  َواأْلَْرِض  اَواتِ السَّ  ) 12( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

َمَواتِ  َفاِطرُ {   َوُھوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  فِيهِ  َيْذَرُؤُكمْ  أَْزَواًجا األْنَعامِ  َوِمنَ  أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ  َواألْرِض  السَّ
ِميعُ  َمَواتِ  َمَقالِيدُ  لَهُ ) 11( اْلَبِصيرُ  السَّ ْزقَ  َيْبُسطُ  َواألْرِض  السَّ  }) 12( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

 تنبغي ال الذي الحق الولي ھو أنه ومخبرا ، هللا دون من آلھة اتخاذھم في المشركين على منكًرا تعالى يقول
 .قدير شيء كل على وھو الموتى إحياء على القادر فإنه ، وحده له إال دةالعبا
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ِ  إِلَى َفُحْكُمهُ  َشْيءٍ  ِمنْ  فِيهِ  اْخَتلَْفُتمْ  َوَما{ :  قال ثم  جميع في عام وھذا األمور من فيه اختلفتم مھما:  أي}  هللاَّ
 َفإِنْ { :  كقوله ، وسلم عليه هللا صلى نبيه وسنة ، بكتابه فيه الحاكم ھو:  أي}  هللاَِّ  إِلَى َفُحْكُمهُ {  ، األشياء
وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  ُسولِ  هللاَِّ  إِلَى َفُردُّ  ]..59:  النساء[}  َوالرَّ

ُ  َذلُِكمُ {  ْلتُ  َعلَْيهِ {  ، شيء كل في الحاكم:  أي}  َربِّي هللاَّ  .األمور جميع في أرجع:  أي}  أُِنيبُ  َوإِلَْيهِ  َتَوكَّ

ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  َرعَ شَ  ى َما الدِّ ْيَنا َوَما إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبهِ  َوصَّ ينَ  أَقِيُموا أَنْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ِبهِ  َوصَّ  الدِّ
قُوا َواَل  ُ  إِلَْيهِ  َتْدُعوُھمْ  َما اْلُمْشِرِكينَ  َعلَى َكُبرَ  فِيهِ  َتَتَفرَّ  َوَما) 13( ُيِنيبُ  َمنْ  إِلَْيهِ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  لَْيهِ إِ  َيْجَتِبي هللاَّ

قُوا  الَِّذينَ  َوإِنَّ  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْواَل  َبْيَنُھمْ  َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  َتَفرَّ
 ) 14( ُمِريبٍ  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي َبْعِدِھمْ  ِمنْ  بَ اْلِكَتا أُوِرُثوا

َمَواتِ  َفاِطرِ { :  وقوله  من:  أي}  أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعلَ {  ، بينھما وما خالقھما:  أي}  َواألْرِض  السَّ
 من لكم وخلق:  أي}  ْزَواًجاأَ  األْنَعامِ  َوِمنَ {  ، وأنثى ذكرا جنسكم من جعل وتفضال عليكم منة ، وشكلكم جنسكم
 .أزواج ثمانية األنعام

 ذكورا فيه) 1( يذرؤكم يزال ال الصفة ھذه على الخلق ذلك في:  أي ، فيه يخلقكم:  أي}  فِيهِ  َيْذَرُؤُكمْ { :  وقوله
 .واألنعام الناس من ، نسل بعد ونسال ، جيل بعد وجيال ، خلق بعد من خلقا ، وإناثا

 .الخلقة من الوجه ھذا في:  وقيل. البطن في:  وقيل. الرحم في:  أي}  فِيهِ  َيْذَرُؤُكمْ { :  هللا رحمه البغوي وقال

 .واألنعام الناس من نسل بعد ونسال:  مجاھد قال

 .به يذرؤكم:  أي ،" الباء" بمعنى" في: " وقيل

ِميعُ  َوُھوَ {  ، له نظير ال الذي لصمدا الفرد ألنه ؛ شيء كلھا األزواج كخالق ليس:  أي}  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ {   السَّ
 } اْلَبِصيرُ 

َمَواتِ  َمَقالِيدُ  لَهُ { :  وقوله  الحاكم المتصرف أنه ذلك وحاصل ،" الزمر سورة" في تفسيره تقدم}  َواألْرِض  السَّ
ْزقَ  َيْبُسطُ {  ، فيھما  الحكمة وله ، يشاء من على ويضيق ، يشاء من على يوسع:  أي}  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ
 } َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ {  ، التام والعدل

ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَرعَ {  ى َما الدِّ ْيَنا َوَما إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبهِ  َوصَّ  أَقِيُموا أَنْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ِبهِ  َوصَّ
ينَ  قُوا َوال الدِّ ُ  إِلَْيهِ  َتْدُعوُھمْ  َما اْلُمْشِرِكينَ  َعلَى َكُبرَ  فِيهِ  َتَتَفرَّ ) 13( ُيِنيبُ  َمنْ  إِلَْيهِ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  إِلَْيهِ  َيْجَتِبي هللاَّ
قُوا َوَما  َوإِنَّ  َبْيَنُھمْ  لَقُِضيَ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال َبْيَنُھمْ  َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِل َتَفرَّ

 }) 14( ُمِريبٍ  ِمْنهُ  َشكٍّ  لَفِي َبْعِدِھمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوِرُثوا الَِّذينَ 

ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَرعَ { :  األمة لھذه تعالى يقول ى َما الدِّ  آدم بعد الرسل أول فذكر ،}  إَِلْيكَ  أَْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبهِ  َوصَّ
:  وھم العزم أولي من ذلك بين من ذكر ثم ، وسلم عليه هللا صلى محمد وھو وآخرھم السالم عليه ، نوح وھو

" األحزاب" آية اشتملت كما الخمسة ذكر انتظمت اآلية وھذه. السالم عليھم ، مريم ابن وعيسى وموسى إبراھيم
ِبيِّينَ  ِمنَ  أََخْذَنا َوإِذْ { :  قوله في عليھم }  َمْرَيمَ  اْبنِ  َوِعيَسى َوُموَسى َوإِْبَراِھيمَ  ُنوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  يَثاَقُھمْ مِ  النَّ
 َوَما{ :  قال كما ، له شريك ال وحده هللا عبادة:  ھو كلھم الرسل به جاءت الذي والدين]. 7:  األحزاب[اآلية
 وفي]. 25:  األنبياء[}  َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ  إِلَْيهِ  ُنوِحي إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا

__________ 

 ".نوعكم: " أ في) 1(
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ُ  أَْنَزلَ  ِبَما آََمْنتُ  َوقُلْ  أَْھَواَءُھمْ  َتتَِّبعْ  َواَل  أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتقِمْ  َفاْدعُ  َفلَِذلِكَ  ُ  َبْيَنُكمُ  أِلَْعِدلَ  َوأُِمْرتُ  ِكَتابٍ  ِمنْ  هللاَّ َنارَ  هللاَّ  بُّ
ُكمْ  ةَ  اَل  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا َوَربُّ ُ  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا ُحجَّ  ) 15( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ  َبْيَنَنا َيْجَمعُ  هللاَّ

 ال وحده هللا عبادة ھو بينھم المشترك القدر:  أي" واحد ديننا عالت أوالد األنبياء) 1( معشر نحن: " الحديث
 ؛]48:  المائدة[}  َوِمْنَھاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكلٍّ { :  تعالى كقوله ، ومناھجھم شرائعھم اختلفت وإن ، له يكشر
ينَ  أَقِيُموا أَنْ { :  ھاھنا قال ولھذا قُوا َوال الدِّ  ، األنبياء جميع تعالى) 2] (و سبحانه[ هللا وصى:  أي}  فِيهِ  َتَتَفرَّ
 .واالختالف االفتراق عن ونھاھم ، والجماعة باالئتالف ، السالم عليھم

 .التوحيد من محمد يا إليه تدعوھم ما وأنكروا عليھم شق:  أي}  إِلَْيهِ  َتْدُعوُھمْ  َما اْلُمْشِرِكينَ  َعلَى َكُبرَ { :  وقوله

ُ { :  قال ثم  ويكتب ، يستحقھا لمن الھداية ُيقّدر الذي ھو:  أي}  ُيِنيبُ  َمنْ  إِلَْيهِ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  إِلَْيهِ  َيْجَتِبي هللاَّ
قُوا َوَما{ :  قال ولھذا ؛ الرشد طريق على آثرھا من على الضاللة  إنما:  أي}  اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِل َتَفرَّ

 .والمشاقة والعنادُ  غيُ الب إال ذلك على حملھم وما ، عليھم الحجة وقيام ، إليھم بلوغه بعد للحق مخالفتھم كان

 بإنظار هللا من السابقة الكلمة لوال:  أي}  ُمَسّمًى أََجلٍ  إَِلى َربِّكَ  ِمنْ  َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوال{ :  تعالى) 3] (هللا[ قال ثم
 .سريًعا الدنيا في العقوبة لھم لعجل ، المعاد يوم إلى حسابھم بإقامة العباد

 َشكٍّ  لَفِي{  للحق المكّذب األول القرن بعد المتأخر الجيل:  يعني}  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوِرُثوا الَِّذينَ  َوإِنَّ { :  وقوله
 وھم ، ُبرھان وال دليل بال ، وأسالفھم آلبائھم مقلدون ھم وإنما ، أمرھم من يقين على ليسوا:  أي}  ُمِريبٍ  ِمْنهُ 
 .بعيد وشقاق ، مريب وشك ، أمرھم من حيرة في

ُ  أَنزلَ  ِبَما آَمْنتُ  َوقُلْ  أَْھَواَءُھمْ  َتتَِّبعْ  َوال أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتقِمْ  َفاْدعُ  َفلَِذلِكَ {  ُ  َبْيَنُكمُ  ألْعِدلَ  َوأُِمْرتُ  ِكَتابٍ  ِمنْ  هللاَّ َنا هللاَّ  َربُّ
ُكمْ  ةَ  ال أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا َوَربُّ ُ  مُ َوَبْيَنكُ  َبْيَنَنا ُحجَّ  }) 15( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ  َبْيَنَنا َيْجَمعُ  هللاَّ

 برأسه حكم) 4] (لھا[ ، قبلھا التي عن منفصلة منھا كل ، مستقالت كلمات عشر على الكريمة اآلية ھذه اشتملت
 .كھذه فصول) 5( عشرة أيضا فإنھا ، الكرسي آية سوى لھا نظير وال:  قالوا -

 أصحاب قبلك المرسلين جميع به وصينا الذي الدين من إليك أوحينا فللذي:  أي}  ْدعُ َفا َفلَِذلِكَ { ) 6( قوله
 .إليه الناس فادعُ  ، وغيرھم العزم كأولي المتبعة الكبار الشرائع

 .وجل عز هللا أمركم كما ، هللا عبادة على اتبعك ومن أنت واستقم:  أي}  أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتقِمْ { :  وقوله

 .األوثان عبادة من وافتروه وكذبوه ، اختلقوه فيما المشركين:  يعني}  أَْھَواَءُھمْ  َتتَِّبعْ  الوَ { :  وقوله

__________ 

 ".معاشر: " م ، ت في) 1(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .أ ، ت من زيادة) 4(

 ".عشر: " ت في) 5(

 ".فقوله: " ت في) 6(

ُ  أَنزلَ  اِبمَ  آَمْنتُ  َوقُلْ { :  وقوله  ال األنبياءعلى  السماء من المنزلة الكتب بجميع صدقت:  أي}  ِكَتابٍ  ِمنْ  هللاَّ
 .منھم أحد بين) 1( نفرق

 .هللا أمرني كما الحكم في:  أي}  َبْيَنُكمُ  ألْعِدلَ  َوأُِمْرتُ { :  وقوله
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ُ { :  وقوله َنا هللاَّ  تفعلوه لم وإن وأنتم ، اختيارا بذلك نقر فنحن ، غيره إله ال ، المعبود ھو:  أي}  َوَربُُّكمْ  َربُّ
 .وإختيارا طوعا العالمين في من يسجد فله ، اختيارا

ُبوكَ  َوإِنْ { :  تعالى قال كما ، منكم برآء نحن:  أي}  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا{ :  وقوله  َولَُكمْ  َعَملِي لِي َفقُلْ  َكذَّ
ا يُئونَ َبرِ  أَْنُتمْ  َعَملُُكمْ  ا َبِريءٌ  َوأََنا أَْعَملُ  ِممَّ  ].41:  يونس[}  َتْعَملُونَ  ِممَّ

ةَ  ال{ :  وقوله  وھذا. السيف آية نزول قبل وذلك:  السدي قال. خصومة ال أي:  مجاھد قال}  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا ُحجَّ
 .الھجرة بعد السيف وآية ، مكية اآلية ھذه ألن ُمتََّجهٌ 

ُ { :  وقوله َنا َبْيَنَنا َيْجَمعُ  قُلْ { :  كقوله ، القيامة يوم:  أي}  َبْيَنَنا َيْجَمعُ  هللاَّ } اْلَعلِيمُ  اْلَفتَّاحُ  َوُھوَ  ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا َيْفَتحُ  ُثمَّ  َربُّ
 ].26:  سبأ[

 .الحساب يوم والمآب المرجع:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ { :  وقوله

__________ 

 ".يفرق ال: " ت في) 1(

ونَ  َوالَِّذينَ  ِ  فِي ُيَحاجُّ ُتُھمْ  لَهُ  اْسُتِجيبَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ ) 16( َشِديدٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  َغَضبٌ  َوَعلَْيِھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َداِحَضةٌ  ُحجَّ
 ُ اعَ  لََعلَّ  ُيْدِريكَ  َوَما َواْلِميَزانَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  أَْنَزلَ  الَِّذي هللاَّ  ِبَھا ُيْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  ِبَھا َيْسَتْعِجلُ ) 17( َقِريبٌ  ةَ السَّ

َھا َوَيْعلَُمونَ  ِمْنَھا ُمْشفِقُونَ  آََمُنوا َوالَِّذينَ  اَعةِ  فِي ُيَماُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  أاََل  اْلَحقُّ  أَنَّ  ) 18( َبِعيدٍ  َضاَللٍ  لَفِي السَّ

ونَ  َوالَِّذينَ {  ِ  فِي ُيَحاجُّ ُتُھمْ  لَهُ  اْسُتِجيبَ  َما َبْعدِ  نْ مِ  هللاَّ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  َغَضبٌ  َوَعلَْيِھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َداِحَضةٌ  ُحجَّ
)16 ( ُ اَعةَ  لََعلَّ  ُيْدِريكَ  َوَما َواْلِميَزانَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  أَنزلَ  الَِّذي هللاَّ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  بَِھا َيْسَتْعِجلُ ) 17( َقِريبٌ  السَّ
َھا َوَيْعلَُمونَ  ِمْنَھا ُمْشفِقُونَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِبَھا اَعةِ  فِي ُيَماُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  أاَل اْلَحقُّ  أَنَّ  }) 18( َبِعيدٍ  َضاللٍ  لَفِي السَّ

ونَ  َوالَِّذينَ { :  - به آمن من هللا سبيل عن يصدون الذين متوعدا - تعالى يقول ِ  فِي ُيَحاجُّ  اْسُتِجيبَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  هللاَّ
ُتُھمْ {  ، الھدى طريق من سلكوه عما ليصدوھم ، ولرسوله  المستجيبين المؤمنين يجادلون:  أي} لَهُ   َداِحَضةٌ  ُحجَّ

 .القيامة يوم : أي}  َشِديدٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ {  ، منه:  أي}  َغَضبٌ  َوَعلَْيِھمْ {  ، هللا عند باطلة:  أي}  َربِِّھمْ  ِعْندَ 

 أن وطمعوا ، الھدى عن ليصدوھم ، ولرسوله  استجابوا ما بعد المؤمنين جادلوا:  ومجاھد ، عباس ابن قال
 .الجاھلية تعود

 وأولى ، منكم خير ونحن ، نبيكم قبل ونبينا ، دينكم من خير ديننا:  لھم قالوا ، والنصارى اليھود ھم:  قتادة وقال
 .ذلك في اكذبو وقد. منكم با

ُ { :  قال ثم :  وھو ،}  والميزان{  أنبيائه على عنده من المنزلة الكتب:  يعني}  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  أَنزلَ  الَِّذي هللاَّ
 ْلِكَتابَ ا َمَعُھمُ  َوأَنزْلَنا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ { :  تعالى كقوله وھذه. وقتادة ، مجاھد قاله ، واإلنصاف العدل

َماءَ { :  وقوله] 25:  الحديد[}  ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ  َواْلِميَزانَ  . اْلِميَزانِ  فِي َتْطَغْوا أاَل. اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَھا َوالسَّ
 ].9 - 7:  الرحمن[}  اْلِميَزانَ  ُتْخِسُروا َوال ِباْلقِْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا

 ُ  َوَمنْ  َحْرِثهِ  فِي لَهُ  َنِزدْ  اآْلَِخَرةِ  َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ ) 19( اْلَعِزيزُ  اْلَقِويُّ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  ِبِعَباِدهِ  لَِطيفٌ  هللاَّ
ْنَيا َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  ينِ  ِمنَ  لَُھمْ  َرُعواشَ  ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ ) 20( َنِصيبٍ  ِمنْ  اآْلَِخَرةِ  فِي لَهُ  َوَما ِمْنَھا ُنْؤِتهِ  الدُّ  لَمْ  َما الدِّ
ُ  ِبهِ  َيأَْذنْ  الِِمينَ  َوإِنَّ  َبْيَنُھمْ  َلقُِضيَ  اْلَفْصلِ  َكلَِمةُ  َولَْواَل  هللاَّ الِِمينَ  َتَرى) 21( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  الظَّ ا ُمْشفِقِينَ  الظَّ  َكَسُبوا ِممَّ
الَِحاتِ  واَوَعِملُ  آََمُنوا َوالَِّذينَ  ِبِھمْ  َواقِعٌ  َوُھوَ   اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ  اْلَجنَّاتِ  َرْوَضاتِ  فِي الصَّ

 ) 22( اْلَكِبيرُ 

اَعةَ  َلَعلَّ  ُيْدِريكَ  َوَما{ :  وقوله  .الدنيا في وتزھيد ، منھا وترھيب ، فيھا ترغيب فيه}  َقِريبٌ  السَّ
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 ،] 29:  سبأ[}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى{ :  يقولون:  أي}  بَِھا ُيْؤِمُنونَ  ال لَِّذينَ ا ِبَھا َيْسَتْعِجلُ { :  وقوله
 وجلون خائفون:  أي}  ِمْنَھا ُمْشِفقُونَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {  ، وعنادا وكفرا ، واستبعادا تكذيبا ذلك) 1( يقولون وإنما
 .أجلھا من عاملون لھا مستعدون فھم ، محالة ال كائنة:  أي}  اْلَحقُّ  َھاأَنَّ  َوَيْعلَُمونَ {  وقوعھا من

 أن ؛ ألفاظه بعض وفي ، والمسانيد والسنن ، والحسان الصحاح في ، التواتر درجة تبلغ طرق من ُروي وقد
 فقال. محمد اي:  فقال فناداه أسفاره بعض في وھو ، َجْھَوِريّ  بصوت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل رجال
 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ؟ الساعة متى:  فقال". ھاؤم" صوته من نحوا وسلم عليه هللا صلى النبي له

 ).2( أحببت من مع أنت: " فقال. ورسوله هللا ُحب:  فقال" ؟ لھا أعددت فما ، كائنة إنھا ، ويحك: " وسلم

 بل ، الساعة وقت عن يجبه لم أنه والغرض ، محالة ال واترمت ھذا ،" أحب من مع المرء: " الحديث في فقوله
 .لھا باالستعداد أمره

اَعةِ  فِي ُيَماُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  أاَل{ :  وقوله }  َبِعيدٍ  َضاللٍ  لَفِي{  ، وقوعھا ويدفعون وجودھا في يحاّجون:  أي}  السَّ
 كما ، واألحرى األولى بطريق الموتى ياءإح على قادر واألرض السموات خلق الذي ألن ؛ بين جھل في:  أي
ُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قال  ].27:  الروم[}  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأ

 } ُ  َوَمنْ  َحْرِثهِ  فِي لَهُ  نزدْ  ةِ اآلِخرَ  َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ ) 19( اْلَعِزيزُ  اْلَقِويُّ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ  ِبِعَباِدهِ  لَِطيفٌ  هللاَّ
ْنَيا َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  ينِ  ِمنَ  لَُھمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ ) 20( َنِصيبٍ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِفي لَهُ  َوَما ِمْنَھا ُنْؤِتهِ  الدُّ  لَمْ  َما الدِّ
ُ  ِبهِ  َيأَْذنْ  الِِمينَ  َوإِنَّ  َبْيَنُھمْ  َلقُِضيَ  اْلَفْصلِ  َكلَِمةُ  َولَْوال هللاَّ الِِمينَ  َتَرى) 21( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  الظَّ ا ُمْشفِقِينَ  الظَّ  َكَسُبوا ِممَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِبِھمْ  َواقِعٌ  َوُھوَ   اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ  اْلَجنَّاتِ  َرْوَضاتِ  فِي الصَّ
 }) 22( ِبيرُ اْلكَ 

 البرّ  رزقه في سواء ، منھم أحدا ينسى ال ، آخرھم عن إياھم رزقه في بخلقه لطفه عن مخبرا تعالى يقول
ِ  َعلَى إاِل األْرِض  فِي َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما{ :  تعالى كقوله ، والفاجر َھا َوَيْعلَمُ  ِرْزقَُھا هللاَّ  ِكَتابٍ  فِي ُكلٌّ  َوُمْسَتْوَدَعَھا ُمْسَتَقرَّ

 .كثيرة نظائر) 3( ولھا] 6:  ھود[}  ُمِبينٍ 

 .شيء يعجزه ال:  أي}  اْلَعِزيزُ  اْلَقِويُّ  َوُھوَ {  ، يشاء من على يوسع:  أي}  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزقُ { :  وقوله

__________ 

 ".يقول: " ت في) 1(

 .عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من) 2639( برقم صحيحه في ومسلم) 6167( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 ".ولھذا: " ت في) 3(

 ھو ما على ونعينه نقويه:  أي}  َحْرِثهِ  فِي لَهُ  نزدْ {  اآلخرة عمل:  أي}  اآلِخَرةِ  َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { :  قال ثم
 ُيِريدُ  َكانَ  نْ َومَ {  هللا يشاء ما إلى ، ضعف سبعمائة إلى أمثالھا عشر بالحسنة ونجزيه ، نماءه ونكثر ، بصدده
ْنَيا َحْرثَ   ، الدنيا من شيء له ليحصل سعيه إنما كان ومن:  أي}  َنِصيبٍ  ِمنْ  اآلِخَرةِ  فِي لَهُ  َوَما ِمْنَھا ُنْؤِتهِ  الدُّ
ة اآلخرة إلى له وليس  لم يشأ لم وإن ، منھا أعطاه شاء إن والدنيا اآلخرة هللا َحَرمه ، بالكلية البتة) 1( ھمَّ
 .واآلخرة الدنيا في الخاسرة بالصفقة النية بھذه الساعي ھذا وفاز ، ھذه وال ھذه ال له) 2( يحصل

 اْلَعاِجلَةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { :  تعالى قوله وھي" سبحان" في التي باآلية مقيدة ھاھنا اآلية ھذه أن ھذا على والدليل
ْلَنا  َسْعَيَھا لََھا َوَسَعى اآلِخَرةَ  أََرادَ  َوَمنْ  َمْدُحوًرا َمْذُموًما َيْصالَھا َجَھنَّمَ  لَهُ  ْلَناَجعَ  ُثمَّ  ُنِريدُ  لَِمنْ  َنَشاءُ  َما فِيَھا لَهُ  َعجَّ
 َمْحُظوًرا َربِّكَ  َعَطاءُ  َكانَ  َوَما َربِّكَ  َعَطاءِ  ِمنْ  َوَھُؤالءِ  َھُؤالءِ  ُنِمدُّ  ُكال َمْشُكوًرا َسْعُيُھمْ  َكانَ  َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ 
ْلَنا َكْيفَ  رْ اْنظُ   ].21 - 18:  اإلسراء[}  َتْفِضيال َوأَْكَبرُ  َدَرَجاتٍ  أَْكَبرُ  َولآَلِخَرةُ  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُھمْ  َفضَّ
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 هللا رسول:  قال:  قال) 3] (عنه هللا رضي[ كعب بن أبي عن ، العالية أبي عن ، ُمغيرة عن ، الثوري وقال
َناء األمة ھذه بشر: " وسلم عليه هللا صلى  عمل منھم عمل فمن ، األرض في والتمكين والنصر ، والرفعة بالسَّ
 ).4" (نصيب من اآلخرة في له يكن لم ، للدنيا اآلخرة

ينِ  ِمنَ  لَُھمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ { :  وقوله ُ  ِبهِ  َيأَْذنْ  لَمْ  َما الدِّ  الدين من لك هللا شرع ما يتبعون ال ھم:  أي}  هللاَّ
 والسائبة البحيرة من ، عليھم حرموا ما تحريم من ، واإلنس الجن من شياطينھم لھم شرع ما يتبعون بل ، يمالقو

 كانوا التي ، الباطلة) 5( والجھالة الضالالت من ذلك نحو إلى ، والقمار والدم الميتة وتحليل ، والحام والوصيلة
 .الفاسدة واألقوال ، الباطلة باداتوالع ، والتحريم التحليل من ، جاھليتھم في اخترعوھا قد

 في قُْصَبه َيُجر َقَمَعة بن لَُحيّ  بن عمرو رأيت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح في ثبت وقد
 ، األشياء ھذه فعل من أول وھو ، خزاعة ملوك أحد الرجل ھذا وكان. السوائب سيب من أول ألنه) 6" (النار
 لَقُِضيَ  اْلَفْصلِ  َكلَِمةُ  َولَْوال{ :  تعالى قال ولھذا ؛ وقبحه هللا لعنه ، األصنام عبادة على قريشا َحَمل الذي وھو
الِِمينَ  َوإِنَّ {  ، المعاد يوم إلى اإلنظار من تقدم ما لوال ، بالعقوبة لعوجلوا:  أي}  َبْيَنُھمْ  :  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  الظَّ
 .لمصيرا وبئس جھنم في) 7( موجع شديد

الِِمينَ  َتَرى{ :  تعالى قال ثم ا ُمْشفِقِينَ  الظَّ  الذي:  أي}  ِبِھمْ  َواقِعٌ  َوُھوَ {  ، القيامة عرصات في:  أي}  َكَسُبوا ِممَّ
 َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ {  ، والوجل الخوف ھذا في وھم ، معادھم يوم حالھم ھذا ، محالة ال بھم واقع منه يخافون
الِحَ   :  ھذا من ھذا فأين}  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ  اْلَجنَّاتِ  َرْوَضاتِ  فِي اتِ الصَّ

__________ 

 ".وھم: " ت في) 1(

 ".يجعل: " أ في) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 .به الثوري طريق من) 14/335( السنة شرح في البغوي رواه) 4(

 ".الجھاالت: " أ في) 5(

 .المائدة سورة من 103:  اآلية تفسير عند حديثال ھذا تخريج انظر) 6(

 ".وجيع: " أ ، ت في) 7(

 فيما ، الجنات روضات في ھو ممن ، بظلمه عليه المحقق والخوف والھوان الذل في الَعَرَصات في ھو من أين
 وال ، سمعت أذن وال رأت عين ال فيما ، ومالذ ومناكح ومناظر ومساكن ومالبس ومشارب مآكل من يشاء
 .بشر قلب على طرخ

 أبي عن) 1( األنصاري سعد بن محمد حدثنا ، األبار الرحمن عبد بن عمر حدثنا:  عرفة بن الحسن:  قال
 القوم) 2( من داع يدعو فما:  قال. أْمِطُرُكم ما:  فتقول السحابة لتظلھم الجنة أھل من الشَّْرب إن:  قال َطْيَبة،
 .أترابا كواعب أمطرينا:  ليقول منھم القائل إن حتى ، أمطرتھم إال بشيء

 .به ، عرفة بن الحسن عن ، جرير ابن رواه

 .العامة الشاملة السابغة التامة والنعمة ، العظيم الفوز:  أي}  اْلَكِبيرُ  اْلَفْضلُ  ُھوَ  َذلِكَ { :  تعالى قال ولھذا

__________ 

 ".بسنده عرفة بن الحسن روى: " ت في) 1(

 ".في: " أ في) 2(
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ُ  ُيَبشِّرُ  الَِّذي َذلِكَ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  ِعَباَدهُ  هللاَّ ةَ  إاِلَّ  أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  اَل  قُلْ  الصَّ  َوَمنْ  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
َ  إِنَّ  ُحْسًنا فِيَھا لَهُ  َنِزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  ُ  َيَشأِ  َفإِنْ  َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ونَ َيقُولُ  أَمْ ) 23( َشُكورٌ  َغفُورٌ  هللاَّ  َعلَى َيْخِتمْ  هللاَّ

ُ  َوَيْمحُ  َقْلِبكَ  ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ِبَكلَِماِتهِ  اْلَحقَّ  َوُيِحقُّ  اْلَباِطلَ  هللاَّ  ) 24( الصُّ

ُ  ُيَبشِّرُ  الَِّذي َذلِكَ {  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباَدهُ  هللاَّ ةَ  إاِل أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ  الصَّ  َوَمنْ  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
َ  إِنَّ  ُحْسًنا فِيَھا لَهُ  نزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  ُ  َيَشأِ  َفإِنْ  َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى َيقُولُونَ  أَمْ ) 23( َشُكورٌ  َغفُورٌ  هللاَّ  َعلَى َيْخِتمْ  هللاَّ

ُ  َوَيْمحُ  َقْلِبكَ  ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ِبَكلَِماِتهِ  اْلَحقَّ  َوُيِحقُّ  اْلَباِطلَ  هللاَّ  }) 24( الصُّ

ُ  ُيَبشِّرُ  الَِّذي َذلِكَ { :  الصالحات وعملوا آمنوا الذين لعباده ، الجنة روضات ذكر لما تعالى يقول  الَِّذينَ  ِعَباَدهُ  هللاَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا  .به لھم هللا ببشارة ، محالة ال كائن لھم حاصل ھذا:  أي}  الصَّ

ةَ  إاِل أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  وقوله :  قريش كفار من المشركين لھؤالء محمد يا قل:  أي}  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
 أبلغ وتذروني عني شركم تكفوا أن منكم أطلب ماوإن ، تعطونيه ال ما لكم والنصح البالغ ھذا على أسألكم ال

 .القرابة من وبينكم بيني بما تؤذوني فال تنصروني لم إن ، ربي) 1( رساالت

:  قال ميسرة بن الملك عبد عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  البخاري قال
ةَ  إاِل{ :  تعالى قوله عن سئل أنه:  عباس ابن عن) 2( طاوسا سمعت :  جبير بن سعيد فقال}  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
 فيھم له كان إال قريش من بطن يكن لم وسلم عليه هللا صلى النبي إن َعِجْلتَ :  عباس ابن فقال. محمد آل قربى
 ).3( البخاري به انفرد. القرابة من وبينكم بيني ما تصلوا أن إال:  فقال ، قرابة

 أبي بن وعلي ، والضحاك ، الشعبي عامر روى وھكذا. به شعبة عن ، القطان يحيى عن ، أحمد اإلمام ورواه
 وقتادة، ، وعكرمة ، مجاھد قال وبه. مثله ، عباس ابن عن ، واحد وغير ِمْھران بن ويوسف ، والَعْوفي ، طلحة

 .وغيرھم ، أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد ، مالك وأبو ، والسدي

 أبي بن آدم حدثنا قاال القالنسي وجعفر الطبراني يزيد بن ھاشم حدثنا) 4( الطبراني القاسم وأب الحافظ وقال
 ، أياس

__________ 

 ".رسالة: " أ ، م ، ت في) 1(

 ".بسنده البخاري روى: " ت في) 2(

 ).1/229( والمسند) 4818( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".الطبراني وروى: " ت في) 4(

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھم قال:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، َصيفخُ  عن ، شريك حدثنا
 ).1" (وبينكم بيني التي القرابة وتحفظوا ، منكم لقرابتي نفسي في َتَوّدوني أن إال أجرا عليه أسألكم ال"

 مسلم عن ، أبيه عن - حاتم بيأ وابن -  ُسَويد ابن يعني َقَزَعة حدثنا:  موسى بن حسن عن ، أحمد اإلمام وروى
 عليه هللا صلى النبي أن ؛ عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن عن - سويد بن َقَزعة عن ، إبراھيم بن

" بطاعته إليه تقربوا وأن ، هللا ُتَوادوا أن إال ، أجرا والھدى البينات من آتيتكم ما على أسألكم ال: " قال وسلم
)2.( 

 .مثله ، البصري الحسن عن ةقتاد روى وھكذا

ةَ  إاِل{ :  يقول كأنه ، ثان بقول تفسير كأنه وھذا  عند تقربكم التي بالطاعة تعملوا أن إال:  أي}  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ
 .زلفى هللا
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 أن ذلك معنى:  قال أنه معناه ما ، جبير بن سعيد عن رواية ، وغيره البخاري حكاه ما وھو:  ثالث وقول
 .وتبروھم إليھم تحسنوا:  أي ، قرابتي في يتودون

 أھل من رجل قام ، دمشق درج على فأقيم ، أسيرا الحسين بن بعلي جيء لما:  قال الديلم أبي عن ، السدي وقال
 ؟ القرآن أقرأت:  الحسين بن علي له فقال. الفتنة قرني وقطع ، واستأصلكم قتلكم الذي  الحمد:  فقال الشام
 أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  قرأت ما:  قال. حم آل أقرأ ولم ، القرآن قرأت:  قال ؟ حم آل أقرأت:  لقا. نعم: قال
ةَ  إاِل  .نعم:  قال ؟ ھم) 3( أنتم وإنكم:  قال ؟}  اْلقُْرَبى فِي اْلَمَودَّ

ِبيعيّ  إسحاق أبو:  وقال ةَ  إاِل أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  تعالى قوله عن شعيب بن عمرو سألت:  السَّ  فِي اْلَمَودَّ
 ).4( جرير ابن رواھما. وسلم عليه هللا صلى النبي قربى:  فقال}  اْلقُْرَبى

 ، زياد أبي بن يزيد حدثني ، السالم عبد حدثنا ، إسماعيل بن مالك حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن قال ثم
 ، العباس:  أو - عباس ابن فقال فخروا وكأنھم ، وفعلنا فعلنا:  األنصار قالت:  الق عباس ابن عن ، مقسم عن
 يا: " فقال مجالسھم في فأتاھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ. عليكم الفضل لنا:  -  السالم عبد شك

 فھداكم ضالال تكونوا ألم:  قال .هللا رسول يا ، بلى:  قالوا" ؟ بي هللا فأعزكم أذلة تكونوا ألم ، األنصار معشر
 ألم:  تقولون أال: " قال ؟ هللا رسول يا نقول ما:  قالوا" ؟ تجيبوني أفال: " قال هللا رسول يا بلى:  قالوا" ؟ بي هللا

 جثوا حتى يقول زال فما:  قال ؟" فنصرناك يخذلوك لم أو ؟ فصدقناك يكذبوك لم أو ؟ فآويناك قومك يخرجك
ةَ  إاِل أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  فنزلت:  قال. ولرسوله  أيدينا في وما أموالنا:  لواوقا ، الركب على  فِي اْلَمَودَّ

 ).5(}  اْلقُْرَبى

 أبي بن يزيد عن ، السالم عبد عن ، علي بن المؤمن عبد عن ، الحسين بن علي عن ، حاتم أبي ابن رواه وھكذا
 .منه قريبا أو ، مثله ادهبإسن - ضعيف وھو -  زياد

__________ 

 ).11/435( الكبير المعجم) 1(

 ).1/268( المسند) 2(

 ".ألنتم: " أ ، ت في) 3(

 ).25/17( الطبري تفسير) 4(

 ).25/16( الطبري تفسير) 5(

 وذْكرُ . اآلية ھذه نزول ذكر فيه ليس ولكن ، السياق ھذا من قريب -  حنين غنائم قسم في -  الصحيحين وفي
 وهللا ، مناسبة السياق وبين الكريمة اآلية ھذه بين يظھر وليس ، مكية السورة ألن ؛ نظر فيه المدينة في نزولھا
 .أعلم

 عن ، قيس عن ، األشقر حسين حدثنا ، سماه رجل حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ةَ  إاِل أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  ال قُلْ { :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال عباس ابن عن) 1( جبير بن سعيد عن األعمش،  اْلَمَودَّ

" السالم عليھم ، وولدھا فاطمة: " قال ؟ بمودتھم هللا أمر الذين ھؤالء من ، هللا رسول يا:  قالوا}  اْلقُْرَبى فِي
)2.( 

 يقبل وال ، األشقر حسين ھوو ،) 4( ُمَتَخّرق شيعي شيخ عن ، يعرف ال مبھم فيه ، ضعيف) 3( إسناد وھذا
 ، بالكلية أوالد لفاطمة ذاك إذ يكن ولم مكية فإنھا ؛ بعيد المدينة في اآلية ھذه نزول وذكر. المحل ھذا في خبره
 .الھجرة من الثانية السنة) 5( من بدر بعد إال بعلي تتزوج لم فإنھا

 عنه رواه كما ، عباس بن هللا عبد ، القرآن وترجمان ، األمة َحبرُ  اإلمام به فسرھا بما اآلية تفسير والحق
 ، وإكرامھم واحترامھم ، إليھم باإلحسان واألمر ، البيت بأھل) 7( الوصاة تنكر وال) 6] (هللا رحمه[ البخاري
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 كانوا إذا سيما وال ، ونسًبا وحسًبا فخًرا ، األرض وجه على وجد بيت أشرف من ، طاھرة ذرية من فإنھم
 بيته وأھل وعلي ، وبنيه كالعباس ، سلفھم عليه كان كما ، الجلية الواضحة الصحيحة يةالنبو للسنة متبعين
 .أجمعين عنھم هللا رضي ، وذريته

 فيكم تارك إني: " ُخمّ  بَغِدير خطبته في قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الصحيح في) 8] (ثبت قد[ و
 ).9" (الحوض علي يردا حتى قايفتر لم وإنھما ، وعترتي هللا كتاب:  الثقلين

 هللا عبد عن ، زياد أبي بن يزيد عن ، خالد أبي بن إسماعيل أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 بعضا بعضھم لقي إذا قريشا إن ، هللا رسول يا:  قلت:  قال المطلب عبد بن العباس عن ،) 10( الحارث بن

 ، شديدا غضبا وسلم عليه هللا صلى النبي فغضب:  قال ؟ نعرفھا ال بوجوه لقونا لقونا وإذا ، حسن ببشر لقوھم
 ).11" (ولرسوله  يحبكم حتى اإليمان الرجل قلب يدخل ال ، بيده نفسي والذي: " وقال

 ربيعة بن المطلب عبد عن ، الحارث بن هللا عبد عن ، زياد أبي بن يزيد عن ، جرير حدثنا) 12( أحمد قال ثم
 .سكتوا رأونا فإذا ، ُتحدث قريشا فنرى لنخرج إنا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على العباس دخل:  قال

__________ 

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 1(

 .به األشقر حسين عن الطحان حرب طريق من) 11/444( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 2(

 ".اإلسناد: " أ في) 3(

 ".مخترق: " أ في) 4(

 ".في: " أ في) 5(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 6(

 ".الوصاية ينكر وال: " ت في) 7(

 .أ ، ت من زيادة) 8(

 .األرقم بن زيد حديث من بنحوه) 2408( برقم مسلم صحيح) 9(

 ".بإسناده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 10(

 ).1/207( المسند) 11(

 ".مدأح اإلمام روى ثم: " ت في) 12(

 إيمان) 2( امرئ قلب يدخل ال وهللا: " قال ثم ،) 1( عينه بين ِعْرقُ  وَدرّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فغضب
 ).3" (ولقرابتي  يحبكم حتى

 يحّدث أبي سمعتُ :  قال واقد عن ، شعبة حدثنا ، خالد حدثنا ، الوھاب عبد بن هللا عبد حدثنا:  البخاري وقال
 أھل في وسلم عليه هللا صلى محمدا ارقبوا:  قال ، عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي عن ، عمر ابن عن) 4(

 ).5( بيته

 إلي أحب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقرابة وهللا:  عنھما هللا رضي ، لعلي قال الصديق أن:  الصحيح وفي
 ).7) (6( قرابتي من أصل أن

 الخطاب إسالم من إليَّ  أحب كان أسلمت يوم إلسالمك وهللا:  عنھما هللا رضي ، للعباس الخطاب بن عمر وقال
 .الخطاب إسالم من هللا رسول إلى أحب كان إسالمك ألن ؛ أسلم لو
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 بعد المؤمنين أفضل كانا ولھذا ؛ كذلك يكون أن أحد كل على الواجب ھو ، عنھما هللا رضي ، الشيخين فحال
 .أجمعين الصحابة سائر وعن ، عنھما هللا رضي ، والمرسلين النبيين

:  قال حيان ابن يزيد حدثني ، التيمي َحّيان أبي عن ، إبراھيم بن إسماعيل حدثنا:  هللا رحمه ، أحمد اإلمام وقال
 لقد:  حصين له قال إليه جلسنا فلما ، أرقم بن) 9( زيد إلى مسلم بن) 8( وعمر ، َمْيَسرة بن وُحَسْين أنا انطلقت

 وصليت ، معه وغزوت حديثه وسمعت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ، كثيرا خيرا )10( زيد يا لقيتَ 
 ابن يا:  فقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ما زيد يا حدثنا. كثيرا خيرا زيد يا رأيت لقد. معه
 وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول من أعي كنت الذي بعض ونسيت ، عھدي وقدم ، سني) 11( َكُبرت وهللا أخي،
 بماء ، فينا خطيًبا يوًما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام:  قال ثم. ُتَكلّفونيه فال ال وما ، فاقبلوه حدثتكم فما

 إنما ، الناس أيھا أال ، بعد أما: " قال ثم ، ووعظ وذكر ، عليه وأثنى هللا فحمد - والمدينة مكة بين -  ُخّما يدعى
 ، والنور الھدى فيه ، هللا كتاب:  أولھما ، الثقلين فيكم تارك وإني ، فأجيب ربي رسول يأتيني أن يوشك بشر أنا

 بيتي أھل في هللا أذكركم بيتي وأھل: " وقال ، فيه ورغب هللا كتاب على فحث" به واستمسكوا هللا بكتاب فخذوا
 نساءه إن:  قال ؟ بيته أھل من نساؤه أليس ؟ زيد يا بيته أھل ومن:  حصين له فقال" بيتي أھل في هللا أذكركم

 وآل ، عقيل وآل ، علي آل ھم:  قال ؟ ھم ومن:  قال بعده الصدقة ُحرم من بيته أھل ولكن ، بيته أھل من
 .نعم:  قال ؟ الصدقة حرم ھؤالء أكل:  قال ، العباس وآل جعفر،

 ).13( به ّيانحَ  بن يزيد عن طرق من والنسائي) 12] (فضائل في[ مسلم رواه وھكذا

__________ 

 ".عينيه: " أ ، ت في) 1(

 ".مسلم امرئ: " أ ، ت في) 2(

 ).1/207( المسند) 3(

 ".بإسناده البخاري وروى: " ت في) 4(

 ).3713( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".قرابتي أصل أن من إلي أحب: " أ في) 6(

 ).3712( برقم البخاري صحيح) 7(

 ".وعمرو: " أ ، ت في) 8(

 ".يزيد: " أ في) 9(

 ".يزيد: " أ في) 10(

 ".كبرت لقد وهللا: " أ ، ت في) 11(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 12(

 ).8175( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2408( برقم مسلم وصحيح) 4/366( المسند) 13(

 عن ، األعمش ثناحد ، فضيل بن محمد حدثنا ، الكوفي المنذر بن علي حدثنا) 1( الترمذي عيسى أبو وقال
 هللا صلى هللا رسول قال:  قال - أرقم بن زيد عن ، ثابت أبي بن حبيب عن ، واألعمش - سعيد أبي عن ، عطية
 ممدود حبل هللا كتاب:  اآلخر من أعظم أحدھما ، بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تارك إني" وسلم عليه
قا ولن ، بيتي أھل:  عترتي واآلخر ، األرض إلى السماء) 2( من  كيف فانظروا ، الحوض علي يردا حتى َيَتَفرَّ

 "فيھما تخلفوني

 .غريب حسن حديث ھذا:  قال ثم) 3( الترمذي بروايته تفرد
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 ، محمد بن جعفر عن ، الحسن بن زيد حدثنا ، الكوفي الرحمن عبد بن نصر حدثنا) 4( أيضا الترمذي وقال
 وھو ، عرفة يوم حجته في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت:  قال) 5( هللا عبد بن جابر عن ، أبيه عن
 كتاب:  تضلوا لن به أخذتم إن ما فيكم تركت إني ، الناس أيھا يا: " يقول فسمعته ، يخطب القصواء ناقته على
 "بيتي أھل:  وعترتي ، هللا

 ، أرقم بن وزيد ، سعيد وأبي ، ذر أبي عن الباب وفي. غريب حسن:  وقال ،) 6( أيضا الترمذي به تفرد
 .أسيد بن وحذيفة

 عبد عن ، يوسف بن ھشام حدثنا ، َمِعين بن يحيى حدثنا ، األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا:  الترمذي قال ثم
) 7( عباس بن هللا عبد جده عن ، أبيه عن ، عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد عن ، النوفلي سليمان بن هللا
 ، هللا بحب) 9( وأحبوني ، نعمه من) 8( يغذوكم لما هللا أحبوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا سولر قال:  قال

 "بحبي بيتي أھل وأحبوا

 ).11( الوجه ھذا من نعرفه إنما غريب حسن) 10( قال ثم

َما{ :  تعالى قوله عند أَُخر أحاديث أوردنا وقد ُ  ُيِريدُ  إِنَّ }  َتْطِھيًرا َوُيَطھَِّرُكمْ  اْلَبْيتِ  أَْھلَ  ْجسَ الرِّ  َعْنُكمُ  لُِيْذِھبَ  هللاَّ
 .والمنة الحمد و ، ھاھنا إعادتھا عن أغنى بما ،) 12] (33:  األحزاب[

:  قال َحَنش عن ، إسحاق أبي عن ، هللا عبد بن مفضل حدثنا ، َسِعيد بن سويد حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 ، ذر أبو فأنا أنكرني ومن ، عرفني فقد عرفني من ، الناس أيھا يا:  ليقو الباب بحلقة آخذ وھو ذر أبا سمعت
  ، نوح سفينة َمَثل فيكم بيتي أھل مثل إنما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

__________ 

 ".الترمذي وروى: " ت في) 1(

 ".بين: " ت في) 2(

 ).3788( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".مذيالتر وروى: " ت في) 4(

 ".عنه هللا رضي هللا عبد: " ت في) 5(

 ).3786( برقم الترمذي سنن) 6(

 ".عباس ابن عن أيضا الترمذي وروى: " ت قي) 7(

 ".به يغدوكم: " ت في) 8(

 ".فأحبوني: " ت في) 9(

 ".وقال: " ت في) 10(

 ).3789( برقم الترمذي سنن) 11(

 .ألحزاب سورة من 33:  اآلية تفسير انظر) 12(

ْوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي ُھوَ وَ  يَِّئاتِ  َعنِ  َوَيْعفُو ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  َوَيْسَتِجيبُ ) 25( َتْفَعلُونَ  َما َوَيْعلَمُ  السَّ
الَِحاتِ  ُ  َبَسطَ  َولَوْ ) 26( َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َواْلَكافُِرونَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيُدُھمْ  الصَّ ْزقَ  هللاَّ  اأْلَْرِض  فِي لََبَغْوا لِِعَباِدهِ  الرِّ

لُ  َولَِكنْ  لُ  الَِّذي َوُھوَ ) 27( َبِصيرٌ  َخِبيرٌ  بِِعَباِدهِ  إِنَّهُ  َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  ُيَنزِّ  َرْحَمَتهُ  َوَيْنُشرُ  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُيَنزِّ
 ) 28( اْلَحِميدُ  اْلَولِيُّ  َوُھوَ 

 ).1" (ھلك عنھا تخلف ومن ، نجا ھادخل من
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 .ضعيف اإلسناد بھذا ھذا

 وثوابا، أجرا:  أي}  ُحْسًنا فِيَھا لَهُ  نزدْ {  حسنة يعمل ومن:  أي}  ُحْسًنا فِيَھا لَهُ  نزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  َوَمنْ { :  وقوله
َ  إِنَّ {  كقوله ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  ال هللاَّ  ].40:  النساء[}  َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا ةً َحَسنَ  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ

 .بعدھا) السيئة(السيئة جزاء ومن ، بعدھا الحسنة الحسنة ثواب من) 2] (إن: [ السلف بعض وقال

َ  إِنَّ { :  وقوله  ، ويغفر فيستر ، الحسنات من القليل ويكثر ، السيئات من الكثير يغفر:  أي}  َشُكورٌ  َغفُورٌ  هللاَّ
 .فيشكر ويضاعف

ِ  َعلَى اْفَتَرى َيقُولُونَ  أَمْ { :  وقوله ُ  َيَشأِ  َفإِنْ  َكِذًبا هللاَّ  يزعم كما كذبا عليه افتريت لو:  أي}  َقْلِبكَ  َعلَى َيْخِتمْ  هللاَّ
 َوَلوْ { :  تعالى كقوله ، القرآن من آتاك كان ما وسلبك قلبك على لََطَبعَ :  أي}  َقْلبِكَ  َعلَى َيْخِتمْ {  الجاھلون ھؤالء
لَ  :  الحاقة[}  َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَّ  ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألَخْذَنا األَقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقوَّ
 .عنه يحجز أن الناس من أحد قدر وما ، االنتقام أشد منه النتقمنا:  أي] 47 - 44

ُ  َوَيْمحُ { :  وقوله  ، االبتداء على مرفوع ھو بل ، مجزوما فيكون}  يختم{ :  قوله على معطوفا ليس}  اْلَباِطلَ  هللاَّ
 َسَنْدعُ { :  قوله) 3( في حذفت كما ، اإلمام المصحف رسم في" الواو" كتابته من وحذفت:  قال ، جرير ابن قاله

َباِنَيةَ  رِّ  اإلْنَسانُ  َوَيْدعُ { :  وقوله] 18:  العلق[}  الزَّ  ].11:  اإلسراء[}  ِباْلَخْيرِ  ُدَعاَءهُ  ِبالشَّ

ُ  َوَيْمحُ {  على معطوف}  ِبَكلَِماِتهِ  اْلَحقَّ  َوُيِحقُّ { :  وقوله  ويبينه ويثبته يحققه:  أي}  اْلَحقَّ  َوُيِحقُّ  اْلَباِطلَ  هللاَّ
ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  { ، وبراھينه بحججه:  أي ، بكلماته ويوضحه  عليه وتنطوي ، الضمائر تكنه بما:  أي}  الصُّ
 .السرائر

ْوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي َوُھوَ {  يَِّئاتِ  َعنِ  َوَيْعفُو ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيْسَتِجيبُ ) 25( َتْفَعلُونَ  َما َوَيْعلَمُ  السَّ
الَِحاتِ  ُ  َبَسطَ  َولَوْ ) 26( َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َواْلَكافُِرونَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َيِزيُدُھمْ وَ  الصَّ ْزقَ  هللاَّ  األْرِض  فِي لََبَغْوا لِِعَباِدهِ  الرِّ

 َرْحَمَتهُ  َوَيْنُشرُ  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُينزلُ  الَِّذي َوُھوَ ) 27( َبِصيرٌ  َخِبيرٌ  بِِعَباِدهِ  إِنَّهُ  َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  ُينزلُ  َولَِكنْ 
 }) 28( اْلَحِميدُ  اْلَولِيُّ  َوُھوَ 

 ويصفح يعفو أنه وحلمه كرمه من أنه:  إليه ورجعوا تابوا إذا إليه توبتھم بقبول عباده على ممتنا تعالى يقول
َ  ْغفِرِ َيْستَ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  َيْظلِمْ  أَوْ  ُسوًءا َيْعَملْ  َوَمنْ { :  كقوله ، ويغفر ويستر َ  َيِجدِ  هللاَّ ] 110:  النساء[}  َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
 :  قال حيث ، هللا رحمه ، مسلم صحيح في ثبت وقد

__________ 

 اهورو ،" واه صالح ابن مفضل فيه: " بقوله الذھبي وتعقبه ، به إسحاق أبي عن صالح بن مفضل طريق من) 3/150( وصححه المستدرك في الحاكم ورواه) 1(
 الرازي داھر بن هللا عبد إسناده وفي ، به إسحاق أبي عن األعمش عن القدوس عبد بن هللا عبد عن داھر بن هللا عبد طريق من) 3/37( الكبير المعجم في الطبراني
 .متروك

 .أ ، م ، ت من زيادة) 2(

 ".من: " أ ، ت في) 3(

 حدثنا ، عمار بن عكرمة حدثنا ، يونس بن عمر حدثنا) 1( قال حرب بن وزھير الصباح بن محمد حدثنا
 : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال - ) 2( عمه وھو -  مالك بن أنس حدثني ، طلحة أبي بن إسحاق
 ، وشرابه طعامه وعليھا ، منه فانفلتت فالة بأرض راحلته كان أحدكم من ، إليه يتوب حين عبده بتوبة فرحا أشد
 فأخذ ، عنده قائمة بھا ھو إذا كذلك ھو فبينما ، راحلته من أيس قد ، ظلھا في فاضطجع جرةش فأتى ، منھا فأيس

 ).3" (الفرح شدة من أخطأ - ربك وأنا عبدي أنت اللھم:  الفرح شدة من قال ثم بخطامھا

 ).5) (4( نحوه مسعود بن هللا عبد رواية من الصحيح في أيضا ثبت وقد
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ْوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قوله في الزھري عن ، معمر عن ، الرزاق عبد وقال  ھريرة أبا إن: }  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ
 الذي المكان في) 6( ضالته يجد أحدكم من عبده بتوبة فرحا أشد : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال

 ).7" (فيه العطش يقتله أن يخاف

 َوُھوَ {:  وقرأ ، به بأس ال:  قال ؟ يتزوجھا ثم بالمرأة يفجر الرجل عن ودمسع ابن سئل:  الحارث بن ھمام وقال
ْوَبةَ  َيْقَبلُ  الَِّذي  بن إبراھيم عن ، القاضي شريك حديث من حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه اآلية}  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ

 ).8( فذكره ھمام عن ، النخعي إبراھيم عن ، مھاجر

يَِّئاتِ  َعنِ  َوَيْعفُو{ :  وقوله  َما َوَيْعلَمُ {  ، الماضي في السيئات عن ويعفو المستقبل في التوبة يقبل:  أي}  السَّ
 .إليه تاب من على يتوب ھذا ومع ، وقلتم وصنعتم فعلتم ما بجميع عالم ھو:  أي}  َتْفَعلُونَ 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيْسَتِجيبُ { :  وقوله :  جرير ابن قال وكذا. لھم يستجيب يعني:  السدي قال}  الصَّ
 جعلھا وأنه ، النحاة بعض عن وحكاه. وإخوانھم وألصحابھم) 10] (ألنفسھم) [9( لھم الدعاء يستجيب معناه
 ].195:  عمران آل[}  َربُُّھمْ  لَُھمْ  َفاْسَتَجابَ { :  كقوله

 معاذ خطبنا:  قال سبرة بن سلمة عن ، لمةس بن شقيق عن ، األعمش حديث من ، حاتم أبي وابن ھو روى ثم
 ، الجنة والروم فارس من تسبون من هللا يدخل أن أرجو إني وهللا. الجنة أھل وأنتم ، المؤمنون أنتم:  فقال بالشام
 ثم ، فيك هللا بارك أحسنت ، هللا) 11( رحمك أحسنت:  قال - عمال أحُدھم يعني - له عمل إذا أحدكم بأن وذلك
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َيْسَتِجيبُ وَ { :  قرأ  } َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيُدُھمْ  الصَّ

__________ 

 ".قاال: " أ في) 1(

 ".عنه هللا رضي عمه: " ت في) 2(

 ).2747( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".مثله: " ت في) 4(

 ).2744( برقم مسلم صحيح) 5(

 ".راحلته: " ت في) 6(

 .به ھريرة أبي عن منبه ابن ھمام عن معمر عن الرزاق عبد طريق من) 2675( برقم صحيحه في مسلم فرواه ، متصال روى وقد) 2/156( لرزاقا عبد تفسير) 7(

 ).25/18( الطبري تفسير) 8(

 ".الدعاء لھم: " م ، ت في) 9(

 .م ، ت من زيادة) 10(

 ".يرحمك: " أ ، م ، ت في) 11(

:  كقوله}  آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيْسَتِجيبُ { :  قوله) 2] (مثل) [1( جعل أنه ربيةالع أھل بعض عن جرير ابن وحكى
َما{ :  وتعالى تبارك كقوله ، ويتبعونه للحق يستجيبون الذين ھم:  أي] 18:  الزمر[}  اْلَقْولَ  َيْسَتِمُعونَ  الَِّذينَ {  إِنَّ

ُ  مُ َيْبَعُثھُ  َواْلَمْوَتى َيْسَمُعونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِجيبُ   َوَيِزيُدُھمْ {:  تعالى) 3( لقوله ؛ أظھر األول والمعنى] 36:  األنعام[}  هللاَّ
 :  حاتم أبي ابن قال ولھذا ؛ ذلك فوق ويزيدھم دعاءھم يستجيب:  أي}  َفْضلِهِ  ِمنْ 

 ثناحد ، الكندي هللا عبد بن إسماعيل حدثنا ، بقية حدثنا ، المصفى بن محمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا
 ِمنْ  َوَيِزيُدُھمْ { :  قوله في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول:  قال:  قال) 4( هللا عبد عن شقيق عن ، األعمش

 ).6" (الدنيا في) 5( معروفا إليھم صنع ممن ، النار له وجبت لمن الشفاعة: " قال}  َفْضلِهِ 
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الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َتِجيبُ َوَيسْ { :  تعالى قوله في اللخمي النخعي إبراھيم عن قتادة وقال :  قال}  الصَّ
 .إخوانھم إخوان في يشفعون:  قال}  َفْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيُدُھمْ {  ، إخوانھم في يشفعون

 ملھ وما الكافرين ذكر ، الجزيل الثواب من لھم وما المؤمنين ذكر لما}  َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َواْلَكافُِرونَ { :  وقوله
 .وحسابھم معادھم يوم المؤلم الموجع الشديد العذاب من القيامة يوم عنده

ُ  َبَسطَ  َولَوْ { :  وقوله ْزقَ  هللاَّ  ذلك لحملھم ، الرزق من حاجتھم فوق أعطاھم لو:  أي}  األْرِض  فِي لََبَغْوا لِِعَباِدهِ  الرِّ
 .وبطرا أشرا ، بعض على بعضھم من والطغيان البغي على

 هللا يخرج ما عليكم أخاف إنما: " حديث قتادة وذكر. يطغيك وال يلھيك ال ما العيش خير:  يقال كان:  قتادة وقال
 .الحديث ؟ بالشر الخير أيأتي:  السائل وسؤال" الدنيا الحياة زھرة من

 فيه مما يختاره ما الرزق من يرزقھم ولكن:  أي}  َبِصيرٌ  َخِبيرٌ  ِبِعَباِدهِ  إِنَّهُ  َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  ُينزلُ  َولَِكنْ { :  وقوله
:  المروي الحديث في جاء كما. الفقر يستحق من ويفقر ، الغنى يستحق من فيغني بذلك أعلم وھو ، صالحھم

 يصلحه ال لمن عبادي من وإن ، دينه عليه ألفسدت أفقرته ولو ، الغنى إال يصلحه ال) 7( لمن عبادي من إن"
 "دينه عليه ألفسدت أغنيته ولو ، الفقر إال

 عليھم ينزله ، المطر نزول من الناس إياس بعد من:  أي}  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُينزلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  وقوله
 ].49:  الروم[}  لَُمْبلِِسينَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  ُينزلَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ { :  كقوله ، إليه وفقرھم حاجتھم وقت في

 .الناحية وتلك القُْطر ذلك أھل على الوجود بھا يعم:  أي}  َرْحَمَتهُ  َوَيْنُشرُ { :  وقوله

__________ 

 ".جعله: " م ، ت في) 1(

 .أ ، ت من زيادة) 2(

 ".كقوله: " ت في) 3(

 ".هللا عبد عن بسنده حاتم أبي ابن روى: " ت في) 4(

 ".المعروف: " أ في) 5(

 عن) : "1/235( الميزان في الذھبي قال. الكندي إسماعيل إسيناده وفي ، به بقية عن مصفى بن محمد طريق من) 846( برقم السنة في اصمع أبي ورواه) 6(
 ".منكر عجيب بخبر ، بقية وعنه ، األعمش

 ".من: " ت في) 7(

َماَواتِ  َخْلقُ  آََياِتهِ  َوِمنْ   أََصاَبُكمْ  َوَما) 29( َقِديرٌ  َيَشاءُ  إَِذا َجْمِعِھمْ  َعلَى َوُھوَ  بَّةٍ َدا ِمنْ  فِيِھَما َبثَّ  َوَما َواأْلَْرِض  السَّ
 َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما اأْلَْرِض  فِي ِبُمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ  َوَما) 30( َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفبَِما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ 
 ) 31( َنِصيرٍ  َواَل 

 ، عمر فقال ؟ الناس وقنط المطر قُحط ، المؤمنين أمير يا:  الخطاب بن لعمر قال رجال أن لنا ذكر:  قتادة الق
 ).1(}  َرْحَمَتهُ  َوَيْنُشرُ  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُينزلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قرأ ثم ، مطرتم:  عنه هللا رضي

 جميع في العاقبة المحمود وھو ، وأخراھم دنياھم في ينفعھم بما لخلقه المتصرف ھو:  يأ}  اْلَحِميدُ  اْلَولِيُّ  َوُھوَ { 
 .ويفعله يقدره ما

َمَواتِ  َخْلقُ  آَياِتهِ  َوِمنْ {   أََصاَبُكمْ  َوَما) 29( َقِديرٌ  َيَشاءُ  إَِذا َجْمِعِھمْ  َعلَى َوُھوَ  َدابَّةٍ  ِمنْ  فِيِھَما َبثَّ  َوَما َواألْرِض  السَّ
 َولِيٍّ  ِمنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما األْرِض  فِي ِبُمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ  َوَما) 30( َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفبَِما ِصيَبةٍ مُ  ِمنْ 
 }) 31( َنِصيرٍ  َوال
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َمَواتِ  ْلقُ خَ {  القاھر وسلطانه العظيمة وقدرته عظمته على الدالة} :  آَياِتهِ  َوِمنْ { :  تعالى يقول  َوَما َواألْرِض  السَّ
 واإلنس والجن المالئكة يشمل وھذا}  َدابَّةٍ  ِمنْ {  ، واألرض السموات في:  أي ، فيھما ذرأ:  أي}  فِيِھَما َبثَّ 

 في فرقھم وقد ، وأنواعھم ، وأجناسھم وطباعھم ، ولغاتھم وألوانھم أشكالھم اختالف على ، الحيوانات وسائر
 يجمع القيامة يوم:  أي}  َقِديرٌ  َيَشاءُ  إَِذا َجْمِعِھمْ  َعلَى{  كله ھذا مع}  وھو{  ، والسموات ألرضا أقطار أرجاء
 العدل بحكمه فيھم فيحكم ، البصر وينفذھم ، الداعي يسمعھم ، واحد صعيد في الخالئق وسائر واآلخرين األولين
 .الحق

) 2( ھو فإنما المصائب من الناس أيھا أصابكم مھما:  أي}  أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  اَفبِمَ  ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  وقوله
 ُيَؤاِخذُ  َولَوْ {  ، عنھا يعفو بل عليھا يجازيكم فال ، السيئات من:  أي}  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو{  لكم تقدمت سيئات عن
 ُ  ، بيده نفسي والذي: " الصحيح الحديث وفي]  45:  فاطر[ }  َدابَّةٍ  ِمنْ  َظْھِرَھا َعلَى َتَركَ  َما َكَسُبوا ِبَما النَّاسَ  هللاَّ
) 3( الشوكة حتى ، خطاياه من بھا عنه هللا كفر إال ، ُحَزن وال ھم وال َوَصب وال نصب من المؤمن يصيب ما

 ).4" (يشاكھا

:  قال قاِلَبةَ  أبي كتاب في رأتق:  قال أيوب حدثنا ، ُعليَّة ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثنا:  جرير ابن وقال
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  نزلت ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ  ، يأكل بكر وأبو] 8 ، 7:  الزلزلة[}  َيَرهُ  َشّرً
 من فھو ، تكره مما رأيت ما أرأيت: " فقال ؟ وشر خير من عملت ما لراء إني ، هللا رسول يا:  وقال فأمسك
 في مصداقھا أرى فإني:  إدريس أبو قال:  قال" القيامة يوم تعطاه حتى الخير مثاقيل وتدخر ، الشر َذرّ  مثاقيل
 ).5(}  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  هللا كتاب

 .أصح واألول:  قال ،) 6( أنس عن ، َبةَ قاِل أبي عن ، آخر وجه من رواه ثم

__________ 

 ).25/19( تفسيره في الطبري رواه) 1(

 ".ھي: " أ ، ت في) 2(

 ".بالشوكة: " أ ، ت في) 3(

 ".عنھما هللا رضي ھريرة وأبي الخدري سعيد أبي حديث من) "2573( برقم مسلم وصحيح) 5642 ، 5641( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).25/20( بريالط تفسير) 5(

 ).25/21( الطبري تفسير) 6(

 حدثنا ، الَفَزاري معاوية بن مروان حدثنا ، الطباع بن عيسى بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
اس بن الَخْضر عن ، الكاھلي راشد بن األزھر : قال عنه هللا رضي ، علي عن) 1( سخيلة أبي عن ، البجلي الَقوَّ

 أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به وحدثنا ، وجل عز هللا كتاب في آية أفضلب أخبركم أال
 أو عقوبة أو مرض من أصابكم ما: " علي يا لك وسأفسرھا. } َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ 
 عنه هللا عفا وما ، اآلخرة في العقوبة عليه ُيَثنِّى أن من أحلم تعالى وهللا )2( أيديكم كسبت فبما ، الدنيا في بالء
 "عفوه بعد يعود أن من أكرم تعالى) 3( فا الدنيا في

 مرفوعا نحوه فذكر... علي قال:  قال ُسَخيلة أبي عن ، وَعْبدة معاوية بن مروان عن ، أحمد اإلمام رواه وكذا
)4.( 

 حدثنا ، مزاحم أبي بن منصور حدثنا ، أبي حدثنا:  فقال موقوفا آخر وجه من) 5] (حوهن[ حاتم أبي ابن روى ثم
 هللا رضي ، طالب أبي بن علي على دخلت:  قال ُجَحيَفة أبي عن ، الحسن أبي عن ، الوضاح أبي بن سعيد أبو
 َوَما{ :  اآلية ھذه) 7( فتال فسألناه:  قال ؟) 6( َيعَيه أن مؤمن لكل ينبغي بحديث أحدثكم أال:  فقال ، عنه
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 ُيَثنِّي أن من أحلم فا الدنيا في به هللا عاقب ما:  قال}  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ 
 .امةالقي يوم عفوه في يعود أن من أكرم فا الدنيا في عنه هللا عفا وما ، القيامة يوم العقوبة عليه

 ھو -  معاوية عن ، ُبْرَدةَ  أبي عن -  يحيى ابن يعني - طلحة حدثنا ، عبيد بن يعلى حدثنا:  أحمد اإلمام) 8( وقال
 يصيب شيء من ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ، عنھما هللا رضي ، سفيان أبي ابن

 ).9" (يئاتهس من به عنه هللا َكفَّرَ  إال يؤذيه جسده في المؤمن

 هللا رسول قال:  قالت عائشة عن ،) 10( مجاھد عن ، ليث عن ، زائدة عن ، حسين حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 ).11" (ليكفرھا بالَحَزنِ  هللا ابتاله ، يكفرھا ما له يكن ولم ، العبد ذنوب كثرت إذا: " وسلم عليه هللا صلى

 عن ، مسلم بن إسماعيل عن ، أسامة أبو حدثنا ، األودي هللا عبد بن عمرو حدثنا:  حاتم أبي ابن) 12( وقال
 لما:  قال}  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  قوله في قال -  البصري ھو - الحسن
 ، عرق اختالج وال ، عود َخْدش من ما ، بيده محمد نفس والذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال نزلت
 ).13" (أكثر عنه هللا يعفو وما بذنب إال ، قدم َعْثرة وال

 بن عمران عن ، الحسن عن ، منصور عن ، ُھَشيمْ  حدثنا ، علي بن عمر حدثنا ، أبي حدثنا:  أيضا) 14( وقال
 لََنْبَتِئسُ  إنا بعضھم له فقال ، جسده في ابتلي كان وقد أصحابه بعض عليه دخل:  قال ، عنه هللا رضي ، حصين

:  اآلية ھذه تال ثم ، أكثر عنه هللا يعفو وما ، بذنب ترى ما فإن ، ترى بما تبتئس فال:  قال. فيك نرى لما لك
 } َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{

__________ 

 ".بإسناده حاتم بيأ ابن وروى: " ت في) 1(

 ".كثير عن ويعفو أيديكم: " أ في) 2(

 ".وهللا: " ت في) 3(

 ).1/85( المسند) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 ".يصيبه: " أ في) 6(

 ".قبل: " ت في) 7(

 ".وروى: " ت في) 8(

 ".الصحيح رجال أحمد رجال) : "3/301( المجمع في الھيثمي قال) 4/98( المسند) 9(

 ".أيضا وروى ، مجاھد عن":  م ، ت في) 10(

 ).6/157( المسند) 11(

 ".وروى: " ت في) 12(

 .مرسال به مسلم بن إسماعيل طريق من) 431( برقم الزھد في السري بن ھناد ورواه) 13(

 ".وروى: " ت في) 14(

اني الحميد عبد بن يحيى حدثنا:  أبي وحدثنا) 1: ] ( قال[   قلت:  قال )2( البالد أبي عن جرير حدثنا ، الحمَّ
 فبذنوب:  قال ؟ غالم وأنا بصري ذھب وقد ،}  أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  َفبَِما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  بدر بن للعالء
 .والديك
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َنافسي محمد بن علي حدثنا:  أبي وحدثنا ) 3( الضحاك عن ، راود أبي بن العزيز عبد عن ، وكيع حدثنا ، الطَّ
 َكَسَبتْ  َفِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصاَبُكمْ  َوَما{ :  الضحاك قرأ ثم ، بذنب إال) 4( نسيه ثم القرآن حفظ حداأ نعلم ما:  قال

 .القرآن نسيان من أعظم مصيبة وأي:  الضحاك يقول ثم. } َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو أَْيِديُكمْ 

__________ 

 .أ ، ت من زيادة) 1(

 ".العال أبي: " أ في) 2(

 ".الضحاك عن أيضا وروى: " ت في) 3(

 ".سيبه: " أ في) 4(

يحَ  ُيْسِكنِ  َيَشأْ  إِنْ ) 32( َكاأْلَْعاَلمِ  اْلَبْحرِ  فِي اْلَجَوارِ  آََياِتهِ  َوِمنْ   لُِكلِّ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َظْھِرهِ  َعلَى َرَواِكدَ  َفَيْظلَْلنَ  الرِّ
 ِمنْ  لَُھمْ  َما آََياِتَنا فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  َوَيْعلَمَ ) 34( َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُ  َكَسُبوا ِبَما ُيوِبْقُھنَّ  أَوْ ) 33( َشُكورٍ  َصبَّارٍ 

 ) 35( َمِحيٍص 

يحَ  ُيْسِكنِ  َيَشأْ  إِنْ ) 32( َكاألْعالمِ  اْلَبْحرِ  فِي اْلَجَوار آَياِتهِ  َوِمنْ {   آلَياتٍ  كَ َذلِ  فِي إِنَّ  َظْھِرهِ  َعلَى َرَواِكدَ  َفَيْظلَْلنَ  الرِّ
 ِمنْ  لَُھمْ  َما آَياِتَنا فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  َوَيْعلَمَ ) 34( َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُ  َكَسُبوا ِبَما ُيوِبْقُھنَّ  أَوْ ) 33( َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لُِكلِّ 

 }) 35( َمِحيٍص 

 في الجواري وھي ، بأمره لكالف فيه لتجري البحر تسخيره ، وسلطانه قدرته على الدالة آياته ومن:  تعالى يقول
 البحر في) 1( ھي:  أي ، والضحاك ، والسدي ، والحسن ، مجاھد قاله ، كالجبال:  أي ، كاألعالم البحر

 . ، البر في كالجبال

يحَ  ُيْسِكنِ  َيَشأْ  إِنْ {   تظل بل ، السفن) 3( تتحرك ال حتى لسكنھا شاء لو ،) 2( بالسفن تسير التي:  أي}  الرِّ
:  أي}  َصبَّارٍ  لُِكلِّ  آلَياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {  الماء وجه على:  أي ، ظھره على واقفة بل ، تذھب وال تجيء ال راكدة
 على لدالالت ، لسيرھم إليه يحتاجون ما بقدر الھوى وإجرائه البحر تسخيره في إن:  أي}  شكور{  الشدائد في
 .الرخاء في}  شكور{  ، الشدائد في:  أي}  َصبَّارٍ  لُِكلِّ {  خلقه على تعالى نعمه

) 4( عليھا راكبون ھم الذين أھلھا بذنوب وغرقھا السفن ألھلك شاء ولو:  أي}  َكَسُبوا ِبَما ُيوِبْقُھنَّ  أَوْ { :  وقوله
 ).5( البحر ركب من كل ألھلك ذنوبھم بجميع أخذھم ولو. ذنوبھم من:  أي}  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُ { 

 ، عاتية قوية الريح ألرسل شاء لو:  أي}  َكَسُبوا ِبَما ُيوِبْقُھنَّ  أَوْ { :  قوله معنى:  سيرالتف علماء بعض وقال
 على تسير ال آبقة ، الشمال ذات أو اليمين ذات فصرفتھا ، المستقيم سيرھا عن) 6( وأحالتھا السفن فأخذت
 .مقصد جھة إلى وال ، طريق

__________ 

 ".ھذه: " أ في) 1(

 ".السفن بھا سيرت: " ت في) 2(

 ".يتحرك: " ت في) 3(

 ".فيھا: " أ ، م ، ت في) 4(

 ".البحر يركب من كل: " أ وفي ،" البحر في يركب من كل: " م في) 5(

 ".فاجتالتھا: " م وفي ن"فأجالتھا: " أ ، ت في) 6(
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ْنَيا اْلَحَياةِ  َفَمَتاعُ  َشْيءٍ  ِمنْ  أُوِتيُتمْ  َفَما لُونَ  َربِِّھمْ  َوَعَلى آََمُنوا لِلَِّذينَ  َوأَْبَقى َخْيرٌ  هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما الدُّ  َوالَِّذينَ ) 36( َيَتَوكَّ
اَلةَ  َوأََقاُموا لَِربِِّھمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذينَ ) 37( َيْغفُِرونَ  ُھمْ  َغِضُبوا َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اإْلِْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ   َوأَْمُرُھمْ  الصَّ

ا َبْيَنُھمْ  ىُشورَ   ) 39( َيْنَتِصُرونَ  ُھمْ  اْلَبْغيُ  أََصاَبُھمُ  إَِذا َوالَِّذينَ ) 38( ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ

 لقواه أو ، فوقفت الريح لسكن شاء لو تعالى أنه وھو ،) 1( لألول مناسب وھو ، ھالكھا يتضمن ھو القول وھذا
 ، الكفاية بقدر المطر يرسل كما ، الحاجة بحسب يرسله أنه رحمتهو) 2( لطفه من ولكن. وھلكت وأبقت فشردت

 مصر بالد مثل إلى يرسل إنه حتى ، والثمار) 3( الزرع أنبت لما قليال أو ، البنيان لھدم جدا كثيرا أنزله ولو
 وأسقط ، بنيانھم لھدم عليھم أنزل ولو ، مطر إلى يحتاجون ال ألنھم ؛) 4( غيرھا أخرى أرض من سيحا
 .درانھمج

 فإنھم ، ونقمتنا بأسنا عن لھم محيد ال:  أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  لَُھمْ  َما آَياتَِنا فِي ُيَجاِدلُونَ  الَِّذينَ  َوَيْعلَمَ { :  وقوله
 .بقدرتنا مقھورون

ْنَيا اْلَحَياةِ  َفَمَتاعُ  َشْيءٍ  ِمنْ  أُوِتيُتمْ  َفَما{  لُونَ  َربِِّھمْ  َوَعَلى آَمُنوا ِذينَ لِلَّ  َوأَْبَقى َخْيرٌ  هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما الدُّ  َوالَِّذينَ ) 36( َيَتَوكَّ
الةَ  َوأََقاُموا لَِربِِّھمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذينَ ) 37( َيْغفُِرونَ  ُھمْ  َغِضُبوا َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ   َوأَْمُرُھمْ  الصَّ
ا َبْيَنُھمْ  ُشوَرى  }) 39( َيْنَتِصُرونَ  ُھمْ  اْلَبْغيُ  أََصاَبُھمُ  إَِذا َوالَِّذينَ ) 38( ُيْنفِقُونَ  َزْقَناُھمْ رَ  َوِممَّ

 ِمنْ  أُوِتيُتمْ  َفَما{ :  بقوله ، الفاني والنعيم الزھرة من فيھا وما ، وزينتھا الدنيا الحياة بشأن محقرا تعالى يقول
ْنَيا اْلَحَياةِ  َفَمَتاعُ  َشْيءٍ   دار وھي ، الدنيا الحياة متاع ھو فإنما ، به تغتروا فال وجمعتم حصلتم ھمام:  أي}  الدُّ
 فال ، سرمدي باق وھو ، الدنيا من خير هللا وثواب:  أي}  َوأَْبَقى َخْيرٌ  هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما{  ، محالة ال زائلة فانية دنيئة
 َوَعلَى{  ، الدنيا في المالذ ترك على صبروا للذين:  أي}  آَمُنوا لِلَِّذينَ { :  قال ولھذا ؛ الباقي على الفاني تقدموا
لُونَ  َربِِّھمْ   .المحرمات وترك الواجبات أداء في الصبر على ليعينھم:  أي}  َيَتَوكَّ

" عرافاأل سورة" في والفواحش اإلثم على الكالم قدمنا وقد}  َواْلَفَواِحشَ  اإلْثمِ  َكَبائِرَ  َيْجَتِنُبونَ  َوالَِّذينَ { :  قال ثم
 ليس ، الناس عن والعفو الصفح تقتضي) 5] (وطبعھم وخلقھم[ سجيتھم:  أي}  َيْغفُِرونَ  ُھمْ  َغِضُبوا َما َوإَِذا{ 

 .الناس من االنتقام سجيتھم

) 6( هللا حرمات تنتھك أن إال ، قط لنفسه انتقم ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الصحيح في ثبت وقد
 ).8" (جبينه تربت ؟ له ما:  المعتبة عند) 7( ألحدنا يقول كان: " آخر حديث وفي

 عن ،) 9( منصور عن ، زائدة عن ، سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .عفوا قدروا إذا وكانوا ، يستذلوا أن يكرھون المؤمنون كان:  قال إبراھيم

__________ 

 ".األول للقول: " أ ، ت في) 1(

 ".هللا لطف: " أ في) 2(

 ".الزروع: " م ، ت في) 3(

 ".عليھا: " أ في) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 فينتقم ، هللا حرمة تنتھك أن إال ، قط شيء في لنفسه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انتقم وما: " بلفظ عائشة حديث من) 6126( برقم صحيحه في البخاري رواه) 6(
 ".هللا بھا

 ".للرجل: " أ في )7(

 .عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من) 6031( برقم صحيحه في البخاري رواه) 8(
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 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 9(

ِ  َعلَى َفأَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ  الِِمينَ  ُيِحبُّ  اَل  إِنَّهُ  هللاَّ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  اْنَتَصرَ  لََمنِ وَ ) 40( الظَّ
َما) 41( َسِبيلٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َما َفأُولَِئكَ  ِبيلُ  إِنَّ  لَُھمْ  أُوَلِئكَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اأْلَْرِض  ِفي َوَيْبُغونَ  النَّاسَ  َيْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعَلى السَّ
 ) 43( اأْلُُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َولََمنْ ) 42( أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

الةَ  َوأََقاُموا{  ، زجره واجتنبوا ، أمره وأطاعوا رسله اتبعوا:  أي}  لَِربِِّھمْ  اْسَتَجاُبوا َوالَِّذينَ { :  وقوله  وھي}  الصَّ
 ، فيه )1( يتشاوروا حتى أمرا يبرمون ال:  أي}  َبْيَنُھمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُھمْ {  ، وجل عز  العبادات أعظم

 َعَزْمتَ  َفإَِذا األْمرِ  فِي َوَشاِوْرُھمْ { :  تعالى قال كما ، مجراھا جرى وما الحروب مثل في بآرائھم ليتساعدوا
 ، ونحوھا الحروب في يشاورھم ، السالم) 2] (الصالة[ عليه كان ولھذا] 159:  عمران آل[}  هللاَِّ  َعلَى َفَتَوكَّلْ 
 األمر جعل ، طعن حين الوفاة) 3] (عنه هللا رضي[ الخطاب بن عمر ضرتح لما وھكذا. قلوبھم بذلك ليطيب
 رضي ، عوف بن الرحمن وعبد ، وسعد ، والزبير ، وطلحة ، وعلي ، عثمان:  وھم ، نفر ستة في شورى بعده
ا{  ، عنھم هللا رضي ، عليھم عثمان تقديم على كلھم الصحابة رأي فاجتمع ، أجمعين عنھم هللا  ْقَناُھمْ َرزَ  َوِممَّ

 .فاألقرب منھم إليھم األقرب ، هللا خلق إلى باإلحسان وذلك}  ُيْنفِقُونَ 

 ليسوا ، عليھم واعتدى ظلمھم ممن االنتصار قوة فيھم:  أي}  َيْنَتِصُرونَ  ُھمْ  اْلَبْغيُ  أََصاَبُھمُ  إَِذا َوالَِّذينَ { :  وقوله
 قال كما ، وعفوا قدروا إذا ھذا مع كانوا وإن ، ليھمع بغى ممن االنتقام على يقدرون بل ، أذلة وال بعاجزين
ُ  َيْغفِرُ  اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َتْثِريبَ  ال{ :  إلخوته ، السالم عليه ، يوسف اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوُھوَ [ لَُكمْ  هللاَّ :  يوسف[} ) 4] (الرَّ

 عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عفا وكما ، إليه صنيعھم على ومقابلتھم مؤاخذتھم على قدرته مع ،] 92
 مع) 5( عليھم َمنَّ  عليھم قدر فلما ، التنعيم جبل من ونزلوا ، الحديبية عام قصدوه الذين الثمانين النفر أولئك
 اخترط حين) 6] (السالم عليه[ به الفتك أراد الذي ، الحارث بن َغْوَرث عن عفوه وكذلك ، االنتقام على قدرته
 صلى هللا رسول وأخذ ، يده من فوضعه فانتھره ، َصْلتا يده في وھو ، السالم عليه ، قظفاستي ، نائم وھو سيفه
. عنه وعفا ، الرجل ھذا وأمر أمره من كان بما أعلمھم ثم ، أصحابه ودعا ، يده من السيف وسلم عليه هللا

 مع ، عاتبه وال ، له يعرض لم ھذا ومع ، السالم عليه ، سحره الذي ،) 7( األعصم بن لبيد عن عفا وكذلك
 الخيبري اليھودي مرحب) 8( أخت زينب وھي - اليھودية المرأة عن ، السالم عليه ، عفوه وكذلك. عليه قدرته
 ما: " فقال فاعترفت فدعاھا ، بذلك الذراع فأخبره ، خيبر يوم الذراع سمت التي - مسلمة بن محمود قتله الذي
 الصالة عليه ، فأطلقھا ، منك استرحنا نبيا تكن لم وإن ، يضرك مل نبيا كنت إن أردت:  قالت" ذلك على حملك
 ).9(  والحمد ، جدا كثيرة ھذا في واآلثار واألحاديث ، به قتلھا البراء بن بشر منه مات لما ولكن ، والسالم

الِِمينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ  هللاَِّ  َعلَى َفأَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ {   ُظْلِمهِ  َبْعدَ  اْنَتَصرَ  َولََمنِ ) 40( الظَّ
َما) 41( َسِبيلٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َما َفأُولَِئكَ  ِبيلُ  إِنَّ  لَُھمْ  أُولَِئكَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  ِفي َوَيْبُغونَ  النَّاسَ  َيْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعَلى السَّ
 }) 43( األُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َولََمنْ ) 42( أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

} َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثلِ  َعلَْيهِ  َفاْعَتُدوا َعلَْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ { :  تعالى كقوله}  ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ { :  تعالى قوله
 ]194:  البقرة[

__________ 

 ".يشاورون: " أ في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".عنھم: " أ ، م ، ت في) 5(

 .ت من زيادة) 6(
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 ".أعصم: " ت في) 7(

 ".بنت: " م ، ت في) 8(

 ".والمنة الحمد و: " أ في) 9(

اِبِرينَ  َخْيرٌ  لَُھوَ  َصَبْرُتمْ  ِئنْ َولَ  ِبهِ  ُعوقِْبُتمْ  َما ِبِمْثلِ  َفَعاقُِبوا َعاَقْبُتمْ  َوإِنْ { ) 1( وكقوله  فشرع] 129:  النحل[}  لِلصَّ
قَ  َفَمنْ  قَِصاصٌ  َواْلُجُروحَ { ) 2] (تعالى[ كقوله ، العفو وھو الفضل إلى وندب ، القصاص وھو العدل  ِبهِ  َتَصدَّ
 عند ذلك يضيع ال:  أي}  هللاَِّ  َعَلى َفأَْجُرهُ  لَحَ َوأَصْ  َعَفا َفَمنْ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛] 45:  المائدة[}  لَهُ  َكفَّاَرةٌ  َفُھوَ 
الِِمينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ { :  وقوله" عزا إال بعفو عبدا هللا زاد وما: " الحديث في صح كما هللا  ، المعتدين:  أي}  الظَّ
 .بالسيئة المبتدئ وھو

 ھذه في الثالثة األقسام ذكر ، بالخيرات ابقوس ، ومقتصد ، لنفسه ظالم:  ثالثة األقسام كانت لما:  بعضھم وقال[
{ :  بقوله السابق ذكر ثم ،}  ِمْثلَُھا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ { :  لقوله حقه بقدر يفيض الذي وھو المقتصد فذكر اآلية
الِِمينَ  ُيِحبُّ  ال إِنَّهُ { :  بقوله الظالم ذكر ثم}  هللاَِّ  َعلَى َفأَْجُرهُ  َوأَْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ   إلى وندب ، بالعدل فأمر}  الظَّ

 ).3] (الظلم من ونھى ، الفضل

 .ظلمھم ممن االنتصار في جناح عليھم ليس:  أي}  َسِبيلٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َما َفأُولَِئكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  اْنَتَصرَ  َولََمنِ { :  قال ثم

 كنت:  قال َعْون ابن) 6( حدثنا ، معاذ بن معاذ حدثنا) 5( َبزيع بن هللا عبد بن محمد حدثنا) 4( جرير ابن قال
 جدعان بن) 7( زيد بن علي فحدثني}  َسبِيلٍ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َما َفأُولَِئكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  اْنَتَصرَ  َولََمنِ { :  االنتصار عن أسأل
 قالت:  قالت - ) 8( ةعائش المؤمنين أم على تدخل كانت أنھا زعموا:  عون ابن قال - أبيه امرأة - محمد أم عن
 فلم شيئا بيده يصنع فجعل ، جحش بنت زينب وعندنا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا دخل:  المؤمنين أم

نته) 9( حتى بيده فقلت ، لھا َيْفِطن  فقال. تنتھي أن فأبت ، فنھاھا ، لعائشة تقحم زينب وأقبلت. فأمسك ، لھا َفطَّ
 فجاءت. بكم وتفعل ، بكم تقع عائشة إن:  فقالت عليا فأتت زينب وانطلقت ، فغلبتھا فسبتھا" ُسّبيھا: " لعائشة
 لي فقال ، وكذا كذا له قلت إني:  لعلي وقالت ، فانصرفت" الكعبة ورب أبيك حبة إنھا" لھا) 10( فقال فاطمة
 ).11( ذلك في فكلمه وسلم عليه هللا صلى النبي إلى علي وجاء:  قال. وكذا كذا

 والحديث ، نكارة فيه وھذا ، غالبا بالمنكرات رواياته في يأتي جدعان بن زيد بن وعلي ، السياق ھذا ردو ھكذا
 الَبِھّي، هللا عبد عن ، الفأفاء سلمة بن خالد حديث من ماجه وابن النسائي رواه كما ، السياق ھذا خالف الصحيح

 ثم ، غضبى وھي إذن بغير زينب عليَّ  دخلت حتى علمتُ  ما:  عنھا هللا رضي ، عائشة قالت:  قال عروة عن
 عنھا، فأعرضت علي أقبلت ثم ُذَرّيَعَتيَھا بكر أبي ابنة لك قلبت إذا حسبك:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قالت
 ما ، فمھا في ريقھا يبس وقد رأيتھا حتى عليھا فأقبلت" فانتصري دونك: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال حتى

 . شيئا علي دتر) 12(

__________ 

 ".وقوله: " ت في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ".جرير ابن وروى: " ت في) 4(

 ".سويع: " أ في) 5(

 ".عن: " ت في) 6(

 ".يزيد: " ت في) 7(

 ".عنھا هللا رضي عائشة: " ت في) 8(
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 ".حتى له فقلت: " أ في) 9(

 ".فقالت: " ت في) 10(

 ).25/24( لطبريا تفسير) 11(

 ".لم: " م في) 12(

 ).1( النسائيلفظ  وھذا. وجھه يتھلل وسلم عليه هللا صلى النبي فرأيت

 ، إبراھيم عن ، حمزة أبي عن األحوص أبو حدثنا ، غسان أبو حدثنا ، موسى بن يوسف حدثنا:  البزار وقال
 على دعا من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت ، عنھا هللا رضي ، عائشة عن ،) 2( األسود عن
 ".انتصر فقد ظلمه من

 ، حديثه من إال نعرفه ال: " قال ثم -  ميمون واسمه - حمزة أبي عن ، األحوص أبي حديث من الترمذي ورواه
 ).3" (حفظه قبل من فيه تكلم وقد

َما{ :  وقوله ِبيلُ  إِنَّ }  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  فِي َوَيْبُغونَ  النَّاسَ  َيْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعلَى{  والعنت الحرج إنما:  أي}  السَّ
 ".المظلوم َيْعَتد لم ما البادئ فعلى قاال ما المستبان: " الصحيح الحديث في جاء كما. بالظلم الناس يبدؤون:  أي

 .موجع شديد:  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ { 

 عثمان حدثنا - زيد بن حماد أخو - زيد بن سعيد حدثنا ، موسى بن الحسن حدثنا:  شيبة أبي بن بكر أبو قال
 مروان إلى بي فانطلق فأخذت ، َمْنَظَرة الخندق على فإذا مكة قدمت:  قال واسع بن محمد) 4( حدثنا ، الشحام

 قال كما كونت أن استطعت إن حاجتي قلت. هللا عبد أبا يا حاجتك:  فقال ، البصرة على أمير وھو ، المھلب بن
 فكتب ، عمل على مرة له صديقا استعمل ، زياد بن العالء:  قال ؟ عدي بني أخو ومن:  قال. عدي بني أخو
 المسلمين دماء من نقية وكفك ، خميص وبطنك ، خفيف وظھرك إال تبيت أال استطعت فإن بعد أما: إليه

ِبيلُ  َماإِنَّ {  ، سبيل عليك يكن لم ذلك) 5( فعلت إذا فإنك ، وأموالھم  فِي َوَيْبُغونَ  النَّاسَ  َيْظلُِمونَ  الَِّذينَ  َعلَى السَّ
: قلت ؟ هللا عبد أبا يا حاجتك ما:  قال ثم ونصح وهللا صدق) 6( فقال}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض 
 ).7( حاتم أبي ابن رواه نعم:  قال. بأھلي تلحقني أن حاجتي

:  أي}  َوَغَفرَ  َصَبرَ  َولََمنْ { :  والصفح العفو إلى نادبا قال ، القصاص وشرع وأھله الظلم ذم لما تعالى هإن ثم
 } األُمورِ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ {  ، السيئة وستر األذى على صبر

 واألفعال كورةالمش األمور لمن:  أي ، بھا هللا أمر التي األمور حق لمن) 8] (يعني: [ جبير بن سعيد قال
 .جميل وثناء جزيل ثواب عليھا التي) 9( الحميدة

 خادم - يزيد بن الصمد عبد حدثنا ، الطرسوسي موسى بن عمران حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 : فقل رجال إليك يشكو رجل أتاك إذا) 11( يقول عياض بن الفضيل) 10( سمعت:  قال - عياض بن الفضيل

__________ 

 ".مسلم شرط على صحيح إسناد ھذا) : "2/115( الزوائد في البوصيري قال) 1981( برقم ماجه ابن وسنن) 11476( برقم الكبرى السنن في النسائي) 1(

 ".بسنده البزار وروى: " ت في) 2(

 ال: " عدي ابن وقال ، به األحوص أبي طريق من )6/412( الكامل في عدي وابن) 10/347( المصنف في شيبة أبي ابن ورواه) 3552( برقم الترمذي سنن) 3(
 ".األحوص أبي غير حمزة أبي عن يرويه من أعلم

 ".عن: " ت في) 4(

 ".قبلت: " أ في) 5(
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 ".مروان فقال: " أ ، ت في) 6(

 ).14/63( شيبة أبي البن المصنف) 7(

 .أ من زيادة) 8(

 ".المحمودة: " ت في) 9(

 ".وعن: " ت في) 10(

 ".قال":  ت في) 11(

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  الِِمينَ  َوَتَرى َبْعِدهِ  ِمنْ  َولِيٍّ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ ا الظَّ  ) 44( َسِبيلٍ  ِمنْ  َمَردٍّ  إِلَى َھلْ  َيقُولُونَ  اْلَعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ

 هللا أمرني كما أنتصر ولكن ، العفو قلبي يحتمل ال:  قال فإن ، للتقوى أقرب العفو فإن". عنه اعف ، أخي يا"
 عفا من فإنه ، واسع باب فإنه ، العفو باب إلى فارجع وإال تنتصر أن تحسن كنت إن) 2( له فقل. وجل عز) 1(

 ).3( األمور يقلب االنتصار وصاحب ، بالليل فراشه على ينام العفو وصاحب ، هللا على فأجره وأصلح

) 4( ، سعيد أبي بن سعيد حدثنا ، َعْجالن ابن عن -  القطان سعيد ابن يعني - يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 هللا صلى النبي فجعل ، جالس وسلم عليه هللا صلى والنبي بكر أبا شتم رجال أن عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن
 أبو فلحقه ، وقام وسلم عليه هللا صلى النبي فغضب ، قوله بعض عليه رد أكثر فلما ، ويتبسم يعجب وسلم عليه
 إنه: " قال! وقمت غضبت قوله بعض عليه رددت فلما ، جالس وأنت يشتمني كان إنه هللا رسول يا:  فقال بكر
 ثم". الشيطان مع ألقعد أكن فلم ، الشيطان) 5( حضر قوله بعض عليه رددت فلما ، عنك يرد ملك معك كان
 فتح وما ، َنْصَره بھا هللا أعز إال ،  عنھا فيغضي بمظلمة ُظلم عبد من ما ، حق كلھن ثالث ، بكر أبا يا: " قال
 هللا زاده إال ، كثرة بھا يريد مسألة باب رجل فتح وما ، كثرة بھا هللا زاده إال ، صلة بھا يريد عطية باب رجل
 "قلة بھا

 كالھما ، عيسى بن صفوان ورواه:  قال - عيينة بن سفيان عن ، حماد بن األعلى عبد عن ، داود أبو رواه وكذا
 بن سعيد عن ، المحرر بن بشير عن ، الَمْقُبِري سعيد عن ، الليث طريق من ورواه) 6( َعْجالن بن دمحم عن

 ).7( مرسال المسيب

 ).8( للصديق سبه سببُ  وھو ، المعنى في الحسن غاية في الحديث وھذا

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ {  الِِمي َوَتَرى َبْعِدهِ  ِمنْ  َولِيٍّ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ ا نَ الظَّ  })44( َسِبيلٍ  ِمنْ  َمَردٍّ  إِلَى َھلْ  َيقُولُونَ  اْلَعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ

__________ 

 ".ربي: " ت في) 1(

 ".الفضيل له قال: " أ ، ت في) 2(

 ".حاتم أبي ابن رواه: " بعدھا) 3(

 ".بسنده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 4(

 ".وقع: " أ ، م ، ت في) 5(

 ).4897 ، 4896( برقم داود أبي ننوس) 2/436( المسند) 6(

 ).4897( برقم داود أبي سنن) 7(

 ".للصديق مناسب وھو المعنى في الحسن غاية في الحديث وھذا: " م وفي ،" للصديق مناسب وھو الحسن غاية في الحديث وھذا: " أ ، ت في) 8(
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لِّ  ِمنَ  َخاِشِعينَ  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  َوَتَراُھمْ   َخِسُروا الَِّذينَ  اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ  آََمُنوا الَِّذينَ  َوَقالَ  َخفِيٍّ  َطْرفٍ  ِمنْ  نَ َيْنُظُرو الذُّ
الِِمينَ  إِنَّ  أاََل  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوأَْھلِيِھمْ  أَْنفَُسُھمْ  ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُروَنُھمْ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما) 45( ُمقِيمٍ  َعَذابٍ  فِي الظَّ  هللاَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ   ) 46( َسِبيلٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

لِّ  ِمنَ  َخاِشِعينَ  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  َوَتَراُھمْ {   الَِّذينَ  اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوَقالَ  َخفِيٍّ  َطْرفٍ  ِمنْ  َيْنُظُرونَ  الذُّ
الِِمينَ  إِنَّ  أاَل َمةِ اْلقَِيا َيْومَ  َوأَْھلِيِھمْ  أَْنفَُسُھمْ  َخِسُروا  ِمنْ  َيْنُصُروَنُھمْ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما) 45( ُمقِيمٍ  َعَذابٍ  فِي الظَّ

ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  هللاَِّ  ُدونِ   }) 46( َسِبيلٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

) 2( له موجد فال يكن لم شأي لم وما ، له راد وال كان) 1( شاء ما إنه:  الكريمة نفسه عن مخبرا تعالى يقول
}  ُمْرِشًدا َولِّيًا لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  ُيْضلِلْ  َوَمنْ { :  قال كما ، له ھادي فال) 3( يضلل ومن ، له ُمِضل فال ھداه من وأنه

 ]17:  الكھف[

ا{  با المشركون وھم ، الظالمين عن مخبرا قال ثم  إلى الرجعة تمنوني القيامة يوم:  أي}  اْلَعَذابَ  َرأَُوا لَمَّ
 الدنيا،

__________ 

 ".هللا شاء ما: " ت في) 1(

 ".له مؤاخذة فال: " أ في) 2(

 ".هللا يضلل: " م ، ت في) 3(

 َفإِنْ ) 47( َنِكيرٍ  نْ مِ  لَُكمْ  َوَما َيْوَمئِذٍ  َمْلَجأٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَِّ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  اَل  َيْومٌ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَِربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا
ا اْلَباَلغُ  إاِلَّ  َعلَْيكَ  إِنْ  َحفِيًظا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما أَْعَرُضوا ا اإْلِْنَسانَ  أََذْقَنا إَِذا َوإِنَّ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  ِبَھا َفِرحَ  َرْحَمةً  ِمنَّ

َمتْ  ِبَما َسيَِّئةٌ   ) 48( رٌ َكفُو اإْلِْنَسانَ  َفإِنَّ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ

 َوال ُنَردُّ  لَْيَتَنا َيا َفَقالُوا النَّارِ  َعلَى ُوقِفُوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { ) 1] (تعالى[ قال كما ،}  َسبِيلٍ  ِمنْ  َمَردٍّ  إَِلى َھلْ  َيقُولُونَ { 
وا َولَوْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُيْخفُونَ  َكاُنوا َما لَُھمْ  َبَدا َبلْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َوَنُكونَ  َربَِّنا ِبآَياتِ  ُنَكذِّبَ  ُھمْ  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما لََعاُدوا ُردُّ  َوإِنَّ

 ].28 ، 27:  األنعام[}  لََكاِذُبونَ 

لِّ  ِمنَ  َخاِشِعينَ {  النار على:  أي}  َعلَْيَھا ُيْعَرُضونَ  َوَتَراُھمْ { :  وقوله  من أسلفوا بما اعتراھم قد الذي:  أي}  الذُّ
 ، منھا خوفا ُمَسارَقة إليھا ينظرون أي ، ذليل يعني:  مجاھد قال}  َخفِيٍّ  َطْرفٍ  ِمنْ  َيْنُظُرونَ {  ، هللا عصيان
 .ذلك من هللا أجارنا ، نفوسھم في مما أعظم ھو وما ، محالة ال بھم واقع منه يحذرون والذي

 َخِسُروا الَِّذينَ {  األكبر) 2( الخسار:  أي}  اْلَخاِسِرينَ  إِنَّ { :  القيامة يوم يقولون:  أي}  آَمُنوا الَِّذينَ  َوَقالَ { 
 وفرق ، أنفسھم وخسروا ، األبد دار في لذتھم فعدموا النار) 3( إلى بھم ذھب:  أي}  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوأَْھلِيِھمْ  أَْنفَُسُھمْ 
الِِمينَ  إِنَّ  أاَل{  ، فخسروھم) 4( ، وقراباتھم وأھاليھم وأحبابھم أصحابھم وبين بينھم :  أي}  ُمقِيمٍ  َعَذابٍ  يفِ  الظَّ
 .عنھا لھم محيد وال منھا لھم خروج ال ، أبدي سرمدي دائم

 ، والنكال العذاب من فيه ھم مما ينقذونھم:  أي}  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُروَنُھمْ  أَْولَِياءَ  ِمنْ  لَُھمْ  َكانَ  َوَما{ :  وقوله
ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ {  .خالص له ليس:  أي}  َسِبيلٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما هللاَّ

ِ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  ال َيْومٌ  َيأِْتيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَِربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا{   َفإِنْ ) 47( َنِكيرٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما َيْوَمئِذٍ  َمْلَجإٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما هللاَّ
ا َبالغُ الْ  إاِل َعلَْيكَ  إِنْ  َحفِيًظا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما أَْعَرُضوا ا اإلْنَسانَ  أََذْقَنا إَِذا َوإِنَّ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  ِبَھا َفِرحَ  َرْحَمةً  ِمنَّ

َمتْ  ِبَما َسيَِّئةٌ   }) 48( َكفُورٌ  اإلْنَسانَ  َفإِنَّ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ
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ر الھائلة العظام واألمور األھوال من القيامة يوم في يكون ما تعالى ذكر لما :  فقال ، له دادباالستع وأمر منه َحذَّ
 له وليس ، يكون البصر كلمح فإنه بكونه أمر إذا:  أي}  هللاَِّ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  ال َيْومٌ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَِربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا{ 

 .مانع وال دافع

 يستركم مكان وال ، فيه تتحصنون حصن كمل ليس:  أي}  َنِكيرٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما َيْوَمئِذٍ  َمْلَجإٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{ :  وقوله
 إال منه ملجأ فال ، وقدرته وبصره بعلمه بكم محيط ھو بل ، وتعالى تبارك ، بصره عن فتغيبون ، فيه وتتنكرون

 ].12 - 10:  قيامةال[}  اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى َوَزرَ  ال َكال. اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  َيقُولُ {  ، إليه

 وقال. بمصيطر عليھم لست:  أي}  َحفِيًظا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما{  المشركين:  يعني}  أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  وقوله
َ  َوَلِكنَّ  ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ { :  تعالى َما{ :  تعالى وقال ،] 272:  البقرة[}  َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ  اْلَبالغُ  َعلَْيكَ  َفإِنَّ
 .إليھم هللا رسالة تبلغھم أن كلفناك إنما:  أي}  اْلَبالغُ  إاِل َعلَْيكَ  إِنْ { :  ھاھنا وقال] 40:  الرعد[}  اْلِحَسابُ  َوَعلَْيَنا

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".الخاسر: " أ في) 2(

 ".في: " ت في) 3(

 ".وأقربائھم: " ت في) 4(

 َِّ ُكورَ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َوَيَھبُ  إَِناًثا َيَشاءُ  لَِمنْ  َيَھبُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َواأْلَْرِض  َماَواتِ السَّ  ُمْلكُ  ِ ُجُھمْ  أَوْ ) 49( الذُّ  ُذْكَراًنا ُيَزوِّ
 ) 50( َقِديرٌ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  َعقِيًما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْجَعلُ  َوإَِناًثا

ا{ :  تعالى قال ثم ا اإلْنَسانَ  َناأََذقْ  إَِذا َوإِنَّ  َوإِنْ {  ، بذلك فرح ونعمة رخاء أصابه إذا:  أي}  بَِھا َفِرحَ  َرْحَمةً  ِمنَّ
 من تقدم ما يجحد:  أي}  َكفُورٌ  اإلْنَسانَ  َفإِنَّ {  ، وشدة وبالء ونقمة جدب:  أي}  سيئة{  الناس يعني}  ُتِصْبُھمْ 
 كما ، وقنط يئس محنة أصابته وإن ، وبطر أشر نعمة أصابته فإن ، الراھنة الساعة إال يعرف وال) 1( النعمة
 فقالت" النار أھل أكثر رأيتكن فإني تصدقن ، النساء معشر يا) 2] (للنساء[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 ثم الدھر إحداھن إلى أحسنت لو ، العشير وتكفرن ، الشكاية ُتكثرن ألنكن: " قال ؟ هللا رسول يا ولِمَ :  امرأة

 وكان ، رشده وألھمه هللا ھداه من إال) 4( الناس أكثر حال وھذا) 3" (قط خيرا منك رأيت ما:  قالت يوما ركتت
 شكر سراء أصابته إن" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما فالمؤمن ، الصالحات وعملوا آمنوا الذين من
 ).5" (للمؤمن إال ألحد كذل وليس ، له خيرا فكان صبر ضراء أصابته وإن ، له خيرا فكان

 } َِّ َمَواتِ  ُمْلكُ  ِ ُكورَ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َوَيَھبُ  إَِناًثا َيَشاءُ  لَِمنْ  َيَھبُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َواألْرِض  السَّ ُجُھمْ  أَوْ ) 49( الذُّ  ُيَزوِّ
 }) 50( َقِديرٌ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  َعقِيًما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْجَعلُ  َوإَِناًثا ُذْكَراًنا

 ، يكن لم يشأ لم وما ، كان شاء ما وأنه ، فيھما والمتصرف ومالكھما واألرض السموات خالق أنه تعالى يخبر
 و ، يشاء ما يخلق وأنه ، منع لما معطي وال ، أعطى لما مانع وال ، يشاء من ويمنع ، يشاء من يعطي وأنه

 َيَشاءُ  لَِمنْ  َوَيَھبُ {  السالم عليه ، لوط ومنھم:  البغوي قال -  فقط البنات يرزقه:  أي}  إَِناًثا َيَشاءُ  لَِمنْ  َيَھبُ {
ُكورَ  ُجُھمْ  أَوْ { .  ، أنثى له يولد لم - السالم عليه ، الخليل كإبراھيم:  البغوي قال. فقط البنين يرزقه:  أي}  الذُّ  ُيَزوِّ
:  البغوي قال). 6( وھذا ھذا من:  أي ، ألنثىوا الذكر الزوجين الناس من يشاء من ويعطي:  أي}  َوإَِناًثا ُذْكَراًنا
 ، وعيسى كيحيى:  البغوي قال. له يولد ال:  أي}  َعقِيًما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْجَعلُ {  والسالم الصالة عليه ، كمحمد
 يعطيه من ومنھم ، البنين يعطيه من ومنھم ، البنات يعطيه من منھم ، أقسام أربعة الناس فجعل ، السالم عليھما

:  أي}  َعلِيمٌ  إِنَّهُ {  ، له يولد وال له نسل ال عقيما فيجعله ، وھذا ھذا يمنعه من ومنھم ، وإناثا ذكورا النوعين نم
 .ذلك في الناس تفاوت من ، يشاء من على:  أي}  َقِديرٌ {  ، األقسام ھذه من قسم كل يستحق بمن
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 ، قدرته على لھم داللة:  أي] 21:  مريم[}  لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنْجَعلَهُ { :  عيسى عن تعالى بقوله شبيه المقام وھذا
 وال ذكر من ال تراب من مخلوق ، السالم عليه ، فآدم ، أقسام أربعة على الخلق خلق حيث ، وتقدس تعالى
 من) 8] (السالم عليه[ عيسى سوى الخلق وسائر ، أنثى بال ذكر من) 7] (مخلوقة[ ، السالم عليھا وحواء أنثى،
 ؛ السالم عليھما ، مريم ابن عيسى بخلق الداللة فتمت ذكر بال أنثى من ، السالم عليه ، وعيسى ، وأنثى ذكر
 ، أقسام أربعة منھما وكل ، األبناء في األول والمقام ، اآلباء في المقام فھذا ،}  لِلنَّاسِ  آَيةً  َولَِنْجَعلَهُ { :  قال ولھذا

 .القدير العليم فسبحان

__________ 

 ".النعم: " م ، ت في) 1(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 2(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 80( وبرقم ، عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من) 79( برقم صحيحه في مسلم رواه) 3(

 ".النساء: " م ، ت في) 4(

 .عنه هللا رضي صھيب حديث من) 299( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(

 ".ھذا من ھذا: " ت في) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 ".السالم عليھما مريم ابن عيسى: " أ وفي ، م ، ت من زيادة) 8(

ُ  ُيَكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما  مٌ َحِكي َعلِيٌّ  إِنَّهُ  َيَشاءُ  َما ِبإِْذِنهِ  َفُيوِحيَ  َرُسواًل  ُيْرِسلَ  أَوْ  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحًيا إاِلَّ  هللاَّ
)51 ( 

ُ  ُيَكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما{   َحِكيمٌ  َعلِيٌّ  إِنَّهُ  َيَشاءُ  َما ِبإِْذِنهِ  َفُيوِحيَ  َرُسوال ُيْرِسلَ  أَوْ  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحًيا إاِل هللاَّ
)51 ({ 

 ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْھِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َولَِكنْ  اإْلِيَمانُ  َواَل  اْلِكَتابُ  امَ  َتْدِري ُكْنتَ  َما أَْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ 
َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي هللاَِّ  ِصَراطِ ) 52( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي َوإِنَّكَ  ِعَباِدَنا  هللاَِّ  إِلَى أاََل  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ
 ) 53( ُمورُ اأْلُ  َتِصيرُ 

 َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْھِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َولَِكنْ  اإليَمانُ  َوال اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما أَْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ { 
َمَواتِ  فِي َما لَهُ  لَِّذيا هللاَِّ  ِصَراطِ ) 52( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي َوإِنَّكَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  ِ  إِلَى أاَل األْرِض  فِي َوَما السَّ  هللاَّ

 }) 53( األُمورُ  َتِصيرُ 

 هللا صلى النبي روع في يقذف تارة تعالى أنه وھو ، وجل عز ، هللا جناب إلى بالنسبة الوحي) 1( مقامات ھذه
 هللا صلى هللا رسول عن ، حبان ابن حيحص في جاء كما ، وجل عز هللا من أنه فيه يتمارى ال شيئا وسلم عليه
 فاتقوا ، وأجلھا رزقھا تستكمل حتى تموت لن نفسا أن:  ُروعي في نفث القُُدس ُروح إن: " قال أنه وسلم عليه
 ).2" (الطلب في وأجملوا هللا

 .عنھا فحجب ، كليمالت بعد الرؤية سأل فإنه ، السالم عليه ، موسى كلم كما}  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ { :  وقوله

 ، حجاب وراء من إال أحدا هللا كلم ما: " هللا عبد بن لجابر قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح وفي
 إنما واآلية ، البرزخ عالم في ھذا ولكن ، أحد يوم قتل قد) 4] (أبوه[ وكان ،) 3( الحديث" كفاحا أباك كلم وإنه
 .الدنيا) 5( الدار في ھي

 على المالئكة من وغيره) 6] (السالم عليه[ جبريل ينزل كما}  َيَشاءُ  َما ِبإِْذِنهِ  َفُيوِحيَ  َرُسوال ُيْرِسلَ  أَوْ { :  وقوله
 .حكيم خبير عليم علي فھو ،}  َحِكيمٌ  َعلِيٌّ  إِنَّهُ {  ، السالم عليھم ، األنبياء
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: أي}  اإليَمانُ  َوال اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما{  ، القرآن:  يعني}  ِرَناأَمْ  ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ { ) 7( وقوله
 ،}  ِعَباِدَنا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْھِدي ُنوًرا{  القرآن:  أي}  َجَعْلَناهُ  َولَِكنْ {  ، القرآن في لك شرع الذي التفصيل على
 ِمنْ  ُيَناَدْونَ  أُولَِئكَ  َعًمى َعلَْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ُيْؤِمُنونَ  ال َوالَِّذينَ  ِشَفاءٌ وَ  ُھًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ { :  كقوله
 ].44:  فصلت[}  َبِعيدٍ  َمَكانٍ 

:  بقوله فسره ثم. القويم) 9( الخلق وھو ،}  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي{  محمد يا) 8] (أي[}  َوإِنَّكَ { :  وقوله
َمَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي{  ، هللا به أمر الذي شرعه:  أي) 10(} ] الَِّذي[ هللاَِّ  ِصَراطِ { :  أي}  األْرِض  فِي َوَما السَّ

 ترجع:  أي ،}  األُمورُ  َتِصيرُ  هللاَِّ  إِلَى أاَل{  ، لحكمه معقب ال الذي الحاكم ، فيھما والمتصرف ، ومالكھما ربھما
 .فيھا ويحكم افيفصلھ ، األمور

 .العالمين رب  والحمد" الشورى) 11] (حم"[ سورة تفسير آخر

__________ 

 ".مقدمات: " ت في) 1(

 .به مسعود ابن عن أخبره عمن اليامي زبيد عن خالد أبي بن إسماعيل طريق من) 14/304( السنة شرح في البغوي ورواه) 2(

 ".الوجه ھذا من غريب حسن حديث ھذا: " وقال) 3010( برقم السنن في الترمذي رواه) 3(

 .أ ، ت من زيادة) 4(

 ".دار: " ت في) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ".فقوله: " ت في) 7(

 .م من زيادة) 8(

 ".الحق: " أ ، م ، ت في) 9(

 .أ من زيادة) 10(

 .أ من زيادة) 11(
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ا) 2( اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ ) 1( حم ) 4( َحِكيمٌ  لََعلِيٌّ  لََدْيَنا اْلِكَتابِ  أُمِّ  فِي َوإِنَّهُ ) 3( َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبّيًاَعرَ  قُْرآًَنا َجَعْلَناهُ  إِنَّ
ْكرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضِربُ  لِينَ  فِي َنبِيٍّ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَكمْ ) 5( ُمْسِرفِينَ  َقْوًما ُكْنُتمْ  أَنْ  َصْفًحا الذِّ  يٍّ َنبِ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ  َوَما) 6( اأْلَوَّ

لِينَ  َمَثلُ  َوَمَضى َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َفأَْھلَْكَنا) 7( َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا إاِلَّ   ) 8( اأْلَوَّ

 الزخرف سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا) 2( اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ ) 1( حم{  ) 4( َحِكيمٌ  لََعلِيٌّ  لََدْيَنا اْلِكَتابِ  أُمِّ  فِي َوإِنَّهُ ) 3( َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  َعَرِبّيًا قُْرآًنا َجَعْلَناهُ  إِنَّ
ْكرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضِربُ  لِينَ  فِي َنبِيٍّ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَكمْ ) 5( ُمْسِرفِينَ  َقْوًما ُكْنُتمْ  أَنْ  َصْفًحا الذِّ  َنبِيٍّ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ  َوَما) 6( األوَّ

لِينَ  َمَثلُ  َوَمَضى َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َفأَْھلَْكَنا) 7( َيْسَتْھِزُئونَ  هِ بِ  َكاُنوا إاِل  }) 8( األوَّ

 بلغة) 2( نزل ألنه ؛ واأللفاظ المعاني الجلي الواضح) 1( البين:  أي}  اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ . حم{ :  تعالى يقول
ا{ :  قال لھذاو ؛ الناس بين) 3( للتخاطب اللغات أفصح ھي التي العرب }  َعَرِبّيًا قُْرآًنا{  أنزلناه:  أي}  َجَعْلَناهُ  إِنَّ
}  ُمِبينٍ  َعَرِبيٍّ  ِبلَِسانٍ { :  قال كما ، وتتدبرونه تفھمونه:  أي}  َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ {  ، واضحا فصيحا العرب بلغة:  أي

 ].195:  الشعراء[

 أھل ويطيعه ويعظمه ليشرفه ، األعلى المأل في شرفه بين}  َحِكيمٌ  لََعلِيٌّ  لََدْيَنا ابِ اْلِكتَ  أُمِّ  فِي َوإِنَّهُ { :  تعالى وقوله
 ومجاھد، ، عباس ابن قاله ، المحفوظ اللوح:  أي}  اْلِكَتابِ  أُمِّ  فِي{  القرآن:  أي}  وإنه{ :  تعالى فقال ، األرض

}  حكيم{  قتادة قاله ، وفضل وشرف عظيمة مكانة ذو:  أي}  لعلي{  ، وغيره قتادة قاله ، عندنا:  أي}  لدينا{ 
 .والزيغ اللبس من بريء محكم:  أي

هُ  ال. َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  فِي. َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ { :  قال كما ، وفضله شرفه على تنبيه كله وھذا . اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ
َھا َكال{ :  وقال] 80 - 77:  الواقعة[}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ  َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي. َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ . َتْذِكَرةٌ  إِنَّ . ُمَكرَّ

 من ، هللا رحمھم ، العلماء استنبط ولھذا ؛] 16 - 11:  عبس[}  َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ . َسَفَرةٍ  ِبأَْيِدي. ُمَطھََّرةٍ  َمْرفُوَعةٍ 
 يعظمون المالئكة) 4( ألن ؛ صح إن الحديث به ورد كما ، المصحف يمس ال الُمحِدثَ  أن:  اآليتين ھاتين

 ، عليھم نزل ألنه ، وأحرى أولى بذلك األرض فأھل ، األعلى المأل في القرآن على المشتملة المصاحف
 فِي َوإِنَّهُ { :  لقوله ، والتسليم بالقبول له واالنقياد ، والتعظيم باإلكرام يقابلوه أن أحق فھم ، إليھم متوجه وخطابه

 ُ  } َحِكيمٌ  لََعلِيٌّ  لََدْيَنا اْلِكَتابِ  مِّ أ

ْكرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضِربُ { :  وقوله :  معناھا:  فقيل ، معناھا في المفسرون اختلف}  ُمْسِرفِينَ  َقْوًما ُكْنُتمْ  أَنْ  َصْفًحا الذِّ
 ، والسدي ، صالح أبوو ومجاھد ، عباس ابن قاله ؟ به أمرتم ما تفعلوا ولم نعذبكم فال عنكم نصفح أن أتحسبون
 )5. (جرير ابن واختاره

__________ 

 ".النير: " أ في) 1(

 ".منزل: " م ، ت في) 2(

 ".المتخاطب: " م ، ت في) 3(

 ".ألن" طاھر وانت إال المصحف تمس ال: " وقوله ، صح إن: " أ ، ت في) 4(

 ".وغيرھما ومجاھد: " ت في) 5(

َماَواتِ ال َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ   َوَجَعلَ  َمْھًدا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي) 9( اْلَعلِيمُ  اْلَعِزيزُ  َخلََقُھنَّ  لََيقُولُنَّ  َواأْلَْرضَ  سَّ
 ) 10( َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ  ُسُباًل  فِيَھا لَُكمْ 
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ْكرَ  َعْنُكمُ  أََفَنْضِربُ { : :  قوله في قتادة وقال  ھذه) 1( أوائلردته  حين رفع القرآن ھذا أن لو وهللا: }  َصْفًحا الذِّ
 .ذلك من هللا شاء ما أو ، سنة عشرين إليه ودعاھم عليھم وكرره ، ورحمته بعائدته عاد هللا ولكن ، لھلكوا األمة

 يترك ال بخلقه ورحمته لطفه من تعالى أنه:  معناه في يقول أنه وحاصله ، جدا المعنى لطيف قتادة وقول
 به) 3( أمر بل ، عنه معرضين مسرفين كانوا وإن - القرآن وھو - الحكيم) 2( والذكر الخير إلى دعاءھم
 .شقاوته كتب من على الحجة وتقوم ، ھدايته َقّدر من ليھتدي

 فِي َنِبيٍّ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَكمْ { :  -  عليھم بالصبر له وآمرا ، قومه من كذبه من تكذيب في لنبيه مسليا - تعالى قال ثم
 .به ويسخرون يكذبونه:  أي}  َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا إاِل َنِبيٍّ  ِمنْ  َيأِْتيِھمْ  َوَما{  ، األولين شيع في:  أي}  لِينَ األوَّ 

 لك المكذبين ھؤالء من بطشا أشد كانوا وقد ، بالرسل المكذبين فأھلكنا:  أي}  َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدَّ  َفأَْھلَْكَنا{ :  وقوله
ةً  َوأََشدَّ  ِمْنُھمْ  أَْكَثرَ  َكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ { :  كقوله. محمد يا }  قُوَّ
 .كثيرة ذلك في واآليات] 82:  غافر[

لِينَ  َمَثلُ  َوَمَضى{ :  وقوله :  أي ، عبرتھم:  غيرھما وقال. وبتھمعق:  قتادة وقال. سنتھم:  مجاھد قال}  األوَّ
 َسلًَفا َفَجَعْلَناُھمْ { :  السورة ھذه آخر في كقوله ، أصابھم ما يصيبھم أن المكذبين من بعدھم لمن عبرة جعلناھم
ِ  ُسنَّتَ { :  وكقوله]. 56:  الزخرف[}  لآِلِخِرينَ  َوَمَثال  َوَلنْ { :  وقال ]85:  غافر[}  ِعَباِدهِ  فِي َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَّ

 ].62:  األحزاب[}  َتْبِديال هللاَِّ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ 

َمَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ {   َوَجَعلَ  َمْھًدا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي) 9( اْلَعلِيمُ  اْلَعِزيزُ  َخلََقُھنَّ  لََيقُولُنَّ  َواألْرضَ  السَّ
 }) 10( َتْھَتُدونَ  مْ لََعلَّكُ  ُسُبال فِيَھا لَُكمْ 

__________ 

 ".أول: " ت في) 1(

 ".الذكر وإلى الخير إلى: " أ ، م ، ت في) 2(

 ".يأمر: " م ، ت في) 3(

لَ  َوالَِّذي َماءِ  ِمنَ  َنزَّ  لَُكمْ  َوَجَعلَ  ُكلََّھا جَ اأْلَْزَوا َخلَقَ  َوالَِّذي) 11( ُتْخَرُجونَ  َكَذلِكَ  َمْيًتا َبْلَدةً  ِبهِ  َفأَْنَشْرَنا ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ
 ُسْبَحانَ  َوَتقُولُوا َعلَْيهِ  اْسَتَوْيُتمْ  إَِذا َربُِّكمْ  ِنْعَمةَ  َتْذُكُروا ُثمَّ  ُظُھوِرهِ  َعلَى لَِتْسَتُووا) 12( َتْرَكُبونَ  َما َواأْلَْنَعامِ  اْلفُْلكِ  ِمنَ 
رَ  الَِّذي ا َوَما َھَذا لََنا َسخَّ ا) 13( ُمْقِرِنينَ  لَهُ  ُكنَّ َنا إِلَى َوإِنَّ  ) 14( لَُمْنَقلُِبونَ  َربِّ

َماءِ  ِمنَ  نزلَ  َوالَِّذي{   َوَجَعلَ  ُكلََّھا األْزَواجَ  َخلَقَ  َوالَِّذي) 11( ُتْخَرُجونَ  َكَذلِكَ  َمْيًتا َبْلَدةً  ِبهِ  َفأَْنَشْرَنا ِبَقَدرٍ  َماءً  السَّ
 َوَتقُولُوا َعلَْيهِ  اْسَتَوْيُتمْ  إَِذا َربُِّكمْ  ِنْعَمةَ  َتْذُكُروا ُثمَّ  ُظُھوِرهِ  َعلَى لَِتْسَتُووا) 12( َتْرَكُبونَ  َما َواألْنَعامِ  اْلفُْلكِ  ِمنَ  لَُكمْ 

رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ  ا َوَما َھَذا لََنا َسخَّ ا) 13( ُمْقِرِنينَ  لَهُ  ُكنَّ َنا إِلَى َوإِنَّ  }) 14( لَُمْنَقلُِبونَ  َربِّ

َمَواتِ  َخلَقَ  َمنْ { :  غيره معه العابدين با المشركين ھؤالء - محمد اي - سألت ولئن:  تعالى يقول  َواألْرضَ  السَّ
 مع وھم ، له شريك ال وحده) 1] (تعالى[ هللا ھو لذلك الخالق بأن ليعترفن:  أي}  اْلَعلِيمُ  اْلَعِزيزُ  َخلََقُھنَّ  لََيقُولُنَّ 
 .واألنداد األصنام من غيره معه يعبدون ھذا

 وينامون ويقومون عليھا يسيرون ، ثابتة قراًرا فراًشا:  أي}  َمْھًدا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي{ :  لقا ثم
 فِيَھا لَُكمْ  َوَجَعلَ {  ، ھكذا وال ھكذا تميد لئال بالجبال أرساھا لكنه ، الماء تيار على مخلوقة أنھا مع وينصرفون،

 ، قطر إلى وقطر ، بلد إلى بلد من سيركم في:  أي}  َتْھَتُدونَ  لََعلَُّكمْ {  واألودية الجبال بين طرقا:  أي}  ُسُبال
 .إقليم إلى وإقليم
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__________ 

 .أ من زيادة) 1(

َماءِ  ِمنَ  نزلَ  َوالَِّذي{  . وألنعامكم ألنفسكم ، وشربكم وثماركم) 1( لزروعكم الكفاية بحسب:  أي}  بَِقَدرٍ  َماءً  السَّ
 .بھيج زوج كل من وأنبتت ، وربت اھتزت الماء جاءھا فلما ، ميتة أرضا:  أي}  َمْيًتا َبْلَدةً  ِبهِ  اَفأَْنَشْرنَ { :  وقوله

 } ُتْخَرُجونَ  َكَذلِكَ { :  فقال ، موتھا بعد المعاد يوم األجساد إحياء على األرض بإحياء نبه ثم

 وثمار وزروع نبات من ، األصناف سائر من رضاأل تنبت مما:  أي}  ُكلََّھا األْزَواجَ  َخلَقَ  َوالَِّذي{ :  قال ثم
:  أي}  اْلفُْلكِ  ِمنَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ {  ، وأصنافھا أجناسھا اختالف على الحيوانات من) 2] (أي[ ذلك وغير ، وأزاھير
 كموركوب ألبانھا وشربكم ، لحومھا ألكلكم ويسرھا وسخرھا لكم ذللھا:  أي}  َتْرَكُبونَ  َما َواألْنَعامِ {  السفن

:  أي}  ُظُھوِرهِ  َعلَى{  مرتفقين متمكنين) 4( لتستووا:  أي) 3(}  ُظُھوِرهِ  َعلَى لَِتْسَتُووا{ :  قال ولھذا ؛ ظھورھا
 يالَّذِ  ُسْبَحانَ  َوَتقُولُوا َعلَْيهِ  اْسَتَوْيُتمْ  إَِذا{  لكم سخر فيما:  أي}  َربُِّكمْ  ِنْعَمةَ  َتْذُكُروا ُثمَّ {  ، الجنس ھذا ظھور على
رَ  ا َوَما َھَذا لََنا َسخَّ  .عليه قدرنا ما ھذا لنا هللا) 5( تسخير ولوال. مقاومين:  أي}  ُمْقِرنِينَ  لَهُ  ُكنَّ

 )7. (مطيقين:  أي}  مقرنين{ :  زيد وابن والسدي ، وقتادة ،) 6( عباس ابن قال

ا{  َنا إِلَى َوإِنَّ  الدنيا بسير التنبيه باب من وھذا. األكبر سيرنا وإليه ، تنامما بعد إليه لصائرون:  أي}  لَُمْنَقلُِبونَ  َربِّ
ُدوا{ :  قوله في األخروي) 8] (الزاد[ على الدنيوي بالزاد نبه كما ، اآلخرة سير على ادِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ  الزَّ

ْقَوى ْقَوى َولَِباسُ  َوِريًشا{ :  تعالى قوله في األخروي على الدنيوي وباللباس] 197:  البقرة[}  التَّ  َخْيرٌ  َذلِكَ  التَّ
 ].26:  األعراف[} ]  هللاَِّ  آَياتِ  ِمنْ  َذلِكَ [

 :  الدابة ركوب عند الواردة األحاديث ذكر

 :  عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي المؤمنين أمير حديث

 عليا رأيت:  قال ربيعة بن علي عن ، إسحاق أبي عن ، هللا عبد بن شريك حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
كاب في رجله وضع فلما ، بدابة) 9( أتى ، عنه هللا رضي ،  الحمد:  قال عليھا استوى فلما. هللا باسم:  قال الرِّ

رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ {  ،  ا َوَما َھَذا لََنا َسخَّ ا. ُمْقِرنِينَ  لَهُ  ُكنَّ َنا إِلَى َوإِنَّ  ثم ، ثالثا وكبر ، ثالثا هللا حمد ثم}  لَُمْنَقلُِبونَ  َربِّ
 يا) 10( ضحكت شيء أي من:  له فقلت ضحك ثم. لي فاغفر نفسي ظلمت قد ، أنت إال إله ال ، سبحانك:  قال
 مم:  فقلت. ضحك ثم ،) 11( صنعت كما صنع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيتُ :  فقال ؟ المؤمنين أمير

 ال أنه عبدي علم:  ويقول. لي اغفر رب:  قال إذا عبده من) 12( الرب يعجب: " فقال ؟ هللا رسول يا ضحكت
 ".غيري الذنوب يغفر

__________ 

 ".لزرعكم: " م ، ت في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".ظھره: " ت في) 3(

 ".لتستقروا: " أ في) 4(

 ".يسخر ما ولوال: " م في) 5(

 ".عياض: " أ في) 6(

 ".مطيعين: " أ في) 7(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 8(
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 ".أتى أنه: " ت في) 9(

 ".ضحكت مم: " م ، ت في) 10(

 ".فعلت ما مثل فعل: " أ ، م ، ت في) 11(

 ".وجل عز الرب: " م ، ت في) 12(

 أبي عن -  ومنصور:  النسائي زاد - األحوص أبي حديث من ، والنسائي ، والترمذي ، داود أبو رواه وھكذا
ِبيعي إسحاق  .صحيح حسن:  الترمذي وقال). 2) (1( به ، الوالبي األسدي ربيعة بن علي عن ، السَّ

ِبيعي إسحاق ألبي قلت:  شعبة عن ، َمْھِديّ  بن الرحمن عبد قال وقد  من:  قال ؟ الحديث ھذا سمعت ممن:  السَّ
 ورواه. ربيعة بن علي من سمعه رجل من:  فقال ؟ سمعته ممن:  فقلت خباب بن يونس فلقيت. خباب بن يونس
 )3. (به ، الوالبي ربيعة بن علي عن ، األسدي عقبة بن شقيق عن ، خباب بن يونس عن بعضھم

 :  عنھما هللا رضي ، عباس بن هللا عبد حديث

 بن هللا عبد عن ، طلحة أبي بن علي عن ، هللا عبد بن بكر أبو حدثنا ، المغيرة أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 عليه هللا صلى هللا رسول كّبر عليھا استوى فلما ، دابته على أردفه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عباس
 امرئ من ما: " فقال عليه أقبل ثم ، فضحك عليه استلقى ثم. واحدة هللا وھلل ، ثالثا) 4( وحمد ، ثالثا وسلم
 به تفرد". كإلي ضحكت كما إليه فضحك ، عليه ، وجل عز ، هللا أقبل إال ، صنعت كما فيصنع دابة يركب مسلم
 )5. (أحمد

 :  عنھما هللا رضي ، عمر بن هللا عبد حديث

 عن ، البارقي هللا عبد بن علي عن ، الزبير أبي عن ، سلمة بن حماد حدثنا كامل أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
:  قال ثم ، ثالثا كبر راحلته ركب إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن ؛ عنھما هللا رضي ، عمر بن هللا عبد

رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ { ا َوَما َھَذا لََنا َسخَّ ا. ُمْقِرنِينَ  لَهُ  ُكنَّ َنا إِلَى َوإِنَّ  سفري في أسألك إني اللھم: " يقول ثم. } لَُمْنَقلُِبونَ  َربِّ
 في بالصاح أنت ، اللھم. البعيد لنا واطو السفر علينا ھون ، اللھم. ترضى ما العمل ومن ، والتقوى البر ھذا

 آيبون: " قال أھله إلى رجع إذا وكان". أھلنا في واخلفنا ، سفرنا في اصحبنا ، اللھم. األھل في والخليفة ، السفر
 ".حامدون لربنا ، عابدون ، هللا شاء إن تائبون

 كالھما ، سلمة بن حماد حديث من والترمذي ، جريج ابن حديث من ، والنسائي داود وأبو مسلم رواه وھكذا
 )6. (به ، الزبير بيأ عن

 :  آخر حديث

__________ 

 ".والنسائي والترمذي داود وأبو أحمد اإلمام رواه: " ت في) 1(

 ).8800( برقم الكبري السنن في والنسائي) 3446( برقم الترمذي وسنن) 2602( برقم داود أبي وسنن) 1/97( المسند) 2(

 ).7/436( للمزي األشراف تحفة) 3(

 ".ثالثا هللا وحمد":  أ ، ت في) 4(

 ".ضعيف وھو مريم أبي بن بكر أبو فيه) : "10/131( المجمع في الھيثمي قال) 2/330( المسند) 5(

 ).3447( برقم الترمذي وسنن) 10382( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2599( برقم داود أبي وسنن) 1342( برقم مسلم وصحيح) 2/144( المسند) 6(

ا اتََّخذَ  أَمِ ) 15( ُمِبينٌ  لََكفُورٌ  اإْلِْنَسانَ  إِنَّ  ُجْزًءا ِعَباِدهِ  نْ مِ  لَهُ  َوَجَعلُوا  َوإَِذا) 16( ِباْلَبِنينَ  َوأَْصَفاُكمْ  َبَناتٍ  َيْخلُقُ  ِممَّ
ْحَمنِ  َضَربَ  ِبَما أََحُدُھمْ  ُبشِّرَ  ا َوْجُھهُ  َظلَّ  َمَثاًل  لِلرَّ ُ ُيَنشَّ  أََوَمنْ ) 17( َكِظيمٌ  َوُھوَ  ُمْسَوّدً  اْلِخَصامِ  فِي َوُھوَ  اْلِحْلَيةِ  فِي أ



99 

 

ْحَمنِ  ِعَبادُ  ُھمْ  الَِّذينَ  اْلَماَلِئَكةَ  َوَجَعلُوا) 18( ُمبِينٍ  َغْيرُ  ) 19( َوُيْسأَلُونَ  َشَھاَدُتُھمْ  َسُتْكَتبُ  َخْلَقُھمْ  أََشِھُدوا إَِناًثا الرَّ
ْحَمنُ  َشاءَ  لَوْ  َوَقالُوا  ) 20( َيْخُرُصونَ  إاِلَّ  ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  مْ لَھُ  َما َعَبْدَناُھمْ  َما الرَّ

 الحكم بن عمروعن  ، إبراھيم بن محمد عن ، إسحاق بن محمد حدثنا ، عبيد بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 الصدقة إبل من إبل على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حملنا:  قال الخزاعي الس أبي عن ،) 1( ثوبان بن
 ، شيطان ذروته في إال بعير من ما: " فقال! ھذه تحملنا أن) 2( نرى ما ، هللا رسول يا:  فقلنا. الحج إلى

 )4". (وجل عز هللا يحمل فإنما ، ألنفسكم امتھنوھا ثم ،) 3( آمركم كما ركبتموھا إذا عليھا هللا اسم فاذكروا

 .َخلَف بن األسود بن محمد:  اسمه الس أبو

 :  ناهمع في آخر حديث

 أخبرنا - المبارك ابن يعني - هللا عبد أخبرنا ، إسحاق بن وعلي) ح(هللا عبد أخبرنا ، َعتَّاب حدثنا:  أحمد قال
:  يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  يقول أباه سمع أنه ؛ حمزة بن محمد أخبرني ، زيد بن أسامة

 )5". (حاجاتكم عن تقصروا ال ثم ، وجل عز ، هللا فسموا ركبتموھا فإن ، شيطان بعير كل ظھر على"

ا اتََّخذَ  أَمِ ) 15( ُمِبينٌ  لََكفُورٌ  اإلْنَسانَ  إِنَّ  ُجْزًءا ِعَباِدهِ  ِمنْ  لَهُ  َوَجَعلُوا{   َوإَِذا) 16( ِباْلَبِنينَ  َوأَْصَفاُكمْ  َبَناتٍ  َيْخلُقُ  ِممَّ
ْحَمنِ  َضَربَ  ِبَما أََحُدُھمْ  ُبشِّرَ  ا َوْجُھهُ  َظلَّ  َمَثال لِلرَّ ُ  أََوَمنْ ) 17( َكِظيمٌ  َوُھوَ  ُمْسَوّدً أ  اْلِخَصامِ  فِي َوُھوَ  اْلِحْلَيةِ  فِي ُيَنشَّ
ْحَمنِ  ِعَبادُ  ُھمْ  الَِّذينَ  اْلَمالِئَكةَ  َوَجَعلُوا) 18( ُمبِينٍ  َغْيرُ  ) 19( َوُيْسأَلُونَ  َشَھاَدُتُھمْ  َسُتْكَتبُ  َخْلَقُھمْ  أََشِھُدوا إَِناًثا الرَّ
ْحَمنُ  َشاءَ  لَوْ  َوَقالُوا  }) 20( َيْخُرُصونَ  إاِل ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  لَُھمْ  َما َعَبْدَناُھمْ  َما الرَّ

 ذكر كما ،  وبعضھا لطواغيتھم األنعام بعض جعلھم في وكذبوه افتروه فيما المشركين عن مخبرا تعالى يقول
َِّ  َوَجَعلُوا{ :  قوله في ،" األنعام" سورة في عنھم هللا ا ِ َِّ  َھَذا َفَقالُوا َنِصيًبا َواألْنَعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممَّ  ِبَزْعِمِھمْ  ِ

ِ  إِلَى َيِصلُ  َفال لُِشَرَكائِِھمْ  َكانَ  َفَما لُِشَرَكاِئَنا َوَھَذا َِّ  َكانَ  َوَما هللاَّ }  ُكُمونَ َيحْ  َما َساءَ  ُشَرَكاِئِھمْ  إِلَى َيِصلُ  َفُھوَ  ِ
ھما والبنين البنات) 6( قسمي من له جعلوا وكذلك]. 136:  األنعام[ : تعالى قال كما ، البنات وھو وأردأھما أخسَّ

َكرُ  أَلَُكمُ {   اُجْزءً  ِعَباِدهِ  ِمنْ  لَهُ  َوَجَعلُوا{ :  ھاھنا وقال]. 22 ، 21:  النجم[}  ِضيَزى قِْسَمةٌ  إًِذا ِتْلكَ . األْنَثى َولَهُ  الذَّ
 } ُمِبينٌ  لََكفُورٌ  اإلْنَسانَ  إِنَّ 

ا اتََّخذَ  أَمِ { :  قال ثم :  فقال اإلنكار تمام ذكر ثم. اإلنكار غاية عليھم إنكار وھذا}  ِباْلَبِنينَ  َوأَْصَفاُكمْ  َبَناتٍ  َيْخلُقُ  ِممَّ
ْحَمنِ  َضَربَ  ِبَما أََحُدُھمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا{  اُمسْ  َوْجُھهُ  َظلَّ  َمَثال لِلرَّ   جعلوه بما ھؤالء أحد بشر إذا:  أي}  َكِظيمٌ  َوُھوَ  َوّدً
  ، به بشر ما سوء من كآبة وتعلوه ، األنفة غاية ذلك من يأنف البنات من

__________ 

 ".بسنده أحمد اإلمام رواه: " ت في) 1(

 ".ترى ما: " م في) 2(

 ".أمرتم: " ت في) 3(

 .ثقات ورجاله) 4/221( المسند) 4(

 ".ثقة وھو حمزة بن محمد غير الصحيح رجال رجاله) : "10/131( المجمع في الھيثمي وقال) 3/494( مسندال) 5(

 ".قسم كل من: " ت في) 6(

 .؟ وجل عز هللا إلى وتنسبونه ، ذلك من أنتم تأنفون فكيف:  تعالى يقول ، ذلك من خجله من القوم من ويتوارى

ُ  أََوَمنْ { :  قال ثم أ  منذ الحلي بلبس نقصھا يكمل ناقصة المرأة:  أي}  ُمِبينٍ  َغْيرُ  اْلِخَصامِ  فِي َوُھوَ  ْلَيةِ اْلحِ  فِي ُيَنشَّ
 عز هللا جناب إلى ينسب ھكذا يكون َمنْ  أوَ  ، َعِييَّة عاجزة ھي بل ، لھا عبارة فال خاصمت وإذا ، طفلة تكون
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 بلبس وصورتھا ظاھرھا نقص فيكمل ، والمعنى الصورة في ، والباطن الظاھر ناقصة فاألنثى! ؟) 1( وجل
 :  العرب شعراء بعض قال كما ، نقص من فيھا ما ليجبر ، معناه في وما الحلي

را الُحْسن إذا ُحْسن من يتّممُ ... نقيصةٍ  من زيَنةٌ  إال الَحْلي َوَما  ...َقصَّ

ا را أن إلى َيْحَتجْ  لم ، كُحْسنك... موفَّرا الجمالُ  كان إَذا وأمَّ  ...يَزوَّ

 بعض قال كما ، ھمة وال لھا عبارة ال ، االنتصار عند االنتصار عن عاجزة ضعيفة فإنھا ، معناھا نقص ماوأ
 ".سرقة وبرھا ، بالبكاء نصرھا:  الولد بنعم ھي ما: " ببنت بشر وقد العرب

ْحَمنِ  ِعَبادُ  ُھمْ  الَِّذينَ  اْلَمالِئَكةَ  َوَجَعلُوا{ :  وقوله  ذلك، قولھم تعالى عليھم فأنكر ، ذلك فيھم دوااعتق:  أي}  إَِناًثا الرَّ
 عن}  ويسألون{  ، بذلك:  أي}  َشَھاَدُتُھمْ  َسُتْكَتبُ {  ، إناثا هللا خلقھم وقد شاھدوه:  أي}  َخْلَقُھمْ  أََشِھُدوا{ :  فقال
 .أكيد ووعيد ، شديد تھديد وھذا. القيامة يوم ذلك

ْحَمنُ  َشاءَ  لَوْ  َوَقالُوا{   على ھي التي ، األصنام ھذه عبادة وبين بيننا لحال هللا أراد لو:  أي}  َبْدَناُھمْ عَ  َما الرَّ
 :  الخطأ من كثيرة أنواع بين فجمعوا ، عليه يقررنا وھو بذلك عالم فإنه ، هللا بنات ھي التي المالئكة) 2( صور

 .كبيرا علوا ذلك عن وتنزه وتقدس تعالى ، ولدا  َجْعلُھم:  أحدھا

 .إناثا الرحمن عباد ھم الذين المالئكة فجعلوا ، البنين على البنات اصطفى أنه دعواھم:  الثاني

 واألھواء، اآلراء بمجرد بل ، وجل عز هللا من إذن وال ، برھان وال دليل بال ، كله ذلك مع لھم عبادتھم:  الثالث
 .الجھالء الجاھلية في والخبط ، واآلباء والكبراء لألسالف والتقليد

 االحتجاج ھذا في جھلوا وقد ،) 3] (بالشرع تكون إنما والحجة[ َقَدرا ذلك على بتقديرھم احتجاجھم:  رابعال
 وحده بعبادته يأمر الكتب وأنزل الرسل بعث منذ فإنه ، اإلنكار أشد عليھم ذلك أنكر قد تعالى فإنه ، كبيًرا جھال
ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َولََقدْ {  ،) 4] (تعالى[ قال ، سواه ما عبادة عن وينھى ، له شريك ال  هللاََّ  اُْعُبُدوا أَنِ  َرُسوال أُمَّ

اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ  الطَّ اللَةُ  َعلَْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  هللاَّ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا األْرِض  فِي َفِسيُروا الضَّ
ِبينَ  َعاقَِبةُ  ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  أََجَعْلَنا ُرُسلَِنا ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسأَلْ { :  تعالى وقال ،] 36:  لالنح[}  اْلُمَكذِّ  الرَّ
 ].45:  الزخرف[}  ُيْعَبُدونَ  آلَِھةً 

__________ 

 ".العظيم هللا: " أ ، م وفي ،" تعالى هللا: " ت في) 1(

 ".صورة: " أ في) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(

ا َقالُوا َبلْ ) 21( ُمْسَتْمِسُكونَ  ِبهِ  َفُھمْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ِكَتاًبا آََتْيَناُھمْ  أَمْ  ةٍ  َعلَى آََباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  ُمْھَتُدونَ  آََثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ
)22 ( 

 إِنْ {  به واحتجوا قالوه ما بصحة:  أي}  ِعْلمٍ  نْ مِ  ِبَذلِكَ  لَُھمْ  َما{ :  -  ھذه حجتھم ذكر أن بعد - اآلية ھذه في وقال
 .ويتقولون يكذبون:  أي}  َيْخُرُصونَ  إاِل ُھمْ 

 .ذلك على هللا قدرة يعلمون ما) 1( أي}  َيْخُرُصونَ  إاِل ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  بَِذلِكَ  لَُھمْ  َما{ :  قوله في مجاھد وقال

ا َقالُوا َبلْ ) 21( ُمْسَتْمِسُكونَ  بِهِ  َفُھمْ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ِكَتاًبا آَتْيَناُھمْ  أَمْ {  ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  ُمْھَتُدونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ
)22 ({ 
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__________ 

 ".يعني: " م ، ت في) 1(

ا وَھاُمْتَرفُ  َقالَ  إاِلَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ  ةٍ  َعلَى آََباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  ُمْقَتُدونَ  آََثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ
ا ِبأَْھَدى ِجْئُتُكمْ  أََولَوْ  َقالَ ) 23( ا َقالُوا آََباَءُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ  َفاْنُظرْ  ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا) 24( َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ
ِبينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  ْيفَ كَ   ) 25( اْلُمَكذِّ

ا ُمْتَرفُوَھا َقالَ  إاِل َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ {  ةٍ  َعَلى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  ُمْقَتُدونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ
ا ِبأَْھَدى ِجْئُتُكمْ  أََولَوْ  َقالَ ) 23( ا َقالُوا آَباَءُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ  َفاْنُظرْ  ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا) 24( َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ

ِبينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ   }) 25( اْلُمَكذِّ

} َقْبلِهِ  ِمنْ  ِكَتاًبا آَتْيَناُھمْ  مْ أَ { :  حجة وال دليل وال برھان بال هللا غير عبادتھم في المشركين على منكرا تعالى يقول
 أَنزْلَنا أَمْ { :  كقوله ، كذلك األمر ليس:  أي ، فيه ھم فيما:  أي}  ُمْسَتْمِسُكونَ  بِهِ  َفُھمْ {  ، شركھم قبل من:  أي

 .ذلك نيك لم:  أي] 35:  الروم[}  ُيْشِرُكونَ  ِبهِ  َكاُنوا ِبَما َيَتَكلَّمُ  َفُھوَ  ُسْلَطاًنا َعلَْيِھمْ 

ا َقالُوا َبلْ { :  قال ثم ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  فيه ھم فيما) 1( مستند لھم ليس:  أي}  ُمْھَتُدونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ
 َھِذهِ  إِنَّ { :  قوله وفي ، ھاھنا الدين بھا والمراد ، أمة على كانوا بأنھم ، واألجداد اآلباء تقليد سوى الشرك من

ُتُكمْ  ةً  أُمَّ  ].92:  األنبياء[}  َواِحَدةً  أُمَّ

ا{ :  وقولھم  .دليل بال منھم دعوى ،}  مھتدون{  ورائھم:  أي}  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ

 تشابھت ، للرسل المكذبة السالفة األمم من ونظراؤھم أشباھھم إليھا سبقھم قد ھؤالء مقالة أن تعالى بين ثم
 َبلْ  ِبهِ  أََتَواَصْوا َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َقالُوا إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ { :  التھممق مثل فقالوا قلوبھم،

 إاِل يرٍ َنذِ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  فِي َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ { :  ھاھنا قال وھكذا ،] 53 ، 52:  الذاريات[}  َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ 
ا ُمْتَرفُوَھا َقالَ  ةٍ  َعلَى آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  } ُمْقَتُدونَ  آَثاِرِھمْ  َعلَى َوإِنَّ

ا ِبأَْھَدى ِجْئُتُكمْ  أََولَوْ { :  المشركين لھؤالء محمد يا:  أي}  قل{ :  تعالى قال ثم ا َقالُوا آَباَءُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ  بَِما إِنَّ
 للحق ومكابرتھم قصدھم بسوء لذلك انقادوا لما ، به جئتھم ما صحة وتيقنوا علموا ولو:  أي}  َكافُِرونَ  ِبهِ  ِسْلُتمْ أُرْ 

 .وأھله

 ، قصصھم في تعالى فصله كما ، العذاب من بأنواع المكذبة األمم من:  أي}  ِمْنُھمْ  َفاْنَتَقْمَنا{ :  تعالى هللا قال
ِبينَ  اقَِبةُ عَ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ {  .؟ المؤمنين هللا نجى وكيف ، وھلكوا بادوا كيف:  أي ؟}  اْلُمَكذِّ

__________ 

 ".سند: " أ في) 1(

ا َبَراءٌ  إِنَِّني َوَقْوِمهِ  أِلَِبيهِ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ   َباقَِيةً  َكلَِمةً  َھاَوَجَعلَ ) 27( َسَيْھِدينِ  َفإِنَّهُ  َفَطَرِني الَِّذي إاِلَّ ) 26( َتْعُبُدونَ  ِممَّ
ا) 29( ُمِبينٌ  َوَرُسولٌ  اْلَحقُّ  َجاَءُھمُ  َحتَّى َوآََباَءُھمْ  َھُؤاَلءِ  َمتَّْعتُ  َبلْ ) 28( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  َعقِِبهِ  فِي  َجاَءُھمُ  َولَمَّ

ا ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا اْلَحقُّ  لَ  َلْواَل  َوَقالُوا) 30( َكافُِرونَ  ِبهِ  َوإِنَّ  أَُھمْ ) 31( َعِظيمٍ  اْلَقْرَيَتْينِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َعلَى اْلقُْرآَنُ  َھَذا ُنزِّ
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َمِعيَشَتُھمْ  َبْيَنُھمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ  َربِّكَ  َرْحَمةَ  َيْقِسُمونَ   َبْعُضُھمْ  لَِيتَِّخذَ  َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفْعَنا الدُّ
ا َخْيرٌ  َربِّكَ  َوَرْحَمةُ  اُسْخِريًّ  َبْعًضا ةً  النَّاسُ  َيُكونَ  أَنْ  َولَْواَل ) 32( َيْجَمُعونَ  ِممَّ ْحَمنِ  َيْكفُرُ  لَِمنْ  لََجَعْلَنا َواِحَدةً  أُمَّ  ِبالرَّ

ةٍ  ِمنْ  ُسقًُفا لُِبُيوِتِھمْ   ) 33( َيْظَھُرونَ  َعلَْيَھا َوَمَعاِرجَ  فِضَّ

ا َبَراءٌ  إِنَِّني َوَقْوِمهِ  ألِبيهِ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوإِذْ {   َكلَِمةً  َوَجَعلََھا) 27( َسَيْھِدينِ  َفإِنَّهُ  َفَطَرِني الَِّذي إاِل) 26( َتْعُبُدونَ  ِممَّ
ا) 29( ُمِبينٌ  َوَرُسولٌ  اْلَحقُّ  َجاَءُھمُ  َحتَّى َوآَباَءُھمْ  َھُؤالءِ  َمتَّْعتُ  َبلْ ) 28( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  َعقِِبهِ  فِي َباقَِيةً   َجاَءُھمُ  َولَمَّ
ا ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا اْلَحقُّ   أَُھمْ ) 31( َعِظيمٍ  اْلَقْرَيَتْينِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َعلَى اْلقُْرآنُ  َھَذا نزلَ  َلْوال َوَقالُوا) 30( َكافُِرونَ  ِبهِ  َوإِنَّ
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ْنَيا َحَياةِ الْ  فِي َمِعيَشَتُھمْ  َبْيَنُھمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ  َربِّكَ  َرْحَمةَ  َيْقِسُمونَ   َبْعُضُھمْ  لَِيتَِّخذَ  َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفْعَنا الدُّ
ا َخْيرٌ  َربِّكَ  َوَرْحَمةُ  ُسْخِرّيًا َبْعًضا ةً  النَّاسُ  َيُكونَ  أَنْ  َولَْوال) 32( َيْجَمُعونَ  ِممَّ ْحَمنِ  َيْكفُرُ  لَِمنْ  لََجَعْلَنا َواِحَدةً  أُمَّ  ِبالرَّ
ةٍ  ِمنْ  ُسقًُفا ِتِھمْ لُِبُيو ِكُئونَ  َعلَْيَھا َوُسُرًرا أَْبَواًبا َولُِبُيوِتِھمْ  }) 33( َيْظَھُرونَ  َعلَْيَھا َوَمَعاِرجَ  َفضَّ  َوإِنْ  َوُزْخُرًفا) 34( َيتَّ
ا َذلِكَ  ُكلُّ  ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  لَمَّ قِينَ  َربِّكَ  ِعْندَ  َواآْلَِخَرةُ  الدُّ  ) 35( لِْلُمتَّ

ِكُئونَ  َعلَْيَھا َوُسُرًرا أَْبَواًبا لُِبُيوِتِھمْ وَ {  ا َذلِكَ  ُكلُّ  َوإِنْ  َوُزْخُرًفا) 34( َيتَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  لَمَّ  َربِّكَ  ِعْندَ  َواآلِخَرةُ  الدُّ
قِينَ   }) 35( لِْلُمتَّ

 إليه تنتسب الذي ، األنبياء من بعده بعث من ووالد ، الحنفاء إمام وخليله ورسوله عبده عن مخبرا تعالى يقول
ا َبَراءٌ  إِنَّنِي{ :  فقال ، األوثان عبادتھم في وقومه أبيه من تبرأ أنه:  ومذھبھا نسبھا في قريش  إاِل. َتْعُبُدونَ  ِممَّ
 شريك ال وحده تعالى هللا عبادة وھي ، الكلمة ھذه:  أي}  َعقِِبهِ  فِي َباقَِيةً  َكلَِمةً  َوَجَعلََھا. َسَيْھِدينِ  َفإِنَّهُ  َفَطَرِني الَِّذي
 من هللا ھداه من فيھا به يقتدي ذريته في دائمة جعلھا:  أي" هللا إال إله ال" وھي ، األوثان من سواه ما وخلع ، له

 .إليھا:  أي}  َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ {  ، السالم عليه ، إبراھيم ذرية

 فِي َباقَِيةً  َكلَِمةً  َوَجَعلََھا{ :  تعالى قوله في) 1( وغيرھم ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، ومجاھد ، عكرمة وقال
 .عباس ابن عن نحوه وُروي. يقولھا من ذريته في يزال ال ، هللا إال إله ال:  يعني}  َعقِِبهِ 

 .الجماعة قاله ما إلى يرجع وھو. اإلسالم كلمة:  زيد ابن وقال

 ،)2( ضاللھم في العمر عليھم فتطاول:  أي}  وآباءھم{  ، المشركين:  يعني}  َھُؤالءِ  َمتَّْعتُ  َبلْ { :  تعالى قال ثم
 .والنذارة الرسالة بين:  أي}  ُمِبينٌ  َوَرُسولٌ  اْلَحقُّ  َجاَءُھمُ  َحتَّى{ 

ا{  ا ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا اْلَحقُّ  َجاَءُھمُ  َولَمَّ  كفرا والراح صدوربال) 3( ودفعوا وعاندوه كابروه:  أي}  َكافُِرونَ  ِبهِ  َوإِنَّ
 َعلَى اْلقُْرآنُ  َھَذا نزلَ  لَْوال{ :  وتقدس تعالى أنزله الذي على كالمعترضين) 4] (أي[}  وقالوا{  ، وبغيا وحسدا
 ؟ القريتين من أعينھم في كبير عظيم رجل على القرآن ھذا إنزال كان ھال:  أي}  َعِظيمٍ  اْلَقْرَيَتْينِ  ِمنَ  َرُجلٍ 
 .زيد وابن ، والسدي وقتادة ، القرظي كعب بن ومحمد ، وعكرمة ، عباس ابن قاله .والطائف مكة يعنون

__________ 

 ".وغيرھما: " ت في) 1(

 ".ضاللتھم: " م في) 2(

 ".ودفعوه: " أ في) 3(

 .م ، ت من زيادة) 4(

 .الثقفي مسعود بن وعروة ، المغيرة بن الوليد بذلك أرادوا أنھم) : 1( منھم واحد غير ذكر وقد

 .الثقفي عمرو بن ومسعود ، المغيرة بن الوليد يعنون:  والسدي ، والضحاك ، أسلم بن زيد عن مالك وقال

 عمرو بن وحبيب ، المغيرة بن الوليد يعنون أنھم:  أيضا وعنه. الثقفي مسعود بن عمرو بن عمير:  مجاھد وعن
 .الثقفي عمير بن

 .بالطائف ليل يا عبد وابن ، بمكة ربيعة بن عتبة يعنون:  مجاھد وعن

 .الثقفي عمير بن عمرو بن وكنانة ، المغيرة بن الوليد) 2] (بذلك[ عنوا:  السدي وقال

 .كان البلدتين أي من كبير رجل مرادھم أن:  والظاھر
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 بل ، إليھم مردودا األمر ليس:  أي ؟}  َربِّكَ  َرْحَمةَ  َيْقِسُمونَ  أَُھمْ { :  االعتراض ھذا في عليھم رادا تعالى هللا قال
 وأشرفھم ، ونفسا قلبا الخلق أزكى على إال ينزلھا ال فإنه ، رساالته يجعل حيث أعلم وهللا ، وجل عز ، هللا إلى
 .أصال وأطھرھم بيتا

 من ذلك وغير ، والفھوم والعقول واألرزاق األموال من أعطاھم فيما خلقه بين فاوت قد أنه مبينا تعالى قال ثم
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َمِعيَشَتُھمْ  َبْيَنُھمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ { :  فقال ، اطنةوالب الظاھرة القوى  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُھمْ  َوَرَفْعَنا الدُّ

 }َدَرَجاتٍ 

 إلى ھذا الحتياج ، األعمال في بعضا بعضھم) 3( ليسخر معناه:  قيل}  ُسْخِرّيًا َبْعًضا َبْعُضُھمْ  لَِيتَِّخذَ { :  وقوله
 .وغيره السدي قاله ، ھذا إلى ذاوھ ، ھذا

 .األول إلى راجع) 4( وھو. بعضا بعضھم ليملك:  والضحاك قتادة وقال

ا َخْيرٌ  َربِّكَ  َوَرْحَمتُ { :  قال ثم  ومتاع األموال من بأيديھم مما لھم خير بخلقه هللا رحمة:  أي}  َيْجَمُعونَ  ِممَّ
 .الدنيا الحياة

ةً  النَّاسُ  َيُكونَ  أَنْ  َولَْوال{ :  تعالى قال ثم  المال إعطاءنا أن الجھلة الناس من كثير يعتقد أن لوال:  أي}  َواِحَدةً  أُمَّ
 ، والحسن ، عباس ابن قول معنى ھذا -  المال ألجل الكفر على فيجتمعوا ، أعطيناه لمن محبتنا على دليل

ْحمَ  َيْكفُرُ  لَِمنْ  لََجَعْلَنا{  -  وغيرھم ، والسدي وقتادة، ةٍ  ِمنْ  ُسقًُفا لُِبُيوِتِھمْ  نِ ِبالرَّ ) 5(} ] َيْظَھُرونَ  َعلَْيَھا[ َوَمَعاِرجَ  َفضَّ
 َعلَْيَھا{  -  وغيرھم ، زيد وابن:  والسدي ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله - فضة من ودرجا ساللم:  أي

 .يصعدون:  أي ،}  َيْظَھُرونَ 

ِكُئونَ  َعلَْيَھا َوُسُرًرا{  أبوابھم على أغالقا:  أي) 6(}  أَْبَواًبا َولُِبُيوِتِھمْ {   ، فضة يكون ذلك جميع:  أي ،}  َيتَّ
 )7. (زيد وابن ، والسدي ، وقتادة ، عباس ابن قاله. وذھبا:  أي ،}  وزخرفا{

__________ 

 ".وقتادة منھم: " أ ، م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".لتسخير: " أ في) 3(

 ".وھذا: " أ ، ت في) 4(

 .ت من ادةزي) 5(

 ).وسررا أبوابا: ( ت في) 6(

 ".وغيرھم عباس ابن: " ت في) 7(

ا َذلِكَ  ُكلُّ  َوإِنْ { :  قال ثم ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  لَمَّ ] تعالى[ هللا عند الحقيرة الزائلة الفانية الدنيا من ذلك إنما:  أي}  الدُّ
 هللا عند لھم وليس اآلخرة ليوافوا ، ومشارب مآكل الدنيا في يعملونھا التي بحسناتھم لھم) 2( يعجل:  أي) 1(

 عند تزن الدنيا أن لو: " آخر حديث في ورد) 4] (وقد). [3( الصحيح الحديث به ورد كما ، بھا يجزيھم حسنة
 حازم، أبى عن ، منظور بن زكريا رواية من البغوي أسنده ،" ماء شربة كافرا منھا سقى ما ، بعوضة جناح هللا
 عن ، صالح بن زمعة طريق من الطبراني ورواه) 5( فذكره وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، سعد بن سھل عن
 كافرا أعطى ما ، بعوضة جناح الدنيا عدلت لو: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن سعد بن سھل عن حازم أبي
 )6". (شيئا منھا

قِينَ  َربِّكَ  ِعْندَ  َواآلِخَرةُ { :  قال ثم  قال لما ولھذا غيرھم) 7] (أحد[ فيھا:  يشاركھم ال خاصة لھم ھي : أي}  لِْلُمتَّ
 فرآه ، نسائه من آلى لما المشربه تلك في إليه صعد حين وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول الخطاب بن عمر
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 وقيصر كسرى ھذا هللا رسول يا:  وقال بالبكاء عيناه فابتدرت) 9( بجنبه أثر قد حصير رمال على) 8] (عمر[
) 10( في أوَ : " وقال فجلس متكئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان. خلقه من هللا صفوة وأنت فيه ھما يماف

 ترضى أما: " رواية وفي" الدنيا حياتھم في طيباتھم لھم عجلت قوم أولئك: " قال ثم" ؟ الخطاب ابن يا أنت شك
 )11" (؟ اآلخرة ولنا الدنيا لھم تكون أن

 ، والفضة الذھب آنية في تشربوا ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  وغيرھما ضاأي الصحيحين وفي
 كما ، لحقارتھا الدنيا في تعالى هللا خولھم وإنما". اآلخرة في ولنا الدنيا في لھم فإنھا ، صحافھا في تأكلوا وال

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سعد بن سھل عن ، حازم أبي طريق من ، ماجه وابن الترمذي روى
 صحيح حسن:  الترمذي قال ،" أبدا ماء شربة كافرا منھا سقى ما ، بعوضة جناح هللا عند تزن الدنيا كانت لو"
)12.( 

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".يجعل: " ت في) 2(

 .عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من) 2808( برقم صحيحه في مسلم رواه) 3(

 .م من زيادة) 4(

 ).7/213( للبغوي التنزيل معالم) 5(

 .ضعيف وھو صالح بن زمعة إسناده وفي) 6/178( الكبير المعجم) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 .أ من زيادة) 8(

 ".بجلده: " أ ، م ، ت في) 9(

 ".أفي: " ت في) 10(

 .طه سورة من 131:  اآلية تفسير عند الحديث ھذا تخريج انظر) 11(

 ).4110( برقم ماجه ابن وسنن) 2320( برقم الترمذي ننس) 12(

ْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ  َيْعشُ  َوَمنْ  ُھمْ ) 36( َقِرينٌ  لَهُ  َفُھوَ  َشْيَطاًنا لَهُ  ُنَقيِّضْ  الرَّ وَنُھمْ  َوإِنَّ ِبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  السَّ  أَنَّ
 إِذْ  اْلَيْومَ  َيْنَفَعُكمُ  َولَنْ ) 38( اْلَقِرينُ  َفِبْئسَ  اْلَمْشِرَقْينِ  ُبْعدَ  َوَبْيَنكَ  َبْينِي لَْيتَ  َيا َقالَ  َجاَءَنا إَِذا َحتَّى) 37( ُمْھَتُدونَ 

ُكمْ  َظلَْمُتمْ  مَّ  ُتْسِمعُ  أََفأَْنتَ ) 39( ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعَذابِ  فِي أَنَّ افَ ) 40( ُمِبينٍ  َضاَللٍ  فِي َكانَ  َوَمنْ  اْلُعْميَ  َتْھِدي أَوْ  الصُّ  إِمَّ
ا ِبكَ  َنْذَھَبنَّ  ا َوَعْدَناُھمْ  الَِّذي ُنِرَينَّكَ  أَوْ ) 41( ُمْنَتقُِمونَ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّ  أُوِحيَ  ِبالَِّذي َفاْسَتْمِسكْ ) 42( ُمْقَتِدُرونَ  َعلَْيِھمْ  َفإِنَّ
 ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسأَلْ ) 44( ُتْسأَلُونَ  َوَسْوفَ  َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ ) 43( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى إِنَّكَ  إِلَْيكَ 
ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  أََجَعْلَنا ُرُسلَِنا  ) 45( ُيْعَبُدونَ  آَلَِھةً  الرَّ

ْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ  َيْعشُ  َوَمنْ {  ُھمْ ) 36( َقِرينٌ  لَهُ  َفُھوَ  َشْيَطاًنا لَهُ  ُنَقيِّضْ  الرَّ ِبيلِ  َعنِ  وَنُھمْ لََيُصدُّ  َوإِنَّ  أَنَُّھمْ  َوَيْحَسُبونَ  السَّ
 إِذْ  اْلَيْومَ  َيْنَفَعُكمُ  َولَنْ ) 38( اْلَقِرينُ  َفِبْئسَ  اْلَمْشِرَقْينِ  ُبْعدَ  َوَبْيَنكَ  َبْينِي لَْيتَ  َيا َقالَ  َجاَءَنا إَِذا َحتَّى) 37( ُمْھَتُدونَ 

ُكمْ  َظلَْمُتمْ  مَّ  ُتْسِمعُ  أََفأَْنتَ ) 39( ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعَذابِ  فِي أَنَّ ا) 40( ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي َكانَ  َوَمنْ  اْلُعْميَ  َتْھِدي أَوْ  الصُّ  َفإِمَّ
ا ِبكَ  َنْذَھَبنَّ  ا َوَعْدَناُھمْ  الَِّذي ُنِرَينَّكَ  أَوْ ) 41( ُمْنَتقُِمونَ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّ  أُوِحيَ  ِذيِبالَّ  َفاْسَتْمِسكْ ) 42( ُمْقَتِدُرونَ  َعلَْيِھمْ  َفإِنَّ
 ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسأَلْ ) 44( ُتْسأَلُونَ  َوَسْوفَ  َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ ) 43( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى إِنَّكَ  إِلَْيكَ 
ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  أََجَعْلَنا ُرُسلَِنا  }) 45( ُيْعَبُدونَ  آلَِھةً  الرَّ

ْحَمنِ  ِذْكرِ  َعنْ {  ، ويعرض ويتغافل يتعامى:  أي}  َيْعشُ  َوَمنْ { :  تعالى يقول  ضعف:  العين في والعشا}  الرَّ
ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ { :  كقوله}  َقِرينٌ  لَهُ  َفُھوَ  َشْيَطاًنا لَهُ  ُنَقيِّضْ {  ، البصيرة عشا:  ھاھنا والمراد. بصرھا  ِمنْ  الرَّ
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 ،] 115:  النساء[}  َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  َوُنْصلِهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغْيرَ  َوَيتَِّبعْ  ىاْلُھدَ  لَهُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ 
ا{ :  وكقوله ُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ ُنوا قَُرَناءَ  لَُھمْ  َوَقيَّْضَنا{ :  وكقوله ،] 5:  الصف[}  قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َما لَُھمْ  َفَزيَّ
ُھمْ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َوَحقَّ  َخْلَفُھمْ  َوَما  ؛] 25:  فصلت[}  َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ
ُھمْ { :  ھاھنا قال ولھذا وَنُھمْ  َوإِنَّ ِبيلِ  َعنِ  لََيُصدُّ ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  السَّ  تغافل الذي ھذا:  أي}  َجاَءَنا إَِذا َحتَّى. ُمْھَتُدونَ  أَنَّ
 يتبرم القيامة يوم هللا وافى فإذا. الجحيم صراط إلى ويھديه ، يضله من الشياطين من له نقيض الھدى عن

 في لي كنت القرين فبئس:  أي[}  اْلَقِرينُ  َفِبْئسَ  اْلَمْشِرَقْينِ  ُبْعدَ  َوَبْيَنكَ  َبْيِني لَْيتَ  َيا َقالَ {  ، به وكل الذي بالشيطان
 .والمقارن القرين:  يعني" جاءانا إذا حتى: " بعضھم وقرأ) 1] (الدنيا

 َسَفع القيامة يوم قبره من بعث إذا الكافر أن بلغنا:  قال الُجَريري سعيد عن ، معمر أخبرنا:  الرزاق عبد قال
 ُبْعدَ  َوَبْيَنكَ  َبْيِني لَْيتَ  َيا{ :  يقول حين فذلك ، النار إلى عالىت هللا يصيرھما حتى ، يفارقه فلم شيطان بيده

 )2(}  اْلَقِرينُ  َفِبْئسَ  اْلَمْشِرَقْينِ 

 ، القمران) 4( يقال كما ، تغليبا ھاھنا استعمل وإنما. والمغرب المشرق بين ما ھو) 3( ھنا بالمشرقين والمراد
 .وغيره جرير ابن الهق). 5] (والعسران[ ، واألبوان ، والعمران

 تبكي الخنساء قالت كما ، مصيبته في شاركه لمن تسلية به يحصل الدنيا في المصيبة في االشتراك كان ولما[
 :  أخاھا

 ...َنْفسي لقتلتُ  َقْتالھم َعلَى... َحْولي الباكين كثرةُ  ولَْوال

 ...بالتأسِّي عنه النفسَ  أَُسلِّي... ولكن أخي مثلَ  َيْبُكون وما

 )6]. (تخفيف وال وتسلية تأسي بذلك لھم يحصل فال ، النار أھل بين بذلك هللا عقط

ُكمْ  َظلَْمُتمْ  إِذْ  اْلَيْومَ  َيْنَفَعُكمُ  َولَنْ { :  تعالى قال ثم  النار في اجتماعكم عنكم يغني ال:  أي}  ُمْشَتِرُكونَ  اْلَعَذابِ  فِي أَنَّ
 .األليم العذاب في واشتراككم

مَّ  ُتْسِمعُ  أَْنتَ أَفَ { :  وقوله  البالغ، عليك إنما ، إليك ذلك ليس:  أي}  ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي َكانَ  َوَمنْ  اْلُعْميَ  َتْھِدي أَوْ  الصُّ
 .ذلك في) 7( العدل الحكم وھو ، يشاء من ويضل ، يشاء من يھدي هللا ولكن ، ھداھم عليك وليس

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ).2/161( الرزاق عبد تفسير) 2(

 ".ھاھنا: " أ ، م ، ت في) 3(

 ".قيل: " م ، ت في) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 .أ ، ت من زيادة) 6(

 ".العادل الحاكم: " أ ، م ، ت في) 7(

ا{ :  قال ثم ا ِبكَ  َنْذَھَبنَّ  َفإِمَّ ) 1( أَوْ {  ، أنت ذھبت ولو ، ونعاقبھم منھم ننتقم أن بد ال:  أي}  ُمْنَتقُِمونَ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّ
ا َوَعْدَناُھمْ  الَِّذي ُنِرَينَّكَ   حتى رسوله هللا يقبض ولم. ھذا وعلى ھذا على قادرون نحن:  أي}  ُمْقَتِدُرونَ  َعلَْيِھمْ  َفإِنَّ
 ابن واختاره ، السدي قول معنى ھذا. صياصيھم تضمنته ما وملكه ، نواصيھم في وحكمه ، أعدائه من عينه أقر

 .جرير
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ا{ :  قتادة تال:  قال معمر عن ، ثور) 3( ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا) 2( جرير ابن وقال  ِبكَ  َنْذَھَبنَّ  َفإِمَّ
ا  عليه هللا صلى نبيه) 4( هللا ُيرِ  ولم ، النقمة وبقيت وسلم عليه هللا صلى النبي ذھب:  فقال}  ُمْنَتقُِمونَ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّ
 صلى نبيكم إال ، أمته في العقوبة) 6( ورأى إال قط نبي يكن ولم ، )5( مضى حتى ، يكرھه شيئا أمته في وسلم
 ُرِئي فما ، بعده من أمته يصيب ما أِريَ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن لنا وُذكر:  قال. وسلم عليه هللا

 )7. (وجل عز هللا قبضه حتى منبسطا ضاحكا

 .أيضا ذلك نحو الحسن عن جرير ابن روى ثم. نحوه قتادة عن ، عروبة أبي بن سعيد رواية من وذكر

 ذھبت فإذا ، ألصحابي أَمَنة وأنا ، ُتوَعدُ  ما السماء أتى النجوم ذھبت فإذا ، للسماء أمنة النجوم: " الحديث وفي
 )8". (يوعدون ما أصحابي أتى

 فإنه ، قلبك على المنزل بالقرآن خذ:  أي}  َتقِيمٍ ُمسْ  ِصَراطٍ  َعلَى إِنَّكَ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  ِبالَِّذي َفاْسَتْمِسكْ { :  تعالى قال ثم
 الدائم والخير ، النعيم جنات إلى الموصل ، المستقيم هللا صراط إلى المفضي الحق ھو إليه يھدي وما ، الحق ھو

 .المقيم

 ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله ، ولقومك لك) 9( لشرف معناه:  قيل}  َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ { :  قال ثم
 .سواه يحك ولم ، جرير ابن واختاره. زيد وابن ، والسدي

 صلى هللا رسول سمعت:  قال معاوية عن ، مطعم بن جبير بن محمد عن ، الزھري حديث ھاھنا البغوي وأورد
 رواه". الدين أقاموا ما وجھه على هللا أَكبَّه إال أحد فيه ينازعھم ال قريش في األمر ھذا إن: " يقول وسلم عليه هللا

 )10. (البخاري

 الناس أقوم يكونوا أن فينبغي ، له الناس أفھم فھم ، بلغتھم أنزل إنه حيث من لھم شرف أنه:  معناه) 11] (قيل[و
 شابھھم ومن ، األولين السابقين المھاجرين من الُخلَّص من وصفوتھم خيارھم كان وھكذا ، بمقتضاه وأعملھم به

 .وتابعھم

 ، سواھم من ينفي ال بالذكر وتخصيصھم ، ولقومك لك لتذكير:  أي}  َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ { :  معناه:  وقيل
}  ينَ األْقَربِ  َعِشيَرَتكَ  َوأَْنِذرْ { :  وكقوله ،] 10:  األنبياء[}  َتْعقِلُونَ  أََفال ِذْكُرُكمْ  فِيهِ  ِكَتاًبا إِلَْيُكمْ  أَنزْلَنا لََقدْ { :  كقوله

 ].214:  الشعراء[

__________ 

 .خطأ وھو" وإما: " أ ، ت في) 1(

 ".قال ھو وروى: " ت في) 2(

 ".أبو: " ت في) 3(

 ".تعالى هللا: " أ في) 4(

 ".قبض: " م ، ت في) 5(

 ".رأى وقد إال: " أ ، م ، ت في) 6(

 ).25/45( الطبري تفسير) 7(

 .عنه هللا رضي األشعري موسى أبي ديثح من) 2531( برقم صحيحه في مسلم رواه) 8(

 ".الشرف: " م في) 9(

 ).3500( برقم البخاري وصحيح) 7/215( للبغوي التنزيل معالم) 10(

 .م ، ت من زيادة) 11(
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افَ ) 46( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  َرُسولُ  إِنِّي َفَقالَ  َوَملَِئهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى ِبآََياِتَنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ   ِمْنَھا ُھمْ  إَِذا ِبآََياِتَنا َجاَءُھمْ  لَمَّ
 ) 47( َيْضَحُكونَ 

 .له واالستجابة به العمل في كنتم وكيف القرآن ھذا عن:  أي}  ُتْسأَلُونَ  َوَسْوفَ { 

ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  أََجَعْلَنا ُرُسلَِنا ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسأَلْ { :  وقوله  الرسل جميع:  أي ؟}  ُيْعَبُدونَ  آلَِھةً  الرَّ
:  كقوله ، واألنداد األصنام عبادة عن ونھوا ، له شريك ال وحده هللا عبادة من إليه الناس دعوت ما إلى دعوا

ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َولََقدْ { َ  اُْعُبُدوا أَنِ  َرُسوال أُمَّ اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا هللاَّ  هللا عبد قراءة في:  مجاھد قال]. 36:  النحل[}  الطَّ
. مسعود ابن عن ، والسدي والضحاك قتادة حكاه وھكذا". رسلنا قبلك إليھم أرسلنا الذين واسأل: " مسعود بن

 .أعلم وهللا ، تالوة ال تفسير كأنه وھذا

 ، ألولا جرير ابن واختار. له ُجِمعوا األنبياء فإن ، اإلسراء ليلة واسألھم:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 ).1] (أعلم وهللا[

ا) 46( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  َرُسولُ  إِنِّي َفَقالَ  َوَملَِئهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى ِبآَياِتَنا ُموَسى أَْرَسْلَنا َولََقدْ {   ِمْنَھا ُھمْ  إَِذا بِآَياِتَنا َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 }) 47( َيْضَحُكونَ 

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

َھا َيا َوَقالُوا) 48( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  ِباْلَعَذابِ  َوأََخْذَناُھمْ  أُْخِتَھا ِمنْ  أَْكَبرُ  ِھيَ  إاِلَّ  آََيةٍ  نْ مِ  ُنِريِھمْ  َوَما اِحرُ  أَيُّ  لََنا اْدعُ  السَّ
َنا ِعْنَدكَ  َعِھدَ  ِبَما َربَّكَ  ا) 49( لَُمْھَتُدونَ  إِنَّ  ) 50( َيْنُكُثونَ  مْ ھُ  إَِذا اْلَعَذابَ  َعْنُھمُ  َكَشْفَنا َفلَمَّ

َھا َيا َوَقالُوا) 48( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  ِباْلَعَذابِ  َوأََخْذَناُھمْ  أُْخِتَھا ِمنْ  أَْكَبرُ  ِھيَ  إاِل آَيةٍ  ِمنْ  ُنِريِھمْ  َوَما{  اِحرُ  أَيُّ  لََنا اْدعُ  السَّ
َنا ِعْنَدكَ  َعِھدَ  ِبَما َربَّكَ  ا) 49( لَُمْھَتُدونَ  إِنَّ  }) 50( َيْنُكُثونَ  ُھمْ  إَِذا اْلَعَذابَ  َعْنُھمُ  َشْفَناكَ  َفلَمَّ

 والوزراء األمراء من وملئه فرعون إلى ابتعثه أنه ، السالم عليه ، موسى ورسوله عبده عن مخبرا تعالى يقول
 عن ھاھموين ، له شريك ال وحده هللا عبادة إلى يدعوھم ، إسرائيل وبني القبط من ، والرعايا واألتباع ، والقادة
 والقمل والجراد الطوفان من معه أرسل وما ، وعصاه كيده ، عظاما آيات معه بعث وأنه ، سواه ما عبادة

 ، لھا واالنقياد اتباعھا عن استكبروا كله ھذا ومع ، والثمرات واألنفس الزروع نقص ومن ، والدم والضفادع
 ما ھذا ومع}  أُْختَِھا ِمنْ  أَْكَبرُ  ِھيَ  إاِل آَيةٍ  ِمنْ  يِھمْ ُنرِ  َوَما{ . بھا جاءھم ممن وضحكوا ، منھا وسخروا وكذبوھا
 عليه ، موسى إلى يضرعون اآليات ھذه من آية جاءتھم وكلما. وخبالھم وجھلھم ، وضاللھم غيھم عن رجعوا
َھا َيا{ :  بقولھم العبارة في له ويتلطفون ، السالم اِحرُ  أَيُّ  زمانھم علماء وكان .جرير ابن قاله ، العالم:  أي}  السَّ
 الحال ألن ؛ منھم االنتقاص سبيل على منھم ھذا فليس ، مذموما زمانھم في عندھم السحر يكن ولم. السحرة ھم
] السالم عليه[ موسى َيِعُدون مرة كل ففي ، زعمھم في تعظيم ھو وإنما ، ذلك تناسب ال إليه منھم ضرورة حال

 وھذا ، عليه عاھدوا ما ينكثون مرة كل وفي. إسرائيل بني معه ويرسلوا يؤمنوا أن ھذا عنھم كشف إن) 1(
وَفانَ  َعلَْيِھمُ  َفأَْرَسْلَنا{ ) 2] (تعالى[ كقوله َفاِدعَ  َواْلقُمَّلَ  َواْلَجَرادَ  الطُّ مَ  َوالضَّ  َوَكاُنوا َفاْسَتْكَبُروا ُمَفصَّالتٍ  آَياتٍ  َوالدَّ
ا. ُمْجِرِمينَ  َقْوًما ْجزُ  َعلَْيِھمُ  َوَقعَ  َولَمَّ ا َكَشْفتَ  لَِئنْ  ِعْنَدكَ  َعِھدَ  ِبَما َربَّكَ  لََنا اْدعُ ) 3( ُموَسى َيا َقالُوا الرِّ ْجزَ  َعنَّ  الرِّ

ا. إِْسَراِئيلَ  َبِني َمَعكَ  َولَُنْرِسلَنَّ  لَكَ  لَُنْؤِمَننَّ  ْجزَ  َعْنُھمُ  َكَشْفَنا َفلَمَّ :  األعراف[}  ُثونَ َيْنكُ  ُھمْ  إَِذا َبالُِغوهُ  ُھمْ  أََجلٍ  إِلَى الرِّ
133 - 135.[ 

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .خطأ وھو" الساحر أيھا يا: " م ، ت في) 3(
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 أَمْ ) 51( ُتْبِصُرونَ  أََفاَل  َتْحِتي ِمنْ  َتْجِري اأْلَْنَھارُ  َوَھِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  لِي أَلَْيسَ  َقْومِ  َيا َقالَ  َقْوِمهِ  فِي فِْرَعْونُ  َوَناَدى
 اْلَماَلِئَكةُ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ  َذَھبٍ  ِمنْ  أَْسِوَرةٌ  َعلَْيهِ  أُْلقِيَ  َفلَْواَل ) 52( ُيِبينُ  َيَكادُ  َواَل  َمِھينٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا ِمنْ  َخْيرٌ  أََنا

ُھمْ  َفأََطاُعوهُ  َقْوَمهُ  َفاْسَتَخفَّ ) 53( ُمْقَتِرِنينَ  ا) 54( َفاِسقِينَ  َقْوًما َكاُنوا إِنَّ  أَْجَمِعينَ  َفأَْغَرْقَناُھمْ  ِمْنُھمْ  اْنَتَقْمَنا آََسفُوَنا َفلَمَّ
 ) 56( لآِْلَِخِرينَ  َوَمَثاًل  َسلًَفا َفَجَعْلَناُھمْ ) 55(

 أَمْ ) 51( ُتْبِصُرونَ  أََفال َتْحِتي ِمنْ  َتْجِري األْنَھارُ  َوَھِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  لِي أَلَْيسَ  َقْومِ  َيا َقالَ  َقْوِمهِ  فِي فِْرَعْونُ  َوَناَدى{ 
 اْلَمالِئَكةُ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ  َذَھبٍ  ِمنْ  أَْسِوَرةٌ  َعلَْيهِ  أُْلقِيَ  َفلَْوال) 52( ُيِبينُ  َيَكادُ  َوال َمِھينٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا ِمنْ  َخْيرٌ  أََنا

ُھمْ  َفأََطاُعوهُ  َقْوَمهُ  َفاْسَتَخفَّ ) 53( ُمْقَتِرِنينَ  ا) 54( َفاِسقِينَ  ْوًماقَ  َكاُنوا إِنَّ  أَْجَمِعينَ  َفأَْغَرْقَناُھمْ  ِمْنُھمْ  اْنَتَقْمَنا آَسفُوَنا َفلَمَّ
 .}) 56( لآِلِخِرينَ  َوَمَثال َسلًَفا َفَجَعْلَناُھمْ ) 55(

 بملك مفتخرا متبجحا فيھم فنادى ، قومه جمع أنه:  وعناده وكفره وعتوه وتمرده فرعون عن مخبرا تعالى يقول
 جنان لھم كانت قد قتادة قال ،}  َتْحِتي ِمنْ  َتْجِري األْنَھارُ  َوَھِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  لِي أَلَْيسَ { :  فيھا صرفهوت مصر
) 1( وأتباعه وموسى:  يعني ، والملك العظمة من فيه أنا ما ترون أفال:  أي ؟}  ُتْبِصُرونَ  أََفال{  ، ماء وأنھار
ُكمُ  أََنا َفَقالَ . َفَناَدى َحَشرَ فَ { :  تعالى كقوله وھذا. ضعفاء فقراء ُ  َفأََخَذهُ . األْعلَى َربُّ }  َواألولَى اآلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ

 ].25 -  23:  النازعات[

 قال وھكذا. مھين ھو الذي ھذا من خير أنا بل:  يقول:  السدي قال}  َمِھينٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا ِمنْ  َخْيرٌ  أََنا أَمْ { :  وقوله
 أنا أما: " قرأھا أنه القراء بعض عن الفراء حكاه ما ھذا ويؤيد". بل" بمعنى ھاھنا" أم" إن:  لبصرةا نحاة بعض
 ولكنھا ، واضحا صحيحا معناھا لكان القراءة ھذه صحت ولو:  جرير ابن قال". مھين ھو الذي ھذا من خير

 .االستفھام على ؟}  َمِھينٌ  ُھوَ  ِذيالَّ  َھَذا ِمنْ  َخْيرٌ  أََنا أَمْ { :  قرؤوا فإنھم ، األمصار قراءة خالف

 في كذب وقد ، السالم عليه ، موسى من خير أنه - ) 2( اللعنة عليه -  فرعون يعني فإنما تقدير كل وعلى:  قلت
 .القيامة يوم إلى المتتابعة هللا لعائن فعليه ، واضحا بينا كذبا ھذا قوله

:  يعني:  جرير ابن وقال. ضعيف:  يعني:  والسدي قتادة الوق. حقير:  سفيان قال كما}  مھين{ :  بقوله ويعني
 .مال وال سلطان وال له ملك ال

 )4. (حصر عيي فھو ،) 3( كالمه عن يفصح يكاد ال:  يعني}  ُيِبينُ  َيَكادُ  َوال{ 

 وقال. اللسان ييع يعني:  جرير وابن ، والسدي ، قتادة وقال. يفھم يكاد ال:  أي}  ُيِبينُ  َيَكادُ  َوال{ :  السدي قال
 .صغير وھو فيه في وضعھا) 5( حين الجمرة من شيء لسانه في يعني:  سفيان

 موسى، إلى ينظر وھو ، والعناد الكفر ھذا على حمله وإنما ، واختالق كذب - هللا لعنه - فرعون قاله الذي وھذا
 صورة في والبھاء والعظمة جاللةال من ، السالم عليه ،) 6( موسى كان وقد ، شقية كافرة بعين ، السالم عليه
 وخلقا ِخْلقةً  الحقير المھين ھو بل ، كذب}  مھين{ :  وقوله. األلباب) 8] (و األبصار[ ذوي أبصار) 7( يبھر
 ) 9] (السالم عليه[ وموسى. ودينا

__________ 

 ".معه ومن: " أ في) 1(

 ".هللا لعنة: " أ ، م ، ت في) 2(

 ".بكالمه: " ت في) 3(

 ".حصير: " أ ، ت في) 4(

 ".التي: " ت في) 5(

 ".الموسى: " ت في) 6(
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 ".تبھر: " م ، ت في) 7(

 .ت من زيادة) 8(

 .م ، ت من زيادة) 9(

 أصاب قد كان وإن فإنه ، أيضا افتراء}  ُيِبينُ  َيَكادُ  َوال{ :  وقوله). 1( الراشدالبار  الصادق الرئيس الشريف ھو
 ليفقھوا لسانه من عقدة يحل أن ، وجل عز ، هللا سأل فقد ، الجمرة كتل جھة من شيء صغره حال في لسانه
 وبتقدير ،] 26:  طه[}  ُموَسى َيا ُسْؤَلكَ  أُوِتيتَ  َقدْ  َقالَ { :  قوله) 3] (في ذلك[ في له) 2( هللا استجاب وقد قوله،
 اإلبالغ معه يحصل ام زوال سأل وإنما ، البصري الحسن قاله كما ، إزالته يسأل لم شيء بقى قد يكون أن

 يفھم كان وإن وفرعون ، عليھا يذم وال بھا يعاب ال العبد فعل من ليست التي) 4( الخلقية فاألشياء ، واإلفھام
 َفلَْوال{ :  كقوله وھكذا ، أغبياء جھلة كانوا فإنھم ، رعيته على الترويج أراد وإنما ، ھذا يدري فھو عقل وله
 وغير وقتادة عباس ابن قاله ، الحلي من األيدي في يجعل ما وھي:  أي}  َذَھبٍ  ِمنْ ) 5( أََساِوَرةٌ  َعلَْيهِ  أُْلقِيَ 
 الشكل إلى) 6( نظر ، بتصديقه ويشھدون له خدمة يكتنفونه:  أي}  ُمْقَتِرِنينَ  اْلَمالِئَكةُ  َمَعهُ  َجاءَ  أَوْ {  واحد،
 َفاْسَتَخفَّ { :  تعالى قال ولھذا ؛ يعلم كان لو ، إليه نظر مما أظھر ھو الذي المعنوي السر يفھم ولم ، الظاھر

 .} َفاِسقِينَ  َقْوًما َكاُنوا إِنَُّھمْ {  ، له فاستجابوا الضاللة إلى فدعاھم ، عقولھم استخف:  أي}  َفأََطاُعوهُ  َقْوَمهُ 

ا{ :  تعالى هللا قال :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال ،}  أَْجَمِعينَ  َفأَْغَرْقَناُھمْ  ِمْنُھمْ  اْنَتَقْمَنا آَسفُوَنا َفلَمَّ
 .أسخطونا}  آسفونا{

 ومحمد ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة ، ومجاھد ، أيضا عباس ابن قال وھكذا. أغضبونا:  عنه ، الضحاك وقال
 .المفسرين من) 7( وغيرھم ، والسدي ، وقتادة ، القرظي كعب بن

 بن عقبة عن ، لھيعة ابن حدثنا ، عمي حدثنا ، وھب ابن أخي ابن )8( هللا عبيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 يعطي وجل عز هللا رأيت إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عامر بن عقبة عن) 9( التجيبي مسلم
ا{  تال ثم" له منه استدراج ذلك فإنما ، معاصيه على مقيم وھو ، شاء ما العبد  ).10(}  ِمْنُھمْ  ْمَنااْنَتقَ  آَسفُوَنا َفلَمَّ

اني الحميد عبد بن يحيى حدثنا ، أبي وحدثنا  عن ،) 11( مسلم بن قيس عن ، الربيع بن قيس حدثنا ، الِحمَّ
 على وحسرة ، المؤمن على تخفيف:  فقال ، الفجأة موت عنده فذكر هللا عبد عند كنت:  قال شھاب بن طارق
ا{ :  قرأ ثم. الكافر  .} ِمْنُھمْ  َتَقْمَناانْ  آَسفُوَنا َفلَمَّ

ا{ :  قوله يعني ، الغفلة مع النقمة وجدت:  عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر وقال  ِمْنُھمْ  اْنَتَقْمَنا آَسفُوَنا َفلَمَّ
 .} أَْجَمِعينَ  َفأَْغَرْقَناُھمْ 

 .بعملھم عمل من لمثل}  َسلًَفا{ :  مجلز أبو قال: }  لآِلِخِرينَ  َوَمَثال َسلًَفا َفَجَعْلَناُھمْ { :  وقوله

__________ 

 ".الرشيد: " ت في) 1(

 ".له دعاءه هللا استجاب: " ت في) 2(

 .م ، ت من زيادة) 3(

 ".الخلقة: " م وفي ،" الخلقية: " ت في) 4(

 ".أسورة: " أ في) 5(

 ".نظرا: " أ ، ت في) 6(

 ".واحد غير: " ت في) 7(

 ".هللا عبد: " أ في) 8(
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 ".بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 9(

 بن حرملة عن صالح ابن هللا عبد طريق من) 4540( برقم اإليمان شعب في والبيھقي ،" البحرين مجمع) "4926( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 10(
 وقد ، به عمران بن حرملة عن كالھما سليمان بن حجاج عن) 1/111( الكنى في والدوالبي ، سعد بن رشدين عن) 4/145( مسنده في أحمد ورواه ، به عمران
 .اإلحياء أحاديث تخريج في العراقي الحافظ حسنه

 ".أيضا وروى: " ت في) 11(

ا ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثاًل  َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ  ُھمْ  َبلْ  َجَداًل  إاِلَّ  لَكَ  َضَرُبوهُ  َما ُھوَ  أَمْ  َخْيرٌ  أَآَلَِھُتَنا َوَقالُوا) 57( َيِصدُّ
 ) 59( إِْسَراِئيلَ  لَِبِني َمَثاًل  َوَجَعْلَناهُ  َعلَْيهِ  أَْنَعْمَنا َعْبدٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ ) 58( َخِصُمونَ  َقْومٌ 

 .بعدھم لمن عبرة:  أي}  ومثال{ :  ومجاھد ھو وقال

ا{  ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ  َبلْ  َجَدال إاِل َلكَ  َضَرُبوهُ  َما ُھوَ  أَمْ  َخْيرٌ  أَآلَِھُتَنا َوَقالُوا) 57( َيِصدُّ
 ِمْنُكمْ  لََجَعْلَنا َنَشاءُ  َولَوْ ) 59( إِْسَراِئيلَ  لَِبِني َمَثال َوَجَعْلَناهُ  َعلَْيهِ  أَْنَعْمَنا َعْبدٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ ) 58( َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُھمْ 

اَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ ) 60( َيْخلُفُونَ  األْرِض  فِي َمالِئَكةً  ِبُعونِ  ِبَھا َتْمَتُرنَّ  َفال لِلسَّ  َوال) 61( ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا َواتَّ
ُكمُ  نَّ ْيَطانُ  َيُصدَّ ا) 62( ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ  َبْعضَ  لَُكمْ  َوألَبيِّنَ  َمةِ ِباْلِحكْ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  َقالَ  ِباْلَبيَِّناتِ  ِعيَسى َجاءَ  َولَمَّ
قُوا فِيهِ  َتْخَتلِفُونَ  الَِّذي َ  َفاتَّ َ  إِنَّ ) 63( َوأَِطيُعونِ  هللاَّ ُكمْ  َربِّي ُھوَ  هللاَّ  َفاْخَتلَفَ ) 64( ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا َفاْعُبُدوهُ  َوَربُّ

 .}) 65( أَلِيمٍ  َيْومٍ  بِ َعَذا ِمنْ  َظلَُموا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ  َبْينِِھمْ  ِمنْ  األْحَزابُ 

ا{ :  والجدل العناد وتعمدھم كفرھم في قريش تعنت عن مخبرا تعالى يقول  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ
ونَ  ِمْنهُ   ،) 1( يضحكون:  والسدي ، والضحاك ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن عن ، واحد غير قال}  َيِصدُّ
 .ذلكب أعجبوا:  أي

 .يعرضون:  النخعي إبراھيم وقال. ويضحكون يجزعون:  قتادة وقال

 - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وجلس:  قال حيث السيرة في إسحاق بن محمد ذكره ما ذلك في السبب وكان
 سالمجل وفي ، معھم جلس حتى الحارث بن النضر فجاء ، المسجد في المغيرة بن الوليد مع يوما - بلغني فيما
 فكلمه ، الحارث بن النضر له فعرض ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتكلم ، قريش رجال من واحد غير

 َجَھنَّمَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ { :  وعليھم عليه تال ثم ، أفحمه حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 الّزبَعرى بن هللا عبد وأقبل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم]. 98:  األنبياء[ تاآليا}  َواِرُدونَ  لََھا أَْنُتمْ 

 ، قعد وما المطلب عبد البن الحارث بن النضر قام ما وهللا:  له المغيرة بن الوليد فقال ، جلس حتى) 2( التميمي
 وجدته لو وهللا أما:  الزبعرى نب هللا عبد فقال ، جھنم حصب ھذه آلھتنا من نعبد وما أنا محمد زعم وقد

 واليھود ، المالئكة نعبد فنحن ، عبده من مع جھنم في هللا دون من يعبد ما أكلّ :  محمدا) 3( سلوا ، لََخَصْمُته
 قول من المجلس في معه كان ومن الوليد فعجب ؟ مريم ابن) 4] (عيسى[ المسيح تعبد والنصارى ، عزيرا تعبد
 من كل: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فُذِكر ، وخاصم احتج قد أنه ورأوا ، الزبعرى بن هللا عبد
 عز هللا فأنزل" بعبادته أمرھم ومن الشيطان يعبدون إنما فإنھم ، عبده من مع فھو ، هللا دون من يعبد أن أحب
ا لَُھمْ  َسَبَقتْ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  وجل  عبد ومن وعزير عيسى:  أي] 101:  األنبياء[}  ُمْبَعُدونَ  اَعْنھَ  أُولَِئكَ  اْلُحْسَنى ِمنَّ

 الضاللة أھل من يعبدھم من فاتخذھم ، وجل عز ، هللا طاعة على مضوا الذين والرھبان األحبار من معھما) 5(
ْحَمنُ ال اتََّخذَ  َوَقالُوا{ :  هللا بنات وأنھم المالئكة يعبدون أنھم يذكرون فيما ونزل. هللا دون من أربابا  ُسْبَحاَنهُ  َولًَدا رَّ

  ،] 26:  األنبياء[ اآليات}  ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ 

__________ 

 ".يعجبون يعني وغيرھم وعكرمة: " أ ، ت في) 1(

 ".السھمي: " أ ، م ، ت في) 2(

 ".فسلوا: " م ، ت في) 3(
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 .أ ، م ، ت من زيادة) 4(

 ".عبدوا: " م ، ت في) 5(

:  وخصومته حجته من حضره ومن الوليد) 1( وعجب. هللا دون من يعبد وأنه عيسى أمر من يذكر فيماونزل 
ا{ ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ  عيسى ذكر ثم. قوله من بذلك أمرك عن يصدون:  أي}  َيِصدُّ

. َيْخلُفُونَ  األْرِض  فِي َمالئَِكةً  ِمْنُكمْ  لََجَعْلَنا َنَشاءُ  َولَوْ . إِْسَراِئيلَ  لَِبِني َمَثال اهُ َوَجَعْلنَ  َعلَْيهِ  أَْنَعْمَنا َعْبدٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ { : فقال
اَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ   على دليال به فكفى ، األسقام وإبراء الموتى إحياء من اآليات من يديه على وضعت ما:  أي}  لِلسَّ
ِبُعونِ  ِبَھا نَّ َتْمَترُ  َفال{ :  يقول ، الساعة علم  ).2(}  ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا َواتَّ

ا{ :  قوله عباس ابن عن ، الَعوفي رواية من جرير ابن وذكر ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ }  َيِصدُّ
ُكمْ { :  لھم قيل لما ، قريشا يعني:  قال :  األنبياء[}  َواِرُدونَ  لََھا أَْنُتمْ  َجَھنَّمَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَّ
 ھذا يريد ما وهللا:  فقالوا". ورسوله هللا عبد ذاك: " قال ؟ مريم ابن فما:  قريش له فقالت ، اآليات آخر إلى] 98
 َبلْ  َجَدال إاِل لَكَ  َضَرُبوهُ  امَ { ) 3( تعالى هللا فقال ، ربا مريم ابن عيسى النصارى اتخذت كما ، ربا نتخذه أن إال
 .} َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُھمْ 

 عن ، َرِزين أبي عن ، النَُّجود أبي بن عاصم عن ، شيبان حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا:  أحمد اإلمام) 4( وقال
 رجل ھاعن سألني ما القرآن من آية علمت لقد:  عباس ابن قال:  قال -  األنصاري عقيل ابن مولى -  يحيى أبي
 قام فلما ، يحدثنا طفق ثم:  قال. عنھا فيسألوا لھا يفطنوا لم أم ، عنھا يسألوا فلم الناس أعلمھا أدري فما ، قط

 أن أمس ذكرت ، عباس ابن يا:  قلت الغد راح فلما. غدا راح إذا لھا أنا:  فقلت. عنھا سألناه نكون أال تالومنا
 عنھا أخبرني:  فقلت ؟ لھا يفطنوا لم أم) 5( الناس أعلمھا تدري الف ، قط رجل عنھا يسألك لم القرآن من آية

 ليس إنه ، قريش معشر يا: " لقريش قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ، نعم:  قال. قبلھا قرأت الالتي وعن
 ، محمد في تقول وما ، مريم ابن عيسى تعبد النصارى أن قريش علمت وقد ،" خير فيه هللا دون من يعبد أحد
 آلھتھم) 6( كان صادقا كنت فإن ، صالحا هللا عباد من وعبدا نبيا كان عيسى أن تزعم ألست ، محمد يا:  فقالوا
ا{ :  هللا فأنزل:  قال ؟ تقولون كما ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ :  قال ؟ َيِصدون ما:  قلت. } َيِصدُّ

اَعةِ  لَِعْلمٌ  نَّهُ َوإِ {  ، يضحكون  )7. (القيامة قبل مريم ابن عيسى خروج ھو:  قال}  لِلسَّ

 ، النَُّجود أبي بن عاصم عن ، شيبان حدثنا ، آدم حدثنا ، الدمشقي يعقوب بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 معشر يا: " سلمو عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ،) 8( األنصار مولى أحمد أبي عن

 هللا عباد من وعبدا نبيا كان عيسى أن تزعم ألست:  له فقالوا". خير فيه هللا دون من يعبد أحد ليس إنه قريش،
ا{ :  وجل عز هللا فأنزل ؟ هللا دون من ُيعبد كان فقد ، صالحا ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَمَّ  .}َيِصدُّ

__________ 

 ".وتعجب: " أ في) 1(

 ).1/358( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 2(

 ".وجل عز: " م ، ت في) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 ".عنھا يسألوا فلم الناس أعلمھا: " أ في) 5(

 ".فإن: " أ ، م في) 6(

 ).1/318( المسند) 7(

 ".األنصاريين: " أ في) 8(

ونَ  ِمْنهُ  َقْوُمكَ  إَِذا َمَثال َمْرَيمَ  اْبنُ  ُضِربَ  اَولَمَّ { :  قوله في مجاھد وقال )1(  يريد إنما:  قريش قالت: }  َيِصدُّ
 .قتادة قال ھذا ونحو. عيسى عيسى قوم عبد كما نعبده أن محمد
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:  مسعود ابن قرأ:  قتادة وقال. منه خير آلھتنا:  يقولون:  قتادة قال: }  ُھوَ  أَمْ  َخْيرٌ  أَآلَِھُتَنا َوَقالُوا{ :  وقوله
 .وسلم عليه هللا صلى محمدا يعنون ،" ھذا أم خير أآلھتنا وقالوا"

 ، يعقل ال لما ألنھا ؛ اآلية على بوارد ليس أنه يعلمون وھم ، مراء:  أي}  َجَدال إاِل لَكَ  َضَرُبوهُ  َما{ :  وقوله
ُكمْ { :  قوله وھي  إنما وھم ، لقريش خطاب ھي ثم]. 98:  األنبياء[}  نَّمَ َجھَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَّ
 جدال كانت إنما مقالتھم أن فتعين ، يوردوه حتى المسيح يعبدون يكونوا ولم ، واألنداد األصنام يعبدون كانوا
 .صحتھا يعتقدون ليسوا ، منھم

 أبي عن ، غالب أبي عن ، دينار بن حجاج حدثنا ، نمير ابن حدثنا:  تعالى هللا رحمه ، أحمد اإلمام) 2( قال وقد
 تال ثم ،" الجدل أورثوا إال ، عليه كانوا ھدى بعد قوم ضل ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أمامة
 .} َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  َجَدال إاِل لَكَ  َضَرُبوهُ  َما{ :  اآلية ھذه

 حسن:  الترمذي قال ثم). 3( به ، دينار بن حجاج حديث من ، جرير وابن ، ماجه وابن ، الترمذي رواه وقد
 .قال كذا حديثه من إال نعرفه ال صحيح

 ، مؤمَّل حدثنا ، الرملي عياش بن حميد حدثنا:  حاتم أبي ابن فقال بزيادة أمامة أبي عن آخر وجه من روي وقد
 أدري ال:  حماد قال - أمامة أبي عن ، الشامي الرحمن عبد أبي القاسم عن ، مخزوم ابن أخبرنا ، حماد حدثنا
 نبيھا بعد أمة ضلت وما ، بالقدر التكذيب ضاللھا أول كان إال نبيھا بعد أمة ضلت ما:  قال - ؟ ال أم) 4( رفعه
 )5(}  َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  َجَدال إاِل لَكَ  َضَرُبوهُ  َما{ :  قرأ ثم ، الجدل أعطوا إال

 عن ، جعفر عن ، عباد بن عباد عن ، الرحمن عبد بن أحمد حدثنا ، كريب أبو ناحدث:  أيضا جرير ابن وقال
 في يتنازعون وھم الناس على خرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال أمامة أبي عن ،) 6( القاسم
 ، عضبب بعضه هللا كتاب تضربوا ال: " قال ثم ، الخل وجھه على صب كأنما حتى شديدا غضبا فغضب القرآن،
 } َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  َجَدال إاِل لَكَ  َضَرُبوهُ  َما{  تال ثم ،" الجدل) 7( أوتوا إال قط قوم ضل ما فإنه

__________ 

 ).12/154( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 1(

 ".روى: " ت في) 2(

 ).25/53( الطبري وتفسير) 48( برقم ماجه ابن وسنن) 3253( برقم الترمذي وسنن) 5/256( المسند) 3(

 ".أرفعه: " أ في) 4(

 ".المعضالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب عن يروى كان: " وقال ، حبان ابن ضعفه ، الشامي الرحمن عبد بن القاسم إسناده وفي) 5(

 ".القاسم بن جعفر: " أ في) 6(

 ".أورثوا: " ت في) 7(

 أنعم) 2] (هللا عباد من[ عبد إال ھو ما ، السالم عليه ، عيسى:  يعني}  َعلَْيهِ  أَْنَعْمَنا َعْبدٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ { :  وقوله )1(
 .نشاء ما على قدرتنا على وبرھانا وحجة داللة:  أي}  إِْسَراِئيلَ  لَِبِني َمَثال َوَجَعْلَناهُ {  ، والرسالة بالنبوة عليه هللا

. فيھا يخلفونك:  السدي قال ،}  َيْخلُفُونَ  األْرِض  فِي َمالِئَكةً { ) 3( بدلكم:  أي}  مْ ِمْنكُ  لََجَعْلَنا َنَشاءُ  َولَوْ { :  وقوله
 وقال. األول يستلزم القول وھذا. بعضا بعضكم يخلف كما ، بعضا بعضھم يخلف:  وقتادة ، عباس ابن وقال
 .بدلكم األرض يعمرون:  مجاھد

اَعةِ  َلِعْلمٌ  َوإِنَّهُ { :  وقوله  ، السالم عليه ، عيسى به ُبعث ما:  ذلك من المراد أن:  إسحاق ابن تفسير قدمت: }  لِلسَّ
 ، قتادة حكاه ما منه وأبعد. نظر ھذا وفي. األسقام من ذلك وغير ، واألبرص األكمه وإبراء الموتى إحياء من
 على عائد أنه الصحيح بل ، القرآن على عائد ،}  وإنه{  في الضمير أي:  جبير بن وسعيد البصري الحسن عن
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 تبارك قال كما ، القيامة يوم قبل نزوله بذلك المراد ثم ، ذكره في السياق فإن ،) 4] (السالم عليه[ عيسى
 ثم ، والسالم الصالة عليه ، عيسى موت قبل:  أي}  َمْوِتهِ  َقْبلَ  ِبهِ  لَُيْؤِمَننَّ  إاِل اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َوإِنْ { : وتعالى

" للساعة لَعلَم وإنه: " األخرى القراءة المعنى ھذا ويؤيد ،] 159:  النساء[}  َشِھيًدا َعلَْيِھمْ  َيُكونُ  اَمةِ اْلقِيَ  َوَيْومَ {
اَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ { :  مجاھد قال ، الساعة وقوع على ودليل أمارة: أي  ابن عيسى خروج للساعة آية:  أي}  لِلسَّ

 وأبي ، العالية وأبي ، عباس وابن ،) 5] (عنه هللا رضي[ ھريرة بيأ عن روي وھكذا. القيامة يوم قبل مريم
 .وغيرھم ، والضحاك ، وقتادة والحسنن ، وعكرمة ، مالك

 السالم عليه ،) 6] (مريم ابن[ عيسى بنزول أخبر أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األحاديث تواترت وقد
 .مقسطا وحكما عادال إماما القيامة يوم قبل

 أخبركم فيما:  أي}  واتبعون{  ، محالة ال وكائنة واقعة إنھا ، فيھا) 7( تشكوا ال:  أي}  بَِھا َتْمَتُرنَّ  َفال{ :  قولهو
ُكمُ  َوال. ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا{  به نَّ ْيَطانُ  َيُصدَّ ا. ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ {  الحق اتباع عن:  أي}  الشَّ  ىِعيسَ  َجاءَ  َولَمَّ

 } فِيهِ  َتْخَتلِفُونَ  الَِّذي َبْعضَ  لَُكمْ  َوألَبيِّنَ {  بالنبوة:  أي}  ِباْلِحْكَمةِ  ِجْئُتُكمْ  َقدْ  َقالَ  ِباْلَبيَِّناتِ 

 أن زعم من قول رد ثم ، جيد حسن قاله الذي وھذا). 8( الدنيوية ال الدينية األمور من يعني:  جرير ابن قال
 :  الشاعر لبيد بقول تشھدواس ،" كل" بمعنى ھاھنا" بعض"

__________ 

 ).25/53( الطبري تفسير) 1(

 .م ، ت من زيادة) 2(

 ".منكم بدال: " ت في) 3(

 .ت من زيادة) 4(

 .ت من زيادة) 5(

 .م ، ت من زيادة) 6(

 ".تشكون: " أ ، م ، ت في) 7(

 ).25/55( الطبري تفسير) 8(

اَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ ) 60( َيْخلُفُونَ  اأْلَْرِض  فِي ةً َماَلِئكَ  ِمْنُكمْ  لََجَعْلَنا َنَشاءُ  َولَوْ  ِبُعونِ  ِبَھا َتْمَتُرنَّ  َفاَل  لِلسَّ  ِصَراطٌ  َھَذا َواتَّ
ُكمُ  َواَل ) 61( ُمْسَتقِيمٌ  نَّ ْيَطانُ  َيُصدَّ ا) 62( ُمِبينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّ  ِباْلِحْكَمةِ  ْئُتُكمْ جِ  َقدْ  َقالَ  ِباْلَبيَِّناتِ  ِعيَسى َجاءَ  َولَمَّ
قُوا فِيهِ  َتْخَتلِفُونَ  الَِّذي َبْعضَ  لَُكمْ  َوأِلَُبيِّنَ  َ  َفاتَّ َ  إِنَّ ) 63( َوأَِطيُعونِ  هللاَّ ُكمْ  َربِّي ُھوَ  هللاَّ  ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا َفاْعُبُدوهُ  َوَربُّ

 ) 65( أَلِيمٍ  َيْومٍ  َعَذابِ  ِمنْ  َظلَُموا نَ لِلَِّذي َفَوْيلٌ  َبْيِنِھمْ  ِمنْ  اأْلَْحَزابُ  َفاْخَتلَفَ ) 64(

 )3( حَماُمھا النفوس َبْعضَ ) 2( َيْعَتلق أو) 1( أْرَضھا لم إَذا أْمكَنة َتّراك

 قاله الذي وھذا. عنھا بالبعض وعبر ، فقط نفسه أراد وإنما:  جرير ابن قال. النفوس جميع أراد أنه على وأولوه
 .محتمل

قُوا{ :  وقوله َ  َفاتَّ َ  إِنَّ {  ، به جئتكم فيما ،}  وأطيعون{  ، به أمركم) 4] (فيما: [ أي}  هللاَّ ُكمْ  َربِّي ُھوَ  هللاَّ  َوَربُّ
 ، له شريك ال وحده عبادته في مشتركون ، إليه فقراء ، له عبيد وأنتم أنا:  أي}  ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا َفاْعُبُدوهُ 

 .وحده ، وجل عز ، الرب عبادة وھو ، المستقيم الصراط ھو به جئتكم الذي ذاھ:  أي}  ُمْسَتقِيمٌ  ِصَراطٌ  َھَذا{

 هللا عبد بأنه يقر من منھم ، فيه شيعا وصاروا الفرق اختلفت:  أي}  َبْيِنِھمْ  ِمنْ  األْحَزابُ  َفاْخَتلَفَ { :  وقوله
 كبيرا علوا قولھم عن هللا تعالى - هللا إنه:  يقول من ومنھم ، هللا ولد أنه يدعي من ومنھم -  الحق وھو -  ورسوله

 } أَلِيمٍ  َيْومٍ  َعَذابِ  ِمنْ  َظلَُموا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ { :  قال ولھذا -
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 }) 60( َيْخلُفُونَ  األْرِض  فِي َمالئَِكةً  ِمْنُكمْ  لََجَعْلَنا َنَشاءُ  َولَوْ { 

__________ 

 ".أرمنھا: " أ في) 1(

 ".يقتلوا: " أ في) 2(

 ).313ص( العامري لبيد وديوان) 25/55( الطبري فسيرت في البيت) 3(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 4(

اَعةَ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ  ءُ ) 66( َيْشُعُرونَ  اَل  َوُھمْ  َبْغَتةً  َتأِْتَيُھمْ  أَنْ  السَّ  اْلُمتَّقِينَ  إاِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُھمْ  َيْوَمئِذٍ  اأْلَِخالَّ
 اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا) 69( ُمْسلِِمينَ  َوَكاُنوا ِبآََياِتَنا آََمُنوا الَِّذينَ ) 68( َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َواَل  اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َخْوفٌ  اَل  ِعَبادِ  َيا) 67(

 اأْلَْعُينُ  َوَتلَذُّ  اأْلَْنفُسُ  يهِ َتْشَتھِ  َما َوفِيَھا َوأَْكَوابٍ  َذَھبٍ  ِمنْ  بِِصَحافٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ ) 70( ُتْحَبُرونَ  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ 
 َتأُْكلُونَ  ِمْنَھا َكِثيَرةٌ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا لَُكمْ ) 72( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما أُوِرْثُتُموَھا الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوِتْلكَ ) 71( َخالُِدونَ  فِيَھا َوأَْنُتمْ 

)73 ( 

اَعةَ  إاِل َيْنُظُرونَ  َھلْ {  قِينَ  إاِل َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُھمْ  َيْوَمِئذٍ  األِخالءُ ) 66( َيْشُعُرونَ  ال َوُھمْ  َبْغَتةً  ُھمْ َتأْتِيَ  أَنْ  السَّ  اْلُمتَّ
 اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا) 69( ُمْسلِِمينَ  َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا آَمُنوا الَِّذينَ ) 68( َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوال اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َخْوفٌ  ال ِعَبادِ  َيا) 67(

 األْعُينُ  َوَتلَذُّ  األْنفُسُ  َتْشَتِھيهِ  َما َوفِيَھا َوأَْكَوابٍ  َذَھبٍ  ِمنْ  بِِصَحافٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ ) 70( ُتْحَبُرونَ  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ 
 َتأُْكلُونَ  ِمْنَھا َكِثيَرةٌ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا لَُكمْ ) 72( ْعَملُونَ تَ  ُكْنُتمْ  ِبَما أُوِرْثُتُموَھا الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوِتْلكَ ) 71( َخالُِدونَ  فِيَھا َوأَْنُتمْ 

)73 ({. 

اَعةَ  إاِل{  للرسل المكذبون المشركون ھؤالء ينتظر ھل:  تعالى يقول : أي ؟}  َيْشُعُرونَ  ال َوُھمْ  َبْغَتةً  َتأِْتَيُھمْ  أَنْ  السَّ
 ال وھم تجيء إنما جاءت فإذا) 1] (لھا[ مستعدين غير عنھا غافلون وھؤالء ، وواقعة محالة ال كائنة فإنھا

 .عنھم يدفع وال ينفعھم ال حيث ، الندم كل يندمون فحينئذ ، بھا يشعرون

قِينَ  إاِل َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُھمْ  َيْوَمئِذٍ  األِخالءُ { :  وقوله  يوم تنقلب فإنھا هللا لغير وصحابة صداقة كل:  أي}  اْلُمتَّ
َما{ :  لقومه ، السالم عليه ، إبراھيم قال كما وھذا. بدوامه دائم فإنه ، وجل عز ،  كان ما إال عداوة القيامة  إِنَّ
َخْذُتمْ  ةَ  أَْوَثاًنا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي َبْيِنُكمْ  َمَودَّ  َبْعًضا ْعُضُكمْ بَ  َوَيْلَعنُ  ِبَبْعٍض  َبْعُضُكمْ  َيْكفُرُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ  الدُّ

 ]. 25:  العنكبوت[ }  َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواُكمُ 

 : عنه هللا رضي ، علي عن ،) 2( الحارث عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل أخبرنا:  الرزاق عبد وقال

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".علي عن حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 2(

قِينَ  إاِل َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُھمْ  َيْوَمِئذٍ  األِخالءُ {   المؤمنين أحد فتوفي ، كافران وخليالن ، مؤمنان خليالن:  قال}  اْلُمتَّ
 بالخير ويأمرني ، رسولك وطاعة بطاعتك يأمرني كان خليلي فالنا إن ، اللھم:  فقال ، خليله فذكر بالجنة وبشر

 كما عنه وترضى ، أريتني ما مثل تريه حتى بعدي تضله فال اللھم ، يكمالق أني وينبئني ، الشر عن وينھاني
 ، اآلخر يموت ثم:  قال. قليال وبكيت كثيرا لضحكت عندي له ما تعلم فلو اذھب:  له فيقال. عني رضيت
 ونعم ، األخ نعم:  لصاحبه منھما واحد كل فيقول ، صاحبه على) 1( أحدكما ليثن:  فيقال ، أرواحھما فتجتمع

 كان فالنا خليلي إن اللھم:  فيقول خليله ذكر بالنار وبشر ، الكافرين أحد مات وإذا. الخليل ونعم ، الصاحب
 فال اللھم ، مالقيك غير أني ويخبرني ، الخير عن وينھاني بالشر ويأمرني ، رسولك ومعصية بمعصيتك يأمرني
 فيجمع ، اآلخر الكافر فيموت:  قال. علي تسخط) 2( كما عليه وتسخط ، أريتني ما مثل تريه حتى بعدي تھده
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 وبئس ، األخ بئس:  لصاحبه منھما واحد كل فيقول. صاحبه على منكما واحد كل ليثن:  فيقال أرواحھما بين
 ).3( حاتم أبي ابن رواه. الخليل وبئس ، الصاحب

 .المتقين إال القيامة يوم عداوة خلة كل صارت:  وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن وقال

 محمد جعفر أبو حدثنا:  كثير بن هللا عبد بن ھشام عن - أحمد بن ھشام ترجمة في - عساكر ابن الحافظ وروى
 رضي ، ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش عن ، نافع بن حكيم حدثنا:  معافي عن ، بالرقة الخضر بن
 واآلخر بالمشرق أحدھما ، هللا في تحابا لينرج أن لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا

 ).4" (في أحببته الذي ھذا:  يقول ، القيامة يوم بينھما هللا لجمع ، بالمغرب

 .بشرھم ثم}  َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َوال اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َخْوفٌ  ال ِعَبادِ  َيا{ :  وقوله

 جوارحھم هللا لشرع وانقادت ، وبواطنھم قلوبھم آمنت:  أي}  ْسلِِمينَ مُ  َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا آَمُنوا الَِّذينَ { :  فقال
 .وظواھرھم

 ، فزع إال منھم أحد يبقى ال يبعثون حين الناس فإن القيامة يوم كان إذا:  أبيه عن ، سليمان بن المعتمر قال
 الَِّذينَ { :  فيتبُعھا:  قال ، كلھم الناس فيرجوھا}  َزُنونَ َتحْ  أَْنُتمْ  َوال اْلَيْومَ  َعلَْيُكمُ  َخْوفٌ  ال ِعَبادِ  َيا{ :  مناد فينادي
 ادخلوا:  لھم يقال:  أي}  اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا{ . المؤمنين غير منھا الناس فييأس:  قال ،}  ُمْسلِِمينَ  َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا آَمُنوا
 سورة في تفسيرھا تقدم وقد ، وتسعدون تنعمون:  يأ}  ُتْحَبُرونَ {  نظراؤكم:  أي}  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ {  الجنة
 .الروم

 ذھب من:  أي ، الشراب آنية:  وھي}  َوأَْكَوابٍ {  ، الطعام آنية زبادي:  أي}  َذَھبٍ  ِمنْ  بِِصَحافٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ { 
:  أي}  األْعُينُ  َوَتلَذُّ {  -" ألنفسا تشتھيه: " بعضھم وقرأ - }  األْنفُسُ  َتْشِھي َما َوفِيَھا{  ، ُعَرى وال لھا خراطيم ال

 .المنظر وحسن والريح الطعم طيب

__________ 

 ".أحدھما: " أ في) 1(

 ".ما مثل: " ت في) 2(

 ).2/164( الرزاق عبد تفسير) 3(

 ).27/79( منظور البن دمشق تاريخ مختصر) 4(

 - عباس ابن مولى - عكرمة) 2( عن ، )1( سعيد أبي بن إسماعيل أخبرني ، َمْعَمر أخبرنا:  الرزاق عبد قال
 الجنة يدخل ال لرجل درجة وأسفلھم منزلة الجنة أھل أدنى إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبره
 شبر موضع فيھا ليس ، لؤلؤ من وخيام ، ذھب من قصور في عام مائة مسيرة بصره في له يفسح ، أحد بعده
 ، األخرى في ليس لون فيھا إال صحفة فيھا ليس ، ذھب من صحفة ألف بعينبس ويراح عليه يغدى معمور إال
 ذلك ينقص ال ، أعطي مما عليھم لوسع األرض أھل جميع به نزل لو ، أولھا في كشھوته آخرھا في شھوته مثله
 ).3" (شيئا أوتي مما

 بن هللا عبد حدثنا ، السرحي دسوا بن عمرو حدثنا ، الجنيد بن الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 4( وقال
 ، عنه هللا رضي ، أمامة أبا أن:  ھريرة أبي عن ، الحسن عن ، خالد بن عقيل عن ، لھيعة ابن عن ، وھب
 أحدكم ليأخذن ، بيده محمد نفس والذي: " فقال -  الجنة وذكر - حدثھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حدث
:  قرأ ثم" اشتھى الذي على فيه في الذي الطعام فيتحول ، آخر طعام باله على يخطر ثم ، فيه في فيجعلھا اللقمة

 ).6(}  َخالُِدونَ  فِيَھا َوأَْنُتمْ  األْعُينُ  َوَتلَذُّ  األْنفُسُ ) 5( َتْشَتِھيهِ  َما َوفِيَھا{ 
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 ، الضرير شعثاأل حدثنا ، العزيز عبد بن ُسَكْين حدثنا -  موسى ابن ھو -  حسن حدثنا:  أحمد اإلمام) 7( وقال
 الجنة أھل أدنى إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 8( ھريرة أبي عن ، َحْوَشب بن شھر عن

 كل ويراح عليه ويغدى ، خادم ثلثمائة له وإن ، السابعة وفوقه السادسة على وھو ، درجات لسبع له إن منزلة
 كما أوله ليلذ وإنه ، األخرى في ليس لون صحفة كل في -  ذھب من:  قال إال أعلمه وال - صحفة بثلثمائة يوم
 وإنه ، آخره يلذ كما أوله ليلذ وإنه ، اآلخر في ليس لون إناء كل في ، إناء ثالثمائة األشربة ومن ، آخره يلذ

 العين الحور من له وإن ، شيء عندي مما ينقص لم ، وسقيتھم الجنة أھل ألطعمت لي أذنت لو ، رب يا:  يقول
 ).9" (األرض من ميل قدر مقعدھا ليأخذ منھن الواحدة وإن ، الدنيا من أزواجه سوى ، زوجة وسبعين ثنينال

 وجه على لھم قيل ثم. حوال عنھا تبغون وال منھا تخرجون ال:  أي}  َخالُِدونَ {  الجنة في:  أي}  فِيَھا َوأَْنُتمْ { 
ُ  الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوِتْلكَ { :  واالمتنان التفضل  لشمول سببا كانت الصالحة أعمالكم:  أي}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما وِرْثُتُموَھاأ
 .ورحمته هللا من بفضل ولكن ، الجنة عمله أحًدا يدخل ال فإنه ، إياكم هللا رحمة

__________ 

 ".سعد: " م في) 1(

 ".أن: " أ في) 2(

 ).2/165( الرزاق عبد تفسير) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 .خطأ وھو" تشتھي ما: " ت في) 5(

 .ھريرة أبي من يسمع لم البصري الحسن إسناده وفي) 6(

 ".وروى: " ت في) 7(

 ".عنه هللا رضي ھريرة أبي: " ت في) 8(

 ).2/537( المسند) 9(

 .الصالحات عمل بحسب) 1( تفاوتھا الدرجات وإنما

 بكر أبو حدثنا - الصفار يعني - يعقوب بن فيوس حدثنا ، المقرئ شاذان بن الفضل حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ،) 2( صالح أبي عن ، األعمش عن ، عياش بن
َ  أَنَّ  لَوْ { :  فيقول ، حسرة الجنة من منزله يرى النار أھل كل: " وسلم عليه هللا قِينَ  ِمنَ  لَُكْنتُ  َھَداِني هللاَّ }  اْلُمتَّ
ا َوَما{ :  فيقول النار من منزله يرى الجنة أھل وكل] 57:  الزمر[ ُ  َھَداَنا أَنْ  لَْوال لَِنْھَتِديَ  ُكنَّ :  األعراف[}  هللاَّ

 الجنة في منزل وله إال أحد من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال:  قال". شكرا له) 3( ليكون ،] 43
 قوله) 4( وذلك" الجنة من منزله الكافرَ  يرث والمؤمن ، النار من منزلَه المؤمنَ  ثير فالكافر ، النار في ومنزل
 ).5(}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما أُوِرْثُتُموَھا الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوِتْلكَ { :  تعالى

 اخترتم مھما:  أي}  َتأُْكلُونَ  ِمْنَھا { ، األنواع جميع من:  أي}  َتأُْكلُونَ  ِمْنَھا َكِثيَرةٌ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا لَُكمْ { :  وقوله
 .والغبطة النعمة) 7] (ھذه[ لتتم الفاكھة بعده ذكر ، والشراب الطعام) 6] (تعالى هللا[ ذكر ولما. وأردتم

__________ 

 ".تفاوتھا ينال الدرجات وإنما: " أ في) 1(

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 2(

 ".فيكون: " م ، ت في) 3(

 ".فيكون: " م ، ت في )4(
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 .مختصرا به عياش بن بكر أبي طريق من) 2/512( مسنده في أحمد ورواه) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 ُھمُ  َكاُنوا ِكنْ َولَ  َظلَْمَناُھمْ  َوَما) 75( ُمْبلُِسونَ  فِيهِ  َوُھمْ  َعْنُھمْ  ُيَفتَّرُ  اَل ) 74( َخالُِدونَ  َجَھنَّمَ  َعَذابِ  فِي اْلُمْجِرِمينَ  إِنَّ 
الِِمينَ  ُكمْ  َقالَ  َربُّكَ  َعلَْيَنا لَِيْقِض  َمالِكُ  َيا َوَناَدْوا) 76( الظَّ  لِْلَحقِّ  أَْكَثَرُكمْ  َولَِكنَّ  ِباْلَحقِّ  ِجْئَناُكمْ  لََقدْ ) 77( َماِكُثونَ  إِنَّ
ا أَْمًرا أَْبَرُموا أَمْ ) 78( َكاِرُھونَ  ا َسُبونَ َيحْ  أَمْ ) 79( ُمْبِرُمونَ  َفإِنَّ ُھمْ  َنْسَمعُ  اَل  أَنَّ  لََدْيِھمْ  َوُرُسلَُنا َبلَى َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ
 ) 80( َيْكُتُبونَ 

 ُھمُ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَْمَناُھمْ  َوَما) 75( ُمْبلُِسونَ  فِيهِ  َوُھمْ  َعْنُھمْ  ُيَفتَّرُ  ال) 74( َخالُِدونَ  َجَھنَّمَ  َعَذابِ  فِي اْلُمْجِرِمينَ  إِنَّ { 
الِِمينَ ا ُكمْ  َقالَ  َربُّكَ  َعلَْيَنا لَِيْقِض  َمالِكُ  َيا َوَناَدْوا) 76( لظَّ  لِْلَحقِّ  أَْكَثَرُكمْ  َولَِكنَّ  ِباْلَحقِّ  ِجْئَناُكمْ  لََقدْ ) 77( َماِكُثونَ  إِنَّ

ا أَْمًرا أَْبَرُموا أَمْ ) 78( َكاِرُھونَ  ا َيْحَسُبونَ  أَمْ ) 79( ُمْبِرُمونَ  َفإِنَّ ُھمْ  َنْسَمعُ  ال أَنَّ  لََدْيِھمْ  َوُرُسلَُنا َبلَى َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ
 .}) 80( َيْكُتُبونَ 

 ُيَفتَّرُ  ال. َخالُِدونَ  َجَھنَّمَ  َعَذابِ  فِي اْلُمْجِرِمينَ  إِنَّ { :  فقال ، األشقياء بذكر ثنى ، السعداء حال) 1] (تعالى[ ذكر لما
 ُھمُ  َكاُنوا َولَِكنْ  َظلَْمَناُھمْ  َوَما{  ، خير كل من آيسون:  أي}  ْبلُِسونَ مُ  فِيهِ  َوُھمْ {  واحدة ساعة:  أي}  َعْنُھمْ 

الِِمينَ   بذلك فجوزوا ، وعصوا فكذبوا ، إليھم الرسل وإرسال عليھم الحجج قيام بعد السيئة بأعمالھم:  أي}  الظَّ
 .للعبيد بظالم ربك وما ، وفاقا جزاء

 .النار نخاز:  وھو}  َياَمالِكُ  َوَناَدْوا{ 

 بن صفوان عن ،) 2( عطاء بن عمرو عن ، عيينة بن سفيان حدثنا ، ِمْنھال بن حجاج حدثنا:  البخاري قال
 َعلَْيَنا لَِيْقِض  َياَمالِكُ  َوَناَدْوا{ :  المنبر على يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال أبيه عن ، يعلى
 } َربُّكَ 

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".بإسناده البخاري روى: " ت في) 2(

ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ  قُلْ  لُ  َفأََنا َولَدٌ  لِلرَّ َماَواتِ  َربِّ  ُسْبَحانَ ) 81( اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ ا اْلَعْرشِ  َربِّ  َواأْلَْرِض  السَّ ) 82( َيِصفُونَ  َعمَّ
َماءِ  فِي الَِّذي َوُھوَ ) 83( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُياَلقُوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُھمْ   َوُھوَ  إِلَهٌ  اأْلَْرِض  َوفِي إِلَهٌ  السَّ
َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َوَتَباَركَ ) 84( اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ  اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ ) 85( ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  السَّ

َفاَعةَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َيْملِكُ  َواَل  ُ  لََيقُولُنَّ  َخلََقُھمْ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ ) 86( َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َشِھدَ  َمنْ  إاِلَّ  الشَّ  هللاَّ
 ) 89( َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  َساَلمٌ  َوقُلْ  َعْنُھمْ  َفحْ َفاصْ ) 88( ُيْؤِمُنونَ  اَل  َقْومٌ  َھُؤاَلءِ  إِنَّ  َربِّ  َيا َوقِيلِهِ ) 87( ُيْؤَفُكونَ  َفأَنَّى

 ُيَخفَّفُ  َوال َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال{ :  تعالى قال كما فإنھم ، فيه نحن مما فيريحنا أرواحنا ليقبض:  أي) 1(
ُبَھا{ :  وقال]. 36:  فاطر[}  َعَذاِبَھا ِمنْ  َعْنُھمْ   فِيَھا َيُموتُ  ال ُثمَّ . اْلُكْبَرى النَّارَ  َيْصلَى ِذيالَّ . األْشَقى) 2( َوَيَتَجنَّ
ُكمْ  َقالَ {  ، مالك أجابھم يموتوا أن سألوا فلما ،] 13 -  11:  األعلى[}  َيْحَيى َوال :  عباس ابن قال: }  َماِكُثونَ  إِنَّ
 .حاتم أبي ابن رواه. ماكثون إنكم:  قال ثم ، سنة ألف مكث

 .عنھا لكم محيد الو منھا لكم خروج ال:  أي

 ووضحناه لكم بيناه:  أي}  ِباْلَحقِّ  ِجْئَناُكمْ  لََقدْ { :  فقال له ومعاندتھم للحق مخالفتھم وھو شقوتھم سبب ذكر ثم
 للباطل تنقاد وإنما ، عليه تقبل وال تقبله ال سجاياكم كانت ولكن:  أي}  َكاِرُھونَ  لِْلَحقِّ  أَْكَثَرُكمْ  َولَِكنَّ {  ، وفسرناه
) 3( تنفعكم ال حيث واندموا ، بالمالمة أنفسكم على فعودوا ، أھله وتبغض ، وتأباه الحق عن وتصد ، وتعظمه
 .الندامة
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ا أَْمًرا أَْبَرُموا أَمْ { :  تعالى قال ثم  .فكدناھم شر كيد أرادوا:  مجاھد قال}  ُمْبِرُمونَ  َفإِنَّ

 وذلك ،] 50:  النمل[}  َيْشُعُرونَ  ال َوُھمْ  َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا َوَمَكُروا{ :  تعالى قال كما مجاھد قاله الذي وھذا
 ؛ عليھم ذلك وبال ورد ، هللا فكادھم ، يسلكونه ومكر بحيل بالباطل الحق رد في يتحيلون كانوا المشركين ألن
ا َيْحَسُبونَ  أَمْ { :  قال ولھذا ُھمْ  َنْسَمعُ  ال أَنَّ }  َيْكُتُبونَ  لََدْيِھمْ  َوُرُسلَُنا َبلَى{  ، وعالنيتھم رھمس:  أي}  َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ
 .وكبيرھا صغيرھا ، أعمالھم يكتبون أيضا والمالئكة ، عليه ھم ما نعلم نحن:  أي

ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ  قُلْ {  لُ  َفأََنا َولَدٌ  لِلرَّ َمَواتِ  َربِّ  ُسْبَحانَ ) 81( اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ ا َعْرشِ الْ  َربِّ  َواألْرِض  السَّ  َيِصفُونَ  َعمَّ
َماءِ  فِي الَِّذي َوُھوَ ) 83( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُھمْ ) 82(  إِلَهٌ  األْرِض  َوفِي إِلَهٌ  السَّ

َمَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َوَتَباَركَ ) 84( اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ  اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ  َبْيَنُھَما َوَما ْرِض َواأل السَّ  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  السَّ
َفاَعةَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َيْملِكُ  َوال) 85(  َخلََقُھمْ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ ) 86( َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َشِھدَ  َمنْ  إاِل الشَّ

ُ  لََيقُولُنَّ  َ  هللاَّ  َفَسْوفَ  َسالمٌ  َوقُلْ  َعْنُھمْ  َفاْصَفحْ ) 88( ُيْؤِمُنونَ  ال َقْومٌ  َھُؤالءِ  إِنَّ  َربِّ  َيا َوقِيلِهِ ) 87( ُيْؤَفُكونَ  نَّىَفأ
 }) 89( َيْعلَُمونَ 

ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ { :  محمد يا}  قُلْ { :  تعالى يقول لُ  َفأََنا َولَدٌ  لِلرَّ  ذلك على لعبدته اھذ فرض لو:  أي}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ
 ، عبيده من عبد ألني

__________ 

 ).4819( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".وسيجنبھا: " م في) 2(

 ".تنفع ال: " م ، ت في) 3(

 في ممتنع ھذا ولكن ، ھذا كان فرض فلو ، عبادته عن إباء وال استكبار عندي ليس ، به يأمرني ما لجميع مطيع
ُ  أََرادَ  لَوْ { :  تعالى قال كما ، أيضا الجواز وال الوقوع همن يلزم ال والشرط ، تعالى حقه  َولًَدا َيتَِّخذَ  أَنْ  هللاَّ

ا الْصَطَفى ُ  ُھوَ  ُسْبَحاَنهُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  ِممَّ  ].4:  الزمر[}  اْلَقھَّارُ  اْلَواِحدُ  هللاَّ

لُ  َفأََنا{ :  قوله في المفسرين بعض قال) 1] (و[  والبخاري ، الثوري سفيان ومنھم. اآلنفين:  أي}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ
لُ { :  ويقال:  فقال حكاه  .يعبد عبد من ، الجاحدين}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ

 أبي ابن حدثني ، وھب ابن عن ، األعلى عبد بن يونس عن رواه ما الشواھد من القول لھذا جرير ابن وذكر
 منھم رجل وھو - زوجھا على دخلت منھم امرأة أن ؛ الجھني زيد بن َبَعجة عن ،) 2( قَُسْيط أبي عن ، ذئب
 ، ترجم أن بھا فأمر ، عنه هللا رضي ، عفان بن لعثمان زوجھا ذلك فذكر ، أشھر ستة في له فولدت -  أيضا
} َشْھًرا َثالُثونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ { :  كتابه في يقول هللا إن:  فقال ، عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي عليه فدخل

 أن ، عنه هللا رضي ، عثمان عبد ما فوهللا:  قال ،] 14:  لقمان[}  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ {  وقال ،] 15:  األحقاف[
 )3. (استنكف:  عبد:  وھب ابن قال:  يونس قال - ترد:  إليھا بعث

 :  الشاعر قال) 4] (و[

 )5( َظالًما ِمَحالَة ال َعلَيه ْعَبدُ ويَ ... َخليله يْصِرمْ  الُودِّ  ُذو َيَشأ َما َمَتى

 ، نظر فيه ھذا ؟ منه ممتنع فأنا ھذا كان إن:  تقديره فيكون الشرط مع يلتئم كيف ألنه ؛ نظر فيه القول وھذا
 في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال كما نافية ھي وإنما ، شرطا ليست" إن: " يقال أن إال اللھم. فليتأمل
ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ  قُلْ { :  قوله  .الشاھدين أول فأنا ولد للرحمن يكن لم:  يقول ،}  َولَدٌ  لِلرَّ

ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ  قُلْ { :  العرب كالم من كلمة ھي:  قتادة وقال لُ  َفأََنا َولَدٌ  لِلرَّ  فال يكن لم ذلك إن:  أي}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ
 .ينبغي
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حْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ { :  صخر أبو وقال لُ  َفأََنا َولَدٌ  َمنِ لِلرَّ  من وأول ، له ولد ال بأن عبده من أول فأنا:  أي}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ
 .أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال وكذا. وحده

لُ  َفأََنا{ :  مجاھد وقال  .وكذبكم ووحده عبده من أول:  أي}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ

__________ 

 .م ، ت من زيادة) 1(

 ".بإسناده رواه ما: " ت في) 2(

 ).25/61( الطبري تفسير) 3(

 .م ، ت من زيادة) 4(

 ).25/60( الطبري تفسير في البيت) 5(

لُ  َفأََنا{ :  البخاري وقال  ).1( وعبد عابد رجل ، لغتان وھما. اآلنفين}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ

 .ممتنع ھو ولكن ، وجزاء شرط أنه على أقرب واألول

ْحَمنِ  َكانَ  إِنْ  قُلْ { ) 2] (قوله في[ السدي وقال لُ  َفأََنا َولَدٌ  لِلرَّ  من أول كنت ولد له كان لو:  يقول}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ
 .نافية" إن" أن زعم من قول وردّ  ، جرير ابن اختيار وھو. له ولد ال لكن ، ولدا له بأن ، عبده

َمَواتِ  َربِّ  ُسْبَحانَ { :  قال ولھذا ا َعْرشِ الْ  َربِّ  َواألْرِض  السَّ  األشياء خالق وتنزه وتقدس تعالى:  أي}  َيِصفُونَ  َعمَّ
 .له ولد) 3( فال ، له كفء وال له نظير ال ، صمد أحد فرد فإنه ، ولد له يكون أن عن

 ِذيالَّ  َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا َحتَّى{  دنياھم في}  َوَيْلَعُبوا{  وضاللھم جھلھم في:  أي}  َيُخوُضوا َفَذْرُھمْ { :  وقوله
 .اليوم ذلك في وحالھم ، ومآلھم ، مصيرھم يكون كيف يعلمون فسوف:  أي ، القيامة يوم وھو} ُيوَعُدونَ 

َماءِ  فِي الَِّذي َوُھوَ { :  وقوله  يعبده ، األرض في من وإله ، السماء في من إله ھو:  أي}  إِلَهٌ  األْرِض  َوفِي إِلَهٌ  السَّ
 } اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ {  ، يديه نبي أذالء ، له خاضعون وكلھم ، أھلھما

ُ  َوُھوَ { :  تعالى كقوله اآلية وھذه َمَواتِ  فِي هللاَّ ُكمْ  َيْعلَمُ  األْرِض  َوفِي السَّ : األنعام[}  َتْكِسُبونَ  َما َوَيْعلَمُ  َوَجْھَرُكمْ  ِسرَّ
 .واألرض السموات في هللا المدعو ھو:  أي] 3

َمَواتِ  ْلكُ مُ  لَهُ  الَِّذي َوَتَباَركَ {   بال ، فيھما والمتصرف ومالكھما خالقھما ھو:  أي}  َبْيَنُھَما َوَما َواألْرِض  السَّ
 ألنه ؛ والنقائص العيوب من السالمة له استقر أي:  وتبارك ، الولد عن وتعالى فسبحانه ، ممانعة وال مدافعة
اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ {  ، وإبراما قضان األمور أزمة بيده الذي ، لألشياء المالك ، العظيم العلي الرب  ال:  أي}  السَّ
 .فشر شرا وإن ، فخير خيرا إن ، بعمله كال فيجازي:  أي}  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ {  ، ھو إال لوقتھا يجليھا

فَ {  واألوثان األصنام من:  أي}  ُدوِنهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َيْملِكُ  َوال{ :  تعالى قال ثم  على يقدرون ال:  أي}  اَعةَ الشَّ
 بصيرة على بالحق شھد من لكن:  أي ، منقطع استثناء ھذا}  َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َشِھدَ  َمنْ  إاِل{  ، لھم الشفاعة
 .له بإذنه عنده شفاعته تنفع فإنه ، وعلم

ُ  لََيقُولُنَّ  َخلََقُھمْ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ { :  قال ثم  معه العابدين با المشركين ھؤالء سألت ولئن:  أي}  ُيْؤَفُكونَ  أَنَّىفَ  هللاَّ
ُ  لََيقُولُنَّ  َخلََقُھمْ  َمنْ {  غيره  ، ذلك في له شريك ال وحده ، جميعھا لألشياء الخالق أنه) 4( يعترفون ھم:  أي}  هللاَّ
 والسفاھة الجھل غاية في ذلك يف فھم ، شيء على يقدر وال شيئا يملك ال ممن ، غيره معه يعبدون ھذا ومع

 } ُيْؤَفُكونَ  َفأَنَّى{ :  قال ولھذا ؛ العقل وسخافة
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__________ 

 ".الباري فتح) "8/568( البخاري صحيح) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".وال: " ت في) 3(

 ".يعرفون: " ت في) 4(

 من شكواه ربه إلى شكا:  أي ، قيله:  محمد:  وقال:  أي}  ُيْؤِمُنونَ  ال َقْومٌ  َھُؤالءِ  إِنَّ  َربِّ  َيا) 1( َوقِيلِهِ { :  وقوله
 َوَقالَ { :  األخرى اآلية في تعالى أخبر كما ، يؤمنون ال قوم ھؤالء إن ، رب يا:  فقال ، كذبوه الذين قومه

ُسولُ  َخُذوا َقْوِمي إِنَّ  َربِّ  َيا الرَّ  ابن قول) 2] (معنى[ ھو قلناه ذيال وھذا] 30:  الفرقان[}  َمْھُجوًرا اْلقُْرآنَ  َھَذا اتَّ
 ).3( جرير ابن فسر وعليه ، وقتادة ، ومجاھد ، مسعود

 )4". (رب يا الرسول وقال: " - مسعود ابن يعني - هللا عبد وقرأ:  البخاري قال

 .محمد ولق هللا فأبر:  قال ،}  ُيْؤِمُنونَ  ال َقْومٌ  َھُؤالءِ  إِنَّ  َربِّ  َيا َوقِيلِهِ { :  قوله في مجاھد وقال

 .وجل عز ربه إلى قومه يشكو وسلم عليه هللا صلى نبيكم قول ھو:  قتادة وقال

 معطوف أنه أحدھما:  توجيھان ولھا ، النصب إحداھما ، قراءتين}  َربِّ  َيا َوقِيلِهِ { :  قوله في جرير ابن حكى ثم
ُھمْ  َنْسَمعُ { :  قوله على  الخفض،:  والثانية. قيلَه:  وقال ، فعل يقدر أن:  يوالثان] 80:  الزخرف[}  َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ
اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ { :  قوله على عطفا ، وقيلِهِ   .قيله وِعلم:  تقديره}  السَّ

 الكالم من به يخاطبونك ما بمثل تجاوبھم ال:  أي}  َسالمٌ  َوقُلْ {  ، المشركين:  أي}  َعْنُھمْ  َفاْصَفحْ { :  وقوله
 أحل ولھذا ، لھم تعالى منه تھديد ھذا ،} ) 5( َيْعلَُمونَ  َفَسْوفَ {  وقوال فعال عنھم واصفح لفھمتأ ولكن ، السيئ
 هللا دين في الناس دخل حتى ، والجالد الجھاد ذلك بعد وشرع ، وكلمته دينه وأعلى ، يرد ال الذي بأسه بھم

 .والمغارب المشارق في اإلسالم وانتشر ، أفواجا

 خرفالز سورة تفسير آخر

__________ 

 ".ھو وقيل: " ت في) 1(

 .أ ، ت من زيادة) 2(

 ).25/62( الطبري تفسير) 3(

 ".الباري فتح) "8/568( البخاري صحيح) 4(

 ".تعلمون: " م في) 5(
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ا) 2( اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ ) 1( حم ا ُمَباَرَكةٍ  لَْيلَةٍ  فِي أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ ا إِنَّ  أَْمًرا) 4( َحِكيمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُيْفَرقُ  يَھافِ ) 3( ُمْنِذِرينَ  ُكنَّ
ا ِعْنِدَنا ِمنْ  ا إِنَّ ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةً ) 5( ُمْرِسلِينَ  ُكنَّ َماَواتِ  َربِّ ) 6( اْلَعلِيمُ  السَّ  إِنْ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ

لِينَ  آََبائُِكمُ  َوَربُّ  َربُُّكمْ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل ) 7( ُموقِِنينَ  ُكْنُتمْ   ) 8( اأْلَوَّ

 الدخان سورة تفسير

 .مكية وھي

 ، كثير أبى بن يحيى عن ، َخْثَعم أبي بن ُعَمر عن ، الحباب بن زيد حدثنا ، َوِكيع بن سفيان حدثنا:  الترمذي قال
 حم(قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ،) 1( سلمة أبي عن

 ".ملك ألف سبعون له يستغفر أصبح ليلة في) الدخان

 الحديث منكر:  البخاري قال. يضعف خثعم أبي بن) 2( وعَمر ، الوجه ھذا من إال نعرفه ال غريب:  قال ثم
)3.( 

 ،) 4( الحسن عن ، المقدام أبي ھشام عن ، الحباب بن زيد حدثنا ، الكوفي الرحمن عبد بن نصر حدثنا:  قال ثم
 ليلة في) الدخان حم(قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن

 ".له غفر ، الجمعة

 ھريرة أبي من يسمع لم والحسن ، يضعف المقدام أبو) 5( وھشام ، الوجه ھذا من إال نعرفه ال غريب:  قال ثم
 ).6( زيد بن وعلي ، عبيد بن ويونس ، أيوب قال ذاك

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ حارثة بن زيد عن ، واثلة بن عامر الطفيل أبي رواية من البزار مسند وفي
:  فقال ، الدخان سورة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له وخبأ" ؟ ھو فما خبأ خبأت قد إني: " َصيَّاد البن قال
خ ھو  ).7( انصرف ثم". كان هللا شاء ما اخسأ: " فقال. الدُّ

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا) 2( اْلُمِبينِ  َواْلِكَتابِ ) 1( حم{  ا ُمَباَرَكةٍ  لَْيلَةٍ  فِي أَنزْلَناهُ  إِنَّ ا إِنَّ  أَْمًرا) 4( َحِكيمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُيْفَرقُ  فِيَھا) 3( ُمْنِذِرينَ  ُكنَّ
ا اإِنَّ  ِعْنِدَنا ِمنْ  ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةً ) 5( ُمْرِسلِينَ  ُكنَّ َمَواتِ  َربِّ ) 6( اْلَعلِيمُ  السَّ  إِنْ  َبْيَنُھَما َوَما َواألْرِض  السَّ

لِينَ  آَبائُِكمُ  َوَربُّ  َربُُّكمْ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال) 7( ُموقِِنينَ  ُكْنُتمْ   }) 8( األوَّ

ا{ :  تعالى قال كما ، القدر ليلة وھي ، مباركة ليلة في أنزله إنه:  العظيم القرآن عن مخبرا ىتعال يقول  أَنزْلَناهُ  إِنَّ
 فِيهِ  أُنزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْھرُ { :  تعالى:  قال كما ، رمضان شھر في ذلك وكان]  1:  القدر[ }  اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي

 ] 185:  البقرة[ }  اْلقُْرآنُ 

__________ 

 ".بإسناده الترمذي روى: " ت في) 1(

 ".عمر إسناده وفي ، الوجه: " ت في) 2(

 ).2888( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".بإسناده الترمذي وروى: " ت في) 4(

 ".ھشام إسناده وفي ، الوجه: " ت في) 5(

 ).2889( برقم الترمذي سنن) 6(

 المجمع في الھيثمي قال. به الطفيل أبي عن الفرات بن زياد طريق من) 5/88( الكبير المعجم في الطبراني ورواه" األستار كشف) "3399( برقم البزار مسند) 7(
 ".حبان ابن ووثقه حاتم أبو ضعفه ، فرات بن الحسن بن زياد فيه) : "8/4(
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َماءُ  َتأِْتي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ ) 9( َيْلَعُبونَ  َشكٍّ  فِي ُھمْ  َبلْ  َنا) 11( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َھَذا النَّاسَ  َيْغَشى) 10( ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ  َربَّ
ا اْكِشفْ  ا اْلَعَذابَ  َعنَّ ْكَرى لَُھمُ  أَنَّى) 12( ُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  ُمَعلَّمٌ  َوَقالُوا َعْنهُ  َتَولَّْوا ُثمَّ ) 13( ُمِبينٌ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َوَقدْ  الذِّ
ا) 14( َمْجُنونٌ  ُكمْ  َقلِياًل  ْلَعَذابِ ا َكاِشفُوا إِنَّ ا اْلُكْبَرى اْلَبْطَشةَ  َنْبِطشُ  َيْومَ ) 15( َعاِئُدونَ  إِنَّ  ) 16( ُمْنَتقُِمونَ  إِنَّ

 .إعادته عن أغنى بما" البقرة سورة" في ذلك في الواردة) 1( األحاديث ذكرنا وقد

 في أنھا القرآن نص فإن ْجَعةالنَّ  أبعد فقد - عكرمة عن روي كما - شعبان من النصف ليلة إنھا:  قال ومن
 محمد بن عثمان أخبرني:  الزھري عن عقيل عن ، الليث عن ، صالح بن هللا عبد رواه الذي والحديث. رمضان

 إن حتى ، شعبان إلى شعبان من اآلجال تقطع: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن األخنس بن المغيرة بن
 .النصوص به يعارض ال ومثله ، مرسل حديث فھو) 2" (الموتى في اسمه أخرج وقد ، له ويولد لينكح الرجل

ا{ :  وقوله ا إِنَّ  .عباده على هللا حجة لتقوم ، شرًعا ويضرھم ينفعھم ما الناس معلمين:  أي}  ُمْنِذِرينَ  ُكنَّ

 وما ، السنة أمر الكتبة إلى وظالمحف اللوح من يفصل القدر ليلة في:  أي}  َحِكيمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُيْفَرقُ  فِيَھا{ :  وقوله
 ومجاھد، ، مالك وأبي ، عمر ابن عن روي وھكذا. آخرھا إلى فيھا يكون وما ، واألرزاق اآلجال من فيھا يكون

 .السلف من واحد وغير ، والضحاك

 هللا ويقدره يكون ما جميع:  أي}  ِعْنِدَنا ِمنْ  أَْمًرا{ :  قال ولھذا ؛ يغير وال يبدل ال محكم:  أي}  حكيم{ :  وقوله
ا{  ، وعلمه وإذنه فبأمره) 3( يوحيه وما تعالى ا إِنَّ  هللا آيات عليھم يتلو رسوال الناس إلى:  أي}  ُمْرِسلِينَ  ُكنَّ
ِميعُ  ُھوَ  إِنَّهُ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةً { :  قال ولھذا ؛ إليه ماسة كانت الحاجة فإن ، مبينات َمَواتِ  َربِّ  اْلَعلِيمُ  السَّ  السَّ

 ، فيھما وما ومالكھما وخالقھما واألرض السموات رب ھو القرآن ھذا أنزل الذي:  أي}  َبْيَنُھَما َوَما َواألْرِض 
 .متحققين كنتم إن:  أي}  ُموقِِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {

ُكمْ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال{ :  قال ثم لِينَ  آَباِئُكمُ  َوَربُّ  َربُّ َھا َيا قُلْ { :  تعالى كقوله اآلية وھذه}  األوَّ  النَّاسُ  أَيُّ
َمَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِميًعا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي َِّ  َفآِمُنوا[ َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َواألْرِض  السَّ } ]  َوَرُسولِهِ  ِبا

 ]. 158:  األعراف[  اآلية) 4(

َماءُ  َتأِْتي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ ) 9( َيْلَعُبونَ  كٍّ شَ  فِي ُھمْ  َبلْ {  َنا) 11( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َھَذا النَّاسَ  َيْغَشى) 10( ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ  َربَّ
ا اْكِشفْ  ا اْلَعَذابَ  َعنَّ ْكَرى لَُھمُ  أَنَّى) 12( ُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  ُمَعلَّمٌ  َوَقالُوا َعْنهُ  َولَّْواتَ  ُثمَّ ) 13( ُمِبينٌ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َوَقدْ  الذِّ
ا) 14( َمْجُنونٌ  ُكمْ  َقلِيال اْلَعَذابِ  َكاِشفُوا إِنَّ ا اْلُكْبَرى اْلَبْطَشةَ  َنْبِطشُ  َيْومَ ) 15( َعاِئُدونَ  إِنَّ  }) 16( ُمْنَتقُِمونَ  إِنَّ

 ويمترون ، فيه يشكون وھم ،) 5( اليقين جاءھم قد:  أي ، يلعبون شك في المشركون ھؤالء بل:  تعالى يقول
َماءُ  َتأْتِي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ { :  ومتھدًدا لھم متوعدا قال ثم ، به يصدقون وال  .} ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ

َحى أبي عن ، األعمش ِمْھَران بن سليمان قال  - المسجد دخلنا:  قال مسروق عن ،) 6( ُصَبْيح بن مسلم الضُّ
 ، كندة أبواب عند - الكوفة مسجد يعني

__________ 

 ".أآلثار: " ت في) 1(

 .به عقيل عن الليث طريق من) 3839( برقم اإليمان شعب في والبيھقي) 25/65( تفسيره في الطبراني رواه) 2(

 ".يوجبه: " أ في) 3(

 .أ ، ت من زيادة) 4(

 ".المبين: " ت في) 5(

 ".صحيحيھما في ومسلم البخاري روى: " ت في) 6(
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َماءُ  َتأْتِي َيْومَ { :  أصحابه لىع يقص رجل فإذا  يوم يأتي دخان ذلك ؟ الدخان ذلك ما تدرون}  ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ
 فذكرنا مسعود ابن فأتينا:  قال. الزكام شبه منه المؤمنين ويأخذ ، وأبصارھم المنافقين بأسماع فيأخذ ، القيامة
 َما قُلْ { :  وسلم عليه هللا صلى لنبيكم قال وجل عز هللا إن) 1( وقال ، فقعد ففزع مضطجًعا وكان ، له ذلك

" أعلم هللا: " يعلم ال لما الرجل يقول أن العلم من إن ،]  86:  ص[ }  اْلُمَتَكلِّفِينَ  ِمنَ  أََنا َوَما أَْجرٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ 
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على) 2( واستعصت اإلسالم عن أبطأت لما قريشا إن ، ذلك عن سأحدثكم

 يرفعون وجعلوا ، والميتة العظام أكلوا حتى والجوع الجھد من فأصابھم ، يوسف كسني بسنين عليھم دعا
 وبينھا بينه ما فيرى ، السماء إلى ينظر الرجل فجعل:  رواية وفي - الدخان إال يرون فال السماء إلى أبصارھم
َماءُ  َتأِْتي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ { :  تعالى هللا قال) 3] (قال[ - الجھد من الدخان كھيئة  َھَذا النَّاسَ  َيْغَشى ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ
. ھلكت قد فإنھا ، لمضر هللا استسق هللا رسول يا:  فقيل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتى ،}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

ا{ :  هللا فأنزل َفُسقُوا لھم فاستسقى ُكمْ  َقلِيال ْلَعَذابِ ا َكاِشفُوا إِنَّ  العذاب فيكشف:  مسعود ابن:  قال}  َعاِئُدونَ  إِنَّ
ا اْلُكْبَرى اْلَبْطَشةَ  َنْبِطشُ  َيْومَ { :  هللا فأنزل ، حالھم إلى عادوا الرفاھية أصابھم فلما ، القيامة يوم عنھم  إِنَّ

 .بدر يوم يعني:  قال ،} ُمْنَتقُِمونَ 

 في مخرج الحديث وھذا. واللِّزام ، والبطشة ، والقمر ، والروم ، الدخان:  خمسة مضى فقد:  مسعود ابن قال
 ابن وعند ،) 5( تفسيرھما في والنسائي الترمذي عند وھو ، مسنده في أحمد اإلمام ورواه) 4. (الصحيحين

 ، ھذاب اآلية تفسير على مسعود ابن وافق وقد) 6( به ، األعمش عن ، متعددة طرق من حاتم أبي وابن جرير
 وعطية ، والضحاك ، النخعي وإبراھيم ، العالية وأبي ، كمجاھد السلف من جماعة ، مضى الدخان وأن

 .جرير ابن اختيار وھو العوفي،

) 7( حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حسان بن يحيى حدثنا ، مسافر بن جعفر حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َماءُ  َتأِْتي َيْومَ { :  قوله في األعرج الرحمن عبد  .مكة فتح يوم كان:  قال}  ُمبِينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ

 .منكر بل جًدا غريب القول وھذا

) 9( َسِريحة أبي حديث من تقدم كما ، الساعة) 8( أمارات من ھو بل ، بعد الدخان يمض لم:  آخرون وقال
 ونحن غرفة من وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس علينا أشرف:  قال ، عنه هللا رضي ، الغفاري أسيد بن حذيفة
 ، والدابة ، والدخان ، مغربھا من الشمس طلوع:  آيات عشر تروا حتى الساعة تقوم ال: " فقال ، الساعة نتذاكر
 وخسف ، بالمشرق خسف:  خسوف وثالثة ، والدجال ، مريم ابن عيسى وخروج ، ومأجوج يأجوج وخروج
  ، العرب بجزيرة وخسف ، بالمغرب

__________ 

 ".فقال: " م ، ت في) 1(

 ".واستصعبت: " أ في) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ).2798( برقم مسلم وصحيح) 4820( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".تفسيريھما: " م في) 5(

 )25/66( الطبري وتفسير) 11481( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3254( برقم الترمذي وسنن) 431 ، 1/380( المسند) 6(

 ".عن بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 7(

 ".آيات: " ت في) 8(

 ".في سريحة أبي: " ت في) 9(
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" قالوا حيث معھم وتقيل باتوا حيث معھم تبيت:  -  الناس تحشر:  أو -  الناس تسوق عدن قعر من تخرج ونار
 ).1( صحيحه في مسلم بإخراجه تفرد

خ ھو:  قال" َخْبأ لك خبأت إني: " الصياد البن قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين وفي  فقال. الدُّ
َماءُ  َتأِْتي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له وخبأ:  قال" قدرك تعدو فلن اخسأ: " له  ِبُدَخانٍ  السَّ

 ).2(}  ُمِبينٍ 

 ُيَقرطمون وھم ، الجان بلسان الكھان طريقة على كاشف يادص وابن ، المرتقب المنتظر من بأنه إشعار فيه وھذا
خ ھو: " قال ولھذا ؛ العبارة  وأنھا مادته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عرف فعندھا. الدخان:  يعني" الدُّ
 ".قدرك تعدو فلن اخسأ: " له فقال ، شيطانية

اد بن عصام وحدثني:  جرير ابن قال ثم  حدثنا ، الثوري سعيد بن سفيان حدثنا ، أبي حدثنا ، الجراح بن َروَّ
 هللا صلى هللا رسول قال) : 3( يقول اليمان بن حذيفة سمعت:  قال ِحَراش بن ِرْبِعي عن ، المعتمر بن منصور
 الناس تسوق ، أبين عدن قعر من تخرج ونار ، مريم ابن عيسى ونزول ، الدجال اآليات أول إن: " وسلم عليه
 صلى هللا رسول فتال ؟ الدخان وما ، هللا رسول يا:  حذيفة قال -  والدخان ، قالوا إذا معھم تقيل ، المحشر إلى
َماءُ  َتأْتِي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ { :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا  بين ما يمأل - }  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َھَذا النَّاسَ  َيْغَشى ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ

 فيكون الكافر وأما ،) 4( الزكمة كھيئة منه فيصيبه المؤمن أما ، وليلة يوًما أربعين يمكث ، والمغرب المشرق
 ).5" (ودبره وأذنيه منخريه من يخرج ، السكران بمنزلة

 العسقالني خلف بن محمد ألن ؛ بالصحة له أشھد لم وإنما فاصال لكان الحديث ھذا صح لو:  جرير ابن قال
 ال:  قال ؟ عليه أقرأته:  فقلت:  قال ال:  له فقال ؟ سفيان من سمعه لھ:  الحديث ھذا عن روادا سأل أنه حدثني
 قوم به جاءني:  فقال ؟ به جئت أين فمن:  له فقلت ال:  فقال ؟ به فأقر حاضر وأنت عليه فقرئ:  له فقلت:  قال

 ).6( قال كما أو ، عني به فحدثوا ، به ذھبوا ثم عليَّ  فقرءوه. منا اسمعه:  لي وقالوا ، علي فعرضوه

 أماكن في سياقه من جرير ابن أكثر وقد ، السند بھذا موضوع فإنه ، ھاھنا الحديث ھذا في جرير ابن أجاد وقد
 ، األقصى المسجد ذكر في" إسرائيل بني" سورة أول في سيما وال ، جًدا كثيرة منكرات وفيه ، التفسير ھذا من
 .أعلم وهللا

 سعيد أبي عن ، الحسن عن ، خليل حدثنا ، الوليد حدثنا ، صفوان حدثنا ، زرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 فيأخذه المؤمن فأما ، بالناس الدخان يھيج: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عنه هللا رضي ، الخدري
 ".منه مسمع كل من يخرج حتى فينفخه الكافر وأما ، كالزكمة

__________ 

 ).2901( برقم مسلم صحيح) 1(

 .عنھما هللا رضي ، عمر بن هللا عبد حديث من) 2930( برقم مسلم وصحيح) 3055( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".قال حذيفة عن حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 3(

 ".الزكام: " م ، ت في) 4(

 ).7/230( التنزيل معالم في والبغوي) 1174( للزيلعي الكشاف أحاديث تخريج في كما تفسيره في الثعلبي رواه طريقه ومن) 25/68( الطبري تفسير) 5(

 ).25/68( الطبري تفسير) 6(

 عن ، عوف ورواه. موقوًفا الخدري سعيد أبي عن ، الحسن عن ، قتادة عن ، َعُروبة أبي بن سعيد ورواه
 .قوله الحسن
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 حدثني ، أبي ثنيحد ، عياش بن إسماعيل بن محمد حدثنا ، عوف بن محمد حدثني:  أيًضا جرير ابن وقال
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال األشعري مالك أبي عن ، عبيد بن ُشريح عن ، ُزرَعة بن َضْمَضم

 منه مسمع كل من يخرج حتى فينتفخ الكافر ويأخذ ، كالزكمة المؤمن يأخذ الدخان:  ثالثا أنذركم ربكم إن"
 ".الدجال والثالثة الدابة والثانية

 وھذا) 1( به ، عياش بن إسماعيل بن محمد عن ، يزيد بن ھاشم عن برانيالط ورواه

 .جيد إسناد

 عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، مسلم بن صالح بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 الكافر وتنفخ ، الزكام كھيئة المؤمن يأخذ ، بعد الدخان آية تمض لم:  قال ، عنه هللا رضي ، علي عن ، الحارث
 .ينفذ حتى

 عن ، البيلماني بن الرحمن عبد عن ، المغيرة بن الملك عبد عن ، جميع بن الوليد حديث من جرير ابن وروى
 يكون حتى والمنافق الكافر مسامع في ويدخل ، الزكام كھيئة المؤمن فيأخذ الدخان يخرج:  قال عمر ابن

ضفا على المشوي:  أي ، الحنيذ كالرأس  .لرَّ

 غدوت:  قال مليكة أبي بن هللا عبد عن ،) 2( جريج ابن عن ُعلَيَّة ابن حدثنا ، يعقوب حدثني:  جرير ابن قال ثم
 طلع قالوا:  قال ؟ لم:  قلت. أصبحت حتى الليلة نمت ما:  فقال يوم ذات ، عنھما هللا رضي ، عباس ابن على

 حاتم أبي ابن رواه وھكذا) 3( أصبحت حتى نمت فما ، قطر قد الدخان يكون أن فخشيت ، الذنب ذو الكوكب
 ابن عن ، مليكة أبي بن هللا عبد عن ، يزيد أبي بن هللا عبد عن ، سفيان عن ، عمر ابن عن ، أبيه عن ،) 4(

 الصحابة من وافقه من قول وھكذا. القرآن وترجمان األمة حبر عباس ابن إلى صحيح إسناد وھذا. فذكره عباس
 وداللة مقنع فيه مما أوردناھا التي ، وغيرھما والحسان الصحاح من المرفوعة األحاديث مع ، أجمعين والتابعين
 .القرآن ظاھر أنه مع ، المنتظرة اآليات من الدخان أن على ظاھرة

َماءُ  َتأِْتي َيْومَ  َفاْرَتقِبْ { :  تعالى هللا قال  ابن به فسر ما وعلى. أحد كل يراه واضح بين:  أي}  ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَّ
}  النَّاسَ  َيْغَشى{ :  قوله وھكذا. والجھد الجوع شدة من أعينھم في رأوه خيال ھو إنما:  عنه هللا رضي ، مسعود

 } النَّاسَ  َيْغَشى{ :  فيه قيل لما المشركين مكة أھل يخص خيالّيًا أمرا كان ولو ،) 5( وَيُعمھم يتغشاھم:  أي

__________ 

 :  علل ثالث النسخة لھذه فإن متعقب" جيد إسناد ھذا: " ھنا كثير ابن الحافظ وقول) 3/292( الكبير والمعجم) 25/68( طبريال تفسير) 1(

 ".فحدث يحدث أن على حملوه ، شيئا أبيه من يسمع لم: " حاتم أبو قال عياش بن إسماعيل بن محمد:  األولى

 ".بذاك يكن لم: " داود أبو قال عياش بن إسماعيل بن ومحمد معين بنا ووثقه حاتم أبو ضعفه ، زرعة بن ضمضم:  الثانية

 ".مرسل األشعري مالك أبي عن ، عبيد بن شريح: " حاتم أبو قال األشعري مالك أبي من سماعه في كلم قد ، عبيد بن شريح:  الثالثة

 ".بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 2(

 ).25/68( الطبري تفسير) 3(

 ".جرير ابن رواه وھكذا: " أ وفي ،" ھكذا جرير ابن ورواه: " ت في) 4(

 ".ويغمھم: " أ في) 5(

ونَ  َيْومَ { :  تعالى كقوله ، وتوبيًخا تقريًعا ذلك لھم يقال:  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َھَذا{ :  وقوله ا َجَھنَّمَ  َنارِ  إِلَى ُيَدعُّ  َدّعً
ُبونَ ُتكَ  بَِھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارُ  َھِذهِ   .ذلك لبعض بعضھم يقول أو ،] 14 ، 13:  الطور[ }  ذِّ

َنا{ :  وقوله ا اْكِشفْ  َربَّ ا اْلَعَذابَ  َعنَّ  رفعه سائلين وعقابه هللا عذاب عاينوا إذا الكافرون يقول:  أي}  ُمْؤِمُنونَ  إِنَّ
َنا ِبآَياتِ  ُنَكذِّبَ  َوال ُنَردُّ  لَْيَتَنا َيا َفَقالُوا النَّارِ  َعلَى ُوقِفُوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { :  كقوله ، عنھم وكشفه  ِمنَ  َوَنُكونَ  َربِّ
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َنا َظلَُموا الَِّذينَ  َفَيقُولُ  اْلَعَذابُ  َيأِْتيِھمُ  َيْومَ  النَّاسَ  َوأَْنِذرِ { :  قوله وكذا].  27:  األنعام[ }  اْلُمْؤِمِنينَ  ْرَنا َربَّ  إِلَى أَخِّ
ُسلَ  َوَنتَِّبعِ  َدْعَوَتكَ  ُنِجبْ  َقِريبٍ  أََجلٍ   وھكذا ،]  44:  إبراھيم[ }  َزَوالٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما َقْبلُ  ِمنْ  أَْقَسْمُتمْ  َتُكوُنوا أََولَمْ  الرُّ
ْكَرى لَُھمُ  أَنَّى{ :  ھاھنا قال  } َمْجُنونٌ  ُمَعلَّمٌ  َوَقالُوا َعْنهُ  َتَولَّْوا ُثمَّ  ُمِبينٌ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َوَقدْ  الذِّ

 بل ، وافقوه وما عنه تولوا ھذا ومع ، والنذارة الرسالة بين رسوال إليھم أرسلنا وقد ، بالتذكر لھم كيف:  يقول
ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى اإلْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْوَمِئذٍ { :  تعالى كقوله وھذا. مجنون معلم:  وقالوا كذبوه ْمتُ  لَْيَتِني َيا َيقُولُ  الذِّ  َقدَّ
 َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  َوأُِخُذوا َفْوتَ  َفال َفِزُعوا إِذْ  َتَرى َولَوْ { :  تعالى) 1( وقوله ،] 24 ، 23 : الفجر[ }  لَِحَياِتي
ا َوَقالُوا َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى ِبهِ  آَمنَّ  َوِحيلَ . َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  ِباْلَغْيبِ  َوَيْقِذفُونَ  َقْبلُ  ِمنْ  ِبهِ  َكَفُروا َوَقدْ . َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  التَّ
ُھمْ  َقْبلُ  ِمنْ  ِبأَْشَياِعِھمْ  فُِعلَ  َكَما َيْشَتُھونَ  َما َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ   ]. 54 -  51:  سبأ[ }  ُمِريبٍ  َشكٍّ  فِي َكاُنوا إِنَّ

ا{ :  وقوله ُكمْ  َقلِيال اْلَعَذابِ  َكاِشفُوا إِنَّ  :  معنيين يحتمل) 2(}  َعاِئُدونَ  إِنَّ

 من فيه كنتم ما إلى لعدتم ، الدنيا الدار إلى ورجعناكم العذاب عنكم كشفنا ولو:  تعالى) 3( يقوله أنه:  أحدھما
وا ُضرٍّ  ِمنْ  ِبِھمْ  َما َوَكَشْفَنا َرِحْمَناُھمْ  َولَوْ { :  كقوله ، والتكذيب الكفر :  المؤمنون[ }  َيْعَمُھونَ  ُطْغَياِنِھمْ  فِي لَلَجُّ
وا َولَوْ { :  وكقوله ،] 75 ُھمْ  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما اُدوالَعَ  ُردُّ  ].28:  األنعام[ }  لََكاِذُبونَ  َوإِنَّ

 وأنتم ، إليكم ووصوله) 4( أسبابه انعقاد بعد قليال عنكم العذاب مؤخرو إنا:  المراد يكون أن:  والثاني
 إاِل{:  تعالى كقوله ، باشرھم يكون أن عنھم الكشف من يلزم وال ، والضالل الطغيان من فيه أنتم فيما مستمرون

ا ُيوُنسَ  َقْومَ  ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ  َعَذابَ  َعْنُھمْ  َكَشْفَنا آَمُنوا لَمَّ ْعَناُھمْ  الدُّ  يكن ولم ،]  98:  يونس[ }  ِحينٍ  إِلَى َوَمتَّ
 أقلعوا قد يكونوا أن أيًضا يلزم وال ، عليھم) 5] (ووصوله[ سببه انعقد قد كان بل بھم واتصل ، باشرھم العذاب
 ُشَعْيبُ  َيا لَُنْخِرَجنَّكَ { :  قالوا حين لقومه قال أنه شعيب عن إخباًرا تعالى هللا قال ، إليه عادوا ثم كفرھم عن

ا أََولَوْ  َقالَ  ِملَِّتَنا فِي لََتُعوُدنَّ  أَوْ  َقْرَيِتَنا ِمنْ  َمَعكَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِ  َعلَى اْفَتَرْيَنا َقدِ  َكاِرِھينَ  ُكنَّ  ِملَِّتُكمْ  فِي ُعْدَنا إِنْ  َكِذًبا هللاَّ
اَنا إِذْ  َبْعدَ   .وطريقتھم ملتھم على قط يكن لم) 6] (السالم عليه[ وشعيب ،]  89 ، 88:  األعراف[ }  ِمْنَھا هللاَّ  َنجَّ

 .هللا عذاب إلى}  َعاِئُدونَ  إِنَُّكمْ { :  قتادة وقال

__________ 

 ".وكقوله: " م ، ت في) 1(

 ".كاشف: " ت في) 2(

 ".يقول: " أ في) 3(

 ".سببه: " أ ، م ، ت في) 4(

 .أ ، ت من زيادة) 5(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 6(

ا َولََقدْ  وا أَنْ ) 17( َكِريمٌ  َرُسولٌ  َوَجاَءُھمْ  فِْرَعْونَ  َقْومَ  َقْبلَُھمْ  َفَتنَّ   )18( أَِمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  ِعَبادَ  إِلَيَّ  أَدُّ

ا اْلُكْبَرى اْلَبْطَشةَ  َنْبِطشُ  َيْومَ { :  تعالى وقوله  ممن جماعة قول وھذا. بدر بيوم مسعود ابن ذلك فسر}  ُمْنَتقُِمونَ  إِنَّ
 ، العوفي رواية من) 1] (وجماعة[ عباس ابن عن أيًضا وروي ، تقدم بما الدخان تفسيره على مسعود ابن وافق
 .محتمل ووھ ، وجماعة كعب بن أبي وعن. عنه

 .أيًضا بطشة يوم بدر يوم كان وإن ، القيامة يوم ذلك أن والظاھر

 قال:  عباس ابن قال:  قال عكرمة عن الحذاء خالد حدثنا ، علية ابن حدثنا ، يعقوب حدثني:  جرير ابن) 2( قال
 ).3( القيامة يوم ھي:  أقول وأنا ، بدر يوم:  الكبرى البطشة:  مسعود ابن
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 .عنه ،) 4( الروايتين أصح في وعكرمة ، البصري الحسن يقول وبه ، عنه حصحي إسناد وھذا

ا َولََقدْ {  وا أَنْ ) 17( َكِريمٌ  َرُسولٌ  َوَجاَءُھمْ  فِْرَعْونَ  َقْومَ  َقْبلَُھمْ  َفَتنَّ  }) 18( أَِمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  ِعَبادَ  إِلَيَّ  أَدُّ

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".وروى: " ت في) 2(

 ).25/70( الطبري تفسير) 3(

 ".القولين: " ت في) 4(

ِ  َعَلى َتْعلُوا اَل  َوأَنْ   ُتْؤِمُنوا لَمْ  َوإِنْ ) 20( َتْرُجُمونِ  أَنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  َوإِنِّي) 19( ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  آَِتيُكمْ  إِنِّي هللاَّ
ُكمْ  لَْياًل  ِبِعَباِدي َفأَْسرِ ) 22( ُمْجِرُمونَ  َقْومٌ  َھُؤاَلءِ  أَنَّ  هُ َربَّ  َفَدَعا) 21( َفاْعَتِزلُونِ  لِي َبُعونَ  إِنَّ  اْلَبْحرَ  َواْتُركِ ) 23( ُمتَّ

ُھمْ  َرْھًوا  فِيَھا َكاُنوا َوَنْعَمةٍ ) 26( َكِريمٍ  َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ ) 25( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِمنْ  َتَرُكوا َكمْ ) 24( ُمْغَرقُونَ  ُجْندٌ  إِنَّ
َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما) 28( آََخِرينَ  َقْوًما َوأَْوَرْثَناَھا َكَذلِكَ ) 27( َفاِكِھينَ  ) 29( ُمْنَظِرينَ  َكاُنوا َوَما َواأْلَْرضُ  السَّ

ْيَنا َولََقدْ   اْخَتْرَناُھمْ  َولََقدِ ) 31( اْلُمْسِرفِينَ  ِمنَ  ًياَعالِ  َكانَ  إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  ِمنْ ) 30( اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َنجَّ
 ) 33( ُمِبينٌ  َباَلءٌ  فِيهِ  َما اآْلََياتِ  ِمنَ  َوآََتْيَناُھمْ ) 32( اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْلمٍ  َعلَى

 ُتْؤِمُنوا لَمْ  َوإِنْ ) 20( َتْرُجُمونِ  أَنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  َوإِنِّي) 19( ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  آِتيُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  َعلَى َتْعلُوا ال َوأَنْ { 
ُكمْ  لَْيال ِبِعَباِدي َفأَْسرِ ) 22( ُمْجِرُمونَ  َقْومٌ  َھُؤالءِ  أَنَّ  َربَّهُ  َفَدَعا) 21( َفاْعَتِزلُونِ  لِي َبُعونَ  إِنَّ  اْلَبْحرَ  َواْتُركِ ) 23( ُمتَّ

ُھمْ  َرْھًوا  فِيَھا َكاُنوا َوَنْعَمةٍ ) 26( َكِريمٍ  َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ ) 25( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِمنْ  َتَرُكوا َكمْ ) 24( ُمْغَرقُونَ  ُجْندٌ  إِنَّ
َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما) 28( آَخِرينَ  َقْوًما َوأَْوَرْثَناَھا َكَذلِكَ ) 27( َفاِكِھينَ  ) 29( ُمْنَظِرينَ  َكاُنوا َوَما َواألْرضُ  السَّ

ْينَ  َولََقدْ   اْخَتْرَناُھمْ  َولََقدِ ) 31( اْلُمْسِرفِينَ  ِمنَ  َعالًِيا َكانَ  إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  ِمنْ ) 30( اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني اَنجَّ
 }) 33( ُمِبينٌ  َبالءٌ  فِيهِ  َما اآلَياتِ  ِمنَ  َوآَتْيَناُھمْ ) 32( اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْلمٍ  َعلَى

: يعني}  َكِريمٌ  َرُسولٌ  َوَجاَءُھمْ {  ، مصر قبط وھم ، فرعون قوم المشركين ھؤالء قبل اختبرنا قدول:  تعالى يقول
  ، السالم عليه ، كليمه موسى

وا أَنْ {  ْبُھمْ  َوال إِْسَراِئيلَ  َبنِي َمَعَنا) 1( َفأَْرِسلْ { :  كقوله ،}  هللاَِّ  ِعَبادَ  إِلَيَّ  أَدُّ المُ  َربِّكَ  ِمنْ  ةٍ ِبآيَ  ِجْئَناكَ  َقدْ  ُتَعذِّ  َوالسَّ
 ]. 47:  طه[ }  اْلُھَدى اتََّبعَ  َمنِ  َعلَى

 .أبلغكموه ما على مأمون:  أي}  أَِمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ  إِنِّي{ :  وقوله

ِ  َعلَى َتْعلُوا ال َوأَنْ { :  وقوله  ،) 2( ببراھينه واإليمان لحججه واالنقياد ، آياته اتباع عن تستكبروا ال:  أي}  هللاَّ
 ]. 60:  غافر[ }  َداِخِرينَ  َجَھنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعَباَدِتي َعنْ  َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  كقوله

 البينات اآليات من به هللا أرسله ما وھي ، واضحة ظاھرة بحجة:  أي) 3(} ]  ُمِبينٍ [  ِبُسْلَطانٍ  آِتيُكمْ  إِنِّي{ 
 ).4( القاطعة واألدلة

__________ 

 .خطأ وھو" أرسل وأن: " أ ، م ، ت في) 1(

 ".بألوھيته: " أ في) 2(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 3(

 ".القاطعات: " أ من ، ت في) 4(
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 .الشتم وھو باللسان الرجم ھو:  صالح وأبو ، عباس ابن قال}  َتْرُجُمونِ  أَنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ  َوإِنِّي{ 

 .بالحجارة جمالر) 1] (ھو: [ قتادة وقال

 .فعل أو قول من بسوء إليَّ  تصلوا أن) 3] (من[ وخلقكم خلقني الذي با أعوذ) 2( أي

 يقضي أن إلى مسالمة وبينكم بيني األمر ودعوا ، إليَّ ) 4( تتعرضوا فال:  أي}  َفاْعَتِزلُونِ  لِي ُتْؤِمُنوا لَمْ  َوإِنْ { 
 دعا ، وعناًدا كفًرا إال ذلك زادھم وما ذلك كل ، عليھم هللا حجج وأقام ، أظھرھم بين مقامه طال فلما. بيننا هللا
َنا ُموَسى َوَقالَ { :  تعالى قال كما ، فيھم نفذت دعوة عليھم ربه  فِي َوأَْمَواال ِزيَنةً  َوَمألهُ  فِْرَعْونَ  آَتْيتَ  إِنَّكَ  َربَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  َنا الدُّ نَ  َسِبيلِكَ  َعنْ  لُِيِضلُّوا َربَّ  اْلَعَذابَ  َيَرُوا َحتَّى ُيْؤِمُنوا َفال قُلُوِبِھمْ  َعلَى َواْشُددْ  أَْمَوالِِھمْ  َعلَى اْطِمسْ  اَربَّ
 َقْومٌ  َھُؤالءِ  أَنَّ  َربَّهُ  َفَدَعا{ :  ھاھنا قال وھكذا].  89 ، 88:  يونس[ }  َفاْسَتقِيَما َدْعَوُتُكَما أُِجيَبتْ  َقدْ  َقالَ  األلِيمَ 

 ومشاورته فرعون أمر غير من أظھرھم بين من إسرائيل ببني يخرج أن تعالى هللا أمره ذلك دفعن}  ُمْجِرُمونَ 
َبُعونَ  إِنَُّكمْ  لَْيال ِبِعَباِدي َفأَْسرِ { :  قال ولھذا ؛ واستئذانه  ِبِعَباِدي أَْسرِ  أَنْ  ُموَسى إِلَى أَْوَحْيَنا َولََقدْ { :  قال كما}  ُمتَّ
 ].77:  طه[ }  َتْخَشى َوال َدَرًكا َتَخافُ  ال َيَبًسا اْلَبْحرِ  فِي َطِريًقا لَُھمْ  َفاْضِربْ 

ُھمْ  َرْھًوا اْلَبْحرَ  َواْتُركِ { :  ھاھنا وقوله  وبنو ھو جاوز لما ، السالم عليه ، موسى أن وذلك}  ُمْغَرقُونَ  ُجْندٌ  إِنَّ
 فال ، فرعون وبين بينھم ائالح ليصير ، كان كما يعود حتى بعصاه يضربه أن موسى أراد ، البحر إسرائيل
 درًكا يخاف ال وأنه ،) 6( فيه مغرقون جند بأنھم وبشره ، ساكًنا حاله على يتركه أن) 5( هللا فأمره. إليھم يصل
 .يخشى وال

 ال:  يقول ، كھيئته يبًسا طريًقا}  رھوا{  مجاھد وقال. وامِضهْ  كھيئته}  َرْھًوا اْلَبْحرَ  َواْتُركِ { :  عباس ابن قال
 زيد وابن ، وقتادة ، والضحاك ، أنس بن والربيع ، عكرمة قال وكذا. آخرھم يرجع حتى اتركه ، يرجع تأمره
 ).7( واحد وغير ، حرب بن وِسَماك األحبار وكعب

 َوَمَقامٍ {  ، واآلبار األنھار بھا والمراد}  َوُزُروعٍ  َوُعُيونٍ {  البساتين وھي}  َجنَّاتٍ  ِمنْ  َتَرُكوا َكمْ { :  تعالى قال ثم
 .الحسنة واألماكن األنيقة الكريمة المساكن وھي}  َكِريمٍ 

 .المنابر}  َكِريمٍ  َوَمَقامٍ { :  جبير بن وسعيد ، مجاھد وقال

 ، األنھار سيد مصر نيل:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، المعافري هللا عبد بن) 8( وھب عن ، لَِھيعة ابن وقال
ُ  ، والمغرب شرقالم بين نھر كل له هللا سخر َ َّ  ، يمده أن نھر كل أمر مصر نيل يجري أن هللا أراد فإذا ، له وذ
 أن ماء كل إلى هللا أوحى ، هللا أراد ما إلى جريه انتھى فإذا ، عيوًنا األرض له هللا وفجر ، بمائھا األنھار فأمدته
 .عنصره إلى يرجع

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".إني: " أ في) 2(

 .م ، ت من زيادة )3(

 ".تعترضوا: " أ في) 4(

 ".تعالى: " ت في) 5(

 ".فيه أي: " أ وفي ،" البحر في أي: " ت في) 6(

 ".وغيرھما: " ت في) 7(

 ".ولھب: " م في) 8(
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: قال}  َفاِكِھينَ  فِيَھا واَكانُ  َوَنْعَمةٍ . َكِريمٍ  َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ . َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِمنْ ) 1( َتَرُكوا َكمْ { :  تعالى قوله في وقال
 تسعة له وكان ، رشيد إلى أسوان بين ما ، جميًعا الشقين في آخره إلى أوله من النيل ھذا بحافتي الجنان كانت

 ، المنھى وخليج ، الفيوم وخليج ، منف وخليج ، سردوس وخليج ، دمياط وخليج ، اإلسكندرية خليج:  خلج) 2(
 ، الماء يبلغه ما آخر إلى مصر أول من كله الجبلين بين ما وزروع ، يءش عن شيء منھا ينقطع ال متصلة
 .وخلجھا وجسورھا قناطرھا من ودبروا قدروا لما ، ذراًعا عشر ستة من تروى مصر أرض جميع وكانت

 األموال مع اأحبو ما ويلبسون شاؤوا ما فيأكلون فيھا يتفكھون كانوا عيشة:  أي}  َفاِكِھينَ  فِيَھا َكاُنوا َوَنْعَمةٍ { 
 وبئس جھنم إلى وصاروا الدنيا وفارقوا ، واحدة صبيحة في جميعه ذلك فسلبوا ، البالد في والحكم والجاھات
 قال كما ، إسرائيل بنو القبطية والممالك الفرعونية الحواصل وتلك المصرية البالد على واستولى ، المصير
 الَِّذينَ  اْلَقْومَ  َوأَْوَرْثَنا{ ) : 3( أخر موضع في وقال]  59:  الشعراء[ }  اِئيلَ إِْسرَ  َبِني َوأَْوَرْثَناَھا َكَذلِكَ { :  تعالى
 ِبَما إِْسَراِئيلَ  َبِني َعلَى اْلُحْسَنى َربِّكَ  َكلَِمةُ  َوَتمَّتْ  فِيَھا َباَرْكَنا الَِّتي َوَمَغاِرَبَھا األْرِض  َمَشاِرقَ  ُيْسَتْضَعفُونَ  َكاُنوا

 َكَذلِكَ { :  ھاھنا وقال].  137:  األعراف[ }  َيْعِرُشونَ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  فِْرَعْونُ  َيْصَنعُ  َكانَ  َما َناَوَدمَّرْ  َصَبُروا
 .تقدم كما ، إسرائيل بنو وھم}  آَخِرينَ  َقْوًما َوأَْوَرْثَناَھا

َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما{ :  وقوله  على فتبكي السماء أبواب في تصعد صالحة الأعم لھم تكن لم:  أي}  َواألْرضُ  السَّ
 لكفرھم يؤخروا وال ينظروا أال استحقوا فلھذا ؛ فقدتھم فيھا هللا عبدوا بقاع األرض في لھم وال ، فقدھم

 .وعنادھم وعتوھم ، وإجرامھم

 حدثنا ، إبراھيم بن مكي حدثنا ، البصري إسحاق بن أحمد حدثنا:  مسنده في الموصلي يعلى أبو الحافظ قال
 ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ،) 4( مالك بن أنس حدثني ، الرقاشي يزيد حدثني ، عبيدة بن موسى
 فقداه مات فإذا ، وكالمه عمله) 5( منه يدخل وباب ، رزقه منه يخرج باب:  بابان السماء في وله إال عبد من

َماءُ  مُ َعلَْيھِ  َبَكتْ  َفَما{ :  اآلية ھذه وتال" عليه وبكيا  األرض على) 6( عملوا يكونوا لم أنھم وُذكر}  َواألْرضُ  السَّ
 صالح عمل وال ، طيب كالم عملھم من وال كالمھم من السماء إلى لھم يصعد ولم. عليھم يبكي صالحا عمال

 ).7( عليھم فتبكي فتفقدھم

 .الربذي وھو عبيدة بن موسى حديث من حاتم أبي ابن ورواه

 بن شريح عن ، عمرو بن صفوان عن ، يونس بن عيسى حدثني ، طلحة بن يحيى حدثني:  جرير ابن وقال
 غربة ال أال. غريًبا وسيعود غريًبا بدأ اإلسالم إن) 8( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الحضرمي عبيد
 ". واألرض السماء عليه بكت إال بواكيه فيھا عنه غابت غربة في مؤمن مات ما مؤمن على

__________ 

 .الشعراء سورة من 75:  اآلية أراد الناسخ ولعل خطأ وھو" فأخرجناھم: " م ، ت في) 1(

 ".تسع: " م ، ت في) 2(

 ".اآلية: " أ ، م ، ت في) 3(

 ".عنه هللا رضي مالك بن أنس عن بإسناده الموصلي يعلى أبو الحافظ وروى: " ت في) 4(

 ".فيه: " أ ، ت في) 5(

 ".يعملون: " م ، ت في) 6(

 مرفوعا نعرفه ال غريب حديث ھذا: " الترمذي وقال ، مختصر به عبيدة بن موسى طريق من) 3255( برقم السنن في الترمذي ورواه) 7/160( يعلى أبي مسند) 7(
 ".الحديث في يضعفان الرقاشي أبان بن ويزيد عبيدة بن وموسى ، الوجه ھذا من إال

 ".قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جرير ابن وروى: " ت في) 8(
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َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأثم   على يبكيان ال إنھما: " قال ثم}  َواألْرضُ  السَّ
 ).1" (الكافر

 عن ، صالح بن العالء حدثنا - الزبيري يعني - أحمد أبو حدثنا عصام بن أحمد حدثنا:  حاتم أبى ابن) 2( وقال
 على واألرض السماء تبكي ھل:  عنه هللا رضي علّيًا رجل سأل:  قال هللا عبد بن عباد عن ، عمرو بن المنھال
 في مصلى له إال عبد) 3] (من[ ليس إنه ، قبلك أحد عنه سألني ما شيء عن سألتني لقد:  له فقال ؟ أحد

 في يصعد عمل وال ، األرض في صالح عمل لھم يكن لم فرعون آل وإن. السماء من عمله ومصعد األرض،
َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما{  عنه هللا رضي ، علي قرأ ثم ، السماء  } ُمْنَظِرينَ  َكاُنوا َوَما َواألْرضُ  السَّ

 بن سعيد عن ، منھال عن ، منصور عن ، زائدة عن ، َغنَّام بن طلق حدثنا ، كريب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
َماءُ  َعلَْيِھمُ  َبَكتْ  َفَما{ :  هللا قول أرأيت عباس أبا يا:  فقال رجلٌ  عباس ابنَ  أتى:  قال جبير  َوَما َواألْرضُ  السَّ
 في باب وله إال الخالئق من أحد ليس إنه نعم:  قال ؟ أحد على واألرض السماء تبكي فھل}  ُمْنَظِرينَ  َكاُنوا
 عمله فيه يصعد كان الذي السماء من بابه فأغلق المؤمن مات افإذ ، عمله يصعد وفيه ، رزقه ينزل منه السماء
 وإن ، عليه بكت فيھا هللا ويذكر فيھا يصلي كان التي األرض من مصاله فقد وإذا ، عليه بكى رزقه منه وينزل
 السماء عليھم تبك فلم ، خير منھم هللا إلى يصعد يكن ولم ، صالحة آثار األرض في لھم تكن لم فرعون قوم
 ).4( ألرضوا

 .ھذا نحو ، عباس ابن عن ، العوفي وروى

:  قال) 6] (عنھما هللا رضي[ عباس ابن) 5( عن ، مجاھد عن ، الَقتَّات يحيى أبي عن ، الثوري سفيان وقال
 .واحد وغير ، جبير بن وسعيد ، مجاھد قال وكذا. صباًحا أربعين المؤمن على األرض تبكي:  يقال كان

 أتبكي:  له فقلت:  قال ، صباًحا أربعين واألرض السماء عليه بكت إال مؤمن مات ام:  أيضا مجاھد وقال
 ال للسماء وما ؟ والسجود بالركوع يعمرھا كان ، عبد على تبكي ال لألرض وما ؟ أتعجب:  فقال ؟ األرض
 ؟ النحل كدوي دوي فيھا وتسبيحه لتكبيره كان عبد على تبكي

 .واألرض السماء عليھم تبكي أن من هللا على أھون كانوا:  قتادة وقال

 حدثنا ، إسماعيل بن إسحاق حدثنا ، عاصم بن السالم عبد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 قلت اثنين على إال الدنيا كانت منذ السماء بكت ما:  قال إبراھيم عن ، المكتب عبيد عن ، سابق بن المستورد

 بكاء ما وتدري:  قال. عمله يصعد حيث مقامه ذاك:  قال ؟ المؤمن على تبكي األرضو السماء أليس:  لعبيد
 وقطرت السماء احمرت قتل لما زكريا بن يحيى إن ، كالدھان وردة وتصير تحمر:  قال ال) 7( قلت ؟ السماء
 .السماء احمرت قتل لما علي بن حسين وإن. دًما

__________ 

 .مرسل وھو) 7/412( المنثور الدر في كما الموت ذكر في الدنيا أبي ابن ورواه) 25/75( الطبري تفسير) 1(

 ".وروى: " ت في) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ).25/74( الطبري تفسير) 4(

 ".وعن: " ت في) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 ".قال: " أ في) 7(
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:  قال زياد أبي بن يزيد عن ، جرير حدثنا - ُزَنيج -  عمرو بن محمد غسان أبو حدثنا ، الحسين بن علي وحدثنا
 واحمرارھا:  يزيد قال. أشھر أربعة السماء آفاق احمرت ، عنھما هللا رضي ، علي بن) 1( حسين قتل لما

 .الكبير السدي قال وھكذا. بكاؤھا

 .أطرافھا تحمر أن:  بكاؤھا:  الخراساني عطاء وقال

 ، الشمس كسفت وأنه ، َعِبيط دم تحته وجد إال يومئذ حجر قلب ما أنه الحسين مقتل في أيًضا) 2( وذكروا
 ليعظموا ، وكذبھم الشيعة ُسْخف من أنه والظاھر ، نظر ذلك من كل وفي. حجارة وسقطت ، األفق واحمر
 قتل -) 3] (ذلك[ من أعظم ھو ما وقع وقد ، وكذبوه اختلقوه الذي ھذا يقع لم ولكن - عظيم أنه شك وال -  األمر

 منه أفضل وھو ، طالب أبي بن علي أبوه قتل قد فإنه ، ذكروه مما شيء يقع ولم -  عنه هللا رضي الحسين
. ذلك من شيء يكن ولم ، مظلوًما محصوًرا قتل عفان بن وعثمان ، ذلك) 5] (من شيء) [4( يقع ولم باإلجماع
 مصيبة ھمتطرق لم المسلمين وكأن ، الصبح صالة في المحراب في قتل ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن وعمر
 يوم واآلخرة الدنيا في البشر سيد وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وھذا. ذلك من شيء يكن ولم ، ذلك قبل
:  الناس فقال الشمس خسفت وسلم عليه هللا صلى النبي ابن إبراھيم مات ويوم. ذكروه مما شيء يكن لم مات

 وخطبھم ، الكسوف صالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بھم فصلى ، إبراھيم لموت خسفت) 6] (الشمس[
 ).7( لحياته وال أحد لموت ينخسفان ال والقمر الشمس أن لھم وبين

ْيَنا َولََقدْ { :  وقوله  تعالى عليھم يمتن}  اْلُمْسِرفِينَ  ِمنَ  َعالًِيا َكانَ  إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  اْلُمِھينِ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َنجَّ
 المھينة األعمال) 8( في إياھم وتسخيره ، لھم وإذالله فرعون إھانة من فيه كانوا مما أنقذھم حيث ، ذلكب

 .الشاقة

 فِْرَعْونَ  إِنَّ { :  كقوله ، عنيًدا جباًرا مستكبًرا:  أي) 9(} ]  اْلُمْسِرفِينَ  ِمنَ [ َعالًِيا َكانَ  إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  ِمنْ { :  وقوله
 ]. 4:  القصص[ } ) 10] ( ِشَيًعا أَْھلََھا َوَجَعلَ [ األْرِض  فِي َعال

 َكاُنوا َوَما األْرِض  فِي َفاْسَتْكَبُروا{  وقوله[ ،]  46:  المؤمنون[ }  َعالِينَ  َقْوًما َوَكاُنوا َفاْسَتْكَبُروا{ :  وقوله
 .نفسه على الرأي سخيف ، أمره في) 12( ِسرًفا]  فرعون فكان[  ،]  39:  العنكبوت) [ 11] (}  َساِبقِينَ 

 من على}  اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْلمٍ  َعلَى اْخَتْرَناُھمْ { :  مجاھد قال}  اْلَعالَِمينَ  َعلَى ِعْلمٍ  َعلَى اْخَتْرَناُھمْ  َولََقدِ { :  وقوله
 . ذلك زمانھم أھل على اختيروا:  قتادة وقال. ظھريه بين ھم

__________ 

 ".الحسين: " م ، ت في) 1(

 ".وذكر: " ت في )2(

 .أ من زيادة) 3(

 ".يكن: " أ ، ت في) 4(

 .أ ، ت من زيادة) 5(

 ".الشمس خسفت: " أ وفي ، ت من زيادة) 6(

 ).915( برقم صحيحه في ومسلم) 1043( برقم صحيحه في البخاري رواه) 7(

 ".من: " أ في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 .أ من زيادة) 10(

 .أ ، ت من زيادة] فرعون فكان) [11(
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 ".مسرفا: " أ ، ت في) 12(

) 36( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآََباِئَنا َفأُْتوا) 35( ِبُمْنَشِرينَ  َنْحنُ  َوَما اأْلُولَى َمْوَتُتَنا إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ ) 34( لََيقُولُونَ  َھُؤاَلءِ  إِنَّ 
 ) 37( ُمْجِرِمينَ  َكاُنوا إِنَُّھمْ  ْكَناُھمْ أَْھلَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  ُتبَّعٍ  َقْومُ  أَمْ  َخْيرٌ  أَُھمْ 

}  النَّاسِ  َعلَى اْصَطَفْيُتكَ  إِنِّي ُموَسى َيا َقالَ { :  تعالى كقوله) 1( وھذه. عالما زمان لكلإن :  يقال وكان
]  42:  عمران آل[ }  اْلَعالَِمينَ  ِنَساءِ  َعلَى َواْصَطَفاكِ { :  لمريم وكقوله ، زمانه أھل:  أي]  144:  األعراف[
 ، الفضل في لھا مساوية أو ، فرعون امرأة مزاحم بنت آسية وكذا ، منھا أفضل خديجة فإن ؛ زمانھا في:  أي

 .الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة وفضل

:  أي}  ُمِبينٌ  َبالءٌ  يهِ فِ  َما{  العادات وخوارق والبراھين الحجج) 2] (من: [ أي}  اآلَياتِ  ِمنَ  َوآَتْيَناُھمْ { :  وقوله
 .به اھتدى لمن جلي ظاھر اختبار

) 36( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآَباِئَنا َفأُْتوا) 35( ِبُمْنَشِرينَ  َنْحنُ  َوَما األولَى َمْوَتُتَنا إاِل ِھيَ  إِنْ ) 34( لََيقُولُونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ { 
 }) 37( ُمْجِرِمينَ  َكاُنوا إِنَُّھمْ  أَْھلَْكَناُھمْ  َقْبلِِھمْ  نْ مِ  َوالَِّذينَ  ُتبَّعٍ  َقْومُ  أَمْ  َخْيرٌ  أَُھمْ 

 بعد حياة وال ، الدنيا الحياة ھذه إال ثم ما وأنه ، والمعاد البعث إنكارھم في المشركين على منكًرا تعالى يقول
 َفأُْتوا{  حًقا البعث نكا فإن ، يرجعوا فلم ذھبوا الذين الماضين بآبائھم ويحتجون. نشور وال بعث وال ، الممات
] بل[ ، الدار ھذه في ال القيامة يوم ھو إنما المعاد فإن ، فاسدة وشبھة باطلة حجة وھذه}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآَباِئَنا

 تكون يوم ، وقوًدا جھنم لنار الظالمين ويجعل ، جديًدا خلًقا العالمين هللا يعيد وفراغھا وذھابھا انقضائھا بعد) 3(
 .شھيًدا عليكم الرسول ويكون الناس على شھداء) 4(

 من ونظرائھم) 5( بأشباھھم حل كما ، يرد ال الذي بأسه لھم ومنذًرا ومتوعًدا ، لھم متھدًدا تعالى قال ثم
ب هللا أھلكھم حيث - سبأ وھم -  تبع وكقوم للبعث والمنكرين المشركين  ، البالد في وشردھم ، بالدھم وَخرَّ
رة وھي ، سبأ سورة في ذلك تقدم كما ، مذر شذر وفرقھم  شبھھم ھاھنا وكذلك. للمعاد المشركين بإنكار ُمَصدَّ
 ملك كلما - سبأ وھم -  حمير كانت وقد ، عدنان من عرب ھؤالء أن كما قحطان من عرًبا كانوا وقد ، بأولئك
ًعا سموه رجل فيھم  مصر ملك لمن وفرعون ، الروم ملك لمن وقيصر ، الفرس ملك لمن كسرى:  يقال كما ، ُتبَّ
 من خرج تبابعتھم بعض أن اتفق ولكن. األجناس أعالم من ذلك وغير ، الحبشة ملك لمن والنجاشي ، كافرا
 مملكته واتسعت ، وجيشه سلطانه وعظم ملكه) 6( واشتد ، سمرقند إلى وصل حتى البالد في وسار اليمن
ر الذي وھو رعاياه وكثرت ، وبالده  فأراد ، الجاھلية أيام في وذلك النبوية بالمدينة َمرَّ  أنه فاتفق ةالحير َمصَّ
 حبرين معه واستصحب ، عنھم وكف منھم فاستحيا ، بالليل َيْقُرونه وجعلوا ، بالنھار وقاتلوه فمانعوه أھلھا قتال
 ، الزمان آخر في يكون ينب ُمَھاَجرُ  فإنھا ؛ البلدة ھذه على له سبيل ال أنه وأخبراه نصحاه قد كانا يھود أحبار من

 ، أيًضا) 7] (ذلك عن[ فنھياه الكعبة ھدم أراد بمكة اجتاز فلما ، اليمن بالد إلى معه وأخذھما عنھا فرجع
  ، البيت ھذا بعظمة وأخبراه

__________ 

 ".وھذا: " م في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 ".تكونون: " م وفي" تكونوا: " ت في) 4(

 ".بأشياعھم: " ت في )5(

 ".واستمد: " أ في) 6(

 .أ من زيادة) 7(
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 فعظمھا ، الزمان آخر في المبعوث النبي ذلكيدي  على عظيم شأن له سيكون وأنه الخليل إبراھيم بناية من وأنه
 وكان ، معه التھود إلى أھلھا ودعا اليمن إلى راجًعا كر ثم. والحبير والوصائل المالء وكساھا ،) 1( بھا وطاف

 عامة معه فتھود ، السالم عليه ، المسيح بعثة قبل الھداية على يكون من فيه ، السالم عليه ، موسى دين ذاك إذ
 عساكر ابن الحافظ ترجمه وقد) 2( السيرة كتابه في إسحاق بن محمد اإلمام بطولھا القصة ذكر وقد. اليمن أھل
 كان وأنه ، دمشق ملك أنه وذكر). 3( نذكر لم وما ذكرنا امم كثيرة أشياء فيھا أورد ، حافلة ترجمة تاريخه في
 أبي ابن عن ، معمر عن ، الرزاق عبد طريق من ساق ثم ، اليمن إلى دمشق من له ُصفَّت الخيل استعرض إذا
 أدري ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، المقبري عن ،) 4( ذئب

 وقال" ؟ ملكا أم كان نبّيًا القرنين ذو أدري وال ؟ ال أم كان) 5( لعيًنا تبع أدري وال ؟ ال أم ألھلھا رةطھا الحدود
 عبد عن) 6( ، الظھراني حماد بن محمد عن ، حاتم أبي ابن رواه وكذا". ؟ ال أم نبّيًا كان أعزيًرا: " غيره

 ).7( الرزاق

 ابن عن ، أبيه عن ، ُكَرْيب بن محمد طريق من عساكر ابن روى ثم). 8( الرزاق عبد به تفرد:  الدارقطني قال
 ).9" (؟ ال أم ُتبَّع ألعين أدري وال ؟ ال أم كان أنبّيًا أدري ال ُعزيرُ : " مرفوعا ، عنھما هللا رضي ، عباس

 الكليم دين بعوتا أسلم ثم كافًرا كان -  أعلم وهللا - وكأنه. سيأتي كما ، ولعنته سبه عن النھي في جاء ما أورد ثم
 وحج ، السالم عليه ، المسيح بعثة قبل الحق على الزمان ذلك في اليھود أحبار من كان من يدي على) 10(

 وعظمه بدنة آالف ستة عنده ونحر والحبر الحرير من والوصائل المالء وكساه ، الُجرُھميين زمن في البيت
) 11( مطولة متعددة طرق من ، عساكر ابن ظالحاف بطولھا قصته ساق وقد. اليمن إلى عاد ثم. وأكرمه
 كله، ذلك في المرجع وإليه. األحبار وكعب عباس بن هللا وعبد ، سالم بن هللا وعبد كعب بن أبي عن ، مبسوطة
 في إسحاق بن ومحمد ، ُمَنبِّه بن وھب قصته روى وكذا. وأعلم وأكبر أثبت وھو ، أيًضا سالم بن هللا عبد وإلى
 آخر بترجمة ھذا ُتبَّع ترجمة السياقات بعض في عساكر ابن الحافظ على اختلط وقد. فيھا شھورم ھو كما السيرة
ًعا فإن ، طويل بدھر عنه متأخر  عادوا) 12( مات لما ثم ، يديه على قومه أسلم القرآن في إليه المشار ھذا ُتبَّ
 و ، ھنالك قصتھم بسطنا وقد ، سبأ ورةس في ذكره كما تعالى هللا فعاقبھم ، والنيران األصنام عبادة إلى بعده
 .والمنة الحمد

 .سبه عن ينھى سعيد وكان ، الكعبة تبع كسا:  جبير بن سعيد وقال

__________ 

 ".بھا فطاف الكعبة فمعظم: " ت في) 1(

 ).1/19( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 2(

 ").المخطوط القسم" 3/500( دمشق تاريخ) 3(

 ".ذؤيب: " أ ، ت في) 4(

 ".أمينا: " ت في) 5(

 ".الطبراني: " م في) 6(

:  بدل" عزيز: " قال أنه إال به الرزاق عبد طريق من) 4674( برقم سننه في داود أبو ورواه ، به الرزاق عبد طريق من) 1/36( المستدرك في الحاكم ورواه) 7(
 ".القرنين ذو"

 طريق من ساقه ثم" سندا وأثبت أصح" ألھلھا كفارة الحدود إن: " الصامت بن عبادة وحديث) : "2/50( وفضله لمالع بيان جامع في البر عبد ابن الحافظ قال) 8(
 .الصامت بن عبادة إلى بسنده البخاري

 ").المخطوط القسم" 3/501( دمشق تاريخ) 9(

 ".الخليل: " أ ، م ، ت في) 10(

 ".طويلة: " م في) 11(
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 ".توفي: " أ ، م ، ت في) 12(

 قومه على ملك أنه ذكروا اليماني) 2( َمْلكيكرب بن ُكَرْيب) 1( أبو أسعد واسمه ، األوسط ُتبَّع ھو ھذا بَّعوتُ 
 صلى هللا رسول مبعث قبل وتوفي ، منه مدة أطول حمير في يكن ولم ، سنة وعشرين) 3( وستا سنة ثالثمائة

 نبي ُمَھاَجرُ  البلدة ھذه أن المدينة يھود من الحبران له ذكر لما أنه وذكروا. عام سبعمائة من بنحو وسلم عليه هللا
 ويروونه يتوارثونه وكانوا. المدينة أھل عند واستودعه شعرا ذلك في قال ، أحمد اسمه ،) 4( الزمان في آخر
 ، داره في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نزل الذي زيد بن خالد أيوب أبو يحفظه ممن وكان. سلف عن خلًفا
 :  وھو

 ...النََّسمْ  َباري هللاِ  ِمنَ  َرُسولٌ ... أنَّه أَْحَمدَ  َعلَى َشِھْدتُ 

 ...َعمْ  وابن له َوزيرا لَُكْنت... ُعْمِرهِ  إلى ُعْمري ُمدَّ  َفلَو

يفِ  َوَجاَھْدتُ  جتُ ... أْعَداَءهُ  بالسَّ  ...َغمْ  ُكلَّ  َصْدِره َعنْ  َوفرَّ

 لوح رءوسھما وعند ، صحيحتين امرأتين فيه فوجدوا ، إلسالما في بصنعاء قبر ُحفِر أنه الدنيا أبي ابن وذكر
 تشھدان وھما ، ماتتا ُتبَّع ابنتي - وتماضر حبي:  وروي - ولميس حبي قبر ھذا: " بالذھب فيه مكتوب فضة من
 .قبلھما الصالحون مات ذلك وعلى ، شيًئا به تشركان وال هللا إال إله ال أن

 .أيًضا ذلك في أسب شعر" سبأ سورة" في ذكرنا وقد

:  قال ، يذمه ولم قومه تعالى هللا ذم ، الصالح الرجل َنْعت ُنِعت:  تبع في يقول كان كعًبا أن لنا ذكر:  قتادة قال
ًعا تسبوا ال:  تقول عائشة وكانت  .صالًحا رجال كان قد فإنه ؛ ُتبَّ

 -  ُزْرَعة أبي عن لَِھيَعة بن هللا عبد حدثنا ، الوليد حدثنا ، صفوان حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول الساعدي سعد بن سھل سمعت:  قال - الحضرمي جابر بن عمرو يعني
ًعا تسبوا ال: " وسلم  ".أسلم كان قد فإنه ؛ ُتبَّ

 ).5( به ، لَِھيعة ابن عن ، موسى بن حسن عن مسنده في أحمد اإلمام ورواه

ة أبي بن محمد بن أحمد حدثنا ، األبار علي بن أحمد حدثنا:  الطبراني وقال  ، إسماعيل ابن مؤمل حدثنا ، َبزَّ
 ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، حرب بن سَماك عن ، سفيان حدثنا
 ).6" (أسلم قد فإنه ؛ تبعا تسبوا

:  قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، المْقُبري عن ، ذئب أبي ابن عن ، َمْعَمر اأخبرن:  الرزاق عبد وقال
 ).7" (نبي غير أم كان نبّيًا ُتبَّع ، أدري ما: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

__________ 

 ".بن: " ت في) 1(

 ".مليكرب: " م في) 2(

 ".وستة: " أ ، م ، ت في) 3(

 ".الزمان آخر في نبي" : أ ، م ، ت في) 4(

 ".ضعيفان وھما ، جابر بن وعمرو ، لھيعة ابن فيه: " الكشاف تخريج في حجر ابن الحافظ قال) 5/340( المسند) 5(

 ".ثقات رجاله وبقية ، أعرفه ولم ، المكي بزة أبي بن أحمد فيه: " 8/769( المجمع في الھيثمي وقال) 11/296( الكبير المعجم) 6(

 .اللفظ بھذا الرزاق عبد طريق من) 3/270( للزيلعي الكشاف تخريج في كما تفسيره في ثعلبيال ورواه) 7(
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َماَواتِ  َخلَْقَنا َوَما  ) 39( َيْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  َخلَْقَناُھَما َما) 38( اَلِعِبينَ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ

 فا". ؟ ال أم) 1( لعيًنا كان ُتبَّع أدري ال: " عساكر ابن أورده كما حاتم أبي ابن رواية من دالسن بھذا وتقدم
 .أعلم

 .موقوًفا عباس ابن عن ، عكرمة عن ،) 2( البدي يحيى بن زكريا طريق من عساكر ابن ورواه

 ال:  رباح أبي بن عطاء قال : قال الرحمن عبد بن تميم أخبرني ، الھذيل أبو عمران أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
ًعا تسبوا  ).4( سبه عن) 3( نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن ؛ ُتبَّ

َمَواتِ  َخلَْقَنا َوَما{   }) 39( َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  ِباْلَحقِّ  إاِل َخلَْقَناُھَما َما) 38( الِعبِينَ  َبْيَنُھَما َوَما َواألْرضَ  السَّ

__________ 

 ".نبيا: " أ في) 1(

 ".المدني: " أ في) 2(

 ".نھى قد: " أ ، ت في) 3(

 ).2/171( الرزاق عبد تفسير) 4(

ُ  َرِحمَ  َمنْ  إاِلَّ ) 41( ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َواَل  َشْيًئا َمْولًى َعنْ  َمْولًى ُيْغنِي اَل  َيْومَ ) 40( أَْجَمِعينَ  ِميَقاُتُھمْ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ   هللاَّ
ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  إِنَّهُ  قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ ) 42( الرَّ  َكَغْليِ ) 45( اْلُبُطونِ  فِي َيْغلِي َكاْلُمْھلِ ) 44( اأْلَثِيمِ  َطَعامُ ) 43( الزَّ

 أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ ) 48( اْلَحِميمِ  َعَذابِ  ِمنْ  َرْأِسهِ  َفْوقَ  ُصبُّوا ُثمَّ ) 47( اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  إِلَى َفاْعِتلُوهُ  ُخُذوهُ ) 46( اْلَحِميمِ 
 ) 50( َتْمَتُرونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما َھَذا إِنَّ ) 49( اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ 

 َرِحمَ  َمنْ  إاِل) 41( ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َوال َشْيًئا َمْولًى َعنْ  َمْولًى ُيْغِني ال َيْومَ ) 40( أَْجَمِعينَ  ِميَقاُتُھمْ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ { 
 ُ ِحيمُ  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  إِنَّهُ  هللاَّ  }) 42( الرَّ

َماءَ  َخلَْقَنا َوَما{ :  كقوله ، والباطل والعبث اللعب عن نفسه وتنزيھه عدله عن مخبًرا تعالى يقول  َواألْرضَ  السَّ
َما أََفَحِسْبُتمْ {  وقال ،] 27:  ص[ }  لنَّارِ ا ِمنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  َظنُّ  َذلِكَ  َباِطال َبْيَنُھَما َوَما  َخلَْقَناُكمْ  أَنَّ
ُكمْ  َعَبًثا ُ  َفَتَعالَى ُتْرَجُعونَ  ال إِلَْيَنا َوأَنَّ  ، 115:  المؤمنون[ }  اْلَكِريمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال اْلَحقُّ  اْلَملِكُ  هللاَّ

116 .[ 

 .المؤمنين ويثيب الكافرين فيعذب ، الخالئق بين فيه هللا يفصل ، القيامة يوم وھو}  لِ اْلَفصْ  َيْومَ  إِنَّ { :  قال ثم

 .وآخرھم أولھم كلھم يجمعھم:  أي}  أَْجَمِعينَ  ِميَقاُتُھمْ { :  وقوله

ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا{ :  كقوله ، قريًبا قريب ينفع ال:  أي}  َشْيًئا َمْولًى َعنْ  َمْولًى ُيْغِني ال َيْومَ {   َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال الصُّ
ُروَنُھمْ . َحِميًما َحِميمٌ  َيْسأَلُ  َوال{  وكقوله ،]  101:  المؤمنون[ }  َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ   ، 10:  المعارج[ }  ُيَبصَّ
 .عياًنا يراه وھو حاله عن له أًخا يسأل ال:  أي]  11

 .خارج من نصره يأتيه وال ، قريبه القريب ينصر ال : أي}  ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َوال{ :  وقوله

ُ  َرِحمَ  َمنْ  إاِل{ :  قال ثم  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  إِنَّهُ { ) 1( لخلقه ، وجل عز ، هللا رحمه من إال يومئذ ينفع ال:  أي}  هللاَّ
ِحيمُ   .واسعة رحمة ذو عزيز ھو:  أي}  الرَّ

قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ {   َفاْعِتلُوهُ ُخُذوهُ ) 46( اْلَحِميمِ  َكَغْليِ ) 45( اْلُبُطونِ  فِي َيْغلِي َكاْلُمْھلِ ) 44( يمِ األثِ  َطَعامُ ) 43( الزَّ
 َھَذا إِنَّ ) 49( اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ ) 48( اْلَحِميمِ  َعَذابِ  ِمنْ  َرْأِسهِ  َفْوقَ  ُصبُّوا ُثمَّ ) 47( اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  إِلَى
 }) 50( َتْمَتُرونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما
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قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ { :  للقائه الجاحدين الكافرين) 2] (عباده[ به يعذب عما مخبًرا تعالى يقول  واألثيم } األِثيمِ  َطَعامُ  الزَّ
 ولكن ، اآلية ھذه في دخوله في شك وال ، جھل أبو أنه واحد غير وذكر. الكافر وھو ، وفعله قوله في:  أي

 .به خاصة ليست

__________ 

 ".بخلقه هللا رحمة إال: " أ في) 1(

 .أ ، ت من زيادة) 2(

 عن) 1( إبراھيم عن ، األعمش عن سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  جرير ابن قال
قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ {  رجال يقرئ كان الدرداء أبا أن ، الحارث بن ھمام  أبو فقال اليتيم طعام:  فقال}  مِ األِثي َطَعامُ  الزَّ

 .غيرھا طعام له ليس:  أي. الفاجر طعام الزقوم شجرة إن:  قل الدرداء

 نحوه تقدم وقد. معايشھم األرض أھل على ألفسدت األرض) 2( في قطرة منھا وقعت ولو:  مجاھد قال
 .مرفوعا

 .ورداءتھا حرارتھا من:  أي}  اْلَحِميمِ  َكَغْليِ . ُطونِ اْلبُ  فِي َيْغلِي{  الزيت كعكر:  قالوا}  َكاْلُمْھلِ { :  وقوله

 سبعون ابتدره}  ُخُذوهُ {  للزبانية قال إذا تعالى أنه ورد وقد ، الكافر) 3] (خذوا: [ أي}  َفاْعِتلُوهُ  ُخُذوهُ { :  وقوله
 .منھم ألًفا

 .ظھره في ودفعا سحبا سوقوه:  أي}  َفاْعِتلُوهُ { 

 .فادفعوه خذوه:  أي}  اْعِتلُوهُ فَ  ُخُذوهُ { :  مجاھد قال

 :  الفرزدق وقال

 )5) (4( ُتْعَتلُ  َعطيَّة إلى ُتَردَّ  َحتَّى... أََباُھمُ  ِبَناِحلِيكَ  الِكَرامُ  لَيسَ 

 .وسطھا:  أي}  اْلَجِحيمِ  َسَواءِ  إِلَى{ 

 ُبُطوِنِھمْ  فِي َما ِبهِ  ُيْصَھرُ . اْلَحِميمُ  ُرُءوِسِھمُ  ْوقِ فَ  ِمنْ  ُيَصبُّ {  كقوله}  اْلَحِميمِ  َعَذابِ  ِمنْ  َرْأِسهِ  َفْوقَ  ُصبُّوا ُثمَّ { 
 ]. 20 ، 19:  الحج[ }  َواْلُجلُودُ 

 ، بدنه في فينزل رأسه على الحميم يصب ثم ، دماغه) 6( تفتح ، حديد من بمقمعة يضربه الملك أن تقدم وقد
 .ذلك من تعالى هللا أعاذنا - كعبيه من) 7( تمرق حتى ، أمعائه من بطنه في ما فيسلت

 .والتوبيخ التھكم وجه على ذلك له قولوا:  أي}  اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ { :  وقوله

 .كريم وال بعزيز لست أي:  عباس ابن عن الضحاك وقال

 صلى هللا رسول لقي:  قال عكرمة عن ، الھذلي بكر أبو حدثنا ، أسباط حدثنا:  مغازيه في األموي) 8( قال وقد
 لَكَ  أَْولَى ُثمَّ . َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{ :  لك أقول أن أمرني تعالى هللا إن: " فقال -  هللا لعنه - جھل أبا وسلم عليه هللا

. شيء من صاحبك وال أنت لي تستطيع ما:  وقال) 9( يده من ثوبه فنزع:  قال]  35 ، 34:  القيامة[ }  َفأَْولَى
 وعيره وأذله بدر يوم تعالى هللا فقتله:  قال. الكريم العزيز وأنا ، البطحاء أھل) 10( أمنع أني علمت ولقد

 ).11(}  اْلَكِريمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ { :  وأنزل بكلمته،

ونَ  َيْومَ {  كقوله ،}  َتْمَتُرونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما َھَذا إِنَّ { :  وقوله ُبونَ  ِبَھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارُ  َھِذهِ . اَدعًّ  َجَھنَّمَ  َنارِ  إِلَى ُيَدعُّ  ُتَكذِّ
  ،]  15 - 13:  الطور[ }  ُتْبِصُرونَ  ال أَْنُتمْ  أَمْ  َھَذا أََفِسْحرٌ 
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__________ 

 ".بإسناده جرير ابن وروى: " ت في) 1(

 ".على: " ت في) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 ".مقتل: " أ في) 4(

 ).25/80( الطبري تفسير في البيت) 5(

 ".فيفتح: " أ في) 6(

 ".يمزق: " أ في) 7(

 ".روى: " ت في) 8(

 ".بدنه: " أ ، ت في) 9(

 ".أمنع من أني: " ت في) 10(

 .مرسل وھو) 7/418( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 11(

قِينَ  إِنَّ   َكَذلِكَ ) 53( ُمَتَقاِبلِينَ  َوإِْسَتْبَرقٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  َيْلَبُسونَ ) 52( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  فِي) 51( أَِمينٍ  َمَقامٍ  فِي اْلُمتَّ
ْجَناُھمْ   اأْلُوَلى اْلَمْوَتةَ  إاِلَّ  اْلَمْوتَ  فِيَھا َيُذوقُونَ  اَل ) 55( آَِمِنينَ  َفاِكَھةٍ  ِبُكلِّ  فِيَھا َيْدُعونَ ) 54( ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ

َما) 57( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِّكَ  ِمنْ  َفْضاًل ) 56( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوَوَقاُھمْ  ْرَناهُ  َفإِنَّ ُرونَ  لََعلَُّھمْ  ِبلَِسانِكَ  َيسَّ  َيَتَذكَّ
 ) 59( ُمْرَتقُِبونَ  إِنَُّھمْ  َفاْرَتقِبْ ) 58(

 } َتْمَتُرونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما َھَذا إِنَّ { :  ھاھنا قال ولھذا

قِينَ  إِنَّ {   َكَذلِكَ ) 53( ُمَتَقاِبلِينَ  َوإِْسَتْبَرقٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  َيْلَبُسونَ ) 52( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  فِي) 51( أَِمينٍ  َمَقامٍ  فِي اْلُمتَّ
ْجَناُھمْ   األوَلى اْلَمْوَتةَ  إاِل اْلَمْوتَ  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال) 55( آِمِنينَ  َفاِكَھةٍ  ِبُكلِّ  فِيَھا َيْدُعونَ ) 54( ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ

َما) 57( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِّكَ  ِمنْ  َفْضال) 56( اْلَجِحيمِ  َذابَ عَ  َوَوَقاُھمْ  ْرَناهُ  َفإِنَّ ُرونَ  لََعلَُّھمْ  ِبلَِسانِكَ  َيسَّ  َيَتَذكَّ
 }) 59( ُمْرَتقُِبونَ  إِنَُّھمْ  َفاْرَتقِبْ ) 58(

}  اْلُمتَّقِينَ  إِنَّ { :  فقال -  مثاني القرآن ّميسُ  ولھذا - السعداء) 1] (حال[ بذكر عطف األشقياء حال تعالى ذكر لما
 كل ومن ، والخروج الموت من فيھا أمنوا قد ، الجنة وھو اآلخرة في:  أي}  أَِمينٍ  َمَقامٍ  فِي{  الدنيا في :  أي
 .والمصائب اآلفات وسائر ، وكيده الشيطان ومن ، ونصب وتعب) 2( وجزع وحزن ھم

 .الحميم وشرب ، الزقوم) 3( شجر من فيه أولئك ما مقابلة في وھذا}  َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  فِي{ 

 وھو}  َوإِْسَتْبَرقٍ { ) 4( ونحوھا كالقمصان ، الحرير رفيع:  وھو}  َوإِْسَتْبَرقٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  َيْلَبُسونَ { :  تعالى وقوله
 يجلس ال السرر على:  أي}  اِبلِينَ ُمَتقَ {  ، القماش أعالي على يلبس وما ، كالرياش وذلك ولمعان بريق فيه ما
 .غيره إلى وظھره منھم أحد

ْجَناُھمْ  َكَذلِكَ { :  وقوله  الحسان العين الحور الزوجات من منحناھم قد ما مع العطاء ھذا:  أي}  ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ
ُھنَّ { ] 74 ، 56:  الرحمن[ }  َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ {  الالتي  58:  الرحمن[ }  َواْلَمْرَجانُ  اْلَياقُوتُ  َكأَنَّ

 ]. 60:  الرحمن[ }  اإلْحَسانُ  إاِل اإلْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ { ]

 سعد، بن عمر حدثنا ، العطار مزاحم بن نصر حدثنا ، حبيب بن نوح حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 5( قال
ي بحر في َبَزَقت حوراء نأ لو:  قال - نوح رفعه -  أنس عن رجل عن  ).6( ريقھا لعذوبة الماء ذلك لَعُذبَ  ، لُجِّ
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 من آمنون وھم ، لھم أحضر الثمار أنواع من طلبوا مھما:  أي}  آِمِنينَ  َفاِكَھةٍ  ِبُكلِّ  فِيَھا َيْدُعونَ { :  وقوله
 .أرادوا كلما) 7( إليھم يحضر بل ، وامتناعه انقطاعه

 أنھم:  ومعناه منقطع استثناء فإنه ، النفي يؤكد استثناء ھذا}  األولَى اْلَمْوَتةَ  إاِل اْلَمْوتَ  يَھافِ  َيُذوقُونَ  ال{ :  وقوله
 في بالموت يؤتى: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين في ثبت كما ، أبًدا الموت فيھا يذوقون ال

 أھل ويا ، موت) 8( فال خلود الجنة أھل يا:  قالي ثم ، يذبح ثم والنار الجنة بين فيوقف ، أملح كبش صورة
 ).10( مريم سورة في الحديث تقدم وقد" موت) 9( فال خلود النار

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".وجوع: " م في) 2(

 ".شرب: " م ، ت في) 3(

 ".وغيرھا: " ت في) 4(

 ".وروى: " ت في) 5(

 عن ، األبار النصر أبي عن ، الواسطي منصور عن ، الحساني إسماعيل بن محمد طريق من فرواه ، آخر وجه من) 386( برقم الجنة صفة في نعيم أبو ورواه) 6(
 .بنحوه مرفوعا أنس

 ".لھم: " أ ، م ، ت في) 7(

 ".بال: " أ في) 8(

 ".بال: " أ في) 9(

 .مريم سورة من 39:  اآلية عند الحديث تخريج:  انظر) 10(

 ، ھريرة وأبي سعيد أبي عن ، األغر مسلم أبي عن ، إسحاق أبي عن ، الثوري فيانس حدثنا:  الرزاق عبد وقال
 تسقموا فال تصحوا أن لكم إن:  الجنة ألھل يقال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال ، عنھما هللا رضي
 تھرموا فال تشبوا أن لكم وإن ، اأبدً  َتْبأسوا فال تنعموا أن لكم وإن ، أبًدا تموتوا فال تعيشوا أن لكم وإن ، أبًدا
 ).1( به الرزاق عبد عن كالھما ، حميد بن وعبد راھويه بن إسحاق عن مسلم رواه". أبًدا

 ).2" (األغر هللا عبد أبو: " يقولون المدينة وأھل ،" األغر مسلم أبو" العراق وأھل إسحاق أبو يقول ھكذا

 الحجاج عن ، َطْھَمان بن إبراھيم عن ، أبيه عن ، حفص بن أحمد حدثنا:  السجستاني داود أبي بن بكر أبو وقال
 قال:  قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، عمرو بن هللا عبيد عن ،) 4( عبادة عن -) 3( حجاج ابن ھو -

 تبلى ال ، يموت فال فيھا ويحيا ، يبأس وال فيھا ينعم ، الجنة دخل هللا اتقى من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).5" (شبابه يفنى وال ، ثيابه

 هللا عبيد بن سليمان حدثنا ، الناقد محمد بن عمرو حدثنا ، يحيى بن أحمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 عن ، األنصاري سعيد بن يحيى عن ، الكوفي الربيع بن عمران حدثنا ، إبراھيم بن مصعب حدثنا ، الرقي
 ؟ الجنة أھل أينام:  وسلم عليه هللا صلى هللا نبي ُسئل:  قال ، عنه هللا رضي ، جابر نع ، الُمْنَكِدر بن محمد
 ).6" (ينامون ال الجنة وأھل ، الموت أخو النوم: " فقال

 ، داود بن المقدام حدثنا ، المصري صدقة بن القاسم بن أحمد حدثنا:  تفسيره في ُمْرَدويه بن بكر أبو رواه وھكذا
 قال:  قال هللا عبد بن جابر عن ، اْلمنَكِدر بن محمد عن ، الثوري سفيان حدثنا ، المغيرة بن هللا عبد حدثنا
 ).7" (ينامون ال الجنة وأھل ، الموت أخو النوم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 عن ، يانسف عن ، الفِريابي يوسف بن محمد حدثنا ، يعقوب بن الفضل حدثنا:  مسنده في البزار بكر أبو وقال
 ثم" الموت أخو النوم ال: " قال ؟ الجنة أھل ينام ھل ، هللا رسول يا:  قيل:  قال جابر عن ، المنكدر بن محمد
 ھكذا) 8" (الفريابي إال ، الثوري عن وال ، الثوري إال جابر عن ، المنكدر ابن عن أسنده أحًدا نعلم ال: " قال
 .أعلم وهللا ، ذلك خالف تقدم وقد ، قال

 من وزحزحھم ونجاھم وسلمھم ، وقاھم قد المقيم العظيم النعيم ھذا مع:  أي}  اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوَوَقاُھمْ { :  ولهوق
  ؛ المرھوب من ونجاھم ، المطلوب لھم فحصل ، الجحيم دركات في األليم العذاب) 9(

__________ 

 ).2837( برقم مسلم صحيح) 1(

 .الكمال تھذيب في المزي اإلمام ذلك بين كما الصواب ھو واألول) 2(

 ".الحجاج: " أ في) 3(

 ".قتادة: " أ ، م في) 4(

 .به حفص بن أحمد طريق من" البحرين مجمع) "4895( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 5(

 .الحديث منكر ، العبسي إبراھيم بن مصعب إسناده وفي" البحرين مجمع) "4875( برقم األوسط المعجم) 6(

 ".هللا عبد به تفرد ، الثوري حديث من غريب: " وقال ، به داود بن المقدام عن القاسم بن أحمد طريق من) 7/90( الحلية في نعيم أبو ورواه) 7(

 ".الصحيح رجال البزار رجال) : "10/415( المجمع في الھيثمي قال" األستار كشف) "3517( برقم البزار مسند) 8(

 ".عن: " ت في) 9(

 كما إليھم وإحسانه عليھم بفضله) 1( ھذا كان إنما:  أي}  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  َربِّكَ  ِمنْ  َفْضال{ :  قال اولھذ
 أحًدا أن واعلموا ، وقاربوا وسددوا اعملوا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن) 2( الصحيح في ثبت
دني أن إال أنا وال: " قال ؟ هللا رسول يا أنت وال:  قالوا" الجنة عمله ُيدخله لن  ).3" (وفضل منه برحمة هللا يتغمَّ

َما{ :  وقوله ْرَناهُ  َفإِنَّ ُرونَ  لََعلَُّھمْ  ِبلَِساِنكَ  َيسَّ  جلًيا بيًنا واضًحا سھال أنزلناه الذي القرآن ھذا يسرنا إنما:  أي}  َيَتَذكَّ
ُرونَ  لََعلَُّھمْ {  وأعالھا وأحالھا وأجالھا اللغات أفصح ھو الذي بلسانك  كان لما ثم. ويعملون يتفھمون:  أي}  َيَتَذكَّ

 ، بالنصر له وواعًدا له مسليا لرسوله تعالى هللا قال ، وعاند وخالف كفر من الناس من والوضوح البيان ھذا مع
ُھمْ {  انتظر:  أي}  َفاْرَتقِبْ { :  والھالك بالعطب كذبه لمن ومتوعًدا  يكون لمن) 4( فسيعلمون:  أي}  ُبونَ ُمْرَتقِ  إِنَّ
 اتبعكم ومن والمرسلين النبيين من وإلخوانك محمد يا لك فإنھا ، واآلخرة الدنيا في الكلمة وُعلُو والظفر النصر
ُ  َكَتبَ { :  تعالى قال كما ، المؤمنين من َ  إِنَّ  َوُرُسلِي أََنا ألْغلَِبنَّ  هللاَّ  وقال ،]  21:  لةالمجاد[ }  َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاَّ

ا{ :  تعالى ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ  األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ  َولَُھمُ  َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ
ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ  اللَّْعَنةُ   ]. 52 ، 51:  غافر[ }  الدَّ

 والعصمة التوفيق وبه ، والمنة الحمد و ، الدخان رةسو تفسير آخر

__________ 

 ".ذلك: " ت في) 1(

 ".الصحيحين: " أ في) 2(

 .عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 6467( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".فستعلمون: " م في) 4(
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ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ ) 1( حم َماَواتِ  فِي نَّ إِ ) 2( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَّ  َخْلقُِكمْ  َوفِي) 3( لِْلُمْؤِمِنينَ  آَلََياتٍ  َواأْلَْرِض  السَّ
ُ  أَْنَزلَ  َوَما َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ ) 4( ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ  آََياتٌ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َيُبثُّ  َوَما َماءِ  ِمنَ  هللاَّ  ِبهِ  َفأَْحَيا ِرْزقٍ  ِمنْ  السَّ

َياحِ  َوَتْصِريفِ  َمْوِتَھا دَ َبعْ  اأْلَْرضَ  ِ  َبْعدَ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ  ِباْلَحقِّ  َعلَْيكَ  َنْتلُوَھا هللاَِّ  آََياتُ  ِتْلكَ ) 5( َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آََياتٌ  الرِّ  هللاَّ
ْرهُ  َيْسَمْعَھا لَمْ  َكأَنْ  ُمْسَتْكِبًرا ُيِصرُّ  ُثمَّ  لَْيهِ عَ  ُتْتلَى هللاَِّ  آََياتِ  َيْسَمعُ ) 7( أَِثيمٍ  أَفَّاكٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ ) 6( ُيْؤِمُنونَ  َوآََياِتهِ   َفَبشِّ
َخَذَھا َشْيًئا آََياِتَنا ِمنْ  َعلِمَ  َوإَِذا) 8( أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ   ُيْغنِي َواَل  َجَھنَّمُ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ ) 9( ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  أُولَِئكَ  ُھُزًوا اتَّ
 ِبآََياتِ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  ُھًدى َھَذا) 10( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْولَِياءَ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتََّخُذوا َما َواَل  ًئاَشيْ  َكَسُبوا َما َعْنُھمْ 
 ) 11( أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َربِِّھمْ 

 الجاثية سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َمَواتِ  فِي إِنَّ ) 2( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  ابِ اْلِكتَ  َتنزيلُ ) 1( حم{   َخْلقُِكمْ  َوفِي) 3( لِْلُمْؤِمِنينَ  آلَياتٍ  َواألْرِض  السَّ
ُ  أَنزلَ  َوَما َوالنََّھارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتالفِ ) 4( ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ  آَياتٌ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َيُبثُّ  َوَما َماءِ  ِمنَ  هللاَّ  ِبهِ  َفأَْحَيا ِرْزقٍ  ِمنْ  السَّ

َياحِ  َوَتْصِريفِ  َمْوتَِھا َبْعدَ  األْرضَ   }) 5( َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَياتٌ  الرِّ

 من فيھما وما ، األرض السموات بھا خلق التي العظيمة وقدرته ، ونعمه آالئه في التفكر إلى خلقه تعالى ُيرشد
 والسباع والوحوش والطيور والدواب ، واإلنس الجنو المالئكة من واألنواع األجناس المختلفة المخلوقات
 ھذا ، يفتران ال دائبين تعاقبھما في والنھار الليل واختالف ، المتنوعة األصناف من البحر في وما ، والحشرات
 به ألن ؛ رزًقا وسماه ، إليه الحاجة وقت في المطر من السحاب من تعالى هللا أنزل وما ، بضيائه وھذا بظالمه
 .شيء وال فيھا نبات ال ھامدة كانت ما بعد:  أي}  َمْوِتَھا َبْعدَ  األْرضَ  ِبهِ  َفأَْحَيا{  ، الرزق يحصل

َياحِ  َوَتْصِريفِ { :  وقوله  ما ومنھا. ونھارية ليلية ، وبرية بحرية ، وصًبا ودبوًرا ،) 1( وشآما جنوبا:  أي}  الرِّ
 ).2] (ينتج ال[ عقيم ھو ما ومنھا ، لألرواح غذاء ھو ما ومنھا ، للقاح ھو ما ومنھا ، للمطر ھو

 أشرف ھو ما إلى شريف حال من َتَرقٍّ  وھو}  يعقلون{  ثم}  يوقنون{  ثم ،) 3(}  لِْلُمْؤِمِنينَ  آلَياتٍ {  أوال وقال
َمَواتِ  َخْلقِ  فِي إِنَّ { :  قوله وھي" البقرة" بآية شبيھة اآليات وھذه. وأعلى منه  اللَّْيلِ  الفِ َواْختِ  َواألْرِض  السَّ

ُ  أَنزلَ  َوَما النَّاسَ  َيْنَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري الَِّتي َواْلفُْلكِ  َوالنََّھارِ  َماءِ  ِمنَ  هللاَّ  َمْوِتَھا َبْعدَ  األْرضَ  ِبهِ  َفأَْحَيا َماءٍ  ِمنْ  السَّ
َياحِ  َوَتْصِريفِ  َدابَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوَبثَّ  َحابِ  الرِّ رِ الْ  َوالسَّ َماءِ  َبْينَ  ُمَسخَّ :  البقرة[ }  َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آلَياتٍ  َواألْرِض  السَّ
 األخالط من اإلنسان خلق في غريًبا طويال أثرا ُمَنبِّه بن وھب عن ھاھنا حاتم أبي ابن أورد وقد].  164

 .األربعة

ِ  آَياتُ  ِتْلكَ {  ِ  َبْعدَ  يثٍ َحدِ  َفِبأَيِّ  ِباْلَحقِّ  َعلَْيكَ  َنْتلُوَھا هللاَّ  هللاَِّ  آَياتِ  َيْسَمعُ ) 7( أَِثيمٍ  أَفَّاكٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ ) 6( ُيْؤِمُنونَ  َوآَياِتهِ  هللاَّ
ْرهُ  َيْسَمْعَھا لَمْ  َكأَنْ  ُمْسَتْكِبًرا ُيِصرُّ  ُثمَّ  َعلَْيهِ  ُتْتلَى  أُولَِئكَ  ُھُزًوا َھااتََّخذَ  َشْيًئا آَياِتَنا ِمنْ  َعلِمَ  َوإَِذا) 8( أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشِّ
َخُذوا َما َوال َشْيًئا َكَسُبوا َما َعْنُھمْ  ُيْغنِي َوال َجَھنَّمُ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ ) 9( ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ   َولَُھمْ  أَْولَِياءَ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ

 }) 11( أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذابٌ  مْ لَھُ  َربِِّھمْ  ِبآَياتِ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  ُھًدى َھَذا) 10( َعِظيمٌ  َعَذابٌ 

__________ 

 ".وشماال: " أ ، ت في) 1(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 2(

 .خطأ وھو" يؤمنون لقوم: " أ ، ت في) 3(
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 ُ رَ  الَِّذي هللاَّ رَ ) 12( َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا ِبأَْمِرهِ  فِيهِ  اْلفُْلكُ  لَِتْجِريَ  اْلَبْحرَ  لَُكمُ  َسخَّ  فِي َما لَُكمْ  َوَسخَّ
َماَواتِ  ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  ِمْنهُ  َجِميًعا اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ  ) 13( َيَتَفكَّ

 متضمنة:  يأ}  بِاْلَحقِّ  َعلَْيكَ  َنْتلُوَھا{  -  والبينات الحجج من فيه بما القرآن يعني -  هللا آيات ھذه:  تعالى يقول
 !؟ يؤمنون وآياته هللا بعد حديث فبأي ، لھا ينقادون وال بھا يؤمنون ال كانوا فإذا ، الحق من الحق

 ؛ هللا بآيات كافر) 1( وقيله فعله في أثيم مھين حالف ، كذاب قوله في أفاك:  أي}  أَِثيمٍ  أَفَّاكٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ { :  قال ثم
 وعنادا استكباًرا وجحوده كفره على:  أي}  ُيِصرُّ  ُثمَّ {  عليه تقرأ:  أي}  َعلَْيهِ  ُتْتلَى هللاَِّ  آَياتِ  َيْسَمعُ { :  قال ولھذا

ْرهُ {  ، سمعھا ما كأنه:  أي}  َيْسَمْعَھا لَمْ  َكأَنْ {   عذابا القيامة يوم هللا عند له أن فأخبره) 2] (أي[}  أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشِّ
 .موجعا أليما

َخَذَھا َشْيًئا آَياِتَنا ِمنْ  مَ َعلِ  َوإَِذا{   أُولَِئكَ {  ، وھزوا سخريا واتخذه به كفر القرآن من شيًئا حفظ إذا:  أي}  ُھُزًوا اتَّ
 عمر ابن عن صحيحه في مسلم روى ولھذا ؛ به واستھزأ بالقرآن استھان ما مقابلة في:  أي}  ُمِھينٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ 
 ).3( العدو يناله أن مخافة العدو أرض إلى بالقرآن يسافر أن وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول نھى:  قال

 إلى سيصيرون بذلك اتصف من كل:  أي}  َجَھنَّمُ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ { :  فقال) 4( معاده يوم له الحاصل العذاب فسر ثم
َخُذوا َما َوال{  ، أوالدھم وال والھمأم تنفعھم ال:  أي}  َشْيًئا َكَسُبوا َما َعْنُھمْ  ُيْغِني َوال{  ، القيامة يوم جھنم  ِمنْ  اتَّ
 } َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ {  ، شيًئا هللا دون من عبدوھا التي اآللھة عنھم تغني وال:  أي}  أَْولَِياءَ  هللاَِّ  ُدونِ 

) 5( المؤلم وھو}  أَلِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َذابٌ عَ  لَُھمْ  َربِِّھمْ  ِبآَياتِ  َكَفُروا َوالَِّذينَ {  القرآن يعني}  ُھًدى َھَذا{ :  تعالى قال ثم
 .الموجع

 } ُ رَ  الَِّذي هللاَّ رَ ) 12( َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا ِبأَْمِرهِ  فِيهِ  اْلفُْلكُ  لَِتْجِريَ  اْلَبْحرَ  لَُكمُ  َسخَّ  فِي َما لَُكمْ  َوَسخَّ
َمَواتِ  ُرونَ  لَِقْومٍ  آلَياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  ِمْنهُ  َجِميًعا األْرِض  فِي َوَما السَّ  }) 13( َيَتَفكَّ

__________ 

 ".وقلبه: " أ ، ت في) 1(

 .م ، ت من زيادة) 2(

 ).1869( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".القيامة: " أ في) 4(

 ".المقلق: " أ في) 5(

ا َيْرُجونَ  اَل  لِلَِّذينَ  َيْغفُِروا آََمُنوا لِلَِّذينَ  قُلْ   َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ ) 14( َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َقْوًما لَِيْجِزيَ  هللاَِّ  مَ أَيَّ
 ) 15( ُتْرَجُعونَ  َربُِّكمْ  إِلَى ُثمَّ  َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ 

ِ  أَيَّامَ  َيْرُجونَ  ال لِلَِّذينَ  َيْغفُِروا آَمُنوا لِلَِّذينَ  قُلْ {   َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ ) 14( َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما اَقْومً  لَِيْجِزيَ  هللاَّ
 }) 15( ُتْرَجُعونَ  َربُِّكمْ  إِلَى ُثمَّ  َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ 

 ھو فإنه ، تعالى بأمره فيه السفن وھي ،}  اْلفُْلكُ  لَِتْجِريَ {  البحر من لھم سخر فيما عبيده على نعمه تعالى يذكر
 على:  أي}  َتْشُكُرونَ  َولََعلَُّكمْ {  ، والمكاسب المتاجر في:  أي}  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا{  يحملھا أن البحر أمر الذي

 .القاصية واآلفاق النائية األقاليم من إليكم المجلوبة المنافع حصول

ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني آََتْيَنا َولََقدْ  ُبوَّ يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َوالنُّ ْلَناُھمْ  الطَّ  َوآََتْيَناُھمْ ) 16( اْلَعالَِمينَ  َعلَى َوَفضَّ
 فِيهِ  َكاُنوا افِيمَ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْقِضي َربَّكَ  إِنَّ  َبْيَنُھمْ  َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  اْخَتلَفُوا َفَما اأْلَْمرِ  ِمنَ  َبيَِّناتٍ 

ِبْعَھا اأْلَْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعلَى َجَعْلَناكَ  ُثمَّ ) 17( َيْخَتلِفُونَ  ُھمْ ) 18( َيْعلَُمونَ  اَل  الَِّذينَ  أَْھَواءَ  َتتَِّبعْ  َواَل  َفاتَّ  ُيْغُنوا لَنْ  إِنَّ
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الِِمينَ  َوإِنَّ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  َعْنكَ  ُ  ٍض َبعْ  أَْولَِياءُ  َبْعُضُھمْ  الظَّ قِينَ  َولِيُّ  َوهللاَّ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى لِلنَّاسِ  َبَصاِئرُ  َھَذا) 19( اْلُمتَّ
 ) 20( ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ 

رَ { :  تعالى قال ثم َمَواتِ  فِي َما لَُكمْ  َوَسخَّ  ، واألنھار والبحار ، والجبال الكواكب من:  أي}  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 عنده من:  أي}  ِمْنهُ  َجِميًعا{ :  قال ولھذا ؛ وامتنانه وإحسانه فضله من الجميع:  أي ، به تنتفعون ما وجميع
ُكمُ  إَِذا ُثمَّ  هللاَِّ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما{ :  تعالى قال كما ، ذلك في له شريك ال وحده رُّ  َمسَّ }  َتْجأَُرونَ  َفإِلَْيهِ  الضُّ

 ]. 53:  النحل[

رَ { :  قوله في عباس ابن عن ، العوفي ريقط من جرير ابن وروى َمَواتِ  فِي َما لَُكمْ  َوَسخَّ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 فيه ينازعه وال ، منه جميعا فذلك ، أسمائه من اسم فيه االسم وذلك ، هللا من ھو شيء كل}  ِمْنهُ  َجِميًعا

 .كذلك أنه واستيقن ، المنازعون

 عن ، سفيان عن ، الفِْرياني حدثنا ، العسقالني َخلَف بن محمد حدثنا ، يأب حدثنا:  حاتم أبي ابن) 1( وقال
 ؟ الخلق خلق مم:  قال عمرو بن هللا عبد رجل سأل:  قال أراكة أبي عن ، عمرو بن الِمْنھال عن ، األعمش

 إليه ارجع:  قالف ، ذلك مثل له فقال فأتاه. فاسأله عباس ابن وائت قال. والثرى والظلمة ، والنار النور من: قال
رَ {  فتال ، فسأله إليه فرجع ؟ كله ذلك خلق مم:  فسله َمَواتِ  فِي َما لَُكمْ  َوَسخَّ  ھذا}  ِمْنهُ  َجِميًعا األْرِض  فِي َوَما السَّ
 .نكارة وفيه ، غريب أثر

ُرونَ  لَِقْومٍ  آلَياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ {   } َيَتَفكَّ

ِ  أَيَّامَ  َيْرُجونَ  ال لِلَِّذينَ  فُِرواَيغْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  قُلْ { :  وقوله  وھذا. منھم األذى) 2( ويحملوا عنھم يصفحوا:  أي}  هللاَّ
 ،) 3( قلوبھم لتأليف ذلك ليكون ، الكتاب وأھل المشركين أذى على يصبروا أن أمروا ، اإلسالم ابتداء في كان
 .وقتادة ، عباس ابن عن روي ھكذا. والجھاد الجالد للمؤمنين هللا شرع العناد على أصروا لما ثم

ِ  أَيَّامَ  َيْرُجونَ  ال{ ) 4] (قوله في[ مجاھد وقال  .هللا نعم) 5( يبالون ال}  هللاَّ

 بأعمالھم مجازيھم هللا فإن ، الدنيا في عنھم) 6( صفحوا إذا:  أي}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا ِبَما َقْوًما لَِيْجِزيَ { :  وقوله
 تعودون:  أي}  ُتْرَجُعونَ  َربُِّكمْ  إِلَى ُثمَّ  َفَعلَْيَھا أََساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ { :  قال اولھذ ؛ اآلخرة في السيئة
 .وشرھا خيرھا بأعمالكم فيجزيكم) 7] (عليه[ بأعمالكم فتعرضون القيامة يوم إليه

ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني آَتْيَنا َولََقدْ {  ُبوَّ يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  َوالنُّ ْلَناُھمْ  الطَّ  َوآَتْيَناُھمْ ) 16( اْلَعالَِمينَ  َعلَى َوَفضَّ
 فِيهِ  َكاُنوا فِيَما اَمةِ اْلقِيَ  َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْقِضي َربَّكَ  إِنَّ  َبْيَنُھمْ  َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِل اْخَتلَفُوا َفَما األْمرِ  ِمنَ  َبيَِّناتٍ 

ِبْعَھا األْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعلَى َجَعْلَناكَ  ُثمَّ ) 17( َيْخَتلِفُونَ  ُھمْ ) 18( َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  أَْھَواءَ  َتتَِّبعْ  َوال َفاتَّ  ُيْغُنوا لَنْ  إِنَّ
الِِمينَ  َوإِنَّ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  َعْنكَ  ُ  َبْعٍض  ءُ أَْولَِيا َبْعُضُھمْ  الظَّ قِينَ  َولِيُّ  َوهللاَّ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى لِلنَّاسِ  َبَصاِئرُ  َھَذا) 19( اْلُمتَّ
 }) 20( ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ 

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 ".ويحتملوا: " أ في) 2(

 ".لھم كالتأليف: " أ ، م ، ت في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".ينالون: " أ في) 5(

 ".اصفحوا أي: " أ في) 6(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 7(
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يَِّئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َكالَِّذينَ  َنْجَعلَُھمْ  أَنْ  السَّ  َما َساءَ  َوَمَماُتُھمْ  َمْحَياُھمْ  َسَواءً  الصَّ
ُ  َوَخلَقَ ) 21( َيْحُكُمونَ  َماَواتِ  هللاَّ  ) 22( ُيْظلَُمونَ  اَل  َوُھمْ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلُّ  َولُِتْجَزى َحقِّ ِبالْ  َواأْلَْرضَ  السَّ

 ؛ فيھم الملك وجعله ، إليھم الرسل وإرسال عليھم الكتب إنزال من إسرائيل بني على به أنعم ما تعالى يذكر
ةَ َوالنُّ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني آَتْيَنا َولََقدْ { :  قال ولھذا يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُھمْ  ُبوَّ  المآكل من:  أي}  الطَّ

ْلَناُھمْ {  والمشارب،  .زمانھم في:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َعلَى َوَفضَّ

 ذلك بعد اختلفوا ثم الحجج عليھم) 1( فقامت ، قاطعات وأدلة وبراھين حججا:  أي}  األْمرِ  ِمنَ  َبيَِّناتٍ  َوآَتْيَناُھمْ { 
 َيْومَ  َبْيَنُھمْ  َيْقِضي{  محمد يا}  َربَّكَ  إِنَّ {  ، بعضا بعضھم على منھم بغيا ذلك كان وإنما ، الحجة قيام بعد من

 ، مسلكھم تسلك أن األمة لھذه تحذير فيه وھذا. العدل بحكمه بينھم سيفصل:  أي}  َيْخَتلِفُونَ  فِيهِ  َكاُنوا فِيَما اْلقَِياَمةِ 
ِبْعَھا األْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعلَى َجَعْلَناكَ  ُثمَّ { :  قال ولھذا ؛ منھجھم تقصد وأن  ربك من إليك أوحي ما اتبع:  أي}  َفاتَّ
 ِمنَ  َعْنكَ  ُيْغُنوا لَنْ  إِنَُّھمْ  َيْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  أَْھَواءَ  َتتَِّبعْ  َوال{ :  ھاھنا وقال ، المشركين عن وأعرض ، ھو إال إله ال
الِِمينَ  َوإِنَّ  َشْيًئا هللاَِّ   ال فإنھم ، بعضا لبعضھم واليتھم عنھم) 2( تغني وماذا:  أي}  َبْعٍض  أَْولَِياءُ  َبْعُضُھمْ  الظَّ

ُ {  ، وھالكا ودمارا خسارا إال يزيدونھم قِينَ  َولِيُّ  َوهللاَّ  ، النور إلى الظلمات من يخرجھم تعالى وھو ،}  اْلُمتَّ
 .الظلمات إلى النور من يخرجونھم الطاغوت أولياؤھم كفروا والذين

 } ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ  َوَرْحَمةٌ  َوُھًدى{  القرآن:  يعني}  لِلنَّاسِ  َبَصاِئرُ  َھَذا{ :  قال ثم

يَِّئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ {  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َكالَِّذينَ  َنْجَعلَُھمْ  أَنْ  السَّ  َما َساءَ  ُتُھمْ َوَمَما َمْحَياُھمْ  َسَواءً  الصَّ
ُ  َوَخلَقَ ) 21( َيْحُكُمونَ  َمَواتِ  هللاَّ  }) 22( ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلُّ  َولُِتْجَزى ِباْلَحقِّ  َواألْرضَ  السَّ

__________ 

 ".به فقامت: " ت في) 1(

 ".يغني وما: " ت في) 2(

ُ  أََضلَّهُ وَ  َھَواهُ  إِلََھهُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََفَرأَْيتَ   ِمنْ  َيْھِديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعلَى َوَجَعلَ  َوَقْلِبهِ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  َعلَى هللاَّ
ُرونَ  أََفاَل  هللاَِّ  َبْعدِ   ) 23( َتَذكَّ

ُ  َوأََضلَّهُ  َھَواهُ  إِلََھهُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََفَرأَْيتَ {   َيْھِديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعلَى َوَجَعلَ  َوَقْلِبهِ  َسْمِعهِ  ىَعلَ  َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  َعلَى هللاَّ
ِ  َبْعدِ  ِمنْ  ُرونَ  أََفال هللاَّ  }) 23( َتَذكَّ

 أَْصَحابُ  اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي ال{ :  قال كما ، والكافرون المؤمنون يستوي ال:  تعالى يقول
يَِّئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ { :  ھاھنا وقال] 20:  الحشر[ }  اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  اْلَجنَّةِ   وكسبوھا عملوھا:  أي}  السَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َكالَِّذينَ  َنْجَعلَُھمْ  أَنْ {  اءَ سَ { ! واآلخرة الدنيا في بھم نساويھم:  أي}  َوَمَماُتُھمْ  َمْحَياُھمْ  َسَواءً  الصَّ
 .الدار ھذه وفي ، اآلخرة الدار في والفجار األبرار بين ُنَساوي أن وبعدلنا بنا ظنوا ما ساء:  أي}  َيْحُكُمونَ  َما

 ، عطاء بن الَوِضين حدثنا ، التَُّنوِخي عثمان بن) 1( ُبَكير حدثنا ، إھابَ  بن ُمؤمَّل حدثنا:  يعلى أبو الحافظ قال
 فمن ، أركان أربعة على دينه بنى هللا إن:  قال ، عنه هللا رضي ، ذر أبي عن ، )2( الباجي َمْرَثد بن يزيد عن
 ،  هللا حالل يسلم:  قال ؟ ذر أبا يا ھن وما:  قيل. الفاسقين من) 3] (وھو[ هللا لقي بھن يعمل ولم عليھن صبر
 .هللا إال عليھن يؤتمن ال ،  هللا ونھي ،  هللا وأمر ،  هللا وحرام

__________ 

 ".بكر: " أ في) 1(

 ".بإسناده يعلى أبو الحافظ وروى: " ت في) 2(

 .ت من زيادة) 3(
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ْنَيا َحَياُتَنا إاِلَّ  ِھيَ  َما َوَقالُوا ْھرُ  إاِلَّ  ُيْھلُِكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ ) 24( َيُظنُّونَ  إاِلَّ  ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  لَُھمْ  َوَما الدَّ
َتُھمْ  َكانَ  َما َبيَِّناتٍ  آََياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا ُ  قُلِ ) 25( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآََباِئَنا اْئُتوا َقالُوا أَنْ  إاِلَّ  ُحجَّ  ُثمَّ  ُيْحِييُكمْ  هللاَّ

 ) 26( َيْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيهِ  َرْيبَ  اَل  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َيْجَمُعُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ 

 منازل الفجار ينال ال كذلك ، العنب) 1( الشوك من يجتنى ال أنه كما: " وسلم عليه هللا صلى القاسم أبو قال
 ).2" (األبرار

 أسِّ  في بمكة حجرا وجدوا أنھم" السيرة" كتاب في إسحاق بن محمد ذكر وقد. الوجه ھذا من غريب حديث ھذا
 ).4( العنب الشوك من يجتنى كما أجل ؟ الحسنات وترجون السيئات تعملون:  عليه) 3( مكتوب بةالكع

ة بن عمرو عن ، شعبة حديث من الطبراني روى وقد  تميما أن ،) 5( مسروق عن ، الضحى أبي عن ، ُمرَّ
يَِّئاتِ ا اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ { :  اآلية ھذه يردد أصبح حتى ليلة قام الداري  َوَعِملُوا آَمُنوا َكالَِّذينَ  َنْجَعلَُھمْ  أَنْ  لسَّ

الَِحاتِ  ُ  َوَخلَقَ { ) 6( وقال ،} َيْحُكُمونَ  َما َساءَ { :  تعالى قال ولھذا ؛}  الصَّ َمَواتِ  هللاَّ :  أي}  ِباْلَحقِّ  َواألْرضَ  السَّ
 ).7(}  ْظلَُمونَ يُ  ال َوُھمْ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلُّ  َولُِتْجَزى{  ، بالعدل

 رآه ومھما ، فعله حسنا رآه فمھما ، بھواه يأتمر إنما:  أي}  َھَواهُ  إِلََھهُ  اتََّخذَ  َمنِ  أََفَرأَْيتَ { ) 8] (تعالى[ قال ثم
 .العقليين والتقبيح بالتحسين قولھم في المعتزلة على به يستدل قد وھذا:  تركه قبيحا

 .عبده إال شيئا يھوى ال:  التفسير من عنه روي فيما مالك وعن

ُ  َوأََضلَّهُ { :  وقوله  :  قولين يحتمل}  ِعْلمٍ  َعلَى هللاَّ

. عليه الحجة وقيام ، إليه العلم بلوغ بعد هللا وأضله:  واآلخر. ذلك يستحق أنه لعلمه هللا وأضله) 9( أحدھا
 .ينعكس وال ، األول يستلزم والثاني

 وال ، به يھتدي شيئا يعي وال ، ينفعه ما يسمع فال:  أي}  ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعلَى َوَجَعلَ  َوَقْلِبهِ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَخَتمَ { 
ِ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْھِديهِ  َفَمنْ { :  قال ولھذا ؛ بھا يستضيء حجة يرى ُرونَ  أََفال هللاَّ ُ  ُيْضلِلِ  َمنْ { :  كقوله}  َتَذكَّ  َھاِديَ  َفال هللاَّ

 ].186:  األعراف[ }  َيْعَمُھونَ  ْغَيانِِھمْ طُ  فِي َوَيَذُرُھمْ ) 10( لَهُ 

ْنَيا َحَياُتَنا إاِل ِھيَ  َما َوَقالُوا{  ْھرُ  إاِل ُيْھلُِكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ ) 24( َيُظنُّونَ  إاِل ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  لَُھمْ  َوَما الدَّ
َتُھمْ  َكانَ  َما َبيَِّناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا ُ  قُلِ ) 25( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآَباِئَنا اْئُتوا َقالُوا أَنْ  إاِل ُحجَّ  ُثمَّ  ُيْحِييُكمْ  هللاَّ

 }) 26( َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َيْجَمُعُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ 

 إاِل ِھيَ  َما َوَقالُوا{ :  المعاد إنكار في العرب مشركي من وافقھم ومن الكفار من الدھرية قول عن تعالى يخبر
ْنَيا َحَياُتَنا  } َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ

__________ 

 ".الشوكة: " ت في) 1(

 ھنا وقع:  تنبيه. مرسله ذر أبي عن روايته الھمداني مرثد بن ويزيد ، الكبير في وأظنه ، يعلى ألبي وعزاه) 3/154( العالية المطالب في حجر ابن وذكره) 2(
 .له النسبة ھذه لي يقع ولم" الباجي"

 .الصواب وھو" مكتوبا: " م ، ت في) 3(

 ).1/196( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 4(

 ".بسنده الطبراني روى وقد: " ت في) 5(

 ".وقوله: " أ ، م ، ت في) 6(

 ).2/50( الكبير المعجم) 7(
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 .ت من زيادة) 8(

 ".أحدھما: " أ في) 9(

 .خطأ وھو" ھاد من له فما هللا يضلل ومن: " م ، ت في) 10(

 العرب) 1( مشركو يقوله وھذا قيامة وال معاد ثم وما آخرون ويعيش قوم يموت ، الدار ھذه إال ثم ما:  أي
 الدھرية الفالسفة ويقوله ، والرجعة) 2( البداءة نينكرو وھم ، منھم اإللھيون الفالسفة ويقوله ، للمعاد المنكرون
 وزعموا. عليه كان ما إلى شيء كل يعود سنة ألف وثالثين ستة كل في أن المعتقدون للصانع المنكرون الدورية

 إاِل ُيْھلُِكَنا َوَما{ ) 4( قالوا ولھذا ، المنقول وكذبوا) 3( المعقول فكابروا ، تتناھى ال مرات تكرر قد ھذا أن
ْھرُ   .ويتخيلون يتوھمون:  أي}  َيُظنُّونَ  إاِل ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  لَُھمْ  َوَما{ :  تعالى هللا قال}  الدَّ

 ، الزھري عن ، عيينة بن سفيان رواية من ، والنسائي ، داود وأبو ، الصحيح صاحبا أخرجه الذي الحديث فأما
 هللا يقول: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، المسيب بن سعيد عن

 تسبوا ال: " رواية وفي) 5" (ونھاره ليله أقلب ، األمر بيدي ، الدھر وأنا الدھر يسب ؛ آدم ابن يؤذيني:  تعالى
 ).6" (الدھر ھو هللا فإن ، الدھر

 عن ، الزھري عن ، عيينة بن سفيان حدثنا ، بُكَريْ  أبو حدثنا:  فقال جدا غريب بسياق جرير ابن أورده وقد
 الجاھلية أھل كان: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، المسيب بن سعيد

 الإِ  ِھيَ  َما َوَقالُوا{ :  كتابه في هللا فقال ، ويحيينا يميتنا ، يھلكنا الذي وھو ، والنھار الليل يھلكنا إنما:  يقولون
ْنَيا َحَياُتَنا ْھرُ  إاِل ُيْھلُِكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ  ، آدم ابن يؤذيني:  وجل عز هللا فقال ، الدھر ويسبون: " قال}  الدَّ
 ).7" (والنھار الليل أقلب األمر بيدي ، الدھر وأنا الدھر يسب

 عن روي ثم:  مثله عيينة ابن عن ، نعمانال بن ُشَرْيح عن ، منصور بن أحمد عن ، حاتم أبي ابن رواه وكذا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  ھريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، الزھري عن ، وھب ابن عن ، يونس
 ".والنھار الليل بيدي ، الدھر وأنا ، الدھر آدم ابن يسب:  تعالى هللا قال: " يقول

 ).9( به ، زيد بن ونسي حديث من ، والنسائي الصحيح صاحبا) 8( وأخرجه

 هللا رسول أن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن أبيه عن ، الرحمن عبد بن العالء عن إسحاق بن محمد وقال
 وأنا. وادھراه:  يقول ، عبدي وَسّبنِي ، يعطني فلم عبدي استقرضت:  هللا يقول: " قال وسلم عليه هللا صلى
 ).10" (الدھر

 هللا فإن ؛ الدھر تسبوا ال: " والسالم الصالة عليه ، قوله تفسير في األئمة من رھماوغي عبيدة وأبو الشافعي قال
 .الدھر خيبة يا:  قالوا ، نكبة أو بالء أو شدة أصابھم إذا جاھليتھا في العرب كانت" : الدھر ھو

__________ 

 ".منكرو: " أ في) 1(

 ".البداوة: " أ في) 2(

 ".العقول وكابروا: " أ ، ت في) 3(

 ".قال: " أ ، ت في) 4(

 ).11687( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 5274( برقم داود أبي وسنن) 2246( برقم مسلم وصحيح) 4826( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).2246( برقم مسلم صحيح) 6(

 ).25/92( الطبري تفسير) 7(

 .واحد معمول على عامالن يجتمع ال حتى ؛" أخرجه: " والصواب ، خطأ وھو" أخرجاه: " ت في) 8(
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 ).11686( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2246( برقم مسلم وصحيح) 6181( برقم البخاري صحيح) 9(

 عن ، الزناد أبي عن ، إسحاق ابن محمد عن فرواه ، ھارون بن يزيد وخالفه ، به إسحاق بن محمد عن سلمة طريق من) 25/92( تفسيره في الطبري رواه) 10(
 ".مسلم شرط على اإلسناد صحيح حديث ھذا: " وقال) 2/453( المستدرك في الحاكم وأخرجه به ، ھريرة أبي عن ، رجاألع

 َِّ ِ َماَواتِ  ُمْلكُ  َو اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ  َواأْلَْرِض  السَّ ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى) 27( اْلُمْبِطلُونَ  َيْخَسرُ  َيْوَمِئذٍ  السَّ  ُتْدَعى ةٍ أُمَّ  ُكلُّ  َجاثَِيةً  أُمَّ
ا ِباْلَحقِّ  َعلَْيُكمْ  َيْنِطقُ  ِكَتاُبَنا َھَذا) 28( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  اْلَيْومَ  ِكَتاِبَھا إِلَى ا إِنَّ  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّ

)29 ( 

 وجل؛ عز هللا ، سبوا إنما فكأنھم) 1] (وجل عز[ هللا ھو فاعلھا وإنما ، ويسبونه الدھر إلى األفعال تلك فيسندون
 ، يعنونه الذي الدھر ھو هللا ألن ؛ االعتبار بھذا الدھر سب عن) 2( ُنھي فلھذا ، الحقيقة في ذلك فاعل ألنه

 .األفعال تلك إليه ويسندون

 في الظاھرية من نحوه نحا ومن حزم ابن غلط وقد. أعلم وهللا ، المراد وھو ، تفسيره في قيل ما أحسن ھذا
 ..الحديث ھذا من أخذا ، الحسنى األسماء من الدھر عدھم

 قادر هللا وأن ، الحق لھم وبين عليھم استدل إذا:  أي) 4(}  َبيَِّناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{ :  تعالى) 3( وقوله
َتُھمْ  َكانَ  َما{  ، وتفرقھا فنائھا بعد األبدان إعادة على  أحيوھم:  أي}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآَباِئَنا اْئُتوا الُواقَ  أَنْ  إاِل ُحجَّ
 .حقا تقولونه ما كان إن

ُ  قُلِ { :  تعالى هللا قال َِّ  َتْكفُُرونَ  َكْيفَ {  ، الوجود إلى العدم من يخرجكم ذلك تشاھدون كما:  أي}  ُيْحِييُكمْ  هللاَّ  ِبا
 بطريق اإلعادة على قادر البداءة على قدر الذي:  أي] 28:  البقرة[ }  ُيْحِييُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َفأَْحَياُكمْ  أَْمَواًتا َوُكْنُتمْ 
ُ  الَِّذي َوُھوَ { .. واألحرى األولى  َيْومِ  إِلَى َيْجَمُعُكمْ  ُثمَّ {  ،]  27 الروم[ }  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأ
 ُكْنُتمْ  إِنْ  ِبآَباِئَنا اْئُتوا{ :  تقولوا حتى الدنيا في يعيدكم ال القيامة ليوم يجمعكم إنما:  أي}  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلقَِياَمةِ 

لَتْ  َيْومٍ  أليِّ { ) 5] ( 9:  التغابن[ }  اْلَجْمعِ  لَِيْومِ  َيْجَمُعُكمْ  َيْومَ } {  َصاِدقِينَ   ، 12:  المرسالت[ }  اْلَفْصلِ  لَِيْومِ . أُجِّ
ُرهُ  َوَما{  ،]  13 }  فِيهِ  َرْيبَ  ال اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َيْجَمُعُكمْ  ُثمَّ { :  ھاھنا وقال]  104:  ھود[ }  َمْعُدودٍ  ألَجلٍ  إاِل ُنَؤخِّ
 هللا قال ، داألجسا قيام ويستبعدون ، المعاد ينكرون فلھذا:  أي}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ {  ، فيه شك ال:  أي

 ذلك يرون والمؤمنون ، بعيدا وقوعه يرون:  أي]  7 ، 6:  المعارج[ }  َقِريًبا َوَنَراهُ  َبِعيًدا َيَرْوَنهُ  إِنَُّھمْ { :  تعالى
 .قريبا سھال

 } َِّ ِ َمَواتِ  ُمْلكُ  َو اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ  َواألْرِض  السَّ ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى) 27( اْلُمْبِطلُونَ  َيْخَسرُ  َيْوَمِئذٍ  السَّ ةٍ  ُكلُّ  َجاِثَيةً  أُمَّ  أُمَّ
ا ِباْلَحقِّ  َعلَْيُكمْ  َيْنِطقُ  ِكَتاُبَنا َھَذا) 28( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  اْلَيْومَ  ِكَتاِبَھا إِلَى ُتْدَعى ا إِنَّ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّ

 }) 29( َتْعَملُونَ 

 َتقُومُ  َوَيْومَ { :  قال ولھذا ؛ واآلخرة الدنيا في) 6( فيھما الحاكم ، واألرض واتالسم مالك أنه تعالى يخبر
اَعةُ   اآليات من رسله على أنزله بما الجاحدون با الكافرون وھم}  اْلُمْبِطلُونَ  َيْخَسرُ {  القيامة) 7( يوم:  أي} السَّ
 .الواضحات والدالئل البينات

: له فقال. الناس به يضحك ما ببعض يتكلم) 8( المعافري فسمع ، المدينة الثوري سفيان قدم:  حاتم أبي ابن وقال
 ، با لحق حتى) 9( المعافري في تعرف زالت فما:  قال ؟ المبطلون فيه يخسر يوًما  أن علمت أما ، شيخ يا
 .حاتم أبي ابن ذكره. وجل عز

__________ 

 .م ، ت من زيادة) 1(

 ".أنھى: " أ في) 2(

 ".وقال: " ت في )3(
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 .خطأ وھو" عليه: " م في) 4(

 .خطأ وھو" الفصل: " ت في) 5(

 ".فيما: " م في) 6(

 ".تقوم: " أ ، ت في) 7(

 ".العاضري: " أ ، م ، ت في) 8(

 ".العاضري: " أ ، م ، ت في) 9(

ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى{ :  قال ثم  جيء إذا) 1] (يكون[ ھذا إن:  لويقا ، والعظمة الشدة من ركبھا على:  أي}  َجاِثَيةً  أُمَّ
 ال نفسي ، نفسي ، نفسي:  ويقول ، الخليل إبراھيم حتى ، لركبتيه جثا إال أحد يبقى ال زفرة تزفر فإنھا بجھنم
 التي مريم) 2] (اليوم[ أسألك ال ، نفسي إال اليوم أسألك ال:  ليقول عيسى أن وحتى ، نفسي إال اليوم أسألك
 .ولدتني

ةٍ  ُكلَّ { :  البصري والحسن ، األحبار عبوك ، مجاھد قال }  جاثية{ :  ِعْكِرمة وقال. الركب على:  أي}  َجاِثَيةً  أُمَّ
 .أولى واألول. الركب على وليس) 3( ، ناحيتھا على متميزة

 هللا عبد عن ، عمرو عن ، عيينة بن سفيان حدثنا ، المقرئ يزيد بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 ).6" (جھنم دون بالكوم جاثين أراكم كأني: " قال) 5] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول أن ،) 4( باباه بن

 في مرفوعا ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، كعب بن محمد عن ،) 7( المديني رافع بن إسماعيل وقال
ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى{ :  هللا يقول التي وھي ، األمم وتجثو الناس فيتميز) : 8( الصورة حديث ةٍ  ُكلُّ  َجاثَِيةً  أُمَّ  ُتْدَعى أُمَّ
 ).9(}  ِكَتاِبَھا إِلَى

 .أعلم وهللا ، منافاة وال:  القولين بين جمع فيه وھذا

ةٍ  ُكلُّ { :  وقوله ِبيِّ  َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ { :  كقوله ، أعمالھا كتاب:  يعني}  ِكَتاِبَھا إِلَى ُتْدَعى أُمَّ َھَداءِ  ينَ ِبالنَّ }  َوالشُّ
 كقوله ، وشرھا خيرھا بأعمالكم تجازون:  أي}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  اْلَيْومَ { :  قال ولھذا ؛]  69:  الزمر[ 

ُ { :  تعالى أ مَ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  - 13:  القيامة[ }  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ . َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اإلْنَسانُ  َبلِ . َوأَخَّ
15 .[ 

 نقص وال زيادة غير من أعمالكم جميع) 11( يستحضر:  أي}  ِباْلَحقِّ  َعلَْيُكمْ  َيْنِطقُ  ِكَتاُبَنا) 10( َھَذا{ :  قال ثم
ا ُمْشفِقِينَ  اْلُمْجِرِمينَ  َفَتَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ { :  تعالى كقوله ،) 12(  ال اْلِكَتابِ  َھَذا َمالِ  َوْيلََتَنا َيا َوَيقُولُونَ  فِيهِ  ِممَّ

 ].49:  الكھف[ }  أََحًدا َربُّكَ  َيْظلِمُ  َوال َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا أَْحَصاَھا إاِل َكِبيَرةً  َوال َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ 

ا{ :  وقوله ا إِنَّ  .عليكم أعمالكم تكتب أن الحفظة نأمر كنا ناإ:  أي}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّ

 في الذين المالئكة فيقابلون ، السماء إلى بھا تصعد ثم ، العباد أعمال المالئكة تكتب:  وغيره عباس ابن قال
 في هللا) 13( كتبه مما ، قدر ليلة كل في المحفوظ اللوح من لھم أبرز قد مما بأيديھم ما على األعمال ديوان
ا{ :  قرأ ثم ، حرفا ينقص وال حرفا يزيد فال ، يخلقھم أن قبل لعبادا على القدم ا إِنَّ  .} َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّ

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".ناصيتھا: " أ في) 3(

 ".بإسناده حاتم أبي ابن وقال: " ت في) 4(
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 .ت من زيادة) 5(

 .به عيينة بن سفيان طريق من) 7/299( الحلية في نعيم وأبو) 360( برقم المبارك ابن زھد زوائد في منعي أبو ورواه) 6(

 ".المدني: " أ في) 7(

 ".الصور: " أ ، م ، ت في) 8(

 .األنعام سورة من 73:  اآلية عند الصور حديث تفسير انظر) 9(

 .خطأ وھو" ولھذا: " أ ، م ، ت في) 10(

 ."سيحضر: " أ في) 11(

 ".نقصان: " م في) 12(

 ".كتبه قد مما: " أ في) 13(

ا الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ ا) 30( اْلُمِبينُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  َرْحَمِتهِ  فِي َربُُّھمْ  َفُيْدِخلُُھمْ  الصَّ  أََفلَمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ
اَعةُ  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  قِيلَ  َوإَِذا) 31( ُمْجِرِمينَ  َقْوًما َوُكْنُتمْ  ْسَتْكَبْرُتمْ َفا َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آََياِتي َتُكنْ   قُْلُتمْ  فِيَھا َرْيبَ  اَل  َوالسَّ
اَعةُ  َما َنْدِري َما  ) 32( بُِمْسَتْيقِِنينَ  َنْحنُ  َوَما َظّنًا إاِلَّ  َنُظنُّ  إِنْ  السَّ

ا{  الَِحاتِ  ِملُواَوعَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ ُھمْ  َفُيْدِخلُُھمْ  الصَّ ا) 30( اْلُمِبينُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  َرْحَمِتهِ  فِي َربُّ  أََفلَمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ
اَعةُ  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  قِيلَ  َوإَِذا) 31( ُمْجِرِمينَ  َقْوًما َوُكْنُتمْ  َفاْسَتْكَبْرُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياِتي َتُكنْ   قُْلُتمْ  فِيَھا َرْيبَ  ال َوالسَّ
اَعةُ  َما َنْدِري َما  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  َعِملُوا َما َسيَِّئاتُ  لَُھمْ  َوَبَدا }) 32( ِبُمْسَتْيقِِنينَ  َنْحنُ  َوَما َظّنًا إاِل َنُظنُّ  إِنْ  السَّ

 َذلُِكمْ ) 34( َناِصِرينَ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواُكمُ  َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  َكَما مْ َنْنَساكُ  اْلَيْومَ  َوِقيلَ ) 33( َيْسَتْھِزُئونَ 
ُكمُ  َخْذُتمْ  ِبأَنَّ ْتُكمُ  ُھُزًوا هللاَِّ  آََياتِ  اتَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  َربِّ  اْلَحْمدُ  َفلِلَّهِ ) 35( نَ ُيْسَتْعَتُبو ُھمْ  َواَل  ِمْنَھا ُيْخَرُجونَ  اَل  َفاْلَيْومَ  الدُّ

َماَواتِ  َماَواتِ  فِي اْلِكْبِرَياءُ  َولَهُ ) 36( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  اأْلَْرِض  َوَربِّ  السَّ  ) 37( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

 َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  َكَما َنْنَساُكمْ  اْلَيْومَ  َوقِيلَ ) 33( ْھِزُئونَ َيْستَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  َعِملُوا َما َسيَِّئاتُ  لَُھمْ  َوَبَدا{ 
َخْذُتمْ  ِبأَنَُّكمُ  َذلُِكمْ ) 34( َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواُكمُ  ْتُكمُ  ُھُزًوا هللاَِّ  آَياتِ  اتَّ ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  ال َفاْلَيْومَ  الدُّ

َمَواتِ  َربِّ  اْلَحْمدُ  َفلِلَّهِ ) 35( ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال ِمْنَھا َرُجونَ ُيخْ   اْلِكْبِرَياءُ  َولَهُ ) 36( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  األْرِض  َوَربِّ  السَّ
 .}) 37( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواألْرِض  السمواتِ  فِي

ا{  : فقال ، القيامة يوم خلقه في حكمه عن تعالى يخبر الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَمَّ  قلوبھم آمنت:  أي}  الصَّ
 ،}  َرْحَمِتهِ  فِي َربُُّھمْ  َفُيْدِخلُُھمْ {  ، للشرع الموافقة الخالصة وھي ،) 1( الصالحات األعمال جوارحھم وعملت
 ).2" (أشاء من بك أرحم ، رحمتي أنت: " للجنة قال هللا أن الصحيح في ثبت كما ، الجنة وھي

 .الواضح البين:  أي}  اْلُمِبينُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ { 

ا{ :  قال ثم ) 3( أما:  وتوبيخا تقريعا ذلك لھم يقال:  أي}  َفاْسَتْكَبْرُتمْ  َعلَْيُكمْ  ُتْتلَى آَياتِي َتُكنْ  أََفلَمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ
:  أي}  ُمْجِرِمينَ  َقْوًما َوُكْنُتمْ {  ، سماعھا) 4( عند وأعرضتم ، عھااتبا عن فاستكبرتم الرحمن آيات عليكم قرئت
 ؟ التكذيب من قلوبكم عليه اشتملت ما مع ، أفعالكم في

اَعةُ  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  قِيلَ  َوإَِذا{  اَعةُ  َما َنْدِري َما قُْلُتمْ {  ، ذلك المؤمنون لكم قال إذا:  أي}  فِيَھا َرْيبَ  ال َوالسَّ }  السَّ
 َوَما{ :  قال ولھذا ؛) 5( مرجوحا أي ، توھما إال وقوعھا نتوھم إن:  أي}  َظّنًا إاِل َنُظنُّ  إِنْ {  ، نعرفھا ال:  أي

 ھمأعمال عقوبة لھم وظھر:  أي}  َعِملُوا َما َسيَِّئاتُ  لَُھمْ  َوَبَدا{ :  تعالى هللا قال ، بمتحققين:  أي}  ِبُمْسَتْيقِنِينَ  َنْحنُ 
 َنْنَساُكمْ  اْلَيْومَ  َوقِيلَ {  ، والنكال العذاب من:  أي}  َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما{  بھم أحاط:  أي}  ِبِھمْ  َوَحاقَ {  ، السيئة

 تصدقوا لم ألنكم له تعملوا فلم:  أي}  َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  َكَما{  جھنم نار في لكم الناسي معاملة نعاملكم:  أي} 
 } َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواُكمُ {  ، به

 ؟ أكرمك ألم ؟ أزوجك ألم: " القيامة يوم العبيد لبعض يقول تعالى هللا أن الصحيح في ثبت وقد
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__________ 

 ".الصالحة: " أ ، ت في) 1(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 4850( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".لما: " أ في) 3(

 ".عن: " أ في) 4(

 ".مرجوعا: " أ في) 5(

:  فيقول ؟ ُمالقيّ  أنك أفظننت:  فيقول. رب يا ، بلى:  فيقول ؟ وَتْرَبع ترأس وأذرك ، واإلبل الخيل لك أسخر ألم
 ).1" (نسيتني كما أنساك فاليوم:  تعالى هللا فيقول. ال

ُكمُ  َذلُِكمْ { :  تعالى هللا قال َخْذُتمْ  ِبأَنَّ  عليكم هللا حجج اتخذتم ألنكم الجزاء ھذا جازيناكم إنما:  أي}  ُھُزًوا هللاَِّ  آَياتِ  اتَّ
ْتُكمُ {  ، بھا وتستھزئون تسخرون ، سخريا ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  من فأصبحتم ، إليھا فاطمأننتم خدعتكم:  أي}  الدُّ

 منھم يطلب ال:  أي}  ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َوال{  النار من:  أي}  ِمْنَھا ونَ ُيْخَرجُ  ال َفاْلَيْومَ { :  قال ولھذا ؛ الخاسرين
 .حساب وال عذاب بغير الجنة المؤمنين من طائفة تدخل كما ، عتاب وال حساب بغير يعذبون بل ، العتبى

 وما لھما المالك:  أي}  األْرِض  َوَربِّ  السمواتِ  َربِّ  اْلَحْمدُ  َفلِلَّهِ { :  قال والكافرين المؤمنين في حكمه ذكر لما ثم
 .} اْلَعالَِمينَ  َربِّ { :  قال ولھذا ؛ فيھما

 كل الذي ، الممجد العظيم ھو:  أي. السلطان يعني:  مجاھد قال}  َواألْرِض  السمواتِ  فِي اْلِكْبِرَياءُ  َولَهُ { :  قال ثم
 والكبرياء إزاري العظمة) 2( تعالى هللا يقول: " الصحيح الحديث في ورد وقد. إليه فقير لديه خاضع شيء
 عن ، إسحاق أبي عن ، األعمش حديث من مسلم ورواه". ناري أسكنته منھما واحًدا نازعني فمن ، ردائي
 بنحوه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، عنھما هللا رضي ، سعيد وأبي ھريرة أبي عن ، مسلم أبي األغر

)3.( 

 تعالى ، وقدره وشرعه ، وأفعاله أقواله في}  الحكيم{  ، يمانع وال يغالب ال الذي:  أي}  زُ اْلَعِزي َوُھوَ { :  وقوله
 ).4( ھو إال إله ال ، وتقدس

 )5] (والمنة الحمد و[ الجاثية سورة تفسير آخر

__________ 

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2968( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".يقول ىتعال هللا أن: " ت في) 2(

 ).2620( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".سواه رب وال غيره إله ال: " أ في) 4(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 5(
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َماَواتِ  َخلَْقَنا َما) 2( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ ) 1( حم  ىُمَسمًّ  َوأََجلٍ  ِباْلَحقِّ  إاِلَّ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ
ا َكَفُروا َوالَِّذينَ   لَُھمْ  أَمْ  اأْلَْرِض  ِمنَ  َخلَقُوا َماَذا أَُروِني هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََرأَْيُتمْ  قُلْ ) 3( ُمْعِرُضونَ  أُْنِذُروا َعمَّ
َماَواتِ  فِي ِشْركٌ   ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ ) 4( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ  أَوْ  َھَذا َقْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  اْئُتوِني السَّ
 ) 5( َغافِلُونَ  ُدَعاِئِھمْ  َعنْ  َوُھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى لَهُ  َيْسَتِجيبُ  اَل  َمنْ  هللاَِّ  ُدونِ 

 األحقاف سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َمَواتِ  َخلَْقَنا َما) 2( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتنزيلُ ) 1( حم{   َوأََجلٍ  ِباْلَحقِّ  إاِل َبْيَنُھَما َوَما َواألْرضَ  السَّ
ا َكَفُروا َوالَِّذينَ  ُمَسّمًى  ألْرِض ا ِمنَ  َخلَقُوا َماَذا أَُروِني هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََرأَْيُتمْ  قُلْ ) 3( ُمْعِرُضونَ  أُْنِذُروا َعمَّ

َمَواتِ  فِي ِشْركٌ  لَُھمْ  أَمْ   ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ ) 4( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ  أَوْ  َھَذا َقْبلِ  ِمنْ  ِبِكَتابٍ  ِاْئُتوِني السَّ
 لَُھمْ  َكاُنوا النَّاسُ  ُحِشرَ  َوإَِذا }) 5( َغافِلُونَ  ِئِھمْ ُدَعا َعنْ  َوُھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى لَهُ  َيْسَتِجيبُ  ال َمنْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو
 ) 6( َكافِِرينَ  ِبِعَباَدِتِھمْ  َوَكاُنوا أَْعَداءً 

 .}) 6( َكافِِرينَ  ِبِعَباَدِتِھمْ  َوَكاُنوا أَْعَداءً  لَُھمْ  َكاُنوا النَّاسُ  ُحِشرَ  َوإَِذا{ 

 ووصف ، الدين يوم إلى دائما عليه وسالمه هللا صلوات ، محمد ورسوله عبده على الكتاب نزل أنه تعالى يخبر
َمَواتِ  َخلَْقَنا َما{ :  قال ثم ، واألفعال األقوال في والحكمة ، ترام ال التي بالعزة نفسه  إاِل َبْيَنُھَما َوَما َواألْرضَ  السَّ

 .تنقص وال تزيد ال مضروبة معينة مدة إلى:  أي}  ُمَسّمًى َوأََجلٌ {  ، والباطل العبث وجه على ال:  أي}  ِباْلَحقِّ 

ا َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  قوله  وأرسل كتابا إليھم أنزل وقد ، بھم يراد عما) 1( الھون:  أي}  ُمْعِرُضونَ  أُْنِذُروا َعمَّ
 .ذلك غبّ  وسيعلمون:  أي ، كله ذلك عن معرضون وھم ، رسول إليھم

 َخلَقُوا َماَذا أَُروِني هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أََرأَْيُتمْ { :  غيره هللا مع عابدينال المشركين لھؤالء:  أي}  قُلْ { :  قال ثم
َمَواتِ  فِي ِشْركٌ  لَُھمْ  أَمْ {  ، األرض من بخلقه استقلوا الذي المكان إلى أرشدوني:  أي}  األْرِض  ِمنَ  :  أي}  السَّ
 عز ، هللا إال كله والتصّرف الُمْلك إن ، قطمير من نيملكو وما ، األرض في وال السموات في لھم شرك وال
 ھو أم ؟ به أمركم أھو ؟ إليه دعاكم من ؟ ھذا إلى أرشدكم من ؟ به وتشركون ، غيره معه تعبدون فكيف ، وجل
 هللا تبك من كتابا ھاتوا:  أي}  َھَذا َقْبلِ  ِمنْ  بِِكَتابٍ  ِاْئُتونِي{ :  قال ولھذا ؟ أنفسكم عند من اقترحتموه شيء

 دليل:  أي}  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ  أَوْ {  ، األصنام ھذه بعبادة يأمركم ، والسالم الصالة عليھم ،) 2( األنبياء على المنزلة
 قرأ ولھذا ؛ ذلك على عقليا وال نقلًيا لكم دليل ال:  أي}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {  سلكتموه الذي المسلك ھذا على َبيِّن

 أَوْ { :  قوله في مجاھد قال كما ، قبلھم ممن أحد عن يأثرونه صحيح علم أو:  أي" علم من أَثَرة أو: " آخرون
 .علما يأُثر أحد أو}  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ 

__________ 

 ".الھين: " أ ، م ، ت في) 1(

 ".أنبيائھم على المنزلة الكتب من كتابا ھاتوا: " أ ، م ، ت في) 2(

ا لِْلَحقِّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َقالَ  َبيَِّناتٍ  آََياُتَنا ْيِھمْ َعلَ  ُتْتلَى َوإَِذا  اْفَتَرْيُتهُ  إِنِ  قُلْ  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 7( ُمبِينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا َجاَءُھمْ  لَمَّ
ِحيمُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ  َوَبْيَنُكمْ  َبْيِني اَشِھيدً  ِبهِ  َكَفى فِيهِ  ُتفِيُضونَ  ِبَما أَْعلَمُ  ُھوَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  لِي َتْملُِكونَ  َفاَل   َما قُلْ ) 8( الرَّ

ُسلِ  ِمنَ  ِبْدًعا ُكْنتُ   ) 9( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  إاِلَّ  أََنا َوَما إِلَيَّ  ُيوَحى َما إاِلَّ  أَتَِّبعُ  إِنْ  ِبُكمْ  َواَل  ِبي ُيْفَعلُ  َما أَْدِري َوَما الرُّ

 .األمر من ةبين أو:  عباس ابن عن ، الَعْوفي وقال
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 الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن ، ُسلَيم) 2( بن صفوان حدثنا ، سفيان عن ، يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام) 1( وقال
 ).3" (الخط: " قال" علم من أَثَرة أو: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن إال أعلم ال:  سفيان قال عباس ابن عن

 .فيثيره يستخرجه شيء}  أََثاَرةٍ  أَوْ { :  البصري الحسن وقال. علم من بقية أو:  عياش بن بكر أبو وقال

 .الخط يعني}  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ  أَوْ { :  أيضا عياش بن بكر وأبو ، ومجاھد ، عباس ابن وقال

 .علم من خاصة}  ِعْلمٍ  ِمنْ  أََثاَرةٍ  أَوْ { :  قتادة وقال

 .مثواه وأحسن ، وأكرمه هللا رحمه جرير ابن اختيار وھو ، قلناه ما إلى راجعة وھي ، متقاربة األقوال ھذه وكل

ِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ِممَّنْ  أََضلُّ  َوَمنْ { :  وقوله :  أي}  َغافِلُونَ  ُدَعاِئِھمْ  َعنْ  َوُھمْ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى لَهُ  َيْسَتِجيبُ  ال َمنْ  هللاَّ
 وال تسمع ال ، يقول عما غافلة وھي ، القيامة يوم إلى تستطيعه ال ما منھا ويطلب ، أصناما يدعو ممن أضل ال

 .ُصمّ  حَجارة جماد ألنھا ؛ تبطش وال تبصر

َخُذوا{ :  تعالى كقوله ،}  َكافِِرينَ  ِبِعَباَدِتِھمْ  َوَكاُنوا أَْعَداءً  لَُھمْ  َكاُنوا النَّاسُ  ُحِشرَ  َوإَِذا{ :  وقوله  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َواتَّ
ا لَُھمْ  والَِيُكونُ  آلَِھةً  ا َعلَْيِھمْ  َوَيُكوُنونَ  ِبِعَباَدِتِھمْ  َسَيْكفُُرونَ  َكال ِعّزً ) 4( سيخونونھم:  أي] 82 ، 81:  مريم[}  ِضّدً
َما{ :  الخليل وقال ، إليھم يكونون ما أحوج َخْذُتمْ  إِنَّ ةَ  أَْوَثاًنا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ نْ  اْلَحَياةِ  فِي َبْيِنُكمْ  َمَودَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ُثمَّ  َياالدُّ
 ].25:  العنكبوت[}  َناِصِرينَ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما النَّارُ  َوَمأَْواُكمُ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َوَيْلَعنُ  ِبَبْعٍض  َبْعُضُكمْ  َيْكفُرُ 

ا لِْلَحقِّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َقالَ  َبيَِّناتٍ  آَياُتَنا َعلَْيِھمْ  ُتْتلَى َوإَِذا{   إِنِ  قُلْ  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 7( ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا ُھمْ َجاءَ  لَمَّ
ِحيمُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ  َوَبْيَنُكمْ  َبْينِي َشِھيًدا ِبهِ  َكَفى فِيهِ  ُتفِيُضونَ  ِبَما أَْعلَمُ  ُھوَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  لِي َتْملُِكونَ  َفال اْفَتَرْيُتهُ  ) 8( الرَّ

ُسلِ  ِمنَ  اِبْدعً  ُكْنتُ  َما قُلْ  بِعُ  إِنْ  ِبُكمْ  َوال بِي ُيْفَعلُ  َما أَْدِري َوَما الرُّ  .}) 9( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  إاِل أََنا َوَما إِلَيَّ  ُيوَحى َما إاِل أَتَّ

 بيانھا حال في:  أي ، بينات هللا آيات عليھم تتلى إذا أنھم:  وعنادھم كفرھم في المشركين عن مخبرا تعالى يقول
 أَمْ {  وكفروا وَضلّوا وافتروا َكَذبوا وقد ، واضح سحر:  أي}  ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا{ :  يقولون ، ئھاوجال ووضوحھا

 هللاَِّ  ِمنَ  لِي َتْملُِكونَ  َفال اْفَتَرْيُتهُ  إِنِ  قُلْ { ) 5] (تعالى[ هللا قال. وسلم عليه هللا صلى محمدا:  يعنون}  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ 
 ، العقوبة أشد لعاقبني - كذلك وليس - أرسلني أنه وزعمت عليه كذبت لو:  أي}  َشْيًئا

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 .خطأ وھو" عن: " أ في) 2(

 ).1/226( المسند) 3(

 ".سيجدونھم: " أ في) 4(

 .أ ، ت من زيادة) 5(

ِ  ِمنَ  ُيِجيَرِني لَنْ  إِنِّي قُلْ { :  كقوله ، منه يجيرني أن غيركم وال أنتم ال ، األرض أھل من أحد َيْقدرْ  ولم  أََحدٌ  هللاَّ
لَ  َولَوْ { :  تعالى وقال ،] 23 ، 22:  الجن[}  َوِرَساالِتهِ  هللاَِّ  ِمنَ  َبالًغا إاِل ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ   َعلَْيَنا َتَقوَّ

 - 44:  الحاقة[}  َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما. اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  الََقَطْعنَ  ُثمَّ . ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألَخْذَنا. األَقاِويلِ  َبْعضَ 
 َشِھيًدا ِبهِ  َكَفى فِيهِ  ُتفِيُضونَ  ِبَما أَْعَلمُ  ُھوَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  لِي َتْملُِكونَ  َفال اْفَتَرْيُتهُ  إِنِ  قُلْ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛]47
 .شديد وترھيب ، أكيد ووعيد ، لھم تھديد ھذا ،}  َوَبْيَنُكمْ  َبْيِني

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ { :  وقوله  تاب ، وتبتم رجعتم إن كله ھذا ومع:  أي ، واإلنابة التوبة إلى لھم ترغيب}  الرَّ
 لِينَ األوَّ  أََساِطيرُ  َوَقالُوا{ :  الفرقان سورة في كقوله اآلية وھذه. ورحم) 1] (لكم[ وغفر ، عنكم وعفا عليكم
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رَّ  َيْعلَمُ  الَِّذي أَنزلَهُ  قُلْ . َوأَِصيال ُبْكَرةً  َعلَْيهِ  ُتْملَى َفِھيَ  اْكَتَتَبَھا َمَواتِ  فِي السِّ }  َرِحيًما َغفُوًرا َكانَ  إِنَّهُ  َواألْرِض  السَّ
 ].6 ، 5:  الفرقان[

ُسلِ  ِمنَ  ِبْدًعا ُكْنتُ  َما قُلْ { :  وقوله  ، قبلي من الرسل جاءت قد بل ، العالم قطر رسول بأول لست:  أي}  الرُّ
 جميع قبلي هللا أرسل قد فإنه ، إليكم بعثتي) 2( وتستبعدوا تستنكروني حتى له نظير ال الذي باألمر أنا فما

 .األمم إلى األنبياء

ُسلِ  ِمنَ  ِبْدًعا ُكْنتُ  َما قُلْ { :  وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال  وال جرير ابن يحك ولم. رسول بأول أنا ما}  الرُّ
 .ذلك غير حاتم أبي ابن

 بعدھا نزل:  اآلية ھذه في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  ِبُكمْ  َوال بِي ُيْفَعلُ  َما أَْدِري َوَما{ :  وقوله
ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  منسوخة إنھا:  وقتادة ، والحسن ، عكرمة قال وھكذا]. 2:  الفتح[}  َتأَخَّ

ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { :  بقوله مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  ھذا:  المسلمين من رجل قال اآلية ھذه نزلت ولما:  قالوا ،}  َتأَخَّ
}  َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  ْؤِمِنينَ اْلمُ  لُِيْدِخلَ { :  هللا فأنزل ؟ بنا فاعل ھو فما ، هللا رسول يا بك فاعل ھو ما هللا بين قد
 ].5:  الفتح[

 ھذه هللا فأنزل ؟ لنا فما ، هللا رسول يا لك ھنيئا:  قالوا المؤمنين أن الصحيح في ثابت ھو والذي ، قال ھكذا
 .اآلية

 ؟ ھذا بعد ىأنھ وبماذا ، أومر بماذا أدري ما: }  بُِكمْ  َوال بِي ُيْفَعلُ  َما أَْدِري َوَما{ :  الضحاك وقال

 اآلخرة في أما:  قال}  ِبُكمْ  َوال بِي ُيْفَعلُ  َما أَْدِري َوَما{ :  قوله في البصري الحسن عن ، الھذلِيّ  بكر أبو وقال
 أخرجت كما أخرج ، الدنيا في بكم وال بي يفعل ما أدري ال:  قال ولكن ، الجنة في أنه علم قد ، هللا فمعاذ
 ؟ بالحجارة ُترمون أو بكم أيخسف أدري وال ؟ قبلي من األنبياء قتلت كما أقتل أم ؟ قبلي) 3] (من[ األنبياء

 هللا صلوات ، به الالئق ھو ھذا أن شك وال ، غيره يجوز ال وأنه ، جرير ابن عليه َعّول الذي ھو القول وھذا
 كان ما يدر فلم الدنيا في وأما ، اتبعه ومن ھو الجنة إلى يصير أنه جازم اآلخرة إلى بالنسبة فإنه ، عليه وسالمه
 :  ماذا إلى قريش مشركي وأمر أمره إليه يُئول

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".وتستبعدون: " أ ، م ، ت في) 2(

 .أ من زيادة) 3(

َ  إِنَّ  َواْسَتْكَبْرُتمْ  َفآََمنَ  ِمْثلِهِ  ىَعلَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ  ِبهِ  َوَكَفْرُتمْ  هللاَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ   َيْھِدي اَل  هللاَّ
الِِمينَ  اْلَقْومَ   َھَذا َفَسَيقُولُونَ  بِهِ  َيْھَتُدوا لَمْ  َوإِذْ  إِلَْيهِ  َسَبقُوَنا َما َخْيًرا َكانَ  لَوْ  آََمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 10( الظَّ
 َوُبْشَرى َظلَُموا الَِّذينَ  لُِيْنِذرَ  َعَرِبّيًا لَِساًنا ُمَصدِّقٌ  ِكَتابٌ  َوَھَذا َوَرْحَمةً  إَِماًما ُموَسى ِكَتابُ  َقْبلِهِ  نْ َومِ ) 11( َقِديمٌ  إِْفكٌ 

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 12( لِْلُمْحِسِنينَ  ُ  َربُّ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ ) 13( ُنونَ َيْحزَ  ُھمْ  َواَل  َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َفاَل  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 ) 14( َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  فِيَھا َخالِِدينَ 

 :  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث فأما ؟) 1( بكفرھم فيستأصلونفيعذبون  ، يكفرون أم أيؤمنون

 نسائھم من امرأة وھي - العالء مأ عن ، ثابت بن زيد بن خارجة عن شھاب ابن عن ، أبي حدثنا ، يعقوب حدثنا
 األنصار اقترعت حين السكنى في لھم طار:  قالت - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايعت وكانت -  أخبرته -

ضناه عندنا عثمان فاشتكى. مظعون بن عثمانُ  المھاجرين سكنى على  ، أثوابه في أْدَرجناه توفي إذا حتى ، َفمرَّ
 صلى هللا رسول فقال. هللا أكرمك لقد ، عليك شھادتي ، السائب أبا عليك هللا رحمة:  تفقل هللا رسول علينا فدخل
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 عليه هللا صلى هللا رسول فقال! وأمي أنت بأبي أدري ال:  فقلت" ؟ أكرمه هللا أن يدريك وما: " وسلم عليه هللا
 يفعل ما هللا رسول وأنا أدري ما وهللا ، الخير له ألرجو وإني ، ربه من اليقين) 2( جاءه فقد ھو أما: " وسلم
 إلى فجئت ، تجري عينا لعثمان فرأيت فنمت ، ذلك وأحزنني. أبدا بعده أحدا أزكي ال وهللا:  فقلت:  قالت!" بي

 ".عمله) 3( ذاك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، بذلك فأخبرته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وھذا). 5" (به يفعل ما هللا رسول وأنا أدري ما: " له لفظ وفي ،) 4( مسلم دون البخاري بإخراجه انفرد فقد
 لمعين يقطع ال أنه على داللة وأمثاله ھذا وفي". ذلك فأحزنني: " قولھا بدليل ، المحفوظ ھو يكون أن أشبه
 وعبد ، وسراقة ، لوبال ، والُغميصاء ، سالم وابن ، كالعشرة ، تعيينھم على الشارع نص) 6( الذي إال بالجنة
 ، وجعفر ، حارثة بن وزيد ، معونة ببئر قتلوا الذين السبعين والقراء ، جابر) 7( والد حرام بن عمرو بن هللا

 .ھؤالء أشبه وما ، رواحة وابن

بِعُ  إِنْ { :  وقوله : أي}  ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  إاِل َناأَ  َوَما{  ، الوحي من عليَّ  هللا ينزله ما أتبع إنما:  أي}  إِلَيَّ  ُيوَحى َما إاِل أَتَّ
 .وعقل لب ذي لكل ظاھر) 8( وأمري ، الّنَذارة بين

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ {  َ  إِنَّ  َواْسَتْكَبْرُتمْ  َفآَمنَ  ِمْثلِهِ  َعلَى إِْسَراِئيلَ  َبنِي ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ  ِبهِ  َوَكَفْرُتمْ  هللاَّ  ال هللاَّ
الِِمينَ  َقْومَ الْ  َيْھِدي  َفَسَيقُولُونَ  ِبهِ  َيْھَتُدوا لَمْ  َوإِذْ  إِلَْيهِ  َسَبقُوَنا َما َخْيًرا َكانَ  لَوْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 10( الظَّ
 َظلَُموا الَِّذينَ  لُِيْنِذرَ  َعَرِبّيًا لَِساًنا دِّقٌ ُمصَ  ِكَتابٌ  َوَھَذا َوَرْحَمةً  إَِماًما ُموَسى ِكَتابُ  َقْبلِهِ  َوِمنْ ) 11( َقِديمٌ  إِْفكٌ  َھَذا

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 12( لِْلُمْحِسِنينَ  َوُبْشَرى ُ  َربُّ  أُولَِئكَ ) 13( َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َفال اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
 .}) 14( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َمابِ  َجَزاءً  فِيَھا َخالِِدينَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ 

ِ  ِعْندِ  ِمنْ {  القرآن ھذا}  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ { :  بالقرآن الكافرين المشركين لھؤالء محمد يا}  قُلْ { :  تعالى يقول  هللاَّ
 وقد ، بلغكموهأل عليَّ  أنزله قد به جئتكم الذي الكتاب ھذا كان إن بكم صانع هللا أن ظنكم ما:  أي}  ِبهِ  َوَكَفْرُتمْ 
 الكتب وصحته بصدقه شھدت وقد:  أي}  ِمْثلِهِ  َعلَى إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ {  ، وكذبتموه به َكَفرتم

 .به القرآن ھذا أخبر ما بمثل وأخبرت به بشرت ، قبلي األنبياء على المنزلة المتقدمة

__________ 

 ".كغيرھم: " أ ، ت في) 1(

 ".وهللا جاءه":  أ في) 2(

 ".ذلك: " ت في) 3(

 ).1243( برقم البخاري وصحيح) 6/436( المسند) 4(

 ).2687( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".الذين: " أ في) 6(

 ".أبو: " ت في) 7(

 ".أرى: " أ في) 8(

 .اتباعه عن:  أنتم}  َواْسَتْكَبْرُتمْ {  بحقيته لمعرفته إسرائيل بني من بصدقه شھد الذي ھذا:  أي}  َفآَمنَ { :  وقوله

َ  إِنَّ {  وكتابكم بنبيكم أنتم وكفرتم ، وكتابه بنبيه الشاھد ھذا فآمن:  مسروق وقال الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال هللاَّ  } الظَّ

. سالم بن هللا عبد إسالم قبل نزلت مكية اآلية ھذه فإن ه ، وغير سالم بن هللا عبد يعم جنس اسم الشاھد وھذا
ا َقالُوا َعلَْيِھمْ  ُيْتلَى َوإَِذا{ :  لهكقو وھذه َنا ِمنْ  اْلَحقُّ  إِنَّهُ  ِبهِ  آَمنَّ ا َربِّ ا إِنَّ  ،] 53:  القصص[}  ُمْسلِِمينَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  ُكنَّ
ونَ  َعلَْيِھمْ  ُيْتلَى إَِذا َقْبلِهِ  ِمنْ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  وقال ًدا لأِلْذَقانِ  َيِخرُّ َنا ُسْبَحانَ  َوَيقُولُونَ  ُسجَّ  َوْعدُ  َكانَ  إِنْ  َربِّ
َنا  ].108 ، 107:  اإلسراء[}  لََمْفُعوال َربِّ
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 رواه. بالمدينة كان سالم بن هللا عبد وإسالم ، مكية اآلية ھذه ، سالم بن هللا بعبد ليس:  والشعبي ، مسروق قال
 .جرير ابن واختاره ، حاتم أبي وابن جرير ابن عنھما

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ما:  قال أبيه عن ،) 1( سعد بن عامر عن ، النَّْضر أبي عن ، مالك وقال
:  نزلت وفيه:  قال ، سالم بن هللا لعبد إال ،" الجنة أھل من إنه: " األرض وجه على يمشي ألحد يقول وسلم

 } ِمْثلِهِ  َعلَى إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ {

 ، والضحاك ، ومجاھد ، عباس ابن قال وكذا). 2( به ، مالك حديث من ، والنسائي ومسلم البخاري رواه
ي ، َيَساف بن وھالل ، سالم بن هللا عبد بن ويوسف ، وعكرمة وقتادة، دَّ  ، أنس بن ومالك ، والثوري ، والسُّ
 .سالم بن هللا عبد إنه:  قالوا كلھم أنھم ؛ زيد وابن

 لو:  بالقرآن المؤمنين عن قالوا:  أي}  إِلَْيهِ  َسَبقُوَنا َما َخْيًرا َكانَ  لَوْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َقالَ وَ { :  تعالى وقوله
 من) 4( وأقرانھم وأشباھھم وخبابا وُصَھيبا وعمارا بالال يعنون). 3( إليه ھؤالء سبقنا ما خيرا القرآن كان

 وقد. عناية بھم وله وجاھة هللا عند لھم أن يعتقدون أنفسھم عند ألنھم إال ذاك وما ، واإلماء والعبيد المستضعفين
ا َوَكَذلِكَ { :  تعالى قال كما ، بينا خطأ وأخطئوا ، فاحشا غلطا ذلك في غلطوا  أََھُؤالءِ  لَِيقُولُوا ِبَبْعٍض  َبْعَضُھمْ  َفَتنَّ

ُ  َمنَّ   َخْيًرا َكانَ  لَوْ { :  قالوا ولھذا ؛ دوننا ھؤالء اھتدى كيف:  يتعجبون:  أي] 53 : األنعام[}  َبْيِنَنا ِمنْ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
 ؛ بدعة ھو:  الصحابة عن يثبت لم وقول فعل كل في فيقولون والجماعة) 5( السنة أھل وأما}  إِلَْيهِ  َسَبقُوَنا َما
  ، إليه لسبقونا خيرا كان لو ألنه

__________ 

 ".سعيد: " أ في) 1(

 ).8252( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2483( برقم مسلم وصحيح) 3812( برقم البخاري يحصح) 2(

 ".ھؤالء إليه سبقونا ما: " ت في) 3(

 ".وأضرابھم: " أ في) 4(

 ".السنة أھل وأما ، المؤمنين يعني: " أ ، ت ، م في) 5(

 ).1( إليھا بادروا وقد إال الخير خصال من خصلة يتركوا لمألنھم 

 ، األقدمين عن مأثور:  أي}  َقِديمٌ {  كذب:  أي}  إِْفكٌ  َھَذا َفَسَيقُولُونَ {  بالقرآن:  أي}  ِبهِ  َيْھَتُدوا لَمْ  َوإِذْ { :  وقوله
 وَغْمط ، الحق) 2( بطر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال الذي الكبر ھو وھذا ، وأھله القرآن فينتقصون

 ).3" (الناس

:  أي}  ُمَصدِّقٌ {  القرآن:  يعني}  ِكَتابٌ  َوَھَذا َوَرْحَمةً  إَِماًما{  التوراة وھو}  ُموَسى ِكَتابُ  َقْبلِهِ  ِمنْ وَ { :  قال ثم
:  أي}  لِْلُمْحِسِنينَ  َوُبْشَرى َظلَُموا الَِّذينَ  لُِيْنِذرَ {  ، واضحا بينا فصيحا:  أي}  َعَرِبّيًا لَِساًنا{  الكتب من قبله لما

 .للمؤمنين والبشارة للكافرين الّنذارة ىعل مشتمل

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  وقوله ُ  َربُّ  )4". (السجدة ، حم" سورة في تفسيرھا تقدم}  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ

 اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  كَ أُولَئِ {  ، خلفوا ما على}  َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال{  ، يستقبلون فيما:  أي}  َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ  َفال{ :  وقوله
 .عليھم) 5( وُسُبوغھا لھم الرحمة لنيل سبب األعمال:  أي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً  فِيَھا َخالِِدينَ 

__________ 

 ".إليه: " م ، ت في) 1(

 ".بطر الكبر: " أ في) 2(
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 .عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد حديث من) 91( برقم صحيحه في مسلم رواه) 3(

 .السجدة سورة من 30:  اآلية عند اآلية ھذه تفسير راجع) 4(

 ".وشيوعھا) 5(

ْيَنا هُ  َحَملَْتهُ  إِْحَساًنا ِبَوالَِدْيهِ  اإْلِْنَسانَ  َوَوصَّ هُ َبلَغَ  إَِذا َحتَّى َشْھًرا َثاَلُثونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ  ُكْرًھا َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًھا أُمُّ  أَُشدَّ
 َتْرَضاهُ َصالًِحا أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَِّتي نِْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِني َربِّ  َقالَ  َسَنةً  أَْرَبِعينَ  غَ َوَبلَ 

يَِّتي فِي لِي َوأَْصلِحْ   َوَنَتجاَوزُ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  ينَ الَّذِ  أُولَِئكَ ) 15( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  ُتْبتُ  إِنِّي ُذرِّ
َئاِتِھمْ  َعنْ  ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  فِي َسيِّ  ) 16( ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ

ْيَنا{  هُ  َحَملَْتهُ  إِْحَساًنا ِبَوالَِدْيهِ  اإلْنَسانَ  َوَوصَّ  َبَلغَ  إَِذا َحتَّى َشْھًرا َثالُثونَ  َوفَِصالُهُ  َحْملُهُ وَ  ُكْرًھا َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًھا أُمُّ
هُ  َصالًِحا أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعِني َربِّ  َقالَ  َسَنةً  أَْرَبِعينَ  َوَبلَغَ  أَُشدَّ

تِ  فِي لِي َوأَْصلِحْ  َتْرَضاهُ  يَّ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ ) 15( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  ُتْبتُ  إِنِّي يُذرِّ
َئاِتِھمْ  َعنْ  َوَنَتجاَوزُ  ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  فِي َسيِّ  .}) 16( ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ

 ھو كما ، بالوالدين بالوصية عطف ، إليه واالستقامة العبادة وإخالص له التوحيد األولى اآلية في تعالى ذكر لما
اهُ  إاِل َتْعُبُدوا أاَل َربُّكَ  َوَقَضى{ :  كقوله ، القرآن من آية ما غير في مقرون :  اإلسراء[}  إِْحَساًنا َوِباْلَوالَِدْينِ  إِيَّ

 وقال. الكثيرة اآليات من ذلك غير إلى ،] 14:  لقمان[}  اْلَمِصيرُ  إِلَيَّ  كَ َولَِوالَِديْ  لِي اْشُكرْ  أَنِ { :  وقال] 23
ْيَنا{ :  ھاھنا  .عليھما والحنو إليھما باإلحسان أمرناه:  أي}  إِْحَساًنا ِبَوالَِدْيهِ  اإلْنَسانَ  َوَوصَّ

 عن يحدث) 1( سعد بن ُمْصعب سمعت:  قال حرب بن ِسَماك أخبرني ، شعبة حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال
 تكفر حتى شرابا أشرب وال ، طعاما آكل فال ، الوالدين بطاعة هللا أمر قد أليس:  لسعد سعد أم قالت:  قال سعد
ْيَنا{ :  اآلية ھذه ونزلت ، بالعصا فاھا يفتحون جعلوا حتى ، والشراب الطعام من فامتنعت. با  اإلْنَسانَ  َوَوصَّ

 ].8:  العنكبوت[ اآلية}  ُحْسًنا ِبَوالَِدْيهِ 

__________ 

 ".حرب: " أ في) 1(

 ).1( منه وأطول نحوه ، بإسناده شعبة حديث من ، ماجه ابن إال السنن وأھل مسلم ورواه

هُ  َحَملَْتهُ {   غير إلى ، وكرب وثقل وغشيان ِوَحام من ، وتعبا مشقة حمله حال في بسببه قاست:  أي}  ُكْرًھا أُمُّ
 َوَحْملُهُ {  ، وشدته الطلق من أيضا بمشقة:  أي}  ُكْرًھا َوَوَضَعْتهُ {  ، والمشقة التعب من واملالح تنال مما ذلك

 } َشْھًرا َثالُثونَ  َوفَِصالُهُ 

: وقوله ،] 14:  لقمان[}  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ { :  لقمان في التي مع اآلية بھذه ، عنه هللا رضي ، علي استدل وقد
َضاَعةَ  ُيِتمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ {   مدة أقل أن على ،] 233:  البقرة[}  الرَّ

 .عنھم هللا رضي ، الصحابة من وجماعة عثمان عليه ووافقه. صحيح قوي استنباط وھو ، أشھر ستة الحمل

 تزوج:  قال الجھني هللا عبد بن) 2( َبْعَجةَ  عن ، قَُسْيط بن هللا عبد بن يزيد عن ، يسار بن إسحاق بن محمد قال
 ، إليھا فبعث ، له ذلك فذكر عثمان إلى زوجھا فانطلق ، أشھر ستة لتمام له فولدت ، ُجَھْينة من امرأة منا رجل
 فيقضي ، قط غيره هللا خلق من أحد بي التبس ما فوهللا! ؟ يبكيك ما:  فقالت ، أختھا بكت ثيابھا لتلبس قامت فلما
 تماما ولدت:  قال ؟ تصنع ما:  له فقال ، فأتاه عليا ذلك فبلغ ، برجمھا أمر عثمان بھا أتي فلما. شاء ما في هللا
:  يقول هللا سمعت أما:  قال. بلى:  قال ؟ القرآن تقرأ أما) 3] (علي[ له فقال ؟ ذلك يكون وھل ، أشھر لستة

 ستة إال بقي نجده فلم ،) 4(}  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ ]  أَْوالَدُھنَّ  ُيْرِضْعنَ [{ :  وقال}  َشْھًرا الُثونَ ثَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ {
 فوهللا:  َبْعَجةُ  فقال:  قال ، منھا فُِرغَ  قد فوجدوھا بالمرأة علي ، لھذا فطنت ما وهللا:  عثمان فقال:  قال ، أشھر
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:  قال ، فيه أشك ال وهللا إني ابني:  قال أبوه رآه فلما. بأبيه منه بأشبه ضةبالبي البيضة وال ، بالغراب الغراب ما
 ).6( مات حتى تأكله زالت فما ، اآلكلة قرحة القرحة بھذه هللا) 5( وأباله

لُ  َفأََنا{ :  قوله عند آخر وجه من أوردناه وقد ، حاتم أبي ابن رواه  ].81:  الزخرف[}  اْلَعاِبِدينَ  أَوَّ

 ، ھند أبي بن داود عن ، ِمْسَھر بن علي حدثنا ، الَمْغَراء أبي بن َفْرَوة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، شھرا وعشرون أحد الرضاع من كفاه أشھر لتسعة المرأة وضعت إذا:  قال) 7( عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن
 ؛ كاملين فحولين أشھر لستة وضعته إذاو ، شھًرا وعشرون ثالثة الرضاع من كفاه أشھر لسبعة وضعته وإذا
 } َشْھًرا َثالُثونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ { :  يقول تعالى هللا ألن

هُ  َبلَغَ  إَِذا َحتَّى{  . وحلمه فھمه وكمل عقله تناھى:  أي}  َسَنةً  أَْرَبِعينَ  َوَبلَغَ {  وارتجل وشب قوى:  أي}  أَُشدَّ
 .األربعين ابن عليه يكون عما غالبا يتغير ال إنه: ويقال

__________ 

 برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3079( برقم الترمذي وسنن) 2740( برقم داود أبي وسنن) 1748( يرقم مسلم وصحيح) 208( برقم الطيالسي مسند) 1(
 .أوله روى وإنما ھنا الشاھد يرو لم النسائي لكن) 11196(

 ".معمر: " أ ، ت في) 2(

 .أ ، ت من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".وابتاله: " أ ، م ، ت في) 5(

 ).07/441 للسيوطي المنثور الدر في كما حاتم أبي وابن المنذر ابن ورواه) 6(

 ".عباس ابن عن وروى عكرمة عن: " ت في) 7(

 الرجل يؤخذ متى:  لمسروق قلت:  قال الرحمن عبد بن القاسم عن ، األعمش عن ، عياش بن بكر أبو قال
 .حذرك َفُخذْ  ، األربعين َبلَْغتَ  إذا:  قال ؟ ذنوبهب

 مائة بلغ قد وكان -  األزدي قيس بن َعْزَرة حدثنا ، القواريري هللا ُعَبيد حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال
 عن ، عثمان عن ، عثمان بن عمرو بن محمد قال:  قال) 2( وزادني عنه) 1( السلولي الحسن أبو حدثنا - سنة
 سنة ستين) 3( بلغ وإذا ، حسابه هللا خفف سنة أربعين بلغ إذا المسلم العبد: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي
 سيئاته، ومحا حسناته هللا ثبت سنة ثمانين بلغ وإذا ، السماء أھل أحّبه سنة سبعين بلغ وإذا ، إليه اإلنابة هللا رزقه
 أسير:  السماء في وكتب ، بيته أھل في هللا وشفَّعه ، تأخر وما ذنبه من تقدم ما له هللا غفر سنة تسعين بلغ وإذا

 ).5" (أرضه في هللا) 4(

 ).7) (6( أحمد اإلمام مسند في وھو ، الوجه ھذا غير من ھذا روي وقد

 حياء سنة أربعين والذنوب المعاصي تركت:  بدمشق أمية بني أمراء أحد الحكمي هللا عبد بن الحجاج قال وقد
 .وجل عز ، هللا من حياء تركتھا ثم ، ناسال من

 :  الشاعر قول أحسن وما

ا... رأَسهُ  الشَّيبُ  َعال َحتى َصَبا ما َصَبا  )8( ابُطل:  للباطل قال َعالهُ  فلمَّ

}  َتْرَضاهُ  َصالًِحا أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ {  ألھمني:  أي}  أَْوِزْعِني َربِّ  َقالَ { 
يَِّتي فِي لِي َوأَْصلِحْ {  ، المستقبل في:  أي  وھذا}  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  ُتْبتُ  إِنِّي{  ، وعقبي نسلي:  أي}  ُذرِّ
 .عليھا ويعزم ، وجل عز ، هللا إلى واإلنابة التوبة يجدد أن األربعين بلغ لمن إرشاد فيه
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 يعلمھم كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عنه هللا رضي ، مسعود ابن عن ، سننه في داود أبو روى دوق
 من ونجنا ، السالم) 9( سُبل واھدنا ، بيننا ذات وأصلح ، قلوبنا بين ألف ، اللھم: " التشھد في يقولوا أن

 ، وقلوبنا وأبصارنا أسماعنا في لنا وبارك ، بطن وما منھا ظھر ما الفواحش وجّنبنا ، النور إلى الظلمات
 وأتممھا ، قابليھا بھا مثنين ، لنعمتك شاكرين واجعلنا ، الرحيم التواب أنت إنك علينا وتب ، وذرياتنا ، وأزواجنا

 ).10" (علينا

َئاتِِھمْ  َعنْ  َوَنَتجاَوزُ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { :  تعالى هللا قال  بما المتصفون ھؤالء:  أي}  َسيِّ
 ما أحسن عنھم يتقبل الذين ھم ، واالستغفار بالتوبة فات ما المستدركون ، إليه المنيبون هللا إلى التائبون ، ذكرنا
 أَْصَحابِ  فِي{  ، العمل من اليسير منھم ويتقبل ، الزلل من الكثير لھم فيغفر ، سيئاتھم عن ويتجاوز ، عملوا
:  قال ولھذا ؛ وأناب إليه تاب من هللا وعد كما هللا عند حكمھم وھذا ، الجنة أصحاب جملة في ھم:  أي}  اْلَجنَّةِ 

ْدقِ  َوْعدَ {  } ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ

__________ 

 ".أوس بن عمر -  الكوفي الحسن أبو: " أ ، م في) 1(

 ".الحافظ وروى: " ت في) 2(

 ".رزقه" : م ، ت في) 3(

 ".أمين: " أ ، م ، ت في) 4(

 ".ضعيف وھو ، األزدي قيس بن عزرة وفيه الكبير في يعلى أبو رواه) : "10/205( المجمع في الھيثمي قال) 5(

 ".أحمد اإلمام مسند في الحديث وھذا: " ت في) 6(

 ).3/218( المسند ، عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث من أحمد اإلمام رواه) 7(

 ".أبعد: " أ ، م ، ت في )8(

 ".سبيل: " ت في) 9(

 ).969( برقم داود أبي سنن) 10(

 عن ، أبان بن الحكم عن ، سليمان بن الُمْعَتِمر حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني:  جرير ابن) 1( قال
 ، األمين حالرو عن ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ،) 2( عباس ابن عن ، زيد بن جابر عن الغْطِريف،

 حسنة بقيت فإن ، ببعض بعضھا) 6( فيقتص ،) 5( وسيئاته العبد بحسنات) 4( يؤتى: " قال ، السالم) 3( عليه
:  قال ؟ الحسنة ذھبت فإن:  قلت:  قال الحديث ھذا بمثل َفُحّدث يزداد على فدخلتُ :  قال" الجنة في له هللا وسع

َئاتِِھمْ  َعنْ  َوَنَتجاَوزُ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  فِي َسيِّ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ
 ).7(}  ُيوَعُدونَ 

 بإسناده ، سليمان بن المعتمر عن ، الصنعاني األعلى عبد بن محمد عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن رواه وھكذا
 وھو ، فذكره... وسيئاته العبد بحسنات يؤتى:  جالله جل ، الرب قال:  قال. يناألم الروح عن وزاد -  مثله

 .به بأس ال جيد وإسنادٌ  ، غريب حديث

 ، عوانة أبو حدثنا ، الكالئي عاصم بن عمرو حدثنا ، َمْعَبد بن سليمان حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 داري في ونزل:  قال حاطب بن محمد عن ،) 9( سعد بن فيوس عن ، َوْحشية أبي بن جعفر) 8( بشر أبي عن
 وصعصعة عمارا وعنده ، عليا المؤمنين أمير شھدتُ  لقد:  يوما لي فقال ، البصرة أھل على علي ظھر حيث

 ومعه ، السرير على ، عنه هللا رضي ، علي وكان ، منه فنالوا عثمان فذكروا ، بكر أبي بن ومحمد واألشتر
:  هللا قال الذين من عثمان كان:  علي فقال ، فسألوه بينكم يفصل من عندكم إن:  منھم قائل الفق ، يده في عود

َئاتِِھمْ  َعنْ  َوَنَتجاَوزُ  َعِملُوا َما أَْحَسنَ  َعْنُھمْ  َنَتَقبَّلُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { ْدقِ  َوْعدَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابِ  فِي َسيِّ  َكاُنوا الَِّذي الصِّ
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 لسمعت آ:  حاطب بن لمحمد فقلت:  يوسف قال -  ثالثا قالھا - عثمان وأصحاب عثمان وهللا:  قال}  ُيوَعُدونَ 
 .عنه هللا رضي ، علي من ھذا لسمعت آ:  قال ؟ عليّ  من ھذا

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 ".عنه هللا رضي عباس ابن: " ت في) 2(

 ".عليھما: " م في) 3(

 ".تؤتى: " ت في) 4(

 ".القيامة يوم وسيئاته: " أ في) 5(

 ".فيقبض: " أ في) 6(

 والغطويف ، جابر حديث من غريب حديث ھذا: " نعيم أبو وقال ، به سليمان بن معتمر طريق من) 3/91( الحلية في نعيم أبو ورواه) 26/12( الطبري تفسير) 7(
 ".العدني أبان بن الحكم عنه به تفرد

 ".بشير: " أ في) 8(

 ".بإسناده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 9(

َ  َيْسَتِغيَثانِ  َوُھَما َقْبلِي ِمنْ  اْلقُُرونُ  َخلَتِ  َوَقدْ  أُْخَرجَ  أَنْ  أََتِعَداِنِني لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِدْيهِ  َقالَ  َوالَِّذي  َوْعدَ  إِنَّ  آَِمنْ  َوْيلَكَ  هللاَّ
لِينَ اأْلَ  أََساِطيرُ  إاِلَّ  َھَذا َما َفَيقُولُ  َحقٌّ  هللاَِّ   اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ ) 17( وَّ

ُھمْ  َواإْلِْنسِ  ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ ) 18( َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ  َوَيْومَ ) 19( ُيْظلَُمونَ  اَل  َوُھمْ  أَْعَمالَُھمْ  َولُِيَوفَِّيُھمْ  َعِملُوا ِممَّ
َباِتُكمْ  أَْذَھْبُتمْ  النَّارِ  َعلَى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  ِبَما اْلُھونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  َفاْلَيْومَ  ِبَھا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّ

 ) 20( ْفُسقُونَ تَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  اأْلَْرِض  فِي َتْسَتْكِبُرونَ  ُكْنُتمْ 

َ  َيْسَتِغيَثانِ  َوُھَما َقْبلِي ِمنْ  اْلقُُرونُ  َخلَتِ  َوَقدْ  أُْخَرجَ  أَنْ  أََتِعَداِنِني لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِدْيهِ  َقالَ  َوالَِّذي{   َوْعدَ  إِنَّ  آِمنْ  َوْيلَكَ  هللاَّ
لِينَ  أََساِطيرُ  إاِل َھَذا َما َفَيقُولُ  َحقٌّ  هللاَِّ  ُ ) 17( األوَّ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي اْلَقْولُ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  الَِّذينَ  ولَِئكَ أ

ُھمْ  َواإلْنسِ  ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ ) 18( َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ  َوَيْومَ ) 19( ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  أَْعَمالَُھمْ  َولُِيَوفَِّيُھمْ  َعِملُوا ِممَّ
َباِتُكمْ  أَْذَھْبُتمْ  النَّارِ  َعلَى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  ِبَما اْلُھونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  َفاْلَيْومَ  ِبَھا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّ

 .}) 20( َتْفُسقُونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  فِي َتْسَتْكِبُرونَ  ُكْنُتمْ 

 العاقين األشقياء بحال عطف ، والنجاة الفوز من عنده لھم وما بھما البارين للوالدين الداعين حال تعالى كرذ لما
 عبد في نزلت أنھا زعم ومن ، ھذا قال من كل في عام وھذا -}  لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِدْيهِ  َقالَ  َوالَِّذي{ :  فقال للوالدين
 خيار من وكان ، إسالمه وحسن ذلك بعد أسلم بكر أبي بن الرحمن بدع ألن ؛ ضعيف فقوله بكر أبي بن الرحمن

 .زمانه أھل

 .أعلم وهللا ، نظر ھذا صحة وفي. الصديق بكر ألبي ابن في نزلت أنھا:  عباس ابن عن ، الَعْوفي وروى

 .جريج ابن قاله أيضا وھذا. بكر أبي بن هللا عبد في نزلت:  مجاھد عن ، ُجَرْيج ابن وقال

 ، بالحق وكذب والديه عق من كل في عام ھذا وإنما. السدي) 1( وقاله. بكر أبي بن الرحمن عبد:  خرونآ وقال
 .عقھما}  لَُكَما أُفٍّ { :  لوالديه فقال

 إسماعيل عن ، زائدة أبي بن يحيى حدثنا ، العالء بن محمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
) 2( أرى هللا إن:  فقال ، َمْروان خطب حين المسجد لفي إني:  قال المديني بن هللا عبد أخبرني ، خالد أبي بن
:  بكر أبي بن الرحمن عبد فقال ، عمر بكر أبو استخلف فقد يستخلفه وإن ، حسنا رأيا يزيد في المؤمنين أمير

 إال ولده في معاوية جعلھا وال ، بيته أھل من أحدا وال ، ولده من أحد في جعلھا ما وهللا بكر أبا إن! ؟ أھرقلية



159 

 

 اللعين ابن ألست:  الرحمن عبد فقال ؟ لكما أف:  لوالديه قال الذي ألست:  مروان فقال. لولده وكرامة رحمة
 لعبد القائل أنت ، مروان يا:  فقالت عائشة وسمعتھما:  قال ؟ أباك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن الذي

 المنبر عن نزل ثم ، مروان انتحب ثم. فالن بن فالن في نزلت ولكن ، نزلت فيه ما ، كذبتَ  ؟ وكذا كذا الرحمن
 ).3( انصرف حتى يكلمھا فجعل ، حجرتھا باب أتى حتى

 ، ِبْشر أبي عن ، َعوانة أبو حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا:  فقال ، آخر ولفظ آخر بإسناد البخاري رواه وقد
 يزيد يذكر وجعل فخطب ، سفيان أبي بن معاوية استعمله ، الحجاز على َمْروان نكا:  قال َماَھك بن يوسف عن
 ، عائشة بيت فدخل. خذوه:  فقال ، شيئا بكر أبي بن الرحمن عبد له فقال ، أبيه بعد له يبايع لكي معاوية بن

 لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِدْيهِ  َقالَ  ِذيَوالَّ { :  فيه أنزل الذي ھذا إن:  مروان) 4( فقال ، عليه يقدروا فلم ، عنھا هللا رضي
 من شيئا فينا هللا أنزل ما:  الحجاب وراء من عائشة فقالت}  َقْبلِي ِمنْ  اْلقُُرونُ  َخلَتِ  َوَقدْ  أُْخَرجَ  أَنْ  أََتِعَداِنِني
 ).5( ُعذِري أنزل هللا أن إال ، القرآن

 زياد بن محمد عن ، شعبة حدثنا ، خالد بن يَّةأم حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  النسائي قال:  أخرى طريق
 ھرقل ُسنَّة:  بكر أبي بن الرحمن عبد فقال. وعمر بكر أبي ُسنَّة:  مروان قال ، البنه معاوية بايع لما:  قال

 .وقيصر

__________ 

 ".قول وھذا: " م ، ت في) 1(

 ".أرى قد هللا: " أ ، م في) 2(

 ).7/444( المنثور الدر في ماك تفسيره فغي مردويه ابن ورواه) 3(

 ".فقال فقام عليه يقدر فلم: " أ في) 4(

 ).4827( برقم البخاري صحيح) 5(

 كذب:  فقالت عائشة ذلك فبلغ ، اآلية}  لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِدْيهِ  َقالَ  َوالَِّذي{ :  فيه هللا أنزل الذي ھذا:  مروان فقال
 لعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولكن ، لسميته فيه أنزلت الذي أسمي أن شئت ولو ، به ھو ما وهللا! مروان

 ).2( هللا لعنة من) 1( َفَضضٌ  فمروان ، صلبه في ومروانُ  مروان أبا

 فلم الناس مضى قد) 4( أن}  َقْبلِي ِمنْ  اْلقُُرونُ  َخلَتِ  َوَقدْ {  أبعث) 3] (أن: [ أي}  أُْخَرجَ  أَنْ  أََتِعَداِنِني{ :  وقوله
َ  َيْسَتِغيَثانِ  َوُھَما{  ، مخبر منھم عيرج  َوْعدَ  إِنَّ  آِمنْ  َوْيلَكَ { :  لولدھما ويقوالن يھديه أن فيه هللا يسأالن:  أي}  هللاَّ
لِينَ  أََساِطيرُ  إاِل َھَذا َما َفَيقُولُ  َحقٌّ  هللاَِّ   َخَلتْ  َقدْ  أَُممٍ  فِي ْولُ اْلقَ  َعلَْيِھمُ  َحقَّ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { ) 5] (تعالى[ هللا قال}  األوَّ
ُھمْ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ   الكافرين من وأضرابھم أشباھھم زمرة في دخلوا:  أي}  َخاِسِرينَ  َكاُنوا إِنَّ

 .القيامة يوم وأھليھم أنفسھم الخاسرين

 .كذلك كان من كل يعم جنس نهأ من ذكرناه ما على دليل}  َقالَ  َوالَِّذي{ :  قوله بعد}  أولئك{ :  وقوله

 .بالبعث المكذب ، لوالديه العاق الفاجر الكافر ھو:  وقتادة الحسن وقال

 عبد بن حماد حدثنا:  عمار بن ھشام طريق من ، داود بن سھل ترجمة في عساكر ابن الحافظ روى وقد
 النبي عن ، الباھلي أمامة أبي عن ، المحاربي حبيب بن سليمان عن ، الحلبي الزبرقان بن خالد حدثنا ، الرحمن
 قال - المساكين مضل:  المالئكة عليھم وأَمَّنتْ  ، عرشه فوق من هللا لعنھم أربعة: " قال وسلم عليه هللا صلى
 يقول والذي - شيء معي ليس:  قال جاءه فإذا ، أعطيك ھلم:  فيقول المسكين إلى بيده يھوي الذي:  خالد

 يضرب والذي ، غيرھا على فيدلونه القوم دار عن يسأل والرجل. شيء يديه بين وليس ، الدابة اتق:  للمكفوف
 .جدا غريب). 6" (يستغيثا حتى الوالدين
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ا َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ { :  وقوله :  أي}  ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  أَْعَمالَُھمْ  َولُِيَوفَِّيُھمْ {  ، عمله بحسب عذاب لكل:  أي}  َعِملُوا ِممَّ
 .دونھا فما ذرة قالمث يظلمھم ال

 .علوا تذھب الجنة ودرجات سفاال تذھب النار درجات:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال

َباِتُكمْ  أَْذَھْبُتمْ  النَّارِ  َعلَى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  َوَيْومَ { :  وقوله ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  لھم يقال:  أي}  ِبَھا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّ
 من كثير) 8( عن ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر) 7] (المؤمنين أمير[ تورع وقد. وتوبيخا تقريعا لكذ

عھم لھم تعالى هللا قال كالذين أكون أن أخاف) 9] (إني: [ ويقول ، عنھا وتنزه ، والمشارب المآكل طيبات :  وَقرَّ
َباِتُكمْ  أَْذَھْبُتمْ {  ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  } ِبَھا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّ

__________ 

 ".بعض: " أ في) 1(

 ).11491( برقم الكبرى السنن في النسائي) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 ".أي: " أ ، ت في) 4(

 .م ، ت من زيادة) 5(

) 2/413( العلل في حاتم أبي ابن قال. به عمار بن ھشام طريق من) 4/251( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 10/221( منظور البن دمشق تاريخ مختصر) 6(
 ".ضعيف وكالھما ، الزبرقان بن خالد عن العكي الرحمن عبد بن حماد) : "4/251( المجمع في الھيثمي قال". منكر حديث ھذا:  فقال الحديث ھذا عن أبي سألت: "

 .أ ، م ، ت من زيادة) 7(

 ".على: " أ في) 8(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 9(

َباِتُكمْ  أَْذَھْبُتمْ { :  لھم فيقال ، الدنيا في لھم كانت َحَسنات أقوامٌ  ليتفقََّدنّ :  ِمْجلَز وأب وقال ْنَيا َحَياتُِكمُ  فِي َطيِّ  } الدُّ

 فجوزوا}  َتْفُسقُونَ  مْ ُكْنتُ  َوِبَما اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  فِي َتْسَتْكِبُرونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلُھونِ  َعَذابَ  ُتْجَزْونَ  َفاْلَيْومَ { :  وقوله
موا فكما ، عملھم جنس من  هللا جازاھم ، والمعاصي الفسق وتعاطوا ، الحق اتباع عن واستكبروا أنفسھم َنعَّ

 ، المفظعة الدركات في والمنازل المتتابعة والحسرات ، الموجعة واآلالم والخزي اإلھانة وھو ، الھون بعذاب
 .كله ذلك من هللا أجارنا

َ  إاِلَّ  َتْعُبُدوا أاَلَّ  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  النُُّذرُ  َخلَتِ  َوَقدْ  ِباأْلَْحَقافِ  َقْوَمهُ  أَْنَذرَ  إِذْ  َعادٍ  أََخا َواْذُكرْ   َعلَْيُكمْ  أََخافُ  إِنِّي هللاَّ
اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا ِبَما َناَفأْتِ  آَلَِھِتَنا َعنْ  لَِتأْفَِكَنا أَِجْئَتَنا َقالُوا) 21( َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َما َقالَ ) 22( الصَّ  اْلِعْلمُ  إِنَّ

ا) 23( َتْجَھلُونَ  َقْوًما أََراُكمْ  َولَِكنِّي ِبهِ  أُْرِسْلتُ  َما َوأَُبلُِّغُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ   َھَذا َقالُوا أَْوِدَيِتِھمْ  ُمْسَتْقِبلَ  َعاِرًضا َرأَْوهُ  َفلَمَّ
َھا بِأَْمرِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ ) 24( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فِيَھا ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتمْ  َما ُھوَ  َبلْ  ْمِطُرَنامُ  َعاِرضٌ   ُيَرى اَل  َفأَْصَبُحوا َربِّ

 ) 25( اْلُمْجِرِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  َمَساِكُنُھمْ  إاِلَّ 

َ  إاِل َتْعُبُدوا أاَل َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  النُُّذرُ  َخلَتِ  َوَقدْ  ِباألْحَقافِ  هُ َقْومَ  أَْنَذرَ  إِذْ  َعادٍ  أََخا َواْذُكرْ {   أََخافُ  إِنِّي هللاَّ
اِدقِينَ ال ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا ِبَما َفأِْتَنا آلَِھِتَنا َعنْ  لَِتأْفَِكَنا أَِجْئَتَنا َقالُوا) 21( َعِظيمٍ  َيْومٍ  َعَذابَ  َعلَْيُكمْ  َما َقالَ ) 22( صَّ  إِنَّ
ا) 23( َتْجَھلُونَ  َقْوًما أََراُكمْ  َولَِكنِّي ِبهِ  أُْرِسْلتُ  َما َوأَُبلُِّغُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ   َھَذا َقالُوا أَْوِدَيِتِھمْ  ُمْسَتْقبِلَ  َعاِرًضا َرأَْوهُ  َفلَمَّ

َھا بِأَْمرِ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ُتَدمِّرُ ) 24( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فِيَھا ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتمْ  َما ُھوَ  َبلْ  ُمْمِطُرَنا َعاِرضٌ   ُيَرى ال َفأَْصَبُحوا َربِّ
 .}) 25( اْلُمْجِرِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  َمَساِكُنُھمْ  إاِل

 إلى هللا بعثه ، السالم عليه ، ھود وھو}  َعادٍ  أََخا َواْذُكرْ { :  قومه من كذبه من تكذيب في لنبيه مسليا تعالى يقول
:  عكرمة وقال. زيد ابن قاله - الرمل من الجبل:  وھو حْقف جمع - األحقاف يسكنون وكانوا ، األولى عاد
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 يدعى ، بحضرموت واد:  األحقاف:  عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي وقال. والغار الجبل:  األحقاف
 البحر على مشرفين رمل أھل باليمن حيا كانوا عادا أن لنا ُذكر:  قتادة وقال. الكفار أرواح فيه تلقى ، ُبْرھوت
 .الشِّْحر:  لھا يقال بأرض

 حدثنا ، الحباب بن زيد حدثنا ، الخالل علي بن الحسين حدثنا" : بنفسه فليبدأ دعا إذا باب: " ماجه ابن قال
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، إسحاق أبي عن ، سفيان

 ).1" (عاد وأخا ، هللا يرحمنا"

 القرى من بالدھم َحول من إلى هللا أرسل وقد:  يعني}  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  النُُّذرُ  َخلَتِ  َوَقدْ { :  وقوله
 أَْعَرُضوا َفإِنْ { :  وكقوله ،] 66:  البقرة[}  َخْلَفَھا َوَما َيَدْيَھا َبْينَ  لَِما َنَكاال َفَجَعْلَناَھا{ :  كقوله ، ومنذرين مرسلين

ُسلُ  َجاَءْتُھمُ  إِذْ  َوَثُمودَ  َعادٍ  َصاِعَقةِ  ِمْثلَ  َصاِعَقةً  أَْنَذْرُتُكمْ  َفقُلْ  َ  إاِل َتْعُبُدوا أاَل َخْلفِِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  الرُّ  َقالُوا هللاَّ
َنا َشاءَ  لَوْ  ا َمالِئَكةً  نزلَ أل َربُّ  ، ذلك ھود لھم قال:  أي) 3) (2] (14 ، 13:  فصلت[}  َكافُِرونَ  ِبهِ  أُْرِسْلُتمْ  بَِما َفإِنَّ

اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا ِبَما َفأِْتَنا آلَِھِتَنا َعنْ {  لتصدنا:  أي}  لَِتأْفَِكَنا أَِجْئَتَنا{ :  قائلين قومه فأجابه  } الصَّ

__________ 

 ".كعب بن أبي حديث من وغيره مسلم صحيح في شواھد وله صحيح إسناد ھذا) : "3/204( الزوائد في البوصيري وقال) 3852( ماجه ابن سنن) 1(

 .خطأ وھو ،" تولوا: " م في) 2(

 .أثبتناه ما والصواب ،" عظيم يوم عذاب عليكم أخاف إني: " ھـ ، أ ، م ، ت في) 3(

:  الشورى[}  بَِھا ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  ِبَھا َيْسَتْعِجلُ { :  كقوله ، وقوعه منھم استبعاًدا ، وعقوبته هللا عذاب استعجلوا
18.[ 

َما َقالَ {   أنا وأما ، بكم ذلك) 2( فيفعل العذاب لتعجيل مستحقين كنتم إن بكم أعلم هللا:  أي) 1(}  هللاَِّ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ  إِنَّ
 .تفھمون وال تعقلون ال:  أي}  َتْجَھلُونَ  َقْوًما أََراُكمْ  َولَِكنِّي{  ، به أرسلت ما أبلغكم أني شأني فمن

ا{ :  تعالى هللا قال  عارض أنه اعتقدوا ، مستقبلھم العذاب رأوا لما:  أي}  أَْوِدَيِتِھمْ  ُمْسَتْقِبلَ  َعاِرًضا َرأَْوهُ  َفلَمَّ
 َما ُھوَ  َبلْ { :  تعالى هللا قال ، المطر إلى محتاجين محلينم كانوا وقد ،) 3( به واستبشروا ففرحوا ، ممطر

اِدقِينَ  ِمنَ  ُكْنتَ  إِنْ  َتِعُدَنا ِبَما َفأْتَِنا{ :  قلتم الذي العذاب ھو:  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فِيَھا ِريحٌ  ِبهِ  اْسَتْعَجْلُتمْ   } الصَّ

َھا ِبأَْمرِ {  الخراب شأنه من مما ، بالدھم من}  َشْيءٍ  ُكلِّ {  تخرب:  أي}  ُتَدمِّرُ {   ذلك، في لھا هللا بإذن:  أي}  َربِّ
ِميمِ  َجَعلَْتهُ  إاِل َعلَْيهِ  أََتتْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتَذرُ  َما{ :  كقوله :  قال ولھذا. البالي كالشيء:  أي] 42:  الذاريات[}  َكالرَّ

 اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذلِكَ {  ، باقية لھم تبق ولم آخرھم نع كلھم بادوا قد:  أي}  َمَساِكُنُھمْ  إاِل ُيَرى ال َفأَْصَبُحوا{
 .أمرنا وخالف ، رسلنا كذب فيمن حكمنا ھذا:  أي}  اْلُمْجِرِمينَ 

 :  أحمد اإلمام قال ، وأفراده الحديث غرائب من جًدا غريب وھو قصتھم في حديث ورد وقد

 أبي عن ، النَُّجود أبي بن عاصم حدثنا:  قال النحوي سليمان بن سالم المنذر أبو حدثني ، الُحَباب بن زيد حدثنا
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الحضرمي بن العالء أشكو خرجت:  قال البكري الحارث عن ، وائل

 هللا صلى هللا رسول إلى لي إن ، هللا عبد يا:  لي فقالت ، بھا منقطع تميم بني من عجوز فإذا ، بالَرْبَذة فمررت
 راية وإذا ، بأھله غاص المسجد فإذا ، المدينة بھا فأتيت فحملتھا:  قال ؟ إليه مبلغي أنت فھل ، حاجة سلمو عليه
:  قالوا ؟ الناس شأن ما:  فقلت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين السيف متقلد بالل وإذا ، تخفق سوداء
 فأذن ، عليه فاستأذنت -  رحله:  قال أو - منزله فدخل ، فجلست:  قال. وجھا العاص بن عمرو يبعث أن يريد
 ، عليھم) 4( الدبرة لنا وكانت ، نعم:  قلت ؟ شيء تميم وبين بينكم كان ھل: " فقال ، فسلمت فدخلت ، لي

:  فقلت ، فدخلت لھا فأذن:  بالباب ھي وھا ، إليك أحملھا أن فسألتني بھا ، منقطع تميم بني من بعجوز ومررت
:  وقالت ، واستوفزت العجوز فحميت ، الدھناء فاجعل حاجزا تميم وبين بيننا تجعل أن رأيت إن ، هللا رسول يا
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 حملت ،" َحْتَفھا َحَملَت ِمْعَزى: " األول قال ما مثلي إن:  قلت:  قال ؟ مضطرك يضطر أين فإلى ، هللا رسول يا
 -" ؟ عاد وافد وما ، ھيه: " قال. عاد فدكوا أكون أن ورسوله با أعوذ ، خصما لي كانت أنھا أشعر وال ھذه
 فمر ، َقيل:  له يقال لھم وافًدا فبعثوا قحطوا عاًدا إن:  قلت - ) 5( يستطعمه ولكن ، منه بالحديث أعلم وھو

 خرج الشھر مضى فلما -" الجرادتان" لھما يقال جاريتان وتغنيه الخمر يسقيه شھرا عنده فأقام ، بكر بن بمعاوية
  ، اللھم:  فقال رةَمھْ  جبال إلى

__________ 

 .خطأ وھو" وقال: " م في) 1(

 ".فسيفعل: " أ ، م في) 2(

 ".به واستبشروا به ففرحوا: " ت ، م في) 3(

 ".الدائرة: " أ ، ت في) 4(

 ".يستعظمه: " أ في) 5(

 به فمرت. تسقيه كنت ما عادا اسق اللھم ، فأفاديه أسير إلى وال ، فأداويه مريض إلى أجئ لم أني تعلم إنك
 ،) 1( رمدًدا رماًدا خذھا: " منھا فنودي ، سوداء منھا سحابة إلى فأومأ ،" اختر: " منھا فنودي ، سود سحابات

 حتى ، ھذا خاتمي في يجري ما كقدر إال الريح من عليھم أرسل أنه بلغني فما:  قال". أحدا عاد من تبقي ال
 ".عاد كوافد تكن ال: " قالوا لھم وافًدا بعثوا إذا والرجل أةالمر وكانت -  وصدق:  وائل أبو قال -  ھلكوا

 ).2" (األعراف" سورة في تقدم كما ، ماجه وابن والنسائي الترمذي رواه

 عن حدثه النضر أبا أن:  عمرو أخبرنا ، وھب ابن أخبرنا ، معروف بن ھارون حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 حتى ضاحكا مستجمًعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما:  لتقا أنھا) 3( عائشة عن ، يسار بن سليمان
 يا:  قالت ، وجھه في ذلك عرف -  ريحا أو - غيما رأى إذا) 4( وكان:  قالت. يتبسم كان إنما ، لھواته منه أرى

 وجھك في عرفت رأيته إذا وأراك ، المطر فيه يكون أن رجاء فرحوا الغيم رأوا إذا الناس ، هللا رسول
: فقالوا العذاب قوم رأى وقد ، بالريح قوم عذب قد ، عذاب فيه يكون أن يؤمنني ما ، عائشة يا: " فقال الكراھية؟

 ).6( وھب ابن حديث من) 5( وأخرجاه". ممطرنا عارض ھذا

 أن عائشة عن ، أبيه عن ، شريح بن المقدام عن ، سفيان عن ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 ، صالته في كان وإن ، عمله ترك ، السماء آفاق من أفق في ناشئا رأى إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 صيبا ، اللھم: " قال أمطرت وإن ، هللا حمد هللا كشفه فإن). 7" (فيه ما شر من بك أعوذ إني ، اللھم: " يقول ثم
 ).8" (نافعا

 عن يحدث جريج ابن سمعت ، وھب ابن أخبرنا ، الطاھر أبو حدثنا:  صحيحه في مسلم قال:  أخرى طريق
 ، اللھم: " قال الريح عصفت إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن ، رباح أبي بن عطاء
 أرسلت ما وشر ، فيھا ما وشر ، شرھا من بك وأعوذ ، به أرسلت ما وخير ، فيھا ما وخير ، خيرھا أسألك إني
 ذلك فعرفت ، عنه سري مطرت فإذا ، وأدبر وأقبل ، ودخل وخرج ، لونه تغير السماء َتَخيَّلت وإذا:  قالت". به

ا{ :  عاد قوم قال كما عائشة يا لعله: " فقال ، فسألته ، عائشة  َھَذا َقالُوا أَْوِدَيِتِھمْ  ُمْسَتْقِبلَ  َعاِرًضا َرأَْوهُ  َفلَمَّ
 ).9(}  ُمْمِطُرَنا َعاِرضٌ 

 الحمد و ، ھاھنا إعادته عن أغنى بما) 11" (وھود األعراف" سورتي في) 10( عاد ھالك صةق ذكرنا وقد
 .والمنة

__________ 

 ".رمدا: " ت في) 1(
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 .األعراف سورة من 73:  اآلية عند الحديث ھذا بقية تخريج وانظر) 3/482( المسند) 2(

 ".عنھا هللا رضي عائشة: " ت في) 3(

 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان: " م ، ت في) 4(

 ".أخرجه: " ت في) 5(

 ).899( برقم مسلم وصحيح) 4829 ، 4828( برقم البخاري وصحيح) 6/66( المسند) 6(

 ".عاقبته سوء من: " م في) 7(

 ).6/190( المسند) 8(

 ).899( برقم مسلم صحيح) 9(

 ".عاد قوم ھالك: " أ ، م ، ت في) 10(

 .ھود سورة من 60 -  50:  واآليات االعراف سورة من 72 - 65:  اآليات تفسير عند عاد مقو ھالك قصة راجع) 11(

اُھمْ  َولََقدْ  نَّ اُكمْ  إِنْ  فِيَما َمكَّ نَّ  َواَل  أَْبَصاُرُھمْ  َواَل  َسْمُعُھمْ  َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما َوأَْفِئَدةً  َوأَْبَصاًرا َسْمًعا لَُھمْ  َوَجَعْلَنا فِيهِ  َمكَّ
 ِمنَ  َحْولَُكمْ  َما أَْھلَْكَنا َولََقدْ ) 26( َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  هللاَِّ  ِبآََياتِ  َيْجَحُدونَ  َكاُنوا إِذْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ُتُھمْ أَْفِئدَ 

ْفَنا اْلقَُرى ِ  ُدونِ  ِمنْ  وااتََّخذُ  الَِّذينَ  َنَصَرُھمُ  َفلَْواَل ) 27( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  اآْلََياتِ  َوَصرَّ  َعْنُھمْ  َضلُّوا َبلْ  آَلَِھةً  قُْرَباًنا هللاَّ
 ) 28( َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َوَما إِْفُكُھمْ  َوَذلِكَ 

 المالئي، مسلم عن ، مالك أبو حدثنا ، الكوفي زكريا بن إسماعيل حدثنا ، أحمد بن عبدان حدثنا:  الطبراني وقال
 عاد على فتح ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ،) 1( جبير بن وسعيد مجاھد عن
:  قالوا الحضر أھل رآھا فلما الحضر إلى البدو] فحملتھم[ عليھم أرسلت ثم ، الخاتم موضع مثل إال الريح من
. ھلكوا حتى الحاضرة أھل على البادية أھل فألقى ، فيھا البوادي أھل وكان. أوديتنا مستقبل ممطرنا عارض ھذا
 ).3) " (2( األبواب خالل من خرجت حتى خزانھا على عتت:  قال

اُھمْ  َولََقدْ {  نَّ اُكمْ  إِنْ  فِيَما َمكَّ نَّ  َوال أَْبَصاُرُھمْ  َوال َسْمُعُھمْ  َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما َوأَْفِئَدةً  َوأَْبَصاًرا َسْمًعا لَُھمْ  َوَجَعْلَنا فِيهِ  َمكَّ
 ِمنَ  َحْولَُكمْ  َما أَْھلَْكَنا َولََقدْ ) 26( َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  هللاَِّ  ِبآَياتِ  َيْجَحُدونَ  َكاُنوا إِذْ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  أَْفِئَدُتُھمْ 
ْفَنا اْلقَُرى َخُذوا الَِّذينَ  َنَصَرُھمُ  َفلَْوال) 27( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  اآلَياتِ  َوَصرَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ  َعْنُھمْ  َضلُّوا َبلْ  آلَِھةً  قُْرَباًنا هللاَّ
 .}) 28( َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َوَما إِْفُكُھمْ  َوَذلِكَ 

 وال مثله نعطكم لم ما) 4( منھا وأعطيناھم ، واألوالد األموال من الدنيا في السالفة األمم مكنا ولقد:  تعالى يقول
 إِذْ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَْفئَِدُتُھمْ  َوال أَْبَصاُرُھمْ  َوال َسْمُعُھمْ  َعْنُھمْ  أَْغَنى َفَما َوأَْفِئَدةً  اًراَوأَْبصَ  َسْمًعا لَُھمْ  َوَجَعْلَنا{  ، منه قريبا
ِ  ِبآَياتِ  َيْجَحُدونَ  َكاُنوا  يكذبون كانوا الذي والنكال العذاب بھم وأحاط:  أي}  َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ  هللاَّ
 العذاب من أصابھم ما مثل فيصيبكم ، مثلھم تكونوا أن المخاطبون أيھا فاحذروا:  أي ، وقوعه ويستبعدون به
 .واآلخرة الدنيا في

 حولھا مما بالرسل المكذبة األمم هللا أھلك قد ، مكة أھل:  يعني}  اْلقَُرى ِمنَ  َحْولَُكمْ  َما أَْھلَْكَنا َولََقدْ { :  وقوله
 أھل وھم سبأ وكذلك ، الشام وبين بينھم منازلھم وكانت ، وثمود اليمن عند وتبحضرم باألحقاف وكانوا كعاد،
 .أيضا بھا يمرون كانوا ، لوط قوم بحيرة وكذلك ، غزة إلى وممرھم طريقھم في وكانت ومدين ، اليمن

ْفَنا{ :  وقوله َخُذوا الَِّذينَ  َصَرُھمُ نَ  َفلَْوال َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ {  ، ووضحناھا بيناھا:  أي}  اآلَياتِ  َوَصرَّ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  اتَّ
 كانوا ما أحوج عنھم ذھبوا بل:  أي}  َعْنُھمْ  َضلُّوا َبلْ {  ، إليھم احتياجھم عند نصروھم فھال:  أي}  آلَِھة قُْرَباًنا
 خابوا وقد ، آلھة إياھم اتخاذھم في وافتراؤھم:  أي}  َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َوَما{  ، كذبھم:  أي}  إِْفُكُھمْ  َوَذلِكَ {  ، إليھم

  .عليھا واعتمادھم ، لھا عبادتھم في وخسروا
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__________ 

 ".بإسناده الطبراني وروى: " ت في) 1(

 ".البيوت: " ت في) 2(

 ".ضعيف وھو المالئي مسلم فيه) : "7/113( المجمع في الھيثمي قال ،) 12/42( الكبير المعجم) 3(

 ".فيھا: " ت في) 4(

ا اْلقُْرآَنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا ذْ َوإِ  ا أَْنِصُتوا َقالُوا َحَضُروهُ  َفلَمَّ  ُمْنِذِرينَ  َقْوِمِھمْ  إِلَى َولَّْوا قُِضيَ  َفلَمَّ
ا َقْوَمَنا َيا َقالُوا) 29( ًقا ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  أُْنِزلَ  ِكَتاًبا َسِمْعَنا إِنَّ  ُمْسَتقِيمٍ  َطِريقٍ  َوإِلَى اْلَحقِّ  إِلَى َيْھِدي َيَدْيهِ  َبْينَ  َمالِ  ُمَصدِّ
 َداِعيَ  ُيِجبْ  اَل  َوَمنْ ) 31( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َوُيِجْرُكمْ  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ  ِبهِ  َوآَِمُنوا هللاَِّ  َداِعيَ  أَِجيُبوا َقْوَمَنا َيا) 30(

 ) 32( ُمِبينٍ  َضاَللٍ  فِي أُولَِئكَ  أَْولَِياءُ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَهُ  َولَْيسَ  اأْلَْرِض  فِي زٍ بُِمْعجِ  َفلَْيسَ  هللاَِّ 

ا اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ {  ا أَْنِصُتوا َقالُوا َحَضُروهُ  َفلَمَّ  نَ ُمْنِذِري َقْوِمِھمْ  إِلَى َولَّْوا قُِضيَ  َفلَمَّ
ا َقْوَمَنا َيا َقالُوا) 29( ًقا ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  أُنزلَ  ِكَتاًبا َسِمْعَنا إِنَّ  ُمْسَتقِيمٍ  َطِريقٍ  َوإِلَى اْلَحقِّ  إِلَى َيْھِدي َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ
 َداِعيَ  ُيِجبْ  ال َوَمنْ ) 31( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َوُيِجْرُكمْ  مْ ُذُنوِبكُ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ  ِبهِ  َوآِمُنوا هللاَِّ  َداِعيَ  أَِجيُبوا َقْوَمَنا َيا) 30(

 .}) 32( ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي أُولَِئكَ  أَولَِياءُ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَهُ  َولَْيسَ  األْرِض  فِي بُِمْعِجزٍ  َفلَْيسَ  هللاَِّ 

 اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا إِذْ وَ { :  الزبير عن ، عكرمة سمعت:  عمرو حدثنا ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا{  ، اآلخرة العشاء يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، بنخلة:  قال}  اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ 

 ).1( بعض على بعضه كاللبد ، بعض على بعضھم:  اللبد:  سفيان قال ،] 19:  الجن[}  لَِبًدا

 .َنِصيبين جن من سبعة أنھم:  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، جرير ابن رواية من وسيأتي ، أحمد به دتفر

 دالئل" كتابه في البيھقي بكر أبو الحافظ) 2( وقال -) ح(عوانة أبو حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، القاضي إسماعيل حدثنا ، الصفار عبيد بن أحمد أخبرنا ، عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا" : النبوة
 هللا رسول قرأ ما:  قال عباس ابن عن ،) 3( جبير بن سعيد عن ، بشر أبي عن عوانة أبو حدثنا ، مسدد أخبرنا
 عامدين أصحابه من طائفة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انطلق ، رآھم وال الجن على وسلم عليه هللا صلى
 إلى الشياطين فرجعت ، الشھب عليھم وأرسلت ، السماء خبر وبين الشياطين بين حيل وقد ، عكاظ سوق إلى

 وبين بينكم حال ما:  قالوا. الشھب علينا وأرسلت ، السماء خبر وبين بيننا حيل:  فقالوا ؟ لكم ما:  فقالوا قومھم
 خبر وبين بينكم حال الذي ھذا ما وانظروا ومغاربھا األرض مشارق فاضربوا ، حدث شيء إال السماء خبر

 ، السماء خبر وبين بينھم حال الذي ھذا ما يبتغون ومغاربھا األرض مشارق يضربون فانطلقوا. السماء
 سوق إلى عامدا بنخلة وھو ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى تھامة نحو توجھوا الذين النفر أولئك فانصرف
 حال الذي -  وهللا - ھذا:  فقالوا ، له استمعوا القرآن عواسم فلما ، الفجر صالة بأصحابه يصلي وھو ، عكاظ
 إلى يھدي ، عجبا قرآنا سمعنا إنا ، قومنا يا:  قالوا ، قومھم إلى رجعوا حين فھنالك ، السماء خبر وبين بينكم
}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ { ) : 4( نبيه على هللا وأنزل ، أحدا بربنا نشرك ولن ، به فآمنا الرشد

 .الجن قول إليه أوحي وإنما ،] 1:  الجن[

__________ 

 ).1/167( المسند) 1(

 ".الشھير الحافظ: " م في) 2(

 ".بإسناده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 3(

 ".وسلم عليه هللا صلى نبيه: " أ ، م ، ت في) 4(
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د عن البخاري رواه  الترمذيورواه . به ، عوانة أبي عن ، فروخ بن شيبان عن مسلم وأخرجه ، بنحوه ُمَسدَّ
 ).1( عوانة أبي حديث من ، التفسير في والنسائي

 ابن عن ،) 2( جبير بن سعيد عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، أحمد أبو حدثنا:  أيضا أحمد اإلمام وقال
 حًقا سمعوا ما فيكون ، عشرا فيھا فيزيدون لمةالك فيسمعون ، الوحي) 3( يستمعون الجن كان:  قال ، عباس
 ال أحدھم كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث فلما ، ذلك قبل بھا يرمى ال النجوم وكانت باطال زادوا وما
 فبث. حدث قد أمر من إال ھذا ما:  فقال إبليس إلى ذلك فشكوا ، أصاب ما يحرق بشھاب رمي إال مقعده يأتي
 حدث الذي الحدث ھذا:  فقال ، فأخبروه فأتوه ، نخلة جبلي بين يصلي وسلم عليه هللا صلى بالنبي فإذا ، جنوده
 .األرض في

 حسن:  الترمذي وقال) 4( به إسرائيل حديث من ، سننيھما من التفسير كتابي في والنسائي الترمذي ورواه
 .صحيح

 ھذا بمثل ، أيضا عباس ابن عن ، العوفي رواه وكذا. عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن أيوب رواه وھكذا
 .بخبرھم عليه هللا أنزل حتى بأمرھم شعر ما ، السالم عليه ، إنه:  البصري الحسن قال وھكذا ، بطوله السياق

 هللا صلى هللا رسول خروج قصة القرظي كعب بن محمد عن ، رومان بن يزيد عن ، إسحاق بن محمد وذكر
 الدعاء ذلك وأورد ، بطولھا القصة فذكر. عليه وإبائھم ، وجل عز هللا إلى إياھم ودعائه الطائف إلى وسلم عليه

 تلك فقرأ ، بنخلة بات عنھم انصرف فلما:  قال. آخره إلى" حيلتي وقلة قوتي ضعف أشكو إليك اللھم: " الحسن
 ).5( نصيبين أھل من الجن فاستمعه القرآن من الليلة

 ابتداء في استماعھم كان الجن ألن ؛ نظر فيه". الليلة تلك استماعھم كان الجن إن: " قوله ولكن ، صحيح وھذا
 ، عمه موت بعد كان الطائف إلى ، السالم عليه ، وخروجه ، المذكور عباس ابن حديث عليه دل كما ، اإليحاء
 ).6] (أعلم وهللا[ وغيره إسحاق ابن قرره كما ، سنتين أو بسنة الھجرة قبل وذلك

 هللا عبد عن ،) 7( زر عن ، عاصم عن ، سفيان حدثنا ، الزبيري أحمد أبو حدثنا:  شيبة أبي نب بكر أبو وقال
:  قالوا سمعوه فلما ، نخلة ببطن القرآن يقرأ وھو وسلم عليه هللا صلى النبي على ھبطوا:  قال مسعود بن

 ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  وجل عز هللا فأنزل ، زوبعة أحدھم) 9( تسعة وكانوا ، صه) 8( قال. أنصتوا
ا اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ا أَْنِصُتوا َقالُوا َحَضُروهُ  َفلَمَّ }  ُمبِينٍ  َضاللٍ { :  إلى}  ُمْنِذِرينَ  َقْوِمِھمْ  إِلَى َولَّْوا قُِضيَ  َفلَمَّ

)10.( 

__________ 

 ).2/225( للبيھقي النبوة ودالئل ،) 1/252( المسند) 1(

 ".بإسناده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 2(

 ".فيستمعون: " م ، ت في) 3(

 ).1164( برقم الكبرى السنن في والنسائي ،) 3323( برقم الترمذي وسنن ،) 449( برقم مسلم وصحيح) 773( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).1/419( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 ".بسنده شيبة أبي بن بكر أبو وروى: " ت في) 7(

 ".قالوا: " م ، ت في) 8(

 ".سبعة: " أ في) 9(

 .الذھبي ووافقه" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " وقال ، به شيبة أبي بن بكر أبي طريق من) 2/456( المستدرك في الحاكم ورواه) 10(
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 ھذه في بحضورھم يشعر لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يقتضي عباس ابن رواية من األول مع فھذا
 بعد وفوجا ، قوم بعد قوما أرساال إليه وفدوا ذلك بعد ثم قومھم إلى رجعوا ثم ، قراءته استمعوا وإنما المرة
 .الثقة وبه تعالى هللا شاء إن ھاھنا) 1( سنوردھا مما ، واآلثار موضعھا في األخبار بذلك سيأتي كما فوج،

 بن حماد أسامة أبي عن ، السرخسي سعيد بن هللا عبيد قدامة أبي عن ، جميعا ومسلم ريالبخا رواه ما فأما
 النبي آذن من:  مسروقا سألت:  قال أبي سمعت:  قال الرحمن عبد بن معن عن ، كدام بن مسعر عن ، أسامة
 شجرة بھم آذنته أنه - ) 2( مسعود ابن يعني -  أبوك حدثني:  فقال ؟ القرآن استمعوا ليلة وسلم عليه هللا صلى

 ھذا يكون أن ويحتمل ، عباس ابن نفي على مقدما إثباتا ويكون ، األولى المرة في ھذا يكون أن فيحتمل - ) 3(
 حتى استماعھم حال بھم يشعر لم ولكن األولى في يكون أن ويحتمل. أعلم وهللا ، المتأخرات المرات بعض في
 .أعلم وهللا ، باستماعھم أعلمته:  أي ، الشجرة بھم آذنته

 الجن) 5( سمعت ما أول في ھو إنما ،) 4( عنھما هللا رضي عباس ابن حكاه الذي وھذا:  البيھقي الحافظ قال
 أتاه ذلك بعد ثم ، يرھم ولم عليھم يقرأ لم الوقت ذلك وفي ، حاله وعلمت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قراءة
 عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد رواه كما ، وجل عز ، هللا إلى ودعاھم ، القرآن عليھم فقرأ الجن داعي

)6.( 

 :  بذلك عنه الرواية ذكر

 عن ، داود أخبرنا ، زائدة أبي وابن - الشعبي عن داود حدثنا ، إبراھيم بن إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صحب ھل:  مسعود بن هللا لعبد قلت:  قال علقمة عن -) 7( الشعبي
:  قال ؟ فعل ما ؟ استطير ؟ اغتيل:  فقلنا ، بمكة ليلة ذات فقدناه ولكنا ، أحد منا صحبه ما:  فقال ؟ أحد منكم
 ، حراء قبل من يجيء به نحن إذا - السحر في:  قال أو - الصبح وجه في كان فلما ، قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا
:  قال". عليھم فقرأت فأتيتھم ، الجن داعي أتاني إنه: " فقال - فيه كانوا الذي له فذكروا - هللا رسول يا:  فقلنا

 من وكانوا ، بمكة سألوه:  عامر قال - الزاد سألوه:  الشعبي وقال:  قال -  نيرانھم وآثار آثارھم فأرانا ، فانطلق
 روثة أو بعرة وكل ، لحما عليه كان ما أوفر يكمأيد في يقع عليه هللا اسم ذكر عظم كل: " فقال ، الجزيرة جن
 ".الجن من إخوانكم زاد فإنھما ، بھما تستنجوا فال -  قال - لدوابكم علف

 ).8( نحوه به ، علية بن إسماعيل عن ، حجر بن علي عن ، صحيحه في مسلم رواه وھكذا

:  قال عامر عن - ھند أبي ابن وھو - اودد حدثنا ، األعلى عبد حدثنا ، المثنى بن محمد حدثنا:  أيضا مسلم وقال
 ؟ الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع شھد ، عنه هللا رضي ، مسعود ابن كان ھل:  علقمة سألت

__________ 

 ".نوردھا: " ت في) 1(

 ".عنه هللا رضي مسعود ابن: " ت في) 2(

 ).450( برقم مسلم وصحيح) 3859( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".عنه: " أ ، م في) 4(

 ".استمعت ما: " أ في) 5(

 ).2/227( للبيھقي النبوة دالئل) 6(

 ".بسنده أحمد اإلمام فروى: " ت في) 7(

 ).450( برقم مسلم وصحيح ،) 1/436( المسند) 8(
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 لةلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع منكم أحد شھد ھل:  فقلت ؛ مسعود ابن سألت أنا:  علقمة فقال:  قال
 ، والشعاب األودية في فالتمسناه ففقدناه ليلة ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا ولكنا ال:  قال ؟ الجن
: فقلنا:  قال ، حراء قبل من جاء ھو إذا أصبحنا فلما ، قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا:  قال ؟ اغتيل ؟ استطير:  فقلنا
 معھم، فذھبت ، الجن داعي أتاني: " فقال. قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا ، كنجد فلم فطلبناك فقدناك ، هللا رسول يا

 هللا اسم ذكر عظم كل: " فقال الزاد وسألوه ، نيرانھم وآثار آثارھم فأرانا بنا فانطلق:  قال". القرآن عليھم فقرأت
 عليه هللا صلى هللا لرسو قال". لدوابكم علف روثة أو بعرة وكل ، لحما يكون ما أوفر أيديكم في يقع عليه
 ).1" (إخوانكم طعام فإنھما ، بھما تستنجوا فال: "وسلم

 حدثني ، عمي حدثني ، الرحمن عبد بن أحمد حدثني:  جرير بن جعفر أبو قال:  مسعود ابن عن أخرى طريق
 وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال مسعود بن أن ؛ هللا عبد بن هللا عبيد عن ، الزھري عن ، يونس
 ).3" (بالحجون) 2( ربعا الجن على أقرأ الليلة بت: " يقول

 ، وھب بن الرحمن عبد بن أحمد حدثني:  هللا رحمه جرير ابن قال ، الجن ليلة معه كان أنه فيھا:  أخرى طريق
 من وكان - الخزاعي سنة بن عثمان أبي عن ، شھاب ابن عن ، يونس أخبرني ، وھب بن هللا عبد عمي حدثنا
 من: " بمكة وھو ألصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن هللا عبد أن -) 4( الشام أھل
 بأعلى كنا إذا حتى فانطلقنا:  قال ، غيري أحد منھم يحضر فلم". فليفعل الليلة الجن أمر يحضر أن منكم أحب
 كثيرة أسودة فغشيته القرآن فافتتح ، قام ىحت انطلق ثم ، فيه أجلس أن أمرني ثم ، خطا برجله لي خط مكة
 ، رھط منھم بقي حتى ، ذاھبين السحاب قطع مثل يتقطعون طفقوا ثم ، صوته أسمع ما حتى ، وبينه بيني حالت
 ھم:  فقلت" ؟ الرھط فعل ما: " فقال أتاني ثم ، فتبرز فانطلق ، الفجر مع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ففرغ
 .عظم أو بروث أحد يستطيب أن نھى ثم ، زادا وروثا عظما فأعطاھم ، هللا رسول يا أولئك

 يزيد بن يونس عن ، راشد بن هللا وھب زرعة أبي عن ، الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد عن جرير ابن ورواه
 ).5( به ، األيلي

 ).6( به يونس عن ، الليث عن -  الليث كاتب - صالح بن هللا عبد حديث من ، الدالئل في البيھقي ورواه

 نحو فذكر ، مسعود ابن عن ، أبيه عن ، ظبيان أبي بن قابوس عن ، جرير عن ، راھويه بن إسحاق روى وقد
 ).7( تقدم ما

__________ 

 ).450( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".رفعا: " أ وفي ،" وقفا: " م في) 2(

 .به ، الزھري عن يونس ريقط من) 1/416( المسند في أحمد ورواه) 26/21( الطبري تفسير) 3(

 ".بسنده جرير ابن وروى مسلم روى: " ت في) 4(

 ).26/21( الطبري تفسير) 5(

 ".جماعة عند صحيح ھو: " الذھبي قال ، به صالح بن هللا عبد طريق من) 2/503( المستدرك في الحاكم ورواه ،) 2/330( للبيھقي النبوة دالئل) 6(

 ".الموقوف وأسند المرسل رفع فربما ، له أصل ال بما أبيه عن ينفرد: " حبان ابن وقال ، وأحمد والنسائي حاتم أبو ضعفه ، يانظب أبي بن قابوس إسناده وفي) 7(

 ابن عن ،) 1( المعلى أبي عن ، الحارث بن سعيد عن ، عبيدة بن موسى طريق من ، نعيم أبو الحافظ ورواه
 ).2( أيضا نحوه فذكر مسعود

:  قال أبي حدثني ، حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا ، مالك بن بكر أبو حدثنا:  نعيم وأب قال:  أخرى طريق
:  قال يكون قد ولعله -  عمرو عن ، تميمة أبو حدثني:  أبي قال:  قال معتمر حدثنا قاال وعكرمة عفان حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول استتبعني:  قال ، عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد عن ، عمرو يحدثه - البكالي
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 إن فإنك ؛ منھا تخرج ال ھذه ظھر بين كن: " فقال خطا لي فخط ، وكذا كذا مكان أتينا حتى فانطلقنا ، وسلم
 ).3( شديدة غرابة وفيه بطوله الحديث فذكر" ھلكت منھا خرجت

 كثير أبي بن يحيى عن ، معمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن قال:  أخرى طريق
 هللا صلى هللا رسول مع كنت أنك حدثت:  مسعود البن قال أنه ؛ الثقفي غيالن بن عمرو بن هللا عبد عن ،) 4(

 عليه هللا صلى النبي أن وذكر ، كله الحديث فذكر ؟ كان فكيف:  قال. أجل:  قال ؟ الجن وفد ليلة وسلم عليه
 عليه هللا صلى هللا رسول غشيت السوداء الَعَجاجة مثل فذكر" نھام تبرح ال: " وقال ، خطا عليه خط وسلم
:  فقال وسلم عليه هللا صلى) 5( النبي أتاني ، الصبح من قريبا كان إذا حتى ، مرات ثالث فذعر وسلم،

:  تقول ، بعصاك تقرعھم سمعتك حتى بالناس أستغيث أن مرارا ھممت ولقد ، وهللا ال:  فقلت" أنمت؟"
 رأيت نعم:  فقلت" ؟ شيئا رأيت ھل: " قال ثم". بعضھم) 6( يخطفك أن آمن لم خرجت لو: "قالف" اجلسوا"

 فمتعتھم - الزاد:  والمتاع -  المتاع سألوني نصيبين جن أولئك: " قال. بياضا ثيابا) 7( مستشعرين سوًدا رجاال
 عظما يجدون ال إنھم: " فقال ؟ عنھم ذلك يغني وما ، هللا رسول يا:  فقلت -" روثة أو بعرة أو ، حائل عظم بكل
 من خرج إذا منكم أحد يستنقين فال ، أكلت يوم حبھا فيھا وجدوا إال روثا وال ، أكل يوم لحمه عليه وجدوا إال

 ).8" (روثة وال بعرة وال بعظم الخالء

 أبو أخبرنا قاال ادةقت بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ قال:  أخرى طريق
 ، صالح بن روح حدثنا ، الُبوَشْنجي إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو حدثنا ، القاضي منصور بن يحيى محمد
 عليه هللا صلى هللا رسول استتبعني:  قال مسعود بن هللا عبد عن ، أبيه عن ، رباح بن علي بن موسى حدثنا
 ،" القرآن عليھم فأقرأ ، الليلة يأتونني -  عم وبني إخوة نيب عشر خمسة - الجن من نفرا إن: " فقال وسلم

 حتى فيه فبت". ھذا من تخرج ال: " لي وقال ، فيه وأجلسني خطا لي فخط ، أراد الذي المكان إلى معه فانطلقت
 إلى ذھبت إذا: " لي فقال ُحَممة وروثة حائل عظم يده في السحر مع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتاني
 هللا صلى هللا رسول كان حيث علمي ألعلمن:  قلت أصبحت فلما:  قال". ھؤالء من بشيء تستنج فال خالءال

 ).10( بعيرا ستين) 9( مبرك موضع فرأيت فذھبت ، قال وسلم عليه

__________ 

 ".إسماعيل: " أ في) 1(

 .به ، يالربذ عبيدة بن موسى طريق من) 10/80( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 2(

 ).1/399( أحمد لإلمام المسند في وھو النبوة دالئل في أجده لم) 3(

 ".بسنده جرير ابن روى: " ت في) 4(

 ".هللا رسول: " م في) 5(

 ".يختطفك: " أ في) 6(

 ".مستثفرين: " أ ، ت في) 7(

 ).26/21( الطبري تفسير) 8(

 ".منزل: " أ في) 9(

 ).2/231( للبيھقي النبوة دالئل) 10(

 محمد بن العباس حدثنا ، األصم العباس أبو أخبرنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  البيھقي قال:  أخرى طريق
وري : قال مسعود بن هللا عبد عن ، الجوزاء أبي عن ، الريان بن المستمر عن ،) 1( عمر بن عثمان حدثنا ، الدُّ
 إليھم تقدم ثم ، خًطا لي فخط ، الحجون أتى تىح ، الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع انطلقت

 ).2( أحد هللا من يجيرني لن إني:  فقال. عنك أرحلھم أنا" : وردان: " له يقال لھم سيد فقال ، عليه فازدحموا
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 -  زيد أبو حدثنا ، العبسي فزارة أبي عن ، سفيان حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  أخرى طريق
 أمعك: " وسلم عليه هللا صلى النبي لي قال الجن ليلة كان لما:  قال مسعود ابن عن - حريث بن وعمر مولى
 .فتوضأ" طھور وماء طيبة تمرة: " النبي فقال. نبيذ فيھا إداوة معي ولكن ، ماء معي ليس:  قلت" ؟ ماء

 ).3( به ، زيد أبي حديث من ، ماجه وابن ، والترمذي ، داود أبو ورواه

 حنش عن ، الحجاج بن قيس عن ، لھيعة ابن أخبرنا ، إسحاق بن يحيى حدثنا:  أحمد قال:  خرىأ طريق
 ، الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كان أنه ؛ مسعود بن هللا عبد عن ، عباس ابن عن ، الصنعاني

 فقال ، فتوضأ". علي اصبب) 4( الفق ، إداوة في نبيذ معي:  قال" ؟ ماء أمعك ، هللا عبد يا: " هللا رسول فقال
 ).5" (وطھور شراب هللا عبد يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 ).7) (6] (به[ ، مسعود ابن عن ، آخر طريق من الدارقطني أورده وقد ، الوجه ھذا من أحمد به تفرد

 مع كنت:  قال هللا عبد عن ، ميناء عن أبي أخبرني ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  أخرى طريق
 نفسي إلي نعيت: " قال ؟ شأنك ما:  فقلت ، تنفس انصرف فلما ، الجن وفد ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ".مسعود ابن يا

 سليمان حدثنا:  فقال ،" النبوة دالئل" كتابه في نعيم أبو الحافظ رواه وقد ،) 8( مختصرا المسند في رأيته ھكذا
 ، حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا ، مالك بن بكر أبو وحدثنا -  إبراھيم بن إسحاق حدثنا ، أيوب بن أحمد بن

 هللا صلى هللا رسول مع كنت:  قال مسعود ابن عن ، ميناء عن ، أبيه عن ، الرزاق عبد حدثنا قاال أبي حدثنا
:  قلت". مسعود ابن يا نفسي إلي يتنع: " قال ؟ هللا رسول يا لك ما:  فقلت ، فتنفس ، الجن وفد ليلة وسلم عليه

 يا وأمي أنت بأبي شأنك ما:  فقلت ، فتنفس ساعة مضى ثم ،) 9( فسكت. بكر أبا:  قلت" ؟ من: " قال. استخلف
] الخطاب بن[ عمر:  قلت" ؟ من: " قال. استخلف:  قلت". مسعود ابن يا نفسي إلي نعيت: " قال ؟ هللا رسول

 قال. فاستخلف:  قلت". نفسي إلي نعيت: " قال ؟ شأنك ما:  فقلت تنفس ثم ، ساعة مضى ثم ، فسكت). 10(
 لئن ، بيده نفسي والذي أما: " وسلم عليه هللا صلى قال. طالب أبي بن علي:  قلت" ؟ من: " وسلم عليه هللا صلى

 ).11. (أكتعين أجمعين الجنة ليدخلن أطاعوه

__________ 

 ".عمر عن: " أ في) 1(

 ).2/231( للبيھقي بوةالن دالئل) 2(

 ).384( برقم ماجه ابن وسنن) 88( برقم الترمذي وسنن) 84( برقم داود أبي وسنن ،) 1/449( المسند) 3(

 ".قال: " م في) 4(

 .ضعيف وھو ، لھيعة ابن به تفرد وقد) 1/398( المسند) 5(

 .م من زيادة) 6(

 منكم أحد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أشھد:  مسعود بن هللا لعبد قلت:  قال. قيس بن علقمة بن مرعا عن ھند أبي بن داود طريق من) 1/77( الدارقطني سنن) 7(
 ".مسعود ابن عن الصحيح ھذا: " الدارقطني قال ، ال:  قال ؟ الجن داعي أتاه ليلة

 ).1/449( المسند) 8(

 ".فسكت:  قال. بكر أبو: " م ، ت في) 9(

 .م من زيادة) 10(

 .كذاب ، ميناء أبي بن ميناء وفيه) 10/82( للطبراني الكبير المعجم) 11(
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ا غريب حديث وھو  إليه وفودھم بعد ھذا أن فالظاھر صحته وبتقدير ، محفوظا يكون أال به وأحرى ، جّدً
 دين في أيضا والجان الناس ودخل ، مكة فتحت لما األمر آخر في الوقت ذلك في فإن ، سنورده ما على بالمدينة

ِ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ . َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ ) 1( سورة نزلت ، فواجاأ هللا  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ . أَْفَواًجا هللاَّ
اًبا َكانَ  إِنَّهُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّكَ   ابن ذلك على نص قد كما ، إليه فيھا الكريمة نفسه نعيت التي السورة وھي ،}  َتوَّ
 رواه وقد. أعلم وهللا ، تفسيرھا عند سنورده حديث ذلك في ورد وقد ، عليه الخطاب بن عمر ووافقه ، عباس
 عن ، بردة أبي بن الحسين بن علي عن ، الحضرمي هللا عبد بن محمد عن ، الطبراني عن ، أيضا نعيم أبو

 أبي عن ، الصنعاني مرة أبي عن ، مسلمة بن سعيد عن ، َصِبيح بن حرب عن ، األسلمي) 2( سعيد بن يحيى
 وسياق ، غريب إسناد وھذا ،) 3( االستخالف قصة فيه وذكر فذكره ، مسعود ابن عن ، الجدلي هللا عبد

 .عجيب

 ، رافع أبي عن ، زيد بن علي عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، سعيد أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  أخرى طريق
 وقال ، النحل سواد مثل) 5( أحدھم فكان ، حوله خط) 4( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود ابن عن
ط رأى فلما ،"  هللا كتاب فأقرأھم ،" مكانك تبرح ال: "لي  عليه هللا صلى النبي وقال. ھؤالء كأنھم:  قال الزُّ

 ).6( به فتوضأ. نعم:  قلت" ؟ نبيذ أمعك: " قال. ال:  قلت" ؟ ماء أمعك: "وسلم

 ، العدني عمر بن حفص أخبرنا ،) 7( الظھراني هللا عبد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال:  مرسلة أخرى طريق
 ألفا عشر اثنا ھم:  قال}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  تعالى قوله في عكرمة عن ، أبان بن الحكم حدثنا
 عليه وخط ،" آتيك حتى أنظرني: " مسعود البن وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، الموصل جزيرة من جاؤوا
 عليه هللا صلى هللا رسول قول فذكر ، يذھب أن كاد مسعود ابن خشيھم فلما". آتيك حتى تبرح ال: " وقال ، خطا
 ).8" (القيامة يوم إلى التقينا ما ذھبت لو: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ، يبرح فلم وسلم

 ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  تعالى قوله في قتادة عن ، عروبة أبي بن سعيد قال:  أيضا مرسلة خرىأ طريق
 أقرأ أن أمرت إني: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا نبي وأن ، ِنيَنَوى من إليه صرفوا أنھم لنا ذكر:  قال}  اْلِجنِّ 
 إن ، هللا رسول يا:  رجل فقال الثالثة استتبعھم ثم ، فأطرقوا استتبعھم ثم ، فأطرقوا" ؟ يتبعني فأيكم الجن على
 شعب: " له يقال شعبا وسلم عليه هللا صلى النبي فدخل:  قال ، ھذيل أخو مسعود ابن فأتبعه ندبة لذو ذاك

 في يتمش النسور أمثال وأرى أھال فجعلت:  قال ، بذلك ليثبته مسعود ابن على وخط ، عليه وخط ،" الحجون
 رسول رجع فلما ، القرآن تال ثم ، وسلم عليه هللا صلى هللا نبي على خفت حتى ، شديدا لغطا وسمعت ، دفوفھا
 بينھم فقضي ، قتيل في اختصموا: " قال ؟ سمعت الذي اللغط ما ، هللا رسول يا:  قلت وسلم عليه هللا صلى هللا

 ).9( حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه". بالحق
__________ 

 ".النصر سورة: " ت في) 1(

 ".يعلى: " أ في) 2(

 .ضعيف وھو األسلمي يحيى إسناده وفي) 10/81( للطبراني الكبير المعجم) 3(

 ".الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: " أ ، م في) 4(

 ".أحدھم يجيء فكان: " أ في) 5(

 ).1/455( المسند) 6(

 ".الطبراني: " م في) 7(

 .ضعيف وھو ، أبان بن الحكم إسناده فيو) 8(

 ).26/20( الطبري تفسير) 9(
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 إلى ودعاھم ، القرآن عليھم فتال ، قصدا الجن إلى ذھب وسلم عليه هللا صلى أنه على) 1( تدل كلھا الطرق فھذه
 سمعوه ةمر أول أن يحتمل وقد. الوقت ذلك في إليه محتاجون ھم ما لسانه على لھم هللا وشرع ، وجل عز ، هللا
 رواه كما إليه وفدوا ذلك بعد ثم ،) 3( عنھما هللا رضي ، عباس ابن قاله كما ، بھم يشعر لم) 2] (و[ القرآن يقرأ
 ، إياھم ودعائه الجن مخاطبته حال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يكن لم فإنه مسعود ابن وأما. مسعود ابن
 ، المخاطبة حال يشھد لم ھذا ومع ، سواه أحد وسلم عليه هللا صلى النبي مع يخرج ولم ، منه بعيدا كان وإنما
 .البيھقي طريقة ھذه

 األولى الرواية سياق ظاھر ھو كما ، غيره وال مسعود ابن معه يكن لم إليھم خرج مرة أول يكون أن يحتمل وقد
 حاتم أبي ابن روى كما ، مأعل وهللا ، أخرى ليلة معه خرج ذلك بعد ثم. مسلم عند وھي ، أحمد اإلمام طريق من
 بنخلة لقوه الذين الجن أما:  عمر بن العزيز عبد قال:  قال جريج ابن حديث من ،}  أُوِحيَ  قُلْ { :  تفسير في
 بھا بات ليلة بشر فبتنا: " يقول أنه على البيھقي وتأوله ، نصيبين فجن بمكة لقوه الذين الجن وأما ، نينوى فجن
 وهللا ، بعد على محتمل وھو ، الجن إلى وسلم عليه هللا صلى بخروجه يعلم لم ممن دمسعو ابن غير على ،" قوم
 .أعلم

 اإلسماعيلي، بكر أبو أخبرنا ، األديب) 4( هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ قال وقد
) 5( قال ، عمرو بن سعيد جده نع ، يحيى بن عمرو حدثنا ، سعيد بن سويد حدثني ، سفيان بن الحسن أخبرنا
" ؟ ھذا من: " فقال يوما فأدركه ، وحاجته لوضوئه بإداوة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يتبع ھريرة أبو كان
 ، ثوبي في بأحجار فأتيته". روثة وال بعظم تأتني وال ، بھا أستنج بأحجار ائتني: " قال ھريرة أبو أنا:  قال

 أتاني: " قال ؟) 6( والروثة العظم بال ما ، هللا رسول يا:  فقلت ، اتبعته وقام فرغ إذا حتى جنبه إلى فوضعتھا
 ).7" (طعاما وجدوه إال بروثة وال بعظم يمروا أال لھم هللا فدعوت ، الزاد فسألوني ، نصيبين جن وفد

 يدل فھذا) 8( منه قريبا بإسناده ، يحيى بن عمرو عن ، إسماعيل بن موسى عن ، صحيحه في البخاري أخرجه
 .ذلك تكرار على يدل ما وسنذكر. ذلك بعد عليه وفدوا أنھم على تقدم ما مع

 :  جرير ابن فقال ، جيد وجه من أوال عنه) 9( ذكر ما غير عباس ابن عن روي وقد

:  قوله في عباس ابن عن ، عكرمة عن ، عربي بن النضر حدثنا ، الحماني الحميد عبد حدثنا ، كريب أبو حدثنا
 صلى هللا رسول فجعلھم نصيبين أھل من نفر سبعة كانوا) 10] (قال[ ، اآلية}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { 
 ).11( قومھم إلى رسال وسلم عليه هللا

 .القصتين روى قد أنه على يدل فھذا

__________ 

 ".تدل كلھا ذكرناھا التي األحاديث فھذه: " ت في) 1(

 .ت من يادةز) 2(

 ".عنه: " أ ، ت في) 3(

 ".الوھاب عبد: " أ في) 4(

 ".بسنده البيھقي بكر أبو الحافظ وقال: " ت في) 5(

 ".الروث: " ت في) 6(

 ).2/233( للبيھقي النبوة دالئل) 7(

 ).3860( برقم البخاري صحيح) 8(

 ".روي ما: " أ في) 9(
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 .أ من زيادة) 10(

 ).26/22( الطبري تفسير) 11(

 ، جريج ابن عن ، سماه رجل حدثنا ، العزيز عبد بن سويد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن قالو
 وأربعة ، حران أھل من ثالثة ، نفر سبعة كانوا:  قال ، اآلية}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  مجاھد عن
 .واألحقم وإبيان واألرد ، وناصر وشاصر ، ومسى سىوح حيى أسماؤھم وكانت ، نصيبين أھل من

 وأشرفھم عددا الجن أكثر وكانوا ، الشيصبان بنو:  لھم يقال كان الجن من الحي ھذا أن الثمالي حمزة أبو وذكر
 .إبليس جنود عامة كانوا وھم ، نسبا

 أصل من أتوه ، زوبعة أحدھم ، تسعة كانوا:  مسعود ابن عن ، َذرّ  عن ، عاصم عن ، الثوري سفيان وقال
 .نخلة

 سيدھم اسم أن عنه وتقدم ، راحلة ستين على كانوا أنھم:  رواية وفي ، عشر خمسة كانوا أنھم عنه وتقدم
 على دليل االختالف ھذا فلعل ، ألفا عشر اثنى كانوا أنھم عكرمة عن وتقدم ، ثالثمائة كانوا:  وقيل وردان،
 :  صحيحه في البخاري) 1( قاله ما ذلك على يدل ومما ، عليه هوسالم هللا صلوات عليه وفادتھم تكرر

 بن هللا عبد عن ، حدثه سالما أن -  محمد ابن ھو - عمر حدثني ، وھب ابن حدثني ، سليمان بن يحيى حدثنا
 جالس الخطاب بن عمر بينما ، يظن كما كان إال" كذا ألظنه إني: " قط لشيء يقول عمر سمعت ما:  قال عمر
 علي -  كاھنھم كان لقد أو - الجاھلية في دينه على ھذا إن:  أو -  ظني أخطأ لقد:  فقال ، جميل رجل به مر إذ

 إال عليك أعزم فإني:  قال. مسلم رجل له استقبل كاليوم رأيت ما:  فقال ، ذلك له فقال ،) 2( له فدعى ، بالرجل
 في يوما أنا بينما:  قال. ِجِنيَُّتك به جاءتك ما أعجب فما:  قال. الجاھلية في كاھنھم كنت:  قال. أخبرتني ما

 :  فقالت ، الفزع فيھا أعرف جاءتني السوق

 ...إْنَكاِسھا بعد من وَيأَسھا... وإْبالَسَھا الِجنَّ  َترْ  ألم

 َوأَْحالسھا بالقالص ولُحوَقھا

 صارخا أسمع لم ، صارخ به فصرخ ، فذبحه بعجل رجل جاء إذ ، آلھتھم عند نائم أنا بينما ، صدق:  عمر قال
 ال:  فقلت ، القوم) 3( فوثب" هللا إال إله ال: " يقول فصيح رجل ، نجيح أمر ، جليح يا:  يقول منه صوتا أشد قط

 فما ، فقمت". هللا إال إله ال: " يقول فصيح رجل ، نجيح أمر ، جليح يا نادى ثم ؟ ھذا وراء ما أعلم حتى أبرح
 .نبي ھذا:  قيل أن نشبنا

 يوھم الرواية ھذه وظاھر: " قال ثم ، بنحوه ، وھب ابن حديث من البيھقي رواه وقد ،) 4( البخاري سياق ھذا
 عمر عن ضعيفة رواية في) 5( صريح ھو وكذلك ، ذبح الذي العجل من يصرخ الصارخ سمع بنفسه عمر أن
  ، إسالمه في

__________ 

 ".رواه ما: " م في) 1(

 ".له به فجيء فدعى: " أ ، م ، ت في) 2(

 ".فوثب:  قال: " أ ، م في) 3(

 ).3866( برقم البخاري صحيح) 4(

 .خطأ وھو" صريحا: " أ ، م ، ت في) 5(

 ).1" (أعلم وهللا ، وسماعه رؤيتهعن  بذلك أخبر الذي ھو الكاھن ھذا أن على تدل الروايات وسائر
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 سيرة في مستقصى) 2( ھذا ذكرت وقد ، ربقا بن سواد ھو الرجل وھذا المتجھن ھو البيھقي قاله الذي وھذا
 ).3] (والمنة[ الحمد و ، َثمَّ  من فليأخذه أراده فمن ، عنه هللا رضي ، عمر

 الحديث في اسمه يذكر لم الذي الكاھن ھو ھذا يكون أن ويشبه ، قارب بن سواد حديث: " البيھقي قال
 ".الصحيح

 هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا ، سماعه أصل من سرالمف حبيب بن محمد بن الحسن القاسم أبو أخبرنا
 يزيد بن زياد حدثنا ، بالكوفة الكوفي الحمار موسى بن أحمد جعفر أبو حدثنا ، عليه قراءة ، األصبھاني الصفار

 عن ، إسحاق أبي عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، الكوفي نواس بن محمد حدثنا ، القصري بكر أبو بادويه بن
 عليه هللا صلى هللا رسول منبر على الناس يخطب الخطاب بن عمر بينما:  قال) 4] (عنه هللا رضي[ لبراءا

: قال المقبلة السنة كانت فلما ، السنة تلك أحد يجبه فلم:  قال ؟ قارب بن سواد أفيكم ، الناس أيھا:  قال إذ ، وسلم
:  عمر له فقال:  قال ؟ قارب بن سواد وما ، المؤمنين ميرأ يا:  فقلت:  قال ؟ قارب بن سواد أفيكم ، الناس أيھا
 له فقال:  قال ، قارب بن سواد طلع إذ كذلك نحن فبينا:  قال ، عجيبا شيئا إسالمه َبدءُ  كان قارب بن سواد إن

 ، جنال من َرِئيّ  لي وكان ، بالھند نازال كنت فإني:  سواد قال ؟ كان كيف ، إسالمك ببدء حدثنا سواد يا:  عمر
 من رسول بعث قد ، تعقل كنت إن واعقل فافھم قم:  قال. ذلك منامي في جاءني إذ ، نائم ليلة ذات أنا فبينا:  قال
 :  يقول أنشأ ثم ، غالب بن لؤي

 ...بأْحالسَھا العيسَ  وَشّدھا) 5( وأْنَجاِسھا للجنِّ  َعِجبتُ 

 ...أْرَجاسَھاكَ  الِجنِّ  ُمؤمنو َما... الُھَدى َتْبغي َمكةَ  إلى َتْھوي

ْفوةِ  إلى َفاْنَھض  ...َراِسَھا إلى بعيَنْيك واْسمُ ... َھاشمٍ  من الصَّ

 من كان فلما. وترشد تھتد إليه فانھض نبًيا بعث هللا إن ، قارب بن سواد يا:  وقال ، فأفزعني أنبھني ثم:  قال
 :  كذلك يقول أنشأ ثم ، فأنبھني أتاني الثانية الليلة

 ...بأْقَتابَِھا الِعيسَ  َوَشدَھا... َتْطالِبھاوَ  للجنِّ  َعِجبتُ 

 ...َكأْذَناِبھا قُداماھا ليسَ ... الُھَدى َتْبغي َمّكةَ  إلى َتْھوي

 )6( َناِبھا إلى بَعْيَنيك واْسمُ ... َھاشمٍ  من الّصْفوةِ  إلى فانھض

 :  قال ثم ، فأنبھني أتاني الثالثة الليلة في كان فلما

ھا... ھاَوَتْخبار للِجنّ  َعِجبتُ   ...بأْكَوارَھا الِعيسَ  َوَشدَّ

ةَ  إلى َتْھوي  ...َكأْخَيارَھا الشَّر َذُوو لَْيسَ ... الُھَدى َتْبِغي َمكَّ

ْفوةِ  إلى َفاْنَھضْ   ...َكُكفَّارَھا الِجنِّ  ُمؤِمنو َما... َھاشمٍ  من الصَّ

__________ 

 ).02/245 للبيھقي النبوة دالئل) 1(

 ".ذلك: " ت في) 2(

 .أ من ادةزي) 3(

 .ت من زيادة) 4(

 ".وأجناسھا: " أ في) 5(
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 ".يابھا: " أ في) 6(

 شاء ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر من اإلسالم حب قلبي في وقع ، ليلة بعد ليلة تكرر سمعته فلما:  قال
 أتيت حتى أخرى عقدت وال نسعة) 1] (عليه[ حللت فما ، راحلتي على فشددته رحلي إلى فانطلقت:  قال ، هللا

 النبي رآني فلما ، الفرس كعرف عليه والناس - مكة يعني - بالمدينة ھو فإذا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 قد ، هللا رسول يا:  قلت:  قال". بك جاء ما علمنا قد ، قارب بن سواد يا بك مرحبا: " قال وسلم عليه هللا صلى
 :  قلتف:  سواد قال. مني فاسمعه ، شعرا قلت

 ...بَكاذبِ  َبلَوتُ  َقدْ  فيما َيكُ  َولم... وَھْجعةٍ  لَُيلٍ  بعد رئيَّ  أَتاِني

 ...َغالبِ  بن لُؤيّ  من) 2( رسول أتاك: ...  لَْيلَة ُكلَّ  َقولُه لََيال َثالثٍ 

علب بي... ووسطت اإلَزارَ  َساقي عن َفَشمَّرتُ  َباسبِ  عند الَوْجَناءُ  الدَّ  ...السَّ

ِ◌ل َعلَى َمأُْمونٌ  َوأَّنكَ ... َغْيرهُ  َشيء ال هللاَ  أنّ  َفأْشَھدُ   ...َغائبِ  كُّ

 ...األطايبِ  األكَرمينَ  ابنَ  يا هللاِ  إلى... َشَفاَعة الُمْرَسلِينَ  أَْدَنى وأَنَّك

 ...الّذَوائبِ  َشيبُ  َجاءَ  فِيَما َكانَ  وإنْ ) 3( ُمْرسل َخيرَ  يا َيأِتيكَ  بَما َفُمرَنا

 ...َقاربِ  بن َسَواد عن ِبمْغنٍ  ِسَواك... َشَفاعةٍ  ُذو ال مَ َيو َشفِيعا لي َوُكنْ 

:  عمر له فقال" : سواد يا أفلحت: " لي وقال ، نواجذه بدت حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضحك:  قال
 ).4( الجن من هللا كتاب العوض ونعم ، يأتني لم القرآن قرأت منذ:  فقال ؟ اآلن رئيك يأتيك ھل

 إلى ھاجر ما بعد ،) 6( السالم عليه ، إليه وفادتھم على يدل ومما). 5( آخرين وجھين من البيھقي أسنده ثم
 ) : 7] (فقال" [النبوة دالئل" كتاب في نعيم أبو الحافظ رواه الذي الحديث ، المدينة

 بن معاوية حدثنا ، نافع بن الربيع َتْوَبة أبو حدثنا ، المصيصي عبدة بن محمد حدثنا ، أحمد بن سليمان حدثنا
 هللا عبد أتيت:  قال الثقفي غيالن بن عمرو حدثه من حدثني:  يقول سالم أبا سمع أنه:  أسلم بن زيد عن ، سالم
:  قلت أجل:  قال ؟ الجن وفد ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت أنك حدثت:  له فقلت مسعود بن

 أحد يأخذني فلم وتركت ، يعشيه) 8( رجل منھم رجل كل أخذ ةالصف أھل إن:  فقال ؟ شأنه كان كيف حدثني
 أحد أخذك ما: " فقال. مسعود ابن أنا:  فقلت" ؟ ھذا من: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بي فمر ، منھم

) 9( فتركني سلمة أم حجرة أتى حتى فانطلقنا:  قال". شيئا لك أجد لعلي فانطلق: " قال. ال:  فقلت" ؟ يعشيك
 لك يجد لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ، مسعود ابن يا:  فقالت الجارية خرجت ثم ، أھله إلى ودخل
 ، بثوبي والتففت ، فتوسدته المسجد حصباء فجمعت ، المسجد إلى فرجعت:  قال. مضجعك إلى فارجع ، عشاء
 :  فقالت ، الجارية جاءت حتى قليال إال ألبث فلم

__________ 

 .أ من يادةز) 1(

 ".نبي: " م ، ت في) 2(

 ".مشى من: " ت في) 3(

 ).1/248( للبيھقي النبوة دالئل) 4(

 ).1/252( للبيھقي النبوة دالئل) 5(

 ".اإلسالم على: " أ في) 6(
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 .أ من زيادة) 7(

 .خطأ وھو" رجال: " أ ، ت في) 8(

 ".قائما فتركني: " أ في) 9(

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج ، مقامي بلغت إذا حتى ، العشاء رجوأ وأنا فاتبعتھا). 1( هللا رسول أجب
 ما:  قلت" ؟ انطلقت حيث) 2( معي أنت أتنطلق: " فقال صدري على به فعرض ، نخل من عسيب يده وفي
 ، رقدالغ بقيع أتينا حتى ، معه وانطلقت فانطلق. هللا شاء ما:  أقول ذلك كل ، مرات ثالث علي فأعادھا. هللا شاء
 ، النخل خالل إليه أنظر وأنا يمشي انطلق ثم". آتيك حتى تبرج وال ، فيھا اجلس: " قال ثم ، خطا بعصاه فخط
 عليه هللا صلى هللا برسول ألحق:  فقلت ففرقت ، السوداء الَعَجاجة) 3( ثارت أراه ال حيث من كان إذا حتى
 فأستغيث ، البيوت إلى فأسعى ، ليقتلوه وسلم عليه هللا صلى هللا برسول مكروا ھوازن) 4( أن أظن فإني ، وسلم
 هللا رسول فسمعت ، فيه أنا الذي مكاني أبرح ال أن:  أوصاني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن فذكرت. الناس
 وذھبوا، ثاروا ثم ، الصبح عمود ينشق كاد حتى فجلسوا". اجلسوا: " ويقول بعصاه يقرعھم وسلم عليه هللا صلى
 حتى ، األولى الفزعة فزعت ولقد ،) 5( ال:  فقلت" ؟ بعدي أنمت: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انيفأت

 هللا برسول مكروا ، ھوازن أظنھا وكنت ، بعصاك تقرعھم سمعتك حتى الناس فأستغيث البيوت آتي أن رأيت
 ، بعضھم يختطفك أن عليك) 6( آمنھم ما الحلقة ھذه من خرجت أنك لو: " فقال. ليقتلوه وسلم عليه هللا صلى
 هللا صلى هللا رسول فقال ، بيض بثياب) 7( مستشعرين سودا رجاال رأيت:  فقلت" ؟ منھم شيء من رأيت فھل
 أو روثة أو حائل عظم بكل فمتعتھم ، والمتاع الزاد فسألوني أتوني ، نصيبين جن وفد أولئك: " وسلم عليه
 ، أكل يوم عليه كان الذي لحمه عليه وجدوا إال عظما يجدون ال إنھم: " قال ؟ ذلك عنھم يغني وما:  قلت". بعرة
 ).9) " (8( بعرة وال بعظم منكم أحد يستنقي فال ، أكلت يوم فيھا كان الذي حبھا فيھا وجدوا إال روثة وال

 من نعيم أبو الحافظ روى وقد ،) 11] (أعلم وهللا[ يسم لم مبھم رجل فيه ولكن ،) 10( جًدا غريب إسناد وھذا
 بن الزبير حدثني ، ربيعة بن قحافة حدثنا ، أبي حدثنا ،) 12( القنبر زيد بن نمير حدثني ، الوليد بن بقية حديث
 أيكم: " قال انصرف فلما ، المدينة مسجد في الصبح صالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى:  قال العوام
 عنا حبست حتى معه أمشي فجعلت ، بيدي فأخذ بي فمر ، ثالثا القوم فأسكت" ؟ الليلة الجن وفد إلى يتبعني
 من بثيابھم) 13( مستشعرين ، الرماح كأنھم طوال برجال فإذا ، براز أرض إلى وأفضينا ، كلھا المدينة جبال
 حديث وھذا ،) 14( المتقدم مسعود ابن حديث نحو ذكر ثم ، شديدة رعدة غشيتني رأيتھم فلما ، أرجلھم بين

 .أعلم وهللا ، غريب

 ، روح بن أحمد الطيب أبو حدثنا ، حيان بن محمد أبو حدثنا:  نعيم أبو الحافظ رواه ما الجن بوفود يتعلق ومما
ْوَرقي يعقوب حدثنا  )15( عمر بن حصين حدثنا ، التميمي بكير بن الوليد حدثنا ، الدَّ

__________ 

 ".سلمو عليه هللا صلى هللا رسول: " ت في) 1(

 ".معي أنت انطلق: " أ وفي ،" معي انطلق: " م ، ت في) 2(

 ".العجاجة مثل ثارت: " أ ، م ، ت في) 3(

 ".ھذه: " أ ، م ، ت في) 4(

 ".وهللا ال: " أ في) 5(

 ".آمن ما: " أ وفي" أمنت ما: " م ، ت في) 6(

 ".مستثفرين: " أ ، ت في) 7(

 ".روثة وال: " ت في) 8(

 .نعيم ألبي المطبوعة النبوة دالئل في أجده لم) 9(
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 ".غريب سياق وھذا: " أ تن في) 10(

 .أ ، ت من زيادة) 11(

 ".الليثي يزيد بن بھز حدثني: " أ ، ت في) 12(

 ".مستثفرين: " أ ، ت في) 13(

 .نعيم ألبي المطبوعة النبوة دالئل في أجده لم) 14(

 ".عمير: " م في) 15(

 في كانوا إذا حتى ، الحج يريدون) 1( هللا عبد أصحاب من نفر خرج:  قال اھيمإبر عن ، الُمكتب عبيد أخبرني
 ، امضوا:  ألصحابي فقلت ، المسك ريح منه ينفخ ، أبيض الطريق على) 2( تنثني بحية ھم إذا ، الطريق بعض
 بيضاء خرقة إلى فعمدت ، ماتت أن لبثت فما:  قال. الحية ھذه أمر إليه يصير ما إلى أنظر حتى ببارح فلست
) 3( أقبل إذ لقعود إنا فوهللا:  قال. المتعشى في أصحابي وأدركت ، فدفنتھا الطريق عن نحيتھا ثم ، فيھا فلففتھا
 ؟ الحية دفن أيكم:  قالت ، عمرو ومن:  قلنا ؟ عمًرا دفن أيكم:  منھن واحدة فقالت ، المغرب قبل من نسوة أربع
 من صفته وسمع ، بنبيكم آمن ولقد ، هللا أنزل بما يأمر ، قواما صواما دفنت قدل وهللا أما:  قالت. أنا:  قلت:  قال

 بن بعمر مررت ثم ،) 6( حجتنا قضينا ثم ، هللا) 5( فحمدنا الرجل قال. عام بأربعمائة يبعث أن قبل السماء) 4(
 لقد: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ، صدقت:  فقال ، الحية بأمر فأنبأته ، المدينة في الخطاب

 ).7" (سنة بأربعمائة أبعث أن قبل بي آمن

 .أعلم وهللا ، جدا غريب حديث وھذا

 هللا عبد وروى. بنحوه ، ثقيف من رجل عن ، الشعبي عن ، إسحاق أبي عن ، الثوري روى وقد:  نعيم أبو قال
:  قالوا وأنھم -  الصحابة بين من لحيةا تلك ودفن نزل الذي ھو - المعطل بن صفوان عن ، والِّظھراني أحمد بن
 ).8( القرآن يستمعون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتوا الذين موتا التسعة آخر إنه أما

 معاذ عن ،) 9( عمه عن ، الماِجُشون سلمة أبي بن العزيز عبد عن ، سعد بن الليث حديث من نعيم أبو وروى
 إني ، المؤمنين أمير يا:  فقال رجل فجاء ، عفان بن عثمان عند جالسا كنت:  قال معمر بن) 10( هللا ُعَبْيد بن

 ، المعترك إلى فذھبت:  قال ، اآلخر أحدھما قتل ثم اقتتال) 11( ثعبانين رأى أنه فذكر ، األرض من بفالة كنت
ھا فجعلت ، المسك ريح بعضھا من ينفح وإذ ، مقتولة كثيرة حيات فوجدت  ذلك جدتو حتى ، واحدة واحدة أشمُّ

 لقد ، هللا عبد يا:  مناد) 12( ناداني إذ أمشي أنا فبينا. ودفنتھا عمامتي في فلففتھا ، رقيقة صفراء حية من
 الذي واستشھد ، رأيت ما القتلى من فكان ، التقوا أقيش وبنو أشعيبان بنو الجن من) 13( حيان ھذان! ُھِديتَ 
 إن:  الرجل لذلك عثمان فقال:  قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من الوحي سمعوا الذين من وكان ، دفنته
 ).14( كذبك فعليك كاذبا كنت وإن ، عجبا رأيت فقد صادقا كنت

ا اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ {  ، الجن من طائفة:  أي}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  تعالى فقوله  َقالُوا َحَضُروهُ  َفلَمَّ
 } ْنِصُتواأَ 

__________ 

 ".هللا عبيد: " م في) 1(

 ".تمشي: " أ في) 2(

 ".جاء: " م ، ت في) 3(

 ".في: " ت في) 4(

 ".فحمدت: " أ في) 5(

 ".حجنا: " أ ، م ، ت في) 6(
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 ).306ص( نعيم ألبي النبوة دالئل) 7(

 .نعيم ألبي المطبوعة النبوة دالئل في أجده لم) 8(

 ".بإسناده عيمن أبو وروى: " ت في) 9(

 ".هللا عبد: " أ ، م ، ت في) 10(

 ".إعصارين: " م ، أ ، ت في) 11(

 ".جان ھذا: " أ في) 12(

 ".نادى: " م ، ت في) 13(

 ).305ص( نعيم ألبي النبوة دالئل) 14(

 .منھم أدب وھذا) 1( استمعوا:  أي

 عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا ، ليمانس بن محمد بن سھل الطيب أبو اإلمام حدثنا:  البيھقي الحافظ قال وقد
 عن ، مسلم بن الوليد حدثنا ، الدمشقي عمار بن ِھشام حدثنا ، الُبوَشْنجي إبراھيم بن محمد حدثنا ، الدقاق هللا

 سورة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال هللا عبد بن جابر عن ، الُمْنَكِدر بن محمد عن ، محمد بن زھير
 اآلية ھذه عليھم قرأت ما ، رًدا منكم أحسن كانوا لَْلِجنّ  ، سكوتا أراكم لي ما: " قال ثم ، ختمھا حتى" الرحمن"
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  مرة من َبانِ  َربِّ  ".الحمد فلك ، نكذب ربنا -  نعمك أو -  آالئك من بشيء وال:  قالوا إال}  ُتَكذِّ

 خرج:  قال). 2( به مسلم بن الوليد عن ، واقد بن الرحمن عبد مسلم أبي عن ، التفسير في الترمذي ورواه
 غريب: " الترمذي قال ثم ، فذكره ، الرحمن سورة عليھم فقرأ ، أصحابه على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، الطاطري محمد بن مروان حديث من البيھقي رواه وقد. قال كذا" زھير عن ، الوليد حديث من إال نعرفه ال
 ).4) (3( مثله به ، محمد بن ھيرز عن

ا{ :  وقوله الةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا{ :  كقوله. فرغ:  أي}  قُِضيَ  َفلَمَّ  فِي َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضاُھنَّ {  ،] 10:  الجمعة[}  الصَّ
 إلى رجعوا:  أي}  ُمْنِذِرينَ  ْوِمِھمْ قَ  إِلَى َولَّْوا{ ]200:  البقرة[}  َمَناِسَكُكمْ  َقَضْيُتمْ  َفإَِذا{  ،] 12:  فصلت[}  َيْوَمْينِ 
ينِ  فِي لَِيَتَفقَُّھوا{ :  كقوله ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعوه ما فأنذروھم قومھم  إَِذا َقْوَمُھمْ  َولُِيْنِذُروا الدِّ
 ].122:  التوبة[}  َيْحَذُرونَ  لََعلَُّھمْ  إِلَْيِھمْ  َرَجُعوا

 ؛ رسوال منھم هللا يبعث لم الجن أن شك وال:  رسل فيھم وليس ، ُنُذرٌ  الجن في نهأ على اآلية بھذه استدل وقد
 َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوَما{  وقال ،] 109:  يوسف[}  اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  إِلَْيِھمْ  ُنوِحي ِرَجاال إاِل َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ :  لقوله

ُھمْ  إاِل اْلُمْرَسلِينَ  ِمنَ  َعامَ  لََيأُْكلُونَ  إِنَّ :  الخليل إبراھيم عن وقال ،] 20:  الفرقان[}  األْسَواقِ  فِي َوَيْمُشونَ  الطَّ
تِهِ  فِي َوَجَعْلَنا{ يَّ ةَ  ُذرِّ ُبوَّ  ].27:  العنكبوت[}  َواْلِكَتابَ  النُّ

 اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{ :  عاماألن) 5] (سورة[ في تعالى قوله فأما ، وساللته ذريته فمن إبراھيم بعد هللا بعثه نبي فكل
 وھو أحدھما على فيصدق ، الجنسين مجموع من فالمراد ،] 130:  األنعام[}  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َواإلْنسِ 
 الجن رإنذا فسر تعالى إنه ثم. أحدھما:  أي] 22:  الرحمن[}  َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ { :  كقوله ، اإلنس
ا َقْوَمَنا َيا َقالُوا{ :  عنھم مخبًرا فقال لقومھم ًقا[ ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  أُنزلَ  ِكَتاًبا َسِمْعَنا إِنَّ  إِلَى َيْھِدي َيَدْيهِ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ
 وقليل وترقيقات مواعظ فيه اإلنجيل عليه أنزل ، السالم عليه ، عيسى ألن ؛ عيسى يذكروا ولم ،) 6(} ]  اْلَحقِّ 
 بعد من أنزل:  قالوا فلھذا ؛ التوراة ھو فالعمدة ، التوراة لشريعة كالمتمم الحقيقة في وھو ، والتحريم التحليل من

  ، نوفل بن ورقة قال وھكذا. موسى

__________ 

 ".استمعوه: " م ، ت في) 1(

 ).3291( برقم الترمذي وسنن) 1/232( للبيھقي النبوة دالئل) 2(
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 ".معناهب: " ت في) 3(

 ).1/232( للبيھقي النبوة دالئل) 4(

 .ت من زيادة) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 ، َبخ َبخ:  فقال ، مرة أول عليه) 1] (السالم عليه[ جبريل نزول بقصة وسلم عليه هللا صلىالنبي  أخبره حين
 .َجَذًعا فيھا أكون ليتني يا ، موسى يأتي كان الذي الناموس ھذا

ًقا{   في:  أي}  اْلَحقِّ  إِلَى َيْھِدي{ :  وقولھم. األنبياء على قبله المنزلة الكتب من:  أي}  َيَدْيهِ  ْينَ بَ  لَِما ُمَصدِّ
 ،) 3( وطلب خبر) 2( شيئين على يشتمل القرآن فإن ، األعمال في}  ُمْسَتقِيمٍ  َطِريقٍ  َوإِلَى{  ، واإلخبار االعتقاد
 الَِّذي ُھوَ {  وقال ،] 115:  األنعام[}  َوَعْدال ِصْدًقا َربِّكَ  َكلَِمةُ  تْ َوَتمَّ { :  قال كما ، عدل وطلبه ، صدق فخبره
. الصالح العمل ھو:  الحق ودين ، النافع العلم:  ھو فالھدى ،] 33:  التوبة[}  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ 
 .العمليات في:  أي}  ُمْسَتقِيمٍ  َطِريقٍ  َوإِلَى{  ، االعتقادات في}  اْلَحقِّ  إِلَى َيْھِدي{ :  الجن قالت وھكذا

ِ  َداِعيَ  أَِجيُبوا َقْوَمَنا َيا{   الثقلين إلى) 4( عليه وسالمه هللا صلوات محمًدا أرسل تعالى أنه على داللة فيه}  هللاَّ
 ووعيدھم ووعدھم موتكليفھ ، الفريقين خطاب فيھا التي السورة عليھم وقرأ ، هللا إلى دعاھم حيث والجن اإلنس

 } ِبهِ  َوآِمُنوا هللاَِّ  َداِعيَ  أَِجيُبوا{ ) 5( قال ولھذا ؛ الرحمن سورة وھي ،

:  وقيل ، قليل اإلثبات في زيادتھا ألن ؛ نظر وفيه زائدة ھاھنا" من" إن:  قيل}  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ { :  وقوله
 .األليم عذابه من ويقيكم:  أي}  أَلِيمٍ  َعَذابٍ  نْ مِ  َوُيِجْرُكمْ {  ، للتبغيض بابھا على إنھا

 أن صالحيھم جزاء وإنما ، الجنة يدخلون ال المؤمنين الجن أن إلى العلماء من ذھب من اآلية بھذه استدل وقد
 جزاء لھم كان فلو ومبالغة تبجح مقام وھو ، المقام ھذا في ھذا قالوا ولھذا ؛ القيامة يوم النار عذاب من يجاروا
 .يذكروه أن ألوشك ھذا من أعلى اإليمان على

 يدخل ال:  قال عباس ابن عن ، مجاھد عن ، ليث عن ، جرير عن حدثت:  قال أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .الجنة إبليس ذرية تدخل وال ، إبليس ذرية من ألنھم ؛ الجنة الجن مؤمنو

 بعضھم استدل وقد ، السلف من) 6( جماعة مذھب ھو اكم ، الجنة يدخلون اإلنس كمؤمني ُمؤِمَنھم أن والحق
 قوله منه وأحسن ، نظر االستدالل ھذا وفي ،] 74:  الرحمن[}  َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ { :  بقوله لھذا
َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  تعالى ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ  َجنَّ بَ  َربِّ  على تعالى امتن فقد ،] 47 ، 46:  الرحمن[}  انِ ُتَكذِّ
 وال: " فقالوا ، اإلنس من أبلغ القولي بالشكر اآلية ھذه الِجنّ  قابلت وقد ، الجنة محسنھم جزاء جعل بأن الثقلين
 نكا إذا فإنه وأيضا ، لھم يحصل ال بجزاء عليھم ليمتنّ  تعالى يكن فلم" الحمد فلك ، نكذب ربنا آالئك من ِبَشيء
 األولى بطريق -  َفْضل مقام وھو - بالجنة مؤمنھم يجازي َفألنْ  -  عدل مقام وھو - بالنار كافرھم يجازي

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قوله عمومُ  ذلك على أيضا يدل ومما. واألحرى  َجنَّاتُ  لَُھمْ  َكاَنتْ  الصَّ
 .اآليات من ذلك أشبه وما ،] 107:  الكھف[}  نزال اْلفِْرَدْوسِ 

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".نوعين: " ت في) 2(

 ".وطلبا خبرا: " أ في) 3(

 ".وسلم عليه هللا صلى: " ت في) 4(

 ".قالوا: " م في) 5(
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 ".طائفة: " أ ، ت في) 6(

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ  َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى بَِقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواأْلَْرضَ  السَّ
َنا َبلَى َقالُوا ِباْلَحقِّ  َھَذا أَلَْيسَ  النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  َوَيْومَ ) 33( َقِديرٌ  َشْيءٍ   ِبَما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا َقالَ  َوَربِّ
ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاْصِبرْ ) 34( فُُرونَ َتكْ  ُكْنُتمْ  ُھمْ  لَُھمْ  َتْسَتْعِجلْ  َواَل  الرُّ  َلمْ  ُيوَعُدونَ  َما َيَرْونَ  َيْومَ  َكأَنَّ
 ) 35( اْلَفاِسقُونَ  اْلَقْومُ  إاِلَّ  ُيْھلَكُ  َفَھلْ  َباَلغٌ  َنَھارٍ  ِمنْ  َساَعةً  إاِلَّ  َيْلَبُثوا

 لھا هللا ينشئ حتى فضل فيھا يزال ال الجنة وھذه. والمنة الحمد و ، حدة على جزء في المسألة ھذه أفردت وقد
 الذنوب تكفير من اإليمان على الجزاء من ھاھنا ذكروه وما ؟ صالحا له وعمل به آمن من يسكنھا أفال ، خلقا

 من أجير فمن ، النار أو الجنة إال خرةاآل في ليس ألنه ؛ الجنة دخول يستلزم ھو ، األليم العذاب من واإلجارة
 يدخلون ال الجن مؤمني أن الشارع) 1( عن ظاھر وال صريح نص معنا يرد ولم. محالة ال الجنة دخل النار
 لَُكمْ  َيْغفِرْ { :  لقومه يقول ، السالم عليه ، نوح وھذا. أعلم وهللا ، به لقلنا صح ولو ، النار من أجيروا وإن الجنة

ْرُكمْ  ُكمْ ُذُنوبِ  ِمنْ  . ھؤالء فكذلك ، الجنة في قومه مؤمني أن خالف وال) 2( ،] 4:  نوح[}  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َوُيَؤخِّ
 في يكونون وإنما ، الجنة ُبْحُبوَحةَ  يدخلون ال أنھم:  العزيز عبد بن ُعَمر فعن غريبة أقوال فيھم حكي وقد

 ما عكس آدم بني يرون وال آدم بنو يراھم الجنة في أنھم زعم من الناس ومن. أرجائھا وفي وحولھا َرَبضھا
 التسبيح يلھمون وإنما ، يشربون وال الجنة في يأكلون ال:  قال من الناس ومن. الدنيا الدار في عليه كانوا

 ، نظر فيھا األقوال ھذه وكل. جنسھم من ألنھم ، كالمالئكة والشراب الطعام عن ِعَوضا ، والتقديس والتحميد
 .عليھا دليل وال

ِ  َداِعيَ  ُيِجبْ  ال َوَمنْ { :  عنه مخبرا قال ثم  ومحيطة له شاملة هللا قدرة بل:  أي}  األْرِض  فِي ِبُمْعِجزٍ  َفلَْيسَ  هللاَّ
 ، رھيبوت تھديد مقامُ  وھذا}  ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أُولَِئكَ {  أحدٌ  منه يجيرھم ال:  أي}  أَولَِياءُ  ُدوِنهِ  ِمنْ  لَهُ  َولَْيسَ {  به،

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وجاؤوا ، منھم كثير في نجع ولھذا ؛ والترھيب بالترغيب قومھم َفَدَعوا
 .بيانه تقدم كما ، وفودا وفودا

َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ {  َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواألْرضَ  السَّ
َنا َبلَى َقالُوا ِباْلَحقِّ  َھَذا أَلَْيسَ  النَّارِ  َعَلى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  َوَيْومَ ) 33( َقِديرٌ  َشْيءٍ   ِبَما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا َقالَ  َوَربِّ
ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  وأُولُ  َصَبرَ  َكَما َفاْصِبرْ ) 34( َتْكفُُرونَ  ُكْنُتمْ  ُھمْ  لَُھمْ  َتْسَتْعِجلْ  َوال الرُّ  َلمْ  ُيوَعُدونَ  َما َيَرْونَ  َيْومَ  َكأَنَّ
 .}) 35( اْلَفاِسقُونَ  اْلَقْومُ  إاِل ُيْھلَكُ  َفَھلْ  َبالغٌ  َنَھارٍ  ِمنْ  َساَعةً  إاِل َيْلَبُثوا

 أَنَّ {  المعاد يوم األجساد لقيام المستبعدون ، القيامة يوم ثللبع المنكرون ھؤالء:  أي}  َيَرْوا أََولَمْ { :  تعالى يقول
 َ َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  بال ، فكانت" كوني: " لھا قال بل ، َخْلقُھن َيْكرثهُ  ولم:  أي}  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواألْرضَ  السَّ

 اآلية في قال كما ؟ الموتى يحيي أن على قادرب ذلك أفليس ، وجلة خائفة مجيبة طائعة بل ، مخالفة وال ممانعة
َمَواتِ  لََخْلقُ { :  األخرى  ولھذا ،] 57:  غافر[}  َيْعلَُمونَ  ال النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض  السَّ

 .} َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى{ :  قال

__________ 

 ".من: " أ في) 1(

 .خطأ وھو" ويجركم: " أ ، ت في) 2(

:  لھم يقال:  أي}  ِباْلَحقِّ  َھَذا أَلَْيسَ  النَّارِ  َعلَى َكَفُروا الَِّذينَ  ُيْعَرضُ  َوَيْومَ { :  به كفر لمن ومتوعدا متھددا قال ثم
َنا َبلَى َقالُوا{  ؟ تبصرون ال أنتم أم ؟ ھذا أفسحر ؟ حق ھذا أما  َقالَ {  ، االعتراف إال ھميسع ال:  أي}  َوَربِّ

 من تكذيب على بالصبر وسلم عليه هللا صلى) 1( رسوله آمرا تعالى قال ثم}  َتْكفُُرونَ  ُكْنُتمْ  بَِما اْلَعَذابَ  َفُذوقُوا
ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاْصبِرْ {  ، قومه من كذبه  تعداد يف اختلفوا وقد. لھم قومھم تكذيب على:  أي}  الرُّ
 صلى محمد كلھم األنبياء وخاتم ، وعيسى ، وموسى ، وإبراھيم ، نوح:  أنھم وأشھرھا ، أقوال على العزم أولي
 ،" الشورى" و" األحزاب" ُسوَرَتي) 2( من آيتين في األنبياء بين من أسمائھم على هللا نص قد ، وسلم عليه هللا
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ُسلِ  ِمنَ { :  قوله في}  ِمنَ {  وتكون ، ّرُسلال جميع العزم بأولي المراد يكون أن يحتمل وقد  ، الجنس لبيان}  الرُّ
 :  حاتم أبي ابن قال وقد. أعلم وهللا

 عن ، سعيد بن مجالد حدثنا ، عباد بن عباد حدثنا ، َحيَّان بن السري حدثنا ، الحضرمي الحجاج بن محمد حدثنا
 صائما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ظل) : 3] (عنھا هللا رضي[ عائشة لي قالت:  قال مسروق عن ، الشعبي

 وال لمحمد تنبغي ال الدنيا إن ، عائشة يا: " قال) 4] (ثم[ ، صائما ظل ثم ، طواه ثم صائما ظل ثم ، طواه ثم
 عن والصبر مكروھھا على بالصبر إال الرسل من العزم أولي من يرض لم هللا إن ، عائشة يا. محمد آلل

ُسلِ  ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُولُو َصَبرَ  َكَما َفاْصِبرْ { :  فقال ، كلفھم ما يكلفني أن إال مني يرض لم ثم ، محبوبھا  -  وإني}  الرُّ
 )5" (با إال قوة وال ، َجھدي صبروا كما ألصبرن -  وهللا

ِبينَ َواْلمُ  َوَذْرِني{ :  كقوله ، بھم العقوبة حلول لھم تستعجل ال:  أي}  لَُھمْ  َتْسَتْعِجلْ  َوال{  ْعَمةِ  أُولِي َكذِّ ْلُھمْ  النَّ  َوَمھِّ
 ].17:  الطارق[}  ُرَوْيًدا أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ {  وكقوله ،] 11:  المزمل[}  َقلِيال

 أَوْ  َعِشيَّةً  إاِل َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا ْومَ يَ  َكأَنَُّھمْ {  كقوله ،}  َنَھارٍ  ِمنْ  َساَعةً  إاِل َيْلَبُثوا َلمْ  ُيوَعُدونَ  َما َيَرْونَ  َيْومَ  َكأَنَُّھمْ { 
 َخِسرَ  َقدْ  َبْيَنُھمْ  َيَتَعاَرفُونَ  النََّھارِ  ِمنَ  َساَعةً  إاِل َيْلَبُثوا لَمْ  َكأَنْ  َيْحُشُرُھمْ  َوَيْومَ {  وكقوله ،] 46:  النازعات[}  ُضَحاَھا

ُبوا الَِّذينَ   وفي الدنيا في لبثھم مدة استقصروا أنھم ذلك وحاصل[ ،] 45:  يونس[}  ْھَتِدينَ مُ  َكاُنوا َوَما هللاَِّ  ِبلَِقاءِ  َكذَّ
 ).6] (وطولھا وشدائدھا القيامة يوم عاينوا حين البرزخ

 أن:  واآلخر. بالغ لَبثَ  وذلك:  تقديره يكون أن:  أحدھما ، معنيين يحتمل:  جرير ابن قال}  َبالغٌ { :  وقوله
 .بالغ القرآن ھذا:  تقديره يكون

 إال يعذب ال أنه تعالى عدله من وھذا ، ھالك إال هللا على يھلك ال:  أي}  اْلَفاِسقُونَ  اْلَقْومُ  إاِل ُيْھلَكُ  َفَھلْ { :  وقوله
 .العذاب يستحق من

 األحقاف سورة تفسير آخر

__________ 

 ".لرسوله: " ت في) 1(

 ".في: " ت في) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 4(

 .به الحضرمي حجاج بن محمد طريق من" مكرر) "8628( برقم الفردوس مسند في الديلمي ورواه) 5(

 .أ ، ت من زيادة) 6(
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وا َكَفُروا الَِّذينَ  ِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا َوالَِّذينَ ) 1( أَْعَمالَُھمْ  أََضلَّ  هللاَّ دٍ  َعلَى لَ ُنزِّ  ِبَما َوآََمُنوا الصَّ  ُمَحمَّ
َئاِتِھمْ  َعْنُھمْ  َكفَّرَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُھوَ  َبُعوا َكَفُروا الَِّذينَ  ِبأَنَّ  َذلِكَ ) 2( َبالَُھمْ  َوأَْصلَحَ  َسيِّ  آََمُنوا الَِّذينَ  َوأَنَّ  اْلَباِطلَ  اتَّ
َبُعوا ُ  َيْضِربُ  َكَذلِكَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقَّ  اتَّ  ) 3( أَْمَثالَُھمْ  اسِ لِلنَّ  هللاَّ

 )محمد( القتال سورة تفسير

 )1] (مدنية وھي[

 الرحيم الرحمن هللا بسم

وا َكَفُروا الَِّذينَ {  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ ) 1( أَْعَمالَُھمْ  أََضلَّ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ  َعلَى نزلَ  ِبَما َوآَمُنوا الصَّ
دٍ  َئاتِِھمْ  َعْنُھمْ  َكفَّرَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  ْلَحقُّ ا َوُھوَ  ُمَحمَّ َبُعوا َكَفُروا الَِّذينَ  ِبأَنَّ  َذلِكَ ) 2( َبالَُھمْ  َوأَْصلَحَ  َسيِّ  الَِّذينَ  َوأَنَّ  اْلَباِطلَ  اتَّ
َبُعوا آَمُنوا ُ  َيْضِربُ  َكَذلِكَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقَّ  اتَّ  .}) 3( أَْمَثالَُھمْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

 أبطلھا:  أي}  أَْعَماَلُھمْ  أََضلَّ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ {  غيرھم}  وصدوا{  ، هللا بآيات:  أي}  َكَفُروا الَِّذينَ { :  تعالى وليق
}  اَمْنُثورً  َھَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَى َوَقِدْمَنا{ :  تعالى كقوله ، ثوابا وال جزاء لھا يجعل ولم ، وأذھبھا

 ]. 23:  الفرقان[

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  قال ثم  وبواطنھم جوارحھم وانقادت ، وسرائرھم قلوبھم آمنت:  أي}  الصَّ
دٍ  َعلَى نزلَ  ِبَما َوآَمُنوا{  ، وظواھرھم  صحة في شرط أنه على دليل وھو ، عام على خاص عطف ،}  ُمَحمَّ

 .عليه وسالمه هللا صلوات بعثته بعد اإليمان

َئاِتِھمْ  َعْنُھمْ  َكفَّرَ { :  قال ولھذا ؛ حسنة معترضة جملة}  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُھوَ { :  وقوله  ابن قال}  َبالَُھمْ  َوأَْصلَحَ  َسيِّ
 حديث في جاء وقد. متقارب والكل. حالھم:  زيد وابن قتادة وقال. شأنھم:  مجاھد وقال. أمرھم أي:  عباس
 ).2" (بالكم ويصلح هللا يھديكم: " العاطس ميتتش

َبُعوا َكَفُروا الَِّذينَ  ِبأَنَّ  َذلِكَ { :  تعالى قال ثم  سيئات عن وتجاوزنا ، الكفار أعمال أبطلنا إنما:  أي}  اْلَباِطلَ  اتَّ
 الَِّذينَ  َوأَنَّ {  ، الحق على الباطل اختاروا:  أي ، الباطل اتبعوا كفروا الذين ألن ؛ شؤونھم وأصلحنا ، األبرار
َبُعوا آَمُنوا ُ  َيْضِربُ  َكَذلِكَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  اْلَحقَّ  اتَّ  في إليه يصيرون وما ، أعمالھم مآل لھم يبين:  أي}  أَْمَثالَُھمْ  لِلنَّاسِ  هللاَّ

 .معادھم

__________ 

 .أ ، م ، ت من زيادة) 1(

 ".صحيح حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال) 3715( برقم السنن في ماجه وابن) 2739( برقم السنن في والترمذي) 5038( برقم السنن في داود أبو رواه) 2(

َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذينَ  لَقِيُتمُ  َفإَِذا وا أَْثَخْنُتُموُھمْ  إَِذا َحتَّى الرِّ ا اْلَوَثاقَ  َفُشدُّ ا َبْعدُ  َمّنًا َفإِمَّ  ْربُ اْلحَ  َتَضعَ  َحتَّى فَِداءً  َوإِمَّ
ُ  َيَشاءُ  َوَلوْ  َذلِكَ  أَْوَزاَرَھا  أَْعَماَلُھمْ  ُيِضلَّ  َفلَنْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي قُِتلُوا َوالَِّذينَ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُكمْ  لَِيْبلُوَ  َولَِكنْ  ِمْنُھمْ  اَلْنَتَصرَ  هللاَّ

َفھَ  اْلَجنَّةَ  َوُيْدِخلُُھمُ ) 5( َبالَُھمْ  َوُيْصلِحُ  َسَيْھِديِھمْ ) 4( َھا َيا) 6( لَُھمْ  اَعرَّ َ  َتْنُصُروا إِنْ  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َيْنُصْرُكمْ  هللاَّ
ُھمْ  َذلِكَ ) 8( أَْعَمالَُھمْ  َوأََضلَّ  لَُھمْ  َفَتْعًسا َكَفُروا َوالَِّذينَ ) 7( أَْقَداَمُكمْ  َوُيَثبِّتْ  ُ  أَْنَزلَ  َما َكِرُھوا ِبأَنَّ  أَْعَمالَُھمْ  َفأَْحَبطَ  هللاَّ

)9(  

َقابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذينَ  لَقِيُتمُ  َفإِذا{  وا أَْثَخْنُتُموُھمْ  إَِذا َحتَّى الرِّ ا اْلَوَثاقَ  َفُشدُّ ا َبْعدُ  َمّنًا َفإِمَّ  َتَضعَ  َحتَّى فَِداءً  َوإِمَّ
ُ  َيَشاءُ  َولَوْ  َذلِكَ  أَْوَزاَرَھا اْلَحْربُ   ُيِضلَّ  َفلَنْ  هللاَِّ  َسبِيلِ  فِي قُِتلُوا َوالَِّذينَ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُكمْ  وَ لَِيْبلُ  َولَِكنْ  ِمْنُھمْ  الْنَتَصرَ  هللاَّ
َفَھا اْلَجنَّةَ  َوُيْدِخلُُھمُ ) 5( َبالَُھمْ  َوُيْصلِحُ  َسَيْھِديِھمْ ) 4( أَْعَمالَُھمْ  َھا َيا) 6( لَُھمْ  َعرَّ َ  َتْنُصُروا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  هللاَّ
ُھمْ  َذلِكَ ) 8( أَْعَمالَُھمْ  َوأََضلَّ  لَُھمْ  َفَتْعًسا َكَفُروا َوالَِّذينَ ) 7( أَْقَداَمُكمْ  َثبِّتْ َويُ  َيْنُصْرُكمْ  ُ  أَنزلَ  َما َكِرُھوا ِبأَنَّ  َفأَْحَبطَ  هللاَّ
 .}) 9( أَْعَمالَُھمْ 
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 َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذينَ  لَقِيُتمُ  َفإِذا{ :  المشركين مع حروبھم في يعتمدونه ما إلى للمؤمنين مرشدا تعالى يقول
َقابِ  وا أَْثَخْنُتُموُھمْ  إَِذا َحتَّى{  ، بالسيوف حصدا فاحصدوھم واجھتموھم إذا:  أي}  الرِّ  قتال أھلكتموھم:  أي}  َفُشدُّ

 في مخيرون المعركة وانفصال الحرب انقضاء بعد أنتم ثم ، تأسرونھم الذين األسارى) 1] (وثاق[}  فشدوا{ 
 وتشاطرونھم منھم تأخذونه بمال فاديتموھم شئتم وإن ، مجانا أساراھم فأطلقتم عليھم مننتم شئتم إن ، أمرھم
 من االستكثار على المؤمنين عاتب ، سبحانه ، هللا فإن ، بدر وقعة بعد نزلت اآلية ھذه أن والظاھر. عليه

 ُيْثِخنَ  َحتَّى أَْسَرى لَهُ  َيُكونَ  أَنْ  لَِنبِيٍّ  َكانَ  َما{ :  فقال يومئذ القتل من والتقلل ، الفداء منھم ليأخذوا يومئذ األسارى
ْنَيا َعَرضَ  ُتِريُدونَ  األْرِض  فِي ُ  الدُّ ُ  اآلِخَرةَ  ُيِريدُ  َوهللاَّ ِ  ِمنَ  ِكَتابٌ  لَْوال َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوهللاَّ ُكمْ  َسَبقَ  هللاَّ  أََخْذُتمْ  فِيَما لََمسَّ

 ]. 68 ، 67:  األنفال[ }  َعِظيمٌ  َعَذابٌ 

 َفإَِذا{ :  تعالى بقوله منسوخة - عليه والمن األسير مفاداة بين المخيرة - اآلية ھذه أن العلماء بعض ادعى قد ثم
) 2(} ]  َمْرَصدٍ  ُكلَّ  لَُھمْ  َواْقُعُدوا َواْحُصُروُھمْ  َوُخُذوُھمْ [ َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  َفاْقُتلُوا اْلُحُرمُ  األْشُھرُ  اْنَسلَخَ 
 .ُجَرْيج وابن ، والسدي ، والضحاك ، قتادة وقاله. عباس ابن عن العوفي رواه ،]  5:  التوبة[  اآلية

 .بمنسوخة ليست:  - األكثرون وھم -  اآلخرون وقال

 .قتله له يجوز وال ، فقط ومفاداته األسير على المن بين ُمَخيَّر اإلمام إنما:  بعضھم قال ثم

 بن وعقبة الحارث بن النضر وسلم عليه هللا صلى النبي قتل لحديث ، شاء إن يقتله أن له بل : منھم آخرون وقال
 يا عندك ما: " له قال حين وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول أثال بن ثمامة وقال ، بدر أسارى من ُمَعيط أبي

 شئت ما منه ُتعطَ  َفَسلْ  المال تريد كنت وإن ، شاكر على تمنن تمنن وإن ، َدمٍ  ذا َتْقُتلْ  َتْقَتلْ  إن:  فقال" ؟ ثمامة
)3.( 

 وھذه. أيضا استرقاقه أو مفاداته أو ، عليه المن أو قتله بين مخير اإلمام:  فقال ، هللا رحمه ، الشافعي وزاد
 .والمنة الحمد و ،" األحكام" كتابنا في ذلك على دللنا وقد ، الفروع علم في ُمَحّررة المسألة

__________ 

 .أ ، ت من زيادة) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 4372( برقم صحيحه في البخاري رواه) 3(

 وكأنه) 1]. (السالم عليه[  مريم ابن عيسى ينزل حتى:  مجاھد قال}  أَْوَزاَرَھا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى{ :  وقوله
" الدجال آخرھم يقاتل حتى الحق على ظاھرين أمتي من طائفة التز ال: " وسلم عليه هللا صلى قوله من أخذه

)2.( 

 بن الوليد عن ، سليمان بن إبراھيم عن ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، نافع بن الحكم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول أتى أنه:  أخبرھم ُنفَيل بن سلمة أن ؛ ُنفَير بن ُجَبير عن ،) 3( الُجَرشي الرحمن عبد
 النبي له فقال" قتال ال: " وقلت ، أوزارھا الحرب ووضعت ، السالح وألقيت ، الخيل َسيَّْبتُ  إني:  فقال وسلم
 أقوام قلوب هللا) 4( ُيزيغ الناس على ظاھرين أمتي من طائفة تزال ال ، القتال جاء اآلن: " وسلم عليه هللا صلى

 والخيلُ  ، الشام المؤمنين دار ُعْقرَ  إن أال. ذلك على وھم هللا أمر يأتي حتى ، منھم) 5( هللا ويرزقھم:  فيقاتلونھم
 ".القيامة يوم إلى الخير نواصيھا في معقود

 ).6( به ، السكوني ُنَفْيل بن سلمة عن ، ُنَفير بن ُجَبْير عن ، طريقين من النسائي رواه وھكذا

 بن الوليد عن ، مھاجر بن محمد عن ، مسلم بن الوليد حدثنا ، ُرَشْيد بن داود حدثنا:  البغوي القاسم أبو وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول على فتح لما:  قال سمعان بن النواس عن ، ُنَفير بن جبير عن ، الُجَرشي الرحمن عبد
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 ، قتال ال:  قالوا ، أوزارھا الحرب ووضعت ، السالح ووضعت ، الخيل سيبت ، هللا رسول يا:  فقالوا َفْتح وسلم
 أمر يأتي حتى ، منھم فيرزقھم ، يقاتلونھم قوم قلوب) 7( ُيَرفِّع هللا يزال ال ، القتال جاء ، اآلن ، كذبوا: " قال
 ".بالشام المسلمين دار وُعْقر ، ذلك على وھم هللا

 كما ُنَفْيل بن سلمة رواية من أنه والمحفوظ). 8( به ، ُرَشْيد بن داود عن الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه وھكذا
 .حرب يبقى أال إلى الحرب في الحكم ھذا شرع كأنه ، النسخ بعدم القول يقوي وھذا. تقدم

 َتُكونَ  ال َحتَّى َوَقاِتلُوُھمْ { :  تعالى كقوله وھذا. شرك يبقى ال حتى}  أَْوَزاَرَھا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى{ :  قتادة وقال
ينُ  َوَيُكونَ  فِْتَنةٌ  َِّ  الدِّ  أوزار:  أي}  أَْوَزاَرَھا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى{ :  بعضھم قال ثم].  193:  البقرة[ }  ِ

 طاعة في الوسع يبذلوا بأن) 9( أھلھا أوزار:  وقيل. وجل عز هللا إلى يتوبوا بأن ، المشركون وھم ، المحاربين
 .وجل عز ، هللا

ُ  َيَشاءُ  َولَوْ  َذلِكَ { :  وقوله  ، عنده من وَنَكال بعقوبة الكافرين من النتقم هللا شاء ولو ھذا:  أي}  ِمْنُھمْ  الْنَتَصرَ  هللاَّ
 ذكر كما. أخباركم ويبلو ، ليختبركم األعداء وقتال الجھاد لكم شرع ولكن:  أي}  ِبَبْعٍض  َبْعَضُكمْ  لَِيْبلُوَ  َولَِكنْ {

ا اْلَجنَّةَ  َتْدُخلُوا أَنْ  َحِسْبُتمْ  أَمْ { :  قوله في" براءة" و" عمران آل" سورتي في الجھاد شرعية في حكمته  َيْعَلمِ  َولَمَّ
 ُ اِبِرينَ  َوَيْعلَمَ  ِمْنُكمْ  َجاَھُدوا الَِّذينَ  هللاَّ  ]. 142:  عمران آل[ }  الصَّ

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 .عنه هللا رضي حصين بن عمران حديث من) 2484( برقم السنن في داود أبو رواه) 2(

 ".بإسناده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 3(

 ".يرفع: " أ في) 4(

 ".هللا ويرزقه قاتلونھم: " أ في) 5(

 ).6/214( النسائي وسنن) 4/104( المسند) 6(

 ".يرفع: " أ في) 7(

 أبي بن إبراھيم طريق من) 6/214( السنن في النسائي ورواه ، به رشيد بن داود عن يعلى أبي طريق من" موارد) "1617( برقم صحيحه في حبان ابن ورواه) 8(
 .بنحوه مرفوعا نفيل بن سلمة عن نفير بن جبير عن ، الجرشي الرحمن عبد بن الوليد عن ، عبلة

 ".أوزارھا:  وقيل: " أ ، ت في) 9(

ْبُھمُ  َقاتِلُوُھمْ { :  براءة سورة في وقال ُ  ُيَعذِّ  ُمْؤِمِنينَ  َقْومٍ  ُصُدورَ  َوَيْشفِ  مْ َعلَْيھِ  َوَيْنُصْرُكمْ  َوُيْخِزِھمْ  ِبأَْيِديُكمْ  هللاَّ
ُ  َوَيُتوبُ  قُلُوِبِھمْ  َغْيظَ  َوُيْذِھبْ  ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى هللاَّ  ]. 15 ، 14:  التوبة[ }  َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

ِ  َسِبيلِ  فِي قُِتلُوا َوالَِّذينَ { :  قال ، المؤمنين من كثيرٌ  ُيقتل أن القتال شأن من كان لما ثم }  أَْعَمالَُھمْ  ُيِضلَّ  َفلَنْ  هللاَّ
 بذلك ورد كما ، َبْرَزخه طول في عمله عليه يجري من ومنھم. ويضاعفھا وينميھا يكثرھا بل يذھبھا لن: أي

 :  قال حيث ، مسنده في أحمد اإلمام رواه الذي الحديث

 قيس عن ،) 1( ُمّرة بن ركثي عن ، مكحول عن ، أبيه عن ، ثوبان ابن حدثنا ، الدمشقي يحيى بن زيد حدثنا
 عند خصال ست الشھيد يعطى: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال - صحبة له كانت رجل - الجذامي

 من ويؤمن ، العين الحور من ويزوج ، الجنة من مقعده ويرى ، خطيئة كل عنه ُيَكفر:  دمه من قطرة أول
 .هللا رحمه أحمد به) 4( تفرد). 3" (اإليمان) 2( ةُحلَّ  ويحلى ، القبر عذاب ومن ، األكبر الفزع

 ، سعيد ابن) 6( َبِحير عن ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، نافع بن الحكم حدثنا:  أيضا) 5( أحمد قال:  آخر حديث
 للشھيد إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الكندي يكرب معد بن المقدام عن ، َمْعدان بن خالد عن
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 ، اإليمان) 7( ُحلَّة ويحلى ، الجنة من مقعده ويرى ، دمه من َدْفَعة أول في له يغفر أن:  خصال ست هللا عند
 ، الوقار تاج رأسه على ويوضع ، األكبر الفزع من وَيأَمن ، القبر عذاب من ويجار ، العين الحور من ويزوج
 إنسانا سبعين في وُيَشفَّع ، العين الحور من زوجة وسبعين اثنتين ويزوج ، فيھا وما الدنيا من خير منه الياقوتة

 ".أقاربه من

 ).8( ماجه ابن وصححه الترمذي أخرجه وقد

 ُيغفر: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ قتادة أبي وعن ، َعْمرو بن هللا عبد عن مسلم صحيح وفي
ْين إال شيء كل للشھيد  هللا رسول قال:  الدرداء أبو وقال ، حابةالص من جماعة حديث من وروي). 9" (الدَّ
 فضل في واألحاديث). 10( داود أبو ورواه". بيته أھل من سبعين في الشھيد يشفع: " وسلم عليه هللا صلى
 .جدا كثيرة) 11( الشھيد

الِحَ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى كقوله ، الجنة إلى:  أي}  سيھديھم{ :  وقوله  ِبإِيَمانِِھمْ  َربُُّھمْ  َيْھِديِھمْ  اتِ الصَّ
ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي األْنَھارُ  َتْحِتِھمُ  ِمنْ  َتْجِري  ]. 9:  يونس[ }  النَّ

__________ 

 ".بإسناده أحمد: " ت في) 1(

 ".بحلة: " أ في) 2(

 ".جماعة وضعفه وجماعة حاتم أبو وثقه نثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد فيه) : "5/293( المجمع في الھيثمي قال) 4/200( المسند) 3(

 ".انفرد: " ت في) 4(

 ".أحمد وروى: " ت في) 5(

 ".يحيى: " أ ، م في) 6(

 ".حلية: " أ ، م ، ت في) 7(

 ).2799( برقم ماجه ابن وسنن) 1663( برقم الترمذي وسنن) 4/131( المسند) 8(

 ).1886( برقم مسلم صحيح) 9(

 ).2522( برقم داود أبي سنن) 10(

 ".الشھداء: " م ، ت في) 11(

َفَھا اْلَجنَّةَ  َوُيْدِخلُُھمُ {  ، وحالھم أمرھم:  أي}  َبالَُھمْ  َوُيْصلِحُ { :  وقوله  .إليھا وھداھم بھا عرفھم:  أي}  لَُھمْ  َعرَّ

 منذ ساكنوھا كأنھم يخطئون ال ، منھا لھم هللا قسم وحيث ، ومساكنھم بيوتھم إلى أھلھا يھتدي:  مجاھد قال
 .ھذا نحو أسلم بن زيد ابن عن مالك وروى. أحدا عليھا يستدلون ال خلقوا،

 .الجمعة من انصرفتم إذا بيوتكم تعرفون كما ، الجنة دخلوا إذا بيوتھم يعرفون:  كعب بن محمد وقال

 ابن ويتبعه ، الجنة في يديه بين يمشي الدنيا في عمله بحفظ ُوكِّل كان الذي الملك أن بلغنا:  َحيَّان بن مقاتل وقال
 الجنة في منزله أقصى إلى انتھى فإذا ، الجنة في هللا أعطاه شيء كل فيعّرفه ، له ھو منزل أقصى يأتي حتى آدم
 .هللا رحمه ، حاتم أبي ابن) 2( ذكرھن عنه الملك وانصرف ، وأزواجه منزله) 1] (إلى[ دخل

 أبي عن ، الناجي المتوكل أبي عن ، قتادة ديثح من البخاري رواه ، أيضا بذلك الصحيح الحديث ورد وقد
 النار من المؤمنون خلص إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛) 3] (عنه هللا رضي[ الخدري سعيد
 دخول في لھم أذن ونقوا ُھّذبوا إذا حتى ، الدنيا في بينھم كانت مظالم يتقاّصون ، والنار الجنة بين بقنطرة حبسوا
 ).4" (الدنيا في كان الذي بمنزله منه أھدى الجنة في بمنزله أحدھم إن ، بيده نفسي والذي ، الجنة
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َھا َيا{ :  تعالى قال ثم َ  َتْنُصُروا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُ  َولََيْنُصَرنَّ { :  كقوله ،}  أَْقَداَمُكمْ  َوُيَثبِّتْ  َيْنُصْرُكمْ  هللاَّ  َمنْ  هللاَّ
:  الحديث في جاء كما ،}  أَْقَداَمُكمْ  َوُيَثبِّتْ { :  قال ولھذا ؛ العمل جنس من الجزاء فإن ،]  40:  حجال[ }  َيْنُصُرهُ 

 ".القيامة يوم الصراط على قدمه هللا ثبت ، إبالغھا يستطيع ال َمنْ  حاجة سلطان ذا َبلَّغ من"

 عليه هللا صلى ولرسوله  الناصرين للمؤمنين األقدام بيتتث عكس ،}  لَُھمْ  َفَتْعًسا َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  تعالى قال ثم
 الدرھم، عبد تعس ، الدينار عبد َتِعس: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الحديث في ثبت وقد ، وسلم
 فال:  أي ،" انتقش فال ِشيكَ  وإذا ، وانتكس تعس -) 5] (الخميصة عبد تعس:  رواية وفي[ -  الَقِطيفة عبد تعس
 .هللا شفاه

ُھمْ  َذلِكَ { :  قال ولھذا ؛ وأبطلھا أحبطھا:  أي}  أَْعَمالَُھمْ  َوأََضلَّ { :  وقوله ُ  أَنزلَ  َما َكِرُھوا ِبأَنَّ  ال:  أي}  هللاَّ
 } أَْعَمالَُھمْ  َفأَْحَبطَ {  ، يحبونه وال يريدونه

__________ 

 .أ ، ت من زيادة) 1(

 ".ھذا ذكر: " ت في) 2(

 .ت من دةزيا) 3(

 ).6535( برقم البخاري صحيح) 4(

 .أ تن من زيادة) 5(

ُ  َدمَّرَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ   ِبأَنَّ  َذلِكَ ) 10( أَْمَثالَُھا َولِْلَكافِِرينَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
 َ  ) 11( لَُھمْ  َمْولَى اَل  اْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ  آََمُنوا الَِّذينَ  َمْولَى هللاَّ

ُ  َدمَّرَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي َيِسيُروا أََفلَمْ {   َذلِكَ ) 10( أَْمَثالَُھا َولِْلَكافِِرينَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
َ  ِبأَنَّ   }) 11( لَُھمْ  َمْولَى ال اْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ  ُنواآمَ  الَِّذينَ  َمْولَى هللاَّ

َ  إِنَّ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  َكَما َوَيأُْكلُونَ  َيَتَمتَُّعونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ
ةً  أََشدُّ  ِھيَ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ ) 12( لَُھمْ  ْثًوىمَ  َوالنَّارُ  اأْلَْنَعامُ  َتأُْكلُ   َناِصرَ  َفاَل  أَْھلَْكَناُھمْ  أَْخَرَجْتكَ  الَِّتي َقْرَيِتكَ  ِمنْ  قُوَّ
 ) 13( لَُھمْ 

َ  إِنَّ {  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  َكَما َوَيأُْكلُونَ  َيَتَمتَُّعونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ
ةً  أََشدُّ  ِھيَ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ ) 12( لَُھمْ  َمْثًوى َوالنَّارُ  األْنَعامُ  َتأُْكلُ   َناِصرَ  َفال أَْھلَْكَناُھمْ  أَْخَرَجْتكَ  الَِّتي َقْرَيِتكَ  ِمنْ  قُوَّ
 .}) 13( لَُھمْ 

 َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا األْرِض  فِي{  لرسوله المكذبين با المشركين:  يعني}  َيِسيُروا مْ أََفلَ { :  تعالى يقول
ُ  َدمَّرَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ   ولھذا ؛ أظھرھم بين من المؤمنين ونجى:  أي ، وكفرھم بتكذيبھم عاقبھم:  أي}  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
 } ْمَثالَُھاأَ  َولِْلَكافِِرينَ { :  قال

َ  بِأَنَّ  َذلِكَ { :  قال ثم  حرب بن صخرُ  سفيان أبو قال لما ولھذا ،}  لَُھمْ  َمْولَى ال اْلَكافِِرينَ  َوأَنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َمْولَى هللاَّ
 أما:  وقال ، يجب فلم وعمر بكر أبي وعن ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن سأل حين أحد يوم المشركين رئيس
 الذين وإن ، يسوؤك ما لك هللا أبقى بل ، هللا عدو يا كذبت:  فقال الخطاب بن عمر وأجابه ، ھلكوا فقد ھؤالء
 بھا آمر لم ُمْثلَةً  ستجدون إنكم أما ، ِسجال والحرب ، بدر بيوم يوم:  سفيان أبو فقال). 1] (كلھم[ ألحياء َعَددت
 تجيبوه أال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. بلھ اعل ، ُھَبل اعل:  ويقول يرتجز ذھب ثم ، تسؤني ولم
 ُعّزى وال ، العزى لنا:  سفيان أبو قال ثم" وأجلّ  أعلى هللا:  قولوا: " قال ؟ نقول وما ، هللا رسول يا:  قالوا" ؟

 ).2" (لكم مولى وال موالنا هللا:  قولوا: " قال ؟ هللا رسول يا نقول وما:  قالوا" ؟ تجيبوه أال: " فقال. لكم
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َ  إِنَّ { ) 3( تعالى[ قال ثم الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ُيْدِخلُ  هللاَّ  يوم:  أي}  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  الصَّ
 كأكل منھا ويأكلون بھا يتمتعون ، دنياھم في:  أي}  األْنَعامُ  َتأُْكلُ  َكَما َوَيأُْكلُونَ  َيَتَمتَُّعونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ {  القيامة
 ، واحد ِمعيّ  في يأكل المؤمن: " الصحيح في ثبت ولھذا. ذلك في إال ھمة لھم وليس وقضما َخْضما ، األنعام
 ).4" (أمعاء سبعة في يأكل والكافر

 .جزائھم يوم:  أي}  لَُھمْ  َمْثًوى َوالنَّارُ { :  قال ثم

ةً  أََشدُّ  يَ ھِ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ { :  وقوله  ،}  لَُھمْ  َناِصرَ  َفال أَْھلَْكَناُھمْ {  ، مكة:  يعني}  أَْخَرَجْتكَ  الَِّتي َقْرَيِتكَ  ِمنْ  قُوَّ
) 5( المرسلين سيد وھو ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول تكذيبھم في ، مكة ألھل أكيد ووعيد شديد تھديد وھذا
 من قوة أشد كانوا وقد ، بسببھم قبله الرسل كذبوا الذين األمم أھلك قد ، وجل عز ، هللا كان فإذا ، األنبياء وخاتم
 لبركة الدنيا في العقوبة منھم كثير عن رفع فإن ؟ واألخرى الدنيا في بھم هللا يفعل أن ھؤالء ظن فماذا ، ھؤالء
  ، الرحمة نبي الرسول وجود

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 .عنه هللا رضي البراء حديث من) 4043( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 .عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من) 2060( برقم صحيحه في ومسلم) 5393( برقم صحيحه في البخاري رواه) 4(

 ".الرسل: " ت في) 5(

َبُعوا َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  َكَمنْ  َربِّهِ  ِمنْ  َبيَِّنةٍ  َعلَى َكانَ  أََفَمنْ   فِيَھا اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ ) 14( أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
ةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  َطْعُمهُ  َيَتَغيَّرْ  لَمْ  لََبنٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  آَِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَھارٌ  اِرِبينَ  لَذَّ  ُمَصّفًى َعَسلٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  لِلشَّ

عَ  َحِميًما َماءً  َوُسقُوا النَّارِ  فِي َخالِدٌ  ُھوَ  َكَمنْ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َوَمْغفَِرةٌ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا ُھمْ َولَ   ) 15( أَْمَعاَءُھمْ  َفَقطَّ

 َكاُنوا َوَما ْمعَ السَّ  َيْسَتِطيُعونَ  َكاُنوا َما اْلَعَذابُ  لَُھمُ  ُيَضاَعفُ {  ، معادھم في به الكافرينعلى  يوفر العذاب فإن
 ]. 20:  ھود[ }  ُيْبِصُرونَ 

 .أظھرھم بين من أخرجوك الذين:  أي}  أَْخَرَجْتكَ  الَِّتي َقْرَيِتكَ  ِمنْ { :  وقوله

 ،)1( َحَنش عن ، أبيه عن ، سليمان بن المعتمر عن ، األعلى عبد بن محمد عن ، أبي ذكر:  حاتم أبي ابن وقال
 التفت:  قال أراه الغار إلى مكة من خرج لما وسلم عليه هللا صلى) 2( النبي أن:  عباس ابن عن ، عكرمة عن

 لم يخرجوني لم المشركين أن ولو ، إليّ  هللا بالد أحبّ  وأنت ، هللا إلى هللا بالد أحب أنت: " وقال - مكة إلى) 3(
 ، الجاھلية بُذُحول قتل أو ، قاتله غير قتل أو ، حرمه في هللا على َعَدا من األعداء فأعدى). 4" (منك أخرج
ةً  أََشدُّ  ِھيَ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ { :  وسلم عليه هللا صلى نبيه على هللا فأنزل  َفال أَْھلَْكَناُھمْ  أَْخَرَجْتكَ  الَِّتي َقْرَيِتكَ  ِمنْ  قُوَّ
 } لَُھمْ  َناِصرَ 

َبُعوا َعَملِهِ  ُسوءُ  هُ لَ  ُزيِّنَ  َكَمنْ  َربِّهِ  ِمنْ  َبيَِّنةٍ  َعلَى َكانَ  أََفَمنْ {   فِيَھا اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ ) 14( أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
ةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  َطْعُمهُ  َيَتَغيَّرْ  لَمْ  لََبنٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَھارٌ  اِرِبينَ  لَذَّ  ُمَصّفًى لٍ َعسَ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ  لِلشَّ
عَ  َحِميًما َماءً  َوُسقُوا النَّارِ  فِي َخالِدٌ  ُھوَ  َكَمنْ  َربِِّھمْ  ِمنْ  َوَمْغفَِرةٌ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َولَُھمْ   .}) 15( أَْمَعاَءُھمْ  َفَقطَّ

 من كتابه في هللا أنزل بما ، ودينه هللا أمر في ويقين بصيرة على:  أي}  َربِّهِ  ِمنْ  َبيَِّنةٍ  َعلَى َكانَ  أََفَمنْ { :  يقول
َبُعوا َعَملِهِ  ُسوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  َكَمنْ {  ، المستقيمة الفطرة من عليه هللا َجَبله وبما ، والعلم الھدى :  أي}  أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
َما َيْعلَمُ  أََفَمنْ { :  كقوله كھذا ، ھذا ليس :  وكقوله ،]  19:  الرعد[ }  أَْعَمى ُھوَ  َمنْ كَ  اْلَحقُّ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُنزلَ  أَنَّ

 ]. 20:  الحشر[ }  اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي ال{ 
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 َماءٍ  ِمنْ  أَْنَھارٌ  فِيَھا{ ) : 5( نعتھا:  أي}  اْلَجنَّةِ  َمَثلُ { :  عكرمة قال}  اْلُمتَّقُونَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ { :  قال ثم
:  الخراساني وعطاء ، والضحاك ، قتادة وقال. متغير غير يعني:  وقتادة ، والحسن ، عباس ابن قال}  آِسنٍ  َغْيرِ 
 .ريحه َتَغيَّر إذا ، الماء أَِسن:  تقول والعرب. منتن غير

 .فيه َكَدر ال الذي الصافي:  يعني}  نٍ آسِ  َغْيرِ { :  حاتم أبي ابن أورده مرفوع حديث وفي

ة بن هللا عبد عن ، األعمش عن ، َوِكيع حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  عن ،) 6( ُمرَّ
ر الجنة أنھار:  هللا عبد قال:  قال مسروق  .مسك من جبل من ُتَفجَّ

__________ 

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 1(

 ".هللا رسول أن: " ت في) 2(

 ".وداراه: " م ، ت في) 3(

 ).26/31( تفسيره في الطبري ورواه) 4(

 ".نعيمھا: " أ ، م ، ت في) 5(

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 6(

 لم: " مرفوع حديث وفي. والدسومة والحالوة البياض غاية في بل:  أي}  َطْعُمهُ  َيَتَغيَّرْ  لَمْ  لََبنٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ { 
 ".الماشية ُضُروع من يخرج

ةٍ  َخْمرٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ {  اِرِبينَ  لَذَّ  المنظر حسنة) 1] (ھي[ بل ، الدنيا كخمر والرائحة الطعم كريھة ليست:  أي}  لِلشَّ
ُعونَ يُ  ال{  ،] 47:  الصافات[ }  ُينزفُونَ  َعْنَھا ُھمْ  َوال َغْولٌ  فِيَھا ال{  ، والفعل والرائحة والطعم  َوال َعْنَھا َصدَّ
ةٍ  َبْيَضاءَ {  ،] 19:  الواقعة[ }  ُينزفُونَ  اِرِبينَ  لَذَّ  تعصرھا لم: " مرفوع حديث وفي ،] 46:  الصافات[ }  لِلشَّ
 ".بأقدامھا الرجال

 وفي ، والريح والطعم اللون وحسن ، الصفاء غاية في وھو:  أي}  ُمَصّفًى َعَسلٍ  ِمنْ  َوأَْنَھارٌ { ) 2] (وقوله[
 ".النحل بطون من يخرج لم: " مرفوع حديث

 سمعت:  قال أبيه عن ، معاوية بن حكيم عن ، الُجريري أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام) 3( وقال
 ثم ، الخمر وبحر ، العسل وبحر ، الماء وبحر ، اللبن بحر الجنة في: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".بعد منھا راألنھا تشقق

 ، الَجريري إياس بن سعيد عن ، ھارون بن يزيد عن ، َبشار بن محمد عن ،" الجنة صفة" في الترمذي ورواه
 .صحيح حسن:  وقال) 4( به

 مسلم حدثنا ، النعمان بن محمد بن هللا عبد حدثنا ، عاصم بن محمد بن أحمد حدثنا) 5( مردويه بن بكر أبو وقال
 بن هللا عبد بن بكر أبي عن ، الجوني عمران أبو حدثنا ، اإليادي قدامة أبو عبيد بن لحارثا حدثنا ، إبراھيم بن
 ثم ، َجْوَبة في عدن جنة من َتشُخبُ  األنھار ھذه: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن ، قيس

 )6" (أنھارا بعد تصدع

ر ومنه ، الجنة وأعلى الجنة أوسط فإنه ، الفردوس فاسألوه هللا سألتم إذا: " الصحيح وفي  ، الجنة أنھار ُتَفجَّ
 ).7" (الرحمن عرش وفوقه

 السكري الصفر بن هللا وعبد ، الزبيري حمزة بن إبراھيم بن مصعب حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ وقال
 عن ، عياش بن الرحمن عبد حدثني ، المغيرة بن الرحمن عبد حدثنا ، الحزامي المنذر بن إبراھيم حدثنا قاال
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 قال ، عامر بن لقيط عمه عن ، أبيه عن ، العقيلي المنتفق بن عامر بن حاجب بن هللا عبد بن األسود بن دلھم
  ، األسود أبو أيضا وحدثنيه:  دلھم

__________ 

 .أ ، ت من زيادة) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".وروى: " ت في) 3(

 ".حكيم عن به تفرد الجريري عن غريب: " وقال ، به الجريري طريق عن) 6/204( الحلية في نعيم أبو ورواه) 2571( قمبر الترمذي وسنن) 5/5( المسند) 4(

 ".مردويه ابن وروى: " ت في) 5(

 .به عبيد بن الحارث عن أسد بن معلى طريق من) 314( برقم الجنة صفة في نعيم أبو ورواه) 6(

 .عمران آل سورة من 133:  ةاآلي تفسير عند الحديث تخريج سبق) 7(

 فعالم ، هللا رسول يا:  قلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وافدا خرج عامر بنلقيط  أن لقيط بن عاصم عن
 من وأنھار ، ندامة وال صداع بھا ما) 1( خمر من وأنھار ، مصفى عسل أنھار على: " قال ؟ الجنة من نطلع
:  قلت" مطھرة وأزواج ، مثله من وخير تعلمون ما إلھك لعمر ، وفاكھة ، آسن غير وماء ، طعمه يتغير لم لبن
 الدنيا في لذاتكم مثل تلذونھن للصالحين الصالحات: " قال ؟ مصلحات أزواج فيھا لنا أو ، هللا رسول يا

 ).2" (توالد أال غير ويلذونكم،

 أخبرني ، ھارون بن يزيد عن ،) 3( يدةعب بن يعقوب حدثنا:  الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو وقال
 في تجري الجنة أنھار أن تظنون لعلكم:  قال مالك بن أنس عن ،) 4( أبيه عن ، قرة بن معاوية عن ، الجريري
 األْذَفر المسك وطينھا ، اللؤلؤ قباب حافاتھا ، األرض وجه على سائحة لتجري إنھا وهللا ، األرض في أخدود

)5.( 

 ).6( مرفوعا به ، ھارون بن يزيد عن ، حكيم بن مھدي حديث من ، َمْرُدويه ابن بكر أبو رواه وقد

:  وقوله]. 55:  الدخان[ }  آِمنِينَ  َفاِكَھةٍ  ِبُكلِّ  فِيَھا َيْدُعونَ { :  كقوله ،}  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َولَُھمْ { :  وقوله
 ]. 52:  حمنالر[ }  َزْوَجانِ  َفاِكَھةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيِھَما{

 .كله ذلك مع:  أي}  َربِِّھمْ  ِمنْ  َوَمْغفَِرةٌ { :  وقوله

 ليس ؟ النار في خالد ھو كمن الجنة من منزلتھم ذكرنا الذين أھؤالء:  أي}  النَّارِ  فِي َخالِدٌ  ُھوَ  َكَمنْ { :  وقوله
 حارا:  أي}  َحِميًما َماءً  اَوُسقُو{  ، الدركات في) 7( ھو كمن الدرجات في ھو من ليس:  أي ، كھؤالء ھؤالء

عَ { . يستطاع ال ، الحر شديد) 8(  من با عياذا ، واألحشاء األمعاء من بطونھم في ما قطع:  أي}  أَْمَعاَءُھمْ  َفَقطَّ
 .ذلك

__________ 

 ".كأس: " أ ، م ، ت في) 1(

 بن هللا وعبد الزبيري حمزة بن إبراھيم بن مصعب حدثنا: " الكبير المعجم في السند وصورة ، اختصره الحافظ كأن طويل حديث من) 19/211( الكبير المعجم) 2(
 بن الرحمن عبد حدثني ، حزام بن خالد بن هللا عبد بن المغيرة بن الرحمن عبد حدثنا ، الحزامي المنذر بن إبراھيم حدثنا:  قاال -  السكري:  وصوابه -  العسكري الصقر
 رواه آخر إسنادا ھناك أن يوھم بالواو عطف وھناك". الحديث... خرج عامر بن لقيط أن لقيط بن عاصم عن األسود بن ھمدل عن المسعودي ثم األنصاري عياش

 عبد عن الزبير بن مصعب بن حمزة بن إبراھيم طريق من) 4/13( المسند زوائد في أحمد اإلمام بن هللا عبد رواه وقد ، الطريق ھذا من إال عنده وليس ، الطبراني
 .فذكره عامر بن لقيط عمه عن أبيه عن العقيلي المنتفق بن عامر بن حاجب بن هللا عبد بن األسود بن دلھم عن عياش بن هللا عبد عن الحزامي المغيرة بن حمنالر

 ".عبيد: " م في) 3(

 ".بسنده الدنيا أبي ابن وروى: " ت في) 4(
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 ".بسنده الدنيا أبي ابن وروى: " وقال) 4/518( والترھيب الترغيب في المنذري وذكره) 5(

 .مرفوعا به مھدي بن حكيم بن مھدي عن الزھري أحمد بن محمد طريق من) 6/205( الحلية في نعيم أبو ورواه) 6(

 ".خالد ھو: " م في) 7(

 ".صار: " ت في) 8(

ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  آَِنًفا َقالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوُتوا نَ لِلَِّذي َقالُوا ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرُجوا إَِذا َحتَّى إِلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ   َعلَى هللاَّ
َبُعوا قُلُوِبِھمْ  اَعةَ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َفَھلْ ) 17( َتْقَواُھمْ  َوآََتاُھمْ  ُھًدى َزاَدُھمْ  اْھَتَدْوا َوالَِّذينَ ) 16( أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ  َتأِْتَيُھمْ  أَنْ  السَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  َفاْعلَمْ ) 18( ِذْكَراُھمْ  َجاَءْتُھمْ  إَِذا لَُھمْ  َفأَنَّى أَْشَراُطَھا َجاءَ  َفَقدْ  ةً َبْغتَ   َولِْلُمْؤِمِنينَ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ  هللاَّ
ُ  َواْلُمْؤِمَناتِ   ) 19( َوَمْثَواُكمْ  ُمَتَقلََّبُكمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  آِنًفا َقالَ  َماَذا اْلِعْلمَ  أُوُتوا لِلَِّذينَ  َقالُوا ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرُجوا إَِذا َحتَّى إِلَْيكَ  َيْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ {   َعلَى هللاَّ
َبُعوا قُلُوِبِھمْ  اَعةَ  إاِل َيْنُظُرونَ  َفَھلْ ) 17( ُھمْ َتْقَوا َوآَتاُھمْ  ُھًدى َزاَدُھمْ  اْھَتَدْوا َوالَِّذينَ ) 16( أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ  َتأِْتَيُھمْ  أَنْ  السَّ

ُ  إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ  َفاْعلَمْ ) 18( ِذْكَراُھمْ  َجاَءْتُھمْ  إَِذا لَُھمْ  َفأَنَّى أَْشَراُطَھا َجاءَ  َفَقدْ  َبْغَتةً   َولِْلُمْؤِمِنينَ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ  هللاَّ
ُ  َواْلُمْؤِمَناتِ   .}) 19( َوَمْثَواُكمْ  ُمَتَقلََّبُكمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى يجلسون كانوا حيث فھمھم وقلة بالدتھم في المنافقين عن مخبرا تعالى يقول
 َماَذا{ :  حابةالص من}  اْلِعْلمَ  أُوُتوا لِلَِّذينَ  َقالُوا{  عنده من خرجوا فإذا ، شيئا منه يفھمون وال كالمه ويستمعون

 .له يكترثون وال ،) 1( يقال ما يعقلون ال ، الساعة:  أي}  آِنًفا َقالَ 

ُ  َطَبعَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ { :  تعالى هللا قال َبُعوا قُلُوِبِھمْ  َعلَى هللاَّ  .صحيح قصد وال ، صحيح فھم فال:  أي}  أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ

 عليھا وثبتھم ، إليھا فھداھم لھا هللا وفقھم الھداية قصدوا والذين:  أي}  ُھًدى اَدُھمْ زَ  اْھَتَدْوا َوالَِّذينَ { :  قال ثم
 .رشدھم ألھمھم:  أي}  َتْقَواُھمْ  َوآَتاُھمْ {  ، منھا وزادھم

اَعةَ  إاِل َيْنُظُرونَ  َفَھلْ { :  وقوله  أمارات:  أي}  أَْشَراُطَھا َجاءَ  َفَقدْ {  ، عنھا غافلون وھم:  أي}  َبْغَتةً  َتأِْتَيُھمْ  أَنْ  السَّ
 اْقَتَرَبتِ { :  وكقوله ،]  57 ، 56:  النجم[ }  اآلِزَفةُ  أَِزَفتِ  األولَى النُُّذرِ  ِمنَ  َنِذيرٌ  َھَذا{ :  تعالى كقوله ، اقترابھا
اَعةُ  ِ  أَْمرُ  أََتى{ :  وقوله]  1:  القمر[ }  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ  اْقَتَربَ { :  وقوله ،] 1:  النحل[ }  َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال هللاَّ
 أشراط من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعثة ،]  1:  األنبياء[ }  ُمْعِرُضونَ  َغْفلَةٍ  فِي َوُھمْ  ِحَساُبُھمْ  لِلنَّاسِ 
 هللا صلوات - أخبر وقد. العالمين على الحجة به وأقام ، الدين به هللا أكمل الذي الرسل خاتم ألنه ؛ الساعة
 في مبسوط ھو كما ، قبله نبي يؤته لم بما وأوضحه ذلك عن وأبان ، وأشراطھا الساعة بأمارات - عليه وسالمه
 .موضعه

 في جاء ولھذا ؛ قال كما وھو. الساعة أشراط من وسلم عليه هللا صلى محمد بعثة:  البصري الحسن وقال
 الذي والعاقب ، قدميه على الناس ُيحَشر الذي والحاشر ، الملحمة ونبي ، التوبة نبي أنه ، السالم عليه أسمائه
 .نبي بعده ليس

 بن سھل) 3( حدثنا ، حازم أبو حدثنا ، سليمان بن فضيل حدثنا ، المقدام بن أحمد حدثنا:  البخاري) 2( وقال
 والساعة أنا بعثت: " تليھا والتي بالوسطى ، ھكذا بأصبعيه قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت:  قال سعد

 ).4" (كھاتين

 ال حيث ، القيامة جاءتھم إذا) 5( بالتذكر للكافرين فكيف:  أي}  ِذْكَراُھمْ  َجاَءْتُھمْ  إَِذا لَُھمْ  َفأَنَّى{ :  تعالى قال ثم
ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى اإلْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْوَمِئذٍ { :  تعالى كقوله ،) 6( ذلك ينفعھم   ،]  23:  الفجر[ }  الذِّ

__________ 

 ".يقول ما: " أ في) 1(
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 ".وروى: " ت في) 2(

 ".عن: " ت في) 3(

 ).4936( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".التذكير: " ت في) 5(

 ".التذكير: " ت في) 6(

ا َوَقالُوا{  َناُوشُ  لَُھمُ  َوأَنَّى ِبهِ  آَمنَّ  ]. 52:  سبأ[ }  َبِعيدٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  التَّ

ُ  إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ  مْ َفاْعلَ { :  وقوله  ولھذا ؛ ذلك بعلم آمرا كونه) 1( يتأتى وال ، هللا إال إله ال بأنه:  إخبار ھذا}  هللاَّ
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح وفي}  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ { :  بقوله عليه عطف
 َھْزلي لي اغفر اللھم. مني به أعلم أنت وما ، أمري في وإسرافي ، وجھلي خطيئتي لي فراغ اللھم: " يقول كان

 اغفر اللھم: " الصالة آخر في يقول كان أنه الصحيح وفي). 2" (عندي ذلك وكل ، وَعْمدي وَخَطئي ، وجّدي
 إال إله ال إلھي أنت ، مني به أعلم أنت وما ، أسرفت وما ، أعلنت وما أسررت وما ، أخرت وما قدمت ما لي
 أكثر اليوم في إليه وأتوب هللا أستغفر فإني ، ربكم إلى توبوا ، الناس أيھا يا: " قال أنه الصحيح وفي) 3" (أنت
 )4" (مرة سبعين من

 بن هللا عبد) 6( سمعت:  قال األحول عاصم عن شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام) 5( وقال
 هللا رسول يا لك هللا غفر:  فقلت ، طعامه من معه فأكلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت:  قال سرجس
 نظرت ثم ،}  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  لَِذْنِبكَ  َواْسَتْغفِرْ { :  وقرأ ،" ولكم ، نعم: " فقال ؟) 7( لك استغفر:  فقلت
 .الثآليل عليه الجمع كھيئة ھو فإذا - شك لذيا شعبة األيسر كتفه:  أو - األيمن كتفه ُنْغض إلى

 به ، األحول عاصم عن ، طرق من ، حاتم أبي وابن ، جرير وابن ،) 8( والنسائي ، والترمذي ، مسلم رواه
)9.( 

ز حدثنا:  يعلى أبو رواه الذي اآلخر الحديث وفي  عبد حدثنا ، مطر بن عثمان حدثنا ،) 10( عون بن ُمَحرَّ
 هللا صلى هللا رسول عن ، عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي عن ، رجاء أبي عن ، َنِصيَرة أبي عن ، الغفور
 الناس) 11( أھلكت:  قال إبليس فإن ، منھما فأكثروا ، واالستغفار هللا إال إله بال عليكم: " قال أنه وسلم عليه

 أنھم يحسبون فھم ، باألھواء أھلكتھم ذلك رأيت فلما واالستغفار ،" هللا إال إله ال" بـ وأھلكوني ، بالذنوب
 ).12" (مھتدون

 .أجسادھم في أرواحھم دامت ما أغويھم أزال ال وجاللك وعزتك:  إبليس قال: " المروي األثر وفي

__________ 

 ".ينافي وال ھو إال: " أ في) 1(

 ).6398( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).769( برقم مسلم صحيح) 3(

 ).6307( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".وروى: " ت في) 5(

 ".عن: " ت في) 6(

 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك استغفر: " أ ، م ، ت في) 7(

 ".ماجه وابن والنسائي: " ت في) 8(

 ).11496( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 22( برقم للترمذي والشمائل) 2346( برقم مسلم وصحيح) 5/82( المسند) 9(
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 .يعلى أبي مسند من والتصويب". عون بن محمد: " ھـ وفي" عوف بن محمد: " م في) 10(

 ".أھلكت إنما:  قال: " م في) 11(

 ".ضعيف وھو مطر بن عثمان فيه) : "10/207( المجمع في الھيثمي وقال ،) 1/123( يعلى أبي مسند) 12(

 )1" (استغفروني ما لھم أغفر أزال وال وجاللي وعزتي:  وجل عز هللا فقال

 .جدا كثيرة االستغفار فضل في واألحاديث

ُ { :  وقوله  الَِّذي َوُھوَ { :  كقوله ، ليلكم في ومستقركم نھاركم في تصرفكم يعلم:  أي}  َوَمْثَواُكمْ  ُمَتَقلََّبُكمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ
ِ  َعلَى إاِل األْرِض  فِي َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما{ :  وكقوله ،]  60:  األنعام[ }  ِبالنََّھارِ  َجَرْحُتمْ  َما َوَيْعلَمُ  ِباللَّْيلِ  َيَتَوفَّاُكمْ   هللاَّ
َھا َوَيْعلَمُ  ِرْزقَُھا  وھو ، جريج ابن إليه ذھب القول وھذا].  6:  ھود[ }  ُمِبينٍ  ِكَتابٍ  فِي ُكلٌّ  َوُمْسَتْوَدَعَھا ُمْسَتَقرَّ
 .اآلخرة في ومثواكم ، الدنيا في متقلبكم:  عباس ابن وعن. جرير ابن اختيار

 .قبوركم في ومثواكم ، الدنيا في متقلبكم:  السدي وقال

 .أعلم وهللا ، وأظھر أولى واألول

__________ 

 .عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي حديث من) 3/29( مسنده في أحمد رواه) 1(

لَتْ  لَْواَل  آََمُنوا الَِّذينَ  َوَيقُولُ   َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َرأَْيتَ  اْلقَِتالُ  فِيَھا َوُذِكرَ  ُمْحَكَمةٌ  ُسوَرةٌ  أُْنِزلَتْ  َفإَِذا ُسوَرةٌ  ُنزِّ
 َصَدقُوا َفلَوْ  اأْلَْمرُ  َعَزمَ  َفإَِذا َمْعُروفٌ  َوَقْولٌ  َطاَعةٌ ) 20( لَُھمْ  َفأَْولَى اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  اْلَمْغِشيِّ  َنَظرَ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ 

 َ ُعوا اأْلَْرِض  فِي ُتْفِسُدوا أَنْ  َتَولَّْيُتمْ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  َفَھلْ ) 21( لَُھمْ  ًراَخيْ  لََكانَ  هللاَّ  لََعَنُھمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ ) 22( أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ
 ُ ُھمْ  هللاَّ  ) 23( أَْبَصاَرُھمْ  َوأَْعَمى َفأََصمَّ

 َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َرأَْيتَ  اْلقَِتالُ  فِيَھا َوُذِكرَ  ُمْحَكَمةٌ  ُسوَرةٌ  أُنزَلتْ  اَفإِذَ  ُسوَرةٌ  نزلَتْ  لَْوال آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيقُولُ { 
 َصَدقُوا َفلَوْ  األْمرُ  َعَزمَ  َفإَِذا َمْعُروفٌ  َوَقْولٌ  َطاَعةٌ ) 20( لَُھمْ  َفأَْولَى اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  اْلَمْغِشيِّ  َنَظرَ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ 

 َ ُعوا األْرِض  فِي ُتْفِسُدوا أَنْ  َتَولَّْيُتمْ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  َفَھلْ ) 21( لَُھمْ  َخْيًرا لََكانَ  هللاَّ  لََعَنُھمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ ) 22( أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ
 ُ ُھمْ  هللاَّ  .}) 23( أَْبَصاَرُھمْ  َوأَْعَمى َفأََصمَّ

 عنه نكل به وأمر ،) 1( وجل عز ، هللا فرضه فلما ، الجھاد شرعية تمنوا أنھم المؤمنين عن مخبرا تعالى يقول
الةَ  َوأَقِيُموا أَْيِدَيُكمْ  ُكفُّوا لَُھمْ  قِيلَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  تعالى كقوله ، الناس من كثير َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ا الزَّ  ُكِتبَ  َفلَمَّ

َنا َوَقالُوا َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ  هللاَِّ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َيْخَشْونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا اْلقَِتالُ  َعلَْيِھمُ  ْرَتَنا لَْوال اْلقَِتالَ  َعلَْيَنا َكَتْبتَ  لِمَ  َربَّ  أَخَّ
ْنَيا َمَتاعُ  قُلْ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى  ].77:  ءالنسا[}  َفِتيال ُتْظلَُمونَ  َوال اتََّقى لَِمنِ  َخْيرٌ  َواآلِخَرةُ  َقلِيلٌ  الدُّ

 أُنزلَتْ  َفإَِذا{ :  قال ولھذا ؛ القتال ُحْكم على مشتملة:  أي}  ُسوَرةٌ  نزلَتْ  لَْوال آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيقُولُ { :  ھنا ھا وقال
:  أي}  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  ْلَمْغِشيِّ ا َنَظرَ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َرأَْيتَ  اْلقَِتالُ  فِيَھا َوُذِكرَ  ُمْحَكَمةٌ  ُسوَرةٌ 
:  أي}  َمْعُروفٌ  َوَقْولٌ  َطاَعةٌ  لَُھمْ  َفأَْولَى{ :  لھم مشجعا قال ثم. األعداء لقاء من وجبنھم ورعبھم فزعھم من

 وحضر ، الحال جد:  أي}  األْمرُ  َعَزمَ  َفإَِذا{  ، الراھنة الحالة في:  أي ، ويطيعوا يسمعوا أن بھم األولى وكان
َ  َصَدقُوا َفلَوْ {  ، القتال  } لَُھمْ  َخْيًرا لََكانَ {  ، النية له أخلصوا:  أي}  هللاَّ

ُعوا األْرِض  فِي ُتْفِسُدوا أَنْ {  ، عنه ونكلتم الجھاد عن:  أي}  َتَولَّْيُتمْ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  َفَھلْ { :  وقوله  } أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ

__________ 

 ".تعالى هللا: " ت في) 1(
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 أُولَِئكَ { :  قال ولھذا ؛ األرحام وتقطعون الدماء تسفكون ، الجھالء الجاھلية من فيه كنتم ما إلى تعودوا:  أي
ُ  لََعَنُھمُ  الَِّذينَ  ُھمْ  هللاَّ  األرحام قطع وعن ، عموما األرض في اإلفساد عن نھي وھذا}  أَْبَصاَرُھمْ  َوأَْعَمى َفأََصمَّ

 في األقارب إلى اإلحسان وھو ، األرحام وصلة األرض في باإلصالح تعالى) 1] (هللا[ مرأ قد بل ، خصوصا
 عليه هللا صلى هللا رسول عن بذلك والحسان الصحاح األحاديث وردت وقد. األموال وبذل واألفعال المقال
 .كثيرة ووجوه ، عديدة طرق من وسلم،

 ،) 2( يسار بن سعيد عن ، ُمَزّرد أبي بن معاوية حدثني ، مانسلي حدثنا ، َمْخلَد بن خالد حدثنا:  البخاري قال
 بحقو فأخذت الرحم قامت منه فرغ فلما ، الخلق هللا خلق: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن

 كوصل من أصل أن ترضين أال:  فقال. القطيعة من بك العائذ مقام ھذا:  فقالت! مه:  فقال ، وجل عز الرحمن
 أَنْ  َتَولَّْيُتمْ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  َفَھلْ { :  شئتم إن اقرؤوا:  ھريرة أبو قال). 3( فذاك:  قال. بلى:  قالت ؟ قطعك من وأقطع
ُعوا األْرِض  فِي ُتْفِسُدوا  ).4(}  أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. به ، مزرد أبي بن معاوية عن ، آخرين طريقين من البخاري رواه ثم
ُعوا األْرِض  فِي ُتْفِسُدوا أَنْ  َتَولَّْيُتمْ  إِنْ  َعَسْيُتمْ  َفَھلْ { :  شئتم إن اقرؤوا"  من مسلم ورواه) 5(}  أَْرَحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ

 ).6( به ، مزرد أبي بن معاوية حديث

:  قال بكرة أبي عن ، أبيه عن ، جوشن بن الرحمن عبد بن عيينة أخبرنا إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام) 7( وقال
 لصاحبه يدخر ما مع ، الدنيا في عقوبته هللا يعجل أن أحرى ذنب من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 ".الرحم وقطيعة البغي من ، اآلخرة في

 حديث ھذا:  ترمذيال وقال). 8( به - ُعلَية ابن ھو -  إسماعيل حديث من ، ماجه وابن والترمذي داود أبو رواه
 .صحيح

 المخزومي، عباد بن محمد حدثنا ، المرئي محمد أبو ميمون حدثنا ، بكر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام) 9( وقال
 فليصل ، الرزق في والزيادة ، األجل في النِّساء سره من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، ثوبان عن

 .الصحيح في شاھد لهو ، أحمد به تفرد). 10" (رحمه

__________ 

 .أ ، م ، ت من زيادة) 1(

 ".بسنده البخاري فروى: " ت في) 2(

 ".لك فذلك: " أ في) 3(

 ).4830( برقم البخاري صحيح) 4(

 .يسار بن وسعيد معاوية بين الحباب أبو زاد لكن) 4832 ، 4831( برقم البخاري صحيح) 5(

 .به يسار بن سعيد عن الحباب أبي عمه عن مزرد أبي بن اويةمع طريق من) 2554( برقم مسلم صحيح) 6(

 ".وروى: " ت في) 7(

 ).4211( برقم ماجه ابن وسنن) 2511( برقم الترمذي وسنن) 4902( برقم داود أبي وسنن) 5/38( المسند) 8(

 ".وروى: " ت في) 9(

 في البخاري رواه". رحمه فليصل أثره في ينسأ أو ، رزقه عليه يبسط أن سره من: " مرفوعا عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث وشاھده) 5/279( المسند) 10(
 .لمسلم واللفظ) 2557( برقم صحيحه في ومسلم) 5986( برقم صحيحه

 عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو عن ، أرطاة بن حجاج حدثنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أيضا أحمد) 1( وقال
 أصل ، أرحام ذوي لي إن هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء:  قال جده



193 

 

 بالفضل ُجدْ  ولكن ، جميعا تتركون إذن ال: " قال ؟ أفأكافئھم ، ويسيئون وأحسن ، ويظلمون وأعفو ، ويقطعون
 ).2" (ذلك على كنت ما ، وجل عز ، هللا من ظھير معك يزال لن فإنه ؛ وصلھم

 .آخر وجه من) 3( شاھد وله ، الوجه ھذا من به تفرد

 هللا رسول قال:  قال) 4( عمرو بن هللا عبد عن ، مجاھد عن ، فِْطر حدثنا ، َيْعلَى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 قطعت إذا الذي الواصل ولكن ، بالمكافئ الواصل وليس ، بالعرش معلقة الرحم إن: " وسلم عليه هللا صلى
 ).6() 5( البخاري رواه ،" وصلھا رحمه

 عمرو بن هللا عبد عن ، الثقفي ثمامة أبي عن ، قتادة أخبرنا ، سلمة بن حماد حدثنا ، بھز حدثنا:  أحمد وقال
 بلسان تتكلم ، المغزل كحجنة ُحْجَنة لھا القيامة يوم الرحم توضع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال
 ).7" (قطعھا من وتقطع وصلھا من فتصل ، ُذَلق ُطلَق

 النبي به يبلغ - عمرو بن هللا عبد عن ، قابوس أبي عن ، عمرو حدثنا ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام) 8( وقال
 ، السماء أھل يرحمكم) 9( األرض أھل ارحموا ، الرحمن يرحمھم الراحمون: " قال - وسلم عليه هللا صلى
 ".بتته قطعھا ومن ، وصلته وصلھا من ، الرحمن من ُشْجَنة والرحم

 ھو وھذا). 11( به ، دينار بن عمرو عن ، عيينة بن سفيان حديث من ، والترمذي) 10( داود أبو رواه وقد
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال ،) 12( األولية بتسلسل يروي الذي

ْسَتوائي ھشام حدثنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال  بن إبراھيم عن ، كثير أبي بن يحيى عن ، الدَّ
:  الرحمن عبد له فقال ، مريض وھو عوف بن الرحمن عبد على دخل أنه:  حدثه أباه أن ؛ قارظ بن هللا عبد

 وشققت الرحم خلقت ، الرحمن أنا:  وجل عز هللا قال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ، َرحمٌ  وصلتك
 ".أبته يبتھا من:  قال أو -  فأبته أقطعه يقطعھا ومن ، أصله يصلھا فمن ، اسمي من لھا

  - الرداد عن ، سلمة أبي عن ، الزھري حديث من أيضا أحمد ورواه). 13( الوجه ھذا من به تفرد

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 ).2/181( المسند) 2(

 ".شواھد: " أ في) 3(

 ".عمر ابن عن: " ت في) 4(

 ".به انفرد: " ت في) 5(

 ).5991( برقم لبخاريا وصحيح) 2/163( المسند) 6(

 ".حبان ابن وثقه ، الثقفي ثمامة أبي غير الصحيح رجال أحمد رجال) : "8/150( المجمع في الھيثمي قال) 2/189( المسند) 7(

 ".رواه: " ت في) 8(

 ".األرض في من ارحموا: " أ في) 9(

 ".داود وأبو أحمد رواه وقد: " ت في) 10(

 ).1924( برقم الترمذي وسنن) 4941( برقم دداو أبي وسنن) 2/160( المسند) 11(

 .التدقيق عند كتحقق غير المسلسل فشرط ھذا وعلى ، سفيان فوق فيما تنقطع األولية أن إال ، سمع ما بأول مسلسال باإلجازة الحديث ھذا وأروي) 12(

 ).1/191( المسند) 13(



194 

 

وا الَِّذينَ  إِنَّ ) 24( الَُھاأَْقفَ  قُلُوبٍ  َعلَى أَمْ  اْلقُْرآَنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفاَل   اْلُھَدى لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْدَباِرِھمْ  َعلَى اْرَتدُّ
ْيَطانُ  لَ  الشَّ ُھمْ  َذلِكَ ) 25( لَُھمْ  َوأَْملَى َلُھمْ  َسوَّ لَ  َما َكِرُھوا لِلَِّذينَ  َقالُوا ِبأَنَّ ُ  َنزَّ ُ  اأْلَْمرِ  َبْعِض  فِي َسُنِطيُعُكمْ  هللاَّ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ
ُھمُ  َذلِكَ ) 27( َوأَْدَباَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  َيْضِرُبونَ  اْلَماَلِئَكةُ  َتَوفَّْتُھمُ  إَِذا َفَكْيفَ ) 26( إِْسَراَرُھمْ  َبُعوا ِبأَنَّ َ  أَْسَخطَ  َما اتَّ  هللاَّ
 ) 28( أَْعَمالَُھمْ  َفأَْحَبطَ  ِرْضَواَنهُ  َوَكِرُھوا

 عن ، سلمة أبي رواية من ، والترمذي داود أبو ورواه). 1( به ، عوف بن حمنالر عبد عن - الرّداد أبي أو
 .كثيرة ھذا في واألحاديث). 2( أبيه

 عن ، يونس بن عيسى حدثنا ، الموصلي عمار بن محمد حدثنا ، العزيز عبد بن علي حدثنا:  الطبراني وقال
:  قال) 4( سلمان عن ، البصري عمر أبي عن ، الفَُرافَِصة بن الحجاج عن ،) 3( عالثة بن هللا عبد بن محمد
" اختلف منھا تناكر وما ،/ ائتلف منھا َتعارف فما ، مجندة جنود األرواح: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

)5.( 

 وتباغضت ، األلسنة وائتلفت ، العمل وخزن ، القول ظھر إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال وبه
 ).6" (أبصارھم وأعمى فأصمھم هللا لعنھم ذلك فعند ، رحمه رحم ذي كل طعوق القلوب،

وا الَِّذينَ  إِنَّ ) 24( أَْقَفالَُھا قُلُوبٍ  َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{   اْلُھَدى لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  أَْدَباِرِھمْ  َعلَى اْرَتدُّ
ْيَطانُ  لَ  الشَّ ُھمْ  َذلِكَ ) 25( لَُھمْ  َوأَْملَى َلُھمْ  َسوَّ ُ  نزلَ  َما َكِرُھوا لِلَِّذينَ  َقالُوا ِبأَنَّ ُ  األْمرِ  َبْعِض  فِي َسُنِطيُعُكمْ  هللاَّ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ
َ  َذلِكَ ) 27( َوأَْدَباَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  َيْضِرُبونَ  اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّْتُھمُ  إَِذا َفَكْيفَ ) 26( إِْسَراَرُھمْ  ُھمُ ِبأ َبُعوا نَّ َ  أَْسَخطَ  َما اتَّ  هللاَّ
 .}) 28( أَْعَمالَُھمْ  َفأَْحَبطَ  ِرْضَواَنهُ  َوَكِرُھوا

 قُلُوبٍ  َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{ :  فقال ، عنه اإلعراض عن وناھيا ، وتفھمه القرآن بتدبر آمًرا تعالى يقول
 .معانيه من شيء إليھا يخلص ال ُمْطَبَقة فھي ، لھاأقفا قلوب على بل:  أي}  أَْقَفالَُھا

 بن ھشام حدثنا ، زيد بن حماد) 7( حدثنا:  قال سعيد حدثنا:  قال يزيد حدثنا:  قال ، بشر حدثنا:  جرير ابن قال
 ،}  أَْقَفالَُھا قُلُوبٍ  لَىعَ  أَمْ  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  أََفال{ :  يوما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال:  قال أبيه عن ، عروة
 في الشاب زال فما. يفرجھا أو يفتحھا وجل عز هللا يكون حتى أقفالھا) 8( عليھا بل:  اليمن أھل من شاب فقال
 ).9( به فاستعان ، ولي حتى ، عنه هللا رضي ، عمر نفس

وا الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى قال ثم  لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ {  ، الكفر إلى ورجعوا اإليمان قوافار:  أي}  أَْدَباِرِھمْ  َعلَى اْرَتدُّ
ْيَطانُ  اْلُھَدى لَ  الشَّ  ، وخدعھم غرھم:  أي}  لَُھمْ  َوأَْملَى{  ، وحسنه ذلك لھم زين:  أي}  لَُھمْ  َسوَّ

__________ 

 يعني -  محمد قال ، عوف ابن الرحمن عبد عن الليثي رداد عن سلمة أبي نع الحديث ھذا الزھري عن معمر روى: " السنن في الترمذي وقال) 1/194( المسند) 1(
 .السنن في اآلتية الرواية والصحيح" خطأ معمر حديث:  -  البخاري

 ).1907( برقم الترمذي وسنن) 1624( برقم داود أبي سنن) 2(

 .الكبير المعجم من والتصويب" يونس بن الحجاج: " ھـ في) 3(

 .الكبير المعجم من والتصويب" سليمان: " ھـ في) 4(

 ).2/295( المسند في أحمد رواه ھريرة أبي حديث من شاھد وله". أعرفھم لم جماعة فيه) : "7/287( المجمع في الھيثمي وقال) 6/263( الكبير المعجم) 5(

 .قبله كالذي عليه والكالم) 6/263( الكبير المعجم) 6(

 ".ابن: " م ، ت في) 7(

 ".قلوب على لب: " م تن في) 8(

 ).26/37( الطبري تفسير) 9(



195 

 

ُ  ُيْخِرجَ  لَنْ  أَنْ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ   ) 29( أَْضَغاَنُھمْ  هللاَّ

ُ  نزلَ  َما َكِرُھوا لِلَِّذينَ  َقالُوا ِبأَنَُّھمْ  َذلِكَ {   على الباطن في وناصحوھم مالئوھم:  أي}  األْمرِ  َبْعِض  فِي َسُنِطيُعُكمْ  هللاَّ
ُ { :  وجل عز هللا قال ولھذا ؛ يبطنون ما خالف يظھرون المنافقين شأن وھذا ، الباطل :  أي}  إِْسَراَرُھمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

ُ { :  كقوله ، به وعالم عليه مطلع هللا ، يخفون وما يسرون ما) 1] (يعلم[  ].81:  النساء[ }  ُيَبيُِّتونَ  َما َيْكُتبُ  َوهللاَّ

 لقبض المالئكة جاءتھم إذا حالھم كيف:  أي}  َوأَْدَباَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  َيْضِرُبونَ  اْلَمالِئَكةُ  َتَوفَّْتُھمُ  إَِذا َفَكْيفَ { :  الق ثم
 َولَوْ { :  قال كما ، والضرب والقھر بالعنف المالئكة واستخرجتھا ، أجسادھم في األرواح وتعصت أرواحھم

 َتَرى َولَوْ { :  وقال ،]  50:  األنفال[  اآلية}  َوأَْدَباَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  َيْضِرُبونَ  اْلَمالِئَكةُ  َكَفُروا ينَ الَّذِ  َيَتَوفَّى إِذْ  َتَرى
الُِمونَ  إِذِ   َعَذابَ  نَ ُتْجَزوْ  اْلَيْومَ  أَْنفَُسُكمُ  أَْخِرُجوا{  بالضرب:  أي}  أَْيِديِھمْ  َباِسُطوا َواْلَمالِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  فِي الظَّ

:  ھنا ھا قال ولھذا ؛]  93:  األنعام[ }  َتْسَتْكبُِرونَ  آَياِتهِ  َعنْ  َوُكْنُتمْ  اْلَحقِّ  َغْيرَ  هللاَِّ  َعلَى َتقُولُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما اْلُھونِ 
ُھمُ  َذلِكَ { َبُعوا ِبأَنَّ َ  أَْسَخطَ  َما اتَّ  } أَْعَمالَُھمْ  َفأَْحَبطَ  ِرْضَواَنهُ  َوَكِرُھوا هللاَّ

ُ  ُيْخِرجَ  لَنْ  أَنْ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ {   }) 29( أَْضَغاَنُھمْ  هللاَّ

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

ُ  اْلَقْولِ  لَْحنِ  فِي َولََتْعِرَفنَُّھمْ  بِِسيَماُھمْ  َفلََعَرْفَتُھمْ  أَلََرْيَناَكُھمْ  َنَشاءُ  َولَوْ  ُكمْ ) 30( ُكمْ أَْعَمالَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ  َنْعلَمَ  َحتَّى َولََنْبلَُونَّ
اِبِرينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِھِدينَ   ) 31( أَْخَباَرُكمْ  َوَنْبلُوَ  َوالصَّ

ُ  اْلَقْولِ  لَْحنِ  فِي َولََتْعِرَفنَُّھمْ  بِِسيَماُھمْ  َفلََعَرْفَتُھمْ  ألَرْيَناَكُھمْ  َنَشاءُ  َولَوْ {  ُكمْ ) 30( أَْعَمالَُكمْ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ  َنْعلَمَ  َحتَّى َولََنْبلَُونَّ
اِبِرينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِھِدينَ   .}) 31( أَْخَباَرُكمْ  َوَنْبلُوَ  َوالصَّ

ُ  ُيْخِرجَ  لَنْ  أَنْ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ { :  تعالى يقول  ال هللا أن المنافقون) 1( اعتقد:  أي}  أَْضَغاَنُھمْ  هللاَّ
 في تعالى أنزل وقد ، البصائر ذوو) 2( يفھمھم حتى ويجليه أمرھم سيوضح بل ؟ المؤمنين لعباده أمرھم شفيك
 تسمى كانت إنما ولھذا ؛ نفاقھم على الدالة األفعال من يعتمدونه وما فضائحھم فيھا فبين ،" براءة" سورة ذلك

 .بنصره والقائمين وأھله لإلسالم لحقدوا الحسد من النفوس في ما وھو ، ضغن جمع:  واألضغان. الفاضحة

 فعرفتھم ، أشخاصھم ألريناك محمد يا نشاء ولو:  تعالى يقول}  ِبِسيَماُھمْ  َفلََعَرْفَتُھمْ  ألَرْيَناَكُھمْ  َنَشاءُ  َولَوْ { :  وقوله
 اھرظ على لألمور وحمال ، خلقه على منه سترا المنافقين جميع في ذلك تعالى يفعل لم ولكن ، عيانا) 3(

 على الدال كالمھم من يبدو فيما:  أي}  اْلَقْولِ  لَْحنِ  فِي َولََتْعِرَفنَُّھمْ {  ، عالمھا إلى السرائر ورد ، السالمة
 أمير قال كما ، القول لحن من المراد وھو ، وفحواه كالمه بمعاني ھو الحزبين أي من المتكلم يفھم ، مقاصدھم
 وفلتات ، وجھه صفحات على هللا أبداھا إال سريرة أحد أسر ما:  هعن هللا رضي ، عفان بن عثمان المؤمنين
 :  الحديث وفي. لسانه

__________ 

 ".أيعتقد: " م في) 1(

 ".يفھمه: " أ في) 2(

 ".تعرفھم: " ت في) 3(

وا َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ  ُسولَ  َوَشاقُّوا هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ وا لَنْ  اْلُھَدى لَُھمُ  نَ َتَبيَّ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الرَّ َ  َيُضرُّ  َوَسُيْحِبطُ  َشْيًئا هللاَّ
َھا َيا) 32( أَْعَمالَُھمْ  َ  أَِطيُعوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ وا َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ ) 33( أَْعَماَلُكمْ  ُتْبِطلُوا َواَل  الرَّ  َوَصدُّ

ِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُ  َيْغفِرَ  َفلَنْ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  ُتواَما ُثمَّ  هللاَّ ْلمِ  إَِلى َوَتْدُعوا َتِھُنوا َفاَل ) 34( لَُھمْ  هللاَّ ُ  اأْلَْعلَْونَ  َوأَْنُتمُ  السَّ  َمَعُكمْ  َوهللاَّ
 ) 35( أَْعَمالَُكمْ  َيِتَرُكمْ  َولَنْ 
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ا وإن ، فخير خيرا إن ، جلبابھاهللا  كساه إال سريرة أحد أسر ما"  على به يستدل ما ذكرنا وقد. )1" (فشر شّرً
. ھنا ھا إعادته عن أغنى بما ،" البخاري شرح" أول في) 2( واالعتقاد العمل نفاق على وتكلمنا ، الرجل نفاق
 :  أحمد اإلمام قال. المنافقين من جماعة تعيين الحديث في ورد وقد

 ، عمرو بن عقبة مسعود أبي عن ، أبيه عن ، عياض بن عياض عن ، سلمة عن ، سفيان حدثنا ، وكيع حدثنا
) 3( منكم إن: " قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد خطبة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا:  قال ، عنه هللا رضي
 ثم رجال وثالثين ستة سمى حتى". فالن يا قم ، فالن يا قم ، فالن يا قم: " قال ثم". فليقم سميت فمن ، منافقين
 ما:  فقال ، يعرفه كان قد مقنع سمى ممن برجل عمر فمر:  قال". هللا فاتقوا -) 4( منكم:  أو - فيكم إن: " قال
 ).5( اليوم سائر لك بعًدا:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال بما فحدثه ؟ لك

ُكمْ { :  وقوله اِبِرينَ  ِمْنُكمْ  َجاِھِدينَ اْلمُ  َنْعلَمَ  َحتَّى{  ، والنواھي باألوامر ولنختبرنكم:  أي}  َولََنْبلَُونَّ  َوَنْبلُوَ  َوالصَّ
 ؛ وقوعه نعلم حتى:  فالمراد ، ريب وال شك سيكون أنه كائن ھو بما تعالى هللا علم تقدم في وليس. } أَْخَباَرُكمْ 
 .لنرى:  أي ، لنعلم إال:  ھذا مثل في عباس ابن يقول ولھذا

وا َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ {  ُسولَ  َوَشاقُّوا هللاَِّ  يلِ َسبِ  َعنْ  َوَصدُّ وا لَنْ  اْلُھَدى لَُھمُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الرَّ َ  َيُضرُّ  َوَسُيْحبِطُ  َشْيًئا هللاَّ
َھا َيا) 32( أَْعَمالَُھمْ  َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ وا َكَفُروا ِذينَ الَّ  إِنَّ ) 33( أَْعَماَلُكمْ  ُتْبِطلُوا َوال الرَّ  َوَصدُّ

ِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُ  َيْغفِرَ  َفلَنْ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  َماُتوا ُثمَّ  هللاَّ ْلمِ  إَِلى َوَتْدُعوا َتِھُنوا َفال) 34( لَُھمْ  هللاَّ ُ  األْعلَْونَ  َوأَْنُتمُ  السَّ  َمَعُكمْ  َوهللاَّ
 .}) 35( أَْعَمالَُكمْ  َيِتَرُكمْ  َولَنْ 

 له تبين ما بعد من اإليمان عن وارتد ، وشاقه الرسول وخالف ، هللا سبيل عن صدو كفر عمن تعالى يخبر
 سالف على يثيبه فال عمله هللا وسيحبط ، معادھا يوم ويخسرھا نفسه يضر وإنما ، شيًئا هللا يضر لن أنه:  الھدى
 يذھبن الحسنات أن كما ، بالكلية ويمحقه يحبطه بل ، خير من بعوضة مثقال بردته عقبه الذي عمله من تقدم ما

 .السيئات

 جعفر أبو حدثنا ، وكيع حدثنا ، قدامة أبو حدثنا:  الصالة كتاب في المروزي نصر بن محمد اإلمام قال وقد
 يظنون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان) 6: ( قال العالية أبي عن ، أنس بن الربيع عن ، الرازي

َ  أَِطيُعوا{ :  فنزلت ، عمل الشرك مع ينفع ال كما ، ذنب" هللا إال إله ال" مع يضر ال أنه ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ  َوال الرَّ
 .العمل الذنب يبطل أن فخافوا k}  أَْعَمالَُكمْ  ُتْبِطلُوا

__________ 

 .الفتح سورة من 29:  اآلية تفسير عند الحديث ھذا تخريج سيأتي) 1(

 ".اديواالعتق العملي النفاق: " أ في) 2(

 ".فيكم: " ت في) 3(

 ".ومنكم: " ت في) 4(

 ".ترجمھما من أر ولم أبيه عن عياض أبي بن عياض فيه) : "1/112( المجمع في الھيثمي قال) 5/273( المسند) 5(

 ".بإسناده أحمد اإلمام روى: " ت في) 6(

َما ْنَيا اْلَحَياةُ  إِنَّ  َفُيْحفُِكمْ  َيْسأَْلُكُموَھا إِنْ ) 36( أَْمَوالَُكمْ  َيْسأَْلُكمْ  َواَل  أُُجوَرُكمْ  ُيْؤِتُكمْ  قُواَوَتتَّ  ُتْؤِمُنوا َوإِنْ  َولَْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ
 َيْبَخلُ  َماَفإِنَّ  َيْبَخلْ  َوَمنْ  َيْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُكمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي لُِتْنفِقُوا ُتْدَعْونَ  َھُؤاَلءِ  أَْنُتمْ  َھا) 37( أَْضَغاَنُكمْ  َوُيْخِرجْ  َتْبَخلُوا

ُ  َنْفِسهِ  َعنْ   ) 38( أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا اَل  ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا َوإِنْ  اْلفَُقَراءُ  َوأَْنُتمُ  اْلَغِنيُّ  َوهللاَّ

 ابن عن ، نافع عن ، حيان بن مقاتل عن ، معروف بن بكير أخبرني:  المبارك بن هللا عبد طريق من روي ثم
 ، مقبول إال الحسنات من شيء ليس أنه نرى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب معشر كنا:  قال عمر
َ  أَِطيُعوا{ :  نزلت حتى ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ :  فقلنا ؟ أعمالنا يبطل الذي ھذا ما:  فقلنا ،}  أَْعَمالَُكمْ  ُتْبِطلُوا َوال الرَّ
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َ  إِنَّ { :  نزلت حتى ، والفواحش الموجبات الكبائر }  َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  ِبهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ
 ونرجو ، والفواحش الكبائر أصاب من على نخاف فكنا ، ذلك في القول عن كففنا نزلت فلما ،]  48:  النساء[

 ).1( يصيبھا لم لمن

 االرتداد عن ونھاھم ، واآلخرة الدنيا في سعادتھم ھي التي رسوله وطاعة بطاعته المؤمنين عباده تعالى أمر ثم
 َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { :  بعدھا قال ولھذا ؛ بالردة:  أي}  أَْعَمالَُكمْ  ُتْبِطلُوا َوال{ :  قال ولھذا ؛ لألعمال مبطل ھو الذي

وا ُ  َيْغفِرَ  َفلَنْ  ُكفَّارٌ  َوُھمْ  َماُتوا ُثمَّ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّ َ  إِنَّ {  كقوله ،}  لَُھمْ  هللاَّ  ُدونَ  َما َوَيْغفِرُ  بِهِ  ُيْشَركَ  أَنْ  َيْغفِرُ  ال هللاَّ
 .اآلية}  َيَشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ 

ْلمِ  إِلَى َوَتْدُعوا{  ، األعداء عن تضعفوا ال:  أي}  َتِھُنوا َفال{ :  المؤمنين لعباده قال ثم  المھادنة:  أي}  السَّ
 َتِھُنوا َفال{ :  قال ولھذا ؛ وُعَدِدُكمْ  َعَدِدكم وكثرة قوتكم حال في الكفار وبين بينكم القتال ووضع ، والمسالمة
ْلمِ  إِلَى َوَتْدُعوا ) 2( وكثرة قوة فيھم الكفار كان إذا فأما ، عدوكم على علوكم حال في:  أي}  األْعلَْونَ  َوأَْنُتمُ  السَّ
 رسول فعل كما ، ذلك يفعل أن فله ، مصلحة والمھادنة المعاھدة في اإلمام ورأى ، ينالمسلم جميع إلى بالنسبة

 عشر وبينه بينھم الحرب ووضع الصلح إلى ودعوه ، مكة عن قريش كفار صده حين وسلم عليه هللا صلى هللا
 .ذلك إلى فأجابھم ، سنين

ُ { :  وقوله  ولن:  أي}  أَْعَمالَُكمْ  َيِتَرُكمْ  َولَنْ {  ، األعداء على والظفر بالنصر عظيمة بشارة فيه}  َمَعُكمْ  َوهللاَّ
 .شيئا منھا ينقصكم وال ثوابھا يوفيكم بل ، إياھا ويسلبكم ويبطلھا يحبطھا

َما{  ْنَيا اْلَحَياةُ  إِنَّ قُوا ُتْؤِمُنوا َوإِنْ  َوَلْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ  َفُيْحفُِكمْ  َيْسأَْلُكُموَھا إِنْ ) 36( اَلُكمْ أَْموَ  َيْسأَْلُكمْ  َوال أُُجوَرُكمْ  ُيْؤِتُكمْ  َوَتتَّ
َما َيْبَخلْ  َوَمنْ  َيْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُكمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي لُِتْنفِقُوا ُتْدَعْونَ  َھُؤالءِ  أَْنُتمْ  َھا) 37( أَْضَغاَنُكمْ  َوُيْخِرجْ  َتْبَخلُوا  َيْبَخلُ  َفإِنَّ

ُ  َنْفِسهِ  َعنْ   .}) 38( أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا ال ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا َوإِنْ  اْلفَُقَراءُ  ُتمُ َوأَنْ  اْلَغِنيُّ  َوهللاَّ

َما{ :  لشأنھا وتھوينا الدنيا ألمر تحقيًرا تعالى يقول ْنَيا اْلَحَياةُ  إِنَّ  منھا كان ما إال ذلك حاصلھا:  أي}  َولَْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ
قُوا ُتْؤِمُنوا َوإِنْ { :  قال ولھذا ؛ وجل عز   يطلب ال عنكم غني ھو:  أي}  أَْمَوالَُكمْ  َيْسأَْلُكمْ  َوال أُُجوَرُكمْ  ُيْؤِتُكمْ  َوَتتَّ
 ويرجع ، عليكم ذلك نفع ليعود ، الفقراء إلخوانكم مواساة األموال من الصدقات عليكم فرض وإنما ، شيئا منكم
 .إليكم ثوابه

__________ 

 ).699 ، 698( برقم للمروزي الصالة قدر عظيمت) 1(

 ".كثيرة فئة: " ت في) 2(

 } أَْضَغاَنُكمْ  َوُيْخِرجْ { :  تبخلوا) 1( يحرجكم:  أي}  َتْبَخلُوا َفُيْحفُِكمْ  َيْسأَْلُكُموَھا إِنْ { :  قال ثم

 يصرف وال ، محبوب لمالا فإن قتادة وصدق". األضغان إخراج األموال إخراج في أن هللا علم قد: " قتادة قال
 .منه الشخص إلى أحب ھو فيما إال

 َفإِنََّما َيْبَخلْ  َوَمنْ {  ذلك إلى يجيب ال:  أي}  َيْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُكمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي لُِتْنفِقُوا ُتْدَعْونَ  َھُؤالءِ  َھاأَْنُتمْ { :  وقوله
ُ {  ، عليه ذلك وبال يعود وإنما ، راألج من نفسه نقص إنما:  أي}  َنْفِسهِ  َعنْ  َيْبَخلُ   ما كل عن:  أي}  اْلَغِنيُّ  َوهللاَّ
 له الزم وصف بالغنى فوصفه. إليه بالذات:  أي}  اْلفَُقَراءُ  َوأَْنُتمُ { :  قال ولھذا ؛ دائما إليه فقير شيء وكل ، سواه
 .عنه ينفكون ال) 2] (أي[ ، لھم الزم وصف بالفقر الخلق ووصف ،

:  أي}  أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا ال ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ { ) 3( شرعه واتباع طاعته عن:  أي}  َتَتَولَّْوا إِنْ وَ { :  وقوله
 .وألوامره له مطيعين سامعين يكونون ولكن
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 ، خالد نب مسلم أخبرني ، وھب ابن حدثنا ، األعلى عبد بن يونس حدثنا:  جرير وابن ، حاتم أبي ابن) 4( وقال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) 5] (عنه هللا رضي[ ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، الرحمن عبد بن العالء عن
 إن الذين ھؤالء من هللا رسول يا:  قالوا ،}  أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا ال ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا َوإِنْ { :  اآلية ھذه تال
 ولو ، وقومه ھذا: " قال ثم الفارسي سلمان كتف على بيده فضرب:  قال ؟ أمثالنا يكونوا ال ثم بنا استبدل ولينات

 وقد ، واحد غير عنه ورواه ، الزنجي خالد بن مسلم به تفرد) 6" (الفرس من رجال لتناوله الثريا عند الدين كان
 .أعلم وهللا ، األئمة بعض فيه تكلم

 القتال سورة تفسير آخر

__________ 

 ".يحوجكم: " أ في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".شريعته: " أ وفي" شرعته: " ت في) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 .ت من زيادة) 5(

 :  توبع فقد ، به ينفرد لم لكنه الحديث منكر:  البخاري وقال معين ابن ضعفه الزنجي خالد بن ومسلم) 26/43( الطبري تفسير) 6(

 ".مقال إسناده في غريب حديث ھذا: " وقال) 3260( برقم الترمذي أخرجه ، به أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن المدينة أھل نم شيخ تابعه

 .ضعيف المديني بن على والد جعفر بن هللا وعبد) 3261( برقم الترمذي أخرجه ، به أبيه عن العالء عن نجيح بن جعفر بن هللا عبد تابعه
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ا ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ ) 1( ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  اَفَتْحنَ  إِنَّ مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  ُمْسَتقِيًما ِصَراًطا َوَيْھِدَيكَ  َعلَْيكَ  ِنْعَمَتهُ  َوُيِتمَّ  َتأَخَّ
ُ  َوَيْنُصَركَ ) 2(  ) 3( َعِزيًزا َنْصًرا هللاَّ

 الفتح سورة تفسير

 مكية وھي

 قرأ:  يقول مغفل بن هللا عبد سمعت:  قال قرة بن معاوية عن ، ُشْعَبة حدثنا ، َوِكيع ثناحد) 1( أحمد اإلمام قال
ع راحلته على الفتح سورة مسيره في الفتح عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أني لوال:  معاوية قال - فيھا فرجَّ
 ).2( به شعبة حديث من أخرجاه ، قراءته لكم لحكيت علينا الناس يجتمع أن أكره

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا{  ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ ) 1( ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  ُمْسَتقِيًما ِصَراًطا َوَيْھِدَيكَ  َعلَْيكَ  نِْعَمَتهُ  َوُيتِمَّ  َتأَخَّ
ُ  َوَيْنُصَركَ ) 2(  .}) 3( َعِزيًزا َنْصًرا هللاَّ

 من ست سنة من القعدة ذي في الحديبية من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجع لما الكريمة السورة ھذه نزلت
 ثم ، ذلك وبين بينه وحالوا ، فيه عمرته ليقضي الحرام المسجد إلى الوصول عن المشركون صده حين ، الھجرة
 جماعة من تكره على ذلك إلى فأجابھم ، قابل من يأتي ثم ھذا عامه يرجع وأن ، والمھادنة المصالحة إلى مالوا
 السورة ھذه تفسير من موضعه في تفصيله سيأتي كما ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر منھم ، الصحابة من
 أمره من كان فيما السورة ھذه ، وجل عز ، هللا أنزل ، ورجع ، أحصر حيث ھديه نحر فلما. هللا شاء إن

 ، مسعود ابن عن روى كما ، إليه األمر آل وما ، المصلحة من فيه ما باعتبار فتًحا الصلح ذلك وجعل ، وأمرھم
 .الحديبية صلح الفتح نعد ونحن ، مكة فتح الفتح تعدون إنكم:  قال أنه وغيره ، عنه هللا رضي

 ).3( الحديبية يوم إال الفتح نعد كنا ما:  قال جابر عن ، سفيان أبي عن ، األعمش وقال

 أنتم تعدون:  قال البراء عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا:  البخاري) 4( وقال
 صلى هللا رسول مع كنا ، الحديبية يوم الرضوان بيعة الفتح نعد ونحن ، فتًحا مكة فتح كان وقد ، مكة فتح الفتح
 هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ ، قطرة فيھا تركن فلم فنزحناھا. بئر والحديبية ، مائة عشرة أربع وسلم عليه هللا
 ، فيھا صبه ثم ، ودعا تمضمض ثم ، فتوضأ ماء من بإناء دعا ثم ، شفيرھا على فجلس فأتاھا ، وسلم عليه

 ).5( وركائبنا نحن شئنا ما أصدرتنا إنھا ثم ، بعيد غير فتركناھا

 بن عمر عن ،) 6( أبيه عن ، أسلم بن زيد عن ، أنس بن مالك حدثنا ، نوح أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 يرد فلم -  مرات ثالث - شيء عن فسألته:  قال ، سفر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا:  قال الخطاب
 : قال ، علي

__________ 

 ".أحمد واإلمام ومسلم البخاري وروى: " ت في) 1(
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 ؟ عليك يرد فلم مرات ثالث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نزرت ، الخطاب ابن يا أمك ثكلتك:  لنفسي فقلت
 ؟ عمر أين ، عمر يا:  ينادي بمناد أنا فإذا:  قال ، شيء في نزل يكون أن مخافة تفتقدم راحلتي فركبت:  قال
) 2( الليلة علي) 1( نزلت: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال:  قال ، شيء في نزل أنه أظن وأنا فرجعت:  قال

ا{ :  فيھا وما الدنيا من إلي أحب ھي سورة ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ  .ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  .} َتأَخَّ

 ھذا:  المديني بن علي وقال ،) 3( هللا رحمه ، مالك عن ، طرق من والنسائي ، والترمذي ، البخاري ورواه
 .عندھم إال نجده لم) 4] (جيد[ مديني إسناد

:  قال ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن ، قتادة عن ، عمرم أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي على نزلت مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  قال ، الحديبية من مرجعه}  َتأَخَّ
 هللا صلى النبي عليھم قرأھا ثم ،" األرض على مما إلي أحب آية علي أنزلت لقد: " وسلم عليه هللا صلى النبي
: عليه فنزلت ؟ بنا يفعل فماذا ، بك يفعل ماذا ، وجل عز ، هللا بين لقد ، هللا نبي يا مريئا ھنيئا:  فقالوا وسلم عليه

 من الصحيحين في أخرجاه ،] 5:  الفتح[}  َعِظيًما َفْوًزا{ :  بلغ حتى}  َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  لُِيْدِخلَ { 
 ).5( به قتادة رواية

 عمه عن يحدث أبي سمعت:  قال ، يعقوب بن ُمَجمِّعُ  حدثنا ، عيسى بن إسحاق حدثنا:  أحمد اإلمام) 6( وقال
 قرءوا الذين القراء) 7( أحد وكان -  األنصاري جارية بن مجمع عمه عن األنصاري يزيد أبي بن الرحمن عبد

 ما:  لبعض بعضھم الناس فقال ، األباعر ينفرون الناس إذا عنھا انصرفنا فلما الحديبية شھدنا:  قال - القرآن
 هللا صلى هللا رسول فإذا ، نوجف الناس مع فخرجنا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أوحي:  قالوا ؟ للناس
ا{ :  عليھم فقرأ ، عليه الناس فاجتمع ، الغميم كراع عند راحلته على وسلم عليه :  قال ،}  ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ
 نفس والذي إي: " قال ؟ ھو وفتح ، هللا رسول أي:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجل فقال
 فقسمھا ، الحديبية شھد من إال أحد فيھا معھم يدخل لم الحديبية أھل على خيبر فقسمت". لفتح إنه ، بيده محمد
 الفارس فأعطى ، فارس وخمسمائة ألفا الجيش وكان ، سھما عشر ثمانية على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .سھما الراجل وأعطى ، سھمين

 ).8( به ، يعقوب بن مجمع عن ، عيسى بن محمد عن الجھاد في داود أبو رواه

 ، شداد بن جامع حدثنا ، شعبة حدثنا ، بحر أبو حدثنا ، بزيع بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  جرير ابن) 9( وقال
 أعرسنا الحديبية من أقبلنا لما) : 10( يقول مسعود بن هللا عبد سمعت:  قال ، علقمة أبي بن الرحمن عبد عن
 ، فنمنا

__________ 
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). 1" (امضوا: " فقلنا:  قال ، نائم وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول فاستيقظنا ، طلعت قد بالشمس إال نستيقظ فلم
". نسي أو نام من) 2] (يفعل[ وكذلك تفعلون كنتم ما افعلوا: " فقال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاستيقظ

 فركبھا بھا فأتيته ، بشجرة خطامھا تعلق قد فوجدناھا ، لبنھافط وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ناقة وفقدنا: قال
 أنه أخبرنا عنه سري فلما ، عليه اشتد) 4] (الوحي[ أتاه إذا وكان:  قال ، الوحي أتاه إذ نسير نحن فبينا ،) 3(

ا{ :  عليه أنزل  .} ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ

 ).5( به شداد بن جامع عن ، وجه غير من والنسائي ، داود وأبو أحمد رواه وقد

) 6( شعبة بن المغيرة سمعت:  قال ، عالقة بن زياد عن سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من تقدم ما لك هللا غفر قد أليس:  له فقيل ، قدماه ترم حتى يصلي وسلم عليه هللا صلى) 7( النبي كان:  يقول
 ".شكوًرا عبًدا أكون أفال: " لفقا ؟ تأخر وما ذنبك

 ).9( به زياد حديث من داود أبا إال الجماعة وبقية) 8( أخرجاه

 عروة عن ، قسيط ابن عن ، صخر أبو حدثني ، وھب ابن حدثنا ، معروف بن ھارون حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).10( رجاله تتفطر حتى قام صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت ، عائشة عن ، الزبير بن

 ، عائشة يا: " فقال ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما هللا لك غفر وقد ھذا أتصنع ، هللا رسول يا:  عائشة له فقالت
 ".؟ شكورا عبدا أكون أفال

 ).11( به ، وھب بن هللا عبد رواية من الصحيح في مسلم أخرجه

 بن محمد حدثنا - بمكة ثقة وكان - الخراز عون بن هللا عبد ثناحد ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 - قدماه تورمت حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام:  قال ، أنس عن ، قتادة عن ، مسعر حدثنا) 12( بشر
" ؟ ًراشكو عبًدا أكون أفال: " قال ؟ تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر قد أليس:  له فقيل - ساقاه قال أو

 ).13( الوجه ھذا من غريب

__________ 
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 بن الحسين طريق من" األستار كشف) "2380( برقم مسنده في البزار ورواه ، به الخراز عون بن هللا عبد طريق من) 5/280( المسند في يعلى أبو ورواه) 13(
 محمد عن غيرھما رواه وقد ، الخزار عون بن هللا وعبد بشر بن الحسين إال اداإلسن بھذا الحديث بھذا حدث أحدا نعلم ال: " البزار وقال ، به بشر بن محمد عن األسود

 ".الوجه ھذا من غريب: " كثير ابن الحافظ لقول موضح ھنا البزار اإلمام فكالم" الصواب وھو شعبةن بن المغيرة عن ، عالقة بن زياد عن ، مسعر عن بشر بن

ِكيَنةَ  أَْنَزلَ  الَِّذي ُھوَ  َِّ  إِيَماِنِھمْ  َمعَ  إِيَماًنا لَِيْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنينَ  بِ قُلُو فِي السَّ ِ َماَواتِ  ُجُنودُ  َو ُ  َوَكانَ  َواأْلَْرِض  السَّ  هللاَّ
َئاِتِھمْ  َعْنُھمْ  رَ َوُيَكفِّ  فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  لُِيْدِخلَ ) 4( َحِكيًما َعلِيًما  َسيِّ
انِّينَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِرِكينَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِقِينَ  َوُيَعذِّبَ ) 5( َعِظيًما َفْوًزا هللاَِّ  ِعْندَ  َذلِكَ  َوَكانَ  َِّ  الظَّ ْوءِ  َظنَّ  ِبا  السَّ
ْوءِ  َداِئَرةُ  َعلَْيِھمْ  ُ  َوَغِضبَ  السَّ َِّ ) 6( َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  لَُھمْ  َوأََعدَّ  َولََعَنُھمْ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ ِ َماَواتِ  ُجُنودُ  َو  َواأْلَْرِض  السَّ
ُ  َوَكانَ   ) 7( َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

ا{ :  فقوله  ، جزيل يرخ بسببه حصل فإنه الحديبية صلح به والمراد ، ظاھرا بينا:  أي}  ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ
 .واإليمان النافع العلم وانتشر ، الكافر مع المؤمن وتكلم ،) 1( ببعض بعضھم واجتمع الناس وآمن

ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { :  وقوله مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  ال التي -  عليه وسالمه هللا صلوات - خصائصه من ھذا: }  َتأَخَّ
 تشريف فيه وھذا. تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر لغيره األعمال ثواب في يحصح وليس. غيره فيھا يشاركه
 والبر الطاعة على أموره جميع في - عليه وسالمه هللا صلوات - وھو ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول عظيم

 وسيدھم ، اإلطالق ىعل البشر أكمل وھو ، اآلخرين من وال األولين من ال ، سواه بشر ينلھا لم التي واالستقامة
 به بركت حين قال. ونواھيه) 3( ألوامره تعظيما) 2( وأكثرھم ،  هللا خلق أطوع كان ولما. واآلخرة الدنيا في

 إال هللا حرمات به يعظمون شيئا اليوم يسألوني ال ، بيده نفسي والذي: " قال ثم" الفيل حابس حبسھا: " الناقة
ا{ :  له هللا قال ، الصلح إلى وأجاب ذلك في هللا أطاع فلما) 4" (إليھا أجبتھم ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ  ُمِبيًنا َفْتًحا لَكَ  َفَتْحَنا إِنَّ  هللاَّ

مَ  َما رَ  َوَما َذْنبِكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  بما:  أي}  ُمْسَتقِيًما ِصَراًطا َوَيْھِدَيكَ {  ، واآلخرة الدنيا في:  أي}  َعلَْيكَ  ِنْعَمَتهُ  َوُيِتمَّ  َتأَخَّ
 .القويم والدين العظيم الشرع من لك يشرعه

ُ  َوَيْنُصَركَ {   في جاء كما ، أعدائك على وينصرك هللا يرفعك هللا ألمر خضوعك بسبب:  أي}  َعِزيًزا َنْصًرا هللاَّ
 بن عمر وعن). 5" (هللا رفعه إال  أحد تواضع وما ، عزا إال بعفو عبدا هللا زاد وما: " الصحيح الحديث
 أن بمثل فيك تعالى هللا عصى أحدا - واآلخرة الدنيا في أي - عاقبت ما:  قال أنه) 6] (عنه هللا رضي[ الخطاب
 .فيه هللا تطيع

ِكيَنةَ  أَنزلَ  الَِّذي ُھوَ {  َِّ  إِيَماِنِھمْ  َمعَ  إِيَماًنا لَِيْزَداُدوا اْلُمْؤِمِنينَ  قُلُوبِ  فِي السَّ ِ َمَواتِ  ُجُنودُ  َو ُ  َكانَ وَ  َواألْرِض  السَّ  هللاَّ
َئاِتِھمْ  َعْنُھمْ  َوُيَكفِّرَ  فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  لُِيْدِخلَ ) 4( َحِكيًما َعلِيًما  َسيِّ
انِّينَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِرِكينَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِقِينَ  َوُيَعذِّبَ ) 5( َعِظيًما َفْوًزا هللاَِّ  ِعْندَ  َذلِكَ  َوَكانَ  َِّ  الظَّ ْوءِ  َظنَّ  ِبا  السَّ
ْوءِ  َداِئَرةُ  َعلَْيِھمْ  ُ  َوَغِضبَ  السَّ َِّ ) 6( َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  لَُھمْ  َوأََعدَّ  َولََعَنُھمْ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ ِ َمَواتِ  ُجُنودُ  َو  َواألْرِض  السَّ

ُ  َكانَ وَ   }) 7( َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

ِكيَنةَ  أَنزلَ  الَِّذي ُھوَ { :  تعالى يقول  .الرحمة:  وعنه ، عباس ابن قاله. الطمأنينة جعل:  أي}  السَّ

 لحكم وانقادوا ولرسوله  استجابوا الذين ، الحديبية يوم الصحابة وھم. المؤمنين قلوب في الوقار:  قتادة وقال
 .إيمانھم مع إيماًنا زادھم ، واستقرت ، لذلك قلوبھم اطمأنت فلما ، ورسوله هللا

__________ 

 ".بعضا: " م في) 1(

 "وأشدھم: " أ ، ت في) 2(

 ".هللا ألوامر: " ت في) 3(

 ).2732 ، 2731( برقم صحيحه في البخاري رواه) 4(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 2588( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(
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 .ت من زيادة) 6(

ا ًرا َشاِھًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ َِّ  لُِتْؤِمُنوا) 8( َوَنِذيًرا َوُمَبشِّ ُروهُ  َوَرُسولِهِ  ِبا  ) 9( َوأَِصياًل  ُبْكَرةً  َوُتَسبُِّحوهُ  َوُتَوقُِّروهُ َوُتَعزِّ

 .القلوب في اإليمان تفاضل على األئمة من وغيره البخاري بھا استدل وقد

َِّ { :  فقال ، الكافرين من النتصر شاء لو أنه عالىت ذكر ثم ِ َمَواتِ  ُجُنودُ  َو  عليھم أرسل ولو:  أي}  َواألْرِض  السَّ
 الحكمة من ذلك في له لما ، والقتال الجھاد المؤمنين لعباده شرع تعالى ولكنه ، خضراءھم ألباد واحدا ملكا

ُ  َوَكانَ { :  قال ھذاول ؛ الدامغة والبراھين ، القاطعة والحجة البالغة  } َحِكيًما َعلِيًما هللاَّ

: أنس حديث تقدم قد ،}  فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  لُِيْدِخلَ { :  تعالى قال ثم
 َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُيْدِخلَ لِ { :  هللا فأنزل ؟ لنا فما لك ھذا ، هللا رسول يا لك ھنيئا:  قالوا

َئاِتِھمْ  َعْنُھمْ  َوُيَكفِّرَ { . أبدا فيھا ماكثين:  أي}  فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ   يعاقبھم فال ، وذنوبھم خطاياھم:  أي}  َسيِّ
ِ  ِعْندَ  َذلِكَ  َكانَ وَ {  ، ويشكر ويرحم ويستر ، ويغفر ويصفح يعفو بل عليھا،  َفَمنْ {  كقوله ،}  َعِظيًما َفْوًزا هللاَّ
ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما َفازَ  َفَقدْ  اْلَجنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحِزحَ   ].185:  عمرن آل[}  اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِل الدُّ

انِّينَ  َواْلُمْشِرَكاتِ  ْشِرِكينَ َواْلمُ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِقِينَ  َوُيَعذِّبَ { :  وقوله َِّ  الظَّ ْوءِ  َظنَّ  ِبا  في هللا يتھمون:  أي}  السَّ
ْوءِ  َداِئَرةُ  َعلَْيِھمْ { :  قال ولھذا ؛ بالكلية ويذھبوا يقتلوا أن وأصحابه بالرسول ويظنون ، حكمه ُ  َوَغِضبَ  السَّ  هللاَّ
 .} َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  َلُھمْ  َوأََعدَّ  { رحمته من أبعدھم:  أي}  َولََعَنُھمْ  َعلَْيِھمْ 

ِ { :  - والمنافقين الكفرة من اإلسالم أعداء - األعداء من االنتقام على لقدرته مؤكدا قال ثم َّ ِ َمَواتِ  ُجُنودُ  َو  السَّ
ُ  َوَكانَ  َواألْرِض   .} َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

ا{  َِّ  لُِتْؤِمُنوا) 8( َوَنِذيًرا ًراَوُمَبشِّ  َشاِھًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ ُروهُ  َوَرُسولِهِ  ِبا  }) 9( َوأَِصيال ُبْكَرةً  َوُتَسبُِّحوهُ  َوُتَوقُِّروهُ َوُتَعزِّ

َما ُيَباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َ  ُيَباِيُعونَ  إِنَّ َما َنَكثَ  َفَمنْ  أَْيِديِھمْ  َفْوقَ  هللاَِّ  َيدُ  هللاَّ  َعلَْيهُ  َعاَھدَ  ِبَما أَْوَفى َوَمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى َيْنُكثُ  َفإِنَّ
 َ  ) 10( َعِظيًما أَْجًرا َفَسُيْؤِتيهِ  هللاَّ

َما ُيَباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  َ  ُيَباِيُعونَ  إِنَّ َما َنَكثَ  َفَمنْ  أَْيِديِھمْ  َفْوقَ  هللاَِّ  َيدُ  هللاَّ  َعلَْيهُ  َعاَھدَ  ابِمَ  أَْوَفى َوَمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى َيْنُكثُ  َفإِنَّ
 َ  }) 10( َعِظيًما أَْجًرا َفَسُيْؤِتيهِ  هللاَّ

ا{ ) 1( عليه وسالمه هللا صلوات -  محمد لنبيه تعالى يقول ًرا{  ، الخلق على:  أي}  َشاِھًدا أَْرَسْلَناكَ  إِنَّ }  َوُمَبشِّ
 ).2" (األحزاب" سورة في تفسيرھا تقدم وقد. للكافرين:  أي}  َوَنِذيًرا{  ، للمؤمنين:  أي

َِّ  لُِتْؤِمُنوا{  ُروهُ  َوَرُسولِهِ  ِبا  وھو التوقير من}  َوُتَوقُِّروهُ {  ، يعظموه:  واحد وغير عباس ابن قال ،}  َوُتَعزِّ
 .وآخره النھار أول:  أي}  َوأَِصيال ُبْكَرةً {  ، هللا يسبحون:  أي}  َوُتَسبُِّحوهُ {  ، واإلعظام واإلجالل االحترام

َما ُيَباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  وتكريما وتعظيما له تشريفا وسلم عليه هللا صلى لرسوله تعالى لقا ثم َ  ُيَباِيُعونَ  إِنَّ }  هللاَّ
ُسولَ  ُيِطعِ  َمنْ {  كقوله َ  أََطاعَ  َفَقدْ  الرَّ ِ  َيدُ {  ،] 80:  النساء[}  هللاَّ  عيسم معھم حاضر ھو:  أي}  أَْيِديِھمْ  َفْوقَ  هللاَّ
 وسلم عليه هللا صلى رسوله بواسطة المبايع ھو تعالى فھو ، وظواھرھم ضمائرھم ويعلم ، مكانھم ويرى أقوالھم
 : كقوله

__________ 

 ".وسلم عليه هللا صلى: " م ، ت في) 1(

 .واألربعين الخامسة اآلية عند) 2(
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َ  إِنَّ {   َعلَْيهِ  َوْعًدا َوُيْقَتلُونَ  َفَيْقُتلُونَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  اْلَجنَّةَ  لَُھمُ  ِبأَنَّ  الَُھمْ َوأَْموَ  أَْنفَُسُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَّ
ْوَراةِ  فِي َحّقًا  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َوَذلِكَ  بِهِ  َباَيْعُتمْ  الَِّذي ِبَبْيِعُكمُ  َفاْسَتْبِشُروا هللاَِّ  ِمنَ  ِبَعْھِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  َواْلقُْرآنِ  َواإلْنِجيلِ  التَّ

 ].111:  التوبة[}  اْلَعِظيمُ 

 ، بكار بن علي حدثنا ، األنباري يحيى بن الفضل حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 1( قال وقد
 سيفه سل من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، عمرو بن محمد عن
 ).2" (هللا بايع فقد ، هللا يلسب في

 ، جبير بن سعيد عن ، خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن ، جرير أخبرنا ، المغيرة بن يحيى حدثنا ، أبي وحدثنا
 عينان له القيامة يوم هللا ليبعثه وهللا: " الحجر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عباس ابن عن
 الَِّذينَ  إِنَّ { :  قرأ ثم ،" هللا بايع فقد استلمه فمن ، بالحق استلمه من على ويشھد به ، ينطق ولسان ، بھما ينظر

َما ُيَباِيُعوَنكَ  َ  ُيَباِيُعونَ  إِنَّ  ).3(}  أَْيِديِھمْ  َفْوقَ  هللاَِّ  َيدُ  هللاَّ

َما َنَكثَ  َفَمنْ { :  ھاھنا قال ولھذا  ، عنه غني وهللا ، الناكث على ذلك وبال وديع إنما:  أي}  َنْفِسهِ  َعلَى َيْنُكثُ  َفإِنَّ
َ  َعلَْيهُ  َعاَھدَ  ِبَما أَْوَفى َوَمنْ {  ، الرضوان بيعة ھي البيعة وھذه. جزيال ثواًبا:  أي}  َعِظيًما أَْجًرا َفَسُيْؤِتيهِ  هللاَّ

:  قيل يومئذ موسل عليه هللا صلى هللا رسول بايعوا الذين الصحابة وكان ، بالحديبية َسُمر شجرة تحت وكانت
 .أصح) 4( واألوسط. وخمسمائة:  وقيل. أربعمائة:  وقيل. وثلثمائة ألف

 :  ذلك في الواردة األحاديث ذكر

 .وأربعمائة ألفا الحديبية يوم كنا:  قال جابر عن ، عمرو عن ، سفيان حدثنا ، قتيبة حدثنا:  البخاري قال

 ، الجعد أبي بن سالم عن ، األعمش حديث من أيضا رجاهوأخ). 5( به ، عيينة بن سفيان حديث من مسلم ورواه
 رووا حتى ، أصابعه بين من الماء فنبع ، الماء ذلك في يده ووضع ، وأربعمائة ألفا يومئذ كنا:  قال جابر عن
 ).6( كلھم

 أعطاھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأن ، الحديبية يوم عطشھم قصة ذكر حين آخر سياق من مختصر وھذا
:  قال ؟ يومئذ كنتم كم:  لجابر فقيل ، كفتھم حتى ، بالماء فجاشت ، الحديبية بئر في فوضعوه ، كنانته من سھما
 خمس كانوا أنھم:  جابر عن الصحيحين) 8] (في[ رواية وفي). 7( لكفانا ألف مائة كنا ولو ، وأربعمائة ألفا كنا

 ).9( مائة عشرة

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 .بالضعف السيوطي له ورمز ، الصغير الجامع في كما مردويه ابن ورواه )2(

 حديث ھذا: " الترمذي وقال ، اآلية يذكر ولم" بالحق استلمه من على يشھد: " قوله إلى بإسناده جرير عن قتيبة طريق من) 961( برقم السنن في الترمذي ورواه) 3(
 ".حسن

 ".واألول: " ت في) 4(

 ).1856( برقم مسلم وصحيح) 4840( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).1856( برقم مسلم وصحيح) 4154( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).5639( برقم صحيحه في البخاري رواه) 7(

 .أ ، م من زيادة) 8(

 ).1856( برقم مسلم وصحيح) 4152( برقم البخاري صحيح) 9(
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 خمس:  قال ؟ الرضوان بيعة شھدوا الذين كان كم:  المسيب بن لسعيد قلت ، قتادة حديث من البخاري وروى
 .مائة عشرة

 حدثني ھو ، وھم:  هللا رحمه قال. مائة عشرة أربع كانوا:  قال ، عنھما هللا رضي ، هللا عبد بن جابر فإن:  قلت
 ).1( مائة عشرة خمس كانوا أنھم

 أربع:  فقال الوھم ذكر ثم ، ائةم عشرة خمس:  يقول القديم في كان أنه على تدل الرواية ھذه:  البيھقي قال
 ).2( مائة عشرة

 واحد غير رواه الذي والمشھور. وعشرين وخمسة وخمسمائة ألفا كانوا أنھم:  عباس ابن عن العوفي وروى
 عن ، الدوري العباس عن ، األصم عن ، الحاكم عن ، البيھقي رواه الذي ھو وھذا ، مائة عشرة أربع:  عنه
 مع كنا:  قال أبيه عن ، المسيب بن سعيد عن ، قتادة عن ، شعبة عن ، سوار بن بةشبا عن ، معين بن يحيى
 ، األكوع بن سلمة رواية في ھو وكذلك). 3( وأربعمائة ألفا الشجرة تحت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 احباص أخرج وقد. والسير المغازي أصحاب من واحد غير يقول وبه. عازب بن والبراء ، يسار بن ومعقل
 الشجرة أصحاب كان:  يقول أوفى أبي بن هللا عبد سمعت:  قال مرة بن عمرو عن ، شعبة حديث من الصحيح

 ).4( المھاجرين ثمن يومئذ أسلم وكانت ، وأربعمائة ألفا

 ومروان ، مخرمة بن المسور عن ، الزبير بن عروة عن ، الزھري عن ، السيرة في إسحاق بن محمد وروى
 قتاال يريد ال ، البيت زيارة يريد الحديبية عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج قاال حدثاه ماأنھ ، الحكم بن

 هللا عبد بن جابر وكان ، نفر عشرة عن بدنة كل ، رجل سبعمائة الناس وكان ، بدنة سبعين الھدي معه وساق
 ).5( مائة عشرة أربع الحديبية أصحاب كنا:  يقول عنه بلغني فيما

 .مائة عشرة بضع كانوا أنھم الصحيحين في المحفوظ فإن ، أوھامه من معدود وھو إسحاق ابن الق كذا

 :  العظيمة البيعة ھذه سبب ذكر

 إلى ليبعثه الخطاب بن عمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا ثم:  السيرة في يسار بن إسحاق بن محمد قال
 من بمكة وليس ، نفسي على قريشا أخاف إني ، هللا رسول يا:  فقال ، له جاء ما قريش أشراف عنه ليبلغ مكة
 رجل على أدلك ولكني ، عليھا) 6( وغلظي ، إياھا عداوتي قريش عرفت وقد ، يمنعني من كعب بن عدي بني
 جاء وأنه ، لحرب يأت لم أنه يخبرھم ، قريش وأشراف سفيان أبي إلى فبعثه ، عفان بن عثمان ، مني بھا أعز
 .لحرمته ومعظما البيت الھذ زائرا

__________ 

 ).4153( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).4/97( للبيھقي النبوة دالئل) 2(

 ).4/98( للبيھقي النبوة دالئل) 3(

 ).1857( برقم مسلم وصحيح) 4155( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).2/308( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 5(

 ".غلظتي: " م ، ت في) 6(

 ثم ، يديه بين فحمله ، يدخلھا أن قبل أو ، مكة دخل حين العاص بن سعيد بن أبان فلقيه ، مكة إلى عثمان فخرج
 قريش وعظماء سفيان أبا أتى حتى عثمان فانطلق ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رسالة بلغ حتى أجاره
 هللا رسول رسالة من فرغ حين لعثمان افقالو ، به أرسله ما) 1] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول عن فبلغھم
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 صلى رسول به يطوف حتى ألفعل كنت ما:  فقال. فطف بالبيت تطوف أن شئت إن:  إليھم وسلم عليه هللا صلى
 .قتل قد عثمان أن والمسلمين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبلغ ، عندھا قريش واحتبسته. وسلم عليه هللا

 قد عثمان أن بلغه حين قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  بكر أبي بن هللا عبد فحدثني:  إسحاق ابن قال
 الرضوان بيعة فكانت. البيعة إلى الناس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ودعا". القوم نناجز حتى نبرح ال: " قتل
 هللا عبد بن جابر وكان. وتالم على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايعھم:  يقولون الناس فكان ، الشجرة تحت
 .نفر أال على بايعنا ولكن ، الموت على يبايعھم لم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  يقول

 وهللا:  يقول جابر فكان ، سلمة بني أخو قيس بن الجد إال حضرھا المسلمين من أحد يتخلف ولم ، الناس فبايع
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى ثم ، الناس من بھا يستتر ليھاإ ضبأ قد ، ناقته بإبط الصقا إليه أنظر لكأني
 )2. (باطل عثمان أمر من كان الذي أن

 بعثوا قريشا أن:  سياقه في وزاد ، السياق ھذا من قريبا الزبير بن عروة عن). 3( األسود عن لھيعة ابن وذكر
 هللا رسول إلى حفص بن ومكرز ، عزىال عبد بن وحويطب ، عمرو بن سھيل) 4] (عفان بن[ عثمان وعندھم
 بالنبل وتراموا ، المشركين وبعض المسلمين بعض) 5( بين كالم وقع إذ عندھم ھم فبينما ، وسلم عليه هللا صلى

 هللا رسول منادي ونادى ، الرسل من عنده من الفريقين من كل وارتھن ، كالھما الفريقان وصاح ، والحجارة
 فاخرجوا ، بالبيعة وأمر ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزل قد القدس روح إن أال:  وسلم عليه هللا صلى
 أال على فبايعوه الشجرة تحت وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى المسلمون فسار ، فبايعوا هللا اسم على
 .والصلح الموادعة إلى اودعو ، المسلمين من عندھم كان من وأرسلوا ،) 6( المشركين ذلك فأرعب ، أبدا يفروا

 تمتام حدثنا ، الصفار عبيد بن أحمد أخبرنا ، عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ وقال
 أمر لما:  قال مالك بن) 9( أنس عن ، قتادة عن ، الملك عبد بن الحكم حدثنا ،) 8( بشر بن الحسن حدثنا ،)7(

 هللا رسول رسول) 10] (عنه هللا رضي[ عفان بن عثمان كان الرضوان يعةبب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 في عثمان إن اللھم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الناس فبايع ، مكة أھل إلى وسلم عليه هللا صلى
 لعثمان موسل عليه هللا صلى هللا رسول يد فكانت ، األخرى على يديه بإحدى فضرب". رسوله وحاجة هللا حاجة
 ).11( ألنفسھم أيديھم من خيرا

__________ 

 .م ، ت من زيادة) 1(

 ).2/315( ھشام البن النبوية السيرة) 2(

 ".األسود أبي: " ت في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".من: " م في) 5(

 .خطأ وھو" المشركون: " ت في) 6(

 ".ھشام: " م ، أ في) 7(

 ".بشير: " أ في) 8(

 ".بسنده لبيھقيا وروى: " ت في) 9(

 .ت من زيادة) 10(

 .غيره في ولعله النبوة دالئل في أجده لم) 11(

 بايع:  قال عمر ابن عن ،) 2( مليكة أبي عن ، له بإسناد حدثه عمن به أثق من حدثني) : 1( ھشام ابن قال
 .األخرى على يديه بإحدى فضرب ، لعثمان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 بايع من أول أن:  الشعبي عن ، خالد أبي بن إسماعيل عن ، وكيع فذكر:  النحوي ھشام بن الملك عبد وقال
 ).3( األسدي سنان أبو الرضوان بيعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 دعا لما:  قال ، الشعبي عن ، خالد أبي ابن حدثنا ، سفيان حدثنا:  الحميدي الزبير بن هللا عبد بكر أبو وقال
] عنه هللا رضي األسدي[ سنان أبو إليه انتھى من أول كان ، البيعة إلى الناس وسلم عليه هللا لىص هللا رسول

 في ما على:  سنان أبو فقال". ؟ تبايعني عالم: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. أبايعك يدك ابسط:  فقال ،) 4(
 ).7) (6] (عنه هللا رضي[ األسدي وھب) 5] (بن[ سنان أبو ھذا. نفسك

: قال ، نافع عن ،) 8] (الربيع بن[ صخر حدثنا:  محمد بن النضر سمع ، الوليد بن شجاع حدثنا:  البخاري وقال
 الفرس إلى هللا عبد أرسل الحديبية يوم عمر ولكن ، كذلك وليس ، عمر قبل أسلم عمر ابن أن يتحدثون الناس إن
 وعمر ، الشجرة عند يبايع وسلم عليه هللا صلى هللا لورسو ، عليه ليقاتل به يأتي أن األنصار من رجل عند له
 رسول أن فأخبره ، للقتال يستلئم وعمر ، عمر إلى به فجاء الفرس إلى ذھب ثم ، هللا عبد فبايعه ، بذلك يدري ال
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايع حتى معه فذھب ، فانطلق ، الشجرة تحت يبايع وسلم عليه هللا صلى هللا
 .عمر قبل أسلم) 9( عمر ابن أن الناس يتحدث التي ھيو

 ، نافع أخبرني ، العمري محمد بن عمر حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا:  عمار بن ھشام وقال:  البخاري قال ثم
 فإذا ، الشجر ظالل في تفرقوا قد الحديبية يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كانوا الناس أن ، عمر ابن عن
 أحدقوا قد الناس شأن ما انظر ، هللا عبد يا:  - عمر يعني -  فقال وسلم عليه هللا صلى بالنبي محدقون ناسال

 .فبايع فخرج عمر إلى رجع ثم فبايع ، يبايعون فوجدھم. وسلم عليه هللا صلى هللا برسول

:  دحيم عن ، سفيان بن الحسن عن ، اإلسماعيلي بكر أبي عن ، األديب عمرو) 10( أبي عن البيھقي أسنده وقد
 ).11( فذكره مسلم بن الوليد حدثني

 تحت بيده آخذ وعمر ، فبايعناه وأربعمائة ألفا الحديبية يوم كنا:  قال ، جابر عن ، الزبير أبي عن ، الليث وقال
 ).12( عنه قتيبة عن مسلم رواه. الموت على نبايعه ولم ، نفر أال على بايعناه:  وقال ، سمرة وھي الشجرة

 عن ، األعرج بن هللا عبد بن الحكم عن ، خالد عن ، زريع بن يزيد عن ، يحيى بن يحيى عن مسلم وروى
  ،) 13( الناس يبايع وسلم عليه هللا صلى والنبي الشجرة يوم رأيتني لقد:  قال ، يسار بن معقل

__________ 

 ".شھاب: " أ في) 1(

 ".مليكة أبي بن بكر أبي عن: " أ في) 2(

 ).2/316( النبوية السيرة) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 .أ ، م من زيادة) 6(

 .به الحميدي طريق من) 4/137( النبوة دالئل في البيھقي ورواه) 7(

 .أ ، ت من زيادة) 8(

 ".عمر بن هللا عبد: " أ في) 9(

 ".ابن: " أ في) 10(

 ).4187( برقم البخاري صحيح) 11(

 ).1856( برقم مسلم صحيح) 12(



208 

 

 ".النبي يبايعون والناس: " م في) 13(

 بايعناه ولكن ، الموت على نبايعه ولم:  قال ، مائة عشرة أربع ونحن ، رأسه عن أغصانھا من غصنارافع  وأنا
 ).1( نفر أال على

 رسول ايعتب:  قال ، األكوع بن سلمة عن ، عبيد أبي بن يزيد عن ، إبراھيم بن المكي حدثنا:  البخاري وقال
 ؟ يومئذ تبايعون كنتم شيء أي على ،) 2( مسلم أبا يا:  قلت:  يزيد قال. الشجرة تحت وسلم عليه هللا صلى هللا
 ).3( الموت على:  قال

 هللا صلى هللا رسول بايعت:  قال ، سلمة عن عبيد أبي بن يزيد حدثنا ، عاصم أبو حدثنا:  أيضا البخاري وقال
 فدنوت". فبايع أقبل: " قال ، بايعت:  قلت" ؟ تبايع أال سلمة يا: " فقال ، تنحيت ثم ةالحديبي يوم وسلم عليه

 عبيد أبي بن يزيد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه. الموت على:  قال ؟ سلمة يا بايعته عالم:  قلت. فبايعته
 ).5( الموت على بايعوه أنھم ، تميم بن عباد عن البخاري روى وكذا). 4(

 إسحاق حدثنا ، سلمة بن أحمد حدثنا ، إبراھم بن الفضل أبو أخبرنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  قيالبيھ وقال
 سلمة، بن إياس عن ، اليمامي عمار بن عكرمة حدثنا ، عمرو بن الملك عبد العقدي عامر أبو حدثنا ، إبراھم بن
 ، مائة عشرة أربع ونحن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الحديبية قدمنا:  قال األكوع بن) 6( سلمة أبيه عن

 وإما دعا فإما - الركي يعني - جباھا على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقعد ، ترويھا ال شاة خمسون وعليھا
 أصل في البيعة إلى دعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ثم:  قال. واستقينا فسقينا ، فجاشت ، فيھا بصق
 يا بايعني: " وسلم عليه هللا صلى قال الناس وسط في كان إذا حتى ، وبايع بايع ثم ، الناس أول عتهفباي. الشجرة
 هللا صلى هللا رسول ورآني:  قال". وأيضا: " قال. الناس أول في بايعتك قد ، هللا رسول يا:  قلت:  قال". سلمة
 أال: " وسلم عليه هللا صلى قال الناس آخر في كان إذا حتى بايع ثم -  درقة أو - حجفة فأعطاني عزال وسلم عليه
 فبايعته". وأيضا: " قال. وأوسطھم الناس أول في) 7( بايعتك قد ، هللا رسول يا:  قلت:  قال" ؟ سلمة يا تبايع
 عزال عامر لقيني ، هللا رسول يا:  قلت:  قال". ؟ أعطيتك التي درقتك أو حجفتك أين ، سلمة يا: " فقال ، الثالثة
 ھو حبيبا أبغني اللھم:  األول قال كالذي إنك: " قال ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضحك:  إياه طيتھافأع
 بعض في بعضنا مشى حتى الصلح في راسلونا مكة أھل من المشركين إن ثم:  قال" نفسي من إلي أحب

 طعامه، من وآكل) 8( وأحسه رسهف أسقي ، عنه هللا رضي ، هللا عبيد بن لطلحة خادما وكنت:  قال. فاصطلحنا
 أتيت ، ببعض بعضنا واختلط ، مكة وأھل نحن اصطلحنا فلما. ورسوله هللا إلى مھاجرا ومالي أھلي وتركت
 فجعلوا ، مكة أھل مشركي من أربعة فأتاني ، ظلھا في أصلھا في) 9( اضطجعت ثم ، شوكھا فكسحت شجرة
 ، واضطجعوا سالحھم فعلقوا أخرى شجرة إلى وتحولت ، ضتھمفأبغ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول في يقعون
 على فشددت ، سيفي فاخترطت. زنيم ابن قتل ، للمھاجرين يا:  الوادي أسفل من مناد نادى إذ كذلك ھم فبينما
 ، رقود وھم األربعة أولئك

__________ 

 ).1858( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".مسلمة: " م في) 2(

 ).2960( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).1860( برقم مسلم صحيح) 4(

 ).2959( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".سلمة عن بسنده البيھقي وقال: " ت في) 6(

 ".بايعت: " ت في) 7(

 ".وأجنبه: " م ، ت في) 8(
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 ".واضطجعت: " أ ، م تن في) 9(

 يرفع ال ، وسلم عليه هللا صلى محمد وجه كرم والذي) : 1( قلت ثم ، يدي في ضغثا وجعلته سالحھم فأخذت
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أسوقھم بھم جئت ثم:  قال ، عيناه فيه الذي ضربت إال رأسه منكم أحد
 رسول على بھم وقفنا حتى ، يقوده المشركين من" مكرز: " له يقال الَعَبالت من برجل عامر عمي وجاء: قال
 دعوھم: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھم فنظر ، ركينالمش من سبعين في وسلم عليه هللا صلى هللا
 َوُھوَ { ) : 2] (وجل عز[ هللا وأنزل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھم فعفا ،" وثناه الفجور بدء لھم يكن
ةَ  بَِبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي  ].24:  الفتح[ اآلية}  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  نْ أَ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ

 ).3( منه قريبا أو ، نحوه بسنده راھويه بن إبراھيم بن إسحاق عن مسلم رواه وھكذا

 بايع ممن أبي كان:  قال ، المسيب بن سعيد عن ، طارق عن ، عوانة أبي حديث من الصحيحين في وثبت
 كان فإن ، مكانھا علينا فخفي ، حاجين قابل من فانطلقنا:  قال .الشجرة تحت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).4( أعلم فأنتم ، لكم تبينت

 هللا صلى هللا رسول دعا لما:  قال ، جابر) 5( حدثنا ، الزبير أبو حدثنا ، سفيان حدثنا:  الحميدي بكر أبو وقال
 ".بعيره إبط تحت مختبئا" يسق بن الجد" له يقال منا رجال وجدنا ، البيعة إلى الناس وسلم عليه

 ).6( به ، الزبير ابن عن ، جريج ابن حديث من مسلم رواه

 فقال ، وأربعمائة ألفا الحديبية يوم كنا:  قال ، جابرا سمع ، عمرو عن ،) 7( سفيان حدثنا:  أيضا الحميدي وقال
 ألريتكم) 8( أبصر كنت لو : جابر قال". اليوم األرض أھل خير أنتم" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا

 ).9( سفيان حديث من أخرجاه. موضعھا في اختلفوا إنھم:  سفيان قال. الشجرة موضع

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، جابر عن ، الزبير أبي عن. الليث حدثنا ، يونس حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).10" (الشجرة تحت بايع ممن أحد النار يدخل ال: " قال أنه

 حدثنا ، األشعثي عمرو بن سعد حدثنا ، المخرمي الفالس ھارون بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن) 11( وقال
 هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، جابر عن ، الزبير أبي عن ، عياش بن خداش عن ، العبدي ثابت بن محمد
 فإذا نبتدره فانطلقنا:  قال". األحمر الجمل صاحب إال الجنة كلھم الشجرة تحت بايع من يدخل: " وسلم عليه
 ).12( أبايع أن من إلي أحب بعيري أصيب:  فقال. فبايع تعال:  فقلنا ، بعيره أضل قد رجل

__________ 

 ".وقلت: " م تن في) 1(

 .م ، ت من زيادة) 2(

 ).1807( برقم مسلم وصحيح ،) 4/138( للبيھقي النبوة دالئل) 3(

 .لمسلم واللفظ) 1859( برقم مسلم وصحيح) 4164( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".عن: " م في) 5(

 ).1856( برقم مسلم وصحيح) 2/537( الحميدي مسند) 6(

 ".سفيان حديث من الصحيحين وفي: " ت في) 7(

 ".انظر: " م ، ت في) 8(

 ).1856( برقم مسلم وصحيح) 4154( برقم البخاري وصحيح) 2/514( الحميدي مسند) 9(

 ).3/350( ندالمس) 10(
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 ".وروى: " ت في) 11(

 ".ھو من ھذا خداشا نعرف ال: " الترمذي وقال ، حبان ابن وثقه عياش بن خداش وشيخه معين ابن ضعفه ، العبدي ثابت بن محمد إسناده وفي) 12(

 َفَمنْ  قُلْ  قُلُوِبِھمْ  فِي لَْيسَ  َما ِبأَْلِسَنِتِھمْ  َيقُولُونَ  لََنا فِرْ َفاْسَتغْ  َوأَْھلُوَنا أَْمَوالَُنا َشَغلَْتَنا اأْلَْعَرابِ  ِمنَ  اْلُمَخلَّفُونَ  لَكَ  َسَيقُولُ 
ِ  ِمنَ  لَُكمْ  َيْملِكُ  ا ِبُكمْ  أََرادَ  إِنْ  َشْيًئا هللاَّ ُ  َكانَ  َبلْ  َنْفًعا ِبُكمْ  أََرادَ  أَوْ  َضّرً  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َبلْ ) 11( َخِبيًرا َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ
ُسولُ  بَ َيْنَقلِ  ْوءِ  َظنَّ  َوَظَنْنُتمْ  قُلُوِبُكمْ  فِي َذلِكَ  َوُزيِّنَ  أََبًدا أَْھلِيِھمْ  إِلَى َواْلُمْؤِمُنونَ  الرَّ  َوَمنْ ) 12( ُبوًرا َقْوًما َوُكْنُتمْ  السَّ
َِّ  ُيْؤِمنْ  لَمْ  ا َوَرُسولِهِ  ِبا َِّ ) 13( َسِعيًرا لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا َفإِنَّ ِ َماَواتِ  كُ ُملْ  َو  َمنْ  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َيْغفِرُ  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  َوَكانَ  َيَشاءُ   ) 14( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ

 عن ، جابر عن ،) 1( الزبير أبي عن ، قرة حدثنا أبي حدثنا ، معاذ بن هللا عبيد حدثنا:  أحمد بن هللا عبد وقال
". إسرائيل بني عن حط ما عنه يحط فإنه ، المرار ثنية ، الثنية يصعد من: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي
 كلكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، بعد الناس تبادر ثم ، الخزرج) 2( بني خيل صعد من أول فكان
 وهللا:  فقال). 3] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول لك يستغفر تعال:  فقلنا". األحمر الجمل صاحب إال له مغفور
 ، هللا عبيد عن مسلم رواه). 4( ضالة ينشد رجل ھو فإذا. صاحبكم لي يستغفر أن من إلي أحب ضالتي أجد ألن
 ).5( به

 هللا صلى هللا رسول سمعت أنھا مبشر أم أخبرتني:  يقول جابرا سمع أنه ، الزبير أبو أخبرني:  جريج ابن وقال
". أحد تحتھا بايعوا الذين الشجرة أصحاب من -  هللا شاء إن - النار يدخل ال: " حفصة عند يقول وسلم عليه
 صلى النبي فقال ،] 71:  مريم[}  َواِرُدَھا إاِل ِمْنُكمْ  َوإِنْ { :  لحفصة فقالت ، فانتھرھا. هللا رسول يا بلى: قالت
ي ُثمَّ { :  هللا قال قد: " وسلم عليه هللا َقْوا الَِّذينَ  ُنَنجِّ الِِمينَ  َذرُ َونَ  اتَّ  ).6( مسلم رواه ،] 72:  مريم[}  ِجِثّيًا فِيَھا الظَّ

 حاطبا، يشكو جاء بلتعة أبي بن لحاطب عبًدا أن ؛ جابر عن ، الزبير أبي عن ، الليث عن ، قتيبة عن أيضا وفيه
 قد فإنه ؛ يدخلھا ال ، كذبت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، النار حاطب ليدخلن ، هللا رسول يا:  فقال
 ).7" (والحديبية بدرا شھد

َما ُيَباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  عليھم الثناء في تعالى قال ولھذا َ  ُيَبايُِعونَ  إِنَّ ِ  َيدُ  هللاَّ َما َنَكثَ  َفَمنْ  أَْيِديِھمْ  َفْوقَ  هللاَّ  َيْنُكثُ  َفإِنَّ
َ  هُ َعلَيْ  َعاَھدَ  ِبَما أَْوَفى َوَمنْ  َنْفِسهِ  َعلَى : األخرى اآلية في تعالى قال كما ،] 10:  الفتح[}  َعِظيًما أَْجًرا َفَسُيْؤِتيهِ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  لََقدْ {  َجَرةِ  َتْحتَ  ُيَباِيُعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  هللاَّ ِكيَنةَ  َفأَنزلَ  قُلُوِبِھمْ  فِي َما َفَعلِمَ  الشَّ  اَفْتحً  َوأََثاَبُھمْ  َعلَْيِھمْ  السَّ
 ].18:  الفتح[}  َقِريًبا

 قُلْ  قُلُوِبِھمْ  فِي لَْيسَ  َما ِبأَْلِسَنِتِھمْ  َيقُولُونَ  لََنا َفاْسَتْغفِرْ  َوأَْھلُوَنا أَْمَوالَُنا َشَغلَْتَنا األْعَرابِ  ِمنَ  اْلُمَخلَّفُونَ  لَكَ  َسَيقُولُ { 
ا ِبُكمْ  أََرادَ  إِنْ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  لَُكمْ  َيْملِكُ  َفَمنْ  ُ  َكانَ  َبلْ  َنْفًعا ِبُكمْ  أََرادَ  أَوْ  َضّرً  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َبلْ ) 11( َخِبيًرا َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ
ُسولُ  َيْنَقلِبَ  لَنْ  ْوءِ  َظنَّ  َوَظَنْنُتمْ  قُلُوِبُكمْ  فِي َذلِكَ  َوُزيِّنَ  أََبًدا أَْھلِيِھمْ  إَِلى َواْلُمْؤِمُنونَ  الرَّ ) 12( ُبوًرا ًماَقوْ  َوُكْنُتمْ  السَّ

َِّ  ُيْؤِمنْ  لَمْ  َوَمنْ  ا َوَرُسولِهِ  ِبا َِّ ) 13( َسِعيًرا لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا َفإِنَّ ِ َمَواتِ  ُمْلكُ  َو  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َيْغفِرُ  َواألْرِض  السَّ
ُ  َوَكانَ  َيَشاءُ  َمنْ   }) 14( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ

__________ 

 ".بسنده أحمد بن هللا عبد وقال: " ت في) 1(

 ".من: " أ في) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 ".ضالته: " أ في) 4(

 ).2780( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).2496( برقم مسلم صحيح) 6(
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 ).2494( برقم مسلم صحيح) 7(

ِبْعُكمْ  َذُروَنا لَِتأُْخُذوَھا َمَغاِنمَ  إِلَى اْنَطلَْقُتمْ  إَِذا اْلُمَخلَّفُونَ  َسَيقُولُ  لُوا أَنْ  ُيِريُدونَ  َنتَّ ِبُعوَنا لَنْ  قُلْ  هللاَِّ  َكاَلمَ  ُيَبدِّ  َقالَ  َكَذلُِكمْ  َتتَّ
 ُ  ) 15( َقلِياًل  إاِلَّ  َيْفَقُھونَ  اَل  َكاُنوا َبلْ  َتْحُسُدوَنَنا َبلْ  َفَسَيقُولُونَ  َقْبلُ  ِمنْ  هللاَّ

 الذين األعراب من المخلفون به يعتذر بما -) 2( عليه وسالمه هللا صلوات -) 1( رسوله مخبرا تعالى يقول
 بشغلھم فاعتذروا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع المسير وتركوا ،) 3( وشغلھم أھليھم في المقام اختاروا
 بل ، االعتقاد سبيل على ال منھم قول وذلك ، وسلم عليه هللا صلى) 4( الرسول لھم يستغفر أن وسألوا ، بذلك
ِ  ِمنَ  لَُكمْ  َيْملِكُ  َفَمنْ  قُلْ  قُلُوِبِھمْ  فِي لَْيسَ  َما ِبأَْلِسَنِتِھمْ  َيقُولُونَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ والمصانعة التقية وجه على  هللاَّ
ا ِبُكمْ  أََرادَ  إِنْ  َشْيًئا  العليم وھو ، وتقدس تعالى فيكم أراده ما يرد أن أحد يقدر ال:  أي}  َنْفًعا ِبُكمْ  أََرادَ  أَوْ  َضّرً

ُ  َكانَ  َبلْ { :  قال ولھذا ؛) 5( وتابعتمونا صانعتمونا وإن ، وضمائركم بسرائركم  .} َخِبيًرا َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

ُسولُ  َيْنَقلِبَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َبلْ { :  قال ثم  الو معذور تخلف تخلفكم يكن لم:  أي}  أََبًدا أَْھلِيِھمْ  إِلَى َواْلُمْؤِمُنونَ  الرَّ
ُسولُ  َيْنَقلِبَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َبلْ {  ، نفاق تخلف بل ، عاص  يقتلون أنھم اعتقدتم:  أي}  أََبًدا أَْھلِيِھمْ  إِلَى َواْلُمْؤِمُنونَ  الرَّ

ْوءِ  َظنَّ  َوَظَنْنُتمْ {  ، مخبر منھم يرجع وال ، خضراؤھم وتستباد شأفتھم وتستأصل :  أي } ُبوًرا َقْوًما َوُكْنُتمْ  السَّ
 .عمان بلغة ھي:  وقيل. فاسدين:  قتادة وقال. واحد وغير ، ومجاھد ، عباس ابن قاله. ھلكى

َِّ  ُيْؤِمنْ  لَمْ  َوَمنْ { :  قال ثم  تعالى هللا فإن ،  والباطن الظاھر في العمل يخلص لم من:  أي}  َوَرُسولِهِ  ِبا
 .األمر نفس في عليه ھو ما خالف يعتقدون ما للناس أظھر وإن ، السعير في سيعذبه

 َوَكانَ  َيَشاءُ  َمنْ  َوُيَعذِّبُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  َيْغفِرُ { :  واألرض السموات أھل في المتصرف المالك الحاكم أنه تعالى بين ثم
 ُ  .لديه وخضع ، وأناب إليه تاب لمن:  أي}  َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ

ِبْعُكمْ  َذُروَنا لَِتأُْخُذوَھا َمَغاِنمَ  إِلَى ُتمْ اْنَطلَقْ  إَِذا اْلُمَخلَّفُونَ  َسَيقُولُ {  لُوا أَنْ  ُيِريُدونَ  َنتَّ ِبُعوَنا لَنْ  قُلْ  هللاَِّ  َكالمَ  ُيَبدِّ  َكَذلُِكمْ  َتتَّ
ُ  َقالَ   }) 15( َقلِيال إاِل َيْفَقُھونَ  ال َكاُنوا َبلْ  َتْحُسُدوَنَنا َبلْ  َفَسَيقُولُونَ  َقْبلُ  ِمنْ  هللاَّ

 ذھب إذ ، الحديبية) 6( غزوة في وسلم عليه هللا صلى النبي عن تخلفوا الذين األعراب عن مخبًرا تعالى يقول
 تخلفوا وقد ، المغنم إلى معھم يخرجوا أن يسألون أنھم:  يفتتحونھا خيبر إلى وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي
 ، ذلك في لھم يأذن أال وسلم عليه هللا لىص رسوله هللا فأمر ، ومصابرتھم ومجالدتھم األعداء محاربة وقت عن

 من غيرھم فيھا يشركھم ال وحدھم خيبر بمغانم الحديبية أھل وعد قد تعالى هللا فإن. ذنبھم جنس من لھم معاقبة
لُوا أَنْ  ُيِريُدونَ { :  قال ولھذا ؛ وقدرا شرعا ذلك غير يقع) 7( فال ، المتخلفين األعراب  } هللاَِّ  َكالمَ  ُيَبدِّ

 ).8( جرير ابن واختاره. الحديبية أھل به وعد الذي الوعد وھو:  وجويبر ، وقتادة ، مجاھد لقا

__________ 

 ".لرسوله: " م ، ت في) 1(

 ".وسلم عليه هللا صلى: " ت في) 2(

 ".بھم والشغل: " أ ، ت في) 3(

 ".هللا رسول: " م في) 4(

 ".نافقتمونا أو: " ت في) 5(

 ".مرةع: " أ ، م ، ت في) 6(

 ".وال: " ت في) 7(

 ).26/50( الطبري تفسير) 8(
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ُ  َرَجَعكَ  َفإِنْ { :  قوله ھو:  زيد ابن وقال  َولَنْ  أََبًدا َمِعيَ  َتْخُرُجوا لَنْ  َفقُلْ  لِْلُخُروجِ  َفاْسَتأَْذُنوكَ  ِمْنُھمْ  َطاِئَفةٍ  إِلَى هللاَّ
ا َمِعيَ  ُتَقاِتلُوا ُكمْ  َعُدّوً لَ  ودِ ِباْلقُعُ  َرِضيُتمْ  إِنَّ ةٍ  أَوَّ  ].83:  التوبة[}  اْلَخالِفِينَ  َمعَ  َفاْقُعُدوا َمرَّ

 عن متأخرة وھي ، تبوك غزوة في نزلت" براءة" في التي اآلية ھذه ألن ؛ نظر فيه زيد ابن قاله الذي وھذا
 .الحديبية) 1( غزوة

لُوا أَنْ  ُيِريُدونَ { :  جريج ابن وقال ِ  َكالمَ  ُيَبدِّ  .الجھاد عن المسلمين تثبيطھمب:  يعني}  هللاَّ

ِبُعوَنا لَنْ  قُلْ {  ُ  َقالَ  َكَذلُِكمْ  َتتَّ {  ، معھم الخروج) 2( سؤالكم قبل الحديبية أھل هللا وعد:  أي}  َقْبلُ  ِمنْ  هللاَّ
 كما األمر ليس:  أي}  الَقلِي إاِل َيْفَقُھونَ  ال َكاُنوا َبلْ {  ، المغانم في نشرككم أن:  أي}  َتْحُسُدوَنَنا َبلْ  َفَسَيقُولُونَ 
 ).3( لھم فھم ال ولكن ، زعموا

__________ 

 ".عمرة: " أ ، م ، ت في) 1(

 ".يسألوكم أن قبل: " م ، ت في) 2(

 ".لھم عدو ألنھم: " أ ، ت في) 3(

ُ  ُيْؤِتُكمُ  ُتِطيُعوا َفإِنْ  ُيْسلُِمونَ  أَوْ  ُھمْ ُتَقاِتلُونَ  َشِديدٍ  َبأْسٍ  أُولِي َقْومٍ  إِلَى َسُتْدَعْونَ  اأْلَْعَرابِ  ِمنَ  لِْلُمَخلَّفِينَ  قُلْ   أَْجًرا هللاَّ
ْبُكمْ  َقْبلُ  ِمنْ  َتَولَّْيُتمْ  َكَما َتَتَولَّْوا َوإِنْ  َحَسًنا  َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَرجِ  َعلَى َواَل  َحَرجٌ  اأْلَْعَمى َعلَى لَْيسَ ) 16( أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ
َ  ُيِطعِ  َمنْ وَ  َحَرجٌ  اْلَمِريِض  َعلَى ْبهُ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ

)17 ( 

ُ  ُيْؤِتُكمُ  ُتِطيُعوا َفإِنْ  لُِمونَ ُيسْ  أَوْ  ُتَقاِتلُوَنُھمْ  َشِديدٍ  َبأْسٍ  أُولِي َقْومٍ  إِلَى َسُتْدَعْونَ  األْعَرابِ  ِمنَ  لِْلُمَخلَّفِينَ  قُلْ {   أَْجًرا هللاَّ
ْبُكمْ  َقْبلُ  ِمنْ  َتَولَّْيُتمْ  َكَما َتَتَولَّْوا َوإِنْ  َحَسًنا  َوال َحَرجٌ  األْعَرجِ  َعلَى َوال َحَرجٌ  األْعَمى َعلَى لَْيسَ ) 16( أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ
َ  ُيِطعِ  َوَمنْ  َحَرجٌ  اْلَمِريِض  َعلَى ْبهُ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ

)17 ({ 

 :  أقوال على ، شديد بأس أولو ھم الذين ، إليھم يدعون الذين القوم ھؤالء في المفسرون اختلف

 ُھشيم ورواه - جميعا أو ،) 1( عكرمة أو -  جبير بن سعيد عن ، بِْشر أبي عن شعبة رواه. ھوازن أنھم:  أحدھا
 .عنه رواية في قتادة يقول وبه. عنھما ، بشر أبي عن

 .الضحاك قاله ، ثقف:  الثاني

 .وعكرمة سعيد عن مثله وروي. الزھري عن ، إسحاق بن محمد ورواه. جويبر قاله ، حنيفة بنو:  الثالث

 في -  وعكرمة ، ومجاھد ، عطاء يقول وبه ، عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي رواه. فارس أھل ھم:  الرابع
 .عنه الروايات إحدى

 وعن. والروم فارس ھم:  وقتادة ، والحسن ، وعطاء ، ليلى أبي ابن وعن. الروم ھم:  األحبار كعب وقال
 وھو ، جريج ابن قولي وبه. فرقة يعين ولم ، شديد بأس أولو رجال ھم:  أيضا وعنه. األوثان أھل ھم:  مجاھد
 .جرير ابن اختيار

 ، الزھري عن ،) 2( َمْعَمر عن ، القواريري الحسن بن الرحمن عبد حدثنا ، األشج حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .بعد أولئك يأت لم:  قال}  َشِديدٍ  َبأْسٍ  أُولِي َقْومٍ  إِلَى َسُتْدَعْونَ { :  قوله في
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__________ 

 ".عكرمة هقال ھوازن: " ت في) 1(

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 2(

ُ  َرِضيَ  لََقدْ  َجَرةِ  َتْحتَ  ُيَباِيُعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  هللاَّ ِكيَنةَ  َفأَْنَزلَ  قُلُوِبِھمْ  فِي َما َفَعلِمَ  الشَّ  َقِريًبا َفْتًحا َوأََثاَبُھمْ  َعلَْيِھمْ  السَّ
ُ  َوَكانَ  ُذوَنَھاَيأْخُ  َكثِيَرةً  َوَمَغاِنمَ ) 18(  ) 19( َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

:  قوله في ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، خالد أبي ابن عن ، سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا ، أبي وحدثنا
 .البارزون ھم:  قال}  َشِديدٍ  َبأْسٍ  أُولِي َقْومٍ  إِلَى َسُتْدَعْونَ {

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، المسيب بن يدسع عن ، الزھري عن ، سفيان وحدثنا:  قال
 قال". المطرقة المجانّ  وجوھھم كأن ، اآلنف ذلف ، األعين صغار قوما تقاتلوا حتى الساعة تقوم ال: " قال

 ).1( الترك ھم:  سفيان

 قول ففسر ھريرة أبو علينا نزل:  قال أبيه عن خالد أبي ابن:  آخر) 2( مكان في وجدت:  عمر أبي ابن قال
 ).3( األكراد يعني ، البارزون ھم:  قال" الشَّْعر نعالھم قوًما تقاتلون: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ولكم ، عليھم مستمرا ذلك يزال فال ، وقتالھم جھادھم لكم يشرع:  يعني}  ُيْسلُِمونَ  أَوْ  ُتَقاتِلُوَنُھمْ { :  وقوله
 .باختيار بل قتال بال دينكم في فيدخلون يسلمون أو ، عليھم النصرة

ُ  ُيْؤِتُكمُ {  ، فيه عليكم الذي وتؤدوا الجھاد في وتنفروا تستجيبوا:  أي}  ُتِطيُعوا َفإِنْ { :  قال ثم  َوإِنْ  َحَسًنا أَْجًرا هللاَّ
ْبُكمْ {  ، فتمفتخل) 4( دعيتم حيث ، الحديبية زمن:  يعني}  َقْبلُ  ِمنْ  َتَولَّْيُتمْ  َكَما َتَتَولَّْوا  } أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ

 ثم أياما يطرأ الذي كالمرض وعارض ، المستمر والعرج كالعمى الزم فمنھا ، الجھاد ترك في األعذار ذكر ثم
 .يبرأ حتى الالزمة األعذار بذوي ملحق مرضه حال في فھو ، يزول

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ { :  ورسوله هللا وطاعة الجھاد في مرغبا تعالى قال ثم  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
ْبهُ {  المعاش على ويقبل ، الجھاد عن ينكل:  أي}  َيَتَولَّ  َوَمنْ  األْنَھارُ   وفي ، بالمذلة الدنيا في}  أَلِيًما َعَذاًبا ُيَعذِّ
 .بالنار اآلخرة

ُ  َرِضيَ  لََقدْ {  َجَرةِ  َتْحتَ  ُيَباِيُعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  هللاَّ ِكيَنةَ  َفأَنزلَ  قُلُوِبِھمْ  فِي َما َفَعلِمَ  الشَّ  َفْتًحا َوأََثاَبُھمْ  َعلَْيِھمْ  السَّ
ُ  َوَكانَ  َيأُْخُذوَنَھا َكِثيَرةً  َوَمَغاِنمَ ) 18( َقِريًبا  }) 19( َحِكيًما َعِزيًزا هللاَّ

 ذكر تقدم وقد ، الشجرة تحت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عواباي الذين المؤمنين عن رضاه عن تعالى يخبر
 .الحديبية بأرض سمرة كانت الشجرة وأن ، وأربعمائة ألفا كانوا وأنھم ، عدتھم

__________ 

 قوما تقاتلوا حتى الساعة تقوم ال: " بإسناده الزھري عن سفيان طريق من) 2929( برقم صحيحه في والبخاري) 19199( برقم المصنف في شيبة أبي ابن ورواه) 1(
 .بنحوه ھريرة أبي عن األعرج عن ، صالح طريق من) 2928( برقم صحيحه في البخاري ورواه" المطرقة المجان وجوھھم كأن

 ".موضع في حديث عمرو أبي ابن وقال: " ت في) 2(

 .الحديث بھذا لمقصودونا فھم ، الشعر ينتعلون كانوا المخرمي بابك أصحاب أن المؤرخين بعض ذكر وقد) 3(

 ".ذھبتم: " ت في) 4(

ُ  َوَعَدُكمُ  لَ  َتأُْخُذوَنَھا َكِثيَرةً  َمَغانِمَ  هللاَّ  ِصَراًطا َوَيْھِدَيُكمْ  لِْلُمْؤِمِنينَ  آََيةً  َولَِتُكونَ  َعْنُكمْ  النَّاسِ  أَْيِديَ  َوَكفَّ  َھِذهِ  لَُكمْ  َفَعجَّ
ُ  أََحاطَ  َقدْ  َعلَْيَھا اَتْقِدُرو لَمْ  َوأُْخَرى) 20( ُمْسَتقِيًما ُ  َوَكانَ  ِبَھا هللاَّ  الَِّذينَ  َقاَتلَُكمُ  َولَوْ ) 21( َقِديًرا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
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 َتْبِدياًل  هللاَِّ  لُِسنَّةِ  ِجدَ تَ  َولَنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَِّ  ُسنَّةَ ) 22( َنِصيًرا َواَل  َولِّيًا َيِجُدونَ  اَل  ُثمَّ  اأْلَْدَبارَ  لََولَُّوا َكَفُروا
)23 ( 

 حاًجا انطلقت:  قال الرحمن عبد بن طارق عن ، إسرائيل عن ، هللا عبيد حدثنا ، محمود حدثنا:  البخاري قال
 عليه هللا صلى هللا رسول بايع حيث ، الشجرة ھذه:  قالوا ؟ المسجد ھذا ما) 1( فقلت ، يصلون بقوم فمررت
 هللا رسول بايع فيمن كان أنه أبي حدثني:  سعيد فقال ، فأخبرته المسيب بن سعيد فأتيت ، الرضوان بيعة وسلم
 إن:  سعيد فقال ، عليھا نقدر فلم نسيناھا المقبل العام من خرجنا فلما:  قال. الشجرة تحت وسلم عليه هللا صلى

 ).2( أعلم فأنتم ، أنتم وعلمتموھا يعلموھا لم وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب

ِكيَنةَ  َفأَنزلَ {  ، والطاعة والسمع ، والوفاء الصدق من:  أي}  قُلُوِبِھمْ  فِي َما َفَعلِمَ { :  وقوله  وھي: }  السَّ
 وما ، أعدائھم وبين بينھم الصلح من أيديھم على هللا أجرى ما وھو: }  َقِريًبا َفْتًحا َوأََثاَبُھمْ  َعلَْيِھمْ {  الطمأنينة،
 وما ، عليھم واألقاليم البالد سائر فتح ثم ، مكة وفتح خيبر بفتح المتصل المستمر العام رالخي من بذلك حصل
ُ  َوَكانَ ) 3( َيأُْخُذوَنَھا َكِثيَرةً  َوَمَغانِمَ { :  قال ولھذا ؛ واآلخرة الدنيا في والرفعة والنصر العز من لھم حصل  هللاَّ
 } َحِكيًما َعِزيًزا

 أخبرنا ، موسى بن هللا عبيد حدثنا ، القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن) 4( قال
 إذ. قائلون نحن بينما:  قال ، أبيه عن ، سلمة بن) 5( إياس حدثني -  عبيدة ابن يعني -  موسى أخبرنا ، موسى
 إلى َفُثرنا:  قال .القدس روح نزل ، البيعة البيعة ، الناس أيھا:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول منادي نادى
ُ  َرِضيَ  لََقدْ { ) : 6( تعالى هللا قول فذلك ، فبايعناه سمرة شجرة تحت وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  َعنِ  هللاَّ

َجَرةِ  َتْحتَ  ُيَباِيُعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمِنينَ   بنال ھنيئا:  الناس فقال ، األخرى على يديه بإحد لعثمان فبايع) : 7] (قال[}  الشَّ
 طاف ما سنة كذا كذا مكث لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. ھاھنا) 8( ونحن بالبيت طوف ، عفان
 ).9" (أطوف حتى

ُ  َوَعَدُكمُ {  لَ  َتأُْخُذوَنَھا َكِثيَرةً  َمَغاِنمَ  هللاَّ  ِصَراًطا َوَيْھِدَيُكمْ  ِمِنينَ لِْلُمؤْ  آَيةً  َولَِتُكونَ  َعْنُكمْ  النَّاسِ  أَْيِديَ  َوَكفَّ  َھِذهِ  لَُكمْ  َفَعجَّ
ُ  أََحاطَ  َقدْ  َعلَْيَھا َتْقِدُروا لَمْ  َوأُْخَرى) 20( ُمْسَتقِيًما ُ  َوَكانَ  ِبَھا هللاَّ  الَِّذينَ  َقاَتلَُكمُ  َولَوْ ) 21( َقِديًرا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
 َتْبِديال هللاَِّ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ  َولَنْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَِّ  ُسنَّةَ ) 22( َنِصيًرا َوال َولِّيًا َيِجُدونَ  ال ُثمَّ  األْدَبارَ  لََولَُّوا َكَفُروا

)23 ({ 

__________ 

 ".وقلت: " م في) 1(

 ).4163( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".تأخذونھا: " ت في) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 ".أبان عن: " ت في) 5(

 ".تعالى قوله فذلك: " م ، ت في) 6(

 .م ، ت من زيادم) 7(

 ".وذكر: " م ، ت في) 8(

 ".ضعيف وھو عبيدة بن موسى فيه) : "9/84( المجمع في الھيثمي قال ، به موسى بن هللا عبيد طريق من) 1/90( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 9(

ةَ  بَِبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ  ُ  َوَكانَ  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ  َبِصيًرا َتْعَملُونَ  بَِما هللاَّ
)24 ( 
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ةَ  ِبَبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ {  ُ  َوَكانَ  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ  َبِصيًرا َتْعَملُونَ  اِبمَ  هللاَّ
)24 ({ 

ُ  َوَعَدُكمُ { :  قوله في مجاھد قال لَ {  ، اليوم إلى المغانم جميع ھي: }  َتأُْخُذوَنَھا َكِثيَرةً  َمَغانِمَ  هللاَّ }  َھِذهِ  لَُكمْ  َفَعجَّ
 .خيبر فتح:  يعني

لَ { :  عباس ابن عن العوفي وروى  .الحديبية صلح:  يعني}  َھِذهِ  لَُكمْ  َفَعجَّ

 كف وكذلك. والقتال المحاربة من لكم أضمروه أعداؤكم كان مما سوء ينلكم لم:  أي}  َعْنُكمْ  النَّاسِ  أَْيِديَ  َوَكفَّ { 
:  أي}  لِْلُمْؤِمِنينَ  آَيةً  َولَِتُكونَ {  ، وحريمكم عيالكم عن أظھركم وراء خلفتموھم الذين) 1] (عنكم[ الناس أيدي

 أنه بھم ھذا هللا بصنيع وليعلموا ، عددھم قلة مع ، األعداء سائر على وناصرھم ھمحافظ هللا فإن ، بذلك يعتبرون
 أَنْ  َوَعَسى{ :  قال كما ، الظاھر في كرھوه وإن المؤمنين لعباده يختاره فيما الخيرة وأن ، األمور بعواقب العليم

 ].216:  البقرة[}  لَُكمْ  َخْيرٌ  َوُھوَ  َشْيًئا َتْكَرُھوا

 ).2( رسوله وموافقتكم ، طاعته واتباعكم ألمره انقيادكم بسبب:  أي}  ُمْسَتقِيًما ِصَراًطا ُكمْ َوَيْھِديَ { 

ُ  أََحاطَ  َقدْ  َعلَْيَھا َتْقِدُروا لَمْ  َوأُْخَرى{ :  وقوله ُ  َوَكانَ  بَِھا هللاَّ  وفتحا أخرى وغنيمة:  أي}  َقِديًرا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
رھا قد ، عليھا درونتق تكونوا لم معينا آخر  له المتقين عباده يرزق تعالى فإنه ، لكم بھا وأحاط ، عليكم هللا َيسَّ
 .يحتسبون ال حيث من

 قوله على وھذا. خيبر ھي:  عباس ابن عن الَعْوفي فقال ؟ بھا المراد ما ، الغنيمة ھذه في المفسرون اختلف وقد
لَ { :  تعالى قوله في  زيد بن الرحمن وعبد ، إسحاق وابن ، الضحاك وقاله. الحديبية صلح اإنھ}  َھِذهِ  لَُكمْ  َفَعجَّ
 .أسلم بن

 .جرير ابن واختاره. مكة ھي:  قتادة وقال

 .والروم فارس ھي:  البصري والحسن ، ليلى أبي ابن وقال

 .القيامة يوم إلى وغنيمة فتح كل ھي:  مجاھد وقال

 أََحاطَ  َقدْ  َعلَْيَھا َتْقِدُروا لَمْ  َوأُْخَرى{ :  عباس ابن عن ، الحنفي سماك عن ، شعبة حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال
 ُ  ).3( اليوم إلى تفتح التي الفتوح ھذه:  قال}  ِبَھا هللاَّ

 لعباده مبشرا تعالى يقول}  َنِصيًرا َوال َولِّيًا َيِجُدونَ  ال ُثمَّ  األْدَبارَ  لََولَُّوا َكَفُروا الَِّذينَ  َقاَتلَُكمُ  َولَوْ { :  وقوله
 فارا) 4( الكفار جيش والنھزم ، عليھم المؤمنين وعباده رسوله هللا لنصر المشركون ناجزھم لو بأنه: المؤمنين
 .المؤمنين) 5( ولحزبه ولرسوله  محاربون ألنھم ؛ نصيرا وال وليا يجدون ال مدبرا

ِ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ  لَنْ وَ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَِّ  ُسنَّةَ { :  قال ثم  تقابل ما ، خلقه في وعادته هللا سنة ھذه:  أي}  َتْبِديال هللاَّ
 تعالى فعل كما ، الباطل ووضع الحق فرفع ، الكفر على اإليمان هللا نصر إلى فيصل موطن في واإليمان الكفر
 وكثرة ، وُعَددھم سلمينالم عدد قلة مع ، المشركين من أعدائه على نصرھم المؤمنين بأوليائه بدر يوم

 ).6( وعددھم المشركين

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".لرسوله: " م ، ت في) 2(

 ".القيامة يوم إلى: " ت في) 3(
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 ".الكفر: " م في) 4(

 ".ولعباده: " أ ، ت في) 5(

 ".ومددھم: " م ، ت في) 6(

ةَ  ِبَبْطنِ  َعْنُھمْ  ِدَيُكمْ َوأَيْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  وقوله ُ  َوَكانَ  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ  َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ
 منھم إليھم) 1( يصل فلم ، عنھم المشركين أيدي كف حين المؤمنين عباده على هللا من امتنان ھذا: }  َبِصيًرا
 وأوجد ، الفريقين من كال صان بل ، الحرام المسجد عند تلوھميقا فلم المشركين من المؤمنين أيدي وكفّ  ، سوء
 جاءوا حين األكوع بن سلمة حديث في تقدم وقد. واآلخرة الدنيا في لھم وعاقبة ، للمؤمنين خَيَرةٌ  فيه صلحا بينھم
 يكن ھمأرسلو: " وقال إليھم فنظر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين فأوثقوھم األسارى السبعين بأولئك
 .اآلية}  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  هللا أنزل ذلك وفي:  قال". وثَناه الفجور بدء لھم

 يوم كان لما:  قال مالك بن أنس عن ، ثابت عن ، حماد حدثنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 قبل من ، السالح في مكة أھل من رجال ثمانون وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على ھبط الحديبية
 - عنھم فعفا:  عفان قال - فأخذوا عليھم فدعا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غرة يريدون ، التنعيم جبل

ةَ  بَِبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  اآلية ھذه ونزلت  } َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  َمكَّ

 ، سلمة بن حماد عن ، طرق من ، سننيھما من التفسير في والنسائي والترمذي ، سننه في داود وأبو مسلم ورواه
 ).2( به

 بن هللا عبد) 3( عن ، الُبَناني ثابت حدثنا ، واقد بن الحسين حدثنا ، الحباب بن زيد حدثنا:  - أيضا -  أحمد وقال
 ، القرآن في تعالى هللا قال التي الشجرة أصل في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا:  قال الُمَزِني ُمَغفَّل
 بن وسھلُ . طالب أبي بن وعلي ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ظھر على الشجرة تلك أغصان من يقع وكان
 بيده سھل فأخذ ،" الرحيم الرحمن هللا بسم:  اكتب: " لعلي وسلم عليه هللا لىص هللا رسول فقال ، يديه بين عمرو
 ما ھذا: " وكتب ،" اللھم باسمك اكتب: " قال. نعرف ما قضيتنا في اكتب. الرحيم الرحمن نعرف ما:  وقال
 اكتب ، هرسول كنت إن ظلمناك لقد:  وقال بيده عمرو بن سھل فأمسك". مكة أھل هللا رسول محمد عليه صالح
 ثالثون علينا خرج إذ كذلك نحن فبينا". هللا عبد بن محمد عليه صالح ما ھذا اكتب: " فقال. نعرف ما قضيتنا في
 ، بأسماعھم هللا فأخذ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليھم فدعا ، وجوھنا) 4( في فثاروا ، السالح عليھم شابا
 لكم جعل) 5( ھل:  أو ؟ أحد عھد في جئتم ھل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، فأخذناھم إليھم فقمنا
ةَ  بَِبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  هللا فأنزل ، سبيلھم فخلى. ال:  فقالوا" ؟ أمانا أحد  ِمنْ  َمكَّ
ُ  َوَكانَ  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ   ).6( به ، واقد بن حسين حديث من النسائي رواه. } َبِصيًرا َتْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

__________ 

 ".تصل: " ت في) 1(

 ).11510( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3264( برقم الترمذي وسنن) 2688( برقم داود أبي وسنن) 1808( برقم مسلم وصحيح) 3/122( المسند) 2(

 ".بن: " ت في) 3(

 ".إلى: " م ، ت في) 4(

 ".وھل: " ت في) 5(

 ).11511( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 4/86( المسند) 6(

 النبي خرجلما :  قال أْبَزى ابن عن ، جعفر حدثنا ، القُّمي يعقوب حدثنا ، ُحَمْيد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 بغير َحْرب لك قوم على تدخل ، هللا نبي يا:  عمر هل قال ، الحليفة ذي إلى وانتھى بالھدي وسلم عليه هللا صلى
 أن منعوه مكة من دنا فلما ، حمله إال سالحا وال كراعا فيھا يدع فلم ، المدينة إلى فبعث:  قال ؟ ُكَراع وال سالح
 ، خمسمائة في عليك خرج قد جھل أبي بن عكرمة أن عينه فأتاه ، بمنى فنزل ، منى أتى حتى فسار ، يدخل
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 -  رسوله وسيف ، هللا سيف أنا:  خالد فقال ،) 1( الخيل في أتاك عمك ابن ھذا ، خالد يا: " الوليد بن لخالد فقال
 حتى فھزمه الشعب في عكرمة فلقي ، خيل على فبعثه. شئت أين بي ارم ، هللا رسول يا - هللا سيف سمي فيومئذ
 أدخله حتى فھزمه الثالثة في عاد ثم ، مكة نحيطا أدخله حتى فھزمه الثانية في عاد ثم ، مكة حيطان أدخله
ةَ  ِبَبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  هللا فأنزل ، مكة حيطان } ]  َعلَْيِھمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ [ َمكَّ

 بقوا كانوا المسلمين من لبقايا عليھم) 3( أظفره أن بعد من معنھ النبي هللا فكف:  قال. } أَلِيًما َعَذاًبا{ :  إلى) 2(
 ).4( الخيل تطأھم أن كراھية فيھا

 ألن ؛ الحديبية عام يكون أن يجوز ال فإنه ؛ نظر فيه السياق وھذا. بنحوه أبزى ابن عن حاتم أبي ابن ورواه
 في يكون أن يجوز وال. الصحيح يف ثبت كما ، يومئذ) 5( المشركين طليعة كان قد بل ؛ أسلم يكن لم خالدا
 لم قدم فلما ، أيام ثالثة بمكة ويقيم فيعتمر) 6( المقبل العام من يأتي أن على قاضوه ألنھم ، القضاء عمرة
 لم ألنه ؛ الفتح يوم يكون أن يجوز وال:  فالجواب ؟ الفتح يوم فيكون:  قيل فإن. قاتلوه وال حاربوه وال ، يمانعوه
 شيء فيه وقع قد ، خلل فيه السياق فھذا ، َعَرْمَرم جيش في مقاتال محاربا جاء وإنما ، ًياَھد الفتح عام يسق

 .أعلم وهللا ، فليتأمل

 أو منھم رجال أربعين بعثوا قريشا أن:  عباس ابن مولى عكرمة عن ، أتھم ال من حدثني:  إسحاق ابن وقال
 ، أخًذا فأُخُذوا ، أحًدا أصحابه من ليصيبوا وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول بعسكر يطيفوا أن وأمروھم ، خمسين
 هللا رسول عسكر) 7( إلى رموا كانوا وقد ، سبيلھم وخلى عنھم فعفا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بھم فأُتي
 َعْنُكمْ  ْيِدَيُھمْ أَ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  هللا أنزل ذلك وفي:  إسحاق ابن قال. والنبل بالحجارة) 8( وسلم عليه هللا صلى

 ).9( اآلية}  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ 

 فقتلوه، بسھم المشركون فرماه ، الحديبية من الثنية على اطلع" ُزَنْيم ابن: " له يقال رجال أن لنا ذكر:  قتادة وقال
 ؟ عھد علي لكم ھل: " لھم فقال ، الكفار من فارًسا عشر باثني فأتوه خيال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعث
}  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  ذلك في هللا وأنزل ، فأرسلھم. ال:  قالوا". ؟ ذمة علي لكم ھل
 .اآلية

__________ 

 ".الجبل: " أ في) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".أظفركم: " أ في) 3(

 ).26/59( الطبري تفسير) 4(

 ".للمشركين: " أ في) 5(

 ".قابل: " ت في) 6(

 ".في: " أ في) 7(

 ".المسلمين عسكر: " م ، ت في) 8(

 ).26/59( تفسيره في الطبري رواه) 9(

وُكمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُھمُ   ُمْؤِمَناتٌ  َوِنَساءٌ  ونَ ُمْؤِمنُ  ِرَجالٌ  َولَْواَل  َمِحلَّهُ  َيْبلُغَ  أَنْ  َمْعُكوًفا َواْلَھْديَ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ
ةٌ  ِمْنُھمْ  َفُتِصيَبُكمْ  َتَطُئوُھمْ  أَنْ  َتْعلَُموُھمْ  لَمْ  ُ  لُِيْدِخلَ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َمَعرَّ لُوا لَوْ  َيَشاءُ  َمنْ  َرْحَمِتهِ  فِي هللاَّ ْبَنا َتَزيَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََعذَّ

ُ  َفأَْنَزلَ  اْلَجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَفُروا ينَ الَّذِ  َجَعلَ  إِذْ ) 25( أَلِيًما َعَذاًبا ِمْنُھمْ   َرُسولِهِ  َعلَى َسِكيَنَتهُ  هللاَّ
ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَعلَى ُ  َوَكانَ  َوأَْھلََھا ِبَھا أََحقَّ  َوَكاُنوا التَّ  ) 26( َعلِيًما َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ
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وُكمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُھمُ {   َوِنَساءٌ  ُمْؤِمُنونَ  ِرَجالٌ  َولَْوال َمِحلَّهُ  َيْبلُغَ  أَنْ  َمْعُكوًفا َواْلَھْديَ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ
ةٌ  ِمْنُھمْ  َفُتِصيَبُكمْ  َتَطُئوُھمْ  أَنْ  َتْعلَُموُھمْ  لَمْ  ُمْؤِمَناتٌ  ُ  ِخلَ لُِيدْ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  َمَعرَّ لُوا لَوْ  َيَشاءُ  َمنْ  َرْحَمِتهِ  فِي هللاَّ ْبَنا َتَزيَّ  لََعذَّ

ُ  َفأَنزلَ  اْلَجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َجَعلَ  إِذْ ) 25( أَلِيًما َعَذاًبا ِمْنُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ   َعلَى َسِكيَنَتهُ  هللاَّ
ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  لَىَوعَ  َرُسولِهِ  ُ  َوَكانَ  َوأَْھلََھا ِبَھا أََحقَّ  َوَكاُنوا التَّ  }) 26( َعلِيًما َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ

 هللا رسول على نصرتھم على) 1( ماألھم ومن قريش من العرب مشركي من الكفار عن مخبرا تعالى يقول
وُكمْ {  ، غيرھم دون الكفار ھم:  أي}  َكَفُروا الَِّذينَ  ُھمُ { :  وسلم عليه هللا صلى :  أي}  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ
) 2( يصل أن الھدي وصدوا:  أي}  َمِحلَّهُ  َيْبلُغَ  أَنْ  َمْعُكوًفا َواْلَھْديَ {  ، األمر نفس في أھله وأنتم ، به أحق وأنتم
 .بيانه سيأتي كما ، بدنة سبعين الھديُ  نوكا ، وعنادھم بغيھم من وھذا ، محله إلى

 على خيفة منھم ويخفيه إيمانه يكتم ممن أظھرھم بين:  أي}  ُمْؤِمَناتٌ  َوِنَساءٌ  ُمْؤِمُنونَ  ِرَجالٌ  َولَْوال{ :  وقوله
 مناتوالمؤ المؤمنين من أفنائھم بين ولكن ، خضراءھم وأبدتم فقتلتموھم عليھم َسلَّطناكم لكنا ، قومھم من أنفسھم
ةٌ  ِمْنُھمْ  َفُتِصيَبُكمْ  َتَطُئوُھمْ  أَنْ  َتْعلَُموُھمْ  لَمْ { :  قال ولھذا ؛ القتل) 3( حالة تعرفونھم ال أقوام  إثم:  أي}  َمَعرَّ

ُ  لُِيْدِخلَ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ {  وغرامة  ، المؤمنين أظھرھم بين من ليخلص عقوبتھم يؤخر:  أي}  َيَشاءُ  َمنْ  َرْحَمِتهِ  فِي هللاَّ
 .اإلسالم إلى منھم كثير وليرجع

لُوا لَوْ { :  قال ثم ْبَنا{  أظھرھم بين الذين المؤمنين من الكفار تميز لو:  أي}  َتَزيَّ  َعَذاًبا ِمْنُھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََعذَّ
 .ذريعا قتال فلقتلتموھم عليھم لسلطناكم:  أي} أَلِيًما

ْنباع وأب حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ قال  ، المكي عباد أبي بن الرحمن عبد حدثنا -  الفرج بن روح -  الزِّ
 بن هللا عبد سمعت:  خلف بن ُحْجر حدثنا - ھاشم بني مولى - سعيد أبو) 4( هللا عبد بن الرحمن عبد حدثنا
 لنھارا أول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قاتلت) : 8( يقول سبع بن جنيد) 7( سمعت) : 6( يقول) 5( عوف
 تسعة كنا:  قال}  ُمْؤِمَناتٌ  َوِنَساءٌ  ُمْؤِمُنونَ  ِرَجالٌ  َولَْوال{ :  نزلت وفينا ، مسلما النھار آخر معه وقاتلت ، كافرا
 ).9( وامرأتين رجال سبعة:  نفر

) 10( فذكره ، سبيع بن جنيد جمعة أبي عن:  فيه وقال ، به المكي عباد بن محمد عن أخرى طريق من رواه ثم
 .به ،) 11( خلف بن حجر حديث من حاتم أبي ابن ورواه. سباع بن حبيب:  جعفر أبو لصوابوا

__________ 

 ".ھم وال: " أ ، ت في) 1(

 ".يبلغ: " ت في) 2(

 ".حال: " أ في) 3(

 ".هللا عبيد: " أ ، م في) 4(

 ".عمرو: " أ في) 5(

 ".بسنده الطبراني الحافظ روى: " ت في) 6(

 ".عن: " ت في) 7(

 ".قال: " ت في) 8(

 ).2/290( الكبير المعجم) 9(

 ).4/24( الكبير المعجم) 10(

 ".حنيف: " أ في) 11(

 .} ُمْؤِمَناتٌ  َوِنَساءٌ  ُمْؤِمُنونَ  ِرَجالٌ  َولَْوال{ :  نزلت وفينا ، نسوة وتسع رجال) 1( ثالثة كنا:  وقال
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 بن عثمان بن هللا عبد حدثنا ، البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
لُوا لَوْ { :  عباس ابن عن ،) 3( جبير بن سعيد عن عطاء عن ،) 2( حمزة أبي عن ، جبلة ْبَنا َتَزيَّ  الَِّذينَ  لََعذَّ
 .إياھم تلھمبق أليما عذابا هللا لعذبھم ، المؤمنين من الكفار تزيل لو:  يقول}  أَلِيًما َعَذاًبا ِمْنُھمْ  َكَفُروا

 الرحمن هللا بسم" يكتبوا أن أبوا حين وذلك ،}  اْلَجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َجَعلَ  إِذْ { :  وقوله
ُ  َفأَنزلَ {  ،" هللا رسول محمد عليه قاضى ما ھذا: " يكتبوا أن وأبوا ،" الرحيم  َوَعلَى ُسولِهِ رَ  َعلَى َسِكيَنَتهُ  هللاَّ

ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  :  أحمد اإلمام ابن هللا وعبد ، جرير ابن قال كما ،" هللا إال إله ال: " قول وھي ،}  التَّ
 عن أبيه عن ،) 4( ثوير عن ، شعبة حدثنا ، حبيب بن سفيان حدثنا ، البصري علي أبو قزعة بن الحسن حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول سمع) 7] (أنه[ أبيه عن -) 6] (عنه هللا رضي) [5( كعب بن أبي ابن:  ييعن - الطفيل
 ".هللا إال إله ال: " قال}  التَّْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  يقول وسلم

 فلم عنه ُزْرَعة أبا وسألت ، حديثه من إال نعرفه ال غريب:  وقال ، قزعة بن الحسن عن الترمذي رواه وكذا
 ).8( الوجه ھذا من إال يعرفه

 عبد حدثني ، الليث حدثني ، صالح بن هللا عبد حدثنا ، الرمادي منصور بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 هللا صلى هللا رسول أن ، أخبره ھريرة أبا أن ، المسيب بن سعيد عن ،) 9( شھاب ابن عن ، خالد بن الرحمن
 مني عصم فقد ، هللا إال إله ال:  قال فمن ، هللا إال إله ال:  يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " قال وسلم عليه
ُھمْ { :  فقال قوما وذكر ، كتابه في هللا وأنزل ،" هللا على وحسابه ، بحقه إال ونفسه ماله  إِلَهَ  ال لَُھمْ  قِيلَ  إَِذا َكاُنوا إِنَّ
ُ  إاِل ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  ثناؤه جل هللا وقال ،] 35 : الصافات[}  َيْسَتْكِبُرونَ  هللاَّ }  َوأَْھلََھا ِبَھا أََحقَّ  َوَكاُنوا التَّ

 ، الحديبية يوم) 10( المشركون عنھا واستكبر عنھا فاستكبروا ،" هللا رسول محمد ، هللا إال إله ال: " وھي
 ..المدة قضية على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكاتبھم

 وهللا ، الزھري كالم من مدرجة أنھا والظاھر ،) 11( الزھري حديث من جرير ابن الزيادات بھذه رواه وكذا
 .أعلم

ْقَوى َكلَِمةَ { :  مجاھد وقال  له له ، شريك ال وحده هللا إال إله ال ھي:  رباح أبي بن عطاء وقال. اإلخالص: }  التَّ
 .قدير شيء كل على وھو ، الحمد وله الملك

__________ 

 ".ثالث: " م في) 1(

 ".ھريرة أبي عن: " أ في) 2(

 ".بسنده حاتم أبي ابن روى: " ت في) 3(

 ".ثور: " أ في) 4(

 ".كعب بن أبي عن بسنده جرير ابن روى كما: " ت في) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 .م ، ت من زيادة) 7(

 ).3265( برقم الترمذي وسنن) 5/138( المسند على هللا عبد وزوائد) 26/66( الطبري تفسير) 8(

 ".بسنده حاتم أبي بن وروى: " ت في) 9(

 ".قريش: " أ في) 10(

 ).26/66( الطبري تفسير) 11(
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ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  المسور عن ، عروة عن ، الزھري عن ، إسحاق ابن عن ، بكير بن يونس وقال }  التَّ
 .له شريك ال وحده ، هللا إال إله ال: قال

ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  علي عن ، ِرْبِعي بن َعَباية عن ، كھيل بن سلمة عن ، الثوري وقال  إال إله ال:  قال}  التَّ
 .عنھما هللا رضي ، عمر ابن قال وكذا. أكبر وهللا ، هللا

 ، هللا إال إله ال أن شھادة:  يقول:  قال}  ىالتَّْقوَ  َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  قوله عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .تقوى كل رأس وھي

ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  جبير بن سعيد وقال  .سبيله في والجھاد هللا إال إله ال:  قال}  التَّ

 .هللا رسول محمد ، هللا إال إله ال:  ھي:  الخراساني عطاء وقال

ْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  الزھري عن رَمْعمَ  عن ، المبارك بن هللا عبد وقال  .الرحيم الرحمن هللا بسم:  قال}  التَّ

 .هللا إال إله ال:  قال}  التَّْقَوى َكلَِمةَ  َوأَْلَزَمُھمْ { :  قتادة وقال

 .أھلھا وكانوا ، بھا أحق المسلمون كان: }  َوأَْھلََھا ِبَھا أََحقَّ  َوَكاُنوا{ 

ُ  َوَكانَ {   .الشر يستحق من الخير يستحق بمن عليم ھو:  أي}  َعلِيًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ

 بن العالء بن هللا عبد عن ، رزين أبي عن ، سوار بن شبابة حدثنا ، سعيد بن إبراھيم حدثنا:  النسائي قال وقد
 ِفي َكَفُروا الَِّذينَ  لَ َجعَ  إِذْ { :  يقرأ كان أنه كعب بن أبي عن ، إدريس أبي عن ، هللا عبيد بن بسر عن ، زبر

 فأغلظ عمر ذلك فبلغ. الحرام المسجد لفسد حموا كما حميتم ولو ،] 26:  الفتح[}  اْلَجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  قُلُوِبِھمُ 
 بل:  عمر فقال. هللا علمه مما فيعلمني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على أدخل كنت أني لتعلم إنك:  فقال ، له

 ).1( ورسوله هللا علمك مما وعلم فاقرأ ، وقرآن علم عندك رجل أنت

 :  الصلح وقصة الحديبية قصة في الواردة األحاديث ذكر وھذا

 بن ُعْرَوة عن ، الزھري عن ، َيَسار بن إسحاق بن محمد أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 يريد الحديبية عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج قاال الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور عن ، الزبير
 عن بدنة كل فكانت ، رجل سبعمائة الناس وكان ، بدنة سبعين الھدي معه وساق قتاال يريد ال ، البيت زيارة
 يا:  فقال ،) 2( الكعبي سفيان بن بشر لقيه بعسفان كان إذا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وخرج ، عشرة
 هللا يعاھدون ، النمور جلود لبست قد ، المطافيل الُعوذ معھا فخرجت بمسيرك سمعت قد قريش ھذه ، هللا رسول

 هللا صلى هللا رسول فقال ، الغميم كراع إلى قدموه قد خيلھم في الوليد بن خالد وھذا ، أبًدا عنوة عليھم تدخلھا أال
 ؟ الناس سائر وبين بيني خلوا لو عليھم ماذا ، الحرب أكلتھم قد! قريش ويح يا: " وسلم عليه

__________ 

 ).11505( برقم الكبرى السنن في النسائي) 1(

 ".الكلبي كعب بن بشر: " ت في) 2(

 يفعلوا لم وإن ، وافرون وھم اإلسالم في دخلوا) 1] (عليھم[ هللا أظھرني وإن ، أرادوا الذي كان أصابوني فإن
 تنفرد أو هللا يظھرني حتى به هللا بعثني الذي على أجاھدھم أزال ال فوهللا ؟ قريش تظن فماذا ، قوة وبھم قاتلوا
 المرار ثنية على) 2( تخرجه طريق على الحمض ظھري بين اليمين ذات فسلكوا الناس أمر ثم". السالفة ھذه

 عن خالفوا قد جيشال قترة قريش خيل رأت فلما ، الطريق تلك بالجيش فسلك:  قال. مكة أسفل من والحديبية
 ، المرار ثنية سلك إذا حتى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخرج ، قريش إلى راجعين ركضوا ، طريقھم
 ، بخلق لھا) 3( ذلك وما ، خألت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. خألت:  الناس فقال ، ناقته بركت
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 إال ، الرحم صلة فيھا يسألوني خطة إلى اليوم قريش عونيتد ال وهللا ، مكة عن الفيل حابس حبسھا ولكن
. الناس عليه ينزل ماء من بالوادي ما ، هللا رسول يا:  قالوا". انزلوا: " للناس قال) 4] (ثم" [إياھا أعطيتھم
 تلك من قليب في فنزل ، أصحابه من رجال فأعطاه كنانته من سھًما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخرج

 إذا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اطمأن فلما. بعطن عنه الناس ضرب حتى بالماء فجاش فيه فغرزه ، بالقل
 معشر يا:  فقالوا قريش إلى فرجعوا ، سفيان بن لبشر كقوله لھم فقال ، خزاعة من رجال في ورقاء بن ُبَديل
 ، لحقه معظًما البيت لھذا زائًرا جاء إنما ، لقتال يأت لم محمًدا وإن ، محمد على تعجلون إنكم ، قريش

 .فاتھموھم

 مشركھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َعْيَبة في خزاعة كانت) 5] (و: [ الزھري قال:  إسحاق بن محمد قال
 فوهللا لذلك جاء إنما كان وإن:  فقالوا ، بمكة كان شيًئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على يخفون ال ، ومسلمھا

 ، لؤي بن عامر بني أحد ، حفص بن ِمْكَرز إليه بعثوا ثم. العرب بذلك يتحدث وال ، َعْنوة علينا أبًدا دخلھاي ال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى انتھى فلما". غادر رجل ھذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رآه فلما
 هللا رسول له قال بما فأخبرھم قريش إلى رجع ثم ، أصحابه هب َكلَّم ما بنحو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كلمه

 رسول رآه فلما ، األحابيش سيد يومئذ وھو ، الكناني علقمة بن الحليس إليه فبعثوا ؛) 6] (وسلم عليه هللا صلى[
 الھدي رأى مافل ، الھدي فبعثوا ، وجھه في" الَھْدي فابعثوا ، يتألھون قوم من ھذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 رسول إلى يصل ولم رجع ، محله عن الحبس طول من أوتاره أكل قد قالئده في الوادي ُعْرض من عليه يسيل
 في الھدي ، َصده يحل ال ما رأيت قد ، قريش معشر يا:  فقال ،) 7( رأى لما إعظاًما وسلم عليه هللا صلى هللا

 عروة إليه فبعثوا. لك علم ال أعرابي أنت إنما ، اجلس:  اقالو. محله عن الحبس طول من أوتاره أكل قد قالئده
 من ، جاءكم إذا محمد إلى تبعثون من منكم يلقى ما رأيت قد إن ، قريش معشر يا:  فقال ، الثقفي مسعود بن

 ، قومي من أطاعني من فجمعت ، نابكم بالذي سمعت وقد ، ولد وأنا والد أنكم عرفتم وقد ، اللفظ وسوء التعنيف
 عليه هللا صلى هللا رسول أتى حتى) 8( فخرج. بمتھم عندنا أنت ما صدقت:  قالوا. بنفسي آسيتكم حتى جئت ثم

 قد قريش إنھا ، لتفضھا لبيضتك بھم جئت ثم ، الناس أوباش جمعت محمد يا:  فقال ، يديه بين فجلس وسلم
 ، أبدا عنوة عليھم تدخلھا الأ هللا يعاھدون ، النمور جلود لبسوا قد ، المطافيل العوذ معھا خرجت

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".يحرصه: " أ في) 2(

 ".ذاك وما: " ت في) 3(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 4(

 .م ، ت من زيادة) 5(

 .م ، ت من زيادة) 6(

 ".أصحابه إلى رجع فلما: " ت في) 7(

 ".خرج ثم: " أ في) 8(

:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف قاعد بكر وأبو:  قال. اغد عنك انكشفوا قد بھؤالء لكأني هللا وايم
 وهللا أما:  قال". قحافة أبي ابن ھذا: " قال ؟ محمد يا ھذا من:  قال! ؟ عنه ننكشف أنحن! الالت بظر امصص

 بن والمغيرة ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لحية تناول ثم. بھا ھذه ولكن ، بھا لكافأتك عندي لك كانت يد لوال
 عن يدك أمسك:  قال ثم. يده فقرع:  قال ،) 1( الحديد في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأس على واقف شعبة
 رسول فتبسم! وأغلظك أفظعك ما! ويحك:  قال. إليك تصل ال - وهللا - قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لحية
". شعبة بن المغيرة أخيك ابن ھذا: " وسلم عليه هللا صلى قال ؟ محمد يا ھذا من:  قال. وسلم عليه هللا صلى هللا
 به كلم ما بمثل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكلمه قال! ؟ باألمس إال سوأتك غسلت وھل ، أغدر:  قال
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 ما رأى وقد) 2] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول عند من فقام:  قال. حربا يريد يأت لم أنه وأخبره ، أصحابه
 شيء شعره من يسقط وال ، ابتدروه إال بصاقا يبصق وال ، ابتدروه إال وضوءا يتوضأ ال ، أصحابه به يصنع
 في والنجاشي قيصر وجئت ، ملكه في كسرى جئت إنى ، قريش معشر يا:  فقال قريش إلى فرجع. أخذوه إال

. رأيكم فروا ، أبدا لشيء يسلمونه ال قوما ترأي ولقد ، أصحابه في محمد مثل قط َملكا رأيت ما وهللا ، ملكھما
 على وحمله ، مكة إلى الخزاعي أمية بن خراش بعث قد ذلك قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد:  قال
 ، األحابيش فمنعتھم ، خراش قتل وأرادوا ، قريش به) 3( عقرت مكة دخل فلما" الثعلب: " له يقال له جمل
 قريشا أخاف إنى ، هللا رسول يا:  فقال ، مكة إلى ليبعثه عمر فدعا ، وسلم عليه هللا لىص هللا رسول أتى حتى
 أدلك ولكن ، عليھا وغلظتي إياھا عداوتي قريش عرفت وقد ، يمنعني أحد عدي بني من بھا وليس ، نفسي على
 قريش إلى فبعثه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه:  قال. عفان بن عثمان:  مني أعز ھو رجل على

 ، مكة أتى حتى عثمان فخرج. لحرمته معظما ، البيت لھذا زائرا جاء وإنما ، أحد لحرب يأت لم أنه يخبرھم
 رسول رسالة بلغ حتى وأجاره ، خلفه وردف يديه بين وحمله دابته عن فنزل ، العاص بن سعيد بن أبان فلقيه
 هللا صلى هللا رسول عن فبلغھم ، قريش وعظماء سفيان أبا ىأت حتى عثمان فانطلق ، وسلم عليه هللا صلى هللا
 يطوف حتى ألفعل كنت ما:  فقال ، به فطف بالبيت تطوف أن شئت إن:  لعثمان فقالوا ، به أرسله ما وسلم عليه
 .لقت قد عثمان أن هللا رسول وبلغ:  قال ، عندھا قريش واحتبسته:  قال) 4] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول به

 في يكون وال فصالحه محمًدا ائت:  وقالوا ، عمرو بن سھل بعثوا قريًشا أن:  الزھري فحدثني:  محمد قال
 فلما عمرو بن سھل فأتاه. أبًدا عنوة علينا دخلھا أنه العرب تحدث ال فوهللا ، ھذا عامه عنا يرجع أن إال صلحه
 رسول إلى انتھى فلما". الرجل ھذا بعثوا حين الصلح القوم أراد قد: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رآه
 إال يبق ولم األمر التأم فلما ، الصلح بينھما جرى حتى وتراجعا ، الكالم وأطاال تكلما وسلم عليه هللا صلى هللا

 أو ؟ بالمسلمين لسنا أو ؟ هللا برسول ليس أو ، بكر أبا يا:  فقال بكر أبا فأت الخطاب بن عمر وثب ، الكتاب
  ، عمر يا:  بكر أبو فقال ؟ ديننا في الذلة نعطي فعالم:  قال. بلى:  قال ؟ بالمشركين ليسوا

__________ 

 ".بالحدد: " ت في) 1(

 .أ ، ت من زيادة) 2(

 ".عثرت: " ت في) 3(

 .أ ، ت من زيادة) 4(

 يا:  فقال هللا رسول أتى مث. أشھد وأنا:  عمر قال) 1] (ثم. [هللا رسول أنه أشھد فإني ، كان حيث غرزه الزم
 أنا: " فقال ؟ ديننا في الذلة نعطي فعالم:  قال" بلى: " قال ؟ بالمشركين ليسوا أو بالمسلمين لسنا أو ، هللا رسول
 من وأعتق وأتصدق وأصلي أصوم زلت ما:  عمر قال ثم". يضيعني ولن أمره أخالف لن ، ورسوله هللا عبد

 هللا رسول دعا ثم:  قال. خيرا يكون أن رجوت حتى يومئذ به تكلمت يالذ كالمي مخافة صنعت الذي) 2(
 فقال". الرحيم الرحمن هللا بسم: " اكتب:  فقال) 3] (عنه هللا رضي[ طالب أبي بن علي وسلم عليه هللا صلى
 ما اھذ. اللھم باسمك اكتب: " هللا رسول فقال ، اللھم باسمك: " اكتب ولكن ، ھذا أعرف وال:  عمرو بن سھل
 أقاتلك لم هللا رسول أنك شھدت ولو:  عمرو بن سھل فقال ،" عمرو بن سھل ، هللا رسول محمد عليه) 4( صلح

 يأمن ، سنين عشر الحرب وضع على ، عمرو بن وسھل ، هللا عبد بن محمد عليه اصطلح ما ھذا اكتب ولكن ،
 رده ، وليه إذن بغير أصحابه من) 5( هللا رسول أتى من أنه على ، بعض عن بعضھم ويكف ، الناس فيھا
 ، مكفوفة عيبة بيننا وأن عليه يردوه لم) 6( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع ممن قريشا أتى ومن ، عليھم
 ، وعھده محمد عقد في يدخل أن أحب من أنه:  الكتاب كتبوا حين شرطھم في وكان ، أغالل وال أسالل ال وأنه
 رسول عقد في نحن:  فقالوا خزاعة فتواثبت ، فيه دخل وعھدھم قريش عقد في يدخل أن أحب ومن ، فيه دخل
 علينا تدخل فال ھذا عامنا عنا ترجع وأنك ، وعھدھم قريش عقد في نحن:  فقالوا بكر بنو وتواثبت ، وعھده هللا
 تدخلھا ال كبالرا سالح معك ثالًثا بھا وأقمت ، بأصحابك فتدخلھا عنك خرجنا قابل عام كان إذا وأنه ، مكة
 بن سھل بن جندل أبو جاءه إذا ، الكتاب يكتب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبينا ، القرب في السيوف بغير
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 خرجوا هللا رسول أصحاب كان وقد:  قال) 7( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى انفلت قد الحديد في عمرو
 ، والرجوع الصلح من رأوا ما رأوا فلما وسلم عليه هللا لىص هللا رسول رآھا لرؤيا ، الفتح في يشكون ال وھم
 أن كادوا حتى ، عظيم أمر ذلك من الناس دخل ، نفسه على) 8] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا رسول تحمل وما

 قبل وبينك بيني القضية) 9( لّجت قد ، محمد يا:  وقال وجھه فضرب إليه قام جندل أبا سھل رأى فلما. يھلكوا
 معشر يا:  صوته بأعلى جندل أبو وصرخ:  قال. بتالبيبه فأخذ إليه فقام". صدقت: " قال. ھذا تيكيأ أن

 هللا رسول فقال ، بھم ما إلى شرا الناس فزاد:  قال ؟ ديني في فيفتنوني الشرك أھل إلى أتردونني المسلمين،
 فرًجا المستضعفين من معك ولمن لك جاعل هللا فإن ، واحتسب اصبر ، جندل أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى

 نغدر لن وإنا ،) 10( عھدا عليه وأعطونا ذلك على فأعطيناھم صلحا القوم وبين بيننا عقدنا قد إنا ، ومخرًجا
 أبا اصبر:  يقول وھو جنبه إلى جندل) 11] (أبي[ مع يمشي فجعل الخطاب بن عمر إليه فوثب:  قال". بھم

 أن رجوت:  يقول:  قال ، منه السيف قائم ويدني:  قال ، كلب دم أحدھم دم اوإنم ، المشركون ھم فإنما ، جندل
 وكان ، الكتاب من فرغا فلما ، القضية ونفذت:  قال. بأبيه الرجل فضن:  قال أباه به فيضرب السيف يأخذ

 هللا صلى هللا رسول فقام:  قال ، الحل في مضطرب وھو ، الحرم في يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 رجل قام فما ، بمثلھا عاد ثم:  قال. أحد قام فما:  قال". واحلقوا) 12( انحروا ، الناس أيھا يا: " فقال وسلم عليه
 .رجل قام فما ، بمثلھا وسلم عليه هللا صلى عاد حتى

 رسول يا:  قالت" ؟ الناس شأن ما سلمة أم يا: " فقال سلمة أم على فدخل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرجع
 قد فلو ، واحلق فانحره كان حيث ھديك إلى واعمد ، إنساًنا منھم) 13( ُتَكلِّمن فال ، رأيت ما دخلھم قد ، هللا

 جلس ثم ، فنحره ھديه أتى حتى أحًدا يكلم ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخرج. ذلك الناس فعل ذلك فعلت
 سورة نزلت الطريق وسط في والمدينة مكة بين كان إذا حتى:  قال. ويحلقون ينحرون الناس فقام:  قال ، فحلق
 .الفتح

 ،) 14( بنحوه ، إسحاق ابن عن ، البكائي وزياد ُبَكْير بن يونس رواه وھكذا ، الوجه ھذا من أحمد ساقه ھكذا
 شياءأ في وخالفه) 15( نحوه به ، الزھري عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد عن أيضا رواه وقد ، إغراب وفيه
 كتاب في فقال ، جيدة بزيادات مطولة حسنة) 16( سياقة فساقه ، صحيحه في ، هللا رحمه ، البخاري رواه وقد

 :  صحيحه من) 17( الشروط

 عن ، الزبير بن ُعْروة أخبرني:  الزھري أخبرني:  َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا ، محمد بن هللا عبد حدثنا
 هللا صلى هللا رسول خرج قاال ، صاحبه حديث منھما واحد كل يصدق ، الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور
 منھا وأحرم ، وأشعره الھدي قلد الحليفة ذا أتى فلما ، أصحابه من مائة عشرة بضع في الحديبية زمن وسلم عليه
 لك جمعوا قد قريًشا إن:  فقال ، عينه أتاه األشطاط بغير كان إذا حتى وسار ، خزاعة من له عيًنا وبعث بعمرة
 أن أترون ، عليّ  الناس أيھا أشيروا: " فقال. ومانعوك وصادوك مقاتلوك وھم األحابيش لك جمعوا وقد ، جموًعا
 على نميل أن أترون: " لفظ وفي" ؟ البيت عن صدونا أن يريدون الذين ھؤالء وذراري ، عيالھم عل نميل

 وفي ،" محزونين تركناھم وإال المشركين من ُعُنقا قطع قد هللا كان يأتونا فإن. أعانوھم الذين ھؤالء ذراري
 فمن البيت نؤم أن ترون أم ، هللا قطعھا عنقا يكن نجوا وإن محُروبين مجھودين موتورين قعدوا قعدوا فإن: "لفظ

 قتل نريد ال ، البيت لھذا عامًدا خرجت هللا رسول يا) : 18] (عنه هللا رضي[ بكر أبو فقال". ؟ قاتلناه عنه صدنا
 علم ورسوله هللا:  عنه هللا رضي ، بكر أبو فقال:  لفظ وفي. قاتلناه عنه صدنا فمن ، له فتوجه ، حرًبا وال أحد
 عليه هللا صلى النبي فقال. قاتلناه البيت وبين بيننا حال من ولكن ، أحد لقتال نجئ ولم ، معتمرين جئنا إنما
 ".هللا اسم على افامضو: " لفظ وفي ،" إذن فروحوا: "وسلم

  ، طليعة لقريش خيل في الوليد بن خالد إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ، الطريق ببعض كانوا إذا حتى

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 ".عن: " ت في) 2(
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 .ت من زيادة) 3(

 ".صالح ما: " أ في) 4(

 ".محمدا: " أ في) 5(

 .ت من زيادة) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 .أ ، ت من زيادة) 8(

 ".تمت: " أ ، ت في) 9(

 ".عھدنا: " أ ، م ، ت في) 10(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 11(

 ".الحرم في انحروا: " أ ، ت في) 12(

 ".تكلمن فال: " أ ، ت في) 13(

 ).2/316( ھشام البن النبوية والسيرة) 4/323( المسند) 14(

 .به الرزاق دعب طريق من) 4/328( مسنده في أحمد رواه) 15(

 ".بسياقات: " م في) 16(

 ".الشرط: " م ، ت في) 17(

 .أ من زيادة) 18(

 وسار ، لقريش نذيًرا يركض فانطلق ، الجيش بَقَترة ھم إذا حتى خالد بھم شعر ما فوهللا". اليمين ذات فخذوا
 حل حل:  الناس فقال. احلتهر به بركت ، منھا عليھم يھبط التي بالثنية كان إذا حتى وسلم عليه هللا صلى النبي
 وما ، القصواء خألت ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، القصواء خألت ، القصواء خألت:  فقالوا ، فألحت
 حرمات فيھا يعظمون خطة يسألوني ال ، بيده نفسي والذي: " قال ثم". الفيل حابس حبسھا ولكن ، بخلق لھا ذاك
 ، الماء قليل ثمد على الحديبية بأقصى نزل حتى عنھم فعدل ، فوثبت زجرھا مث". إياھا أعطيتھم إال ، هللا

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى) 2( وشكي ، نزحوه حتى الناس) 1( يلبث فلم ، تبرًضا الناس يتبرضه
 ، عنه رواصد حتى بالري لھم يجيش زال ما فوهللا ، فيه يجعلوه أن أمرھم ثم سھًما كنانته من فانتزع ، العطش
 هللا رسول نصح عيبة وكانوا ، خزاعة من قومه من نفر في الخزاعي ورقاء بن بديل جاء إذ كذلك ھم فبينما

 مياه أعداد نزلوا ، لؤي بن وعامر لؤي بن كعب تركت إني:  فقال ، تھامة أھل من) 3] (وسلم عليه هللا صلى[
 نجئ لم إنا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. البيت نع وصادوك مقاتلوك وھم ، المطافيل العوذ معھم الحديبية
 ويخلوا مدة ماددنھم شاؤوا فإن ، بھم فأضرت الحرب نھكتھم قد قريشا وإن ، معتمرين جئنا ولكن ، أحد لقتال
 أبوا ھم وإن ، جموا فقد وإال ، فعلوا الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاءوا فإن أظھر فإن ، الناس وبين بيني
 ما سأبلغھم:  بديل قال" أمره هللا) 4( ولينفذن ، سالفتي تنفرد حتى ھذا أمري على ألقاتلنھم بيده نفسي الذيفو

 نعرضه أن شئتم فإن قوال يقول وسمعناه ، الرجل ھذا عند من جئنا قد إنا:  فقال قريشا أتى حتى فانطلق ، تقول
: يقول سمعته ما ھات:  منھم الرأي ذوو:  وقال. بشيء نهع تخبرنا أن لنا حاجة ال:  سفھاؤھم فقال ، فعلنا عليكم
 أي:  فقال مسعود بن عروة فقام ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال بما فحدثھم ، وكذا كذا يقول سمعته:  قال
 ألستم:  قال. ال:  قالوا ؟ تتھموني فھل:  قال. بلى:  قالوا ؟ بالولد أولست:  قال. بلى:  قالوا ؟ بالوالد ألستم ، قوم

 فإن:  قال. بلى:  قالوا ؟ أطاعني ومن وولدي بأھلي جئتكم علي بلحوا فلما ، عكاظ أھل أستنفرت أني تعلمون
 عليه هللا صلى هللا رسول يكلم فجعل فأتاه. ائته:  قالوا. آته ودعوني فاقبلوھا رشد خطة عليكم عرض قد ھذا
 ، محمد أي:  ذلك عند عروة فقال. ورقاء بن لبديل قوله من نحوا له وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، وسلم
 وهللا فإني األخرى تك وإن ؟ قبلك أصله اجتاح العرب من بأحد سمعت ھل ، قومك أمر استأصلت إن أرأيت
:  عنه هللا رضي ، بكر أبو فقال ، ويدعوك يفروا أن خليقا الناس من) 5( أشوابا ألرى وإني ، وجوھا ألرى
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 يد لوال بيده نفسي والذي أما:  قال. بكر أبو:  قالوا ؟ ذا من:  قال! ؟ وندعه نفر أنحن! لالتا َبْظر امصص
 ، بلحيته أخذ كلمه فكلما وسلم عليه هللا صلى النبي يكلم وجعل:  قال. ألجبتك ، بھا أجزك لم عندي لك كانت

 فكلما ، المغفر وعليه السيف ومعه لموس عليه هللا صلى النبي رأس على قائم عنه هللا رضي ، شعبة بن والمغيرة
 لحية من يدك أخر:  له وقال ، السيف بنعل يده ضرب وسلم عليه هللا صلى النبي لحية إلى بيده عروة أھوى
 ألست ، غدر أي:  فقال. شعبة بن المغيرة:  قال ؟ ھذا من:  وقال رأسه عروة فرفع. وسلم عليه هللا صلى النبي
 فقال ، فأسلم جاء ثم ، أموالھم وأخذ فقتلھم الجاھلية في قوما صحب شعبة بن مغيرةال وكان! ؟ غدرتك في أسعى
 ".شي في منه فلست المال وأما ، فأقبل اإلسالم أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 صلى[ هللا رسول تنخم ما فوهللا:  قال ،) 6( بعينيه وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب يرمق جعل عروة إن ثم
 ، أمره ابتدروا أمرھم وإذا ، وجلده وجھه بھا فدلك ، منھم رجل كف في وقعت إال نخامة) 7] (وسلم عليه هللا
 له تعظيما ، إليه النظر يحدون وما ، عنده أصواتھم خفضوا تكلم وإذا ، وضوئه على يقتتلون كادوا توضأ وإذ

 على ووفدت ، الملوك على وفدت لقد وهللا ، قوم أي:  فقال أصحابه إلى عروة فرجع ، وسلم عليه هللا صلى
 إن وهللا ، محمًدا محمد أصحاب يعظم ما أصحابه يعظمه قط ملكا رأيت إن وهللا ، والنجاشي وقيصر كسرى
 كادوا توضأ وإذا ، أمره ابتدروا أمرھم وإذا ، وجلده وجھه بھا فدلك ، منھم رجل كف في وقعت إال نخامة تنخم

 عرض قد وإنه ، له تعظيما إليه النظر ُيحدون وما ، عنده أصواتھم خفضوا تكلم وإذا ، وضوئه على يقتتلون
 صلى النبي على أشرف فلما ائته:  فقالوا. آته دعوني:  كنانة بني من منھم رجل فقال. فاقبلوھا رْشد خطة عليكم
 فابعثوھا ، الُبْدن ظمونيع قوم من وھو ، فالن ھذا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ، وأصحابه وسلم عليه هللا
. البيت عن يصدوا أن لھؤالء ينبغي ما! هللا سبحان:  قال ذلك رأى فلما ، ُيلَبُّون الناس واستقبله ، له فُبِعَثتْ " له
وا أن أرى فما ، وأشعرت قُلِّدت قد الُبْدن رأيت:  قال أصحابه إلى رجع فلما  رجل) 8( فقال. البيت عن ُيَصدُّ
 عليه هللا صلى النبي قال عليھم أشرف فلما. ائته:  فقالوا. آته دعوني:  فقال ،" حفص بن ْكَرزمِ : " له يقال منھم
 يكلمه ھو فبينما ، وسلم عليه هللا صلى النبي يكلم فجعل ،" فاجر رجل وھو) 9] (حفص بن[ مكرز ھذا: " وسلم
 .عمرو بن سھل جاء إذ

 قد: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال عمرو بن سھل جاء لما:  قال أنه ِعْكِرَمةَ  عن ، أيوب أخبرني:  معمر وقال
 ".أمركم من لكم َسُھل

 النبي فدعا كتابا) 10( وبينك بيننا أكتب ھات:  فقال عمرو بن سھل فجاء:  حديثه في الزھري قال:  معمر قال
 فقال ،" الرحيم الرحمن هللا مبس) : 11] (اكتب: "[ وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، الكاتب وسلم عليه هللا صلى
. تكتب كنت كما ،" اللھم باسمك: " اكتب ولكن ، ھو ما أدري ما فوهللا" الرحمن" أما) : 12] (عمرو بن[ سھل
 باسمك:  اكتب: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال". الرحيم الرحمن هللا بسم" إال نكتبھا ال وهللا:  المسلمون فقال
 صددناك ما هللا رسول أنك نعلم كنا لو وهللا:  سھل فقال". هللا رسول محمد عليه قاضى ما اھذ: " قال ثم". اللھم
 لرسول إني وهللا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ،" هللا عبد بن محمد: " اكتب ولكن ، قاتلناك وال البيت عن
 فيھا يعظمون خطة يسألوني ال وهللا: " لقوله وذلك:  الزھري قال" هللا عبد بن محمد اكتب. كذبتموني وإن هللا

 فنطوف البيت وبين بيننا تخلوا أن على: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال". إياھا أعطيتھم إال هللا حرمات
:  سھل فقال ، فكتب ، المقبل العام من ذلك ولكن ، ُضْغَطةً  أخذنا أنا العرب تتحدث ال وهللا:  سھل فقال". به
 إلى ُيَردُّ  كيف! هللا سبحان:  المسلمون فقال". إلينا رددته إال دينك على كان وإن رجل منا تيكيأ ال أن وعلى"

 ! ؟ مسلما جاء وقد المشركين

__________ 

 ".يلبثه: " م ، ت في) 1(

 ".شكوا: " أ في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".لينفذن أو: " م ، ت في) 4(
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 ".أوشابا: " أ في) 5(

 ".بعينه: " ت في) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 ".فقام: " أ في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 ".بينكم: " ت في) 10(

 .أ من زيادة) 11(

 .م ، ت من زيادة) 12(

 رمى حتى مكة أسفل من خرج) 1( قد قيوده في يرُسفُ  عمرو بنسھل  بن جندل أبو جاء إذ كذلك ھم فبينما
 هللا صلى النبي فقال ، إلي َتُرّده أن عليه أقاضيك من أول محمد يا ھذا:  سھل فقال ، المسلمين أظھر بين بنفسه
 عليه هللا صلى النبي فقال. أبدا شيء على أصالحك ال إًذا فوهللا:  قال". بعد الكتاب َنْقِض  لم إنا: " وسلم عليه
 قد بلى : مكرز قال. بفاعل أنا ما:  قال". فافعل بلى: " قال ، لك ذلك بمجيز أنا ما:  فقال" لي فأجزه: " وسلم
! ؟ لقيت قد ما ترون أال ؟ مسلما جئت وقد المشركين إلى أَردّ  ، المسلمين معشر أي:  جندل أبو قال. لك أجزناه
 صلى هللا نبي فأتيت:  عنه هللا رضي) 2] (الخطاب بن[ عمر قال. وجل عز هللا في شديدا عذابا ُعذِّبَ  قد وكان
 وعدونا الحق على ألسنا:  قلت". بلى: " وسلم عليه هللا صلى قال ؟ حقا هللا نبي ألست:  فقلت ، وسلم عليه هللا
 وھو ، أعصيه ولستُ  ، هللا رسول إني: " قال ؟ إذا ديننا في الدنية نعطي فلم:  قلت". بلى: " قال ؟ الباطل على

 العام) 3( نأتيه أنا أفأخبرتك ، بلى: " قال ؟ به ونطوف البيت سنأتي أنا تحدثنا كنت لست أو:  قلت ،" ناصري
ف آتيه فإنك: " قال ال:  قلت" ؟ :  قال ؟ حقا هللا نبي ھذا أليس بكر أبا يا:  فقلت بكر أبا فأتيت:  قال". به وُمطوِّ

 أيھا:  قال ؟ إذا ديننا في الدنية نعطي فلم:  قلت. بلى:  قال ؟ الباطل على وعدونا الحق على ألسنا:  قلت. بلى
 أو:  قلت. الحق على إنه فوهللا ، بَغْرزه فاستمسك ، ناصره وھو ، ربه يعصي وليس ، هللا رسول إنه ، الرجل
 فإنك:  قال. ال:  قلت ؟ العام تأتيه أنك أفأخبرك:  قال بلى:  قال ؟ به ونطوف البيت سنأتي أنا يحدثنا كان ليس
 .به وتطوف تأتيه

 هللا صلى هللا) 4( رسول قال الكتاب قضية من فرغ فلما:  قال. أعماال لذلك فعملت:  عمر قال:  الزھري قال
!! مرات ثالث ذلك قال حتى رجل منھم قام ما فوهللا:  قال". احلقوا ثم فانحروا قوموا: " ألصحابه وسلم عليه
 أتحب ، هللا نبي يا:  سلمة أم له قالت ، الناس من لقي ما لھا فذكر ، سلمة أم على دخل أحد منھم يقم لم فلما
 حتى منھم أحدا يكلم فلم فخرج ، فيحلقك حالقك وتدعو بدنك تنحر حتى كلمة منھم أحدا لمتك ال ثم اخرج ذلك؟
 كاد حتى ، بعضا يحلق بعضھم وجعل فنحروا قاموا ذلك رأوا فلما ، فحلقه حالقه ودعا ، بدنه نحر ، ذلك فعل

 َجاَءُكمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  َھاأَيُّ  َيا{ :  وجل عز ، هللا فأنزل ، مؤمنات نسوة جاءه ثم ، غما بعضا يقتل بعضھم
 في له كانتا امرأتين يومئذ عمر فطلق]. 10:  الممتحنة[}  اْلَكَوافِرِ  ِبِعَصمِ { :  بلغ حتى}  ُمَھاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ 
 وسلم عليه هللا صلى النبي رجع ثم. أمية بن صفوان واألخرى ، سفيان أبي بن معاوية إحداھما فتزوج ، الشرك

 الذي العھد:  فقالوا ، رجلين طلبه في فأرسلوا ، مسلم وھو -  قريش من رجل - بصير أبو فجاءه المدينة لىإ
 ألحد بصير أبو فقال ، لھم تمر من يأكلون فنزلوا ، الحليفة ذا بلغا حتى به فخرجا الرجلين إلى فدفعه ، لنا جعلت
 ثم منه جربت لقد ، لجيد إنه وهللا! أجل:  فقال ، اآلخر تلهفاس ، جيًدا فالن يا ھذا سيفك ألرى إني وهللا:  الرجلين
 فدخل ، المدينة أتى حتى اآلخر وَفرّ  ، َبَرد حتى فضربه منه فأمكنه ، إليه أنظر أرني:  بصير أبو فقال ، جربت
 النبي إلى انتھى فلما ،" ُذعًرا ھذا رأى لقد: " رآه حين وسلم عليه هللا صلى) 5( هللا رسول فقال ، يعدو المسجد
 :  قال وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 ".حتى: " ت في) 1(
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 .ت من زيادة) 2(

 ".تأتيه أنك: " ت في) 3(

 ".النبي: " ت في) 4(

 ".االنبي: " م في) 5(

 رددتني قد ، ذمتك هللا أوفى - وهللا - قد ، هللا رسول يا:  فقال بصير أبو فجاء. لمقتول وإني ، صاحبي وهللا قتل
 سمع فلما". أحد له كان لو! حرب ِمْسَعرُ  أّمه ويل: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، منھم هللا نجاني ثم يھمإل

 بأبي فلحق ، سھل بن جندل أبو منھم وتفلت:  قال ، البحر سيف أتى حتى فخرج ، إليھم سيرده أنه عرف ذلك
 ما فوهللا ، عصابة منھم اجتمعت حتى ، صيرب بأبي لحق إال أسلم قد رجل قريش من يخرج ال فجعل ، بصير

 النبي إلى قريش فأرسلت. أموالھم وأخذوا ، فقتلوھم لھا اعترضوا إال الشام إلى لقريش خرجت بعير يسمعون
 عليه هللا صلى النبي فأرسل". آمن فھو منھم أتاه فمن: " إليھم أرسل لما والرحم هللا تناشده ، وسلم عليه هللا صلى
ةَ  ِبَبْطنِ  َعْنُھمْ  َوأَْيِدَيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيِدَيُھمْ  َكفَّ  الَِّذي َوُھوَ { :  وجل عز هللا وأنزل ، إليھم وسلم  َحِميَّةَ { :  بلغ حتى}  َمكَّ

 وبين بينھم وحالوا ، الرحيم الرحمن هللا ببسم يقروا ولم هللا رسول أنه يقروا لم أنھم حميتھم وكانت ،}  اْلَجاِھلِيَّةِ 
 .البيت

 من ذلك وغير ، الحج وفي ، الحديبية عمرة وفي ، التفسير في أخرجه وقد ،) 1( ھاھنا البخاري ساقه ذاھك
 عن ، الزھري عن األماكن بعض في ووقع) 2( به ، الزھري عن كالھما ، عيينة بن وسفيان معمر حديث
). 4( بذلك وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال عن ،) 3] (َمْخَرمة[ بن والِمْسَور مروان عن ، عروة
 فوائد وھناك ، مواضع في تباين إسحاق ابن سياق وبين وبينه ، ھاھنا من أبسط يسقه ولم ، أعلم وهللا أشبه وھذا
 قوة وال حول وال ، التكالن وعليه المستعان وهللا ، وھذه الرواية تلك سقنا ولذلك ، ھاھنا ما إلى إضافتھا ينبغي
 .يمالحك العزيز با إال

لَِمي إسحاق بن أحمد حدثنا:  التفسير في البخاري وقال  عن ، سياه بن العزيز عبد حدثنا ، يعلى حدثنا ، السُّ
 كتاب إلى يدعون الذين إلى تر ألم:  رجل فقال بصفين كنا:  فقال أسأله وائل أبا أتيت:  قال ، ثابت أبي بن حبيب
:  يعني - الحديبية يوم رأيتنا فلقد ، أنفسكم اتھُموا:  ُحَنْيف نب سھل فقال. نعم:  طالب أبي بن علي فقال ؟ هللا

 ألسنا:  فقال عمر فجاء ، لقاتلنا قتاال نرى ولو - والمشركين وسلم عليه هللا صلى النبي بين كان الذي الصلح
 في الدنية عطين ففيم:  قال" بلى: " فقال ؟ النار في وقتالھم الجنة في قتالنا أليس ؟ الباطل على وھم الحق على
 فرجع ،" أبدا هللا يضيعني ولن ، هللا رسول إني ، الخطاب ابن يا: " فقال ؟ بيننا هللا يحكم ولما ونرجع ، ديننا

 ابن يا:  فقال ، الباطل على وھم الحق على ألسنا ، بكر أبا يا:  فقال بكر أبا جاء حتى يصبر فلم ، متغيظا
 ).5( الفتح سورة فنزلت ، أبدا هللا يضيعه ولن ، هللا رسول إنه ، الخطاب

 )6( سفيان وائل أبي عن أخر طرق من والنسائي ومسلم أخر مواضع في أيضا البخاري رواه وقد

__________ 

 ).2732 ، 2731( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).4180( برقم البخاري صحيح) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ).2711( برقم الشروط أول في صحيحه في البخاري رواه) 4(

 ).4844( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".شقيق: " ھـ في) 6(
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ُ  َصَدقَ  لََقدْ  ْؤَيا َرُسولَهُ  هللاَّ ُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ  ِباْلَحقِّ  الرُّ ِرينَ  ُرُءوَسُكمْ  ُمَحلِّقِينَ  آَِمِنينَ  هللاَّ  اَل  َوُمَقصِّ
 اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ ) 27( َقِريًبا َفْتًحا َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  ُمواَتْعلَ  لَمْ  َما َفَعلِمَ  َتَخافُونَ 
ينِ  َعلَى لُِيْظِھَرهُ  ِ  َوَكَفى ُكلِّهِ  الدِّ َّ  ) 28( َشِھيًدا ِبا

 رأيتني فلقد ، الرأي اتھموا ، الناس أيھا يا: " ألفاظه بعض وفي ،) 2( به حنيف بن) 1( سھل عن ، سلمة ابن
 فنزلت:  رواية وفي" لرددته أمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على أرد أن على أقدر ولو جندل أبي يوم

 .عليه فقرأھا الخطاب بن عمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا ، الفتح سورة

 عليه هللا صلى النبي صالحوا قريشا أن ، نسأ عن ، ثابت عن ، حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 فقال ،" الرحيم الرحمن هللا بسم:  اكتب: " لعلي وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، عمرو بن سھل فيھم ، وسلم
 محمد من اكتب: " فقال". اللھم باسمك: " نعرف ما اكتب ولكن ، الرحيم الرحمن هللا بسم ما ندري ال:  سھل
 هللا صلى النبي فقال. أبيك واسم اسمك:  اكتب ولكن ، التبعناك هللا رسول أنك) 3( نعلم لو:  قال". هللا رسول
 لم منكم جاء من) 4( أن وسلم عليه هللا صلى النبي على واشترطوا". هللا عبد بن محمد من:  اكتب: " وسلم عليه
 منا ذھب من إنه ، نعم: " قال ؟ ھذا تبأتك هللا رسول يا:  فقال ، علينا رددتموه منا جاءكم ومن ، عليكم نرده
 ).5( به ، سلمة بن حماد حديث من مسلم رواه". هللا فأبعده إليھم

 بن هللا عبد عن ، سماك حدثني:  قال عمار بن عكرمة حدثنا ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 صالح الحديبية يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  لھم فقلت ، اعتزلوا الحرورية خرجت لما:  قال عباس

 ما هللا رسول أنك نعلم لو:  قالوا" هللا رسول محمد عليه صالح ما ھذا:  علي يا اكتب: " لعلي فقال ، المشركين
 صالح ما ھذا:  واكتب ، علي يا امح ، رسولك أني تعلم إنك اللھم ، علي يا امح: " هللا رسول فقال ، قاتلناك
 ، النبوة من يمحاه ذلك محوه يكن ولم ، نفسه محا وقد ، علي من خير هللا لرسول وهللا". هللا عبد نب محمد عليه

 .نعم:  قالوا ؟ ھذه من أخرجت

 ).6( بنحوه ، اليمامي عمار بن عكرمة حديث من داود أبو ورواه

 ، الحكم عن ، ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن ، زھير حدثنا:  آدم بن يحيى عن ، أحمد اإلمام وروى
 سبعين الحديبية يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نحر:  قال ، عنھما هللا رضي ، عباس ابن عن ، ِمْقَسم عن
 ).7( أوالدھا إلى َتِحنُّ  كما َحنَّتْ  البيت عن ُصدَّت فلما ، جھل ألبي جمل فيھا بدنة

ُ  َصَدقَ  لََقدْ {  ْؤَيا َرُسولَهُ  هللاَّ ُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ  قِّ ِباْلحَ  الرُّ ِرينَ  ُرُءوَسُكمْ  ُمَحلِّقِينَ  آِمِنينَ  هللاَّ  ال َوُمَقصِّ
 قِّ اْلحَ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ ) 27( َقِريًبا َفْتًحا َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  َتْعلَُموا لَمْ  َما َفَعلِمَ  َتَخافُونَ 
ينِ  َعلَى لُِيْظِھَرهُ  ِ  َوَكَفى ُكلِّهِ  الدِّ َّ  .}) 28( َشِھيًدا ِبا

__________ 

 ".سھل: " م في) 1(

 ).11504( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 1785( برقم مسلم وصحيح) 3182 ، 4189 ، 7308 ، 3181(  برقم البخاري صحيح) 2(

 ".علمنا: " م في) 3(

 ".أنه: " م في) 4(

 ).1784( برقم مسلم وصحيح) 3/268( المسند) 5(

 ).4037( برقم داود أبي وسنن) 1/342( المسند) 6(

 ).1/314( المسند) 7(

 وھو بذلك أصحابه فأخبر بالبيت وطاف مكة دخل أنه المنام في أُِرىَ  قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 وقع ما وقع فلما ، العام ھذا) 1( تتفسر الرؤيا ھذه أن منھم جماعة يشك لم الحديبية عام ساروا فلما ، بالمدينة
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 ، شيء ذلك من الصحابة بعض نفوس في وقع ، قابل من يعودوا أن على ذلك عامھم ورجعوا الصلح قضية من
 البيت سنأتي أنا تخبرنا تكن أفلم:  قال فيما له فقال ، ذلك في ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر سأل حتى

 وبھذا". به ومطوف آتيه فإنك: " قال ال:  قال" ھذا عامك) 2( تأتيه أنك أفأخبرتك ، بلى: " قال ؟ به ونطوف
ة َحْذو أيضا ، عنه هللا رضي ، الصديق أجاب ة القُذَّ ُ  َصَدقَ  لََقدْ { :  تعالى قال ولھذا ؛ بالقُذَّ ْؤَيا َرُسوَلهُ  هللاَّ  ِباْلَحقِّ  الرُّ

ُ  َشاءَ  إِنْ  َحَرامَ الْ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ   ، شيء في االستثناء من ھذا وليس ، وتوكيده الخبر لتحقيق ھذا) 3] (و: [}  هللاَّ
ِرينَ  ُرُءوَسُكمْ  ُمَحلِّقِينَ { :  وقوله. دخولكم حال في:  أي}  آِمِنينَ { ) : 4] (وقوله[  ألنھم ؛ مقدرة حال ،}  َوُمَقصِّ
 رأسه حلق من منھم كان ، الحال ثاني في ھذا كان وإنما ، نومقصري محلقين يكونوا لم) 5( حرمھم حال في

:  قالوا ،" المحلقين هللا رحم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين في وثبت ، قصره من ومنھم
 هللا رحم: " قال ؟ هللا رسول يا والمقصرين:  قالوا". المحلقين هللا رحم: " قال ؟ هللا رسول يا والمقصرين
 ).6( الرابعة أو الثالثة في" والمقصرين: " قال ؟ هللا رسول يا والمقصرين:  قالوا". المحلقين

 حال الخوف عنھم ونفى ، الدخول حال األمن لھم فأثبت ، المعنى في مؤكدة حال: }  َتَخافُونَ  ال{ :  وقوله
 هللا صلى النبي فإن ، سبع سنة القعدة ذي في القضاء عمرة في كان وھذا. أحد من يخافون ال البلد في استقرارھم

 صفر في وخرج ، والمحرم الحجة ذا بھا فأقام المدينة إلى رجع القعدة ذي في الحديبية من رجع لما وسلم عليه
 فاستخدم ، والزروع) 7( النخل كثير عظيم إقليم وھي ، صلحا وبعضھا عنوة بعضھا عليه هللا ففتحھا خيبر إلى

 إال غيرھم أحد يشھدھا ولم ، وحدھم الحديبية أھل بين وقسمھا ، الشطر على عليھا اليھود من فيھا من) 8(
 أحد، منھم يغب ولم ، وأصحابه األشعري موسى وأبو ، وأصحابه طالب أبي بن جعفر ، الحبشة من قدموا الذين
 ذي في كان فلما ، دينةالم إلى رجع ثم موضعه في مقرر ھو كما ، َخَرَشة بن ِسَماك دجانة أبا إال:  زيد ابن قال

 الھدي، معه وساق ، الحليفة ذي من فأحرم ، الحديبية وأھل ھو معتمرا مكة إلى خرج سبع سنة) 9] (في[ القعدة
 بالخيل مسلمة بن محمد بعث الظھران مر من قريبا كان فلما. يلبون أصحابه وسار فلبى ، بدنة ستين كان:  قيل

 ، يغزوھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن وظنوا ، شديدا رعبا رعبوا المشركون رآه فلما ، أمامه والسالح
 هللا رسول جاء فلما ، مكة أھل فأخبروا وذھبوا ، سنين عشر القتال وضع من بينھم بينه الذي العھد نكث قد وأنه
 والرماح بلوالن القسي من السالح بعث ، الحرم أنصاب إلى ينظر حيث الظھران بمر فنزل وسلم عليه هللا صلى
 بعثت الطريق أثناء في كان فلما. عليه شارطھم كما ، قربھا في مغمدة بالسيف مكة إلى وسار ، يأجج بطن إلى

 : فقال حفص بن ِمْكَرز قريش

__________ 

 ".تتعين: " أ في) 1(

 ".آتيه: " م ، ت في) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 .أ ، ت من زيادة) 4(

 ".دخولھم: " أ ، م في) 5(

 .عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من) 1301( برقم مسلم وصحيح) 1727( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".النخيل: " أ في) 7(

 ".واستخدم: " ت في) 8(

 .ت من زيادة) 9(

: فقال. والرماح والقسي بالسالح علينا:  دخلت) : 1( قال" ؟ ذاك وما: " قال. العھد تنقض عرفناك ما ، محمد يا
 مكة من الكفار رؤوس وخرجت. والوفاء بالبر ، عرفناك بھذا:  فقال ،" يأجج إلى به بعثنا وقد ، ذلك نيك لم"

 من مكة أھل بقية وأما ، وحنقا غيظا أصحابه إلى) 2] (ال[ و وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى ينظروا لئال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ىإل ينظرون البيوت وعلى الطرق في فجلسوا والولدان والنساء الرجال
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 وھو ، طوى ذي إلى بعثه قد والھدي ، يلبون أصحابه يديه وبين ، والسالم الصالة عليه فدخلھا ، وأصحابه
 هللا رسول ناقة بزمام آخذ األنصاري رواحة بن هللا وعبد ، الحديبية يوم راكبھا كان التي القصواء ناقته راكب
 :  يقول وھو ، يقودھا وسلم عليه هللا صلى

 ...رسوله محمدٌ  الذي باسم... ديُنه إال دين ال الذي باسم

 ...َتأْويله على نضربكم اليوم... َسِبيله َعنْ  الُكفَّار بني َخلُّوا

 ...َمقِيله َعن الھام يزيلُ  ضرًبا... تنزيله على ضربناكم كما

 ...تنزيله في الرحمن أنزل قد... خليله عن الخليل وُيْذِھل

 ...سبيله في الَقْتل خير بأن... رُسوله على تتلى حفصُ  في

 بقيله مؤمن إني رب يا

 .متفرقة روايات من مجموع فھذا

 هللا رسول دخل لما:  قال حزم بن) 3( بكر أبي بن هللا عبد حدثني:  إسحاق بن محمد عن ، بكير بن يونس قال
 وسلم عليه هللا صلى ناقته بخطام آخذ رواحة نب هللا وعبد دخلھا ، القضاء عمرة في مكة وسلم عليه هللا صلى

 :  يقول وھو ،) 4(

 ...َرُسولُهُ  أنه َشھيدٌ  إني... سبيله عن الكفار بني خلّوا

 ...بقيله مؤمن إني رب يا... رسوله في الخير) 5( فكل خلوا

 ...تنزيله على قتلناكم كما... تأويله على قتلناكم نحن

 ...خليله عن الخليل يذھلو... مقيله عن الھام ُيزيل ضرًبا

 عليه هللا صلى هللا رسول دخل لما:  قال مالك بن أنس عن ، الزھري عن ، معمر أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
 وھو ، بغرزه آخذ رواحة وابن رواية وفي ، يديه بين رواحة بن هللا عبد مشى ، القضاء عمرة في مكة وسلم
 :  يقول

__________ 

 ".فقال: " م ، ت في) 1(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 2(

 ".محمد: " ت في) 3(

 ".يديه بين رواحة بن هللا عبد مشى: " ت في) 4(

 ".وكل: " ت في) 5(

 ...تنزيله في الرحمن نزل قد... سبيله عن الكفار بني خلوا

 ...بقيله مؤمن إني رب يا... سبيله في القتل خير بأن

 ...تنزيله على قتلناكم كما... تأويله على قتلناكم نحن

 ...خليله عن الخليل ويذھل... مقيله عن الھام يزيل ضرًبا
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 ابن:  يعني - هللا عبد عن -  زكريا ابن:  يعني - إسماعيل حدثنا ، الصباح بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َفْيل أبي عن -  عثمان  في الظھران مرّ  نزل لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عباس ابن عن ،) 1( الطُّ
 فقال. الَعَجف من يتباعثون ما) : 2] (تقول[ قريشا أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب بلغ ، عمرته
 وبنا القوم على ندخل حين غدا أصبحنا ، َمَرقه من وَحَسونا ، لحمه من فأكلنا ، ظھرنا من انتحرنا لو:  أصحابه
 تركوا حتى فأكلوا ، األنطاع وبسطوا له فجمعوا". أزوادكم من) 3( لي اجمعوا ولكن ، تفعلوا ال: " قال. َجَماَمة
 نحو قريش وقعدت ، المسجد دخل حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقبل ثم ، جرابه في منھم واحد كل وحثا
 غيبت إذا حتى ، َرَمل ثم الركن فاستلم" غميرة فيكم القوم) 4( يرى ال: " قال ثم ، بردائه فاضطبع ، الحجر
 ففعل ، الظباء َنْقزَ  لتنقُُزون إنكم أما بالمشي ترضون ما:  قريش فقالت ، األسود الركن إلى مشى اليماني بالركن
 فعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس ابن فأخبرني:  الطفيل أبو قال. ُسنَّة فكانت ، أشواط ثالثة ذلك
 ).5( الوداع حجة في ذلك

 عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، أيوب حدثنا ، زيد بن حماد حدثنا ؛ يونس حدثنا:  أيضا أحمد) 6( وقال
 فقال ، سوءا منھا ولقوا ، يثرب ُحّمى وھنتھم وقد ، مكة وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم:  قال

 التي الناحية من ركونالمش وجلس ، شرا منھا ولقوا ، يثرب حمى وھنتھم قد قوم عليكم يقدم إنه:  المشركون
] أصحابه[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأمر ، قالوا ما على وسلم عليه هللا صلى نبيه هللا فأطلع ، الحجر تلي

 بين يمشوا أن وأمرھم ، أشواط ثالثة فرملوا:  قال ، جلدھم المشركون ليرى ؛ الثالثة األشواط يرملوا أن) 7(
 عليھم، إبقاء إال كلھا األشواط يرملوا أن وسلم عليه هللا صلى النبي يمنع ولم ، المشركون يراھم ال حيث الركنين
 .وكذا كذا من أجلد ھؤالء ؟ وھنتھم قد الحمى أن زعمتم الذين أھؤالء:  المشركون فقال

 وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي قدم:  لفظ وفي) 8( به ، زيد بن حماد حديث من الصحيحين في أخرجاه
 النبي فأمرھم ، يثرب حمى وھنتھم قد وفد عليكم يقدم إنه:  المشركون فقال ، القعدة ذي من أي ، رابعة ةصبيح
 .عليھم اإلبقاء إال كلھا األشواط يرملوا أن يمنعھم ولم ، الثالثة األشواط يرملوا أن وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 ".بسنده أحمد اإلمام وروى: " ت في) 1(

 .أ تن نم زيادة) 2(

 ".إلي: " أ ، ت في) 3(

 ".ترى أال: " ت في) 4(

 ).1/305( المسند) 5(

 ".وروى: " ت في) 6(

 .ت من زيادة) 7(

 ).2266( برقم مسلم وصحيح) 4256( برقم البخاري وصحيح) 1/295( المسند) 8(

:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، أيوب عن - سلمة بن حماد يعني - سلمة ابن وزاد:  البخاري قال
 من والمشركون ، قوتھم المشركون ليري". ارملوا: " قال استأمن الذي لعامه وسلم عليه هللا صلى النبي قدم لما
 .قعيقعان قبل

 النبي سعى إنما:  قال عباس ابن عن ، عطاء عن ، دينار بن عمرو عن ، عيينة بن سفيان حدثنا ، محمد وحدثنا
 ).1( قوته المشركون ليرى ، والمروة وبالصفا بالبيت وسلم عليه هللا صلى

 ).2( به ، عيينة بن سفيان عن ، طرق من ، والنسائي ومسلم ، أخر مواضع في ورواه
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 لما:  يقول أوفى أبي ابن سمع ، خالد أبي بن إسماعيل حدثنا ، سفيان حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا:  أيضا وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول يؤذوا أن ؛ ومنھم المشركين غلمان من سترناه موسل عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر
 ).3( مسلم دون البخاري به انفرد. وسلم

 بن محمد وحدثني ، فليح حدثنا ، النعمان بن سريج حدثنا ، رافع بن محمد حدثنا:  أيضا البخاري) 4( وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمر ابن عن ، نافع نع ، سليمان بن فليح حدثنا أبي حدثنا ، إبراھيم بن الحسين
 أن على وقاضاھم ، بالحديبية رأسه وحلق ھديه فنحر ، البيت وبين بينه قريش كفار فحال ، معتمرا خرج وسلم
 ، المقبل العام من فاعتمر. أحبوا ما إال بھا يقيم وال ، سيوفا إال عليھم سالحا يحمل وال ، المقبل العام يعتمر
 .فخرج يخرج أن أمروه ، ثالثا بھا قام أن فلما ، صالحھم كان كما لھافدخ

 ).5( أيضا مسلم صحيح في وھو

 اعتمر:  قال ، البراء عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا:  أيضا البخاري وقال
 بھا يقيم أن على قاضاھم حتى مكة خليد َيَدعوه أن مكة أھل فأبى ، القعدة ذي في وسلم عليه هللا صلى النبي
 أنك نعلم ولو ، بھذا نقر ال:  قالوا". هللا رسول محمد عليه قاضانا ما ھذا: " كتبوا الكتاب كتبوا فلما ، أيام ثالثة
 قال ثم". هللا عبد بن محمد وأنا ، هللا رسول أنا: " قال. هللا عبد بن محمد أنت ولكن ، شيًئا منعناك ما هللا رسول

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ. أبدا أمحوك ال وهللا ال:  قال". هللا رسول امح: " طالب أبي بن ليلع
 السيف إال السالح مكة يدخل ال:  هللا عبد بن محمد عليه قاضى ما ھذا: " فكتب ، يكتب يحسن وليس ، الكتاب
 فلما" بھا يقيم أن أراد إن أحدا أصحابه من نعيم وأال ، يتبعه أن أراد بأحد أھلھا من يخرج وأال ، القراب في

 عليه هللا صلى النبي فخرج ، األجل مضى فقد عنا اخرج:  لصاحبك قل:  فقالوا عليا أتوا ، األجل ومضى دخلھا
 عمك ابنة دونك:  لفاطمة وقال ، بيدھا فأخذ علي فتناولھا. عم يا ، عم يا:  تنادي حمزة ابنة فتبعته وسلم

 : عليّ  فقال ، وجعفر وزيد علي فيھا صمفاخت فحملتھا،

__________ 

 .42579( برقم البخاري صحيح) 1(

 .39739( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 1266( برقم مسلم وصحيح) 1649( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).4255( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".روى: " ت في) 4(

 ).4252( برقم البخاري صحيح) 5(

 النبي بھا فقضى ، أخي ابنة:  زيد وقال ، تحتي وخالتھا عمي ابنة:  جعفر وقال ، عمي ابنة وھي أخذتھا أنا
:  لجعفر وقال" منك وأنا مني أنت: " لعلي وقال ،" األم بمنزلة الخالة: " وقال ، لخالتھا وسلم عليه هللا صلى

 أخي ابنة إنھا: " قال ؟ حمزة ابنة تتزوج أال:  علي قال" وموالنا أخونا أنت: " لزيد وقال" وخلقي خلقي أشبھت"
 ).1( الوجه ھذا من به انفرد" الرضاعة من

 في والمصلحة الخيرة من تعالى هللا فعلم:  أي}  َقِريًبا َفْتًحا َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  َتْعلَُموا لَمْ  َما َفَعلِمَ { :  وقوله
 الذي دخولكم قبل:  أي}  َذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ {  ، أنتم تعلموا لم ما ذلك عامكم إليھا ودخولكم مكة عن صرفكم
 من أعدائكم وبين بينكم كان الذي الصلح وھو: }  َقِريًبا َفْتًحا{  ، وسلم عليه هللا صلى النبي رؤيا في به وعدتم

 .المشركين

 أھل سائر وعلى وهعد على عليه) 2] (وسالمه[ هللا صلوات الرسول بنصرة للمؤمنين مبشرا ، تعالى قال ثم
 تشتمل الشريعة فإن ؛ الصالح والعمل النافع بالعلم:  أي}  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ { :  األرض
 ، عدل وإنشاءاتھا حق فإخباراتھا ، مقبول الشرعي والعمل ، صحيح الشرعي فالعلم ، وعمل علم:  شيئين على
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ينِ  لَىعَ  لُِيْظِھَرهُ {  ) 3( ومليين وعجم عرب من ، األرض أھل سائر من األديان جميع أھل على:  أي}  ُكلِّهِ  الدِّ
َِّ  َوَكَفى{  ، ومشركين  .ناصره وھو ، رسوله أنه:  أي}  َشِھيًدا ِبا

__________ 

 ).4251( برقم البخاري صحيح) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".مسلمين: " أ في) 3(

دٌ  اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاَِّ  َرُسولُ  ُمَحمَّ ًعا َتَراُھمْ  َبْيَنُھمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ ًدا ُركَّ  َوِرْضَواًنا هللاَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  َيْبَتُغونَ  ُسجَّ
ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ  ْوَراةِ  فِي َمَثلُُھمْ  َذلِكَ  السُّ  َفآََزَرهُ َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  ْنِجيلِ اإْلِ  فِي َوَمَثلُُھمْ  التَّ
اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغلَظَ  رَّ ُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  ِبِھمُ  لَِيِغيظَ  الزُّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ  َمْغفَِرةً  ِمْنُھمْ  الصَّ
 ) 29( َعِظيًما َوأَْجًرا

دٌ {  اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاَِّ  ُسولُ رَ  ُمَحمَّ ًعا َتَراُھمْ  َبْيَنُھمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ ًدا ُركَّ  َوِرْضَواًنا هللاَِّ  ِمنَ  َفْضال َيْبَتُغونَ  ُسجَّ
ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ  ْوَراةِ  فِي َمَثلُُھمْ  َذلِكَ  السُّ  َفآَزَرهُ َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اإلْنِجيلِ  يفِ  َوَمَثلُُھمْ  التَّ
اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغلَظَ  رَّ ُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  ِبِھمُ  لَِيِغيظَ  الزُّ الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ  َمْغفَِرةً  ِمْنُھمْ  الصَّ
 }) 29( َعِظيًما َوأَْجًرا

دٌ { :  فقال ، ريب وال شك بال حقا رسوله أنه ،) 1( عليه هللا صلوات محمد عن تعالى يخبر ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ  ،}  هللاَّ
اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ { :  فقال أصحابه على بالثناء ثنى ثم ، جميل وصف كل على مشتمل وھو ، وخبر مبتدأ وھذا  أَِشدَّ
ُ  َيأْتِي َفَسْوفَ { :  تعالى قال كما ،}  َبْيَنُھمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى ُھمْ  ِبَقْومٍ  هللاَّ ةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى أَِذلَّةٍ  َوُيِحبُّوَنهُ  ُيِحبُّ  أَِعزَّ
 بًرا رحيما ، الكفار على عنيًفا شديدا أحدھم يكون أن المؤمنين صفة وھذه] 54:  المائدة[}  اْلَكافِِرينَ  َعلَى

َھا َيا{ :  تعالى قال كما ، المؤمن أخيه وجه في بشوًشا ضحوكا ، كافرال وجه في عبوًسا غضوًبا ، باألخيار  أَيُّ
 عليه هللا صلى النبي وقال ،] 123:  التوبة[}  ِغْلَظةً  فِيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكفَّارِ  ِمنَ  َيلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  َقاِتلُوا آَمُنوا الَِّذينَ 
  ، الواحد الجسد لكمث وتراحمھم توادھم في المؤمنين مثل: " وسلم

__________ 

 ".عليه وسالمه هللا صلوات: " م وفي" وسلم عليه هللا صلى: " ت في) 1(

ھر بالحمَّى الجسد سائر له تداعى عضو منهاشتكى  إذا  بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن: " وقال ،) 1" (والسَّ
 .الصحيح في الحديثين كال) 2( أصابعه بين وشبك" بعضا

ًعا َتَراُھمْ { :  وقوله ًدا ُركَّ  وھي ، الصالة) 3( وكثرة العمل بكثرة وصفھم: }  َوِرْضَواًنا هللاَِّ  ِمنَ  َفْضال َيْبَتُغونَ  ُسجَّ
) 4( الجنة وھو ، الثواب جزيل هللا عند واالحتساب ، وجل عز ،  فيھا باإلخالص ووصفھم ، األعمال خير

:  قال كما ، األول من أكبر وھو عنھم ، تعالى ، ورضاه ، ليھمع الرزق سعة وھو ، هللا فضل على المشتملة
 ].72:  التوبة[}  أَْكَبرُ  هللاَِّ  ِمنَ  َوِرْضَوانٌ {

ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ { :  وقوله  فِي ِسيَماُھمْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال: }  السُّ
 .حسنال السمت:  يعني}  ُوُجوِھِھمْ 

 .والتواضع الخشوع:  يعني:  واحد وغير مجاھد وقال

َنافسي محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  عن ،) 5( زائدة عن ، الَجْعفي حسين حدثنا ، الطُّ
ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماُھمْ { :  مجاھد عن منصور  األثر ھذا إال هأرا كنت ما:  قلت الخشوع:  قال}  السُّ

 .فرعون من قلبا أقسى ھو من عيني بين كان ربما:  فقال ، الوجه في
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 .وجوھھم تحسن الصالة:  السدي وقال

 .بالنھار وجھه حسن بالليل صالته كثرت من:  السلف بعض وقال

ْلحي محمد بن إسماعيل عن ، سننه في ماجه ابن أسنده وقد  نع ، شريك عن ، موسى بن ثابت عن ، الطَّ
 بالليل صالته َكُثَرتْ  من: " وسلم عليه هللا صلى) 6( هللا رسول قال:  قال جابر عن ، سفيان أبي عن ، األعمش
 ).7( موقوف أنه والصحيح" بالنھار وجھه حسن

 .الناس قلوب في ومحبة ، الرزق في وسعة ، الوجه في وضياء ، القلب في نورا للحسنة إن:  بعضھم وقال

 .لسانه وَفلَتات ، وجھه َصَفَحات على هللا أبداھا إال سريرة أحد أسر ما:  عثمان نالمؤمني أمير وقال

 هللا مع صحيحة سريرته كانت إذا فالمؤمن ، الوجه صفحات على يظھر النفس في الكامن الشيء أن والغرض
 أصلح سريرته أصلح من:  قال أنه ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر عن روي كما ، للناس ظاھره هللا أصلح
 .عالنيته هللا

  ، المروزي آدم بن حامد حدثنا ، المروزي محمد بن محمود حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال

__________ 

 .عنه هللا رضي بشير بن النعمان حديث من) 2586( برقم صحيحه فس ومسلم) 3011( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(

 .عنه هللا رضي األشعري موسى أبي حديث من) 2585( برقم صحيحه في ومسلم) 481( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 ".وذكر: " م ، ت في) 3(

 ".المحبة: " م في) 4(

 ".المحبة: " م في) 5(

 ".النبي عن: " ت في) 6(

 ).1333( برقم ماجة ابن سنن) 7(

 سفيان بن ُجْنَدب عن ،) 1( ُكَھْيل نب سلمة عن ، الَعْرَزمي هللا عبيد بن محمد عن ، موسى بن الفضل حدثنا
 وإن ، فخير خيرا إن ، رداءھا هللا ألبسه إال سريرة أحد أسر ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال الَبَجلي
 ).2( متروك العرزمي ،" فشر شرا

 أبي عن ، الھيثم يأب عن ، دراج حدثنا ، لھيعة ابن حدثنا ، موسى) 4( بن حسن حدثنا:  أحمد اإلمام) 3( وقال
 وال باب لھا ليس صماء صخرة في يعمل أحدكم أن لو: " قال أنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، سعيد
 ).6" (كان) 5( ما كائنا للناس عمله لخرج ، كوة

 عن حدثه أباه أن:  َظْبَيان أبي بن قابوس حدثنا ، ُزَھْير حدثنا ، حسن حدثنا) : 8] (أيضا[ أحمد اإلمام) 7( وقال
 من جزء واالقتصاد ، الصالح والسمت ، الصالح الھدي إن: " قال ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس ابن

 ).9( به ، زھير عن ، النفيلي محمد بن هللا عبد عن داود أبو ورواه" النبوة من جزءا وعشرين خمسة

 سمتھم في أعجبوه إليھم نظر من فكل ، ھمأعمال وحسنت نياتھم خلصت) 10] (عنھم هللا رضي[ فالصحابة
 .وھديھم

 لھؤالء وهللا: " يقولون الشام فتحوا الذين الصحابة رأوا إذا كانوا النصارى أن بلغني:  هللا رحمه ، مالك وقال
 وأعظمھا ، المتقدمة الكتب في معظمة األمة ھذه فإن ، ذلك في وصدقوا". بلغنا فيما الحواريين من خير

 المتداولة واألخبار المنزلة الكتب في بذكرھم هللا نوه وقد ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابأصح وأفضلھا
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ْوَراةِ  فِي َمَثلُُھمْ  َذلِكَ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛) 11(  َفآَزَرهُ [ َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اإلْنِجيلِ  فِي َوَمَثلُُھمْ { :  َقالَ  ُثمَّ  ،}  التَّ
:  أي}  َفاْسَتْغلَظَ {  شده:  أي}  َفآَزَرهُ {  ، فراخه:  أي) 12(} ]  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ { : }  ُسوقِهِ  َعلَى َتَوىَفاسْ  َفاْسَتْغلَظَ 

اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعلَى َفاْسَتَوى{  ، وطال شب رَّ  آزروه وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب فكذلك:  أي}  الزُّ
 .} اْلُكفَّارَ  ِبِھمُ  لَِيِغيظَ {  ، عالزر مع كالشطء معه فھم ونصروه وأيدوه

 ، الصحابة يبغضون الذين الروافض بتكفير - عنه رواية في ، هللا رحمه -  مالك اإلمام انتزع اآلية ھذه ومن
 واألحاديث. ذلك على العلماء من طائفة ووافقه. اآلية لھذه كافر فھو الصحابة غاظ ومن ، يغيظونھم ألنھم: قال
 .عنھم ورضاه ، عليھم هللا ثناء ويكفيھم ،) 13( كثيرة بمساءة لھم التعرض عن والنھي الصحابة فضائل في

__________ 

 ".بإسناده الطبراني القاسم أبو وروى: " ت في) 1(

 .كذاب آدم بن وحامد) 2/171( الكبير المعجم) 2(

 ".وروى: " ت في) 3(

 ".عن: " أ في) 4(

 ".من: " ت في) 5(

 ).3/28( المسند) 6(

 ".وروى: " ت في) 7(

 .ت من زيادة) 8(

 ).4776( برقم داود أبي وسنن) 1/296( المسند) 9(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 10(

 ".المقدسة: " م في) 11(

 .م من زيادة) 12(

 ".كبيرة: " م في) 13(

ُ  َوَعدَ { :  قال ثم الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ . لذنوبھم:  أي}  َمْغفَِرةً {  ، الجنس انلبي ھذه" من}  ِمْنُھمْ  الصَّ
 اقتفى من وكل ، يبدل وال يخلف ال ، وصدق حق هللا ووعد ، كريما ورزقا جزيال ثوابا:  أي}  َعِظيًما َوأَْجًرا{

 هللا رضي ، األمة ھذه من أحد فيه يلحقھم ال الذي والكمال والسبق الفضل ولھم ، حكمھم في فھو الصحابة أثر
 .فعل وقد ،) 1( مأواھم الفردوس جنات وجعل ، موأرضاھ عنھم

 أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش عن ، معاوية أبو حدثنا ، يحيى بن يحيى حدثنا:  صحيحه في مسلم قال
 أنفق أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذي ، أصحابي تسبوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة
 ).2" (نصيفه وال أحدھم مد ركأد ما ذھبا أحدٍ  مثل

 .والمنة الحمد و ، الفتح سورة تفسير آخر

__________ 

 ".مثواھم: " أ ، م ، ت في) 1(

 ).2540( برقم مسلم صحيح) 2(
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َھا َيا ُموا اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ قُوا َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ َھا َيا) 1( َعلِيمٌ  يعٌ َسمِ  هللاَّ  َتْرَفُعوا اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  ) 2( َتْشُعُرونَ  اَل  َوأَْنُتمْ  أَْعَمالُُكمْ  َتْحَبطَ  أَنْ  لَِبْعٍض  َبْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  ِباْلَقْولِ  لَهُ  َتْجَھُروا َواَل  النَّ

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ُ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  اَتُھمْ أَْصوَ  َيُغضُّ ْقَوى قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  ) 3( َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  لِلتَّ

 الحجرات سورة تفسير

 ).1( مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  ُموا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ قُوا َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ َھا َيا) 1( َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  ) 2( َتْشُعُرونَ  ال َوأَْنُتمْ  أَْعَمالُُكمْ  َتْحَبطَ  أَنْ  لَِبْعٍض  َبْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  ِباْلَقْولِ  لَهُ  َتْجَھُروا َوال النَّ

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ُ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصَواَتُھمْ  َيُغضُّ ْقَوى قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  }) 3( َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  لِلتَّ

 واالحترام التوقير من وسلم عليه هللا صلى الرسول به يعاملون فيما المؤمنين عباده بھا هللا أدب ،) 2( آداب ھذه
َھا َيا{ :  فقال ، واإلعظام والتبجيل ُموا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ قُوا[ َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ َ  َواتَّ  ال:  أي ،) 3(} ]  هللاَّ
 األدب ھذا عموم في يدخل حتى ، األمور جميع في له تبعا كونوا بل ، قبله:  أي ، يديه بين األشياء في تسرعوا
:  قال" ؟ تحكم بم: " اليمن إلى بعثه حين وسلم عليه هللا صلى النبي له قال) 4] (إذ[ ، معاذ حديث الشرعي
 في فضرب ، رأيي أجتھد:  قال" ؟ تجد لم فإن: " قال. هللا رسول بسنة:  قال" ؟ تجد لم فإن: " قال. هللا بكتاب
 ".هللا رسول يرضي لما ، هللا رسولِ  رسولَ  وفق يالذ  الحمد: " وقال صدره

 ما إلى واجتھاده ونظره رأيه أخر أنه منه فالغرض). 5( ماجه وابن ، والترمذي ، داود وأبو ، أحمد رواه وقد
 .ورسوله هللا يدي بين التقديم باب من لكان عنھما البحث قبل قدمه ولو ، والسنة الكتاب بعد

ُموا ال{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال  .والسنة الكتاب خالف تقولوا ال: }  َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ

 .كالمه يدي بين يتكلموا أن) 6( نھى:  عنه الَعْوفي وقال

 .لسانه على هللا يقضي حتى ، بشيء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على تفتاتوا ال:  مجاھد وقال

 .دينكم شرائع من ورسوله هللا دون أمرا تقضوا ال:  الضحاك وقال

ُموا ال{ :  الثوري سفيان وقال  .فعل وال بقول}  َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ

__________ 

 ".آية عشرة ثمان مدنية وھي: " أ في) 1(

 ".آيات: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".حيث: " أ وفي ، ت من زيادة) 4(

 .الكتاب مقدمة في عليه لكالما سبق) 5(

 ".نھوا: " أ ، م ، ت في) 6(

ُموا ال{ :  البصري الحسن وقال ِ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ  .اإلمام قبل تدعوا ال:  قال}  َوَرُسولِهِ  هللاَّ

 .فيه قدموت ، ذلك هللا فكره ، كذا صنع لو وكذا ، كذا كذا في أنزل لو:  يقولون كانوا ناسا أن لنا ذكر:  قتادة وقال
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قُوا{  َ  َواتَّ َ  إِنَّ {  ، به أمركم فيما:  أي}  هللاَّ  .بنياتكم}  َعلِيمٌ {  ألقوالكم:  أي}  َسِميعٌ  هللاَّ

َھا َيا{ :  وقوله ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  أال المؤمنين به هللا أدب ثان أدب ھذا: }  النَّ
 أبي الشيخين في نزلت أنھا روي وقد). 1] (صوته فوق[ وسلم عليه هللا صلى النبي يدي بين أصواتھم يرفعوا
 .عنھما هللا رضي ، وعمر بكر

 أن الخيِّران كاد:  قال ُملَْيَكة أبي ابن عن ، عمر بن نافع حدثنا ، اللخمي صفوان بن بسرة حدثنا:  البخاري وقال
 ركب عليه قدم حين وسلم عليه هللا صلى النبي عند أصواتھما رفعا ، عنھما هللا رضي ، وعمر بكر أبو ، يھلكا
 أحفظ ال:  نافع قال -  آخر برجل اآلخر وأشار ، مجاشع بني أخي حابس بن باألقرع أحدھما فأشار ، تميم بني
 فأنزل ، كذل في أصواتھما فارتفعت. خالفك أردت ما:  قال. خالفي إال أردت ما:  لعمر بكر أبو فقال - اسمه
َھا َيا{ :  هللا ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ }  لَِبْعٍض  َبْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  ِباْلَقْولِ  َلهُ  َتْجَھُروا َوال النَّ
 ولم ، يستفھمه حتى اآلية ھذه بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسمعُ  عمر كان فما:  الزبير ابن قال ، اآلية
 ).2( مسلم دون به انفرد. عنه هللا رضي بكر أبا يعني:  أبيه عن ذلك يذكر

اج حدثنا ، محمد بن حسن حدثنا:  البخاري قال ثم  بن هللا عبد أن:  مليكة أبي ابن حدثني ، ُجَرْيج ابن عن ، َحجَّ
. َمْعبد بن القعقاعَ  أمرّ :  بكر أبو فقال ، سلمو عليه هللا صلى النبي على تميم بني من ركب َقدم أنه:  أخبره الزبير
 أردتُ  ما:  عمر فقال. خالفي - إال:  أو -  إلى أردت ما:  بكر أبو فقال ، حابس بن األقرع أمرّ  بل:  عمر وقال
َھا َيا{ :  ذلك في فنزلت ، أصواتھما ارتفعت حتى فتماريا ، خالَفك ُموا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  هللاَِّ  َيَديِ  َبْينَ  ُتَقدِّ

ُھمْ  َولَوْ {  ، اآلية انقضت حتى ،}َوَرُسولِهِ   ].5:  الحجرات[ اآلية}  إِلَْيِھمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا أَنَّ

 ).3( أيضا به منفردا ھاھنا رواه وھكذا

 حصين حدثنا ، منصور بن إسحاق حدثنا ، سھل بن الفضل حدثنا:  مسنده في البزار بكر أبو الحافظ) 4( وقال
َھا َيا{ :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال الصديق بكر أبى عن ، شھاب بن طارق عن ، ُمَخارق عن ، ُعَمر بن  الَِّذينَ  أَيُّ

ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا  ).5( الّسرار كأخي إال أكلمك ال وهللا ، هللا رسول يا:  قلت ،}  النَّ

__________ 

 .أ ، م ، ت من يادةز) 1(

 ).4845( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).4847( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 ومن ، مشھور ومخارق ، عليھا يتابع لم بأحاديث حدث وحصين ، بكر أبي عن إال متصال يروى نعلمه ال: " وقال" األستار كشف) "2257( برقم البزار مسند) 5(
 ".أجالء عداه

 رضي[ ھريرة وأبي ، عوف بن الرحمن عبد حديث من رويناه قد لكن -  ضعيًفا كان وإن - ھذا عمر بن حصين
 ).2( أعلم وهللا ، ذلك بنحو) 1] (عنه هللا

 ،) 3( أنس بن موسى أنبأني ، عون ابن أخبرنا ، سعد بن أزھر حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا:  البخاري وقال
 رسول يا:  رجل فقال ، قيس بن ثابت افتقد وسلم عليه هللا صلى النبي أن ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن
ًسا بيته في فوجده فأتاه. علمه لك أعلم أنا ، هللا  صوته َيْرَفعُ  كان ، شر:  فقال ؟ شأنك ما:  له فقال ، رأسه ُمَنكِّ
 عليه هللا صلى النبي الرجل أتىف. النار أھل من فھو ، عمله حبط فقد ، وسلم عليه هللا صلى النبي صوت فوق
:  له فقل إليه اذھب: " فقال عظيمة ببشارة اآلخرة المرة إليه فرجع:  موسى قال ، وكذا كذا قال أنه فأخبره وسلم
 ).4( الوجه ھذا من البخاري به تفرد" الجنة أھل من ولكنك ، النار أھل من لست إنك
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: اآلية ھذه نزلت لما:  قال أنس عن ، ثابت عن ، المغيرة بن يمانسل) 5( حدثنا ، ھاشم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َھا َيا{  ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  قيس بن ثابت وكان ،}  َتْشُعُرونَ  ال َوأَْنُتمْ { :  إلى}  النَّ
 ، عملي حبط وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لىع صوتي أرفع كنت الذي أنا:  فقال الصوت رفيع الشماس بن
 فقالوا إليه القوم بعض فانطلق ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ففقده ، حزينا أھله في وجلس ، النار أھل من أنا
 هللا صلى النبي صوت فوق صوتي أرفع الذي أنا:  قال ؟ لك ما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تفقدك:  له

 ، قال بما فأخبروه وسلم عليه هللا صلى النبي فأتوا. النار أھل من أنا ، عملي حبط بالقول له وأجھر ، وسلم عليه
 فلما. الجنة أھل من أنه نعلم ونحن ، أظھرنا بين يمشي نراه فكنا:  أنس قال". الجنة أھل من ھو بل ال: " فقال
:  فقال ، كفنه ولبس تحنط وقد ، شماس بن قيس بن ثابت فجاء ، االنكشاف بعض فينا كان اليمامة يوم كان
 ).7) (6( قُتل حتى فقاتلھم. أقرانكم ُتعّودون بئسما

 ، الُبناني ثابت عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، موسى بن الحسن حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  مسلم وقال
َھا َيا{ :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال مالك بن أنس عن ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  إلى}  النَّ
) 8( فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن واحتبس. النار أھل من أنا:  قال ، بيته في ثابت جلس ، اآلية آخر
 ، لجاري إنه:  سعد فقال" ؟ أشتكى ؟ ثابت شأن ما ، عمرو أبا يا: " معاذ بن لسعد وسلم عليه هللا صلى النبي
 أُنزلَت:  ثابت فقال ، وسلم عليه هللا صلى) 9( هللا رسول قول له فذكر سعد فأتاه:  قال. بشكوى له علمت وما
 فذكر. النار أھل من فأنا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على صوتا أرفعكم من أني علمتم ولقد ، اآلية ھذه
 ".الجنة أھل من ھو ، بل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لفقا ، وسلم عليه هللا صلى للنبي سعد ذلك

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

" يخرجاه ولم مسلم شرط على اإلسناد صحيح: " وقال ، عنه سلمة أبي عن عمرو بن محمد طريق من) 2/462( المستدرك في الحاكم فرواه ھريرة أبي حديث أما) 2(
 .الذھبي ووافقه

 ".بسنده البخاري وروى: " ت في) 3(

 ).4846( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".ابن: " ت في) 5(

 ".هللا رحمه قتل حتى: " ت في) 6(

 ).3/137( المسند) 7(

 ".فسأل: " م في) 8(

 ".النبي: " م في) 9(

 مول:  قال ، به ، المغيرة بن سليمان عن ، ھالل بن َحيَّان عن ، الدارمي) 1( سعيد بن أحمد عن مسلم رواه ثم
 ليس:  وقال. بنحوه أنس عن ، ثابت عن ،) 2( سليمان بن جعفر عن ُنَسير بن قطن وعن. معاذ بن سعد يذكر
 .معاذ بن سعد ذكر فيه

 أنس عن ، ثابت عن ، يذكر أبي سمعت ، سليمان بن المعتمر حدثنا ، األسدي األعلى عبد بن) 3( ُھَريم حدثنا
 َرجلٌ  أظھرنا بين يمشي نراه فكنا:  وزاد ، معاذ بن سعد يذكر ولم ، الحديث واقتص ، اآلية ھذه نزلت لما:  قال
 ).4. (الجنة أھل من

 نزول حال أن:  والصحيح. معاذ بن سعد ذكر من به تفرد فيما ، سلمة بن حماد لرواية ُمَعلّلة الثالث الطرق فھذه
 اآلية وھذه ، خمس سنة قالئل بأيام قريظة بني بعد مات قد كان ألنه ؛ موجوًدا معاذ بن سعد يكن لم اآلية ھذه

 .أعلم وهللا ، الھجرة من تسع سنة في تواتروا إنما والوفود ، تميم بني وفد في نزلت
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 حدثني ، شمَّاس بن قيس بن ثابت بن ثابت أبو حدثنا ، الُحَباب بن زيد حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا ال{ :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال أبيه عن ، شماس بن قيس بن ثابت بن محمد بن إسماعيل عمي
ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ   عاصم به فمر:  قال ، يبكي الطريق في) 5( قيس بن ثابت قعد:  قال}  ِباْلَقْولِ  َلهُ  َتْجَھُروا َوال النَّ
 ، صيت وأنا فيَّ  نزلت تكون أن أتخوف ، اآلية ھذه:  قال ؟ ثابت يا يبكيك ما:  فقال ، الَعجالن بني من عدي بن

 فأتى ، البكاء وغلبه:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى عدي بن عاصم فمضى:  قال. الصوت رفيع
 فضربته بمسمار الضبَّة َعلَيّ  فشّدي َفَرسي بيت دخلتُ  إذا:  لھا فقال سلول بن أبي بن هللا عبد ابنة جميلة امرأته
 صلى هللا رسول عني يرضى أو ، وجل عز ، هللا يتوفاني حتى أخرج ال:  وقال ، عطفه خرج إذا ىحت بمسمار

". لي فادعه اذھب: " فقال ، خبره فأخبره وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  عاصم وأتى:  قال. وسلم عليه هللا
 عليه هللا صلى هللا رسول إن:  له قالف ، الَفَرس بيت في فوجده أھله إلى فجاء ، يجده فلم المكان إلى عاصم فجاء
 صلى هللا رسول له فقال وسلم عليه هللا صلى النبي) 6( فأتيا فخرجا:  قال. الضبة اكسر:  فقال. يدعوك وسلم
 َتْرَفُعوا ال{ :  في نزلت اآلية ھذه تكون أن وأتخوف صيت أنا:  فقال". ؟ ثابت يا يبكيك ما: " وسلم عليه هللا

ِبيِّ  َصْوتِ  ْوقَ فَ  أَْصَواَتُكمْ   أن ترضى أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال. } ِباْلَقْولِ  لَهُ  َتْجَھُروا َوال النَّ
 وال ، وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا ببشرى رضيت:  فقال". ؟ الجنة وتدخل ، شھيدا وتقتل ، َحميًدا َتِعيش
ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  هللا وأنزل:  قال. وسلم عليه هللا صلى النبي صوت على أبدا صوتي أرفع  ِعْندَ  أَْصَواَتُھمْ  َيُغضُّ

ُ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  َرُسولِ  ْقَوى قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  )8). (7(}  لِلتَّ

__________ 

 ".سعد: " أ في) 1(

 ".مسلم: " م في) 2(

 ".ھدبة: " م في) 3(

 .)119( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".شماس بن قيس بن ثابت: " أ في) 5(

 ".أتيا حتى: " أ في) 6(

 ".اآلية" بدل"  عظيم وأجر مغفرة لھم: "  بعدھا:  أ في) 7(

 ).26/75( الطبري تفسير) 8(

 ) 4( َيْعقِلُونَ  اَل  أَْكَثُرُھمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ 

 رسول بحضرةاألصوات  رفع عن ، وجل عز هللا نھى فقد ، كذلك التابعين من واحد غير القصة ھذه ذكر وقد
 َصوت سمع أنه) 1] (عنه هللا رضي[ الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن روينا وقد ، وسلم عليه هللا صلى هللا

 ؟ أنتما أين أتدريان:  فقال ، فجاء ، أصواتھما ارتفعت قد وسلم عليه هللا صلى) 2( هللا رسول مسجد في رجلين
 ).3( ضربا ألوجعتكما المدينة أھل من كنتما لو:  فقال. الطائف أھل من قاال ؟ أنتما أين ِمن:  قال ثم

 هللا صلوات ، قبره وفي حيا محترم ألنه ؛ حياته في يكره كان كما ، قبره عند الصوت رفع يكره:  العلماء وقال
 يخاطب بل ، عداه ممن لمخاطبه الرجل يجھر كما القولب له الجھر عن نھى ثم. دائما ،) 4( عليه وسالمه
 َتْجَعلُوا ال{ :  قال كما ،}  لَِبْعٍض  َبْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  ِباْلَقْولِ  لَهُ  َتْجَھُروا َوال{ :  قال ولھذا ؛ وتعظيم ووقار بسكينة
ُسولِ  ُدَعاءَ   ].63:  النور[}  َبْعًضا َبْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  َبْيَنُكمْ  الرَّ

 من يغضب أن خشية عنده الصوت رفع عن نھيناكم إنما:  أي}  َتْشُعُرونَ  ال َوأَْنُتمْ  أَْعَمالُُكمْ  َتْحَبطَ  أَنْ { :  هوقول
 الرجل إن: " الصحيح في جاء كما ، يدري ال وھو أغضبه من عمل هللا فيحبط ، لغضبه هللا فيغضب ، ذلك
 ُيلقي ال هللا َسَخط من بالكلمة ليتكلم الرجل وإن. الجنة بھا له كتبي َباال لھا ُيلقي ال هللا رضوان من بالكلمة ليتكلم
 ).5" (واألرض السموات بين ما أبعد النار في بھا َيْھِوي باال لھا
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 إِنَّ { :  فقال ، فيه ورغَّب ، إليه وأرشد ، ذلك على وَحثّ  ، عنده الصوت خفض إلى ،) 6( وجل عز هللا ندب ثم
ونَ  الَِّذينَ  ُ  اْمَتَحنَ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َواَتُھمْ أَصْ  َيُغضُّ ْقَوى قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  أھال وجعلھا لھا أخلصھا:  أي}  لِلتَّ
 .} َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ {  ومحال

: قال ، مجاھد عن ، منصور عن ، سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  الزھد كتاب في أحمد اإلمام) 7( قال وقد
 يشتھي رجل أم ، أفضل ، بھا يعمل وال المعصية يشتھي ال رجل ، المؤمنين أمير يا) 8( عمر إلى ُكتب

 الَِّذينَ  أُولَِئكَ {  بھا يعملون وال المعصية يشتھون الذين إن:  عنه هللا رضي ، عمر فكتب ؟ بھا يعمل وال المعصية
ُ  اْمَتَحنَ  قْ  قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  ).9(}  َعِظيمٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  َوىلِلتَّ

 }) 4( َيْعقِلُونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ".النبي: " م ، ت في) 2(

 .فذكره يزيد بن السائب طريق من) 470( برقم صحيحه في البخاري رواه) 3(

 ".وسلم عليه هللا صلى: " ت في) 4(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 6478( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".وتعالى سبحانه: " ت في) 6(

 ".روى وقد: " ت في) 7(

 ".عنه هللا رضي الخطاب بن عمر: " ت في) 8(

 .الزھد في ألحمد وعزاه) 7/552( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 9(

ُھمْ أَ  َولَوْ  ُ  لَُھمْ  َخْيًرا لََكانَ  إِلَْيِھمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا نَّ  ) 5( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

ُھمْ  َولَوْ {  ُ  لَُھمْ  َخْيًرا لََكانَ  إِلَْيِھمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا أَنَّ  }) 5( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

:  فقال ، األعراب أجالف يصنع كما ، نسائه بيوت وھي ، الحجرات وراء من ينادونه الذين َذمّ  تعالى إنه ثم
 } َيْعقِلُونَ  ال أَْكَثُرُھمْ {

ُھمْ  َولَوْ { :  فقال ذلك في األدب إلى أرشد ثم  ذلك في لھم لكان :  أي}  لَُھمْ  َخْيًرا لََكانَ  إِلَْيِھمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا أَنَّ
 .واآلخرة الدنيا في والمصلحة الخيرة

ُ { :  واإلنابة التوبة إلى لھم داعيا لقا ثم  } َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

 ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال ، واحد غير أورده فيما ، التميمي حابس بن األقرع في نزلت أنھا ُذكر وقد
 رسول ىناد أنه ؛ حابس بن األقرع عن ، الرحمن عبد بن سلمة أبي عن ، عقبة بن موسى حدثنا ، ُوَھْيب حدثنا
. يجبه فلم -  هللا رسول يا:  رواية وفي -  محمد يا ، محمد يا:  فقال ، الحجرات وراء من وسلم عليه هللا صلى هللا
 ).1" (وجل عز ، هللا ذاك: "  فقال ، لشين ذمي وإن ، لزين حمدي إن ، هللا رسول يا:  فقال

 واقد، بن الحسين عن ، موسى بن الفضل حدثنا ، المروزي ُحَرْيث بن الحسين عمار أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 رسول رجل جاء:  قال}  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  قوله في البراء عن ،) 2( إسحاق أبي عن
 ).4" (وجل عز ، هللا ذاك: " فقال. شين وذمي ، زين حمدي إن ، محمد يا:  فقال) 3( هللا

 .مرسال وقتادة ، البصري نالحس ذكره وھكذا
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 عطارد بن بشر أو - ُعَطاِرد بن ولَِبيد غالب بن بِْشر كان:  قال َعْمَرة أبي بن حبيب عن ، الثوري سفيان وقال
:  تميم بني قومك في نزلت:  عطارد بن للبيد غالب بن بشر فقال -  جالسان الحجاج عند وھما - غالب بن ولبيد

 اآلية بآخر علم لو إنه أما:  فقال جبير بن لسعيد ذلك فذكرت:  قال}  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  كَ ُيَناُدونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { 
 ).5( أسد بنو يقاتلك ولم ، أسلمنا:  قالوا ،] 17:  الحجرات[}  أَْسلَُموا أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ { :  أجابه

 داود سمعت:  سليمان بن المعتمر حدثنا ، ھليالبا علي بن َعمرو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 انطلقوا:  فقالوا العرب من أناس اجتمع:  قال أرقم بن زيد عن ،) 7( البجلي) 6( مسلم أبي عن يحدث الطفاوي

 صلى هللا رسول فأتيت:  قال. بجناحه نعش ملكا يك وإن ، به الناس أسعد فنحن نبيا يك فإن ، الرجل ھذا إلى بنا
. محمد يا ، محمد يا:  حجرته في وھو ينادونه فجعلوا حجرته إلى فجاءوا ، قالوا بما فأخبرته سلمو عليه هللا

 هللا رسول فأخذ:  قال}  َيْعقِلُونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  إِنَّ { ) : 8] (وجل عز[ هللا فأنزل
 ".زيد يا قولك هللا صدق لقد ، زيد يا قولك هللا صدق لقد: " يقول فجعل ، فمدھا بأذني وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 ".مرسل فھو وإال ، حابس بن األقرع من سمع سلمة أبو كان إن الصحيح رجال رجاله أحمد إسناد) : "7/108( المجمع في الھيثمي وقال ،) 3/488( المسند) 1(

 ".بسنده جرير ابن وروى: " ت في) 2(

 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول: " أ ، ت في )3(

 ).26/77( الطبري تفسير) 4(

 ).26/77( الطبري تفسير) 5(

 ".سلمة: " أ ، م في) 6(

 ".بسنده جرير ابن وروى: " ت في) 7(

 .أ من زيادة) 8(

َھا َيا ُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ) 6( َناِدِمينَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصبُِحوا ِبَجَھالَةٍ  َقْوًما يُبواُتصِ  أَنْ  َفَتَبيَّ
َ  َولَِكنَّ  لََعِنتُّمْ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  َكِثيرٍ  فِي ُيِطيُعُكمْ  لَوْ  هللاَِّ  َرُسولَ  فِيُكمْ  أَنَّ  َواْعلَُموا َنهُ  اإْلِيَمانَ  إِلَْيُكمُ  َحبَّبَ  هللاَّ  قُلُوِبُكمْ  فِي َوَزيَّ

اِشُدونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َواْلِعْصَيانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْيُكمُ  هَ َوَكرَّ  ِ  ِمنَ  َفْضاًل ) 7( الرَّ ُ  َونِْعَمةً  هللاَّ  ) 8( َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 ).1( به ، سليمان بن المعتمر عن ، عرفة بن الحسن عن ، جرير ابن ورواه

َھا َيا{  ُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  اَءُكمْ جَ  إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ) 6( َناِدِمينَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصبُِحوا ِبَجَھالَةٍ  َقْوًما ُتِصيُبوا أَنْ  َفَتَبيَّ
َ  َولَِكنَّ  لََعِنتُّمْ  األْمرِ  ِمنَ  َكِثيرٍ  فِي ُيِطيُعُكمْ  لَوْ  هللاَِّ  َرُسولَ  فِيُكمْ  أَنَّ  َواْعلَُموا َنهُ  اإليَمانَ  إِلَْيُكمُ  َحبَّبَ  هللاَّ  قُلُوِبُكمْ  فِي َوَزيَّ

هَ  اِشُدونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َواْلِعْصَيانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْيُكمُ  َوَكرَّ ِ  ِمنَ  َفْضال) 7( الرَّ ُ  َونِْعَمةً  هللاَّ  .}) 8( َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 ، مخطًئا أو كاذًبا - األمر نفس في - فيكون هبقول يحكم لئال ، له لُيحَتاطَ  الفاسق خبر في بالتثبت تعالى يأمر
 من طوائف امتنع ھاھنا ومن ، المفسدين سبيل اتباع عن هللا نھى وقد ، وراءه اقتفى قد بقوله الحاكم فيكون
 عند بالتثبت أمرنا إنما ألنا آخرون وقبلھا ، األمر نفس في فسقه الحتمال الحال مجھول رواية قبول من العلماء
 شرح من العلم كتاب في المسألة ھذه) 2( قررنا وقد. الحال مجھول ألنه الفسق بمحقق ليس وھذا ، الفاسق خبر

 .والمنة الحمد و ، البخاري

 هللا صلى هللا رسول بعثه حين ، معيط أبي بن عقبة بن الوليد في نزلت اآلية ھذه أن المفسرين من كثير ذكر وقد
 مسنده في أحمد اإلمام رواه ما أحسنھا ومن ، طرق من ذلك روي دوق. المصطلق بني صدقات على وسلم عليه
 رضي ، المؤمنين أم الحارث بنت) 3( ُجويرية والد ، ِضَرار بن الحارث وھو ، المصطلق بني ملك رواية من
 :  أحمد اإلمام قال ، عنھا هللا
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 قدمت:  يقول الخزاعي ضرار بن الحارث سمع أنه أبي حدثني ، دينار بن عيسى حدثنا ، سابق بن محمد حدثنا
 الزكاة إلى ودعاني ، به وأقررت فيه فدخلت ، اإلسالم إلى فدعاني ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على

 جمعت لي استجاب فمن ، الزكاة وأداء اإلسالم إلى فأدعوھم إليھم أرجع ، هللا رسول يا:  وقلت ، بھا فأقررت
 الزكاة الحارث جمع فلما. الزكاة من جَمعتُ  بما ليأتيك وكذا كذا إلبَّان الرسو هللا رسول إليَّ  وُيرسل ، زكاته
 فلم الرسول عليه احتبس ، إليه يبعث أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أراد الذي اإلبان وبلغ ، له استجاب ممن
 هللا رسول إن:  لھم الفق ، قومه بَسَروات فدعا ، ورسوله هللا من ُسْخطة فيه حدث قد أنه الحارث فظن ، يأته
 هللا رسول من وليس ، الزكاة من عندي كان ما ليقبض رسوله إلي يرسل وقتا لي َوقَّت كان وسلم عليه هللا صلى
 هللا صلى هللا رسول فنأتي فانطلقوا ، كانت سخطة من إال رسوله حبس أرى وال ، الُخْلف وسلم عليه هللا صلى
 من جمع مما عنده كان ما ليقبض الحارث إلى عقبة بن الوليد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبعث ، وسلم عليه
 عليه هللا صلى هللا رسول فأتى فرجع - خاف:  أي - َفَرق الطريق بعض بلغ حتى الوليد سار أن فلما ، الزكاة
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضرب. قتلي وأراد الزكاة منعني الحارث إن ، هللا رسول يا:  فقال ، وسلم
:  فقالوا ، الحارث لقيھم المدينة عن وَفَصل البعث استقبل إذا حتى بأصحابه الحارث وأقبل. الحارث إلى البعث
  ، الحارث ھذا

__________ 

 المجمع في ھيثميال قال ، به سليمان بن معتمر عن راھويه بن إسحاق طريق من) 5/210( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 26/77( الطبري تفسير) 1(
 ".ثقات رجاله وبقية ، معين ابن وضعفه ، حبان ابن وثقه الطفاوي داود فيه) : "7/108(

 ".قررت: " ت في) 2(

 ".ميمونة: " أ في) 3(

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قالوا ؟ ولم:  قال. إليك:  قالوا ؟ ُبعثتم من إلى:  لھم قال غشيھمفلما 
 َبتَّةً  رأيته ما بالحق محمدا بعث والذي ال:  قال. قتله وأردت الزكاة منعته أنك فزعم ، عقبة بن يدالول إليك بعث
". ؟ رسولي قتل وأردت الزكاة منعت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الحارث دخل فلما. أتاني وال
 هللا صلى) 1( هللا رسول رسول علي احتبس ينح إال أقبلت وما ، أتاني وال رأيته ما بالحق بعثك والذي ال:  قال
َھا َيا{ :  الحجرات فنزلت:  قال. ورسوله هللا من سخطة كانت يكون أن خشيت ، وسلم عليه  إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 } حكيم{ :  قوله إلى}  بَِنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ 

 بن محمد حديث من الطبراني ورواه. به سابق بن محمد عن ، التمار شاذان بن المنذر عن حاتم أبي ابن ورواه
 .تقدم كما ، ضرار بن الحارث:  والصواب ، سرار بن الحارث سماه أنه غير ،) 2( به ، سابق

 أم مولى ثابت عن ، عبيدة بن موسى عن ، َعْون بن جعفر حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن) 3( وقال
 الوقيعة بعد المصطلق بني صدقات في رجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث:  قالت سلمة أم عن سلمة،

 أنھم الشيطان فحدثه:  قالت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر يعظمون فتلقوه ، القوم بذلك فسمع ،) 4(
 فغضب. صدقاتھم) 6( منعوني قد المصطلق بني إن:  فقال) 5( هللا رسول إلى فرجع:  قالت ، قتله يريدون

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتوا رجوعه القوم فبلغ:  قالت. والمسلمون وسلم عليه هللا صلى هللا سولر
 ، مصدًقا رجال إلينا بعثت ، رسوله وسخط هللا سخط من با نعوذ:  فقالوا ، الظھر صلى حين له فصفوا
 ومن هللا من غضبا ذلك يكون أن ينافخش ، الطريق بعض من رجع إنه ثم ، أعيننا به وقرت ، بذلك فسررنا
َھا َيا{ :  ونزلت:  قالت ، العصر بصالة فأذن بالل جاء حتى يكلمونه يزالوا فلم ، رسوله  إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُنوا بَِنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ   ).7(}  اِدِمينَ نَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَى َفُتْصِبُحوا ِبَجَھالَةٍ  َقْوًما ُتِصيُبوا أَنْ  َفَتَبيَّ

 عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال اآلية ھذه في عباس ابن عن ، الَعْوفي طريق من أيضا جرير ابن وروى
 فرحوا الخبر أتاھم لما وإنھم ، الصدقات منھم ليأخذ المصطلق بني إلى ُمَعْيط أبي بن عقبة بن الوليد بعث وسلم

 الوليد رجع ، يتلقونه خرجوا أنھم الوليد ُحدِّثَ  لما وأنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رسول يتلقون وخرجوا
 هللا رسول فغضب. الصدقة منعوا قد المصطلق بني إن ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى
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 ، هللا رسول يا:  وافقال الوفد أتاه إذ يغزوھم أن نفسه يحدث ھو فبينا ، شديدا غضبا ذلك من وسلم عليه هللا صلى
 ، علينا غضبته لغضب منك جاء كتاب رده ما أن خشينا وإنا ، الطريق نصف من رجع رسولك أن حدثنا إنا
) 8( هللا فأنزل ، بھم وھمّ  استغشھم وسلم عليه هللا صلى النبي وإن. رسوله وغضب غضبه من با نعوذ وإنا

َھا َيا{ :  فقال ، الكتاب في عذرھم ُنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا ينَ الَّذِ  أَيُّ  ).9( اآلية آخر إلى}  َفَتَبيَّ

__________ 

 ".هللا رسول يا علي احتبس: " ت في) 1(

 ، حبان ابن إال ثقهيو لم والدعيسي دينار فإن متعقب وھذا ،" ثقات أحمد رجال) : "7/109( المجمع في الھيثمي قال) 3/274( الكبير والمعجم) 4/279( المسند) 2(
 .عيسى ابنه غير راويا له يعرف وال

 ".وروى: " ت في) 3(

 ".الوقعة: " ت في) 4(

 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول: " أ ، م ، ت في) 5(

 ".منعوا: " م ، ت في) 6(

 .ھولمج سلمة أم مولى وثابت ، ضعيف وھو الربذي عبيدة بن موسى إسناده وفي) 26/78( الطبري تفسير) 7(

 ".وجل عز هللا: " م في) 8(

 ).26/78( الطبري تفسير) 9(

 فرجع ، بالصدقة فتلقوه ، لُيصّدقھم المصطلق بني إلى عقبة بن الوليد هللا رسول أرسل:  وقتادة مجاھد وقال
 الدخ هللا رسول فبعث - اإلسالم عن ارتدوا قد وإنھم:  قتادة زاد - لتقاتلك لك جمعت قد المصطلق بني إن: فقال
 أنھم خالدا أخبروا جاءوا فلما ، عيونه فبعث ليال أتاھم حتى فانطلق. يعجل وال يتثبت أن وأمره ، إليھم الوليد بن

 رسول إلى فرجع ، يعجبه الذي فرأى خالد أتاھم أصبحوا فلما ، وصالتھم أذانھم وسمعوا ، باإلسالم مستمسكون
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان:  قتادة قال. اآلية ھذه هللا فأنزل ، الخبر فأخبره وسلم عليه هللا صلى هللا

بيُّن: " يقول  ".الشيطان من والَعَجلَة ، هللا من التَّ

 ، َحيَّان بن ومقاتل ، والضحاك ، رومان بن ويزيد ، ليلى أبي ابن:  منھم ، السلف من واحد غير ذكر وكذا
 ).1( أعلم وهللا ، عقبة بن الوليد في نزلت أنھا:  اآلية ھذه في وغيرھم

موه هللا رسول أظھركم بين أن اعلموا:  أي}  هللاَِّ  َرُسولَ  فِيُكمْ  أَنَّ  َواْعلَُموا{ :  وقوله  ، معه وتأدبوا ، ووقروه فعظِّ
:  تعالى قال كما ، ألنفسكم رأيكم من أتمّ  فيكم ورأيه ، منكم عليكم وأشفق ، بمصالحكم أعلم فإنه ، ألمره وانقادوا

ِبيُّ {   ].6:  األحزاب[}  أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  أَْولَى النَّ

} لََعِنتُّمْ  األْمرِ  ِمنَ  َكِثيرٍ  فِي ُيِطيُعُكمْ  لَوْ { :  فقال مصالحھم مراعاة إلى بالنسبة سخيف رأيھم أن) 2] (تعالى[ َبيَّن ثم
 اْلَحقُّ  اتََّبعَ  َولَوِ { :  تعالى قال كما ، جكموَحرَ  عنتكم إلى ذلك ألدى تختارونه ما جميع في أطاعكم لو:  أي

َمَواتُ  لََفَسَدتِ  أَْھَواَءُھمْ  :  المؤمنون[}  ُمْعِرُضونَ  ِذْكِرِھمْ  َعنْ  َفُھمْ  بِِذْكِرِھمْ  أََتْيَناُھمْ  َبلْ  فِيِھنَّ  َوَمنْ  َواألْرضُ  السَّ
71.[ 

َ  َولَِكنَّ { :  وقوله َنهُ  اإليَمانَ  إِلَْيُكمُ  َحبَّبَ  هللاَّ  .قلوبكم في وحسنه نفوسكم إلى حببه:  أي}  قُلُوِبُكمْ  فِي َوَزيَّ

 هللا صلى هللا رسول كان:  قال أنس عن ، قتادة حدثنا ، َمْسَعدة بن علي حدثنا ، َبْھز حدثنا:  أحمد اإلمام) 3( قال
:  يقول ثم ، مرات ثالث صدره إلى بيده يشير ثم:  قال" القلب في واإليمان ، عالنية اإلسالم: " يقول وسلم عليه

 ).4" (ھاھنا التقوى ، ھاھنا التقوى"
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__________ 

 ضرار بن الحارث عن أحمد رواية وھي وأحسنھا ، معلولة القصة ساقت التي الروايات فإن ؛ نظر فيه القول وھذا ، المفسرين من كثير ذلك إلى ذھب وقد) 1(
 نزلت:  فقيل ، فيه اختلف وقد: " قال القصة ھذه) 102ص" (القواصم من العواصم" كتابه في العربي بن بكر أبو ضيالقا أنكر وقد ، مجھول إسنادھا وفي ، الخزاعي

 فمسح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى الصبيان جملة في الفتح يوم سيق الوليد إن:  وقيل - أخرى قصة في والوليد علي في:  وقيل. الوليد شأن في أي - ذلك في
 االختالف وبھذا ، مصدقا يرسل السنن ھذه مثل في يكون فمن ، مسه من وسلم عليه هللا صلى فامتنع ، خلوق رأسي على كان إنه:  فقال ھو إال عليھم وبرك مروءسھ
 على كالم هللا رحمه المعلمي منالرح عبد وللشيخ وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من برجل فكيف ؟ الكالم ھذا رجل يفسق وكيف ، القوية األحاديث العلماء يسقط
 .العربي ابن ذكره الذي الحديث ھذا نفاه ما جملة ومن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن رواية له يؤثر لم أنه فيه أثبت) 263ص( الكاشفة األنوار في عقبة بن الوليد

 .ت من زيادة) 2(

 ".وروى: " ت في) 3(

 معين وابن حاتم وأبو الطيالسي داود وأبو حبان ابن وثقه وقد ، مسعدة بن علي خال ما الصحيح رجال رجاله) : "1/52( معالمج في الھيثمي قال) 3/134( المسند) 4(
 ".آخرون وضعفه

 َتفِيءَ  َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتلُوا اأْلُْخَرى َعلَى إِْحَداُھَما َبَغتْ  َفإِنْ  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ 
َ  إِنَّ  َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا َفاَءتْ  َفإِنْ  هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َما) 9( اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ  َفأَْصلُِحوا إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ
قُوا أََخَوْيُكمْ  َبْينَ  َ  َواتَّ  ) 10( ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

هَ {   الذنوب:  وھي ، والفسوق الكفر إليكم وبغض:  أي}  َواْلِعْصَيانَ  َواْلفُُسوقَ  اْلُكْفرَ  إِلَْيُكمُ  َوَكرَّ

 .النعمة لكمال تدريج وھذا. المعاصي جميع وھي والعصيان. الكبار

اِشُدونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  وقوله  .رشدھم هللا آتاھم قد الذين ، لراشدونا ھم الصفة بھذه المتصفون:  أي}  الرَّ

 رفاعة ابن عن ، المكي أيمن بن الواحد عبد حدثنا ، الفزاري معاوية بن مروان حدثنا:  أحمد اإلمام) 1( قال
 استووا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، المشركون وانكفأ) 2( أحد يوم كان لما:  قال أبيه عن ، الزرقي
 بسطت، لما قابض ال اللھم. كله الحمد لك اللھم: " فقال ، صفوًفا خلفه فصاروا" وجل عز ، يرب على أثني حتى
 لما مانع وال ، منعت لما معطي وال. ھديت لمن ُمضل وال ، أضللت لمن ھادي وال ، قبضت لما باسط وال

. ورزقك وفضلك متكورح بركاتك من علينا ابسط اللھم. قربت لما مباعد وال ، باعدت لما مقرب وال. أعطيت
. الخوف يوم واألمن ، الَعْيلَة يوم النعيم أسألك إني اللھم. يزول وال يحول ال الذي المقيم النعيم أسألك إني ، اللھم
 إلينا وكره ، قلوبنا في وزينه اإليمان إلينا حبب اللھم. منعتنا ما شر ومن ، أعطيتنا ما شر من بك عائذ إنى اللھم
 ، بالصالحين وألحقنا ، مسلمين وأحينا ، مسلمين توفنا ، اللھم. الراشدين من واجعلنا ، يانوالعص والفسوق الكفر
 رجزك عليھم واجعل ، سبيلك عن ويصدون رسلك يكذبون الذين الكفرة قاتل ، اللھم. مفتونين وال خزايا غير

 ".الحق إله ، الكتاب أوتوا الذين الكفرة قاتل اللھم. وعذابك

 ُعَبْيد عن ، أيمن بن الواحد عبد عن ، معاوية بن َمْرَوان عن ، أيوب بن زياد عن والليلة اليوم في النسائي ورواه
 ).3( به ، أبيه عن ، ِرفاعة بن

 ).4" (مؤمن فھو ، سيئته وساءته ، حسنته سرته من: " المرفوع الحديث وفي

 ، لدنه من ونعمة عليكم منه فضل ھو منحكموه ذيال) 5( العطاء ھذا:  أي}  َوِنْعَمةً  هللاَِّ  ِمنَ  َفْضال{ :  قال ثم
} ُ  وشرعه ، وأفعاله أقواله في حكيم ، الغواية يستحق ممن الھداية يستحق بمن عليم:  أي}  َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 .وقدره

 َتفِيءَ  َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاِتلُوا األْخَرى َعلَى َداُھَماإِحْ  َبَغتْ  َفإِنْ  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ { 
َ  إِنَّ  َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا َفاَءتْ  َفإِنْ  هللاَِّ  أَْمرِ  إِلَى َما) 9( اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ  َفأَْصلُِحوا إِْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ
قُوا مْ أََخَوْيكُ  َبْينَ  َ  َواتَّ   }) 10( ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ
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__________ 

 ".روى: " ت في) 1(

 ".الحديبية: " أ في) 2(

 ).10445( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3/424( المسند) 3(

 غريب صحيح حسن حديث ھذا: " الترمذي قال ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث من) 2165( برقم السنن في والترمذي) 1/18( مسنده في أحمد رواه) 4(
 ".الوجه ھذا من

 ".القضاء: " ت في) 5(

 اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ { :  بعض على بعضھم الباغين) 1( المسلمين بين باإلصالح آمًرا تعالى يقول
 اإليمان من يخرج ال أنه على وغيره البخاري استدل وبھذا .االقتتال مع مؤمنين فسماھم ،}  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا
 صحيح في ثبت وھكذا. ونحوھم المعتزلة من تابعھم ومن الخوارج يقوله كما ال ، عظمت وإن بالمعصية
 المنبر على ومعه يوما خطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بكرة أبي عن ، الحسن حديث من البخاري
 بين به يصلح أن هللا ولعل سيد ھذا ابني إن: " ويقول أخرى الناس وإلى مرة إليه ينظر فجعل ، علي بن الحسن
 الشام أھل بين به هللا أصلح ، عليه وسالمه هللا صلوات ، قال كما فكان). 2" (المسلمين من عظيمتين فئتين
 .المھولة والواقعات الطويلة الحروب بعد ، العراق وأھل

ِ  أَْمرِ  إِلَى َتفِيءَ  َحتَّى َتْبِغي الَِّتي َفَقاتِلُوا األْخَرى َعلَى إِْحَداُھَما َبَغتْ  َفإِنْ { :  وقوله  أمر إلى ترجع حتى:  أي}  هللاَّ
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أنس عن الصحيح في ثبت كما ، وتطيعه للحق وتسمع) 3( هللا
 تمنعه: " قال ؟ ظالما أنصره فكيف مظلوما نصرته ھذا ، هللا رسول يا:  قلت". مظلوما أو ظالما أخاك انصر"
 ).4" (إياه نصرك فذاك ، الظلم من

 عليه هللا صلى للنبي قيل:  قال أنًسا أن:  يحدث أبي سمعت:  قال معتمر حدثنا ، عارم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 المسلمون وانطلق ، حماًرا وركب وسلم هعلي هللا صلى هللا نبي إليه فانطلق ؟ أبي بن هللا عبد أتيت لو ، وسلم

 ريح آذاني لقد فوهللا ، عني إليك: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي إليه انطلق فلما ، سبخة أرض وھي ، يمشون
 من رجال هللا لعبد فغضب:  قال. منك ريحا أطيب هللا رسول لحمار وهللا:  األنصار من رجل فقال" حمارك
 أنزلت أنه فبلغنا ، والنعال واأليدي بالجريد ضرب بينھم فكان:  قال ، أصحابه منھما واحد لكل فغضب ، قومه
 } َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفَتانِ  َوإِنْ { :  فيھم

د عن" الصلح" في البخاري ورواه  المعتمر عن كالھما ، األعلى عبد بن محمد عن" المغازي" في ومسلم ، ُمَسدَّ
 ).5( نحوه به ، أبيه عن ، سليمان بن

 فأمر ، اآلية ھذه هللا فأنزل ، والنعال بالسعف قتال بينھما كان والخزرج األوس أن:  جبير بن سعيد وذكر
 .بينھما بالصلح

 المرأة وإن ،) 6( زيد أم تدعى امرأة له كانت ،" عمران: " له يقال األنصار من رجال كان:  السدي وقال
 إلى بعثت المرأة وإن. أھلھا من أحد عليھا يدخل ال له ُعلَيَّة في وجعلھا زوجھا فحبسھا أھلھا تزور أن رادتأ

 عمه بنو فجاء ، الرجل أھل فاستعان ، خرج كان قد الرجل وإن ، بھا لينطلقوا وأنزلوھا قومھا فجاء ، أھلھا
 صلى هللا رسول إليھم فبعث. اآلية ھذه فيھم فنزلت ، البالنع واجتلدوا فتدافعوا ، أھلھا وبين المرأة بين ليحولوا

 .هللا أمر إلى وفاءوا ، بينھم وأصلح وسلم عليه هللا

__________ 

 ".المقتتلين: " أ في) 1(

 ).2704( برقم البخاري صحيح) 2(
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 ".ورسوله هللا أمر إلى: " م ، ت في) 3(

 ).2443( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).1799( برقم مسلم وصحيح) 2691( برقم البخاري حيحوص) 3/157( المسند) 5(

 ".يزيد: " أ في) 6(

 كان فيما بينھم اعدلوا:  أي}  اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاََّ  إِنَّ  َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدلِ  َبْيَنُھَما َفأَْصلُِحوا َفاَءتْ  َفإِنْ { :  وقوله
َ  إِنَّ {  ، العدل وھو ، بالقسط ، لبعض بعضھم أصاب  } اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

 عن ، َمْعَمر عن ، األعلى عبد حدثنا ، المقدمي بكر أبي بن محمد حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمرو بن هللا عبد عن ،) 1( المسيب بن سعيد عن ، الزھري
 ".الدنيا في أقسطوا بما ، الرحمن يدي بين لؤلؤ من منابر ىعل الدنيا في المقسطين

 شرط على رجاله ، قوي جيد إسناده وھذا). 3( به ، األعلى عبد عن ، المثنى بن محمد عن) 2( النسائي ورواه
 .الصحيح

 نع ، أوس بن عمرو عن ، دينار بن عمرو عن ، عيينة بن سفيان حدثنا ، يزيد بن هللا عبد بن محمد وحدثنا
 نور من منابر على القيامة يوم هللا عند المقسطون: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمرو بن هللا عبد
 ".َولُوا وما وأھاليھم حكمھم في يعدلون الذين ، العرش يمين على

 ).4( به ، عيينة بن سفيان حديث من ، والنسائي مسلم ورواه

َما{ :  وقوله  المسلم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما ، الدين في إخوة الجميع:  أي}  َوةٌ إِخْ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ
). 6" (أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في وهللا: " الصحيح وفي). 5" (يسلمه وال يظلمه ال المسلم أخو
 في واألحاديث). 7" (بمثله ولك ، آمين:  الملك قال الغيب بظھر ألخيه المسلم دعا إذا: " أيضا الصحيح وفي
ھم في المؤمنين مثل: " الصحيح وفي ، كثيرة ھذا  منه اشتكى إذا ، الواحد الجسد كمثل وتواصلھم وتراحمھم َتوادِّ

َھر بالُحمَّى الجسد سائر له تداعى عضو  بعضه يشد ، كالبنيان للمؤمن المؤمن: " أيضا الصحيح وفي". والسَّ
 ).8( أصابعه بين وشبك" بعضا

 سمعت:  قال حازم أبو حدثني ، ثابت بن مصعب أخبرنا ، هللا عبد حدثنا ، الحجاج بن أحمد حدثنا:  أحمد وقال
 بمنزلة اإليمان أھل من المؤمن إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث الساعدي سعد بن سھل
 .بإسناده بأس وال به تفرد). 9" (الرأس في الم الجسد يألم كما ، اإليمان ألھل المؤمن يألم ، الجسد من الرأس

__________ 

 ".بسنده حاتم أبي ابن وروى: " ت في) 1(

 ".مسلم: " ت في) 2(

 ).5917( برقم الكبرى السنن في النسائي) 3(

 ).8/321( النسائي وسنن) 1827( برقم مسلم صحيح) 4(

 .عنھما هللا رضي الخطاب بن عمر بن هللا عبد حديث من) 2580( برقم صحيحه في ومسلم) 2442( برقم صحيحه في البخاري رواه) 5(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 2699( برقم مسلم صحيح) 6(

 .عنه هللا رضي الدرداء أبي حديث من) 2732( برقم مسلم صحيح) 7(

 .عنه هللا رضي بشير بن النعمان حديث من) 2586( برقم مسلم وصحيح) 6011( برقم البخاري صحيح) 8(

 ".الصحيح رجال أحمد رجال) : "8/187( المجمع في الھيثمي وقال) 5/340( المسند) 9(
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َھا َيا  ِمْنُھنَّ  َخْيًرا َيُكنَّ  أَنْ  َعَسى ِنَساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َواَل  ِمْنُھمْ  َخْيًرا َيُكوُنوا أَنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقْومٌ  َيْسَخرْ  اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
الُِمونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َيُتبْ  لَمْ  َوَمنْ  اإْلِيَمانِ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  ِبْئسَ  ِباأْلَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َواَل  أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َواَل   ) 11( الظَّ

قُوا{  ، المقتتلتين الفئتين:  يعني}  أََخَوْيُكمْ  َبْينَ  َفأَْصلُِحوا{ :  وقوله َ  َواتَّ  لََعلَُّكمْ {  أموركم جميع في:  أي}  هللاَّ
 .اتقاه لمن للرحمة تعالى منه تحقيق وھذا ،}  ُتْرَحُمونَ 

َھا َيا{   َخْيًرا َيُكنَّ  أَنْ  َعَسى ِنَساءٍ  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوال ِمْنُھمْ  َخْيًرا َيُكوُنوا أَنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
الُِمونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َيُتبْ  لَمْ  َوَمنْ  اإليَمانِ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  االْسمُ  ِبْئسَ  ِباألْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا الوَ  ِمْنُھنَّ   الظَّ

)11 ({ 

 صلى هللا رسول عن الصحيح في ثبت كما ، بھم واالستھزاء احتقارھم وھو ، بالناس السخرية عن تعالى ينھى
:  ذلك من والمراد) 1" (الناس وغمط: " ويروى" الناس وَغْمص الحق بطر الِكْبر: " قال أنه وسلم عليه هللا

 منه الساخر من إليه وأحب هللا عند قدرا أعظم المحتقر يكون قد فإنه ، حرام وھذا ، واستصغارھم احتقارھم
َھا َيا{ :  قال ولھذا ؛ له المحتقر  ِمنْ  ِنَساءٌ  َوال ِمْنُھمْ  َخْيًرا َيُكوُنوا أَنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمنْ  َقومٌ  َيْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 .النساء بنھي وعطف الرجال نھي على فنص ،}  ِمْنُھنَّ  َخْيًرا َيُكنَّ  أَنْ  َعَسى ِنَساءٍ 

از. الناس تلمزوا ال:  أي}  أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال{ :  وقوله  قال كما ، ملعون مذموم رجالال من اللَّماز والھمَّ
ازٍ { :  قال كما ، بالقول واللمز بالفعل فالھمز ،] 1:  الھمزة[}  لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ { ) 2] : (تعالى[  َمشَّاءٍ  َھمَّ

 ؛ البالمق اللمز:  وھي بالنميمة بينھم ويمشي ، عليھم طاعًنا ويھمزھم الناس يحتقر:  أي] 11:  القلم[}  ِبَنِميمٍ 
 بعضكم يقتل ال:  أي] 29:  النساء[}  أَْنفَُسُكمْ  َتْقُتلُوا َوال{ :  قال كما ،}  أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال{ :  ھاھنا قال ولھذا
 ).3( بعضا

 عنيط ال:  أي}  أَْنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َوال{ :  َحيَّان بن ومقاتل ، وقتادة ، جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 .بعض على بعضكم

 .سماعھا الشخص يسوء التي وھي ، باأللقاب تتداعوا ال:  أي}  ِباألْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال{ :  وقوله

 بن) 5( َجِبيرة أبو حدثني:  قال الشعبي عن ، ھند أبي بن داود حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام) 4( قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم:  قال}  ِباألْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال {:  سلمة بني في نزلت فينا:  قال الضحاك
 رسول يا:  قالوا األسماء تلك من باسم منھم أحد ُدِعىَ  إذا فكان ، ثالثة أو اسمان وله إال رجل فينا وليس المدينة

 } ِباألْلَقابِ  َتَناَبُزوا َوال{ :  فنزلت. ھذا من يغضب إنه ، هللا

 ).6( به ، داود عن ، ُوَھْيب عن ، إسماعيل بن موسى عن داود أبو ورواه

 كان كما ، باأللقاب التنابز:  وھو الفسوق واالسم الصفة بئس:  أي}  اإليَمانِ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  االْسمُ  ِبْئسَ { :  وقوله
 } َيُتبْ  لَمْ  َوَمنْ {  ، وعقلتموه اإلسالم في) 7( دخلتم بعدما ، يتناعتون الجاھلية أھل

__________ 

 .عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد حديث من) 91( برقم مسلم صحيح) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 ".بعض على بعذكم يطعن ال:  أي: " م في) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 ".جبيرة أبي عن: " ت في) 5(

 حسن حديث: " الترمذي وقال ، به ھند أبي بن داود طريق من) 3268( برقم السنن في الترمذي ورواه) 4962(  برقم داود أبي وسنن) 4/260( المسند) 6(
 ".صحيح
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 ".دخلوا: " ت في) 7(

الُِمونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ {  ھذا من:  أي  } الظَّ

َھا َيا نِّ  ِمنَ  َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ نِّ  َبْعضَ  إِنَّ  الظَّ ُسوا َواَل  إِْثمٌ  الظَّ  أََحُدُكمْ  أَُيِحبُّ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  ْغَتبْ يَ  َواَل  َتَجسَّ
قُوا َفَكِرْھُتُموهُ  َمْيًتا أَِخيهِ  لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ ابٌ  هللاَّ  ) 12( َرِحيمٌ  َتوَّ

َھا َيا{  نِّ  ِمنَ  َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ نِّ  َبْعضَ  إِنَّ  الظَّ ُسوا َوال إِْثمٌ  الظَّ  أَُيِحبُّ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َيْغَتبْ  َوال َتَجسَّ
قُوا َفَكِرْھُتُموهُ  َمْيًتا أَِخيهِ  لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ ابٌ  هللاَّ  }) 12( َرِحيمٌ  َتوَّ

 غير في والناس قاربواأل لألھل والتخون التھمة وھو ، الظن من كثير عن المؤمنين عباده ناھيا تعالى يقول
 بن عمر المؤمنين أمير عن وروينا ، احتياطا منه كثير فليجتنب ، محضا إثما يكون ذلك بعض ألن ؛ محله

 في لھا تجد وأنت ، خيرا إال المسلم أخيك من خرجت بكلمة تظنن وال:  قال أنه ، عنه هللا رضي ، الخطاب
 ).1( محمال الخير

 ، أبي حدثنا ، الِحْمصي سليمان بن محمد بن نصر ضمرة أبي بن القاسم أبو دثناح:  ماجه بن هللا عبد أبو وقال
 وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت:  قال) 3( عمر بن هللا عبد) 2( حدثنا ، النَّضري قيس أبي بن هللا عبد حدثنا
 لحرمة ، بيده محمد نفس والذي. حرمتك وأعظم أعظمك ما ، ريحك وأطيب أطيبك ما: " ويقول بالكعبة يطوف
 الوجه ھذا من ماجه ابن به تفرد). 4( خير إال به يظن وأن ، ودمه ماله ، منك حرمة هللا عند أعظم المؤمن

)5.( 

ناد أبي عن ، مالك وقال  إياكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزِّ
 ، تباغضوا وال ، تحاسدوا وال ، تنافسوا وال ، تحسسوا وال تجسسوا وال ، الحديث أكذب) 6( الظن فإن والظن
 ".إخوانا هللا عباد وكونوا ، تدابروا وال

 عن ،) 7] (ثالثتھم[ العتبي عن داود وأبو ، يحيى بن يحيى عن ومسلم ، يوسف بن هللا عبد عن البخاري رواه
 ).8( به ، مالك

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 9] (عنه هللا رضي[ أنس عن ، الزھري عن ، عيينة بن سفيان وقال
 يھجر أن للمسلم يحل وال ، إخوانا هللا عباد وكونوا ، تحاسدوا وال ، تباغضوا وال ، تدابروا وال ، تقاطعوا ال"

 ".أيام ثالثة فوق أخاه

 ).10( به ، عيينة بن سفيان حديث من -  وصححه - والترمذي مسلم رواه

__________ 

 ).7/565( المنثور الدر في كما الزھد في أحمد رواه) 1(

 ".عن بسنده ماجه ابن وروى: " ت في) 2(

 ".عنه هللا رضي عمر بن: " ت في) 3(

 ".خيرا: " م ، ت في) 4(

 وباقي ، الثقات في حبان ابن وذكره حاتم أبو ضعفه محمد بن نصر ، مقال فيه إسناد ھذا) "3/223( الزوائد في البوصيري وقال) 3932( برقم ماجه ابن سنن) 5(
 ".ثقات اإلسناد رجال

 ".فإنه: " م ، ت في) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 ).2563( برقم مسلم وصحيح) 6066( برقم البخاري وصحيح) 2/908( الموطأ) 8(
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 .ت من زيادة) 9(

 ).1935( برقم الترمذي وسنن ،) 2559( برقم مسلم صحيح) 10(

 حدثنا ، المدني الوھاب عبد بن بكر حدثنا ، العدوي القِْرِمطي هللا عبد بن محمد حدثنا : الطبراني) 1( وقال
 بن حارثة جده عن ، أبيه عن ، الرجال أبي بن محمد بن الرحمن عبد حدثني ، األنصاري قيس بن إسماعيل
َيَرةُ :  ألمتي الزمات ثالث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال النعمان  فقال". الظن وسوء والحسد ، الطِّ
 وإذا ، تحقق فال ظننت وإذا ، هللا فاستغفر حسدت إذا: " قال ؟ فيه ھن ممن هللا رسول يا يذھبھن ما:  رجل

 األعمش، عن ، معاوية أبو حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  داود أبو) 4( وقال). 3) " (2( َفأمض تطيرت
 عبد فقال. خمرا لحيته تقطر فالن ھذا:  له فقيل ،) 5( برجل ، عنه هللا رضي ، مسعود ابن أتي:  قال زيد عن
 ).6( به نأخذ شيء لنا يظھر إن ولكن ، التجسس عن نھينا قد إنا:  هللا

 ).7( معيط أبي بن عقبة بن الوليد روايته في حاتم أبي ابن سماه

 عن ، علقمة بن كعب عن ، الَخْوالني َنِشيط بن يمإبراھ عن ، لَْيث حدثنا ، ھاشم حدثنا:  أحمد اإلمام) 8( وقال
 الشرط لھم داع وأنا ، الخمر يشربون جيرانا لنا إن:  لعقبة قلت:  قال عقبة كاتب ُدَخْين عن ، الھيثم أبي

 نھيتھم قد إني:  فقال ُدَخْين فجاءه:  قال. ينتھوا فلم ففعل:  قال. وتھددھم عظھم ولكن ، تفعل ال:  قال. فيأخذونھم
:  قال. ينتھوا فلم ففعل:  قال. وتھددھم عظھم ولكن ، تفعل ال:  قال. فيأخذونھم الشرط لھم داع وإني ، ينتھوا فلم

 ، تفعل ال ويحك:  عقبة له فقال. فتأخذھم الشرط لھم داع وإني ، ينتھوا فلم نھيتھم قد إني:  فقال دخين فجاءه
 ".قبرھا من موءودة استحيا فكأنما مؤمن عورة ستر من" : يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني

 ).9( نحوه به ، سعد بن الليث حديث من والنسائي داود أبو ورواه

:  يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  قال معاوية عن ، سعد بن راشد عن ، ثور عن ، الثوري سفيان وقال
 من معاوية سمعھا كلمة:  الدرداء أبو فقال". تفسدھم نأ كدت: " أو" أفسدتھم الناس عورات اتبعت إن إنك"

 ).10( به ، الثوري حديث من به منفردا داود أبو رواه. بھا هللا نفعه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، ُزَرَعة بن َضْمَضم حدثنا ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، الحضرمي عمرو بن سعيد حدثنا:  أيضا داود أبو وقال
ة بن وكثير ، ُنَفْير بن ُجَبْير عن ، عبيد بن حُشَريْ  عن  ،) 11( يكرب معد بن والمقدام ، األسود بن وعمرو ، ُمرَّ
  ، الناس في الريبة ابتغى إذا األمير إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أمامة وأبي

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 ".فاغمض تطيرت وإذا: " أ ، م وفي" فاغضض نظرت وإذا: " ت في) 2(

 ".ضعيف وھو األنصاري قيس بن إسماعيل فيه) : "8/78( المجمع في الھيثمي قال ،) 3/228( الكبير المعجم) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 .داود أبي بسنن موجودة غير" برجل" لفظة) 5(

 ).4890( برقم داود أبي سنن) 6(

 الخمر على الوليد جلد وقصة عنه هللا رضي عثمان عھد في عقبة بن الوليد والية في المال بيت على مسعود ابن كان وقد ، عقبة بن الوليد في الناس أكثر لما وذلك) 7(
 .الصحيحين في مشھورة

 ".وروى: " ت في) 8(

 ).7283( برقم الكبري السنن في والنسائي) 4892( برقم داود أبي وسنن) 4/153( المسند) 9(

 ).4888( برقم داود أبي سنن) 10(
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 ".كرب معدي: " م في) 11(

 ).1" (أفسدھم

ُسوا َوال{ ) 2] : (وقوله[ . الجاسوس ومنه ، الشر في يطلق غالبا والتجسس. بعضا بعضكم على:  أي}  َتَجسَّ
 َبنِيَّ  َيا{ :  قال أنه) 3] (السالم عليه[ يعقوب عن إخبارا تعالى قال كما ، الخير في غالبا فيكون التحسس وأما
ُسوا وااْذَھبُ  ِ  َرْوحِ  ِمنْ  َتْيأَُسوا َوال َوأَِخيهِ  ُيوُسفَ  ِمنْ  َفَتَحسَّ  ، الشر في منھما كل يستعمل وقد ،] 87:  يوسف[}  هللاَّ
 وال ، تباغضوا وال ، تحسسوا وال ، تجسسوا ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح في ثبت كما

 ).4( "إخوانا هللا عباد وكونوا ، تدابروا

 أو ، كارھون له وھم القوم حديث إلى االستماع:  والتحسس. الشيء عن البحث:  التجسس:  األوزاعي وقال
ْرم:  والتدابر. أبوابھم على يتسمع  .حاتم أبي ابن رواه. الصَّ

 رواه الذي يثالحد في جاء كما الشارع فسرھا وقد ، الغيبة عن نھي فيه}  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َيْغَتبْ  َوال{ :  وقوله
:  قيل:  قال) 5( ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، العالء عن ، محمد بن العزيز عبد حدثنا ، الَقْعَنِبي حدثنا:  داود أبو
 إن: " قال ؟ أقول ما أخي في كان إن أفرأيت:  قيل". يكره بما أخاك ذكرك: " قال ؟ الغيبة ما ، هللا رسول يا

 ".بھته فقد تقول ما فيه يكن لم وإن ، اغتبته فقد تقول ما فيه كان

َراَوْردي عن ، قتيبة عن الترمذي ورواه  عن ، ُبْنَدار عن جرير ابن ورواه. صحيح حسن:  وقال). 6( به ، الدَّ
ة بن ومعاوية ، إسحاق وأبو ، وقتادة ، ومسروق ، عمر ابن قال وھكذا). 7( العالء عن ، شعبة عن ، ُغْنَدر  .قُرَّ

د حدثنا:  داود أبو) 8( وقال  عن ، حذيفة أبي عن ، األقمر بن علي حدثني ، سفيان عن ، يحيى حدثنا ، ُمَسدَّ
 -  قصيرة تعني:  مسدد غير قال - ! وكذا كذا صفية من حسبك:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قلت:  قالت عائشة
 ما: " وسلم عليه هللا صلى فقال ، إنسانا له وحكيت:  قالت". لمزجته البحر بماء ُمِزَجتْ  لو كلمة قلت لقد: " فقال
 ".وكذا كذا لي وإن ، إنساًنا حكيت أني أحب

ان يحيى حديث من الترمذي ورواه  عن ، الثوري سفيان عن ثالثتھم ، وَوِكيع ، َمْھِديّ  بن الرحمن وعبد ، الَقطَّ
 ).9( صحيح حسن:  وقال. به ، عائشة عن ، األرحبي صھيبة بن سلمة حذيفة أبي عن ، األقمر بن علي

 حسان حدثنا ، الشيباني سليمان حدثنا ، زياد بن الواحد عبد حدثنا:  الشوارب أبي ابن حدثني:  جرير ابن وقال
  ، عائشة على دخلت امرأة أن ؛) 10( المخارق بن

__________ 

 ).4889( برقم داود أبي سنن) 1(

 .ت من زيادة) 2(

 .ت من زيادة) 3(

 ).2442( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".عنه هللا رضي ھريرة أبي: " ت في) 5(

 ).1935( برقم الترمذي وسنن) 4874( برقم داود أبي سنن) 6(

 ).26/86( الطبري تفسير) 7(

 ".وروى: " ت في) 8(

 ).2503 ، 2502( برقم الترمذي وسنن) 4875( برقم داود أبي سنن) 9(

 ".بسنده جرير ابن وروى: " ت في) 10(
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 هللا صلى النبي فقال -  قصيرة إنھا:  أي - وسلم عليه هللا صلى النبي إلىبيدھا  عائشة ارتأش لتخرج قامت فلما
 ).1" (اغتبتيھا: " وسلم عليه

 ، والنصيحة والتعديل الجرح في كما ، مصلحته رجحت ما إال ذلك من يستثنى وال ، باإلجماع محرمة والغيبة
 ،) 3" (العشيرة أخو بئس ، له ائذنوا: " الفاجر الرجل ذلك عليه استأذن لما ،) 2( وسلم عليه هللا صلى كقوله
 فال الجھم أبو وأما ،) 4( فصعلوك معاوية أما: " -  الجھم وأبو معاوية خطبھا وقد - قيس بنت لفاطمة وكقوله
 الزجر فيھا ورد وقد ، الشديد التحريم على بقيتھا ثم. ذلك مجرى جرى ما وكذا). 5" (عاتقه عن عصاه يضع
 لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَُيِحبُّ { :  تعالى قال كما ، الميت اإلنسان من اللحم بأكل تعالى شبھھا ولھذا ؛) 6( يداألك
 من وھذا ھذا من أشد عقوبته فإن ؛ شرعا ذاك فاكرھوا ، طبعا ھذا تكرھون كما:  أي ؟}  َفَكِرْھُتُموهُ  َمْيًتا أَِخيهِ 
 ،" قيئه في يرجع ثم يقيء كالكلب: " ھبته في العائد في ، السالم عليه ، قال كما ، منھا والتحذير عنھا التنفير
 ، السالم عليه ، أنه وجه غير من والمسانيد والحسان) 7( الصحاح في وثبت". السوء مثل لنا ليس: " قال وقد
 في ، ھذا يومكم كحرمة ، حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن: " الوداع) 8] (حجة[ خطبة في قال

 ).9" (ھذا بلدكم في ، ھذا شھركم

 بن زيد عن ، سعد بن ھشام عن ، محمد بن أسباط حدثنا ، األعلى عبد بن واصل حدثنا:  داود أبو) 10( وقال
 المسلم على المسلم كل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، أسلم
 ".المسلم أخاه يحقر أن الشر من امرىء حسب ، ودمه هوعرض ماله:  حرام

 .غريب حسن:  وقال). 12( به ، أبيه عن ، محمد بن أسباط بن عبيد عن) 11( الترمذي ورواه

 عن ، األعمش عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، عامر بن األسود حدثنا ،) 13( شيبة أبي بن عثمان وحدثنا
 معشر يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال األسلمي برزة أبي عن ، جريج بن) 14( هللا عبد بن سعيد
 يتبع عوراتھم يتبع من فإنه ، عوراتھم تتبعوا وال ، المسلمين تغتابوا ال ، قلبه اإليمان يدخل ولم بلسانه آمن من
 ".بيته في يفضحه عورته هللا يتبع ومن عورته هللا

 إبراھيم حدثنا:  مسنده في يعلى أبو الحافظ فقال ، عازب بن البراء حديث من روي وقد). 15( داود أبو به تفرد
  ، سالم بن مصعب حدثنا ، دينار بن

__________ 

 ).26/87( الطبري تفسير) 1(

 ".السالم عليه: " ت في) 2(

 .عنھا هللا رضي عائشة حديث من) 3132( برقم صحيحه في البخاري رواه) 3(

 ".له مال ال فصعلوك: " أ في) 4(

 ).1480( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(

 ".الشديد: " م ، ت في) 6(

 ".الصحيح: " م ، ت في) 7(

 .أ ، م ، ت من زيادة) 8(

 .عنه هللا رضي جابر حديث من) 1218( برقم صحيحه في مسلم رواه) 9(

 ".وروى: " ت في) 10(

 ".وحسنه الترمذي رواه: " ت في) 11(

 ).1927( برقم الترمذي وسنن) 4882( مبرق داود أبي سنن) 12(
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 ".داود أبو وروى: " ت في) 13(

 ".هللا عبيد: " أ في) 14(

 ).4880( برقم داود أبي سنن) 15(

ِبيعيإسحاق  أبي عن ، الزيات حبيب بن حمزة عن  هللا رسول خطبنا:  قال) 2( عازب بن البراء عن ،) 1( السَّ
 ، بلسانه آمن من معشر يا: " فقال -  خدورھا في:  قال أو -  بيوتھا يف العواتق أسمع حتى وسلم عليه هللا صلى
 عورته هللا يتبع ومن ، عورته هللا يتبع أخيه عورة يتبع من فإنه ، عوراتھم تتبعوا وال ، المسلمين تغتابوا ال

 ).4" (بيته جوف في) 3( يفضحه

 يحيى حدثنا ، ناجية بن هللا عبد أخبرنا:  ياإلسماعيل إبراھيم بن أحمد بكر أبو قال:  عمر ابن عن أخرى طريق
 ابن عن ، نافع عن ، َدْلَھم بن أوفى عن ، واقد بن الحسين عن ، الشيباني موسى بن الفضل حدثنا ، أكثم بن

 تغتابوا ال ، قلبه إلى اإليمانُ  ُيْفِض  ولم بلسانه آمن من معشر يا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمر
 يفضحه عورته هللا يتبع ومن ، عورته هللا يتبع المسلمين عورات يتبع من فإنه ؛ عوراتھم تتبعوا وال ، ينالمسلم
 أعظمُ  وللمؤمن ، حرمتك وأعظم أعظمك ما:  فقال الكعبة إلى يوما عمر ابن ونظر:  قال". رحله جوف في ولو

 ).5( منك هللا عند حرمة

 بن وقاص عن ، مكحول عن ، أبيه عن ، ثوبان ابن عن ، َبقِيَّة حدثنا ، حُشَريْ  بن َحْيَوة وحدثنا:  داود أبو قال
 هللا فإن أكلة مسلم برجل أكل من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  حدثه أنه ؛ المستورد عن ، ربيعة
 برجل قام منو. جھنم) 8( في مثله يكسوه هللا فإن مسلم برجل ثوبا ُكسى ومن ،) 7( جھنم) 6( في مثلھا يطعمه
 ).9( داود أبو به تفرد". القيامة يوم ورياء سمعة مقام به يقوم هللا فإن ورياء سمعةٍ  مقام

 ، جبير بن الرحمن وعبد سعد بن راشد حدثني ، صفوان حدثنا قاال المغيرة وأبو بقية حدثنا ، مصفى ابن وحدثنا
 ، نحاس من أظفار لھم بقوم مررت بي ُعِرج لما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن

 ، الناس لحوم يأكلون الذين ھؤالء:  قال ؟) 10( جبرائيل يا ھؤالء من:  قلت ، وصدورھم وجوھھم يخمشون
 ".أعراضھم في ويقعون

 ).11( به ، الشامي الحجاج بن القدوس عبد المغيرة أبي عن ، أحمد اإلمام رواه وھكذا ، داود أبو به تفرد

 عبد ابن العزيز عبد بن الصمد عبد أبو حدثنا ، عبدة بن أحمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 12( وقال
 رسول يا قلنا:  قال) 13] (عنه هللا رضي[ الخدري سعيد أبي عن ، الَعْبديّ  ھارون أبو حدثنا ، العمي الصمد

 ُمَوكَّل ونساء رجال ، كثير هللا خلق من خلق إلى بي انطلق ثم: " قال... ؟ بك أسريَ  ليلة رأيت ما حدثنا ، هللا
 فيقال ، أحدھم فيّ  في يضعونه ثم النعل مثل من الُحْذَوة منه َفَيْحُذون أحدھم جَنب ُعْرض إلى يعمدون رجال بھم
  ،" أكلت) 14( كما كل: " له

__________ 

 ".بسنده مسنده في يعلى أبو الحافظ وروى: " ت في) 1(

 ".عنه هللا رضي عازب بن البراء: " ت في) 2(

 ".في ولو يفضحه: " ت في) 3(

 ".ثقات رجاله) : "8/93( المجمع في الھيثمي قال) 3/237( يعلى أبي مسند) 4(

 ."واقد بن الحسين حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث ھذا: " وقال ، به موسى بن الفضل طريق من) 2032( برقم السنن في الترمذي ورواه) 5(

 ".من: " أ ، م ، ت في) 6(

 ".جھنم نار في: " ت في) 7(

 ".من: " أ في) 8(
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 ).4881( برقم داود أبي سنن) 9(

 ".جبريل: " م ، ت في) 10(

 ).3/224( والمسند ،) 4878( برقم داود أبي سنن) 11(

 ".وروى: " ت في) 12(

 .ت من زيادة) 13(

 ".ما: " ت في) 14(

:  قال:  ھؤالء من ،) 1( جبرائيل يا:  فقلت عليه يكره وھو الموت يجد لو - محمديا  - الموت أكله من يجد وھو
ازون ھؤالء ازون الھمَّ  وھو}  َفَكِرْھُتُموهُ  َمْيًتا أَِخيهِ  لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَُيِحبُّ { ) : 2( فيقال. النميمة أصحاب اللمَّ
 .لحمه أكل على يكره

 ).3( الحمد و" سبحان سورة" تفسير أول في بطوله سقناه دوق ، الحديث ھذا أورد ھكذا

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ أنس عن ، يزيد عن ، الربيع حدثنا:  مسنده في الطيالسي داود أبو وقال
 إلى يجيء الرجل جعل أمسوا فلما ، الناس فصام. له آذن حتى أحدٌ  يفطرن وال يوما يصوموا أن الناس أمر

 الرجل ويجيء ، له فيأذن فأفطر. لي فائذن ، صائما اليوم منذ ظللت:  فيقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ، صائمتين اليوم منذ ظلتا أھلك من فتاتين إن ، هللا رسول يا:  فقال رجل جاء حتى ، له فيأذن ، ذلك فيقول
 من صام وكيف ، صامتا ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، أعاد ثم ، عنه فأعرض َفْليفطرا لھما فائذن
 َعلَقةً  منھما واحدة كل فقاءت ، ففعلتا". يستقيئا أن صائمتين كانتا إن فمرھما ، اذھب ؟ الناس لحوم يأكل ظل

 فيھما وھما ماتتا لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، فأخبره وسلم عليه هللا صلى النبي فأتى علَقةً 
 ).4" (النار ألكلتھما

:  قال التيمي سليمان حدثنا:  ھارون بن يزيد حديث من البيھقي الحافظ رواه وقد. غريب ومتن ، ضعيف إسناد
 على صامتا امرأتين أن -) 5( هللا رسول مولى - عبيد عن النَّْھِدي عثمان أبي مجلس في يحدث رجال سمعت
 ، صامتا امرأتين ھاھنا إن ، هللا رسول يا:  فقال هللا ولرس أتى رجال وأن ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد

 ، هللا نبي يا:  فقال -  عنه سكت:  أو - عنه فأعرض - بالھاجرة:  قال أَراهُ  -  العطش من تموتان كادتا وإنھما
: إلحداھما الفق - ُعسّ  أو -  بقدح فجيء:  قال ، فجاءتا. ادعھما:  فقال). 6( تموتان كادتا أو ماتتا قد وهللا - إنھما

 وصديدا ودما قيحا فقاءت قيئي:  لألخرى قال ثم. القدح نصف قاءت حتى وصديد ودم قيح من فقاءت" قيئي" 
 حرم ما على وأفطرتا ، لھما هللا أحل عما صامتا ھاتين إن:  فقال. القدح مألت حتى وغيره عبيطا ودما ولحما
 .الناس لحوم النتأك فجعلتا األخرى إلى إحداھما جلست ، عليھما هللا

 به ، التيمي ِطْرخان بن سليمان عن كالھما ، عدي أبي وابن ھارون بن يزيد عن أحمد اإلمام رواه قد وھكذا
د حديث من أيضا رواه ثم). 7( نحوه أو مثله ان يحيى عن ، ُمَسدَّ  رجل حدثني ، غياث بن عثمان عن ، الَقطَّ
 رجل فجاء ، بصيام أمروا أنھم - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى -  سعد عن ، عثمان أبي حلقة في أظنه
:  قال ثم ، ثالثا أو مرتين عنه فأعرض. الجھد بلغتا قد وفالنة فالنة ، هللا رسول يا:  فقال النھار نصف في
 ألخرىل وقال ، وقيحا عبيطا ودًما لَْحًما فقاءت ،" قيئي: " إلحداھما فقال - َقَدح:  أو -  بُعس فجاء". ادعھما"

  ، عليھما هللا حرم ما على وأفطرتا ، لھما هللا أحل عما صامتا ھاتين إن: " فقال ، ذلك مثل

__________ 

 ".جبريل: " م ، ت في) 1(

 ".فقال: " أ في) 2(

 .األولى اآلية عند) 3(

 ).2107( برقم الطيالسي مسند) 4(
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 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول: " م ، ت في) 5(

 ".تموتا أن: " ت في) 6(

 .به التيمي سليمان عن ھارون بن يزيد طريق من) 171( برقم الصمت في الدنيا أبي ابن ورواه) 5/431( المسند) 7(

 ).1" (قيحاأجوافھما  امتألت حتى الناس لحوم تأكالن تزاال فلم لألخرى إحداھما أتت

 .أصح -  عبيد وھو -  واألول ،" سعد عن" قال كذا:  البيھقي وقال

 أخبرني ، ُجَرْيج ابن حدثنا ، عاصم أبو أبي حدثنا ، َمْخلَد بن الضحاك بن عمرو حدثنا:  يعلى أبو الحافظ الوق
 ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء ماعًزا أن ھريرة ألبي َعمّ  ابن عن) 2( الزبير أبو
 ما وتدري: " قال. نعم:  قال ؟" زنيت: " قال الخامسة في كان فلما -  أربعا قالھا - عنه فأعرض زنيت قد إني
:  قال" ؟ القول ھذا إلى تريد ما: " قال. حالال امرأته من الرجل يأتي ما حراما منھا أتيت ، نعم:  قال" ؟ الزنا
 ِميلال يغيب كما منھا ذلك في منك ذلك أدخلت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  قال. تطھرني أن أريد
شاء المكحلة في  صلى النبي فسمع ، فرجم برجمه فأمر:  قال. هللا رسول يا ، نعم:  قال". ؟ البئر في) 3( والرِّ
 رجم ُرجمَ  حتى نفسه تدعه فلم عليه هللا ستر الذي ھذا إلى تر ألم:  لصاحبه أحدھما يقول رجلين وسلم عليه هللا

 ھذا جيفة من فكال أنزال ؟ وفالن فالن أين:  فقال حمار بجيفة رّ مَ  حتى وسلم عليه هللا صلى النبي سار ثم. الكلب
 ، من أكال أشد آنفا) 4( أخيكما من نلتما فما: " قال ؟ ھذا ُيؤكل وھل هللا ، رسول يا لك هللا غفر قاال" الحمار
 ).6] (صحيح إسناده) ]5" (فيھا ينغمس الجنة أنھار لفي اآلن إنه ، بيده نفسي والذي

 ، ُعْرفَُطة بن خالد حدثني - عيينة ابن مولى - واصل حدثنا ، أبي حدثني ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد ماإلما وقال
 ، منتنة جيفة ريح فارتفعت وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:  قال هللا عبد بن جابر عن ، نافع بن طلحة عن
 ).8) " (7( المؤمنين يغتابون الذين ريح ذهھ ؟ الريح ھذه ما أتدرون: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 عن ، عياض بن الفُضيل حدثنا ، األشعث بن إبراھيم حدثنا:  مسنده في ُحميد بن عبد قال:  أخرى طريق
 سفر في وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنا:  قال جابر عن - نافع بن طلحة وھو - سفيان أبي عن ، سليمان
 ، المسلمين من ناسا اغتابوا المنافقين من نفًرا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ،) 9( منتنة ريح فھاجت
 ).10" (الريح ھذه ھاجت فلذلك: " قال وربما" الريح ھذه بعثت فلذلك

 من لينرج مع كان الفارسي سلمان أن زعم: }  َمْيًتا أَِخيهِ  لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَُيِحبُّ { :  قوله في السدي وقال
 سار لما سلمان وأن ، طعامھما من وينال ، لھما ويخف يخدمھما سفر في وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب
 فقاال الِخباء فضربا ، يجداه فلم) 11( يكلمانه صاحباه فجعل ، معھم يسر لم ، نائما سلمان وبقي يوم ذات الناس
 ! مضروب وخباء ، مقدور طعام إلى يجيء نأ:  ھذا غير شيئا - العبد ھذا:  أو - سليمان يريد ما

__________ 

 ).5/431( المسند) 1(

 ".بمسنده يعلى أبو الحافظ وروى: " ت في) 2(

 ".والعصا: " أ ، م ، ت في) 3(

 ".أخيكما عرض من: " ت في) 4(

 طريق من) 4429( برقم السنن في داود أبو ورواه ؛ هب الضحاك بن عمرو طريق من) 8/227( الكبرى السنن في البيھقي ورواه) 6/524( يعلى أبي مسند) 5(
 .به الضحاك

 .ت من زيادة) 6(

 ".الناس: " أ ، ت في) 7(

 ".ثقات رجاله) : "8/91( المجمع في الھيثمي قال) 3/351( المسند) 8(
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 ".منتنة شديدة ريح: " م في) 9(

 ).1026( برقم المنتخب) 10(

 ".يكلماه: " م في) 11(

 هللا صلى[ هللارسول  فأتى فانطلق ، إداما لھما يطلب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أرساله سلمان جاء فلما
 يصنع ما: " قال ؟ عندك كان إن لِتؤِدَمھم أصحابي بعثني ، هللا رسول يا:  فقال ، له َقَدح ومعه) 1] (وسلم عليه

 أتيا حتى فانطلقا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بقول يخبرھما سلمان فرجع". ائتدموا قد ؟ باألْدم أصحابك
 ائتدمتما قد إنكما: " قال. نزلنا منذ طعاما أصبنا ما ، بالحق بعثك والذي ال فقاال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".بقولكما بسلمان

 ).2( مانائ كان إنه ،}  َمْيًتا أَِخيهِ  لَْحمَ  َيأُْكلَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَُيِحبُّ { :  ونزلت:  قال

 ثابت، عن ، سلمة بن حماد عن ، ھالل بن َحبَّان طريق من" المختارة" كتابه في المقدسي الضياء الحافظ وروى
 رجل ما وعمر بكر أبي مع وكان ، األسفار في بعضا بعضھا تخدم العرب كانت:  قال مالك بن أنس عن

: له فقل هللا رسول ائت:  له فقاال ، فأيقظاه ، لنؤوم ھذا إن فقاال ، طعاما لھما يھيئ ولم فاستيقظا فناما ، يخدمھما
 .ويستأدمانك ، السالم يقرئانك وعمر بكر أبا إن

 ، بيده نفسي والذي ، أخيكما بلحم: " فقال ؟ ائتدمنا شيء بأي ، هللا رسول يا فقاال فجاءا" ائتدما قد إنھما: " فقال
 ).3" (لكما فليستغفر ُمَراه: " فقال هللا رسول يا لنا استغفر فقاال". ثناياكما بين لحمه ألرى إني

 عمه عن ، إسحاق بن محمد عن ، مسلم بن محمد حدثنا ، موسى بن الحكم حدثنا:  يعلى أبو الحافظ) 4( وقال
 ، الدنيا في أخيه لحم من أكل من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، َيسار بن موسى
ب  ).5( جدا غريب". ويصيح وَيْكلَح فيأكله:  قال. َحّيًا أكلته كما َمْيًتا كله:  له فيقال ، اآلخرة في هلحم له قُرِّ

قُوا{ :  وقوله َ  َواتَّ َ  إِنَّ {  ، منه واخشوا ذلك في فراقبوه ، عنه ونھاكم به أمركم فيما:  أي}  هللاَّ ابٌ  هللاَّ }  َرِحيمٌ  َتوَّ
 .عليه واعتمد ، إليه رجع بمن مرحي ، إليه تاب من على تواب:  أي

 وھل. يعود أال على ويعزم ، ذلك عن) 6( ُيقلع أن توبته في للناس المغتاب طريق:  العلماء من الجمھور قال
 إذا فإنه يتحلله أن يشترط ال:  آخرون وقال. اغتابه الذي من يتحلل وأن ، نزاع فيه ؟ فات ما على الندم يشترط

 التي المجالس في فيه بما عليه يثني أن إًذا فطريقه ، منه كان بما يعلم لم إذا مما أشد تأذى ربما بذلك أعلمه) 7(
 :  أحمد اإلمام) 9( قال كما ، بتلك تلك) 8( فتكون ، وطاقته بحسبه الغيبة عنه يرد وأن ، فيھا يذمه كان

 بن إسماعيل أن ؛ سليمان بن هللا عبد عن ، أيوب بن يحيى أخبرنا ، هللا عبد أخبرنا ، الحجاج بن أحمد حدثنا
 عليه هللا صلى النبي) 10( عن ، أبيه عن ، أخبره الُجَھِنيّ  أنس بن معاذ بن سھل أن أخبره المَعافِريّ  يحيى
 : قال وسلم

__________ 

 .ت من زيادة) 1(

 ).7/570( المنثور الدر في كما تفسيره في حاتم أبي ابن رواه) 2(

 ).1697( برقم المختارة) 3(

 ".وروى: " ت في) 4(

 محمد إال إسحاق ابن عن يروه لم:  وقال ، به إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد طريق من" البحرين مجمع) "4961( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 5(
 ".أعرفه لم ومن مدلس وھو إسحاق ابن فيه) : "8/92( عالمجم في الھيثمي قال بذلك الجزم أستطيع ال لكني ، تصحيفا وأظنه" مسلم بن محمد" ھنا وقع وقد سلمة بن

 ".يرجع: " م في) 6(



256 

 

 ".لو: " ت في) 7(

 ".لتكون: " ت في) 8(

 ".روى: " ت في) 9(

 ".أن: " ت في) 10(

َھا َيا ا النَّاسُ  أَيُّ َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  الَِتَعاَرفُو َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ  َعلِيمٌ  هللاَّ
 ) 13( َخِبيرٌ 

 رمى ومن. جھنم نار من القيامة يوم لحمه يحمي ملكا إليه هللا بعث ،) 1( يعيبه منافق من مؤمنا حمى من"
 عبد حديث من داود أبو رواه وكذا". قال مما يخرج حتى جھنم جسر على هللا حبسه ، شينه يريد بشيء مؤمنا
 ).2( بنحوه به - المبارك ابن وھو - هللا

 بن يحيى حدثني:  الليث أخبرنا ، مريم أبي ابن حدثنا ، الصباح بن إسحاق حدثنا:  أيضا داود أبو) 3( وقال
 قال:  يقوالن األنصاري سھل بن طلحة وأبا ، هللا عبد بن جابر سمعت:  يقول بشير بن إسماعيل سمع أنه ؛ سليم

 وينتقص حرمته فيه تنتھك موضع في مسلما امرأ يخذل امرىء من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول) 4(
 موضع في مسلما امرأ ينصر امرئ من وما. نصرته فيھا يحب مواطن في هللا خذله إال ، عرضه من فيه

 أبو به تفرد". نصرته فيھا يحب مواطن في هللا نصره إال ،) 5( حرمته من فيه وينتھك ، عرضه من فيه ينتقص
 ).6( داود

َھا َيا{  ا النَّاسُ  أَيُّ ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ  َعلِيمٌ  هللاَّ
 }) 13( َخِبيرٌ 

 ، شعوبا وجعلھم ، وحواء آدم وھما ، زوجھا منھا وجعل ، واحدة نفس من خلقھم أنه للناس امخبرً  تعالى يقول
 .ذلك وغير واألفخاذ والعمائر والعشائر كالفصائل أخر مراتب القبائل وبعد ، القبائل من أعم وھي

 وقد. إسرائيل يبن بطون األسباط أن كما ، العرب بطون وبالقبائل ، الَعَجم بطون بالشعوب المراد:  وقيل
 القصد" كتاب ومن ، البر عبد بن) 7( عمر ألبي" اإلنباه: " كتاب من جمعتھا مفردة مقدمة في ھذا لخصت
 ، سواء وحواء آدم إلى الطينية بالنسبة الشرف في الناس فجميع". والعجم العرب أنساب معرفة في ، واألمم
 بعد تعالى قال ولھذا ؛ وسلم عليه هللا صلى رسوله ابعةومت هللا طاعة وھي ، الدينية باألمور يتفاضلون وإنما
َھا َيا{ :  البشرية في تساويھم على منبھا ، بعًضا الناس بعض واحتقار الغيبة عن النھي ا النَّاسُ  أَيُّ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ
 .قبيلته إلى يرجع كلٌ  ، بينھم التعارف ليحصل:  أي}  لَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكرٍ 

 .وكذا كذا قبيلة من:  أي ، وكذا كذا من فالن بن فالن:  يقال كما ،}  لَِتَعاَرفُوا{ :  قوله في مجاھد وقال

 .قبائلھا إلى ينتسبون الحجاز عرب وكانت ، ُمَخاليفھا إلى ينتسبون ِحْمير كانت:  الثوري سفيان وقال

 عيسى بن الملك عبد عن ، المبارك بن هللا عبد حدثنا ، محمد بن أحمد حدثنا:  الترمذي عيسى أبو) 8( قال وقد
 ، الثقفي

__________ 

 ".بغيبة" أ في) 1(

 ).4883( برقم داود أبي وسنن) 3/441( المسند) 2(

 ".وروى: " ت في) 3(

 ".أن: " ت في) 4(
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 ".عرضه: " أ في) 5(

 ).4884( برقم داود أبي سنن) 6(

 ".عمرو: " م في) 7(

 ".وروى: " ت في) 8(

 ما أنسابكم من تعلموا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن -  المنبعث مولى -  يزيد عن
 ال ، غريب:  قال ثم". األثر في منسأة ، المال في مثراة ، األھل في محبة الرحم صلة فإن ؛ أرحامكم به تصلون
 ).1( الوجه ھذا من إال نعرفه

 األحاديث وردت وقد. باألحساب ال بالتقوى هللا عند تتفاضلون إنما:  أي}  أَْتَقاُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ { :  وقوله
 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن بذلك

 عن ، سعيد يأب بن سعيد عن ، هللا عبيد عن ، عبدة حدثنا ، سالم بن محمد حدثنا:  هللا رحمه البخاري) 2( قال
:  قالوا" أتقاھم هللا عند أكرمھم: " قال ؟ أكرم الناس أي:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سئل:  قال ھريرة أبي
 ھذا عن ليس:  قالوا". هللا خليل ابن ، هللا نبي ابن ، هللا نبي يوسف الناس فأكرم: " قال. نسألك ھذا عن ليس
 إذا اإلسالم في خياركم الجاھلية في فخياركم: " قال. نعم:  قالوا" ؟ نيتسألو العرب معادن فعن: " قال. نسألك
 ).3" (َفقُِھوا

 حديث من التفسير في النسائي ورواه). 4( سليمان بن عبدة عن طرق من موضع غير في البخاري رواه وقد
 ).5( به -  العمري عمر ابن وھو - هللا عبيد

 ، برقان بن جعفر حدثنا ، ھشام بن َكِثير حدثنا ، الناقد عمرو ثناحد:  هللا رحمه ،) 6( مسلم قال:  آخر حديث
 إلى ينظر ال هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال) 7( ھريرة أبي عن ، األصم بن يزيد عن

 ".وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ، وأموالكم صوركم

 ).8( به ، ھشام بن َكِثير عن ، سنان بن أحمد عن ماجه ابن ورواه

 صلى النبي إن:  قال ذر أبي عن ، بكر عن ، ھالل أبي عن ، وكيع حدثنا:  أحمد اإلمام) 9( وقال:  آخر حديث
 أحمد به تفرد). 10( بتقوى تفضله أن إال أسود وال أحمر من بخير لست فإنك ، انظر: " له قال وسلم عليه هللا
)11.( 

 ، العسكري إبراھيم بن الوارث عبد عبيدة أبو حدثنا:  الطبراني اسمالق أبو الحافظ) 12( وقال:  آخر حديث
 ِخَراش بن حبيب بن محمد سمعت ، الطائي حنين بن عبيد حدثنا ، َجَبلة بن عمرو بن الرحمن عبد حدثنا

  ، إخوة المسلمون) : 13( يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه:  أبيه عن يحدث ، الَعَصِريّ 

__________ 

 ).1979( برقم الترمذي سنن) 1(

 ".فروى: " ت في) 2(

 ).4689( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).3383 ، 3374( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).11250( برقم الكبرى السنن في النسائي) 5(

 ".وروى: " ت في) 6(

 ".عنه هللا رضي ھريرة أبي: " ت في) 7(
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 ).4143( برقم هماج ابن وسنن) 2564( برقم مسلم صحيح) 8(

 ".وروى: " ت في) 9(

 ".هللا بتقوى: " ت في) 10(

 ).5/158( المسند) 11(

 ".وروى: " ت في) 12(

 ".قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: " ت في) 13(

 )1" (بالتقوى إال أحد على ألحد فضلال 

 ، الحسين بن الحسن حدثنا ، وفيالك يحيى بن أحمد حدثنا:  مسنده في البزار بكر أبو) 2( قال:  آخر حديث
 قال:  قال) 4( حذيفة عن ، حصين بن المستظل عن ،) 3( َغْرَقَدة بن شبيب عن - الربيع ابن يعني - قيس حدثنا
 ليكونن أو ، بآبائھم يفخرون قوم ولينتھين ، تراب من خلق وآدم. آدم بنو كلكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".ْعالنالجِ  من هللا على أھون

 ).5( الوجه ھذا من إال حذيفة عن نعرفه ال:  قال ثم

 زكريا بن يحيى حدثنا ، موسى بن أسد حدثنا ، سليمان بن الربيع حدثنا:  حاتم أبي ابن) 6( قال:  آخر حديث
 عليه هللا صلى هللا رسول طاف:  قال عمر ابن عن ، دينار بن هللا عبد عن ، عبيدة بن موسى حدثنا ، القطان
 حتى المسجد في مناًخا لھا وجد فما ، يده في بمحجن) 7( األركان يستلم الَقْصواء ناقته على مكة فتح يوم وسلم
 هللا صلى هللا رسول إن ثم. فأنيخت المسيل بطن إلى بھا فخرج ، الرجال أيدي على وسلم عليه هللا صلى نزل
 قد هللا إن ، الناس أيھا يا: " قال ثم) 8( أھل له وھ بما عليه وأثنى هللا فحمد ، راحلته على خطبھم وسلم عليه
 ھين شقي وفاجر ، هللا على كريم تقي بر رجل:  رجالن فالناس ، بآبائھا وتعظمھا الجاھلية ُعبِّية عنكم أذھب
َھا َيا{ :  يقول هللا إن. هللا على ا النَّاسُ  أَيُّ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا مْ َوَجَعْلَناكُ  َوأُْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ
َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَِّ  ِعْندَ   ".ولكم لي هللا وأستغفر ھذا قولي أقول: " قال ثم}  َخِبيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ

 ).10( به ، عبيدة بن موسى عن ، َمْخلَد بن الضحاك عاصم أبي عن ، حميد بن عبد رواه) 9( ھكذا

 عن ، يزيد بن الحارث عن ، لَِھيعة ابن حدثنا ، إسحاق بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام) 11( قال:  آخر حديث
 بمسبة ليست ھذه أنسابكم إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عامر بن عقبة عن ، رباح بن علي
 أن بالرجل وكفى ، وتقوى بدين إال لفض أحد على ألحد ليس ، يملؤه لم الصاع َطفَّ  آدم بنو كلكم ، أحد على
 ".فاحًشا بخيال َبِذّيا يكون

 ، وحواء آلدم الناس: " ولفظه) 12( به ، لَِھيعة ابن عن ، وھب ابن عن ، يونس عن ، جرير ابن رواه وقد
 ".أتقاكم هللا عند أكرمكم إن ، القيامة يوم أنسابكم عن وال أحسابكم عن يسألكم ال هللا إن ، َيْملَُئوه لم الصاع طف

__________ 

 ".متروك وھو ، جبلة بن عمرو بن الرحمن عبد فيه) : "8/84( المجمع في الھيثمي وقال) 4/25( الكبير المعجم) 1(

 ".وروى: " ت في) 2(

 ".عروة: " أ في) 3(

 ".عنه هللا رضي حذيفة عن: " ت في) 4(

 ".ضعيف وھو العرني الحسين بن الحسن فيه) : "8/86( المجمع في الھيثمي وقال) 3584( برقم البزار مسند) 5(

 ".وروى: " ت في) 6(
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 ".الركن: " ت في) 7(

 ".عليه ھو بما: " أ ، ت في) 8(

 ".وھكذا: " ت في) 9(

 .ضعيف وھو الزبدي عبيدة بن موسى وفيه) 793( برقم حميد بن لعبد المنتخب) 10(

 ".وروى: " ت في) 11(

 رواية في عنه الراوي:  قلت". وثقوا رجاله وبقية ، لين وفيه لھيعة ابن فيه) : "8/84( المجمع في الھيثمي قال) 26/89( بريالط وتفسير) 4/158( المسند) 12(
 .إسحاق بن ليحيى قوية متابعة فھذه ، وھب بن اله عبد الطبري

ا اأْلَْعَرابُ  َقالَتِ  اَولَ  أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لَمْ  قُلْ  آََمنَّ َ  ُتِطيُعوا َوإِنْ  قُلُوِبُكمْ  فِي اإْلِيَمانُ  َيْدُخلِ  مَّ  اَل  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َشْيًئا أَْعَمالُِكمْ  ِمنْ  َيلِْتُكمْ  َما) 14( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ َِّ  آََمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  َوَجاَھُدوا َيْرَتاُبوا لَمْ  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  ِبا

اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  َ  أَُتَعلُِّمونَ  قُلْ ) 15( الصَّ ُ  ِبِديِنُكمْ  هللاَّ َماَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ  َوَما السَّ
ُ  اأْلَْرِض  فِي ُ  َبلِ  إِْساَلَمُكمْ  َعلَيَّ  َتُمنُّوا اَل  قُلْ  واأَْسلَمُ  أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ ) 16( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاَّ

يَمانِ  َھَداُكمْ  َ  إِنَّ ) 17( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لإِْلِ َماَواتِ  َغْيبَ  َيْعلَمُ  هللاَّ ُ  َواأْلَْرِض  السَّ  ) 18( َتْعَملُونَ  ِبَما َبِصيرٌ  َوهللاَّ

 .الوجه ھذا من الستة الكتب من شيء في ھو وليس

 بن هللا عبد عن ، ِسَماك عن ، شريك حدثنا ، الملك عبد بن أحمد حدثنا:  أحمد اإلمام) 1( قال:  آخر حديث
 وھو وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رجل قام:  قالت لھب أبي بنت درة عن ، لھب أبي ابنة درة زوج َعِميرة
 وأتقاھم ، أقرؤھم الناس خير: " وسلم عليه هللا صلى فقال ؟ خير الناس أي ، هللا رسول يا:  فقال ، المنبر على
 ).2" (للرحم وأوصلھم ، المنكر عن وأنھاھم ، بالمعروف وآمرھم ، وجل عز 

 ، محمد بن القاسم عن ، األسود أبو حدثنا ، لھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام) 3( قال:  آخر حديث
. تقى ذو إال ، قط أحد أعجبه وال ، الدنيا من شيء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعجب ام:  قالت عائشة عن
 ).4( هللا رحمه أحمد به تفرد

َ  إِنَّ { :  وقوله  من ويرحم ، يشاء من ويضل ، يشاء من فيھدي ، بأموركم خبير ، بكم عليم:  أي}  َخِبيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ
 استدل وقد. كله ذلك في الخبير العليم الحكيم وھو ، يشاء من على يشاء من ويفضل ، يشاء من ويعذب ، يشاء
 وال ، تشترط ال النكاح في الكفاءة أن إلى العلماء من ذھب من ، الشريفة األحاديث وھذه الكريمة اآلية بھذه

ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ { :  لقوله ، الدين سوى يشترط  كتب في مذكورة أخرى أدلة إلى اآلخرون وذھب}  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ
 أنه الرحمن عبد عن الطبراني روى وقد. والمنة الحمد و" األحكام كتاب" في ذلك من طرفا ذكرنا وقد ، الفقه
 .نسبه منه ولك ، منك به أولى غيرك:  فقال. هللا برسول الناس أولى أنا:  يقول ھاشم بني من رجال سمع

ا األْعَرابُ  َقالَتِ {  ا أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لَمْ  لْ قُ  آَمنَّ َ  ُتِطيُعوا َوإِنْ  قُلُوِبُكمْ  فِي اإليَمانُ  َيْدُخلِ  َولَمَّ  ال َوَرُسولَهُ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َشْيًئا أَْعَمالُِكمْ  ِمنْ  َيلِْتُكمْ  َما) 14( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ َِّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  َوَجاَھُدوا َيْرَتاُبوا لَمْ  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  ِبا

ِ  َسِبيلِ  فِي َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  هللاَّ َ  أَُتَعلُِّمونَ  قُلْ ) 15( الصَّ ُ  ِبِديِنُكمْ  هللاَّ َمَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ  َوَما السَّ
ُ  األْرِض  فِي ُ  َبلِ  إِْسالَمُكمْ  َعلَيَّ  َتُمنُّوا ال قُلْ  أَْسلَُموا أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ ) 16( َعلِيم َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاَّ

َ  إِنَّ ) 17( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لإِليَمانِ  َھَداُكمْ  َمَواتِ  َغْيبَ  َيْعلَمُ  هللاَّ ُ  َواألْرِض  السَّ  }) 18( َملُونَ َتعْ  ِبَما َبِصيرٌ  َوهللاَّ

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 بعضھم كالم وفي ، ثقات رجالھما) : "7/263( المجمع في الھيثمي وقال ، به شريك طريق من) 24/257( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 6/432( المسند) 2(
 ".يضر ال كالم

 ".وروى: " ت في) 3(

 ).6/69( المسند) 4(
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 اإليمان يتمكن ولم ، اإليمان مقام ألنفسھم ادعوا اإلسالم في دخلوا ما أول الذين األعراب على منكرا تعالى يقول
ا األْعَرابُ  َقالَتِ { :  بعد قلوبھم في ا أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لَمْ  قُلْ  آَمنَّ  وقد. } قُلُوِبُكمْ  فِي اإليَمانُ  َيْدُخلِ  َولَمَّ

 عليه ويدل ، والجماعة السنة أھل مذھب ھو كما اإلسالم من أخص اإليمان أن:  لكريمةا اآلية ھذه من استفيد
 إلى األعم من فترقى ، اإلحسان عن ثم ، اإليمان عن ثم ، اإلسالم عن سأل حين ، السالم عليه ، جبريل حديث
 .منه لألخص ثم ، األخص

 ، وقاص أبي بن سعد بن عامر عن ، الزھري عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام) 1( قال
 رسول يا:  سعد فقال ، شيًئا منھم رجال يعط ولم رجاال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعطى:  قال أبيه عن
 حتى" مسلم أو: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ مؤمن وھو ، شيًئا فالًنا ُتعط ولم وفالنا فالًنا أعطيت هللا،

 إني: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ثم" مسلم أو: " يقول وسلم عليه هللا صلى والنبي ، ثالثا عدس أعادھا
 ".وجوھھم على النار في يكبوا أن مخافة ؛ شيًئا أعطيه فلم منھم إليّ  أحب ھو من وأدع رجاال ألعطي

 ).2( به ، الزھري حديث من الصحيحين في أخرجاه

 قررنا وقد. اإلسالم من أخص اإليمان أن على فدل ، والمؤمن المسلم بين وسلم عليه هللا صلى النبي فرق فقد
 الرجل ذاك أن على ذلك ودل. والمنة الحمد و" البخاري صحيح" من اإليمان كتاب شرح أول في بأدلته ذلك
 ھؤالء أن) 3( ىعل ھذا فدل ، اإلسالم من فيه ھو ما إلى ووكله العطاء من تركه ألنه ؛ منافًقا ليس مسلما كان

 فادعوا ، قلوبھم في اإليمان يستحكم لم مسلمون ھم وإنما ، بمنافقين ليسوا اآلية ھذه في المذكورين األعراب
 ، وقتادة ، النخعي وإبراھيم عباس ابن قول معنى وھذا. ذلك في فأدبوا ، إليه وصلوا مما أعلى مقاما ألنفسھم
 اإليمان ُيظھرون منافقين كانوا ھؤالء أن إلى ذھب ، هللا رحمه ، بخاريال ألن ھذا قلنا وإنما. جرير ابن واختاره
}  أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ { :  قوله في قالوا أنھم زيد وابن ، ومجاھد ، جبير بن سعيد عن روي وقد. كذلك وليسوا

 امتنوا قوم في نزلت:  دةقتا وقال. خزيمة بن أسد بني في نزلت:  مجاھد قال. والسباء القتل خوف استسلمنا: أي
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على بإيمانھم

 يصلوا لم ذلك أن وأعلموا فأدبوا ، بعد لھم يحصل ولم ، اإليمان مقام ألنفسھم ادعوا قوم أنھم ؛ األول والصحيح
 قُلْ {:  تأديًبا لھؤالء يلق وإنما. براءة سورة في المنافقون ذكر كما ، وفضحوا لعنفوا منافقين كانوا ولو ، بعد إليه
ا أَْسلَْمَنا قُولُوا َولَِكنْ  ُتْؤِمُنوا لَمْ   .بعد اإليمان حقيقة إلى تصلوا لم:  أي}  قُلُوِبُكمْ  فِي اإليَمانُ  َيْدُخلِ  َولَمَّ

َ  ُتِطيُعوا َوإِنْ { :  قال ثم  ، شيئا أجوركم من ينقصكم ال : أي) 4(} ]  َشْيًئا[ أَْعَمالُِكمْ  ِمنْ  َيلِْتُكمْ  ال َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 ].21:  الطور[}  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما{ : كقوله

َ  إِنَّ { :  وقوله  .وأناب إليه تاب لمن:  أي}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

__________ 

 ".وروى: " ت في) 1(

 ).150( برقم مسلم وصحيح) 27( برقم البخاري وصحيح) 1/176( المسند) 2(

 ".إلى: " ت في) 3(

 .ت من زيادة) 4(

َما{ :  وقوله َِّ  آَمُنوا الَِّذينَ {  الُكمَّل المؤمنون إنما:  أي}  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  يشكوا لم:  أي}  َيْرَتاُبوا لَمْ  ُثمَّ  َوَرُسولِهِ  ِبا
 َسِبيلِ  فِي َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  اَھُدواَوجَ {  ، المحض التصديق وھي ، واحدة حال على) 1( ثبتوا بل ، تزلزلوا وال
اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ {  ، ورضوانه هللا طاعة في أموالھم ونفائس) 2( مھجھم وبذلوا:  أي}  هللاَِّ   قولھم في:  أي}  الصَّ
 .الظاھرة الكلمة إال الدين من معھم ليس الذين األعراب كبعض ال ،" مؤمنون إنھم: " قالوا إذا
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 ، السمح أبي عن ، الحارث بن عمرو حدثني ، ِرْشدين حدثنا ، غيالن بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام) 3( وقال
 ثالثة على الدنيا في المؤمنون: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  قال) 4( سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن

 يأمنه والذي. هللا سبيل في وأنفسھم بأموالھم اھدواوج يرتابوا لم ثم ورسوله با آمنوا) 5] (الذين: [ أجزاء
 ).6" (وجل عز ،  تركه طمع على أشرف إذا الذي ثم. وأنفسھم أموالھم على الناس

َ  أَُتَعلُِّمونَ  قُلْ { :  وقوله ُ {  ، ضمائركم في بما) 7( أتخبرونه:  أي}  ِبِديِنُكمْ  هللاَّ َمَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ  َوهللاَّ  فِي َماوَ  السَّ
ُ {  ، أكبر وال ذلك من أصغر وال ، السماء في وال األرض في ذرة مثقال عليه يخفى ال:  أي}  األْرِض   ِبُكلِّ  َوهللاَّ

 .} َعلِيمٌ  َشْيءٍ 

 ومتابعتھم بإسالمھم يمنون) 9] (الذين[ األعراب:  يعني ،}  أَْسلَُموا أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ { ) : 8] (تعالى[ قال ثم
 ، عليكم يعود إنما ذلك نفع فإن ،}  إِْسالَمُكمْ  َعلَيَّ  َتُمنُّوا ال قُلْ { :  عليھم رًدا هللا يقول ، الرسول على ھمونصرت

ُ  َبلِ {  ، فيه عليكم المنة و  قال كما ، ذلك دعواكم في:  أي}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لإِليَمانِ  َھَداُكمْ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاَّ
 وكنتم ؟ بي هللا فھداكم ضالال أجدكم ألم ، األنصار معشر يا: " حنين يوم لألنصار وسلم عليه هللا صلى بيالن

 ).10( أََمنُّ  ورسوله هللا:  قالوا شيًئا قال كلما" ؟ بي هللا فأغناكم وعالة ؟ بي هللا فألفكم متفرقين

 عن ، األموي سعيد بن يحيى حدثنا ، جوھريال سعيد بن إبراھيم حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ) 11( وقال
 بنو جاءت:  قال) 12] (عنھما هللا رضي[ عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، عون أبي عن ، قيس بن محمد
 رسول فقال ، تقاتلك ولم ، العرب وقاتلتك أسلمنا ، هللا رسول يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أسد
  ". ألسنتھم على) 13( ينطق الشيطان وإن ، قليل فقھھم إن: " وسلم يهعل هللا صلى هللا

ُ  َبلِ  إِْسالَمُكمْ  َعلَيَّ  َتُمنُّوا ال قُلْ  أَْسلَُموا أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ {:  اآلية ھذه ونزلت  إِنْ  لإِليَمانِ  َھَداُكمْ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاَّ
 } َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ 

__________ 

 ".تثبتوا: " ت في) 1(

 ".مھجتھم: " ت في) 2(

 ".وروى: " ت في) 3(

 ".عنه هللا رضي سعيد أبي: " ت في) 4(

 .والمسند ، أ ، ت من زيادة) 5(

 .ضعيف وھو الھيثم أبي عن السمح أبي بن إسناده وفي) 3/8( المسند) 6(

 ".أتخبرون: " ت في) 7(

 .ت من زيادة) 8(

 .أ ، ت من زيادة) 9(

 .عنه هللا رضي عاصم بن زيد بن هللا عبد حديث من) 4330( برقم صحيحه في البخاري هروا) 10(

 ".وروى: " ت في) 11(

 .ت من زيادة) 12(

 ".ينطق: " أ في) 13(

 ، جبير بن سعيد عن ، هللا عبيد بن محمد عون أبو روى نعلم وال ، الوجه ھذا من إال يروى نعلمه ال:  قال ثم
 ).2( الحديث ھذا) 1( غير
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َ  إِنَّ { :  فقال المخلوقات بأعمال وبصره ، الكائنات بجميع بعلمه اإلخبار كرر ثم َمَواتِ  َغْيبَ  َيْعلَمُ  هللاَّ  َواألْرِض  السَّ
 ُ  } َتْعَملُونَ  بَِما َبِصيرٌ  َوهللاَّ

 والمنة الحمد و ، الحجرات تفسير آخر

__________ 

 ".سوى: " أ في) 1(

 .به األموي سعيد بن يحيى طريق من) 11519( برقم الكبرى نالسن في النسائي ورواه) 2(
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  ق سورة تفسير

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .مكية وھي

 إنه) : 1( العامة يقوله ما وأما. الحجرات من:  وقيل ، الصحيح على المفصل الحزب أول ھي السورة وھذه
 أول ھي السورة ھذه أن على والدليل. نعلم فيما) 2( المعتبرين العلماء من أحد يقله ولم ، له أصل فال) َعمّ (من

 :  قال ثم" القرآن تحزيب" باب ، سننه في داود أبو رواه ما المفصل

د حدثنا ان حدثنا ، ُمَسدَّ  بن سليمان خالد أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو سعيد بن هللا عبد وحدثنا) ح( ، تمام بن قُرَّ
 قال - جده عن ، أوس بن هللا عبد بن عثمان عن ، يعلى بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن - لفظه وھذا -  حبان
 وفد في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدمنا:  قال. اتفقا ثم - حذيفة بن أوس حدثنيه:  سعيد بن هللا عبد
 قُبة في مالك بني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأنزل ، شعبة بن المغيرة على األحالف فنزلت:  قال ، ثقيف
د قال - له  رسول كان:  قال ، ثقيف من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا الذين الوفد في وكان:  مَسدَّ
 يراوح حتى رجليه على قائما:  سعيد أبو قال - يحدثنا العشاء بعد يأتينا ليلة كل) 3] (وسلم عليه هللا صلى[ هللا
 مستضعفين وكنا) 4( سواء ال:  يقول ثم ، قريش قومه من لقي ما نايحدث ما فأكثر - القيام طول من رجليه بين

د قال - مستذلين  ويدالون عليھم ندال ، وبينھم بيننا الحرب سجال كانت المدينة إلى خرجنا فلما -  بمكة:  ُمسدَّ
 طرأ إنه: " قال! يلةالل) 6( عنا أبطأت لقد:  فقلنا ، فيه يأتينا كان الذي الوقت عن) 5( أبطأ ليلة كانت فلما. علينا
 عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب سألت:  أوس قال". أتمه حتى أجيء أن فكرھت ، القرآن من حزبي علي
 ، عشرة وثالث ، عشرة وإحدى ، وتسع ، وسبع ، وخمس ، ثالث:  فقالوا ؟ القرآن تحزبون كيف:  وسلم

 .وحده المفصل وحزب

 بن الرحمن عبد عن أحمد اإلمام ورواه. به ، األحمر خالد أبي عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن ورواه
 ).8( به الطائفي يعلى) 7( ابن ھو ، الرحمن عبد بن هللا عبد عن ، مھدي

 ، عمران وآل ، البقرة:  ثالث:  بيانه". ق" سورة بعدھن فالتي ، سورة وأربعين ثمانيا عددت فإذا ، ھذا علم إذا
 ، ويوسف ، وھود ، يونس:  وسبع. وبراءة ، واألنفال ، واألعراف ، واألنعام ، ةالمائد:  وخمس. والنساء
 ، والحج ، واألنبياء ، وطه ، ومريم ، والكھف ، سبحان:  وتسع. والنحل ، والحجر ، وإبراھيم ، والرعد

 ، روموال ، والعنكبوت ، والقصص ، والنمل ، الشعراء:  عشرة وإحدى. والفرقان ، والنور ، والمؤمنون
 ، والزمر ، وص ، الصافات:  عشرة وثالث. يس و ، وفاطر ، وسبأ ، واألحزاب ، السجدة ، والم ولقمان،
  ، والجاثية ، والدخان ، والزخرف ، عسق وحم ، السجدة ، حم و ، وغافر

__________ 

 ".العوام: " أ ، م في) 1(

 ".المفسرين: " أ في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".أساء ال: " أ ، م في) 4(

 ".علينا أبطأ: " م في) 5(

 ".علينا: " أ في) 6(

 ".أبو: " أ في) 7(

 ).4/9( والمسند ،) 1345( برقم ماجه ابن وسنن) 1393( برقم داود أبي سنن) 8(
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ا ِمْتَنا أَِئَذا) 2( َعِجيبٌ  ْيءٌ شَ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َفَقالَ  ِمْنُھمْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ  أَنْ  َعِجُبوا َبلْ ) 1( اْلَمِجيدِ  َواْلقُْرآَنِ  ق  ُتَراًبا َوُكنَّ
ُبوا َبلْ ) 4( َحفِيظٌ  ِكَتابٌ  َوِعْنَدَنا ِمْنُھمْ  اأْلَْرضُ  َتْنقُصُ  َما َعلِْمَنا َقدْ ) 3( َبِعيدٌ  َرْجعٌ  َذلِكَ  ا ِباْلَحقِّ  َكذَّ  فِي َفُھمْ  َجاَءُھمْ  لَمَّ
 ) 5( َمِريجٍ  أَْمرٍ 

. عنھم هللا رضي ، الصحابة قاله كما المفصل الحزب ذلك بعد ثم. والحجرات ، تحوالف ، والقتال ، واألحقاف
 .والمنة الحمد و ،) 1( قلناه الذي وھو" ق" سورة أوله أن فتعين

 عبد بن) 2( هللا ُعَبيد عن ، سعيد بن َضْمرة عن ، مالك حدثنا ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
:  قال ؟ العيد في يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ما:  الليثي واقد أبا سأل الخطاب بن عمر أن ؛ هللا

 .واقتربت ، بقاف

 عن ، ضمرة عن) 4( فليح عن لمسلم رواية وفي). 3( به ، مالك حديث من ، األربعة السنن وأھل مسلم ورواه
 ).6( فذكره ، عمر سألني:  قال واقد أبي عن ،) 5( هللا عبيد

 بن بكر أبي بن محمد بن هللا عبد حدثني ، إسحاق ابن عن ، أبي حدثنا ، يعقوب حدثنا:  أحمد وقال:  آخر حديث
: قالت حارثة بنت ھشام أم عن ، ُزَرارة بن) 7( سعد بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن يحيى عن ، حزم بن عمرو
 َواْلقُْرآنِ  ق{  أخذت وما ، سنة وبعض سنة أو ، سنتين واحدا وسلم عليه هللا صلى النبي وتنور َتنُّورنا كان لقد

 .الناس خطب إذا المنبر على جمعة يوم كل يقرؤھا كان ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على إال}  اْلَمِجيدِ 

 ).9( به ، إسحاق ابن حديث من) 8] (أيضا[ مسلم رواه

 بن هللا عبد عن ،) 10( خبيب عن ، شعبة حدثنا ، جعفر نب محمد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  داود أبو وقال
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فِي من إال" ق" حفظت ما:  قالت النعمان بن الحارث ابنة عن ، معن بن محمد
 .واحًدا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وتنور تنورنا وكان:  قالت. جمعة كل بھا يخطب

 ).11( به ، شعبة حديث من ، ماجه وابن والنسائي مسلم رواه وكذا

 الشتمالھا ، والجمع كالعيد ، الكبار المجامع في السورة بھذه يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن والقصد
 والترغيب ، والعقاب والثواب ، والنار والجنة ، والحساب ، والقيام والمعاد ، والنشور والبعث الخلق ابتداء على

 .والترھيب

ا ِمْتَنا أَِئَذا) 2( َعِجيبٌ  َشْيءٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َفَقالَ  ِمْنُھمْ  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ  أَنْ  َعِجُبوا َبلْ ) 1( اْلَمِجيدِ  َواْلقُْرآنِ  ق{   َوُكنَّ
ُبوا َبلْ ) 4( يظٌ َحفِ  ِكَتابٌ  َوِعْنَدَنا ِمْنُھمْ  األْرضُ  َتْنقُصُ  َما َعلِْمَنا َقدْ ) 3( َبِعيدٌ  َرْجعٌ  َذلِكَ  ُتَراًبا ا ِباْلَحقِّ  َكذَّ  َجاَءُھمْ  لَمَّ
 }) 5( َمِريجٍ  أَْمرٍ  فِي َفُھمْ 

__________ 

 ".قدمناه: " أ في) 1(

 ".هللا عبد: " م في) 2(

 برقم ماجه ابن نوسن) 3/183( النسائي وسنن) 534( برقم الترمذي وسنن) 1154( برقم داود أبي وسنن ،) 891( برقم مسلم وصحيح) 5/217( المسند) 3(
)1282.( 

 ".مالك: " أ ، م في) 4(

 ".هللا عبد: " م في) 5(

 ).891( برقم مسلم صحيح) 6(

 ".أسعد: " أ ، م في) 7(
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 .م من زيادة) 8(

 ).873( برقم مسلم وصحيح) 6/435( المسند) 9(

 ".حبيب: " أ ، م في) 10(

 .الطريق ھذا من ليس لكنه) 2/157( النسائي نوسن) 873( برقم مسلم وصحيح) 1100( برقم داود أبي سنن) 11(

 ونحو) طس ، حم ، الم ، ن ، ص: ( كقوله ، السور أوائل في) 1( المذكورة الھجاء حروف من حرف: }  ق{ 
 .إعادته عن أغنى بما" البقرة سورة" أول في ، عليھا الكالم أسلفنا وقد. وغيره مجاھد قاله ، ذلك

 وهللا -  ھذا وكأن. قاف جبل له يقال ، األرض بجميع محيط جبل: }  ق{  واقال أنھم السلف بعض عن روي وقد
 ال) 2( فيما عنھم الرواية جواز من رأى لما ، الناس بعض عنھم أخذھا التي إسرائيل بني خرافات من - أعلم

 مرأ الناس على به يلبسون ، زنادقتھم بعض اختالق من وأشباھه وأمثاله ھذا أن وعندي. يكذب وال يصدق
 عليه هللا صلى النبي عن أحاديث -  وأئمتھا وحفاظھا علمائھا قدر جاللة مع - األمة ھذه في افترى كما دينھم،
 الخمور وشربھم ، فيھم النقاد الحفاظ وقلة ، المدى طول مع إسرائيل بني بأمة فكيف ، قدم من بالعھد وما وسلم

:  قوله في عنھم الرواية الشارع أباح وإنما! وآياته هللا كتب وتبديل ، مواضعه عن الكلم علمائھم وتحريف ،) 3(
 ، بالبطالن عليه ويحكم العقول ُتحيله فيما فأما ، العقل يجوزه قد فيما" حرج وال ، إسرائيل بني عن وحدثوا"

 .أعلم وهللا - القبيل ھذا من فليس ، كذبه الظنون على ويغلب

 في الكتاب أھل كتب عن الحكاية من ، الخلف من كثيرة ائفةط وكذا ، المفسرين من السلف من كثير أكثر وقد
 الرحمن عبد محمد أبا اإلمام إن حتى ، والمنة الحمد و ، أخبارھم إلى احتياج بھم وليس ، المجيد القرآن تفسير
 :  فقال عباس ابن عن سنده يصح ال غريبا أثرا ھاھنا أورد ، هللا رحمه ، الرازي حاتم أبي بن

 ابن عن ، مجاھد عن ، سليم أبي بن ليث حدثنا:  المخزومي إسماعيل بن محمد عن حدثت:  قال أبي حدثنا
 الدنيا السماء" ق" له يقال جبال ذلك وراء من خلق ثم ، محيًطا بحًرا األرض ھذه وراء من هللا خلق:  قال عباس

 بحرا ذلك وراء من خلق ثم. تمرا سبع األرض تلك مثل أرضا الجبل ذلك وراء من هللا خلق ثم. عليه مرفوعة
 ، أرضين سبع عد حتى ، عليه مرفوعة الثانية السماء" ق" له يقال جبال ذلك وراء من خلق ثم ، بھا محيًطا
هُ  َواْلَبْحرُ { :  قوله وذلك:  قال. سموات وسبع ، أجبل وسبعة ، أبحر وسبعة :  لقمان[}  أَْبُحرٍ  َسْبَعةُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َيُمدُّ

27.[ 

 من اسم ھو:  قال}  ق{ :  قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي ابن رواه والذي ، انقطاع فيه األثر ھذا ادفإسن
 .وجل عز ، هللا أسماء

 فھذه. ذلك ونحو) الم ، طس ، حم ، ن ، ص: ( كقوله ، الھجاء حروف من حرف أنه:  مجاھد عن ثبت والذي
 .عباس ابن عن تقدم ما ُتْبِعد

:  الشاعر كقول) 4( الكلم بقية من المحذوف على دلت}  ق{ :  قوله وأن ،" وهللاِ  األمر يقضِ " المراد:  وقيل
 ...قاف:  فقلت قفي:  لھا قلت

__________ 

 ".ذكرھا تقدم الذي: " م في) 1(

 ".مما: " م في) 2(

 ".الخمر: " أ في) 3(

 ".الكلمة: " أ ، م في) 4(
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 ھذا ذكر من ھذا يفھم أين ومن ، عليه دليل دل إذا يكون إنما مالكال في الحذف ألن ؛ نظر التفسير ھذا وفي
 .؟ الحرف

 حكيم من تنزيل ، خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي العظيم الكريم:  أي}  اْلَمِجيدِ  َواْلقُْرآنِ { :  وقوله
 .حميد

 األْرضُ  َتْنقُصُ  َما َعلِْمَنا َقدْ { :  هقول أنه النحاة بعض عن جرير ابن فحكى ؟ ھو ما القسم جواب في واختلفوا
 } َحفِيظٌ  ِكَتابٌ  َوِعْنَدَنا ِمْنُھمْ 

 وتحقيقه وتقريره ، المعاد وإثبات ، النبوة إثبات وھو ، القسم بعد الكالم مضمون ھو الجواب بل ، نظر ھذا وفي
ْكرِ  ِذي َواْلقُْرآنِ  ص{ :  هقول في تقدم كما القرآن أقسام في كثير وھذا ، لفًظا متلقى القسم يكن لم وإن  الَِّذينَ  َبلِ  الذِّ

ةٍ  فِي َكَفُروا  ُمْنِذرٌ  َجاَءُھمْ  أَنْ  َعِجُبوا َبلْ  اْلَمِجيدِ  َواْلقُْرآنِ  ق{ :  ھاھنا قال وھكذا ،]  2 ، 1:  ص[ }  َوِشَقاقٍ  ِعزَّ
 أََكانَ { :  تعالى كقوله البشر من إليھم رسول لإرسا من تعجبوا:  أي}  َعِجيبٌ  َشْيءٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َفَقالَ  ِمْنُھمْ 

 يصطفي هللا فإن ؛ بعجيب ھذا وليس:  أي]  2:  يونس[ }  النَّاسَ  أَْنِذرِ  أَنْ  ِمْنُھمْ  َرُجلٍ  إِلَى أَْوَحْيَنا أَنْ  َعَجًبا لِلنَّاسِ 
 .الناس ومن رسال المالئكة من

ا ِمْتَنا أَِئَذا{ :  لوقوعه ادھمواستبع المعاد من أيًضا عجبھم في عنھم مخبًرا قال ثم :  أي}  َبِعيدٌ  َرْجعٌ  َذلِكَ  ُتَراًبا َوُكنَّ
 البنية ھذه إلى ذلك بعد الرجوع يمكن كيف ، ترابا وصرنا ، منا األوصال وتقطعت ، وبلينا متنا أإذا:  يقولون

 .إمكانه وعدم استحالته تقدونيع أنھم:  ھذا ومعنى ، الوقوع بعيد:  أي}  َبِعيدٌ  َرْجعٌ  َذلِكَ {  ؟ والتركيب

 ذلك نعلم ، البلى في أجسادھم من تأكل ما:  أي}  ِمْنُھمْ  األْرضُ  َتْنقُصُ  َما َعلِْمَنا َقدْ { :  عليھم راًدا تعالى هللا قال
 ذلك،ل حافظ:  أي}  َحفِيظٌ  ِكَتابٌ  َوِعْنَدَنا{  ؟ صارت أين وإلى ؟ ذھبت وأين ؟ األبدان تفرقت أين علينا يخفى وال

 .مضبوطة األشياء كل فيه أيًضا والكتاب ، شامل فالعلم

 لحومھم من تأكل ما:  أي}  ِمْنُھمْ  األْرضُ  َتْنقُصُ  َما َعلِْمَنا َقدْ { :  قوله في عباس ابن عن ، العْوفِي قال
 .وغيرھم ، والضحاك ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا. وأشعارھم وعظامھم وأبشارھم،

ُبوا َبلْ { :  فقال ببعيد ليس ما واستبعادھم وعنادھم رھمكف سبب تعالى بين ثم ا ِباْلَحقِّ  َكذَّ  أَْمرٍ  فِي َفُھمْ  َجاَءُھمْ  لَمَّ
 المضطرب المختلف:  والمريج. باطل فھو ذلك بعد قال مھما ، الحق عن خرج من كل حال وھذا:  أي}  َمِريجٍ 

ُكمْ { :  كقوله ، خالله المنكر الملتبس  ]. 9 ، 8:  الذاريات[ }  أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ  ُمْخَتلِفٍ  لٍ َقوْ  لَفِي إِنَّ

َماءِ  إِلَى َيْنُظُروا أََفلَمْ  اَھا َبَنْيَناَھا َكْيفَ  َفْوَقُھمْ  السَّ نَّ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوأَْلَقْيَنا َمَدْدَناَھا َواأْلَْرضَ ) 6( فُُروجٍ  ِمنْ  لََھا َوَما َوَزيَّ
ْلَنا) 8( ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ  َوِذْكَرى َتْبِصَرةً ) 7( َبِھيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  نْ مِ  فِيَھا َوأَْنَبْتَنا َماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ  ِبهِ  َفأَْنَبْتَنا ُمَباَرًكا َماءً  السَّ
 اْلُخُروجُ  َكَذلِكَ  َمْيًتا َبْلَدةً  ِبهِ  َوأَْحَيْيَنا لِْلِعَبادِ  ِرْزًقا) 10( َنِضيدٌ  َطْلعٌ  لََھا َباِسَقاتٍ  َوالنَّْخلَ ) 9( اْلَحِصيدِ  َوَحبَّ  َجنَّاتٍ 

)11 ( 

َماءِ  إِلَى َيْنُظُروا أََفلَمْ {  اَھا َبَنْيَناَھا َكْيفَ  َفْوَقُھمْ  السَّ نَّ  فِيَھا َوأَْلَقْيَنا َمَدْدَناَھا َواألْرضَ ) 6( فُُروجٍ  ِمنْ  لََھا َوَما َوَزيَّ
َماءِ  ِمنَ  َونزْلَنا) 8( ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ  َوِذْكَرى َتْبِصَرةً ) 7( َبِھيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوأَْنَبْتَنا َرَواِسيَ   ُمَباَرًكا َماءً  السَّ
 َكَذلِكَ  اَمْيتً  َبْلَدةً  ِبهِ  َوأَْحَيْيَنا لِْلِعَبادِ  ِرْزًقا) 10( َنِضيدٌ  َطْلعٌ  لََھا َباِسَقاتٍ  َوالنَّْخلَ ) 9( اْلَحِصيدِ  َوَحبَّ  َجنَّاتٍ  ِبهِ  َفأَْنَبْتَنا

 }) 11( اْلُخُروجُ 

 أََفلَمْ { :  لوقوعه مستبعدين تعجبوا مما أعظم ھو ما بھا أظھر التي العظيمة قدرته على للعباد منبھا تعالى يقول
َماءِ  إِلَى َيْنُظُروا اَھا َبَنْيَناَھا َكْيفَ  َفْوَقُھمْ  السَّ نَّ  يعني:  مجاھد قال. } جٍ فُُرو ِمنْ  لََھا َوَما{  ، بالمصابيح:  أي ؟}  َوَزيَّ

 َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي{ :  تعالى كقوله ، متقارب والمعنى. صدوع من:  غيره وقال. فتوق:  غيره وقال. شقوق من
ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي َتَرى َما ِطَباًقا َسَمَواتٍ  َتْينِ  َصرَ اْلبَ  اْرِجعِ  ُثمَّ . فُُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َھلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  َتَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّ  َكرَّ

 .نقًصا أو عيًبا يرى أن عن:  أي ، كليل:  أي]  4 ، 3:  الملك[ }  َحِسيرٌ  َوُھوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  إِلَْيكَ  َيْنَقلِبْ 
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 ھلھابأ تميد لئال ؛ الجبال:  وھي}  َرَواِسيَ  فِيَھا َوأَْلَقْيَنا{  ، وفرشناھا وسعناھا:  أي}  َمَدْدَناَھا َواألْرضَ { :  وقوله
:  أي}  َبِھيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيَھا َوأَْنَبْتَنا{  ، جوانبھا جميع من بھا المحيط الماء تيار على ُمَقرة فإنھا ؛ وتضطرب

ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ {  ، واألنواع والنبات والثمار الزروع جميع من  ،]49:  الذاريات[ }  َتَذكَّ
 .نضر حسن:  أي}  بھيج{ :  وقوله

 من فيھما) 2] (هللا[ جعل وما) 1] (واألرض[ السموات خلق ومشاھدة:  أي}  ُمِنيبٍ  َعْبدٍ  لُِكلِّ  َوِذْكَرى َتْبِصَرةً { 
اع وجل خائف خاضع:  أي ، منيب عبد لكل وذكرى وداللة تبصرة العظيمة اآليات  .وجل عز هللا إلى َرجَّ

َماءِ  ِمنَ  نزْلَناوَ { :  تعالى وقوله  بساتين من حدائق:  أي}  َجنَّاتٍ  ِبهِ  َفأَْنَبْتَنا{  ، نافًعا:  أي}  ُمَباَرًكا َماءً  السَّ
 .وادخاره لحبه يراد الذي الزرع:  وھو}  اْلَحِصيدِ  َوَحبَّ {  ونحوھا،

 ، والسدي ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن وقال. شاھقات طواال:  أي}  َباِسَقاتٍ  َوالنَّْخلَ { 
 َبْلَدةً  ِبهِ  َوأَْحَيْيَنا{  ، للخلق:  أي}  لِْلِعَبادِ  ِرْزًقا{ . منضود:  أي}  َنِضيدٌ  َطْلعٌ  لََھا{ . الطوال الباسقات:  وغيرھم

 نم ، بھيج زوج كل من وأنبتت وربت اھتزت الماء عليھا نزل فلما ، ھامدة كانت التي األرض:  وھي}  َمْيًتا
 تھتز فأصبحت ، بھا نبات ال كانت ما بعد وذلك ، حسنھا) 3( في الطرف يحار مما ، ذلك وغير أزاھير
 بالحس قدرته عظيم من المشاھد وھذا. الموتى هللا يحيي كذلك ، والھالك الموت بعد للبعث مثال فھذا ، خضراء
:  غافر[ }  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض  َمَواتِ السَّ  لََخْلقُ { :  تعالى كقوله) 4( للبعث الجاحدون أنكره مما أعظم
َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { :  وقوله ،]  57 َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواألْرضَ  السَّ
 َفإَِذا) 5( َخاِشَعةً  األْرضَ  َتَرى أَنَّكَ  آَياِتهِ  َوِمنْ { :  تعالى وقال ،]  33:  األحقاف[ }  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى
تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَنزْلَنا  ]. 39:  فصلت[ }  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  اْلَمْوَتى لَُمْحِيي أَْحَياَھا الَِّذي إِنَّ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".من: " م في) 3(

 ".البعث: " أ ، م في) 4(

 .خطأ وھو" ھامدة: " م في) 5(

َبتْ  سِّ  َوأَْصَحابُ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ  َوَقْومُ  اأْلَْيَكةِ  َوأَْصَحابُ ) 13( لُوطٍ  َوإِْخَوانُ  َوفِْرَعْونُ  َوَعادٌ ) 12( َوَثُمودُ  الرَّ
ُسلَ  َكذَّبَ  ُكلٌّ  ُتبَّعٍ  لِ  ِباْلَخْلقِ  أََفَعِييَنا) 14( َوِعيدِ  َفَحقَّ  الرُّ  ) 15( َجِديدٍ  َخْلقٍ  ِمنْ  لَْبسٍ  فِي ُھمْ  َبلْ  اأْلَوَّ

َبتْ {  سِّ  َوأَْصَحابُ  ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ  َوَقْومُ  األْيَكةِ  َوأَْصَحابُ ) 13( لُوطٍ  َوإِْخَوانُ  َوفِْرَعْونُ  َوَعادٌ ) 12( َوَثُمودُ  الرَّ
ُسلَ  َكذَّبَ  ُكلٌّ  ُتبَّعٍ  لِ  ِباْلَخْلقِ  أََفَعِييَنا) 14( َوِعيدِ  َفَحقَّ  الرُّ  }) 15( َجِديدٍ  َخْلقٍ  ِمنْ  لَْبسٍ  فِي ُھمْ  َبلْ  األوَّ

 ذابوالع النقمات من ، قبلھم المكذبين من وأمثالھم ونظرائھم بأشباھھم أحله بما قريش لكفار متھددا تعالى يقول
 وقد الرس وأصحاب ، األرض أھل لجميع) 1( العام الغرق من به هللا عذبھم وما نوح كقوم ، الدنيا في األليم
 من إليھم بعث الذين أمته وھم ،}  لُوطٍ  َوإِْخَوانُ  َوفِْرَعْونُ  َوَعادٌ . َوَثُمودُ { ) 2" (الفرقان" سورة في قصتھم تقدمت
 بكفرھم ؛ خبيثة منتنة بحيرة أرضھم وأحال ، األرض بھم هللا خسف وكيف ، الغور من ومعاملتھا سدوم أھل

 .الحق ومخالفتھم وطغيانھم

 سورة في شأنه من ذكرنا وقد. اليماني وھو}  ُتبَّعٍ  َوَقْومُ {  ، السالم عليه شعيب قوم وھم}  األْيَكةِ  َوأَْصَحابُ { 
 .الحمد و ھاھنا إعادته عن أغنى ما الدخان

ُسلَ  َكذَّبَ  ُكلٌّ {   فكأنما) 4( رسوال كذب ومن ،) 3( رسوله كذب القرون وھؤالء األمم ھذه من كل:  أي}  الرُّ
َبتْ { :  كقوله ، الرسل جميع كذب  ، واحد رسول جاءھم وإنما ،]  105:  الشعراء[ }  اْلُمْرَسلِينَ  ُنوحٍ  َقْومُ  َكذَّ
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 على ، هللا أوعدھم ما عليھم فحق:  أي}  َوِعيدِ  َفَحقَّ {  ، كذبوھم الرسل جميع جاءھم لو األمر نفس في فھم
 .أولئك كذب كما رسولھم كذبوا قد فإنھم أصابھم ما يصيبھم أن المخاطبون فليحذر والنكال العذاب من التكذيب

لِ  ِباْلَخْلقِ  أََفَعِييَنا{ :  وقوله  فِي ُھمْ  َبلْ {  ، اإلعادة من شك في ھم حتى الخلق ابتداء) 5( أفأعجزنا:  أي}  األوَّ
 الَِّذي َوُھوَ { :  تعالى قال كما ، منه أسھل واإلعادة يعجزنا لم الخلق ابتداء أن:  والمعنى}  َجِديدٍ  َخْلقٍ  ِمنْ  لَْبسٍ 
 ُ  َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثال لََنا َوَضَربَ { :  تعالى هللا وقال ،]  27:  الروم[ }  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأ
لَ  أَْنَشأََھا الَِّذي ُيْحِييَھا قُلْ  َرِميمٌ  َوِھيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحِيي ةٍ  أَوَّ  تقدم وقد ،] 79 -  78:  يس[ }  َعلِيمٌ  َخْلقٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َمرَّ
 علي بأھون قالخل أول وليس ، بدأني كما يعيدني لن:  يقول ، آدم ابن يؤذيني:  تعالى هللا يقول: " الصحيح في
 ).6" (إعادته من

__________ 

 ".العظيم: " م في) 1(

 ).38( رقم اآلية عند الفرقان سورة في ذلك تقدم) 2(

 ".رسولھم: " أ في) 3(

 ".برسول: " م في) 4(

 ".فأعجزنا: " م في) 5(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 4974( برقم البخاري صحيح) 6(

 َعنِ  اْلُمَتلَقَِّيانِ  َيَتلَقَّى إِذْ ) 16( اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  ِبهِ  ُتَوْسِوسُ  َما َوَنْعلَمُ  ْنَسانَ اإْلِ  َخلَْقَنا َولََقدْ 
 َما َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ ) 18( َعِتيدٌ  َرقِيبٌ  لََدْيهِ  إاِلَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  َما) 17( َقِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ 
ورِ  فِي َوُنفِخَ ) 19( َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ   ُكْنتَ  لََقدْ ) 21( َوَشِھيدٌ  َساِئقٌ  َمَعَھا َنْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاَءتْ ) 20( اْلَوِعيدِ  َيْومُ  َذلِكَ  الصُّ
 ) 22( َحِديدٌ  َيْومَ الْ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا َھَذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي

 َعنِ  اْلُمَتلَقَِّيانِ  َيَتلَقَّى إِذْ ) 16( اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  ِبهِ  ُتَوْسِوسُ  َما َوَنْعلَمُ  اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ { 
 َما َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ ) 18( َعِتيدٌ  َرقِيبٌ  لََدْيهِ  الإِ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  َما) 17( َقِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ 
ورِ  فِي َوُنفِخَ ) 19( َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ   ُكْنتَ  لََقدْ ) 21( َوَشِھيدٌ  َساِئقٌ  َمَعَھا َنْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاَءتْ ) 20( اْلَوِعيدِ  َيْومُ  َذلِكَ  الصُّ
 }) 22( َحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َكَشْفَنافَ  َھَذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي

 توسوس ما يعلم تعالى إنه حتى ، أموره بجميع محيط وعمله ، خالقه بأنه اإلنسان على قدرته عن تعالى يخبر
 هللا نإ: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصحيح في ثبت وقد. والشر الخير من آدم بني نفوس به
 ).2" (تعمل أو تقل لم ما أنفسھا به حدثت ما ألمتي تجاوز) 1(

. إليه) 3( وريده حبل من اإلنسان إلى أقربُ  تعالى مالئكته:  يعني}  اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ { :  وقوله
 اللفظ ولكن ، وتقدس هللا تعالى ، باإلجماع منفيان وھما ، اتحاد أو حلول يلزم لئال فر فإنما العلم على تأوله ومن
 كما}  اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ { :  قال وإنما ، الوريد حبل من إليه أقرب وأنا:  يقل لم فإنه يقتضيه ال
 قال وكما. مالئكته يعني ،]  85:  الواقعة[ }  ُتْبِصُرونَ  ال َولَِكنْ  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ { :  المحتضر في قال

ا{ ) : 4] (تعالى[ ْكرَ  نزْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ا الذِّ  -  القرآن وھو -  بالذكر نزلت فالمالئكة ،]  9:  الحجر[ }  لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ
 ، ذلك على لھم هللا) 6( بإقدار إليه وريده حبل من اإلنسان إلى أقرب المالئكة) 5( وكذلك. وجل عز ، هللا بإذن
 بذلك أخبر كما ،" الدم مجرى آدم ابن من يجري الشيطان: " وكذلك لمة للشيطان أن كما اإلنسان في لَّمة فالملك
 َعنِ { . اإلنسان عمل يكتبان اللذين الملكين:  يعني}  اْلُمَتلَقَِّيانِ  َيَتلَقَّى إِذْ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛ المصدوق الصادق

 ).7( مترصد:  أي}  َقِعيدٌ  شَِّمالِ ال َوَعنِ  اْلَيِمينِ 
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 يراقبھا من ولھا إال:  أي}  َعِتيدٌ  َرقِيبٌ  لََدْيهِ  إاِل{ ) 8( بكلمة يتكلم ما:  أي}  َقْولٍ  ِمنْ {  آدم ابن:  أي}  َيْلفِظُ  َما{ 
 َيْعلَُمونَ  َكاِتِبينَ  ِكَراًما ينَ لََحافِظِ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ { :  تعالى قال كما ، حركة وال كلمة يترك ال ، يكتبھا لذلك) 9( معتد
 ]. 12 -  10:  االنفطار[ }  َتْفَعلُونَ  َما

 ثواب فيه ما يكتب إنما أو ، وقتادة الحسن قول وھو ؟ الكالم من شيء كل الملك يكتب ھل:  العلماء اختلف وقد
 لََدْيهِ  إاِل َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  امَ { :  قوله لعموم ، األول اآلية وظاھر ، قولين على ، عباس ابن قول ھو كما وعقاب
 } َعِتيدٌ  َرقِيبٌ 

 ، علقمة جده عن ، أبيه عن ، الليثي علقمة بن عمرو بن محمد حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 انرضو من بالكلمة ليتكلم الرجل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال المزني الحارث بن بالل عن
 من بالكلمة ليتكلم الرجل وإن). 10( يلقاه يوم إلى رضوانه بھا له هللا يكتب ، بلغت ما تبلغ أن يظن ما تعالى هللا

:  يقول علقمة فكان:  قال". يلقاه يوم إلى سخطه) 11( بھا عليه هللا يكتب ، بلغت ما تبلغ أن يظن ما هللا سخط
 .الحارث بن بالل حديث منعنيه قد كالم من كم

 ). 12( به عمرو بن محمد حديث من ، ماجه وابن والنسائي الترمذي ورواه

__________ 

 ".تعالى هللا إن: " أ في) 1(

 ).127( برقم مسلم وصحيح) 5269( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".الوريد: " أ في) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".ولذلك: " أ في) 5(

 ".باقتدار: " م في) 6(

 ".مرصد: " م في) 7(

 ".بكالم: " م في) 8(

 ".معد: " م في) 9(

 ".القيامة: " أ في) 10(

 ".عليه بھا له: " م في) 11(

 ).3969( برقم ماجه ابن وسنن) 2/103( األشراف تحفة في كما ، الكبرى السنن في والنسائي) 2319( برقم الترمذي وسنن) 3/469( المسند) 12(

 ).2( الصحيح في) 1( شاھد وله. صحيححسن :  الترمذي وقال

 خطيئة العبد أصاب فإن ، الشمال صاحب على أمير وھو ، الخير يكتب اليمين صاحب:  قيس بن األحنف وقال
 .حاتم أبي ابن رواه. كتبھا أبى وإن ، يكتبھا أن نھاه تعالى هللا استغفر فإن ، أمسك:  له قال

 ، صحيفة لك ُبسطت ، آدم ابن يا: }  َقِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ { :  اآلية ھذه وتال البصري الحسن وقال
 وأما ، حسناتك فيحفظ يمينك عن الذي فأما ، شمالك عن واآلخر ، يمينك عن أحدھما كريمان ملكان بك ووكل
 في وجعلت ، صحيفتك طويت مت إذا حتى أكثر أو أقلل ، شئت ما) 3( فاعمل سيئاتك فيحفظ يسارك عن الذي
 َوُنْخِرجُ  ُعُنقِهِ  فِي َطاِئَرهُ  أَْلَزْمَناهُ  إِْنَسانٍ  َوُكلَّ { :  يقول ذلك فعند ، القيامة يوم تخرج حتى ، قبرك في معك عنقك

:  يقول ثم]  14 ، 13:  اإلسراء[ }  َحِسيًبا َعلَْيكَ  اْلَيْومَ  ِبَنْفِسكَ  َكَفى ِكَتاَبكَ  اْقَرأْ  َمْنُشوًرا َيْلَقاهُ  ِكَتاًبا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  لَهُ 
 .نفسك حسيب جعلك من فيك - وهللا - عدل
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 به تكلم ما كل يكتب:  قال}  َعتِيدٌ  َرقِيبٌ  لََدْيهِ  إاِل َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  َما{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 الخميس يوم كان إذا حتى ،" رأيت ، جئت ، ذھبت ، شربت ، أكلت: " قوله ليكتب إنه حتى ، شر أو خير من

ُ  َيْمُحو{ :  قوله وذلك ، سائره وألقى ، شر أو خير من فيه كان ما منه فأقر ، وعمله قوله عرض  َيَشاءُ  َما هللاَّ
 طاوس عن فبلغه ، مرضه في يئن كان أنه أحمد اإلمام عن وذكر ،]  39:  الرعد[ }  اْلِكَتابِ  أُمُّ  َوِعْنَدهُ  َوُيْثِبتُ 
 ).4( هللا رحمه مات حتى أحمد يئن فلم. األنين حتى شيء كل الملك يكتب:  قال أنه

 سكرة -  اإلنسان أيھا - وجاءت:  تعالى يقول ،}  َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ  َما َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ { :  وقوله
 الذي ھو ھذا:  أي}  َتِحيدُ  ْنهُ مِ  ُكْنتَ  َما َذلِكَ {  ، فيه تمتري كنت الذي اليقين عن لك كشفت:  أي ، بالحق الموت
 .خالص وال فكاك وال ، مناص وال محيد فال ، جاءك قد منه تفر كنت

 فالصحيح ،}  َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ  َما َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ { :  بقوله المخاطب في المفسرون اختلف وقد
 .ذلك غير:  وقيل ، الكافر:  يلوق. ھو حيث من اإلنسان بذلك المخاطب أن

 بن عمرو بن محمد عن َعبَّاد بن َعبَّاد أخبرنا - َسَبالن -  زياد بن إبراھيم حدثنا:  الدنيا أبي بن بكر أبو وقال
 يموت، وھو أبي حضرت:  قالت ، عنھا هللا رضي ، عائشة أن) 5( وقاص بن علقمة جده عن أبيه عن ، علقمة
 :  الشعر من ببيت فتمثلت غشيةٌ  خذتهفأ ، رأسه عند جالسة وأنا

 )7( مدقوق) 6( مرةً  بد ال فإنه... ُمَقنَّعا دمعه يزال ال من

__________ 

 ".شواھد: " أ في) 1(

 ).6478( برقم صحيحه في البخاري أخرجه عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث شاھده) 2(

 ".فاملل: " أ في) 3(

 .أبيه سيرة في أحمد اإلمام بن صالح رواه) 4(

 .التھذيب تھذيب في ترجمته انظر. خطأ وھو" وقاص أبي: " أ في) 5(

 ".دمعه من: " أ في) 6(

 .يھراق أن يوما بد ال:  وعنده) 4/115( األثير البن النھاية في البيت) 7(

 ُكْنتَ  َما َذلِكَ  اْلَحقِّ بِ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ { :  تعالى قال كما ولكن كذلك ليس ، بنية يا:  فقال رأسه فرفع:  قالت
 .} َتِحيدُ  ِمْنهُ 

 لما:  قال البھي عن ، خالد أبي بن إسماعيل عن ،) 2] (الخياط[ شھاب أبو حدثنا ؛ ھشام بن خلف) 1( وحدثنا
 :  البيت بھذا فتمثلت ، عنھا هللا رضي ، عائشة جاءت ، عنه هللا رضي ،) 3( بكر أبو ثقل أن

 )4( الصدر بھا وضاق يوما حشرجت إذا... فتىال عن الثراء يغني ما لعمرك

 وقد}  َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ  َما َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكَرةُ  َوَجاَءتْ { :  قولي ولكن ، كذلك ليس:  وقال وجھه عن فكشف
 .عنه هللا رضي ، وفاته ذكر عند الصديق سيرة في) 5] (كثيرة[ طرقا األثر لھذا أوردت

:  ويقول وجھه عن العرق يمسح جعل الموت تغشاه لما:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن لصحيحا في ثبت وقد
 :  قوالن}  َتِحيدُ  ِمْنهُ  ُكْنتَ  َما َذلِكَ { :  قوله وفي". لسكرات للموت إن! هللا سبحان"

 ونزل بك حل دق -  وتفر وتنأى تبتعد:  بمعنى - تحيد منه كنت الذي:  أي ، موصولة ھاھنا" ما" أن:  أحدھما
 .بساحتك
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 .عنه الحيد وال منه الفرار على تقدر كنت ما ذلك:  بمعنى نافية" ما" أن:  الثاني والقول

 حدثنا ، الحدي عمر بن حفص حدثنا ، المكي الصائغ علي بن محمد حدثنا:  الكبير المعجم في الطبراني قال وقد
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال َسُمرة عن ، الحسن عن ، عبيد بن يونس عن ، الُھَذلي محمد بن معاذ

 ، جحره دخل وأسھر أعيى إذا حتى يسعى فجاء ، بَدْين األرض تطلبه ، الثعلب مثل الموت من يفر الذي مثل"
 ).6" (ومات عنقه تقطعت حتى كذلك يزل فلم ، حصاص وله فخرج. ديني ، ثعلب يا:  األرض له فقالت

 .الموت عن له محيد ال اإلنسان كذلك األرض عن محيد وال له انفكاك ال كما:  المثل ھذا ومضمون

ورِ  فِي َوُنفِخَ { :  وقوله  والصعق والفزع الصور في النفخ حديث على الكالم تقدم قد. } اْلَوِعيدِ  َيْومُ  َذلِكَ  الصُّ
 وصاحب أنعم كيف: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الحديث وفي. القيامة يوم وذلك ،) 7( والبعث
 حسبنا قولوا: " قال ؟ نقول كيف هللا رسول يا:  قالوا". له يؤذن أن وانتظر ، جبھته وحنى القرن التقم قد القرن
 .الوكيل ونعم هللا حسبنا:  القوم فقال". الوكيل ونعم هللا

__________ 

 ".وحديث: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".بكر أبا: " م في) 3(

 .الشعب طبعة من مستفادا ھـ. أ) 50( ص ديوانه في وھو الطائي لحاتم البيت) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ".حديثه رفع على يتابع ال:  العقيلي قال ، الھذلي محمد بن معاذ فيه) : "2/320( المجمع في الھيثمي وقال) 7/222( الكبير المعجم) 6(

  ".وللبعث وللصعق للفزع: " م في) 7(

 ھو ھذا. بأعماله عليه يشھد وملك ، المحشر إلى يسوقه ملك:  أي}  َوَشِھيدٌ  َسائِقٌ  َمَعَھا َنْفسٍ  ُكلُّ  َجاَءتْ وَ { 
 رافع بن يحيى عن خالد أبى بن إسماعيل حديث من روي ثم ، جرير ابن اختيار وھو. الكريمة اآلية من الظاھر

 َسائِقٌ  َمَعَھا َنْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاَءتْ { :  اآلية ھذه فقرأ ،) 1( يخطب عفان بن عثمان سمعت:  قال - لثقيف مولى -
 .زيد وابن ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا. عملت بما عليھا يشھد وشاھد ، هللا إلى يسوقھا سائق:  فقال ،}  َوَشِھيدٌ 

 قال كذاو. العمل:  والشھيد الملك:  السائق:  ھريرة أبي عن - أشجع مولى - جعفر أبي عن ، ُمَطرِّف وقال
 .والسدي الضحاك

 قال وبه. نفسه على يشھد ، نفسه اإلنسان:  والشھيد ، المالئكة من السائق:  عباس ابن عن الَعْوفي وقال
 .أيضا ُمزاِحم بن الضحاك

 ْنكَ عَ  َفَكَشْفَنا َھَذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي ُكْنتَ  لََقدْ { :  قوله في الخطاب بھذا المراد في أقوال ثالثة جرير ابن وحكى
 } َحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ 

 وصالح مزاحم بن الضحاك يقول وبه. عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي رواه. الكافر بذلك المراد أن:  أحدھا
 .كيسان بن

 ھذاو. كالمنام والدنيا كاليقظة الدنيا إلى بالنسبة اآلخرة ألن ؛ وفاجر بر من أحد كل بذلك المراد أن:  والثاني
 .عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين عن ونقله ، جرير ابن اختيار
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:  قولھما على والمعنى. وابنه ، أسلم بن زيد يقول وبه. وسلم عليه هللا صلى النبي بذلك المخاطب أن:  والثالث
 اليوم فبصرك ، إليك بإنزاله غطاءك عنك فكشفنا ، إليك يوحى أن قبل) 2( الشأن ھذا من غفلة في كنت لقد

 .حديد

 ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي ُكْنتَ  لََقدْ { :  بقوله والمراد ، ھو حيث من اإلنسان مع الخطاب بل ، ھذا خالف السياق من والظاھر
 ةالقيام يوم واحد كل ألن ؛ قوي:  أي}  َحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا{  ، اليوم ھذا من:  يعني}  َھَذا

:  تعالى هللا قال. ذلك ينفعھم ال لكن ، االستقامة على القيامة يوم يكونون الدنيا في الكفار حتى ، مستبصرا يكون
 ِعْندَ  ُرُءوِسِھمْ  َناِكُسو اْلُمْجِرُمونَ  إِذِ  َتَرى َولَوْ { :  تعالى وقال ،]  38:  مريم[ }  َيأُْتوَنَنا َيْومَ  َوأَْبِصرْ  ِبِھمْ  أَْسِمعْ { 
َنا ِھمْ َربِّ  ا َصالًِحا َنْعَملْ  َفاْرِجْعَنا َوَسِمْعَنا أَْبَصْرَنا َربَّ  ].12:  السجدة[ }  ُموقُِنونَ  إِنَّ

__________ 

 ".خطب: " م في) 1(

 ".القرآن: " أ في) 2(

 َجَعلَ  الَِّذي) 25( ُمِريبٍ  ُمْعَتدٍ  لِْلَخْيرِ  َمنَّاعٍ  )24( َعِنيدٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َجَھنَّمَ  فِي أَْلقَِيا) 23( َعِتيدٌ  لََديَّ  َما َھَذا َقِريُنهُ  َوَقالَ 
ِديدِ  اْلَعَذابِ  فِي َفأَْلقَِياهُ  آََخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َنا َقِريُنهُ  َقالَ ) 26( الشَّ  اَل  َقالَ ) 27( َبِعيدٍ  َضاَللٍ  فِي َكانَ  َولَِكنْ  أَْطَغْيُتهُ  َما َربَّ

لُ  َما) 28( ِباْلَوِعيدِ  إِلَْيُكمْ  ْمتُ َقدَّ  َوَقدْ  لََديَّ  َتْخَتِصُموا مٍ  أََنا َوَما لََديَّ  اْلَقْولُ  ُيَبدَّ  ) 29( لِْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ

 ِذيالَّ ) 25( ُمِريبٍ  ُمْعَتدٍ  لِْلَخْيرِ  َمنَّاعٍ ) 24( َعِنيدٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َجَھنَّمَ  ِفي أَْلقَِيا) 23( َعِتيدٌ  َلَديَّ  َما َھَذا َقِريُنهُ  َوَقالَ { 
ِديدِ  اْلَعَذابِ  فِي َفأَْلقَِياهُ  آَخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َجَعلَ  َنا َقِريُنهُ  َقالَ ) 26( الشَّ ) 27( َبِعيدٍ  َضاللٍ  فِي َكانَ  َولَِكنْ  أَْطَغْيُتهُ  َما َربَّ
ْمتُ  َوَقدْ  لََديَّ  َتْخَتِصُموا ال َقالَ  لُ  َما) 28( ِباْلَوِعيدِ  إِلَْيُكمْ  َقدَّ  }) 29( لِْلَعِبيدِ  بَِظالمٍ  أََنا َوَما لََديَّ  َقْولُ الْ  ُيَبدَّ

 َما َھَذا{ :  ويقول) 1( فعل بما القيامة يوم عليه يشھد أنه:  آدم ابن بعمل الموكل الملك عن مخبًرا تعالى يقول
 .نقصان وال زيادة بال) 3( محضر) 2( معتد:  أي}  َعِتيدٌ  لََديَّ 

 .أحضرته قد ، به وكلتني الذي آدم ابن ھذا:  يقول ائقالس الملك كالم ھذا:  مجاھد وقال

 .وقوة اتجاه وله ، والشھيد السائق يعم أن جرير ابن اختار وقد

 } َعِنيدٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َجَھنَّمَ  فِي أَْلقَِيا{ :  فيقول بالعدل الخليقة في ، تعالى سبحانه ، هللا يحكم ذلك فعند

 روي كما ، بالتثنية المفرد يخاطبون العرب لبعض لغة ھي:  بعضھم فقال}  األقي{ :  قوله في النحاة اختلف وقد
 :  الشاعر قول اللغة ھذه على جرير ابن أنشد ومما ، عنقه اضربا ، حرسي يا:  يقول كان أنه الحجاج عن

 )4( ممنعا عرضا أحم تتركاني وإن... أنزجر -  عفان ابن يا -  تزجراني فإن

 أنھا والظاھر ، الوقف في يكون إنما ھذا ألن ؛ بعيد وھذا. األلف إلى سھلت ، التأكيد نون ھي بل:  وقيل
 تعالى هللا أمرھما ، عليه الشھيد أدى فلما ، الحساب عرصة إلى أحضره فالسائق ، والشھيد السائق مع مخاطبة
 .المصير وبئس جھنم نار في بإلقائه

 بالباطل له معارض ، للحق معاند: }  عنيد{  ، بالحق والتكذيب الكفر كثير:  أي } َعنِيدٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َجَھنَّمَ  فِي أَْلقَِيا{ 
}  معتد{  ، صدقة وال صلة وال فيه بر وال ، الحقوق من عليه ما يؤدي ال:  أي}  لِْلَخْيرِ  َمنَّاعٍ { . بذلك علمه مع
 .الحد فيه يتجاوز ، ويصرفه ينفقه فيما:  أي

 .وأمره يرتهوس منطقه في معتد:  قتادة وقال

 .أمره في نظر لمن مريب ، أمره في شاك:  أي}  مريب{ 
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ِديدِ  اْلَعَذابِ  فِي َفأَْلقَِياهُ {  ، غيره معه فعبد با أشرك:  أي}  آَخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َجَعلَ  الَِّذي{   في تقدم وقد. } الشَّ
 ومن ، جبار بكل ، بثالثة وكلت إني:  خالئقال يسمع بصوت فينادي للخالئق يبرز النار من عنًقا أن:  الحديث
 .عليھم) 5( تلوى ثم وبالمصورين ، آخر إلھا هللا مع جعل

 سعيد أبي عن ،) 6( عطية عن فِراس عن ، شيبان حدثنا - ھشام ابن ھو -  معاوية حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 :  بثالثة اليوم وكلت:  يقول ، يتكلم النار من عنق يخرج: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا نبي عن الخدري

__________ 

 ".عمل بما: " أ في) 1(

 ".معد: " أ ، م في) 2(

 ".محص: " أ في) 3(

 ).26/103( الطبري تفسير) 4(

 ".تنطوي: " أ ، م في) 5(

 ".عطية عن فراس عن ھشام ابن ھو شيبان حدثنا: " م في) 6(

قِينَ  اْلَجنَّةُ  َوأُْزلَِفتِ ) 30( َمِزيدٍ  ِمنْ  َھلْ  َوَتقُولُ  تِ اْمَتأَلْ  َھلِ  لَِجَھنَّمَ  َنقُولُ  َيْومَ   ُتوَعُدونَ  َما َھَذا) 31( َبِعيدٍ  َغْيرَ  لِْلُمتَّ
ابٍ  لُِكلِّ  ْحَمنَ  َخِشيَ  َمنْ ) 32( َحفِيظٍ  أَوَّ ) 34( دِ اْلُخلُو َيْومُ  َذلِكَ  ِبَساَلمٍ  اْدُخلُوَھا) 33( ُمِنيبٍ  ِبَقْلبٍ  َوَجاءَ  ِباْلَغْيبِ  الرَّ
 ) 35( َمِزيدٌ  َولََدْيَنا فِيَھا َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ 

 غمرات في فتقذفھم ، عليھم فتنطوي). 1( نفس بغير نفسا قتل ومن ، آخر إلھا هللا مع جعل ومن ، جبار بكل
 ).2" (جھنم

َنا{ :  هب وكل الذي الشيطان ھو:  وغيرھم ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال: }  َقِريُنهُ  َقالَ {  }  أَْطَغْيُتهُ  َما َربَّ
َنا{ :  فيقول ، شيطانه منه يتبرأ ، كافًرا القيامة وافى قد الذي اإلنسان عن يقول:  أي  ما:  أي}  أَْطَغْيُتهُ  َما َربَّ

 أخبر كما. للحق معانًدا للباطل قابال ضاال نفسه في ھو كان بل:  أي}  َبِعيدٍ  َضاللٍ  فِي َكانَ  َولَِكنْ {  ، أضللته
ْيَطانُ  َوَقالَ { :  قوله في األخرى اآلية في تعالى ا الشَّ َ  إِنَّ  األْمرُ  قُِضيَ  لَمَّ  َفأَْخلَْفُتُكمْ  َوَوَعْدُتُكمْ  اْلَحقِّ  َوْعدَ  َوَعَدُكمْ  هللاَّ
 أَْنُتمْ  َوَما ِبُمْصِرِخُكمْ  أََنا َما أَْنفَُسُكمْ  َولُوُموا َتلُوُموِني َفال لِي َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوُتُكمْ  أَنْ  إاِل ُسْلَطانٍ  ِمنْ  َعلَْيُكمْ  لِي َكانَ  َوَما

الِِمينَ  إِنَّ  َقْبلُ  ِمنْ  أَْشَرْكُتُموِني ِبَما َكَفْرتُ  إِنِّي ِبُمْصِرِخيَّ   ]. 22:  إبراھيم[ }  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  الظَّ

 يختصمان أنھما وذلك ، الجن من وقرينه إلنسيل وجل عز الرب) 3( يقول}  لََديَّ  َتْخَتِصُموا ال َقالَ { :  وقوله
َنا{ :  الشيطان ويقول. جاءني إذ بعد الذكر عن أضلني ھذا ، رب يا:  اإلنسي فيقول الحق يدي بين  أَْطَغْيُتهُ  َما َربَّ

:  أي}  يَّ َلدَ  َتْخَتِصُموا ال{ :  لھما وجل عز الرب فيقول. الحق منھج عن:  أي}  َبِعيدٍ  َضاللٍ  فِي َكانَ  َولَِكنْ 
ْمتُ  َوَقدْ {  ، عندي  عليكم وقامت ، الكتب وأنزلت ، الرسل ألسنة على إليكم أعذرت قد:  أي}  ِباْلَوِعيدِ  إِلَْيُكمْ  َقدَّ
 .والبراھين والبينات الحجج

لُ  َما{   أعذب لست:  أي}  َعِبيدِ لِلْ  ِبَظالمٍ  أََنا َوَما{  ، قاض أنا ما قضيت قد يعني:  مجاھد قال}  لََديَّ  اْلَقْولُ  ُيَبدَّ
 .عليه الحجة قيام بعد ، بذنبه إال أحًدا أعذب ال ولكن ، أحد بذنب أحدا

قِينَ  اْلَجنَّةُ  َوأُْزلَِفتِ ) 30( َمِزيدٍ  ِمنْ  َھلْ  َوَتقُولُ  اْمَتألتِ  َھلِ  لَِجَھنَّمَ  َنقُولُ  َيْومَ {   ُتوَعُدونَ  َما َھَذا) 31( َبِعيدٍ  َغْيرَ  لِْلُمتَّ
ابٍ  لُِكلِّ  ْحَمنَ  َخِشيَ  َمنْ ) 32( َحفِيظٍ  أَوَّ ) 34( اْلُخلُودِ  َيْومُ  َذلِكَ  ِبَسالمٍ  اْدُخلُوَھا) 33( ُمِنيبٍ  ِبَقْلبٍ  َوَجاءَ  ِباْلَغْيبِ  الرَّ
 }) 35( َمِزيدٌ  َولََدْيَنا فِيَھا َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ 
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 ، أجمعين والناس الجنة من سيملؤھا أن وعدھا أنه وذلك ؟ امتألت ھل:  القيامة يوم لجھنم يقول أنه تعالى يخبر
 ؟ تزيدوني شيء بقي ھل:  أي}  َمِزيدٍ  ِمنْ  َھلْ { :  تقول وھي ويلقى ، إليھا به يأمر) 4( بمن يأمر سبحانه فھو
 :  األحاديث تدل وعليه ، اآلية سياق من الظاھر ھو ھذا

 عن ، شعبة حدثنا ُعَمارة بن َحَرمي حدثنا ، األسود أبي بن هللا عبد حدثنا:  اآلية ھذه تفسير عند البخاري قال
 حتى ، مزيد من ھل:  وتقول ، النار في ُيلَقى: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مالك بن أنس عن ، قتادة
 ).5" (قط قط فتقول ، فيھا قدمه يضع

__________ 

 ".حق: " م في) 1(

 ).3/40( المسند) 2(

 ".يقوله: " م في) 3(

 ".من: " م في )4(

 ).4848( برقم البخاري صحيح) 5(

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، قتادة عن ، سعيد عن ، الوھاب عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 إلى بعضھا فينزوي ، قدمه فيھا العزة رب يضع حتى ؟ مزيد من ھل:  وتقول فيھا يلقى جھنم تزال ال: " وسلم
 في فيسكنھم آخر خلقا لھا هللا ينشئ حتى فضل الجنة في يزال وال وَكَرِمك وعزتك ، قط قط:  وتقول ، بعض
 ).2" (الجنة) 1( فضول

 ).4( بنحوه ، قتادة عن ، التيمي وسليمان العطار أبان ورواه). 3( بنحوه ، قتادة حديث من مسلم رواه ثم

 بن يحيى بن سعيد الحميري سفيان أبو حدثنا ، القطان موسى بن محمد حدثنا:  البخاري) 5( قال:  آخر حديث
 ھل:  لجھنم يقال: " -  سفيان أبو يوقفه كان ما وأكثر ، رفعه -  ھريرة أبي عن محمد عن ، َعْوف حدثنا ، مھدي
 ).7" (قط قط:  فتقول ،) 6( عليھا قدمه ، وجل عز ، الرب فيضع ، مزيد من ھل:  وتقول ، امتألت

 ).8( به ، سيرين بن محمد نع حسان بن وھشام أيوب رواه

 ھمام عن معمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا ، محمد بن هللا عبد وحدثنا:  البخاري) 9( قال:  أخرى طريق
 أوثرت:  النار فقالت ، والنار الجنة تحاجت: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال ھريرة أبي عن) 10(

:  للجنة ، وجل عز ، هللا قال. وسقطھم الناس ضعفاء إال يدخلني ال لي ام:  الجنة وقالت. والمتجبرين بالمتكبرين
 ، عبادي من أشاء من بك أعذب ، عذابي أنت إنما:  للنار وقال. عبادي من أشاء من بك أرحم ، رحمتي أنت
) 11( يويزو تمتلئ فھنالك ، قط قط:  فتقول ، رجله يضع حتى تمتلئ فال النار فأما ، ملؤھا منكما واحدة ولكل
 ).12" (آخر خلقا لھا ينشئ هللا فإن الجنة وأما ، أحدا خلقه من هللا يظلم وال بعض إلى بعضھا

 أبي عن ، األعمش عن ، جرير حدثنا ، شيبة أبي بن عثمان حدثنا:  صحيحه في مسلم) 13( قال:  آخر حديث
 فيَّ :  النار فقالت ، والنار الجنة احتجت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سعيد أبي عن ، صالح

 أنت إنما:  للجنة فقال ، بينھما فقضى. ومساكينھم الناس ضعفاء فيَّ :  الجنة وقالت. والمتكبرون الجبارون
 . عبادي من أشاء من بك أرحم ، رحمتي

__________ 

 ".فضل: " أ في) 1(

 ).3/234( المسند) 2(

 ).4848( برقم مسلم صحيح) 3(



275 

 

 ).26/106( تفسيره في طبريال أخرجه) 4(

 ".وقال: " م في) 5(

 ".قدمه عليھا: " م في) 6(

 ).4849( برقم البخاري صحيح) 7(

 .به حسان بن وھشام أيوب طريق من) 26/107( تفسيره في الطبري ورواه. به حسان بن ھشام طريق من) 2/507( مسنده في احمد رواه) 8(

 ".وقال: " م في) 9(

 ".منبه نب ھمام: " م في) 10(

 ".ينزوي: " أ في) 11(

 ).4850( برقم البخاري صحيح) 12(

 ".وقال: " م في) 13(

 دون مسلم به انفرد" ملؤھا منكما واحدة ولكل ، عبادي من أشاءمن  بك أعذب ، عذابي أنت إنما:  للنار وقال
 .أعلم ، وتعالى سبحانه ، وهللا. الوجه ھذا من) 1( البخاري

 :  فقال السياق ھذا من بأبسط سعيد أبي عن ، أخرى طريق من أحمد اإلمام رواه وقد

 عن ، عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن ، السائب بن عطاء عن ، سلمة بن حماد حدثنا قاال وروح حسن حدثنا
 ، رب يا:  النار فقالت ، والنار الجنة افتخرت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ الخدري سعيد أبي

 والفقراء الضعفاء يدخلني ، رب أي:  الجنة وقالت. واألشراف والملوك والمتكبرون الجبابرة يدخلني
 ، رحمتي أنت:  للجنة وقال. أشاء من بك أصيب ، عذابي أنت:  للنار ، وجل عز ، هللا فيقول. والمساكين
 فيھا ويلقى:  قال ؟ مزيد من ھل:  فتقول أھلھا النار في فيلقى ، ملؤھا منكما واحدة ولكل ، شيء كل وسعت
 ، عليھا قدمه فيضع ، وجل عز) 2( يأتيھا حتى ؟ مزيد من ھل:  وتقول فيھا ويلقى ؟ مزيد من ھل:  وتقول
 ).3" (يشاء ما خلقا لھا هللا فينشئ ، يبقى أن هللا شاء ما فيھا فيبقى الجنة وأما. قدني ، قدني:  وتقول فتزوي

 بن الغفار عبد حدثنا ، يونس حدثنا ، ُمْكَرم بن عقبة حدثنا:  مسنده في علىي أبو الحافظ وقال:  آخر حديث
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ كعب بن أبي عن ، ُحَبْيش بن ِزرِّ  عن ، ثابت بن ُعدي عن القاسم،

 ، عني بھا يرضى مدحة أمدحه ثم ، عني بھا يرضى سجدة فأسجد ، القيامة يوم نفسه ، وجل عز ، هللا يعرفني"
 الطرف من أسرع فيمرون - جھنم ظھراني بين مضروب -  الصراط على أمتي تمر ثم ، الكالم في لي يؤذن ثم

 حتى ، المزيد تسأل وجھنم. األعمال وھي ، يحبو منھا الرجل يخرج حتى ، الخيل أجود من وأسرع ، والسھم
 رسول يا الحوض وما:  قيل". الحوض على وأنا! قط قط:  وتقول بعض إلى بعضھا فينزوي ، قدمه فيھا يضع
 ريحا وأطيب ، الثلج من وأبرد ، العسل من وأحلى ، اللبن من أبيض شرابه إن ، بيده نفسي والذي: " قال ؟ هللا
 وھذا). 4" (أبدا فيروى يصرف وال ، أبدا فيظمأ إنسان منه يشرب ال ، النجوم عدد من أكثر وآنيته. المسك من

 .جرير ابن اراختي ھو القول

اني يحيى أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد  ، عكرمة عن ، الخزاز نضر عن) 5( الحمَّ
 في وھل:  تقول:  قال ، امتألت ما:  قال}  َمِزيدٍ  ِمنْ  َھلْ  َوَتقُولُ  اْمَتألتِ  َھلِ  لَِجَھنَّمَ  َنقُولُ  َيْومَ {  ، عباس ابن عن
 .في يزاد مكان من

 .امتألت قد ، واحد مدخل في وھل: }  َمِزيدٍ  ِمنْ  َھلْ  َوَتقُولُ { :  عكرمة عن أبان بن الحكم روى وكذا

__________ 

 ).2847( برقم مسلم صحيح) 1(
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 ".ربھا يأتيھا: " م في) 2(

 ).3/13( المسند) 3(

 .به مكرم بن عقبة طريق من) 790( برقم السنة في عاصم أبي ابن ورواه) 4(

 ".داود وأبو المديني ابن قال كما الحديث يضع كان األنصاري مريم أبو وھو ، القاسم بن الغفار عبد آفته موضوع إسناده: " األلباني وقال

 ".الحمان: " م في) 5(

 قد:  تقول حتى فيھا يقذف يزال ال:  يقول مجاھًدا سمع أنه مريم أبي بن يزيد عن ، مسلم بن الوليد قال) 1] (و[ 
 .ھذا نحو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وعن ؟ مزيد من) 2] (فيَّ [ ھل:  تقولف امتألت

 بقي ھل:  حينئذ وتقول فتنزوي ، قدمه عليھا يضع ما بعد ھو إنما ،}  اْمَتألتِ  َھلِ { :  تعالى قوله أن ھؤالء فعند
 .شيئا يسع ؟ مزيد) 3] (من[ في

 .أعلم) 5( فا. إبرة) 4] (يسع[ موضع فيھا يبقى ال حين وذلك:  عباس ابن عن ، العوفي قال

 من وقربت أدنيت}  أُْزلَِفتِ { :  والسدي ، مالك وأبو ، قتادة قال: }  َبِعيدٍ  َغْيرَ  لِْلُمتَّقِينَ  اْلَجنَّةُ  َوأُْزلَِفتِ { :  وقوله
 .آت آت ھو ما وكل ، محالة ال واقع ألنه ؛ ببعيد وليس ، القيامة يوم وذلك}  َبِعيدٍ  َغْيرَ {  ، المتقين

ابٍ  لُِكلِّ  ُتوَعُدونَ  َما َھَذا{  ) 7] (ال[و ينقضه فال العھد يحفظ:  أي}  حفيظ{  ، مقلع تائب رجاع:  أي) 6(}  أَوَّ
 .ينكثه

 .وجل عز ، هللا يستغفر حتى) 8] (فيقوم[ مجلًسا يجلس ال الذي الحفيظ:  األواب:  عمير بن عبيد وقال

ْحَمنَ  َخِشيَ  َمنْ {  ) 9] (السالم عليه[ كقوله. هللا إال أحد يراه ال حيث سره في هللا خاف من:  أي}  َغْيبِ ِبالْ  الرَّ
 ".عيناه ففاضت ، خاليا هللا ذكر ورجل

 .لديه خاضع إليه منيب سليم بقلب القيامة يوم هللا ولقي:  أي}  ُمِنيبٍ  بَِقْلبٍ  َوَجاءَ { 

 .هللا مالئكة عليھم وسلم ، هللا عذاب من سلموا:  ةقتاد قال ،}  ِبَسالمٍ {  الجنة:  أي}  اْدُخلُوَھا{ 

 .حوال عنھا يبغون وال ، أبًدا يظعنون وال ، أبًدا يموتون فال الجنة في يخلدون:  أي}  اْلُخلُودِ  َيْومُ  َذلِكَ { :  وقوله

 .لھم أحضر طلبوا المالذ أصناف أي من وجدوا اختاروا مھما:  أي}  فِيَھا َيَشاُءونَ  َما لَُھمْ { :  وقوله

 خالد عن ، سعد بن) 10( َبِحير عن ، َبقِيَّة حدثنا ، عثمان بن عمرو حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
ة بن كثير عن ، َمْعدان بن  ؟ لكم فأمطره تريدون ماذا:  فتقول الجنة بأھل السحابة تمر أن المزيد من:  قال ُمرَّ
 .مزينات جواري أمطرينا:  ألقولن ذلك هللا أشھدني لئن:  كثير لقا. أمطرتھم إال بشيء يدعون فال

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".وهللا: " م في) 5(

 ).حفيظ أواب: ( أ في) 6(

 .م من زيادة) 7(
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 .أ ، م من زيادة) 8(

 .أ ، م من زيادة) 9(

 ".يحيى: " م في) 10(

 فيخر ، الجنة في الطير لتشتھي إنك: " له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود ابن عن الحديث وفي
 ).1" (مشويا يديك بين

 أبي عن ، األحول عامر عن أبي حدثني ، ھشام بن معاذ حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 في الولد المؤمن اشتھى إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نأ ؛ الخدري سعيد أبي عن ،) 2( الصديق
 ".واحدة ساعة في وِسّنه ووضعه حمله كان ، الجنة

 كما" وزاد ، غريب حسن:  الترمذي وقال) 3( به ، ھشام بن معاذ عن ، ُبْندار عن ، ماجه وابن الترمذي ورواه
 ".يشتھي

 صحيح في تقدم وقد]. 26:  يونس[ }  َوِزَياَدةٌ  اْلُحْسَنى أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ { :  تعالى كقوله}  َمِزيدٌ  َولََدْيَنا{ :  وقوله
 من ، حاتم أبي وابن البزار روى وقد. الكريم هللا وجه إلى النظر أنھا:  الرومي سنان بن ُصَھيب عن مسلم
 َولََدْيَنا{ :  وجل عز لهقو في مالك بن أنس عن ، اليقظان أبي عمير بن عثمان عن ، القاضي شريك حديث
 ).4( جمعة كل في ، وجل عز ، الرب لھم يظھر:  قال} َمِزيدٌ 

 بن موسى حدثني ، محمد بن إبراھيم أخبرنا:  مسنده في فقال مرفوًعا الشافعي هللا عبد أبو اإلمام رواه وقد
 بن أنس سمع أنه) 5( عمير بن عبيد بن هللا عبد عن ، طلحة بن إسحاق بن معاوية األزھر أبو حدثني ، عبيدة
 ما: " وسلم عليه هللا صلى) 6( النبي فقال ، هللا رسول إلى نكتة فيھا بيضاء بمرآة جبرائيل أتى:  يقول مالك
 ، خير فيھا ولكم ، والنصارى اليھود تبع فيھا لكم فالناس ، وأمتك أنت بھا فُّضلتَ  ، الجمعة ھذه:  فقال" ھذه؟
 هللا صلى النبي قال. المزيد يوم عندنا وھو ، له استجيب إال بخير هللا يدعو) 7( مؤمن يوافقھا ال ساعة فيھا ولكم
 فإذا ، المسك كثب فيه أفيح واديا الفردوس في اتخذ ربك إن:  قال" ؟ المزيد يوم وما ، جبريل يا: " وسلم عليه
 تلك وحف ، النبيين مقاعد يھاعل ، نور من منابر وحوله ، مالئكته من) 8( شاء ما هللا أنزل الجمعة يوم كان

 على ورائھم من فجلسوا) 9( والصديقون الشھداء عليھا ، والزبرجد بالياقوت مكللة ، ذھب من بمنابر المنابر
 نسألك ، ربنا:  فيقولون. أعطكم فسلوني ، وعدي صدقتكم قد ، ربكم أنا:  وجل عز هللا فيقول ، الكثب تلك

 فيه يعطيھم لما الجمعة يوم يحبون فھم. مزيد ولدي ، تمنيتم ما علي لكمو ، عنكم رضيت قد:  فيقول رضوانك،
 ".الساعة تقوم وفيه ، آدم خلق وفيه ، العرش على ربكم فيه استوى الذي اليوم وھو ، الخير من ربھم

__________ 

 عن خليفة بن خلف طريق من) 6/689( الكامل في عدي بنوا" األستار كشف) "3532( برقم مسنده في والبزار) 22( برقم جزئه في عرفة بن الحسن رواه) 1(
 .الموضوعة شبه أحاديثه:  حبان ابن وقال الحديث منكر:  البخاري قال ، األعرج حميد وفيه. به مرفوعا مسعود ابن عن الحارث بن هللا عبد عن األعرج حميد

 ".الصديق بكر أبي عن: " م في) 2(

 ).4338( برقم ماجة ابن وسنن) 2563( برقم الترمذي وسنن) 3/9( المسند) 3(

 ".جھة: " أ في) 4(

 .للشافعي األم من والتصويب" عمير هللا عبد: " األصل وفي" عمير بن هللا عبيد عن: " م في) 5(

 ".هللا رسول: " م في) 6(

 ".مؤمن عبد يوافقھا ال: " أ في) 7(

 ".ناسا: " م في) 8(

 ".الصالحون: " أ في) 9(
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 هللا رضي ، مالك بن أنس عن طرق وله ،) 2( األم من" الجمعة" كتاب في الشافعي اإلمام ردهأو ھكذا) 1] (و[
 مطوال أثًرا ھاھنا وذكر) 3( ھذا من بأبسط أنس عن ، عمير بن عثمان رواية من ھذا جرير ابن أورد وقد. عنه
 ).4( كثيرة غرائب وفيه موقوًفا مالك بن أنس عن

 رسول عن ، سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن ، َدراج حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 امرأة تأتيه ثم يتحول أن قبل سنة سبعين الجنة في ليتكئ الجنة في الرجل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 بين ما يءتض عليھا لؤلؤة أدنى وإن ، المرآة من أصفى خدھا في وجھه فينظر) 5( منكبه على فتضرب
 عليھا ليكون وإنه. المزيد من أنا:  فتقول ؟ أنت من:  فيسألھا ، السالم فيرد ، عليه فتسلم. والمغرب المشرق
 عليھا وإن ، ذلك وراء من ساقھا مخ يرى حتى بصره فينفذھا ، طوبى من ، النعمان مثل أدناھا ، حلة سبعون

 ).6" (والمغرب مشرقال بين ما لتضيء منھا لؤلؤة أدنى إن ، التيجان من

 ).7( به ، دراج عن ، الحارث بن عمرو عن ، وھب بن هللا عبد رواه وھكذا

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).1/185( األم) 2(

 ).26/109( الطبري تفسير) 3(

 ).26/109( الطبري تفسير) 4(

 ".منكبيه: " أ في) 5(

 .ضعيف ، الھيثم أبي عن دراج:  وفيه) 3/75( المسند) 6(

 .كسابقه عليه والكالم) 26/110( تفسيره في الطبري رواه) 7(

 َكانَ  لَِمنْ  لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي إِنَّ ) 36( َمِحيٍص  ِمنْ  َھلْ  اْلِباَلدِ  فِي َفَنقَُّبوا َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھمْ  َقْرنٍ  ِمنْ  َقْبلَُھمْ  أَْھلَْكَنا َوَكمْ 
ْمعَ  أَْلَقى أَوْ  َقْلبٌ  لَهُ  َماَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ ) 37( َشِھيدٌ  ُھوَ وَ  السَّ َنا َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ  ِمنْ  َمسَّ

 َفَسبِّْحهُ  ْيلِ اللَّ  َوِمنَ ) 39( اْلُغُروبِ  َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصِبرْ ) 38( لُُغوبٍ 
ُجودِ  َوأَْدَبارَ   ) 40( السُّ

 لَِمنْ  لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي إِنَّ ) 36( َمِحيٍص  ِمنْ  َھلْ  اْلِبالدِ  فِي َفَنقَُّبوا َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھمْ  َقْرنٍ  ِمنْ  َقْبلَُھمْ  أَْھلَْكَنا َوَكمْ { 
ْمعَ  أَْلَقى أَوْ  َقْلبٌ  لَهُ  َكانَ  َمَواتِ  َخلَْقَنا َولََقدْ ) 37( دٌ َشِھي َوُھوَ  السَّ َنا َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواألْرضَ  السَّ  ِمنْ  َمسَّ

 هُ َفَسبِّحْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ) 39( اْلُغُروبِ  َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصِبرْ ) 38( لُُغوبٍ 
ُجودِ  َوأَْدَبارَ   }) 40( السُّ

 وأشد منھم أكثر كانوا:  أي}  َبْطًشا ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھمْ  َقْرنٍ  ِمنْ { ) : 1( المنكرين ھؤالء قبل أھلكنا وكم:  تعالى يقول
:  عباس ابن قال}  اْلِبالدِ  فِي َفَنقَُّبوا{ :  ھاھنا قال ولھذا ؛ عمروھا مما أكثر وعمروھا األرض وأثاروا ، قوة

 ساروا أي ، البالد في فساروا:  قتادة وقال. األرض في ضربوا: }  اْلِبالدِ  فِي َفَنقَُّبوا{ :  مجاھد وقال. فيھا أثروا
 قال. فيھا نقب:  البالد في طوف لمن ويقال فيھا أنتم طفتم مما أكثر والمكاسب والمتاجر األرزاق يبتغون فيھا
 :  القيس امرؤ

 )2( باإلَيابِ  الَغِنيمة من رضيتُ ... َحّتى فاقاآل في َنقَّْبتُ  لقد

__________ 

 ".المكذبين: " أ ، م في) 1(

 ).26/110( الطبري تفسير في البيت) 2(
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 عنھم ورد جمعوه ما نفعھم وھل ؟ وقدره هللا قضاء من لھم كان مفر من ھل:  أي}  َمِحيٍص  ِمنْ  َھلْ { :  وقوله
 .محيص وال مناص وال محيد وال لكم مفر ال أيًضا فأنتم ؟ لالرس كذبوا لما جاءھم إذ هللا عذاب

 أَْلَقى أَوْ {  عقل:  مجاھد وقال. به َيِعي لُبٌّ :  أي}  َقْلبٌ  لَهُ  َكانَ  لَِمنْ {  لعبرة:  أي}  لَِذْكَرى َذلِكَ  فِي إِنَّ { :  وقوله
ْمعَ   .بلبه ھمهوتف بقلبه وتعقله ، فوعاه الكالم استمع:  أي}  َشِھيدٌ  َوُھوَ  السَّ

ْمعَ  أَْلَقى أَوْ { :  مجاھد وقال  ).1( بالقلب شاھد:  وقال}  َشِھيدٌ  َوُھوَ {  ، بغيره نفسه يحدث ال:  يعني}  السَّ

 قال وھكذا. غائب غير يقول شاھد وھو بأذنيه استمع إذا:  سمعه فالن ألقى:  تقول العرب:  الضحاك وقال
 .واحد وغير الثوري

َمَواتِ  ْقَناَخلَ  َولََقدْ { :  وقوله َنا َوَما أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َبْيَنُھَما َوَما َواألْرضَ  السَّ  ألن ؛ المعاد تقرير فيه: }  لُُغوبٍ  ِمنْ  َمسَّ
 .واألحرى األولى بطريق الموتى يحيي أن على قادر ، بخلقھن يعي ولم واألرض السموات خلق على قدر من

 اليوم في استراح ثم ، أيام ستة في واألرض السموات هللا خلق:  - هللا لعائن عليھم - اليھود قالت:  قتادة وقال
َنا َوَما{ :  وتأولوه قالوه فيما تكذيبھم هللا فأنزل ، الراحة يوم يسمونه وھم ، السبت يوم وھو ، السابع  ِمنْ  َمسَّ
َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { :  األخرى اآلية في قال كما ، تعب وال نصب وال إعياء من:  أي}  لُُغوبٍ  َمَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ  السَّ

 وكما ،]  33:  األحقاف[ }  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ  َواألْرضَ 
َمَواتِ  لََخْلقُ { :  قال َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ  أَأَْنُتمْ {  وقال]  57:  غافر[ }  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض  السَّ }  َبَناَھا السَّ

 ]. 27:  النازعات[

 َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ {  جميال ھجًرا واھجرھم عليھم اصبر ، المكذبين:  يعني}  َيقُولُونَ  َما َعلَى َفاْصبِرْ { :  وقوله
 وقت في الشمس طلوع قبل ثنتين اإلسراء قبل المفروضة الصالة وكانت ،}  اْلُغُروبِ  لَ َوَقبْ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ 

 حوال أمته وعلى وسلم عليه هللا صلى النبي على واجًبا كان الليل وقيام ، العصر وقت في الغروب وقبل ، الفجر
) 2( منھن ولكن ، لواتص بخمس اإلسراء ليلة كله ذلك هللا نسخ ذلك بعد ثم. وجوبه األمة حق في نسخ ثم

 .الغروب وقبل الشمس طلوع قبل فھما ، والعصر الصبح صالة

 بن جرير عن ،) 3( حازم أبي بن قيس عن ، خالد أبي بن إسماعيل حدثنا ، وكيع حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 ستعرضون إنكم أما: " لفقا البدر ليلة القمر إلى فنظر وسلم عليه هللا صلى النبي عند جلوسا كنا:  قال هللا عبد
 الشمس طلوع قبل صالة على تغلبوا أال استطعتم فإن ، فيه تضامون ال ، القمر ھذا ترون كما فترونه ربكم على
 } اْلُغُروبِ  َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  قرأ ثم" فافعلوا ، غروبھا وقبل

__________ 

 ".لبالق: " م في) 1(

 ".بينھن: " أ في) 2(

 ".حاتم: " أ في) 3(

 ).1( به ، إسماعيل حديث من ، الجماعة وبقية ومسلم البخاري ورواه

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  كقوله ، له فصل:  أي}  َفَسبِّْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  وقوله  اَمَقامً  َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ
 ]. 79:  اإلسراء[ }  َمْحُموًدا

ُجودِ  َوأَْدَبارَ {   .الصالة بعد التسبيح ھو:  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن قال}  السُّ

 ذھب ، هللا رسول يا:  فقالوا المھاجرين فقراء جاء:  قال أنه ھريرة أبي عن الصحيحين في ثبت ما ھذا ويؤيد
 كما ويصومون ، نصلي كما يصلون:  قالوا" ؟ ذاك وما: " فقال. المقيم والنعيم ُعلَىال) 2( بالدرجات الدثور أھل
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 وال ، بعدكم من سبقتم فعلتموه إذا شيًئا أعلمكم أفال: " قال! نعتق وال ويعتقون ، نتصدق وال ويتصدقون ، نصوم
". وثالثين ثالًثا صالة كل دبر وتكبرون وتحمدون تسبحون ؟ فعلتم ما مثل فعل من إال منكم أفضل أحد يكون
 يؤتيه هللا فضل ذلك: " قال. مثله ففعلوا ، فعلنا بما) 3( األموال أھل إخواننا سمع ، هللا رسول يا:  فقالوا:  قال
 ).4" (يشاء من

ُجودِ  َوأَْدَبارَ { :  بقوله المراد أن:  الثاني والقول  ، وعلي عمر عن ذلك روي ، المغرب بعد الركعتان ھما}  السُّ
 والنََّخِعي ، والشعبي ، وعكرمة ، مجاھد يقول وبه ، أمامة وأبي ، ھريرة وأبي ، عباس وابن الحسن ابنهو

 .وغيرھم وقتادة ، والحسن

 علي عن ، َضْمَرة بن عاصم عن ، إسحاق أبي عن ، سفيان عن ، الرحمن وعبد وكيع حدثنا:  أحمد اإلمام قال
. والعصر الفجر إال) 5( ركعتين مكتوبة صالة كل أثر على يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال
 .صالة كل دبر:  الرحمن عبد وقال

 به ، إسحاق أبي عن ، ومطرف:  النسائي زاد). 6( به ، الثوري سفيان حديث من ، والنسائي داود أبو ورواه
)7.( 

 ، أبيه عن ، كريب بن رشدين عن ، لفضي ابن حدثنا ، الھمداني إسحاق بن ھارون حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ثم. الفجر قبل اللتين ، خفيفتين ركعتين فصلى وسلم عليه هللا صلى رسول عند ليلة بت:  قال عباس ابن عن
 إدبار المغرب بعد وركعتين ، النجوم إدبار الفجر صالة قبل ركعتين ، عباس ابن يا: " فقال الصالة إلى خرج

 ".السجود

 ھذا من إال نعرفه ال غريب:  وقال). 8( به ، فضيل بن محمد عن ، الرفاعي ھشام بيأ عن الترمذي ورواه
 .الوجه

__________ 

 السنن في والنسائي) 2551( برقم الترمذي وسنن) 3729( برقم داود أبي وسنن) 633( برقم مسلم وصحيح) 4851( برقم البخاري وصحيح) 4/365( المسند) 1(
 ).117( برقم ماجه بنا وسنن) 11330( برقم الكبرى

 ".باألجور: " أ في) 2(

 ".اإليمان: " أ في) 3(

 ).595( برقم مسلم وصحيح) 6329( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".مكتوبة ركعتين: " م في) 5(

 ).341( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 1275( برقم داود أبي وسنن) 1/124( المسند) 6(

 ).346( قمبر الكبرى السنن في النسائي) 7(

 ).3275( برقم الترمذي سنن) 8(

ْيَحةَ  َيْسَمُعونَ  َيْومَ ) 41( َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  اْلُمَنادِ  ُيَنادِ  َيْومَ  َواْسَتِمعْ  ا) 42( اْلُخُروجِ  َيْومُ  َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  الصَّ  ُنْحيِي َنْحنُ  إِنَّ
 َيقُولُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َنْحنُ ) 44( َيِسيرٌ  َعلَْيَنا َحْشرٌ  َذلِكَ  ِسَراًعا َعْنُھمْ  ْرضُ اأْلَ  َتَشقَّقُ  َيْومَ ) 43( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيَنا َوُنِميتُ 
 ) 45( َوِعيدِ  َيَخافُ  َمنْ  ِباْلقُْرآَنِ  َفَذكِّرْ  بَِجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما

 ثالث وسلم عليه هللا صلى النبي مع الليلة تلك وصلى ميمونة خالته بيت في بات وأنه ، عباس ابن وحديث
 ھذا من إال تعرف ال) 2] (و[ فغريبة الزيادة ھذه فأما ، وغيرھما) 1( الصحيحين في ثابت ، ركعة عشرة
 .أعلم وهللا ، عليه موقوفا عباس ابن كالم من ولعله ، ضعيف ُكَرْيب بن وِرْشِدين الوجه،
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ْيَحةَ  َيْسَمُعونَ  َيْومَ ) 41( بٍ َقِري َمَكانٍ  ِمنْ  اْلُمَنادِ  ُيَناِدي َيْومَ  َواْسَتِمعْ {  ا) 42( اْلُخُروجِ  َيْومُ  َذلِكَ  ِباْلَحقِّ  الصَّ  َنْحنُ  إِنَّ
 بَِما أَْعلَمُ  َنْحنُ ) 44( َيِسيرٌ  َعلَْيَنا َحْشرٌ  َذلِكَ  ِسَراًعا َعْنُھمْ  األْرضُ  َتَشقَّقُ  َيْومَ ) 43( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيَنا َوُنِميتُ  ُنْحِيي

 }) 45( َوِعيدِ  َيَخافُ  َمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َفَذكِّرْ  ِبَجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  اَومَ  َيقُولُونَ 

 هللا يأمر:  األحبار كعب قال:  قتادة قال}  َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  اْلُمَنادِ  ُيَناِدي َيْومَ {  محمد يا}  َواْسَتِمعْ { :  تعالى يقول
 هللا إن ، المتقطعة واألوصال ، البالية العظام أيتھا:  لمقدسا بيت صخرة على ينادي أن) 4( ملكا) 3] (تعالى[

 .القضاء لفصل تجتمعن أن يأمركن

ْيَحةَ  َيْسَمُعونَ  َيْومَ {   َذلِكَ { . يمترون فيه أكثرھم كان الذي بالحق تأتي التي الصور في النفخة:  يعني}  ِباْلَحقِّ  الصَّ
 .األجداث من:  أي}  اْلُخُروجِ  َيْومُ 

ا{  ) 5( مصير وإليه ، عليه أھون وھو ، يعيده ثم الخلق يبدأ الذي ھو:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيَنا َوُنِميتُ  ُنْحِيي َنْحنُ  إِنَّ
 .فشر شًرا وإن ، فخير خيًرا إن ، بعمله كال فيجازي ، كلھم الخالئق

 أجساد به تنبت السماء من مطًرا ينزل) 6( تعالى هللا أن وذلك: }  ِسَراًعا َعْنُھمْ  األْرضُ  َتَشقَّقُ  َيْومَ { :  وقوله
 الصور، في فينفخ إسرافيل هللا أمر األجساد تكاملت فإذا ، بالماء الثرى في الحب ينبت كما ، قبورھا في الخالئق

 ، واألرض السماء بين تتوھج األرواح خرجت فيه إسرافيل نفخ فإذا ، الصور في ثقب في األرواح أودعت وقد
 إلى روح كل فترجع ، تعمره كانت الذي الجسد إلى روح كل لترجعن ، وجاللي وعزتي:  وجل عز ، هللا فيقول
 ، سراعا الحساب موقف إلى فيقومون ، عنھم األرض) 7( وتنشق اللديغ في السم يدب كما فيه فتدب ، جسدھا
اعِ  إِلَى ُمْھِطِعينَ {  ، وجل عز ، هللا أمر إلى مبادرين  هللا وقال ،]  8:  القمر[ }  َعِسرٌ  َيْومٌ  َھَذا نَ اْلَكافُِرو َيقُولُ  الدَّ
 عن مسلم صحيح وفي ،]  52:  اإلسراء[ }  َقلِيال إاِل لَِبْثُتمْ  إِنْ  َوَتُظنُّونَ  ِبَحْمِدهِ  َفَتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  َيْومَ { :  تعالى
 ).8" (رضاأل عنه تنشق من أول أنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس

__________ 

 ).763( برقم مسلم وصحيح) 1198( برقم البخاري صحيح) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".ملكان: " م في) 4(

 ".تصير: " م في) 5(

 ".وجل عز: " م في) 6(

 ".وتتشقق: " م في) 7(

 .أنس حديث من إليه أھتد ولم عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 2278( برقم صحيحه في مسلم رواه) 8(

 إاِل أَْمُرَنا َوَما{ :  تعالى قال كما ، لدينا يسيرة ، علينا سھلة إعادة تلك:  أي}  َيِسيرٌ  َعلَْيَنا َحْشرٌ  َذلِكَ { :  وقوله
َ  إِنَّ  َواِحَدةٍ  َكَنْفسٍ  إاِل َبْعُثُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما{ :  تعالى وقال ،]  50:  القمر[ }  ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ   َسِميعٌ  هللاَّ
 ]. 28:  لقمان[ } َبِصيرٌ 

 ، ذلك يھيدنك فال التكذيب من المشركون لك يقول بما محيط علمنا نحن:  أي}  َيقُولُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َنْحنُ { :  وقوله
اِجِدينَ  ِمنَ  َوُكنْ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َسبِّحْ فَ  َيقُولُونَ  ِبَما َصْدُركَ  َيِضيقُ  أَنَّكَ  َنْعلَمُ  َولََقدْ { ) : 1] (تعالى[ كقوله  َربَّكَ  َواْعُبدْ . السَّ
 ]. 99 - 97:  الحجر[ }  اْلَيقِينُ  َيأْتَِيكَ  َحتَّى

 .به كلفت ما ذلك وليس ، الھدى على ھؤالء تجبر بالذي ولست:  أي}  ِبَجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{ :  وقوله

 .عليھم تتجبر ال:  أي}  ِبَجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{ :  حاكوالض ، وقتادة ، مجاھد وقال
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}  ِبَجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{ :  قال وإنما ، عليھم جباًرا تكن وال:  لقال قالوه ما أراد ولو ، أولى األول والقول
 .مبلغ أنت إنما اإليمان على بمجبرھم أنت وما:  بمعنى

 ).3( أجبره بمعنى ،) 2( كذا على فالنا فالن جبر:  تقول عربال سمعت:  الفراء قال

 هللا يخاف من يتذكر) 4( فإنما ، ربك رسالة أنت بلغ:  أي}  َوِعيدِ  َيَخافُ  َمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َفَذكِّرْ { :  تعالى قال ثم
َما{ ) : 5] (تعالى[ كقوله ، وعده ويرجو ووعيده :  وقوله ،]  40:  الرعد[ }  اْلِحَسابُ  اَوَعلَْينَ  اْلَبالغُ  َعلَْيكَ  َفإِنَّ

َما َفَذكِّرْ { َ  َولَِكنَّ  ُھَداُھمْ  َعلَْيكَ  لَْيسَ {  ،] 22 ، 21:  الغاشية[ }  ِبُمَسْيِطرٍ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ  ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ
َ  َولَِكنَّ  أَْحَبْبتَ  َمنْ  َتْھِدي ال إِنَّكَ {  ،]  272:  البقرة[ }  َيَشاءُ   قال ولھذا ،]  56:  القصص[ }  َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ
 يخاف ممن اجعلنا ، اللھم:  يقول قتادة كان}  َوِعيدِ  َيَخافُ  َمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َفَذكِّرْ  ِبَجبَّارٍ  َعلَْيِھمْ  أَْنتَ  َوَما{ :  ھاھنا
 .رحيم يا ، بار يا ، موعودك ويرجو ، وعيدك

 الوكيل ونعم هللا وحسبنا ، وحده  والحمد ،) ق(ةسور تفسير آخر

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".كذا فالن على فالن جبر: " م في) 2(

 ).26/115( الطبري تفسير انظر) 3(

 ".فأما: " م في) 4(

 .م من زيادة) 5(
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اِرَياتِ  َماتِ ) 3( ًراُيسْ  َفاْلَجاِرَياتِ ) 2( ِوْقًرا َفاْلَحاِماَلتِ ) 1( َذْرًوا َوالذَّ َما) 4( أَْمًرا َفاْلُمَقسِّ ) 5( لََصاِدقٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ
ينَ  َوإِنَّ   ) 6( لََواقِعٌ  الدِّ

 الذاريات سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

اِرَياتِ {  مَ ) 3( ُيْسًرا َفاْلَجاِرَياتِ ) 2( ِوْقًرا َفاْلَحاِمالتِ ) 1( َذْرًوا َوالذَّ َما) 4( أَْمًرا اتِ َفاْلُمَقسِّ  لََصاِدقٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ
ينَ  َوإِنَّ ) 5( َماءِ  }) 6( لََواقِعٌ  الدِّ ُكمْ ) 7( اْلُحُبكِ  َذاتِ  َوالسَّ  قُتِلَ ) 9( أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ ) 8( ُمْخَتلِفٍ  َقْولٍ  لَفِي إِنَّ

اُصونَ  ينِ  َيْومُ  أَيَّانَ  ْسأَلُونَ يَ ) 11( َساُھونَ  َغْمَرةٍ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ ) 10( اْلَخرَّ  ُيْفَتُنونَ  النَّارِ  َعلَى ُھمْ  َيْومَ ) 12( الدِّ
 ) 14( َتْسَتْعِجلُونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا فِْتَنَتُكمْ  ُذوقُوا) 13(

َماءِ {  اُصونَ  قُتِلَ ) 9( أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ ) 8( ُمْخَتلِفٍ  َقْولٍ  لَفِي إِنَُّكمْ ) 7( اْلُحُبكِ  َذاتِ  َوالسَّ  ُھمْ  الَِّذينَ ) 10( اْلَخرَّ
ينِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُونَ ) 11( َساُھونَ  َغْمَرةٍ  فِي  الَِّذي َھَذا فِْتَنَتُكمْ  ُذوقُوا) 13( ُيْفَتُنونَ  النَّارِ  َعلَى ُھمْ  َيْومَ ) 12( الدِّ

 }) 14( َتْسَتْعِجلُونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ 

 أبي بن القاسم عن ، أيًضا وشعبة عليا سمع أنه َعْرَعَرة بن خالد عن ، ِسَماك عن ، الحجاج بن) 1( شعبة قال
ة َفْيل أبي عن ، بزَّ  صعد أنه:  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن ، وجه غير من أيًضا وثبت. علًيا سمع ، الطُّ
 إليه فقام. بذلك أنبأتكم إال ، هللا رسول عن سنة عن وال ، هللا كتاب في آية عن تسألوني ال:  فقال الكوفة منبر
اِرَياتِ { :  تعالى قوله معنى ما ، المؤمنين أمير يا:  فقال الكواء ابن ) : 2] (قال[ الريح:  قال ؟}  َذْرًوا َوالذَّ

َماتِ  {) : 4] (قال. [السفن:  قال ؟}  ُيْسًرا َفاْلَجاِرَياتِ { ) : 3] (قال. [السحاب:  قال ؟}  ِوْقًرا َفاْلَحاِمالتِ {  َفاْلُمَقسِّ
 ).5( المالئكة:  قال ؟}  أَْمًرا

 سالم بن سعيد حدثنا ، ھانئ بن إبراھيم حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ فقال ، مرفوع حديث ذلك في روي وقد
 إلى التميمي َصِبيغ جاء:  قال المسيب بن سعيد عن ، سعيد بن يحيى عن ، َسْبَرة أبي بن بكر أبو حدثنا ، العطار
اِرَياتِ {  عن أخبرني ، المؤمنين أمير يا:  فقال الخطاب بن عمر  أنى ولوال ، الرياح ھي:  فقال ؟}  َذْرًوا الذَّ

َماتِ {  عن فأخبرني:  قال. قلته ما يقوله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  ، المالئكة ھي:  قال}  أَْمًرا اْلُمَقسِّ
 ھي:  قال}  ُيْسًرا اْلَجاِرَياتِ {  عن فأخبرني:  قال. قلته ما يقوله وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول سمعت أني ولوال
 في وجعل ، مائة فضرب به أمر ثم. قلته ما يقوله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني ولوال ، السفن
:  األشعري سىمو أبي إلى وكتب ، َقَتب على وحمله ، أخرى مائة ضربه) 7] (و به دعا) [6( برأ فلما بيت،
 يجد كان مما نفسه في يجد ما الغليظة باأليمان فحلف موسى أبا أتى حتى كذلك يزل فلم. مجالسته من الناس امنع
 .الناس مجالسة وبين بينه فخل ، صدق إال إخاله ما:  عمر فكتب ، عمر إلى ذلك في فكتب. شيئا

__________ 

 ".سعيد: " أ في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .م من زيادة) 4(

 .به شعبة عن جعفر بن محمد عن المثنى بن محمد عن) 26/115( تفسيره في الطبري رواه) 5(

 ".برد: " م في) 6(

 .أ ، م من زيادة) 7(
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 ).1( الحديث أصحاب من ليس سالم بن وسعيد ، لين سبرة أبي بن بكر فأبو:  البزار بكر أبو قال

 مشھورة عسل بن َصِبيغ قصة فإن ، عمر على موقوف أنه فيه ما وأقرب ، رفعه ضعيف الحديث فھذا:  قلت
 .أعلم وهللا ، وعنادا تعنتا يسأل فيما أمره من له ظھر ألنه ضربه وإنما ،) 2( عمر مع

 ، عمر وابن ، عباس ابن فسرھا وھكذا). 3( مطولة صبيغ ترجمة في القصة ھذه عساكر ابن الحافظ ذكر وقد
 غير حاتم أبي وابن جرير ابن يحك ولم. واحد وغير ، والسدي ، وقتادة ، والحسن ، جبير نب وسعيد ، ومجاھد

 .ذلك

 كما ، الماء تحمل ألنھا ؛ تقدم كما السحاب:  وقًرا وبالحامالت تقدم كما الريح:  بالذاريات المراد إن:  قيل وقد
 :  نفيل بن عمرو بن زيد قال

 )4( ُزالال َعْذبا َتْحِملُ  المْزنُ  لَهُ .. .أْسلََمتْ  لَمنْ  َنْفسي َوأْسلَْمتُ 

. سھال جريا الماء في ميسرة تجري ، السفن أنھا:  - تقدم كما -  الجمھور عن فالمشھور ، يسًرا الجاريات فأما
 ھو ما إلى ، األعلى إلى األدنى من ترقيا ذلك ليكون ، أفالكھا في) 5( يسرا تجري النجوم ھي:  بعضھم وقال
 هللا بأوامر تنزل ، ذلك فوق المالئكة أمرا والمقسمات ، ذلك فوق والنجوم ، السحاب فوقھا لرياحفا ، منه أعلى

َما{ :  قال ولھذا ؛ المعاد وقوع على جل عز هللا من قسم وھذا. والكونية الشرعية :  أي}  لََصاِدقٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ
ينَ  َوإِنَّ {  ، صدق لخبر  .محالة ال لكائن:  أي } لواقع{  الحساب:  وھو ،}  الدِّ

َماءِ { :  قال ثم  ، مجاھد قال وكذا. واالستواء والحسن والجمال البھاء ذات:  عباس ابن قال}  اْلُحُبكِ  َذاتِ  َوالسَّ
 بن والربيع ، العوفي وعطية ، وقتادة ، والسدي ، صالح وأبو ،) 6( مالك وأبو ، ُجَبْير بن وسعيد ، وعكرمة

 .وغيرھم ، أنس

 فينسج ، الريح ضربته إذا والزرع والرمل الماء تجعد مثل:  وغيرھما ، عمرو بن والِمْنَھال ، اكالضح وقال
 .الحبك فذلك ،) 7] (طرائق[ طرائق بعضا بعضه

 من رجل عن ، قالبة أبي عن ، أيوب حدثنا ، ُعلَيَّة ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني:  جرير ابن قال
 الكذاب ورائكم من إن: " قال أنه ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب
 ).8( الجعودة:  بالحبك يعني" ُحُبك ُحُبك ورائه من رأسه وإن ، المضل

 .الصفافة ذات: }  اْلُحُبكِ  َذاتِ { :  خصيف وقال. الشدة: }  اْلُحُبكِ  َذاتِ { :  صالح أبي وعن

__________ 

 ".متروك وھو ، سبرة أبي بن بكر أبو فيه) : "7/112( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "2259( برقم البزار مسند) 1(

 ".عمر التميمي مع: " م في) 2(

 ".المخطوط القسم) "8/230( دمشق تاريخ) 3(

 ).1/231( ھشام ابن سيرة في البيت) 4(

 ".سيرا: " أ في) 5(

 ".مالك وابن: " م في) 6(

 .أ ، م من زيادة) 7(

 .به علية بن إسماعيل طريق من) 5/410( مسنده في أحمد ورواه) 26/118( الطبري تفسير) 8(

 .بالنجوم حبكت: }  اْلُحُبكِ  َذاتِ { :  البصري الحسن أبي بن الحسن وقال
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:  عمرو نب هللا عبد عن ، البكالي عمرو عن ، طلحة أبي بن َمْعدان عن ، الَجْعد أبي بن سالم عن:  قتادة وقال
َماءِ {  .السابعة السماء:  يعني: }  اْلُحُبكِ  َذاتِ  َوالسَّ

 الفلك في الھيئة علماء من كثير عند وھي ، الثابتة الكواكب فيھا التي السماء بذلك أراد - أعلم وهللا - وكأنه
 قال كما ، بھاءوال الحسن وھو ، واحد شيء إلى ترجع األقوال ھذه وكل. أعلم وهللا ، السابع فوق الذي الثامن
 أنيقة ، األرجاء متسعة ، البناء شديدة ، صفيقة شفافة مرتفعة حسنھا من فإنھا ،) 1( عنھما هللا رضي عباس ابن

 .الزاھرات والكواكب والقمر بالشمس موشحة ، والسيارات الثوابت بالنجوم مكللة ، البھاء

ُكمْ { :  وقوله  ال ، مضطرب مختلف قول لفي للرسل المكذبون المشركون أيھا إنكم:  أي}  ُمْخَتلِفٍ  َقْولٍ  لَفِي إِنَّ
 .يجتمع وال يلتئم

 .به ومكذب بالقرآن مصدق بين ما) 2] (يعني[ ، مختلف قول لفي إنكم:  قتادة وقال

 بسببه ويضل له ينقاد إنما باطل قول ألنه ؛ نفسه في ضال ھو من على يروج إنما:  أي}  أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ { 
ُكمْ { :  تعالى قال كما ، له فھم ال ، َغْمر ضال مأفوك ھو من عنه ويؤفك  إاِل ِبَفاِتِنينَ  َعلَْيهِ  أَْنُتمْ  َما َتْعُبُدونَ  َوَما َفإِنَّ

 ]. 163 -  161:  الصافات[ }  اْلَجِحيمِ  َصالِ  ُھوَ  َمنْ 

}  أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ { :  مجاھد وقال. ضل من عنه يضل: }  أُفِكَ  َمنْ  َعْنهُ  ُيْؤَفكُ { :  والسدي ، عباس ابن قال
 .به كذب من القرآن ھذا عن يصرف:  البصري الحسن وقال. أفن من عنه يؤفن

اُصونَ  قُِتلَ { :  وقوله }  أَْكَفَرهُ  َما اإلْنَسانُ  قُِتلَ { :  عبس في التي مثل وھي:  قال. الكذابون:  مجاھد قال}  اْلَخرَّ
 .يوقنون وال نبعث ال يقولون الذين راصونوالخ ،]  17:  عبس[

اُصونَ  قُتِلَ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  .المرتابون لعن:  أي}  اْلَخرَّ

 الغرة أھل الخراصون:  قتادة وقال. المرتابون ھلك:  خطبه في يقول ، عنه هللا رضي ، معاذ كان وھكذا
 .والظنون

 .الھون غافلون والشك الكفر في:  واحد وغير عباس ابن قال: }  َساُھونَ  ْمَرةٍ غَ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ { :  وقوله

ينِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُونَ {   النَّارِ  َعلَى ُھمْ  َيْومَ { :  تعالى هللا قال. واستبعادا وشكا وعنادا تكذيبا ھذا يقولون وإنما: }  الدِّ
 .} ُيْفَتُنونَ 

 الذھب يفتن كما) : 3] (مجاھد قال[ يعذبون: }  يفتنون{ :  واحد وغير ، والحسن ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 .النار على

__________ 

 ".عنه: " أ ، م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

قِينَ  إِنَّ   اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِياًل  َكاُنوا) 16( ُمْحِسِنينَ  لِكَ ذَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَُّھمْ  َربُُّھمْ  آََتاُھمْ  َما آَِخِذينَ ) 15( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ
اِئلِ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  َوفِي) 18( َيْسَتْغفُِرونَ  ُھمْ  َوِباأْلَْسَحارِ ) 17( َيْھَجُعونَ  َما  آََياتٌ  اأْلَْرِض  َوفِي) 19( َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ

َماءِ  َوفِي) 21( نَ ُتْبِصُرو أََفاَل  أَْنفُِسُكمْ  َوفِي) 20( لِْلُموقِِنينَ  َماءِ  َفَوَربِّ ) 22( ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُكمْ  السَّ  َواأْلَْرِض  السَّ
ُكمْ  َما ِمْثلَ  لََحقٌّ  إِنَّهُ   ) 23( َتْنِطقُونَ  أَنَّ
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:  يفتنون{ :  الثوري وسفيان ، أسلم بن وزيد ، النََّخِعي وإبراھيم ، وعكرمة ، أيضا كمجاھد آخرون جماعة وقال
 .يحرقون

 لھم يقال:  أي: }  َتْسَتْعِجلُونَ  بِهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا{ . عذابكم:  غيره وقال. حريقكم:  مجاھد قال: }  فِْتَنَتُكمْ  ُذوقُوا{ 
 .وتصغيًرا وتحقيًرا وتوبيًخا تقريًعا ذلك

قِينَ  إِنَّ {  ُھمْ  آَتاُھمْ  َما آِخِذينَ ) 15( َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا) 16( ُمْحِسِنينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا نَُّھمْ إِ  َربُّ
اِئلِ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  َوفِي) 18( َيْسَتْغفُِرونَ  ُھمْ  َوِباألْسَحارِ ) 17( َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ   األْرِض  َوفِي) 19( َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ
َماءِ  َوفِي) 21( ُتْبِصُرونَ  أََفال مْ أَْنفُِسكُ  َوفِي) 20( لِْلُموقِِنينَ  آَياتٌ  َماءِ  َفَوَربِّ ) 22( ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُكمْ  السَّ  السَّ

 }) 23( َتْنِطقُونَ  أَنَُّكمْ  َما ِمْثلَ  لََحقٌّ  إِنَّهُ  َواألْرِض 

 ولئكأ ما بخالف ، وعيون جنات في يكونون معادھم يوم إنھم:  وجل عز ،  المتقين عن مخبرا تعالى يقول
 .واألغالل والحريق ، والنكال العذاب من فيه األشقياء

ُھمْ { . الفرائض من) 1( هللا آتاھم بما عاملين أي:  جرير ابن قال: }  َربُُّھمْ  آَتاُھمْ  َما آِخِذينَ { :  وقوله  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ
 ابن عن روى ثم. أيضا األعمال يف محسنين كانوا. الفرائض عليھم) 2( يفرض أن قبل:  أي}  ُمْحِسِنينَ  َذلِكَ 
 َما آِخِذينَ { :  قوله في عباس ابن عن ، البطين مسلم عن ، عمر أبي عن ، سفيان عن ، مْھَران حدثنا ، حميد
ُھمْ  آَتاُھمْ  ُھمْ {  ، الفرائض من:  قال}  َربُّ  اإلسناد وھذا. يعملون الفرائض قبل: }  ُمْحِسِنينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ
 عن ، سفيان عن ، ھشام بن معاوية عن ، شيبة أبي بن عثمان رواه وقد. عباس ابن عن) 3( يصح وال يف،ضع
 ابن به فسر والذي. فذكره ، عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، البطين) 4( مسلم عن ، البزار عمر أبي

 في كونھم حال في فالمتقون: }  ُعُيونٍ وَ  َجنَّاتٍ  فِي{ :  قوله من حال}  آَِخِذينَ { :  قوله ألن ؛ نظر فيه جرير
 .والغبطة والسرور النعيم من:  أي ،) 5( ربھم آتاھم ما آخذون والعيون الجنات

ُھمْ { ) : 6( وقوله  أَْسلَْفُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{ :  كقوله ،}  محسنين{  الدنيا الدار في:  أي}  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ
 َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  فقال العمل في إحسانھم َبيَّن تعالى إنه ثم]  24:  الحاقة[ }  اْلَخالَِيةِ  يَّامِ األ فِي

 :  قولين على ذلك في المفسرون اختلف ،} َيْھَجُعونَ 

__________ 

 ".ربھم: " م في) 1(

 ".تفرض: " م في) 2(

 ".يصح ال: " م في) 3(

 ".مسلم بيأ عن: " م في) 4(

 ".هللا: " م في) 5(

 ".وقولھم: " م في) 6(

 إال ليلة عليھم تمضي تكن لم:  عباس ابن قال. يھجعونه ال الليل من قليال كانوا:  تقديره ، نافية" ما" أن:  أحدھما
 وجل، عز ،  فيھا يصلون ال عليھم تأتي ليلة قلَّ :  هللا عبد بن مطرف عن ، قتادة وقال. شيئا ولو منھا يأخذون

. قتادة قال وكذا. يتھجدون ال الصباح) 1( حتى ليلة يرقدون ما قلَّ :  مجاھد وقال. أوسطھا من وإما أولھا من إما
 ينامون ال كانوا ، الباقر جعفر أبو وقال. والعشاء المغرب بين يصلون كانوا:  العالية وأبو ، مالك بن أنس وقال
 .العتمة يصلوا حتى

 وقال. جرير ابن واختاره. ونومھم ھجوعھم الليل من قليال كانوا:  تقديره ، مصدرية" ما" أن:  الثاني والقول
 ، أقله إال الليل من ينامون فال ، الليل قيام كابدوا: }  َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  البصري الحسن
 ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  قيس بن األحنف قال:  تادةق وقال. بسحر االستغفار كان حتى ، السحر إلى فمدوا ونشطوا
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 كان:  البصري الحسن وقال. اآلية ھذه أھل من لست:  يقول ثم قليال إال ينامون ال كانوا: }  َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ 
 نبلغ ال قوم إذا ، بعيدا بوًنا باينونا قد قوم فإذا ، الجنة أھل عمل على عملي عرضت:  يقول قيس بن األحنف
 يكذبون فيھم خير ال قوم فإذا النار أھل عمل على عملي وعرضت. يھجعون ما الليل من قليال كانوا ، أعمالھم

 صالحا عمال خلطوا قوًما منزلة خيرنا من فوجدت ، الموت بعد بالبعث يكذبون ، هللا وبرسل هللا بكتاب) 2(
 .سيئا وآخر

 هللا ذكر ، فينا أجدھا ال صفة ، أسامة أبا يا:  ألبي تميم بني من رجل قال:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 لمن طوبى:  أبي له فقال. نقوم ما الليل من قليال وهللا ونحن ،}  َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  فقال قوما
 .استيقظ إذا هللا واتقى ، نعس إذا رقد

. انجفل فيمن فكنت ، إليه الناس انجفل ، المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا سولر قدم لما:  سالم بن هللا عبد وقال
 أطعموا ، الناس أيھا يا: " يقول سمعته ما أول فكان ، كذاب َرُجل بوجه ليس وجھه أن عرفت وجھه رأيت فلما

 ).3" (بسالم نةالج تدخلوا ، نيام والناس بالليل وَصلُّوا ، السالم وأفشوا ، األرحام وِصلُوا ، الطعام

 الرحمن عبد أبي عن ، هللا عبد بن حيي حدثني ، لَِھيعة ابن حدثنا ، موسى بن حسن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من ظاھرھا يرى غرفا الجنة في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمرو بن هللا عبد عن ، الُحُبلى
 ، الكالم أالن لمن: " قال ؟ هللا رسول يا ھي لمن:  األشعري موسى أبو فقال". ظاھرھا من وباطنھا ، باطنھا
 ).4" (نيام والناس ، قائما  وبات ، الطعام وأطعم

 من كثيرا كانوا:  يقوالن والحسن الزھري) 5( كان: }  َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  قوله في َمْعَمر وقال
 .يصلون ما الليل

__________ 

 ".إلى: " م في) 1(

 ".فيكذبون: " م في) 2(

 ).1334( برقم السنن في ماجه وابن) 2485( برقم السنن في والترمذي) 5/451( المسند في أحمد رواه) 3(

 قد ألنه لھيعة ابن لحديث لھيثميا الحافظ تحسين ولعل" ثقات رجاله وبقية ، حسن وحديثه لھيعة ابن فيه) : "05/16 المجمع في الھيثمي وقال) 2/173( المسند) 4(
 ".المفقود الجزء) "103( برقم الكبير المعجم في الطبراني أخرجه -  صحيحة لھيعة ابن عن روايته - وھب بن هللا عبد تابعه:  توبع

 ".قال: " م في) 5(

 .ينامون ما:  } َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيال َكاُنوا{ :  النََّخِعي وإبراھيم ، عباس ابن وقال

ُھمْ { :  الضحاك وقال  ُھمْ  َوِباألْسَحارِ  َيْھَجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ { :  فقال ابتدأ ثم}  َقلِيال َكاُنوا ُمْحِسِنينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ
 .} َيْسَتْغفُِرونَ 

 الليل، قاموا:  آخرون وقال. يصلون:  دواح وغير ، مجاھد قال. } َيْسَتْغفُِرونَ  ُھمْ  َوِباألْسَحارِ { :  وجل عز وقوله
 كان فإن ،]  17:  عمران آل[ }  ِباألْسَحارِ  َواْلُمْسَتْغفِِرينَ { :  تعالى قال كما. األسحار إلى االستغفار وأخروا

 صلى هللا رسول عن ، الصحابة من جماعة عن وغيرھا الصحاح في ثبت وقد. أحسن فھو صالة في االستغفار
 تائب من ھل:  فيقول ، األخير الليل ثلث يبقى حين الدنيا سماء إلى ليلة كل ينزل هللا إن: " قال أنه وسلم عليه هللا

 ).1" (الفجر يطلع حتى ؟ سؤله فيعطى سائل من ھل ؟ له فأغفر مستغفر من ھل ؟ عليه فأتوب

 يوسف[ }  َربِّي لَُكمْ  أَْسَتْغفِرُ  َسْوفَ { :  لبنيه قال أنه:  يعقوب عن إخبارا تعالى قوله في المفسرين من كثير وقال
 .السحر وقت إلى أخرھم:  قالوا]  98
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اِئلِ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  َوفِي{ :  وقوله  ، والصلة والبر بالزكاة) 2( بوصفھم ثنى بالصالة وصفھم لما: }  َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ
اِئلِ {  وهأفرز قد مقسوم جزء:  أي) 3(}  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  َوفِي{ :  فقال  ، فمعروف السائل أما ،}  َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ
 :  أحمد اإلمام قال كما ، حق وله ، بالسؤال يبتدئ الذي وھو

 بنت فاطمة عن ، يحيى أبي بن يعلى عن ، محمد بن مصعب عن ، سفيان حدثنا قاال الرحمن وعبد َوِكيع حدثنا
 على جاء وإن حق للسائل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال علي بن الحسين أبيھا عن ، الحسين
 ".فرس

 وروي). 5( طالب أبي بن علي عن آخر وجه من أسنده ثم) 4( به ، الثوري سفيان حديث من داود أبو ورواه
 ).6( مرفوعا زياد بن الِھْرماس حديث من

 له سھم ال:  يعني. سھم اإلسالم يف له ليس الذي المحارف ھو:  ومجاھد ، عباس ابن فقال ،}  المحروم{  وأما
 .منھا يتقوت حرفة وال ، له كسب وال ، المال بيت في

 له يكون ال الذي ھو:  الضحاك وقال. مكسبه له يتيسر يكاد ال الذي المحاَرف ھو:  عائشة المؤمنين أم وقالت
 .ذلك له هللا قضى ، ذھب إال مال

__________ 

 .)758( برقم صحيحه في مسلم رواه) 1(

 ".وصفھم: " أ ، م في) 2(

 ).والمحروم للسائل حق: ( أ ، م في) 3(

 ).1665( برقم داود أبي وسنن) 1/201( المسند) 4(

 ).1666( برقم داود أبي سنن) 5(

 فايد بن عثمان وفيه به امرفوع الھرماس عن عمار بن عكرمة عن فايد بن عثمان عن الدمشقي سليمان طريق من) 22/203( الكبير المعجم في الطبراني رواه) 6(
 .ضعيف وھو

 .المحروم ھذا:  الصحابة من رجل فقال ، رجل بمال فذھب باليمامة سيل جاء:  قاِلَبة أبو وقال

 رباح أبي بن وعطاء -  عمر ابن مولى -  ونافع ، النخعي وإبراھيم ، المسيَّب بن وسعيد ، أيضا عباس ابن وقال
 .المحارف: }  المحروم{ 

 هللا صلى هللا رسول قال وقد الزھري قال ، شيئا الناس يسأل ال الذي: }  اْلَمْحُروم{ :  والزھري ، قتادة وقال
اف المسكين ليس: " وسلم عليه  ال الذي المسكين ولكن ، والتمرتان والتمرة ، واللقمتان اللقمة ترده الذي بالطوَّ
 ".عليه فيتصدق له ُيفطن وال ، يغنيه غنى يجد

 ).1( آخر وجه من صحيحيھما في الشيخان أسنده قد الحديث وھذا

م وقد يجيء الذي ھو:  جبير بن سعيد وقال  .له فيرضخ ، المغنم قُسِّ

 كلب فجاء مكة طريق في العزيز عبد بن عمر مع كنا:  قال أصحابنا بعض حدثني:  إسحاق بن محمد وقال
 .ومالمحر إنه:  يقولون:  وقال ، إليه بھا فرمى شاة كتف عمر فانتزع

 .المحروم ما أعلم أن أعياني:  الشعبي وقال

 يقدر ال كان سواء ، ماله ذھب قد ، كان سبب بأي له مال ال الذي) 2] (ھو: [ المحروم أن جرير ابن واختار
 .نحوھا أو بآفة) 3( نحوه أو ماله ھلك قد أو ، الكسب على
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 سرية بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ محمد بن الحسن عن ، مسلم بن قيس عن ، الثوري وقال
اِئلِ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  َوفِي{ :  اآلية ھذه فنزلت الغنيمة يشھدوا لم قوم فجاء فغنموا،  ).4(}  َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ

 .بعدھا لما شاملة مكية ھي بل ، كذلك وليس ، مدنية ھذه أن يقتضي وھذا

 قد مما ، الباھرة وقدرته خالقھا عظمة على الدالة اآليات من فيھا:  أي}  نَ لِْلُموقِِني آَياتٌ  األْرِض  َوفِي{ :  وقوله
 الناس ألسنة واختالف ، والبحار واألنھار والقفار ، والجبال والمھاد ، والحيوانات النبات صنوف من فيھا ذرأ

 ، والحركات ھوموالف العقول في التفاوت من بينھم وما ، والقوى اإلرادات من عليه جبلوا وما ، وألوانھم
 ھو الذي المحل في) 5( أعضائھم من عضو كل وضع في الحكم من تركيبھم في وما ، والشقاوة والسعادة
 إنما أنه عرف نفسه خلق في تفكر من:  قتادة قال: }  ُتْبِصُرونَ  أََفال أَْنفُِسُكمْ  َوفِي{ :  قال ولھذا ؛ فيه إليه محتاج
 .للعبادة مفاصله ولينت خلق

َماءِ  َوفِي{ :  قال ثم   ، عباس ابن قاله. الجنة:  يعني}  ُتوَعُدونَ  َوَما{  ، المطر:  يعني}  ِرْزقُُكمْ  السَّ

__________ 

 .مرفوعا ھريرة أبي عن يسار بن عطاء عن هللا عبد بن شريك طريق من) 1039( برقم مسلم وصحيح) 4539( برقم البخاري صحيح) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".ثمرة أو: " م في) 3(

 ).26/125( تفسيره في الطبري رواه) 4(

 ".أجسادھم: " أ ، م في) 5(

 َفَراغَ ) 25( ُمْنَكُرونَ  َقْومٌ  َساَلمٌ  َقالَ  َساَلًما َفَقالُوا َعلَْيهِ  َدَخلُوا إِذْ ) 24( اْلُمْكَرِمينَ  إِْبَراِھيمَ  َضْيفِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ 
َبهُ ) 26( نٍ َسِمي بِِعْجلٍ  َفَجاءَ  أَْھلِهِ  إِلَى  َوَبشَُّروهُ َتَخفْ  اَل  َقالُوا ِخيَفةً  ِمْنُھمْ  َفأَْوَجسَ ) 27( َتأُْكلُونَ  أاََل  َقالَ  إِلَْيِھمْ  َفَقرَّ

ةٍ  فِي اْمَرأَُتهُ  َفأَْقَبلَتِ ) 28( َعلِيمٍ  ِبُغاَلمٍ   ُھوَ  إِنَّهُ  بُّكِ رَ  َقالَ  َكَذلِكِ  َقالُوا) 29( َعقِيمٌ  َعُجوزٌ  َوَقالَتْ  َوْجَھَھا َفَصكَّتْ  َصرَّ
 ) 30( اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ 

 .واحد وغير ومجاھد

َماءِ  َوفِي{ :  اآلية ھذه األحدب واصل قرأ:  الثوري سفيان وقال ) 1( إني أال:  فقال}  ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُكمْ  السَّ
 أن فلما ، شيئا يصيب ال ثالثا) 2] (فيھا[ فمكث خربة فدخل ؟ األرض في أطلبه وأنا ، السماء في رزقي أرى
 فلم ، دوخلتين فصارتا معه فدخل ، منه نية أحسن أخ له وكان ، رطب من ِبَدْوَخلَة ھو إذا الثالث اليوم في كان
 ).3( بينھما الموت فرق حتى دأبھما ذلك يزل

َماءِ  َفَوَربِّ { :  وقوله  من به وعدھم ما أن الكريمة بنفسه تعالى يقسم}  َتْنِطقُونَ  أَنَُّكمْ  َما ِمْثلَ  لََحقٌّ  إِنَّهُ  َواألْرِض  السَّ
 نطقكم في تشكوا ال كما فيه تشكوا فال ، فيه مرية ال حق وھو ، محالة ال كائن ، والجزاء والبعث القيامة أمر
 .ھاھنا أنك كما لحق ھذا إن:  لصاحبه يقول بالشيء حدث إذا ، عنه هللا رضي ، معاذ وكان. تنطقون حين

 عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغني:  قال البصري الحسن عن ، َعْوف عن ، َعِديّ  أبي ابن عن ، مسدد قال
 ".يصدقوا لم ثم ربھم لھم أقسم أقواًما هللا قاتل: " قال وسلم

 ).4( مرسال فذكره ، الحسن عن ، عوف عن ، عدي أبي ابن عن ، ُبْنَدار عن ، جرير ابن ورواه

 َفَراغَ ) 25( ُمْنَكُرونَ  َقْومٌ  َسالمٌ  َقالَ  َسالًما َفَقالُوا َعلَْيهِ  َدَخلُوا إِذْ ) 24( اْلُمْكَرِمينَ  إِْبَراِھيمَ  َضْيفِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { 
َبهُ ) 26( َسِمينٍ  بِِعْجلٍ  َفَجاءَ  أَْھلِهِ  إِلَى  َوَبشَُّروهُ َتَخفْ  ال َقالُوا ِخيَفةً  ِمْنُھمْ  َفأَْوَجسَ ) 27( َتأُْكلُونَ  أاَل َقالَ  إِلَْيِھمْ  َفَقرَّ
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ةٍ  فِي اْمَرأَُتهُ  َفأَْقَبلَتِ ) 28( َعلِيمٍ  ِبُغالمٍ   ُھوَ  إِنَّهُ  َربُّكِ  َقالَ  َكَذلِكَ  َقالُوا) 29( َعقِيمٌ  َعُجوزٌ  َوَقالَتْ  َوْجَھَھا َفَصكَّتْ  َصرَّ
 }) 30( اْلَعلِيمُ  اْلَحِكيمُ 

 إِْبَراِھيمَ  َضْيفِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { :  وقوله. أيضا) 5" (الحجر" و" ھود" سورة في تقدمت قد القصة ھذه
 الضيافة وجوب إلى العلماء من وطائفة أحمد اإلمام ذھب وقد. الكرامة لھم أرصد الذين:  أي}  اْلُمْكَرِمينَ 
 .التنزيل ظاھر ھو كما بذلك السنة وردت وقد للنزيل،

:  تعالى قال ولھذا ؛ التسليم من أفضل فرده ، النصب من أثبتو أقوى الرفع: }  َسالمٌ  َقالَ  َسالًما َقالُوا{ :  وقوله
يُتمْ  َوإَِذا{  وَھا أَوْ  ِمْنَھا ِبأَْحَسنَ  َفَحيُّوا ِبَتِحيَّةٍ  ُحيِّ  .األفضل اختار فالخليل ،]  86:  النساء[ }  ُردُّ

 شبان صور في عليه قدموا وميكائيل وإسرافيل جبريل:  وھم المالئكة أن وذلك: }  ُمْنَكُرونَ  َقْومٌ { :  وقوله
 .} ُمْنَكُرونَ  َقْومٌ { :  قال ولھذا ؛ عظيمة مھابة عليھم حسان

__________ 

 ".رزقي أرى ال: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".الموت بينھما: " م في) 3(

 ).26/127( الطبري تفسير) 4(

 .56 -  51:  اآليات عند الحجر سورة في وكذلك 73 -  69:  اآليات عند ھود سورة في ذلك تفسير تقدم) 5(

 اآلية وفي. ماله خيار من:  أي}  َسِمينٍ  ِبِعْجلٍ  َفَجاءَ {  ، سرعة في خفية انسل:  أي}  أَْھلِهِ  إِلَى َفَراغَ { :  وقوله
َبهُ {  ، الرَّضف على مشوي:  أي]  69:  ھود[ }  َحِنيذٍ  ِبِعْجلٍ  َجاءَ  أَنْ  لَِبثَ  َفَما{ :  األخرى  أدناه:  أي}  ْيِھمْ إِلَ  َفَقرَّ
 .حسن وعرض العبارة في تلطف: }  َتأُْكلُونَ  أاَل َقالَ {  ، منھم

 أوال عليھم يمتن ولم ، بسرعة يشعرون ال حيث من) 1( بطعامه جاء فإنه ؛ الضيافة آداب انتظمت اآلية وھذه
 سمين فتي عجل وھو ، همال من وجد ما بأفضل وأتى ، وخفاء) 2( بسرعة به جاء بل" ؟ بطعام نأتيكم: " فقال

 سامعه على يشق أمرا يأمرھم ولم ، أيديھم بين وضعه بل ، اقتربوا:  وقال ، يضعه لم ، إليھم فقربه ، مشوي
 أن رأيت إن:  اليوم القائل يقول كما ، والتلطف العرض سبيل على}  َتأُْكلُونَ  أاَل{ :  قال بل ، الجزم بصيغة
 ).3( فافعل ، وتتصدق وتحسن تتفضل

ا{ :  قوله) 4( وھو ، األخرى السورة في القصة في تقدم ما على محال ھذا: }  ِخيَفةً  ِمْنُھمْ  َفأَْوَجسَ { :  وقوله  َفلَمَّ
ا َتَخفْ  ال َقالُوا ِخيَفةً  ِمْنُھمْ  َوأَْوَجسَ  َنِكَرُھمْ  إِلَْيهِ  َتِصلُ  ال أَْيِدَيُھمْ  َرأَى  َقاِئَمةٌ  أَُتهُ َواْمرَ  لُوطٍ  َقْومِ  إِلَى أُْرِسْلَنا إِنَّ

 المالئكة بشرتھا ذلك فعند ، هللا على وعتوھم لتمردھم ؛ بھالكھم استبشرت:  أي]  71 ، 70:  ھود[ } َفَضِحَكتْ 
 لُواَقا َعِجيبٌ  لََشْيءٌ  َھَذا إِنَّ  َشْيًخا َبْعلِي َوَھَذا َعُجوزٌ  َوأََنا أَأَلِدُ  َوْيلََتى َيا َقالَتْ { . يعقوب إسحاق وراء ومن بإسحاق
:  ھاھنا قال ولھذا ؛]  73 ، 72 ھود[ }  َمِجيدٌ  َحِميدٌ  إِنَّهُ  اْلَبْيتِ  أَْھلَ  َعلَْيُكمْ  َوَبَرَكاُتهُ  هللاَِّ  َرْحَمةُ  هللاَِّ  أَْمرِ  ِمنْ  أََتْعَجِبينَ 

ُروهُ {   .هب بشر منھما فكل ، منھما الولد ألن ؛ لھا بشارة ھي له فالبشارة ،}  َعلِيمٍ  ِبُغالمٍ  َوَبشَّ

ةٍ  فِي اْمَرأَُتهُ  َفأَْقَبلَتِ { :  وقوله  ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله ، ورنة) 5( عظيمة صرخة في:  أي}  َصرَّ
: أي) 6(}  َوْجَھَھا َفَصكَّتْ } {  َوْيلََتا َيا{ :  قولھا وھي والسدي والثوري أسلم بن وزيد ، والضحاك ، صالح وأبو

 .سابط) 7( وابن مجاھد قاله ، جبينھا على بيدھا ضربت

:  أي}  َعقِيمٌ  َعُجوزٌ  َوَقالَتْ {  ، الغريب األمر من النساء) 8( تتعجب كما تعجبا أي ، لطمت:  عباس ابن وقال
 .؟ أحبل ال عقيما الصبا حال في كنتُ  وقد ،) 9] (عقيم[ عجوز وأنا ألد كيف
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 أقواله في حكيم ، الكرامة من تستحقون بما عليم:  أي) 10(}  ْلَعلِيمُ ا اْلَحِكيمُ  ُھوَ  إِنَّهُ  َربُّكِ  َقالَ  َكَذلِكَ  َقالُوا{ 
 .وأفعاله

__________ 

 ".بطعام: " م في) 1(

 ".سرعة في: " أ في) 2(

 .اآليات ھذه في الضيافة آداب على الكالم في) 184 -  181ص" (األفھام جالء" كتابه في هللا رحمه القيم ابن اإلمام توسع وقد) 3(

 ".وھي: " م في) 4(

 ".وعيطة: " أ ، م في) 5(

 ".وصكت: " م في) 6(

 ".وأبو: " م في) 7(

 ".يتعجب: " م في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 .خطأ وھو" الحكيم العليم: " م في) 10(

َھا َخْطُبُكمْ  َفَما َقالَ  ا َقالُوا) 31( اْلُمْرَسلُونَ  أَيُّ  ِطينٍ  ِمنْ  ِحَجاَرةً  َعلَْيِھمْ  ُنْرِسلَ لِ ) 32( ُمْجِرِمينَ  َقْومٍ  إِلَى أُْرِسْلَنا إِنَّ
َمةً ) 33(  ِمنَ  َبْيتٍ  َغْيرَ  فِيَھا َوَجْدَنا َفَما) 35( اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  فِيَھا َكانَ  َمنْ  َفأَْخَرْجَنا) 34( لِْلُمْسِرفِينَ  َربِّكَ  ِعْندَ  ُمَسوَّ

 ) 37( اأْلَلِيمَ  اْلَعَذابَ  ونَ َيَخافُ  لِلَِّذينَ  آََيةً  فِيَھا َوَتَرْكَنا) 36( اْلُمْسلِِمينَ 

َھا َخْطُبُكمْ  َفَما َقالَ {  ا َقالُوا) 31( اْلُمْرَسلُونَ  أَيُّ  ِطينٍ  ِمنْ  ِحَجاَرةً  َعلَْيِھمْ  لُِنْرِسلَ ) 32( ُمْجِرِمينَ  َقْومٍ  إِلَى أُْرِسْلَنا إِنَّ
َمةً ) 33(  ِمنَ  َبْيتٍ  َغْيرَ  فِيَھا َوَجْدَنا َفَما) 35( اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  فِيَھا َكانَ  نْ مَ  َفأَْخَرْجَنا) 34( لِْلُمْسِرفِينَ  َربِّكَ  ِعْندَ  ُمَسوَّ

 ِبُسْلَطانٍ  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَناهُ  إِذْ  ُموَسى َوفِي }) 37( األلِيمَ  اْلَعَذابَ  َيَخافُونَ  لِلَِّذينَ  آَيةً  فِيَھا َوَتَرْكَنا) 36( اْلُمْسلِِمينَ 
 َوفِي) 40( ُملِيمٌ  َوُھوَ  اْلَيمِّ  فِي َفَنَبْذَناُھمْ  َوُجُنوَدهُ  َفأََخْذَناهُ ) 39( َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َوَقالَ  ِبُرْكِنهِ  لَّىَفَتوَ ) 38( ُمِبينٍ 
يحَ  َعلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ  َعادٍ   قِيلَ  إِذْ  َثُمودَ  َوفِي) 42( ِميمِ َكالرَّ  َجَعلَْتهُ  إاِلَّ  َعلَْيهِ  أََتتْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتَذرُ  َما) 41( اْلَعقِيمَ  الرِّ
اِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمُ  َربِِّھمْ  أَْمرِ  َعنْ  َفَعَتْوا) 43( ِحينٍ  َحتَّى َتَمتَُّعوا لَُھمْ   قَِيامٍ  ِمنْ  اْسَتَطاُعوا َفَما) 44( َيْنُظُرونَ  َوُھمْ  الصَّ
 ) 46( َفاِسقِينَ  َقْوًما َكاُنوا مْ إِنَّھُ  َقْبلُ  ِمنْ  ُنوحٍ  َوَقْومَ ) 45( ُمْنَتِصِرينَ  َكاُنوا َوَما

ا{ :  السالم عليه ، إبراھيم عن مخبرا هللا قال ْوعُ  إِْبَراِھيمَ  َعنْ  َذَھبَ  َفلَمَّ  لُوطٍ  َقْومِ  فِي ُيَجاِدلَُنا اْلُبْشَرى َوَجاَءْتهُ  الرَّ
اهٌ  لََحلِيمٌ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ  ُھمْ  َربِّكَ  أَْمرُ  َجاءَ  َقدْ  إِنَّهُ  َذاھَ  َعنْ  أَْعِرضْ  إِْبَراِھيمُ  َيا ُمِنيبٌ  أَوَّ }  َمْرُدودٍ  َغْيرُ  َعَذابٌ  آِتيِھمْ  َوإِنَّ
 ]. 76 - 74:  ھود[

َھا َخْطُبُكمْ  َفَما َقالَ { :  ھاھنا وقال  .؟ جئتم وفيم شأنكم ما:  أي}  اْلُمْرَسلُونَ  أَيُّ

ا َقالُوا{   .لوط قوم نيعنو}  ُمْجِرِمينَ  َقْومٍ  إِلَى أُْرِسْلَنا إِنَّ

َمةً  ِطينٍ  ِمنْ  ِحَجاَرةً  َعلَْيِھمْ  لُِنْرِسلَ {   كل ، بأسمائھم عنده مكتتبة:  أي}  لِْلُمْسِرفِينَ  َربِّكَ  ِعْندَ {  معلمة:  أي}  ُمَسوَّ
َينَّهُ  افِيھَ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  َنْحنُ  َقالُوا لُوًطا فِيَھا إِنَّ  َقالَ { :  العنكبوت سورة في فقال ، صاحبه اسم عليه حجر  َوأَْھَلهُ  لَُنَنجِّ
 وھم ،}  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  فِيَھا َكانَ  َمنْ  َفأَْخَرْجَنا{ :  ھاھنا وقال].32:  العنكبوت[ }  اْلَغاِبِرينَ  ِمنَ  َكاَنتْ  اْمَرأََتهُ  إاِل
 .امرأته إال بيته وأھل لوط

 يفرق ال ممن ، المعتزلة رأي إلى ذھب من) 1] (اآلية[ بھذه حتجا}  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َبْيتٍ  َغْيرَ  فِيَھا َوَجْدَنا َفَما{ 
 كانوا ھؤالء ألن ؛ ضعيف االستدالل وھذا. والمسلمين المؤمنين عليھم أطلق ألنه ؛ واإلسالم اإليمان مسمى بين
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 كذل يلزم وال ، الحال لخصوصية ھاھنا االسمان فاتفق ، ينعكس ال مسلم مؤمن كل أن وعندنا ، مؤمنين قوما
 .حال كل في

 والنكال العذاب من بھم أنزلنا لما ، عبرة جعلناھا:  أي}  األلِيمَ  اْلَعَذابَ  َيَخافُونَ  لِلَِّذينَ  آَيةً  فِيَھا َوَتَرْكَنا{ :  وقوله
 اْلَعَذابَ  َيَخافُونَ  لِلَِّذينَ {  ، للمؤمنين عبرة ذلك ففي ، خبيثة منتنة بحيرة محلتھم) 2( وجعلنا ، السجيل وحجارة

 } األلِيمَ 

 َفأََخْذَناهُ) 39( َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َوَقالَ  ِبُرْكِنهِ  َفَتَولَّى) 38( ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَناهُ  إِذْ  ُموَسى َوفِي{ 
يحَ  ِھمُ َعلَيْ  أَْرَسْلَنا إِذْ  َعادٍ  َوفِي) 40( ُملِيمٌ  َوُھوَ  اْلَيمِّ  فِي َفَنَبْذَناُھمْ  َوُجُنوَدهُ   َعلَْيهِ  أََتتْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتَذرُ  َما) 41( اْلَعقِيمَ  الرِّ

ِميمِ  َجَعلَْتهُ  إاِل ُعوا لَُھمْ  قِيلَ  إِذْ  َثُمودَ  َوفِي) 42( َكالرَّ اِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمُ  َربِِّھمْ  أَْمرِ  َعنْ  َفَعَتْوا) 43( ِحينٍ  َحتَّى َتَمتَّ  الصَّ
ُھمْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُنوحٍ  َوَقْومَ ) 45( ُمْنَتِصِرينَ  َكاُنوا َوَما قَِيامٍ  ِمنْ  اْسَتَطاُعوا َفَما) 44( َيْنُظُرونَ  َوُھمْ   َفاِسقِينَ  َقْوًما َكاُنوا إِنَّ

)46 ({ 

 ،قاطعة وحجة باھر بدليل:  أي}  ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَناهُ  إِذْ { ) 3] (آية[}  ُموَسى َوفِي{ :  تعالى يقول
 .وعنادا استكبارا ، المبين الحق من موسى به) 4( جاءه عما فرعون فأعرض:  أي}  بُِرْكِنهِ  َفَتَولَّى{ 

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".وجعل: " أ ، م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".جاء: " م في) 4(

:  أي}  ِبُرْكِنهِ  َفَتَولَّى{ :  زيد ابن وقال. قومه على هللا عُدو غلب:  قتادة وقال. بأصحابه تعزز:  مجاھد وقال
ةً  ِبُكمْ  لِي أَنَّ  لَوْ { :  قرأ ثم ، معه التي بجموعه  ]. 80:  ھود[ }  َشِديدٍ  ُرْكنٍ  إِلَى آِوي أَوْ  قُوَّ

 ، كبرمست الحق عن معرض:  أي]  9:  الحج[ }  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  ِعْطفِهِ  َثاِنيَ { :  كقوله قوي األول والمعنى
 .مجنونا أو ، ساحرا تكون أن من به جئتني فيما أمرك يخلو ال:  أي}  َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َوَقالَ { 

 ملوم وھو:  أي}  ُملِيمٌ  َوُھوَ {  ، البحر وھو ، اليم في ألقيناھم:  أي}  َفَنَبْذَناُھمْ  َوُجُنوَدهُ  َفأََخْذَناهُ { :  تعالى هللا قال
 .معاند فاجر جاحد كافر

يحَ  َعلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ  َعادٍ  َوفِي{ :  قال ثم  ، وقتادة ، الضحاك قاله. شيئا تنتج ال التي المفسدة:  أي}  اْلَعقِيمَ  الرِّ
 .وغيرھما

ِميمِ  َجَعلَْتهُ  إاِل{  الريح تفسده مما:  أي}  َعلَْيهِ  أََتتْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتَذرُ  َما{ :  قال ولھذا  الھالك يءكالش:  أي}  َكالرَّ
 .البالي

 - هللا عبد حدثني ، وھب بن هللا عبد عمي حدثنا ، وھب ابن أخي بن هللا عبيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
َدفِي ھالل بن عيسى عن ، دراج عن ، سليمان بن هللا عبد حدثني ، القتباني - ) 1( عياش ابن:  يعني  عن ، الصَّ
 األرض من يعني - الثانية من مسخرة الريح: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمرو بن هللا عبد

 أرسل ، َربَ  أي:  قال ، عادا تھلك ريحا عليھم يرسل أن الريح خازن أمر عاًدا يھلك أن هللا أراد فلما - الثانية
] عليھم[ أرسل ولكن ، عليھا ومن األرض تكفأ إًذا ال:  الجبار له قال ؟ الثور منخر قدر الريح) 2] (من[ عليھم

ِميمِ  َجَعلَْتهُ  إاِل َعلَْيهِ  أََتتْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َتَذرُ  َما{ :  كتابه في هللا) 4( يقول التي فھي. خاتم بقدر) 3(  } َكالرَّ

) 6( اللتين زاملتيه من ، عمرو بن هللا عبد على موقوفا يكون أن واألقرب ،) 5( منكر رفعه الحديث ھذا
 .أعلم وهللا ، اليرموك يوم أصابھما
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يحَ  َعلَْيِھمُ  أَْرَسْلَنا إِذْ { :  قوله في وغيره المسيب بن سعيد قال  في ثبت وقد. الجنوب ھي:  قالوا}  اْلَعقِيمَ  الرِّ
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، مجاھد عن ، الحكم عن ، شعبة رواية من الصحيح

 ).7" (بالدبور عاد وأھلكت ، بالّصبا نصرت"

ُعوا لَُھمْ  قِيلَ  إِذْ  َثُمودَ  َوفِي{   .آجالكم فناء وقت إلى يعني:  جرير ابن قال}  ِحينٍ  َحتَّى َتَمتَّ

__________ 

 ".عباس ابن: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".قال: " أ ، م في) 4(

 .منه بأطول وھب بن هللا عبد طريق من) 1/186( التوحيد بكتا في منده وابن) 4/594( المستدرك في الحاكم رواه) 5(

 ثقة أنه مسلم وعند ، داود أبو ضعفه عياس بن هللا عبد فيه ، منكر بل: " بقوله الذھبي وتعقبه الحاكم وصححه. مصريين ورواته مشھور متصل إسناده:  منده ابن وقال
 ".المناكير كثير وھو ودراج ،

 ".اللذين: " م في) 6(

 ).900( برقم مسلم صححه) 7(

َماءَ  ا ِبأَْيدٍ  َبَنْيَناَھا َوالسَّ  َزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ ) 48( اْلَماِھُدونَ  َفِنْعمَ  َفَرْشَناَھا َواأْلَْرضَ ) 47( لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  وا) 49( َتَذكَّ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي آََخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َتْجَعلُوا َواَل ) 50( ُمِبينٌ  يرٌ َنذِ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  إِلَى َففِرُّ
 ) 51( ُمِبينٌ 

ا{ :  كقوله ھذه أن والظاھر }  اْلُھونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمْ  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَھَدْيَناُھمْ  َثُمودُ  َوأَمَّ
 ]. 17:  فصلت[

ُعوا لَُھمْ  قِيلَ  إِذْ  َثُمودَ  َوفِي{ :  ھاھنا قال وھكذا اِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمُ  َربِِّھمْ  أَْمرِ  َعنْ  َفَعَتْوا ِحينٍ  َحتَّى َتَمتَّ  َوُھمْ  الصَّ
 َتَطاُعوااسْ  َفَما{  النھار ُبْكَرة الرابع اليوم صبيحة في وجاءھم أيام ثالثة العذاب انتظروا أنھم وذلك ،}َيْنُظُرونَ 

 .فيه ھم مما ينتصروا أن على يقدرون وال:  أي}  ُمْنَتِصِرينَ  َكاُنوا َوَما{  ، نھوض وال َھَربٍ  من:  أي}  قَِيامٍ  ِمنْ 

 ھذه وكل}  َفاِسقِينَ  َقْوًما َكاُنوا إِنَُّھمْ {  ھؤالء قبل من نوح قوم وأھلكنا:  أي}  َقْبلُ  ِمنْ  ُنوحٍ  َوَقْومَ { :  وقوله
 .متعددة سور من ، كثيرة أماكن في مبسوطة تقدمت دق القصص

َماءَ {  ا ِبأَْيدٍ  َبَنْيَناَھا َوالسَّ  َزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ ) 48( اْلَماِھُدونَ  َفنِْعمَ  َفَرْشَناَھا َواألْرضَ ) 47( لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  وا) 49( َتَذكَّ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي آَخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َتْجَعلُوا َوال) 50( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي هللاَِّ  إِلَى َففِرُّ
 }) 51( ُمِبينٌ 

َماءَ { :  والسفلي العلوي العالم خلق على منبھا تعالى يقول  رفيعا) 1] (محفوظا[ سقفا جعلناھا:  أي}  َبَنْيَناَھا َوالسَّ
ا{  ، واحد وغير ، والثوري ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله. بقوة:  يأ}  بأيد{   قد:  أي ،}  لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ

 .ھي كما استقلت حتى ، عمد بغير ورفعناھا أرجاءھا وسعنا

 .ألھلھا ھدام وجعلناھا:  أي}  اْلَماِھُدونَ  َفِنْعمَ {  ، للمخلوقات فراًشا جعلناھا:  أي}  َفَرْشَناَھا َواألْرضَ { 

 ، وقمر وشمس ، ونھار وليل ، وأرض سماء:  أزواج المخلوقات جميع:  أي}  َزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ { 
 جن[ الحيوانات حتى ، ونار وجنة ، وسعادة وشقاء ، وحياة وموت ، وكفر وإيمان ، وظالم وضياء ، وبحر وبر
ُرونَ  لََعلَُّكمْ { :  قال ھذاول ، والنباتات) 2] (وإناث ذكور ، وإنس  .له شريك ال واحدٌ  الخالق أن لتعلموا:  أي}  َتَذكَّ
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وا{   .} ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي{  ، عليه أموركم في واعتمدوا ، إليه الجئوا:  أي}  هللاَِّ  إِلَى َففِرُّ

 .} ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ  إِنِّي{  ، شيئا به تشركوا ال) 3] (و: [ أي}  آَخرَ  إِلًَھا هللاَِّ  َمعَ  َتْجَعلُوا َوال{ 

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

) 53( َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  ِبهِ  أََتَواَصْوا) 52( َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َقالُوا إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ 
ْكَرى َفإِنَّ  َوَذكِّرْ ) 54( ِبَملُومٍ  أَْنتَ  َفَما َعْنُھمْ  َفَتَولَّ   لَِيْعُبُدونِ  إاِلَّ  َواإْلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما) 55( اْلُمْؤِمِنينَ  َتْنَفعُ  الذِّ

َ  إِنَّ ) 57( ُيْطِعُمونِ  أَنْ  أُِريدُ  َوَما ِرْزقٍ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  أُِريدُ  َما) 56( اقُ  ُھوَ  هللاَّ زَّ ةِ  ُذو الرَّ  لِلَِّذينَ  َفإِنَّ ) 58( اْلَمِتينُ  اْلقُوَّ
 ) 60( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوِمِھمُ  ِمنْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ ) 59( َيْسَتْعِجلُونِ  َفاَل  أَْصَحاِبِھمْ  َذُنوبِ  ِمْثلَ  َذُنوًبا َظلَُموا

) 53( َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ  ِبهِ  أََتَواَصْوا) 52( َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َقالُوا إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  ْبلِِھمْ قَ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ { 
ْكَرى َفإِنَّ  َوَذكِّرْ ) 54( ِبَملُومٍ  أَْنتَ  َفَما َعْنُھمْ  َفَتَولَّ   لَِيْعُبُدونِ  إاِل َواإلْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما) 55( اْلُمْؤِمِنينَ  َتْنَفعُ  الذِّ

َ  إِنَّ ) 57( ُيْطِعُمونِ  أَنْ  أُِريدُ  َوَما ِرْزقٍ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  أُِريدُ  َما) 56( اقُ  ُھوَ  هللاَّ زَّ ةِ  ُذو الرَّ  لِلَِّذينَ  َفإِنَّ ) 58( اْلَمِتينُ  اْلقُوَّ
 }) 60( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوِمِھمُ  ِمنْ  َكَفُروا ِذينَ لِلَّ  َفَوْيلٌ ) 59( َيْسَتْعِجلُونِ  َفال أَْصَحاِبِھمْ  َذُنوبِ  ِمْثلَ  َذُنوًبا َظلَُموا

:  لرسلھم األولون المكذبون قال ، المشركون ھؤالء لك قال وكما:  وسلم عليه هللا صلى نبيه مسليا تعالى يقول
 !. } َمْجُنونٌ  أَوْ  َساِحرٌ  َقالُوا إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  أََتى َما َكَذلِكَ {

 ھم لكن:  أي}  َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  َبلْ { "  ؟ المقالة بھذه بعضا بعُضھم أوصى:  أي}  ِبهِ  أََتَواَصْوا{ :  تعالى هللا قال
 .متقدمھم قال كما متأخرھم فقال ، قلوبھم تشابھت ، طغاة قوم

 .ذلك على نلومك فما:  يعني}  بَِملُومٍ  ْنتَ أَ  َفَما{  ، محمد يا عنھم فأعرض:  أي}  َعْنُھمْ  َفَتَولَّ { :  تعالى هللا قال

ْكَرى َفإِنَّ  َوَذكِّرْ {   .المؤمنة القلوب بھا) 1( تنتفع إنما:  أي}  اْلُمْؤِمِنينَ  َتْنَفعُ  الذِّ

 .ھمإلي الحتياجي ال ، بعبادتي آلمرھم خلقتھم إنما:  أي}  لَِيْعُبُدونِ  إاِل َواإلْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما{ :  قال ثم

 وھذا) 2( كرھا أو طوعا بعبادتي ليقروا إال:  أي}  لَِيْعُبُدونِ  إاِل{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .جرير ابن اختيار

 العبادة من:  السدي وقال. للعبادة إال:  أي}  لَِيْعُبُدونِ  إاِل{ :  أنس بن الربيع وقال. ليعرفون إال:  ُجَرْيج ابن وقال
َمَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئنْ {  ، ينفع ال ما ھاومن ينفع ما ُ  لََيقُولُنَّ  َواألْرضَ  السَّ  منھم ھذا]  25:  لقمان[ }  هللاَّ

 .المؤمنون بذلك المراد:  الضحاك وقال. الشرك مع ينفعھم وليس ، عبادة

َ  إِنَّ . ُمونِ ُيْطعِ  أَنْ  أُِريدُ  َوَما ِرْزقٍ  ِمنْ  ِمْنُھمْ  أُِريدُ  َما{ :  وقوله اقُ  ُھوَ  هللاَّ زَّ ةِ  ُذو الرَّ  اإلمام) 3( قال}  اْلَمِتينُ  اْلقُوَّ
 :  أحمد

 عبد عن ،) 4( يزيد بن الرحمن عبد عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا قاال سعيد وأبو آدم بن يحيى حدثنا
 ".المتين القوة ذو الرزاق ناأل إني: " وسلم عليه هللا صلى) 5( هللا رسول أقرأني:  قال مسعود بن هللا

 ).6( صحيح حسن:  الترمذي وقال ، إسرائيل حديث من ، والنسائي ، والترمذي ، داود أبو ورواه
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 عصاه ومن ، الجزاء أتم جازاه أطاعه فمن ، له شريك ال وحده ليعبدوه العباد خلق تعالى أنه:  اآلية ومعنى
 .ورازقھم خالقھم فھو ، أحوالھم جميع في إليه الفقراء ھم بل ، مإليھ محتاج غير أنه وأخبر ، العذاب أشد عذبه

 -  خالد أبي عن ، أبيه عن - َنِشيط بن زائدة ابن يعني -  عمران حدثنا ، هللا عبد بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
غ ، دمآ ابن يا: " هللا قال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن -  الوالبي ھو  لعبادتي َتَفرَّ
 ".فقرك أسد ولم شغال صدرك مألت تفعل وإال ، فقرك وأسدّ  ، ِغًنى صدرك أمأل

__________ 

 ".ينتفع فإنما: " أ ، م في) 1(

 ".وكرھا: " م في) 2(

 ".وقال: " م في) 3(

 ".زيد: " أ في) 4(

 ".النبي: " م في) 5(

 ).11527( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2940( برقم الترمذي وسنن) 3989( برقم داود أبي وسنن) 1/394( المسند) 6(

 ).1( غريب حسن:  الترمذي وقال ، زائدة بن عمران حديث من ، ماجه وابن الترمذي ورواه

 ابني وسواء َحبَّة سمعت ، ُشرْحِبيل أبي سالم عن ، األعمش عن ، معاوية وأبي وكيع عن أحمد اإلمام روى وقد
 شيئا يصلح:  معاوية أبو وقال -  بناء يبني أو عمال يعمل وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتينا:  يقوالن خالد

 أحمر أمه تلده اإلنسان فإن ، رءوسكما تھززت ما الرزق من تيأسا ال: " وقال لنا دعا فرغ فلما ، عليه فأعناه -
 ابن:  تعالى هللا يقول: " اإللھية الكتب بعض في )3] (ورد قد[ و). 2" (ويرزقه هللا يعطيه ثم ، قشرة عليه ليس
 وإن ، شيء كل وجدت وجدتني فإن ؛ تجدني فاطلبني تتعب فال برزقك وتكفلت ، تلعب فال لعبادتي خلقتك ، آدم
 ".شيء كل من إليك أحب وأنا ، شيء كل فاتك فُتك

 فال:  أي}  َيْسَتْعِجلُونِ  َفال أَْصَحاِبِھمْ  َذُنوبِ  ِمْثلَ {  ، ذابالع من نصيبا:  أي}  َذُنوًبا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َفإِنَّ { :  وقوله
 .محالة ال) 4] (بھم[ واقع فإنه ، ذلك يستعجلون

 .القيامة يوم:  يعني}  ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوِمِھمُ  ِمنْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َفَوْيلٌ { 

 الذاريات سورة تفسير آخر

__________ 

 ).4107( برقم ماجه ابن وسنن) 2466( برقم الترمذي وسنن) 2/358( المسند) 1(

 ).3/469( المسند) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(
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ورِ  ْقفِ ) 4( اْلَمْعُمورِ  َواْلَبْيتِ ) 3( َمْنُشورٍ  َرقٍّ  فِي) 2( َمْسُطورٍ  َوِكَتابٍ ) 1( َوالطُّ  َواْلَبْحرِ ) 5( اْلَمْرفُوعِ  َوالسَّ
َماءُ  َتُمورُ  َيْومَ ) 8( َدافِعٍ  ِمنْ  لَهُ  َما) 7( لََواقِعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  إِنَّ ) 6( اْلَمْسُجورِ   َسْيًرا اْلِجَبالُ  َوَتِسيرُ ) 9( َمْوًرا السَّ

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َفَوْيلٌ ) 10( ونَ  َيْومَ ) 12( َيْلَعُبونَ  َخْوٍض  فِي ُھمْ  الَِّذينَ ) 11( لِْلُمَكذِّ ا نَّمَ َجھَ  َنارِ  إِلَى ُيَدعُّ  َھِذهِ ) 13( َدّعً
ُبونَ  بَِھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارُ   ) 14( ُتَكذِّ

 الطور سورة تفسير

 مكية وھي

 في يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  أبيه عن ، مطعم بن ُجَبير بن محمد عن ، الزھري عن ، مالك قال
 .همن -  قراءة أو - صوتا أحسن أحدا سمعت فما ، بالطور المغرب

 :  البخاري وقال) 1( مالك طريق من أخرجاه

 أبي بنت زينب عن ، ُعْرَوةَ  عن ، َنْوَفل بن الرحمن عبد بن محمد عن ، مالك أخبرنا ، يوسف بن هللا عبد حدثنا
 وراء من ُطوفي: " فقال ، أشتكي أني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى شكوت:  قالت سلمة أم عن ، سلمة
 وكتاب بالطور يقرأ البيت جنب إلى يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، فطفت ،" اكبةر وأنت الناس

 ).2( مسطور

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ورِ {  ْقفِ ) 4( اْلَمْعُمورِ  َواْلَبْيتِ ) 3( َمْنُشورٍ  َرقٍّ  فِي) 2( َمْسُطورٍ  َوِكَتابٍ ) 1( َوالطُّ  َواْلَبْحرِ ) 5( اْلَمْرفُوعِ  َوالسَّ
َماءُ  َتُمورُ  َيْومَ ) 8( َدافِعٍ  ِمنْ  لَهُ  َما) 7( لََواقِعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  إِنَّ ) 6( ْسُجورِ اْلمَ   َسْيًرا اْلِجَبالُ  َوَتِسيرُ ) 9( َمْوًرا السَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َفَوْيلٌ ) 10( ونَ  َيْومَ ) 12( َيْلَعُبونَ  َخْوٍض  فِي ُھمْ  الَِّذينَ ) 11( لِْلُمَكذِّ ا َجَھنَّمَ  ارِ نَ  إِلَى ُيَدعُّ  َھِذهِ ) 13( َدّعً

ُبونَ  بَِھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارُ   }) 14( ُتَكذِّ

__________ 

 ).463( برقم مسلم وصحيح) 4845( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).1276( برقم مسلم وصحيح) 4853( برقم البخاري صحيح) 2(

 

َما َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُروا اَل  أَوْ  َفاْصِبُروا ْصلَْوَھاا) 15( ُتْبِصُرونَ  اَل  أَْنُتمْ  أَمْ  َھَذا أََفِسْحرٌ   َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ
)16 ( 

َما َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُروا ال أَوْ  َفاْصِبُروا اْصلَْوَھا) 15( ُتْبِصُرونَ  ال أَْنُتمْ  أَمْ  َھَذا أََفِسْحرٌ {   مْ ُكْنتُ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ
 }) 16( َتْعَملُونَ 

:  ھو فالطور. عنھم له دافع ال وأنه ، بأعدائه واقع عذابه أن:  العظيمة قدرته على الدالة بمخلوقاته تعالى يقسم
 ال شجر فيه يكن لم وما ، عيسى منه وأرسل ، موسى عليه هللا كلم الذي مثل ، أشجار فيه يكون الذي الجبل
 .جبل:  له يقال إنما ، طورا يسمى

ْسُطورٍ  َوِكَتابٍ {   ؛ جھارا الناس على تقرأ التي المكتوبة المنزلة الكتب:  وقيل. المحفوظ اللوح ھو:  قيل}  مَّ
 في قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين في ثبت. } اْلَمْعُمورِ  َواْلَبْيتِ  َمْنُشورٍ  َرقٍّ  فِي{ :  قال ولھذا
 في يدخله ھو وإذا ، المعمور البيت إلى) 1( بي رفع ثم: " - السابعة السماء إلى مجاوزته بعد - اإلسراء حديث
 األرض أھل يطوف كما ، ويطوفون فيه يتعبدون:  يعني" عليھم ما آخر إليه يعودون ال ألفا سبعون يوم كل

 ، البيت ذاك كذلك بكعبتھم
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__________ 

 ".لي: " م في) 1(

 ألنه ؛ المعمور البيت إلى ظھره مسندا ، السالم عليه ، الخليل إبراھيم دوج ولھذا ؛ السابعة السماء أھل كعبة ھو
 ، أھلھا فيه يتعبد بيت سماء كل وفي ، الكعبة بحيال وھو ، العمل جنس من والجزاء ، األرضية الكعبة باني

 .أعلم وهللا. العزة بيت:  له يقال الدنيا السماء في والذي ، إليه ويصلون

 عن ، جناح بن روح حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا ، عمار بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا : حاتم أبي ابن وقال
 السابعة السماء في: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، المسيب بن سعيد عن ، الزھري

 ، يوم كل جبريل يدخله" وانالحي: " له يقال نھر الرابعة السماء وفي ، الكعبة بحيال ؛" المعمور: " له يقال بيت
 ملكا قطرة كل من هللا يخلق ، قطرة ألف سبعون عنه يخر انتفاضة فينتفض يخرج ثم ، انغماسة فيه فينغمس
 عليھم ويولي ، أبدا إليه يعودون فال يخرجون ثم ، فيفعلون فيه) 1( فيصلوا ، المعمور البيت يأتوا أن يؤمرون
 ".الساعة تقوم أن إلى فيه هللا يسبحون موقفا السماء من بھم يقف أن يؤمر ، أحدھم

 أنكر وقد ، الدمشقي سعد أبو موالھم األموي القرشي وھو ، ھذا جناح بن روح به تفرد ، جدا غريب حديث ھذا
 .وغيرھم ، النيسابوري هللا عبد أبو والحاكم ، والعقيلي ، الجوزجاني:  منھم الحفاظ من جماعة عليه الحديث ھذا

 )2( الزھري وال ، سعيد وال ، ھريرة أبي حديث من له أصل ال:  الحاكم قال

ريّ  بن َھنَّاد حدثنا:  جرير ابن وقال ) 3( بن خالد عن ، حرب بن سماك عن ، األحوص أبو حدثنا ، السُّ
راح: " له يقال السماء في بيت:  قال ؟ المعمور البيت ما:  لعلي قال رجال أن عرعرة؛  الكعبة بحيال وھو" الضُّ

) 4( ال ، المالئكة من ألفا سبعون يوم كل فيه يصلي ، األرض في البيت كحرمة السماء في حرمته ، فوقھا من
 )5( أبدا فيه يعودون

 جرير ابن رواه ثم ، ذلك عن السائل ھو الكواء ابن أن وعندھما ِسَماك عن ، الثوري وسفيان شعبة رواه وكذا
 عليا الكواء ابن سأل:  قال ربيعة بن علي عن ، عاصم عن ، زائدة عن ، غنام بن َطْلق عن ، ُكَريب أبي عن
راح: " له يقال السماء في مسجد:  قال ، المعمور البيت عن  ثم ، المالئكة من ألفا سبعون يوم كل يدخله ،" الضُّ
َفْيل أبي حديث من ورواه. أبدا فيه يعودون ال  .بمثله علي عن ، الطُّ

 من ألفا سبعون يوم كل فيه يصلي ، المالئكة تعمره ، العرش حذاء بيت ھو : عباس ابن عن الَعْوفي وقال
 .السلف من واحد وغير ، والسدي ، أنس بن والربيع ، ومجاھد ، عكرمة قال وكذا ، إليه يعودون ال ثم المالئكة

__________ 

 ".فيصلون: " م في) 1(

 معضال حديثا عنالزھري ذكر جناح بن روح:  السعدي قال:  يقول حماد ابن سمعت: " وقال ، به رعما بن ھشام طريق من) 3/144( الكامل في عدي ابن ورواه) 2(
 ".الزھري عن جناح بن بروح إال الحديث ھذا يعرف وال: " بقوله وتعقبه بإسناده ساقه ثم" المعمور البيت في

 ".عن: " م في) 3(

 ".ال ثم: " م في) 4(

 )27/10( الطبري تفسير) 5(

" ؟ المعمور البيت ما تدرون ھل: " ألصحابه يوما قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن لنا ذكر:  ةقتاد وقال
 يوم كل فيه يصلي ، عليھا لخر خر لو ، الكعبة بحيال السماء في مسجد فإنه: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا

 ".عليھم ما آخر يعودوا لم منه خرجوا إذا ، ملك ألف سبعون

 .أعلم فا ،) 2( إبليس قبيلة من ،) 1( الِحن:  لھم يقال المالئكة من طائفة يعمره أنه لضحاكا وزعم
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ْقفِ { :  وقوله  بن خالد عن ، ِسَماك عن ، األحوص وأبو ، وشعبة ، الثوري سفيان قال: }  اْلَمْرفُوعِ  َوالسَّ
ْقفِ { :  علي عن ، َعْرَعَرة َماءَ  َوَجَعْلَنا{  تال ثم:  سفيان قال ، السماء:  يعني}  اْلَمْرفُوعِ  َوالسَّ  َمْحفُوًظا َسْقًفا السَّ

 ، زيد وابن ، ُجَرْيج وابن ، والسدي ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا].  32:  األنبياء[ }  ُمْعِرُضونَ  آَياِتَھا َعنْ  َوُھمْ 
 .جرير ابن واختاره

 قاله كما غيره مع ُيراد وھو ، اتجاه وله ، وقاتالمخل لجميع سقف أنه:  يعني العرش ھو:  أنس بن الربيع وقال
 .الجمھور

 منه) 3] (هللا[ ينزل الذي ، العرش تحت الذي الماء ھو:  أنس بن الربيع قال: }  اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ { :  وقوله
:  قوله ىمعن في واختلف. البحر ھذا ھو:  الجمھور وقال. معادھا يوم قبورھا في األجساد به يحيى الذي المطر

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{ :  كقوله نارا القيامة يوم يوقد أنه المراد:  بعضھم فقال ،}  المسجور{  ]  6:  التكوير[ }  ُسجِّ
 ، طالب أبي بن علي عن ’المسيب بن سعيد رواه. الموقف بأھل محيطة ، تتأجج نارا) 4( فتصير أضرمت:  أي

 .وغيرھم) 5( ُعمير بن عبيد بن هللا وعبد ، ومجاھد ، جبير بن سعيد يقول وبه. عباس ابن عن وُروي

 يوم البحار وكذلك ، زرع به يسقى وال ، ماء منه ُيشرب ال ألنه المسجور البحر سمي إنما:  بدر بن العالء وقال
 .حاتم أبي ابن عنه رواه كذا. القيامة

. المملوء) 6(}  اْلَمْسُجورِ ] َواْلَبْحرِ [{ :  قتادة وقال. لالمرس:  يعني}  اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ { :  ُجبير بن سعيد وعن
 .مملوء فھو اليوم موقدا ليس بأنه ووجھه جرير ابن واختاره

:  قوله في عباس ابن عن ، الرمة ذي عن ، العالء بن عمرو أبي عن األصمعي قال ، الفارغ به المراد:  وقيل
:  تعني ،" مسجور الحوض إن: " فقالت فرجعت تستسقي أمة خرجت ؛ الفارغ:  قال}  اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ {

 .الشعراء مسانيد في مردويه ابن رواه. فارغا

__________ 

 ".الجن: " أ ، م في) 1(

 ).27/11( الطبري تفسير) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".فصيرت: " م في) 4(

 ".عمير بن هللا وعبيد: " م في) 5(

 .م من زيادة) 6(

 بن علي) 2( قاله. أھلھا فيغرق يغمرھا) 1( لئال ؛ األرض عن المكفوف الممنوع:  بالمسجور مرادال:  وقيل
 ، هللا رحمه ، أحمد اإلمام رواه الذي الحديث يدل وعليه ، وغيره السدي يقول وبه ، عباس ابن عن طلحة أبي
 :  قال فإنه ، مسنده في

 الخطاب بن عمر مولى صالح أبا لقيت:  قال بالساحل مرابطا كان شيخ حدثني ، العوام) 3( حدثنا ، يزيد حدثنا
 فيھا يشرف والبحر إال ليلة من ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الخطاب بن عمر حدثنا:  فقال
 ).5" (وجل عز هللا فيكفه ، عليھم) 4( ينفضخ أن هللا يستأذن ، مرات ثالث

 ابن وھو - يزيد عن ، راھويه بن إسحاق عن ، سفيان بن الحسن دثناح:  اإلسماعيلي بكر أبو الحافظ وقال
 الحرس من أحد يخرج لم) 6( لحرسي ليلة خرجت:  قال مرابط شيخ حدثني ، حوشب بن العوام عن - ھارون
 وأنا مرارا ذلك فعل ، الجبال رءوس يحاذي يشرف البحر أن إليَّ  يخيل فجعل ، فصعدت الميناء فأتيت ، غيري



299 

 

 ليلة من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الخطاب بن عمر حدثنا:  فقال صالح أبا فلقيت ، مستيقظ
 ).7( يسم لم مبھم رجل فيه". وجل عز هللا فيكفه ، عليھم ينفضخ أن هللا يستأذن ، مرات ثالث يشرف والبحر إال

 اآلية في قال كما ، بالكافرين) 8( الواقع:  أي ، عليه سمالمق ھو ھذا: }  لََواقِعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  إِنَّ { :  وقوله
 .ذلك بھم هللا أراد إذا عنھم يدفعه دافع له ليس:  أي}  َدافِعٍ  ِمنْ  لَهُ  َما{ : األخرى

) 9( بن جعفر عن ، المري صالح عن ، داود بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  الدنيا أبي بن بكر أبو الحافظ قال
 فوقف ، يصلي قائما فوافقه ، المسلمين من رجل بدار فمر ، ليلة ذات المدينة َيِعسّ  عمر خرج:  قال العبدي زيد

 -  الكعبة ورب - قسم:  قال}  َدافِعٍ  ِمنْ  لَهُ  َما لََواقِعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  إِنَّ {  بلغ حتى}  والطور{ :  فقرأ قراءته يستمع
 يدرون ال الناس يعوده شھرا فمكث ، منزله إلى رجع ثم ، مليا فمكث ، حائط إلى واستند حماره عن فنزل. حق
 ).10( عنه هللا رضي ، مرضه ما

 أن:  الحسن عن ، حسان بن ھشام حدثنا ، صالح بن محمد حدثنا" : القرآن فضائل" في عبيد أبو اإلمام وقال
 ).12( يوما عشرين منھا عيد ربوة لھا فربا ،) 11(}  َدافِعٍ  ِمنْ  لَهُ  َما لََواقِعٌ  َربِّكَ  َعَذابَ  إِنَّ { :  قرأ عمر

َماءُ  َتُمورُ  َيْومَ { :  وقوله  ، تشققھا ھو:  عباس ابن وعن. تحريكا تتحرك:  وقتادة عباس ابن قال: }  َمْوًرا السَّ
  ، هللا ألمر وتحريكھا استدارتھا:  الضحاك وقال. دورا تدور:  مجاھد وقال

__________ 

 ".ال: " م في) 1(

 ".وقال: " م في) 2(

 ".بن: " م في) 3(

 ".ينفضح: " م في) 4(

 ".مجھول والشيخ ، ضعيف العوام: " وقال) 1/52( المتناھية العلل في الجوزي ابن طريق من ورواه) 1/43( المسند) 5(

 ".لمحرثي: " م في) 6(

 ".بحاله أعلم وهللا ، ميس لم مبھم رجل فيه: " وقال ، اإلسماعيلي رواية من) 2/608( عمر مسند في المؤلف وذكره) 7(

 ".واقع: " م في) 8(

 ".عن: " أ في) 9(

 .ضعيف فھو المري كان فإن" المدني" عمر مسند في ووقع ، المري صالح إسناده وفي الدنيا أبي ابن رواية من) 2/608( عمر مسند في المؤلف وذكره) 10(

 .م من زيادة) 11(

 ).64 ص( عبيد ألبي القرآن فضائل) 12(

قِينَ الْ  إِنَّ   َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا) 18( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َربُُّھمْ  َوَوَقاُھمْ  َربُُّھمْ  آََتاُھمْ  ِبَما َفاِكِھينَ ) 17( َوَنِعيمٍ  َجنَّاتٍ  فِي ُمتَّ
ِكِئينَ ) 19( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما ْجَناُھمْ  َمْصفُوَفةٍ  ُسُررٍ  َعلَى ُمتَّ   )20( ِعينٍ  بُِحورٍ  َوَزوَّ

 بن معمر عبيدة أبو وأنشد:  قال. استدارة في) 1( التحرك أنه جرير ابن اختيار وھذا. بعضفي  بعضھا وموج
 :  األعشى بيت المثنى

 )2( عجل وال َرْيثٌ  ال السحابة َمورُ ... َجارتھا بيتِ  من مْشَيَتھا كأن

 .نسفا وتنسف ، منبثا ھباء فتصير تذھب:  أي}  َسْيًرا اْلِجَبالُ  َوَتِسيرُ { 

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َفَوْيلٌ {   .لھم وعقابه ، بھم ونكاله هللا عذاب من اليوم ذلك لھم ويل:  أي}  لِْلُمَكذِّ
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 .ولعبا ھزوا دينھم ويتخذون ، الباطل في يخوضون الدنيا في ھم:  أي}  َيْلَعُبونَ  َخْوٍض  فِي ُھمْ  الَِّذينَ { 

ونَ  َيْومَ {  ا َجَھنَّمَ  َنارِ  إِلَى{  ، ويساقون يدفعون:  أي}  ُيَدعُّ  ، كعب بن ومحمد ، والشعبي ، مجاھد وقال: }  َدّعً
 .دفعا فيھا يدفعون:  والثوري ، والسدي ، والضحاك

ُبونَ  ِبَھا ُكْنُتمْ  الَِّتي النَّارُ  َھِذهِ {   .وتوبيخا تقريعا ذلك الزبانية لھم تقول:  أي}  ُتَكذِّ

 ال أَوْ  َفاْصِبُروا{  جھاته جميع من تغمره من دخول ادخلوھا:  أي}  اْصلَْوَھا ُتْبِصُرونَ  ال أَْنُتمْ  أَمْ  َھَذا أََفِسْحرٌ { 
 لكم خالص وال عنھا لكم محيد ال ، تصبروا لم أم ونكالھا عذابھا على صبرتم سواء:  أي}  َعلَْيُكمْ  َسَواءٌ  َتْصِبُروا

َما{  ،) 3( منھا  .بعمله كال يجازي بل ، أحدا هللا يظلم وال:  أي}  نَ َتْعَملُو ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ

قِينَ  إِنَّ {  ُھمْ  آَتاُھمْ  ِبَما َفاِكِھينَ ) 17( َوَنِعيمٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ  َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا) 18( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َربُُّھمْ  َوَوَقاُھمْ  َربُّ
ِكِئينَ ) 19( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما ْجَناُھمْ  َمْصفُوَفةٍ  ُسُررٍ  َعلَى ُمتَّ  }) 20( ِعينٍ  بُِحورٍ  َوَزوَّ

قِينَ  إِنَّ { :  فقال السعداء حال عن تعالى يخبر  العذاب من فيه أولئك ما بضد وذلك ،}  َوَنِعيمٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ
 .والنكال

 ومشارب مآكل من ، المالذ أصناف من ، النعيم من هللا آتاھم بما يتفكھون:  أي}  َربُُّھمْ  آَتاُھمْ  بَِما َفاِكِھينَ { 
 وتلك ، النار عذاب من نجاھم وقد:  أي}  اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َربُُّھمْ  َوَوَقاُھمْ {  ، ذلك وغير ومراكب ومساكن ومالبس
 وال ، رأت عين ال ما السرور من فيھا التي ، الجنة دخول من إليھا أضيف ما مع حدتھا على بذاتھا مستقلة نعمة
 .بشر قلب على خطر وال ، سمعت أذن

}  اْلَخالَِيةِ  األيَّامِ  فِي أَْسلَْفُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{ :  كقوله ،}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{ :  وقوله
 .وإحسانا منه تفضال ، بذاك ھذا أي].  24:  الحاقة[

ِكئِ { :  وقوله  في السرر:  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، حصين عن ، الثوري قال}  َمْصفُوَفةٍ  ُسُررٍ  َعلَى ينَ ُمتَّ
 .الحجال

__________ 

 ".المتحرك: " أ ، م في) 1(

 ).27/13( الطبري تفسير في البيت) 2(

 ".فيھا: " أ في) 3(

َبَعْتُھمْ  آََمُنوا َوالَِّذينَ  ُتُھمْ  َواتَّ يَّ َتُھمْ  ِبِھمْ  َحْقَناأَلْ  ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ يَّ  َرِھينٌ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما ُذرِّ
ا َولَْحمٍ  ِبَفاِكَھةٍ  َوأَْمَدْدَناُھمْ ) 21(  َعلَْيِھمْ  وفُ َوَيطُ ) 23( َتأْثِيمٌ  َواَل  فِيَھا لَْغوٌ  اَل  َكأًْسا فِيَھا َيَتَناَزُعونَ ) 22( َيْشَتُھونَ  ِممَّ

ُھمْ  لَُھمْ  ِغْلَمانٌ  ا َقالُوا) 25( َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ ) 24( َمْكُنونٌ  لُْؤلُؤٌ  َكأَنَّ ا إِنَّ  ُمْشفِقِينَ  أَْھلَِنا فِي َقْبلُ  ُكنَّ
ُ  َفَمنَّ ) 26( ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ ا) 27( السَّ ِحيمُ  اْلَبرُّ  ُھوَ  إِنَّهُ  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمنْ  اُكنَّ  إِنَّ  ) 28( الرَّ

 الطائي مالك بن الھيثم سمع أنه ؛ عمرو بن صفوان حدثنا ، اليمان أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وال عنه حوليت ما سنة أربعين مقدار المتكأ ليتكئ الرجل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  يقول
 ".عينه ولذت نفسه اشتھت ما يأتيه ، يمله

 الجنة في ليتكئ الرجل أن بلغنا:  قال ثابت عن ، المغيرة بن سليمان عن ، خالد بن ُھْدَبة حدثنا ، أبي وحدثنا
 لم له أزواج فإذا نظرة منه حانت فإذا ، والنعيم الكرامة من هللا أعطاه وما وخدمه أزواجه من عنده ، سنة سبعين
 .نصيبا منك لنا تجعل أن لك آن قد:  فيقلن ، ذلك قبل رآھن يكن
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].  44:  الصافات[ }  ُمَتَقاِبلِينَ  ُسُررٍ  َعلَى{ :  كقوله ، بعض إلى بعضھم وجوه:  أي}  مصفوفة{  ومعنى
ْجَناُھمْ {  .العين الحور من حسانا وزوجات ، صالحات قرينات وجعلناھم:  أي}  ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّ

 .إعادته عن أغنى بما موضع غير في وصفھن تقدم وقد ، عين بحور أنكحناھم: }  وزوجناھم{ :  مجاھد وقال

َبَعْتُھمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {  ُتُھمْ  َواتَّ يَّ َتُھمْ  بِِھمْ  أَْلَحْقَنا ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ يَّ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما ُذرِّ
ا َولَْحمٍ  ِبَفاِكَھةٍ  َوأَْمَدْدَناُھمْ ) 21( َرِھينٌ   َوَيُطوفُ ) 23( َتأِْثيمٌ  َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال َكأًْسا فِيَھا َيَتَناَزُعونَ ) 22( َيْشَتُھونَ  ِممَّ
ُھمْ  لَُھمْ  ِغْلَمانٌ  َعلَْيِھمْ  ا َقالُوا) 25( َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  ىَعلَ  َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ ) 24( َمْكُنونٌ  لُْؤلُؤٌ  َكأَنَّ ا إِنَّ  أَْھلَِنا فِي َقْبلُ  ُكنَّ

ُ  َفَمنَّ ) 26( ُمْشفِقِينَ  ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ ا) 27( السَّ ا إِنَّ ِحيمُ  اْلَبرُّ  ُھوَ  إِنَّهُ  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكنَّ  }) 28( الرَّ

 اإليمان في ذرياتھم اتبعتھم إذا المؤمنين أن:  وإحسانه بخلقه ولطفه متنانهوا ، وكرمه فضله عن تعالى يخبر
 على بينھم فيجمع ، منازلھم في عندھم باألبناء اآلباء أعين لتقر ، عملھم يبلغوا لم وإن المنزلة في بآبائھم ُيلحقھم
 وبين بينه للتساوي ، منزلتهو عمله من ذلك ينقص وال ، العمل بكامل ، العمل الناقص يرفع بأن ، الوجوه أحسن
َتُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا{ :  قال ولھذا ؛ ذاك يَّ  } َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما ُذرِّ

ة بن عمرو عن ، الثوري قال  في المؤمن ذرية ليرفع هللا إن:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، ُمرَّ
َبَعْتُھمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  قرأ ثم عينه بھم لتقر ، لعملا في دونه كانوا وإن ، درجته ُتُھمْ  َواتَّ يَّ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ
َتُھمْ  يَّ  } َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتَناُھمْ  َوَما ُذرِّ

 عمرو عن شعبة حديث من جرير ابن رواه وكذا. به ، الثوري سفيان حديث من حاتم أبي وابن جرير ابن رواه
ة بن  ، الربيع بن قيس عن ، الوراق حماد بن الحسن عن ،) 2( بحر بن سھل عن ، البزار ورواه). 1( به ُمرَّ
  ، فذكره ، مرفوعا عباس ابن عن ، سعيد عن ، ُمّرة بن عمرو عن

__________ 

 ).27/15( الطبري تفسير) 1(

 ".يحيى: " أ في) 2(

 ).1( موقوفا عباس ابن عن سعيد عن ، مرة بن عمرو عن ، الثوريرواه  وقد:  قال ثم

 أخبرني) 3( شعيب بن محمد أخبرني ، البيروتي) 2( مزيد بن الوليد بن العباس حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عز ، هللا قول في عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، األسدي ثابت أبي بن حبيب عن ، ليث أخبرني ، شيبان
َبَعْتُھمْ  آَمُنوا لَِّذينَ َوا{ :  وجل ُتُھمْ  َواتَّ يَّ َتُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ يَّ : اإليمان على يموتون ، المؤمن ذرية ھم:  قال}  ُذرِّ
 .شيئا عملوا التي أعمالھم من ينقصوا ولم ، بآبائھم ألحقوا منازلھم من أرفع ، آبائھم منازل كانت فإن

 حدثنا ، َغْزوان بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا ، التُّْسَتِري إسحاق بن الحسين حدثنا:  الطبراني الحافظ وقال
:  قال - وسلم عليه هللا صلى النبي عن أظنه - عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، األفطس سالم عن ، شريك

 عملت قد ، رب يا:  فيقول. كدرجت يبلغوا لم إنھم:  فيقال ، وولده وزوجته أبويه عن سأل الجنة الرجل دخل إذا"
َبَعْتُھمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {  عباس ابن وقرأ ، به بإلحاقھم فيؤمر. ولھم لي ُتُھمْ  َواتَّ يَّ  ).4( اآلية}  ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ

 ألحقتھم ، بطاعتي فعملوا اإليمان ذريتھم أدرك والذين:  يقول:  اآلية ھذه في عباس ابن عن ، الَعْوفي وقال
 .بھم تلحق الصغار وأوالدھم ، الجنة إلى مبإيمانھ

 ، جبير بن وسعيد ، الشعبي يقول وھكذا. ھذا من أصرح مفسر ذاك فإن ، األول التفسير إلى راجع وھذا
 عبد قال وقد. جرير ابن اختيار وھو. زيد وابن ، والضحاك ، أنس بن والربيع ، صالح وأبو ، وقتادة ، وإبراھيم

 :  أحمد اإلمام بن هللا
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 سألتْ :  قال علي عن ، زاذان عن ، عثمان بن محمد عن ، فَُضْيل بن حمد حدثنا ، شيبة أبي بن عثمان حدثنا
 ھما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الجاھلية في لھا ماتا ولدين عن ، وسلم عليه هللا صلى النبي خديجة
 فولدي ، هللا رسول يا:  قالت". ألبغضتھما مكانھما رأيت لو: " قال وجھھا في الكراھة رأى فلما". النار في
 وإن ، الجنة في وأوالدھم المؤمنين إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم:  قال". الجنة في: "  قال. منك

َبَعْتھُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم". النار في وأوالدھم المشركين ُتُھمْ  مْ َواتَّ يَّ  ِبإِيَمانٍ  ُذرِّ
َتُھمْ  ِبِھمْ  أَْلَحْقَنا يَّ  ).6) (5] (اآلية[}  ُذرِّ

 اإلمام قال فقد ، األبناء دعاء ببركة اآلباء على فضله وأما ، اآلباء عمل ببركة األبناء على تعالى فضله ھذا
 :  أحمد

__________ 

 ".ضعف وفيه ، والثوري شعبة وثقه الربيع بن قيس فيه) : "7/114( المجمع في ثميالھي وقال" األستار كشف) "2260( برقم البزار مسند) 1(

 ".يزيد: " أ ، م في) 2(

 ".شعبة: " م في) 3(

 برقم الصغير المعجم في ورواه. به غزوان بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا) 11/440( الكبير المجمع في الطبراني رواه) 4(
 .التستري إبراھيم بن الحسين رواية أجد ولم. به غزوان بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا الدقيقي يزيد بن هللا عبد حدثنا) 640(

 .م من زيادة) 5(

 ".الصحيح رجال رجاله وبقية أعرفه ولم عثمان بن محمد فيه) : "7/217( المجمع في الھيثمي وقال) 1/134( المسند على هللا عبد زوائد) 6(

 قال:  قال ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، النَُّجود أبي بن عاصم عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، يزيد حدثنا
 ؟ ھذه لي أنى ، رب يا:  فيقول الجنة في الصالح للعبد الدرجة ليرفع هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).1" (لك ولدك باستغفار:  فيقول

 عن ، ھريرة أبي عن ، مسلم صحيح في شاھد له ولكن ، الوجه ھذا من يخرجوه مول ، صحيح) 2( إسناده
 ، به ينتفع علم أو ، جارية صدقة:  ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 )3" (له يدعو صالح ولد أو

 من اآلباء منزلة إلى الذرية درجة رفع وھو ، الفضل مقام نع أخبر لما}  َرِھينٌ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ { :  وقوله
 َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ {  بل ، أحد بذنب أحدا يؤاخذ ال أنه وھو ، العدل مقام عن أخبر ، ذلك يقتضي عمل غير

 َنْفسٍ  ُكلُّ { :  قال كما ، ابنا أو أبا كان سواء ، الناس من غيره ذنب عليه يحمل ال ، بعمله مرتھن:  أي}  َرِھينٌ 
 ]. 41 - 38:  المدثر[ }  اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ  َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي اْلَيِمينِ  أَْصَحابَ  إاِل َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما

ا َولَْحمٍ  بَِفاِكَھةٍ  َوأَْمَدْدَناُھمْ { :  وقوله  ستطابي مما ، شتى أنواع من ولحوم بفواكه وألحقناھم:  أي}  َيْشَتُھونَ  ِممَّ
 .ويشتھى

 َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال{ . الضحاك قاله. الخمر من:  أي ، كأسا فيھا يتعاطون:  أي}  َكأًْسا فِيَھا َيَتَناَزُعونَ {  وقوله
 .الدنيا أھل من الشربة به تتكلم كما ، فُْحش:  أي إثم وال َھَذَيان:  أي الغ بكالم) 4( عنھا يتكلمون ال:  أي} َتأِْثيمٌ 

 .الكذب:  والتأثيم. الباطل:  اللغو:  عباس ابن وقال

 .يؤثمون وال يستبون ال:  مجاھد وقال

 .الشيطان مع الدنيا في ذلك كان:  قتادة وقال
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 ، البطن ووجع ، الرأس صداع - تقدم كما - عنھا فنفى ، وأذاھا الدنيا خمر قاذورات عن اآلخرة خمر هللا فنزه
 ، وفُحشا َھَذَيانا المتضمن الفائدة عن الفارغ السيئ الكالم على تحملھم ال أنھا وأخبر ، بالكلية العقل وإزالة
ةٍ  َبْيَضاءَ { :  فقال ومخبرھا طعمھا وطيب ، منظرھا بحسن وأخبر اِرِبينَ  لَذَّ  َعْنَھا ُھمْ  َوال َغْولٌ  فِيَھا ال لِلشَّ

ُعونَ  ال{  وقال ،]  47 ، 46:  الصافات[ } ُينزفُونَ  :  ھاھنا وقال ،]  19:  الواقعة[ }  ُينزفُونَ  َوال َعْنَھا ُيَصدَّ
 } َتأِْثيمٌ  َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال َكأًْسا فِيَھا َيَتَناَزُعونَ {

__________ 

 ).2/509( المسند) 1(

 ".إسناد: " م في) 2(

 ).1631( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".فيھا: " م في) 4(

 َتَربَُّصوا قُلْ ) 30( اْلَمُنونِ  َرْيبَ  ِبهِ  َنَتَربَّصُ  َشاِعرٌ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 29( َمْجُنونٍ  َواَل  نٍ ِبَكاھِ  َربِّكَ  بِنِْعَمةِ  أَْنتَ  َفَما َفَذكِّرْ 
 ) 31( اْلُمَتَربِِّصينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َفإِنِّي

 اللؤلؤ كأنھم الجنة في مھموَحشَ  َخَدمھم عن إخبار: }  َمْكُنونٌ  لُْؤلُؤٌ  َكأَنَُّھمْ  لَُھمْ  ِغْلَمانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ { :  وقوله
 ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َيُطوفُ {  قال كما ، مالبسھم وحسن ونظافتھم) 1( وبھائھم حسنھم في المكنون ، الرطب
 ]. 18 ، 17:  الواقعة[ }  َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ  َوأََباِريقَ  ِبأَْكَوابٍ 

 في وأحوالھم أعمالھم عن ويتساءلون يتحادثون أقبلوا:  أي}  َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ { :  وقوله
 .أمرھم من كان بما الشراب فيھم أخذ إذا شرابھم على الشراب أھل يتحادث كما وھذا الدنيا،

ا َقالُوا{  ا إِنَّ  من مشفقين ربنا من خائفين اأھلن بين ونحن الدنيا الدار في كنا قد:  أي}  ُمْشفِقِينَ  أَْھلَِنا فِي َقْبلُ  ُكنَّ
ُ  َفَمنَّ {  ، وعقابه عذابه ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ  .نخاف مما وأجارنا علينا فتصدق:  أي}  السَّ

ا{  ا إِنَّ ِحيمُ  اْلَبرُّ  ُھوَ  إِنَّهُ {  ، سؤلنا وأعطانا لنا) 2] (هللا[ فاستجاب إليه نتضرع:  أي}  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكنَّ  } الرَّ

 سعيد حدثنا ، شبيب بن سلمة حدثنا:  فقال مسنده في البزار بكر أبو الحافظ رواه ، حديث المقام ھذا في ورد وقد
 دخل إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، الحسن عن ، صبيح بن الربيع حدثنا ، دينار بن
 ويتكئ ھذا فيتكئ ، فيتحدثان ، ھذا سرير يحاذي حتى ھذا سرير فيجيء ، اإلخوان إلى اشتاقوا الجنة الجنة أھل
 في كنا يوم ؟ لنا هللا غفر يوم أي تدري ، فالن يا:  لصاحبه أحدھما فيقول ، الدنيا في كان بما فيتحدثان ، ھذا

 ".لنا فغفر -  وجل عز - هللا فدعونا ، وكذا كذا موضع

 ).3( اإلسناد بھذا إال ُيْرَوى نعرفه ال:  البزار قال ثم

 من واحد غير فيه تكلم قد صبيح بن الربيع وشيخه ، مجھول ھو:  حاتم أبو قال الدمشقي دينار بن وسعيد:  قلت
 .نفسه في ثقة صالح رجل وھو ، حفظه جھة

 عن ، الضَحى أبي عن ، األعمش عن ، َوكيع حدثنا ، األْوِديّ  هللا عبد بن عمرو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ُ  َفَمنَّ { :  اآلية ھذه قرأت أنھا ؛ عائشة عن ، سروقم ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ ا السَّ ا إِنَّ  ُھوَ  إِنَّهُ  َنْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمنْ  ُكنَّ

ِحيمُ  اْلَبرُّ   ؟ ةالصال في:  لألعمش قيل. الرحيم البر أنت إنك ، السموم عذاب وقنا علينا ُمنَّ  اللھم:  فقالت}  الرَّ
 ).4( نعم: قال

 قُلْ ) 30( اْلَمُنونِ  َرْيبَ  ِبهِ  َنَتَربَّصُ  َشاِعرٌ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 29( َمْجُنونٍ  َوال ِبَكاِھنٍ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  أَْنتَ  َفَما َفَذكِّرْ { 
 }) 31( اْلُمَتَربِِّصينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َفإِنِّي َتَربَُّصوا
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__________ 

 ".وبياضھم: " م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ضعيفان وھما صبيح بن والربيع دينار بن سعيد غير الصحيح رجال رجاله) : "10/421( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "3553( برقم البزار مسند) 3(
 ".وثقا وقد

 ).7/634( للسيوطي رالمنثو الدر في كما اإليمان شعيب في والبيھقي المنذر وابن شيبة أبي وابن الرزاق عبد ورواه) 4(

لَهُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 32( َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  أَمْ  ِبَھَذا أَْحاَلُمُھمْ  َتأُْمُرُھمْ  أَمْ   إِنْ  ِمْثلِهِ  ِبَحِديثٍ  َفْلَيأُْتوا) 33( ُيْؤِمُنونَ  اَل  َبلْ  َتَقوَّ
 ) 34( َصاِدقِينَ  َكاُنوا

لَهُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 32( َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  أَمْ  ِبَھَذا أَْحالُمُھمْ  َتأُْمُرُھمْ  أَمْ {   إِنْ  ِمْثلِهِ  ِبَحِديثٍ  َفْلَيأُْتوا) 33( ُيْؤِمُنونَ  ال َبلْ  َتَقوَّ
 }) 34( َصاِدقِينَ  َكاُنوا

 أنزل بما يذكرھم وأن ، عباده إلى رسالته يبلغ بأن ، عليه وسالمه هللا صلوات ، رسوله آمرا تعالى) 1( يقول
}  َمْجُنونٍ  َوال ِبَكاِھنٍ  َربِّكَ  بِِنْعَمةِ  أَْنتَ  َفَما َفَذكِّرْ { :  فقال والفجور البھتان أھل به يرميه ما عنه نفى ثم. عليه هللا
 بالكلمة الجان من الرئي يأتيه الذي:  والكاھن. قريش كفار من الجھلة) 2( تقوله كما بكاھن هللا بحمد لست:  أي

 .المس من الشيطان يتخبطه الذي وھو: }  ونٍ َمْجنُ  َوال{  ، السماء خبر من يتلقاھا

 ِبهِ  َنَتَربَّصُ  َشاِعرٌ  َيقُولُونَ  أَمْ { :  عليه وسالمه هللا صلوات ، الرسول في قولھم في عليھم منكرا تعالى قال ثم
 تريحفنس الموت يأتيه حتى عليه ونصبر ننظره:  يقولون:  الموت:  والمنون. الدھر قوارع:  أي}  اْلَمُنونِ  َرْيبَ 
 ، معكم منتظر فإني انتظروا:  أي}  اْلُمَتَربِِّصينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َفإِنِّي َتَربَُّصوا قُلْ { :  تعالى هللا قال ، شأنه ومن منه

 .واآلخرة الدنيا في والّنصرة العاقبة تكون لمن وستعلمون

 دار في اجتمعوا لما قريشا إن : عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي بن هللا عبد عن ، إسحاق بن محمد قال
 المنون ريب به تربصوا ثم ، وثاق في) 3( احتبسوه:  منھم قائل قال وسلم عليه هللا صلى النبي أمر في الندوة
 من ذلك في هللا فأنزل. كأحدھم ھو إنما ، والنابغة زھير:  الشعراء من قبله ھلك من ھلك كما ، يھلك حتى
 ).4(}  اْلَمُنونِ  َرْيبَ  ِبهِ  َنَتَربَّصُ  رٌ َشاعِ  َيقُولُونَ  أَمْ { : قولھم

 التي الباطلة األقوال من فيك يقولونه الذي بھذا تأمرھم عقولھم:  أي}  ِبَھَذا أَْحالُمُھمْ  َتأُْمُرُھمْ  أَمْ { :  تعالى قال ثم
 الذي ھو فھذا ، اندونمع ضالل قوم ھم ولكن:  أي}  َطاُغونَ  َقْومٌ  ُھمْ  أَمْ {  ؟ وزور كذب أنھا أنفسھم في يعلمون
 .فيك قالوه ما على يحملھم

لَهُ  َيقُولُونَ  أَمْ { :  وقوله : أي}  ُيْؤِمُنونَ  ال َبلْ { :  هللا قال:  القرآن يعنون ، نفسه عند من وافتراه اختلقه:  أي}  َتَقوَّ
 صادقين كانوا إن:  أي}  َصاِدقِينَ  اُنواكَ  إِنْ  ِمْثلِهِ  ِبَحِديثٍ  َفْلَيأُْتوا{ . المقالة ھذه على) 5( يحملھم الذي ھو كفرھم
له: " قولھم في  لو فإنھم ، القرآن ھذا من) 6] (وسلم عليه هللا صلى[ محمد به جاء ما بمثل فليأتوا" وافتراه َتقوَّ

 وال ، مثله) 7] (من[ سور بعشر وال ، بمثله جاءوا ما ، واإلنس الجن من األرض أھل وجميع ھم اجتمعوا
 .مثله من بسورة

__________ 

 ".قال: " م في) 1(

 ".يقوله: " م في) 2(

 ".احبسوه: " أ في) 3(

 به إسحاق ابن طريق من) 27/19( تفسيره في الطبري رواه) 4(
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 "حملھم: " م في) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 .م من زيادة) 7(

َماَواتِ ال َخلَقُوا أَمْ ) 35( اْلَخالِقُونَ  ُھمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُخلِقُوا أَمْ   َخَزائِنُ  ِعْنَدُھمْ  أَمْ ) 36( ُيوقُِنونَ  اَل  َبلْ  َواأْلَْرضَ  سَّ
 َولَُكمُ  اْلَبَناتُ  لَهُ  أَمْ ) 38( ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  ُمْسَتِمُعُھمْ  َفْلَيأْتِ  فِيهِ  َيْسَتِمُعونَ  ُسلَّمٌ  لَُھمْ  أَمْ ) 37( اْلُمَسْيِطُرونَ  ُھمُ  أَمْ  َربِّكَ 

 َكْيًدا ُيِريُدونَ  أَمْ ) 41( َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُھمُ  أَمْ ) 40( ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ ) 39( اْلَبُنونَ 
ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ  هللاَِّ  َغْيرُ  إِلَهٌ  لَُھمْ  أَمْ ) 42( اْلَمِكيُدونَ  ُھمُ  َكَفُروا َفالَِّذينَ   ) 43( ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

َمَواتِ  َخلَقُوا أَمْ ) 35( اْلَخالِقُونَ  ُھمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُخلِقُوا أَمْ {   ِعْنَدُھمْ  أَمْ ) 36( ُيوقُِنونَ  ال َبل َواألْرضَ  السَّ
 اْلَبَناتُ  لَهُ  أَمْ ) 38( ُمِبينٍ  ِبُسْلَطانٍ  ُمْسَتِمُعُھمْ  َفْلَيأْتِ  فِيهِ  َيْسَتِمُعونَ  ُسلَّمٌ  لَُھمْ  أَمْ ) 37( اْلُمَسْيِطُرونَ  ُھمُ  أَمْ  َربِّكَ  َخَزاِئنُ 

 ُيِريُدونَ  أَمْ ) 41( َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُھمُ  أَمْ ) 40( ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ ) 39( اْلَبُنونَ  َولَُكمُ 
ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ  هللاَِّ  َغْيرُ  إِلَهٌ  لَُھمْ  مْ أَ ) 42( اْلَمِكيُدونَ  ُھمُ  َكَفُروا َفالَِّذينَ  َكْيًدا  }) 43( ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

:  أي}  اْلَخالِقُونَ  ُھمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُخلِقُوا أَمْ { :  تعالى فقال ، األلوھية وتوحيد الربوبية إثبات في المقام ھذا
 لم أن بعد وأنشأھم خلقھم الذي ھو هللا بل ، ھذا وال ھذا ال:  أي ؟ أنفسھم أوجدوا ھم أم ؟ موجد غير من أوجدوا
 .مذكورا شيئا يكونوا

 عن ، مطعم ابن جبير بن محمد عن ، الزھري عن حدثوني:  قال سفيان حدثنا ، الُحَميديّ  حدثنا:  البخاري قال
 َغْيرِ  ِمنْ  ُخلِقُوا أَمْ {  : اآلية ھذه بلغ فلما ، بالطور المغرب في يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  قال أبيه

َمَواتِ  َخلَقُوا أَمْ . اْلَخالِقُونَ  ُھمُ  أَمْ  َشْيءٍ   كاد}  اْلُمَسْيِطُرونَ  ُھمُ  أَمْ  َربِّكَ  َخَزاِئنُ  ِعْنَدُھمْ  أَمْ . ُيوقُِنونَ  ال َبل َواألْرضَ  السَّ
 ).1( يطير أن قلبي

 النبي على قدم قد كان مطعم بن وجبير). 2( به ، الزھري عن ، طرق من الصحيحين في مخرج الحديث وھذا
 ھذه من اآلية ھذه سماعه وكان ، مشركا ذاك إذ وكان ، األسارى فداء في بدر وقعة بعد وسلم عليه هللا صلى
 .ذلك بعد اإلسالم في الدخول على حمله ما جملة من السورة

َمَواتِ  َخلَقُوا أَمْ { :  تعالى قال ثم  إنكار وھذا ؟ واألرض السموات خلقوا أھم:  أي}  ُنونَ ُيوقِ  ال َبل َواألْرضَ  السَّ
 على يحملھم الذي ھو إيقانھم عدم ولكن. له شريك ال ، وحده الخالق أنه يعلمون وھم ، با شركھم في عليھم
 أَمْ {  ، الخزائن مفاتيح وبيدھم الملك في يتصرفون أھم:  أي}  اْلُمَسْيِطُرونَ  ُھمُ  أَمْ  َربِّكَ  َخَزاِئنُ  ِعْنَدُھمْ  أَمْ {  ، ذلك
 المتصرف المالك ھو ، وجل عز ، هللا بل ، كذلك األمر ليس ، للخالئق المحاسبون:  أي}  اْلُمَسْيِطُرونَ  ُھمُ 

 .يريد لما الفعال

:  أي}  ُمِبينٍ  ُسْلَطانٍ بِ  ُمْسَتِمُعُھمْ  َفْلَيأْتِ {  ، األعلى المأل إلى مرقاة:  أي}  فِيهِ  َيْسَتِمُعونَ  ُسلَّمٌ  لَُھمْ  أَمْ { :  وقوله
 .ظاھرة بحجة لھم يستمع الذي فليأت

 .دليل لھم وال ، شيء على فليسوا ، ذلك إلى سبيل لھم وليس:  أي ، والمقال الفعال من فيه ھم ما صحة على

 ، اإلناث على الذكور ألنفسھم واختيارھم ، إناثا المالئكة وجعلھم ، البنات من إليه نسبوه فيما عليھم منكرا قال ثم
 هللا، مع وعبدوھم ، هللا بنات المالئكة جعلوا وقد ھذا. كظيم وھو مسودا وجھه ظل باألنثى أحدھم بشر إذا بحيث
 إبالغك على أجرة:  أي}  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ {  ، أكيد ووعيد شديد تھديد وھذا}  اْلَبُنونَ  َولَُكمُ  اْلَبَناتُ  لَهُ  أَمْ { :  فقال
 شيء أدنى من) 3( فھم:  أي}  ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ {  ، شيئا ذلك على تسألھم لست:  أي ؟ هللا رسالة إياھم

 أحد يعلم ال فإنه ، كذلك األمر ليس:  أي}  َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُھمُ  أَمْ {  ، عليھم ويشق ويثقلھم ، منه يتبرمون
  :  تعالى يقول}  اْلَمِكيُدونَ  ُھمُ  َكَفُروا َفالَِّذينَ  َكْيًدا ُيِريُدونَ  أَمْ {  ، هللا إال الغيب واألرض السموات أھل من
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__________ 

 ).4854( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).463( برقم مسلم وصحيح) 4023( ،) 765( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".فإنھم: " أ ، م في) 3(

َماءِ  ِمنَ  ِكْسًفا َيَرْوا َوإِنْ  ) 45( ُيْصَعقُونَ  فِيهِ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُياَلقُوا َحتَّى َفَذْرُھمْ ) 44( َمْرُكومٌ  َسَحابٌ  َيقُولُوا قًِطاَسا السَّ
 َيْعلَُمونَ  اَل  أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  َذلِكَ  ُدونَ  َعَذاًبا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َوإِنَّ ) 46( ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َواَل  َشْيًئا َكْيُدُھمْ  َعْنُھمْ  ُيْغنِي اَل  َيْومَ 

 ) 49( النُُّجومِ  َوإِْدَبارَ  َفَسبِّْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ) 48( َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  بِأَْعُيِنَنا َفإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َواْصِبرْ ) 47(

 وباله يرجع إنما كيدھمف ، وأصحابه الرسول وكيد الناس غرور الدين وفي الرسول في ھذابقولھم  ھؤالء يريد أم
ِ  ُسْبَحانَ  هللاَِّ  َغْيرُ  إِلَهٌ  لَُھمْ  أَمْ {  ، المكيدون ھم كفروا فالذين ، أنفسھم على ا هللاَّ  شديد إنكار وھذا. } ُيْشِرُكونَ  َعمَّ
 ، ويشركون ويفترون يقولون عما الكريمة نفسه نزه ثم. هللا مع واألنداد األصنام عبادتھم في المشركين على
ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ { :  لفقا  } ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

َماءِ  ِمنَ  ِكْسًفا َيَرْوا َوإِنْ {   ُيْصَعقُونَ  فِيهِ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا َحتَّى َفَذْرُھمْ ) 44( َمْرُكومٌ  َسَحابٌ  َيقُولُوا َساقًِطا السَّ
 ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ  َذلِكَ  ُدونَ  َعَذاًبا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َوإِنَّ ) 46( َصُرونَ ُينْ  ُھمْ  َوال َشْيًئا َكْيُدُھمْ  َعْنُھمْ  ُيْغِني ال َيْومَ ) 45(

 النُُّجومِ  َوإِْدَبارَ  َفَسبِّْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ) 48( َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ  ِبأَْعُيِنَنا َفإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َواْصِبرْ ) 47( َيْعلَُمونَ 
)49 ({ 

َماءِ  ِمنَ  ِكْسًفا َيَرْوا َوإِنْ { :  للمحسوس والمكابرة بالعناد المشركين عن مخبرا تعالى يقول : أي}  َيقُولُوا َساقًِطا السَّ
 كقوله وھذه. متراكم:  أي}  َمْرُكومٌ  َسَحابٌ {  ھذا:  يقولون بل ، أيقنوا) 1( ولما صدقوا لما ، به يعذبون عليھم
َماءِ  ِمنَ  َباًبا َعلَْيِھمْ  َتْحَنافَ  َولَوْ { :  تعالى َما لََقالُوا. َيْعُرُجونَ  فِيهِ  َفَظلُّوا السَّ  َقْومٌ  َنْحنُ  َبلْ  أَْبَصاُرَنا ُسكَِّرتْ  إِنَّ

 َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا َحتَّى{  -  محمد يا -  دعھم:  أي}  فذرھم{ :  تعالى هللا قال].  15 ، 14:  الحجر[ }  َمْسُحوُرونَ 
 الذي ومكرھم كيدھم ينفعھم ال:  أي}  َشْيًئا َكْيُدُھمْ  َعْنُھمْ  ُيْغِني ال َيْومَ {  ، القيامة يوم وذلك ،}  ُيْصَعقُونَ  يهِ فِ  الَِّذي

 } ُيْنَصُرونَ  ُھمْ  َوال{  ، شيئا القيامة يوم عنھم ُيجدي ال ، الدنيا في استعملوه

ُھمْ { :  كقوله ، الدنيا الدار في ذلك قبل:  أي}  َذلِكَ  ُدونَ  َعَذاًبا َظلَُموا لِلَِّذينَ  َوإِنَّ { :  قال ثم  اْلَعَذابِ  ِمنَ  َولَُنِذيَقنَّ
:  أي}  َيْعلَُمونَ  ال أَْكَثَرُھمْ  َولَِكنَّ { :  قال ولھذا ،]  21:  السجدة[ }  َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  األْكَبرِ  اْلَعَذابِ  ُدونَ  األْدَنى
 جلي إذا بل ، بھم يراد ما يفھمون فال ،) 2( وينيبون يرجعون لعلھم ، بالمصائب افيھ ونبتليھم ، الدنيا في نعذبھم
 مرض إذا المنافق إن: " األحاديث بعض في جاء كما ، عليه كانوا ما) 3( أسوأ إلى عادوا ، فيه كانوا مما عنھم

 أعصيك كم:  اإللھي ألثرا وفي). 4" (أرسلوه فيما وال عقلوه فيما يدري ال ، البعير كمثل ذلك في مثله وعوفي
 ؟ تدري ال وأنت) 5( أعافيك كم ، عبدي يا:  هللا قال ؟ تعاقبني وال

 ، كالءتنا وتحت منا بمرأى فإنك ، تبالھم وال أذاھم على اصبر:  أي}  ِبأَْعُيِنَنا َفإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َواْصِبرْ { :  وقوله
 .الناس من يعصمك وهللا

 وتبارك ، وبحمدك اللھم سبحانك:  الصالة إلى أي:  الضحاك قال}  َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  َحْمدِ بِ  َوَسبِّحْ { :  وقوله
 .غيرك إله وال ، جدك وتعالى اسمك،

__________ 

 ".وال: " م في) 1(

 "ينسون: " أ في) 2(

 ".أشر: " أ في) 3(

 .عنه هللا رضي الرام عامر حديث من) 3089( برقم السنن في داود أبو رواه) 4(
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 ".أعاقبك: " أ ، م في) 5(

 .وغيرھما ، أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد ، أنس بن الربيع عن مثله روي وقد

 عن ، السنن وأھل أحمد ورواه). 1( الصالة ابتداء في ھذا يقول كان أنه عمر عن ، صحيحه في مسلم وروى
 ).2( ذلك يقول كان أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، وغيره سعيد أبي

 ھذا ويتأيد:  جرير ابن واختاره. فراشك من نومك من:  أي}  َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  الجوزاء أبو وقال
 :  أحمد اإلمام رواه بما القول

 عبادة حدثنا ، أمية أبي بن جنادة حدثني ، ھانئ بن) 3( ُعَمير حدثني ، األوزاعي حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا
 شريك ال وحده هللا إال إله ال:  فقال الليل من تعار من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصامت بن
 وال ، أكبر وهللا ، هللا إال إله وال ،  والحمد ، هللا سبحان. قدير شيء كل على وھو ، الحمد وله الملك له له،
 صلى ثم ، فتوضأ عزم فإن ، له استجيب - دعا ثم:  قال أو - لي اغفر رب:  قال ثم ، با إال قوة وال حول
 ".صالته تقبلت

 ).4( به ، مسلم بن الوليد حديث من ، السنن وأھل ، صحيحه في البخاري وأخرجه

 .مجلس كل من:  قال}  َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال

 أن الرجل أراد إذا:  قال}  َتقُومُ  ِحينَ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  األحوص أبي عن ، إسحاق أبي عن ، الثوري وقال
 .وبحمدك اللھم سبحانك:  قال مجلسه من يقوم

 ، شعيب ابن محمد حدثنا ، الدمشقي إبراھيم بن إسحاق النضر أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ِحينَ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { :  هللا قول عن حدثه أنه ؛ رباح أبي بن عطاء عن ، رميالحض عمرو بن طلحة أخبرني

 .له كفارة ھذا كان ذلك غير كان وإن ، خيرا ازددت أحسنت كنت إن ، مجلس كل من تقوم حين:  يقول}  َتقُومُ 

 جبريل أن ؛ الفقير عثمان أبي نع ، الَجَزِري الكريم عبد عن ، معمر أخبرنا:  جامعه في الرزاق عبد قال وقد
 ، أنت إال إله ال أن أشھد ، وبحمدك اللھم سبحانك:  يقول أن مجلسه من قام إذا وسلم عليه هللا صلى النبي علم

 )5( المجالس كفارة القول ھذا:  يقول غيره وسمعت:  معمر قال. إليك وأتوب أستغفرك

 ، ُجَرْيج ابن حديث ذلك فمن ، بذلك -  بعضا بعضھا ييقو - طرق من مسندة أحاديث وردت وقد ، مرسل وھذا
 :  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، صالح أبي) 6( بن ُسَھْيل عن

__________ 

 ).399( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).804( برقم ماجة ابن وسنن) 2/132( ئيالنسا وسنن) 242( برقم الترمذي وسنن) 775( برقم داود أبي وسنن) 3/50( المسند) 2(

 ".عمر: " أ في) 3(

) 10697( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 3414( برقم الترمذي وسنن) 5060( برقم داود أبي وسنن) 1154( برقم البخاري وصحيح) 5/313( المسند) 4(
 ).3878( برقم ماجة ابن وسنن

 ).19796( برقم المصنف) 5(

 ."عن: " م في) 6(

 إله ال أن أشھد ، وبحمدك اللھم سبحانك:  مجلسه من يقوم أن قبل فقال لغطه فيه) 1( فكثر مجلس في جلس من
 ".ذلك مجلسه في كان ما له) 2( غفر إال ، إليك وأتوب أستغفرك ، أنت إال
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. صحيح حسن:  الترمذي وقال. جريج ابن حديث من ، والليلة اليوم في والنسائي - لفظه وھذا - الترمذي رواه
 ).3( علله البخاري أن إال ، مسلم شرط على إسناد:  وقال مستدركه في الحاكم وأخرجه

 الوھم ونسبوا. وغيرھم ، والدارقطني ، ُزَرعة وأبو ، حاتم وأبو ، ومسلم ، والبخاري ، أحمد اإلمام علله:  قلت
 رضي ، ھريرة أبي إلى جريج ابن) 4( غير طريق من سننه في رواه قد داود أبا أن على. ُجَرْيج ابن إلى فيه
 في والحاكم ، والنسائي -  له واللفظ - داود أبو ورواه) 5( بنحوه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا

 كان:  قال األسلمي َبْرَزة أبي عن ، العالية أبي عن) 6( ھاشم عن ، دينار بن الحجاج طريق من ، المستدرك
 ال أن أشھد ، وبحمدك اللھم سبحانك: " المجلس من يقوم أن أراد إذا بأخرة يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

! ؟ مضى فيما تقوله كنت ما قوال لتقول إنك ، هللا رسول يا:  رجل فقال". إليك وأتوب أستغفرك ، أنت إال إله
 ).7" (المجلس في يكون لما كفارة: " قال

 ، أنس بن الربيع حديث من ، والحاكم النسائي رواه وھكذا. أعلم) 8( وهللا ، العالية أبي عن مرسال روي وقد
 ، أيضا مرسال وروي) 9( سواء مثله وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، َخِديج بن رافع عن ، العالية أبي عن
 قيامه عند مجلسه في أحد بھن يتكلم ال كلمات: " قال أنه ؛ عمرو بن هللا عبد عن داود أبو رواه وكذا. أعلم وهللا
 بالخاتم يختم كما بھن له ختم إال ، ذكر ومجلس خير مجلس في يقولھن وال ، عنه بھن كفر إال ، مرات ثالث
 من الحاكم وأخرجه) 10" (إليك وأتوب أستغفرك ، أنت إال إله ال ، وبحمدك اللھم سبحانك:  الصحيفة على
 أمير عن اإلسماعيلي بكر أبو ورواه) 11( طعمم بن ُجَبير رواية ومن ، وصححه ، عائشة المؤمنين أم حديث

 طرقه بذكر حدة على جزءا لذلك أفردت وقد. وسلم عليه هللا صلى النبي عن كلھم ، الخطاب بن عمر المؤمنين
 )12( والمنة الحمد و ، به يتعلق وما ، وعلله وألفاظه

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  قال كما ، الليل في والصالة الوةبالت واعبده اذكره:  أي}  َفَسبِّْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  وقوله  ِبهِ  َفَتَھجَّ
 ]. 79:  اإلسراء[ }  َمْحُموًدا َمَقاًما َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً 

__________ 

 ".فأكثر: " في) 1(

 ".له هللا غفر إال: " أ ، م في) 2(

 ).1/536( والمستدرك) 10230( برقم الكبرى السنن يف والنسائي) 3433( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".عن: " أ في) 4(

 ).4858( برقم داود أبي سنن) 5(

 ".ھاشم أبي عن: " أ في) 6(

 ).1/537( والمستدرك) 10259( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 4859( برقم داود أبي سنن) 7(

 ".فا: " م في) 8(

 ).1/537( والمستدرك) 10260( قمبر الكبرى السنن في النسائي) 9(

 ).4857( برقم داود أبي سنن) 10(

 ).1/537( المستدرك) 11(

 .خاتمتھا في الصافات تفسير عند المجلس كفارة أحاديث ذكرت وقد) 12(

 فإنھما ، الفجر صالة قبل اللتان الركعتان أنھما عباس ابن حديث في تقدم قد}  النُُّجومِ  َوإِْدَبارَ { :  وقوله
 أبي عن ، سيالن ابن) 2] (حديث في) [1( روى وقد. للغيبوبة جنوحھا عند:  أي ، النجوم إدبار عند روعتانمش

 ھذا ومن. داود أبو رواه) 3( الفجر ركعتي:  يعني". الخيل طردتكم وإن ، َتَدُعوھما ال: " مرفوعا ھريرة
 اليوم في صلوات خمس: " لحديث ضعيف وھو ، بوجوبھما القول أحمد اإلمام أصحاب بعض عن حكي الحديث
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 رضي ، عائشة عن الصحيحين في ثبت وقد) 5" (تطوع أن إال ال: " قال ؟) 4( غيرھا علي ھل:  قال". والليلة
 ركعتي على منه تعاھًدا أشد النوافل من شيء على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يكن لم:  قالت أنھا ، عنھا هللا

 )7" (فيھا وما الدنيا من خير الفجر ركعتا":  لمسلم لفظ وفي) 6( الفجر

 )8] (أعلم وهللا[  الطور سورة تفسير آخر

__________ 

 ".ورد: " أ ، م في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).1258( برقم السنن في داود أبو رواه) 3(

 ".غيرھن: " أ في) 4(

 .عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة حديث من) 11( برقم صحيحه في ومسلم) 46( برقم صحيحه في البخاري رواه) 5(

 ).724( برقم مسلم وصحيح) 1169( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).725( برقم مسلم صحيح) 7(

 .أ من زيادة) 8(
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 ) 4( ُيوَحى َوْحيٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ ) 3( اْلَھَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما) 2( َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما) 1( َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ 

 النجم سورة تفسير

 .مكية وھي

 بن األسود عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، أحمد أبو أخبرني ، علي بن نصر حدثنا:  البخاري قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسجد:  قال ،}  والنَّجم{ :  َسْجدة فيھا أنزلت سورة أولُ :  قال هللا عبد عن يزيد،
 َخلَف بن أمية وھو ، كافًرا قُِتل ذلك بعد فرأيته ، عليه فسجد ُتَراب من كّفًا أخذ رأيته رجال إال ، خلفه من وسجد

)1.( 

). 2( به ، إسحاق أبي عن ، طرق من ، والنسائي ، داود وأبو ، ومسلم ، مواضع في أيضا البخاري رواه وقد
 بن عتبة أنه الطريق ھذه غير من جاء قد إنهف ، مشكل الرواية ھذه في خلف بن أمية إنه:  الممتنع في وقوله
 .ربيعة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 .})4( ُيوَحى َوْحيٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ ) 3( اْلَھَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما) 2( َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما) 1( َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { 

 أبي ابن رواه. بالخالق إال يقسم أن له ينبغي ال والمخلوق ، هَخْلق من شاء بما ُيقِسم الخالق:  وغيره الشعبي قال
 .حاتم

:  بالنجم يعني:  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن فقال}  َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { :  تعالى قوله معنى في المفسرون واختلف
ا  أنھا السدي وزعم. جرير ناب واختاره. الثوري وسفيان ، عباس ابن عن ُروي وكذا. الفجر مع سقطت إذا الثُّريَّ
 .الزھرة

 .اتجاه له القول وھذا. الشياطين به ُرمي إذا}  َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { :  الضحاك وقال

:  تعالى كقوله اآلية وھذه. نزل إذا القرآن:  يعني}  َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { :  قوله في مجاھد عن ، األعمش وروى
هُ  ال. َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  فِي. َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ . َعِظيمٌ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  لََقَسمٌ  َوإِنَّهُ . ُجومِ النُّ  بَِمَواقِعِ  أُْقِسمُ  َفال{ . اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ

 ]. 80 -  75:  الواقعة[ }  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ 

 عليه، وسالمه هللا صلوات ، للرسول الشھادة وھو ، عليه المقسم ھو ھذا}  َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما{ :  وقوله
 : والغاوي ، علم بغير طريق غير على يسلك الذي الجاھل:  وھو ، بضال ليس ، للحق تابع راشد بار بأنه

__________ 

 ).4863( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).2/160( النسائي وسنن) 1406( برقم داود أبي نوسن) 576( برقم مسلم وصحيح) 3972 ، 3853 ، 1070( برقم البخاري صحيح) 2(

 أھل مشابھة عن وَشْرَعه رسوله) 1] (وتعالى سبحانه[ هللا فنزه ، غيره إلى قصًدا عنه العادل بالحق العالم ھو
 هللا صلوات ھو بل ، بخالفه والعمل وكتمانه الشيء علم) 3( وعن ، اليھود وطرائق كالنصارى الضالل) 2(

 َوَما{ :  قال ولھذا ؛ والسداد واالعتدال االستقامة غاية في العظيم الشرع من به هللا بعثه وما ، عليه وسالمه
 أمر ما يقول إنما:  أي}  ُيوَحى َوْحيٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ {  ، وغرض ھوى عن قوال يقول ما:  أي}  اْلَھَوى َعنِ  َيْنِطقُ 
 .أحمد اإلمام رواه كما ، نقصان وال زيادة غير من موفًَّرا كامال الناس إلى يبلغه به،
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 صلى هللا رسول سمع أنه ؛ أمامة أبي عن ، َمْيَسَرة بن الرحمن عبد عن ، عثمان بن َحِريز حدثنا ، يزيد حدثنا
 َرِبيعة:  -  الحيين أحد مثل:  أو -  الحيين مثلُ  بنبي ليس رجل بشفاعة الجنة ليدخلنّ : " يقول وسلم عليه هللا

 ).4" (أقول ما أقول إنما: " قال ؟ مضر من ربيعة ما أو ، هللا رسول يا:  رجل فقال". وُمَضر

 بن يوسف عن ، هللا عبد بن الوليد أخبرنا ، األخنس بن هللا ُعَبيد عن ، سعيد بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 حفظه، أريد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من أسمعه شيء كل أكتب كنت:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، َماَھك
 يتكلم ، بشر وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، هللا رسول من تسمعه شيء كل تكتب إنك:  فقالوا قريش فنھتني
 نفسي فوالذي ، اكتب: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت ، الكتاب عن فأمسكتُ . الغضب في
 ".حق إال مني خرج ما ، بيده

د عن دداو أبو ورواه ان سعيد بن يحيى عن كالھما ، شيبة أبي بن بكر وأبي ُمَسدَّ  ).5( به ، الَقطَّ

 ابن عن ، الليث حدثنا ، صالح بن هللا عبد حدثنا ، منصور بن أحمد حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 أخبرتكم ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ُھَريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، أسلم بن زيد عن َعْجالن،

 ).6( اإلسناد بھذا إال ُيرَوى نعلمه ال:  قال ثم". فيه َشكّ  ال الذي فھو ، هللا عند من الذي أنه

 عن ، ھريرة أبي عن ، سعيد أبي بن سعيد عن ، محمد عن ، ليث حدثنا ، يونس حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ؟ هللا رسول يا تداعبنا فإنك:  أصحابه بعض قال". حقا إال ولأق ال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).7" (حقا إال أقول ال إني: " قال

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".أصحاب: " م في) 2(

 ".وھي: " م في) 3(

 ".ثقة وھو ميسرة بن الرحمن عبد غير الصحيح رجال أحمد رجال) : "10/381( المجمع في الھيثمي وقال) 5/257( المسند) 4(

 ).3646( برقم داود أبي وسنن) 2/162( المسند) 5(

 رجال رجاله وبقية يضر ال كالم وفيه ، ثقة وھو الرمادي منصور بن أحمد فيه) : "1/179( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "203( برقم البزار مسند) 6(
 ".فيه مختلف صالح بن هللا وعبد ، الصحيح

 ".صحيح حسن حديث ھذا: " وقال به المقبري طريق من) 1990( برقم السنن في الترمذي ورواه) 2/340( المسند) 7(

ةٍ  ُذو) 5( اْلقَُوى َشِديدُ  َعلََّمهُ   أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ ) 8( َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ ) 7( اأْلَْعلَى ِباأْلُفُقِ  َوُھوَ ) 6( َفاْسَتَوى ِمرَّ
 َنْزلَةً  َرآَهُ  َولََقدْ ) 12( َيَرى َما َعلَى أََفُتَماُروَنهُ ) 11( َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما) 10( أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى) 9(

ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ ) 15( اْلَمأَْوى َجنَّةُ  ِعْنَدَھا) 14( اْلُمْنَتَھى ِسْدَرةِ  ِعْندَ ) 13( أُْخَرى  َزاغَ  امَ ) 16( َيْغَشى َما السِّ
 ) 18( اْلُكْبَرى َربِّهِ  آََياتِ  ِمنْ  َرأَى لََقدْ ) 17( َطَغى َوَما اْلَبَصرُ 

ةٍ  ُذو) 5( اْلقَُوى َشِديدُ  َعلََّمهُ {   أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ ) 8( َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ ) 7( األْعلَى ِباألفُقِ  َوُھوَ ) 6( َفاْسَتَوى ِمرَّ
 َرآهُ  َولََقدْ ) 12( َيَرى َما َعلَى أََفُتَماُروَنهُ ) 11( َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما) 10( أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى) 9( أَْدَنى
ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ ) 15( اْلَمأَْوى َجنَّةُ  ِعْنَدَھا) 14( اْلُمْنَتَھى ِسْدَرةِ  ِعْندَ ) 13( أُْخَرى نزلَةً   َزاغَ  َما) 16( َيْغَشى َما السِّ

 .}) 18( اْلُكْبَرى َربِّهِ  آَياتِ  ِمنْ  َرأَى لََقدْ ) 17( َطَغى َوَما اْلَبَصرُ 

 َشِديدُ {  الناس إلى به جاء الذي َعلَّمه أنه وسلم عليه هللا صلى محمد ورسوله عبده عن مخبًرا تعالى يقول
ةٍ  ِذي. َكِريمٍ  ولٍ َرسُ  لََقْولُ  إِنَّهُ { :  قال كما ، السالم عليه ، جبريل وھو ،}اْلقَُوى  َثمَّ  ُمَطاعٍ . َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُوَّ
 ]. 21 -  19:  التكوير[ }  أَِمينٍ 
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ةٍ  ُذو{ :  ھاھنا وقال  .حسن منظر ذو:  عباس ابن وقال. زيد وابن ، والحسن ، مجاھد قاله. قوة ذو:  أي}  ِمرَّ

 .حسن طويل َخْلق ذو:  قتادة وقال

 من الصحيح الحديث في ورد وقد. شديدة وقوة ، حسن منظر ذو ، السالم عليه ، فإنه ؛ لينالقو بين منافاة وال
 مّرة لِِذي وال ، لغنيٍّ  الصدقة تحل ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن) 1( عمرو وابن ھريرة أبي رواية
 ).2" (َسِويّ 

 .أنس بن والربيع ، وقتادة والحسن ھدمجا قاله. السالم عليه ، جبريل:  يعني}  َفاْسَتَوى{ :  وقوله

:  عكرمة قال. واحد وغير عكرمة قاله. األعلى األفق في استوى ، جبريل:  يعني}  األْعلَى ِباألفُقِ  َوُھوَ { 
. النھار منه يأتي الذي ھو:  قتادة وقال. الشمس مطلع ھو:  مجاھد وقال. الصبح منه يأتي الذي:  األعلى واألفق
 .وغيرھم ، زيد ابن قال وكذا

 محمد بن الرحمن عبد حدثنا ، القاسم أبو اليامي عمرو بن ُمَصرِّف حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عبد عن ذكره أظنه الَكْھَتلَة أبي بن إسحاق عن -  قيس ابن ھو - الوليد عن ، أبي حدثني ، مصرف بن طلحة بن
 أن سأله فإنه واحدة أما ، مرتين إال صورته في جبريل ير لم وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن هللا
 .} األْعلَى ِباألفُقِ  َوُھوَ { :  قوله) 3( فذلك ، صعد حيث معه كان فإنه الثانية وأما. األفق فسد صورته في يراه

:  المعنى أن ىإل ذھب أنه:  وحاصله ، أحد عن ھو حكاه وال ، لغيره أره لم قوال ھاھنا جرير ابن قال وقد
 استويا:  أي}  األْعلَى ِباألفُقِ {  وسلم عليھما هللا صلى ومحمد ھو المرة ذو القوى الشديد ھذا:  أي}  َفاْسَتَوى{

 . ذلك على أحد يوافقه ولم ، قال كذا اإلسراء ليلة وذلك ، باألفق جميعا

__________ 

 ".ھريرة وأبي عمرو ابن: " م في) 1(

 النسائي رواه:  ھريرة أبي وحديث عنه يزيد بن ريحان عن) 652( برقم السنن في والترمذي) 1634( برقم السنن في داود أبو رواه:  عمرو نب هللا عبد حديث) 2(
 .عنه الجعد أبي بن سالم عن) 1839( برقم السنن في ماجه وابن) 5/99( السنن في

 ".فكذلك: " م في) 3(

ا أَِئَذا{ :  تعالى كقوله وھذا:  فقال العربية حيث من قال ما يوجه شرعثم   ،]  67:  النمل[ }  َوآَباُؤَنا ُتَراًبا ُكنَّ
 وذكر:  قال}  َوُھوَ . َفاْسَتَوى{ :  قوله فكذلك ،" نحن" إظھار غير من}  كنا{  في المكّنى على باآلباء فعطف
 :  أنشده أنه العرب بعض عن الفراء

 )1( الُمَتقصِّفُ  والخْروعُ  َيْسَتوي الو... ُعوُده َيْصلُبُ  النبعَ  أنّ  َترَ  ألم

 ليلة تكن لم لجبريل الرؤية ھذه فإن ؛ ذلك على المعنى يساعده ال ولكن ، متجه العربية جھة من قاله الذي وھذا
 وتدلى ، السالم عليه ، جبريل عليه فھبط ، األرض في وسلم عليه هللا صلى هللا ورسولُ  ، قبلھا بل ، اإلسراء

 عند أخرى نزلة ذلك بعد رآه ثم ، جناح ستمائة له ، عليھا هللا خلقه التي الصورة على وھو منه فاقترب ، إليه
 عليه ، جبريل جاءه ما بعد البعثة أوائل في األولى الرؤية ھذه وكانت ، اإلسراء ليلة يعني ، المنتھى سدرة
 وسلم عليه هللا صلى النبي ذھب ترةف الوحي فتر ثم ،" اقرأ" سورة صدر إليه هللا فأوحى ، مرة أول ، السالم
 حقا، هللا رسول أنت ، محمد يا: " الھواء من جبريل ناداه بذلك َھمّ  فكلما ، الجبال رؤوس من ليتردى مرارا فيھا
 جبريل له َتَبّدى حتى ، لمثلھا عاد األمر عليه طال وكلما ، عينه وتقر ، جأشه لذلك فيسكن". جبريل وأنا

 خلقه ُعْظم سد قد جناح ستمائة له ، عليھا هللا خلقه التي صورته في األبطح في وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول
 جاءه الذي الَملَك عظمة ذلك عند فعرف ، به أمره ما ، وجل عز ، هللا عن إليه وأوحى) 2( منه فاقترب ، األفق

 البزار بكر أبو الحافظ رواه الذي الحديث فأما. إليه بعثه الذي خالقه عند مكانته وعلوّ  ، َقْدره وجاللة ، بالرسالة
 :  قال حيث مسنده في
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 أنس عن ، الَجْوني عمران أبي عن ، عبيد بن الحارث حدثنا ، منصور بن سعيد حدثنا ، َشِبيب بن سلمة حدثنا
 بين زفَوكَ  ، السالم عليه ، جبريل جاء إذ قاعد أنا بينا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن

 َسّدت حتى وارتفعت َفَسَمت. اآلخر في وقعدت أحدھما في فقعد ، الطير َكَوْكَري فيھا شجرة إلى فقمت كتفي،
 ،) 3( الطٍ  حْلس كأنه جبريل إلي فالتفت ، لمسست السماء أمس أن شئت ولو ، طرفي أقلب وأنا الخافقين
 رفرفة الحجاب دون وإذا ، األعظم النور ورأيت ماءالس أبواب من بابٌ  لي وفُِتح. علي با عْلمه فضل فعرفتُ 
 ".يوحي أن هللا شاء ما إلي وأوحى. والياقوت الدر

 ).4( البصرة أھل من مشھورا رجال وكان ، عبيد بن الحارث إال يرويه ال:  البزار قال ثم

فه معين بنا أن إال صحيحه في مسلم له أخرج ، اإليادي قدامة أبو ھو ھذا ُعَبيد بن الحارث:  قلت :  وقال ، ضعَّ
 وقال. به يحتج وال حديثه كتب:  الرازي حاتم أبو وقال. الحديث مضطرب:  أحمد اإلمام وقال. بشيء ھو ليس
 نكارة فيه فإن ، رواياته غرائب من الحديث فھذا. انفرد إذا به االحتجاج يجوز فال َوَھمه َكُثر:  حبان ابن

 .أعلم وهللا ، منام ولعله ، عجيبا وسياًقا ألفاظ وغرابة

__________ 

 .عطية بن لجرير وھو) 27/25( الطبري تفسير في البيت) 1(

 ".منه وأقرب: " م في) 2(

 ".الطي: " م في) 3(

 ).58( برقم البزار مسند) 4(

 هللا رسول رأى:  قال هللا عبد عن ، وائل أبي عن ، عاصم عن ، شريك حدثنا ، حجاج حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من جناحه من يسقط ، األفق َسدّ  قد منھا جناح كل ، جناح ستمائة وله صورته في جبريل وسلم عليه هللا لىص

 ).2( أحمد به انفرد). 1( عليم به هللا ما والياقوت والدر التھاويل

 ابن عن ، منبه بن وھب عن ، ُمَنبِّه بن إدريس عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، آدم بن يحيى حدثنا:  أحمد وقال
 عز ، ربه فدعا. ربك ادع:  فقال ، صورته في يراه أن جبريل وسلم عليه هللا صلى النبي سأل:  قال عباس
 ، صِعق وسلم عليه هللا صلى النبي رآه فلما ، وينتشر يرتفع فجعل ، المشرق قبل من سواد عليه فطلع وجل،
 .ِشْدقه عن البزاق ومسح َفَنَعَشه فأتاه

 عن ، إسحاق بن محمد طريق من ،" لھب أبي بن عتبة" ترجمة في عساكر ابن رواه وقد. )3( أحمد به انفرد
 ، الشام إلى تجھزا قد عتبة وابنه لھب أبو كان:  قال األسود بن َھبَّار عن ، أبيه عن ، الزبير بن عروة بن عثمان

 النبي أتى حتى فانطلق ، سبحانه ، ربه في وألوذينه محمد إلى ألنطلقن وهللا:  عتبة ابنه فقال ، معھما فتجھزت
 صلى النبي فقال. أدنى أو قوسين قاب فكان ، فتدلى دنى بالذي يكفر ھو ، محمد يا:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى
 ؟ له قلت ما ، بني يا:  فقال أبيه إلى فرجع عنه انصرف ثم". كالبك من كلبا إليه ابعث اللھم: " وسلم عليه هللا

 آمنُ  ما وهللا ، بني يا:  قال" كالبك من كلبا عليه سلط اللھم: " قال:  قال ؟ لك قال فما:  قال ، له قال ما له فذكر
 معشر يا:  الراھب فقال ، راھب َصْوَمعة إلى ونزلنا ، مأَْسَدة وھي ، الشراة نزلنا حتى فسرنا. ُدعاءه عليك
 كبر عرفتم قد إنكم:  لھب أبو لنا فقال ؟ الغنم حتسر كما فيھا األْسدُ  تسرح فإنھا البالد ھذه أنزلكم ما ، العرب
 ھذه إلى متاعكم فاجمعوا ، عليه آمنھا ما -  وهللا - دعوةً  ابني على دعا قد الرجل ھذا وإن ، وحقي سني

 يريد ما يجد لم فلما ، وجوھنا َفَشمّ  األسد فجاء ، ففعلنا. حولھا افرشوا ثم ، عليھا البني وافرشوا ، الصومعة
 ال أنه عرفت قد:  لھب أبو فقال. رأسه َفَفضخ َھْزمة ھزمه ثم وجھه فشم ، المتاع فوق ھو فإذا ، فوثب ، َتَقّبض
 ).4( محمد دعوة عن ينفلت

 بينه كان حتى ، األرض إلى عليه ھبط لما محمد إلى جبريل فاقترب:  أي}  أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ { :  وقوله
 .وقتادة ، مجاھد) 5( قاله. ُمّدا إذا بقدرھما:  أي قوسين قاب وسلم ليهع هللا صلى محمد وبين
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 .كبدھا إلى القوس وتر بين ما ُبعدُ  بذلك المراد إن:  قيل وقد

:  كقوله ، عليه زاد ما ونفي عنه المخبر إلثبات اللغة في تستعمل الصيغة ھذه أن تقدم قد}  أَْدَنى أَوْ { :  وقوله
 ، الحجارة من بألين ھي ما:  أي ،]  74:  البقرة[ }  َقْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِھيَ  َذلِكَ  َبْعدِ  ِمنْ  ُكمْ قُلُوبُ  َقَستْ  ُثمَّ {
:  النساء[ }  َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ  هللاَِّ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َيْخَشْونَ { :  قوله وكذا. والقسوة الشدة في عليھا تزيد أو مثلھا ھي بل

  ،] 147:  الصافات[}  َيِزيُدونَ  أَوْ  أَْلفٍ  ِماَئةِ  إِلَى َوأَْرَسْلَناهُ { :  وقوله ،]  77

__________ 

 ".أعلم: " أ في) 1(

 ).1/395( المسند) 2(

 ).1/322( المسند) 3(

 .منظور البن مختصره في وال المخطوط دمشق تاريخ في لھب أبي بن عتبة ترجمة أجد لم) 4(

 ".قال: " م في) 5(

 ،) 1( تردد وال شك ال به للمخبر تحقيق فھذا. عليھا يزيدون أو ، حقيقة ألف مائة ھم بل منھا أقل ليسوا:  أي
 .} أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ { :  اآلية ھذه وھكذا ، ھاھنا ممتنع ھذا فإن

 ، جبريل ھو إنما ، وسلم عليه هللا صلى محمد وبين بينه صار الذي الداني المقترب ھذا أن من قلناه الذي وھذا
 قريبا أحاديثھم سنورد كما ، ھريرة وأبي ، ذر وأبي ، مسعود وابن ، عائشة المؤمنين أم قول ھو ، السالم عليه
 فجعل). 2" (مرتين بفؤاده ربه محمد رأى: " قال أنه عباس ابن عن ، صحيحه في مسلم وروى. هللا شاء إن
 العزة رب الجبار دنا ثم: " اإلسراء حديث في أنس عن ، نمر أبي بن شريك حديث في وجاء. إحداھما ھذه
 فھو صح فإن ، الغرابة من فيھا أشياء وذكروا ، الرواية ھذه متن في الناس من كثير) 3( تكلم ولھذا" فتدلى

 وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول كانت ھذه فإن ؛ اآلية لھذه تفسير أنھا ال ، أخرى وقصة آخر وقت على محمول
 ليلة ھي فھذه ،}  اْلُمْنَتَھى ِسْدَرةِ  ِعْندَ . أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  بعده قال ولھذا ؛ اإلسراء ليلة ال األرض في

 .األرض في كانت واألولى اإلسراء

 انسليم حدثنا ، زياد بن الواحد عبد حدثنا ، الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا:  جرير ابن قال وقد
: قال ،}  أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ { :  اآلية ھذه في مسعود بن هللا عبد قال:  قال حبيش بن زر حدثنا ، الشيباني

 ).4" (جناح ستمائة له جبريل رأيت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 هللا رسول شأن أولَ  كان:  قالت عائشة نع ، ُعْرَوة عن ، األسود أبي عن ، لَِھيعة ابن حدثنا:  وھب ابن وقال
 محمد، يا:  جبريل به فصرخ حاجته ليقضي خرج إنه ثم ، بأجياد جبريل منامه في رأى أنه وسلم عليه هللا صلى
 ثان ھو فإذا بصره رفع ثم - ثالثا - ) 5( شيًئا ير فلم وشماال يمينا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنظر. محمد يا

 صلى النبي فھرب - ُيسّكنه -  جبريلُ  ، جبريل ، محمد يا:  فقال السماء أفق على األخرى) 6( عم رجليه إحدى
 فلم الناس في فدخل ، فرآه نظر ثم ، الناس من خرج ثم ، شيًئا ير فلم فنظر ، الناس في دخل حتى وسلم عليه هللا
} )]7( َغَوى َوَما َصاِحُبُكمْ  َضلَّ  َما. [َھَوى إَِذا َوالنَّْجمِ { :  وجل عز هللا قول فذلك ، فرآه فنظر خرج ثم ، شيًئا ير
 نصف القاب:  ويقولون: }  أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ {  ، محمد إلى جبريل يعني}  َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ { :  قوله إلى

 .بينھما كان ذراعين:  بعضھم وقال. األصبع

 شاھد جابر عن ، سلمة أبي عن الزھري حديث وفي). 8( وھب ابن ثحدي من ، حاتم أبي وابن جرير ابن رواه
 .لھذا

ا سألت:  قال الشيباني عن ، زائدة عن ، غنام بن َطْلق عن البخاري وروى   :  قوله عن زّرً

 



315 

 

__________ 

 ".ترديد وال: " أ ، م في) 1(

 ).176( برقم مسلم صحيح) 2(

 ".تكلم قد ولھذا: " م في) 3(

 ).27/27( يالطبر تفسير) 4(

 ".أحدا: " م في) 5(

 ".على: " أ ، م في) 6(

 .م من زيادة) 7(

 ).27/27( الطبري تفسير) 8(

 وسلم عليه هللا صلى محمدا أن هللا عبد حدثنا:  قال}  أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى. أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ { 
 ).1( جناح ستمائة له جبريل رأى

 عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، منصور بن إسحاق حدثنا ، البغدادي َبِزيع ابن حدثني:  جرير ابن لوقا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى:  قال}  َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{ :  هللا عبد عن ، يزيد بن الرحمن عبد

 ).3( واألرض السماء بين ما مأل قد ، رفرف) 2( حلتا عليه جبريل

. أوحى ما محمد هللا عبد إلى جبريل فأوحى:  معناه}  أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى{ :  قوله يكون ذكرناه ما فعلى
 جبير بن سعيد عن ُذكر وقد ، صحيح المعنيين وكال جبريل بواسطة أوحى ما محمد عبده إلى هللا فأوحى:  أو
: الشرح[ }  ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعَنا ،{ " يتيما أجدك ألم: " إليه أوحى:  قال ،}  أَْوَحى َما ِدهِ َعبْ  إِلَى َفأَْوَحى{ :  قوله في
4 .[ 

 .أمتك تدخلھا حتى األمم وعلى ، تدخلھا حتى األنبياء على محرمة الجنة أن إليه) 4] (هللا[ أوحى:  غيره وقال

 ، َوكيع حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  مسلم قال}  َيَرى َما َعلَى ُروَنهُ أََفُتَما. َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{ :  وقوله
 َولََقدْ {  ،}  َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{ :  عباس ابن عن ، العالية أبي عن ، ُحَصين بن زياد عن ، األعمش حدثنا

 ).5( مرتين بفؤاده رآه:  قال}  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ 

 بفؤاده رآه إنه:  وغيرھما والّسدي صالح أبو قال وكذا. مثله ، عباس ابن عن ، عكرمة عن ، ِسَماك رواه وكذا
 محمولة وھي ، الرؤية أطلق أنه عنه رواية وفي ،) 7( وغيره مسعود ابن خالفه وقد ،) 6] (مرة أو[ مرتين
 هللا رضي ، الصحابة نع شيء ذلك في يصح ال فإنه ، أغرب فقد بالبصر عنه روى ومن. بالفؤاد المقيدة على
 نظر، فيه. وعكرمة والحسنُ  أنس قول وھو ، بعينه رآه أنه إلى جماعة وذھب:  تفسيره في البغوي وقولُ  ، عنھم
 ).8( أعلم وهللا

 بن َسْلم عن ، العنبري كثير بن يحيى حدثنا ، صفوان بن) 9( َنْبھان بن عمرو بن محمد حدثنا:  الترمذي وقال
 ال{ :  يقول هللا أليس:  قلت. ربه محمد رأى:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، أبان بن الحكم عن ، جعفر
 وقد ، ُنوُره ھو الذي بنوره َتَجلى إذا ذاك! ويحك:  قال] 103:  األنعام[}  األْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُھوَ  األْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ 
 .مرتين ربه رأى

__________ 

 ).4857( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".ليا: " أ ، م في) 2(
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 ).27/29( الطبري تفسير) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ).176( برقم مسلم صحيح) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ".عنه عمرو ابن: " م في) 7(

 ).7/403( البغوي تفسير انظر) 8(

 ".منھال: " م في) 9(

 ).1( غريب حسن:  قال ثم

 ، بعرفة كعًبا عباس ابن لقي:  قال الشعبي عن ، مجالد عن ، سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا:  أيضا وقال
 وكالمه رؤيته قسم هللا إن:  كعب فقال ھاشم بنو إنا:  عباس ابن فقال ، الجبال جاوبته حتى فَكبَّر شيء عن فسأله
 رأى ھل:  فقلت عائشة على دخلتُ :  مسروق وقال. مرتين محمد ورآه مرتين موسى فكلم ، وموسى محمد بين

 َربِّهِ  آَياتِ  ِمنْ  َرأَى لََقدْ { :  قرأتُ  ثم ، ُرَويًدا:  فقلت. شعري له َقفَّ  بشيء تكلمت لقد:  فقالت ؟ بهر محمد
 } اْلُكْبَرى

 الخمس يعلم أو ، به أمرَ  مما شيئا كتم أو ربه رأى محمدا أن أخبرك من جبريل ھو إنما ؟ بك ُيذَھبُ  أين:  فقالت
َ  إِنَّ { :  تعالى هللا قال التي اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  ولكنه ،) 2( الفرية أعظم فقد ،] 34:  لقمان[}  اْلَغْيثَ  َوُينزلُ  السَّ
 قد جناح ستمائة وله ،) 3( جياد في ومرة المنتھى سدرة عند مرة ، مرتين إال صورته في يره لم ، جبريل رأى
 ).4( األفق سد

 ابن عن ، عكرمة عن ، قتادة عن ، أبي حدثني ، ھشام بن معاذ حدثنا ، إبراھيم بن إسحاق حدثنا:  النسائي وقال
 ).5! (؟ السالم عليھم ، لمحمد والرؤية ، لموسى والكالم ، إلبراھيم الُحلَّة تكون أن أتعجبون:  قال عباس

:  فقال ؟ ربك رأيتَ  ھل:  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  قال ذر أبي عن ، مسلم صحيح وفي
 ).6" (نورا رأيت: " رواية وفي". أراه أّنى نورٌ "

:  قال كعب بن محمد عن ، ُعبيدةَ  بن موسى عن ، خالد أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .} َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{ :  قرأ ثم" مرتين بفؤادي رأيته: " قال ؟ ربك) 7( رأيت ، هللا رسول يا:  قالوا

 بعض عن ، كعب بن محمد عن ، عبيدة بن موسى عن ، ِمْھَران عن ، ُحَميد ابن عن ، جرير ابنُ  ورواه
 ورأيته ، بعيني أره لم: " قال ؟ ربك رأيت ھل ، هللا رسول يا:  قلنا:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب
 ).8(}  َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ {  تال ثم" مرتين بفؤادي

__________ 

 ).3279( برقم الترمذي سنن) 1(

 ".الفرية هللا على أعظم: " م في) 2(

 ".أجنادين: " م في) 3(

 ).3278( برقم الترمذي سنن) 4(

 ).11539( برقم الكبرى السنن في النسائي) 5(

 ).178( برقم مسلم صحيح) 6(

 ".رأيت ھل: " أ في) 7(
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 ).27/27( الطبري تفسير) 8(

 َعبَّاد أخبرني ، األنصاري هللا عبد بن محمد حدثنا ، الصباح بن محمد بن الحسن دثناوح:  حاتم أبي ابن قال ثم
:  قلت ؟ رآه قد أنه أخبرك أن تريد:  عكرمة فقال ،}  َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما{ :  عكرمة سألت:  قال منصور بن
 .وِرداَءه وَعَظمته جالله رأى:  فقال الحسن عنه فسألت:  قال. رآه قد ثم ، رآه قد:  قال. نعم

 ُسئِل:  قال العالية أبي عن ، خلدة أبو أخبرنا ، العقدي عامر أبو حدثنا ، مجاھد بن محمد حدثنا ، أبي وحدثنا
 وراء ورأيت ، حجابا النھر وراء ورأيت ، نھرا رأيت: " قال ؟ ربك رأيت ھل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).1" (غير أر لم نورا الحجاب

 :  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث فأما ، جدا غريب وذلك

 هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، قتادة عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، عامر بن أسود حدثنا
 ).2" (وجل عز ربي رأيت: " وسلم عليه هللا صلى

 :  أيضا أحمد اإلمام رواه اكم المنام حديث من مختصر لكنه ، الصحيح شرط على إسناده حديث فإنه

 عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عباس ابن عن قاِلبة أبي عن ، أيوب عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا
 يختصم فيم أتدري ، محمد يا:  فقال - النوم في يعني أحسبه -  صورة أحسن في الليلة ربي أتاني: " قال وسلم
 فعلمت - َنْحِري:  قال أو - ثدييّ  بين َبْرَدھا وجدت حتى كتفي بين يده فوضع. ال:  قلت: " قال" ؟ األعلى المأل
 ، نعم:  قلت: " قال" ؟ األعلى المأل يختصم فيم تدري ھل ، محمد يا:  قال ثم ، األرض في وما السموات في ما

 بعد المساجد في كثالم:  قلت: " قال" ؟ والدرجات الكفارات وما: " قال". والدرجات الكفارات في يختصمون
 بخير عاش ذلك فعل من ، المكاره في الوضوء وإبالغ ،) 3( الُجُمعات إلى األقدام على والمشي ، الصلوات
 الخيرات أسألك إني ، اللھم:  صليت إذا محمد يا قل:  وقال. أمه ولدته كيوم خطيئته من وكان ، بخير ومات

:  قال". مفتون غير إليك تقبضني أن فتنة بعبادك تأرد وإذا ، المساكين وحبّ  ، المنكرات وترك) 4(
 ).5" (نيام والناس بالليل والصالة ، السالم وإفشاء ، الطعام َبْذلُ  والدرجات"

 وفيه ، عباس ابن عن آخر وجه من جرير ابن رواه وقد). 6( نحوه معاذ عن ،" ص" سورة آخر في تقدم وقد
 :  فقال غريبة وزيادة آخر سياق

 عن ، َزْربِي بن سعيد عن ، أبي حدثني ، َسيَّار بن ُعَمر بن سليمان حدثني ، التميمي عيسى بن أحمد حدثني
 :  وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال عباس ابن عن ، عطاء عن ،) 7( سليمان بن عمر

__________ 

 .مرسل وھو) 7/648( المنثور الدر في كما المنذر ابن ورواه) 1(

 ).1/285( المسند) 2(

 ".الجماعات: " أ ، ھـ في) 3(

 ".الخيرات فعل أسألك إني: " م في) 4(

 ).1/368( المسند) 5(

 ".ص" سورة من 69:  اآلية تفسير انظر) 6(

 ".سليم: " أ في) 7(

. رب يا ال:  فقلت ؟ األعلى المأل يختصم فيم تدري ھل ، محمد يا:  لي فقال صورة أحسنفي  ربي رأيت"
 الدرجات في ، رب يا:  فقلت ، واألرض السموات في ما فعلمت ، ثدييّ  بين َبْرَدھا فوجدت كتفي بين يده فوضع

 إبراھيم اتخذت إنك رب يا:  فقلت. الصالة بعد الصالة وانتظار ،) 1( الُجُمعات إلى األقدام ونقل ، والكفارات
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 أفعل ألم ؟ ِوْزَرك عنك أضع ألم ؟ صدرك لك أشرح ألم:  فقال ، وفعلت وفعلت ، تكليما موسى وكلمتَ  خليال
 َدَنا ُثمَّ { :  كتابه في قوله فذاك: " قال" أحدثكموھا أن لي يؤذن لم بأشياء إلي فأفضى: " قال ؟ أفعل ألم ؟ بك

 في بصري نور فجعل ، } َرأَى َما اْلفَُؤادُ  َكَذبَ  َما. أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى. أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ . َفَتَدلَّى
 ).2( ضعيف إسناده". بفؤادي إليه فنظرت ، فؤادي

 في خرج لما لھب أبي بن عتبة أن ؛ عنه هللا رضي ، األسود بن َھبَّار إلى بسنده عساكر ابن الحافظ ذكر وقد
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  قوله فبلغ. فتدلى دنا بالذي كافر أني اعلموا:  مكة ألھل قال الشام إلى تجارة
 رأيت فلقد:  قال ، األسد كثيرة بأرض فنزلنا ، معھم فكنت:  ھبار قال". كالبه من كلبا عليه هللا َسلَّطَ : " فقال
 ).3( بينھم من رأسه فاقتطع عتبة إلى تخطى حتى ، واحدا واحدا القوم رؤوس يشم فجعل جاء األسد

 وأنھم ، ليلتئذ خاف وأنه ، بالسراة:  وقيل ، الزرقاء رضبأ كان ذلك أن:  السيرة في وغيره إسحاق ابن وذكر
 .هللا لعنه ، رأسه فضغم إليه تخطاھم ثم ، يزأر فجعل األسد فجاء ، حوله من وناموا بينھم جعلوه

 رسول رأى التي الثانية رةالم ھي ھذه ،}  اْلَمأَْوى َجنَّةُ  ِعْنَدَھا اْلُمْنَتَھى ِسْدَرةِ  ِعْندَ  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  وقوله
 األحاديث قدمنا وقد. اإلسراء ليلة وكانت ، عليھا هللا خلقه التي صورته على جبريل فيھا وسلم عليه هللا صلى هللا

 عباس، ابن أن وتقدم ، ھاھنا إعادته عن أغنى بما" سبحان" سورة أول في وألفاظھا بطرقھا اإلسراء في الواردة
 وقد ، والخلف السلف من جماعة وتابعه. اآلية بھذه ويستشھد ، اإلسراء ليلة الرؤية بتيث كان ، عنھما هللا رضي
 .وغيرھم والتابعين ، عنھم هللا رضي ، الصحابة من جماعات خالفه

 ، ُحَبْيش بن زر عن ، َبْھَدلَة بن عاصم عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، موسى بن حسن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ،}  اْلُمْنَتَھى ِسْدَرةِ  ِعْندَ  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  اآلية ھذه يف مسعود ابن عن
 .قوي جيد إسناد وھذا). 4" (والياقوت الدرّ :  التھاويل ريشه من ينتثر ، جناح ستمائة وله جبريل رأيت: " وسلم

  ، وائل أبي عن ، راشد أبي بن جامع عن ، شريك ناحدث ، آدم بن يحيى حدثنا:  أيضا أحمد وقال

__________ 

 ".الجماعات: " أ في) 1(

 ).27/28( الطبري تفسير) 2(

 .دمشق تاريخ مخطوطات من يدي بين فيما ترجمته في لي يقع ولم) 27/63( منظور البن دمشق تاريخ مختصر) 3(

 ).1/460( المسند) 4(

 قد منھا جناح كل ، جناح ستمائة وله صورته في جبريل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى:  قال هللا عبد عن
 .أيضا حسن إسناده). 1" (عليم به هللا ما والياقوت والدر التھاويل من جناحه من يسقط:  األفق سد

 سلمة نب َشقِيق سمعت:  قال َبْھَدلَة بن عاصم حدثني ، حسين حدثني ، الُحَباب بن زيد حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 المنتھى) 2( سدرة على جبريل رأيت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول:  قال يقول مسعود ابن سمعت:  يقول
 بين ما الجناح أن أصحابه بعض فأخبرني:  قال. يخبرني أن فأبى األجنحة عن عاصما سألت" جناح ستمائة وله

 .جيد إسناد أيضا وھذا). 3( والمغرب المشرق

:  قال) 6( شقيق) 5( حدثني ،) 4( َبْھَدلَة بن عاصم حدثني ، حسين حدثنا ، الحباب بن زيد ثناحد:  أحمد وقال
 ُخضر في ، السالم عليه ، جبريل أتاني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول مسعود ابن سمعت) 7(

 .أيضا جيد إسناده). 9) " (8( الدر به معلق

 ، المؤمنين أم يا:  فقال عائشة مسروقُ  أتى:  قال عامر حدثنا ، إسماعيل عن يحيى حدثني:  أحمد اإلمام وقال
 من أنت أين ، قلت لما شعري َقفّ  لقد هللا سبحان:  قالت ؟ وجل عز ربه وسلم عليه هللا صلى محمد رأى ھل
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 َوُھوَ  األْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{ :  قرأت ثم ، كذب فقد ربه رأى محمًدا أن حدثك من:  كذب فقد َحّدثكھن من ثالث
ُ  ُيَكلَِّمهُ  أَنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما{  ،]  103:  األنعام[ }  األْبَصارَ  ُيْدِركُ  :  الشورى[ }  ِحَجابٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحًيا إاِل هللاَّ

َ  إِنَّ { :  قرأت ثم ، كذب فقد غد في ما يعلم أنه أخبرك ومن ،]  51 اعَ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  َما َوَيْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َوُينزلُ  ةِ السَّ
َھا َيا{ :  قرأت ثم ، كذب فقد ،) 10( كتم قد محمدا أن أخبرك ومن ،]  34:  لقمان[  اآلية}  األْرَحامِ  فِي  أَيُّ

ُسولُ   ).11( مرتين صورته في جبريل رأى ولكنه ،]  67:  المائدة[ }  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُنزلَ  َما َبلِّغْ  الرَّ

 عائشة عند كنت:  قال مسروق عن ، الشعبي عن ، داود عن ، عدي أبي بن محمد حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 أول أنا:  فقالت}  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ {  ،]  23:  التكوير[ }  اْلُمِبينِ  ِباألفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ { :  يقول هللا أليس:  فقلت
 التي صورته في يره لم". جبريل ذاك إنما: " فقال ، عنھا وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول) 12( سأل األمة ھذه
ا ، األرض إلى السماء من منھبطا رآه ، مرتين إال عليھا خلق  .واألرض السماء بين ما خلقه ُعْظمُ  ساّدً

 ).13( به ، الشعبي حديث من ، الصحيحين في أخرجاه

__________ 

 ).4/158( المسند أطرف في حجر ابن فظالحا وذكره المسند في أجده لم) 1(

 ".السدرة: " م في) 2(

 ).1/407( المسند) 3(

 ".حصين: " أ في) 4(

 ".سمعت قال: " م في) 5(

 ".سلمة بن شقيق: " م في) 6(

 ".يقول: " أ ، م في) 7(

 ".به الدر: " م في) 8(

 ).1/407( المسند) 9(

 ".الوحي من شيئا كتم: " أ في) 10(

 ).6/49( المسند) 11(

 ".سألت: " أ في) 12(

 .بنحوه) 177( برقم مسلم وصحيح) 4855( برقم البخاري وصحيح) 6/241( المسند) 13(

 ألبي قلت:  قال شقيق بن هللا عبد عن ، قتادة حدثنا ، ھمام حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال ، ذر أبي رواية
 ، ربه رأى ھل:  أسأله كنت:  قال ؟ تسأله كنت وما:  قال. لتهلسأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيتُ  لو:  ذر
 ).1" (أراه أنى نورا ، رأيته قد: " فقال سألته قد إني:  فقال ؟ وجل عز

 ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  فقال بلفظين طريقين من مسلم أخرجه وقد ، أحمد اإلمام رواية في وقع ھكذا
 هللا رسول سألت:  قال ذر أبي عن ، شقيق بن هللا عبد عن ، قتادة عن ، يمإبراھ بن يزيد عن ، َوِكيع حدثنا
 ".أراه أنى نور: " فقال ؟ ربك رأيت ھل:  وسلم عليه هللا صلى

 قلت:  قال شقيق بن هللا عبد عن ، قتادة عن ، أبي حدثنا ، ھشام بن معاذ حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  وقال
 كنت:  قلت:  قال ؟ تسأله كنت شيء أي عن:  فقال. لسألته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لو:  ذر ألبي
 ).2" (نورا رأيت: " فقال سألت قد:  ذر أبو قال ؟ ربك رأيت ھل:  أسأله
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 وجھه ما أدري وما ، له منكرا زلتُ  ما:  فقال الحديث ھذا عن ُسئل أحمد اإلمام أن" علله" في الخالل حكى وقد
)3.( 

 ، الحكم عن ، منصور عن ، ُھَشْيم أخبرنا ، الواسطي عون بن عمرو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي بنا قال وقد
 .بعينه يره ولم ، بقلبه رآه:  قال ذر أبي عن ، أبيه عن ، إبراھيم عن

 أبا أن على فتأوله الجوزي ابن وأما ، ذر أبي وبين َشقِيق بن هللا عبد بين انقطاعه يدعي أن ُخَزيمة ابن وحاول
 ألجابه اإلسراء بعد سأله ولو ، به أجابه بما فأجابه ، اإلسراء قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل لعله ذر

 ولم ، اإلسراء بعد ذلك عن سألت قد ، عنھا هللا رضي ، المؤمنين أم عائشة فإن ، جدا ضعيف وھذا. باإلثبات
 في ُخزيمة كابن - إليه ذھبت فيما تخطئتھا حاول أو ، عقلھا رقد على خاطبھا إنه:  قال ومن. الرؤية لھا يثبت
 .أعلم وهللا ، المخطئ ھو فإنه ، -) 4( التوحيد كتاب

 ، شريك بن يزيد عن ، الحكم عن ، منصور عن ،) 5( ھشام حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثنا:  النسائي وقال
 ).6( ببصره يره ولم ، بقلبه هرب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى:  قال ذر أبي عن

 ، سليمان أبي بن الملك عبد عن ، ُمْسِھر بن علي عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، مسلم صحيح في ثبت وقد
:  قال ،}  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  قوله في قال أنه ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، رباح أبي بن عطاء عن
 ).8( السالم يهعل ،) 7( جبريل رأى

 صورته في جبريل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى:  قال}  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  قوله في مجاھد وقال
 .وغيرھم ، أنس بن والربيع قتادة قال وكذا ، مرتين

__________ 

 ).5/147( المسند) 1(

 ).178( برقم مسلم صحيح) 2(

 .الدنيا في الرؤية نفي على دليل وھو شواھد له فإن ، المتن في له محل ال اإلنكار ووجه) 3(

 ).225ص) (206 ، 205ص( خزيمة البن التوحيد) 4(

 ".ھشيم: " أ ، م في) 5(

 ).11536( برقم الكبرى السنن في النسائي) 6(

 ".جبريل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى: " أ في) 7(

 ).175( برقم مسلم صحيح) 8(

ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ { :  لىتعا وقوله  ، الِغربان مثل المالئكة غشيتھا أنه اإلسراء أحاديث في تقدم قد: }  َيْغَشى َما السِّ
 .ھي ما أدري ما ألوان وغشيھا ، الرب نور وغشيھا

 -  هللا عبد عن ، مرة عن ، طلحة) 1( عن ، عدي بن الزبير حدثنا ، ِمْغَول بن مالك حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 السماء في وھي ، المنتھى سدرة إلى به انتھي وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أسري لما:  قال - مسعود ابن ھو

 ، منھا فيقبض فوقھا من يھبط ما ينتھي وإليھا ، منھا فيقبض األرض من به يعرج ما ينتھي إليھا ،) 2( السابعة
ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ {  :  ثالثا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأعطي:  قال ، ذھب من فراش:  قال}  َيْغَشى َما السِّ

. الُمقحمات أمته من شيًئا با يشرك ال لمن وُغفر ، البقرة سورة خواتيم وأعطي ، الخمس الصلوات أعطي
 ).3( مسلم به انفرد
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 لما:  قال -  جعفر أبو شك -  غيره أو ھريرة أبي عن ، العالية أبي عن ، الربيع عن ، الرازي جعفر أبو وقال
 المالئكة وغشيتھا ، الخالق نور فغشيھا) 4] : (قال[ السدرة ھذه:  له فقيل ، السدرة إلى انتھى هللا برسول أسري
 .سل:  له فقال ، ذلك عند فكلمه:  قال ، الشجر على يقعن حين الغربان مثل

ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ { :  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن) 5( وقال  وياقوتا لؤلؤا السدرة أغصان كان:  قال}  َيْغَشى َما السِّ
 .بقلبه ربه ورأى ، محمد فرآھا ، وزبرجدا

 ، ذھب من َفَراشٌ  يغشاھا رأيتُ : " قال ؟ السدرة تلك يغشى رأيت شيء أيّ  ، هللا رسول يا:  قيل:  زيد ابن وقال
 ).6" (وجل عز ، هللا يسبح قائما َملَكا ورقھا من ورقة كل على ورأيت

 أمر ما جاوز ما}  َطَغى َوَما{  شماال وال يمينا ذھب ما:  عباس ابن قال}  َطَغى َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما{ :  وقوله
 .به

 قال ما أحسن وما. أعطي ما فوق سأل وال ، به أمر ما إال فعل ما فإنه ، والطاعة الثبات في عظيمة صفة وھذه
 :  الناظم

 ...لَتاَھا َرآه َقد ما َغيُرهُ  َرأى... َولَو ، َفْوَقھا اَومَ  الَمأَوى َجنَّةَ  رأَى

 على الدالة:  أي) 7] ( 23:  طه[ }  آَياِتَنا ِمنْ  لُِنِرَيكَ { :  كقوله ،}  اْلُكْبَرى َربِّهِ  آَياتِ  ِمنْ  َرأَى لََقدْ { :  وقوله
 لََقدْ { :  قال ألنه ؛ تقع لم الليلة كتل الرؤية أن السنة أھل من ذھب من استدل اآليتين وبھاتين. وعظمتنا قدرتنا
 سورة في ذلك تقرير تقدم وقد ، للناس ذلك ولقال بذلك ألخبر ربه رأى كان ولو ،}  اْلُكْبَرى َربِّهِ  آَياتِ  ِمنْ  َرأَى

 :  أحمد اإلمام قال وقد" سبحان"

 )8( الَكْھَتلة أبي بن إسحاق عن ، قيس بن الوليد عن ، طلحة بن محمد حدثنا ، النضر أبو حدثنا

__________ 

 ".بن: " أ في) 1(

 ".السادسة: " م في) 2(

 ).173( برقم مسلم وصحيح) 1/422( المسند) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".فقال: " م في) 5(

 .ضعيف وھو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد مراسيل من وھذا) 6(

 ".لنريه: " م في) 7(

 ".الكھبلة: " أ ، م في) 8(

تَ  أََفَرأَْيُتمُ  ى الالَّ الَِثةَ  َوَمَناةَ ) 19( َواْلُعزَّ َكرُ  أَلَُكمُ ) 20( اأْلُْخَرى الثَّ  ِضيَزى قِْسَمةٌ  إًِذا ِتْلكَ ) 21( اأْلُْنَثى َولَهُ  الذَّ
ْيُتُموَھا أَْسَماءٌ  إاِلَّ  ِھيَ  إِنْ ) 22( ُ  أَْنَزلَ  َما َوآََباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ ِبُعونَ  إِنْ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  ِبَھا هللاَّ نَّ  إاِلَّ  َيتَّ  اأْلَْنفُسُ  َتْھَوى َوَما الظَّ

ْنَسانِ  أَمْ ) 23( اْلُھَدى َربِِّھمُ  ِمنْ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ   فِي َملَكٍ  ِمنْ  َوَكمْ ) 25( َواأْلُوَلى اآْلَِخَرةُ  َفلِلَّهِ ) 24( َتَمنَّى َما لإِْلِ
َماَواتِ  ُ  َيأَْذنَ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  َشْيًئا َشَفاَعُتُھمْ  ُتْغِني اَل  السَّ  ) 26( َوَيْرَضى َيَشاءُ  لَِمنْ  هللاَّ

 سأله فإنه مرة أما ، مرتين إال صورته في جبريل ير لم محمدا إن:  قال أنه - مسعود ابن عن أظنه:  محمد قال
 َوُھوَ {:  لهوقو. به صعد حين معه َصعد فإنه األخرى وأما. األفق فسد صورته فأراه ، صورته في نفسه ُيريه أن

) 1( أحسَّ  فلما:  قال}  أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى. أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ  َفَكانَ . َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ . األْعلَى ِباألفُقِ 
 َجنَّةُ  ِعْنَدَھا. ُمْنَتَھىالْ  ِسْدَرةِ  ِعْندَ . أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  فقوله. وسجد صورته في عاد ، وجل عز ، ربه جبريل
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ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ . اْلَمأَْوى  َخْلقَ :  قال}  اْلُكْبَرى َربِّهِ  آَياتِ  ِمنْ  َرأَى لََقدْ . َطَغى َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما. َيْغَشى َما السِّ
 .السالم عليه جبريل

 ).2( غريب وھو ، أحمد اإلمام رواه ھكذا

ىَوالْ  الالتَ  أََفَرأَْيُتمُ {  الَِثةَ  َوَمَناةَ ) 19( ُعزَّ َكرُ  أَلَُكمُ ) 20( األْخَرى الثَّ  ِضيَزى قِْسَمةٌ  إًِذا ِتْلكَ ) 21( األْنَثى َولَهُ  الذَّ
ْيُتُموَھا أَْسَماءٌ  إاِل ِھيَ  إِنْ ) 22( ُ  أَنزلَ  َما َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ ِبُعونَ  إِنْ  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  ِبَھا هللاَّ نَّ  إاِل َيتَّ  األْنفُسُ  َتْھَوى َوَما الظَّ

 فِي َملَكٍ  ِمنْ  َوَكمْ ) 25( َواألولَى اآلِخَرةُ  َفلِلَّهِ ) 24( َتَمنَّى َما لإِلْنَسانِ  أَمْ ) 23( اْلُھَدى َربِِّھمُ  ِمنْ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ 
َمَواتِ  ُ  َيأَْذنَ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  إاِل َشْيًئا َشَفاَعُتُھمْ  ُتْغنِي ال السَّ  }) 26( َوَيْرَضى َيَشاءُ  نْ لِمَ  هللاَّ

عا تعالى يقول  التي للكعبة مضاھاة البيوت لھا واتخاذھم ، واألوثان واألنداد األصنام عبادتھم في للمشركين ُمَقرِّ
 بيضاء صخرةً ) 4" (الالت" وكانت ؟}  الالتَ  أََفَرأَْيُتمُ { :  السالم) 3] (و الصالة[ عليه ، الرحمن خليل بناھا

 ، تابعھا ومن ثقيف وھم ، الطائف أھل عند معّظم فناء وحوله ، وَسَدنة أستار له بالطائف بيت يھاوعل ، منقوشة
 .قريش بعد العرب أحياء من عداھم من على بھا يفتخرون

 هللا تعالى ، منه مؤنثة يعنون ، الالت:  فقالوا ،) 5] (تعالى[ هللا اسم من اسمھا اشتقوا قد وكانوا:  جرير ابن قال
 ، التاء بتشديد" الالتّ " قرؤوا أنھم:  أنس بن والربيع ، ومجاھد ، عباس ابن عن وحكي. كبيرا علوا لھمقو عن

 .فعبدوه قبره على عكفوا مات فلما ، السويق الجاھلية في للحجيج َيلُتُّ  رجال كان بأنه وفسروه

) : 6( عباس ابن عن الجوزاء بوأ حدثنا ، األشھب أبو حدثنا - إبراھيم ابن ھو - مسلم حدثنا:  البخاري وقال
ى الالتَ { ويق يلت رجال الالت كان:  قال}  َواْلُعزَّ  ).7( الحاج سويق ، السَّ

ى وكذا:  جرير ابن قال  .العزيز من الُعزَّ

__________ 

 ".أخبر: " أ في) 1(

 ).1/407( المسند) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".العزى: " م في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ".عن عباس ابن عن":  م في) 6(

 ).4859( برقم البخاري صحيح) 7(

 سفيان أبو قال كما ، يعظمونھا قريش كانت ، والطائف مكة بين وھي ، بنخلة وأستار بناء عليھا شجرة وكانت
ى وال العزى لنا:  أحد يوم " لكم مولى وال ، موالنا هللا:  قولوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال لكم عزَّ

)1(. 

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، الرحمن عبد بن ُحَميد عن ، الزھري حديث من البخاري وروى
 تعال:  لصاحبه قال ومن. هللا إال إله ال:  فليقل ، والعزى والالت:  حلفه في فقال حلف من: " وسلم عليه

 ).2" (فليتصدق أَقامْرك،

 قال كما ، الجاھلية زمن في اعتادته قد ألسنتھم كانت كما ، ذلك )3( في لسانه سبق من على محمول وھذا
ار بن أحمد أخبرنا:  النسائي  مصعب حدثني ، أبيه عن ، يونس حدثنا ، َمْخلَد حدثنا قاال محمد بن الحميد وعبد َبكَّ

! ھجرا تقل! قلت ما بئس:  أصحابي لي فقال ، والعزى بالالت حلفت:  قال أبيه عن ، وقاص أبي بن سعد بن
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 وله الملك له ، له شريك ال وحده هللا إال إله ال:  قل: " فقال ، له ذلك فذكرت ، سلم عليه هللا صلى رسول فأتيت
ذ ، ثالثا شمالك عن وانفث. قدير شيء كل على وھو ، الحمد  ).4" (تعد ال ثم ، الرجيم الشيطان من با وتعوَّ

 جاھليتھا في والخزرج واألوس خزاعة وكانت - والمدينة مكة بين ، قَُديد عند -) 5( بالُمَشلَّل فكانت" مناة" وأما
 العرب بجزيرة كانت وقد). 6( نحوه عائشة عن البخاري وروى. الكعبة إلى للحج منھا وُيھلّون ، يعظمونھا
 وإنما ، العزيز كتابه في عليھا نص التي الثالثة ھذه غير الكعبة كتعظيم العرب تعظمھا أخر طواغيت وغيرھا
 .غيرھا من أشھر ألنھا بالذكر ھذه أفرد

 ، الكعبة كتعظيم تعظمھا بيوت وھي ، طواغيت الكعبة مع اتخذت العرب كانت وقد:  السيرة في إسحاق ابن قال
 وھي ، عندھا وتنحر ، بھا كَطْوَفاِتھا بھا وتطوف ، للكعبة) 8( يھدى كما لھا وتھدي ، وحجاب سدنة) 7( بھا

 لقريش فكانت. ومسجده ، السالم عليه ، إبراھيم بيت أنھا عرفت قد كانت ألنھا ؛ عليھا الكعبة فضل تعرف
ى كنانة وبني  ).10( ھاشم بني حلفاء سليم من شيبان بني) 9( وحجابھا سدنتھا وكانت ، بنخلة الُعزَّ

 :  يقول وجعل ، فھدمھا الوليد بن خالد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھا بعث:  قلت

 ...أَھاَنك َقدْ  هللا رأيت إني... ُسْبَحاَنك ال ُكْفَراَنك ، ُعزَّ  اي

َفْيلِ  أبي عن ، ُجَمْيع بن الوليد حدثنا ، فَُضْيل ابن أخبرنا ، المنذر بن علي أخبرنا:  النسائي وقال  لما:  قال الطُّ
 وكانت خالد فأتاھا ، العزى ھاب وكانت ، نخلة إلى الوليد بن خالد بعث مكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتح
ُمرات فقطع ، َسُمرات ثالث على  . عليھا كان الذي البيت وھدم ، السَّ

__________ 

 .11:  اآلية" محمد" سورة تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 1(

 ).4860( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".إلى: " م في) 3(

 ).7/8( النسائي سنن) 4(

 ".بالمنال: " أ في) 5(

 ).4861( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".لھا: " م في) 7(

 ".تھدي: " م في) 8(

 ".وحجبتھا: " م في) 9(

 ).1/83( ھشام البن النبوية السيرة) 10(

َدنة أبصرته فلما ، خالد فرجع". شيًئا تصنع لم فإنك ارجع: " فقال فأخبرهوسلم  عليه هللا صلى النبي أتى ثم  -  السَّ
 شعرھا ناشرة عريانة امرأة فإذا خالد فأتاھا". عزى يا ، عزى يا: " يقولون وھم الِحَيل في أمعنوا - َحَجبتھا وھم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجع ثم ، قتلھا حتى بالسيف فغمسھا ، رأسھا على التراب) 1( تحفن

 ).2" (العزى تلك: " فقال فأخبره،

 ).3( ُمَعّتب بنى وحجابھا َسَدنتھا كانو ، بالطائف لثقيف الالت وكانت:  إسحاق ابن قال

 فھدماھا ، حرب بن صخر سفيان وأبا شعبة بن المغيرة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھا بعث وقد:  قلت
 .الطائف مسجد مكانھا وجعال
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 ناحية من البحر ساحل على يثرب أھل من بدينھم دان ومن والخزرج لألوس مناة وكانت:  إسحاق ابن قال
:  ويقال. فھدمھا ، حرب بن صخر سفيان أبا) 4] (إليھا[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعث ، بقديد َشلّلالمُ 
 .طالب أبي بن علي

 .ِبَتَبالة العرب من ببالدھم كان ومن ، وَبِجيلة وَخثعم لَدوس) 5( الَخلَصة ذو وكانت:  قال

 .الشامية الكعبة بمكة يالت وللكعبة ، اليمانية الكعبة:  لھا يقال وكان:  قلت

 .فھدمه البجلي هللا عبد بن جرير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه فبعث

 .وأجا َسلمى) 7( من طيئ بجبلي يليھا ولمن لطيئ) 6( َفْلس وكانت:  قال

 ، مهفھد طالب أبي بن علي إليه بعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن العلم أھل بعض فحدثني:  ھشام ابن قال
 ).8( علي سيفا فھما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أياھما َفنفَّله ، والمْخَذم الّرُسوب:  سيفين منه واصطفى

 وأن ، أسود كلب به كان أنه وذكر. ريام:  له يقال بصنعاء بيت اليمن وأھل لحمير وكان:  إسحاق ابن قال
 .البيت اوھدم ، وقتاله استخرجاه تبع مع ذھبا اللذين الحبرين

 المستوغر يقول ولھا ، تميم بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن ربيعة لبني بيتا" ُرَضاء" وكانت:  إسحاق ابن قال
 :  اإلسالم في ھدمھا حين سعد بن كعب بن ربيعة بن

 ...أسَحَما ِبَقاع َقْفًرا َفَتَرْكُتھا... َشّدةً  ُرَضاء َعلَى َشَدْدتُ  ولقد

 :  القائل وھو ، سنة) 9( وثالثين ثالثمائة عاش إنه:  ھشام ابن قال

 ...ِمِئيَنا الّسِنينَ  َعَدد منْ  َوُعّمْرتُ ... َوُطولَِھا الحَياةِ  ِمنَ  َسِئْمتُ  َولََقد

 ...ِسِنيَنا الّشھور َعَدد ِمنْ ) 10( وازددت... لي ماَئَتان َبْعَدھا َحّدتھا ماَئةً 

 ...َتْحُدوَنا َولَيلةٌ  َيُمرُّ  ومٌ يَ ... َفاَتَنا َقدْ  َكَما إال َبقِي َما َھلْ 

__________ 

 ".تحثو: " م في) 1(

 ).11567( رقم الكبرى السنن في النسائي) 2(

 ".مغيت: " م في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".الحليفة: " أ في) 5(

 ".فيس: " م في) 6(

 ".بين: " أ ، م في) 7(

 ).1/87( ھشام البن النبوية السيرة) 8(

 ".نوستو: " أ في) 9(

 ".وعمرت: " أ ، م في) 10(

 :  ثعلبة بن قيس بن أعشى يقول وله ِبَسْنداد وإياد ، وائل ابني وتغلب لبكر الَكَعَبات ذو وكان:  إسحاق ابن قال
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دير الَخَوْرَنق َبْينَ   )1( َسْنَداد من الَكَعَبات ذو والبيت... َوَبارقٍ  والسَّ

ى لالتَ ا أََفَرأَْيُتمُ { ) : 2] (تعالى[ قال ولھذا الَِثةَ  َوَمَناةَ . َواْلُعزَّ  .؟}  األْخَرى الثَّ

َكرُ  أَلَُكمُ { :  قال ثم  ، الذكور ألنفسكم وتختارون ، أنثى ولده وتجعلون ، ولدا له أتجعلون:  أي ؟}  األْنَثى َولَهُ  الذَّ
 ربكم تقاسمون فكيف ، ةباطل جورا:  أي}  ِضيَزى قِْسَمةٌ {  لكانت القسمة ھذه مثلكم ومخلوق أنتم اقتسمتم فلو
 .وسفھا جورا كانت مخلوقين بين كانت لو التي القسمة ھذه

 إِنْ { :  آلھة وتسميتھا األصنام عبادة من ، والكفر واالفتراء الكذب من وأحدثوه ابتدعوه فيما عليھم منكرا قال ثم
ْيُتُموَھا أَْسَماءٌ  إاِل ِھيَ  ُ  أَنزلَ  َما{  أنفسكم تلقاء من:  أي}  َوآَباُؤُكمْ  أَْنُتمْ  َسمَّ  ، حجة من:  أي}  ُسْلَطانٍ  ِمنْ  ِبَھا هللاَّ

ِبُعونَ  إِنْ { نَّ  إاِل َيتَّ  المسلك ھذا سلكوا الذين بآبائھم ظنھم حسن إال مستند لھم ليس:  أي}  األْنفُسُ  َتْھَوى َوَما الظَّ
 ولقد:  أي}  اْلُھَدى َربِِّھمُ  ِمنْ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ {  ، األقدمين آبائھم وتعظيم رياستھم في نفوسھم حظ وإال ، قبلھم الباطل
 .له انقادوا وال ، به جاؤوھم ما اتبعوا ما ھذا ومع ، القاطعة والحجة المنير بالحق الرسل إليھم هللا أرسل

} اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِّ  َوال مْ ِبأََماِنيِّكُ  لَْيسَ {  ، له حصل خيرا تمنى من كل ليس:  أي}  َتَمنَّى َما لإِلْنَسانِ  أَمْ { :  قال ثم
 .له يحصل شيئا) 3( ود من كل وال ، قال كما يكون مھتد أنه زعم من كل ما ،]  123:  النساء[ 

 ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، سلمة أبي بن) 4( عمر عن ، َعَوانة أبو حدثنا ، إسحاق حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 من له يكتب ما يدري ال فإنه ، يتمنى ما فلينظر أحدكم تمنى إذا: " وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول قال: قال

 ).5( أحمد به تفرد". أمنيته

 ، واآلخرة الدنيا في والمتصرف ، واآلخرة الدنيا مالك ،  كله األمر إنما:  أي}  َواألولَى اآلِخَرةُ  َفلِلَّهِ { :  وقوله
 .يكن لم يشأ لم وما ، كان شاء ما الذي فھو

َمَواتِ  فِي َملَكٍ  ِمنْ  َوَكمْ { :  وقوله ُ  َيأَْذنَ  أَنْ  َبْعدِ  ِمنْ  إاِل َشْيًئا َشَفاَعُتُھمْ  ُتْغِني ال السَّ : كقوله ،}  َوَيْرَضى َيَشاءُ  لَِمنْ  هللاَّ
َفاَعةُ  َتْنَفعُ  َوال{  ،] 255:  البقرة[}  ِبإِْذِنهِ  إاِل ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ {   ،] 23:  سبأ[}  لَهُ  أَِذنَ  لَِمنْ  إاِل ِعْنَدهُ  الشَّ
 ، هللا عند واألنداد األصنام ھذه شفاعة الجاھلون أيھا ترجون فكيف ، المقربين المالئكة حق في ھذا كان فإذا
 جميع ذلك عن بالنھي وأنزل ، رسله جميع ألسنة على عنھا نھى قد بل ، فيھا أذن وال عبادتھا يشرع لم وھو
 .؟ كتبه

__________ 

 ).88 ، 1/87( ھشام البن النبوية السيرة انظر) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".رد: " م في) 3(

 ".عمرو: " أ في) 4(

 ".الصحيح رجال رجاله) : "10/151( المجمع في الھيثمي وقال) 1/357( المسند) 5(

ِبُعونَ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َوَما) 27( اأْلُْنَثى َتْسِمَيةَ  اْلَماَلِئَكةَ  لَُيَسمُّونَ  ِباآْلَِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  إِنَّ  نَّ  إاِلَّ  َيتَّ  َوإِنَّ  الظَّ
نَّ  ْنَيا اْلَحَياةَ  إاِلَّ  ُيِردْ  َولَمْ  ِذْكِرَنا َعنْ  َتَولَّى َمنْ  َعنْ  َفأَْعِرضْ ) 28( َشْيًئا اْلَحقِّ  ِمنَ  ُيْغِني اَل  الظَّ  ُھمْ َمْبلَغُ  َذلِكَ ) 29( الدُّ

َِّ ) 30( اْھَتَدى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِ َماَواتِ  فِي َما َو  فِي َوَما السَّ
 اإْلِْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ ) 31( ِباْلُحْسَنى أَْحَسُنوا الَِّذينَ  َوَيْجِزيَ  َعِملُوا ِبَما أََساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ  اأْلَْرِض 

َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  فِي أَِجنَّةٌ  أَْنُتمْ  َوإِذْ  اأْلَْرِض  ِمنَ  أَْنَشأَُكمْ  إِذْ  ِبُكمْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  اْلَمْغفَِرةِ  َواِسعُ  َربَّكَ  إِنَّ  اللََّممَ  إاِلَّ  َواْلَفَواِحشَ   أُمَّ
وا َفاَل   ) 32( اتََّقى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  ُھوَ  أَْنفَُسُكمْ  ُتَزكُّ



326 

 

ِبُعونَ  إِنْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َوَما) 27( األْنَثى َتْسِمَيةَ  اْلَمالِئَكةَ  لَُيَسمُّونَ  ِباآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  إِنَّ {  نَّ  إاِل َيتَّ  َوإِنَّ  الظَّ
نَّ  ْنَيا اْلَحَياةَ  إاِل ُيِردْ  َولَمْ  ِذْكِرَنا َعنْ  َتَولَّى َمنْ  َعنْ  َفأَْعِرضْ ) 28( َشْيًئا اْلَحقِّ  ِمنَ  ُيْغِني ال الظَّ  َمْبلَُغُھمْ  َذلِكَ ) 29( الدُّ

 }) 30( اْھَتَدى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ 

:  قال كما ، هللا بنات أنھا لھا وجعلھم ، األنثى تسمية ئكةالمال تسميتھم في المشركين على منكرا تعالى يقول
ْحَمنِ  ِعَبادُ  ُھمْ  الَِّذينَ  اْلَمالِئَكةَ  َوَجَعلُوا{  ؛] 19:  الزخرف[}  َوُيْسأَلُونَ  َشَھاَدُتُھمْ  َسُتْكَتبُ  َخْلَقُھمْ  أََشِھُدوا إَِناًثا الرَّ

 ، وافتراء وزور كذب ھو بل ، قالوه ما يصدق صحيح علم لھم ليس : أي}  ِعْلم ِمنْ  ِبهِ  لَُھمْ  َوَما{ :  قال ولھذا
ِبُعونَ  إِنْ { ٍ . شنيع وكفر نَّ  إاِل َيتَّ نَّ  َوإِنَّ  الظَّ  مقام أبدا يقوم وال ، شيئا يجدي ال:  أي}  َشْيًئا اْلَحقِّ  ِمنَ  ُيْغنِي ال الظَّ
" الحديث أكذب الظن فإن ، والظن إياكم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح في ثبت وقد. الحق

)1.( 

 .واھجره الحق عن أعَرضَ  الذي عن أعِرضْ :  أي}  ِذْكِرَنا َعنْ  َتَولَّى َمنْ  َعنْ  َفأَْعِرضْ { :  وقوله

ْنَيا اْلَحَياةَ  إاِل ُيِردْ  َولَمْ { :  وقوله  خير ال ما يةغا ھو فذاك ، الدنيا علمه ومبلغ ھمه) 3( أكثر) 2( وإنما:  أي}  الدُّ
 .إليه وصلوا ما غاية ھو لھا والسعي الدنيا طلب:  أي}  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َمْبلَُغُھمْ  َذلِكَ { :  قال) 4( ولذلك. فيه

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت) 5] (عنھا هللا رضي[ عائشة المؤمنين أم عن أحمد اإلمام روى وقد
 ال اللھم: " المأثور الدعاء وفي) 6" (له عقل ال من يجمع ولھا ، له مال ال من ومال ، له دار ال من دار الدنيا"

َنا أكبر الدنيا تجعل  ".علمنا َمْبلَغَ  وال ، َھمِّ

 ، المخلوقات لجميع الخالق ھو:  أي}  اْھَتَدى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ { :  وقوله
 ، وحكمته وعلمه قدرته عن كله وذلك ، يشاء من ويضل ، يشاء من يھدي الذي وھو ، عباده بمصالح والعالم
 .َقَدره في وال شرعه في ال ، أبًدا يجور ال الذي العادل وھو

 } َِّ ِ َمَواتِ  فِي َما َو ) 31( ِباْلُحْسَنى أَْحَسُنوا الَِّذينَ  ِزيَ َوَيجْ  َعِملُوا ِبَما أََساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 أَْنُتمْ  َوإِذْ  األْرِض  ِمنَ  أَْنَشأَُكمْ  إِذْ  ِبُكمْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  اْلَمْغفَِرةِ  َواِسعُ  َربَّكَ  إِنَّ  اللََّممَ  إاِل َواْلَفَواِحشَ  اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ 
َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  فِي أَِجنَّةٌ  وا َفال أُمَّ  }) 32( اتََّقى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  ُھوَ  أَْنفَُسُكمْ  ُتَزكُّ

__________ 

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 2563( برقم مسلم وصحيح) 5143( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".وإنا: " م في) 2(

 ".أكبر: " أ في) 3(

 ".ولھذا: " أ ، م في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 .)6/71( المسند) 6(

 ، بالحق الخلق وخلق ، بالعدل خلقه في الحاكم ، سواه عما الغني وأنه ، واألرض السموات مالك أنه تعالى يخبر
 ، فخير خيرا إن ، بعمله كال يجازي:  أي}  ِباْلُحْسَنى أَْحَسُنوا الَِّذينَ  َوَيْجِزيَ  َعِملُوا ِبَما أََساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ { 
 .فشر شرا وإن

 وقع وإن ، والكبائر المحرمات يتعاطون ال:  أي ، والفواحش اإلثم كبائر يجتنبون الذين بأنھم المحسنين فسر ثم
 َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَبائِرَ  َتْجَتنُِبوا إِنْ { :  األخرى اآلية في قال كما ، عليھم ويستر لھم يغفر فإنه الصغائر بعض منھم
َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ   َواْلَفَواِحشَ  اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ { :  ھاھنا وقال]. 31:  النساء[}  َكِريًما ُمْدَخال ُنْدِخْلُكمْ وَ  َسيِّ
 .األعمال ومحقرات الذنوب صغائر من اللمم ألن ؛ منقطع استثناء وھذا. } اللََّممَ  إاِل
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 ما:  قال عباس ابن عن ، أبيه عن ، طاوس ابن عن )1( َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ابن على كتب تعالى هللا إن: " قال ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو قال مما باللَمم أشبه شيًئا رأيت
 ، يوَتْشَتھِ  َتمنَّى والنفس ، النطق اللسان وزنا ، النظر العين َفِزَنا ، محالة ال ذلك أدرك ، الزنا من حظه آدم

به أو ذلك ُيصدِّق والفرج  ".ُيَكذِّ

 ).2( به ، الرزاق عبد حديث من ، الصحيحين في أخرجاه

 أبي عن ، األعمش عن ، َمْعَمر حدثنا ثور) 3( ابن أخبرنا ، األعلى عبد بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
َحى  الرجلين وزنا ، البطش اليدين وزنا ، التقبيل الشفتين وزنا ، النظر العينين زنا: " قال مسعود ابن أن ؛ الضُّ
به أو الفرج ذلك وُيصّدق ، المشي  ، مسروق قال وكذا). 4" (اللََّمم فھو وإال ، زانيا كان بفرجه تقدم فإن ، ُيَكذِّ

 .والشعبي

}  اللََّممَ  إاِل{ :  هللا قول عن ھريرة أبا سألت:  قال - الطائفي لبابة ابن:  له يقال الذي -  نافع بن الرحمن عبد وقال
 .الزنا وھو ، الغسل وجب فقد الختانَ  الختانُ  مس فإذا ، والمباشرة ، والنظرة ، والغمزة ، القُبلة:  قال

 .أسلم بن زيد قال وكذا. سلف ما إال}  اللََّممَ  إاِل{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

:  قال أنه مجاھد عن ، منصور عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا ، المثنى ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 :  الشاعر قال ، َيَدعه ثم بالذنب يلم الذي:  قال}  اللََّممَ  إاِل{ :  اآلية ھذه في

ا َما لَكَ  َعْبد َوأيّ ... َجّما تغفر اللُھمّ  َتْغفِر إنْ   !...؟أَلَمَّ

__________ 

 ).7705( رقم حديث المسند على المسند على شاكر أحمد تعليق:  انظر. خطأ" أرطأة ابن" وزيادة" أرطأة بن معمر: " م في) 1(

 ).2657( برقم مسلم وصحيح) 6612( برقم البخاري وصحيح) 2/276( المسند) 2(

 ".أبو: " أ في) 3(

 ).27/39( الطبري تفسير) 4(

:  قال}  اللََّممَ  إاِل{ :  هللا قول في ، مجاھد عن ، منصور عن ، جرير حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 :  يقولون وھم بالبيت يطوفون الجاھلية أھل وكان:  قال ، عنه ينزع ثم بالذنب يلم الرجل

 !...؟ألما ما لك عبد وأي... جما تغفر اللھم تغفر إن

 ).1( مرفوعا وغيره جرير ابن رواه وقد

 بن عمرو عن ، إسحاق بن زكريا حدثنا ، عاصم أبو حدثنا ، الجبار عبد بن سليمان حدثني:  جرير ابن قال
 يلم الرجل ھو:  قال}  اللََّممَ  إاِل َواْلَفَواِحشَ  اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ { :  عباس ابن عن ، عطاء عن ، دينار

 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  وقال يتوب ثم بالفاحشة

 !...؟ألما ما لك عبد وأي... جما تغفر اللھم تغفر إن

 ھذا:  قال ثم. النبيل عاصم أبي عن ، البصري عثمان) 2( أبي عثمان بن أحمد عن ، الترمذي رواه وھكذا
 ُيروى نعلمه ال:  البزار قال وكذا. إسحاق بن زكريا حديث من إال نعرفه ال ، غريب صحيح حسن حديث
 في البغوي ذكره وإنما ، النبيل عاصم أبي حديث من والبغوي حاتم أبي ابن وساقه. الوجه ھذا من إال متصال
 ).3( نظر مرفوعا صحته وفي" تنزيل" سورة تفسير
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 عن ، الحسن عن ، يونس حدثنا ، ُزَرْيع بن يزيد حدثنا ، َبِزيع بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  جرير ابن قال ثم
 وال يتوب ثم الزنا من اللمة: " قال}  اللََّممَ  إاِل َواْلَفَواِحشَ  ْثمِ اإل َكَبائِرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ { :  - رفعه أراه - ھريرة أبي
) 4( ذلك: " قال ،" يعود وال يتوب ثم الخمر شرب من واللمة ، يعود وال يتوب ثم السرقة من واللمة ، يعود
 ).5" (اإللمام

 اإلْثمِ  َكَبائِرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ { :  هللا قول في الحسن عن ، عوف عن ، َعديّ  أبي ابن حدثنا ، بشار ابن وحدثنا
 .يعود ال ثم ، الخمر شرب أو السرقة أو الزنا من اللمم:  قال}  اللََّممَ  إاِل َواْلَفَواِحشَ 

 اإلْثمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  الَِّذينَ { :  هللا قول في الحسن عن ، َرجاء أبي عن ، ُعلَيَّةَ  ابن حدثنا ، يعقوب وحدثني
 من اللمة يصيب الرجل ھو:  يقولون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان:  قال}  اللََّممَ  إاِل ْلَفَواِحشَ َوا

 .منھا ويتوب فيجتنبھا ، الخمر شرب من واللمة ، الزنا

 ثم الزنا:  قال ؟ الزنا:  قلت. الحين في بھا يلم}  اللََّممَ  إاِل{ :  عباس ابن عن ، عطاء عن ،) 6( جرير ابن وقال
 .يتوب

{ :  قال عباس ابن عن ، عطاء عن ، عمرو عن ، ُعَيْيَنة ابن حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  أيضا جرير ابن وقال
ةَ  يلم الذي}  اللََّممَ   .المرَّ

__________ 

 ).27/39( الطبري تفسير) 1(

 ".أي: " م في) 2(

 ).7/128( البغوي وتفسير) 3284( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".فعلك: " أ وفي" فتلك: " م في) 4(

 ).27/39( الطبري تفسير) 5(

 ".جريج: " أ في) 6(

 ابن بذلك وأخبرت. يتوب ثم الذنب يصيب الرجل ھو:  فقلت}  اللََّممَ {  عن سئلت:  صالح أبو قال:  السدي وقال
 .البغوي حكاه. كريم َملَك عليھا أعانك لقد:  فقال عباس

 عمرو بن هللا عبد أن ؛ شعيب بن عمرو عن - ضعيف وھو - الصباح بن المثنى طريق من جرير ابن وروى
 .الشرك دون ما: }  اللََّممَ { :  قال

 حد:  الحدين بين ما:  قال}  اللََّممَ  إاِل{ :  الزبير ابن عن ، عطاء عن ، الُجعفي جابر عن ، الثوري سفيان وقال
 .سواء مثله ، عباس ابن عن ، الحكم عن ، شعبة رواه وكذا. اآلخرة وعذاب) 1( الدنيا

 ، اآلخرة وحد) 3( الدنيا حد:  الحدين) 2( بين شيء كل}  اللََّممَ  إاِل{ :  قوله في عباس ابن عن ، الَعْوفِيّ  وقال
 ، الدنيا في عقوبته هللا فرض حد فكل الدنيا حد فأما ، موجب كل دون وھو ، اللمم) 4( وھو ، الصلوات تكفره
ر ، بالنار هللا ختمه شيء فكل رةاآلخ حد وأما  .والضحاك ، وقتادة ، عكرمة قال وكذا. اآلخرة إلى عقوبته وأخَّ

 ، منھا تاب لمن كلھا الذنوب َتَسع ومغفرته ، شيء كل َوِسَعت رحمته:  أي}  اْلَمْغفَِرةِ  َواِسعُ  َربَّكَ  إِنَّ { :  وقوله
َ  إِنَّ  هللاَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  َتْقَنُطوا ال أَْنفُِسِھمْ  َعلَى اأَْسَرفُو الَِّذينَ  ِعَباِديَ  َيا قُلْ { :  كقوله ُنوبَ  َيْغفِرُ  هللاَّ  ُھوَ  إِنَّهُ  َجِميًعا الذُّ

ِحيمُ  اْلَغفُورُ   ].53:  الزمر[}  الرَّ

 التي وأقوالكم وأفعالكم بأحوالكم عليم ، بكم بصير ھو:  أي}  األْرض ِمنَ  أَْنَشأَُكمْ  إِذْ  ِبُكمْ  أَْعلَمُ  ُھوَ { :  وقوله
ر أمثال صلبه من ذريته واستخرج ، األرض من آدم أباكم أنشأ حين ، منكم وتقع عنكم) 5( تصدر  ثم ، الذَّ
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َھاِتُكمْ  ُبُطونِ  فِي أَِجنَّةٌ  أَْنُتمْ  َوإِذْ { :  قوله وكذا). 6( للسعير وفريقا للجنة فريقا:  فريقين قسمھم  الملك كتب قد}  أُمَّ
 .سعيد أم وشقي ، وعمله وأَجلَه زَقهر به ُيَوكَّل الذي

 من منا فھلك مراضع كنا ثم ، بقي فيمن وكنا ، سقط من منا فسقط ، أمھاتنا بطون في أجنة كنا:  مكحول قال
 وكنا. ھلك من منا فھلك شباًبا صرنا ثم بقي فيمن وكنا. ھلك من منا فھلك ، َيَفَعةً  صرنا ثم بقي فيمن وكنا. ھلك
 .عنه حاتم أبي ابن رواه) 7( ؟ ننتظر ھذا بعد فماذا -  لك أبا ال -  شيوخا صرنا ثم بقي فيمن

وا َفال{ :  وقوله :  قال كما ،}  اتََّقى ِبَمنِ  أَْعلَمُ  ُھوَ {  ، بأعمالكم وتمنوا وتشكروھا تمدحوھا:  أي}  أَْنفَُسُكمْ  ُتَزكُّ
ُ  َبلِ  أَْنفَُسُھمْ  ُيَزكُّونَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {  ].49:  النساء[}  َفِتيال ُيْظلَُمونَ  َوال َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّي هللاَّ

__________ 

 ".الزنا: " أ ، م في) 1(

 ".من: " م في) 2(

 ".الزنا: " أ في) 3(

 ".فھو: " م في) 4(

 ".ستصدر: " أ ، م في) 5(

 ".السعير في وفريقا الجنة في فريقا: " أ في) 6(

 ".ينتظر: " أ ، م في) 7(

أْ  لَمْ  أَمْ ) 35( َيَرى َفُھوَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمُ  أَِعْنَدهُ ) 34( َوأَْكَدى َقلِياًل  َوأَْعَطى) 33( َتَولَّى الَِّذي َرأَْيتَ أَفَ   ُصُحفِ  فِي ِبَما ُيَنبَّ
) 39( َسَعى َما إاِلَّ  ْنَسانِ لإِْلِ  لَْيسَ  َوأَنْ ) 38( أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  أاَلَّ ) 37( َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ ) 36( ُموَسى

 ) 41( اأْلَْوَفى اْلَجَزاءَ  ُيْجَزاهُ  ُثمَّ ) 40( ُيَرى َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوأَنَّ 

 ، حبيب أبي بن يزيد عن ، الليث حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا ، الناقد َعْمرو حدثنا:  صحيحه في مسلم وقال
 هللا صلى هللا رسول إن:  سلمة أبي بنت زينب لي فقالت ، ّرةَ بَ  ابنتي سميت:  قال عطاء بن عمرو بن محمد عن
ة وسميت ، االسم ھذا عن نھى وسلم عليه  هللا إن ، أنفسكم تزكوا ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، َبرَّ
 ).1" (زينب سموھا: " قال ؟ نسميھا بم:  فقالوا". منكم البر بأھل أعلم

اء خالد حدثنا ، وھيب حدثنا ، عفان حدثنا:  قال حيث أحمد اإلمام رواه الذي الحديث في أيضا ثبت وقد  ، الَحذَّ
 رسول فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي عند رجال َرُجلٌ  مدح:  قال أبيه عن ، بْكَرة أبي بن الرحمن عبد عن
:  فليقل محالة ال صاحبه مادحا مأحدك كان إذا -  مراًرا - صاحبك ُعُنقَ  قطعت! ويلك: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 ).2" (ذلك يعلم كان إن ، وكذا كذا أحسبه - أحدا هللا على أزكي وال ، حسيبه وهللا -  فالنا أحسب

 ، ماجه وابن ، داود وأبو ، ومسلم ، البخاري رواه وكذا. به ، الحذاء خالد عن ، شعبة عن ، ُغْنَدر عن رواه ثم
 ).3( به ، الحذاء خالد عن ، طرق من

 بن ھمام عن ، إبراھيم عن ، منصور عن ، سفيان حدثنا قاال الرحمن وعبد ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 وجھه في يحثو األسود بن المقداد فجعل:  قال ، وجھه في عليه فأثنى عثمان إلى رجل جاء:  قال الحارث
 .التراب وجوھھم في نحثو أن المداحين القين إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا:  ويقول التراب

 ).4( به ، منصور عن ، الثوري حديث من داود وأبو مسلم ورواه

أْ  لَمْ  أَمْ ) 35( َيَرى َفُھوَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمُ  أَِعْنَدهُ ) 34( َوأَْكَدى َقلِيال َوأَْعَطى) 33( َتَولَّى الَِّذي أََفَرأَْيتَ {   فِي ِبَما ُيَنبَّ
 َسَعى َما إاِل لإِلْنَسانِ  لَْيسَ  َوأَنْ ) 38( أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  أاَل) 37( َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ ) 36( ُموَسى ُصُحفِ 

 .}) 41( األْوَفى اْلَجَزاءَ  ُيْجَزاهُ  ُثمَّ ) 40( ُيَرى َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوأَنَّ ) 39(
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ا تعالى يقول قَ صَ  َفال{ :  هللا طاعة عن تولى لمن َذاّمً  ،] 32 ، 31:  القيامة[}  َوَتَولَّى َكذَّبَ  َولَِكنْ . َصلَّى َوال دَّ
 ، وعكرمة ، جبير بن وسعيد ، مجاھد قال وكذا. قطعه ثم قليال أطاع:  عباس ابن قال}  َوأَْكَدى َقلِيال َوأَْعَطى{

 صخرة الحفر أثناء في جدونفي ، بئًرا يحفرون كانوا إذا القوم كمثل:  وسعيد عكرمة قال. واحد وغير ، وقتادة
  .العمل ويتركون ،" أكدينا: " فيقولون ، العمل تمام من تمنعھم

 ، معروفه وقطع ، اإلنفاق خشية يده أمسك قد الذي ھذا أعند:  أي}  َيَرى َفُھوَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمُ  أَِعْنَدهُ { :  وقوله

__________ 

 ).2142( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).5/45( المسند) 2(

 ).3744( برقم ماجه ابن وسنن) 4805( برقم داود أبي وسنن) 3000( برقم مسلم وصحيح) 2662( برقم البخاري وصحيح) 5/41( المسند) 3(

 ).4804( برقم داود أبي وسنن) 3002( برقم مسلم صحيح) 4(

 األمر ليس:  يأ! ؟ عيانا ذلك يرى فھو ، معروفه عن أمسك قد حتى ، يده في ما سينفد أنه الغيب علم أعنده
 أنفق: " الحديث في جاء ولھذا ؛ وھلعا وشحا بخال والصلة والبر والمعروف الصدقة عن أمسك وإنما ، كذلك
 َخْيرُ  َوُھوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُھوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما{ :  تعالى هللا قال وقد ،) 1" (إقالال العرش ذي من َتْخشَ  وال بالال

اِزقِينَ   ].39:  سبأ[}  الرَّ

أْ  لَمْ  أَمْ { :  وقوله  ما جميع بلّغ أي والثوري ، جبير بن سعيد قال}  َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ . ُموَسى ُصُحفِ  فِي ِبَما ُيَنبَّ
 .به أمر

 طاعة } َوفَّى{ :  قتادة وقال. به أمر ما}  َوفَّى{ :  ُجَبير بن سعيد وقال. بالبالغ }  َوفَّى{ :  عباس ابن وقال
:  تعالى قوله له ويشھد ، قبله الذي يشمل وھو ، جرير ابن اختيار ھو القول وھذا. خلقه الى رسالته وأدى ، هللا
ُھنَّ  ِبَكلَِماتٍ  َربُّهُ  إِْبَراِھيمَ  اْبَتلَى َوإِذِ {   ، األوامر بجميع فقام] 124:  البقرة[}  إَِماًما لِلنَّاسِ  َجاِعلُكَ  إِنِّي َقالَ  َفأََتمَّ

 جميع في به ُيقَتدى إماما للناس يكون أن بھذا فاستحق ، والكمال التمام على الرسالة وبلغ ، النواھي جميع وترك
}  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما َحِنيًفا إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  اتَِّبعْ  أَنِ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا ُثمَّ { :  تعالى هللا قال ، وأقواله وأفعاله أحواله

 ].123:  لنحلا[

 سلمة، بن حماد حدثنا ، العسقالني أياس أبي بن آدم حدثنا ، الِحْمصي عوف بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
:  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال:  قال أمامة أبي عن ، القاسم عن ، الزبير بن جعفر حدثنا

 ركعات بأربع يومه عمل وفى: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قلت" ؟ وفى ما تدريأ: " قال}  َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ {
 ".النھار أول من

 ).2( ضعيف وھو ، الزبير بن جعفر حديث من جرير ابن ورواه

 بحير عن ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، ُمْسِھر أبو حدثنا ، الّسْمناني جعفر أبو حدثنا:  جامعه في الترمذي وقال
 هللا صلى هللا رسول عن ، ذر وأبي الدرداء أبي عن ، ُنَفير بن جبير عن ، َمْعدان بن خالد عن ،) 3( سعد بن
 ).4" (آخره أكفك ، النھار أول من ركعات أربع لي اركع آدم ابن: " قال أنه ، وجل عز ، هللا عن وسلم عليه

 ، لَِھيَعة ابن حدثنا ، موسى بن أسد دثناح ، سليمان بن الربيع حدثنا ، أبي حدثنا:  هللا رحمه حاتم أبي ابن قال
 أال: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، أبيه عن ، أنس بن معاذ بن سھل عن ، قائد بن َزبَّان حدثنا

  :  وأمسى أصبح كلما يقول كان إنه ؟ وفى الذي خليله إبراھيم هللا سمى لم أخبركم
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__________ 

 طريقين من) 1/341( الكبير المعجم في والطبراني) 2/280( الحلية في نعيم أبو فرواه:  ھريرة أبي حديث أما. مسعود وابن وبالل يرةھر ابي حديث من جاء) 1(
 .به عنه سيرين بن محمد عن

 .به عنه مسروق عن إسحاق أبي طريق من) 1/359( الكبير المعجم في الطبراني فرواه:  بالل حديث وأما

 .به عنه مسروق عن وثاب بن يحيى طريق من) 10/191( الكبير المعجم في الطبراني فرواه:  دمسعو ابن حديث وأما

 ).27/43( الطبري تفسير) 2(

 ".سعيد بن يحيى: " أ ، م في) 3(

 ".غريب حسن حديث ھذا: " وقال) 475( برقم الترمذي سنن) 4(

 ، ُكَرْيب أبي عن جرير ابن ورواه. اآلية ختم حتى] 17:  لروما[}  ُتْصِبُحون َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  هللاَِّ  َفُسْبَحانَ { 
 ).2( به ، َزبَّان) 1( عن ، سعد بن ِرْشِدين عن

 كل:  أي}  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  أاَل{ :  فقال وموسى إبراھيم صحف في أوحاه كان ما يبين تعالى شرع ثم
 َتْدعُ  َوإِنْ { :  قال كما ، أحد عنھا يحمله ال ، وزرھا ليھاع فإنما الذنوب من شيء أو بكفر نفسھا ظلمت نفس
:  أي}  َسَعى َما إاِل لإِلْنَسانِ  َلْيسَ  َوأَنْ {  ،] 18:  فاطر[}  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُيْحَملْ  ال ِحْملَِھا إِلَى ُمْثَقلَةٌ 
 الكريمة اآلية وھذه ومن. لنفسه ھو كسب ما إال األجر من يحصل ال كذلك ، غيره وزر عليه يحمل ال كما

 وال عملھم من ليس ألنه ؛ الموتى إلى ثوابھا إھداء يصل ال القراءة أن اتبعه ومن ، هللا رحمه ، الشافعي استنبط
 وال بنص إليه أرشدھم وال ، عليه حثھم وال أمته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليه يندب لم ولھذا ؛ كسبھم
 القربات وباب ، إليه لسبقونا خيرا كان ولو ، عنھم هللا رضي ، الصحابة من أحد عن ذلك ينقل لمو ، إيماء

 على مجمع فذاك والصدقة الدعاء فأما ، واآلراء األقيسة بأنواع فيه يتصرف وال ، النصوص على فيه يقتصر
 .عليھما الشارع من ومنصوص ، وصولھما

 إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، صحيحه في مسلم رواه الذي الحديث وأما
" به ينتفع علم أو ، بعده من جارية صدقة أو ، له يدعو صالح ولد من:  ثالث من إال عمله انقطع اإلنسان مات

 من الرجل أكل ما أطيب إن: " الحديث في جاء كما ، وعمله وكده سعيه من ھي الحقيقة في الثالثة فھذه ،) 3(
:  تعالى قال وقد ، ووقفه عمله آثار من ھي ونحوه كالوقف الجارية والصدقة). 4" (كسبه من ولده وإن ، كسبه

ا{  ُموا َما َوَنْكُتبُ  اْلَمْوَتى ُنْحِيي َنْحنُ  إِنَّ  فاقتدى الناس في نشره الذي والعلم]. 12:  يس[ اآلية) 5(}  َوآَثاَرُھم َقدَّ
 أجور مثل األجر من له كان ھدى إلى دعا من: " الصحيح في وثبت ، وعمله سعيه من أيضا ھو بعده الناس به
 ".شيئا أجورھم من ينقص أن غير من ، اتبعه من

ُ  َفَسَيَرى اْعَملُوا َوقُلِ { :  تعالى قال كما ، القيامة يوم:  أي}  ُيَرى َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوأَنَّ { :  وقوله  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  هللاَّ
ونَ  ُمْؤِمُنونَ َوالْ  َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمِ  إِلَى َوَسُتَردُّ ُئُكمْ  َوالشَّ  ، به فيخبركم:  أي] 105:  التوبة[}  َتْعَملُون ُكْنُتمْ  ِبَما َفُيَنبِّ

:  يأ}  األْوَفى اْلَجَزاءَ  ُيْجَزاهُ  ُثمَّ { :  ھاھنا قال وھكذا. فشر شرا وإن ، فخير خيرا إن ، الجزاء أتم عليه ويجزيكم
 .األوفر

__________ 

 ".بن: " م في) 1(

 ".وثقوا ضعفاء فيه) : "10/117( المجمع في الھيثمي وقال الطريقين كال من) 20/192( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 27/43( الطبري تفسير) 2(

 .ضعيف وھو لھيعة ابن:  األولى في قلت

 .ضعيف وھو سعد بن رشدين:  الثانية وفي

 .ضعيف وھو فائد بن زيان : وفيھما
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 ).1631( برقم مسلم صحيح) 3(

 هللا رضي عائشة حديث من) 7/240( السنن في والنسائي) 1358( برقم السنن في والترمذي) 3528( برقم السنن في داود وأبو) 6/31( المسند في أحمد رواه) 4(
 ".صحيح حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال/ عنھا

 ).أحصيناه شيء لوك وآثارھم: ( م في) 5(

 ) 44( َوأَْحَيا أََماتَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 43( َوأَْبَكى أَْضَحكَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 42( اْلُمْنَتَھى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ 

ْوَجْينِ  َخلَقَ  أَنَّهُ وَ  }) 44( َوأَْحَيا أََماتَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 43( َوأَْبَكى أَْضَحكَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 42( اْلُمْنَتَھى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ {   الزَّ
َكرَ  ْشأَةَ  َعلَْيهِ  َوأَنَّ ) 46( ُتْمَنى إَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ ) 45( َواأْلُْنَثى الذَّ  َوأَنَّهُ ) 48( َوأَْقَنى أَْغَنى ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 47( اأْلُْخَرى النَّ

 ُھمْ  َكاُنوا إِنَُّھمْ  َقْبلُ  ِمنْ  ُنوحٍ  َوَقْومَ ) 51( أَْبَقى َفَما ُمودَ َوثَ ) 50( اأْلُوَلى َعاًدا أَْھلَكَ  َوأَنَّهُ ) 49( الشِّْعَرى َربُّ  ُھوَ 
اَھا) 53( أَْھَوى َواْلُمْؤَتفَِكةَ ) 52( َوأَْطَغى أَْظلَمَ   ) 55( َتَتَماَرى َربِّكَ  آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 54( َغشَّى َما َفَغشَّ

ْوَجْينِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ {  َكرَ  الزَّ ْشأَةَ  َعلَْيهِ  َوأَنَّ ) 46( ُتْمَنى إَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ ) 45( َواألْنَثى الذَّ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 47( األْخَرى النَّ
 ُنوحٍ  َوَقْومَ ) 51( أَْبَقى َفَما َوَثُمودَ ) 50( األولَى َعاًدا أَْھلَكَ  َوأَنَّهُ ) 49( الشِّْعَرى َربُّ  ُھوَ  َوأَنَّهُ ) 48( َوأَْقَنى أَْغَنى

اَھا) 53( أَْھَوى َواْلُمْؤَتفَِكةَ ) 52( َوأَْطَغى أَْظلَمَ  ُھمْ  َكاُنوا مْ إِنَّھُ  َقْبلُ  ِمنْ   َتَتَماَرى َربِّكَ  آالءِ  َفِبأَيِّ ) 54( َغشَّى َما َفَغشَّ
)55 ({ 

 .القيامة يوم المعاد:  أي}  اْلُمْنَتَھى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ { ) 1] (مخبرا[ تعالى يقول

 عن ، سابط بن الرحمن عبد عن ، خالد بن مسلم حدثنا ، َسعيد بن ُسَويد حدثنا ، يأب حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 المعاد أن تعلمون ، إليكم هللا رسول إني ، أود بني يا:  فقال جبل بن معاذ فينا قام:  قال األْوديّ  ميمون بن عمرو
 .النار إلى أو الجنة إلى ، هللا إلى

 عن ، كعب بن أبي عن ، العالية أبي عن ، أنس بن الربيع عن ، الرازي جعفر أبي رواية من البغوي وذكر
 ).2( الرب في فكرةَ  ال:  قال ،}  اْلُمْنَتَھى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ { :  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي

روا: " مرفوعا ھريرة أبي عن ُروي ما مثل وھذا:  البغوي قال  ال فإنه ، الخالق في تفكروا وال الخلق في تفكَّ
 ".الفِْكرة به) 3( تحيط

 خلق من:  فيقول أحدكم الشيطان يأتي: " الصحيح في الذي وإنما ،) 4( اللفظ بھذا بمحفوظ وليس ، أورده كذا
 ).5" (َوْلَيْنَته با فليستعذ ذلك أحدكم بلغ فإذا ؟ ربك خلق من:  يقول حتى ؟ كذا خلق من ؟ كذا

 ملكا خلق هللا فإن ، هللا ذات في) 6( تفكروا وال ، هللا مخلوقات في تفكروا" : السنن في الذي اآلخر الحديث وفي
 ).7( قال كما أو" سنة ثالثمائة َمِسيرة عاتقه إلى أذنه شحمة بين ما

 .مختلفان وھما وسببھما والبكاء ، الضحك عباده في خلق:  أي}  َوأَْبَكى أَْضَحكَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ { :  وقوله

ْوَجْينِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ {  ،] 2:  الملك[}  َواْلَحَياة اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي{ :  كقوله ،}  َوأَْحَيا أََماتَ  ُھوَ  َوأَنَّهُ {  َكرَ  الزَّ  الذَّ
 ،}  ُتْمَنى إَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ . َواألْنَثى

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ).7/417( للبغوي التنزيل معالم) 2(

 ".يحيط: " م في) 3(

 محمد طريق من) 4/395( الصحيحة السلسلة في كما) 50/1( األمالي من ومائة والثالثون التاسع المجلس في عساكر ابن ورواه) 7/417( للبغوي التنزيل معالم) 4(
 .ضعيف وھو يدالول بن بشر وفيه ، به ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن سلمة أبي بن العزيز عبد عن الوليد بن بشر عن البلخي سلمة بن
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 ).134( برقم مسلم وصحيح) 3276( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".تتفكروا وال: " أ في) 6(

 من ملك عن أحدث أن لي أذن: " بلفظ مرفوعا ، عنه هللا رضي جابر حديث من) 4727( برقم سننه في الثانية القطعة داود أبو روى وقد ، اللفظ بھذا أجده لم) 7(
 ".عام سبعمائة مسيرة عاتقه إلى أذنه شحمه بين ما وإن ، العرش حملة من هللا مالئكة

 ".فتھلكوا هللا في تتفكروا وال ، هللا خلق في تفكروا: " مرفوعا ذر أبي حديث من رويت:  األولى والقطعة

 ).4( برقم العظمة في الشيخ أبو أخرجه

ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ . ُيْمَنى َمنِيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  أَلَمْ . ُسًدى ُيْتَركَ  أَنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ { :  كقوله  ِمْنهُ  َفَجَعلَ . َفَسوَّ
ْوَجْينِ  َكرَ  الزَّ  ).1]. (40 -  36:  القيامة[}  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ . َواألْنَثى الذَّ

ْشأَةَ  َعلَْيهِ  َوأَنَّ { :  وقوله  يوم اآلخرة النشأة وھي ، اإلعادة على قادر ھو البداءة خلق كما:  أي}  ىاألْخرَ  النَّ
 ، بيعه إلى يحتاجون ال ، عندھم مقيما قُْنَية لھم وجعله ، المال عباده َملَّك:  أي}  َوأَْقَنى أَْغَنى ُھوَ  َوأَنَّهُ { . القيامة
. وغيرھما ، جرير وابن ، صالح أبو منھم ، المفسرين من كثير كالم يدور ھذا وعلى. عليھم النعمة تمام فھذا
ل: }  أَْغَنى{ :  مجاھد وعن  .قتادة قال وكذا. أخدم: }  َوأَْقَنى{  ، َموَّ

 .َرّضى: }  َوأَْقَنى{  ، أعطى: }  أَْغَنى{ :  أيضا ومجاھد عباس ابن وقال

 .الحق بن الحضرمي قاله ، إليه الخالئق وأفقر نفسه أغنى:  معناه:  وقيل

) 2( جرير ابن حكاھما. زيد ابن قاله ، منھم شاء من أفقر: }  َوأَْقَنى{  و خلقه من شاء من}  أَْغَنى{ :  وقيل
 .اللفظ حيث من بعيدان وھما

 النجم ھذا ھو:  وغيرھم ، زيد وابن ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  الشِّْعَرى َربُّ  ُھوَ  َوأَنَّهُ { :  وقوله
 .يعبدونه العرب من طائفة كانت" الجوزاء ِمْرَزم: " له يقال الذي الوقاد

 َترَ  أَلَمْ { :  تعالى قال كما ، نوح بن سام بن إرم بن عاد:  لھم ويقال. ھود قوم:  وھم}  األولَى َعاًدا أَْھلَكَ  َوأَنَّهُ { 
 الناس أشد من فكانوا ،] 8 - 6:  الفجر[}  اْلِبالدِ  فِي اِمْثلُھَ  ُيْخلَقْ  لَمْ  الَِّتي. اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ . ِبَعادٍ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ 

َرَھا. َعاِتَيةٍ  َصْرَصرٍ  بِِريحٍ {  هللا فأھلكھم ، رسوله وعلى هللا على وأعتاھم وأقواھم  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ
 ].7 ، 6:  الحاقة[}  ُحُسوًما أَيَّامٍ 

 ، ھؤالء قبل من:  أي}  َقْبل ِمنْ  ُنوحٍ  َوَقْومَ {  ، أحدا منھم يبق فلم دمرھم:  أي ،}  َقىأَبْ  َفَما َوَثُمودَ { :  وقوله
ُھمْ {  ، لوط مدائن:  يعني}  أَْھَوى َواْلُمْؤَتفَِكةَ {  ، بعدھم من الذين من تمردا أشد:  أي}  َوأَْطَغى أَْظلَمَ  ُھمْ  َكاُنوا إِنَّ

اَھا{ :  قال ولھذا ؛ منضود سجيل من حجارة عليھم مطروأ ، سافلھا عاليھا فجعل عليھم َقلَبھا }  َغشَّى َما َفَغشَّ
 ].173:  الشعراء[}  اْلُمْنَذِرين َمَطرُ  َفَساءَ  َمَطًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْمَطْرَنا{  عليھم أرسلھا التي الحجارة من:  يعني

 كفم وَقِطران ونفط نار من شيئا لواديا عليھم فانضرم ، إنسان ألف آالف أربعة لوط مدائن في كان:  قتادة قال
 عن ، مسلم بن الوليد عن ، عطية بن وھب بن محمد عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن) 4( رواه). 3( األتون
 .جدا غريب وھو. به عنه خليد،

__________ 

 ".تمنى: " م في) 1(

 ).27/44( الطبري تفسير) 2(

 ".األنوف كتم: " أ في) 3(

 ".ورواه: " م في) 4(
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ِ  ُدونِ  ِمنْ  لََھا لَْيسَ ) 57( اآْلَِزَفةُ  أَِزَفتِ ) 56( اأْلُولَى النُُّذرِ  ِمنَ  َنِذيرٌ  َھَذا  اْلَحِديثِ  َھَذا أََفِمنْ ) 58( َكاِشَفةٌ  هللاَّ
َِّ  َفاْسُجُدوا) 61( َساِمُدونَ  َوأَْنُتمْ ) 60( َتْبُكونَ  َواَل  َوَتْضَحُكونَ ) 59( َتْعَجُبونَ   ) 62( َواْعُبُدوا ِ

 .قتادة قاله ؟ تمتري اإلنسان أيھا عليك هللا نعم أي ففي:  أي}  َتَتَماَرى َربِّكَ  آالءِ  َفِبأَيِّ { 

 .جرير ابن اختيار وھو ، أولى واألول. محمد يا}  َتَتَماَرى َربِّكَ  آالءِ  َفِبأَيِّ { :  ُجَريج ابن وقال

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لََھا لَْيسَ ) 57( اآلِزَفةُ  تِ أَِزفَ ) 56( األولَى النُُّذرِ  ِمنَ  َنِذيرٌ  َھَذا{   اْلَحِديثِ  َھَذا أََفِمنْ ) 58( َكاِشَفةٌ  هللاَّ
َِّ  َفاْسُجُدوا) 61( َساِمُدونَ  َوأَْنُتمْ ) 60( َتْبُكونَ  َوال َوَتْضَحُكونَ ) 59( َتْعَجُبونَ   }) 62( َواْعُبُدوا ِ

 كما ، أرسلوا كما أرسل ، جنسھم من:  أي}  األولَى النُُّذرِ  ِمنَ {  موسل عليه هللا صلى محمدا:  يعني}  َنِذيرٌ  َھَذا{ 
ُسل ِمنَ  ِبْدًعا ُكْنتُ  َما قُلْ { :  تعالى قال  ].9:  األحقاف[}  الرُّ

ِ  ُدونِ  ِمنْ  لََھا لَْيسَ {  ، القيامة وھي ، القريبة اقتربت:  أي}  اآلِزَفة أَِزَفتِ {   من ًذاإ يدفعھا ال:  أي}  َكاِشَفةٌ  هللاَّ
 .سواه علمھا على يطلع وال ، أحد هللا دون

 أن من} ) 1( َتْعَجُبونَ { :  وتلھيھم عنه وإعراضھم القرآن استماعھم في المشركين على منكرا تعالى قال ثم
 كما ، به الموقنون يفعل كما:  أي}  َتْبُكونَ  َوال{  ، وسخرية استھزاء منه} ) 2( َوَتْضَحُكونَ {  ، صحيحا يكون
ونَ { :  عنھم برأخ  ].109:  اإلسراء[}  ُخُشوًعا َوَيِزيُدُھمْ  َيْبُكونَ  لأِلْذَقانِ  َوَيِخرُّ

:  لنا اْسِمد ، يمانية ھي ، الغناء:  قال عباس ابن عن ، أبيه عن ، الثوري سفيان قال}  َساِمُدونَ  َوأَْنُتمْ { :  وقوله
 .عكرمة قال وكذا. لنا) 3( َغنّ 

 وھو. غافلون:  الحسن وقال. وعكرمة ، مجاھد قال وكذا. معرضون: }  َساِمُدونَ { :  عباس ابن عن رواية وفي
 .السدي يقول وبه. تستكبرون:  عباس ابن عن رواية وفي. طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن رواية

 َفاْسُجُدوا{ :  صواإلخال والتوحيد وسلم عليه هللا صلى لرسوله المتابعة والعبادة له بالسجود لعباده آمرا قال ثم
 َِّ  .ووحدوا وأخلصوا له فاخضعوا:  أي) 4(}  َواْعُبُدوا ِ

 سجد:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، أيوب حدثنا ، الوارث عبد حدثنا ، َمْعَمر أبو حدثنا:  البخاري قال
 ).5( مسلم دون به دانفر. واإلنس والجن والمشركون المسلمون معه وسجد ، بالنجم وسلم عليه هللا صلى النبي

 ، خالد بن عكرمة عن ، طاوس ابن عن ، َمْعَمر عن ، رباح حدثنا ، خالد بن إبراھيم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، النجم سورة بمكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال أبيه عن ، َوَداعة أبي بن المطلب بن جعفر عن

  ، المطلب يومئذ أسلم يكن ولم ، أسجد أن أبيتُ و رأسي فرفعتُ  ، عنده من وَسَجد فسجد

__________ 

 ".يعجبون: " م في) 1(

 ".يضحكون: " م في) 2(

 ".تغني: " أ ، م في) 3(

 .خطأ وھو" فليسجدوا: " م في) 4(

 ).4862( برقم البخاري صحيح) 5(

 .معه سجد إال) 1( يقرؤھا أحًدا يسمع ال ذلك بعد فكان

 ).2( به ، حنبل بن أحمد عن ، الحميد عبد بن الملك عبد عن ، الةالص في النسائي رواه وقد
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:  ھو النذير فإن ،}  اآلِزَفة أَِزَفتِ . األولَى النُُّذرِ  ِمنَ  َنِذيرٌ  َھَذا{ :  تعالى قوله من تقدم بما مناسبة له حديث ذكر
 َعَذابٍ  َيَديْ  َبْينَ  لَُكمْ  َنِذيرٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ { :  قال كما ، أنذرھم فيمن وقوعه يخشى الذي ، الشر من يعاين لما الحذر
 يلبس أن عن الشر من عاين ما شدة أعجله الذي:  أي" الُعريان النذير أنا: " الحديث وفي]. 46:  سبأ[}  َشِديد
:  أي}  اآلِزَفة أَِزَفتِ { :  لقوله مناسب مسرعا ُعريانا فجاءھم ، ذلك قبل قومه إنذار إلى بادر بل ، شيًئا عليه

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  بعدھا التي السورة أول في قال كما القيامة يوم:  يعني ، القريبة اقتربت  قال ،]  1:  القمر[}  السَّ
 :  أحمد اإلمام

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال - سعد بن سھل عن إال أعلم ال -  حازم أبو حدثني ، عياض بن أنس حدثنا
 وجاء ، بعود ذا فجاء ، واد بطن نزلوا قوم كمثل الذنوب محقرات مثل فإنما ، لذنوبا ومحقرات إياكم: " وسلم
 قال:  حازم أبو وقال". تھلكه صاحبھا بھا يؤخذ متى الذنوب محقرات وإن ، ُخْبَزتھم أنضجوا حتى بعود ذا

 الساعة مثل مثلي" : قال -  سعد بن سھل عن إال أعلم ال:  َضْمَرة أبو قال - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ثم ،" ِرَھان َفرَسي كمثل الساعة ومثل مثلي: " قال ثم ، اإلبھام تلي والتي الوسطى أصبعيه بين وفرق" كھاتين
 يقول ثم". أتيتم أتيتم:  بثوبه أالح يسبق أن خشي فلما ، طليعة قومه بعثه رجل كمثل الساعة ومثل مثلي: " قال

 الحمد و. وِحسان صحاح من أخر وجوه من شواھد وله). 3" (ذلك أنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .والعصمة الثقة وبه ، والمنة

 والمنة الحمد و النجم سورة) 4] (تفسير[ آخر

__________ 

 ".بھا يقرأ: " أ ، م في) 1(

 ).2/160( النسائي وسنن) 6/399( المسند) 2(

 ).5/331( المسند) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(
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اَعةُ  اْقَتَرَبتِ  ُبوا) 2( ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيقُولُوا ُيْعِرُضوا آََيةً  َيَرْوا َوإِنْ ) 1( اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ َبُعوا َوَكذَّ  َوُكلُّ  أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
 ) 5( النُُّذرُ  ُتْغنِ  َفَما َبالَِغةٌ  ِحْكَمةٌ ) 4( ُمْزَدَجرٌ  فِيهِ  َما اأْلَْنَباءِ  ِمنَ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ ) 3( ُمْسَتقِرٌّ  أَْمرٍ 

 )1( القمر سورة تفسير

 .مكية وھي

 في ، الساعة واقتربت ، بقاف يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) : 2( واقد أبي حديث في تقدم قد
 الخلق بدءو والوعيد الوعد ذكر على الشتمالھما ، الكبار المحافل في بھما يقرأ وكان ، والفِْطر األضحى
 .العظيمة المقاصد من ذلك وغير ، النبوات وإثبات والتوحيد وإعادته،

 الرحيم الرحمن هللا بسم

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ {  ُبوا) 2( ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيقُولُوا ُيْعِرُضوا آَيةً  َيَرْوا َوإِنْ ) 1( اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ َبُعوا َوَكذَّ  أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
 }) 5( النُُّذرُ  ُتْغنِ  َفَما َبالَِغةٌ  ِحْكَمةٌ ) 4( ُمْزَدَجرٌ  فِيهِ  َما األْنَباءِ  ِمنَ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ ) 3( ُمْسَتقِرٌّ  أَْمرٍ  لُّ َوكُ 

ِ  أَْمرُ  أََتى{ :  تعالى قال كما. وانقضائھا الدنيا وفراغ الساعة اقتراب عن تعالى يخبر } ]َنهُ ُسْبَحا[ َتْسَتْعِجلُوهُ  َفال هللاَّ
 وردت وقد]  1:  األنبياء[ }  ُمْعِرُضونَ  َغْفلَةٍ  فِي َوُھمْ  ِحَساُبُھمْ  لِلنَّاسِ  اْقَتَربَ { :  وقال) 3( ،]  1:  النحل[ 

 :  البزار بكر أبو الحافظ قال ، بذلك األحاديث

 رسول أن أنس نع ، قتادة عن ، أبي حدثني ، موسى بن خلف حدثنا قاال علي بن وعمرو المثنى بن محمد حدثنا
 يسير،) 4( ِشفٌّ  إال منھا يبق فلم تغرب أن الشمس كادت وقد ، يوم ذات أصحابه َخَطبَ  وسلم عليه هللا صلى هللا
 نرى وما ، منه مضى فيما ھذا يومكم من بقي كما إال منھا مضى فيما الدنيا من بقي ما بيده نفسي والذي: " فقال
 ).5" (يسيرا إال الشمس من

:  وقال ، الثقات في ِحبَّان ابن ذكره وقد. أبيه عن ، الَعمِّيّ  خلف بن موسى بن خلف على مداره حديث ھذا:  قلت
 .أخطأ ربما

 بن سلمة حدثنا ، شريك حدثنا ، ُدَكْين بن الفضل حدثنا:  أحمد اإلمام قال ، ويفسره قبله الذي يعضد آخر حديث
 بعد قَُعْيقِعان على والشمس وسلم عليه هللا صلى النبي عند جلوسا كنا:  قال عمر ابن عن ، مجاھد عن ، ُكَھْيل

 ).6" (مضى فيما النھار من بقي كما إال مضى من أعمار في أعماركم ما: " فقال ، العصر

__________ 

 ".اقتربت: " أ في) 1(

 ".ق: " سورة تفسير أول انظر) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ".شيء: " أ في) 4(

 .به موسى بن خلف عن المثنى بن ومحمد بشار ابن حدثنا) 1/11( يخهتار في الطبري رواه) 5(

 ".وثقا وقد أبيه عن موسى بن خلف طريق من البزار رواه) : "10/311( المجمع في الھيثمي قال

 ).2/115( المسند) 6(

 سمعت : قال سعد بن سھل عن ، حازم أبي عن ، ُمَطرِّف بن محمد حدثنا ، حسين حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 .والوسطى السبابة:  بإصبعيه وأشار". ھكذا) 1( والساعة ُبِعثتُ : " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ).2( دينار بن سلمة حازم أبي حديث من أخرجاه
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َوائي وھب عن ، خالد أبي عن ، األعمش حدثنا ، ُعَبيد بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال  رسول قال:  قال السَّ
 السبابة بين األعمش وجمع) " 3( لتسبقھا كادت إن ھذه من كھذه والساعة أنا بعثت: " وسلم عليه هللا لىص هللا

 ).4( والوسطى

 بن أنس قدم:  قال ، هللا) 5( عبيد بن إسماعيل حدثنا ، األوزاعي حدثنا ، المغيرة أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  فقال ؟ الساعة به يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ماذا:  فسأله الملك عبد بن الوليد على مالك

 ".كھاتين والساعة أنتم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 أنه:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أسماء في الصحيح في أيضا ذلك وشاھد). 6( هللا رحمه ، أحمد به تفرد
 .قدميه على الناس ُيْحَشرُ  الذي الحاشر

 عمير بن خالد عن ، ھالل بن حميد حدثنا ، المغيرة بن سليمان حدثنا ، أسد بن َبْھزُ  حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا -  المرة ھذه قبل وقال:  بھز قال - َغْزَوان بن عتبة خطب:  قال
 ُصَبابة إال منھا يبق ولم ، حذاء وولت بَصْرمٍ  آذنت قد الدنيا إنف ، بعد أما: " قال ثم ، عليه وأثنى هللا فحمد

 فإنه ، بحضرتكم ما بخير فانتقلوا ، لھا زوال ال دار إلى منھا منتقلون وإنكم ، صاحبھا يتصابھا اإلناء كصبابة
 ، لتملؤنه وهللا ، قعًرا لھا يدرك ما) 7( عاما سبعين فيھا فيھوي جھنم شفير من ُيلَقى الحجر أن لنا ذكر قد

" الزحام كظيظ وھو يوم عليه وليأتين ، عاما أربعين مسيرة الجنة ِمْصَراَعي بين ما أن لنا ذكر لقد وهللا! أفعجبتم
 ).8( مسلم به انفرد ، الحديث تمام وذكر

 رحمنال عبد أبي عن ، السائب بن عطاء أخبرنا ، ُعلَيَّةَ  ابن حدثني ، يعقوب حدثني:  جرير بن جعفر أبو وقال
لَمي  فخطبنا معه وحضرت أبي فحضر ، الجمعة) 9( فجاءت ، َفْرَسخ على منھا فكنا المدائن نزلنا:  قال السُّ
اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  يقول هللا إن أال:  فقال حذيفة  قد القمر وإن أال ، اقتربت قد الساعة وإن أال ،}  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ
 ؟ غدا الناس أيستبق:  ألبي فقلت ، السباق وغدا ، المضمار اليوم وإن أال ، بفراق ذنتآ قد الدنيا وإن أال ، انشق
 .باألعمال السباق ھو إنما ، لجاھل إنك بني يا:  فقال

__________ 

 ".والساعة أنا بعثت: " م في) 1(

 ).2950( برقم مسلم وصحيح) 6503( برقم البخاري وصحيح) 5/388( المسند) 2(

 ".لتسبقني: " أ ، م في) 3(

 ).4/309( المسند) 4(

 ".عبد: " أ في) 5(

 ).3/223( المسند) 6(

 ".خريفا: " م في) 7(

 ).2967( برقم مسلم وصحيح) 4/174( المسند) 8(

 ".حانت: " أ في) 9(

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  يقول وجل عز ، هللا إن أال:  فقال ، حذيفة فخطب فحضرنا األخرى الجمعة جاءت ثم  اْنَشقَّ وَ  السَّ
 والسابق ، النار الغاية وإن أال ، السباق وغدا المضمار اليوم وإن أال ، بفراق آذنت قد الدنيا وإن أال ،}  اْلَقَمرُ 
 ).1( الجنة إلى سبق من

 األحاديث في ذلك ثبت كما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمان في ھذا كان قد: }  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ { :  وقوله
 ، الروم:  مضين قد خمس: " قال أنه مسعود ابن عن الصحيح في ثبت وقد. الصحيحة باألسانيد تواترةالم
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 في وقع قد القمر انشقاق أي العلماء بين عليه متفق أمر وھذا). 2" (والقمر ، والبطشة ، واللزام ، والدخان
 .الباھرات المعجزات إحدى كان وأنه وسلم عليه هللا صلى النبي زمان

 :  ذلك في الواردة األحاديث ذكر

 :  مالك بن أنس رواية

 النبي مكة أھل سأل:  قال مالك بن أنس عن ، قتادة عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  فقال ، مرتين بمكة القمر فانشق ، آية وسلم عليه هللا صلى  .} اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ

 ).3( الرزاق عبد عن ، رافع بن محمد عن ، مسلم ورواه

 عن ، َعُروبة أبي بن سعيد حدثنا ، المفضل بن بشر حدثنا ، الوھاب عبد بن هللا عبد حدثني:  البخاري وقال
 القمر فأراھم ، آية يريھم أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألوا مكة أھل أن ؛ مالك بن أنس عن ، قتادة
 ).4( بينھما ِحَراء رأوا حتى ن،ِشقَّي

 حديث من أيضا مسلم ورواه). 5( قتادة عن ، شيبان عن ، المؤّدب محمد بن يونس حديث من أيضا وأخرجاه
 ).6( به ، قتادة عن ، شعبة عن ، وغيرھما ، القطان ويحيى ، الطيالسي داود أبي

 :  عنه هللا رضي مطعم بن جبير رواية

 بن محمد عن ، الرحمن عبد بن حصين عن ، كثير بن سليمان حدثنا ، كثير بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 فرقة:  فرقتين فصار وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القمر انشق:  قال ، أبيه عن ، مطعم بن جبير
 أن يستطيع ال هفإن سحرنا كان إن:  فقالوا. محمد سحرنا:  فقالوا ، الجبل ھذا على وفرقة ، الجبل ھذا على
 .كلھم الناس يسحر

  ، كثير بن محمد طريق من" الدالئل" في البيھقي وأسنده ، الوجه ھذا من أحمد اإلمام به تفرد

__________ 

 ).27/51( الطبري تفسير) 1(

 ).4767( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).2802( برقم مسلم وصحيح) 3/165( المسند) 3(

 ).3868( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).2802( برقم مسلم وصحيح) 4867( برقم البخاري صحيح) 5(

 .به شعبة عن يحيى طريق من) 4868( برقم صحيحه في البخاري ورواه) 2802( برقم مسلم صحيح) 6(

 حديث من) 3( جرير ابن رواه وھكذا). 2) (1] (به[ ، الرحمن عبد بن حصين عن ، كثير بن سليمان أخيه عن
 ، وُھَشْيم َطْھَمان بن إبراھيم طريق من أيضا البيھقي ورواه). 4( به ، حصين عن ، وغيره فضيل بن محمد
 ).5( فذكره جده عن ، أبيه عن ، مطعم بن جبير بن محمد بن جبير عن ُحَصين عن كالھما

 )6] (عنھما هللا رضي[ عباس بن هللا عبد رواية

 بن هللا عبد بن هللا عبيد عن ، مالك بن ِعَراك عن ، جعفر عن ، بكر حدثنا ، بكير بن يحيى حدثنا:  البخاري قال
 ).8( وسلم عليه هللا صلى هللا) 7( رسول زمان في القمر انشق:  قال عباس ابن عن ، عتبة
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 به ،) 9] (مالك بن[ ِعَراك عن ، ربيعة بن جعفر عن ، مضر بن بكر حديث من ، ومسلم أيضا البخاري ورواه
 ).10( مثله

 عن ، طلحة أبي بن علي عن ، ھند أبي بن داود حدثنا ، األعلى عبد حدثنا ، مثنى ابن دثناح:  جرير ابن وقال
اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  قوله عباس ابن  مضى قد:  قال}  ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيقُولُوا ُيْعِرُضوا آَيةً  َيَرْوا َوإِنْ . اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ
 .شقيه رأوا حتى رالقم انشق ، الھجرة قبل كان ، ذلك

 .ھذا نحو عباس ابن عن ، الَعْوفي وروى

 ابن حدثنا ، بكر بن محمد حدثنا ، القَُطِعي يحيى بن محمد حدثنا ، البزار عمرو بن أحمد حدثنا:  الطبراني وقال
 هللا صلى هللا رسول عھد على القمر ُكِسفَ :  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، دينار بن عمرو عن ، جريج
اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  فنزلت. القمر ُسِحر:  فقالوا وسلم يهعل  .} مستمر{ :  قوله إلى}  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ

 :  عمر بن هللا عبد رواية

 العباس أبو حدثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ قال
 عن ، مجاھد عن ، األعمش عن ، شعبة عن ، جرير بن وھب حدثنا ، الّدوري محمد بن لعباسا حدثنا ، األصم
اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  تعالى قوله في عمر بن هللا عبد  صلى هللا رسول عھد على ذلك كان وقد:  قال}  اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ
:  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، الجبل خلف من وفلقة ، الجبل دون من فِْلَقة:  فِْلَقَتين انشق وسلم عليه هللا
 ".اشھد اللھم"

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).2/268( للبيھقي النبوة ودالئل) 4/81( المسند) 2(

 ".جبير: " أ في) 3(

 ).27/51( الطبري تفسير) 4(

 ).2/268( النبوة دالئل) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ".النبي: " أ ، م في) 7(

 ).4866( برقم البخاري صحيح) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 ).2803( برقم مسلم وصحيح) 3638( برقم البخاري صحيح) 10(

 كرواية مسلم قال). 1( به ، مجاھد عن ، األعمش عن ، شعبة عن طرق من ، والترمذي ، مسلم رواه وھكذا
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال. مسعود ابن عن معمر أبي عن مجاھد

 :  مسعود ابن هللا دعب رواية

 انشق:  قال مسعود ابن عن ، َمْعَمر أبي عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، إليه نظروا حتى شقين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القمر

 ".اشھدوا"
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 إبراھيم، عن ، األعمش حديث من وأخرجاه). 2( به ، عيينة بن سفيان حديث من ، مومسل البخاري رواه وھكذا
 ).3( به ، مسعود ابن عن ، َسْخَبَرة بن هللا عبد معمر أبي عن

 عن ، األعمش عن ، عيسى بن يحيى عمي حدثنا ، الرملي عيسى بن عثمان بن عيسى حدثني:  جرير ابن وقال
 فأخذت ، القمر فانشق بمنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا:  قال ، هللا عبد عن ، رجل عن ، إبراھيم
 ).4" (اشھدوا ، اشھدوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الجبل خلف فرقة

 ).5( بمكة:  هللا عبد عن ، مسروق عن ، الضحى أبو وقال:  البخاري قال

َحى أبي عن ، المغيرة نع ، عوانة أبو حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال  بن هللا عبد عن ، مسروق عن ، الضُّ
. كبشة أبي ابن سحر ھذا:  قريش فقالت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القمر انشق:  قال ، مسعود
 ّسفَّارال فجاء:  قال. كلھم الناس يسحر أن يستطيع ال محمًدا فإن ، الّسفَّار به يأتيكم ما انظروا:  فقالوا:  قال

 ).6( ذلك: فقالوا

 محمد بن العباس حدثنا ، يعقوب بن محمد العباس أبو أخبرنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  البيھقي وقال
ْوري  ، هللا عبد عن ، مسروق عن ، الضحى أبى عن ، مغيرة حدثنا ، ُھَشْيم حدثنا ، سليمان بن سعيد حدثنا ، الدَّ

 ، َكْبَشة أبي ابن به سحركم سحر ھذا:  مكة أھل قريش كفار فقال ، فرقتين ارص حتى بمكة القمر انشق:  قال
: قال. به سحركم ِسْحرٌ  فھو رأيتم ما مثل يروا لم كانوا وإن ، صدق فقد رأيتم ما رأوا كانوا فإن ، السفار انظروا
 .رأيناه:  فقالوا ، وجھة كل من وقدموا:  قال ، السفار فسئل

اَعةُ  اْقَتَرَبتِ { :  وجل عز هللا فأنزل:  وزاد). 7( به ، المغيرة ثحدي من جرير ابن رواه  ثم. } اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ
 :  جرير ابن قال

__________ 

 ).3288( برقم الترمذي وسنن) 2801( برقم مسلم وصحيح) 2/267( للبيھقي النبوة دالئل) 1(

 ).2800( برقم مسلم يحوصح) 4865( برقم البخاري وصحيح) 1/377( المسند) 2(

 ).2800( برقم مسلم وصحيح) 4864( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).27/50( الطبري تفسير) 4(

 ).295( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).295( برقم الطيالسي مسند) 6(

 ).27/50( الطبري وتفسير) 2/266( للبيھقي النبوة دالئل) 7(

 ابن أن نبئت:  قال - سيرين ابن ھو -  محمد عن ، أيوب أخبرنا ، ةُعلَيَّ  ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني
 ).1( القمر انشق لقد:  يقول كان ، عنه هللا رضي ، مسعود

 عن ، سماك عن ، أسباط حدثنا ، حماد بن عمرو حدثنا ، عمارة بن محمد حدثني:  أيضا جرير ابن وقال
 .انشق حين القمر َفْرج من الجبل رأيت لقد:  قال هللا عبد عن ، األسود عن ، إبراھيم

:  قال ، هللا عبد عن ، األسود عن ، إبراھيم عن ، ِسَماك عن ، إسرائيل عن ، ُمَؤمَّل عن أحمد اإلمام ورواه
 ).2( القمر فرجتي بين من الجبل رأيت حتى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القمر انشق

 صلى النبي فقال ، فرقتين فصار وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القمر انشق:  مجاھد عن ليث وقال
 ).3( انشق حتى القمر ُسِحر:  المشركون فقال". بكر أبا يا اشھد: " بكر ألبي وسلم عليه هللا
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 عنه يعرضون بل ، له ينقادون ال:  أي}  يعرضوا{  وبرھانا وحجة دليال:  أي}  آَيةً  َيَرْوا َوإِنْ { :  وقوله
 سحرٌ  ، الحجج من شاھدناه الذي ھذا:  ويقولون:  أي}  ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيقُولُوا{  ، ظھورھم وراء ركونهويت

 .به سحرنا

 .له دوام ال ، مضمحل باطل:  أي ، وغيرھما ، وقتادة ، مجاھد قاله. ذاھب:  أي}  ُمْسَتِمرٌّ {  ومعنى

ُبوا{  َبُعوا َوَكذَّ  جھلھم من وأھواؤھم آراؤھم به أمرتھم ما واتبعوا ، جاءھم إذ بالحق كذبوا:  أي}  أَْھَواَءُھمْ  َواتَّ
 .عقلھم وسخافة

 .الشر بأھل واقع والشر ، الخير بأھل واقع الخير أن:  معناه:  قتادة) 4( قال}  ُمْسَتقِرٌّ  أَْمرٍ  َوُكلُّ { :  وقوله

 .القيامة يوم:  أي}  ْسَتقِرٌّ مُ  أَْمرٍ  َوُكلُّ { :  مجاھد وقال. بأھله مستقر:  جريج ابن وقال

 .واقع:  أي}  ُمْسَتقِرٌّ { :  السدي وقال

 من بھم حل وما ، بالرسل المكذبين األمم قصص عن األخبار من:  أي}  األْنَباءِ  ِمنَ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ { :  وقوله
 الشرك عن لھم واعظ فيه ما:  أي}  ُمْزَدَجرٌ  فِيهِ  َما{  ، القرآن ھذا في عليھم يتلى مما ، والعذاب والنكال العقاب

 .التكذيب على والتمادي

 أي) : 5( يعني}  النُُّذرُ  ُتْغنِ  َفَما{  ، أضله لمن وإضالله ھداه لمن تعالى ھدايته في:  أي}  َبالَِغةٌ  ِحْكَمةٌ { :  وقوله
 كقوله اآلية وھذه ؟ هللا بعد من يھديه الذي فمن ؟ قلبه على وختم ، الشقاوة عليه هللا كتب عمن النذر تغني شيء
ةُ  َفلِلَّهِ  قُلْ { :  تعالى  ُتْغنِي َوَما{ :  تعالى قوله وكذا ،]  149:  األنعام[ }  أَْجَمِعينَ  لََھَداُكمْ  َشاءَ  َفلَوْ  اْلَبالَِغةُ  اْلُحجَّ

 ]. 101:  يونس[ }  ُيْؤِمُنونَ  ال َقْومٍ  َعنْ  َوالنُُّذرُ  اآلَياتُ ) 6(

__________ 

 ).27/51( الطبري رتفسي) 1(

 ).1/413( المسند) 2(

 ).27/51( الطبري تفسير) 3(

 ".قاله: " م في) 4(

 ".بمعنى: " أ ، م في) 5(

 ".تغني فما: " أ ، م في) 6(

اعِ  َيْدعُ  َيْومَ  َعْنُھمْ  َفَتَولَّ   ) 6( ُنُكرٍ  َشْيءٍ  إِلَى الدَّ

اِعي َيْدُعو َيْومَ  َعْنُھمْ  َفَتَولَّ {   }) 6( ُنُكرٍ  ءٍ َشيْ  إِلَى الدَّ

ًعا ُھمْ  اأْلَْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  أَْبَصاُرُھمْ  ُخشَّ اعِ  إِلَى ُمْھِطِعينَ ) 7( ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنَّ  َعِسرٌ  َيْومٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َيقُولُ  الدَّ
َبتْ ) 8( ُبوا ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ  َفَفَتْحَنا) 10( َفاْنَتِصرْ  َمْغلُوبٌ  أَنِّي َربَّهُ  َفَدَعا) 9( اْزُدِجرَ وَ  َمْجُنونٌ  َوَقالُوا َعْبَدَنا َفَكذَّ

َماءِ  أَْبَوابَ  ْرَنا) 11( ُمْنَھِمرٍ  ِبَماءٍ  السَّ  َذاتِ  َعلَى َوَحَمْلَناهُ ) 12( قُِدرَ  َقدْ  أَْمرٍ  َعلَى اْلَماءُ  َفاْلَتَقى ُعُيوًنا اأْلَْرضَ  َوَفجَّ
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  آََيةً  َتَرْكَناَھا َولََقدْ ) 14( ُكفِرَ  َكانَ  لَِمنْ  َجَزاءً  ِبأَْعُينَِنا ِريَتجْ ) 13( َوُدُسرٍ  أَْلَواحٍ   َكانَ  َفَكْيفَ ) 15( ُمدَّ
ْرَنا َولََقدْ ) 16( َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  ) 17( ُمدَّ

ًعا{  اِعي إِلَى ُمْھِطِعينَ ) 7( ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنَُّھمْ  األْجَداثِ  نَ مِ  َيْخُرُجونَ  أَْبَصاُرُھمْ  ُخشَّ  َيْومٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َيقُولُ  الدَّ
 .}) 8( َعِسرٌ 
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 عنھم أعرض ، مستمر سحر ھذا:  ويقولون يعرضون آية رأوا إذا الذين ھؤالء عن محمد يا فتول:  تعالى يقول
 من فيه وما الحساب موقف وھو ، فظيع منكر شيء إلى:  أي}  ُنُكرٍ  َشْيءٍ  إِلَى اِعيالدَّ  َيْدُعو َيْومَ {  ، وانتظرھم

ًعا{  ، واألھوال والزالزل بل ، البالء :  وھي}  األْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ {  أبصارھم ذليلة:  أي}  أَْبَصاُرُھمْ  خشَّ
 للداعي إجابة الحساب موقف إلى سيرھم وسرعة ارھمانتش في كأنھم:  أي}  ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنَُّھمْ {  ، القبور

اِعي إِلَى{  مسرعين:  أي}  ُمْھِطِعينَ { :  قال ولھذا ؛ اآلفاق في}  ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ {  يتأخرون، وال يخالفون ال ،}  الدَّ
 اْلَكافِِرينَ  َعلَى. َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  لِكَ َفذَ {  َقْمَطِرير َعُبوس الھول شديد يوم:  أي}  َعِسرٌ  َيْومٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َيقُولُ { 

 ]. 10 ، 9:  المدثر[ }  َيِسيرٍ  َغْيرُ 

َبتْ {  ُبوا ُنوحٍ  َقْومُ  َقْبلَُھمْ  َكذَّ  َفَفَتْحَنا) 10( َفاْنَتِصرْ  َمْغلُوبٌ  أَنِّي َربَّهُ  َفَدَعا) 9( َواْزُدِجرَ  َمْجُنونٌ  َوَقالُوا َعْبَدَنا َفَكذَّ
َماءِ  أَْبَوابَ  ْرَنا) 11( ُمْنَھِمرٍ  ِبَماءٍ  السَّ  َذاتِ  َعلَى َوَحَمْلَناهُ ) 12( قُِدرَ  َقدْ  أَْمرٍ  َعلَى اْلَماءُ  َفاْلَتَقى ُعُيوًنا األْرضَ  َوَفجَّ
ِكرٍ  نْ مِ  َفَھلْ  آَيةً  َتَرْكَناَھا َولََقدْ ) 14( ُكفِرَ  َكانَ  لَِمنْ  َجَزاءً  ِبأَْعُيِنَنا َتْجِري) 13( َوُدُسرٍ  أَْلَواحٍ   َكانَ  َفَكْيفَ ) 15( ُمدَّ
ْرَنا َولََقدْ ) 16( َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  .}) 17( ُمدَّ

َبتْ { :  تعالى يقول ُبوا ُنوحٍ  َقْومُ {  محمد يا قومك قبل}  َكذَّ  واتھموه بالتكذيب له صرحوا:  أي}  َعْبَدَنا َفَكذَّ
:  أي}  َواْزُدِجرَ { :  وقيل. جنونا استطير:  أي}  َواْزُدِجرَ { :  مجاھد قال}  َواْزُدِجرَ  َمْجُنونٌ  َقالُواوَ {  ، بالجنون
 ، زيد ابن قاله].  116:  الشعراء[ }  اْلَمْرُجوِمينَ  ِمنَ  لََتُكوَننَّ  ُنوحُ  َيا َتْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ { :  وأوعدوه وزجروه انتھروه
 .حسن متوجه وھذا

 هللا قال. لدينك أنت}  َفاْنَتِصرْ {  مقاومتھم وعن ھؤالء عن ضعيف إني:  أي}  َفاْنَتِصرْ  َمْغلُوبٌ  أَنِّي َربَّهُ  َدَعافَ { 
َماءِ  أَْبَوابَ  َفَفَتْحَنا{ :  تعالى ْرَنا{  الكثير ھو:  السدي قال. } ُمْنَھِمرٍ  ِبَماءٍ  السَّ  نبعت:  أي}  ُعُيوًنا األْرضَ  َوَفجَّ
 ومن السماء من:  أي}  اْلَماءُ  َفاْلَتَقى{  ، عيونا نبعت النيران محال ھي التي التنانير حتى ، األرض جاءأر جميعُ 

 .مقدر أمر:  أي}  قُِدرَ  َقدْ  أَْمرٍ  َعلَى{  األرض

َماءِ  أَْبَوابَ  َفَفَتْحَنا{ :  عباس ابن عن ، ُجَرْيج ابن قال  وال اليوم ذلك قبل لسماءا تمطر لم ، كثير}  ُمْنَھِمرٍ  بَِماءٍ  السَّ
 قد أمر على الماءان فالتقى ، اليوم ذلك سحاب غير من بالماء السماء أبواب فتحت ؛ السحاب من وال ، بعده
 .قدر

اء ابن أن حاتم أبي ابن وروى  بماء السماء فتحت ومنھا ، السماء شرج ھي:  فقال المجرة عن عليا سأل الُكوَّ
 .منھمر

 ھي:  زيد وابن ، وقتادة ، والقرظي ، جبير بن وسعيد ، عباس ابن قال: }  َوُدُسرٍ  أَْلَواحٍ  َذاتِ  َعلَى َوَحَمْلَناهُ { 
 والجمع ، وحباك حبيك:  يقال كما ، َدسير:  ويقال ، دسار وواحدھا:  قال ، جرير ابن واختاره ، المسامير

 .ُحُبك

 .الموج به يضرب الذي صدرھا ھو:  والحسن عكرمة وقال. السفينة أضالع:  الدسر:  مجاھد وقال

 .وأصلھا طرفھا:  الدسر:  الضحاك وقال

 .كلكلھا ھو:  عباس ابن عن الَعْوفي وقال

 لھم جزاء أي}  ُكفِرَ  َكانَ  لَِمنْ  َجَزاءً {  وكالءتنا حفظنا وتحت منا بمرأى بأمرنا:  أي}  ِبأَْعُيِنَنا َتْجِري{ :  وقوله
 .السالم ليهع ، لنوح وانتصاًرا با كفرھم على

 من المراد أن والظاھر. األمة ھذه أول أدركھا حتى نوح سفينة هللا أبقى:  قتادة قال}  آَيةً  َتَرْكَناَھا َولََقدْ { :  وقوله
ا لَُھمْ  َوآَيةٌ { :  تعالى كقوله ، السفن جنس ذلك َتُھمْ  َحَمْلَنا أَنَّ يَّ  َما ِمْثلِهِ  ِمنْ  لَُھمْ  َوَخلَْقَنا. اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ  فِي ُذرِّ

ا{  وقال].  42 ، 41:  يس[ } َيْرَكُبونَ  ا إِنَّ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا َتْذِكَرةً  لَُكمْ  لَِنْجَعلََھا. اْلَجاِرَيةِ  فِي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى لَمَّ
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  ھنا ھا قال ولھذا ؛] 12 ، 11:  الحاقة[ }  َواِعَيةٌ   ؟ ويتعظ يتذكر من فھل:  أي}  ُمدَّ
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 أقرأني:  قال ، مسعود ابن عن ، األسود عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، حجاج حدثنا:  أحمد اإلمام قال
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ {  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كر ، الرحمن عبد أبا يا:  رجل فقال}  ُمدَّ كر أو ُمدَّ :  قال ؟ ُمذَّ
ِكرٍ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني  )1(}  ُمدَّ

 ، يزيد بن) 2( األسود عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل عن ، وكيع حدثنا ، يحيى حدثنا:  البخاري رواه وھكذا
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي على قرأت:  قال هللا عبد عن :  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال}  ُمذَّ

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ {  )3(}  ُمدَّ

 هللا رسول كان:  قال ، هللا عبد عن ، األسود عن ، إسحاق أبي عن ، شعبة حديث من أيضا البخاري وروى
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  يقرأ وسلم عليه هللا صلى  ).4(}  ُمدَّ

ِكرٍ  ِمنْ  َھلْ فَ { :  األسود يسأل رجال سمع أنه ؛ إسحاق أبي عن ، ُزَھْير حدثنا ، ُنَعيم أبو حدثنا:  وقال  أو}  ُمدَّ
ِكر{ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  يقرأ هللا عبد سمعت:  قال ؟}  ُمذَّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  وقال. } ُمدَّ

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { : يقرؤھا  .داال}  ُمدَّ

__________ 

 ).1/395( المسند) 1(

 ".األسود أبي عن: " م في) 2(

 ).4874( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).4869( برقم البخاري صحيح) 4(

َبتْ  ا) 18( َوُنُذرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ  َعادٌ  َكذَّ  َتْنِزعُ ) 19( ُمْسَتِمرٍّ  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ
ُھمْ  النَّاسَ  ْرَنا َولََقدْ ) 21( َوُنُذرِ  ِبيَعَذا َكانَ  َفَكْيفَ ) 20( ُمْنَقِعرٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَّ ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  ُمدَّ

)22 ( 

 ).1( إسحاق أبي حديث من ، ماجه ابن إال السنن وأھل الحديث ھذا مسلم أخرج وقد

 به جاءت بما يتعظ ولم رسلي وكذب بي كفر لمن عذابي كان كيف:  أي}  َوُنُذرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ { :  وقوله
 .بالثأر لھم وأخذت ، لھم انتصرت وكيف ، ُنُذري

ْرَنا َولََقدْ {  ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ  ِكَتابٌ { :  قال كما. الناس ليتذكر ، أراده لمن معناه ويسرنا ، لفظه سھلنا:  أي}  لِلذِّ
بَُّروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنزْلَناهُ  َما{ :  تعالى وقال ،]  29:  ص[ }  األْلَبابِ  أُولُو) 2( َولَِيَتَذكَّرَ  آَياِتهِ  لَِيدَّ ْرَناهُ  َفإِنَّ  ِبلَِسانِكَ  َيسَّ
قِينَ  ِبهِ  لُِتَبشِّرَ  ا َقْوًما ِبهِ  َوُتْنِذرَ  اْلُمتَّ  ]. 97:  مريم[ }  لُّدً

ْرَنا َولََقدْ { :  مجاھد قال ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ  .قراءته َھّوّنا:  يعني}  لِلذِّ

 .األلسن على تالوته يسرنا : السدي وقال

 بكالم يتكلم أن الخلق من أحد استطاع ما ، اآلدميين لسان على يسره هللا أن لوال:  عباس ابن عن الضحاك وقال
 .وجل عز ، هللا

 ھذا إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن َتقّدم ما القرآن تالوة الناس على ، تعالى ، تيسيره ومن:  قلت
 الحمد و ، ھاھنا إعادته عن أغنى بما وألفاظه بطرقه الحديث وأوردنا". أحرف سبعة على أنزل القرآن
 .والمنة

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  وقوله ر قد الذي القرآن بھذا متذكر من فھل:  أي}  ُمدَّ  ؟ ومعناه حفظه هللا َيسَّ
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 ؟ المعاصي عن منزجر من فھل:  القرظي كعب بن محمد وقال

 ھو - َمَطر عن ، َشْوَذب ابن عن ،) 3( َضْمَرة حدثنا ، رافع بن الحسن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم بيأ ابن وقال
ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ { :  تعالى قوله في - الوراق  ؟ عليه َفُيَعان علم طالب من ھل}  ُمدَّ

 قتادة عن وروي ،) 6( جرير ابن رواه) 5] (كذا[و الوراق مطر) 4( عن ، الجزم بصيغة البخاري علقه وكذا
 .مثله

َبتْ {  ا) 18( َوُنُذرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ  َعادٌ  َكذَّ  َتنزعُ ) 19( ُمْسَتِمرٍّ  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي َصْرَصًرا ِريًحا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ
ُھمْ  النَّاسَ  ْرَنا َولََقدْ ) 21( َوُنُذرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ ) 20( ُمْنَقِعرٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَّ ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  ُمدَّ

)22 ({. 

__________ 

 ).2/150( النسائي وسنن) 2937( برقم الترمذي وسنن) 3994( برقم داود أبي وسنن) 823( برقم مسلم وصحيح) 4871( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".ليذكر: " م في) 2(

 ".حمزة: " أ في) 3(

 ".على: " أ في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ).27/57( الطبري تفسير) 6(

 

َبتْ  ا أََبَشًرا َفَقالُوا) 23( ِبالنُُّذرِ  َثُمودُ  َكذَّ ِبُعهُ  َواِحًدا ِمنَّ ا َنتَّ ْكرُ  أَُؤْلقِيَ ) 24( َوُسُعرٍ  َضاَللٍ  لَفِي إًِذا إِنَّ  َبْيِنَنا ِمنْ  َعلَْيهِ  الذِّ
ابٌ  ُھوَ  َبلْ  ابُ  َمنِ  َغًدا َيْعلَُمونَ سَ ) 25( أَِشرٌ  َكذَّ ا) 26( اأْلَِشرُ  اْلَكذَّ اَقةِ  ُمْرِسلُو إِنَّ  َواْصَطِبرْ  َفاْرَتقِْبُھمْ  لَُھمْ  فِْتَنةً  النَّ
)27 ( 

 َعلَْيِھمْ { أرسلتعالى  وأنه ، نوح قوم صنع كما ، أيضا رسولھم كذبوا إنھم:  ھود قوم عاد عن مخبرا تعالى يقول
. والّسّدي ، وقتادة ، الضحاك قاله. عليھم:  أي}  َنْحسٍ  َيْومِ  فِي{  ، البرد الشديدة الباردة يوھ ،}  َصْرَصًرا ِريًحا

 .باألخروي الدنيوي عذابھم فيه اتصل يوم ألنه ؛ ودماره نحسه عليھم}  ُمْسَتِمرٍّ { 

ُھمْ  النَّاسَ  َتنزعُ { :  وقوله  عن تغيبه حتى فترفعه أحدھم تأتي نتكا الريح أن وذلك}  ُمْنَقِعرٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَّ
 َكأَنَُّھمْ { :  قال ولھذا ؛ رأس بال جثة فيبقى رأسه فتثلغ ، األرض إلى فيسقط ، رأسه أم على تنكسه ثم ، األبصار

ْرَنا َولََقدْ . َوُنُذرِ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ . ُمْنَقِعرٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ ِكرٍ  نْ مِ  َفَھلْ  لِلذِّ  .} ُمدَّ

َبتْ {  ا أََبَشًرا َفَقالُوا) 23( ِبالنُُّذرِ  َثُمودُ  َكذَّ ِبُعهُ  َواِحًدا ِمنَّ ا َنتَّ ْكرُ  أَُؤْلقِيَ ) 24( َوُسُعرٍ  َضاللٍ  لَفِي إًِذا إِنَّ  ِمنْ  َعلَْيهِ  الذِّ
ابٌ  ُھوَ  َبلْ  َبْيِنَنا ابُ  َمنِ  َغًدا َسَيْعلَُمونَ ) 25( أَِشرٌ  َكذَّ ا) 26( ِشرُ األ اْلَكذَّ اَقةِ  ُمْرِسلُو إِنَّ  َواْصَطِبرْ  َفاْرَتقِْبُھمْ  لَُھمْ  فِْتَنةً  النَّ

ْئُھمْ  .}) 27(  َكانَ  َفَكْيفَ ) 29( َفَعَقرَ  َفَتَعاَطى َصاِحَبُھمْ  َفَناَدْوا) 28( ُمْحَتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكلُّ  َبْيَنُھمْ  قِْسَمةٌ  اْلَماءَ  أَنَّ  َوَنبِّ
اإِ ) 30( َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْرَنا َولََقدْ ) 31( اْلُمْحَتِظرِ  َكَھِشيمِ  َفَكاُنوا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا نَّ ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  َيسَّ  َفَھلْ  لِلذِّ

ِكرٍ  ِمنْ   ) 32( ُمدَّ

ْئُھمْ {   َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ ) 29( َفَعَقرَ  َفَتَعاَطى ُھمْ َصاِحبَ  َفَناَدْوا) 28( ُمْحَتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكلُّ  َبْيَنُھمْ  قِْسَمةٌ  اْلَماءَ  أَنَّ  َوَنبِّ
ا) 30( َوُنُذرِ  ْرَنا َولََقدْ ) 31( اْلُمْحَتِظرِ  َكَھِشيمِ  َفَكاُنوا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  ُمدَّ

)32 ({. 
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ا أََبَشًرا َفَقالُوا{  ، صالحا رسولھم اكذبو أنھم ثمود عن إخبار وھذا ِبُعهُ  َواِحًدا ِمنَّ ا َنتَّ  ،}  َوُسُعرٍ  َضاللٍ  لَفِي إًِذا إِنَّ
 !منا لواحد قيادنا ُكلّنا سلمنا إن وخسرنا خبنا لقد:  يقولون

ابٌ  ُھوَ  َبلْ { :  فقالوا بالكذب رموه ثم ، دونھم من خاصة عليه الوحي إلقاء من تعجبوا ثم  متجاوز:  أي}  أَِشرٌ  َكذَّ
ابُ  َمنِ  َغًدا َسَيْعلَُمونَ { :  تعالى هللا قال. الكذب حد في  .أكيد ووعيد شديد لھم تھديد وھذا}  األِشرُ  اْلَكذَّ

ا{ :  تعالى قال ثم اَقةِ  ُمْرِسلُو إِنَّ  صخرة من ُعشراء عظيمة ناقة لھم هللا أخرج ؛ لھم اختبارا:  أي}  لَُھمْ  فِْتَنةً  النَّ
 .به جاءھم فيما ، السالم عليه ، صالح تصديق في عليھم هللا حجة لتكون ، سألوا ما طبق اءصمَّ 

 فإن ، عليھم واصبر ، أمرھم إليه يؤول ما انتظر:  أي}  َواْصَطِبرْ  َفاْرَتقِْبُھمْ { :  صالح ورسوله لعبده آمرا قال ثم
ْئُھمْ {  ، واآلخرة الدنيا في لك والنصر لك العاقبة :  كقوله ؛ للناقة ويوم لھم يوم:  أي}  َبْيَنُھمْ  قِْسَمةٌ  اْلَماءَ  أَنَّ  َوَنبِّ

 ].155:  الشعراء[}  َمْعلُومٍ  َيْومٍ  ِشْربُ  َولَُكمْ  ِشْربٌ  لََھا َناَقةٌ  َھِذهِ  َقالَ {

 .اللبن حضروا جاءت وإذا ، الماء حضروا غابت إذا:  مجاھد قال}  ُمْحَتَضرٌ  ِشْربٍ  ُكلُّ { :  وقوله

 وكان ، سالف بن قُّدار واسمه ، الناقة عاقر ھو:  المفسرون قال}  َفَعَقرَ  َفَتَعاَطى َصاِحَبُھمْ  َفَناَدْوا{ :  تعالى قال ثم
 )1( َفَجسر:  أي}  َفَتَعاَطى{ ].  12:  الشمس[ }  أَْشَقاَھا اْنَبَعثَ  إِذِ { :  كقوله. قومه أشقى

 وتكذيبھم بي كفرھم على) 3] (لھم) [2( عقابي كان فكيف ، فعاقبتھم:  أي}  ُذرِ َونُ  َعَذاِبي َكانَ  َفَكْيفَ . َفَعَقرَ { 
 ؟ رسولي

__________ 

 ".حسر: " م في) 1(

 ".عذابي: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

َبتْ  ا) 33( ِبالنُُّذرِ  لُوطٍ  َقْومُ  َكذَّ ْينَ  لُوطٍ  آَلَ  إاِلَّ  َحاِصًبا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ  َكَذلِكَ  ِعْنِدَنا ِمنْ  نِْعَمةً ) 34( بَِسَحرٍ  اُھمْ َنجَّ
 َفُذوقُوا أَْعُيَنُھمْ  َفَطَمْسَنا َضْيفِهِ  َعنْ  َراَوُدوهُ َولََقدْ ) 36( ِبالنُُّذرِ  َفَتَماَرْوا َبْطَشَتَنا أَْنَذَرُھمْ  َولََقدْ ) 35( َشَكرَ  َمنْ  َنْجِزي
َحُھمْ  َولََقدْ ) 37( َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْرَنا َولََقدْ ) 39( َوُنُذرِ  َعَذاِبي َفُذوقُوا) 38( ُمْسَتقِرٌّ  َعَذابٌ  ُبْكَرةً  َصبَّ ْكرِ  اْلقُْرآَنَ  َيسَّ  لِلذِّ

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ   ) 40( ُمدَّ

ا{   ، باقية منھم )1( تبق لم آخرھم عن فبادوا:  أي}  اْلُمْحَتِظرِ  َكَھِشيمِ  َفَكاُنوا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ
 ھو:  - السدي قال - والمحتظر. المفسرين من واحد غير قاله. والنبات الزرع َيِبيس يھمد كما وَھَمدوا وَخَمدوا
 .الريح ونسفته وتحرق يبيس حين بالصحراء المرعى

:  قوله من المراد فھو ، الشوك َيِبيس من والمواشي اإلبل على ِحَظاًرا يجعلون العرب كانت:  زيد ابن وقال
 .} اْلُمْحَتِظرِ  َكَھِشيمِ {

 ، أقوى واألول ، غريب قول وھذا. الحائط من المتناثر التراب ھو: }  اْلُمْحَتِظرِ  َكَھِشيمِ { :  ُجَبير بن سعيد وقال
 .أعلم وهللا

َبتْ {  ا) 33( ِبالنُُّذرِ  لُوطٍ  َقْومُ  َكذَّ ْيَناُھمْ نَ  لُوطٍ  آلَ  إاِل َحاِصًبا َعلَْيِھمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ  َكَذلِكَ  ِعْنِدَنا ِمنْ  ِنْعَمةً ) 34( بَِسَحرٍ  جَّ
 َفُذوقُوا أَْعُيَنُھمْ  َفَطَمْسَنا َضْيفِهِ  َعنْ  َراَوُدوهُ َولََقدْ ) 36( ِبالنُُّذرِ  َفَتَماَرْوا َبْطَشَتَنا أَْنَذَرُھمْ  َولََقدْ ) 35( َشَكرَ  َمنْ  َنْجِزي
ْرَنا َولََقدْ ) 39( َوُنُذرِ  َعَذاِبي َفُذوقُوا) 38( ُمْسَتقِرٌّ  َعَذابٌ  ُبْكَرةً  َحُھمْ َصبَّ  َولََقدْ ) 37( َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ  لِلذِّ

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ   .}) 40( ُمدَّ
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 وھي ، الذكور إتيان من المكروه وارتكبوا ، وخالفوه رسولھم كذبوا كيف لوط قوم عن مخبرا تعالى يقول
 أمر تعالى فإنه ، األمم من أمةً  ُيھلكه لم ھالكا هللا أھلكھم ولھذا ؛ العالمين من أحد بھا يسبقھم لم التي الفاحشة
 وأتبعت ، وأرسلھا عليھم قلبھا ثم ، السماء َعَنان إلى بھا وصل حتى مدائنھم فحمل ، السالم عليه ، جبريل
ا{ . ھاھنا قال ولھذا ؛ منضود سجيل من بحجارة  لُوطٍ  آلَ  إاِل{  ، الحجارة:  وھي}  َحاِصًبا لَْيِھمْ عَ  أَْرَسْلَنا إِنَّ
ْيَناُھمْ   رجل وال أحد قومه من بلوط يؤمن ولم ، قومھم أصاب مما فنجوا الليل آخر من خرجوا:  أي}  ِبَسَحرٍ  َنجَّ
 لم سالما أظھرھم بين من له وبنات لوط هللا نبي وخرج ، قومھا أصاب ما أصابھا ، امرأته وال حتى واحد

 حلول قبل كان ولقد:  أي}  َبْطَشَتَنا أَْنَذَرُھمْ  َولََقدْ . َشَكرَ  َمنْ  َنْجِزي َكَذلِكَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ سوء مَسْسهي
 َولََقدْ { ، به وتماروا فيه شكوا بل ، إليه أصغوا وال ، ذلك إلى التفتوا فما ، وعذابه هللا بأس أنذرھم قد بھم العذاب
 ِحسان ُمرد شباب صورة في وإسرافيل ، وميكائيل ، جبريل:  المالئكة عليه وَردَ  ليلة وذلك}  هِ َضْيفِ  َعنْ  َراَوُدوهُ 

 بأضياف فأعلمتھم ، قومھا إلى السوءُ  العجوز امرأته وبعثت) 2] (السالم عليه[ لوط فأضافھم ، بھم هللا من محَنةً 
 عشية، وذلك ، الباب كسر يحاولون فجعلوا ، الباب دونھم لوط فأغلق ، مكان كل من إليه ُيْھَرُعونَ  فأقبلوا ، لوط
 ُكْنُتمْ  إِنْ {  ، نساءھم:  يعني}  َبَناِتي َھُؤالءِ { :  لھم ويقول ، أضيافه دون ويمانعھم يدافعھم ، السالم عليه ، ولوط

 َما لََتْعلَمُ  َوإِنَّكَ {  ، أَربٌ  فيھن لنا ليس:  أي}  َحقٍّ  ِمنْ  َبَناِتكَ  فِي لََنا َما َعلِْمتَ  لََقدْ  َقالُوا{ ] 71:  الحجر[ }  َفاِعلِينَ 
 أعينھم فضرب ، السالم عليه ، جبريل عليھم خرج ، الدخول إال وأبوا الحال اشتد فلما]  79:  ھود[ }  ُنِريدُ 

 .وجوھھم من غارت إنھا:  يقال. أعينھم فانطمست ، جناحه بطرف

__________ 

 ".يبق: " أ ، م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

ُبوا) 41( النُُّذرُ  فِْرَعْونَ  آَلَ  َجاءَ  َولََقدْ   أَمْ  أُولَِئُكمْ  ِمنْ  َخْيرٌ  أَُكفَّاُرُكمْ ) 42( ُمْقَتِدرٍ  َعِزيزٍ  أَْخذَ  َفأََخْذَناُھمْ  ُكلَِّھا ِبآََياِتَنا َكذَّ
ُبرِ  فِي َبَراَءةٌ  لَُكمْ  ُبرَ  َوُيَولُّونَ  اْلَجْمعُ  ُيْھَزمُ سَ ) 44( ُمْنَتِصرٌ  َجِميعٌ  َنْحنُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 43( الزُّ اَعةُ  َبلِ ) 45( الدُّ  السَّ

اَعةُ  َمْوِعُدُھمْ   ) 46( َوأََمرُّ  أَْدَھى َوالسَّ

 عليه ، لوطا ويتوعدون ، بالحيطان يتحسسون أدبارھم على فرجعوا ، بالكلية عيون لھم تبق لم إنه:  وقيل
 .الصباح إلى السالم،

َحُھمْ  َولََقدْ { :  تعالى هللا قال  َفُذوقُوا{  ، منه لھم انفكاك وال ، عنه لھم محيد ال:  أي}  ُمْسَتقِرٌّ  َعَذابٌ  ُبْكَرةً  َصبَّ
ْرَنا َوَلَقدْ . َوُنُذرِ  َعَذاِبي ْكرِ  اْلقُْرآنَ  َيسَّ ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  لِلذِّ  .} ُمدَّ

ُبوا) 41( النُُّذرُ  فِْرَعْونَ  آلَ  َجاءَ  َولََقدْ {   أَمْ  أُولَِئُكمْ  ِمنْ  َخْيرٌ  أَُكفَّاُرُكمْ ) 42( ُمْقَتِدرٍ  َعِزيزٍ  أَْخذَ  َفأََخْذَناُھمْ  لَِّھاكُ  ِبآَياِتَنا َكذَّ
ُبرِ  فِي َبَراَءةٌ  لَُكمْ  ُبرَ  َوُيَولُّونَ  اْلَجْمعُ  َسُيْھَزمُ ) 44( ُمْنَتِصرٌ  َجِميعٌ  َنْحنُ  َيقُولُونَ  أَمْ ) 43( الزُّ اَعةُ  َبلِ ) 45( الدُّ  السَّ

اَعةُ  مْ َمْوِعُدھُ   .}) 46( َوأََمرُّ  أَْدَھى َوالسَّ

 والنذارة ، آمنوا إن بالبشارة ھارون وأخوه موسى هللا رسول جاءھم إنھم وقومه فرعون عن مخبرا تعالى يقول
:  أي ، مقتدر عزيز أخذ هللا فأخذھم ، كلھا بھا فكذبوا ، متعددة وآيات عظيمة بمعجزات وأيدھما ، كفروا إن

 .أثًرا وال عيًنا وال مخبًرا منھم ُيبق) 1( لمو هللا فأبادھم

 ممن ذكرھم تقدم الذين من:  يعني}  أُولَِئُكمْ  ِمنْ  َخْيرٌ {  قريش كفار من المشركون أيھا:  أي}  أَُكفَّاُرُكمْ { :  قال ثم
ُبرِ  فِي َبَراَءةٌ  لَُكمْ  أَمْ {  ؟ أولئك أم خير أأنتم:  بالكتب وكفرھم ، الرسل تكذيبھم بسبب أھلكوا  معكم أم:  أي}  الزُّ

 .؟ نكال وال عذاب ينالكم أال براءة هللا من) 2(

 وأن ، بعضا بعضھم) 3( مناصرون أنھم يعتقدون:  أي}  ُمْنَتِصرٌ  َجِميعٌ  َنْحنُ  َيقُولُونَ  أَمْ { :  عنھم مخبرا قال ثم
ُبرَ  َوُيَولُّونَ  اْلَجْمعُ  َسُيْھَزمُ { :  تعالى هللا قال ، بسوء أرادھم من عنھم يغني جمعھم  شملھم سيتفرق:  أي}  الدُّ
 .ويغلبون
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 ، مسلم بن عفان) 4( حدثنا ، محمد حدثنا:  أيضا وقال - خالد عن ، خالد حدثنا ، إسحاق حدثنا:  البخاري قال
 يوم له قبة في وھو - قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ؛ عباس ابن عن ، عكرمة عن ، خالد عن ، ُوھيب عن
 ، عنه هللا رضي ، بكر أبو فأخذ". أبدا) 5( اليوم بعد ُتعبد لم شئت إن اللھم ، ووعدك عھدك أنشدك: " -  بدر
 اْلَجْمعُ  َسُيْھَزمُ { :  يقول وھو الدرع في يثب وھو فخرج. ربك على ألححت! هللا رسول يا حسبك:  وقال بيده

ُبرَ  َوُيَولُّونَ  اَعةُ  َبلِ . الدُّ اَعةُ َوا َمْوِعُدُھمْ  السَّ  .} َوأََمرُّ  أَْدَھى لسَّ

 ).7( به -  الحذاء) 6( ِمْھران وھو - خالد حديث من ، موضع غير في والنسائي البخاري رواه وكذا

 لما:  قال ، عكرمة عن ، أيوب عن حماد حدثنا ، الّزھَراني الربيع أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ُبرَ  َولُّونَ َويُ  اْلَجْمعُ  َسُيْھَزمُ {  نزلت  ؟ يغلب َجْمع أيّ  ؟ يھزم جَمع أيّ :  عمر قال) 8] (قال[}  الدُّ

__________ 

 ".فلم: " م في) 1(

 ".معھم: " م في) 2(

 ".يتناصرون: " أ ، م في) 3(

 ".بن: " م في) 4(

 ".األرض في اليوم بعد: " م في) 5(

 ".مھران ابن وھو: " أ ، م في) 6(

 ).11557( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 4877 ، 4875 ، 3953 ، 2915( برقم البخاري صحيح) 7(

 .أ من زيادة) 8(

ا) 48( َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا ُوُجوِھِھمْ  َعلَى النَّارِ  فِي ُيْسَحُبونَ  َيْومَ ) 47( َوُسُعرٍ  َضاَللٍ  فِي اْلُمْجِرِمينَ  إِنَّ   َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ
 ) 49( ِبَقَدرٍ  َخلَْقَناهُ 

 اْلَجْمعُ  َسُيْھَزمُ { :  يقول وھو ، الدرع في يثب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت بدر يوم كان فلما:  رعم قال
ُبرَ  َوُيَولُّونَ   ).1( يومئذ تأويلھا فعرفت}  الدُّ

 بن يوسف أخبرني:  أخبرھم ُجَريج ابن أن ؛ يوسف بن ھشام حدثنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا:  البخاري وقال
 لجارية وإني - بمكة وسلم عليه هللا صلى محمد على نزل:  قالت ، المؤمنين أم عائشة عند إني:  قال كَ ماھَ 
اَعةُ  َبلِ {  - ألعب اَعةُ  َمْوِعُدُھمْ  السَّ  القرآن فضائل في ورواه). 2( مختصرا ھنا ھا رواه ھكذا}  َوأََمرُّ  أَْدَھى َوالسَّ
 .مسلم يخرجه ولم ،) 3( مطوال

ا) 48( َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا ُوُجوِھِھمْ  َعلَى النَّارِ  فِي ُيْسَحُبونَ  َيْومَ ) 47( َوُسُعرٍ  َضاللٍ  فِي ُمْجِرِمينَ الْ  إِنَّ {   َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ
 .}) 49( ِبَقَدرٍ  َخلَْقَناهُ 

__________ 

 .به أيوب عن معمر طريق من) 2/209( تفسيره في الرزاق عبد رواه) 1(

 ).4876( مبرق البخاري صحيح) 2(

 ).4993( برقم البخاري صحيح) 3(

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  أَْشَياَعُكمْ  أَْھلَْكَنا َولََقدْ ) 50( ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ  إاِلَّ  أَْمُرَنا َوَما ُبرِ  فِي َفَعلُوهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ ) 51( ُمدَّ  الزُّ
قِينَ الْ  إِنَّ ) 53( ُمْسَتَطرٌ  َوَكِبيرٍ  َصِغيرٍ  َوُكلُّ ) 52(  ُمْقَتِدرٍ  َملِيكٍ  ِعْندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  فِي) 54( َوَنَھرٍ  َجنَّاتٍ  فِي ُمتَّ
)55 ( 
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ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ  أَْشَياَعُكمْ  أَْھلَْكَنا َولََقدْ ) 50( ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ  إاِل أَْمُرَنا َوَما{  ُبرِ  فِي َفَعلُوهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ ) 51( ُمدَّ  الزُّ
قِينَ  إِنَّ ) 53( ُمْسَتَطرٌ  َوَكِبيرٍ  َصِغيرٍ  ُكلُّ وَ ) 52(  ُمْقَتِدرٍ  َملِيكٍ  ِعْندَ  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  فِي) 54( َوَنَھرٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ
)55 ({ 

 في واالضطراب الشكوك من فيه ھم مما وُسُعر ، الحق عن ضالل في أنھم المجرمين عن تعالى) 1( يخبرنا
 .الفرق سائر من ومبتدع كافر من بذلك اتصف من كل يشمل وھذا ، اآلراء

 وكما ، النار ذلك أورثھم وتردد وشك ُسُعر في كانوا كما:  أي}  ُوُجوِھِھمْ  َعلَى النَّارِ  فِي ُيْسَحُبونَ  َيْومَ { :  قال ثم
 َمسَّ  واُذوقُ { :  وتوبيخا تقريعا لھم ويقال ، يذھبون أين يدرون ال ، وجوھھم على فيھا ُسحبوا ضالال كانوا
 .}َسَقرَ 

ا{ :  وقوله َرهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخلَقَ { :  كقوله ،}  ِبَقَدرٍ  َخلَْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ  َسبِّحِ { :  وكقوله]  2:  الفرقان[ }  َتْقِديًرا َفَقدَّ
ى َخلَقَ  الَِّذي. األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  رَ  َوالَِّذي. َفَسوَّ  الخالئق وھدى ، قدرا قدر:  أي]  3 -  1:  األعلى[ }  َفَھَدى َقدَّ
 كونھا قبل األشياء علمه وھو ، لخلقه السابق هللا َقَدر إثبات على السنة أئمةُ  الكريمة اآلية بھذه يستدل ولھذا ؛ إليه

 األحاديث من معناھا في ورد وما ، اآليات من شاكلھا) 2( وبما اآلية بھذه ورّدوا ، برئھا قبل لھا وكتابته
 وما مفصال المقام ھذا على تكلمنا وقد. الصحابة عصر أواخر في) 3( نبغوا الذين الَقدرية الفْرقة على الثابتات
 األحاديث ھاھنا ولنذكر ، هللا رحمه" البخاري صحيح" من" اإليمان كتاب" شرح في األحاديث من فيه ورد

 :  الكريمة اآلية بھذه المتعلقة

 ، جعفر بن عباد بن محمد عن ، السھمي إسماعيل بن زياد عن ، الثوري انسفي حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد قال
 َيْومَ { :  فنزلت ، القدر في يخاصمونه وسلم عليه هللا صلى النبي إلى قريش مشركو جاء:  قال ُھَريَرة أبي عن

ا. َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا ُوُجوِھِھمْ  َعلَى النَّارِ  فِي ُيْسَحُبونَ   .} ِبَقَدرٍ  لَْقَناهُ خَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ

__________ 

 ".يخبر: " م في) 1(

 ".وما: " م في) 2(

 ".سعوا: " أ في) 3(

 ).1( به ، الثوري سفيان عن ، وكيع حديث من ، ماجه وابن والترمذي مسلم رواه وھكذا

 بن وعمر عن ، الحارث بن يونس حدثنا ، َمْخَلد بن الضحاك حدثنا ، على بن عمرو حدثنا:  البزار وقال
 النَّارِ  فِي ُيْسَحُبونَ  َيْومَ . َوُسُعرٍ  َضاللٍ  فِي اْلُمْجِرِمينَ  إِنَّ { :  اآليات ھذه نزلت ما:  قال جده عن ، أبيه عن شعيب،
ا. َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا ُوُجوِھِھمْ  َعلَى  ).2( القدر أھل في إال ،}  ِبَقَدرٍ  َخلَْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ

ة حدثني ، األنطاكي صالح بن) 3( سھل حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  حدثنا كنانة عن ، حبيب بن قُرَّ
 أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أبيه عن ، ُزَرارة ابن عن ، َجْعَدةَ  بن عمرو بن سعيد عن ، حازم بن جرير
ا. َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا{ :  اآلية ھذه تال  آخر في يكونون أمتي من أناس في نزلت: " قال ،}  ِبَقَدرٍ  اهُ َخلَْقنَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ

 ).4" (هللا بقدر يكذبون الزمان

 أبي بن عطاء عن ، ُجَرْيج بن الملك عبد عن ، الجَزري شجاع بن َمْروان حدثنا ، عرفة بن الحسن وحدثنا
:  فقال. القدر في ُتُكلّم قد:  له فقلت ، ثيابه أسافل ابتلّت وقد ، زمزم من َينزع وھو عباس ابن أتيت:  قال َرَباح،

ا. َسَقرَ  َمسَّ  ُذوقُوا{ :  فيھم إال اآلية ھذه نزلت ما فوهللا:  قال. نعم:  قلت ؟ فعلوھا) 5] (قد[ أو  َخلَْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  إِنَّ
 عينيه فقأت منھم أحدا يترأ إن ، موتاھم على ُتَصلّوا وال مرضاھم تعودوا فال ، األمة ھذه شرار أولئك ،}  ِبَقَدرٍ 

 .ھاتين بأصبعيّ 
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 :  فقال ، مرفوع وفيه ، آخر وجه من أحمد اإلمام رواه وقد

 ، عباس بن هللا عبد عن ، المكي ُعَبيد بن محمد عن ، إخوته بعض عن ، األوزاعي حدثنا ، المغيرة أبو حدثنا
 أبا يا به تصنع وما:  قالوا -  أعمى وھو - ليهع دلوني:  فقال بالقدر ُيَكّذب علينا قدم رجال إن:  له قيل:  قال

نّ  منه استمكنت لئن بيده نفسي والذي:  قال عباس  ؛ ألدقنھا يدي في رقبته وقعت ولئن ، أقطعه حتى أنفه ألعضَّ
 ألياتھن تصطفق ، بالخزرج َيُطْفنَ  فِْھر بني بنساء كأني: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت) 6( فإني

 يكون أن من هللا يخرجوا حتى رأيھم سوء بھم لينتھين بيده نفسي والذي ، األمة ھذه شرك أول ھذا ، تمشركا
 ).7" (شرا قدر يكون أن من أخرجوه كما ، خيرا َقّدر

). 8( مثله فذكر ، عبيد بن محمد عن ، الحجاج بن العالء عن ، األوزاعي عن ، المغيرة أبي عن أحمد رواه ثم
 .يخرجوه لم

__________ 

 ).83( برقم ماجة ابن وسنن) 3290( برقم الترمذي وسنن) 2656( برقم مسلم وصحيح) 2/444( المسند) 1(

 وبقية ، ضعف وفيه حيان وابن معين ابن وثقه ، الحارث بن يونس فيه) : "7/117( المجمع في الھيثمي وقال ،" األستار كشف) "2265( برقم البزار مسند) 2(
 ".ثقات رجاله

 ".سھيل: " أ في) 3(

 .به عمرو بن سعيد عن - منه ساقط كنانة أن وأظن - حازم بن جرير عن حبيب بن قرة طريق من) 5/276( الكبير المعجم في الطبراني رواه) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ".قال: " أ في) 6(

 ).1/330( المسند) 7(

 ).1/330( المسند) 8(

 كان:  قال نافع عن ، صخر أبو حدثني ، أيوب أبي بن سعيد حدثنا ، يزيد بن هللا عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من شيء في تكلمت أنك بلغني إنه:  عمر بن هللا عبد إليه فكتب ،) 1( يكاتبه الشام أھل من صديق عمر البن
 يكذبون أقوام أمتي في سيكون: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني ، إليّ  تكتب أن فإياك ، القدر
 ".بالقدر

 ).2( به ، حنبل بن أحمد عن ، داود أبو رواه

 هللا رسول أن ؛ عمر بن هللا عبد عن ، ُغْفَرة مولى هللا عبد بن عمر حدثنا ، عياض بن أنس حدثنا:  أحمد وقال
 ، تعودوھم فال مرضوا إن. قدر ال:  يقولون الذين أمتي ومجوس ، مجوس أمة لكل: " قال وسلم عليه هللا صلى
 ).3" (تشھدوھم فال ماتوا وإن

 .الوجه ھذا من الستة الكتب أصحاب من أحد يخرجه لم

 سمعت:  قال عمر ابن عن ، نافع عن ، زياد بن ُحَميد صخر أبي عن ، ِرْشِدين حدثنا ، قتيبة حدثنا:  أحمد وقال
 ".والزنديقية بالقدر المكذبين في وذاك أال ، مسخ األمة ھذه في سيكون: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 صحيح حسن:  الترمذي وقال). 4( به ، زياد بن حميد صخر أبي حديث من ، ماجه وابن الترمذي ورواه
 .غريب
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 طاوس عن ، مسلم بن عمرو عن ، سعد بن زياد عن ، مالك أخبرني ، الطباع بن إسحاق حدثنا:  أحمد وقال
 العجز حتى بقدرن شيء كل: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قال:  قال عمر ابن سمعت:  قال اليماني
 ".والكيس

 ).6) (5( مالك حديث من ، به منفردا مسلم ورواه

رُ :  فقل أمر أصابك فإن ، تعجز وال با استعن: " الصحيح الحديث وفي  أني لو:  تقل وال ، فعل شاء وما هللا َقدَّ
 ).7(" الشيطان عمل تفتح لو فإن ، كذا لكان فعلت

 ينفعوك أن على اجتمعوا لو األمة أن واعلم: " له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس ابن حديث وفي
. يضروك لم ، عليك هللا يكتبه لم ، بشيء يضروك أن على اجتمعوا ولو ، ينفعوك لم ، لك هللا يكتبه لم ، بشيء
 ).8" (الصحف وطويت األقالم جّفت

__________ 

 ".فكاتبه: " م في) 1(

 ).4613( برقم داود أبي وسنن) 2/90( المسند) 2(

 ).2/86( المسند) 3(

 ).4061( برقم ماجه ابن وسنن) 2152( برقم الترمذي وسنن) 2/108( المسند) 4(

 ".به منفردا مالك حديث من مسلم ورواه: " م في) 5(

 ).2655( برقم مسلم وصحيح) 2/110( المسند) 6(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2664( برقم صحيحه يف مسلم رواه) 7(

 ).1/293( مسنده في أحمد اإلمام رواه) 8(

ار بن الحسن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال  عبادة حدثني ، زياد بن أيوب عن ، معاوية عن ،) 1( الليث حدثنا ، َسوَّ
 ، أبتاه يا:  فقلت ، الموت فيه أتخايل ضمري وھو عبادة على دخلت:  قال أبي حدثني ، عبادة بن الوليد بن

 حق تبلغ ولم ، اإليمان طعم تطعم لما إنك ، بني يا:  قال أجلسوه فلما. أجلسوني:  فقال. لي واجتھد أوصني
:  قال ؟ وشره القدر خير ما أعلم أن لي وكيف ، أبتاه يا:  قلت. وشره خيره بالقدر تؤمن حتى ، با العلم حقيقة
 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني ، بني يا. ليخطئك يكن لم أصابك وما ، ليصيبك يكن لم خطأكأ ما أن تعلم
 يا" القيامة يوم إلى كائن ھو بما الساعة تلك في فجرى. اكتب:  له قال ثم. القلم هللا خلق ما أول إن: " يقول وسلم
 ).2( النار دخلت ذلك على ولستَ  متَّ  إن ، بني

 بن عطاء عن ، سليم بن الواحد عبد عن ، الطيالسي داود أبي عن ، الَبْلِخي موسى بن يحيى عن الترمذي ورواه
 ).3( غريب صحيح حسن:  وقال. به ، أبيه عن ، عبادة بن الوليد عن ، رباح أبي

 قال:  قال طالب أبي بن علي عن ، رجل عن ، ِخَراش بن ِرْبِعي عن ، منصور عن ، الثوري سفيان وقال
 ، هللا رسول وأني ، هللا إال إله ال أن يشھد:  بأربع يؤمن حتى عبد يؤمن ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".وشره خيره بالقدر ويؤمن ، الموت بعد بالبعث ويؤمن ، بالموت ويؤمن ، بالحق بعثني

 داود أبي حديث نم ورواه). 4( به ، منصور عن ، شعبة عن ، ُشَمْيل بن النضر حديث من الترمذي رواه وكذا
 رواه وكذا". أصح عندي ھذا: " وقال فذكره ، علي عن ، ربعي عن ، منصور) 5( عن ، شعبة عن ، الطيالسي

 ).6( به ، علي عن ، ربعي عن ، منصور عن ، شريك حديث من ماجه ابن

 عبد أبي عن ، الخوالني ھانئ) 7( أبي عن ، وغيره وھب بن هللا عبد رواية من مسلم صحيح في ثبت وقد
 مقادير كتب هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عمرو بن هللا عبد عن ، الُحُبلي الرحمن
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:  ھود[}  اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشهُ  َوَكانَ { :  وھب ابن زاد" سنة ألف بخمسين واألرض السموات يخلق أن قبل الخالئق
 ).8( غريب صحيح حسن:  وقال الترمذي ورواه]. 7

__________ 

 ".ليث: " م في) 1(

 ).5/317( المسند) 2(

 ).3319( برقم الترمذي سنن) 3(

 .به الثوري سفيان عن كالھما ، حذيفة أبي عن) 1/33( مستدركه في والحاكم وكيع عن) 1/133( مسنده في أحمد ورواه) 2145( برقم الترمذي سنن) 4(

 سفيان وخالفھم. علي عن ربعي عن منصور عن قيس أبي بن وعمرو وجرير وورقاء شريك حديث: " فقال) 3/196( العلل في الدارقطني الرواية ھذه رجح وقد
 ".الصواب وھو علي عن راشد بني من رجل عن ربعي عن منصور عن:  فرووه التيمي وسليمان األحوص أبو وزائدة الثوري

 ".بن: " م في) 5(

 ).81( برقم ماجه ابن وسنن) 2145( برقم الترمذي سنن) 6(

 ".أم: " أ في) 7(

 ).2156( برقم الترمذي وسنن) 2653( برقم مسلم صحيح) 8(

 ، فيھم قدره بنفوذ أخبر كما خلقه في مشيئته نفوذ عن إخبار وھو. } ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ  إاِل أَْمُرَنا َوَما{ :  وقوله
 الذي ذلك فيكون ، بثانية تأكيد إلى نحتاج ال ، واحدة مرة بالشيء نأمر إنما:  أي}  َواِحَدةٌ  إاِل أَْمُرَنا َوَما{ :  فقال
 :  الشعراء بعض قال ما أحسن وما ، عين طرفة يتأخر ال ،) 1( البصر كلمح موجودا حاصال به نأمر

 ...َفَيُكونُ ) 2( َقَولةً  ، ُكنْ :  لهُ  يقُولُ ... َفإِنَّما أْمًرا هللا أَرادَ  ما إَذا

ِكرٍ  ِمنْ  َفَھلْ {  ، بالرسل المكذبين السابقة األمم من وسلفكم أمثالكم:  يعني}  أَْشَياَعُكمْ  أَْھلَْكَنا َقدْ َولَ { :  وقوله }  ُمدَّ
 َكَما َيْشَتُھونَ  َما َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوِحيلَ { :  قال كما ، العذاب من لھم وقدر ، أولئك هللا أخزى بما متعظ من فھل:  أي

 ]. 54:  سبأ[ }  َقْبلُ  ِمنْ  ِھمْ ِبأَْشَياعِ  فُِعلَ 

ُبرِ  فِي َفَعلُوهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ { :  وقوله  َوُكلُّ {  ، السالم عليھم المالئكة بأيدي التي الكتب في عليھم مكتوب:  أي}  الزُّ
 رةصغي يغادر ال ، صحائفھم في ومسطر ، عليھم مجموع:  أي}  ُمْسَتَطرٌ {  أعمالھم من:  أي}  َوَكِبيرٍ  َصِغيرٍ 
 .أحصاھا إال كبيرة وال

 ، الزبير بن هللا عبد بن عامر سمعت:  بانك بن مسلم بن سعيد حدثنا ، عامر أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن - ألمھا عائشة أخي ابن وھو - الحارث بن عوف حدثني
 ".طالبا هللا من لھا فإن ، الذنوب وُمَحقِّرات إياك ، عائشة يا: " يقول

 وأبو ، معين وابن ، أحمد) 4( وثقه). 3( المدني بانك بن مسلم بن سعيد طريق من ، ماجه وابن النسائي ورواه
 .وغيرھم ، حاتم

 بھذا فحدثت:  سعيد قال ثم ،) 5( آخر وجه من ھذا مسلم بن سعيد ترجمة في عساكر ابن الحافظ رواه وقد
 ذنبا عمل أنه المغيرة بن سليمان حدثني لقد! مسلم بن سعيد يا ويحك:  لي فقال ھشام بن عامر الحديث

 :  سليمان يا:  له فقال منامه في آت فأتاه ، فاستصغره

غير إن... َصِغيرا الذنوبِ  ِمنَ  َتْحقِرنَّ  ال  ...كبيرا) 6( يعود غًدا الصَّ

رٌ  اإلله عند... عھده تقادم ولو الصغير إن  ...راتسطي ُمَسطَّ
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 ...تشميرا) 7( وشمرن القياد صعب... تكن ال البطالة عن ھواك فازجر

 ...التفكيرا وأُْلِھم الفؤاد طار... إلھهُ  أحب إذا الُمِحبَّ  إن

 )8( ونصيرا ھاديا ِبَرّبكَ  َفَكَفى... ِبِنيَّة اإلله ھدايتك فاسأل

__________ 

 ".البصر كلمح: " م في) 1(

 ".الوجود في: " أ في) 2(

 ).4243( برقم ماجه ابن وسنن) 6/151( المسند) 3(

 ".وثقه الذي: " أ في) 4(

 .به مسلم بن سعيد عن كالھما ، والقعنبي العقدي عامر أبي طريق من") المخطوط" 7/353( دمشق تاريخ) 5(

 ".يكون: " أ في) 6(

 ".وشمر: " م في) 7(

 ").المخطوط القسم" 7/353( دمشق تاريخ) 8(

قِينَ  إِنَّ { :  وقوله عر الضالل من فيه األشقياء ما بعكس:  أي}  َوَنَھرٍ  َجنَّاتٍ  فِي اْلُمتَّ  على النار في والسحب والسُّ
 .والتھديد والتقريع التوبيخ مع ، وجوھھم

 َملِيكٍ  ِعْندَ {  ، وإحسانه وجوده وامتنانه ، وفضله ورضوانه هللا كرامة دار في:  أي}  ِصْدقٍ  َمْقَعدِ  فِي{ :  وقوله
 ؛ ويريدون يطلبون مما يشاء ما على مقتدر وھو ، ومقدرھا كلھا لألشياء الخالق العظيم الملك عند:  أي}  ُمْقَتِدرٍ 
 :  أحمد اإلمام قال وقد

 هللا صلى النبي به َيبلُغُ  - ) 1( عمرو بن هللا عبد عن ، أوس بن عمرو عن ، دينار بن عمرو عن ، سفيان حدثنا
:  يمين يديه وكلتا ، الرحمن يمين عن ، نور من منابر على القيامة يوم هللا عند مقسطونال: " قال - وسلم عليه
 ".ولوا وما وأھليھم حكمھم في يعدلون الذين

 ).2( مثله بإسناده ، عيينة بن سفيان حديث من ، والنسائي مسلم بإخراجه انفرد

 صمةوالع التوفيق وبه والمنة الحمد و ،" اقتربت" سورة تفسير آخر

__________ 

 .خطأ وھو" عمرو أبي بن هللا عبد: " م في) 1(

 ).8/221( النسائي وسنن) 1827( برقم مسلم صحيح) 2(
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 الرحمن سورة تفسير

 .مكية وھي

 تعرف كيف:  مسعود البن قال رجال أن ، ِزرٍّ  عن ، عاصم عن ، حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ركعة في أجمع ؛ المفصل ألقرأ إني:  قال. قرأت قد القرآن كل:  فقال ؟" آسن أو اسني غير ماء: " الحرف ھذا

ا:  فقال. واحدة  قرينتين يقرن كان التي وسلم عليه هللا صلى النبي قرائن علمت قد ؟ لك أبا ال ، الشعر كھذِّ  أھّذً
 ).1(}  الرحمن{ :  مسعود ابن مفصل أول وكان ، المفصل أول من قرينتين

 ، محمد بن زھير عن ، مسلم بن الوليد حدثنا ، مسلم أبو واقد بن الرحمن عبد حدثنا:  الترمذي عيسى أبو وقال
 سورة عليھم فقرأ أصحابه على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج:  قال جابر عن ، الُمْنَكِدر بن محمد عن

 ، منكم مردودا أحسن فكانوا ، الجن ليلة الجن على قرأتھا لقد: " فقال فسكتوا ، آخرھا إلى أولھا من" الرحمن"
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  قوله على أتيت كلما كنت َبانِ  َربِّ " الحمد فلك ، نكذب - ربنا - نعمك من بشيء ال:  قالوا ،}  ُتَكذِّ

)2.( 

 اإلمام عن حكي ثم. محمد بن زھير عن ، مسلم بن الوليد حديث من إال نعرفه ال ، غريب حديث ھذا:  قال ثم
 .ھذا محمد بن زھير عن الشام أھل رواية) 3( ينكر ، يعرفه ال كان أنه أحمد

 ، شبوية بن أحمد بن هللا عبد وعن. مسلم بن الوليد عن ، مالك بن عمرو عن ، البزار بكر أبو الحافظ ورواه
 ).4( الوجه ھذا من إال يروى نعرفه ال:  قال ثم. به ، مسلم بن الوليد عن كالھما ، عمار بن ھشام عن

 بن يحيى حدثنا قاال البصري مالك بن وعمرو ، موسى بن عباد بن محمد حدثنا:  جرير بن جعفر أبو وقال
" الرحمن" سورة قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمر ابن عن ، نافع عن ، أمية بن إسماعيل عن سليم،

:  قال ؟ هللا رسول يا ذاك وما:  قالوا" ؟ منكم لربھا جوابا أحسن الجن أسمع لي ما: " فقال -  عنده قُِرَئت:  أو -
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  هللا قول على أتيت ما" َبانِ  َربِّ  ".نكذب ربنا) 5( نعمة من بشيء ال:  الجن قالت إال}  ُتَكذِّ

 إال وسلم عليه هللا صلى النبي عن يروى نعلمه ال:  قال ثم). 6( به ، مالك بن عمرو عن البزار الحافظ ورواه
 .اإلسناد بھذا الوجه ھذا من

__________ 

 ).1/412( المسند) 1(

 ).3291( برقم الترمذي سنن) 2(

 ".يستنكر: " أ ، م في) 3(

 .به مسلم بن الوليد عن كالھما ، واقد بن الرحمن وعبد عمار بن ھشام طريق من) 2/473( المستدرك في الحاكم ورواه) 4(

 ".نعم: " أ ، م في) 5(

 .ثقات رجاله وبقية ، الجمھور ضعفه الراسبي مالك بن عمرو وشيخه" األستار كشف) "2269( البزار مسند) 6(

ْحَمنُ   رُ َوالشَّجَ  َوالنَّْجمُ ) 5( ِبُحْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ ) 4( اْلَبَيانَ  َعلََّمهُ ) 3( اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ ) 2( اْلقُْرآَنَ  َعلَّمَ ) 1( الرَّ
َماءَ ) 6( َيْسُجَدانِ   ُتْخِسُروا َواَل  ِباْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا) 8( اْلِميَزانِ  فِي َتْطَغْوا أاَلَّ ) 7( اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَھا َوالسَّ
ْيَحانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحبُّ ) 11( اأْلَْكَمامِ  َذاتُ  َوالنَّْخلُ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا) 10( لأِْلََنامِ  َوَضَعَھا َواأْلَْرضَ ) 9( اْلِميَزانَ   َوالرَّ

ُكَما آاََلءِ  َفبِأَيِّ ) 12( َبانِ  َربِّ  ) 13( ُتَكذِّ
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْحَمنُ {   َوالشََّجرُ  ْجمُ َوالنَّ ) 5( ِبُحْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ ) 4( اْلَبَيانَ  َعلََّمهُ ) 3( اإلْنَسانَ  َخلَقَ ) 2( اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ ) 1( الرَّ
َماءَ ) 6( َيْسُجَدانِ   ُتْخِسُروا َوال ِباْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا) 8( اْلِميَزانِ  فِي َتْطَغْوا أاَل) 7( اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَھا َوالسَّ
ْيَحانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحبُّ ) 11( ْكَمامِ األ َذاتُ  َوالنَّْخلُ  َفاِكَھةٌ  فِيَھا) 10( لأِلَنامِ  َوَضَعَھا َواألْرضَ ) 9( اْلِميَزانَ   َوالرَّ

ُكَما آالءِ  َفبِأَيِّ ) 12( َبانِ  َربِّ  }) 13( ُتَكذِّ

:  فقال ، رحمه من على وفھمه حفظه ويسر القرآن عباده على أنزل أنه:  بخلقه ورحمته فضله عن تعالى يخبر
ْحَمنُ {   ، وقتادة ، الضحاك وقال). 1( النطق:  يعني:  الحسن قال}  اْلَبَيانَ  َعلََّمهُ  .اإلْنَسانَ  َخلَقَ . اْلقُْرآنَ  َعلَّمَ . الرَّ

 وھو ، القرآن تعالى تعليمه في السياق ألن ؛ وأقوى أحسن ھنا ھا الحسن وقول. والشر الخير يعني:  وغيرھما
 الحلق من امواضعھ من الحروف خروج وتسھيل الخلق على النطق بتيسير ذلك يكون وإنما ، تالوته أداء

 .وأنواعھا مخارجھا اختالف على ، والشفتين واللسان

 الشَّْمسُ  ال{  ، يضطرب وال يختلف ال ُمَقنَّن بحساب متعاقبين يجريان:  أي}  ِبُحْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ { :  وقوله
 َفالِقُ { :  تعالى وقال ،]  40:  يس[ }  َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي َوُكلٌّ  النََّھارِ  َساِبقُ  اللَّْيلُ  َوال اْلَقَمرَ  ُتْدِركَ  أَنْ  لََھا َيْنَبِغي

 ]. 96:  األنعام[ }  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  ُحْسَباًنا َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َسَكًنا اللَّْيلَ  َوَجَعلَ  اإلْصَباحِ 

 كشف ثم ، عبد عيني في والطير والدواب والجن اإلنس أبصار جميع نور هللا جعل لو:  قال أنه عكرمة وعن
 جزًءا سبعين من جزء الشمس ونور. إليھا ينظر أن استطاع لما ، الشمس دون حجابا سبعين من واحدا حجابا
 جزًءا سبعين من جزء العرش ونور ، العرش نور من جزًءا سبعين من جزء الكرسي ونور ، الكرسي نور من
 ابن رواه. عيانا الكريم ربه وجه إلى النظر وقت عينيه في النور من عبده هللا أعطى ماذا فانظر. الستر نور من
 .حاتم أبي

 إجماعھم بعد}  والنجم{ :  قوله معنى في المفسرون اختلف:  جرير ابن قال}  َيْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ { :  وقوله
 وجه على انبسط ما النجم:  قال عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي فروى ، ساق على قام ما الشجر أن على

 رحمه جرير ابن اختاره وقد. الثوري وسفيان ، والسدي ، جبير بن سعيد قال وكذا. النبات من يعني - األرض
 .هللا

:  تعالى لقوله ؛ أعلم وهللا األظھر ھو القول وھذا. وقتادة الحسن قال وكذا. السماء في الذي النجم:  مجاھد وقال
َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {  َمَواتِ  فِي َمنْ  لَهُ  َيْسُجدُ  هللاَّ َوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلِجَبالُ  َوالنُُّجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّْمسُ  األْرِض  فِي َوَمنْ  السَّ  َوالدَّ

 ]. 18:  الحج[  اآلية}  النَّاسِ  ِمنَ  َوَكِثيرٌ 

__________ 

 ".المنطق: " أ في) 1(

َماءَ { :  وقوله  َمَعُھمُ  َوأَنزْلَنا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ { :  قال كما ، العدل:  يعني}  اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  اَرَفَعھَ  َوالسَّ
:  أي}  اْلِميَزانِ  فِي َتْطَغْوا أاَل{ :  ھاھنا قال وھكذا ،]  25:  الحديد[ }  ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ 
 اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا{ :  قال ولھذا ؛ والعدل بالحق كلھا األشياء) 1( لتكون ، والعدل بالحق واألرض السموات خلق

 َوِزُنوا{ ) 2] (تعالى[ قال كما ، والقسط بالحق ِزنوا بل ، الوزن تبخسوا ال:  أي}  اْلِميَزانَ  ُتْخِسُروا َوال ِباْلقِْسطِ 
 ]. 182:  الشعراء[ }  اْلُمْسَتقِيمِ  ِباْلقِْسَطاسِ 

 الراسيات بالجبال وأرساھا ، ومھدھا األرض وضع السماء رفع كما:  أي}  لأِلَنامِ  َوَضَعَھا َواألْرضَ { :  وقوله
 ، وألسنتھم وألوانھم وأشكالھم أنواعھم المختلفة الخالئق:  وھم ، األنام من وجھھا على لما لتستقر ، الشامخات

 .الخلق:  األنام:  زيد وابن وقتادة ومجاھد عباس ابن الق. وأرجائھا أقطارھا سائر في
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 ، ونفعه لشرفه بالذكر أفرده}  األْكَمامِ  َذاتُ  َوالنَّْخلُ {  ، والروائح والطعوم األلوان مختلفة:  أي}  َفاِكَھةٌ  فِيَھا{ 
 ، المفسرين من واحد غير قال وھكذا. الطلع أوعية ھي:  عباس ابن عن ُجَرْيج ابن قال -  واألكمام. ويابسا رطبا
 .واستواؤه َيْنُعه ويتناھى ينضج ثم ، رطبا ثم بسرا فيكون ، العنقود عن ينشق ثم القنو فيه يطلع الذي وھو

 ، الطائفي الحارث بن يونس حدثنا ، قتيبة أبو حدثنا:  الصيرفي علي بن عمرو عن ُذِكرَ ) 3( حاتم أبي ابن قال
 شجرة قبلكم أن فزعمت ، قبلك من أتتني رسلي أن أخبرك:  الخطاب نب عمر إلى قيصر كتب:  قال الشعبي عن

 الزمرد مثل فتكون تخضر ثم ، اللؤلؤ مثل تشقق ثم ، الحمير آذان مثل تخرج ، الخير من لشيء بخليقة ليست
 تكونف تيبس ثم ، أُِكل فالوذج كأطيب فتكون وتنضج َتْيَنع ثم ، األحمر كالياقوت فتكون تحمر ثم ، األخضر) 4(

 عمر إليه فكتب. الجنة شجر من إال الشجرة ھذه أرى فال صدقتني رسلي تكن فإن ، للمسافر وزاًدا للمقيم عصمة
 الشجرة ھذه ،) 6( صدقوك قد رسلك إن ، الروم ملك قيصر إلى المؤمنين أمير عمر من) 5( الخطاب بن

 دون من إلھا عيسى تتخذ وال هللا فاتق ، نھااب بعيسى نفست حين مريم على هللا أنبتھا التي الشجرة وھي عندنا،
 ِمنَ  َتُكنْ  َفال َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ . َفَيُكونُ  ُكنْ  لَهُ  َقالَ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  هللاَِّ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ {  فإن ، هللا

 ).7] ( 60 ، 59:  عمران آل[ }  اْلُمْمَتِرينَ 

 .وقتادة الحسن قول وھو. النخلة عنق على الذي الليف:  وھو ، تھارفا األكمام:  وقيل

__________ 

 ".ليكون: " م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".جرير ابن: " أ في) 3(

 ".كالرمد: " م في) 4(

 ".هللا عبد بن عمر: " م في) 5(

 ".صدقتك: " أ ، م في) 6(

 ".تكونن: " م في) 7(

ْيَحانُ َوا اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحبُّ {   .التبن:  يعني}  اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحبُّ { :  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال}  لرَّ
 إذا العصف يسمى فھو ، رؤوسه قطع الذي األخضر الزرع ورق}  اْلَعْصفِ { :  عباس ابن عن ، الَعْوفي وقال
 .تبنه:  عصفه:  مالك وأبو ، والضحاك ، قتادة قال وكذا. يبس

 .الورق:  يعني}  والريحان{ :  واحد وغير ، ومجاھد ، اسعب ابن وقال

 .ھذا ريحانكم ھو:  الحسن وقال

 .الزرع) 1( خضر}  والريحان{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

 ، السنبلة على ما:  وھو ، عصف نباته حال في له ونحوھما والشعير كالقمح الحب أن - أعلم وهللا - ھذا ومعنى
 .ساقھا على الملتف الورق:  وھو ، وريحان

 كما. الحب فيه وانعقد أدجن إذا:  يعني ، الورق:  والريحان. بقال الزرع ينبت ما أول الورق:  العصف:  وقيل
 .المشھورة قصيدته في نفيل بن عمرو بن زيد قال

 ...؟ابيار َيْھَتزُّ  البقلُ  منه َفُيْصِبحَ ... الثَّرى في الَحبَّ  ُيْنِبتُ  من:  له َوقُوال

 )2( واعيا َكانَ  لَِمنْ  آياتٌ  ذاك َففي... ؟ُرؤوسه في َحبَّه مْنه َوُيْخرجَ 
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ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  وقوله َبانِ  َربِّ  قاله ؟ تكذبان -  والجن اإلنس من ، الثقلين معشر يا - ) 3( اآلالء فبأي:  أي}  ُتَكذِّ
 تستطيعون ال ، بھا مغمورون وأنتم عليكم ظاھرة لنَِّعمُ ا:  أي ، بعده السياق عليه ويدل. واحد وغير ، مجاھد
 ، نكذِّب ربنا آالئك من بشيء وال ، اللھم: " المؤمنون الجن قالت كما نقول فنحن ،) 4( جحودھا وال إنكارھا

 .منھا بشيء نكذب ال:  أي". رب يا بأيِّھا ال: " يقول عباس ابن وكان". الحمد فلك

 أبي بنت أسماء عن ، ُعْرَوة عن ، األسود أبي عن ، لھيعة ابن حدثنا ، إسحاق بن حيىي حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، يؤمر بما يصدع أن قبل الركن نحو يصلي وھو ، يقرأ وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قالت بكر

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { ) 5( يستمعون والمشركون َبانِ  َربِّ  ).6(}  ُتَكذِّ

__________ 

 ".خضرة: " أ في) 1(

 ).1/228( ھشام البن النبوية السيرة في األبيات انظر) 2(

 ".آالء: " م في) 3(

 ".جحدھا: " م في) 4(

 ".يسمعون: " م في) 5(

 ).6/349( المسند) 6(

ارِ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ  ُكَما آاََلءِ  َفبِأَيِّ ) 15( َنارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانَّ  َوَخلَقَ ) 14( َكاْلَفخَّ َبانِ  َربِّ  ) 16( ُتَكذِّ

ارِ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ {  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 15( َنارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانَّ  َوَخلَقَ ) 14( َكاْلَفخَّ َبانِ  َربِّ  ُتَكذِّ
)16({ 

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 17( اْلَمْغِرَبْينِ  َوَربُّ  اْلَمْشِرَقْينِ  َربُّ  َبانِ  َربِّ  اَل  َبْرَزخٌ  َبْيَنُھَما) 19( َيْلَتقَِيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ ) 18( ُتَكذِّ
ُكَما آاََلءِ  َفبِأَيِّ ) 20( َيْبِغَيانِ  َبانِ  َربِّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 22( َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ ) 21( ُتَكذِّ ) 23( َبانِ ُتَكذِّ  َربِّ

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 24( َكاأْلَْعاَلمِ  اْلَبْحرِ  فِي اْلُمْنَشآَتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ  َبانِ  َربِّ  ) 25( ُتَكذِّ

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 17( اْلَمْغِرَبْينِ  َوَربُّ  اْلَمْشِرَقْينِ  َربُّ {  َبانِ  َربِّ  َبْرَزخٌ  َبْيَنُھَما) 19( َيْلَتقَِيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ ) 18( ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 20( َيْبِغَيانِ  ال َبانِ  َربِّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 22( َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ ) 21( ُتَكذِّ َبانِ  َربِّ  ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  أَيِّ َفبِ ) 24( َكاألْعالمِ  اْلَبْحرِ  فِي اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَواِري َولَهُ ) 23( َبانِ  َربِّ  .}) 25( ُتَكذِّ

 قاله. لھبھا طرف:  وھو ، نار من مارج من الجان) 1( وخلقه ، كالفخار صلصال من اإلنسان خلقه تعالى يذكر
 .زيد وابن ، والحسن ، ومجاھد ، عكرمة يقول وبه. عباس ابن عن ، الضحاك

 .أحسنھا من ، النار لھب من}  َنارٍ  نْ مِ  َماِرجٍ  ِمنْ { :  عباس ابن عن ، الَعْوفي وقال

 ومجاھد، ، عكرمة قال وكذا. النار خالص من}  َنارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .وغيرھم والضحاك

 قال:  قالت ، عائشة عن ، عروة عن ، الزھري عن ، معمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 مما آدم وخلق ، نار من مارج من الجان وخلق ، نور من المالئكة خلقت: " وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس

 ".لكم وصف

 ).2( به ، الرزاق عبد عن كالھما ، حميد بن وعبد ، رافع بن محمد عن ، مسلم ورواه

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  وقوله َبانِ  َربِّ  .تفسيره تقدم}  ُتَكذِّ
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 اآلية في وقال. والشتاء الصيف ومغربي ، والشتاء الصيف مشرقي:  يعني}  اْلَمْغِرَبْينِ  َوَربُّ  َمْشِرَقْينِ الْ  َربُّ { 
 في وتنقلھا الشمس مطالع باختالف وذلك ،]  40:  المعارج[ }  َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفال{ :  األخرى

ِخْذهُ ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ { :  األخرى اآلية في قالو. الناس إلى منه وبروزھا ، يوم كل  َفاتَّ
 المشارق ھذه اختالف في كان ولما ، والمغارب المشارق جنس منه المراد وھذا].  9:  المزمل[ } َوِكيال

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  قال واإلنس الجن من للخلق مصالح ، والمغارب َبانِ  َربِّ  .؟}  ُتَكذِّ

 .أرسلھما أي:  عباس ابن قال}  َيْلَتقَِيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ { :  وقوله

 .بينھما الفاصل الحاجز البرزخ من بينھما جعل بما ، يلتقيا أن منعھما:  أي:  زيد ابن قال}  يلتقيان{ :  وقوله

 ذلك على الكالم قدمنا وقد. الناس بين السارحة ھاراألن ھذه فالحلو ، والحلو الملح}  البحرين{ :  بقوله والمراد
 َبْيَنُھَما َوَجَعلَ  أَُجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَھَذا فَُراتٌ  َعْذبٌ  َھَذا اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ  الَِّذي َوُھوَ { :  تعالى قوله عند" الفرقان" سورة في

 السماء بحر:  بالبحرين المراد أن ھاھنا جرير ابن اختار وقد].  53:  الفرقان[ }  َمْحُجوًرا َوِحْجًرا َبْرَزًخا
 .أْبَزى وابن وعطية ، جبير بن وسعيد ، مجاھد عن مروي وھو ، األرض وبحر

 ليس ھكذا كان وإن وھذا). 4( األرض بحر) 3( وأصداف ، السماء ماء من يتولد اللؤلؤ ألن:  جرير ابن قال
:  أي}  َيْبِغَيانِ  ال َبْرَزخٌ  َبْيَنُھَما{ :  قال قد تعالى فإنه ؛ اللفظ يساعده ال فإنه ، إليه ذھب ما) 5] (بذلك[ المراد
  ، ھذا على ھذا يبغي لئال ، األرض من الحاجز:  وھو ، برزخا بينھما وجعل

__________ 

 ".خلق: " أ في) 1(

 ).2996( برقم مسلم وصحيح) 6/168( المسند) 2(

 ".واختالف: " م في) 3(

 ).27/75( الطبري تفسير) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 السماء بين وما. منه مقصودة ھي التي صفته عن ويزيله ، اآلخر منھما واحد كل فيفسد ، ھذاعلى  وھذا
 .محجورا وحجرا برزخا يسمى ال واألرض

 قال ماك ، كفى) 1( ألحدھما ذلك وجد فإذا ، مجموعھما من:  أي}  َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما َيْخُرجُ { :  وقوله
 خاصة اإلنس في كانوا إنما والرسل]  130:  األنعام[ }  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{ :  تعالى
 ، مجاھد قاله. اللؤلؤ صغار ھو:  فقيل المرجان وأما ، معروف واللؤلؤ. اإلطالق ھذا صح وقد ، الجن دون
 .علي عن وروي. حاكوالض ، رزين وأبو ، وقتادة

 وحكاه ، أنس) 2( بن الربيع عن حاتم أبي ابن ورواه. السلف بعض عن جرير ابن حكاه. وجيده كباره:  وقيل
 .الھمداني ومرة ، أيضا ومجاھد ، علي عن مثله وروي. عباس ابن عن ، حدثه عمن ، السدي عن

:  قال هللا عبد عن ، مسروق عن ، كمال أبي عن ، السدي قال. اللون أحمر الجواھر من نوع ھو:  وقيل
ذ وھو السدي قال. األحمر الخرز:  المرجان  .بالفارسية) 3( الُبسَّ

 من كل من فاللحم ،]  12:  فاطر[ }  َتْلَبُسوَنَھا ِحْلَيةً  َوَتْسَتْخِرُجونَ  َطِرّيًا لَْحًما َتأُْكلُونَ  ُكلٍّ  َوِمنْ { :  قوله وأما
 .العذب دون الملح من ھي اإنم ، والحلية ، والعذب األجاج

 قال وكذا. لؤلؤة منھا صار إال صدفة في فوقعت ، البحر في السماء من قطرة قط سقطت ما:  عباس ابن قال
 .نحوه عباس ابن عن وجه غير من وروي. عنبرة بھا نبتت صدفة في تقع لم فإذا:  وزاد ، عكرمة
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 عن ، األعمش عن ، سفيان حدثنا ، َمْھِديّ  بن الرحمن عبد حدثنا ، سنان بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 البحر في األصداف فتحت ، السماء أمطرت إذا:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، هللا عبد بن هللا عبد

 .اللؤلؤ فھو -  قطر من:  يعني - فيھا وقع فما ، أفواھھا

 آالءِ  َفِبأَيِّ { ) : 5( فقال عليھم بھا امتن ، األرض أھل على نعمة الحلية ھذه اتخاذ كان ولما ، صحيح) 4( إسناده
ُكَما َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

 فھي السفن من قلعه رفع ما:  مجاھد قال ، البحر في تجري التي السفن:  يعني}  اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَوارِ  َولَهُ { :  وقوله
 -  المنشآت:  غيره وقال. المخلوقات يعني}  آتالمنش{ :  قتادة وقال ، بمنشأة فليس قلعه يرفع لم وما ، منشأة
 .البادئات:  يعني -  الشين بكسر

 إلى وإقليم ، قطر إلى قطر من المنقولة والمكاسب المتاجر من فيھا وما ، كبرھا في كالجبال:  أي}  كاألعالم{ 
] تعالى[ قال ولھذا ؛ البضائع أنواع سائر من إليه يحتاجون ما جلب) 6( في للناس صالح من فيه مما ، إقليم

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { ) 7( َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

__________ 

 ".أحدھما: " أ في) 1(

 ".عن: " أ في) 2(

 ".الكسد: " أ ، م في) 3(

 ".إسناد: " م في) 4(

 ".وقال: " م في) 5(

 ".من: " م في) 6(

 .أ من زيادة) 7(

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 27( َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو َربِّكَ  ْجهُ وَ  َوَيْبَقى) 26( َفانٍ  َعلَْيَھا َمنْ  ُكلُّ  َبانِ  َربِّ  فِي َمنْ  َيْسأَلُهُ ) 28( ُتَكذِّ
َماَواتِ  ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 29( َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ  َواأْلَْرِض  السَّ َبانِ  َربِّ  ) 30( ُتَكذِّ

 عن ، سويد بن العرار حدثنا ، سلمة بن حماد حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 مرفوع سفينة أقبلت إذ الفرات شاطئ على ، عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي مع كنت:  قال سعد بن عميرة
 والذي. } َكاألْعالمِ  اْلَبْحرِ  فِي اْلُمْنَشآتُ  اْلَجَواِري َولَهُ { :  وجل عز هللا يقول:  قال ثم يديه على فبسط ، شراعھا
 .قتله على ماألت وال ، عثمان قتلتُ  ما بحوره) 1] (من بحر[ في تجري أنشأھا

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 27( َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َوَيْبَقى) 26( َفانٍ  َعلَْيَھا َمنْ  ُكلُّ {  َبانِ  َربِّ  َمنْ  َيْسأَلُهُ ) 28( ُتَكذِّ
َمَواتِ  يفِ  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 29( َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ  َواألْرِض  السَّ َبانِ  َربِّ  }) 30( ُتَكذِّ

 وال ، هللا شاء من إال ، السموات أھل وكذلك ، أجمعون ويموتون سيذھبون األرض أھل جميع أن تعالى يخبر
 .أبدا يموت ال الذي الحي ھو بل ، يموت ال - وتقدس تعالى - الرب فإن ؛ الكريم وجھه سوى أحد يبقى

 ).2( كان كله ذلك أن أنبأ ثم ، خلق بما أنبأ:  قتادة قال

 ، أنت إال إله ال ، واإلكرام الجالل ذا يا ، واألرض السموات بديع يا ، قيوم يا ، حي يا:  المأثور الدعاء وفي
 .خلقك من أحد إلى وال ، عين طرفة سناأنف إلى تكلنا وال ، كله شأننا لنا أصلح ،) 3( نستغيث برحمتك

 .}َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َوَيْبَقى{ :  تقرأ حتى تسكت فال ،}  َفانٍ  َعلَْيَھا َمنْ  ُكلُّ {  قرأت إذا:  الشعبي وقال
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 في الكريم وجھه تعالى نعت وقد ،]  88:  القصص[ }  َوْجَھهُ  إاِل َھالِكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ { :  تعالى كقوله اآلية وھذه
 ، يخالف فال يطاع وأن ، يعصى فال يجل أن أھل ھو:  أي}  َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو{  بأنه الكريمة اآلية ھذه

 إخبارا كقولهو ،]  28:  الكھف[ }  َوْجَھهُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَُّھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبرْ { : كقوله
َما{ :  المتصدقين عن  ] 9:  اإلنسان[ }  هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ

 .والكبرياء العظمة ذو}  َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ُذو{ :  عباس ابن قال

 الجالل ذو فيھم فيحكم ، اآلخرة الدار إلى سيصيرون وأنھم ، الوفاة في كلھم األرض أھل تساوي عن أخبر ولما
ُكَما آالءِ  َفبِأَيِّ { :  قال العدل بحكمه إلكراموا َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

َمَواتِ  فِي َمنْ  َيْسأَلُهُ { :  وقوله  وافتقار سواه عما غناه عن إخبار وھذا}  َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ  َواألْرِض  السَّ
 .شأن في ھو يوم كل أنهو ، وقالھم حالھم بلسان يسألونه وأنھم ، اآلنات جميع في إليه الخالئق

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".فان: " م في) 2(

 ".استغيث: " م في) 3(

 أو ، داعيا يجيب أن شأنه من:  قال ،}  َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ { :  عمير بن عبيد عن ، مجاھد عن ، األعمش قال
 .سقيما يشفي أو ، عانيا يفك أو سائال يعطي

 .ذنبا ويغفر مضطرا ويجيب ، كربا ويكشف ، داعيا يجيب ھو يوم كل:  قال مجاھد عن ، نجيح أبي ابن وقال

 ، أسيرا ويفك ، صغيرا ويربي ، ميتا ويميت ، حيا يحيي ، واألرض السموات أھل عنه يستغني ال:  قتادة وقال
 .شكواھم ومنتھى ، وصريخھم الصالحين حاجات منتھى وھو

 ھو -  جبلة بن ُسَوْيد عن ، عثمان بن حرير حدثنا ، الِحْمصيّ  اليمان أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .عقابا ويقحم ، رغابا ويعطي ، رقابا فيعتق ، شأن في ھو يوم كل ربكم إن:  قال - الفزاري

 ، يالفرياب يوسف بن محمد بن إبراھيم حدثني ، الُغّزي عمرو بن محمد بن هللا عبد حدثني:  جرير ابن وقال
ْكسكي بكر بن عمرو حدثني  عبد بن منيب عن ، أبيه عن ، الغساني رباح بن عبدة بن الحارث حدثنا ،) 1( السَّ
 ،}  َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ { :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال:  قال أبيه عن ، األزدي منيب بن هللا
) " 2( آخرين ويضع ، قوما ويرفع ، كربا ويفرج ، ذنبا يغفر أن: " قال ؟ الشأن ذاك وما ، هللا رسول يا:  فقلنا

)3.( 

 بن) 4( الوزير حدثنا قاال الواسطي أحمد بن وسليمان ، عمار بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 أم عن يحدث ، سَحْلبَ  بن ميسرة بن يونس سمعت:  قال -  لھشام والسياق -  الدمشقي روح أبو الثقفي َصِبيح
}  َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ { :  وجل عز هللا قال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، الدرداء أبي عن الدرداء

 ).6) " (5( آخرين ويضع ، قوما ويرفع ، كربا ويفرج ، ذنبا يغفر أن شأنه من: "قال

 شجاع، بن الوليد ھمام أبي حديث من ساقه ثم. به ، عمار بن ھشام عن ، متعددة طرق من عساكر ابن رواه وقد
 أبي عن ، الدرداء أم عن ، الشعبي عن ، ُمطرِّف عن ، مسلم بن الوليد عليه ودلنا:  قال َصِبيح بن الوزير عن

 ).7( األول إسناده يعني. األول والصحيح:  قال. فذكره وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، الدرداء

  .أعلم فا ،) 9( الدرداء أبي كالم من فجعله ، الجزم بصيغة البخاري علقه) 8( كما ، موقوفا روي وقد:  قلت
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__________ 

 ".الشكسي: " م في) 1(

 ".قوما: " أ في) 2(

 طريق من" تاراألس كشف) "2266( برقم مسنده في والبزار" البحرين مجمع) "3401( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 27/79( الطبري تفسير) 3(
 .به عبدة بن الحارث عن - متروك وھو - السكسكي بكر بن عمرو

 ".رزين أبو: " م في) 4(

 ".قوما:  أ في) 5(

 .به عمار بن ھشام طريق من) 202( برقم ماجه ابن رواه) 6(

 ".واإلتقان الحفظ درجة عن الوزير لتقاصر حسن إسناد ھذا) : "1/88( الزوائد في البوصيري قال

 ").المخطوط القسم) "17/771( دمشق اريخت) 7(

 ".وقد: " أ ، م في) 8(

 الدرداء أبي عن الدرداء أم عن هللا عبد بن إسماعيل طريق من) 1102( برقم موصوال اإليمان شعب في البيھقي ورواه ،" فتح) "8/620( البخاري صحيح) 9(
 .موقوفا

َھا لَُكمْ  َسَنْفُرغُ  َقاَلنِ  أَيُّ َ ) 31( الثَّ ُكَما آاََلءِ  يِّ َفبِأ َبانِ  َربِّ  ِمنْ  َتْنفُُذوا أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  إِنِ  َواإْلِْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا) 32( ُتَكذِّ
َماَواتِ  أَْقَطارِ  ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 33( ِبُسْلَطانٍ  إاِلَّ  َتْنفُُذونَ  اَل  َفاْنفُُذوا َواأْلَْرِض  السَّ َبانِ  َربِّ  َعلَْيُكَما لُ ُيْرسَ ) 34( ُتَكذِّ
ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 35( َتْنَتِصَرانِ  َفاَل  َوُنَحاسٌ  َنارٍ  ِمنْ  ُشَواظٌ  َبانِ  َربِّ  ) 36( ُتَكذِّ

 عن ، البيلماني بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا ، الحارث بن محمد حدثنا ، المثنى بن محمد حدثنا:  البزار وقال
" كربا ويكشف ، ذنبا يغفر: " قال ،}  َشأْنٍ  فِي ُھوَ  َيْومٍ  ُكلَّ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمر ابن عن أبيه

)1.( 

َمالي حمزة أبي عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا ، ُكَرْيب أبو وحدثنا:  جرير ابن قال ثم  ، ُجَبْير بن سعيد عن ، الثُّ
 ، نور وكتابه ، نور قلمه ، حمراء قوتةيا دّفتاه ، بيضاء درة من محفوظا لوحا خلق هللا أن ، عباس ابن عن

 ، ويميت ويحيي ، نظرة كل في يخلق ، نظرة وستين ثلثمائة يوم كل فيه ينظر ، واألرض السماء بين ما عرضه
 ).2( يشاء ما ويفعل ، ويذل ويعز

َھا لَُكمْ  َسَنْفُرغُ {  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 31( الثََّقالنِ  أَيُّ َبانِ  َربِّ  ِمنْ  َتْنفُُذوا أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  إِنِ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا) 32( ُتَكذِّ
َمَواتِ  أَْقَطارِ  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 33( ِبُسْلَطانٍ  إاِل َتْنفُُذونَ  ال َفاْنفُُذوا َواألْرِض  السَّ َبانِ  َربِّ  َعلَْيُكَما ُيْرَسلُ ) 34( ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 35( ْنَتِصَرانِ تَ  َفال َوُنَحاسٌ  َنارٍ  ِمنْ  ُشَواظٌ  َبانِ  َربِّ  .}) 36( ُتَكذِّ

َھا لَُكمْ  َسَنْفُرغُ { :  قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال  ، للعباد هللا من وعيد:  قال ،}  الثََّقالنِ  أَيُّ
 ابن وقال. لخلقه فراغ هللا نم دنا قد:  قتادة وقال. وعيد ھذا:  الضحاك قال وكذا. فارغ وھو شغل با وليس
 .لكم سنقضي:  أي}  لَُكمْ  َسَنْفُرغُ { :  جريج

 ألتفرغن) 4( يقال ، العرب كالم في معروف وھو ، شيء عن شيء يشغله ال ،) 3( سنحاسبكم:  البخاري وقال
تك على آلخذنك: " يقول ، شغل به وما" لك  ) ".5( ِغرَّ

َھا{ :  وقوله  وفي" الثقلين إال شيء كل يسمعھا: " الصحيح في جاء كما ، والجن اإلنس:  النالثق}  الثََّقالنِ  أَيُّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { " والجن اإلنس الثقالن: " الصور حديث وفي". واإلنس الجن إال: " رواية َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

َمَواتِ  أَْقَطارِ  ِمنْ  ُذواَتْنفُ  أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  إِنِ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{ :  قال ثم  إاِل َتْنفُُذونَ  ال َفاْنفُُذوا َواألْرِض  السَّ
 ، حكمه من التخلص على تقدرون ال ، بكم محيط ھو بل ، وقدره هللا أمر من ھربا تستطيعون ال:  أي}  ِبُسْلَطانٍ 
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 سبع ، بالخالئق محدقة كةالمالئ ، المحشر مقام في وھذا ، بكم أحيط ذھبتم أينما ، فيكم حكمه عن النفوذ وال
 أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  َيقُولُ {  ، هللا بأمر إال:  أي}  ِبُسْلَطانٍ  إاِل{  الذھاب على أحد يقدر فال ، جانب كل من صفوف

يَِّئاتِ  َكَسُبوا الَِّذينَ وَ { :  تعالى وقال].  12 - 10:  القيامة[ }  اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى. َوَزرَ  ال َكال. اْلَمَفرُّ   السَّ
ِ  ِمنَ  لَُھمْ  َما ِذلَّةٌ  َوَتْرَھقُُھمْ  ِبِمْثلَِھا َسيَِّئةٍ  َجَزاءُ  َما َعاِصمٍ  ِمنْ  هللاَّ  أُولَِئكَ  ُمْظلًِما اللَّْيلِ  ِمنَ  قَِطًعا ُوُجوُھُھمْ  أُْغِشَيتْ  َكأَنَّ

 ] 27:  يونس[ }  َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ 

__________ 

 ".ضعيف البيلماني: " حجر ابن قال". األستار كشف) "2268( برقم البزار مسند) 1(

 ).27/79( الطبري تفسير) 2(

 ".سيحاسبكم: " م في) 3(

 ".يقول: " أ في) 4(

 ".غرة: " م في) 5(

 .} َتْنَتِصَرانِ  َفال َوُنَحاسٌ  َنارٍ  ِمنْ  ُشَواظٌ  َعلَْيُكَما ُيْرَسلُ { :  قال ولھذا

 .النار لھب ھو:  الشواظ:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال

 .الدخان:  الشواظ:  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد وقال

 النار فوق الذي) 2( اللھيب ھو الشواظ صالح أبو وقال. المنقطع األخضر) 1( اللھيب:  ھو:  مجاھد وقال
 .نار من سيل}  َنارٍ  ِمنْ  ُشَواظٌ { :  الضحاك وقال. الدخان ودون

 أبي عن مثله وروي. النار دخان}  َوُنَحاسٌ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  َوُنَحاسٌ { :  وقوله
 .سنان وأبي ، جبير بن وسعيد ، صالح

 ومن ، الضم على مجمعة) 3( والقراء - وكسرھا النون بضم - نحاسا الدخان تسمي والعرب:  جرير ابن قال
لِيـ سراج َكَضوءِ  ُيِضيءُ ) 4( جعدة نابغة قول الدخان ىبمعن النحاس  ُنَحاسا فيه هللاُ  َيْجَعل لم ـط... السَّ

 ).5( قال ھكذا ، دخانا:  يعني

:  فقال الشواظ عن عباس ابن سأل األزرق بن نافع أن ؛ الضحاك عن ، ُجوَيْبر طريق من الطبراني روى وقد
 :  حسان في الصلت أبي بن أمية قول فأنشده ، اللغة من ذلك على اشاھد فسأله. معه دخان ال الذي اللھب ھو

ان ُمبلغٌ  من أال  ...ُعَكاظِ  إلى) 6( تدبّ  ُمَغْلغلةً ... َعنِّي َحّسً

 ...الَحَفاظ في َفْسال القيَنات) 7( لََدى... َقيًنا كان فِيَنا أُبوكَ  أليس

 ...الشُّواظ لََھبَ  دائًبا وينفخ... ِكيًرا) 8( َيشدُ  يظل َيَماِنّيًا

 أما ، نعم:  قال ؟ العرب تعرفه فھل:  قال. له لھب ال الذي الدخان ھو:  قال ؟ النحاس فما ، صدقت:  قال
 )9( يقول ذبيان بني نابغة سمعت

ليط َسراج َكَضوء ُيِضيءُ   )10( ُنَحاسا فيه هللاُ  َيْجَعل لَمْ ... السَّ

ّفر:  النحاس:  مجاھد وقال } ونحاس{:  الضحاك وقال. قتادة قال وكذا. رؤوسھم على صبفي) 11( يذاب ، الصُّ
 .نحاس من سيل
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__________ 

 ".اللھب: " أ ، م في) 1(

 ".اللھب: " أ ، م في) 2(

 ".القراءة: " م في) 3(

 ، 2/244 الجھدي للنابغة منسوبا عبيدة ألبي القرآن مجاز في والبيت ، ديوانه في أجده ولم" ذبيان بني نابغة: " الطبري تفسير وفي" جعدة بني نابغة" أ ، م في) 4(
 .الشعب. ط ھامش من مستفادا" نحس" مادة ، واللسان الجعدي ديوان في أيضا والبيت ، 245

 ).27/81( الطبري تفسير) 5(

 ".يدب: " م في) 6(

 ".إلى: " م في) 7(

 ".يشب: " م في) 8(

 .الجعدي إلى ونسبته البيت تخريج سبق وقد ، كذا) 9(

 .عباس ابن يلق لم متروك وھو جويبر وفيه) 10/305( الكبير المعجم )10(

 ".المذاب: " م في) 11(

َماءُ  اْنَشقَّتِ  َفإَِذا َھانِ  َوْرَدةً  َفَكاَنتْ  السَّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 37( َكالدِّ َبانِ  َربِّ  َواَل  إِْنسٌ  َذْنِبهِ  َعنْ  ُيْسأَلُ  اَل  َفَيْوَمِئذٍ ) 38( ُتَكذِّ
ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 39( َجانٌّ  َبانِ  َربِّ  ) 40( ُتَكذِّ

 والنحاس النار من اللھب بإرسال والزبانية المالئكة لردتكم القيامة يوم ھاربين ذھبتم لو:  قول كل على والمعنى
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ . َتْنَتِصَرانِ  َفال{ :  قال ولھذا ؛) 1( لترجعوا عليكم المذاب بَ  َربِّ  } انِ ُتَكذِّ

َماءُ  اْنَشقَّتِ  َفإَِذا{  َھانِ  َوْرَدةً  َفَكاَنتْ  السَّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 37( َكالدِّ َبانِ  َربِّ  إِْنسٌ  َذْنِبهِ  َعنْ  ُيْسأَلُ  ال َفَيْوَمِئذٍ ) 38( ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 39( َجانٌّ  َوال َبانِ  َربِّ  }) 40( ُتَكذِّ

__________ 

 ".جعوالر: " م في) 1(

ُكَما آاََلءِ  َفبِأَيِّ ) 41( َواأْلَْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ  ِبِسيَماُھمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْعَرفُ  َبانِ  َربِّ  ُيَكذِّبُ  الَِّتي َجَھنَّمُ  َھِذهِ ) 42( ُتَكذِّ
ُكَما اَلءِ آَ  َفِبأَيِّ ) 44( آَنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ ) 43( اْلُمْجِرُمونَ  ِبَھا َبانِ  َربِّ  ) 45( ُتَكذِّ

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 41( َواألْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ  ِبِسيَماُھمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْعَرفُ {  َبانِ  َربِّ  الَِّتي َجَھنَّمُ  َھِذهِ ) 42( ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 44( آنٍ  ِميمٍ حَ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ ) 43( اْلُمْجِرُمونَ  ِبَھا ُيَكذِّبُ  َبانِ  َربِّ  .}) 45( ُتَكذِّ

َماءُ  اْنَشقَّتِ  َفإَِذا{ ) : 1] (تعالى[ يقول  اآليات من شاكلھا ما مع اآلية ھذه عليه دلت كما ، القيامة يوم}  السَّ
َماءُ  َواْنَشقَّتِ { :  كقوله ، معناھا في الواردة  َتَشقَّقُ  َوَيْومَ { :  وقوله ،]  16:  الحاقة[ }  ةٌ َواِھيَ  َيْوَمِئذٍ  َفِھيَ  السَّ
َماءُ  َماءُ  إَِذا{ :  وقوله ،]  25:  الفرقان[ }  َتنزيال اْلَمالِئَكةُ  َونزلَ  ِباْلَغَمامِ  السَّ َھا َوأَِذَنتْ . اْنَشقَّتْ  السَّ }  َوُحقَّتْ  لَِربِّ

 ]. 2 ، 1:  االنشقاق[

 األصباغ تتلون كما وتتلون ، السبك في والفضة الّدْردي يذوب كما تذوب:  أي}  َھانِ َكالدِّ  َوْرَدةً  َفَكاَنتْ { :  وقوله
 وقد. العظيم القيامة يوم وھول األمر شدة من وذلك ، وخضراء وزرقاء وصفراء حمراء فتارة ، بھا يدھن التي
 :  أحمد اإلمام قال

 بن أنس حدثنا ، الباھلي غالب أبو نافع حدثنا ، الصھباء أبي بن الرحمن عبد حدثنا ، الملك عبد بن أحمد حدثنا
 ).2" (عليھم َتِطش والسماء القيامة يوم الناس يبعث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك
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 .الضعيف المطر:  الطش:  الجوھري قال

َھانِ  َوْرَدةً { :  قوله في عباس ابن عن ، الضحاك وقال  عن ، ُكَدْينة أبو وقال. حمراأل األديم ھو:  قال ،}  َكالدِّ
َھانِ  َوْرَدةً  َفَكاَنتْ { :  عباس ابن عن ، أبيه عن ، قابوس :  عباس ابن عن ، العوفي وقال. الورد كالفرس: }  َكالدِّ
 .كالدھان بعد كانت ثم ، الورد كالِبْرَذون:  صالح أبو وقال. لونھا تغير

 اْغَبرَّ  البرد اشتد فإذا ، حمراء الشتاء وفي ، صفراء لربيعا في تكون الورد الفرس أن:  وغيره الَبَغوي وحكى
 .لونھا

. الزيت كدردي كالمھل وتكون ، الوردة البغلة كلون تكون. السدي وقال. ألوانا تكون:  البصري الحسن وقال
َھان{ :  مجاھد وقال :  قتادة وقال. رةالصف في الَوْرد ُدْھن كلون:  الخراساني عطاء وقال. الدھان كألوان: }  َكالدِّ
 :  الجوزاء أبو وقال. ألوان ذي يوم الحمرة إلى لونھا ويومئذ ، خضراء اليوم ھي

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).3/226( المسند) 2(

 حر ُيصيبھا حين وذلك ، الذائب كالدھن السماء تصير:  جريج بن) 1] (صالح أبو[ وقال. الدھن صفاء في
 .جھنم

 لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال. َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا{ :  كقوله وھذه ،}  َجانٌّ  َوال إِْنسٌ  َذْنِبهِ  َعنْ  ُيْسأَلُ  ال ِئذٍ َفَيْومَ { :  وقوله
 قال ، أعمالھم جميع عن فيھا الخالئق يسأل حال وَثمّ  ، حال في فھذا ،]  36 ، 35:  المرسالت[ }  َفَيْعَتِذُرونَ 

ُھمْ لَنَ  َفَوَربِّكَ { :  تعالى هللا ا. أَْجَمِعينَ  ْسأَلَنَّ  َفَيْوَمِئذٍ { :  قتادة قال ولھذه ؛]  93 ، 92:  الحجر[ }  َيْعَملُونَ  َكاُنوا َعمَّ
 بما وأرجلھم أيديھم وتكلمت ، القوم أفواه على ختم ثم ، مسألة كانت قد:  قال ،}  َجانٌّ  َوال إِْنسٌ  َذْنبِهِ  َعنْ  ُيْسأَلُ  ال

 .يعملون كانوا

:  يقول ولكن ، منھم بذلك أعلم ألنه ؟ وكذا كذا عملتم ھل:  يسألھم ال:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال
 .ثان قول فھو ؟ وكذا كذا عملتم لم

 .بسيماھم ُيْعَرفُون ، المجرم عن المالئكة يسأل ال:  اآلية ھذه في مجاھد وقال

 إليھا يقادون بل ، ذنوبھم عن يسألون ال الوقت فذلك ، النار إلى بھم يؤمر ما بعد ھذا وكأن. ثالث) 2( قول وھذا
 .عليھم تظھر بعالمات:  أي}  ِبِسيَماُھمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْعَرفُ { :  تعالى قال كما ، فيھا ويلقون) 3(

 .العيون وزرقة الوجوه باسوداد يعرفونھم:  وقتادة الحسن وقال

 .الوضوء آثار من والتحجيل بالغرة المؤمنون يعرف كما وھذا:  قلت

 .كذلك النار في ويلقونه ، قدميه مع ناصيته الزبانية تجمع:  أي}  َواألْقَدامِ  ِبالنََّواِصي َفُيْؤَخذُ { :  وقوله

 .التنور في الحطب يكسر كما فيكسر ،) 4( وقدمه بناصيته يؤخذ:  عباس ابن عن األعمش وقال

 .ظھره وراء من سلسلة في) 5( وقدميه ناصيته بين يجمع:  الضحاك وقال

 .ظھره وُيفتل ، بقدمه ناصيته فتربط ، وقدميه الكافر ناصية بين يجمع:  السدي وقال

 سالم بن زيد أخيه عن ، سالم بن معاوية حدثنا ، نافع بن الربيع توبة أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، عليھا فدخلت عائشة أتيت:  قال كندة من رجل حدثني ، الرحمن عبد أخبرني -  جده يعني - سالم أبا سمع أنه
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 فيھا ألحد يملك ال ساعة عليه يأتي أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حدثك:  فقلت ، حجاب وبينھا وبيني
 أملك وال ، الصراط يوضع حين نعم: " قال ، واحد ِشَعار في وھو وأنا ھذا عن سألته لقد ، نعم:  قالت ؟ شفاعة
 أو - بي يفعل ماذا أنظر حتى ، وجوه وتسود وجوه تبيض ويوم ؟ بي يسلك أين أعلم حتى ، عةشفا فيھا ألحد
 يكون حتى يستحد: " قال ؟ يستحر وما يستحد وما:  فقالت" ويستحر يستحد حين الجسر وعند -  يوحى:  قال
 ، الجمرة مثل يكون حتى ويستحر ، السيف شفرة مثل

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".جواب: " م في) 2(

 ".النار إلى: " م في) 3(

 ".قدميه: " أ في) 4(

 ".قدمه: " أ في) 5(

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 46( َجنََّتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ  َبانِ  َربِّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 48( أَْفَنانٍ  َذَواَتا) 47( ُتَكذِّ َبانِ  َربِّ  ُتَكذِّ
ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 50( َتْجِرَيانِ  انِ َعْينَ  فِيِھَما) 49( َبانِ  َربِّ  آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 52( َزْوَجانِ  َفاِكَھةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيِھَما) 51( ُتَكذِّ

ُكَما َبانِ  َربِّ  ) 53( ُتَكذِّ

 ، ميهقد إلى بيده فيھوي قدمه من خر أوسطه بلغ إذا حتى فيتعلق المنافق وأما ، يضره ال فيجيزه المؤمن فأما
 ما:  قلت". عاما خمسين مقدار فيھا) 1( فيھوي ، جھنم في فتقذفه ، وقدمه ناصيته في بخطاف الزبانية فتضربه

 .واألقدام بالنواصي فيؤخذ بسيماھم المجرمون يعرف فيومئذ ، سمان خلفات عشر ثقل:  قالت ؟ الرجل ثقل

 وهللا ،) 3( به يحتج ال ومثله ، ُيَسمّ  لم من سناداإل وفي ، رفعھا منكر ألفاظ وفيه ،) 2] (جدا[ غريب حديث ھذا
 .أعلم

 حاضرة ھي ھا بوجودھا تكذبون كنتم التي النار ھذه:  أي}  اْلُمْجِرُمونَ  ِبَھا ُيَكذِّبُ  الَِّتي َجَھنَّمُ  َھِذهِ { :  وقوله
 .وتحقيرا وتصغيرا وتوبيخا تقريعا ذلك لھم يقال ، عياًنا تشاھدونھا

 الشراب وھو ، الحميم من يسقون وتارة ، الجحيم في يعذبون تارة:  أي}  آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا ونَ َيُطوفُ { :  وقوله
الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي األْغاللُ  إِذِ { :  تعالى كقوله وھذه ، واألحشاء األمعاء يقطع ، المذاب كالنحاس ھو الذي  َوالسَّ

 ]. 72 ، 71:  غافر[ }  ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي. ُيْسَحُبونَ 

 .ذلك شدة من يستطاع ال ، الحرارة في الغاية بلغ وقد حار:  أي}  آن{ :  وقوله

 ، مجاھد قال وكذا. حّره واشتد ، غْليه انتھى قد}  آنٍ  َحِميمٍ  َوَبْينَ  َبْيَنَھا َيُطوفُونَ { :  قوله في عباس ابن قال
 .والسدي ، والثوري ، والحسن ، والضحاك ، جبير بن وسعيد

 فيحّركُ  العبد يؤخذ:  القرظي كعب بن محمد وقال. واألرض السموات هللا خلق منذ طبخه أَنى قد:  قتادة وقال
:  تعالى هللا يقول كالتي وھي. الرأس في والعينان العظم ويبقى اللحم) 4( يذوب حتى ، الحميم ذلك في بناصيته

: أي}  آنٍ  َحِميمٍ { :  أخرى رواية القرظي وعن. الحار يعني:  اآلن والحميم. } ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  يفِ  ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي{ 
:  تعالى كقوله ، الحار أنه أوال القرظي عن روي ما ينافي ال ، والحاضر ، أيضا زيد ابن قول وھو. حاضر

}  إَِناهُ  َناِظِرينَ  َغْيرَ { :  وكقوله. تستطاع ال لحرا شديدة حارة أي]  5:  الغاشية[ }  آِنَيةٍ  َعْينٍ  ِمنْ  ُتْسَقى{
 العصاة معاقبة كان ولما. جدا حار حميم:  أي}  آنٍ  َحِميمٍ { :  فقوله. ونضجه استواءه:  يعني]  53:  األحزاب[
 مما وبأسه عذابه لھم إنذاره وكان ، بخلقه ولطفه وعدله ورحمته فضله من المتقين وتنعيم المجرمين) 5(

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { :  بريته على بذلك ممتنا قال ، ذلك وغير والمعاصي الشرك من فيه ھم عما رھميزج  َربِّ
َبانِ   .}ُتَكذِّ
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ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 46( َجنََّتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ {  َبانِ  َربِّ َبانِ  َماَربِّكُ  آالءِ  َفِبأَيِّ ) 48( أَْفَنانٍ  َذَواَتا) 47( ُتَكذِّ  ُتَكذِّ
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 50( َتْجِرَيانِ  َعْيَنانِ  فِيِھَما) 49( َبانِ  َربِّ  آالءِ  َفِبأَيِّ ) 52( َزْوَجانِ  َفاِكَھةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيِھَما) 51( ُتَكذِّ

ُكَما َبانِ  َربِّ  .}) 53( ُتَكذِّ

__________ 

 ".فھوى: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .بنحوه كنده من رجل عن) 7/704( المنثور الدر في كما المصنف في لرزاقا عبد رواه) 3(

 ".تذوب حتى: " م في) 4(

 ".العاصين: " أ في) 5(

َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  اآلية ھذه نزلت:  الخراساني وعطاء ، َشْوذب ابن قال  .الصديق بكر أبي في}  َجنَّ

 عطية عن ، مريم أبي بن بكر أبي عن ، َبقيَّة حدثنا ، مصفى بن محمد حدثنا ، يأب حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، هللا أضل لعلي ، بالنار أحرقوني:  قال الذي في نزلت: }  َجنََّتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  قوله في قيس بن
 .الجنة وأدخله منه هللا فقبل ، بھذا تكلم أن بعد وليلة يوما تاب: قال

 عز ، هللا يدي بين مقامه خاف ولمن:  تعالى يقول ، وغيره عباس ابن قاله كما عامة اآلية ھذه أن والصحيح
 أن وعلم ، الدنيا آثر وال ، يطغ ولم ،]  40:  النازعات[ }  اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى{  ، القيامة يوم ، وجل

 ، البخاري قال كما ، جنتان ربه عند القيامة يوم فله ، حارمهم واجتنب ، هللا فرائض فأدى ، وأبقى خير اآلخرة
 .هللا رحمه

 أبي عن ، الَجْوني ِعْمران أبو حدثنا ، الَعّمي الصمد عبد بن العزيز عبد حدثنا ، األسود أبي بن هللا عبد حدثنا
 وما آنيتھما ، فضة من جنتان: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ أبيه عن ، قيس بن هللا عبد بن بكر
 رداءُ  إال وجل عز ربھم إلى ينظروا أن وبين القوم بين وما ، فيھما وما آنيتھما ذھب من وجنتان ، فيھما

 ".عدن جنة في وجھه على الكبرياء

 ).1( به ، العزيز عبد حديث من ، داود أبا إال الجماعة بقية وأخرجه

 -  رفعه قد إال أعلمه وال:  حماد قال -  أبيه عن ، موسى أبي بن بكر أبي عن ، ثابت عن ، سلمة بن حماد وقال
َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  تعالى قوله في  من جنتان) 2] : ( قال[}  َجنََّتانِ  ُدوِنِھَما َوِمنْ { :  قوله وفي ،}  َجنَّ

 .اليمين ألصحاب وِرق من وجنتان ، للمقربين ذھب

 ، جعفر بن محمد أخبرنا ، مريم أبي ابن حدثنا ،) 3( المصري أبان بن يحيى بن ريازك حدثنا:  جرير ابن وقال
 قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ الدرداء أبو أخبرني ، َيَسار بن عطاء عن ، َحْرَملَة أبي بن محمد عن
َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  اآلية ھذه يوما  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  فقال ؟ سرق أو زنى وإن:  فقلت ،}  َجنَّ

َتانِ  َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  فقال ؟ سرق وإن زنى وإن:  فقلت ،}  َجنَّ  يا سرق وإن زنى وإن:  فقلت. } َجنَّ
 ".الدرداء أبي أنف رغم وإن: " فقال ؟ هللا رسول

 عن ، ھشام بن) 5( مؤمِّل عن أيضا النسائي ورواه) 4( به ، َملَةَحرْ  أبي بن محمد حديث من النسائي ورواه
 وقد). 6( به ، الدرداء أبي عن ، وقاص أبي بن سعد بن محمد عن ، موسى عن ، الُجَريري عن ، إسماعيل
 .يسرق ولم يْزنِ  لم ربه مقام خاف من إن:  قال أنه عنه وروي. الدرداء أبي على موقوًفا روي
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__________ 

 برقم ماجه ابن وسنن) 7765( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 2528( برقم الترمذي وسنن) 180( برقم مسلم وصحيح) 4878( برقم البخاري صحيح) 1(
)186.( 

 .أ من زيادة) 2(

 ".المقري: " م في) 3(

 ).11560( برقم الكبرى السنن في والنسائي ،" المعارف. ط) "5/490( الطبري تفسير) 4(

 ".موسى: " أ في )5(

 ).11561( برقم الكبرى السنن في النسائي) 6(

 امتن ولھذا ؛ واتقوا آمنوا إذا الجنة يدخلون الجن أن على دليل أدل من فھي ، والجن اإلنس في عامة اآلية وھذه
َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  فقال الجزاء بھذا الثقلين على تعالى هللا ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ . َجنَّ َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

 ، فائقة نضيجة ثمرة كل من تحمل ، حسنة َنِضَرة أغصان:  أي}  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  فقال الجنتين ھاتين نعت ثم
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ { َبانِ  َربِّ  ھابعضُ  يمس الشَجر أغصان األفنان إن:  وجماعة الخراساني عطاء قال) 1( ھكذا. } ُتَكذِّ

 .بعضا

 ، النعمان بن هللا عبد حدثنا ، قتيبة بن مسلم حدثنا ، علي بن عمرو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 : يقول حيث الشاعر قول تسمع ألم ، الحيطان على األغصان ِظل:  يقول ،}  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  يقول عكرمة سمعت

 ...َحَماما الُغُصون َفَنن على َتْدُعو... َحَماَمةٍ  َھديل من َشوَقكَ  ھاجَ  ما

 )2( َقطاما الصقور من مخلبين ذا... طاويا صادف َفْرَخين أبا َتْدُعو

 ).4] (طواال) [3( المستقيم الغصن أنه:  والكلبي ، والضحاك ، وعكرمة ، مجاھد عن ، البغوي وحكى

 عن ، جبير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء حدثنا ، حرب بن السالم عبد حدثنا ، األشج سعيد أبو وحدثنا:  قال
 .ألوان ذواتا: }  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  عباس ابن

 وأبي ،) 6( عربي بن والنضر ، وُخَصيف ، والسدي ، والحسن ، جبير بن سعيد عن روي) 5] (قد[ و:  قال
 .جرير ابن واختاره ، المالذ من فنونا فيھما أن القول ھذا ومعنى. ذلك مثل ِسَنان

 .الفناء واسعتا: }  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  أنس بن الربيع وقال ، الفاكھة من فنونا يجمع غصن كل:  عطاء وقال

) 7( وفضلھا بسعتھا ينبئ}  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  قتادة وقال. أعلم وهللا ، بينھا منافاة وال ، صحيحة األقوال ھذه وكل
 .سواھا ما على ومزيتھا

 سمعت:  قالت) 8( أسماء عن ، أبيه عن ، الزبير بن هللا عبد بن عباد بن يحيى عن ، حاقإس بن محمد وقال
 أو - سنة مائة الراكب منھا الَفَنن ظل في يسير: " فقال -  المنتھى سدرة وذكر - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".القاِلل ثمرھا كأن ، الذھب فراش فيھا - راكب مائة منھا الَفَنن ظل في يستظل:  قال

__________ 

 ".وكذا: " أ في) 1(

 ).7/709( المنثور الدر في كما واالبتداء الوقف في األنباري وابن الفنون في حيان بن بكر وأبو المنذر وابن حميد بن عبد رواه) 2(
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 ".طوال المنيف الغصن: " م في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ".عدي: " أ في) 6(

 ".وسعتھا بفضلھا: " م في) 7(

 ".بكر أبي بنت أسماء: " ا وفي ،" يزيد بنت أسماء: " م في) 8(

ِكِئينَ  َتْينِ  َوَجَنى إِْسَتْبَرقٍ  ِمنْ  َبَطاِئُنَھا فُُرشٍ  َعلَى ُمتَّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 54( َدانٍ  اْلَجنَّ َبانِ  َربِّ  َقاِصَراتُ  فِيِھنَّ ) 55( ُتَكذِّ
ْرفِ  ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 56( َجانٌّ  َواَل  َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  ُھنَّ َيْطِمثْ  لَمْ  الطَّ َبانِ  َربِّ ُھنَّ ) 57( ُتَكذِّ ) 58( َواْلَمْرَجانُ  اْلَياقُوتُ  َكأَنَّ

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ  َبانِ  َربِّ َبانِ  َماَربِّكُ  آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 60( اإْلِْحَسانُ  إاِلَّ  اإْلِْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ ) 59( ُتَكذِّ  ) 61( ُتَكذِّ

 ).2( به ، بكير) 1( بن يونس حديث من الترمذي رواه

 آالءِ  َفبِأَيِّ {  ، األلوان جميع من فتثمر واألغصان األشجار تلك لسقي تسرحان:  أي}  َتْجِرَيانِ  َعْيَنانِ  فِيِھَما{ 
ُكَما َبانِ  َربِّ  ".السلسبيل" واألخرى ،" متسني: " لھا يقال إحداھما:  البصري الحسن قال}  ُتَكذِّ

 .للشاربين لذة خمر من واألخرى ، آسن غير ماء من إحداھما:  عطية وقال

 يعلمون، مما وخير يعلمون مما الثمار أنواع جميع من:  أي}  َزْوَجانِ  َفاِكَھةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيِھَما{ :  ھذا بعد قال ولھذا
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ {  ، بشر بقل على خطر وال ، سمعت أذن وال ، رأت عين ال ومما َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

 إال مرة وال حلوة ثمرة الدنيا في ما:  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، أبيه عن ، أبان بن الحكم بن إبراھيم قال
 ).3( الحنظلة حتى الجنة في وھي

 في بينا وفرًقا ، عظيما َبوًنا ذلك بين أن:  يعني ، األسماء إال اآلخرة في مما الدنيا في ليس:  عباس ابن وقال
 .التفاضل

ِكِئينَ {  َتْينِ  َوَجَنى إِْسَتْبَرقٍ  ِمنْ  َبَطاِئُنَھا فُُرشٍ  َعلَى ُمتَّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 54( َدانٍ  اْلَجنَّ َبانِ  َربِّ  َقاِصَراتُ  فِيِھنَّ ) 55( ُتَكذِّ
ْرفِ  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 56( نٌّ َجا َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ  الطَّ َبانِ  َربِّ ُھنَّ ) 57( ُتَكذِّ ) 58( َواْلَمْرَجانُ  اْلَياقُوتُ  َكأَنَّ

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ  َبانِ  َربِّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 60( اإلْحَسانُ  إاِل اإلْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ ) 59( ُتَكذِّ َبانِ  َربِّ  .}) 61( ُتَكذِّ

 صفة على الجلوس:  ويقال. االضطجاع:  ھاھنا باالتكاء والمراد. الجنة أھل:  يعني}  ِكِئينَ ُمتَّ { :  تعالى يقول
 .وقتادة والضحاك ، عكرمة قاله. الديباج من غلظ ما:  وھو}  إِْسَتْبَرقٍ  ِمنْ  َبَطاِئُنَھا فُُرشٍ  َعلَى{ . الّترّبع

 من وھذا. البطانة بشرف الظھارة شرف على فنبه. ببالذھ) 4( المَغّري الديباج ھو:  الَجْوني ِعْمران أبو وقال
 .األعلى على باألدنى التنبيه

 ؟ الظواھر رأيتم لو فكيف البطائن ھذه:  قال مسعود بن هللا عبد عن ،) 5( َيِريم بن ُھَبْيرة عن ، إسحاق أبو قال

 .نور من وظواھرھا ، إستبرق من بطائنھا:  دينار بن مالك وقال

__________ 

 ".عن: " أ ، م في) 1(

 ".غريب حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال) 2541( برقم الترمذي سنن) 2(

 ".الحنظل: " م في) 3(
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 ".المعمول: " أ ، م في) 4(

 ".سرية: " أ في) 5(

 .جامد نور من وظواھرھا إستبرق من بطائنھا:  - شريك أو - الثوري سفيان وقال

 .الرحمة من وظواھرھا ، تبرقإس من بطائنھا) : 1( محمد بن القاسم وقال

 ، المحابس الظواھر وعلى ، الظواھر يذكر ولم البطائن هللا ذكر:  الشامي هللا عبد أبي عن ، َشْوَذب ابن وقال
 .حاتم أبي ابن اإلمام كله ذلك ذكر. هللا إال المحابس تحت ما يعلم وال

َتْينِ  َوَجَنى{   قُُطوفَُھا{ :  قال كما ، كانوا صفة أي على تناولوه شاءوا ىمت ، إليھم قريب ثمرھا:  أي}  َدانٍ  اْلَجنَّ
 تمنع ال:  أي]  14:  اإلنسان[ }  َتْذلِيال قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ  ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً { :  وقال ،]  23:  الحاقة[ }  َداِنَيةٌ 
َبانِ  ُكَماَربِّ  آالءِ  َفبِأَيِّ {  ، أغصانھا من إليه تنحط بل ، تناولھا ممن  .} ُتَكذِّ

ْرفِ  َقاِصَراتُ {  الفرش في:  أي}  فِيِھنَّ { :  ذلك بعد قال وعظمتھا الفرش ذكر ولما  عن غضيضات أي}  الطَّ
 ، الخراساني وعطاء ، وقتادة ، عباس ابن قاله. أزواجھن من الجنة في أحسن شيئا يرين فال ، أزواجھن غير
 .زيد وابن

 إلي أحب شيئ الجنة في وال ، منك أحسن شيئا الجنة في أرى ما وهللا:  لبعلھا تقول منھن الواحدة أن ورد وقد
 .لك وجعلني لي جعلك الذي  فالحمد ، منك

 اإلنس من أزواجھن قبل أحد يطأھن لم ، أتراب عرب أبكار ھن بل:  أي}  َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ { 
 .الجنة الجن مؤمني دخول على ألدلةا من أيضا وھذه. والجن

 ، جنيات للجن ، وينكحون ، نعم:  قال ؟ الجنة الجن يدخل ھل:  حبيب بن َضْمَرةُ  سئل:  المنذر بن أرطاة قال
ُكَما آالءِ  َفبِأَيِّ . َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ { :  قوله وذلك. إنسيات ولإلنس َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

ُھنَّ { :  للخطاب ينعتھن قال ثم  ، زيد وابن ،) 2] (والسدي[ ، والحسن ، مجاھد قال ،}  َواْلَمْرَجانُ  اْلَياقُوتُ  َكأَنَّ
 .اللؤلؤ ھاھنا المرجان فجعلوا ، المرجان وبياض الياقوت صفاء في:  وغيرھم

 عن ، السائب بن عطاء عن ، ُحَمْيد بن ُعِبيدة حدثنا ، حاتم بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 من المرأة إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مسعود بن هللا عبد عن ،) 3( األودي ميمون بن عمرو
 تعالى هللا أن وذلك ، مخھا يرى حتى ،) 4( الحرير من حلة سبعين وراء من ساقھا بياض لُيرى الجنة أھل نساء
ُھنَّ { :  يقول  من لرأيته استصفيته ثم سلكا فيه أدخلت لو َحَجرٌ  فإنه الياقوت فأما ،}  َواْلَمْرَجانُ  َياقُوتُ الْ  َكأَنَّ
 ".ورائه

 موقوفا، ورواه). 5( به ، السائب بن عطاء عن ، األحوص وأبي حميد بن ُعَبْيَدة حديث من الترمذي رواه وھكذا
 ).6( أصح وھو:  قال ثم

__________ 

 ".مخيمر: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".األزدي: " أ في) 3(

 ".حرير: " م في) 4(

 ).2533( برقم الترمذي سنن) 5(
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 ).2534( برقم الترمذي سنن) 6(

 ، ھريرة أبي عن ، ِسيِرين بن محمد عن ، يونس أخبرنا ، سلمة بن حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 سبعون واحدة كل على ، العين الحور من زوجتان الجنة أھل من للرجل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن
 ".الثياب وراء من ساقھا مخ ُيرى ، حلة

 بن محمد عن ، أيوب عن ، ُعلَيَّة بن إسماعيل حديث من مسلم رواه وقد). 1( الوجه ھذا من أحمد اإلمام به تفرد
 القاسم أبو يقل لم أو:  ھريرة أبو فقال ؟ النساء أم الجنة في أكثر الرجال ، تذكروا وإما تفاخروا إما:  قال سيرين
 كوكب أْضَوأ على تليھا والتي ، البدر ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أول إن: " وسلم عليه هللا صلى
" أعزب الجنة في وما ، اللحم وراء من سوقھما مخ ُيَرى ، اثنتان زوجتان منھم امرئ لكل ، السماء في ُدّري

)2.( 

 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ، ُزْرَعة وأبي ُمَنّبه بن َھّمام حديث من ، الصحيحين في ُمَخّرجٌ  الحديث ھذاو
)3.( 

 عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ أنس عن حميد عن ، طلحة بن محمد حدثنا ، النضر أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 - ) 4( قيده موضع أو -  أحدكم قوس َولََقابُ  ، فيھا وما الدنيا من خير روحة أو هللا سبيل في لََغْدَوةٌ : " قال وسلم
 ما لمألت األرض إلى الجنة أھل نساء من امرأة اطلعت ولو ، فيھا وما الدنيا من خير الجنة من - سوطه:  يعني
 ".فيھا وما الدنيا من خير رأسھا على ولَنِصيفھا ، بينھما ما ولطاب ، ريحا بينھما

 ).5( بنحوه أنس عن ، حميد عن ، إسحاق أبي حديث نم البخاري ورواه

 الدار في إليه اإلحسان إال) 6( العمل الدنيا في أحسن لمن ما:  أي}  اإلْحَسانُ  إاِل اإلْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ { :  وقوله
 ]. 26:  يونس[ }  َوِزَياَدةٌ  اْلُحْسَنى أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ { :  تعالى قال كما. اآلخرة

 ، شيبة ابن حدثنا ، َفنُجَويه ابن أخبرني ، الثعلبي إسحاق أبو حدثنا ، الشَّريِحي سعيد أبو أخبرنا:  لبغويا وقال
 بن الزبير عن ، الحسين بن بِْشر حدثنا ، الُمْكَتب يوسف بن الحجاج حدثنا ، َبْھَرام بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا
:  قال ،}  اإلْحَسانُ  إاِل اإلْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ { :  وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول قرأ:  قال مالك بن أنس عن ، َعِديّ 

" الجنة إال بالتوحيد عليه أنعمت ما جزاء ھل يقول: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا" ؟ ربكم قال ما تدرون ھل"
)7.( 

 آالءِ  َفِبأَيِّ { :  كله ذلك بعد الق ، وامتنان تفضل مجرد بل ، عمل يقاومھا ال عظيمة نعم ُذِكرَ  الذي في كان ولما
ُكَما َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

__________ 

 ).2/345( المسند) 1(

 ).2834( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).2834( برقم مسلم وصحيح) 3245( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".قدمه: " أ وفي" قده: " م في) 4(

 ).2796( برقم البخاري وصحيح) 3/141( المسند) 5(

 ".الدنيا في العمل: " م في) 6(

 .موضوعة بنسخة أنس عن عدي بن الزبير عن يروي األصبھاني بشر وفيه) 7/456( للبغوي التنزيل معالم) 7(

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 62( َجنََّتانِ  ُدوِنِھَما َوِمنْ  َبانِ  َربِّ َتانِ ) 63( ُتَكذِّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 64( ُمْدَھامَّ َبانِ ُتكَ  َربِّ  فِيِھَما) 65( ذِّ
اَخَتانِ  َعْيَنانِ  ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 66( َنضَّ َبانِ  َربِّ  ) 67( ُتَكذِّ
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َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  تعالى بقوله يتعلق ومما  النضر أبي حديث من ، والبغوي الترمذي رواه ما ،}  َجنَّ
 عن ،) 1( فيروز ابن ُبَكْير عن ، الّرھاوي ِسنان بن يزيد فروة أبي نع ، الثقفي عقيل أبي عن ، القاسم بن ھاشم
 سلعة إن أال ، المنزل بلغ أدلج ومن ، أدلج خاف من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ھريرة أبي
 ".الجنة هللا سلعة إن أال ، غالية هللا

 ).2( لنضرا أبي حديث من إال نعرفه ال ، غريب:  الترمذي قال ثم

 حويطب مولى - َحْرَملَة أبي بن محمد عن ، جعفر بن إسماعيل عن ، ُحْجر بن علي حديث من البغوي وروى
 على يقص وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ؛ الدرداء أبي عن ، َيَسار بن عطاء عن - العزى عبد بن

 هللا رسول فقال ؟ هللا رسول يا سرق وإن زنى وإن:  قلت ،}  َتانِ َجنَّ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  يقول وھو المنبر
َتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { :  وسلم عليه هللا صلى  فقال ؟ هللا رسول يا سرق وإن زنى وإن:  الثانية فقلت. } َجنَّ

تَ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ { ) 3] (وسلم عليه هللا صلى هللا رسول[  يا سرق وإن زنى وإن:  الثالثة فقلت. } انِ َجنَّ
 ).4" (الدرداء أبي أنف رغم ، وإن: " فقال ؟ هللا رسول

َتانِ  ُدوِنِھَما َوِمنْ {  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 62( َجنَّ َبانِ  َربِّ َتانِ ) 63( ُتَكذِّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 64( ُمْدَھامَّ َبانِ  َربِّ  فِيِھَما) 65( ُتَكذِّ
اَخَتانِ  انِ َعْينَ  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 66( َنضَّ َبانِ  َربِّ  .}) 67( ُتَكذِّ

__________ 

 ".الديلمي فيروز: " أ في) 1(

 ).7/451( البغوي وتفسير) 2450( برقم الترمذي سنن) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ).7/452( للبغوي التنزيل معالم) 4(

انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 68( َوُرمَّ َبانِ  َربِّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 70( ِحَسانٌ  َخْيَراتٌ  فِيِھنَّ ) 69( ُتَكذِّ  َربِّ
َبانِ  ُكَما آاََلءِ  َفبِأَيِّ ) 72( اْلِخَيامِ  فِي َمْقُصوَراتٌ  ُحورٌ ) 71( ُتَكذِّ َبانِ  َربِّ  َجانٌّ  َواَل  َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ ) 73( ُتَكذِّ

ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 74( َبانِ  َربِّ ِكئِينَ ) 75( ُتَكذِّ ُكَما آاََلءِ  َفِبأَيِّ ) 76( ِحَسانٍ  َوَعْبَقِريٍّ  ُخْضرٍ  َرْفَرفٍ  َعلَى ُمتَّ َبانِ  َربِّ  ُتَكذِّ
 ) 78( َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ  َتَباَركَ ) 77(

انٌ  لٌ َوَنخْ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{  ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 68( َوُرمَّ َبانِ  َربِّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 70( ِحَسانٌ  َخْيَراتٌ  فِيِھنَّ ) 69( ُتَكذِّ  َربِّ
َبانِ  ُكَما آالءِ  َفبِأَيِّ ) 72( اْلِخَيامِ  فِي َمْقُصوَراتٌ  ُحورٌ ) 71( ُتَكذِّ َبانِ  َربِّ  َجانٌّ  َوال لَُھمْ َقبْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ ) 73( ُتَكذِّ

ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 74( َبانِ  َربِّ ِكئِينَ ) 75( ُتَكذِّ ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ ) 76( ِحَسانٍ  َوَعْبَقِريٍّ  ُخْضرٍ  َرْفَرفٍ  َعلَى ُمتَّ َبانِ  َربِّ  ُتَكذِّ
 .}) 78( َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ  َتَباَركَ ) 77(

 ُدوِنِھَما َوِمنْ { :  تعالى هللا قال ، القرآن بنص والمنزلة والفضيلة المرتبة في قبلھما تينالل دون الجنتان ھاتان
َتانِ   .} َجنَّ

) 1( فاألوليان ، فيھما وما آنيتھما فضة من وجنتان ، فيھما وما آنيتھما ذھب من جنتان: " الحديث في تقدم وقد
 ".اليمين ألصحاب) 2( واألخريان ، للمقربين

__________ 

 ".فاألولتان: " م في) 1(

 ".واألخيرتان: " م في) 2(

 .اليمين ألصحاب فضة من وجنتان ، للمقربين ذھب من جنتان:  موسى أبو وقال
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َتانِ  ُدوِنِھَما َوِمنْ { :  عباس ابن وقال  .الفضل في دونھما من:  زيد ابن وقال. الدرج في دونھما من}  َجنَّ

 على يدل والتقديم ، ھاتين قبل األولين نعت أنه:  أحدھا:  وجوه خرييناأل على األوليين شرف على والدليل
َتانِ  ُدوِنِھَما َوِمنْ { :  قال ثم االعتناء  .الثاني على وعلوه) 1( التقدم شرف في ظاھر وھذا. } َجنَّ

َتانُمْدھَ { :  ھاھنا وقال ، المالذ في الفنون أو األغصان وھي: }  أَْفَنانٍ  َذَواَتا{ :  ھناك وقال  من سوداوان أي}  امَّ
 .الري شدة

َتان{ :  قوله في عباس ابن قال  .الماء من الري شدة من ، الخضرة من اسودتا قد}  ُمْدَھامَّ

 ، جبير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء حدثنا ، فَُضْيل ابن حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َتان{ :  عباس ابن عن  ، الزبير بن هللا وعبد ، األنصاري أيوب أبي عن وُروي. خضراوان:  قال: }  ُمْدَھامَّ
 وعطية ، وعطاء - الروايات إحدى في - ومجاھد ، ُجَبير بن وسعيد ، وعكرمة ، أَْوَفى أبي بن هللا وعبد

 .ذلك نحو ، الثوري وسفيان ، رافع بن ويحيى ، البصري والحسن الَعْوفي،

َتانمُ { :  كعب بن محمد وقال  وال. ناعمتان الري من خضراوان:  قتادة وقال. الخضرة من ممتلئتان: }  ْدَھامَّ
 ،}  َتْجِرَيانِ  َعْيَنانِ  فِيِھَما{ :  ھناك وقال. بعض في بعضھا المشبكة األشجار على األغصان نضارة في شك
اَخَتان{ :  ھاھنا وقال  من أقوى والجري. ياضتانف أي:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال ،}  َنضَّ

 .النضخ

اَخَتان{ :  الضحاك وقال  .تنقطعان ال ممتلئتان أي}  َنضَّ

انٌ  َوَنْخلٌ  َفاِكَھةٌ  فِيِھَما{ :  ھاھنا وقال ،}  َزْوَجانِ  َفاِكَھةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فِيِھَما{ :  ھناك وقال  األولى أن شك وال ،}  َوُرمَّ
 َوَنْخلٌ { :  قوله فسر ولھذا ؛ تعم ال اإلثبات سياق في نكرة وھي ، ةفاكھ على والتنويع األفراد في وأكثر أعم

انٌ   بالذكر والرمان النخل أفرد وإنما ، وغيره البخاري قرره كما ، العام على الخاص عطف باب من}  َوُرمَّ
 .غيرھما على لشرفھما

 ، شھاب بن طارق عن ، مخارق حدثنا ، عمر بن حصين حدثنا ، الحميد عبد بن يحيى حدثنا:  حميد بن عبد قال
) 2( أفي ، محمد يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى اليھود من أناس جاء:  قال الخطاب بن عمر عن
 نعم: " قال ؟ الدنيا في يأكلون كما أفيأكلون:  قالوا". ورمان ونخل فاكھة فيھا ، نعم: " قال ؟ فاكھة الجنة

 من بطونھم في ما هللا فيذھب ، ويرشحون يعرقون ولكنھم ال: " قال ؟ حوائجال فيقضون:  قالوا". وأضعاف
 ).3" (أذى

__________ 

 ".التقديم: " أ في) 1(

 ".في: " م في) 2(

 .متروك وھو عمر بن حصين وفيه) 35( برقم المنتخب) 3(

 ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، دحما عن ، سفيان حدثنا ، ُدَكْين بن الَفْضل حدثنا أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َعاتھم منھا ، الجنة ألھل كسوة سعفھا الجنة نخل:  قال عباس  ، أحمر ذھب وَكَرُبھا ، ُحلَلھم ومنھا ، ُمَقطَّ

 .عجم له وليس ، الزبد من وألين ، العسل من أحلى وثمرھا ، أخضر زمرد وجذوعھا

 سعيد أبي عن ، ھارون أبي عن -  سلمة ابن ھو - حماد حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا:  أبي وحدثنا
 البعير كمثل رمانھا من الّرمانة فإذا الجنة إلى نظرت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري،
 ).1" (الُمْقَتب
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 جمع خيرات:  وقيل. قتادة قاله ، الجنة في حسنة كثيرة خيرات المراد:  قيل}  ِحَسانٌ  َخْيَراتٌ  فِيِھنَّ { :  قال ثم
). 2( سلمة أم عن مرفوعا وروي. الجمھور قاله ، الوجه الحسنة الُخلُق الحسنة الصالحة المرأة وھي ، خيرة
 ، الحسان الخيرات نحن:  يغنين العين الحور أن) : 3" (الواقعة" سورة في سنورده الذي اآلخر الحديث وفي
ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ . ِحَسانٌ {  بالتشديد ، "َخّيرات فيھن: " بعضھم قرأ ولھذا. كرام ألزواج خلقنا َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

ْرفِ  َقاِصَراتُ  فِيِھنَّ { :  قال وھناك ،}  اْلِخَيامِ  فِي َمْقُصوَراتٌ  ُحورٌ { :  قال ثم  قد التي أن شك وال ،}  الطَّ
 .مخدرات الجميع كان وإن ، قُصرت ممن أفضل بنفسھا طرفھا َقَصَرت

 أبي بن القاسم عن ، جابر عن ، سفيان عن ، وكيع حدثنا ، األودي هللا عبد بن عمرو حدثنا:  تمحا أبي ابن قال
ة  خيمة ولكل ، خيمة َخيرة ولكل ، َخيرة مسلم لكل إن:  قال هللا عبد عن ، مسروق عن ، عبيدة أبي عن ، بزَّ

 وال ، َطّماحات وال َمّراحات ال ، ذلك قبل تكن لم وھدية وكرامة تحفة يوم كل) 4( عليھا يدخل ، أبواب أربعة
 .مكنون بيض كأنھن ، عين حور ، ذفرات وال بخرات

 :  البخاري قال ،}  اْلِخَيامِ  فِي{ :  وقوله

 هللا عبد بن بكر أبي عن ، الجوني عمران أبو حدثنا ، الصمد عبد بن العزيز عبد حدثنا ، المثنى بن محمد حدثنا
 عرضھا ، مجوفة لؤلؤة من خيمة الجنة في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ أبيه عن ، قيس بن

 ".المؤمنون عليھم يطوف ، اآلخرين َيرون ما أھلٌ  منھا زاوية كل في ميال) 5( ستون

. به ، عمران أبي حديث من مسلم وأخرجه". ميال ثالثون: " وقال). 6( به ، عمران أبي حديث من أيضا ورواه
  ، مجوفة واحدة لؤلؤة من لخيمةً  الجنة في مؤمنلل إن: " ولفظه

__________ 

 .به العبدي ھارون أبي طريق من) 5/462( تھذيبه في كما دمشق تاريخ في عساكر وابن) 6/2787( اإلحياء تخريج في كما تفسيره في الثعلبي رواه) 1(

 .األئمة بعض كذبه جوين بن عمارة اسمه العبدي ھارون وأبو

 .ضعيف وھو كريمة أبي بن سليمان وفيه مطوال) 23/367( الكبير المعجم في رانيالطب رواه) 2(

 .السورة نفس من 38 -  35 اآليات تفسير عند) 3(

 ".عليھم: " م في) 4(

 ".سبعون: " أ في) 5(

 ).3243( ،) 4879( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).2" (بعضا بعضھم رىي فال ، المؤمن عليھم يطوف) 1( أھل فيھا للمؤمنميال  ستون طولھا

اق عبد حدثنا ، الربيع أبي بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  ُخلَْيد أخبرني ، قتادة عن ، معمر أخبرنا ، الرزَّ
 .در من بابا سبعون فيھا ، واحدة لؤلؤة الخيمة:  قال الدرداء أبي عن ، الَعَصري

 في عباس ابن عن ، المثنى بن محمد عن ، ھشام نع ، جرير حدثنا ، فاطمة أبي بن عيسى حدثنا أبي وحدثنا
 أربع ، لؤلؤة من واحدة خيمة الجنة وفي ، اللؤلؤ خيام) 3] (في: [ وقال ،}  اْلِخَيامِ  فِي َمْقُصوَراتٌ  ُحورٌ { :  قوله

 .الذھب من مصراع آالف أربعة عليھا ، فراسخ أربعة في فراسخ

مح أبا اجاَدرَّ  أن عمرو أخبرنا:  وھب بن هللا عبد وقال  النبي عن ، سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن ، حدثه السَّ
 ، زوجة وسبعون واثنتان ، خادم ألف ثمانون له الذي منزلة الجنة أھل أدنى: " قال ، وسلم عليه هللا صلى

 ".وصنعاء الجابية بين كما ، وياقوت وزبرجد لؤلؤ من قبة له وتنصب

 ).4( به ، رثالحا بن عمرو حديث من الترمذي ورواه
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:  بقوله األوائل وصف في زاد أنه إال ، سواء مثله تقدم) 5] (قد: [}  َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ { :  وقوله
ُھنَّ { ُكَما آالءِ  َفِبأَيِّ . َواْلَمْرَجانُ  اْلَياقُوتُ  َكأَنَّ َبانِ  َربِّ  .} ُتَكذِّ

ِكِئينَ { :  وقوله :  الرفرف:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال: }  ِحَسانٍ  َوَعْبَقِريٍّ  ُخْضرٍ  فٍ َرْفرَ  َعلَى ُمتَّ
 العالء وقال. المحابس ھي:  وغيرھما ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، مجاھد قال وكذا. المحابس

 .المتدلي المحابس كھيئة ، السرير على الرفرف) 6( بدر بن

ِكئِينَ مُ { :  الجحدري عاصم وقال  رواية في البصري الحسن قول وھو. الوسائد:  يعني}  ُخْضرٍ  َرْفَرفٍ  َعلَى تَّ
 .عنه

ِكِئينَ { :  قوله في جبير بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، شعبة عن ، الطيالسي داود أبو وقال  َرْفَرفٍ  َعلَى ُمتَّ
 .الجنة رياض:  الرفرف:  قال} ُخْضرٍ 

 سعيد وقال. الزرابي:  العبقري:  والسدي ، والضحاك ، وقتادة ، عباس ابن قال: }  ِحَسانٍ  َوَعْبَقِريٍّ { :  وقوله
 .جيادھا:  يعني ، الزرابي عتاق ھي:  جبير بن

 .الديباج:  العبقري:  مجاھد وقال

 .فاطلبوھا - لكم أبا ال - الجنة أھل بسط ھي:  فقال}  ِحَسانٍ  َوَعْبَقِريٍّ { :  قوله عن البصري الحسن وسئل

__________ 

 ".أھلون: " م في) 1(

 ).2838( برقم مسلم صحيح) 2(

 .م من زيادة) 3(

 دراج إسناده وفي ، ھنا كما وھب ابن تابعه بل رشدين به يتفرد ولم". رشدين حديث من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا: " وقال) 2562( برقم الترمذي سنن) 4(
 .مناكير الھيثم أبي عن يروي

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ".زيد: " م في) 6(

 وسئل. وأخضر وأصفر أحمر:  العبقري:  أسلم بن زيد وقال. المرافق أنھا:  رواية) 1] (البصري[ الحسن وعن
:  العبقري:  مجاھد بن يعقوب) 2( َحْزَرة أبو وقال. ذلك من أسفل البسط:  فقال ، العبقري عن زيد بن العالء
 وقال. ھي ما الرقة إلى ، المْخَملة الطنافس:  العبقري:  العالية أبو وقال. أحد يعرفه ال ، الجنة أھل ثياب من

 وقال. الوشي بھا يعمل أرض إلى منسوب ھو:  عبيدة أبو وقال. عبقري العرب عند ُمَوشى ثوب كل:  القتيبي
 هللا صلى النبي قول ومنه. عبقريا العرب عند يسمى ذلك وغير الرجال من) 3( يسر شيء كل:  أحمد بن الخليل
 ).4" (فريه يفري عبقريا أر فلم: " عمر في وسلم عليه

ِكِئينَ { :  ھناك قال قد فإنه ؛ الصفة ھذه من وأعلى أرفع األوليين الجنتين أھل مرافق فصفة تقدير كل وعلى  ُمتَّ
 البطائن به مدح بما اءً اكتف ،) 5( ظھائرھا عن وسكت فرشھم بطائن فنعت ،}  إِْسَتْبَرقٍ  ِمنْ  َبَطاِئُنَھا فُُرشٍ  َعلَى

}  اإلْحَسانُ  إاِل اإلْحَسانِ  َجَزاءُ  َھلْ { :  المتقدمة الصفات بعد قال أنه الخاتمة وتمام. واألحرى األولى بطريق
. اإليمان ثم ، اإلسالم عن سأل لما جبريل حديث في كما ، والنھايات المراتب أعلى وھو باإلحسان أھلھا فوصف
 يجعلنا أن الوھاب الكريم هللا ونسأل ،) 6( األخيريين ھاتين على األوليين الجنتين لتفضي في عديدة وجوه فھذه
 .األوليين أھل من

 ويشكر ، فيعبد يكرم وأن ، يعصى فال يجل أن أھل ھو:  أي}  َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ  َتَباَركَ { :  قال ثم
 .ينسى فال يذكر وأن ، يكفر فال
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 .والكبرياء العظمة ذي}  َواإلْكَرامِ  اْلَجاللِ  ِذي{ :  سعبا ابن وقال

 ، ھانئ بن) 7( عمير عن ، ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد حدثنا ، داود بن موسى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 .)8" (لكم يغفر هللا أِجّدوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، الدرداء أبي عن ، العذراء أبي عن

 غير) 9( القرآن وحامل ، السلطان وذي ، المسلم الشيبة ذي إكرام هللا إجالل من إن: " اآلخر الحديث وفي
 ).10" (عنه الجافي وال فيه الغالي

 حميد حدثنا ، حماد حدثنا ، إسماعيل بن مؤمل حدثنا ،) 11( الجيزي يوسف أبو حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 ".واإلكرام الجالل ذا بيا ألّظوا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن ، الطويل

 ).12( به ، سلمة بن حماد عن ، إسماعيل بن مؤمل عن ، غيالن بن محمود عن ، الترمذي رواه وكذا

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 ".حزيرة: " أ في) 2(

 ".نفيس: " أ ، م في) 3(

 .عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من) 2393( برقم مسلم حيحوص) 3682( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".ظھارتھا: " م في) 5(

 ".األخيرتين: " م في) 6(

 ".عمر: " أ في) 7(

 ".مجھول وھو العذراء أبو إسناده وفي) : "1/31( المجمع في الھيثمي وقال) 5/199( المسند) 8(

 ".الذكر: " م في) 9(

 .عنه هللا رضي األشعري موسى أبي حديث من) 8/163( الكبرى السنن في والبيھقي) 4843( برقم سننال في داود أبو رواه) 10(

 .يعلى أبي من والتصويب" الحربي: " النسخ وبقية األصل في) 11(

 ).3522( برقم الترمذي وسنن) 6/445( يعلى أبي مسند) 12(

 ".ثقة افظح وروح عبادة بن روح فيه المؤمل تابع وقد: " طاھر ابن وقال

 سلمة بن حماد عن عبادة بن روح طريق من) 3/396( للزيلعي الكشاف تخريج في كما تفسيره في مردويه ابن أخرجه

 عن ، حميد عن ، سلمة بن حماد عن ھذا يروى وإنما ، بمحفوظ وليس غريب وھو ، فيه المؤمل غلط:  قال ثم
 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، الحسن

 عن ، المقدسي حسان بن يحيى عن ، المبارك بن هللا عبد حدثنا ، إسحاق بن إبراھيم حدثنا:  مدأح اإلمام وقال
 ".واإلكرام الجالل بذي ألظوا: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عامر بن ربيعة

 ).1( به ، المبارك بن هللا عبد حديث من النسائي ورواه

 ).2( لزمه إذا:  نبفال فالن ألظ:  الجوھري وقال

 .اإللحاح ھو اإللظاظ:  ويقال. الزموا:  أي" واإلكرام الجالل ذا بيا ألظوا: " مسعود ابن وقول
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 والسنن مسلم صحيح وفي. واإللحاح واللزوم المداومة وھو -  أعلم وهللا - اآلخر من قريب وكالھما:  قلت
 - يقعد ال سلم إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن ، الحارث بن هللا عبد حديث من األربعة
 ).3" (واإلكرام الجالل ذا تباركت ، السالم ومنك السالم أنت اللھم: " يقول ما قدر إال - الصالة بعد:  يعني

 )4] (والمنة[ الحمد و ، الرحمن سورة تفسير آخر

__________ 

 ).11563( برقم الكبرى السنن في والنسائي) 4/177( المسند) 1(

 ).7/459( العرب لسان) 2(

 ).924( برقم ماجه ابن وسنن) 3/69( النسائي وسنن) 298( برقم الترمذي وسنن) 1512( برقم داود أبي وسنن) 592( برقم مسلم صحيح) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(
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 الواقعة سورة تفسير

 .مكية وھي

 ، ھود شيَّبتني: " قال ؟ شبتَ  قد ، هللا رسول يا:  بكر أبو قال:  قال عباس ابن عن ، ِعْكِرَمة عن إسحاق أبو قال
 ".كورت الشمس وإذا ، يتساءلون وَعمَّ  ، والمرسالت ، والواقعة

 )1( غريب حسن:  وقال الترمذي رواه

 حدثنا:  المصري طارق بن الربيع بن عمرو إلى بسنده مسعود بن هللا عبد ترجمة في عساكر ابن الحافظ وقال
رِّ   فعاده ، فيه توفي الذي مرضه هللا عبد مرض:  قال ظبية أبي عن ، شجاع أبي عن ، الشيباني يحيى بن يالسُّ
 ؟ بطبيب لك آمر أال قال. ربي رحمة:  قال ؟ تشتھي فما:  قال. ذنوبي:  قال ؟ تشتكي ما:  فقال عفان بن عثمان
:  قال ؟ بعدك من لبناتك يكون:  قال. فيه لي حاجة ال:  قال ؟ بعطاء لك آمر أال:  قال. أمرضني الطبيب:  قال

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني ، الواقعة سورة ليلة كل يقرأن بناتي أمرت إني ؟ الفقر بناتي على أتخشى
 ).2". (أبدا فاقة تصبه لم ، ليلة كل الواقعة سورة قرأ من: " يقول وسلم

ي عن وھب بن هللا عبد رواه كما ،" عشجا" عن:  والصواب قال كذا:  عساكر ابن قال ثم رِّ  هللا عبد وقال. السُّ
ي أخبرني:  وھب بن رِّ ثه شجاعا أن يحيى بن السُّ  سمعت:  قال ، مسعود بن هللا عبد عن ، َظْبَية أبي عن ، َحدَّ

 ال ظبية أبو فكان". أبدا فاقة تصبه لم ليلة كل الواقعة سورة قرأ من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).3( يدعھا

ي عن ، ُمِنيب بن محمد عن ، إبراھيم بن إسحاق عن ، يعلى أبو رواه وكذا رِّ  عن ، شجاع عن ، يحيى بن السُّ
 عن ، العدني ُمِنيب بن محمد عن ، إسرائيل أبي بن إسحاق عن رواه ثم. به ، مسعود ابن عن ، َظْبَية أبي

ي رِّ  سورة قرأ من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ مسعود ابن عن ، ظبية أبي عن ، يحيى بن السُّ
 كل يقرأنھا أن بناتي أمرت وقد:  قال). 4" (شجاعا" سنده في يذكر لم". أبدا فاقة تصبه لم ، ليلة كل في الواقعة
 .ليلة

 ، شجاع عن ، يحيى بن السري عن ، اليمان بن وعثمان نصير بن حجاج حديث من أيضا عساكر ابن رواه وقد
  ، يعوده عفان بن عثمان فأتاه ، هللا عبد مرض:  قال فاطمة أبي عن

__________ 

 ).3297( برقم الترمذي سنن) 1(

 الربيع بن عمرو أبيه عن ، الربيع بن عمرو بن حبشي طريق من) 5/269( التمھيد في البر عبد ابن ورواه" المخطوطات معھد مصورة) "294 ق( دمشق تاريخ) 2(
 .به المصري

 .به وھب بن هللا عبد عن خالد طريق من) 1/112( المتناھية العلل في الجوزي ابن ورواه) 3(

 ).674( برقم والليلة اليوم عمل في السني بن بكر أبو يعلى أبي عن ورواه) 4(

تِ  اإِذَ ) 3( َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ ) 2( َكاِذَبةٌ  لَِوْقَعِتَھا لَْيسَ ) 1( اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  إَِذا ا اأْلَْرضُ  ُرجَّ ا اْلِجَبالُ  َوُبسَّتِ ) 4( َرّجً  َبّسً
 اْلَمْشأََمةِ  َوأَْصَحابُ ) 8( اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةِ  َفأَْصَحابُ ) 7( َثاَلَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ ) 6( ُمْنَبّثًا َھَباءً  َفَكاَنتْ ) 5(
ا) 9( اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  َما اِبقُونَ  ِبقُونَ َوالسَّ ُبونَ  أُولَِئكَ ) 10( السَّ ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي) 11( اْلُمَقرَّ  ) 12( النَّ

 ).1( طالب أبي بن لعلي مولى ھذا فاطمة أبو كان:  اليمان بن عثمان قال. بطولهالحديث  فذكر

 بن ِسَماك عن ، سرائيلإ حدثنا ، آدم بن ويحيى ، إسرائيل حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد) 2] (اإلمام[ وقال
 صالتكم من كنحو الصلوات يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  يقول َسُمَرة بن جابر سمع أنه ؛ حرب
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 ونحوھا" الواقعة" الفجر في يقرأ وكان ، صالتكم من أخف صالته كانت. يخفف كان ولكنه ، اليوم تصلون التي
 ).3( السور من

 الرحيم الرحمن هللا بسم

تِ  إَِذا) 3( َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ ) 2( َكاِذَبةٌ  لَِوْقَعِتَھا لَْيسَ ) 1( اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  إَِذا { ا األْرضُ  ُرجَّ  اْلِجَبالُ  َوُبسَّتِ ) 4( َرّجً
ا  َوأَْصَحابُ ) 8( اْلَمْيَمَنةِ  ْصَحابُ أَ  َما اْلَمْيَمَنةِ  َفأَْصَحابُ ) 7( َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ ) 6( ُمْنَبّثًا َھَباءً  َفَكاَنتْ ) 5( َبّسً

اِبقُونَ ) 9( اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  َما اْلَمْشأََمةِ  اِبقُونَ  َوالسَّ ُبونَ  أُولَِئكَ ) 10( السَّ ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي) 11( اْلُمَقرَّ  .}) 12( النَّ

}  اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  َفَيْوَمِئذٍ { :  قال كما ، ووجودھا كونھا لتحقق بذلك سميت ، القيامة يوم أسماء من:  الواقعة
 ]15:  الحاقة[

 كما ، يدفعھا دافع وال ، يصرفھا صارف كونھا هللا أراد إذا لوقوعھا ليس:  أي}  َكاِذَبةٌ  لَِوْقَعِتَھا لَْيسَ { :  وقوله
 ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسأَلَ { :  وقال ،] 47:  الشورى[}  هللاَِّ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  ال َيْومٌ  َيأِْتيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  لَِربُِّكمْ  اْسَتِجيُبوا{ :  قال

 اْلُمْلكُ  َولَهُ  اْلَحقُّ  َقْولُهُ  َفَيُكونُ  ُكنْ  َيقُولُ  َوَيْومَ { :  تعالى وقال ،] 2 ، 1:  المعارج[}  َدافِعٌ  لَهُ  لَْيسَ  لِْلَكافِرينَ . َواقِعٍ 
ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ  َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ  الصُّ  ].73:  األنعام[}  اْلَخِبيرُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ  َوالشَّ

 وال ارتداد وال مثنوية فيھا ليس:  قتادة وقال. تكون أن بد ال:  - كعب بن محمد قال كما - }  َكاِذَبة{  ومعنى
 .رجعة

__________ 

 اإليمان شعب في البيھقي أخرجه:  فاطمة أبي عن:  فقال يحيى بن السري نع المنھال بن حجاج رواه وكذا" المخطوطات معھد مصورة) "294 ق( دمشق تاريخ) 1(
. أبيه عن نقال علله في حاتم أبي وابن الدارقطني ذكره كما االنقطاع:  األولى:  ضعفه بعدھا تالجح علل بأربع الحديث ھذا هللا رحمه الزيلعي أعمل وقد) 2498( برقم
 بالطاء طيبة أبو:  يقول من فمنھم االضطراب:  الرابعة. الجوزي ابن ذكره كما وشجاع يحيى بن السري:  رواته ضعف:  الثالثة. أحمد اإلمام قاله متنه نكارة:  الثانية
 اإلمام:  ضعفه على اجتمع وقد شجاع أبو:  يقول من ومنھم شجاع:  يقول من ومنھم فاطمة أبو:  يقول من ومنھم. المعجمة بالظاء ظبية أبو:  يقول من ومنھم المھملة
 .أعلم وهللا وتصريحا تلويحا الجوزي وابن والبيھقي قطني والدار وابنه حاتم وأبو أحمد

 .م من زيادة) 2(

 ).5/104( المسند) 3(

 .والعافية كالعاقبة مصدر:  والكاذبة:  جرير ابن قال

. أعّزاء الدنيا في كانوا وإن ، الجحيم إلى سافلين أسفل إلى أقواما) 1( تحفض:  أي}  َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ { :  وقوله
 ، وقتادة الحسن قال وھكذا. وضعاء الدنيا في كانوا وإن ، المقيم النعيم إلى ، علّيين أعلى إلى آخرين وترفع

 .وغيرھما

 الرحمن عبد بن حميد حدثنا ، المعنى مصعب بن الرحمن عبد بن يزيد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وترفع أناًسا تخفض}  َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ { :  عباس ابن عن ، ِعْكِرَمة عن ، ِسَماك عن ، هأبي عن ، الرؤاسي
 .آخرين

] : )3( قال[}  َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ { :  الخطاب بن عمر خالة ابن ، سراقة بن عثمان عن ، العتكي) 2( هللا عبيد وقال
 .الجنة إلى هللا أولياء ورفعت ، النار إلى هللا أعداء خفضت الساعة

 .مخفوضين الدنيا في كانوا رجاال وترفع ، مرتفعين الدنيا في كانوا رجاال تخفض:  كعب بن محمد وقال

دِّيّ  وقال  .المتواضعين ورفعت ، المتكبرين خفضت:  السُّ

 معتفأس خفضت:  عكرمة وقال. والبعيد القريب أسمعت}  َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ { :  عباس ابن عن ، الَعْوفِيّ  وقال
 .وقتادة ، الضحاك قال وكذا. األقصى فأسمعت ورفعت ، األدنى
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تِ  إَِذا{ :  وقوله ا األْرضُ  ُرجَّ  ابن قال ولھذا. وعرضھا بطولھا واضطربت فاھتزت تحريكا حركت:  أي}  َرّجً
تِ  إَِذا{ :  قوله في واحد وغير ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ا األْرضُ  ُرجَّ  ).4] (شديدا[ زلزاال زلزلت:  أي}  َرّجً

 .فيه بما الغربال كرج فيھا بما ترج:  أنس بن الربيع وقال

َھا َيا{ :  تعالى وقال ،] 1:  الزلزلة[}  ِزْلَزالََھا األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا{ :  تعالى كقوله وھذه قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمْ  اتَّ  إِنَّ  َربَّ
اَعةِ  َزْلَزلَةَ   ].1:  الحج[}  َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ

ا اْلِجَبالُ  َوُبسَّتِ { :  وقوله  .وغيرھم ، وقتادة ، وِعْكِرَمة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله). 5( َفّتًا فُتَِّتتْ :  أي}  َبّسً

 ].14:  المزمل[}  َمِھيال َكِثيًبا{ :  تعالى) 6] (هللا[ قال كما الجبال صارت:  زيد ابن وقال

 } ُمْنَبّثًا َھَباءً { :  عنه هللا رضي ، علي عن ، الحارث عن ، إسحاق أبو قال ، } ُمْنَبّثًا َھَباءً  َفَكاَنتْ { :  وقوله
 .شيء منه يبقى فال ، يذھب ثم يسطع الغبار كرَھج

__________ 

 ".تخفض: " م في) 1(

 ".هللا عبد: " أ في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .م من زيادة) 4(

 ".تفتيتا: " م في) 5(

 .أ من زيادة) 6(

) 1( اضطرمت إذا ، النار من يطير الذي الھباء: }  ُمْنَبّثًا َھَباءً  َفَكاَنتْ { :  قوله في عباس ابن عن فِيّ الَعوْ  وقال
 .شيئا يكن لم وقع فإذا ، الشرر منه يطير

) 2( تذروه الذي الشجر كيبيس}  ُمْنَبّثًا َھَباءً { :  قتادة وقال. وبثته الريح ذرته الذي:  المنبث:  عكرمة وقال
 .ياحالر

 -  قلعھا أي - ونسفھا وتسييرھا وذھابھا ، القيامة يوم أماكنھا عن الجبال زوال على الدالة كأخواتھا اآلية وھذه
 .المنفوش كالعھن وصيرورتھا

 وھم ، العرش يمين عن قوم:  أصناف ثالثة إلى القيامة يوم الناس ينقسم:  أي}  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  وقوله
دِّيّ  قال. اليمين ذات بھم ويؤخذ ، بأيمانھم كتبھم ويؤتون ، األيمن آدم شق من خرجوا الذين  جمھور وھم:  السُّ
 ، بشمائلھم كتبھم ويؤتون ، األيسر آدم شق من خرجوا الذين وھم ، العرش يسار عن وآخرون. الجنة أھل

 أخص وھم يديه بين سابقون وطائفة - مصنيعھ من با عياًذا - النار أھل عامة وھم ، الشمال ذات بھم ويؤخذ
 أقل وھم ، والشھداء والصديقون واألنبياء الرسل فيھم ، سادتھم ھم الذين اليمين أصحاب من وأقرب وأحظى
 َحابُ أَصْ  َما اْلَمْشأََمةِ  َوأَْصَحابُ . اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةِ  َفأَْصَحابُ { :  قال ولھذا ؛ اليمين أصحاب من عددا

اِبقُونَ . اْلَمْشأََمةِ  اِبقُونَ  َوالسَّ  وھكذا ، احتضارھم وقت السورة آخر في الثالثة األنواع ھذه إلى قسمھم وھكذا}  السَّ
 َوِمْنُھمْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُھمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ { :  تعالى قوله في ذكرھم
 .بيانه تقدم كما لنفسه الظالم في القولين أحد على وذلك ،] 32:  فاطر[ اآلية}  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  ِباْلَخْيَراتِ  َساِبقٌ 

:  قال}  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  قوله في عباس ابن عن ، مجاھد عن ، الجعفي جابر عن ، الثوري سفيان قال
 ُمْقَتِصدٌ  َوِمْنُھمْ  لَِنْفِسهِ  َظالِمٌ  َفِمْنُھمْ  ِعَباِدَنا ِمنْ  اْصَطَفْيَنا الَِّذينَ  اْلِكَتابَ  أَْوَرْثَنا ُثمَّ { :  المالئكة سورة في التي ھي

 .} بِاْلَخْيَراتِ  َساِبقٌ  َوِمْنُھمْ 
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 .المالئكة سورة وفي السورة آخر في المذكورون ھم الثالثة األزواج ھذه:  عباس ابن عن ُجَرْيج ابن وقال

 .ثالثة أصنافا:  قال}  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  قوله عن عباس ابن سألت:  الرقاشي يزيد وقال

 أفواجا:  ِمْھران بن ميمون وقال. ثالثة فرقا:  يعني) : 4] (قال[}  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  مجاھد) 3( وقال
}  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  الخطاب بن عمر خالة ابن سراقة بن عثمان عن ، العتكي) 5( هللا ُعَبيد وقال. ثالثة
 .النار في وواحد ، الجنة في اثنان

__________ 

 ".اضطربت: " م في) 1(

 ".تذراه: " م في) 2(

 ".عن: " أ في) 3(

 .م من زيادة) 4(

 ".هللا عبد: " أ في) 5(

 النعمان عن ، ِسَماك عن ، ثور أبي بن الوليد حدثنا ، الصباح بن محمد حدثنا ، أبي ناحدث:  حاتم أبي ابن وقال
َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال بشير بن  كل ، الضرباء:  قال] 7:  التكوير[}  ُزوِّ

 أَْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةِ  َفأَْصَحابُ . َثالَثةً  أَْزَواًجا ُتمْ َوُكنْ { :  يقول هللا بأن وذلك ، عمله يعملون كانوا قوم من رجل
اِبقُونَ . اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  َما اْلَمْشأََمةِ  َوأَْصَحابُ . اْلَمْيَمَنةِ  اِبقُونَ  َوالسَّ  ).1( الضرباء ھم:  قال}  السَّ

 أن ؛ جبل بن معاذ عن ، الحسن حدثنا ، غنويال البراء حدثنا ، المثنى هللا عبد بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
) 4(}  الشَِّمالِ  َوأَْصَحابُ {  ،) 3(}  اْلَيِمينِ  َوأَْصَحابُ { :  اآلية ھذه) 2( تال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).7" (أبالي وال) 6( للنار وھذه ، أبالي وال) 5( للجنة ھذه: " فقال قبضتين بيده فقبض

 عن ، محمد بن القاسم عن ، عمران أبي بن خالد حدثنا ، لَِھيَعة ابن حدثنا ، حسن ناحدث:  أيضا أحمد وقال
 هللا:  قالوا" ؟ القيامة يوم ظل إلى السابقون من أتدرون: " قال أنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، عائشة
 ).8" (ألنفسھم كحكمھم للناس كمواوح ، بذلوه سئلوه وإذا ، قبلوه الحق أعطوا إذا الذين: " قال. أعلم ورسوله

اِبقُونَ { :  مجاھد بن يعقوب َحْرَزةَ  وأبو كعب بن محمد وقال اِبقُونَ  َوالسَّ  وقال. السالم عليھم ، األنبياء ھم: }  السَّ
دِّيّ  اِبقُونَ { :  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال. عليين أھل ھم:  السُّ اِبقُونَ  َوالسَّ :  قال ، } السَّ
 محمد إلى سبق ، طالب أبي بن وعلي ، عيسى إلى سبق ،" يس" آل ومؤمن ، موسى إلى سبق ، نون بن يوشع
 إسماعيل بن هللا عبد عن ، الفالس ھارون بن محمد عن ، حاتم أبي ابن رواه. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 .به َنِجيح أبي ابن عن ، ُعَيْيَنة بن انسفي عن ، المدائني الضحاك بن ُشَعْيب عن ، البزاز المدائني

ة عن ، خارجة عن ، ِمْھَران حدثنا ، حماد أبي بن) 9( محمد وذكر:  حاتم أبي ابن وقال :  ِسيرين ابن عن ، قُرَّ
اِبقُونَ {  اِبقُونَ  َوالسَّ  .للقبلتين صلوا الذين}  السَّ

 .به ، خارجة حديث من) 10( جرير ابن ورواه

اِبقُونَ { :  وقتادة الحسن وقال اِبقُونَ  َوالسَّ  .أمة كل من:  أي}  السَّ

اِبقُونَ { :  اآلية ھذه قرأ أنه سودة أبي بن عثمان عن ، األوزاعي وقال اِبقُونَ  َوالسَّ ُبونَ  أُولَِئكَ . السَّ :  قال ثم}  اْلُمَقرَّ
  .هللا سبيل في خروًجا وأولھم ، المسجد إلى رواًحا أولھم
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__________ 

 .التكوير سورة من 7:  اآلية عند الحديث تخريج سيأتي) 1(

 ".قرأ: " أ في) 2(

 ".اليمين أصحاب ما اليمين وأصحاب: " أ ، م في) 3(

 ".الشمال أصحاب ما الشمال وأصحاب: " أ ، م في) 4(

 ".الجنة في ھذه: " أ ، م في) 5(

 ".النار في وھذه: " أ ، م في) 6(

 .معاذ نم يسمع لم والحسن) 5/239( المسند) 7(

 ).6/67( المسند) 8(

 ".محمد عن وذكر: " أ في) 9(

 ".جرير وابن حاتم أبي ابن ورواه: " أ في) 10(

لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ  ِكِئينَ ) 15( َمْوُضوَنةٍ  ُسُررٍ  َعلَى) 14( اآْلَِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ ) 13( اأْلَوَّ  ) 16( ُمَتَقاِبلِينَ  َعلَْيَھا ُمتَّ

:  تعالى قال كما ، أمروا كما الخيرات فعل إلى المبادرون ھم بالسابقين المراد فإن ، حيحةص كلھا األقوال وھذه
َمَواتُ  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ  إِلَى َوَساِرُعوا{   إِلَى َساِبقُوا{ :  وقال ،] 133:  عمران آل[}  َواألْرضُ  السَّ

َماءِ  َكَعْرِض  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ   إلى وسبق الدنيا ھذه إلى سابق فمن ،] 22:  الحديد[}  َواألْرِض  السَّ
 قال ولھذا ؛ تدان تدين وكما ، العمل جنس من الجزاء فإن ، الكرامة إلى السابقين من اآلخرة في كان ، الخير
ُبونَ  أُولَِئكَ { :  تعالى ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي. اْلُمَقرَّ  .} النَّ

 عن ، ُمصَعب بن خارجة حدثنا ، الرازي) 1( القزاز زكريا بن يحيى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 الدنيا آدم لبني جعلت ، رب يا:  المالئكة قالت:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، يسار بن عطاء عن ، أسلم بن زيد
 خلقت من أجعل ال:  فقال ، ثالثا فراجعوا. أفعل ال : فقال. اآلخرة لنا فاجعل ، ويتزوجون ويشربون يأكلون فھم
اِبقُونَ { :  هللا عبد قرأ ثم. فكان ، كن:  له قلت كمن بيدي اِبقُونَ  َوالسَّ ُبونَ  أُولَِئكَ . السَّ ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي. اْلُمَقرَّ  .} النَّ

 عز هللا فقال:  ولفظه ،" لجھميةا على الرد: " كتابه في الدارمي سعيد بن) 2( عثمان اإلمام األثر ھذا روى وقد
 ).3" (فكان كن:  له قلت كمن ، بيدي خلقت من ذرية صالح أجعل لن: " وجل

لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ {  ِكِئينَ ) 15( َمْوُضوَنةٍ  ُسُررٍ  َعلَى) 14( اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ ) 13( األوَّ  .}) 16( ُمَتَقابِلِينَ  َعلَْيَھا ُمتَّ

__________ 

 ".الفزاري: " أ في) 1(

 ".عمر: " أ في) 2(

 ابن رواه الخطاب بن عمر بن هللا عبد حديث من شاھد وله" أصح وھو: " وقال للمؤلف) 1/55( والنھاية البداية في كما فرفعه الدارمي سعيد بن عثمان رواه وقد) 3(
 ".يصح ال حديث ھذا: " وقال) 1/48( المتناھية العلل في الجوزي

ُعونَ  اَل ) 18( َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ  َوأََباِريقَ  ِبأَْكَوابٍ ) 17( ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َيُطوفُ   ُيْنِزفُونَ  َواَل  َعْنَھا ُيَصدَّ
ا َوَفاِكَھةٍ ) 19( ا َطْيرٍ  َولَْحمِ ) 20( َيَتَخيَُّرونَ  ِممَّ  ْكُنونِ اْلمَ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ ) 22( ِعينٌ  َوُحورٌ ) 21( َيْشَتُھونَ  ِممَّ
 ) 26( َساَلًما َساَلًما قِياًل  إاِلَّ ) 25( َتأِْثيًما َواَل  لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  اَل ) 24( َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً ) 23(
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عُ  ال) 18( َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ  َوأََباِريقَ  ِبأَْكَوابٍ ) 17( ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َيُطوفُ {   ُينزفُونَ  َوال َعْنَھا ونَ ُيَصدَّ
ا َوَفاِكَھةٍ ) 19( ا َطْيرٍ  َولَْحمِ ) 20( َيَتَخيَُّرونَ  ِممَّ  اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ ) 22( ِعينٌ  َوُحورٌ ) 21( َيْشَتُھونَ  ِممَّ
 .}) 26( َسالًما َسالًما قِيال إاِل) 25( اَتأِْثيمً  َوال لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال) 24( َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً ) 23(

لِينَ  ِمنَ {  جماعة:  أي}  ُثلَّةٌ {  أنھم السابقين ھؤالء عن مخبًرا تعالى يقول  اختلفوا وقد. } اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ . األوَّ
لِينَ { :  بقوله المراد في . األمة ھذه:  واآلخرين ، ضيةالما األمم:  باألولين المراد:  فقيل. } اآلِخِرينَ {  و ،}  األوَّ
 بقوله واستأنس ، جرير ابن اختيار وھو. حاتم أبي ابن عنھما رواھا ، البصري والحسن ، مجاھد عن رواية ھذا

 .أحد إلى عزاه وال غيره يحك ولم). 1" (القيامة يوم السابقون اآلخرون نحن: " وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 885( برقم صحيحه في ومسلم) 896( برقم صحيحه في البخاري أخرجه والحديث الطبري تفسير في الحديث أجد لم) 1(

 بن عيسى بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي بن محمد أبو اإلمام رواه ما ، القول لھذا به يستأنس ومما
 ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  نزلت لما:  قال ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، الرحمن عبد بن محمد عن ، شريك حدثنا ، الطباع
لِينَ  لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  فنزلت ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب على ذلك شق}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ . األوَّ . األوَّ

 ، الجنة أھل ثلث ، الجنة أھل بعر تكونوا أن ألرجو إني:  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  وُثلَّةٌ 
 ".الثاني النصف وتقاسمونھم -  الجنة أھل شطر:  أو - الجنة أھل نصف أنتم بل

 ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، المالء بياع ، محمد عن ، شريك عن ، عامر بن أسود عن ، أحمد اإلمام ورواه
 حدثنا:  عمار بن ھشام طريق من عساكر ناب الحافظ ورواه ، ھذا نحو جابر حديث من روي وقد). 1( فذكره
:  نزلت لما:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، هللا عبد بن جابر عن ، رويم بن عروة عن ، صالح بن ربه عبد

لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ {  فيھا ذكر ،}  اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  َفَيْوَمِئذٍ {  من ثلة ، هللا رسول يا:  عمر قال ،}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ . األوَّ
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  نزل ثم ، سنة السورة آخر فأمسك:  قال ؟ منا وقليل األولين  فقال ،}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوُثلَّةٌ . األوَّ
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  هللا أنزل قد ما فاسمع تعال ، عمر يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  ،}ِخِرينَ اآل ِمنَ  َوُثلَّةٌ . األوَّ

 ال أن شھد ممن ، اإلبل رعاة من بالسودان نستعين حتى ثلتنا نستكمل ولن ، ثلة وأمتي ، ثلة إليَّ  آدم من وإن أال
 ".له شريك ال وحده هللا إال إله

 كثيرة طرق وردت وقد. نظر إسناده في ولكن ، ومتنا إسنادا ،) 2" (رويم بن عروة" ترجمة في أورده ھكذا
 في مفرد وھو ،) 3( بتمامه الحديث" الجنة أھل ربع تكونوا أن ألرجو إني: " وسلم عليه هللا لىص بقوله متعددة

 ھذه ألن ؛ ضعيف قول ھو بل ، نظر فيه ، ھاھنا جرير ابن اختاره الذي وھذا. والمنة الحمد و" الجنة صفة"
 مجموع يقابل أن إال اللھم ، منھا أكثر غيرھا في المقربون يكون أن فيبعد ، القرآن بنص األمم خير ھي األمة
 ، المقام ھذا في الثاني فالقول. أعلم وهللا ، األمم سائر من أكثر ھؤالء من المقربين أن والظاھر. األمة بھذه األمم
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  بقوله المراد يكون أن وھو ، الراجح ھو }  ِرينَ اآلخِ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ {  ، األمة ھذه صدر من:  أي}  األوَّ
 .األمة ھذه من:  أي

 ، المزني) 4( بكر بن هللا عبد حدثنا ، عفان حدثنا ، الصباح بن محمد بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
اِبقُونَ { :  اآلية ھذه على أتى:  الحسن سمعت اِبقُونَ  َوالسَّ ُبونَ  أُولَِئكَ . السَّ  مضوا، فقد ، السابقون أما:  فقال}  اْلُمَقرَّ
 .اليمين أھل من اجعلنا اللھم نولك

يّ  حدثنا ، الوليد أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  قال ثم رِّ اِبقُونَ { :  الحسن قرأ:  قال يحيى بن السُّ اِبقُونَ  َوالسَّ  أُوَلئِكَ . السَّ
ُبونَ  ِعيمِ  َجنَّاتِ  فِي. اْلُمَقرَّ لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ . النَّ  .األمة ھذه من مضى ممن ثلة}  األوَّ

__________ 

 ).2/391( المسند) 1(

 ".المخطوطات معھد مصورة) "279ق/11( عساكر البن دمشق تاريخ) 2(
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 ).1/420( المسند في أحمد أخرجه ، مسعود بن هللا عبد وحديث) 3168( برقم السنن في الترمذي أخرجه ، حصين بن عمران حديث منھا) 3(

 ".بكر أبي: " م وفي" بكير: " أ في) 4(

 ھذه في قال أنه ، سيرين بن محمد عن ، ھالل أبو حدثنا ، الَمْنَقري المغيرة بن العزيز عبد حدثنا ، أبي وحدثنا
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  اآلية . األمة ھذه من كلھم يكونوا أن ، يرجون أو ، يقولون كانوا:  قال}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ . األوَّ
 أن فيحتمل ، آخرھا من خير أمة كل أول أن شك وال. األمة ھذه من الجميع أن سيرين وابن الحسن قول فھذا
 هللا رسول أن ، وجه غير من ، وغيرھا الصحاح في ثبت ولھذا ؛ بحسبھا أمة كل األمم جميع) 1( األمر يعم

 .بتمامه الحديث) 2" (يلونھم الذين ثم ، يلونھم الذين ثم ، قرني القرون خير: " قال وسلم عليه هللا صلى

 بن عمار عن ، الحسن عن ، عمر أبو زياد حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث فأما
 ،) 3" (آخره أم خير أوله يدرى ال ، المطر مثل أمتي مثل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ياسر
 من إلى إبالغه في األمة أول إلى محتاج ھو كما الدين أن على محمول ، إسناده بصحة الحكم بعد ، الحديث فھذا
 والفضل ، وإظھارھا وروايتھا السنة على الناس وتثبيت ، أواخرھا في به القائمين إلى محتاج ھو كذلك ، بعدھم
 ، األول على الكبرى العمدة ولكن ، الثاني المطر وإلى األول المطر إلى) 4( يحتاج الذي الزرع وكذلك. للمتقدم
 ال: " السالم عليه ، قال ولھذا ؛ فيھا أساسه تعلق وال ، األرض في نبت ما لواله فإنه ، آكد إليه رعالز واحتياج
: لفظ وفي". الساعة قيام إلى ، خالفھم من وال ، خذلھم من يضرھم ال ، الحق على ظاھرين أمتي من طائفة تزال

 غيرھا من أكثر فيھا والمقربون ، األمم رسائ من أشرف األمة ھذه أن والغرض". كذلك وھم هللا أمر يأتي حتى"
 في أن أخبر أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن بالتواتر ثبت ولھذا. نبيھا وعظم دينھا لشرف ؛ منزلة وأعلى
 كل مع) 5( آخر وفي". ألفا سبعون ألف كل مع: " لفظ وفي. حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعين األمة ھذه
 ".ألفا سبعون واحد

 إسماعيل ابن ھو - محمد حدثنا ، الطبراني) 7( مرثد بن) 6( ھشام حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ قال وقد
:  قال ، مالك أبي عن - عبيد ابن ھو - شريح عن - ُزْرَعة ابن يعني -  َضْمَضم حدثني ، أبي حدثني - عياش بن
 زمرة األسود الليل مثل القيامة يوم منكم ليبعثن ، بيده نفسي والذي أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ، األنبياء مع جاء مما أكثر وسلم عليه هللا صلى محمد مع جاء لما المالئكة تقول ، األرض يحيطون جميعھا
 ).8" (السالم عليھم

لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  قوله عند[ ھاھنا يذكر أن وحسن  أبو الحافظ رواه الذي الحديث) 9] ( } اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوَقلِيلٌ . األوَّ
 جعفر حدثنا ، مطر بن عمرو أبو أخبرنا ، قتادة بن نصر أبو أخبرنا:  قال حيث" النبوة دالئل" في البيھقي بكر

  -  الفريابي المستفاض بن محمد بن) 10] (ھو[ -

__________ 

 ".األمة: " م في) 1(

 .عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد ثحدي من) 3651( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 ).4/319( المسند) 3(

 ".محتاج ھو: " م في) 4(

 ".آخره: " أ في) 5(

 ".ھاشم: " أ في) 6(

 .الكبير المعجم من والتصويب" يزيد: " النسخ وبقية ھـ في) 7(

 .يهأب من يسمع لم ضعيف وھو عياش بن إسماعيل بن محمد إسناده وفي) 3/297( الكبير المعجم) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 .أ من زيادة) 10(
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ح بن) 1( هللا عبيد بن الملكعبد  بن الوليد وھب أبو حدثني اني ُمَسرِّ  القرشي عطاء بن سليمان حدثنا ، الحرَّ
 رضي ، الجھني َزْمل ابن عن ، ِرْبِعي بن َمْشَجعة أبي عمه عن ، الجھني هللا عبد بن) 2( مسلمة عن ، الحراني

 هللا سبحان: " رجله ثان وھو ، قال الصبح صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  لقا ، عنه هللا
 في ذنوبه كانت لمن خير ال ، بسبعمائة سبعين: " يقول ثم ، مرة سبعين" توابا كان هللا إن ، هللا أستغفر. وبحمده

:  يقول ثم ، الرؤيا يعجبه وكان ، ھهبوج الناس يستقبل ثم ، مرتين ذلك يقول ثم". سبعمائة من أكثر واحد يوم
 ، لنا وخير ، توقاه وشر ، تلقاه خير: " فقال. هللا رسول يا أنا:  فقلت:  زمل ابن قال" ؟ شيئا منكم أحد رأى ھل"

 رحب طريق على الناس جميع رأيت:  فقلت". رؤياك اقصص. العالمين رب  والحمد ، أعدائنا على وشر
 عيني تر لم مرج على الطريق ذلك أشفى إذ ، كذلك ھم فبينما ، منطلقين الجادة على والناس ، حب ال سھل
 المرج على أشفوا حين األولى) 3( بالرعلة وكأني:  قال الكأل أنواع من فيه ، ماؤه يقطر رفيفا يرف مثله،
 جاءت ثم. منطلقين ھمإلي أنظر فكأني:  قال. شماال وال يمينا يظلموه فلم ، الطريق في رواحلھم أكبوا ثم ، كّبروا
 فمنھم ، الطريق في رواحلھم أكبوا ثم ، كّبروا المرج على أشفوا فلما ، أضعافا منھم أكثر وھم الثانية الرعلة
 كبروا المرج على أشفوا فلما ، الناس عظم قدم ثم:  قال. ذلك على ومضوا. الضغث اآلخذ ومنھم ، المرتع
 آتي حتى الطريق لزمت ، ذلك رأيت فلما وشماال يمينا يميلون ليھمإ أنظر كأني). المنزل خير ھذا: ( وقالوا
 يمينك عن وإذا ، درجة أعالھا في وأنت درجات سبع فيه منبر على هللا رسول يا بك أنا فإذا ، المرج أقصى
 خيالن كثير) 4( باذ ربعة رجل يسارك عن وإذا طوال الرجال فيفرع يسمو تكلم ھو إذا ، أقنى شثل آدم رجل
 خلقا بك الناس أشبه شيخ رجل ذلك أمام وإذا. له إكراما أصغيتم تكلم ھو إذا ، بالماء شعره حمم كأنما ، وجهال

:  قال. تبعثھا كأنك هللا رسول يا أنت وإذا ، شارف عجفاء ناقة ذلك أمام وإذا ، تريدونه تؤمونه كلكم ، ووجھا
 ما أّما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال ، عنه سري ثم ساعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لون فامتقع
 الذي المرج وأما. عليه وأنتم الھدى من عليه) 5( حملتم ما فذاك ، حب الال الرحب السھل الطريق من رأيت
 جاءت ثم. تردنا ولم نردھا ولم ، منا تتعلق ولم ، بشيء منھا نتعلق لم وأصحابي أنا مضيت) 6( فالدنيا ، رأيت

 على) 8( ونجوا ، الضغث اآلخذ ومنھم ، المرتع فمنھم ، أضعافا منا أكثر وھم بعدنا من الثانية رعلةال) 7(
 على فمضيت ، أنت وأما. راجعون إليه وإنا  فإنا وشماال يمينا المرج في فمالوا ، الناس عظم جاء ثم. ذلك

 ، درجة أعالھا في وأنا درجات سبع فيه رأيت الذي المنبر وأما. تلقاني حتى عليھا تزال فلن ، صالحة طريقة
 عليه ، موسى فذلك ، الشثل اآلدم يميني على رأيت الذي الرجل وأما. ألفا آخرھا في أنا ، سنة آالف سبعة فالدنيا
 ، الوجه خيالن الكثير الربعة الباز يساري عن رأيت والذي. إياه هللا كالم بفضل الرجال يعلو ، تكلم إذا ، السالم
 بي الناس أشبه رأيت الذي الشيخ وأما. إياه هللا إلكرام نكرمه ، مريم ابن عيسى فذلك ، بالماء شعره ممح كأنما
 ، الساعة فھي ، أبعثھا ورأيتني رأيت التي الناقة وأما. به ونقتدي نؤمه كلنا ، إبراھيم أبونا فذاك ووجھا خلقا
 ھذا بعد رؤيا عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل افم:  قال". أمتي بعد أمة وال ، بعدي نبي ال ، تقوم علينا
 ).9( متبرعا بھا فيحدثه ، الرجل يجيء أن إال

 ، مجاھد قال وكذا. به منسوجة:  يعني ، بالذھب مرمولة أي:  عباس ابن قال}  َمْوُضوَنةٍ  ُسُررٍ  َعلَى{ :  وقوله
 .وغيره ، والضحاك ، وقتادة ، أسلم بن وزيد ، ُجَبْير بن وسعيد ، وِعْكِرَمة

دِّيّ  وقال  سمي ومنه:  جرير ابن وقال. والياقوت بالدر مشبكة:  عكرمة وقال. واللؤلؤ بالذھب مرمولة:  السُّ
 مضفورة الجنة في السرر وكذلك ، مضفور ألنه ؛ مفعول بمعنى فعيل وھو ، بطنھا تحت الذي الناقة وضين
 .والآللئ بالذھب

ِكِئينَ { :  وقال  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َيُطوفُ { . أحد وراء أحد ليس ، بعض إلى بعضھم وجوه:  أي}  ُمَتَقاِبلِينَ  اَعلَْيھَ  ُمتَّ
 َوأََباِريقَ  ِبأَْكَوابٍ {  ، يتغيرون وال يشيبون وال عنھا يكبرون ال ، واحدة صفة على مخلدون:  أي}  ُمَخلَُّدونَ 
 جمعت التي:  واألباريق. آذان وال لھا خراطيم ال التي الكيزان:  فھي األكواب أما ،}  َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ 

 بل ، وتفرغ تنقطع أوعية من ليس ، َمِعين جارية عين من خمر من والجميع ، الھنابات:  والكؤوس. الوصفين
 .سارحة عيون من
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ُعونَ  ال{ :  وقوله  الشدة مع ثابتة ھي بل ، عقولھم تنزف وال رؤوسھم تصدع ال:  أي}  ُينزفُونَ  َوال َعْنَھا ُيَصدَّ
 .الحاصلة واللذة المطربة

. والبول ، والقيء ، والصداع ، السكر:  خصال أربع الخمر في:  قال أنه ، عباس ابن عن ، الضحاك وروى
 .الخصال ھذه عن ونزھھا الجنة خمر هللا فذكر

دِّيّ  ، وقتادة ، وعطية ، ُجَبْير بن وسعيد ، وِعْكِرَمة ، مجاھد وقال ُعونَ  ال{ :  والسُّ  لھم ليس:  يقول}  َعْنَھا ُيَصدَّ
 .رأس صداع فيھا

 .بعقولھم تذھب ال:  أي}  ُينزفُونَ  َوال{ :  قوله في وقالوا

ا َوَفاِكَھةٍ { :  وقوله ا َطْيرٍ  َولَْحمِ . َيَتَخيَُّرونَ  ِممَّ  .الثمار من يتخيرون بما عليھم ويطوفون:  أي}  َيْشَتُھونَ  ِممَّ

 الذي" ذؤيب بن ِعْكراش" حديث ذلك على ويدل ، لھا التخير صفة على الفاكھة أكل جواز ىعل دليل اآلية وھذه
 بن العالء حدثنا ، النَّْرِسي الوليد بن العباس حدثنا:  مسنده في ، هللا رحمه ، الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه

 بنو بعثني:  قال ، ذؤيب بن ِعْكراش أبيه عن ، ِعْكراش بن هللا عبيد حدثنا ، سوية أبي بن الملك عبد بن الفضل
 المھاجرين بين جالس ھو فإذا المدينة فقدمت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أموالھم صدقات في مرة

 "؟ الرجل من: " قال ، األرطى عروق كأنھا بإبل عليه وقدمت ، واألنصار

__________ 

 ".هللا عبد: " أ ، م في) 1(

 ".مسلم: " أ ، م في) 2(

 ".بالرعلة وكانوا: " أ في) 3(

 ".بار: " م في) 4(

 ".حملتكم: " أ في) 5(

 ".عيشھا ونضارة فالدنيا: " أ ، م في) 6(

 ".كانت ثم: " م في) 7(

 ".نجوا ثم: " م في) 8(

 أبي عمه عن الجھني هللا عبد ابن مسلمة عن ويير شيخ) : "1/329( المجروحين في حبان ابن قال ، قيس بن عطاء بن سليمان إسناده وفي) 7/36( النبوة دالئل) 9(
 ".هللا عبد بن مسلمة من أو منه فيھا التخليط أدري فلست الثقات حديث تشبه ال موضوعة بأشياء ربعي بن مشجعة

 بن مرة" صدقة وھذه ،" عبيد بن مرة" إلى له فانتسبت ،" النسب في ارفع: " قال. ذؤيب بن ِعْكراش:  قلت
 توسم أن بھا أمر ثم. قومي صدقات ھذه ، قومي إبل ھذه:  قال. وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو فتبسم". عبيد
 بحفنة فأتينا" ؟ طعام من ھل: " فقال ، سلمة أم منزل إلى فانطلقنا بيدي أخذ ثم. إليھا وتضم الصدقة إبل بميسم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقبض ، جوانبھا في بيدي أخبط فأقبلت ، منھا يأكل فجعل ، والوذر الثريد كثيرة
 فيه بطبق أتينا ثم". واحد طعام فإنه ، واحد موضع من كل ، ِعْكراش يا: " فقال ، اليمنى يدي على اليسرى بيده
 هللا صلى هللا رسول يد وجالت ، يدي بين من آكل فجعلت - تمرا أو كان رطبا هللا عبيد شك - رطب أو ، تمر
 فغسل ، بماء أتينا ثم". واحد لون غير فإنه شئت حيث من كل ، ِعْكراش يا: " وقال ، الطبق في وسلم عليه

 ھذا ، ِعْكراش يا: " قال ثم ، ثالثا ورأسه وذراعيه وجھه كفيه ِبَبلَلِ  ومسح يده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".النار غيرت مما الوضوء

 به ، الفضل بن العالء الھزيل أبي عن ، بشار بن دمحم عن ، جميًعا ماجه وابن مطوال الترمذي رواه وھكذا
 .حديثه من إال نعرفه ال غريب:  الترمذي وقال). 1(
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 بن سليمان حدثنا:  قالوا - شيبان حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال - وعفان أسد بن بھز حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 الرجل رأى فربما ، الرؤيا تعجبه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  أنس قال:  قال ، ثابت حدثنا ، المغيرة
 يا:  فقالت امرأة فأتته. إليه لرؤياه أعجب كان ، معروف عليه أثني فإذا ، يعرفه يكن لم إذا عنه فسأل الرؤيا
 فنظرت ، الجنة لھا انتحبت َوجَبة فسمعت الجنة فأدخلت ، المدينة من فأخرجت أتيت كأني رأيت ، هللا رسول
 سرية بعث قد وسلم عليه هللا صلى النبي كان رجال عشر اثني فَسمَّتْ  ، فالن ابن وفالن ، فالن ابن نفال فإذا
:  قال - البيذخ:  أو -  البيدخ نھر إلى بھم اذھبوا:  فقيل ، أوداجھم تشخب طلس ثياب عليھم بھم فجيء ، ذلك قبل

 ما ُبسره من فأكلوا ، ُبسر فيھا ذھب من ةبصحف فأتوا ، البدر ليلة كالقمر ووجوھھم فخرجوا ، فيه فغمسوا
: فقال ، السرية تلك من البشير فجاء. معھم وأكلت ، أرادوا ما الفاكھة من أكلوا إال وجه من يقلبونھا فما ، شاؤوا
 صلى هللا رسول فدعا رجال عشر اثني عد حتى. وفالن فالن) 4( وأصيب ، وكذا كذا) 3( أمرنا من) 2( كان
 .قال كما وفالن بفالن فجيء:  تقول وجعلت ، فقصتھا" رؤياك قصي: " فقال المرأة وسلم عليه هللا

 ).5( مسلم شرط على وھذا:  الضياء الحافظ قال ، يعلى أبي لفظ ھذا

 عن ، سعيد بن ريحان حدثنا ، المديني بن علي حدثنا ، المثنى بن معاذ حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ وقال
 :  قال ، ثوبان عن ، أسماء أبي عن ، قاِلبة أبي عن ، أيوب عن ، منصور بن عباد

__________ 

 .ھذا حديثه في وتكلم ، فيه تكلم عكراش بن هللا وعبيد) 3274( برقم ماجة ابن وسنن) 1848( برقم الترمذي سنن) 1(

 ".نظر إسناده في: " قال أنه عنه العقيلي ونقل" حديثه يثبت ال: " البخاري قال

 ".كان ما:  فقال: " أ ، م في) 2(

 ".رؤيا: " أ ، م في) 3(

 ".فأصيب: " أ ، م في) 4(

 ".الصحيح رجال رجاله) : "7/175( المجمع في الھيثمي وقال) 6/44) (3289( برقم يعلى أبي ومسند) 3/135( أحمد لإلمام المسند) 5(

 ).1" (أخرى مكانھا عادت ، نةالج في ثمرة نزع إذا الرجل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسولقال 

ا َطْيرٍ  َولَْحمِ { :  وقوله  :  أحمد اإلمام قال ،}  َيْشَتُھونَ  ِممَّ

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، أنس عن ، ثابت حدثنا ، الضبعي سليمان بن جعفر حدثنا ، حاتم بن سيار حدثنا
 ھذه إن ، هللا رسول يا:  بكر أبو فقال". لجنةا شجر في) 2( يرعى ، البخت كأمثال الجنة طير إن: " وسلم عليه
 أحمد به تفرد". منھا يأكل ممن تكون أن ألرجو وإني - ثالثا قالھا - منھا أنعم) 3( أكلتھا: " فقال ناعمة لطير
 ).4( الوجه ھذا من

 بن أحمد عن ، الُخَطِبيّ  علي بن إسماعيل حديث من" الجنة صفة" كتابه في المقدسي هللا عبد أبو الحافظ وروى
 ، عمر ابن عن ، نافع عن ، ُزْرَعة عن ، زياد بن هللا عبد عن ، عاصم بن الجبار عبد عن ، الُخُيوطي علي
 ھل ، بكر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، طوبى وسلم عليه هللا صلى النبي عند ذكرت: قال
 الراكب يسير ، هللا إال طولھا يعلم ما ، الجنة في شجرة وبىط: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قال" ؟ طوبى ما بلغك
 يا:  بكر أبو فقال". البخت كأمثال الطير عليھا يقع ، الحلل ورقھا ، خريفا سبعين أغصانھا من غصن تحت
 ).5" (هللا شاء إن منھم وأنت ، يأكله من منه أنعم: " قال ؟ ناعما لطيرا ھناك إن ، هللا رسول

ا َطْيرٍ  َولَْحمِ { :  قوله في قتادة وقال  طيرھا أرى إني ، هللا رسول يا:  قال بكر أبا أن لنا ذكر: }  َيْشَتُھونَ  ِممَّ
 وإني ، البخت ألمثال وإنھا ، منھا أنعم - ) 6( بكر أبا يا وهللا -  يأكلھا من: " قال. ناعمون أھلھا كما ناعمة

 ).8" (بكر أبا يا) 7( منھا تأكل أن هللا على ألحتسب
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 ، شھاب ابن أخي ابن حدثني ، عيسى بن َمْعنُ  حدثنا ، موسى بن مجاھد حدثني:  الدنيا أبي بن بكر أبو وقال
 ، ربي أعطانيه نھر: " فقال الكوثر عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ مالك بن أنس عن ، أبيه عن
 فقال". الجزر كأعناق يعني أعناقھا طيور فيه ، العسل من وأحلى ، اللبن من بياضا أشد ، الجنة في ، وجل عز
 ".منھا أنعم آكلھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. لناعمة إنھا:  عمر

 ، أبيه عن ، شھاب بن مسلم بن هللا عبد بن محمد عن ، الَقْعَنِبي عن ، حميد بن) 9( عبد عن الترمذي رواه وكذا
 ).10( حسن:  وقال ، أنس عن

َنافِسي محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم يأب ابن وقال  بن) 11( هللا عبيد عن ، معاوية أبو حدثنا ، الطَّ
افي الوليد  :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، الخدري سعيد أبي عن ، الَعْوفِيّ  عطية عن ، الَوصَّ

__________ 

 .فيه متكلم عباد إسناده وفي) 2/102( الكبير المعجم) 1(

 ".ترعى: " م في) 2(

 ".أكلھا: " أ ، م في) 3(

 ).3/221( المسند) 4(

 ).4/649( المنثور الدر في كما تفسيره في مردويه ابن ورواه) 5(

 ".وهللا بكر أبا يا: " م في) 6(

 ".منھا آكل أن: " م في) 7(

 ).12/13( لمصنفا في شيبة أبي ابن أخرجه أيضا مرسال الحسن طريق من روى وقد مرسل وھذا) 8(

 .خطأ وھو" عبيد: " م في) 9(

 ".غريب حسن: " فيه وقال) 2542( برقم الترمذي سنن) 10(

 ".هللا عبد: " أ في) 11(

 كل من فيخرج ، فينتفض الجنة أھل من الرجل صحفة على فيقع ، ريشة ألف سبعون فيه لطيرا الجنة في إن"
) 1( صاحبه يشبه لون منھا ليس ، الشھد من وأعذب ، الزبد نم وألين ، اللبن من أبيض - لونا:  يعني -  ريشة
 ).2" (يطير ثم

افي ، جدا غريب حديث ھذا  :  حاتم أبي ابن قال ثم. ضعيفان وشيخه والَوصَّ

 أبي بن سعيد عن ، يزيد بن خالد حدثنا ، الليث حدثني - الليث كاتب -  صالح بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا
 من خلق مما) 3( يأكل ، البخت أمثال الجنة طائر إن:  قال ، كعب عن ، عطاء عن حازم أبي عن ھالل،
 ، يديه بين يقع حتى أتاه شيئا منھا اشتھى فإذا ، له فيصطففن ، الجنة أنھار من) 4( ويشرب ، الجنة ثمرات
 .كعب إلى صحيح. شيء منه ينقص لم يطير ثم وداخله خارجه من فيأكل

 بن هللا عبد عن ، الحارث بن هللا عبد عن ، األعرج حميد عن ، خليفة بن خلف ثناحد:  عرفة بن الحسن وقال
 يديك بين فيخر فتشتھيه الجنة في الطير إلى لتنظر إنك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال ، مسعود
 ).5" (مشويا

 وقراءة. عين حور فيھا ولھم:  وتقديره ، بالرفع بعضھم رأق}  اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ . ِعينٌ  َوُحورٌ { :  وقوله
. ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َيُطوفُ { :  لقوله ؛ قبله بما االتباع على اإلعراب يكون أن:  أحدھما ، معنيين تحتمل الجر

ُعونَ  ال. َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ  َوأََباِريقَ  ِبأَْكَوابٍ  ا َوَفاِكَھةٍ . فُونَ ُينز َوال َعْنَھا ُيَصدَّ ا َطْيرٍ  َولَْحمِ . َيَتَخيَُّرونَ  ِممَّ  ِممَّ
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 ِثَيابُ  َعالَِيُھمْ { :  قال وكما ،] 6:  المائدة[}  َوأَْرُجلَُكمْ  ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا{  َقالَ  َكَما ،}  ِعينٌ  َوُحورٌ . َيْشَتُھونَ 
 عليھم المخلدون الولدان به يطوف مما يكون أن:  الثاني تمالواالح]. 21:  اإلنسان[}  َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ 
 بالحور الخدام عليھم يطوف الخيام في بل ، بعضا بعضھم بين ال ، القصور في ذلك يكون ولكن ، العين الحور
 .أعلم وهللا ، العين

 سورة" في تقدم كما ، وصفائه بياضه في الرطب اللؤلؤ كأنھن:  أي}  اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ { :  وقوله
ُھنَّ { " الصافات :  قال ولھذا ؛ أيضا وصفھن" الرحمن" سورة في تقدم وقد] 49:  الصافات[}  َمْكُنونٌ  َبْيضٌ  َكأَنَّ

 .العمل من أحسنوا ما على لھم مجازاة به اتحفناھم الذي ھذا:  أي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َجَزاءً { 

:  أي ، الغيا كالًما الجنة في يسمعون ال:  أي}  َسالًما َسالًما قِيال إاِل. َتأِْثيًما َوال لَْغًوا فِيَھا ُعونَ َيْسمَ  ال{ :  قال ثم
}  الِغَيةً  فِيَھا َتْسَمعُ  ال{ :  قال كما ، ضعيف أو حقير معنى على مشتمال أو ، المعنى عن خاليا) 6( غثا

 ]11: الغاشية[

__________ 

 ."اآلخر: " أ في) 1(

 .به معاوية أبو حدثنا) 119( برقم الزھد في ھناد ورواه) 2(

 ".يأكلن: " م في) 3(

 ".يشربن: " م في) 4(

 .الحديث منكر األعرج وحميد) 22( برقم عرفة بن الحسن جزء) 5(

 ".عبثا: " م في) 6(

) 30( َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ ) 29( َمْنُضودٍ  َطْلحٍ وَ ) 28( َمْخُضودٍ  ِسْدرٍ  فِي) 27( اْلَيِمينِ  أَْصَحابُ  َما اْلَيِمينِ  َوأَْصَحابُ 
ا) 34( َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرشٍ ) 33( َمْمُنوَعةٍ  َواَل  َمْقُطوَعةٍ  اَل ) 32( َكثِيَرةٍ  َوَفاِكَھةٍ ) 31( َمْسُكوبٍ  َوَماءٍ   أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ ) 38( اْلَيِمينِ  أِلَْصَحابِ ) 37( أَْتَراًبا ُعُرًبا) 36( أَْبَكاًرا َفَجَعْلَناُھنَّ ) 35( إِْنَشاءً   ِمنَ  َوُثلَّةٌ ) 39( اأْلَوَّ

 ) 40( اآْلَِخِرينَ 

 منھم التسليم إال:  أي}  َسالًما َسالًما قِيال إاِل{  ،) 1( قبح فيه كالًما وال:  أي}  َتأِْثيًما َوال{  الغية كلمة:  أي
ُتُھمْ { :  قال كما ، بعض على بعضھم  .واإلثم اللغو من سالم أيًضا وكالمھم] 23:  إبراھيم[}  َسالمٌ  يَھافِ  َتِحيَّ

) 30( َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ ) 29( َمْنُضودٍ  َوَطْلحٍ ) 28( َمْخُضودٍ  ِسْدرٍ  فِي) 27( اْلَيِمينِ  أَْصَحابُ  َما اْلَيِمينِ  َوأَْصَحابُ { 
ا) 34( َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرشٍ ) 33( َمْمُنوَعةٍ  َوال ةٍ َمْقُطوعَ  ال) 32( َكثِيَرةٍ  َوَفاِكَھةٍ ) 31( َمْسُكوبٍ  َوَماءٍ   أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ ) 38( اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ ) 37( أَْتَراًبا ُعُرًبا) 36( أَْبَكاًرا َفَجَعْلَناُھنَّ ) 35( إِْنَشاءً   ِمنَ  َوُثلَّةٌ ) 39( األوَّ

 .}) 40( اآلِخِرينَ 

 قال كما - األبرار وھم - اليمين أصحاب بذكر عليھم عطف - المقربون وھم - لسابقينا مآل تعالى ذكر لما
:  أي}  اْلَيِمينِ  أَْصَحابُ  َما اْلَيِمينِ  َوأَْصَحابُ { :  فقال ، المقربين دون منزلة اليمين أصحاب:  ِمْھَران بن ميمون
 ابن قال. } َمْخُضودٍ  ِسْدرٍ  فِي{ :  فقال ذلك فسر ثم ؟) 2( مآلھم وكيف ؟ حالھم وما ؟ اليمين أصحاب شيء أي

فر ، ُزَھير بن وقَسامة ، األحوص وأبو ، ومجاھد ، وِعْكِرَمة ، عباس  وعبد ، وقتادة ، والحسن ، ُنَسير بن والسَّ
دِّيّ  ، كثير بن هللا . بالثمر الُمَوَقر ھو:  عباس ابن وعن. فيه شوك ال الذي ھو:  وغيرھم ، َحْرَزة وأبو ، والسُّ
 .فيه شوك ال الذي الُموَقر أنه ُنَحدِّث كنا:  أيضا قتادة قال وكذا ، ومجاھد ، ِعْكِرَمة عن رواية وھو

 شوك ال ھذا من عكس على اآلخرة وفي ، الثمر قليل الشوك كثير الدنيا سدر فإن وھذا ھذا المراد أن والظاھر
 .النّجاد سلمان بن بكر أبو فظالحا قال كما ، أصله أثقل قد الذي الكثير الثمر وفيه ، فيه
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 هللا عبد حدثنا ، عثمان بن هللا عبد حدثنا ،) 4( عباس بن حمزة حدثني ، البغوي ھو محمد بن) 3( محمد حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان:  قال ، عامر بن سليم عن ، عمرو بن صفوان أخبرنا ، المبارك بن

 في هللا ذكر ، هللا رسول يا:  فقال يوًما أعرابي أقبل:  قال ؛ ومسائلھم ألعراببا لينفعنا هللا إن:  يقولون وسلم
در:  قال". ؟ ھي وما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ صاحبھا تؤذي شجرة الجنة  شوًكا له فإن ، السِّ
 فجعل ، شوكه هللا َخَضد ،}  ْخُضودٍ مَ  ِسْدرٍ  فِي{ :  يقول هللا أليس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، موذًيا
 لون فيھا ما ، طعام من لوًنا وسبعين) 5( اثنين عن منھا الثمرةُ  َتَفتَّق ثمًرا لتنبت فإنھا ، ثمرة شوكة كل مكان
 ).6" (اآلخر يشبه

__________ 

 ".قبيحا: " م في) 1(

 ".حالھم وكيف: " أ في) 2(

 ".هللا عبد وحدثنا: " أ في) 3(

 ".العباس بن: " أ ، م في) 4(

 ".مائتي عن: " أ في) 5(

 هللا رسول أصحاب كان:  قال أمامة أبي عن عامر بن سليم عن عمرو بن صفوان عن بكر بن بشر عن ، الربيع طريق من) 2/476( المستدرك في الحاكم ورواه) 6(
 ".يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " الحاكم وقال ، مثله فذكر

 بن يحيى حدثنا ، المبارك بن محمد حدثنا ، المصفى بن محمد حدثنا:  داود أبي بن ربك أبو قال:  أخرى طريق
 هللا رسول مع جالًسا كنت:  قال السلمي عبد بن ُعْتبة عن ، عبيد بن حبيب حدثني ، يزيد بن ثور حدثني ، حمزة
 أكثر شجرة أعلم ال رةشج الجنة في تذكر أسمعك ، هللا رسول يا:  فقال أعرابي فجاء ، وسلم عليه هللا صلى
 مثل ثمرة منھا شوكة كل مكان يجعل هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الطلح:  يعني ؟ منھا شوًكا
 ).1" (آخر لون يشبه ال ، الطعام من لوًنا سبعون فيھا ، الملبود التيس ُخْصَوة

 ، طلحة واحدته ، العَضاه شجر من ، الحجاز بأرض يكون عظام شجر:  الطلح: }  َمْنُضودٍ  َوَطْلحٍ { :  وقوله
 ) : 2( الحداة لبعض جرير ابن وأنشد ، الشوك كثير شجر وھو

َرَھا لحَ  َترينَ  غًدا... وقاال َدليلھا َبشَّ  ...والجَباال الطَّ

 من وظالله ، َوجّ  من يعجبون كانوا ألنھم ؛ قريًشا بذلك يذكر ، الثمر متراكم:  أي}  َمْنُضودٍ { :  مجاھد وقال
 .وسدر طلح

ّدي وقال  .العسل من أحلى ثمر له ولكن ، الدنيا طلح يشبه:  عباس ابن قال. مصفوف: }  َمْنُضودٍ { :  السُّ

 .الطلع في لغة والطلح:  الجوھري قال

 ھذا:  يقول علّيًا سمعت:  قال ھمدان من شيخ عن ، سعد بن الحسن حديث من حاتم أبي ابن روى وقد:  قلت
 بأنه وصفه فكأنه ، السدر صفة من ھذا يكون ھذا فعلى ، منضود طلع:  قال}  َمْنُضودٍ  َوَطْلحٍ {  في الحرف
 .أعلم وهللا ، ثمره كثرة وھو ، منضود طلعه وأن ، له شوك ال الذي وھو مخضود

 أبي عن ، إياس بن جعفر عن ، إدريس عن ، معاوية أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 والحسن، ، ھريرة وأبي ، عباس ابن عن وروي:  قال. الموز:  قال}  َمْنُضودٍ  َوَطْلحٍ { :  سعيد أبي عن ، نضرة

 أھل:  فقال وزاد -  زيد وابن مجاھد قال وبه ، ذلك مثل ، َحْزَرة وأبي ، وقتادة ، زھير بن وقسامة ، وِعْكِرَمة
 ).3( القول ھذا غير جرير ابن يحك ولم. الطلح الموز يسمون اليمن
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 ، األعرج عن ، الزناد أبي عن ، سفيان حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا:  البخاري قال: }  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  وقوله
 عام مائة ظلھا في الراكب يسير شجرة الجنة في إن: " قال -  وسلم عليه هللا صلى النبي به يبلُغُ  - ھريرة أبي عن
 .} َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  شئتم إن اقرؤوا ، يقطعھا ال

 ).4( به ، األعرج حديث من مسلم ورواه

 أبي عن ، َعْمرة أبي بن الرحمن عبد عن ، علي بن ھالل عن ، فُلَيح حدثنا ، ُسَريج حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، سنة مائة ھاظل في الراكب يسير شجرة الجنة في إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ھريرة
 .} َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  شئتم إن اقرؤوا

__________ 

 بن يحيى عن مسھر أبي عن زرعة أبي عن) 6/103( الحلية في نعيم أبو وعنه) 492( برقم الشاميين مسند في الطبراني ورواه) 69( برقم داود أبي البن البعث) 1(
 ".الصحيح رجال الهرج) : "10/414( المجمع في الھيثمي وقال ، به حمزة

 ).27/104( الطبري تفسير) 2(

 ).27/104( الطبري تفسير) 3(

 ).2826( برقم مسلم وصحيح) 4881( برقم البخاري صحيح) 4(

 عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد رواه وكذا ،) 2( به فُلَيح عن ،) 1( ِسَنان بن محمد عن ، البخاري رواه وكذا
ام  بن والليث ،) 4( ھريرة أبي عن ، زياد بن محمد عن ، سلمة بن حماد رواه كذاو). 3( ھريرة أبي عن ، َھمَّ
] به[ ُھَريرة أبي عن ، سيرين ابن عن ، وعوف ،) 5( ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، الَمْقُبِريّ  سعيد عن ، سعد

)6.( 

 ، ُھَريرة أبي عن دثيح الضحاك أبا سمعت ، شعبة حدثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، سنة مائة أو ، سبعين ظلھا في الراكب يسير شجرة الجنة في إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن
 ).7" (الخلد شجرة ھي

 عن ، سلمة أبي عن ، عمرو بن محمد عن ، ھارون بن يزيد حدثنا ، سنان بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 إن واقرؤوا ، يقطعھا ما عام مائة ظلھا في الراكب يسير شجرة الجنة في: " قال هللا سولر عن ، ھريرة أبي
 .} َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  شئتم

 محمد عن ، الرحيم وعبد عبدة عن ، ُكَرْيب أبي عن ، جرير ابن رواه وھكذا). 8( يخرجوه ولم ، جيد إسناده
 ).9( به ، سليمان بن لرحيما عبد حديث من ، الترمذي رواه وقد. به ، عمرو بن

 مخزوم بني مولى - زياد عن ، خالد أبي بن إسماعيل حدثنا ، ِمْھَران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 َوِظلٍّ { :  شئتم إن اقرؤوا ، سنة مائة ظلھا في الراكب يسير لشجرة الجنة في إن:  قال ھريرة أبي عن -

 ركب رجال أن لو ، محمد على والفرقان موسى على التوراة أنزل والذي ، صدق:  لفقا كعًبا ذلك فبلغ. }َمْمُدودٍ 
 من فيھا ونفخ بيده غرسھا هللا إن ، َھَرًما يسقط حتى بلغھا ما الشجرة تلك) 10( حول دار ثم ، َجَذعة أو ِحقَّة

 ).11( الشجرة تلك أصل من يخرج وھو إال نھر الجنة في وما ، الجنة سور وراء لمن أفنانھا وإن ، روحه

 أبي بن سعد عن ، ُزَريع بن يزيد حدثنا ، الضرير ِمْنَھال بن محمد حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال
:  قال ،}  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  وجل عز هللا قول في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أنس عن ، قتادة عن ، عروبة

 ".يقطعھا ال عام مائة ھاظل في الراكب يسير شجرة الجنة في"

  ، الطيالسي داود أبو رواه وھكذا ،) 12( ُزَريع بن يزيد عن ، المؤمن عبد بن روح عن ، البخاري رواه وكذا
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__________ 

 .البخاري وصحيح ، أ ، م من والمثبت" شيبان بن محمد: " ھـ في) 1(

 ).3252( برقم البخاري وصحيح) 2/482( المسند) 2(

 ).20877( برقم الرزاق بدلع المصنف) 3(

 ).2/469( المسند في أحمد رواه) 4(

 ).2826( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ).2/445( المسند) 7(

 .مثله به عمرو بن محمد عن عثمان بن الرحمن عبد طريق من) 4335( برقم السنن في ماجة ابن رواه) 8(

 ).3292( برقم مذيالتر وسنن) 27/105( الطبري تفسير) 9(

 ".بأصل: " أ وفي" بأعلى: " م في) 10(

 ).27/105( الطبري تفسير) 11(

 ).3251( برقم البخاري صحيح) 12(

 البخاري أخرج وقد. به ، قتادة عن ، ھالل وأبو ، َمْعَمر رواه وكذا. به قتادة عن ، القطان َداَور بن عمران عن
 شجرة الجنة في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، سعد بن وسھل سعيد أبي حديث من ومسلم
 ).1" (يقطعھا ما عام مائة السريع الُمَضمَّر الجواد الراكب يسير

 لتعدد ، النقاد الحديث أئمة عند بصحته مقطوع متواتر بل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثابت حديث فھذا
 .رجاله وثقة ، أسانيده وقوة ، طرقه

 في باب على كنا:  قال ُحَصين أبو حدثنا ، بكر أبو حدثنا ، ُكَرْيبَ  أبو حدثنا:  جرير بن جعفر أبو اإلمام قال وقد
 في إن:  قال ُھَرْيَرة أبو حدثني:  قال صالح أبو فحدث - الضبي:  يعني -  وشقيق صالح أبو ومعنا ، موضع
 ، ھريرة أبا أكّذب ما:  قال ؟ ھريرة أبا أتَكّذب:  الحص أبو قال. عاًما سبعين ظلھا في الراكب يسير شجرةً  الجنة
بك ولكني  ).2( يومئذ القراء على ذلك فشق. أنت أكذِّ

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى ورفعه وصحته ثبوته مع ، الحديث بھذا يكذب من أبطل فقد:  قلت

از لفَُراتا بن الحسن بن زياد حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  الترمذي وقال  أبي عن ، جده عن ، أبيه عن ، الَقزَّ
". ذھب من ساقھا إال شجرة الجنة في ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ھريرة أبي عن ، حازم
 ).3( غريب حسن:  قال ثم

 بن سلمة عن ، لحصا بن زمعة عن ، الَعَقدي عامر أبو حدثنا ، الربيع أبي بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 يسير ما قدر ، ظلھا ساق على الجنة في شجرة الممدود الظل:  قال عباس ابن عن ، ِعْكِرَمة عن ، وھرام
:  قال. ظلھا في فيتحدثون ، وغيرھم الغرف أھل ؛ الجنة أھل إليھا فيخرج:  قال. عام مائة نواحيھا في الراكب
 .الدنيا في لھو بكل الشجرة تلك فتحرك الجنة من يًحار هللا فيرسل ، الدنيا لھو ويذكر بعضھم فيشتھي

 .حسن َقويّ  جيد وإسناده غريب أثر ھذا

 عمرو عن ، إسحاق أبو حدثنا ، سفيان حدثنا ، يمان) 4( ابن حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ابن عن ، ُبْنَدار عن ، جرير ابن رواه وكذا. سنة ألف سبعون:  قال}  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  قوله في ميمون بن

 :  جرير ابن قال ثم. مثله ، سفيان عن مھدي،
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:  قال}  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  ميمون بن عمرو عن ، إسحاق أبي عن ، سفيان عن ، ِمْھَران حدثنا ، حميد ابن حدثنا
 .سنة ألف خمسمائة

 هللا قوله في الحسن عن ، نافع بن حصين حدثنا ، يالسيالط الوليد أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .يقطعھا ال سنة مائة ظلھا في الراكب يسير شجرة الجنة في:  قال}  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  تعالى

__________ 

 ).2828 ، 2827( برقم مسلم وصحيح) 6553 ، 6552( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).27/106( الطبري تفسير) 2(

 ).2525( برقم ترمذيال سنن) 3(

 ".أبو حدثنا: " أ في) 4(

 في الراكب يسير لشجرة الجنة في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغني:  الحسن عن عوف وقال
 ).1( جرير ابن رواه". يقطعھا ال عام مائة ظلھا

 .حاتم أبي ابن رواه. به لُّ ُيستظَ  ، يحمل ال َشَجر الجنة في:  عباس ابن عن ، ِعْكِرَمة عن شبيب وقال

دِّيّ  ، الضحاك وقال  قبل مثل ، حر وال شمس فيھا ليس ، ينقطع ال}  َمْمُدودٍ  َوِظلٍّ { :  قوله في َحْرَزةَ  وأبو ، والسُّ
 .الفجر طلوع

 .الشمس طلوع إلى الفجر طلوع بين كما ، َسْجَسج الجنة:  مسعود ابن وقال

 ،]35:  الرعد[}  َوِظلَُّھا َداِئمٌ  أُُكلَُھا{ :  وقوله ،] 57:  النساء[}  َظلِيال ِظال لُُھمْ َوُنْدخِ { :  كقوله اآليات تقدمت وقد
 .اآليات من ذلك غير إلى] 41:  المرسالت[}  َوُعُيونٍ  ِظاللٍ  فِي{ :  وقوله

 .أخدود غير في يجري) 2] (يعني: [ الثوري قال}  َمْسُكوبٍ  َوَماءٍ { :  وقوله

 عن أغنى بما ،] 15:  محمد[ اآلية}  آِسنٍ  َغْيرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَھارٌ  فِيَھا{ :  تعالى قوله تفسير) 3( ندع الكالم تقدم وقد
 .ھاھنا إعادته

 ال ما األلوان في المتنوعة الكثيرة الفواكه من وعندھم:  أي}  َمْمُنوَعةٍ  َوال َمْقُطوَعةٍ  ال. َكِثيَرةٍ  َوَفاِكَھةٍ { :  وقوله
 ُرِزْقَنا الَِّذي َھَذا َقالُوا ِرْزًقا َثَمَرةٍ  ِمنْ  ِمْنَھا ُرِزقُوا ُكلََّما{  ، بشر قلب على خطر وال ، سمعت ذنأ وال ، رأت عين
 الصحيحين وفي. الطعم غيرُ  الطعم ولكن ، الشكلَ  الشكلُ  يشبه:  أي] 25:  البقرة[}  ُمَتَشاِبًھا ِبهِ  َوأُُتوا َقْبلُ  ِمنْ 
 ).4" (ھجر قاللَ  مثل ونبقھا الفيلة كآذان ورقھا فإذا" : قال المنتھى سدرة ذكر في

 فصلى ، الشمس ُخِسَفت:  قال عباس ابن عن ، يسار بن عطاء عن ، زيد عن ، مالك حديث من أيًضا وفيھما
 شيًئا تناولت رأيناك ، هللا رسول يا:  قالوا:  وفيه. الصالة فذكر ، معه والناس وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ 
 منه ألكلتم أخذته ولو ، عنقوًدا منھا فتناولت ، الجنة رأيت إني: " قال). 5( تكعكعت رأيناك ثم ، ھذا مقامك في
 ).6" (الدنيا بقيت ما

 عن ، عقيل) 7( ابن حدثنا ، هللا عبيد حدثنا ، جعفر بن هللا عبد حدثنا ، َخْيَثمة أبو حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 شيًئا تناول ثم ، معه فتقدمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تقدم إذ ، الظھر صالة في نحن بينا:  قال جابر
 كنت ما شيًئا الصالة في اليومَ  صنعتَ  ، هللا رسول يا:  كعب بن أبيّ  له قال الصالة قضى فلما ، تأخر ثم ليأخذه
  ؟ تصنعه
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__________ 

 ).27/105( الطبري تفسير) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".على: " أ ، م في) 3(

 .عنه هللا رضي أنس حديث من) 162( برقم مسلم وصحيح) 3207( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".تكفكفت: " أ في) 5(

 ).907( برقم مسلم وصحيح) 1052( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".أبو حدثنا: " أ ، م في) 7(

ْھَرة من فيھا وما ، الجنة علَيَّ  ُعِرَضتْ  إنه: " قال  فِحيلَ  ، به آلتيكم عنب من قِْطًفا منھا فتناولت ، لنُّْضَرةوا الزَّ
 ).1" (ينقصونه ال واألرض السماء بين من منه ألكل به أتيتكم ولو ، وبينه بيني

 ).2( نحوه ، جابر عن ، الزبير أبي حديث من ، مسلم وروى

 عن ، كثير أبي بن يحيى عن ، َمرَمعْ  أخبرنا ، يوسف بن ھشام حدثنا ، بحر بن علي حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أعرابي جاء:  يقول السلمي عبد بن عتبة سمع أنه:  الَبَكالي زيد بن عامر
" طوبى تدعى شجرة وفيھا ، نعم: " قال ؟ فاكھة فيھا:  األعرابي) 3( قال ثم ، الجنة وذكر الحوض عن فسأله
 النبي فقال". أرضك شجر من شيئا تشبه ليست: " قال ؟ تشبه أرضنا شجر أي:  قال ، وھ ما أدري ال شيًئا فذكر
 واحد، ساق على تنبت ، الَجوزة تدعى بالشام شجرة تشبه: " قال. ال:  قال" ؟ الشام أتيتَ : " وسلم عليه هللا صلى

 تنكسر حتى بأصلھا أحاطت ام أھلك إبل من َجذَعة ارتحلت لو: " قال ؟ أصلھا عظم ما:  قال". أعالھا وينفرش
 ، األبقع للغراب شھر مسيرة: " قال ؟ العنقود عظم فما:  قال". نعم: " قال ؟ عنب فيھا:  قال". ھرًما ترقوتھا

 فسلخ: " قال. نعم:  قال" ؟ عظيًما قط غنمه من تيًسا أبوك ذبح ھل: " قال ؟ الَحبَّة عَظم فما:  قال". يفتر وال
 ؟ بيتي وأھل لتشبعني الحبة تلك فإن:  األعرابي قال. نعم:  قال" ؟ دلًوا منه لنا اتخذي:  لفقا ، أمك فأعطاه إھابه
ة نعم: " قال  ).4" (عشيرتك وعامَّ

 طلبوا مھما ، أبًدا مستمر دائم أكلھا بل ، صيًفا وال شتاء تنقطع ال:  أي}  َمْمُنوَعةٍ  َوال َمْقُطوَعةٍ  ال{ :  وقوله
 .شيء هللا بقدرة عليھم يمتنع ال ، وجدوا

 عادت الثمرة الرجل تناول إذا: " الحديث في تقدم وقد. ُبعدٌ  وال شوكٌ  وال عودٌ  تناولھا من يمنعھم ال:  قتادة قال
 ".أخرى مكانھا

 .ناعمة وطيئة عالية:  أي}  َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرشٍ { :  وقوله

 عن ، الحارث بن عمرو عن ، سعد بن ِدِ◌ينِرشْ  حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  الترمذي عيسى وأبو النسائي قال
اج :  قال}  َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرشٍ { :  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن ، َدرَّ

 ).5" (عام خمسمائة بينھما ما ومسيرة ، واألرض السماء بين كما ارتفاعھا"

 أھل بعض وقال:  قال. سعد بن رشدين حديث من إال ، عرفهن ال غريب حسن حديث ھذا:  الترمذي قال ثم
 .واألرض السماء بين كما الدرجتين بين ما وبعد ، الدرجات في الفرش ارتفاع:  الحديث ھذا معنى: العلم

__________ 

 .الرعد سورة من 35:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 1(

 .السابق الموضع في الحديث تقدم) 2(
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 ".فقال: " م في) 3(

 ).4/184( المسند) 4(

 .األشراف تحفة في وقع وكذا" حسن: " فيه ليس" نعرفه ال غريب حديث ھذا: " فيه ووقع) 2540( برقم الترمذي سنن) 5(

 أبو رواه وھكذا. ضعيف وھو ، المصري وھو ، سعد بن رشدين رواية من إال ھذا يعرف ال إنه:  قال ھكذا
 عبد بن يونس عن كالھما ، حاتم أبي وابن ھو رواه ثم). 1( رشدين عن ، َرْيبكُ  أبي عن ، جرير بن جعفر
 ، حماد بن ُنَعيم عن أيًضا حاتم أبي ابن رواه وكذا. فذكره ، الحارث بن عمرو عن ، وھب ابن عن ، األعلى
 أحمد اإلمام ورواه. مثله به ، وھب ابن عن حرملة حديث من الجنة صفة في الضياء وأخرجه. وھب ابن عن
 ).2( فذكره ، دراج حدثنا ، لَِھيَعة ابن عن ، موسى بن حسن عن

 بن كثير:  يعني -  سھل أبي عن ، ُجَوْيبر عن ، معاوية أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .سنة ثمانين مسيرة الجنة أھل من الرجل فراش ارتفاع:  قال}  َمْرفُوَعةٍ  َوفُُرشٍ { : :  الحسن عن -  زياد

ا{ :  وقوله . مذكور غير على الضمير جرى}  اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ . أَْتَراًبا ُعُرًبا. أَْبَكاًرا َفَجَعْلَناُھنَّ . إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
 وعاد ، ذكرھن عن بذلك اكتفى ، فيھا يضاَجعن الالتي النساء على الفرش ذكر وھو ، السياق دل لما لكن

افَِناتُ  ِباْلَعِشيِّ  َعلَْيهِ  ُعِرضَ  إِذْ { :  قوله في كما ، عليھن الضمير  ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحَبْبتُ  إِنِّي َفَقالَ . اْلِجَيادُ  الصَّ
 .المفسرين قول من المشھور على ، الشمس:  يعني] 32 ، 31:  ص[}  ِباْلِحَجابِ  َتَواَرتْ  َحتَّى َربِّي

ا{  : قوله في األخفش قال : قوله في ذكرن:  عبيدة أبو وقال. ذلك قبل يذكرھن ولم أضمرھن}  إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
 ].23 ، 22:  الواقعة[}  اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ . ِعينٌ  َوُحورٌ { 

ا{ :  فقوله  ، عرًبا أبكاًرا صرن ، ُرْمًصا) 3( زعجائ ُكنَّ  بعدما اآلخرة النشأة في أعدناھن:  أي}  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
 .والمالحة والظرافة بالحالوة أزواجھن إلى متحببات:  أي ، ُعُرًبا أبكاًرا ُعْدن الّثيوبة بعد: أي

 .َغنِجات:  أي}  ُعُرًبا{ :  بعضھم وقال

َبِذي ُعَبيدة بن موسى قال :  وسلم عليه هللا لىص هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن ، الرقاشي يزيد عن ، الرَّ
ا{   أبي وابن ، جرير وابن ، الترمذي رواه". ُرْمًصا ُعْمًشا الدنيا في ُكنّ  عجائز نساء: " قال}  إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ

 ).5) (4( ضعيفا ويزيد وموسى ، غريب:  الترمذي قال ثم. حاتم

 عن ، شيبان حدثنا - إياس أبي ابن:  يعني -  دمآ حدثنا ، الحمصي عوف بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ة بن يزيد عن ، جابر ا{ :  قوله في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  سمعتُ :  قال يزيد بن سلمة عن ، ُمرَّ  إِنَّ

 ).6" (الدنيا في ُكنَّ  الالتي واألبكار الثيب: " يعني}  إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ 

__________ 

 ).27/106( لطبريا تفسير) 1(

 ).3/75( المسند) 2(

 ".عجاف ماكن: " أ في) 3(

 ".ضعيفان: " أ في) 4(

 ).27/107( الطبري وتفسير) 3296( برقم الترمذي سنن) 5(

 .ضعيف يزيد بن وجابر ، به شيبان طريق من) 389( برقم الجنة صفة في نعيم وأبو) 7/40( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 6(
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:  فقالت عجوز أتت:  قال الحسن عن ، فضالة بن المبارك حدثنا ، المقدام بن مصعب حدثنا:  ُحَميد بن عبد وقال
: قال ، تبكي َفَولَّت:  قال". عجوز تدخلھا ال الجنة إن ، فالن أم يا: " فقال. الجنة يدخلني أن هللا ادع هللا رسول يا
ا{ :  يقول تعالى هللا إن ، عجوز وھي تدخلھا ال أنھا أخبروھا"  } أَْبَكاًرا َفَجَعْلَناُھنَّ . إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ

 ).1( حميد بن عبد عن الشمائل في الترمذي رواه وھكذا

 بن سليمان حدثنا ، البيروتي ھاشم بن عمرو حدثنا ، الدمياطي سھل بن بكر حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 أخبرني ، هللا رسول يا:  قلت:  قالت سلمة أم عن ، أمه عن ، الحسن نع ، حسان بن ھشام عن ، كريمة أبي
 الحوراء ُشْفر ، العيون ضخام:  عين ، بيض:  حور: " قال ،] 22:  الواقعة[}  ِعينٌ  َوُحورٌ { :  هللا قول عن

:  قال) 2( ،] 23:  قعةالوا[}  اْلَمْكُنونِ  اللُّْؤلُؤِ  َكأَْمَثالِ { :  قوله عن أخبرني:  قلت". النسر جناح بمنزلة
 َخْيَراتٌ  فِيِھنَّ { :  قوله عن أخبرني:  قلت". األيدي َتَمّسه لم الذي ، األصداف في الذي الدر صفاءُ  صفاؤھن"

ُھنَّ { :  قوله عن أخبرني:  قلت". الوجوه ِحسان ، األخالق َخّيراتُ : " قال]. 70:  الرحمن[}  ِحَسانٌ   َبْيضٌ  َكأَنَّ
:  وھو ، القشر يلي مما البيضة داخل في رأيت الذي الجلد كرقة رقتھن: " قال ،] 49:  فاتالصا[}  َمْكُنونٌ 
 الدنيا دار في قبضن اللواتي ھن: " قال. } أَْتَراًبا ُعُرًبا{ :  قوله عن أخبرني ، هللا رسول يا:  قلت". الِغْرقئُ 
 ميالد على أتراًبا ، محببات متعشقات ًباُعرُ  عذارى فجعلھن ، الكبر بعد هللا خلقھن ، ُشمًطا ُرْمًصا عجائز
 ، العين الحور من أفضل الدنيا نساء بل: " قال ؟ العين الحور أم أفضل الدنيا نساء ، هللا رسول يا:  قلت". واحد
 عز ، هللا وعبادتھن وصيامھن بصالتھن: " قال ؟ ذاك وبم ، هللا رسول يا:  قلت". البطانة على الّظھارة كفضل
 َمَجاِمُرُھنَّ  ، الحلي صفر ، الثياب خضر ، األلوان بيض ، الحرير وأجسادھن ، النور وجوھھن هللا سألب ، وجل
رّ   ونحن ، أبًدا نبأس فال الناعمات ونحن ، أبًدا نموت فال الخالدات نحن:  يقلن ، الذھب وأمشاطھن ، الدُّ

ا لمن وبىط ، أبًدا نسخط فال الراضيات ونحن أال ، أبًدا نظعن فال المقيمات  رسول يا:  قلت". لنا وكان له ُكنَّ
 ؟ زوجھا يكون من ، معھا ويدخلون الجنة فتدخل تموت ثم ، واألربعة والثالثة زوجين تتزوج منا المرأة هللا،
 يا ، فزوجنيه معي خلًقا أحسن كان ھذا إن ، رب يا:  فتقول ، خلًقا أحسنھم فتختار ُتَخيَّر إنھا ، سلمة أم يا: " قال
 ).4" (واآلخرة الدنيا بخير الخلق حسن ذھب) 3( سلمة أم

 دخول في كلھم للمؤمنين يشفع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) 5( المشھور الطويل الصور حديث وفي
 بعثني والذي: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان. دخولھا في لھم وأذنت شفعتك قد:  هللا فيقول الجنة
  ، ومساكنھم بأزواجھم الجنة أھل من ومساكنكم بأزواجكم بأعرف الدنيا في أنتم ما ، بالحق

__________ 

 ).230( برقم للترمذي المحمدية الشمائل) 1(

 .خطأ وھو" كأنھن: " أ في) 2(

 ".سليم أم يا: " أ في) 3(

 ".عدي وابن حاتم أبو ضعفه كريمة بيأ بن إسماعيل فيه) : "7/119( المجمع في الھيثمي وقال) 23/368( الكبير المعجم) 4(

 .األنعام سورة من 73:  اآلية تفسير عند مضى الصور حديث) 5(

 على فضل لھما آدم) 1( ولد من وثنتين ، هللا ينشئ مما سبعين ، زوجة وسبعين ثنتين على منھم الرجل فيدخل
 ذھب من سرير على ، ياقوتة من غرفة في منھما األولى على يدخل ، الدنيا في هللا بعبادتھما ، هللا أنشأ من
 صدرھا من يده إلى ينظر ثم ، كتفيھا بين يده ليضع وإنه وإستبرق ُسْنُدس من زوًجا سبعون عليه ، باللؤلؤ ُمَكلَّل
 كبده ، الياقوت قصبة في السلك إلى أحدكم ينظر كما ساقھا مخ إلى لينظر وإنه ، ولحمھا وجلدھا ثيابھا وراء من
 ، عذراء وجدھا إال مرة من يأتيھا وال ، تمله وال يملھا ال عندھا ھو فبينما - مرآة له وكبدھا:  نييع -  مرآة لھا
 وال تمل ال أنك عرفنا قد إنا:  نودي إذ كذلك ھو فبينما ، َمنيَّة وال مني ال أنه إال قُُبلھا تشتكي وال ، َذَكُره يفتر ما
 الجنة في ما وهللا:  قالت واحدة جاء كلما ،) 2( واحدة واحدة يھنفيأت ، فيخرج ، غيرھا أزواًجا لك أن إال ، تمل
 ".منك إليّ  أحب شيء الجنة في وما ، منك أحسن شيء
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اج عن ، الحارث بن عمرو أخبرني:  وھب بن هللا عبد وقال  عن ، ھريرة أبي عن ،) 3( ُحَجيرة ابن عن ، َدرَّ
 قام فإذا ، دحًما َدْحًما بيده نفسي والذي ، نعم: " قال ؟ الجنة في أََنطأ:  له قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).4" (بكًرا ُمطھَّرة َرَجعتْ  عنھا

 حدثنا ، الواسطي الدقيق الملك عبد بن محمد حدثنا ، البغدادي الفقيه جابر بن إبراھيم حدثنا:  الطبراني وقال
:  قال سعيد أبي عن ، المتوكل أبي عن ، حولاأل عاصم عن ، شريك حدثنا ، الواسطي الرحمن عبد بن معلى
 داود أبو وقال). 5" (أبكاًرا ُعدن نساءھم جامعوا إذا الجنة أھل إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 المؤمن يعطى: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، أنس عن ، قتادة عن ، ِعْمران حدثنا:  الطيالسي
 ".مائة قوة يعطى: " قال ؟ ذلك ويطيق ، هللا رسول يا:  قلت". النساء في وكذا ذاك قوة الجنة في

 ).6( غريب صحيح:  وقال داود أبي حديث من الترمذي ورواه

 بن محمد عن ، حسان بن ھشام عن ، زائدة عن ، الجعفي علي بن حسين حديث من الطبراني القاسم أبو وروى
 في ليصل الرجل إن: " قال ؟ الجنة في نسائنا إلى نصل ھل ، هللا رسول يا:  قيل:  قال ھريرة أبي عن ، سيرين
 ).7" (عذراء مائة إلى اليوم

 .أعلم وهللا ، الصحيح شرط على عندي الحديث ھذا:  المقدسي هللا عبد أبو الحافظ قال

 الضبعة، الناقة إلى تر مأل ، أزواجھن إلى متحببات يعني:  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد قال}  ُعُرًبا{ :  وقوله
 .كذلك ھي

 بن هللا عبد قال وكذا. عاشقون لھن وأزواجھن ، ألزواجھن العواشق:  الُعُرب:  عباس ابن عن ، الضحاك وقال
  ، وعطية ، كثير أبي بن ويحيى ، العالية وأبو ، وعكرمة ، ومجاھد ، َسْرجس

__________ 

 ".ابن من: " م في) 1(

 ".واحدة بعد واحدة: " م في) 2(

 ".حجرة ابن عن: " أ في) 3(

 .فيه متكلم ودراج ، به وھب ابن طريق من) 393( برقم الجنة صفة في نعيم وأبو" موارد) "2633( برقم صحيحه في حبان ابن رواه) 4(

 .كذاب وھو الرحمن عبد بن معلى وفيه) 1/91( الصغير المعجم) 5(

 ).2536( برقم الترمذي وسنن) 2012( برقم الطيالسي مسند) 6(

 ).13 ، 2/12( الصغير المعجم) 7(

 .وغيرھم ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن

 .لزوجھا الملَِقةُ  ھي:  قال}  ُعُرًبا{ :  قوله عن عباس ابن سئل:  قال ِعْكِرَمة عن ، زيد بن ثور وقال

 .الَغِنجة ھي:  عكرمة عن ، ِسَماك عن ، شعبة وقال

 .الشَّكلة ھي:  عكرمة عن ، هللا عبد بن األجلح وقال

) 2( والغنجة ، مكة أھل بلغة الشكلة:  قال}  ُعُرًبا{ :  قوله في ُبَرْيَدة بن هللا عبد عن ، َحيَّان بن) 1( صالح وقال
 .المدينة أھل بلغة

 .التََّبعل حسن ھي:  حذلم بن تميم وقال
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 .الكالم حسنات:  الُعُرب:  الرحمن عبد وابنه ، أسلم بن زيد وقال

 عن ، أبيه عن ، محمد بن جعفر عن ، علي أبو حدثنا:  العسكري عثمان بن سھل عن ذكر:  حاتم أبي ابن لوقا
 ".عربي كالمھن: " قال}  ُعُرًبا{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جده

 .ةسن وثالثين ثالث ، واحدة سن في:  يعني عباس ابن عن ، الضحاك قال}  أَْتَراًبا{ :  وقوله

}  أَْتَراًبا{ :  السدي وقال. األقران:  عطية وقال. األمثال:  عنه رواية وفي. المستويات:  األتراب:  مجاھد وقال
] الدنيا في[ ضرائر كن كما ال:  يعني ، تحاسد وال تباغض بينھن ليس ، بينھن المتواخيات األخالق في:  أي
 .متعاديات ضرائر) 3(

:  ومحمد الحسن عن ، الكھف بن هللا عبد عن ، أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد بوأ حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .جميًعا ويلعبن ، جميًعا يأتلفن ، األسنان المستويات قاال}  أَْتَراًبا ُعُرًبا{

 عن ، إسحاق بن الرحمن عبد عن ، معاوية أبي عن ، منيع بن أحمد عن ، الترمذي عيسى أبو روى وقد
 لمجتمًعا الجنة في إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، علي عن ، سعد بن النعمان
 فال الناعمات ونحن ، نِبيد فال الخالدات نحن) 4( يقلن ، بمثلھا الخالئق تسمع لم أصواًتا يرفعن ، العين للحور
ا لنا كان لمن طوبى ، نسخط فال الراضيات ونحن ، نبأس  ).5( غريب حديث ھذا:  قال ثم". له وُكنَّ

 عبد بن فالن عن ، ذئب أبي ابن حدثنا ، عمر بن إسماعيل حدثنا ، َخْيَثمة أبو حدثنا:  يعلى) 6( أبو الحافظ وقال
 العين الحور إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن ، مالك بن أنس ولد بعض عن ، رافع بن هللا

ئنا ، ِحسان َخيِّرات نحن يقلن ، الجنة في) 7( ليغنين  ).8" (كرام ألزواج ُخبِّ

__________ 

 ".صالح أبو: " أ في) 1(

 ".والمفتوجة: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".قلن:  قال: " أ ، م في) 4(

 ).2564( برقم لبترمذي سنن) 5(

 .أ ، م من أثبتناه ما والصواب" ابن: " ھـ في) 6(

 ".ليتغنين: " م في) 7(

 الدنيا أبي ابن ورواه". يسم لم راو وفيه يعلى أبو ورواه: " البصيري قول المحقق ونقل ، يعلى ألبي وعزاه) 4/402( العالية المطالب في حجر بن الحافظ ذكره) 8(
 بن أنس عن ، مالك بن أنس ولد بعض عن رافع بن هللا عبد ابن عن ذئب أبي ابن حدثنا ، عمر بن إسماعيل حدثنا ، خيثمة أبو حدثنا) : 254( برقم الجنة صفة في
 .به مالك

 عبد اإلمام الحديث ھذا روى وقد. األثبات الثقات أحد الواسطي المنذر أبو ھو ھذا ُعَمر بن إسماعيل:  قلت
 بن هللا عبد بن الخطاب بن عون عن ، ذئب أبي ابن عن ، فَُدْيك أبي ابن عن ، بُدَحْيم الملقب إبراھيم بن الرحيم
:  الجنة في يغنين العين الحور إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، ألنس ابنٍ  عن ، رافع
 ).1" (كرام ألزواج خلقنا ، الحسان الجوار نحن

 ألصحاب زوجن:  أو ، اليمين ألصحاب ادخرن:  أو ، اليمين ألصحاب خلقنا:  أي}  اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ { :  وقوله
ا{ :  بقوله متعلق أنه ظھرواأل. اليمين }  اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ . أَْتَراًبا ُعُرًبا. أَْبَكاًرا َفَجَعْلَناُھنَّ . إِْنَشاءً  أَْنَشأَْناُھنَّ  إِنَّ
 ).2( جرير ابن توجيه وھذا. اليمين ألصحاب أنشأناھن:  فتقديره
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اراني سليمان أبي عن ُرِوي  فجعلت ، شديًدا البردُ  وكان ، أدعو جلست ثم ، ليلة صليتُ :  قال - هللا رحمه -  الدَّ
 واحدة بيد أتدعو ، سليمان أبا يا:  تقول وھي مثلھا ير لم حوراء فرأيت ، فنمت عيني فأخذتني ، واحدة بيد أدعو
 !سنة خمسمائة من النعيم في لك أُغذَّى وأنا

: أي}  اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ  أَْتَراًبا{ :  قوله وھو ، قبله بما متعلًقا}  اْلَيِمينِ  ألْصَحابِ { :  قوله يكون أن ويحتمل:  قلت
 عن ، القعقاع بن ُعَمارة عن ، جرير حديث من ، ومسلم البخاري رواه الذي الحديث في جاء كما. أسنانھم في
 على الجنة يدخلون زمرة أول: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ُھَريرة أبي عن ، ُزْرَعة أبي

 وال يبولون ال ، إضاءة السماء في ُدّريّ  كوكب أشد ضوء على يلونھم والذين ، البدر ليلة لقمرا صورة
 الحور وأزواجھم ، األلُّوة ومجامرھم المسك ورشحھم الذھب أمشاطھم ، يتمخطون وال يتفلون وال ، يتغوطون

 ).3" (السماء يف ذراًعا ستون ، آدم أبيھم صورة على ، واحد رجل َخْلق على أخالقھم ، العين

 من ، له واللفظ ، الطبراني وروى - سلمة بن حماد حدثنا قاال وعفان ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، المسيب بن سعيد عن ، ُجْدَعان بن زيد بن علي عن - سلمة بن حماد حديث
لين ِجعاًدا بيًضا ُمرًدا ُجردا الجنةَ  الجنةِ  أھلُ  يدخل: " وسلم عليه هللا صلى هللا  ثالث أو ثالثين أبناء ، ُمَكحَّ

 ).4" (أذرع سبعة عرض في ذراًعا ستون آدم َخْلق على وھم ، وثالثين

 عن ، َحْوشب بن َشْھر عن ، قتادة عن ، القطان عمران عن ، الطيالسي داود أبي حديث من الترمذي وروى
 الجنةَ  الجنةِ  أھلُ  يدخل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، َجَبل بن ذُمَعا عن ، َغْنم بن الرحمن عبد
 )5( غريب حسن:  قال ثم". سنة وثالثين ثالث أو ، ثالثين أبناء مكحلين ُمرًدا ُجرًدا

__________ 

 برقم البعث في داود أبي وابن ، الحكم عبد ابن طريق من) 420( برقم البعث في البيھقي ورواه ، به دحيم طريق من) 432( برقم الجنة صفة في نعيم أبو ورواه) 1(
 فديك أبي ابن عن داود بن الحسن طريق من" البحرين مجمع) "4887( برقم األوسط في الطبراني ورواه ، نحوه به فديك أبي ابن عن كالھما عبيد بن كثير عن) 75(

 ورواه ، مقارب وإسناده والطبراني الدنيا أبي ابن رواه) : "4/226( والترھيب الترغيب في المنذري قال. نحوه به أنس عن الخطاب بن عون عن ، ذئب أبي ابن عن
 ).7/16( الكبير التاريخ في فيه اختالف إلى البخاري وأشار" أنس عن يسمه لم ألنس ابن عن البيھقي

 ).27/109( الطبري تفسير) 2(

 ).2834( برقم مسلم وصحيح) 3327( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".البحرين مجمع) "4894( برقم األوسط والمعجم) 2/295( المسند) 4(

 ).2545( برقم الترمذي سنن) 5(

اًجا أنّ  الحارث بن عمرو أخبرنا:  وھب ابن وقال ثه السمح أبا َدرَّ  قال:  قال سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن َحدَّ
 في وثالثين ثالث بني ُيَردون ، كبير أو صغير من الجنة أھل من مات من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".النار أھل وكذلك ، أبًدا عليھا يزيدون ال ، الجنة

 )1( به ، الحارث بن عمرو عن ، سعد بن رشدين عن ، المبارك ابن عن ، نصر بن ُسَوْيد عن الترمذي ورواه

اد حدثنا ، صالح بن صفوان حدثنا ، ھاشم بن القاسم حدثنا:  الدنيا أبي بن بكر أبو وقال  الجراح بن روَّ
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، رئاب بن ھارون عن ، األوزاعي حدثنا ، العسقالني

 ثالث عيسى ميالد وعلى ، يوسف ُحْسن على! الملك بذراع ذراًعا ستين آدم طول على الجنةَ  الجنةِ  أھلُ  يدخل"
لُون ُمْردٌ  ُجْردٌ  ، دمحم لسان وعلى ، سنة وثالثين  ).2" (ُمَكحَّ

 عن ، األوزاعي عن عمر حدثنا قاال الوليد بن وعباس خالد بن محمود حدثنا:  داود أبي بن بكر أبو وقال
 على الجنة أھل) 3( ُيبعث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن ، رئاب بن ھارون
 ال ، منھا فيكسون الجنة في شجرة إلى بھم يذھب ثم ، مكحلين ُمرًدا ُجرًدا ، ثينوثال ثالثٍ  ميالد في آدم صورة
 ).4" (شبابھم يفنى وال ، ثيابھم تبلى
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لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  وقوله  .اآلخرين من وجماعة األولين من جماعة:  أي}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوُثلَّةٌ . األوَّ

 عن ، قتادة عن ، َبشير بن سعيد حدثنا ، بكار بن محمد حدثنا ، انشاذ بن المنذر حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 أكرينا:  قال - بعض عن يأخذ بعضھم وكان:  قال -  مسعود بن هللا عبد عن ، ُحَصين بن عمران عن ، الحسن
 ، ممھابأ وأتباعھا األنبياء عليَّ  ُعرضت: " فقال ، عليه غدونا ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند ليلة ذات
 أَلَْيسَ { :  اآلية ھذه قتادة وتال - أحد معه ليس والنبي ، الثالثة في والنبي ، العصابة في والنبي ، النبي علي فيمر
:  قال". إسرائيل بني من كبكبة في عمران بن موسى عليَّ  مرَّ  حتى:  قال - ] 78:  ھود[}  َرِشيدٌ  َرُجلٌ  ِمْنُكمْ 

 رب:  قلت: " قال". إسرائيل بني من) 5( معه ومن عمران بن موسى أخوك ھذا:  قال ؟ ھذا من ربي:  قلتُ "
:  قال" ؟ أرضيت:  قال: " قال". الرجال وجوه فإذا: " قال). 6( الظراب في يمينك عن انظر:  قال ؟ أمتي فأين
:  قلت ؟ أرضيت:  قال. الرجال وجوه فإذا يسارك عن األفق إلى انظر:  قال". رب ، رضيت قد: " قلت

اشة وأنشأ:  قال". حساب بغير الجنة يدخلون ، ألفا سبعين ھؤالء مع فإن:  قال". رب ، رضيت"  ُمْحَصن بن ُعكَّ
 اجعله اللھم: " فقال:  قال. منھم يجعلني أن هللا ادع ، هللا نبي يا:  قال - َبْدرّيًا وكان:  سعيد قال -  أسد بني من
 : فقال. منھم يجعلني أن هللا ادع ، هللا ينب يا:  قال ، آخر رجل) 7( أنشأ:  قال". منھم

__________ 

 ).259( برقم الجنة صفة في نعيم وأبو وھب ابن طريق من ورواه) 2562( برقم الترمذي سنن) 1(

 ).215( برقم الدنيا أبي البن الجنة صفة) 2(

 ".يدخل: " أ في) 3(

 .أنس عن رئاب بن ھارون سماع في الفاضل المحقق كالم وانظر) 64( برقم داود أبي البن البعث) 4(

 ".تبعه ومن: " م في) 5(

 ".الضراب: " أ ، م في) 6(

 ".أنشأ ثم: " م في) 7(

 َكِريمٍ  َواَل  َباِردٍ  اَل ) 43( َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ ) 42( َوَحِميمٍ  َسُمومٍ  فِي) 41( الشَِّمالِ  أَْصَحابُ  َما الشَِّمالِ  َوأَْصَحابُ 
ُھمْ ) 44( ونَ  َوَكاُنوا) 45( ُمْتَرفِينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  اَكاُنو إِنَّ ا ِمْتَنا أَِئَذا َيقُولُونَ  َوَكاُنوا) 46( اْلَعِظيمِ  اْلِحْنثِ  َعلَى ُيِصرُّ  َوُكنَّ

ا َوِعَظاًما ُتَراًبا لُونَ  أََوآََباُؤَنا) 47( لََمْبُعوُثونَ  أَِئنَّ لِينَ  إِنَّ  قُلْ ) 48( اأْلَوَّ  ِميَقاتِ  إِلَى لََمْجُموُعونَ ) 49( َواآْلَِخِرينَ  اأْلَوَّ
 ) 50( َمْعلُومٍ  َيْومٍ 

 تكونوا أن -  وأمي أبي فداكم - استطعتم فإن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  قال" عكاشة بھا سبقك"
 فإني ، األفق أصحاب من فكونوا وإال ،) 2( الظراب أصحاب من) 1( فكونوا وإال فافعلوا السبعين أصحاب من
:  قال ثم ، فكبرنا". الجنة أھل ربع تكونوا أن ألرجو إني: " قال ثم). 3" (حوله تأشَّبوا قد كثيًرا ناًسا رأيت دق
:  قال". الجنة أھل نصف تكونوا أن ألرجو إني: " قال ، فكبرنا:  قال". الجنة أھل ثلث تكونوا أن ألرجو إني"

لِينَ  ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم. فكبرنا :  بيننا فقلنا:  قال}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوُثلَّةٌ . األوَّ
 الذين ھم بل: " فقال ذلك فبلغه:  قال. يشركوا ولم ، اإلسالم في ولدوا الذين ھم:  فقلنا ؟ ألفا السبعون ھؤالء من
 ".يتوكلون ربھم وعلى ، يتطيرون وال يسترقون وال يكتوون ال

 ھذا غير من كثيرة طرق له الحديث وھذا). 4( نحوه به ، قتادة عن آخرين طريقين من جرير ابن هروا وكذا
 .وغيرھا الصحاح في الوجه

 ، ُجَبْير بن سعيد عن ، عياش أبي بن أبان عن ، سفيان حدثنا ، ِمْھَران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
لِي ِمنَ  ُثلَّةٌ { :  عباس ابن عن  جميًعا ُھَما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال}  اآلِخِرينَ  ِمنَ  َوُثلَّةٌ . نَ األوَّ
 ).5" (أمتي من
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 َكِريمٍ  َوال َباِردٍ  ال) 43( َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ ) 42( َوَحِميمٍ  َسُمومٍ  فِي) 41( الشَِّمالِ  أَْصَحابُ  َما الشَِّمالِ  َوأَْصَحابُ { 
ُھمْ ) 44( ونَ  َوَكاُنوا) 45( ُمْتَرفِينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  اَكاُنو إِنَّ ا ِمْتَنا أَِئَذا َيقُولُونَ  َوَكاُنوا) 46( اْلَعِظيمِ  اْلِحْنثِ  َعلَى ُيِصرُّ  َوُكنَّ

ا َوِعَظاًما ُتَراًبا لُونَ  أََوآَباُؤَنا) 47( لََمْبُعوُثونَ  أَِئنَّ لِينَ  إِنَّ  قُلْ ) 48( األوَّ  ِميَقاتِ  إِلَى ْجُموُعونَ لَمَ ) 49( َواآلِخِرينَ  األوَّ
 .}) 50( َمْعلُومٍ  َيْومٍ 

__________ 

 ".تكونوا وال: " م في) 1(

 ".الضراب: " أ في) 2(

 ".حوالھم: " م في) 3(

 ).27/109( الطبري تفسير) 4(

:  عدي ابن وقال ، به عياش أبي بن أبان عن الثوري سفيان عن ، كثير بن محمد طريق من) 1/387( الكامل في عدي ابن ورواه) 27/110( الطبري تفسير) 5(
 ".عليه يتابع ال يرويه ما وعامة ذكرت ما غير روايات له عياش أبي بن أبان"

َھا إِنَُّكمْ  ُثمَّ  الُّونَ  أَيُّ ُبونَ  الضَّ  ونَ َفَشاِربُ ) 53( اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ ) 52( َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  آَلَِكلُونَ ) 51( اْلُمَكذِّ
ينِ  َيْومَ  ُنُزلُُھمْ  َھَذا) 55( اْلِھيمِ  ُشْربَ  َفَشاِرُبونَ ) 54( اْلَحِميمِ  ِمنَ  َعلَْيهِ   ) 56( الدِّ

َھا إِنَُّكمْ  ُثمَّ {  الُّونَ  أَيُّ ُبونَ  الضَّ  ونَ َفَشاِربُ ) 53( اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ ) 52( َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  آلِكلُونَ ) 51( اْلُمَكذِّ
ينِ  َيْومَ  نزلُُھمْ  َھَذا) 55( اْلِھيمِ  ُشْربَ  َفَشاِرُبونَ ) 54( اْلَحِميمِ  ِمنَ  َعلَْيهِ   .}) 56( الدِّ

 َما الشَِّمالِ  َوأَْصَحابُ { :  فقال ، الشمال أصحاب بذكر عليھم عطف ، اليمين أصحاب حال تعالى ذكر) 1( لما
ر ثم ؟ الشمال بأصحا فيه ھم شيء أي:  أي}  الشَِّمالِ  أَْصَحابُ   الھواء:  وھو}  َسُمومٍ  فِي{ :  فقال ذلك َفسَّ
 .الحار الماء:  وھو}  َوَحِميمٍ {  الحار

ّي، ، وقتادة ، صالح وأبو ، وِعْكِرَمة ، مجاھد قال وكذا. الدخان ظل:  عباس ابن قال}  َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ {  دِّ  والسُّ
ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى ااْنَطلِقُو{ :  تعالى كقوله وھذه. وغيرھم  َوال َظلِيلٍ  ال. ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا. ُتَكذِّ
َھا. اللََّھبِ  ِمنَ  ُيْغِني ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ . ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ  َكأَنَّهُ . َكاْلَقْصرِ  بَِشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ   ،] 34 ، 29:  المرسالت[}  لِْلُمَكذِّ

__________ 

 ".ولما: " م في) 1(

 وال الھبوب طيب ليس:  أي}  َكِريمٍ  َوال َباِردٍ  ال{  األسود الدخان وھو}  َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ { :  ھاھنا قال ولھذا
 ليس شراب كل:  الضحاك وقال. المنظر كريم وال:  أي}  َكِريمٍ  َوال{ :  وقتادة الحسن قال كما ، المنظر َحَسن
 .يمبكر فليس بعذب

 اللحم ھذا ، كريم وال بطيب ليس الطعام ھذا: " فيقولون ، النفي في اللفظة ھذه تتبع العرب:  جرير ابن وقال
 ".كريمة وال بنظيفة ليست الدار وھذه ، كريم وال بسمين ليس

ُھمْ { :  تعالى فقال ، لذلك استحقاقھم تعالى ذكر ثم  منعمين الدنيا الدار في كانوا : أي}  ُمْتَرفِينَ  َذلِكَ  َقْبلَ  َكاُنوا إِنَّ
 .الرسل به جاءتھم ما على يلوون ال ، أنفسھم لذات على مقبلين

ونَ  َوَكاُنوا{   األوثان وجعل ، با الكفر وھو}  اْلَعِظيمِ  اْلِحْنثِ  َعلَى{  توبة ينوون وال ُيَصمِّمون:  أي}  ُيِصرُّ
 .هللا دون من أرباًبا واألنداد

دِّيّ  ، وقتادة ، والضحاك ، وِعْكِرَمة ، مجاھد قال وكذا. الشرك}  اْلَعِظيمِ  ِحْنثِ الْ { :  عباس ابن قال  ، والسُّ
 .وغيرھم
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 .الغموس اليمين ھو:  الشعبي وقال

ا ِمْتَنا أَِئَذا َيقُولُونَ  َوَكاُنوا{  ا َوِعَظاًما ُتَراًبا َوُكنَّ لُونَ  أََوآَباُؤَنا. لََمْبُعوُثونَ  أَِئنَّ  مكذبين ذلك يقولون أنھم:  ييعن ؟}  األوَّ
لِينَ  إِنَّ  قُلْ { :  تعالى هللا قال ، لوقوعه مستبعدين به :  أي}  َمْعلُومٍ  َيْومٍ  ِميَقاتِ  إِلَى لََمْجُموُعونَ . َواآلِخِرينَ  األوَّ

 كما ، أحًدا منھم نغادر ال ، القيامة َعَرصات إلى سيجمعون آدم بني من واآلخرين األولين أن محمد يا أخبرھم
ُرهُ  َوَما. َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ { :  قال  ِبإِْذِنهِ  إاِل َنْفسٌ  َتَكلَّمُ  ال َيأْتِ  َيْومَ . َمْعُدودٍ  ألَجلٍ  إاِل ُنَؤخِّ

 ھو:  أي}  َمْعلُومٍ  َيْومٍ  ِميَقاتِ  ىإِلَ  لََمْجُموُعونَ { :  ھاھنا قال ولھذا]. 105 -  103:  ھود[}  َوَسِعيدٌ  َشقِيٌّ  َفِمْنُھمْ 
د بوقت موقت  .ينقص وال يزيد وال ، يتأخر وال يتقدم ال ، ُمَحدَّ

َھا إِنَُّكمْ  ُثمَّ {  الُّونَ  أَيُّ ُبونَ  الضَّ  يقبضون أنھم وذلك: }  اْلُبُطونَ  ِمْنَھا َفَمالُِئونَ . َزقُّومٍ  ِمنْ  َشَجرٍ  ِمنْ  آلِكلُونَ . اْلُمَكذِّ
 َفَشاِرُبونَ . اْلَحِميمِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  َفَشاِرُبونَ {  ، بطونھم منھا يملؤوا حتى ، الزقوم شجر من يأكلوا حتى نوُيَسَجرو

 .وھائمة ھائم:  ويقال ، ھيماء واألنثى ، أھيم واحدھا ، العطاش اإلبل وھي}  اْلِھيمِ  ُشْربَ 

 .الظماء العطاش اإلبل : الِھيم:  وعكرمة ، ُجَبْير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن قال

ا الماء َتمص ، المراض اإلبل:  الھيم:  قال أنه ِعْكِرَمة وعن  .َتْرَوى وال َمّصً

 .أبًدا الحميم من يروون ال جھنم أھل فكذلك ، تموت حتى أبًدا َتْرَوى فال اإلبل يأخذ داء:  الھيم:  السدي وقال

قُونَ  َفلَْواَل  َخلَْقَناُكمْ  َنْحنُ  ْرَنا َنْحنُ ) 59( اْلَخالِقُونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْخلُقُوَنهُ  أَأَْنُتمْ ) 58( ُتْمُنونَ  َما َفَرأَْيُتمْ أَ ) 57( ُتَصدِّ  َبْيَنُكمُ  َقدَّ
لَ  أَنْ  َعلَى) 60( ِبَمْسُبوقِينَ  َنْحنُ  َوَما اْلَمْوتَ  ْشأَةَ  مُ َعلِْمتُ  َولََقدْ ) 61( َتْعلَُمونَ  اَل  َما فِي َوُنْنِشَئُكمْ  أَْمَثالَُكمْ  ُنَبدِّ  اأْلُولَى النَّ
ُرونَ  َفلَْواَل   ) 62( َتَذكَّ

 .ثالًثا يتنفس أن غير من واحدة َعبَّة الھيم ُشْربَ  يشرب أن يكره كان أنه:  معدان بن خالد وعن

ينِ  َيْومَ  نزلُُھمْ  َھَذا{ :  تعالى قال ثم  في قال كما ، حسابھم يوم ربھم عند ضيافتھم ھو وصفنا الذي ھذا:  أي}  الدِّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  المؤمنين حق :  أي] 107:  الكھف[}  نزال اْلفِْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  لَُھمْ  َكاَنتْ  الصَّ

 .وكرامة ضيافة

قُونَ  َفلَْوال َخلَْقَناُكمْ  َنْحنُ {  ْرَنا َنْحنُ ) 59( اْلَخالِقُونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْخلُقُوَنهُ  أَأَْنُتمْ ) 58( ُتْمُنونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ ) 57( ُتَصدِّ  َقدَّ
لَ  أَنْ  َعلَى) 60( ِبَمْسُبوقِينَ  َنْحنُ  َوَما اْلَمْوتَ  َبْيَنُكمُ  ْشأَةَ  َعلِْمُتمُ  َوَلَقدْ ) 61( َتْعلَُمونَ  ال َما فِي َوُنْنِشَئُكمْ  أَْمَثالَُكمْ  ُنَبدِّ  النَّ
ُرونَ  َفلَْوال األولَى  .}) 62( َتَذكَّ

ا ،) 1( للمعاد ُمقرًرا تعالى يقول  ِمْتَنا أَِئَذا{ :  قالوا الذين من ، واإللحاد الزيغ أھل من به المكذبين على ورّدً
ا ا َوِعَظاًما ُتَراًبا َوُكنَّ  ، واالستبعاد التكذيب وجه على منھم صدر ذلك وقولھم ،] 16:  الصافات[}  لََمْبُعوُثونَ  أَِئنَّ
 البداءة على قدر الذي أفليس ، مذكوًرا شيًئا تكونوا لم أن بعد خلقكم ابتدأنا نحن:  أي}  مْ َخلَْقَناكُ  َنْحنُ { :  فقال
قُونَ  َفلَْوال{ :  قال فلھذا ؛ واألحرى األولى بطريق اإلعادة على بقادر  قال ثم! بالبعث تصدقون فھال:  أي}  ُتَصدِّ
 األرحام في تقرونه أنتم:  أي}  اْلَخالِقُونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْخلُقُوَنهُ  ْنُتمْ أَأَ . ُتْمُنونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ { :  بقوله عليھم مستدال

 ؟ لذلك الخالق هللا أم ، فيھا وتخلقونه

ْرَنا َنْحنُ { :  قال ثم  .بينكم صرفناه:  أي}  اْلَمْوتَ  َبْيَنُكمُ  َقدَّ

 .واألرض السماء أھل بين فيه ساوى:  الضحاك وقال

 .بعاجزين نحن وما:  أي}  وقِينَ ِبَمْسبُ  َنْحنُ  َوَما{ 

لَ  أَنْ  َعلَى{   الصفات من:  أي}  َتْعلَُمونَ  ال َما فِي َوُنْنِشَئُكمْ {  ، القيامة يوم خلقكم نغير:  أي}  أَْمَثالَُكمْ  ُنَبدِّ
 .واألحوال
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ْشأَةَ  َعلِْمُتمُ  َولََقدْ { :  قال ثم ُرونَ  َفلَْوال األولَى النَّ  مذكوًرا، شيًئا تكونوا لم أن بعد أنشأكم هللا أن علمتم قد:  أي}  َتَذكَّ
 وھي - النشأة ھذه على قدر الذي أن وتعرفون تتذكرون فھال ، واألفئدة واألبصار السمع لكم وجعل فخلقكم
ُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قال وكما ، واألحرى األولى بطريق اإلعادة وھي ، األخرى النشأة على قادر - الَبداءة  ْلقَ اْلخَ  َيْبَدأ

ا اإلْنَسانُ  َيْذُكرُ  أََوال{ :  وقال ،] 27:  الروم[}  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  :  مريم[}  َشْيًئا َيكُ  َولَمْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخلَْقَناهُ  أَنَّ
ا اإلْنَسانُ  َيرَ  أََولَمْ { :  وقال ،] 67  َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثال لََنا َوَضَربَ . ِبينٌ مُ  َخِصيمٌ  ُھوَ  َفإَِذا ُنْطَفةٍ  ِمنْ  َخلَْقَناهُ  أَنَّ
لَ  أَْنَشأََھا الَِّذي ُيْحِييَھا قُلْ . َرِميمٌ  َوِھيَ  اْلِعَظامَ  ُيْحِيي ةٍ  أَوَّ  وقال ،] 79 -  77:  يس[}  َعلِيمٌ  َخْلقٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َمرَّ
ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ . ُيْمَنى َمنِيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  أَلَمْ . ُسًدى ُيْتَركَ  أَنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ { : تعالى  ِمْنهُ  َفَجَعلَ . َفَسوَّ

ْوَجْينِ  َكرَ  الزَّ  ].40 -  36:  القيامة[ ؟}  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ . َواألْنَثى الذَّ

__________ 

 ".للعباد: " أ في) 1(

اِرُعونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَْنُتمْ ) 63( َتْحُرُثونَ  َما مْ أََفَرأَْيتُ  ُھونَ  َفَظْلُتمْ  ُحَطاًما لََجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ ) 64( الزَّ ) 65( َتَفكَّ
ا  َنْحنُ  أَمْ  اْلُمْزنِ  ِمنَ  أَْنَزْلُتُموهُ  ُتمْ أَأَنْ ) 68( َتْشَرُبونَ  الَِّذي اْلَماءَ  أََفَرأَْيُتمُ ) 67( َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ ) 66( لَُمْغَرُمونَ  إِنَّ

 َشَجَرَتَھا أَْنَشأُْتمْ  أَأَْنُتمْ ) 71( ُتوُرونَ  الَِّتي النَّارَ  أََفَرأَْيُتمُ ) 70( َتْشُكُرونَ  َفلَْواَل  أَُجاًجا َجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ ) 69( اْلُمْنِزلُونَ 
 ) 74( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 73( لِْلُمْقِوينَ  َوَمَتاًعا َتْذِكَرةً  َناَھاَجَعلْ  َنْحنُ ) 72( اْلُمْنِشُئونَ  َنْحنُ  أَمْ 

اِرُعونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَْنُتمْ ) 63( َتْحُرُثونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ {  ُھونَ  َفَظْلُتمْ  ُحَطاًما َلَجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ ) 64( الزَّ ) 65( َتَفكَّ
ا  َنْحنُ  أَمْ  اْلُمْزنِ  ِمنَ  أَنزْلُتُموهُ  أَأَْنُتمْ ) 68( َتْشَرُبونَ  الَِّذي اْلَماءَ  أََفَرأَْيُتمُ ) 67( َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ ) 66( لَُمْغَرُمونَ  إِنَّ

 َشَجَرَتَھا أَْنَشأُْتمْ  أَأَْنُتمْ ) 71( ُتوُرونَ  ِتيالَّ  النَّارَ  أََفَرأَْيُتمُ ) 70( َتْشُكُرونَ  َفلَْوال أَُجاًجا َجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ ) 69( اْلُمنزلُونَ 
 }) 74( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 73( لِْلُمْقِوينَ  َوَمَتاًعا َتْذِكَرةً  َجَعْلَناَھا َنْحنُ ) 72( اْلُمْنِشُئونَ  َنْحنُ  أَمْ 

 في تنبتونه:  أي}  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَْنُتمْ {  ، فيھا والبذر ھاوإثارت األرض شق وھو ؟}  َتْحُرُثونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ . {:  يقول
اِرُعونَ  َنْحنُ  أَمْ {  األرض ه الذين نحن بل:  أي}  الزَّ  .األرض في وننبته قراره ُنقِرُّ

 بن مخلد حدثنا ، الَجْرمي مسلم أبي بن مسلم حدثنا ، القرشي الوليد بن أحمد حدثني وقد:  جرير ابن قال
:  تقولن ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، محمد عن ، ھشام عن الحسين،
 َنْحنُ  أَمْ  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَْنُتمْ . َتْحُرُثونَ  َما أََفَرأَْيُتمْ { :  قوله إلى تسمع ألم:  ھريرة أبو قال" حرثتُ :  قل ولكن ، زرعتُ 

اِرُعونَ   .} الزَّ

 ).1( به الجميع ، مسلم عن ، الرحيم عبد نب محمد عن ، البزار ورواه

:  الرحمن عبد أبي عن ، عطاء عن ، حماد حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .حرثنا:  قولوا ولكن زرعنا:  تقولوا ال

اِرُعونَ  َنْحنُ  أَمْ  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَْنُتمْ { :  قرأ إذا كان أنه المَدِريّ  ُحْجر عن وروي  .رب يا أنت بل:  يقول وأمثالھا}  الزَّ

 لجعلناه نشاء ولو ، بكم رحمة لكم وأبقيناه ، ورحمتنا بلطفنا أنبتناه نحن:  أي}  ُحَطاًما لََجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ { :  وقوله
ُھونَ  َفَظْلُتمْ {  ، واستحصاده استوائه قبل أليبسناه:  أي ، حطاًما ا{ :  بقوله كذل فسر ثم. } َتَفكَّ  َبلْ . لَُمْغَرُمونَ  إِنَّ

ا{ :  تارة فتقولون ، كالمكم تنوعون ، المقالة في تفكھون لَظْلُتم حطاما جعلناه لو:  أي}  َمْحُروُمونَ  َنْحنُ   إِنَّ
 .لَُمْلَقون:  أي}  لَُمْغَرُمونَ 

 .محرومون نحن بل:  تقولون وتاره. معذبون:  قتادة وقال ، بنا لمولع إنا:  وعكرمة ، مجاھد وقال

ا{ :  أيضا مجاھد وقال  ، مال لنا يثبت ال:  أي ، قتادة قاله ، ُمَحاَرفون نحن بل:  أي ، للشر ملقون}  لَُمْغَرُمونَ  إِنَّ
 .ربح لنا ينتج وال
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__________ 

 بن مخلد عن الجرمي مسلم أبي بن مسلم طريق من) 6/138( الكبرى السنن في والبيھقي) 1135( برقم صحيحه في حبان ابن ورواه) 27/114( الطبري تفسير) 1(
 ".قوي غير مرفوع حديث فيه روى وقد: " مجاھد قول من ذكره أن بعد فقال ضعفه إلى البيھقي وأشار) 8/23( المنثور الدر في السيوطي وضعفه نحوه به الحسين

 .لنا حظ ال:  يعني ، مجدودون:  أي}  َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ { :  مجاھد وقال

ُھونَ  َفَظْلُتمْ { :  ومجاھد ، عباس ابن قال ُھونَ  َفَظْلُتمْ { :  أيًضا مجاھد وقال. تعجبون: }  َتَفكَّ  تفجعون}  َتَفكَّ
 .زرعكم من فاتكم ما على وتحزنون

 ).1( جرير ابن اختيار وھذا. مالھم في أصيبوا أجله من الذي السبب من التعجب وھو ، األول إلى يرجع وھذا

ُھونَ  َفَظْلُتمْ { :  عكرمة وقال ُھونَ  َفَظْلُتمْ { :  والسدي ، وقتادة ، الحسن وقال. تالومون}  َتَفكَّ  ومعناه. تندمون}  َتَفكَّ
 .الذنوب من أسلفتم ما على أو ، أنفقتم ما على إما

 .حزنت بمعنى وتفكھت ، تنعمت بمعنى تفكھت:  العرب تقول ، األضداد من تفكه) : 2( الكسائي قال

 ، عباس ابن قاله. السحاب:  يعني}  اْلُمْزنِ  ِمنَ  أَنزْلُتُموهُ  أَأَْنُتمْ . َتْشَرُبونَ  الَِّذي اْلَماءَ  أََفَرأَْيُتمُ { :  تعالى قال مث
 .المنزلون نحن بل:  يقول}  اْلُمنزلُونَ  َنْحنُ  أَمْ . {. واحد وغير ومجاھد

ا ُزعاًقا:  أي}  أَُجاًجا َجَعْلَناهُ  َنَشاءُ  لَوْ {   تشكرون فھال:  أي}  َتْشُكُرونَ  َفلَْوال{  ، زرع وال لشرب يصلح ال ُمّرً
ْرعَ  ِبهِ  لَُكمْ  ُيْنبِتُ . ُتِسيُمونَ  فِيهِ  َشَجرٌ  َوِمْنهُ  َشَرابٌ  ِمْنهُ  لَُكمْ { ! زالال عذًبا عليكم المطر إنزاله في عليكم هللا نعمة  الزَّ

ْيُتونَ  ُرونَ  لَِقْومٍ  آلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ وَ  َواألْعَنابَ  َوالنَِّخيلَ  َوالزَّ  ].11 ، 10:  النحل[}  َيَتَفكَّ

 أبي عن ، جابر عن ، مرزوق بن فَُضيل حدثنا ، مرة بن سعيد بن عثمان حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ولم ، برحمته فراًتا عذًبا سقانا الذي  الحمد":  قال الماء شرب إذا أنه:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، جعفر
 ).3" (بذنوبنا أجاًجا ملًحا يجعله

 .أصلھا من) 4( وتستخرجونھا الزناد من تقدحون:  أي}  ُتوُرونَ  الَِّتي النَّارَ  أََفَرأَْيُتمُ { :  قال ثم

:  شجرتان وللعرب ، موضعھا في مودعة جعلناھا الذين نحن لب:  أي}  اْلُمْنِشُئونَ  َنْحنُ  أَمْ  َشَجَرَتَھا أَْنَشأُْتمْ  أَأَْنُتمْ { 
 بينھما من تناثر ، باآلخر أحدھما فُحك أخضران غصنان منھما أخذ إذا ، الَعَفار:  واألخرى ، المرخ:  إحداھما
 .النار شرر

 .الكبرى النارَ  ُتَذّكر أي:  وقتادة ، مجاھد قال}  َتْذِكَرةً  َجَعْلَناَھا َنْحنُ { :  وقوله

 سبعين من جزء توقدون التي ھذه ناركم ، قوم يا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا ذكر:  قتادة قال
 - مرتين:  أو - ضربتين بالماء ُضربت قد: " قال! لكافية كانت إن هللا رسول يا:  قالوا". جھنم نار من جزًءا
 ).5" (منھا ويدنوا آدم بنو بھا يستنفع حتى

__________ 

 ).27/115( الطبري تفسير) 1(

 ".السدي قال: " أ في) 2(

 .الحلية في نعيم أبي إلى) 7/111( العمال كنز في الھندي وعزاه مرسل وھذا) 3(

 ".وتستخرجون: " م في) 4(

 ).27/117( تفسيره في الطبري رواه) 5(
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 :  فقال ، مسنده في أحمد اإلمام رواه قتادة أرسله الذي وھذا

ناد أبي عن ، سفيان حدثنا  ھذه ناركم إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزِّ
 ).1" (ألحد منفعة فيھا هللا جعل ما ذلك ولوال ، مرتين بالبحر وضربت ، جھنم نار من جزًءا سبعين من جزء

 نار: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزناد أبي عن ، مالك اإلمام وقال
 إنھا: " فقال لكافية كانت إن هللا رسول يا:  فقالوا". جھنم نار من جزًءا سبعين من جزء يوقدون التي آدم بني

 ".جزًءا وستين بتسعة عليھا فضلت

 ، رزاقال عبد حديث من ، مسلم ورواه ،) 2( الزناد أبي حديث من ، ومسلم ، مالك حديث من البخاري رواه
لَت لقد ، بيده نفسي والذي: " لفظ وفي). 3( به ، ھريرة أبي عن ، ھمام عن ، َمْعَمر عن  بتسعة عليھا فُضِّ

 ".حرھا مثل كلھن جزًءا وستين

 بن َمْعن حدثنا ، الحزامي المنذر بن إبراھيم حدثنا ، الخالل عمرو بن أحمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، السھيل أبي عمه عن ، مالك عن ، القزاز عيسى
 بسبعين ھذه ناركم) 4] (دخان[ من سواًدا أشد لھي ؟ جھنم نار من ھذه ناركم مثل ما أتدرون: " وسلم عليه
 ).5" (ضعًفا

 .الصحيح شرط على عندي وھو ، يرفعه ولم ، مالك عن مصعب) 6( ابن رواه وقد:  المقدسي الضياء قال

 معنى:  عربي بن والنضر ، والضحاك ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  لِْلُمْقِوينَ  َوَمَتاًعا{ :  وقوله
 ".أھلھا رحل إذا الدار أقوت: " قولھم ومنه:  وقال ، جرير ابن واختاره ، المسافرين}  لِْلُمْقِوينَ {

 .العمران من البعيد الخالي القفر:  والَقَواء القيّ :  غيره وقال

 .الجائع ھنا المقوي:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

. النار إال يصلحه ال طعام لكل ، والمسافر للحاضر}  لِْلُمْقِوينَ  َوَمَتاًعا{ :  مجاھد عن ، سليم أبي ابن ليث وقال
 .مجاھد عن ، الجعفي جابر عن ، سفيان روى وكذا

 .عكرمة عن ذكر وكذا. أجمعين الناس ، المستمتعين}  لِْلُمْقِوينَ { :  قوله مجاھد نع ، َنِجيح أبي ابن وقال

__________ 

 ).2/244( المسند) 1(

 ).2843( برقم مسلم وصحيح) 3265( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).2843( برقم مسلم صحيح) 3(

 .للطبراني األوسط المعجم من زيادة) 4(

 ".البحرين مجمع" )4843( برقم األوسط المعجم) 5(

 ".أبو رواه وقد: " أ ، م في) 6(

 ) 76( َعِظيمٌ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  لََقَسمٌ  َوإِنَّهُ ) 75( النُُّجومِ  ِبَمَواقِعِ  أُْقِسمُ  َفاَل 

 واالصطالء للطبخ محتاجون) 1( الكل وفقير غني من والبادي الحاضر فإن ، غيره من أعم التفسير وھذا
 يتمكن بحيث الحديد وخالص ، األحجار في أودعھا أن تعالى هللا لطف من ثم. منافعال من ذلك وغير واإلضاءة
 ناره وأوقد ، وأورى زنده أخرج منزله في ذلك إلى احتاج فإذا ، ثيابه وبين متاعه في ذلك حمل من المسافر
 ذلك كان وإن افرونالمس أفرد فلھذا. االنتفاعات سائر بھا وانتفع ، بھا واستأنس واشتوى ، واصطلى بھا فأطبخ
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ا  َزيد بن َحبَّان ِخَداش أبي حديث من داود وأبو أحمد اإلمام رواه بما له يستدل وقد. كلھم الناس حق في عاّمً
 المسلمون: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، َقَرن من المھاجرين من رجل عن ، الشَّامي الشَّرَعبي
 ).2" (ماءوال والكأل النار:  ثالثة في شركاء

 الماء:  ُيْمَنْعنَ  ال ثالثٌ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن جيد بإسناد ماجه ابن وروى
 ).3" (والنار والكأل

 بن ِخَراش بن هللا عبد" إسناده في ولكن). 4" (حرام وثمنه: " وزيادة ھذا مثل مرفوًعا عباس ابن حديث من وله
 .أعلم وهللا ، ضعيف وھو" َحْوشب

 الزالل العذب الماء المتضادة المختلفة األشياء ھذه خلق بقدرته الذي:  أي}  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { :  وقوله
 وجعل ، للعباد مصلحة ذلك وجعل ، المحرقة النار وخلق. المغرقة كالبحار أجاًجا ملًحا لجعله شاء ولو ، البارد
 .المعاد في لھم وزاجًرا ، دنياھم اشمع في لھم منفعة ھذه

 .}) 76( َعِظيمٌ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  لََقَسمٌ  َوإِنَّهُ ) 75( النُُّجومِ  بَِمَواقِعِ  أُْقِسمُ  َفال{ 

__________ 

 ".الجميع: " أ ، م في) 1(

 ).3477( برقم داود أبي وسنن) 5/364( المسند) 2(

 ).2472( برقم ماجه ابن سنن) 3(

 ).2472( برقم اجهم ابن سنن) 4(

هُ  اَل ) 78( َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  فِي) 77( َكِريمٌ  لَقُْرآَنٌ  إِنَّهُ   أََفِبَھَذا) 80( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ ) 79( اْلُمَطھَُّرونَ  إاِلَّ  َيَمسُّ
ُبونَ  أَنَُّكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ ) 81( ُمْدِھُنونَ  أَْنُتمْ  اْلَحِديثِ   ) 82( ُتَكذِّ

هُ  ال) 78( َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  فِي) 77( َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ {  ) 80( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ ) 79( اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ
ُكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ ) 81( ُمْدِھُنونَ  أَْنُتمْ  اْلَحِديثِ  أََفِبَھَذا ُبونَ  أَنَّ  .}) 82( ُتَكذِّ

 .كالمه به يستفتح استفتاح ولكنه ، خلقه من بشيء يقسم ال هللا إن:  الضحاك عن ، برُجَوي قال

 على دليل وھو ، خلقه من شاء بما يقسم ، وجل عز هللا من قسم أنه الجمھور عليه والذي. ضعيف القول وھذا
 عن ، جرير ابن واهور. النجوم بمواقع أقسم:  وتقديره ، زائدة ھاھنا" ال: " المفسرين بعض قال ثم. عظمته
 .} َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ { :  جوابه ويكون. ُجَبْير بن سعيد

 كقول ، منفي على به مقسًما كان إذا القسم أول في بھا يؤتى بل ، لھا معنى ال زائدة" ال" ليست:  آخرون وقال
 تقدير ھاھنا وھكذا" قط امرأة يد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد مست ما وهللا ال: " عنھا هللا رضي عائشة
 ".كريم قرآن ھو بل ، كھانة أو سحر أنه القرآن في زعمتم كما األمر ليس النجوم بمواقع أقسم ال: " الكالم

 استأنف ثم ، تقولون كما األمر فليس}  أُْقِسمُ  َفال{ :  قوله معنى:  العربية أھل بعض وقال:  جرير ابن وقال
 .أقسم:  فقيل بعد القسم

:  يعني عباس ابن عن ، ُجَبْير بن سعيد عن ، ُجَبْير بن حكيم فقال ،}  النُُّجومِ  ِبَمَواقِعِ { :  قوله معنى في تلفواواخ
ًقا نزل ثم ، الدنيا السماء إلى العليا السماء من القدر ليلة جملة نزل فإنه ؛ القرآن نجوم . بعد السنين في) 1( ُمَفرَّ
 .اآلية ھذه عباس ابن قرأ ثم
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َفرة إلى المحفوظ اللوح من هللا عند من جملة القرآن نزل:  عباس ابن عن الضحاك الوق  في الكاتبين الكرام السَّ
َمته ، الدنيا السماء فرة فنجَّ  عشرين وسلم عليه هللا صلى محمد على جبريل ونجمه ، ليلة عشرين جبريل على السَّ
 .القرآن نجوم}  ُجومِ النُّ  ِبَمَواقِعِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  قوله فھو ، سنة

دِّيّ  ، ومجاھد ، ِعْكِرَمة قال وكذا  .َحْزَرة وأبو ، والسُّ

 وھو ، وقتادة ، الحسن قال وكذا. ومشارقھا مطالعھا:  ويقال ، السماء في}  النُُّجومِ  ِبَمَواقِعِ { :  أيًضا مجاھد وقال
. القيامة يوم انتثارھا بذلك المراد أن:  أيًضا الحسن وعن. منازلھا:  مواقعھا:  قتادة وعن. جرير ابن اختيار
:  قالوا ، ُمِطروا إذا الجاھلية أھل كان التي األنواء:  بذلك يعني}  النُُّجومِ  ِبَمَواقِعِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  الضحاك وقال
 .وكذا كذا بنوء مطرنا

) 2( تعلمون لو ، عظيم لقسم به أقسمت لذيا القسم ھذا وإن:  أي}  َعِظيمٌ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  لََقَسمٌ  َوإِنَّهُ { :  وقوله
 فِي{. عظيم لكتاب محمد على نزل الذي القرآن ھذا إن:  أي}  َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ {  ، عليه به المقسم لعظمتم عظمته
 .موقر محفوظ معظم كتاب في معّظم:  أي}  َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ 

 بن سعيد عن -  جبير ابن ھو -  حكيم عن ، شريك ناأخبر ،) 3( موسى بن إسماعيل حدثني:  جرير ابن قال
هُ  ال{ :  عباس ابن عن ، ُجَبْير  .السماء في الذي الكتاب:  قال}  اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ

هُ  ال[ { :  عباس ابن عن ، الَعْوفِيّ  وقال  ، ومجاھد ، أنس قال وكذا. المالئكة:  يعني) 4(}  اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل]  َيَمسُّ
دِّيّ  ، َنِھيك وأبو ، زيد بن جابر الشعثاء وأبو ، والضحاك ، ُجَبْير بن وسعيد ، ِعْكِرَمةو  بن الرحمن وعبد ، والسُّ

 .وغيرھم ، أسلم بن زيد

هُ  ال{ :  قتادة عن ، معمر حدثنا ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال }  اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ
:  وقال. الرجس والمنافق ، النجس المجوسي يمسه فإنه الدنيا في فأما ، المطھرون إال هللا عند يمسه ال:  قال
هُ  َما{ :  مسعود ابن قراءة في وھي  .} اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ

هُ  ال{ :  العالية أبو وقال  .الذنوب أصحاب أنتم ليس}  اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ

 إال يمسه ال أنه تعالى هللا فأخبر ، الشياطين به تنزلت القرآن ھذا أن قريش كفار َزَعمت:  زيد ابن وقال
َياِطينُ  ِبهِ  َتنزلَتْ  َوَما{ :  قال كما المطھرون ُھمْ . َيْسَتِطيُعونَ  َوَما لَُھمْ  َيْنَبِغي َوَما. الشَّ ْمعِ  َعنِ  إِنَّ }  لََمْعُزولُونَ  السَّ

 ].212 -  210:  الشعراء[

__________ 

 ".متفرقا: " أ في) 1(

 ".علمتم لو: " أ في) 2(

 ".إسماعيل ابن موسى: " أ ، م في) 3(

 .م من زيادة) 4(

 .قبله التي األقوال عن يخرج ال وھو ، جيد قول القول وھذا

 .به آمن من إال ونفعه طعمه يجد ال:  الفراء وقال

هُ  ال{ :  آخرون وقال  ، الطلب ومعناھا خبر اآلية ولفظ:  قالوا. والحدث الجنابة من:  أي}  اْلُمَطھَُّرونَ  إاِل َيَمسُّ
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عمر ابن عن ، مسلم روى كما ، المصحف ھاھنا بالقرآن والمراد:  قالوا
 في كمال اإلمام رواه بما ذلك في واحتجوا). 1( العدو يناله أن مخافة ، العدو أرض إلى بالقرآن يسافر أن نھى

 هللا صلى هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن:  َحزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن ، موطئه
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 الزھري حديث من ، المراسيل في داود أبو وروى). 2( طاھر إال القرآن يمس أال:  حزم بن لعمرو وسلم عليه
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عند صحيفة في قرأت:  قال

 ).3" (طاھر إال القرآن يمس وال"

 عمرو عن الدارقطني أسنده وقد. به األخذ) 4( ينبغي ھذا ومثل ، وغيره الزھري قرأھا قد. جيدة ِوَجادةٌ  وھذه
 .أعلم وهللا ،) 5( نظر منھا كل إسناد وفي ، العاص أبي بن وعثمان ، عمر بن هللا وعبد ، حزم بن

:  يقولون كما ھو وليس ، العالمين رب) 6] (هللا[ من منزل القرآن ھذا:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ { :  وقوله
 .نافع حق وراءه وليس ، فيه ِمْرية ال الذي الحق ھو بل ، ِشعر أو ، كھانة أو ، سحر إنه

 قال وكذا. مصدقين غير مكذبون أي:  عباس ابن عن ، الَعْوفِيّ  قال}  ُمْدِھُنونَ  أَْنُتمْ  اْلَحِديثِ  أََفِبَھَذا{ :  وقوله
دِّيّ  ، َحْزَرة وأبو ، الضحاك  .والسُّ

 .إليھم وتركنوا فيه تمالئوھم أن تريدون:  أي}  ُمْدِھُنونَ { :  مجاھد وقال

ُكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ {  ُبونَ  أَنَّ :  أي ، تكذبون أنكم شكركم بمعنى قكمرز وتجعلون:  يعني:  بعضھم قال}  ُتَكذِّ
 .الشكر بدل تكذبون

 .سيأتي كما" تكذبون أنكم) 7( شكركم وتجعلون: " قرآھا أنھما عباس وابن ، علي عن روي وقد

 .فالن شكر ما:  بمعنى فالن رزق ما:  َشنوءةَ  أزد لغة من أن:  عدي بن الھيثم عن ذكر وقد:  جرير ابن وقال

__________ 

 ).2990( برقم البخاري صحيح في أيضا وھو) 1869( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).1/199( الموطأ) 2(

 ).257( برقم المراسيل) 3(

 ".ينبغي ال: " أ في) 4(

 ).122 ، 1/12( قطني الدار سنن) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 ".بشكركم: " أ في) 7(

 عن ، الرحمن عبدأبي  عن ، األعلى عبد عن ، إسرائيل حدثنا ، محمد بن حسين حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أَنَُّكمْ {  شكركم: " يقول ،}  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي علي،

ُبونَ   ).1" (وكذا كذا بنجم ، وكذا كذا ِبَنوء مطرنا:  تقولون ،}  ُتَكذِّ

ل عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن رواه وھكذا  ، المثنى بن محمد عن ، جرير وابن - النھدي إبراھيم بن) 2( ُمَخوَّ
 مرفوًعا به ، إسرائيل عن ثالثتھم ، ُبَكْير أبي بن يحيى عن ، إبراھيم بن يعقوب وعن ، موسى بن هللا عبيد عن

 حسن: " لوقا. به -  المروزي وھو -  محمد بن حسين عن ، َمِنيع بن أحمد عن ، الترمذي رواه وكذا). 3(
 ).4( يرفعه ولم ، األعلى عبد عن ، سفيان رواه وقد". غريب

 بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
 ابن وقرأ. ذاوك كذا بنوء ُمِطْرَنا:  يقولون كافًرا بعضھم أصبح إال قط قوم ُمِطرَ  ما:  قال عباس ابن عن ، ُجَبْير
 ".تكذبون أنكم شكركم وتجعلون: " عباس

 .عباس ابن إلى صحيح إسناد وھذا
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 خالد بن زيد عن ، مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن ، كْيَسان بن صالح عن ، الموطأ في مالك وقال
 ، الليل من كانت سماء أثر في يةبالحديب الصبح صالة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى:  قال أنه الُجَھّني
 من أصبح:  قال. "أعلم ورسوله هللا:  قالوا" ؟ ربكم قال ماذا تدرون ھل: " فقال الناس على أقبل انصرف فلما

 من وأما. بالكواكب كافر بي مؤمن فذلك ، ورحمته هللا بفضل مطرنا:  قال من فأما ، وكافر بي مؤمن عبادي
 ".بالكواكب مؤمن بي كافر فذلك. وكذا كذا بنوء مطرنا:  قال

 ).5( به ، مالك حديث من كلھم ، والنسائي ، داود وأبو ، الصحيحين في أخرجاه

 بن عمرو عن ، وھب بن هللا عبد حدثنا ، َسّواد بن وَعْمرو ، المرادي سلمة بن محمد حدثنا:  مسلم وقال
ثه يونس أبا أن ؛ الحارث  من هللا أنزل ما: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، ھريرة أبي عن ، َحدَّ
 ".وكذا كذا بكوكب:  فيقولون ، الغيث ينزل ، كافرين بھا الناس من فريق أصبح إال بركة من السماء

د  ).6( الوجه ھذا من مسلم به َتَفرَّ

 الحارث بن إبراھيم بن محمد عن ، إسحاق بن محمد عن ، سفيان أخبرنا ، يونس حدثني:  جرير ابن وقال
 بالنعمة القومَ  لَُيْصِبحُ  هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، التيمي

 ".وكذا كذا بنوء ُمِطرنا:  يقولون كافرين قوم بھا فيصبح بھا ُيمسيھم أو

__________ 

 ).1/108( المسند) 1(

 ".محمد عن: " أ في) 2(

 ).27/119( الطبري تفسير) 3(

 ).3295( برقم الترمذي سنن) 4(

 ).3/164( النسائي وسنن) 3906( برقم داود أبي وسنن) 71( برقم مسلم وصحيح) 846( برقم البخاري وصحيح) 1/192( الموطأ) 5(

 ).72( برقم مسلم صحيح) 6(

 َفلَْواَل ) 85( ُتْبِصُرونَ  اَل  َولَِكنْ  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ ) 84( َتْنُظُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوأَْنُتمْ ) 83( اْلُحْلقُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْواَل 
 ) 87( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َتْرِجُعوَنَھا) 86( َمِديِنينَ  َغْيرَ  ُكْنُتمْ  إِنْ 

 ، َريرةھُ  أبي من سمعنا قد ونحن:  فقال ، المسيب بن لسعيد الحديث ھذا فذكرت:  -  إبراھيم ابن ھو - محمد قال
:  فقال العباس إلى التفت استسقى فلما ، يستسقي وھو ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر شھد من أخبرني وقد
 بعد األفق في تعترض أنھا يزعمون العلماء:  فقال ؟ الثريا نوء من بقى كم ، هللا رسول عم يا ، عباس يا

 ).1( ُمِطروا حتى سابعة مضت فما:  قال. سبًعا سقوطھا

 في بنفسه يؤثر النوء ذلك أن ال ، المطر بإنزال العادة فيه هللا أجرى الذي الوقت عن السؤال على َمحمول ذاوھ
ُ  َيْفَتحِ  َما{ :  قوله عند األحاديث ھذه من شيء تقدم وقد. اعتقاده عن المنھي ھو ھذا فإن ؛ المطر نزول  لِلنَّاسِ  هللاَّ

 ].2:  طرفا[}  لََھا ُمْمِسكَ  َفال َرْحَمةٍ  ِمنْ 

 صلى هللا رسول أن - غيره أو أحسبه - أمية بن إسماعيل عن ، سفيان أخبرنا ، يونس حدثني:  جرير ابن وقال
" هللا رزق ھو بل! كذبت: " فقال. األسد َعَشانين ببعض ُمِطرنا:  يقول -  ومطروا - رجال سمع وسلم عليه هللا
)2.( 

 جعفر حدثنا ،) 3( األزدي الملك عبد بن محمد جابر أبو حدثنا ، الصراري صالح أبو حدثني:  جرير ابن قال ثم
 أصبح إال ليلة من قوم ُمِطر ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أمامة أبي عن ، القاسم عن ، الزبير بن
ُكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ { : "  قال ثم). 4" (كافرين بھا قوم ُبونَ  أَنَّ  ).5" (وكذا كذا بنجم ُمِطرنا:  قائل يقول ،}  ُتَكذِّ
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 ).6" (الِمْجَدح بنوء مطرنا:  لقالوا مطروا ثم سنين سبع الناس قُِحطَ  لو: " مرفوًعا سعيد أبي عن حديث وفي

ُبونَ  أَنَُّكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ { :  مجاھد وقال :  وليق ، كذا وبنوء ، كذا بنوء ُمِطرنا:  األنواء في قولھم:  قال}  ُتَكذِّ
 .واحد وغير الضحاك قال وھكذا. رزقه وھو ، هللا عند من ھو:  قولوا

 قول فمعنى. التكذيب إال هللا كتاب من يرزقوا لم ، ألنفسھم قوم أخذ ما بئس:  يقول فكان الحسن أما:  قتادة وقال
. ُمْدِھُنونَ  أَْنُتمْ  اْلَحِديثِ  َذاأََفبِھَ { :  قبله قال ولھذا ؛ به تكذبون أنكم هللا كتاب من حظكم وتجعلون:  ھذا الحسن

ُكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَتْجَعلُونَ  ُبونَ  أَنَّ  } ُتَكذِّ

 َفلَْوال) 85( ُتْبِصُرونَ  ال َولَِكنْ  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ ) 84( َتْنُظُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوأَْنُتمْ ) 83( اْلُحْلقُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْوال{ 
 .}) 87( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َتْرِجُعوَنَھا) 86( َمِديِنينَ  َغْيرَ  ُكْنُتمْ  إِنْ 

__________ 

 ).27/120( الطبري تفسير) 1(

 ).27/120( الطبري تفسير) 2(

 ".األودي: " أ في) 3(

 .خطأ وھو" كافرون: " أ في) 4(

 ).27/120( الطبري تفسير) 5(

 أمسك لو: " بلفظ سعيد أبي عن حنين بن عتاب عن دينار بن عمرو طريق من" موارد) "606( برقم صحيحه في بانح وابن) 3/7( مسنده في أحمد اإلمام رواه) 6(
 ".المجدح بنوء مطرنا:  يقولون كافرين بھا طائفة ألصبحت أرسله ثم سنين سبع الناس عن القطر هللا

ا ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َفأَمَّ ا) 89( َنِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرْيَحانٌ  َفَرْوحٌ ) 88( اْلُمَقرَّ  َفَساَلمٌ ) 90( اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ
ا) 91( اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لَكَ  ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ الِّينَ  اْلُمَكذِّ  َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ ) 93( َحِميمٍ  ِمنْ  َفُنُزلٌ ) 92( الضَّ
 ) 96( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 95( اْلَيقِينِ  َحقُّ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ ) 94(

 إَِذا َكال{ :  قال كما االحتضار حين وذلك ، الحلق:  أي}  اْلُحْلقُومَ {  الروح:  أي}  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْوال{ :  تعالى يقول
َراقِيَ  َبلََغتِ  اقُ  اْلَتفَّتِ وَ . اْلفَِراقُ  أَنَّهُ  َوَظنَّ . َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ . التَّ اقِ  السَّ  ، 26:  القيامة[}  اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى. ِبالسَّ
 .الموت سكرات من ُيكابده وما المحتضر إلى:  أي}  َتْنُظُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوأَْنُتمْ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛] 30

 اآلية في قال كما. ترونھم ال ولكن:  أي}  ُتْبِصُرونَ  ال َولَِكنْ {  بمالئكتنا:  أي}  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ { 
 ال َوُھمْ  ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى َحَفَظةً  َعلَْيُكمْ  َوُيْرِسلُ  ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِھرُ  َوُھوَ { : األخرى
ُطونَ  وا ُثمَّ . ُيَفرِّ  ].62 ، 61:  األنعام[}  اْلَحاِسِبينَ  أَْسَرعُ  َوُھوَ  اْلُحْكمُ  لَهُ  أاَل اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ  هللاَِّ  إِلَى ُردُّ

 إلى الحلقوم بلغت قد التي النفس ھذه َترجُعون فھال:  معناه: }  َتْرِجُعوَنَھا َمِديِنينَ  َغْيرَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َفلَْوال{ :  وقوله
 .مدينين رغي كنتم إن الجسد في ومقرھا ،) 1( األول مكانھا

دِّيّ  ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، وِعْكِرَمة ، مجاھد عن وُروي. محاسبين يعني:  عباس ابن قال  ، والسُّ
 .مثله ، َحْزَرة وأبي

 وتبعثون ُتدانون أنكم مصدقين غير}  َمِديِنينَ  َغْيرَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َفلَْوال{ :  الَبْصِري والحسن ، ُجَبْير بن سعيد وقال
 .النفس ھذه فردوا ، نوتجزو

 .موقنين غير}  َمِديِنينَ  َغْيرَ { :  مجاھد وعن

 .مقھورين معذبين غير:  ِمْھران بن ميمون وقال
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ا{  ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َفأَمَّ ا) 89( َنِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرْيَحانٌ  َفَرْوحٌ ) 88( اْلُمَقرَّ  َسالمٌ فَ ) 90( اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ
ا) 91( اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لَكَ  ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ الِّينَ  اْلُمَكذِّ  َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ ) 93( َحِميمٍ  ِمنْ  َفنزلٌ ) 92( الضَّ
 .}) 96( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 95( اْلَيقِينِ  َحقُّ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ ) 94(

 دونھم ممن يكون أو ،) 2( المقربين من يكون أن إما:  احتضارھم عند الناس أحوال ھي ثةالثال األحوال ھذه
{ :  تعالى قال ولھذا ؛ هللا بأمر الجاھلين ، الھدى عن الضالين المكذبين من يكون أن وإما. اليمين أصحاب من
ا ِبينَ  ِمنَ {  ، المحتضر:  أي}  َكانَ  إِنْ  َفأَمَّ  المحرمات وتركوا ، والمستحبات الواجبات فعلوا الذين وھم ،}  اْلُمَقرَّ

 المالئكة وتبشرھم ، وريحان روح فلھم:  أي}  َنِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرْيَحانٌ  َفَرْوحٌ {  ، المباحات وبعض والمكروھات
 الطيب الجسد في الطيبة الروح أيتھا: " تقول الرحمة مالئكة أن:  البراء حديث في تقدم كما ، الموت عند بذلك
 ".غضبان غير ورب ، وريحان روح إلى اخرجي ، تعمرينه كنت

 .مستراحة:  يقول ، وريحان راحة:  يقول}  َفَرْوحٌ { :  عباس ابن عن ،) 3( طلحة بن علي قال

__________ 

 ".األولى: " م في) 1(

 ".العلية المقربين: " أ في) 2(

 ".طلحة أبي بن علي: " أ ، م في) 3(

 .االستراحة:  الروح إن:  مجاھد قال وكذا

 َفَرْوحٌ { :  مجاھد وعن. الفرح:  الروح:  والسدي ، ُجَبْير بن سعيد وقال. الدنيا من الراحة:  َحْزَرة أبو وقال
:  جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن وقال). 1( ورحمة فروح:  قتادة وقال. ورخاء جنة: }  َوَرْيَحانٌ 

 .ورزق: }  َوَرْيَحانٌ {

 ، واالستراحة والراحة الرحمة من ذلك جميعُ  له حصل مقرًبا مات من فإن ، صحيحة متقاربة قوالاأل ھذه وكل
 .} َنِعيمٍ  َوَجنَّةُ {  ، الحسن والرزق والسرور والفرح

 .فيه روحه فيقبض ، الجنة ريحان من بغصن ُيْؤَتى حتى المقربين من أحد يفارق ال:  العالية أبو وقال

 ؟ النار أھل) 2] (من[ أم ھو الجنة أھل أمن:  يعلم حتى الناس من أحدٌ  يموت ال:  كعب بن محمد وقال

ُ  ُيَثبِّتُ { :  إبراھيم سورة في تعالى قوله عند االحتضار أحاديث قدمنا وقد  اْلَحَياةِ  فِي[ الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ
ْنَيا  ، الداري تميم حديث جملتھا ومن! حسًنا لكان ھاھنا كتبت ولو ،) 3( ،] 27:  إبراھيم[} ]  اآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ
 جربته قد فإنه ، به فأتني) 4( فالن إلى انطلق:  الموت لملك هللا يقول: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 من ئةخمسما ومعه الموت ملك إليه فينطلق:  قال. فألريحنه به ائتني ، أحب حيث فوجدته والضراء بالسراء
 عشرون رأسھا وفي واحد الريحانة أصل ، الريحان َضَبائر ومعھم ، الجنة من وَحُنوط أكفان معھم ، المالئكة

 ".المسك فيه األبيض الحرير ومعھم ، صاحبه ريح سوى ريح منھا لون لكل ، لوًنا

 :  أحمد اإلمام) 6( قال:  اآلية بھذه تتعلق أحاديث وردت وقد ،) 5( تقدم كما بطوله الحديث تمام وذكر

 أنھا عائشة عن ، َشقِيق بن هللا عبد عن ،) 7( ميسرة بن ُبَديل عن ، ھارون حدثنا ، محمد بن يونس حدثنا
 .الراء برفع}  َوَرْيَحانٌ  َفُرْوحٌ { :  يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 وقال ،) 8( به - األعور موسى ابن وھو - ھارون حديث من ، والنسائي ، والترمذي ، داود أبو رواه وكذا
 .حديثه من إال نعرفه ال:  الترمذي

 .الراء بفتح}  َفَرْوحٌ { :  فقرؤوا الباقون وخالفه ، وحده يعقوب قراءة ھي القراءة وھذه
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__________ 

 ".وريحان فروح: " أ في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".وليي إلى: " أ ، م في) 4(

 .27:  اآلية إبراھيم سورة تفسير : انظر) 5(

 ".فقال: " م في) 6(

 ".قيس بن: " أ في) 7(

 ).11566( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2938( برقم الترمذي وسنن) 3991( برقم داود أبي وسنن) 6/64( المسند) 8(

 سمع أنه:  نوفل بن الرحمن عبد بن محمد األسود أبو حدثنا ، لَِھيَعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 بعضنا ويرى متنا إذا أنتزاور:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت أنھا:  ھانئ أم عن تحدث معاذ بنت دّرة

 القيامة يوم كان إذا حتى ، بالشجر يعلق طيًرا) 1( الَنسمُ  تكون: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ بعًضا
 ).2" (جسدھا في نفس كل دخلت

 عن ، أحمد اإلمام رواه ما أيًضا بالصحة له ويشھد ، يأكل" : يعلق" ومعنى ، مؤمن لكل بشارة فيه الحديث ھذا
 مالك، بن كعب بن الرحمن عبد عن ، الزھري عن ، أنس بن مالك اإلمام عن ، الشافعي إدريس بن محمد اإلمام
 يرجعه حتى الجنة شجر في يعلق طائر المؤمن َسمةنَ  إنما: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، أبيه عن
 .قويم ومتن ، عظيم إسناد وھذا). 3" (يبعثه يوم جسده إلى هللا

 في تسرح خضر طير حواصل في الشھداء أرواح إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الصحيح وفي
 .الحديث )5" (بالعرش معلقة قناديل إلى تأوي ثم ، شاءت حيث) 4( الجنة

 عبد فيه عرفت يوم أول كان:  قال السائب بن عطاء حدثنا ، ھمام حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  يقول فسمعته ، جنازة يتبع وھو ، حمار على واللحية الرأس أبيض) 6( شيًخا رأيت:  ليلى أبي بن الرحمن
 كره ومن ، لقاءه هللا أحب هللا لقاء أحب من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع ، فالن بن فالن حدثني
 ، ذاك ليس: " قال. الموت نكره إنا:  فقالوا" ؟ ُيبكيكم ما: " فقال يبكون القوم فأكب:  قال". لقاءه هللا كره هللا لقاء
ا{  ُحِضر إذا ولكنه ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َفأَمَّ  عز هللا لقاء أحب بذلك ُبشِّر فإذا ،}  َنِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرْيَحانٌ  َفَرْوحٌ . اْلُمَقرَّ
ا{  أحب للقائه ، وجل عز ، وهللا ، وجل ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ الِّينَ  اْلُمَكذِّ } ] َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ [  َحِميمٍ  ِمنْ  َفنزلٌ . الضَّ

 .أكره للقاءه وهللا ، هللا لقاء كره بذلك ُبشِّر فإذا) 7(

 ).9( لمعناه شاھد - عنھا هللا رضي -  عائشة عن الصحيح وفي ،) 8( أحمد اإلمام رواه ھكذا

ا{ :  وقوله  ِمنْ  لَكَ  َفَسالمٌ {  ، اليمين أصحاب من المحتضر كان إن وأما:  أي}  اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ
 سالمة، إلى أنت ، عليك بأس ال:  أي ، لك مسال:  ألحدھم تقول ، بذلك المالئكة تبشرھم:  أي}  اْلَيِمينِ  أَْصَحابِ 

 .اليمين أصحاب من أنت

 ، المالئكة عليه تسلم ِعْكِرَمة قال كما. هللا مالئكة عليه وَسلَّمت ، هللا عذاب من َسلِمَ :  زيد وابن قتادة وقال
 .اليمين أصحاب من أنه وتخبره

__________ 

 ".النسمة: " أ ، م في) 1(

 ).6/424( المسند) 2(
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 ).3/455( المسند) 3(

 ".الجنة رياض في: " م في) 4(

 .ھناك تخريجه وانظر ، عمران آل سورة من 169:  اآلية تفسير عند الحديث تقدم) 5(

 ".شخصا: " أ في) 6(

 .م من زيادة) 7(

 ).4/259( المسند) 8(

 ).2684( برقم مسلم صحيح) 9(

َنا َقالُوا ِذينَ الَّ  إِنَّ { :  تعالى كقوله ذلك ويكون حسن معنى وھذا ُ  َربُّ  َتَخافُوا أاَل اْلَمالِئَكةُ  َعلَْيِھمُ  َتَتنزلُ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي أَْولَِياُؤُكمْ  َنْحنُ . ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي ِباْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزُنوا َوال  ْشَتِھيتَ  َما فِيَھا َولَُكمْ  اآلِخَرةِ  َوفِي الدُّ

ُعونَ  َما فِيَھا َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ   ].32 -  30:  فصلت[}  َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  نزال. َتدَّ

 كما ، معناھا:  وھو) 1" (إن" وألغيت. اليمين أصحاب من أنك ، لك ُمسلم:  أي}  لَكَ  َفَسالمٌ { :  البخاري وقال
:  كقولك ، له كالدعاء يكون وقد. قليل عن مسافر نيإ:  قال قد كان إذا. قليل عن مسافر ُمَصدق أنت:  تقول
 ).2( الدعاء من فھو" السالم" رفعت إن ، الرجال من لك سقًيا

 ).3( أعلم وهللا ، إليه ومال ، العربية أھل بعض عن ھكذا جرير ابن حكاه وقد

ا{ :  وقوله ِبينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َوأَمَّ الِّينَ  اْلُمَكذِّ  من المحتضر كان إن وأما:  أي}  َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ  ِميمٍ حَ  ِمنْ  َفنزلٌ . الضَّ
 في ما به يصھر الذي المذاب وھو}  َحِميمٍ  ِمنْ {  فضيافة:  أي}  َفنزلٌ {  ، الھدى عن الضالين ، بالحق المكذبين
 .جھاته جميع من تغمره التي النار في له وتقرير:  أي}  َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ {  ، والجلود بطونھم

 ألحد محيد وال ، فيه مرية ال الذي اليقين حق لھو الخبر ھذا إن:  أي}  اْلَيقِينِ  َحقُّ  لَُھوَ  َھَذا إِنَّ { :  تعالى قال مث
 .عنه

 :  أحمد قال}  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { 

 عامر بن عقبة عن ، عامر بن إياس عمِّي حدثني ، الغافقي أيوب بن موسى حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا
 في اجعلوھا: " قال}  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت لما:  قال الجھني
 اجعلوھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ،] 1:  األعلى[}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحْ { :  نزلت ولما" ركوعكم

 ."سجودكم في

 ).4( به ، أيوب بن موسى عن ، المبارك بن هللا عبد حديث من ماجة وابن ، داود أبو رواه وكذا

اجُ  حدثنا:  عبادة بن روح وقال وافُ  َحجَّ  عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جابر عن ، الزبير أبي عن ، الصَّ
 ".الجنة يف نخلة له ُغِرَستْ  ، وبحمده العظيم هللا سبحان:  قال من: " وسلم

 أبي حديث من ، سلمة بن حماد حديث من أيًضا والنسائي ھو ورواه ،) 5( روح حديث من الترمذي رواه ھكذا
 من إال نعرفه ال ، غريب حسن:  الترمذي وقال ،) 6( وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، جابر عن ، الزبير
 .الزبير أبي حديث

__________ 

 ".من: " م في) 1(

 ".فتح) "8/625( بخاريال صحيح) 2(
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 ).27/123( الطبري تفسير) 3(

 ).887( برقم ماجه ابن وسنن) 2869( برقم داود أبي وسنن) 4/155( المسند) 4(

 ).3464( برقم الترمذي سنن) 5(

 خالفا الزبير أبي عن ، لصوافا حجاج عن سلمة بن حماد طريق من رواه النسائي لكن) 10663( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3465( برقم الترمذي سنن) 6(
 .فليتنبه الصواف حجاج الرواية ھذه في يذكر لم فإنه ، للترمذي

 عن ، القعقاع بن ُعمارة حدثنا ، فضيل بن محمد حدثنا ، إشكاب بن أحمد حدثنا:  كتابه آخر في البخاري وقال
 ثقيلتان ، اللسان على خفيفتان كلمتان":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھريرة أبي عن ، ُزْرَعة أبي
 ".العظيم هللا سبحان ، وبحمده هللا سبحان:  الرحمن إلى حبيبتان ، الميزان في

 ).1( مثله ، بإسناده ، فضيل بن محمد حديث من ، داود أبا إال الجماعة بقية ورواه

__________ 

 برقم ماجه ابن وسنن) 10666( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3467( برقم الترمذي وسنن) 2694( برقم مسلم وصحيح) 7563( برقم البخاري صحيح) 1(
)3806.( 
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َِّ  َسبَّحَ  َماَواتِ  فِي َما ِ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ ) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواأْلَْرِض  السَّ  َعلَى َوُھوَ  َوُيِميتُ  ُيْحيِي َواأْلَْرِض  السَّ
لُ  ُھوَ ) 2( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  اِھرُ  َواآْلَِخرُ  اأْلَوَّ  ) 3( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ

 الحديد سورة تفسير

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 .مدنية وھي

 ، َمْعَدان بن خالد عن ، سعد بن بحير حدثني ، الوليد بن َبقِيَّة حدثنا ، ربه عبد بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 المسبحات يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثھم أنه ، سارية بن ِعْرَباض عن ، بالل أبي بن عن
 ".آية ألف من أفضل آية فيھن إن: " وقال ، يرقد أن قبل

 .غريب حسن:  الترمذي وقال) 1( به ، بقية عن طرق من ، والنسائي ، والترمذي ، داود أبو رواه وھكذا

 بن خالد عن ، سعد بن بحير عن ، صالح بن معاوية عن ، وھب ابن عن ، السرح أبي ابن عن النسائي ورواه
 العرباض وال ، بالل أبي بن هللا عبد يذكر لم ُمْرَسال فذكره... وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال معدان
 )2( سارية بن

لُ  ُھوَ  {:  قوله -  أعلم وهللا -  ھي الحديث في إليھا المشار واآلية اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ
 )3( الثقة وبه هللا شاء إن بيانه سيأتي كما}  َعلِيمٌ 

َِّ  َسبَّحَ  َماَواتِ  فِي َما ِ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ ) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواألْرِض  السَّ  َعلَى َوُھوَ  يتُ َوُيمِ  ُيْحيِي َواألْرِض  السَّ
لُ  ُھوَ ) 2( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  )3( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ

:  األخرى اآلية في قال كما ، والنباتات الحيوانات من:  أي واألرض السموات في ما له يسبح أنه تعالى يخبر
َماَواتُ  لَهُ  ُتَسبِّحُ { ْبعُ  السَّ  َكانَ  إِنَّهُ  َتْسِبيَحُھمْ  َتْفَقُھونَ  ال َولَِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاِل َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ  فِيِھنَّ  َوَمنْ  َواألْرضُ  السَّ

 ].44:  اإلسراء[}  َغفُوًرا َحلِيًما

 وشرعه وأمره خلقه في}  الحكيم{  شيء كل له خضع قد الذي:  أي}  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { :  وقوله

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ {   من ويعطي ، ويميت فيحيي خلقه في المتصرف المالك ھو:  أي}  َوُيِميتُ  ُيْحِيي َواألْرِض  السَّ
 .يكن لم يشأ لم وما كان شاء ما:  أي}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ {  ، يشاء ما يشاء

لُ  ُھوَ { :  وقوله اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ :  سارية بن العرباض حديث في إليھا المشار ھي اآلية وھذه}  ِطنُ َواْلَبا َوالظَّ
 .آية ألف من أفضل أنھا

__________ 

 )8026( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3406( برقم الترمذي وسنن) 5057( برقم داود أبي وسنن) 4/128( المسند) 1(

 ).10551( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ".الوكيل ونعم حسبنا وھو التكالن وعليه الثقة وبه تعالى هللا شاء إن قريًبا يانهب سيأتي: " أ ، م في) 3(

 أبو حدثنا -  عمار بن يعنى -  عكرمة حدثنا ، محمد بن النضر حدثنا العظيم عبد بن عباس حدثنا داود أبو وقال
 لي فقال:  قال به أتكلم ال وهللا قلت ؟ ھو ما قال ؟ صدري في أجده شيء ما:  فقلت عباس بن سألت:  قال ُزَمْيل
ا َشكٍّ  فِي ُكْنتَ  َفإِنْ {  هللا أنزل حتى قال أحد ذلك من نجا ما:  قال - وضحك - قال ؟ شك من أشيء  أَنزْلَنا ِممَّ
 وقال:  قال] 94:  يونس[ اآلية) 1(} ]  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َجاَءكَ  لََقدْ [  َقْبلِكَ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  َيْقَرُءونَ  الَِّذينَ  َفاْسأَلِ  إِلَْيكَ 
ً  نفسك في وجدت إذا: لي لُ  ُھوَ { :  فقل شيئا اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  )2(}  َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ
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 .قوال عشر بضعة من نحو على وأقوالھم اآلية ھذه في المفسرين عبارات اختلفت وقد

 )3( علًما شيء كل على والباطن علًما شيء كل على الظاھر:  يحيى قال:  البخاري وقال

 ".القرآن معاني: " سماه كتاب له ، الفراء زياد بن ھو ھذا يحيى:  المزيّ  الحافظ شيخنا قال

 ُسھيل عن ، عياش ابن حدثنا ، الوليد بن خلف حدثنا:  أحمد اإلمام قال ما ذلك فمن ، أحاديث ذلك في ورد وقد
:  النوم عند) 4( يدعو كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، صالح أبي بن
 ، والفرقان واإلنجيل التوراة منزل ، شيء كل ورب ربنا ، العظيم العرش ورب ، السبع السموات رب ، اللھم"

 قبلك) 5( ليس األول أنت ، بناصيته آخذ أنت شيء كل شر من بك أعوذ ، أنت إال إله ال ، والنوى الحب فالق
 اقض. شيء دونك ليس الباطن وأنت شيء فوقك ليس الظاھر وأنت ، شيء بعدك) 6( ليس اآلخر وأنت شيء
 )7" (الفقر من وأغننا ، الدين عنا

 أراد إذا يأمرنا صالح أبو كان:  قال ُسَھيل عن جرير حدثنا ، حرب بن زھير حدثني:  صحيحه في مسلم ورواه
 العرش وربّ  األرض وربّ  السموات ربّ  ، اللھم:  يقول ثم ، األيمن شقه ىعل يضطجع أن:  ينام أن أحدنا
َنا ، العظيم  كل شر من بك أعوذ ، والفرقان واإلنجيل التوراة ومنزل ، والنوى الحب فالق ، شيء كل وربّ  َربَّ
 الظاھر نتوأ ، شيء بعدك فليس اآلخر وأنت ، شيء قبلك فليس األول أنت ، اللھم ، بناصيته آخذ أنت شر ذي
 .الفقر من وأغننا ، الدين عنا اقض ، شيء دونك فليس الباطن وأنت ، شيء فوقك فليس

 )8( وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن ، ذلك يروي وكان

 حدثنا ، عقبة حدثنا فقال ، ھذا نحو المؤمنين أم عائشة عن مسنده في الموصلي يعلى أبو الحافظ روى وقد
 صلى هللا رسول كان:  قالت أنھا عائشة عن ، مسروق عن ، الشعبى عن ، إسماعيل بن السري حدثنا يونس،

 ما يدرى ما - ھمس ثم ، اليمنى كفه توسد إليه أوى فإذا ، القبلة مستقبل له فيفرش بفراشه يأمر وسلم عليه هللا
 كل إله ، العظيم العرش ورب السبع السموات رب ، اللھم: " فقال صوته رفع الليل آخر في كان فإذا - يقول
  ، والفرقان واإلنجيل التوراة ومنزل ، شيء كل ورب ، شيء

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).5110( برقم داود أبي سنن) 2(

 ".فتح) "13/361( البخاري صحيح) 3(

 ".يقول: " م في) 4(

 ".فليس: " م في) 5(

 "فليس: " م في) 6(

 ).2/404( المسند) 7(

 ).2713( برقم سلمم صحيح) 8(

 ، شيء قبلك) 1( ليس الذي األول أنت ، اللھم بناصيته آخذ أنت شيء كل شر من بك أعوذ ، والنوى الحب فالق
 اقض ، شيء دونك فليس الباطن وأنت ، شيء فوقك فليس الظاھر وأنت ، شيء بعدك ليس الذي اآلخر وأنت
 )2" (الفقر من وأغننا ، الدين عنا

 .أعلم وهللا جداً  ضعيف وھو ، الشعبي عم ابن ھذا إسماعيل بن السري
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 حدثنا:  قالوا - واحد المعنى - واحد وغير حميد بن عبدُ  حدثنا:  اآلية ھذه تفسير عند الترمذي عيسى أبو وقال
 رسول بينما:  قال ھريرة أبي عن ، الحسن حدث:  قال قتادة عن الرحمن عبد بن شيبان حدثنا ، محمد بن يونس
 تدرون ھل: " وسلم عليه هللا صلى هللا نبي فقال َسَحاب عليھم أتى إذ ، وأصحابه جالس وسلم عليه هللا صلى هللا
 وال يشكرونه ال قوم إلى تسوقه األرض َرَوايا ھذه ، الَعَنان ھذا: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا". ؟ ھذا ما

 وموج ، محفوظ سقف ، الرقيع فإنھا"  قال أعلم سولهور هللا قالوا ؟ فوقكم ما تدرون ھل: " قال ثم". َيْدُعونه
 ثم". سنة خمسمائة وبينھا بينكم: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا" وبينھا بينكم كم تدرون ھل: " قال ثم". مكفوف

 سيرةم بينھما ما ُبعدُ ) 3( سماء ذلك فوق فإن: "  قال أعلم ورسوله هللا:  قالوا" ؟ ذلك فوق ما تدرون ھل: " قال
 ما تدرون ھل: " قال ثم". واألرض السماء بين كما سماءين كل بين ما -  سموات سبع عدَّ  حتى - سنة خمسمائة

 بين ما) 4( ُبعدُ  السماء وبين وبينه ، العرش ذلك فوق فإن: "  قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا" ؟ ذلك فوق
:  قال ثم". األرض فإنھا: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا". ؟ تحتكم الذي ما تدرون ھل: " قال ثم". السماءين

ً  تحتھا فإن: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا". ؟ ذلك تحت الذي ما تدرون ھل"  مسيرة بينھما أخرى أرضا
 نفس والذي: " قال ثم". سنة خمسمائة مسيرة أَْرَضْين كل بين -  أرضين سبع) 5( عدَّ  حتى -  سنة خمسمائة
لُ  ُھوَ { :  قرأ ثم ،" هللا على لھبط السفلي األرض إلى بحبل َدليتم أنكم لو ، بيده محمد اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  َوالظَّ

 } َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ 

 زيد بن وعلي - عبيد بن يعني - ويونس أيوب عن وُيروى ، الوجه ھذا من غريب حديث ھذا:  الترمذي قال ثم
 هللا عْلم على َھَبط إنما:  فقالوا الحديث ھذا العلم أھل بعض وفسر. ھريرة أبي من الحسن معيس لم:  قالوا

 انتھى. كتابه في وصف كما ، العرش على وھو ، مكان كل في وسلطانه وقدرته هللا وعلم ، وسلطانه وقدرته
 )6( كالمه

 أبي عن ، الحسن عن ، قتادة عن ، الملك عبد بن الحكم عن ، سريج عن الحديث ھذا أحمد اإلمام روى وقد
 لو: " وقال ، عام سبعمائة مسيرة األْرضين بين ما ُبعدُ  وعنده ، فذكره ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة
لُ  ُھوَ { :  قرأ ثم ،" هللا على لھبط السابعة السفلي األرض إلى بحبل أحدكم دليتم اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ

 } َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ُھوَ وَ 

__________ 

 ".فليس: " م في) 1(

 ).8/210( يعلى أبي مسند) 2(

 ".سماء بعد سماء: " م في) 3(

 ".بعد مثل: " أ ، م في) 4(

 ".عدد: " م في) 5(

 ).3298( برقم الترمذي سنن) 6(

 فذكر... ھريرة أبي عن ، لحسنا عن ، قتادة عن ، الرازي جعفر أبي حديث من والبزار حاتم أبي بن ورواه
 كل بين أرضين سبع َعدّ  حتى: " قال وإنما ،" بحبل دليتم لو: " قوله وھو آخره حاتم أبي بن يذكر ولم ، الحديث
لُ  ُھوَ {  تال ثم ،" عام خمسمائة مسيرة أرضين اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  } َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُھوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ

 .ھريرة أبو إال وسلم عليه هللا صلى النبي عن يروه لم:  بزارال وقال

لُ  ُھوَ { :  قتادة عن ، سعيد عن ، يزيد عن ، بشر عن ، جرير بن ورواه اِھرُ  َواآلِخرُ  األوَّ  لنا ذكر}  َواْلَباِطنُ  َوالظَّ
" ؟ ھذا ما تدرون ھل: " فقال ، سحاب عليھم ثار إذ أصحابه في جالس ھو بينما وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أن
 وهللا ، المحفوظ ھو ھذا ولعل ، الوجه ھذا من مرسل أنه إال ، سواء الترمذي سياق مثل الحديث وذكر) 1(
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 في والبيھقي ، مسنده في البزار رواه ، وأرضاه عنه هللا رضي ، الغفاري ذر أبي حديث من روي وقد. أعلم
 .أعلم وتعالى سبحانه وهللا ، ونكارة غرابة متنه وفي ، رنظ إسناده في ولكن) 2( والصفات األسماء كتاب

 ثور، ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا"] 12" الطالق[}  ِمْثلَُھنَّ  األْرِض  َوِمنَ {  تعالى قوله عند جرير ابن وقال
 جئت أين من:  لبعض بعضھم فقال ، واألرض السماء بين المالئكة من أربعة التقى:  قال قتادة عن ، َمْعَمر عن
 وجل عز ، ربي أرسلني:  اآلخر قال ، َثمّ  وتركته السابعة السماء من ، وجل عز ، ربي أرسلني:  أحدھم قال ؟
 ربي أرسلني:  اآلخر قال ، َثمّ  وتركته المشرق من ربي أرسلني:  اآلخر قال ، َثمّ  وتركته السابعة األرض من
 )3( َثمّ  وتركته المغرب من

 وهللا ، قوله من ھاھنا روي كما قتادة على موقوًفا األول الحديث يكون وقد ، جداً  يبغر) 4] (حديث[ وھذا
 .أعلم

__________ 

 ).27/124( الطبري تفسير) 1(

 رواه قيالبيھ طريق ومن ، ذر أبي عن ، نصر أبي عن ، األعمش عن ، معاوية أبي عن ، الجبار عبد بن أحمد طريق من) 506 ص( للبيھقي والصفات األسماء) 2(
 "منكر حديث ھذا: " وقال) 1/68( األباطيل في الجوزقاني

 ).28/99( الطبري تفسير) 3(

 .م من زيادة) 4(

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ُھوَ   ِمْنَھا َيْخُرجُ  َوَما اأْلَْرِض  فِي َيلِجُ  َما َيْعلَمُ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواأْلَْرضَ  السَّ
َماءِ  ِمنَ  َيْنِزلُ  َوَما ُ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ  فِيَھا َيْعُرجُ  َوَما السَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ ) 4( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  السَّ

ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوُھوَ  اللَّْيلِ  فِي َھارَ النَّ  َوُيولِجُ  النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ ) 5( اأْلُُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَِّ  َوإِلَى َواأْلَْرِض   ) 6( الصُّ

َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي ُھوَ {   ِمْنَھا َيْخُرجُ  َوَما األْرِض  فِي َيلِجُ  َما َيْعلَمُ  اْلَعْرشِ  َعلَى اْسَتَوى ُثمَّ  أَيَّامٍ  ِستَّةِ  فِي َواألْرضَ  السَّ
َماءِ  ِمنَ  َينزلُ  َوَما ُ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ  فِيَھا َيْعُرجُ  َوَما السَّ َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ ) 4( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  السَّ

ُدو ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوُھوَ  اللَّْيلِ  فِي النََّھارَ  َوُيولِجُ  النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ ) 5( األُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَِّ  َوإِلَى َواألْرِض   })6( رِ الصُّ

 ، خلقھن بعد العرش على باستوائه أخبر ثم ، أيام ستة في بينھما وما واألرض السموات خلقه عن تعالى يخبر
 .ھاھنا إعادته عن أغنى بما) 1( األعراف" سورة في وأشباھھا اآلية ھذه على الكالم تقدم وقد

__________ 

 .54:  اآلية تفسير عند) 1(

 وَنبات زرع من}  ِمْنَھا َيْخُرجُ  َوَما{  وقطر حب من فيھا يدخل ما عدد يعلم:  أي}  ألْرِض ا فِي َيلِجُ  َما َيْعلَمُ { 
 َيْعلَُمَھا إاِل َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسقُطُ  َوَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي َما َوَيْعلَمُ  ُھوَ  إاِل َيْعلَُمَھا ال اْلَغْيبِ  َمَفاتِحُ  َوِعْنَدهُ { :  قال كما ، وثمار
 ].59:  األنعام[}  ُمبِينٍ  ِكَتابٍ  فِي إاِل َيابِسٍ  َوال َرْطبٍ  َوال األْرِض  ُظلَُماتِ  فِي بَّةٍ حَ  َوال

َماءِ  ِمنَ  َينزلُ  َوَما{ :  وقوله  ، الكرام المالئكة مع واألحكام واألقدار ، والبَرد والثلوج ، األمطار من:  أي}  السَّ
 به هللا يأمر الذي المكان في ُيقّررھا ملك ومعھا إال السماء من رةقط من ينزل ما أنه" البقرة" سورة في تقدم وقد
 .تعالى يشاء حيث

 قبل الليل َعَملُ  إليه ُيْرَفعُ : " الصحيح في جاء كما ، واألعمال المالئكة من:  أي}  فِيَھا َيْعُرجُ  َوَما{ :  وقوله
 )1" (الليل قبل النھار وعمل ، النھار

ُ  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُھوَ { :  وقوله  ، أنتم حيث أعمالكم على شھيد ، عليكم رقيب:  أي}  َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 وتحت ، السواء على علمه في الجميع ، القفار أو البيوت في ، نھار أو ليل في ، بحر أو بر من ، كنتم وأين
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 ُصُدوَرُھمْ  َيْثُنونَ  إِنَُّھمْ  أاَل{ :  قال كما ، جواكمون سركم ويعلم ، مكانكم ويرى كالمكم فيسمع ، وسمعه بصره
ونَ  َما َيْعلَمُ  ِثَياَبُھمْ  َيْسَتْغُشونَ  ِحينَ  أاَل ِمْنهُ  لَِيْسَتْخفُوا ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ُيْعلُِنونَ  َوَما ُيِسرُّ {  وقال]. 5:  ھود[}  الصُّ

 غيره إله فال ،] 10:  الرعد[}  ِبالنََّھارِ  َوَساِربٌ  ِباللَّْيلِ  ُمْسَتْخفٍ  ُھوَ  َوَمنْ  ِبهِ  َجَھرَ  نْ َومَ  اْلَقْولَ  أََسرَّ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َسَواءٌ 
:  اإلحسان عن سأله لما ، لجبريل قال سلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح في ثبت وقد. سواه رب وال

 ".يراك فإنه تراه تكن لم فإن ، تراه كأنك هللا تعبد أن"

 ، أبي حدثني ، علقمة بن محفوظ بن جنادة بن خزيمة بن نصر حديث من اإلسماعيلي بكر أبو الحافظ روىو
 عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء:  عمر قال:  قال عائذ بن الرحمن عبد عن ، أخيه عن ، علقمة بن نصر عن
 )2" (يفارقك ال عشيرتك َصالِح من رجال تستحي كما هللا اْسَتحِ : " فقال بھا أعيش كلمة زودني:  فقال وسلم

 فقد َفَعلَُھنَّ  من ثالث: " مرفوًعا الغاضري معاوية بن هللا عبد حديث من نعيم أبو وروى ، غريب حديث ھذا
 ، الَدرنة وال الَھَرمة يعط ولم ، عام كل في نفسه بھا طيبةً  ماله زكاة وأعطى ، وحده هللا عبد من:  اإليمان َطِعمَ 
 تزكية ما ، هللا رسول يا:  رجل وقال" َنْفَسه وزكى. أموالكم أوسط من ولكن المريضة وال اللئيمة الشَّرط وال

 )3" (كان حيث معه هللا أن يعلم: " فقال ؟ نفسه المرء

 ، مھاجر بن محمد عن ، الحمصي دينار بن كثير بن سعيد بن عثمان حدثنا:  هللا رحمه ، َحّماد بن ُنَعْيم وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الصامت بن عبادة عن ، َغنم بن الرحمن عبد عن ، ُرَويم بن ُعْرَوةَ  عن
 )4. (غريب". كنت حيثما معك هللا أن تعلم أن اإليمان أفضل إن: "  وسلم

__________ 

 .عنه هللا رضي ، األشعري موسى أبي حديث من) 179( برقم مسلم صحيح) 1(

 من شاھد وله" يراك فإنه تراه تكن لم فإن: " القدر حديث وفي ، غريب إسناده: " وقال اإلسماعيلي طريق من) 2/609( الخطاب بن عمر دمسن في المؤلف وذكره) 2(
 واسط يختار في مجشل أخرجه". قومك من الصالح الرجل من تستحي كما هللا من استح: " قال ، أوصني هللا رسول يا قلت:  قال له عم بن عن يزيد بن سعيد حديث

 ).209ص(

 به الغاضري معاوية بن هللا عبد أن حدثه أباه أن حدثه جبير بن الرحمن عبد أن ، جابر بن يحيى عن الزبيدي طريق من) 4/96( الكبرى السنن في البيھقي ورواه) 3(
 .أصح واألول ، نحوه به نفير بن جبير عن ، جابر بن يحيى عن الزبيدي طريق من داود أبو ورواه ،

) 6/124( الحلية في نعيم أبو ورواه". عثمان به تفرد: " وقال به حماد بن نعيم عن ، مطلب عن" البحرين مجمع) "47( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه )4(
 يعرفه لم سعيد بن وعثمان". جرمھا بن محمد حديث من إال نكتبه لم عروة حديث من غريب: " وقال ، به حماد بن نعيم عن ، عثمان بن يحيى عن ، الطبراني عن

 .ثقة أنه معين بن يحيى عن ونقل) 6/152( والتعديل الجرح في حاتم أبي بن وذكره ،) 1/60( المجمع في الھيثمي

َِّ  آَِمُنوا ا َوأَْنفِقُوا َوَرُسولِهِ  ِبا  اَل  لَُكمْ  َوَما) 7( َكِبيرٌ  أَْجرٌ  لَُھمْ  َوأَْنَفقُوا ِمْنُكمْ  آََمُنوا َفالَِّذينَ  فِيهِ  ُمْسَتْخلَفِينَ  َجَعلَُكمْ  ِممَّ
َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُسولُ  ِبا لُ  الَِّذي ُھوَ ) 8( ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  ِميَثاَقُكمْ  أََخذَ  َوَقدْ  ِبَربُِّكمْ  لُِتْؤِمُنوا َيْدُعوُكمْ  َوالرَّ  َعْبِدهِ  َعلَى ُيَنزِّ

لُ  ِمنَ  لُِيْخِرَجُكمْ  َبيَِّناتٍ  آََياتٍ  َ  َوإِنَّ  النُّورِ  إِلَى َماتِ الظُّ ِ  َسِبيلِ  فِي ُتْنفِقُوا أاَلَّ  لَُكمْ  َوَما) 9( َرِحيمٌ  لََرُءوفٌ  ِبُكمْ  هللاَّ َِّ  هللاَّ ِ  َو
َماَواتِ  ِميَراثُ   ِمنْ  أَْنَفقُوا الَِّذينَ  ِمنَ  ةً َدَرجَ  أَْعَظمُ  أُولَِئكَ  َوَقاَتلَ  اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي اَل  َواأْلَْرِض  السَّ

ُ  َوَعدَ  َوُكاّلً  َوَقاَتلُوا َبْعدُ  ُ  اْلُحْسَنى هللاَّ َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ) 10( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
 ) 11( َكِريمٌ  أَْجرٌ  َولَهُ 

 :  بيتينال ھذين ينشد أحمد اإلمام وكان

ْھرَ  َخلَْوتَ  َما إَِذا  ...َرقِيبُ  َعلَيَّ :  قُلْ  َولَِكنْ  َخلَْوتُ ... َتقُلْ  َفال َيْوًما الدَّ

 ...َيِغيبُ  َعلَْيهِ  َيْخَفى َما أَنَّ  َوال... َساَعةً  َيْغَفلُ  هللاَ  َتْحَسَبنَّ  َوال

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ { :  وقوله ِ  َوإِلَى َواألْرِض  السَّ  َوإِنَّ { :  قال كما واآلخرة للدنيا المالك ھو:  أي}  األُمورُ  َجعُ ُترْ  هللاَّ
ُ  َوُھوَ { :  قال كما ، ذلك على المحمود وھو ،] 13:  الليل[}  َواألولَى لآَلِخَرةَ  لََنا  فِي اْلَحْمدُ  لَهُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاَّ

َِّ  اْلَحْمدُ {  وقال ،] 70:  القصص[}  َواآلِخَرةِ  األولَى َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي ِ  فِي اْلَحْمدُ  َولَهُ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
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 أذالء أرقاء عبيد وأھلھما ، له ملك واألرض السماوات في ما فجميع]. 1:  سبأ[}  اْلَخِبيرُ  اْلَحِكيمُ  َوُھوَ  اآلِخَرةِ 
َماَواتِ  فِي َمنْ  ُكلُّ  إِنْ { :  قال كما يديه بين ْحَمنِ  آِتي إاِل َواألْرِض  السَّ ُھمْ  أَْحَصاُھمْ  لََقدْ  َعْبًدا الرَّ ا َوَعدَّ  َوُكلُُّھمْ  َعّدً
 يوم المرجع إليه:  أي}  األُمورُ  ُتْرَجعُ  هللاَِّ  َوإِلَى{ :  قال ولھذا]. 95 - 93:  مريم[}  َفْرًدا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِتيهِ 

 عمل أحدھم يكن إن بل ، ذرة مثقال يظلم وال يجور ال يالذ العادل وھو ، يشاء بما خلقه في فيحكم القيامة،
:  تعالى قال وكما] 40:  النساء[}  َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ {  ، أمثالھا عشر إلى يضاعفھا واحدة حسنة

 ِبَنا َوَكَفى ِبَھا أََتْيَنا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  انَ كَ  َوإِنْ  َشْيًئا َنْفسٌ  ُتْظلَمُ  َفال اْلقَِياَمةِ  لَِيْومِ  اْلقِْسطَ  اْلَمَواِزينَ  َوَنَضعُ {
 ].47:  األنبياء[}  َحاِسِبينَ 

 والنھار الليل يقلب ، الخلق في المتصرف ھو:  أي}  اللَّْيلِ  فِي النََّھارَ  َوُيولِجُ  النََّھارِ  فِي اللَّْيلَ  ُيولِجُ { :  وقوله
 وتارة. معتدلين يتركھما وتارة ، بالعكس وتارة ، النھار ويقصر الليل يطول فتارة ، يشاء كما بحكمته ويقدرھما

 ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوُھوَ {  ، بخلقه يريده لما وتقديره بحكمته ذلك وكل ، خريًفا ثم قيًظا ثم ربيًعا ثم شتاء الفصل يكون
ُدورِ   .خفيت وإن ، دقت وإن السرائر يعلم:  أي}  الصُّ

ِ  آِمُنوا{  َّ ا َوأَْنفِقُوا َرُسولِهِ وَ  ِبا  ال لَُكمْ  َوَما) 7( َكِبيرٌ  أَْجرٌ  لَُھمْ  َوأَْنَفقُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا َفالَِّذينَ  فِيهِ  ُمْسَتْخلَفِينَ  َجَعلَُكمْ  ِممَّ
َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُسولُ  ِبا  َعْبِدهِ  َعلَى ُينزلُ  الَِّذي ُھوَ ) 8( ُمْؤِمِنينَ  مْ ُكْنتُ  إِنْ  ِميَثاَقُكمْ  أََخذَ  َوَقدْ  ِبَربُِّكمْ  لُِتْؤِمُنوا َيْدُعوُكمْ  َوالرَّ

لَُماتِ  ِمنَ  لُِيْخِرَجُكمْ  َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  َ  َوإِنَّ  النُّورِ  إِلَى الظُّ ِ  َسِبيلِ  فِي ُتْنفِقُوا أاَل لَُكمْ  َوَما) 9( َرِحيمٌ  لََرُءوفٌ  ِبُكمْ  هللاَّ َِّ  هللاَّ ِ  َو
َماَواتِ  ِميَراثُ   ِمنْ  أَْنَفقُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُولَِئكَ  َوَقاَتلَ  اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي ال َواألْرِض  السَّ

ُ  َوَعدَ  َوُكال َوَقاَتلُوا َبْعدُ  ُ  اْلُحْسَنى هللاَّ َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ) 10( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
 }) 11( َكِريمٌ  أَْجرٌ  َولَهُ 

 اإلنفاق على وحث ، واالستمرار ذلك على والثبات والدوام ، األكمل الوجه على وبرسوله به باإليمان تعالى أمر
 ، إليكم ارص ثم قبلكم من أيدي في كان قد فإنه ، العارية سبيل على معكم ھو مما أي فيه مستخلفين جعلكم مما

 وعاقبھم عليه حاسبھم وإال يفعلوا) 1( فإن ، طاعته في المال من فيه استخلفھم ما استعمال إلى تعالى فأرشد
 .فيه الواجبات لتركھم

ا{ :  وقوله  ، فيه هللا يطيع أن وارثك فلعل ، عنك مخلًفا سيكون أنه إلى إشارة فيه}  فِيهِ  ُمْسَتْخلَفِينَ  َجَعلَُكمْ  ِممَّ
 .والعدوان اإلثم على معاونته في سعيت قد فتكون فيه هللا يعصي أو ، منك عليك به هللا أنعم بما أسعد فيكون

 بن هللا عبد بن يعني -  ُمَطرَّف عن ، يحدث قتادة سمعت ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { : "  يقول وھو وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول إلى انتھيت:  قال أبيه عن -  الّشّخير :  التكاثر[}  التَّ

 تصدقت أو ، فأبليت لبست أو ، فأفنيت أكلت ما إال مالك من لك وھل! مالي مالي:  آدم ابن يقول ،] 1
 ".فأمضيت؟

 "للناس وتاركه فذاھب ذلك سوى وما: " وزاد) 2( به ، شعبة حديث من مسلم ورواه

  ، الطاعة في واإلنفاق اإليمان في ترغيب}  َكِبيرٌ  أَْجرٌ  لَُھمْ  َوأَْنَفقُوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا ينَ َفالَّذِ { :  وقوله

َِّ  ُتْؤِمُنونَ  ال لَُكمْ  َوَما{ :  قال ثم ُسولُ  ِبا  اإليمان من يمنعكم شيء وأي:  أي ؟}  ِبَربُِّكمْ  لُِتْؤِمُنوا َيْدُعوُكمْ  َوالرَّ
 في روينا وقد ؟ به جاءكم ما صحة على والبراھين الحجج لكم ويبين ذلك إلى كميدعو ، أظھركم بين والرسول
 قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  البخاري صحيح من" اإليمان كتاب" شرح أوائل في ُطُرق من الحديث
 عند وھم يؤمنون ال لھم وما: " قال. المالئكة:  قالوا" ؟ إيماًنا إليكم أعجب المؤمنين أيُّ : " ألصحابه يوما
 ال لكم وما: " قال ؟ فنحن:  قالوا". ؟ عليھم ينزل والوحي يؤمنون ال لھم وما: " قال. فاألنبياء:  قالوا" ربھم؟
 )3" (فيھا بما يؤمنون ُصُحًفا يجدون بعدكم يجيؤون قوم إيمانا المؤمنين أعجب ولكن ؟ أظھركم بين وأنا تؤمنون

 ].3:  البقرة[}  ِباْلَغْيبِ  ُيْؤِمُنونَ  الَِّذينَ { :  قوله عند" البقرة" سورة أول في ھذا من طرًفا ذكرنا وقد
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ِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا{ :  قال كما}  ِميَثاَقُكمْ  أََخذَ  َوَقدْ { :  وقوله }  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا قُْلُتمْ  إِذْ  ِبهِ  َواَثَقُكمْ  الَِّذي َوِميَثاَقهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ
 .وسلم عليه هللا صلى الرسول بيعة:  بذلك ويعني]. 7:  المائدة[

 .أعلم فا ، مجاھد مذھب وھو ، آدم صلب في عليھم أخذ الذي الميثاق بذلك المراد أن جرير ابن وزعم

 ، تقاطعا وبراھين ، باھرات ودالئل ، واضحات حجًجا:  أي}  َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  َعْبِدهِ  َعلَى ُينزلُ  الَِّذي ُھوَ { :  وقوله
لَُماتِ  ِمنَ  لُِيْخِرَجُكمْ {   واليقين الھدى نور إلى المتضادة واآلراء والكفر الجھل ظلمات من:  أي}  النُّورِ  إِلَى الظُّ

َ  َوإِنَّ {  ، واإليمان  العلل وإزاحة ، الناس لھداية الرسل وإرساله الكتب إنزاله في:  أي}  َرِحيمٌ  لََرُءوفٌ  ِبُكمْ  هللاَّ
 .الشبه وإزالة

__________ 

 ".لم وإن: " م في) 1(

 ).2958( برقم مسلم وصحيح) 4/24( المسند) 2(

 .البقرة سورة من 3:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج سبق) 3(

 أيًضا) 1( حثھم ، موانعه عنھم أزال قد أنه وبين ، اإليمان على حثھم ثم ، واإلنفاق باإليمان أوال أمرھم ولما
َِّ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُتْنفِقُوا أاَل لَُكمْ  َوَما{ :  فقال. اإلنفاق على ِ َماَواتِ  ِميَراثُ  َو  تخَشوا وال أنفقوا:  أي}  َواألْرِض  السَّ
 ، خزائنھما وعنده ، مقاليدھما وبيده ، واألرض السموات مالك ھو سبيله في أنفقتم الذي فإن وإقالال) 2( فقًرا
اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُھوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُھوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  أَْنَفْقُتمْ  َوَما{ :  القائل وھو ، حوى بما العرش مالك وھو  ،] 39:  سبأ[}  الرَّ
 العرش ذي من يخش ولم ، أنفق هللا على توكل فمن] 96:  النحل[}  َباقٍ  هللاَِّ  ِعْندَ  َوَما َيْنَفدُ  ِعْنَدُكمْ  َما{  وقال
 .عليه سيخلفه هللا أن وعلم إقالال

 قبل أن وذلك ، كفعله يفعل لم ومن ھذا يستوي ال:  أي}  َوَقاَتلَ  اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي ال {:  وقوله
 ظھوًرا اإلسالم ظھر فإنه الفتح بعد وأما ، الصديقون إال حينئذ يؤمن يكن فلم ، شديًدا الحال كان مكة فتح

 َوُكال َوَقاَتلُوا َبْعدُ  ِمنْ  أَْنَفقُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُولَِئكَ { :  قال ولھذا ؛ جاأفوا هللا دين في الناس ودخل عظيًما،
ُ  َوَعدَ   } اْلُحْسَنى هللاَّ

 ، الحديبية صلح:  ھاھنا بالفتح المراد أن وغيره الشعبي وعن. مكة فتح ھاھنا بالفتح المراد أن على والجمھور
 :  أحمد اإلمام قال ماب القول لھذا يستدل وقد

 عبد وبين الوليد بن خالد بين كان:  قال أنس عن ، الطويل ُحَميد حدثنا ، ُزَھير حدثنا ، الملك عبد بن أحمد حدثنا
 للنبي ُذكر ذلك أن فبلغنا ؟ بھا سبقتمونا بأيام علينا تستطيلون:  الرحمن لعبد خالد فقال ، كالم عوف بن الرحمن
 ، ذھًبا -  الجبال مثل أو - أحد مثل أنفقتم لو ، بيده نفسي فوالذي أصحابي لي دعوا: "  قالف وسلم عليه هللا صلى
 )3" (أعمالھم بلغتم ما

 المشاجرة ھذه وكانت ، مكة وفتح الحديبية صلح بين كان الخطاب بھذا المواجه الوليد بن خالد إسالم أن ومعلوم
:  يقولون فجعلوا ، الفتح بعد الوليد بن خالد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليھم بعث الذين َجذيمة بني في بينھما

 الرحمن عبد فخالفه ، منھم أسر من وقتل بقتلھم خالد فأمر ،" أسلمنا: " يقولوا أن يحسنوا فلم ،" صبأنا ، صبأنا"
 )4( ذلك بسبب الرحمن وعبد خالد فاختصم. وغيرھما عمر بن هللا وعبد ، عوف بن

 لو ، بيده نفسي فوالذي ، أصحابي تسبوا ال: "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصحيح في والذي
 )5" (َنصيفه وال أحدھم ُمدّ  بلغ ما ، ذھًبا أحد مثل أحدكم أنفق

  ، أسلم بن زيد عن ، سعد بن ھشام أخبرنا:  وھب ابن حديث من ، حاتم أبي وابن ، جرير ابن وروى
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__________ 

 ".حثھم ثم" : م في) 1(

 ".قتًرا: " أ في) 2(

 ).3/266( المسند) 3(

 .عنه هللا رضي ، عمر بن حديث من) 7189( برقم صحيحه في البخاري رواه) 4(

 .عنه هللا رضي ، الخدري سعيد أبي حديث من) 2541( برقم مسلم وصحيح) 3673( برقم البخاري صحيح) 5(

 ، الحديبية عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا:  لقا أنه الخدري سعيد أبي عن ، يسار بن عطاء عن
" أعمالھم مع أعمالكم تحقرون قوم يأتي أن يوشك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال بعسفان كنا إذا حتى
 منا خير مأھ:  فقلنا". قلوًبا وألين أفئدةً  أرق ھم ، اليمن أھل ولكن ال:  قال ؟ أقريش هللا رسول يا ھم من:  فقلنا
 ما فضل ھذا إن أال ، َنصيفه وال أحدكم ُمدّ  أدرك ما ، فأنفقه ذھب من جبل ألحدھم كان لو: " قال ؟ هللا رسول يا

 َبْعدُ  ِمنْ  واأَْنَفقُ  الَِّذينَ  ِمنَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُولَِئكَ  َوَقاَتلَ  اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي ال{  ، الناس وبين بيننا
ُ  َوَعدَ  َوُكال َوَقاَتلُوا ُ  اْلُحْسَنى هللاَّ  )1(}  َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن ، جماعة رواية من الصحيحين في والذي ، السياق بھذا غريب الحديث وھذا
 يمرق كما الدين من يمرقون ، امھمصي مع وصيامكم ، صالتھم مع صالتكم تحقرون: " - الخوارج َذَكر -

 :  فقال ، آخر وجه من الحديث ھذا جرير ابن روى ولكن. الحديث) 2" (الرمية من السھم

 ، التمار سعيد أبي عن ، أسلم بن زيد أخبرني ، جعفر بن محمد أخبرنا ، مريم أبي بن حدثنا ، البرقي بن حدثني
 مع أعمالكم تحقرون قوم يأتي أن يوشك: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الخدري سعيد أبي عن

". قلوًبا وألين ، أفئدة أرق ألنھم ، اليمن أھل ولكن ال: " قال ؟ قريش ؟ هللا رسول يا ھم من:  قلنا". أعمالھم
 ھم ، هللا لرسو يا:  فقلنا". يمانية والحكمة ، يمان اإليمان إن أال ، اليمن أھل ھم: " فقال ، اليمن إلى بيده وأشار
 جمع ثم". نصيفه وال أحدكم ُمدّ  أدى ما ينفقه ذھب من جبل ألحدھم كان لو ، بيده نفسي والذي: " قال ؟ منا خير

 اْلَفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أَْنَفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي ال{  ، الناس وبين بيننا ما فضلُ  ھذا إن أال: " وقال ، خنصره ومد أصابعه
ُ  َوَعدَ  َوُكال َوَقاَتلُوا َبْعدُ  ِمنْ  أَْنَفقُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  كَ أُولَئِ  َوَقاَتلَ  ُ  اْلُحْسَنى هللاَّ ) 3]" (}  َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

)4( 

 ده،بع عما إخبارا الفتح قبل أنزل أنه فيحتمل ، تقدم كما محفوظا ذلك كان فإن الحديبية ذكر فيه ليس السياق فھذا
ِ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  َوآَخُرونَ { :  -  نزل ما أوائل من ، مكية وھي -" المزمل" سورة في تعالى قوله في كما }  هللاَّ
 .أعلم وهللا ھذه وھكذا ، يستقبل بما بشارة فھي] 20:  المزمل[ اآلية

ُ  َوَعدَ  َوُكال{ :  وقوله  كان وإن ، عملوا ما على ثواب لھم كلھم ، عدهوب الفتح قبل المنفقين يعني}  اْلُحْسَنى هللاَّ
َررِ  أُولِي َغْيرُ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال{ :  قال كما الجزاء تفاضل في تفاوت بينھم  فِي َواْلُمَجاِھُدونَ  الضَّ
لَ  َوأَْنفُِسِھمْ  ِبأَْمَوالِِھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  ُ  َفضَّ ُ  َوَعدَ  َوُكال َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعلَى َوأَْنفُِسِھمْ  أَْمَوالِِھمْ بِ  اْلُمَجاِھِدينَ  هللاَّ  اْلُحْسَنى هللاَّ

لَ  ُ  َوَفضَّ :  الصحيح في الذي الحديث) 5( وھكذا]. 95:  النساء[}  َعِظيًما أَْجًرا اْلَقاِعِدينَ  َعلَى اْلُمَجاِھِدينَ  هللاَّ
  ، الضعيف المؤمن من هللا إلى وأحب خير القوي المؤمن"

__________ 

 ).27/127( الطبري تفسير) 1(

 ).4601( برقم مسلم وصحيح) 6931( برقم البخاري صحيح) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ).17/127( الطبري تفسير) 4(
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 ".وھذا: " أ ، م في) 5(

 فلھذا ؛ ذمه متوھم مفيتوھ ، اآلخر دون األول بمدح اآلخر جانب ُيھدرَ  لئال بھذا َنبَّه وإنما) 1" (خير كل وفي
ُ { :  قال ولھذا ؛ عليه األول تفضيل مع ، عليه والثناء اآلخر بمدح عطف  فلخبرته:  أي}  َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 األول بقصد لعلمه إال ذلك وما ، ذلك بعد ذلك فعل ومن ، وقاتل الفتح قبل من أنفق من ثواب بين فاوت

 عند شك وال) 2" (ألف مائة درھم سبق: " الحديث وفي. والضيق والقلة الجھد حال يف وإنفاقه ، التام وإخالصه
 من بھا عمل من سّيد فإنه ، اآلية ھذه من األوفر الحظ له ، عنه هللا رضي ، بكر أبا الصديق أن اإليمان أھل
 .بھا يجزيه نعمة ندهع ألحد يكن ولم ، وجل عز ، هللا وجه ابتغاء كله ماله أنفق فإنه ، األنبياء أمم سائر

 أخبرنا) 3( الشريحي إبراھيم بن أحمد أخبرنا اآلية ھذه تفسير عند البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو قال وقد
 بن إسحاق بن أحمد أخبرنا ، محمد بن حامد بن هللا عبد أخبرنا ، الثعلبي إبراھيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو

 بن سفيان حدثنا ، الفزاري إسحاق أبو حدثنا ، الشيباني عمرو بن العالء ناحدث ، يونس بن محمد أخبرنا ، أيوب
 ، الصديق بكر أبو وعنده وسلم عليه هللا صلى النبي عند كنت:  قال عمر ابن عن ، علي بن آدم عن ، سعيد
 صدره في لَّھاخَ  قد عباءة عليه بكر أبا أرى مالي:  فقال جبريل فنزل ، بخالل صدره في َخلَّھا قد عباءة وعليه
 عني أنت أراض:  له وقل ، السالم عليه اقرأ:  يقول هللا فإن:  قال" الفتح قبل عليَّ  ماله أنفق: " فقال ؟ ِبخالل
 َعني أنت أراض:  لك ويقول ، السالم عليك يقرأ هللا إن ، بكر أبا يا: " هللا رسول فقال ؟ ساخط أم ھذا فقرك في
 راض ربي عن إني ؟ وجل عز ربي على أسخط:  عنه هللا رضي ، بكر أبو:  فقال" ؟ ساخط أم ھذا فقرك في
)4( 

 .الوجه ھذا من اإلسناد ضعيف الحديث ھذا

َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  وقوله  ھو:  وقيل ، هللا سبيل في اإلنفاق ھو:  الخطاب بن عمر قال}  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
 دخل ، صادقة وعزيمة خالصة بنية هللا سبيل في أنفق من فكل ، ذلك من أعم أنه والصحيح العيال على النفقة
َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  قال ولھذا ؛ اآلية ھذه عموم في : األخرى اآلية في قال كما}  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
ُ  َكِثيَرةً  أَْضَعاًفا{   وھو - باھر ورزق جميل جزاء:  أي) 5] (245:  البقرة[}  ُتْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َوَيْبُصطُ  َيْقِبضُ  َوهللاَّ

 .القيامة يوم - الجنة

 ، الحارث بن هللا عبد عن ، األعرج حميد عن ، خليفة بن خلف حدثنا ، عرفة بن الحسن حدثنا حاتم أبي بن قال
َ  ْقِرضُ يُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال مسعود بن هللا عبد عن  أبو قال}  لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ

 يدك أرني قال". الدحداح أبا يا ، نعم: " قال"  ؟ القرض منا ليريد هللا وإن ، هللا رسول يا:  األنصاري الدحداح
 وأم ، نخلة ستمائة فيه) 6( حائط وله - حائطي ربي أقرضت قد فإني:  قال يده فناوله:  قال هللا رسول يا

  -  وعيالھا فيه الدحداح

__________ 

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 2664( برقم مسلم صحيح) 1(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 5/59( السنن في النسائي رواه) 2(

 ".الشرعي: " أ في) 3(

 ، العجائب الفزاري إسحاق أبي يروى: " حبان بن قال. عمرو بن العالء فيه أنه فهضع ووجه ، مرتين" راض ربي عن إني: " وفيه) 8/34( للبغوي التنزيل معالم) 4(
 .الحديث وساق" بحال به االحتجاج يجوز ال

 .أثبتناه ما والصواب ، وھوخطأ" كريم أجر وله كثيرة أضعاًفا: " ھـ ، م ، أ في) 5(

 ".له وحائط: " أ في) 6(

 -  وجل عز ، ربي أقرضته فقد ، اخرجي:  فقال. لبيك:  قالت. حداحالد أم يا:  فنادھا الدحداح أبوفجاء :  قال
 هللا صلى هللا رسول وإن ، وصبيانھا متاعھا منه ونقلت. الدحداح أبا يا بيعك َربح:  له قالت أنھا:  رواية وفي
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 وياقوت درّ  عروقھا مدالة نخلة رب: " لفظ وفي". الدحداح ألبي الجنة في َرَداح َعْذق من كم: " قال وسلم عليه
 )1". (الجنة في الدحداح ألبي

__________ 

 المحقق ذكره كما) 4080( برقم العالية المطالب في حجر بن الحافظ وضعفه ، به خليفة بن خلف عن ، عون بن محرز عن) 8/404( مسنده في يعلى أبو ورواه) 1(
 .أسد حسين الفاضل

 اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  اْلَيْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوِبأَْيَمانِِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  ُنوُرُھمْ  َعىَيسْ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمنِينَ  َتَرى َيْومَ 
 ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا آََمُنوا لِلَِّذينَ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ  َيقُولُ  َيْومَ ) 12( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  فِيَھا َخالِِدينَ 

ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ  َبابٌ  لَهُ  ِبُسورٍ  َبْيَنُھمْ  َفُضِربَ  ُنوًرا َفاْلَتِمُسوا َوَراَءُكمْ  اْرِجُعوا قِيلَ  ) 13( اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ  الرَّ
ُكمْ  َبلَى َقالُوا َمَعُكمْ  َنُكنْ  أَلَمْ  ُيَناُدوَنُھمْ  ْتُكمُ  َواْرَتْبُتمْ  َوَتَربَّْصُتمْ  أَْنفَُسُكمْ  ُتمْ َفَتنْ  َولَِكنَّ ُكمْ  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َحتَّى اأْلََماِنيُّ  َوَغرَّ  َوَغرَّ

 َِّ  ) 15( اْلَمِصيرُ  ْئسَ َوبِ  َمْواَلُكمْ  ِھيَ  النَّارُ  َمأَْواُكمُ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َواَل  فِْدَيةٌ  ِمْنُكمْ  ُيْؤَخذُ  اَل  َفاْلَيْومَ ) 14( اْلَغُرورُ  ِبا

 األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  اْلَيْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوِبأَْيَمانِِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  ُنوُرُھمْ  َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َتَرى َيْومَ { 
 ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ  ولُ َيقُ  َيْومَ ) 12( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُھوَ  َذلِكَ  فِيَھا َخالِِدينَ 

ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ  َبابٌ  لَهُ  ِبُسورٍ  َبْيَنُھمْ  َفُضِربَ  ُنوًرا َفاْلَتِمُسوا َوَراَءُكمْ  اْرِجُعوا قِيلَ  ) 13( اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ  الرَّ
ُكمْ  َبلَى َقالُوا َمَعُكمْ  َنُكنْ  أَلَمْ  َناُدوَنُھمْ يُ  ْتُكمُ  َواْرَتْبُتمْ  َوَتَربَّْصُتمْ  أَْنفَُسُكمْ  َفَتْنُتمْ  َولَِكنَّ ُكمْ  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َحتَّى األَماِنيُّ  َوَغرَّ  َوَغرَّ

 َِّ  })15( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َمْوالُكمْ  ِھيَ  النَّارُ  َمأَْواُكمُ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوال فِْدَيةٌ  ِمْنُكمْ  ُيْؤَخذُ  ال َفاْلَيْومَ ) 14( اْلَغُرورُ  ِبا

 َعرصات في أيديھم بين نورھم يسَعى القيامة يوم) 1( أنھم:  المتصدقين المؤمنين عن مخبًرا تعالى يقول
 قدر على:  قال}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  وُرُھمْ نُ  َيْسَعى{ :  قوله في مسعود بن هللا عبد قال كما ، أعمالھم بحسب القيامة،
 مثل نوره َمن ومنھم ، النخلة مثل نوره َمن ومنھم ، الجبل مثل نوره َمن منھم ، الصراط على يمرون أعمالھم
 .جرير وبن حاتم أبي بن ورواه) 2( مرة ويطفأ مرة يتَّقد إبھامه في نوره َمن نوًرا وأدناھم ، القائم الرجل

 إلى المدينة من ُنوره يضيء من المؤمنين من: " يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أن لنا ذكر : قتادة وقال
 )3" (قدميه موضع نوره يضيء من المؤمنين من إن حتى ، ذلك فدون وصنعاء أبين َعدن

 ، بأسمائكم هللا عند مكتوبون إنكم:  قال أمية بن ُجَنادة عن مجاھد عن ، ُحَصين عن ، الثوري سفيان وقال
. لك نور ال ، فالن يا. نورك ھذا ، فالن يا:  قيل القيامة يوم كان فإذا ، ومجالسكم ونجواكم ، وُحالكم وسيماكم

 } أَْيِديِھمْ  َبْينَ  ُنوُرُھمْ  َيْسَعى{ :  وقرأ

 رأي فلما ، نالمنافقي نور طفئ الصراط إلى انتھوا فإذا ، القيامة يوم نوًرا يعطى إال ألحد ليس:  الضحاك وقال
 .نورنا لنا أتمم ، ربنا:  فقالوا ، المنافقين نور ُطفئ كما نورھم يطفأ أن أشفقوا المؤمنون ذلك

 .الصراط على:  يعني}  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  ُنوُرُھمْ  َيْسَعى{ ) 4] (قوله في[ الحسن وقال

__________ 

 ".أنه: " م في) 1(

 ".أخرى ويطفأ: " م في) 2(

 ).27/128( بريالط تفسير) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 أبي بن يزيد عن) 1( عمي أخبرنا ، وھب ابن أخي ابن هللا عبيد أبو حدثنا:  هللا رحمه ، حاتم أبي ابن قال وقد
 يخبران ذر وأبا الدرداء أبا َسِمع أنه:  يحدث ُجَبْير بن الرحمن عبد سمع أنه:  مسعود بن) 2( سعيد عن ، حبيب
 ، رأسه برفع له يؤذن من وأول ، بالسجود القيامة يوم له يؤذن من أول أنا: " قال وسلم ليهع هللا صلى النبي عن
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 نبي يا:  رجل له فقال". األمم بين من أمتي فأعرف ، شمالي وعن يميني وعن ، خلفي ومن يدي بين من فأنظر
لون ، أعرفھم: " قال ؟ أمتك إلى نوح بين ما ، األمم بين من أمتك تعرف كيف ، هللا  وال ، الوضوء أثر من ُمَحجَّ

 وأعرفھم ، وجوھھم في بسيماھم وأعرفھم ، بأيمانھم كتبھم ُيْؤَتون وأعرفھم ، غيرھم األمم من ألحد يكون
 )4) (3( وذريتھم أيديھم بين يسعى بنورھم

 ].71:  اإلسراء[}  ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َفَمنْ { :  قال كما ، كتبھم وبأيمانھم أي:  الضحاك قال}  َوِبأَْيَماِنِھمْ {  وقوله

 البشارة لكم:  أي ، جنات اليوم بشراكم:  لھم يقال:  أي}  األْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  اْلَيْومَ  ُبْشَراُكمُ { :  وقوله
 .} اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  وَ ھُ  َذلِكَ {  أبًدا فيھا ماكثين:  أي}  فِيَھا َخالِِدينَ {  ، األنھار تحتھا من تجري بجنات

 يقع عما تعالى منه إخبار وھذا}  ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ  َيقُولُ  َيْومَ { :  وقوله
 يومئذ ينجو ال وإنه )5( الفظيعة واألمور ، العظيمة والزالزل ، المزعجة األھوال من العرصات في القيامة يوم
 .زجر عنه ما وترك به ، هللا أمر بما وعمل ، ورسوله با آمن من إال

 حدثني ، عمرو بن صفوان حدثنا ، المبارك ابن حدثنا ، سليمان بن عبدة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 الجنازة على صلى فلما ، اھليالب أمامة أبو ومعنا ، دمشق باب في جنازة على خرجنا:  قال عامر بن سليم

 الحسنات فيه تقتسمون منزل في وأمسيتم أصبحتم قد إنكم ، الناس أيھا:  أمامة أبو قال ، دفنھا في وأخذوا
 ، الظلمة وبيت ، الوحدة بيت -  القبر إلى يشير - ھذا وھو ، آخر منزل إلى منه تظعنوا أن وتوشكون ، والسيئات

 تلك بعض في فإنكم ، القيامة يوم مواطن إلى منه تنتقلون ، هللا وسع ما إال ، الضيق وبيت ، الدود وبيت
 آخر منزل إلى منه تنتقلون ثم ، وجوه وتسود وجوه فتبيض ، هللا من أمر الناس يغشى) 6] (حتى[ المواطن
 وھو ، يًئاش يعطيان فال والمنافق الكافر ويترك نوًرا المؤمن فيعطى النور يقسم ثم ، شديدة ظلمة الناس فتغشى
يٍّ  َبْحرٍ  فِي َكُظلَُماتٍ  أَوْ {  قال ، كتابه في هللا ضربه الذي المثل  ،]40:  النور[}  ُنورٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما{ :  قوله إلى}  لُجِّ
 للذين المنافقون ويقول ، البصير) 7( بنور األعمى يستضيء ال كما المؤمن بنور والمنافق الكافر يستضيء فال

 }  ُنوًرا َفاْلَتِمُسوا َوَراَءُكمْ  اْرِجُعوا قِيلَ  ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  وَنااْنُظرُ { :  آمنوا

__________ 

 "أخي: " أ في) 1(

 ".سعيد: " م في) 2(

 ".وبأيمانھم: " م في) 3(

 تفسير عند سيأتي آخر طريق وله ، نحوه به حبيب أبي بن يزيد عن ، سعد بن الليث عن ، صالح بن هللا عبد طريق من) 2/478( المستدرك في الحاكم ورواه) 4(
 .التحريم سورة

 ".العظيمة: " أ في) 5(

 .أ ، م من والمثبت ،" يوم: " ھـ في) 6(

 ".ببصر: " م في) 7(

َ  ُيَخاِدُعونَ { :  قال حيث) 1( المنافقين بھاخدع  التي هللا خدعة وھي ]. 142:  النساء[}  َخاِدُعُھمْ  َوُھوَ  هللاَّ
 ، باب له بسور بينھم ضرب وقد إليھم فينصرفون شيًئا يجدون فال ، النور فيه قسم الذي لمكانا إلى فيرجعون

ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ {  يقسم حتى مغتًرا المنافق يزال فما:  عامر بن سليم يقول. اآلية}  اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ  الرَّ
 .المنافق والمؤمن بين هللا ويميز ، النور

 بن يوسف حدثنا ، المنذر بن أرطأة حدثنا ، حيوة ابن حدثنا ، عثمان بن يحيى حدثنا ، أبي حدثنا:  قال ثم
 بالنور هللا يبعث حتى ، كفه يرى كافر وال مؤمن من فما ، القيامة يوم ظلمة ُتْبَعثُ :  قال أمامة أبي عن ، الحجاج

 .} ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا{ :  نفيقولو المنافقون فيتبعھم ، أعمالھم بقدر المؤمنين إلى
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 رأي فلما نوًرا هللا بعث إذ ظلمة في الناس بينما:  عباس ابن عن ، وغيرھما ، والضحاك ، الَعْوفي وقال
 قد المؤمنين المنافقون رأي فلما ، الجنة إلى هللا من دليال) 2( النور وكان ، نحوه توجھوا النور المؤمنون
. الدنيا في معكم كنا فإنا}  ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتِبسْ  اْنُظُروَنا{ :  حينئذ فقالوا ، المنافقين على هللا فأظلم ، عوھماتب انطلقوا
 .النور ھنالك فالتمسوا ، الظلمة من جئتم حيث من}  اْرِجُعوا{ :  المؤمنون قال

 إسحاق حدثنا ، العطار عيسى بن ماعيلإس حدثنا ، القطان علوية بن الحسن حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، ُملَْيكة أبي ابن عن ، جريج ابن حدثنا ، حذيفة) 3( أبو بشر بن
 يعطي هللا فإن الصراط عند وأما ، عباده على منه ستًرا بأسمائھم القيامة يوم الناس يدعو هللا إن: " وسلم عليه
: المنافقون فقال والمنافقات المنافقين نور هللا سلب الصراط على استووا فإذا ، نوًرا منافق وكل ، نوًرا مؤمن كل
َنا{ :  المؤمنون وقال}  ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتبِسْ  اْنُظُروَنا{   أحد ذلك عند يذكر فال]. 8:  التحريم[}  ُنوَرَنا لََنا أَْتِممْ  َربَّ

ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ  َبابٌ  لَهُ  ِبُسورٍ  ْيَنُھمْ بَ  َفُضِربَ { :  وقوله) 4" (أحًدا  ، الحسن قال}  اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ  الرَّ
 .النار الجنة بين حائط ھو:  وقتادة

 روي وھكذا]. 46:  األعراف[}  ِحَجابٌ  َوَبْيَنُھَما{ :  تعالى هللا قال الذي ھو:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 .الصحيح وھو ، واحد وغير ، هللا رحمه ، جاھدم عن

ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ {   ، زيد وبن ، قتادة قاله. النار:  أي}  اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ {  فيھا وما الجنة:  أي}  الرَّ
 .وغيرھما

 حدثنا ، البرقي ابن حدثنا : قال ثم. جھنم وادي عند المقدس بيت سورُ  السور ذلك إن:  قيل وقد:  جرير بن قال
  -  العوام أبي عن ، قيس بن عطية بن سعيد عن ، سلمة أبي بن عمرو

__________ 

 .خطأ وھو" المنافقون: " م في) 1(

 ".لھم النور: " أ ، م في) 2(

 .الكبير المعجم من أثبتناه ما والصواب ،" ابن: " ھـ ، أ ، م في) 3(

 ".متروك وھو بشر بن إسحاق فيه) : "10/395( المجمع في لھيثميا وقال) 11/122( الكبير المعجم) 4(

 َفُضِربَ { :  القرآن في هللا) 1( ذكر الذي السور إن:  يقول عمرو بن هللا عبد سمعت:  قال -  المقدس بيت مؤذن
ْحَمةُ  فِيهِ  َباِطُنهُ  َبابٌ  لَهُ  ِبُسورٍ  َبْيَنُھمْ   ، يليه وما المسجد باطنه الشرقي السور ھو}  اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِھُرهُ  الرَّ

 .جھنم وادي وظاھره

 محمول وھذا. ذلك نحو ، العابدين زين الحسين بن وعلي ، األحبار وكعب ، الصامت بن عبادة عن روي ثم
 المعين الجدار ھذا القرآن من أريد الذي ھو ھذا أن ال ، لذلك ومثاال المعنى تقريب بھذا أرادوا أنھم على منھم
 والنار ، عليين أعلى في السموات في الجنة فإن ؛ جھنم بوادي المعروف الوادي من وراءه وما المسجد ونفس
 أحد ھو الذي الرحمة باب ھو القرآن في المذكور الباب إن:  األحبار كعب وقول. سافلين أسفل الدركات في

 المؤمنين بين ليحجز القيامة يوم ُيْضَرب سورٌ :  كبذل المراد وإنما. وُتّرھاته إسرائيلياته من فھذا ، المسجد أبواب
 من المنافقون وبقي الباب أغلق ُدخولھم استكملوا فإذا ، بابه من دخلوه المؤمنون إليه انتھى فإذا ، والمنافقين

 َنُكنْ  مْ أَلَ  ُيَناُدوَنُھمْ {  وحيرة وشك وجھل كفر في الدنيا الدار في كانوا كما ، والعذاب والظلمة الحيرة في ورائه
 معكم ونصلي ، الجمعات معكم نشھد ، الدنيا الدار في معكم كنا) 2( أما:  المؤمنين المنافقون ينادي:  أي}  َمَعُكمْ 

:  أي}  َبلَى َقالُوا{  ؟ الواجبات سائر معكم ونؤدي ، الغزوات معكم ونحضر ، بعرفات معكم ونقف ، الجماعات
ُكمْ {  ، معنا كنتم قد ، ىبل:  قائلين المنافقين المؤمنون فأجاب ْتُكمُ  َواْرَتْبُتمْ  َوَتَربَّْصُتمْ  أَْنفَُسُكمْ  َفَتْنُتمْ  َولَِكنَّ  َوَغرَّ
 من التوبة أخرتم:  أي}  َوَتَربَّْصُتمْ {  والشھوات والمعاصي باللذات أنفسكم فتنتم أي:  السلف بعض قال} األَماِنيُّ 
 .وقت إلى وقت
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ْتُكمُ {  الموت بعد بالبعث:  أي}  َواْرَتْبُتمْ {  وأھله بالحق}  مْ َوَتَربَّْصتُ { :  قتادة وقال :  قلتم:  أي}  األَمانِيُّ  َوَغرَّ
ُكمْ {  الموت جاء حتى ھذا في زلتم ما:  أي}  هللاَِّ  أَْمرُ  َجاءَ  َحتَّى{  الدنيا غرتكم:  وقيل. لنا سيغفر َِّ  َوَغرَّ  بِا

 .الشيطان:  أي}  اْلَغُرورُ 

 .النار في هللا قذفھم حتى عليھا زالوا ما وهللا ، الشيطان من خدعة على كانوا:  قتادة قال

 كنتم وإنما ، معھا قلوب وال لھا نية ال بأبدان) 3] (أي[ معنا كنتم إنكم:  للمنافقين المؤمنين من الكالم ھذا ومعنى
 .قليال إال هللا تذكرون وال الناس ُتراؤون فكنتم وشك حيرة في

 ، أمواتا معھم وكانوا ، ويعاشرونھم ويغشونھم يناكحونھم أحياء المؤمنين مع المنافقون كان:  مجاھد قال
 .حينئذ بينھم وُيماز ، السور بلغوا إذا المنافقين من النور ويطفأ ، القيامة يوم جميًعا النور ويعطون

 ُكلُّ { :  - القائلين أصدق وھو - يقول حيث ، عنھم به هللا أخبر الذي قولھم ينافي ال المؤمنين من القول وھذا
 ِمنَ  َنكُ  لَمْ  َقالُوا َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ  َما اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ  َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي اْلَيِمينِ  أَْصَحابَ  إاِل َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ 

ا اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ  اْلُمَصلِّينَ  ا اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ ينِ  ِبَيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ :  المدثر[}  اْلَيقِينُ  أََتاَنا َحتَّى الدِّ
38 - 47 [،  

__________ 

 ".ذكره: " م في) 1(

 ".إنا: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 َفَطالَ  َقْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا َكالَِّذينَ  َيُكوُنوا َواَل  اْلَحقِّ  ِمنَ  َنَزلَ  َوَما هللاَِّ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آََمُنوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  أَلَمْ 
َ  أَنَّ  اْعلَُموا) 16( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكثِيرٌ  قُلُوُبُھمْ  َفَقَستْ  اأْلََمدُ  َعلَْيِھمُ  ا َقدْ  َمْوِتَھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ  ُيْحيِي هللاَّ نَّ  اآْلََياتِ  لَُكمُ  َبيَّ

 ) 17( َتْعقِلُونَ  ُكمْ لََعلَّ 

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما{ :  تعالى قال ثم. والتوبيخ لھم التقريع وجه على منھم خرج إنما فھذا :  المدثر[}  الشَّ
 بملء اليوم أحدكم جاء لو:  أي}  َكَفُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوال فِْدَيةٌ  ِمْنُكمْ  ُيْؤَخذُ  ال َفاْلَيْومَ { :  ھاھنا تعالى قال كما ،] 48

 .منه قبل ما ، هللا عذاب من به ليفتدى معه ومثله ذھًبا األرض

 .منقلبكم وإليھا مصيركم ھي:  أي}  النَّارُ  َمأَْواُكمُ { :  وقوله

 .المصير وبئس ، وارتيابكم كفركم على منزل كل من بكم أولى ھي:  أي}  َمْوالُكمْ  ِھيَ { :  وقوله

 َفَطالَ  َقْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا َكالَِّذينَ  َيُكوُنوا َوال اْلَحقِّ  ِمنَ  نزلَ  َوَما هللاَِّ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا ِذينَ لِلَّ  َيأْنِ  أَلَمْ { 
َ  أَنَّ  اْعلَُموا) 16( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكثِيرٌ  قُلُوُبُھمْ  َفَقَستْ  األَمدُ  َعلَْيِھمُ  ا َقدْ  َمْوِتَھا َبْعدَ  األْرضَ  ُيْحيِي هللاَّ نَّ  اآلَياتِ  لَُكمُ  َبيَّ
 }) 17( َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ 

 ، القرآن وسماع والموعظة الذكر عند تلين:  أي ، هللا لذكر قلوبھم تخشع أن للمؤمنين آن أما:  تعالى هللا يقول
 .وتطيعه له وتسمع له وتنقادُ  فتفھمه

ي صالح ناحدث:  المبارك بن هللا عبد قال  قلوب استبطأ هللا إن:  قال أنه عباس ابن عن ، قتادة عن ، الُمرِّ
 لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  أَلَمْ { :  فقال ، القرآن نزول من عشرة ثالث رأس على فعاتبھم المھاجرين

 ، المبارك ابن عن ، المروزي حسين عن ، الصباح بن محمد بن الحسن عن ، حاتم أبي ابن رواه ، اآلية}  هللاَِّ 
 .به
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 بن سعيد عن ، الحارث بن عمرو أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، األعلى عبد بن يونس حدثنا:  ومسلم ھو قال ثم
 بين كان ما:  قال ، عنه هللا رضي ، مسعود ابن عن ، أبيه عن ، هللا عبد بن عون عن -  الليث يعني -  ھالل أبي

 سنين أربع إال) 1] (اآلية[}  هللاَِّ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  أَلَمْ {  اآلية بھذه هللا عاتبنا أن وبين ناإسالم
)2( 

 ابن عن ، األيلي سعيد بن ھارون عن ، اآلية ھذه تفسير عند النسائي وأخرجه. الكتاب آخر في مسلم رواه كذا
 عبد بن عامر عن ، حزم أبي عن) 4( الزمعي يعقوب بن موسى حديث من ماجة ابن رواه وقد) 3( به ، وھب
 بن موسى طريق من مسنده في البزار رواه لكن. الزبير بن مسند من فجعله) 5( مثله ، أبيه عن ، الزبير بن هللا

  ، الزبير بن عن ، عامر عن ، حازم أبي عن ، يعقوب

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).3027( برقم مسلم صحيح) 2(

 )11568( برقم الكبري النسائي سنن) 3(

 ".الربعي: " أ في) 4(

 ).4192( برقم ماجة ابن سنن) 5(

 )1( فذكره ، مسعود ابن عن

 ، ملة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب َملَّ :  قال القاسم عن ، المسعودي عن ، الثوري سفيان وقال
 ملوا ثم:  قال] 3:  يوسف[}  اْلَقَصِص  أَْحَسنَ  َعلَْيكَ  َنقُصُّ  َنْحنُ { :  تعالى هللا فأنزل. هللا لرسو يا حدثنا: فقالوا
ُ { :  تعالى هللا فأنزل ، هللا رسول يا حدثنا:  فقالوا ملة : فقالوا ملة ملوا ثم]. 23:  الزمر[}  اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  نزلَ  هللاَّ

ِ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  أَلَمْ { :  هللا فأنزل. هللا رسول يا حدثنا  )2(}  هللاَّ

ِ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُھمْ  َتْخَشعَ  أَنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َيأْنِ  أَلَمْ { :  قتادة وقال  رسول عن يروي كان أوس بن شداد أن لنا ُذِكرَ }  هللاَّ
 )4" (الخشوع الناس من) 3( يرفع ما لأو إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 أن المؤمنين هللا نھى}  قُلُوُبُھمْ  َفَقَستْ  األَمدُ  َعلَْيِھمُ  َفَطالَ  َقْبلُ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا َكالَِّذينَ  َيُكوُنوا َوال{ :  وقوله
 بأيديھم الذي هللا كتاب بدلوا األمد عليھم تطاول لما ، والنصارى اليھود من قبلھم الكتاب حملوا بالذين يتشبھوا
 الرجال وقلدوا ، المؤتفكة واألقوال المختلفة اآلراء على وأقبلوا ، ظھورھم وراء ونبذوه قليال ثمًنا به واشتروا

 وال ، موعظة يقبلون فال ، قلوبھم قست ذلك فعند ، هللا دون من أرباًبا ورھبانھم أحبارھم واتخذوا ، هللا دين في
 .وعيد وال بوعد قلوبھم تلين

 ِميَثاَقُھمْ  َنْقِضِھمْ  َفِبَما{ :  قال كما. باطلة وأعمالھم ، فاسدة فقلوبھم ، األعمال في:  أي}  َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكِثيرٌ { 
اُھمْ  فُونَ  َقاِسَيةً  قُلُوَبُھمْ  َوَجَعْلَنا لََعنَّ ا َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ ا َحّظً ُروا ِممَّ :  أي ،] 13:  المائدة[}  هِ بِ  ُذكِّ
 وارتكبوا ، بھا أمروا التي األعمال وتركوا ، مواضعه عن الكلم تحريف سجيتھم من وصار فقست قلوبھم فسدت

 .والفرعية األصلية األمور من شيء في بھم يتشبھوا أن المؤمنين هللا نھى ولھذا ؛ عنه نھو ما

 ، دينار بن حجاج حدثنا ، ِخراش بن شھاب حدثنا ، عمار بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي بن قال وقد
 سمعت ما حديًثا مسعود بن هللا عبد حدثنا:  قال الفزاري َعِميلة أبي بن الربيع عن ، المعتمر بن منصور عن

 لما رائيلإس بني إن: " قال - وسلم عليه هللا صلى النبي قاله شيًئا:  أو -  هللا كتاب من شيًئا إال ، منه إليَّ  أعجب
 ، واستلذته) 5( ألسنتھم واستحلته قلوبھم استھوته ، أنفسھم عند من كتاًبا اخترعوا قلوبھم فقست األمد عليھم طال
  ، ھذا كتابنا إلى إسرائيل بني ندع تعالوا:  فقالوا شھواتھم من كثير وبين بينھم يحول الحق وكان
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__________ 

 ".الحديث ھذا إال مسعود ابن عن الزبير ابن روى نعلم ال: " وقال) 1443( برقم البزار مسند) 1(

 .ھنا الشاھد ذكر دون مرسالً  نحوه هللا عبد بن عون عن المسعودى طريق من ، المعارف -  ط) 15/552( تفسير في جرير ابن روى) 2(

 .هللا يرفع: " أ في) 3(

 أوس بن شداد عن ، الحسن عن ، قتادة عن ، القطان عمران طريق من فرواه) 7/295( يرالكب المعجم في الطبراني ووصله) 27/131( تفسيره في الطبري رواه) 4(
 .فيه متكلم القطان وعمران ، به مرفوًعا

 ".أنفسھم: " أ في) 5(

 ما رأي فلما ، فقيه رجل فيھم وكان ، ذلك ففعلوا. قتلناه) 1( يتابعنا أن كره ومن ، تركناه عليه تابعنا فمن
 القرن ذلك علق ثم قرن في فجعله ، أدرجه ثم ، لطيف شيء في فكتبه هللا كتاب من يعرف ما إلى َعَمدَ  يصنعون

 فالنا فادعوا ، إسرائيل بني في القتل أفشيتم قد إنكم ، ھؤالء يا:  لبعض بعضھم قال القتل أكثروا فلما ، عنقه في
:  فقالوا الفقيه ذلك فالًنا فدعوا. فاقتلوه أبى وإن ، الناس بقية فسيتابعكم تابعكم إن فإنه ، كتابكم عليه فاعرضوا

:  قال ؟ بھذا أتؤمن:  قالوا ثم ، آخره إلى عليه فعرضوه. عليَّ  اعرضوه ؟ فيه وما:  قال ؟ كتابنا في بما تؤمن
 ، القرن ذلك) 2( ُمَتَعلًِّقا فوجدوه نبشوه مات فلما ، فتركوه - القرن إلى بيده وأشار ھذا في بما آمنت ، نعم

 بنو فافترقت. فتنة أصابه ھذا نسمع كنا ما ، ھؤالء يا:  لبعض بعضھم فقال ، هللا كتاب من يعرف ما فيه وافوجد
 ".القرن ذي أصحاب ملة ملَلھم وخير ، ملة وسبعين ثنتين على إسرائيل

 ال ، ونھاتنكر أمورا تروا أن -) 4( منكم بقي من بقي:  أو - بقيتم إن بكم أوشك) 3] (وإنكم: [ مسعود ابن قال
 .كاره لھا أنه قلبه من هللا يعلم أن منكم المرء فبحسب ، ِغَيًرا لھا تستطيعون

:  قال إبراھيم عن ، معشر أبي عن ، مغيرة عن ، جرير حدثنا ، حميد) 5( ابن حدثنا:  الطبري جعفر أبو وقال
 عن وينھى بالمعروف يأمر مل من ھلك) 7( هللا عبد أبا يا:  فقال مسعود بن إلى) 6( ُعرقوب بن عتريس جاء

 عليھم طال لما إسرائيل بني إن ؛ منكًرا قلُبه ينكر ولم معروًفا قلُبه يعرف لم من ھلك:  هللا عبد فقال. المنكر
:  وقالوا ، ألسنتھم واستحلته قلوبھم استھوته ، وأرجلھم أيديھم بين من كتاًبا اخترعوا ، قلوبھم وقست األمد

 هللا كتاب منھم رجل فجعل:  قال. قتلناه به كفر ومن ، تركناه به آمن فمن الكتاب اھذ إسرائيل بني على نعرض
 -  َثْنُدوتيه بين القرن إلى ويومئ - به آمنت قال ؟ بھذا أتؤمن:  له قيل فلما ثندوتيه بين القرن جعل ثم ، َقْرن في

 )8( نالَقر صاحب ِملَّة اليوم ِملَلِھم خير فمن ؟ الكتاب بھذا أؤمن ال ومالي

َ  أَنَّ  اْعلَُموا{ :  وقوله ا َقدْ  َمْوِتَھا َبْعدَ  األْرضَ  ُيْحيِي هللاَّ نَّ  ، تعالى ، أنه إلى إشارة فيه}  َتْعقِلُونَ  لََعلَُّكمْ  اآلَياتِ  لَُكمُ  َبيَّ
ج ، َضلتھا بعد الَحَيارى وَيھدي ، قسوتھا بعد القلوب يلين  الميتة األرض يحيي فكما ، شدتھا بعد الكروب ويفرِّ

 إليھا ويولج ، والدالئل القرآن ببراھين القاسية القلوب يھدي كذلك) 9] (الوابل[ الھتَّان بالغيث الھامدة المجدبة
 أراد لمن والمضل ، اإلضالل بعد يشاء لمن الھادي فسبحان ، الواصل إليھا يصل ال مقفلة كانت ما بعد النور
 .المتعال الكبير الخبير اللطيف ، الفعال جميع في العدل لحكما وھو ، فعال يشاء لما ھو الذي ، الكمال بعد

__________ 

 "عليه يتابعنا: " أ في) 1(

ً : " أ في) 2(  "معلقا

 .م من زيادة) 3(

 ".معكم: " م في) 4(

 "أبو: " أ في) 5(

 "قرب عن سويد بن جابر: " أ في) 6(
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 ".هللا عبد أبا يا: " أ في) 7(

 ).27/132( الطبري تفسير) 8(

 .أ من زيادة) 9(

قِينَ  إِنَّ  دِّ َقاتِ  اْلُمصَّ دِّ َ  َوأَْقَرُضوا َواْلُمصَّ  ) 18( َكِريمٌ  أَْجرٌ  َولَُھمْ  لَُھمْ  ُيَضاَعفُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ

قِينَ  إِنَّ {  دِّ َقاتِ  اْلُمصَّ دِّ َ  َوأَْقَرُضوا َواْلُمصَّ َِّ  آََمُنوا َوالَِّذينَ  }) 18( َكِريمٌ  أَْجرٌ  َولَُھمْ  لَُھمْ  ُيَضاَعفُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ  ِبا
يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسلِهِ  دِّ َھَداءُ  الصِّ ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ  َوُنوُرُھمْ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِبآََياِتَنا َوَكذَّ
 ) 19( اْلَجِحيمِ 

َِّ بِ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {  يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسلِهِ  ا دِّ َھَداءُ  الصِّ ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ  َوُنوُرُھمْ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ  َوَكذَّ
 }) 19( اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِبآَياِتَنا

دقين به يثيب عما تعالى يخبر دقات الُمصَّ  هللاََّ  َوأَْقَرُضوا{  ، والمسكنة والفقر الحاجة أھل على بأموالھم والُمصَّ
:  قال ولھذا ؛ شكوًرا وال أعطوه ممن جزاء يريدون ال ، هللا وجه ابتغاء خالصة بنية دفعوه:  أي}  َحَسًنا َقْرًضا

 َولَُھمْ {  كذل وفوق ضعف سبعمائة إلى ذلك على ويزداد ، أمثالھا بعشر الحسنة لھم يقابل:  أي}  لَُھمُ  ُيَضاَعفُ { 
 } َكِريمٌ {  ومآب صالح ومرجع ، حسن جزيل ثواب:  أي}  َكِريمٌ  أَْجرٌ 

َِّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  وقوله يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسلِهِ  ِبا دِّ  بأنھم ورسله با المؤمنين وصف ، لجملة تمام ھذا}  الصِّ
 .صديقون

َِّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  {:  قوله في عباس ابن عن ، الَعْوفي قال يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسلِهِ  ِبا دِّ  مفصولة ھذه}  الصِّ
َھَداءُ {  .} َوُنوُرُھمْ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ

يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  الضحى أبو وقال دِّ َھَداءُ { :  فقال الكالم استأنف ثم}  الصِّ  قال وھكذا}  مْ َربِّھِ  ِعْندَ  َوالشُّ
 .وغيرھم ، حيان بن ومقاتل ، والضحاك مسروق،

يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  قوله في هللا عبد عن ، مسروق عن ، الضحى أبي عن األعمش وقال دِّ َھَداءُ  الصِّ  ِعْندَ  َوالشُّ
 َوَمنْ { :  تعالى) 1] (هللا[ قال كما ، والشھداء ، والصديقين ، المصدقين يعني:  أصناف ثالثه ھم:  قال}  َربِِّھمْ 
َ  ُيِطعِ  ُسولَ  هللاَّ ُ  أَْنَعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفأُولَِئكَ  َوالرَّ ِبيِّينَ  ِمنَ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ يقِينَ  النَّ دِّ َھَداءِ  َوالصِّ الِِحينَ  َوالشُّ ] 69:  النساء[}  َوالصَّ
 رواه كما ، الشھيد من مقاًما أعلى يقالصد أن شك وال. صنفان أنھما على فدل ، والشھداء الصديقين بين ففرق
 سعيد أبي عن ، َيَسار بن عطاء عن ، سليم بن صفوان عن ، الموطأ كتابه في ، هللا رحمه ، أنس بن مالك اإلمام

 تتراءون كما ، فوقھم من الغرف أھل ليتراءون الجنة أھل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري
 منازل تلك ، هللا رسول يا:  قالوا". بينھم ما لتفاضل ، المغرب أو المشرق من األفق في برالغا الدري الكوكب
 ".المرسلين وصدقوا با آمنوا رجال ، بيده نفسي والذي بلى: " قال ؟ غيرھم يبلغھا ال األنبياء

 )2( به ، مالك حديث من إخراجه على ومسلم البخاري اتفق

يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  لهقو من المراد بل:  آخرون وقال دِّ َھَداءُ  الصِّ  با المؤمنين عن فأخبر}  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ
 :  جرير ابن قال ثم ، مجاھد عن جرير ابن حكاه. وشھداء صديقون بأنھم ورسله

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 )2831( برقم مسلم وصحيح) 3256( برقم البخاري صحيح) 2(
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 البراء عن ، أسلم بن زيد عن َعْجالن ابن حدثنا ، يحيى بن إسماعيل حدثنا ، َمْعَمر أبو حرب ابن صالح حدثني
 هللا صلى تال ثم:  قال". شھداء أمتي مؤمنو: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عازب بن
َِّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ {  اآلية ھذه وسلم عليه يقُونَ  ُھمُ  ِئكَ أُولَ  َوُرُسلِهِ  ِبا دِّ َھَداءُ  الصِّ  ھذا) 1(} ] أَْجُرُھمْ  لَُھمْ [ َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ
 )2( غريب حديث

َِّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ { :  قوله في ميمون بن عمرو عن ، إسحاق أبو وقال يقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسلِهِ  ِبا دِّ َھَداءُ  الصِّ  َوالشُّ
 .كاإلصبعين مًعا القيامة يوم يجيؤون:  قال}  َوُنوُرُھمْ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ  َربِِّھمْ  ِعْندَ 

َھَداءُ { :  وقوله  في الشھداء أرواح إن: " الصحيحين في جاء كما ، النعيم جنات في:  أي}  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َوالشُّ
:  فقال اطالعة ربك عليھم فاطلع ، القناديل تلك إلى تأوي ثم ، شاءت حيث الجنة في تسرح ُخْضر طير حواصل

 أنھم قضيت إني فقال. مرة أول قُِتلنا كما فنقتل فيك فنقاتل الدنيا الدار إلى تردنا أن نحب:  فقالوا ؟ تريدون ماذا
 )3" (يرجعون ال إليھا

 ذلك في وھم ، أيديھم بين يسعى عظيم ونور جزيل أجر ربھم عند لھم:  أي}  َوُنوُرُھمْ  أَْجُرُھمْ  لَُھمْ { :  وقوله
 :  أحمد اإلمام قال كما ، األعمال من الدنيا الدار في كانوا ما بحسب يتفاوتون

 بن فضالة سمعت:  قال الخوالني يزيد أبي عن ، دينار بن عطاء عن ، لَِھيَعة بن حدثنا ، إسحاق ابن يحيى حدثنا
 رجل:  أربعة الشھداء":  يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  يقول الخطاب بن عمر سمعت:  يقول ُعَبيد
 حتى رأسه ورفع -  ھكذا إليه الناس ينظر الذي) 4( فذلك ، فقتل هللا فصدق العدو لقي ، اإليمان جيد مؤمن
 يضرب فكأنما العدو لقي) 5( مؤمن والثاني - عمر قلنسوة أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َقلَْنُسوة سقطت
 صالحا عمال خلط مؤمن رجل والثالث ، الثانية الدرجة في فذاك ، فقتله َغْرب سھم جاءه ، الطلح بشوك ظھره
 نفسه على أسرف مؤمن رجل والرابع ، الثالثة الدرجة في فذاك ، قتل حتى هللا فصدق العدو لقي سيًئا وآخر
 )6". (الرابعة الدرجة في فذاك ، قتل حتى هللا فصدق العدو لقي ، كثيًرا إسراًفا

 إسناد ھذا:  وقال ، لَِھيَعة ابن عن ، المبارك ابن عن ، الطيالسي داود أبي عن ، نيالمدي بن علي رواه وھكذا
 )7( غريب حسن:  وقال لھيعة ابن حديث من الترمذي ورواه. صالح مصري

ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  وقوله  األشقياء بذكر عطف ، ومآلھم السعداء ذكر لما}  اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِبآَياِتَنا َوَكذَّ
 .حالھم وبين

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).27/133( الطبري تفسير) 2(

 .البخاري عند عليه أقع ولم ، عنه هللا رضي ، مسعود ابن حديث من) 1887( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".فذاك: " م في) 4(

 ".رجل: " أ في) 5(

 ).1/23( المسند) 6(

 ).1644( برقم الترمذي سنن) 7(

َما اْعلَُموا ْنَيا اْلَحَياةُ  أَنَّ  اْلُكفَّارَ  أَْعَجبَ  َغْيثٍ  َكَمَثلِ  َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  فِي َوَتَكاُثرٌ  َبْيَنُكمْ  َوَتَفاُخرٌ  َوِزيَنةٌ  َولَْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ
ا َفَتَراهُ  َيِھيجُ  ُثمَّ  َنَباُتهُ  ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما َوِرْضَوانٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َوَمْغفَِرةٌ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  اآْلَِخَرةِ  َوفِي ُحَطاًما َيُكونُ  ُثمَّ  ُمْصَفّرً  الدُّ

َماءِ  َكَعْرِض  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ  إِلَى َساِبقُوا) 20( اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِلَّ   آََمُنوا لِلَِّذينَ  أُِعدَّتْ  َواأْلَْرِض  السَّ
 َِّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ  هِ َوُرُسلِ  ِبا  ) 21( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
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َما اْعلَُموا{  ْنَيا اْلَحَياةُ  أَنَّ  اْلُكفَّارَ  أَْعَجبَ  َغْيثٍ  َكَمَثلِ  َواألْوالدِ  األْمَوالِ  فِي َوَتَكاُثرٌ  َبْيَنُكمْ  َوَتَفاُخرٌ  َوِزيَنةٌ  َولَْھوٌ  لَِعبٌ  الدُّ
ا َفَتَراهُ  َيِھيجُ  ُثمَّ  َنَباُتهُ  ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما َوِرْضَوانٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َوَمْغفَِرةٌ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  َوفِي ُحَطاًما َيُكونُ  ُثمَّ  ُمْصَفّرً  الدُّ
َماءِ  َكَعْرِض  اَعْرُضھَ  َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ  إِلَى َساِبقُوا) 20( اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِل  آَمُنوا لِلَِّذينَ  أُِعدَّتْ  َواألْرِض  السَّ

 َِّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ  َوُرُسلِهِ  ِبا  }) 21( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

َما{ :  لھا ومحقرا الدنيا الحياة أمر ُموھًنا تعالى يقول ْنَيا اْلَحَياةُ  أَنَّ  فِي َوَتَكاُثرٌ  َبْيَنُكمْ  َوَتَفاُخرٌ  َوِزيَنةٌ  َولَْھوٌ  بٌ لَعِ  الدُّ
َھَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُزيِّنَ { :  قال كما ، ھذا أھلھا عند أمرھا حاصل إنما:  أي}  َواألْوالدِ  األْمَوالِ   النَِّساءِ  ِمنَ  الشَّ
َھبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  َمةِ  َواْلَخْيلِ  ةِ َواْلفِضَّ  الذَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َذلِكَ  َواْلَحْرثِ  َواألْنَعامِ  اْلُمَسوَّ ُ  الدُّ  َوهللاَّ

 ]14:  عمران آل[}  اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ 

 ييأت الذي المطر:  وھو}  َغْيثٍ  َكَمَثلِ { :  فقال زائلة ونعمة فانية زھرة أنھا في الدنيا الحياة مثل تعالى ضرب ثم
 )1] (28:  الشورى[} ] َرْحَمَتهُ  َوَيْنُشرُ [ َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُينزلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قال كما ، الناس قنوط بعد

 الزراع يعجب وكما ؛ بالغيث نبت الذي الزرع ذلك نبات الزراع يعجب:  أي}  َنَباُتهُ  اْلُكفَّارَ  أَْعَجبَ { :  وقوله
ا َفَتَراهُ  َيِھيجُ  ُثمَّ {  ، إليھا الناس وأميل عليھا شيء أحرص فإنھم ، الكفار الدنيا الحياة تعجب كذلك ذلك  ُثمَّ  ُمْصَفّرً

ا فتراه الزرع ذلك يھيج:  أي}  ُحَطاًما َيُكونُ   كله ذلك بعد يكون ثم ، نضرا) 2( خضًرا كان ما بعد مصفّرً
 ، شوھاء عجوًزا تكون ثم ، تكتھل ثم ، شابة أوال تكون الدنيا الحياة ھكذا ، متحطًما َيَبًسا يصير:  أي ، حطاًما

 في يشرع إنه ثم ، المنظر بھي ، األعطاف لين طرّيًا غضا شبابه وعنفوان عمره أول في كذلك واإلنسان
 ، الحركة قليل ، القوى ضعيف ، كبيًرا شيًخا فيصير يكبر ثم ، قواه بعض) 3( َوَيْنَفد طباعه فتتغير الكھولة

ُ { :  تعالى قال كما ، اليسير الشيء جزهيع ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  قُوَّ
ةٍ   الدنيا زوال على داال المثل ھذا كان ولما]. 54:  الروم[}  اْلَقِديرُ  اْلَعلِيمُ  َوُھوَ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا قُوَّ

:  فقال ، الخير من فيھا فيما ورّغب أمرھا من َحّذر ، محالة ال كائنة اآلخرة وأن ، محالة ال وفراغھا وانقضائھا
ِ  ِمنَ  َوَمْغفَِرةٌ  َشِديدٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  َوفِي{  ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما َوِرْضَوانٌ  هللاَّ  اآلخرة في ليسو:  أي}  اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِل الدُّ

 .ورضوان هللا من مغفرة وإما ، شديد عذاب إما:  ھذا وإما ھذا إما إال القريبة اآلتية

ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما{ :  وقوله  وتعجبه بھا يغتر فإنه إليه ركن لمن) 4( غارٍّ  فانٍ  متاع ھي:  أي}  اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِل الدُّ
 .اآلخرة الدار إلى بالنسبة قليلة حقيرة وھي ، وراءھا معاد وال سواھا دار ال أنه يعتقد حتى

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".أخضر ما: " أ في) 2(

 ".ويفقد: " أ في) 3(

 ".عار: " أ في) 4(

 ، سلمة أبي عن ، عمرو بن محمد حدثنا ، المحاربي حدثنا ، الموصلي حرب ابن علي حدثنا:  جرير ابن قال
. فيھا وما الدنيا من خير الجنة في سوط موضع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن

ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما{ :  اقرؤوا  )1(}  اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  إاِل الدُّ

 .أعلم وهللا) 2( الزيادة ھذه بدون الصحيح في ثابت الحديث وھذا

 هللا رسول قال:  قال هللا عبد عن ، شقيق عن ، األعمش نع كالھما ، وَوِكيع نمير ابن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ".ذلك مثل والنار ، نعله ِشَراك من أحدكم إلى أقرب لَْلجنة: " وسلم عليه هللا صلى

 )3( به ، األعمش عن ، الثوري حديث من ،" الرقاق" في البخاري بإخراجه انفرد
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 على) 4( هللا حثه فلھذا ؛ كذلك األمر كان وإذا ، ناإلنسا من والشر الخير اقتراب على دليل الحديث ھذا ففي
 له وتحصل ، والزالت الذنوب عنه تكفر التي ، المحرمات وترك ، الطاعات فعل من ، الخيرات إلى المبادرة
مَ  َكَعْرِض  َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ  إِلَى َساِبقُوا{ :  تعالى فقال ، والدرجات الثواب }  َواألْرِض  اءِ السَّ
 َعْرُضَھا َوَجنَّةٍ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرةٍ  إِلَى َوَساِرُعوا{ :  األخرى اآلية في قال كما ، واألرض السماء جنس والمراد

َماَواتُ  قِينَ  أُِعدَّتْ  َواألْرضُ  السَّ َِّ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  أُِعدَّتْ { :  ھاھنا وقال]. 133:  عمران آل[}  لِْلُمتَّ  َذلِكَ  َوُرُسلِهِ  ِبا
ِ  َفْضلُ  ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَّ  وإحسانه عليھم ومنه فضله من ھو له هللا أھلھم الذي ھذا:  أي}  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
منا كما ، إليھم ثور أھل ذھب ، هللا رسول يا:  قالوا المھاجرين فقراء أن:  الصحيح في قدَّ  علىال بالدرجات الدُّ

 نتصدق، وال ويتصدقون ، نصوم كما ويصومون ، نصلي كما ُيصلُّون:  قالوا". ؟ ذاك وما: " قال. المقيم والنعيم
 من إال منكم أفضل أحد يكون وال ، بعدكم من سبقتم فعلتموه إذا شيء على أدلكم أفال: " قال. ُنْعتِق وال وُيعتقون
 سمع:  فقالوا فرجعوا:  قال". وثالثين ثالًثا صالة كل ُبردُ  وتحمدون وتكبرون تسبحون:  صنعتم ما مثل صنع
 من يؤتيه هللا فضل ذلك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال! مثله ففعلوا ، فعلنا ما األموال أھل إخواننا
 )5" (يشاء

__________ 

 .أخرى نسخة في رآھا الحافظ فلعل ، الزيادة ھذه المطبوع في وليس) 27/134( الطبري تفسير) 1(

 .عنه هللا رضي ، سعد بن سھل حديث من) 6415( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).6488( برقم البخاري وصحيح) 1/387( المسند) 3(

 ".تعالى حث فلھذا: " م في) 4(

 ).595( برقم مسلم وصحيح) 843( برقم البخاري صحيح) 5(

ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِكَتابٍ  فِي إاِلَّ  فُِسُكمْ أَنْ  فِي َواَل  اأْلَْرِض  فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما ) 22( َيِسيرٌ  هللاَّ
ُ  آََتاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا َواَل  َفاَتُكمْ  َما َعلَى َتأَْسْوا لَِكْياَل   َوَيأُْمُرونَ  َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ ) 23( َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  َوهللاَّ
َ  َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  ِباْلُبْخلِ  النَّاسَ   ) 24( اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ

) 22( َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِكَتابٍ  فِي إاِل أَْنفُِسُكمْ  فِي َوال األْرِض  فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ 
ُ  آَتاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا َوال َفاَتُكمْ  َما َعلَى َتأَْسْوا ال لَِكيْ   َوَيأُْمُرونَ  َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ ) 23( َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال َوهللاَّ

َ  َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  ِباْلُبْخلِ  النَّاسَ   }) 24( اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ

 فِي َوال األْرِض  فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ :  فقال البرية يبرأ أن قبل لقهخ في السابق قدره عن تعالى يخبر
 ونبرأ الخليقة نخلق أن قبل من:  أي}  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِكَتابٍ  فِي إاِل{  نفوسكم وفي اآلفاق في:  أي}  أَْنفُِسُكمْ 
 .النسمة

 على عوده واألحسن. المصيبة على عائد:  وقيل. النفوس على عائد}  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ { :  بعضھم وقال
 :  جرير ابن قال كما ، عليھا الكالم لداللة ؛ والبرية الخليقة

 سله:  رجل فقال ، الحسن مع جالًسا كنت:  قال الرحمن عبد بن منصور عن ، ُعلَيَّة ابن حدثنا ، يعقوب حدثني
 ، عنھا فسألته}  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِكَتابٍ  فِي إاِل أَْنفُِسُكمْ  فِي َوال األْرِض  فِي يَبةٍ ُمصِ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ :  قوله عن
 النسمة يبرأ أن قبل من هللا كتاب ففي ، واألرض السماء بين مصيبة كل ؟ ھذا في يشك ومن! هللا سبحان:  فقال

)1( 

:  يقول}  أَْنفُِسُكمْ  فِي َوال{  ، الَجْدب:  يعني. السنون ھي:  قال}  ْرِض األ فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ :  قتادة وقال
 ، بذنب إال عرق خلجان وال ، قدم نكبة وال عود خدش يصيبه أحد ليس أنه وبلغنا:  قال. واألمراض األوجاع

 .أكثر عنه هللا يعفو وما
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 :  أحمد اإلمام وقال - هللا قبحھم -  بقالسا العلم ُنفاة الَقَدرية على دليل أدل من الكريمة اآلية وھذه

 الُحُبلي الرحمن عبد أبا سمع أنه:  الخوالني ھانئ أبو حدثنا قاال لَِھيعة وابن حيوة حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا
ر: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  يقول العاص بن َعمرو بن هللا عبد سمعت:  يقول  هللا قدَّ

 ".سنة ألف بخمسين واألرض السموات يخلق أن قبل المقادير

 أبي عن وثالثتھم ، يزيد بن ونافع شريح بن وحيوة وھب بن هللا عبد حديث من ، صحيحه في مسلم ورواه
 )2( صحيح حسن:  وقال الترمذي ورواه". الماء على عرشه وكان: " َوھب بن وزاد. به ھانئ،

 حينھا في يوجد ما طبق لھا وكتابته كونھا قبل األشياء تعالى علمه أن:  أي}  ِسيرٌ يَ  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ { :  وقوله
 .يكون كان كيف كان لو يكن لم وما يكون وما كان ما يعلم ألنه ؛) 3( وجل عز ، هللا على سھل

__________ 

 ).27/135( الطبري تفسير) 1(

 ).2156( برقم يالترمذ وسنن) 2653( برقم مسلم وصحيح) 2/169( المسند) 2(

 ".تعالى: " أ في) 3(

) 1( كتابتنا وسبق علمنا بتقدم أعلمناكم:  أي}  آَتاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا َوال َفاَتُكمْ  َما َعلَى َتأَْسْوا ال لَِكيْ { :  وقوله
 لم طأكمأخ وما ، ليخطئكم يكن لم أصابكم ما أن لتعلموا ، وجودھا قبل الكائنات وتقديرنا ، كونھا قبل لألشياء
 ، جاءكم:  أي}  آَتاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا َوال{  لكان شيء قدر لو) 2( فإنه ، فاتكم ما على تأسوا فال ، ليصيبكم يكن
 ذلك فإن ، عليكم به هللا أنعم بما الناس على تفخروا ال:  أي ، متالزمان وكالھما. أعطاكم:  أي" آتاُكم: " ويقرأ
 بھا تفخرون ، وبطًرا أشًرا هللا) 3( نعم تتخذوا فال ، لكم ورزقه هللا قدر عن وھ وإنما ، كدكم وال بسعيكم ليس
ُ { :  قال ولھذا ؛ الناس على  على:  أي ، فخور متكبر نفسه في مختال:  أي}  َفُخورٍ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  ال َوهللاَّ
 .غيره

 .صبًرا والحزن شكًرا حالَفرَ  اجعلوا ولكن ، ويحزن يفرح وھو إال أحد ليس:  عكرمة وقال

}  َيَتَولَّ  َوَمنْ {  ، عليه الناس ويحضون المنكر يفعلون:  أي}  ِباْلُبْخلِ  النَّاسَ  َوَيأُْمُرونَ  َيْبَخلُونَ  الَِّذينَ { :  قال ثم
َ  َفإِنَّ {  وطاعته هللا أمر عن: أي  فِي َوَمنْ  أَْنُتمْ  َتْكفُُروا إِنْ { :  السالم عليه موسى قال كما}  اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ

َ  َفإِنَّ  َجِميًعا األْرِض   ].8:  إبراھيم[}  َحِميدٌ  لََغنِيٌّ  هللاَّ

__________ 

 ".كتابنا: " أ في) 1(

 ".ألنه: " م في) 2(

 ".نعمة: " أ في) 3(

 َوَمَناِفعُ  َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَْنَزْلَنا ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ  َزانَ َواْلِمي اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَْنَزْلَنا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ 
ُ  َولَِيْعلَمَ  لِلنَّاسِ  َ  إِنَّ  ِباْلَغْيبِ  َوُرُسلَهُ  َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ  ) 25( َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاَّ

 َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَنزْلَنا ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َناَوأَنزلْ  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ { 
ُ  َولَِيْعلَمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  َ  إِنَّ  ِباْلَغْيبِ  َوُرُسلَهُ  َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ  }) 25( َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاَّ

 َوأَنزْلَنا{ ، القاطعات والدالئل ، الباھرات والحجج ، بالمعجزات:  أي}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلََنا ْرَسْلَناأَ  لََقدْ { :  تعالى يقول
 الحق وھو. وغيرھما ، وقتادة ، مجاھد قاله. العدل:  وھو}  َواْلِميَزانَ {  المصدق النقل:  وھو}  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ 
 َربِّهِ  ِمنْ  َبيَِّنةٍ  َعلَى َكانَ  أََفَمنْ { :  قال كما ، السقيمة لآلراء المخالفة المستقيمة الصحيحة العقول به تشھد الذي
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َماءَ { :  وقال ،] 30:  الروم[}  َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَِّ  فِْطَرةَ { :  وقال ،] 17:  ھود[}  ِمْنهُ  َشاِھدٌ  َوَيْتلُوهُ   َوالسَّ
 والعدل بالحق:  أي}  ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ { :  اآلية ھذه في قال ولھذا ؛] 7:  الرحمن[}  اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَھا
 وراءه ليس الذي الحق ھو به جاؤوا الذي فإن ، به أمروا فيما وطاعتھم ، به أخبروا فيما الرسل اتباع:  وھو
 األوامر في وعدال ، اإلخبار في صدًقا:  أي] 115:  األنعام[}  َوَعْدال ِصْدًقا َربِّكَ  َكلَِمةُ  َوَتمَّتْ { :  قال كما ، حق

 اْلَحْمدُ { :  المصفوفات والسرر ، العاليات والمنازل ، الجنات غرف تبوؤوا إذا المؤمنون يقول ولھذا. والنواھي
 َِّ ا َوَما لَِھَذا َھَداَنا الَِّذي ِ ُ  َھَداَنا أَنْ  لَْوال لَِنْھَتِديَ  ُكنَّ َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  لََقدْ  هللاَّ  ].43:  األعراف[}  ِباْلَحقِّ  َربِّ

ِتِھَما فِي َوَجَعْلَنا َوإِْبَراِھيمَ  ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ  يَّ ةَ  ُذرِّ ُبوَّ  َعلَى َقفَّْيَنا ُثمَّ ) 26( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكِثيرٌ  ُمْھَتدٍ  َفِمْنُھمْ  َواْلِكَتابَ  النُّ
َبُعوهُ  الَِّذينَ  قُلُوبِ  فِي َوَجَعْلَنا اإْلِْنِجيلَ  َوآََتْيَناهُ  َمْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى َوَقفَّْيَنا بُِرُسلَِنا آََثاِرِھمْ   َوَرْھَباِنيَّةً  َوَرْحَمةً  َرْأَفةً  اتَّ

ِ  ِرْضَوانِ  اْبِتَغاءَ  إاِلَّ  َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا َما اْبَتَدُعوَھا  َوَكِثيرٌ  أَْجَرُھمْ  ِمْنُھمْ  آََمُنوا الَِّذينَ  َفآََتْيَنا َھاِرَعاَيتِ  َحقَّ  َرَعْوَھا َفَما هللاَّ
 ) 27( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ 

 ؛ عليه الحجة قيام بعد وعانده الحق أبى لمن رادًعا الحديد وجعلنا:  أي}  َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَنزْلَنا{ :  وقوله
 وكلھا ، المكية السور إليه توحى سنة عشرة ثالث النبوة بعد بمكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقام ولھذا
 هللا شرع) 1( خالفمن  على الحجة قامت فلما ، ودالئل وتبيان ، للتوحيد وإيضاح وبيان ، المشركين مع جدال
 .وعانده به وكذب القرآن خالف لمن والھام الرقاب وضرب ، بالسيوف بالقتال وأمرھم ، الھجرة

 أبي عن ، عطية بن حسان عن ، ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد حديث من ، داود وأبو أحمد ماماإل روى وقد
 َيَدي بين بالسيف ُبِعثتُ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن ، الشامي الجرشي) 2( المنيب
غار الذلة وجعل ، يُرْمح ِظلّ  تحت رزقي وُجِعل ، له شريك ال وحده هللا ُيعَبد حتى الساعة  خالف من على والصِّ
 )3" (منھم فھو بقوم َتشبَّه ومن ، أمري

 ، والدروع ، والنصال ، والسنان ، والحراب ، كالسيوف السالح:  يعني}  َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ { :  تعالى قال ولھذا
 ، والمجرفة ، واإلزميل ، والمنشار ، والقدوم والفأس كالسكة معايشھم في:  أي}  لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ { . ونحوھا
 .ذلك وغير ، بدونه للناس قوام ال وما والخبز والطبخ والحياكة الحراثة في بھا يستعان التي واآلالت

 والكْلَبتان) 5( السندان:  آدم مع نزلت أشياء ثالثة:  قال عباس ابن أن ، ِعْكِرمة عن ، أحمد بن) 4( ِعْلباء قال
 .حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه. المطرقة يعني - ) 6( والميقَعة

ُ  َولَِيْعلَمَ { :  وقوله  هللاََّ  إِنَّ {  ، ورسله هللا نصرة السالح حمل في نيته من:  أي}  ِباْلَغْيبِ  َوُرُسلَهُ  َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ
 ليبلو الجھاد شرع ماوإن ، الناس إلى منه احتياج غير من نصره من ينصر ، عزيز قوي ھو:  أي}  َعِزيزٌ  َقِويٌّ 

 .ببعض بعضكم

ِتِھَما فِي َوَجَعْلَنا َوإِْبَراِھيمَ  ُنوًحا أَْرَسْلَنا َولََقدْ {  يَّ ةَ  ُذرِّ ُبوَّ  َقفَّْيَنا ُثمَّ ) 26( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكِثيرٌ  ُمْھَتدٍ  َفِمْنُھمْ  َواْلِكَتابَ  النُّ
َبُعوهُ  الَِّذينَ  قُلُوبِ  فِي َوَجَعْلَنا اإلْنِجيلَ  َوآَتْيَناهُ  َمْرَيمَ  اْبنِ  ىِبِعيسَ  َوَقفَّْيَنا بُِرُسلَِنا آَثاِرِھمْ  َعلَى  َوَرْھَباِنيَّةً  َوَرْحَمةً  َرْأَفةً  اتَّ

ِ  ِرْضَوانِ  اْبِتَغاءَ  إاِل َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا َما اْبَتَدُعوَھا  َوَكِثيرٌ  أَْجَرُھمْ  ِمْنُھمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َفآَتْيَنا ِرَعاَيِتَھا َحقَّ  َرَعْوَھا َفَما هللاَّ
 }) 27( َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ 

 ، إبراھيم وكذلك ، ذريته من إال نبّيًا وال رسوال بعده يرسل لم ، السالم عليه ، نوًحا بعث منذ أنه تعالى يخبر
 وھو إال ، بعده من بشر إلى أوحى وال رسوال أرسل وال كتاًبا السماء من ينزل لم ، الرحمن خليل ، السالم عليه
ِتِھَما فِي َوَجَعْلَنا{ :  األخرى اآلية في قال كما ساللته من يَّ ةَ  ُذرِّ ُبوَّ  أنبياء آخر كان حتى) 7] (يعني[}  َواْلِكَتابَ  النُّ
 ُثمَّ { :  تعالى قال ولھذا ؛ عليھما وسالمه هللا صلوات ، بمحمد بعده من بشر الذي مريم ابن عيسى إسرائيل بني
  } اإلْنِجيلَ  َوآَتْيَناهُ  َمْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى َوَقفَّْيَنا ِبُرُسلَِنا آَثاِرِھمْ  َعلَى َناَقفَّيْ 
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__________ 

 ".منھم تخلف من على: " م في) 1(

 "المسيب: " أ في) 2(

 ).4031( برقم داود أبي وسنن) 2/50( المسند) 3(

 ".علياء قال: " أ في) 4(

 "السنداب: " أ في) 5(

 ".والمنفعة: " أ وفي ،" المدقة: " م في) 6(

 .أ من زيادة) 7(

َبُعوهُ الَِّذينَ  قُلُوبِ  فِي َوَجَعْلَنا{  إليه هللا أوحاه الذي الكتاب وھو  رأفة:  أي}  َوَرْحَمةً  َرْأَفةً {  الحواريون وھم}  اتَّ
 .بالخلق}  َوَرْحَمةً {  الخشية وھي

 وإنما ، لھم شرعناھا ما:  أي}  َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا َما{  النصارى أمة ابتدعتھا:  أي}  اْبَتَدُعوَھا َوَرْھَباِنيَّةً { :  وقوله
 .أنفسھم تلقاء من التزموھا ھم

ِ  ِرْضَوانِ  اْبتَِغاءَ  إاِل{ :  وقوله  ، جبير بن سعيد قال ، هللا رضوان بذلك قصدوا أنھم:  أحدھما ، قوالن فيه}  هللاَّ
 .هللا رضوان ابتغاء عليھم كتبنا إنما ذلك عليھم ناكتب ما:  واآلخر. وقتادة

:  أحدھما ، وجھين من لھم ذم وھذا. القيام حق التزموه بما قاموا فما:  أي}  ِرَعاَيِتَھا َحقَّ  َرَعْوَھا َفَما{ :  وقوله
 إلى يقربھم قربة أنه زعموا مما التزموه بما قيامھم عدم في:  والثاني. هللا به يأمر لم ما هللا دين في االبتداع في
 .وجل عز ، هللا

 حدثنا) 1( عبدويه بن السندي حدثنا ، الرازي يعقوب أبو حمزة أبي بن إسحاق حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
 جده عن ، أبيه عن ، مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن القاسم عن ، َحيَّان بن ُمقاِتل عن ، معروف بن ُبَكْير
 ھل: " قال. هللا رسول يا لبيك:  قلت". مسعود ابن يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال مسعود بن

 الملوك بين قامت ، فرق ثالث إال منھا ينج لم ؟ فرقة وسبعين ثنتين على افترقوا إسرائيل بني أن علمت
 فقُتلت الجبابرة فقاتلت ، مريم ابن عيسى ودين هللا دين إلى فدعت ، السالم عليه ، مريم ابن عيسى بعد والجبابرة
 هللا دين إلى فدعوا والجبابرة الملوك بين فقامت ، بالقتال قوة لھا يكن لم أخرى طائفة قامت ثم ، ونجت فصبرت
 لم أخرى طائفة قامت ثم. ونجت فصبرت ، بالنيران وحرقت بالمناشير وقطعت فقتلت ، مريم ابن عيسى ودين
 وجل عز ، هللا ذكرھم الذين وھم ، وترھبت فتعبدت بالجبال فلحقت ، بالقسط القيام طقت ولم بالقتال قوة لھا يكن

 )2(}  َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا َما اْبَتَدُعوَھا َوَرْھَباِنيَّةً { : 

 ، المحبر بن داود حدثنا ، طالب أبي بن يحيى حدثنا:  فقال أخرى طريق من آخر بلفظ جرير ابن رواه وقد
عِ  حدثنا  بن هللا عبد عن ، غفلة بن ُسَوْيد عن ، الھمداني إسحاق أبي عن ، الجعدي عقيل حدثنا ، َحْزن بن قالصَّ
 منھم نجا ، فرقة وسبعين ثالث على قبلنا كان من اختلف: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود
 بي آمنوا الذين ھم}  أَْجَرُھمْ  ِمْنُھمْ  آَمُنوا ِذينَ الَّ  َفآَتْيَنا{ : "  وفيه ، تقدم ما نحو وذكر..." سائرھم وھلك ثالث

 )3" (وخالفوني كذبوني الذين وھم}  َفاِسقُونَ  ِمْنُھمْ  َوَكِثيرٌ {  وصدقوني

 ) 4( ولكن ، للحديث الوضاعين أحد فإنه ، المحبر بن داود لحال المتابعة ھذه في يقدح وال

__________ 

 ".ربه عبد بن السري: " أ وفي ،" ربه عبد بن السندي: " م في) 1(

 .فيه متكلم معروف بن وبكير ، نحوه به معروف بن بكير عن ، مسلم بن الوليد عن ، عمار بن ھشام طريق من) 10/211( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 2(
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 ).27/138( الطبري تفسير) 3(

 ".ولكن: " م في) 4(

وخ نب شيبان عن) 1( وسنده ، يعلى أبوأسنده  قد ِعق عن ، َفرُّ  الحديث فقوي) 2( ذلك مثل به ، َحْزن بن الصَّ
 .الوجه ھذا من

 بن الفضل حدثنا ، ُحَرْيث بن الحسين أخبرنا:  -  له واللفظ - النسائي الرحمن عبد وأبو ، جرير ابن وقال
 عنھما هللا يرض ، عباس ابن عن ، ُجَبْير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء عن ، سعيد بن سفيان عن موسى،

 التوراة يقرؤون مؤمنون منھم فكان ، واإلنجيل التوراة بدلت ، السالم عليه ، عيسى بعد ملوك كان:  قال) 3(
ُ  أَنزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ { :  يقرؤون إنھم ، ھؤالء يشتمونا شتم من أشد شيًئا نجد ما:  لملوكھم فقيل ، واإلنجيل  هللاَّ

 فادعھم ، قراءتھم في أعمالنا من به يعيبوننا ما مع ، اآليات) 4( ھذه ،] 44:  المائدة[}  َكافُِرونَ الْ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ 
 ، واإلنجيل التوراة قراءة يتركوا أو القتل عليھم وعرض فجمعھم فدعاھم. آمنا كما وليؤمنوا ، نقرأ كما فليقرؤوا

 ارفعونا ثم ، أسطوانة لنا ابنوا:  منھم طائفة فقالت:  دعونا ؟ ذلك إلى تريدون ما:  فقالوا ، منھا بدلوا ما إال
 ونھيم األرض في نسيح دعونا:  طائفة وقالت. عليكم نرد فال وشرابنا طعامنا به نرفع شيًئا أعطونا ثم إليھا،

 ، الفيافي في دوًرا لنا ابنوا:  طائفة وقالت. فاقتلونا أرضكم في علينا قدرتم فإن ، الوحش يشرب كما ونشرب
 ففعلوا ، فيھم حميم له إال القبائل من أحد وليس. بكم نمر وال عليكم نرد فال البقول) 5( ونحترث اآلبار نحتفرو

 َحقَّ  َرَعْوَھا َفَما هللاَِّ  ِرْضَوانِ  اْبِتَغاءَ  إاِل َعلَْيِھمْ  َكَتْبَناَھا َما اْبَتَدُعوَھا َوَرْھَباِنيَّةً { :  وجل عز ، هللا فأنزل ذلك
 وھم ، فالن اتخذ كما دوًرا ونتخذ ، فالن ساح كما ونسيح ، فالن تعبد كما نتعبد:  قالوا واآلخرون}  َھاِرَعاَيتِ 
 القليل إال منھم يبق ولم وسلم عليه هللا صلى النبي ُبعث فلما) 6( بھم اقتدوا الذين بإيمان لھم علم ال شركھم على
 فقال ، وصدقوه به فآمنوا ، ديره من الدير وصاحب ، سياحته من سائح وجاء ، صومعته من رجل منھم انحط ،
َھا َيا{ :  وجل عز ، هللا قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ  بعيسى بإيمانھم أجرين}  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ُيْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  َوآِمُنوا هللاَّ
 ُنوًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ { ) 7( قال وتصديقھم لموس عليه هللا صلى بمحمد وبإيمانھم ، واإلنجيل والتوراة مريم ابن

 الذين}  اْلِكَتابِ  أَْھلُ  َيْعلَمَ  لَِئال{ :  قال وسلم عليه هللا صلى النبي واتباعھم ، القرآن] : 28:  الحديد[}  ِبهِ  َتْمُشونَ 
ِ  َيدِ بِ  اْلَفْضلَ  َوأَنَّ  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدُرونَ  أاَل{  بكم يتشبھون ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَّ }  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

)8( 

 .أعلم وهللا ، ھذا غير على األخريين اآليتين ھاتين تفسير وسيأتي ، غرابة فيه السياق ھذا

__________ 

 ".مسنده في: " أ في) 1(

 بن الرحمن عبد طريق من) 2/480( المستدرك في الحاكم ورواه ، به شيبان عن ، لحضرميا محمد طريق من) 10/272( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 2(
 ، يحيى بن عقيل عن ، حزن بن الصعق فيه فإن ، بصحيح ليس: " قلت. الذھبي وتعقبه. يخرجاه ولم اإلسناد صحيح:  الحاكم قال. به حزن بن الصعق عن ، المبارك
 ".الحديث منكر:  البخاري فيه لقا شيخه فإن ، موثًقا كان وإن والصعق

 ".عنه: " أ ، م في) 3(

 ".ھؤالء: " أ ، م في) 4(

 ".ونحرث: " م في) 5(

 ".به: " م في) 6(

 ".قال كما: " م في) 7(

 ).8/231( النسائي وسنن) 27/138( الطبري تفسير) 8(

َھا َيا قُوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  ِبهِ  َتْمُشونَ  ُنوًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ْؤِتُكمْ يُ  ِبَرُسولِهِ  َوآَِمُنوا هللاَّ  َوهللاَّ
ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدُرونَ  أاَلَّ  اْلِكَتابِ  أَْھلُ  َيْعلَمَ  لَِئالَّ ) 28( َرِحيمٌ  َغفُورٌ   َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  ِبَيدِ  اْلَفْضلَ  َوأَنَّ  هللاَّ
 ُ  ) 29( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
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 عبد بن سعيد حدثني ، وھب بن هللا عبد حدثنا ، عيسى بن أحمد حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال
 عمر زمان بالمدينة مالك بن أنس على وأبوه ھو دخل أنه حدثه أمامة أبي بن سھل أن:  العمياء أبي بن الرحمن

:  قال سلم فلما ، منھا قريًبا أو مسافر صالة كأنھا) 1( خفيفة صالة يصلي وھو ، أمير وھو العزيز عبد بن
 صلى هللا رسول صالة وإنھا ، المكتوبة إنھا:  قال ؟ تنفلته شيء أم ، المكتوبة الصالة ھذه أرأيت ، هللا يرحمك

 على تشددوا ال: " يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ، عنه سھوت شيًئا إال أخطأت ما وسلم عليه هللا
 رھبانية ، والديارات الصوامع في بقاياھم فتلك ، عليھم فشدد أنفسھم على شددوا قوما فإن ، عليكم فيشدد أنفسكم

 ھم فإذا ، جميًعا فركبوا نعم:  قال ونعتبر فننظر نركب:  فقالوا الغد من غدوا ثم". عليھم كتبناھا ما ابتدعوھا
 بھا أعرفني ما:  قال ؟ الديار ھذه تعرف:  فقالوا عروشھا على خاوية ، وفنوا وانقرضوا أھلھا باد قد قفر بديار

 أو ذلك يصدق والبغي ، الحسنات نور يطفئ الحسد إن ، والحسد البغي أھلكھم ، الديار أھل ھؤالء. وبأھلھا
 )2( يكذبه أو ذلك قيصد والفرج ، واللسان والجسد والقدم والكف تزني والعين ، يكذبه

 بن أنس عن ، إياس أبي عن ، الَعمِّي زيد عن ، سفيان أخبرنا ، هللا عبد حدثنا ، يعُمر حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
" وجل عز هللا سبيل في الجھاد األمة ھذه ورھبانية ، رھبانية نبي لكل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مالك

)3( 

 أمة لكل: " ولفظه به المبارك بن هللا عبد عن ، أسماء بن محمد بن هللا عبد عن ، يعلى أبو الحافظ ورواه
 )4" (هللا سبيل في الجھاد األمة ھذه ورھبانية ، رھبانية

 مروان بن الحجاج عن - إسماعيل يعني - عياش ابن حدثنا - محمد ابن ھو - حسين حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  فقال جاءه رجال أن ، عنه هللا رضي ، الخدري سعيد أبي عن ، السلمي مدرك بن وعقيل ، الكالعي) 5(

 رأس فإنه ، هللا بتقوى أوصيك ، قبلك من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنه سألت عما سألت:  فقال أوصني
 سماءال في روحك فإنه ، القرآن وتالوة هللا بذكر وعليك ، اإلسالم رھبانية فإنه بالجھاد وعليك ، شيء كل

 )6( أحمد به تفرد. األرض في وذكرك

َھا َيا{  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  ِبهِ  َتْمُشونَ  ُنوًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ُيْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  َوآِمُنوا هللاَّ  َوهللاَّ
ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدُرونَ  أاَل اْلِكَتابِ  لُ أَھْ  َيْعلَمَ  لَِئال) 28( َرِحيمٌ  َغفُورٌ   َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  ِبَيدِ  اْلَفْضلَ  َوأَنَّ  هللاَّ
 ُ  }) 29( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 جرھمأ يؤتون وأنھم ، الكتاب أھل مؤمني على اآلية ھذه حمل أنه:  عباس ابن عن النسائي رواية في تقدم قد
  ، ُبْرَدة أبي عن الشعبي حديث في وكما) 7( القصص في التي اآلية في كما مرتين

__________ 

 ".وقعة خفيفة" م ، أ في) 1(

 ).6/365( يعلى أبي مسند) 2(

 .ضعيف العمى زيد وفيه) 3/266( المسند) 3(

 ).7/210( يعلى أبي مسند) 4(

 ".ھارون: " م في) 5(

 ".ثقاب أحمد رجال) : "4/215( المجمع في لھيثميا وقال) 3/82( المسند) 6(

 .54:  اآلية تفسير عند) 7(

 من رجل:  مرتين أجرھم يؤتون ثالثة: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال األشعري موسى أبيعن 
 أدب ورجل ، أجران فله َمَواليه وحق هللا حق أدى مملوك وعبد ، أجران فله بي وآمن بنبيه آمن الكتاب أھل
 )1( الصحيحين في أخرجاه". أجران فله وتزوجھا أعتقھا ثم تأديبھا فأحسن أمته
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 .جرير ابن اختيار وھو ، وغيرھما ، حكيم أبي بن وعتبة ، الضحاك التفسير ھذا على عباس ابن ووافق

:  األمة ھذه حق في ةاآلي ھذه هللا أنزل مرتين أجرھم يؤتون بأنھم الكتاب أھلُ  افتخر لما:  جبير بن سعيد وقال
َھا َيا{ قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ  لَُكمْ  َوَيْجَعلْ { :  وزادھم ، ضعفين:  أي}  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ُيْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  َوآِمُنوا هللاَّ

ر ھدى:  يعني}  ِبهِ  َتْمُشونَ  ُنوًرا  ابن ورواه. والمغفرة بالنور ھمفضل. لكم ويغفر ، والجھالة العمى من به ُيَتَبصَّ
 .عنه جرير

َھا َيا{ :  تعالى كقوله اآلية وھذه قُوا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  َتتَّ َئاتُِكمْ  َعْنُكمْ  َوُيَكفِّرْ  فُْرَقاًنا لَُكمْ  َيْجَعلْ  هللاَّ ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  َسيِّ  َوهللاَّ
 ].29:  األنفال[}  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو

 ؟ حسنة لكم) 2( ضعفت ما أفضل كم:  يھود أحبار من َحْبًرا الخطاب بن عمر سأل:  العزيز عبد بن سعيد قالو
 قول سعيد ذكر) 4] (ثم. [كفلين أعطانا أنه على عمر هللا فحمد:  قال. حسنة) 3( وخمسون ثالثمائة كفل:  قال
 )5( جرير ابن رواه. ذلك مثل الجمعة في والكفالن:  سعيد قال}  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  ُيْؤِتُكمْ { :  وجل عز ، هللا

 قال:  قال عمر ابن عن ، نافع عن أيوب حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام رواه ما القول ھذا يؤيد ومما
 لي يعمل من:  فقال عماال استعمل رجل كمثل والنصارى اليھود ومثل مثلكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 نصف من لي يعمل من:  قال ثم. اليھود فعملت أال ؟ قيراط قيراط على النھار نصف إلى الصبح صالة من

 إلى العصر صالة من لي يعمل من قال ثم. النصارى فعملت أال ؟ قيراط قيراط على العصر صالة إلى النھار
 أكثر نحن:  وقالوا ، واليھود النصارى فغضبت. عملتم الذي فأنتم أال ؟ قيراطين قيراطين على الشمس غروب
 )6" (أشاء من أوتيه فضلي ھو فإنما:  قال. ال:  قالوا ؟ شيئا أجركم من ظلمتكم ھل:  قال. عطاء وأقل عمال

 )7( عنه ، نافع حديث نحو ، عمر ابن عن ، دينار بن هللا عبد عن ، سفيان عن ، ُمَؤمَّل وحدثناه:  أحمد قال

 ) 9] (أيوب عن[ ، حماد عن ، حرب بن) 8( سليمان عن هفروا ، البخاري بإخراجه انفرد

__________ 

 ).154( برقم مسلم وصحيح) 97( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".ضعف: " م في) 2(

 ".وخمسين: " م في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ).27/141( الطبري تفسير) 5(

 ).2/6( المسند) 6(

 ).2/111( المسند) 7(

 ".سليم: " أ في) 8(

 .البخاري صحيح من ادةزي) 9(

 )2( بمثله ، نافع عن ، الليث عن ، قتيبة وعن) 1( به ، نافععن 

 عن ، موسى أبي عن ، بردة أبي عن) 3( َبريد عن ، أسامة أبو حدثنا ، العالء بن محمد حدثنى:  البخاري وقال
 عمال له يعملون قوًما جراستأ رجل كمثل والنصارى واليھود المسلمين مثل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي
 وما ، لنا شرطت الذي أجرك في لنا حاجة ال:  فقالوا النھار نصف إلى فعملوا ، معلوم أجر على الليل إلى يوًما
 بعدھم آخرين واستأجر ، وَتَرُكوا فأبوا كامال أجركم وخذوا عملكم بقية أكملوا ، تفعلوا ال:  لھم فقال. باطل عملنا
 ما:  قالوا العصر صلوا حين كان إذا حتى فعملوا ، األجر من لھم شرطت الذي ولكم ومكمي بقية أكملوا:  فقال
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 ، فأبوا. يسير شيء النھار من بقي ما فإن ؛ عملكم بقية أكملوا فقال. فيه لنا جعلت الذي األجر ولك ، باطل عملنا
 كليھما، الفريقين أجر فاستكملوا ، مسالش غابت حتى يومھم بقية فعملوا ، يومھم بقية له يعملوا أن قوًما فاستأجر
 )4( البخاري به انفرد" النور ھذا من قبلوا ما ومثل مثلھم فذلك

 يقدرون ال أنھم ليتحققوا:  أي}  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َشْيءٍ  َعلَى َيْقِدُرونَ  أاَل اْلِكَتابِ  أَْھلُ  َيْعلَمَ  لَِئال{ :  تعالى قال ولھذا
ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  ِبَيدِ  اْلَفْضلَ  َوأَنَّ {  ، هللا منع ما إعطاء) 5] (على[ وال ، هللا أعطاه ما َردّ  على  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 } اْلَعِظيمِ 

ان وكذا". يعلم لكي: " قرأھا أنه مسعود ابن عن ذكر وقد ليعلم:  أي}  َيْعلَمَ  لَِئال{ :  جرير ابن قال  بن) 6( حطَّ
 جحد وآخره أوله في دخل كالم كل في صلة" ال" تجعل العرب ألن:  جرير ابن قال ، جبير بن وسعيد ، هللا عبد
َھا ُيْشِعُرُكمْ  َوَما{  ،] 12:  األعراف[}  َتْسُجدَ  أاَل َمَنَعكَ  َما{ :  كقوله فالسابق ، مصرح غير  ال َجاَءتْ  إَِذا أَنَّ

ُھمْ  أَْھلَْكَناَھا ْرَيةٍ قَ  َعلَى َوَحَرامٌ {  ،] 109:  األنعام[}  ُيْؤِمُنونَ   ].95:  األنبياء[}  َيْرِجُعونَ  ال أَنَّ

__________ 

 ).2268( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).3459( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".يزيد: " أ في) 3(

 ).2271( برقم البخاري صحيح) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 ".حطاب: " م في) 6(
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ُ  َسِمعَ  َقدْ  ُ  هللاَِّ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ َ  إِنَّ  َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوهللاَّ  ) 1( َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 المجادلة سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُ  َسِمعَ  َقدْ {  ِ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ ُ  هللاَّ َ  إِنَّ  َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوهللاَّ  }) 1( َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 الحمد:  قالت عائشة عن ، ُعْرَوة عن ، سلمة بن تميم عن ، األعمش حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، البيت ناحية في وأنا تكلمه وسلم عليه هللا صلى النبي إلى المجادلةُ  جاءت لقد ، األصوات سمعه َوسع الذي 
ُ  َسِمعَ  َقدْ { :  وجل عز ، هللا فأنزل ، تقول ما أسمع ما  )1( اآلية آخر إلى}  َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ

 عن ، عروة عن ، سلمة بن تميم عن ، األعمش وقال:  فقال تعليًقا التوحيد كتاب في البخاري رواه وھكذا
 عن ، وجه غير من ، جرير وابن ، حاتم أبي وابن ، ماجة وابن ، النسائي وأخرجه) 2( فذكره ،عائشة

 )3( به األعمش،

 الذي تبارك:  قالت أنھا ، عائشة عن ، عروة عن ، سلمة بن تميم عن ، األعمش عن حاتم أبي البن رواية وفي
 إلى زوجھا تشتكي وھي ، بعضه ليع ويخفى ، ثعلبة بنت خولة كالم ألسمع إني ، شيء كل سمعه أوعى
 إذا حتى ، بطني له) 4( وَنَثرت ، شبابي أََكلَ  ، هللا رسول يا:  تقول وھي ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
: اآلية بھذه جبريل نزل حتى برحت فما:  قالت. إليك أشكو إني اللھم ، ِمنِّي َظاَھر ، ولدي وانقطع ، ِسنِّي َكُبَرت

ُ  َسِمعَ  َقدْ {   .الصامت بن أوس وزوجھا) 5( وقال}  َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ

 أَخذه إذا فكان ، لمم به امرأ أوس وكان -  الصامت بن أوس ھو:  عروة عن ، األسود أبي عن ، لَِھيعة ابن وقال
 إلى وتشتكي ، ذلك في تستفتيه هللا رسول فأتت. شيًئا يقل لم ذھب وإذا ، امرأته من يظاھر به واشتد) 6( لممه
ُ  َسِمعَ  َقدْ { :  هللا فأنزل ، هللا  .اآلية}  هللاَِّ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ

 .مثله فذكر ، لممٌ  به كان رجال أن:  أبيه عن ، عروة بن ھشام روى وھكذا

__________ 

 ).6/46( المسند) 1(

 ).7385( برقم لبخاريا صحيح) 2(

 ).28/5( الطبري وتفسير) 188( برقم ماجة ابن وسنن) 11570( برقم الكبرى النسائي سنن) 3(

 ".وبرت: " أ في) 4(

 ".وقالت: " م في) 5(

 ".لمم أخذه: " م في) 6(

َھاِتِھمْ  ُھنَّ  َما ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  ُيَظاِھُرونَ  الَِّذينَ  َھاُتھُ  إِنْ  أُمَّ ِئي إاِلَّ  مْ أُمَّ ُھمْ  َولَْدَنُھمْ  الالَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمْنَكًرا لََيقُولُونَ  َوإِنَّ
َ  َوإِنَّ  َوُزوًرا  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيَظاِھُرونَ  َوالَِّذينَ ) 2( َغفُورٌ  لََعفُوٌّ  هللاَّ
ا ُ  ِبهِ  ُتوَعُظونَ  ُكمْ َذلِ  َيَتَماسَّ ا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ ) 3( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  َفَمنْ  َيَتَماسَّ

َِّ  لُِتْؤِمُنوا َذلِكَ  ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  َفإِْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  لَمْ   ) 4( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  هللاَِّ  ودُ ُحدُ  َوِتْلكَ  َوَرُسولِهِ  ِبا

:  قال - حازم بن يعني - جرير حدثنا ، سلمة أبو إسماعيل بن موسى حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 فاستوقفته ، الناس مع يسير وھو -  ثعلبة بنت خولة:  لھا يقال -  ُعَمرَ  امرأة لقيت:  قال يحدث يزيد أبا سمعت
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 له فقال. وانصرفت حاجتھا قضت حتى منكبيھا على يديه ووضع ، رأسه إليھا وأصغى منھا ودنا لھا ففوق
. ال:  قال ؟ ھذه من وتدري! ويحك:  قال! ؟ العجوز ھذه على قريش رجاالت حبست ، المؤمنين أمير يا:  رجل
 إلى عني تنصرف لم لو وهللا ، ثعلبة بنت خولة ھذه ، سموات سبع فوق من شكواھا هللا سمع امرأة ھذه:  قال
 تقضي حتى إليھا أرجع ثم ، فأصليھا صالة تحضر أن إلى حاجتھا تقضي حتى عنھا انصرفت ما الليل

 )1(حاجتھا

 حدثنا:  أيًضا حاتم أبي ابن وقال. الوجه ھذا غير من روي وقد. الخطاب بن وعمر يزيد أبي بين منقطع ھذا
 بنت خولة زوجھا في جادلت التي المرأة:  قال عامر عن زكريا دثناح ، يعلى حدثنا) 2( شاذان بن المنذر

ًنا أََرْدنَ  إِنْ  اْلِبَغاءِ  َعلَى َفَتَياِتُكمْ  ُتْكِرُھوا َوال{ :  فيھا هللا أنزل التي معاذة وأمھا ، الصامت  ] 33:  النور[ }  َتَحصُّ

 .الصامت بن أوس امرأة خولة:  صوابه

َھاتِِھمْ  ُھنَّ  َما ِنَسائِِھمْ  ِمنْ  ْنُكمْ مِ  ُيَظاِھُرونَ  الَِّذينَ {  َھاُتُھمْ  إِنْ  أُمَّ ُھمْ  َولَْدَنُھمْ  الالِئي إاِل أُمَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمْنَكًرا لََيقُولُونَ  َوإِنَّ
َ  َوإِنَّ  َوُزوًرا  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيَظاِھُرونَ  َوالَِّذينَ ) 2( َغفُورٌ  لََعفُوٌّ  هللاَّ
ا ُ  ِبهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  َيَتَماسَّ ا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ ) 3( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ  َفَمنْ  َيَتَماسَّ

َِّ  لُِتْؤِمُنوا َذلِكَ  ِكيًناِمسْ  ِستِّينَ  َفإِْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  لَمْ   }) 4( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  َوَرُسولِهِ  ِبا

 بن َمْعَمر حدثني ، إسحاق بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا قاال ويعقوب إبراھيم بن) 3( سعد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 بن أوس وفي -  وهللا -  فيَّ :  قالت ثعلبة بنت) 4( خويلة عن ، سالم بن هللا عبد ابن عن ، حنظلة بن هللا عبد

 فدخل:  قالت ، خلقه ساء قد كبيًرا شيًخا وكان عنده كنت:  قالت ،" المجادلة" سورة َصْدرَ  هللا أنزل الصامت
 ثم ، ساعة قومه نادي في فجلس خرج ثم:  قالت. أمي كظھر عليَّ  أنت:  فقال فغضب بشيء فراجعته يوًما عليَّ 
 ما قلت وقد إليَّ  تخلص ال ، بيده) 5( خويلة نفس والذي كال:  قلت:  قالت. نفسي عن يريدني ھو فإذا عليَّ  دخل
 الشيخ المرأة به تغلب بما فغلبته ، منه وامتنعت فواثبني:  قالت. بحكمه فينا ورسوله هللا يحكم حتى ، قلت

 جئت حتى خرجتُ  ثم ، ثياًبا منھا فاستعرت ، جاراتي بعض إلى خرجتُ  ثم:  قالت ، عني فألقيته ، الضعيف
  ، منه لقيت ما له فذكرت ، يديه بين فجلست ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

__________ 

 ، انقطاع فيه صالح إسناد ھذا) : "113 ص( العلو في الذھبي قال. به الخطاب بن عمر عن ، يزيد أبي طريق من) 26 ص( الجھمية على الرد في الدرامي ورواه) 1(
 ".عمر يلحق لم يزيد أبو

 ".شاذان به المنذر بن الوليد حدثنا: " أ في) 2(

 ".سعيد: " أ في) 3(

 ".خولة: " أ في) 4(

 ".خولة: " أ في) 5(

) 1( خويلة يا: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل:  قالت. خلقه سوء من ألقىما  إليه أشكو وجعلت
 هللا صلى هللا رسول فتغشى ، القرآن فيَّ  نزل حتى برحت ما فوهللا:  قالت". فيه هللا فاتقي ، كبير شيخ كعم ابنُ 
يَ  ثم ، يتغشاه كان ما وسلم عليه  قرأ ثم". صاحبك وفي فيك هللا أنزل قد) 2( خويلة يا: " لي فقال ، عنه ُسرِّ
ُ  َسِمعَ  َقدْ { :  عليَّ  ُ  هللاَِّ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا فِي كَ ُتَجاِدلُ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ َ  إِنَّ  َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوهللاَّ }  َبِصيرٌ  َسِميعٌ  هللاَّ
 قالت". رقبة فليعتق ُمريه: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال:  قالت}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ { :  قوله إلى
 ما ، كبير شيخ إنه وهللا:  فقلت:  قالت". متتابعين شھرين فليصم: " قال. يعتق ما دهعن ما ، هللا رسول يا فقلت: 
:  قالت. عنده ذاك ما ، هللا رسول يا:  فقلت:  قالت". َتمر من وسًقا مسكيًنا ستين فليطعم: " قال. صيام من به

 سأعينه وأنا ، هللا رسول يا:  فقلت : قالت". تمر من بَعَرقٍ  سنعينه فإنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال
:  قالت". خيًرا عمك بابن استوصي ثم ، عنه به فتصدقي فاذھبي ، وأحَسْنت أصبت فقد: " قال ، آخر بَعَرقٍ 
 .ففعلت
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 خولة:  وعنده) 3( به ، يسار بن إسحاق بن محمد عن ، طريقين من سننه من الطالق كتاب في داود أبو ورواه
 ، األقوال ھذه بين منافاة وال. ُخَويلة:  فيقال تصغر وقد. ثعلبة بن مالك بنت خولة:  يھاف ويقال ، ثعلبة بنت

 .أعلم وهللا. قريب فيھا فاألمر

 النزول، سبب كان أنه فيه فليس َصْخر بن َسلَمة حديث فأما ، السورة ھذه صدر نزول سبب في الصحيح ھو ھذا
 :  أحمد اإلمام قال كما ، اإلطعام أو ، الصيام أو لعتقا من ، السورة ھذه في هللا أنزل بما أمر ولكن

 عن ، َيَسار بن ُسلَيمان عن ، عطاء بن عمرو بن محمد عن ، إسحاق بن محمد أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا
 رمضان دخل فلما ، غيري يؤت لم ما النساء جماع من أوتيت قد امرأ كنتُ :  قال األنصاري صخر بن سلمة

 يدركني أن إلى ذلك في فأتابع شيئا ليلتي في أصيب أن من َفَرًقا ، رمضان ينسلخ حتى مرأتيا من تظھَّرت
 فلما ، عليھا فوثبت ، شيء منھا لي تكشف إذ الليل من تخدمني ھي فبينا ، أنزع أن أقدر ال وأنا ، النھار

 - وسلم عليه هللا صلى) 5( النبي إلى معي انطلقوا:  وقلت خبري فأخبرتھم قومي) 4( على غدوتُ  أصبحتُ 
 عليه هللا صلى هللا رسول فينا يقول أو - ) 6( فينا ينزل أن نتخوف ؛ نفعل ال وهللا ال:  فقالوا. بأمري فأخبره
 هللا صلى النبي أتيتُ  حتى فخرجتُ :  قال. لك بدا ما فاصنع أنت اذھب ولكن ، عارھا علينا يبقى مقالة - وسلم
 قال. بذاك أنا:  فقلت". بذاك أنت" فقال. بذاك أنا:  فقلت". بذاك أنت: " لي فقال. خبري فأخبرته ، وسلم عليه

:  قال". رقبة أعتق: " قال. له صابر فإني) 7( تعالى هللا حكم فيّ  فأمض أناذا ھا ، نعم:  قلت". بذاك أنت"
". شھرين مفص: " قال. غيرھا أملك أصبحت ما بالحق بعثك والذي ال:  وقلت بيدي) 8( رقبتي صفحة فضربت

  ، بالحق بعثك والذي:  فقلت". فتصدق: " قال ؟ الصيام في إال أصابني ما أصابني وھل ، هللا رسول يا:  قلت

__________ 

 ".خولة يا: " أ في) 1(

 ".خولة يا: " أ في) 2(

 ).2215 ، 2214( برقم داود أبي وسنن) 6/410( المسند) 3(

 "إلى: " م في) 4(

 ".هللا رسول: " م في) 5(

 ".شيء فينا: " أ في) 6(

 ".وجل عز: " أ ، م في) 7(

 ".عنقي: " م في) 8(

 فأطعم ، إليك فليدفعھا له فقل ُزريق بني صدقة صاحب إلى اذھب: " قال. عشاء لنا ما َوْحَشى ھذه ليلتنا بتنا لقد
:  فقلت قومي إلى عتفرج:  قال". عيالك وعلى عليك بسائره استعن ثم ، مسكيًنا ستين تمر من وسًقا منھا عنك

َعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند ووجدت ، الرأي وسوءَ  الضيقَ  عندكم وجدت  لي أمر قد ، والبركة السَّ
 .إليَّ  فدفعوھا. إليَّ  فادفعوھا ، بصدقتكم

نه الترمذي واختصره ، ماجة وابن ، داود أبو رواه وھكذا  )1( وَحسَّ

 عليه دلّ  كما ، ثعلبة بنت ُخوَيلة وزوجته الصامت بن أوس قصة بعد كانت القصة ھذه أن:  السياق وظاھر
 .التأمل بعد وھذه تلك سياق

 بن عبادة أخو ، الصامت بن أوس امرأته من ظاھر من أول:  عباس بن عن ، مجاھد عن ، َخصيف قال
 هللا رسول فأتت ، اطالقً  ذلك يكون أن َخِشيت منھا ظاھر فلما ، مالك بن ثعلبة بنت خولة وامرأته ، الصامت
 ، منه بطني َنَثرتُ  وقد ، ھلكنا افترقنا إن وإنا ، مني ظاھر أوًسا إن ، هللا رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى

ُ  َسِمعَ  َقدْ { :  هللا فأنزل. شيء ذلك في جاء يكن ولم ، وتبكي ذلك تشكو وھي. ُصْحَبَتهُ  وَقدمتْ   الَِّتي َقْولَ  هللاَّ
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 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ { :  قوله إلى}  هللاَِّ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا يفِ  ُتَجاِدلُكَ 
 صلى هللا رسول له فجمع:  قال ؟ عليھا أقدر ما هللا رسول يا وهللا ال:  قال".  ؟ تعتقھا رقبة على أتقدر: " فقال
 )2( جرير بن رواه أھله راجع ثم ، عنه أعتق حتى ، وسلم عليه هللا

 .أعلم وهللا ، قلناه ما إلى واألكثرون عباس ابنُ  ذھب ولھذا

 إذا كانوا الجاھلية أن وذلك ، الظھر من مشتق الظھار أصل}  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  ُيَظاِھُرونَ  الَِّذينَ { :  تعالى فقوله
 على قياًسا األعضاء سائر في الظھار كان الشرع في ثم ، أمي َظْھرِ كَ  عليَّ  أنت:  لھا قال امرأته من أحد تظاھر
 كما طالًقا يجعله ولم ، كفارة فيه وجعل األمة لھذه هللا فأرخص ، طالًقا الجاھلية عند الظھار وكان ، الظھر
 .السلف من واحد غير قال ھكذا. جاھليتھم في يعتمدونه كانوا

 عباس ابن عن ، ِعْكرمة عن ، حمزة أبي عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن قال
مت ، أمي كظھر عليَّ  أنت:  الجاھلية في المرأته قال إذا الرجل كان: قال  في ظاھر من أول فكان ، عليه ُحرِّ

:  وقال ، يديه في فأسقط ، منھا فظاھر). 3( ثعلبة بنت خويلة: " لھا يقال له عم ابنة تحته وكان ، أوس اإلسالم
 فأتت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فانطلقي:  قال ، ذلك مثل له وقالت. علي َحُرمت قد إال أراك ما

 على هللا فأنزل) 4( بشيء أمرك في أمرنا ما ، ياخويلة: " فقال ، رأسه تمشط ماشطة عنده فوجدت هللا رسول
ُ  َسِمعَ  َقدْ { :  عليھا فقرأ قال. خيًرا:  قالت" أبشري ، خويلة يا: "  فقال ، وسلم عليه هللا صلى رسوله  َقْولَ  هللاَّ
ُ  هللاَِّ  إِلَى َوَتْشَتِكي َزْوِجَھا فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي  ُثمَّ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيَظاِھُرونَ  َوالَِّذينَ { :  قوله إلى}  َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوهللاَّ

ا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبةٍ  ْحِريرُ َفتَ  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ   } َيَتَماسَّ

__________ 

 ).3299( برقم الترمذي وسنن) 2062( برقم ماجة ابن وسنن) 2213( برقم داود أبي وسنن) 4/37( المسند) 1(

 ).28/6( الطبري تفسير) 2(

 .خطأ وھو" خويلد بنت: " أ في) 3(

 ".بشيء فيك أمرنا ما: " م قي) 4(

 لوال وهللا:  قالت}  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ { :  قال. غيري رقبة يجد ما وهللا ؟ لنا قبةر وأي:  قالت
 ؟ أين من:  قالت}  ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  َفإِْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َفَمنْ { :  قال! بصره لذھب مرات ثالث اليوم في يشرب أنه
 ليطعم: " فقال -  صاعا ستون:  والوسق ، صاعا ثالثين - َوْسق بشطر فدعا:  قال! مثلھا إلي أكلة إال ھي ما

 فقال ، ھذا نحو العالية أبي عن روي وقد ، غريب وسياق ، قوي جيد إسناد وھذا) 1" (وليراجعك مسكينا ستين
 :  حاتم أبي ابن

:  قال العالية أبي عن ، ھند أبي بن داود عن ، عاصم بن على حدثنا ، الھروي الرحمن عبد بن محمد حدثنا
 أھل طالق وكان ، الخلق سيئ فقيًرا البصر ضرير وكان ، األنصار من رجل تحت ُدلَيج بنت خولة كانت

 فنازعته ، عيالن أو عيل منه لھا وكان". أمي كظھر عليَّ  أنت: " قال ، امرأته يطلق أن الرجل أراد إذا الجاھلية
. وسلم عليه هللا صلى النبي على دخلت حتى ثيابھا عليھا فاحتملت". أمي كظھر ليَّ ع أنت: " فقال شيء في يوما
 زوجي إن ، هللا رسول يا:  فقالت ، َعّيلھا ومعھا عليه فقدمت ، رأسه شق تغسل وعائشة ، عائشة بيت في وھو

 ،" أمي كظھر ليَّ ع أنت: " فقال ، فغضب شيء في نازعته وإني ، الُخلُق سيئ له شيء ال فقير ، البصر ضرير
 ما هللا إلى أشكو:  فقالت" عليه َحُرمت قد إال أعلمك ما: " فقال ، عيالن أو عيل منه ولي ، الطالق به يرد ولم
 ، هللا رسول يا:  فقالت ، معھا فدارت ، اآلخر رأسه شق فغسلت عائشة ودارت:  قال. صبييّ  وأبا بي نزل

:  وقال ، فغضب شيء في نازعته وإني ، عيلين أو َعيِّال منه لي وإن ، الخلق سيئ فقير ، البصر ضرير زوجي
". عليه حرمت قد إال أعلمك ما: " وقال رأسه إلي فرفع:  قالت! الطالق به يرد ولم ،" أمي كظھر عليَّ  أنت"

 فقالت ، َتَغيَّر وسلم عليه هللا صلى النبي وجه عائشة ورأت:  قال ؟ صبيي وأبا بي نزل ما هللا إلى أشكو:  فقالت
 انقطع فلما ، هللا شاء ما ذلك غشيانه في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فمكث ، فتنحت" ؟ وراءك وراءك: " لھا
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 فأتني اذھبي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال ، فدعتھا" المرأة أين ، عائشة يا: " قال الوحي
 النبي فقال. الخلق سيئ فقير ، البصر ضرير - ) 2] (قالت كما[ -  ھو فإذا. به فجاءت تسعى فانطلقت". بزوجك
ُ  َسِمعَ  َقدْ {  الرحيم الرحمن هللا بسم ، العليم السميع با أستعيذ: " وسلم عليه هللا صلى  فِي ُتَجاِدلُكَ  الَِّتي َقْولَ  هللاَّ
ِ  إِلَى َوَتْشَتِكي[  َزْوِجَھا  َفَتْحِريرُ [  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُرونَ ُيَظاھِ  َوالَِّذينَ { :  قوله إلى) 3(} ]  هللاَّ

 أتستطيع: " قال. ال:  قال". ؟ تمسھا أن قبل من تعتقھا رقبة أتجد: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال) 4(} ]َرَقَبةٍ 
 يعشو أن يكاد ثالثوال المرتين آكل لم إذا إني ، بالحق بعثك والذي:  قال". ؟ متتابعين شھرين تصوم أن

 صلى هللا رسول فأعانه:  قال. تعينني) 5] (أن[ إال ال:  قال". ؟ مسكينا ستين تطعم أن أفتستطيع: " قال. بصري
 .ظھاًرا فجعله ، الطالق هللا وَحّول:  قال". مسكينا ستين أطعم: " فقال وسلم عليه هللا

__________ 

 في اللفظ بھذا نعلمه ال: " وقال به حمزة أبي عن ، موسى بن هللا عبيد طريق من" األستار كشف) "1076( برقم سندهم في البزار ورواه) 28/3( الطبري تفسير) 1(
 عن رواه الزھري ألن ؛ الظھار أمر في الثقاب حديثه ومتن روايته في خالف وقد ، الحديث لين حمزة وأبو ، اإلسناد بھذا إال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الظھار

 ، صاًعا عشر خمسة فيه بإناء دعا وسلم عليه هللا صلى وأنه ، صحته في اختالًفا الحديث أھل علماء بين نعلم ال إسناد وھذا ، ھريرة أبي عن ، الرحمن عبد بن يدحم
 يجوز ال مما وھذا ، يطلقھا ولم امرأته تهمراجع معنى فما ، امرأته كانت وقد ، وليراجعك: " قال ألنه ؛ الكتاب خالف على يدل لفظ وفيه ، منكر حمزة أبي وحديث
 ".الثمالي حمزة أبي رواية من ھذا أتي وإنما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على

 .م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 .م من زيادة) 5(

 من بأخصر ، نحوه فذكر ، العالية أبا سمعت ، داود عن ، األعلى عبد عن ، المثنى ابن عن ، جرير ابن ورواه
 )1( السياق ھذا

 في وجعل ، أشھر أربعة اإليالء هللا فوقت ، الجاھلية طالق من والظھار اإليالء كان:  جبير ابن سعيد وقال
 .بنحوه ، حاتم أبي بن رواه. الكفارة الظھار

 وأجاب ، للمؤمنين فالخطاب}  ِمْنُكمْ { :  بقوله اآلية ھذه في يدخل ال الكافر أن على مالك اإلمام استدل وقد
 أن على}  نَِساِئِھمْ  ِمنْ { :  بقوله عليه الجمھور واستدل ، له مفھوم فال الغالب مخرج خرج ھذا بأن الجمھور
 .الخطاب ھذا في تدخل وال ، منھا ظھار ال األمة

َھاِتِھمْ  ُھنَّ  َما{ :  وقوله َھاُتُھمْ  إِنْ  أُمَّ " كأمي عليَّ  أنت: " الرجل بقول المرأة تصير ال:  أي}  َولَْدَنُھمْ  الالِئي إاِل أُمَّ
:  قال ولھذا ؛ ولدته التي أمه إنما ، بذلك أمه تصير ال ، ذلك أشبه وما) 2" (أمي كظھر" أو" أمي مثل" أو
ُھمْ { َ  َوإِنَّ {  باطال فاحًشا كالًما:  أي}  َوُزوًرا اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمْنَكًرا لََيقُولُونَ  َوإِنَّ  منكم كان عما:  أي}  َغفُورٌ  لََعفُوٌّ  هللاَّ
 أن:  داود أبو رواه كما ، المتكلم إليه يقصد ولم ، اللسان سبق من خرج عما أيًضا وھكذا. الجاھلية حال في

 ولكن) 3( إنكار فھذا ،" ؟ ھي أختك:  فقال. أختي يا:  المرأته يقول رجال سمع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 األم بين الصحيح على فرق ال ألنه ؛ عليه لحرمت قصده ولو ، يقصده لم ألنه ؛ ذلك مجردب عليه يحرمھا لم

 .ذلك أشبه وما وخالة وعمة أخت من المحارم سائر من غيرھا وبين

 ُثمَّ { :  قولهب المراد في واألئمة السلف اختلف}  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  ُيَظاِھُرونَ  َوالَِّذينَ { :  وقوله
 وھو ، باطل القول وھذا ، فيكرره الظھار لفظ إلى يعود أن ھو العود:  الناس بعض فقال}  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ 
 أھل من وفرقة ، والفراء األشج ابن ُبَكْير عن البر عبد بن عمر أبو وحكاه ، داود وقول) 4( حزم بن اختيار
 .الكالم

 .يطلق فال فيه يطلق أن يمكنه زماًنا الظھار بعد ايمسكھ أن ھو:  الشافعي وقال
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 عن حكي وقد. الكفارة بھذه يكفر حتى له تحل فال عليه يعزم أو الجماع إلى يعود أن ھو:  حنبل بن أحمد وقال
 .الجماع أنه وعنه) 5( اإلمساك أو الجماع على العزم أنه:  مالك

) 6( تظاھر فمتى ، الجاھلية أمر عليه كان ما ورفع ، هتحريم بعد الظھار إلى يعود أن ھو:  حنيفة أبو وقال
 .سعد بن والليث ، أصحابه ذھب وإليه. الكفارة إال يرفعه ال تحريًما حرمھا فقد امرأته من الرجل

__________ 

 ).28/3( الطبري تفسير) 1(

 ".أمي مثل أو كأمي أو أمي كظھر: " م في) 2(

 .عنه هللا رضي ، الھجيمي تميمة أبي حديث من) 2210( برقم داود أبي سنن) 3(

 .الشعب - ط ھامش من مستفاًدا. م من والمثبت" جرير ابن: " أ ، ھـ في) 4(

 ".اإلمساك أو: " م في) 5(

 ".ظاھر: " م في) 6(

 في يعودوا أن يريدون:  يعني}  َقالُوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ { :  جبير بن سعيد عن ، عطاء حدثني:  لَِھيعة ابن وقال
 .أنفسھم على حرموه الذي الجماع

 .يكفر أن قبل الفرج دون فيما يغشى أن بأسا يرى ال وكان. الفرج في الغشيان يعني:  البصري الحسن وقال

ا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  والزھري، ، عطاء قال وكذا. النكاح:  والمس}  َيَتَماسَّ
 .حيان ابن ومقاتل ، وقتادة

 .يكفر حتى يمسھا وال يقبلھا أن له ليس:  الزھري وقال

 امرأتي من ظاھرت إني ، هللا رسول يا:  قال رجال أن عباس ابن عن ، عكرمة حديث من السنن أھل روي وقد
: قال. القمر ضوء في خلخالھا رأيت:  قال". ؟ هللا يرحمك ذلك على حملك ما: " فقال. أكفر أن قبل عليھا فوقعت

 )1" (وجل عز ، هللا أمرك ما تفعل حتى تقربھا فال"

:  النسائي قال. مرسال عكرمة حديث من والنسائي داود أبو ورواه) 2( صحيح غريب حسن:  الترمذي وقال
 )3( بالصواب أولى وھو

 باإليمان، مقيدة غير قةمطل الرقبة ھنا فھا ، يتماسا أن قبل من كاملة رقبة فإعتاق:  أي}  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ { :  وقوله
 الموجب، التحاد ھناك قيد ما على ھنا ھا أطلق ما ، هللا رحمه ، الشافعي فحمل ، باإليمان مقيدة القتل كفارة وفي
 قصة في ، السلمي الحكم بن معاوية عن ، بسنده مالك عن رواه بما ذلك في) 4( واعتضد ، الرقبة عتق وھو

 ، مسنده في أحمد رواه وقد". مؤمنة فإنھا أعتقھا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأن ، السوداء الجارية
 )5( صحيحه في ومسلم

 ، مسلم بن إسماعيل عن ، نمير بن هللا عبد حدثنا ، موسى بن) 6( يوسف حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 إني:  فقال رجل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى:  قال عباس ابن عن ، طاوس عن ، دينار بن عمرو عن

 ِمنْ {  هللا يقل ألم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. أكفر أن قبل عليھا وقعت ثم امرأتي من) 7( تظاھرت
ا أَنْ  َقْبلِ   )8" (تكفر حتى أمسك: " قال ؟ أعجبتني:  قال}  َيَتَماسَّ

 جماعة عنه وروي ، فيه تكلم مسلم بن سماعيلوإ ، ھذا من بأحسن عباس ابن عن يروي ال:  البزار قال ثم
 .واحدة بكفارة إال يأمره لم أنه الفقه من وفيه ، العلم أھل من كثيرة
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__________ 

 ).2065( برقم السنن في ماجة وابن) 6/167( السنن في والنسائي) 1990( برقم السنن في والترمذي) 2223( برقم السنن في داود أبو رواه) 1(

 ".غريب صحيح حسن: :  م في) 2(

 ).6/168( النسائي وسنن) 2222 ، 2221( برقم داود أبي سنن) 3(

 ".واعتمد: " م في) 4(

 ).537( برقم مسلم وصحيح) 5/447( والمسند) 2/777( الموطأ) 5(

 ".يونس حدثنا: " أ في) 6(

 ".ظاھرت إني: " م في) 7(

 فيه: " الذھبي وقال ، نحوه به دينار بن عمرو عن ، مسلم بن إسماعيل طريق من) 7/386( الكبرى ننالس في والبيھقي) 2/204( المستدرك في الحاكم ورواه) 8(
 ".واه وھو مسلم بن إسماعيل

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َ  ُيَحادُّ ) 5( ُمِھينٌ  َعَذابٌ  َكافِِرينَ َولِلْ  َبيَِّناتٍ  آََياتٍ  أَْنَزْلَنا َوَقدْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُكبِتَ  َكَما ُكِبُتوا َوَرُسولَهُ  هللاَّ
ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ  ُئُھمْ  َجِميًعا هللاَّ ُ  أَْحَصاهُ  َعِملُوا ِبَما َفُيَنبِّ ُ  َوَنُسوهُ  هللاَّ  ) 6( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

ُ {  به تزجرون:  أي}  ِبهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ { :  وقوله  عليم ، يصلحكم بما خبير:  أي}  رٌ َخِبي َتْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ
 .بأحوالكم

ا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ { :  وقوله  وقد}  ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  َفإِْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َفَمنْ  َيَتَماسَّ
 في امرأته جامع الذي قصة في الصحيحين في ثبت كما ، الترتيب على بھذا) 1( الواردة األحاديث تقدمت
  .رمضان

َِّ  لُِتْؤِمُنوا َذلِكَ {   .لھذا ھذا شرعنا:  أي}  َوَرُسولِهِ  ِبا

 .تنتھكوھا فال محارمه:  أي}  هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ { :  وقوله

 ناجون أنھم تعتقدوا ال ، الشريعة ھذه مبأحكا التزموا وال يؤمنوا لم الذين:  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ { :  وقوله
 .واآلخرة الدنيا في:  أي ، أليم عذاب لھم بل ، زعموا كما األمر ليس كال ، البالء من

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  َ  ُيَحادُّ ) 5( ُمِھينٌ  َعَذابٌ  ْلَكافِِرينَ َولِ  َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  أَنزْلَنا َوَقدْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُكِبتَ  َكَما ُكِبُتوا َوَرُسولَهُ  هللاَّ
ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ  ُئُھمْ  َجِميًعا هللاَّ ُ  أَْحَصاهُ  َعِملُوا ِبَما َفُيَنبِّ ُ  َوَنُسوهُ  هللاَّ  }) 6( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

__________ 

 ".اآلمرة: " م في) 1(

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ  َماوَ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ  ُھوَ  إاِلَّ  َخْمَسةٍ  َواَل  َراِبُعُھمْ  ُھوَ  إاِلَّ  َثاَلَثةٍ  َنْجَوى ِمنْ  َيُكونُ  َما اأْلَْرِض  فِي َوَما اتِ السَّ
ُئُھمْ  ُثمَّ  َكاُنوا َما أَْينَ  َمَعُھمْ  ُھوَ  إاِلَّ  أَْكَثرَ  َواَل  َذلِكَ  ِمنْ  أَْدَنى َواَل  َساِدُسُھمْ  َ  إِنَّ  ةِ اْلقَِيامَ  َيْومَ  َعِملُوا ِبَما ُيَنبِّ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ

 ) 7( َعلِيمٌ 

َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ {  َماَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ  ُھوَ  إاِل َخْمَسةٍ  َوال َراِبُعُھمْ  ُھوَ  إاِل َثالَثةٍ  َنْجَوى ِمنْ  َيُكونُ  َما األْرِض  فِي َوَما السَّ
ُئُھمْ  ُثمَّ  َكاُنوا َما أَْينَ  َمَعُھمْ  ُھوَ  إاِل أَْكَثرَ  َوال َذلِكَ  ِمنْ  أَْدَنى َوال َساِدُسُھمْ  َ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َعِملُوا ِبَما ُيَنبِّ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ

 }) 7( َعلِيمٌ 

 ولعنوا أھينوا:  أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ُكبِتَ  َكَما ُكبُِتوا{  شرعه وعاندوا ورسوله هللا شاقوا عمن تعالى يخبر
 إال يعاندھا وال يخالفھا ال واضحات:  أي}  َبيَِّناتٍ  آَياتٍ  أَنزْلَنا َوَقدْ {  قبلھم ممن أشبھھم بمن فعل كما ، وأخزوا
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 ، له واالنقياد ، هللا شرع اتباع عن استكبروا ما مقابلة في:  أي}  ُمِھينٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ {  ، مكابر فاجر كافر
 .لديه والخضوع

ُ  َيْبَعُثُھمُ  مَ َيوْ { :  قال ثم ُئُھمْ {  ، واحد صعيد في واآلخرين األولين هللا يجمع ، القيامة يوم وذلك}  َجِميًعا هللاَّ  بَِما َفُيَنبِّ
ُ  أَْحَصاهُ {  وشر خير من صنعوا بالذي) 1( يخبرھم:  أي}  َعِملُوا  ، عليھم وحفظه هللا ضبطه:  أي}  َوَنُسوهُ  هللاَّ
ُ {  ، عليه كانوا ما نسوا قد وھم  .شيًئا ينسى وال يخفى وال ، شيء عنه يغيب ال:  أي}  َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

 وأين كانوا حيث مكانھم ورؤيته ، كالمھم وسماعه ، عليھم واطالعه بخلقه علمه إحاطة عن مخبًرا تعالى قال ثم
َ  أَنَّ  َترَ  أَلَمْ { :  فقال ، كانوا  } َثالَثةٍ  َنْجَوى ِمنْ  َيُكونُ  َما األْرِض  فِي َوَما َماَواتِ السَّ  فِي َما َيْعلَمُ  هللاَّ

__________ 

 ".فيجزيھم: " أ في) 1(

ُسولِ  َوَمْعِصَيةِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإْلِْثمِ  َوَيَتَناَجْونَ  َعْنهُ  ُنُھوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  النَّْجَوى َعنِ  ُنُھوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   َذاَوإِ  الرَّ
ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  ُبَنا لَْواَل  أَْنفُِسِھمْ  فِي َوَيقُولُونَ  هللاَّ ُ  ُيَعذِّ  َفِبْئسَ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمُ  َحْسُبُھمْ  َنقُولُ  ِبَما هللاَّ
َھا َيا) 8( اْلَمِصيرُ  ُسولِ  َوَمْعِصَيةِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإْلِْثمِ  ْواَتَتَناجَ  َفاَل  َتَناَجْيُتمْ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْقَوى ِباْلِبرِّ  َوَتَناَجْوا الرَّ  َوالتَّ
قُوا َ  َواتَّ َما) 9( ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  الَِّذي هللاَّ ْيَطانِ  ِمنَ  النَّْجَوى إِنَّ ِھمْ  َولَْيسَ  آََمُنوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ  الشَّ ِ  نِ ِبإِذْ  إاِلَّ  َشْيًئا ِبَضارِّ  هللاَّ
 ) 10( اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَِّ  َوَعلَى

 َما أَْينَ  َمَعُھمْ  ُھوَ  إاِل أَْكَثرَ  َوال َذلِكَ  ِمنْ  أَْدَنى َوال َساِدُسُھمْ  ُھوَ  إاِل َخْمَسةٍ  َوال َراِبُعُھمْ  ُھوَ  إاِل{  ثالثة سر من:  أي
 علم مع ، به يتناجون ما تكتب ذلك مع أيًضا ورسله ، جواھمون وسرھم كالمھم يسمع عليھم يطلع:  أي}  َكاُنوا
َ  أَنَّ  َيْعلَُموا أَلَمْ { :  قال كما ، لھم وسمعه هللا ُھمْ  َيْعلَمُ  هللاَّ َ  َوأَنَّ  َوَنْجَواُھمْ  ِسرَّ  وقال]  78:  التوبة[ }  اْلُغُيوبِ  َعالمُ  هللاَّ
ا َيْحَسُبونَ  أَمْ {  ُھمْ  َنْسَمعُ  ال أَنَّ  غير حكى ولھذا ؛]  80:  الزخرف[ }  َيْكُتُبونَ  لََدْيِھمْ  َوُرُسلَُنا َبلَى َنْجَواُھمْ وَ  ِسرَّ

 مع أيضا سمعه ولكن ذلك إرادة في شك وال) 1( تعالى هللا علم معية اآلية بھذه المراد أن على اإلجماع واحد
 .شيء أمورھم من عنه غيبي ال ، خلقه على مطلع ، سبحانه ، فھو ، فيھم نافذ وبصره ، بھم محيط علمه

ُئُھمْ  ُثمَّ { :  قال ثم َ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َعِملُوا ِبَما ُيَنبِّ  واختتمھا ، بالعلم اآلية افتتح:  أحمد اإلمام قال}  َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  هللاَّ
 .بالعلم

ُسولِ  َوَمْعِصَيتِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإلْثمِ  َوَيَتَناَجْونَ  َعْنهُ  ُنُھوا َمالِ  َيُعوُدونَ  ُثمَّ  النَّْجَوى َعنِ  ُنُھوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {   َوإَِذا الرَّ
ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  ُبَنا لَْوال أَْنفُِسِھمْ  فِي َوَيقُولُونَ  هللاَّ ُ  ُيَعذِّ  سَ َفِبئْ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمُ  َحْسُبُھمْ  َنقُولُ  ِبَما هللاَّ
َھا َيا) 8( اْلَمِصيرُ  ُسولِ  َوَمْعِصَيتِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإلْثمِ  َتَتَناَجْوا َفال َتَناَجْيُتمْ  إَِذا َءاَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ِباْلِبرِّ  َوَتَناَجْوا الرَّ
ْقَوى قُوا َوالتَّ َ  َواتَّ َما) 9( ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  الَِّذي هللاَّ ِھمْ  َولَْيسَ  َءاَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ  ْيَطانِ الشَّ  ِمنَ  النَّْجَوى إِنَّ  َشْيًئا ِبَضارِّ

ِ  َوَعلَى هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل  }) 10( اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَّ

 قال وكذا وداليھ:  قال}  النَّْجَوى َعنِ  ُنُھوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { ) 2] (قوله في[ مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن قال
 من رجل بھم مر إذا وكانوا ، موادعة اليھود وبين وسلم عليه هللا صلى النبي بين كان:  وزاد ، حيان بن مقاتل

 يكره بما:  أو - بقتله يتناجون أنھم المؤمن يظن حتى ، بينھم يتناجون جلسوا وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب
 ، النجوى عن وسلم عليه هللا صلى النبي فنھاھم. عليھم طريقه تركف ، َخشيھم ذلك المؤمن رأى فإذا - المؤمن

 .} َعْنهُ  ُنُھوا لَِما َيُعوُدونَ  ُثمَّ  النَّْجَوى َعنِ  ُنُھوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  هللا فأنزل ، النجوى إلى وعادوا ينتھوا فلم

 زيد عن كثير عن ، حمزة بن سفيان حدثني ، حزاميال المنذر بن إبراھيم حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 هللا صلى هللا رسول نتناوب كنا:  قال جده عن ، أبيه عن ، الخدري سعيد أبي بن الرحمن عبد بن ُرَبيح عن ،

 الّنوب أھل َكُثر ليلة ذات كانت فلما. حاجة له وتبدو) 3( أمر الليل من يطُرقه ؛ عنده نبيت ، وسلم عليه
 ألم ؟ النجوى ھذا ما: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا فخرج ، نتحدث أندية كنا تىح والمحتسبون

  ، المسيح ذكر في كنا إنا ، هللا رسول يا هللا إلى تبنا:  قلنا". ؟ النجوى عن ُتْنَھوا
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__________ 

 ".تعالى علمه: " م في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .خطأ وھو" أمًرا: " م في) 3(

 الخفي، الشرك: " قال. هللا رسول يا بلى:  قلنا".  ؟ منه عندي عليكم أخوف ھو بما أخبركم أال: " فقال. منه قاَفر
 )1( الضعفاء بعض وفيه ، غريب إسناد ھذا". رجل لمكان يعمل الرجل يقوم أن

ُسولِ  َوَمْعِصَيتِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإلْثمِ  َوَيَتَناَجْونَ { :  وقوله  ، بھم يختص ما وھو ، باإلثم بينھم فيما تحدثوني:  أي}  الرَّ
 .بھا ويتواصون عليھا ُيِصرون ، ومخالفته الرسول معصية ومنه ، بغيرھم يتعلق ما وھو ، والعدوان

ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  بَِما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا{ :  وقوله  :  حاتم أبي ابن قال}  هللاَّ

 دخل:  قالت عائشة عن ، مسروق عن) 2] (مسلم عن[ ، األعمش عن ، نمير بن حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا
 السام وعليكم:  عائشة فقالت. القاسم أبا يا عليك السام:  فقالوا يھود وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على
". التفحش وال شالفح يحب ال هللا إن ، عائشة يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  قالت) 3] (اللعنة[و

:  هللا فأنزل". ؟ وعليكم) 4( أقول سمعت ما أو: " هللا رسول فقال ؟ عليك السام:  يقولون تسمعھم أال:  قلت
ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا{  )5(}  هللاَّ

:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأن. واللعنة والذام السام عليكم:  لھم قالت أنھا الصحيح في رواية وفي
 )6" (فينا لھم يستجاب وال ، فيھم لنا يستجاب إنه"

 صلى هللا رسول أن:  مالك بن أنس عن ، قتادة عن ، سعيد حدثنا ، يزيد حدثنا ، بشر حدثنا:  جرير ابن وقال
 صلى هللا نبي فقال ، عليه وافرد ، عليھم فسلَّم يھودي عليھم أتى إذ ، أصحابه مع جالس ھو بينما وسلم عليه هللا
 تسامون:  أي ، عليكم سام:  قال بل: " قال. هللا رسول يا سلم:  قالوا". ؟ قال ما تدرون ھل: " وسلم عليه هللا

 هللا رسول فقال. نعم:  قال". ؟ عليكم سام:  أقلت: " هللا نبي فقال. عليه فردوه". ردوه: " هللا رسول قال". دينكم
 )7( قلت ما عليك:  أي" عليك:  فقولوا الكتاب أھل من أحد عليكم سلم إذا: " لموس عليه هللا صلى

 )8( بنحوه ، عائشة عن الصحيح في الحديث وھذا ، الصحيح في مخرج أنس حديث وأصل

ُبَنا لَْوال أَْنفُِسِھمْ  فِي َوَيقُولُونَ { :  وقوله ُ  ُيَعذِّ  الكالم من يحرفون ما نويقولو ، ھذا يفعلون:  أي}  َنقُولُ  بَِما هللاَّ
 له نقول بما هللا لعذبنا نبًيا ھذا كان لو:  أنفسھم في يقولون ھذا ومع ، الباطن في شتم ھو وإنما ، السالم وإيھام
 هللا فقال ، الدنيا في بالعقوبة هللا يعاجلنا أن ألوشك حّقًا نبًيا ھذا كان فلو ، نسره ما يعلم هللا ألن ؛ الباطن في

 } اْلَمِصيرُ  َفِبْئسَ  َيْصلَْوَنَھا{  اآلخرة الدار في كفايتھم جھنم:  أي}  َجَھنَّمُ  ْسُبُھمْ حَ { :  تعالى

__________ 

 إسناد ھذا) : "3/296( الزوائد في البوصيري وقال ، نحوه به زيد بن كثير طريق من) 4204( برقم السنن في ماجة وابن) 3/30( المسند في أحمد اإلمام رواه) 1(
 ".فيھما مختلف الرحمن عبد بن وربيع زيد بن ثيرك ، حسن

 ).6/229( المسند من زيادة) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ".أقول ما: " أ في) 4(

 .نحوه به األعمش عن ، عبيد بن يعلى طريق من) 2165( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(

 .عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 2166( برقم مسلم وصحيح) 6030( برقم البخاري صحيح:  انظر) 6(
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 ).27/11( الطبري تفسير) 7(

 ).2163( برقم مسلم صحيح) 8(

 ؛ عمرو بن هللا عبد عن ، أبيه عن ، السائب بن عطاء عن ، حماد حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ُبَنا لَْوال{ :  أنفسھم في يقولون ثم ، عليك سام:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول يقولون كانوا اليھود أن ُ  ُيَعذِّ  هللاَّ
ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا{ :  اآلية ھذه فنزلت ، ؟}  َنقُولُ  ِبَما ُبَنا لَْوال أَْنفُِسِھمْ  فِي َوَيقُولُونَ  هللاَّ ُ  ُيَعذِّ  ِبَما هللاَّ

 )1( يخرجوه ولم حسن إسناد}  اْلَمِصيرُ  َفِبْئسَ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمُ  َحْسُبُھمْ  َنقُولُ 

ُ  ِبهِ  ُيَحيِّكَ  لَمْ  ِبَما َحيَّْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا{ :  عباس بن عن ، العوفي وقال  لرسول يقولون المنافقون كان:  قال}  هللاَّ
 .} يرُ اْلَمصِ  َفِبْئسَ  َيْصلَْوَنَھا َجَھنَّمُ  َحْسُبُھمْ { :  هللا قال ،" عليك سام: " حيوه إذا هللا

َھا َيا{ :  والمنافقين الكفرة مثل يكونوا أال المؤمنين عباده ُمؤّدًبا هللا قال ثم  َتَتَناَجْوا َفال َتَناَجْيُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُسولِ  َوَمْعِصَيتِ  َواْلُعْدَوانِ  ِباإلْثمِ   ضاللھم على مَماألھ ومن الكتاب أھل كفرة من الجھلة به يتناجى كما:  أي}  الرَّ
ْقَوى ِباْلِبرِّ  َوَتَناَجْوا{  ، المنافقين من قُوا َوالتَّ َ  َواتَّ  أعمالكم بجميع) 2( فيخبركم:  أي}  ُتْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  الَِّذي هللاَّ

 .بھا وسيجزيكم ، عليكم أحصاھا التي وأقوالكم

 بيد آخًذا كنت:  قال ُمْحِرز بن صفوان عن ، دةقتا حدثنا ، ھمام أخبرنا قاال وعفان َبْھزُ  حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ؟ القيامة يوم النجوى في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت كيف:  فقال رجل له عرض إذ ، عمر ابن
 ، الناس من ويستره َكَنفه عليه فيضع المؤمن يدني هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال

 بذنوبه َقّرره إذا حتى ؟ كذا ذنب أتعرف ؟ كذا ذنب أتعرف ؟ كذا ذنب أتعرف:  له ويقول ، وبهبذن ويقرره
 كتابَ  ُيْعَطى ثم. اليوم لك أغفرھا وأنا ، الدنيا في عليك سترتھا قد فإني:  قال ، ھلك قد أن نفسه في ورأى
 على هللا لعنة أال ، ربھم على واكذب الذين ھؤالء:  األشھاد فيقول والمنافقون) 3( الكفار وأما ، حسناته
 ".الظالمين

 )4( قتادة حديث من ، الصحيحين في أخرجاه

َما{ :  تعالى قال ثم ْيَطانِ  ِمنَ  النَّْجَوى إِنَّ ِھمْ  َولَْيسَ  آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ  الشَّ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَِّ  َوَعلَى هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل َشْيًئا ِبَضارِّ
ْيَطانِ  ِمنَ {  سوًءا بھا مؤمن يتوھم حيث - الُمَساّرة وھي -  النجوى إنما:  أي}  ِمُنونَ اْلُمؤْ  }  آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ  الشَّ
 ، ليسوءھم:  أي}  آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ {  ، وتزيينه الشيطان تسويل عن المتناجين من ھذا يصدر إنما:  يعني
 يضره ال فإنه ، هللا على وليتوكل با فليستعذ شيًئا ذلك من أحس ومن ، هللا بإذن إال شيًئا بضارھم ذلك وليس
 .هللا بإذن شيء

 :  أحمد اإلمام قال كما ، مؤمن على تأذٍ  ذلك في يكون حيث التناجي عن بالنھي السنة وردت وقد

__________ 

 ).2/170( المسند) 1(

 ".فيجزيكم: " أ في) 2(

 ".نالكافرو: " م في) 3(

 ).1768( برقم مسلم وصحيح) 4685( برقم البخاري وصحيح) 2/74( المسند) 4(

َھا َيا ُحوا لَُكمْ  قِيلَ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُ  َيْفَسحِ  َفاْفَسُحوا اْلَمَجالِسِ  فِي َتَفسَّ ُ  َيْرَفعِ  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا لَُكمْ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  واآََمنُ  الَِّذينَ   ) 11( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
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 صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن هللا عبد عن ، وائل أبي عن ، األعمش حدثنا قاال معاوية وأبو وكيع حدثنا
 حديث من وأخرجاه". يحزنه ذلك فإن ، احبھماص دون اثنان يتناَجينَّ  فال ثالثة كنتم إذا: " وسلم عليه هللا

 )1( األعمش

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن ، نافع عن ، أيوب عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد وقال
 أبي عن مسلم بإخراجه انفرد". يحزنه ذلك فإن ؛ بإذنه إال الثالث دون اثنان يتناجى فال ثالثة كنتم إذا: " وسلم
 )2( به ، أيوب عن ، زيد بن حماد عن كالھما ، كامل وأبي الربيع

َھا َيا{  ُحوا لَُكمْ  قِيلَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُ  َيْفَسحِ  َفاْفَسُحوا اْلَمَجالِسِ  فِي َتَفسَّ ُ  َيْرَفعِ  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا لَُكمْ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ   }) 11( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

َھا َيا{ :  المجالس في بعض إلى بعضھم يحسن أن لھم وآمًرا ، المؤمنين عباده مؤدًبا تعالى يقول  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُحوا لَُكمْ  قِيلَ  إَِذا ُ  َيْفَسحِ  َفاْفَسُحوا} {  المجلس في{  وقرئ}  اْلَمَجالِسِ  فِي َتَفسَّ  جنس من الجزاء أن وذلك}  لَُكمْ  هللاَّ

:  اآلخر الحديث وفي) 3" (الجنة في بيًتا له هللا بنى مسجًدا  َبَنى من: " الصحيح الحديث في جاء كما ، العمل
ر ومن" ر ُمْعِسر على َيسَّ ) 4] (واآلخرة الدنيا في هللا ستره مسلما ستر ومن[ ، واآلخرة الدنيا في عليه هللا َيسَّ

ُ  َيْفَسحِ  َفاْفَسُحوا{ :  قال ولھذا ؛ كثيرة أشباه ولھذا) 5" (أخيه عون في العبد كان ما العبد عون في وهللا  .} لَُكمْ  هللاَّ

 عند بمجالسھم َضّنوا مقبال أحدھم رأوا إذا كانوا أنھم وذلك ، الذكر) 6( مجالس في اآلية ھذه نزلت:  قتادة قال
 .لبعض بعضھم يفسح أن هللا فأمرھم ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وفي ، الصفة في يومئذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان ُجُمعة يوم اآلية ھذه أنزلت:  حيان ابن مقاتل وقال
 المجالس، إلى سبقوا وقد بدر أھل من ناس فجاء ، واألنصار المھاجرين من بدر أھل يكرم وكان ، ضيق المكان
 النبي فرد. وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم:  فقالوا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حيال فقاموا
 لھم، يوسع أن ينتظرون أرجلھم على فقاموا ، عليھم فردوا ، ذلك بعد القوم على سلموا ثم ، وسلم عليه هللا صلى
 عليه هللا صلى النبي على ذلك فشق ، لھم ُيْفَسح فلم ، القيام على حملھمي ما وسلم عليه هللا صلى النبي فعرف
 ". فالن يا وأنت ، فالن يا قم: " بدر أھل غير من ، واألنصار المھاجرين من حوله لمن فقال ، وسلم

__________ 

 ).6290( برقم وائل أبي عن ، منصور عن عنده ھو وإنما ، األعمش عن البخاري عند عليه أقع ولم) 2184( برقم مسلم وصحيح) 1/431( المسند) 1(

 ).2183( برقم مسلم صحيح) 2(

 .عنه هللا رضي ، عثمان حديث من) 533( برقم صحيحه في ومسلم) 450( برقم صحيحه في البخاري رواه) 3(

 ).2699( مسلم صحيح من زيادة) 4(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2699( برقم صحيحه في مسلم رواه) 5(

 ".مجلس في: " م في) 6(

 على ذلك فشق ، بدر أھل من واألنصار المھاجرين من يديه بين قيام ھم الذين النفر) 1( بعدة يقيمھميزل  فلم
 تزعمون ألستم:  المنافقون فقال ، وجوھھم في الكراھة وسلم عليه هللا صلى النبي وعرف ، مجلسه من أقيم من
 القرب وأحبوا مجالسھم أخذوا قوما إن ، ھؤالء على عدل قبلُ  رأيناه ما وهللا ؟ اسالن بين يعدل ھذا صاحبكم أن

) 2( َفَسح رجال هللا رحم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن فبلغنا. عنه أبطأ من وأجلس فأقامھم ، لنبيھم
حَ  ، سراًعا ذلك بعد يقومون فجعلوا". ألخيه  أبي بن رواه. الجمعة يوم اآلية ھذه تونزل ، إلخوانھم القومُ  َفَتَفسَّ
 .حاتم

 هللا صلى هللا رسول أن ، عمر ابن عن ، نافع عن ، أيوب عن ، سفيان حدثنا:  والشافعي ، أحمد اإلمام قال وقد
ُجلُ  يقيم ال: " قال وسلم عليه ُجلَ  الرَّ ُحوا ولكن ، فيه فيجلس مجلسه من الرَّ عوا َتَفسَّ  ".وَتوسَّ
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 )3( به ، نافع حديث من حينالصحي في وأخرجاه

 أن. هللا عبد بن جابر عن ، موسى بن سليمان قال:  قال جريج ابن عن ، المجيد عبد أخبرنا:  الشافعي وقال
 شرط على". افسحوا:  ليقل ولكن ، الجمعة يوم أخاه أحُدكم يقيمن ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 )4( يخرجوه ولم السنن

) 5] (أبي[ بن الرحمن عبد عن أيوب عن ، فُلَْيح حدثنا ، عمرو بن الملك عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 الرجلُ  يقم ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، يعقوب أبي بن يعقوب عن ، َصْعَصعة

  )6" (لكم هللا يفسح افسحوا ولكن ، فيه يجلس ثم مجلسه من الرجلَ 

 الرجلُ  يقوم ال: " ولفظه. به ، فُلَْيح عن ، المؤدب محمد بن ويونس ، يونس بن) 7( ُسَريج عن أيًضا ورواه
 )8( أحمد به تفرد" لكم هللا يفسح افسحوا ولكن ، مجلسه من للرجل

ا ذلك في رخص من فمنھم:  أقوال على جاء إذا للوارد القيام جواز في الفقھاء اختلف وقد  قوموا: " بحديث محتّجً
ا ذلك من منع من ومنھم) 9" (سيدكم إلى أ قياًما الرجال له َيَتمثَّلَ  أن أَحبَّ  من: " بحديث محتّجً  من َمْقَعَده َفْلَيتبوَّ
 قصة عليه دل كما ، واليته محل في وللحاكم ، سفر من القدوم عند يجوز:  فقال فصل من ومنھم) 10" (النار
  ، معاذ بن سعد

__________ 

 ".بعدد: " أ في) 1(

 ".يفسح: " أ ، م في) 2(

 عن ، غندر عن) 2/45( ، عمر ابن عن ، نافع عن ، عمر بن هللا عبيد عن ، نمير ابن عن) : 2/22( فيه ھو وإنما ، ھكذا أحمد مسند في لي الحديث ھذا يقع لم) 3(
 ).2177( برقم سلمم وصحيح) 6269( برقم البخاري صحيح في وھو. عمر ابن عن ، نافع عن ، موسى بن أيوب عن ، شعبة

 ".المنن بدائع) "454( برقم الشافعي مسند) 4(

 ).2/523( المسند من زيادة) 5(

 ).2/523( المسند) 6(

 ".شريح: " أ ، م في) 7(

 ).2/338( المسند) 8(

 .عنه هللا رضي ، الخدري سعيد أبي حديث من) 1768( برقم صحيحه في ومسلم) 3043( برقم صحيحه في البخاري رواه) 9(

 ".حسن إسناد: " الترمذي وقال ، عنه هللا رضي معاوية حديث من) 2755( برقم السنن في والترمذي) 5229( برقم السنن في داود أبو رواه) 10(

". سيدكم إلى قوموا: " للمسلمين قال مقبال فرآه قريظه بني فيحاكًما  وسلم عليه هللا صلى النبي استقدمه لما فإنه
 يكن لم أنه السنن في جاء وقد. العجم شعار من فإنه ديدًنا اتخاذه فأما. أعلم وهللا ، لحكمه فذأن ليكون إال ذاك وما

 كراھته من يعلمون لما ، له يقومون ال جاء إذا وكان ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من إليھم أحب شخص
 )3) (2( لذلك) 1(

 ولكن ، المجلس به انتھى حيث يجلس كان وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول أن:  السنن في المروي الحديث وفي
 ، مراتبھم على منه يجلسون ، عنھم هللا رضي ، الصحابة وكان ، المجلس ذلك صدر يكون يجلس حيث

) 4( يكتب ممن كانا ألنھما ؛ وعلي عثمان غالًبا يديه وبين ، يساره عن وعمر ، يمينه عن يجلسه فالصديق
 عن ، َمْعَمر أبي عن ، عمير بن عمارة عن ، األعمش حديث من مسلم رواه كما ، بذلك يأمرھما وكان ، الوحي
 الذين ثم ، والنَُّھى األحالم أولوا منكم لَِيليني: " يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، مسعود أبي

 أولئك أمر ولھذا ؛ عليه وسالمه هللا صلوات ، يقوله ما عنه ليعقلوا إال ذاك وما) 5" (يلونھم الذين ثم يلونھم،



451 

 

 العلم من البدريون ليأخذ أو ، البدريين حق في أولئك لتقصير إما ، بدر أھل من وردوا الذين ليجلس بالقيام النفر
 .األمام إلى األفاضل بتقديم تعليما أو ، قبلھم أولئك أخذ كما ، بنصيبھم

 أبي عن ، معمر أبي عن) 7( التيمي) 6( عمير بن ُعَمارة عن ، األعمش عن ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 فتختلف تختلفوا وال استووا: " ويقول الصالة في مناكبنا يمسح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال مسعود
 ماليو فأنتم) 8( مسعود أبو قال". يلونھم الذين ثم ، يلونھم الذين ثم ، والنُّھى األحالم أولو منكم ليليني ، قلوبكم
 .اختالًفا أشد

 )9( به ، األعمش عن طرق من ، الترمذي إال ، السنن وأھل مسلم رواه وكذا

 غير في ذلك يكون أن األولى فبطريق ، العلماء ثم) 10( العقالء يليه أن الصالة في لھم أمره ھذا كان وإذا
 .الصالة

 أن عمر بن هللا عبد عن ، مرة بن كثير عن ، الزاھرية أبي عن ، صالح بن معاوية حديث من داود أبو وروى
 بأيدي ولِيُنوا ، الخلل وُسّدوا ، المناكب بين وَحاُذوا ، الصفوف أقيموا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 )11" (هللا قطعه صّفا قطع ومن ، هللا وصله صّفًا َوَصل ومن ، للشيطان فرجات َتَذروا وال ، إخوانكم

__________ 

 ".كراھيته نم: " م في) 1(

 .عنه هللا رضي ، أنس حديث من) 2754( برقم السنن في الترمذي رواه) 2(

 بدار مطبوعة وھى ، المسألة ھذه على الكالم في أطنب" اإلسالم أھل من والمزية الفضل لذوى بالقيام الترخيص: " سماھا رسالة -  هللا رحمه - النووي ولإلمام) 3(
 .بدمشق الفكر

 ".نيكتبا: " م في) 4(

 ).432( برقم مسلم صحيح) 5(

 ".بكير: " أ في) 6(

 ".الليثي: " أ ، م في) 7(

 ".سعيد: " أ في) 8(

 ).976( برقم ماجة ابن وسنن) 2/87( النسائي وسنن) 674( برقم داود أبي وسنن) 432( برقم مسلم وصحيح) 4/122( المسند) 9(

 ".الفضالء: " أ في) 10(

 .)666( برقم داود أبي سنن) 11(

 ، الناس) 1( أفناء من يكون رجال منه انتزع األول الصف إلى انتھى إذا - القراء سيد -  كعب بن أبي كان ولھذا
 عمر بن هللا عبد وأما". والنھى األحالم أولو منكم ليلينى: " الحديث بھذا ويحتج ، المقدم الصف في ھو ويدخل
. أوردناه الذي الحديث روايته من تقدم ما بمقتضى العم ، عنه صاحبه له يقوم الذي المكان في يجلس ال فكان

 الموضع، ھذا غير إلى) 3( يحتاج فبسطه وإال ، اآلية بھذه المتعلق األنموذج من) 2( المقدار ھذا على ولنقتصر
 فرجة فوجد أحدھم فأما ، نفر ثالثة أقبل إذ ، جالس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينا:  الصحيح الحديث وفي
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. ذاھًبا الثالث وأدبر ، الناس وراء فجلس اآلخر وأما ، فيھا فدخل الحلقة في
 الثالث وأما ، منه هللا فاستحيا فاستحيا الثاني وأما ، هللا فآواه هللا إلى فآوى األول أما ، الثالثة بخبر أنبئكم أال"

 )4" (عنه هللا فأعرض فأعرض
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 عن ، شعيب بن عمرو عن ، زيد بن أسامة أخبرنا ، هللا عبد أخبرنا ، زياد بن َعتَّاب حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 إال اثنين بين يفرق أن لرجل يحل ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن هللا عبد عن ، أبيه

 ".بإذنھما

 .الترمذي وحسنه) 5( به ، الليثي زيد بن أسامة حديث من ، والترمذي داود أبو ورواه

 في تفسحوا لكم قيل إذا{ :  تعالى قوله في) 6( قالوا أنھم وغيرھما البصري والحسن ، عباس بن عن ُروي وقد
:  أي}  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا{ :  قوله ومعنى:  قالوا ، الحرب مجالس في:  يعني) 7(}  فافسحوا المجلس
 .للقتال انھضوا

 .فأجيبوا خير إلى دعيتم إذا:  أي}  َفاْنُشُزوا اْنُشُزوا قِيلَ  َوإَِذا{ :  تادةق وقال

 .إليھا فارتفعوا الصالة إلى دعيتم إذا) 8] (حيان بن[ مقاتل وقال

 االنصراف فأرادوا بيته في وسلم عليه هللا صلى النبي عند كانوا إذا كانوا:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال
 له تكون وقد - السالم عليه - عليه ذلك) 9( يشق فربما ، عنده من خروجا آخرھم ھو يكون أن منھم كل أحب

[ }  َفاْرِجُعوا اْرِجُعوا لَُكمُ  قِيلَ  َوإِنْ { :  كقوله ، ينصرفوا أن باالنصراف أمروا إذا أنھم فأمروا ، الحاجة) 10(
 )11] ( 28:  النور

ُ  َيْرَفعِ { :  وقوله ُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  ُنواآمَ  الَِّذينَ  هللاَّ  إذا أنه تعتقدوا ال:  أي}  َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 ومزية رفعة ھو بل ، حقه في نقصا ذلك يكون أن ، فخرج بالخروج أمر إذا أو ، أقبل إذا ألخيه منكم أحد َفَسح

 َرَفع هللا ألمر تواضع من فإن ، واآلخرة الدنيا في بھا يجزيه بل ، له كذل يضيع ال تعالى وهللا ، هللا عند) 12(
ُ  َيْرَفعِ { :  قال ولھذا ؛ ذكره وَنَشر ، قدره هللا ُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 } َخِبيرٌ 

__________ 

 ".أفناد" : أ ، م في) 1(

 ".القدر: " م في) 2(

 ".محتاج: " م في) 3(

 ).2176( برقم صحيحه في ومسلم) 66( برقم صحيحه في البخاري رواه) 4(

 ).2752( برقم الترمذي وسنن) 4845( برقم داود أبي وسنن) 2/213( المسند) 5(

 ".قاال أنھما: " أ ، م في) 6(

 ".المجالس: " أ في) 7(

 .م من زيادة) 8(

 ".شق: " م في) 9(

 ".لھم: " م في) 10(

 .خطأ وھو" ارجعوا قيل وإذا: " م في) 11(

 "ومنزلة: " أ وفي ،" ورتبة: " م في) 12(

 .يستحقه ال وبمن ذلك يستحق بمن خبير:  أي
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 نافع أن ، واثلة بن عامر الطفيل أبي عن ، شھاب ابن حدثنا ، إبراھيم حدثنا ، كامل أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 استخلفت من:  عمر له فقال ، مكة على استعمله عمر وكان ، بعسفان الخطاب بن عمر لقي الحارث عبد بن
 عمر فقال. موالينا من رجل:  فقال ؟ أبزي ابن وما:  قال. أبزي ابن عليھم استخلفت:  قال ؟ الوادي أھل على

 ، بالفرائض عالم ، هللا لكتاب قارئ إنه ، المؤمنين أمير يا:  فقال. ؟ مولى عليھم استخلفت) 1] (الخطاب بن[
 قوًما الكتاب بھذا يرفع هللا إن: " قال قد وسلم عليه هللا صلى نبيكم إن أما:  عنه هللا رضي ، عمر فقال. قاض
 )2" (آخرين به ويضع

 من ذلك في ورد وما وأھله العلم فضل) 4( ذكرت وقد) 3( به ، الزھري عن ، وجه غير من مسلم رواه وھكذا
 .والمنة الحمد و ، البخاري صحيح من" العلم كتاب" شرح في مستقصاة األحاديث

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).1/35( المسند) 2(

) 1/185( مسنده في يعلى أبو أخرجه ، نحوه فذكر ، مكة على الحارث عبد ابن استعمل عمر أن:  مسلم بن الحسن عن ، حميد عن سلمة بن حماد طريق من جاء) 3(
 نحو فذكر - علقمة بن نافع - مكة أمير فاستقبلنا ، عمر مع خرجت:  قال ليلي أبي بن الرحمن عبد أن:  ثابت أبي بن حبيب عن األعمش طريق من وأيضا. انقطاع وفيه

 ).1/186( مسنده في يعلى أبو أخرجه ، المتقدم الحديث

 ".ذكرنا: " م في) 4(

َھا َيا ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُموا الرَّ  هللاََّ  َفإِنَّ  َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ  َوأَْطَھرُ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلِكَ  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
ُموا أَنْ  أَأَْشَفْقُتمْ ) 12( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  ُ  َوَتابَ  َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِذْ  َصَدَقاتٍ  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ اَلةَ  َفأَقِيُموا َعلَْيُكمْ  هللاَّ  َوآَُتوا الصَّ
َكاةَ  َ  َوأَِطيُعوا الزَّ ُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  ) 13( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ

َھا َيا{  ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُموا الرَّ َ  َفإِنَّ  َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ  َوأَْطَھرُ  لَُكمْ  َخْيرٌ  لِكَ ذَ  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ  هللاَّ
ُموا أَنْ  أَأَْشَفْقُتمْ ) 12( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  ُ  َوَتابَ  َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِذْ  َصَدَقاتٍ  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ الةَ  َفأَقِيُموا َعلَْيُكمْ  هللاَّ  َوآُتوا الصَّ
َكاةَ  َ  واَوأَِطيعُ  الزَّ ُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ  }) 13( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ

 بينه فيما يساره:  أي ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يناجي أن أحدھم أراد إذا المؤمنين عباده آمرا تعالى يقول
 لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلِكَ { :  الق ولھذا ؛ المقام لھذا يصلح ألن وتؤھله وتزكيه تطھره صدقة ذلك يدي بين يقدم أن ، وبينه

 )1(}  َوأَْطَھرُ 

َ  َفإِنَّ {  لفقده ذلك عن عجز من إال:  أي}  َتِجُدوا لَمْ  َفإِنْ { :  قال ثم  قدر من إال بھا أمر فما}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ
 .عليھا

ُموا أَنْ  أَأَْشَفْقُتمْ { :  قال ثم  وجوب من عليكم الحكم ھذا استمرار من أخفتم:  يأ}  َصَدَقاتٍ  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ
ُ  َوَتابَ  َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِذْ {  ، الرسول مناجاة قبل الصدقة الةَ  َفأَقِيُموا َعلَْيُكمْ  هللاَّ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ َ  َوأَِطيُعوا الزَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 ُ  } َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ

__________ 

 خطأ وھو" ذلكم" : أ في) 1(

 .عنھم ذلك وجوب فنسخ

 .عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي سوى نسخھا قبل اآلية بھذه يعمل لم إنه:  قيل وقد
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 إال يناجه فلم ، يتصدقوا حتى وسلم عليه هللا صلى النبي مناجاة عن نھوا:  قال مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن قال
 ، خصال عشر عن فسأله وسلم عليه هللا صلى النبي ناجى ثم ، به قتصد صدقة دينارا قدم ، طالب أبي بن علي
 .الرخصة أنزلت ثم

 أحد بھا يعمل لم وجل عز ، هللا كتاب في آية:  عنه هللا رضي ، علي قال ، مجاھد عن ، سليم أبي بن ليث وقال
 هللا رسول) 1( جيتنا إذا فكنت ، دراھم بعشرة فصرفته دينار عندي كان ، بعدي أحد بھا يعمل وال ، قبلي
 ھذه تال ثم ، بعدي أحد بھا يعمل وال ، قبلي أحد بھا يعمل ولم فنسخت ، بدرھم تصدقت وسلم عليه هللا صلى
َھا َيا{ :  اآلية ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُموا الرَّ  .اآلية}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ

 أبي بن سالم عن ، المغيرة بن عثمان عن ، سفيان عن ، مھران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 صلى النبي قال:  قال - عنه هللا رضي -) 2] (طالب أبي بن[ علي عن ، األنماري علقمة بن علي عن الجعد،

 ترى ما: " قال. يطيقون ال:  قال". ؟ دينار نصف: " قال. يطيقون ال:  قال". ؟ دينار ، ترى ما: " وسلم عليه هللا
 ھذه عن هللا َخفَّف فبى:  علي قال:  قال) 3( زھيد إنك: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ، َشِعيرة:  قال" ؟

َھا َيا[ { :  وقوله ، األمة ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا) 4] ( آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُموا الرَّ :  فنزلت}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
ُموا أَنْ  أَأَْشَفْقُتمْ {  )5(}  َصَدَقاتٍ  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ

 عن ، الثوري سفيان عن ، األشجعي هللا عبيد عن ، آدم بن يحيى عن ، َوِكيع بن سفيان عن الترمذي ورواه
: قال طالب أبي بن علي عن ، األنماري علقمة بن علي عن ، الجعد أبي بن سالم عن ، الثقفي المغيرة بن عثمان
َھا َيا{ :  نزلت لما ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُموا الرَّ ) 7( قال) 6] (آخرھا إلى[}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
 ھذا: " قال ثم ، مثله ، بتمامه وذكره. يطيقونه ال) 8( قلت" ؟ دينار ، ترى ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي لي

 ذھب من شعيرة وزن يعني" : شعيرة: " قوله ومعنى:  قال ثم". الوجه ھذا من نعرفه إنما ، غريب حسن حديث
)9( 

 )10( به ، آدم بن يحيى عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، يعلى أبو ورواه

َھا َيا{ :  قوله في عباس ابن عن ، العوفي وقال ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا آَمُنوا نَ الَِّذي أَيُّ ُموا الرَّ }  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
َ  َفإِنَّ {  إلى   ، صدقة النجوى يدي بين يقدمون المسلمون كان}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

__________ 

 ".جئت: " أ في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .لزھيد إنك: " أ ، م في) 3(

 .م من زيادة) 4(

 .نظر حديثه في:  البخاري قال. ضعف فيه علقمة بن وعلي) 28/15( الطبري تفسير) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ".فقال: " م في) 7(

 ".قال: " م في) 8(

 ).3300( برقم الترمذي سنن) 9(

 ).1/322( يعلى أبي مسند) 10(

ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَولَّْوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ   أََعدَّ ) 14( َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  اْلَكِذبِ  َعلَى َوَيْحلِفُونَ  ِمْنُھمْ  َواَل  ِمْنُكمْ  ُھمْ  َما ْيِھمْ َعلَ  هللاَّ
 ُ ُھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ  هللاَّ َخُذوا) 15( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َساءَ  إِنَّ وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  اتَّ  ُمِھينٌ  ابٌ َعذَ  َفلَُھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ
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ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ ) 17( َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  أَْواَلُدُھمْ  َواَل  أَْمَوالُُھمْ  َعْنُھمْ  ُتْغِنيَ  لَنْ ) 16(  هللاَّ
ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ  َجِميًعا ُھمْ  أاََل  َشْيءٍ  َعلَى أَنَّ ْيَطانُ  َعلَْيِھمُ  اْسَتْحَوذَ ) 18( اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  إِنَّ  الشَّ

ِ  ِذْكرَ  َفأَْنَساُھمْ  ْيَطانِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ  هللاَّ ْيَطانِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاََل  الشَّ  ) 19( اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  الشَّ

 .ھذا نسخ الزكاة نزلتفلما 

ُموا{ :  قوله عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  أكثروا المسلمين أن وذلك}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
 فلما. السالم عليه ، نبيه عن يخفف أن هللا فأراد ، عليه شقوا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على المسائل

ُموا أَنْ  أَأَْشَفْقُتمْ { :  ھذا دبع هللا فأنزل ، المسألة عن وكفوا الناس من كثير صبر ذلك قال  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ
ُ  َوَتابَ  َتْفَعلُوا لَمْ  َفإِذْ ) 1( َصَدَقةً  الةَ  َفأَقِيُموا َعلَْيُكمْ  هللاَّ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  .يضيق ولم عليھم هللا فوسع}  الزَّ

ُموا{ :  قوله في البصري والحسن عكرمة وقال  أَأَْشَفْقُتمْ {  بعدھا التي اآلية نسختھا}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
ُموا أَنْ   .آخرھا إلى) 2(}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  ُتَقدِّ

 حتى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الناس سأل:  حيان ابن ومقاتل قتاده عن) 3] (عروبة أبي بن[ سعيد وقال
 وسلم عليه هللا صلى هللا نبي إلى الحاجة له كانت إذا منھم الرجل فكان ، اآلية بھذه هللا فقطعھم ، بالمسألة أحفوه
 لَمْ  َفإِنْ { :  ذلك بعد الرخصة هللا فأنزل ، عليھم ذلك فاشتد ، صدقة يديه بين يقدم حتى يقضيھا أن يستطيع فال

َ  َفإِنَّ  َتِجُدوا  } َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

ُسولَ  َناَجْيُتمُ  إَِذا{ :  قتادة عن ، َمْعَمر وقال ُموا الرَّ  ساعة إال كانت ما:  منسوخة إنھا}  َصَدَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَديْ  َبْينَ  َفَقدِّ
 غيري أحد بھا عمل ما:  علي قال مجاھد عن ، أيوب عن ، معمر أخبرنا:  الرزاق عبد روى وھكذا. نھار من
 .عةسا إال كانت وما:  قال وأحسبه نسخت حتى

ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَولَّْوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ {  ) 14( َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  اْلَكِذبِ  َعلَى َوَيْحلِفُونَ  ِمْنُھمْ  َوال ِمْنُكمْ  ُھمْ  َما َعلَْيِھمْ  هللاَّ
ُ  أََعدَّ  ُھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ  هللاَّ وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  ُذوااتَّخَ ) 15( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َساءَ  إِنَّ  َعَذابٌ  َفلَُھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ

 َيْومَ ) 17( َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  أَْوالُدُھمْ  َوال أَْمَوالُُھمْ  َعْنُھمْ  ُتْغِنيَ  لَنْ ) 16( ُمِھينٌ 
ُ  َيْبَعُثُھمُ  ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ  اَجِميعً  هللاَّ ُھمْ  أاَل َشْيءٍ  َعَلى أَنَّ  اْسَتْحَوذَ ) 18( اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  إِنَّ
ْيَطانُ  َعلَْيِھمُ  ْيَطانِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ  هللاَِّ  ِذْكرَ  َفأَْنَساُھمْ  الشَّ ْيَطانِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل الشَّ  }) 19( َخاِسُرونَ الْ  ُھمُ  الشَّ

 ، المؤمنين مع وال معھم ال األمر نفس في وھم ، الباطن في الكفار مواالتھم في المنافقين على منكرا تعالى يقول
ُ  ُيْضلِلِ  َوَمنْ  َھُؤالءِ  إِلَى َوال َھُؤالءِ  إِلَى ال َذلِكَ  َبْينَ  ُمَذْبَذِبينَ { :  تعالى قال كما :  النساء[}  الَسِبي لَهُ  َتِجدَ  َفلَنْ  هللاَّ

ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَولَّْوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  ھنا ھا وقال] 143  المنافقون كان الذين ، اليھود:  يعني}  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
 ال لحقيقةا في ليسوا ، المنافقون ھؤالء:  أي}  ِمْنُھمْ  َوال ِمْنُكمْ  ُھمْ  َما{ :  قال ثم. الباطن في ويوالونھم يمالئونھم

 .اليھود وھم تولوھم الذين من وال ، المؤمنون أيھا منكم

__________ 

 ".صدقات: " أ في) 2 ، 1) (1(

 ".صدقات: " أ في) 2 ، 1) (2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 كاذبون بأنھم عالمون وھم الكذب على يحلفون المنافقين:  يعني}  َيْعلَُمونَ  َوُھمْ  اْلَكِذبِ  َعلَى َوَيْحلِفُونَ { :  قال ثم
 لقوا إذا كانوا فإنھم) 1( منه با عياًذا ، اللعين حالھم مثل في سيما وال ، الغموس اليمين وھي ، حلفوا فيما
 أنھم يعلمون ذلك في وھم ، مؤمنون أنھم) 2] (له[ با حلفوا الرسول جاءوا وإذا ، آمنا:  قالوا آمنوا الذين

 هللا شھد ولھذا ؛ مطابًقا األمر نفس في كان وإن ، قالوه ما صدق عتقدوني ال ألنھم ؛ به حلفوا فيما يكذبون
 .لذلك وشھادتھم أيمانھم في بكذبھم
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ُ  أََعدَّ { :  قال ثم ُھمْ  َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ  هللاَّ  العذاب الصنيع ھذا على لھم هللا أرصد:  أي}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َساءَ  إِنَّ
 تعالى قال ولھذا ؛ وغشھم المؤمنين ومعاداة ، ونصحھم الكافرين مواالة وھي ، لسيئةا أعمالھم على األليم

َخُذوا{ وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  اتَّ  فظن ، الكاذبة باأليمان واتقوا ، الكفر وأبطنوا اإليمان أظھروا:  أي}  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ
 َعَذابٌ  َفلَُھمْ {  الناس لبعض هللا سبيل عن صد بھذا فحصل ، بھم فاغتر صدقھم أمرھم حقيقة يعرف ال ممن كثير
 .الحانثة الكاذبة األيمان في العظيم هللا باسم الحلف من امتھنوا ما مقابلة في:  أي}  ُمِھينٌ 

ِ  ِمنَ  أَْوالُدُھمْ  َوال أَْمَوالُُھمْ  َعْنُھمْ  ُتْغِنيَ  لَنْ { :  قال ثم  ، جاءھم إذا) 3( بأسا ھمعن ذلك يدفع لن:  أي}  َشْيًئا هللاَّ
 } َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ {

ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ { :  قال ثم  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ {  ، أحًدا منھم يغادر فال آخرھم عن القيامة يوم يحشرھم:  أي}  َجِميًعا هللاَّ
ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ   ، واالستقامة الھدى على كانوا أنھم ، وجل عز) 4( با يحلفون:  أي}  َشْيءٍ  لَىعَ  أَنَّ

 ينفعھم ذلك أن ويعتقدون ، عليه وبعث عليه مات شيء على عاش من ألن ؛ الدنيا في للناس يحلفون كانوا كما
ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ { :  قال ولھذا ؛ الظاھرة األحكام عليھم فيجرون ، الناس عند ينفعھم كان كما هللا عند } َشْيءٍ  َعلَى أَنَّ
 .وجل عز ، لربھم ذلك حلفھم:  أي

ُھمْ  أاَل{ ) 5( حسبانھم عليھم منكًرا قال ثم  .بالكذب عنھم الخبر فأكد}  اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  إِنَّ

 بن عيدس حدثني ، حرب بن سَماك) 6( عن ، زھير حدثنا ، نفيل ابن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 من نفر وعنده ، ُحَجره من حجرة ظل في كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  حدثه عباس ابن أن ؛ ُجَبير

". تكلموه فال أتاكم فإذا ، شيطان بعيني ينظر إنسان سيأتيكم إنه: " قال ، الظل عنھم َيقلصُ  كان قد المسلمين
 - " ؟ وفالن وفالن أنت تشتمني عالم" ؛ فقال ، فكلمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه ، أزرق رجل فجاء
:  وجل عز ، هللا فأنزل قال ، إليه واعتذروا له فحلفوا ، فدعاھم الرجل فانطلق:  قال - بأسمائھم دعاھم نفر

ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ { ُھمْ  أاَل َشْيءٍ  َعلَى أَنَّ  } َكاِذُبونَ الْ  ُھمُ  إِنَّ

__________ 

 ".ذلك من با عياًذا: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".هللا بأس: " م في) 3(

 ".هللا: " م في) 4(

 ".حسابھم: " أ ، م في) 5(

 ".حدثنا: " م في) 6(

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َ  ُيَحادُّ ُ  َكَتبَ ) 20( اأْلََذلِّينَ  فِي أُوَلِئكَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  إِنَّ  َوُرُسلِي أََنا أَلَْغلَِبنَّ  هللاَّ  ) 21( َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاَّ

 عن ، المثني بن محمد عن ، جرير ابن ورواه) 1( به ، سماك عن ، طريقين من أحمد اإلمام رواه وھكذا
. بنحوه ، سماك عن ، الثوري سفيان حديث من أيًضا وأخرجه) 2( نحوه به ، سماك عن ، شعبة عن ُغْنَدر،
 .يخرجوه ولم جيد ادإسن

َنا َوهللاَِّ  َقالُوا أَنْ  إاِل فِْتَنُتُھمْ  َتُكنْ  لَمْ  ُثمَّ { :  يقول حيث المشركين عن تعالى هللا أخبر كما ھؤالء وحال ا َما َربِّ  ُكنَّ
 ]24 ، 23:  نعاماأل[}  َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َما َعْنُھمْ  َوَضلَّ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َكَذُبوا َكْيفَ  اْنُظرْ  ُمْشِرِكينَ 

ْيَطانُ  َعلَْيِھمُ  اْسَتْحَوذَ { :  قال ثم  يذكروا أن أنساھم حتى الشيطان قلوبھم على استحوذ:  أي}  هللاَِّ  ِذْكرَ  َفأَْنَساُھمْ  الشَّ
 :  داود أبو قال ولھذا ؛ عليه استحوذ بمن يصنع وكذلك ، وجل عز ، هللا
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 أبي عن ، الَيْعُمري طلحة أبي بن َمْعدان عن ، ُحَبيش بن لسائبا حدثنا ، زائدة حدثنا ، يونس ابن أحمد حدثنا
 إال الصالة فيھم تقام ال ، َبْدو وال قرية في ثالثة من ما: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  الدرداء

 يعني:  لسائبا قال:  زائدة قال". القاصية الذئب يأكل فإنما ، بالجماعة فعليك ، الشيطان عليھم استحوذ قد
 ).3( الجماعة في الصالة

ْيَطانِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ { :  تعالى قال ثم :  تعالى قال ثم. هللا ذكر فأنساھم الشيطان عليھم استحوذ الذين:  يعني}  الشَّ
ْيَطانِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل{  } اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  الشَّ

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {  َ  ُيَحادُّ ُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ ُ  َكَتبَ ) 20( األَذلِّينَ  فِي ولَِئكَ أ َ  إِنَّ  َوُرُسلِي أََنا ألْغلَِبنَّ  هللاَّ  }) 21( َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاَّ

__________ 

 ).1/240( المسند) 1(

 ).28/17( الطبري تفسير) 2(

 ).547( برقم داود أبي سنن) 3(

َِّ  ُيْؤِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  اَل  ونَ  رِ اآْلَخِ  َواْلَيْومِ  ِبا َ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّ  أَوْ  إِْخَواَنُھمْ  أَوْ  أَْبَناَءُھمْ  أَوْ  آََباَءُھمْ  َكاُنوا َوَلوْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
َدُھمْ  اإْلِيَمانَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَتبَ  أُولَِئكَ  َعِشيَرَتُھمْ   فِيَھا َخالِِدينَ  ْنَھارُ اأْلَ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلُُھمْ  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوأَيَّ

ُ  َرِضيَ   ) 22( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاََل  هللاَِّ  ِحْزبُ  أُوَلِئكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ

َِّ  ُيْؤِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  ال{  ونَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا َ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّ  أَوْ  إِْخَواَنُھمْ  أَوْ  أَْبَناَءُھمْ  أَوْ  آَباَءُھمْ  َكاُنوا َوَلوْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
َدُھمْ  اإليَمانَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَتبَ  أُولَِئكَ  َعِشيَرَتُھمْ   فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلُُھمْ  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوأَيَّ

ُ  َرِضيَ   }) 22( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل هللاَِّ  ِحْزبُ  أُوَلِئكَ  َعْنهُ  واَوَرضُ  َعْنُھمْ  هللاَّ

 ، َحدٍّ  في والشرع َحدٍّ  في ھم الذين:  يعني ، ورسوله ) 1( المحادين المعاندين الكفار عن مخبًرا تعالى يقول
 األشقياء في:  أي}  األَذلِّينَ  فِي أُولَِئكَ  { ، ناحية في والھدى ناحية في ھم ، له مشاقون للحق مجانبون:  أي

 .واآلخرة الدنيا في األذلين ، الصواب عن المطرودين المبعدين

ُ  َكَتبَ {   ، يبدل وال ، ُيمانع وال ُيخالَف ال الذي وَقَدره األول كتابه في وكتب حكم قد:  أي}  َوُرُسلِي أََنا ألْغلَِبنَّ  هللاَّ
 ، للمتقين العاقبة وأن ، واآلخرة الدنيا في المؤمنين وعباده لهورس ولكتابه له النصرة بأن

__________ 

 ".المحاربين: " أ في) 1(

ا{ :  تعالى قال كما ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسلََنا لََنْنُصرُ  إِنَّ الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ  األْشَھادُ  َيقُومُ  َوَيْومَ  الدُّ  الظَّ
ارِ  ُسوءُ  َولَُھمْ  اللَّْعَنةُ  َولَُھمُ  ُتُھمْ َمْعِذرَ  ُ  َكَتبَ {  ھنا ھا وقال] 52 ، 51:  غافر[}  الدَّ َ  إِنَّ  َوُرُسلِي أََنا ألْغلَِبنَّ  هللاَّ  هللاَّ
 والنصرة العاقبة أن ، مبرم وأمر محكم قدر وھذا. ألعدائه الغالب أنه العزيز القوي كتب:  أي}  َعِزيزٌ  َقِويٌّ 

 .واآلخرة الدنيا في للمؤمنين

ِ  ُيْؤِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  ال{ :  تعالى قال ثم َّ ونَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا َ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّ  أَْبَناَءُھمْ  أَوْ  آَباَءُھمْ  َكاُنوا َولَوْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 َيتَِّخذِ  ال{ :  تعالى قال كما ، األقربين من نواكا ولو المحادين يوادون ال:  أي}  َعِشيَرَتُھمْ  أَوْ  إِْخَواَنُھمْ  أَوْ 

قُوا أَنْ  إاِل َشْيءٍ  فِي هللاَِّ  ِمنَ  َفلَْيسَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمُنونَ   ُتَقاةً  ِمْنُھمْ  َتتَّ
ُرُكمُ  ُ  َوُيَحذِّ  َوأَْزَواُجُكمْ  َوإِْخَواُنُكمْ  َوأَْبَناُؤُكمْ  آَباُؤُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ { :  تعالى وقال ، اآلية] 28:  عمران آل[}  َنْفَسهُ  هللاَّ

 فِي َھادٍ َوجِ  َوَرُسولِهِ  هللاَِّ  ِمنَ  إِلَْيُكمْ  أََحبَّ  َتْرَضْوَنَھا َوَمَساِكنُ  َكَساَدَھا َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرةٌ  اْقَتَرْفُتُموَھا َوأَْمَوالٌ  َوَعِشيَرُتُكمْ 
ُ  َيأْتِيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبيلِهِ  ُ  ِبأَْمِرهِ  هللاَّ  ]24:  التوبة[}  اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ
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َِّ  ُيْؤِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  ال{  اآلية ھذه أنزلت:  وغيره العزيز عبد بن سعيد قال وقد  يف آخرھا إلى}  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا
 ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر قال ولھذا ؛ بدر يوم أباه قتل حين ، الجراح بن هللا عبد بن عامر عبيدة أبي
 ".الستخلفته حّيًا عبيدة أبو كان ولو: " عنھم هللا رضي ، الستة أولئك في بعده شورى األمر جعل حين

 َھمَّ  ، الصديق) 1( في}  أَْبَناَءُھمْ  أَوْ {  بدر يوم أباه قتل عبيده أبي في نزلت}  آَباَءُھمْ  َكاُنوا َولَوْ { :  قوله في وقيل
 أَوْ {  يومئذ عمير بن عبيد أخاه قتل ، عمير بن مصعب في}  إِْخَواَنُھمْ  أَوْ {  ، الرحمن عبد ابنه بقتل يومئذ

 وشيبة عتبة قتلوا ، الحارث بن وعبيدة وعلي حمزة وفي ، أيًضا يومئذ له قريبا قتل ، عمر في}  َعِشيَرَتُھمْ 
 .أعلم وهللا ، يومئذ عتبة بن والوليد

 الصديق فأشار ، بدر أسارى في المسلمين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استشار حين القبيل ھذا ومن:  قلت
 ال:  عمر وقال. يھديھم أن هللا ولعل ، والعشيرة العم بنو وھم ، للمسلمين قوة منھم يؤخذ ما فيكون ، يفادوا بأن
 وتمكن ، عقيل من علًيا وتمكن ، فأقتله - لعمر قريب - فالن من تمكني) 2( ھل ، هللا رسول يا رأى ما أرى
 .بكاملھا القصة... للمشركين ھوادة قلوبنا في) 3( ليست أنه هللا ليعلم ، فالن من فالًنا

َدُھمْ  اإليَمانَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َكَتبَ  أُولَِئكَ { :  وقوله  ورسوله هللا حاد من يواد ال بأنه اتصف من:  أي}  ِمْنهُ  وحٍ ِبرُ  َوأَيَّ
 اإليمان وزين قلبه في وقررھا السعادة له كتب:  أي ، اإليمان قلبه في هللا كتب ممن فھذا ، أخاه أو أباه كان ولو
 .بصيرته في

__________ 

 ".وفي: " م في) 1(

 ".بل: " م في) 2(

 ".ليس: " م في) 3(

 .اإليمان قلوبھم في جعل}  اإليَمانَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َتبَ كَ { :  السدي وقال

َدُھمْ { :  عباس ابن وقال  .قواھم:  أي}  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوأَيَّ

ُ  َرِضيَ  فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلُُھمْ { :  وقوله  متقد ھذا كل}  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ
 .مرة غير تفسيره

ُ  َرِضيَ { :  قوله وفي  هللا في والعشائر القرائب على سخطوا لما أنه وھو ، بديع سر}  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ
 .العميم والفضل ، العظيم والفوز ، المقيم النعيم من أعطاھم بما عنه وأرضاھم ، عنھم بالرضا هللا عوضھم

ِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ { :  وقوله ِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل هللاَّ  وأھل) 1( هللا عباد:  أي ، هللا حزبُ  ھؤالء:  أي}  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  هللاَّ
 .كرامته

 مقابلة في ، واآلخرة الدنيا في) 2( ونصرھم وسعادتھم بفالحھم تنويه}  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل{ :  وقوله
ْيَطانِ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل{ :  قال ثم. الشيطان زبح بأنھم أولئك عن أخبر ما  } اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  الشَّ

 يقال - سماه قد رجل عن ، َعْنَبسة بن الفضل حدثنا ، الواسطي حميد بن ھارون حدثنا:  حاتم أبي بن قال وقد
 إلى األعرج حازم أبو كتب:  قال عباد بن الَذيَّال عن - كتابي من انقطع ، سليمان بن الحميد عبد ھو) 3(

 الخفية ، ذكرھم الخامل وأنھم ، ألوليائه أوليائه أيدي على هللا يجريه جاه ، جاھان الجاه أن أعلم:  الزھري
 األتقياء األخفياء يحب هللا إن. "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسان على صفتھم جاءت ولقد ، شخوصھم
 فتنة كل من يخرجون ، الھدى مصابيح قلوبھم ، ُيْدَعوا لم حضروا وإذا ، ُيفَتَقدوا لم غابوا إذا الذين ، األبرياء
ِ  ِحْزبُ  أُولَِئكَ { :  هللا قال الذين تعالى هللا أولياء فھؤالء) 4" (مظلمة سوداء  } اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  هللاَِّ  ِحْزبَ  إِنَّ  أاَل هللاَّ
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:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الحسن عن ، يونس عن ، ثور بن محمد حدثنا:  َحّماد بن ُنَعيم وقال
 ُيْؤِمُنونَ  َقْوًما َتِجدُ  ال{ :  إلي أوحيته فيما وجدت فإني ، نعمة وال يًدا عندي لفاسق وال لفاجر تجعل ال ، اللھم"

 َِّ ونَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا َ  َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّ  أبو ورواه. السلطان يخالط فيمن نزلت نھاأ يرون:  سفيان قال}  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 .العسكري أحمد

__________ 

 ".عباده: :  م في) 1(

 ".ونصرتھم: " م في) 2(

 ".فقال: " م في) 3(

 ابن وفيه ، امرفوعً  عمر عن ، أبيه عن ، أسلم بن زيد عن ، الرحمن عبد بن عيسى عن ، لھيعة ابن طريق من) 3989( برقم السنن في ماجة ابن أخرجه الحديث) 4(
 ".يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ھذا: " وقال) 4/328( المستدرك في الحاكم رواه ، به الرحمن عبد بن عيسى عن ، عباس بن عياش تابعه ، توبع وقد لھيعة
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َِّ  َسبَّحَ  َماَواتِ  فِي َما ِ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  أَْخَرجَ  يالَّذِ  ُھوَ ) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ
لِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  ُھمْ  َوَظنُّوا َيْخُرُجوا أَنْ  َظَنْنُتمْ  َما اْلَحْشرِ  أِلَوَّ ِ  ِمنَ  ُحُصوُنُھمْ  َماِنَعُتُھمْ  أَنَّ ُ  َفأََتاُھمُ  هللاَّ  لَمْ  َحْيثُ  ِمنْ  هللاَّ

ْعبَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوَقَذفَ  َيْحَتِسُبوا  َولَْواَل ) 2( اأْلَْبَصارِ  أُولِي َيا َفاْعَتِبُروا اْلُمْؤِمِنينَ  َوأَْيِدي ِبأَْيِديِھمْ  ُبُيوَتُھمْ  ُيْخِرُبونَ  الرُّ
ُ  َكَتبَ  أَنْ  َبُھمْ  اْلَجاَلءَ  َعلَْيِھمُ  هللاَّ ْنَيا فِي لََعذَّ  ) 3( النَّارِ  َعَذابُ  اآْلَِخَرةِ  فِي َولَُھمْ  الدُّ

 حشرال سورة تفسير

 .مدنية وھي). 1] (النضير بني سورة:  يقول عباس ابن وكان[

 ؟ الحشر سورة:  عباس البن قلت:  قال جبير بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، ُھَشيم حدثنا:  منصور بن سعيد قال
 من البخاري ورواه). 2( به ، ُھَشْيم عن ، آخر وجه من ومسلم البخاري ورواه. النضير بني في أنزلت:  قال

 سورة:  قُل:  قال ؟ الحشر سورة:  عباس البن قلت:  قال جبير بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، َعوانة أبي حديث
 )3( النَّضير

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َِّ  َسبَّحَ {  َماَواتِ  فِي َما ِ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  أَْخَرجَ  الَِّذي ُھوَ ) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
لِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  ُھمْ  َوَظنُّوا َيْخُرُجوا أَنْ  َظَنْنُتمْ  َما اْلَحْشرِ  ألوَّ ِ  ِمنَ  ُحُصوُنُھمْ  َماِنَعُتُھمْ  أَنَّ ُ  َفأََتاُھمُ  هللاَّ  لَمْ  َحْيثُ  ِمنْ  هللاَّ

ْعبَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوَقَذفَ  َيْحَتِسُبوا  َولَْوال) 2( األْبَصارِ  أُولِي َيا َفاْعَتِبُروا اْلُمْؤِمِنينَ  َوأَْيِدي ِبأَْيِديِھمْ  ُبُيوَتُھمْ  ُيْخِرُبونَ  الرُّ
ُ  َكَتبَ  أَنْ  َبُھمْ  اْلَجالءَ  َعلَْيِھمُ  هللاَّ ْنَيا فِي لََعذَّ  }) 3( النَّارِ  َعَذابُ  اآلِخَرةِ  فِي َولَُھمْ  الدُّ

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ).331( برقم مسلم وصحيح) 4882( برقم اريالبخ صحيح) 2(

 ).4883( برقم البخاري صحيح) 3(

ُھمْ  َذلِكَ  َ  َشاقُّوا ِبأَنَّ َ  ُيَشاقِّ  َوَمنْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  َفإِنَّ  هللاَّ  َعلَى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما) 4( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ
 ) 5( اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  ِبإِْذنِ فَ  أُُصولَِھا

ُھمْ  َذلِكَ {  َ  َشاقُّوا ِبأَنَّ َ  ُيَشاقِّ  َوَمنْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  َفإِنَّ  هللاَّ  َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما) 4( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ
 }) 5( اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  أُُصولَِھا َعلَى

 ويوحده له ويصلي ، ويقدسه ويمجده له يسبح شيء من األرض في وما السموات في ما جميع أن تعالى يخبر
َماَواتُ  لَهُ  ُتَسبِّحُ { :  كقوله) 1( ْبعُ  السَّ  َتْفَقُھونَ  ال ِكنْ َولَ ] ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاِل َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ  فِيِھنَّ  َوَمنْ  َواألْرضُ  السَّ

 .وشرعه قدره في}  اْلَحِكيمُ {  الجناب منيع:  أي}  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { :  وقوله]. 44:  اإلسراء) [2(} ]  َتْسِبيَحُھمْ 

 ، دومجاھ ، عباس ابن قاله. النضير بني يھود:  يعني}  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  أَْخَرجَ  الَِّذي ُھوَ { :  وقوله
 ، وذمة عھًدا وأعطاھم ھادنھم المدينة قدم لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  واحد وغير ، والزھري

__________ 

 ".وحده: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ، له) 1( َمَردَّ  ال الذي بأسه بھم هللا فأحل ، وبينه بينھم كان الذي العھد فنقضوا ، يقاتلوه وال يقاتلھم أال على
 التي الحصينة حصونھم من وأخرجھم ، وسلم عليه هللا صلى النبي فأجالھم ، ُيَصدّ  ال الذي قضاءه عليھم وأنزل

 يكن لم ما وجاءھم ، شيًئا هللا من عنھم أغنى فما ، هللا بأس من مانعتھم أنھا ھم وظنوا ، المسلمون فيھا طمع ما
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 وھي ، الشام أعالي من أذرعات إلى ذھبوا طائفة منھم فكان ، المدينة من وأجالھم هللا رسول وسّيرھم ، ببالھم
 ، إبلھم حملت ما لھم أن على منھا أنزلھم قد وكان. خيبر إلى ذھبوا طائفة ومنھم ، والمنشر المحشر أرض
 أَْيِديِھمْ بِ  ُبُيوَتُھمْ  ُيْخِرُبونَ { :  قال ولھذا ؛ معھم تحمل أن يمكن التي المنقوالت من بيوتھم في ما يخربون فكانوا
 وكذب ، رسوله وخالف هللا أمر خالف من عاقبة في تفكروا:  أي}  األْبَصارِ  أُولِي َيا َفاْعَتِبُروا اْلُمْؤِمِنينَ  َوأَْيِدي
 .األليم العذاب من اآلخرة في له يدخره ما مع ، الدنيا في له المخزي بأسه من به يحل كيف ، كتابه

 عبد عن ، الزھري عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا ، وسفيان وددا بن محمد حدثنا:  داود أبو قال
 ابن إلى كتبوا قريش كفار أن ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن ، مالك بن كعب بن الرحمن

 يومئذ وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، والخزرج األوس من األوثان) 2] (معه[ يعبد معه كان ومن ، أبي
 ، بأجمعنا إليكم لنسيرن أو ، لتخرجنه أو ، لنقاتلنه با نقسم وإنا ، صاحبنا آويتم إنكم:  بدر وقعة قبل بالمدينة
 اجتمعوا ، األوثان عبدة من معه كان ومن أبي بن هللا عبد ذلك بلغ فلما ، نساءكم ونستبيح ُمَقاتلتكم نقتل حتى
 قريش وعيد بلغ لقد: " فقال ، لقيھم وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك بلغ فلما ، وسلم عليه هللا صلى النبي لقتال
 ،" ؟ وإخوانكم أبناءكم تقاتلوا أن تريدون ، أنفسكم به تكيدوا أن تريد مما بأكثر تكيدكم كانت ما ، المبالغ منكم
 بدر وقعة بعد ريشق كفار فكتبت ، قريش كفار ذلك فبلغ ، تفرقوا وسلم عليه هللا صلى النبي من ذلك سمعوا فلما
 وبين بيننا يحول وال ، وكذا كذا لنفعلن أو صاحبنا مع لتقاتلن وإنكم ، والحصون الحلقة أھل إنكم:  اليھود إلى
 ، بالغدر النضير بنو اجتمعت وسلم عليه هللا صلى النبي كتابھم بلغ فلما -  الخالخيل وھي - شيء نسائكم خدم

 ، حبًرا ثالثون منا ليخرج أصحابك من رجال ثالثين في إلينا اخرج:  موسل عليه هللا صلى النبي إلى فأرسلوا
 هللا رسول عليھم غدا الغد كان فلما ، بك آمنا بك وآمنوا صدقوك فإن ، منك فيسمعوا المنصف بمكان نلتقي حتى
". عليه عاھدونيت بعھد إال عندي تأمنوا ال وهللا إنكم: " لھم قال ، فحصرھم) 3] (بالكتائب[ وسلم عليه هللا صلى
 ودعاھم ، النضير بني وترك ، بالكتائب قريظة بني على الَغد غدا ثم ، ذلك يومھم فقاتلھم ، عھًدا يعطوه أن فأبوا
. الجالء على نزلوا حتى ، فقاتلھم بالكتائب النضير بني إلى وغدا. عنھم فانصرف ، فعاھدوه ، يعاھدوه أن إلى

 النضير بني نخل وكان ، وخشبھا بيوتھم وأبواب أمتعتھم من اإلبل أقلت ما واحتملوا ، النضير بنو فجلت
ُ  أََفاءَ  َوَما{ :  فقال ، بھا وخصه أياھا هللا أعطاه ، خاصة وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول  ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ

 للمھاجرين، أكثرھا وسلم عليه هللا صلى النبي فأعطى ، قتال بغير:  يقول}  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما
  ، غيرھما األنصار من يقسم ولم ، حاجة ذوي وكانا األنصار من لرجلين منھا وقسم ، بينھم قسمھا

__________ 

 ".يرد ال: " م في) 1(

 .داود أبي سنن من زيادة) 2(

 .داود أبي سنن من زيادة) 3(

 ).1( فاطمة بني أيدي في التي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدقة منھاوبقي 

 .المستعان وبا ، االختصار وجه على النضير بني غزوة ملخص ولنذكر

 هللا رسول أصحاب من ، معونة بئر أصحابُ  قُِتل لما أنه:  والَسير المغازي أصحاب ذكره فيما ذلك سبب وكان
 الطريق أثناء في كان فلما ، الضمري أمية بن روعم منھم وأفلت ، سبعين وكانوا ، وسلم عليه هللا صلى) 2(

 لم وأمان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من عھد معھما وكان ، عامر بني من رجلين قتل المدينة إلى راجًعا
 لقد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخبر رجع فلما ، عمرو به يعلم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فخرج ، وعھد حلف عامر وبني النضير بني بين وكان" ألدينَّھما ، ينرجل قتلت
 منھا أميال على المدينة ظاھر النضير بني منازل وكان ، الرجلين ذينك دية في يستعينھم النضير بني إلى

 .شرقيھا
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 ذينك دية في يستعينھم ، النضير بني إلى هللا رسول خرج ثم:  السيرة كتابه في يسار بن إسحاق بن محمد قال
 عليه هللا صلى هللا رسول كان الذي للجوار ؛ الضمري أمية بن عمرو) 3( قتل اللذين ، عامر بني من القتيلين
 رسول أتاھم فلما. وحلف َعقد عامر وبني النضير بني بين وكان ، ُرومان بن يزيد حدثني فيما ، لھما عقد وسلم
 مما ، أحببت ما على نعينك ، القاسم أبا يا ، نعم:  قالوا القتيلين ذينك دية في يستعينھم وسلم يهعل هللا صلى هللا

 هللا ورسول -  ھذه حاله مثل على الرجل تجدوا) 4( لن إنكم:  فقالوا ببعض بعضھم خال ثم. عليه بنا استعنت
 ، صخرة عليه فيلقي ، البيت ھذا ىعل يعلو رجل) 5( َفَمن - بيوتھم من جدار جنب إلى وسلم عليه هللا صلى

 كما صخرة عليه ليلقي فصَعدَ  ، لذلك أنا:  فقال ، أحُدھم كعب بن جحاش بن عمرو لذلك فانتدب ؟ منه فيريحنا
 فأتى. عنھم هللا رضي ، وعلي وعمر بكر أبو فيھم ، أصحابه من نفر في وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، قال

 استلبث فلما ، المدينة إلى راجًعا وخرج فقام ، القوم أراد بما السماء من الخبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 رأيته:  فقال ، عنه فسألوه ، المدينة من مقبال رجال فلقوا طلبه في قاموا أصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي
 يھود كانت بما الخبر فأخبرھم ، إليه انتھوا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فأقبل. المدينة داخال
 بھم نزل حتى سار ثم. إليھم والمسير لحربھم بالتھيؤ وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  وأمر ، به الغدر من أرادت

 يا أن:  فنادوه. فيھا والتَّحريق النخل بقطع وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  فأمر ، الحصون في منه فتحصنوا
 ؟ وتحريقھا النخل قطع بال فما ، صنعه من على وتعيبه الفساد عن تنھى كنت قد ، محمد

 أبي بن ومالك ، ووديعة ، سلول) 6] (بن[ أبي ابن هللا عبد منھم ، الخزرج بن عوف بني من رھط كان وقد
 معكم، لناقات قوتلتم إن ، نسلمكم لن فإنا وَتَمنَّعوا اثبتوا أن:  النضير بني إلى بعثوا قد ، وداعس وُسَويد) 7( قوقل
 رسول فسألوا ، الرعب قلوبھم في هللا وقذف ، يفعلوا فلم ، نصرھم من ذلك فتربصوا معكم َخَرجنا أخرجتم وإن
 ، الحلقة إال أموالھم من اإلبل حملت ما لھم أن على ، دمائھم عن ويكف يجليھم أن وسلم عليه هللا صلى هللا

 ظھر على فيضعه ، بابه نجاف عن بيته يھدم منھم الرجل فكان ، اإلبل به استقلت ما أموالھم من فاحتملوا ففعل،
 عليه هللا صلى هللا رسول إلى األموال َوَخلّوا ، الشام إلى سار من ومنھم ، خيبر إلى فخرجوا. به فينطلق بعيره
 ھلس أن إال. األنصار دون األولين المھاجرين على فقسمھا ، شاء حيث يضعھا خاصة هللا لرسول فكانت ، وسلم
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأعطاھما ، َفْقًرا ذكرا َخرَشة بن سماك ُدجانة وأبا ُحَنيف بن

__________ 

 ).3004( برقم داود أبي سنن) 1(

 ".النبي أصحاب: " م في) 2(

 ".قتلھما: " م في) 3(

 ".لم: " م في) 4(

 ".فمر: " أ في) 5(

 .أ ، م من زيادة) 6(

 ".نوفل: " أ في) 7(

 بن سعد وأبو ، جحاش بن عمرو بن كعب بن) 1( ُعَمير بن يامين:  رجالن إال النضير بني من يسلم ولم:  قال
 .فأحرزاھا أموالھما على أسلما وھب

 لقيتُ  ما تر ألم: " ليامين قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  يامين آل بعض حدثني قد:  إسحاق ابن:  قال
 ، جحاش بن عمرو يقتل أن علي ُجِعل لرجل) 2( ُعَمير بن يامين فجعل". شأني من هب ھم وما ، عمك ابن من
 .يزعمون فيما فقتله

 ).3( بأسرھا الحشر سورة النضير بني في ونزل:  إسحاق ابن قال

 ).4( تقدم ما بنحو ، إسحاق ابن عن ، ُبَكْير بن يونس روي وھكذا
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لِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ {  النضير بني:  يعني}  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َفُرواكَ  الَِّذينَ  أَْخَرجَ  الَِّذي ُھوَ { :  فقوله  .} اْلَحْشرِ  ألوَّ

 ابن عن ، عكرمة عن ، سعد أبي عن ، سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 الَِّذينَ  أَْخَرجَ  الَِّذي ُھوَ { :  اآلية هھذ) 5( َفْلَيْتل الشام يعني -  ھاھنا المحشر أرض أن في شك من:  قال عباس
لِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا :  قالوا". اخرجوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھم قال}  اْلَحْشرِ  ألوَّ
 ".المحشر أرض إلى: " قال ؟ أين إلى

 عليه هللا صلى هللا رسول أجلى لما:  قال الحسن نع ، عوف عن ، أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو وحدثنا
 ".األثر على وأنا ، الحشر أول ھذا: " قال ، النضير بني وسلم

 ).6( به ، الحسن عن ، عوف عن ، عدي أبي ابن عن ، ُبْنَدار عن ، جرير ابن ورواه

 حصونھم شدة مع ، أيام ستة وكانت ، وقَصرھا لھم حصاركم مدة في:  أي}  َيْخُرُجوا أَنْ  َظَنْنُتمْ  َما{ :  وقوله
ُھمْ  َوَظنُّوا{ :  قال ولھذا ؛ ومنعتھا ُ  َفأََتاُھمُ  هللاَِّ  ِمنَ  ُحُصوُنُھمْ  َماِنَعُتُھمْ  أَنَّ  من جاءھم:  أي}  َيْحَتِسُبوا لَمْ  َحْيثُ  ِمنْ  هللاَّ

ُ  َفأََتى َقْبلِِھمْ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  َمَكرَ  َقدْ { :  األخرى اآلية في قال كما ، بال في لھم يكن لم ما هللا أمر  اْلَقَواِعدِ  ِمنَ  ُبْنَياَنُھمْ  هللاَّ
ْقفُ  َعلَْيِھمُ  َفَخرَّ   ].26:  النحل[}  َيْشُعُرونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َوأََتاُھمُ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  السَّ

ْعبَ  قُلُوِبِھمُ  فِي َوَقَذفَ { :  وقوله  حاصرھم وقد ذلك لھم يحصل ال وكيف ، عوالَجزَ  والَھَلع الخوف:  أي}  الرُّ
 .عليه وسالمه هللا صلوات ، شھر مسيرةَ  بالرعب ُنصر الذي

__________ 

 ".عمرو ابن: " م في) 1(

 ".عمرو بن: " م في) 2(

 ).28/21( الطبري وتفسير) 192 - 2/190( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 3(

 ".تقدم مما: " م في) 4(

 ".فليقرأ" : أ ، م في) 5(

 .مرسل وھو به الحسن عن ، عوف عن ، خليفة ابن ھوذة عن) 2/42( الطبقات في سعد ابن ورواه) 28/20( الطبري تفسير) 6(

 ما) 1( نقض وھو ، لذلك إسحاق ابن تفسير تقدم قد}  اْلُمْؤِمِنينَ  َوأَْيِدي ِبأَْيِديِھمْ  ُبُيوَتُھمْ  ُيْخِرُبونَ { :  وقوله
 بن زيد بن الرحمن وعبد ، الزبير بن عروة قال وكذا ، اإلبل على وَتحملھا ، وأبوابھم ھمسقوف من استحسنوه

 .واحد وغير ، أسلم

 حيطانھا ھدم ، دار أو َدْرب على ظھر فإذا ، يقاتلھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  حيان ابن مقاتل وقال
 حصنوھا ثم أدبارھا من نقبوا ، دار أو درب على غلبوا أو امكانً  علوا إذا اليھود) 2( وكان. للقتال المكان ليتسع

 .} األْبَصارِ  أُولِي َيا َفاْعَتِبُروا{ :  تعالى هللا يقول ، ودربوھا

ُ  َكَتبَ  أَنْ  َولَْوال{ :  وقوله َبُھمْ  اْلَجالءَ  َعلَْيِھمُ  هللاَّ ْنَيا فِي لََعذَّ  وھو ، الجالء ھذا عليھم هللا كتب أن لوال:  أي}  الدُّ
 عن ، الزھري قاله ، ذلك ونحو ، والسبي القتل من آخر عذاب هللا عند لھم لكان ، وأموالھم ديارھم من النفي
دِّي ، ُعْرَوة  من اآلخرة في لھم أعد ما مع الدنيا الدار في سيعذبھم أنه عليھم كتب قد هللا ألن ؛ زيد وابن والسُّ
 .جھنم نار في العذاب

 ابن عن ، عقيل عن ، الليث حدثني -  الليث كاتب - صالح بن هللا عبد حدثنا ، أبي ناحدث:  حاتم أبي ابن قال
 ستة رأس على ، اليھود من طائفة وھم ، النضير بني وقعة كانت ثم:  قال الزبير بن عروة أخبرني:  قال شھاب
 من نزلوا حتى وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول فحاصرھم ، المدينة من بناحية منزلھم وكان. بدر وقعة من أشھر
 هللا صلى هللا رسول فأجالھم ، السالح وھي ، الحلقة إال واألمتعة األموال من اإلبل أَقلَّت ما لھم وأن ، الجالء
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 قبل الجالء يصبھم لم سبط من وكانوا ، التوراة من آي في عليھم ُكتب أنه والجالء:  قال. الشام قبل وسلم عليه
َِّ  َسبَّحَ { :  فيھم هللا وأنزل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه سلط ما َماَواتِ  فِي َما ِ }  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 .} اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ {  قوله إلى

 .الفناء:  عنه رواية وفي. القتل:  الجالء:  عكرمة وقال

 .البلد إلى البلد من الناس خروج:  الجالء:  قتادة وقال

 .الجالء فھذا ، وسقاء بعيًرا ثالثة كل وأعطى ، الشام إلى أجالھم : الضحاك وقال

 بن محمد حدثنا ، القاضي كامل بن أحمد أخبرنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ قال وقد
 صلى) 4( النبي كان:  قال عباس ابن عن ، جدي عن أبي حدثني ، عمي عن ، أبي حدثني ، العوفي) 3( سعيد
 لھم يحقن أن على فصالحھم ، منھم أراد ما فأعطوه ، َمْبلَغ كل منھم بلغ حتى حاصرھم قد وسلم عليه هللا

 ثالثة لكل وجعل ، الشام أذرعات إلى يسيرھم وأن ، وأوطانھم ديارھم ومن أرضھم من يخرجھم وأن دمائھم،
 )6( خرىأ أرض إلى) 5( أرضھم من إخراجھم والجالء ، وسقاء بعيًرا منھم

__________ 

 ".بعض: " أ في) 1(

 ".وكانت: " م في) 2(

 ".سعد: " أ في) 3(

 ".هللا رسول كان: " م في) 4(

 ".أرض: " م في) 5(

 .بالضعفاء مسلسل وإسناده) 3/359( للبيھقي النبوة دالئل) 6(

 عن ، مسلمة بن محمد بن محمود بن جعفر بن إبراھيم عن ، الزھري محمد بن يعقوب حديث من أيًضا وروي
 أن وأمره ، النضير بني إلى بعثه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ مسلمة بن محمد عن ، جده عن ، أبيه

 ).2) (1( ليال ثالث الجالء في يؤجلھم

 .منه لھم بد ال الزم حتم:  أي}  النَّارِ  َعَذابُ  اآلِخَرةِ  فِي َولَُھمْ { :  وقوله

ُھمْ  َذلِكَ { :  وقوله َ  َشاقُّوا ِبأَنَّ  ألنھم ؛ المؤمنين وعباده رسوله عليھم وَسلَّط ذلك بھم هللا َفعلَ  إنما:  أي}  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 ، وسلم عليه هللا صلى بمحمد البشارة) 3( في المتقدمين رسله على هللا أنزل بما وكذبوا ، ورسوله هللا خالفوا
َ  ُيَشاقِّ  َوَمنْ { :  قال ثم ، أبناءھم يعرفون كما ذلك يعرفون وھم َ  َفإِنَّ  هللاَّ  .} اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 من نوع:  اللين}  اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  أُُصولَِھا َعلَى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما{ :  تعالى وقوله
 .جيد وھو ، التمر

 .التمر من والَبْرِنيّ  العجوة خالف ام وھو:  عبيدة أبو:  قال

 .العجوة سوى التمر ألوان:  اللينة:  المفسرين من) 4( كثيرون وقال

 عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك ؛ أيًضا الُبَويرة وھو:  مجاھد عن ونقله. النخل جميع ھو:  جرير ابن:  قال
 عن إسحاق ابن محمد فروى. لقلوبھم وإرعاًبا اوإرھابً  ، لھم إھانة) 5( نخيلھم بقطع أمر حاصرھم لما وسلم
 هللا صلى هللا لرسول يقولون) 6] (النضير بنو فبعث: [ قالوا أنھم حيان بن ومقاتل ، وقتادة ، رومان بن يزيد
 قطعتم ما:  أي ، الكريمة اآلية ھذه هللا فأنزل ؟ األشجار بقطع تأمر بالك فما ، الفساد عن تنھى إنك:  وسلم عليه
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 ، لھم وخزي) 8( بالعدو نكاية وفيه ، ورضاه) 7( وقدرته ومشيئته هللا بإذن فالجميع ، األشجار من تركتم وما
 .ألنوفھم وإرغام

 القرآن) 9( فنزل. المسلمين مغانم ھي إنما:  وقالوا ، النخل قطع عن بعًضا المھاجرين بعض نھى:  مجاھد وقال
 ھذا نحو روي وقد. بإذنه وتركه قطعه وإنما ، اإلثم من قطعه من وتحليل ، قطعه عن نھى من بتصديق
 بن حبيب حدثنا ، غياث بن حفص حدثنا ، عفان) 10( عن ، محمد بن الحسن أخبرنا:  النسائي فقال مرفوًعا،

 َعلَى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما{ :  قوله في ، عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، عمرة أبي
 صدورھم، في فحاك ، النخل بقطع وأمروا حصونھم من يستنزلونھم:  قال}  اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  أُُصولَِھا
 من قطعنا فيما لنا ھل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فلنسألن ، بعًضا وتركنا بعًضا قطعنا:  المسلمون فقال
 )11(}  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما{ :  هللا فأنزل ؟ وزر من كناتر فيما علينا وھل ؟ أجر

__________ 

 ".أيام: " م في) 1(

 ).3/360( النبوة دالئل) 2(

 ".من: " م في) 3(

 ".كثير: " م في) 4(

 ".نخلھم: " م في) 5(

 .الشعب. ط ھامش من ومستفادا. الطبري تفسير من والمثبت ، خطأ وھو" قريظة بنو: " م وفي ، بياض ھـ في) 6(

 ".وقدره: " م في) 7(

 ".للعدو: " م في) 8(

 ".فأنزل: " م في) 9(

 ".بن: " م في) 10(

 ).11574( برقم الكبرى النسائي سنن) 11(

 بن سليمان عن ، جريج ابن عن ، حفص حدثنا ، َوِكيع بن سفيان حدثنا:  مسنده في يعلى أبو الحافظ وقال
) 1( فأتوا عليھم شدد ثم ، النخل قطع في لھم رخص:  قال - جابر عن ، زبيرال أبي وعن - جابر عن ، موسى
 ، هللا فأنزل ؟ تركنا فيما وزر علينا أو ؟ قطعنا فيما إثم علينا ، هللا رسول يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى النبي
ُ  َعلَى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما{ :  وجل عز  ).2(}  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  ُصولَِھاأ

 أن ؛ عمر ابن عن ، نافع عن ، عقبة بن موسى عن ، سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 .وَحّرق النضير بني نخل قطع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عن ، الرزاق عبد طريق نم البخاري ولفظ) 3( بنحوه ، عقبة بن موسى رواية من الصحيح صاحبا وأخرجه
 بني فأجلى ، وقريظة النضيرُ ) 4( حاربت:  قال عمر ابن عن ، نافع عن ، عقبة بن موسى عن ، جريج ابن

 بين وأموالھم وأوالدھم نساءھم) 5( وقسم رجالھم من فقتل قريظة حاربت حتى عليھم وَمنّ  قريظة وأقر النضير
نھم وسلم عليه هللا صلى بالنبي لحقوا بعضھم إال ، المسلمين  ، قينقاع بني كلھم المدينة يھود وأجلى ، وأسلموا فأمَّ

 .بالمدينة يھود وكلّ  ، حارثة بني ويھود ، سالم بن هللا عبد رھط وھم

 َحّرق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عمر ابن عن ، نافع عن ، سعد بن الليث عن ، قتيبة عن أيًضا ولھما
 َعلَى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  َما{ :  فيه وجل عز ، هللا فأنزل -  الُبَويرةُ  وھي -  وقطع النضير بني نخل

 ).6(}  اْلَفاِسقِينَ  َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  أُُصولَِھا
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 هللا صلى هللا رسول أن ؛ عمر بن هللا عبد عن ، نافع عن أسماء بن ُجَوْيرية رواية من ، هللا رحمه ، وللبخاري
 :  عنه هللا رضي ، ثابت بن حسان يقول ولھا). 7( النضير بني نخل َحّرق وسلم عليه

 ...ُمْسَتطيرُّ  بالُبَوَيرة َحريق... لُؤيّ  بني َسراة َعلى َوَھان

 :  يقول الحارث بن سفيان أبو فأجابه

عير َنَواحيھا في َوَحّرق... َصنيع من ذلكَ  هللاُ  أَدام  ...السَّ

نا َسَتعلم  ...َنِضيرُ  أْرضيَنا أيّ  َوَتْعلُمُ ... بِنزهٍ  مْنھا أيُّ

__________ 

 ".فسألوا: " م في) 1(

 .سقطت فلعلھا المطبوع يعلى أبي مسند في أجدھا لم جابر عن موسى بن سليمان رواية:  تنبيه. ضعيف وھو ، وكيع بن سفيان وفيه) 4/135( يعلى أبي مسند) 2(

 ).1746( برقم مسلم وصحيح) 2021( برقم البخاري وصحيح) 2/7( المسند) 3(

 ".حارب: " م في) 4(

 ".وقسم وسبى رجالھم من فقتل: " م في) 5(

 ).1746( برقم مسلم وصحيح) 4884( برقم البخاري صحيح) 6(

 .الناسخ من سھو أنه ويبدو ، البخاري في ثابت غير" البويرة قطع: " وقوله ،" البويرة وقطع ، النضير بنى نخل: " أ ، ھـ في) 7(

 .إسحاق ابن يذكره ولم) 1( البخاري رواه كذا

 :  األشرف ابن وقتل النضير بني إجالء يذكر مالك بن كعب وقال:  إسحاق ابن محمد وقال

 ...َيُدورُ  َصْرف ذو الدھرُ  َكَذاكَ ... الُحُبور بَغْدَرِتھا) 2( َخزيت لََقد

 ...َكِبيرُ  أمرٌ  أمُرهُ  َعظيم ...ِبَربّ  كَفُروا أنَّھم َوَذلك

 ...النَّذيرُ  هللا من َوَجاءُھمُ ... وعلما َفھًما مًعا أوتوا وَقد

 ...ُتنيرُ  ُمَبيََّنةً  وآيات... كتابا) 3( أّدى َصادق َنذير

  ) 4( فقال

 ...َجديرُ  منا بمنكر وأنت... صدق بأمر أتيت ما

 ...الَخبيرُ  الَفھم به ُيَصّدقني... حًقا أديتُ  لقد َبلى:  فقال

 ...الَكفُورُ  ُيجزَ  به َيكفُر َوَمن... ُرُشد لُِكل ُيھدَ  َيْتبعه َفمن

ا  ...الَنفورُ  الَحقّ  عن بھم َوَجدّ ... وُكْفًرا َغْدًرا ْأشرُبوا َفلَمَّ

 ...َيُجورُ  ال َيحُكم هللا وكانَ ... صْدق بَِرأي النبيّ  هللا أَرى

َدهُ   ...النَّصيرُ  نْعم َنصيرهُ  وكانَ ... َعلَيھم َوَسلََّطه َفأيَّ

 ...النَّضيرُ  َمْصَرعة بعدَ  َفَذلَّتْ ... صريًعا َكعب مْنھُمو َفُغودرَ 
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 ...ذُكورُ  ُمَشھَّرة بأيدينا... َعلَْتهُ  وَقدْ  ثمَّ  الَكفَّين َعلى

د بأْمر  ...َيسيرُ  َكعب أَخا َكعب إلى... لَيال َدس إذ ُمَحمَّ

 ...َجُسورُ  ثَقة أُخو حمودُ َوم... بَِمْكر َفأنزلَه َكَره َفَما

 ...الُمبيرُ  اجترموا بما أَباَرُھمُ ... َسوء بدار النَّضير َبُنو َفتْلك

 ...َبصيرُ  بھم َوّھوَ  هللا َرُسولُ ... َرھًوا الّزْحف في أتاُھمُ  َغداة

انُ   ...َوزيرُ  لھم وھو األعداء َعلَى... ُموازُروه الحماةُ  َوَغسَّ

 ...َوُزورُ  َكذبٌ  أْمَرَھم َوَحالفَ ... َصّدوافَ  ويحكمُ  الْسلم:  َفَقالَ 

 ...َبعيرُ  منُھم َثالَثة لُكلّ ... َدَباال أْمرُھمُ  غبّ  َفَذاقُوا

 )5( وُدورُ  َنْخل ِمْنُھم َوُغودرَ ... لَقيُنَقاع َعامدين َوأجلوا

 بن بحر بن قيس قالھا : ويقال - الَعْبسيّ  لَُقيم ابن قولُ  النضير بني في األشعار من قيل) 6( مما وكان:  قال
 :  األشجعي ھشام ابن قال ، طريف

__________ 

 ).4032( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".خربت: " أ في) 2(

 ".أوتي: " م في) 3(

 ".فقالوا: " م في) 4(

 ).2/199( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 5(

 ".كان ومما: " م في) 6(

ُ  أََفاءَ  َوَما َ  َولَِكنَّ  ِرَكابٍ  َواَل  َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى ُرُسلَهُ  ُيَسلِّطُ  هللاَّ  َعلَى َوهللاَّ
 ) 6( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ 

 ...الُمَزنَّم) 2( بالَحِسى اليھودَ ) 1( أَحلّ ... َھالك َغير المرئ فَداءٌ  أھلي

م بالَودي عودا أَھيضبَ ... وُبّدلُوا الَغضاة رَجمْ  في َيقيلُونَ   ...الُمَكمَّ

 )3( َوَيرْمَرم الّصال بينَ  َخيلَه َيَروا... بُمَحمد َصادًقا َظني َيكُ  فإن

 ...كُمْجرم َصديق َحيّ  ما َعُدو... إنَُّھمْ  ُبھَثةَ  بنُ  َعمرو بھا َيؤمّ 

 ...الُمَقّوم الَوشيج افَ أطر َيُھّزونَ ... الَوَغى في َمساعيرُ  أبطالُ  َعلَيھنّ 

 ...َوُجْرُھمِ  عاد أْزمان من ُتورْثنَ ... ُمَھنَّدٍ  الشَّفرَتين َرقيق وُكلّ 

 ...ُمَتكّرم من المْجد في َبعَدُھم َفَھلْ ... رَسالة قَُريًشا َعني ُمبلغٌ  َفَمن

ًدا فاعلَمنّ  أخاكمُ  بأنّ   ...وَزْمَزم الَحُجون بينَ  النَّدى َتليدُ ... ُمَحمَّ



468 

 

 ...ُمْعَظم ُكل إلى الدْنيا منَ  وَتْسُموا... أُموُركم َتْجُسمْ  بالحقّ  له يُنواَفد

م َغيب أْمرَ  َتْسألُوهُ  وال... َرَحمةٌ  هللا منَ  تالَفته نبي  ...ُمَرجَّ

م والَقليب قَُريش يا لَُكم... ِعبَرةٌ  لََعْمري َبْدر في كانَ  َفَقدْ   ...الُملَمَّ

 ...الُمَكّرم للَعظيمِ  ُمطيًعا إليُكم... عاِمًدا الَخْزَرجيَّةِ  في أَتى َغَداة

 ...ِبَمْعلم َحّقا الّرحمن ِمنَ  َرُسوال... َعدوه َيْنكي القُْدس بُروح ُمَعاًنا

 ...َيَتلْعَثم لم الَحقّ  أنارَ  َفلَّما... ِكتاَبهُ  َيْتلُو الّرحمن ِمنَ  َرُسوال

ه ألمرْ  ُعلُّوا... َمْوطن ُكلّ  في َيْزَدادُ  أْمَرهُ  أَرى  )4( ُمْحَكم هللاُ  َحمَّ

 تركنا ، للقصة وتفاصيل ، وحكم ومواعظ آداب فيھا ، كثيرة أشعاًرا ھاھنا ، هللا رحمه ، إسحاق ابن أورد وقد
 .والمنة الحمد و ، ذكرناه بما واكتفاء اختصاًرا باقيھا

 عن ، الزھري عن ، البخاري كىوح. معونة بئر وبعد أحد وقعة بعد النضير بني وقعة كانت:  إسحاق ابن قال
 ).5( أشھر بستة بدر بعد النضير بني وقعة كانت:  قال أنه عروة

ُ  أََفاءَ  َوَما{  َ  َولَِكنَّ  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى ُرُسلَهُ  ُيَسلِّطُ  هللاَّ  َوهللاَّ
ُ  أََفاءَ  َما) 6( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  لَىعَ  ُسولِ  َفلِلَّهِ  اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َولِِذي َولِلرَّ

ِبيلِ  َواْبنِ  ُ  أََفاءَ  َما َبْينَ  ُدولَةً  َيُكونَ  ال َكيْ  السَّ ُسولِ  َفلِلَّهِ  اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َولِِذي َولِلرَّ
ِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  ُسولُ  آََتاُكمُ  َوَما ِمْنُكمْ  اأْلَْغِنَياءِ  َبْينَ  ُدولَةً  َيُكونَ  اَل  َكيْ  السَّ  َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

قُوا َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  ) 7( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

__________ 

 ".أجلي: " أ في) 1(

 ".بالحس: " أ ، م في) 2(

 ".وبزمزم الصفا بين: " أ في) 3(

 ).2/195( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 4(

 ".فتح) "7/329( البخاري صحيح) 5(

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما ِمْنُكمْ  األْغِنَياءِ  قُوا َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  اَومَ  َفُخُذوهُ  الرَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  }) 7( اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ

 إيجاف وال قتال) 1( بغير الكفار من أخذ مال فكلّ :  فالفيء ؟ حكمه وما ؟ صفته وما الفيء لما مبيًنا تعالى يقول
 لم:  أي ، ركاب وال بخيل) 2( عليه سلمونالم ُيوجف لم مما فإنھا ، ھذه النضير بني كأموال ، ركاب وال خيل
 رسول ھيبة من قلوبھم في هللا ألقى الذي الرعب من أولئك نزل بل ، والمصاولة بالمبارزة فيھا األعداء يقاتلوا
 وجوه في المسلمين على فرّده ، شاء كما فيه تصرف ولھذا ؛ رسوله على هللا فأفاءه ، وسلم عليه هللا صلى هللا
ُ  أََفاءَ  َوَما{ :  فقال ، اآليات ھذه في ، وجل عز ، هللا ذكرھا التي حوالمصال البر  من:  أي}  ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ
َ  َولَِكنَّ {  ، اإلبل:  يعني}  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما{  النضير بني ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى ُرُسلَهُ  ُيَسلِّطُ  هللاَّ  َوهللاَّ
 .شيء لكل القاھر ھو بل ، يمانع وال يغالب ال قدير ھو:  أي}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى

ُ  أََفاءَ  َما{ :  قال ثم  بني أموال حكم فحكمھا ، ھكذا ُتفَتح التي البلدان جميع:  أي}  اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ
ُسولِ َولِ  َفلِلَّهِ { :  قال ولھذا ؛ النضير  فھذه. بعدھا والتي آخرھا إلى}  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلقُْرَبى َولِِذي لرَّ

 .ووجوھه الفيء أموال مصارفُ 
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 ، عمر عن ، الَحَدثان بن أوس بن مالك عن ، الزھري عن ، وَمْعَمر عمرو عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 وال بخيل عليه المسلمون ُيوجف لم مما رسوله إلى هللا أفاء مما نضيرال بني أموال كانت:  قال ، عنه هللا رضي
 وقال -) 4( سنته نفقة منھا أھله على ينفق فكان) 3( خالصة وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول فكانت ، ركاب
 .وجل عز ، هللا سبيل في والسالح الُكَراع في جعله بقي وما - سنته) 5( قوت:  َمّرة

 عن ، سفيان حديث من - ماجة ابن إال - كتبھم في الجماعة أخرجه وقد ، مختصًرا ھاھنا دأحم أخرجه ھكذا
 :  هللا رحمه ، داود أبو فقال مطوال رويناه وقد) 6( به ، الزھري عن ، دينار بن عمرو

 دثنيح ، الزھراني ُعَمر بن بشرِ  حدثنا قاال - واحد المعنى - فارس بن يحيى بن ومحمد علي بن الحسن حدثنا
 حين ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر إلىَّ  أرسل:  قال أوس بن مالك عن ، شھاب ابن عن ، أنس بن مالك
 َدفّ  قد إنه ، مال يا:  عليه دخلت حين فقال ، ُرماله إلى ُمفضًيا سرير على جالًسا فوجدته فجئته ، النھار تعالى
. خذه:  فقال ؟ بذلك غيري أمرتَ  لو:  قلت. فيھم مفاقس ، بشيء فيھم أمرت وقد ، قومك من) 7( أبيات أھل
 :  فقال ، يرفا) 8( فجاءه

__________ 

 ".غير من: " م في) 1(

 ".المسلمون عليه: " م في) 2(

 ".خاصة: " م في) 3(

 ".سنة: " م في) 4(

 ".مسيرة: " أ في) 5(

 النسائي وسنن) 1719( برقم الترمذي وسنن) 2965( برقم داود أبي وسنن) 1757( برقم مسلم وصحيح) 4885( برقم البخاري وصحيح) 1/25( المسند) 6(
 ).11575( برقم الكبرى

 ".بنات أھل: " أ في) 7(

 ".فجاء: " م في) 8(

 أبي بن وسعد ، العوام بن والزبير ، عوف بن الرحمن وعبد ، عفان بن عثمان في لك ھل ، المؤمنينأمير  يا
:  قال ؟ وعلي العباس في لك ھل ، المؤمنين أمير يا:  فقال يرفا جاءه ثم ، وافدخل لھم فأذن. نعم:  فقال ؟ وقاص
:  بعضھم فقال -  علًيا:  يعني - ھذا وبين بيني اقض ، المؤمنين أمير يا:  العباس فقال ، فدخلوا لھم فأذن. نعم
 فقال. لذلك النفر أولئك َقّدما أنھما إليَّ  ُخّيل:  أوس بن مالك قال. وأرحھما بينھما اقض ، المؤمنين أمير يا أجل
 ، واألرض السماء تقوم بإذنه الذي با أنشدكم:  فقال الرھط أولئك على أقبل ثم. اتئدا:  عنه هللا رضي ، عمر
 على أقبل ثم. نعم:  قالوا". صدقة تركنا ما ، ُنوَرث ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلمون ھل

 عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلمان ھل ، واألرض السماء تقوم بإذنه الذي با أنشُدُكما:  فقال والعباس عليّ 
 من أحًدا بھا يخص لم بخاصة رسوله خص هللا فإن:  فقال. نعم فقاال". صدقة تركنا ما ، نورث ال: " قال وسلم
ُ  أََفاءَ  َوَما{ :  فقال ، الناس َ  َولَِكنَّ  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  ْوَجْفُتمْ أَ  َفَما ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ  َعَلى ُرُسلَهُ  ُيَسلِّطُ  هللاَّ

ُ  َيَشاءُ  َمنْ   وال عليكم بھا استأثر ما فوهللا ، النضير بني أموال رسوله إلى أفاء هللا فكان}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
 ويجعل -  سنة أھله ونفقة نفقته:  أو -  سنة نفقة منھا يأخذ وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول فكان ، دونكم أحرزھا

 تعلمون ھل:  واألرض السماء تقوم بإذنه الذي با أنشدكم:  فقال الرھط أولئك عليَّ  أقبل ثم. المال أسوة بقي ما
 تعلمان ھل:  واألرض سماءال تقوم بإذنه الذي با أنشُدكما:  فقال والعباس عليٍّ  على أقبل ثم. نعم:  قالوا ؟ ذلك
 وھذا أنتَ  فجئت ،" هللا رسول وليّ  أنا: " بكر أبو قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُتوفي فلما. نعم قاال ؟ ذلك
 رضي ، بكر أبو فقال ، أبيھا من امرأته ميراث ھذا ويطلب ، أخيك ابن عن ميراثك أنت تطلب ، بكر أبي إلى
 راشد بار لصادق إنه يعلم وهللا". صدقة تركنا ما ، نورث ال: " وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول قال:  عنه هللا
 ما َفوليتھا ، بكر أبي ووليّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َولِيّ  أنا:  قلتُ  توفي فلما ، بكر أبو فوليھا. للحق تابع
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 أدفعھا فأنا شئتما إن:  فقلت ، لتمانيھافسأ ، واحد وأمركما َجميع وأنتما ، وھذا أنت فجئت ، أليھا أن هللا شاء
 على مني فأخذتماھا ، يليھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان بالذي تلياھا أن هللا عھد عليكما أنّ  على إليكما
 َعَجزُتما فإن ، الساعة تقوم حتى ذلك بغير بينكما أقضي ال وهللا. ذلك بغير بينكما ألقضي جئتماني ثم ، ذلك
 .إلي ّداھاَفرُ  عنھا

 :  أحمد اإلمام وقال). 1( به ، الزھري حديث من أخرجوه

 وسلم عليه هللا صلى هللا نبيّ  عن ، مالك بن أنس حدثنا:  يقول أبي سمعت ، معتمر حدثنا قاال وعفان عارم حدثنا
 َيُردّ  فجعل:  الق. والنضير قريظة عليه فُتَحت حتى ، هللا شاء كما أو ، النخالت ماله من له يجعل كان الرجل أن
 ، بعضه أو أعطوه أھله كان الذي فأسأله وسلم عليه هللا صلى النبي آتي أن أمروني أھلي وإن:  قال ، ذلك بعد

 وسلم عليه هللا صلى النبي فسألتُ :  قال ، هللا شاء كما أو ، أيمن أمّ  أعطاه قد وسلم عليه هللا صلى هللا نبي وكان
 ُيعطيَكُھنّ  ال ھو إال إله ال الذي وهللا كال:  تقول وجعلت عنقي في الثوبَ  لتفجع أيمن أم فجاءت ، فأعطانيھن

 :  وتقول:  قال". وكذا كذا لك: " هللا نبي فقال ، قالت كما أو ، أعطانيھن وقد

__________ 

 ).1610( برقم الترمذي وسنن) 7/136( النسائي وسنن) 1757( برقم مسلم وصحيح) 3094( برقم البخاري وصحيح) 2963( برقم داود أبي سنن) 1(

 حتى:  قال". وكذا كذا لك:  ويقول: " قال. وهللا كال:  وتقول:  قال". وكذا كذا لك: " ويقول قال. وهللا كال
 .قال كما أو ، أمثاله عشرة من قريًبا قال أو أمثال عشرة:  قال أنه حسبت ، أعطاھا

 ).1( به ، معتمر عن ُطُرق من ومسلم البخاري رواه

 في عليھا الكالم قدمنا وقد. الَغنيمة ُخمس في المذكورة المصارف ھي اآلية ھذه في المذكورة المصارف وھذه
 ).2( الحمد و ، ھاھنا إعادته عن أغنى بما" األنفال" سورة

 يتغلب مأكلة يبقى لئال الفيء لمال المصارف ھذه جعلنا:  أي}  ِمْنُكمْ  األْغِنَياءِ  َبْينَ  ُدولَةً  َيُكونَ  ال َكيْ { :  وقوله
 .الفقراء إلى شيًئا منه يصرفون وال ، واآلراء الشھوات بمحض ، فيھا ويتصرفون األغنياء عليھا

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{ :  وقوله  عنه نھاكم ومھما ، فافعلوه به أمركم مھما:  أي}  َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
 .شر عن ينھى وإنما بخير يأمر نماإ فإنه ، فاجتنبوه

 الحسن عن ، قتادة عن ، سعيد حدثنا ، الوھاب عبد حدثنا ، طالب أبي بن يحيى حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 عن تنھى أنك بلغني:  فقالت مسعود ابن إلى امرأة جاءت:  قال مسروق عن ، الجزار بن يحيى عن ، العوفي
 شيء ، بلى:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن أو هللا كتاب في وجدته أشيء ، والواصلة الواشمة
 فما المصحف دفتي بين ما تصفحت لقد وهللا:  قالت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعن هللا كتاب في وجدته
ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{ :  فيه وجدت فما:  قال!. تقول الذي فيه وجدت . بلى:  قالت ؟}  َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
 في فلعله:  قالت. والنامصة والواشمة الواصلة عن ينھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني:  قال

 حفظت أما:  لھا فقال. بأسا رأيتُ  ما:  قالت ، خرَجت ثم َفَنظرت فدخلت. فانظري فادخلي:  قال. أھلك بعض
 } َعْنهُ  أَْنَھاُكمْ  َما إِلَى أَُخالَِفُكمْ  أَنْ  أُِريدُ  اَومَ { :  الصالح العبد وصية

 عبد عن ، علقمة عن) 3] (إبراھيم عن[ ، منصور عن ، سفيان حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 لمغيراتا ، للُحْسن والُمتَفلجات ، والمتنمصات ، والمستوشمات الواشمات هللا لعن:  قال - مسعود ابن ھو - هللا
 قلت أنك بلغني:  فقالت إليه فجاءت ،" يعقوب أم: " لھا يقال البيت في امرأة فبلغ:  قال. وجل عز ، هللا خلق
 ما ألقرأ إني:  فقالت. هللا كتاب وفي ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  لعن من ألعن ال لي ما:  قال. وكيتَ  كيتَ 
ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{ :  قرأت أما. وجدتيه فقد يهقرأت كنت إن:  فقال. وجدته فما لوحيه بين  َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ
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. يفعلونه أھلك ألظن) 4] (إني: [ قالت. عنه نھى وسلم عليه هللا صلى النبي فإن:  قال. بلى:  قالت ؟}  َفاْنَتُھوا
 .فانظري اذھبي:  قال

__________ 

 ).1771( برقم مسلم وصحيح) 4120 ، 4030 ، 3128( برقم ريالبخا وصحيح) 3/219( المسند) 1(

 ".والمنة الحمد و: " أ في) 2(

 .ومسلم والبخاري أحمد اإلمام مسند من زيادة) 3(

 .والمسند ، أ ، م من زيادة) 4(

َ  َوَيْنُصُرونَ  َوِرْضَواًنا هللاَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  َيْبَتُغونَ  َوأَْمَوالِِھمْ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ  اْلُمَھاِجِرينَ  لِْلفَُقَراءِ   َوَرُسولَهُ  هللاَّ
اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  ُءوا َوالَِّذينَ ) 8( الصَّ ارَ  َتَبوَّ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َيِجُدونَ  َواَل  إِلَْيِھمْ  َھاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َواإْلِيَمانَ  الدَّ
ا َحاَجةً   ) 9( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َولَوْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى ُيْؤِثُرونَ وَ  أُوُتوا ِممَّ

 .ُتَجامعنا لم كذلك كانت لو:  قال. شيًئا رأيتُ  ما:  فقالت فجاءت ، شيئا حاجتھا من تر فلم فذَھبت

 ).1( الثوري سفيان حديث من ، الصحيحين في أخرجاه

 فائتوا بأمر أمرتكم إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ ُھَريرة أبي عن أيًضا الصحيحين في ثبت وقد
 ).2". (فاجتنبوه عنه نھيتكم وما ، استطعتم ما منه

 ابن عن ، ُجبير بن سعيد عن ، حيان بن منصور حدثنا ، يزيد حدثنا ، سعيد بن أحمد أخبرنا:  النسائي وقال
باء عن نھى أنه:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على شھدا أنھما:  عباس وابن ُعَمر  والنَّقير والَحْنَتم الدُّ

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم ، والمَزفَّت  ).3(}  َفاْنَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

قُواَوا{ :  وقوله َ  تَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  لمن العقاب شديد فإنه ؛ زواجره وترك أوامره امتثال في اتقوه:  أي}  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  هللاَّ
 .ونھاه زجره عنه ما وارتكب ، وأباه أمره وخالف عصاه

ِ  ِمنَ  َفْضال ونَ َيْبَتغُ  َوأَْمَوالِِھمْ  ِدياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ  اْلُمَھاِجِرينَ  لِْلفَُقَراءِ {  َ  َوَيْنُصُرونَ  َوِرْضَواًنا هللاَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  ُءوا َوالَِّذينَ ) 8( الصَّ ارَ  َتَبوَّ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َيِجُدونَ  َوال إِلَْيِھمْ  َھاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َواإليَمانَ  الدَّ
ا َحاَجةً   }) 9( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َولَوْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى ُيْؤِثُرونَ وَ  أُوُتوا ِممَّ

__________ 

 ).2125( برقم مسلم وصحيح) 4887( برقم البخاري وصحيح) 1/433( المسند) 1(

 ).1337( برقم مسلم وصحيح) 7288( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).11578( برقم الكبرى النسائي سنن) 3(

َنا َيقُولُونَ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ   لِلَِّذينَ  ِغاّلً  قُلُوِبَنا فِي َتْجَعلْ  َواَل  بِاإْلِيَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ  َوإِلِْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ
َنا آََمُنوا  ) 10( َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ  َربَّ

َنا َيقُولُونَ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ {   لِلَِّذينَ  ِغال قُلُوِبَنا فِي َتْجَعلْ  َوال ِباإليَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ  َوإلْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ
َنا آَمُنوا  }) 10( َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ  َربَّ

 ِمنَ  َفْضال َيْبَتُغونَ  َوأَْمَوالِِھمْ  ِدياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ {  أنھم الفيء لمال المستحقين الفقراء حال مبيًنا تعالى يقول
َ  َوَيْنُصُرونَ {  ورضوانه هللا مرضاة ابتغاء قومھم وخالفوا ديارھم من خرجوا:  أي}  َوِرْضَواًنا هللاَِّ   َوَرُسولَهُ  هللاَّ

اِدقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ   .المھاجرين سادات ھم وھؤالء ، بفعلھم قولھم َصَدقوا الذين ءھؤال:  أي}  الصَّ
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:  فقال ، الحاجة مع وإيثارھم ، َحَسدھم وعدم وكرمھم وشرفھم فضلھم ومبيًنا ، لألنصار مادًحا تعالى قال ثم
ُءوا َوالَِّذينَ { ارَ  َتَبوَّ  .منھم كثير قبل وآمنوا اجرينالمھ قبل من الھجرة دار سكنوا:  أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َواإليَمانَ  الدَّ

. كرامتھم لھم ويحفظ ، حقھم لھم يعرف أن األولين بالمھاجرين بعدي) 1] (من[ الخليفة وأوصي:  عمر قال
  ، محسنھم من يقبل أن ، قبل من واإليمان الدار َتبّوءوا الذين خيًرا باألنصار وأوصيه

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ).2( أيًضا ھاھنا البخاري رواه. مسيئھم عن) 1( يعفو وأن

 ويواسونھم) 3( المھاجرين ُيحّبون ، أنفسھم وشرف َكَرمھم ِمنْ :  أي}  إِلَْيِھمْ  َھاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ { :  وقوله
 .بأموالھم

 قوم مثل رأينا ما ، هللا رسول يا:  المھاجرون قال:  قال أنس عن ، حميد حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 لقد حتى ، المھنأ في وأشركونا ، الَمؤنة َكَفونا لقد ، كثير في بذال أحسن وال قليل في مواساةً  أحسن عليھم قدمنا
 ).4" (لھم هللا وَدَعوُتمُ  عليھم أثنيتم ما ال: " قال! كله باألجر يذھبوا أن خشينا

 .الوجه ھذا من الكتب في أره لم

 خرج حين مالك بن أنس سمع ، سعيد بن يحيى عن ، سفيان حدثنا ، محمد بن هللا عبد حدثنا:  البخاري وقال
 ُتقطع أن إال ال:  قالوا ، البحرين لھم ُيقطع أن األنصار وسلم عليه هللا صلى النبي دعا:  قال الوليد إلى معه

 ."أثرة) 5] (بعدي[ سيصيبكم فإنه ، تلقوني حتى فاصبروا ال إما: " قال. مثلھا المھاجرين من إلخواننا

 )6( الوجه ھذا من البخاري به تفرد

:  قال ھريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزناد أبو حدثنا ، شعيب أخبرنا ، نافع بن الحكم حدثنا:  البخاري قال
:  قالوا ؟ الثمرة في وَنشركُكم المؤَنةَ  تكفونا:  فقالوا. ال:  قال. النخيل إخواننا وبين بيننا اقسم:  األنصار قالت
 ).7( مسلم دون به تفرد. عناوأط سمعنا

ا َحاَجةً  ُصُدوِرِھمْ  فِي َيِجُدونَ  َوال{   به هللا فضلھم فيما للمھاجرين حسًدا أنفسھم في يجدون وال:  أي}  أُوُتوا ِممَّ
 .والرتبة الذكر في والتقديم ، والشرف المنزلة من

 .الحسد:  يعني}  َحاَجةً  ُصُدوِرِھمْ  فِي َيِجُدونَ  َوال{ :  البصري الحسن:  قال

ا{   رواه ما المعنى ھذا على به يستدل ومما. زيد ابن قال وكذا. إخوانھم أعطى فيما يعني:  قتادة قال}  أُوُتوا ِممَّ
 رسول مع ُجلوًسا كنا:  قال أنس عن ، الزھري عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  قال حيث أحمد اإلمام
) 8( َتنُظف األنصار من رجل فطلع". الجنة أھل من رجل اآلن عليكم يطلع" : فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 ذلك، مثل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال الغد كان فلما ، الشمال بيده نعليه) 9( َتَعلَّق قد ، وضوئه من لحيته
) 10( مقالته مثل وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول قال الثالث اليوم كان فلما. األولى المرة مثل الرجل ذلك فطلع
 ، أيًضا

__________ 

 ".يعفى وأن: " م في) 1(

 ).4888( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".إليھم ھاجر من يحبون: " أ في) 3(
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 ).3/200( المسند) 4(

 .البخاري صحيح من زيادة) 5(

 ).3794( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).2325( برقم البخاري صحيح) 7(

 ".ينفض: " م في) 8(

 ".علق قد: " م في) 9(

 ".حاله مثل: :  م في) 10(

 بن عمرو بن هللا عبد تبعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام فلما) 1( األولى حالته مثل على الرجل ذلكفطلع 
 تمضي حتى إليك) 2( تؤويني أن رأيت فإن ، ثالًثا عليه أدخل أال فأقسمت أبي الحيت إني:  فقال ، العاص
 الليل من يقوم يره فلم) 3( الليالي الثالث تلك معه بات أنه يحدث هللا عبد فكان:  أنس قال. نعم:  قال. فعلتُ 
 لم أني غير:  هللا عبد قال. الفجر لصالة يقوم حتى ، وكبر هللا ذكر ، فراشه على تقلب َتعارّ  إذا أنه غير شيًئا،
 أبي وبين بيني يكن لم ، هللا عبد يا:  قلت ، عمله قرأحت أن وكدت ليال الثالث مضت فلما ، خيًرا إال يقول أسمعه
 اآلن عليكم يطلع) 5( مَرار ثالث لك يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ولكن) 4( َھْجر وال َغَضب
 أرك فلم ، به فأقتدي عملكَ  ما ألنظر إليك آوي أن فأردت) 6( المرار الثالث أنت فطلعت". الجنة أھل من رجل
 فلما. رأيت ما إال ھو ما:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  قال ما بك بلغ الذي فما ، عمل) 7( يركث تعمل
 أحًدا أحسدُ  وال ، ِغّشا المسلمين من ألحد نفسي في أجدُ  ال أني غير ، رأيت ما إال ھو ما:  فقال دعاني وليت
 ).8( تطاق ال التي وھي ، كب بلغت التي ھذه:  هللا عبد قال. إياه هللا أعطاه خير على

 صحيح إسناد وھذا) 9( به معمر عن ، المبارك ابن عن ، نصر بن ُسَويد عن ، والليلة اليوم في النسائي ورواه
 .أعلم فا). 10( أنس عن ، رجل عن ، الزھري عن وغيره عقيل رواه لكن ، الصحيحين شرط على

ا َحاَجةً  ُصُدوِرِھمْ  فِي َيِجُدونَ  الوَ { :  قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال ا{  يعني}  أُوُتوا ِممَّ }  أُوُتوا ِممَّ
 َوَما{ :  فقال ، ذلك في هللا فعاتبھم ، األنصار من تكلم من بعض النضير بني أموال في وتكلم:  قال. المھاجرون

ُ  أََفاءَ  َ  َولَِكنَّ  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ ُ  َيَشاءُ  َمنْ  َعلَى ُرُسلَهُ  ُيَسلِّطُ  هللاَّ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
 أموالنا:  فقالوا". إليكم وخرجوا واألوالد األموال تركوا قد إخوانكم إن: " هللا رسول وقال:  قال}  َقِديرٌ  َشْيءٍ 
 ھم: " قال ؟ هللا رسول يا ذاك وما:  قالوا". ؟ ذلك غير أو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. قطائع بيننا
 )12( هللا رسول يا نعم:  فقالوا". الثمر) 11( وتقاسمونھم فتكفونھم ، العمل يعرفون ال قوم

 على ويجالمحا يقدمون:  أي ، حاجة:  يعني) 13(}  َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َولَوْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َوُيْؤِثُرونَ { :  وقوله
 .ذلك إلى احتياجھم حال في قبلھم بالناس ويبدءون ، أنفسھم حاجة

__________ 

 ".األول: " م في) 1(

 ".توريني أن: " أ في) 2(

 ".الثالث الليالي: " م في) 3(

 ".ھجرة وال: " أ ، م في) 4(

 ".مرات: " م في) 5(

 ".المرات: " م في) 6(

 ".كبير: " م في) 7(

 ".تطيق ال: " أ وفي ،" قنطي ال: " م في) 8(
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 ).10699( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3/166( المسند) 9(

 .بھامشه الظراف النكت في حجر بن الحافظ وكالم) 1/395( للمزى األشراف تحفة:  انظر) 10(

 ".ويقاسمونكم: " م في) 11(

 ).28/28( تفسيره في الطبري رواه) 12(

 .اآلية بقية" م" في ذكر) 13(

 المقام وھذا". المقلّ  َجھدُ  الصدقة أفضلُ : "  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصحيح في تثب وقد
َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { :  بقوله هللاُ  َوَصف الذين حال من أعلى  َوآَتى{ :  وقوله]. 8:  اإلنسان) [1(}  ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ
 ].177:  البقرة[}  ُحبِّهِ  َعلَى اْلَمالَ 

 آثروا وھؤالء ، به ضرورة وال إليه حاجة لھم يكون ال وقد ، به تصدقوا ما يحبون وھم يتصدقون ھؤالء نفإ
 بجميع ، عنه هللا رضي ، الصديق تصدق المقام ھذا ومن. أنفقوه ما إلى وحاجتھم خصاصتھم مع أنفسھم على
) 2( وھذا. ورسوله هللا لھم أبقيت:  فقال". ؟ ألھلك أبقيت ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، ماله
 جريح وھو ، صاحبه إلى بدفعه يأمر منھم فكل ، اليرموك يوم وأصحابه عكرمة على) 3( ُعرض الذي الماء
 يشربه ولم آخرھم عن ماتوا حتى الثالث إلى وصل فما ، الثلث إلى اآلخر فرده ، الماء إلى يكون ما أحوجَ  مثقل
 .وأرضاھم ھمعن هللا رضي ، منھم أحد

 حازم أبو حدثنا ، َغزوان بن فُضيل حدثنا ، أسامة أبو حدثنا ، كثير بن إبراھيم بن يعقوب حدثنا:  البخاري وقال
 الجھُد، أصابني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجل أتى:  قال ُھَريرة أبي عن ، األشجعي
 رحمه ، الليلة ھذا ُيَضّيفُ  رجل أال: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، اشيئً  عندھن يجد فلم نسائه إلى فأرسل

 هللا صلى هللا رسول َضيفُ :  المرأته فقال أھله إلى فذھب. هللا رسول يا أنا:  فقال األنصار من رجل فقام". ؟ هللا
 فنّوميھم الَعَشاء الصبيةُ  أراد ذافإ:  قال. الصبية قوتُ  إال عندي ما وهللا:  فقالت. شيًئا َتّدخريه ال وسلم عليه

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الرجل غدا ثم ، ففعلَت. الليلة بطوننا وَنطوي السراج فأطفئي وتعالى
 َعلَى َوُيْؤِثُرونَ { :  وجل عز هللا وأنزل". وفالنة فالن من - ضحك:  أو - وجل عز ، هللا عجب لقد: "فقال

 ).4(}  َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  انَ كَ  َولَوْ  أَْنفُِسِھمْ 

 نحوه به ، غزوان بن فضيل عن ، طرق من والنسائي والترمذي ومسلم ، آخر موضع في البخاري رواه وكذا
 .عنه هللا رضي ، طلحة بأبي األنصاري ھذا تسمية لمسلم رواية وفي). 5(

 .وأنجح أفلح فقد الشح من سلم من:  أي}  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ { :  وقوله

 أن هللا عبد بن جابر عن ، ِمْقَسم بن هللا ُعَبيد عن ، الفراء قيس بن داود أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد قال
لم فإن ، والظلّم إياكم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  ّشحَّ ال فإن ، الُشحَّ  واتقوا ، القيامة يوم ظلماتٌ  الظُّ
 ".محارمھم واسَتحلُّوا دماءھم َسَفُكوا أن على حملھم ، قبلكم كان من أھلك

 ).6( به ، قيس بن داود عن ، الَقْعَنِبيّ  عن فرواه ، مسلم بإخراجه انفرد

 بن هللا عبد عن ، األقمر بن زھير عن ، الحارث بن هللا عبد عن ، مرة بن عمرو عن ، وشعبة األعمش وقال
ْلم اتقوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقا:  قال عمرو  ، الفُْحش واتقوا ، القيامة يوم ظلمات الظلم فإن ؛ الظُّ
 وأمرھم ، فظلموا بالظلم أمرھم ، قبلكم كان من أھلكَ  فإنه ؛ والشُّحَّ  وإياكم ، التََّفحُّشَ  وال الفحش يحب ال هللا فإن

 ".فقطعوا بالقطيعة وأمرھم ، ففجروا بالفجور

__________ 

 ".مسكيًنا حبه: " أ في) 1(

 ".وھكذا: " م في) 2(
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 ".اعرضوه: " م في) 3(

 ).4889( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).11582( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3304( برقم الترمذي وسنن) 2054( برقم مسلم وصحيح) 3798( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).2578( برقم مسلم وصحيح) 3/323( المسند) 6(

 ).1( به ، ُمّرة بن عمرو عن كالھما ، األعمش طريق من والنسائي ، شعبة طريق من داود وأبو أحمد ورواه

 بن القعقاع عن ، يزيد أبي بن صفوان عن ، صالح أبي بن ُسَھيل عن) 2] (الھاد بن[ يزيد عن ، الليث وقال
 هللا سبيل في غبار يجتمع ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ، ھريرة أبي عن) 3( اللجالج
 ).4" (أبًدا عبد قلب في واإليمان الشح يجتمع وال ، أبًدا عبد جوف في جھنم ودخانُ 

 بن جامع عن ، المسعودي حدثنا ، المبارك ابن أخبرنا ، سليمان بن عبدة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 قد أكون أن أخاف إني ، الرحمن عبد أبا يا:  فقال هللا عبد إلى رجل ءجا:  قال ھالل بن األسود عن ، شداد
 وأنا}  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ { :  يقول هللا سمعت:  قال ؟ ذاك وما:  هللا عبد له فقال ھلكت
 ، القرآن في هللا ذكر الذي بالشح) 5( ذلك ليس:  هللا عبد فقال! شيًئا يدي من أخرج أن أكاد ال ، شحيح رجل
 )7" (البخل الشيء وبئس ، البخل) 6( ذلك ولكن ، ظلًما أخيك مال تأكل أن القرآن في هللا ذكر الذي الشح إنما

 كنت:  قال األسدي الھياج أبي عن ، جبير بن سعيد عن ، الرحمن عبد بن طارق عن ، الثوري سفيان وقال
 وقيت إذا إني:  فقال ، له فقلت ، ذلك على يزيد ال". نفسي شح قني اللھم:  يقول رجال فرأيت ، بالبيت أطوف
 جرير ابن رواه ، عنه هللا رضي ، عوف بن الرحمن عبد الرجل وإذا ،" أفعل ولم أزن ولم أسرق لم نفسي شح

)8( 

 ابن إسماعيل حدثنا ، الدمشقي الرحمن عبد بن سليمان حدثنا ، إسحاق بن محمد حدثني:  جرير ابن وقال
 صلى هللا رسول عن ، مالك بن أنس عن ، جارية بن يزيد عمه عن ، األنصاري جارية بن ُمَجمع حدثنا َعّياش،

 ).9" (النائبة في وأعطى ، الضيف وَقَرى ، الزكاة أدى َمن الشح من َبريء: " قال وسلم عليه هللا

َنا نَ َيقُولُو َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ { :  وقوله  ِغال قُلُوِبَنا فِي َتْجَعلْ  َوال ِباإليَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ  َوإلْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ
َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ   وھم ، الفيء مال من فقراؤھم يستحق ممن الثالث القسم ھم ھؤالء}  َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ  َربَّ

اِبقُونَ { :  براءة آية في قال كما ، بإحسان التابعون ثم ، األنصار ثم المھاجرون لُونَ  َوالسَّ  اْلُمَھاِجِرينَ  ِمنَ  األوَّ
َبُعوُھمْ  َوالَِّذينَ  َواألْنَصارِ  ُ  َرِضيَ  ِبإِْحَسانٍ  اتَّ  ] 100:  التوبة[}  َعْنُھمْ  هللاَّ

__________ 

 ).11583( برقم الكبرى النسائي وسنن) 1698( برقم داود أبي وسنن) 2/159( المسند) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".الجالح: " م في) 3(

 ).6/13( السنن في النسائي رواه) 4(

 ".ذاك ليس: " م في) 5(

 ".ذاك: " م في) 6(

 .به جامع طريق من) 28/29( تفسيره في الطبري رواه) 7(

 ).28/29( الطبري تفسير) 8(

 الكبير المعجم في الطبراني رواه ، مرسالً  وروي ، به إسحاق بن محمد طريق من) 10842( برقم اإليمان شعب في البيھقي ورواه) 28/29( الطبري تفسير) 9(
 .مرسالً  عمه عن ، يحيى ابن مجمع عن كلھم ، المبارك ابن طريق من) 4/202( الثقات في حبان وابن ، إسماعيل بن وإبراھيم يحيى بن عمرو طريق من) 4/188(
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 ؛ والعالنية السر في لھم الداعون ، الجميلة وأوصافھم الحسنة آلثارھم عونالمتب:  ھمبإحسان  لھم فالتابعون
َنا{ :  قائلين:  أي}  َيقُولُونَ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ { :  الكريم اآلية ھذه في قال ولھذا  َوإلْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ
َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ {  وحسًدا بغًضا:  أي}  ِغال قُلُوِبَنا يفِ  َتْجَعلْ  َوال ِباإليَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ   وما}  َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ  َربَّ
 الفيء مال في له ليس الصحابة يسبّ  الذي الرافضي أن:  الكريمة اآلية ھذه من مالك اإلمام استنبط ما أحسن
نَ { :  قولھم في ھؤالء به هللا مدح بما اتصافه لعدم نصيب  َتْجَعلْ  َوال ِباإليَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ  َوإلْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  اَربَّ

َنا آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِغال قُلُوِبَنا فِي  .} َرِحيمٌ  َرُءوفٌ  إِنَّكَ  َربَّ

 إبراھيم بن إسماعيل حدثنا ، بشر بن محمد حدثنا ، المسروقي الرحمن عبد بن موسى حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 َوالَِّذينَ { :  اآلية ھذه قرأت ثم! فسبوھم ، لھم يستغفروا أن أمروا:  قالت أنھا عائشة عن ، أبيه عن ، مھاجر بن

َنا َيقُولُونَ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا  .اآلية}  ِباإليَمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذينَ  َوإلْخَواِنَنا لََنا اْغفِرْ  َربَّ

 باالستغفار أمرتم:  قالت عائشة عن ، مسروق عن ، عمير بن لكالم عبد عن ، ُعلَية بن إسماعيل وقال
 األمة ھذه تذھب ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى نبيكم سمعتُ . فسببتموھم ، وسلم عليه هللا صلى محمد ألصحاب

 )..1( البغوي رواه". أولھا آخرھا يلعن حتى

د حدثنا:  داود أبو وقال  رضي ، عمر قال:  قال الزھري عن ، أيوب حدثنا ، إبراھيم بن إسماعيل حدثنا ، ُمَسدَّ
ُ  أََفاءَ  َوَما{ :  عنه هللا  ھذه:  عمر قال:  الزھري قال}  ِرَكابٍ  َوال َخْيلٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْوَجْفُتمْ  َفَما ِمْنُھمْ  َرُسولِهِ  َعلَى هللاَّ

 أھل من رسوله على هللا أفاء فما ، كذاو) 2] (وكذا َفَدك:  عربية[ قُرى ، خاصة وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول
 وأموالھم، ديارھم من أخرجوا الذين وللفقراء السبيل وابن والمساكين واليتامي القربي ولذي وللرسول فلله القرى

ُءوا َوالَِّذينَ {  ارَ  َتَبوَّ  أحد يبق فلم ، الناس اآلية ذهھ فاستوعبت}  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ } {  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  َواإليَمانَ  الدَّ
 ، داود أبو رواه كذا. أرقائكم من تملكون من بعض إال -  حظ:  قال أو:  أيوب قال - حق فيھا له إال المسلمين من
 ).3( انقطاع وفيه

 عن ، خالد ابن عكرمة عن ، أيوب عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
َما{ :  الخطاب بن عمر قرأ:  قال الَحَدثان بن أوس بن مالك َدَقاتُ  إِنَّ  َعلِيمٌ {  بلغ حتى}  َواْلَمَساِكينِ  لِْلفَُقَراءِ  الصَّ
َما َواْعلَُموا{ :  قرأ ثم ، لھؤالء ھذه قال ثم ،] 60:  التوبة[}  َحِكيمٌ  َِّ  َفأَنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغنِْمُتمْ  أَنَّ سُ  ُخُمَسهُ  ِ  ولِ َولِلرَّ
ُ  أََفاءَ  َما{ :  قرأ ثم ، لھؤالء ھذه:  قال ثم ،] 41:  األنفال) [4(} ] َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى[ اْلقُْرَبى َولِِذي  َعلَى هللاَّ

ُءوا َوالَِّذينَ {  للفقراء بلغ حتى}  اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  ارَ  َتَبوَّ :  قال ثم}  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ } {  َواإليَمانَ  الدَّ
  ، عامة المسلمين اآلية ھذه استوعبت

__________ 

 النبي ألصحاب يستغفروا أن أمروا ، أختي ابن يا: " عائشة لي قالت:  قال عروة عن) 3022( برقم مسلم صحيح في شاھد وله) 8/08( للبغوي التنزيل معالم) 1(
 ".فسبوھم وسلم عليه هللا صلى

 .داود أبي وسنن ، أ ، م من زيادة) 2(

 )2966( برقم داود أبي سنن) 3(

 .م من زيادة) 4(

 فِيُكمْ  ُنِطيعُ  َواَل  َمَعُكمْ  لََنْخُرَجنَّ  أُْخِرْجُتمْ  لَئِنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِلِْخَواِنِھمُ  َيقُولُونَ  َناَفقُوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ 
ُكمْ  قُوِتْلُتمْ  َوإِنْ  أََبًدا أََحًدا ُ  لََنْنُصَرنَّ ُھمْ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ  اَل  قُوِتلُوا َولَِئنْ  َمَعُھمْ  َيْخُرُجونَ  اَل  أُْخِرُجوا لَِئنْ ) 11( لََكاِذُبونَ  إِنَّ

ُھمْ  َذلِكَ  هللاَِّ  ِمنَ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َرْھَبةً  دُّ أَشَ  أَلَْنُتمْ ) 12( ُيْنَصُرونَ  اَل  ُثمَّ  اأْلَْدَبارَ  لَُيَولُّنَّ  َنَصُروُھمْ  َولَِئنْ  َيْنُصُروَنُھمْ   ِبأَنَّ
َنةٍ  قًُرى فِي إاِلَّ  َجِميًعا ُيَقاِتلُوَنُكمْ  اَل ) 13( َيْفَقُھونَ  اَل  َقْومٌ   َجِميًعا َتْحَسُبُھمْ  َشِديدٌ  َبْيَنُھمْ  َبأُْسُھمْ  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  ُمَحصَّ

َ  َذلِكَ  َشتَّى َوقُلُوُبُھمْ  ) 15( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َذاقُوا َقِريًبا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكَمَثلِ ) 14( َيْعقِلُونَ  اَل  َقْومٌ  نَُّھمْ ِبأ
ْيَطانِ  َكَمَثلِ  ْنَسانِ  َقالَ  إِذْ  الشَّ ا اْكفُرْ  لإِْلِ َ  أََخافُ  إِنِّي ِمْنكَ  َبِريءٌ  إِنِّي َقالَ  َكَفرَ  َفلَمَّ  ) 16( اْلَعالَِمينَ  َربَّ  هللاَّ
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 يعرق لم ، فيھا نصيبه -  ِحمير َبسرو وھو -  الراعي ليأتين عشت لئن:  قال ثم ،) 1( حق فيھا له إال أحد وليس
 .جبينه فيھا

 فِيُكمْ  ُنِطيعُ  َوال َمَعُكمْ  لََنْخُرَجنَّ  أُْخِرْجُتمْ  لَِئنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إلْخَواِنِھمُ  َيقُولُونَ  َناَفقُوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { 
ُكمْ  قُوِتْلُتمْ  َوإِنْ  أََبًدا أََحًدا ُ  لََنْنُصَرنَّ ُھمْ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ  ال قُوِتلُوا َولَِئنْ  َمَعُھمْ  َيْخُرُجونَ  ال أُْخِرُجوا لَِئنْ ) 11( لََكاِذُبونَ  إِنَّ

ُھمْ  َذلِكَ  هللاَِّ  ِمنَ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َرْھَبةً  أََشدُّ  ألْنُتمْ ) 12( ُيْنَصُرونَ  ال ُثمَّ  األْدَبارَ  لَُيَولُّنَّ  مْ َنَصُروھُ  َولَِئنْ  َيْنُصُروَنُھمْ   ِبأَنَّ
َنةٍ  قًُرى فِي إاِل َجِميًعا ُيَقاِتلُوَنُكمْ  ال) 13( َيْفَقُھونَ  ال َقْومٌ   َجِميًعا َتْحَسُبُھمْ  َشِديدٌ  َبْيَنُھمْ  َبأُْسُھمْ  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  ُمَحصَّ

) 15( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َذاقُوا َقِريًبا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكَمَثلِ ) 14( َيْعقِلُونَ  ال َقْومٌ  ِبأَنَُّھمْ  َذلِكَ  َشتَّى َوقُلُوُبُھمْ 
ْيَطانِ  َكَمَثلِ  اَفلَ  اْكفُرْ  لإِلْنَسانِ  َقالَ  إِذْ  الشَّ َ  أََخافُ  إِنِّي ِمْنكَ  َبِريءٌ  إِنِّي َقالَ  َكَفرَ  مَّ  }) 16( اْلَعالَِمينَ  َربَّ  هللاَّ

__________ 

 ".جزء فيھا: " أ في) 1(

ُھَما َعاقَِبَتُھَما َفَكانَ  الِِمينَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  فِيَھا َخالَِدْينِ  النَّارِ  فِي أَنَّ  ) 17( الظَّ

الِِمينَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ  فِيَھا َخالَِدْينِ  النَّارِ  فِي ُھَماأَنَّ  َعاقَِبَتُھَما َفَكانَ {   }) 17( الظَّ

 من النصر َيعُدونھم النضير بني يھود إلى بعثوا حين ، وأضرابه أبي بن هللا كعبد المنافقين عن تعالى يخبر
 أُْخِرْجُتمْ  لَِئنْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اِنِھمُ إلْخوَ  َيقُولُونَ  َناَفقُوا الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  تعالى فقال ، أنفسھم

ُكمْ  قُوِتْلُتمْ  َوإِنْ  أََبًدا أََحًدا فِيُكمْ  ُنِطيعُ  َوال َمَعُكمْ  لََنْخُرَجنَّ  ُ { :  تعالى هللا قال}  لََنْنُصَرنَّ ُھمْ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ :  أي}  لََكاِذُبونَ  إِنَّ
 الذي منھم يقع ال) 2( أنھم وإما ، به لھم يفوا أال نيتھم من قوال لھم قالوا) 1( أنھم إما به موعدوھ فيما لكاذبون
 معھم قاتلوا:  أي}  َنَصُروُھمْ  َولَِئنْ {  ، معھم يقاتلون ال:  أي}  َيْنُصُروَنُھمْ  ال قُوتِلُوا َولَِئنْ { :  قال ولھذا ؛ قالوه

 .بنفسھا مستقلة بشارة وھذه}  َصُرونَ ُينْ  ال ُثمَّ  األْدَبارَ  لَُيَولُّنَّ {

:  كقوله ، هللا من خوفھم من أكثر منكم يخافون:  أي}  هللاَِّ  ِمنَ  ُصُدوِرِھمْ  فِي َرْھَبةً  أََشدُّ  ألْنُتمْ { :  تعالى قال ثم
ِ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َيْخَشْونَ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا{ ُھمْ  َذلِكَ { :  قال ولھذا ؛] 77:  النساء[}  َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ  هللاَّ  ال َقْومٌ  ِبأَنَّ

 }َيْفَقُھونَ 

َنةٍ  قًُرى فِي إاِل َجِميًعا ُيَقاِتلُوَنُكمْ  ال{  قال ثم  ال وَھلَعھم ُجبنھم من أنھم:  يعني) 3(}  ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  ُمَحصَّ
) 5( جدر وراء من أو حصون في إما بل) 4( والمقابلة بالمبارزة اإلسالم جيش مواجھة على يقدرون

 .ضرورة عنھم للدفع فيقاتلون ، محاصرين

__________ 

 ".ألنھم إما: " م في) 1(

 ".ألنھم إما: " م في) 2(

 ".جدار وراء من أو: " أ ، م في) 3(

 ".والمقاتلة: " م في) 4(

 ".جدار وراء من أو: " أ ، م في) 5(

}  َبْعٍض  َبأْسَ  َبْعَضُكمْ  َوُيِذيقَ { :  قال كما ، شديدة بينھم) 1] (فيما[ عداوتھم:  أي}  َشِديدٌ  َبْيَنُھمْ  َبأُْسُھمْ {  قال ثم
 وھم ، مؤتلفين فتحسبھم مجتمعين تراھم:  أي}  َشتَّى َوقُلُوُبُھمْ  َجِميًعا َتْحَسُبُھمْ { :  قال ولھذا ؛] 65:  االنعام[

 .االختالف غاية مختلفون

 } َيْعقِلُونَ  ال َقْومٌ  ِبأَنَُّھمْ  َذلِكَ {  والمنافقين الكتاب لأھ:  يعني:  النخعي إبراھيم:  قال
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 بن ومقاتل ، والسدى ، مجاھد قال}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َذاقُوا َقِريًبا َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكَمَثلِ { :  قال ثم
 .بدر يوم قريش كفار أصاب ما كمثل) 2] (يعني: [ حيان

 .إسحاق ابن ومحمد ، قتادة قال وكذا. قينقاع بني يھود:  يعني}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكَمَثلِ { :  عباس ابن قالو

 .ھذا قبل أجالھم قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان قينقاع بني يھود فإن ، بالصواب أشبه القول وھذا

ْيَطانِ  َكَمَثلِ { :  وقوله ا اْكفُرْ  ْنَسانِ لإِل َقالَ  إِذْ  الشَّ  في اليھود ھؤالء مثل:  يعني}  ِمْنكَ  َبِريءٌ  إِنِّي َقالَ  َكَفرَ  َفلَمَّ
 حقت لما ثم}  لََنْنُصَرنَُّكمْ  قُوِتْلُتمْ  َوإِنْ { :  لھم المنافقين وقول ، المنافقين من النصر وعدوھم بالذين اغترارھم
 سول) 3( إذ الشيطان كمثل ھذا في مثالھم ، للھلكة سلموھموأ عنھم تخلوا ، والقتال الحصار بھم وَجدَّ  الحقائق
َ  أََخافُ  إِنِّي{ :  وقال ، وتنصل منه تبرأ) 4( سوله فيما دخل فإذا ، الكفر - با والعياذ - لإلنسان  َربَّ  هللاَّ
 } اْلَعالَِمينَ 

 ، بالمثل وحدھا المرادة نھاأ ال ، المثل لھذا كالمثال ھي إسرائيل بني عباد لبعض قصة ھاھنا بعضھم ذكر وقد
 :  جرير ابن فقال ، لھا المشاكله الوقائع من غيرھا مع منه ھي بل

:  قال َنِھيك بن هللا عبد سمعت ، إسحاق أبي عن ، شعبة أخبرنا ، ُشَمْيل بن النضر أخبرنا ، أسلم بن خالد حدثنا
 امرأة إلى فعمد ، فأعياه أراده الشيطان وإن ، سنة ستين تعبد راھًبا إن:  يقول ، عنه هللا رضي ، علًيا سمعت
 ، عنده وكانت ، فداواھا إليه بھا فجاءوا:  قال. فيداويھا القس بھذا عليكم:  إلخوتھا فقال ، إخوة ولھا فأجنَّھا
 أنا:  للراھب الشيطان فقال ، إخوتھا فجاء ، فقتلھا إليھا فعمد ، فحملت فأتاھا ، أعجبته إذ عندھا يوما ھو فبينما

 فلما ، له فسجد. سجدة لي فاسجد ، بك صنعت مما أنجك فأطعني بك ھذا صنعت أنا ، أعييتني إنك ، صاحبك
ْيَطانِ  َكَمَثلِ { :  قوله فذلك ، العالمين رب هللا أخاف إني ، منك بريء إني:  قال له سجد  اْكفُرْ  لإِلْنَسانِ  َقالَ  إِذْ  الشَّ
ا َ  أََخافُ  إِنِّي ْنكَ مِ  َبِريءٌ  إِنِّي َقالَ  َكَفرَ  َفلَمَّ  ).5(}  اْلَعالَِمينَ  َربَّ  هللاَّ

 عن ، األعمش عن ، جده عن ، أبيه عن ، أبي حدثنا ، المسعودي إبراھيم بن يحيى حدثني:  جرير ابن وقال
ْيَطانِ  َكَمَثلِ { :  اآلية ھذه في مسعود بن هللا عبد عن ، يزيد بن الرحمن عبد عن ، عمارة  اْكفُرْ  إلْنَسانِ لِ  َقالَ  إِذْ  الشَّ
ا َ  أََخافُ  إِنِّي ِمْنكَ  َبِريءٌ  إِنِّي َقالَ  َكَفرَ  َفلَمَّ  ، الغنم ترعى امرأة كانت:  قال}  اْلَعالَِمينَ  َربَّ  هللاَّ

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".إذا: " م في) 3(

 ".له سوله: " أ ، م في) 4(

 .)28/33( الطبري تفسير) 5(

َھا ايَ  قُوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ َمتْ  َما َنْفسٌ  َوْلَتْنُظرْ  هللاَّ قُوا لَِغدٍ  َقدَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َتُكوُنوا َواَل ) 18( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  هللاَّ
 أَْصَحابُ  اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي اَل ) 19( اْلَفاِسقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  أَْنفَُسُھمْ  َفأَْنَساُھمْ  هللاََّ  َنُسوا َكالَِّذينَ 
 ) 20( اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  اْلَجنَّةِ 

 فأتاه ، فحملت ، بھا ففَجر الراھب فنزل:  قال. راھب صومعة إلى بالليل تأوي وكانت ، أخوة أربعة لھا وكان
ق رجل فإنك ، ادفنھا ثم اقتلھا:  له فقال الشيطان  إخوتھا الشيطانُ  فأتى:  قال. دفتھا ثم فقتلھا. قولك يسمع ُمصدَّ

. وكذا كذا مكان في دفنھا ثم قتلھا أحبلھا فلما ، بأختكم فَجر الصومعة صاحب الراھب إن:  لھم فقال المنام في
 قصھا بل ال:  قالوا ؟ أترك أم عليكم أقصھا أدري ما رؤيا البارحة رأيت لقد وهللا:  منھم رجل قال أصبحوا فلما
 فوهللا:  فقالوا. ذلك رأيت لقد وهللا وأنا:  اآلخر فقال ، ذلك رأيت لقد وهللا وأنا:  اآلخر فقال ، فقصھا:  قال. علينا
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 الشيطان فلقيه به انطلقوا ثم فأنزلوه فأتوه ، الراھب ذلك على ملكھم فاستعدوا فانطلقوا:  قال. لشيء إال ھذا ما
. فيه أوقعتك مما وأنجيك واحدةً  سجدة لي فاسجد ، غيري منه ينجيك ولن ، ھذا في أوقعتك الذي أنا إني:  فقال
 ).1( فقتل وأُِخذَ  ، منه َتَبرأ َملكھم به أتوا فلما ، له فسجد:  قال

 العابد ھذا أن الناس من كثير عند واشتھر. ذلك نحو ، حيان بن ومقاتل ، وطاوس ، عباس ابن عن روي وكذا
 ، بنفسھا َبغي امرأة اتھمته جريًجا فإن ، العابد ُجَريج لقصة مخالفة القصة وھذه. أعلم وهللا ، برصيصا ھو

 وھو صومعته وُخربت صومعته من فأنزل به فأمر ، األمر ولي إلى أمره ورفعت ، منه َحملھا أن وادعت
 ابنھا أخذ ثم. اصبروا:  جريج:  فقال. وكذا كذا المرأة بھذه فعلت ، هللا عدو يا:  فقالوا ؟ لكم ما ؟ لكم ما: يقول
 -  منه فحملت نفسھا من أمكنته قد وكانت -  الراعي أبي) 2( قال ؟ أبوك من ، غالم يا:  قال ثم جًدا صغير وھو
 من أعيدوھا بل ال:  قال. ذھب من صومعتك نعيد:  وقالوا بليًغا تعظيًما كلھم عظموه ذلك إسرائيل بنو رأى فلما
 .كانت كما ، طين

ُھَما َعاقَِبَتُھَما انَ َفكَ { :  وقوله  وتصيرھما ، له والفاعل بالكفر اآلمر عاقبة فكانت:  أي}  فِيَھا َخالَِدْينِ  النَّارِ  فِي أَنَّ
الِِمينَ  َجَزاءُ  َوَذلِكَ {  ، فيھا خالدين جھنم نار إلى) 3(  .ظالم كل جزاء:  أي}  الظَّ

َھا َيا{  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ َمتْ  َما َنْفسٌ  َتْنُظرْ َولْ  هللاَّ قُوا لَِغدٍ  َقدَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َتُكوُنوا َوال) 18( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  هللاَّ
 أَْصَحابُ  ةِ اْلَجنَّ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي ال) 19( اْلَفاِسقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  أَْنفَُسُھمْ  َفأَْنَساُھمْ  هللاََّ  َنُسوا َكالَِّذينَ 
 }) 20( اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  اْلَجنَّةِ 

 عن ، جرير ابن المنذر عن ، ُجَحْيفة أبي بن عون عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 - نمارال ُمْجَتابي ُعراة ُحَفاة قوم فجاءه:  قال ، النھار صدر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند كنا:  قال أبيه
 عليه هللا صلى هللا رسول وجه فتغير ، مضر من كلھم بل ، ُمَضر من عامتھم السيوف ُمَتَقلِّدي -  الَعَباء:  أو

:  فقال ، خطب ثم فصلى ، الصالة وأقام فأذن بالال فأمر ، خرج ثم فدخل:  قال ، الفاقة من بھم رأى لما وسلم
َھا َيا{ قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  اتَّ َ  إِنَّ { :  اآلية آخر إلى}  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  ِذيالَّ  َربَّ ]. 1:  النساء[}  َرقِيًبا َعلَْيُكمْ  َكانَ  هللاَّ

َمتْ  َما َنْفسٌ  َوْلَتْنُظرْ { :  الحشر في التي اآلية وقرأ  } لَِغدٍ  َقدَّ

__________ 

 ).28/33( الطبري تفسير) 1(

 ".فقال: " م في) 2(

 ".مصيرھماو: " م في) 3(

ق ه صاع من ، ثوبه من ، درھمه من ، ديناره من رجل َتَصدَّ  بشق ولو:  - قال حتى -  تمره صاع من ، ُبرِّ
 رأيت حتى الناس تتابع ثم ، عجزت قد بل ، عنھا َتعجز كفه كادت بُصرة األنصار من رجل فجاء:  قال". تمرة
 هللا رسول فقال ، ُمْذھبة كأنه وجھه يتھلل وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول رأيت حتى ، وثياب طعام من كومين
 َينقُص أن غير من ، بعده بھا عمل من وأجر أجرھا فله ، حسنة سنة اإلسالم في َسنَّ  َمن: " وسلم عليه هللا صلى
 ينقص أن غير من ، بھا عمل من ووزر ِوْزُرھا عليه كان ، سيئة سنة اإلسالم في َسنَّ  ومن ، شيء أجورھم من
 ".شيء وزارھمأ من

 ).1( مثله بإسناد ، شعبه حديث من مسلم بإخراجه انفرد

َھا َيا{ :  تعالى فقوله قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ  .زجر عنه ما وترك ، أمر به ما فعل تشمل وھي ، بتقواه أمر}  هللاَّ

َمتْ  َما َنْفسٌ  َوْلَتْنُظرْ { :  وقوله  من ألنفسكم ادخرتم ماذا وانظروا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا:  أي}  لَِغدٍ  َقدَّ
قُوا{  ، ربكم على وعرضكم معادكم ليوم الصالحة األعمال َ  َواتَّ َ  إِنَّ {  ، ثان تأكيد}  هللاَّ : أي}  َتْعَملُونَ  بَِما َخِبيرٌ  هللاَّ
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 وال جليل أموركم من عنه يغيب وال ، خافية منكم عليه تخفى ال) 2( وأحوالكم أعمالكم بجميع عالم أنه اعلموا
 .حقير

َ  َنُسوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{ ) 3( وقال  أنفسكم لمصالح العمل فينسيكم هللا ذكر تنسوا ال:  أي}  أَْنفَُسُھمْ  َفأَْنَساُھمْ  هللاَّ
 عن الخارجون:  أي } اْلَفاِسقُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  قال ولھذا ؛ العمل جنس من الجزاء فإن ، معادكم في تنفعكم التي
َھا َيا{ :  قال كما ، معادھم يوم الخاسرون ، القيامة يوم الھالكون ، هللا طاعة  َوال أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِھُكمْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 ].9:  المنافقون[}  اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْوالُدُكمْ 

 ، المغيرة) 4] (أبو[ حدثنا ، الحوطي نجدة بن الوھاب عبد بن أحمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ وقال
 تعلمون أما:  عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي خطبة في كان:  قال َنمحة بن نعيم عن ، عثمان بن َحريز حدثنا
 ولن ، فليفعل ، وجل عز ، هللا عمل في وھو ألجلا يقضي أن استطاع فمن ؟ معلوم ألجل وتروحون تغدون أنكم
 َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{ :  أمثالھم تكونوا هللا فنھاكم ، لغيرھم آجالھم جعلوا قوًما إن. وجل عز ، با إال ذلك تنالوا
َ  َنُسوا  بالشقوة وخلوا ، سلفھم أيام يف قدموا ما على قدموا ؟ إخوانكم من تعرفون من أين}  أَْنفَُسُھمْ  َفأَْنَساُھمْ  هللاَّ

 ، واآلبار الصخر تحت صاروا قد ؟ بالحوائط وحصنوھا المدائن بنوا الذين األولون الجبارون أين ، والسعادة
 على أثنى هللا إن) 5] (وبيانه بسنائه وائتضحوا[ ، ظلمة ليوم منه فاستضيئوا عجائبه تفنى ال هللا كتاب ھذا

 } َخاِشِعينَ  لََنا َوَكاُنوا َوَرَھًبا َرَغًبا َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَراتِ  فِي ُيَساِرُعونَ  َكاُنوا نَُّھمْ إِ { :  فقال بيته وأھل زكريا

__________ 

 ).1017( برقم مسلم وصحيح) 4/358( المسند) 1(

 ".وخفيھا: "  م في) 2(

 ".وقوله: " م في) 3(

 .للطبري الكبير المعجم من زيادة) 4(

 .الكبير والمعجم ، م من زيادة) 5(

ًعا َخاِشًعا لََرأَْيَتهُ  َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآَنَ  َھَذا أَْنَزْلَنا لَوْ  ُرونَ  لََعلَُّھمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَھا اأْلَْمَثالُ  َوِتْلكَ  هللاَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّ  َيَتَفكَّ
ُ  ُھوَ ) 21( َھاَدةِ  بِ اْلَغيْ  َعالِمُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ ْحَمنُ  ُھوَ  َوالشَّ ِحيمُ  الرَّ ُ  ُھوَ ) 22( الرَّ  اْلَملِكُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  الَِّذي هللاَّ

اَلمُ  اْلقُدُّوسُ  ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ  اْلُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعِزيزُ  اْلُمَھْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّ ُ  ُھوَ ) 23( ُيْشِرُكونَ  َعمَّ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ
رُ  َماَواتِ  فِي َما لَهُ  ُيَسبِّحُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  لَهُ  اْلُمَصوِّ  ) 24( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواأْلَْرِض  السَّ

 فيمن خير وال ، هللا سبيل في ينفق ال مال في خير وال ، هللا وجه به يراد ال قول في خير ال ،] 90:  االنبياء[
 ).1( الئم لومة هللا في يخاف فيمن خير وال ، مهحل جھله يغلب

 ، إثبات وال بنفي أعرفه ال ، نمحة بن نعيم وھو ، عثمان بن َحريز وشيخ ، ثقات كلھم ورجاله ، جيد إسناد ھذا
 ، أخر وجوه من شواھد الخطبة لھذه روي وقد. ثقات كلھم َحريز شيوخ بأن حكم قد السجستاني داود أبا أن غير
 .مأعل وهللا

 حكم في وھؤالء ھؤالء يستوي ال) 2( أي}  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ  اْلَجنَّةِ  َوأَْصَحابُ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َيْسَتِوي ال{ :  وقوله
يَِّئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذينَ  َحِسبَ  أَمْ { :  قال كما ، القيامة يوم هللا الَِحاتِ ا َوَعِملُوا آَمُنوا َكالَِّذينَ  َنْجَعلَُھمْ  أَنْ  السَّ  َسَواءً  لصَّ

 َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  َواْلَبِصيرُ  األْعَمى َيْسَتِوي َوَما{  وقال ،] 21:  الجاثية[}  َيْحُكُمونَ  َما َساءَ  َوَمَماُتُھمْ  َمْحَياُھمْ 
الَِحاتِ  الَِحاتِ  َعِملُواوَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َنْجَعلُ  أَمْ { :  قال]. 58:  غافر[اآلية}  اْلُمِسيءُ  َوال الصَّ  فِي َكاْلُمْفِسِدينَ  الصَّ

قِينَ  َنْجَعلُ  أَمْ  األْرِض  ارِ  اْلُمتَّ  ، األبرار يكرم ، سبحانه ، هللا أن على داالت أخر آيات في ؟] 28:  ص[}  َكاْلفُجَّ
 عز ، هللا عذاب من سلمونالم الناجون:  أي}  اْلَفاِئُزونَ  ُھمُ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابُ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛ الفجار ويھين
 .وجل
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ًعا َخاِشًعا لََرأَْيَتهُ  َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآنَ  َھَذا أَنزْلَنا لَوْ {   لََعلَُّھمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَھا األْمَثالُ  َوِتْلكَ  هللاَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّ
ُرونَ  ُ  ُھوَ ) 21( َيَتَفكَّ َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال الَِّذي هللاَّ ْحَمنُ  ُھوَ  َوالشَّ ِحيمُ  الرَّ ُ  ُھوَ ) 22( الرَّ  إاِل إِلَهَ  ال الَِّذي هللاَّ

المُ  اْلقُدُّوسُ  اْلَملِكُ  ُھوَ  ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ  اْلُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّارُ  اْلَعِزيزُ  اْلُمَھْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّ ُ  ُھوَ ) 23( ُيْشِرُكونَ  َعمَّ  لِقُ اْلَخا هللاَّ
رُ  اْلَباِرئُ  َماَواتِ  فِي َما لَهُ  ُيَسبِّحُ  اْلُحْسَنى األْسَماءُ  لَهُ  اْلُمَصوِّ  }) 24( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواألْرِض  السَّ

 لما سماعه عند وتتصدع ، القلوب له تخشع وأن ينبغي وأنه ، قدره علو ومبينا ، القرآن ألمر معظًما تعالى يقول
ًعا َخاِشًعا َلَرأَْيَتهُ  َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآنَ  َھَذا أَنزْلَنا لَوْ { :  األكيد الوعيدو الوعد من فيه  فإن:  أي}  هللاَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدِّ
 ، وجل عز ، هللا خوف من وتصدع لخشع ، فيه ما فتدبر القرآن ھذا فھم لو ، وقساوته غلظته في الجبل كان
 وتدبرتم أمره هللا عن فھمتم وقد ، هللا خشية من وتتصدع ، وتخشع قلوبكم تلين أال البشر أيھا بكم يليق فكيف
ُرونَ  لََعلَُّھمْ  لِلنَّاسِ  َنْضِرُبَھا األْمَثالُ  َوِتْلكَ { :  تعالى قال ولھذا ؟ كتابه  .} َيَتَفكَّ

 ، آخرھا إلى) 3(} ] َخاِشًعا لََرأَْيَتهُ [ َجَبلٍ  َعلَى اْلقُْرآنَ  َھَذا أَنزْلَنا لَوْ { :  قوله في عباس ابن عن:  العوفي قال
 هللا فأمر. هللا خشية ومن ، ثقله من وخشع) 4( لتصدع ، إياه َحّملته جبل على القرآن ھذا أنزلت أني لو: يقول
 . والتخشع الشديدة بالخشية يأخذوه أن القرآنُ  عليھم نزل إذا الناس

__________ 

 ).1/60( الكبير المعجم) 1(

 .م في بياض) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".لصدع: " م في) 4(

 .جرير وابن ، قتادة قال وكذا. يتفكرون لعلھم للناس األمثال هللا يضرب كذلك:  قالثم 

 يقف الخطبة يوم كان وقد ، المنبر له عمل لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  المتواتر الحديث في ثبت وقد
 ليخطب وسلم عليه هللا صلى النبي وجاء ، وضع ما أول المنبر وضع مافل ، المسجد جذوع من جذع جانب إلى

 كان لما ،) 2( ُيَسكَّن الذي الصبي يئن كما يئن) 1( وجعل الجذع َحنّ  ذلك فعند ، المنبر نحو إلى الجذع فجاوز
 أن أحق تمفأن: " إيراده بعد البصري الحسن قال الحديث ھذا روايات بعض ففي. عنده والوحي الذكر من ُيسَمع
 الصم الجبال كانت إذا ، الكريمة اآلية ھذه وھكذا). 3" (الجذع من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى تشتاقوا

:  تعالى قال وقد ؟ وفھمتم سمعتم وقد بكم فكيف) 4( خشيته من وتصدعت لخشعت ، وفھمته هللا كالم سمعت لو
َعتْ  أَوْ  الُ اْلِجبَ  ِبهِ  ُسيَِّرتْ  قُْرآًنا أَنَّ  َولَوْ {   معنى أن تقدم وقد]. 31:  الرعد[ اآلية}  اْلَمْوَتى ِبهِ  ُكلِّمَ  أَوْ  األْرضُ  ِبهِ  قُطِّ
رُ  لََما اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوإِنَّ { :  تعالى وقال. القرآن ھذا لكان أي:  ذلك قَّقُ  لََما ِمْنَھا َوإِنَّ  األْنَھارُ  ِمْنهُ  َيَتَفجَّ  َفَيْخُرجُ  َيشَّ
 ].74:  البقرة[}  هللاَِّ  َخْشَيةِ  ِمنْ  َيْھِبطُ  لََما ِمْنَھا َوإِنَّ  َماءُ الْ  ِمْنهُ 

ُ  ُھوَ { :  تعالى قال ثم َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال الَِّذي هللاَّ ْحَمنُ  ُھوَ  َوالشَّ ِحيمُ  الرَّ  إله ال الذي أنه تعالى أخبر}  الرَّ
 ، والشھادة) 5( الغيب عالم وأنه ، فباطل دونه من يعبد ما وكل ، سواه وجودلل إله وال ، غيره رب فال ھو إال
 من السماء في وال ، األرض في شيء عليه يخفى فال عنا والغائبات لنا المشاھدات الكائنات جميع يعلم:  أي

 .الظلمات في الذر حتى ، وكبير وصغير وحقير جليل

ْحَمنُ  ُھوَ { :  وقوله ِحيمُ  الرَّ  والمراد. ھاھنا إعادته عن أغنى بما ، التفسير أول في ذلك على الكالم تقدم دق}  الرَّ
:  تعالى قال وقد ، ورحيمھما واآلخرة الدنيا رحمن فھو ، المخلوقات لجميع الشاملة الواسعة الرحمة ذو أنه
ْحَمةَ  َنْفِسهِ  َعلَى َربُُّكمْ  َكَتبَ {  وقال ،] 156:  األعراف[}  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْحَمِتي{  ،] 54:  األنعام[}  الرَّ

ا َخْيرٌ  ُھوَ  َفْلَيْفَرُحوا َفِبَذلِكَ  َوِبَرْحَمِتهِ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  قُلْ {  وقال  ].58:  يونس[}  َيْجَمُعونَ  ِممَّ
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ُ  ُھوَ { ) 6( وقوله  وال ممانعة بال فيھا المتصرف األشياء لجميع المالك:  أي}  اْلَملِكُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال الَِّذي هللاَّ
 .مدافعة

:  جريج ابن وقال:  المبارك أي:  وقتادة ، مجاھد وقال. الطاھر أي:  منبه بن وھب قال}  اْلقُدُّوسُ { :  وقوله
 .الكرام المالئكة تقدسه

__________ 

 .عنه هللا رضي ، جابر حديث من) 3585 ، 3584( وبرقم ، عمر ابن حديث من) 3583( برقم صحيحه في البخاري رواه الجذع حنين حديث) 1(

 ".يسكت: " م في) 2(

 ثم ، الجذع قصة في أنس عن ، الحسن عن ، فضالة بن مبارك عن ، فروخ بن شيبان طريق من) 6/132( للمؤلف والنھاية البداية في كما البغوي القاسم أبو رواه) 3(
 ".لقائه إلي تشتاقوا أن أحق فأنتم ، هللا من لمكانه إليه شوًقا هللا رسول إلي تحن الخشبة هللا عباد يا: " قال ثم بكي الحديث بھذا حدث إذا الحسن فكان:  زاد

 ".هللا خشية من: " م في) 4(

 ".بالغيب: " م في) 5(

 ".قال ثم: " م في) 6(

المُ {   .وأفعاله وصفاته ذاته في) 1( بكماله ؛ والنقائص العيوب جميع من:  أي}  السَّ

: بقوله أمَّن:  قتادة وقال. يظلمھم أن من خلقه أمن) 2] (أي: [ عباس ابن عن ، الضحاك قال}  ِمنُ اْلُمؤْ { :  وقوله
 .به أيمانھم في المؤمنين عباَده َصّدق:  زيد ابن وقال. حق إنه

 رقيب ھو:  بمعنى ، بأعمالھم خلقه على الشاھد) 3( أي:  واحد وغير عباس ابن قال}  اْلُمَھْيِمنُ { :  وقوله
ُ { :  كقوله ھم،علي ُ  ُثمَّ {  وقوله ،] 9:  البروج[}  َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ :  يونس[}  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َشِھيدٌ  هللاَّ
46.[ 

 ].33:  الرعد[ اآلية}  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلِّ  َعلَى َقاِئمٌ  ُھوَ  أََفَمنْ { :  وقوله

 وجبروته وعظمته لعزته ؛ جنابه ينال فال األشياء وغلب ، فقھره شيء كل عزّ  قد الذي:  أي}  اْلَعِزيزُ { :  وقوله
 تقدم كما ، لعظمته إال التكبر وال ، له إال الَجْبّرية تليق ال الذي:  أي}  اْلُمَتَكبِّرُ  اْلَجبَّارُ { :  قال ولھذا ؛ وكبريائه

بته منھما واحًدا نازعني فمن ، ردائي والكبرياء ، إزاري الَعَظمة: " الصحيح في  ".َعذَّ

 .يشاء ما على خلقه َجَبر الذي:  الجبار:  قتادة وقال

 .صالحھم فيه بما فيھم المتصرف ، خلقه أمورَ  المصلحُ :  الجبار:  جرير ابن وقال

 .سوء كل عن يعني:  المتكبر:  قتادة وقال

ا هللاَِّ  ُسْبَحانَ { :  قال ثم  ).4(}  ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

ُ  وَ ھُ { :  وقوله رُ  اْلَباِرئُ  اْلَخالِقُ  هللاَّ  قدره ما وإبراز التنفيذ وھو ، الفري ھو:  والَبراء ، التقدير:  الخلق}  اْلُمَصوِّ
 الشاعر قال. وجل عز ، هللا سوى وإيجاده تنفيذه على يقدر ورتبه شيًئا قدر من كل وليس ، الوجود إلى وقرره
 )5( آخر يمدح

 ...َيْفري ال ثم َيخلُق القوم عضُ وب... َخلَقت ما َتفري وألنت

:  والفري. التقدير:  فالخلق. يريد ما يستطيع ال فإنه غيرك بخالف ، قدرت:  أي ، خلقت ما تنفذ أنت:  أي
 اْلَخالِقُ { :  تعالى وقوله .يريده ما بحسب قدره ما على قطع:  أي ، َفَرى ثم الجالد قدر:  يقال ومنه. التنفيذ
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. يختار التي والصورة ، يريد التي الصفة على فيكون ، كن:  له قال شيًئا أراد إذا الذي:  أي}  رُ اْلُمَصوِّ  اْلَباِرئُ 
َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ :  كقوله رُ { :  قال ولھذا] 8:  اإلنفطار[}  َركَّ  إيجاده يريد ما ينفذ الذي:  أي}  اْلُمَصوِّ
 .يريدھا التي الصفة على

__________ 

 ".لكماله: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".إنه: " م في) 3(

 .خطأ وھو" يصفون: " م في) 4(

 .الشعب ط حاشية من مستفاًدا ھـ. أ) 94 ص( ديوانه في والبيت ، سنان بن ھرم به يمدح سلمي أبي بن زھير ھو) 5(

 في المروي الحديث وذكر ،" عرافاأل سورة" في ذلك على الكالم تقدم قد}  اْلُحْسَنى األْسَماءُ  لَهُ { :  وقوله
 إال مائة ، اسًما وتسعين تسعة تعالى  إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، ھريرة أبي عن الصحيحين

 ھريرة أبي عن ، له ماجة وابن الترمذي سياق وتقدم". الوتر يحب وتر وھو ، الجنة دخل أحصاھا من ، واحًدا
 ، الرحمن ، ھو إال إله ال الذي هللا ھو: " -  للترمذي واللفظ - " الوتر يحب وتر وھو: " قوله بعد وزاد ، أيضا
 ، البارئ ، الخالق ، المتكبر ، الجبار ، العزيز ، المھيمن ، المؤمن ، السالم ، القدوس ، الملك ، الرحيم

 ، المعز ، الرافع ، الخافض ، الباسط ، القابض ، العليم ، الفتاح ، الرزاق ، الوھاب ، القھار ، الغفار المصور،
 ، العلي ، الشكور ، الغفور ، العظيم ، الحليم ، الخبير ، اللطيف ، العدل ، الحكم ، البصير ، السميع ، المذل
 ، المجيد ، الودود ، الحكيم ، الواسع ، المجيب ، الرقيب ، الكريم ، الجليل ، الحسيب ، المقيت ، الحفيظ ، الكبير
 ، المحيي ، المعيد ، المبدئ ، المحصي ، الحميد ، الولي ، المتين ، القوي ، الوكيل ، الحق ، الشھيد ، الباعث
 ، األول ، المؤخر ، المقدم ، المقتدر ، القادر ، الصمد ، الواحد ، الماجد ، الواجد ، القيوم ، الحي ، المميت
 ذو ، الملك مالك ، الرءوف ، العفو ، تقمالمن ، التواب ، البر ، المتعالي ، الولي ، الباطن ، الظاھر ، اآلخر
 ، البديع ، الھادي ، النور ، النافع ، الضار ، المانع ، المغني ، الغني ، الجامع ، المقسط ، واإلكرام الجالل
 ".الصبور ، الرشيد ، الوارث ، الباقي

 عن أغنى بما وألفاظه طرقهب مطوال مبسوًطا ذلك قدمنا وقد ، وتأخير وتقديم ، ونقصان بزيادة ماجة ابن وسياق
َماَواتِ  فِي َما لَهُ  ُيَسبِّحُ { :  وقوله ).2) (1( ھنا إعادته َماَواتُ  لَهُ  ُتَسبِّحُ {  كقوله}  َواألْرِض  السَّ ْبعُ  السَّ  َواألْرضُ  السَّ

 ].44:  اإلسراء[}  َغفُوًرا َحلِيًما َكانَ  إِنَّهُ  مْ َتْسِبيَحھُ  َتْفَقُھونَ  ال َولَِكنْ  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاِل َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ  فِيِھنَّ  َوَمنْ 

 :  أحمد اإلمام قال وقد. وقدره شرعه في}  الَحِكيمُ {  َجَنابه يرام فال:  أي}  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { :  وقوله

 عن ، نافع أبي ابن نافع حدثنا -  الَخفَّاف العالء أبو ، َطْھَمان ابن:  يعني - خالد حدثنا ، الزبيري أحمد أبو حدثنا
 السميع با أعوذ:  مرات ثالث يصبح حين قال من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، يسار بن َمعقِل
 عليه يصلون ملك ألف سبعين به هللا َوكَّل ، الحشر سورة آخر من آيات ثالث قرأ ثم ، الرجيم الشيطان من العليم
 ".المنزلة بتلك كان يمسي حين قالھا ومن ، اشھيدً  مات اليوم ذلك في مات وإن ، يمسي حتى

 ھذا من إال نعرفه ال غريب:  وقال ،) 3( به ، الزبيري أحمد أبي عن ، َغْيالن بن محمود عن الترمذي ورواه
 .الوجه

__________ 

 ".ھاھنا: " م في) 1(

 .األعراف سورة من 180:  اآلية تفسير عند الحديث ھذا تخريج تقدم) 2(

 ).2922( برقم الترمذي وسنن) 5/26( المسند) 3(
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َھا َيا ي َتتَِّخُذوا اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُكمْ  َعُدوِّ ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ  ُيْخِرُجونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ِبَما َكَفُروا َوَقدْ  بِاْلَمَودَّ
ُسولَ  اُكمْ  الرَّ َِّ  ُتْؤِمُنوا أَنْ  َوإِيَّ ونَ  َمْرَضاِتي َواْبِتَغاءَ  َسِبيلِي فِي ِجَھاًدا َخَرْجُتمْ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َربُِّكمْ  ِبا ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتِسرُّ  َوأََنا ِباْلَمَودَّ

ِبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  ِمْنُكمْ  َيْفَعْلهُ  َوَمنْ  أَْعلَْنُتمْ  َوَما أَْخَفْيُتمْ  ِبَما أَْعلَمُ   َوَيْبُسُطوا أَْعَداءً  لَُكمْ  َيُكوُنوا مْ َيْثَقفُوكُ  إِنْ ) 1( السَّ
وءِ  َوأَْلِسَنَتُھمْ  أَْيِدَيُھمْ  إِلَْيُكمْ  وا ِبالسُّ ُ  َبْيَنُكمْ  َيْفِصلُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْرَحاُمُكمْ  َتْنَفَعُكمْ  لَنْ ) 2( َتْكفُُرونَ  َلوْ  َوَودُّ  َوهللاَّ
 ) 3( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما

 الممتحنة سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ِبَما َكَفُروا َوَقدْ  ِباْلَمَودَّ
ُسولَ  ُيْخِرُجونَ  َِّ  ُتْؤِمُنوا أَنْ  مْ َوإِيَّاكُ  الرَّ ونَ  َمْرَضاتِي َواْبِتَغاءَ  َسِبيلِي فِي ِجَھاًدا َخَرْجُتمْ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َربُِّكمْ  ِبا  إِلَْيِھمْ  ُتِسرُّ

ةِ  بِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  ِمْنُكمْ  َيْفَعْلهُ  َوَمنْ  أَْعلَْنُتمْ  َوَما أَْخَفْيُتمْ  بَِما أَْعَلمُ  َوأََنا ِباْلَمَودَّ  أَْعَداءً  لَُكمْ  َيُكوُنوا َيْثَقفُوُكمْ  إِنْ ) 1( يلِ السَّ
وءِ  َوأَْلِسَنَتُھمْ  أَْيِدَيُھمْ  إِلَْيُكمْ  َوَيْبُسُطوا وا بِالسُّ  َيْفِصلُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  أَْوالُدُكمْ  َوال أَْرَحاُمُكمْ  َتْنَفَعُكمْ  لَنْ ) 2( َتْكفُُرونَ  َلوْ  َوَودُّ

ُ  َبْيَنُكمْ   }) 3( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

 من رجال كان ھذا حاطًبا أن وذلك ، بلتعة أبي بن حاطب قصة الكريمة) 1( السورة ھذه صدر نزول سبب كان
 كان بل ، أنفسھم قريش من يكن ولم ،) 2( ومال أوالد بمكة له وكان ، أيًضا بدر أھل من وكان ، المھاجرين

 النبي فأمر ، العھد أھلھا نقض لما مكة فتح على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عزم فلما. لعثمان) 3( حليًفا
 فكتب ھذا حاطب فعمد". خبرنا عليھم َعمِّ  ، اللھم: " وقال ، لغزوھم بالتجھيز المسلمين وسلم عليه هللا صلى
 من[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه عزم بما يعلمھم ، مكة أھل إلى قريش من امرأة مع وبعثه كتاًبا،
 المرأة أثر في فبعث. لدعائه استجابة) 5( ذلك على رسوله هللا فأطلع ، يًدا عندھم بذلك ليتخذ ،) 4] (غزوھم
 :  أحمد اإلمام قال. صحته على المتفق الحديث ھذا في بين وھذا ، منھا الكتاب فأخذ

:  مرة وقال - رافع أبي بن) 6( هللا دُعَبي أخبرني ، علي بن محمد بن َحَسن أخبرني ، َعْمرو عن ، سفيان حدثنا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثني:  يقول ، عنه هللا رضي ، علًيا سمع أنه:  أخبره رافع أبي بن هللا عبيد إن
". منھا فخذوه ، كتاب معھا َظِعينة بھا فإن ، خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا: " فقال ، والمقداد والزبير أنا

. كتاب معي ما:  قالت. الكتاب أخرجي:  قلنا ، بالظعينة نحن فإذا ، الروضة أتينا حتى خيلنا بنا ادىَتعَ  فانطلقنا
 هللا رسول به فأتينا الكتاب فأخذنا ، ِعَقاصھا من الكتاب فأخرجت:  قال. الثياب لُنلقين أو الكتاب لتخرجن:  قلنا

 ، بمكة المشركين من ناس لىإ بلتعة أبي بن حاطب من:  فيه فإذا ، وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 .أ ، م من والمثبت ،" اآلية: " ھـ في) 1(

 ".وأموال: " م في) 2(

 ".ضيًفا: " أ في) 3(

 .م من زيادة) 4(

 ".رسوله ذلك على هللا فأصلح: " م في) 5(

 "هللا عبد: " م في) 6(

 ما ، حاطب يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر ببعض يخبرھم
 من معك من وكان ، أنفسھم من أكن ولم ، قريش في ُملَصًقا امرأ كنت إني ، علي تعجل ال:  قال". ھذا؟

 بھا يحمون يًدا فيھم أتخذ أن فيھم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت ، بمكة أھليھم يحمون قرابات لھم المھاجرين
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 عليه هللا صلى هللا رسول فقال. اإلسالم بعد بالكفر رضى وال ديني عن ارتداًدا وال ًراكف ذلك فعلت وما ، قرابتي
 هللا لََعلّ  يدريك ما ، بدًرا شھد قد إنه: " فقال. المنافق ھذا عنق أضرب دعني:  عمر فقال". َصَدقكم إنه: " وسلم
 ".لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا:  فقال بدر أھل إلى اطلع

 كتاب في البخاري وزاد). 1( به ، ُعَيينة بن سفيان عن ، وجه غير من ، ماجة ابن إال الجماعة أخرجه وھكذا
َھا َيا{ :  السورة هللا فأنزل" : المغازي" ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ  كتاب في وقال). 2(}  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ

َھا َيا {:  فيه ونزلت:  عمرو قال:  التفسير ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ  أدري ال) : " 3( قال}  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ
 نزلت:  ھذا في لسفيان قيل:  - المديني ابن:  يعني -  علي قال:  البخاري قال". عمرو قال أو الحديث في اآلية

ِخُذوا ال{ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ  منه تركت ما ، عمرو من حفظته ، الناس حديث في ھذا:  سفيان فقال ؟}  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ
 ).5( غيري حفظه أحًدا) 4( أرى وما ، حرًفا

 الرحمن عبد أبي عن ، ُعَبيدة بن) 6( سعد عن ، الرحمن عبد بن ُحَصين حديث من الصحيحين في أخرجاه وقد
 ، فارس وكلنا ، العوام بن والزبير ، َمْرَثد وأبا سلمو عليه هللا صلى هللا رسول بعثني:  قال علي عن ، السلمي
:  المشركين إلى حاطب من كتاب معھا المشركين من امرأة بھا فإن ، خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا:  وقال

. كتاب معي ما:  فقالت ؟ الكتابُ :  فقلنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال حيث لھا بعير على تسير فأدركناھا
 فلما. لُنجردنك أو الكتاب لتخرجن! وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كذب ما:  فقلنا ، كتاًبا نر فلم فالتمسنا اھافأنخن
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا فانطلقنا. فأخرجته بكساء ُمحَتِجزة وھي ُحْجزتھا إلى أھوت الجد رأت
 ما على حملك ما: " فقال. عنقه فألْضِرب َفدعني ، المؤمنينو ورسوله هللا خان قد ، هللا رسول يا:  عمر فقال

 عن بھا هللا يدفع َيدٌ  القوم عند لي تكون أن أردت ، ورسوله با مؤمًنا أكون أن إال بي ما وهللا:  قال". ؟ صنعت
 ، صدق: " فقال. وماله أھله عن به هللا يدفع من عشيرته من ھنالك له إال أصحابك من أحد وليس ، ومالي أھلي
 أليس: " فقال. عنقه فألضرب فدعني ، والمؤمنين ورسوله هللا خان قد إنه:  عمر فقال". خيًرا إال له تقولوا ال
 :  أو - الجنة لكم وجبت فقد شئتم ما اعملوا:  فقال بدر أھل إلى اطلع قد هللا لعل: " فقال" ؟ بدر أھل من

__________ 

) 3305( برقم الترمذي وسنن) 2650( برقم داود أبي وسنن) 2494( برقم مسلم وصحيح) 4890 ، 3007( برقم اريالبخ وصحيح) 80 ، 1/79( المسند) 1(
 ).11585( برقم الكبرى النسائي وسنن

 ).4274( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".وقال: " م في) 3(

 ".أرى وال: " م في) 4(

 ).4890( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".سعيد عن: " م في) 6(

 ).1( أعلم ورسوله هللا:  وقال ، ُعمر عينا فَدِمعت". لكم غفرت قد

 :  حاتم أبي ابن قال علي عن آخر وجه من روي وقد ، بدر غزوة في" المغازي" في البخاري لفظ ھذا

 - ِسنان أبي عن ، الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا ، يعيش بن عبيد حدثنا ، الِھْسنَجاني الحسن بن علي حدثنا
:  قال علي عن ، الحارث عن ،) 2( الطائي البختري أبي عن ، الَجَملي ُمرة بن عمرو عن - سنان بن يدسع ھو
 أبي بن حاطب فيھم ، مكة يريد أنه أصحابه من أناس إلى أسرّ  ، مكة يأتي أن وسلم عليه هللا صلى النبي أراد لما

 هللا صلى هللا رسول أن مكة أھل إلى بلتعة أبي بن حاطب فكتب:  قال. خيبر يريد أنه الناس في وأفشى بلتعة
 وأبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعثني:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخبر. يريدكم وسلم عليه
 ، كتاب معھا امرأة بھا ستلقون فإنكم ، خاخ روضة اِئتوا: " فقال ، فرس) 3( وعند إال رجل منا وليس َمْرثد،
. الكتاب ھات:  لھا فقلنا. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َذَكر الذي بالمكان رأيناھا حتى نطلقنافا". منھا فخذوه
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. معھا يكون أال لعله:  مرثد أبو فقال ، متاعھا في نجده فلم) 4( وفتشناھا متاعھا فوضعنا. كتاب معي ما:  فقالت
 أما:  فقالت. لُنعرينَّك أو لتخرِجنَّه:  لھا قلناف). 5( كذبنا وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كذب ما:  فقلت
 وقال. ُحُجَزتھا من فأخرجته:  مرة بن عمرو قال. لنعرينَّك أو لتخرجنه:  فقلنا ؟ مسلمين ألستم! ؟ هللا تتقون
 حاطب من الكتاب فإذا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به فأتينا. قُُبلھا من) 6( أخرجته:  ثابت أبي بن حبيب
:  هللا رسول فقال. عنقه فألضرب لي فائذن ، ورسوله هللا خان ، هللا رسول يا:  فقال عمر فقام. بلتعة أبي بن
 هللا رسول فقال. عليك أعداءك وظاھر نكث قد ولكنه ، بلى:  عمر وقال. بلى:  قالوا". ؟ بدًرا شھد قد أليس"

". بصير تعملون بما إني ، شئتم ما اعملوا:  قالف بدر أھل على إلى اطلع هللا فلعل: " وسلم عليه هللا صلى
 يا: " فقال حاطب إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأرسل. أعلم ورسوله هللا:  وقال عمر عينا ففاضت
 مال بھا لي وكان ، قريش في ُملَصًقا امرأ كنت إني ، هللا رسول يا:  فقال". ؟ صنعت ما على حملك ما حاطب،
 - هللا رسول يا -  ووهللا بذلك إليھم فكتبت ، وماله أھله يمنع من بمكة وله إال أحد أصحابك نم يكن ولم ، وأھل
". خيًرا إال لحاطب تقولوا فال ، حاطب صدق: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. ورسوله با لمؤمن إني
َھا َيا{ :  هللا فأنزل:  ثابت أبي بن حبيب) 7( قال ِخُذوا ال ُنواآمَ  الَِّذينَ  أَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ  إِلَْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ

ةِ   .اآلية}  ِباْلَمَودَّ

 ذكر وقد). 8( مثله بإسناده -  سنان بن سعيد -  سنان أبي عن ، ِمْھران عن حميد ابن عن جرير ابن رواه وھكذا
 .السيرة في رَيَسا بن إسَحاق بن محمد فقال ، والسير المغازي أصحاب ذلك

__________ 

 ).2494( برقم مسلم وصحيح) 3983( برقم البخاري صحيح) 1(

 .الطبري من واللمثبت الطائي البختري إسحاق أبي عن" "ھـ في) 2(

 ".وعنده: " أ ، م في) 3(

 ".وفتشناه: " م في) 4(

 ".كاذب وال: " م في) 5(

 ".فأخرجته: " م في) 6(

 ".فقال: " م في) 7(

 ).23/38( الطبري تفسير) 8(

 هللا صلى هللارسول  أجمع لما:  قال علمائنا من وغيره الزبير بن ُعْرَوة عن ، الزبير بن جعفر بن محمد حدثني
 رسول عليه أجمع بالذي يخبرھم قريش إلى كتاًبا بلتعة أبي بن حاطب كتب ، مكة إلى) 1( المسير وسلم عليه
 ، مزينة من أنھا جعفر بن محمد زعم - امرأة أعطاه ثم ، إليھم يرالس في األمر من وسلم عليه هللا صلى هللا

 ثم ، رأسھا في فجعلته قُريًشا تبلغه أن على ُجعال لھا وجعل -  المطلب عبد لبني موالة ، سارة:  أنھا غيره وزعم
 ، حاطب صنع بما السماء من الخبرُ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأتى. به خرجت ثم ، قرونھا عليه فتلت
 ، قريش إلى بكتاب حاطب معھا كتب قد امرأة أدركا: " فقال العوام بن والزبير طالب أبي بن عليّ  فبعث

 ".أمرھم من له) 2( أجمعنا قد ما يحذرھم

 يجدا فلم رحلھا في فالتمسا ، بالخليفة فاستنزالھا - أحمد أبي بني) 3( خليفة - بالُخلَيْفة أدركاھا حتى فخرجا
 أو الكتاب ھذا لنا ولُتخرِجنَّ ) 4( كذبنا وما هللا رسول كذب ما با أحلف إني:  طالب أبي بن علي لھا فقال شيًئا،

 فدفعته ، منھا الكتاب فاستخرجت ، رأسھا قُرون فحلت ، فأعرض. أعرض:  قالت منه الِجدّ  رأت فلما. لنكشفنَّك
". ؟ ھذا على حملك ما حاطب يا: " فقال حاطًبا هللا رسول فدعا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به فأتى. إليه
 في لي ليس امرأ كنت ولكني ، َبّدلت وال َغيَّرت ما) 5( ورسوله با لمؤمن إني وهللا أما ، هللا رسول يا:  فقال
 رسول يا:  الخطاب بن عمر فقال عليھم فصانعتھم وأھل َولَد أظھرھم بين لي وكان ، عشيرة وال أھل من القوم
! عمر يا يدريك وما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. نافق قد الرجل فإن ، عنقه َفألضربْ  دعني ، هللا
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 في ، وجل عز ، هللا فأنزل". لكم غفرت فقد ، شئتم ما اعملوا:  فقال بدر يوم بدر أصحاب إلى اطلع قد هللا لعل
َھا َيا{ :  حاطب ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ يعَ  َتتَّ ُكمْ  ُدوِّ ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ  لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ { :  قوله إلى}  بِاْلَمَودَّ

ا لَِقْوِمِھمْ  َقالُوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِھيمَ  فِي َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  ا ِمْنُكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ  َبْيَنَنا َوَبَدا ِبُكمْ  اَكَفْرنَ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ
َِّ  ُتْؤِمُنوا َحتَّى أََبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْيَنُكمُ   ).6( القصة آخر إلى] 4:  الممتحنة[}  َوْحَدهُ  ِبا

 في نزلت اآليات ھذه أن:  حيان بن مقاتل ذكر وھكذا. ذلك نحو ُعْرَوة عن ، الزھري عن ، َمْعَمر وروى
 هللا صلى هللا رسول وأن ، دراھم عشرة أعطاھا وأنه ، ھاشم بني موالة سارة بعث أنه:  بلتعة أبي بن حاطب
 وذكر... بالجحفة فأدركاھا ، عنھما هللا رضي ، طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر أثرھا في بعث وسلم عليه
 وغير ، وقتادة ومجاھد ، عباس ابن عن ، العوفي قال وھكذا. منه قريبا السدي وعن. تقدم ما كنحو القصة تمام
 .بلتعة أبي بن حاطب في نزلت اآليات ھذه أن:  واحد

َھا َيا{ :  تعالى فقوله ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ِبَما َكَفُروا َوَقدْ  بِاْلَمَودَّ
 عداوتھم) 7( هللا شرع الذين ، وللمؤمنين ولرسوله  محاربون ھم الذين والكفار المشركين:  يعني}  اْلَحقِّ 

َھا َيا{  قال كما ، وأخالء وأصدقاء أولياء يتخذوا أن ونھى ، ومصارمتھم ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلَيُھودَ  َتتَّ
 ].51:  المائدة[}  ِمْنُھمْ  َفإِنَّهُ  ِمْنُكمْ  َيَتَولَُّھمْ  َوَمنْ  َبْعٍض  اءُ أَْولِيَ  َبْعُضُھمْ  أَْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى

__________ 

 ".السير: " م في) 1(

 ".اجتمعنا: " أ ، م في) 2(

 ".حليفة بالحليفة: " أ في) 3(

 ".كذبنا وال: " م في) 4(

 ".وبرسوله: " م في) 5(

 .إسحاق يأب طريق من) 23/39( تفسيره في الطبري ورواه) 6(

 ".لھم شرع: " م في) 7(

َھا َيا{ :  تعالى وقال ، أكيد ووعيد شديد تھديد وھذا ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َخُذوا الَِّذينَ  َتتَّ  ِمنَ  َولَِعًبا ُھُزًوا ِديَنُكمْ  اتَّ
قُوا أَْولَِياءَ  َواْلُكفَّارَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َ  َواتَّ َھا َيا{ :  تعالى وقال] 57:  المائدة[}  ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  هللاَّ  أَيُّ
َِّ  َتْجَعلُوا أَنْ  أَُتِريُدونَ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  َتتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  :  النساء[}  ُمِبيًنا ُسْلَطاًنا َعلَْيُكمْ  ِ
ِ  ِمنَ  َفلَْيسَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َيتَِّخذِ  ال{ :  تعالى وقال]. 144  فِي هللاَّ
ُرُكمُ  ُتَقاةً  ِمْنُھمْ  َتتَّقُوا أَنْ  إاِل َشْيءٍ  ُ  َوُيَحذِّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َقبِل ولھذا ؛] 28:  عمران آل[}  َنْفَسهُ  هللاَّ
 .واألوالد األموال من عندھم له كان ما ألجل ، لقريش مصانعة ذلك فعل إنما أنه ذكر لما حاطب ُعْذرَ 

 :  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث ھاھنا ويذكر

:  يقول ُحذيفة سمعت ، حّراش بن ربعي عن ، مسلم أبي بن قيس عن ، األجلح حدثنا ، سالم بن مصعب حدثنا
:  قال - عشر وأحد ، وتسعة ، وسبعة وخمسة وثالثة واحًدا أمثاال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا َربضَ 

 ، وعداء تجبر أھل قاتلھم ، ومسكنة ضعف أھل كانوا قوًما إن: " قال ، سائرھا وترك مثال منھا لنا فضرب
" يلقونه يوم إلى عليھم هللا فأسخطوا ، سلّطوھمو فاستعملوھم َعُدوھم إلى َفَعَمدوا ، عليھم الضعف أھل هللا فأظھر

)1.( 

ُسولَ  ُيْخِرُجونَ { :  وقوله اُكمْ  الرَّ  أخرجوا ألنھم ؛ مواالتھم وعدم عداوتھم على التھييج من قبله ما مع ھذا}  َوإِيَّ
:  قال ولھذا ؛ وحده  العبادة وإخالص التوحيد من عليه ھم لما كراھة ، أظھرھم بين من وأصحابه الرسول

َِّ  ُتْؤِمُنوا أَنْ {  إاِل ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما{ :  كقوله ، العالمين رب با إيمانكم إال ذنب عندھم لكم يكن لم:  أي}  َربُِّكمْ  ِبا
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َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  َنا َيقُولُوا أَنْ  إاِل َحقٍّ  َغْيرِ بِ  ِدَياِرِھمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا الَِّذينَ {  وكقوله ،] 8:  البروج[}  اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ .ِبا  َربُّ
 ُ  ].40:  الحج[}  هللاَّ

 كنتم إن ، أولياء تتخذوھم فال كذلك كنتم إن:  أي}  َمْرَضاتِي َواْبِتَغاءَ  َسِبيلِي فِي ِجَھاًدا َخَرْجُتمْ  ُكْنُتمْ  إِنْ { :  وقوله
 دياركم من أخرجوكم وقد ، وأعداءكم أعدائي توالوا فال عنكم لمرضاتي باغين سبيلي في مجاھدين خرجتم
 .لدينكم وسخًطا عليكم حنًقا وأموالكم

ونَ { :  وقوله ةِ  إِلَْيِھمْ  ُتِسرُّ  والضمائر بالسرائر العالم وأنا ذلك تفعلون:  أي}  أَْعلَْنُتمْ  َوَما أَْخَفْيُتمْ  ِبَما أَْعلَمُ  َوأََنا ِباْلَمَودَّ
ِبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  َفَقدْ  ِمْنُكمْ  َيْفَعْلهُ  َوَمنْ {  والظواھر  َوأَْلِسَنَتُھمْ  أَْيِدَيُھمْ  إِلَْيُكمْ  َوَيْبُسُطوا أَْعَداءً  لَُكمْ  َيُكوُنوا َيْثَقفُوُكمْ  إِنْ  السَّ

وءِ  وا{ . والفعال بالمقال به ينالونكم أذى من فيكم) 2( اتقوا لما عليكم قدروا لو:  أي}  ِبالسُّ }  َتْكفُُرونَ  لَوْ  َوَودُّ
 تھييج وھذا ؟ ھؤالء مثل توالون فكيف ، وظاھرة كامنة لكم عداوتھم فھم ، خيًرا تنالوا أال على ويحرصون: أي
 .أيًضا عداوتھم على

ُ  َبْيَنُكمْ  َيْفِصلُ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  أَْوالُدُكمْ  َوال أَْرَحاُمُكمْ  َتْنَفَعُكمْ  لَنْ { :  وقوله  ال قراباتكم:  أي}  َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 وافق ومن ، هللا يسخط بما أرضيتموھم إذا إليكم يصل ال ونفعھم ، سوًءا بكم هللا أراد إذا) 3( هللا عند تنفعكم
 إلى قريًبا كان ولو ، أحد من قرابته هللا عند ينفعه وال ، عمله وَضلّ  وَخِسر خاب فقد ليرضيھم الكفر على أھله
 :  دأحم اإلمام قال. األنبياء من نبي

__________ 

 ".ثقات رجاله وبقية ، ضعف وقد ثقة وھو الكندي األجلح وفيه) : "5/232( المجمع في الھيثمي وقال) 5/407( المسند) 1(

 ".أبقوا لما: " أ في) 2(

 ".أوالدكم وال هللا عند: " م في) 3(

ا لَِقْوِمِھمْ  َقالُوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِھيمَ  فِي َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ  ا ِمْنُكمْ  ُبَرآَءُ  إِنَّ ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ  َكَفْرَنا هللاَّ
َِّ  ُتْؤِمُنوا َحتَّى أََبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا َوَبَدا ِبُكمْ   أَْملِكُ  َوَما لَكَ  َتْغفَِرنَّ أَلَسْ  أِلَِبيهِ  إِْبَراِھيمَ  َقْولَ  إاِلَّ  َوْحَدهُ  ِبا
َنا َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَكَ  ْلَنا َعلَْيكَ  َربَّ َنا) 4( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  أََنْبَنا َوإِلَْيكَ  َتَوكَّ  لََنا َواْغفِرْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  َتْجَعْلَنا اَل  َربَّ
َنا  ) 5( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َربَّ

" النار في: " قال ؟ أبي أين:  هللا رسول يا:  قال رجال أن ، أنس عن ، ثابت عن ، حماد حدثنا ، عفان حدثنا
 ".النار في وأباك أبي إن: " فقال دعاه َقفَّى) 1( فلما

 ).2( به ، سلمة بن حماد حديث من ، داود وأبو مسلم ورواه

ا لَِقْوِمِھمْ  َقالُوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِھيمَ  يفِ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ {  ا ِمْنُكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ  َكَفْرَنا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ
َِّ  ُتْؤِمُنوا َحتَّى أََبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا َوَبَدا ِبُكمْ   أَْملِكُ  َوَما لَكَ  ألْسَتْغفَِرنَّ  ألِبيهِ  إِْبَراِھيمَ  َقْولَ  إاِل َوْحَدهُ  ِبا
َنا َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَِّ  ِمنَ  لَكَ  ْلَنا َعلَْيكَ  َربَّ َنا) 4( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  أََنْبَنا َوإِلَْيكَ  َتَوكَّ  لََنا َواْغفِرْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  َتْجَعْلَنا ال َربَّ
َنا  }) 5( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  تَ أَنْ  إِنَّكَ  َربَّ

__________ 

 ".فلما:  قال: " م في) 1(

 ).8174( برقم داود أبي وسنن) 203( برقم مسلم وصحيح) 3/268( المسند) 2(

َ  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  فِيِھمْ  لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ  َ  َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  اآْلَِخرَ  َواْلَيْومَ  هللاَّ  ) 6( اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ

َ  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  فِيِھمْ  لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ {  َ  َفإِنَّ  َيَتَولَّ  َوَمنْ  اآلِخرَ  َواْلَيْومَ  هللاَّ  }) 6( اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ
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 لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ { :  منھم والتبري ومجانبتھم وعداوتھم رينالكاف بمصارمة أمرھم الذين المؤمنين لعباده تعالى يقول
ا لَِقْوِمِھمْ  َقالُوا إِذْ {  معه آمنوا الذين وأتباعه:  أي}  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِھيمَ  فِي َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ   تبرأنا:  أي}  ِمْنُكمْ  ُبَرآءُ  إِنَّ
ا{  منكم }  أََبًدا َواْلَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْيَنُكمُ  َبْيَنَنا َوَبَدا{  ، وطريقكم بدينكم:  أي}  ِبُكمْ  َكَفْرَنا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوِممَّ
 ونبغضكم منكم نتبرأ أبًدا فنحن كفركم على دمتم ما ، وبينكم بيننا اآلن من والبغضاء العداوة ُشرعت وقد:  يعني

َِّ  ُتْؤِمُنوا َحتَّى{   من معه تعبدون ما وتخلعوا ، له شريك ال وحده فتعبدوه هللا ُتوحدوا أن إلى:  أي}  َوْحَدهُ  ِبا
 .واألوثان األنداد

 في إال ، بھا تتأسون حسنة أسوة وقومه إبراھيم في لكم:  أي}  لَكَ  ألْسَتْغفَِرنَّ  ألِبيهِ  إِْبَراِھيمَ  َقْولَ  إاِل{ :  وقوله
 بعض أن وذلك. منه تبرأ  عدو أنه له تبين فلما ، إياه وعدھا َموِعدة عن نكا إنما فإنه ، ألبيه إبراھيم استغفار
 يستغفر كان إبراھيم إن:  ويقولون ، لھم ويستغفرون الشرك على ماتوا الذين آلبائھم َيدعون كانوا المؤمنين
ِبيِّ  َكانَ  َما{ :  وجل عز ، هللا فأنزل ألبيه،  َبْعدِ  ِمنْ  قُْرَبى أُولِي َكاُنوا َولَوْ  لِْلُمْشِرِكينَ  ْغفُِرواَيْستَ  أَنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  لِلنَّ
ُھمْ  لَُھمْ  َتَبيَّنَ  َما اهُ  َوَعَدَھا َمْوِعَدةٍ  َعنْ  إاِل ألِبيهِ  إِْبَراِھيمَ  اْسِتْغَفارُ  َكانَ  َوَما اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  أَنَّ ا إِيَّ  َعُدوٌّ  أَنَّهُ  لَهُ  َتَبيَّنَ  َفلَمَّ
 َِّ أَ تَ  ِ اهٌ  إِْبَراِھيمَ  إِنَّ  ِمْنهُ  َبرَّ  لَُكمْ  َكاَنتْ  َقدْ { :  الكريمة اآلية ھذه في تعالى وقال]. 114 ، 113:  التوبة[}  َحلِيمٌ  ألوَّ

ِ  ِمنَ  لَكَ  أَْملِكُ  َماوَ  لَكَ  ألْسَتْغفَِرنَّ  ألِبيهِ  إِْبَراِھيمَ  َقْولَ  إاِل{ :  قوله إلى}  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِھيمَ  فِي َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ   ِمنْ  هللاَّ
 ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال ھكذا ، للمشركين االستغفار في:  أي ، أسوة ذلك في لكم ليس :  أي}  َشْيءٍ 
 .واحد وغير والضحاك ، ومقاتل

 وتضّرعوا هللا لىإ فلجئوا ، منھم وتبرءوا قومھم فارقوا حين ، معه والذين إبراھيم قول عن مخبًرا تعالى قال ثم
َنا{ :  فقالوا إليه) 1( ْلَنا َعلَْيكَ  َربَّ  وَسلَّمنا ، األمور جميع في عليك توكلنا:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ  أََنْبَنا َوإِلَْيكَ  َتَوكَّ

 .اآلخرة الدار في المعاد:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيكَ {  إليك وفوضناھا ، إليك أموَرنا

َنا{   لو:  فيقولوا ، عندك من بعذاب وال ، بأيديھم تعذبنا ال:  معناه:  مجاھد قال}  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  ْجَعْلَناتَ  ال َربَّ
 .الضحاك قال وكذا. ھذا أصابھم ما حق على ھؤالء كان

 ).2( جرير ابن هواختار. عليه ھم لحق علينا ظھروا إنما أنھم يرون ، بذلك فيفتتنوا علينا ُتْظِھرھم ال قتادة وقال

 .فيفتنونا علينا تسلطھم ال:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

َنا لََنا َواْغفِرْ { :  وقوله  وبينك، بيننا فيما عنھا واعف ، غيرك عن ذنوبنا واستر:  أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َربَّ
 وشرعك وأفعالك أقوالك في}  اْلَحِكيم{ ) 3( بجناحك الذ من ُيَضام ال لذيا:  أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ { 

 .وقدرك

َ  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  فِيِھمْ  لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ { :  تعالى قال ثم  ومستثنى تقدم لما تأكيد وھذا}  اآلِخرَ  َواْلَيْومَ  هللاَّ
 .بعينھا األولى ھي ھاھنا) 4( بتةالمث األسوة ھذه ألن أيًضا تقدم ما منه

َ  َيْرُجو َكانَ  لَِمنْ { :  وقوله  .والمعاد با) 5( مقر كل ذلك إلى تھييج}  اآلِخرَ  َواْلَيْومَ  هللاَّ

َ  َفإِنَّ {  ، به هللا أمر عما:  أي}  َيَتَولَّ  َوَمنْ { :  وقوله  فِي َوَمنْ  أَْنُتمْ  َتْكفُُروا إِنْ {  كقوله}  اْلَحِميدُ  اْلَغِنيُّ  ُھوَ  هللاَّ
َ  َفإِنَّ  َجِميًعا األْرِض   ].8:  إبراھيم[}  َحِميدٌ  لََغنِيٌّ  هللاَّ

 ال صفته ھذه ، هللا وھو ، غناه في كمل) 6] (قد[ الذي}  اْلَغِنيُّ { :  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال
 ، خلقه إلى المستحمد}  اْلَحِميدُ { . ارالقھ الواحد هللا سبحان ، شيء كمثله وليس ، كفء له ليس ، له إال تنبغي
 .سواه رب وال ، غيره إله ال ، وأقواله أفعاله جميع في المحمود ھو: أي

__________ 

 ".وضرعوا: " م في) 1(
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 ).28/42( الطبري تفسير) 2(

 ".بجنابك: " أ في) 3(

 ".المبيتة: " أ في) 4(

 ".موقن لكل: " م في) 5(

 .م من زيادة) 6(

ُ  َعَسى ةً  ِمْنُھمْ  َعاَدْيُتمْ  الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  َيْجَعلَ  أَنْ  هللاَّ ُ  َمَودَّ ُ  َقِديرٌ  َوهللاَّ ُ  َيْنَھاُكمُ  اَل ) 7( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ  َلمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ
ينِ  فِي ُيَقاِتلُوُكمْ  وُھمْ  أَنْ  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  ُيْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ َ  إِنَّ  إِلَْيِھمْ  ُتْقِسُطواوَ  َتَبرُّ َما) 8( اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ ُ  َيْنَھاُكمُ  إِنَّ  هللاَّ

ينِ  فِي َقاَتلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ   ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َيَتَولَُّھمْ  َوَمنْ  َتَولَّْوُھمْ  أَنْ  إِْخَراِجُكمْ  َعَلى َوَظاَھُروا ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الدِّ
الُِمونَ   ) 9( الظَّ

ُ  َعَسى{  ةً  ِمْنُھمْ  َعاَدْيُتمْ  الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  َيْجَعلَ  أَنْ  هللاَّ ُ  َمَودَّ ُ  َقِديرٌ  َوهللاَّ ُ  َيْنَھاُكمُ  ال) 7( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ
ينِ  فِي ُيَقاِتلُوُكمْ  لَمْ  وُھمْ  أَنْ  َياِرُكمْ دِ  ِمنْ  ُيْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ َ  إِنَّ  إِلَْيِھمْ  َوُتْقِسُطوا َتَبرُّ َما) 8( اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ  َيْنَھاُكمُ  إِنَّ
 ُ ينِ  فِي َقاَتلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َتَولَُّھمْ يَ  َوَمنْ  َتَولَّْوُھمْ  أَنْ  إِْخَراِجُكمْ  َعلَى َوَظاَھُروا ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الدِّ

الُِمونَ   }) 9( الظَّ

ُ  َعَسى{ :  الكافرين بعداوة أمرھم أن بعد المؤمنين لعباده تعالى يقول  ِمْنُھمْ  َعاَدْيُتمْ  الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  َيْجَعلَ  أَنْ  هللاَّ
ةً  ُ { . الفرقة دبع وألفة ، النَّفرة بعد ومودة ، الِبْغَضة بعد محبة:  أي}  َمَودَّ  من يشاء ما على:  أي}  َقِديرٌ  َوهللاَّ
 مجتمعة فتصبح ، والقساوة العداوة بعد القلوب بين فيؤلف ، والمختلفة والمتباينة المتنافرة األشياء بين الجمع
ِ  ِنْعَمةَ  َواْذُكُروا{ :  األنصار على ممتًنا تعالى قال كما ، متفقة  َفأَْصَبْحُتمْ  قُلُوِبُكمْ  َبْينَ  َفأَلَّفَ  ْعَداءً أَ  ُكْنُتمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

 صلى النبي لھم قال وكذا]. 103:  عمران آل[ اآلية}  ِمْنَھا َفأَْنَقَذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعلَى َوُكْنُتمْ  إِْخَواًنا ِبِنْعَمِتهِ 
 ُھوَ { :  تعالى هللا وقال). 1" (؟ بي هللا فألََّفُكم متفرقين وكنتم ، بي هللا فھداكم ُضالال أِجْدُكم ألم: " وسلم عليه هللا

َ  َولَِكنَّ  قُلُوِبِھمْ  َبْينَ  أَلَّْفتَ  َما َجِميًعا األْرِض  فِي َما أَْنَفْقتَ  لَوْ  قُلُوِبِھمْ  َبْينَ  َوأَلَّفَ  َوِباْلُمْؤِمِنينَ  ِبَنْصِرهِ  أَيََّدكَ  الَِّذي  أَلَّفَ  هللاَّ
 َبغيَضكَ  يكونَ  أن فعسى ، ّما ھوًنا َحبيَبكَ  أحِببْ " الحديث وفي]. 63 ، 62:  األنفال[}  َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  إِنَّهُ  َبْيَنُھمْ 
 )3( الشاعر وقال). 2" (ما يوًما حبيبك يكون أن فعسى ، ما ھوًنا بغيَضك وأبِغض. ما يوًما

 ...َتالَقيا أال الظنّ  ُكل َيُظنان... ما بعد الشتيتين هللاُ  يجمعُ  َوَقد

ُ { :  تعالى وقوله  وھو ، له وأسلموا ربھم إلى وأنابوا منه تابوا إذا كفرھم للكافرين يغفر:  أي}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ
 .كان ذنب أيّ  من ، إليه تاب من بكل الرحيم الغفور

 عليه هللا صلى هللا رسول فإن ، حرب بن صخر ، سفيان أبي في نزلت اآلية ھذه إن:  حيان بن مقاتل قال وقد
 .وبينه بينه ما مودة ھذه فكانت ابنته تزوج وسلم

 أسلم إنما سفيان وأبو ، الفتح قبل سفيان أبي بنت حبيبة بأم تزوج رسول فإن ؛ نظر مقاتل قاله الذي ھذا وفي
 :  قال حيث حاتم أبي بن رواه ما ھذا من وأحسن. خالف بال الفتح ليلة) 4(

 عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ شھاب ابن حدثني ، عقيل حدثني ، سالمة حدثني:  َعزيز بن محمد على قُرئ
 ذا فلقي أقبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قبض فلما ، اليمن بعض على حرب بن سفيان أبا استعمل وسلم
 :  شھاب ابن قال. الدين عن وجاھد الردة في قاتل من أول فكان ، فقاتله ، مرتًدا الخمار

__________ 

 .عنه هللا رضي ، عاصم بن زيد بن هللا عبد حديث من) 4330( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(
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 وقال ، به مرفوًعا ھريرة أبي عن ، سيرين بن محمد عن ، أيوب عن ، سلمة بن حماد عن ، عمرو بن سويد طريق من) 1997( برقم السنن في الترمذي رواه) 2(
 حديث وھو ، جعفر أبي بن الحسن رواه ھذا غير بإسناد أيوب عن الحديث ھذا روي وقد ، الوجه ھذا من إال اإلسناد بھذا هنعرف ال غريب حديث ھذا: " الترمذي
 ".قوله موقوف على عن والصحيح ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، علي عن له بإسناد أيًضا ضعيف

 .الشعب - ط حاشية من مستفاًدا. ھـ. أ" شتت" مادة ، واللسان) 315 ص( ديوانه في كما الملوح بن قيس ھو) 3(

 ".سفيان أبو أسلم وإنما: " م في) 4(

ُ  َعَسى{ :  فيه هللاأنزل  ممن وھو ةً  ِمْنُھمْ  َعاَدْيُتمْ  الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  َيْجَعلَ  أَنْ  هللاَّ ُ  َمَودَّ ُ  َقِديرٌ  َوهللاَّ }  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ
)1.( 

:  قال". نعم: " قال. أعطنيھنّ  ثالث ، هللا رسول يا:  قال سفيان أبا أن:  عباس ابن عن ، مسلم صحيح وفي
". نعم: " قال. يديك بين كاتًبا تجعله ومعاوية:  قال". نعم: " قال. المسلمين أقاتل كنت كما الكفار أقاتل وتؤّمرني

 ).2( عليه الكالم تقدم وقد. الحديث... أزوجكھا سفيان أبي بنت حبيبة أم ، وأجمله العرب أحسن وعندي:  قال

ُ  َيْنَھاُكمُ  ال{ :  تعالى وقوله ينِ  فِي ُيَقاِتلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ  عن ينھاكم ال أي}  ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  ُيْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ
وُھمْ  نْ أَ {  ، منھم والضعفة كالنساء ، الدين في يقاتلونكم ال الذين الكفرة إلى اإلحسان  إليھم تحسنوا:  أي}  َتَبرُّ

َ  إِنَّ {  تعدلوا:  أي}  إِلَْيِھمْ  َوُتْقِسُطوا{  .} اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

 أبي بنت ھي - أسماء عن ، المنذر بنت فاطمة عن ، عروة بن ھشام حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا صلى) 3( النبي فأتيتُ  ، عاھدوا إذ قريش عھد في مشركة وھي أمي َقَدمت:  قالت - عنھما هللا رضي ، بكر
 ).4( أخرجاه" أمك صلي ، نعم: " قال ؟ أفأصلھا ، راغبة وھي قدمت أمي إن ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه

 هللا عبد بن عامر حدثنا ، ثابت بن مصعب حدثنا ، المبارك بن هللا عبد حدثنا ، عارم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 وھي ، وسمن) 5( وأقط ِصَناب:  بھدايا بكر أبي بنت أسماء ابنتھا على قَُتيلة قدمت:  قال أبيه عن ، الزبير بن

 عز ، هللا فأنزل ، وسلم عليه هللا صلى النبي عائشة فسألت ، بيتھا تدخلھا ھديتھا تقبل أن أسماء فأبت ، مشركة
ُ  َيْنَھاُكمُ  ال{ :  وجل ينِ  فِي ُيَقاِتلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ  تدخلھا وأن ، ھديتھا تقبل أن فأمرھا ، اآلية آخر إلى}  الدِّ
 .بيتھا

) 7( وابن ألحمد رواية وفي). 6( به ، ثابت بن مصعب حديث من ، حاتم أبي وابن جرير ابن رواه وھكذا
 في: " حاتم أبي ابن وزاد). 9( حسل بن كمال بني من ، أسعد) 8] (عبد[ بن العزي عبد بنت قَُتيلة: " جرير
 ".وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، قريش بين كانت التي المدة

__________ 

 .مرسل وھو ، حاتم أبي البن وعزاه) 8/130( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 1(

:  اآلية تفسير عند الحديث ذكر فإنه ، مقصوده ما أدري ال" عليه الكالم تقدم: " الحافظ وقول ، عنه هللا رضي ، عباس ابن حديث من) 2501( برقم مسلم صحيح) 2(
 وعندى:  الحديث في سفيان أبي فقول ، استشكل والحديث. أعلم وهللا ، عليه أقع لم آخر مكان في عليه تكلم يكون وقد ، بشيء عليه يتكلم ولم ، الشعراء سورة من 227
:  في النووي اإلمام كالم انظر. طوبل بزمان ذلك قبل حبيبة أم تزوج وسلم عليه هللا صلى والنبي ، مكة فتح يوم أسلم إنما سفيان أبا بأن منقوض ، أزوجكھا حبيبة أم

 .ذلك على وإجابته) 16/63( المنھاج

 ".هللا رسول: " م في) 3(

 ).1003( برقم مسلم وصحيح) 5978 ، 3183 ، 2620( برقم البخاري وصحيح) 347 ، 6/344( المسند:  انظر ، الطريق ھذا غير من لي وقع الحديث) 4(

 .اللطبري من والمثبت ،" وقرط وضباب: " أ وفي ،" وقرظ وصناب: "  م في) 5(

 ).28/43( الطبري وتفسير) 4/4( المسند) 6(

 ".والبن: " م في) 7(

 .أحمد اإلمام مسند من زيادة) 8(

 ".حنبل بن كمال بني من سعد بن العزي بنت قبيلة: " أ في) 9(
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َھا َيا ُ  َفاْمَتِحُنوُھنَّ  ُمَھاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َفاَل  ُمْؤِمَناتٍ  َعلِْمُتُموُھنَّ  َفإِنْ  ِبإِيَماِنِھنَّ  أَْعلَمُ  هللاَّ
 إَِذا َتْنِكُحوُھنَّ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َواَل  أَْنَفقُوا َما َوآَُتوُھمْ  لَُھنَّ  نَ َيِحلُّو ُھمْ  َواَل  لَُھمْ  ِحلٌّ  ُھنَّ  اَل  اْلُكفَّارِ  إِلَى َتْرِجُعوُھنَّ 
ِ  ُحْكمُ  َذلُِكمْ  أَْنَفقُوا َما َوْلَيْسأَلُوا أَْنَفْقُتمْ  َما َواْسأَلُوا اْلَكَوافِرِ  ِبِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َواَل  أُُجوَرُھنَّ  آََتْيُتُموُھنَّ  ُ  ُكمْ َبْينَ  َيْحُكمُ  هللاَّ  َوهللاَّ

قُوا أَْنَفقُوا َما ِمْثلَ  أَْزَواُجُھمْ  َذَھَبتْ  الَِّذينَ  َفآَُتوا َفَعاَقْبُتمْ  اْلُكفَّارِ  إِلَى أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َشْيءٌ  َفاَتُكمْ  َوإِنْ ) 10( َحِكيمٌ  َعلِيمٌ   َواتَّ
 َ  ) 11( ُمْؤِمُنونَ  ِبهِ  أَْنُتمْ  الَِّذي هللاَّ

 ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا ، شبيب بن هللا عبد حدثنا:  البزار الخالق عبد بن مروع بن أحمد بكر أبو وقال
:  قالتا أنھما وأسماء عائشة عن ، عروة عن ، الزھري عن ، الزھري أخي ابن عن ، العدوي قتادة أبو حدثنا
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وبين قريش بين كانت التي الھدنة في ، مشركة وھي ، المدينة أمنا علينا قدمت
 ).1" (َفِصالھا ، نعم: " قال ؟ أفنصلھا ، راغبةً  المدينة علينا قدمت أمنا إن ، هللا رسول يا:  فقلنا

 .الوجه ھذا من إال عائشة عن ، عروة عن ، الزھري عن يروي نعلمه ال الحديث وھذا:  قال ثم

 ھو كما ، غيرھا أسماء وأم مھاجرة مسلمة وكانت ، انروم أم ھي عائشة أم ألن ؛ السياق بھذا منكر وھو:  قلت
 .أعلم وهللا المتقدمة األحاديث ھذه في باسمھا مصرح

َ  إِنَّ { :  وقوله :  الصحيح الحديث وأورد ،" الحجرات" سورة في ذلك تفسير تقدم}  اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ
 ).2" (َولُوا وما ، وأھاليھم ، حكمھم في لونيعد الذين ، العرش يمين عن نور من منابر على المقسطون"

َما{ :  وقوله ُ  َيْنَھاُكمُ  إِنَّ ينِ  فِي َقاَتلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاَّ } َتَولَّْوُھمْ  أَنْ  إِْخَراِجُكمْ  َعلَى َوَظاَھُروا ِدَياِرُكمْ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الدِّ
 ، إخراجكم على وعاونوا ، وأخرجوكم فقاتلوكم ، لعداوةا ناصبوكم الذين ھؤالء مواالة عن ينھاكم إنما:  أي

 ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َيَتَولَُّھمْ  َوَمنْ { :  فقال مواالتھم على الوعيد أكد ثم. بمعاداتھم ويأمركم مواالتھم عن هللا ينھاكم
الُِمونَ  َھا َيا{  كقوله}  الظَّ ِخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ِمْنُكمْ  َيَتَولَُّھمْ  َوَمنْ  َبْعٍض  أَْولَِياءُ  َبْعُضُھمْ  أَْولَِياءَ  َصاَرىَوالنَّ  اْلَيُھودَ  َتتَّ

َ  إِنَّ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّهُ  الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال هللاَّ  ].51:  المائدة[}  الظَّ

َھا َيا{  ُ  نَّ َفاْمَتِحُنوھُ  ُمَھاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َفال ُمْؤِمَناتٍ  َعلِْمُتُموُھنَّ  َفإِنْ  ِبإِيَمانِِھنَّ  أَْعلَمُ  هللاَّ
 إَِذا َتْنِكُحوُھنَّ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال أَْنَفقُوا َما َوآُتوُھمْ  لَُھنَّ  َيِحلُّونَ  ُھمْ  َوال لَُھمْ  ِحلٌّ  ُھنَّ  ال اْلُكفَّارِ  إِلَى َتْرِجُعوُھنَّ 
ُ  آَتْيُتُموُھنَّ  ِ  ُحْكمُ  َذلُِكمْ  أَْنَفقُوا َما َوْلَيْسأَلُوا أَْنَفْقُتمْ  َما َواْسأَلُوا اْلَكَوافِرِ  ِبِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوال ُجوَرُھنَّ أ ُ  َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ  َوهللاَّ

قُوا أَْنَفقُوا َما ِمْثلَ  أَْزَواُجُھمْ  َذَھَبتْ  الَِّذينَ  َفآُتوا َفَعاَقْبُتمْ  اْلُكفَّارِ  إِلَى أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َشْيءٌ  َفاَتُكمْ  َوإِنْ ) 10( َحِكيمٌ  َعلِيمٌ   َواتَّ
 َ  }) 11( ُمْؤِمُنونَ  ِبهِ  أَْنُتمْ  الَِّذي هللاَّ

__________ 

 بن هللا عبد وفيه ، ھنا لحافظا أنكره ولھذا ؛" أسماء أم غير عائشة وأم ، الصحيح في أسماء حديث: " الھيثمي وقال" األستار كشف) "1873( برقم البزار مسند) 1(
 .ضعيف البزار شيخ شبيب

 .عنھما هللا رضي ، عمرو بن هللا عبد حديث من) 1827( برقم مسلم صحيح) 2(

 ، قريش كفار وبين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بين وقع الذي الحديبية صلح ذكر" الفتح" سورة في تقدم
 منا يأتيك ال أنه على: " رواية وفي". إلينا رددته إال - دينك على كان وإن - رجل منا يأتيك أال على: " فيه فكان
 ، والزھري ، زيد بن الرحمن وعبد ، والضحاك ، عروة قول وھذا". إلينا رددته إال -  دينك على كان وإن - أحد

 وعلى ، ذلك أمثلة أحسن من وھذا ، للسنة مخصصة اآلية ھذه تكون الرواية ھذه فعلى. والسدي ، ومقاتل
 أن مھاجرات النساء جاءھم إذا المؤمنين عباده أمر ، وجل عز ، هللا فإن ، ناسخة السلف بعض طريقة

 .لھن يحلون ھم وال لھم حل ھن ال ، الكفار إلى يرجعوھن فال مؤمنات َعلِموھن فإن ، يمتحنوھن

 ، عاصم أبي بن بكر أبي يقطر من ، الكبير المسند من ، جحش بن أحمد أبي بن هللا عبد ترجمة في ذكرنا وقد
 عن ، يعقوب بن ُمَجمِّع عن ، عمران بن العزيز عبد عن ، محمد بن يعقوب عن ، الذھلي يحيى بن محمد عن

 ، الھجرة في ُمَعيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم ھاجرت:  قال أحمد أبي بن هللا عبد عن ، لُبانة أبي بن حسين
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 ، إليھما يردھا أن فيھا فكلماه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدما حتى والوليد عمارة أخواھا فخرج
 آية هللا وأنزل ، المشركين إلى ُيْرَدْدنَ  أن ومنعھن ، خاصة النساء في المشركين وبين بينه العھد هللا فنقض

 ).1( االمتحان

 عن ، الصباح بن األغر عن ، عالربي بن قيس عن ، ُبَكْير بن يونس حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن قال
 عليه هللا صلى هللا رسول امتحانُ  كان كيف:  عباس ابنُ  ُسئِل:  قال األسدي نصر أبي عن ، ُحَصين عن خليفة
 إلى أرض عن َرغبةً  َخرجت ما وبا ؟ زوج ُبغض من َخرجت ما با:  يمتحنھن كان:  قال ؟ النساءَ  وسلم
 ).2( ؟ ولرسوله  حًبا إال خرجت ما وبا ؟ يادن التماس خرجت ما وبا ؟ أرض

 كان الذي أن فيه وذكر ، طريقه من البزار رواه وكذا. به ، الصباح بن األغر عن ، آخر وجه من رواه ثم
 ).3( الخطاب بن عمر له وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر عن يحلفھن

 كان}  َفاْمَتِحُنوُھنَّ  ُمَھاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  اأَيُّھَ  َيا{ :  قوله في عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .ورسوله) 4( هللا عبد محمًدا وأن ، هللا إال إله ال أن َيشھْدن أن امتحانھن

 أو طةَسخْ  أو أزواجھن على غضبٌ  بھن كان فإن ؟ بھن جاء عما:  فاسألوھن}  َفاْمَتِحُنوُھنّ { :  مجاھد وقال
 .أزواجھن إلى فارجعوھن يؤمنّ  ولم ، غيره

 زوجك؟ من فرار وال ، منا رجل عشق بك جاء وما ؟ ورسوله هللا حب إال بك جاء ما:  لھا يقال:  عكرمة وقال
 } َفاْمَتِحُنوُھنّ { :  قوله فذلك

__________ 

 .ضعيف عمران ابن العزيز وعبد ، عاصم أبي بن بكر أبي طريق من) 3/67( لغابةا أسد في األثير ابن ورواه) 7/243( كثير البن والسنن المسانيد جامع) 1(

 ).28/44( الطبري تفسير) 2(

 المجمع في الھيثمي قال". خليفة إال نصر أبي عن روي وال ، اإلسناد بھذا إال عباس ابن عن يروى نعلمه ال: " وقال" األستار كشف) "2272( برقم البزار مسند) 3(
 الشيخ أعله: " قلت). 1/112( الزوائد مختصر في حجر ابن وتعقبه". ثقاب رجاله وبقية ، غيرھما وضعفه ، والثوري شعبة وثقه ، الربيع بن قيس وفيه) : "7/123(

 ".العلة فھي عباس ابن من يسمع لم نصر أبا أن البخاري ذكر وقد ، بقيس

 ".عبده محمًدا وإن: " م في) 4(

 وأھله اإلسالم حب إال أخرجكن وما ؟ النشوز أخرجكن ما:  با يستحلفن نأ محنتھن كانت:  قتادة وقال
 .منھن ذلك قُِبل ذلك قلن فإذا ؟ عليه وِحرص

 عليه االطالع يمكن اإليمان أن على داللة فيه}  اْلُكفَّارِ  إِلَى َتْرِجُعوُھنَّ  َفال ُمْؤِمَناتٍ  َعلِْمُتُموُھنَّ  َفإِنْ { :  وقوله
 .يقيًنا

 كان وقد ، المشركين على المسلمات َحّرَمت التي ھي اآلية ھذه}  لَُھنَّ  َيِحلُّونَ  ُھمْ  َوال لَُھمْ  ِحلٌّ  ُھنَّ  ال{ :  وقوله
 هللا صلى النبي ابنة زوج الربيع بن العاص أبو كان ولھذا ؛ المؤمنة المشرك يتزوج أن اإلسالم ابتداء في جائًزا
 بدر يوم األسارى في وقع فلما ، قومه دين على وھو مسلمة انتك وقد ، عنھا هللا رضي ، زينب وسلم عليه
 لھا َرقّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رآھا فلما ، خديجة ألمھا كانت لھا بقالدة فدائه في زينب امرأته بعثت
 هللا صلى هللا رسول فأطلقه ، ففعلوا". فافعلوا أسيرھا لھا تطلقوا أن رأيتم إن: " للمسلمين وقال ، َشديَدةً  رقَّةً 
 عليه هللا صلى هللا رسول إلى وبعثھا ، وعده فيما وصدقه بذلك له فوفى ، إليه ابنته يبعث أن على وسلم عليه
 أسلم أن إلى اثنتين سنة وكانت ، بدر وقعة بعد من بالمدينة فأقامت ، عنه هللا رضي ، حارثة بن زيد مع وسلم
 :  أحمد اإلمام قال كما ، صداًقا لھا يحدث ولم ، األول بالنكاح يهعل فردھا ثمان سنة الربيع بن العاص زوجھا
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 رسول أن ، عباس ابن عن عكرمة عن ، الحصين بن داود حدثنا ، إسحاق بن حدثنا ، أبي حدثنا ، يعقوب حدثنا
 تبس إسالمه قبل ھجرتھا وكانت) 1] (الربيع ابن[ العاص أبي على زينب ابنته رد وسلم عليه هللا صلى هللا

 .َصَداًقا وال شھادة يحدث ولم ، األول النكاح على سنين

 بعد كان إسالمه ألن ؛ صحيح وھو ،" سنتين بعد: " يقول من ومنھم). 2( ماجة وابن والترمذي داود أبو ورواه
 ھذا وجه) 3( نعرف وال ، بأس بإسناده ليس: " الترمذي وقال. بسنتين المشركين على المسلمات تحريم

 عن يذكر ھارون بن يزيد سمعت:  يقول حميد بن عبد وسمعت. الحصين بن داود حفظ من جاء لهولع الحديث،
 ، جده عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو عن - أرطاة ابن يعني - الحجاج ابن وحديث ، الحديث ھذا إسحاق بن
:  يزيد فقال. جديد حونكا جديد بمھر الربيع بن العاص أبي على ابنته رد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 ".شعيب بن عمرو حديث على والعمل إسناًدا أجودُ  عباس ابن حديث

 ،) 4( ماجة وابن والترمذي أحمد اإلمامُ  شعيب بن عمرو عن ، أرطاة بن الحجاج حديث َرَوي وقد:  قلت
 .أعلم وهللا ، واحد وغير أحمد اإلمام وضعفه

__________ 

 .أحمد اإلمام مسند من زيادة) 1(

 ).2009( برقم ماجة ابن وسنن) 1143( برقم الترمذي وسنن) 2240( برقم داود أبي وسنن) 1/261( المسند) 2(

 ".يعرف وال: " م في) 3(

 ).2010( برقم ماجة ابن وسنن) 1142( برقم الترمذي وسنن) 2/207( المسند) 4(

 عليه الذي ألن ؛ منه ِعّدتھا تنقض لم أنه يحتمل عين قضية كان ذلك بأن عباس ابن حديث عن الجمھور وأجاب
 .منه ِنكاُحھا انفسخَ ) 1( يسلم ولم العدة انقضت متى أنھا األكثرون

 فسخته شاءت وإن ، واستمرت النكاح على أقامت شاءت إن ، بالخيار ھي العدة انقضت إذا بل:  آخرون وقال
 .أعلم وهللا ، عباس ابن حديث عليه وحملوا ، فتزوجت وذھبت

 من عليھن غرموه الذي إليھم ادفعوا ، المشركين من المھاجرات أزواج:  يعني}  أَْنَفقُوا َما َوآُتوُھمْ  {:  وقوله
 .واحد وغير ، والزھري ، وقتادة ومجاھد ، عباس ابن قاله. األصدقة

 ، فانكحوھن أصدقتھن أعطيتموھن إذا:  يعني}  أُُجوَرُھنَّ  آَتْيُتُموُھنَّ  إَِذا َتْنِكُحوُھنَّ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوال{ :  وقوله
 .ذلك وغير والولي العدة انقضاء من بشرطه تزوجوھن:  أي

 ، المشركات نكاح المؤمنين عباده على ، وجل عز ، هللا من تحريم}  اْلَكَوافِرِ  ِبِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوال{ :  وقوله
 .معھن واالستمرار

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الحكم بن وَمْروان سورالم عن ، عروة عن ، الزھري عن ، الصحيح وفي
َھا َيا{ :  وجل عز هللا فأنزل ، المؤمنات من نساءٌ  جاء الحديبية يوم قريش كفار عاھد لما  َجاَءُكمُ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 يومئذ الخطاب بن عمر فطلق}  اْلَكَوافِرِ  ِبِعَصمِ  ِسُكواُتمْ  َوال{ :  قوله إلى) 2(} ] َفاْمَتِحُنوُھنَّ [ ُمَھاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ 
 ).3( أمية بن صفوان واألخرى ، سفيان أبي بن معاوية إحداھما تزوج ، امرأتين

 بأسفل وھو ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على اآلية ھذه أنزلت:  الزھري عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن وقال
 يرد أن وأمره ، اآلية ھذه نزلت النساء جاءه فلما ، إليھم رده منھم أتاه من أنه على صالحھم حين ، الحديبية
 إلى الصداق يردوا أن المسلمين من امرأة جاءتھم إذا ذلك مثل المشركين على وحكم ، أزواجھن إلى الصداق
 هللا حكم وإنما:  وقال ، أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال وھكذا}  اْلَكَوافِرِ  بِِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوال{ :  وقال ، زوجھا
 .العھد من وبينھم بينھم كان ما ألجل ، بذلك بينھم
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 ، معاوية فتزوجھا ، المغيرة بن أمية أبي بنت قريبة يومئذ عمر طلق:  الزھري عن ، إسحاق بن محمد وقال
 من رجل ، غانم بن حذيفة ابن جھم أبو فتزوجھا ، هللا ُعَبيد أم وھي ، الخزاعية جرول بن عمرو بنت كلثوم وأم
 فتزوجھا ، المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بنتَ  أروي هللا عبيد بن طلحةُ  وطلق ، شركھما على وھما ، قومه
 ).4( العاص بن سعيد بن خالد بعده

 ، الكفار إلى يذھبن الالتي اجكمأزو على أنفقتم بما وطالبوا:  أي}  أَْنَفقُوا َما َوْلَيْسأَلُوا أَْنَفْقُتمْ  َما َواْسأَلُوا{ :  وقوله
 .المسلمين إلى ھاجرن الالتي أزواجھم على أنفقوا بما وليطالبوا ، ذھبن إن

__________ 

 ".تسلم ولم: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ).2732 ، 2731( برقم البخاري صحيح) 3(

 .يسير اختالف مع) 28/47( الطبري تفسير) 4(

ِ  ُحْكمُ  َذلُِكمْ { :  وقوله  به يحكم هللا حكم ھو كله بھذا واألمر ، منه النساء واستثناء الصلح في:  أي}  َبْيَنُكمْ  َيْحُكمُ  هللاَّ
ُ { :  خلقه بين  .ذلك في حكيم عباده يصلح بما عليم أي}  َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ

 مجاھد قال}  أَْنَفقُوا َما ِمْثلَ  أَْزَواُجُھمْ  َذَھَبتْ  الَِّذينَ  َفآُتوا ْبُتمْ َفَعاقَ  اْلُكفَّارِ  إِلَى أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َشْيءٌ  َفاَتُكمْ  َوإِنْ { :  قال ثم
 جاءت فإذا ، شيًئا زوجھا إلى يدفعوا ولم امرأة إليھم فرت إذا ، عھد لھم ليس الذين الكفار في ھذا:  وقتادة ،

 .عليھا نفقته مثل إليھم الذاھبة زوج إلى يدفع حتى ، شيء زوجھا إلى يدفع ال امرأة منھم

 ، هللا بحكم المؤمنون أقر:  قال الزھري عن ، يونس أخبرني ، وھب ابن حدثنا ، يونس حدثنا:  جرير ابن وقال
 فرض فيما هللا بحكم يقروا أن المشركون وأبى ، نسائھم على أنفقوا التي المشركين نفقات من به أمروا ما فأدوا
 َفآُتوا َفَعاَقْبُتمْ  اْلُكفَّارِ  إِلَى أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َشْيءٌ  َفاَتُكمْ  َوإِنْ { :  به للمؤمنين هللا فقال ، المسلمين نفقات أداء من عليھم
قُوا أَْنَفقُوا َما ِمْثلَ  أَْزَواُجُھمْ  َذَھَبتْ  الَِّذينَ  َ  َواتَّ  من امرأةٌ  اآلية ھذه بعد ذھبت أنھا فلو}  ُمْؤِمُنونَ  ِبهِ  أَْنُتمْ  الَِّذي هللاَّ
 الذي ، بأيديھم الذي الَعقب من عليھا أنفق التي النفقة زوجھا إلى المؤمنون َردّ  ، المشركين إلى لمؤمنينا أزواج
 إلى ردوا ثم ، وھاجرنَ  آمن الالتي أزواجھم على أنفقوا التي نفقاتھم من المشركين على يردوه أن أمروا

 آمنّ  حين الكفار نساء صداق من) 1] (نالمؤمني بأيدي[ كان ما:  والعقب. لھم بقي كان إن فضال المشركين
 ).2( وھاجرن

 رسول له أمر ، بالكفار المھاجرين من رجل امرأة لحقت إن يعني:  اآلية ھذه في عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .أنفق ما مثل الغنيمة من يعطى أنه وسلم عليه هللا صلى هللا

}  أَْنَفقُوا َما ِمْثلَ  أَْزَواُجُھمْ  َذَھَبتْ  الَِّذينَ  َفآُتوا{  غيرھم أو يشقر من غنيمة أصبتم}  َفَعاَقْبُتم{ :  مجاھد قال وھكذا
 ، حسين بن وسفيان ، والضحاك ، ومقاتل ، وقتادة ، وإبراھيم ، مسروق قال وھكذا. مثلھا مھر:  يعني

 .أيًضا والزھري

 وھذا. الكفار أيدي من تؤخذ الالتي ئمالغنا فمن وإال ، أولى فھو) 3( األول أمكن إن ألنه ؛ األول ينافي ال وھذا
 )4( والمنة الحمد و ، جرير ابن اختيار وھو ، أوسع

__________ 

 .الطبري تفسير من زيادة) 1(

 ).28/48( الطبري تفسير) 2(

 ".باألول أمكن: " م في) 3(
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 ".أعلم وهللا: " م في) 4(

َھا َيا ِبيُّ  أَيُّ َِّ  ُيْشِرْكنَ  اَل  أَنْ  َعلَى َبايِْعَنكَ يُ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا النَّ  أَْواَلَدُھنَّ  َيْقُتْلنَ  َواَل  َيْزنِينَ  َواَل  َيْسِرْقنَ  َواَل  َشْيًئا ِبا
َ  لَُھنَّ  فِرْ َواْسَتغْ  َفَباِيْعُھنَّ  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َواَل  َوأَْرُجلِِھنَّ  أَْيِديِھنَّ  َبْينَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ  َواَل  َ  إِنَّ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ

 ) 12( َرِحيمٌ 

َھا َيا{  ِبيُّ  أَيُّ َِّ  ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ  َعلَى ُيَبايِْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا النَّ  أَْوالَدُھنَّ  َيْقُتْلنَ  َوال َيْزِنينَ  َوال َيْسِرْقنَ  َوال َشْيًئا بِا
َ  لَُھنَّ  َواْسَتْغفِرْ  َفَباِيْعُھنَّ  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال َوأَْرُجلِِھنَّ  أَْيِديِھنَّ  َبْينَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ  َوال َ  إِنَّ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ

 }) 12( َرِحيمٌ 

 عائشة أن عروة أخبرني:  قال عمه عن ، شھاب ابن أخي ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثنا:  البخاري قال
 من إليه ھاجر من يمتحن كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أخبرته ، وسلم عليه هللا صلى النبي زوج

َھا َيا{ :  اآلية بھذه المؤمنات ِبيُّ  أَيُّ  قالت:  عروة قال}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ { :  قوله إلى}  ُيَباِيْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا النَّ
 ، كالًما ،" بايعتك قد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا قال ، المؤمنات من الشرط بھذا أقر فمن:  عائشة
 البخاري لفظ ھذا" ذلك على بايعتك قد: " بقوله إال يبايعھن ما ، المبايعة في َقطّ  امرأة يد يده مست ما وهللا وال

)1.( 

 ُرَقيقة بنت أميمة عن ، الُمْنَكِدر بن محمد عن ، سفيان حدثنا ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ { :  القرآن في ما علينا فأخذ ، لنبايعه نساء في وسلم عليه هللا صلى) 2( هللا رسول أتيت:  قالت
 َِّ  هللا، رسول يا:  قلنا ، فسناأن من بنا أرحم ورسوله هللا:  قلنا ،" وأطقتن استطعتن فيما: " وقال ، اآلية}  َشْيًئا ِبا
 ".امرأة لمائة كقولي) 3( واحدة المرأة قولي إنما ، النساء أصافح ال إني" قال ؟ تصافحنا أال

 من أيًضا والنسائي - عيينة بن سفيان حديث من ، ماجة وابن والنسائي الترمذي رواه وقد ، صحيح إسناد ھذا
 ال ، صحيح حسن:  الترمذي وقال). 4( به ، المنكدر بن محمد عن ، كلھم أنس بن ومالك - الثوري حديث
 .المنكدر بن محمد حديث من إال نعرفه

 يصافح ولم: " وزاد. به ، أميمة عن ، المنكدر بن محمد عن ، إسحاق ابن محمد حديث من أيضا أحمد رواه وقد
 ابن ورواه). 6( به ، كدرالمن بن محمد عن ، عقبة بن موسى طريق من جرير ابن رواه وكذا). 5" (امرأة منا
 خديجة أخت وكانت -  رقيقة بنت أميمة حدثتني:  المنكدر بن محمد عن ، الرازي جعفر أبي حديث من حاتم أبي
 .فذكره ، في إلى فيھا من ، فاطمة خالة

 عن ، ُسلَيم بن الحكم بن أيوب بن سليط حدثني ، إسحاق ابن عن ، أبي حدثنا ، يعقوب حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 وكانت ، القبلتين معه صلت قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خاالت إحدى وكانت -  قيس بنت سلمى أمه

 ، األنصار من نسوة في نبايعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جئت:  قالت - النجار بن عدي بني نساء إحدى
 بين نفتريه ببھتان نأتي وال ، أوالدنا نقتل وال ، نزني وال ، نسرق وال ، شيًئا با نشرك أال:  علينا شرط فلما
 فقلت ، انصرفنا ثم ، فبايعناه:  قالت". أزواجكن تغُشْشن وال: " قال - معروف في نعصيه وال ، وأرجلنا أيدينا
 ماله، تأخذ: " فقال فسألته:  قال ؟ أزواجنا غش ما:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسلي ارجعي:  منھن المرأة

 ).7" (غيره به تحابيف

__________ 

 ".إبراھيم بن يعقوب حدثنا ، إسحاق حدثنا: " ذر أبي رواية في ووقع) 4891( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".النبي أتيت: " م في) 2(

 ".منكن واحدة: " م في) 3(

 ).2874( برقم ماجة ابن وسنن) 7/149( النسائي وسنن) 1597( برقم الترمذي وسنن) 6/357( المسند) 4(
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 ).6/357( المسند) 5(

 ).28/53( الطبري تفسير) 6(

 ).6/379( المسند) 7(

 بن محمد بن إبراھيم بن عثمان بن الرحمن عبد حدثنا ، العباس أبي بن إبراھيم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 سفيان بنت ئطةرا أمي مع أنا:  قالت - مظعون ابن:  يعني - قَُدامة بنت عائشة أمه عن ، أبي حدثني حاطب،
 وال ، شيًئا با تشركن ال أن على أبايعكنّ : " ويقول النسوة يبايع وسلم عليه هللا صلى والنبي ، الخزاعية
 في تعصينني وال ، وأرجلكن أيديكن بين تفترينه ببھتان تأتين وال ، أوالدكن تقتلن وال ، تزنين وال تسرقن،
 يقلن َفُكنّ ". استطعتن فيما نعم:  قُلن) 1] (وسلم عليه هللا لىص النبي لھن فقال. فأطرقن:  قالت". [معروف
 )4( يقلن كما أقول فكنت). 3] (استطعتُ  فيما[ نعم ، بنية أي) 2( قولي:  ُتلّقني وأمي ، معھن وأقول

 عطية أم عن ، سيرين بنت حفصة عن ، أيوب حدثنا ، الوارث عبد حدثنا ، َمْعَمر أبو حدثنا:  البخاري وقال
َِّ  ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ { :  علينا) 5( فقرأ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َباَيْعَنا:  تقال  ، النياحة عن ونھانا}  َشْيًئا ِبا

 ، شيئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا قال فما. أجزيھا أن أريد فالنة أسعدتني:  قالت ، يدھا امرأة فقبضت
 .فبايعھا ورجعت فانطلقت

 ".ملحان ابنة سليم أم وغير ، غيرھا امرأة منھن وفى فما: " رواية وفي). 6( مسلم ورواه

 منا َوّفت فما ، ننوح أال البيعة عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا أخذ:  قالت عطية أم عن وللبخاري
 ، َسبرة أبي ابنة:  أو - تانوامرأ ، معاذ امرأة سبرة أبي وابنة ، العالء وأم ، سليم أم:  نسوة خمس غير امرأة
 ).7( أخرى وامرأة ، معاذ وامرأة

 :  البخاري قال كما ، العيد يوم البيعة بھذه النساءَ  يتعاھدُ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وقد

 أن:  ُجَريج ابن أخبرني ، وھب بن هللا عبد حدثنا ، معروف) 8( بن ھارون حدثنا ، الرحيم عبد بن محمد حدثنا
 هللا صلى هللا رسول مع الفطر يوم الصالة شھدت:  قال عباس ابن عن ، طاوس عن ، أخبره مسلم بن الحسن
 عليه هللا صلى هللا نبي فنزل ، َبعدُ  يخطب ثم الخطبة قبل يصليھا فكلھم ، وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه
َھا َيا{ :  فقال بالل مع النساء أتى حتى َيشّقھم لأقب ثم ، بيده الرجالَ  ُيَجلَّس) 9( حين إليه أنظر فكأني ، وسلم  أَيُّ
ِبيُّ  ِ  ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ  َعلَى ُيَباِيْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا النَّ َّ  َوال أَْوالَدُھنَّ  َيْقُتْلنَ  َوال َيْزِنينَ  َوال َيْسِرْقنَ  َوال َشْيًئا ِبا
". ؟ ذلك على أنتن: " فرغ حين قال ثم. كلھا اآلية من فرغ حتى}  َوأَْرُجلِِھنَّ  أَْيِديِھنَّ  ْينَ بَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ 
 ،" فتصدقن: " قال - ھي من) 10( الحسن يدري ال - هللا رسول يا نعم:  غيرھا يجبه ولم ، واحدة امرأة فقالت
 ) 11( فجعلن ثوبه بالل وبسط:  قال

__________ 

 .أحمد اإلمام مسند من زيادة) 1(

 ".لي تقول: " أ ، م ، ھـ وفي ، أحمد اإلمام مسند من زيادة) 2(

 .أحمد اإلمام مسند من زيادة) 3(

 ).6/365( المسند) 4(

 ".فشرط: " م في) 5(

 ).936( برقم مسلم وصحيح) 4892( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).1306( برقم البخاري صحيح) 7(

 ".حدثنا: " م في) 8(
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 ".حتى إليه":  م في) 9(

 ".حسن يدري ال: " أ ، م في) 10(

 ".فجعل: " م في) 11(

 ).1( بالل ثوب في والخواتيمالَفَتَخ  يلقين

 عن ، شعيب بن عمرو عن ، ُسليم بن سليمان عن ، عياش ابن حدثنا ، الوليد بن خلف حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  فقال ، اإلسالم على تبايعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى رقيقة بنت أميمة جاءت:  قال جده عن ، أبيه

 بين تفترينه ببھتان تأتي وال ، ولدك تقتلي وال ، تزني وال ، تسرقي وال ، شيًئا با تشركي أال على أبايعك"
 )2" (األولى الجاھلية تبرج تبرجي وال ، تنوحي وال ، ورجليك َيديك

 كنا:  قال الصامت بن عبادة عن ، الخوالني إدريس أبي عن ، زھريال عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 وال ، تسرقوا وال ، شيًئا با تشركوا أال على تبايعوني: " فقال مجلس في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند
 على فأجره منكم وفى فمن } اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا{  النساء على أخذت التي اآلية قرأ -  أوالدكم تقتلوا وال ، تزنوا
 إلى فھو ، عليه هللا فستره شيًئا ذلك من أصاب ومن ، له كفارة فھو ، به فعوقب شيًئا ذلك من أصاب ومن ، هللا
 ).3( الصحيحين في أخرجاه". عذبه شاء وإن ، له غفر شاء إن ، هللا

 عبد هللا عبد أبي عن) 5( الَيزني هللا عبد بن) 4( مرثد عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، إسحاق ابن محمد وقال
َنابجي ُعَسيلة بن الرحمن  اثني وكنا ، األولى العقبة حضر فيمن كنت:  قال الصامت بن عبادة عن ،) 6( الصُّ
 أال على ، الحرب يفرض أن قبل وذلك ، النساء بيعة على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبايعنا رجال عشر
 وال ، وأرجلنا أيدينا بين نفتريه ببھتان نأتي وال ، أوالدنا نقتل وال ، نزني وال ، قنسر وال ، شيًئا با نشرك
 .حاتم أبي ابن رواه" الجنة فلكم َوَفيتم فإن: " وقال ، معروف في نعصيه

 بن عمر أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس ابن عن ، العوفي طريق من جرير ابن روي وقد
 ربيعة بن عتبة بنت ھند وكانت -" شيًئا با تشركن أال على يبايعكن هللا رسول إن:  لھن قل : " فقال الخطاب

 فرًقا تنكرت وإنما". قتلني عرفني وإن ، يعرفني أتكلم إن إني: " فقالت - النساء في ُمَنكرة حمزة بطن شقت التي
رة وھي ھند فقالت. يتكلمن أن أبينو ، ھند مع الالتي النسوة فسكت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من :  ُمَنكَّ
". تسرقن وال:  لھن قل: " لعمر وقال هللا رسول إليھا) 7( ففطن ؟ الرجال من تقبله لم شيًئا النساء من تقبل كيف
 من أصبت ما:  سفيان أبو قال ؟ ال أم لي أيحلھن أدري ما ، الَھَنات سفيان أبي من ألصيب إني وهللا:  ھند قالت
 ، بيده فأخذت فدعاھا ، وعرفھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فضحك. حالل لك فھو ، بقي قد أو ضىم شيء
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھا فصرف. سلف عما هللا عفا:  قالت". ؟ ھند أنت: " فقال ، به) 8( فعاذت
 وال: " فقال". الحرة تزني ما وهللا ال" : قال ؟ الحرة تزني وھل ، هللا رسول يا:  فقالت ،" يزنين وال: " فقال
 ".أوالدھن يقتلن

__________ 

 ).4895( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).2/196( المسند) 2(

 ).1709( برقم مسلم وصحيح) 4894( برقم البخاري وصحيح) 5/314( المسند) 3(

 ".يزيد: " م في) 4(

 ".المزني: " أ في) 5(

 ".الصالحي: " أ في) 6(

 ".فنظر: " أ في) 7(
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 ".فعادتنا: " أ في) 8(

{  قال}  َوأَْرُجلِِھنَّ  أَْيِديِھنَّ  َبْينَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ  َوال{ :  قال. أبصر وھم فأنت ، بدر يوم قتلتھم أنت:  ھند قالت
 ، الوجوه ويخدشن بالثيا يمزقن الجاھلية أھل وكان ، ينحن أن منعھن:  قال}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال

 ).1( الويل:  والثبور. بالثبور ويدعون ، الشعور ويقطعن

 هللا صلى هللا رسول يكن لم أسلما لما وامرأته سفيان أبا فإن ؛ أعلم وهللا ، نكارة بعضه وفي ، غريب أثر وھذا
 .لھما ، المالس عليه ، جانبه من األمر كان وكذلك ، له والود الصفاء أظھر بل ، يخيفھما وسلم عليه

 ، الصفا على الرجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبايع ، الفتح يوم اآلية ھذه أنزلت:  حيان بن مقاتل وقال
 َيْقُتْلنَ  َوال{ :  قال فلما:  وزاد تقدم كما بقيته فذكر ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن تحتھا النساء يبايع وعمر

 أبي بن رواه. استلقى حتى الخطاب بن عمر فضحك. كبارا فقتلتموھم صغاًرا ربيناھم:  ھند قالت}  أَْوالَدُھنَّ 
 .حاتم

 جدتھا عن ، عمتي حدثني ، سليمان بنت عطية حدثتني ، علي بن نصر حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي بن وقال
:  فقال يدھا إلى فنظر ، لتبايعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى عتبة بنت ھند جاءت:  قالت عائشة عن) 2(
 وفي فبايعھا ،" شيئا با تشركي أال على أبايعك: " فقال جاءت ثم ، بحناء فغيرتھا فذھبت". يدك فغيري اذھبي"

 ).3" (جھنم جمر من جمرتان: " فقال ؟ السوارين ھذين في تقول ما:  فقالت ، ذھب من سواران يدھا

َھا َيا{ :  فقوله ِبيُّ  أَيُّ  ، فبايعھا الشروط ھذه على يبايع منھن جاءك من:  أي}  ُيَبايِْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءكَ  إَِذا النَّ
َِّ  ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ  َعلَى{  ، نفقتھا في مقصًرا الزوج كان إذا فأما ، األجانب الناس أموال:  أي}  َيْسِرْقنَ  َوال َشْيًئا ِبا

 عتبة بنت ھند بحديث عمال ، علمه بغير كان وإن ، أمثالھا عادة هب جرت ما ، بالمعروف ماله من تأكل أن فلھا
 جناح عليَّ  فھل ، بني ويكفي يكفيني ما النفقة من يعطيني ال َشِحيح رجل سفيان أبا إن ، هللا رسول يا:  قالت أنھا
 يكفيك ام بالمعروف ماله من خذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ علمه بغير ماله من أخذت إن

 ).4( الصحيحين في أخرجاه". بنيك ويكفي

َنا َتْقَرُبوا َوال{  كقوله}  َيْزِنينَ  َوال{ :  وقوله  حديث وفي]. 32:  اإلسراء[}  َسِبيال َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكانَ  إِنَّهُ  الزِّ
 ).5( الجحيم نار في األليم بالعذاب الزناة عقوبة ذكرُ  َسُمرة

 جاءت:  قالت عائشة عن ، ُعْروة عن ، الزھري عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َِّ  ُيْشِرْكنَ  ال أَنْ { :  عليھا فأخذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تبايع عتبة بنت فاطمة  َوال َيْسِرْقنَ  َوال َشْيًئا ِبا
 :  عائشة فقالت ، منھا رأى ما جبهفأع ، حياء رأسھا على يدھا فوضعت:  قالت ، اآلية}  َيْزِنينَ 

__________ 

 ).28/52( الطبري تفسير) 1(

 ".جدي عن عمي حدثني: " أ في) 2(

 ".أعرفھن لم من فيه) : "6/37( المجمع في الھيثمي وقال ، نحو به على بن نصر عن) 8/195( المسند في يعلى أبو ورواه) 3(

 ).1714( مبرق مسلم وصحيح) 7180( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).5/15( المسند في أحمد اإلمام رواه) 5(

 ).1( باآلية فبايعھا. إًذا فنعم:  قالت. ھذا على إال بايعنا ما فوهللا ، المرأة أيتھا أقري

:  قال - الشعبي ھو -  عامر عن ، حصين عن ، فضيل ابن حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
". أوالدكن تقتلن وال: " قال ثم ، كفه على وضعه قد ثوب يده وعلى ، النساء وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايع
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 فعرض جمعھن ، يبايعنه النساء جاءت إذا ذلك بعد وكان:  قال ؟ بأوالدھم وتوصينا آباءھم تقتل:  امرأة فقالت
 .رجعن أقررن فإذا ، عليھن

 اإلمالق، خشية أوالدھم يقتلون الجاھلية أھل كان كما ، وجوده بعد قتله مليش وھذا}  أَْوالَدُھنَّ  َيْقُتْلنَ  َوال{  وقوله
 ما أو فاسد لغرض إما تحبل لئال نفسھا تطرح ، النساء من الجھلة بعض يفعله قد كما ، جنين وھو قتله ويعم
 .أشبھه

 غير بأزواجھن يلحقن ال يعني:  عباس ابن قال}  ِھنَّ َوأَْرُجلِ  أَْيِديِھنَّ  َبْينَ  َيْفَتِريَنهُ  ِبُبْھَتانٍ  َيأِْتينَ  َوال{ :  وقوله
 :  داود أبو رواه الذي الحديث ھذا ويؤيد. مقاتل قال وكذا. أوالدھم

 بن هللا عبد عن ، الھاد ابن عن -  الحارث ابن:  يعني - عمرو حدثنا ، وھب بن حدثنا ، صالح بن أحمد حدثنا
 آية نزلت حين ويقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع هأن ھريرة أبي عن ، الَمْقُبري سعيد عن ، يونس

 وأيما ، َجّنته هللا يدخلھا ولن ، شيء في هللا من فليست ، منھم ليس من قوم على أدَخلت امرأة أيما: " المالعنة
 ).2" (واآلخرين األولين رءوس على وفضحه ، منه هللا احتجب ، إليه ينظر وھو ولده َجَحد رجل

 .منكر من عنه ونھيتھن ، معروف من به أمرتھن فيما:  يعني}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال{ :  وقوله

 ، ِعْكِرمة عن ، الزبير سمعت:  قال أبي حدثنا ، جرير بن وھب حدثنا ، محمد بن هللا عبد حدثنا:  البخاري قال
 ).3( للنساء هللا َشَرطه شرط ھو اإنم:  قال}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال{ :  قوله في عباس ابن عن

 .طاعة:  والمعروف) 4( لمعروف إال طاعة لنبيه هللا يجعل لم:  ِمْھَران بن ميمون وقال

 وأنس ، عباس ابن غيره قال وقد. المعروف في خلقه من هللا ِخَيرة وھو ، رسوله بطاعة هللا أمر:  زيد ابن وقال
 عطية أم حديث تقدم وقد. النوح عن يومئذ نھاھن:  واحد وغير ، الحص وأبي ، الَجْعد أبي بن وسالم ، مالك بن
 .أيًضا ذلك في

 هللا صلى هللا نبي أن لنا ذكر:  اآلية ھذه في قتادة عن ، سعيد حدثنا ، يزيد حدثنا ، بشر حدثنا:  جرير ابن وقال
 نبي يا:  عوف بن الرحمن عبد فقال. محرًما منكن رجال إال الرجال تحدثن وال ، النياحة عليھن أخذ وسلم عليه
 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. نسائنا عن نغيب وإنا ، أضياًفا لنا إن ، هللا

__________ 

 ).6/151( المسند) 1(

 ).2263( برقم داود أبي سنن) 2(

 ).4893( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".معروف في: " م في) 4(

 ).1" (َنيتُ عَ  أولئك ليس ، َعَنيتُ أولئك  ليس"

 ، مبارك حدثني ، زائدة أبي ابن أخبرنا ، الفراء موسى بن إبراھيم حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 فإن ، محرم ذات تكون أن إال الرجال تحدثن أال: " وسلم عليه هللا صلى النبي أخذ فيما كان:  قال الحسن عن

 ".فخذيه بين َيمذي حتى المرأة يحدث يزال ال الرجل

 عطية أم عن ، سيرين ابن عن) 2( عاصم عن ، عمرو عن ، ھارون حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 بني من امرأة فقالت ، ننوح أال) 4( بايعنا حين المعروف من) 3( علينا اشُترط فيما كان:  قالت األنصارية

 وفى فما:  قالت ، فبايعت جاءت ثم فأسَعدَتھم نطلقتفا) 5( أجزيھم حتى فال ، أسعدوني فالن بني إن: فالن
 ).6( مالك بن أنس أم ِمْلحان ابنة سليم أم وغير ، غيرھا منھن
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 عنھا هللا رضي األنصارية نسيبة عطية أم عن ، سيرين بنت حفصة طريق من الحديث ھذا البخاري روى وقد
 .أيًضا آخر وجه من نحوه روي وقد) 7(

 نوح بن مصعب حدثني ، الَقتَّات فروخ بن ُعَمر حدثنا ، ُنَعيم أبو حدثنا ، ُكَرْيب أبو احدثن:  جرير ابن وقال
 فأخذ ، ألبايعه فأتيته:  قالت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايع فيمن كانت لنا عجوًزا أدركت:  قال األنصاري

 مصائب على أسعدوني) 9( كانوا دق ناًسا إن) 8( هللا رسول يا:  عجوز فقالت. تنحن أال أخذ فيما علينا
 إنھا ثم ، فكافأتھم فانطلقت". فكافئيھم فانطلقي: " قال. أسعدھم أريد فأنا ، مصيبة أصابتھم قد وأنھم أصابتني،

 ).11(}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال{ :  وجل عز هللا قال الذي المعروف) 10( ھو:  وقال ، فبايعته أتته

 عن ، صفوان بن الحجاج حدثنا ،) 12( الَقْعَنِبي حدثنا ، الرمادي منصور بن أحمد حدثنا : حاتم أبي ابن وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول علينا أخذ فيما كان:  قالت المبايعات من امرأة عن ، البراد أسيد أبي بن) 13( أسيد
 ندعو وال ، جيبا نشق وال ، شعًرا ننشر وال) 14( وجوًھا نخمش ال أن:  معروف في نعصيه ال أن:  وسلم
 .ويال

 أم عن ، َحوشب بن شھر عن ، الصھباء مولي يزيد عن ، َوِكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 ".النوح: " قال}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال{ :  قوله في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن سلمة،

__________ 

 ).28/51( الطبري تفسير) 1(

 ".عاصم بن عمرو عن: " م في) 2(

 ".هللا رسول علينا: " م في) 3(

 ".بايعناه حين: " أ ، م في) 4(

 ".أحدثھم حتى: " أ في) 5(

 ).28/52( الطبري تفسير) 6(

 ).4892( برقم البخاري صحيح) 7(

 ".هللا يانبي: " م في) 8(

 ".قد كانوا: " م في) 9(

 ".ھذا: " م في) 10(

 ).28/52( الطبري تفسير) 11(

 ".الضبي: " م في) 12(

 ".أسد عن: " أ في) 13(

 ".وجًھا: " أ ، م في) 14(

َھا َيا ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَتَولَّْوا اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلقُُبورِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُكفَّارُ  َيِئسَ  َكَما اآْلَِخَرةِ  ِمنَ  َيِئُسوا َقدْ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
)13 ( 

 عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، ماجة وابن - ُنَعيم أبي عن ، ُحَميد بن عبد عن ، التفسير في الترمذي رواهو
 .غريب حسن:  الترمذي وقال) 2( به ، الصھباء) 1( مولي الشيباني هللا عبد بن يزيد عن كالھما -  وكيع

 أبو عثمان بن إسحاق حدثنا ، إدريس نب إسحاق حدثنا ، القزاز سنان بن) 3( محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
 هللا صلى هللا رسول قدم لما:  قالت عطية أم جدته عن ، عطية بن الرحمن عبد بن إسماعيل حدثني ، يعقوب
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 الباب على فقام ، عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر إلينا أرسل ثم ، بيت في األنصار نساء جمع وسلم عليه
". إليكن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُرسولُ  أنا: " قال ثم ، السالم عليه - دنافرد:  أو -  فرددن ، علينا وسلم
 وال تسرقن وال ، شيئا با تشركن أال على تبايعن: " فقال. هللا رسول وبرسول هللا برسول مرحًبا:  فقلنا:  قالت
 ثم ، البيت داخل من أيدينا ومددنا -  البيت:  أو - الباب خارج من يده فمد:  قالت. نعم:  فقلنا:  قالت" ؟ تزنين
 عن ونھانا ، علينا جمعة وال ، والعواتق الُحيَّض فيه نخرج أن العيدين في وأمرنا:  قالت". اشھد اللھم: " قال
 ).4( النياحة:  قالت}  َمْعُروفٍ  فِي َيْعِصيَنكَ  َوال{ :  قوله عن جدتي فسألت:  إسماعيل قال. الجنائز اتباع

 قال:  قال مسعود بن هللا عبد عن ، مسروق عن ، ُمرة بن هللا عبد عن ، األعمش طريق من الصحيحين وفي
 ).5" (الجاھلية بدعوى ودعا ، الجيوب وَشقَّ  ، الخدود َضَرب من منا ليس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 والشاقة والحالقة صالقةال من برئ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  موسى أبي عن أيًضا الصحيحين وفي
)6.( 

:  حدثه زيًدا أن:  كثير أبي بن يحيى حدثنا ، يزيد بن أبان حدثنا ، خالد بن ُھْدَبة حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 من أمتي في أربع: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  حدثه األشعري مالك أبا أن:  حدثه سالم أبا أن
:  وقال. والنياحة ، بالنجوم واالستسقاء ، األنساب في والطعن ، األحساب في الفخر:  ركونھنيت ال الجاھلية أمر

 ".َجَرب من ودرع َقطران من سربال وعليھا القيامة يوم تقام موتھا قبل تتب لم إذا النائحة

 ).7( به ، العطار يزيد بن أبان حديث من ، به منفرًدا صحيحه في مسلم ورواه

 )8( داود أبو رواه. والمستمعة النائحة لعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن : سعيد أبي وعن

َھا َيا{  ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَتَولَّْوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلقُُبورِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُكفَّارُ  َيِئسَ  َكَما اآلِخَرةِ  ِمنَ  َيِئُسوا َقدْ  َعلَْيِھمْ  هللاَّ
)13 ({ 

__________ 

 ".أبي عن: " أ في) 1(

 ).1579( برقم ماجة ابن وسنن) 3307( برقم الترمذي سنن) 2(

 ".أحمد حدثنا: " م في) 3(

 ).28/53( الطبري تفسير) 4(

 ).103( برقم مسلم وصحيح) 1297( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).104( برقم مسلم وصحيح) 1296( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).934( برقم مسلم وصحيح) 3/148( يعلى أبي مسند) 7(

 ).3128( برقم داود أبي سنن) 8(

َھا َيا{ :  فقال أولھا في عنھا نھى كما" السورة ھذه" آخر في الكافرين مواالة عن وتعالى تبارك ينھى  الَِّذينَ  أَيُّ
ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَتَولَّْوا ال آَمُنوا  ولعنه عليه هللا غضب ممن ، فارالك وسائر والنصارى اليھود:  يعني}  َعلَْيِھمْ  هللاَّ

 من:  أي ، اآلخرة من يئسوا وقد وأخالء أصدقاء وتتخذونھم توالونھم فكيف ، واإلبعاد الطرد هللا من واستحق
 ، قوالن فيه}  اْلقُُبورِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُكفَّارُ  َيِئسَ  َكَما{ :  وقوله. وجل عز هللا حكم في ونعيمھا اآلخرة ثواب
 بعثا يعتقدون ال ألنھم ؛ ذلك بعد بھم يجتمعوا أن القبور في الذين قراباتھم من األحياء الكفار يئس اكم:  أحدھما

 .يعتقدونه فيما منھم رجاؤھم انقطع فقد ، نشورا وال

َھا َيا{ :  عباس ابن عن ، العوفي قال ُ  َغِضبَ  َقْوًما َتَتَولَّْوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  يعني ، السورة آخر إلى } َعلَْيِھمْ  هللاَّ
 .وجل عز هللا يبعثھم أو إليھم يرجعوا أن كفروا الذين من األحياء يئس فقد كفروا الذين من مات من
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 .األموات من يئسوا قد األحياء الكفار:  قال}  اْلقُُبورِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُكفَّارُ  َيِئسَ  َكَما{ :  البصري الحسن وقال

 .جرير ابن رواھن. الضحاك قال وكذا. ماتوا الذين القبور أصحاب إليھم يرجع أن فارالك يئس كما:  قتادة وقال

 .خير كل من القبور في ھم الذين الكفار يئس كما:  معناه:  الثاني والقول

َحى أبي عن ، األعمش قال :  قال}  اْلقُُبورِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اْلُكفَّارُ  َيئِسَ  َكَما{ :  مسعود ابن عن ، مسروق عن ، الضُّ
 ، زيد وابن ، ومقاتل ، وعكرمة ، مجاھد قول وھذا. عليه واطلع ثوابه وعاين مات إذا الكافر ھذا يئس كما

 .جرير ابن اختيار وھو. ومنصور ، والكلبي
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 الصف سورة تفسير

 .مدنية وھي

 ، كثير أبي بن يحيى عن ، األوزاعي عن ، المبارك ابن حدثنا ، آدم بن يحيى حدثنا:  هللا رحمه أحمد اإلمام قال
 رسول يأتي أيكم:  تذاكرنا:  قال سالم بن هللا عبد عن ، سلمة أبي عن ، يسار بن عطاء وعن -  سلمة أبي عن
 عليه هللا صلى هللا رسول فأرسل ، منا أحد يقم فلم ؟ هللا إلى أحب األعمال أي:  فيسأله وسلم عليه هللا صلى هللا

 )1( أحمد اإلمام رواه ھكذا. كلھا الصف سورة يعني ، السورة ھذه ناعلي فقرأ فجمعنا رجال إلينا وسلم

 سمعت ، أبي أخبرني:  قال قراءة) 2( البيروتي َمْزيد بن الوليد بن العباس حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 من اأناس أن. سالم بن هللا عبد حدثني ، الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني ، كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي،
 عز هللا إلى األعمال أحب عن نسأله هللا رسول إلى أرسلنا لو:  قالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 النفر أولئك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا:  قال ، ذلك عن نسأله أن وھبنا ، منا أحد إليه يذھب فلم ؟ وجل
 رسول علينا فقرأھا:  سالم بن هللا عبد قال الصف) سبح( : السورة ھذه فيھم ونزلت ، جمعھم حتى رجال رجال
 كثير أبي بن يحيى قال ، كلھا سالم بن هللا عبد علينا وقرأھا:  سلمة أبو قال. كلھا وسلم عليه هللا صلى هللا

 اعلين وقرأھا:  أبي قال. كلھا كثير أبي بن يحيى علينا وقرأھا:  األوزاعي قال. كلھا سلمة أبو علينا وقرأھا
 .كلھا األوزاعي

 بن يحيى عن ، األوزاعي عن ، كثير بن محمد حدثنا:  الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد عن الترمذي رواه وقد
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من نفرا قعدنا:  قال سالم بن هللا عبد عن ، سلمة أبي عن ، كثير أبي

َِّ  َسبَّحَ : "  هللا فأنزل. لعملناه وجل عز هللا إلى أحب األعمال أي:  نعلم لو:  فقلنا ، فتذاكرنا َماَواتِ  فِي َما ِ  السَّ
َھا َيا اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  األْرِض  فِي َوَما ] " َتقُولُوا أَنْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ [ َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

. سالم ابن علينا فقرأھا:  سلمة أبو قال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا فقرأھا:  سالم بن هللا عبد قال) 3(
 .كثير ابن علينا فقرأھا:  هللا عبد قال. األوزاعي علينا فقرأھا:  كثير ابن قال. سلمة أبو علينا فقرأھا:  يحيى قال

 عن ، المبارك ابن فروى ، األوزاعي عن الحديث اھذ إسناد في كثير بن محمد خولف وقد:  الترمذي قال ثم
 - سالم بن هللا عبد عن ، يسار بن عطاء عن ، ميمونة أبي بن ھالل عن ، كثير أبي بن يحيى عن ، األوزاعي

 )4( سالم بن هللا عبد عن ، سلمة أبي عن:  أو

 )5( به ، المبارك ابن عن ، يعمر عن ، أحمد اإلمام رواه وھكذا:  قلت

__________ 

 ).5/452( المسند) 1(

 ".السروري: " أ في) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ).3309( برقم الترمذي سنن) 4(

 ).5/452( المسند) 5(

َِّ  َسبَّحَ  َماَواتِ  فِي َما ِ َھا َيا) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ ) 2( َتْفَعلُونَ  اَل  َما َتقُولُونَ  لِمَ  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
َ  إِنَّ ) 3( َتْفَعلُونَ  اَل  َما َتقُولُوا أَنْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ   َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

)4 ( 

 .كثير بن محمد ايةرو نحو ، األوزاعي عن الحديث ھذا مسلم بن الوليد وروى:  الترمذي قال

 .كثير ابن رواه كما ، األوزاعي عن ، يزيد بن الوليد رواه وكذا:  قلت
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 ، أسمع وأنا عليه قراءة الحجار طالب أبي بن أحمد العباس أبو المسند الشيخ الحديث بھذا أخبرني وقد:  قلت
ا أبو أخبرنا ْجزيّ  ُشَعيب بن عيسى بن األول عبد الوقت أبو أخبرنا) 1( اللَّتي بن ُعَمر بن هللا عبد الُمَنجَّ : قال السَّ
 بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا ، الداودي داود بن محمد بن المظفر بن الرحمن عبد بن الحسن أبو أخبرنا
َوية  بن هللا عبد محمد أبو الحافظ اإلمام أخبرنا ، السمرقندي عمران بن ُعَمر بن عيسى أخبرنا ، السَرخِسيّ  َحمَّ

 وتسلسل ، مثله بإسناده فذكر... األوزاعي عن ، كثير بن محمد أخبرنا) 2( مسنده بجميع الدارمي الرحمن دعب
 ولكن. إياه تلقينھا عن الوقت وضاق ، أميا كان ألنه ، يقرأھا ولم ، الحجار العباس أبي شيخنا إلى قراءتھا لنا

 الدين تقي القاضي أخبرنا:  هللا رحمه ، الذھبي عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الكبير الحافظ أخبرني
 ، طريقة من لي) 4( وَتسلل ، بإسناده فذكره) 3( اللَّتي بن المنجا أبو أخبرنا ، عمر أبي الشيخ بن سليمان
 .والمنة الحمد و ، بكمالھا علي وقرأھا

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َِّ  َسبَّحَ {  َماَواتِ  فِي َما ِ َھا َيا) 1( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  األْرِض  يفِ  َوَما السَّ  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
َ  إِنَّ ) 3( َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُوا أَنْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ ) 2(  ُبْنَيانٌ  مْ َكأَنَّھُ  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

 }) 4( َمْرُصوصٌ 

َِّ  َسبَّحَ { :  قوله على الكالم تقدم َماَواتِ  فِي َما ِ  أغنى بما ، مرة غير}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
 .إعادته عن

َھا َيا{ :  وقوله  ، به يفي ال قوال يقول أو ، عَدةً  َيعد من على رإنكا ؟}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 عليه ترتب سواء ، مطلقا بالوعد الوفاء يجب أنه إلى السلف علماء من ذھب من الكريمة اآلية بھذه استدل ولھذا
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين في ثبت بما السنة من أيضا واحتجوا. ال أم للموعود ُغرم

:  الصحيح في اآلخر الحديث وفي) 5" (خان اؤتمن وإذا ، أخلف َوَعد إذا ، كذب َحدَّث إذا:  ثالث منافقال آية"
 - ) 6" (َيَدعھا حتى نفاق من َخْصلَة فيه كانت منھن واحدة فيه كانت ومن ، خالًصا منافقا كان فيه كن من أربع"

 الحمد و ،" البخاري شرح" أول في يثينالحد ھذين على الكالم استقصينا وقد. الوعد إخالف منھن فذكر
 } َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُوا أَنْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا َكُبرَ { :  بقوله عليھم اإلنكار ھذا تعالى هللا أكد ولھذا. والمنة

__________ 

 ".الليثي: " أ في) 1(

 ".سنده: " أ في) 2(

 ".الليثي: " أ في) 3(

 ".وتسلسل: " أ في) 4(

 .عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 59( برقم مسلم وصحيح) 33( برقم البخاري صحيح) 5(

 .عنھما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد حديث من) 58( برقم مسلم وصحيح) 34( برقم البخاري صحيح) 6(

 في[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتانا:  قال ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن ، داود وأبو أحمدُ  اإلمام روى وقد
 هللا رسول لھا فقال. أعطك تعال:  هللا عبد يا:  أمي فقالت ، أللعب ألخرج فذھبت:  قال صبي وأنا) 1] (بيتنا
" ِكْذبة عليك ُكِتبت تفعلي لم لو إنك أما: " فقال. تمرا:  قالت". ؟ ُتعِطيه أن أردت وما: " وسلم عليه هللا صلى

)2( 

: لغيره قال لو كما ، به الوفاء وجب الموعود على ُغرم بالوعد تعلق إذا أنه إلى ، هللا رحمه ، كمال اإلمام وذھب
 وھو ، آدمي حق به تعلق ألنه ، كذلك دام ما يعطيه أن عليه وجب ، فتزوجَ ". كذا يوم كل علي ولك تزوج"

 َفرِضيَّة تمنوا حين نزلت أنھا ىعل اآلية وحملوا ، مطلقا يجب ال أنه إلى الجمھور وذھب. المضايقة على مبني
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 َوأَقِيُموا أَْيِدَيُكمْ  ُكفُّوا لَُھمْ  قِيلَ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أَلَمْ { :  تعالى كقوله ، بعضھم عنه نكل فرض فلما ، عليھم الجھاد
الةَ  َكاةَ  َوآُتوا الصَّ ا الزَّ َنا َوَقالُوا َخْشَيةً  أََشدَّ  أَوْ  هللاَِّ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َشْونَ َيخْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا اْلقَِتالُ  َعلَْيِھمُ  ُكِتبَ  َفلَمَّ  لِمَ  َربَّ
ْرَتَنا لَْوال اْلقَِتالَ  َعلَْيَنا َكَتْبتَ  ْنَيا َمَتاعُ  قُلْ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ  أَْيَنَما َفِتيال ُتْظلَُمونَ  َوال اتََّقى لَِمنِ  َخْيرٌ  َواآلِخَرةُ  َقلِيلٌ  الدُّ

مُ  وُنواَتكُ  َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي ُكْنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرككُّ  َلْوال آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيقُولُ { :  تعالى وقال]. 78 ، 77:  النساء[}  ُمَشيَّ
 اْلَمْغِشيِّ  َنَظرَ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ  َرضٌ مَ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َرأَْيتَ  اْلقَِتالُ  فِيَھا َوُذِكرَ  ُمْحَكَمةٌ  ُسوَرةٌ  أُنزلَتْ  َفإَِذا ُسوَرةٌ  نزلَتْ 
 في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال كما ، معناھا اآلية ھذه وھكذا] 20:  محمد[ اآلية}  اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْيهِ 
َھا َيا{ :  قوله : يقولون الجھاد يفرض أن قبل نينالمؤم من ناس كان:  قال}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 به إيمانٌ  األعمال أحب أن نبيه هللا فأخبر. به فنعملَ  ، إليه األعمال أحب على دلنا -  وجل عز - هللا أن لََوِدْدَنا

 من أناس ذلك كره الجھاد نزل فلما. به يقروا ولم اإليمان خالفوا الذين معصيته أھل وجھاد ، فيه شك ال) 3(
َھا َيا{ :  سبحانه هللا فقال ، أمره عليھم وشق ، المؤمنين  اختيار وھذا. ؟}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 ).4( جرير ابن

 إليه، األعمال أحب على هللا فدلھم. به لعملنا هللا إلى األعمال أحبّ  نعلم لو:  المؤمنون قال:  َحّيان بن مقاتل وقال
َ  إِنَّ { :  فقال  هللا صلى النبي عن فولوا ، بذلك أحد يوم فابتلوا ، لھم فبين}  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ
َھا َيا{ :  ذلك في هللا فأنزل ، مدبرين وسلم عليه  من إلي أحبكم:  وقال ؟}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 .سبيلي في تلقا

 و يطعن ولم" وطعنت) 5( يقاتل ولم ،" قاتلت: " الرجل يقول ، القتال شأن في أنزلت:  يقول من ومنھم
 .يصبر ولم ،" صبرت" و يضرب ولم ،" ضربت"

 يكونوا ولم". وفعلنا ، طعنا ، ضربنا ، قتلنا: " يقولون كانوا لقوم توبيًخا) 6( نزلت:  والضحاك ، قتادة وقال
 .لكذ فعلوا

__________ 

 .المسند من زيادة) 1(

 ).4991( برقم داود أبي وسنن) 3/447( المسند) 2(

 ".با إيمان: " م في) 3(

 ).28/56( الطبري تفسير) 4(

 ".أقاتل ولم: " م في) 5(

 ".أنزلت: " م في) 6(

 .بذلك لھم َيفُون وال ، النصرَ  المسلمين َيعدون كانوا ، المنافقين من قوم في نزلت:  يزيد ابن وقال

 .الجھاد في:  قال ، ؟}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ { :  أسلم بن زيد عن ، مالك وقال

ُھمْ { :  قوله إلى}  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ { :  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال  بين فما}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَّ
 ، هللا إلى أحبّ  األعمال أيّ  نعلم لو:  مجلس في قالوا ، رواحة بن هللا عبد فيھم ، األنصار من نفر في:  ذلك
 حتى هللا سبيل في حبيسا) 1( أبرح ال:  رواحة بن هللا عبد فقال. فيھم ھذا هللا فأنزل. نموت حتى بھا لعملنا
 .شھيًدا فقتل. أموت

 ، ھند أبي بن داود عن) 2( ُمْسِھر بن علي حدثنا ، اءالمغر أبي بن فروة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عليه فدخل ، البصرة أھل قراء إلى موسى أبو بعث:  قال أبيه عن) 3( الديلي األسود أبي بن حرب أبي عن
 كنا سورة نقرأ كنا:  وقال. وخيارھم البصرة أھل قراء أنتم. فقال ، القرآن قرأ قد كلھم ، رجل ثالثمائة منھم
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َھا َيا{ :  منھا حفظت قد أني غير ، فأنسيناھا ، المسبحات إحدىب نشبھھا }  َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 .القيامة يوم عنھا فتسألون ، أعناقكم في شھادة فتكتب

َ  إِنَّ { :  تعالى هللا قال ولھذا  تعالى منه إخبار فھذا}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ  َصفًّا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ
 ، با كفر َمن هللا سبيل في يقاتلون ، الوغى حومة في هللا ألعداء مواجھين اصطفوا إذا المؤمنين عباده بمحبة
 .األديان سائر على العالي الظاھر ھو ودينه ، العليا ھي هللا كلمة لتكون

اك أبي عن أخبرنا ُمجالد قال ، ُھَشْيم حدثنا ، هللا عبد بن علي دثناح:  أحمد اإلمام وقال  سعيد أبي عن ، الودَّ
 من يقوم الرجل:  إليھم هللا يضحك ثالث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي ، الخدري
 ".للقتال صفوا إذا والقوم ، للصالة صفوا إذا والقوم ، الليل

اك أبي عن ، مجالد حديث من ماجة ابن ورواه  ).4( به ، نوف بن جبر الَودَّ

 يزيد حدثني -  شيبان ابن يعني - األسود حدثنا ، ُدَكْين بن الفضل ُنَعيم أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ير بن هللا عبد بن  أبا يا:  فقلت فلقيته ، لقاءه أشتھي كنت حديث ذر أبي عن يبلغني كان:  ُمطَرف قال:  قال الشِّخِّ
 عنك يبلغني كان:  فقلت. فھات ، لقيت فقد!  أبوك :  فقال ، لقاءك أشتھي فكنت ، حديث عنك يبلغني كان ، ذر
 إخالني فال ، أجل:  قال ؟ ثالثة ويبغض ثالثة يحب هللا أن حدثكم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن تزعم أنك

 سبيل في غزا رجل:  قال ؟ هللا يحبھم الذين الثالثة ھؤالء فمن:  قلت. وسلم هعلي هللا صلى خليلي على أكذب
َ  إِنَّ {  قرأ ثم ، المنزل هللا كتاب في تجدونه وأنتم ، فقتل العدو فلقي مجاھدا محتسبا خرج هللا،  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ

ُھمْ  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ   .الحديث وذكر}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَّ

__________ 

 ".أبرح فما: " أ في) 1(

 ".شھر: " أ في) 2(

 ".الديلمي: " أ في) 3(

 فإنما صحيحه في مسلم له أخرج وإن سعيد بن مجالد ، مقال فيه إسناد ھذا) : "1/87( الزوائد في البوصيري وقال) 200( برقم ماجة ابن وسنن) 3/80( المسند) 4(
 ".محفوظ غير يرويه ما عامة:  عدى ابن قال بغيره مقروًنا له روى

 من والنسائي الترمذي أخرجه وقد. واختصره ، اللفظ وبھذا ، السياق بھذا الوجه ھذا من الحديث ھذا أورد ھكذا
 ھذا من بأبسط َذرّ  أبي عن ، َظْبيان بن زيد عن ، ِحَراش بن ِرْبَعي عن ، المعتمر بن منصور عن ، شعبة حديث
 .الحمد و ، آخر موضع في أوردناه وقد) 1( وأتم السياق

 وال بَفظّ  ليس المختار المتوكل عبدي: " وسلم عليه هللا صلى لمحمد تعالى هللا يقول:  قال أنه األحبار كعب وعن
اب وال َغليظ  ، بطابة وھجرته ، بمكة مولده ويغفر يعفو ولكن ، السيئة بالسيئة يجزي وال ، األسواق في َصخَّ
 جو في النحل كدوي َدِويٌّ  لھم ، منزلة كل وفي ، حال كلّ  على هللا يحَمُدون الحمادون وأمته ، شامبال وملكه
 ثم". الصالة في صفھم مثل القتال في صفھم ، أنصافھم على ويأتزرون ، أطرافھم ُيَوّضون ، بالسَحر السماء
َ  إِنَّ { : قرأ ُھمْ  َصفًّا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ  حيث الصالة يصلون ، الشمس رعاة}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَّ

 .حاتم أبي بن رواه" دابة ظھر على ولو ، أدركتھم

َ  إِنَّ {  قوله في جبير بن سعيد وقال  عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال}  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ
}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ { :  وقوله:  قال. للمؤمنين هللا من تعليم وھذا ، يصافھم أن إال العدو يقاتل ال وسلم

 .القتال في الصف من ، بعض في بعضه ملتصق

 .بعض إلى بعضه ملتصق:  حيان بن مقاتل وقال

 .ببعض بعضه ملصق ، يزول ال ، ُمَثّبت}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ { :  عباس ابن وقال
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ُھمْ { :  قتادة وقال  هللا فكذلك ؟ بنيانه يختلف أن يحب ال كيف ، البنيان صاحب إلى تر ألم}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَّ
 بأمر فعليكم ، صالتھم في وصفھم قتالھم في المؤمنين صف هللا وإن ، أمره يختلف ال) 2] (أن يحب[ وجل عز
 .حاتم أبي ابن كله ذلك أورد. به أخذ لمن عصمة فإنه ، هللا

 عن ، مريم أبي بن بكر أبي عن ، الوليد بن َبقِيَّة حدثنا ، السكوني َعمرو بن سعيد حدثني:  جرير ابن وقال
 على القتال ويستحبون ، الخيل على القتال يكرھون كانوا:  قال) 3( بحرية أبي عن ، الطائي جابر بن يحيى

َ  إِنَّ { :  وجل عز هللا لقول ، األرض  وكان:  قال}  َمْرُصوصٌ  ُبْنَيانٌ  َكأَنَُّھمْ  َصّفًا َسِبيلِهِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  الَِّذينَ  ُيِحبُّ  هللاَّ
 )5( لَحيي في َفَجُثوا الصف في التفتُّ  رأيتموني إذا:  يقول) 4( بحرية أبو

__________ 

 ".صحيح حديث ھذا: " الترمذي وقال) 3/207 ، 5/84( النسائي وسنن) 2568( برقم الترمذي سنن) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".به يحيى أبي عن: " أ في) 3(

 ".بحيرة أبو: " أ في) 4(

 ).28/57( الطبري تفسير) 5(

ا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  أَنِّي َتْعلَُمونَ  َوَقدْ  ُتْؤُذوَنِني لِمَ  َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ  ُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ ُ  قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  اَل  َوهللاَّ
 ) 5( اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي

ِ  َرُسولُ  أَنِّي َتْعلَُمونَ  َوَقدْ  ُتْؤُذوَنِني لِمَ  َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ {  ا إِلَْيُكمْ  هللاَّ ُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ ُ  قُلُوَبُھمْ  هللاَّ  ال َوهللاَّ
ًقا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي إِْسَراِئيلَ  َبنِي َيا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َوإِذْ  }) 5( اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  ِديَيھْ   ِمنَ  َيَديَّ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ

ْوَراةِ  ًرا التَّ ا أَْحَمدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمنْ  َيأِْتي ِبَرُسولٍ  َوُمَبشِّ  ) 6( ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا بِاْلَبيَِّناتِ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ

ًقا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي إِْسَراِئيلَ  َبِني َيا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َوإِذْ {  ْوَراةِ  ِمنَ  َيَديَّ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ ًرا التَّ  ِبَرُسولٍ  َوُمَبشِّ
ا أَْحَمدُ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمنْ  َيأِْتي  }) 6( ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ

ا تعالى يقول  َوَقدْ  ُتْؤُذوَنِني لِمَ { :  لقومه قال أنه السالم عليه عمران بن موسى وكليمه ورسوله عبده عن مخبًرّ
. ؟ الرسالة من به جئتكم فيما صدقي تعلمون نتموأ إليّ  األذى توصلون لم:  أي}  إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  أَنِّي َتْعلَُمونَ 
 له وأمر ، وغيرھم قومه من الكفار من) 1( أصاب فيما وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول تسلية ھذا وفي

 ينالوا أن للمؤمنين نھي وفيه) 2" (فصبر ھذا من بأكثر أوذي لقد:  موسى على هللا رحمة: " قال ولھذا بالصبر؛
َھا َيا{ :  تعالى قال كما ، أذى إليه ُيَوّصلوا أو وسلم عليه هللا صلى النبي من  آَذْوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

أَهُ  ُموَسى ُ  َفَبرَّ ا هللاَّ  ]69:  األحزاب[}  َوِجيًھا هللاَِّ  ِعْندَ  َوَكانَ  َقالُوا ِممَّ

ا{ :  وقوله ُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَمَّ  عن قلوبھم هللا أزاغ ، به علمھم مع الحق اتباع عن عدلوا فلما:  أي}  ُھمْ قُلُوبَ  هللاَّ
لَ  ِبهِ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرُھمْ  أَْفِئَدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ { :  تعالى قال كما ، والخذالن والحيرة الشك وأسكنھا ، الھدى  أَوَّ

ةٍ  ُسولَ  ُيَشاقِقِ  َوَمنْ {  وقال] 110:  األنعام[}  نَ َيْعَمُھو ُطْغَياِنِھمْ  فِي َوَنَذُرُھمْ  َمرَّ ِبعْ  اْلُھَدى لَهُ  َتَبيَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الرَّ  َوَيتَّ
 ھذه في تعالى هللا قال ولھذا] 115:  النساء[}  َمِصيًرا َوَساَءتْ  َجَھنَّمَ  َوُنْصلِهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َسِبيلِ  َغْيرَ 
ُ { :  اآلية  } اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ

ًقا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي إِْسَراِئيلَ  َبِني َيا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َوإِذْ { :  وقوله ْوَراةِ  ِمنَ  َيَديَّ  َبْينَ  لَِما ُمَصدِّ ًرا التَّ  َوُمَبشِّ
 ُمَبّشر وأنا ، عنه أخبرت ما مصداقُ  وأنا ، بي َبشََّرت قد التوراة:  يعني}  دُ أَْحمَ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمنْ  َيأِْتي ِبَرُسولٍ 
 بني أنبياء خاتم وھو ، السالم عليه ، فعيسى. أحمد المكي العربي األمي النبي الرسول وھو ، بعدي بمن

 رسالة ال الذي ، رسلينوالم األنبياء خاتم أحمد وھو ، بمحمد مبشًرا إسرائيل بني مأل في) 3( أقام وقد إسرائيل،
 :  فيه قال الذي الحديثَ  البخاري أورد ما أحسن وما. نبوة وال بعده
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 سمعت:  قال أبيه عن ، ُمطعم بن ُجَبير بن محمد أخبرني:  قال الزھري عن ، شعيب حدثنا ، اليمان أبو حدثنا
 به هللا َيمُحو الذي الماحي وأنا ، دأحم وأنا ، محمد أنا:  أسماء لي إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".العاقب وأنا ، قدمي على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا ، الكفر

 )4( نحوه به ، الزھري حديث من ، مسلم ورواه

 َسمَّى:  قال موسى أبي عن ، ُعَبيدة أبي عن ، ُمّرة بن عمرو عن ، المسعودي حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال
 ، والحاشر ، أحمد وأنا ، محمد أنا: " فقال حفظنا ما منھا ، أسماءً  َنفسه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لنا

 ".والملحمة ، والتوبة ، الرحمة ونبي ، والمقفي

 )5( به ، مرة بن عمرو عن ، األعمش حديث من مسلم ورواه

__________ 

 ".أصابه فيما: " م في) 1(

 .عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد حديث من) 10622( برقم صحيحه في ومسلم) 3405( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 ".قام وقد: " م في) 3(

 ).2354( برقم مسلم وصحيح) 4896( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).2355( برقم مسلم وصحيح) 492( برقم الطيالسي مسند) 5(

بُِعونَ  الَِّذينَ { :  تعالى هللا قال وقد ُسولَ  َيتَّ ِبيَّ  الرَّ يَّ  النَّ ْوَراةِ  فِي ِعْنَدُھمْ  َمْكُتوًبا َيِجُدوَنهُ  الَِّذي األمِّ }  َواإلْنِجيلِ  التَّ
ُ  أََخذَ  َوإِذْ { :  تعالى وقال] 157:  األعراف[ ِبيِّينَ  ِميَثاقَ  هللاَّ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  ُثمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  ِمنْ  آَتْيُتُكمْ  لََما النَّ

 َمَعُكمْ  َوأََنا َفاْشَھُدوا َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالُوا إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ  أَأَْقَرْرُتمْ  َقالَ  َولََتْنُصُرنَّهُ  ِبهِ  لَُتْؤِمُننَّ  َعُكمْ مَ  لَِما ُمَصدِّقٌ 
اِھِدينَ  ِمنَ   ]81:  عمران آل[}  الشَّ

 على يأخذ أن عليه وأخذ ، ليتبعنه حي وھو مدمح بعث لئن:  العھد عليه أخذ إال نبيا هللا بعث ما:  عباس ابن قال
 .وينصرنه ليتبعنه أحياء وھم محمد بعث لئن أمته

 عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب عن ، َمْعَدانَ  بن خالد عن ، َيزيد بن ثور حدثني:  إسحاق بن محمد وقال
 حين أمي ورأت ، عيسى وُبْشَرى ، مإبراھي أبي دعوة: " قال. نفسك عن أخبرنا ، هللا رسول يا:  قالوا أنھم وسلم
 ).2" (الشام أرض من بصرى قصور له أضاءت نور منھا خرج كأنه) 1( بي حملت

 :  أحمد اإلمام فقال ، أخر وجوه من شواھد له وُروي. جيد إسناد وھذا

 ھالل بن األعلى عبد عن ، الكلبي ُسَويد بن سعيد عن ، صالح بن معاوية حدثنا ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا
 ، النبيين لخاتم هللا عند إني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سارية بن الِعْرباض عن ، السلمي) 3(

 ، رأت التي أمي ورؤيا ، بي عيسى وبشارة ، إبراھيم أبي َدْعوة ذلك بأول وسأنبئكم ، طينته في لمنَجدلٌ  آدم وإن
 ).4" (َيَرين النبيين أمھات وكذلك

: قال أمامة أبا سمعت:  قال عامر بن لقمان حدثنا ، فضالة بن الفرج حدثنا ، النضر أبو حدثنا:  أيضا أحمد لوقا
 منھا يخرجُ  أنه أمي ورأت ، عيسى وُبْشَرى ، إبراھيم أبي دعوة: " قال ؟ أمرك بدء كان ما ، هللا نبي يا قلت
 )5" (الشام قصورُ  له أضاءت نور

 بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن ، معاوية بن زھير أخا ُخَديًجا سمعت:  موسى بن حسن حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 ثمانين من نحوٌ  ونحن النجاشي إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا:  قال مسعود بن هللا عبد عن ، عتبة
 فأتوا. موسى وأبو ، مظعون بن وعثمان) 6] (ُعْرفَُطة[ بن هللا وعبد ، وجعفر ، مسعود بن هللا عبد:  منھم رجال
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 ثم ، له َسَجدا النجاشي على دخال فلما ، بھدية الوليد بن وعمارة ، العاص بن عمرو قريش وبعَثت ، النجاشي
:  قال. ملتنا وعن عنا ورغبوا ، أرضك نزلوا عمنا بني من نفًرا إن:  له قاال ثم ، شماله وعن يمينه عن ابتدراه
  يسجد، ولم فسلَّم فاتبعوه. اليوم خطيبكم أنا:  جعفر فقال. إليھم فبعث. إليھم فابعث ، أرضك في ھم قاال ؟ ھم فأين

__________ 

 ".حملتني: " م في) 1(

 من بعده فمن جبل بن معاذ صحب ، التابعين خيار من معدان بن خالد: " وقال ، به إسحاق ابن عن بكير بن يوني طريق من) 2/600( المستدرك في الحاكم رواه) 2(
 .أحمد رواية في سيأتي كما موصوالً  ورد وقد:  قلت". يخرجاه لم وإن اإلسناد صحيح فإنه الصحابة إلى حديث أسند فإذا ، الصحابة

 ".بالل: " أ في) 3(

 .حبان ابن غير يوثقه لم سويد بن وسعيد) 4/127( المسند) 4(

 ).5/262( المسند) 5(

 .أ ، م ، ھـ في بياض ومكانه ، المسند من زيادة) 6(

ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ  ُ  اإْلِْساَلمِ  إِلَى ُيْدَعى َوُھوَ  اْلَكِذبَ  هللاَّ الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي اَل  َوهللاَّ  لُِيْطفُِئوا ُيِريُدونَ ) 7( الظَّ
ُ  ِبأَْفَواِھِھمْ  هللاَِّ  ُنورَ   َعَلى لُِيْظِھَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ ) 8( اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُنوِرهِ  ُمتِمُّ  َوهللاَّ

ينِ   ) 9( اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّ

 إلينا بعث هللا إن:  قال ؟ ذاك وما قال. وجل عز  إال نسجد ال إنا:  قال ؟ للملك تسجد ال لك ما:  له فقالوا
 .والزكاة بالصالة وأمرنا ، وجل عز  إال ألحد نسجد أال فأمرنا ، رسوله

:  قالوا ؟ وأمه مريم ابن عيسى في تقولون ما:  قال. مريم ابن عيسى في يخالفونك فإنھم:  العاص بن عمرو قال
 َيْفرْضھا ولم َبَشر يمسھا لم التي ، الَبُتول العذراء إلى ألقاھا وروحه هللا كلمة ھو:  وجل عز هللا قال كما نقول

 على يزيدون ما وهللا ، والرھبان والقسيسين الحبشة معشر يا:  قال ثم األرض من عوًدا فرفع:  قال. ولد) 1(
 في نجد الذي وأنه ، هللا رسول أنه أشھد ، عنده من جئتم وبمن بكم مرحبا. ھذا يساوي ما ، فيه نقول الذي

 أكون حتى ألتيته الملك من فيه أنا ما لوال وهللا ، شئتم حيث اانزلو. مريم ابن عيسى به بشر الذي وأنه ، اإلنجيل
 ، بدًرا أدرك حتى مسعود بن هللا عبد تعجل ثم ، إليھما فردت اآلخَرين بھدية وأَمرَ . وأوضئه نعليه أحمل أنا

 )2( موته بلَغه حين له استغفر وسلم عليه هللا صلى النبي أن وزعم

 األنبياء أن والمقصد. السيرة كتاب ذلك وموضع ، عنھما هللا رضي سلمة وأم جعفر عن القصةُ  ھذه ُرويت وقد
 ما وكان. بعث إذا وموازرته ونصره باتباعه وتأمرھم ، أممھا على كتبھا في وتحكيه تنعته تزل لم السالم عليھم
 هللا يبعث نأ مكة ألھل دعا حين ، بعده األنبياء والد الخليل إبراھيم لسان على األرض أھل في األمر اشتھر
 األرض، في:  يعني" أمرك َبْدء عن أخبرنا: " قالوا ولھذا ؛ مريم ابن عيسى لسان على وكذا ، منھم رسوال فيھم
 ذلك أثر مكة أھل في ظھر:  أي" رأت التي أمي ورؤيا ، مريم ابن عيسى وبشارة ، إبراھيم أبي دعوة: " قال

 .عليه وسالمه هللا صلوات بذكره واإلرھاص

ا{ :  وقوله ا{ :  جرير وابن جريج ابن قال}  ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا َقالُوا ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ :  أي ، أحمد}  َجاَءُھمْ  َفلَمَّ
 الكفرة قال بالبينات وجاء أمره ظھر لما ، السالفة القرون في بذكره المنَّوه ، المتقادمة األعصار في به المبشر

 } ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  َھَذا{ :  والمخالفون

ُ  اإلْسالمِ  إِلَى ُيْدَعى َوُھوَ  اْلَكِذبَ  هللاَِّ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ {  الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ  ُيِريُدونَ ) 7( الظَّ
ِ  ُنورَ  لُِيْطفُِئوا ُ  ِبأَْفَواِھِھمْ  هللاَّ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ ) 8( افُِرونَ اْلكَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُنوِرهِ  ُمِتمُّ  َوهللاَّ
ينِ  َعلَى لُِيْظِھَرهُ   }) 9( اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُكلِّهِ  الدِّ
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ِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ { :  تعالى يقول  يفتري ممن أظلم أحد ال:  أي}  اإلْسالمِ  إِلَى ُيْدَعى َوُھوَ  اْلَكِذبَ  هللاَّ
ُ { :  قال ولھذا ؛ واإلخالص التوحيد إلى يدعى وھو ، وشركاء أندادا له ويجعل) 3( هللا على الكذب  َيْھِدي ال َوهللاَّ
الِِمينَ  اْلَقْومَ   } الظَّ

__________ 

 ".يعترضھا ولم: " أ في) 1(

 ).1/461( المسند) 2(

 ".الكذب هللا على يفتري: " م في) 3(

َِّ  ُتْؤِمُنونَ ) 10( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  ُتْنِجيُكمْ  ِتَجاَرةٍ  َعَلى أَُدلُُّكمْ  َھلْ  آََمُنوا الَِّذينَ  َھاأَيُّ  َيا  َسِبيلِ  فِي َوُتَجاِھُدونَ  َوَرُسولِهِ  ِبا
 َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلُكمْ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  رْ َيْغفِ ) 11( َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ  َوأَْنفُِسُكمْ  ِبأَْمَوالُِكمْ  هللاَِّ 

ِ  ِمنَ  َنْصرٌ  ُتِحبُّوَنَھا َوأُْخَرى) 12( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  فِي َطيَِّبةً  َوَمَساِكنَ  اأْلَْنَھارُ   َوَبشِّرِ  َقِريبٌ  َوَفْتحٌ  هللاَّ
 ) 13( اْلُمْؤِمِنينَ 

 ذلك في ومثلھم ، بالباطل الحق َيُرّدوا أن) 1( يحاولون:  أي}  بِأَْفَواِھِھمْ  هللاَِّ  ُنورَ  لُِيْطفُِئوا ُيِريُدونَ { :  قال ثم
ُ { :  قال ولھذا ؛) 2( مستحيل ذاك كذلك مستحيل ھذا أن وكما ، بفيه الشمس شعاع يطفئ أن يريد من كمثل  َوهللاَّ

ينِ  َعلَى لُِيْظِھَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ  افُِرونَ اْلكَ  َكِرهَ  َولَوْ  ُنوِرهِ  ُمِتمُّ   َكِرهَ  َولَوْ  ُكلِّهِ  الدِّ
 )3( والمنة الحمد و ، كفاية فيه بما ،" براءة" سورة في اآليتين ھاتين على الكالم تقدم وقد}  اْلُمْشِرُكونَ 

َھا َيا{  َِّ  ُتْؤِمُنونَ ) 10( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  ُتْنِجيُكمْ  ِتَجاَرةٍ  َعلَى أَُدلُُّكمْ  َھلْ  واآَمنُ  الَِّذينَ  أَيُّ  َسِبيلِ  فِي َوُتَجاِھُدونَ  َوَرُسولِهِ  ِبا
 َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلُكمْ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ ) 11( َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ  َوأَْنفُِسُكمْ  ِبأَْمَوالُِكمْ  هللاَِّ 

ِ  ِمنَ  َنْصرٌ  ُتِحبُّوَنَھا َوأُْخَرى) 12( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  فِي َطيَِّبةً  َوَمَساِكنَ  األْنَھارُ   َوَبشِّرِ  َقِريبٌ  َوَفْتحٌ  هللاَّ
 }) 13( اْلُمْؤِمِنينَ 

 عز هللا إلى األعمال أحب عن يسألوا أن أرادوا ، عنھم هللا رضي ، الصحابة أن سالم بن هللا عبد حديث في تقدم
َھا َيا{ :  اآلية ھذا جملتھا ومن ، السورة ھذه هللا فأنزل ، ليفعلوه وجل  ُتْنِجيُكمْ  ِتَجاَرةٍ  َعلَى أَُدلُُّكمْ  َھلْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
: فقال للمحذور ومزيلة للمقصود محصلة ھي والتي ، تبور ال التي لعظيمةا التجارة ھذه فسر ثم}  أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ 
َِّ  ُتْؤِمُنونَ {   من:  أي}  َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ  َوأَْنفُِسُكمْ  بِأَْمَوالُِكمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي َوُتَجاِھُدونَ  َوَرُسولِهِ  ِبا

 .وحدھا لھا صديوالت لھا والكد ، الدنيا تجارة

 وأدخلتكم ، الزالت لكم غفرت ، عليه ودللتكم به) 4( أمرتكم ما فعلتم إن:  أي}  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ { :  قال ثم
 األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلُكمْ { :  قال ولھذا ؛ العاليات والدرجات ، الطيبات والمساكن ، الجنات
 } اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  فِي َطيَِّبةً  ِكنَ َوَمَسا

ِ  ِمنَ  َنْصرٌ { :  وھي ، تحبونھا زيادة ذلك على وأزيدكم:  أي}  ُتِحبُّوَنَھا َوأُْخَرى{ :  قال ثم :  أي}  َقِريبٌ  َوَفْتحٌ  هللاَّ
َھا َيا{ :  ىتعال هللا قال. بنصركم هللا تكفل ، دينه ونصرتم سبيله في قاتلتم إذا  هللاََّ  َتْنُصُروا إِنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ُ  َولََيْنُصَرنَّ { :  تعالى وقال] 7:  محمد[}  أَْقَداَمُكمْ  َوُيَثبِّتْ  َيْنُصْرُكمْ  َ  إِنَّ  َيْنُصُرهُ  َمنْ  هللاَّ :  الحج[}  َعِزيزٌ  لََقِويٌّ  هللاَّ
 هللا أطاع لمن ، اآلخرة بنعيم موصول الدنيا خير ھي الزيادة فھذه عاجل:  أي}  َقِريبٌ  َوَفْتحٌ {  وقوله] 40

 } اْلُمْؤِمِنينَ  َوَبشِّرِ { :  قال ولھذا ؛ ودينه هللا ونصر ، ورسوله

__________ 

 ".يجادلون أي: " أ في) 1(

 ".ذلك كذاك: " أ ، م في) 2(

 ".أعلم وهللا: " أ في) 3(
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 ".آمركم ما: " أ في) 4(

َھا َيا  اْلَحَواِريُّونَ  َقالَ  هللاَِّ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ  لِْلَحَواِريِّينَ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َكَما هللاَِّ  أَْنَصارَ  ُكوُنوا آََمُنوا نَ الَِّذي أَيُّ
ْدَنا َطائَِفةٌ  َوَكَفَرتْ  إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َفآََمَنتْ  هللاَِّ  أَْنَصارُ  َنْحنُ  ِھمْ  َعلَى آََمُنوا الَِّذينَ  َفأَيَّ  َظاِھِرينَ  َفأَْصَبُحوا َعُدوِّ

)14 ( 

َھا َيا{  ِ  أَْنَصارَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ  لِْلَحَواِريِّينَ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقالَ  َكَما هللاَّ  اْلَحَواِريُّونَ  َقالَ  هللاَّ
ْدَنا َطائَِفةٌ  َوَكَفَرتْ  إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َفآَمَنتْ  هللاَِّ  أَْنَصارُ  َنْحنُ  ِھمْ  َعلَى آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَيَّ  َظاِھِرينَ  َفأَْصَبُحوا َعُدوِّ

)14 ({ 

 ، وأموالھم وأنفسھم وأفعالھم بأقوالھم ، أحوالھم جميع في هللا أنصار يكونوا أن المؤمنين عباده آمرا تعالى يقول
 معيني:  أي ؟}  هللاَِّ  إِلَى أَْنَصاِري َمنْ { :  قال حين لعيسى الحواريون استجاب كما ، ولرسوله  يستجيبوا وأن
:  أي}  هللاَِّ  أَْنَصارُ  َنْحنُ { :  -  السالم عليه عيسى أتباع وھم -}  اْلَحَواِريُّونَ  َقالَ {  ؟ وجل عز هللا إلى الدعوة في
 في الشام بالد في الناس إلى دعاةً  بعثھم ولھذا ؛ ذلك على كوُمَوازرو به أرسلت ما على أنصارك نحن

 ُيؤويني رجل من: " الحج أيام في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وھكذا. واليونانيين اإلسرائيليين
 األوس له وجل عز هللا قيَّض حتى) 1" (ربي رسالة أبلغ أن منعوني قد قريشا فإن ، ربي رسالة أبلغ حتى
 ، إليھم ھاجر ھو إن واألحمر األسود من يمنعوه أن وشارطوه ، ووازروه فبايعوه ، المدينة أھل من خزرجوال
 ، األنصار:  ورسوله هللا سماھم ولھذا ؛ عليه هللا عاھدوا بما له َوَفوا أصحابه من معه بمن إليھم ھاجر فلما

}  َطاِئَفةٌ  َوَكَفَرتْ  إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َطائَِفةٌ  آَمَنتْ فَ { :  وقوله. وأرضاھم ، عنھم هللا رضي ، عليھم علما ذلك وصار
 اھتدت ، الحواريين من وازره من ووازره ، قومه إلى ربه رسالة السالم عليه مريم ابن عيسى بلغ لما:  أي

 وأمه ورموه ، نبوته وجحدوا ، به جاءھم عما فخرجت طائفة وضلت ، به جاءھم بما إسرائيل بني من طائفة
 رفعوه حتى ، اتبعه ممن طائفة فيه وغلت -  القيامة يوم إلى المتتابعة هللا لعائن عليھم -  اليھود وھم ، بالعظائم

:  ثالثة ثالث إنه:  وقائل. هللا ابن إنه:  منھم قائل فمن ، وِشَيعا فَِرقا وافترقوا ، النبوة من هللا أعطاه ما فوق
 .النساء سورة في مفصلة األقوال ھذه وكل. هللا إنه:  قائل ومن. القدس وروح ، واالبن األب،

ْدَنا{ :  وقوله ِھمْ  َعَلى آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَيَّ  َفأَْصَبُحوا{  ، النصارى فَِرق من عاداھم من على نصرناھم:  أي}  َعُدوِّ
 .هللا رحمه جرير بن جعفر أبو اإلمام قال كما ، وسلم عليه هللا صلى محمد ببعثة وذلك ، عليھم:  أي}  َظاِھِرينَ 

 ، ُجَبير بن سعيد عن - عمرو ابن يعني -  الِمْنھال عن ، األعمش عن ، معاوية أبو حدثنا ، السائب أبو حدثني
 أصحابه إلى خرج ، السماء إلى عيسى يرفع أن وجل عز هللا أراد لما:  قال عنھما هللا رضي عباس ابن عن
 عشر اثنتي بي يكفر من منكم إن:  فقال ، ماء يقطر ورأسه ، البيت في عين من رجال عشر اثنا بيت في وھم

:  قال ؟ درجتي في معي ويكون ، مكاني فيقتل شبھي عليه يلقى أيكم:  قال ثم:  قال. بي آمن أن بعد مرة) 2(
:  له فقال. أنا:  فقال الشاب فقام ، عليھم أعاد ثم. اجلس:  له فقال:  قال. أنا:  فقال سنا أحدثھم من شاب فقام

 .أنا:  فقال ، الشاب فقام عليھم عاد ثم. اجلس

__________ 

 .عنه هللا رضي جابر حديث من) 3/322( المسند في أحمد اإلمام رواه) 1(

 ".عشرة اثنتى: " أ ، م في) 2(

 ء،السما إلى البيت في روَزنة من السالم عليه عيسى وُرفع ، عيسى شبه عليه فألقي:  قال. ذاك أنت ، نعم:  فقال
 به، آمن أن بعد مرة عشرة اثنتي بعضھم به وكفر ، وصلبوه فقتلوه ِشبَھه فأخذوا ، اليھود من الطَلبُ  وجاء:  قال

:  فرقة وقالت. اليعقوبية وھؤالء. السماء إلى صعد ثم ، شاء ما فينا هللا كان:  فرقة فقالت. فرق ثالث فيه فتفرقوا
 ثم هللا شاء ما ورسوله هللا عبد فينا كان فرقة وقالت ، النسطورية وھؤالء إليه رفعه ثم ، شاء ما هللا ابن فينا كان
 بعث حتى طامسا اإلسالم يزل فلم ، فقتلوھا ، المسلمة على الكافرتان فتظاھرت المسلمون وھؤالء ، اليه رفعه
 من كفرت التي الطائفة:  يعني}  َطاِئَفةٌ  تْ َوَكَفرَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني ِمنْ  َطاِئَفةٌ  َفآَمَنتْ {  ، وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا
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ْدَنا{  ، عيسى زمن في آمنت التي والطائفة ، عيسى زمن في إسرائيل بني ِھمْ  َعلَى آَمُنوا الَِّذينَ  َفأَيَّ  َفأَْصَبُحوا َعُدوِّ
 } َظاِھِرينَ  َفأَْصَبُحوا{  الكفار دين على دينھم وسلم عليه هللا صلى محمد بإظھار}  َظاِھِرينَ 

 أبي عن ، سننه من اآلية ھذه تفسير عند النسائي رواه وھكذا. الكريمة اآلية ھذه تفسير عند كتابه في لفظه ھذا
 ).1( سواء بمثله ، معاوية أبي عن ، العالء بن محمد عن ُكَرْيب

 يقاتل وحتى ، كذلك وھم هللا أمر يأتي حتى ، الحق على ظاھرين يزالون ال وسلم عليه هللا صلى محمد فأمة
 .أعلم وهللا ، الصحاح األحاديث) 2] (بذلك[ وردت كما ، السالم عليه مريم ابن عيسى المسيح مع الدجال آخرھم

__________ 

 ).11591( برقم الكبري النسائي وسنن) 28/60( الطبري تفسير) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(
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َِّ  ُيَسبِّحُ  َماَواتِ  فِي َما ِ يِّينَ  فِي َبَعثَ  الَِّذي ُھوَ ) 1( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  اْلقُدُّوسِ  اْلَملِكِ  ِض اأْلَرْ  ِفي َوَما السَّ  َرُسواًل  اأْلُمِّ
يِھمْ  آََياِتهِ  َعلَْيِھمْ  َيْتلُو ِمْنُھمْ   ِمْنُھمْ  َوآََخِرينَ ) 2( ُمِبينٍ  َضاَللٍ  لَفِي َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُھمُ  َوُيَزكِّ
ا ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ ) 3( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  ِبِھمْ  َيْلَحقُوا لَمَّ  ) 4( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 الجمعة سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الجمعة بسورة الجمعة ةصال في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  ھريرة وأبي ، عباس ابن عن
 ).1( صحيحه في مسلم رواه. والمنافقين

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َِّ  ُيَسبِّحُ {  َماَواتِ  فِي َما ِ يِّينَ  فِي َبَعثَ  الَِّذي ُھوَ ) 1( اْلَحِكيمِ  اْلَعِزيزِ  اْلقُدُّوسِ  اْلَملِكِ  األْرِض  فِي َوَما السَّ  َرُسوال األمِّ
يِھمْ  آَياِتهِ  ْيِھمْ َعلَ  َيْتلُو ِمْنُھمْ   ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ ) 2( ُمِبينٍ  َضاللٍ  لَفِي َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُھمُ  َوُيَزكِّ
ا ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ ) 3( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  ِبِھمْ  َيْلَحقُوا لَمَّ  }) 4( اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ

 قال كما ، وجامدھا ناطقھا المخلوقات جميع من:  أي ، األرض في وما السموات في ما له ُيسّبح أنه تعالى يخبر
 ]44:  اإلسراء[}  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبِّحُ  إاِل َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ { : 

:  أي}  اْلقُدُّوسِ {  وھو ، بحكمه فيھما المتصرف واألرض السموات مالك ھو:  أي}  اْلقُدُّوسِ  اْلَملِكِ { :  قال ثم
 .مرة غير تفسيره تقدم}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ {  الكمال بصفات الموصوف ، النقائص عن المنزه

يِّينَ  فِي َبَعثَ  الَِّذي ُھوَ { :  تعالى وقوله  لِلَِّذينَ  َوقُلْ { :  تعالى قال كما العرب:  ھم األميون}  ِمْنُھمْ  َرُسوال األمِّ
يِّينَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا َما َتَولَّْوا َوإِنْ  اْھَتَدْوا َفَقدِ  أَْسلَُموا َفإِنْ  أَأَْسلَْمُتمْ  َواألمِّ ُ  اْلَبالغُ  َعلَْيكَ  َفإِنَّ  آل[}  ِباْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  َوهللاَّ

:  قوله في كما ، وآكد لغأب عليھم المنة ولكن ، عداھم من ينفي ال بالذكر األميين وتخصيص] 314:  عمران
 َعِشيَرَتكَ  َوأَْنِذرْ { :  قوله وكذا. به يتذكرون لغيرھم ذكر وھو] 44:  الزخرف[}  َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ {

َھا َيا قُلْ { :  تعالى قوله ينافي ال وأمثاله وھذا] 214:  الشعراء[}  األْقَرِبينَ  }  َجِميًعا إِلَْيُكمْ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّ
 ِبهِ  َيْكفُرْ  َوَمنْ { :  القرآن عن إخبارا وقوله] 19:  األنعام[}  َبلَغَ  َوَمنْ  ِبهِ  ألْنِذَرُكمْ { :  وقوله] 158:  األعراف[

 وسالمه هللا صلوات بعثته عموم على الدالة اآليات من ذلك غير إلى ،] 17:  ھود[}  َمْوِعُدهُ  َفالنَّارُ  األْحَزابِ  ِمنَ 
 واألحاديث باآليات ، األنعام سورة في ذلك تفسير قدمنا وقد ، وأسودھم أحمرھم) 2( الخلق جميع إلى عليه

 .والمنة الحمد و ، الصحيحة

__________ 

 .عنھما هللا رضي عباس ابن حديث من) 879( وبرقم ، عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث من) 877( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".الثقلين: " أ في) 2(

 عليھم يتلو منھم رسوال فيھم هللا يبعث أن مكة ألھل دعا حين ، إبراھيم لخليله هللا إجابة مصداق ھي اآلية وھذه
 ، الرسل من فترة حين على ، والمنة الحمد وله وتعالى سبحانه هللا فبعثه. والحكمة الكتاب ويعلمھم ويزكيھم آياته

 أھل من بقايا إال ، وعجمھم عربھم األرض أھلَ  هللا مقت وقد ، إليه حاجةال اشتدت وقد ، السبل من وُطُموس
 ُھوَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ السالم عليه مريم ابن عيسى به هللا بعث بما تمسك ممن - يسيرا نزرا:  أي - الكتاب
يِّينَ  فِي َبَعثَ  الَِّذي يِھمْ َوُيزَ  آَياِتهِ  َعلَْيِھمْ  َيْتلُو ِمْنُھمْ  َرُسوال األمِّ  لَفِي َقْبلُ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلُِّمُھمُ  كِّ

 فبدلوه السالم عليه) 2] (الخليل[ إبراھيم بدين متمسكين) 1] (قديما[ كانوا العرب أن وذلك}  ُمِبينٍ  َضاللٍ 
) 4( هللا بھا يأذن لم أشياء بتدعواوا ، شكا وباليقين) 3( شركا بالتوحيد واستبدلوا ، وخالفوه وقلبوه ، وغيروه
 عليه وسالمه هللا صلوات محمًدا هللا فبعث ، وأولوھا وغيروھا وحرفوھا كتبھم بدلوا قد الكتابين أھل وكذلك
 ومعادھم، معاشھم أمر من إليه يحتاجون ما لجميع والبيان ، ھدايتھم فيه ، الخلق لجميع شامل كامل عظيم بشرع
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 ، حاكم. هللا وسخط النار إلى يقربھم عما والنھي ، عنھم هللا ورضا ، الجنة إلى ربھميق ما إلى لھم والدعوة
 جميع ، والمنة الحمد وله ، تعالى له وجَمعَ . والفروع األصول في والريب والشكوك الشبھات لجميع فاصل

 هللا فصلوات ، آلخرينا من أحًدا يعطيه وال ، األولين من أحًدا ُيعطِ  لم ما وأعطاه ، قبله كان ممن المحاسن
 .الدين يوم إلى) 5] (دائًما[ عليه وسالمه

ا ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ { :  وقوله  .هللا رحمه البخاري هللا عبد أبو اإلمام قال}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  ِبِھمْ  َيْلَحقُوا لَمَّ

 هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، الَغيث أبي عن ، ثور عن ، بالل بن سليمان حدثنا ، هللا عبد بن العزيز عبد حدثنا
ا ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ { :  الجمعة سورة عليه فأنزلت وسلم عليه هللا صلى النبي عند جلوسا كنا:  قال ، عنه  َيْلَحقُوا لَمَّ
 هللا رسول فوضع ، الفارسي سلمان وفينا ، ثالثا سئل حتى يراجعھم فلم ؟ هللا رسول يا ھم من:  قالوا}  ِبِھمْ 

ا عند اإليمان كان لو: " قال ثم سلمان على يده وسلم عليه هللا صلى َريَّ  ".ھؤالء من -  رجل:  أو -  رجال لناله الثُّ

يلي زيد بن ثور عن طرق من ، جرير وابن ، حاتم أبي وابن ، والنسائي ، والترمذي ، مسلم ورواه  عن) 6( الدِّ
 )7( به ، ھريرة أبي عن ، الغيث أبي سالم

 ؛ الناس جميع إلى وسلم عليه هللا صلى بعثته عموم وعلى ، مدنية السورة ھذه أن على دليل الحديث ھذا ففي
 إلى يدعوھم ، األمم من وغيرھم والروم فارس إلى كتبه كتب ولھذا ؛ بفارس}  ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ { :  قوله فسر ألنه
ا ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ { :  قوله في واحد وغير مجاھد قال ولھذا ؛ به جاء ما اتباع وإلى ، وجل عز هللا }  ِبِھمْ  َيْلَحقُوا لَمَّ
 .العرب غير من وسلم عليه هللا صلى النبي صدق من وكل ، األعاجم ھم:  قال

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".فيه شركا: " أ في) 3(

 ".بھا هللا يأذن لم: " م في) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ".الديلمي: " أ في) 6(

 ).28/62( الطبري وتفسير) 11592( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3310( برقم الترمذي وسنن) 2546( برقم مسلم وصحيح) 4897( برقم البخاري صحيح) 7(

لُوا الَِّذينَ  َمَثلُ  ْوَراةَ  ُحمِّ ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْئسَ  اأَْسَفارً  َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِملُوَھا لَمْ  ُثمَّ  التَّ ُ  هللاَِّ  ِبآََياتِ  َكذَّ  اَل  َوهللاَّ
الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي َھا َيا قُلْ ) 5( الظَّ ُكمْ  َزَعْمُتمْ  إِنْ  َھاُدوا الَِّذينَ  أَيُّ َِّ  أَْولَِياءُ  أَنَّ ُوا النَّاسِ  ُدونِ  ِمنْ  ِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  َفَتَمنَّ
ْوَنهُ  َواَل ) 6( ِدقِينَ َصا َمتْ  ِبَما أََبًدا َيَتَمنَّ ُ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ ونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  إِنَّ  قُلْ ) 7( ِبالظَّ  َفإِنَّهُ  ِمْنهُ  َتفِرُّ

ونَ  ُثمَّ  ُماَلقِيُكمْ  َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمِ  إِلَى ُتَردُّ ُئُكمْ  َوالشَّ  ) 8( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َفُيَنبِّ

 محمد أبو حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا) 1( الزبيدي العالء بن إبراھيم حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الساعدي سعد بن سھل عن ، حازم أبي عن ، موسى بن عيسى
 ثم" حساب بغير الجنة يدخلون أمتي من ونساء) 2] (رجاال أصحابي نم[ رجال أصالب أصالب أصالب في
ا ِمْنُھمْ  َوآَخِرينَ { :  قرأ  .وسلم عليه هللا صلى محمد أمة من بقي من بقية:  يعني) 3(}  ِبِھمْ  َيْلَحقُوا لَمَّ

 .وقدره شرعه في والحكمة العزة ذو:  أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { :  وقوله

ُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ {  : وقوله  عليه هللا صلى محمدا هللا أعطاه ما:  يعني}  اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
 .إليھم وسلم عليه هللا صلى بعثته من أمته به خص وما ، العظيمة النبوة من وسلم
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لُوا الَِّذينَ  َمَثلُ {  ْوَراةَ  ُحمِّ ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْئسَ  أَْسَفاًرا َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  ْحِملُوَھايَ  لَمْ  ُثمَّ  التَّ ُ  هللاَِّ  ِبآَياتِ  َكذَّ  ال َوهللاَّ
الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي َھا َيا قُلْ ) 5( الظَّ ُكمْ  َزَعْمُتمْ  إِنْ  َھاُدوا الَِّذينَ  أَيُّ َِّ  أَْولَِياءُ  أَنَّ ُوا نَّاسِ ال ُدونِ  ِمنْ  ِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  َفَتَمنَّ

ْوَنهُ  َوال) 6( َصاِدقِينَ  َمتْ  ِبَما أََبًدا َيَتَمنَّ ُ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ ونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  إِنَّ  قُلْ ) 7( ِبالظَّ  َفإِنَّهُ  ِمْنهُ  َتفِرُّ
ونَ  ُثمَّ  ُمالقِيُكمْ  َھاَدةِ  َغْيبِ الْ  َعالِمِ  إِلَى ُتَردُّ ُئُكمْ  َوالشَّ  }) 8( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َفُيَنبِّ

ا تعالى يقول  الحمار كمثل ذلك في مثلھم ، بھا يعملوا فلم ، بھا للعمل وحملوھا التوراة أعطوا الذين لليھود ذاّمً
 ما يدري وال) 4( حسيا حمال يحملھا فھو ، فيھا ما يدري ال كتبا حمل إذا الحمار كمثل:  أي ، أسفارا يحمل
 أولوه بل ، بمقتضاه عملوا وال) 5( يفھموه ولم لفظا حفظوه ، أوتوه الذي الكتاب حملھم في ھؤالء وكذلك. عليه

 قال ولھذا ؛ يستعملوھا لم فھوم لھم وھؤالء ، له فھمَ  ال الحمار ألن ؛ الحمير من حاال أسوأ فھم ، وبدلوه وحرفوه
 بِْئسَ { :  ھاھنا وقال] 179:  األعراف[}  اْلَغافِلُونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  أََضلُّ  ُھمْ  َبلْ  َكاألْنَعامِ  ِئكَ أُولَ { :  األخرى اآلية في

ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِ  ِبآَياتِ  َكذَّ ُ  هللاَّ الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال َوهللاَّ  } الظَّ

 هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، الشعبي عن ، مجالد عن ، ُنَمير ابن حدثنا:  هللا رحمه أحمد اإلمام وقال
 له يقول والذي ، أسفارا يحمل الحمار كمثل فھو ، يخطب واإلمام الجمعة يوم تكلم من: " وسلم عليه هللا صلى

 )6" (جمعة له ليس ،" أنصت"

__________ 

 ".الترمذي: " أ في) 1(

 .الشعب. ط ھامش من مستفاًدا. المنثور الدر من زيادة) 2(

 وقال ، به -  موسى بن عيسى - محمد أبي عن ، مسلم بن الوليد طريق من) 309( برقم السنة في عاصم أبي وابن) 6/201( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 3(
 ".جيد إسناده) : "10/408( المجمع في الھيثمي

 ".حسًنا: " أ في) 4(

 ".يتفھموه ولم: " م في) 5(

 ".رواية في النسائي ووثقه الناس ضعفه وقد سعيد بن مجالد فيه) : "2/184( المجمع في الھيثمي وقال) 1/230( المسند) 6(

َھا َيا قُلْ { :  تعالى قال ثم ِ  أَْولَِياءُ  أَنَُّكمْ  َزَعْمُتمْ  إِنْ  َھاُدوا الَِّذينَ  أَيُّ َّ ُوا النَّاسِ  ُدونِ  ِمنْ  ِ }  قِينَ َصادِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  َفَتَمنَّ
 من الضال على بالموت فادعوا ، ضاللة على وأصحابه محمدا وأن ، ھدى على أنكم تزعمون كنتم إن:  أي

 .تزعمونه فيما}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ {  الفئتين

ْوَنهُ  َوال{ :  تعالى هللا قال َمتْ  ِبَما أََبًدا َيَتَمنَّ ُ { ، والفجور والظلم الكفر من) 1( لھم يعلمون بما:  أي}  أَْيِديِھمْ  َقدَّ  َوهللاَّ
الِِمينَ  َعلِيمٌ   َكاَنتْ  إِنْ  قُلْ { :  تعالى قال حيث ، لليھود المباھلة ھذه على الكالم" البقرة" سورة في قدمنا وقد}  ِبالظَّ
ارُ  لَُكمُ  ُوا النَّاسِ  ُدونِ  ِمنْ  َخالَِصةً  هللاَِّ  ِعْندَ  اآلِخَرةُ  الدَّ ْوهُ  َولَنْ  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَمْوتَ  َفَتَمنَّ َمتْ  ِبَما أََبًدا َيَتَمنَّ  أَْيِديِھمْ  َقدَّ

 ُ الِِمينَ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ ُھمْ  ِبالظَّ  ُھوَ  َوَما َسَنةٍ  أَْلفَ  ُيَعمَّرُ  لَوْ  أََحُدُھمْ  َيَودُّ  أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  َحَياةٍ  َعلَى النَّاسِ  أَْحَرصَ  َولََتِجَدنَّ
ُ  ُيَعمَّرَ  أَنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِزِحهِ ِبُمَزحْ   أن وبينا ھناك الكالم أسلفنا وقد] 96 -  94:  البقرة[}  َيْعَملُونَ  ِبَما َبِصيرٌ  َوهللاَّ
 َفَمنْ { :  عمران آل في النصارى مباھلة تقدمت كما ، خصومھم أو أنفسھم من) 2( الضال على يدعوا أن المراد
كَ   َنْبَتِھلْ  ُثمَّ  َوأَْنفَُسُكمْ  َوأَْنفَُسَنا َوِنَساَءُكمْ  َوِنَساَءَنا َوأَْبَناَءُكمْ  أَْبَناَءَنا َنْدعُ  َتَعالَْوا َفقُلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  امَ  َبْعدِ  ِمنْ  فِيهِ  َحاجَّ
ِ  لَْعَنةَ  َفَنْجَعلْ   فِي َكانَ  َمنْ  قُلْ { :  مريم سورة في المشركين ومباھلة] 61:  عمران آل[}  اْلَكاِذِبينَ  َعلَى هللاَّ

اللَةِ  ْحَمنُ  َلهُ  َفْلَيْمُددْ  الضَّ ا الرَّ  ]75:  مريم[}  َمّدً

 مالك بن الكريم عبد) 3( عن ، فرات حدثنا ، يزيد أبو الرقي يزيد بن إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 حتى آلتينَّه الكعبة عند محمدا رأيتُ  إن:  هللا لعنه جھل أبو قال:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، الجزري

 َتَمنَّوا اليھود أن ولو ، عياًنا المالئكة ألخَذته فعل لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال:  قال. ُعُنقه على أطأ
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 ال لرجعوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُيباھلون الذين خرج ولو. النار) 4( من مقاعدھم ورأوا لماتوا الموت
 .أھال وال ماال يجدون

 قال) 6) (5] (به[ ، الكريم عبد عن ، معمر عن الرزاق عبد حديث من ، والنسائي ، والترمذي البخاري رواه
 عن أيضا ، النسائي ورواه". الكريم عبد عن ، عمرو بن هللا عبيد عن ، خالد بن عمرو) 7( وتبعه: " البخاري

 )8( أتم به ، الرقي روعم بن هللا عبيد عن ، الحلَِبي هللا عبد بن الرحمن عبد

ونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  إِنَّ  قُلْ { :  تعالى وقوله ونَ  ُثمَّ  ُمالقِيُكمْ  َفإِنَّهُ  ِمْنهُ  َتفِرُّ َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمِ  إِلَى ُتَردُّ ُئُكمْ  َوالشَّ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُيَنبِّ
َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي ُكْنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدِرُكُكمُ  واَتُكونُ  أَْيَنَما{ :  النساء سورة في تعالى كقوله}  َتْعَملُونَ  :  النساء[}  ُمَشيَّ

78[ 

:  مرفوعا َسُمَرة عن ، الحسن عن ، يونس عن ، الھذلي محمد بن محمد معاذ حديث من الطبراني معجم وفي
  ، جحره دخل بھروان أعيا إذا حتى يسعى فجاء ، بدين األرض تطلبه الثعلب كمثل الموت من يفر الذي مثل"

__________ 

 ".ھم: " أ في) 1(

 ".الضالل: " م في) 2(

 ".بن: " م في) 3(

 ".في: " أ في) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 ).11685( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3348( برقم الترمذي وسنن) 4958( برقم البخاري وصحيح) 1/248( المسند) 6(

 ".وتابعه: " أ ، م في) 7(

 ).11061( برقم الكبرى ائيالنس سنن) 8(

 )1". (فمات ، عنقه تقطعتحتى  كذلك يزل فلم ، ُحَصاص له فخرج. ديني ثعلب يا:  األرض له فقالت

__________ 

 يصح ال ديثح ھذا: " الجوزي ابن وقال) 2/405( المتناھية العلل في الجوزى ابن طريقه ومن) 4/200( الضعفاء في العقيلي ورواه) 7/222( الكبير المعجم) 1(
 ".سمرة على موقوف ھو وإنما ، رفعه على يتابع وال ، وھم حديثه في ومعاذ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن

َھا َيا اَلةِ  ُنوِديَ  إَِذا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  ِذْكرِ  إِلَى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  ْيرٌ خَ  َذلُِكمْ  اْلَبْيعَ  َوَذُروا هللاَّ
اَلةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا) 9( َتْعلَُمونَ  َ  َواْذُكُروا هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا اأْلَْرِض  فِي َفاْنَتِشُروا الصَّ  ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكِثيًرا هللاَّ

وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا) 10( َجاَرةِ  َوِمنَ  اللَّْھوِ  ِمنَ  َخْيرٌ  هللاَِّ  ِعْندَ  َما قُلْ  َقاِئًما وكَ َوَتَركُ  إِلَْيَھا اْنَفضُّ ُ  التِّ  َخْيرُ  َوهللاَّ
اِزقِينَ   ) 11( الرَّ

َھا َيا{  الةِ  ُنوِديَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  ِذْكرِ  إِلَى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  مْ َذلِكُ  اْلَبْيعَ  َوَذُروا هللاَّ
الةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا) 9( َتْعلَُمونَ  َ  َواْذُكُروا هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا األْرِض  فِي َفاْنَتِشُروا الصَّ  ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكِثيًرا هللاَّ

وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا) 10( َجاَرةِ  َوِمنَ  اللَّْھوِ  ِمنَ  َخْيرٌ  هللاَِّ  ِعْندَ  َما قُلْ  َقاِئًما ُكوكَ َوَترَ  إِلَْيَھا اْنَفضُّ ُ  التِّ  َخْيرُ  َوهللاَّ
اِزقِينَ   }) 11( الرَّ

ةً  أسبوع كل في فيه يجتمعون اإلسالم أھل فإن ، الجمع من مشتقة ألنھا ؛ جمعة الجمعة سميت إنما  بالمعابد َمرَّ
 خلق وفيه. واألرض السموات فيھا هللا خلق التي الستة من السادس اليوم فإنه ، الخالئق جميع َكُمل وفيه الكبار

 فيھا هللا يسأل مؤمن عبد يوافقھا ال ساعة وفيه. الساعة تقوم وفيه. منھا أخرج وفيه ، الجنة أدخل وفيه ، آدم) 1(
 )3( الصحاح األحاديث بذلك ثبتت كما إياه) 2( أعطاه إال خيرا
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 عن ، معشر أبي عن ، منصور عن ، ُحَميد بن َعِبيدة حدثنا ، عرفة بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، سلمان يا: " وسلم عليه هللا صلى القاسم أبو قال:  قال سلمان حدثنا ، الضبي َقْرَثع عن ، علقمة عن ، إبراھيم

 أو -  أبواك فيه ُجمع يوم: " موسل عليه هللا صلى هللا رسول فقال. أعلم ورسوله هللا:  قلت". ؟ الجمعة يوم ما
 )4" (أبوكم

 .أعلم فا ، ھذا نحو ، كالمه من ، ُھريرة أبي عن ُروي وقد

 يوم اليھود واختار ، عنه َفَضلّوا به أمروا قبلنا األمم أن وثبت. العروبة يوم القديمة اللغة في له يقال كان وقد
 األمة لھذه هللا واختار ، الخلق فيه ابتدئ الذي األحد يومَ  النصارى واختار) 5( خلق فيه يقع لم الذي السبت

 ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد حديث من ومسلم البخاري أخرجه كما ، الَخليَقةَ  فيه هللا أكمل الذي الجمعة) 6] (يوم[
 اآلخرون نحن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة أبو حدثنا ما ھذا:  قال ُمَنبِّه بن ھمام عن

 فھدانا ، فيه فاختلفوا ، عليھم هللا َفرض الذي َيوُمھم ھذا ثم. قبلنا من الكتاب أوتوا أنھم بيد ، القيامة يوم السابقون
 .البخاري لفظ) 7" (غد بعد والنصارى ، غًدا اليھود ، َتَبعٌ  فيه لنا فالناس ، له هللا

__________ 

 ".هللا خلق: " أ في) 1(

 ".هللا أعطاه: " أ في) 2(

 ).4/8( المسند في أحمد رواه عنه هللا رضي أوس بن أوس وحديث) 852( وبرقم) 854( برقم صحيحه في مسلم رواه عنه هللا رضي ھريرة أبي حديث منھا) 3(

:  الحاكم وقال ، به معشر أبي نع ، منصور عن ، الحميد عبد بن جرير طريق من) 1/277( المستدرك في والحاكم) 6/237( الكبير المعجم في الطبراني رواه) 4(
 تمام يسند فلم التابعين زھاد من فإنه الضبي قرثع مسانيد أجمع أن أردت:  يقول القاري علي أبا سمعت قرثع غير رواية بجميع الشيخان واحتج اإلسنلد صحيح"

 ".العشرة

 ".آدم خلق: " م في) 5(

 .أ ، م من زيادة) 6(

 .لفظه وھذا) 855( برقم مسلم صحيح في وھو البخاري صحيح في الطريق ھذا من عليه أقع لم اللفظ ھذا) 7(

 بنا هللا فجاء. األحد يوم للنصارى وكان ، السبت يوم لليھود فكان) 1( قبلنا كان من هللا أضل: " لمسلم لفظ وفي
 أھل من اآلخرون نحن ، القيامة يوم لنا تبع ھم وكذلك ، واألحد والسبت الجمعة فجعل ، الجمعة ليوم هللا فھدانا
 ".الخالئق قبل) 2( بينھم المقضي ، القيامة يوم واألولون ، الدنيا

َھا َيا{ :  فقال ، الجمعة يوم لعبادته باالجتماع المؤمنين هللا أمر وقد الةِ  ُنوِديَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ
 ھاھنا بالسعي المراد وليس ، إليھا َمسيركم في واھتموا) 3( واعمدوا اقصدوا:  يأ}  هللاَِّ  ِذْكرِ  إِلَى َفاْسَعْوا اْلُجُمَعةِ 
}  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  َسْعَيَھا لََھا َوَسَعى اآلِخَرةَ  أََرادَ  َوَمنْ { :  تعالى كقوله ، بھا االھتمام ھو وإنما ، السريع المشي

 فأما". هللا ذكر إلى فامضوا: " يقرآنھا عنھما هللا رضي مسعود وابن الخطاب بن عمر وكان] 19:  اإلسراء[
 هللا صلى النبي عن ، ُھَريرة أبي عن ، الصحيحين في أخرجاه لما ، عنه نھي فقد الصالة إلى السريع المشي
 أدركتم فما ، ُتسِرعوا وال ، والوقار السكينة وعليكم ، الصالة إلى فامشوا اإلقامة سمعتم إذا: " قال وسلم عليه

 )4( البخاري لفظ". فأتموا فاتكم اوم ، فَصلُّوا

 ما: " قال صلى فلما ، رجال َجلَبة سمع إذ وسلم عليه هللا صلى النبي مع ُنَصلي نحن بينما:  قال قتادة أبي وعن
 فما) 5( بالسكينة وعليكم فامشوا الصالة أتيتم إذا ، تفعلوا فال: " قال. الصالة إلى استعجلنا:  قالوا". ؟ شأنكم
 )6( أخرجاه". فأتموا فاتكم وما افصلو أدركتم

:  قال عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن ، الزھري عن ، َمْعَمر أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
 وعليكم ، تمشون ائتوھا ولكن ، تسعون تأتوھا فال الصالة أقيمت إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ".فأتموا فاتكم وما ، فصلوا تمأدرك فما ، والوقار السكينة
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 عن ، معمر عن ، ُزَريع بن يزيد طريق من وأخرجه) 7( كذلك الرزاق عبد حديث من ، الترمذي رواه
 )8( بمثله ، ھريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، الزھري

 ولكن ، والوقار ينةالسك وعليھم إال الصالة يأتوا أن ُنُھوا ولقد ، األقدام على بالسعي ھو ما وهللا أما الحسن قال
 .والخشوع والنية بالقلوب

ِ  ِذْكرِ  إِلَى َفاْسَعْوا{ :  قوله في قتادة وقال  يتأولُ  وكان ، إليھا المشي وھو ، وعملك بقلبك تسعى أن:  يعني}  هللاَّ
ا{ :  تعالى قوله ْعيَ  َمَعهُ  َبلَغَ  َفلَمَّ  بن وزيد ، كعب بن محمد عن روي. معه المشي:  أي] 102:  الصافات[}  السَّ
 .ذلك نحو وغيرھما ، أسلم

 رسول أن ُعَمر بن هللا عبد عن الصحيحين في ثبت لما ، إليھا مجيئه قبل يغتسل أن الجمعة جاء لمن ويستَحب
 )9" (َفْليغتسل الجمعةَ  أحُدكم جاء إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

__________ 

 ".عليھم هللا فرض الذي يومھم ھذا ثم: " أ في بعدھا) 1(

 ".لھم: " أ ، م في) 2(

 ".واعبدوا: " أ في) 3(

 ).856( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".والوقار السكينة فعليكم: " م في) 5(

 ).602( برقم مسلم وصحيح) 636( برقم البخاري صحيح) 6(

 ).328( برقم الترمذي سنن) 7(

 ).327( برقم الترمذي سنن) 8(

 ).844( برقم مسلم وصحيح) 877( برقم البخاري صحيح) 9(

 على واجب الجمعة يوم ُغسلُ " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، سعيد أبي عن ولھما
 )1" (ُمحَتلِم كل

 سبعة كل في يغتسل أن مسلم كل على  حق: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، ُھَريرة أبي وعن
 )2( مسلم رواه". وجسده رأسه يغسل ، أيام

 سبعة كل في مسلم رجل كل على: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، جابر وعن
 )3( حبان وابن ، والنسائي ، أحمد رواه". الجمعة يوم وھو ، يوم غسل أيام

 أبي عن ، عطية بن حسان عن ، ياألوزاع عن ، المبارك ابن حدثنا ، آدم بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ل من: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال الثقفي أوس بن أوس عن ، الصنعاني األشعث  َغسَّ
 خطوة بكل له كان َيْلغُ  ولم واستمع اإلمام من ودنا ، يركب ولم ومشى ، وابتكر وبكر ، الجمعة يوم واغتسل

 ".وقيامھا صيامھا ، سنة أجر

َنهُ  األربعة السنن أھل أخرجه وقد ، وألفاظ طرق له الحديث وھذا  )4( الترمذي وَحسَّ

 ُغسلَ  الجمعة يوم اغتسل من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن ، عنه هللا رضي ، ُھَريرة أبي وعن
 الثالثة الساعة في راح ومن ، بقرة قرب فكأنما الثانية الساعة في راح ومن ، بدنه قرب فكأنما راح ثم ، الجنابة
 الخامسة الساعة في راح ومن ، دجاجة قرب فكأنما الرابعة الساعة في راح ومن ، أقرن كبًشا قرب فكأنما
 )5( أخرجاه" الذكر يستمعون المالئكة حضرت اإلمام خرج فإذا ، بيضة قرب فكأنما
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 غسلُ : " المتقدم سعيد أبي حديث وفي. ويتطھر ويتنظف ، ويتسوك ويتطيب ، ثيابه أحسن يلبس أن له ويستحب
 ".أھله طيب من َيَمس وأن ، والسواكُ  ، محتلم كل على واجب الجمعة يوم

 عن ، التيمي إبراھيم بن محمد حدثني ، إسحاق بن محمد عن ، أبي حدثنا ، يعقوب حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 هللا صلى هللا رسول سمعت:  األنصاري أيوب أبي عن ، مالك بن كعب بن هللا عبد عن ، يحيى أبي بن عمران
 ثم ، ثيابه أحسن من ولبس -  عنده كان إن - أھله طيب من وَمس الجمعة يوم اغتسل من: " يقول وسلم عليه
 كانت ، يصلي حتى إمامه خرج إذا أنصت ثم ، أحدا ُيؤذ ولم - له بدا إن - ) 6( فيركع المسجد يأتي حتى خرج
 )7" (األخرى الجمعة وبين بينھا لما كفارة

 عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ، عنه هللا رضي ، سالم بن هللا عبد عن ، ماجة وابن داود أبي سنن وفي
 )8" (ِمْھَنته ثوبي سوى الجمعة ليوم ثوبين اشترى لو أحدكم على ما: " المنبر على يقول وسلم

__________ 

 ).846( برقم مسلم وصحيح) 879( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).849( برقم مسلم وصحيح) 897( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".موارد) "558( برقم حبان ابن وصحيح) 3/92( النسائي وسنن) 3/304( المسند) 3(

 ).1087( برقم ماجة ابن وسنن) 3/95( النسائي وسنن) 496( برقم الترمذي وسنن) 345( برقم داود أبي وسنن) 4/104( المسند) 4(

 ).850( برقم مسلم وصحيح) 881( برقم اريالبخ صحيح) 5(

 ".فركع: " أ ، م في) 6(

 ).5/420( المسند) 7(

 ).1095( برقم ماجة ابن وسنن) 1078( برقم داود أبي سنن) 8(

 ثياب عليھم فرأى ، الجمعة يوم الناس خطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عنھا هللا رضي عائشة وعن
 )1( ماجة ابن رواه". مھنته ثوبي سوى ، لجمعته ثوبين يتخذ أن َسَعة وجد إن أحدكم لىع ما: " فقال ، الّنمار

الةِ  ُنوِديَ  إَِذا{ :  تعالى وقوله  صلى هللا رسول يدي بين يفعل كان الذي الثاني النداء ھو النداء بھذا المراد}  لِلصَّ
 األول النداء فأما ، المراد ھو فھذا ، يديه بين يؤذن حينئذ كان فإنه ، المنبر على فجلس خرج إذا وسلم عليه هللا

 البخاري رواه كما ، الناس لكثرة ھذا كان فإنما ، عنه هللا رضي ، عفان بن عثمان المؤمنين أمير زاده الذي
 يزيد بن السائب عن ، الزھري عن ، ذئب أبي ابن حدثنا -  إياس أبي ابن ھو - آدم حدثنا:  قال حيث هللا رحمه
 بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على المنبر على اإلمام جلس إذا أولهُ  الجمعة يوم النداء كان:  قال

 به يؤذن:  يعني) 4( الزوراء على) 3( الثاني النداء زاد ، الناس وكثر) 2] (زمن بعد[ عثمان كان فلما ، وعمر
 .المسجد قربب ، بالمدينة دار أرفع وكانت ، بالزوراء تسمى التي الدار على

 كان النداء أن:  مكحول عن ، المكحولى راشد بن محمد حدثنا ، نعيم أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
) 5( الشراء البيع عنده يحرم الذي النداء وذلك ، الصالة تقام ثم ، اإلمام يخرج حين واحد مؤذن الجمعة يوم في
 .الناس يجتمع حتى اإلمام خروج قبل ينادى أن ، نهع هللا رضي ، عثمان فأمر ، به نودي إذا

 ، والمريض المسافر ويعذر ، والصبيان والعبيد النساء دون األحرار) 6] (الرجال[ الجمعة بحضور يؤمر وإنما
 .الفروع كتب في مقرر ھو كما ، األعذار من ذلك أشبه وما ، المريض وَقّيم

 هللا رضي العلماء اتفق ولھذا:  للصالة نودي إذا البيع واتركوا هللا ذكر إلى اسعوا:  أي}  اْلَبْيعَ  َوَذُروا{ :  وقوله
 وظاھر ، قولين على ؟ ال أم متعاط تعاطاه إذا يصح ھل:  واختلفوا. الثاني النداء بعد البيع تحريم على عنھم
 .أعلم وهللا ، موضعه في مقرر ھو كما الصحة عدم اآلية
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:  أي ، لكم خيرٌ  الصالة وإلى هللا ذكر إلى وإقبالكم البيع ترككم:  أي}  َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  مْ لَكُ  َخْيرٌ  َذلُِكمْ { :  وقوله
 .تعلمون كنتم إن واآلخرة الدنيا في

الةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا{ :  وقوله ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا األْرِض  فِي َفاْنَتِشُروا{  ، منھا فُرغ:  أي}  الصَّ ا}  هللاَّ  عليھم َحَجر لَمَّ
. هللا فضل من واالبتغاء األرض في االنتشار في الفراغ بعد لھم أذن ، باالجتماع وأمرھم النداء بعد التصرف في
 إني اللھم:  فقال ، المسجد باب على فوقف انصرف الجمعة صلى إذا عنه هللا رضي مالك بن عَراك كان كما

  ، رتنيأم كما وانتشرت ، فريضتك وصليتُ  ، دعوَتك أجبتُ 

__________ 

 ".ثقات رجاله صحيح إسناد ھذا) : "1/365( الزوائد في البوصيري وقال) 1096( برقم ماجة ابن سنن) 1(

 .الشعب. ط ھامش من مستفاًدا. الصحيح في ثابت غير المعقوفين بين ما) 2(

. ط ھامش من مستفاًدا 1/359) 1135( رقم حديث ، الجمعة يوم األذان في جاء ام باب ، اإلقامة كتاب ، ماجة ابن سنن في ومثله" الثالث النداء: " الصحيح في) 3(
 .الشعب

 ).912( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".والبيع الشراء: " م في) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 .حاتم أبي ابن رواه. الرازقين خير وأنت ، فضلك من فارزقني

 ، مرة سبعين له هللا بارك ، الصالة بعد الجمعة يوم في واشترى باع من:  قال أنه السلف بعض عن) 1( وروي
الةُ  قُِضَيتِ  َفإَِذا{ :  تعالى هللا لقول  } هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َواْبَتُغوا األْرِض  فِي َفاْنَتِشُروا الصَّ

َ  َواْذُكُروا{ :  وقوله  ذكرا هللا اذكروا ، َطائكموعَ  وأخذكم ، وشرائكم بيعكم حال:  أي}  ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َكِثيًرا هللاَّ
 من سوقا دخل من: " الحديث في جاء ولھذا ؛ اآلخرة الدار في ينفعكم الذي عن الدنيا تشغلكم وال ، كثيرا

 له) 2( ُكتبت قدير شيء كل على وھو ، الحمد وله الملك له ، له شريك ال وحده ، هللا إال إله ال:  فقال األسواق
 )3" (َسيئة ألف لفُ أ عنه وُمحي ، َحسنة ألف ألفُ 

 .ومضطجعا وقاعدا قائما هللا يذكر حتى ، كثيرا هللا الذاكرين من العبد يكون ال:  مجاھد وقال

وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{   َخْيرُ  وهللاُ  التَِّجاَرةِ  َوِمنَ  اللَّْھوِ  ِمنَ  َخْيرٌ  هللاِ  ِعْندَ  َما قُلْ  َقاِئًما َوَتَرُكوكَ  إِلَْيَھا اْنَفضُّ
اِزقِينَ   }) 11(الرَّ

 المدينة قدمت التي التجارة إلى الجمعة يوم الخطبة عن االنصراف من وقع كان ما على وتعالى تبارك يعاتب
وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{ :  تعالى فقال ، يومئذ  ھكذا .تخطب المنبر على:  أي}  َقاِئًما َوَتَرُكوكَ  إِلَْيَھا اْنَفضُّ
 .وقتادة ، أسلم بن وزيد ، والحسن ، العالية أبو:  منھم ، التابعين من واحد غير ذكره

 إليھا فانصرفوا ، طبل معھا وكان ، يسلم أن قبل خليفة بن لدحية كانت التجارة أن:  حيان بن مقاتل وزعم
 اإلمام فقال ، الخبر بذلك َصحّ  قدو. منھم القليل إال المنبر على قائًما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وتركوا
 : أحمد

 هللا ورسول ، المدينة عيرٌ  َقدَمت:  قال جابر عن ، الجعد أبي بن سالم عن ، ُحَصين عن ، إدريس ابن حدثنا
وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{ :  فنزلت رجال عشر اثنا وبقي الناس فخرج ، يخطب وسلم عليه هللا صلى  اْنَفضُّ
 } إِلَْيَھا

 )4( به ، سالم حديث من ، الصحيحين في أخرجاه
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 وأبي الجعد أبي بن سالم عن ، ُحَصين عن ، ُھَشيم حدثنا ، يحيى بن زكريا حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 إلى عيرٌ  فقدمت ، الجمعة يوم يخطب وسلم عليه هللا صلى النبي بينما:  قال هللا عبد بن جابر عن سفيان،
 إال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع يبق لم حتى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحابُ  فابتدرھا ة،المدين
  ، أحد منكم يبق لم حتى تتابعتم لو ، بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال رجال عشر اثنا

__________ 

 ".أيضا وروى: " م في) 1(

 ."هللا كتب: " أ في) 2(

) 2235( برقم السنن في ماجة وابن) 8243( برقم السنن في والترمذي) 1/47( المسند في أحمد اإلمام رواه ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث من جاء) 3(
 ".غريب حديث ھذا: " الترمذي وقال

 ).863( برقم مسلم وصحيح) 4899( برقم البخاري وصحيح) 3/313( المسند) 4(

وا لَْھًوا أَوْ  ِتَجاَرةً  َرأَْوا َوإَِذا{ :  اآلية ھذه ونزلت" ناًراي الواد بكم لسال  كان:  وقال}  َقاِئًما َوَتَرُكوكَ  إِلَْيَھا اْنَفضُّ
 ).1( عنھما هللا رضي ، وعمر ، بكر أبو:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع َثَبُتوا الذين عشر االثني في

 عن صحيحه في مسلم َرَوى وقد. قائما الجمعة يوم يخطب اإلمام أن على دليل}  َقائًِما َوَتَرُكوكَ { :  قوله وفي
 .الناس ويذكر القرآن يقرأ ، بينھما يجلس خطبتان وسلم عليه هللا صلى للنبي كانت:  قال َسُمَرة بن جابر

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان لما كانت إنھا:  قيل قد القصة ھذه أن:  وھو ُيعلَم أن ينبغي شيء ھاھنا ولكن
 عن ، خالد بن محمود حدثنا:  المراسيل كتاب في داود أبو رواه كما ، الخطبة على الجمعة يوم الصالة يقّدم
 عليه هللا صلى هللا رسول كان: " يقول َحيَّان بن ُمَقاتل سمع أنه ، َمعروف بن ُبَكير معاذ أبو أخبرني ، الوليد
 وقد ، يخطب وسلم عليه هللا صلى والنبي يوم كان إذا حتى ، العيدين مثل ةالخطب قبل الجمعة يوم يصلي وسلم
 نفر إال معه يبق ولم ، فانفضوا:  يعني) 2( بتجارة قدمَ  قد خليفة بن دحيةَ  إن:  فقال رجل فدخل ، الجمعة صلى
 .يسير

ُ  التَِّجاَرةِ  َوِمنَ  اللَّْھوِ  ِمنَ  َخْيرٌ {  رةاآلخ الدار في الثواب من هللا عند الذي:  أي}  هللاَِّ  ِعْندَ  َما قُلْ { :  وقوله  َخْيرُ  َوهللاَّ
اِزقِينَ   .وقته في الرزق وطلب ، عليه توكل لمن:  أي}  الرَّ

__________ 

 ).3/468( يعلى أبي مسند) 1(

 ).62( برقم المراسيل) 2(
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ِ  لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا ُ  هللاَّ ُ  لََرُسولُهُ  إِنَّكَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ َخُذوا) 1( لََكاِذُبونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ  اتَّ
وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  ُھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ ُھمْ  َذلِكَ ) 2( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َساءَ  إِنَّ  َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َفُطِبعَ  َكَفُروا ُثمَّ  آََمُنوا ِبأَنَّ

َدةٌ  ُخُشبٌ  َكأَنَُّھمْ  لَِقْولِِھمْ  َتْسَمعْ  َيقُولُوا َوإِنْ  أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْيَتُھمْ  َوإَِذا) 3( َيْفَقُھونَ  اَل   َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َيْحَسُبونَ  ُمَسنَّ
ُ  َقاَتلَُھمُ  َفاْحَذْرُھمْ  اْلَعُدوُّ  ُھمُ  َعلَْيِھمْ   ) 4( ُيْؤَفُكونَ  ىأَنَّ  هللاَّ

 المنافقون سورة تفسير

 )1( مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُ  هللاَِّ  لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا{  ُ  لََرُسولُهُ  إِنَّكَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ ) 1( لََكاِذُبونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ
وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  وااتََّخذُ  ُھمْ  َذلِكَ ) 2( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما َساءَ  إِنَُّھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ  َعلَى َفُطِبعَ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ِبأَنَّ

ُھمْ  لَِقْولِِھمْ  َتْسَمعْ  واَيقُولُ  َوإِنْ  أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْيَتُھمْ  َوإَِذا) 3( َيْفَقُھونَ  ال َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َدةٌ  ُخُشبٌ  َكأَنَّ  ُكلَّ  َيْحَسُبونَ  ُمَسنَّ
ُ  َقاَتلَُھمُ  َفاْحَذْرُھمْ  اْلَعُدوُّ  ُھمُ  َعلَْيِھمْ  َصْيَحةٍ   }) 4( ُيْؤَفُكونَ  أَنَّى هللاَّ

 باطن في فأما وسلم يهعل هللا صلى النبي جاءوا إذا باإلسالم يتفوھون إنما إنھم:  المنافقين عن مخبًرا تعالى يقول
 لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا{ :  تعالى قال ولھذا ؛ ذلك من الضدّ  على بل ، كذلك فليسوا األمر

 اعترض ولھذا:  يقولون كما وليسوا ، ذلك لك وأظھروا ، بذلك واجھوك) 2( عندك َحَضروا إذا:  أي}  هللاَِّ 
ِ { :  فقال ، هللا رسول أنه رةمخب بجملة ُ  هللاَّ  } لََرُسولُهُ  إِنَّكَ  َيْعلَمُ  َوهللاَّ

ُ { :  قال ثم  يكونوا لم ألنھم ؛ للخارج مطابًقا كان وإن ، به أخبروا فيما:  أي}  لََكاِذُبونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ
 .اعتقادھم إلى سبةبالن كذبھم ولھذا ؛ صدقه وال يقولون ما صحة يعتقدون

َخُذوا{ :  وقوله وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  اتَّ  ، اآلثمة والَحْلفات الكاذبة باأليمان الناس اتقوا:  أي}  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ
 فيما بھم اقتدى فربما) 3( مسلمون أنھم فاعتقدوا ، أمرھم جلية يعرف ال من بھم فاغتر ، يقولون فيما ليصدقوا
 َخَبال وأھله اإلسالم يألون ال الباطن في) 5( كانوا أنھم شأنھم) 4( من وھم ، يقولون فيما وصدقھم يفعلون
وا{ :  تعالى قال ولھذا الناس من كثير على) 6( كبير ضرر القدر بھذا فحصل ِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ ُھمْ  هللاَّ  َما َساءَ  إِنَّ
َخُذوا: " يقرؤھا َزاحممُ  بن الضحاك كان ولھذا}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا :  أي ، ُجنَّة الظاھر تصديقھم:  أي" ُجنَّةً  إيَماَنُھمْ  اتَّ
 .يمين جمع}  أيمانھم{ ) 7: ( يقرؤھا والجمھور. القتل به يتقون تقية

ُھمْ  َذلِكَ { ) 8] (وقوله[  لرجوعھم النفاق عليھم قُّدر إنما:  أي}  َيْفَقُھونَ  ال َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َفُطِبعَ  َكَفُروا ُثمَّ  آَمُنوا ِبأَنَّ
 إلى يصل فال:  أي}  َيْفَقُھونَ  ال َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َفُطِبعَ {  بالھدى الضاللة واستبدالھم ، الكفران إلى اإليمان عن

 .تھتدي وال تعي فال ، خير إليھا يخلص وال ، ھدى قلوبھم

__________ 

 .الجمعة ةسور أول في ذكرت السورة ھذه فضائل) 1(

 ".إليك: " أ في) 2(

 ".مسلمين فاعتقدھم: " أ في) 3(

 ".في: " م في) 4(

 ".يقولون كانوا: " أ في) 5(

 ".كثير: " أ في) 6(

 ".قرؤوھا: " أ ، م في) 7(

 .أ ، م من زيادة) 8(
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 إذا ، وألسنة فصاحة وذوي حسنة أشكاال كانوا:  أي}  لَِقْولِِھمْ  َتْسَمعْ  َيقُولُوا َوإِنْ  أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْيَتُھمْ  َوإَِذا{ 
 والجبن؛ والجزع والھلع والَخور الضعف غاية في ذلك مع وھم ، لبالغتھم) 1( قولھم إلى يصغي السامع سمعھم
 نازل هأن ، لجبنھم ، يعتقدون ، خوف أو كائنة أو أمر وقع كلما:  أي}  َعلَْيِھمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َيْحَسُبونَ { :  قال ولھذا
ةً { :  تعالى قال كما ، بھم  ِمنَ  َعلَْيهِ  ُيْغَشى َكالَِّذي أَْعُيُنُھمْ  َتُدورُ  إِلَْيكَ  َيْنُظُرونَ  َرأَْيَتُھمْ  اْلَخْوفُ  َجاءَ  َفإَِذا َعلَْيُكمْ  أَِشحَّ

ةً  ِحَدادٍ  ِبأَْلِسَنةٍ  َسلَقُوُكمْ  اْلَخْوفُ  َذَھبَ  َفإَِذا اْلَمْوتِ  ُ  َفأَْحَبطَ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  أُولَِئكَ  اْلَخْيرِ  َعلَى أَِشحَّ  َذلِكَ  َوَكانَ  أَْعَمالَُھمْ  هللاَّ
ُ  َقاَتلَُھمُ  َفاْحَذْرُھمْ  اْلَعُدوُّ  ُھمُ { :  قال ولھذا. معاني بال وصور َجَھامات فھم] 19:  األحزاب[}  َيِسيًرا هللاَِّ  َعلَى  هللاَّ
 .الضالل إلى الھدى عن ُيصَرفون كيف:  أي}  ُيْؤَفُكونَ  أَنَّى

 أبي بن) 2( بكر بن إسحاق عن ، الُجَمحي قَُدامة بن الملك عبد حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 عليه هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن. المقبري سعيد أبي بن سعيد عن الفرات،
 يقربون وال ، غلول وغنيمتھم ، ُنھَبة وطعامھم ، لعنة تحيتھم : بھا يعرفون عالمات للمنافقين إن: " قال وسلم

 ُصُخب ، بالليل ُخُشبٌ  ، ُيؤلَفون وال يألَفون ال مستكبرين ، ُدْبرا إال الصالة يأتون وال ُھْجرا إال المساجد
 )3( بالنھار ُسُخبٌ :  َمرةً  يزيد وقال". بالنھار

__________ 

 ".قلوبھم إلى: " م في) 1(

 ".بكير: " أ في) 2(

 ).2/293( المسند) 3(

ْوا هللاَِّ  َرُسولُ  لَُكمْ  َيْسَتْغفِرْ  َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا ونَ  َوَرأَْيَتُھمْ  ُرُءوَسُھمْ  لَوَّ  َعلَْيِھمْ  َسَواءٌ ) 5( ُمْسَتْكِبُرونَ  َوُھمْ  َيُصدُّ
ُ  َيْغفِرَ  لَنْ  لَُھمْ  َتْسَتْغفِرْ  لَمْ  أَمْ  لَُھمْ  أَْسَتْغَفْرتَ  َ  إِنَّ  لَُھمْ  هللاَّ  ُتْنفِقُوا اَل  َيقُولُونَ  الَِّذينَ  ُھمُ ) 6( اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي اَل  هللاَّ

وا َحتَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعلَى َِّ  َيْنَفضُّ ِ َماَواتِ  َخَزاِئنُ  َو  لَِئنْ  َيقُولُونَ  )7( َيْفَقُھونَ  اَل  اْلُمَنافِقِينَ  َولَِكنَّ  َواأْلَْرِض  السَّ
َِّ  اأْلََذلَّ  ِمْنَھا اأْلََعزُّ  لَُيْخِرَجنَّ  اْلَمِديَنةِ  إِلَى َرَجْعَنا ِ ةُ  َو  ) 8( َيْعلَُمونَ  اَل  اْلُمَنافِقِينَ  َولَِكنَّ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  َولَِرُسولِهِ  اْلِعزَّ

ِ  َرُسولُ  لَُكمْ  َيْسَتْغفِرْ  َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{  ْوا هللاَّ ونَ  َوَرأَْيَتُھمْ  ُرُءوَسُھمْ  لَوَّ  َعلَْيِھمْ  َسَواءٌ ) 5( ُمْسَتْكبُِرونَ  َوُھمْ  َيُصدُّ
ُ  َيْغفِرَ  لَنْ  لَُھمْ  َتْسَتْغفِرْ  لَمْ  أَمْ  لَُھمْ  أَأَْسَتْغَفْرتَ  َ  إِنَّ  لَُھمْ  هللاَّ  ُتْنفِقُوا ال ونَ َيقُولُ  الَِّذينَ  ُھمُ ) 6( اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال هللاَّ

وا َحتَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعلَى َِّ  َيْنَفضُّ ِ َماَواتِ  َخَزاِئنُ  َو  لَِئنْ  َيقُولُونَ ) 7( َيْفَقُھونَ  ال اْلُمَنافِقِينَ  َولَِكنَّ  َواألْرِض  السَّ
َِّ  األَذلَّ  ِمْنَھا األَعزُّ  لَُيْخِرَجنَّ  اْلَمِديَنةِ  إِلَى َرَجْعَنا ِ ةُ  َو  }) 8( َيْعلَُمونَ  ال اْلُمَنافِقِينَ  َولَِكنَّ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  َولَِرُسولِهِ  اْلِعزَّ

ْوا هللاَِّ  َرُسولُ  لَُكمْ  َيْسَتْغفِرْ  َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{  أنھم - هللا لعائن عليھم - المنافقين عن مخبرا تعالى يقول  لَوَّ
 َوَرأَْيَتُھمْ { :  قال ولھذا لھم قيل لما واحتقارا ، ذلك عن استكباًرا ، لھم قيل عما ضواوأعر َصدوا:  أي}  ُرُءوَسُھمْ 
ونَ  ُ  َيْغفِرَ  لَنْ  لَُھمْ  َتْسَتْغفِرْ  لَمْ  أَمْ  لَُھمْ  أَْسَتْغَفْرتَ  َعلَْيِھمْ  َسَواءٌ { :  فقال ذلك على جازاھم ثم}  ُمْسَتْكِبُرونَ  َوُھمْ  َيُصدُّ  هللاَّ

َ  إِنَّ  لَُھمْ   األحاديث وإيراد ، ذلك على الكالم تقدم وقد" براءة" سورة في قال كما}  اْلَفاِسقِينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي ال هللاَّ
 .ھنالك المروية

ْوا{  سفيان قال:  قال) 1( الَعَدني ُعَمر أبي ابنُ  حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  أبي ابن قال}  ُرُءوَسُھمْ  لَوَّ
لَ :  عمر  .ھذا) 2( ھم:  قال ثم ، َشْزرا بعينه ونظر ، يمينه على وجھه سفيان حوَّ

 شاء إن قريًبا سنورده كما سلول بن أبي بن هللا عبد في نزل كله السياق ھذا أن السلف من واحد غير ذكر وقد
 .التكالن وعليه الثقة وبه ، تعالى هللا

 -  أحد من َمْرجَعه يعني - المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم ولما:  السيرة في إسحاق بن محمد قال وقد
 له شرًفا ، يُنكر ال ُجُمعة كل َيقُومه مقام له -  الزھري شھاب ابن حدثني كما - سلول بن أبي بن هللا عبد وكان
 الناس يخطب وھو الجمعة يوم وسلم عليه هللا صلى النبي جلس إذا ، شريفا فيھم وكان ، قومه ومن نفسه من
 ، به وأعزكم ، به هللا أكرمكم ، أظھركم بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ھذا ، الناس أيھا:  فقال م،قا
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 بثلث مرجعه يعني - َصَنع ما أُحد يوم صنع إذا حتى ، جلس ثم. وأطيعوا له واسمعوا ، وَعّزروه فانصروه
 عدو أي ، اجلس:  وقالوا نواحيه من بثيابه المسلمون فأخذ ، يفعله كان كما ذلك يفعل قام الناس ورجع - الجيش

 ؛ َبْجًرا قلت لكأنما وهللا:  يقول وھو الناس رقاب يتخطى فخرج. صنعتَ  ما صنعتَ  وقد ، بأھل لذلك لست ، هللا
 فوثب ، أمره أشدد قمتُ :  قال ؟ لك ما. ويلك:  فقالوا المسجد بباب األنصار من رجال فلقيه. أمره أشدد قُمت أن

 ارجع. ويلك:  قالوا. أمره أشدد قمت أن ، َبْجًرا قلت لكأنما ، ويعنفونني يجذبونني أصحابه من رجال علي
 )3( لي يستغفر أن أبتغي ما وهللا:  فقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك يستغفر

 هللا رسول لىإ انطلق قرابته من غالما أن وذلك ، أبي بن هللا عبد في اآلية ھذه أنزلت:  والسدي قتادة وقال
 با يحلف ھو فإذا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه ، شديد وأمر عنه بحديث فحدثه وسلم عليه هللا صلى
 لعدو وقيل ، تسمعون ما فيه هللا وأنزل) 4( وَعَذموه فالموه الغالم ذلك على األنصار وأقبلت ، ذلك من ويتبرأ

 )6( فاعال لست:  أي ، رأسه يلوي فجعل ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيت لو:  هللا) 5(

 بن سعيد عن ، أيوب حدثنا ، زيد بن حماد حدثنا ، الزھراني الربيع أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 تبوك غزوة كانت فلما ، فيه يصلي حتى يرتحل لم منزال نزل إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  جبير
 وقيل ، النھار آخر ينزل أن قبل فارتحل}  األَذلَّ  ِمْنَھا األَعزُّ  لَُيْخِرَجنَّ { :  قال سلول بن أبي ابن هللا عبدَ  أنَّ  غهبل

: قوله إلى}  اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا{ :  هللا فأنزل. لك يستغفر حتى وسلم عليه هللا صلى النبي ائت:  أبي بن هللا لعبد
ِ  َرُسولُ  لَُكمْ  َيْسَتْغفِرْ  َتَعالَْوا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{  ْوا هللاَّ  } ُرُءوَسُھمْ  لَوَّ

 فإن ؛ بجيد ليس بل ، نظر فيه ، تبوك غزوة في كان ذلك إن:  وقوله. جبير بن سعيد إلى صحيح إسناد وھذا
 عند المشھور اوإنم. الجيش من بطائفة رجع بل ، تبوك غزوة في خرج ممن يكن لم سلول بن أبي بن هللا عبد

 .المصطلق بني غزوة وھي ، الُمَريسيع غزوة في كان ذلك أن والسير المغازي أصحاب

__________ 

 ".العدوى: " أ في) 1(

 ".ھو: " أ ، م في) 2(

 ).2/105( ھشام البن النبوية السيرة) 3(

 ".عرموه: " أ وفي ،" وعزلوه: " م في) 4(

 ".لعبد وقيل: " أ ، م في) 5(

 ).28/71( تفسيره في الطبري رواه) 6(

 بن وعاصم ، بكر أبي بن هللا وعبد ، حبان بن يحيى بن محمد حدثني:  إسحاق ابن عن ، ُبَكْير بن يونس قال
 الغفاري سعيد بن َجھجاه الماء على اقتتل ، ھناك مقيم هللا رسول فبينا:  المصطلق بني قصة في ، قتادة بن ُعَمر

: قال حبان بن يحيى بن محمد فحدثني:  إسحاق ابن قال) 1( َوْبر بن وسنان ، ابالخط بن لعمر -  أجيرا وكان -
 أرقم بن وزيد - المھاجرين معشر يا:  الجھجاه وقال. األنصار معشر يا:  سنان فقال فاقتتال الماء على ازدحما
 قريش وجالبيب مثلُنا ما وهللا. بالدنا في ثاوُرونا قد:  قال سمعھا فلما - أبي بن هللا عبد عند األنصار من ونفر
 على أقبل ثم. األذل منھا األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن وهللا". يأكلك كلبك َسمن: " القائل قال كما إال ھذه
 كففتم لو وهللا أما ، أموالكم وقاسمتموھم ، بالدكم أحللتموھم ، بأنفسكم صنعتم ما ھذا:  وقال قومه من عنده من

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا فذھب ، أرقم ابن زيد فسمعھا. غيرھا إلى بالدكم في معنك لتحولوا عنھم
 هللا رسول يا:  عنه هللا رضي عمر فقال ، الخبر فأخبره -  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وعنده - ُغلَّيمٌ  وھو
 محمدا أن -  عمر يا -  الناس تحدث إذا فكيف: " وسلم عليه هللا صلى فقال. عنقه فليضرب) 2( بشرْ  بن َعّباد مر
 ".الرحيل في عمر يا ناد ولكن ال ؟ أصحابه يقتل
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 ما قال ما با وحلف ، إليه فاعتذر أتاه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  بلغ قد ذلك أن أبي بن هللا عبد بلغ فلما
 ولم أوھم الغالم ھذا يكون أن عسى ، هللا رسول يا:  فقالوا - بمكان قومه عند وكان -  أرقم بن زيد عليه قال
 .الرجل قال ما يثبت

 عليه فسلم الحضير بن أسيد فلقيه ، فيھا يروح ال كان ساعة في ُمھجًرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وراح
: وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول فقال. فيھا تروح كنت ما ُمنَكَرة ساعة في ُرحتَ  لقد وهللا:  قال ثم ، النبوة بتحية

 يا -  فأنت:  قال". األذل منھا األعز سيخرج المدينة قدم إذا أنه زعم. ؟ أبي ابن صاحبك قال ما) 3( بلغك أما"
 الَخرزَ  له لننظم وإنا بك هللا جاء لقد فوهللا به ارفق هللا رسول يا:  قال ثم. الذليل وھو العزيزُ  -  هللا رسول
 .ملكا َتهاستلب قد أن) 4( ليرى فإنه لُِنَتّوجه،

. الضحى اشتد حتى يومه وَصدرَ  ، أصبحوا حتى ليلته ، أمسوا حتى بالناس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسار
 سورة ونزلت ، فناموا األرض َمس وجدوا أن الناس يأمن فلم ، الحديث من كان عما ليشغلھم بالناس نزل ثم

 )5( المنافقين

 ، موسى بن بشر أخبرنا ، إسحاق بن بكر أبو أخبرنا ، الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا:  البيھقي بكر أبو الحافظ وقال
 هللا رسول مع كنا:  يقول هللا عبد بن جابر سمعت ، دينار بن عمرو) 6( حدثنا ، سفيان حدثنا ، الُحميدي حدثنا
. يالألنصار:  ارياألنص فقال ، األنصار من رجال المھاجرين من رجلٌ  فَكَسعَ  َغَزاة في وسلم عليه هللا صلى
 فإنھا دعوھا ؟ الجاھلية دعوى بال ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. للمھاجرين يا:  المھاجري وقال
 .األذل منھا األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن وهللا:  - فعلوھا وقد -  سلول بن أبي بن هللا عبد وقال". منتنة

__________ 

 ".يزيد بن سنان: " م في) 1(

 ".بشير: " أ في) 2(

 ".بلغك ما: " م في) 3(

 ".يرى: " م في) 4(

 ).292 - 2/290( ھشام البن النبوية السيرة) 5(

 ".عن: " م في) 6(

 كثر ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم حين المھاجرين من أكثر بالمدينة األنصار وكان:  جابر قال
 ال ؛ دعه: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. المنافق ھذا عنق أضرب نيدع:  عمر فقال ، ذلك بعد المھاجرون

 )1" (أصحابه يقتل محمًدا أن الناس يتحدث

 ، الحميدي عن البخاري ورواه) 2( عيينة بن سفيان عن ، المروزي محمد بن حسين عن أحمد اإلمام ورواه
 )3( نحوه به ، سفيان عن ، وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن ومسلم

 بن زيد عن ، القرظي كعب بن محمد عن ، الحكم عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 إلى رجعنا لئن:  أبي بن هللا عبد فقال ، تبوك غزوة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت:  قال أرقم

 هللا عبد فحلف:  قال ، فأخبرته وسلم عليه هللا لىص) 4( النبي فأتيت:  قال. األذل منھا األعز ليخرجن المدينة
 كئيبا فنمتُ  فانطلقت:  قال ؟ ھذا إلى أردتَ  ما:  وقالوا قومي فالمني:  قال. ذلك من شيء يكن لم أنه أبي بن

قك ُعذركَ  أنزل قد هللا إن: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا نبي إلي فأرسل:  قال ، َحزينا  فنزلت:  قال". وَصدَّ
وا َحتَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعلَى ُتْنفِقُوا ال َيقُولُونَ  الَِّذينَ  ُھمُ {  اآلية ھذه  اْلَمِديَنةِ  إِلَى َرَجْعَنا لَِئنْ { :  بلغ حتى}  َيْنَفضُّ

 } األَذلَّ  ِمْنَھا األَعزُّ  لَُيْخِرَجنَّ 
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 عن ، زائدة أبي ابن وقال: " قال ثم) 5( شعبة عن ، إياس أبي بن آدم عن ، اآلية ھذه عند البخاري ورواه
 والنسائي الترمذي ورواه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، زيد عن ، ليلى أبي ابن عن ، عمرو عن ، األعمش
 )6( به ، شعبة حديث من أيضا عندھا

:  قال) 7( رُبَكي أبي بن ويحيى ، آدم بن يحيى حدثنا ، هللا رحمه ، أحمد اإلمام قال:  زيد عن أخرى طريق
:  قال -  أرقم بن زيد عن) 8( ُبَكير أبي ابن وقال - أرقم بن زيد سمعت:  قال إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا

 رسول عند من على تنفقوا ال:  ألصحابه يقول سلول بن أبي بن هللا عبد فسمعت ، غزاة في عمي مع خرجت
 هللا صلى هللا لرسول عمي فذكره لعمي ذلك فذكرت. ذلاأل منھا األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا ولئن ، هللا
 وأصحابه سلول بن أبي بن هللا عبد إلى فأرسل فحدثته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلي فأرسل وسلم عليه
قه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فَكذبني:  قالوا ما فحلفوا  في وجلست ، قط مثله يصبني لم َھمٌ  فأصابني ، وَصدَّ

 إَِذا{ :  هللا أنزل حتى:  قال. ومقتك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كذبك أن إال أردت ما:  عمي فقال ، لبيتا
 قد هللا إن: " قال ثم ، على هللا رسول فقرأھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إليَّ  فبعث:  قال}  اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ 
 )9" (صدقك

__________ 

 ).4/53( للبيھقي ةالنبو دالئل) 1(

 ).3/392( المسند) 2(

 ).2584( برقم مسلم وصحيح) 4907( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".هللا رسول: " م في) 4(

 ).4902( برقم البخاري وصحيح) 4/368( المسند) 5(

 ).11594( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3314( برقم الترمذي سنن) 6(

 ".بكر: " أ في) 7(

 ".بكر أبو لوقا: " م في) 8(

 ).4/373( المسند) 9(

:  يقول أرقم ابنزيد  سمع أنه:  إسحاق أبو حدثنا ، زھير حدثنا ، موسى بن حسن حدثنا:  أيضا أحمد قال ثم
 ال:  ألصحابه أبي بن هللا عبد فقال ، شدةٌ  الناس فأصاب ، سفر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا
. األذل منھا األعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن:  وقال. حوله من ينفضوا حتى هللا رسول عند من على تنفقوا
: فقالوا. فعل ما يميَنه فاجتھد ، فسأله أبي بن هللا عبد إلى فأرسل ، بذلك فأخبرته وسلم عليه هللا صلى النبي فأتيت
 ودعاھم:  قال}  اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا {:  تصديقي هللا أنزل حتى ، قالوا ما نفسي في فوقع. هللا رسول يا زيد كذب
ُھمْ { :  تعالى وقوله. رؤوسھم فلووا ، لھم ليستغفر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َدةٌ  ُخُشبٌ  َكأَنَّ  كانوا:  قال}  ُمَسنَّ
 .شيء أجمل رجاال

 إسرائيل، حديث من ذيوالترم أيضا البخاري ورواه) 1( زھير حديث من ، والنسائي ومسلم البخاري رواه وقد
بيعيّ  هللا عبد بن) 2( عمرو إسحاق أبي عن كالھما  ).3( به ، زيد عن ، الكوفي الھمداني السَّ

 عن ، موسى بن هللا عبيد حدثنا ، ُحَميد بن عبد حدثنا:  الترمذي عيسى أبو قال:  زيد عن أخرى طريق
 هللا صلى هللا رسول مع غزونا:  قال أرقم بن دزي حدثنا:  قال األزدي) 4( سعد أبي عن ، السدي عن إسرائيل،

 أصحابه األعرابي يسبق يسبقوننا األعراب وكان ، الماء َنبَتدرُ  فكنا ، األعراب من أناس معنا وكان وسلم عليه
 األنصار من رجل فأتى:  قال. أصحابه يجيء حتى عليه الّنطع ويجعل ، حجارة حوله ويجعل ، الحوض يمأل

 ، خشبة األعرابي فرفع ، الماء ففاض حجًرا فانتزع ، يدعه أن فأبى ، لتشرب ناقته زمام فأرخى ، األعرابي
 فغضب - أصحابه من وكان -  فأخبره المنافقين رأسَ  أبيّ  بن هللا عبدَ  فأتى ، فشّجه األنصاري رأس بھا فضرب
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 وكانوا - األعراب يعني -  هحول من ينفضوا حتى هللا رسول عند من على تنفقوا ال:  قال ثم ، أبي بن هللا عبد
 فائتوا محمد عند من انفضوا إذا:  ألصحابه هللا عبد فقال. الطعام عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يحضرون

 قال. األذل منھا األعز فليخرج المدينة إلى رجعتم إذا:  ألصحابه قال ثم ، عنده ومن ھو فليأكل ، بالطعام محمًدا
 فأرسل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخبر فانطلق ، عمي فأخبرت هللا عبد سمعتف ، عمي ردف وأنا:  زيد
 ما:  فقال عمي إلي فجاء ، وكذبني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فصدقه:  قال ، وجحد فحلف ، هللا رسول إليه

 ، قط أحد على يقع لم ما غمال من علي فوقع. المسلمون وكذبكَ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مقتك أن إال أردت
 هللا رسول أتاني إذ ، الھم من برأسي َخَفْقتُ  وقد سفر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع أسير أنا فبينما
 أبا إن ثم ، الدنيا في الخلد بھا لي أن يسرني كان فما ، وجھي في وضحك ، أذني َفَعَرك وسلم عليه هللا صلى
 عرك أن غير ، شيًئا هللا رسول لى قال ما:  قلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك قال ما:  وقال لحقني بكر
 رسول قرأ أصبحنا أن فلما. بكر ألبي قولي مثل له فقلت عمر لحقني ثم. أبشر:  فقال. وجھي في وضحك أذني
 .المنافقين سورة وسلم عليه هللا صلى هللا

__________ 

 ).11598( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2772( برقم مسلم وصحيح) 4903( رقمب البخاري وصحيح) 4/373( المسند) 1(

 ".عمرو عن إسحاق أبي عن: " أ في) 2(

 ).3312( برقم الترمذي وسنن) 4900( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".سعيد أبي عن: " م في) 4(

 العباس أبي عن الحاكم عن يالبيھق الحافظ رواه وھكذا. صحيح حسن حديث ھذا:  وقال الترمذي بإخراجه انفرد
 سورة" قوله بعد وزاد) 1( به ، موسى بن هللا عبيد عن ، مسعود بن سعيد عن ، المحبوبي أحمد بن محمد

 ِعْندَ  َمنْ  َعلَى ُتْنفِقُوا ال َيقُولُونَ  الَِّذينَ  ُھمُ { :  بلغ حتى}  لََرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا{ " المنافقين
وا َحتَّى هللاَِّ  َرُسولِ   } األَذلَّ  ِمْنَھا األَعزُّ  لَُيْخِرَجنَّ { :  بلغ حتى}  َيْنَفضُّ

 في عقبة بن موسى ذكر وكذا - المغازي في الزبير بن ُعرَوةَ  ، األسود أبي عن ، لھيعة بن هللا عبد روى وقد
 أبي بن هللا عبد كالم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لّغبَ  الذي جعال ولكن ، السياق بھذا القصة ھذه أيضا مغازيه

 ، السمع جھة من تصحيف أو ، آخر مبلغ فلعله. الخزرج بن الحارث بني من ، أرقم بن أوس ھو إنما سلول بن
 .أعلم وهللا

 محمد رنىأخب ، عقيل حدثني ، سالمة حدثنا ، األيلي عزيز بن محمد حدثنا:  هللا رحمه ، حاتم أبي ابن قال وقد
 غزا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أخبراه األنصاري ثابت بن وعمرو الزبير بن عروة أن ، مسلم بن

 الُمَشلّل قفا بين كانت التي الطاغية مناة فيھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ھدم التي وھي ، المريسيع غزوة
 رسول غزوة في رجالن فاقتتل ، مناة فكسر الوليد بن خالد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعث ، البحر وبين
 الرجل فاستعلى ، األنصار حلفاء وھم ، َبْھز من واآلخر ، المھاجرين من أحدھما ، تلك وسلم عليه هللا صلى هللا

 وقال ، األنصار من رجال فنصره ، األنصار معشر يا:  البھزي فقال ، البھزي على المھاجرين من الذي
 المھاجرين من الرجال أولئك بين كان حتى ، المھاجرين من رجال فنصره. المھاجرين معشر يا:  يالمھاجر
 عبد إلى - مرض قلبه في رجل:  أو - منافق كل فانكفأ بينھم ُحجز ثم ، القتال من شيء األنصار من والرجال

 -  الجالبيب علينا تناصرت قد ، نفعت وال تضر ال فأصبحت وَتدفع ُتْرَجى كنت قد:  فقال ، سلول بن أبيّ  بن هللا
 إلى رجعنا لئن) 3] (وهللا: [ هللا عدو أبي بن هللا عبد فقال - الجالبيب) 2( ھجرة حديث ُكلّ  َيْدُعون وكانوا
 من على تنفقوا ال لكم أقل أولم:  - المنافقين من وكان - الدْخُشم بن مالك قال. األذل منھا األعز ليخرجن المدينة
 هللا صلى هللا رسول) 4( جاء حتى يمشي فأقبل ، الخطاب بن عمرُ  بذلك فسمع. ينفضوا حتى هللا رسول عند
 هللا عبدَ  عمرُ  يريد -  عنقه أضربُ  ، الناس أفتن قد الذي الرجل ھذا في لي ائذن ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه
) 5] (نعم[ عمر:  قال". ؟ بقتله أمرُتك إن أنتَ  قاتله أو: " لعمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال - أبي بن
 الحضير بن أسيدُ  فأقبل". اجلس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. عنقه ألضرَبنّ  بقتله أمرتني لئن وهللا
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 رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى حتى - األشھل عبد بني أحد ثم ، األنصار أحد وھو -) 6(
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. عنقه أضرب) 7] (حتى[ الناس أفتن قد الذي الرجل ھذا في لي ائذن ، هللا
 فقال. أذنيه قُرط تحت بالسيف ألضربن بقتله أمرتني لئن وهللا ، نعم:  قال". ؟ بقتله أمرُتك إن أنتَ  أوقاتله"

رَ ". بالرحيل آذنوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم". اجلس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  َفَھجَّ
  ، بالناس

__________ 

 ).4/54( للبيھقي النبوة ودالئل) 3313( برقم الترمذي سنن) 1(

 ".أھجرة: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".أتى حتى: " أ في) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ".حضير: " م في) 6(

 .م من زيادة) 7(

َھا َيا  َوأَْنفِقُوا) 9( اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِھُكمْ  اَل  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ْرَتنِ  لَْواَل  َربِّ  َفَيقُولَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  قَ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى يأَخَّ دَّ  ِمنَ  َوأَُكنْ  َفأَصَّ

الِِحينَ  رَ  َولَنْ ) 10( الصَّ ُ  ُيَؤخِّ ُ  أََجلَُھا َجاءَ  إَِذا َنْفًسا هللاَّ  ) 11( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ

ر ثم. نزل ثم ، النھار َمَتعَ  حتى والغد وليلته يومهفسار   سارھا ثالث في دينةبالم) 1( َفصبح ، مثلھا بالناس َھجَّ
 أي: " هللا رسول له فقال ، فدعاه عمر إلى أرسل المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما الُمشلَّل قفا من
 قتلته لو وهللا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، نعم:  عمر) 2( قال" ؟ بقتله أمرتك لو قاتله أكنت ، عمر
 فأقتلھم أصحابي على وقعت قد أني الناسُ  فيتحدث) 3( امتثلوه بقتله اليوم أمرتھم لو لرجا أنوف ألرغمتَ  يومئذ
وا َحتَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعلَى ُتْنفِقُوا ال َيقُولُونَ  الَِّذينَ  ُھمُ { :  وجل عز هللا وأنزل". صبًرا :  قوله إلى}  َيْنَفضُّ

 .اآلية) 4(} ] األَذل ِمْنَھا األَعزُّ  ُيْخِرَجنَّ لَ [ اْلَمِديَنةِ  إلَى َرَجْعَنا لَِئنْ {

 .فيه إال توجد ال نفيسة أشياء وفيه ، غريب سياق وھذا

 كان ما بلغه لما يعنى -  أبي بن هللا َعبدَ  أن:  قتادة بن عمر بن عاصم حدثني:  يسار بن إسحاق بن محمد وقال
 أَبيّ  بن هللا عبد قتل تريد أنك بلغني إنه ، هللا رسول يا : فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى - أبيه أمر من
 من لھا كان ما الخزرج علمت لقد فوهللا ، رأسه إليك أحمل فأنا ، به فمرني فاعال كنت فإن ، عنه بلغك فيما
 يأب بن هللا عبد قاتل إلى أنظر نفسي تدعني فال ، فيقتله غيري به تأمر أن أخشى إني ، مني بوالده أبرّ  رجل
 به نترفق بل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. النار فأدخل ، بكافر مؤمًنا فأقتل ، فأقتله ، الناس في يمشي
 )5" (معنا بقي ما ، صحبته ونحسن

 على ھذا هللا عبد بن هللا عبدُ  وقف ، المدينة إلى راجعين قفلوا لما الناس أن:  وغيرھما زيد وابن عكرمةُ  وذكر
. وراءك:  ابنه له قال أبي بن هللا عبد أبوه جاء فلما ، عليه يمرون الناس فجعل ، سيفه واستل ، ةالمدين باب
 العزيز فإنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك يأذنَ  حتى ھاھنا من تجوز ال وهللا:  فقال. ويلك ؟ لك ما: فقال
 ، ابنه أبيّ  بن هللا عبد إليه فشكا ساقة يسير إنما وكان - وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جاء فلما. الذليل وأنت
:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فأذن. له تأذن حتى يدخلھا ال هللا رسول يا وهللا:  هللا عبد ابنه فقال
 .اآلن َفُجز وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك أذن إذ أما
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 هللا عبد قال:  قال المدني ھارون أبو حدثنا ، ُعَيينة بن سفيان حدثنا:  مسنده في الزبير بن هللا عبد بكر أبو وقال
 األعز وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ :  تقول حتى أبًدا المدينة تدخل ال وهللا:  ألبيه سلول بن أبي ابن هللا عبد بن
 ، أبي تقتل أن تريد أنك غنيبل إنه ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى وجاء قال. األذل وأنا

 أبي قاتل أرى أن أكره فإني ، ألتينك برأسه آتيك أن شئت لئن ، له ھيبة قط وجھه تأملت ما بالحق بعثك فوالذي
)6 ( 

َھا َيا{   َوأَْنفِقُوا) 9( اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْوالُدُكمْ  َوال أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِھُكمْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ْرَتِني لَْوال َربِّ  َفَيقُولَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  قَ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ دَّ  ِمنَ  َوأَُكنْ  َفأَصَّ

الِِحينَ  رَ  َولَنْ ) 10( الصَّ ُ  ُيَؤخِّ ُ  أََجلَُھا َجاءَ  َذاإِ  َنْفًسا هللاَّ  }) 11( َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ

__________ 

 ".صبح حتى: " م في) 1(

 ".فقال: " م في) 2(

 ".لقتلوه: " م في) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ).2/292( ھشام البن النبوية السيرة) 5(

 ).2/520( الحميدي مسند) 6(

 لھم ومخبًرا ذلك عن واألوالد األموال تشغلھم أن عن لھم وناھيا ذكره رةبكث المؤمنين لعباده آمًرا تعالى يقول
 يخسرون الذين الخاسرين من فإنه ، وذكره ربه طاعة من له ُخلِقَ  عما وزينتھا الدنيا الحياة بمتاع الَتَھى من بأنه

 َيأِْتيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  َوأَْنفِقُوا{ :  فقال طاعته في اإلنفاق على حثھم ثم ، القيامة يوم وأھليھم أنفسھم
ْرَتِني لَْوال َربِّ  َفَيقُولَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  قَ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخَّ دَّ الِِحينَ  ِمنَ  َوأَُكنْ  َفأَصَّ ط فكل}  الصَّ  عند يندم ُمَفرِّ

 ما وأتى ، كان ما كان! وھيھات ، اتهف ما ويستدرك يستعتب ، يسيًرا شيئا ولو المدة طول ويسأل ، االحتضار
 َفَيقُولُ  اْلَعَذابُ  َيأِْتيِھمُ  َيْومَ  النَّاسَ  َوأَْنِذرِ { :  تعالى) 1] (هللا[ قال فكما الكفار أما ، تفريطه بحسب وكل ، آت ھو

َنا َظلَُموا الَِّذينَ  ْرَنا َربَّ }  َزَوالٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما َقْبلُ  ِمنْ  أَْقَسْمُتمْ  َتُكوُنوا أََولَمْ  ُسلَ الرُّ  َوَنتَِّبعِ  َدْعَوَتكَ  ُنِجبْ  َقِريبٍ  أََجلٍ  إِلَى أَخِّ
 َكال َتَرْكتُ  فِيَما َصالًِحا أَْعَملُ  لََعلِّي اْرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُھمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى{ :  تعالى وقال] 44:  إبراھيم[

َھا  ]100 ، 99:  المؤمنون[}  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْرَزخٌ  َوَراِئِھمْ  َوِمنْ  َقاِئلَُھا ُھوَ  َكلَِمةٌ  إِنَّ

رَ  َولَنْ { :  تعالى قال ثم ُ  ُيَؤخِّ ُ  أََجلَُھا َجاءَ  إَِذا َنْفًسا هللاَّ  ، أجله حلول بعد أحًدا ينظر ال:  أي}  َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ
ُ { :  قال ولھذا ؛ عليه كان مما شر إلى لعاد ُردّ  لو ممن وسؤاله قوله في صادًقا يكون بمن وأخبر أعلم وھو  َوهللاَّ
 َجَناب أبو حدثنا ، عون بن جعفر حدثنا ، حميد بن عبد حدثنا:  الترمذي عيسى أبو وقال}  َتْعَملُونَ  بَِما َخِبيرٌ 
 فيه عليه تجب أو ، بهر بيت حج يبلغه مال له كان من:  قال عباس ابن عن ، ُمزاحم بن الضحاك عن ، الكلبي
. الكفار الرجعة يسأل فإنما ، هللا اتق ، عباس ابن يا:  رجل فقال. الموت عند الرجعة سأل ، يفعل فلم ، زكاةٌ 
َھا َيا{ :  قرآنا بذلك عليك سأتلوا فقال  َذلِكَ  َيْفَعلْ  نْ َومَ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْوالُدُكمْ  َوال أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِھُكمْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

ْرَتِني لَْوال َربِّ  َفَيقُولَ  اْلَمْوتُ  أََحَدُكمُ  َيأْتِيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  َوأَْنفِقُوا اْلَخاِسُرونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ   أََجلٍ  إِلَى أَخَّ
قَ  َقِريبٍ  دَّ الِِحينَ  ِمنَ  َوأَُكنْ [ َفأَصَّ رَ  َولَنْ  الصَّ ُ  ُيَؤخِّ ُ ] أََجلَُھا َجاءَ  إَِذا َنْفًسا هللاَّ  فما:  قال) 2(}  َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبيرٌ  َوهللاَّ
 .والبعير الزاد:  قال ؟ الحج يوجب فما:  قال. فصاعدا مائتين المال بلغ إذا:  قال ؟ الزكاة يوجب

 الكلبي جناب أبو وھو -  يَّةحَ  أبي بن يحيى عن ، الثوري عن ، الرزاق عبد حدثنا ، ُحمَيد بن عبد حدثنا:  قال ثم
 )3( بنحوه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس ابن عن ، الضحاك عن -

 وھو. قوله من ، عباس ابن عن ، الضحاك ابن عن ، َجَناب أبي عن ، وغيره عيينة بن سفيان رواه وقد:  قال ثم
 .الكلبي جناب أبا وضعَّف ، أصح
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__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 :  ھـ وفي ، م من زيادة) 2(

 ).3316( برقم الترمذي سنن) 3(

 .أعلم وهللا ، انقطاع فيھا عباس ابن عن الضحاك رواية:  قلت

 -  عمه عن ، الجھني مسلمة عن ، عطاء بن سليمان حدثنا ، ُنَفيل ابن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند ذكرنا:  قال ، عنه هللا ضير ، الدرداء أبي عن -  ِرْبِعي بن مشجعة أبا يعني
 ُذرية العبدَ  هللا يرزق أن العمر في الزيادة وإنما ، أجلھا جاء إذا نفًسا يؤخر ال هللا إن: "  فقال العمر في الزيادة
 )1" (قبره في دعاؤھم فيلحقه ، له يدعون صالحة

 والمنة دالحم و) 2" (المنافقون" سورة تفسير آخر

__________ 

 .ضعفه على مجمع - به عطاء بن سليمان عن الملك عبد بن الوليد طريق من) 3/285( الكامل في عدى ابن ورواه) 1(

 ".المنافقين: " أ في) 2(
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َِّ  ُيَسبِّحُ  َماَواتِ  فِي َما ِ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ ) 1( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  اأْلَْرِض  فِي َوَما السَّ
ُ  ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َماَواتِ  َخلَقَ ) 2( َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ َرُكمْ  بِاْلَحقِّ  َواأْلَْرضَ  السَّ  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ
َماوَ  فِي َما َيْعلَمُ ) 3( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ  ونَ  َما َوَيْعلَمُ  َواأْلَْرِض  اتِ السَّ ُ  ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ  ) 4( الصُّ

 التغابن سورة تفسير

 .مكية:  وقيل ، مدنية وھي

 حدثنا ، الخالل الوليد بن العباس حدثنا ، الدمشقي بكار بن محمد بن ھارون بن محمد حدثنا:  الطبراني قال
:  قال ، عنه هللا رضي ، َعمرو بن هللا عبد عن ، رباح أبي بن عطاء عن ، ثوبان ابن حدثنا ، الوليد بن الوليد
 سورة من آيات خمس رأسه تشبيك في مكتوب إال يولد مولود من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 )1" (التغابن

اج غريب وھو) 2" (صالح بن الوليد" ترجمة في عساكر ابن أورده  .منكر بل ، ّدً

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ِ  ُيَسبِّحُ {  َّ َماَواتِ  فِي َما ِ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ ) 1( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  األْرِض  فِي َوَما السَّ
ُ  ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َماَواتِ  َخلَقَ ) 2( َبِصيرٌ  ونَ َتْعَملُ  ِبَما َوهللاَّ َرُكمْ  بِاْلَحقِّ  َواألْرضَ  السَّ  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ
َماَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ ) 3( اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ  ونَ  َما َوَيْعلَمُ  َواألْرِض  السَّ ُ  ُتْعلُِنونَ  َوَما ُتِسرُّ ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ  }) 4( الصُّ

 لَهُ { :  قال ولھذا ؛ ومالكھا لبارئھا المخلوقات تسبيح على الكالم تقدم وقد ، الُمَسبِّحات آخر ھي رةالسو ھذه
 .ويقدره يخلقه ما جميع على المحمود ، الكائنات جميع في المتصرف ھو:  أي}  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ 

 .يكن لم يشأ لم وما ، مدافع وال ممانع بال كان أراد مھما:  أي}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ { :  وقوله

 ، ذلك منكم وأراد ، الصفة ھذه على لكم الخالق ھو:  أي}  ُمْؤِمنٌ  َوِمْنُكمْ  َكافِرٌ  َفِمْنُكمْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ُھوَ { :  وقوله
 أعمال على دشھي وھو ، الضالل يستحق ممن الھداية يستحق بمن البصير وھو ، وكافر مؤمن وجود من بد فال

ُ { :  قال ولھذا ؛ الجزاء أتم بھا وسيجزيھم ، عباده  } َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ

َماَواتِ  َخلَقَ { :  قال ثم َرُكمْ {  ، والحكمة بالعدل:  أي}  ِباْلَحقِّ  َواألْرضَ  السَّ  أحسن:  أي}  ُصَوَرُكمْ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ
َھاأَ  َيا{ :  تعالى كقوله ، أشكالكم كَ  َما اإلْنَسانُ  يُّ اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ

َبكَ   ]8 - 6:  االنفطار[}  َركَّ

__________ 

 الوليد إال ثوبان ابن عن يروه لم: " وقال ، به الوليد بن الوليد عن ، الوزان محمد بن أيوب عن ، أحمد عن) 3290( برقم األوسط المعجم في الطبرني ورواه) 1(
 .ضعيف والوليد" القالنسي

 ").المخطوط" 17/831( دمشق تاريخ) 2(

ُ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ   ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  يِھمْ َتأْتِ  َكاَنتْ  ِبأَنَّهُ  َذلِكَ ) 5( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َفَذاقُوا َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َنَبأ
ُ  َواْسَتْغَنى َوَتَولَّْوا َفَكَفُروا َيْھُدوَنَنا أََبَشرٌ  َفَقالُوا ُ  هللاَّ  َبلَى قُلْ  ُيْبَعُثوا لَنْ  أَنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َزَعمَ ) 6( َحِميدٌ  َغِنيٌّ  َوهللاَّ
ُؤنَّ  ُثمَّ  لَُتْبَعُثنَّ  َوَربِّي َِّ  َفآَِمُنوا) 7( َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى َوَذلِكَ  مْ َعِمْلتُ  ِبَما لَُتَنبَّ ُ  أَْنَزْلَنا الَِّذي َوالنُّورِ  َوَرُسولِهِ  ِبا  بَِما َوهللاَّ

َغاُبنِ  َيْومُ  َذلِكَ  اْلَجْمعِ  لَِيْومِ  َيْجَمُعُكمْ  َيْومَ ) 8( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  التَّ َئاِتهِ  َعْنهُ  َكفِّرْ يُ  َصالًِحا َوَيْعَملْ  ِبا  َسيِّ
 ) 9( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلهُ 

ُ { :  وكقوله َماءَ  َقَراًرا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي هللاَّ َرُكمْ  ِبَناءً  َوالسَّ يَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزَقُكمْ  مْ ُصَوَركُ  َفأَْحَسنَ  َوَصوَّ }  الطَّ
 .والمآب المرجع:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوإِلَْيهِ { :  وقوله] 64:  غافر[ اآلية
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َماَواتِ  فِي َما َيْعلَمُ { :  فقال ، والنفسية واألرضية السمائية الكائنات بجميع علمه عن تعالى أخبر ثم  َواألْرِض  السَّ
ونَ  َما َوَيْعلَمُ  ُ  ُتْعلُِنونَ  اَومَ  ُتِسرُّ ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ  } الصُّ

ُ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ {   ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  َتأِْتيِھمْ  َكاَنتْ  ِبأَنَّهُ  َذلِكَ ) 5( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َفَذاقُوا َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َنَبأ
ُ  َواْسَتْغَنى َوَتَولَّْوا َفَكَفُروا ُدوَنَناَيھْ  أََبَشرٌ  َفَقالُوا ُ  هللاَّ  }) 6( َحِميدٌ  َغِنيٌّ  َوهللاَّ

 ، بالحق والتكذيب الرسل مخالفة في ؛ والنكال العذاب من بھم حل وما ، الماضين األمم عن مخبًرا تعالى يقول
ُ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ { :  فقال  وخيم:  أي}  أَْمِرِھمْ  َوَبالَ  َفَذاقُوا{  ، أمرھم من كان وما خبرھم:  أي}  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َنَبأ

 الدار في:  أي}  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ {  والخزي العقوبة من الدنيا في بھم حل ما وھو ، أفعالھم ورديء تكذيبھم
 بالحجج:  أي}  ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسلُُھمْ  أِْتيِھمْ تَ  َكاَنتْ  ِبأَنَّهُ  َذلِكَ { :  فقال ذلك علل ثم. الدنيوي ھذا إلى مضاف اآلخرة
 على ھداھم يكون وأن ، البشر في الرسالة تكون أن استبعدوا:  أي ؟}  َيْھُدوَنَنا أََبَشرٌ  َفَقالُوا{  والبراھين والدالئل

ُ  ْغَنىَواْستَ {  ، العمل عن ونكلوا بالحق كذبوا:  أي}  َوَتَولَّْوا َفَكَفُروا{  ، مثلھم بشر يدي ُ {  عنھم:  أي}  هللاَّ  َوهللاَّ
 } َحِميدٌ  َغِنيٌّ 

ُؤنَّ  ُثمَّ  لَُتْبَعُثنَّ  َوَربِّي َبلَى قُلْ  ُيْبَعُثوا لَنْ  أَنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َزَعمَ {  َِّ  َفآِمُنوا) 7( َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى َوَذلِكَ  َعِمْلُتمْ  ِبَما لَُتَنبَّ  ِبا
ُ  أَنزْلَنا لَِّذيا َوالنُّورِ  َوَرُسولِهِ  َغاُبنِ  َيْومُ  َذلِكَ  اْلَجْمعِ  لَِيْومِ  َيْجَمُعُكمْ  َيْومَ ) 8( َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  التَّ  ِبا
َئاِتهِ  َعْنهُ  ُيَكفِّرْ  َصالًِحا َوَيْعَملْ   }) 9( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  أََبًدا فِيَھا الِِدينَ خَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلهُ  َسيِّ
ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ   ) 10( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  فِيَھا َخالِِدينَ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِبآََياِتَنا َوَكذَّ

ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ {   }) 10( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  فِيَھا الِِدينَ خَ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُوَلِئكَ  ِبآَياِتَنا َوَكذَّ

 ُثمَّ  لَُتْبَعُثنَّ  َوَربِّي َبلَى قُلْ { :  يبعثون ال أنھم يزعمون أنھم والملحدين والكفار المشركين عن مخبًرا تعالى يقول
ُؤنَّ  }  َيِسيرٌ  هللاَِّ  َعلَى َوَذلِكَ {  ، بيرھاوك صغيرھا ، وحقيرھا جليلھا ، أعمالكم بجميع لُتْخَبُرنَّ :  أي}  َعِمْلُتمْ  ِبَما لَُتَنبَّ
 .ومجازاتكم بعثكم:  أي

 المعاد وقوع على ، وجل عز ، بربه يقسم أن وسلم عليه هللا صلى رسوله هللا أمر التي الثالثة اآلية ھي وھذه
:  يونس[}  ِبُمْعِجِزينَ  أَْنُتمْ  َوَما لََحقٌّ  إِنَّهُ  َوَربِّي إِي قُلْ  ُھوَ  أََحقٌّ  َوَيْسَتْنِبُئوَنكَ { :  يونس سورة في فاألولى ووجوده

اَعةُ  َتأِْتيَنا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  سبأ سورة في والثانية] 53 ُكمْ  َوَربِّي َبلَى قُلْ  السَّ  ]3:  سبأ[ اآلية}  لََتأِْتَينَّ

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما ُ  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا َ  َوأَِطيُعوا) 11( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ  َوأَِطيُعوا هللاَّ
ُسولَ  َما َتَولَّْيُتمْ  َفإِنْ  الرَّ ُ ) 12( اْلُمِبينُ  اْلَباَلغُ  َرُسولَِنا َعلَى َفإِنَّ  ) 13( اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَِّ  َوَعلَى ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  هللاَّ

ُؤنَّ  ُثمَّ  لَُتْبَعُثنَّ  َوَربِّي َبلَى قُلْ  ُيْبَعُثوا لَنْ  أَنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َزَعمَ { [  ھذه ھي والثالثة ِ  َعلَى َوَذلِكَ  َعِمْلُتمْ  ِبَما لَُتَنبَّ  هللاَّ
 )1] (} َيِسيرٌ 

َِّ  َفآِمُنوا{ :  تعالى قال ثم ُ {  ، القرآن:  يعني}  ْلَناأَنز الَِّذي َوالنُّورِ  َوَرُسولِهِ  ِبا  فال:  أي}  َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما َوهللاَّ
 .خافية أعمالكم من عليه تخفى

 صعيد في واآلخرون األولون فيه يجمع ألنه بذلك سمي ، القيامة يوم وھو}  اْلَجْمعِ  لَِيْومِ  َيْجَمُعُكمْ  َيْومَ { :  وقوله
: ھود[}  َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ { :  تعالى قال كما ، البصر ويَنفَُذھم الداعي يسمعھم ، واحد
لِينَ  إِنَّ  قُلْ { :  تعالى وقال] 103  ]50 ، 49:  الواقعة[}  َمْعلُومٍ  َيْومٍ  ِميَقاتِ  إِلَى لََمْجُموُعونَ  َواآلِخِرينَ  األوَّ

َغاُبنِ  َيْومُ  َذلِكَ { :  وقوله  أھل يغبنون الجنة أھل أن وذلك. القيامة يوم أسماء من اسم ھو:  عباس ابن قال}  التَّ
 .ومجاھد قتادة قال وكذا. النار

 .النار إلى بأولئك وُيْذَھب ، الجنة إلى ھؤالء يدخل أن من أعظمُ  غبن ال:  حيان بن مقاتل وقال
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َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ { :  تعالى بقوله ذلك فسر وقد:  قلت َئاِتهِ  َعْنهُ  ُيَكفِّرْ  َصالًِحا ْعَملْ َويَ  ِبا  ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخْلهُ  َسيِّ
ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا  فِيَھا َخالِِدينَ  النَّارِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ  ِبآَياِتَنا َوَكذَّ
 .مرة غير) 2( ھذه مثلُ  تفسير تقدم وقد}  اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ 

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{  ُ  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا َ  َوأَِطيُعوا) 11( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ  َوأَِطيُعوا هللاَّ
ُسولَ  ُ ) 12( اْلُمِبينُ  اْلَبالغُ  َرُسولَِنا َعلَى اَفإِنَّمَ  َتَولَّْيُتمْ  َفإِنْ  الرَّ  }) 13( اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَِّ  َوَعلَى ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاَّ

 فِي إاِل أَْنفُِسُكمْ  فِي َوال األْرِض  فِي ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ :  الحديد سورة في به أخبر بما مخبًرا تعالى يقول
 ابن قال}  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِل ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  أََصابَ  َما{ :  ھاھنا قال وھكذا] 22:  الحديد[}  َنْبَرأََھا أَنْ  َقْبلِ  نْ مِ  ِكَتابٍ 
 .ومشيئته) 3( قدره عن:  يعني ، هللا بأمر:  عباس

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ {  ُ  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا  فصبر ، وقدره هللا بقضاء أنھا فعلم مصيبة أصابته ومن:  أي}  َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ
ضه ، قلبه هللا ھدى ، هللا لقضاء واستسلم واحتسب  وقد ، صادًقا ويقينا ، قلبه في ُھدى الدنيا من فاته عما وَعوَّ
 .منه خيًرا أو ، منه أخذ كان ما عليه يخلف

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال  ما أن فيعلم ، لليقين قلبه يھد:  يعني}  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا
 .ليصيبه يكن لم أخطأه وما ، ليخطئه يكن لم أصابه

__________ 

 .1 فصل م من زيادة) 1(

 ".ذلك: " أ وفي ،" ھذا: " م في) 2(

 ".قدرته عن: " أ في) 3(

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ { :  اآلية ذهھ عنده فقرئ علقمة عند كنا:  قال ِظْبيان أبي عن ، األعمش وقال  فسئل}  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا
 وابن) 1( جرير ابن رواه. ويسلم فيرضى ، هللا عند من أنھا فيعلم ، المصيبة تصيبه الرجل ھو:  فقال ذلك عن
 )2( حاتم أبي

َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ { :  حيان بن ومقاتل ، جبير بن سعيد وقال ا{ :  يقول ، يسترجع:  يعني}  َقْلَبهُ  َيْھدِ  ِبا ِ  إِنَّ َّ ا ِ  إِلَْيهِ  َوإِنَّ
 ]156:  البقرة[}  َراِجُعونَ 

اء أصابته إن ، له خيًرا كان إال قضاء له هللا يقضي ال ، للمؤمن عجًبا: " عليه المتفق الحديث وفي  صبر َضرَّ
اء أصابته وإن ، له خيًرا فكان  )3" (للمؤمن إال حدأل ذلك وليس ، له خيًرا فكان شكر َسرَّ

 بن جنادة سمع أنه ؛ َرَباح بن علي عن ، يزيد بن الحارث حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد وقال
 رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى رجال إن:  يقول الصامت بن عبادة سمعت:  يقول أمية أبي
 رسول يا ھذا من أھونَ  أريد:  قال". سبيله في وجھاد ، به وتصديق ، با انإيم: " قال ؟ أفضل العمل أي ، هللا
 )4( يخرجوه لم". به لك قضى ، شيء في هللا تتھم ال: " قال. هللا

َ  َوأَِطيُعوا{ :  وقوله ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ  عنه ما وترك أمر به ما وفعل ، شرع فيما ورسوله هللا بطاعة أمرٌ }  الرَّ
َما َتَولَّْيُتمْ  َفإِنْ { :  قال ثم ، وزجر )5( نھى  ما عليه فإنما العمل عن نكلتم إن:  أي}  اْلُمِبينُ  اْلَبالغُ  َرُسولَِنا َعلَى َفإِنَّ
ْلتم ما وعليكم ، البالغ من ُحمِّل  .والطاعة السمع من ُحمِّ

 )6( التسليم وعلينا البالغ الرسول وعلى ، الرسالة هللا من:  الزھري قال
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ُ { :  فقال ، غيره إله ال الذي ، الصمد األحد أنه مخبًرا تعالى قال ثم ِ  َوَعلَى ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاَّ  َفْلَيَتَوكَّلِ  هللاَّ
 وتوكلوا ، لديه وأخلصوھا ، له اإللھية وحدوا:  أي ، الطلب معنى ومعناه ، التوحيد عن َخَبرٌ  فاألول} اْلُمْؤِمُنونَ 

ِخْذهُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ { :  تعالى قال كما ، عليه  ].9:  المزمل[}  َوِكيال َفاتَّ

__________ 

 ).28/79( الطبري تفسير) 1(

 ".تفسيرھما في حاتم أبي وابن: " م في) 2(

 .عنه هللا رضي ، الرومي صھيب حديث من) 2999( برقم صحيحه في مسلم رواه الحديث) 3(

 ).5/318( ندالمس) 4(

 ".عنه ينھي ما: " م في) 5(

 ".فتح) "13/503( معلًقا صحيحه في البخاري رواه) 6(

َھا َيا ا َوأَْواَلِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ  آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  َفإِنَّ  َوَتْغفُِروا َوَتْصَفُحوا َتْعفُوا َوإِنْ  َفاْحَذُروُھمْ  لَُكمْ  َعُدّوً  َغفُورٌ  هللاَّ
َما) 14( َرِحيمٌ  ُ  فِْتَنةٌ  َوأَْواَلُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنَّ قُوا) 15( َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  َوهللاَّ َ  َفاتَّ  َوأَِطيُعوا َواْسَمُعوا اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَّ
َ  ُتْقِرُضوا إِنْ ) 16( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  َخْيًرا َوأَْنفِقُوا  لَُكمْ  ُيَضاِعْفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ ) 17( َحلِيمٌ  َشُكورٌ  َوهللاَّ  ) 18( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوالشَّ

َھا َيا{  َ  َفإِنَّ  َوَتْغفُِروا َوَتْصَفُحوا َتْعفُوا َوإِنْ  َفاْحَذُروُھمْ  لَُكمْ  اَعُدوًّ  َوأَْوالِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َغفُورٌ  هللاَّ
َما) 14( َرِحيمٌ  ُ  فِْتَنةٌ  َوأَْوالُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنَّ قُوا) 15( َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  َوهللاَّ َ  َفاتَّ  َوأَِطيُعوا َواْسَمُعوا اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَّ

َ  ُتْقِرُضوا إِنْ ) 16( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَئِكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َوَمنْ  ألْنفُِسُكمْ  َخْيًرا فِقُواَوأَنْ   لَُكمْ  ُيَضاِعْفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
ُ  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ  َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ ) 17( َحلِيمٌ  َشُكورٌ  َوهللاَّ  }) 18( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوالشَّ

 العمل عن به يلتھى أنه:  بمعنى ، والوالد الزوج عدو ھو من منھم إن:  واألوالد األزواج عن مخبًرا تعالى يقول
َھا َيا{ :  كقوله ، الصالح  ُھمُ  ِئكَ َفأُولَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  أَْوالُدُكمْ  َوال أَْمَوالُُكمْ  ُتْلِھُكمْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 .دينكم على يعني:  زيد ابن قال}  فاحذروھم{ :  ھاھنا قال ولھذا ؛] 9:  المنافقون[}  اْلَخاِسُرونَ 

ا َوأَْوالِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ { :  مجاھد وقال  ، ربه معصية أو الرحم قطيعة على الرجل يحملُ :  قال}  لَُكمْ  َعُدّوً
) 1( العسقالني خلف بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا ، حاتم أبي ابن وقال. يطيعه أن إال حبه مع الرجل يستطيع فال

 ھذه عن رجل وسأله -  عباس ابن عن ، ِعْكرمة عن ، حرب بن سَماك حدثنا ، إسرائيل حدثنا ، الفريابي حدثنا
َھا َيا{ :  اآلية اَعدُ  َوأَْوالِدُكمْ  أَْزَواِجُكمْ  ِمنْ  إِنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  من أسلموا رجال فھؤالء:  قال -}  َفاْحَذُروُھمْ  لَُكمْ  ّوً
 رسول أتوا فلما ، َيَدعوھم أن وأوالدھم أزواجھم فأبى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأتوا أن فأرادوا ، مكة
وا ، الدين في فقھوا قد الناسَ  رأوا وسلم عليه هللا صلى هللا  َتْعفُوا َوإِنْ { :  اآلية ھذه هللا فأنزل ، يعاقبوھم أن َفَھمُّ

َ  َفإِنَّ  َوَتْغفُِروا َوَتْصَفُحوا  } َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

. صحيح حسن وقال) 2( به - يوسف بن محمد وھو -  الفريابي عن ، يحيى بن محمد عن الترمذي رواه وكذا
 ، نحوه ، عباس ابن عن ، العوفي طريق من وُروي) 3( به ، إسرائيل حديث من ، والطبراني جرير ابن ورواه
 .سواء مواله عكرمة قال وھكذا

َما{ :  وقوله ُ  فِْتَنةٌ  َوأَْوالُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنَّ :  أي ، فتنة واألوالد األموال إنما:  تعالى يقول}  َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ِعْنَدهُ  َوهللاَّ
 .يعصيه ممن يطيعه من ليعلم. لخلقه هللا من وابتالء اختبار

ُ وَ { :  وقوله َھَواتِ  ُحبُّ  لِلنَّاسِ  ُزيِّنَ { :  قال كما}  َعِظيمٌ  أَْجرٌ {  القيامة يوم:  أي}  ِعْنَدهُ  هللاَّ  َواْلَبِنينَ  النَِّساءِ  ِمنَ  الشَّ
َھبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  ةِ  الذَّ َمةِ  َواْلَخْيلِ  َواْلفِضَّ ْنَيا اْلَحَياةِ  َتاعُ مَ  َذلِكَ + [َواْلَحْرثِ  َواألْنَعامِ  اْلُمَسوَّ ُ  الدُّ  ِعْنَدهُ َوهللاَّ

 )4] (15 ، 14:  عمران آل] [بعدھا والتي}  اْلَمآبِ  ُحْسنُ 
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) 5( أبي سمعت ، ُبَريدة بن هللا عبد حدثني ، واقد بن ُحَسين حدثني ، الحباب بن زيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 عليھما ، عنھما هللا رضي ، والحسين الحسن فجاء ، خطبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  يقول بريدة

 بين فوضعھما فحملھما المنبر من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنزل ، ويعثران يمشيان أحمران قميصان
 فلم ويعثران يمشيان الصبيين ھذين إلى نظرت ، فتنة وأوالدكم أموالكم إنما ، ورسوله هللا صدق: " قال ثم يديه،
 ".ورفعتھما حديثي قطعت تىح أصبر

__________ 

 ".الصيدالني: " م في) 1(

 ).7133( برقم الترمذي سنن) 2(

 ).11/275( للطبراني الكبير والمعجم) 28/80( الطبري تفسير) 3(

 ".اآلية: " ھـ وفي ، م من زيادة) 4(

 .المسند من والمثبت ،" أبا: " أ ، م ، ھـ في) 5(

 .حديثه من نعرفه إنما ، غريب حسن:  الترمذي وقال) 1( به ، واقد بن َسينحُ  حديث من السنن أھل ورواه

 قيس بن األشعث حدثنا ، الشعبي عن ، مجالد أخبرنا ، ُھَشْيم حدثنا ، النعمان بن ُسَريج حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ولد غالم:  قلت" ؟ لدو من لك ھل: " لي فقال ، كندة وفد في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدمت:  قال
 ، عين قرة فيھم فإن ، ذلك تقولن ال: " قال. القوم شَبعَ :  بمكانه أن َولََودْدتُ  ، جمد ابنة من إليك َمخرَجي في لي

 .تعالى هللا رحمه) 2( أحمد به تفرد" َمْحزنة لمجبنة إنھم:  ذاك قلت ولئن: " قال ثم ،" قبضوا إذا وأجًرا

 أبي ابن عن) 3] (وائل أبي بن[ عيسى عن ، أبي حدثنا ، بكر بن محمود حدثنا:  ارالبز بكر أبو الحافظ وقال
 َمجبنة وإنھم ، القلوب ثمرة الولد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سعيد أبي عن ، عطية عن ، ليلى
 )4( اإلسناد بھذا إال يعرف ال:  قال ثم" محزنة َمبخلة

 َضْمَضمُ  حدثني ، أبي حدثني ، عياش بن إسماعيل بن محمد حدثنا) 5( مرثد بن مھاش حدثنا:  الطبراني وقال
 ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ األشعري مالك أبي عن ، عبيد بن شريح عن ، ُزْرَعةَ  بنُ 

 من خرج ذيال ولدك لك عدو لعله الذي ولكن ، الجنة دخلت قتلك وإن ، لك فوًزا كان قتلته إن الذي عدوك
 )6" (يمينك ملكت الذي مالُك لك عدو أعدى ثم ، صلبك

قُوا{ :  تعالى وقوله  ، ھريرة أبي عن الصحيحين في ثبت كما. وطاقتكم جھدكم:  أي} ) 7( اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَ  َفاتَّ
 وما ، استطعتم ام منه فائتوا بأمر أمرتكم إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي
 )8" (فاجتنبوه عنه نھيتكم

 آل" في للتي ناسخة العظيمة اآلية ھذه إن -  أسلم بن زيد عن ، مالك رواه كما - المفسرين بعض قال وقد
َھا َيا} :  قوله وھي" عمران قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ  ]102:  عمران آل[}  لُِمونَ ُمسْ  َوأَْنُتمْ  إاِل َتُموُتنَّ  َوال ُتَقاِتهِ  َحقَّ  هللاَّ

 ھو - عطاء حدثني ، لَِھيعة ابن حدثني ، ُبَكْير بن هللا عبد بن يحيى حدثني ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
َ  اتَّقُوا{ :  قوله في جبير بن سعيد عن -  دينار ابن  نزلت لما:  قال } ُمْسلُِمونَ  َوأَْنُتمْ  إاِل َتُموُتنَّ  َوال ُتَقاِتهِ  َحقَّ  هللاَّ
:  المسلمين على تخفيًفا هللا فأنزل ، جباھھم وتقرحت عراقيبھم ورمت حتى فقاموا ، العمل القوم على اشتد اآلية

قُوا{  َ  َفاتَّ  .األولى اآلية فنسخت}  اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَّ

__________ 

 ).3600( برقم ماجة ابن وسنن) 3/108( النسائي وسنن) 3774( برقم الترمذي وسنن) 1109( برقم داود أبي وسنن) 5/354( المسند) 1(

 ).5/211( المسند) 2(
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 .أ من زيادة) 3(

 للبخل سبب:  والمبخلة ، للجبن مظنة:  المجبنة" ضعيف وھو الوفي عطية وفيه) : "8/155( المجمع في الھيثمي قال" األستار كشف) "1892( برقم البزار مسند) 4(
 .نللحز سبب:  والمخزنة ،

 .الكبير المعجم من والمثبت ،" مزيد: " أ ، م ، ھـ في) 5(

 .مراًرا بيانه تقدم وقد وانقطاع ضعف وفيه) 3/294( الكبير المعجم) 6(

 استطعتم ما هللا فاتقوا) 7(

 ).1337( برقم مسلم وصحيح) 7288( برقم البخاري صحيح) 8(

دِّيّ  ، أنس بن عوالربي ، وقتادة ، أسلم بن وزيد ، العالية أبي عن وروي  .ذلك نحو ، َحيَّان بن وُمقاتل ، والسُّ

 ، يسرة وال يمنة عنه تحيدوا وال ، ورسوله به هللا يأمركم لما منقادين كونوا:  أي}  َوأَِطيُعوا َواْسَمُعوا{ :  وقوله
 .ُزجرتم عنه ما تركبوا وال ، أمرتم به عما تتخلفوا وال ، ورسوله هللا يدي بين تقدموا وال

 وذوي والمساكين والفقراء األقارب على هللا رزقكم مما وابذلوا:  أي}  ألْنفُِسُكمْ  َخْيًرا َوأَْنفِقُوا{ :  تعالى قولهو
ا يكن تفعلوا ال وإن ، واآلخرة الدنيا في لكم خيًرا يكن ، إليكم أحسن كما هللا خلق إلى وأحسنوا ، الَحاجات  شّرً

 .واآلخرة الدنيا في لكم

 في الواردة األحاديث وذكر" الحشر" سورة في تفسيره تقدم}  اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ  َمنْ وَ { :  وقوله
  ، والمنة الحمد و ، ھنا ھا إعادته عن أغنى بما ، اآلية ھذه معنى

َ  ُتْقِرُضوا إِنْ { :  وقوله  ومھما ، يخلفه فھو شيء من أنفقتم مھما:  أي}  لَُكمْ  رْ َوَيْغفِ  لَُكمْ  ُيَضاِعْفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
 من: " يقول تعالى هللا أن الصحيح في ثبت كما ، له القرض منزلة ذلك ونزل ، جزاؤه فعليه شيء من تصدقتم
 لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ { :  البقرة سورة في تقدم كما}  لَُكمْ  ُيَضاِعْفهُ { :  قال ولھذا) 1" ( عديم وال ظلوم غير يقرض
 ]245:  البقرة[}  َكِثيَرةً  أَْضَعاًفا

ُ { :  قال ولھذا. السيئات عنكم ويكفر:  أي}  لَُكمْ  َوَيْغفِرْ {  }  حليم{  بالكثير القليل على يجزي:  أي}  َشُكورٌ  َوهللاَّ
 .والسيئات والخطايا والزالت الذنوب عن ويتجاوز ، ويستر ويغفر يصفح) 2] (و يعفو: [ أي

َھاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالِمُ {   .مرة غير تفسيره تقدم}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوالشَّ

__________ 

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 758( برقم مسلم صحيح) 1(

 .م من زيادة) 2(
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َھا َيا ِبيُّ  أَيُّ ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ ةَ اْلعِ  َوأَْحُصوا لِِعدَّ قُوا دَّ َ  َواتَّ  َواَل  ُبُيوِتِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُھنَّ  اَل  َربَُّكمْ  هللاَّ
َ  لََعلَّ  َتْدِري اَل  َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِلَّ  َيْخُرْجنَ   ْعدَ بَ  ُيْحِدثُ  هللاَّ

 ) 1( أَْمًرا َذلِكَ 

 الطالق سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  ِبيُّ  أَيُّ ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ ةَ  َوأَْحُصوا لِِعدَّ قُوا اْلِعدَّ َ  َواتَّ  َوال ُبُيوِتِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُھنَّ  ال َربَُّكمْ  هللاَّ
َ  لََعلَّ  َتْدِري ال َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ  ُمَبيَِّنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِل ْخُرْجنَ يَ   َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَّ

 }) 1( أَْمًرا َذلِكَ 

َھا َيا{ :  فقال تبًعا األمة خاطب ثم ، وتكريما تشريًفا أوال وسلم عليه هللا صلى النبي ُخوطب ِبيُّ  أَيُّ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ
ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ   } لِِعدَّ

 ، قتادة عن ، سعيد عن ، محمد بن أسباط حدثنا ، الھباري سعيد بن ثواب بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َھا َيا{ :  وجل عز ، هللا فأنزل ، أھلھا فأتت ، حفصة موسل عليه هللا صلى هللا رسول طلق:  قال أنس عن ِبيُّ  أَيُّ  النَّ
ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا  .الجنة في ونسائك أزواجك من وھي ، قوامة صوامة فإنھا راجعھا:  له فقيل}  لِِعدَّ

 من ورد وقد) 1( مرسال فذكره... قتادة عن ، سعيد عن ، األعلى عبد عن ، بشار ابن عن ، جرير ابن ورواه
 .راجعھا ثم حفصة طلق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  وجه غير

 بن هللا عبد أن:  سالم أخبرني ، شھاب ابن عن ، وعقيل الليث حدثنا ، ُبَكْير بن يحيى حدثنا:  البخاري وقال
 هللا رسول فتغيظ ، وسلم عليه هللا صلى هللا سوللر عمرُ  فذكر ، حائض وھي له امرأة طلق أنه:  أخبره عمر
 يطلقھا أن له بدا فإن ، فتطھر تحيض ثم ، تطھر حتى يمسكھا ثم ، ليراجعھا: " قال ثم وسلم عليه هللا صلى

 )2" (وجل عز ، هللا أمر التي العدة فتلك ، يمسھا أن قبل طاھًرا فليطلقھا

 يطلق أن هللا أمر التي العدة فتلك: " ولفظه ، ومسلم ، كتابه من مواضع في رواه وقد ھاھنا البخاري رواه ھكذا
 )3" (النساء لھا

 .األحكام كتب استقصائھا ومواضع) 4( كثيرة وألفاظ متعددة طرق من والمسانيد الكتب أصحاب ورواه

__________ 

 )28/85( الطبري تفسير) 1(

 ).4908( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).1471( برقم مسلم وصحيح) 5251( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).2023( برقم ماجة ابن وسنن) 6/138( النسائي وسنن) 2179( برقم داود أبي وسنن) 58 ، 54 ، 51 ، 43 ، 2/26( المسند) 4(

 عبد سمع أنه:  الزبير أبو أخبرني:  ُجَرْيج ابن طريق من ، صحيحه في مسلم رواه ما ھنا ھا يوَرد لفظ وأَمسُّ 
 امرأته طلق رجل في ترى كيف:  ذلك يسمع الزبير وأبو - عمر ابن يسأل َعزة مولى - منأي بن الرحمن
 هللا رسول عمر فسأل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على حائضا امرأته عمر ابن َطلَّق:  فقال حائًضا؟
: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، حائض وھي امرأته طلق عمر بن هللا عبد إن:  فقال وسلم عليه هللا صلى

ھا" ليراجعھا"  َيا{:  وسلم عليه هللا صلى النبي وقرأ:  عمر ابن قال". يمسك أو فليطلق طھرت إذا: " وقال ، َفردَّ
َھا ِبيُّ  أَيُّ ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  النَِّساءَ  َطلَّْقُتمُ  إَِذا النَّ  ).1(}  لِِعدَّ
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ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ { :  قوله في هللا عبد عن ، يزيد بن الرحمن عبد عن ، الحارث بن مالك عن ، األعمش وقال }  لِِعدَّ
 ، وقتادة ، سيرين وابن ، والحسن ، ومجاھد ، وعطاء عمر ابن عن وروي) 2( جماع غير من الطھر:  قال

 .والضحاك ، عكرمة عن رواية وھو ، ذلك مثل حيان بن ومقاتل ، ِمْھران بن وميمون

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ { :  تعالى قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي نب علي وقال  حائض وھي يطلقھا ال:  قال}  لِِعدَّ
 .تطليقة طلقھا وطھرت حاضت إذا حتى تتركھا:  ولكن ، فيه جامعھا قد طھر في وال

ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ { :  عكرمة وقال  وال ، حملھا مستبينا حبلى يطلقھا نأ ، الحيضة والقرء ، الطھر:  العدة}  لِِعدَّ
 .ال أم ھي حبلى يدري وال ، عليھا طاف وقد يطلقھا

 طاھًرا يطلقھا أن:  السنة فطالق ، بدعة وطالق سنة طالق إلى وقسموه الطالق أحكام الفقھاء أخذ ھنا ھا ومن
 جامعھا قد طھر في أو ، الحيض حال في يطلقھا أن ھو:  والبدعى. حملھا استبان قد حامال أو ، جماع غير من
 وغير ، واآليسة الصغيرة طالق وھو ، بدعة وال فيه سنة ال ثالث وطالق ؟ ال أم أحملت يدري وال ، فيه

 .أعلم وتعالى سبحانه وهللا ، الفروع كتب في مستقصى به يتعلق وما ذلك في الكالم وتحرير ، بھا المدخول

ةَ  َوأَْحُصوا{  وقوله  من فتمتنع المرأة على العدة تطول لئال ؛ وانتھاءھا ابتداءھا واعرفوا ھااحفظو:  أي}  اْلِعدَّ
قُوا{ . األزواج َ  َواتَّ ُكمْ  هللاَّ  .ذلك في:  أي}  َربَّ

 معتدة دامت ما الزوج على السكنى حق لھا العدة مدة في:  أي}  َيْخُرْجنَ  َوال ُبُيوتِِھنَّ  ِمنْ  ُتْخِرُجوُھنَّ  ال{ :  وقوله
 .أيًضا الزوج لحق) 3( معتقلة ألنھا الخروج أيضا لھا يجوز وال ، يخرجھا أن لرجلل فليس ، منه

 فتخرج ، مبينة فاحشة المرأة ترتكب أن إال بيوتھن من يخرجن ال:  أي}  ُمَبيَِّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  َيأِْتينَ  أَنْ  إاِل{ :  وقوله
 ، والشعبي ، الُمَسيَّب بن وسعيد ، عباس وابن ، مسعود ابن قاله كما ، الزنا تشمل المبينة والفاحشة ، المنزل من

 وزيد ، والضحاك ، صالح وأبو ، قاِلبة وأبو ، جبير بن وسعيد ، وِعْكرمة ، ومجاھد ، سيرين وابن ، والحسن
دِّي ، الخراساني وعطاء ، أسلم بن   ، والسُّ

__________ 

 ).14719( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).28/83( تفسيره في الطبري رواه) 2(

 ".متعلقة ألنھا: " أ في) 3(

 الكالم في وآذتھم الرجل أھل على َبَذت أو المرأة نشَزت) 1( ذا ما وتشمل وغيرھم ، ھالل أبيبن  وسعيد
 .وغيرھم ، وعكرمة ، عباس وابن ، كعب بن أبي قاله كما ، والفعال

 إلى ويتجاوزھا عنھا يخرج:  أي}  هللاَِّ  ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ {  ومحارمه شرائعه:  أي}  هللاَِّ  ُحُدودُ  َوِتْلكَ { :  وقوله
 .ذلك بفعل:  أي}  َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ {  بھا يأتمر وال غيرھا

َ  لََعلَّ  َتْدِري ال{ :  وقوله  لعل ، العدة مدة في الزوج منزل في المطلقة أبقينا إنما:  أي}  أَْمًرا َذلِكَ  َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَّ
 .وأسھل أيسر ذلك فيكون ، َرْجَعَتھا قلبه في هللا ويخلق طالقھا على ميند الزوج

َ  لََعلَّ  َتْدِري ال{ :  قوله في قيس بنت فاطمة عن ، هللا عبد بن هللا عبيد عن ، الزھري قال  َذلِكَ  َبْعدَ  ُيْحِدثُ  هللاَّ
 ومن. والثوري ، حيان ابن ومقاتل ، والضحاك ، وقتادة ، وعطاء ، الشعبي قال وكذا. الرجعة ھي:  قال} أَْمًرا
 السكنى تجب ال أنه إلى تعالى هللا رحمه ، حنبل بن أحمد كاإلمام ، تابعھم ومن السلف من ذھب من ذھب ھاھنا

 زوجھا طلقھا حين ، الفھرية قيس بنت فاطمة حديث على أيًضا واعتمدوا ، زوجھا عنھا المتوفى وكذا ، للمبتوتة
 وكيله إليھا فأرسل ، بذلك إليھا فأرسل ، باليمن عنھا غائًبا وكان ، تطليقات ثثال آخر حفص بن عمرو أبو

طته -  نفقة) 2] (يعني[ - بشعير  ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتت. نفقة علينا لك ليس وهللا:  فقال َفَتَسخَّ
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 امرأة تلك: " قال ثم ، يكشر أم بيت في تعتد أن وأمرھا ، سكنى وال:  ولمسلم". نفقة عليه لك ليس: " فقال
 )3( الحديث" ثيابك تضعين أعمى رجل فإنه ، مكتوم أم ابن عند اعتدي ، أصحابي يغشاھا

 :  فقال ، آخر بلفظ أخرى طريق من أحمد اإلمام رواه وقد

 أن فحدثتني ، قيس بنت فاطمة فأتيت المدينة قدمت:  قال عامر حدثنا ، مجالد حدثنا ، سعيد بن يحيى حدثنا
 فقال:  قالت. َسرية في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعثه ، وسلم عليه هللا صلى النبي عھد على طلقھا وجھاز
 هللا رسول فأتيت:  قالت. ال:  قال. األجل يحل حتى وسكنى نفقة لي إن:  فقلت. الدار من اخرجي:  أخوه لي

) 4] (إليه فأرسل[ ، والنفقة السكنى ومنعني جنيأخر أخاه وأن ، طلقني فالنا إن:  فقلت وسلم عليه هللا صلى
 صلى هللا رسول فقال:  قالت. جميًعا ثالثا طلقھا أخي إن ، هللا رسول يا:  قال ،" قيس آل والبنة لك ما: " فقال
 فإذا ، رجعة عليھا له كان ما زوجھا على للمرأة والسكنى النفقة إنما ، قيس آل بنت يا انظري: " وسلم عليه هللا
 على انزلي ، إليھا ُيتَحّدث إنه: " قال ثم". فالنة على فانزلي اخرجي. سكنى وال نفقة فال رجعة عليھا له يكن مل

 )5( الحديث تمام وذكر" يراك ال أعمى فإنه ، مكتوم أم ابن

__________ 

 ".إذا ما وتشمل: " أ ، م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ).1480( برقم مسلم صحيح) 3(

 .المسند نم زيادة) 4(

 ).6/373( المسند) 5(

َھاَدةَ  َوأَقِيُموا ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا ِبَمْعُروفٍ  َفاِرقُوُھنَّ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا َِّ  الشَّ  َذلُِكمْ  ِ
َِّ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  ِبهِ  ُيوَعظُ  َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  ِخرِ اآْلَ  َواْلَيْومِ  ِبا  َوَمنْ  َيْحَتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ ) 2( َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُھوَ  هللاَِّ  َعلَى َيَتَوكَّلْ  ُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمِرهِ  َبالِغُ  هللاَّ  ) 3( َقْدًرا َشْيءٍ  لُِكلِّ  هللاَّ

 حدثنا ، الصواف إبراھيم بن إسحاق حدثنا ، التُّْسَتريّ  البزار هللا عبد بن أحمد احدثن:  الطبراني القاسم أبو وقال
 الضحاك أخت قيس بنت فاطمة على دخل أنه:  الشعبي عامر حدثنا ، البجلي يزيد بن سعيد حدثنا ، بكار بن بكر
 أرسل حفص بن عمرو أبا إن:  فقالت المخزوميالمغيرة بن حفص بن عمرو أبو وزوجھا ، القرشي قيس بن
 في إلينا أرسل ما:  فقالوا ، والسكنى علي النفقة أولياءه فسألت ، بطالقي اليمن إلى جيش في منطلق وھو إلي
 بن عمرو أبا إن ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى فانطلقت. به أوصانا وال ، شيًئا ذلك

 فقال. بشيء ذلك في إلينا يرسل لم:  أولياؤه:  فقال ، علي نفقةوال السكنى فطلبت ، بطالقي إلي أرسل حفص
 له تحل ال كانت فإذا ، رجعة عليھا لزوجھا كان إذا للمرأة والسكنى النفقة إنما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ".سكنى وال لھا نفقة فال غيره زوًجا تنكح حتى

 وھو يزيد بن سعيد عن ، ُدَكْين بن الفضل نعيم أبي عن ، الصوفي يحيى بن أحمد عن) 1( النسائي رواه وكذا
 )2( عنه يروى ، شيخ وھو:  الرازي حاتم أبو قال. الكوفي الَبَجلي األحمسي

َھاَدةَ  يُمواَوأَقِ  ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا ِبَمْعُروفٍ  َفاِرقُوُھنَّ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفأَْمِسُكوُھنَّ  أََجلَُھنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا{  َِّ  الشَّ  َذلُِكمْ  ِ
َِّ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  ِبهِ  ُيوَعظُ  َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا  َوَمنْ  َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ ) 2( َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َحْسُبهُ  َفُھوَ  هللاَِّ  َعلَى َيَتَوكَّلْ  ُ  َجَعلَ  َقدْ  أَْمِرهِ  غُ َبالِ  هللاَّ  }) 3( َقْدًرا َشْيءٍ  لُِكلِّ  هللاَّ

 العدة تفرغ لم ولكن ، ذلك وقاربن العدة انقضاء على شارفن:  أي ، أجلھن المعتدات بلغت فإذا:  تعالى يقول
 ما على بھا واالستمرار نكاحه عصمة إلى رجعتھا وھو ، إمساكھا على الزوج يعزم أن إما فحينئذ ، بالكلية
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:  أي}  ِبَمْعُروفٍ {  مفارقتھا على يعزم أن وإما ، صحبتھا في إليھا محسًنا:  أي}  ِبَمْعُروفٍ { . عنده عليه كانت
 .حسن وسبيل جميل وجه على يطلقھا بل ، تعنيف وال مشاتمة وال مقابحة غير من

 عن ، ماجة وابن داود أبو رواه كما ، عليھا تمَعَزم إذا الرجعة على:  أي}  ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا{ :  وقوله
 رجعتھا على وال طالقھا على يشھد ولم بھا يقع ثم امرأته يطلق الرجل عن ُسِئل أنه:  ُحَصين بن) 3( عمران
 )5) (4( َتُعدْ  وال ، رجعتھا وعلى طالقھا على وأشِھدْ  ، سنة لغير ورجعت ، سنة لغير َطلَّقتَ :  فقال

 رجاع وال طالق وال نكاح في يجوز ال:  قال}  ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا{ :  يقول عطاء انك:  جريج ابن وقال
 .عذر من يكون أن إال ، وجل عز ، هللا قال كما ، عدل شاھدا إال

َِّ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  ِبهِ  ُيوَعظُ  َذلُِكمْ { :  وقوله  وإقامة اإلشھاد من به ناكمأمر الذي ھذا:  أي}  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا
 .اآلخرة الدار في هللا) 6( عقاب يخاف ومن ، ھذا شرع وأنه با يؤمن من به يأتمر إنما الشھادة،

__________ 

 ).6/144( النسائي وسنن) 24/382( الكبير المعجم) 1(

 ).4/74( حاتم أبي البن والتعديل الجرح) 2(

 "عمرو عن: " م في) 3(

 ".تعتد وال: " أ في) 4(

 ).2025( برقم ماجة ابن وسنن) 2186( برقم داود أبي سنن) 5(

 ".عذاب ويخاف: " م في) 6(

. النكاح ابتداء في عنده يجب كما ، الرجعة في اإلشھاد وجوب إلى - قوليه أحد في - الشافعي ذھب ھنا ھا ومن
 .عليھا اإلشھاد ليقع بالقول إال تصح ال الرجعة إن:  يقول بھذا قال ومن ، العلماء من طائفة بھذا قال وقد

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  وقوله  وَتَرك ، به أمره فيما هللا يتق ومن:  أي}  َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 .الهبب تخطر ال جھة من:  أي ، يحتسب ال حيث من ويرزقه ، مخرًجا أمره من له يجعل ، عنه نھاه ما

 هللا رسول جعل:  قال ذر أبي عن ، السليل أبو حدثنا ، الحسن بن َكھمس أخبرنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  اآلية ھذه َعلَيَّ  يتلو وسلم عليه هللا صلى  حتى}  َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 علي وُيرددھا يتلوھا فجعل:  وقال". كفتھم بھا أخذوا كلھم الناس أن لو ، ذر أبا يا: " قال ثم ، يةاآل من فرغ
) 2( والّدعة السعة إلى:  قلت. "؟ المدينة من أخرجت) 1( إن تصنع كيف ، ذر أبا يا: " قال ثم ، َنَعست حتى
 السعة إلى:  قلت:  قال". ؟ مكة من أخرجت إن تصنع كيف: " قال. مكة حمام من حمامة فأكون ، أنطلق

 بعثك والذي - إذا:  قلت". ؟ الشام من أخرجتَ  إن تصنع وكيف: " قال. المقدسة واألرض الشام وإلى والّدعة،
 ، وتطيع تسمع: " قال ؟ ذلك من أوخير:  قلت". ؟ ذلك من أوخير: " قال. عاتقي على سيفي أضع - ) 3( بالحق
 )4" (حبشّيًا عبًدا كان وإن

 عن ، عامر عن ، زكريا حدثنا ، عبيد بن يعلى حدثنا ، الرمادي منصور بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن لوقا
َ  إِنَّ { :  القرآن في آية أجمع إن:  يقول مسعود بن هللا عبد سمعت:  قال شَكل بن) 5( ُشَتير  بِاْلَعْدلِ  َيأُْمرُ  هللاَّ

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  فرًجا لقرآنا في آية أكثر وإن] 90:  النحل[}  َواإلْحَسانِ   } َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ

 بن علي بن محمد عن ، مصعب بن الحكم عن ، مسلم بن الوليد حدثنا ، جعفر بن مھدي حدثني:  المسند وفي
 أكثر من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس بن هللا عبد جده عن ، أبيه عن ، عباس بن هللا عبد
 )6" (يحتسب ال حيث من ورزقه ، مخرًجا ضيق كل ومن ، فرًجا َھمٍّ  كل من له هللا جعل االستغفار من
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َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  في كرب كل من ينجيه:  يقول}  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 } َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ {  ، واآلخرة الدنيا

 .الناس على ضاق شيء كل من:  أي}  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ { :  خثيم بن الربيع وقال

 .والضحاك ، عباس ابن عن روي وكذا. مخرًجا له يجعل هللا أمره كما طلق من:  عكرمة وقال

__________ 

 ".إذا: " م في) 1(

 ".والسعة الدعة إلى: " م في) 2(

 ".نبيا بالحق: " أ في) 3(

 ).5/178( المسند) 4(

 ".بسر عن: " أ في) 5(

 ).1/248( المسند) 6(

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  ومسروق ، مسعود ابن وقال  ِمنْ { أعطى شاء وإن ، منع شاء إن هللا أن يعلم}  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 .يدري ال حيث من) 1( أي}  َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ 

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  قتادة وقال  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ {  ، الموت عند) 2( والكرب األمور شبھات من:  أي}  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 .يأمل ال أو يرجو ال حيث ومن}  َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ 

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  السدي وقال  هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجال أن وزعم ، للسنة ويراجع ، للسنة يطلق}  هللاَّ
 أبوه وكان ، فيھم فكان ، أسروه المشركين وأن ، ابن له كان" األشجعي مالك بن عوف: " له يقال وسلم عليه
 صلى هللا رسول فكان ، وحاجته بھا ھو التي وحاله ابنه مكان إليه فيشكو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يأتي
 انفلت أن يسيًرا إال ذلك بعد يلبث فلم) 3" (فرًجا لك سيجعل هللا إن: " له ويقول ، بالصبر يأمره وسلم عليه هللا
 من أصابه قد) 4( بغنى معه وجاء ، أبيه إلى بھا فجاء فاستاقھا ، العدو أغنام من بغنم فمر العدو أيدي من ابنه
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  اآلية ھذه فيه فنزلت ، الغنم  } َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ

 )6( نحوه مرسال الجعد أبي بن سالم طريق من أيًضا وروي) 5( ، جرير ابن رواه

 ثوبان عن ، الجعد أبي بن هللا عبد عن ، عيسى بن هللا عبد عن ، سفيان حدثنا ، وَكيع حدثنا ، أحمد اإلمام وقال
 ، الدعاء إال القدر يرد وال ، ُيصيُبه بالذنب الرزق لَُيْحَرمُ  دالعب إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال
 ".البر إال العمر في يزيد وال

 )7( به - الثوري وھو -  سفيان حديث من ، ماجة وابن النسائي ورواه

 فقال. عوف ابني أسر له:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى األشجعي مالك جاء:  إسحاق بن محمد وقال
 إال قوة وال حول ال:  قول من تكثر أن يأمرك هللا رسول أن إليه أرسل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له
 الذين القوم بَسْرح فإذا وأقبل ، فركبھا لھم بناقة ھو فإذا ، فخرج ، عنه القِد فسقط بالقد شدوه قد وكانوا". با

 ورب عوف:  أبوه فقال ، بالباب ينادي وھو إال أبويه يفجأ فلم ، آخرھا أولھا فاتبع ، بھم فصاح شدوه قد كانوا
 مأل قد عوف فإذا ، والخادم الباب فاستبقا -  القد من فيه ھو لما يقدم كيف وعوف. واسوأتاه:  أمه فقالت. الكعبة
 فأسأله وسلم عليه هللا صلى هللا رسول آتي حتى قفا:  أبوه فقال ، اإلبل وأمر أمره أبيه على فقص إبال الفناء
 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، اإلبل وخبر عوف بخبر فأخبره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتى. عنھا
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  ونزل". بمالك صانًعا كنت وما ، أحببت ما بھا اصنع: " وسلم  ِمنْ  َوَيْرُزْقهُ  َمْخَرًجا لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 } َيْحَتِسبُ  ال َحْيثُ 
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__________ 

 ".أو: " م في) 1(

 ".والكروب: " أ في) 2(

 ".مخرًجا: " أ ، م في) 3(

 ".يغنم: " م في) 4(

 ).28/89( الطبري تفسير) 5(

 ، آدم بن يحيى عن ، يعقوب بن عباد عن ، العامري كثير بن عبيد طريق من) 2/492( المستدرك في الحاكم أخرجه ، موصالً  جاء وقد) 28/90( الطبري تفسير) 6(
:  الحاكم وقال ، السدي رواية نحو فذكر... اآلية ھذه نزلت:  قال ، عنه هللا رضي ، جابر عن ، الجعد أبي بن سالم عن ، معاوية أبي بن عمار عن ، إسرائيل عن

 ".األزدي قاله ، متروك لعامريا كثير بن وعبيد ، جبل رافضي يعقوب بن عباد فيه ، منكر بل: " بقوله الذھبي وتعقبه" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح"

 ).4022( برقم ماجة ابن وسنن) 5/277( المسند) 7(

 .حاتم أبي ابن رواه

 بن إبراھيم حدثنا ، شقيق بن الحسن بن علي بن محمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 هللا رسول قال:  قال َصينحُ  بن عمران عن) 1( حسان بن ھشام عن ، عياض بن الفضيل حدثنا ، األشعث
 إلى انقطع ومن ، يحتسب ال حيث من ورزقه ، َمُئونة كل هللا كفاه هللا إلى انقطع من: " وسلم عليه هللا صلى
 )2" (إليھا وَكلَه الدنيا

 :  أحمد اإلمام قال}  َحْسُبهُ  َفُھوَ  هللاَِّ  َعلَى َيَتَوكَّلْ  َوَمنْ { :  وقوله

 أنه حدثه أنه:  عباس بن هللا عبد عن ، الصنعاني َحَنش عن ، الحجاج بن قيس حدثنا ، ليث حدثنا ، يونس حدثنا
 معلمك إني ، غالم يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال يوًما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف ركب
 واعلم ، با فاستعن استعنت وإذا ، هللا فاسأل سألت وإذا ، تجاھك تجده هللا احفظ ، يحفظك هللا احفظ:  كلمات

 لم ، يضروك أن على اجتمعوا ولو ، لك هللا كتبه بشيء إال ينفعوك لم ، ينفعوك أن على اجتمعوا لو األمة أن
 ".الصحف وجفت ، األقالم رفعت ، عليك هللا كتبه قد بشيء إال يضروك

 .صحيح حسن:  الوق) 3( به ، لَِھيعة وابن ، سعد بن الليث حديث من الترمذي رواه وقد

 عبد عن ، شھاب بن طارق عن ، الحكم أبي سيار عن ، سلمان بن بشير حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أن قمًنا كان بالناس فأنزلھا حاجة به نزل من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال -  مسعود ابن ھو -  هللا
 ".آجل بموت أو ، عاجل برزق هللا أتاه با أنزلھا ومن ، حاجته ُتَسھَّل ال

 أبو وسيار ، الصواب وھو:  قال ثم ، حمزة أبي سيار عن ، بشير عن ، سفيان عن ، الرزاق عبد عن رواه ثم
 )4( طارق عن يحدث لم الحكم

َ  إِنَّ { :  وقوله ُ  َجَعلَ  َقدْ  { ويشاؤه يريده بما خلقه في وأحكامه قضاياه منفذ:  أي}  أَْمِرهِ  َبالِغُ  هللاَّ  َشْيءٍ  لُِكلِّ  هللاَّ
 ]8:  الرعد[}  ِبِمْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ { :  كقوله} َقْدًرا

__________ 

 .الشعب. ط ھامش من مستفاًدا" الحسن: " ھـ ، أ ، م في) 1(

 بن الحسن بن علي بن محمد عن ، البغدادي محمد بن جعفر قطري من) 7/197( تاريخه في الخطيب طريقه ومن) 1/116( الصغير المعجم في الطبراني ورواه) 2(
 صاحب األشعث بن وفيھإبراھيم) : "10/304( المجمع في الھيثمي وقال" األشعث بن إبراھيم به تفرد ، الفضيل إال ھشام عن يروه لم: " الطبراني وقال ، به شقيق

 ".ثقات رجاله وبقية ، ويخالف ويخطئ يغرب:  وقال الثقات في حبان ابن ذكره وقد ، ضعيف وھو الفضيل

 ).2326( برقم الترمذي وسنن) 1/293( المسند) 3(
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 ).1/442( المسند) 4(

ِئي ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيِض  ِمنَ  َيِئْسنَ  َوالالَّ ِئي أَْشُھرٍ  َثاَلَثةُ  َفِعدَّ  َجلُُھنَّ أَ  اأْلَْحَمالِ  َوأُواَلتُ  َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّ
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  إِلَْيُكمْ  أَْنَزلَهُ  هللاَِّ  أَْمرُ  َذلِكَ ) 4( ُيْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ  َعْنهُ  ُيَكفِّرْ  هللاَّ

َئاِتهِ   ) 5( أَْجًرا لَهُ  َوُيْعِظمْ  َسيِّ

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  ِحيِض اْلمَ  ِمنَ  َيِئْسنَ  َوالالِئي{   األْحَمالِ  َوأُوالتُ  َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالِئي أَْشُھرٍ  َثالَثةُ  َفِعدَّ
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  َ  َيتَّقِ  َوَمنْ  ُكمْ إِلَيْ  أَنزلَهُ  هللاَِّ  أَْمرُ  َذلِكَ ) 4( ُيْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ  ُيَكفِّرْ  هللاَّ

َئاِتهِ  َعْنهُ   }) 5( أَْجًرا لَهُ  َوُيْعِظمْ  َسيِّ

 الثالثة عن عوًضا ، أشھر ثالثة أنھا:  -  لكبرھا الحيض عنھا انقطع قد التي وھي - اآليسة لعدة مبيًنا تعالى يقول
 أن الحيض سن يبلغن لم الالئي صغارال وكذا) 1" (البقرة" آية ذلك على دلت كما ، تحيض من حق في قروء
 } َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالِئي{ :  قال ولھذا ؛ أشھر ثالثة اآليسة كعدة عدتھن

 :  قوالن فيه}  اْرَتْبُتمْ  إِنِ { :  وقوله

 كونه في وشككتم دما رأين إن أي:  - زيد وابن ، والزھري ، كمجاھد ، السلف من طائفة قول وھو - أحدھما
 .فيه وارتبتم ، ضةاستحا أو حيًضا

 وھو. جبير بن سعيد عن ، مروي وھذا. أشھر ثالث فھو تعرفوه ولم ، عدتھن حكم في ارتبتم إن:  الثاني والقول
 ابن حدثنا قاال السائب وأبي ُكَرْيب أبي عن رواه بما عليه َواحَتجَّ  ، المعنى في أظھر وھو ، جرير ابن اختيار
 النساء ِعدد من ِعدًدا إن ، هللا رسول يا:  كعب بن أبي قال:  قال سالم بن عمرو عن ، مطرف أخبرنا ، إدريس

 ِمنَ  َيِئْسنَ  َوالالِئي{ :  وجل عز هللا فأنزل:  قال) 2( األحمال وأوالت والكبار الصغار:  الكتاب في تذكر لم
ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  نَِساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيِض   }َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ  َيِحْضنَ  لَمْ  الِئيَوال أَْشُھرٍ  َثالَثةُ  َفِعدَّ

 عن ، جرير أخبرنا ، المغيرة بن يحيى حدثنا ، أبي حدثنا:  فقال السياق ھذا من بأبسط حاتم أبي ابن ورواه
 من ناسا إن:  وسلم يهعل هللا صلى هللا لرسول قلت:  قال كعب بن أبي عن ، سالم بن) 3( عمر عن ، ُمطرِّف
 ُيذَكْرن لم ِعَددٌ  النساء عدة من بقي لقد:  قالوا النساء عدة في" البقرة" في التي اآلية ھذه أنزلت لما المدينة أھل
 النساء في التي فأنزلت:  قال. الحمل وذوات ، الحيض عنھن انقطع قد الالئي والكبار الصغار:  القرآن في

ُتُھنَّ  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيِض  ِمنَ  نَ َيِئسْ  َوالالِئي{ :  القصرى  } َيِحْضنَ  لَمْ  َوالالِئي أَْشُھرٍ  َثالَثةُ  َفِعدَّ

 كان ولو ، بوضعه فعدتھا حامال كانت ومن:  تعالى يقول}  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  وقوله
 اآلية ھذه نص ھو كما ، والخلف السلف من العلماء جمھور قول في) 4( ناقة فَُواقب الموت أو الطالق بعد

 في ذھبا أنھما) 5( عنھم هللا رضي ، عباس وابن ، علي عن ُروي وقد. النبوية السنة به وردت وكما ، الكريمة
 سورة في والتي ، لكريمةا اآلية بھذه عمال ، األشھر أو الوضع من األجلين بأبعد تعتد أنھا زوجھا عنھا المتوفى

 :  البخاري قال وقد". البقرة"

 - عباس ابن إلى رجل جاء:  قال سلمة أبو أخبرني:  قال يحيى عن ، شيبان حدثنا ، حفص بن) 6( سعد حدثنا
 قلت. األجلين آخر عباس ابن:  فقال. ليلة بأربعين زوجھا بعد ولدت امرأة في أفتني:  فقال - جالس ھريرة وأبو
 :  ھريرة أبو قال}  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  أنا

__________ 

 .228 اآلية ھي) 1(

 ".أجلھن األحمال: " أ في) 2(

 ".عمرو عن: " أ في) 3(
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 ".تامة بفراق: :  أ في) 4(

 ".عنھما: " أ في) 5(

 ".سعيد: " فيأ) 6(

 سبيعة زوج قُِتل:  فقالت ، يسألھا سلمة أم إلى كريبا غالمه عباس ابن فأرسل - سلمة أبا يعني - أخي ابن مع أنا
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأنكحھا ، فخطبت ، ليلة بأربعين موته بعد فوضعت ، حبلى وھي األسلمية
 )1( خطبھا فيمن السنابل أبو وكان

 أخر وجوه من مطوال الكتب وأصحاب ومسلم ھو رواه وقد. مختصًرا ھاھنا الحديث ھذا البخاري أورد ھكذا
 :  أحمد اإلمام وقال) 2(

 زوُجھا عنھا ُتوفي األسلمية ُسَبيَعة أن ؛ َمْخَرَمة بن المسور عن ، أبيه عن ، ھشام أخبرنا ، أسامة بن حماد حدثنا
 هللا صلى هللا سولر فاستأذنت ، ُخِطبت نفاسھا من َتَعلَّت فلما ، وضعت حتى ليالي إال تمكث فلم ، حامل وھي
 .فُنكحت ُتنَكح أن لھا فأذن ، النكاح في وسلم عليه

 مسلم قال كما) 3( عنھا طرق من ماجة وابن ، والنسائي ، داود وأبو ، ومسلم ، صحيحه في البخاري ورواه
 :  الحجاج ابن

 بن هللا عبد بن هللا دعبي حدثني ، شھاب ابن عن ، يزيد بن يونس حدثني ، وھب ابن أخبرنا ، الطاھر أبو حدثني
 األسلمية الحارث بنت ُسَبيعة على يدخل أن يأمره الزھري األرقم بن هللا عبد بن عمر إلى كتب أباه أن:  ُعتبة

 أن يخبره هللا عبد بن ُعمر فكتب. استفتته حين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا قال وعما حديثھا عن فيسألھا
 وھي الوداع حجة في عنھا فتوفي - بدًرا شھد ممن وكان -  َخولة بن) 4( َسعد تحت كانت أنھا أخبرته سبيعة
 السنابل أبو عليھا فدخل ، للخطاب تجملت نفاسھا من َتَعلَّت فلما ، وفاته بعد حملھا وضعت أن َتنَشب فلم ، حامل
 أربعة عليك َتمرَ  حتى كحبنا أنت ما وهللا إنك ، النكاح َترجين لعلك ؟ متجملة أراك مالي:  لھا فقال َبعكك بن

 عليه هللا صلى هللا رسول فأتيتُ  أمسيتُ  حين ثيابي عليّ  َجمعتُ  ذلك لي قال فلما:  ُسبَيعة قالت. وعشرٌ  أشھر
 .لي بدا إن) 5( بالتزويج وأمرني ، حملي وضعتُ  حين َحلَلت قد بأني فأفتاني ، ذلك عن فسألته وسلم

 األول الحديث رواية) 7] (بعد:  أي ، ذلك[ بعد البخاري قال ثم) 6( مختصًرا البخاري ورواه. مسلم لفظ ھذا
 :  اآلية ھذه عند

:  قال -  سيرين ابن ھو - محمد عن ، أيوب عن ، زيد بن حماد حدثنا:  النعمان وأبو حرب بن سليمان) 8( وقال
 ، األجلين آخر كرفذ ، يعظمونه أصحابه وكان ، هللا رحمه ، ليلى أبي بن الرحمن عبد فيھا حلقة في كنت

 :  قال ، عتبة بن هللا عبد عن الحارث بنت ُسَبيعة بحديث فحّدثتُ 
__________ 

 ).4909( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).6/191( النسائي وسنن) 1485( برقم مسلم وصحيح) 5318( برقم البخاري صحيح) 2(

 وأما ، أحمد اإلمام ساقه الذي الطريق ھذا من كلھم) 2092( برقم ماجة ابن وسنن) 6/190( النسائي وسنن) 5320( برقم البخاري وصحيح) 4/327( المسند) 3(
 ).2306( برقم داود أبي وسنن) 1484( برقم مسلم صحيح ، بعده اآلتي الطريق ھذا فھو داود وأبو مسلم

 ".سعيد: " أ في) 4(

 "بالتزويج: " أ ، م في) 5(

 ).3991 ، 5319( رقمب البخاري وصحيح) 1484( برقم مسلم صحيح) 6(

 .أ من زيادة) 7(

 ".سليمان أبو وقال: " م في) 8(
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َزلي  في وھو هللا عبد على أكذبَ  أن لجريءٌ  إني له:  فقلت له ففطنت:  محمد وقال ، أصحابه بعض) 1( َفَضمَّ
 يحدثني فذھب ، فسألته عامر بن مالك عطية أبا فلقيت. ذلك يقل لم َعّمه لكن:  وقال فاستحيا:  قال. الكوفة ناحية
 وال ، التغليظ عليھا أتجعلون:  فقال هللا عبد عند كنا:  فقال ؟ شيئا هللا عبد عن سمعت ھل:  فقلت ، ُسَبيعة بحديث
 َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  الطولى بعد القصرى النساء سورة) 2( نزلت ؟ الرخصة عليھا تجعلون
 } َحْملَُھنَّ 

 النسائي ورواه) 3( مختصرا به أيوب عن ، ُعلَيَّة بن وإسماعيل عيينة بن سفيان طريق من ، جرير ابن ورواه
 فذكره ، سيرين بن محمد عن ، عون ابن عن ، الحارث بن خالد عن ، األعلى عبد بن محمد عن التفسير في
)4( 

 ، جعفر بن محمد حدثنا ، مريم أبي بن سعيد حدثنا ، المصري أبان بن يحيى بن زكريا حدثني:  جرير ابن وقال
 ما ، العنته شاء من:  قال مسعود بن هللا عبد أن ؛ قيس بن علقمة عن ، إبراھيم عن ، الكوفي َشْبَرمة ابن حدثني
 وضعت وإذا:  قال. زوجھا عنھا المتوفى آية بعد إال}  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  نزلت

 َيَتَربَّْصنَ  أَْزَواًجا َوَيَذُرونَ  ِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّْونَ  َوالَِّذينَ {  زوجھا عنھا المتوفى بآية يريد. حلت فقد زوجھا عنھا المتوفى
 ]234:  البقرة[}  َوَعْشًرا أَْشُھرٍ  أَْرَبَعةَ  ِبأَْنفُِسِھنَّ 

 :  جرير ابن قال ثم) 5( به ، مريم أبي بن سعيد حديث من النسائي رواه وقد

 ابن عند ُذِكرَ :  قال الشعبي عن ، خالد أبي بن إسماعيل حدثنا ، عبيد بن محمد حدثنا ، َمِنيع بن أحمد حدثنا
 األربعة بعد نزلت القصرى النساء في التي اآلية ھذه إن با قاسمته شاء من:  فقال ، األجلين آخر مسعود
 ).6( طنھاب في ما تضع أن الحامل أجل قال ثم والعشر األشھر

 ، األعمش عن ، سفيان عن ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا ، الواسطي سنان بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
حى أبي عن  من:  فقال. األجلين آخر:  يقول ، عنه هللا رضي ، عليا أن مسعود ابن بلغ:  قال مسروق عن ، الضُّ
 } َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  البقرة عدب نزلت القُصَرى النساء في التي إن ، العنته شاء

 )7( األعمش عن ، معاوية أبي حديث من ، ماجة وابن داود أبو ورواه

 ، المثنى حدثنا ، الثقفي الوھاب عبد أخبرنا ، المقّدمي بكر أبي بن محمد حدثني:  أحمد اإلمام ابن هللا عبد وقال
 عليه هللا صلى للنبي قلت:  قال كعب بن أبي عن ، عمرو بن هللا عبد عن ، أبيه عن ، عيبش بن عمرو عن
 }  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  وسلم

__________ 

 ".لي فضم: " أ في) 1(

 ".أنزلت: " م في) 2(

 ).28/92( الطبري تفسير) 3(

 .الكبرى في عليه أقع ولم) 6/196( النسائي سنن في ھو) 4(

 ).6/197( النسائي وسنن) 28/92( الطبري تفسير) 5(

 ).28/92( الطبري تفسير) 6(

 ).2030( برقم ماجة ابن وسنن) 2307( برقم داود أبي سنن) 7(

 )2" (عنھا والمتوفى ثالثا المطلقة ھي: " فقال ؟) 1( عنھاالمتوفى  أو ثالثا المطلقة
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 رواه ولكن بِمّرة الحديث متروك وھو ، الصباح بن المثنى إسناده في ألن ؛ منكر بل ، جدا غريب حديث ھذا
 :  فقال ، آخر بسند حاتم أبي ابن

ْمناني داود بن محمد حدثنا  بن عمرو عن ، لَِھيعة ابن حدثنا - الحراني:  يعني - خالد بن عمرو حدثنا ، السِّ
: وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قال اآلية ھذه نزلت لما أنه ، كعب بن أبي عن ، المسيب بن سعيد عن ، شعيب

 َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ { :  قال". ؟ آية أية: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ، مبھمة أم أمشتركة أدري ال
 ".نعم: " قال ؟ والمطلقة عنھا المتوفى} َحْملَُھنَّ 

 كريب أبي عن رواه ثم. به ، لھيعة ابن عن ، داود بن موسى نع ، ُكَرْيب أبي عن ، جرير ابن رواه وكذا
 كعب بن أبيّ  عن حدث أنه المخارق أبي بن الكريم عبد عن ، عيينة ابن عن ، إسماعيل بن مالك عن أيضا،
 ، أجل: " قال } َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  أَنْ  أََجلُُھنَّ  األْحَمالِ  َوأُوالتُ { :  عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت: قال
 )3" (بطنھا في ما تضع أن حامل كل

 .أَُبّيا يدرك ولم ، ضعيف ھذا الكريم عبد

َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { :  وقوله  قريًبا فرجا له ويجعل ، عليه وييسره ، أمره له يسھل:  أي}  ُيْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  َيْجَعلْ  هللاَّ
 .عاجال ومخرًجا

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بواسطة إليكم أنزله وشرعه حكمه:  أي}  إِلَْيُكمْ  أَنزلَهُ  هللاَِّ  أَْمرُ  َذلِكَ { :  قال ثم
َ  َيتَّقِ  َوَمنْ { َئاِتهِ  َعْنهُ  ُيَكفِّرْ  هللاَّ  العمل على الثواب له ويجزل ، المحذور عنه يذھب:  أي}  أَْجًرا لَهُ  َوُيْعِظمْ  َسيِّ

 .اليسير

__________ 

 ".زوجھا اعنھ: " م في) 1(

 ).5/116( المسند زوائد) 2(

 لكن ، مقال عن أسانيده من شيء يخلو ال كان وإن المرفوع وھذا: " الرواية ھذه ساق ما بعد) 8/654( الفتح في حجر بن الحافظ وقال) 28/93( الطبري تفسير) 3(
 ".المذكورة سبيعة قصة ويعضده ، أصال له بأن تشعر طرقه كثرة

وُھنَّ  َواَل  ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكْنُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  أَْسِكُنوُھنَّ  قُوا ُتَضارُّ  َحتَّى َعلَْيِھنَّ  َفأَْنفِقُوا َحْملٍ  أُواَلتِ  ُكنَّ  َوإِنْ  َعلَْيِھنَّ  لُِتَضيِّ
) 6( أُْخَرى لَهُ  َفَسُتْرِضعُ  َتَعاَسْرُتمْ  نْ َوإِ  بَِمْعُروفٍ  َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا أُُجوَرُھنَّ  َفآَُتوُھنَّ  لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  َفإِنْ  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ 
ا َفْلُيْنفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِيْنفِقْ  ُ  آََتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  اَل  هللاَّ ُ  َسَيْجَعلُ  آََتاَھا َما إاِلَّ  َنْفًسا هللاَّ  َبْعدَ  هللاَّ
 ) 7( ُيْسًرا ُعْسرٍ 

وُھنَّ  َوال ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكْنُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  وُھنَّ أَْسِكنُ {  قُوا ُتَضارُّ  َحتَّى َعلَْيِھنَّ  َفأَْنفِقُوا َحْملٍ  أُوالتِ  ُكنَّ  َوإِنْ  َعلَْيِھنَّ  لُِتَضيِّ
) 6( أُْخَرى لَهُ  َفَسُتْرِضعُ  َتَعاَسْرُتمْ  َوإِنْ  وفٍ بَِمْعرُ  َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ  لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  َفإِنْ  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ 
ا َفْلُيْنفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِيْنفِقْ  ُ  آَتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  ال هللاَّ ُ  َسَيْجَعلُ  آَتاَھا َما إاِل َنْفًسا هللاَّ  َبْعدَ  هللاَّ
 }) 7( ُيْسًرا ُعْسرٍ 

 ِمنْ  أَْسِكُنوُھنَّ { :  فقال ، عدتھا تنقضي حتى منزل في ُيسكَنھا أن المرأة أحُدھم طلّق إذا عباده آمًرا تعالى يقول
 قال حتى. َسَعتكم يعني:  واحد وغير ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  ُوْجِدُكمْ  ِمنْ {  ، عندكم:  أي}  َسَكْنُتمْ  َحْيثُ 
 .فيه افأسكنھ بيتك جنب إال تجد لم إن:  قتادة

وُھنَّ  َوال{ :  وقوله قُوا ُتَضارُّ  من تخرج أو بمالھا منه لتفتدي يضاجرھا يعني:  حيان بن مقاتل قال}  َعلَْيِھنَّ  لُِتَضيِّ
 .مسكنه
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َحى أبي عن ، منصور عن ، الثوري وقال وُھنَّ  َوال{ :  الضُّ قُوا ُتَضارُّ  بقي فإذا ، يطلقھا:  قال}  َعلَْيِھنَّ  لُِتَضيِّ
 .راجعھا يومان

 ، عباس ابن منھم العلماء من كثير قال}  َحْملَُھنَّ  َيَضْعنَ  َحتَّى َعلَْيِھنَّ  َفأَْنفِقُوا َحْملٍ  أُوالتِ  ُكنَّ  َوإِنْ { :  وقوله
 ، حملھا تضع حتى عليھا أنفق حامال كانت إن ، البائن في ھذه:  الخلف من وجماعات ، السلف من وطائفة
 .حائال أو حامال كانت سواء ، نفقتھا تجب الرجعية أن بدليل: قالوا

 ألن ؛ رجعية كانت وإن الحامل على اإلنفاق على نص وإنما ، الرجعيات في كله السياق بل:  آخرون وقال
 النفقة تجب إنما أنه يتوھم لئال ؛ الوضع إلى اإلنفاق وجوب على النص إلى فاحتيج ، غالبا مدته تطول الحمل
 .العدة مدة بمقدار

 ، وغيره الشافعي عن منصوصين قولين على ؟ وحده للحمل أم ، الحمل بواسطة لھا النفقة ھل:  العلماء فواختل
 .الفروع علم في مذكورة مسائل عليھا ويتفرع

 أن حينئذ ولھا ، عدتھن بانقضاء بنَّ  فقد ، طوالق وھن حملھن وضعن إذا:  أي}  لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  َفإِنْ { :  وقوله
أ تغذيه أن بعد ولكن ، منه تمتنع أن ولھا ، الولد ترضع  -  به إال غالًبا للولد قوام ال الذي اللبن باكورة وھو -  باللبَّ
:  تعالى قال ولھذا ؛ أجرة من عليه يتفقان ما على وليه أو أباه تعاقد أن ولھا ، مثلھا أجر استحقت أرضعت فإن

 بينكم فيما أموركم ولتكن:  أي}  بَِمْعُروفٍ  َبْيَنُكمْ  َوْأَتِمُروا{ :  وقوله } أُُجوَرُھنَّ  َفآُتوُھنَّ  لَُكمْ  أَْرَضْعنَ  َفإِنْ {
 َوال ِبَولَِدَھا َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  ال{ " : البقرة" سورة في تعالى قال كما ، مضارة وال إضرار غير من ، بالمعروف

 ]233:  البقرة[}  ِبَولَِدهِ  لَهُ  َمْولُودٌ 

 الرضاع أجرة المرأة فطلبت ، والمرأة الرجل اختلف وإن:  أي}  أُْخَرى لَهُ  َفَسُتْرِضعُ  ُتمْ َتَعاَسرْ  َوإِنْ { :  وقوله
 األم رضيت فلو. غيرھا له فليسترضع ، عليه توافقه ولم قليال الرجل بذل أو ، ذلك إلى الرجل يجبھا ولم كثيًرا
 .بولدھا أحق فھي األجنبية عليه استؤجرت بما

 َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ {  ، قدرته بحسب ، وليه أو ، والده المولود على لينفق:  أي}  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِيْنفِقْ { :  وقوله
ا َفْلُيْنفِقْ  ِرْزقُهُ  ُ  آَتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  ال هللاَّ ُ  ُيَكلِّفُ  ال{ :  كقوله}  آَتاَھا َما إاِل َنْفًسا هللاَّ  ].286:  لبقرةا[}  ُوْسَعَھا إاِل َنْفًسا هللاَّ

ام حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن روى  ، عبيدة أبي عن الخطاب بن عمر سأل:  قال سنان أبي عن ، َحكَّ
 ما انظر:  للرسول وقال ، دينار بألف إليه فبعث ، الطعام أخشن ويأكل ، الثياب من الغليظ يلبس إنه:  فقيل
: فقال ، فأخبره الرسول فجاءه ، الطعام أطيب وأكل ، الثياب من ناللي لبس أن لبث فما:  أخذھا ھو إذا بھا يصنع
ا َفْلُيْنفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِيْنفِقْ { :  اآلية ھذه تأول ، هللا رحمه ُ  آَتاهُ  ِممَّ  )1(}  هللاَّ

__________ 

 ).28/96( الطبري تفسير) 1(

 إسماعيل بن محمد حدثنا ، الطبراني مرثد بن ھاشم حدثنا:  الكبير معجمه في الطبراني قاسمال أبو الحافظ وقال
 واسمه -  األشعري مالك أبي عن ، عبيد بن ُشَريح عن ، ُزْرَعة بن َضْمَضم أخبرني ، أبي أخبرني ، عياش بن

 منھا فتصدق ، دنانير عشرة ألحدھم كان ، نفر ثالثة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال - الحارث
 فقال". أواق بعشر منھا فتصدق ، أوقية مائة آلخر وكان. بأوقية منھا فتصدق ، أواق عشر آلخر وكان. بدينار
 ُذو لُِيْنفِقْ { :  تعالى هللا قال ، ماله بعشر تصدق قد كل ، سواء األجر في ھم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 )1(}  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ 

 .الوجه ھذا من غريب حديث ھذا
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ُ  َسَيْجَعلُ { :  وقوله  َمعَ  َفإِنَّ { :  تعالى كقوله وھذه ، يخلفه ال ، حق ووعده ، تعالى منه وعد}  ُيْسًرا ُعْسرٍ  َبْعدَ  هللاَّ
 ]6 ، 5:  الشرح[}  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ 

 بن الحميد عبد حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا:  فقال ، ھنا ھا نذكره أن يحسن حديثا أحمد اإلمام روى وقد
 على يقدران ال الخالي السلف في له وامرأة رجل بينما:  ھريرة أبو قال:  قال َحْوَشب بن َشْھر حدثنا َبْھَرام،
 عندك:  مرأتهال فقال ، شديدة َمْسَغَبةً ) 2( أصاب قد جائعا امرأته على فدخل ، سفره من الرجل فجاء ، شيء
 ، نعم قالت. شيء عندك كان إن ابتغي! ويحك:  فقال ، فاستحثھا ، هللا رزق أتاك ، أبشر ، نعم:  قالت ؟ شيء
 شيء عندك كان إن فابتغي قومي! ويحك:  قال) 3( الطوى عليه طال إذا حتى - هللا رحمة ترجو - ُھَنيھة
 وتحّينت ساعة عنھا سكت أن فلما. تعجل فال التنور ُينضح اآلن ، نعم:  فقال. وَجِھدتُ  ُبلغتُ  قد فإني ، به فائتيني

 جُنوبَ  من مآلن َتنورھا إلى فنظَرت فقاَمتْ  ؟ تنوري إلى فنظرتُ  قمتُ  لو:  نفسھا عند من قالت ، لھا يقول أن
 .الغنم جنوب من تنورھا في ما واستخرجت ، فَنفضتھا الرحى إلى فقامت. تطحَنان وَرحييھا ، الغنم

 في ما أخذت لو: " وسلم عليه هللا صلى محمد قول) 4( ھو ، بيده القاسم أبي نفس فوالذي:  ھريرة أبو لقا
 )5" (القيامة يوم إلى لطحنتا تنفضھا ولم َرحييھا

 أبي عن - سيرين ابن وھو - محمد عن ، ھشام عن ، بكر أبو حدثنا ، عامر أبو حدثنا:  آخر موضع في وقال
 إلى قامت امرأته رأت فلما ، الَبِريَّة إلى خرج الحاجة من بھم ما رأى فلما ، أھله على رجل دخل:  قال ھريرة
:  قال ، امتألت قد الجفنة فإذا ، فنظرت. ارزقنا اللھم:  قالت ثم ، فَسَجرته التنور وإلى ، فوضعتھا الرحى
. ربنا من ، نعم:  امرأته قالت ؟ اشيئ بعدي أصبتم:  قال الزوج فرجع:  قال ، ممتلًئا فوجدته التنور إلى وذھبت

 ، ترفعھا لم لو إنه أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر ، الرحى إلى قام
 )6" (القيامة يوم إلى تدور تزل لم

__________ 

 .مراًرا تقدم كما وانقطاع ضعف إسناده وفس) 3/292( الكبير المعجم) 1(

 ".أصابته: " أ ، م يف) 2(

 ".الطول: " م في) 3(

 ".عن: " م في) 4(

 ).2/421( المسند) 5(

 ).2/513( المسند) 6(

َھا أَْمرِ  َعنْ  َعَتتْ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ  ْبَناَھا َشِديًدا ِحَساًبا َفَحاَسْبَناَھا َوُرُسلِهِ  َربِّ  َھاأَْمرِ  َوَبالَ  َفَذاَقتْ ) 8( ُنْكًرا َعَذاًبا َوَعذَّ
ُ  أََعدَّ ) 9( ُخْسًرا أَْمِرَھا َعاقَِبةُ  َوَكانَ  قُوا َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ  هللاَّ َ  َفاتَّ ُ  أَْنَزلَ  َقدْ  آََمُنوا الَِّذينَ  اأْلَْلَبابِ  أُولِي َيا هللاَّ  إِلَْيُكمْ  هللاَّ
ِ  آََياتِ  َعلَْيُكمْ  َيْتلُو َرُسواًل ) 10( ِذْكًرا الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  ِرجَ لُِيخْ  ُمَبيَِّناتٍ  هللاَّ لَُماتِ  ِمنَ  الصَّ  النُّورِ  إِلَى الظُّ
َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  ُ  أَْحَسنَ  َقدْ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َصالًِحا َوَيْعَملْ  ِبا  ) 11( ِرْزًقا لَهُ  هللاَّ

َھا أَْمرِ  َعنْ  َعَتتْ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َكأَيِّنْ وَ {  ْبَناَھا َشِديًدا ِحَساًبا َفَحاَسْبَناَھا َوُرُسلِهِ  َربِّ  َوَبالَ  َفَذاَقتْ ) 8( ُنْكًرا َعَذاًبا َوَعذَّ
ُ  أََعدَّ ) 9( ُخْسًرا أَْمِرَھا َعاقَِبةُ  َوَكانَ  أَْمِرَھا قُوا َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ  هللاَّ َ  َفاتَّ ُ  أَنزلَ  َقدْ  آَمُنوا الَِّذينَ  األْلَبابِ  أُولِي َيا هللاَّ  هللاَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لُِيْخِرجَ  ُمَبيَِّناتٍ  هللاَِّ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ  َيْتلُو َرُسوال) 10( ِذْكًرا إِلَْيُكمْ  لَُماتِ  ِمنَ  الصَّ  إِلَى الظُّ
َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  النُّورِ  ُ  أَْحَسنَ  َقدْ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َصالًِحا َوَيْعَملْ  ِبا  ِرْزًقا لَهُ  هللاَّ

)11 ({ 
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 السالفة باألمم حل عما ومخبًرا ، شرعه ما غير وسلك ، رسله وكذب ، أمره خالف لمن متوعًدا تعالى يقول
َھا أَْمرِ  َعنْ  َعَتتْ  َقْرَيةٍ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ { :  فقال ، ذلك بسبب  اتباع عن واستكبرت وطغت تمردت:  أي}  َوُرُسلِهِ  َربِّ
ْبَناَھا َشِديًدا ِحَساًبا َفَحاَسْبَناَھا{  ، رسله ومتابعة هللا أمر  .فظيًعا منكرا:  أي}  ُنْكًرا َعَذاًبا َوَعذَّ

ُ  أََعدَّ  ُخْسًرا أَْمِرَھا َعاقَِبةُ  َوَكانَ {  ، الندم ينفعھم ال حيث وندموا ، مخالفتھا غبّ :  أي}  أَْمِرَھا َوَبالَ  َفَذاَقتْ {   هللاَّ
ل ما مع ، اآلخرة الدار في:  أي}  َشِديًدا َعَذاًبا لَُھمْ   .الدنيا في لھم َعجَّ

قُوا{ :  ھؤالء خبر من قص ما بعد قال ثم َ  َفاتَّ  مثلھم تكونوا ال ، المستقيمة األفھام:  أي}  األْلَبابِ  أُولِي َيا هللاَّ
ُ  أَنزلَ  َقدْ {  ، ورسله با صدقوا:  أي}  آَمُنوا الَِّذينَ {  ، األلباب أولي يا أصابھم ما فيصيبكم }  ِذْكًرا إِلَْيُكمْ  هللاَّ
ا{  كقوله. القرآن:  يعني ْكرَ  نزْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ا الذِّ  ]9 : الحجر[}  لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّ

ِ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ  َيْتلُو َرُسوال{ :  وقوله  اشتمال بدل أنه على منصوب}  َرُسوال{ :  بعضھم قال}  ُمَبيَِّناتٍ  هللاَّ
 .الذكر بلغ الذي ھو الرسول ألن ومالبسة؛

 لُوَيتْ  َرُسوال{ :  تعالى قال ولھذا له تفسيًرا يعني ، الذكر عن ترجمة الرسول أن الصواب:  جرير ابن وقال
ِ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  لُِيْخِرجَ {  جلية واضحة بينة كونھا حال في أي}  ُمَبيَِّناتٍ  هللاَّ  ِمنَ  الصَّ

لَُماتِ  لَُماتِ  ِمنَ  النَّاسَ  لُِتْخِرجَ  إِلَْيكَ  أَنزْلَناهُ  ِكَتابٌ {  تعالى كقوله}  النُّورِ  إِلَى الظُّ  وقال] 1:  إبراھيم[}  النُّورِ  إِلَى الظُّ
ُ {  تعالى لَُماتِ  ِمنَ  ُيْخِرُجُھمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َولِيُّ  هللاَّ  إلى والجھل الكفر ظلمات من أي] 257:  البقرة[}  النُّورِ  إِلَى الظُّ
 لما حارو سماه كما الھدى من به يحصل لما نورا أنزله الذي الوحي تعالى هللا سمى وقد والعلم اإليمان نور

 َوال اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما أَْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ {  تعالى:  فقال القلوب حياة من به يحصل
] 52:  الشورى[}  َتقِيمٍ ُمسْ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي َوإِنَّكَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  َنْھِدي ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َولَِكنْ  اإليَمانُ 
َِّ  ُيْؤِمنْ  َوَمنْ { : وقوله ُ  أَْحَسنَ  َقدْ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْدِخْلهُ  َصالًِحا َوَيْعَملْ  ِبا  َلهُ  هللاَّ
 } ِرْزًقا

 ُ لُ  لَُھنَّ ِمثْ  اأْلَْرِض  َوِمنَ  َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ َ  َوأَنَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاََّ  أَنَّ  لَِتْعلَُموا َبْيَنُھنَّ  اأْلَْمرُ  َيَتَنزَّ  َقدْ  هللاَّ
 ) 12( ِعْلًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  أََحاطَ 

 .إعادته عن أغنى بما َمّرة غير ھذا مثل تفسير تقدم قد

 } ُ َ  أَنَّ  لَِتْعلَُموا َبْيَنُھنَّ  األْمرُ  َيَتنزلُ  ِمْثلَُھنَّ  األْرِض  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي هللاَّ َ  َوأَنَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ  هللاَّ
 }) 12( ِعْلًما َشْيءٍ  ِبُكلِّ  أََحاطَ  َقدْ 

 هللاُ {  قويمال الدين من شرع ما تعظيم على باعًثا ذلك ليكون العظيم وسلطانه التامة قدرته عن مخبرا تعالى يقول
 َسَماَواتٍ  َسْبعَ  هللاُ  َخلَقَ  َكْيفَ  َتَروا أَلَمْ {  لقومه قال أنه نوح عن إخباًرا تعالى كقوله}  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي
َماَواتُ  لَهُ  ُتَسّبحُ {  تعالى وقال] 15:  نوح[}  ِطَباًقا ْبعُ  السَّ  وقوله ].44:  اإلسراء[}  فِيھنَّ  َوَمن واألْرضُ  السَّ
قه األرض من ِشبر قيدَ  ظلم من" الصحيحين في ثبت كما ، أيضا سبعا أي}  ِمْثلَُھنَّ  األْرِض  َوِمنَ {  تعالى  من ُطوِّ
 وعزوه وألفاظه ُطرقه ُذِكرت وقد) 2" ( أرضين سبع إلى به ُخِسف" البخاري صحيح وفي) 1" ( أرضين سبع
 .والمنة الحمد و رضاأل خلق ذكر عند) 3" (والنھاية البداية" أول في

 تقدم وقد. مستند بال والحديث القرآن وخالف النزع في وأغرق ، النَّْجَعة أبعد فقد أقاليم سبعة على ذلك حمل ومن
لُ  ُھوَ { :  قوله عند الحديد سورة في اِھرُ  واآلِخرُ  األوَّ  ما وبعد ، السبع األرضين ذكر] 3:  اآلية[}  واْلَباِطنُ  والظَّ

 ما" اآلخر الحديث في وكذا ، وغيره مسعود ابن قال وھكذا عام خمسمائة منھن واحدة كل ةوكثاف بينھن
 بأرض ملقاة كحلقة إال الكرسي في بينھن وما فيھن وما السبع واألرضون بينھن وما فيھن وما السبع السماوات

 عن ُمَھاِجر بن راھيمإب عن األعمش حدثنا َوِكيع حدثنا ، علي بن عمرو حدثنا جرير ابن وقال). 4" (فالة
 وكفركم لكفرتم بتفسيرھا حدثتكم لو قال}  ِمْثلَُھنَّ  األْرِض  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ { :  قوله في عباس ابن عن مجاھد،
 .بھا تكذيبكم
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 عن الخزاعي المغيرة أبي بن جعفر عن األشعري القُميّ  سعد بن هللا عبد بن يعقوب حدثنا حميد ابن وحدثنا
:  فقال. اآلية}  ِمْثلَُھنّ  األْرِض  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي هللاُ {  عباس البن رجل قال:  قال ، يرجب بن سعيد
 حدثنا قاال المثنى بن ومحمد علي بن عمرو حدثنا جرير ابن وقال. فتكفر بھا أخبرتك إن يؤمنك ما عباس ابن

ة بن عمرو عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد حى بيأ عن ُمرَّ  َخَلقَ  الَِّذي هللاُ {  اآلية ھذه في عباس ابن عن الضُّ
 .الخلق من األرض على ما ونحو إبراھيم مثل أرض كل في قال عمرو قال}  ِمْثلَُھنّ  األْرِض  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ 

__________ 

 عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 1612( برقم مسلم وصحيح) 2453( برقم البخاري صحيح) 1(

 عنه هللا رضي ، عمر ابن حديث من) 5454( برقم البخاري صحيح) 2(

 أرضين سبع من جاء ما) 1/16( والنھاية البداية) 3(

 البقرة سورة من 255:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج سبق) 4(

 األثر ھذا فاتوالص األسماء كتاب في البيھقي وروى وقد) 1( إبراھيم سماء كل في حديثه في المثنى ابن وقال
 بن عبيد حدثنا يعقوب بن أحمد حدثنا الحافظ هللا عبد أبو أنا:  فقال) 2] (السياق[ ھذا من بأبسط عباس ابن عن
 هللاُ {  قال عباس ابن عن الضحى أبي عن السائب بن عطاء عن شريك حدثنا حكيم بن علي أنا النخعي غنام
 كنوح ونوح كآدم وآدم كنبيكم نبي أرض كل في أرضين سبع قال}  ِمْثلَُھنّ  ِض األرْ  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي

 .كعيسى وعيسى كإبراھيم وإبراھيم

 هللاُ {  وجل عز هللا قول في عباس ابن عن الضحى أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة حديث من البيھقي رواه ثم
 إسناد البيھقي قال ثم .السالم عليه إبراھيم نحو أرض كل في قال}  ِمْثلَُھنّ  األْرِض  َوِمنَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي
 عبد بكر أبو اإلمام قال. أعلم وهللا متابعا عليه الضحى ألبي أعلم ال بمرة شاذ وھو صحيح عباس ابن عن ھذا
 بن يحيى احدثن المدائني حاتم بن إسحاق حدثني واالعتبار التفكر كتابه في القرشي الدنيا أبي بن محمد بن هللا

 سكوت وھم أصحابه إلى انتھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغني قال دھرس أبي بن عثمان عن سليمان
 في تفكروا فافعلوا فكذلك" قال وجل عز هللا خلق في نتفكر وا:  فقال" ؟ تتكلمون ال لكم ما: " فقال يتكلمون ال

 -  نورھا) 4( ساحتھا قال أو -) 3( ساحتھا نورھا بيضاء أرضا المغرب بھذا فإن فيه تتفكروا وال هللا خلق
 قال ؟ عنھم الشيطان فأين قالوا" قطّ  عين َطرفة هللا يعُصوا لم تعالى هللا) 5( خلقُ  بھا يوًما أربعين الشمس مسيرة

 )6" ( ؟ يخلق لم أم آدم خلق يدرون ال" قال ؟ آدم ولد أمن قالوا" ؟ يخلق لم أم الشيطان خلق يدرون ما"

ا منكر وھو مرسل حديث وھذا  رجل عن روى:  فقال كتابه في حاتم أبي ابن ذكره دھرش أبي بن وعثمان جّدً
. ذلك يقول أبي سمعت المبارك وابن الطائفي سليم بن ويحيى عيينة بن سفيان وعنه العاص أبي بن الحكم آل من

)7( 

__________ 

 )28/99( الطبري تفسير) 1(

 م من زيادة) 2(

 "بيضاء نورھا" م في) 3(

 "بياضھا" م في) 4(

 "خلق من خلق" م في) 5(

 الدنيا أبي البن وعزاه) 2/408( المنثور الدر في السيوطي ذكره الحديث) 6(

 )6/149( والتعديل الجرح) 7(
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َھا َيا ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ ُ  أَْزَواِجكَ  َمْرَضاةَ  َتْبَتِغي لَكَ  هللاَّ ُ  َفَرضَ  َقدْ ) 1( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ  أَْيَماِنُكمْ  َتِحلَّةَ  لَُكمْ  هللاَّ
 ُ ِبيُّ  أََسرَّ  َوإِذْ ) 2( اْلَحِكيمُ  اْلَعلِيمُ  َوُھوَ  َمْواَلُكمْ  َوهللاَّ ا َحِديًثا أَْزَواِجهِ  َبْعِض  إِلَى النَّ ُ  َوأَْظَھَرهُ  ِبهِ  َنبَّأَتْ  َفلَمَّ  َعرَّفَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا َبْعٍض  َعنْ  َوأَْعَرضَ  َضهُ َبعْ  أََھا َفلَمَّ  َفَقدْ  هللاَِّ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ ) 3( اْلَخِبيرُ  اْلَعلِيمُ  َنبَّأَِنيَ  َقالَ  َھَذا أَْنَبأَكَ  َمنْ  َقالَتْ  ِبهِ  َنبَّ
َ  َفإِنَّ  َعلَْيهِ  َتَظاَھَرا َوإِنْ  قُلُوُبُكَما َصَغتْ  ) 4( َظِھيرٌ  َذلِكَ  َبْعدَ  َواْلَماَلِئَكةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  الِحُ َوصَ  َوِجْبِريلُ  َمْواَلهُ  ُھوَ  هللاَّ
 َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ  َساِئَحاتٍ  َعاِبَداتٍ  َتاِئَباتٍ  َقاِنَتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسلَِماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أَْزَواًجا ُيْبِدلَهُ  أَنْ  َطلََّقُكنَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى

)5 ( 

 التحريم سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ ُ  أَْزَواِجكَ  َمْرَضاةَ  َتْبَتِغي لَكَ  هللاَّ ُ  َفَرضَ  َقدْ ) 1( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ  َتِحلَّةَ  لَُكمْ  هللاَّ
ُ  أَْيَماِنُكمْ  ِبيُّ  أََسرَّ  َوإِذْ ) 2( َحِكيمُ الْ  اْلَعلِيمُ  َوُھوَ  َمْوالُكمْ  َوهللاَّ ا َحِديًثا أَْزَواِجهِ  َبْعِض  إِلَى النَّ ُ  َوأَْظَھَرهُ  ِبهِ  َنبَّأَتْ  َفلَمَّ  هللاَّ

ا َبْعٍض  َعنْ  َوأَْعَرضَ  َبْعَضهُ  َعرَّفَ  َعلَْيهِ  أََھا َفلَمَّ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ ) 3( يرُ اْلَخبِ  اْلَعلِيمُ  َنبَّأَِنيَ  َقالَ  َھَذا أَْنَبأَكَ  َمنْ  َقالَتْ  ِبهِ  َنبَّ
َ  َفإِنَّ  َعلَْيهِ  َتَظاَھَرا َوإِنْ  قُلُوُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ  هللاَِّ   َظِھيرٌ  َذلِكَ  َبْعدَ  َواْلَمالِئَكةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصالِحُ  َوِجْبِريلُ  َمْوالهُ  ُھوَ  هللاَّ
 َثيَِّباتٍ  َساِئَحاتٍ  َعاِبَداتٍ  َتاِئَباتٍ  َقاِنَتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسلَِماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخْيًرا اأَْزَواجً  ُيْبِدلَهُ  أَنْ  َطلََّقُكنَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى) 4(

 }) 5( َوأَْبَكاًرا

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان ، مارية شأن في نزلت:  فقيل ، السورة ھذه صدر نزول سبب في اختلُف
َھا َيا{ :  قوله فنزل ، حرمھا قد ِبيُّ ال أَيُّ مُ  لِمَ  نَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  .اآلية}  أَْزَواِجكَ  َمْرَضاةَ  َتْبَتِغي لَكَ  هللاَّ

 عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، أبي حدثنا ، محمد بن يونس بن إبراھيم أخبرنا:  النسائي الرحمن عبد أبو قال
 حتى وحفصة عائشة به تزل لمف ، يطؤھا أمة له كانت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أنس عن ثابت،
مھا َھا َيا{ :  وجل عز ، هللا فأنزل ، َحرَّ ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  ).1( اآلية آخر إلى ؟}  لَكَ  هللاَّ

 بن زيد حدثني ، غسان أبو حدثنا ، مريم أبي ابن حدثنا) 2( البرقي الرحيم عبد ابن حدثني:  جرير ابن وقال
 في ، هللا رسول أي:  فقالت ، نسائه بعض بيت في إبراھيم أم أصاب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أسلم
 ال با لھا فحلف ؟ الحالل عليك َيْحُرم كيف ، هللا رسول أيْ :  فقالت حراًما عليه فجعلھا! ؟ فراشي وعلى بيتي

َھا َيا{ :  هللا فأنزل. يصيبھا ِبيُّ  أَيُّ ُ  أََحلَّ  َما مُ ُتَحرِّ  لِمَ  النَّ  لغو حرام عليَّ  أنت:  فقوله أسلم بن:  زيد قال ؟}  لَكَ  هللاَّ
)3.( 

 .أبيه عن ، زيد بن الرحمن عبد روى وھكذا

 عليَّ  أنت: " لھا قل:  قال ، أسلم بن زيد عن ، مالك عن ، وھب ابن حدثنا ، يونس حدثنا أيًضا جرير ابن وقال
 ".أطؤك ال ووهللا ، حرام

__________ 

 ).11607( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ".الرقي: " أ في) 2(

 ).28/100( الطبري تفسير) 3(

 صلى هللا رسول آلى:  قال مسروق عن ، الشعبي عن ، ھند أبي بن داود عن ، ُعلَيَّة وابن الثوري سفيان وقال
 ، قتادة عن روي وكذا. جرير ابن واهر. اليمين في بالكفارة وأمر ، التحريم في فُعوِتبَ  ، وحرم وسلم عليه هللا
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 بن ومقاتل ، وقتادة ، والحسن ، الضحاك منھم ، السلف من واحد غير قال وكذا. نفسه ، الشعبي عن ، وغيره
 .مطولة القصة عباس ابن عن ، العوفي وروى ، حيان

 بن هللا ُعَبْيد عن ، يالزھر عن ، إسحاق بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا ، يحيى بن سعيد حدثنا:  جرير ابن وقال
 الحديث بدء وكان. وحفصة عائشة:  قال ؟ المرأتان من الخطاب بن لعمر قلت:  قال عباس ابن عن ، هللا عبد
 ، حفصة َفَوَجدت) 1( نوبتھا في حفصة بيت في وسلم عليه هللا صلى النبي أصابھا ، القبطية إبراھيم أم شأن في

. فراشي وعلى ، دوري وفي ، يومي في ، أزواجك من أحد إلى جئت ما شيئا إليَّ  جئت لقد ، هللا نبي يا:  فقالت
مھا. بلى:  قالت". ؟ أقربھا فال أحرمھا أن ترضين أال: " قال  لعائشة، فذكرته". ألحد ذلك تذكري ال: " وقال فَحرَّ

َھا َيا{ :  هللا فأنزل ، عليه هللا فأظھره ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  فبلغنا) 2( اآليات}  أَْزَواِجكَ  َمْرَضاةَ  َتْبَتِغي لَكَ  هللاَّ
 ).4( جاريته وأصاب ، يمينه) 3] (عن[ كفَّر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 حدثنا ، إبراھيم بن مسلم حدثنا ، الرقاشي محمد بن الملك عبد قاِلبة أبو حدثنا:  مسنده في ُكلَيب بن الھيثم وقال
: لحفصة وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال عمر عن ، عمر ابن عن ، نافع عن ، أيوب عن ، حازم بن جرير

 فلم:  قال". أقربھا ال فوهللا: " قال ؟ لك هللا أحل ما أتحرم:  فقالت". حرام عليَّ  إبراھيم أم وإن ، أحًدا تخبري ال"
ُ  َفَرضَ  َقدْ { :  هللا فأنزل قال. عائشة أخبرت حتى يقربھا  } أَْيَماِنُكمْ  َتِحلَّةَ  لَُكمْ  هللاَّ

 كتابه في المقدسي الضياء الحافظ اختاره وقد ، الستة الكتب أصحاب من أحد يخرجه ولم ، صحيح إسناد وھذا
 ).5( المستخرج

ْسُتَوائي ھشام حدثنا ، علية ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني أيضا:  جرير ابن وقال  إلي كتب:  قال الدَّ
 وقال ، تكفرھا يمين:  الحرام في يقول كان عباس ابن أن:  جبير بن سعيد عن ، حكيم بن يعلى عن يحدث يحيى
 عليه هللا صلى هللا رسول أن:  يعني] 21:  األحزاب[}  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَِّ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ { :  عباس ابن
َھاأَ  َيا{ :  هللا فقال جاريته حرم وسلم ِبيُّ  يُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ ُ  َفَرضَ  َقدْ { :  قوله إلى ؟}  لَكَ  هللاَّ  َتِحلَّةَ  لَُكمْ  هللاَّ

 ).6( يميًنا الحرام فصير ، يمينه فكفر}  أَْيَماِنُكمْ 

 - كيمح ابن عن - كثير ابن ھو - يحيى عن - الدستوائي ھو - ھشام عن ، فضالة بن معاذ عن البخاري ورواه
 . ُتَكفر يمين:  الحرام في عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن -  يعلى وھو

__________ 

 ".يومھا في: " أ في) 1(

 ".كلھا اآليات: " أ ، م في) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 .وسيأتي الصحيح في وأصله) 28/102( الطبري تفسير) 4(

 ).189( برقم المقدسي للضياء المختارة) 5(

 ).28/101( بريالط تفسير) 6(

 ).1] (21:  األحزاب[}  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَِّ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ { :  عباس ابنوقال 

ْسُتَوائي ھشام حديث من مسلم ورواه  ).2( به الدَّ

 عن ، المس عن ، سفيان حدثنا - يزيد ابن ھو -  َمْخلد حدثنا ، علي بن الصمد عبد بن هللا عبد أنا:  النسائي وقال
 عليك ليس كذبتَ :  قال ؟ َحَراما َعلَيَّ  امرأتي جعلت إني:  فقال رجل أتاه:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد
َھا َيا{ :  اآلية ھذه تال ثم. بحرام ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  .رقبة عتق ، الكفارات أغلظ عليك ؟}  لَكَ  هللاَّ

 ).3( اللفظ بھذا ، الوجه ھذا من النسائي به تفرد
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 ، مجاھد عن ، مسلم عن ، إسرائيل حدثنا ، رجاء بن هللا عبد حدثنا ، زَكريا بن محمد حدثنا:  الطبراني وقال
َھا َيا{ :  قوله في عباس ابن عن ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول حرم:  قال ؟}  لَكَ  هللاَّ

 ).4( ُسَريَّته

 أو طعاًما أو زوجته أو جاريته حرم من على الكفارة بوجوب قال ممن الفقھاء من ذھب من ذھب ھاھنا ومن
 الكفارة تجب ال أنه إلى الشافعي وذھب. وطائفة أحمد اإلمام مذھب وھو ، المباحات من شيًئا أو ملبًسا أو شراًبا
 طالق بالتحريم نوى إن فأما ، قوله في فيھما التحريم أطلق أو عينيھما مَحرَّ  إذا ، والجارية الزوجة عدا فيما

 .فيھما نفذ ، األمة عتق أو الزوجة

 ، أبان بن الحكم أخبرنا ، الَعَدني عمر بن حفص أخبرنا) 5( الظھراني هللا عبد أبو حدثني:  حاتم أبي ابن وقال
َھا َيا {:  اآلية ھذه نزلت:  قال عباس ابن عن ، عكرمة حدثنا ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  التي المرأة في ؟}  لَكَ  هللاَّ
 .وسلم عليه هللا صلى للنبي نفسھا وھبت

 :  اآلية ھذه عند البخاري قال كما ، الَعَسل تحريمه في كان ذلك أن والصحيح ، غريب قول وھذا

 عن ، عمير بن) 6( عبيد عن ، عطاء عن ، ُجَرْيج ابن نع ، يوسف بن ھشام أخبرنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا
 أنا فتواطأتُ  ، عندھا ويمكث ، َجحش بنت زينب عند عسال يشرب وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قالت عائشة

 كنت ولكني ال: " قال. مغافير ريح منك أجد إني ؟ َمَغافير أكلتَ :  له فلتقل ، عليھا دخلَ  أيُتنا:  على وحفصةُ 
 َمْرَضاةَ  َتْبَتِغي{  ،" أحدا بذلك تخبري ال حلفت وقد ، له أعود فلن ، َجحش بنت زينب عند عسال شربأ

 ).7(} أَْزَواِجكَ 

 حدثنا ، محمد بن الحسن حدثنا" : والنذور األيمان" كتاب في وقال ، اللفظ بھذا ھاھنا الحديث ھذا أورد ھكذا
 :  يقول عمير بن ُعَبيد معس أنه عطاء زعم:  قال جريج ابن عن ، الحجاج

__________ 

 ).4911(برقم البخاري صحيح) 1(

 ).1473( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).11609( برقم الكبرى النسائي سنن) 3(

 ).11/86( الكبير المعجم) 4(

 ".الطبراني: " م في) 5(

 ".عبد عن: " أ في) 6(

 ).4912( برقم البخاري صحيح) 7(

 َعَسال عندھاويشرب  َجحش بنت زينب عند يمكث كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن تزعم عائشة سمعتُ 
 أكلت ؛ مغافير ريح منك أجد إني:  َفْلَتقُلْ  وسلم عليه هللا صلى النبي عليھا دخل أيُتنا أن وحفصة أنا فتواصيتُ 
 زينب عند عسال شربت بل ال: " فقال ، له ذلك فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي إحداھما على فدخل ؟ مغافير
َھا َيا{ :  فنزلت". له أعود ولن ، َجحش بنت ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ ُ  أََحلَّ  َما ُتَحرِّ  َفَقدْ  هللاَِّ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ { :  إلى ؟}  لَكَ  هللاَّ

ِبيُّ  أََسرَّ  َوإِذْ {  ، وحفصة لعائشة}  قُلُوُبُكَما َصَغتْ   وقال". عسال شربت بل: " لقوله}  َحِديًثا أَْزَواِجهِ  َبْعِض  إِلَى النَّ
 ).1" (أحًدا بذلك تخبري فال ، حلفت وقد ، له أعود ولن: " ھشام عن ، موسى بن إبراھيم

 يكون ، بالصمغ شبيه:  المغافير:  قال ثم). 2( منه قريب ولفظه ، اإلسناد بھذا" الطالق" كتاب في رواه وھكذا
 ، الجوھري قال وھكذا. مغافير:  ويقال ، مغفور واحدھا. فيه ظھر إذا:  الّرمث أغفر ، حالوة فيه الّرمث في
لَم والثُّمام للُعشر أيًضا المغفور يكون وقد:  قال  مراعي من مرعى:  بالكسر ، والّرمث:  قال. والطلح والسَّ

 ).3] (منه[ المغفُور ينَضح العضاه من شجر:  والعرفط:  قال. الَحْمض من وھو اإلبل،
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 عن ، محمد بن حجاج عن ، حاتم بن محمد عن ، صحيحه من" الطالق" كتاب في الحديث ھذا مسلم روى وقد
 في البخاري أورده كما ولفظه ، به) 4( ، عائشة عن ، عمير بن ُعبيد عن ، عطاء أخبرني ، جريج ابن

 ".والنذور األيمان"

 ، ُعْرَوة بن ھشام عن ، ُمْسَھر بن علي حدثنا ، المغراء أبي بن فروة حدثنا" : الطالق" كتاب في البخاري قال ثم
 من انصرف إذا وكان ، والَعسل الَحلوى يحب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن ، أبيه عن

 َفِغْرتُ  ، يحتبس كان ما أكثر فاحتبس عمر بنت حفصة على فدخل. إحداھن من فيدنو ، نسائه على دخل العصر
ة قومھا من امرأة لھا أھدت:  لي قيلف ، ذلك عن فسألت  شربة منه وسلم عليه هللا صلى النبي فسقت ، َعَسل ُعكَّ

 فإنه ؟ مَغافير أكلت:  فقولي منك دنا فإذا ، منك سيدنو إنه:  َزْمَعةَ  بنت لسودة فقلت. له لنحتالَن وهللا أما:  فقلت ،
:  فقولي. عسل شربة حفصة سقتني:  لك سيقول إنهف ؟ أجد التي الريح ھذه ما:  له فقولي. ال) 5( ذلك سيقول

 إال ھو ما) 6( وهللا:  - سودة تقول -  قالت ، ذلك صفية يا له أنت وقولي ، ذلك وسأقول. الُعرفُطَ  نحلُه َجَرَستْ 
 تأكل ، هللا رسول يا:  سودة له قالت منھا دنا فلما ، منك فرًقا أمرتني بما أناديه أن فأردت ، الباب على قام أن

 َجَرَست:  قالت". عسل َشربة حفصة سقتني: " قال ؟ منك أجد التي الريح ھذه فما:  قالت".  ال: " قال ؟ مغافير
:  له قالت حفصة إلى دار فلما ، ذلك مثل له قالت صفية إلى دار فلما ، ذلك نحو قلت إليَّ  دار فلما. العرفطَ  َنحلُه
:  لھا قلت. َحَرْمَناه لقد وهللا:  -  سودة تقول -  قالت". فيه لي اجةَ ح ال: " قال ؟ منه أسقيك أال ، هللا رسول يا

 ).7( اسكتي

__________ 

 ).6691( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).5267( برقم البخاري صحيح) 2(

 .3/1142" عرفط" مادة ، الصحاح من زيادة) 3(

 ).1474( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".لك سيقول: " م في) 5(

 ".فوهللا: " م في) 6(

 ).5268( برقم البخاري صحيح) 7(

 بن وھارون ُكَرْيب أبي وعن. به ، ُمْسِھر بن علي عن ، َسعيد بن ُسَويد عن مسلم رواه وقد. البخاري لفظ ھذا
: قالت وعنده) 1( به ، عروة بن ھشام عن ، أسامة بن حماد ، أسامة أبي عن ثالثتھم ، بشر بن والحسن هللا عبد
 أكلت:  له قلن ولھذا ؛ الخبيثة الريح:  يعني الريح منه يوجد أن عليه يشتد وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول وكان
 نحلُه َرَعت:  أي ، العرفطَ  نحلُه َجَرَست:  قلن".  عسال شربت بل: " قال فلما. شيء فيه ريحھا ألن مغافير
 .ربتهش الذي العسل في ريُحه ظھر فلھذا ؛ المغافير َصمُغه الذي العرفط َشَجر

 :  الشاعر قال ، جوارس:  للنحل قيل ومنه ، أكلته إذا:  َتْجِرس العرفط نحلُه َجَرَست:  الجوھري قال

ْمَراء َعلَى َتَظلّ   ...َجَوارسُ  ِمنھا الثَّ

 شيء على مناقيرھا صوت سمعتَ  إذا:  الطير جرس سمعت:  ويقال. الخفي الصوت:  والِجْرس الَجْرس:  وقال
 فيسمعون: " قال ُشعبة مجلس في كنت:  األصمعي قال". الجنة طير َجْرس فيسمعون: " يثالحد وفي ، تأكله

 منا بھذا أعلم فإنه ، عنه خذوھا:  فقال إلي فنظر! ؟" جرس: " فقلت) 2] (المعجمة[ بالشين" الجنة طير َجْرشَ 
)3.( 

 عن ، أبيه عن ، عروة نب ھشام طريق من وھو ، للعسل الساقية ھي حفصة أن فيه السياق ھذا أن والغرض
 ھي َجحش بنت زينب أن عائشة عن ، عمير بن عبيد عن ، عطاء عن جريج ابن طريق وفي. عائشة عن خالته
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 ُبْعدَ  وال ، واقعتان إنھما:  يقال وقد. أعلم فا ، عليه وتظاھرتا تواطأتا وحفصة عائشة وأن ، العسل سقت التي
 .أعلم وهللا ، نظر فيه اآلية ھذه لنزول سبًبا كوَنھما أن إال ، ذلك في

 في أحمد اإلمام رواه الذي الحديث المتظاھرتان ھما ، عنھما هللا رضي ، وحفصة عائشة أن على يدل ومما
 عن ، ثور أبي بن هللا عبد بن هللا ُعَبيد عن ، الزھري عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  قال حيث مسنده
 اللتين وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج من المرأتين عن عمر أسأل أن على حريًصا أزل لم:  قال عباس ابن
 الطريق ببعض كان فلما ، معه وحججت عمر حج حتى}  قُلُوُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ  هللاَِّ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ { :  تعالى هللا قال
 من ، المؤمنين أمير يا:  فقلت ، فتوضأ يديه على فسكبت ، أتاني ثم فتبرز. باإلداوة معه وعدلت عمر عَدل

 ؟}  قُلُوُبُكَما َصَغتْ  َفَقدْ  هللاَِّ  إِلَى َتُتوَبا إِنْ { :  تعالى هللا قال اللتان ، وسلم عليه هللا صلى النبي أزواج من المرأتان
 حفصة ھي : قال يكتمه ولم عنه سألته ما وهللا -  كره:  الزھري قال - عباس ابن يا لك واعجبا:  عمر فقال

 قوما وجدنا المدينة قدمنا فلما ، النساء َنغلبُ  قوًما قريش َمعَشر كنا:  قال. الحديث يسوق أخذ ثم:  قال. وعائشة
:  قال. بالَعَوالي زيد بن أمية بنى دار في منزلي وكان:  قال ، نسائھم من يتعلمن نساؤنا فطفق ، نساؤھم َتغلُِبھم

 إن فوهللا ؟ أراجعك أن تنكر ما:  فقالت ، ُتَراِجعني أن فأنكرت ، تراجعني ھي فإذا امرأتي على يوًما فغَضبت
 )4( النبي أزواج

__________ 

 ).1474( برقم مسلم صحيح) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".جرس" مادة ، منظور البن العرب ولسان 2/908 للجوھري الصحاح:  انظر) 3(

 ".هللا رسول إزواج إن: " م في) 4(

:  فقلت حفصة على فدخلت فانطلقت:  قال. الليل إلى اليوم إحداھن وتھجره ، ليراجعنه وسلم هعلي هللا صلى
. نعم:  قالت ؟ الليل إلى اليوم إحداكن وتھجره:  قلت. نعم:  قالت ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتراجعين

 قد ھي فإذا ، رسوله لغضب اعليھ هللا يغضب أن إحداكن أفتأمنُ  ، وَخسر منكن ذلك فعل من خاب قد:  قلت
 يغرنك وال ، لك بدا ما مالي من وسليني ، شيًئا تسأليه وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تراجعي ال ؟ ھلكت
 جار لي وكان:  قال -  عائشة يريد - منك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وأحب أوسمُ  ھي جارتك كانت إن
 بخبر فيأتيني ، يوًما وأنزل يوًما ينزل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى لالنزو نتناوب وكنا ، األنصار من

ان أن نتحدث وكنا:  قال. ذلك بمثل وآتيه ، وغيره الوحي  أتى ثم يوًما صاحبي فنزل ، لتغزونا الخيل ُتنِعل َغسَّ
:  قال ؟ غسان أجاءت ؟ ذاك وما:  فقلت! عظيم أمر حدث:  فقال إليه فخرجت ، ناداني ثم بابي فضرب ، عشاء
 ، وَخِسرت حفصةُ  خابت قد:  فقلت ، نساءه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول طلَّق! وأطول ذلك من أعظم بل ال
 تبكي وھي حفصة على فدخلت ، نزلت ثم ثيابي عليَّ  شددتُ  الصبح صليتُ  إذا حتى. كائنا ھذا) 1( أظن كنت قد

 فأتيت) 2( المشَربة ھذه في معتزل ھذا ھو ، أدري ال:  فقالت لموس عليه هللا صلى هللا رسول أطلقكن:  فقلت
 أتيت حتى فانطلقت. فصمت له ذكرتك:  فقال إليَ  خرج ثم الغالم فدخل. لعمر استأذن:  فقلت أسودَ  له غالًما
 استأذن:  فقلت الغالم فأتيت ، أجد ما غلبني ثم قليال فجلست ، بعضھم يبكي جلوس رھط عنده فإذا ، المنبر
 الغالم فأتيت أجد ما غلبني ثم ، المنبر إلى فجلست فخرجت. فصمت له ذكرتك قد:  فقال خرج ثم فدخل. لعمرَ 
:  فقال يدعوني الغالم فإذا مدبًرا فوليت. فصمتَ  له ذكرتك قد:  فقال إلي خرج ثم فدخل. لعمر استأذن:  فقلت
 .َحِصير) 3( ُرَمال على متكئ ھو فإذا وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول على فسلمتُ  فدخلتُ . لك أذن قد ، ادخل

 هللا رسول يا أطلَّقت:  فقلت ، جنبه في أثر قد حصير ُرَمال:  صالح حديث في يعقوب وحدثناه:  أحمد اإلمام قال
 نغلب قوًما قريش معشر وكنا هللا رسول يا رأيتنا ولو ، أكبر هللا:  فقلت". ال: " وقال إلي رأسه فرفع ؟ نساءك

 امرأتي على فغضبت ، نسائھم من يتعلمن نساؤنا فطفق ، نساؤھم تغلبھم قوًما وجدنا المدينة قدمنا فلما ، ساءالن
 هللا صلى النبي أزواج إن فوهللا ؟ أراجعك أن تنكر ما:  فقالت ، تراجعني أن فأنكرت ، تراجعني ھي فإذا ، يوما
 أفتأمنُ  ، وخسر منكن ذلك فعل من خاب قد:  فقلت .الليل إلى اليوم إحداھن وتھجره ، ليراجعنه وسلم عليه
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 يا:  فقلت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتبسم. ھلكت قد ھي فإذا ، رسوله لغضب عليھا هللا يغضب أن إحداكن
 صلى هللا رسول إلى أحب:  أو - أوسمُ  ھي جارُتكِ  كانت أن يُغرنَّك ال:  فقلت حفصة على َفدَخلت ، هللا رسول
 ، البيت في رأسي فرفعت فجلست". نعم: " قال. هللا رسول يا أستأنس:  فقلت ، أخرى فتبسم. منك وسلم يهعل هللا

 ، أمتك على يوسع أن هللا رسول يا هللا ادع:  فقلت) 4( ثالثة أَھَبةٌ  إال البصر يرد شيًئا البيت في رأيت ما فوهللا
ع فقد  أولئك ؟ الخطاب بن يا أنت شك أفي: " وقال جالًسا توىفاس. هللا يعبدون ال وھم ، والروم فارس على وسَّ
لَتْ  قوم  ؛ شھًرا عليھن يدخل ال أن أقسم وكان. هللا رسول يا لي استغفر:  فقلت". الدنيا الحياة في طيباتھم لھم ُعجِّ
 ).5( وجل عز ، هللا عاتبه حتى عليھن موجدته شدة من

__________ 

 ".أظن: " م في) 1(

 .الغرفة ھي:  المشربة) 2(

 ".رمل على: " م في) 3(

 ".معان: " م في) 4(

 ).34 ، 1/33( المسند) 5(

 حديث من الشيخان وأخرجه) 1( به ، الزھري عن ، طرق من ، والنسائي والترمذي ومسلم البخاري رواه وقد
 بن عمر أسأل أن أريد سنة مكثت:  قال ، عباس ابن عن ، ُحَنين بن ُعَبيد عن ، األنصاري سعيد بن يحيى

 ببعض وكنا رجعنا فلما ، معه فخرجت حاًجا خرج حتى ، له ھيبةً  أسأله أن أستطيع فما ، آية عن الخطاب
 من ، المؤمنين أمير يا:  فقلت معه سرت ثم ، فرغ حتى فوقفت:  قال ، له لحاجة األَراك إلى عدل ، الطريق
 ).3( ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي على تظاھرتا) 2( اللتان

. وحفصة عائشة:  قال ؟}  َعلَْيهِ  َتَظاَھَرا َوإِنْ { :  تعالى هللا قال اللتان المرأتان من:  ولمسلم ، البخاري لفظ اھذ
 .اختصره من ومنھم ، بطوله الحديث ساق ثم

 ِسماك عن ، عمار بن عكرمة حدثنا ، الحنفي يونس بن عمر حدثنا ، حرب بن زھير حدثني:  أيًضا مسلم وقال
 هللا صلى هللا نبي اعتزل لما:  قال الخطاب بن عمر حدثني ، عباس بن هللا عبد حدثني -  زميل أبي - دالولي بن
 عليه هللا صلى هللا رسول طلق:  ويقولون ، بالحصى َينُكُتون الناس فإذا ، المسجد دخلت ، نساءه وسلم عليه
 عائشة على دخوله في الحديث فذكر... ماليو ذلك ألعلمن:  فقلت. بالحجاب ُيؤَمر أن قبل وذلك! نساءه وسلم

 على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول غالم برباح أنا فإذا ، فدخلت:  قال أن إلى ، إياھما ووعظه ، وحفصة
 تقدم، ما نحو فذكر... وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على لي استأذن ، رباح يا:  فقلت فناديت ، المشَربة أسُكفَّة
 وجبريلَ  ومالئكته معك هللا فإن طلقتھن كنت فإن ، النساء أمر من عليك َيُشقّ  ما هللا رسول يا لتفق:  قال أن إلى

 يصدق هللا يكون أن رجوتُ  إال بكالم -  هللا وأحمد - تكلمتُ  وقلما ، معك والمؤمنون بكر وأبو وأنا وميكائيل
 َتَظاَھَرا َوإِنْ } {  ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أَْزَواًجا ُيْبِدلَهُ  أَنْ  َقُكنَّ َطلَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى{ :  التخيير آية ، اآلية ھذه ونزلت ، قولي
َ  َفإِنَّ  َعلَْيهِ   فقمت". ال: " قال ؟ أطلقتھن:  فقلت}  َظِھيرٌ  َذلِكَ  َبْعدَ  َواْلَمالِئَكةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصالِحُ  َوِجْبِريلُ  َمْوالهُ  ُھوَ  هللاَّ
 أَوِ  األْمنِ  ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءُھمْ  َوإَِذا{ :  اآلية ھذه ونزلت ، نساءه يطلق لم:  وتيص بأعلى فناديت المسجد باب على

وهُ  َولَوْ  ِبهِ  أََذاُعوا اْلَخْوفِ  ُسولِ  إِلَى َردُّ ] 83:  النساء[}  ِمْنُھمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُھمْ  األْمرِ  أُولِي َوإِلَى الرَّ
 ).4( األمر ذلك استنبطت أنا فكنت

 بكر أبو}  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصالِحُ { :  وغيرھم ، والضحاك ، حيان بن ومقاتل ، وعكرمة ، جبير بن سعيد قال وكذا
 علي:  قال}  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصالِحُ { :  مجاھد عن ، سليم أبي بن ليث وقال. وعثمان:  البصري الحسن زاد - وعمر
 .طالب أبي بن
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 بن محمد بن جعفر بن محمد حدثنا ، عمر أبي بن محمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  تمحا أبي ابن وقال
) 5] (في[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال علي إلى يرفعه ثقة رجل أخبرني:  قال الحسين بن علي
 .جًدا منكر وھو. ضعيف إسناده. طالب أبي بن علي ھو:  قال}  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصالِحُ { :  قوله

__________ 

 ).4/137( النسائي وسنن) 3318( برقم الترمذي وسنن) 1479( برقم مسلم وصحيح) 2468 ، 5191( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".اللتان المرأتان: " م في) 2(

 ).1479( برقم مسلم وصحيح) 4913( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).1479( برقم مسلم صحيح) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 نساء اجتمع:  عمر قال:  قال ، أنس عن ، ُحميد عن ، ُھَشيم حدثنا ، عون بن عمرو حدثنا:  البخاري وقال
}  ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أَْزَواًجا ُيْبِدلَهُ  أَنْ  َطلََّقُكنَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى{ :  لھن فقلت ، عليه الغيرة في وسلم عليه هللا صلى النبي
 ).1( اآلية ھذه فنزلت

 اتخذت لو:  قوله ومنھا ، بدر أسارى في ومنھا ، الحجاب نزول في منھا ، أماكنَ  في القرآن وافق أنه تقّدم قدو
ِخُذوا{ :  هللا فأنزل ؟ مصلى إبراھيم مقام من  ].125:  البقرة[}  ُمَصلًّى إِْبَراِھيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواتَّ

:  الخطاب بن عمر قال:  قال أنس عن ، ُحَميد حدثنا ، رياألنصا) 2] (حدثنا ، أبي[ حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عن لتكفن:  أقول) 3( فاستقريتھن ، وسلم عليه هللا صلى النبي وبين المؤمنين أمھات بين كان شيء بلغني
 لي أما ، عمر يا:  فقالت ، المؤمنين أمھات آخر على أتيت حتى. منكن خيرا أزواًجا هللا ليبدلَّنه أو هللا رسول

 ُيْبِدلَهُ  أَنْ  َطلََّقُكنَّ  إِنْ  َربُّهُ  َعَسى{ :  وجل عز ، هللا فأنزل ، فأمسكت! ؟ تعظھن حتى ، نساءه يعظ ما هللا سولبر
 } َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ  َسائَِحاتٍ  َعاِبَداتٍ  َتائَِباتٍ  َقاِنَتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسلَِماتٍ  ِمْنُكنَّ  َخْيًرا أَْزَواًجا

 ).4( البخاري صحيح في ذلك ثبت كما ، سلمة أم ھي النساء َوعظ من فيه كان عما َرّدته يالت المرأة وھذه

 ، سنان أبي عن ، َعَوانة أبو حدثنا ، البجلي إسماعيل حدثنا ، األصبھاني نائلة بن إبراھيم حدثنا ، الطبراني وقال
ِبيُّ  أََسرَّ  َوإِذْ { :  قوله في عباس ابن عن ، الضحاك عن  على حفصة دخلَت:  قال}  َحِديًثا أَْزَواِجهِ  َبْعِض  ىإِلَ  النَّ
 تخبري ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال ، مارية َيَطأ وھو بيتھا في وسلم عليه هللا صلى النبي
 ، عائشة فأخَبرتْ  حفصة فذھبت". مت أنا إذا بكر أبي بعد من األمرَ  َيلي أباك فإن ، ببشارة أبشرك حتى عائشة
 ال:  عائشة فقالت}  اْلَخِبيرُ  اْلَعلِيمُ  َنبَّأَِنيَ { :  قال ؟ ھذا أنبأك من:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول عائشة فقالت
َھا َيا{ :  هللا فأنزل ، فحرمھا مارية تحرم حتى إليك أنظر ِبيُّ  أَيُّ مُ  لِمَ  النَّ  ).5(}  ُتَحرِّ

 َقاِنَتاتٍ  ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسلَِماتٍ { :  قوله ومعنى. الكريمات اآليات ھذه سيرتف أوردناه مما تبين وقد ، نظر فيه إسناده
 .ظاھر}  َعاِبَداتٍ  َتاِئَباتٍ 

 بن وسعيد ، ومجاھد ، وعكرمة ، عباس وابن ، وعائشة ، ھريرة أبو قاله ، صائمات:  أي}  َساِئَحاتٍ {  وقوله
 ، النخعي وإبراھيم ، مالك وأبو ، السلمي نالرحم عبد وأبو ، القرظي كعب بن ومحمد ، وعطاء ، جبير

:  قوله عند مرفوع حديث فيه وتقدم. وغيرھم ، والُسّديّ  ، أنس بن والربيع ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن
اِئُحونَ {  ".الصيامُ  األمة ھذه سياحةُ : " ولفظه ،" براءة" سورة من}  السَّ

  :  الرحمن عبد وتال ، مھاجرات:  أي}  اتٍ َساِئحَ { :  الرحمن عبد وابنه ، أسلم بن زيد وقال

 



559 

 

__________ 

 ).4916( برقم البخاري صحيح) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".فاستقريته: " م في) 3(

 .أعلم وهللا سلمة أم بأنھا التصريح فيه أر ولم) 4483( برقم البخاري صحيح) 4(

 .منقطع فھو عباس ابن يلق لم والضحاك ، ضعيف وھو بجليال إسماعيل فيه أن:  ضعفه ووجه) 12/117( الكبير المعجم) 5(

َھا َيا َ  َيْعُصونَ  اَل  ِشَدادٌ  ِغاَلظٌ  َماَلِئَكةٌ  َعلَْيَھا َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا َناًرا َوأَْھلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َما هللاَّ
َھا َيا) 6( ُرونَ ُيْؤمَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أََمَرُھمْ  َما اْلَيْومَ  َتْعَتِذُروا اَل  َكَفُروا الَِّذينَ  أَيُّ  ) 7( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ

اِئُحونَ {   .أعلم وهللا ، أولى األول والقول. المھاجرون:  أي] 112:  التوبة[}  السَّ

 يبُسط التنوع فإن ، النفوس إلى أشھى ذلك ليكون ، أبكارا نھنوم ، ثيبات منھن:  أي}  َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ { :  وقوله
 } َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ { :  قال ولھذا ؛ النفسَ 

 ، مرزوق بن محمد بن محمد حدثنا ، صدقة بن بكر أبو حدثنا:  الكبير معجمه في الطبراني القاسم أبو وقال
}  َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ { :  أبيه عن ، ُبَريدة ابن عن ، َحيَّان بن صالح عن ، القدوس عبد حدثنا ، أمية بن هللا عبد حدثنا
:  وباألبكار ، فرعون امرأة آسية:  فالثيب ، يزوجه أن اآلية ھذه في وسلم عليه هللا صلى نبيه هللا وعد:  قال
 ).1( عمران بنت مريم

 صالح بن محمد حدثنا) 2( سعيد بن دُسَويْ  طريق من" السالم عليھا مريم" ترجمة في عساكر ابن الحافظ وذكر
 بموت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جبريل جاء:  قال عمر ابن عن ، ومجاھد الضحاك عن ، عمر بن

 وال فيه َنَصب ال) 3( اللھب من بعيد ، َقَصب من الجنة في ببيت ويبشرھا ، السالم يقرئھا هللا إن:  فقال خديجة
 ).4( مزاحم بنت آسية وبيت عمران بنت مريم بيت نبي جوفاء لؤلؤة من ، َصَخب

 ، خديجة على دخل وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، الھذلي بكر أبي حديث ومن
 وھل ، هللا رسول يا:  فقالت". السالم مني فأقرئيھن ضرائرك لقيت إذا ، خديجة يا: " فقال الموت في وھي

". موسى أخت وكلثم ، فرعون امرأة وآسية ، عمران بنت مريم زوجني هللا ولكن ،" ال" : قال ؟ قبلي تزوجت
 ).5( أيًضا ضعيف

 أبي عن ، شعيب بن) 6( يونس حدثنا ، هللا عبد بن النور عبد حدثنا ، عرعرة بن إبراھيم حدثنا:  يعلى أبو وقال
 وكلثم ، عمران بنت مريم الجنة في زوجني هللا نأ أُْعلِمتُ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أمامة
 ).7( هللا رسول يا لك ھنيًئا:  فقلت". فرعون امرأة وآسية ، موسى أخت

 .داود أبي ابن عن مرسال وروي ضعيف أيًضا وھذا

َھا َيا{  َ  َيْعُصونَ  ال ِشَدادٌ  ِغالظٌ  َمالِئَكةٌ  َعلَْيَھا اَرةُ َواْلِحجَ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا َناًرا َوأَْھلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  َما هللاَّ
َھا َيا) 6( ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أََمَرُھمْ  َما اْلَيْومَ  َتْعَتِذُروا ال َكَفُروا الَِّذينَ  أَيُّ  }) 7( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ

__________ 

 .للطبراني الكبير المعجم من وعالمطب في عليه أقع لم) 1(

 ".سعد بن: " أ في) 2(

 ".اللھو من: " أ في) 3(

 .بدمشق العلمي المجمع. ط" النساء تراجم) "383ص( دمشق تاريخ) 4(
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 .بدمشق العلمي المجمع. ط" النساء تراجم) "384 ص( دمشق تاريخ) 5(

 .يللطبران الكبير المعجم من والمثبت" يوسف: " ھـ ، أ ، م في) 6(

 وليس: " العقيلي قال ، كذاب النور وعبد ، به هللا عبد بن النور عبد طريق من) 4/459( الضعفاء في والعقيلي) 8/309( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 7(
 ".بمحفوظ

َھا َيا ُكمْ  َعَسى َنُصوًحا َتْوَبةً  هللاَِّ  إِلَى ُتوُبوا آََمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  رَ ُيَكفِّ  أَنْ  َربُّ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلَُكمْ  َسيِّ
ُ  ُيْخِزي اَل  َيْومَ  اأْلَْنَھارُ  ِبيَّ  هللاَّ َنا َيقُولُونَ  َوِبأَْيَماِنِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َيْسَعى ُنوُرُھمْ  َمَعهُ  آََمُنوا َوالَِّذينَ  النَّ  ُنوَرَنا لََنا أَْتِممْ  َربَّ

 ) 8( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  لََنا ْغفِرْ َوا

َھا َيا{  َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُيَكفِّرَ  أَنْ  َربُُّكمْ  َعَسى َنُصوًحا َتْوَبةً  هللاَِّ  إِلَى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلَُكمْ  َسيِّ
ُ  ُيْخِزي ال َيْومَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِبيَّ  هللاَّ َنا َيقُولُونَ  َوِبأَْيَماِنِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َيْسَعى ُنوُرُھمْ  َمَعهُ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  النَّ  لََنا أَْتِممْ  َربَّ
 }) 8( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  لََنا َواْغفِرْ  ُنوَرَنا

 أَْنفَُسُكمْ  قُوا{ :  تعالى قوله في ، عنه هللا رضي ، علي عن ، رجل عن ، منصور عن ، الثوري سفيان قال
 .َعلموھم ، أدبوھم:  يقول}  َناًرا َوأَْھلِيُكمْ 

 واتقوا ، هللا بطاعة اعملوا:  يقول}  َناًرا َوأَْھلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .النار من هللا ينجيكم ، بالذكر أھليكم وُمروا ، هللا معاصي

 ..هللا بتقوى أھليكم وأوصوا ، هللا اتقوا:  قال}  َناًرا َوأَْھلِيُكمْ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا{ :  مجاھد وقال

 ويساعدھم به ويأمرھم ، هللا بأمر عليھم يقومَ  وأن ، هللا معصية عن وينھاھم ، هللا بطاعة يأمرھم:  قتادة وقال
 .عنھا وزجرتھم ھاعن َقدعتھم ، معصية  رأيت فإذا ، عليه

 ، عليھم هللا فرض ما ، وعبيده وإمائه قرابته من ، أھله يعلم أن المسلم على حق:  ومقاتل الضحاك قال وھكذا
 .عنه هللا نھاھم وما

 الربيع بن الملك عبد حديث من ، والترمذي ، داود وأبو ، أحمد اإلمام رواه الذي الحديث اآلية ھذه معنى وفي
 سبع بلغ إذا بالصالة الصبي مروا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جده عن ، بيهأ عن ، َسْبَرة بن

 ).1" (عليھا فاضربوه سنين عشر بلغ فإذا ، سنين

 .حسن حديث ھذا:  الترمذي وقال ، داود أبي لفظ ھذا

 ذلك مثل وسلم هعلي هللا صلى النبي عن جده عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو حديث من ، داود أبو وروى
)2.( 

 والطاعة العبادة على مستمر وھو يبلغ لكي ، العبادة على له تمريًنا ذلك ليكون ؛ الصوم في وھكذا:  الفقھاء قال
 .الموفق وهللا ، المنكر وترك المعصية ومجانبة

:  قيل}  َواْلِحَجاَرةُ { . آدم بني ُجثث فيھا يلقى الذي حطبھا:  أي}  َوقُوُدَھا} {  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا{ :  وقوله
ُكمْ { :  لقوله تعبد كانت التي األصنام بذلك المراد  ].98:  األنبياء[}  َجَھنَّمَ  َحَصبُ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَّ

 .الجيفة نم أنتن:  مجاھد زاد -  كبريت من حجارة ھي:  والسدي ، الباقر جعفر وأبو ومجاھد مسعود ابن وقال

 عبد حدثنا ، المنقري سنان بن الرحمن عبد حدثنا ، أبي حدثنا:  قال ثم ، هللا رحمه ، حاتم أبي ابن ذلك وروى
َھا َيا{ :  اآلية ھذه تال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغني:  قال - َراَّود أبي ابن يعني -  العزيز  الَِّذينَ  أَيُّ
 ، شيخ وفيھم ، أصحابه بعض وعنده}  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاسُ  َوقُوُدَھا َناًرا أَْھلِيُكمْ وَ  أَْنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا
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__________ 

 ).407( برقم الترمذي وسنن) 494( برقم داود أبي وسنن) 3/404( المسند) 1(

 ).495( برقم داود أبي سنن) 2(

 ، بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ؟ الدنيا كحجارة جھنم حجارة ، هللا رسول يا:  الشيخ فقال
 هللا صلى النبي فوضع ، عليه مغشًيا الشيخُ  فوقع:  قال". كلھا الدنيا جَبال من أعظمُ  جھنم صخر من لََصخرة
:  قال ، بالجنة فبشره ، فقالھا". هللا إال إله ال: " قل ،" شيخ يا: " قال فناداه َحيّ  ُھوَ  فإذا فؤاده على يده وسلم عليه
}  َوِعيدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  لَِمنْ  َذلِكَ { :  تعالى هللا يقول ، نعم: " قال ؟ بيننا أمن ، هللا رسول يا:  أصحابه فقال

 .غريب مرسل حديث ھذا] 14:  إبراھيم[

 ، با بالكافرين ةالرحم قلوبھم من نزعت قد ، غليظة طباعھم:  أي}  ِشَدادٌ  ِغالظٌ  َمالِئَكةٌ  َعلَْيَھا{ :  وقوله
 .المزعج والمنظر والكثافة الشدة غاية في تركيبھم:  أي} ِشَدادٌ {

 عن ، أبي حدثنا ، أبان بن الحكم بن إبراھيم حدثنا ، شبيب بن سلمة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن) 1( قال
 سود ، جھنم َخَزنة من ألف بعمائةأر الباب على َوَجدوا ، النار إلى النار أھل أول وصل إذا:  قال أنه عكرمة
 لو ، الرحمة من َذَرة مثقال منھم واحد قلب في ليس ، الرحمة قلوبھم من هللا نزع قد ، أنيابھم كالحة ، وجوھھم

 ، عشر التسعة الباب على يجدون ثم ، اآلخر منكبه يبلغ أن قبل شھرين لطار أحدھم منكب من الطير طير
 منھا باب كل على يجدون ثم ، سنة خمسمائة باب إلى باب من يھوون ثم ، خريًفا سبعون أحدھم صدر عرض

 .آخرھا إلى ينتھوا حتى ، األول الباب على وجدوا ما مثلَ 

َ  َيْعُصونَ  ال{ :  وقوله  يتأخرون ال ، إليه يبادروا تعالى به أمرھم مھما:  أي}  ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعلُونَ  أََمَرُھمْ  َما هللاَّ
 َيا{ :  وقوله. منھم با عياًذا الزبانية ھم وھؤالء. عنه عجز بھم ليس فعله على قادرون وھم ، عين طرفة عنه
َھا َما اْلَيْومَ  َتْعَتِذُروا ال َكَفُروا الَِّذينَ  أَيُّ  ال فإنه تعتذروا ال:  القيامة يوم للكفرة يقال:  أي}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  َما ُتْجَزْونَ  إِنَّ
 .بأعمالكم اليوم تجزون وإنما ، منكم يقبل

َھا َيا{ :  تعالى قال ثم  من قبلھا ما تمحو ، جازمة صادقة توبة:  أي}  َنُصوًحا َتْوَبةً  هللاَِّ  إِلَى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 .الدناءات من يتعاطاه كان عما وتكفه ، وتجمعه التائب شعث وتلم السيئات

 بشير بن النعمان سمعت:  َحرب بن ِسَماك عن ، شعبة حدثنا ، محمد حدثنا ، ثنىم ابن حدثنا:  جرير ابن قال
َھا َيا{ :  يقول ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت:  يخطب }  َنُصوًحا َتْوَبةً  هللاَِّ  إِلَى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
 .فيه يرجع ال ثم الذنب يذنب: قال

 ، فيه يعود ال ثم الذنب من يتوب أن:  النصوح التوبة:  قال عمر عن ، النعمان عن ، ِسماك عن ، الثوري وقال
 .فيه يعود ال أو

 الرجل يتوب أن:  فقال ، النصوح التوبة عن عمر ُسِئل ، النعمان عن ، سماك عن ، وغيره األحوص أبو وقال
 .أبًدا إليه يعود ال ثم ، السيئ العمل من

 .يعود ال ثم يتوب:  قال}  َنُصوًحا َتْوَبةً { :  هللا عبد عن ، األحوص أبي نع ، إسحاق أبي عن ، األعمش وقال

__________ 

 ".قال كما: " م في) 1(

 ، األحوص أبي عن ، الَھَجري إبراھيم عن ، عاصم بن علي حدثنا:  أحمد اإلمام فقال مرفوًعا ھذا روي وقد
 يعود ال ثم ، منه يتوب أن الذنب من التوبة: " وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن هللا عبد عن
 .أعلم وهللا) 1( أصح والموقوف ، ضعيف وھو ، الَھَجري مسلم بن إبراھيم طريق من أحمد به تفرد". فيه
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 ، الماضي في منه سلف ما على ويندمَ  ، الحاضر في الذنب عن ُيقلعَ  أن ھو النصوح التوبة:  العلماء قال ولھذا
 .بطريقه إليه رّده آلدمي الحق كان إن ثم. المستقبل في يفعل أال لىع ويعِزم

:  قال َمعقِل بن هللا عبد عن ، مريم أبي بن زياد أخبرني ، الكريم عبد عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
: قال". ؟ توبة الندم: " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت أنت:  فقال مسعود بن هللا عبد َعلى أبي مع دخلت
 ".توبة الندم: " يقول سمعته نعم:  َمَرة وقال. نعم

ار بن ھشام عن ، ماجة ابن ورواه  به - الَجَزريّ  مالك ابن وھو - الكريم عبد عن ، ُعيينة بن سفيان عن ، َعمَّ
)2.( 

 ، الَعَدوي محمد بن هللا عبد عن ، خباب أبو ُبَكْير بن الوليد حدثني ، عرفة بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 في تكون أشياء لنا قيل:  قال كعب بن أبي عن ، ُحَبيش بن ِزرّ  عن ، قاِلبة أبي عن ، البصري ِسنان أبي عن
 ، ورسوله هللا حرم مما وذلك ، دبرھا في أمته أو امرأته الرجل نكاح منھا ، الساعة اقتراب عند األمة ھذه آخر

. ورسوله عليه هللا ويمقت ، ورسوله هللا حرم مما وذلك ، الرجل الرجل نكاح:  ومنھا ، ورسوله عليه هللا ويمقت
 أقاموا ما صالة لھؤالء وليس. ورسوله عليه هللا ويمقت ، ورسوله هللا حرم مما وذلك ، المرأة المرأة نكاح ومنھا
 سألت:  فقال ؟ النصوح وبةالت فما:  كعب بن ألبي فقلت:  زر قال. نصوًحا توبة هللا إلى يتوبوا حتى ، ھذا على

 عند منه بندامتك هللا فتستغفرُ  ، منك َيفرطُ  حينَ  الذنب على الندم ھو: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).3" (أبًدا إليه تعود ال ثم ، الحاضر

 ، العالء بن عمرو أبو حدثنا ، عمرو بن عباد حدثنا ، علي بن عمرو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .ذكرته إذا منه وتستغفر ، أحببته كما الذنبَ  ُتبِغض أن:  النصوح التوبة:  يقول الحسن سمعت

 ما َيُجب اإلسالم: " الصحيح في ثبت كما ، الخطيئات من قبلھا ما َتُجب فإنھا عليھا وَصمم بالتوبة َحَزم إذا فأما
 ).4" (قبلھا ما تجب والتوبة ، قبله

 فيه يعود ال: " األثر وفي الحديث في تقدم كما ، الممات إلى ذلك على االستمرارُ  النصوح التوبة شرط من وھل
 ذلك يكون ال ذلك بعد الذنب ذلك منه وقع لو بحيث ، الماضي تكفير في يعود أال على العزم يكفي أو ،" أبًدا

 ، تقدم ما تكفير في ضاًرا

__________ 

 ).1/446( المسند) 1(

 ".ثقات رجاله صحيح إسناد ھذا) : "3/308( الزوائد في البوصيري وقال) 4252( برقم ماجة ابن وسنن) 1/376( المسند) 2(

 ".ضعيف إسناده: " وقال ، به عرفة بن الحسن عن ، الصفار إسماعيل طريق من) 5457( برقم اإليمان شعب في البيھقي ورواه) 3(

 .عنه هللا رضي ، العاص بن عمرو حديث من) 121( برقم مسلم صحيح) 4(

َھا َيا ِبيُّ  أَيُّ ُ  َضَربَ ) 9( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َجَھنَّمُ  َوَمأَْواُھمْ  َعلَْيِھمْ  َواْغلُظْ  َواْلُمَنافِقِينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِھدِ  النَّ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َمَثاًل  هللاَّ
ِ  ِمنَ  َعْنُھَما ُيْغنَِيا َفلَمْ  َفَخاَنَتاُھَما َصالَِحْينِ  َباِدَناعِ  ِمنْ  َعْبَدْينِ  َتْحتَ  َكاَنَتا لُوطٍ  َواْمَرأَةَ  ُنوحٍ  ِاْمَرأَةَ   اْدُخاَل  َوقِيلَ  َشْيًئا هللاَّ
اِخلِينَ  َمعَ  النَّارَ   ) 10( الدَّ

 أحسنَ  َمن: " أيًضا الصحيح في ثبت بما يحتج أن ولألول". ؟ قبلھا ما تجب التوبة: " السالم عليه ، قوله لعموم
 في ھذا كان فإذا) 1" (واآلخر باألول أخذ اإلسالم في أساء ومن ، الجاھلية في عمل بما ؤاَخذيُ  لم اإلسالم في

 َعْنُكمْ  ُيَكفِّرَ  أَنْ  َربُُّكمْ  َعَسى{ :  وقوله. أعلم وهللا ، األولى بطريق فالتوبة ، التوبة من أقوى ھو الذي اإلسالم
َئاِتُكمْ  ُ  ُيْخِزي ال َيْومَ {  ، موجبة هللا من}  َعَسى{  و}  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َوُيْدِخلَُكمْ  َسيِّ ِبيَّ  هللاَّ  َوالَِّذينَ  النَّ
 سورة في تقدم كما}  َوِبأَْيَماِنِھمْ  أَْيِديِھمْ  َبْينَ  َيْسَعى ُنوُرُھمْ {  ، القيامة يوم:  يعني معه يخزيھم وال:  أي}  َمَعهُ  آَمُنوا
 .الحديد
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َنا نَ َيقُولُو{   البصري والحسن ، والضحاك ، مجاھد قال}  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّكَ  لََنا َواْغفِرْ  ُنوَرَنا لََنا أَْتِممْ  َربَّ
 .طفِئ قد المنافقين نورَ  القيامة يوم َيَرون حين المؤمنون يقوله ھذا:  وغيرھم

 ، لَِھيعة ابن أخبرنا ، المبارك ابن حدثنا ، المروزي مقاتل بن محمد حدثنا:  المروزي نصر بن محمد وقال
 هللا رسول قال قاال الدرداء وأبا ذر أبا سمع أنه ، نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن ، حبيب أبي بن يزيد حدثني
 بين فأنظرُ  ، رأسه برفع له يؤذن من وأول ، القيامة يوم السجود في له يؤذن من أول أنا: " وسلم عليه هللا صلى
 فأعرف شمالي عن وأنظر ، األمم بين من أمتي فأعرف يميني عن وأنظر ، األمم بين من أمتي فأعرف َيَديّ 
 آثار من ُمحجلون ُغرٌّ : " قال. األمم بين من أمتك تعرف وكيف ، هللا رسول يا:  رجل فقال". األمم بين من أمتي

ھور  في بسيماھم وأعرفھم ، بأيمانھم كتبھم َتونيؤ أنھم وأعرفھم ، غيرھم كذلك األمم من أحد يكون وال) 2( الطُّ
 ).3" (أيديھم بين يسعى بنورھم وأعرفھم ، السجود أثر من وجوھھم

 رجل عن ، حسان بن يحيى عن ، المبارك ابن حدثنا ، الطالقاني إسحاق بن إبراھيم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 تخزني ال ، اللھم: " يقول فسمعته ، الفتح عام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف صليت:  قال كنانة بني من
 ).4" (القيامة يوم

َھا َيا{  ِبيُّ  أَيُّ ُ  َضَربَ ) 9( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َجَھنَّمُ  َوَمأَْواُھمْ  َعلَْيِھمْ  َواْغلُظْ  َواْلُمَنافِقِينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِھدِ  النَّ  لِلَِّذينَ  َمَثال هللاَّ
 َوقِيلَ  َشْيًئا هللاَِّ  ِمنَ  َعْنُھَما ُيْغِنَيا َفلَمْ  َفَخاَنَتاُھَما َصالَِحْينِ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َعْبَدْينِ  َتْحتَ  َكاَنَتا لُوطٍ  اْمَرأَةَ وَ  ُنوحٍ  ِاْمَرأَةَ  َكَفُروا
اِخلِينَ  َمعَ  النَّارَ  اْدُخال  }) 10( الدَّ

__________ 

 .عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد حديث من) 120( برقم مسلم وصحيح) 6921( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".الوضوء: " م في) 2(

 في المنذري قال ، نحوه به لھيعة ابن عن ، حسن وعن -  المبارك ابن طريق -  الطريق ھذا من) 5/199( المسند في أحمد ورواه) 261( برقم الصالة قدر تعظيم) 3(
 .صحيحه رواية وھي المبارك ابن رواية من ھنا وھو". المتابعات في حديث وھو ، ھيعول ابن إسناده وفي ، أحمد رواه) : "1/151( والترھيب الترغيب

 )4/234( المسند) 4(

ُ  َوَضَربَ  ِني اْلَجنَّةِ  فِي َبْيًتا ِعْنَدكَ  لِي اْبنِ  َربِّ  َقالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  ِاْمَرأَةَ  آََمُنوا لِلَِّذينَ  َمَثاًل  هللاَّ  لِهِ َوَعمَ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  َوَنجِّ
ِني الِِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنجِّ َقتْ  ُروِحَنا ِمنْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنا َفْرَجَھا أَْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْرَيمَ ) 11( الظَّ  َوَصدَّ
 ) 12( اْلَقاِنِتينَ  ِمنَ  َوَكاَنتْ  َوُكُتِبهِ  َربَِّھا ِبَكلَِماتِ 

 بإقامة وھؤالء ، والقتال بالسالح ھؤالء ، والمنافقين الكفار بجھاد وسلم عليه هللا صلى رسوله آمًرا تعالى يقول
 ).1( اآلخرة في:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َجَھنَّمُ  َوَمأَْواُھمْ {  ، الدنيا في:  أي}  َعلَْيِھمْ  َواْغلُظْ {  ، عليھم الحدود

ُ  َضَربَ { :  قال ثم  عنھم يجدي ال ذلك أن ، لھم ومعاشرتھم المسلمين مخالطتھم يف:  أي}  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َمَثال هللاَّ
 لُوطٍ  َواْمَرأَةَ  ُنوحٍ  ِاْمَرأَةَ { :  فقال المثل ذكر ثم ، قلوبھم في حاصال اإليمان يكن لم إن ، هللا عند ينفعھم وال شيًئا
 يؤاكالنھما ونھاًرا ليال) 2( صحبتھا في ماعندھ رسولين نبيين:  أي}  َصالَِحْينِ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َعْبَدْينِ  َتْحتَ  َكاَنَتا

 ، اإليمان على يوافقاھما لم ، اإليمان في:  أي}  َفَخاَنَتاُھَما{  واالختالط العشرة أشد ويعاشرانھما ويضاجعانھما
 ِمنَ  َعْنُھَما ُيْغِنَيا َفلَمْ { :  قال ولھذا ؛ محذورا عنھما دفع وال ، شيًئا كلَه ذلك ُيْجد فلم ، الرسالة في صدقاھما وال
اِخلِينَ  َمعَ  النَّارَ  اْدُخال{ :  للمرأتين:  أي}  َوقِيلَ {  ، لكفرھما:  أي}  َشْيًئا هللاَِّ  }  َفَخاَنَتاُھَما{ :  المراد وليس}  الدَّ
 قدمنا كما ، األنبياء لحرمة ؛ الفاحشة في الوقوع عن معصوماتٌ  األنبياء نساء فإن ، الدين في بل ، فاحشة في
 .النور سورة في

{  اآلية ھذه في يقول عباس ابن سمعت:  قتة بن سليمان عن ، عائشة أبي بن موسى عن ، الثوري سفيان قال
 قومھا تدل فكانت لوط امرأة خيانة وأما ، مجنون أنه تخبر فكانت نوح أمرأة أما ، زنتا ما:  قال}  َفَخاَنَتاُھَما

 .أضيافه على



564 

 

 سر على َتَطلع ُنوح امرأة فكانت َعورتيھما على كانتا أنھما خيانتھما كانت:  لقا عباس ابن عن ، الَعوفي وقال
 أحًدا لوط أضاف إذا فكانت لوط امرأة وأما ، به نوح قوم من الجبابرة أخبرت أحد نوح مع آمن فإذا ، ُنوح

 .السوء يعمل ممن المدينة أھل به أخبرت

 .يرھموغ ، والضحاك ، جبير بن وسعيد ، عكرمة قال وھكذا

 ).3] (الدين في خيانتھما كانت إنما ، قط نبي امرأة بغت ما:  عباس ابن عن الضحاك وقال[

 مغفور مع أكل من:  الناس من كثير يأثُره الذي الحديث ضعف على العلماء بعضُ  الكريمة اآلية بھذه استدل وقد
 وسلم عليه هللا صلى النبي رأى أنه الصالحين بعض عن ھذا يروى وإنما ، له أصل ال الحديث وھذا. له غفر له
 ).4" (أقوله اآلن ولكني ال: " قال ؟ غفر له مغفور مع أكل من:  قلت أنت ، هللا رسول يا:  فقال المنام في

ُ  َوَضَربَ {  ِني ةِ اْلَجنَّ  فِي َبْيًتا ِعْنَدكَ  لِي اْبنِ  َربِّ  َقالَتْ  إِذْ  فِْرَعْونَ  ِاْمَرأَةَ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َمَثال هللاَّ  َوَعَملِهِ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  َوَنجِّ
ِني الِِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنجِّ َقتْ  ُروِحَنا ِمنْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنا َفْرَجَھا أَْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْرَيمَ ) 11( الظَّ  َوَصدَّ
 }) 12( اْلَقاِنِتينَ  ِمنَ  َوَكاَنتْ  َوُكُتِبهِ  َربَِّھا ِبَكلَِماتِ 

__________ 

 ".األخرى في: "  م في) 1(

 ".صحبتاھما في: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ، اإلطالق على صحيًحا معناه وليس ، سنان عن يروونه وإنما ، المسلمين كتب من شيء في ھو وال العلم أھل عند إسناد له ليس ھذا: " تيمية ابن اإلسالم شيخ قال) 4(
 ما وغاية ، موضوع: " وقال) 140 ص( المنيف المنار في القيم ابن اإلمام وذكره) 1/326( الضعيفة في األلباني نقله ھـ. أ" والمنافقون ارالكف المسلمين مع يأكل فقد

 ".الناس بعض رآه منام أنه فيه روي

 ال{ :  عالىت قال كما ، إليھم محتاجين كانوا إذا الكافرين مخالطة تضرھم ال أنھم للمؤمنين هللا ضربه َمَثلٌ  وھذا
ِ  ِمنَ  َفلَْيسَ  َذلِكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َيتَِّخذِ  قُوا أَنْ  إاِل َشْيءٍ  فِي هللاَّ }  ُتَقاةً  ِمْنُھمْ  َتتَّ

 ].28:  عمران آل[

 أن لتعلموا ربھا أطاعت حين زوجھا ُكفر امرأته رض ما فوهللا وأبعده األرض أھل أعتى فرعون كان قتادة:  قال
 .بذنبه إال أحًدا يؤاخذ ال ، عدل َحَكمٌ  هللا

 أبي عن ، التيمي سليمان عن ، جعفر بن محمد حدثنا ، األُبليّ  حفص بن إسماعيل حدثنا:  جرير ابن وقال
 المالئكة أظلتھا عنھا انصرف ذافإ ، الشمس في ُتَعذَّب فرعون امرأة كانت:  قال سلمان عن) 1( النھدي عثمان

 .الجنة في بيتھا ترى وكانت ، بأجنحتھا

 ).2( به ، التيمي سليمان عن ، محمد بن أسباط عن المحاربي عبيد بن محمد عن رواه ثم

ْسُتَوائي ھشام عن ، ُعلَيَّة ابن حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني:  جرير ابن قال ثم ةبَ  أبي بن القاسم حدثنا ، الدَّ  زَّ
 وھارون، موسى برب آمنت:  فتقول. وھارون موسى غلب:  فيقال ؟ غلب من:  تسأل فرعون امرأة كانت:  قال

 رجعت وإن ، عليھا فألقوھا قولھا على مضت فإن ، تجدونھا صخرة أعظم انظروا:  فقالت فرعون إليھا فأرسل
 ، قولھا على فمضت ، الجنة في بيتھا تفأبصر السماء إلى بصرھا رفعت أتوھا فلما ، امرأته فھي قولھا عن

 ).3( روح فيه ليس جسد على الصخرة وألقيت ، روحھا وانتزع

 في ذلك من شيء ورد وقد. الدار قبل الجار اختارت:  العلماء قال}  اْلَجنَّةِ  فِي َبْيًتا ِعْنَدكَ  لِي اْبنِ  َربِّ { :  فقولھا
ِني{  ، مرفوع حديث ِني{  ، عمله من) 4] (إليك[ أبرأ فإني ، منه خلصني:  أي}  َملِهِ َوعَ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  َوَنجِّ  َوَنجِّ

الِِمينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ   .عنھا هللا رضي ، مزاحم بنت آسية ھي المرأة وھذه}  الظَّ
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 إيمان قبل من فرعونَ  امرأة إيمانُ  كان:  قال العالية أبي عن ، أنس بن الربيع عن ، الرازي جعفر أبو وقال
 ؟ با كفر من تعس فقالت ، يدھا من المشط فوقع ، فرعون ابنة تمشط جلست أنھا وذلك ، فرعون ازنخ امرأة
 فرعونَ  بنتُ  فلطمتھا. هللاُ  شيء كل ورب أبيك ورب ربي:  قالت ؟ أبي غير رب ولك:  فرعون ابنة لھا فقالت

 كل ورب وربك ربي ، نعم:  قالت ؟ غيري ربا تعبدين:  فقال فرعون إليھا فأرسل ، أباھا وأخبرت ، وضربتھا
 ، كذلك وكانت ، الحيات عليھا وأرسل ويديھا رجليھا فشد أوتاًدا لھا وأوتد فرعون فعذبھا أعبد وإياه. هللا شيء
 ابنك ذابح إني:  لھا فقال. هللا شيء كل وربُ  وربك ربي:  له فقالت ؟ منتھية أنت ما:  لھا فقال يوًما عليھا فأتى
:  لھا فقال ، بشرھا ابنھا روح وإن ، فيھا في ابنھا فذبح. قاض أنت ما اقض:  له فقالت. عليتف لم إن فيك في

 لھا فقال آخر يوًما فرعون) 5] (عليھا[ أتى ثم فصبرت. وكذا كذا الثواب من هللا عند لك فإن ، أمه يا أبشري
 ، له فقالت ، ذلك مثل

__________ 

 ".الترمذي: " أ في) 1(

 ).28/110( يالطبر تفسير) 2(

 ).28/110( الطبري تفسير) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 .م من زيادة) 5(

 من هللا عند لك فإن أمه يا اصبري. لھا وقال ، أيًضا روحه فبشرھا ، فيھا في اآلخر ابنھا فذبح ، ذلك مثل
 ، فرعونَ  امرأةُ  فآمنت ، األصغر ثم األكبر ابنھا روح كالمَ  فرعون امرأة وسمعت:  قال. وكذا كذا الثواب
 فرعون المرأة الجنة في وكرامتھا ومنزلتھا ثوبھا عن الغطاء وكشف ، فرعون خازن امرأة روح هللا وقبض
لع ، وتصديًقا ويقيًنا إيماًنا فازدادت رأت حتى  بنت آسية من تعلمون ما للمأل فقال ، إيمانھا على فرعون فاطَّ

 فدعت ، ورجليھا يديھا فشد أوتاًدا لھا فأوتد. اقتلھا:  له فقالوا. غيري دتعب إنھا:  لھم فقال ، عليھا فأثنوا ؟ مزاحم
 رأت حين فضحكت فرعون ، حضرھا أن ذلك فوافق}  اْلَجنَّةِ  فِي َبْيًتا ِعْنَدكَ  لِي اْبنِ  َربِّ { :  فقالت ربھا آسية
 رضي ، روحھا هللا فقبض ، تضحك وھي نعذبھا إنا ، جنونھا من تعجبون أال:  فرعون فقال ، الجنة في بيتھا
 ).1( عنھا هللا

 ، والحرية العفاف ھو:  واإلحصان. وصانته حفظته أي}  َفْرَجَھا أَْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرانَ  اْبَنتَ  َوَمْرَيمَ { :  وقوله
 ، َسوي بشر صورة يف لھا فتمثل إليھا بعثه هللا فإن ، جبريل وھو ، الَملَك بواسطة:  أي}  ُروِحَنا ِمنْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنا{

 ، بعيسى الحمل منه فكان ، فرجھا في فولجت النفخة فنزلت ، درعھا جيب في بفيه ينفخ أن تعالى هللا وأمره
َقتْ  ُروِحَنا ِمنْ  فِيهِ  َفَنَفْخَنا{ :  قال ولھذا. السالم عليه َھا ِبَكلَِماتِ  َوَصدَّ  ِمنَ  َوَكاَنتْ {  وشرعه بقدره:  أي}  َوُكُتِبهِ  َربِّ
 } ْلَقاِنِتينَ ا

:  قال عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، ِعْلباء عن ، الفرات أبي بن داود حدثنا ، يونس حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ورسوله هللا:  قالوا" ؟ ھذا ما أتدرون: " وقال ، خطوط أربعة األرض في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َخطّ 
 محمد، بنت وفاطمة ، خويلد بنت خديجة:  الجنة أھل نساء أفضل: " سلمو عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، أعلم

 ).2" (فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية ، عمران ابنة ومريم

 ، األشعري موسى أبي عن ، الھمداني مرة عن ، ُمَرة بن عمرو عن ، شعبة حديث من الصحيحين في وثبت
 ، فرعون امرأة آسية إال النساء من يكمل ولم ، كثير الرجال من َكُملَ : " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن

ِريد كفضل النساء على عائشة فضل وإن ، ُخَويلد بنت وخديجة ، عمران ابنة ومريم  ).3" (الطعام سائر على الثَّ
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 اكتابن في ، السالم عليھما ، مريم ابن عيسى قصة في عليھا والكالم وألفاظھا األحاديث ھذه طرق ذكرنا وقد
 من مزاحم بنت وآسية ھي تكون أنھا من الحديث من ورد ما وذكرنا) 4( والمنة الحمد و" والنھاية البداية"

 } َوأَْبَكاًرا َثيَِّباتٍ { :  قوله عند الجنة في ، السالم عليه ، أزواجه

__________ 

 ).28/10( تفسيره في الطبرى رواه) 1(

 ".الصحيح رجال رجاله) : "9/223( مجمعال في الھيثمي وقال) 1/293( المسند) 2(

 ).2431( برقم مسلم وصحيح) 5418( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).85 -  2/55( والنھاية البداية) 4(
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 الملك سورة تفسير

 .مكية وھي

 أبي عن ، الُجَشمي عباس عن ، قتادة عن ، شعبة حدثنا قاال جعفر وابن محمد بن حجاج حدثنا:  أحمد قال
 ُغفر حتى لصاحبھا َشَفعت آية ثالثين القرآن في سورة إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا َرُسول عن ، ُھَريرة

 ". اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ : " له

 .حسن حديث ھذا:  الترمذي وقال) 1( به ، شعبة حديث من ، األربعة السنن أھل ورواه

 قال:  قال أنس عن ، ثابت عن) 2( مسكين بن َسالم طريق من ، المقدسي الضياء والحافظ الطبراني روى وقد
 الَِّذي َتَباَركَ : "  الجنة أدخلته حتى صاحبھا عن َخاَصمت القرآن في سورة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ).3" ( اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ 

 أبي عن ، أبيه عن ، الُنكري مالك بن يحيى حدثنا ، الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا:  الترمذي وقال
 ال وھو ، قبر على خباءه وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب بعض ضرب:  قال عباس ابن عن ، الجوزاء
 ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النَّبي فأتى ، ختمھا حتى الملك سورة يقرأ إنسان قبر أنه يحسب
 فقال ، ختمھا حتى"  َتَباَركَ "  الملك سورة يقرأ إنسان فإذا ، قبر أنه أحسب ال وأنا قبر على خبائي ضربت
 حديث ھذا: " قال ثم) 4" (القبر عذاب من تنجيه ، المنجية ھي ، المانعة ھي: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 عن ، سليم أبي بن ليث طريق من أيضا الترمذي روى ثم. ھريرة أبي عن الباب وفي. الوجه ھذا من غريب
 ،]السجدة سورة" [ َتنزيلُ  الم"  يقرأ حتى ينام ال كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  جابر عن ، الزبير أبي
 ).5( حسنة بسبعين القرآن في سورة كل يفضالن:  طاوس عن ليث وقال".  اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ "  و

 بن إبراھيم حدثنا ، شبيب بن سلمة حدثنا ، األصبھاني) 6( عجالن نب الحسين بن محمد حدثنا:  الطبراني وقال
 أنھا لوددت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، أبيه عن ، أبان بن الحكم
 ).7" ( اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ : "  يعني" أمتي من إنسان كل قلب في

__________ 

 ).3786( برقم ماجة ابن وسنن) 11612( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2891( برقم الترمذي وسنن) 1400( برقم داود أبي وسنن) 2/321( المسند )1(

 ".سليمان: " أ في) 2(

 ).1739 ، 1738( برقم المقدس للضياء والمختارة) 1/176( للطبراني الصغير المعجم) 3(

 .الميزان في مناكيره من الحديث ھذا الذھبي وذكر ضعيف النكري يحيى إسناده فيو) 2890( برقم الترمذي سنن) 4(

 ).2892( برقم الترمذي سنن) 5(

 .أصبھان تاريخ ومن للطبراني الكبير المعجم من والمثبت خطأ وھو" عالف بن الحسن بن محمد: " ھـ ، أ ، م في) 6(

 ولم اإلسناد صحيح حديث: " الحاكم وقال ، به أبان بن الحكم عن ، عمر بن حفص طريق من) 1/565( المستدرك في الحاكم ورواه) 11/242(الكبير المعجم) 7(
 ".واه وھو العدني حفص فيه: " بقوله الذھبي وتعقبه" يخرجاه

 في ُحَميد بن عبد الحديث ھذا روى وقد" يس" سورة في مثله تقدم وقد ، ضعيف وإبراھيم ، غريب حديث ھذا
 :  فقال ، ذاھ من بأبسط مسنده

 ؟ به تفرح بحديث أتحفك أال:  لرجل قال أنه عباس ابن عن عكرمة عن ، أبيه عن ، الحكم بن إبراھيم حدثنا
 فإنھا ، وجيرانك بيتك وصبيان ولدك وجميع أھلك وعلمھا"  اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ : "  اقرأ قال. بلى: قال

 عذاب من) 1] (ينجيه[ أن له وتطلب ، لقارئھا ربھا عند القيامة يوم - اصمتخ أو -  تجادل ، والمجادلة المنجية
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 كل قلب في أنھا لوددتُ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ؛ القبر عذاب من صاحبھا بھا وينجي ، النار
 ).2" (أمتي من إنسان

 النيسابوري القرشي هللا عبد أبي ، زياد بن نصر بن أحمد ترجمة في ، تاريخه في عساكر ابن الحافظ روى وقد
 عنه وروى ، الصحيحين غير في ولكن ، ومسلم البخاري عنھم روي الذين الثقات أحد ، الفقيه الزاھد المقرئ
 من بسنده ساق ، سواھم وخلق ، َحْرَبويه بن ُعَبيد أبي مذھب في تفقه وعليه. خزيمة وابن ماجة وابن الترمذي
 إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن ، الزھري نع ، السائب بن فرات عن حديثه
 الَملَك أتاه حفرته في وضع فلما ،"  َتَباَركَ "  إال هللا كتاب من شيء معه وليس ، مات قبلكم كان ممن رجال
 لنفسي وال له وال لك كأمل ال وإني ، مساءتك أكره وأنا ، هللا كتاب من إنك:  لھا فقال ، وجھه في السورة فثارت
 يا:  فتقول الرب إلى فتنطلق. له فاشفعي وتعالى تبارك الرب إلى فانطلقي به ھذا أردت فإن ، نفعا وال ضرا
 كنت فإن ؟ جوفه في وأنا وتعذبه بالنار أنت) 3( أفتحرقه وتالني فَتَعلَّمني كتابك بين من إليَّ  َعَمد فالًنا إن ، رب
 فقد اذھبي:  فيقول. أغضب أن لي وُحقّ :  فتقول ؟ غضبت أراك أال:  فيقول. كتابك من فامحني به ذاك فاعال
 فتجيء:  قال. بشيء منه َيْحلَ  لم البال كاسف فيخرج ، الملك فيخرج فتجيء:  قال. فيه وَشّفعتك ، لك وھبته
 ومرحبا ، وعاني مافرب ، الصدر بھذا ومرحبا ، تالني فربما ، الفم بھذا مرحبا فتقول ، فيه على فاھا فتضع
 صلى هللا رسولُ  بھذا َحّدث فلما:  قال". عليه الوحشة مخافة قبره في وتؤنسه. بي قامتا فربما ، القدمين بھاتين
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وسماھا ، تعلمھا إال ، عبد وال ُحرّ  وال كبير وال صغير يبق لم وسلم عليه هللا

 ).4( المنجية

 وأبو ، والبخاري ، معين بن ويحيى ، أحمد اإلمام ضعفه ھذا السائب بن وفرات ، جدا منكر حديث وھذا:  قلت
 وروى. مختصرا قوله من ، الزھري عن ، آخر وجه من عساكر ابن ذكره وقد. واحد وغير والدارقطني ، حاتم

 كتاب في كتبناه وقد) 5( لھذا يشھد ما ومرفوًعا موقوًفا مسعود ابن عن" القبر عذاب إثبات" كتاب في البيھقي
 ).6( الحمد و ، الكبرى األحكام من الجنائز

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .حميد بن عبد مسند من) سليمانية 214 ق( المھرة إتحاف في البوصيري ذكره) 2(

 ".أفتجزيه: " أ في) 3(

 ").المخطوط" 2/256( دمشق تاريخ) 4(

 ).2/193( القرآن فضائل موسوعة في طرھوني محمد الفاضل عليه الكالم فصل وقد) 99( مبرق للبيھقي القبر عذاب إثبات) 5(

 ".الجميل الحسن والثناء والمنة الحمد و: " أ في) 6(

ُكمْ  مْ لَِيْبلَُوكُ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي) 1( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُھوَ  اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ   َوُھوَ  َعَماًل  أَْحَسنُ  أَيُّ
ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي َتَرى َما ِطَباًقا َسَمَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي) 2( اْلَغفُورُ  اْلَعِزيزُ   َتَرى َھلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  َتَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّ

َتْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ُثمَّ ) 3( فُُطورٍ  ِمنْ  ا َولََقدْ ) 4( َحِسيرٌ  َوُھوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  إِلَْيكَ  َيْنَقلِبْ  َكرَّ نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  الدُّ
َياِطينِ  ُرُجوًما َوَجَعْلَناَھا ِبَمَصاِبيحَ  ِعيرِ  َعَذابَ  لَُھمْ  َوأَْعَتْدَنا لِلشَّ  ) 5( السَّ

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكمْ  لَِيْبلَُوُكمْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي) 1( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ  اْلُمْلكُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ {   َوُھوَ  َعَمال أَْحَسنُ  أَيُّ
ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي َتَرى َما ِطَباًقا َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي) 2( اْلَغفُورُ  اْلَعِزيزُ   َتَرى َھلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ  َتَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّ

َتْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ُثمَّ ) 3( فُُطورٍ  ِمنْ  ا َولََقدْ ) 4( َحِسيرٌ  َوُھوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  إِلَْيكَ  َيْنَقلِبْ  َكرَّ نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  الدُّ
َياِطينِ  ُرُجوًما َوَجَعْلَناَھا ِبَمَصاِبيحَ  ِعيرِ  َعَذابَ  لَُھمْ  َوأَْعَتْدَنا لِلشَّ  }) 5( السَّ
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 معقب ال يشاء بما المخلوقات جميع في المتصرف ھو:  أي ، الملك بيده أنه ويخبر ، الكريمة نفسه ىتعال يمجد
 } َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ { :  قال ولھذا. وعدله وحكمته لقھره يفعل عما يسأل وال ، لحكمه

 ومعنى. مخلوق ألنه وجودي أمر الموت إن:  قال من اآلية بھذه واستدل}  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  الَِّذي{ :  قال ثم
ِ  َتْكفُُرونَ  َكْيفَ { :  قال كما ؟ عمال أحسن أيھم ويختبرھم ليبلوھم ، العدم من الخالئق أوجد أنه:  اآلية َّ  َوُكْنُتمْ  ِبا
 ُثمَّ { :  قال ولھذا. حياة النشأة ھذه وسمى ، موًتا - العدم وھو - األول الحال فسمى] 28:  البقرة[}  َفأَْحَياُكمْ  أَْمَواًتا
 ].28:  البقرة[}  ُيْحِييُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ 

 الَِّذي{ :  قوله في قتادة عن ، ُخلَْيد حدثنا ، الوليد حدثنا ، صفوان حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وجعل ، بالموت آدم بني أذل هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال}  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ 
 ".بقاء دار ثم جزاء دار اآلخرة وجعل ، موت دار ثم حياة دار الدنيا

 ).1( قتادة عن ، َمْعَمر ورواه

ُكمْ  لَِيْبلَُوُكمْ { :  وقوله  .عمال أكثر يقل ولم:  َعْجالن بن محمد قال كما عمال خير:  أي}  َعَمال أَْحَسنُ  أَيُّ

 إليه تاب لمن غفور ذلك مع وھو ، الجناب المنيع العظيم العزيز ھو:  أي}  اْلَغفُورُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ { :  قال ثم
 .ويتجاوز ويصفح ويرحم يغفر ذلك مع ھو ، عزيزا تعالى كان وإن ، أمره وخالف عصاه بعدما ، وأناب

 علويات أنھن بمعنى متواصالت ھن وھل ، طبقة بعد طبقة:  أي}  ِطَباًقا َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي{ :  قال ثم
 حديث ذلك على دل كما ، الثاني أصحھما ، قوالن فيه ؟ خالء بينھن متفاصالت أو ، بعض على بعضھم
 .وغيره اإلسراء

__________ 

 .مرسالً  هب قتادة عن ، سعيد طريق ومن ، قتادة عن ، معمر طريق من) 29/2( تفسيره في الطبري ورواه) 1(

ْحَمنِ  َخْلقِ  فِي َتَرى َما{ :  وقوله  وال تنافر وال اختالف فيه ليس ، مستو مصطحب ھو بل:  أي}  َتَفاُوتٍ  ِمنْ  الرَّ
 إلى انظر:  أي}  فُُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َھلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ { :  قال ولھذا ؛ خلل وال عيب وال نقص وال ، مخالفة
 .؟ فطوًرا أو ؛ خلال أو نقًصا أو عيًبا فيھا ترى ھل ، فتأملھا السماء

}  فُُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َھلْ  اْلَبَصرَ  َفاْرِجعِ { :  قوله في وغيرھم ، والثوري ، والضحاك ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 .شقوق:  أي

 من:  أي}  رٍ فُُطو ِمنْ { :  رواية في عباس ابن وقال. ُخروق من:  أي}  فُُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َھلْ { :  السدي وقال
 .؟ آدم ابن يا َخلاَل ترى ھل:  أي}  فُُطورٍ  ِمنْ  َتَرى َھلْ { :  قتادة وقال) 1( ُوِھيّ 

َتْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ُثمَّ { :  وقوله  وقال ؟ ذليال:  عباس ابن قال}  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  إِلَْيكَ  َيْنَقلِبْ { . مرتين:  قال}  َكرَّ
 .صاغًرا:  وقتادة ، مجاھد

 من المنقطع:  الحسير:  والسدي ، وقتادة ، مجاھد وقال. كليل وھو:  يعني:  عباس ابن قال}  َحِسيرٌ  َوُھوَ  {
 .اإلعياء

 أن عن}  َخاِسًئا{  ، البصر إليك لرجع:  أي ، إليك النقلب ، كررت مھما ، البصر كررت لو إنك:  اآلية ومعنى
 .نقًصا يرى وال ، التكرر كثرة من اإلعياء من انقطع قد يلكل:  أي}  َحِسيرٌ  َوُھوَ {  خلال أو عيًبا يرى

ا َولََقدْ { :  فقال وزينتھا كمالھا بين النقص خلقھا في عنھا نفى ولما نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  الكواكب وھي}  ِبَمَصاِبيحَ  الدُّ
 .والثوابت السيارات من فيھا وضعت التي
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 على ال المصابيح جنس على}  َوَجَعْلَناَھا{ :  قوله في الضمير عاد}  َياِطينِ لِلشَّ  ُرُجوًما َوَجَعْلَناَھا{ :  وقوله
 .أعلم وهللا ، منھا مستمدة تكون وقد ، دونھا من بشھب بل ، السماء في التي بالكواكب يرمي ال ألنه عينھا؛

ِعيرِ  َعَذابَ  لَُھمْ  َوأَْعَتْدَنا{ :  وقوله  عذاب لھم وأعتدنا ، الدنيا في الخزي ھذا للشياطين) 2( جعلنا:  أي}  السَّ
ا{ :  الصافات أول في:  قال كما ، األخرى في السعير ا إِنَّ نَّ َماءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  َشْيَطانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوِحْفًظا اْلَكَواِكبِ  ِبِزيَنةٍ  الدُّ

ُعونَ  ال َماِردٍ  مَّ  اْلَخْطَفةَ  َخِطفَ  َمنْ  إاِل َواِصبٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  ُدُحوًرا َجانِبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُيْقَذفُونَ  األْعلَى اْلَمإل إِلَى َيسَّ
 ].10 - 6:  الصافات[}  َثاقِبٌ  ِشَھابٌ  َفأَْتَبَعهُ 

 يھتدى وعالمات ، للشياطين ورجوما ، للسماء زينة هللا خلقھا:  خصال لثالث النجوم ھذه خلقت إنما:  قتادة قال
 ابن رواه. به له علم ال ما وتكلف ، نصيبه وأضاع ، حظه وأخطأ أيهبر قال فقد ذلك غير فيھا تأول فمن ، بھا

 .حاتم أبي وابن ، جرير

__________ 

 .الشعب. ط ھوامش من مستفادا. الطبري تفسير من والمثبت" وھاء من: " أ ، ھـ في) 1(

 ".جعلناھا:  أي: " م في) 2(

 َتَميَّزُ  َتَكادُ ) 7( َتفُورُ  َوِھيَ  َشِھيًقا لََھا َسِمُعوا فِيَھا أُْلقُوا إَِذا) 6( اْلَمِصيرُ  ْئسَ َوبِ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّھمْ  َكَفُروا َولِلَِّذينَ 
ْبَنا َنِذيرٌ  َجاَءَنا َقدْ  َبلَى َقالُوا) 8( َنِذيرٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا َسأَلَُھمْ  َفْوجٌ  فِيَھا أُْلقِيَ  ُكلََّما اْلَغْيظِ  ِمنَ  لَ  َما ْلَناَوقُ  َفَكذَّ ُ  َنزَّ  هللاَّ
ا لَوْ  َوَقالُوا) 9( َكِبيرٍ  َضاَللٍ  فِي إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ا َما َنْعقِلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّ ِعيرِ  أَْصَحابِ  فِي ُكنَّ  َفاْعَتَرفُوا) 10( السَّ

ِعيرِ  أِلَْصَحابِ  َفُسْحًقا ِبَذْنِبِھمْ  ُھمْ  ْونَ َيْخشَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) 11( السَّ  ) 12( َكِبيرٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  ِباْلَغْيبِ  َربَّ

 َتَميَّزُ  َتَكادُ ) 7( َتفُورُ  َوِھيَ  َشِھيًقا لََھا َسِمُعوا فِيَھا أُْلقُوا إَِذا) 6( اْلَمِصيرُ  َوِبْئسَ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّھمْ  َكَفُروا َولِلَِّذينَ { 
ْبَنا َنِذيرٌ  َجاَءَنا َقدْ  َبلَى َقالُوا) 8( َنِذيرٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا َسأَلَُھمْ  َفْوجٌ  فِيَھا قِيَ أُلْ  ُكلََّما اْلَغْيظِ  ِمنَ  ُ  نزلَ  َما َوقُْلَنا َفَكذَّ  هللاَّ
ا لَوْ  َوَقالُوا) 9( َكِبيرٍ  َضاللٍ  فِي إاِل أَْنُتمْ  إِنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِعيرِ  أَْصَحابِ  فِي اُكنَّ  َما َنْعقِلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّ  َفاْعَتَرفُوا) 10( السَّ

ِعيرِ  ألْصَحابِ  َفُسْحًقا ِبَذْنِبِھمْ   }) 11( السَّ

 إَِذا{ . والمنقلب المآل بئس:  أي}  اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  ِبَربِِّھمْ  َكَفُروا لِلَِّذينَ {  أعتدنا}  وَ { :  تعالى يقول
 .الصياح يعني:  جرير ابن قال}  َشِھيًقا لََھا َسِمُعوا فِيَھا أُْلقُوا

 .الكثير الماء في القليل الَحبّ  يغلي كما بھم تغلي:  الثوري قال}  َتفُورُ  َوِھيَ { 

 ُكلََّما{ ، بھم وحنقھا عليھم غيظھا شدة من ، بعض من بعضھا ينفصل يكاد:  أي}  اْلَغْيظِ  ِمنَ  َتَميَّزُ  َتَكادُ { :  وقوله
ْبَنا َنِذيرٌ  َجاَءَنا َقدْ  َبلَى َقالُوا َنِذيرٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا َسأَلَُھمْ  َفْوجٌ  يَھافِ  أُْلقِيَ  ُ  نزلَ  َما َوقُْلَنا َفَكذَّ  إاِل أَْنُتمْ  إِنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  هللاَّ
 إليه، الرسول وإرسال هعلي الحجة قيام بعد إال أحًدا يعذب ال وأنه ، خلقه في عدله تعالى يذكر}  َكِبيرٍ  َضاللٍ  فِي
ا َوَما{ :  قال كما ِبينَ  ُكنَّ  أَْبَواُبَھا فُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{ :  تعالى وقال] 15:  اإلسراء[}  َرُسوال َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

 َحقَّتْ  َولَِكنْ  َبلَى َقالُوا َھَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َوُيْنِذُروَنُكمْ  مْ َربِّكُ  آَياتِ  َعلَْيُكمْ  َيْتلُونَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  َيأِْتُكمْ  أَلَمْ  َخَزَنُتَھا لَُھمْ  َوَقالَ 
 الندامة، تنفعھم ال حيث وندموا ، بالمالمة أنفسھم على عادوا وھكذا]. 71:  الزمر[}  اْلَكافِِرينَ  َعَلى اْلَعَذابِ  َكلَِمةُ 
ا لَوْ { :  فقالوا ا َما َنْعقِلُ  أَوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّ ِعيرِ  أَْصَحابِ  يفِ  ُكنَّ  أنزله ما نسمع أو بھا ننتفع عقول لنا كانت لو:  أي}  السَّ
 به جاءت ما به نعي فھم لنا يكن لم ولكن ، به واالغترار با الكفر من عليه كنا ما على كنا لما ، الحق من هللا

ِعيرِ  ألْصَحابِ  َفُسْحًقا ِبَذْنِبِھمْ  واَفاْعَتَرفُ { :  تعالى هللا قال ، اتباعھم إلى يرشدنا عقل لنا كان وال ، الرسل  } السَّ

ة بن عمرو عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال :  قال الطائي الَبْخَتريّ  أبي عن ، ُمرَّ
) 1" (أنفسھم من ُيعِذروا حتى الناس يھلك لن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعه من أخبرني

 ).2" (الجنة من به أولى النار أن يعلم وھو إال ، النار أحد يدخل ال: " آخر حديث يوف

ُھمْ  َيْخَشْونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {   }) 12( َكِبيرٌ  َوأَْجرٌ  َمْغفَِرةٌ  لَُھمْ  بِاْلَغْيبِ  َربَّ
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__________ 

 ).4/260( المسند) 1(

 .الصحيح في وھو" الجنة من مقعده أرى إال النار أحد يدخل ال: " مرفوعا ھريرة أبي حديث من) 2/541( المسند في) 2(

وا ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ِبهِ  اْجَھُروا أَوِ  َقْولَُكمْ  َوأَِسرُّ  الَِّذي ُھوَ ) 14( اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُھوَ  َخلَقَ  َمنْ  َيْعلَمُ  أاََل ) 13( الصُّ
 ) 15( النُُّشورُ  َوإِلَْيهِ  ِرْزقِهِ  ِمنْ  َوُكلُوا َمَناِكِبَھا يفِ  َفاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ 

وا{  ُدورِ  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ِبهِ  اْجَھُروا أَوِ  َقْولَُكمْ  َوأَِسرُّ  ُھوَ ) 14( اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُھوَ  َخلَقَ  َمنْ  َيْعلَمُ  أاَل) 13( الصُّ
 }) 15( النُُّشورُ  َوإِلَْيهِ  ِرْزقِهِ  ِمنْ  َوُكلُوا َمَناِكِبَھا فِي اْمُشوافَ  َذلُوال األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي

 ويقوم المعاصي عن فينكف ، الناس عن غائًبا كان إذا وبينه بينه فيما ربه مقام يخاف عمن مخبًرا تعالى يقول
 بالثواب ويجازى ، ذنوبه عنه يكفر:  أي ، كبير وأجر مغفرة له بأنه ، هللا إال أحد يراه ال حيث ، بالطاعات
:  منھم فذكر ،" ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل في تعالى هللا يظلھم سبعة: " الصحيحين في ثبت كما ، الجزيل

 تعلم ال حتى ، فأخفاھا بصدقة تصدق ورجال ، هللا أخاف إني:  فقال وجمال منصب ذات امرأة دعته رجال"
 ).1" (يمينه تنفق ما شماله

 أنس عن ، ثابت عن ، عبيد بن الحارث حدثنا ، عباد بن طالوت حدثنا:  مسنده في البزار بكر أبو الحافظ وقال
" ؟ وربكم أنتم كيف: " قال ؟ غيره على كنا فارقناك فإذا ، حال على عندك نكون إنا ، هللا رسول يا:  قالوا:  قال
 ).2" (النفاق ذلكم ليس: " قال. والعالنية السر في ربنا هللا:  قالوا

 .نعلمه فيما ُعَبيد بن الحارث إال ثابت عن يروه لم

وا{ :  والسرائر الضمائر على مطلع أنه على منبًھا تعالى قال ثم  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  بِهِ  اْجَھُروا أَوِ  َقْولَُكمْ  َوأَِسرُّ
ُدورِ   .القلوب في خطر بما:  أي}  الصُّ

 َوُھوَ { :  لقوله ، أولى واألول ؟ مخلوقه هللا يعلم أال معناه:  وقيل. الخالق ميعل أال:  أي ؟}  َخلَقَ  َمنْ  َيْعلَمُ  أاَل{ 
 } اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ 

 وال) 3( تمتد ال ساكنة قارة جعلھا بأن ، لھم إياھا وتذليله األرض لھم تسخيره في خلقه على نعمته ذكر ثم
 المنافع من فيھا وھيأھا ، السبل من فيھا وسلك ، العيون من فيھا وأنبع ، الجبال من فيھا جعل بما) 4( تضطرب
 حيث فسافروا:  أي}  َمَناِكِبَھا فِي َفاْمُشوا َذلُوال األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُھوَ { :  فقال ، والثمار الزروع ومواضع

 يجدي ال عيكمس أن واعلموا ، والتجارات المكاسب أنواع في وأرجائھا أقاليمھا في وترددوا ، أقطارھا من شئتم
 كما ، التوكل ينافي ال السبب في فالسعي}  ِرْزقِهِ  ِمنْ  َوُكلُوا{ :  قال ولھذا ؛ لكم هللا ييسره أن إال ، شيًئا عليكم
 :  أحمد اإلمام قال

 أبا سمع إنه:  يقول ُھَبْيرة بن هللا عبد سمع أنه ، عمرو بن بكر أخبرني ، َحْيَوة حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا
 أنكم لو: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع إنه:  يقول الخطاب بن عمر سمع إنه:  يقول الَجيشاني ميمت

 ".ِبَطاًنا وَتُروح ِخَماًصا َتْغُدو ، الطير يرزق كما لرزقكم ، توكله حق هللا على تتوكلون

 رواحا لھا فأثبت. صحيح حسن:  يالترمذ وقال) 5( ھبيرة ابن حديث من ماجة وابن والنسائي الترمذي رواه
ر وھو ، وجل عز ، هللا على توكلھا مع ، الرزق لطلب وغدوا :  أي}  النُُّشورُ  َوإِلَْيهِ { . المسبب المسير المَسخِّ
 .القيامة يوم المرجع

__________ 

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 1031( برقم مسلم وصحيح) 660( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".الصحيح في له أخرج وإن مناكير له الحارث) : "1/67( الزوائد مختصر في حجر ابن الحافظ وقال" األستار كشف) "52( برقم البزار مسند) 2(



572 

 

 ".تميد ال: " أ في) 3(

 ".تميد وال تضطرب ال: " م في) 4(

 ).4164( برقم ماجة ابن وسنن) 2344( برقم الترمذي وسنن) 1/30( المسند) 5(

َماءِ  فِي َمنْ  ْنُتمْ أَأَمِ  َماءِ  فِي َمنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ ) 16( َتُمورُ  ِھيَ  َفإَِذا اأْلَْرضَ  ِبُكمُ  َيْخِسفَ  أَنْ  السَّ  َحاِصًبا َعلَْيُكمْ  ُيْرِسلَ  أَنْ  السَّ
ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أََولَمْ ) 18( َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َولََقدْ ) 17( َنِذيرِ  َكْيفَ  َفَسَتْعلَُمونَ   َصافَّاتٍ  َفْوَقُھمْ  الطَّ
ْحَمنُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُھنَّ  َما َوَيْقِبْضنَ   ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُرُكمْ  لَُكمْ  ُجْندٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا َمنْ  أَمْ ) 19( َبِصيرٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  الرَّ
ْحَمنِ  وا َبلْ  ِرْزَقهُ  أَْمَسكَ  إِنْ  َيْرُزقُُكمْ  الَِّذي َھَذا َمنْ  أَمْ ) 20( ُرورٍ غُ  فِي إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ  الرَّ  َوُنفُورٍ  ُعُتوٍّ  فِي لَجُّ

 أَْنَشأَُكمْ  الَِّذي ُھوَ  قُلْ ) 22( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى َسِوّيًا َيْمِشي َمنْ  أَمْ  أَْھَدى َوْجِھهِ  َعلَى ُمِكّبًا َيْمِشي أََفَمنْ ) 21(
ْمعَ  لَُكمُ  لَ َوَجعَ   ُتْحَشُرونَ  َوإِلَْيهِ  اأْلَْرِض  فِي َذَرأَُكمْ  الَِّذي ُھوَ  قُلْ ) 23( َتْشُكُرونَ  َما َقلِياًل  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

َما قُلْ ) 25( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ ) 24( َما هللاَِّ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ  إِنَّ  ) 26( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  أََنا َوإِنَّ

:  وقتادة عباس ابن وقال. ونواحيھا وفجاجھا أطرافھا}  َمَناِكِبَھا{ :  والسدي وقتادة ومجاھد عباس ابن قال
 .الجبال}  َمَناِكِبَھا{

 ، جبير بن يونس عن ، قتادة عن ، شعبة حدثنا ، األزدي حكام بن عمرو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 فأنت}  َمَناِكِبَھا{  علمت إن:  له ولد ألم فقال}  َمَناِكِبَھا فِي َفاْمُشوا{ :  اآلية ھذه قرأ أنه:  كعب بن بشير عن

 .الجبال ھي:  فقال الدرداء أبا فسأل. الجبال ھي:  فقالت. عتيقة

َماءِ  فِي َمنْ  أَأَِمْنُتمْ {  َماءِ  فِي َمنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ ) 16( َتُمورُ  ِھيَ  َذاَفإِ  األْرضَ  ِبُكمُ  َيْخِسفَ  أَنْ  السَّ  َعلَْيُكمْ  ُيْرِسلَ  أَنْ  السَّ
ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أََولَمْ ) 18( َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َولََقدْ ) 17( َنِذيرِ  َكْيفَ  َفَسَتْعلَُمونَ  َحاِصًبا  َفْوَقُھمْ  الطَّ
ْحَمنُ  إاِل ُيْمِسُكُھنَّ  َما ْقِبْضنَ َويَ  َصافَّاتٍ   }) 19( َبِصيرٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  إِنَّهُ  الرَّ

 مع وھو غيره معه وعبادتھم به بعضھم كفر بسبب ، تعذيبھم على قادر أنه بخلقه ورحمته لطفه من أيًضا وھذا
ُ  ُيَؤاِخذُ  َولَوْ { :  قال كما ، يعجل وال ويؤجل ، ويصفح يحلم ھذا  َدابَّةٍ  ِمنْ  َظْھِرَھا َعلَى َتَركَ  َما َكَسُبوا ِبَما اسَ النَّ  هللاَّ

ُرُھمْ  َولَِكنْ  َ  َفإِنَّ  أََجلُُھمْ  َجاءَ  َفإَِذا ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى ُيَؤخِّ  ].45:  فاطر[}  َبِصيًرا ِبِعَباِدهِ  َكانَ  هللاَّ

َماءِ  فِي َمنْ  أَأَِمْنُتمْ { :  ھاھنا وقال  ، وتضطرب وتجيء تذھب:  أي}  َتُمورُ  ِھيَ  َفإَِذا األْرضَ  ِبُكمُ  َيْخِسفَ  أَنْ  السَّ
َماءِ  فِي َمنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ {  أَنْ  أََفأَِمْنُتمْ { :  قال كما ، تدمغكم حصباء فيھا ريحا:  أي}  َحاِصًبا َعلَْيُكمْ  ُيْرِسلَ  أَنْ  السَّ

 ھاھنا توعدھم وھكذا]. 68:  اإلسراء[}  َوِكيال لَُكمْ  َتِجُدوا ال ُثمَّ  ًباَحاصِ  َعلَْيُكمْ  ُيْرِسلَ  أَوْ  اْلَبرِّ  َجانِبَ  بُِكمْ  َيْخِسفَ 
 .به وكذب عنه تخلف من وعاقبة إنذاري يكون كيف:  أي}  َنِذيرِ  َكْيفَ  َفَسَتْعلَُمونَ { :  بقوله

 فكيف:  أي}  َنِكيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ {  ، ليةالخا والقرون السالفة األمم من:  أي}  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َولََقدْ { :  قال ثم
 .أليًما شديًدا عظيًما:  أي ؟ لھم ومعاقبتي عليھم إنكاري كان

ْيرِ  إِلَى َيَرْوا أََولَمْ { :  تعالى قال ثم  وتارة ، الھواء في أجنحتھن يصففن تارة:  أي}  َوَيْقبِْضنَ  َصافَّاتٍ  َفْوَقُھمْ  الطَّ
ْحَمنُ  إاِل{  الجو في:  أي}  ُيْمِسُكُھنَّ  َما { جناًحا وتنشر جناًحا تجمع  من ، الھواء من لھن سخر بما:  أي}  الرَّ
 إِلَى َيَرْوا أَلَمْ { :  كقوله وھذه. مخلوقاته من شيء كل يصلح بما:  أي}  َبِصيرٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ {  ، ولطفه رحمته
ْيرِ  َراتٍ  الطَّ َماءِ  َجوِّ  فِي ُمَسخَّ ُ  إاِل ْمِسُكُھنَّ يُ  َما السَّ  ].79:  النحل[}  ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آلَياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  هللاَّ

ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُرُكمْ  لَُكمْ  ُجْندٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا َمنْ  أَمْ {   الَِّذي َھَذا َمنْ  أَمْ ) 20( ُغُرورٍ  فِي إاِل اْلَكافُِرونَ  إِنِ  الرَّ
وا َبلْ  ِرْزَقهُ  كَ أَْمسَ  إِنْ  َيْرُزقُُكمْ   َسِوّيًا َيْمِشي َمنْ  أَمْ  أَْھَدى َوْجِھهِ  َعلَى ُمِكّبًا َيْمِشي أََفَمنْ ) 21( َوُنفُورٍ  ُعُتوٍّ  فِي لَجُّ
ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  أَْنَشأَُكمْ  الَِّذي ُھوَ  قُلْ ) 22( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى  قُلْ ) 23( َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال َواألْفِئَدةَ  َواألْبَصارَ  السَّ
َما قُلْ ) 25( َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ ) 24( ُتْحَشُرونَ  َوإِلَْيهِ  األْرِض  فِي َذَرأَُكمْ  الَِّذي ُھوَ   اْلِعْلمُ  إِنَّ
َما هللاَِّ  ِعْندَ   }) 26( ُمبِينٌ  َنِذيرٌ  أََنا َوإِنَّ
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ا ُعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا َوقِيلَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهُ  ِسيَئتْ  ُزْلَفةً  َرأَْوهُ  َفلَمَّ  ) 27( َتدَّ

ا{  ُعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا َوقِيلَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهُ  ِسيَئتْ  ُزْلَفةً  َرأَْوهُ  َفلَمَّ  }) 27( َتدَّ

 وُمخبرا ، اعتقدوه فيما عليھم ُمنكًرا ، ورزًقا نصًرا ھمعند يبتغون ، غيره عبدوا الذين للمشركين تعالى يقول
ْحَمنِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْنُصُرُكمْ  لَُكمْ  ُجْندٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا أَمَّنْ { :  فقال ، أملوه ما لھم يحصل ال أنه لھم  لكم ليس:  أي}  الرَّ
 } ُغُرورٍ  فِي إاِل افُِرونَ اْلكَ  إِنِ { :  قال ولھذا ؛ غيره لكم ناصر وال ، واق وال ولي من دونه من

! ؟ بعده يرزقكم عنكم رزقه هللا قطع إذا الذي ھذا من:  أي! ؟}  ِرْزَقهُ  أَْمَسكَ  إِنْ  َيْرُزقُُكمْ  الَِّذي َھَذا أَمَّنْ { :  قال ثم
 يعلمون وھم:  أي ، له شريك ال وحده ، وجل عز ، هللا إال وينصر ، ويرزق ويخلق ويمنع يعطي أحد ال:  أي
وا َبلْ { :  قال ولھذا ؛ غيره يعبدون ھذا ومع ، كذل  ُعُتوٍّ  فِي{  وضاللھم وإفكھم طغيانھم في استمروا:  أي}  لَجُّ

 .يتبعونه وال له يسمعون ال) 1] (أي[ ، الحق عن أدبارھم على ونفوًرا واستكباًرا معاندة في:  أي}  َوُنفُورٍ 

 هللا ضربه مثل وھذا:  ؟}  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى َسِوّيًا َيْمِشي أَمَّنْ  أَْھَدى ْجِھهِ وَ  َعلَى ُمِكّبًا َيْمِشي أََفَمنْ { :  قال ثم
 على مستويا ال منحنيا يمشي:  أي ، وجھه على ُمكّبا يمشي من كمثل فيه ھو فيما مثله فالكافر ، والكافر للمؤمن
:  أي}  َسِوّيًا َيْمِشي أَمَّنْ {  أھدى أھذا ، ضال حائر تائه بل ؟ يذھب كيف وال يسلك أين يدري ال:  أي ، وجھه

. مستقيمة وطريقه ، مستقيم نفسه في وھو ، بين واضح طريق على:  أي}  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  َعلَى{  القامة منتصب
 إلى به ُمفض ، مستقيم صراط على سوًيا يمشي يحشر فالمؤمن. اآلخرة في يكونون وكذلك ، الدنيا في مثلھم ھذا
 َوَما َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{  ، جھنم نار إلى وجھه على يمشي يحشر فإنه الكافر وأما ، الفيحاء الجنة
ُھمْ  َوقِفُوُھمْ  اْلَجِحيمِ  ِصَراطِ  إِلَى َفاْھُدوُھمْ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َيْعُبُدونَ  َكاُنوا  اْلَيْومَ  ُھمُ  لْ بَ  َتَناَصُرونَ  ال لَُكمْ  َما َمْسُئولُونَ  إِنَّ

 } ُمْسَتْسلُِمونَ 

:  يقول مالك بن أنس سمعت:  قال ُنَفيع عن ، إسماعيل حدثنا ، ُنَمير ابن حدثنا:  هللا رحمه ، أحمد اإلمام قال
 أن على قادًرا أرجلھم على أمشاھم الذي أليس: " فقال ؟ وجوھھم على الناس يحشر كيف ، هللا رسول يا: قيل

 ).2" (وجوھھم على يمشيھم

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).3/167( المسند) 2(

ُ  أَْھلََكِنيَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ  ْحَمنُ  ُھوَ  قُلْ ) 28( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  اْلَكافِِرينَ  ُيِجيرُ  َفَمنْ  َرِحَمَنا أَوْ  َمِعيَ  َوَمنْ  هللاَّ ا الرَّ  ِبهِ  آََمنَّ
ْلَنا َوَعلَْيهِ   َمِعينٍ  ِبَماءٍ  َيأِْتيُكمْ  َفَمنْ  َغْوًرا َماُؤُكمْ  أَْصَبحَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ ) 29( ُمِبينٍ  َضاَللٍ  فِي ُھوَ  َمنْ  َفَسَتْعلَُمونَ  َتَوكَّ

)30 ( 

] نحوه به ، أنس عن ، قتادة عن ، شيبان عن ، محمد بن يونس[ طريق من الصحيحين في مخرج الحديث وھذا
)1) (2.( 

ْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ {  ، مذكورا شيئا تكونوا لم أن بعد خلقكم ابتدأ:  أي}  أَْنَشأَُكمْ  يالَّذِ  ُھوَ  قُلْ { :  وقوله  َواألْبَصارَ  السَّ
 بھا هللا أنعم التي القوى ھذه تستعملون أقل ما:  أي}  َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال{  ، واإلدراك العقول:  أي}  َواألْفِئَدةَ 
 .زواجره تركو أوامره وامتثال طاعته في ، عليكم

 في ألسنتكم اختالف مع ، وأرجائھا األرض أقطار في ونشركم بثكم:  أي}  األْرِض  فِي َذَرأَُكمْ  الَِّذي ُھوَ  قُلْ { 
 ، والشتات التفرق ھذا بعد تجمعون:  أي}  ُتْحَشُرونَ  َوإِلَْيهِ {  ، وصوركم وأشكالكم وحالكم ، وألوانكم لغاتكم
 .بدأكم كما ويعيدكم فرقكم كما يجمعكم
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: أي}  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ { :  وقوعه المستبعدين للمعاد المنكرين الكفار عن مخبًرا قال ثم
َما قُلْ {  ؟ التفرق ھذا بعد االجتماع من بكونه تخبرنا الذي ھذا) 3] (يقع[ متى  يعلم ال:  أي}  هللاَِّ  ِعْندَ  اْلِعْلمُ  إِنَّ
 ، فاحذروه محالة ال وواقع كائن ھذا أن أخبركم أن أمرني لكنه ، وجل عز ، هللا إال التعيين على ذلك وقت

َما{  .إليكم أديته وقد ، البالغ علي وإنما}  ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  أََنا َوإِنَّ

ا{ :  تعالى هللا قال  أن ورأوا ، الكفار وشاھدھا القيامة قامت لما:  أي}  َكَفُروا الَِّذينَ  ُوُجوهُ  ِسيَئتْ  ُزْلَفةً  َرأَْوهُ  َفلَمَّ
 لھم ما يعلمون لما ، ذلك ساءھم به كذبوا ما وقع فلما ، زمنه طال وإن آتٍ  آتٍ  ھو ما كل ألن ؛ قريبا كان األمر
 نَ مِ  لَُھمْ  َوَبَدا{  ، حساب وال بال في لھم يكن لم ما هللا أمر من وجاءھم ، ذلك بھم فأحاط:  أي ، الشر من ھناك

 ، 47:  الزمر[}  َيْسَتْھِزُئونَ  ِبهِ  َكاُنوا َما ِبِھمْ  َوَحاقَ ) 4( َكَسُبوا َما َسيَِّئاتُ  لَُھمْ  َوَبَدا َيْحَتِسُبونَ  َيُكوُنوا لَمْ  َما هللاَِّ 
ُعونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا{ :  والتوبيخ التقريع وجه على لھم يقال ولھذا ؛] 48  .تستعجلون:  أي}  َتدَّ

ُ  أَْھلََكِنيَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ {  ْحَمنُ  ُھوَ  قُلْ ) 28( أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  اْلَكافِِرينَ  ُيِجيرُ  َفَمنْ  َرِحَمَنا أَوْ  َمِعيَ  َوَمنْ  هللاَّ ا الرَّ  ِبهِ  آَمنَّ
ْلَنا َوَعلَْيهِ   َمِعينٍ  ِبَماءٍ  َيأِْتيُكمْ  َفَمنْ  َغْوًرا َماُؤُكمْ  أَْصَبحَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ ) 29( ُمِبينٍ  َضاللٍ  فِي ُھوَ  َمنْ  َفَسَتْعلَُمونَ  َتَوكَّ

)30 ({ 

ُ  أَْھلََكِنيَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ { :  لنعمه الجاحدين با المشركين لھؤالء محمد يا}  قُلْ { :  تعالى يقول  أَوْ  َمِعيَ  َوَمنْ  هللاَّ
 ، واإلنابة التوبة إال هللا من لكم منقذ ال فإنه ، أنفسكم َخلِّصوا:  أي}  أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  اْلَكافِِرينَ  ُيِجيرُ  َفَمنْ  َرِحَمَنا

 مناص فال ، رحمنا أو هللا عذبنا فسواء ، والنََّكال العذاب من لنا تتمنون ما وقوع ينفعكم وال ، دينه إلى والرجوع
 .بكم الواقع األليم وعذابه نكاله من لكم

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 ).2806( برقم مسلم وصحيح) 4760( برقم البخاري صحيح) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .خطأ وھو) عملوا ما( م في) 4(

ْحَمنُ  ُھوَ  قُلْ { :  قال ثم ا الرَّ ْلَنا َوَعلَْيهِ  ِبهِ  آَمنَّ  في توكلناوعليه  ، الرحيم الرحمن العالمين برب آمنا:  أي}  َتَوكَّ
 َضاللٍ  فِي ُھوَ  َمنْ  َفَسَتْعلَُمونَ { :  قال ولھذا]. 123:  ھود[}  َعلَْيهِ  َوَتَوكَّلْ  اْعُبْدهُ فَ { :  قال كما ، أمورنا جميع
 .؟ واآلخرة الدنيا في العاقبة تكون ولمن ، ومنكم منا:  أي ؟}  ُمِبينٍ 

 وال ، الحداد بالفئوس ُيَنال فال ، لأسف إلى األرض في ذاھبا:  أي}  َغْوًرا َماُؤُكمْ  أَْصَبحَ  إِنْ  أََرأَْيُتمْ  قُلْ { :  قال ثم
 وجه على جار سائح نابع:  أي}  َمِعينٍ  ِبَماءٍ  َيأِْتيُكمْ  َفَمنْ { :  قال ولھذا ؛ النابع عكس:  والغائر ، الشداد السواعد
 سائر في وأجراھا المياه لكم أنبع) 1] (أن[ وكرمه فضله فمن ، وجل عز ، هللا إال ذلك على يقدر ال ، األرض

 .والمنة الحمد فلله ، والكثرة القلة من إليه العباد يحتاج ما بحسب ، األرض طارأق

 )2] (الحمد و" تبارك" سورة تفسير آخر[

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".الجميل الحسن والثناء الحمد و الملك سورة تفسير آخر: " أ وفي ، م من زيادة) 2(
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 ُخلُقٍ  لََعلَى َوإِنَّكَ ) 3( َمْمُنونٍ  َغْيرَ  أَلَْجًرا لَكَ  َوإِنَّ ) 2( ِبَمْجُنونٍ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  أَْنتَ  َما) 1( َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن
 أَْعَلمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ ) 6( اْلَمْفُتونُ  ِبأَيِّيُكمُ ) 5( َوُيْبِصُرونَ  َفَسُتْبِصرُ ) 4( َعِظيمٍ 

 ) 7( ِباْلُمْھَتِدينَ 

 "ن" سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 ُخلُقٍ  لََعلى َوإِنَّكَ ) 3( َمْمُنونٍ  َغْيرَ  ألْجًرا لَكَ  َوإِنَّ ) 2( ِبَمْجُنونٍ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  أَْنتَ  َما) 1( َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن{ 
 أَْعَلمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ ) 6( اْلَمْفُتونُ  ِبأَيِّيُكمُ ) 5( ُيْبِصُرونَ وَ  َفَسُتْبِصرُ ) 4( َعِظيمٍ 

 }) 7( ِباْلُمْھَتِدينَ 

 ذلك ونحو}  ق} {  ص{ :  كقوله}  ن{ :  قوله وأن ،" البقرة سورة" أول في الھجاء حروف على الكالم تقدم قد
 .إعادته عن أغنى بما ذلك في القول وتحرير ، السور أوائل في طعةالمق الحروف من

 كما ، السبع لألرضين) 1( حامل وھو ، المحيط العظيم الماء تيار على عظيم حوت}  ن{ :  بقوله المراد:  وقيل
 :  جرير بن جعفر أبو اإلمام قال

 عن ، َظْبيان أبي عن - األعمش ھو -  ليمانس حدثنا -  الثوري ھو - سفيان حدثنا ، يحيى حدثنا ، بشار ابن حدثنا
 ذلك من يكون بما فجرى. الَقَدر اكتب:  قال ؟ أكتب وما:  قال. اكتب:  قال القلم هللا خلق ما أول:  قال عباس ابن
 ظھر على األرض وبسطت ، السماء منه ففُتِقت ، الماء بخار ورفع" النون" خلق ثم. الساعة قيام يوم إلى اليوم
 ).2( األرض على لتفخر فإنھا ، بالجبال فأثبتت ، األرض فمادت النون فاضطرب ، النون

 ومحمد ، شعبة رواه وھكذا. به ، األعمش عن ، معاوية أبي عن ، ِسنان بن أحمد عن حاتم أبي ابن رواه وكذا
 رواه وقد}  َيْسُطُرونَ  َماوَ  َواْلَقلَمِ  ن{ :  قرأ ثم:  روايته في شعبة وزاد. به ، األعمش عن ، َوَوِكيع ، فَُضيل بن

: األعمش عن ، َمْعَمر ورواه. نحوه فذكر ، عباس ابن عن - مجاھد أو - ظبيان أبي عن ، األعمش عن ، شريك
 حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن قال ثم}  َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن{ :  قرأ ثم ، فذكره... قال عباس ابن أن

َحى أبي نع ، عطاء عن ، جرير  ثم ، القلم ، وجل عز ، ربي خلق شيء أول إن:  قال عباس ابن عن ، الضُّ
 ).3( عليه األرض كبس ثم ، الماء فوق" النون" خلق ثم. الساعة تقوم أن إلى كائن ھو ما فكتب. اكتب:  له قال

__________ 

 ".الحامل وھو: " أ في) 1(

 ).29/9( الطبري تفسير) 2(

 ).29/10( الطبري تفسير) 3(

 بن سعيد حدثنا) 2( المروذي المھتدي بن زيد) 1( حبيب أبو حدثنا:  فقال مرفوًعا ذلك الطبراني روى وقد
 الضحى أبي عن ، السائب بن عطاء عن ، زيد بن حماد حدثنا ، إسماعيل بن ُمَؤمَّل حدثنا ، الطالقاني يعقوب
 ، والحوت القلم هللا خلق ما أول إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، َصِبيح بن مسلم
}  َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن{ :  قرأ ثم". القيامة يوم إلى كائن شيء كل:  قال ، أكتب ما:  قال ، اكتب:  للقلم قال

 ).3( القلم:  والقلم. الحوت:  فالنون

:  ُھَريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، أمية بني ىمول هللا عبد أبي عن عساكر ابن رواه:  ذلك في آخر حديث
 ثم. الدواة:  وھي" النون" خلق ثم ، القلم هللا خلقه شيء أول إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
. أجل أو أثر أو رزق أو عمل من - كائن ھو ما:  أو - يكون ما اكتب:  قال ؟ أكتب وما قال. اكتب:  له قال
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 ، القيامة يوم إلى يتكلم فلم القلم على ختم ثم}  َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن{ :  قوله فذلك ، القيامة يوم ىإل ذلك فكتب
 ).4" (أبغضت ممن وألنقصنك ، أحببت فيمن ألكملنك وعزتي:  وقال العقل خلق ثم

) 5] (العظيم[ الحوت:  النون : يقال كان:  قال مجاھد عن أخبره بكر أبي بن إبراھيم إن:  َنِجيح أبي ابن وقال
 .السابعة األرض تحت الذي

 ، واألرض السموات كغلظ سمكھا صخرة الحوت ھذا ظھر على إن:  المفسرين من وجماعة البغوي وذكر
 ومن. أعلم فا) 6( بينھن وما فيھن وما السبع األرضون متنه وعلى ، قرن ألف أربعون له ثور ظھرھا وعلى
 :  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث المعنى ھذا على حمل بعضھم أن) 7( العجيب

 المدينة، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َمْقَدم َبلَغه سالم بن هللا عبد أن:  أنس عن ، ُحَميد حدثنا ، إسماعيل حدثنا
 أول وما ؟ عةالسا أشراط أول ما:  قال ، نبي إال يعلمھا ال أشياء عن سائلك إني:  قال ، أشياء عن فسأله فأتاه
". آنًفا جبريل بھن أخبرني: " قال ؟ أمه إلى ينزع والولد ؟ أبيه إلى ينزع الولد بال وما ؟ الجنة أھل يأكله طعام
 إلى المشرق من) 8( َتحشرھم فنار الساعة أشراط أول أما: " قال. المالئكة من اليھود عدو فذاك:  سالم ابن قال

 ، الولد نزع المرأة ماء الرجل ماء سبق فإذا الولد وأما. حوت كبد زيادةُ  الجنة أھل يأكله طعام وأول. المغرب
 ".نزعت الرجل ماء المرأة ماء سبق وإذا

__________ 

 ".صھيب أبو: " أ في) 1(

 ".المھدى: " أ في) 2(

 .رفعه في أخطأ فلعله ، خطأال كثير ومؤمل". إسماعيل بن مؤمل إال زيد بن حماد عن يرفعه لم: " وقال) 11/433( الكبير المعجم) 3(

 أبي عن ، هللا عبد أبي عن ، الغساني يحيى طريق من) 1/454( المتقين السادة إتحاف في كما الترمذي الحكيم ورواه" ) المخطوط" 17/492( دمشق تاريخ) 4(
 ، بنحوه مرفوًعا ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، يسم عن ، مالك عن ، مسلم عن ، وھب بن محمد طريق من) 6/269( الكامل في عدي ابن ورواه. به ، صالح
 ".باطل الحديث ھذا أن في عدي ابن صدق: " الميزان في الذھبي قال. وھب بن محمد وآفته" منكر باطل اإلسناد بھذا ھذا: " قال

 .م من زيادة) 5(

 وقال) 305ص" (التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات: " كتابه في شھبة أبو محمد الشيخ ذلك ذكر كما اإلسرائيليات من وھذا) 8/186( التنزيل معالم) 6(
 األرض إن: " حديث ھذا ومن ، بطالنه على الصحيحة الشواھد تشھد مما الحديث يكون أن: " الوضع عالمات ذكر في) 76ص( المنيف المنار في القيم ابن اإلمام
 .ھـ. أ". الھذيانات بھذه كتبه مسود من والعجب" الزلزلة وھي ، األرض فتحركت ، الصخرة تحركت نهقر الثور حرك فإذا ، ثور قرن على والصخرة ، صخرة على

 ".العجب ومن: " أ في) 7(

 ".الناس تحشر: " أ في) 8(

 هللا صلى هللا رسول مولى - ثوبان حديث من وله) 1( أيضا مسلم ورواه ، ُحَميد عن طرق من البخاري ورواه
 هللا رسول سأل حبًرا أن:  ثوبان عن ، الرحبي أسماء أبي حديث من مسلم صحيح وفي .ھذا نحو - وسلم عليه
:  قال - الجنة يدخلون حين الجنة أھل يعني -  ؟ تحفتھم فما:  قال أن منھا فكان ، مسائل عن وسلم عليه هللا صلى

". أطرافھا من يأكل كان ذيال الجنة ثور لھم ينحر: " قال ؟ أثرھا على غذاؤھم فما:  قال". الحوت كبد زيادة"
 ).2" ( سلسبيال تسمى فيھا عين من: " قال ؟ عليه شرابھم فما:  قال

 .نور من لوح}  ن{ :  بقوله المراد:  وقيل

 ، الفرات أبي بن فرات عن ، الجزري زياد بن محمد حدثنا ، المكتب شبيب بن الحسين حدثنا:  جرير ابن قال
 من لوح}  َيْسُطُرونَ  َوَما َواْلَقلَمِ  ن{ : "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  لقا أبيه عن ، قُّرة بن معاوية عن
 .غريب مرسل وھذا) 3" (القيامة يوم إلى كائن ھو بما يجري ، نور من وقلم ، نور

 .عام مائة طوله نور من القلم ذلك أن أخبرت) 4( ُجَريج ابن وقال
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 :  جرير ابن قال. القلم:  لقلموا ، دواة}  ن{ :  بقوله المراد:  وقيل

 .الدواة ھي قاال}  ن{ :  قوله في وقتادة الحسن عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد حدثنا

 :  حاتم أبي ابن فقال جًدا غريب مرفوع حديث ھذا في روي وقد

 ، صالح أبي عن ، أمية بني مولى هللا عبد أبو حدثنا ، يحيى بن الحسن حدثنا ، خالد بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا
 ).5" (الدواة وھي ، النون هللا خلق: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال ھريرة أبي عن

 ابن عن ، الثمالي ثابت حدثنا ، هللا عبد بن عيسى أخي حدثنا ، يعقوب حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 ھو ما اكتب:  قال ؟ أكتب وما:  قال. اكتب:  فقال ، القلم وخلق -  الدواة وھي - ونالن خلق هللا إن:  قال عباس
 من شيء كل ألزم ثم. حرام أو حالل مقسوم رزق أو ، فجور أو بر به ، معمول عمل من القيامة يوم إلى كائن
 وللكتاب ، حفظة ادالعب على جعل ثم ؟ كيف منھا وخروجه ؟ كم فيھا ومقامه ، الدنيا في دخوله:  شأنه ، ذلك
 ، األجل وانقضى األثر وانقطع الرزق فني فإذا ، اليوم ذلك عمل الخزان من يوم كل ينسخون فالحفظة ، خزاًنا
 الحفظة فترجع شيًئا عندنا لصاحبكم نجد ما:  الخزنة لھم فتقول ، اليوم ذلك عمل يطلبون الخزنة الحفظة أتت

ا{ :  يقولون الحفظة تسمعون َعَربا قوًما ألستم:  عباس ابن فقال:  قال. ماتوا قد فيجدونھم ا إِنَّ  ُكْنُتمْ  َما َنْسَتْنِسخُ  ُكنَّ
 ).6( أصل من إال االستنساخ يكون وھل ؟] 29:  الجاثية[}  َتْعَملُونَ 

__________ 

 .مسلم صحيح في عليه أقع ولم) 3938( برقم البخاري وصحيح) 3/189( المسند) 1(

 ).315( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).29/10( الطبري تفسير) 3(

 ".جرير ابن: " أ في) 4(

 .السورة ھذه في قريًبا تقدم وقد ، مطوالً  به يحيى بن الحسن عن ھشام عن ، الفريابي طريق من") المخطوط" 17/492( دمشق تاريخ في عساكر ابن ورواه) 5(

 ).29/10( الطبري تفسير) 6(

 اإلْنَسانَ  َعلَّمَ  ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي األْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ {  كقوله به يكتب الذي لقلما جنس أنه الظاھر}  والقلم{ :  وقوله
 بھا التي الكتابة تعليم من عليھم به أنعم ما على لخلقه وتنبيه ، تعالى منه قسم فھو]. 5 - 3:  العاق[}  َيْعلَمْ  َلمْ  َما

 .يكتبون وما:  يعني:  وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  ُطُرونَ َيسْ  َوَما{ :  قال ولھذا ؛ العلوم تنال

حى أبو وقال  .يعملون وما:  أي}  َيْسُطُرونَ  َوَما{ :  عباس ابن عن ، الضُّ

 .العباد أعمال من تكتب وما المالئكة يعني}  َيْسُطُرونَ  َوَما{ :  السدي وقال

 السموات يخلق أن قبل الخالئق مقادير كتب حين بالقدر هللا أجراه الذي بالقلم ھاھنا المراد بل:  آخرون وقال
 :  حاتم أبي ابن فقال ، القلم ذكر في الواردة األحاديث ذلك في وأوردوا. سنة ألف بخمسين واألرضين

 بن الواحد عبد حدثنا ، الطيالسي داود أبو حدثنا قاال حبيب بن ويونس القطان سعيد بن يحيى بن سعيد أبو حدثنا
 حين أبي دعاني:  قال الصامت بن عبادة بن الوليد حدثني - رباح أبي ابن ھو -  عطاء عن ، السلمي ُسليم

:  له فقال ، القلم هللا خلق ما أول إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني:  فقال الموت حضره
 ".األبد إلى كائن ھو وما) 1] (كان ما[ القدر اكتب:  قال ؟ أكتب وما رب يا:  قال. اكتب

 من الترمذي وأخرجه) 2( به ، أبيه عن ، عبادة بن الوليد عن ، طرق من أحمد اإلمام رواه قد الحديث وھذا
 ، سننه من" السنة" كتاب في داود أبو ورواه. غريب صحيح حسن:  وقال) 3( به ، الطيالسي داود أبي حديث
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 - حفصة أبي عن) 4( عبلة أبي بن إبراھيم عن ، احرب ابن عن ، حسان بن يحيى عن ، مسافر بن جعفر عن
 ).5( فذكره ، عبادة عن -  الشامي الَحبشي ُشريح بن ُحَبيش واسمه

 المبارك، بن هللا عبد أنبأنا ، شقيق بن الحسن بن علي حدثنا ، الطوسي هللا عبد بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
 أنه:  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن) 6( َبزة أبي بن سمالقا عن ، حبيب بن عمر عن ، زيد بن رباح حدثنا
 غريب". شيء كل فكتب فأمره القلم هللا خلقه شيء أول إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن يحدث كان
 )7( يخرجوه ولم ، الوجه ھذا من

 ..رالذك به كتب الذي:  يعني}  َواْلَقلَمِ { :  مجاھد عن ، َنجيح أبي ابن وقال

 .تقدم كما يكتبون:  أي}  َيْسُطُرونَ  َوَما{ :  وقوله

__________ 

 .الشعب - ط ھامش من مستفاًدا. المعبود منحة من زيادة) 1(

 ).5/317( المسند) 2(

 ).3319( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".عبلة أبي ابن عن: " أ في) 4(

 ).4700( برقم داود أبي سنن) 5(

 ".مرة أبي بن: " أ في) 6(

 ).29/11( الطبري تفسير) 7(

 ، قومك من الجھلة يقوله قد كما ، بمجنون ، الحمد و ، لست:  أي}  بَِمْجُنونٍ  َربِّكَ  ِبنِْعَمةِ  أَْنتَ  َما{ :  وقوله
:  يأ}  َمْمُنونٍ  َغْيرَ  ألْجًرا لَكَ  َوإِنَّ {  ، الجنون إلى فيه فنسبوك ، المبين والحق الھدى من به جئتھم بما المكذبون

 وصبرك ، الخلق إلى ربك رسالة إبالغك على ، يبيد وال ينقطع ال الذي الجزيل والثواب ، العظيم األجر لك بل
 أَْجرٌ  َفلَُھمْ { ]108:  ھود[}  َمْجُذوذٍ  َغْيرَ  َعَطاءً { :  كقوله مقطوع غير:  أي}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ {  ومعنى. أذاھم على
 وھو ، محسوب غير:  أي}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { :  مجاھد وقال. عنھم مقطوع غير:  أي] 6:  التين[}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ 
 .قلناه ما إلى يرجع

 وھو ، عظيم) 1( دين لعلى وإنك:  أي:  عباس ابن عن ، العوفي قال}  َعِظيمٍ  ُخلُقٍ  لََعلى َوإِنَّكَ { :  وقوله
 .زيد وابن ، والضحاك ، أنس بن والربيع ، والسدي ، مالك وأبو ، مجاھد قال وكذلك. اإلسالم

. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلق عن عائشةُ  ُسئلت:  قتادة عن ، َمْعَمر وقال. عظيم أدب لعلى:  عطية وقال
 .القرآن في ھو كما تقول ، القرآن خلقه كان:  قالت

 سأل ھشام بن) 2( سعد أن لنا ذكر}  َعِظيمٍ  ُخلُقٍ  لََعلى َوإِنَّكَ { :  قوله قتادة عن ، َعُروَبة أبي بن سعيد وقال
 رسول خلق فإن:  قالت. بلى:  قال ؟ القرآن تقرأ ألست:  فقالت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلق عن عائشة
 .القرآن كان وسلم عليه هللا صلى هللا

 عائشة ألتس:  قال ھشام بن سعد عن) 3( أوفى بن ُزرارة عن ، قتادة عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد وقال
. نعم:  فقلتُ  ؟ القرآن أتقرأ:  فقالت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُخلُق عن - المؤمنين أم يا أخبريني:  فقلت
 ).4( القرآن خلقه كان:  فقالت

" المزمل" سورة في وسيأتي) 5( بطوله قتادة حديث من ، صحيحه في مسلم اإلمام رواه وقد. طويل حديث ھذا
 .لىتعا هللا شاء إن
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 هللا صلى هللا رسول خلق عن عائشة سألت:  قال الحسن عن ، يونس حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).6( القرآن خلقه كان:  فقالت ، وسلم عليه

 عائشة سألت:  قال سواد بني من رجل عن ، وھب بن قيس عن ، شريك حدثنا ، أسود حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  قلت:  قال ؟}  َعِظيمٍ  ُخلُقٍ  لََعلى َوإِنَّكَ { :  القرآن تقرأ أما:  فقالت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلق عن

 ھي جاءت فإن اذھبي:  لجاريتي فقلت ، طعاًما حفصة له وصنعت ، طعاًما له صنعت:  قالت. ذاك عن حدثيني
 القصعة فوقعت ، الجارية) 7( فألقت:  قالت. بالطعام فجاءت:  قالت! الطعام فاطرحي قبلُ  فوضعته بالطعام

  -) 8( ِنْطًعا وكان - فانكسرت

__________ 

 ".خلق لعلى: " أ في) 1(

 ".سعيد ، أ: " أ في) 2(

 ".أوفي أبي بن زرارة: " أ في) 3(

 ).2/245( الرزاق عبد تفسير) 4(

 ).746( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).6/216( المسند) 6(

 ".فالتفتت: " أ في) 7(

 .المسند من والمثبت ،" نطع: " أ ، م ، ھـ في) 8(

 شيًئا قال فما:  قالت". َظرفِك مكان َظرًفا - أسود شك - اقتضى:  أو - اقتضوا: " وقالهللا  رسول فجمعه:  قالت
)1.( 

 عن ، الحسن عن ، فضالة بن المبارك حدثنا ، أبي حدثنا ، أياس أبي بن آدم بن عبيد حدثنا:  جرير ابن وقال
. وسلم عليه  صلى) 3( النبي بخلُق أخبريني:  لھا فقلت المؤمنين أم عائشة أتيت:  قال:  ھشام بن) 2( سعد
 } َعِظيمٍ  ُخلُقٍ  لََعلى َوإِنَّكَ { :  تقرأ أما. القرآن خلقه كان:  فقالت

 )4( نحوه ، الحسن حديث من ، والنسائي داود أبو روى وقد

 ُجَبير عن ، الزاھرية أبي عن ، صالح بن معاوية وأخبرني ، وھب ابن اأنبأن ، يونس حدثني:  جرير ابن وقال
. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُخلُق عن فسألتھا ، عنھا هللا رضي ، عائشة على فدخلتُ  حججتُ :  قال نفير بن

 .القرآن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُخلُق كان:  فقالت

 عبد عن ، منصور بن إسحاق عن ، التفسير في النسائي ورواه. مھدي بن الرحمن عبد عن ، أحمد رواه وھكذا
 )5( به ، صالح بن معاوية عن ، مھدي بن الرحمن

 طبعه وترك ، َتَطبََّعه وخلًقا ، له سجية ، ونھًيا أمًرا ، القرآن امتثالُ  صار ، السالم عليه ، أنه ھذا ومعنى
 الحياء من ، العظيم الخلق من عليه هللا َجَبله ما مع ھذا. تركه عنه اهنھ ومھما ، فعله القرآن أمره فمھما الِجِبلِّي،
 رسولَ  خدمتُ :  قال أنس عن الصحيحين في ثبت كما. جميل خلق وكل ، والحلم والصفح ، والشجاعة والكرم

 لم يءلش وال ؟ فعلته لم:  فعلته لشيء قال وال ، قط" أف: " لي قال فما سنين عشر وسلم عليه هللا صلى هللاِ 
 من ألين كان شيًئا وال حريًرا وال خًزا َمسْستُ  وال خلًقا الناس أحسن وسلم عليه هللا صلى وكان ؟ فعلته أال: أفعله
 هللا صلى هللا رسول َعَرق من أطيب كان عطًرا وال مسًكا َشَمْمتُ  وال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كف
 )6( وسلم عليه
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 ، يوسف بن إبراھيم حدثنا ، منصور بن إسحاق حدثنا) 7] (هللا عبد أبو سعيد بن أحمد حدثنا: [ البخاري وقال
 ، وجھا الناس أحسن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  يقول البراء سمعت:  قال إسحاق أبي عن ، أبيه عن

 )8( بالقصير وال ، البائن بالطويل ليس ، خلًقا الناس وأحسن

 ".الشمائل" كتاب ھذا في الترمذي عيسى ألبيو ، كثيرة ھذا في واألحاديث

__________ 

 ).6/11( المسند) 1(

 .الطبري وتفسير م من والمثبت ،" سعيد: " أ ، ھـ في) 2(

 ".هللا رسول: " م في) 3(

 ).3/220( النسائي وسنن) 1352( برقم داود أبي وسنن) 29/13( الطبري تفسير) 4(

 ).11138( برقم الكبرى النسائي وسنن) 6/188( والمسند) 29/13( الطبري تفسير) 5(

 ).2309( برقم مسلم وصحيح) 6038( برقم البخاري صحيح) 6(

 .البخاري وصحيح ، أ ، م من زيادة) 7(

 ).3549( برقم البخاري صحيح) 8(

ِبينَ  ُتِطعِ  َفاَل  وا) 8( اْلُمَكذِّ ازٍ ) 10( َمِھينٍ  فٍ َحالَّ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َواَل ) 9( َفُيْدِھُنونَ  ُتْدِھنُ  لَوْ  َودُّ ) 11( ِبَنِميمٍ  َمشَّاءٍ  َھمَّ
 َقالَ  آََياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا) 14( َوَبِنينَ  َمالٍ  َذا َكانَ  أَنْ ) 13( َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ ) 12( أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  لِْلَخْيرِ  َمنَّاعٍ 

لِينَ  أََساِطيرُ   ) 15( اأْلَوَّ

 ضرب ما:  قالت عائشة عن ، ُعْرَوة عن ، الزھري عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد احدثن:  أحمد اإلمام قال
 سبيل في يجاھد أن إال ، قط شيًئا بيده ضرب وال ، امرأة وال ، قط له خادًما بيده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 من الناس أبعد كان إثما كان فإذا ، اإثمً  يكون حتى أيسرھما إليه أحبھما كان إال قط شيئين بين ُخيِّر وال. هللا

 )1( وجل عز ،  ينتقم ھو فيكون ، هللا حرمات تنتھك أن إال إليه يؤتى شيء من لنفسه انتقم وال اإلثم،

 القعقاع عن ، َعْجالن بن محمد عن ، محمد بن العزيز عبد حدثنا ، منصور بن سعيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 صالح ألتمم ُبِعثتُ  إنما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  قال:  قال ُھَريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، حكيم بن

 )2( به تفرد". األخالق

 المفتون من:  ومكذبوك مخالفوك وسيعلم ، محمد يا فستعلم:  أي}  اْلَمْفُتونُ  ِبأَيِّيُكمُ  َوُيْبِصُرونَ  َفَسُتْبِصرُ { :  وقوله
ابُ  َمنِ  َغًدا َسَيْعلَُمونَ { :  تعالى كقوله وھذا. ومنھم منك الضال ا{ :  وكقوله ،] 26:  القمر[}  األِشرُ  اْلَكذَّ  أَوْ  َوإِنَّ

اُكمْ   ].24:  سبأ[}  ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھًدى لََعلَى إِيَّ

 .القيامة يوم ويعلمون ستعلم:  اآلية ھذه في عباس ابن قال:  جريج ابن قال

:  وغيره قتادة وقال. وغيره ، مجاھد قال وكذا. الجنون:  أي}  اْلَمْفُتونُ  ِبأَيِّيُكمُ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .بالشيطان أولى:  أي}  اْلَمْفُتونُ  ِبأَيِّيُكمُ { 

} اْلَمْفُتونُ  بِأَيِّيُكمُ { :  قوله في الباء دخلت وإنما ، عنه وضل الحق عن افتتن قد الذي:  أي ، ظاھر المفتون ومعنى
 وُيْخَبرون فسُتْخَبر:  أو ، ويعلمون فستعلم:  وتقديره}  َوُيْبِصُرونَ  َفَسُتْبِصرُ { :  قوله في الفعل تضمين على للتد

 .أعلم وهللا. المفتون بأيكم

 الفريقين أي تعالى علمي ھو:  أي}  ِباْلُمْھَتِدينَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  أَْعلَمُ  ُھوَ  َربَّكَ  إِنَّ { :  تعالى قال ثم
 .الحق عن الضال الحزب ويعلم ، المھتدي ھو ومنھم منكم
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ِبينَ  ُتِطعِ  َفال{  وا) 8( اْلُمَكذِّ ازٍ ) 10( َمِھينٍ  َحالفٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال) 9( َفُيْدِھُنونَ  ُتْدِھنُ  َلوْ  َودُّ ) 11( ِبَنِميمٍ  َمشَّاءٍ  َھمَّ
 َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا) 14( َوَبِنينَ  َمالٍ  َذا َكانَ  أَنْ ) 13( َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ ) 12( أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  لِْلَخْيرِ  َمنَّاعٍ 

لِينَ  أََساِطيرُ   }) 15( األوَّ

__________ 

 ).6/232( المسند) 1(

 ).2/381( المسند) 2(

 ) 16( اْلُخْرُطومِ  َعلَى َسَنِسُمهُ 

 }) 16( ُطومِ اْلُخرْ  َعلَى َسَنِسُمهُ { 

ِبينَ  ُتِطعِ  َفال{  العظيم والخلق المستقيم الشرع وأعطيناك عليك أنعمنا كما:  تعالى يقول وا} {  اْلُمَكذِّ  ُتْدِھنُ  لَوْ  َودُّ
صون لھم ُتَرخِّص لو:  عباس ابن قال}  َفُيْدِھُنونَ   .َفُيَرخِّ

 .الحق من عليه أنت ما وتترك آلھتھم إلى تركن لو ودوا:  مجاھد وقال

 التي الكاذبة بأيمانه يتقي إنما ومھانته لضعفه الكاذب أن وذلك}  َمِھينٍ  َحالفٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال{ :  تعالى قال ثم
 .محلھا غير في وقت كل في واستعمالھا ، تعالى هللا أسماء على بھا يجترئ

 مھين مكابر حالف كل:  الحسن قال. القلب الضعيف ھو:  مجاھد وقال. الكاذب المھين:  عباس ابن قال
 .ضعيف

ازٍ {  وقوله  .االغتياب يعني:  وقتادة عباس ابن قال}  َھمَّ

 وقد ، الحالقة وھي البين ذات لفساد الحديث وينقل بينھم ويحرش ، الناس بين يمشي الذي:  يعني}  بَِنِميمٍ  َمشَّاءٍ { 
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مر:  قال عباس ابن عن ، طاوس عن ، مجاھد حديث من الصحيحين في ثبت

 فكان اآلخر وأما ، البول من) 1( يستتر ال فكان أحدھما أما ، كبير في يعذبان وما ليعذبان إنھما: " فقال بقبرين
 ).2( به ، مجاھد عن طرق من ، كتبھم في الجماعة بقية وأخرجه. الحديث" بالنميمة يمشي

 هللا رسول سمعت:  قال ُحَذيفة أن ؛ َھّمام عن ، إبراھيم عن ، عمشاأل حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد وقال
 ".َقتَّات الجنة يدخل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى

 ).3( به ، إبراھيم عن ، طرق من - ماجة ابن إال -  الجماعة رواه

 رسول سمعت:  قال حذيفة عن ، ھمام عن ، إبراھيم عن ، منصور عن ، الثوري حدثنا ، الرزاق عبد وحدثنا
 ).4( نماما:  يعني" قتات الجنة يدخل ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا

 عن -  سنة ستين نحو منذ - إبراھيم حدثني ، األعمش عن ، األحول سعيد أبو القطان سعيد بن يحيى وحدثنا
 هللا رسول سمعت الفق. األمراء إلى الحديث يرفع ھذا إن:  فقيل حذيفة على رجل مر:  قال الحارث بن ھمام
 ).5" (قتات الجنة يدخل ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  -  قال:  أو - يقول وسلم عليه هللا صلى

 ينم أنه رجل عن حذيفة بلغ:  قال وائل أبي عن ، األحدب واصل عن ، مھدي حدثنا ، ھاشم حدثنا:  أحمد وقال
 ).6" (نمام الجنة يدخل ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  فقال ، الحديث

 بنت أسماء عن ، َحْوَشب بن َشْھر عن ، ُخَثيم ابن عن ، َمْعَمر أنبأنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
:  قال. هللا رسول يا بلى:  قالوا". ؟ بخياركم أخبركم أال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ؛ السكن بن يزيد
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 بين المفسدون ، بالنميمة المشاءون ؟ بشراركم أخبركم أال: " قال ثم". وجل عز ، هللا ُذكر ُرؤوا إذا لذينا"
 ".الَعَنت للبرآء والباغون ، األحبة

 ).7( به ، ُخَثيم ابن عن ، سليم بن يحيى عن ، سعيد بن سويد عن ، ماجة ابن ورواه

__________ 

 ".يستبرئ ال: " أ في) 1(

 برقم ماجة ابن وسنن) 1/28( النسائي وسنن) 70( برقم الترمذي وسنن) 20( برقم داود أبي وسنن) 292( برقم مسلم وصحيح) 218( برقم البخاري صحيح) 2(
)347.( 

 النسائي وسنن) 2026( برقم الترمذي وسنن) 4871( برقم داود أبي وسنن) 105( برقم مسلم وصحيح) 6506( برقم البخاري وصحيح) 5/382( المسند) 3(
 ).1164( برقم الكبري

 ).5/389( المسند) 4(

 ).5/389( المسند) 5(

 ).5/391( المسند) 6(

 اإلسناد رجال وباقي ، فيھما مختلف وسويد شھر ، حسن إسناد ھذا) : "3/273( الزوائد في البوصيري وقال) 4119( برقم ماجة ابن وسنن) 6/459( المسند) 7(
 ".ثقات

 به يبلغ - َغْنم بن الرحمن عبد عن ، حوشب بن شھر عن ، ُحَسين أبي ابن عن ، سفيان ناحدث أحمد اإلمام وقال
 ، بالنميمة المشاؤون هللا عباد وشرار ، هللا ذكر رؤوا إذا الذين هللا عباد خيار: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 )1" (العنت للبرآء الباغون ، األحبة بين المفرقون

 ، له هللا أحل ما متناول في}  ُمْعَتدٍ { ِ  الخير من لديه وما عليه ما يمنع:  أي}  أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  ْيرِ لِْلخَ  َمنَّاعٍ {  وقوله
 .المحرمات يتناول:  أي}  أَِثيمٍ {  المشروع الحد فيھا يتجاوز

 .الَمُنوعُ  الجموع ، الصحيح الغليظ الفظ فھو:  العتل أما}  َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ { :  وقوله

:  قال وھب بن حارثة عن ، خالد بن) 2( َمْعَبد عن ، سفيان عن ، الرحمن وعبد َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أال ، ألبره هللا على أقسم لو ُمَتَضعَّف ضعيف كل ؟ الجنة بأھل أنبئكم أال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

اظ كل: " َوِكيع وقال". مستكبر َجّواظ ُعتل كل ؟ النار بأھل أنبئكم  ".مستكبر جعظري َجوَّ

 بن معبد عن كالھما ، وشعبة الثوري سفيان حديث من ، داود أبا إال ، الجماعة بقية الصحيحين في أخرجاه
 ).3( به خالد،

 بن هللا عبد عن يحدِّث أبي سمعت:  قال علي بن موسى حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا:  أيًضا أحمد اإلمام وقال
 جماع مستكبر جواظ جعظري كل: " النار أھل ذكر عند قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن ؛ العاص بن عمرو
 ).4( أحمد به تفرد". مناع

 .الَمُنوع الَجُموع:  والَجّواظ ، الَغليظ الَفظُّ :  الجعظري:  اللغة أھل قال

:  قال ، َغْنم بن الرحمن عبد عن ، َحْوشب بن رَشھْ  عن ، الحميد عبد حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، الشروب األكول ، المصحح الَخْلق الشديد ھو: " فقال ، الزنيم الُعتلِّ  عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُسئل

 ).5" (الجوف رحيب ، للناس الظلوم ، والشراب للطعام الواجد

 وقد) 6" (الزنيم العتل ، الجعظري الَجواظ الجنة يدخل ال":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال اإلسناد وبھذا
 .التابعين من واحد غير أيًضا أرسله



583 

 

 هللا رسول قال قال أسلم بن زيد عن ، َمْعمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 فكان ِمقَضًما الدنيا من وأعطاه ، جوفه وأرحب ، جسمه هللا أصح عبد من السماء تبكي: " وسلم عليه هللا صلى
 ).8" (الزنيم) 7( الُعُتل فذلك:  قال. ظلوًما للناس

__________ 

 ).4/227( المسند) 1(

 ".سعيد: " أ في) 2(

 ابن وسنن) 11615( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2605( برقم الترمذي وسنن) 2853( برقم مسلم وصحيح) 4918( برقم البخاري وصحيح) 4/306( المسند) 3(
 ).4116( برقم ماجة

 ".الصحيح رجال رجاله) : "10/393( المجمع في الھيثمي وقال) 2/169( المسند) 4(

) 7/128( آخر موضع في وقال" وسلم عليه هللا صلى النبي من يسمع لم غنم ابن أن إال ، حسن إسناده) : "10/393( المجمع في الھيثمي وقال) 4/227( المسند) 5(
 ".الصحيح على صحبة له ليس غنم بن الرحمن وعبد ، ضعف وفيه جماعة وثقه حوشب بن شھر فيه: "

 ).4/227( المسند) 6(

 ".العبد: " أ ، م في) 7(

 .مرسل وھو) 19/16( الطبري تفسير) 8(

 ، وعكرمة ، مجاھد منھم ، السلف من واحد غير عليه ونص ، مرسلين طريقين من حاتم أبي ابن رواه وھكذا
ح:  ھو العتل أن:  وغيرھم ، وقتادة ، نوالحس  ، والمنكح والمشرب المأكل في القوي الشديد ، الَخْلق الُمصحَّ
 :  البخاري فقال الزنيم وأما ، ذلك وغير

 َبْعدَ  ُعُتلٍّ { :  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َحِصين أبي عن ، إسرائيل) 1( عن ، هللا ُعَبيد حدثنا ، محمود حدثنا
 .الشاة َزَنمة مثل َزنمة له قريش من رجلٌ :  قال}  يمٍ َزنِ  َذلِكَ 

: العرب لغة في الزنيم وإنما. أخواتھا بين من الزنمة ذات الشاة كشھرة) 2( بالشر مشھوًرا كان أنه:  ھذا ومعنى
 ضبع يذم يعني ، ثابت بن حسان قول ومنه:  قال ، األئمة من واحد وغير جرير ابن قاله. القوم في الّدِعيُّ  ھو
 :  قريش كفار

 )3( الَفْردُ  الَقَدحُ  الّراِكب َخْلفَ  ِنيطَ  َكَما... ھاشم آل في ِنيطَ  َزنيم وأنتَ 

 :  آخر وقال

 ...لَئيم َحَسب ُذو األم َبغيُّ ... أبوهُ  َمن ُيعَرفُ  َلْيسَ  َزنيمٌ 

 عباس ابن عن ، َمةِعْكرِ  عن ، ھشام عن ، أسباط حدثنا ، الواسطي خالد بن عمار حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 :  عباس ابن قال ثم. اللئيم الفاحش الدعيُّ :  قال}  َزِنيمٍ { :  قوله في

 )4( األَكارعُ  األديم َعرِض  في زيدَ  َكما... زياَدةً  الرجالُ  َتداعاه َزنيمٌ 

 ھو:  ويقال. بھا يعرف ، زنمة به كانت رجل:  الزنيم:  ويقال. الدعي:  الزنيم:  عباس ابن عن العوفي وقال
 يغوث عبد بن األسودُ  الزنيم أن زھرة بني من أناس وزعم. زھرة بني حليف ، الثقفي َشريق بن األخنس
 .به وليس ، الزھري

 .النسب الُملَحق الزنيم أن زعم أنه:  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال
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 عن ، حرملة بن الرحمن عبد عن ، بالل بن سليمان حدثني ، وھب ابن حدثنا يونس حدثني:  حاتم أبي ابن وقال
 ليس ، بالقوم الملصق ھو:  سعيد قال}  َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ { :  اآلية ھذه في يقول سمعه أنه ، الُمسيَّب بن سعيد
 .منھم

 عن مةعكر سئل:  قال قدامة بن عامر عن ، خالد بن عقبة حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .الزنا ولد ھو:  قال ، الزنيم

 مثل الكافر من المؤمن يعرف:  قال}  َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ { :  تعالى قوله في عكرمة عن ، أبان بن الحكم وقال
 عن ، جابر عن ، الثوري وقال. حلقھا في معلقتان َھنتان عنقھا في التي:  الشياه من والزنماء. الزنماء الشاة
 رواه. الملصق:  والزنيم. بزنمتھا الشاة تعرف كما بالشر يعرف الذي:  الزنيم:  قال جبير بن سعيد عن ، الحسن
 .جرير ابن

__________ 

 ".بن: " أ في) 1(

 ".بالسوء: " أ في) 2(

 ).19/17(الطبري تفسير) 3(

 .التميمي الخطيم إلى منسوًبا" زنم" مادة ، اللسان في البيت) 4(

 يعرف فلم ُنِعتَ :  قال:  الزنيم في قال أنه عباس ابن عن ، عكرمة عن ھند أبي بن داود قطري من أيضا وروى
 .َدعًيا كان:  آخرون وقال. بھا ُيعَرف عنقه في َزَنَمةٌ  له وكانت:  قال. زنيم:  قيل حتى

 الذي ھو) 1( قالوا التفسير أصحاب عن ، أبيه عن ، إدريس ابن حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 .الشاة زنمة مثل َزَنَمة له تكون

 .النسب في الملصق اللئيم ھو:  ويقال ، أذنه أصل في َزَنَمة له كانت:  الضحاك وقال

 .بالشر يعرف الذي المريب ھو:  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن:  إسحاق أبو وقال

 وقال. الكفر عالمة الزنيم:  َرِزين أبو قالو. الشاة تعرف كما الوصف بھذا يعرف الذي الزنيم:  مجاھد وقال
 .بزنمتھا الشاة تعرف كما باللؤم يعرف الذي الزنيم:  عكرمة

 بين من به يعرف الذي ، بالشر المشھور:  ھو الزنيم أن وھو ، قلناه ما إلى وترجع ، كثيرة ھذا في واألقوال
 في جاء كما ، غيره على يتسلط ال ما عليه الشيطان يتسلط الغالب في فإنه ، زنا وله دعًيا يكون وغالًبا ، الناس
 ).3" (أبويه بعمل عمل إذا الثالثة َشرُّ  الزنا ولد: " اآلخر الحديث وفي) 2" (زنا ولد الجنة يدخل ال: " الحديث

لِينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا َوَبِنينَ  َمالٍ  َذا َكانَ  أَنْ { :  وقوله  هللا أنعم ما مقابلة ھذا:  تعالى يقول}  األوَّ
{ :  كقوله ، األولين أساطير من مأخوذ َكذب أنھا وزعم ، عنھا وأعرض هللا بآيات كفر ، والبنين المال من عليه
 َكانَ  إِنَّهُ  َكال أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ  مَّ ثُ  َتْمِھيًدا لَهُ  َوَمھَّْدتُ  ُشُھوًدا َوَبِنينَ  َمْمُدوًدا َماال لَهُ  َوَجَعْلتُ  َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني
رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ  َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ  َعِنيًدا آلَياِتَنا رَ  َكْيفَ  َفقُتِلَ  َوَقدَّ رَ  َكْيفَ  قُِتلَ  ُثمَّ  َقدَّ  أَْدَبرَ  ُثمَّ  َوَبَسرَ  َعَبسَ  ُثمَّ  َنَظرَ  ُثمَّ  َقدَّ

 - 11:  المدثر[}  َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ { :  تعالى هللا قال}  اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِل َھَذا إِنْ  ُيْؤَثرُ  ْحرٌ سِ  إاِل َھَذا إِنْ  َفَقالَ  َواْسَتْكَبرَ 
 } اْلُخْرُطومِ  َعلَى َسَنِسُمهُ { :  ھاھنا تعالى قال]. 26

 راطيمالخ على السمة تخفى ال كما ، عليھم يخفى وال يعرفوه حتى ، واضًحا بياًنا أمره سنبين:  جرير ابن قال
  .عليه ما آخر يفارقه ال شين}  اْلُخْرُطومِ  َعلَى َسَنِسُمهُ { :  قتادة قال وھكذا) 4(
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__________ 

 ".قال: " أ في) 1(

 من) 4926 ، 4925( برقم الكبرى السنن في النسائي ورواه ، عنه هللا رضي ، العاص بن عمرو بن هللا عبد حديث من) 2/203( المسند في أحمد اإلمام رواه) 2(
". أخرى وازرة تزر وال: " تعالى قوله وأعظمھا لألصول مخالفة وفيه: " قال) 3/111( الموضوعات في الجوزي ابن ذكره وقد ، عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث
 ال الخبيثة النطفة ألن بل ، والديه بفعل جنةال يحرم لم فإنه ، صحت إن بھا معرضة ليست) : "133ص( المنارالمنيف في الجوزي ابن على متعقًبا القيم ابن اإلمام قال

:  ذمة في ورد وقد ، المخصوص العام من الحديث وكان ، الجنة دخلت طيبة الجنس ھذا في كانت فإن ، طيبة نفس إال الجنة يدخل وال ، الغالب في طيب منھا يتخلق
 ويوجه:  قلت". فعلھما في األبوين وشر أصله في فشره خبيثة نطفة وھذه ، عارض بويناأل شر فإن ، االعتبار بھذا صحيح ومعناه حسن حديث وھو" الثالثة شر أنه"

 وھو". أبناء سبعة إلى النار في الزنا ولد: " حديث على منطبق الجوزي ابن وكالم ، أبويه عمل عمل إذا الثالثة شر بأنه اآلتي عائشة حديث في الذي بالتقييد أيًضا
 .موضوع

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2/311( و ، عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 6/109( أحمد اإلمام رواه) 3(

 ".الخرطوم على: " م في) 4(

ا َھا أَْقَسُموا إِذْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  َبلَْوَنا َكَما َبلَْوَناُھمْ  إِنَّ  َطائِفٌ  َھاَعلَيْ  َفَطافَ ) 18( َيْسَتْثُنونَ  َواَل ) 17( ُمْصِبِحينَ  لََيْصِرُمنَّ
ِريمِ  َفأَْصَبَحتْ ) 19( َناِئُمونَ  َوُھمْ  َربِّكَ  ِمنْ   ُكْنُتمْ  إِنْ  َحْرِثُكمْ  َعلَى اْغُدوا أَنِ ) 21( ُمْصِبِحينَ  َفَتَناَدْوا) 20( َكالصَّ

َھا اَل  أَنْ ) 23( َيَتَخاَفُتونَ  َوُھمْ  َفاْنَطلَقُوا) 22( َصاِرِمينَ   َقاِدِرينَ  َحْردٍ  َعلَى َوَغَدْوا) 24( ِمْسِكينٌ  َعلَْيُكمْ  اْلَيْومَ  َيْدُخلَنَّ
ا) 25( ا َقالُوا َرأَْوَھا َفلَمَّ ) 28( ُتَسبُِّحونَ  لَْواَل  لَُكمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  أَْوَسُطُھمْ  َقالَ ) 27( َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ ) 26( لََضالُّونَ  إِنَّ

َنا ُسْبَحانَ  َقالُوا ا َربِّ ا إِنَّ ا َوْيلََنا َيا َقالُوا) 30( َيَتاَلَوُمونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ ) 29( َظالِِمينَ  ُكنَّ ا إِنَّ  َطاِغينَ  ُكنَّ
َنا َعَسى) 31( ا ِمْنَھا َخْيًرا ُيْبِدلََنا أَنْ  َربُّ َنا إِلَى إِنَّ  واَكانُ  لَوْ  أَْكَبرُ  اآْلَِخَرةِ  َولََعَذابُ  اْلَعَذابُ  َكَذلِكَ ) 32( َراِغُبونَ  َربِّ

 ) 33( َيْعلَُمونَ 

 .السدي قال وكذا. أنفه على) 1( سيما:  عنه رواية وفي

 وقال. القتال في بالسيف فُيخطم ، بدر يوم يقاتل}  اْلُخْرُطومِ  َعلَى َسَنِسُمهُ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 ذلك حكى. بالخرطوم الوجه عن وعبر ، القيامة يوم وجھه نسود يعني ، النار أھل سمة}  َسَنِسُمهُ { :  آخرون

 .ُمّتجه وھو ، واآلخرة الدنيا في عليه الجميع اجتماع من مانع ال أنه إلى ومال ، جرير ابن جعفر أبو كله

 الليث حدثني ، الليث كاتب صالح أبو حدثنا ، أبي حدثنا}  َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ {  سورة في حاتم أبي ابن قال) 2( وقد
 عمرو، بن هللا عبد عن ، الصدفي ھالل بن عيسى عن ، هللا عبد بن الملك عبد عن ، سعيد) 3( عن خالد حدثني
 عليه وهللا يموت ثم) 4( أحقابا ثم أحقاًبا مؤمًنا يكتب العبد إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن

اًزا مات ومن .راض) 5( عليه وهللا يموت ثم ، أحقاًبا ثم أحقاًبا كافًرا يكتب العبد وإن. ساخط اًزا َھمَّ  ُملَقَّبا لمَّ
 ).6" (الشفتين كال من ، الخرطوم على هللا يسميه أن القيامة يوم عالمته كان ، للناس

ا{  َھا أَْقَسُموا إِذْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  َبلَْوَنا َكَما َبلَْوَناُھمْ  إِنَّ  َعلَْيَھا افَ َفطَ ) 18( َيْسَتْثُنونَ  َوال) 17( ُمْصِبِحينَ  لََيْصِرُمنَّ
ِريمِ  َفأَْصَبَحتْ ) 19( َناِئُمونَ  َوُھمْ  َربِّكَ  ِمنْ  َطاِئفٌ   إِنْ  َحْرثُِكمْ  َعلَى اْغُدوا أَنِ ) 21( ُمْصِبِحينَ  َفَتَناَدْوا) 20( َكالصَّ

َھا ال أَنْ ) 23( َيَتَخاَفُتونَ  َوُھمْ  َفاْنَطلَقُوا) 22( َصاِرِمينَ  ُكْنُتمْ   َحْردٍ  َعلَى َوَغَدْوا) 24( ِمْسِكينٌ  ْيُكمْ َعلَ  اْلَيْومَ  َيْدُخلَنَّ
ا) 25( َقاِدِرينَ  ا َقالُوا َرأَْوَھا َفلَمَّ  لَْوال لَُكمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  أَْوَسُطُھمْ  َقالَ ) 27( َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ ) 26( لََضالُّونَ  إِنَّ

َنا ُسْبَحانَ  َقالُوا) 28( ُتَسبُِّحونَ  ا َربِّ ا إِنَّ  َوْيلََنا َيا َقالُوا) 30( َيَتالَوُمونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ ) 29( ينَ َظالِمِ  ُكنَّ
ا ا إِنَّ َنا َعَسى) 31( َطاِغينَ  ُكنَّ ا ِمْنَھا َخْيًرا ُيْبِدلََنا أَنْ  َربُّ َنا إِلَى إِنَّ  اآلِخَرةِ  َولََعَذابُ  اْلَعَذابُ  َكَذلِكَ ) 32( َراِغُبونَ  َربِّ

 }) 33( َيْعلَُمونَ  اُنواكَ  لَوْ  أَْكَبرُ 

 وھو ، الجسيمة النعم من وأعطاھم ، العظيمة الرحمة من إليھم أھدى فيما قريش لكفار تعالى هللا َضَربه َمَثل ھذا
ا{ :  قال ولھذا ؛ والمحاربة والرد بالتكذيب فقابلوه ، إليھم وسلم عليه هللا صلى محمًدا َبْعُثهُ  :  أي}  َبلَْوَناُھمْ  إِنَّ
 أَْقَسُموا إِذْ {  والفواكه الثمار أنواع على المشتمل البستان وھي}  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  َبلَْوَنا َكَما{  ، رناھماختب

َھا   : أي}  ُمْصبِِحينَ  لََيْصِرُمنَّ
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 ".سيما سنسمه: " م في) 1(

 ".ولھذا: " م في) 2(

 .للطبراني الكبير معجمال من أثبتناه ما والصواب" بن: "  ھـ ، أ ، م في) 3(

 ".أحيانا ثم أحيانا: " أ في) 4(

 ".عنه: " م في) 5(

 صالح بن هللا عبد عن ، األزدى المطلب عن" البحرين مجمع) "3234( برقم األوسط والمعجم" المفقودة القطعة) "60( برقم الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 6(
 ".الليث به تفرد ، اإلسناد بھذا إال عمرو بن هللا عبد عن يروى ال: " األوسط في وقال. به

نَ  بينھم فيما حلفوا  ، بشيء منه يتصدقوا وال عليھم ثمرھا ليتوفر ، سائل وال فقير بھم يعلم لئال ليال َثمرھا لَيُجذَّ
 َوُھمْ  َربِّكَ  ِمنْ  َطاِئفٌ  َعلَْيَھا َفَطافَ { :  فقال ، أيمانھم في هللا حنثھم ولھذا. به حلفوا فيما:  أي}  َيْسَتْثُنونَ  َوال{

ِريمِ  َفأَْصَبَحتْ {  ، سماوية آفة أصابتھا:  أي}  َناِئُمونَ   ، الثوري وقال. األسود كالليل أي:  عباس ابن قال}  َكالصَّ
 .يبًسا ھشيًما أي ، ُحِصد إذا الزرع مثل:  والسدي

 أبي بن ليث عن) 1( صبح بن عمر عن ، زاذان بن بشر أنبأنا:  الصباح بن أحمد عن ذكر:  حاتم أبي ابن وقال
 إياكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود ابن عن ، سابط بن الرحمن عبد عن ، سليم

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم ،" له ُھيِّئ كان قد رزًقا به فيحرم الذنب ليذنب العبد إن ، والمعاصي
ِريمِ  َفأَْصَبَحتْ  َناِئُمونَ  َوُھمْ  َربِّكَ  ِمنْ  َطاِئفٌ  َعلَْيَھا َفَطافَ {  ).2( بذنبھم َجّنتھم َخير حرموا قد}  َكالصَّ

  ، الَجَذاذ إلى ليذھبوا بعًضا بعضھم نادى الصبح وقت كان لما:  أي}  ُمْصِبِحينَ  َفَتَناَدْوا{ 

 .ِعَنًبا حرثھم كان:  مجاھد قال. الصرام ونتريد:  أي}  َصاِرِمينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َحْرِثُكمْ  َعلَى اْغُدوا أَنِ { 

 السر عالم هللا فسر ثم. كالمھم أحًدا ُيسمعون ال بحيث بينھم فيما يتناجون:  أي}  َيَتَخاَفُتونَ  َوُھمْ  َفاْنَطلَقُوا{ 
َھا ال أَنْ  َيَتَخاَفُتونَ  َوُھمْ  َفاْنَطلَقُوا{ :  فقال ، به يتخافتون كانوا ما والنجوى  يقول:  أي}  ِمْسِكينٌ  َعلَْيُكمْ  اْلَيْومَ  َيْدُخلَنَّ
 !عليكم يدخلھا فقيًرا اليوم تمكنوا ال:  لبعض بعضھم

 عكرمة وقال جد:  أي}  َحْردٍ  َعَلى َوَغَدْوا{ :  مجاھد وقال. وشدة قوة:  أي}  َحْردٍ  َعلَى َوَغَدْوا{ :  تعالى هللا قال
. حرد قريتھم اسم كان:  أي}  َحْردٍ  َعلَى{ :  السدي وقال. مساكينال على}  َحْردٍ  َعلَى{ :  الشعبي وقال. غيظ: 

 !ھذا قوله في السدي فأبعد

 .وَيرومون يزعمون فيما عليھا:  أي}  َقاِدِرينَ { 

ا{  ا َقالُوا َرأَْوَھا َفَلمَّ  زع ، هللا قال التي الحالة على وھي ، عليھا وأشرفوا إليھا وصلوا فلما:  أي}  لََضالُّونَ  إِنَّ
ة سوداء صارت أن إلى الثمار وكثرة والزھرة النضارة تلك عن استحالت قد ، وجل  بشيء ينتفع ال ، ُمْدلَِھمَّ
ا{ :  قالوا ولھذا ؛ الطريق أخطئوا قد أنھم فاعتقدوا منھا،  فُتھنا الطريق غير إليھا سلكنا قد:  أي}  لََضالُّونَ  إِنَّ
 بل:  أي}  َمْحُروُمونَ  َنْحنُ  َبلْ { :  فقالوا ھي أنھا وتيقنوا ، فيه كانوا عما رجعوا ثم. وغيره عباس ابن قاله. عنھا
 .نصيب وال لنا َحظّ  ال نحن ولكن ، ھي ھذه

 ، أنس بن والربيع ، كعب بن ومحمد ، وعكرمة ، جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  أَْوَسُطُھمْ  َقالَ { 
 جريج وابن ، والسدي ، مجاھد قال! }  ُتَسبُِّحونَ  لَْوال لَُكمْ  أَقُلْ  أَلَمْ { :  وخيرھم أعدلھم:  أي:  وقتادة ، والضحاك

  .تسبيًحا الزمان ذلك في استثناؤھم وكان:  السدي قال. تستثنون لوال:  أي}  ُتَسبُِّحونَ  لَْوال{ : 
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__________ 

 ".صبيح بن: " أ في) 1(

 ، عنه هللا رضي ، ثوبان حديث من شاھد وله. كذاب:  األذي وقال. متروك:  الدارقطنى وقال. الحديث يضع ممن كان:  حيان ابن قال صبح بن عمر إسناد وفي) 2(
 ).5/277( المسند في أحمد اإلمام رواه

قِينَ  إِنَّ  ِعيمِ  َجنَّاتِ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  لِْلُمتَّ  لَُكمْ  أَمْ ) 36( َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  لَُكمْ  َما) 35( َكاْلُمْجِرِمينَ  اْلُمْسلِِمينَ  أََفَنْجَعلُ ) 34( النَّ
 لََما لَُكمْ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َبالَِغةٌ  َعلَْيَنا أَْيَمانٌ  لَُكمْ  أَمْ ) 38( َتَخيَُّرونَ  لََما فِيهِ  لَُكمْ  إِنَّ ) 37( َتْدُرُسونَ  فِيهِ  ِكَتابٌ 

ُھمْ  َسْلُھمْ ) 39( َتْحُكُمونَ   ) 41( َصاِدقِينَ  َكاُنوا إِنْ  ِبُشَرَكاِئِھمْ  َفْلَيأُْتوا ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  مْ أَ ) 40( َزِعيمٌ  ِبَذلِكَ  أَيُّ

:  أي}  ُتَسبُِّحونَ  لَْوال لَُكمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  أَْوَسُطُھمْ  َقالَ { :  معناه:  وقيل. هللا شاء إن:  القائل قول ھو:  جريج ابن وقال
َنا ُسْبَحانَ  َقالُوا{  ، عليكم به وأنعم أعطاكم ما على وتشكرونه هللا تسبحون ھال ا َربِّ ا إِنَّ  بالطاعة أتوا}  َظالِِمينَ  ُكنَّ
ا{ :  قالوا ولھذا ؛ ينجع ال حيث واعترفوا وندموا ، تنفع ال حيث ا إِنَّ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َفأَْقَبلَ  َظالِِمينَ  ُكنَّ

 كان فما ، الجذاذ حق من المساكين منع من ليهع أصروا كانوا ما على بعًضا بعضھم يلوم:  أي}  َيَتالَوُمونَ 
ا َوْيلََنا َيا َقالُوا{  ، والذنب بالخطيئة االعتراف إال لبعض بعضھم جواب ا إِنَّ  وَبَغينا اعتدينا:  أي}  َطاِغينَ  ُكنَّ
َنا َعَسى{  ، أصابنا ما أصابنا حتى الحد وجاوزنا وطغينا اإِ  ِمْنَھا َخْيًرا ُيْبِدلََنا أَنْ  َربُّ َنا إِلَى نَّ :  قيل}  َراِغُبونَ  َربِّ
 .أعلم وهللا ، اآلخرة الدار في ثوابھا احتسبوا:  وقيل. الدنيا في لھم بذلھا في رغبوا

 ضروان لھا يقال قرية من كانوا:  جبير بن سعيد قال - اليمن أھل من كانوا قد ھؤالء أن السلف بعض ذكر قد ثم
 من وكانوا ، الجنة ھذه لھم خلف قد أبوھم وكان -  الحبشة أھل من كانوا : وقيل. صنعاء من أميال ستة على) 1(

 لعياله ويّدخر إليھا يحتاج ما فيھا يرد منھا استغله ما فكان ، حسنة سيرة فيھا يسير أبوھم كان وقد ، الكتاب أھل
 شيًئا ھذه من يصرف نكا إذ أحمقَ  أبونا كان لقد:  قالوا ، بنوه ورثه مات فلما. بالفاضل ويتصدق ، سنتھم قوت

ا ولو ، للفقراء  بأيديھم ما هللا فأذھب ، قصدھم بنقيض ُعوقِبوا ذلك على عزموا فلما. علينا ذلك لتوفر منعناھم أنَّ
 .شيء لھم يبق فلم ، والصدقة الربح المال رأس ، بالكلية

 ومنع ، عليه به وأنعم هللا آتاه بما وبخل ، هللا أمر خالف من عذاب ھكذا:  أي}  اْلَعَذابُ  َكَذلِكَ { :  تعالى هللا قال
:  أي}  َيْعلَُمونَ  َكاُنوا لَوْ  أَْكَبرُ  اآلِخَرةِ  َولََعَذابُ {  كفرا هللا نعمة وبدل ، الحاجات وذوي) 2( والفقراء المسكين حق
 بن جعفر طريق من البيھقي الحافظ رواه حديث في ورد وقد. أشق اآلخرة وعذاب ، سمعتم كما الدنيا عقوبة ھذه

 نھى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ جده عن ، أبيه عن ، طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد
 ).4( بالليل والحصاد ، بالليل) 3( الجداد عن

ِعيمِ  َجنَّاتِ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  لِْلُمتَّقِينَ  إِنَّ {   أَمْ ) 36( َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  لَُكمْ  َما) 35( نَ َكاْلُمْجِرِمي اْلُمْسلِِمينَ  أََفَنْجَعلُ ) 34( النَّ
 لََما لَُكمْ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َبالَِغةٌ  َعلَْيَنا أَْيَمانٌ  لَُكمْ  أَمْ ) 38( َتَخيَُّرونَ  لََما فِيهِ  لَُكمْ  إِنَّ ) 37( َتْدُرُسونَ  فِيهِ  ِكَتابٌ  لَُكمْ 

ُھمْ  َسْلُھمْ ) 39( َتْحُكُمونَ   }) 41( َصاِدقِينَ  َكاُنوا إِنْ  ِبُشَرَكاِئِھمْ  َفْلَيأُْتوا ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ ) 40( َزِعيمٌ  لِكَ ِبذَ  أَيُّ

__________ 

 ".جردان: " أ في) 1(

 ".والفقير المسكين حق: " أ في) 2(

 .البيھقي سنن من والمثبت خطأ وھو بالذال" الجذاذ: " ھـ ، أ ، م في) 3(

 الثمرة جد:  يقال ، ثمرتھا قطع وھو ، النخل صرام ھي) : "1/244( النھاية في األثير ابن قال - والكسر بالفتح بالدال - والجداد) 4/133( الكبرى البيھقي سنن) 4(
 ".منه عليھم فيتصدق النھار في يحضروا حتى المساكين ألجل ذلك عن نھى وإنما ، جدا يجدھا

ُجودِ  إَِلى َوُيْدَعْونَ  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ   ) 42( َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُّ

 ، وجل عز ، هللا عصوا حين النقمة من فيھا أصابھم وما ، الدنيوية الجنة أھل حال تعالى) 1] (هللا[ ذكر لما
 .نعيمھا ينقضي وال تفرغ وال َتبيد ال التي النعيم جنات اآلخرة الدار في وأطاعه اتقاه لمن أن بين ، أمره وخالفوا
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 األرض ورب كال ؟ الجزاء في وھؤالء ھؤالء بين أفنساوي:  أي ؟}  َكاْلُمْجِرِمينَ  اْلُمْسلِِمينَ  أََفَنْجَعلُ { :  قال ثم
 .؟ ذلك تظنون كيف:  أي! }  َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  لَُكمْ  َما{  قال ولھذا ؛ والسماء

 تدرسونه السماء من منزل كتاب أفبأيديكم:  يقول}  َتَخيَُّرونَ  الَمَ  فِيهِ  لَُكمْ  إِنَّ  َتْدُرُسونَ  فِيهِ  ِكَتابٌ  لَُكمْ  أَمْ { :  قال ثم
 أَمْ  َتَخيَُّرونَ  لََما فِيهِ  لَُكمْ  إِنَّ {  ؟ تدعونه كما مؤكًدا حكما ُمتضمن ، السلف عن الخلف بنقل وتتداولونه وتحفظونه

 لََما لَُكمْ  إِنَّ {  ، مؤكدة ومواثيق منا عھود أمعكم:  أي}  َتْحُكُمونَ  لََما لَُكمْ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إِلَى َبالَِغةٌ  َعلَْيَنا أَْيَمانٌ  لَُكمْ 
ُھمْ  َسْلُھمْ {  ، وتشتھون تريدون ما لكم سيحصل أنه:  أي}  َتْحُكُمونَ   ھو من:  لھم قل:  أي ؟}  َزِعيمٌ  ِبَذلِكَ  أَيُّ
 ؟ بھذا المتكفل المتضمن

 } َصاِدقِينَ  َكاُنوا إِنْ  ِبُشَرَكاِئِھمْ  َفْلَيأُْتوا{  ، واألنداد اماألصن من:  أي}  ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ { 

ُجودِ  إِلَى َوُيْدَعْونَ  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ {   }) 42( َيْسَتِطيُعونَ  َفال السُّ

__________ 

 .م من زياده) 1(

ُجودِ  لَىإِ  ُيْدَعْونَ  َكاُنوا َوَقدْ  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً   اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيَكذِّبُ  َوَمنْ  َفَذْرِني) 43( َسالُِمونَ  َوُھمْ  السُّ
 ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ ) 45( َمِتينٌ  َكْيِدي إِنَّ  لَُھمْ  َوأُْملِي) 44( َيْعلَُمونَ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھمْ 

 ) 47( َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  اْلَغْيبُ  ُھمُ ِعْندَ  أَمْ ) 46(

ُجودِ  إِلَى ُيْدَعْونَ  َكاُنوا َوَقدْ  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً {   اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيَكذِّبُ  َوَمنْ  َفَذْرِني) 43( َسالُِمونَ  َوُھمْ  السُّ
 ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ ) 45( َمِتينٌ  َكْيِدي إِنَّ  لَُھمْ  لِيَوأُمْ ) 44( َيْعلَُمونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھمْ 

 }) 47( َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  اْلَغْيبُ  ِعْنَدُھمُ  أَمْ ) 46(

 َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  فقال ، وواقع كائن ذلك متى بين ، النعيم جنات) 1( عنده للمتقين أن تعالى ذكر لما
ُجودِ  إِلَى َوُيْدَعْونَ   واالمتحان والبالء والزالزل األھوال من فيه يكون وما القيامة يوم:  يعني}  َيْسَتِطيُعونَ  َفال السُّ
 :  ھاھنا البخاري قال وقد. العظام واألمور

 ، َيَسار بن عطاء عن ، أسلم بن زيد عن ، ھالل أبي بن سعيد عن ، يزيد بن خالد عن ، الليث حدثنا ، آدم حدثنا
 كل له فيسجد ، ساقه عن َرّبنا َيكِشفُ : " يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  قال الخدري سعيد أبي عن

 ).2" (واحًدا َطَبًقا ظھره فيعود ليسجد فيذھب ، وسمعة رياء الدنيا في يسجد كان من ويبقى ، ومؤمنة مؤمن

 .مشھور طويل حديث وھو ، ألفاظ وله) 3( طرق من غيرھما وفي الصحيحين في مخرج الحديث وھذا

 } َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، زيد بن أسامة عن ، المبارك بن هللا عبد قال وقد

__________ 

 ".ربھم عند: " م في) 1(

 ).4919( برقم البخاري صحيح) 2(

 .اإلسراء سورة أول تفسير عند وألفاظه بطريقه سياقه سبق وقد الشفاعة حديث وھو) 3(

 :  قال ثم جرير ابن رواه. وشدة َكْرب يوم ھو:  قال

 ، عباس ابن:  أو - مسعود ابن عن ، إبراھيم عن ، المغيرة عن ، سفيان عن ، ِمْھران حدثنا ، حميد ابن حدثنا
 :  الشاعر كقول ، عظيم أمر عن:  قال}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  -  جرير ابن من الشك

 )1( ساق عن بنا الحرب وقامت
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 )2( األمر شدة:  قال}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال

 .القيامة يوم في تكون ساعة) 3( أول ھي:  عباس ابن وقال

 .وجده راألم شدة:  قال}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  مجاھد عن ، ُجَريح ابن وقال

 يوم الھول من الُمفِظع الشديد األمر ھو}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  قوله عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .القيامة

 وكشفه. األعمال وتبدو األمر يكشف حين:  يقول}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  قوله عباس ابن عن ، العوفي وقال
 بن جعفر أبو كله ذلك أورد. عباس ابن عن وغيره الضحاك روى وكذا. عنه مراأل وكشف ، اآلخرة دخول
 :  قال ثم جرير

 روح سعيد أبو حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا ، المخزومي عمر بن ھارون حدثنا ، َشبَّة بن عمر زيد أبو حدثني
 عليه هللا صلى النبي عن ، يهأب عن ، موسى أبي بن بردة أبي عن ، العزيز عبد بن لعمر مولى عن ، جناح بن

 ".سجًدا له يخرون ، عظيم نور عن: " قال}  َساقٍ  َعنْ  ُيْكَشفُ  َيْومَ { :  قال وسلم

 .أعلم وهللا) 5( مبھم رجل وفيه) 4( به ، مسلم بن الوليد عن ، يحيى بن القاسم عن ، يعلى أبو ورواه

__________ 

 ).29/24( الطبري تفسير في البيت) 1(

 ".وجده األمر: " أ في) 2(

 ".أشد ھي: " م في) 3(

 ).13/269( يعلى أبي ومسند) 29/27( الطبري تفسير) 4(

 ، سعيد أبي بحديث اآلية ھذه فسر كثير ابن الحافظ ألن وذلك ؛ خاطئ فھم وھذا ، الساق لصفة التأويل مسلك ھنا سلك كثير ابن الحافظ أن الناس بعض ظن:  تنبيه
) : 253 ، 1/252( المرسلة الصواعق في ، هللا رحمه ، قال بديًعا كالًما اآلية ھذه عن القيم ابن اإلمام تكلم وقد ، اآلية ھذه في قيل ما ذكر ثم ، عنه هللا رضي

 فيھا نزاع والتابعين ةالصحاب عن يحفظ وال ؟ ساقه عن يكشف تعالى الرب أن بھا المراد أو ؟ الشدة عن الكشف المراد ھل:  اآلية ھذه تفسير في متنازعون والصحابة"
 عن مجرًدا ذكره وإنما ، إليه الساق يضف لم سبحانه ألنه ؛  صفة ذلك أن على يدل ما القرآن ظاھر في وليس ، الموضوع ھذا غير في ال أم الصفات من أنه يذكر

 حديث وھو ، صحته على المتفق الخدري سعيد أبي بحديث أثبتوه ماوإن ، القرآن ظاھر من ذلك يأخذ لم واألصبع كاليدين صفة ذلك أثبتوا والذين ، منكًرا اإلضافة
:  القلم" السجود إلى ويدعون ساق عن يكشف يوم: " تعالى قوله:  قال ذلك على اآلية حمل ومن". سجًدا له فيخرون ساقه عن الرب فيكشف: " وفيه الطويل الشفاعة

 وتعالى عظمتھا جلت ، عظيمة ساق عن يكشف:  قال كأنه والتفخيم للتعظيم وتنكيره". سجًدا له فيخرون ساقة عن فيكشف: " وسلم عليه هللا صلى لقوله مطابق:  42
 كما عنھا كشف ال القوم عن الشدة كشف:  يقال أن ذلك مثل في القوم لغة فإن ؛ بوجه يصح ال الشدة على اآلية وحمل:  قالوا ، شبيه أو مثل أو نظير لھا يكون أن شأنھا
 ال المكشوف ھو والشدة فالعذاب ، 75:  المؤمنون" ضر من بھم ما وكشفنا رحمناھم ولو" وقال ، 50:  الزخرف" ينكثون ھم إذا العذاب عنھم كشفنا فلما: " تعالى قال

 عن نقال انتھى" الشدة كانت ما أشد إليه يدعون وإنما ، السجود إلى يدعون ال وھناك ، الجنة بدخول إال تزال وال ، وتشتد الشدة تحدث فھناك وأيًضا ، عنه المكشوف
 ).353 -  350ص( زيد أبو بكر للشيخ والتحذير) 49 ، 48ص( الغنيمي اآلخر عبد للشيخ كثير ابن الحافظ عقيدة:  وانظر ، الصابوني مختصرات من التحذير

 ".متھم رجل: " أ في) 5(

 لَُنِبذَ  َربِّهِ  ِمنْ  ِنْعَمةٌ  َتَداَرَكهُ  أَنْ  لَْواَل ) 48( َمْكُظومٌ  َوُھوَ  َناَدى إِذْ  اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َواَل  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َفاْصِبرْ 
الِِحينَ  ِمنَ  َفَجَعلَهُ  َربُّهُ  َفاْجَتَباهُ ) 49( َمْذُمومٌ  َوُھوَ  ِباْلَعَراءِ  ا ِبأَْبَصاِرِھمْ  لَُيْزلِقُوَنكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَكادُ  َوإِنْ ) 50( الصَّ  لَمَّ

ْكرَ  واَسِمعُ   ) 52( لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِلَّ  ُھوَ  َوَما) 51( لََمْجُنونٌ  إِنَّهُ  َوَيقُولُونَ  الذِّ

 بنقيض فعوقبوا ، الدنيا في وتكبرھم بإجرامھم اآلخرة الدار في:  أي}  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً { :  وقوله
 قدرتھم بعدم عوقبوا كذلك وسالمتھم صحتھم مع منه فامتنعوا الدنيا في السجود إلى دعوا ولما. عليه كانوا ما

 المنافقين وال الكافرين من أحد يستطيع ال ، المؤمنون له فيسجد ، وجل عز ، الرب تجلى إذا ، اآلخرة في عليه
 كانوا كما ، السجود عكس ، لقفاه َخرّ  يسجد أن أحدھم أراد كلما ، واحًدا طبًقا أحدھم ظھر يعود بل ، يسُجد أن
 .المؤمنون عليه ما بخالف ، الدنيا في



590 

 

 مني وإياه دعني:  أي ، شديد تھديد وھذا. القرآن:  يعني}  اْلَحِديثِ  ِبَھَذا ُيَكذِّبُ  َوَمنْ  َفَذْرِني{ :  تعالى قال ثم
{ :  قال ولھذا ؛ مقتدر عزيز أخذ آخذه ثم) 1( وأنظر غيه في وأمده ، أستدرجه كيف به أعلم أنا ومنه،

 نفس في وھو ، كرامة هللا من ذلك أن يعتقدون بل ، يشعرون ال وھم:  أي}  َيْعلَُمونَ  ال َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدِرُجُھمْ 
َما أََيْحَسُبونَ { :  قال كما ، إھانة األمر ُھمْ  أَنَّ }  نَ َيْشُعُرو ال َبل اْلَخْيَراتِ  فِي لَُھمْ  ُنَساِرعُ  َوَبِنينَ  َمالٍ  ِمنْ  ِبهِ  ُنِمدُّ

ا{ :  وقال ،] 56 ، 55:  المؤمنون[ ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ  أُوُتوا ِبَما َفِرُحوا إَِذا َحتَّى َشْيءٍ  ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ُذكِّ
 وأؤخرھم:  أي}  َمِتينٌ  َكْيِدي نَّ إِ  لَُھمْ  َوأُْملِي{ :  ھاھنا قال ولھذا]. 44:  األنعام[}  ُمْبلُِسونَ  ُھمْ  َفإَِذا َبْغَتةً  أََخْذَناُھمْ 
 لمن عظيم:  أي}  َمِتينٌ  َكْيِدي إِنَّ { :  تعالى قال ولھذا ؛ بھم ومكري كيدي من وذلك) 2( وأمدھم وأنظرھم
 .معصيتي على واجترأ ، رسلي وكذب ، أمري خالف

 لم أخذه إذا حتى ، للظالم ليلُيمْ  تعالى هللا إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الصحيحين وفي
 ).3] (102:  ھود[}  َشِديدٌ  أَلِيمٌ  أَْخَذهُ  إِنَّ  َظالَِمةٌ  َوِھيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ { :  قرأ ثم". ُيْفلِْته

" الطور" سورة في تفسيرھما تقدم}  َيْكُتُبونَ  َفُھمْ  ْيبُ اْلغَ  ِعْنَدُھمُ  أَمْ  ُمْثَقلُونَ  َمْغَرمٍ  ِمنْ  َفُھمْ  أَْجًرا َتْسأَلُُھمْ  أَمْ { :  وقوله
 ثواب ترجو بل ، منھم تأخذه أجر بال ، وجل عز ، هللا إلى تدعوھم محمد يا أنك:  ذلك في والمعنى) 5) (4(

 .والعناد والكفر الجھل بمجرد ، به جئتھم بما يكذبون وھم ، وجل عز ، هللا عند ذلك

 لَُنِبذَ  َربِّهِ  ِمنْ  نِْعَمةٌ  َتَداَرَكهُ  أَنْ  لَْوال) 48( َمْكُظومٌ  َوُھوَ  َناَدى إِذْ  اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َوال كَ َربِّ  لُِحْكمِ  َفاْصِبرْ { 
الِِحينَ  ِمنَ  َفَجَعلَهُ  َربُّهُ  َفاْجَتَباهُ ) 49( َمْذُمومٌ  َوُھوَ  ِباْلَعَراءِ  ا ِبأَْبَصاِرِھمْ  لِقُوَنكَ لَُيزْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَكادُ  َوإِنْ ) 50( الصَّ  لَمَّ
ْكرَ  َسِمُعوا  }) 52( لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِل ُھوَ  َوَما) 51( لََمْجُنونٌ  إِنَّهُ  َوَيقُولُونَ  الذِّ

__________ 

 ".وأنظره: " أ في) 1(

 ".لھم وأمد: " أ في) 2(

 .عنه هللا رضي ، األشعري سىمو أبي حديث من) 2583( برقم مسلم وصحيح) 4686( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".النور سورة في: " م في) 4(

 .41 ، 40:  اآليتين تفسير عند) 5(

 لك العاقبة ويجعل ، عليھم لك سيحكم هللا فإن ؛ وتكذيبھم لك قومك أذى على محمد يا}  َفاْصِبرْ { :  تعالى يقول
 عليه ، متى بن يونس وھو ، النون ذا:  يعني } اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  َتُكنْ  َوال{  ، واآلخرة الدنيا في وألتباعك
 وشرود ، له الحوت والتقام البحر في ركوبه من كان ما أمره من فكان ، قومه على ُمَغاِضًبا ذھب حين السالم،
 أنفذه ما ُيَردّ  ال الذي ، القدير للعلي فيه بما البحر تسبيح وسماعه ، اليم غمرات وظلمات البحار في به الحوت
الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِل إِلَهَ  ال أَنْ { . الظلمات في نادى فحينئذ ، يرالتقد من ]. 87:  األنبياء[}  الظَّ
ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا{  هللا قال  َكانَ  أَنَّهُ  الَفلَوْ { :  تعالى وقال ،] 88:  األنبياء[}  اْلُمْؤِمِنينَ  ُنْنِجي َوَكَذلِكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَنجَّ
} َمْكُظومٌ  َوُھوَ  َناَدى إِذْ { :  ھاھنا وقال] 144 ، 143:  الصافات[}  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إِلَى َبْطِنهِ  فِي لَلَِبثَ  اْلُمَسبِِّحينَ  ِمنَ 
 في قدمنا وقد. مكروب:  مالك وأبو ، الخراساني عطاء وقال. مغموم وھو:  والسدي ، ومجاھد ، عباس ابن قال
الِِمينَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنِّي ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِل إِلَهَ  ال{ :  قال لما أنه ديثالح  ، العرش حول َتُحفّ  الكلمة خرجت}  الظَّ

. ال:  قالوا ؟ ھذا تعرفون أما:  هللا فقال. غريبة بالد من معروف ضعيف صوت ھذا ، رب يا:  المالئكة فقالت
 أفال:  قالوا. نعم:  قال ؟ مجابة ودعوة صالح عمل له يرفع يزال ال الذي عبدك ، رب يا:  قالوا. يونس ھذا:  قال

 َفاْجَتَباهُ { :  تعالى قال ولھذا ؛ بالعراء فألقاه الحوت هللا فأمر ؟ البالء من فتنجيه الرخاء في يعمله كان ما ترحم
الِِحينَ  ِمنَ  َفَجَعلَهُ  َربُّهُ   } الصَّ

 رسول قال:  قال هللا عبد عن ، وائل أبي عن ، األعمش عن ، سفيان حدثنا ، وكيع حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 ".متى بن يونس من خير أنا:  يقول أن ألحد ينبغي ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا
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 ).2( ھريرة أبي حديث من الصحيحين في وھو) 1( الثوري سفيان حديث من البخاري ورواه

}  لَُيْزلِقُوَنكَ { :  وغيرھما ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  ِبأَْبَصاِرِھمْ  لَُيْزلِقُوَنكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيَكادُ  َوإِنْ { :  وقوله
 وحمايته ، لك هللا وقاية لوال إياك لبغضھم يحسدونك:  بمعنى ، بأبصارھم ليعينونك:  أي ، بأبصارھم لينفذونك

 بذلك وردت كما ، وجل عز ، هللا بأمر ، حق رھاوتأثي إصابتھا العين أن على دليل اآلية ھذه وفي. منھم إياك
 .كثيرة متعددة طرق من المروية األحاديث

 وحدثنا ،) ح(شريك حدثنا ، الَعَتكي داود بن سليمان حدثنا:  داود أبو قال:  عنه هللا رضي ، مالك بن أنس حديث
 عن:  العباس قال - الشعبي عن ، َذِريح بن العباس عن ، شريك أنبأنا ، ھارون بن يزيد حدثنا ، الَعْنَبريّ  العباس
 العباس يذكر لم". يرقأ ال دم أو ُحمة أو عين من إال رقية ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال -  أنس
 ).3( سليمان لفظ وھذا. العين

__________ 

 ).4603( برقم البخاري وصحيح) 1/390( المسند) 1(

 ).2376( برقم مسلم يحوصح) 4631( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).3889( برقم داود أبي سنن) 3(

 حدثنا ، ُنَمير بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  ماجة ابن هللا عبد أبو قال:  عنه هللا رضي ، الُحَصيب بن ُبَريدة حديث
 قال:  قال الحصيب بن ُبَريدة عن ، الشعبي عن ، ُحَصين عن ، الرازي جعفر أبي عن ، سليمان بن إسحاق
 ).1" (ُحمة أو عين من إال رقية ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عبد بن ُحَصين عن ، ھشيم عن ، منصور بن سعيد عن ، صحيحه في مسلم أخرجه وقد ماجة ابن رواه ھكذا
 ، الشعبي عن ، حصين عن ، شعبة رواه وقد) 2( قصة وفيه ، موقوًفا بريدة عن ، الشعبي عامر عن ، الرحمن

 من داود وأبو ، فضيل بن محمد حديث من البخاري اإلمام الحديث ھذا وروى) 3( الترمذي قاله. ريدةب عن
 ، الشعبي عن عامر عن ، حصين عن ثالثتھم ، عيينة بن سفيان حديث من والترمذي ، ِمْغول بن مالك حديث
 ).4( موقوًفا ُحَصين بن عمران عن

 عرعرة بن محمد بن إبراھيم حدثنا:  هللا رحمه ، الموصلي يعلى أبو الحافظ قال:  جنادة بن جندب أبي حديث
 قال:  قال ذر أبي عن حرب أبي عن ، دبي أبي بن وْھب حدثنا ، َغزوان بن ديلم حدثنا ، السامي الِبِرند بن

 ادهإسن" منه يتردى ثم ، حالقا فيتصاعد ، هللا بإذن الرجلَ  لتولع العين إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).5( يخرجوه ولم ، غريب

 حدثني ، كثير أبي بن يحيى حدثنا ، حرب حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  التميمي حابس حديث
 ، الھام في شيء ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه:  أخبره أباه أن:  التميمي حابس بن َحيَّة

 ).7" (الَفألُ ) 6( الطَيَرة وأصدق ، حق والعين

 بن يحيى عن ، المبارك بن علي عن ، كثير بن يحيى غسان أبي عن ، علي بن عمرو عن الترمذي رواه وقد
 ، أبيه عن ، حابس بن َحيَّة عن ، كثير أبي بن يحيى عن ، شيبان وروى قال. غريب قال ثم) 8( به ، كثير أبي
 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن

 عن ، كثير أبي بن يحيى ، شيبان عن ، محمد بن وُحَسين موسى بن حسن عن ، أحمد اإلمام رواه كذلك:  لتق
 والعين ، الھام في بأس ال: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ ھريرة أبي عن ، أبيه عن حدثه ، َحيَّة
 ).9" ( الفأل الطيرة وأصدق ، حق
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 بن إسماعيل حدثني ، ُدَويد عن ، سفيان عن ، الوليد بن هللا عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  عباس ابن حديث
 :  قال عباس ابن عن ، زيد بن جابر عن ، ثوبان

__________ 

 ).3513( برقم ماجة ابن سنن) 1(

 ).220( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).4/345( الترمذي سنن) 3(

 ).2075( برقم التالمذي وسنن) 3884( مبرق داود أبي وسنن) 5705( برقم البخاري صحيح) 4(

 أبو فأسقط ، به زر أبي عن ، محجن عن ، دبي أبي بن وھب عن ، ديلم عن ، إبراھيم:  فيه وقع لكنه يعلى أبي طريق من) 3/104( الكامل في عدي ابن ورواه) 5(
 طريق من) 3/104( الكامل في عدى وابن ، محمد بن يونس طريق من) 5/146( المسند في أحمد اإلمام ورواه ، عدى ابن كالم من ذلك توجيه وسيأتي ، حرب
 ، دبي أبي بن وھب عن ديلم يرويه حديث وھذا:  عدي ابن قال ، به ذر أبي عن محجن عن حرب أبي عن وھب عن غزوان بن ديلم عن كالھما مسعود بن الصلت
 ".محجن ھو حرب أبا ولعل ، محجن عن ، حرب يأب عن ، دبي أبي بن وھب عن:  قال حيث الصلت رواية من وھم أنه وأظن

 ".الظن: " أ وفي ،" الطير: " م في) 6(

 ).5/70( المسند) 7(

 ).2061( برقم الترمذي سنن) 8(

 ).5/70( المسند) 9(

 .غريب) 1" (الحالق تستنزل ، حق العين ، حقالعين : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ، إبراھيم بن مسلم أخبرنا ، الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا:  هصحيح في مسلم قال:  أخرى طريق
 ، حق العين: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس ابن عن ، أبيه عن ، طاوس ابن عن ، ُوَھيب حدثنا
 ).2( يالبخار دون به انفرد". فاغسلوا اْغُتسلتم وإذا ، العين َسَبَقت الَقَدرَ  َساَبقَ  شيء كان ولو

 ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، عمرو بن الِمْنھال عن ، منصور عن ، الثوري سفيان عن ، الرزاق عبد وقال
ذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس  ، التامة هللا بكلمات أعيذكما: " يقول ، والحسين الحسن ُيَعوِّ
ة شيطان كل من ة عين كل ومن ، وَھامَّ ذ إبراھيم كان ھكذا قولوي ،" المَّ  عليھما ، وإسماعيل إسحاق ُيَعوِّ

 ".السالم

 )3( به ، المنھال حديث من السنن وأھل البخاري أخرجه

 حدثنا ، عمار بن ھشام حدثنا:  ماجة ابن قال: " عنه هللا رضي ، حنيف بن سھل بن أسعد أمامة أبي حديث
 وھو ، ُحَنيف بن بسھل ربيعة بن عامر مر:  قال يفُحنَ  بن سھل ابن أمامة أبي عن ، الزھري عن ، سفيان
 فقيل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به فأتي ، به لُِبطَ  أن لبث فما. مخبأة جلدَ  وال كاليوم أر لم:  فقال ، يغتسل

 ذاإ ؟ أخاه أحدكم يقتل عالم: " قال. ربيعة بن عامر:  قالوا". ؟ به تتھمون من: " قال. صريًعا سھال أدرك: له
 إلى ويديه وجھه فيغسل يتوضأ أن عامًرا فأمر بماء دعا ُثم". بالبركة له َفْلَيدعُ  ُيعجبه ما أخيه من أحدكم رأى

 .عليه يصب أن وأمره ، إزاره وَداِخلة ، وركبتيه ، المرفقين

 ).4( خلفه من اإلناء يكَفأ أن وأمر:  الزھري عن ، َمْعَمر قال:  سفيان قال

 بن سفيان حديث ومن. به ، الزھري عن كالھما ، أنس بن ومالك عيينة بن سفيان حديث من ، النسائي رواه وقد
 عن ذئب أبي ابن حديث ومن. خلفه من اإلناء ويكَفأ:  أمامة أبي عن ، الزھري عن ، معمر عن أيًضا عيينة

 أبي بن محمد عن ، أيًضا مالك حديث ومن. به ، أبيه عن ، ُحَنيف بن سھل بن أسعد أمامة أبي عن ، الزھري
 ).5( به ، أبيه عن ، سھل بن أمامة
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 ، عباد حدثنا ، سليمان بن سعيد حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  ماجة ابن قال:  الخدري سعيد أبي حديث
) 6( أعين من يتعوذ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، الجريري عن

 .ذلك سوى ما وترك بھما أخذ المعوذتان) 7( نزل فلما. اإلنس عينوأ الجان

__________ 

 ).1/274( المسند) 1(

 ).2188( برقم مسلم صحيح) 2(

 برقم ماجة ابن وسنن) 10844( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2060( برقم النرمذي وسنن) 4737( برقم داود أبي وسنن) 3371( برقم البخاري صحيح) 3(
)3525(. 

 ).3509( برقم ماجة ابن سنن) 4(

 ).7619 - 7617( برقم الكبرى النسائي سنن) 5(

 ".عين من: " م في) 6(

 ".نزلت فلما: " م في) 7(

 .حسن:  الترمذي وقال) 2( به ، الُجَريري مسعود أبي) 1( إياس بن سعيد حديث من والنسائي الترمذي ورواه

 بن العزيز عبد حدثني ، أبي حدثني ، الوارث عبد بن الصمد عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  عنه آخر حديث
 يا اشتكيت:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى جبريل أن:  سعيد أبي عن ، نضرة أبو حدثني ، ُصھيب
 هللا باسم ، يشفيك عين و نفس كل شر من ، يؤذيك شيء كل من ، أرقيك هللا باسم قال". نعم: " قال ؟ محمد
 ).3( يكأرق

 به ، الوارث عبد حديث من -  داود أبا إال - السنن وأھل مسلم ورواه. مثله ، الوارث عبد عن ، عفان عن ورواه
)4.( 

 جابر:  أو -  سعيد أبي عن ، َنضرة أبي عن ، داود حدثنا ، وھيب حدثنا ، عفان حدثنا:  أيًضا أحمد اإلمام وقال
 شيء كل من ، أرقيك هللا باسم:  فقال جبريل فأتاه ، اشتكى وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول أن ؛ هللا عبد بن

 ).5( ُيشفيك وهللا وعين حاسد كل من ، يؤذيك

 ).6( به سعيد أبي عن ، َنضرة أبي عن ، داود عن ، الطفاوي الرحمن عبد بن محمد عن ، أيًضا ورواه

 وعن ، نضرة أبي عن ، العزيز عبد عن ، هأبي عن ، الوارث عبد بن الصمد عبد روى:  الرازي ُزْرَعة أبو قال
 .صحيح وكالھما ، معناه في ، أنس عن ، العزيز عبد

ام عن ، َمْعَمر أنبأنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  ُھَريرة أبى حديث  حدثنا ما ھذا:  قال ُمَنبِّه بن َھمَّ
 ).7" (حق العين إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ُھَريرة أبو

 ).8( الرزاق عبد حديث من أخرجاه

 َحزن بن ُمَضارب عن ، الُجَريري عن ، ُعلَيَّة بن إسماعيل حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  ماجة ابن وقال
 .به تفرد".حق العين: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة أبي عن ،

 ).9( به ، الجريري سعيد عن ، ةُعلَيَّ  بن إسماعيل عن ، أحمد ورواه
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__________ 

 ".إياس أبي بن سعيد: " م في) 1(

 ).8/271( النسائي وسنن) 2058( برقم الترمذي وسنن) 3511( برقم ماجة ابن سنن) 2(

 ).3/28( المسند) 3(

 ).3523( برقم ماجة ابن وسنن) 10843( برقم الكبري النسائي وسنن) 975( برقم الترمذي وسنن) 2186( برقم مسلم وصحيح) 3/56( المسند) 4(

 ).3/75( المسند) 5(

 ).3/58( المسند) 6(

 ).2/318( المسند) 7(

 ).2187( برقم مسلم وصحيح) 5740( برقم البخاري صحيح) 8(

 ).2/487( والمسند) 3507( برقم ماجة ابن سنن) 9(

 رسول قال:  قال ُھَريرةأبي  عن ، مكحول عن - يزيد ابن يعني -  ثور حدثنا ، نمير ابن حدثنا أحمد اإلمام وقال
 )1" (آدم ابن وحسد ، الشيطانُ  ويحُضرھا ، حق العين" وسلم عليه هللا صلى هللا

 رسول سمعت ھل:  ُھَريرة أبو ُسئل:  قيس بن محمد عن ، معشر أبو حدثنا ، الوليد بن خلف حدثنا:  أحمد وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول على أقول إًذا:  قلت:  قال ؟ والمرأة والفرس المسكن في:  ثالث في الطيرة:  يقول هللا

 ).2" (حق والعين ، الفألُ  الطيرة أصدق: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ولكني! يقل لم ما وسلم

 عن ، عامر بن ُعروةَ  عن ، دينار بن عمرو عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  ُعَميس بنت أسماء حديث
:  قال ؟ لھم أفأسترقي ، العين تصيبھم جعفر بني إن ، هللا رسول يا:  أسماء قالت:  قال الُزرقي رفاعة بن ُعَبيد

 ".العين لسبقته القدرَ  يسبق شيء كان فلو ، نعم"

 حديث من ، والنسائي أيًضا الترمذي ورواه) 3( به ، عيينة بن سفيان حديث من ماجة وابن الترمذي رواه وكذا
 عن ، رفاعة بن ُعَبيد عن ، عامر بن ُعْرَوة عن ، دينار بن عمرو عن ، أيوب عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد

 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 4( به ، عميس بنت أسماء

 ، سفيان عن ، َوِكيع حدثنا ، الَخِصيب أبي بن علي حدثنا:  ماجة ابن قال:  عنھا هللا رضي ، عائشة حديث
اد بن هللا عبد عن ، خالد بن معبد عن ، ْسَعرومِ   أن أمرھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عائشة عن ، َشدَّ

 ).5( العين من تسترقي

 ُسفيانَ  حديث من مسلم وأخرجه. به ، خالد بن معبد عن ، سفيان عن ، كثير بن محمد عن البخاري ورواه
 :  ماجة ابن الق ثم) 6( به ، معبد عن كالھما ، وِمْسَعر

 عبد بن سلمة أبي عن ، واقد أبي عن ، ُوَھيب حدثنا ، المخزومي ھشام أبو حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا
 )7( به تفرد". حق النفس فإن با استعيذوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة عن ، الرحمن

 عن ، األسود عن ، إبراھيم عن ، األعمش حدثنا ، جرير دثناح ، شيبة أبي بن عثمان حدثنا:  داود أبو وقال
 ).8( الَمعين منه ويغسل فيتوضأ العائن يؤمر كان:  قالت عائشة

 عن ، الزھري حدثنا) 9( أويس أبو حدثنا ، محمد بن ُحَسين حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  ُحَنيف بن سھل حديث
  ، مكة نحو معه وساروا خرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثه أباه أن:  ُحَنيف بن َسھل بن أمامة أبي
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__________ 

 ).2/439( المسند) 1(

 ).2/289( المسند) 2(

 ).3510( برقم ماجة ابن وسنن) 2059( برقم الترمذي وسنن) 6/438( المسند) 3(

 ).7537( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2059( برقم الترمذي سنن) 4(

 ).3510( برقم ةماج ابن سنن) 5(

 ).2195( برقم مسلم وصحيح) 5738( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".مقال فيه إسناد ھذا" ك) 3/134( الزوائد في البوصيري وقال) 3508( برقم ماجة ابن سنن) 7(

 ).3880( برقم داود أبي سنن) 8(

 ".إدريس أبو: " م في) 9(

 - والجلد الجسم َحسن أبيض رجال وكان - ُحَنيف بن سھلُ  اغتسل -  الجحفة من -  الَخَرار بشعب كانوا إذا حتى
أة جلد وال كاليوم رأيت ما:  فقال ، يغتسل وھو ، كعب بن عدي بني أخو ، ربيعة بن عامر إليه فنظر  فلُِبطَ . ُمَخبَّ
 وال هرأس يرفع ما وهللا. سھل في لك ھل ، هللا رسول يا:  له فقيل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتي ، سھل
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فدعا. ربيعة بن عامر إليه نظر:  قالوا". ؟ أحد من فيه تتھمون ھل: " قال. ُيفيق
 اغتسل: " له قال ثم". ؟ َبركت يعجبك ما رأيت إذا ھال ، أخاه أحدكم يقتل عالم: " وقال ، عليه فتغيظ ، عامرا

. عليه الماء ذلك ُصب ثم -  َقدح في إزاره وَداخلَة رجليه افوأطر وركبتيه ومرفقيه ويديه وجھه فغسل -" له
 به ليس ، الناس مع سھل فراح ، ذلك ففعل. وراءه القدح). 1( يكفأ ثم ، خلفه من وظھره رأسه على رجل َيُصَبه
 ).2( بأس

 ، عيسى بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  عامر مسند في أحمد اإلمام قال: " ربيعة بن عامر حديث
 حنيف بن وسھل ربيعة بن عامر انطلق:  قال عامر بن هللا عبد عن ، ُحَنْيف بن سھل بن ھند بن أَمّية عن

 إليه فنظرت ، صوف من عليه كانت ُجبَّة عامر فوضع:  قال - الخمرَ  يلتمسان فانطلقا:  قال ، الغسل يريدان
 النبي فأتيت. يجبني فلم ثالثا فناديته فأتيته ، فرقعة الماء في له فسمعت:  قال. يغتسل الماء فنزل بعيني فأصبته
 فضرب:  قال ، ساقيه بياض إلى أنظر كأني الماء فخاض يمشي فجاء:  قال. فأخبرته وسلم عليه هللا صلى
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال. فقام:  قال". ووصبھا وبردھا حرھا عنه اصرف اللھم: " قال ثم بيده صدره
ك ، يعجبه ما ، ماله من أو نفسه من أو ، أخيه من أحدكم رأى إذا: " وسلم  ).3" (حق العين فإن ، َفلُيَبرِّ

 بن طالب حدثنا ، داود أبو حدثنا ، َمْعَمر بن محمد حدثنا:  مسنده في البزار بكر أبو الحافظ قال:  جابر حديث
 عبد حدثني -  عنه هللا رضي ، حمزة ضجيع ، الَضِجيع ابن:  له ويقال -  األنصاري سھل بن عمرو بن حبيب

 أمتي من يموت من أكثر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن ، هللا عبد بن جابر بن الرحمن
 ).4" (باألنفس وقدره وقضائه هللا كتاب بعد

 .اإلسناد بھذا إال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث ھذا يروى نعلم وال قال. العين يعني:  البزار قال

 المعروف -  الھروي المنذر بن محمد الرحمن عبد أبو الحافظ قال ؛ جابر عن آخر وجه من روي قد بل:  قلت
 ، محمد بن يعقوب حدثنا ، الرھاوي حدثنا:  وغريبة جليلة فوائد على مشتمل وھو ، العجائب كتاب في - بَشكَّر
 عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن ، الُمنَكدر بن محمد حدثنا ، الھاشمي علي أبي بن علي حدثنا
 ).5" (العين في أمتي ھالك أكثر وإن ، القِدر والجمل ، القبر الرجل لُتوِرد ، حق العين: " قال وسلم

__________ 

 ".يلقي ثم: " أ في) 1(
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 ).3/486( المسند) 2(

 ).3/486( المسند) 3(

 ".ثقة وھو ، عمرو ابن حبيب بن طالب خال ، الصحيح رجال رجاله) : "5/106( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "3052( برقم البزار مسند) 4(

 قال ، آفنه ھو علي أبي بن وعلي] محفوظ غير[ وقال. به ، اللھبي علي أبي بن علي عن فديك أبي ابن عن رحيم طريق من) 5/185( الكامل في عدي ابن ورواه) 5(
 .جابر عن مناكير أحاديث يروي:  أحمد

 قال:  قال جابر عن ، المنكدر بن محمد عن ، سفيان عن ، ھشام بن معاوية عن ، أيوب بن شعيب عن رواه ثم
 ).1" (القدر الجمل وتدخل ، القبر في العينُ  الرجلَ  ُتدخل قد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عن ، ثوبان بن الحسن عن ، سعد بن رشدين حدثنا ، قتيبة حدثنا:  أحمد اإلمام قال: " عمرو بن هللا عبد حديث
 ، طيرةَ  وال عدوى ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، ُرقية أبي بن ھشام
 ).2( أحمد به تفرد". حق والعين ، َحَسد وال َھامة وال

 محمد بن عبيد حدثنا:  الحافظ سليمان بن َخْيثمة طريق نم عساكر ابن الحافظ روى:  علي عن حديث
 عن ، إسحاق أبي عن ، شعبة عن ، رجاء أبي عن ، البصري ربه عبد بن هللا عبد بن هللا عبد حدثنا الَكَشوري،
 يالذ الغم ھذا ما ، محمد يا:  فقال ، مغتما فوافقه وسلم عليه هللا صلى النبي أتى جبريل أن ؛ علي عن ، الحارث

 عوذتھما أفال ، حق العين فإن ، بالعين َصَدق:  قال". عين أصابتھما والحسين الحسن: " قال ؟ وجھك في أراه
 ذا ، القديم) 3( المن ذا ، العظيم السلطان ذا اللھم:  قل:  قال". ؟ جبريل يا ھن وما: " قال ؟ الكلمات بھؤالء
 وأعين ، الجن أنفس من والحسين الحسن عاف ، ستجاباتالم والدعوات ، التامات الكلمات ولي ، الكريم الوجه
ذوا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. يديه بين يلعبان فقاما وسلم عليه هللا صلى النبي فقالھا. اإلنس  أنفسكم َعوِّ

 ".بمثله المتعوذون يتعوذ لم فإنه ، التعويذ بھذا وأوالدكم ونساءكم

 عساكر ابن ذكره. ُتْسَتر أھل من) 4( الَحَيطي هللا عبيد بن محمد رجاء أبو تهبرواي تفرد:  البغدادي الخطيب قال
 ).5( تاريخه من ،" الحسين بن طراد" ترجمة في

:  أي}  لََمْجُنونٌ  إِنَّهُ { :  ويقولون ، بألسنتھم ويؤذونه بأعينھم يزدرونه:  أي}  لََمْجُنونٌ  إِنَّهُ  َوَيقُولُونَ { :  وقوله
 } لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِل ُھوَ  َوَما{  تعالى هللا قال ، بالقرآن لمجيئه

__________ 

 به تفرد ، الثوري حديث من غريب: " نعيم أبو وقال ، به أيوب بن شعيب عن طرق من) 7/90( الحلية في نعيم وأبو) 6/408( الكامل في عدى ابن ورواه) 1(
 .عدى ابن قال وكذا" معاويه

 ).2/222( المسند) 2(

 ".والمن: " م في) 3(

 .أعلم وهللا ، الصواب لى يتبين ولم" الخطيبى هللا عبد بن محمد: " العمال كنز وفي" الحنظلى هللا عبد بن محمد: " دمشق تاريخ في وقع) 4(

 ").المخطوط" 8/503( دمشق تاريخ) 5(



597 

 

َبتْ كَ ) 3( اْلَحاقَّةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 2( اْلَحاقَّةُ  َما) 1( اْلَحاقَّةُ  ا) 4( ِباْلَقاِرَعةِ  َوَعادٌ  َثُمودُ  ذَّ اِغَيةِ  َفأُْھلُِكوا َثُمودُ  َفأَمَّ  ِبالطَّ
ا) 5( َرَھا) 6( َعاِتَيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبِريحٍ  َفأُْھلُِكوا َعادٌ  َوأَمَّ  فِيَھا اْلَقْومَ  َفَتَرى ُحُسوًما أَيَّامٍ  َوَثَمانَِيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ

َ  َصْرَعى  ) 8( َباقَِيةٍ  ِمنْ  لَُھمْ  َتَرى َفَھلْ ) 7( َخاِوَيةٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  نَُّھمْ َكأ

 الحاقة سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َبتْ ) 3( اْلَحاقَّةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 2( اْلَحاقَّةُ  َما) 1( اْلَحاقَّةُ {   َفأُْھلُِكوا َثُمودُ  اَفأَمَّ ) 4( ِباْلَقاِرَعةِ  َوَعادٌ  َثُمودُ  َكذَّ
اِغَيةِ  ا) 5( ِبالطَّ َرَھا) 6( َعاِتَيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبِريحٍ  َفأُْھلُِكوا َعادٌ  َوأَمَّ  َفَتَرى ُحُسوًما أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ

ُھمْ  َصْرَعى فِيَھا اْلَقْومَ   َقْبلَهُ  َوَمنْ  فِْرَعْونُ  َوَجاءَ  }) 8( َباقَِيةٍ  ِمنْ  لَُھمْ  َرىتَ  َفَھلْ ) 7( َخاِوَيةٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَّ
ا) 10( َرابَِيةً  أَْخَذةً  َفأََخَذُھمْ  َربِِّھمْ  َرُسولَ  َفَعَصْوا) 9( ِباْلَخاِطَئةِ  َواْلُمْؤَتفَِكاتُ  ا إِنَّ  اْلَجاِرَيةِ  فِي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى لَمَّ

 ) 12( َواِعَيةٌ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا َتْذِكَرةً  لَُكمْ  لَِنْجَعلََھا) 11(

ا) 10( َراِبَيةً  أَْخَذةً  َفأََخَذُھمْ  َربِِّھمْ  َرُسولَ  َفَعَصْوا) 9( ِباْلَخاِطَئةِ  َواْلُمْؤَتفَِكاتُ  َقْبلَهُ  َوَمنْ  فِْرَعْونُ  َوَجاءَ {  ا إِنَّ  َطَغى لَمَّ
 }) 12( َواِعَيةٌ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا َتْذِكَرةً  لَُكمْ  َعلََھالَِنجْ ) 11( اْلَجاِرَيةِ  فِي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ 

م ولھذا ؛ والَوعيد الَوعدُ  َيَتحقَّقُ  فيھا ألن ؛ القيامة يوم أسماء من الحاقةُ   َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  فقال أمَرھا تعالى َعظَّ
 ؟}  اْلَحاقَّةُ 

ا{ :  تعالى فقال بھا المكذبين األمم إھالكه تعالى ذكر ثم اِغَيةِ  َفأُْھلُِكوا َثُمودُ  َفأَمَّ  التي الصيحة وھي}  ِبالطَّ
 ).1( جرير ابن اختيار وھو. الصيحة الطاغية:  قتادة قال ھكذا. أسكنتھم التي والزلزلة أسكتتھم،

 َبتْ َكذَّ { :  زيد ابن وقرأ ، الطغيان إنھا:  زيد وابن ، أنس بن الربيع قال وكذا. الذنوب الطاغية:  مجاھد وقال
 ].11:  الشمس[}  ِبَطْغَواَھا َثُمودُ 

دِّي وقال اِغَيةِ  َفأُْھلُِكوا{ :  السُّ  .الناقة عاقر:  يعني:  قال}  ِبالطَّ

ا{  :  أي}  عاتية{ :  والثوري ، والسدي ، والربيع ، قتادة قال. باردة:  أي}  َصْرَصرٍ  ِبِريحٍ  َفأُْھلُِكوا َعادٌ  َوأَمَّ
 .أفئدتھم عن َنقَّبت حتى عليھم عتت:  دةقتا قال. الھبوب شديدة

 على عتت:  وغيره علي وقال. بركة وال رحمة بغير عليھم عتت}  عاتية{  باردة}  صرصر{ :  الضحاك وقال
 .حساب بغير فخرجت الخزنة

َرَھا{   .مشائيم متتابعات كوامل:  أي}  ُحُسوًما أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ  َسْبعَ {  عليھم سلطھا:  أي}  َعلَْيِھمْ  َسخَّ

__________ 

 ).29/31( الطبري تفسير) 1(

 .متتابعات}  حسوما{  واحد وغير ، والثوري ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس وابن ، مسعود ابن قال

 أولھا وكان:  الربيع قال] 16:  فصلت[}  َنِحَساتٍ  أَيَّامٍ  فِي{ :  كقوله ، عليھم مشائيم:  والربيع عكرمة وعن
:  تعالى قوله من ذلك أخذوا الناس وكأن ؛ األعجاز الناس تسميھا التي إنھا:  ويقال. األربعاء غيره وقال. عةالجم

 أيام:  ويقال ، الشتاء عجز في تكون ألنھا:  وقيل}  َخاِوَيةٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَُّھمْ  َصْرَعى فِيَھا اْلَقْومَ  َفَتَرى{ 
 .أعلم وهللا) 1( البغوي حكاه. الثامن اليوم في الريح فقتلھا َسَربا خلتد عاد قوم من عجوًزا ألن العجوز؛
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 ميًتا فيخر األرض بأحدھم تضرب الريح جعلت:  أي ، بالية:  غيره وقال. خربة}  خاوية{ :  عباس ابن قال
 .أغصان بال خرت إذا النخلة قائمة كأنھا ھامدة جثته وتبقى رأسه فينشدخ ، رأسه أم على

با ُنِصْرتُ : " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، الصحيحين في ثبت وقد بور عادٌ  وأھلَكت ، بالصَّ " بالدَّ
)2.( 

ريس بن يحيى بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  عن ، مسلم عن ، فَُضيل ابن حدثنا ، العبدي الضِّ
 أھلكوا التي الريح من عاد على هللا فتح ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن ، مجاھد
. واألرض السماء بين فجعلتھم ، وأموالھم ومواشيھم فحملتھم البادية بأھل َفمّرت ، الخاتم موضع مثل إال فيھا
 على ومواشيھم البادية أھل فألقت. ممطرنا عارض ھذا:  قالوا فيھا وما) 3( الريح الحاضرة أھل ذلك رأى فلما
 ).4" (الحاضرة أھل

 .وذنب جناحان لھا الريح:  مجاھد عن ، ليث عن الثوري وقال

 عن بادوا بل ؟ إليھم ينتسب ممن) 5( أنه بقاياھم من أحد من منھم تحس ھل:  أي ؟}  َباقَِيةٍ  ِمنْ  لَُھمْ  َتَرى َفَھلْ { 
 .َخلَفا لھم هللا يجعل ولم آخرھم

 كفار من أتباعه من زمانه في عنده ومن:  أي ، القاف بكسر قُرئ}  َقْبلَهُ  َمنْ وَ  فِْرَعْونُ  َوَجاءَ { :  تعالى قال ثم
 .له المشبھين األمم من قبله ومن:  أي ، بفتحھا آخرون وقرأ. القبط

 .هللا أنزل بما التكذيب وھي ، الخاطئة بالفعلة أي}  بالخاطئة{ . بالرسل المكذبون وھم}  والمؤتفكات{ :  وقوله

 .بالخطايا:  مجاھد وقال بالمعصية:  أي}  بالخاطئة{  : الربيع قال

__________ 

 ).208( للبغوي التنزيل معالم) 1(

 ).900( برقم مسلم وصحيح) 1035( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".الريح عاد من الحاضر أھل رأى فلما: " م في) 3(

 المجمع في الھيثمي وقال. به ، مسلم عن فضيل بن محمد طريق من) 806( برقم مةالعظ في الشيخ وأبو) 12/421( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 4(
 ".ضعيف وھو المالئي مسلم فيه) : "7/113(

 ".أو: " م في) 5(

 َكذَّبَ  ُكلٌّ { :  قال كما. إليھم هللا رسول كّذبَ  ُكلّ :  أي ، جنس وھذا}  َربِِّھمْ  َرُسولَ  َفَعَصْوا{  تعالى:  قال ولھذا
ُسلَ  َبتْ { :  قال كما ، بالجميع كذب فقد هللا رسول كذب ومن) 1]. (14:  ق[}  َوِعيدِ  َفَحقَّ  الرُّ  ُنوحٍ  َقْومُ  َكذَّ

َبتْ {  ،] 105:  الشعراء[}  اْلُمْرَسلِينَ  َبتْ { ]. 123:  الشعراء[}  اْلُمْرَسلِينَ  َعادٌ  َكذَّ }  اْلُمْرَسلِينَ  َثُمودُ  َكذَّ
ِھمْ  َرُسولَ  َفَعَصْوا{ :  ھاھنا قال ولھذا ؛ واحد رسول أمة كل ىإل جاء وإنما] 141: الشعراء[  أَْخَذةً  َفأََخَذُھمْ  َربِّ

 .أليمة شديدة عظيمة:  أي}  َراِبَيةً 

 .مھلكة:  السدي وقال. شديدة}  رابية{ :  مجاھد قال

ا{ :  تعالى هللا قال ثم ا إِنَّ  عباس ابن وقال. الوجود على وارتفع هللا بإذن الحد على زاد:  أي}  اْلَماءُ  َطَغى لَمَّ
 فعبدوا ، وخالفوه كذبوه حين قومه على ، السالم عليه ، نوح دعوة بسبب وذلك -  كثر}  اْلَماءُ  َطَغى{ :  وغيره
 ساللة من كلھم فالناس ، السفينة في نوح مع كان من إال بالطوفان األرض أھل وَعمّ  له هللا فاستجاب هللا غير
 .وذريته نوح
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 بن علي عن ، واحد غير عن ، سنان بن سعيد سنان أبي عن ، ِمْھَران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 ، الخزان دون للماء أذن نوح يوم كان فلما ، ملك يدي على بكيل إال ماء من قطرة تنزل لم:  قال طالب أبي

ا{ :  هللا قول فذلك ، فخرج الخزان على الماء فطغى ا إِنَّ  من شيء ينزل ولم}  اْلَجاِرَيةِ  فِي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى لَمَّ
 َصْرَصرٍ  بِِريحٍ { :  قوله فذلك ، فخرجت الخزان دون لھا أذن فإنه ، عاد يوم إال ، ملك يدي على بكيل إال الريح
 ).2( الخزان على عتت}  َعاِتَيةٍ 

ا{ :  الناس على ممتًنا تعالى قال ولھذا ا إِنَّ  وجه على الجارية السفينة وھي}  اْلَجاِرَيةِ  فِي َحَمْلَناُكمْ  اْلَماءُ  ىَطغَ  لَمَّ
 ما جنسھا من لكم وأبقينا:  أي ، عليه المعنى لداللة الجنس على الضمير عاد}  َتْذِكَرةً  لَُكمْ  لَِنْجَعلََھا{  ، الماء

 ُظُھوِرهِ  َعلَى لَِتْسَتُووا َتْرَكُبونَ  َما َواألْنَعامِ  ْلفُْلكِ ا ِمنَ  لَُكمْ  َوَجَعلَ { :  قال كما ، البحار في الماء تيار على تركبون
ا لَُھمْ  َوآَيةٌ { :  تعالى وقال ،] 13 ، 12:  الزخرف[}  َعلَْيه اْسَتَوْيُتمْ  إَِذا َربُِّكمْ  ِنْعَمةَ  َتْذُكُروا ُثمَّ  َتُھمْ  َحَمْلَنا أَنَّ يَّ  فِي ُذرِّ

 ].42 ، 41:  يس[}  َيْرَكُبونَ  َما ِمْثلِهِ  ِمنْ  ُھمْ لَ  َوَخلَْقَنا اْلَمْشُحونِ  اْلفُْلكِ 

}  َواِعَيةٌ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا{ :  قال ولھذا ؛ أظھر واألول. األمة ھذه أوائل أدركھا حتى السفينة هللا أبقى:  قتادة وقال
 .واعية أذن وتذكرھا ، النعمة ھذه وتفھم: أي

 كتاب من سمعت بما فانتفعت هللا عن) 4( عقلت}  َواِعَيةٌ  أُُذنٌ { :  قتادة وقال) 3( سامعة حافظة:  عباس ابن قال
 وھذا. رجيح وعقل صحيح سمع له من:  أي. ووعت أذن سمعتھا}  َواِعَيةٌ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا{ :  الضحاك وقال ، هللا
 .ووعى ، فھم فيمن عام

__________ 

 ".إال كل إن: " ھـ ، أ ، م في) 1(

 ).29/32( الطبري تفسير) 2(

 ".حافظة سامعة: " م في) 3(

 ".حفظت: " أ وفي ،" تحفظت: " م في) 4(

ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا َتا َواْلِجَبالُ  اأْلَْرضُ  َوُحِمَلتِ ) 13( َواِحَدةٌ  َنْفَخةٌ  الصُّ ةً  َفُدكَّ  اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  َفَيْوَمِئذٍ ) 14( َواِحَدةً  َدكَّ
َماءُ  َواْنَشقَّتِ ) 15(  َثَمانَِيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفْوَقُھمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ  أَْرَجاِئَھا َعلَى َواْلَملَكُ ) 16( َواِھَيةٌ  َيْوَمِئذٍ  ِھيَ فَ  السَّ
 ) 18( َخافَِيةٌ  ِمْنُكمْ  َتْخَفى اَل  ُتْعَرُضونَ  َيْوَمِئذٍ ) 17(

 بن زيد حدثنا ، الدمشقي صبح بن ليدالو بن العباس حدثنا ، الدمشقي ُزْرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على) 1( نزل لما:  يقول مكحوال سمعت ، حوشب بن علي حدثنا ، يحيى

) 2] (مكحول قال". [َعلِيّ  أُذنَ  يجعلھا أن ربي سألت" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال}  َواِعَيةٌ  أُُذنٌ  َوَتِعَيَھا{
 .فنسيته قط شيئا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ما:  قولي َعلِيّ  فكان

. به) 3( مكحول عن ، حوشب بن علي عن ، مسلم بن الوليد عن ، سھل بن علي عن ، جرير ابن رواه وھكذا
 .مرسل حديث وھو

 الزبير بن هللا بدع حدثنا ، آدم بن) 4( بشر حدثنا ، عامر بن محمد بن جعفر حدثنا:  أيضا حاتم أبي ابن قال وقد
 رسول قال:  يقول األسلمي بريدة سمعت ، الھيثم بن صالح حدثني - الزبيري أحمد أبي والد يعني - محمد أبو
". تعي أن لك وُحقّ  ، تعي وأن أعلمك وأن ، أقصيك وال أدنيك أن أمرت إني: " لعلي وسلم عليه هللا صلى هللا
 } َواِعَيةٌ  نٌ أُذُ  َوَتِعَيَھا{  اآلية ھذه فنزلت:  قال

 داود عن آخر طريق من جرير ابن رواه ثم) 5( به ، آدم بن بشر عن ، خلف بن محمد عن جرير ابن ورواه
 .أيضا يصح وال. به ، ُبَريدة عن ، األعمى
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ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا{  َتا َواْلِجَبالُ  األْرضُ  َوُحِمَلتِ ) 13( َواِحَدةٌ  َنْفَخةٌ  الصُّ ةً  َفُدكَّ  اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  َفَيْوَمِئذٍ ) 14( َدةً َواحِ  َدكَّ
َماءُ  َواْنَشقَّتِ ) 15(  َثَمانَِيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفْوَقُھمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ  أَْرَجاِئَھا َعلَى َواْلَملَكُ ) 16( َواِھَيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفِھيَ  السَّ
 }) 18( َخافَِيةٌ  ِمْنُكمْ  َتْخَفى ال ُتْعَرُضونَ  َيْوَمِئذٍ ) 17(

 في من ُيصعق حين الصعق نفخة يعقبھا ثم ، الفزع نفخة ذلك وأول ، القيامة يوم أھوال عن مخبرا تعالى يقول
 ھذه وھي ، والنشور والبعث العالمين لرب القيام نفخة بعدھا ثم ، هللا شاء من إال األرض في ومن السموات
 .وتأكيد تكرار إلى يحتاج وال ، يمانع وال يخالف ال هللا أمر ألن واحدة بأنھا ھاھنا أكدھا وقد. النفخة

َتا َواْلِجَبالُ  األْرضُ  َوُحِملَتِ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛ قلناه ما والظاھر. األخيرة النفخة ھي:  الربيع وقال ةً  َفُدكَّ  َدكَّ
 قامت:  أي}  اْلَواقَِعةُ  َوَقَعتِ  ذٍ َفَيْوَمئِ {  ، األرض غير األرض وَتَبّدلت ، الُعَكاظي األديم َمدّ  فمدت:  أي}  َواِحَدةً 
َماءُ  َواْنَشقَّتِ { . القيامة  السماء تنشق:  قال علي عن ، أسد بني من شيخ عن ، ِسماك قال}  َواِھَيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفِھيَ  السَّ
 .حاتم أبي ابن رواه. المجرة من

َماءُ  َوفُِتَحتِ { :  كقوله ھي:  جريج ابن وقال  ].19:  النبأ[}  اًباأَْبوَ  َفَكاَنتْ  السَّ

__________ 

 ".نزلت لما: " أ ، م في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).29/35( الطبري تفسير) 3(

 ".بشير حدثنا: " أ في) 4(

 ".اذش والحديث يعرف ال إسناد ھذا: " عساكر ابن وقال) 36426( برقم الكنز في كما دمشق تاريخ في عساكر ابن ورواه) 29/36( الطبري تفسير) 5(

 .بحذائھا والعرش ، منخرقة:  عباس ابن وقال

 .السماء أرجاء على المالئكة:  أي ، جنس اسم:  الملك}  أَْرَجاِئَھا َعلَى َواْلَملَكُ { 

:  الضحاك وقال. واألوزاعي ، جبير بن سعيد قال وكذا. حافتھا:  أي ، منھا َيهِ  لم ما على:  عباس ابن قال
 على:  يقول}  أَْرَجاِئَھا َعلَى َواْلَملَكُ { :  قوله في أنس بن الربيع وقال. أبوابھا:  البصري الحسن وقال. أطرافھا

 .األرض أھل إلى ينظرون ، السماء من استدق ما

 ويحتمل. المالئكة من ثمانية العرش يحمل القيامة يوم:  أي}  َثَماِنَيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفْوَقُھمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ { :  وقوله
 ، القضاء لفصل القيامة يوم األرض في يوضع الذي العرش:  أو ، العظيم العرش العرش بھذا المراد يكون أن
 في ، المطلب عبد بن العباس عن ، قيس بن األحنف عن ، َعميرة بن هللا عبد حديث وفي. بالصواب أعلم وهللا
 ).1( أوعال ثمانية أنھم العرش َحَملة ذكر

 ، البصري السمح أبو حدثني ، الحباب بن زيد حدثنا) 2( سعيد بن يحيى سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبى ابن وقال
 إلى أحدھم ُموق بين ما ، ثمانية العرش حملة:  يقول عمرو بن هللا عبد سمع أنه:  ھانئ بن ُحَيي َقبيل أبو حدثنا
 .عام مائة مسيرة عينه مؤخر

 حدثنا ، أبي حدثني:  النيسابوري هللا عبد بن حفص بن أحمد إليّ  كتب:  قال أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 هللا صلى هللا رسول قال:  قال جابر عن ، المنكدر بن محمد عن ، عقبة بن موسى عن ، طھمان بن إبراھيم
 سبعمائة الطير بخفق وعنقه أذنه شحمة بين ما ُبْعدُ :  العرش َحَملة من ملك عن أحدثكم أن لي أذنَ : " وسلم عليه
 ".امع
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 عبد بن حفص بن أحمد حدثنا:  سننه من" السنة" كتاب في داود أبو رواه وقد. ثقات رجاله ، جيد إسناد وھذا
 هللا؛ عبد بن جابر عن ، المنكدر بن محمد عن ، عقبة بن موسى عن ، طھمان بن إبراھيم حدثنا ، أبي حدثنا هللا،
 ما أن:  العرش حملة من هللا مالئكة من ملك عن حدثأ أن لي أذن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن
 ).3( داود أبي لفظ ھذا". عام سبعمائة مسيرة عاتقه إلى أذنه شحمة بين

 عن ، جعفر عن ، أشعث عن ، جرير حدثنا ، المغيرة بن يحيى حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
:  قال. المالئكة من صفوف ثمانية:  قال}  َثَماِنَيةٌ  َيْوَمِئذٍ  َفْوَقُھمْ  َربِّكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ { :  قوله في جبير بن سعيد
دِّي روى وكذا. ذلك مثل ، ُجَرْيج وابن. والضحاك) 4] (وعكرمة[ الشعبي عن وُروي  عن ، مالك أبي عن السُّ
 .عنه ، العوفي روى وكذا. صفوف ثمانية:  عباس ابن

 والجن اإلنس) 6( بقدر منھم) 5( جنس كل ، أجزاء ثمانية لَكُروبّيونا:  عباس ابن عن ، الضحاك وقال
 .والمالئكة والشياطين

 عالم ھو بل ، أموركم من شيء عليه يخفى ال الذي والنجوى السر عالم على تعرضون أي) 7: ( وقوله
 } َخافَِيةٌ  ِمْنُكمْ  َتْخَفى ال{ :  قال ولھذا ؛ والضمائر والسرائر بالظواھر

__________ 

 .غافر سورة من 7:  اآلية تفسير عند وتقدم) 4723( برقم السنن في داود أبو رواه األوعال حديث) 1(

 ".سعيد ابن عن سعيد أبو حدثنا: " م في) 2(

 ).4727( برقم داود أبي سنن) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".جزء كل: " م في) 5(

 ".بعدة: " أ في) 6(

 خافية منكم تخفى ال تعرضون يومئذ) 7(

ا  ِعيَشةٍ  فِي َفُھوَ ) 20( ِحَساِبَيهْ  ُماَلقٍ  أَنِّي َظَنْنتُ  إِنِّي) 19( ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ  َفَيقُولُ  ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ
 ) 24( اْلَخالَِيةِ  اأْلَيَّامِ  فِي أَْسلَْفُتمْ  ِبَما اَھِنيئً  َواْشَرُبوا ُكلُوا) 23( َداِنَيةٌ  قُُطوفَُھا) 22( َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي) 21( َراِضَيةٍ 

 ثابت عن ، ُبْرقان بن جعفر عن ، عيينة بن سفيان أخبرنا ، إسماعيل بن إسحاق أخبرنا:  الدنيا أبي ابن قال وقد
 قبل أنفسكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا:  عنه هللا رضي ، الخطاب بن عمر قال:  قال الحجاج بن
ُنوا ، اليوم أنفسكم تحاسبوا أن غدا الحساب في عليكم أخف فإنه ، ُتوَزنوا أن  َيْوَمِئذٍ { :  األكبر للعرض َوَتَزيَّ

 ).1(}  َخافَِيةٌ  ِمْنُكمْ  َتْخَفى ال ُتْعَرُضونَ 

 رسول الق:  قال موسى أبي عن ، الحسن عن ، رفاعة بن علي بن علي حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 وأما ، ومعاذيرُ  فجدالٌ  عرضتان فأما ، عرضات ثالث القيامة يوم الناس يعرض: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 ".بشماله وآخذ بيمينه فآخذ ، األيدي في الصحف تطير ذلك فعند الثالثة

 وكيع عن ُكَرْيب أبي عن الترمذي رواه وقد) 2( به ، َوِكيع عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، ماجة ابن ورواه
 ).3( به ، ھريرة أبي عن ، الحسن عن ، علي بن علي عن

 أبي عن ، األصغر مروان عن ، حيان بن سليم بن ، يزيد عن ، موسى بن مجاھد عن جرير ابنُ  روى وقد
 والعرضة ، وخصومات معاذير ، عرضتان:  عرضات ثالث القيامة يوم الناس يعرض:  قال هللا عبد عن وائل،
 ).4( مثله مرسال قتادة عن ، َعروبة أبي بن سعيد ورواه. األيدي في الصحف تطير ثةالثال
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ا{   ِعيَشةٍ  فِي َفُھوَ ) 20( ِحَساِبَيهْ  ُمالقٍ  أَنِّي َظَنْنتُ  إِنِّي) 19( ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ  َفَيقُولُ  ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ
 }) 24( اْلَخالَِيةِ  األيَّامِ  فِي أَْسلَْفُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا) 23( َداِنَيةٌ  قُُطوفَُھا) 22( َعالَِيةٍ  ةٍ َجنَّ  فِي) 21( َراِضَيةٍ 

: لقيه من لكل يقول فرحه شدة من وأنه ، بذلك وفرحه ، بيمينه القيامة يوم كتابه أوتى من سعادة عن تعالى يخبر
 َبدل ممن ألنه ؛ محضة وحسنات خير فيه الذي أن يعلم ألنه ؛ كتابيه اقرؤوا خذوا:  أي}  َيهْ ِكَتابِ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ { 
 .حسنات سيئاته هللا

 ، قال كذا. زائدة" ؤم" و ، كتابيه اقرؤوا ھا:  أي}  ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ { :  معنى:  زيد بن الرحمن عبد قال
 .ھاكم:  بمعنى أنھا والظاھر

 ، األحول عاصم أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا ، الواسطي) 5( مطر بن بشر:  حدثنا حاتم أبى بنا قال وقد

__________ 

 لم صغير تابعي جزري ھذا الحجاج بن وثابت ، انقطاع وفيه مشھور أثر: " وقال) 2/618( عمر مسند في المؤلف وذكره) 2( برقم الدنيا أبي البن النفس محاسبة) 1(
 ".حديثان السنن في داود أبي عند وله ، برقان بن جعفر سوى عنه يرو ولم ، يدرك

 أبي من يسمح لم الحسن ، منقطع أنه إال ثقات رجاله إسناد ھذا) : "3/315( الزوائد في البوصيري وقال) 4277( برقم ماجة ابن وسنن) 14/414( المسند) 2(
 ".زرعة وأبو حاتم وأبو المديني لن علي قاله. موسي

 ).2425( برقم الترمذي ننس) 3(

 ).29/38( الطبري تفسير) 4(

 ".مطير بن بشر: " أ في) 5(

 تغير سيئةً  قرأ فكلما ، سيئاته فيقرأ ، هللا من ستر في) 1] (بيمينه[ كتابه يعطى المؤمن:  قال عثمان أبي عن
: يقول ذلك فعند:  قال ، سناتح بدلت قد سيئاته فإذا ينظر ثم. لونه إليه فيرجع ، فيقرؤھا بحسناته يمر حتى لونه

 } ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ { 

 عبد أخبرني) 2( عبيدة بن موسى حدثنا ، عبادة بن روح حدثنا ، سلمة بن الوليد بن إبراھيم حدثنا ، أبي وحدثنا
 صحيفته، ظھر في اتهسيئ فيبدي القيامة يوم عبده َيقِفُ  هللا إن:  قال -  المالئكة غسيل -  حنظلة بن هللا عبد بن هللا

 عند فيقول. لك غفرت قد وإني ، به أفضحك لم إني له فيقول. رب أي نعم:  فيقول ؟ ھذا عملت أنت:  له فيقول
 .القيامة يوم َفْضحه من نجا حين}  ِحَساِبَيهْ  ُمالقٍ  أَنِّي َظَنْنتُ  إِنِّي ِكَتاِبَيهْ  اْقَرُءوا َھاُؤمُ { :  ذلك

 وسلم عليه هللا صلى هللا النبي سمعت:  فقال ، النجوى عن سئل حين عمر ابن حديثُ  الصحيح في تقدم وقد
ره ، القيامة يوم العبدَ  هللاُ  ُيْدِني: "يقول  في عليك سترتھا إني:  هللا قال ھلك قد أنه رأى إذا حتى ، كلھا بذنوبه فُيَقرِّ
 َھُؤالءِ { :  األشھاد فيقول والمنافق الكافر اوأم ، بيمينه حسناته كتابَ  ُيعَطى ثم. اليوم لك أغفرھا وأنا ، الدنيا
الِِمينَ  َعلَى هللاَِّ  لَْعَنةُ  أاَل َربِِّھمْ  َعلَى َكَذُبوا الَِّذينَ   ).3] (18:  ھود[}  الظَّ

:  الق كما ، محالة ال كائن اليوم ھذا أن الدنيا في موقنا كنت قد:  أي}  ِحَساِبَيهْ  ُمالقٍ  أَنِّي َظَنْنتُ  إِنِّي{ :  وقوله
ُھمْ  َيُظنُّونَ  الَِّذينَ {  ].46:  البقرة[}  َربِِّھمْ  ُمالقُو أَنَّ

 ، حورھا حسان ، قصورھا رفيعة:  أي}  َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي{  ، مرضية:  أي}  َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  فِي َفُھوَ { :  هللا قال
 .حبورھا دائم ، دورھا نعيمة

ُكوني مسلم بن علي بن الحسن ُعْتَبةَ  أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال  ، عياش بن إسماعيل حدثنا ، السَّ
 رجلٌ  سأل:  قال أمامة أبا سمعتُ :  قال األسود سالم أبي عن ، كثير أبي بن يحيى عن ، يوسف بن سعيد عن

 أھل إلى العليا الدرجة أھل ليھبط إنه ، نعم: " قال ؟ الجنة أھل يتزاور ھل:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 بھم تقصر ، األعلين إلى يصعدون السفلى الدرجة أھل يستطيع وال ، عليھم ويسلمون فيحيونھم ، السفلى الدرجة
 )4" (أعمالھم
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 ).5" (واألرض السماء بين كما درجتين كل بين ما ، درجة مائة الجنة إن: " الصحيح في ثبت وقد

 قال وكذا. سريره على نائم وھو ، أحدھم يتناولھا ، قريبة أي:  عازب بن البراء قال}  َداِنَيةٌ  قُُطوفَُھا{ :  وقوله
 .واحد غير

  ، الثوري سفيان عن ، الرزاق عبد عن) 6] (الدبري إبراھيم بن إسحاق حدثنا: [ الطبراني قال

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".عبيدة أبي بن موسى: " أ في) 2(

 .ھناك وتخريجه ودھ سورة من 18:  اآلية تفسير:  انظر) 3(

 بن وبشر الزبير بن وجعفر ، بنحوه مرفوًعا أمامة أبي عن ، القاسم عن ، نمير بن وبشر الزبير بن جعفر طريق من) 421( برقم الجنة صفة في نعيم أبو ورواه) 4(
 .بالوضع واتھما متروكان نمير

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2790( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).6/272( للطبراني الكبير المعجم من زيادة) 6(

ا  اْلَقاِضَيةَ  َكاَنتِ  لَْيَتَھا َيا) 26( ِحَساِبَيهْ  َما أَْدرِ  َولَمْ ) 25( ِكَتابَِيهْ  أُوتَ  لَمْ  لَْيَتِني َيا َفَيقُولُ  ِبِشَمالِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ
 فِي ُثمَّ ) 31( َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ ) 30( َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ) 29( ُسْلَطاِنَيهْ  نِّيعَ  َھلَكَ ) 28( َمالَِيهْ  َعنِّي أَْغَنى َما) 27(

َِّ  ُيْؤِمنُ  اَل  َكانَ  إِنَّهُ ) 32( َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا َسْبُعونَ  َذْرُعَھا ِسْلِسلَةٍ   اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َواَل ) 33( اْلَعِظيمِ  ِبا
)34 ( 

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال الفارسي سلمان عن ، يسار بن عطاء عن ، أنعم بن زياد بن لرحمنا عبد عن
 ، فالن بن لفالن هللا من كتاب ھذا) الرحيم الرحمن هللا بسم: ( بجواز إال الجنة أحد يدخل ال: " وسلم عليه

 ).1" (دانية قطوفھا ، عالية جنة أدخلوه

 عن ، النھدي عثمان أبي عن ، التيمي سليمان بن ، سعيد بن سعدان طريق من الجنة صفة في الضياء رواه وكذا
 الرحمن هللا بسم: ( الصراط على َجَوازا المؤمن يعطى:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، سلمان
 ).2" (دانية قطوفھا ، عالية جنة أدخلوه ، لفالن الحكيم العزيز هللا من كتاب ھذا ،) الرحيم

 وإنعاما وامتنانا ، عليھم تفضال ؛ ذلك لھم يقال:  أي}  اْلَخالَِيةِ  األيَّامِ  فِي أَْسلَْفُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{ :  هوقول
دوا اعملوا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، الصحيح في ثبت فقد وإال. وإحسانا  وَقارُبوا َوَسدِّ
دني أن إال ، أنا وال: " قال ؟ هللا رسول يا أنت وال:  قالوا". الجنةَ  عملُه يدخلَه لن كممن أحدا أن واعلموا  هللا َيَتَغمَّ
 ).3" (وفضل منه برحمة

ا{   َكاَنتِ  لَْيَتَھا ايَ ) 26( ِحَساِبَيهْ  َما أَْدرِ  َولَمْ ) 25( ِكَتاِبَيهْ  أُوتَ  لَمْ  لَْيَتِني َيا َفَيقُولُ  ِبِشَمالِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ
 ُثمَّ ) 31( َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ ) 30( َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ ) 29( ُسْلَطاِنَيهْ  َعنِّي َھلَكَ ) 28( َمالَِيهْ  َعنِّي أَْغَنى َما) 27( اْلَقاِضَيةَ 

َِّ بِ  ُيْؤِمنُ  ال َكانَ  إِنَّهُ ) 32( َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا َسْبُعونَ  َذْرُعَھا ِسْلِسلَةٍ  فِي  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َوال) 33( اْلَعِظيمِ  ا
 }) 34( اْلِمْسِكينِ 

__________ 

 عبد عن حدث: " وقال. به ، الدبري إسحاق طريق من) 1/344( الكامل في عدى ابن ورواه ، ضعيف زياد بن الرحمن وعبد) 6/272( للطبراني الكبير المعجم) 1(
 .ديثالح ھذا ذكر ثم" منكر بحديث الرزاق

. به التيمي سليمان عن الحكمي سعيد بن سعدان عن ، البلخي العباس عن -  خشام بن محمد - بكر أبي طريق من) 2/446( المتناھية العلل في الجوزي ابن ورواه) 2(
 بن أحمد قال زياد بن الرحمن عبد ففيه - الرزاق عبد طريق أي - األول الطريق أما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يصح ال حديث ھذا: " الجوززي ابن وقال
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. التيمي عن سعدان به تفرد:  الدارقطني فقال ، الثاني الطريق وأما. ويدلس الثقات عن الموضوعات يروى:  حبان ابن وقال. الرحمن عبد عن نروى ال نحن:  حنبل
 ".خشام بن محمد وكذلك ، مجھول سعدان:  الجوزي ابن قال

 عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2816( برقم مسلم وصحيح) 5673( برقم البخاري صحيح) 3(

 ) 37( اْلَخاِطُئونَ  إاِلَّ  َيأُْكلُهُ  اَل ) 36( ِغْسلِينٍ  ِمنْ  إاِلَّ  َطَعامٌ  َواَل ) 35( َحِميمٌ  َھاُھَنا اْلَيْومَ  لَهُ  َفلَْيسَ 

 }) 37( اْلَخاِطُئونَ  إاِل َيأُْكلُهُ  ال) 36( ِغْسلِينٍ  ِمنْ  الإِ  َطَعامٌ  َوال) 35( َحِميمٌ  ُھَنا َھا اْلَيْومَ  لَهُ  َفلَْيسَ { 

:  فيقول ، الندم غاية يندم فحينئذ ، بشماله الَعَرصات في كتابه أحدھم أعطي إذا األشقياء حال عن إخبار وھذا
 } اْلَقاِضَيةَ  َكاَنتِ  الَْيَتھَ  َيا ِحَساِبَيهْ  َما أَْدرِ  َولَمْ  ِكَتابَِيهْ  أُوتَ  لَمْ  لَْيَتِني َيا َفَيقُولُ {

 .والسدي ، والربيع ، كعب بن محمد قال وكذا. بعدھا حياة ال موته يعني:  الضحاك قال

 .منه إليه أكره الدنيا في شيء يكن ولم ، الموت) 1( تمنى:  قتادة وقال

 األمر َخلَص بل ، وَبأسه هللا عذابَ  جاھي الو مالي عني يدفع لم:  أي}  ُسْلَطاِنَيهْ  َعنِّي َھلَكَ  َمالَِيهْ  َعنِّي أَْغَنى َما{ 
 } َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ  َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ { :  وجل عز ، هللا يقول فعندھا. مجير وال لي معين فال ، وحدي إليَّ 

__________ 

 ".يعني: " م في) 1(

 جھنم إلى ُتورده ثم ، عنقه في اللاألغ تضع:  أي ، َفَتُغله ، المحشر من عْنًفا تأخذه أن الزبانية يأمر:  أي
 .فيھا تغمره:  أي ، إياھا فتصليه

:  قال عمرو بن الِمْنَھال عن ، قيس بن عمرو عن ، خالد أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو:  حدثنا حاتم أبي ابن قال
 في ألفا سبعين فيلقي ، ھكذا ليقول منھم الملك إن ، ملك ألف سبعون ابتدره}  خذوه{  وجل عز ، هللا قال إذا

 .النار

 ؟ ولك لي ما:  فيقول ، َدَقه إال شيء يبقى وال ، ألف أربعمائة يبتدره أنه" : األھوال" في الدنيا أبي ابن وروى
 .عليك غضبان شيء فكل ، غضبان عليك الرب إن:  فيقول

 أيھم ، ملك ألفا سبعون درهابت}  َفُغلُّوهُ ُخُذوهُ { :  وجل عز ، الرب قال إذا:  - عياض ابن ھو - الفضيل وقال
 .عنقه في الغل يجعل

 .فيھا اغمروه:  أي}  َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ { 

 .الدنيا حديد قدر منھا حلقة كل:  األحبار كعب قال}  َفاْسلُُكوهُ  ِذَراًعا َسْبُعونَ  َذْرُعَھا ِسْلِسلَةٍ  فِي ُثمَّ { :  وقوله

 تدخل}  فاسلكوه{ :  عباس ابن قال ، جريج ابن وقال. الملك ذراعب:  جرير وابن ، عباس ابن عن الَعوفي وقال
 .يشوى حين العود في الجراد ينظم كما فيھا ينظمون ثم ، فيه من تخرج ثم استه في

 .رجليه على يقوم ال حتى ، منخريه من يخرج حتى دبره في يسلك:  عباس ابن عن ، العوفي وقال

 عيسى عن ، السمح أبي عن ، يزيد بن سعيد أخبرنا ، هللا عبد أخبرنا ، قإسحا بن علي حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َدفي ھالل بن  ھذه مثل َرَصاصة أن لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، الصَّ
 األرض لبلغت ، سنة خمسمائة مسيرة وھي ، األرض إلى السماء من أرسلت - ُجْمُجمة) 1] (مثل[ إلى وأشار -

 أو قعرھا تبلغ أن قبل ، والنھارَ  الليلَ  خريًفا أربعين لسارت ، السلسلة رأس من أرسلت أنھا ولو ، الليل قبل
 ".أصلھا
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 .حسن حديث ھذا:  قال) 3( به ، المبارك بن هللا عبد عن) 2( نصر بن ُسَوْيد عن ، الترمذي وأخرجه

َِّ  ُيْؤِمنُ  ال َكانَ  إِنَّهُ { :  وقوله  طاعته من عليه هللا بحق يقوم ال:  أي}  اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َوال اْلَعِظيمِ  ِبا
 بعضھم وللعباد ، شيئا به يشركوا وال يوحدوه أن العباد على  فإن ؛ حقھم ويؤدي خلقه ينفع وال ، وعبادته
 النبي وقبض ، الزكاة وإيتاء الصالة بإقام هللا أمر ولھذا ؛ والتقوى البر على والمعاونة اإلحسان حقّ  بعض على
 ).4" (أيمانكم ملكت وما ، الصالة: " يقول وھو وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 .والترمذي المسند من زيادة) 1(

 ".سعيد بن سويد: " أ في) 2(

 ).2588( برقم الترمذي وسنن) 2/197( المسند) 3(

 رواه ، فذكره..." وسلم عليه هللا صلى النبي كالم آخر كان: " عنه هللا رضي ، علي وحديث ، عنھم هللا رضي ، وسفينة ، سلمة وأم وعلي ، أنس حديث من جاء) 4(
 ).5154( برقم السنن في داود وأبو) 1/78( المسند في أحمد اإلمام

 َما َقلِياًل  َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  ُھوَ  َوَما) 40( َكِريمٍ  لٍ َرُسو لََقْولُ  إِنَّهُ ) 39( ُتْبِصُرونَ  اَل  َوَما) 38( ُتْبِصُرونَ  ِبَما أُْقِسمُ  َفاَل 
ُرونَ  َما َقلِياًل  َكاِھنٍ  ِبَقْولِ  َواَل ) 41( ُتْؤِمُنونَ    ) 43( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ ) 42( َتَذكَّ

 من اليوم له ليس:  أي}  اْلَخاِطُئونَ  إاِل َيأُْكلُهُ  ال ِغْسلِينٍ  ِمنْ  إاِل َطَعامٌ  َوال َحِميمٌ  َھاُھَنا اْلَيْومَ  لَهُ  َفلَْيسَ { :  وقوله
 .غسلين من إال ھاھنا له طعام وال ، يطاع شفيع وال -  القريب وھو -  حميم ال ، هللا عذاب من ينقذه

 .جھنم في شجرة ھو:  والضحاك ، الربيع وقال. النار أھل طعام شر ھو:  قتادة قال

 عن ، ُخَصيف عن ، المؤدب سعيد أبو حدثنا ، مزاحم بن منصور احدثن ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .الزقوم أظنه ولكني ، الغسلين ما أدري ما:  قال عباس ابن عن مجاھد،

 بن علي وقال. لحومھم من يسيل والماء الدم:  الغسلين:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، بشر بن َشِبيب وقال
 .النار أھل صديد:  الغسلين:  عنه طلحة أبي

 َما َقلِيال َشاِعرٍ  ِبَقْولِ  ُھوَ  َوَما) 40( َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ ) 39( ُتْبِصُرونَ  ال َوَما) 38( ُتْبِصُرونَ  ِبَما أُْقِسمُ  َفال{ 
ُرونَ  َما َقلِيال َكاِھنٍ  ِبَقْولِ  َوال) 41( ُتْؤِمُنونَ   }) 43( اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ ) 42( َتَذكَّ

 غاب وما ، وصفاته أسمائه في كماله على الدالة مخلوقاته في آياته من يشاھدونه بما لخلقه ُمقسًما تعالى يقول
 اصطفاه الذي ، ورسوله عبده على وتنزيلُه ووحيه كالُمه القرآن إن:  عنھم المغيبات من يشاھدونه ال مما عنھم
ُ  َفال{ :  فقال ، األمانة وأداء الرسالة لتبليغ :  يعني}  َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ  ُتْبِصُرونَ  ال َوَما ُتْبِصُرونَ  ِبَما ْقِسمُ أ
 سورة في أضافه ولھذا ؛ المرسل عن يبلغ أن شأنه من الرسول ألن ؛ التبليغ معنى على إليه أضافه ، محمًدا
 وھذا}  أَِمينٍ  َثمَّ  ُمَطاعٍ  َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  ةٍ قُوَّ  ِذي َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ { :  الملكي الرسول إلى التكوير
 .السالم عليه ، جبريل

 أن:  يعني}  اْلُمِبينِ  ِباألفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ {  وسلم عليه هللا صلى محمًدا:  يعني}  بَِمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما{ :  قال ثم
 ُھوَ  َوَما{  بمتھم:  أي}  ِبَضِنينٍ  اْلَغْيبِ  َعلَى ُھوَ  َوَما{  ، عليھا هللا خلقه التي صورته على جبريل رأى محمدا
 َوال ُتْؤِمُنونَ  َما َقلِيال َشاِعرٍ  بَِقْولِ  ُھوَ  َوَما{ :  ھاھنا قال وھكذا ،] 25 -  19:  التكوير[}  َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  ِبَقْولِ 
ُرونَ  َما َقلِيال َكاِھنٍ  ِبَقْولِ   كال ألن ؛ البشري الرسول إلى وتارة ، الملكي الرسول قول ىإل تارة فأضافه ،}  َتَذكَّ
 } اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ { :  قال ولھذا ؛ وكالمه وحيه من عليه استأمنه ما هللا عن مبلغ منھما

:  ابالخط بن عمر قال:  قال هللا عبيد بن ُشَريح حدثنا ، صفوان حدثنا ، المغيرة ابن حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، خلفه فقمت ، المسجد إلى سبقني قد فوجدته ، أسلم أن قبل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتعرض خرجت
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:  قال. قريش قالت كما شاعر وهللا ھذا:  فقلت:  قال ، القرآن تأليف من أعجب فجعلت ، الحاقة سورة فاستفتح
 بَِقْولِ  َوال{ :  فقرأ قال. كاھن:  فقلت:  قال}  ُتْؤِمُنونَ  َما َقلِيال َشاِعرٍ  ْولِ ِبقَ  ُھوَ  َوَما َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ { :  فقرأ

ُرونَ  َما َقلِيال َكاِھنٍ  لَ  َولَوْ  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتنزيلٌ  َتَذكَّ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَّ  ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألَخْذَنا األَقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقوَّ
 } َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما َوِتينَ الْ 

لَ  َولَوْ   َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما) 46( اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَّ ) 45( ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  أَلََخْذَنا) 44( اأْلََقاِويلِ  َبْعضَ  َعَلْيَنا َتَقوَّ
قِينَ  ةٌ لََتْذِكرَ  َوإِنَّهُ ) 47( َحاِجِزينَ  ا) 48( لِْلُمتَّ ِبينَ  ِمْنُكمْ  أَنَّ  لََنْعلَمُ  َوإِنَّ ) 50( اْلَكافِِرينَ  َعلَى لََحْسَرةٌ  َوإِنَّهُ ) 49( ُمَكذِّ

 ) 52( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 51( اْلَيقِينِ  لََحقُّ  َوإِنَّهُ 

 ).1( موقع كل قلبي في اإلسالم فوقع:  قال. السورة آخر إلى

 في إسالمه كيفية أوردنا كما ، الخطاب بن عمر ھداية في مؤثرة تعالى هللا جعلھا التي األسباب جملة من ھذاف
 ).2( الحمد و ، المفردة سيرته

لَ  َولَوْ {   أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما) 46( اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَّ ) 45( ِباْلَيِمينِ  ِمْنهُ  ألَخْذَنا) 44( األَقاِويلِ  َبْعضَ  َعلَْيَنا َتَقوَّ
قِينَ  لََتْذِكَرةٌ  َوإِنَّهُ ) 47( َحاِجِزينَ  َعْنهُ  ا) 48( لِْلُمتَّ ِبينَ  ِمْنُكمْ  أَنَّ  لََنْعلَمُ  َوإِنَّ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى لََحْسَرةٌ  َوإِنَّهُ ) 49( ُمَكذِّ

 }) 52( اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ ) 51( اْلَيقِينِ  لََحقُّ  َوإِنَّهُ ) 50(

لَ  َولَوْ { :  تعالى يقول  في فزاد ، علينا مفتريا يزعمون كما كان لو وسلم عليه هللا صلى محمد:  أي}  َعلَْيَنا َتَقوَّ
 ألَخْذَنا{  قال ولھذا. بالعقوبة لعاجلناه ، كذلك وليس ، إلينا فنسبه عنده من شيئا قال أو ، منھا نقص أو الرسالة

 .بيمينه منه ألخذنا:  وقيل ، البطش في أشد ألنھا ؛ باليمين منه النتقمنا معناه:  قيل}  ِمينِ ِباْليَ  ِمْنهُ 

 عكرمة، قال وكذا. فيه معلق القلب الذي الِعْرقُ  وھو ، القلب نياط وھو:  عباس ابن قال}  اْلَوِتينَ  ِمْنهُ  لََقَطْعَنا ُثمَّ { 
 .زياد بن ُحميد صخر وأبو ، الَبِطين ومسلم ، والضحاك ، وقتادة ، والحكم ، جبير بن وسعيد

 .يليه وما وَمَراقَّه القلب ھو:  كعب بن محمد وقال

 شيئا به أردنا إذا وبينه بيننا يحجز أن على منكم أحد يقدر فما:  أي}  َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفَما{ :  وقوله
 له ومؤيد ، عنه يبلغه ما له مقرر ، وجل عز ، هللا ألن ؛ شدرا بار صادق ھو بل) 3( ھذا في والمعنى. ذلك من

 .القاطعات والدالالت) 4( الباھرات بالمعجزات

قِينَ  لََتْذِكَرةٌ  َوإِنَّهُ { :  قال ثم  فِي ُيْؤِمُنونَ  ال َوالَِّذينَ  َوِشَفاءٌ  ُھًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ { :  قال كما القرآن:  يعني}  لِْلُمتَّ
 ].44:  فصلت[}  َعًمى َعلَْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  اِنِھمْ آذَ 

ا{ ) 5( قال ثم ِبينَ  ِمْنُكمْ  أَنَّ  لََنْعلَمُ  َوإِنَّ  .بالقرآن يكذب من منكم سيوجد ، والوضوح البيان ھذا مع:  أي}  ُمَكذِّ

 وحكاه القيامة يوم الكافرين على حسرةل التكذيب وإن:  جرير ابن قال}  اْلَكافِِرينَ  َعلَى لََحْسَرةٌ  َوإِنَّهُ { :  قال ثم
 .بمثله قتادة عن

__________ 

 ويحتمل. لندامة:  يقول}  اْلَكافِِرينَ  َعلَى لََحْسَرةٌ  َوإِنَّهُ { :  مالك أبي عن ، السدي طريق من ، حاتم أبي ابن وروى
:  قال كما ، لكافرينا على األمر نفس في لحسرة به واإليمان القرآن وإن:  أي ، القرآن على الضمير عود

 َوَبْينَ  َبْيَنُھمْ  َوِحيلَ { :  تعالى وقال ،] 201 ، 200:  الشعراء[}  ِبهِ  ُيْؤِمُنونَ  ال اْلُمْجِرِمينَ  قُلُوبِ  فِي َسلَْكَناهُ  َكَذلِكَ {
 وال فيه مرية ال الذي الحق الصدق الخبر:  أي}  اْلَيقِينِ  لََحقُّ  َوإِنَّهُ { :  ھنا ھا قال ولھذا] 54:  سبأ[}  َيْشَتُھونَ  َما
 .ريب وال شك
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 الحمد و ،" الحاقة" سورة تفسير آخر. [العظيم القرآن ھذا أنزل الذي:  أي}  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { :  قال ثم
)1) [ (2( 

__________ 

 ".الجميل والحمد والثناء والمنة الحمد و: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(
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وحُ  اْلَماَلِئَكةُ  َتْعُرجُ ) 3( اْلَمَعاِرجِ  ِذي هللاَِّ  ِمنَ ) 2( َدافِعٌ  لَهُ  لَْيسَ  لِْلَكافِِرينَ ) 1( َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسأَلَ   فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ
ُھمْ ) 5( َجِمياًل  َصْبًرا َفاْصِبرْ ) 4( َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ   ) 7( َقِريًبا َوَنَراهُ ) 6( َبِعيًدا ْوَنهُ َيرَ  إِنَّ

 سائل سأل سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ ) 3( اْلَمَعاِرجِ  ِذي هللاَِّ  ِمنَ ) 2( َدافِعٌ  لَهُ  لَْيسَ  لِْلَكافِرينَ ) 1( َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسأَلَ {   إَِلْيهِ  َوالرُّ
ُھمْ ) 5( َجِميال َصْبًرا َفاْصِبرْ ) 4( َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  ْومٍ يَ  فِي  }) 7( َقِريًبا َوَنَراهُ ) 6( َبِعيًدا َيَرْوَنهُ  إِنَّ

:  كقوله. واقع بعذاب سائل يستعجل:  ُمَقدر كأنه ،" الباء" حرف عليه دل تضمين فيه}  َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َسائِلٌ  َسأَلَ { 
ُ  ُيْخلِفَ  َولَنْ  ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجلُوَنكَ {   .محالة ال واقع وعذابه:  أي}  َوْعَدهُ  هللاَّ

 عن ، عمرو بن الِمْنَھال عن ، األعمش عن ، سفيان حدثنا ، أسامة أبو حدثنا ، خالد بن بشر حدثنا:  النسائي قال
 .َكلََدة بن الحارث بن النضر:  قال}  َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسأَلَ { :  قوله في عباس ابن عن ، جبير بن سعيد

 .واقع وھو هللا عذاب عن الكفار سؤال ذلك:  قال}  َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َسائِلٌ  َسأَلَ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال

:  قال ، اآلخرة في يقع واقع بعذاب داع دعا}  َسائِلٌ  َسأَلَ {  تعالى:  قوله في مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال
َماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْيَنا َفأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َھَذا َكانَ  إِنْ  اللَُّھمَّ { :  قولھم وھو }  أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  اْئِتَنا أَوِ  السَّ

 ].32:  األنفال[

 القول وھذا. بالعذاب القيامة يوم يسيل ، جھنم في واد:  أي}  َواقِعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسأَلَ { :  وغيره زيد ابن وقال
 .عليه السياق لداللة األول والصحيح. المراد عن بعيد ، ضعيف

 .للكافرين ُمَعدّ  ُمرصد:  أي}  لِْلَكافِرينَ  َواقِعٍ { :  وقوله

 ِذي هللاَِّ  ِمنَ {  قال اولھذ ؛ كونه هللا أراد إذا له دافع ال:  أي}  َدافِعٌ  لَهُ  لَْيسَ {  جاء}  َواقِعٍ { :  عباس ابن وقال
 ِذي{ :  قوله في عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، رجل عن ، األعمش عن ، الثوري قال}  اْلَمَعاِرجِ 
 .الدرجات ذو:  قال}  اْلَمَعاِرجِ 

 .والفواضل العلو:  يعني}  اْلَمَعاِرجِ  ِذي{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

 .والنعم الفواضل ذي:  قتادة وقال. السماء معارج}  َمَعاِرجِ الْ  ِذي{ :  مجاھد وقال

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ { :  وقوله  .تصعد}  َتْعُرجُ { :  قتادة عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد قال}  إِلَْيهِ  َوالرُّ

 .أناسا وليسوا ، الناس يشبھون. هللا خلق من خلق ھم:  صالح أبو فقال الروح وأما

 اسم يكون أن ويحتمل. العام على الخاص عطف باب من ويكون ، جبريل به المراد يكون أن يحتملو:  قلت
 الذي الحديث وفي. البراء حديث عليه دل كما ، السماء إلى بھا ُيصعد قبضت إذا فإنھا ، آدم بني ألرواح جنس
 -  مرفوًعا البراء عن ، زاذان عن ، لالِمْنَھا حديث من ، ماجه وابن ، والنسائي ، داود وأبو ، أحمد اإلمام رواه

 إلى بھا ينتھي حتى سماء إلى سماء من بھا يصعد يزال فال: " فيه قال - الطيبة الروح قبض في بطوله الحديث
 أبي حديث في شاھد وله ، مشھور ولكنه ، رواته بعض في ُتكلم فقد ، بصحته أعلم وهللا". السابعة) 1( السماء
 عمرو بن محمد عن ، ذئب أبي ابن طريق من ، ماجة وابن والترمذي أحمد اإلمام يةروا من تقدم فيما ھريرة

:  تعالى قوله عند لفظه بسطنا وقد ، الجماعة شرط على رجاله إسناد وھذا عنه ، يسار بن سعيد عن ، عطاء بن
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ُ  ُيَثبِّتُ {  نْ  اْلَحَياةِ  فِي الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ ُ  َوُيِضلُّ  اآلِخَرةِ  َوفِي َياالدُّ الِِمينَ  هللاَّ ُ  َوَيْفَعلُ  الظَّ }  َيَشاءُ  َما هللاَّ
 ].27:  إبراھيم[

 :  أقوال أربعة فيه}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  وقوله

 وذلك ، السابعة األرض قرار ھوو ، السافلين أسفل إلى العظيم العرش بين ما مسافة بذلك المراد أن:  أحدھما
 العرش اتساع وذلك. السابعة األرض وسط في الذي المركز عن العرش ارتفاع ھذا ، سنة ألف خمسين مسيرة
 صفة كتاب في شيبة أبي ابن ذكره كما ، حمراء ياقوتة من وأنه ، سنة ألف خمسين مسيرة قطر إلى قطر من

 :  ةاآلي ھذه عند حاتم أبي ابن قال وقد. العرش

ام أخبرنا ، إبراھيم بن إسحاق حدثنا ، سلمة بن أحمد حدثنا  مجاھد، عن ، ليث عن ، معروف بن ُعَمر عن ، َحكَّ
 منتھى إلى األرضين أسفل من أمره منتھى:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  قوله عباس ابن عن
 السماء من األمر َتنزل:  بذلك يعني. سنة ألف مقداره كان ويوم سنة ألف نخمسي مقدار السموات فوق من أمره
 مقدار واألرض السماء بين ما ألن ؛ سنة ألف مقداره فذلك واحد يوم في السماء إلى األرض ومن ، األرض إلى

 .سنة خمسمائة مسيرة

ام عن ، حميد ابن عن جرير ابن رواه وقد  لم ، قوله مجاھد عن ، ليث عن ، معروف بن ُعَمر عن ، سلم بن َحكَّ
 ).2( عباس ابن يذكر

نافِسيّ  محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  نوح حدثنا ، منصور بن إسحاق حدثنا ، الطُّ
 كل وبين ، عام خمسمائة أرض كل غلظ:  قال عباس ابن عن ، أبيه عن ، مجاھد بن الوھاب عبد عن ، المؤدب
 السماء إلى السماء وبين ، عام خمسمائة سماء كل وغلظ. عام آالف سبعة فذلك ، عام سمائةخم أرض إلى أرض

 ، عام ألف وثالثين ستة مسيرة العرش وبين السابعة السماء وبين ، عام ألف عشر أربعة فذلك ، عام خمسمائة
 } َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  قوله فذلك

__________ 

 ".هللا فيھا التي السماء: " م في) 1(

 ).29/44( الطبري تفسير) 2(

 :  حاتم أبي ابن قال ، الساعة قيام إلى العالم ھذا هللا خلق منذ الدنيا بقاء مدة بذلك المراد أن:  الثاني القول

 َيْومٍ  فِي{ :  مجاھد عن ، جريج ابن عن ، زائدة أبي ابن أخبرنا ، موسى بن إبراھيم أخبرنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا
 ، يوم تعالى هللا سماھا يوم عمرھا وذلك. سنة ألف خمسون عمرھا الدنيا:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ 

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ {  .الدنيا:  اليوم:  قال}  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ

 فِي{ :  عكرمة عن ، أبان بن الحكم وعن - مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن عن ، َمْعَمر أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
 كم أحدٌ  يدري ال ، سنة ألف خمسين مقدار آخرھا إلى أولھا من الدنيا:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ 

 ).1( وجل عز ، هللا إال بقي كم وال ، مضى

 :  حاتم أبي ابن قال. جًدا غريب قول وھو ، واآلخرة الدنيا بين صلالفا اليوم أنه:  الثالث القول

 أخبرني ، عبيدة بن موسى حدثنا) 2( المورق بن ُبھلول حدثنا ، القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا
 .واآلخرة الدنيا بين الفصل يوم ھو:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  كعب بن محمد

 :  حاتم أبي ابن قال ، القيامة يوم بذلك المراد أن:  الرابع القول
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 عن ، عكرمة عن ، ِسَماك عن ، إسرائيل عن ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا ، الواسطي سنان بن أحمد حدثنا
 عن الثوري ورواه. صحيح وإسناده ھذا. قيامةال يوم:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  عباس ابن

 وابن ، الضحاك قال وكذا. القيامة يوم}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{  عكرمة عن ، حرب بن سماك
 .زيد

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتْعُرجُ { :  قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي إِلَْيهِ  َوالرُّ
 .سنة ألف خمسين مقدار الكافرين على تعالى هللا جعله ، القيامة يوم فھذا:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ 

 :  أحمد اإلمام قال ، ذلك معنى في أحاديث وردت وقد

 هللا لرسول قيل:  قال عيدس أبي عن ، الھيثم أبي عن ، َدّراج حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، موسى بن الحسن حدثنا
 هللا صلى هللا رسول فقال ؟ اليوم ھذا أطول ما}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  وسلم عليه هللا صلى
 في يصليھا مكتوبة صالة من عليه أخفّ  يكون حتى المؤمن على ليخفف إنه ، بيده نفسي والذي: " وسلم عليه
 ".الدنيا

__________ 

 ).2/253( الرزاق عبد تفسير) 1(

 ".معروف بن بھلول: " أ في) 2(

 َدّراجا أن إال) 1( به ، دراج عن ، الحارث بن عمرو عن ، وھب ابن عن ، يونس عن ، جرير ابن ورواه
 .أعلم وهللا ، ضعيفان وشيخه

 أبي عند كنت:  قال الُغداني عمرو أبي عن ، قتادة عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
) 2( ردوه:  ھريرة أبو فقال. ماال عامري أكثر ھذا:  له فقيل ، صعصعة بن عامر بني من رجل فمر ُھَريرة
 ألوان من عد حتى ، أدًما مائة و ُحْمًرا لمائة لي إن ، وهللا أي:  العامري فقال ؟ كثير مال ذو أنك نبئت:  فقال
 عليه ذلك ُيَرّدد -) 3( النعم وأظالفَ  اإلبل وأخفاف إياك:  ھريرة أبو فقال الخيل ورباط ، الرقيق وأفنان ، اإلبل

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتُ :  قال ؟ ُھَريرة أبا يا ذاك ما:  فقال -  يتغير العامري لونُ  جعل حتى ،
 في: " قال ؟ وِرْسلُھا نجدُتھا ما:  هللا رسول يا قلنا -  وِرْسلھا نجدتھا في حقھا يعطي ال إبلٌ  له كانت من: " يقول

 ، َقرَقر بقاع لھا يبطح حتى ، وآشره وأسمنه وأكثره كانت ما كأغذّ  القيامة يوم تأتي فإنھا"  - ويسرھا ُعسرھا
 يقضى حتى ، سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في ، أوالھا عليه أعيدت أخراھا جاوزته فإذا ، بأخفافھا فتطؤه
 ما كأغذ القيامة يوم تأتي فإنھا ، ورسلھا نجدتھا في حقھا يعطي ال بقر له كانت وإذا ، سبيله فيرى سالنا بين
 قرن ذات كل وتنطحه ، بظلفھا ظلف ذات كل فتطؤه َقرَقر بقاع لھا يبطح ثم وآشره وأسمنه وأكثره كانت

 الناس بين يقضى حتى سنة ألف نخمسي مقداره كان يوم في ، أوالھا عليه أعيدت أخراھا جاوزته إذا بقرنھا،
 وأسمنه كانت ما كأغذ القيامة يوم تأتي فإنھا ، ورسلھا نجدتھا في حقھا يعطي ال غنم له كانت وإذا. سبيله فيرى
 فيھا ليس ، بقرنھا قرن ذات كل وتنطحه بظلفھا ظلف ذات كل فتطؤه ، َقرَقر بقاع لھا يبطح حتى ، وآشره
 حتى ، سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في ، أوالھا عليه أعيدت أخراھا هجاوزت إذا ، عضباء وال َعقصاء
 وتمنح ، الكريمة تعطي أن:  قال ؟ ھريرة أبا يا اإلبل حق وما:  العامري قال". سبيله فيرى ، الناس بين يقضى
 .الفحل وُتطرقَ ) 4( اللبن وَتسقيَ  ، الظھر وتفقر ، الَغزيَرة

 ).5( به ، قتادة عن كالھما ، َعُروبة أبي بن سعيد حديث من والنسائي ، بةشع حديث من داود أبو رواه وقد

 عن ، أبيه عن ، صالح أبي بن) 6( ُسَھيل عن ، كامل أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  الحديث لھذا أخرى طريق
 يحمى صفائح جعل إال حقه يؤدي ال كنز صاحب من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي
 خمسين مقداره كان يوم في عباده بين هللا يحكم حتى ، وظھره وجنبه بجھته بھا فتكوى ، جھنم نار في عليھا
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 تقدم، كما واإلبل الغنم في الحديث بقية وذكر". النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله يرى ثم ، تعدون مما سنة ألف
  ، ستر لولرج ، أجر لرجل ؛ الثالثة الخيل: " وفيه

__________ 

 .ضعيف الھيثم أب عن ودراج) 29/45( الطبري وتفسير) 3/75( المسند) 1(

 ".إلى ردوه: " أ في) 2(

 ".الغنم: " م في) 3(

 ".اإلبل وتسقي: " م في) 4(

 ).5/12( النسائي وسنن) 1660( برقم داود أبي وسنن) 2/489( المسند) 5(

 ".سھل عن: " أ في) 6(

َماءُ  َتُكونُ  َيْومَ   ) 10( َحِميًما َحِميمٌ  َيْسأَلُ  َواَل ) 9( َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ ) 8( َكاْلُمْھلِ  السَّ

 ).1( آخره إلى" وزر رجلوعلى 

) 3( ُھَريرة أبي عن ، أبيه عن) 2( ُسَھيل حديث من ، البخاري دون به منفرًدا بتمامه صحيحه في مسلم ورواه
 يحكم حتى: " قوله ھاھنا إيراده من والغرض ،" األحكام" في الزكاة كتاب في وألفاظه طرقه استقصاء وموضع

 ".سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في ، عباده بين هللا

 سأل:  قال ُملَْيكة أبي ابن عن ، أيوب عن ، الوھاب وعبد ُعلَيَّة ابن عن) 4( يعقوب عن جرير ابن روى وقد
 يوم ما:  فقال ، فيه له فقيل ، فاتھمه:  قال}  َسَنةٍ  أَْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْومٍ  فِي{ :  قوله عن عباس ابن رجل
 وأكره ، بھما أعلم هللا ، هللا ذكرھما يومان ھما:  قال. لتحدثني سألتك إنما:  فقال ؟ سنة ألف خمسين مقداره كان
 ).5( أعلم ال بما هللا كتاب في أقول أن

 استبعاًدا العذاب واستعجالھم ، لك قومك تكذيب على محمد يا اصبر:  أي}  َجِميال ْبًراصَ  َفاْصبِرْ { :  وقوله
َھا َوَيْعلَُمونَ  ِمْنَھا ُمْشفِقُونَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِبَھا ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  ِبَھا َيْسَتْعِجلُ { :  كقوله ، لوقوعه : الشورى[}  اْلَحقُّ  أَنَّ

 مستحيل بمعنى ، الوقوع بعيد الكفرة يراه الساعة وقيام العذاب وقوع:  أي}  َبِعيًدا َيَرْوَنهُ  إِنَُّھمْ { :  قال] 18
 لكن ، وجل عز ، هللا إال يعلمه ال أمد له كان وإن ، قريبا كونه يعتقدون المؤمنون:  أي}  َقِريًبا َوَنَراهُ {  ، الوقوع

 .محالة ال وواقع قريب فھو آت ھو ما كل

َماءُ  ونُ َتكُ  َيْومَ {   }) 10( َحِميًما َحِميمٌ  َيْسأَلُ  َوال) 9( َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ ) 8( َكاْلُمْھلِ  السَّ

__________ 

 ).2/262( المسند) 1(

 ".سھل: " أ في) 2(

 ).987( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".منصور عن: " أ في) 4(

 ).29/45( الطبري تفسير) 5(

ُروَنُھمْ  ) 13( ُتْؤِويهِ  الَِّتي َوَفِصيلَِتهِ ) 12( َوأَِخيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ) 11( ِبَبِنيهِ  َيْوِمئِذٍ  َعَذابِ  ِمنْ  َيْفَتِدي لَوْ  ْلُمْجِرمُ ا َيَودُّ  ُيَبصَّ
َھا َكالَّ ) 14( ُيْنِجيهِ  ُثمَّ  َجِميًعا اأْلَْرِض  فِي َوَمنْ  اَعةً ) 15( لََظى إِنَّ ) 17( َوَتَولَّى أَْدَبرَ  َمنْ  َتْدُعوا) 16( لِلشََّوى َنزَّ

 ) 18( َفأَْوَعى َوَجَمعَ 
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ُروَنُھمْ {   ُتْؤِويهِ  الَِّتي َوَفِصيلَِتهِ ) 12( َوأَِخيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ) 11( ِبَبِنيهِ  َيْوِمِئذٍ  َعَذابِ  ِمنْ  َيْفَتِدي لَوْ  اْلُمْجِرمُ  َيَودُّ  ُيَبصَّ
َھا َكال) 14( ُيْنِجيهِ  ُثمَّ  َجِميًعا األْرِض  فِي َوَمنْ ) 13(  َوَتَولَّى أَْدَبرَ  َمنْ  َتْدُعو) 16( لِلشََّوى نزاَعةً ) 15( لََظى إِنَّ
 }) 18( َفأَْوَعى َوَجَمعَ ) 17(

َماءُ  َتُكونُ  َيْومَ {  بالكافرين واقع العذابُ :  تعالى يقول  وسعيد ، وعطاء ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  َكاْلُمْھلِ  السَّ
 كالصوف:  أي}  َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ {  ، الزيت كدْرديّ  ، واحد وغير ، والسدي ، وعكرمة ، جبير بن

}  اْلَمْنفُوشِ  َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ { :  تعالى كقوله اآلية وھذه. والسدي ، وقتادة ، مجاھد قاله ، المنفوش
 ].5:  القارعة[

ُروَنھُ  َحِميًما َحِميمٌ  َيْسأَلُ  َوال{ :  وقوله  ، األحوال أسوأ في يراه وھو ، حاله عن القريب يسأل ال:  أي}  مْ ُيَبصَّ
 .غيره عن نفسه فتشغله

 ، ذلك بعد بعض من بعضھم يفر ثم ، بينھم ويتعارفون ، بعضا بعضھم يعرف:  عباس ابن عن العوفي قال
 } ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ { : يقول

َھا َيا{ :  كقوله الكريمة اآلية وھذه قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمْ  اتَّ  َجازٍ  ُھوَ  َمْولُودٌ  َوال َولَِدهِ  َعنْ  َوالِدٌ  َيْجِزي ال َيْوًما َواْخَشْوا َربَّ
 َولَوْ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  لْ ُيْحمَ  ال ِحْملَِھا إِلَى ُمْثَقلَةٌ  َتْدعُ  َوإِنْ { :  وكقوله]. 33:  لقمان[}  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َشْيًئا َوالِِدهِ  َعنْ 
ورِ  فِي ُنفِخَ  َفإَِذا{ :  وكقوله]. 18:  فاطر[}  قُْرَبى َذا َكانَ  : المؤمنون[}  َيَتَساَءلُونَ  َوال َيْوَمِئذٍ  َبْيَنُھمْ  أَْنَسابَ  َفال الصُّ

هِ  أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ { :  وكقوله]. 101 }  ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمئِذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ  َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ  َوأَِبيهِ  َوأُمِّ
 ].37 -  34:  عبس[

 األْرِض  فِي َوَمنْ  ُتْؤِويهِ  الَِّتي َوَفِصيلَِتهِ  َوأَِخيهِ  َوَصاِحَبِتهِ  ِبَبِنيهِ  َيْوِمِئذٍ  َعَذابِ  ِمنْ  َيْفَتِدي لَوْ  اْلُمْجِرمُ  َيَودُّ { :  وقوله
 بملء ولو ، المال من يجده ما وبأعز ، األرض بأھل جاء ولو فداء منه يقبل ال:  أي}  َكال يهِ ُيْنجِ  ُثمَّ  َجِميًعا
 من يفتدي أن األھوال رأى إذا القيامة يوم يود ، كبده ُحَشاشة الدنيا في كان الذي ولده من أو ، ذھًبا األرض
 ھو الذي َفخذه:  عكرمة وقال. وعشيرته قبيلته}  َفِصيلَِتهِ { :  والسدي مجاھد قال. منه يقبل وال ، به هللا عذاب
 .أمه}  َفِصيلَِتهِ { :  مالك عن ، أشھب وقال. منھم

َھا{ :  وقوله  وقال. الرأس جلدة:  ومجاھد ، عباس ابن قال}  لِلشََّوى نزاَعةً {  حرھا وشدة النار يصف}  لََظى إِنَّ
 سعيد وقال. اللحم من العظم دون ما:  مجاھد وقال. لھاموا الجلود}  لِلشََّوى نزاَعةً { :  عباس ابن عن ، العوفي

:  أيضا وقال. والرجلين اليدين أطراف:  يعني}  لِلشََّوى نزاَعةً { :  صالح أبو وقال. والعقب. العصب:  جبير بن
 الحسن وقال. وجھه مكارم:  أي}  لِلشََّوى نزاَعةً { :  البناني وثابت ، البصري الحسن وقال. الساقين لحم نزاعة
 ومكارم لھامته نزاعة:  أي}  لِلشََّوى نزاَعةً { :  قتادة وقال. يصيح فؤاده ويبقى ، فيه شيء كل تحرق:  أيضا
:  زيد ابن وقال. شيًئا منه تترك ال حتى ، العظم عن والجلد اللحم تبري:  الضحاك وقال. وأطرافه وَخْلَقه َوجھه
 .جلودھم وتبدل خلقھم ُيَجدد ثم ، عظامھم تقطع:  قال ، نزاعة:  فقوله. العظام اآلراب:  الشوى

 لھم وقدر ، لھا هللا خلقھم الذين أبناءھا إليھا النار تدعو:  أي}  َفأَْوَعى َوَجَمعَ  َوَتَولَّى أَْدَبرَ  َمنْ  َتْدُعوا{ :  وقوله
 كما المحشر أھل بين من طھمتلتق ثم ، َذلِق َطلق بلسان القيامة يوم فتدعوھم ، عملھا يعملون الدنيا الدار في أنھم
 وترك ، بقلبه كذب:  أي}  َوَتَولَّى أَْدَبرَ {  ممن كانوا - وجل عز ، هللا قال كما - أنھم وذلك. الحب الطير يلتقط
 من منه هللا حق ومنع أوكاه:  أي ، فأوعاه بعض على بعضه المال جمع:  أي}  َفأَْوَعى َوَجَمعَ {  بجوارحه العمل

 وكان) 1" (عليك هللا َفُيوعي ُتوعي وال: " الحديث في ورد وقد. الزكاة إخراج ومن النفقات في عليه الواجب
 } َفأَْوَعى َوَجَمعَ { :  يقول هللا سمعت:  ويقول كيسا له يربط ال ُعكيم بن هللا عبد

 .الدنيا أوعيتَ  ثم هللا وعيدَ  سمعتَ  ، آدم ابن يا:  البصري الحسن وقال

 .للَخبيث قُموًما َجُموًعا كان:  قال}  َفأَْوَعى َوَجَمعَ { :  قوله في قتادة وقال
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__________ 

 .عنھما هللا رضي ، الصديق بكر أبي بنت أسماء حديث من) 1029( برقم صحيحه في ومسلم) 1434( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(

هُ  إَِذا) 19( َھلُوًعا ُخلِقَ  اإْلِْنَسانَ  إِنَّ  رُّ  َمسَّ هُ  َوإَِذا) 20( اَجُزوعً  الشَّ ) 22( اْلُمَصلِّينَ  إاِلَّ ) 21( َمُنوًعا اْلَخْيرُ  َمسَّ
اِئلِ ) 24( َمْعلُومٌ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  فِي َوالَِّذينَ ) 23( َداِئُمونَ  َصاَلِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  الَِّذينَ   َوالَِّذينَ ) 25( َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ

قُونَ  ينِ  ِبَيْومِ  ُيَصدِّ  َوالَِّذينَ ) 28( َمأُْمونٍ  َغْيرُ  َربِِّھمْ  َعَذابَ  إِنَّ ) 27( ُمْشفِقُونَ  َربِِّھمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُھمْ  لَِّذينَ َوا) 26( الدِّ
ُھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِلَّ ) 29( َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ   َوَراءَ  اْبَتَغى َفَمنِ ) 30( َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَّ

) 33( َقائُِمونَ  ِبَشَھاَداِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ ) 32( َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ  أِلََماَناِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ ) 31( اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ 
 ) 35( ُمْكَرُمونَ  َجنَّاتٍ  فِي أُولَِئكَ ) 34( ُيَحافُِظونَ  َصاَلِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ 

هُ  إَِذا) 19( َھلُوًعا ُخلِقَ  اإلْنَسانَ  إِنَّ  { رُّ  َمسَّ هُ  َوإَِذا) 20( َجُزوًعا الشَّ ) 22( اْلُمَصلِّينَ  إاِل) 21( َمُنوًعا اْلَخْيرُ  َمسَّ
اِئلِ ) 24( َمْعلُومٌ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  فِي َوالَِّذينَ ) 23( َداِئُمونَ  َصالِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  الَِّذينَ   َوالَِّذينَ ) 25( َمْحُرومِ َوالْ  لِلسَّ

قُونَ  ينِ  ِبَيْومِ  ُيَصدِّ  َوالَِّذينَ ) 28( َمأُْمونٍ  َغْيرُ  َربِِّھمْ  َعَذابَ  إِنَّ ) 27( ُمْشفِقُونَ  َربِِّھمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ ) 26( الدِّ
ُھمْ  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِل) 29( َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ   َوَراءَ  اْبَتَغى َفَمنِ ) 30( َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَّ

) 33( َقائُِمونَ  ِبَشَھاَداِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ ) 32( َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ  ألَماَناِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ ) 31( اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ 
 }) 35( ُمْكَرُمونَ  َجنَّاتٍ  فِي أُولَِئكَ ) 34( ُيَحافُِظونَ  َصالِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ 

 فسره ثم}  َھلُوًعا ُخلِقَ  اإلْنَسانَ  إِنَّ { :  الدنيئة األخالق من عليه مجبول ھو وما اإلنسان عن مخبًرا تعالى يقول
هُ  إَِذا{ :  بقوله رُّ  َمسَّ  أن وأيس ، الرعب شدة من بهقل وانخلع وجزع فزع الضر أصابه إذا:  أي}  َجُزوًعا الشَّ

 .خير ذلك بعد له يحصل

هُ  َوإَِذا{   .فيھا هللا حق ومنع ، غيره على بھا بخل هللا من نعمة) 1( له حصلت إذا:  أي}  َمُنوًعا اْلَخْيرُ  َمسَّ

 عزيزال عبد عن يحدث أبي سمعت:  َرباح بنُ  ُعلَيّ  بن موسى حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ُشحٌ  رجل في ما شر: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول ُھَريرة أبا سمعت:  قال الحكم بن مروان بن
 ".خالع وجبن ، ھالع

 .سواه عنده العزيز لعبد وليس) 2( به ، المقري الرحمن عبد أبي عن ، الجراح بن هللا عبد عن داود أبو ورواه

 إلى وھداه ، ووفقه هللا عصمه من إال الذم بصفات متصف ھو حيث من اإلنسان:  أي}  اْلُمَصلِّينَ  إاِل{ :  قال ثم
 أوقاتھم على يحافظون معناه:  قيل}  َداِئُمونَ  َصالتِِھمْ  َعلَى ُھمْ  الَِّذينَ {  المصلون وھم ، أسبابه له ويسر الخير

 .النخعي وإبراھيم ، ومسروق ، مسعود ابن قاله. وواجباتھم

}  َخاِشُعونَ  َصالِتِھمْ  فِي ُھمْ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  كقوله ، والخشوع السكون ھاھنا بالدوام ادالمر:  وقيل
 .الراكد الساكن:  أي ، الدائم الماء ومنه. عامر بن عتبة قاله]. 2 ، 1:  المؤمنون[

 رسول عن ، عائشة عن الصحيح في جاء كما ، وأثبتوه عليه داوموا عمال عملوا إذا الذين بذلك المراد:  وقيل
 ،" صاحبه عليه داوم ما: " لفظ وفي". َقلّ  وإن أدومھا هللا إلى األعمال أحب: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا

 ).3( أثبته:  لفظ وفي. عليه داوم عمال عمل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان:  قالت

__________ 

 ".دهعن: " م في) 1(

 ).2511( برقم داود أبي وسنن) 2/320( المسند) 2(

 .عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 785( برقم مسلم وصحيح) 6465 ، 43( برقم البخاري صحيح) 3(
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 ُيْدَخلَ  أَنْ  ِمْنُھمْ  ْمِرئٍ ا ُكلُّ  أََيْطَمعُ ) 37( ِعِزينَ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ ) 36( ُمْھِطِعينَ  قَِبلَكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َفَمالِ 
ا َكالَّ ) 38( َنِعيمٍ  َجنَّةَ  ا َخلَْقَناُھمْ  إِنَّ  ) 39( َيْعلَُمونَ  ِممَّ

 صلى محمد أمة نعت ، السالم عليه ، دانيال أن لنا ُذكر}  َداِئُمونَ  َصالِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  الَِّذينَ { :  قوله في قتادة وقال
 ، العقيم الريح عليھم أرسلت ما عاد قوم أو ، غرقوا ما نوح قوم صالھا لو صالة يصلون:  فقال وسلم عليه هللا
 .حسن للمؤمنين ُخلُق فإنھا بالصالة فعليكم. الصيحة أخذتھم ما ثمود أو

اِئلِ  َمْعلُومٌ  َحقٌّ  أَْمَوالِِھمْ  فِي َوالَِّذينَ { :  وقوله  وقد. اجاتالح لذوي مقرر نصيب أموالھم في:  أي}  َواْلَمْحُرومِ  لِلسَّ
 ".الذاريات سورة" في ذلك على الكالم تقدم

قُونَ  َوالَِّذينَ { :  وقوله ينِ  ِبَيْومِ  ُيَصدِّ  يرجو من عمل يعملون فھم ، والجزاء والحساب بالمعاد يوقنون:  أي}  الدِّ
 َعَذابَ  إِنَّ {  ، وجلون خائفون:  أي}  ُمْشفِقُونَ  َربِِّھمْ  َعَذابِ  ِمنْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ { :  قال ولھذا ؛ العقاب ويخاف الثواب
 .وتعالى تبارك هللا من بأمان إال أمره هللا عن عقل ممن أحد يأمنه ال:  أي}  َمأُْمونٍ  َغْيرُ  َربِِّھمْ 

] فيه[ هللا أذن ما غير في توضع أن ويمنعونھا الحرام عن يكفونھا:  أي}  َحافُِظونَ  لِفُُروِجِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ { :  وقوله
 اْبَتَغى َفَمنِ  َملُوِمينَ  َغْيرُ  َفإِنَُّھمْ {  ، اإلماء من:  أي}  أَْيَماُنُھمْ  َملََكتْ  َما أوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى إاِل{ :  قال ولھذا) 1(

 عنى أغنى ماب}  اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ  َقدْ { ) 2( سورة أول في ذلك تفسير تقدم وقد}  اْلَعاُدونَ  ُھمُ  َفأُولَِئكَ  َذلِكَ  َوَراءَ 
 .ھاھنا إعادته

 وھذه. يغدروا لم عاھدوا وإذا ، يخونوا لم اؤتمنوا إذا:  أي}  َراُعونَ  َوَعْھِدِھمْ  ألَماَناِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ { :  وقوله
 حدث إذا:  ثالث المنافق آية: " الصحيح الحديث) 3( في ورد كما ، المنافقين صفات وضدھا ، المؤمنين صفات
" فجر خاصم وإذا ، َغَدر عاھد وإذا ، كذب َحدَّث إذا: " رواية وفي". خان اؤتمن وإذا ، أخلف وعد اوإذ ، كذب

)4.( 

 وال ، منھا ينقصون وال ، فيھا يزيدون ال عليھا محافظون:  أي}  َقاِئُمونَ  ِبَشَھاَداِتِھمْ  ُھمْ  َوالَِّذينَ { :  وقوله
 ].283:  البقرة[}  َقْلُبهُ  ثِمٌ آ َفإِنَّهُ  َيْكُتْمَھا َوَمنْ {  ، يكتمونھا

 فافتتح ، ومستحباتھا وواجباتھا وأركانھا مواقيتھا على:  أي) 5(}  ُيَحافُِظونَ  َصالِتِھمْ  َعلَى ُھمْ  َوالَِّذينَ { :  قال ثم
 َقدْ { :  سورة أول في تقدم كما ، بشرفھا والتنويه بھا االعتناء على فدل ، بذكرھا واختتمه الصالة بذكر الكالم
}  َخالُِدونَ  فِيَھا ُھمْ  اْلفِْرَدْوسَ  َيِرُثونَ  الَِّذينَ  اْلَواِرُثونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ { :  ھناك قال لھذا سواء ؛}  اْلُمْؤِمُنونَ  أَْفلَحَ 

 .والمسار المالذ بأنواع مكرمون:  أي}  ُمْكَرُمونَ  َجنَّاتٍ  فِي أُولَِئكَ { :  ھاھنا وقال] 11 ، 10:  المؤمنون[

 ُيْدَخلَ  أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  أََيْطَمعُ ) 37( ِعِزينَ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ ) 36( ُمْھِطِعينَ  قَِبلَكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  لِ َفَما{ 
ا َكال) 38( َنِعيمٍ  َجنَّةَ  ا َخلَْقَناُھمْ  إِنَّ  }) 39( َيْعلَُمونَ  ِممَّ

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".المؤمنون ورةس: " م في) 2(

 ".به ورد كما: " م في) 3(

 .المؤمنون سورة من 8:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 4(

 ".صالتھم على: " أ في) 5(

ا َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفاَل  لَ  أَنْ  َعلَى) 40( لََقاِدُرونَ  إِنَّ  َفَذْرُھمْ ) 41( ْسُبوقِينَ ِبمَ  َنْحنُ  َوَما ِمْنُھمْ  َخْيًرا ُنَبدِّ
ُھمْ  ِسَراًعا اأْلَْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  َيْومَ ) 42( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُياَلقُوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا  ُنُصبٍ  إِلَى َكأَنَّ
 ) 44( ُيوَعُدونَ  َكاُنوا يالَّذِ  اْلَيْومُ  َذلِكَ  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً ) 43( ُيوفُِضونَ 
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ا َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفال{  لَ  أَنْ  َعلَى) 40( لََقاِدُرونَ  إِنَّ ) 41( ِبَمْسُبوقِينَ  َنْحنُ  َوَما ِمْنُھمْ  َخْيًرا ُنَبدِّ
 إِلَى َكأَنَُّھمْ  ِسَراًعا األْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  َيْومَ ) 42( ُيوَعُدونَ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُھمْ 
 }) 44( ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي اْلَيْومُ  َذلِكَ  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً ) 43( ُيوفُِضونَ  ُنُصبٍ 

 ولما ، له مشاھدون وھم وسلم هعلي هللا صلى النبي) 1( زمن في كانوا الذين الكفار على منكًرا تعالى يقول
 ، عنه متفرقون ، منه فارون كله ھذا مع ھم ثم ، الباھرات المعجزات من به هللا أيده وما الھدى من به هللا أرسله

ْذِكَرةِ  َعنِ  لَُھمْ  َفَما{ :  تعالى قال كما ، ِشيًعا وِشيًعا ، فَِرًقا فَِرًقا وشماال يميًنا شاردون َ  ُمْعِرِضينَ  التَّ ُھمْ َكأ  ُحُمرٌ  نَّ
تْ  ُمْسَتْنفَِرةٌ   قَِبلَكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َفَمالِ { :  تعالى قال فإنه ؛ مثلھا وھذه اآلية] 51 ، 49:  المدثر[}  َقْسَوَرةٍ  ِمنْ  َفرَّ
 سنالح قال كما ، منك نافرين مسرعين أي}  ُمْھِطِعينَ {  محمد يا عندك الذين الكفار لھؤالء فما:  أي}  ُمْھِطِعينَ 
 وھو. متفرقين:  أي ، عَزةٌ  واحدھا}  ِعِزينَ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ {  ، منطلقين:  أي}  ُمْھِطِعينَ { :  البصري

 مخالفون فھم:  األھواء أھل في أحمد اإلمام قال كما ، واختالفھم تفرقھم حال في:  أي ، مھطعين من حال
 .الكتاب مخالفة ىعل متفقون ، الكتاب في مختلفون ، للكتاب

 َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ {  ، ينظرون قبلك:  قال}  ُمْھِطِعينَ  قَِبلَكَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َفَمالِ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .به يستھزئون معرضين وشمال يمين عن ، الناس من الُعَصب:  العزين:  قال}  ِعِزينَ  الشَِّمالِ 

 َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ { :  قوله في) 2( الحسن عن ، قرة حدثنا ، عامر أبو حدثنا. بشار ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 ؟ الرجل ھذا قال ما:  يقولون وشماال يميًنا يأخذون ، متفرقين}  ِعِزينَ  الشَِّمالِ 

 عليه هللا صلى النبي حول ًقافِرَ :  أي}  ِعِزينَ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ {  ، عامدين}  ُمْھِطِعينَ { :  قتادة وقال
 .وسلم عليه هللا صلى نبيه في وال ، هللا كتاب في يرغبون ال وسلم

 ، القطان ويحيى ، وَوِكيع ، فضيل بن ومحمد) 3( القاسم بن وَعْبَثر يونس بن وعيسى ، وشعبة ، الثوري وقال
 رسول أن ؛ سمرة بن جابر عن ، ةطرف بن تميم عن ، رافع بن المسيب عن ، األعمش عن كلھم ، معاوية وأبو
 "؟ عزين أراكم لي ما: " فقال ، حلق وھم) 4( عليھم خرج وسلم عليه هللا صلى هللا

 )5( به ، األعمش حديث من ، جرير وابن ، والنسائي ، داود وأبو ، ومسلم ، أحمد رواه

__________ 

 ".زمان في: " أ في) 1(

 ".الحسين عن: " م في) 2(

 ".يونس بن وعيسى القاسم بن بثروع: " م في) 3(

 ".أصحابه على خرج: " م في) 4(

 ).29/54( الطبري وتفسير) 11622( برقم الكبرى النسائي وسنن) 4823( برقم داود أبي وسنن) 430( برقم مسلم وصحيح) 5/93( المسند) 5(

 سلمة، أبي عن ، عمير بن الملك عبد عن ، سفيان حدثنا ، ُمَؤمَّل حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
:  فقال ، ِحلق ِحلَق وھم أصحابه على خرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي:  ھريرة أبي عن

 ).1" (؟ عزين أراكم لي ما"

 .الوجه ھذا من الستة الكتب من شيء في أره ولم ، جيد إسناد وھذا

 عن فرارھم من - ھذه والحالة - ھؤالء أيطمع:  أي}  َنِعيمٍ  َجنَّةَ  ُيْدَخلَ  أَنْ  مْ ِمْنھُ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  أََيْطَمعُ { :  وقوله
 .الجحيم مأواھم بل كال ؟ النعيم جنات يدخلوا أن -  الحق عن ونفارھم وسلم عليه هللا صلى الرسول
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 التي بالبداءة عليھم مستدال ، وجوده واستبعدوا كونه أنكروا الذي بھم والعذاب المعاد لوقوع مقرًرا تعالى قال ثم
ا{  فقال ، بھا معترفون وھم منھا أھون اإلعادة ا َخلَْقَناُھمْ  إِنَّ :  قال كما ، الضعيف المني من:  أي}  َيْعلَُمونَ  ِممَّ

 ِمنْ  َيْخُرجُ  َدافِقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ  ُخلِقَ  ِممَّ  اإلْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ { :  وقال]. 20:  المرسالت[}  َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  أَلَمْ {
ْلبِ  َبْينِ  َراِئبِ  الصُّ َراِئرُ  ُتْبلَى َيْومَ  لََقاِدرٌ  َرْجِعهِ  َعلَى إِنَّهُ  َوالتَّ ةٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما السَّ  ].10 -  5:  الطارق[}  َناِصرٍ  َوال قُوَّ

 ، ومغربا مشرقا وجعل ، واألرض السموات خلق الذي:  أي}  َواْلَمَغاِربِ  اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفال{ :  قال ثم
 وال معاد ال أن يزعمون كما األمر ليس:  الكالم وتقدير. مغاربھا في وتغيب مشارقھا من تبدو الكواكب وسخر
 أن على ليدل القسم ابتداء في" ال" ب أتى ولھذا. محالة ال وكائن واقع ذلك كل بل ، نشور وال بعث وال ، حساب
 من شاھدوا وقد ، القيامة يوم نفي في الفاسد زعمھم على الرد وھو ، الكالم مضمون وھو ، نفي عليه المقسم
 من فيھما ما وتسخير ، واألرض السموات خلق وھو ، القيامة إقامة من أبلغ ھو ما تعالى هللا قدرة عظيم

َماَواتِ  َخْلقُ لَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ الموجودات صنوف وسائر ، والجمادات الحيوانات من المخلوقات  السَّ
َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي هللاََّ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ { :  تعالى وقال] 57:  غافر[}  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض   َواألْرضَ  السَّ

 في تعالى وقال]. 33:  األحقاف[}  َقِديرٌ  ْيءٍ شَ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّهُ  َبلَى اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  ِبَخْلقِِھنَّ  َيْعيَ  َولَمْ 
َماَواتِ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَْيسَ { :  األخرى اآلية َما اْلَعلِيمُ  اْلَخالقُ  َوُھوَ  َبَلى ِمْثلَُھمْ  َيْخلُقَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َواألْرضَ  السَّ  إِنَّ
 اْلَمَشاِرقِ  ِبَربِّ  أُْقِسمُ  َفال{ :  ھاھنا وقال]. 82 ، 81:  يس[}  ونُ َفَيكُ  ُكنْ  لَهُ  َيقُولَ  أَنْ  َشْيًئا أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ 

ا َواْلَمَغاِربِ  لَ  أَنْ  َعلَى لََقاِدُرونَ  إِنَّ  قدرته فإن ، ھذه من خير بأبدان نعيدھم القيامة يوم:  أي}  ِمْنُھمْ  َخْيًرا ُنَبدِّ
 َبلَى ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ { :  تعالى قال كما. زينبعاج:  أي}  ِبَمْسُبوقِينَ  َنْحنُ  َوَما{  ، لذلك صالحة
يَ  أَنْ  َعلَى َقاِدِرينَ  ْرَنا َنْحنُ { :  تعالى وقال]. 4 ، 3:  القيامة[}  َبَناَنهُ  ُنَسوِّ  ِبَمْسُبوقِينَ  َنْحنُ  َوَما اْلَمْوتَ  َبْيَنُكمُ  َقدَّ
لَ  أَنْ  َعلَى  ].61 ، 6:  الواقعة[}  َتْعلَُمونَ  ال َما فِي َوُنْنِشَئُكمْ  أَْمَثالَُكمْ  ُنَبدِّ

لَ  أَنْ  َعلَى{  جرير ابن واختار  َتَتَولَّْوا َوإِنْ { :  كقوله ، وجعلھا تعصينا وال تطيعنا أمة:  أي}  ِمْنُھمْ  َخْيًرا ُنَبدِّ
 وهللا ، عليه األخر اآليات لداللة أظھر األول والمعنى]. 38:  مدمح[}  أَْمَثالَُكمْ  َيُكوُنوا ال ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْوًما َيْسَتْبِدلْ 
 .أعلم

__________ 

 ).29/54( الطبري تفسير) 1(

 َحتَّى{  ، وعنادھم وكفرھم تكذيبھم في دعھم:  أي}  َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا{  محمد يا:  أي}  َفَذْرُھمْ { :  تعالى قال ثم
ُھمْ  ِسَراًعا األْجَداثِ  ِمنَ  َيْخُرُجونَ  َيْومَ {  وباله ويذوقون ذلك غب فسيعلمون:  أي}  ونَ ُيوَعدُ  الَِّذي َيْوَمُھمُ  ُيالقُوا  َكأَنَّ
 ينھضون ، الحساب لموقف ، وتعالى تبارك ، الرب دعاھم إذا القبور من يقومون:  أي}  ُيوفُِضونَ  ُنُصبٍ  إِلَى

 ، العالية أبو وقال. يسعون َعلَم إلى:  الضحاكو ، ومجاھد ، عباس ابن قال .يوفضون نصب إلى كأنھم سراًعا
 وھو ، الصاد وإسكان النون بفتح" َنْصب: " الجمھور قرأ وقد .إليھا يسعون غاية إلى:  كثير أبي بن ويحيى
 في كأنھم:  أي ، الصنم وھو ، والصاد النون بضم}  ُنُصبٍ { :  البصري الحسن وقرأ. المنصوب بمعنى مصدر

 يستلمه أيھم ، يبتدرون ، يوفضون عاينوه إذا النصب إلى يھرولون الدنيا في كانوا كما فالموق إلى إسراعھم
 أنس بن والربيع ، والضحاك ، وقتادة) 1( الَبطين ومسلم ، كثير أبي بن ويحيى ، مجاھد عن مروي وھذا. أول
 .وغيرھم ، زيد وابن ، َبْھَدلة بن وعاصم ، صالح وأبي ،

 ، الطاعة عن الدنيا في استكبروا ما مقابلة في:  أي}  ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ {  خاضعة:  أي}  َصاُرُھمْ أَبْ  َخاِشَعةً { :  وقوله
 } ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الَِّذي اْلَيْومُ  َذلِكَ { 

 .والمنة الحمد و" سائل سأل" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".البطين مسلم وأبو: " م في) 1(
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ا  أَنِ ) 2( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  لَُكمْ  إِنِّي َقْومِ  َيا َقالَ ) 1( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َيأِْتَيُھمْ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمكَ  أَْنِذرْ  أَنْ  َقْوِمهِ  إِلَى اُنوحً  أَْرَسْلَنا إِنَّ
َ  اْعُبُدوا قُوهُ  هللاَّ ْرُكمْ  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ ) 3( َوأَِطيُعونِ  َواتَّ رُ  اَل  َجاءَ  إَِذا هللاَِّ  أََجلَ  إِنَّ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َوُيَؤخِّ  لَوْ  ُيَؤخَّ

 َدَعْوُتُھمْ  ُكلََّما َوإِنِّي) 6( فَِراًرا إاِلَّ  ُدَعاِئي َيِزْدُھمْ  َفلَمْ ) 5( َوَنَھاًرا لَْياًل  َقْوِمي َدَعْوتُ  إِنِّي َربِّ  َقالَ ) 4( َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ 
وا ِثَياَبُھمْ  َواْسَتْغَشْوا آََذاِنِھمْ  فِي َعُھمْ أََصابِ  َجَعلُوا لَُھمْ  لَِتْغفِرَ   ِجَھاًرا َدَعْوُتُھمْ  إِنِّي ُثمَّ ) 7( اْسِتْكَباًرا َواْسَتْكَبُروا َوأََصرُّ

ُكمْ  اْسَتْغفُِروا َفقُْلتُ ) 9( إِْسَراًرا لَُھمْ  َوأَْسَرْرتُ  لَُھمْ  أَْعلَْنتُ  إِنِّي ُثمَّ ) 8(  ) 10( اَغفَّارً  َكانَ  إِنَّهُ  َربَّ

 نوح سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا{  ) 2( ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  لَُكمْ  إِنِّي َقْومِ  َيا َقالَ ) 1( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َيأْتَِيُھمْ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمكَ  أَْنِذرْ  أَنْ  َقْوِمهِ  إِلَى ُنوًحا أَْرَسْلَنا إِنَّ
َ  اْعُبُدوا أَنِ  قُو هللاَّ ْرُكمْ  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ ) 3( َوأَِطيُعونِ  هُ َواتَّ ِ  أََجلَ  إِنَّ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َوُيَؤخِّ رُ  ال َجاءَ  إَِذا هللاَّ  ُيَؤخَّ
 }) 4( َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  لَوْ 

 فإن ، بھم حلوله بلق هللا بأس ينذرھم أن له آمرا قومه إلى أرسله أنه ، السالم عليه ، نوح عن مخبرا تعالى يقول
 َنِذيرٌ  لَُكمْ  إِنِّي َقْومِ  َيا َقالَ  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َيأِْتَيُھمْ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمكَ  أَْنِذرْ  أَنْ { :  قال ولھذا ؛ عنھم رفع وأنابوا تابوا
 .واضحه األمر ظاھر ، النذارة بين:  أي} ُمِبينٌ 

َ  اْعُبُدوا أَنِ {  قُوهُ  هللاَّ  .عنه وأنھاكم به آمركم فيما}  َوأَِطيُعونِ {  مآثمه واجتنبوا محارمه اتركوا:  أي}  َواتَّ

 .ذنوبكم لكم هللا غفر ، إليكم به أرسلت ما وصدقتم به آمرتكم ما فعلتم إذا:  أي}  ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ { 

 من كان قد: " العرب بعض قول ومنه. قليل اإلثبات في بزيادتھا القول ولكن. زائدة إنھا:  قيل ھاھنا"  من"  و
 ، للتبعيض إنھا:  وقيل) 1( جرير ابن واختاره ذنوبكم عن لكم يصفح:  تقديره" عن" بمعنى إنھا:  وقيل". مطر
 .االنتقام إياھا ارتكابكم على وعدكم التي العظام الذنوب لكم يغفر أي

َرُكمْ {   ، عنه نھاكم عما تنزجروا لم إن الذي العذاب عنكم ويدرأ ركمأعما في يمد:  أي}  ُمَسّمًى أََجلٍ  إِلَى َوُيَؤخِّ
 )2. (بكم أوقعه

 به ورد كما ؛ حقيقة العمر في بھا يزاد ، الرحم وصلة والبر الطاعة إن:  يقول من اآلية بھذه يستدل وقد
 ".العمر في تزيد الرحم صلة: "الحديث

 أمر إذا فإنه ، النقمة حلول قبل بالطاعة بادروا:  أي}  َتْعلَُمونَ  ُكْنُتمْ  لَوْ  رُ ُيَؤخَّ  ال َجاءَ  إَِذا هللاَِّ  أََجلَ  إِنَّ { :  وقوله
 جميع لعزته دانت الذي العزيز ، شيء كل قھر الذي العظيم فإنه ، يمانع وال يرد ال ذلك بكون تعالى) 3] (هللا[

 .المخلوقات

 َجَعلُوا لَُھمْ  لَِتْغفِرَ  َدَعْوُتُھمْ  ُكلََّما َوإِنِّي) 6( فَِراًرا إاِل ُدَعاِئي َيِزْدُھمْ  َفلَمْ  )5( َوَنَھاًرا لَْيال َقْوِمي َدَعْوتُ  إِنِّي َربِّ  َقالَ { 
وا ِثَياَبُھمْ  َواْسَتْغَشْوا آَذاِنِھمْ  فِي أََصاِبَعُھمْ   أَْعلَْنتُ  يإِنِّ  ُثمَّ ) 8( ِجَھاًرا َدَعْوُتُھمْ  إِنِّي ُثمَّ ) 7( اْسِتْكَباًرا َواْسَتْكَبُروا َوأََصرُّ

 }) 10( َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّهُ  َربَُّكمْ  اْسَتْغفُِروا َفقُْلتُ ) 9( إِْسَراًرا لَُھمْ  َوأَْسَرْرتُ  لَُھمْ 

__________ 

 ).29/57( الطبري تفسير) 1(

 ".يعذبكم أو: " أ في) 2(

 .أ من زيادة) 3(
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َماءَ  ُيْرِسلِ   اَل  لَُكمْ  َما) 12( أَْنَھاًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوَبِنينَ  ِبأَْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُكمْ ) 11( ِمْدَراًرا َعلَْيُكمْ  السَّ
َِّ  َتْرُجونَ  ُ  َخلَقَ  َكْيفَ  َتَرْوا أَلَمْ ) 14( أَْطَواًرا َخلََقُكمْ  َوَقدْ ) 13( َوَقاًرا ِ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ ) 15( ِطَباًقا َسَمَواتٍ  َسْبعَ  هللاَّ

ُ ) 16( ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  ُنوًرا ِھنَّ فِي  إِْخَراًجا َوُيْخِرُجُكمْ  فِيَھا ُيِعيُدُكمْ  ُثمَّ ) 17( َنَباًتا اأْلَْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ
)18 ( ُ  ) 20( فَِجاًجا ُسُباًل  ِمْنَھا لَِتْسلُُكوا) 19( ِبَساًطا اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َوهللاَّ

َماءَ  ُيْرِسلِ {   ال لَُكمْ  َما) 12( أَْنَھاًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوَبِنينَ  ِبأَْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُكمْ ) 11( ِمْدَراًرا َعلَْيُكمْ  السَّ
َِّ  َتْرُجونَ  ُ  َخلَقَ  َكْيفَ  َتَرْوا أَلَمْ ) 14( أَْطَواًرا َخلََقُكمْ  َوَقدْ ) 13( َوَقاًرا ِ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ ) 15( ِطَباًقا َسَماَواتٍ  ْبعَ سَ  هللاَّ

ُ ) 16( ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  ُنوًرا فِيِھنَّ   إِْخَراًجا َوُيْخِرُجُكمْ  فِيَھا ُيِعيُدُكمْ  ُثمَّ ) 17( َنَباًتا األْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ
)18 ( ُ  }) 20( فَِجاًجا ُسُبال ِمْنَھا لُُكوالَِتسْ ) 19( ِبَساًطا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َوهللاَّ

 وما ، قومه من لقي ما ، وجل عز ، ربه إلى اشتكى أنه ، السالم عليه ، نوح ورسوله عبده عن تعالى يخبر
 إلى ودعاھم لھم ووضح لقومه بين وما ، عاما خمسين إال سنة ألف ھي التي الطويلة المدة تلك في عليھم صبر
 ، نھار وال ليل في دعاءھم أترك لم:  أي}  َوَنَھاًرا لَْيال َقْوِمي َدَعْوتُ  إِنِّي َربِّ { :  قالف ، األقوم والسبيل الرشد
 منه َفروا الحق من ليقتربوا دعوتھم كلما:  أي}  فَِراًرا إاِل ُدَعاِئي َيِزْدُھمْ  َفلَمْ {  ، لطاعتك وابتغاء ألمرك امتثاال
 آذانھم سدوا:  أي}  ِثَياَبُھمْ  َواْسَتْغَشْوا آَذاِنِھمْ  فِي أََصاِبَعُھمْ  َجَعلُوا لَُھمْ  لَِتْغفِرَ  ْوُتُھمْ َدعَ  ُكلََّما َوإِنِّي{ .  ، عنه وَحاُدوا
 َواْلَغْوا اْلقُْرآنِ  لَِھَذا َتْسَمُعوا ال َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ { :  قريش كفار عن تعالى أخبر كما. إليه أدعوھم ما يسمعوا لئال
 ].26:  فصلت[}  َتْغلُِبونَ  ُكمْ لََعلَّ  فِيهِ 

:  والسدي ، جبير بن سعيد وقال. يعرفھم لئال له تنكروا:  عباس ابن عن ، جريح ابن قال}  ِثَياَبُھمْ  َواْسَتْغَشْوا{ 
 .يقول ما يسمعوا لئال رءوسھم غطوا

وا{  :  أي}  اْسِتْكَباًرا َواْسَتْكَبُروا{  ، الفظيع العظيم والكفر الشرك من) 1( فيه ھم ما على استمروا:  أي}  َوأََصرُّ
 .له واالنقياد الحق اتباع عن واستنكفوا

 .الناس بين جھرة:  أي}  ِجَھاًرا َدَعْوُتُھمْ  إِنِّي ُثمَّ { 

 عليھم ، وبينھم بيني فيما:  أي}  إِْسَراًرا لَُھمْ  َوأَْسَرْرتُ {  ، عال بصوت ظاھرا كالما:  أي}  لَُھمْ  أَْعلَْنتُ  إِنِّي ُثمَّ { 
 .فيھم أنجع لتكون الدعوة

ُكمْ  اْسَتْغفُِروا َفقُْلتُ {   من فإنه ، قريب من إليه وتوبوا فيه أنتم عما وارجعوا إليه ارجعوا:  أي}  َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّهُ  َربَّ
 إِنَّهُ  َربَُّكمْ  ْغفُِروااْستَ  َفقُْلتُ { :  قال ولھذا. والشرك الكفر في كانت مھما) 2( ذنوبه كانت ولو ، عليه تاب إليه تاب
َماءَ  ُيْرِسلِ  َغفَّاًرا َكانَ   صالة في السورة ھذه قراءة تستحب ولھذا. األمطار متواصلة:  أي}  ِمْدَراًرا َعلَْيُكمْ  السَّ

 فلم ، ليستسقي المنبر صعد أنه:  الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن روي وھكذا. اآلية ھذه ألجل االستسقاء
 .االستغفار في اآليات وقرأ ، تغفاراالس على يزد

__________ 

 ".عليه ھم ما: " م في) 1(

 ".ذنبه كان ولو: " أ في) 2(

ُكمْ  اْسَتْغفُِروا َفقُْلتُ {  اآلية ھذهومنھا  َماءَ  ُيْرِسلِ  َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّهُ  َربَّ  الغيث طلبت لقد:  قال ثم}  ِمْدَراًرا َعلَْيُكمْ  السَّ
 .المطر بھا ستنزل التي) 1( السماء بمجاديح

 .بعضا بعضه يتبع:  وغيره عباس ابن وقال

 واستغفرتموه هللا إلى تبتم إذا:  أي}  أَْنَھاًرا لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوَبِنينَ  ِبأَْمَوالٍ  َوُيْمِدْدُكمْ { :  وقوله
 لكم وأنبت ، األرض بركات من لكم وأنبت ، السماء بركات من وأسقاكم ، عليكم الرزق كثر ، وأطعتموه
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 أنواع فيھا جنات لكم وجعل ، واألوالد األموال أعطاكم:  أي ، وبنين بأموال وأمدكم ، الضرع لكم َوأََدرَّ  الزرع،
 .بينھا الجارية باألنھار وخللھا ، الثمار

ِ  َتْرُجونَ  ال لَُكمْ  َما{ :  فقال بالترھيب دعوتھم إلى بھم عدل ثم. بالترغيب الدعوة مقام ھذا َّ  عظمة:  أي}  َوَقاًرا ِ
 من تخافون ال:  أي ، عظمته حق هللا تعظمون ال:  عباس ابن وقال ، والضحاك ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 .ونقمته بأسه

 ، وقتادة ، مةوعكر ، عباس ابن قاله. مضغة من ثم ، علقة من ثم ، نطفة من معناه:  قيل}  أَْطَواًرا َخلََقُكمْ  َوَقدْ { 
 .زيد وابن ، والسدي ، رافع بن ويحيى

ُ  َخلَقَ  َكْيفَ  َتَرْوا أَلَمْ { :  وقوله  جھة من يتلقى ھذا وھل ، واحدة فوق واحدة:  أي ؟}  ِطَباًقا َسَماَواتٍ  َسْبعَ  هللاَّ
 السيارة السبعة بالكواك فإن ، والكسوفات التسيير من علم مما ، بالحس المدركة األمور من ھي أو ؟ فقط السمع
 في والزھرة ، الثانية في وعطارد ، فوقه ما يكسف وھو الدنيا السماء في القمر فأدناھا ، بعضا بعضھا يكسف
 بقية وأما. السابعة في وزحل ، السادسة في والمشترى ، الخامسة في والمريخ ، الرابعة في والشمس ، الثالثة

 ، الكرسي ھو:  يقولون منھم والمتشرعون. الثوابت َفلَكَ  سمونهي ثامن َفلَك ففي -  الثوابت وھي - الكواكب
 حركته أن وذلك ، األفالك سائر حركة خالف على حركته الذي عندھم واألثير. األطلس وھو ، التاسع والفلك
 يدور ومعھا ، المغرب إلى المشرق من عكسه األفالك وسائر ؛ المشرق إلى المغرب من وھي ، الحركات مبدأ
 وكل. المشرق إلى المغرب من تسير فإنھا ، أفالكھا لحركة معاكسة حركة للسيارة ولكن ، تبعا لكواكبا سائر
 سنة ثالثين كل في وزحل ، مرة سنة كل في والشمس ، مرة شھر كل في فلكه يقطع فالقمر ، بحسبه فلكه يقطع
 ھذا في يقولونه ما ملخص ھذا .متناسبة السرعة في الجمع حركة كانت وإن أفالكھا اتساع بحسب وذلك ، مرة
ُ  َخلَقَ { :  سبحانه هللا أن المقصود وإنما ، بيانھا بصدد لسنا ، كثيرة مواضع في بينھم اختالف على ، المقام  هللاَّ
 كال فجعل ارةاالستن في بينھما فاوت:  أي}  ِسَراًجا الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  ُنوًرا فِيِھنَّ  اْلَقَمرَ  َوَجَعلَ  ِطَباًقا َسَماَواتٍ  َسْبعَ 
 وفاوت ، وبروجا منازل القمر وقدر ، ومغيبھا الشمس بمطلع والنھار الليل ليعرف ، حدة على أنموذجا منھما
 كما ، واألعوام الشھور مضي على ليدل ، يستسر حتى النقص في يشرع ثم يتناھى حتى يزداد فتارة ، نوره
َرهُ  ُنوًرا َمرَ َواْلقَ  ِضَياءً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  الَِّذي ُھوَ { : قال ِنينَ  َعَددَ  لَِتْعلَُموا َمَناِزلَ  َوَقدَّ ُ  َخلَقَ  َما َواْلِحَسابَ  السِّ  إاِل َذلِكَ  هللاَّ

لُ  ِباْلَحقِّ   ].5:  يونس[}  َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  اآلَياتِ  ُيَفصِّ

__________ 

 ".بمخارج: " أ وفي ،" بمجادح: " م في) 1(

ُھمْ  َربِّ  ُنوحٌ  َقالَ  َبُعوا َصْوِنيعَ  إِنَّ اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا) 21( َخَساًرا إاِلَّ  َوَولَُدهُ  َمالُهُ  َيِزْدهُ  لَمْ  َمنْ  َواتَّ  اَل  َوَقالُوا) 22( ُكبَّ
ا َتَذُرنَّ  َواَل  آَلَِھَتُكمْ  َتَذُرنَّ  الِِمينَ  َتِزدِ  اَل وَ  َكِثيًرا أََضلُّوا َوَقدْ ) 23( َوَنْسًرا َوَيُعوقَ  َيُغوثَ  َواَل  ُسَواًعا َواَل  َوّدً  إاِلَّ  الظَّ

 ) 24( َضاَلاًل 

ُ { :  وقوله  إذا:  أي}  فِيَھا ُيِعيُدُكمْ  ُثمَّ {  ، أحسن ھاھنا به واإلتيان ، مصدر اسم ھذا}  َنَباًتا األْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ
 .ةمر أول بدأكم كما يعيدكم القيامة يوم:  أي}  إِْخَراًجا َوُيْخِرُجُكمْ {  متم

 } ُ  .الشامخات الشم الراسيات بالجبال وَثبتھا وقررھا ومھدھا بسطھا:  أي}  ِبَساًطا األْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َوهللاَّ

 وأرجائھا نواحيھا من ، شئتم أين) 1( فيھا وتسلكوا عليھا لتستقروا لكم خلقھا:  أي}  فَِجاًجا ُسُبال ِمْنَھا لَِتْسلُُكوا{ 
 ، واألرض السموات خلق في وعظمته هللا قدرة على السالم عليه ، نوح به نبھھمي مما ھذا وكل ، وأقطارھا
 واألرض ، بناء السماء جعل ، الرزاق الخالق فھو ، واألرضية السماوية المنافع من لھم جعل فيما عليھم ونعمه
 له نظير ال نهأل ؛ أحد به يشرك وال ويوحد يعبد أن يجب الذي فھو ، رزقه من خلقه على) 2( وأوسع ، مھادا
 .الكبير العلي ھو بل ، مشير وال وزير وال ، ولد وال صاحبة وال ، كفء وال ند وال ، له) 3( َعديل وال
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ُھمْ  َربِّ  ُنوحٌ  َقالَ {  َبُعوا َعَصْوِني إِنَّ اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا) 21( َخَساًرا إاِل َوَوَلُدهُ  َمالُهُ  َيِزْدهُ  لَمْ  َمنْ  َواتَّ  َقالُواوَ ) 22( ُكبَّ
ا َتَذُرنَّ  َوال آلَِھَتُكمْ  َتَذُرنَّ  ال الِِمينَ  َتِزدِ  َوال َكِثيًرا أََضلُّوا َوَقدْ ) 23( َوَنْسًرا َوَيُعوقَ  َيُغوثَ  َوال ُسَواًعا َوال َوّدً  إاِل الظَّ

 }) 24( َضالال

 البيان مع أنه ، شيء عنه زبيع ال الذي العليم وھو ، إليه أنھى أنه ، السالم عليه ، نوح عن مخبرا تعالى يقول
 ، وخالفوه وكذبوه عصوه أنھم:  أخرى والترھيب تارة الترغيب على المتشملة المتنوعة والدعوة ، ذكره المتقدم
 ؛ إكرام ال وإنظار استدراج األمر نفس في وھي ، وأوالد بمال ومتع ، هللا أمر عن غفل ممن الدنيا أبناء واتبعوا
َبعُ { :  قال ولھذا  .متقارب وكالھما ، وبالفتح بالضم}  َوُوْلُدهُ {  قُرئ}  َخَساًرا إاِل َوَولَُدهُ  َمالُهُ  َيِزْدهُ  لَمْ  َمنْ  واَواتَّ

اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا{ :  وقوله اًرا{ :  مجاھد قال}  ُكبَّ اًرا{ :  زيد ابن وقال. عظيًما أي}  ُكبَّ . كبيرا:  أي}  ُكبَّ
اب ابوُعجَ  عجيب أمر:  تقول والعرب ان. ُحَسان ورجل. وُعجَّ ال وُجَمال:  وُحسَّ  ، والتشديد بالتخفيف ، وُجمَّ
 .واحد بمعنى

اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا{ :  قوله في والمعنى  يقولون كما ، والھدى الحق على بأنھم لھم تسويلھم في باتباعھم:  أي}  ُكبَّ
َھا اللَّْيلِ  َمْكرُ  َبلْ { :  القيامة يوم لھم ِ  َنْكفُرَ  أَنْ  َتأُْمُروَنَنا إِذْ  رِ َوالنَّ َّ  قال ولھذا] 33:  سبأ[}  أَْنَداًدا لَهُ  َوَنْجَعلَ  ِبا

اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا{ : ھاھنا ا َتَذُرنَّ  َوال آلَِھَتُكمْ  َتَذُرنَّ  ال َوَقالُوا ُكبَّ  وھذه}  َوَنْسًرا َوَيُعوقَ  َيُغوثَ  َوال ُسَواًعا َوال َوّدً
 .هللا دون من يعبدونھا كانوا التي مھمأصنا أسماء

 األوثان صارت:  عباس ابن عن ، عطاء وقال ، جريج ابن عن ، ھشام حدثنا ، إبراھيم حدثنا:  البخاري قال
 : سواع وأما ؛ الجندل بدومة لكلب فكانت:  َود أما:  بعد العرب في نوح قوم في كانت التي

__________ 

 ".منھا: " م في) 1(

 ".ووسع: " م في) 2(

 ".عدل وال: " أ ، م في) 3(

 وأما ، لَھْمدان فكانت:  ُيعوقُ  أما ، سبأ عند بالُجُرف ُغَطيف لبني ثم ، لمراد فكانت يغوث وأما ، لھذيل فكانت
 ھلكوا فلما ، السالم عليه ، نوح قوم من صالحين رجال أسماء) 1( وھي ، َكالع ذي آلل لحمير فكانت:  نسر
 ، ففعلوا. بأسمائھم وسموھا أنصابا فيھا يجلسون كانوا التي مجالسھم إلى انصبوا أن قومھم إلى الشيطان أوحى
خَ  أولئك ھلك إذا حتى تعبد فلم  )3( ُعِبدت العلم) 2( وَتَنسَّ

 .ھذا نحو ، إسحاق وابن ، وقتادة ، والضحاك ، عكرمة عن ُروي وكذا

 .نوح زمن في تعبد) 4( تكان أصنام ھذه:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

] َيُغوثَ [{  قيس بن محمد عن ، موسى عن ، سفيان عن ، مھران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 قال ماتوا فلما ، بھم يقتدون أتباع لھم وكان ، ونوح آدم بين صالحين قوما كانوا:  قال) 5(}  َوَنْسًرا َوَيُعوقَ 

 ماتوا فلما ، فصوروھم. ذكرناھم إذا العبادة إلى لنا أشوق كان َصَورناھم لو:  بھم يقتدون كانوا الذين أصحابھم
 )6. (فعبدوھم ، المطر يسقون وبھم يعبدونھم كانوا إنما:  فقال إبليس إليھم دب آخرون وجاء

 ُجويبر وأخبرني:  قال بشر بن إسحاق طريق من ، السالم عليه ، شيث ترجمة في عساكر ابن الحافظ وروى
 غالما عشرون ، ولدا أربعون ، السالم عليه آلدم ولد:  قال أنه عباس ابن عن ، الضحاك عن ، اتلومق

 عبد سماه كان والذي - الرحمن وعبد ، وصالح ، وقابيل ، ھابيل:  منھم عاش ممن فكان ، جارية وعشرون
 ويغوث َسَواع له وولد ، َسّودوه قد إخوته وكان" هللا ھبة: " له ويقال" شيث" له يقال َودّ  وكان ، وَودّ  -  الحارث
 )7. (ونسر ويعوق
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 مسلم بن هللا عبد عن ، المؤّدب إسماعيل أبو حدثني ، الّدوريُّ  ُعَمر أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، ويغوث ، ود:  بنوه وعنده ، السالم عليه ، آدم اشتكى:  قال الزبير بن عروة عن ، حْزَرة أبي عن ُھرمز بن
 .به وأبّرھم أكَبرھم َودّ  وكان قال - ونسر ، وسواع) 8] (ويعوق[

:  قال المطھر أبي عن ، يعقوب حدثنا ، موسى بن الحسن حدثنا ، منصور بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 بن يدَ يز ذكرتم:  قال صالته من انفتل فلما:  قال ، المھلب بن يزيد - يصلي قائم وھو -  جعفر أبي عند ذكروا
 وكان مسلما رجال َودٌّ  وكان:  قال - وًدا ذكر ثم:  قال. هللا غيرُ  فيھا ُعبد أرض أول في قتل إنه أما ، المھلب
 ، عليه َجَزعھم إبليس رأى فلما ، عليه وجزعوا بابل أرض في قبره حول عسكروا مات فلما ، قومه في محببا
 في فيكونَ  ، مثله لكم أصور أن لكم فھل ، الرجل ھذا ىعل جزعكم أرى إني:  قال ثم ، إنسان صورة في تشبه
 :  قالوا ؟ فتذكرونه ناديكم

__________ 

 ".وھي ونسرا: " أ في) 1(

 ".ونسخ: " م في) 2(

 ).4920( برقم البخاري صحيح) 3(

 ".أصنام ھذه كانت: " م في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ).29/62( الطبري تفسير) 6(

 " ).المخطوط") 8/165( دمشق تاريخ) 7(

 .أ ، م من زيادة) 8(

ا ِ  ُدونِ  ِمنْ  لَُھمْ  َيِجُدوا َفلَمْ  َناًرا َفأُْدِخلُوا أُْغِرقُوا َخِطيَئاِتِھمْ  ِممَّ  اأْلَْرِض  َعلَى َتَذرْ  اَل  َربِّ  ُنوحٌ  َوَقالَ ) 25( أَْنَصاًرا هللاَّ
اًرا اْلَكافِِرينَ  ِمنَ   َولَِوالَِديَّ  لِي اْغفِرْ  َربِّ ) 27( َكفَّاًرا َفاِجًرا إاِلَّ  َيلُِدوا َواَل  ِعَباَدكَ  واُيِضلُّ  َتَذْرُھمْ  إِنْ  إِنَّكَ ) 26( َديَّ

الِِمينَ  َتِزدِ  َواَل  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  ُمْؤِمًنا َبْيِتيَ  َدَخلَ  َولَِمنْ   ) 28( َتَباًرا إاِلَّ  الظَّ

ر. نعم  أن لكم ھل:  قال ذكره من بھم ما رأى فلما. يذكرونه وجعلوا مناديھ في ووضعوه:  قال ، مثله لھم فُصوِّ
 أھل لكل فمثل:  قال. نعم:  قالوا ؟ فتذكرونه بيته في له) 1( فيكون ، مثله تمثاال منكم واحد كل منزل في أجعل
 وتناسلوا الق ، به يصنعون ما يرون فجعلوا أبناؤھم وأدرك:  قال ، به يذكرونه فجعلوا فأقبلوا ، مثله تمثاال بيت

:  هللا غير من عبد ما أول فكان ، أوالدھم أوالد هللا دون من يعبدونه إلھا اتخذوه حتى ، إياه ذكرھم أمر وَدَرس
 .َوّدا سموه الذي الصنم

 في عبادتھا استمرت فإنه ، كثيًرا خلقا بھا أضلوا اتخذوھا التي األصنام:  يعني}  َكِثيًرا أََضلُّوا َوَقدْ { :  وقوله
:  دعائه في ، السالم عليه ، الخليل قال وقد. آدم بني صنوف وسائر والعجم العرب في ھذا زماننا إلى قرونال
ُھنَّ  َربِّ  األْصَنامَ  َنْعُبدَ  أَنْ  َوَبِنيَّ  َواْجُنْبِني{  ].36 ، 35:  إبراھيم[}  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيًرا أَْضلَْلنَ  إِنَّ

الِِمينَ  َتِزدِ  َوال{ :  وقوله  على موسى دعا كما ، وعنادھم وكفرھم لتمردھم قومه على منه دعاء}  َضالال إاِل الظَّ
َنا{ :  قوله في ومثله فرعون }  األلِيمَ  اْلَعَذابَ  َيَرُوا َحتَّى ُيْؤِمُنوا َفال قُلُوِبِھمْ  َعَلى َواْشُددْ  أَْمَوالِِھمْ  َعلَى اْطِمسْ  َربَّ

 .به جاءھم لما بتكذيبھم أمته وأغرق ، قومه في يينالنب من لكل هللا استجاب وقد] 88:  يونس[

ا{   َعلَى َتَذرْ  ال َربِّ  ُنوحٌ  َوَقالَ ) 25( أَْنَصاًرا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  لَُھمْ  َيِجُدوا َفلَمْ  َناًرا َفأُْدِخلُوا أُْغِرقُوا َخِطيَئاِتِھمْ  ِممَّ
اًرا اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  األْرِض   لِي اْغفِرْ  َربِّ ) 27( َكفَّاًرا َفاِجًرا إاِل َيلُِدوا َوال ِعَباَدكَ  ُيِضلُّوا ْرُھمْ َتذَ  إِنْ  إِنَّكَ ) 26( َديَّ
الِِمينَ  َتِزدِ  َوال َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ  ُمْؤِمًنا َبْيِتيَ  َدَخلَ  َولَِمنْ  َولَِوالَِديَّ   }) 28( َتَباًرا إاِل الظَّ
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ا{ :  تعالى يقول  وإصرارھم وعتوھم ذنوبھم كثرة من:  أي}  أُْغِرقُوا} {  َخِطيَئاِتِھمْ { :  وقرئ}  َخطاَياُھمْ  ِممَّ
 َفَلمْ {  ، النار حرارة إلى) 2( البحار تيار من نقلوا:  أي}  َناًرا َفأُْدِخلُوا أُْغِرقُوا{  رسولھم ومخالفتھم كفرھم على
 َقالَ { :  كقوله هللا عذاب من ينقذھم ُمجير وال ُمغيث وال معين لھم يكن لم:  أي}  أَْنَصاًرا هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  لَُھمْ  َيِجُدوا

ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلَيْومَ  َعاِصمَ  ال  ].43:  ھود[}  َرِحمَ  َمنْ  إاِل هللاَّ

اًرا اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  األْرِض  َعلَى َتَذرْ  ال َربِّ  ُنوحٌ  َوَقالَ {   وال اأحدً  منھم األرض) 3] (وجه[ على تترك ال:  أي}  َديَّ
ا  .النفي تأكيد صيغ من وھذه) 4( ُتوُمريَّ

اًرا{ :  الضحاك قال دِّي وقال. واحدا}  َديَّ  .الدار يسكن الذي:  الديار:  السُّ

 ، أبيه عن اعتزل الذي لصلبه نوح ولد حتى الكافرين من األرض وجه على من جميع فأھلك ، له هللا فاستجاب
ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلَيْومَ  َعاِصمَ  ال َقالَ  اْلَماءِ  ِمنَ  ِنيَيْعِصمُ  َجَبلٍ  إِلَى َسآِوي{ :  وقال  اْلَمْوجُ  َبْيَنُھَما َوَحالَ  َرِحمَ  َمنْ  إاِل هللاَّ
 ].43:  ھود[}  اْلُمْغَرقِينَ  ِمنَ  َفَكانَ 

__________ 

 ".ليكون: " م في) 1(

 ".البحر: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".والدومريا: " م في) 4(

 عن ، سعد بن َشبيب أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، األعلى عبد بن يونس على) 1( قرئ:  حاتم أبي بنا وقال
 لرحم ، أحدا نوح قوم من هللا رحم لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، الجوزاء أبي
 الماء بلغ فلما ، منكبھا به) 2( صعدت ءالما بلغھا فلما ، الجبل صعدت ثم ولدھا حملت الماء رأت لما ، امرأة
 ھذه لرحم أحدا منھم هللا رحم فلو. بيدھا ولدھا رفعت رأسھا الماء بلغ فلما ، رأسھا على ولدھا وضعت منكبھا
 )3". (المرأة

 الذين وھم ، السالم عليه ، نوح مع آمنوا الذين السفينة أصحاب هللا ونجى. ثقات ورجاله ، غريب حديث ھذا
 .معه بحملھم هللا أمره

 بعدھم تخلقھم الذين:  أي ، عبادك أضلوا أحًدا منھم أبقيت إن إنك:  أي}  ِعَباَدكَ  ُيِضلُّوا َتَذْرُھمْ  إِنْ  إِنَّكَ { :  وقوله
 ألف أظھرھم بين ومكثه بھم لخبرته وذلك ، القلب كافر األعمال في فاجًرا:  أي}  َكفَّاًرا َفاِجًرا إاِل َيلُِدوا َوال{ 
 .عاما خمسين إال ةسن

 حمل من مانع وال ، مسجدي:  يعني:  الضحاك قال}  ُمْؤِمًنا َبْيِتيَ  َدَخلَ  َولَِمنْ  َولَِوالَِديَّ  لِي اْغفِرْ  َربِّ { :  قال ثم
 :  أحمد اإلمام قال وقد ، مؤمن وھو منزله دخل من لكل دعا أنه وھو ، ظاھرھا على اآلية

 أبا سمع أنه:  أخبره التُِّجيِبيّ  قيس بن الوليد أن:  غيالن بن سالم أنبأنا ، ْيَوةحَ  حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا
 ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه - :  سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن:  أو -  الخدري سعيد

 ".تقي إال طعامك يأكل وال ، مؤمنا إال تصحب

 إنما:  الترمذي قال ثم) 4( به ، شريح بن حيوة عن ، المبارك بن هللا عبد حديث من ، والترمذي داود أبو ورواه
 .الوجه ھذا من نعرفه

 ولھذا ؛ واألموات منھم األحياءَ  َيُعم وذلك ، والمؤمنات المؤمنين لجميع دعاء}  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ { :  وقوله
) 5] (المشھورة[ واألدعية ، اآلثار في جاء وبما ، مالسال عليه ، بنوح اقتداء ، الدعاء ھذا مثل يستحب

 .المشروعة
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الِِمينَ  َتِزدِ  َوال{ :  وقوله  الدنيا في:  أي ، خسارا إال:  مجاھد وقال. ھالكا إال:  السدي قال}  َتَباًرا إاِل الظَّ
 .واآلخرة

 ).6] (والمنة الحمد و السالم عليه" [نوح" سورة تفسير آخر

__________ 

 .أ ، م من والمثبت" قرئ لما: " ھـ في )1(

 ".صعدت رأسھا الماء بلغ فلما: " م في) 2(

 بن موسى عن ، مريم أبي بن سعيد طريق من) 2/342( المستدرك في والحاكم) 3591( برقم األوسط المعجم في الطبراني رواه عائشة حديث من شاھد وله) 3(
 لو: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبريه عائشة أن أخبره ربيعة أبي بن الرحمن عبد بن إبراھيم أن:  رافع يأب بن علي بن هللا عبيد مولى فائد عن ، يعقوب
 يعقوب بن وموسى ، مظلم إسناد: " بقوله الذھبي وتعقبه" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " الحاكم وقال ، نحوه وذكره" الصبي أم لرحم أحًدا نوح قوم من هللا رحم

 ".بذاك ليس إسناده في المذكور

 ).2395( برقم الترمذي وسنن) 4832( برقم داود أبي وسنن) 3/38( المسند) 4(

 .م من زيادة) 5(

 .أ من زيادة) 6(
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ا َفَقالُوا اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ  ْشدِ ا إِلَى َيْھِدي) 1( َعَجًبا قُْرآًَنا َسِمْعَنا إِنَّ ا لرُّ َنا ُنْشِركَ  َولَنْ  ِبهِ  َفآََمنَّ  ِبَربِّ
َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ ) 2( أََحًدا ا) 4( َشَطًطا هللاَِّ  َعلَى َسفِيُھَنا َيقُولُ  َكانَ  َوأَنَّهُ ) 3( َولًَدا َواَل  َصاِحَبةً  اتََّخذَ  َما َربِّ ا َوأَنَّ  َظَننَّ
 َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اإْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ ) 5( َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى َواْلِجنُّ  اإْلِْنسُ  َتقُولَ  لَنْ  أَنْ 
ُھمْ ) 6( ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َكَما َظنُّوا َوأَنَّ  ) 7( أََحًدا هللاَّ

 الجن سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا َفَقالُوا اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  لْ قُ {  ْشدِ  إِلَى َيْھِدي) 1( َعَجًبا قُْرآًنا َسِمْعَنا إِنَّ ا الرُّ  ُنْشِركَ  َولَنْ  ِبهِ  َفآَمنَّ
َنا َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ ) 2( أََحًدا ِبَربِّ ِ  َعلَى َسفِيُھَنا َيقُولُ  َكانَ  َوأَنَّهُ ) 3( َولًَدا َوال َصاِحَبةً  اتََّخذَ  َما َربِّ ا) 4( َشَطًطا هللاَّ  َوأَنَّ
ا  َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اإلْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ ) 5( َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى َواْلِجنُّ  اإلْنسُ  َتقُولَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ
ُھمْ ) 6( َرَھًقا ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َكَما واَظنُّ  َوأَنَّ  }) 7( أََحًدا هللاَّ

 وصدقوه به فآمنوا القرآن استمعوا الجن أن:  قومه يخبر أن وسلم عليه هللا صلى رسوله آمرا تعالى يقول
ا اَفَقالُو اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ { :  تعالى فقال ، له وانقادوا ْشدِ  إِلَى َيْھِدي َعَجًبا قُْرآًنا َسِمْعَنا إِنَّ }  الرُّ

ا{  ، والنجاح السداد إلى:  أي َنا ُنْشِركَ  َولَنْ  ِبهِ  َفآَمنَّ  إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ { :  تعالى بقوله شبيه المقام وھذا}  أََحًدا ِبَربِّ
 إعادته عن أغنى بما ذلك في الواردة األحاديث قدمنا وقد] 29:  افاألحق[}  اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا
 .ھاھنا

َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ { :  وقوله َنا َجدُّ { :  تعالى قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  َربِّ  فعله:  أي}  َربِّ
 .وقدرته وأمره

 .خلقه على ونعمته تهوقدر آالؤه:  هللا جد:  عباس ابن عن ، الضحاك وقال

 أمر تعالى:  السدي وقال. وأمره وعظمته جالله تعالى:  قتادة وقال. ربنا جالل:  وعكرمة مجاھد عن وروي
َنا َجدُّ  َتَعالَى{ :  جبير بن سعيد وقال. ذكره تعالى:  جريج وابن أيضا ومجاھد ، الدرداء أبي وعن. ربنا : أي}  َربِّ
 .ربنا تعالى

 عن ، عمرو عن ، سفيان حدثنا) 1( المقرئ يزيد بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن رواه ما فأما
 .ربنا َجدّ  تعالى:  قالوا ما جدا اإلنس في أن الجن علمت ولو. أب:  الجد:  قال عباس ابن عن عطاء،

 اتََّخذَ  َما{ :  وقوله .أعلم وهللا ، شيء سقط قد ولعله ؛ الكالم ھذا معنى ما أفھم لست ولكن ، جيد إسناد فھذا
 جالله تعالى الرب تنزه:  الجن قالت:  أي ، واألوالد الصاحبة اتخاذ عن تعالى:  أي}  َولًَدا َوال َصاِحَبةً 

 .والولد الصاحبة اتخاذ عن ، بالقرآن وآمنوا أسلموا حين وعظمته،

__________ 

 ".الكوفي سويد بن هللا عبد: " م في) 1(

ِ  َعلَى َسفِيُھَنا َيقُولُ  َكانَ  هُ َوأَنَّ { :  قالوا ثم }  َسفِيُھَنا{ :  والسدي ، وقتادة ، وعكرمة ، مجاھد قال}  َشَطًطا هللاَّ
دِّي قال}  َشَطًطا{  ، إبليس:  يعنون  .كبيرا ظلما:  زيد ابن وقال. جورا:  أي}  َشَطًطا{ :  مالك أبي عن ، السُّ

 َوأَنَّهُ { :  قالوا ولھذا. ولدا أو صاحبة  أن زعم من لكل جنس اسم}  اَسفِيُھنَ { :  بقولھم المراد يكون أن ويحتمل
ا{  ؛ وزورا باطال:  أي}  َشَطًطا هللاَِّ  َعلَى{  إسالمه قبل:  أي}  َسفِيُھَنا َيقُولُ  َكانَ  ا َوأَنَّ  اإلْنسُ  َتقُولَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ
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 والولد الصاحبة نسبة في هللا على الكذب على يتمالئون والجن اإلنس نأ حسبنا ما:  أي}  َكِذًبا هللاَِّ  َعلَى َواْلِجنُّ 
 .ذلك في هللا على يكذبون كانوا أنھم علمنا ، به وآمنا القرآن ھذا سمعنا فلما. إليه

 على فضال لنا أن نرى ناك:  أي}  َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اإلْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ { :  وقوله
 عادة كان كما وغيرھا البراري من موحشا مكانا أو واديا نزلوا إذا:  إي ، بنا يعوذون كانوا ألنھم ؛ اإلنس
 يدخل أحدھم كان كما يسوؤھم بشيء يصيبھم أن ، الجان من المكان ذلك بعظيم يعوذون. جاھليتھا في العرب
 منھم، خوفھم من بھم) 1( يعوذون اإلنس أن الجن رأت فلما ، فارتهوخ وذمامه كبير رجل جوار في أعدائه بالد
:  قتادة قال كما ، بھم تعوذا وأكثر مخافة منھم أشد تبقوا حتى ، وذعرا وإرھابا خوفا:  أي}  َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ { 
 .جراءة بذلك عليھم الجن وازدادت ، إثما:  أي}  َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ {

 .جرأة عليھم الجن ازدادت:  أي}  َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ { :  إبراھيم عن نصورم عن ، الثوري وقال

 أَضرّ  أن الجن من الوادي ھذا بسيد أعوذ:  فيقول فينزلھا األرض فيأتي بأھله يخرج الرجل كان:  السدي وقال
 .ذلك عند ألذىا الجن َرھَقتھم ، هللا دون من بھم عاذ فإذا:  قال ، ماشيتي أو ولدي أو مالي أو فيه أنا

 الزبير حدثنا ، أبي حدثنا ، جرير بن وھب حدثنا ، القطان سعيد بن يحيى سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
يت بن  إذا اإلنس وكان ، أشد أو منھم اإلنس يفَرق كما اإلنس من َيْفَرقُون الجن كان:  قال عكرمة عن ، الخرِّ

 .الوادي ھذا أھل بسيد نعوذ:  مالقو سيد فيقول ، الجن ھرب واديا نزلوا

:  هللا قول فذلك ، والجنون بالخبل فأصابوھم اإلنس من فدنوا. منھم نفرق كما منا يفرقون نراھم:  الجن فقال
 } َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اإلْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ {

 َفَزاُدوُھمْ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال. خوفا:  أي}  َرَھًقا{ :  أسلم بن وزيد ، والربيع ، العالية أبو وقال
 .طغيانا الكفار زاد:  مجاھد وقال. قتادة قال وكذا. إثما:  أي}  َرَھًقا

__________ 

 ".سيعوذون: " م في) 1(

ا َماءَ  لََمْسَنا َوأَنَّ ا) 8( ُشُھًباوَ  َشِديًدا َحَرًسا ُملَِئتْ  َفَوَجْدَناَھا السَّ ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَھا َنْقُعدُ  ُكنَّ  َيِجدْ  اآْلَنَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلسَّ
ا) 9( َرَصًدا ِشَھاًبا لَهُ   ) 10( َرَشًدا َربُُّھمْ  ِبِھمْ  أََرادَ  أَمْ  اأْلَْرِض  فِي ِبَمنْ  أُِريدَ  أََشرٌّ  َنْدِري اَل  َوأَنَّ

 عن - المزني يعني - مالك بن القاسم حدثنا ، الكندي المغراء بن فروة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 في المدينة من أبي مع خرجت:  قال األنصاري السائب أبي بن َكردم عن ، أبيه عن ، إسحاق بن الرحمن عبد
 انتصف فلما .غنم راعي إلى المبيت فآوانا ، بمكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر ما أول وذلك ، حاجة
:  يقول ، نراه ال مناد فنادى. جارك ، الوادي عامر يا:  فقال الراعي فوثب ، الغنم من حمال فأخذ ذئب جاء الليل
 بمكة رسوله على تعالى هللا وأنزل. كدمة تصبه لم الغنم في دخل حتى يشتد الحملَ  فأتى. أرسله ، سرحان يا
 } َرَھًقا َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  وُذونَ َيعُ  اإلْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ {

 ، النََّخعي وإبراھيم ، جبير بن وسعيد ، والحسن ، العالية وأبي ، ومجاھد ، عمير بن عبيد عن وُروي:  قال ثم
 .نحوه

ه ثم ، منه ويخاف اإلنسي ُيرھب حتى جّنيا وكان - الشاة ولد وھو - الحمل أخذ الذي الذئب ھذا يكون وقد  َردَّ
 .أعلم وهللا ، دينه عن ويخرجه ، ويھينه ليضله ، به استجار لما عليه

ُھمْ { :  وقوله ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َكَما َظنُّوا َوأَنَّ  ، الكلبي قاله. رسوال المدة ھذه بعد هللا يبعث لن:  أي}  أََحًدا هللاَّ
 .جرير وابن
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ا{  َماءَ  لََمْسَنا َوأَنَّ ا) 8( َوُشُھًبا َشِديًدا َحَرًسا ُملَِئتْ  َوَجْدَناَھافَ  السَّ ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَھا َنْقُعدُ  ُكنَّ  َيِجدْ  اآلنَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلسَّ
ا) 9( َرَصًدا ِشَھاًبا لَهُ   }) 10( اَرَشدً  َربُُّھمْ  ِبِھمْ  أََرادَ  أَمْ  األْرِض  فِي ِبَمنْ  أُِريدَ  أََشرٌّ  َنْدِري ال َوأَنَّ

 له حفظه من وكان ، القرآن عليه وأنزل وسلم عليه هللا صلى محمًدا رسوله هللا بعث حين الجن عن تعالى يخبر
 فيھا تقعد كانت التي مقاعدھا عن الشياطين وطردت ، أرجائھا سائر من وحفظت ، شديًدا حرسا ُملَئت السماء أن
. الصادق من يدرى وال ويختلط األمر فيلتبس ، الكھنة ألسنة على فيلقوه. القرآن من شيئا يسترقوا لئال ؛ ذلك قبل
ا{ :  الجن قال ولھذا ، العزيز لكتابه وحفظه ، بعباده ورحمته) 2( بخلقه هللا لطف من) 1( وھذا  لََمْسَنا َوأَنَّ

َماءَ  ا َوُشُھًبا َشِديًدا َحَرًسا ُملَِئتْ  َفَوَجْدَناَھا السَّ ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  َھاِمنْ  َنْقُعدُ  ُكنَّ } َرَصًدا ِشَھاًبا لَهُ  َيِجدْ  اآلنَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلسَّ
ا{ ، ويھلكه يمحقه بل ، يتعداه وال يتخطاه ال ، له مرصدا شھابا له يجد اليوم السمع يسترق أن يروم من:  أي  َوأَنَّ
ُھمْ رَ  ِبِھمْ  أََرادَ  أَمْ  األْرِض  فِي ِبَمنْ  أُِريدَ  أََشرٌّ  َنْدِري ال  السماء، في حدث قد الذي األمر ھذا ندري ما:  أي}  َرَشًدا بُّ
 إلى الشر أسندوا حيث العبارة في أدبھم من وھذا ؟ رشدا ربھم بھم أراد أم ، األرض في بمن أريد أشر ندري ال

 لكواكبا كانت وقد". إليك ليس والشر: " الصحيح في ورد وقد. وجل عز هللا إلى أضافوه والخير ، فاعل غير
 نحن بينما) 3( عباس ابن حديث في كما ، األحيان بعد األحيان في بل بكثير ليس ولكن ، ذلك قبل بھا ُيرَمى
 ؟ ھذا في تقولون كنتم ما: " فقال ، فاستنار بنجم رمي إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع جلوس

__________ 

 ".ھذا فكان: " م في) 1(

 ".عليه: " م في) 2(

 ".العباس حديث في كما: " م يف) 3(

ا ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ ا َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ ا) 11( قَِدًدا َطَراِئقَ  ُكنَّ ا َوأَنَّ َ  ُنعِجزَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ  َھَرًبا ُنْعِجَزهُ  َولَنْ  اأْلَْرِض  فِي هللاَّ
ا) 12( ا َوأَنَّ ا اْلُھَدى َسِمْعَنا لَمَّ  ) 13( َرَھًقا َواَل  َبْخًسا َيَخافُ  َفاَل  ِبَربِّهِ  ْؤِمنْ يُ  َفَمنْ  ِبهِ  آََمنَّ

 وذكر ،" السماء في األمر قضى إذا هللا ولكن ، كذلك ليس: " فقال ، عظيم يموت ، عظيم يولد:  نقول كنا:  فقلنا
 ذلك، يف السبب تطلب على حملھم الذي السبب ھو وھذا) 1( بتمامه" سبأ" سورة في أوردناه وقد ، الحديث تمام

 الصالة، في بأصحابه يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فوجدوا ، ومغاربھا األرض مشارق يضربون فأخذوا
 تقدم كما ، بقي من طغيانه في وتمرد ، منھم آمن من فآمن ، السماء أجله من حفظت الذي ھو ھذا أن فعرفوا
}  اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفًرا إِلَْيكَ  َصَرْفَنا إِذْ وَ { " : األحقاف" سورة في قوله عند ، ذلك في عباس ابن حديث
 والجن اإلنس ذلك ھال ، بھا والرمي السماء في الشھب كثرة وھو األمر ھذا حدث لما أنه شك وال. 29 اآلية

 أن إال تحرس السماء تكن لم:  السدي قال كما - العالم لخراب ذلك أن وظنوا ، لذلك وارتاعوا له وانزعجوا
 في المقاعد اتخذت قد وسلم عليه هللا صلى محمد قبل الشياطين فكانت ، ظاھر  دين أو نبي األرض في يكون
 ففزع ، الليالي من ليلة ُرجموا ، نبيا محمًدا هللا بعث فلما. أمر من السماء في يحدث ما يستمعون ، الدنيا السماء
 فجعلوا. الشھب واختالف السماء في النار شدة من رأوا لما ، لسماءا أھل ھلك:  فقالوا ، الطائف أھل لذلك

. الطائف أھل معشر يا ويحكم:  عمير بن عمرو بن ليل يا عبد لھم فقال ، مواشيھم وُيَسيِّبون أرقاءھم يعتقون
 إنما ، اءالسم أھل يھلك فلم أمكنتھا في مستقرة رأيتموھا فإن النجوم معالم إلى وانظروا ، أموالكم عن أمسكوا

. السماء أھل ھلك فقد تروھا لم أنتم وإن - وسلم عليه هللا صلى محمدا:  يعني - كبشة أبي ابن أجل من ھذا
 من كان بالذي فحدثوه إبليس فأتوا ، الليلة تلك في الشياطين وفزعت. أموالھم عن فكفوا ، فرأوھا فنظروا
 نفر سبعة فبعث. بمكة صاحبكم:  فقال َفَشم فأتوه .أشمھا تراب من بقبضة أرض كل من ائتوني:  فقال أمرھم،

 يقرأ الحرام المسجد في يصلي قائما وسلم عليه هللا صلى) 2( هللا رسول فوجدوا مكة فقدموا ، نصيبين جن من
 نبيه على أمرھم تعالى هللا فأنزل. أسلموا ثم ، تصيبه كالكلھم كادت حتى القرآن على حرصا منه فدنوا ، القرآن
 ، أعلم وهللا ، المطول) السيرة كتاب(من البعث أول في مستقصى الفصل ھذا ذكرنا وقد ، وسلم عليه هللا صلى

 .والمنة الحمد و
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ا{  ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ ا َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ ا) 11( قَِدًدا َطَراِئقَ  ُكنَّ ا َوأَنَّ َ  ُنعِجزَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ  ُنْعِجَزهُ  َولَنْ  األْرِض  فِي هللاَّ
ا) 12( َھَرًبا ا َوأَنَّ ا اْلُھَدى َسِمْعَنا لَمَّ  }) 13( َرَھًقا َوال َبْخًسا َيَخافُ  َفال ِبَربِّهِ  ُيْؤِمنْ  َفَمنْ  ِبهِ  آَمنَّ

__________ 

 .23:  اآلية تفسير عند) 1(

 ".هللا نبي: " م في) 2(

ا ا َوأَنَّ ا اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ ْوا َفأُولَِئكَ  أَْسلَمَ  َمنْ فَ  اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ ا) 14( َرَشًدا َتَحرَّ ) 15( َحَطًبا لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ
ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا َلوِ  َوأَنْ   َعَذاًبا َيْسلُْكهُ  َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َوَمنْ  فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ ) 16( َغَدًقا َماءً  أَلَْسَقْيَناُھمْ  الطَّ

 ) 17( َصَعًدا

ا{  ا َوأَنَّ ا اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ ْوا َفأُولَِئكَ  أَْسلَمَ  َفَمنْ  اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ ا) 14( َرَشًدا َتَحرَّ  َحَطًبا لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ
ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ ) 15(  َيْسلُْكهُ  َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َوَمنْ  فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ ) 16( َغَدًقا َماءً  ألْسَقْيَناُھمْ  الطَّ

 }) 17( َصَعًدا َعَذاًبا

ا{ :  أنفسھم عن مخبرين قالوا أنھم:  الجن عن مخبرا يقول ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ  ، ذلك غير:  أي}  َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ
ا{   .متفرقة وآراء مختلفة متعددة طرائق:  أي } قَِدًدا َطَراِئقَ  ُكنَّ

ا{ :  واحد وغير ومجاھد ، عباس ابن قال  .الكافر ومنا المؤمن منا:  أي}  قَِدًدا َطَراِئقَ  ُكنَّ

 أبو ھو -  سليمان بن الحسن بن علي حدثنا ، بحشل سھل بن أسلم حدثنا ، أماليه في النجاد سليمان بن أحمد وقال
 فقلت ، جني إلينا تروح:  يقول األعمش سمعتُ :  قال) 1( معاوية أبو حدثنا - مسلم شيخ ، الحضرمي الشعثاء

 فيكم:  فقلت. أحدا أرى وال ترفع اللقم أرى فجعلت ، به فأتيناھم:  قال. األرز فقال ؟ إليكم الطعام أحب ما: له
 على اإلسناد ھذا عرضت. شرنا) 3( قال ؟) 2( فيكم الرافضة فما:  قلت. نعم:  قال ؟ فينا التي األھواء ھذه من

ي الحجاج أبي الحافظ شيخنا  .األعمش إلى صحيح إسناد ھذا:  فقال الِمزِّ

 لي منزل في وأنا الَجنّ  بعض سمعتُ ) 4( قال الدمشقي أحمد بن العباس ترجمة في عساكر ابن الحافظ وذكر
 :  ينشد بالليل

 ...وَشارقِ  َغرب لّ كُ  في َمَذاھُبھا... تعلَّقت َحتى الحبّ  َبَراھا قُلوبٌ 

 )5( الَخالئقِ  ُدونَ  با ُمَعلَّقةٌ ... َربُّھا وهللاُ  ، هللا بحب َتھيم

ا{ :  وقوله ا َوأَنَّ َ  ُنعِجزَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ  ال وأنا علينا حاكمة هللا قدرة أن نعلم:  أي}  َھَرًبا ُنْعِجَزهُ  َولَنْ  األْرِض  فِي هللاَّ
 .منا أحد يعجزه ال) 6( قادر علينا فإنه ، الھرب في أمعنا ولو ، األرض في نعجزه

ا{  ا َوأَنَّ ا اْلُھَدى َسِمْعَنا لَمَّ  .حسنة وصفة رفيع وشرف ، لھم) 7( مفخر وھو ، بذلك يفتخرون}  ِبهِ  آَمنَّ

 أن يخاف فال:  رھماوغي ، وقتادة ، عباس ابن قال}  َرَھًقا َوال َبْخًسا َيَخافُ  َفال ِبَربِّهِ  ُيْؤِمنْ  َفَمنْ { :  وقولھم
 ]112:  طه[}  َھْضًما َوال ُظْلًما َيَخافُ  َفال{ :  تعالى قال كما ، سيئاته غير عليه يحمل أو حسناته من ُينقص

ا{  ا َوأَنَّ ا اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ  ، عنه الناكب الحق عن الجائر:  وھو ، القاسط ومنا المسلم منا:  أي}  اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ
ْوا َفأُولَِئكَ  أَْسلَمَ  َفَمنْ {  ، العادل فإنه مقسطال بخالف   ، النجاة ألنفسھم طلبوا:  أي}  َرَشًدا َتَحرَّ

ا{   .بھم تسعر وقوًدا:  أي}  َحَطًبا لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا َلوِ  َوأَنْ { :  وقوله  على ھذا معنى في المفسرون اختلف}  فِيهِ  لَِنْفتَِنُھمْ  َدًقاغَ  َماءً  ألْسَقْيَناُھمْ  الطَّ
 :  قولين
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}  َغَدًقا َماءً  ألْسَقْيَناُھمْ {  ، عليھا واستمروا إليھا وعدلوا اإلسالم طريقة على القاسطون استقام لو وأن:  أحدھما
ُھمْ  َولَوْ { :  تعالى كقوله. الرزق َسَعة بذلك والمراد. كثيًرا:  أي ْوَراةَ  َقاُمواأَ  أَنَّ  ِمنْ  إِلَْيِھمْ  أُنزلَ  َوَما َواإلْنِجيلَ  التَّ

 :  وكقوله] 66:  المائدة[}  أَْرُجلِِھمْ  َتْحتِ  َوِمنْ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  ألَكلُوا َربِِّھمْ 

__________ 

 ".عوانة أبو: " أ في) 1(

 ".منكم: " أ في) 2(

 ".قالوا: " م في) 3(

 ".قال أنه: " م في) 4(

 " ).المخطوط" 8/887( دمشق يختار) 5(

 .علينا قادر فإنه: " م في) 6(

 ".مفتخر وھو: " أ في) 7(

َقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْھلَ  أَنَّ  َولَوْ {  َماءِ  ِمنَ  َبَرَكاتٍ  َعلَْيِھمْ  لََفَتْحَنا َواتَّ  يكون ھذا وعلى] 96:  األعراف[}  َواألْرِض  السَّ
 يستمر من ، لنبتليھم}  لَِنْفِتَنُھمْ { :  أسلم بن زيد عن ، مالك قال كما ، لنختبرھم:  أي}  فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ { :  قوله معنى
 .؟ الغواية إلى يرتد ممن الھداية على

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ { :  عباس ابن عن ، العوفي قال:  القول بھذا قال من ذكر :  باالستقامة يعني}  الطَّ
ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا َلوِ  َوأَنْ { :  مجاھد وقال. الطاعة  بن وسعيد ، جبير بن سعيد قال وكذا. اإلسالم:  قال}  الطَّ
 .القرظي كعب بن ومحمد ، والسدي ، وعطاء ، المسيب

ِريَقةِ  َعَلى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ { :  قتادة وقال  .الدنيا من عليھم ألوسعنا كلھم آمنوا لو:  يقول}  الطَّ

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ { :  مجاھد وقال  ذلك على واستشھد ، الضحاك قال وكذا. الحق طريقة:  أي}  الطَّ
 .به لنبتليھم أي}  فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ { :  قوله في قالوا أكثرھم أو ھؤالء وكل ، ذكرناھما اللتين باآليتين

 .سنين سبع المطر نعوامُ  حين قريش كفار في فنزلت:  مقاتل وقال

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأَنْ { :  الثاني والقول  الرزق عليھم ألوسعنا:  أي}  َغَدًقا َماءً  ألْسَقْيَناُھمْ {  الضاللة}  الطَّ
ا{ :  قال كما ، استدراجا ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ  أََخْذَناُھمْ  أُوُتوا ِبَما َفِرُحوا إَِذا تَّىحَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ُذكِّ

َما أََيْحَسُبونَ { :  وكقوله] 44:  األنعام[}  ُمْبلُِسونَ  ُھمْ  َفإَِذا َبْغَتةً  ُھمْ  أَنَّ  اْلَخْيَراتِ  فِي لَُھمْ  ُنَساِرعُ  َوَبِنينَ  َمالٍ  ِمنْ  ِبهِ  ُنِمدُّ
 لَوِ  َوأَنْ { :  قوله في فإنه ؛ ُحَميد بن الحق ِمجلز أبي قول وھذا] 56 ، 55:  المؤمنون[}  َيْشُعُرونَ  ال َبل

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا  بن الربيع عن البغوي وحكاه ، حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه. الضاللة طريقة:  أي}  الطَّ
 } يهِ فِ  لَِنْفِتَنُھمْ { :  بقوله وتيأيد ، اتجاه وله. كيسان وابن ، والكلبي ، أسلم بن وزيد ، أنس

 .مؤلما موجًعا شديًدا شاقا عذابا:  أي}  َصَعًدا َعَذاًبا َيْسلُْكهُ  َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َوَمنْ { :  وقوله

 .معھا راحة ال مشقة:  أي}  َصَعًدا َعَذاًبا{ :  زيد وابن ، وقتادة ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن قال

 .فيھا بئر:  جبير نب سعيد وعن. جھنم في جبل:  عباس ابن وعن

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ  ا َوأَنَّهُ ) 18( أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفاَل  ِ َما قُلْ ) 19( لَِبًدا َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ  إِنَّ
ا لَُكمْ  أَْملِكُ  اَل  إِنِّي قُلْ ) 20( أََحًدا ِبهِ  أُْشِركُ  َواَل  َربِّي أَْدُعو ِ  ِمنَ  ُيِجيَرِني لَنْ  إِنِّي قُلْ ) 21( َرَشًدا َواَل  َضّرً  أََحدٌ  هللاَّ
ِ  ِمنَ  َباَلًغا إاِلَّ ) 22( ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ  َ  َيْعِص  َوَمنْ  َوِرَسااَلِتهِ  هللاَّ  افِيھَ  َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 ) 24( َعَدًدا َوأََقلُّ  َناِصًرا أَْضَعفُ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى) 23( أََبًدا
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َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ {  ا َوأَنَّهُ ) 18( أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفال ِ َما قُلْ ) 19( لَِبًدا ْيهِ َعلَ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ  إِنَّ
ا لَُكمْ  أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ ) 20( أََحًدا ِبهِ  أُْشِركُ  َوال َربِّي أَْدُعو ِ  ِمنَ  ُيِجيَرِني لَنْ  إِنِّي قُلْ ) 21( َرَشًدا َوال َضّرً  أََحدٌ  هللاَّ
ِ  ِمنَ  َبالًغا إاِل) 22( ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ  َ  َيْعِص  َوَمنْ  ِرَساالِتهِ وَ  هللاَّ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 }) 24( َعَدًدا َوأََقلُّ  َناِصًرا أَْضَعفُ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى) 23( أََبًدا

دوه أن عباده آمًرا تعالى يقول  في قتادة قال كما) 1( به يشرك وال أحد معه ُيْدعى وال ، هعبادت مجال في ُيَوحِّ
َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ { :  قوله  ، وِبَيِعِھم كنائسھم دخلوا إذا والنصارى اليھود كانت:  قال}  أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفال ِ

 .وحده يوحدوه أن وسلم عليه هللا صلى نبيه هللا فأمر ، با أشركوا

 ، السدي عن ، سماه رجل أخبرنا ، السدي بنت بن إسماعيل حدثنا:  الحسين بن علي ذكر:  حاتم أبي ابن الوق
َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ { :  قوله في عباس ابن عن -  صالح أبي أو - مالك أبي عن  لم:  قال}  أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفال ِ
 .المقدس بيت:  إيليا ومسجد ، الحرام المسجد إال سجدم األرض في اآلية ھذه نزلت يوم يكن

 َوأَنَّ { :  هللا فأنزل. مسجدك في الصلوات معك نشھد لنا ائذن ، هللا رسول يا:  الجن قالت:  األعمش وقال
َِّ  اْلَمَساِجدَ   .الناس تخالطوا ال ، صلوا:  يقول}  أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا َفال ِ

 عن محمود عن ، خالد أبي بن إسماعيل عن ، سفيان حدثنا ، مھران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ { :  ، جبير بن سعيد  نأتي أن لنا كيف:  وسلم عليه هللا صلى هللا) 2( لنبي الجن قالت:  قال}  ِ

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ { :  فنزلت ؟ عنك ونناء ونحن الصالة نشھد وكيف ، ؟) 3] (عنك[ ناءون ونحن المسجد  َفال ِ
 )4(}  أََحًدا هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعوا

 .كلھا المساجد في نزلت:  عكرمة عن ، ُخَصْيف عن ، سفيان وقال

 القول ھذا عند وذكروا. لغيره بھا تسجدوا فال  ھي:  أي ، السجود أعضاء في نزلت. جبير بن سعيد وقال
 قال:  قال ، عنھما هللا رضي ، عباس ابن عن ، أبيه عن ، طاوس بن هللا عبد رواية من ، يحالصح الحديث
 -  أنفه إلى بيديه) 5( أشار - الجبھة على:  أعظم سبعة على أسجد أن أمرت: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 )6" (القدمين وأطراف والركبتين واليدين

ا َوأَنَّهُ { :  وقوله  سمعوا لما:  يقول عباس ابن عن ، العوفي قال}  لَِبًدا َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ
 فلم منه ودنوا ، القرآن يتلو سمعوه لما ، الحرص من ؛ يركبونه كادوا القرآن يتلو وسلم عليه هللا صلى النبي
 .القرآن يستمعون}  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  يَ أُوحِ  قُلْ { :  يقرئه فجعل الرسول أتاه حتى بھم يعلم

 .عنه هللا رضي ، العوام بن الزبير عن مروي وھو ، قول ھذا

  ، بشر أبي عن ، َعَوانة أبي عن ، مسلم أبو حدثنا ، معمر بن محمد حدثني:  جرير ابن وقال

__________ 

 ".أحًدا به يشرك وال: " م في) 1(

 ".للنبي الجن قالت: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 )29/73( الطبري تفسير) 4(

 ".وأشار: " م في) 5(

 ).490( برقم مسلم صحيح ،) 812( برقم صحيحه في البخاري رواه) 6(
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ا َوأَنَّهُ { :  لقومھم الجن قال:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن  َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  واَكادُ  َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ
 طواعية من عجبوا:  قالوا ، بسجوده ويسجدون بركوعه يركعون ، وأصحابه يصلي رأوه لما:  قال}  لَِبًدا

ا{ :  لقومھم فقالوا:  قال ، له أصحابه  } لَِبًدا َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ

 .أيضا جبير بن سعيد نع مروي وھو ، ثان قول وھذا

 كادت ، ربھم إلى الناس ويدعو" هللا إال إله ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام لما:  الحسن وقال
 .جميًعا عليه تلبد العرب

ا َوأَنَّهُ { :  قوله في قتادة وقال  ھذا على والجن اإلنس َتلَبَّدت:  قال } لَِبًدا َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ
 .ناوأه من على ويظھره) 1( ويمضيه ينصره أن إال هللا فأبى ، ليطفئوه األمر

 ، جرير ابن واختيار ، زيد ابن وقول ، جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن عن مروي وھو ، ثالث قول ھذا
َما قُلْ { :  بعده لقوله األظھر وھو ) 2( آذوه لما -  الرسول لھم قال:  أي}  أََحًدا بِهِ  أُْشِركُ  َوال يَربِّ  أَْدُعو إِنَّ

َما{ :  عداوته على واجتمعوا الحق من به جاء ما ليبطلوا ، عليه وتظاھروا وكذبوه وخالفوه :  أي}  َربِّي أَْدُعو إِنَّ
 } أََحًدا ِبهِ  أُْشِركُ  َوال{  ، عليه وأتوكل به وأستجير ، له شريك ال وحده ربي أعبد إنما

ا لَُكمْ  أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ { :  وقوله  إليّ  ليس هللا عباد من وعبد ، إليّ  يوحى مثلكم بشر أنا إنما:  أي}  َرَشًدا َوال َضّرً
 .وجل عز هللا إلى كله ذلك في المرجع بل ، غوايتكم وال ھدايتكم في شيء األمر من

 ، عذابه من إنقاذي على أحد يقدر ال فإنه عصيته لو:  أي ، أحد هللا من يجيره ال أنه أيضا نفسه عن أخبر ثم
 ُيِجيَرِني لَنْ  إِنِّي قُلْ { :  أيضا قتادة وقال. ملجأ ال:  والسدي ، وقتادة ، مجاھد قال}  ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ {

 .موئل وال ولي ال:  رواية وفي. ملجأ وال نصير ال:  أي}  ُمْلَتَحًدا ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ  أََحدٌ  هللاَِّ  ِمنَ 

ا لَُكمْ  أَْملِكُ  ال{ :  قوله من مستثنى ھو:  بعضھم قال}  َوِرَساالِتهِ  هللاَِّ  ِمنَ  َبالًغا إاِل{ :  تعالى وقوله  َوال َضّرً
 منه يجيرني ال:  أي}  أََحدٌ  هللاَِّ  ِمنَ  ُيِجيَرنِي لَنْ { :  قوله من استثناء يكون أن ويحتمل}  َبالًغا إاِل} { َرَشًدا

َھا َيا{ :  تعالى قال كما ، عليّ  أداءھا أوجب التي الرسالة إبالغي إال ويخلصني ُسولُ  أَيُّ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُنزلَ  َما َبلِّغْ  الرَّ
ُ  ِرَسالََتهُ  َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ   )3] (67:  دةالمائ[}  النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوهللاَّ

َ  َيْعِص  َوَمنْ { :  وقوله  يعص فمن ، هللا رسالة أبلغكم أنما:  أي}  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
 .منھا لھم خروج وال ، عنھا لھم محيد ال أي ، أبًدا فيھا خالدين جھنم نار ذلك على جزاء فله ذلك بعد

__________ 

 ".ويعينه: " م في) 1(

 .نادوه لما: " م في) 2(

 .خطأ وھو" فإن: " م في) 3(

 َمنِ  إاِلَّ ) 26( أََحًدا َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفاَل  اْلَغْيبِ  َعالِمُ ) 25( أََمًدا َربِّي لَهُ  َيْجَعلُ  أَمْ  ُتوَعُدونَ  َما أََقِريبٌ  أَْدِري إِنْ  قُلْ 
 ِبَما َوأََحاطَ  َربِِّھمْ  ِرَسااَلتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  لَِيْعلَمَ ) 27( َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  هُ َفإِنَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى

 ) 28( َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى لََدْيِھمْ 

 ھؤالء رأى إذا حتى:  أي}  َعَدًدا َوأََقلُّ  اِصًرانَ  أَْضَعفُ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى{ :  وقوله
 أم ھم ، عدًدا وأقل ناصًرا أضعف من يومئذ فسيعلمون القيامة يوم يوعدون ما واإلنس الجن من المشركون
 عز هللا جنود من عدًدا أقل وھم ، بالكلية لھم ناصر ال المشركين بل:  أي ، وجل عز  الموحدون المؤمنون

 .وجل
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 إاِل) 26( أََحًدا َغْيبِهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال اْلَغْيبِ  َعالِمُ ) 25( أََمًدا َربِّي لَهُ  َيْجَعلُ  أَمْ  ُتوَعُدونَ  َما أََقِريبٌ  أَْدِري إِنْ  قُلْ { 
 َوأََحاطَ  َربِِّھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  لَِيْعلَمَ ) 27( َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ 
 }) 28( َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى لََدْيِھمْ  ِبَما

 أقريب يدري وال ، الساعة بوقت له علم ال إنه:  للناس يقول أن وسلم عليه هللا صلى رسوله آمًرا تعالى يقول
 .طويلة مدة:  أي ؟}  أََمًدا َربِّي لَهُ  َيْجَعلُ  أَمْ  ُدونَ ُتوعَ  َما أََقِريبٌ  أَْدِري إِنْ  قُلْ {  ؟ بعيد أم وقتھا

 تحت يؤلف ال ، السالم عليه أنه من الجھلة من كثير يتداوله الذي الحديث أن على دليل الكريمة اآلية ھذه وفي
 ةالساع وقت عن يسأل وسلم عليه هللا صلى كان وقد. الكتب من شيء في نره ولم ، له أصل ال كذب ، األرض

 عن فأخبرني ، محمد يا:  قال أن سأله فيما كان أعرابي صورة في جبريل له َتبدَّى ولما ، عنھا يجيب فال
 يا:  فقال َجھوريّ  بصوت األعرابي ذلك ناداه ولما) 1" (السائل من بأعلم عنھا المسئول ما: " قال ؟ الساعة
 صالة) 2( كثير لھا أعد لم إني أما:  قال". ؟ ھال أعددت فما ، كائنة إنھا. ويحك: " قال ؟ الساعة متى ، محمد
 فرحھم بشيء المسلمون فرح فما:  أنس قال". أحببت من مع فأنت: " قال. ورسوله هللا أحب ولكني ، صيام وال
 )3( الحديث بھذا

 بيأ بن بكر أبو حدثني) 4( حمير بن محمد حدثنا ، ُمصَفى بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 إن ، آدم بني يا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، الخدري سعيد أبي عن ، رباح أبي بن عطاء عن ، مريم
 )5" (آلت توعدون إنما ، بيده نفسي والذي ، الموتى من أنفسكم فعدوا تعقلون كنتم

 وھب، ابن حدثنا ، إبراھيم بن حجاج حدثنا ، سھيل بن موسى حدثنا" : المالحم كتاب" آخر في داود أبو قال وقد
 هللا رسول قال:  قال الُخشني َثعلبة أبي عن ، أبيه عن ، ُجَبير بن الرحمن عبد عن ، صالح بن معاوية حدثني
 )6" (يوم نصف من األمة ھذه هللا يعجز لن: " وسلم عليه هللا صلى

__________ 

 .عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث من) 8( برقم صحيحه في مسلم رواه ، الطويل جبريل حديث من جزء ھو) 1(

 ".كبير: " م في) 2(

 .عنه هللا رضي ، أنس حديث من) 2639( برقم صحيحه في مسلم رواه) 3(

 ".جبير بن محمد: " أ في) 4(

 .به ، المصفي بن محمد عن ، سفيان بن الحسن طريق من) 10564( برقم اإليمان شعب في البيھقي ورواه) 5(

 ".يخرجاه ولم شرطھما على صحيح: " الحاكم وقال. به ، وھب ابن طريق من) 4/424( المستدرك في الحاكم ورواه ، ،) 4349( برقم داود أبي سنن) 6(

 :  داود أبو قال ثم ، داود أبو به انفرد

 عن وقاص أبي بن سعد عن ، عبيد بن ُشَريح عن ، صفوان حدثني ، المغيرة أبو حدثنا. عثمان بن عمرو حدثنا
:  لسعد قيل". يوم نصف يؤخرھم أن ربھا عند أمتي تعجز أال ألرجو إني: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي
 )1( داود أبو به انفرد. عام خمسمائة:  قال ؟ يوم نصف وكم

 ُيِحيُطونَ  َوال{ :  تعالى كقوله هھذ}  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِل أََحًدا َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال اْلَغْيبِ  َعالِمُ { :  وقوله
 من أحد يطلع ال وإنه ، والشھادة الغيب يعلم إنه:  ھاھنا قال وھكذا] 255:  البقرة[}  َشاءَ  ِبَما إاِل ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ 
 اْرَتَضى َمنِ  الإِ  أََحًدا َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال{ :  قال ولھذا ؛ عليه تعالى أطلعه مما إال علمه من شيء على خلقه
 .والبشري الملكي الرسول يعم وھذا}  َرُسولٍ  ِمنْ 
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 أمر من يحفظونه المالئكة من معقبات بمزيد يختصه:  أي}  َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ { :  قال ثم
 لََدْيِھمْ  ِبَما َوأََحاطَ  َربِِّھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  مَ لَِيْعلَ { :  قال ولھذا ؛ هللا وحي من معه ما على ويساوقونه ، هللا

 } َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى

 هللا صلى النبي إلى عائد إنه:  فقيل ؟ يعود من إلى}  لَِيْعلَمَ { :  قوله في الذي الضمير في المفسرون اختلف وقد
 .وسلم عليه

 َعالِمُ { :  قوله في جبير بن سعيد عن ، جعفر عن) 2( القمي يعقوب دثناح ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن قال
:  قال}  َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِل أََحًدا َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال اْلَغْيبِ 
 َوأََحاطَ  َربِِّھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ {  وسلم عليه هللا صلى محمد}  َيْعلَمَ لِ {  ، جبريل مع المالئكة من حفظة أربعة
 } َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى لََدْيِھمْ  ِبَما

 .حبيب أبي بن ويزيد ، والسدي ، الضحاك رواه وھكذا. به) 3( القمي يعقوب حديث من حاتم أبي ابن ورواه

 قد الرسل أن هللا نبي ليعلم:  قال}  َربِِّھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  لَِيْعلَمَ { :  قتادة عن ْعَمرمَ  عن ، الرزاق عبد وقال
 ابن واختاره. قتادة عن ، عروبة أبي بن سعيد رواه وكذا. عنھا ودفعت حفظتھا المالئكة وأن ، هللا عن بلغت
 .جرير

 َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِل{ :  قوله في عباس ابن عن العوفي رواه كما ، ذلك غير وقيل
 إليھم، به أرسل الذي يتبين حتى ، الشيطان من النبي يحفظون المالئكة من معقبات ھي:  قال}  َرَصًدا َخْلفِهِ  َوِمنْ 
 .ربھم رساالت أبلغوا قد أن الشرك أھل ليعلم ، يقول حين وذلك

 قد أن الرسل كذب من ليعلم:  قال}  َربِِّھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  لَِيْعلَمَ { :  مجاھد عن ، نجيح أبي ابن الق وكذا
 .نظر ھذا وفي. ربھم رساالت أبلغوا

__________ 

 .منقطع فھو ، وقاص أبي بن سعد يدرك لم عبيد بن وشريح ،) 4350( برقم داود أبي سنن) 1(

 ".عميال: " أ في) 2(

 ".العمي: " أ في) 3(

 .ُبلّغوا الرسل أن الناس ليعلم:  أي ، بالضم" لُيعلَم: " يعقوب قرأ:  البغوي وقال

 ويكون) 1" (المسير زاد" في الجوزي ابن حكاه قول وھو ، وجل عز هللا إلى عائًدا الضمير يكون أن ويحتمل
 أن ليعلم ؛ الوحي من إليھم ُبيِّن ما ويحفظ ، رساالته ءأدا من ليتمكنوا بمالئكته رسله يحفظ أنه:  ذلك في المعنى

ُسولَ  َيتَِّبعُ  َمنْ  لَِنْعلَمَ  إاِل َعلَْيَھا ُكْنتَ  الَِّتي اْلقِْبلَةَ  َجَعْلَنا َوَما{ :  كقوله ذلك ويكون ، ربھم رساالت أبلغوا قد  ِممَّنْ  الرَّ
ُ  َولََيْعلََمنَّ  {:  وكقوله] 143:  البقرة[}  َعقَِبْيهِ  َعلَى َيْنَقلِبُ  ] 11:  العنكبوت[}  اْلُمَنافِقِينَ  َولََيْعَلَمنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ
 ِبَما َوأََحاطَ { :  ھذا بعد قال ولھذا ؛ محالة ال قطعا كونھا قبل األشياء يعلم تعالى بأنه العلم مع ، ذلك أمثال إلى

 .} َعَدًدا َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى لََدْيِھمْ 

__________ 

 ).8/386( المسير زاد) 1(
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َھا َيا مِّلُ  أَيُّ ا) 4( َتْرِتياًل  اْلقُْرآَنَ  َوَرتِّلِ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ ) 3( َقلِياًل  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ ) 2( َقلِياًل  إاِلَّ  اللَّْيلَ  قُمِ ) 1( اْلُمزَّ  إِنَّ
) 7( َطِوياًل  َسْبًحا النََّھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ ) 6( قِياًل  َوأَْقَومُ  َوْطًئا أََشدُّ  ِھيَ  اللَّْيلِ  َناِشَئةَ  إِنَّ ) 5( َثقِياًل  َقْواًل  َعلَْيكَ  َسُنْلقِي
ِخْذهُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ ) 8( َتْبِتياًل  إِلَْيهِ  َوَتَبتَّلْ  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ   ) 9( َوِكياًل  َفاتَّ

 لمزملا سورة تفسير

 مكية وھي

 ، الواسطي القطان موسى بن محمد حدثنا:  البزار الخالق عبد بن عمرو بن) 1] (أحمد[ بكر أبو الحافظ قال
 قريش اجتمعت:  قال جابر عن ، عقيل بن محمد بن هللا عبد عن ، شريك حدثنا ، الرحمن عبد بن معلى حدثنا
:  قالوا. بكاھن ليس:  قالوا. كاھن:  فقالوا. عنه الناس) 2( تصدر اسًما الرجل ھذا سموا:  فقالوا الندوة دار في

 النبي ذلك فبلغ ، ذلك على المشركون فتفرق. بساحر ليس:  قالوا. ساحر:  قالوا. بمجنون ليس:  قالوا مجنون
َھا َيا: "  فقال ، السالم عليه ، جبريل فأتاه. فيھا وتدثر ثيابه في فتزمل ، وسلم عليه هللا صلى مِّلُ ا أَيُّ  َيا" "  ْلُمزَّ
َھا ثِّرُ  أَيُّ  ". اْلُمدَّ

 تفرد لكن ، حديثه واحتملوا ، العلم أھل من جماعة عنه حدث قد:  الرحمن عبد بن معلى:  البزار قال ثم
 )3. (عليھا يتابع ال بأحاديث

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  مِّلُ  أَيُّ ) 4( َتْرِتيال اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ ) 3( َقلِيال ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ ) 2( َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ ) 1( اْلُمزَّ
ا  )7( َطِويال َسْبًحا اَلنََّھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ ) 6( قِيال َوأَْقَومُ  َوْطًئا أََشدُّ  ِھيَ  اللَّْيلِ  َناِشَئةَ  إِنَّ ) 5( َثقِيال َقْوال َعلَْيكَ  َسُنْلقِي إِنَّ

ِخْذهُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ ) 8( َتْبِتيال إِلَْيهِ  َوَتَبتَّلْ  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ   }) 9( َوِكيال َفاتَّ

 عز لربه القيام إلى وينھض ، الليل في التغطي:  وھو ، التزمل يترك أن وسلم عليه هللا صلى رسوله تعالى يأمر
ُھمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجُنوُبُھمْ  َتَتَجاَفى{ :  عالىت قال كما ، وجل ا َوَطَمًعا َخْوًفا َربَّ }  ُيْنفِقُونَ  َرَزْقَناُھمْ  َوِممَّ

 كان وقد ، الليل قيام من به تعالى هللا أمره ما ممتثال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وكذلك] 16:  السجدة[
دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  تعالى لقا كما ، وحده عليه واجًبا }  َمْحُموًدا َمَقاًما َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ

َھا َيا{ :  تعالى فقال ، يقوم ما مقدار له بين وھاھنا] 79:  اإلسراء[ مِّلُ  أَيُّ  ء}  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ  اْلُمزَّ

َھا َيا{ :  والسدي ، والضحاك ، عباس ابن قال مِّلُ  أَيُّ  ، ثيابه في المزمل:  قتادة وقال. النائم أيھا يا:  يعني}  اْلُمزَّ
 .بقطيفة متزمل وھو نزلت:  النخعي إبراھيم وقال

َھا َيا{ :  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، بِشر بن شبيب وقال مِّلُ  أَيُّ  .القرآن ُزّملتَ  ، محمد يا:  قال}  اْلُمزَّ

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 ".فصدوا: " أ في) 2(

 في الھيثمي وقال ، مثله به القطان موسى بن محمد طريق من) 3408( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه ،" األستار كشف) "2276( برقم البزار مسند) 3(
 ".كذاب وھو الواسطي الرحمن عبد بن معلى وفيه) : "7/130( المجمع

 بزيادة الليل نصف تقوم أن أمرناك:  أي}  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ . َقلِيال ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ {  الليل من بدل}  ِنْصَفهُ { :  وقوله
 .ذلك في عليك حرج ال ، قليل نقصان أو قليلة

 كان وكذلك. وتدبره القرآن فھم على عونا يكون فإنه ، تمھل على اقرأه:  أي}  َتْرِتيال اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ { :  وقوله
. منھا أطول من أطول تكون حتى ، فيرتلھا السورة يقرأ كان:  عائشة قالت ، عليه وسالمه هللا صلوات يقرأ
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 ثم ، مًدا كانت:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قراءة عن سئل أنه:  أنس عن ، البخاري صحيح وفي
ْحَمنِ  هللاَِّ  ِبْسمِ {  قرأ ِحيمِ  الرَّ  )1. (الرحيم ويمد ، الرحمن ويمد ، هللا بسم يمد}  الرَّ

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قراءة عن ُسئلت أنھا:  سلمة أم عن ُملَيكة أبي ابن عن ، ُجَريج ابن وقال
ِ  ِبْسمِ {  ، آية آية قراءته يقطع كان: فقالت ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ َِّ  اْلَحْمدُ  الرَّ ْحَمنِ ا اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ ِحيمِ  لرَّ  َيْومِ  َمالِكِ  الرَّ
ينِ   )2. (والترمذي ، داود وأبو ، أحمد رواه}  الدِّ

 النبي عن ، عمرو بن هللا عبد عن ، زرّ  عن ، عاصم عن ، سفيان عن ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 فإن ، الدنيا في ترتل كنت كما وَرتِّل ، واْرقَ  اقرأ:  القرآن) 3( لصاحب يقال: " قال وسلم عليه هللا صلى
 ".تقرؤھا آية آخر عند منزلتك

 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 4( به ، الثوري سفيان حديث من ، والنسائي والترمذي ، داود أبو ورواه

 في جاء كما ، بالقراءة الصوت وتحسين الترتيل استحباب على الدالة األحاديث التفسير أول في قدمنا وقد
 آل مزامير من مزمار ھذا أوتي لقد" و ،" بالقرآن َيَتَغنَّ  لم من منا ليس" و ،" بأصواتكم القرآن َزيِّنوا: " الحديث
 )5. (تحبيرا لك لحبَّْرته قراءتي تسمع كنت أنك أعلم كنت لو:  موسى أبو فقال ، موسى أبا:  يعني" داود

 به وحركوا ، عجائبه عند قفوا ، الشعر ھذّ  تھّذوه وال) 6( الرمل نثر تنثروه ال:  قال أنه مسعود ابن وعن
 )7. (البغوي رواه. السورة آخر أحدكم ھمّ  يكن وال ، القلوب

 ابن إلى رجل جاء:  قال وائل أبا سمعت:  مرة بن عمرو حدثنا ، شعبة حدثنا ، آدم حدثنا:  البخاري وقال
 . لشعرا كھذّ  ھّذا:  فقال. ركعة في الليلة) 8( المفصل قرأت:  فقال مسعود

__________ 

 ).5046( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).299( برقم للترمذي والشمائل ،) 4001( برقم داود أبي وسنن ،) 6/302( المسند) 2(

 ".لقارئ: " م في) 3(

 ).8056( برقم الكبرى النسائي وسنن ،) 2914( برقم الترمذي وسنن ،) 1464( برقم داود أبي وسنن) 2/192( المسند) 4(

 .المقدمة في القرآن فضائل:  في األحاديث ھذه انظر )5(

 ".الدقل: " أ في) 6(

 ).8/215( للبغوي التنزيل معالم) 7(

 ".المعضل: " أ في) 8(

 الُمَفّصل من سورة عشرين فذكر. بينھن يقرن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان التي النظائرعرفت  لقد
 )1. (ركعة في سورتين

ا{ :  وقوله  .به العمل أي:  وقتادة ، الحسن قال}  َثقِيال َقْوال َعلَْيكَ  َسُنْلقِي إِنَّ

 وفخذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على أنزل:  ثابت بن زيد قال كما. عظمته من ؛ نزوله وقت ثقيلٌ :  وقيل
 )2. (َفخذي ُترض فكادت ، فخذي على

 هللا عبد عن ، الوليد بن عمرو عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، لھيعة ابن حدثنا ، قتيبة حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 هللا رسول فقال ؟ بالوحي تحس ھل ، هللا رسول يا:  فقلت وسلم عليه هللا صلى النبي سألت:  قال عمرو بن



635 

 

 نفسي أن ظننت إال إلي يوحى مرة من فما ، ذلك عند أسكتُ  ثم ، َصالصيل أسمعُ : " وسلم عليه هللا صلى
 )3. (أحمد به دتفر ،" تفيض

 الحارث أن:  عائشة عن ، أبيه عن ، ھشام عن ، مالك عن ، يوسف بن هللا عبد عن البخاري صحيح أول وفي
 صلصلة مثل في يأتيني أحيانا: " فقال ؟ الوحي يأتيك كيف:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل ھشام بن

 ما فأعي فيكلمني رجال الملك لي يتمثل وأحيانا ، قال ما عنه َوَعيت وقد عني َفَيْفِصمُ  ، َعلَيّ  أشده وھو ، الجرس
 وإن عنه َفَيْفِصمُ  ، البرد الشديد اليوم في وسلم عليه هللا صلى الوحي عليه ينزل رأيته ولقد:  عائشة قالت". يقول
 )4. (لفظه ھذا عرقا ليتفصد جبينه

 عائشة عن ، أبيه عن ، ُعْرَوة بن ھشام عن ، منالرح عبد أخبرنا ، داود بن سليمان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 )5. (ِبجَرانھا فتضرب ، راحلته على وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى ليوَحى كان إن:  قالت

 أن ؛ أبيه عن ، عروة بن ھشام عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 حتى تحرك أن تستطيع فما ، جرانھا وضعت ، ناقته على وھو إليه أوحي إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي
 )6. (عنه ُيَسّرى

 .العنق باطن ھو:  الجران. مرسل وھذا

 ثقل الدنيا في ثقل كما:  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال كما ، معا الوجھين من) 7( ثقيل أنه جرير ابن واختار
 .الموازين في القيامة يوم

: نشأ:  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، إسحاق أبو قال}  قِيال َوأَْقَومُ  َوْطًئا أََشدُّ  ِھيَ  اللَّْيلِ  َناِشَئةَ  إِنَّ { :  وقوله
 .بالحبشة قام

  ، واحد وغير ، مجاھد قال وكذا. ناشئة كله الليل:  الزبير وابن ، عباس وابن ، عمر وقال

__________ 

 ).775( رقمب البخاري صحيح) 1(

 ).4592( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(

 ).2/222( المسند) 3(

 ).2( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).6/118( المسند) 5(

 ).29/82( الطبري تفسير) 6(

 ".يقبل أنه: " أ في) 7(

 وأبو وسالم ، ادةوقت ، ِمْجلَز أبو قال وكذا. العشاء بعد:  مجاھد عن رواية وفي. الليل من قام إذا:  نشأ:  يقال
 .المنكدر بن ومحمد ، حازم

 قيام أن والمقصود. اآلنات وھي ، ناشئة تسمى منه ساعة وكل ، وأوقاته ساعاته:  ھي الليل ناشئة أن والغرض
}  قِيال َوأَْقَومُ  َوْطًئا أََشدُّ  ِھيَ { :  قال ولھذا ؛ التالوة على وأجمع ، واللسان القلب بين مواطأة أشد) 1( ھو الليل
 وأوقات األصوات ولََغط الناس انتشار وقت ألنه ؛ النھار قيام من وتفھمھا القراءة أداء في للخاطر أجمع:  أي

 .المعاش
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 حدثنا ، أسامة أبو حدثنا ، الجوھري سعيد بن إبراھيم حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ قال) 2] (وقد[
 إنما:  رجل له فقال" قيال وأصوب وطئا أشد ھي الليل ةناشئ إن: " اآلية ھذه قرأ مالك بن أنس أن األعمش،
 )3. (واحد ھذا وأشباه وأھيأ وأقوم أصوب إن:  له فقال}  قِيال َوأَْقَومُ {  نقرؤھا

 .والنوم الفراغ:  مسلم أبي بن وعطاء ، وعكرمة ، عباس ابن قال}  َطِويال َسْبًحا اَلنََّھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ { :  قال ولھذا

:  الثوري وسفيان ، أنس بن والربيع ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، مالك وابن ، ومجاھد ، العالية أبو وقال
 .طويال فراًغا

 .ومنقلبا وبغية فراغا:  قتادة وقال

 .كثيًرا تطوعا}  َطِويال َسْبًحا{ :  السدي وقال

َھا فِي لَكَ  إِنَّ [{ :  قوله في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال  َفأْفرغ ، لحوائجك:  قال) 4(}  َطِويال َسْبًحا] رِ اَلنَّ
 قُمِ { :  وقرأ ، ووضعھا فخففھا العباد على من هللا إن ثم ، فريضة الليل صالة كانت حين وھذا:  قال. الليل لدينك
 َما َفاْقَرُءوا{ :  بلغ حتى}  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ { :  قال ثم ، اآلية آخر إلى}  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ 
رَ  :  قال:  فقال) 5] (أمته وعن عنه الفريضة وضع وأفسح أوسع أمر جاء ثم. ثلثه أو نصفة الليل[}  ِمْنهُ  َتَيسَّ

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {  .قاله كما قاله الذي وھذا] 49:  اإلسراء[}  اَمْحُمودً  َمَقاًما َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ

 ، قتادة عن ، َعُروبة أبي ابن سعيد حدثنا ، يحيى حدثنا:  قال حيث مسنده في أحمد اإلمام رواه ما عليه والدليل
 في ويجعله بھا له عقاًرا ليبيع المدينة إلى ارتحل ثم امرأته طلق أنه:  ھشام بن سعيد عن ، أوفى بن ُزرارة عن
 ذلك أرادوا ستة قومه من رھًطا أن فحدثوه قومه من رھًطا فلقي. يموت حتى الروم يجاھد ثم ، والسالح ُكَراعال

 "؟) 6( أسوة فيّ  لكم أليس: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على

__________ 

 ".ھي: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 عن األعمش رواية على مبنى ألنه ، العلم أھل من أحد عن يصح ال حديث: " قال أنه األنباري بن بكر أبي عن حاشيةال في النحقق ونقل) 7/88( يعلى أبي مسند) 3(
 ".منه يسمع ولم أنًسا رأي األعمش أن قبل من فيؤخذ ، بمتصل ليس مقطوع فھو ، أنس

 .أ من زيادة) 4(

 .الطبري تفسير من زيادة) 5(

 ".حسنة أسوة: " أ في) 6(

 أال:  فقال الوتر عن فسأله عباس ابن أتى أنه فأخبرنا إلينا رجع ثم ، َرجعتھا على فأشھدھم ، ذلك عن فنھاھم
 إليّ  ارجع ثم فاسألھا عائشة ائت:  قال نعم:  قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بوتر األرض أھل بأعلم أنبئك

 أن نھيتھا إني ؛ بقاربھا أنا ما:  فقال ، إليھا هفاستلحقتُ  أفلحَ  بن حكيم على فأتيت:  قال. عليك بردھا فأخبرني
 ؟ حكيم:  فقالت عليھا فدخلنا ، معي فجاء ، عليه فأقسمتُ . ُمِضًيا إال فيھما فأبت ، شيًئا الشيعتين ھاتين في تقول

 : قال. عامر ابن:  قال ؟ ھشام من:  قالت. ھشام بن سعيد:  قال ؟ معك ھذا من:  قالت. نعم:  قال ، وعرفته
 عليه هللا صلى رسول خلق عن أنبئينى ، المؤمنين أم يا:  قلت. عامر كان المرء نعم:  وقالت عليه فترحمت
. القرآن كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلق فإن:  قالت) 1( بلى:  قلت ؟ القرآن تقرأ ألست:  قالت ؟ وسلم

 رسول قيام عن أنبئيني ، المؤمنين أم يا:  قلت ، وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول قيامُ  لي بدا ثم ، أقوم أن َفھممت
َھا َيا{ :  السورة ھذه تقرأ ألست.وسلم عليه هللا صلى هللا مِّلُ  أَيُّ  قيام افترض هللا فإن:  قالت. بلى:  قلت ؟}  اْلُمزَّ
 وأمسك ، قدامھمأ انتفخت حتى حوال وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام ، السورة ھذه أول في الليل
 تطوًعا الليل قيام فصار ، السورة ھذه آخر في التخفيف هللا أنزل ثم ، شھًرا عشر اثني السماء في خاتمتھا هللا
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 ، المؤمنين أم يا:  قلت ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وتر لي بدا ثم ، أقوم أن) 2( فھممت. فريضة بعد من
 يبعثه أن شاء لما هللا فيبعثه ، وَطُھوره ِسواكه له نعد كنا:  قالت. وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول وتر عن أنبئيني
 تعالى ربه ويذكر فيجلس ، الثامنة عند إال فيھن يجلس ال ركعات ثماني يصلي ثم يتوضأ ثم فيتسوك ، الليل من

 تسليًما يسلم ثم) 3] (ويدعو ويذكره ربه فيحمد فيقعد التاسعة يصلي ثم. يسلم وما ينھض ثم ويستغفر[ ويدعو
 صلى هللا رسول أسن فلما. بني يا ركعة عشرة إحدى فتلك. يسلم ما بعد جالس وھو ركعتين يصلي ثم ، يسمعنا

 وكان. بني يا تسع فتلك ، يسلم بعدما جالس وھو ركعتين صلى ثم ، بسبع أوتر ، اللحم وأخذه وسلم عليه هللا
 أو نوم الليل قيام عن َشَغله إذا) 4( وكان ، عليھا يداوم أن أحب صالة صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 في كله القرآن قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أعلم وال ، ركعة عشرة ثنتي النھار من صلى ، مرض أو َوَجع
 .رمضان غير كامال شھًرا صام وال ، أصبح حتى ليلة قام وال ، ليلة

 .مشافھة تشافھني حتى ألتيتھا عليھا أدخل كنت لو أما ، صدقت:  فقال ، بحديثھا فحدثته عباس ابن فأتيت

 )5. (بنحوه ، قتادة حديث من ، صحيحه في مسلم أخرجه وقد. بتمامه أحمد اإلمام رواه ھكذا

 ابن وحدثنا - الُحَباب بن زيد حدثنا ، َوِكيع ابن حدثنا:  جرير ابن قال:  المعنى ھذا في عائشة عن أخرى طريق
 أبي عن ، َطْحالء بن محمد حدثني ، ُعَبيدة بن موسى عن:  وكيع البن واللفظ ، جميعا قاال ِمْھران حدثنا ، حميد
 فتسامع ، الليل من عليه ُيَصلي حصيرا وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول أجعل كنت:  قالت عائشة عن ، سلمة
  ، رحيما بھم وكان - كالمغضب فخرج ، فاجتمعوا به الناس

__________ 

 ".نعم: " أ في) 1(

 ".ھممت ثم: " م في) 2(

 .المسند من زيادة) 3(

 ".وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان: " أ في) 4(

 ).746( برقم مسلم وصحيح ،) 6/54( المسند) 5(

 من َيَملّ  ال هللا فإن ، تطيقون ما األعمال من اكلَفُوا ، الناس أيھا: " فقال -  الليل قيام عليھميكتب  أن فخشي
َھا َيا{ :  القرآن ونزل". عليه ديمَ  ما األعمال وخير ، العمل من تملوا حتى الثواب مِّلُ  أَيُّ  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ  اْلُمزَّ
 رأىف ، أشھر ثمانية بذلك فمكثوا ، ويتعلق الحبل يربط الرجل كان حتى}  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ  َقلِيال ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ 
 )1. (الليل قيام وترك ، الفريضة إلى فردھم فرحمھم ، رضوانه من يبتغون ما هللا

 زيادة بدون) 2( الصحيح في والحديث. ضعيف وھو ، الربذي عبيدة بن موسى طريق من حاتم أبي ابن ورواه
 وقوله. مكية ھي ماوإن ، كذلك وليس ، بالمدينة السورة ھذه نزول أن ُيوھم قد السياق وھذا ، السورة ھذه نزول
 بينھما كان أنه أحمد رواية في تقدم فقد ؛ غريب - أشھر ثمانية وآخرھا أولھا نزول بين إن:  السياق ھذا في
 .سنة

 ابن سمعت ، الحنفي ِسماك عن ، ِمْسَعر عن ، أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 أولھا بين وكان ، رمضان شھر في قيامھم من نحوا يقومون كانوا ، زملالم أول:  نزل ما أول:  يقول عباس
 .سنة من قريب وآخرھا

 )3. (به ، أسامة أبي عن ، ُكَرْيب أبي عن جرير ابن رواه وھكذا

. سنة بينھما كان:  عباس ابن عن ، سماك عن ، مسعر عن كالھما ، الَعبدي بشر بن ومحمد الثوري وقال
 ، عباس ابن عن ، عكرمة عن ، سماك عن ، إسرائيل عن ، وكيع عن ، كريب بيأ عن ، جرير ابن وروى
 .مثله



638 

 

:  قال الرحمن عبد أبي عن ، وھب بن قيس عن ، سفيان عن ، ِمْھَران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
َھا َيا{ :  نزلت لما مِّلُ  أَيُّ رَ  َما َفاْقَرُءوا{ :  نزلت حتى ، وُسوقُھم أقدامھم ورمت حتى حوال قاموا}  اْلُمزَّ }  ِمْنهُ  َتَيسَّ
 )4. (الناس فاستراح:  قال

 .البصري الحسن قال وكذا

] أبي حدثنا ، ھشام بن معاذ حدثنا ، القواريري عمر بن هللا ُعَبيد حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا: [ حاتم أبي ابن وقال
 رسول قيام عن أخبرينا:  -  لعائشة يعني -  فقلت:  قال ھشام بن سعد عن ، أوفى بن ُزرارة عن ، قتادة عن) 5(
َھا َيا{ :  تقرأ ألست:  قالت. وسلم عليه هللا صلى هللا مِّلُ  أَيُّ  هللا رسول قيام كانت فإنھا:  قالت. بلى:  قلت ؟}  اْلُمزَّ

 .نزل ثم ، شھًرا عشر ستة السماء في آخرھا وُحبس ، أقدامھم انتفخت حتى ، وأصحابه وسلم عليه هللا صلى

 هللا فأنزل وأقدامھم سوقُھم انتفخت حتى ، حولين أو حوال قاموا}  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ { :  قتادة عن ، َمْعَمر وقال
 .السورة آخر في بعد تخفيفھا

__________ 

 ).29/79( الطبري تفسير) 1(

 ).782( برقم مسلم وصحيح ،) 6465( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).29/78( الطبري تفسير) 3(

 ).29/79( الطبري تفسير) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 لما:  قال - جبير ابن ھو - سعيد عن ، جعفر عن) 1( القمي يعقوب حدثنا ، ُحميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
َھا َيا{ :  وسلم عليه هللا صلى نبيه على تعالى هللا أنزل مِّلُ  أَيُّ  على وسلم عليه هللا صلى النبي مكث:  قال}  اْلُمزَّ
 عشر بعد عليه هللا فأنزل ، معه يقومون أصحابه من طائفة وكانت ، أمره كما ، الليل يقوم سنين عشر الحال ھذه
 َوأَقِيُموا{ :  قوله إلى}  َعكَ مَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َوَطاِئَفةٌ  َوُثلَُثهُ  َوِنْصَفهُ  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ { :  سنين

الةَ   )2. (سنين عشر بعد عنھم تعالى هللا فخفف}  الصَّ

 .به) 3( القمي يعقوب عن ، رافع بن عمرو عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن ورواه

َھا َيا{ :  قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال مِّلُ  أَيُّ  َقلِيال ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ  اْلُمزَّ
 ، المؤمنين على ذلك فشق) 4] (قليال إال الليل بقيام والمؤمنين نبيه هللا فأمر}  َتْرِتيال اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ [
}  األْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  ونَ َوآَخرُ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ { :  ھذا بعد فأنزل ، ورحمھم عنھم هللا خفف ثم
رَ  َما َفاْقَرُءوا{ :  قوله إلى  .يضيق ولم -  الحمد وله -  هللا فوسع}  ِمْنهُ  َتَيسَّ

 من فرغت إذا لعبادته وتفرغ ، إليه وانقطع ، ذكره من أكثر:  أي}  َتْبِتيال إِلَْيهِ  َوَتَبتَّلْ  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ { :  وقوله
 من فرغت إذا:  أي] 7:  الشرح[}  َفاْنَصبْ  َفَرْغتَ  َفإَِذا{ :  قال كما ، دنياك أمور من إليه جتحتا وما ، أشغالك
 .منه قريب أو بمعناه زيد ابن قاله. البال فارغ لتكون ، وعَباَدته طاعته في فانصب مھامك

 له أخلص:  أي}  َتْبِتيال ْيهِ إِلَ  َوَتَبتَّلْ { :  والسدي ، والضحاك ، وعطية ، صالح وأبو ، ومجاھد عباس ابن وقال
 .العبادة

 .نفسك إليه وبّتل اجتھد:  الحسن وقال

بتُّل عن نھى أنه:  المروي الحديث ومنه ، متبتل:  للعابد يقال:  جرير ابن وقال  العبادة إلى االنقطاع:  يعني ، التَّ
 )5. (التزوج وترك
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ِخْذهُ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ { :  وقوله  المشارق في المتصرف المالك ھو:  أي}  َوِكيال َفاتَّ
ِخْذهُ {  ، بالتوكل فأفرده بالعبادة أفردته وكما ، ھو إال إله ال والمغارب :  األخرى اآلية في قال كما}  َوِكيال َفاتَّ

 ، المعنى ھذا في كثيرة) 6( وآيات}  َنْسَتِعينُ  َوإِيَّاكَ  َنْعُبدُ  إِيَّاكَ { :  وكقوله] 123:  ھود[}  َعلَْيهِ  َوَتَوكَّلْ  َفاْعُبْدهُ {
 .عليه بالتوكل وتخصيصه ،  والطاعة العبادة بإفراد األمر فيھا

__________ 

 ".العمى: " أ في) 1(

 .مرسل وھو) 29/79( الطبري تفسير) 2(

 ".العمى: " أ في) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".التزويج: " م في) 5(

 ".آيات في: " م في) 6(

ِبينَ  َوَذْرِني) 10( َجِمياًل  َھْجًرا َواْھُجْرُھمْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى َواْصِبرْ  ْعَمةِ  أُولِي َواْلُمَكذِّ ْلُھمْ  النَّ  لََدْيَنا إِنَّ ) 11( َقلِياًل  َوَمھِّ
ةٍ  َذا َوَطَعاًما) 12( َوَجِحيًما أَْنَكااًل   َمِھياًل  َكِثيًبا اْلِجَبالُ  َوَكاَنتِ  َواْلِجَبالُ  اأْلَْرضُ  ْرُجفُ تَ  َيْومَ ) 13( أَلِيًما َوَعَذاًبا ُغصَّ

ا) 14( ُسولَ  فِْرَعْونُ  َفَعَصى) 15( َرُسواًل  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَنا َكَما َعلَْيُكمْ  َشاِھًدا َرُسواًل  إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ  َفأََخْذَناهُ الرَّ
َماءُ ) 17( ِشيًبا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوًما َكَفْرُتمْ  إِنْ  َتتَّقُونَ  َفَكْيفَ ) 16( َوِبياًل  أَْخًذا  َمْفُعواًل  َوْعُدهُ  َكانَ  ِبهِ  ُمْنَفِطرٌ  السَّ

)18 ( 

ِبينَ  َوَذْرنِي) 10( َجِميال َھْجًرا َواْھُجْرُھمْ  َيقُولُونَ  َما َعلَى َواْصِبرْ {  ْعَمةِ  أُولِي َواْلُمَكذِّ  إِنَّ ) 11( َقلِيال مْ َوَمھِّْلھُ  النَّ
ةٍ  َذا َوَطَعاًما) 12( َوَجِحيًما أَْنَكاال لََدْيَنا  َكِثيًبا اْلِجَبالُ  َوَكاَنتِ  َواْلِجَبالُ  األْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ ) 13( أَلِيًما َوَعَذاًبا ُغصَّ
ا) 14( َمِھيال ُسولَ  فِْرَعْونُ  َفَعَصى) 15( َرُسوال فِْرَعْونَ  إِلَى ْلَناأَْرسَ  َكَما َعلَْيُكمْ  َشاِھًدا َرُسوال إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ  الرَّ

َماءُ ) 17( ِشيًبا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوًما َكَفْرُتمْ  إِنْ  َتتَّقُونَ  َفَكْيفَ ) 16( َوِبيال أَْخًذا َفأََخْذَناهُ   َوْعُدهُ َكانَ  ِبهِ  ُمْنَفِطرٌ  السَّ
 }) 18( َمْفُعوال

 يھجرھم وأن ، قومه سفھاء من كذبه من يقوله ما على بالصبر وسلم عليه هللا صلى سولهر آمًرا تعالى يقول
 لغضبه يقوم ال الذي العظيم وھو -  ومتھدًدا قومه لكفار متوعًدا له قال ثم. معه عتاب ال الذي وھو جميال ھجًرا
 :  -  شيء

ِبينَ  َوَذْرِني{  ْعَمةِ  أُولِي َواْلُمَكذِّ  أقدر الطاعة على فإنھم ، األموال أصحابَ  المترفين مكذبينوال دعني:  أي}  النَّ
ْلُھمْ {  ، غيرھم عند ليس بما الحقوق من يطالبون وھم غيرھم من ُعُھمْ { :  قال كما ، رويدا:  أي}  َقلِيال َوَمھِّ  ُنَمتِّ
ُھمْ  ُثمَّ  َقلِيال  ابن قاله. القيود:  وھي}  أَْنَكاال لََدْيَنا إِنَّ { :  ھاھنا قال ولھذا ؛] 24:  لقمان[}  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى َنْضَطرُّ
 ، ِمجلَز وأبو ، الجوني عمران وأبو ، بريدة بن هللا وعبد ، كعب بن ومحمد ، وطاوس ، وعكرمة ، عباس

 وھي}  َوَجِحيًما{  ، واحد وغير ، والثوري المبارك وابن ، والسدي وقتادة ، سلمان أبي بن وحماد ، والضحاك
 .لمضطرمةا السعير

ةٍ  َذا َوَطَعاًما{   .يخرج وال يدخل فال الحلق في ينشب:  عباس ابن قال}  ُغصَّ

 ككثبان تصير:  أي}  َمِھيال َكِثيًبا اْلِجَبالُ  َوَكاَنتِ {  ، تزلزل:  أي}  َواْلِجَبالُ  األْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ  أَلِيًما َوَعَذاًبا{ 
 قاًعا األرض تصير حتى ، ذھب إال شيء منھا يبقى فال نسفا تنسف إنھا ثم ، صماء حجارة كانت ما بعد الرمل

 .يرتفع شيء وال ينخفض شيء ال:  ومعناه ، رابية:  أي ، أمتا وال ، واديا:  أي ، عوًجا فيھا ترى ال ، صفصفا

ا{ :  الناس سائر والمراد ، قريش لكفار مخاطًبا قال ثم  ، بأعمالكم:  أي}  َعلَْيُكمْ  اَشاِھدً  َرُسوال إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ
ُسولَ  فِْرَعْونُ  َفَعَصى َرُسوال فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَنا َكَما{  وقتادة، ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  َوِبيال أَْخًذا َفأََخْذَناهُ  الرَّ
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 أصاب ما فيصيبكم ، ولالرس ھذا تكذبوا أن أنتم فاحذروا أي ، شديدا:  أي}  َوِبيال أَْخًذا{ :  والثوري ، والسدي
ُ  َفأََخَذهُ { :  تعالى قال كما ، مقتدر عزيز أخذ هللا أخذه حيث ، فرعون :  النازعات[}  َواألوَلى اآلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ

 ابن عن وُيرَوى. عمران بن موسى من وأعظم أشرف رسولكم ألن ؛ كذبتم إن والدمار بالھالك أولى وأنتم] 25
 .ومجاھد عباس

 حكاه كما ، لتتقون معموال}  َيْوًما{  يكون أن يحتمل}  ِشيًبا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوًما َكَفْرُتمْ  إِنْ  َتتَّقُونَ  َفَكْيفَ {  : وقوله
 تصدقوا ولم با كفرتم إن شيبا الولدان يجعل يوما الناس أيھا تخافون فكيف: " مسعود ابن قراءة عن جرير ابن
 إن العظيم الفزع ھذا يوم من أمان لكم يحصلُ  كيف:  األول فعلى ، لكفرتم والمعم يكون أن ويحتمل ؟" به

 ولكن ، حسن معنى وكالھما ؟ وجحدتموه القيامة يوم كفرتم إن تقوى لكم يحصل كيف:  الثاني وعلى ؟ كفرتم
 .أعلم وهللا ، أولى األول

 ) 19( ياًل َسبِ  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ 

:  آلدم هللا يقول حين وذلك ، وبالبله وزالزله أھواله شدة من:  أي}  ِشيًبا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوًما{ :  قوله ومعنى
 .الجنة إلى وواحد ، النار إلى وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من:  فيقول ؟ كم ِمن فيقول. النار بعث ابعث

 بن عثمان حدثنا ، يزيد بن نافع حدثنا ، مريم أبي بن سعيد حدثنا ، العالف أيوب بن يحيى حدثنا:  الطبراني قال
 َيْوًما{ :  قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عباس ابن عن ، عكرمة عن ، أبيه عن ، الخراساني عطاء
: قال. النار إلى بعثا ذريتك من فابعث قم:  آلدم هللا يقول يوم وذلك ، القيامة يوم ذلك: " قال}  ِشيًبا اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ 
 وعرف ، المسلمين على ذلك فاشتد". واحد وينجو ، وتسعون وتسعة تسعمائة ألف كل من:  قال ؟ رب يا كم من
 يأجوج وإن ، كثير آدم بني إن: " وجوھھم في ذلك أبصر حين قال ثم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذلك

 )1". (لكم جنة أشباھھم وفي ففيھم. رجل ألف لصلبه يرثه حتى رجل منھم يموت ال وإنه ، آدم ولد من ومأجوج

 .األحاديث ھذه ذكر الحج سورة أول في تقدم وقد ، غريب حديث ھذا

َماءُ { :  وقوله  هللا على الضمير يعيد من ومنھم. وھوله شدته من بسببه أي:  وقتادة ، الحسن قال}  ِبهِ  ُمْنَفِطرٌ  السَّ
 .ھاھنا ذكر له يجر لم ألنه ؛ بقوي وليس ، ومجاھد عباس ابن عن رويو. وجل عز

 .عنه محيد ال وكائنا ، محالة ال واقًعا أي مفعوال اليوم ھذا وعد كان:  أي}  َمْفُعوال َوْعُدهُ  َكانَ { :  تعالى وقوله

 }) 19( َسِبيال َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ { 

__________ 

 ".ضعيف وھو الخراساني عطاء بن عثمان وفيه) : "7/130( المجمع في الھيثمي وقال ،) 11/366( للطبراني الكبير المعجم) 1(

ُ  َمَعكَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َوَطاِئَفةٌ  َوُثلَُثهُ  َوِنْصَفهُ  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ  رُ  َوهللاَّ  أَنْ  َعلِمَ  َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ
رَ  َما َفاْقَرُءوا َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ  لَنْ   اأْلَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآََخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ  اْلقُْرآَنِ  ِمنَ  َتَيسَّ

رَ  َما َفاْقَرُءوا هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  َوآََخُرونَ  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ  اَلةَ  َوأَقِيُموا ِمْنهُ  َتَيسَّ َكاةَ  َوآَُتوا الصَّ  َوأَْقِرُضوا الزَّ
 َ ُموا َوَما َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ َ  َواْسَتْغفُِروا أَْجًرا َوأَْعَظمَ  َخْيًرا ُھوَ  هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ

 ) 20( َرِحيمٌ 

ُ  َمَعكَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َوَطاِئَفةٌ  َوُثلَُثهُ  َوِنْصَفهُ  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {  رُ  َوهللاَّ  أَنْ  َعلِمَ  َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ
رَ  َما َفاْقَرُءوا مْ َعلَْيكُ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ  لَنْ   األْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ

رَ  َما َفاْقَرُءوا هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  َوآَخُرونَ  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ  الةَ  َوأَقِيُموا ِمْنهُ  َتَيسَّ َكاةَ  اَوآُتو الصَّ  َوأَْقِرُضوا الزَّ
 َ ُموا َوَما َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ َ  َواْسَتْغفُِروا أَْجًرا َوأَْعَظمَ  َخْيًرا ُھوَ  هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ألْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َغفُورٌ  هللاَّ

 }) 20( َرِحيمٌ 
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 إَِلى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ { :  قال ولھذا ؛ األلباب أولو بھا يتذكر:  أي}  ْذِكَرةٌ تَ {  السورة:  أي}  َھِذهِ  إِنَّ { :  تعالى يقول
ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  َوَما{ :  األخرى السورة في قيده كما ، ھدايته هللا شاء ممن:  أي}  َسِبيال َربِّهِ  َ  إِنَّ  هللاَّ  َكانَ  هللاَّ
 .]30:  اإلنسان[}  َحِكيًما َعلِيًما

 ، ھكذا تارة:  أي}  َمَعكَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َوَطاِئَفةٌ  َوُثلَُثهُ  َوِنْصَفهُ  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ { :  قال ثم
 ؛ الليل قيام من به أمركم ما على المواظبة على تقدرون ال ولكن ، منكم قصد غير من كله وذلك ، ھكذا وتارة
ُ { :  قال ولھذا ؛ عليكم يشق ألنه رُ  َوهللاَّ  ھذا أو ، ھذا من ھذا يأخذ وتارة ، يعتدالن تارة:  أي}  َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ
رَ  َما َفاْقَرُءوا{  عليكم أوجبه الذي الفرض:  أي}  ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {  ، ھذا من  غير من:  أي}  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ

:  سبحان سورة في قال كما ، بالقراءة الصالة عن وعبر. تيسر ما الليل من قوموا ولكن:  أي ، بوقت تحديد
 } ِبَھا ُتَخافِتْ  َوال{  ، بقراءتك:  أي}  ِبَصالِتكَ  َتْجَھرْ  َوال{

رَ تَ  َما َفاْقَرُءوا{ :  قوله وھي ، اآلية بھذه ، هللا رحمه ، حنيفة أبي اإلمام أصحاب استدل وقد }  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َيسَّ
 واعتضدوا ؛ أجزأه ، بآية ولو ، القرآن من بغيرھا أو بھا قرأ لو بل ، الصالة في الفاتحة قراءة يتعين ال أنه على

 ".القرآن من معك تيسر ما اقرأ ثم: " الصحيحين في الذي صالته المسيء بحديث

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أيضا صحيحينال في وھو ، الصامت بن عبادة بحديث الجمھور أجابھم وقد
 هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ، مسلم صحيح وفي) 1" (الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صالة ال: " قال
 وفي) 2". (تمام غير ، ِخَداج فھي ، ِخَداج فھي ، ِخَداج فھي الكتاب بأم فيھا يقرأ ال صالة كل: " قال وسلم عليه

 )3". (القرآن بأم يقرأ لم من صالة تجزئ ال: " مرفوًعا ھريرة أبي عن خزيمة بنا صحيح

 فِي ُيَقاِتلُونَ  َوآَخُرونَ  هللاَِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ  األْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ { :  وقوله
ِ  َسِبيلِ   ، ذلك يستطيعون ال مرضى من ، الليل قيام ترك في أعذار ذوو األمة ھذه من سيكون أن علم:  أي}  هللاَّ

 األھم ھو بما) 5( مشغولين وآخرين ، والمتاجر المكاسب في هللا فضل من يبتغون األرض في) 4( ومسافرين
 أكبر من ھيف ، بعد ُشرع القتال يكن ولم ، مكية - كلھا السورة بل -  اآلية وھذه هللا سبيل في الغزو من حقھم في

رَ  َما َفاْقَرُءوا{ :  قال ولھذا. المستقبلة بالمغيبات اإلخبار باب من ألنه ، النبوة دالئل  قوموا:  أي) 6(}  ِمْنهُ  َتَيسَّ
 .منه عليكم تيسر بما

 ما ، سعيد أبا يا:  للحسن قلت:  قال ، محمد رجاء أبي عن ، ُعلَيَّة ابن حدثنا ، يعقوب حدثنا:  جرير ابن قال
دُ :  قال ؟ المكتوبة يصلي إنما ، به يقوم وال ، قلبه ظھر عن كله القرآن استظھر قد رجل في قولت  ، القرآن يتوسَّ

 ]68:  يوسف[}  َعلَّْمَناهُ  لَِما ِعْلمٍ  لَُذو َوإِنَّهُ { :  الصالح للعبد تعالى هللا قال ، ذاك هللا لعن

__________ 

 ).349( برقم سلمم وصحيح ،) 756( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).395( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).490( برقم خزيمة ابن صحيح) 3(

 ".ومسافرون: " أ في) 4(

 ".مشغلون وآخرون: " أ في) 5(

 ".القرآن من: " م في) 6(

رَ  َما َفاْقَرُءوا{ :  هللا قال ، سعيد أبا يا:  قلت}  آَباُؤُكمْ  َوال أَْنُتمْ  َتْعلَُموا لَمْ  َما َوُعلِّْمُتمْ {  :  قال ؟}  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ
 .آيات خمس ولو نعم،

 منه بشيء ولو يقوموا أن القرآن َحَملة على واجًبا حًقا يرى كان أنه:  البصري الحسن مذھب من ظاھر وھذا
:  فقال ، أصبح حتى نام رجل عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الحديث في جاء ولھذا ؛ الليل في
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:  السنن وفي. الليل قيام عن:  وقيل. المكتوبة عن نام:  معناه فقيل) 1". (أذنه في الشيطان بال رجل ذاك"
 )3". (منا فليس يوتر لم من: " اآلخر الحديث وفي) 2." (القرآن أھل يا أوِتُروا"

 .أعلم فا ، رمضان شھر قيام إيجابه من ، الحنابلة من ، العزيز عبد بكر أبي عن حكي ما ھذا من وأغرب

 حدثنا ، الزبيدي يوسف بن محمد) 4] (حمة[ أبو حدثنا ، الُجّدي فرقد بن سعيد بن أحمد حدثنا:  الطبراني وقال
 ابن عن ، طاوس عن ، أبيه عن - طاوس ولد من -  طاوس بن) 5] (هللا عبد بن محمد عن[ ، الرحمن عبد

رَ  َما اَفاْقَرُءو{ :  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس  )6". (آية مائة: " قال}  ِمْنهُ  َتَيسَّ

 .هللا رحمه ، الطبراني معجم في إال أره لم جًدا غريب حديث وھذا

الةَ  َوأَقِيُموا{ :  وقوله َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  يدل وھذا. المفروضة الزكاة وآتوا ، عليكم الواجبة صالتكم أقيموا:  أي}  الزَّ
 .أعلم وهللا. بالمدينة إال ُتَبين لم والَمْخَرج الّنصب مقادير لكن ، بمكة نزل الزكاة فرض إن:  قال لمن

 َنَسخت اآلية ھذه إن:  السلف من واحد وغير ، وقتادة ، والحسن ، ومجاھد ، وعكرمة ، عباس ابن قال وقد
 وقد. تقدم كما أقوال ىعل بينھما التي المدة في واختلفوا. الليل قيام من أوال المسلمين على أوجبه قد هللا كان الذي
: قال". والليلة اليوم في صلوات خمس: " الرجل لذلك قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين في ثبت
 )7". (َتطّوع أن إال ال: " قال ؟ غيرھا عليّ  ھل

َ  َوأَْقَرُضوا{ :  تعالى وقوله  الجزاء أحسن ذلك على ييجاز هللا فإن ، الصدقات من:  يعني}  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ
َ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  قال كما ، وأوفره  ].245:  البقرة[}  َكِثيَرةً  أَْضَعاًفا لَهُ  َفُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ

__________ 

 .عنه هللا يرض مسعود بن هللا عبد حديث من) 774( برقم صحيحه في ومسلم ،) 1144( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(

 ،) 453( برقم السنن في والترمذي ،) 1416( برقم السنن في داود أبو رواه فقد ، علي حديث أما ، عنھما هللا رضي ، مسعود بن هللا وعبد علي حديث من جاء) 2(
 السنن في داود أبو فرواه ، مسعود ابن حديث أماو ،" حسن حديث علي حديث: " الترمذي وقال ،) 1169( برقم السنن في ماجة وابن ،) 3/228( السنن في والنسائي

 ).1170( برقم ماجة وابن ،) 1417( برقم

 أبي حديث وأما ،) 1419( برقم السنن في داود وأبو ،) 5/357( المسند في أحمد فرواه ، بريدة حديث أما ، عنھما هللا رضي ، ھريرة وأبي بريدة حديث من جاء) 3(
 ).3/443( دالمسن في أحمد فرواه ، ھريرة

 ).11/29( للطبراني الكبير المعجم من زيادة) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ).11/29( الكبير المعجم) 6(

 .عنه هللا رضي طلحة حديث من) 11( برقم مسلم وصحيح ،) 46( برقم البخاري صحيح) 7(

ُموا َوَما{ :  وقوله ِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ألْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ  أيديكم بين تقدموه ما جميع:  أي}  أَْجًرا َوأَْعَظمَ  َخْيًرا ُھوَ  هللاَّ
 .الدنيا في ألنفسكم أبقيتموه مما خير وھو ، حاصل لكم) 1] ( خير[ فھو

 الحارث عن ، إبراھيم عن ، األعمش عن ، جرير حدثنا ، َخْيَثمة أبو حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال
". ؟ وارثه مال من إليه أحب ماله أيكم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  هللا عبد قال:  قال) 2( ُسَويد بن
 نعلم ما:  قالوا". تقولون ما اعلموا: " قال. وارثه مال من إليه أحب ماله إال أحد من منا ما ، هللا رسول يا:  قالوا
 ".أخر ما رثهوا ومال َقّدم ما أحدكم مال إنما: " قال ؟ هللا رسول يا ذلك إال

. به ، األعمش عن كالھما ، معاوية أبي) 3( حديث من والنسائي ، غياث بن حفص حديث من البخاري ورواه
)4( 
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َ  َواْسَتْغفُِروا{ :  تعالى قال ثم َ  إِنَّ  هللاَّ  فإنه ؛ كلھا أموركم في واستغفاره ذكره من أكثروا:  أي}  َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ
 .استغفره لمن رحيم غفور

 .الحمد و" المزمل" سورة تفسير آخر

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".يزيد بن الحارث: " أ في) 2(

 ".طريق من: " أ ، م في) 3(

 ).6439( برقم الكبرى النسائي وسنن ،) 6442( برقم البخاري وصحيح ،) 9/97( يعلى أبي مسند) 4(
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َھا َيا ثِّرُ  أَيُّ ْجزَ ) 4( َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ ) 3( َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ ) 2( َفأَْنِذرْ  قُمْ ) 1( اْلُمدَّ ) 6( َتْسَتْكثِرُ  َتْمُننْ  َواَل ) 5( َفاْھُجرْ  َوالرُّ
اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا) 7( َفاْصِبرْ  َولَِربِّكَ   ) 10( َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى) 9( َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ ) 8( النَّ

 المدثر سورة يرتفس

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا{  ثِّرُ  أَيُّ ْجزَ ) 4( َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ ) 3( َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ ) 2( َفأَْنِذرْ  قُمْ ) 1( اْلُمدَّ ) 6( َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال) 5( َفاْھُجرْ  َوالرُّ
 }) 10( َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى) 9( َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ ) 8( اقُورِ النَّ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا) 7( َفاْصِبرْ  َولَِربِّكَ 

 شيء أول:  يقول كان أنه جابر عن) 1] (سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى حديث من[ البخاري صحيح في ثبت
َھا َيا{ :  القرآن من نزل ثِّرُ  أَيُّ  } اْلُمدَّ

 سيأتي كما}  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ { :  تعالى قوله نزوال القرآن أول أن إلى ھبوافذ الجمھور) 2( وخالفه
 .ھناك ذلك) 3] (بيان[

 سلمة أبا سألت:  قال كثير أبي بن يحيى عن ، المبارك بن علي عن ، َوِكيع حدثنا ، يحيى حدثنا:  البخاري قال
َھا َيا{ :  قال ، القرآن من نزل ما أول عن الرحمن عبد بن ثِّرُ  أَيُّ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ { :  يقولون:  قلت}  اْلُمدَّ

 إال أحدثك ال:  جابر فقال ، لي قلتَ  ما مثل له وقلتُ  ، ذلك عن هللا عبد بن جابر سألت:  سلمة أبو فقال ؟}  َخلَقَ 
 فنظرت فُنوديت ھبطتُ  جواري قضيت فلما ، بحَراء جاورت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حدثنا ما
 أر فلم خلفي ونظرت ، شيًئا أر فلم أمامي ونظرت ، شيًئا أر فلم شمالي عن ونظرت ، شيًئا أر فلم يميني عن
 وصبوا فدثروني:  قال. باردا ماء علي وصبوا. دثروني:  فقلت خديجة فأتيت ، شيًئا فرأيت رأسي فرفعت. شيًئا
َھا َيا{  فنزلت:  قال باردا ماء علي ثِّرُ  أَيُّ  )4(}  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ  َفأَْنِذرْ  قُمْ  اْلُمدَّ

 أخبرني:  قال سلمة أبي عن ، شھاب ابن عن ، ُعَقيل طريق من) 5( مسلم رواه وقد. الوجه ھذا من ساقه ھكذا
 سمعت إذ أمشي أنا نافبي: " الوحي فترة عن يحدث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه:  هللا عبد بن جابر
 السماء بين كرسي على قاعد بحراء جاءني الذي الملك فإذا ، السماء قَبلَ  بصري فرفعت ، السماء من صوًتا

 ، فزملوني. زملوني زملوني:  فقلت ، أھلي إلى فجئت ، األرض إلى َھَويتُ  حتى منه) 6( َفَجَثْثتُ  ، واألرض
َھا َيا{  هللا فأنزل ثِّرُ  أَيُّ   - }  َفاْھُجرْ { :  إلى}  َفأَْنِذرْ  قُمْ  اْلُمدَّ

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".وخالف: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ).4922( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).161( برقم مسلم صحيح) 5(

 ".فجثيت: " م في) 6(

 ".وَتَتابع الوحيُ  َحميَ  ثم -  األوثان:  والرجز:  سلمة أبو قال

 الملك فإذا: " لقوله ، ھذا قبل الوحي نزل قد أنه يقتضي وھو ، المحفوظ ھو السياق وھذا) 1( يالبخار لفظ ھذا
 اْقَرأْ  َعلَقٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ { :  بقوله أتاه حين جبريل وھو ،" بحراء) 2( جاءني الذي
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 ووجه. ھذا بعد الملك نزل ثم ، فترة ھذا بعد حصل إنه ثم}  َيْعلَمْ  لَمْ  َما اإلْنَسانَ  َعلَّمَ  اْلَقلَمِ بِ  َعلَّمَ  الَِّذي األْكَرمُ  َوَربُّكَ 
 :  أحمد اإلمام قال كما ، السورة ھذه الوحي فترة بعد نزل شيء أول أن الجمع

:  يقول الرحمن بدع بن سلمة أبا سمعت:  قال) 3( شھاب ابن عن ، ُعَقيل حدثنا ، لَْيث حدثنا ، حجاج حدثنا
 أنا فبينا ، فترة عني الوحي فتر ثم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه:  هللا عبد بن جابر أخبرني
 قاعد) 4] (اآلن بحراء[ جاءني الذي الملك فإذا ، السماء قَِبل بصري فرفعت ، السماء من صوًتا سمعتُ  أمشي
:  لھم فقلت أھلي فجئت ، األرض إلى َھَويت حتى ، َفَرًقا منه) 5( َفُجثت ، واألرض السماء بين كرسي على

َھا َيا{ :  هللا فأنزل ، فزملوني. زملوني زملوني ثِّرُ  أَيُّ ْجزَ  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ  َفأَْنِذرْ  قُمْ  اْلُمدَّ  ثم}  َفاْھُجرْ  َوالرُّ
 ).7( به ، الزھري ديثح من أخرجاه". وتتابع) 6] (بعدُ [ الوحي حمي

 المعافى حدثنا ، الَبَجلي) 8( بشر بن الحسن حدثنا ، السمسار شعيب بن علي بن محمد حدثنا:  الطبراني وقال
 المغيرة بن الوليد إن:  يقول عباس ابن سمعت:  يقول ُملَْيكة أبي ابن سمعت ، يزيد بن إبراھيم عن ، عمران بن

 ليس بعضھم وقال. ساحر:  بعضھم فقال ؟ الرجل ھذا في تقولون ما:  لقا. أكلوا فلما ، طعاما لقريش صنع
. بشاعر ليس بعضھم وقال. شاعر:  بعضھم وقال. بكاھن ليس:  بعضھم وقال. كاھن:  بعضھم وقال. بساحر
 وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ. يؤثر سحر أنه على رأيھم فأجمع. ُيؤثر سحر) 9] (بل: [ بعضھم وقال

َھا َيا{  هللا فأنزل ، وَتَدثَّر ، رأسه وَقنعَ  فحزنَ  ثِّرُ  أَيُّ ْجزَ  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ  َفأَْنِذرْ  قُمْ  اْلُمدَّ  َوال َفاْھُجرْ  َوالرُّ
 ).10(}  َفاْصِبرْ  َولَِربِّكَ  َتْسَتْكثِرُ  َتْمُننْ 

 .النبوة باألول حصل كما ، اإلرسال حصل وبھذا. الناس نذروأ ، العزم ساق عن شمر:  أي}  َفأَْنِذرْ  قُمْ {  فقوله

 .عظم:  أي}  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ { 

: اآلية ھذه عن فسأله رجل أتاه أنه:  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، الكندي األجلح قال}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  وقوله
 } َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { 

__________ 

 ).4926( قمبر البخاري صحيح) 1(

 ".كان الذي: " م في) 2(

 ".ھشام ابن: " أ في) 3(

 .والمسند ، أ ، م من زيادة) 4(

 ".فجثيت: " م في) 5(

 .المسند من زيادة) 6(

 ).161( برقم مسلم وصحيح ،) 4926( برقم البخاري وصحيح ،) 3/325( المسند) 7(

 ".بشير بن الحسن:  أ في) 8(

 .م من زيادة) 9(

 ".ضعيف وھو الخوري يزيد بن إبراھيم وفيه) : "7/131( المجمع في الھيثمي وقال ،) 11/125( للطبراني لكبيرا المعجم) 10(

 :  الثقفي سلمة بن غيالن قول سمعت أما:  قال ثم. َغْدَرة على وال معصية على) 1( تلبسھا ال:  قال

 )2( أَتَقنَّعُ  َغْدَرة من وال لبستُ ... َفاجر ثوبَ  ال هللا بحمد َفإني

 َنقِي:  العرب كالم في:  قال}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { ) 3] (اآلية ھذه في[ عباس ابن عن ، عطاء عن ، جريج ابن وقال
 .وعطاء ، الشعبي ، إبراھيم قال وكذا. الذنوب من فطھر:  اإلسناد بھذا رواية وفي. الثياب
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 وكذا. اإلثم من:  قال}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  ةاآلي ھذه في عباس ابن عن ، عطاء عن ، رجل عن ، الثوري وقال
 .النخعي إبراھيم قال

 عملك}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  عنه رواية وفي. ثيابه ليس ، نفسك:  قال}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  مجاھد) 4( وقال
 فأعرض ، ساحر وال بكاھن لست:  أي}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  أخرى رواية في وقال. َرِزين أبو قال وكذا فأصلح،

 .قالوا عما

 بعھد يف ولم نكث إذا الرجل تسمي العرب وكانت ، المعاصي من طھرھا:  أي}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  قتادة وقال
 .الثياب لمطھر إنه:  وأصلح وفى وإذا. الثياب) 5( لَُمدَنس إنه هللا

 .عصيةم على تلبسھا ال:  والضحاك ، عكرمة وقال

 )6( الشاعر وقال

 ...َجميلُ  َيْرَتديه رَداء َفُكلّ ... ِعْرُضه اللؤم منَ  َيْدَنس لم المرءُ  إذا

 ، طائب غير مكسب من تلبس التي ثيابك تك ال) 7] (يعني[}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .معصية على ثيابك تلبس ال:  ويقال

 .بالماء اغسلھا:  أي}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  سيرين بن محمد وقال

 .ثيابه يطھر وأن ، يتطھر أن هللا فأمره ، يتطھرون ال المشركون كان:  زيد ابن وقال

 ، عليه الثياب تطلق العرب فإن ، القلب طھارة مع ذلك جميع اآلية تشمل وقد ، جرير ابن اختاره القول وھذا
 :  القيس امرؤ قال كما

 ...فأْجِملي َھْجري أْزَمْعت َقد ُكنت َوإن... الَتَدلُّل َھذا بعض ھالمَ  أفاطمَ 

 )8( َتْنُسلِ  ثيابك ِمن ِثَيابي َفُسلّي... َخليَقةٌ  مني ـاءتك سَ  َقد َتكُ  َوإن

 .فطھر ونيتك وقلبك}  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ { :  جبير بن سعيد وقال

__________ 

 ".تسلبھا ال: " أ في) 1(

 ).91ظ29( الطبري تفسير في البيت) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".وعن: " م في) 4(

 ".لدنس: " م في) 5(

 .الشعب حاشية من مستفاًدا) 2/612( قتيبة البن والشعراء الشعر:  وانظر ، رجاء بن دكين ھو) 6(

 .م من زيادة) 7(

 .الشعب حاشية من مستفاًدا) 37ص( القيس امرئ ديوان) 8(

 .َفحّسن وُخلَقك:  البصري والحسن ، رظيالق كعب بن محمد وقال

ْجزَ { :  وقوله ْجزَ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  َفاْھُجرْ  َوالرُّ  وكذا. فاھجر ، األصنام وھو}  َوالرُّ
 .األوثان إنھا:  زيد وابن ، والزھري ، وقتادة ، وعكرمة ، مجاھد قال
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ْجزَ { :  والضحاك ، إبراھيم وقال  .المعصية اترك:  أي}  اْھُجرْ فَ  َوالرُّ

َھا َيا{ :  كقوله ، ذلك من بشيء تلبسه يلزم فال تقدير كل وعلى ِبيُّ  أَيُّ َ  اتَّقِ  النَّ }  َواْلُمَنافِقِينَ  اْلَكافِِرينَ  ُتِطعِ  َوال هللاَّ
:  األعراف[}  اْلُمْفِسِدينَ  َسِبيلَ  ِبعْ َتتَّ  َوال َوأَْصلِحْ  َقْوِمي فِي اْخلُْفِني َھاُرونَ  ألِخيهِ  ُموَسى َوَقالَ { ]1:  األحزاب[

142.[ 

 ، ومجاھد ، عكرمة قال وكذا. منھا أكثر تلتمس العطية تعط ال:  عباس ابن قال}  َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال{ :  وقوله
 .وغيرھم ، والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، النخعي وإبراھيم ، األحوص وأبو ، وطاوس ، وعطاء

 ".تستكثر أن تمنن وال: " قرأ أنه مسعود ابن عن وروي

 وقال. جرير ابن واختاره ، أنس بن الربيع قال وكذا. تستكثره ربك على بعملك تمنن ال:  البصري الحسن وقال
 كالم في تمنن قال ، الخير من تستكثر أن تضعف ال:  قال}  َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال{ :  قوله في مجاھد عن ، خصيف
 .عفتض:  العرب

 .الدنيا من عوضا عليه تأخذ ، بھا تستكثرھم ، الناس على بالنبوة تمنن ال:  زيد ابن وقال

 .أعلم وهللا ، األول القول واألظھر ، أقوال أربعة فھذه

 إبراھيم وقال. مجاھد قاله ، وجل عز ربك لوجه أذاھم على صبرك اجعل:  أي}  َفاْصِبرْ  َولَِربِّكَ { :  وقوله
 ).1( تعالى  عطيتك اصبر:  النخعي

اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{ :  وقوله  ومجاھد ، عباس ابن قال}  َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ  النَّ
اقُ { :  زيد وابن ، والسدي ، أنس بن والربيع ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، أسلم بن وزيد ، والشعبي }  ورِ النَّ
 .القرن كھيئة وھو:  مجاھد قال. الصور

 ابن عن ، العوفي عطية عن ، ُمَطرِّف عن ، محمد بن أسباط حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{ :  عباس  لتقما قد القرن وصاحب أنعم كيف: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  فقال}  النَّ
 يا تأمرنا فما:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال" ؟ فينفخ يؤمر متى ينتظر ، جبھته وحنى القرن
 ".توكلنا هللا على ، الوكيل ونعم هللا حسبنا:  قولوا: " قال ؟ هللا رسول

 ، وأسباط يلفض ابن عن ، ُكَرْيب أبي عن جرير ابن ورواه) 2( به ، أسباط عن أحمد اإلمام رواه وھكذا

__________ 

 ".وجل عز : " أ في) 1(

 ".جيد حديث: " عمران آل سورة من 173:  اآلية تفسير عند الحافظ وقال ،) 1/326( المسند) 2(

 ُثمَّ ) 14( ِھيًداَتمْ  لَهُ  َوَمھَّْدتُ ) 13( ُشُھوًدا َوَبِنينَ ) 12( َمْمُدوًدا َمااًل  لَهُ  َوَجَعْلتُ ) 11( َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني
 ) 17( َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ ) 16( َعِنيًدا آِلََياِتَنا َكانَ  إِنَّهُ  َكالَّ ) 15( أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ 

 ).1( به ، عباس ابن عن ، العوفي عن ، أخرى طريق من ورواه. به ، مطرف عن كالھما

 .شديد:  أي}  َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ { :  وقوله

:  القمر[}  َعِسرٌ  َيْومٌ  َھَذا اْلَكافُِرونَ  َيقُولُ {  تعالى قال كما. عليھم سھل غير:  أي}  َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى {
8.[ 
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 إلى وصل فلما ، السورة ھذه فقرأ ، الصبح بھم صلى أنه:  - البصرة قاضي - أوفى بن ُزَرارة عن روينا وقد
اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{ :  قوله  رحمه ، ميتا خر ثم ، شھقة َشِھقَ }  َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ  النَّ
 ).2( هللا

 ُثمَّ ) 14( َتْمِھيًدا لَهُ  َوَمھَّْدتُ ) 13( ُشُھوًدا َوَبِنينَ ) 12( َمْمُدوًدا َماال لَهُ  َوَجَعْلتُ ) 11( َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني{ 
 }) 17( َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ ) 16( َعِنيًدا آلَياِتَنا َكانَ  إِنَّهُ  َكال) 15( أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ 

__________ 

 )29/95( الطبري تفسير) 1(

 ).259 ، 2/258( الحلية في نعيم أبو رواه) 2(

رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ  رَ  َكْيفَ  َفقُِتلَ ) 18( َوَقدَّ رَ  َكْيفَ  قُتِلَ  ُثمَّ ) 19( َقدَّ  أَْدَبرَ  ُثمَّ ) 22( َوَبَسرَ  َعَبسَ  ُثمَّ ) 21( َنَظرَ  ُثمَّ ) 20( َقدَّ
 َما أَْدَراكَ  َوَما) 26( َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ ) 25( اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ ) 24( ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َفَقالَ ) 23( َواْسَتْكَبرَ 

اَحةٌ ) 28( َتَذرُ  َواَل  ْبقِيتُ  اَل ) 27( َسَقرُ   ) 30( َعَشرَ  تِْسَعةَ  َعلَْيَھا) 29( لِْلَبَشرِ  لَوَّ

رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ {  رَ  َكْيفَ  َفقُِتلَ ) 18( َوَقدَّ رَ  َكْيفَ  قُتِلَ  ُثمَّ ) 19( َقدَّ  أَْدَبرَ  ُثمَّ ) 22( َوَبَسرَ  َعَبسَ  ُثمَّ ) 21( َنَظرَ  ُثمَّ ) 20( َقدَّ
 َما أَْدَراكَ  َوَما) 26( َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ ) 25( اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِل َھَذا إِنْ ) 24( ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِل َھَذا إِنْ  َفَقالَ  )23( َواْسَتْكَبرَ 

اَحةٌ ) 28( َتَذرُ  َوال ُتْبقِي ال) 27( َسَقرُ   }) 30( َعَشرَ  تِْسَعةَ  َعلَْيَھا) 29( لِْلَبَشرِ  لَوَّ

 بالجحود وقابلھا ، كفرا وبدلھا ، هللا بأنعم فكفر ، الدنيا بنعم عليه هللا أنعم الذي ثالخبي لھذا متوعدا تعالى يقول
 َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني{ :  قال حيث نَعمه عليه هللا عدد وقد. البشر قول من وجعلھا ، عليھا واالفتراء هللا بآيات
  ، هللا هرزق ثم ، ولد وال له مال ال وحده أمه بطن من خرج:  أي}  َوِحيًدا

 غير وقيل. يستغلھا أرضا:  وقيل. دينار ألف مائة:  وقيل. دينار ألف:  قيل كثيًرا واسًعا:  أي}  َمْمُدوًدا َماال{ 
 .ذلك

 َمواليھم بل ، التجارات في يسافرون ال عنده حضورا:  أي ، يغيبون ال:  مجاھد قال}  ُشُھوًدا َوَبِنينَ {  له وجعل
 وأبو ، السدي ذكره فيما - وكانوا. بھم ويَتَملَّى بھم يتمتع ، أبيھم عند قعود وھم معنھ ذلك يتولون وأجراؤھم

 النعمة في أبلغ وھذا. عشرة كانوا:  ومجاھد ، عباس ابن وقال. عشر ثالثة -  قتادة بن عمر بن وعاصم ، مالك
 )1]. ( عنده إقامتھم وھو[

  ، ذلك وغير واألثاث المال صنوف من مكنته:  أي}  َتْمِھيًدا لَهُ  َوَمھَّْدتُ { 

 .العلم بعد نعمه على الكفر وھو ، معاندا:  أي}  َعِنيًدا آلَياِتَنا َكانَ  إِنَّهُ  َكال أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ  ُثمَّ { 

 :  أحمد اإلمام قال}  َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ { :  هللا قال

اج عن ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا  عليه هللا صلى هللا رسول عن ، سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن ، َدرَّ
ُعود ، قعره يبلغ أن قبل خريفا أربعين الكافر فيه يھوي ، جھنم في واد:  ويل: " قال وسلم  نار من جبل:  والصَّ
 ".أبدا فيه كذلك به يھوي ثم ، خريفا سبعين فيه يصعد

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 إال نعرفه ال ، غريب:  قال ثم) 1( به ، األشيب موسى بن الحسن عن ، َميدحُ  بن عبد عن الترمذي رواه وقد
 عمرو عن ، وھب بن هللا عبد عن ، يونس عن ، جرير ابن رواه وقد. قال كذا. دراج عن لَِھيعة ابن حديث من
اج عن ، الحارث بن  .ونكارة غرابة وفيه) 2( َدرَّ
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 حدثنا:  قال - ) 3( المصري بعالن المعروف -  الرحمن عبد بن وعلي ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َھِنيّ  عمار عن ، شريك أخبرنا ، ِمْنجاب  عليه هللا صلى النبي عن ، سعيد أبي عن ، العوفي عطية عن ، الدُّ
 ذاوإ ، ذابت يده وضع فإذا ، يصعده أن يكلف نار من النار في جبل ھو: " قال}  َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ { :  وسلم
 ".عادت رفعھا وإذا ، ذابت رجله وضع فإذا ، عادت رفعھا

 ).4( به ، شريك حديث من ، جرير وابن البزار ورواه

 .وجھه على الكافر عليھا يسحب عظيمة) 6] (جھنم في[ صخرة:  صعود:  عباس ابن) 5( عن ، قتادة وقال

 .يصعدھا أن يكلف ، جھنم في ملساء صخرة:  صعودا:  السدي وقال

 .جرير ابن واختاره. فيه راحة ال عذابا:  قتادة وقال. العذاب من مشقة:  أي}  َصُعوًدا َسأُْرِھقُهُ { :  مجاھد وقال

رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ { :  وقوله  ألنه ، اإليمان عن لبعده ؛ الشاق العذاب من قربناه:  أي ، صعودا أرھقناه إنما:  أي}  َوَقدَّ
ى:  أي ، وقدر فكر رَ {  ، المقال من يختلق ماذا ففكر ، القرآن عن ُسئل حين القرآن في وليق ماذا َتَروَّ : أي}  َوَقدَّ

رَ  َكْيفَ  َفقُِتلَ {  ، تروى رَ  َكْيفَ  قُتِلَ  ُثمَّ  َقدَّ   ، عليه دعاء}  َقدَّ

 كلح:  أي}  َوَبَسرَ {  ، وقطب عينيه بين قبض:  أي}  َعَبسَ  ُثمَّ { . والتروي) 7( النظرة أعاد:  أي}  َنَظرَ  ُثمَّ { 
 :  الشاعر الُحَمير بن توبة قول ومنه ، وكره

 ...وُبُسوُرھا حاَجتي َعن َوإعَراُضھا... َرأيُته ُصُدودٌ  منھا َراَبني َوَقد

  ، للقرآن االنقياد عن مستكبرا القھقرى ورجع ، الحق عن ُصرف:  أي}  َواْسَتْكَبرَ  أَْدَبرَ  ُثمَّ { :  وقوله

 قبله عمن غيره عن محمد ينقله سحر ھذا:  أي}  ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِل َھَذا إِنْ  َفَقالَ  ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  الإِ  َھَذا إِنْ  َفَقالَ { 
  ؛ عنھم ويحكيه

 .هللا بكالم ليس:  أي}  اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِل َھَذا إِنْ { :  قال ولھذا

__________ 

 ).3164( برقم الترمذي وسنن ،) 3/75( المسند) 1(

 ).29/97( لطبريا تفسير) 2(

 ".البصري: " م في) 3(

 لم: " الطبراني وقال. مرفوًعا به الحارث بن منجاب طريق من" البحرين مجمع) "3409( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه ،) 29/97( الطبري تفسير) 4(
 ".فوافقه الدھني عمار عن عيينة بن سفيان ورواه ، شريك إال الدھني عمار عن الحديث ھذا يرفع

 ".وقال: " م في) 5(

 .م من زيادة) 6(

 ".النظر: " م في) 7(

 من وكان -  هللا لعنه -  قريش رؤساء أحد ، المخزومي المغيرة بن الوليد:  ھو السياق ھذا في المذكور وھذا
 فسأله قحافة أبي بن بكر أبي على المغيرة بن الوليد دخل:  قال عباس ابن عن ، العوفي رواه ما ھذا في خبره

 وال بشعر ھو ما فوهللا. كبشة أبي ابن يقول لما عجبا يا:  فقال قريش على خرج أخبره فلما ، القرآن عن) 1(
 لئن وهللا:  فقالوا ائتمروا قريش من النفرُ  بذلك سمع فلما. هللا كالم لمن قوله وإن ، الجنون من بھْذي وال بسحر
 عليه دخل حتى فانطلق. شأنه أكفيكم وهللا أنا:  قال ھشام بن جھل أبو بذلك سمع فلما. قريش لتْصُبَونَّ  الوليد صبا
:  جھل أبو له فقال. وولدا ماال أكثرھم ألستُ :  فقال ؟ الصدقة لك جمعوا قد قومك تر ألم:  للوليد فقال بيته
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 فال! ؟ رتيعشي به تحدث) 2( أقد:  الوليد فقال. طعامه من لتصيب قحافة أبي ابن على تدخل إنما أنك يتحدثون
 رسوله على هللا فأنزل. يؤثر سحر إال قوله وما ، كبشة أبي ابن وال ، عمر وال ، قحافة أبي ابن أقرب ال وهللا
 } َتَذرُ  َوال ُتْبقِي ال{ :  قوله إلى}  َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني{ :  وسلم عليه هللا صلى

 عليه وإن ، لحالوة له وإن ، بشعر ليس ھو فإذا الرجل قال مافي نظرت لقد وهللا:  قال أنه زعموا:  قتادة وقال
رَ  َكْيفَ  َفقُِتلَ { :  هللا فأنزل. سحر أنه أشك وما ، يعلى وما ليعلو وإنه ، لطالوة }  َوَبَسرَ  َعَبسَ  ُثمَّ {  ، اآلية}  َقدَّ
 .وكلح عينيه بين ما قبض

 عن ، منصور بن َعبَّاد عن ، َمْعَمر عن ، ثور بن محمد أخبرنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 أبا ذلك فبلغ. له رق فكأنه ، القرآن عليه فقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء المغيرة بن الوليد أن:  عكرمة
 فإنك ، يعطونكه:  قال ؟ لم:  قال. ماال لك يجمعوا أن يريدون قومك إن ، عم أي:  فقال فأتاه ، ھشام بن جھل
) 3( أنك قومك يعلم قوال فيه فقل:  قال. ماال أكثرھا أني قريش علمت قد:  قال. قبله لما َتَتَعرض محمًدا تأتي

 برجزه أعلم وال ، مني باألشعار أعلم رجل منكم ما فوهللا ؟ فيه أقول فماذا:  قال. له كاره وأنك ، قال لما منكر
 وإنه ، لحالوة يقول الذي لقوله إن وهللا. ذلك من شيًئا قولهي الذي يشبه ما وهللا ، الجن بأشعار وال بقصيده وال

. فيه أفكر حتى فدعني:  قال. فيه تقول حتى قومك يرضى ال وهللا:  وقال. يعلى وما ليعلو وإنه ، تحته ما ليحطم
 بطن من خرج:  ةقتاد قال[}  َوِحيًدا َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني{ :  فنزلت. غيره عن يأثره سحر ھذا إن:  قال فكر فلما
 )5(}  َعَشرَ  تِْسَعةَ { :  بلغ حتى) 4] (وحيدا أمه

 ليجمعوا الندوة دار في اجتمعوا لما أنھم السدي زعم وقد. ھذا من نحوا واحد وغير إسحاق بن محمد ذكر وقد
 وقال. اعرش:  قائلون فقال ، عنه ليصّدوُھم للحج العرب وفودُ  عليھم يقدم أن قبل ، فيه يقولونه قول على رأيھم
 األْمَثالَ  لَكَ  َضَرُبوا َكْيفَ  اْنُظرْ { :  تعالى قال كما. مجنون:  آخرون وقال. كاھن:  آخرون وقال. ساحر:  آخرون
 وعبس ونظر ، وقدر ففكر ، فيه يقوله فيما يفكر والوليد ھذا كل] 48:  اإلسراء[ }  َسِبيال َيْسَتِطيُعونَ  َفال َفَضلُّوا
 } اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِل َھَذا إِنْ  ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِل َھَذا إِنْ { :  فقال ، وبسر

 .جھاته جميع من فيھا سأغمره:  أي}  َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ { :  وجل عز هللا قال

__________ 

 ".يسأله: " أ ، م في) 1(

 ".أوقد: " أ في) 2(

 ".أنه: " م في) 3(

 الطبري تفسير من زيادة) 4(

 ).29/98( الطبري تفسير) 5(

 .وتفخيم ألمرھا تھويل وھذا ؟}  َسَقرُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{  قال ثم

 ، ذلك غير تبدل ثم ، وجلودھم وَعَصبھم وعروقھم لحومھم تأكل:  أي}  َتَذرُ  َوال ُتْبقِي ال{ :  بقوله ذلك فسر ثم
 .وغيرھما سنان وأبو بريدة ابن قاله ، يحيون وال يموتون ال ذلك في وھم

اَحةٌ لَ { :  وقوله  وقال. الليل من أسود فتدعه لفحة الجلد تلفح:  َرزين أبو وقال ، للجلد أي:  مجاھد قال}  لِْلَبَشرِ  وَّ
اَحةٌ { :  قتادة وقال. عليھا أجسادھم تلوح:  أسلم بن زيد  تحرق:  عباس ابن وقال. للجلد حراقة:  أي}  لِْلَبَشرِ  لَوَّ
 .اإلنسان بشرة

 .خلقھم غليظ ، خلقھم عظيم ، الزبانية مقدمي من:  أي}  َعَشرَ  ةَ ِتْسعَ  َعلَْيَھا{ :  وقوله
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 ، حريث أخبرني ، زائدة أبي ابن حدثنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا ، زرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
 رسول أصحاب من رجال سألوا اليھود من رھطا إن قال}  َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا{ :  قوله في البراء عن ، عامر عن
 وسلم عليه هللا صلى النبي فأخبر رجل فجاء. أعلم ورسوله هللا:  فقال. جھنم خزنة عن وسلم عليه هللا صلى هللا

 إن الجنة ُترَبة عن سائلھم إني أما ، ادعھم: " وقال أصحابه فأخبر}  َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا{ :  ساعتئذ عليه فنزل
 وأمسك مرتين كفيه بأصابع فأھوى ، جھنم خزنة عن فسألوه فجاؤوه". بيضاء ةَدْرمك) 1( إنھا أما ، أتوني
. بيضاء ُخبَزة كأنھا:  فقال. سالم ابن يا أخبرھم:  فقالوا". الجنة تربة عن أخبروني: " قال ثم ، الثانية في اإلبھام
 )2". (الّدرَمك من يكون إنما الخبز إن أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

:  البزار بكر أبو الحافظ قال كما ، هللا عبد بن جابر عن والمشھور ، البراء عن حاتم أبي ابن عند وقع ھكذا
 ، الشعبي عن ، مجالد عن ، سفيان حدثنا ، حكيم بن ويحيى سفيان أخبرنا ، َعبَدة بن أحمد حدثنا ، منده حدثنا
. اليوم أصحابك غلبَ  ، محمد يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء:  قال هللا عبد بن جابر عن
 نبينا نسأل حتى نعلم ال:  قالوا ؟ النار أھل خزنة عدة نبيكم أعلمكم ھل َيُھود سألتھم:  قال" ؟ شيء بأي: "فقال
 ندرى ال:  فقالوا يدرون ال عما ُسئلوا قوم أفغلب: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. وسلم عليه هللا صلى

:  قالوا. فدعاھم إليھم فأرسل". جھرة هللا يريھم أن نبيھم) 4( سألوا لكن ، هللا بأعداء عليَّ  ؟ نبينا نسأل حتى) 3(
 ، واحدة وعقد ، مرتين ، كفيه طبق ثم ، كفيه وطبق ،" ھكذا: " قال ؟ النار أھل خزنة عدد كم ، القاسم أبا يا

رمك فھي الجنة تربة عن سئلتم إن: " ألصحابه وقال  لھم قال ، النار أھل خزنة بعدة فأخبرھم سألوه فلما". الدَّ
:  فقال. القاسم أبا يا خبزة:  فقالوا ، بعض إلى بعضھم فنظر" ؟ الجنة تربة ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

رمك من الخبز"  ".الدَّ

 :  والبزار ھو قالو) 5( به ، سفيان عن ، عمر أبي ابن عن اآلية ھذه عند الترمذي رواه وھكذا

__________ 

 ".كأنھا إنھا: " م في) 1(

 وحديث ، بالقوى ليس -  حريث أي -  مطر أبي ابن حديث: " وقال ، به زائدة أبي ابن عن ، المرزبان بن مسروق طريق من) 509( برقم البعث في البيھقي ورواه) 2(
 .بعده اآلتي وھو" أصح جابر

 ".نعلم ال قالوا: " م في) 3(

 ".سألوا قد لكنھم: " أ ، م في) 4(

 ).3327( برقم الترمذي سنن) 5(

َتُھمْ  َجَعْلَنا َوَما َماَلِئَكةً  إاِلَّ  النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما  َوَيْزَدادَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  لَِيْسَتْيقِنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إاِلَّ  ِعدَّ
 أََرادَ  َماَذا َواْلَكافُِرونَ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َيْرَتابَ  َواَل  اًناإِيمَ  آََمُنوا الَِّذينَ 

 ُ ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َمَثاًل  ِبَھَذا هللاَّ  لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِلَّ  ِھيَ  َوَما ُھوَ  إاِلَّ  كَ َربِّ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  هللاَّ
ْبحِ ) 33( أَْدَبرَ  إِذْ  َواللَّْيلِ ) 32( َواْلَقَمرِ  َكالَّ ) 31( َھا) 34( أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّ  لِْلَبَشرِ  َنِذيًرا) 35( اْلُكَبرِ  إَلِْحَدى إِنَّ
مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ ) 36(  ) 37( رَ َيَتأَخَّ  أَوْ  َيَتَقدَّ

 الدرمك فقص ، سفيان عن ، المديني بن علي عن ، أحمد اإلمام رواه وقد. مجالد حديث من إال) 1( نعرفه ال
 )2. (فقط

َتُھمْ  َجَعْلَنا َوَما َمالِئَكةً  إاِل النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{  ُ  الَِّذينَ  لَِيْسَتْيقِنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إاِل ِعدَّ  َوَيْزَدادَ  اْلِكَتابَ  وُتواأ
 أََرادَ  َماَذا َواْلَكافُِرونَ  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َيْرَتابَ  َوال إِيَماًنا آَمُنوا الَِّذينَ 

 ُ ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  َمَثال ِبَھَذا هللاَّ  لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِل ِھيَ  َوَما ُھوَ  إاِل َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  هللاَّ
ْبحِ ) 33( أَْدَبرَ  إِذْ  َواللَّْيلِ ) 32( َواْلَقَمرِ  َكال) 31( َھا) 34( أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّ  لِْلَبَشرِ  َنِذيًرا) 35( اْلُكَبرِ  إلْحَدى إِنَّ
مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  ءَ َشا لَِمنْ ) 36( رَ  أَوْ  َيَتَقدَّ  }) 37( َيَتأَخَّ
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انھا:  أي}  النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{ :  تعالى يقول  وذلك. شدادا غالظا) 3] (زبانية: [ أي}  َمالِئَكةً  إاِل{  ، ُخزَّ
 منكم عشرة كل عيستطي أما ، قريش معشر يا:  جھل أبو فقال ، الخزنة عدد ذكر حين قريش مشركي على رد

 يقاومون ال الَخْلق شديدي:  أي}  َمالِئَكةً  إاِل النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{ :  هللا فقال ؟) 4( فتغلبونھم منھم لواحد
 منھم اكفوني ، قريش معشر يا:  قال - خلف بن أسيد بن َكلََدة:  واسمه -  األشدين أبا إن:  قيل وقد. يغالبون وال
 على يقف كان أنه يزعمون فيما القوة من بلغ قد وكان ، بنفسه منه إعجابا ، عشر سبعة منھم أكفيكم وأنا اثنين
 الذي وھو:  السھيلي قال. عنه يتزحزح وال الجلد فيتمزق ، قدميه تحت من لينتزعوه عشرة ويجاذبه البقرة جلد
 هللا صلى النبي فصرعه ، بك تآمن صرعتني إن:  وقال مصارعته إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا
 بن ھاشم بن يزيد عبد بن ركانة إلى المصارعة خبر إسحاق ابنُ  َنَسب وقد:  قال. يؤمن فلم ، مرارا وسلم عليه

 ).5( المطلب

 .أعلم وهللا ، ذكراه ما بين منافاة وال:  قلت

َتُھمْ  َجَعْلَنا َوَما{  ا اختباًرا عشرَ  تسعةَ  أنھم عدتھم ذكرنا إنما:  أي}  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إاِل ِعدَّ  لَِيْسَتْيقِنَ {  ، للناس منَّ
 السماوية الكتب من بأيديھم ما بمطابقة نطق فإنه ؛ حق الرسول ھذا أن يعلمون:  أي}  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ 

 .قبله األنبياء على المنزلة

 ، وسلم عليه هللا صلى محمد نبيھم إخبار صدق من يشھدون بما. إيمانھم إلى : أي}  إِيَماًنا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيْزَدادَ { 
 َواْلَكافُِرونَ {  المنافقين من:  أي}  َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َيْرَتابَ  َوال{ 
ُ  أََرادَ  َماَذا   ؟ ھاھنا ھذا ذكر في الحكمة ما:  يقولون:  أي ؟}  َمَثال ِبَھَذا هللاَّ

__________ 

 ".يعرف ال: " م في) 1(

 ).3/361( المسند) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".فتغلبوھم: " أ في) 4(

 ).1/200( للسھيلي األنف الروض) 5(

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ { :  تعالىهللا  قال  قلوب في اإليمان يتأكد وأشباھه ھذا مثل من:  أي}  َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  هللاَّ
 .الدامغة والحجة ، البالغة الحكمة وله ، آخرين عند ويتزلزل ، أقوام

 تسعة أنھم متوھم يتوھم لئال ، تعالى ھو إال وكثرتھم عددھم يعلم ما:  أي}  ُھوَ  إاِل َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما{ :  وقوله
 الملتين من) 1( تابعھم ومن. اليونانيين الفالسفة ومن والجھالة الضاللة أھل من ةطائف قاله قد كما ، فقط عشر
 وعجزوا دعواھا اخترعوا التي ، التسعة والنفوس العشرة العقول على تنزيلھا فأرادوا ، اآلية ھذه سمعوا الذين
 ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما{ :  قوله ھوو ، بآخرھا كفروا وقد اآلية ھذه صدر) 2( فأفھموا ، مقتضاھا على الداللة إقامة عن

 } ُھوَ  إاِل َربِّكَ 

 في قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن. وغيرھما الصحيحين في المروي اإلسراء حديث في ثبت وقد
 إليه يعودون ال ، ملك ألف سبعون يوم كل في يدخله ھو فإذا: " السابعة السماء في الذي المعمور البيت صفة
 ).3" (عليھم ما آخر

 أبي عن ، مورق عن ، مجاھد عن ، مھاجر بن إبراھيم عن ، إسرائيل حدثنا ، أسود حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 السماء أطت ، تسمعون ال ما وأسمع ، ترون ال ما أرى إني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ذر

 ، كثيًرا ولبكيتم قليال لضحكتم أعلم ما علمتم لو ، ساجد ملك عليه إال أصابع موضع فيھا ما ، َتئط أن لھا وُحقَّ 
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 وهللا:  ذر أبو فقال". وجل عز هللا إلى تجأرون الصعدات إلى ولخرجتم ، الفُُرشات) 4( على بالنساء َتلَّذذتم وال
 .ُتعضد شجرة أني لوددتُ 

 ذر أبي عن ويروى ، يبغر حسن:  الترمذي وقال) 5( إسرائيل حديث من ، ماجه وابن الترمذي ورواه
 .موقوًفا

 حدثنا ، الرقي مروان بن ُعْرَوة حدثنا ، المصري عرفة بن) 6( خير حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ وقال
 رسول قال:  قال هللا عبد بن جابر عن ، رباح أبي بن عطاء عن ، مالك بن الكريم عبد عن ، عمرو بن هللا عبيد
 ملك أو ، قائم ملك وفيه إال كف وال شبر وال قدم موضع السبع السموات في ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 بك نشرك لم أنا إال ، عبادتك َحقَّ  عبدناك ما! سبحانك:  جميعا قالوا القيامة يوم كان فإذا ، راكع ملك أو ساجد،
 ).7". (شيًئا

 ، عطاء بن الوھاب عبد أخبرنا ، رةزرا بن عمرو حدثنا" : الصالة كتاب" في المروزي نصر بن محمد وقال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينما:  قال حزام بن حكيم عن ، ُمْحِرز بن صفوان عن ، قتادة عن ، سعيد عن
 . شيء من نسمع ما:  قالوا" ؟ أسمع ما تسمعون ھل: " لھم قال إذ أصحابه مع

__________ 

 ".شايعھم ومن: " م في) 1(

 ".ھمواف فما: " أ في) 2(

 ، الوجه ھذا من لمسلم وقع قد القدر وھذا). 162( برقم مسلم وصحيح ،) 7517( برقم البخاري صحيح في وھو ، اإلسراء في الطويل أنس حديث من جزء ھذا) 3(
 .اإلسراء سورة أول تفسير عند اإلسراء أحاديث وانظر

 ".في: " أ في) 4(

 ).4190( برقم ماجة ابن وسنن ،) 2312( برقم الترمذي وسنن ،) 5/173( المسند) 5(

 ".حسين حدثنا: " م في) 6(

 .بالقوى ليس:  الدارقطني قال:  قلت". مروان بن عروة وفيه) : "1/52( المجمع في الھيثمي وقال ،) 2/184( الكبير المعجم) 7(

 ملك وعليه إال شبر وضعم فيھا ما ، َتئطّ  أن تالم وما السماء أطيط أسمع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسولفقال 
 ).1" (ساجد أو راكع

 بن عبيد حدثنا ، النحوي خالد بن الفضل معاذ أبو حدثنا) 2( قھزاذ بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  أيضا وقال
 قال:  قالت أنھا عائشة عن ، األجدع بن مسروق عن يحدث ، مزاحم بن الضحاك سمعت ، الباھلي سليمان
 قول وذلك ، قائم أو ساجد ملك وعليه إال قدم موضع الدنيا السماء في ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
ا َوَما{ :  المالئكة ا َمْعلُومٌ  َمَقامٌ  لَهُ  إاِل ِمنَّ افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ ا الصَّ ]. 166 -  164:  الصاقات[}  اْلُمَسبُِّحونَ  َلَنْحنُ  َوإِنَّ

)3.( 

 أبي عن ، األعمش عن ، معاوية أبي عن ، آدم بن محمود عن) 5( رواه ثم جدا غريب) 4( مرفوع وھذا
حى  جبھة وعليه إال شبر موضع فيھا ما سماءً  السماوات من إن:  قال أنه مسعود ابن عن ، مسروق عن ، الضُّ

ا{ :  قرأ ثم ، قائما قدماه أو ملك افُّونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ ا الصَّ  .)6(}  اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ

 بن المغيرة حدثنا ، أمه بابن المعروف الدمشقي خالد بن محمد جعفر أبو حدثنا:  سيار بن أحمد حدثنا:  قال ثم
 حدثني. عوف بن سالم) 8] (بني من[ أيوب بن سليمان حدثني ، عوف بن عمرو بني من عطية بن) 7( عثمان
 عبد حدثني ، سالم بني من ، الربيع بن عمرو بن سليمان حدثني ، الحبلي بني من مسعود بن زيد بن عطاء

 هللا صلى النبي أن - بعده وما الفتح شھد وقد - سعد بن العالء أبيه عن ، ساعدة بني من ، العالء بن الرحمن
 السماء أطَّتِ : " قال ؟ هللا رسول يا تسمع وما:  قالوا" ؟ أسمع ما تسمعون ھل: " لجلسائه يوما قال وسلم عليه
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ا{ :  المالئكة وقالَ  ، ساجد أو راكع أو قائم ملك وعليه إال َقَدم موضع فيھا ليس إنه ، َتئط أن لھا وحقّ   لََنْحنُ  َوإِنَّ
افُّونَ  ا الصَّ  .جدا غريب إسناد وھذا) 9(}  اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوإِنَّ

 بن الملك عبد احدثن ، الَفروي إسماعيل بن محمد بن إسحاق) 10] (حدثنا ، يحيى بن محمد[ حدثنا:  قال ثم
 قائمة، والصالة جاء عمر أن:  عمر بن هللا عبد عن ، أبيه عن ، ديناره بن هللا عبد عن الرحمن عبد عن ، قدامة
 أن جحش أبو وأبى اثنان فقام. هللا رسول مع فصلوا قوموا:  فقال ، الليثي جحش أبو أحدھم ، جلوس ثالثة ونفر
 في وجھي َيدس ثم ، فيصرعني بطًشا مني وأشد ، ذراعين مني أقوى ھو رجل يأتي حتى أقوم ال:  وقال ، يقوم

 عمر فخرج ، عنه فحجزني عفان بن عثمان فأتى ، التراب في وجھه ودسست فصرعته:  عمر قال. التراب
 منه كان ما له فذكر". ؟ حفص أبا يا َرأَيكَ  ما: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى انتھى حتى مغضبا
 ، رحمةٌ  عمر رضى إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

__________ 

 ).248( برقم للمروزي الصالة قدر تعظيم) 1(

 ".مھزاذ: " م في) 2(

 ).253( برقم الصالة قدر تعظيم) 3(

 .خطأ وھو" مرفوعا وھذا: " أ في) 4(

 ".رواه ثم: " م في) 5(

 ).254( برقم الصالة قدر تعظيم) 6(

 ".عمر" : ھـ في) 7(

 .م من زيادة) 8(

 ).255( برقم الصالة قدر تعظيم) 9(

 ).256( الصالة قدر تعظيم من زيادة) 10(

 بغنى أخبرك حتى اجلس: " فقال ناداه أبعد فلما ، نحوه ُيوّجهُ  عمر فقام ،" الخبيث برأس جئتني أنك لودْدتُ  وهللا
 حتى رءوسھم يرفعون ال) 1( خشوًعا مالئكة الدنيا السماء في  إن ، جحش أبي صالة عن وجل عز الرب
 الثانية السماء في  وإن ، عبادتك حق عبدناك ما ، ربنا:  قالوا ثم رءوسھم رفعوا قامت فإذا. الساعة تقوم

 ما! سبحانك:  وقالوا ، رءوسھم رفعوا الساعة قامت فإذا الساعة تقوم حتى رءوسھم يرفعون ال سجوًدا مالئكة
 سبحان:  فيقولون الدنيا السماء أھل أما: "  فقال ؟ هللا رسول يا يقولون وما:  عمر له فقال" عبادتك حق عبدناك

 الثالثة السماء أھل وأما. والجبروت العزة ذي سبحان:  فيقولون الثانية السماء أھل وأما. والملكوت الملك ذي
 كنت بالذي فكيف ، هللا رسول يا:  مرع فقال". صالتك في عمر يا فقلھا. يموت ال الذي الحي سبحان:  فيقولون
 أعوذ: " يقول أن به أمره الذي وكان". مرة وھذا مرة ھذا قل: " فقال ؟ صالتي في أقوله أن وأمرتني علمتني
 ، جدا غريب حديث وھذا) 2" (وجھك جل ، منك بك وأعوذ ، سَخطك من برضاك وأعوذ ، عقابك من بعفوك

 داود أبو وضعفه ، الثقات في حبان ابن وذكره ، البخاري عنه روى ويالفر وإسحاق ، شديدة نكارة منكر بل
 وكتبه ، لقن فُربما بصره ذھب أنه إال صدوقا كان:  الرازي حاتم أبو وقال. والدارقطني والعقيلي والنسائي
 والعجب. أيضا فيه تكلم:  الجمحي قتادة أبو قدامة بن الملك عبد وشيخه ، مضطرب ھو:  مرة وقال. صحيحة

! ؟ رجاله بعض لضعف تعرض وال ، بحاله َعرَّف وال ، عليه يتكلم ولم رواه كيف نصر بن محمد اإلمام من
 مرسال البصري الحسن عن أخرى طريق ومن. بنحوه مرسال جبير بن سعيد عن آخر وجه من رواه أنه غير
 :  نصر بن محمد قال ثم ، منه قريًبا

 وھو أرطاة بن عدي سمعت:  قال منصور بن عباد أخبرنا ، النضر رناأخب ، قھزاذ بن هللا عبد بن محمد حدثنا
 هللا صلى هللا رسول عن ، وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجال سمعت:  قال المدائن منبر على يخطبنا



655 

 

 إال عينه من دمعة منه تقطر ملك منھم ما ، خيفته من فرائصھم ُترَعد مالئكة تعالى  إن: " قال وسلم عليه
 وال رءوسھم يرفعوا لم واألرض السماوات هللا خلق منذ سجوًدا مالئكة منھم وإن ، يصلي ملك على وقعت

 وال واألرض السماوات هللا خلق منذ رءوسھم يرفعوا لم ركوًعا مالئكة منھم وإن ، القيامة يوم إلى يرفعونھا
 حق عبدناك ما! سبحانك:  قالوا ، وجل عز هللا وجه إلى نظروا رءوسھم رفعوا فإذا ، القيامة يوم إلى يرفعونھا
 ).3" (عبادتك

 .به بأس ال إسناد وھذا

 إاِل{  ، وصفت التي النار:  أي}  ِھيَ  َوَما{ :  واحد وغير مجاھد قال}  لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِل ِھيَ  َوَما{ :  وقوله
 } لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى

__________ 

 ".خشوع: " أ ، م في) 1(

 ولم البخاري شريط على اإلسناد صحيح حديث: " وقال ، به الفروي إسحاق طريق من) 3/87( المستدرك في الحاكم ورواه ،) 256( برقم الصالة قدر تعظيم) 2(
 ".به تفرد ، ضعيف الجحمي قدامة بن الملك عبد وفيه ، البخاري شرط على ھو وما ، غريب منكر: " قلت. الذھبي وتعقبه ،" يخرجاه

 ).260( برقم الصالة قدر تعظيم) 3(

 َما) 41( اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ ) 40( َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي) 39( اْلَيِمينِ  أَْصَحابَ  إاِلَّ ) 38( َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ 
ا) 44( ْسِكينَ اْلمِ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ ) 43( اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  لَمْ  َقالُوا) 42( َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ   اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ

ا) 45( ينِ  ِبَيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ  ) 47( اْلَيقِينُ  أََتاَنا َحتَّى) 46( الدِّ

ْبحِ {  ، ولى:  أي}  أَْدَبرَ  إِذْ  َواللَّْيلِ  َواْلَقَمرِ  َكال{ :  قال ثم َھا{  ، أشرق:  أي}  أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّ }  اْلُكَبرِ  ىإلْحدَ  إِنَّ
 َنِذيًرا{ . السلف من واحد وغير ، والضحاك ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله ، النار:  يعني ، العظائم: أي

مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ  لِْلَبَشرِ  رَ  أَوْ  َيَتَقدَّ  ويولي عنھا يتأخر أو ، للحق ويھتدي الّنذارة يقبل أن شاء لمن:  أي}  َيَتأَخَّ
 .ھاويرد

 َما) 41( اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ ) 40( َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي) 39( اْلَيِمينِ  أَْصَحابَ  إاِل) 38( َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ { 
 اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  اَوُكنَّ ) 44( اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ ) 43( اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  لَمْ  َقالُوا) 42( َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ 

ا) 45( ينِ  ِبَيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما }) 47( اْلَيقِينُ  أََتاَنا َحتَّى) 46( الدِّ  َعنِ  لَُھمْ  َفَما) 48( الشَّ
ْذِكَرةِ  تْ ) 50( ُمْسَتْنفَِرةٌ  ُحُمرٌ  َكأَنَُّھمْ ) 49( ُمْعِرِضينَ  التَّ  ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ ) 51( َقْسَوَرةٍ  نْ مِ  َفرَّ
َرةً  ُصُحًفا  إاِلَّ  َيْذُكُرونَ  َوَما) 55( َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ) 54( َتْذِكَرةٌ  إِنَّهُ  َكالَّ ) 53( اآْلَِخَرةَ  َيَخافُونَ  اَل  َبلْ  َكالَّ ) 52( ُمَنشَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  ْقَوىال أَْھلُ  ُھوَ  هللاَّ  ) 56( اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  تَّ

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما{  ْذِكَرةِ  َعنِ  لَُھمْ  َفَما) 48( الشَّ تْ ) 50( ُمْسَتْنفَِرةٌ  ُحُمرٌ  َكأَنَُّھمْ ) 49( ُمْعِرِضينَ  التَّ  ِمنْ  َفرَّ
َرةً  ُحًفاصُ  ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ ) 51( َقْسَوَرةٍ   إِنَّهُ  َكال) 53( اآلِخَرةَ  َيَخافُونَ  ال َبلْ  َكال) 52( ُمَنشَّ
ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َيْذُكُرونَ  َوَما) 55( َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ) 54( َتْذِكَرةٌ  ْقَوى أَْھلُ  ُھوَ  هللاَّ  }) 56( اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  التَّ

:  وغيره عباس ابن قاله ، القيامة يوم بعملھا معتقلة:  أي}  َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  اِبمَ  َنْفسٍ  ُكلُّ { :  أن مخبًرا تعالى يقول
 الغرفات في وھم المجرمين يسألون:  أي}  اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ  َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي{  فإنھم}  اْلَيِمينِ  أَْصَحابَ  إاِل{ 

 :  لھم قائلين الدركات في وأولئك

 خلقه إلى أحسنا وال ربنا عبدنا ما:  أي}  اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ  اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  لَمْ  َقالُوا َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ  َما{ 
  ، جنسنا من

ا{    ، معه غوينا غاو غوي كلما:  قتادة وقال. نعلم ال فيما نتكلم:  أي}  اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ
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ا{  ينِ  َيْومِ بِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ :  الحجر[}  اْلَيقِينُ  َيأِْتَيكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعُبدْ { :  كقوله. الموت:  يعني}  اْلَيقِينُ  أََتاَنا َحتَّى الدِّ
 )1". (ربه من اليقين جاءه فقد - مظعون بن عثمان يعني - ھو أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال] 99

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  ْنَفُعُھمْ تَ  َفَما{ :  تعالى هللا قال  القيامة يوم تنفعه ال فإنه الصفات) 2( بھذه متصفا كان من:  أي}  الشَّ
 ال النار له فإنه القيامة يوم كافرا هللا وافى من فأما قابال المحل كان إذا تنجع إنما الشفاعة ألن ؛ فيه شافع شفاعة
  .فيھا خالدا ، محالة

ْذِكَرةِ  َعنِ  مْ لَھُ  َفَما{ :  تعالى قال ثم  وتذكرھم إليه تدعوھم مما قبلك الذين الكفرة لھؤالء فما:  أي}  ُمْعِرِضينَ  التَّ
  ، معرضين به

تْ  ُمْسَتْنفَِرةٌ  ُحُمرٌ  َكأَنَُّھمْ {   حمر من ُحُمر عنه وإعراضھم ، الحق عن نفارھم في كأنھم:  أي}  َقْسَوَرةٍ  ِمنْ  َفرَّ
 ، أسلم بن وزيد عنه -  رواية في - عباس وابن ، ھريرة أبو قاله ، أسد نم صيدھا يريد ممن فرت إذا الوحش
 .الجمھور قول وھو ، عباس ابن عن) 3( رواية وھو ، رام:  أو. الرحمن عبد وابنه

__________ 

 .عنھا هللا رضي العالء أم حديث من) 1243( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(

 ".ھذه بمثل: " م في) 2(

 ".روايتان وھما" : م في) 3(

 ويقال ، بالعربية ، األسد:  عباس ابن عن) 1( مھران بن يوسف عن ، زيد بن علي عن ، سلمة بن حماد وقال
 .أويا:  وبالنبطية) 2( شير:  وبالفارسية ، قسورة:  بالحبشية له

 عليه ينزل أن المشركين ھؤالء من واحد كل ريدي بل:  أي}  ُمَنشََّرةً  ُصُحًفا ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ { 
 أُوِتيَ  َما ِمْثلَ  ُنْؤَتى َحتَّى ُنْؤِمنَ  لَنْ  َقالُوا آَيةٌ  َجاَءْتُھمْ  َوإَِذا{ :  كقوله ، وغيره مجاھد قاله. النبي على أنزل كما كتاًبا
ُ  هللاَِّ  ُرُسلُ   بغير براءة يؤتوا أن يريدون:  قتادة عن رواية وفي ،] 124:  األنعام[ }  ِرَسالََتهُ  َيْجَعلُ  َحْيثُ  أَْعلَمُ  هللاَّ
 .بوقوعھا وتكذيبھم ، بھا إيمانھم عدم أفسدھم إنما:  أي}  اآلِخَرةَ  َيَخافُونَ  ال َبلْ  َكال{ :  فقوله .عمل

}  هللاَّ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َيْذُكُرونَ  اَومَ  َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ {  ، تذكرة القرآن إن حقا:  أي}  َتْذِكَرةٌ  إِنَّهُ  َكال{ :  تعالى قال ثم
 ].30:  اإلنسان[ }  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  َوَما{  كقوله

ْقَوى أَْھلُ  ُھوَ { :  وقوله  إليه تاب من ذنب َيغفر أن أھل وھو ، منه ُيخاف أن أھل ھو:  أي}  اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  التَّ
 .قتادة قاله. وأناب

 أنس عن ، البناني ثابت حدثنا -) 4( حزم أخو - سھيل أخبرني ، الحباب بن) 3( زيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ْقَوى أَْھلُ  ُھوَ { :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال مالك بن   :  وقال}  اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  التَّ

 ".له أغفر أن أھال كان إلھا معي يجعل أن تقىا فمن ، إله معي يجعل فال ، أتقى أن أھل أنا:  ربكم قال"

 عن كالھما عمران بن المعافي حديث من والنسائي ، الحباب بن زيد حديث من ماجه وابن ، الترمذي ورواه
 حاتم أبي ابن ورواه. بالقوي ليس وسھيل ، غريب حسن:  الترمذي وقال) 5( به ، القطعي هللا عبد بن ُسَھيل
 من ، وغيرھم ، والَبَغوي ، والَبزار ، يعلى أبو رواه وھكذا. به ، ُسَھيل عن ، خالد بن ُھْدَبة عن ، أبيه عن

 )6. (به ، القَُطعي ُسَھيل حديث

   والمنة الحمد و" المدثر" سوره تفسير آخر

 )7] (الوكيل ونعم هللا وحسبنا[
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__________ 

 ".ماھك بن يوسف: " أ في) 1(

 ".بتار: " أ في) 2(

 ".يزيد حدثنا: " أ في) 3(

 ".حمزة أخو: " م في) 4(

 ).2/475( النسائي وتفسير ،) 4299( برقم ماجة ابن وسنن ،) 3328( برقم الترمذي وسنن ،) 3/142( المسند) 5(

 ).8/276( للبغوي التنزيل ومعالم ،) 6/66( يعلى أبي مسند) 6(

 .م من زيادة) 7(
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اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َواَل ) 1( اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  أُْقِسمُ  اَل   َعلَى َقاِدِرينَ  َبلَى) 3( ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اإْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ ) 2( اللَّوَّ
يَ  أَنْ   َوَخَسفَ ) 7( َبَصرُ الْ  َبِرقَ  َفإَِذا) 6( اْلقَِياَمةِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُ ) 5( أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ  اإْلِْنَسانُ  ُيِريدُ  َبلْ ) 4( َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى) 11( َوَزرَ  اَل  َكالَّ ) 10( اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  اإْلِْنَسانُ  َيقُولُ ) 9( َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ ) 8( اْلَقَمرُ 
ُ ) 12( اْلُمْسَتَقرُّ  أ مَ  ِبَما َيْوَمئِذٍ  اإْلِْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ ) 14( َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اإْلِْنَسانُ  َبلِ ) 13( َوأَخَّ

)15 ( 

 القيامة سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال) 1( اْلقَِياَمةِ  بَِيْومِ  أُْقِسمُ  ال{   َعَلى َقاِدِرينَ  َبلَى) 3( ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ ) 2( اللَّوَّ
يَ  أَنْ   َوَخَسفَ ) 7( اْلَبَصرُ  َبِرقَ  َفإَِذا) 6( اْلقَِياَمةِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُ ) 5( أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ  اإلْنَسانُ  ُيِريدُ  َبلْ ) 4( َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى) 11( َوَزرَ  ال َكال) 10( اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  ْنَسانُ اإل َيقُولُ ) 9( َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ ) 8( اْلَقَمرُ 
ُ ) 12( اْلُمْسَتَقرُّ  أ مَ  ِبَما َيْوَمئِذٍ  اإلْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ ) 14( َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اإلْنَسانُ  َبلِ ) 13( َوأَخَّ

)15 ({ 

 ھاھنا عليه والمقسوم. النفي لتأكيد القسم قبل بال اإلتيان جاز ، منتفًيا كان إذا عليه المقسم أن مرة غير تقدم قد
 أُْقِسمُ  ال{ :  تعالى قال ولھذا ؛ األجساد َبعث عدم من العباد من الجھلة يزعمه ما على والرد ، الميعاد إثبات ھو

فْ  أُْقِسمُ  َوال اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  اَمةِ  سِ ِبالنَّ  بل:  قتادة وقال. اللوامة بالنفس يقسم ولم القيامة بيوم أقسم:  الحسن قال}  اللَّوَّ
 ألقسم: " قرآ أنھما واألعرج الحسن عن ، جرير ابن حكى وقد. حاتم أبي ابن حكاه) 1( ھكذا. جميًعا بھما أقسم

. اللوامة بالنفس القسم ونفى القيامة بيوم القسم أثبت ألنه ؛ الحسن قول يوجه وھذا ،) " 2] (القيامة بيوم[
 ، ُجَبير بن وسعيد ، عباس ابن عن المروي وھو ، هللا رحمه قتادة قاله كما جميعا بھما أقسم أنه والصحيح
 .جرير ابن واختاره

 إن:  اآلية ھذه في البصري الحسن عن ، خالد بن قرة فقال ، اللوامة النفس وأما ، فمعروف القيامة يوم فأما
 وإن ؟ نفسي بحديث أردت ما ؟ بأكلتي أردت ما ؟ بكلمتي أردت ما:  نفسه يلوم إال نراه ما - وهللا -  منالمؤ

 .نفسه يعاتب ما قُُدما يمضي الفاجر

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال{ :  قوله في قال أنه الحسن عن بلغنا:  ُجَوْيبر وقال  السموات أھل من أحد ليس:  قال}  اللَّوَّ
 .القيامة يوم نفسه يلوم إال رضواأل

 سأل أنه:  ِسماك عن ، إسرائيل عن ، مسلم) 3( بن صالح بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال{ :  قوله عن ِعْكِرمة  .وكذا كذا فعلت لو:  والشر الخير على) 4( يلوم:  قال}  اللَّوَّ

__________ 

 ".كذا: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".عن: " م في) 3(

 ".تلوم: " م في) 4(

 )1. (إسرائيل عن َوِكيع عن ، ُكَرْيب أبي عن ، جرير ابن ورواه

 ، مسلم بن الحسن عن ، ُجَريج ابن عن ، سفيان حدثنا ، مؤمل حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  الوَ { :  في ُجَبير بن سعيد عن  .والشر الخير على تلوم:  قال}  اللَّوَّ
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 )2. (اللؤوم النفس ھي:  فقال:  ذلك عن عباس ابن سأل أنه سعيد عن آخر وجه من رواه ثم

 .عليه وتلوم فات ما على تندم:  مجاھد عن ، نجيح أبي ابن علي وقال

 .المذمومة:  اللوامة:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

اَمةِ { :  قتادة وقال  .الفاجرة}  اللَّوَّ

 الخير على صاحبھا تلوم التي أنھا التنزيل بظاھر األشبه ، المعنى متقاربة األقوال ھذه وكل:  جرير ابن قال
 .فات ما على وتندم والشر

 وجمعھا عظامه إعادة على نقدر ال أنا أيظن ، القيامة يوم:  أي}  ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ { :  وقوله
يَ  أَنْ  َعلَى َقاِدِرينَ  َبلَى{  ؟ المتفرقة أماكنھا من  أن:  عباس ابن عن ، والَعوفي ُجَبير بن سعيد قال}  َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

ھهو. جرير وابن ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، مجاھد قال وكذا. حافًرا أو ُخّفا) 3( نجعله  ابنُ  وجَّ
 .الدنيا في ذلك لجعل شاء لو تعالى بأنه جرير

 بلى ؟ عظامه نجمع ال أنا اإلنسان أيظن:  أي}  َنْجَمعَ { :  قوله من حال}  َقاِدِرينَ { :  قوله أن اآلية من والظاھر
ي أن على قادرين سنجمعھا  فتجعل ، كان امم أزيد لبعثناه شئنا ولو ، لجمعھا صالحة قدرتنا:  أي ، بنانه ُنَسوِّ

 .والزجاج ، قتيبة ابن قول معنى وھذا. مستوية - أصابعه أطراف وھي - بنانه

 .قدما يمضي يعني:  عباس ابن عن ، سعيد قال}  أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ  اإلْنَسانُ  ُيِريدُ  َبلْ { :  وقوله

 ، القيامة يوم قبل أتوب ثم أعمل:  إلنسانا يقول ، األمل:  يعني}  أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .القيامة يدي بين بالحق الكفر ھو:  ويقال

 إلى نفسه تنزع إال آدم ابن يلقى ال:  الحسن وقال. رأسه راكبا أمامه ليمضي}  أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ {  مجاھد وقال
 .هللا عصمه من إال ، قدما قدما هللا معصية

 الذنوبَ  َيعَجل الذي ھو:  السلف من واحد وغير ، والسدي ، والضحاك ، َبيرجُ  بن وسعيد ، عكِرمة عن وُروي
 .التوبة وُيسّوف

 األظھر ھو وھذا ، زيد ابن قال وكذا. الحساب بيوم يكذب الكافر ھو:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
  ؟}  اْلقَِياَمةِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُ {  بعده قال ولھذا ؛ المراد من

__________ 

 ).29/109( الطبري تفسير) 1(

 ).29/109( الطبري تفسير) 2(

 ".نحوله أن: " أ في) 3(

:  تعالى قال كما ، لوجوده وتكذيب ، لوقوعه استبعاد سؤال سؤاله وإنما ؟ القيامةيوم  يكون متى يقول:  أي
:  سبأ[ }  َتْسَتْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  َعْنهُ  َتْسَتأِْخُرونَ  ال َيْومٍ  ِميَعادُ  ُكمْ لَ  قُلْ  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْلَوْعدُ  َھَذا َمَتى َوَيقُولُونَ {

29 ، 30 .[ 

 وھذا. حار:  أي ، الراء بكسر}  َبِرقَ { :  العالء بن عمرو أبو قال}  اْلَبَصرُ  َبِرقَ  َفإَِذا{ :  ھنا ھا تعالى وقال
 ، وھكذا ھكذا الفزع من ينظرون بل ،]  43:  إبراھيم[ }  َطْرفُُھمْ  لَْيِھمْ إِ  َيْرَتدُّ  ال{ :  تعالى بقوله شبيه قاله الذي
 .الرعب شدة من ؛ شيء على بصر لھم يستقر ال
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 القيامة يوم تنبھر األبصار أن والمقصود. األول من المعنى في قريب وھو ، بالفتح" َبَرقَ : " آخرون وقرأ
 .األمور من القيامة يوم تشاھده ام عظم ومن ، األھوال شدة من وتذل وتحار وتخشع

 .ضوءه ذھب:  أي}  اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ { :  وقوله

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ :  اآلية ھذه تفسير عند زيد ابن وقرأ. ُكّورا:  مجاھد قال}  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ {   َوإَِذا ُكوِّ
 ".والقمر الشمس بين وُجمع: " قرأ أنه مسعود ابن نع وُروي]  2 ، 1:  التكوير[ }  اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ 

 يفر أن يريد حينئذ ، القيامة يوم األھوال ھذه آدم ابنُ  عاين إذا:  أي}  اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  َيقُولُ { :  وقوله
 قال}  اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  لَىإِ  َوَزرَ  ال َكال{ :  تعالى هللا قال ؟ موئل أو ملجأ من ھل:  أي ؟ المفر أين:  ويقول
 .نجاة ال أي:  السلف من واحد وغير ، ُجَبير بن وسعيد ، عباس وابن ، مسعود ابن

 ، فيه تتنكرون مكان لكم ليس:  أي]  47:  الشورى[ }  َنِكيرٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َوَما َيْوَمِئذٍ  َمْلَجإٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َما{ :  كقوله وھذه
:  أي}  اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إَِلى{ :  قال ولھذا ؛ فيه تعتصمون مكان لكم ليس:  أي}  َوَزرَ  ال{  ھاھنا قال وكذا

 .والمصير المرجع

ُ { :  تعالى قال ثم أ مَ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  ، وآخرھا أولھا ، وحديثھا قديمھا أعماله بجميع يخبر:  أي}  َوأَخَّ
 وھكذا]  49:  الكھف[ }  أََحًدا َربُّكَ  َيْظلِمُ  َوال َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا{ :  تعالى قال كما ، وكبيرھا صغيرھا

 ولو فعله بما عالم ، نفسه على شھيد ھو:  أي}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ  َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اإلْنَسانُ  َبلِ { :  ھاھنا قال
 ]. 14:  اإلسراء[ }  َحِسيًبا َعلَْيكَ  اْلَيْومَ  ِبَنْفِسكَ  َكَفى ِكَتاَبكَ  اْقَرأْ { :  تعالى قال كما ، وأنكر اعتذر

 ويداه وبصُره سمُعه:  يقول}  َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اإلْنَسانُ  َبلِ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .وجوارُحه ورجاله

 عن غافال وذنوبھم الناس بعيوب بصيرا رأيته - وهللا - شئت إذا:  قال رواية وفي. نفسه على شاھد:  قتادة وقال
 في) 1( الِجْذل وتترك ، أخيك عين في الَقَذاة ُتبصر ، آدم ابن يا:  مكتوبا اإلنجيل في إن:  يقال وكان ، ذنوبه
 .تبصره ال عينك

__________ 

 ".الجذع وتترك: " م في) 1(

كْ  اَل   َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ ) 18( قُْرآََنهُ  َفاتَِّبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا) 17( َوقُْرآََنهُ  َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ ) 16( ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  هِ بِ  ُتَحرِّ
)19 ( 

 ولو}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى وْ َولَ { :  قتادة وقال. عليھا بصير فھو عنھا جادل ولو}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ { :  مجاھد وقال
 والحسن ، زيد ابن قال وكذا. حجته}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ { :  السدي وقال. منه يقبل ال بباطل يومئذ اعتذر

 .جرير ابن واختاره. وغيرھم ، البصري

 .ثيابه ىألق لو:  يقول}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ { :  عباس ابن عن ، زرارة عن ، قتادة وقال

 .المعذار:  الستر يسمون اليمن وأھل ، ستوره أرخى ولو:  الضحاك وقال

َنا َوهللاَِّ  َقالُوا أَنْ  إاِل فِْتَنُتُھمْ  َتُكنْ  لَمْ  ُثمَّ { :  كقوله ، وأصحابه مجاھد قول والصحيح ا َما َربِّ :  األنعام[ }  ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ
ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ {  وكقوله] 23 ُھمْ  َوَيْحَسُبونَ  لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ  َفَيْحلِفُونَ  َجِميًعا هللاَّ ُھمْ  أاَل َشْيءٍ  َعلَى أَنَّ } اْلَكاِذُبونَ  ُھمُ  إِنَّ
 ]. 18:  المجادلة[ 
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الِِمينَ ا َيْنَفعُ  ال{ :  قال أنه تسمع ألم) 1( االعتذار ھي}  َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال  لظَّ
لَمَ  َيْوَمِئذٍ  هللاَِّ  إِلَى َوأَْلَقْوا{  وقال]  52:  غافر[ }  َمْعِذَرُتُھمْ  لَمَ  َفأَْلَقُوا{ ] 87:  النحل[ }  السَّ ا َما السَّ  ِمنْ  َنْعَملُ  ُكنَّ

َنا َوهللاَِّ {  وقولھم]  28:  النحل[ }  ُسوءٍ  ا َما َربِّ  } ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ

كْ  ال{   َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ ) 18( قُْرآَنهُ  َفاتَِّبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا) 17( َوقُْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ ) 16( ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  هِ بِ  ُتَحرِّ
 }) 19( َبَياَنهُ 

__________ 

 ".األعذار ھي: " أ في) 1(

َھا إِلَى) 22( َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 21( َرةَ اآْلَخِ  َوَتَذُرونَ ) 20( اْلَعاِجلَةَ  ُتِحبُّونَ  َبلْ  َكالَّ   َوُوُجوهٌ ) 23( َناِظَرةٌ  َربِّ
 ) 25( َفاقَِرةٌ  ِبَھا ُيْفَعلَ  أَنْ  َتُظنُّ ) 24( َباِسَرةٌ  َيْوَمِئذٍ 

َھا إِلَى )22( َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 21( اآلِخَرةَ  َوَتَذُرونَ ) 20( اْلَعاِجلَةَ  ُتِحبُّونَ  َبلْ  َكال{   َوُوُجوهٌ ) 23( َناِظَرةٌ  َربِّ
 }) 25( َفاقَِرةٌ  ِبَھا ُيْفَعلَ  أَنْ  َتُظنُّ ) 24( َباِسَرةٌ  َيْوَمِئذٍ 

 إلى يبادر كان فإنه ، الملك من الوحي تلقيه كيفية في وسلم عليه هللا صلى لرسوله وجل عز هللا من تعليم ھذا
 يجمعه أن له وتكفل ، له يستمع أن بالوحي الملك جاءه إذا وجل عز هللا فأمره ، قراءته في الملك ويسابق ، أخذه
 األولى) 1( فالحالة. ويوضحه ويفسره له يبينه وأن ، إليه ألقاه الذي الوجه على ألدائه ييسره وأن ، صدره في

كْ  ال{ :  قال ولھذا ؛ معناه وإيضاح تفسيره والثالثة ، تالوته والثانية ، صدره في جمعه } ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  هِ بِ  ُتَحرِّ
:  طه[ }  ِعْلًما ِزْدنِي َربِّ  َوقُلْ  َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َتْعَجلْ  َوال{ :  قال كما ، بالقرآن:  أي

114.[ 

 عليك تاله إذا:  أي}  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا{  ، تقرأه أن:  أي}  َوقُْرآَنهُ {  ، صدرك في:  أي}  َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ { :  قال ثم
بِعْ {  ، وجل عز هللا عن الملك  بعد:  أي}  َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ {  ، أقرأك كما اقرأه ثم ، له فاستمع:  أي}  قُْرآَنهُ  َفاتَّ
 .وشرعنا أردنا ما على معناه ونلھمك ، ونوضحه لك نبينه وتالوته حفظه

 عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، عائشة أبي بن موسى عن ، َعَوانة أبي عن ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 لي فقال:  قال - شفتيه يحرك فكان ، شدة التنزيل من يعالج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس ابن
 . شفتيه ركيح وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان كما) 2( شفتي أحرك أنا:  عباس ابن

__________ 

 ".فالحال: " م في) 1(

 ".أحركھما أنا: " أ في) 2(

كْ  ال{  وجل عز هللا فأنزل -  شفتيه يحرك عباس ابن رأيت كما شفتي أحرك وأنا:  سيعد ليوقال   لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
 له فاستمع}  قُْرآَنهُ  َفاتَِّبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا{  ، تقرأه ثم ، صدرك في جمعه:  قال}  َوقُْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعَلْيَنا إِنَّ  ِبهِ  لَِتْعَجلَ 
 )1. (أقرأه كما قرأه جبريل انطلق إذا ذلك بعد فكان}  َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ {  ، وأنصت

 أتاه إذا فكان:  البخاري ولفظ) 2( به ، عائشة أبي بن موسى عن ، وجه غير من ، ومسلم البخاري رواه وقد
 ).3( وجل عز هللا وعده كما قرأه ذھب فإذا ، أطرق ريلجب

 سعيد عن ، عائشة أبي بن موسى حدثنا ، التيمي يحيى أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وكان ، شدة منه يلقى الوحي عليه أنزل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس ابن عن ، ُجَبير بن
 من يفرغ أن قبل أوله ينسى أن خشية شفتيه به ويحرك أوله يتلقى ، شفتيه تحريكه في عرف عليه نزل ذاإ

كْ  ال{ :  هللا فأنزل آخره،  } بِهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
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 في نزلت اآلية ھذه إن:  واحد وغير ، والضحاك ، ومجاھد ، وقتادة ، البصري والحسن ، الشعبي قال وھكذا
 .ذلك

كْ  ال{ :  عباس ابن عن ، العوفي طريق من جرير ابن روى وقد  يفتر ال كان:  قال}  ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
كْ  ال{ :  هللا فقال ، ينساه أن مخافة القراءة من  أن}  َوقُْرآَنهُ {  لك نجمعه أن}  َعلَْيَنا إِنَّ  ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
 .تنسى فال رئكنق

 .قتادة قال وكذا. وحرامه حالله تبيين}  َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ { :  العوفي وعطية عباس ابن وقال

 أنزله ما ومخالفة القيامة بيوم التكذيب على يحملھم إنما:  أي}  اآلِخَرةَ  َوَتَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُتِحبُّونَ  َبلْ  َكال{ :  وقوله
 الدنيا الدار إلى ھمتھم إنما إنھم:  العظيم والقرآن الحق الوحي من وسلم عليه هللا صلى رسوله ىعل وجل عز هللا

 .اآلخرة عن متشاغلون الھون وھم ، العاجلة

َھا إَِلى{  ، مسرورة مشرقة َبِھيَّة حسنة أي ، النضارة من}  َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  تعالى قال ثم  أي}  َناِظَرةٌ  َربِّ
 رؤية ثبتت وقد) 4". (َعَيانا ربكم سترون إنكم: " صحيحه في ، هللا رحمه ، البخاري رواه كما ، عيانا تراه: 

 يمكن ال ، الحديث أئمة عند متواترة طرق من ، الصحاح األحاديث في اآلخرة الدار في وجل عز  المؤمنين
 ھل ، هللا رسول يا:  قالوا ناسا أن:  - حيحينالص في وما -  ھريرة وأبي سعيد أبي لحديث ؛ منعھا وال دفعھا
ون ھل: " فقال ؟ القيامة يوم ربنا نرى :  قال. ال:  قالوا" ؟ َسَحاب دونھما ليس والقمر الشمس رؤية في ُتَضارُّ

 القمر إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نظر:  قال جرير عن الصحيحين وفي) 5". (كذلك ربكم َتَرون فإنكم"
  ، القمر ھذا ترون كما ربكم َتَرون إنكم: " فقال بدرال ليلة

__________ 

 ).1/343( المسند) 1(

 ).448( برقم مسلم وصحيح ،) 4928 ، 4927( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).4929( برقم البخاري صحيح) 3(

 .عنه هللا رضي جرير حديث من) 485 ، 573 ، 554( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).182( برقم مسلم وصحيح ،) 7438 ، 7437( برقم البخاري صحيح) 5(

 أبي عن الصحيحين وفي) 1" (فافعلوا غروبھاقبل  وال الشمس طلوع قبل صالة على ُتغلَبوا أال استطعتم فإن
ة من وجنتان ، فيھما وما آنيتھما ذھب من َجنَّتان: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال موسى  آنيتھما فِضَّ
 أفراد وفي) 2". (عدن جنة في وجھه على الكبرياء ِرَداء إال هللا إلى ينظروا أن وبين القوم بين وما ، ھمافي وما
:  تعالى هللا يقول: " قال" الجنة الجنة أھلُ  دخل إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، صھيب عن ، مسلم

 فيكشف: " قال" ؟ النار من وتنجنا الجنة تدخلنا مأل ؟ وجوھنا ُتَبيض ألم:  فيقولون ؟ أزيدكم شيئا تريدون
 أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ { :  اآلية ھذه تال ثم". الزيادة وھي ، ربھم إلى النظر من إليھم أحب شيئا أعطوا فما ، الحجاب
 )3]. ( 26:  يونس[ }  َوِزَياَدةٌ  اْلُحْسَنى

 - القيامة عرصات في يعني -) 4" (يضحك للمؤمنين َيَتجلَّى هللا إن: " حديثه في جابر عن ، مسلم أفراد وفي
 .الجنات روضات وفي ، العرصات في وجل عز ربھم إلى) 5( ينظرون المؤمنين أن األحاديث ھذه ففي

 عمر ابن عن ، فاختة أبي بن) 6( ُثَوير حدثنا ، أبجر بن الملك عبد حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أقصاه يرى ، سنة ألفي ملكه في لينظر منزلة الجنة أھل أدنى إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال
 )7". (مرتين يوم كل هللا وجه إلى لينظر منزلة أفضلھم وإن. وخدمه أزواجه إلى ينظر ، أدناه يرى كما

 ، فذكره..". عمر ابن سمعت: " قال ُثَوير عن ، إسرائيل عن ، َشبابة عن ، حميد بن عبد عن الترمذي ورواه
 عن ، الثوري رواه وكذلك". قوله ، عمر ابن عن ، مجاھد عن ، ُثَوير عن ، أبجر بن الملك عبد ورواه: " قال
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 من وألفاظھا بطرقھا األحاديث ألوردنا اإلطالة خشية ولوال) 8( يرفعه لم ، عمر ابن عن ، مجاھد عن ، ُثَوير
). 9( التوفيق وبا ، التفسير ھذا من َمواِضعَ  في مفرقا ذلك ذكرنا لكنو ، والسنن والمسانيد والحسان الصحاح
 وُھَداة. اإلسالم أئمة بين عليه متفق ھو كما ، األمة ھذه وسلف والتابعين الصحابة بين عليه مجمع هللا بحمد وھذا
 .األنام

:  مجاھد عن ، منصور عن ، لثوريا قال كما ، النعم وھي ، اآلالء مفرد}  إَِلى{  بـ المراد بأن ذلك تأول ومن
َھا إِلَى{  صالح أبو قال وكذا. مجاھد عن وجه غير من جرير ابن رواه. ربھا من الثواب تنتظر فقال}  َناِظَرةٌ  َربِّ

ُھمْ  َكال{ :  تعالى قوله من ھو وأين. إليه ذھب فيما وأبطل ، النجعة) 10( القائل ھذا أبعد فقد -  أيضا  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَّ
 األبرار أن َعلم وقد إال الفجار َحَجب ما:  هللا رحمه ، الشافعي قال ،]  15:  المطففين[ ؟}  لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ 
 ، الكريمة اآلية سياق عليه دل بما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األخبار تواترت قد ثم. وجل عز يرونه
َھا إِلَى{ :  قوله وھي  :  جرير ابن الق}  َناِظَرةٌ  َربِّ

__________ 

 ).633( برقم مسلم وصحيح ،) 7436 ، 7434( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).180( برقم مسلم وصحيح ،) 7444( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).181( برقم مسلم صحيح) 3(

 ).191( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".ينظروا: " م في) 5(

 .يزيد حدثنا: " أ ، م في) 6(

 ).2/13( المسند) 7(

 ).3330( برقم الترمذي سنن) 8(

 .الرؤية أحاديث ذكر قي أطال فقد) 2/300( كثير ابن للحافظ والمالحم الفتن في النھاية كتاب:  وانظر) 9(

 ".الناظر: " م في) 10(

َراقِيَ  َبلََغتِ  إَِذا َكالَّ  اقُ  فَّتِ َواْلتَ ) 28( اْلِفَراقُ  أَنَّهُ  َوَظنَّ ) 27( َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ ) 26( التَّ اقِ  السَّ  َربِّكَ  إِلَى) 29( ِبالسَّ
قَ  َفاَل ) 30( اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ  ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ ) 32( َوَتَولَّى َكذَّبَ  َولَِكنْ ) 31( َصلَّى َواَل  َصدَّ  أَْوَلى) 33( َيَتَمطَّ

 ُيْمَنى َمِنيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  أَلَمْ ) 36( ُسًدى ُيْتَركَ  أَنْ  إْلِْنَسانُ ا أََيْحَسبُ ) 35( َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ ) 34( َفأَْولَى لَكَ 
ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ ) 37( ْوَجْينِ  ِمْنهُ  َفَجَعلَ ) 38( َفَسوَّ َكرَ  الزَّ  ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ ) 39( َواأْلُْنَثى الذَّ

 ) 40( اْلَمْوَتى

:  قال}  َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  الحسن عن المبارك حدثنا ، آدم حدثنا ، البخاري إسماعيل بن حمدم حدثنا
 ).1( الخالق إلى تنظر وھي َتنُضر أن لھا وُحقّ  ، الخالق إلى تنظر قال}  َناِظَرةٌ  َربَِّھا إِلَى{  حسنة،

 تغير:  السدي وقال. كالحة:  قتادة قال. باسرة القيامة يوم تكون جارالف وجوه ھذه}  َباِسَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  وقوله
 .عابسة:  أي}  َباِسَرةٌ {  زيد ابن وقال. ألوانھا

 أنھا تستيقن:  السدي وقال. شر:  قتادة وقال. داھية:  مجاھد قال}  َفاقَِرةٌ  ِبَھا ُيْفَعلَ  أَنْ {  ، تستيقن:  أي}  َتُظنُّ { 
 .النار ستدخل أن تظن:  زيد ابن وقال. ھالكة

 ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {  وكقوله]  106:  عمران أل[ }  ُوُجوهٌ  َوَتْسَودُّ  ُوُجوهٌ  َتْبَيضُّ  َيْومَ { :  كقوله المقام وھذا
]  42 - 38:  عبس[ }  اْلَفَجَرةُ  ةُ اْلَكَفرَ  ُھمُ  أُولَِئكَ  َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ  ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ 
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 َراِضَيةٌ  لَِسْعِيَھا َناِعَمةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  قوله إلى}  َحاِمَيةً  َناًرا َتْصَلى َناِصَبةٌ  َعاِملَةٌ  َخاِشَعةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {  وكقوله
 .سياقاتوال اآليات من ذلك أشباه في]  10 - 2:  الغاشية[ }  َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي

َراقِيَ  َبلََغتِ  إَِذا َكال{  اقُ  َواْلَتفَّتِ ) 28( اْلِفَراقُ  أَنَّهُ  َوَظنَّ ) 27( َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ ) 26( التَّ اقِ  السَّ  َربِّكَ  إِلَى) 29( ِبالسَّ
قَ  َفال) 30( اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ  ى أَْھلِهِ  إِلَى بَ َذھَ  ُثمَّ ) 32( َوَتَولَّى َكذَّبَ  َولَِكنْ ) 31( َصلَّى َوال َصدَّ  أَْوَلى) 33( َيَتَمطَّ

 ُيْمَنى َمِنيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  أَلَمْ ) 36( ُسًدى ُيْتَركَ  أَنْ  اإلْنَسانُ  أََيْحَسبُ ) 35( َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ ) 34( َفأَْولَى لَكَ 
ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ ) 37( وْ  ِمْنهُ  َفَجَعلَ ) 38( َفَسوَّ َكرَ  َجْينِ الزَّ  ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ ) 39( َواألْنَثى الذَّ

 }) 40( اْلَمْوَتى

 إَِذا َكال{ :  تعالى فقال - الثابت بالقول ھنالك هللا ثبتنا - األھوال من عنده وما االحتضار حالة عن تعالى يخبر
َراقِيَ  َبلََغتِ   ذلك صار بل ، به أخبرت بما ھناك تكذب آدم ابن يا لست:  معناھاف رداعة}  َكال{  جعلنا إن}  التَّ
 جسدك من روحك انتزعت:  أي ، التراقي بلغت إذا حقا:  أي ، فظاھر) حقا(بمعنى جعلناھا وإن. عيانا عندك
 َبلََغتِ  َذاإِ  َفلَْوال{ :  كقوله ، والعاتق النحر ثغرة بين التي العظام وھي ، ترقوة جمع:  والتراقي ، تراقيك وبلغت
 َتْرِجُعوَنَھا َمِديِنينَ  َغْيرَ  ُكْنُتمْ  إِنْ ) 2( َفلَْوال ُتْبِصُرونَ  ال َولَِكنْ  ِمْنُكمْ  إِلَْيهِ  أَْقَربُ  َوَنْحنُ  َتْنُظُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوأَْنُتمْ  اْلُحْلقُومَ 

َراقِيَ  َبلََغتِ  َذاإِ  َكال{ :  ھاھنا قال وھكذا].  87 - 83:  الواقعة[ }  َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ   حديث ھاھنا ويذكر}  التَّ
 .الحلقوم من قريبة وھي ، ترقوة جمع:  والتراقي). 3" (يس" سورة في تقدم الذي ِجحاش بن ُبْسر

__________ 

 ).29/119( الطبري تفسير) 1(

 .خطأ وھو" كال: " أ في) 2(

 في يوًما بصق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  جحاش بن بسر عن ، نفير بن جبير طريق نم) 4/310( المسند في أحمد اإلمام رواه ، جحاش بن بسر حديث) 3(
 فجمعت ، وئيد منك ولألرض برديك بين مشيت ، وعدلتك سويتك إذا حتى ھذه مثل خلقتك وقد تعجزني أني آدم ابن:  تعالى هللا قال: " قال ثم إصبعه عليھا فوضع كفه

 .يس سورة من 77:  اآلية تفسير عند سبق وقد!" ؟ الصدقة أوان وأنى أتصدق:  قلت اقيالتر بلغت إذا حتى ، ومنعت

}  َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ { :  قالبة أبو قال وكذا ؟ يرقى راق من أي:  عباس ابن عن ، عكرمة:  قال}  َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ { 
 .زيد وابن ، والضحاك ، قتادة قال وكذا. شاف طبيب من:  أي

 عمرو حدثنا ، الكلبي رجاء أبو المسيب بن روح حدثنا ، علي بن نصر حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم يأب ابن وقال
 الرحمة مالئكة:  بروحه يرقى من:  قيل:  قال}  َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ { :  عباس ابن عن ، الجوزاء أبي عن ، مالك بن
 .المالئكة كالم من يكون ھذا فعلى ؟ العذاب مالئكة أم

اقُ  َواْلَتفَّتِ { :  قوله في عباس ابن عن ، ناداإلس وبھذا اقِ  السَّ  قال وكذا. واآلخرة الدنيا عليه التفت:  قال}  ِبالسَّ
اقُ  َواْلَتفَّتِ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي اقِ  السَّ  أيام من يوم وأول ، الدنيا في يوم آخر:  يقول}  ِبالسَّ

 .هللا رحم من إال بالشدة الشدة فتلتقي ، اآلخرة

اقُ  َواْلَتفَّتِ { :  عكرمة وقال اقِ  السَّ  الحسن وقال. ببالء بالء:  مجاھد وقال. العظيم باألمر العظيم األمر}  ِبالسَّ
اقُ  َواْلَتفَّتِ { :  قوله في البصري اقِ  السَّ  فلم رجاله ماتت:  عنه رواية وفي). 1( التفتا إذا ساقاك ھما}  ِبالسَّ
 .مالك أبي عن ، السدي قال وكذا. جواال اعليھ كان وقد ، تحماله

 .الكفن في لفھما ھو:  الحسن عن رواية وفي

اقُ  َواْلَتفَّتِ { :  الضحاك وقال اقِ  السَّ  يجھزون والمالئكة ، جسده يجھزون الناس:  أمران عليه اجتمع}  ِبالسَّ
 .روحه

 عز هللا فيقول ، السماوات إلى ترفع الروح أن وذلك ، آبوالم المرجع:  أي}  اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى{ :  وقوله
 في ورد كما. أخرى تارة أخرجھم ومنھا ، أعيدھم وفيھا ، خلقتھم منھا فإني ، األرض إلى عبدي ردوا:  وجل
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 أََحَدُكمُ  َجاءَ  إَِذا َحتَّى ةً َحَفظَ  َعلَْيُكمْ  َوُيْرِسلُ  ِعَباِدهِ  َفْوقَ  اْلَقاِھرُ  َوُھوَ { :  تعالى هللا قال وقد. الطويل البراء حديث
ُطونَ  ال َوُھمْ  ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ  اْلَمْوتُ  وا ُثمَّ  ُيَفرِّ ِ  إِلَى ُردُّ :  األنعام[ }  اْلَحاِسِبينَ  أَْسَرعُ  َوُھوَ  اْلُحْكمُ  لَهُ  أاَل اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ  هللاَّ

61 ، 62 .[ 

قَ  َفال{ :  وقوله  للحق مكذبا الدنيا الدار في كان الذي الكافر عن إخبار ھذا}  َوَتَولَّى ذَّبَ كَ  َولَِكنْ  َصلَّى َوال َصدَّ
قَ  َفال{ :  قال ولھذا ، ظاھرا وال باطنا فيه خير فال ، بقالبه العمل عن متوليا ، بقلبه  َكذَّبَ  َولَِكنْ  َصلَّى َوال َصدَّ
ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ  َوَتَولَّى  َوإَِذا{ :  قال كما ، عمل وال له ھمة ال ، كسالنا َبطرا أشرا). 2( َجذال:  أي}  َيَتَمطَّ
:  أي}  َيُحورَ  َلنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ  َمْسُروًرا أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ {  وقال]. 34:  المطففين[}  َفِكِھينَ  اْنَقلَُبوا أَْھلِِھمُ  إِلَى اْنَقلَُبوا
 ].15 -  13:  االنشقاق[}  َبِصيًرا هِ بِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ  َبلَى{  يرجع

ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ { :  عباس ابن عن:  الضحاك وقال :  أسلم بن وزيد ، قتادة وقال. يختال). 3] (أي[}  َيَتَمطَّ
 .يتبختر

 في المتبختر به للكافر تعالى نهم أكيد ووعيد تھديد وھذا}  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ  َفأَْوَلى لَكَ  أَْولَى{ :  تعالى هللا قال
  ، وبارئك بخالقك كفرت وقد ھكذا تمشي أن لك يحق:  أي ، مشيته

__________ 

 ".التقيا إذا: " أ في) 1(

 ".جزالن أي: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 و]. 49:  الدخان[}  ِريمُ اْلكَ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ { :  كقوله والتھديد التھكم سبيل على ھذا مثل فييقال  كما
ُعوا ُكلُوا{ : كقوله ُكمْ  َقلِيال َوَتَمتَّ :  الزمر[}  ُدوِنهِ  ِمنْ  ِشْئُتمْ  َما َفاْعُبُدوا{  وكقوله ،] 46:  المرسالت[}  ُمْجِرُمونَ  إِنَّ

 .ذلك غير إلى]. 40:  فصلت[}  ِشْئُتمْ  َما اْعَملُوا{  وكقوله ،] 15

 ، إسرائيل عن -  مھدي ابن يعني - الرحمن عبد حدثنا ، الواسطي سنان بن أحمد احدثن:  حاتم أبي ابن قال وقد
 قاله:  قال ؟}  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{ :  قلت جبير بن سعيد سألت:  قال عائشة أبي بن موسى عن
 .القرآن به نزل ثم ، جھل ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي

) ح( - َعَوانة أبو حدثنا ، النعمان أبو حدثنا). 1( يعقوب بن إبراھيم حدثنا:  النسائي الرحمن عبد أبو وقال
 بن سعيد عن ، عائشة أبي بن موسى عن -  عوانة أبو حدثنا). 2( سليمان بن محمد حدثنا:  داود أبو وحدثنا
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قاله:  قال ؟}  َفأَْولَى كَ لَ  أَْولَى ُثمَّ  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{ :  عباس البن قلت:  قال جبير

 ).4( وجل عز هللا أنزله ثم) 3(

 ، قتادة عن ، سعيد حدثنا ، إسحاق عن شعيب حدثنا ، خالد بن ھشام حدثنا ، أبي وحدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 جھل أبا هللا عدو أن وزعموا ، تسمعون كما ، وعيد أثر ىعل وعيد}  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ  َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{ : قوله
 يا أتوعدني:  جھل أبو هللا عدو فقال". فأولى لك أولى ثم فأولى لك أولى: " قال ثم ، ثيابه بمجامع هللا َنبيّ  أخذ

 .جبليھا بين مشى من ألعز وإني ، شيئا ربك وال أنت تستطيع ال وهللا ؟ محمد

 .يبعث ال:  يعني:  السدي قال}  ُسًدى ُيْتَركَ  أَنْ  ْنَسانُ اإل أََيْحَسبُ { :  وقوله

 .ينھى وال يؤمر ال يعني:  أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد ، والشافعي ، مجاھد وقال

 قبره في يترك وال ، ينھى وال يؤمر ال مھمال الدنيا ھذه في يترك ليس:  أي ، الحالين تعم اآلية أن والظاھر
 ، المعاد إثبات ھنا والمقصود. اآلخرة الدار في هللا إلى محشور ، الدنيا في منھي أمورم ھو بل ، يبعث ال سدى
 .فقال بالبداءة اإلعادة على مستدال قال ولھذا ،) 5( والعناد والجھل الزيغ أھل من أنكره من على والرد
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 األصالب من يراق يمنى ، مھين ماء من فةضعي نطفة اإلنسان كان أما:  أي ؟}  ُيْمَنى َمِنيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  أَلَمْ { 
ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ { . األرحام في  خلقا فصار ، الروح فيه ونفخ ُشّكل ثم ، مضغة ثم ، علقة فصار:  أي}  َفَسوَّ
ْوَجيْ  ِمْنهُ  َفَجَعلَ { :  قال ولھذا ؛ وتقديره هللا بإذن أنثى أو ذكرا ، األعضاء سليم َسوًيا آخر َكرَ  نِ الزَّ  } َواألْنَثى الذَّ

 النطفة ھذه من السوي الخلق ھذا أنشأ الذي ھذا أما:  أي}  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  قال ثم
 وإما ، البداءة إلى بالنسبة األولى بطريق إما لإلعادة القدرة وتناولُ  ؟ بدأه كما يعيده أن على بقادر الضعيفة

ُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قوله في القولين على اويةمس  ].27:  الروم[}  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأ

__________ 

 ).11638( الكبري النسائي سنن من والمثبت" إبراھيم بن يعقوب: " ھـ ، أ ، م في) 1(

 ".سليمان ابن عن: " م في) 2(

 ".جھل ألبي وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قاله: " م في) 3(

 ).11638( برقم الكبري النسائي سنن) 4(

 ".والفساد: " أ في) 5(

 .أعلم وهللا ، وتقريره بيانه" الروم" سورة في تقدم كما أشھر واألول

 ، ةعائش أبي بن موسى عن ، شعبة عن ، شبابة حدثنا ، الصباح بن محمد بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 ؟} اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  قرأ فإذا ، بالقرآن صوته ويرفع يقرأ سطح فوق كان أنه:  آخر عن
 أبو وقال. ذلك يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  فقال ذلك عن فسئل. فبلى اللھم سبحانك:  قال

:  قال عائشة أبي بن موسى عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا ، المثنى بن محمد حدثنا:  هللا رحمه داود،
 ، سبحانك) 1( قال ؟}  اْلَمْوَتى ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  قرأ إذا فكان ، بيته فوق يصلي رجل كان
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته:  فقال ذلك عن فسألوه فبلى،

 .ذلك يضر وال ، الصحابي ھذا يسم ولم) 2( داود أبو به تفرد

 سمعت:  أمية بن إسماعيل حدثني ، سفيان حدثنا ، الزھري محمد بن هللا عبد حدثنا:  أيضا داود أبو وقال
 والزيتون بالتين منكم قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول ُھَريرة أبا سمعت:  يقول أعرابيا

ُ  أَلَْيسَ { :  آخرھا إلى انتھىف  ال{ :  قرأ ومن. الشاھدين من ذلك على وأنا ، بلى:  فليقل ؟}  اْلَحاِكِمينَ  ِبأَْحَكمِ  هللاَّ
:  قرأ ومن. بلى:  فليقل ؟}  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  إلى فانتھى}  اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  أُْقِسمُ 

 ".با آمنا:  فليقل ؟}  ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفبِأَيِّ {  فبلغ}  اْلُمْرَسالتوَ {

 رواه وقد). 3( عيينة بن سفيان عن ، عمر أبي ابن عن الترمذي ورواه. عيينة بن سفيان عن ، أحمد ورواه
 )4( رةھري أبي عن ، صدق رجل قال ؟ حدثك من:  له قلت:  قال أمية بن إسماعيل عن ، شعبة

 ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  قوله ، قتادة عن ، سعيد حدثنا ، يزيد حدثنا ، بشر حدثنا:  جرير ابن وقال
 ).5" (وبلى سبحانك: " قال قرأھا إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن لنا ُذِكر}  اْلَمْوَتى

 ، إسحاق أبي عن ، سفيان حدثنا ، الزبيري أحمد أبو حدثنا ، الواسطي انسن بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  اآلية بھذه مر أنه عباس ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، البطين مسلم عن

 .فبلى ؛ سبحانك:  قال ، ؟}  اْلَمْوَتى

  والمنة دالحم و" القيامة" سورة تفسير آخر
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__________ 

 ".فقال: " م في) 1(

 ).2/310( الكبرى السنن في البيھقي طريقه ومن ،) 884( برقم داود أبي سنن) 2(

 المستدرك في فرواه ، الحاكم رواية في األعرابي ھذا تسمية جاء وقد). 3347( برقم الترمذي وسنن ،) 2/249( والمسند ،) 887( برقم داود أبي سنن) 3(
 بن يزيد:  قلت". يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ھذا: " وقال بنحوه ھريرة أبي عن ، اليسع أبي عن ، أمية بن إسماعيل عن ، عياض بن يزيد طريق من) 2/510(

 .كذاب عياض

 .أخرى متابعات له ذكر وقد ،) 11/105( للمزي األشراف تحفة:  انظر) 4(

 ).29/125( الطبري تفسير) 5(
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ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اإْلِْنَسانِ  ىَعلَ  أََتى َھلْ  ا) 1( َمْذُكوًرا َشْيًئا َيُكنْ  لَمْ  الدَّ  َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتلِيهِ  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ
ا) 2( َبِصيًرا َسِميًعا ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ ا َشاِكًرا إِمَّ  ) 3( َكفُوًرا َوإِمَّ

 نساناإل سورة تفسير

 .مكية وھي

 يوم الصبح صالة في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس ابن عن ، مسلم صحيح في تقدم قد
 )1" ( اإلْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ "  و ، السجدة"  َتنزيلُ  الم"  الجمعة

 َعلَى أََتى َھلْ : "  السورة ھذه أقر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  زيد ابن أخبرنا:  وھب بن هللا عبد وقال
ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اإلْنَسانِ  . نفسه فخرجت زفرة زفر ، الجنان صفة بلغ فلما ، أسود رجل وعنده عليه أنزلت وقد"  الدَّ
 مرسل". الجنة إلى الشوقُ  -  أخيكم:  قال أو - صاحبكم) 2( نفس أخرج: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 ).3( غريب

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اإلْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ {  ا) 1( َمْذُكوًرا َشْيًئا َيُكنْ  لَمْ  الدَّ  َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتلِيهِ  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ
ا) 2( َبِصيًرا َسِميًعا ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ اَوإِ  َشاِكًرا إِمَّ  بعد أوجده أنه اإلنسان عن مخبًرا تعالى يقول }) 3( َكفُوًرا مَّ
ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اإلْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { :  فقال ، وضعفه لحقارته) 4( يذكر شيًئا يكن لم أن  َشْيًئا َيُكنْ  لَمْ  الدَّ

 ؟}َمْذُكوًرا

ا{ :  فقال ذلك بين ثم  ،) 5( الَخليط الشيء:  والمشيج والمشج. أخالط:  أي}  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ
 .بعض في بعضه

 بعد ينتقل ثم ، واختلطا اجتمعا إذا المرأة وماء الرجل ماء:  يعني}  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ { :  قوله في عباس ابن قال
 بن والربيع ، والحسن ، اھدومج ، عكرمة قال وھكذا. لون إلى ولون ، حال إلى وحال ، طور إلى طور من
 .المرأة بماء الرجل ماء اختالط ھو:  األمشاج:  أنس

__________ 

 ).879( برقم مسلم صحيح في وھو ، يتقدم فلم عباس ابن حديث أما ، ھناك وخرجناه السجدة سورة أول تفسير عند ھريرة أبي حديث تقدم) 1(

 ".روح: " أ في) 2(

 ابن عن ، عطاء عن ، عتبه بن أيوب عن ، سالم بن عفيف طريق من" البحرين مجمع) "4774( برقم األوسط المعجم في لطبرانيا فرواه ، موصوال جاء وقد) 3(
 ؟ عينك ترى ما مثل الجنة في عيني ترى ھل ، هللا رسول يا:  فقال الرسول عند وھو السورة ھذه نزلت أن:  وفيھا طويلة قصة فذكر ، الحبشة من رجال أن:  عمر
 من السورة آخر عند الحديث وسيأتي". عفيف به تفرد ، اإلسناد بھذا إال عمر ابن عن يروى ال: " الطبراني وقال. نفسه فاضت حتى الحبشى فبكى" نعم: " النبي الفق

 .الطبراني رواية

 ".مذكوًرا: " أ في) 4(

 ".المختلط: " م في) 5(

ُكمْ  َيْبلَُوُكمْ لِ { :  كقوله ، نختبره:  أي}  َنْبَتلِيهِ { :  وقوله }  َبِصيًرا َسِميًعا َفَجَعْلَناهُ { ].  2:  الملك[ }  َعَمال أَْحَسنُ  أَيُّ
 .والمعصية الطاعة من بھما يتمكن وبصًرا سمعا له جعلنا:  أي

ا{ :  وقوله ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا{ :  كقوله ، به وبصرناه ووضحناه له بيناه:  أي}  السَّ  َفاْسَتَحبُّوا َدْيَناُھمْ َفھَ  َثُمودُ  َوأَمَّ
ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ { :  وكقوله ،]  17:  فصلت[ }  اْلُھَدى َعلَى اْلَعَمى  الخير طريق له بينا:  أي ،]  10:  البلد[ }  النَّ
 .والجمھور - عنه المشھور في - ومجاھد ، زيد وابن ، وعطية ، عكرمة قول وھذا. الشر وطريق



669 

 

ا{ :  قوله في قالوا أنھم والسدي ، والضحاك ، صالح يوأب ، مجاھد عن وُروي ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ  خروجه يعني}  السَّ
 .األول المشھور والصحيح ، غريب قول وھذا. الرحم من

ا{ :  وقوله ا َشاِكًرا إِمَّ ا{ :  قوله في" الھاء" من الحال على منصوب}  َكفُوًرا َوإِمَّ ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ  فھو:  تقديره}  السَّ
 رسول قال:  قال األشعري مالك أبي عن ، مسلم رواه الذي الحديث في جاء كما ، سعيد وإما شقي إما ذلك في
 عند" الروم" سورة في وتقدم). 1" (ُمْعتقھا أو فموبقھا نفسه فبائع ، َيْغدو الناس كل: " وسلم عليه هللا صلى هللا
 هللا رسول قال:  قال هللا عبد بن جابر رواية من]  30:  الروم[ }  َعلَْيَھا النَّاسَ  َطرَ فَ  الَِّتي هللاَِّ  فِْطَرةَ { :  قوله
 شاكًرا فإما ، لسانه عنه أعرب فإذا ، لسانه عنه ُيعربَ  حتى الفطرة على يولد مولود كل: " وسلم عليه هللا صلى
 ".كفوًرا وإما

 أبي عن ، المقبري عن ، محمد بن عثمان عن ، جعفر بن هللا عبد حدثنا ، عامر أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 بيد وراية ، َملَك بيد رايةٌ :  رايتان ببابه إال يخرج خارج من ما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ُھَريرة
 خرج وإن .بيته إلى يرجع حتى الملك راية تحت يزل فلم ، برايته الَملَك اتبَعه هللاُ  ُيِحبّ  لما خرج فإن ، َشيطان

 ).2" (بيته إلى يرجع حتى ، الشيطان راية تحت يزل فلم ، برايته الشيطان اتبعه هللا ُيسخط لما

 بن جابر عن ، سابط بن الرحمن عبد عن ، ُخَثيم ابن عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 إمارة وما:  قال". السفھاء إمارة من هللا أعاذك: " جَرةعُ  بن لكعب قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  هللا عبد

 وأعانھم بكذبھم َصّدقھم فمن ، بسنتي يسَتّنونَ  وال ، بھداي يھتدون ال ، بعدي من يكونون أمراء: " قال ؟ السفھاء
 على ُيِعنھم ولم بكذبھم يصدقھم لم ومن. حوضي على َيرُدون وال ، منھم ولست مني ليسوا فأولئك ، ظلمھم على

 تطفئ والصدقة ، جنة الصوم ، ُعجَرة بن كعب يا. حوضي على وسيردون ، منھم وأنا مني فأولئك ، ظلمھم
 النار ، ُسْحت من نبت لحم الجنة يدخل ال إنه ، عجَرة بنَ  كعبَ  يا -  برھان:  قال أو - قربان والصالة ، الخطيئة
 ".فموبقھا نفسه وبائع ، قھافمعت نفَسه فمبتاعُ  ، َغاديان الناس ، كعب يا. به أولى

 ).4( به ، خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن ،) 3( ُوَھيب عن ، َعّفان عن ورواه

__________ 

 ).223( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).2/323( المسند) 2(

 ".وھب عن: " أ في) 3(

 ).3/321( المسند) 4(

ا  ) 5( َكافُوًرا ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ ) 4( َسِعيًراوَ  َوأَْغاَلاًل  َساَلِسلَ  لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ

ا{   َعْيًنا }) 5( َكافُوًرا ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ  األْبَرارَ  إِنَّ ) 4( َوَسِعيًرا َوأَْغالال َسالِسال لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ
ُروَنَھا هللاَِّ  ِعَبادُ  بَِھا َيْشَربُ  هُ  َكانَ  َيْوًما َوَيَخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ ) 6( َتْفِجيًرا ُيَفجِّ َعامَ  َوُيْطِعُمونَ ) 7( ُمْسَتِطيًرا َشرُّ  الطَّ
َما) 8( َوأَِسيًرا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعلَى ا) 9( ُشُكوًرا َواَل  َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  اَل  هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ
َنا ُ  َفَوَقاُھمُ ) 10( َقْمَطِريًرا َعُبوًسا َيْوًما َربِّ  َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُھمْ ) 11( َوُسُروًرا َنْضَرةً  َولَقَّاُھمْ  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ  هللاَّ
 ) 12( َوَحِريًرا َجنَّةً 

ِ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْيًنا{  ُروَنَھا هللاَّ هُ  َكانَ  َيْوًما َوَيَخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ ) 6( َتْفِجيًرا ُيَفجِّ  َوُيْطِعُمونَ ) 7( ُمْسَتِطيًرا َشرُّ
َعامَ  َما) 8( َوأَِسيًرا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ ا) 9( ُشُكوًرا َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  ال هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  َنَخافُ  إِنَّ

َنا ِمنْ  ُ  َفَوَقاُھمُ ) 10( َقْمَطِريًرا َعُبوًسا َيْوًما َربِّ  َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُھمْ ) 11( َوُسُروًرا َنْضَرةً  َوَلقَّاُھمْ  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ  هللاَّ
 }) 12( َوَحِريًرا َجنَّةً 
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 نار في والحريق اللھب وھو ، والسعير واألغالل السالسل من هب خلقه من للكافرين أرصده عما تعالى يخبر
الِسلُ  أَْعَناقِِھمْ  فِي األْغاللُ  إِذِ { :  قال كما ، جھنم  ، 71:  غافر[}  ُيْسَجُرونَ  النَّارِ  فِي ُثمَّ  اْلَحِميمِ  فِي ُيْسَحُبونَ  َوالسَّ
72.[ 

 ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ  األْبَرارَ  إِنَّ { :  بعده قال السعير من األشقياء لھؤالء) 1( أعده ما ذكر ولما
 .الجنة في اللذاذة من ذلك إلى يضاف ما مع ، الطيبة والرائحة التبريد من الكافور في ما علم وقد}  َكافُوًرا

ُروَنَھا هللاَِّ  ِعَبادُ  بَِھا َيْشَربُ  َعْيًنا{ :  قال ولھذا ؛ الزنجبيل طيب في الكافور برد:  الحسن قال :  أي}  َتْفِجيًرا ُيَفجِّ
 وَيْرَوْونَ  مزج بال صرفا هللا عباد من المقربون بھا يشرب عين ھو الكافور من األبرار لھؤالء ُمزج الذي ھذا
 .التمييز على}  َعْيًنا{  ونصب ، بالباء عداه حتى" يروى" يشَرب ضمن ولھذا ؛ بھا

 أن يجوز:  بعضھم وقال. كافور عين من ھو:  بعضھم وقال. لكافوركا طيبه في) 2( الشراب ھذا:  بعضھم قال
 .جرير ابنُ  الثالثة األقوال ھذه حكى}  َيْشَربُ {  بـ منصوًبا يكون

ُروَنَھا{ :  وقوله  ومجالسھم ودورھم قصورھم من ، شاؤوا وأين شاؤوا حيث فيھا يتصرفون:  أي}  َتْفِجيًرا ُيَفجِّ
 .ومحالھم

:  اإلسراء[}  َيْنُبوًعا األْرِض  ِمنَ  لََنا َتْفُجرَ  َحتَّى لَكَ  ُنْؤِمنَ  لَنْ  َوَقالُوا{ :  تعالى قال كما ، عاإلنبا ھو والتفجير
ْرَنا{ :  وقال]. 90  ].33:  الكھف[}  َنَھًرا ِخاللَُھَما َوَفجَّ

ُروَنَھا{ :  مجاھد وقال :  الثوري وقال. قتادةو ، عكرمة قال وكذا ، شاؤوا حيث يقودونھا}  َتْفِجيًرا ُيَفجِّ
 .شاؤوا حيث يصرفونھا

هُ  َكانَ  َيْوًما َوَيَخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ { :  وقوله ) 3] (فعل[ من عليھم أوجبه فيما  يتعبدون:  أي}  ُمْسَتِطيًرا َشرُّ
 .النذر بطريق أنفسھم على أوجبوه وما ، الشرع بأصل الواجبة الطاعات

__________ 

 ".هللا أعده: " أ في) 1(

 ".الطعام: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 أن ، عنھا هللا رضي ، عائشة عن ، مالك بن القاسم عن ، األيلي الملك عبد بن طلحة عن ، مالك اإلمام قال
 رواه ،" َيعِصه فال هللا َيعصي أن نذر ومن ، فليطعه هللا يطيع أن نذر من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ).1( مالك حديث من البخاري

:  أي ، مستطير شره الذي اليوم وھو ، المعاد يوم الحساب سوء من خيفة عنھا نھاھم التي المحرمات ويتركون
 .هللا َرِحمَ  من إال الناس على عام منتشر

 .واألرض السماوات َمأل حتى اليوم ذلك شرّ  - وهللا -  استطار:  قتادة وقال. فاشًيا:  عباس ابن قال

 :  األعشى قول ومنه. واستطال الزجاجة في الصدع استطار:  قولھم ومنه:  جرير ابن قال

 )2( ُمسَتطيًرا َنأيھا على ، َصْدًعا د... الفُؤا في أْسأرت َوَقد َفَباَنتْ 

 .فاشيا ممتدا:  يعني
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َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { :  وقوله  لداللة وجل عز هللا إلى عائًدا الضمير واوجعل. تعالى هللا حب على:  قيل}  ُحبِّهِ  َعَلى الطَّ
 ، له وشھوتھم محبتھم حال في الطعام ويطعمون:  أي ، الطعام على عائد الضمير أن واألظھر. عليه السياق
 وكقوله ،]  177:  البقرة[ }  ُحبِّهِ  َعلَى اْلَمالَ  َوآَتى{ :  تعالى كقوله ، جرير ابن واختاره ، ومقاتل ، مجاھد قاله

ا ُتْنفِقُوا َحتَّى اْلِبرَّ  َتَنالُوا لَنْ { :  تعالى  ]. 92:  عمران آل[ }  ُتِحبُّونَ  ِممَّ

 - العنب جاء ما أول - عنبا فاشتھى عمر ابن مرض:  قال نافع عن ، األعمش طريق من ، البيھقي وروى
:  السائل قال به دخل فلما ، السائل الرسولَ  فاتبع ، بدرھم عنقوًدا فاشترت - امرأته يعني - صفية فأرسلت
 ، السائلُ  الرسولَ  فاتبع عنقوًدا فاشترت آخر بدرھم أرسلت ثم. إياه فأعطوه. إياه أعطوه:  عمر ابن فقال. السائل
 وهللا:  فقالت السائل إلى صفية فأرسلت. إياه فأعطوه. إياه أعطوه:  عمر ابن فقال. السائل:  السائل قال دخل فلما
 ).3( به فاشترت آخر بدرھم أرسلت ثم. أبًدا يًراخ منه تصيبُ  ال ُعدتَ  إن

 في:  أي) 4" (الفقر وتخشى ، الغنى تأمل ، شحيح ، صحيح وأنت َتَصّدقَ  أن الصدقة أفضل: " الصحيح وفي
َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ إليه وحاجتك عليه وحرصك للمال محبتك حال  ِتيًماَويَ  ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ

 ، والحسن ، جبير بن سعيد فقال:  األسير وأما. وصفتھما بيانھما تقدم فقد ، واليتيم المسكين أما}  َوأَِسيًرا
 هللا رسول أن لھذا ويشھد. مشركين يومئذ أسراؤھم كان:  عباس ابن وقال. القبلة أھل من:  األسير:  والضحاك

 ، الغداء عند أنفسھم على يقدمونھم فكانوا ، األسارى وايكرم أن بدر يوم أصحابه أمر وسلم عليه هللا صلى
 .وقتادة ، والحس ، وعطاء ، جبير بن سعيد قال وھكذا

__________ 

 ).6700 ، 6696( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).29/129( الطبري تفسير) 2(

 ).4/185( للبيھقي الكبرى السنن) 3(

 .عنه هللا ضير ھريرة أبي حديث من) 1032( برقم مسلم صحيح) 4(

 ما آخر كان إنه حتى ، حديث ما غير في األرقاء إلى باإلحسان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصى وقد
 ).1" (أيمانكم ملكت وما الصالةَ : " يقول جعل أن أوصى

 .والمشرك للمسلم اآلية لعموم - جرير ابن واختاره - العبيد ھم:  عكرمة وقال

َما{ :  الحال بلسان قائلين ، ويحبونه يشتھونه وھم الطعام لھؤالء يطعمون:  يأ ، المحبوس ھو:  مجاھد قال  إِنَّ
 مجازاة منكم نطلب ال:  أي}  ُشُكوًرا َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  ال{  ورضاه هللا ثواب رجاءَ :  أي}  هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ 
 .الناس عند تشكرونا أن وال بھا تكافئونا

 ليرغب به عليھم فأثنى ، قلوبھم من به هللا علم ولكن ، بألسنتھم قالوه ما وهللا أما:  جبير بن وسعيد دمجاھ قال
 .راغب ذلك في

ا{  َنا ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ  اليوم في ، بلطفه ويتلقانا يرحمنا أن هللا لعل ھذا نفعل إنما:  أي}  َقْمَطِريًرا َعُبوًسا َيْوًما َربِّ
 .القمطرير العبوس

 .طويال}  َقْمَطِريًرا{  ، ضيقا}  َعُبوًسا{  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي الق

 بين من يسيل حتى يومئذ الكافر يعبس:  أي}  َقْمَطِريًرا َعُبوًسا َيْوًما{ :  قوله في ، عنه ، وغيره عكرمة وقال
 .الَقطَران مثل َعَرق عينيه

 .بالُبُسور الَوجه تقبيض:  قال}  َقْمَطِريًرا { ، الشفتين العابس}  َعُبوًسا{ :  مجاھد وقال
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 من ، العينين بين وما الجبين تقليص}  َقْمَطِريًرا{  ، الھول من الوجوه فيه تعبس:  وقتادة ، جبير بن سعيد وقال
 .الھول

 .الشديد:  والقمطرير. الشر:  العبوس:  زيد ابن وقال

 .عنه هللا رضي ، عباس ابن قولُ  -  ھاوأوال وأعالھا ، وأحالھا وأجالھا العبارات وأوضح

 ، وَعَصْبَصب َعِصيب ويوم ، قُماِطر ويوم قمطرير يوم ھو:  يقال ؛ الشديد:  ھو والقمطرير:  جرير ابن قال
 :  بعضھم قول ومنه ، والشدة البالء في وأطولھا األيام أشد وذلك ، اقمطرارا يقمطرّ  اليومُ  اقمطرّ  وقد

 )2( قَُماطرُ  يومُ  كانَ  ما إَذا َعلَيكم... ؟ َبالءَنا نَ َتذُكرو ھل ، َعّمنا بَني

ُ  َفَوَقاُھمُ { :  تعالى هللا قال ُ  َفَوَقاُھمُ {  ، البليغ التجانس باب من وھذا}  َوُسُروًرا َنْضَرةً  َولَقَّاُھمْ  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ  هللاَّ  هللاَّ
. قلوبھم في:  أي}  َوُسُروًرا{  ، وجوھھم في:  أي}  َنْضَرةً  َولَقَّاُھمْ {  ، منه خافوا مما آمنھم:  أي}  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ 
 ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  تعالى كقوله وھذه. أنس بن والربيع ، العالية وأبو ، وقتادة ، البصري الحسن قاله

 حديثه في مالك بن كعب قال ، الوجه ستنارا ُسرَّ  إذا القلب أن وذلك].  39 ، 38:  عبس[ }  ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ 
 :  الطويل

__________ 

 .عنه هللا رضي على حديث من) 1/78( المسند في أحمد رواه) 1(

 .منسوب غير) 29/131( الطبري تفسير في البيت) 2(

ِكِئينَ   َتْذلِياًل  قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ  ِظاَللَُھا َعلَْيِھمْ  َداِنَيةً وَ ) 13( َزْمَھِريًرا َواَل  َشْمًسا فِيَھا َيَرْونَ  اَل  اأْلََراِئكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ
ةٍ  ِمنْ  ِبآَِنَيةٍ  َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ ) 14( ةٍ  ِمنْ  َقَواِريرَ ) 15( َقَواِريرَ  َكاَنتْ  َوأَْكَوابٍ  فِضَّ ُروَھا فِضَّ  َوُيْسَقْونَ ) 16( َتْقِديًرا َقدَّ

 َرأَْيَتُھمْ  إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ ) 18( َسْلَسِبياًل  ُتَسمَّى فِيَھا َعْيًنا) 17( ياًل َزْنَجبِ  ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأًْسا فِيَھا
 َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ  ِثَيابُ  َعالَِيُھمْ ) 20( َكِبيًرا َوُمْلًكا َنِعيًما َرأَْيتَ  َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا) 19( َمْنُثوًرا لُْؤلًُؤا َحِسْبَتُھمْ 
ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا ُھمْ  َوَسَقاُھمْ  فِضَّ  ) 22( َمْشُكوًرا َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ ) 21( َطُھوًرا َشَراًبا َربُّ

 دخل:  ئشةُ عا وقالت) 2( َقَمر) 1( قطعة كأنه حتى وجھه استنار ، ُسرَّ  إذاوسلم  عليه هللا صلى هللا رسول وكان
 .الحديث). 3( َوْجھه أَساريرُ  َتبُرقُ  مسرورا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َعلَيّ 

 رحبا، منزال:  أي}  َوَحِريًرا َجنَّةً {  وبّوأھم وَنّولھم أعطاھم صبرھم بسبب:  أي}  َصَبُروا بَِما َوَجَزاُھمْ { :  وقوله
 .َحَسًنا ولباًسا) 4( َرَغًدا وعيشا

:  سورة الداراني سليمان أبي على قرئ:  قال الّداَراني سليمان بن ھشام ترجمة في عساكر ابن الحافظ وروى
 على صبروا بما قال}  َوَحِريًرا َجنَّةً  َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُھمْ { :  قوله إلى القارئ بلغ فلما}  اإلْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ {

 :  أنشد ثم ، الدنيا في الشھوات ترك

 ...الَجميل ِخالف ُمشَتِھي ِمنْ  أفّ ... وأسير بَشھوةٍ  لَقتي َكم

ل تورثه اإلْنسان َشھَواتُ  ويل الَبالء في َوُتْلقيه... الذُّ  )5( الطَّ

ِكِئينَ {   َتْذلِيال قُُطوفَُھا َوُذلَِّلتْ  ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً ) 13( َزْمَھِريًرا َوال َشْمًسا فِيَھا َيَرْونَ  ال األَراِئكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ
ةٍ  ِمنْ  ِبآِنَيةٍ  َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ ) 14( ةٍ  ِمنْ  َقَواِريَرْا◌َ ) 15( َقَواِريَراْ  َكاَنتْ  َوأَْكَوابٍ  فِضَّ ُروَھا فِضَّ ) 16( َتْقِديًرا َقدَّ

 إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ ) 18( يالَسْلَسبِ  ُتَسمَّى فِيَھا َعْيًنا) 17( َزْنَجِبيال ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأًْسا فِيَھا َوُيْسَقْونَ 
 ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ  ِثَيابُ  َعالَِيُھمْ ) 20( َكِبيًرا َوُمْلًكا َنِعيًما َرأَْيتَ  َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا) 19( َمْنُثوًرا لُْؤلًُؤا َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ 
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ُھمْ  َوَسَقاُھمْ  ةٍ فِضَّ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا َوإِْسَتْبَرقٌ   َمْشُكوًرا َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ ) 21( َطُھوًرا َشَراًبا َربُّ
)22 ({ 

ِكئِينَ { :  فقال الَعميم الفضل من عليھم أسبغ وما ، المقيم النعيم من فيه ھم وما الجنة أھل عن تعالى يخبر  فِيَھا ُمتَّ
 ھو ھل:  االتكاء في الخالف وذكر ،" الصافات" سورة في ذلك على الكالم تقدم دوق}  األَراِئكِ  َعلَى

رر ھي األرائك وأن ؟ الجلوس في التمكن أو التربع أو ، التمرفق أو االضطجاع،  .الحجال تحت السُّ

 واحد مزاج ھي بل ، ؤلمم برد وال ، مزعج َحرّ  عندھم ليس:  أي}  َزْمَھِريًرا َوال َشْمًسا فِيَھا َيَرْونَ  ال{ :  وقوله
 ].108:  الكھف[}  ِحَوال َعْنَھا َيْبُغونَ  ال{  ، َسْرَمْديّ  دائم

__________ 

 ".فلقة كأنه: " م في) 1(

 ".التوبة" سورة من 118:  اآلية تفسير عند وتقدم ،) 2769( برقم مسلم صحيح وفي ،) 4673 ، 3951( برقم البخاري صحيح في مالك بن كعب توبه حديث) 2(

 ).1459( برقم صحيحه في ومسلم ،) 3555( برقم صحيحه في البخاري رواه. زيد بأبيه أسامة لحاق في عائشة حديث) 3(

 ".رغيدا: " م في) 4(

 :  فيه صدره ووقع) 27/86( منظور البن دمشق تاريخ مختصر:  انظر) 5(

 وأسير لشھوة قتيل كم

 إليه القْطفُ  دنا تعاطاه متى:  أي}  َتْذلِيال قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ {  ، أغصانھا إليھم بةقري:  أي}  ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً { 
َتْينِ  َوَجَنى{ :  األخرى اآلية في تعالى قال كما ، طائع سامع كأنه ، غصنه أعلى من وتدلى :  الرحمن[}  َدانٍ  اْلَجنَّ

 ]23:  الحاقة[}  َداِنَيةٌ  قُُطوفَُھا{  تعالى وقال] 54

 وإن ، ينالھا حتى له) 2( َتَدلَّتْ  قعد وإن ، بَقْدره ارتفعت قام إن}  َتْذلِيال قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ { :  مجاھد) 1( قال
 } َتْذلِيال{ :  قوله فذلك ، ينالھا حتى له) 3( َتَدلَّت اضطجع

 .ُبعدُ  وال شوكٌ  عنھا أيديھم يرد ال:  قتادة وقال

 اللؤلؤ من وأفنانھا ، وفضة ذھب من شجرھا وأصول ، المسك وترابھا ، رقوَ  من الجنة أرض:  مجاھد وقال
 لم قاعدا منھا أكل ومن ، يؤذه لم قائما منھا أكل فمن. ذلك بين والثمر والَوَرق ، والياقوت والزبرجد الرطب
 .يؤذه لم مضطجًعا منھا أكل ومن ، يؤذه

 ، فضة من وھي ، الطعام بأواني الَخَدم عليھم يطوف:  أي}  َوأَْكَوابٍ  ةٍ فِضَّ  ِمنْ  ِبآِنَيةٍ  َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ { :  وقوله
 .خراطيم وال لھا عرى ال التي الكيزان وھي الشراب وأكواب

ةٍ  ِمنْ  َقَواِريرَ  َقَواِريرَ { ) : 4( وقوله  إما منصوب والثاني. قوارير كانت:  أي" كان" بخبر منصوب فاألول}  فِضَّ
ةٍ  ِمنْ  َقَواِريرَ { :  بقوله بينه ألنه ؛ ييزتم أو) 5( البدلية على  } فِضَّ

 ال والقوارير ، الزجاج صفاء في الفضة بياض:  واحد وغير ، البصري والحسن ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 وھذا ، ظاھرھا من باطنھا في ما يرى شفافة ھذا مع وھي ، فضة من ھي األكواب فھذه. زجاج من إال تكون
 .الدنيا في له نظير ال مما

 الدنيا في أعطيتم قد إال شيء الجنة في ليس:  عباس ابن عن ، رجل عن ، إسماعيل عن ، المبارك ابن قال
 .حاتم أبي ابن رواه. فضة من قوارير إال شبھه
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ُروَھا{ :  وقوله  ببحس مقدرة ، لذلك ُمَعّدة ھي بل ، تنقص وال عنه تزيد ال ، رّيھم قدر على:  أي}  َتْقِديًرا َقدَّ
 ، أبزى وابن ، وقتادة ، صالح وأبي ، جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن قول معنى ھذا. صاحبھا ريّ 
 في أبلغ وھذا. واحد وغير جرير ابن وقاله. زيد وابن ، والشعبي ، وقتادة ، عمير بن هللا ُعَبيد بن هللا وعبد

 .والكرامة والشرف االعتناء

ُروَھا{ :  عباس ابن عن ، الَعوفي وقال :  الضحاك وقال. أنس بن الربيع قال وھكذا. للكف قدرت}  َتْقِديًرا َقدَّ
 .والّري الَقْدر في مقدرة فإنھا ، األول القول ينافي ال وھذا. الُخّدام أُكفّ  قدر على

 األكواب ھذه في - أيضا راألبرا يعني -  ويسقون:  أي) 6(}  َزْنَجِبيال ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأًْسا فِيَھا َوُيْسَقْونَ { :  وقوله
 بالزنجبيل وتارة ، بارد وھو بالكافور الشراب لھم ُيمَزج فتارة}  َزْنَجبِيال ِمَزاُجَھا َكانَ {  ، خمًرا:  أي}  َكأًْسا{ 

 كل من يشربون فإنھم المقربون وأما. تارة ھذا ومن تارة ھذا من لھم يمزج وھؤالء ، األمر ليعتدل ، حار وھو
 فِيَھا َعْيًنا{ :  ھاھنا وقال}  هللاَِّ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْيًنا{ :  قوله تقدم وقد. واحد وغير قتادة قاله كما ، ِصْرًفا منھما
 .سلسبيال تسمى الجنة في عين الزنجبيل:  أي}  َسْلَسِبيال ُتَسمَّى

__________ 

 ".وقال: " م في) 1(

 ".تذللت: " أ في) 2(

 ".تذللت: " أ في) 3(

 ".وھذه: " أ ، م يف) 4(

 ".البداية على: " أ في) 5(

 .خطأ وھو" مزاجه كان: " أ في) 6(

 .َجريھا وِحّدة سيلھا لسالسة بذلك سميت:  مجاھد وقال. الجنة في عين اسم:  عكرمة قال

 .ماؤھا) 1( ُمسَتقِيد َسلَِسة عين}  َسْلَسِبيال ُتَسمَّى فِيَھا َعْيًنا{ :  قتادة وقال

 .قال كما وھو ، كلَّه ذلك َتُعمّ  أنھا ھو واختار. الَحْلق في لسالستھا بذلك سميت أنھا بعضھم عن رجري ابنُ  وحكى

 الجنة أھل على يطوف:  أي}  َمْنُثوًرا لُْؤلًُؤا َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ  إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ { :  تعالى وقوله
 تزيد ال ، عنھا يتغيرون ال ، عليھا مخلدون واحدة حالة على:  أي}  ُمَخلَُّدونَ {  الجنة نولدا من ولدانٌ  للخْدَمة

 ألن ؛ بذلك المعنى عن عبر فإنما ، األقرطة آذانھم في ُمَخّرُصونَ  بأنھم فسرھم ومن. السن تلك عن أعمارھم
 .الكبير دون ذلك له يليق الذي ھو الصغير

 ، وكثرتھم ، السادة حوائج قضاء في انتشارھم في رأيتھم إذا:  أي}  َمْنُثوًرا لُْؤلًُؤا ِسْبَتُھمْ حَ  َرأَْيَتُھمْ  إَِذا{ :  وقوله
 ھذا، من أحسن التشبيه في يكون وال. منثورا لؤلؤا حسبتھم ، وحليھم وثيابھم ألوانھم وحسن ، وجوھھم وصباحة

 .الحسن المكان على المنثور اللؤلؤ من أحسن المنظر في وال

 كل ، خادم ألف عليه يسعى إال أحد من الجنة أھل من ما:  عمرو بن هللا عبد عن ، أيوب أبي عن ، ادهقت قال
 .صاحبه عليه ما عمل على خادم

 وَسَعتھا ونعيمھا الجنة في يعني ،) 2( ھناك:  أي}  َثمَّ {  ، محمد يا رأيت وإذا:  أي}  َرأَْيتَ  َوإَِذا{ :  وقوله
 وسلطاًنا عظيمةً  ُھناك  مملكةً :  أي}  َكِبيًرا َوُمْلًكا َنِعيًما َرأَْيتَ {  ، والسرور َحْبَرةال من فيھا وما وارتفاعھا

 .باھًرا
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 مثلَ  لك إن:  إليھا دخوال الجنة أھل وآخر ، منھا خروجا النار أھل آلخر يقول تعالى هللا أن الصحيح في وثبت
 .أمثالھا وعشرة الدنيا

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر ابن عن ، فاختة أبي بن ُثَوير طريق من لَمرويّ ا الحديث في) 3( َقّدمنا وقد
 إلى ينظر كما أقصاه إلى ينظر سنة) 4( ألفي مسيرة ملكه في ينظر لمن منزلة الجنة أھل أدنى إن: " وسلم عليه
 عنده وأحظى ، منزلة أعلى ھو بما ظنك فما ، الجنة في يكون من ألدنى تعالى عطاؤه ھذا كان فإذا". أدناه
 .تعالى

__________ 

 ".مستعذب: " أ في) 1(

 ".ھنالك أي: " أ في) 2(

 ".القيامة" سورة من 23:  اآلية تفسير عند) 3(

 ".ألف مسيرة: " أ في) 4(

ا ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ) 24( َكفُوًرا أَوْ  آَِثًما ُھمْ ِمنْ  ُتِطعْ  َواَل  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َفاْصِبرْ ) 23( َتْنِزياًل  اْلقُْرآَنَ  َعلَْيكَ  َنزَّ
 ) 25( َوأَِصياًل  ُبْكَرةً 

 ، الموصلي عمار بن محمد حدثنا ، العزيز عبد بن علي حدثنا:  فقال جًدا غريًبا حديًثا ھاھنا الطبراني روى وقد
 إلى الحبشة من رجل جاء:  قال عمر ابن عن ، عطاء عن ، عتبة بن أيوب عن ، سالم بن) 1( عفيف حدثنا
 علينا فُّضْلُتم ، هللا رسول يا:  فقال". واستفھم سل: " هللا رسول له فقال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ؟ الجنة في معكَ  لكائن إني ، به عملتَ  ما بمثل وعملتُ  به آمنتَ  بما آمنتُ  إن أفرأيتَ  ، والنبوة واأللوان بالصور

 صلى هللا رسول قال ثم". عام ألف مسيرة من الجنة في األسود بياض لَُيَرى إنه ، بيده نفسي والذي ، نعم: " قال
 له كتب ، وبحمده هللا سبحان:  قال ومن ، هللا عند َعھدٌ  بھا له كان ، هللا إال إله ال:  قال من: " وسلم عليه هللا
 هللا رسول فقال ؟ هللا رسول يا ھذا بعد نھلك كيف:  رجل فقال". حسنة ألف وعشرون وأربعة ، حسنة ألف مائة
 نَعم:  أو - النعمة فتقوم ، ألثقله جبل على ُوِضعَ  لو بالعمل القيامة يوم ليأتي الرجل إن: " وسلم عليه هللا صلى
 ِمنَ  نٌ ِحي اإلْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { :  السورة ھذه ونزلت". برحمته هللا َيَتَغّمده أن إال ، كله ذلك تستنفذ فتكاد - هللا

ْھرِ  ". نعم: " قال ؟ الجنة في عيناك ترى ما لترى عيني وإن:  الحبشي فقال}  َكِبيًرا َوُمْلًكا{ :  قوله إلى}  الدَّ
 ).2( بيده ُحفَرته في ُيدليه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فلقد:  عمر ابن قال. نفسه فاضت حتى فاستبكى

 رفيع وھو ، سندس ومنه ، الحرير فيھا الجنة أھل لباس:  أي}  َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُدسٍ ُسنْ  ِثَيابُ  َعالَِيُھمْ { :  وقوله
 كما ، الظاھر يلي مما وھو ، ولمعان بريق فيه ما منه واإلستبرق ، أبدانھم يلي مما ونحوھا كالقمصان الحرير

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا{ ) 3( اللباس في المعھود ھو  ُيَحلَّْونَ { :  قال فكما المقربون وأما ، األبرار صفة وھذه}  فِضَّ
 ]23:  الحج[}  َحِريرٌ  فِيَھا َولَِباُسُھمْ  َولُْؤلًُؤا َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا

ُھمْ  َوَسَقاُھمْ { :  بعده) 4( قال والحلي بالحرير الظاھر زينة تعالى ذكر ولما  طھر:  أي}  َطُھوًرا َشَراًبا َربُّ
 أبي بن علي المؤمنين أمير عن روينا كما ، الّرديَّة األخالق وسائر واألذى والغل والحقد الَحَسد من بواطنھم
 إحداھما من فشربوا ذلك ألھموا فكأنما عينين ھنالك َوَجدوا الجنة باب إلى الجنة أھلُ  انتھى إذا:  قال أنه طالب

 .النعيم نضرةُ  عليھم َفَجرت ألخرىا من اغتسلوا ثم ، أذى من بطونھم في ما) 5] (هللا فأذھب[

:  كقوله إليھم وإحسانا لھم تكريما ذلك لھم يقال:  أي}  َمْشُكوًرا َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ { :  وقوله
 ِبَما أُوِرْثُتُموَھا اْلَجنَّةُ  ِتْلُكمُ  أَنْ  َوُنوُدوا{ :  وكقوله] 24:  الحاقة[}  اْلَخالَِيةِ  األيَّامِ  فِي أَْسلَْفُتمْ  بَِما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{

 ]43:  األعراف[}  َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ 

 .بالكثير القليل على هللا جزاكم:  أي}  َمْشُكوًرا َسْعُيُكمْ  َوَكانَ { :  وقوله
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ا{   َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ) 24( َكفُوًرا أَوْ  آِثًما ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال بِّكَ رَ  لُِحْكمِ  َفاْصبِرْ ) 23( َتنزيال اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  نزْلَنا َنْحنُ  إِنَّ
 }) 25( َوأَِصيال ُبْكَرةً 

__________ 

 .للطبراني األوسط المعجم من والمثبت" عقبة حدثنا: " ھـ ، أ ، م في) 1(

 ".عفيف به تفرد ، اإلسناد بھذا إال عمر ابن عن يروى ال: " وقال ،" البحرين مجمع) "4774( برقم األوسط المعجم) 2(

 ".الملبس في: " أ في) 3(

 ".فقال: " أ في) 4(

 .أ ، م من والمثبت ، واضحة غير كلمة ، ھـ في مكانھا) 5(

 َنْحنُ ) 27( َثقِياًل  َيْوًما ُھمْ َوَراءَ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤاَلءِ  إِنَّ ) 26( َطِوياًل  لَْياًل  َوَسبِّْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ 
ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا َخلَْقَناُھمْ  ) 29( َسِبياًل  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ ) 28( َتْبِدياًل  أَْمَثالَُھمْ  َبدَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما َ  إِنَّ  هللاَّ الِِمينَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ ) 30( َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ  َعَذاًبا لَُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ
 ) 31( أَلِيًما

 َنْحنُ ) 27( َثقِيال ْوًمايَ  َوَراَءُھمْ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ ) 26( َطِويال لَْيال َوَسبِّْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { 
ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا َخلَْقَناُھمْ  ) 29( َسِبيال َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ ) 28( َتْبِديال أَْمَثالَُھمْ  َبدَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  َوَما َ  إِنَّ  هللاَّ الِِمينَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ ) 30( َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ  َعَذاًبا لَُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ
 }) 31( أَلِيًما

}  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َفاْصِبرْ {  تنزيال العظيم القرآن من عليه نزله بما وسلم عليه هللا صلى رسوله على ممتًنا تعالى يقول
 ُتِطعْ  َوال{  ، تدبيره بحسن َسُيَدبرك أنه واعلم ، وَقَدره قضائه على فاصبر ، عليك زلتُ أن بما أكرمُتكَ  كما:  أي

 إليك أنزل ما َبلّغ بل) 1( إليك أنزل عما َصّدك أرادوا إن والمنافقين الكافرين تطع ال:  أي}  َكفُوًرا أَوْ  آِثًما ِمْنُھمْ 
 .بقلبه الكافر ھو والكفور ، أفعاله في الفاجر ھو فاآلثم .الناس من يعصمك هللا فإن ؛ هللا على وتوكل ، ربك من

 .وآخره النھار أولَ :  أي}  َوأَِصيال ُبْكَرةً  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ { 

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { :  كقوله}  َطِويال لَْيال َوَسبِّْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {   َمَقاًما َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  نْ أَ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ
َھا َيا{ :  وكقوله] 79:  اإلسراء[}  َمْحُموًدا مِّلُ  أَيُّ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ  َقلِيال ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ  َقلِيال إاِل اللَّْيلَ  قُمِ  اْلُمزَّ

 ].4 -  1:  المزمل[}  َتْرتِيال اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ 

 اآلخرة الدار وترك ، إليھا واالنصباب عليھا واإلقبال الدنيا ُحبّ  في أشبھھم ومن ارالكف على منكًرا:  قال ثم
 .القيامة يوم:  يعني}  َثقِيال َيْوًما َوَراَءُھمْ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ { :  ظھورھم وراء

ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا{ . َخْلَقھم يعني:  واحد وغير ، ومجاھد ، عباس ابن لقا}  أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا َخلَْقَناُھمْ  َنْحنُ { :  قال ثم  َبدَّ
 على بالبداءة استدالل وھذا. جديدا خلقا فأعدناھم وَبدلناھم ، القيامة يوم بعثناھم شئنا وإذا:  أي}  َتْبِديال أَْمَثالَُھمْ 
 .الرجعة

 ، غيرھم آخرين بقوم أتينا شئنا وإذا) : 2] (أي[}  َتْبِديال أَْمَثالَُھمْ  ْلَناَبدَّ  ِشْئَنا َوإَِذا{ :  جرير وابن ، زيد ابن وقال
َھا ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ  إِنْ { :  كقوله ُ  َوَكانَ  ِبآَخِرينَ  َوَيأْتِ  النَّاسُ  أَيُّ  إِنْ {:  وكقوله] 133:  النساء[}  َقِديًرا) 3( َذلِكَ  َعلَى هللاَّ

 ].17 ، 16 وفاطر ، 20 ، 19:  إبراھيم[}  ِبَعِزيزٍ  هللاَِّ  َعلَى َذلِكَ  َوَما َجِديدٍ  َخْلقٍ بِ  َوَيأْتِ  ُيْذِھْبُكمْ  َيَشأْ 

:  أي ، ومسلكا طريقا أي}  َسِبيال َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ {  السورة ھذه:  يعنى}  َھِذهِ  إِنَّ { :  تعالى قال ثم
َِّ  آَمُنوا لَوْ  َعلَْيِھمْ  َوَماَذا{ :  كقوله ، بالقرآن اھتدى شاء من ا َوأَْنَفقُوا اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا ُ  َرَزَقُھمُ  ِممَّ ُ  َوَكانَ  هللاَّ  ِبِھمْ  هللاَّ

 ].39:  النساء[}  َعلِيًما
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__________ 

 ".عليك: " أ في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .خطأ وھو" شيء كل على هللا وكان: " أ في) 3(

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  َوَما{ :  قال ثم  يجر وال) 1( اإليمان في يدخل وال ، نفسه َيھدي أن أحد يقدر ال:  أي}  هللاَّ
ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل{  ، نفًعا لنفسه َ  إِنَّ  هللاَّ  له ويقيض ، له َفُيَيّسرھا الھداية يستحق بمن عليم:  أي}  َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ
:  تعالى قال ولھذا ؛ الدامغة والحجة ، البالغة الحكمة وله ، الھدى عن فيصرفه الغواية ستحقي ومن ، أسبابھا

َ  إِنَّ {  } َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ

الِِمينَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ { :  قال ثم  ، ءيشا من ويضل يشاء من يھدي:  أي}  أَلِيًما َعَذاًبا لَُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ
 .له ھادي فال يضلل ومن ، له مضل فال يھده ومن

 )3] (أعلم وهللا) [2"] (اإلنسان" سورة آخر[

__________ 

 "إيمان في: " م في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 .أ من زيادة) 3(
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اِشَراتِ ) 2( َعْصًفا َفاْلَعاِصَفاتِ ) 1( ُعْرًفا َواْلُمْرَساَلتِ  ) 5( ِذْكًرا َفاْلُمْلقَِياتِ ) 4( َفْرًقا اتِ َفاْلَفاِرقَ ) 3( َنْشًرا َوالنَّ
َما) 6( ُنْذًرا أَوْ  ُعْذًرا َماءُ  َوإَِذا) 8( ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا) 7( لََواقِعٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ  ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا) 9( فُِرَجتْ  السَّ

ُسلُ  َوإَِذا) 10( لَ  َيْومٍ  أِلَيِّ ) 11( أُقَِّتتْ  الرُّ  َوْيلٌ ) 14( اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 13( اْلَفْصلِ  لَِيْومِ ) 12( تْ أُجِّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ   ) 15( لِْلُمَكذِّ

 المرسالت سورة تفسير

 .مكية وھي

 عن ، إبراھيم حدثني ، األعمش حدثنا ،) 1] (أبي حدثنا[ ، غياث بن حفص بن عمر حدثنا:  البخاري قال
 إذ ، بمنى غار في ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع نحن بينما:  قال - مسعود ابن ھو -  هللا عبد عن ، األسود
 فقال ، َحيَّة علينا َوَثبت إذ ، بھا لرطب فاه وإن ، فيه من ألتلقاھا وإني ليتلوھا فإنه"  َواْلُمْرَسالتِ : "  عليه نزلت
 كما شركم ُوقَِيتْ : " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، فذھبت فابتدرناھا". اقتلوھا: " وسلم عليه هللا صلى النبي
 ".شّرَھا ُوقِيُتم

 ).2( األعمش طريق من ، أيضا مسلم وأخرجه

 أنھا:  أمه عن ، عباس ابن عن ، هللا ُعَبيد عن ، الّزْھري عن ، ُعَيْيَنة بن سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).3( ُعرًفا بالمرسالت لمغربا في يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي َسمَعت

 َواْلُمْرَسالتِ : "  يقرأ سمعته الفضل أم أن:  عباس ابن عن ، هللا ُعَبيد عن ، الزھري عن ، مالك رواية وفي
رتني ، بني يا:  فقالت ،"  ُعْرًفا  عليه هللا صلى هللا رسولِ  من سمعتُ  ما آلخر أنھا ، السورة ھذه بقراءتك ذكَّ
 .مغربال في بھا يقرأ وسلم

 ).4( به ، مالك طريق من ، الصحيحين في أخرجاه

 الرحيم الرحمن هللا بسم

اِشَراتِ ) 2( َعْصًفا َفاْلَعاِصَفاتِ ) 1( ُعْرًفا َواْلُمْرَسالتِ {  ) 5( ِذْكًرا َفاْلُمْلقَِياتِ ) 4( َفْرًقا َفاْلَفاِرَقاتِ ) 3( َنْشًرا َوالنَّ
َما) 6( ُنْذًرا أَوْ  ُعْذًرا َماءُ  َوإَِذا) 8( ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا) 7( لََواقِعٌ  ونَ ُتوَعدُ  إِنَّ  ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا) 9( فُِرَجتْ  السَّ

ُسلُ  َوإَِذا) 10( لَتْ  َيْومٍ  أليِّ ) 11( أُقَِّتتْ  الرُّ  َوْيلٌ ) 14( اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 13( اْلَفْصلِ  لَِيْومِ ) 12( أُجِّ
ِبينَ  ِئذٍ َيْومَ   }) 15( لِْلُمَكذِّ

 أخبرنا ، شقيق بن الحسن بن علي حدثنا ، المروزي سھل بن زكريا حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 .المالئكة:  قال}  ُعْرًفا َواْلُمْرَسالتِ { :  ُھَريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش حدثنا ، واقد بن الحسين

__________ 

 .والبخاري ، أ ، م من زيادة) 1(

 ).2234( برقم مسلم وصحيح ،) 1830( برقم البخاري صحيح) 2(

 )6/338( المسند) 3(

 ).462( برقم مسلم وصحيح ،) 763( برقم البخاري صحيح) 4(

 مثلُ  ، أنس بن والربيع ، والّسدي -  الروايات إحدى في - ومجاھد ، الضحى وأبي ، مسروق عن وُروي:  قال
 .ذلك
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"  في صالح أبو قال وھكذا. المالئكة أنھا:  عنه رواية وفي. الرسل ھي:  قال أنه صالح أبي عن وُرويَ 
اِشَرات"  و" اْلَعاِصَفاتِ   .المالئكة أنھا" : اْلُمْلقَِياتِ "  و) 1" ] ( اْلَفاِرَقاتِ "  و" [ النَّ

{  عن مسعود ابنَ  سألت:  لقا الُعَبيَدين أبي عن ، الَبطين ُمسلم عن ، ُكَھيل بن سلمة عن ، الثوري وقال
اِشَراتِ  َعْصًفا َفاْلَعاِصَفاتِ { :  في قال وكذا. الريح:  قال}  ُعْرًفا َواْلُمْرَسالتِ   قال وكذا. الريح إنھا}  َنْشًرا َوالنَّ

 ھل}  ُعْرًفا َواْلُمْرَسالتِ {  في جرير ابن وتوقف -  عنه رواية في - صالح وأبو ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن
 ؟ فشيئا شيئا َھبَّت إذا الرياح ھي:  أو ؟ بعضا بعضھم يتبع الَفَرس كُعْرف أو ، بالُعْرف أرسلت إذا المالئكة ھي

:  أيضا العاصفات في ذلك قال وممن. تابعه ومن مسعود ابن قاله كما ، الرياح ھي عصفا العاصفات بأن وقطع
. تقدم كما ؟ الريح أو المالئكة ھي ھل}  َنْشًرا َراتِ َوالنَّاشِ {  في وتوقف ، والسدي ،) 2( طالب أبي بن علي
 .المطر:  نشرا الناشرات أن:  صالح أبي وعن

َياحَ  َوأَْرَسْلَنا{ :  تعالى قال كما ، الرياح ھي" اْلُمْرَسالت: " أن واألظھر  وقال ،] 22:  الحجر[ }  لََواقِحَ  الرِّ
َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي َوُھوَ { :  تعالى  ، الرياح:  ھي العاصفات وھكذا] 57:  األعراف[ }  َرْحَمِتهِ  َيَديْ  َبْينَ  ْشًرابُ  الرِّ
 كما ، السماء آفاق في السحاب تنشر التي الرياح:  ھي الناشرات وكذا ، بتصويت َھبَّت إذا الريح عصفت:  يقال
 .وجل عز الرب يشاء

 ، عباس وابن ، مسعود ابن قاله المالئكة:  يعني}  ُنْذًرا أَوْ  ُعْذًرا اِذْكرً  َفاْلُمْلقَِياتِ  َفْرًقا َفاْلَفاِرَقاتِ { :  وقوله
 هللا بأمر تنزل فإنھا ؛ ھاھنا خالف وال. والثوري ، والّسدي ، أنس بن والربيع ، وقتادة ، ومجاھد ، ومسروق

 إعذار فيه وحيا الرسل إلى وتلقي ، والحرام والحالل ، والغيّ  والھدى ، والباطل الحق بين تفرق ، الرسل على
 .أمره خالفوا إن هللا عقابَ  لھم وإنذارٌ  ، الخلق إلى

َما{ :  وقوله  والنفخ ، الساعة قيام من به وعدتم ما:  أي ، األقسام بھذه عليه المقسم ھو ھذا}  لََواقِعٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ
 خيرا إن ، بعمله عامل كل ومجازاة ، واحد صعيد في واآلخرين األولين وجمع األجساد وبعث ، الصور في

 .محالة ال لكائن:  أي}  لََواقِع{  كله ھذا إن ، فشر شرا وإن فخير

:  وكقوله] 2:  التكوير[ }  اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا{ :  كقوله ، ضوؤھا ذھب:  أي}  ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا{ :  قال ثم
 ].2:  راالنفطا[ }  اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا{ 

َماءُ  َوإَِذا{   .أطرافھا َوَوَھت ، أرجاؤھا وتدلت ، وانشقت انفطرت:  أي}  فُِرَجتْ  السَّ

 َيْنِسفَُھا َفقُلْ  اْلِجَبالِ  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ { :  كقوله ، أثر وال عين لھا يبقى فال ، بھا ُذِھب:  أي}  ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{ 
 ]107 - 105:  طه[ }  أَْمًتا َوال ِعَوًجا فِيَھا َتَرى ال َصْفَصًفا َقاًعا اَفَيَذُرھَ  َنْسًفا َربِّي

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".طلحة أبي بن علي: " أ في) 2(

لِينَ  ُنْھلِكِ  أَلَمْ  ِبينَ  َمِئذٍ َيوْ  َوْيلٌ ) 18( ِباْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ ) 17( اآْلَِخِرينَ  ُنْتِبُعُھمُ  ُثمَّ ) 16( اأْلَوَّ  ) 19( لِْلُمَكذِّ

 ]47:  الكھف[ }  أََحًدا ِمْنُھمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَمْ  َوَحَشْرَناُھمْ  َباِرَزةً  األْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ { :  تعالى وقال

ُسلُ  َوإَِذا{ :  وقوله  َيْومَ { :  تعالى كقوله ھذهو:  زيد ابن وقال. جمعت:  عباس ابن عن ، العوفي قال}  أُقَِّتتْ  الرُّ
ُ  َيْجَمعُ  ُسلَ  هللاَّ  .أجلت}  أُقَِّتت{ :  مجاھد وقال]. 109:  المائدة[ }  الرُّ

 ِبُنورِ  األْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { :  كقوله يجعلھا وكأنه. أوعدت}  أُقَِّتت{ :  إبراھيم عن ، منصور عن ، الثوري وقال
َھا بِيِّينَ ِبا َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ  َربِّ َھَداءِ  لنَّ  ].69:  الزمر[ }  ُيْظلَُمونَ  ال َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َبْيَنُھمْ  َوقُِضيَ  َوالشُّ
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لَتْ  َيْومٍ  أليِّ { :  قال ثم ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما اْلَفْصلِ  لَِيْومِ  أُجِّ  يوم ألي:  تعالى يقول}  لِْلُمَكذِّ
َ  َتْحَسَبنَّ  َفال{ :  تعالى قال كما ، الساعة تقوم حتى ؟ أمرھا وأرجئ الرسل أجلت َ  إِنَّ  ُرُسلَهُ  َوْعِدهِ  ُمْخلِفَ  هللاَّ  هللاَّ
لُ  َيْومَ  اْنِتَقامٍ  ُذو َعِزيزٌ  َماَواتُ  األْرِض  َغْيرَ  األْرضُ  ُتَبدَّ َِّ  َوَبَرُزوا َوالسَّ ] 48 ، 47:  إبراھيم[ }  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ
 } اْلَفْصلِ  لَِيْومِ {  قال كما ، الفصل يوم وھو

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  لشأنه معظما قال ثم  وقد. غدا هللا عذاب من لھم ويل:  أي}  لِْلُمَكذِّ
 .يصح وال. جھنم في واد" : ويل" أن الحديث في قدمنا

ِبينَ  َيْوَمئِذٍ  َوْيلٌ ) 18( بِاْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ ) 17( اآلِخِرينَ  ُنْتِبُعُھمُ  ُثمَّ ) 16( لِينَ األوَّ  ُنْھلِكِ  أَلَمْ {   أَلَمْ  }) 19( لِْلُمَكذِّ
 َوْيلٌ ) 23( اْلَقاِدُرونَ  ْعمَ َفنِ  َفَقَدْرَنا) 22( َمْعلُومٍ  َقَدرٍ  إِلَى) 21( َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي َفَجَعْلَناهُ ) 20( َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ 
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ   َوأَْسَقْيَناُكمْ  َشاِمَخاتٍ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعْلَنا) 26( َوأَْمَواًتا أَْحَياءً ) 25( ِكَفاًتا اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ ) 24( لِْلُمَكذِّ

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 27( فَُراًتا َماءً   ) 28( لِْلُمَكذِّ

 اْلَقاِدُرونَ  َفِنْعمَ  َفَقَدْرَنا) 22( َمْعلُومٍ  َقَدرٍ  إِلَى) 21( َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي َفَجَعْلَناهُ ) 20( َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  مْ أَلَ { 
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 23(  َرَواِسيَ  فِيَھا َجَعْلَناوَ ) 26( َوأَْمَواًتا أَْحَياءً ) 25( ِكَفاًتا األْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ ) 24( لِْلُمَكذِّ

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 27( فَُراًتا َماءً  َوأَْسَقْيَناُكمْ  َشاِمَخاتٍ   }) 28( لِْلُمَكذِّ

لِينَ  ُنْھلِكِ  أَلَمْ { :  تعالى يقول   ، به جاؤوھم لما المخالفين للرسل المكذبين من:  يعني ؟}  األوَّ

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ  ِباْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ { :  قال ولھذا ؛ أشبھھم ممن:  أي}  اآلِخِرينَ  ُنْتبُِعُھمُ  ُثمَّ {   ابن قاله}  لِْلُمَكذِّ
 ).1( جرير

 بالنسبة حقير ضعيف:  أي ؟}  َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  أَلَمْ { :  بالَبَداءة اإلعادة على ومحتجا خلقه على ممتنا قال ثم
 وقد ُتعجُزني أنَّى ، آدم ابنَ : " ِجَحاش بن ُبْسر حديث في" يس" سورة في تقدم كما ، وجل عز ئالبار قُدَرة إلى

 ).2" (؟ ھذه مثل من خلقتك

__________ 

 ).29/144( الطبري تفسير) 1(

 ".القيامة" سورة من 26:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 2(

) 31( اللََّھبِ  ِمنَ  ُيْغِني َواَل  َظلِيلٍ  اَل ) 30( ُشَعبٍ  َثاَلثِ  ِذي ِظلٍّ  إَِلى اْنَطلِقُوا) 29( ُبونَ ُتَكذِّ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى اْنَطلِقُوا
َھا ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 33( ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ  َكأَنَّهُ ) 32( َكاْلَقْصرِ  ِبَشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ ) 35( َيْنِطقُونَ  اَل  َيْومُ  َھَذا) 34( لِْلُمَكذِّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 36( َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َواَل  لِينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا) 37( لِْلُمَكذِّ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ ) 38( َواأْلَوَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 39( َفِكيُدونِ  َكْيدٌ   ) 40( لِْلُمَكذِّ

 ، لذلك معد والرحم ، والمرأة الرجل من الماء قرار وھو ، الّرِحم في جمعناه:  يعني}  ينٍ َمكِ  َقَرارٍ  فِي َفَجَعْلَناهُ { 
 .الماء من فيه أودع لما حافظ

 َفِنْعمَ  َفَقَدْرَنا{ :  قال ولھذا ؛ أشھر تسعة أو أشھر ستة من معينة مدة إلى:  يعنى}  َمْعلُومٍ  َقَدرٍ  إِلَى{ :  وقوله
ِبينَ  َمِئذٍ َيوْ  َوْيلٌ  اْلَقاِدُرونَ   } لِْلُمَكذِّ

ا}  ِكَفاًتا{ :  عباس ابن قال}  َوأَْمَواًتا أَْحَياءً  ِكَفاًتا األْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ { :  قال ثم  فال الميت ُيَكفتُ :  مجاھد وقال. كنَّ
 .وقتادة مجاھد قال وكذا. ألحيائكم وظھرھا ، ألمواتكم بطنھا:  الشعبي وقال. شيء منه ُيَرى

 .وتضطرب تميد لئال األرض بھا أرسى ، الجبال:  يعني}  َشاِمَخاتٍ  َرَواِسيَ  فِيَھا ْلَناَوَجعَ { 

 .األرض عيون من هللا أنبعه مما أو ، السحاب من ُزالال عذبا}  فَُراًتا َماءً  َوأَْسَقْيَناُكمْ { 
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ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ {   على يستمر ھذا بعد ثم ، خالقھا عظمة على الدالة المخلوقات ھذه تأمل لمن ويل:  أي}  لِْلُمَكذِّ
 .وكفره تكذيبه

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى اْنَطلِقُوا{   اللََّھبِ  ِمنَ  ُيْغِني َوال َظلِيلٍ  ال) 30( ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا) 29( ُتَكذِّ
َھا) 31( ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 33( ُصْفرٌ  َمالَةٌ جِ  َكأَنَّهُ ) 32( َكاْلَقْصرِ  ِبَشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ  َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا) 34( لِْلُمَكذِّ
ِبينَ  َيْوَمئِذٍ  َوْيلٌ ) 36( َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال) 35( لِينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا) 37( لِْلُمَكذِّ  َفإِنْ ) 38( َواألوَّ

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 39( َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ   }) 40( لِْلُمَكذِّ

 َما إِلَى اْنَطلِقُوا{ :  القيامة يوم لھم يقال أنھم ، والنار والجنة والجزاء بالمعاد المكذبين للكفار مخاطبا تعالى يقول
ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ   شدته فمن ، دخان معه وَصِعدَ  ارتفع إذا النار لََھبَ :  يعني}  ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا ُتَكذِّ
 نفسه، في ھو ظليل ال للھب المقابل الدخان ظل:  أي}  اللََّھبِ  ِمنَ  ُيْغِني َوال َظلِيلٍ  ال{  ، شعب ثالث له أن وقوته
 .اللھب حر يقيھم وال:  يعني ، اللھب من يغني وال

َھا{ :  وقوله . كالحصون:  مسعود ابن) 1( قال. كالقصر لھبھا من الشرر يتطاير:  أي}  رِ َكاْلَقصْ  ِبَشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ
 .الشجر أصول يعني:  وغيرھم ، أسلم بن زيد عن ومالك ، ومجاھد ، وقتادة عباس ابن وقال

 .رجري ابن واختاره. والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، مجاھد قاله. السود كاإلبل:  أي}  ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ  َكأَنَّهُ { 

  - وعنه. السفن حبال:  يعني}  ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ { :  جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن وعن

__________ 

 ".قاله: " م في) 1(

 ).1( نحاس قطع}  ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ { :  -  عباس ابن أعني

 سمعت:  قال بسعا بن الرحمن عبد عن ، سفيان أخبرنا ، يحيى حدثنا ، علي بن عمرو حدثنا:  البخاري وقال
َھا{ :  عباس ابن  ، للشتاء فنرفعه ، ذلك وفوق أذرع ثالثة الخشبة إلى نعمد كنا:  قال}  َكاْلَقْصرِ  بَِشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ

 َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ {  ،) 2( الرجال كأوساط تكون حتى تجمع ، السفن حبال}  ُصْفرٌ  ِجَمالَةٌ  َكأَنَّهُ {  ، الَقَصرَ  فنسميه
 } ِبينَ لِْلُمَكذِّ 

 .يتكلمون ال:  أي}  َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا{ :  تعالى قال ثم

 عليھم قامت قد بل ، ليعتذروا فيه لھم يؤذن وال ، الكالم على يقدرون ال:  أي}  َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{ 
 ھذه عن يخبر تعالى والرب ، تحاال القيامة وعرصات. ينطقون ال فھم ظلموا بما عليھم القولُ  ووقع الحجة،
 ھذا من فصل كل بعد يقول ولھذا. يومئذ والزالزل األھوال شّدة على ليدل ؛ تارة الحالة ھذه وعن ، تارة الحالة
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { :  الكالم  } لِْلُمَكذِّ

لِينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا{ :  وقوله  يقول لعباده الخالق من مخاطبة وھذه}  َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  ُكمْ لَ  َكانَ  َفإِنْ  َواألوَّ
لِينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا{ : لھم  وَينفُذُھم الداعي ُيسمُعھم ، واحد صعيد في بقدرته جمعھم أنه:  يعني}  َواألوَّ

 .البصر

 ، قبضتي من تتخلصوا أن على قدرتم إن:  أي ، أكيد يدووع شديد تھديد}  َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ { :  وقوله
 أَنْ  اْسَتَطْعُتمْ  إِنِ  َواإلْنسِ  اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  َيا{  تعالى قال كما ، ذلك على تقدرون ال فإنكم ، فافعلوا حكمي من وَتنُجوا
َماَواتِ  أَْقَطارِ  ِمنْ  َتْنفُُذوا  َوال{ :  تعالى وقال ،] 33:  الرحمن[}  ِبُسْلَطانٍ  إاِل َتْنفُُذونَ  ال َفاْنفُُذوا َواألْرِض  السَّ

وَنهُ   ضري تبلغوا ولن ، فتنفعوني َنْفِعي َتبلُغوا لن إنكم ، عبادي يا: " الحديث وفي] 57:  ھود[}  َشْيًئا َتُضرُّ
 ".فتضروني
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 عبد بن ُحصَين احدثن ، فضيل بن محمد حدثنا ، األودي الطريقي المنذر بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
 بن ُعبادة فإذا ، المقدس بيت أتيت:  قال الَجَدلي هللا عبد أبي عن ، المخارق أبي بن حسان) 3( عن ، الرحمن
 القيامة يوم كان إذا:  عبادة فقال ، المقدس بيت في يتحدثون األحبار وكعب ، عمرو بن هللا وعبد ، الصامت

 اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا{ :  هللا ويقول ، الداعي وُيسمعھم البصر ينفذھم ، واحد بصعيد واآلخرين األولين هللا جمع
لِينَ  َجَمْعَناُكمْ   بن هللا عبد فقال. مريد شيطان وال ، عنيد جبار مني ينجو ال اليوم}  َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ  َواألوَّ
 أيھا:  نادت الناس ظھراني بين كانت إذا حتى قفتنطل النار من ُعُنق يخرج أنه يومئذ نحدث فإنا) : 4( عمرو
 ُتخفِيھم وال ، َوَزر عني ُيَغّيبھم ال ، بأخيه األخ ومن بولده األب من بھم أعرف أنا َثالَثة إلى ُبعثتُ  إني ، الناس
 في بھم فتقذف عليھم فتنطوي. مريد شيطان وكلّ  ، عنيد جبار وكلّ  ، آخر إلھا هللا مع جعل الذي:  خافية عني
 ).5( سنة بأربعين الحساب قبل النار

__________ 

 ".النحاس: " م في) 1(

 ).4933( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".ابن: " م في) 3(

 ".عمر: " م في) 4(

 .نحوه به فضيل بن محمد عن) 13/170( المصنف في شيبة أبي ابن ورواه) 5(

قِينَ  إِنَّ  ا هَ َوَفَواكِ ) 41( َوُعُيونٍ  ِظاَللٍ  فِي اْلُمتَّ ا) 43( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا) 42( َيْشَتُھونَ  ِممَّ  إِنَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 44( اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  ُعوا ُكلُوا) 45( لِْلُمَكذِّ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 46( ُمْجِرُمونَ  إِنَُّكمْ  َقلِياًل  َوَتَمتَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 48( َيْرَكُعونَ  اَل  اْرَكُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا) 47( ِبينَ لِْلُمَكذِّ   ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ ) 49( لِْلُمَكذِّ

)50 ( 

قِينَ  إِنَّ {  ا َوَفَواِكهَ ) 41( َوُعُيونٍ  ِظاللٍ  فِي اْلُمتَّ ا) 43( َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما يًئاَھنِ  َواْشَرُبوا ُكلُوا) 42( َيْشَتُھونَ  ِممَّ  إِنَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 44( اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  ُعوا ُكلُوا) 45( لِْلُمَكذِّ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 46( ُمْجِرُمونَ  إِنَُّكمْ  َقلِيال َوَتَمتَّ

ِبينَ  ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 48( ُعونَ َيْركَ  ال اْرَكُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا) 47( لِْلُمَكذِّ  ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ ) 49( لِْلُمَكذِّ
)50 ({ 

 القيامة يوم إنھم:  المحرمات وترك ، الواجبات بأداء عبدوه الذين) 1( المتقين عباده عن مخبًرا تعالى يقول
 .المنتن األسود الدخان وھو ، اليحموم ظل من ، فيه األشقياء أولئك ما بخالف:  أي ، وعيون جنات في يكونون

ا َوَفَواِكهَ {   ُكْنُتمْ  ِبَما َھِنيًئا َواْشَرُبوا ُكلُوا{ . وجدوا طلبوا مھما ، الثمار أنواع سائر من:  أي}  َيْشَتُھونَ  ِممَّ
 .إليھم اإلحسان سبيل على ذلك لھم يقال:  أي} َتْعَملُونَ 

ا{ :  امستأنفً  خبًرا مخبًرا تعالى قال ثم  َوْيلٌ {  ، العمل أحسن لمن حزاؤنا ھذا:  أي}  اْلُمْحِسِنينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ   } لِْلُمَكذِّ

ُعوا ُكلُوا{ :  وقوله ُكمْ  َقلِيال َوَتَمتَّ  فقال ووعيد تھديد أمر وأَمَرھم ، الدين بيوم للمكذبين خطاب}  ُمْجِرُمونَ  إِنَّ
ُعوا ُكلُوا{ : تعالى ُكمْ {  ، قصيرة قريبة قليلة مدة:  أي}  َقلِيال َوَتَمتَّ  جھنم نار إلى تساقون ثم:  أي}  ُمْجِرُمونَ  إِنَّ
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ {  ، ذكرھا تقدم التي ُعُھمْ { :  تعالى قال كما}  لِْلُمَكذِّ ُھمْ  ُثمَّ  َقلِيال ُنَمتِّ }  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى َنْضَطرُّ

ْنَيا فِي َمَتاعٌ  ُيْفلُِحونَ  ال اْلَكِذبَ  هللاَِّ  َعلَى َيْفَتُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ { :  تعالى وقال] 24: لقمان[  ُثمَّ  َمْرِجُعُھمْ  إِلَْيَنا ُثمَّ  الدُّ
ِديدَ  اْلَعَذابَ  ُنِذيقُُھمُ   ]70 ، 69:  يونس[}  َيْكفُُرونَ  َكاُنوا ِبَما الشَّ

 مع المصلين من يكونوا أن الكفار من الجھلة ھؤالء أمر إذا:  أي}  َيْرَكُعونَ  ال َكُعواارْ  لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{ :  وقوله
ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { :  قال ولھذا ؛ عنه واستكبروا ذلك من امتنعوا ، الجماعة  } لِْلُمَكذِّ
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:  تعالى كقوله! ؟ به يؤمنون كالم فبأي ، لقرآنا بھذا يؤمنوا لم إذا:  أي ؟}  ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ { :  قال ثم
 ].6:  الجاثية[}  ُيْؤِمُنونَ  َوآَياِتهِ  هللاَِّ  َبْعدَ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ { 

 َبَدويا أعرابيا رجال سمعت:  أمية بن إسماعيل عن ، سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
:  فليقل ؟}  ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفِبأَيِّ { :  فقرأ}  ُعْرًفا َواْلُمْرَسالتِ {  : قرأ إذا يرويه ھريرة أبا سمعت: يقول
 .أنزل وبما با آمنت

 ).2" (القيامة" سورة في الحديث ھذا تقدم وقد

 )3] (والمنة الحمد و" [والمرسالت" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".المؤمنين: " أ في) 1(

 .داود وأبي الترمذي رواية من القيامة سورة من األخيرة اآلية تفسير عند حديثال تخريج تقدم) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(
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َبإِ  َعنِ ) 1( َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ   أَلَمْ ) 5( َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ  ُثمَّ ) 4( َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ ) 3( ُمْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُھمْ  الَِّذي) 2( اْلَعِظيمِ  النَّ
 لَِباًسا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا) 9( ُسَباًتا َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا) 8( أَْزَواًجا َوَخلَْقَناُكمْ ) 7( أَْوَتاًدا َواْلِجَبالَ ) 6( ِمَھاًدا اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ 

اًجا اِسَراجً  َوَجَعْلَنا) 12( ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكمْ  َوَبَنْيَنا) 11( َمَعاًشا النََّھارَ  َوَجَعْلَنا) 10(  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا) 13( َوھَّ
اًجا َماءً  اْلُمْعِصَراتِ   ) 16( أَْلَفاًفا َوَجنَّاتٍ ) 15( َوَنَباًتا َحّبًا ِبهِ  لُِنْخِرجَ ) 14( َثجَّ

 النبأ سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َبإِ  َعنِ ) 1( َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ {   أَلَمْ ) 5( َسَيْعلَُمونَ  َكال ُثمَّ ) 4( َسَيْعلَُمونَ  َكال) 3( ُمْخَتلِفُونَ  فِيهِ  مْ ھُ  الَِّذي) 2( اْلَعِظيمِ  النَّ
 لَِباًسا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا) 9( ُسَباًتا َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا) 8( أَْزَواًجا َوَخلَْقَناُكمْ ) 7( أَْوَتاًدا َواْلِجَبالَ ) 6( ِمَھاًدا األْرضَ  َنْجَعلِ 

اًجا ِسَراًجا َوَجَعْلَنا) 12( ِشَداًدا َسْبًعا َفْوَقُكمْ  َوَبَنْيَنا) 11( َمَعاًشا النََّھارَ  َناَوَجَعلْ ) 10(  ِمنَ  َوأَنزْلَنا) 13( َوھَّ
اًجا َماءً  اْلُمْعِصَراتِ   }) 16( أَْلَفاًفا َوَجنَّاتٍ ) 15( َوَنَباًتا َحّبًا ِبهِ  لُِنْخِرجَ ) 14( َثجَّ

َبإِ  َعنِ  َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ { :  لوقوعھا إنكاًرا القيامة يوم عن تساؤلھم في شركينالم على منكًرا تعالى يقول } اْلَعِظيمِ  النَّ
 .الباھر المفظع الھائل الخبر:  يعني ، العظيم النبأ وھو ، القيامة أمر من ؟ يتساءلون شيء أي عن:  أي

 الَِّذي{ :  لقوله األول واألظھر. القرآن ھو:  مجاھد وقال. الموت بعد البعث:  العظيم النبأ:  زيد وابن ، قتادة قال
 .وكافر به مؤمن:  قولين على فيه الناس:  يعني}  ُمْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُھمْ 

 .أكيد ووعيد شديد تھديدٌ  وھذا}  َسَيْعلَُمونَ  َكال ُثمَّ  َسَيْعلَُمونَ  َكال{ :  القيامة لمنكري متوعًدا تعالى قال ثم

 يشاء ما على قدرته على الدالة ، العجيبة واألمور الغريبة األشياء خلق على العظيمة قدرته ّينُيبَ  وتعالى شرع ثم
 ، ثابتة ساكنة قاّرةً  ، لھم َذلُوال للخالئق ممھدة:  أي ؟}  ِمَھاًدا األْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ { :  فقال ، وغيره المعاد أمر من
 .عليھا بمن تضطرب ولم سكنت حتى وقّررھا وثبتھا بھا أرساھا تاًداأو لھا جعلھا:  أي}  أَْوَتاًدا َواْلِجَبالَ { 

:  كقوله ، بذلك التناسل ويحصل ، باآلخر منھما كل يستمتع ، وأنثى ذكًرا:  يعني}  أَْزَواًجا َوَخلَْقَناُكمْ { :  قال ثم
ةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  لَْيَھاإِ  لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {  ].21:  الروم[}  َوَرْحَمةً  َمَودَّ

 والسعي) 1( الترداد كثرة من الراحة لتحصل للحركة قطعا:  أي}  ُسَباًتا َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا{ :  وقوله

__________ 

 ".االسترداد: " أ في) 1(

 ).2" (الفرقان" سورة يف اآلية ھذه مثل تقدم وقد. النھار عرض في) 1( المعايش في

 وقال] 4:  الشمس[}  َيْغَشاَھا إَِذا َواللَّْيلِ { :  قال كما ، وسواده ظالمه الناس يغشى:  أي}  لَِباًسا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{ 
 ) : 3( الشاعر

ا بتْ  ِحينَ  أو ، اللَّْيلَ  لَِبْسنَ  َفلَمَّ  ...َجاِنحُ  َوْھوَ  آذاِنھا َخذا ِمن له... َنصَّ

 .سكًنا:  أي}  لَِباًسا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{ :  قوله في قتادة وقال

 فيه التصرف من الناس ليتمكن ، مضيًئا) 4( ُمنيًرا مشرقا جعلناه:  أي}  َمَعاًشا النََّھارَ  َوَجَعْلَنا{ :  وقوله
 .ذلك وغير ، والتجارات والتكسب للمعاش والمجيء والذھاب
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 ، وإتقانھا وإحكامھا وارتفاعھا اتساعھا في ، السبع السموات:  يعني}  ِشَداًدا َسْبًعا مْ َفْوَقكُ  َوَبَنْيَنا{ :  وقوله
اًجا ِسَراًجا َوَجَعْلَنا{ :  قال ولھذا ؛ والسيارات الثوابت بالكواكب وتزيينھا  جميع على المنيرة الشمس:  يعني}  َوھَّ
 .كلھم األرض ألھل ضوؤھا يتوھج التي العالم

اًجا َماءً  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  نزْلَناَوأَ { :  وقوله  .الريح}  اْلُمْعِصَراتِ { :  عباس ابن عن ، العوفي قال}  َثجَّ

 ، الِمْنَھال عن ، األعمش عن ، سفيان عن) 5( الَحَفري داود أبو حدثنا ، سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، ومجاھد ، عكرمة قال وكذا. الرياح:  قال}  ُمْعِصَراتِ الْ  ِمنَ  َوأَنزْلَنا{ :  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن

 تستدر أنھا القول ھذا ومعنى. الرياح إنھا:  الرحمن عبد وابنه:  أسلم بن وزيد ، والكلبي ، ومقاتل ، وقتادة
 .السحاب من المطر

 وأبو ، أيضا عكرمة قال وكذا. السحاب من:  أي}  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .جرير ابن واختاره. والثوري ، أنس بن والربيع ، والحسن ، والضحاك ، العالية

 ولم حيضھا دنا إذا ، معصر امرأة يقال كما ، بعدُ  ُتمطر ولم بالمطر َتَتَحلَّب التي السحاب ھي:  الفراء وقال
 .تحض

 .غريب قول وھذا. السموات:  يعني}  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ { :  وقتادة ، الحسن وعن

ُ { :  تعالى) 6] (هللا[ قال كما ، السحاب:  بالمعصرات المراد أن واألظھر َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ  َسَحاًبا َفُتِثيرُ  الرِّ
َماءِ  فِي َفَيْبُسُطهُ   .بينه من:  أي] 48:  لروما[}  ِخاللِهِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى ِكَسًفا َوَيْجَعلُهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ  السَّ

اًجا َماءً { :  وقوله اًجا{ :  أنس بن والربيع ، وقتادة ، مجاھد قال}  َثجَّ  وقال. متتابًعا:  الثوري وقال. منصبا}  َثجَّ
 .كثيرا:  زيد ابن

__________ 

 ".المعاش في: " م في) 1(

 .47 اآلية تفسير عند) 2(

 ).30/3( يالطبر تفسير في والبيت ، الرمة ذو ھو) 3(

 ".نيرا: " أ في) 4(

 ".الجوني: " أ في) 5(

 .م من زيادة) 6(

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ ) 17( ِميَقاًتا َكانَ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ  َماءُ  َوفُِتَحتِ ) 18( أَْفَواًجا َفَتأُْتونَ  الصُّ ) 19( أَْبَواًبا َفَكاَنتْ  السَّ
اِغينَ ) 21( ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ ) 20( َسَراًبا َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ  َوُسيَِّرتِ  ) 23( أَْحَقاًبا فِيَھا اَلِبِثينَ ) 22( َمآًَبا لِلطَّ

اًقا َحِميًما إاِلَّ ) 24( َشَراًبا َواَل  َبْرًدا فِيَھا َيُذوقُونَ  اَل  ُھمْ ) 26( ِوَفاًقا َجَزاءً ) 25( َوَغسَّ  ِحَساًبا َيْرُجونَ  اَل  َكاُنوا إِنَّ
ُبوا )27( اًبا ِبآََياِتَنا َوَكذَّ  ) 30( َعَذاًبا إاِلَّ  َنِزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا) 29( ِكَتاًبا أَْحَصْيَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ ) 28( ِكذَّ

 النبي قول ومنه. المتتابع الصب:  الثج وإنما ، الثج الكثرة صفة في العرب كالم في يعرف وال:  جرير ابن قال
 حديث وفي:  قلت. قال ھكذا). 1( الُبْدن دماء َصبّ :  يعني". والثجّ  العجّ  الحجّ  أفضلُ : " وسلم عليه هللا صلى

:  - بالقطن تحتشي أن:  يعني - " الُكرُسفَ  لك أنعت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا قال حين المستحاضة
 الصبّ  في الثَّج استعمال على َداللة هفي وھذا). 3( ثًجا أثج إنما ، ذلك من أكثر ھو ، هللا رسول يا) : 2( قالت

 .أعلم وهللا ، الكثير المتتابع
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 يدخر}  َحّبًا{  الُمَباَرك النافع الطيب الكثير الماء بھذا لنخرجَ :  أي}  أَْلَفاًفا َوَجنَّاتٍ  َوَنَباًتا َحّبًا ِبهِ  لُِنْخِرجَ { :  وقوله
 ، متنوعة ثمرات من وحدائقَ  بساتين:  أي}  َوَجنَّاتٍ {  ، بارط يؤكل خضًرا:  أي} َوَنَباًتا{  ، واألنعام لألناسي
:  قال ولھذا ؛ مجتمًعا األرض من واحدة بقعة في) 4( ذھلك كان وإن ، متفاوتة وروائح وطعوم ، مختلفة وألوان

 قَِطعٌ  األْرِض  يَوفِ { :  تعالى كقوله وھذه. مجتمعة}  أَْلَفاًفا{ :  وغيره ، عباس ابن قال}  أَْلَفاًفا َوَجنَّاتٍ { 
لُ  َواِحدٍ  ِبَماءٍ  ُيْسَقى ِصْنَوانٍ  َوَغْيرُ  ِصْنَوانٌ  َوَنِخيلٌ  َوَزْرعٌ  أَْعَنابٍ  ِمنْ  َوَجنَّاتٌ  ُمَتَجاِوَراتٌ   َبْعٍض  َعلَى َبْعَضَھا َوُنَفضِّ

 ].4:  الرعد[ اآلية}  األُكلِ  فِي

ورِ  فِي خُ ُيْنفَ  َيْومَ ) 17( ِميَقاًتا َكانَ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ {  َماءُ  َوفُِتَحتِ ) 18( أَْفَواًجا َفَتأُْتونَ  الصُّ ) 19( أَْبَواًبا َفَكاَنتْ  السَّ
اِغينَ ) 21( ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ ) 20( َسَراًبا َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ  َوُسيَِّرتِ  ) 23( أَْحَقاًبا فِيَھا الِبِثينَ ) 22( َمآًبا لِلطَّ

اًقا َحِميًما إاِل) 24( َشَراًبا َوال َبْرًدا افِيھَ  َيُذوقُونَ  ال ُھمْ ) 26( ِوَفاًقا َجَزاءً ) 25( َوَغسَّ  ِحَساًبا َيْرُجونَ  ال َكاُنوا إِنَّ
ُبوا) 27( اًبا ِبآَياِتَنا َوَكذَّ  }) 30( َعَذاًبا إاِل نزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا) 29( ِكَتاًبا أَْحَصْيَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ ) 28( ِكذَّ

 ، منه ينقص وال عليه يزاد ال ، معدود بأجل مؤقت أنه ، القيامة يوم وھو ، الفصل يوم عن مخبًرا تعالى يقول
ُرهُ  َوَما{ :  قال كما ، وجل عز هللا إال التعيين على وقته يعلم وال  ].104:  ھود[}  َمْعُدودٍ  ألَجلٍ  إاِل ُنَؤخِّ

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ {   رسولھا، مع أمة كل تأتي يعني:  جرير ابن قال). 5( ُزَمًرا:  مجاھد قال}  أَْفَواًجا َفَتأُْتونَ  الصُّ
 ).6] (31:  اإلسراء[}  ِبإَِماِمِھمْ  أَُناسٍ  ُكلَّ  َنْدُعوا َيْومَ { :  كقوله

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ { :  البخاري وقال  أبي عن ، األعمش عن ، يةمعاو أبو حدثنا ، محمد حدثنا}  أَْفَواًجا َفَتأُْتونَ  الصُّ
 ".أربعون النفختين بين ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، صالح

__________ 

 نصب:  في عليھا والكالم تخريجھا وانظر ، عنھم هللا رضي مسعود وابن ، وجابر ، بكر وأبي ، عمر ابن حديث من جاء الحديث وھذا ،) 30/5( الطبري تفسير) 1(
 ).35 -  3/33( الزيلعي لإلمام الراية

 ".فقالت: " أ في) 2(

 برقم السنن في والترمذي ،) 287( برقم السنن في داود وأبو ،) 6/439( المسند في أحمد اإلمام رواه وقد ، جحش بنت حمنة حديث ھو المستحاضة حديث) 3(
)128.( 

 ".ذلك: " أ ، م في) 4(

 ".زمرا زمرا: " م في) 5(

 ).30/60( الطبري تفسير) 6(

". أبيت: " قال ؟ سنة أربعون:  قالوا". أبيت: " قال ؟ شھًرا أربعون:  قالوا". أبيتُ : " قال ؟ يوًما أربعون:  قالوا
 ، واحدا عظًما إال ، َيبلَى إال شيءٌ  اإلنسان من ليس ، البقلُ  ينبتُ  كما فينبُتونَ  ماء السماء من هللا ُينزلُ  ثم: " قال
 ).1" (القيامة يومَ  الَخْلقُ  ُيَركَّبُ  ومنه ، الذَنب ْجبُ عَ  وھو

َماءُ  َوفُِتَحتِ {  :  كقوله}  َسَراًبا َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ  َوُسيَِّرتِ {  ، المالئكة لنزول ومسالك طرقا:  أي}  أَْبَواًبا َفَكاَنتْ  السَّ
َحابِ  َمرَّ  َتُمرُّ  َوِھيَ  َجاِمَدةً  َتْحَسُبَھا اْلِجَبالَ  َوَتَرى{   َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ { :  وكقوله] 88:  النمل[}  السَّ

 ].5:  القارعة[} اْلَمْنفُوشِ 

 فال ، بالكلية َتذھب ھذا بعد ، بشيء وليست ، شيء أنھا الناظر إلى يخيل:  أي}  َسَراًبا َفَكاَنتْ { :  ھاھنا وقال
 ِعَوًجا فِيَھا َتَرى ال َصْفَصًفا َقاًعا َفَيَذُرَھا َنْسًفا َربِّي َيْنِسفَُھا َفقُلْ  اْلِجَبالِ  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ { :  قال كما ، أثر وال عين
 ].47:  الكھف[}  َباِرَزةً  األْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ { :  وقال] 107 -  105:  طه[}  أَْمًتا َوال

اِغينَ {  ، ُمَعّدة مرصدة:  أي}  ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ { :  وقوله  ، للرسل المخالفون العصاة الَمَردة:  وھم}  للِطَّ
: يعني}  ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ { :  قوله في وقتادة ، الحسن وقال. ونزال ومصيرا ومنقلبا مرجعا:  أي}  َمآًبا{ 
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 عليھا:  الثوري سفيان وقال. احتبس وإال ، نجا جواز معه كان فإن ، بالنار يجتاز حتى الجنة أحد يدخل ال أنه
 .قناطر ثالث

 وقد. الزمان من المدة:  وھو ،" حقُب" جمع وھي ، أحقابا فيھا ماكثين:  أي}  أَْحَقاًبا فِيَھا الِبِثينَ { :  وقوله
ا عن ، الثوري سفيان عن ، ِمْھران عن ، حميد ابن عن ، جرير ابن فقال. مقداره في اختلفوا  عن ، الّدھِني رَعمَّ
:  قال ؟ المنزل هللا كتاب في الُحْقبَ  تجدونَ  ما:  الَھَجري لھالل طالب أبي بن علي قال:  قال الجعد أبي بن سالم
 ).2( سنة ألف يوم كل يوما ثالثون شھر كل ، شھرا عشر اثنا سنة كل ، سنة ثمانين نجده

 ، ميمون بن وَعمرو ، ُجَبير بن وسعيد ، عباس بنوا ، َعمرو بن هللا وعبد ، ُھَريرة أبي عن ُرويَ  وھكذا
 هللا عبد وعن. كذلك سنة سبعون:  أيضا والّسدي الحسن وعن. والضحاك ، أنس بن والربيع ، وقتادة ، والحسن

 .حاتم أبي ابن رواھما. تعدون مما سنة كألف منھا يوم كل ، سنة أربعون الُحقبُ :  عمرو بن

 يوم كل ،) 4( يوًما وستون ثالثمائة سنة كل ، سنة ثالثمائة الواحد الُحقب أن لي رُذكِ :  كعب بن) 3( ُبَشير وقال
 .حاتم أبي وابن ،) 5( جرير ابن رواه. سنة كألف منھا

 ، الَفَزاري معاوية بن مروان حدثنا) : 6( األْسَفْذنيّ  بكر أبي بن علي بن ُعَمر عن ذكر:  حاتم أبي ابن قال ثم
 فِيَھا الِبثِينَ { :  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أمامة أبي عن ، القاسم نع ، الزبير بن جعفر عن

 } أَْحَقاًبا

__________ 

 ).4935( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).30/8( الطبري تفسير) 2(

 ".بشر وقال: " أ في) 3(

 ".يوما وستون ثالثمائة سنة كل ، شھرا عشر اثنا سنة كل: " م في) 4(

 ).30/8( الطبري يرتفس) 5(

 ".األسعدي: " أ في) 6(

 ، يوما وستون ثالثمائة والسنة ، شھرا عشر اثنا والسنة ، يوما ثالثون الشھر ، شھر) 1] (ألف[ فالحقب:  قال
 ھو والقاسم ، جًدا منكر حديثٌ  وھذا). 2( سنة ألف ألف ثالثون فالحقب ، تعدون مما سنة ألف منھا يوم كل

 .متروك كالھما الزبير بن فرجع وھو عنه والراوي

 ھل:  التيمي سليمان سألت:  قال الُمَعلَّى أبو مسلم بن سليمان حدثنا ، ِمْرَداس بن محمد حدثنا:  البزار وقال
 يخرج ال وهللا: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمر ابن عن ، نافع حدثني فقال ؟ أحد النار من يخرج
 مما يوما وستون ثالثمائة والسنة ، سنة وثمانون بضع:  والُحْقب:  قال". أحقابا فيھا ثيمك حتى أحد النار من

 ).3( تعدون

 .مشھور بصري مسلم بن سليمان:  قال ثم

 كل ، يوًما وستون ثالثمائة سنة كل ، سنة سبعون حقب كل ، ُحقب سبعمائة}  أَْحَقاًبا فِيَھا الِبِثينَ { :  الّسدي وقال
 .تعدون مام سنة كألف يوم

 } َعَذاًبا إاِل نزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا{ :  بقوله منسوخة اآلية ھذه إن:  َحّيان بن مقاتل قال وقد

 .جرير ابن رواھما. التوحيد أھل في] 107:  ھود[}  َربُّكَ  َشاءَ  َما إاِل{ :  وقوله اآلية ھذه:  َمْعدان بن خالد وقال



688 

 

 ثم}  َشَراًبا َوال َبْرًدا فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ :  بقوله متعلًقا}  أَْحَقاًبا فِيَھا بِِثينَ ال{ :  قوله يكون أن ويحتمل:  قال ثم
 قتادة قال كما ، لھا انقضاء ال أنھا والصحيح:  قال ثم. آخر ونوع آخر شكل من عذابا ذلك بعد لھم هللا يحدث
 .ذلك قبل قال وقد. أنس بن والربيع

 يسأل الحسن سمعت:  سالم عن ، زھير عن ، سلمة أبي بن عمرو حدثنا ، َبْرقِيال الرحيم عبد بن محمد حدثني
 الُحقبَ  أن ذكروا ولكن ، النار في الخلود إال ِعّدة لھا فليس األحقاب أما:  قال}  أَْحَقاًبا فِيَھا البِِثينَ { :  قوله عن

 .تعدون مما سنة كألف منھا يوم كل ، سنة سبعون

 جاء ُحقب مضى كلما ، له انقطاع ال ما:  وھو}  أَْحَقاًبا فِيَھا الِبِثينَ { :  تعالى هللا قال : قتادة عن ، سعيد وقال
 .سنة ثمانون الُحْقب أن لنا وذكر ، بعده حقب

 ، سنة ثمانون الواحد الُحْقب ولكن ، هللا إال األحقاب ھذه عدة يعلم ال}  أَْحَقاًبا فِيَھا الِبِثينَ { :  أنس بن الربيع وقال
 ).4( جرير ابن أيضا رواھما. تعدون مما سنة كألف يوم كل ، يوما وستون ثالثمائة والسنة

__________ 

 .للبوصيري إتحاف من زيادة) 1(

 المعجم في الطبراني ورواه ، بنحوه الزبير بن جعفر عن ، مروان عن) سليمانية 218 ق( للبوصيري المھرة إتحاف في كما مسنده في العدني عم أبي ابن ورواه) 2(
 ".سنة ألف ثالثون:  الواحد الحقب: " مرفوعا أمامة أبي عن ، القاسم عن ، جعفر عن ، مروان عن ، كعب بن يعقوب طريق من) 8/292( الكبير

 وقال ، نحوه به مسلم بن سليمان عن ، زيد أبي بن زياد طريق من) 7029( برقم الفردوس مسند في الديلمي ورواه" األستار كشف) "2249( برقم البزار مسند) 3(
 ".جًدا ضعيف وھو ، الخشاب مسلم بن سليمان فيه) : "10/395( المجمع في الھيثمي

 ).30/9( الطبري تفسير) 4(

. به يتغذون طيبا شرابا وال ، لقلوبھم برًدا َجھنَّم في يجدون ال:  أي}  َشَراًبا َوال َبْرًدا فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ :  وقوله
اًقا َحِميًما إاِل{  : قال ولھذا  قال وكذا. الغساق الشراب ومن الحميم البرد من استثنى:  العالية أبو قال}  َوَغسَّ
اق. وُحموه حره انتھى قد الذي الحار فھو:  الحميم فأما. أنس بن الربيع  أھل صديد من اجتمع ما ھو:  والَغسَّ
 على الكالم قدمنا وقد. نتنه من يواجه وال ، ردهب من يستطاع ال بارد فھو ، وجروحھم ودموعھم وعرقھم النار

  .وكرمه بمنه ، ذلك من هللا أجارنا ، إعادته عن أغنى بما) 1" (ص" سورة في الغساق

 :  الكندي قال كما ، النوم:  يعني}  َبْرًدا فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ :  بقوله المراد:  وقيل:  جرير ابن قال

 ...الَبْردُ  ، قُُبالتھا َوَعنْ  عنھا... فصّدني َعلَيّ  َمَراشفھا َبَردت

 ، السدي طريق من ، حاتم أبي ابن رواه وقد. أحد إلى َيعُزه ولم ذكره ھكذا) 2( والنوم النعاس:  بالبرد يعني
 .أيضا والكسائي ، ُعَبيدة أبي عن البغوي وحكاه. أيضا مجاھد عن ونقله. الطيب مرة عن

 في يعملونھا كانوا التي الفاسدة أعمالھم َوفق العقوبة ھذه من إليه صاروا الذي ھذا:  أي}  ِوَفاًقا َجَزاءً { :  وقوله
 .واحد وغير ، وقتادة ، مجاھد قاله. الدنيا

ُبوا{  ، ويحاسبون فيھا يجازون داًرا ثم أن يعتقدون يكونوا لم:  أي}  ِحَساًبا َيْرُجونَ  ال َكاُنوا إِنَُّھمْ { :  قال ثم  َوَكذَّ
اًبا ِبآَياِتَنا  بالتكذيب فيقابلونھا ، رسله على أنزلھا التي خلقه على ودالئله هللا بحجج يكذبون وكانوا:  أي}  ِكذَّ

 .والمعاندة

اًبا{ :  وقوله : المروة على الَفّراءَ  يستفتي أعرابي ُسمع وقد:  قالوا. الفعل غير من مصدر وھو ، تكذيبا:  أي}  ِكذَّ
 ) : 3( بعضھم أنشدو ؟ القِصار أو إليك أحبّ  الحلقُ 

 ...شَفائيا ِمن قضاؤھا حوج وعن... َصَحاَبتِي َعن َثبَّطتِني ما طالَ  لََقد
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 على وسنجزيھم ، عليھم وكتبناھم ، كلھم العباد أعمالَ  َعلِمنا وقد:  أي}  ِكَتاًبا أَْحَصْيَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ { :  وقوله
 .فشر شًرا وإن ، فخير خيًرا إن ذلك،

 من عذاًبا إال نزيدكم فلن ، فيه أنتم ما ذوقوا:  النار ألھل يقال:  أي}  َعَذاًبا إاِل نزيَدُكمْ  َفلَنْ  ُذوقُوافَ { :  وقوله
 ].58:  ص[}  أَْزَواجٌ  َشْكلِهِ  ِمنْ  َوآَخرُ {  ، جنسهِ 

:  ذهھ من أشد آية النار أھل على ينزل لم:  قال عمرو بن هللا عبد عن ، األزدي أيوب أبي عن:  قتادة قال
 .أبدا العذاب من مزيد في فھم:  قال}  َعَذاًبا إاِل نزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا{

__________ 

 ".ص" سورة من 57:  اآلية تفسير انظر) 1(

 ).30/9( الطبري تفسير) 2(

 ).30/11( الطبري تفسير في البيت) 3(

 َجسر حدثنا ، الرحمنعبد  بن الدخ حدثنا ، الصوري مصعب بن محمد بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 سمعتُ :  قال. النار أھل على هللا كتاب في آية أشد عن األسلمي برزة أبا سألت:  قال الحسن عن ، َفرقد بن) 1(

 َعزّ  هللا بمعاصيھم القوم ھلك: " فقال}  َعَذاًبا إاِل نزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا{ :  قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).2(" وجل

 .بالكلية الحديث ضعيف:  َفرقد بن) 3( جسرُ 

__________ 

 ".حدثنا: " أ في) 1(

 تفسيره في مردويه ابن ورواه ، موقوفا فذكره ، به فرقد بن جسر عن ، إبراھيم بن مسلم عن ، غالب بن محمد طريق من) 635( برقم البعث في البيھقي ورواه) 2(
 للزيلعي الكشاف تخريج في كما تفسيره في الثعلبي ورواه ، به الحسن عن ، أبيه عن ، فرقد بن جسر بن جعفر طريق من )4/145( للزيلعي الكشاف تخريج في كما

 .بنحوه مرفوًعا برزة أبي عن ، الحسن عن ، دينار بن الحسن عن ، ميمون بن مھدى طريق من) 4/145(

 ".حسن: " أ في) 3(

قِينَ  إِنَّ   َواَل  لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  اَل ) 34( ِدَھاًقا َوَكأًْسا) 33( أَْتَراًبا َوَكَواِعبَ ) 32( َوأَْعَناًبا قَ َحَدائِ ) 31( َمَفاًزا لِْلُمتَّ
اًبا  ) 36( ِحَساًبا َعَطاءً  َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً ) 35( ِكذَّ

قِينَ  إِنَّ {   لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال) 34( ِدَھاًقا َوَكأًْسا) 33( اأَْتَرابً  َوَكَواِعبَ ) 32( َوأَْعَناًبا َحَداِئقَ ) 31( َمَفاًزا لِْلُمتَّ
اًبا َوال  }) 36( ِحَساًبا َعَطاءً  َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً ) 35( ِكذَّ

قِينَ  إِنَّ { :  فقال ، المقيم والنعيم الكرامة من تعالى لھم أعد وما السعداء عن مخبًرا تعالى يقول  قال}  َمَفاًزا لِْلُمتَّ
 ؛ عباس بن قولُ  ھاھنا األظھر. النار من فنجوا ، فازوا:  وقتادة ، مجاھد وقال. متنزھا:  الضحاكو عباس ابن
. كواعب وحوًرا:  أي}  أَْتَراًبا َوَكَواِعبَ  َوأَْعَناًبا{  وغيرھا النخيل من البساتين وھي}  َحَداِئقَ { :  بعده قال ألنه
 أبكار ألنھن يتدلين لم نواھد ُثُديَّھن أن يعنون ، نواھد:  أي}  كواعب{ :  واحد وغير ، ومجاھد عباس ابن قال

 ".الواقعة" سورة في بيانه تقدم كما ، واحدة سن في:  أي ، أتراب ُعُرب

 الرحمن عبد سفيان أبي عن ، أبي حدثني ، الّدشتكيّ  الرحمن عبد بن أحمد بن هللا عبد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 القاسم أبي بن القاسم الرحمن عبد أبي عن ، الغيث أبو سليمان بن عطية حدثنا ، اليشكرى تيم بن رب عبد بن

 لتبدو الجنة أھل قُُمص إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن يحدث سمعه أنه:  أمامة أبي عن ، الدمشقي
 لتمطرھم إنھا حتى ؟ ركمأمط أن تريدون ماذا ، الجنة أھل يا:  فتناديھم بھم لتمر السحابة وإن ، هللا رضوان من

 )1" (األتراب الكواعب
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 وقتادة، والحسن ، مجاھد وقال. صافية:  عكرمة وقال. متتابعة مملوءة:  عباس ابن قال}  ِدَھاًقا َوَكأًْسا{ :  وقوله
 .المتتابعة ھي:  جبير بن وسعيد) 2( مجاھد وقال. المترعة المألى}  دھاقا{ :  زيد وابن

اًبا َوال لَْغًوا فِيَھا ونَ َيْسَمعُ  ال{ :  وقوله  كالم فيھا ليس:  أي] 23:  الطور[}  َتأِْثيمٌ  َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال{ :  كقوله}  ِكذَّ
 .النقص من سالم فيھا ما وكل ، السالم دار ھي بل ، كذب إثم وال ، الفائدة عن َعارٍ  الغٍ 

__________ 

 .به اليشكرى تيم بن رب عبد بن الرحمن عبد - سفيان أبي عن ، سعد بن هللا عبد بن الرحمن عبد يقطر من) 1/195( أصبھان تاريخ في نعيم أبو ورواه) 1(

 ".قتادة وقال: " م في) 2(

َماَواتِ  َربِّ  ْحَمنِ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ وحُ  َيقُومُ  َيْومَ ) 37( ِخَطاًبا ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  اَل  الرَّ  اَل  ّفًاصَ  َواْلَماَلِئَكةُ  الرُّ
ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  َيَتَكلَُّمونَ  ا) 39( َمآًَبا َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  اْلَيْومُ  َذلِكَ ) 38( َصَواًبا َوَقالَ  الرَّ  إِنَّ
َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ  َقِريًبا َعَذاًبا أَْنَذْرَناُكمْ   ) 40( ُتَراًبا ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ  َيَداهُ  َقدَّ

 وَمنِّه بفضله ، وأعطاھموه به هللا جازاھم ذكرناه الذي ھذا:  أي}  ِحَساًبا َعَطاءً  َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً { :  وقوله
:  أي" سبنيفأح أعطاني: " العرب تقول ؛ كثيًرا شامال وافًرا كافًيا:  أي}  ِحَساًبا َعَطاءً {  ؛ ورحمته وإحسانه
 .كافيّ  هللا:  أي ،" هللا حسبي" ومنه. كفاني

َماَواتِ  َربِّ {  ْحَمنِ  َبْيَنُھَما َوَما َواألْرِض  السَّ وحُ  َيقُومُ  َيْومَ ) 37( ِخَطاًبا ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  ال الرَّ  ال َصّفًا َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ
ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِل َيَتَكلَُّمونَ  ا) 39( َمآًبا َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  اْلَيْومُ  َذلِكَ ) 38( َصَواًبا لَ َوَقا الرَّ  إِنَّ
َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ  َقِريًبا َعَذاًبا أَْنَذْرَناُكمْ   }) 40( ُتَراًبا ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ  َيَداهُ  َقدَّ

 شملت الذي الرحمن وأنه ، بينھما وما فيھما وما واألرض السموات رب وأنه ، وجالله هعظمت عن تعالى يخبر
 .شيء كل رحمته

 َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمنْ { :  كقوله ، بإذنه إال مخاطبته ابتداء على أحد يقدر ال:  أي}  ِخَطاًبا ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  ال{ :  وقوله
 ]105:  ھود[}  ِبإِْذِنهِ  إاِل َنْفسٌ  َتَكلَّمُ  ال َيأْتِ  َيْومَ { :  وكقوله ،] 255 : البقرة[}  ِبإِْذِنهِ  إاِل ِعْنَدهُ 

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ { :  وقوله  ؟ ھو ما ، ھاھنا بالروح المراد في المفسرون اختلف}  َيَتَكلَُّمونَ  ال َصّفًا َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ
 :  أقوال على

 .آدم بني أرواح أنھم : عباس ابن عن ، العوفي رواه:  أحدھا

 .يكتمه عباس ابن كان مما) 1( ھذا:  قتادة وقال ، وقتادة ، الحسن قاله. آدم بنو ھم:  الثاني

 قاله. ويشربون يأكلون وھم ، ببشر وال بمالئكة وليسوا ، آدم بني ُصور على ، هللا خلق من َخلق أنھم:  الثالث
 .واألعمش صالح وأبو ، ومجاھد ، عباس ابن

وحُ  ِبهِ  نزلَ { :  بقوله القول لھذا ويستشھد. والضحاك ، جبير بن وسعيد ، الشعبي قاله. جبريل ھو:  عالراب  الرُّ
 أشرف:  الروح:  حيان بن مقاتل وقال] 194 ، 193:  الشعراء[}  اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  َقْلبِكَ  َعلَى األِمينُ 
 .وحيال وصاحب ، وجل عز الرب إلى وأقرب ، المالئكة

 ].52:  الشورى[ اآلية}  أَْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ { :  كقوله ، زيد ابن قاله. القرآن أنه:  والخامس

 َيْومَ { :  قوله:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال ؛ المخلوقات جميع بقدر المالئكة من ملك أنه:  والسادس
وحُ  َيقُومُ   .خلًقا المالئكة أعظم من عظيم ملك ھو:  قال}  الرُّ
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 عن ، حمزة أبي عن ، الجراح بن) 2( َرواد حدثنا ، العسقالني خلف بن محمد حدثني:  جرير ابن وقال
 الشعبي،

__________ 

 ".وھذا: " م في) 1(

 ".داود حدثنا: " أ في) 2(

 ومن الجبال ومن السموات من أعظم ھو الرابعة السماء في:  الروح:  قال مسعود ابن عن ، علقمة عن
 القيامة يوم يجيء المالئكة من َملًَكا تسبيحة كل من هللا يخلق ، تسبيحة ألف عشر اثني يوم كل يسبح المالئكة،

 .جًدا غريب قول وھذا ،) 1( وحده صًفا

 حدثنا ، ةھرير أبو رزق بن هللا[ وھب حدثنا ، المصري عْرس بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  الطبراني قال وقد
 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  عباس بن هللا عبد عن ، عطاء حدثني ، األوزاعي حدثنا ،) 2] (بكر بن بشر
 سبحانك:  تسبيحه ، لفعل ، واحدة بلقمة واألرضين السبع السماوات التقم:  له قيل لو ملكا  إن: " يقول وسلم
 ).3" (كنت حيث

 من تلقاه مما ويكون ، عباس ابن على موقوًفا يكون وقد ، نظر هرفع وفي ، جًدا غريب حديث وھذا
 .أعلم وهللا ، اإلسرائيليات

 .آدم بنو أنھم - أعلم وهللا -  واألشبه ، كلھا األقوال ھذه من بواحد يقَطع فلم جرير ابنُ  وَتَوقَّفَ 

ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِل{ :  وقوله :  الصحيح في ثبت وكما]. 105:  ھود[}  ِبإِْذِنهِ  إاِل َنْفسٌ  َتَكلَّمُ  ال{ :  كقوله}  الرَّ
 ".الرسل إال يومئذ يتكلم وال"

 .وعكرمة ، صالح أبو قاله كما ،" هللا إال إله ال: " الحق ومن ، حقا:  أي}  َصَواًبا َوَقالَ {  وقوله

 وطريقا مرجعا:  أي) 4(}  َمآًبا َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ {  ، محالة ال الكائن:  أي}  اْلَحقُّ  اْلَيْومُ  َذلِكَ { :  وقوله
 .عليه به يمر ومنھجا إليه يھتدي

ا{ :  وقوله  .آت آت ھو ما كل ألن ، قريبا صار وقوعه لتأكد القيامة يوم:  يعني}  َقِريًبا َعَذاًبا أَْنَذْرَناُكمْ  إِنَّ

َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ {  :  كقوله ، وحديثھا قديمھا ، وشرھا خيرھا ، أعماله جميع عليه يعرض:  أي}  َيَداهُ  َقدَّ
ُ { :  وكقوله ،] 49:  الكھف[}  َحاِضًرا َعِملُوا َما َوَوَجُدوا{ أ مَ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  ].13:  القيامة[}  َوأَخَّ

 وال ، ُخلِقَ  يكن ولم ، ترابا الدنيا الدار في كان أنه يومئذ الكافر يود:  أي}  ُتَراًبا ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ { 
رت قد الفاسدة أعماله إلى ونظر ، هللا عذاب عاين حين وذلك. الوجود إلى خرج َفرة المالئكة بأيدي عليه ُسطَّ  السَّ
  ، الَبَررة الكرام

__________ 

 ).30/15( الطبري تفسير) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 أر لم ووھب ،" وھب به تفرد ، بشر إال األوزاعى عن يروه لم: " األوسط في وقال ،" البحرين مجمع) "66( برقم األوسط والمعجم ،) 11/95( الكبير المعجم) 3(
 .له ترجم من

 .خطأ وھو" سبيال: " م في) 4(
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 ال الذي العدل بحكمه بينھا فيفصل ، الدنيا في كانت التي الحيواناتبين  هللا يحكم حين ذلك يود إنما:  وقيل
اء للشاة ليقتص إنه حتى يجور، . ترابا فتصير ، ترابا كوني:  لھا قال بينھا الحكم من فرغ فإذا. القرناء من الجمَّ
 في ھذا معنى ورد وقد. التراب إلى فأرجع حيوانا كنت:  أي}  ُتَراًبا ُكْنتُ  لَْيَتنِي َيا{ :  الكافر يقول ذلك فعند
 .وغيرھما ، عمرو بن هللا وعبد ، ُھَريرة أبي عن آثار فيه وورد) 1( المشھور لّصورا حديث

 )3) ] (2" (عم" سورة تفسير آخر[

__________ 

 ".األنعام" سورة من 73:  اآلية تفسير عند بطوله تقدم الصور حديث) 1(

 ".النبأ: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(
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اِزَعاتِ  اِبَحاتِ ) 2( َنْشًطا النَّاِشَطاتِ وَ ) 1( َغْرًقا َوالنَّ اِبَقاتِ ) 3( َسْبًحا َوالسَّ  َيْومَ ) 5( أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ ) 4( َسْبًقا َفالسَّ
اِجَفةُ  َتْرُجفُ  اِدَفةُ  َتْتَبُعَھا) 6( الرَّ ا َيقُولُونَ ) 9( َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَھا) 8( َواِجَفةٌ  َيْوَمِئذٍ  قُلُوبٌ ) 7( الرَّ  فِي َمْرُدوُدونَ لَ  أَِئنَّ
ا أَئَِذا) 10( اْلَحافَِرةِ  ةٌ  إًِذا تِْلكَ  َقالُوا) 11( َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنَّ َما) 12( َخاِسَرةٌ  َكرَّ  ُھمْ  َفإَِذا) 13( َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ

اِھَرةِ   ) 14( ِبالسَّ

 النازعات سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

اِبَحاتِ ) 2( َنْشًطا َوالنَّاِشَطاتِ ) 1( َغْرًقا َعاتِ َوالنَّازِ {  اِبَقاتِ ) 3( َسْبًحا َوالسَّ ) 5( أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ ) 4( َسْبًقا َفالسَّ
اِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْومَ  اِدَفةُ  َتْتَبُعَھا) 6( الرَّ ا قُولُونَ يَ ) 9( َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَھا) 8( َواِجَفةٌ  َيْوَمِئذٍ  قُلُوبٌ ) 7( الرَّ  لََمْرُدوُدونَ  أَِئنَّ
ا أَِئَذا) 10( اْلَحافَِرةِ  فِي ةٌ  إًِذا ِتْلكَ  َقالُوا) 11( َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنَّ َما) 12( َخاِسَرةٌ  َكرَّ  َفإَِذا) 13( َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ
اِھَرةِ  ُھمْ   }) 14( ِبالسَّ

دي ، الضحى وأبو ، صالح وأبو ، جبير بن وسعيد ، ومسروق ، عباس وابن مسعود ابن قال اِزَعاتِ {:  والسُّ  َوالنَّ
] منھم[و ، نزعھا في َفُتغرق بُعنف روحه تأخذ من فمنھم ، آدم بني أرواح تنزع حين يعنون ، المالئكة}  َغْرًقا

 .عباس ابن هقال}  َنْشًطا َوالنَّاِشَطاتِ { :  قوله وھو ، نشاط من َحلَّته وكأنما بسھولة روحه تأخذ من) 1(

 .حاتم أبي ابن رواه. النار في تغرق ثم ، ُتنَشط ثم ُتنزع ، الكفار أنفس ھي}  والنازعات{ :  عباس ابن وعن

اِزَعاتِ { :  مجاھد وقال اِزَعاتِ { :  وقتادة ، الحسن وقال.الموت}  َغْرًقا َوالنَّ  ھي}  َنْشًطا َوالنَّاِشَطاتِ  َغْرًقا َوالنَّ
 .النجوم

 ، األول والصحيح. القتال في القسيّ  ھي}  الناشطات{  و}  والنازعات{ :  قوله في َرباح أبي بنُ  َعَطاءُ  وقال
 .األكثرون وعليه

اِبَحاتِ { :  قوله وأما  ُجَبير، بن وسعيد ، ومجاھد ، علي عن وُروي. المالئكة ھي:  مسعود ابن فقال}  َسْبًحا َوالسَّ
 .ذلك مثلُ  صالح وأبي

اِبَحاتِ َوا{ :  مجاھد وعن  .السفن ھي:  رباح أبي بن عطاء وقال. النجوم ھي:  قتادة وقال.الموت}  َسْبًحا لسَّ

اِبَقاتِ { :  وقوله  يعني:  البصري والحسن ، صالح وأبي ، ومجاھد ، ومسروق ، علي عن ُروي}  َسْبًقا َفالسَّ
 وقال النجوم ھي:  قتادة وقال. وتالم:  مجاھد وعن. به والتصديق اإليمان إلى سبقت:  الحسن قال ؛ المالئكة
 .هللا سبيل في الخيل ھي:  عطاء

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ، أنس بن والربيع ، وقتادة ، والحسن ، صالح وأبو ، وعطاء ، ومجاھد ، علي قال}  أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ { :  وقوله
 ولم. وجل عز ربھا بأمر:  يعني. األرض إلى السماء من األمر تدبر:  الحسن زاد - المالئكة ھي:  والسدي
 أنھا}  أَْمًرا َفاْلُمَدبَِّراتِ {  في حكى أنه إال ، ذلك من شيء في بالمراد جرير ابن يقطع ولم ، ھذا في يختلفوا
 .نفى وال أثبت وال ، المالئكة

اِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { :  وقوله اِدَفةُ  َتْتَبُعَھا الرَّ  ، مجاھد قال وھكذا. والثانية األولى النفختان ھما سعبا ابن قال}  الرَّ
 .واحد وغير ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن
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اِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { :  قوله وھي - األولى أما:  مجاھد وعن  األْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { :  عظمته جلت فكقوله -}  الرَّ
َتا َواْلِجَبالُ  األْرضُ  َوُحِملَتِ { :  كقوله فھي -  فةالراد وھي - والثانية ،] 14:  المزمل[}  َواْلِجَبالُ  ةً  َفُدكَّ }  َواِحَدةً  َدكَّ

 ].14:  الحاقة[

 ، كعب بن أبي بن الطفيل عن ، عقيل بن محمد بن هللا عبد عن سفيان حدثنا ، َوِكيع حدثنا أحمد اإلمام قال وقد
". فيه بما الموت جاء ، الرادفة تتبعھا ، لراجفةا جاءت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن
 دنياك من أَھمَّك ما هللا يكفيك إًذا: " قال ؟ عليك كلھا صالتي جعلت إن أرأيت ، هللا رسول يا:  رجل فقال

 ".وآخرتك

 الترمذي ولفظ) 1( مثله بإسناده ، الثوري سفيان حديث من ، حاتم أبي وابن ، جرير وابن ، الترمذي رواه وقد
 هللا اذكروا الناس أيھا يا: "  فقال قام الليل ثلث ذھب إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  حاتم أبي وابن
 ".فيه بما الموت جاء الرادفة تتبعھا الراجفة جاءت

 .وقتادة ، مجاھد قال وكذا. خائفة يعني:  عباس ابن قال}  َواِجَفةٌ  َيْوَمِئذٍ  قُلُوبٌ { :  وقوله

 من عاينت مما ؛ حقيرة ذليلة:  أي ، للمالبسة ؛ إليھا أضيف وإنما. أصحابھا أبصار:  أي}  َخاِشَعةٌ  ُرَھاأَْبَصا{ 
 .األھوال

ا َيقُولُونَ { :  وقوله  ، المعاد إنكار في بقولھم قال ومن قريش مشركي:  يعني ؟}  اْلَحافَِرةِ  فِي لََمْرُدوُدونَ  أَِئنَّ
 وتفتت أجسادھم تمزق وبعد. مجاھد قاله ، القبور وھي ، الحافرة إلى رالمصي بعد البعث وقوعَ  يستبعدون
ا أَِئَذا{ :  قالوا ولھذا ؛ ونخورھا عظامھم  ".ناخرة: " وقرئ ؟}  َنِخَرةً  ِعَظاًما ُكنَّ

 وَدَخلت بلي إذا العظم وھو:  عباس ابن قال. بالية أي:  وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن وقال

ةٌ  إًِذا ِتْلكَ  َقالُوا{ . فيه الريح  } َخاِسَرةٌ  َكرَّ

:  الحافرة:  وقتادة ، والسدي ، مالك وأبي ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة ، كعب بن ومحمد ، عباس ابن وعن
 ، وجھنم ، وسقر ، والجحيم ، النار ھي! أسمائھا أكثر وما. النار:  الحافرة:  زيد ابن وقال. الموت بعد الحياة

 .والُحَطمة ، لظىو ، والحافرة ، والھاوية

ةٌ  إًِذا تِْلكَ { :  قولھم وأما  .لنخسرن نموت أن بعد هللا أحيانا لئن:  قريش قالت:  كعب بن محمد فقال}  َخاِسَرةٌ  َكرَّ

__________ 

 ).30/21( الطبري وتفسير ،) 2457( برقم الترمذي وسنن ،) 5/136( المسند) 1(

 ) 15( ُموَسى َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ 

َما{ :  تعالى هللا قال اِھَرةِ  ُھمْ  َفإَِذا َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ  ، تأكيد وال فيه مثنوية ال هللا من أمر ھو فإنما:  أي}  ِبالسَّ
 واآلخرون األولون فإذا ، البعث نفَخة الصور في فينفخ إسرافيلَ  تعالى يأمر أن وھو ، ينظرون قيام الناس فإذا
}  َقلِيال إاِل لَِبْثُتمْ  إِنْ  َوَتُظنُّونَ  بَِحْمِدهِ  َفَتْسَتِجيُبونَ  َيْدُعوُكمْ  َيْومَ { :  قال كما ، ينظرون وجل عز الربّ  َيَدي بين قيامٌ 

 أَْمرُ  َوَما{ :  تعالى وقال] 50:  القمر[}  ِباْلَبَصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ  إاِل أَْمُرَنا َوَما{ :  تعالى وقال] 52:  اإلسراء[
اَعةِ   ].77:  النحل[}  أَْقَربُ  ُھوَ  أَوْ  اْلَبَصرِ  َكلَْمحِ  إاِل السَّ

َما{ :  مجاھد قال  .واحدة صيحة}  َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ

 .يبعثھم يوم خلقه على َغَضًبا الرب يكون ما أشد:  التيمي إبراھيم وقال
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 النفخة ھي:  واحدة رةزج:  أنس بن والربيع ، مالك أبو وقال. الغضب من زجرة:  البصري الحسن وقال
 .اآلخرة

اِھَرةِ  ُھمْ  َفإَِذا{ :  وقوله اِھَرة{ :  عباس ابن قال}  ِبالسَّ  ، وقتادة ، ُجَبير بن سعيد قال وكذا. كلھا األرض}  ِبالسَّ
 .صالح وأبو

اِھَرة{ :  زيد وابن ، والضحاك ، والحسن ، عكرمة وقال  .األرض وجه}  ِبالسَّ

اِھَرة{  و:  قال. أعالھا إلى فأخرجوا ھابأسفل كانوا:  مجاھد وقال  .المستوي المكان}  ِبالسَّ

اِھَرة{ :  الثوري وقال اِھَرة{ :  العاتكة أبي بن عثمان وقال ، الشام أرض}  ِبالسَّ  وقال. المقدس بيت أرض}  ِبالسَّ
 .جھنم}  اِھَرةِبالسَّ { :  أيضا قتادة وقال. المقدس بيت جانب إلى جبل}  الساھرة{ :  ُمَنبه بن وھب

 .األعلى وجھھا األرض أنھا والصحيح ، غريبة كلھا أقوال وھذه

 ، السري بن بشر حدثنا ، الصالح الشيخ المبارك بن َخَزر حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
اھِ  ُھمْ  َفإَِذا{ :  الساعدي سعد بن سھل عن ، حازم أبي عن ، ثابت بن مصعب حدثنا  بيضاء أرض:  قال}  َرةِ ِبالسَّ
قِيّ  كالُخبَزة خالية عفراء  .النَّ

اِھَرةِ  ُھمْ  َفإَِذا{ :  أنس بن الربيع وقال لُ  َيْومَ { :  وجل عز هللا ويقول}  ِبالسَّ َماَواتُ  األْرِض  َغْيرَ  األْرضُ  ُتَبدَّ  َوالسَّ
َِّ  َوَبَرُزوا  َقاًعا َفَيَذُرَھا َنْسًفا َربِّي َيْنِسفَُھا َفقُلْ  اْلِجَبالِ  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ {  : ويقول ،] 48:  إبراھيم[}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ
}  َباِرَزةً  األْرضَ  َوَتَرى اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ { :  وقال]. 106 ، 105:  طه[}  أَْمًتا َوال ِعَوًجا فِيَھا َتَرى ال َصْفَصًفا

 عليھا يعمل لم أرض وھي ، األرض ھذه من تعد ال وھي ، الجبال يھاعل التي األرض وبرزت] : 47:  الكھف[
 .دم عليھا َيھَراق ولم ، خطيئة

 َفقُلْ ) 17( َطَغى إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَھبْ ) 16( ُطًوى اْلُمَقدَّسِ  بِاْلَوادِ  َربُّهُ  َناَداهُ  إِذْ  }) 15( ُموَسى َحِديثُ  أَتاكَ  َھلْ { 
 ُثمَّ ) 21( َوَعَصى َفَكذَّبَ ) 20( اْلُكْبَرى اآْلََيةَ  َفأََراهُ ) 19( َفَتْخَشى َربِّكَ  إِلَى َوأَْھِدَيكَ ) 18( َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ 

ُكمُ  أََنا َفَقالَ ) 23( َفَناَدى َفَحَشرَ ) 22( َيْسَعى أَْدَبرَ  ُ  َفأََخَذهُ ) 24( اأْلَْعلَى َربُّ  ِفي إِنَّ ) 25( َواأْلُولَى اآْلَِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ
 ) 26( َيْخَشى لَِمنْ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ 

) 18( َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ  َفقُلْ ) 17( َطَغى إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَھبْ ) 16( ُطًوى اْلُمَقدَّسِ  ِباْلَواِدي َربُّهُ  َناَداهُ  إِذْ { 
 َفَحَشرَ ) 22( َيْسَعى أَْدَبرَ  ُثمَّ ) 21( َوَعَصى َفَكذَّبَ ) 20( اْلُكْبَرى َيةَ اآل َفأََراهُ ) 19( َفَتْخَشى َربِّكَ  إِلَى َوأَْھِدَيكَ 
ُ  َفأََخَذهُ ) 24( األْعلَى َربُُّكمُ  أََنا َفَقالَ ) 23( َفَناَدى  َيْخَشى لَِمنْ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ ) 25( َواألولَى اآلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ

)26 ({ 

 فرعون، إلى ابتعثه أنه ، السالم عليه ، موسى ورسوله عبده عن وسلم عليه هللا صلى امحمد رسوله تعالى يخبر
 من عاقبة وكذلك. مقتدر عزيز أخذ هللا أخذه حتى ، وطغيانه كفره على استمر ھذا ومع ، بالمعجزات وأيده
 } َيْخَشى َمنْ لِ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ { :  القصة آخر في قال ولھذا ؛ به جئت بما وكذب خالفك

 ِباْلَواِدي{  ، نداء كلمه:  أي}  َربُّهُ  َناَداهُ  إِذْ {  ؟ بخبره سمعت ھل:  أي ؟}  ُموَسى َحِديثُ  أَتاكَ  َھلْ { :  فقوله
 اْذَھبْ { :  له فقال. طه سورة في تقدم كما ، الصحيح على الوادي اسم وھو}  ُطًوى{  ، المطھر:  أي}  اْلُمَقدَّسِ 

 تجيب أن لك ھل له قل:  أي ؟}  َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ  َفقُلْ {  ، وعتا وتمرد تجبر:  أي}  َطَغى إِنَّهُ  نَ فِْرَعوْ  إِلَى
}  َفَتْخَشى{  ، ربك عبادة إلى أدلك:  أي}  َربِّكَ  إِلَى َوأَْھِدَيكَ { . وتطيع تسلم:  أي ، به َتزكَّى ومسلك طريقة إلى
:  يعني}  اْلُكْبَرى اآلَيةَ  َفأََراهُ { . الخير من بعيدا خبيثا قاسيا كان بعدما خاشيا امطيع له خاضعا قلبك فيصير:  أي

 َفَكذَّبَ {  ، هللا عند من به جاءه ما صدق على واضحا ودليال ، قويةً  حجة الحق الدعوة ھذه مع موسى له فأظھر
 بباطنه لموسى) 1( ينفعل فلم قلُبه َفركَ  أنه وحاصلُه. الطاعة من به أمره ما وخالف بالحق فكذب:  أي}  َوَعَصى
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 عمله، واإليمان ، القلب علمُ  المعرفة ألن ؛ به مؤمن أنه منه يلزم ال حق أنه به جاء ما بأن وعلُمهُ  ، بظاھره وال
 .له والخضوع للحق االنقياد وھو

 عليه ، موسى به جاء ما ليقابلوا حرةالس َجمُعهُ  وھو ، بالباطل الحق مقابلة في:  أي}  َيْسَعى أَْدَبرَ  ُثمَّ { :  وقوله
 } األْعَلى َربُُّكمُ  أََنا َفَقالَ {  ، قومه في:  أي}  َفَناَدى َفَحَشرَ {  ، الباھرة المعجزة من ، السالم

] 38:  القصص[}  َغْيِري إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َعلِْمتُ  َما{ :  قوله بعد فرعون قالھا الكلمة وھذه:  ومجاھد عباس ابن قال
 .سنة بعينبأر

ُ  َفأََخَذهُ { :  تعالى هللا قال  من ألمثاله ونكاال عبرة به جعله انتقاما منه هللا انتقم:  أي}  َواألوَلى اآلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ
ْفدُ  ِبْئسَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ {  ، الدنيا في المتمردين ةً  اُھمْ َوَجَعْلنَ { :  تعالى قال كما ،] 99:  ھود[}  اْلَمْرفُودُ  الرِّ  أَِئمَّ

 المراد أن ، اآلية معنى في الصحيح ھو ھذا]. 41:  القصص[}  ُيْنَصُرونَ  ال اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ  النَّارِ  إِلَى َيْدُعونَ 
 كفره:  وقيل. والثانية األولى كلمتاه بذلك المراد:  وقيل ، واآلخرة الدنيا:  أي}  َواألولَى اآلِخَرةِ  َنَكالَ { : بقوله

 .األول فيه شك ال الذي والصحيح. هوعصيان

 .وينزجر يتعظ لمن:  أي}  َيْخَشى لَِمنْ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ { :  وقوله

__________ 

 ".يفعل فلم: " أ في) 1(

َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ  أَأَْنُتمْ  اَھا َسْمَكَھا َرَفعَ ) 27( َبَناَھا السَّ  َواأْلَْرضَ ) 29( ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ ) 28( َفَسوَّ
 ) 33( َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا) 32( أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ ) 31( َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ ) 30( َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ 

َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ  أَأَْنُتمْ {  اَھافَ  َسْمَكَھا َرَفعَ ) 27( َبَناَھا السَّ  َواألْرضَ ) 29( ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ ) 28( َسوَّ
 }) 33( َوألْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا) 32( أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ ) 31( َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ ) 30( َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ 

َماءُ  أَمِ  َخْلًقا أََشدُّ {  الناس أيھا}  أَأَْنُتمْ { :  بدئه بعد خلقال إعادة في البعث منكري على محتًجا تعالى يقول  ؟}  السَّ
َماَواتِ  لََخْلقُ { :  تعالى قال كما ، منكم خلًقا أشدّ  السماءُ  بل:  يعني :  غافر[}  النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألْرِض  السَّ
َماوَ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَْيسَ { :  وقال ،] 57 } ) 1( اْلَعلِيمُ  اْلَخالقُ  َوُھوَ  َبلَى ِمْثلَُھمْ  َيْخلُقَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َواألْرضَ  اتِ السَّ

اَھا َسْمَكَھا َرَفعَ { :  بقوله فسره}  َبَناَھا{ :  فقوله ،] 81:  يس[  ، الفناء بعيدة ، البناء عالية جعلھا:  أي}  َفَسوَّ
 .الظلماء ةالليل في بالكواكب مكللة ، األرجاء مستوية

 نيرا مشرقا مضيئا ونھارھا ، حالكا أسود مظلًما ليلھا جعل:  أي}  ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ { :  وقوله
 .واضحا

 .كثيرون وجماعة ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة ، مجاھد قال وكذا. أظلمه:  ليلھا أغطش:  عباس ابن قال

 .نھارھا أنار:  أي}  ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ { 

 حم" سورة في تقدم وقد}  َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ { :  بقوله فسره}  َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواألْرضَ { :  وقوله
 فيھا كان ما أخرج أنه بمعنى ، السماء خلق بعد ُدحيت إنما ولكن ، السماء قبل خلقت األرض أن) 2" (السجدة
 .جرير ابن واختاره ، واحد وغير ، عباس ابن قول ىمعن وھذا. الفعل إلى بالقوة

 بن زيد عن - عمرو ابن يعني - هللا عبيد حدثنا ، الرقي جعفر بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ھامن أخرج أن َوَدْحيھا}  َدَحاَھا{ :  عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، َعْمرو بن الِمْنھال عن ، أنيسة أبي
:  قوله فذلك ، واآلكام والسبل والرمال الجبال فيھا وجعل ، األنھار) 3] (فيھا[ وشقق ، والمرعى الماء

 .ھنالك ذلك تقرير تقدم وقد}  َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواألْرضَ {
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دھا وأثبتھا قررھا:  أي}  أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ { :  وقوله  بخلقه الرءوف ، العليم الحكيم وھو ، أماكنھا في وأكَّ
 .الرحيم

 أنس عن ، سليمان أبي بن سليمان عن ، َحوشب بن العوام أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ، عليھا فألقاھا الجبال فخلق ، َتِميد جعلت األرض هللا خلق لما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مالك بن

 ؟ الجبال من أشد شيء خلقك من فھل ، رب يا:  فقالت الجبال خلق من المالئكةُ  فتعجبت فاستقرت

__________ 

 .خطأ وھو" قدير شيء كل على إنه بلى: " أ ، م في) 1(

 .9:  اآلية تفسير عند) 2(

 .أ من زيادة) 3(

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا امَّ َزتِ َوبُ ) 35( َسَعى َما اإْلِْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْومَ ) 34( اْلُكْبَرى الطَّ ا) 36( َيَرى لَِمنْ  اْلَجِحيمُ  رِّ  َمنْ  َفأَمَّ
ْنَيا اْلَحَياةَ  َوآََثرَ ) 37( َطَغى ا) 39( اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفإِنَّ ) 38( الدُّ  َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ
َ ) 41( اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ ) 40( اْلَھَوى اَعةِ  َعنِ  لُوَنكَ َيْسأ ) 43( ِذْكَراَھا ِمنْ  أَْنتَ  فِيمَ ) 42( ُمْرَساَھا أَيَّانَ  السَّ
َما) 44( ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى ُھمْ ) 45( َيْخَشاَھا َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  إِنَّ  ) 46( ُضَحاَھا أَوْ  َعِشيَّةً  إاِلَّ  َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَّ

 فھل ، رب يا:  قالت. النار ، نعم:  قال ؟ الحديد من أشد شيء خلقك من فھل ، رب يا:  قالت. الحديد ، نعم قال
:  قال ؟ الماء من أشد شيء خلقك من فھل ، رب يا:  قالت. الماء ، نعم:  قال ؟ النار من أشد شيء خلقك من
 من يخفيھا بيمينه يتصدق ، آدم ابن ، نعم:  قال ؟ الريح من أشد شيء خلقك من فھل رب يا:  قالت. الريح نعم،

 ).2" (شماله) 1(

 عن ، الّسلميّ  الرحمن عبد أبي عن ، عطاء عن ، جرير حدثنا ، حميد ابنُ  حدثنا:  جرير بن جعفر أبو وقال
 َعلَيّ  ويعملون نتنھم علي يلقون ، وذريته آدم َعلَيّ  تخلق:  وقالت قمصت األرض هللا خلق لما:  قال علي

 إذا الجزور كلحم األرض َقَرار أول وكان ، ترون ال ما ومنھا ، ترون ما فمنھا ، بالجبال هللا فأرساھا ، بالخطايا
 ).3( غريب. لحمه يختلج ، نِحر

 وأنبت ، أنھارھا وأجرى ، مكنونھا وأظھر ، عيونھا فأنبع األرض دحا:  أي}  َوألْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا{  وقوله
 يحتاجون ولما لخلقه متاعا ذلك كل ، قرارھا ويقر بأھلھا لتستقر ، جبالھا وثبت ، ارھاوثم وأشجارھا زروعھا

 .األجل وينقضي ، األمد ينتھي أن إلى الدار ھذه في إليھا احتياجھم مدة ويركبونھا يأكلونھا التي األنعام من إليه

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{  امَّ َزتِ ) 35( َسَعى َما ْنَسانُ اإل َيَتَذكَّرُ  َيْومَ ) 34( اْلُكْبَرى الطَّ ا) 36( َيَرى لَِمنْ  اْلَجِحيمُ  َوُبرِّ  َمنْ  َفأَمَّ
ْنَيا اْلَحَياةَ  َوآَثرَ ) 37( َطَغى ا) 39( اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفإِنَّ ) 38( الدُّ  َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ
اَعةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ ) 41( اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ ) 40( اْلَھَوى ) 43( ِذْكَراَھا ِمنْ  أَْنتَ  فِيمَ ) 42( ُمْرَساَھا أَيَّانَ  السَّ
َما) 44( ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى ُھمْ ) 45( َيْخَشاَھا َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  إِنَّ  })46( َحاَھاضُ  أَوْ  َعِشيَّةً  إاِل َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَّ

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{ :  تعالى يقول امَّ  كل على َتُطم ألنھا بذلك سميت ، عباس ابن قاله. القيامة يوم وھو}  اْلُكْبَرى الطَّ
اَعةُ { :  تعالى قال كما ، مفظع ھائل أمر  ].46:  القمر[}  َوأََمرُّ  أَْدَھى َوالسَّ

 َيَتَذكَّرُ  َيْوَمِئذٍ { :  قال كما ، وشره خيره عمله جميع آدم ابنُ  يتذكرُ  حينئذ:  أي } َسَعى َما اإلْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْومَ { 
ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى اإلْنَسانُ   ].23:  الفجر[}  الذِّ

َزتِ {  ا{  ، عيانا الناس فرآھا للناظرين أظھرت:  أي}  َيَرى لَِمنْ  اْلَجِحيمُ  َوُبرِّ  ، تاوع َتَمّرد:  أي}  َطَغى َمنْ  َفأَمَّ
ْنَيا اْلَحَياةَ  َوآَثرَ {  إلى مصيَره فإن:  أي}  اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفإِنَّ {  ، وأخراه دينه أمر على قدمھا:  أي}  الدُّ

ا{ . الحميم من ومشربه ، الزقوم من مطعمه وإن الجحيم  } اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ
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__________ 

 ".عن: " أ في) 1(

 مرفوعا نعرفه ال غريب حديث ھذا: " الترمذي وقال ، به ھارون بن يزيد عن ، بشار بن محمد عن) 3369( برقم السنن في الترمذي ورواه ،) 3/124( المسند) 2(
 ".الوجه ھذا من إال

 ).30/30( الطبري تفسير) 3(

 موالھا طاعة إلى وَردھا ، ھواھا عن نفسه ونھى ، فيه هللا ُحْكمَ  وخاف ، وجل عز هللا يدي بين القيام خاف:  أي
 .الفيحاء الجنة إلى ومرجعه ومصيره منقلبه:  أي}  اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ { 

اَعةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ { :  تعالى قال ثم  إليك علمھا ليس:  أي}  َھاَھاُمْنتَ  َربِّكَ  إِلَى ِذْكَراَھا ِمنْ  أَْنتَ  فِيمَ  ُمْرَساَھا أَيَّانَ  السَّ
 ِفي َثقُلَتْ {  ، التعيين على وقتھا يعلم الذي فھو ، وجل عز هللا إلى وَمرجعھا َمردھا بل ، الخلق من أحد إلى وال

َماَواتِ  َما قُلْ  َعْنَھا َحفِيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَلُوَنكَ  َبْغَتةً  إاِل َتأِْتيُكمْ  ال َواألْرِض  السَّ  ،] 187:  األعراف[}  هللاَِّ  ِعْندَ  ِعْلُمَھا إِنَّ
 الساعة وقت عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  جبريلُ  سأل لما) 1( ولھذا}  ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى{ :  ھاھنا وقال
 ).2". (السائل من بأعلم عنھا المسئول ما: " قال

َما{  وقوله  فمن ،) 3( وعذابه هللا بأس من وتحذرھم الناس لتنذر عثتكب إنما:  أي}  َيْخَشاَھا َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  إِنَّ
 .وخالفك كذبك من على والخسار والخيبة ، وأنجح فأفلح اتبعك ، ووعيده) 4( مقامه وخاف هللا خشي

 يستقصرون المحشر إلى قبورھم من قاموا إذا:  أي}  ُضَحاَھا أَوْ  َعِشيَّةً  إاِل َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَُّھمْ { :  وقوله
 .يوم من ُضحى أو يوم من عشية كانت عندھم كأنھا حتى ، الدنيا الحياة ُمّدة

 فما:  َعِشيَّة أما}  ُضَحاَھا أَوْ  َعِشيَّةً  إاِل َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَُّھمْ { :  عباس ابن عن ، الضحاك عن ، ُجوْيبر قال
 .النھار نصف إلى الشمس طلوع بين ما}  ُضَحاَھا أَوْ {  ، الشمس غروب إلى الظھر بين

 .اآلخرة عاينوا حين القوم أعين في الدنيا وقت:  قتادة وقال

 )6] (والمنة الحمد و) [5"] (النازعات" سورة تفسير آخر[

__________ 

 ".وھذا: " م في) 1(

 ).8( برقم مسلم صحيح في وھو الطويل جبريل حديث من جزء ھذا) 2(

 ".وعقابه: " م في) 3(

 "عقابه وخاف: " م في) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 .م من زيادة) 6(
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كَّى لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما) 2( اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ ) 1( َوَتَولَّى َعَبسَ  كَّرُ  أَوْ ) 3( َيزَّ ْكَرى َفَتْنَفَعهُ  َيذَّ ا) 4( الذِّ  اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ
كَّى أاَلَّ  َعلَْيكَ  َوَما) 6( َتَصدَّى لَهُ  َفأَْنتَ ) 5( ا) 7( َيزَّ  َتلَھَّى َعْنهُ  َفأَْنتَ ) 9( َيْخَشى َوُھوَ ) 8( َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ
َھا َكالَّ ) 10( َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي) 12( َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ) 11( َتْذِكَرةٌ  إِنَّ  َسَفَرةٍ  يِبأَْيدِ ) 14( ُمَطھََّرةٍ  َمْرفُوَعةٍ ) 13( ُمَكرَّ
 ) 16( َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ ) 15(

 عبس سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

كَّى لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما) 2( األَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ ) 1( َوَتَولَّى َعَبسَ {  كَّرُ  أَوْ ) 3( َيزَّ ْكَرى َفَتْنَفَعهُ  َيذَّ ا) 4( الذِّ  َمنِ  أَمَّ
كَّى أاَل َعلَْيكَ  َوَما) 6( َتَصدَّى لَهُ  تَ َفأَنْ ) 5( اْسَتْغَنى ا) 7( َيزَّ  َعْنهُ  َفأَْنتَ ) 9( َيْخَشى َوُھوَ ) 8( َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ
َھا َكال) 10( َتلَھَّى َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي) 12( َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ) 11( َتْذِكَرةٌ  إِنَّ َ ) 14( ُمَطھََّرةٍ  َمْرفُوَعةٍ ) 13( ُمَكرَّ  ْيِديِبأ
 }) 16( َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ ) 15( َسَفَرةٍ 

 وقد ، قريش عظماء بعض يخاطبُ  يوما كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن المفسرين من واحد غيرُ  ذكر
 رسول يسأل فجعل - قديما أسلم ممن وكان -  مكتوم أم ابنُ  أقبل إذ ويناجيه يخاطبه ھو فبينما ، إسالمه في َطمع
 من ليتمكن تلك ساعته كف لو أن وسلم عليه هللا صلى النبي وودَّ  ، عليه ويلح شيء عن وسلم عليه هللا صلى هللا

 اآلخر، على وأقبل ، عنه وأعرض مكتوم أم ابن وجه في وَعَبس. ھدايته في ورغبة طمعا ؛ الرجل ذلك مخاطبة
كَّى لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما*  األْعَمى َجاَءهُ  أَنْ *  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( وجل عز هللا فأنزل  زكاة له يحصل:  أي ؟)  َيزَّ

كَّرُ  أَوْ . (نفسه في وطھارة ْكَرى َفَتْنَفَعهُ  َيذَّ ا( ، المحارم عن وانزجار اتعاظ له يحصل:  أي)  الذِّ *  اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ
كَّى أاَل ْيكَ َعلَ  َوَما( ، يھتدي لعله له تتعرض فأنت الغني أما:  أي)  َتَصدَّى لَهُ  َفأَْنتَ   بمطالب أنت ما:  أي ؟)  َيزَّ
ا. (زكاة له يحصل لم إذا به  ، له تقول بما ليھتدى ويؤمك يقصدك:  أي)  َيْخَشى َوُھوَ *  َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ
 اإلنذارب يخص أال وسلم عليه هللا صلى رسوله وجل عز هللا أمر ھاھنا ومن. تتشاغل:  أي)  َتلَھَّى َعْنهُ  َفأَْنتَ (

 والصغار ، والنساء والرجال ، والعبيد والسادة ، والغني والفقير ، والضعيف الشريف بين فيه يساوى بل ، أحًدا
 .الدامغة والحجة البالغة الحكمة وله ، مستقيم صراط إلى يشاء من يھدي هللا ثم. والكبار

 قتادة عن ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد احدثن - مھدي ابن ھو - محمد حدثنا:  مسنده في يعلى أبو الحافظ قال
 بن أبي يكلم وھو وسلم عليه هللا صلى النبي إلى مكتوم أم ابن جاء)  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( قوله في) 1] (أنس عن[

 ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى النبي فكان)  األْعَمى َجاَءهُ  أَنْ *  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( هللا فأنزل ، عنه فأعرض ، خلف
 .يكرمه

  - سوداء راية ومعه درع وعليه القادسية يوم رأيته:  قال مالك بن أنس وأخبرني:  قتادة قال

__________ 

 .أعلم وهللا. مقحما وأظنه ، النسخ من وھل. الرزاق عبد وتفسير يعلى أبي مسند أصل في ليس المعقوفين بين ما:  تنبيه) 1(

 ).1( مكتوم أم ابن يعني

 عليه عرضه مما عروة بن ھشام عن ، أبي حدثني ، األموي يحيى بن سعيد حدثنا:  جرير وابن لىيع أبو وقال
 هللا صلى هللا رسول إلى أتى ، األعمى مكتوم أم ابن في)  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( أنزلت:  قالت عائشة عن ، ُعْرَوة عن
:  قالت. المشركين عظماء من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعند:  قالت. أرشدني:  يقول فجعل وسلم عليه
. ال:  فيقول". ؟ بأسا أقول بما أترى: " ويقول ، اآلخر على ويقبل عنه ُيعرض وسلم عليه هللا صلى النبي فجعل
 ).2) ( َوَتَولَّى َعَبسَ : ( أنزلت ھذا ففي
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 عن بعضھم رواه وقد:  لقا ثم ، مثله ، بإسناده ، األموي يحيى بن سعيد عن ، الحديث ھذا الترمذي روى وقد
 ).3( عائشة عن فيه يذكر ولم ، مكتوم أم ابن في)  َوَتَولَّى َعَبسَ ( أنزلَت:  قال أبيه عن ، عروة بن ھشام

 ).4( الموطأ في ھو كذلك:  قلت

 َجاَءهُ  أَنْ *  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( قوله عباس ابن عن ، العوفي طريق من أيضا حاتم أبي وابن جرير ابن روى ثم
 بن والعباس ، ھشام بنَ  جھل وأبا ، ربيعة بن عتبةَ  يناجي وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  بينا:  قال)  األْعَمى
 عبد له يقال - أعمى رجل إليه فأقبل - يؤمنوا أن عليھم) 5( ويحرص ، كثيرا لھم يتصدى وكان - المطلب عبد
: وقال ، القرآن من آية وسلم عليه هللا صلى النبي يستقرئ هللا عبد فجعل ، يناجيھم وھو يمشي - مكتوم أم بن هللا
 وتولى ، وجھه في وعبس ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنه فأعرض. هللا علمك مما علمنى ، هللا رسول يا

 ، هأھل إلى ينقلب وأخذ ، نجواه وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  قضى فلما ، اآلخرين على وأقبل ، َكالَمه وَكرهَ 
 لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما*  األْعَمى َجاَءهُ  أَنْ *  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( هللا أنزل ثم ، برأسه َخَفق ثم ، بصره بعض هللا أمسك
كَّى كَّرُ  أَوْ *  َيزَّ ْكَرى َفَتْنَفَعهُ  َيذَّ  له وقال وكلمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أكرمه ، نزل ما فيه نزل فلما)  الذِّ
 في حاجة لك ھل: " قال عنده من ذھب وإذا"  ؟ شيء من تريد ھل ؟ حاجتك ما: " وسلم عليه هللا صلى بيالن

ا: ( تعالى هللا أنزل لما وذلك".  ؟ شيء كَّى أاَل َعلَْيكَ  َوَما*  َتَصدَّى لَهُ  َفأَْنتَ *  اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ  ).6) ( َيزَّ

 .هإسناد في ُتُكلّم وقد ، ونكارة غرابة فيه

 ، يونس حدثنا ، الليث حدثنا ، صالح بن هللا عبد حدثنا ، الّرمادي منصور بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 :  عمر بن هللا عبد عن ، هللا عبد بن سالم قال:  قال شھاب ابن عن

__________ 

 ).2/282( الرزاق عبد وتفسير ،) 5/431( يعلى أبي مسند) 1(

 ).30/32( الطبري وتفسير ،) 8/261( يعلى أبي مسند) 2(

 ).3328( برقم الترمذي سنن) 3(

 )1/203( الموطأ) 4(

 ".ويجعل: " أ في) 5(

 وسلم عليه هللا صلى النبي شغل الذي في المفسرين قول: " قال العربي ابن شيخه عن األنف الروض في السھيلي نقله ما غرابته ووجه ،) 30/32( الطبري تفسير) 6(
 ، كافرين وماتا معه حضرا وال ، معھما حضر ما بالمدينة كان مكتوم أم وابن ، بمكة كانا والوليد أمية فإن ، باطل كله والعباس ، خلف بن وأمية ، المغيرة نب الوليد أنه

 .انتھى" آخر مع وال مفردا عنده حضر وال ، قط المدينة أمية يقصد ولم ، بدر في واآلخر الھجرة قبل أحدھما

َرهُ  َخلََقهُ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ ) 18( َخلََقهُ  َشْيءٍ  أَيِّ  ِمنْ ) 17( أَْكَفَرهُ  َما ْنَسانُ اإْلِ  قُِتلَ  ِبيلَ  ُثمَّ ) 19( َفَقدَّ َرهُ  السَّ  أََماَتهُ  ُثمَّ ) 20( َيسَّ
ا َكالَّ ) 22( أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ ) 21( َفأَْقَبَرهُ  ا) 24( َطَعاِمهِ  إِلَى ْنَسانُ اإْلِ  َفْلَيْنُظرِ ) 23( أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ  َصَبْبَنا أَنَّ
) 29( َوَنْخاًل  َوَزْيُتوًنا) 28( َوَقْضًبا َوِعَنًبا) 27( َحّبًا فِيَھا َفأَْنَبْتَنا) 26( َشّقًا اأْلَْرضَ  َشَقْقَنا ُثمَّ ) 25( َصّبًا اْلَماءَ 

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا) 32( َوأِلَْنَعاِمُكمْ  مْ لَكُ  َمَتاًعا) 31( َوأَّبًا َوَفاِكَھةً ) 30( ُغْلًبا َوَحَداِئقَ  اخَّ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ ) 33( الصَّ
هِ ) 34( أَِخيهِ   ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 37( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ ) 36( َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ) 35( َوأَِبيهِ  َوأُمِّ

 اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَِئكَ ) 41( َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا) 40( َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ ) 39( ُمْسَتْبِشَرةٌ  ةٌ َضاِحكَ ) 38(
)42 ( 

 أم ابن أذان تسمعوا حتى واشربوا فكلوا ، بليل يؤذن بالال إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
:  سالم قال. بالل مع يؤذن وكان)  األْعَمى َجاَءهُ  أَنْ *  َوَتَولَّى َعَبسَ : ( فيه هللا أنزل الذي ىاألعم وھو". مكتوم
ن:  - الفجر بزوغ إلى ينظرون حين -  الناس له يقول حتى يؤذن يك فلم ، البصر ضريرَ  َرُجال وكان  ).1( أذَّ

 السلف من واحد وغير ، زيد وابن ، لضحاكوا ، وقتادة ، مالك وأبو ، ومجاھد ، الزبير بن عروة ذكر وھكذا
 .أعلم وهللا. عمرو:  ويقال ، هللا عبد اسمه أن والمشھور. مكتوم أم ابن في) 2( نزلت أنھا:  والخلف
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َھا َكال: ( وقوله  شريفھم) 3( من العلم إبالغ في الناس بين بالمساواة الوصية أو ، السورة ھذه:  أي)  َتْذِكَرةٌ  إِنَّ
 .ووضيعھم

َھا َكال: ( والسدي قتادة الوق  جميع في هللا ذكر شاء فمن:  أي)  َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ( ، القرآن:  يعني)  َتْذِكَرةٌ  إِنَّ
 .عليه الكالم لداللة ؛ الوحي على الضمير عود ويحتمل. أموره

َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي: ( وقوله  جميع بل ، متالزم وكالھما ، ظةالع أو السورة ھذه:  أي)  ُمَطھََّرةٍ  َمْرفُوَعةٍ *  ُمَكرَّ
َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي( القرآن  الدنس من:  أي)  ُمَطھََّرةٍ ( ، القدر عالية:  أي)  َمْرفُوَعةٍ ( موقرة معظمة:  أي)  ُمَكرَّ
 .والنقص والزيادة

:  منبه بن وھب وقال. المالئكة ھي:  زيد وابن ، والضحاك ، ومجاھد ، عباس ابن قال)  َسَفَرةٍ  ِبأَْيِدي: ( وقوله
 السفرة:  عباس ابن عن ، جريج ابن وقال. القراء ھم:  قتادة وقال ، وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب ھم

 .القراء:  بالنبطية

 الذي:  السفير:  يقال ومنه ، خلقه وبين هللا بين يعني والسفرة ، المالئكة السفرة أن الصحيح:  جرير ابن وقال
 :  الشاعر قال كما ، لخيروا الصلح في الناس بين يسعى

 )4( َمَشيتُ  إن بغش أْمشي َوما... َقومي َبين الّسَفاَرة أَدعُ  وَما

 كالسفير وتأديته هللا بَوْحي نزلت إذا المالئكةُ  وجعلت. بينھم أصلحت:  َسفرت. المالئكة:  َسَفرةٌ :  البخاري وقال
 ).5( القوم بين يصلح الذي

 ينبغي ھاھنا ومن. كاملة طاھرة بارة وأفعالھم وأخالقھم ، شريف َحَسنٌ  كريم ُخلقھم:  أي)  َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ : ( وقوله
 .والرشاد السداد على وأقواله أفعاله في يكون أن القرآن لحامل

 عن ، ھشام بن سعد عن ، أوفى بن ُزَرارة عن ، قتادة عن ، ھشام حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، البررة الكرام السفرة مع به ماھر وھو القرآن يقرأ الذي: " وسلم عليه هللا صلى هللا سولر قال:  قالت عائشة
 ).6( به ، قتادة طريق من الجماعة أخرجه". أجران له شاق عليه وھو يقرؤه والذي

َرهُ  َخلََقهُ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ ) 18( َخلََقهُ  َشْيءٍ  أَيِّ  ِمنْ ) 17( أَْكَفَرهُ  َما اإلِْنَسانُ  قُِتلَ {  ِبيلَ  ُثمَّ ) 19( َفَقدَّ َرهُ  السَّ  ُثمَّ ) 20( َيسَّ
ا َكال) 22( أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ ) 21( َفأَْقَبَرهُ  أََماَتهُ  ا) 24( َطَعاِمهِ  إِلَى اإلِْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ ) 23( أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ  أَنَّ
 َوَنْخال َوَزْيُتوًنا) 28( َوَقْضًبا َوِعَنًبا) 27( َحّبًا فِيَھا َفأَْنَبْتَنا) 26( َشّقًا ْرضَ األَ  َشَقْقَنا ُثمَّ ) 25( َصّبًا اْلَماءَ  َصَبْبَنا

 }) 32( َوألَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا) 31( َوأَّبًا َوَفاِكَھةً ) 30( ُغْلًبا َوَحَداِئقَ ) 29(

__________ 

 ).1092( برقم مسلم صحيح في الحديث أصل) 1(

 ".أنزلت أنھا: " م في) 2(

 ".بين: " أ في) 3(

 ).30/35( الطبري تفسير) 4(

 ".فتح) "8/691( البخاري صحيح) 5(

 الكبرى النسائي وسنن) 2904( برقم الترمذي وسنن) 1454( برقم داود أبي وسنن) 798( برقم مسلم وصحيح) 4937( برقم البخاري وصحيح) 6/48( المسند) 6(
 ).3779( رقمب ماجة ابن وسنن) 8047( برقم

ا ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ ا َشاِكًرا إِمَّ ا) 3( َكفُوًرا َوإِمَّ  َيْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ ) 4( َوَسِعيًرا َوأَْغاَلاًل  َساَلِسلَ  لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ
ِ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْيًنا) 5( َكافُوًرا ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسٍ  ِمنْ  ُروَنَھا هللاَّ  َيْوًما َوَيَخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ ) 6( َتْفِجيًرا ُيَفجِّ



702 

 

هُ  َكانَ  َعامَ  َوُيْطِعُمونَ ) 7( ُمْسَتِطيًرا َشرُّ َما) 8( َوأَِسيًرا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ ِ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  ُنِريدُ  اَل  هللاَّ
ا) 9( ُشُكوًرا َواَل  َجَزاءً  ِمْنُكمْ  َنا ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ ُ  َفَوَقاُھمُ ) 10( َقْمَطِريًرا َعُبوًسا َيْوًما َربِّ  َولَقَّاُھمْ  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ  هللاَّ

ِكِئينَ ) 12( َوَحِريًرا َجنَّةً  َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُھمْ ) 11( َوُسُروًرا َنْضَرةً   َشْمًسا فِيَھا َيَرْونَ  اَل  اأْلََراِئكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ
ةٍ  ِمنْ  ِبآَِنَيةٍ  َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ ) 14( َتْذلِياًل  قُُطوفَُھا َوُذلَِّلتْ  ِظاَللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً ) 13( َزْمَھِريًرا َواَل   َوأَْكَوابٍ  فِضَّ

ةٍ  ِمنْ  َقَواِريرَ ) 15( َقَواِريرَ  َكاَنتْ  ُروَھا فِضَّ  َعْيًنا) 17( َزْنَجِبياًل  ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأًْسا فِيَھا َوُيْسَقْونَ  )16( َتْقِديًرا َقدَّ
 َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا) 19( َمْنُثوًرا لُْؤلًُؤا َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ  إَِذا ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ ) 18( َسْلَسبِياًل  ُتَسمَّى فِيَھا

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ  ِثَيابُ  َعالَِيُھمْ ) 20( َكِبيًرا اَوُمْلكً  َنِعيًما َرأَْيتَ   َشَراًبا َربُُّھمْ  َوَسَقاُھمْ  فِضَّ
ا) 22( َمْشُكوًرا َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ ) 21( َطُھوًرا ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  َفاْصِبرْ ) 23( َتْنِزياًل  نَ اْلقُْرآَ  َعلَْيكَ  َنزَّ

 َوَسبِّْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ ) 25( َوأَِصياًل  ُبْكَرةً  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ ) 24( َكفُوًرا أَوْ  آَِثًما ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َواَل  َربِّكَ  لُِحْكمِ 
 َوإَِذا أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا َخلَْقَناُھمْ  َنْحنُ ) 27( َثقِياًل  َيْوًما َوَراَءُھمْ  ُرونَ َوَيذَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤاَلءِ  إِنَّ ) 26( َطِوياًل  لَْياًل 
ْلَنا ِشْئَنا ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما) 29( َسِبياًل  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ ) 28( َتْبِدياًل  أَْمَثالَُھمْ  َبدَّ  إِنَّ  هللاَّ
 َ الِِمينَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ ) 30( َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ  ) 31( أَلِيًما َعَذاًبا لَُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ

:  عباس ابن عن ، الضحاك قال)  أَْكَفَرهُ  َما اإلْنَسانُ  قُتِلَ : ( آدم بني من والنشور البعث أنكر لمن ذاما تعالى يقول
 بل ، مستند بال تكذيبه لكثرة ؛ المكذب اإلنسان لجنس وھذا. مالك أبو قال وكذا. اإلنسان لعن)  اإلْنَسانُ  قُِتلَ (

 .العلم وعدم االستبعاد بمجرد

 كافرا؟ جعله شيء أي:  المراد يكون أن ويحتمل:  جرير ابن وقال! كفره أشد ما)  أَْكَفَرهُ  َما) (1( جرير ابن قال
 ).2( بالمعاد التكذيب لىع حمله ما:  أي

 .ألعنه ما)  أَْكَفَرهُ  َما: ( -  والكلبي مقاتل عن البغوي حكاه وقد - قتادة وقال

 ِمنْ *  َخلََقهُ  َشْيءٍ  أَيِّ  ِمنْ : ( فقال ، بدأه كما إعادته على قادر وأنه ، الحقير الشيء من خلقه كيف له تعالى بين ثم
َرهُ  َخلََقهُ  ُنْطَفةٍ  ِبيلَ  ُثمَّ . (سعيد أو وشقي وعمله ورزقه أجله قدر:  أي)  َفَقدَّ َرهُ  السَّ  ابن عن ، العوفي قال)  َيسَّ
 ، والسدي ، وقتادة ، صالح وأبو ، والضحاك ، عكرمة قال وكذا. أمه بطن من خروجه عليه يسر ثم:  عباس

 ).3( جرير ابن واختاره

ا{ :  كقوله ھذه:  مجاھد وقال ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ ا َشاِكًرا إِمَّ  ووضحناه له) 4( بينا:  أي] 3:  اإلنسان[}  َكفُوًرا َوإِمَّ
 .أعلم وهللا األرجح ھو وھذا. زيد وابن ، الحسن قال وھكذا) 5( عمله عليه وسھلنا

 قبرت: " تقول والعرب. قبر ذا جعله:  أي)  َفأَْقَبَرهُ  أََماَتهُ ( له خلقه بعد إنه:  أي)  َفأَْقَبَرهُ  أََماَتهُ  ُثمَّ : ( وقوله
  ، الثور قرن وعضبت. هللا وأقبره ، منه ذلك ولى إذا" : الرجل

 قال طريدا جعله:  أي ، هللا وأطرده ، فالنا عني وطردت. هللا وأبتره البعير ذنب وبترت ، هللا وأعضبه
 : األعشى

 )7( َقاِبر إلى ُينَقل َولم ، َعاش) 6( َنْحرھا إلى َميًتا أْسَنَدتْ  لَو

__________ 

 "جريح ابن: " أ في) 1(

 كالمه في ھنا الحافظ تصرف وقد ،) 30/35( الطبري تفسير) 2(

 ).30/36( الطبري تفسير) 3(

 "بيناه أي: " أ في) 4(

 ".عمله: " أ في) 5(
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 ".صدرھا إلى: " أ ، م في) 6(

 ).30/36( الطبري تفسير في البيت) 7(

 لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آََياِتهِ  َوِمنْ ) 20( َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  أَْنُتمْ  إَِذا ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  أَنْ  آََياِتهِ  َوِمنْ 
ةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيَھا ُرونَ  لَِقْومٍ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ َماَواتِ  َخْلقُ  هِ آََياتِ  َوِمنْ ) 21( َيَتَفكَّ  َواأْلَْرِض  السَّ

 َفْضلِهِ  ِمنْ  َواْبِتَغاُؤُكمْ  َوالنََّھارِ  ِباللَّْيلِ  َمَناُمُكمْ  آََياِتهِ  َوِمنْ ) 22( لِْلَعالِِمينَ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ 
لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ  آََياِتهِ  َوِمنْ ) 23( ونَ َيْسَمعُ  لَِقْومٍ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َماءِ  ِمنَ  َوُيَنزِّ  ِبهِ  َفُيْحِيي َماءً  السَّ

َماءُ  َتقُومَ  أَنْ  آََياِتهِ  َوِمنْ ) 24( َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َمْوِتَھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ   َدَعاُكمْ  إَِذا ُثمَّ  ِبأَْمِرهِ  َواأْلَْرضُ  السَّ
َماَواتِ  فِي َمنْ  َولَهُ ) 25( َتْخُرُجونَ  أَْنُتمْ  إَِذا اأْلَْرِض  ِمنَ  َدْعَوةً  ُ  الَِّذي َوُھوَ ) 26( َقاِنُتونَ  لَهُ  ُكلٌّ  َواأْلَْرِض  السَّ  َيْبَدأ
َماَواتِ ا فِي اأْلَْعلَى اْلَمَثلُ  َولَهُ  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْلقَ   لَُكمْ  َضَربَ ) 27( اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُھوَ  َواأْلَْرِض  لسَّ
 أَْنفَُسُكمْ  َكِخيَفتُِكمْ  َتَخافُوَنُھمْ  َسَواءٌ  فِيهِ  َفأَْنُتمْ  َرَزْقَناُكمْ  َما فِي ُشَرَكاءَ  ِمنْ  أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َما ِمنْ  لَُكمْ  َھلْ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َمَثاًل 

لُ  َكَذلِكَ  ُ  أََضلَّ  َمنْ  َيْھِدي َفَمنْ  ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  أَْھَواَءُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اتََّبعَ  َبلِ ) 28( َيْعقِلُونَ  لَِقْومٍ  اآْلََياتِ  ُنَفصِّ  لَُھمْ  َوَما هللاَّ
ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ ) 29( َناِصِرينَ  ِمنْ  ِ  فِْطَرةَ  َحِنيًفا لِلدِّ ِ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  اَل  َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَّ ينُ  َذلِكَ  هللاَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ

قُوهُ  إِلَْيهِ  ُمِنيِبينَ ) 30( َيْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  اَلةَ  َوأَقِيُموا َواتَّ  الَِّذينَ  ِمنَ ) 31( اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َتُكوُنوا َواَل  الصَّ
قُوا ُھمْ  َدَعْوا ُضرٌّ  النَّاسَ  َمسَّ  َوإَِذا) 32( َفِرُحونَ  لََدْيِھمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ  ِشَيًعا واَوَكانُ  ِديَنُھمْ  َفرَّ  إَِذا ُثمَّ  إِلَْيهِ  ُمِنيِبينَ  َربَّ
 أَْنَزْلَنا أَمْ ) 34( َتْعلَُمونَ  َفَسْوفَ  ُعواَفَتَمتَّ  آََتْيَناُھمْ  ِبَما لَِيْكفُُروا) 33( ُيْشِرُكونَ  ِبَربِِّھمْ  ِمْنُھمْ  َفِريقٌ  إَِذا َرْحَمةً  ِمْنهُ  أََذاَقُھمْ 
 ِبَما َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُھمْ  َوإِنْ  ِبَھا َفِرُحوا َرْحَمةً  النَّاسَ  أََذْقَنا َوإَِذا) 35( ُيْشِرُكونَ  ِبهِ  َكاُنوا ِبَما َيَتَكلَّمُ  َفُھوَ  ُسْلَطاًنا َعلَْيِھمْ 
َمتْ  َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ ) 36( َيْقَنُطونَ  ُھمْ  إَِذا أَْيِديِھمْ  َقدَّ ْزقَ  َيْبُسطُ  هللاَّ  ُيْؤِمُنونَ  لَِقْومٍ  آَلََياتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّهُ  اْلقُْرَبى َذا َفآَتِ ) 37( ) 38( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  ِئكَ َوأُولَ  هللاَِّ  َوْجهَ  ُيِريُدونَ  لِلَِّذينَ  َخْيرٌ  َذلِكَ  السَّ
 ُھمُ  َفأُولَِئكَ  هللاَِّ  َوْجهَ  ُتِريُدونَ  َزَكاةٍ  ِمنْ  آََتْيُتمْ  َوَما هللاَِّ  ِعْندَ  َيْرُبو َفاَل  النَّاسِ  أَْمَوالِ  فِي لَِيْرُبوَ  ِرًبا ِمنْ  آََتْيُتمْ  َوَما

ُ ) 39( اْلُمْضِعفُونَ   َشْيءٍ  ِمنْ  َذلُِكمْ  ِمنْ  َيْفَعلُ  َمنْ  ُشَرَكائُِكمْ  ِمنْ  َھلْ  ُيْحِييُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  مْ َرَزَقكُ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ
ا َوَتَعالَى ُسْبَحاَنهُ   الَِّذي َبْعضَ  لُِيِذيَقُھمْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  فِي اْلَفَسادُ  َظَھرَ ) 40( ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

 ُمْشِرِكينَ  أَْكَثُرُھمْ  َكانَ  َقْبلُ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي ِسيُروا قُلْ ) 41( َيْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  ِملُواعَ 
ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ ) 42( ُعونَ  َيْوَمِئذٍ  هللاَِّ  ِمنَ  لَهُ  َمَردَّ  اَل  َيْومٌ  َيأِْتيَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اْلَقيِّمِ  لِلدِّ دَّ  ُكْفُرهُ َفَعلَْيهِ  َكَفرَ  َمنْ ) 43( َيصَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ) 44( َيْمَھُدونَ  َفأِلَْنفُِسِھمْ  َصالًِحا َعِملَ  َوَمنْ   اْلَكافِِرينَ  ُيِحبُّ  اَل  إِنَّهُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  الصَّ
َياحَ  لَ ُيْرسِ  أَنْ  آََياِتهِ  َوِمنْ ) 45(  َولََعلَُّكمْ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا ِبأَْمِرهِ  اْلفُْلكُ  َولَِتْجِريَ  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  َولُِيِذيَقُكمْ  ُمَبشَِّراتٍ  الرِّ

 َحّقًا َوَكانَ  أَْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  اَفاْنَتَقْمنَ  ِباْلَبيَِّناتِ  َفَجاُءوُھمْ  َقْوِمِھمْ  إِلَى ُرُساًل  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َولََقدْ ) 46( َتْشُكُرونَ 
ُ ) 47( اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعلَْيَنا َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي هللاَّ َماءِ  فِي َفَيْبُسُطهُ  َسَحاًبا َفُتِثيرُ  الرِّ  َفَتَرى ِكَسًفا َوَيْجَعلُهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ  السَّ

لَ  أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ ) 48( َيْسَتْبِشُرونَ  ُھمْ  إَِذا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  أََصابَ  َفإَِذا ِخاَللِهِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ   ُيَنزَّ
ِ  َرْحَمةِ  آََثارِ  إِلَى َفاْنُظرْ ) 49( لَُمْبلِِسينَ  َقْبلِهِ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ   اْلَمْوَتى يلَُمْحيِ  َذلِكَ  إِنَّ  َمْوِتَھا َبْعدَ  اأْلَْرضَ  ُيْحِيي َكْيفَ  هللاَّ
ا َفَرأَْوهُ  ِريًحا أَْرَسْلَنا َولَِئنْ ) 50( َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ   ُتْسِمعُ  اَل  َفإِنَّكَ ) 51( َيْكفُُرونَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  لََظلُّوا ُمْصَفّرً

مَّ  ُتْسِمعُ  َواَل  اْلَمْوَتى َعاءَ  الصُّ  َمنْ  إاِلَّ  ُتْسِمعُ  إِنْ  َضاَللَِتِھمْ  َعنْ  اْلُعْميِ  ِبَھاِدي أَْنتَ  َوَما) 52( ُمْدِبِرينَ  َولَّْوا إَِذا الدُّ
ُ ) 53( ُمْسلُِمونَ  َفُھمْ  ِبآََياتَِنا ُيْؤِمنُ  ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  قُوَّ  قُوَّ
اَعةُ  َتقُومُ  َوَيْومَ ) 54( اْلَقِديرُ  اْلَعلِيمُ  َوُھوَ  َشاءُ يَ  َما َيْخلُقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا  َكَذلِكَ  َساَعةٍ  َغْيرَ  لَِبُثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  السَّ
ِ  ِكَتابِ  فِي لَِبْثُتمْ  لََقدْ  َواإْلِيَمانَ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَقالَ ) 55( ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا ُكمْ  اْلَبْعثِ  َيْومُ  َفَھَذا اْلَبْعثِ  َيْومِ  إِلَى هللاَّ  َولَِكنَّ
 َھَذا فِي لِلنَّاسِ  َضَرْبَنا َولََقدْ ) 57( ُيْسَتْعَتُبونَ  ُھمْ  َواَل  َمْعِذَرُتُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  َيْنَفعُ  اَل  َفَيْوَمِئذٍ ) 56( َتْعلَُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ 

ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ ) 58( ُمْبِطلُونَ  إاِلَّ  أَْنُتمْ  إِنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََيقُولَنَّ  ِبآََيةٍ  مْ ِجْئَتھُ  َولَِئنْ  َمَثلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآَنِ   قُلُوبِ  َعلَى هللاَّ
 ) 60( ُيوقُِنونَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ ) 59( َيْعلَُمونَ  اَل  الَِّذينَ 

 ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ {  ، والنشور البعث:  يقال ومنه ، موته بعد بعثه:  أي)  أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا مَّ ثُ : ( وقوله
:  البقرة[}  لَْحًما َنْكُسوَھا ُثمَّ  ُنْنِشُزَھا َكْيفَ  اْلِعَظامِ  إِلَى َواْنُظرْ {  ،] 20:  الروم[}  َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  أَْنُتمْ  إَِذا ُثمَّ 

259.[ 
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 أن:  الحارث بن عمرو أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، الَفرج بنُ  أصبغُ  حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 كلَّ  الترابُ  يأكل: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، سعيد أبي عن ، الھيثم أبي عن ، أخبره السمح أبا دراجا
 ).2" (ينشئون منه خردل حبة مثل: " قال ؟ هللا رسول يا ھو وما:  قيل) 1( بهَذنَ  َعْجبُ  إال اإلنسان من شيء

 ، الزيادة ھذه بدون ، ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش رواية من الصحيح في ثابت الحديث وھذا
َنب َعْجبُ  إال َيْبلى آدم ابن كل: " ولفظه  ).3" (ُيركَّب وفيه خلق منه ، الذَّ

ا َكال: ( وقوله  أنه من ؛ الكافر اإلنسان ھذا يقول كما األمر ليس كال:  يقول:  جرير ابن قال)  أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ
ا( ، وماله نفسه في عليه هللا حق أدى قد  عز لربه الفرائض من عليه فُرض ما ُيؤد لم:  يقول)  أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ

 .وجل

ا َكال: ( قوله مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن طريق من - حاتم أبي وابن ھو -  روى ثم  ال:  قال)  أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ
 للمتقدمين أجد ولم. ھذا من بنحو ، البصري الحسن عن ، البغوي وحكاه. عليه افُترض ما كل أبدا أحد يقضي
 ، بعثه:  أي)  أَْنَشَرهُ  َشاءَ  َذاإِ  ُثمَّ : ( المعنى أن -  أعلم وهللا -  ذلك معنى في لي يقع والذي. ھذا سوى َكالًما فيه
ا َكال(  تعالى كتب ممن آدم بني من القدر ويفرغ ، المدة تنقضي حتى اآلن يفعله ال) 4] (أي) [ أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ
 هللا أنشر هللا عند ذلك تناھى فإذا ، وقدرا كونا تعالى به أمر وقد ، الدنيا إلى ويخرج ، منھم سُيوَجدُ  أن له) 5(

 .بدأھم كما وأعادھم الخالئق

 فإن:  جاءني الذي الملك قال:  السالم عليه ، ُعَزير قال:  قال ُمَنّبه بن وھب عن ، حاتم أبي ابنُ  روى وقد
 َمدّ  التي القبورُ  ھذه وتمت يخلق أن أراد ما هللا خلق فإذا ، الخلق أم ھي األرض وإن ، األرض بطنُ  ھي القبور
 شبيه وھذا ، فيھا ما القبورُ  وأخرجت ، جوفھا في ما األرض ولفظت ، عليھا من ومات ياالدن انقطعت ، لھا هللا
 .بالصواب أعلم وتعالى سبحانه -  وهللا ، اآلية معنى من قلنا بما

 على الھامدة األرض من النبات بإحياء استدالل وفيه ، امتنان فيه)  َطَعاِمهِ  إِلَى اإلْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ ) (6: ( وقال
ا( ، متمزقا وترابا بالية َعَظاما كانت بعدما األجسام إحياء  على السماء من أنزلناه:  أي)  َصّبًا اْلَماءَ  َصَبْبَنا أَنَّ

 )  َشّقًا األْرضَ  َشَقْقَنا ُثمَّ ( ، األرض

__________ 

 ".الذنب عجز إال: " أ في) 1(

 الھيثم أبي عن دراج:  قلت" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث: " وقال ، به وھب ابن عن ، نصر بن بحر طريق من) 4/609( المستدرك في الحاكم ورواه) 2(
 .ضعيف

 )2955( برقم مسلم وصحيح ،) 4814( برقم البخاري صحيح) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".هللا كتب ممن: " م في) 5(

 ".وقوله: " أ في) 6(

 ، األرض وجه على وظھر وارتفع فنبت فيھا المودعَ  الحب جزاءأفي  وَتَخلَّل ُتُخومھا في فدخل فيھا أسكناه:  أي
 الفصفصة:  ھو والقضب معروف والعنب ، الحبوب من يذكر ما كل:  فالحب)  َوَقْضًبا َوِعَنًبا*  َحّبًا فِيَھا َفأَْنَبْتَنا(

 .والسدي. كوالضحا ، وقتادة ، عباس ابن ذلك قال أيضا الَقتّ :  لھا ويقال. رطبة الدواب تأكلھا التي

 .العلف القضب:  البصري الحسن وقال

 ، بسرا بلحا يؤكل)  َوَنْخال. (به ويدھن ، به ويستصبح ، أدم وعصيره أْدمٌ  وھو ، معروف وھو)  َوَزْيُتوًنا(
 ، الحسن قال. بساتين:  أي)  ُغْلًبا َوَحَداِئقَ . (وخل ُربٌّ  منه ويعتصر ، ومطبوخا ، ونيئا ، وتمرا ، ورطبا
 ابن وقال. واجتمع التف ما كل" : الحدائق: " ومجاھد ، عباس ابن وقال. كرام غالظ نخل)  ُغْلًبا: (َ ةوقتاد
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)  ُغْلًبا َوَحَداِئقَ : ( عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال. به يستظل الذي الشجر) 1) ( ُغْلًبا: ( أيضا عباس
 الرجل إلى تر ألم ،) 2( الرقاب غالظ:  رواية وفي. األوساط غالظ:  أي)  ُغْلًبا: ( عكرمة وقال. طوال:  أي
 :  للفرزدق جرير ابن وأنشد ، حاتم أبي ابن رواه. ألغلب إنه وهللا:  قيل الرقبة غليظ كان إذا

 )3( اسَتَثارا ما الَمراَغة ابن َفويلَ ... َضْيَغِمًيا أغلبَ  َفأثارَ  َعَوى

. رطبا أكل ما كل:  الفاكھة:  عباس ابن قال. الثمار من به يتفكه ما ھوف الفاكھة أما)  َوأَّبًا َوَفاِكَھةً : ( وقوله
 وقال. للبھائم الحشيش ھو:  عنه رواية وفي -  الناس يأكله وال الدواب تأكله مما ، األرض أنبتت ما واألبّ 
 للبھائم األب : زيد وابن ، وقتادة ، والحسن ، مجاھد وعن. الكأل:  األب:  مالك وأبو ، جبير بن وسعيد ، مجاھد
 أنبتته شيء كل:  الضحاك وقال. أبٌّ  فھو األرض وجه على نبت شيء كل:  عطاء وعن. آدم لبني كالفاكھة
 .أبٌّ  فھو الفاكھة سوى األرض

 وال الدواب تأكله مما األرض نبت:  األب:  عباس ابن عن ، أبيه عن ، كليب بن عاصم عن ، إدريس ابن وقال
 قاال السائب وأبو ُكَرْيب أبو حدثنا:  قال ثم ، إدريس ابن عن ، طرق ثالث من ريرج ابن ورواه. الناس يأكله
 األرض أنبتت ما:  األب:  وقال عباس ابن عدّ :  قال جبير بن سعيد عن ، الملك عبد حدثنا ، إدريس ابن حدثنا
 .األنعام كلوتأ الناس يأكل مما األرض أنبتت ما:  السائب أبو وقال ، كريب أبي لفظ ھذا. لألنعام

 وغير ، زيد وابن ، وقتادة ، والحسن ، مجاھد قال وكذا. والمرعى الكأل:  األب:  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .واحد

 ُسِئلَ :  قال التَّيمي إبراھيم عن ، َحوَشب بن العوام حدثنا ، يزيد بن محمد حدثنا:  سالم بن القاسم عبيد أبو وقال
 تقلني أرض وأي ، تظلني سماء أي:  فقال)  َوأَّبًا َوَفاِكَھةً : ( تعالى قوله عن ، نهع هللا رضي ، الصديق بكر أبو
 ).4( أعلم ال ما هللا كتاب في قلتُ  إن

__________ 

 ".الغلب: " م في) 1(

 ".األرقاب: " م في) 2(

 )30/37( الطبري تفسير) 3(

 .التفسير دمةمق في عليه الكالم وسبق ،) 227 ص( عبيد ألبي القرآن فضائل) 4(

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا اخَّ هِ ) 34( أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ ) 33( الصَّ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ ) 36( َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ) 35( َوأَِبيهِ  َوأُمِّ
 َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ ) 39( َرةٌ ُمْسَتْبشِ  َضاِحَكةٌ ) 38( ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 37( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ 

 ) 42( اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَِئكَ ) 41( َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا) 40(

 أبي ابن حدثنا ، بشار ابن حدثنا:  قال حيث جرير ابن رواه ما فأما. والصديق التيمي إبراھيم بين منقطع وھذا
 َوَفاِكَھةً : ( اآلية ھذه على أتي فلما)  َوَتَولَّى َعَبسَ ( الخطاب بن عمر قرأ:  قال أنس عن ، ُحَميد حدثنا ، عدي
 ).1( التكلف لھو ھذا إن الخطاب ابن يا لعمرك:  فقال ؟ األب فما ، الفاكھة ما عرفنا:  قال)  َوأَّبًا

 وجنسه شكله عرفي أن أراد أنه على محمول وھذا. به ، أنس عن واحد غير رواه وقد ، صحيح إسناد فھو
*  َوَقْضًبا َوِعَنًبا*  َحّبًا فِيَھا َفأَْنَبْتَنا: ( لقوله ، األرض نبات من أنه يعلم اآلية ھذه قرأ من وكل فھو وإال ، وعينه
 ) َوأَّبًا َوَفاِكَھةً *  ُغْلًبا َوَحَداِئقَ *  َوَنْخال َوَزْيُتوًنا

 .القيامة يوم إلى الدار ھذه في وألنعامكم لكم عيشة:  أي)  َوألْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاًعا: ( وقوله
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ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{  اخَّ هِ ) 34( أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ ) 33( الصَّ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ ) 36( َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ) 35( َوأَِبيهِ  َوأُمِّ
 َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ ) 39( ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ ) 38( ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 37( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ 

 }) 42( اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَِئكَ ) 41( َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا) 40(

ةُ : ( عباس ابن قال اخَّ  اسم لعله:  جرير ابن قال. عباده وَحّذره ، هللا عظمه ، القيامة يوم أسماء من اسم)  الصَّ
ةُ : ( الَبَغويّ  وقال. الصور في للنفخة اخَّ :  أي ، األسماع َتُصخّ  ألنھا بذلك سميت ؛ القيامة صيحة يعني)  الصَّ
 ).2( ُتصّمھا تكاد حتى إسماعھا في تبالغ

هِ *  أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ (  الھول ألن ؛ عنھم ويبتعد ، منھم ويفر ، يراھم : أي)  َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ *  َوأَِبيهِ  َوأُمِّ
 .جليل والخطب ، عظيم

 بخير وتثنى! كنتَ  البعل نعم:  فتقول ؟ لك كنتُ  بعل أيّ  ، ھذه يا:  لھا فيقول زوجته الرجل يلقى:  عكرمة قال
:  له فتقول. ترين امم أنجو لعلي لي) 3( تھبينھا واحًدة حسًنة اليومَ  إليك أطلبُ  فإني:  لھا فيقول ، استطاعت ما
 فيتعلق ابنه ليلقي الرجل وإن:  قال. تخاف الذي مثل أتخوف شيئا أعطيك أن أطيق ال ولكني ، طلبتَ  ما أيسر ما
 حسناتك من ذرة مثقال إلى احتجت إني ، بني يا:  له فيقولُ . بخير فيثني ؟ لك كنتُ  والد أيّ  ، بني يا:  فيقول به

 فال ، تتخوف الذي مثل أتخوف ولكني ، طلبت ما أيسر ما ، أبت يا:  ولده فيقول. ترى مما بھا أنجو لعلي
هِ *  أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ ( تعالى هللا يقول. شيئا أعطيك أن أستطيع  ) َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ *  َوأَِبيهِ  َوأُمِّ

 ، الخالئق في هللا عند يشفع أن العزم وليأ من كل إلى طلب إذا أنه:  - الشفاعة أمر في - الصحيح الحديث وفي
 :  يقول مريم ابن عيسى إن حتى ، نفسي إال اليومَ  أسأله ال ، نفسي نفسي:  يقول

__________ 

 .التفسير مقدمة في عليه الكالم وتقدم ، به يزيد طريق من) 7/180( المصنف في شيبة أبي ابن ورواه ،) 30/38( الطبري تفسير) 1(

 ".تصخھا: " أ في) 2(

 ".تھبيھا: " أ في) 3(

هِ *  أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ : ( تعالى قال ولھذا. ولدتني التي مريم أسأله ال ، نفسي إال اليوم أسأله ال *  َوأَِبيهِ  َوأُمِّ
 ).1) ( َوَبِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ 

 .ماليو ذلك ھول من ، فاألقربَ  واألقرب ، فاألحبَ  األحب:  قتادة قال

 .غيره عن شاغل ُشُغل في ھو:  أي)  ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ : ( وقوله

 ، العباداني زيد أبو ثابت حدثنا ، صالح بن الوليد حدثنا ، الحارث بن عمار بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، َخبَّاب بن ھالل عن

:  قال ؟ بعض عورة بعضنا) 2( يرى أوَ  ، هللا رسول يا:  زوجته فقالت:  قال"  ُغرال مشاة عراة حفاة تحشرون
 ".النظر عن أشغله ما: " قال أو)  ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ " (

 ، البصري األحول زيد أبو وھو - يزيد بن ثابت عن ، عارم عن ، داود أبي عن ، به منفردا النسائي رواه وقد
 بن عبد عن الترمذي رواه وقد) 3( به ، عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، َخبَّاب بن ھالل عن - الثقات أحد
 عن ، عباس ابن عن ، عكرمة عن ، َخبَّاب ابن ھالل عن ، يزيد بن ثابت عن ، الفضل بن محمد عن ، ُحَميد
 عورة بعضنا - يرى:  أو - أيبصر:  امرأة فقالت". ُغْرال ُعَراة ُحفاة ُتحَشرون: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي
 حسن حديث وھذا:  الترمذي قال ثم). 4) ( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ ( ، فالنة يا: " قال ؟ بعض

 ).5( عنه هللا رضي ، عباس ابن عن جهو غير من روى وقد صحيح،
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 عن ، عروة عن ، الزھري أخبرني ، الزبيدي حدثنا ، َبقِيَّة حدثنا ، عثمان بن عمرو أخبرني:  النسائي وقال
 يا:  عائشة فقالت". ُغرال عراة حفاة القيامة يوم الناس يبعث: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عائشة
 ).6) ( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ : " ( فقال ؟ بالعورات فكيف ، هللا رسول

 .الوجه ھذا من النسائي به انفرد

 عن ، ُشَريح ابن عائد عن ، موسى بن الفضل حدثنا ، حاتم بن أزھر حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال ثم
 ، هللا رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ، ھاعن هللا رضي ، عائشة سألت:  قال مالك بن أنس
 ، هللا نبي يا:  قالت". علم منه عندي كان إن: " فقال. به أنتَ  فتخبرني حديث عن سائلتك إني ، وأمي أنت بأبي
:  الق ؟ النساء يحشر كيف ، هللا نبي يا:  فقالت ساعة انتَظرتْ  ثم". عراة حفاة: " قال ؟ الرجال ُيحشر كيف

 ال آية علي نزل قد إنه ؟ تسألين ذلك أي وعن: " قال! القيامة يوم من واسوأتاه:  قالت". عراة حفاة كذلك"
 ".يكون ال أو ثياب عليك كان يضرك

__________ 

 .اإلسراء سورة أول تفسير عند سبقت الشفاعة أحاديث) 1(

 ".يرى أو ننظر ، هللا رسول يا: " م في) 2(

 ).11647( برقم الكبري النسائي سنن) 3(

 ).3332( برقم الترمذي سنن) 4(

 ".عنھما تعالى هللا رضي: " أ في) 5(

 ).11648( برقم الكبرى النسائي سنن) 6(

 ُمْؤِمًنا َبْيِتيَ  َخلَ دَ  َولَِمنْ  َولَِوالَِديَّ  لِي اْغفِرْ  َربِّ ) 27( َكفَّاًرا َفاِجًرا إاِلَّ  َيلُِدوا َواَل  ِعَباَدكَ  ُيِضلُّوا َتَذْرُھمْ  إِنْ  إِنَّكَ 
الِِمينَ  َتِزدِ  َواَل  َواْلُمْؤِمَناتِ  َولِْلُمْؤِمِنينَ   ) 28( َتَباًرا إاِلَّ  الظَّ

 ).1) ( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ : " ( قال ؟ هللا نبي يا ھي آية أيةُ :  قالت

 ، الثعلبي إبراھيم بن محمد بن أحمد أخبرنا ، الّشريحي إبراھيم بن أحمد أخبرنا:  تفسيره في البغوي وقال
 أبي ابن حدثنا ، العزيز عبد بن محمد حدثنا ، الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا ، هللا عبد بن الحسين أخبرني
 وسلم عليه هللا صلى النبي زوج سودة عن ، يسار بن عطاء عن ، عياش أبي بن محمد عن ، أبي حدثنا أويس،
 شحوم وبلغ ، العرق ألجمھم قد ُغرال عراة حفاة الناس يبعث: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الق:  قالت
 ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ ( ، الناس ُشغل قد: " فقال ؟ بعض إلى بعضنا ينظر واسوأتاه ، هللا رسول يا:  فقلت". اآلذان
 ).2) ( ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ 

 عن ، المروزي حريث بن الحسين عمار أبي عن جرير ابن رواه وھكذا ، جدا الوجه ھذا من غريب حديث ھذا
 ).4( ضعف حديثه في ، ضعيف شريح بن عائذ:  الرازي حاتم أبو قال ولكن). 3( به ، موسى بن الفضل

: أي)  ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : ( ينفريق ھنالك الناس يكون:  أي)  ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ *  ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : ( وقوله
 وھؤالء ، وجوھھم على البشر ظھر قد ، قلوبھم سرور من فرحة مسرورة:  أي)  ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ ( ، مستنيرة

 .الجنة أھل

 .سواد:  يأ ، قترة) 5( ويغشاھا يعلوھا:  أي)  َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا*  َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ (

 ، محمد بن جعفر مولى محمد علي أبو حدثنا ، العسكري عثمان بن سھل حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 تقع ثم العرقُ  الكافرَ  يلجم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جده عن ، أبيه عن ، محمد بن جعفر عن

 ).6) ( َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  ُجوهٌ َووُ : ( قوله فھو:  قال". وجوھھم على الُغْبرة
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 .الوجوه سواد يغشاھا:  أي)  َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا: ( عباس ابن وقال

 إاِل َيلُِدوا َوال{ :  تعالى قال كما ، أعمالھم في الفجرة ، قلوبھم الكفرة:  أي)  اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَِئكَ : ( وقوله
 ].27:  نوح[}  َكفَّاًرا َفاِجًرا

 .والمنة الحمد و" عبس" سورة تفسير آخر

__________ 

 .به موسى بن الفضل عن حريث بن الحسين عن ،) 30/39( تفسيره في الطبري ورواه) 1(

 ھذا: " وقال. نحوه به يسأو أبي بن إسماعيل عن ، إسحاق بن إسماعيل طريق من) 2/514( المستدرك في الحاكم ورواه ،) 8/340( للبغوي التنزيل معالم) 2(
 ".اللفظ بھذا يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث

 )30/39( الطبري تفسير) 3(

 ).7/16( حاتم أبي البن والتعديل الجرح) 4(

 ".وتغشاھا تعلوھا: " م في) 5(

 أبي عن ، شريك طريق من" موارد) "2582( برقم حيحهص في حبان ابن رواه:  مسعود ابن حديث من شاھد وله ،) 8/424( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 6(
 ".النار إلى ولو أرحنى:  فيقول القيامة يوم العرق ليلجمه الكافر إن: " مرفوعا مسعود ابن عن ، األحوص أبي عن ، إسحاق
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َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا) 3( ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا) 2( اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا) 1( ُكوِّ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا) 4( ُعطِّ
َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا) 5( ُحِشَرتْ  َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا) 6( ُسجِّ ) 9( قُِتلَتْ  َذْنبٍ  ِبأَيِّ ) 8( ُسِئلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا) 7( ُزوِّ
ُحفُ  َوإَِذا َماءُ  َوإَِذا) 10( ُنِشَرتْ  الصُّ َرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا) 11( ُكِشَطتْ  السَّ  َعلَِمتْ ) 13( أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا) 12( ُسعِّ
 ) 14( أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ 

 التكوير سورة تفسير

 .مكية وھي

 الصنعاني يزيد بن الرحمن عبد أن:  القاص بحير بن هللا عبد أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
ه من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول عمر ابن سمع أنه:  أخبره  كأنه القيامة يوم إلى ينظر أن َسرَّ
َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا: "  فليقرأ عين رأيُ  َماءُ  وإَذا"  و ،"  ُكوِّ َماءُ  إَِذا"  و ،"  انَفَطَرتْ  السَّ  ". اْنَشقَّتْ  السَّ

 ).1( به ، الرزاق عبد عن ، العنبري العظيم عبد بن العباس عن ، الترمذي رواه وھكذا

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{  لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا) 3( ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا) 2( اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا) 1( ُكوِّ  َوإَِذا) 4( ُعطِّ
َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا) 5( ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا) 6( ُسجِّ  َذْنبٍ  ِبأَيِّ ) 8( ُسِئلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا) 7( ُزوِّ

ُحفُ  َوإَِذا) 9( قُِتلَتْ  َماءُ  َوإَِذا) 10( ُنِشَرتْ  الصُّ َرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا) 11( ُكِشَطتْ  السَّ  أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا) 12( ُسعِّ
 }) 14( َرتْ أَْحضَ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ ) 13(

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال  ، ذھبت:  عنه ، العوفي وقال. أظلمت:  يعني}  ُكوِّ
 .الضحاك قال وكذا. وَذَھبت اضمَحلّت:  مجاھد وقال

َرتْ { :  جبير بن سعيد وقال. ضوءھا ذھب:  قتادة وقال  .ُغّورت}  ُكوِّ

َرتْ { :  ُخَثيم بن الربيع وقال  .بھا رمى:  يعني}  ُكوِّ

َرتْ { :  صالح أبو وقال  .األرض في تقع:  أسلم بن زيد وقال. نكست:  أيضا وعنه. ألقيت}  ُكوِّ

 تكوير ومنه ، بعض) 2( إلى بعضه الشيء َجمعُ  التكوير أن ذلك في عندنا القول من والصواب:  جرير ابن قال
: قوله فمعنى ، بعض) 4( إلى بعضھا الثياب جمع) 3] (وھي ، الكاره وكتكوير ، الرأس على لفھا وھو[ العمامة

َرتْ {   ).5( ضوءھا ذھب ذلك بھا فعل وإذا ، بھا فرمى لفت ثم ، بعض إلى بعضھا جمع}  ُكوَّ

__________ 

 ".غريب حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال ،) 3333( برقم الترمذي وسنن ،) 2/27( المسند) 1(

 ".على: " م في) 2(

 .الطبري تفسير من زيادة) 3(

 ".على: " م في) 4(

 ).30/41( الطبري تفسير) 5(

 عن ، مجالد عن ، أسامة أبو حدثنا ، األودي هللا عبد بن وعمرو األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ :  عباس ابن عن ، َبِجيلة من شيخ  في القيامة يوم والنجوم القمرو الشمس هللا يكور:  قال}  ُكوِّ
 :  حاتم أبي ابن قال ثم. الشعبي عامر قال وكذا. نارا فتضرمھا دبوًرا ريحا هللا ويبعث ، البحر
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 هللا رسول أن أبيه عن ، مريم أبي بن يزيد ابن عن ، صالح بن معاوية حدثني ، صالح أبو حدثنا ، أبي حدثنا
َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا {:  هللا قول في قال وسلم عليه هللا صلى  ).1" (جھنم في كورت: " قال}  ُكوِّ

 يزيد حدثنا ، زياد بن ُدُرْستُ  حدثنا ، َحيَّان بن محمد بن موسى حدثنا:  مسنده في يعلى أبو الحافظ وقال
" النار في عقيران) 2( ثوران والقمر الشمس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس حدثنا الرقاشي،

)3.( 

 قال ثم ، الزيادة ھذه بدون الصحيح في البخاري رواه والذي ، ضعيف الرقاشي يزيد ألن ؛ ضعيف حديث ھذا
 :  البخاري

د حدثنا  أبي عن ، الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني ، الداناجُ  هللا عبد حدثنا ، المختار بن العزيز عبد حدثنا ، ُمَسدَّ
 ).4" (القيامة يوم يكوران والقمر الشمس: " موسل عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة

 ، يكرره أو ھاھنا يذكره أن جديًرا وكان ،" الخلق بدء" كتاب في أخرجه وإنما ، لفظه وھذا البخاري به انفرد
 :  فقال إيراده َفَجّود البزار رواه وقد! أمثاله في عادته ھي كما

 الداناج هللا عبد عن ، المختار بن العزيز عبد حدثنا ، مدمح بن يونس حدثنا ، البغدادي زياد بن إبراھيم حدثنا
 وجاء ، الكوفة مسجد -  المسجد ھذا في القسري هللا عبد بن خالد بن الرحمن عبد بن سلمة أبا سمعت:  قال

 والقمر الشمس إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبو حدثنا:  قال َفحّدث إليه فجلس الحسن
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن أحدثك:  فقال ؟ ذنبھما وما:  الحسن فقال". القيامة يوم النار في نوران
 .ذنبھما وما:  قال أحسبه:  وتقول

 .الحديث ھذا سوى سلمة أبي عن الداناج هللا عبد يرو ولم ، الوجه ھذا من إال ُھَريرة أبي عن يروى ال:  قال ثم

 ،] 2:  االنفطار[}  اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا{ :  تعالى قال كما ، انتثرت:  أي}  اْنَكَدَرتْ  ومُ النُّجُ  َوإَِذا{ :  وقوله
 .االنصباب:  االنكدار وأصل

 أسواقھم في الناس بينا ، القيامة يوم قبل آيات ست:  قال كعب بن أبي عن ، العالية أبي عن ، أنس بن الربيع قال
 األرض وجه على الجبال وقعت إذ كذلك ھم فبينما ، النجوم تناثرت إذ كذلك ھم مافبين ، الشمس ضوء ذھب إذ

 ، واختلطت واضطربت فتحركت

__________ 

 ).8/426( للسيوطي المنثور الدر في كما ، مسنده في الديلمي ورواه) 1(

 .بالثاء والصواب ،" نوران: " ھـ ، أ ، م في) 2(

 ال ، جدا الحديث منكر كان: " زياد بن درست في وقال ، به زياد بن درست طريق من) 1/293( المجروحين في حبان ابن ورواه ،) 7/148( يعلى أبي مسند) 3(
 ".الحديث ھذا فذكر ، مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد عن وروى. بخبره االحتجاج يحل

 ).3200( برقم البخاري صحيح) 4(

:  بعض في بعضھم فماجوا ، والوحوش والطير الدواب تواختلط ، الجن إلى واإلنس اإلنس إلى الجن ففزعت
لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا{  ، اختلطت:  قال}  ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{  َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{  ، أھلھا أھملھا:  قال}  ُعطِّ }  ُسجِّ
 إذ كذلك ھم فبينما:  قال ، تأجج نار ھو فإذا البحر إلى فانطلقوا:  قال. بالخبر نأتيكم نحن:  الجن قالت:  قال

 إذ كذلك ھم فبينما قال ، العليا السابعة السماء وإلى السفلى السابعة األرض إلى واحدة صدعة األرض تصدعت
 .فأماتتھم الريح جاءتھم
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 ،) 2( ُخَثيم بن والربيع مجاھد قال وھكذا ، ببعضه ، حاتم أبي وابن - لفظه وھذا -) 1( جرير ابن رواه
:  ي}  اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا{ :  قوله في والضحاك ، سليمان أبي بن وحماد ، صالح وأبو ، البصري والحسن
 .تناثرت

 عن مريم أبي بن يزيد وقال. تغيرت:  أي}  اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 فھو هللا دون من عبد من وكل ، جھنم في انكدرت: " قال}  اْنَكَدَرتْ  نُُّجومُ ال َوإَِذا{ :  وسلم عليه هللا صلى النبي
 .المتقدم باإلسناد حاتم أبي ابن رواه". لدخالھا ُيعَبدا أن رضيا ولو ، وأمه عيسى من كان ما إال ، جھنم في

 .صفصفا قاعا رضاأل فتركت ، وُنِسفت أماكنھا عن زالت:  أي}  ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{ :  وقوله

لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا{ :  وقوله لَت{ :  مجاھد قال. اإلبل عشار:  ومجاھد ، عكرمة قال}  ُعطِّ  .وُسّيبت تركت}  ُعطِّ

 منھا تخلى ، ُتَصرّ  ولم تحلب لم) 3( ُخَثيم بن الربيع وقال:  أھلھا أھملھا:  والضحاك ، كعب بن أبي وقال
 .أربابھا

 .لھا راعي ال تركت:  الضحاك وقال

 َوَصلت قد التي منھا والحوامل خيارھا:  وھي - اإلبل من العشار أن والمقصود. متقارب كله ھذا في والمعنى
 عنھا الناس اشتغل قد - تضع حتى اسمھا ذلك يزال وال ، ُعَشراء) 4( واحدھا -  العاشر الشھر إلى حملھا في

 وھو ، الھائل الُمفظع العظيم األمر من َدَھمھم بما ، فيھا شيء أرغب كانوا ما بعد ، بھا واالنتفاع كفالتھا وعن
 .مقدماتھا ووقوع ، أسبابھا وانعقاد القيامة أمر

 السحاب إنھا:  العشار في قيل وقد. إليھا لھم سبيل وال كذلك أصحابھا يراھا ، القيامة يوم ذلك يكون بل:  وقيل
ل  إنھا:  وقيل. ُتعشَّر التي األرض إنھا:  قيل) 5] (قد[و. لدنياا لخراب ، واألرض السماء بين المسير عن ُيعطَّ
ل تسكن كانت التي الديار  كتابه في القرطبي هللا عبد أبو اإلمام كلھا األقوال ھذه حكى. أھلھا لذھاب ُتَعطَّ

 ).6( الناس أكثر إلى وعزاه ، اإلبل أنھا ورجح ،" التذكرة"

__________ 

 ).30/41( الطبري تفسير) 1(

 ".خيثم: " أ في) 2(

 ".خيثم: " أ في) 3(

 ".واحدتھا: " م في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ).213 ، 212 ص( اآلخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة) 6(

 .أعلم وهللا ، سواه واألئمة السلف عن يعرف ال بل:  قلت

 َيِطيرُ  َطاِئرٍ  َوال األْرِض  فِي َدابَّةٍ  ِمنْ  اَومَ { :  تعالى قال كما. جمعت:  أي}  ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{ :  وقوله
ْطَنا َما أَْمَثالُُكمْ  أَُممٌ  إاِل ِبَجَناَحْيهِ  :  عباس ابن قال]. 38:  األنعام[}  ُيْحَشُرونَ  َربِِّھمْ  إِلَى ُثمَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  اْلِكَتابِ  فِي َفرَّ
 قال وكذا. واحد وغير ، والّسديّ ) 1( ُخَثيم بن عالربي قال وكذا. حاتم أبي ابن رواه. الذباب حتى شيء كل يحشر
 .يشاء ما فيھا هللا فيقضي) 2] (موافية[ الخالئق ھذه إن:  اآلية ھذه تفسير في قتادة

 .موتھا:  حشرھا:  عكرمة وقال
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 عن ، عكرمة عن ، ُحَصين أخبرنا ، العوام بن عباد حدثنا ، الطوسي مسلم بن علي حدثني:  جرير ابن وقال
) 3( غيره الموت شيء كل وحشر ، موتھا:  البھائم َحشرُ :  قال}  ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{ :  قوله في باسع ابن
 .القيامة يوم يوقفان فإنھما ، واإلنس الجن

 َوإَِذا{ ) : 4( ُخَثيم بن الربيع عن ، يعلى أبي عن ، أبيه عن ، سفيان عن ، َوِكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا
:  عباس ابن قال:  فقال ، لعكرمة فذكرته:  أبي قال:  سفيان قال. هللا أمر عليھا أتى:  قال}  ُحِشَرتْ  وشُ اْلُوحُ 

 .موتھا:  حشرھا

 .اختلطت}  ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{ :  قال أنه كعب بن أبّي◌ّ  عن تقدم وقد

ْيرَ { :  تعالى هللا قال ، ُجمعت}  ُحِشَرت{ :  قال من َقولُ  واألولى:  جرير ابن قال  ،]19:  ص[}  َمْحُشوَرةً  َوالطَّ
 .مجموعة:  أي

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{ :  وقوله  بن سعيد عن ، داود عن ، ُعلَية ابن حدثنا ، يعقوب حدثنا:  جرير ابن قال}  ُسجِّ
. صادقا إال أراه ما:  فقال. البحر:  قال ؟ جھنم أين:  اليھود من لرجل ، عنه هللا رضي ، علي قال:  قال المسيب

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{  ،] 6:  الطور[}  اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ {   ).6) (5] (مخففة[}  ُسجِّ

 ذلك على الكالم تقدم وقد ، تأجج ناًرا وتصير ، فتسعرھا الّدبور عليھا هللا يرسل:  واحد وغير عباس ابن وقال
 } اْلَمْسُجورِ  َواْلَبْحرِ { :  قوله عند

 أبو سليمان بن الجبار عبد حدثني ، طاھر أبو حدثنا ، الجنيد بن الحسين بن علي حدثنا حاتم أبي ابن وقال
 بحر يعني -  بركة البحر ھذا إن:  قال سعيد بن معاوية عن -  أنس بن مالكَ  ُيشبهُ  َصالِح شيخٌ  - النفاط سليمان
وم  فإذا ، بالنحاس مطبقة آبار وأسفله ، فيه يصب لكبيرا والبحر ، فيه تصب كلھا واألنھار ، األرض وسط -  الرُّ
 .أسجر القيامة يوم كان

__________ 

 ".خيثم: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".غير: " م في) 3(

 ".خيثم: " أ في) 4(

 .الطبري تفسير من زيادة) 5(

 ).30/43( الطبري تفسير) 6(

 البحر تحت فإن ، غاز أو معتمر أو حاج إال البحر كبير ال: " داود أبي سنن وفي. عجيب غريب أثر وھذا
 ).1" (فاطر" سورة في عليه الكالم تقدم وقد ، الحديث" بحرا النار وتحت نارا،

َرت{ :  مسلم بن والحسن ، مجاھد وقال  غاض:  وقتادة ، الضحاك وقال. يبست:  الحسن وقال. أوقدت}  ُسجِّ
َرتْ { :  أيضا حاكالض وقال. قطرة فيھا يبق ولم فذھب ماؤھا  وقال. وسيرت فتحت:  السدي وقال. فجرت}  ُسجِّ
َرتْ { ) 2( ُخَثيم بن الربيع  .فاضت}  ُسجِّ

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  وقوله }  َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{ :  كقوله ، نظيره إلى شكل كل جمع:  أي}  ُزوِّ
 ].22:  الصافات[

 عن ، سَماك عن ، ثور أبي بن الوليد حدثنا ، البزار الصباح بن محمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنه بشير بن النعمان  كل ، الضرباء:  قال}  ُزوِّ
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 اْلَمْيَمَنةِ  َفأَْصَحابُ  َثالَثةً  أَْزَواًجا َوُكْنُتمْ { :  يقول جلو عز هللا بأن وذلك ،" عمله يعملون كانوا قوم كل مع رجل
اِبقُونَ  اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  َما اْلَمْشأََمةِ  َوأَْصَحابُ  اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  َما اِبقُونَ  َوالسَّ :  قال ،] 10 - 7:  الواقعة[}  السَّ
 ).3( الضرباء ھم

:  فقرأ الناس خطب ُعَمر أن بشير بن النعمان عن ، حرب بن سماك عن ، رأخ طرق من حاتم أبي ابن رواه ثم
َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{   الرجالن ھما:  رواية وفي. شيعتھم إلى شيعة كل) 4( تؤلف أن:  َتَزّوجھا:  فقال}  ُزوِّ

 ).5( النار أو الجنة به فيدخالن العمل يعمالن

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  تعالى قوله عن عمر سئل:  قال النعمان عن رواية وفي  الرجل بين يقرن:  فقال}  ُزوِّ
 .األنفس تزويج فذلك ، النار في السوء الرجل مع السوء الرجل بين ويقرن ، الصالح الرجل مع الصالح

. فسكتوا ؟}  َجتْ ُزوِّ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  اآلية ھذه تفسير في تقولون ما:  للناس قال عمر أن النعمان عن رواية وفي
 اْحُشُروا{ :  قرأ ثم ، النار أھل من نظيره يزوج والرجل ، الجنة أھل من نظيره يزوج الرجل ھو ولكن:  قال

 } َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ 

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  قوله في عباس ابن عن ، العوفي وقال  .ثالثة أزواجا الناس يكون حين ذلك:  قال}  ُزوِّ

__________ 

 .عنھما هللا رضي عمرو بن هللا عبد حديث من) 2489( برقم داود أبي سنن في وھو ،" فاطر" سورة في الحديث على الكالم يتقدم لم) 1(

 ".خيثم: " أ في) 2(

 ).8/429( المنثور الدر في كما ، تفسيره في مردويه ابن ورواه) 3(

 ".هللا يؤلف أن: " أ في) 4(

 تفسيره في الرزاق عبد ورواه ، بنحوه سماك عن إسرائيل عن ، الوليد بن خلف طريق من للمؤلف) 2/620( عمر مسند في كما حمدان بن بكر أبو ورواه) 5(
 عن سفيان طريق من) 2/515( المستدرك في الحاكم ورواه ، النعمان عن ، سماك عن ، إسرائيل وعن ، النعمان عن ، سماك عن ، الثوري عن ،) 285 ، 2/284(

 عنه هللا رضي بشير بن النعمان عن ، سماك

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  مجاھد عن ، َنجيح أبي ابن وقال  الربيع قال وكذا. بينھم جمع الناس من األمثال:  قال}  ُزوِّ
 .الصحيح وھو ، جرير ابن واختاره. وقتادة ، والحسن) 1( ُخَثيم بن

َجتْ  فُوسُ النُّ  َوإَِذا{ :  قوله في آخر قول  :  حاتم أبي ابن قال}  ُزوِّ

] سوار بن[ أشعث عن ، أبيه عن ، أبي حدثني ، الرحمن عبد بن أحمد حدثنا ، الجنيد بن الحسين بن علي حدثنا
 بين فيما ماء من العرش أصل من واد يسيل:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، جعفر عن ،) 2(

 مر ولو ، دابة أو طير أو اإلنسان من ، بلي خلق كل منه فينبت ، عاما أربعون بينھما ما ومقدار ، الصيحتين
 هللا قول فذلك ، األجساد فتزوج األرواح ُترَسل ثم ، نبتوا قد. األرض على لعرفھم ذلك قبل عرفھم قد مار عليھم
َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ ) : 3( تعالى  } ُزوِّ

 النُّفُوسُ  َوإَِذا{ :  قوله في أيضا البصري والحسن ، والشعبي ، جبير بن عيدوس ، وعكرمة ، العالية أبو قال وكذا
َجتْ   حكاه. بالشياطين الكافرون وزوج ، العين بالحور المؤمنون زوج:  وقيل. باألبدان زوجت:  أي}  ُزوِّ
 ).4" (التذكرة" في القرطبي

 أھل كان التي ھي والموءودة}  ُسئلَت{ :  الجمھور قراءة ھكذا}  ِتلَتْ قُ  َذْنبٍ  ِبأَيِّ  ُسِئلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا{ :  وقوله
 تھديدا ذلك ليكون ، قتلت ذنب أي على الموءودة تسأل القيامة فيوم ، البنات كراھية التراب في يدسونھا الجاھلية
 !؟ إذا الظالم ظن فما المظلوم سئل) 5( فإذا ، لقاتلھا
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:  الضحى أبو قال وكذا. سألت:  أي}  ُسِئلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا{ :  اسعب ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 ).6( مثله ، وقتادة ، السدي وعن. بدمھا طالبت:  أي" سألت"

 :  أحمد اإلمام فقال ، بالموءودة تتعلق أحاديث وردت وقد

 نوفل بن الرحمن عبد بن محمد:  وھو - األسود أبو حدثني ، أيوب أبي بن سعيد حدثنا ، يزيد بن هللا عبد حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسولَ  حضرتُ  قالت - عكاشة أخت - وھب بنت ُجَدامة عن ، عائشة عن ، عروة عن -

 أوالدھم، ُيغيلُونَ  ھم فإذا وفارس الروم في فنظرت ، الغيلَة عن أنھى أن ھممت لقد: "  يقول وھو ناس في وسلم
 ، الخفي الوأد ذلك: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، العزل عن لوهسأ ثم". شيئا ذلك أوالدھم يضر وال
 ".سئلت الموءودة وھو

 ورواه) 7( أيوب أبي بن سعيد عن - يزيد بن هللا عبد وھو - المقرئ الرحمن عبد أبي حديث من مسلم ورواه
 ورواه) 8( أيوب بن يحيى عن ، السيلحيني إسحاق بن يحيى عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، ماجة ابن أيضا
  ، والترمذي داود وأبو أيضا مسلم

__________ 

 ".خيثم: " أ في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".وجل عز هللا قول: " أ ، م في) 3(

 ).213 ص( اآلخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة) 4(

 ".إذا فإنه: " م في) 5(

 ).8/433( حيان ألبي حيطالم والبحر ،) 30/45( الطبري تفسير:  انظر) 6(

 ).1442( برقم مسلم وصحيح ،) 6/434( المسند) 7(

 )2011( برقم ماجة ابن سنن) 8(

 ).1( به ، األسود أبي عن ثالثتھم ، أنسبن  مالك حديث من ، والنسائي

 يزيد بن سلمة عن ، علقمة عن ، الشعبي عن ، ھند أبي بن داود عن ، َعدي أبي ابن حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 كانت مليكة أمنا إن ، هللا رسول يا:  فقلنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وأخي أنا انطلقتُ :  قال الُجْعفي
:  قلنا". ال: " قال ؟ شيئا نافعھا ذلك فھل ، الجاھلية في ھلكت) 2] (وتفعل[ وتفعل ، الضيف وتقري الرحم َتصل
 يدركَ  أن إال ، النار في والموءودةُ  الوائدةُ : " قال ؟ شيئا نافُعھا ذلك ھلف ، الجاھلية في لنا أختا وأدت كانت فإنھا

 ".عنھا هللا فيعفو ، اإلسالمُ  الوائدةَ 

 ).3( به ، ھند أبي بن داود حديث من ، النسائي ورواه

 أبي نع ، إسرائيل حدثنا ،) 4( الزبيري أحمد أبو حدثنا ، الواسطي سنان بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 الوائدة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود ابن عن ، األحوص وأبي علقمة عن ، إسحاق

 ).5" (النار في والموءودة

َريمية معاوية ابنة) 6( حسناء حدثتني ، عوف أخبرنا ، األزرق إسحاق حدثنا:  أيضا أحمد وقال  عن ، الصُّ
 الجنة في والمولود الجنة في والشھيد الجنة في النبي: " قال ؟ الجنة في من ، هللا رسول يا:  قلت:  قال عمھا

 ).7" (الجنة في والموءودة
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 رسول يا:  قيل:  يقول الحسن سمعت:  قال قرة حدثنا ، إبراھيم بن مسلم حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ".الجنة في الموءودة: " قال ؟ الجنة في من ، هللا

 .قبله من ومنھم ، الحسن مراسيل من رسلم حديث ھذا

 عن ، أبان بن الحكم حدثنا ، العدني عمر بن حفص حدثنا ، الظھراني هللا عبد أبو حدثني:  حاتم أبي ابن وقال
 عز هللا يقول ، كذب فقد النار في أنھم زعم فمن ، الجنة في المشركين أطفال:  عباس ابن قال:  قال عكرمة
 .المدفونة ھي:  عباس ابن قال}  قُِتلَتْ  َذْنبٍ  ِبأَيِّ  ُسِئلَتْ  َمْوُءوَدةُ الْ  َوإَِذا{ ) 8( وجل

 في الخطاب بن عمر عن ، بشير بن النعمان عن ، حرب بن سَماك عن ، إسرائيل أخبرنا:  الرزاق عبد وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول إلى عاصم بن قيس جاء:  قال ،) 9(} ] قُِتلَتْ  َذْنبٍ  بأَيّ [ ُسِئلَتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا{ :  قوله
 يا:  قال". رقبة منھن واحدة كل عن أعتق: " فقال ، الجاھلية في لي بنات وأدت إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم
 ".بدنة منھن واحدة كل عن فانحر: " قال ؟ إبل صاحب إني ، هللا رسول

__________ 

 )6/106( النسائي وسنن) 2077( برقم الترمذي وسنن) 3882( برقم دداو أبي وسنن ،) 1442( برقم مسلم صحيح) 1(

 .والمسند أ ، م من زيادة) 2(

 ).11649( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3/478( المسند) 3(

 ".التبريذي: " أ في) 4(

 من) 10/114( الكبير المعجم في الطبراني ورواه ، به دمسعو ابن عن ، علقمة عن ، عامر عن ، إسحاق أبي طريق من) 4717( برقم السنن في داود أبو ورواه) 5(
 .به ، مسعود ابن عن ، علقمة عن الشعبي عن ، إسحاق أبي طريق

 ".خنساء: " أ ، م في) 6(

 ).5/58( المسند) 7(

 ".تعالى هللا: " م في) 8(

 .أ من زيادة) 9(

 ).1( عنه ، مھدي بن الحسين عن إال نكتبه ولم ، الرزاق عبد فيه خولف:  البزار بكر أبو الحافظ قال

 الرزاق عبد حدثنا:  قال - إلي كتب فيما -) 2( الظھراني هللا عبد أبو أخبرنا:  فقال حاتم أبي ابن رواه وقد
 كل عن شئت إن فأھد: " آخره في وقال". الجاھلية في لي بنات ثمان وأدت: " قال أنه إال ، مثله بإسناده فذكره
 :  قال ثم". بدنة) 3( واحدة

: قال ُحَصين بن خليفة عن ، الصباح بن األغر عن ، الربيع بن قيس حدثنا ، رجاء بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا
 لي ابًنة عشرة اثنتي وأدتُ  إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على عاصم بن قيس قدم
 في كان فلما ، نسما عددھن فأعتق:  قال". َنِسما عددھن أعتق) : " 4( قال - عشرة ثالث:  أو - الجاھلية في
 بن علي قال. بالمسلمين صنعت ما أثر على قومي صدقة ھذه ، هللا رسول يا:  فقال ، ناقة بمائة جاء المقبل العام
 ).5( القيسية ونسميھا ، نريحھا فكنا:  طالب أبي

ُحفُ  َوإَِذا{ :  وقوله :  قتادة وقال. بشماله أو بيمينه صحيفته إنسان كل عطىأ:  الضحاك قال}  ُنِشَرتْ  الصُّ
 في يملي ماذا رجل) 7( فلينظر ، القيامة يوم عليك تنشر ثم ، تطوى ثم ، فيھا ُتملى ، آدم ابن يا) 6] (صحيفتك[

 .صحيفته

َماءُ  َوإَِذا{ :  وقوله  .فتذھب تنكشط:  الضحاك وقال. كشفت:  السدي وقال. اجتذبت:  مجاھد قال}  ُكِشَطتْ  السَّ



716 

 

َرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا{ :  وقوله  هللا غضب يسعرھا وإنما:  قال. أوقدت:  قتادة وقال. أحميت:  السدي قال}  ُسعِّ
 .آدم بني وخطايا

 .أھلھا إلى قربت:  أي) 8( ُخَثيم بن والربيع ، وقتادة ، مالك وأبو ، الضحاك قال}  أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا{ :  وقوله

 عملت ما نفس كل تعلم حينئذ األمور ھذه وقعت إذا:  أي ، الجواب ھو ھذا}  أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ { :  وقوله
 لَوْ  َتَودُّ  ُسوءٍ  ِمنْ  َعِمَلتْ  َوَما ُمْحَضًرا َخْيرٍ  ِمنْ  َعِملَتْ  َما َنْفسٍ  ُكلُّ  َتِجدُ  َيْومَ { :  تعالى قال كما ، لھا ذلك وأحضر

ُ { :  تعالى وقال]. 30:  عمران آل[}  َبِعيًدا أََمًدا َوَبْيَنهُ  َھاَبْينَ  أَنَّ  أ مَ  بَِما َيْوَمِئذٍ  اإلْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  ].13:  القيامة[}  َوأَخَّ

 ، أسلم بن زيد عن ، ُمَطّرف بن محمد أخبرنا ، المبارك ابن حدثنا ، عبدة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ :  نزلت لما:  الق أبيه عن  لھذا:  قال}  أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ {  بلغ لما:  عمر قال}  ُكوِّ

 .الحديثُ  أجرىَ 

__________ 

 ".األستار كشف) "2280( برقم البزار مسند) 1(

 ".الطبراني: " أ ، م في) 2(

 ".منھن واحدة: " م في) 3(

 ".فقال: " م في) 4(

 .ھنا توبع لكنه ضعيف والحماني ، نحوه به الربيع بن قيس عن ، الحماني يحيى طريق من) 18/338( الكبير المعجم في الطبراني واهور) 5(

 .الشعب. ط ھامش من مستفادا). 30/46( الطبري تفسير من زيادة) 6(

 ".فينظر: " م في) 7(

 ".خيثم: " أ في) 8(

ْبحِ ) 17( َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ ) 16( اْلُكنَّسِ  َوارِ اْلجَ ) 15( ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفاَل   َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ ) 18( َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ
ةٍ  ِذي) 19( َكِريمٍ   َرآَهُ َولََقدْ ) 22( ِبَمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما) 21( أَِمينٍ  َثمَّ  ُمَطاعٍ ) 20( َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُوَّ
 إِنْ ) 26( َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ ) 25( َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  ِبَقْولِ  ُھوَ  َوَما) 24( ِبَضِنينٍ  اْلَغْيبِ  َعلَى ُھوَ  َوَما) 23( اْلُمِبينِ  فُقِ ِباأْلُ 
ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما) 28( َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ ) 27( لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِلَّ  ُھوَ   ) 29( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

ْبحِ ) 17( َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ ) 16( اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري) 15( ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{   لََقْولُ  إِنَّهُ ) 18( َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ
ةٍ  ِذي) 19( َكِريمٍ  َرُسولٍ   َولََقدْ ) 22( ِبَمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما) 21( أَِمينٍ  مَّ ثَ  ُمَطاعٍ ) 20( َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُوَّ

) 26( َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ ) 25( َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  ِبَقْولِ  ُھوَ  َوَما) 24( بَِضِنينٍ  اْلَغْيبِ  َعلَى ُھوَ  َوَما) 23( اْلُمِبينِ  ِباألفُقِ  َرآهُ 
ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  َوَما) 28( َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  ءَ َشا لَِمنْ ) 27( لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ   }) 29( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 َسِريع، بن الوليد عن ، ِكَدام بن ِمْسعر حديث من ، اآلية ھذه عند تفسيره في والنسائي ، صحيحه في مسلم روى
 ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  يقرأ فسمعته ، الصبح وسلم ليهع هللا صلى النبي خلف صليت:  قال ُحَريث بن عمرو عن

ْبحِ  َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري  ).1(}  َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ

 بن عمرو عن ، األسود أبي عن ، عاصم بن الحجاج عن ، شعبة عن ، ُغْنَدر عن ، بندار عن النسائي ورواه
 ).2( نحوه به ، ُحَريث

 َفال{ :  علي عن ، مراد من رجل عن ، إسحاق أبي عن ، الثوري طريق من ، جرير وابن حاتم أبي ابن قال
 .بالليل وتظھر ، بالنھار تخنس النجوم ھي:  قال}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ 
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 سمعت ، حرب بن سماك عن ، شعبة احدثن:  قال جعفر بن محمد حدثنا ، المثنى ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 تخنِس ، النجوم ھي:  فقال}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  عن وسئل عليا سمعت ، عرعرة بن خالد

 ).3( بالليل وتكنس بالنھار

 .النجوم ھي:  قال عليّ  عن ، خالد عن ، ِسماك عن ، إسرائيل عن ، َوِكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو وحدثنا

 ، علي عن روي:  الرازي حاتم أبو قال ، الكوفي السھمي وھو ، عرعرة بن خالد إلى صحيح جيد إسناد وھذا
 .أعلم وهللا تعديال وال جرحا فيه يذكر ولم) 4( الشيباني عوف بن والقاسم سماك عنه وروى

 ابن عن ُروي وكذا حاتم أبي بنا رواه. النجوم أنھا:  علي عن ، الحارث عن ، إسحاق أبي عن ، يونس وروى
 .النجوم أنھا:  وغيرھم ، والّسدي ، وقتادة ، والحسن ، ومجاھد ، عباس

:  قوله في هللا عبد بن بكر عن ، عوف حدثنا ، خليفة بن َھوذة حدثنا ، بشار بن محمد حدثنا:  جرير ابن وقال
 .المشرق تستقبل تجرى التي ، الدراريّ  النجوم يھ:  قال}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{

__________ 

 ).11651( برقم الكبرى النسائي وسنن ،) 456( برقم مسلم صحيح) 1(

 ).11650( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ).30/47( الطبري تفسير) 3(

 ).3/343( حاتم أبي البن والتعديل الجرح) 4(

 حال وفي ، فلكھا في جوار ھي ثم ، طلوعھا حال في:  أي ،" الخنس: " للنجوم قيل إنما:  األئمة بعض وقال
 .فيه تغيب إذا:  كَناسة إلى الظبي أوى:  العرب قول من" ُكنَّس: " لھا يقال غيبوبتھا

 عن ، الثوري قال وكذا. الوحش بقر:  قال}  ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  هللا عبد قال:  قال إبراھيم عن ، األعمش وقال
:  قلت ؟ عمرو يا ھي ما}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{ :  هللا عبد عن ، ميسرة أبي عن ، إسحاق أبي
 .ذلك أرى وأنا:  قال. البقر

 .أبيه عن ، إسحاق أبي عن يونس روى وكذا

}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري{ :  باسع ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، أبيه عن ، عمرو عن ، الطيالسي داود أبو وقال
 .جبير بن سعيد قال وكذا. الظل إلى تكنس) 1] (الوحش[ البقر: قال

 .والضحاك ، ومجاھد ، أيضا سعيد قال وكذا. الظباء ھي:  عباس ابن عن ، العوفي وقال

 .والبقر الظباء ھي:  زيد بن جابر الشعثاء أبو وقال

: اآلية ھذه تذاكرا أنھما:  ومجاھد إبراھيم عن) 2( مغيرة أخبرنا ، ُھَشْيم حدثنا ، يعقوب حدثنا:  جرير ابن وقال
 نسمع كنا:  مجاھد فقال:  قال. سمعت بما فيھا قل:  لمجاھد إبراھيم فقال}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{ 
 نسمع كنا:  مجاھد فقال:  قال. سمعت بما فيھا قل:  إبراھيم فقال:  قال. النجوم إنھا:  يقولون وناس ، شيئا فيھا
 علي عن رووا كما ھذا ، عليّ  على يكذبون إنھم:  إبراھيم فقال:  قال. ُحْجرتھا في تكنس حين الوحش بقر أنھا
 .األسفل واألعلى ، األعلى األسفل ضمن أنه

:  قال ؟ الوحش وبقر الظباء أو ، نجومال ھو ھل}  اْلُكنَّسِ  اْلَجَواِري اْلُخنَّسِ { :  قوله في جرير ابن وتوقف
 .مرادا الجميع يكون أن ويحتمل

 :  قوالن فيه}  َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  وقوله
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 َغشى إذا:  البصري الحسن وقال. نشأ إذا:  جبير بن سعيد وقال. أظلم:  مجاھد قال. بظالمه إقباله:  أحدھما
 .العوفي عطية قال وكذا. الناس

 ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا. أدبر إذا}  َعْسَعسَ  إَِذا{ :  عباس ابن عن والعوفي ، طلحة أبي نب علي وقال
 .فتولى ذھب إذا:  أي}  َعْسَعسَ  إَِذا{ :  الرحمن عبد وابنه ، أسلم بن زيد قال وكذا ، والضحاك

 السلمي الرحمن عبد أبا سمع ، الَبْخَتري أبي عن ، مرة بن عمرو عن ، شعبة حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال
:  الوتر عن السائلون أين:  فقال الصبح بصالة المثوب َثّوب حين ، عنه هللا رضي ، علي علينا خرج:  قال

ْبحِ  َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ {  .حسن أدبر حين ھذا ؟}  َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".سفيان: " أ في) 2(

ْبحِ { :  لقوله قال. أدبر إذا}  َعْسَعسَ  إَِذا{ :  بقوله المراد أن جرير ابن راختا وقد  ، أضاء:  أي}  َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ
 :  أيضا) 1( الشاعر بقول واستشھد

بحُ  إذا َحّتى  ...وَعسَعَسا لَيلُھا َعنھا وانجابَ ... َتَنفَّسا له الصُّ

 اإلقبال لكن ، اإلدبار في استعماله يصح كان وإن ، أقبل إذا}  َعسَ َعسْ { :  بقوله المراد أن وعندي. أدبر:  أي
 إَِذا َواللَّْيلِ { :  قال كما ، أشرق إذا وضيائه وبالفجر ، أقبل إذا وظالمه) 2( بالليل تعالى أقسم كأنه ؛ أنسب ھاھنا
َحى{ :  وقال ،] 2 ، 1:  الليل[}  َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ  َيْغَشى {  وقال ،] 2 ، 1:  الضحى[}  َسَجى إَِذا اللَّْيلِ وَ  َوالضُّ
 .اآليات من ذلك وغير ،] 96:  األنعام[}  َسَكًنا اللَّْيلَ  َوَجَعلَ  اإلْصَباحِ  َفالِقُ 

 ھذا فعلى ، االشتراك وجه على واإلدبار اإلقبال في تستعمل" عسعس" لفظة إن:  األصول علماء من كثير وقال
 .أعلم وهللا ، منھما كل يراد أن يصح

:  الفراء وقال. وأظلم أوله من دنا" : عسعس" أن يزعم العرب بكالم المعرفة أھل بعض وكان:  جرير ابن قال
 :  بيًتا ُينشد النحوي) 3( البالد أبو كان

 ...َمقبس َضوئه من له كانَ ... اّدنا يشاء لو َحتَّى َعسَعس

 ).4( مصنوع البيت ھذا أن َيَرون وكانوا:  الفراء لوقا. الدال في الذال أدغم ، دنا إذ يشاء لو:  يريد

ْبحِ { :  وقوله  إذا:  جبير بن سعيد وقال. وأقبل أضاء إذا:  قتادة وقال. طلع إذا:  الضحاك قال}  َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ
 .عنه هللا رضي ، علي عن المروي وھو. نشأ

 .يَّنَوَتبَ  أقبل إذا النھار َوَضوءُ :  يعني:  جرير ابن وقال

 ، الخلق َحَسن شريف ملك:  أي ، كريم رسول لتبليغُ  القرآن ھذا أن:  يعني}  َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ { :  وقوله
 ، والحسن ، ِمْھران بن وميمون ، والشعبي ، عباس ابن قاله. والسالم الصالة عليه ، جبريل وھو ، المنظر بھي
 .وغيرھم ، أنس بن والربيع ، وقتادة

ةٍ  ِذي { ةٍ  ُذو اْلقَُوى َشِديدُ  َعلََّمهُ {  كقوله}  قُوَّ  شديد ، الَخْلق شديد:  أي ،] 6 ، 5:  النجم[} ) 5] (َفاْسَتَوى[ ِمرَّ
 .رفيعة ومنزلة وجل عز هللا عند مكانة له:  أي}  َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ {  ، والفعل البطش

 ، إذن بغير نور من حجابا سبعين في يدخل جبريل:  قال}  َمِكينٍ  ْرشِ اْلعَ  ِذي ِعْندَ { :  قوله في صالح أبو قال
 .األعلى المأل في مطاع القول مسموع وھو ، وجاھة له:  أي}  َثمَّ  ُمَطاعٍ {
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__________ 

 .قرط بن علقمة إلى منسوبا) 30/50( الطبري تفسير في البيت) 1(

 ".بالفجر: " م في) 2(

 ".التالد أبو: " أ في) 3(

 )30/50( الطبري تفسير )4(

 .أ من زيادة) 5(

 ، واألشراف السادة من ھو بل ، المالئكة أفناد من ھو ليس:  يعني ، السموات في:  أي}  َثمَّ  ُمَطاعٍ { :  قتادة قال
 .العظيمة الرسالة لھذه انتخب ، به ُمعَتنى

 جبريل الملكي ورسوله عبده يزكي جلو عز الرب أن جدا عظيم وھذا ، باألمانة لجبريل صفة}  أَِمينٍ { :  وقوله
 } بَِمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما{ :  بقوله وسلم عليه هللا صلى محمدا البشري ورسوله عبده زكى كما

}  ِبَمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما{ :  بقوله المراد:  ذكرھم تقدم ومن ، صالح وأبو ، مھران بن وميمون ، الشعبي قال
 .وسلم عليه هللا صلى محمدا:  يعني

 وجل عز هللا عن بالرسالة يأتيه الذي جبريل محمدٌ  رأى ولقد:  يعني}  اْلُمِبينِ  ِباألفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ { :  تعالى وقوله
 كانت التي األولى الرؤية وھي ، البين:  أي}  اْلُمِبينِ  ِباألفُقِ {  جناح ستمائة له عليھا هللا خلقه التي الصورة على

ةٍ  ُذو اْلقَُوى َشِديدُ  َعلََّمهُ { :  قوله في المذكورة يوھ ، بالبطحاء  َفَكانَ  َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ  األْعلَى ِباألفُقِ  َوُھوَ  َفاْسَتَوى ِمرَّ
 أن والدليلُ . وتقريره ذلك تفسيرُ  تقدم كما ،] 10 - 5:  النجم[}  أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إَلَى َفأَْوَحى أَْدَنى أَوْ  َقْوَسْينِ  َقابَ 

 يذكر لم ألنه ؛ اإلسراء ليلة قبل نزلت السورة ھذه أن -  أعلم وهللا - والظاھر. السالم عليه ، جبريل بذلك المرادَ 
 ِسْدَرةِ  ِعْندَ  أُْخَرى نزلَةً  َرآهُ  َولََقدْ { :  قوله في المذكورة وھي الثانية وأما ، األولى وھي الرؤية ھذه إال فيھا

ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ  اْلَمأَْوى ةُ َجنَّ  ِعْنَدَھا اْلُمْنَتَھى  سورة في ذكرت إنما فتلك ،] 16 - 13:  النجم[}  َيْغَشى َما السِّ
 .اإلسراء) 1] (سورة[بعد نزلت وقد ،" النجم"

 من ومنھم. بمتھم:  أي ، بظنين إليه هللا أنزله ما على محمد وما:  أي}  ِبَضِنينٍ  اْلَغْيبِ  َعلَى ُھوَ  َوَما{ :  وقوله
 .أحد لكل يبذله بل ، ببخيل:  أي ، بالضاد ذلك قرأ

:  والضنين ، المتھم:  والظنين. بفاجر ھو وما ، بكاذب ھو ما:  أي ، سواء وضنين ظنين:  ُعَيينة بن سفيان قال
 .البخيل

 من لكل وبذله ونشره َبلَّغه بل ، الناس على به َضنّ  فما ، محمد على هللا فأنزله ، غيبا القرآن كان:  قتادة وقال
 ).2( الضاد قراءة جرير ابنُ  واختار. واحد وغير ، زيد وابن ، عكرمة قال وكذا. أراده

 .تقدم كما صحيح ومعناه ، متواتر وكالھما:  قلت

 وال ، حمله على يقدر ال:  أي ، رجيم شيطان بقول القرآن ھذا وما:  أي}  َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  ِبَقْولِ  ُھوَ  َوَما{ :  وقوله
َياِطينُ  ِبهِ  َتنزلَتْ  َوَما{ :  قال كما. له ينبغي وال ، يريده ُھمْ  َيْسَتِطيُعونَ  َوَما لَُھمْ  َيْنَبِغي َوَما الشَّ ْمعِ  َعنِ  إِنَّ  السَّ

 ].212 - 210:  الشعراء[}  لََمْعُزولُونَ 

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).30/53( الطبري تفسير) 2(



720 

 

 وبيان ، ووضوحه ظھوره مع ، القرآن بھذا تكذيبكم في عقولكم تذھب فأين:  أي ؟}  َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ { :  وقوله
 ، مسلمين قدموا حين حنيفة بني لوفد ، عنه هللا رضي ، الصديق قال كما ، وجل عز هللا عند من) 1( جاء كونه

 ُيذَھب أين ، كمويح:  فقال ، والركاكة الھذيان غاية في ھو الذي مسيلمة قرآن من شيئا عليه فتلوا وأمرھم
 .إله من:  أي ، إلٍّ  من يخرج لم الكالم ھذا إن وهللا ؟) 2( بعقولكم

 .طاعته وعن هللا كتاب عن:  أي}  َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ { :  قتادة وقال

 َشاءَ  َمنْ لِ {  ، ويتعظون به يتذكرون ، الناس لجميع ذكر القرآن ھذا:  أي}  لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِل ُھوَ  إِنْ { :  وقوله
 َوَما{  ، سواه فيما ھداية وال ، وھداية له منجاةٌ  فإنه ، القرآن بھذا فعليه الھداية أراد من:  أي}  َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ 

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ   بل ، ضل شاء ومن اھتدى شاء فمن ، إليكم موكولة المشيئة ليست:  أي}  اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ
 .العالمين رب وجل عز هللا لمشيئة تابع كله ذلك

 ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ { :  اآلية ھذه نزلت لما:  موسى بن سليمان عن ، العزيز عبد بن سعيد عن ، الثوري سفيان قال
 أَنْ  إاِل َتَشاُءونَ  اَومَ { :  هللا فأنزل. نستقم لم شئنا وإن ، استقمنا شئنا إن ، إلينا األمر:  جھل أبو قال}  َيْسَتقِيمَ  أَنْ 

ُ  َيَشاءَ   .}) 3( اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 ).4] (والمنة[ الحمد و" التكوير" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".حقا" م في) 1(

 ".عقولكم تذھب أين: " م في) 2(

 ).30/53( تفسيره في الطبري رواه) 3(

 .م من زيادة) 4(
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َماءُ  إَِذا َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا) 2( اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا) 1( اْنَفَطَرتْ  السَّ  َنْفسٌ  َعلَِمتْ ) 4( ُبْعِثَرتْ  اْلقُُبورُ  َوإَِذا) 3( فُجِّ
َمتْ  َما َرتْ  َقدَّ َھا َيا) 5( َوأَخَّ كَ  َما اإْلِْنَسانُ  أَيُّ اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي) 6( اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ  ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي) 7( َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ
َبكَ  َشاءَ  َما ُبونَ  َبلْ  َكالَّ ) 8( َركَّ ينِ  ُتَكذِّ  َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَُمونَ ) 11( َكاتِِبينَ  ِكَراًما) 10( لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ ) 9( ِبالدِّ
)12 ( 

 االنفطار سورة تفسير

 .مكية وھي

 قام:  قال جابر عن ، دَثار بن محارب عن ، األعمش عن رجري حدثنا ، قدامة بن محمد أخبرنا:  النسائي قال
) 1!] (؟ معاذ يا أفتان! [؟ معاذ يا أفتان: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، فطّول اآلخرة العشاء فصلى معاذ
 ).2!" (؟ انفطرت السماء وإذا ، والضحى ، األعلى ربك اسم سبح عن كنت أين

َماءُ  إَِذا"  ُذَكر ولكن) 3( الصحيحين في مخرج الحديث وأصل  من وتقدم. النسائي أفراد) 4( في"  اْنَفَطَرتْ  السَّ
ه من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمر بن هللا عبد رواية :  فليقرأ عين رأي القيامة إلى َيْنُظرَ  أن َسرَّ

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا"  َماءُ  إَِذا"  و"  ُكوِّ َماءُ  إَِذا " و"  اْنَفَطَرتْ  السَّ  ).5" " ( اْنَشقَّتْ  السَّ

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َماءُ  إَِذا{  َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا) 2( اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا) 1( اْنَفَطَرتْ  السَّ  َعلَِمتْ ) 4( ُبْعِثَرتْ  اْلقُُبورُ  َوإَِذا) 3( فُجِّ
َمتْ  َما َنْفسٌ  َرتْ  َقدَّ كَ  َما اإلْنَسانُ  اأَيُّھَ  َيا) 5( َوأَخَّ اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي) 6( اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ  أَيِّ  فِي) 7( َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ

َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  ُبونَ  َبلْ  َكال) 8( َركَّ ينِ  ُتَكذِّ  َما َيْعلَُمونَ ) 11( َكاِتِبينَ  ِكَراًما) 10( لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ ) 9( ِبالدِّ
 }) 12( َعلُونَ َتفْ 

َماءُ  إَِذا{ :  تعالى يقول َماءُ { :  قال كما. انشقت:  أي}  اْنَفَطَرتْ  السَّ  ].18:  الزمر[}  بِه ُمْنَفِطرٌ  السَّ

 .تساقطت:  أي}  اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا{ 

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{   فجر:  الحسن وقال. بعض في عضھاب هللا فجر:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  فُجِّ
 .ملئت:  الكلبي وقال. بعذبھا مالحھا اختلط:  قتادة وقال. ماؤھا فذھب ، بعض في بعضھا هللا

 .فيھا من فيخرج ُتحّرك:  ُتَبعثر:  السدي وقال. ُبِحَثت:  عباس ابن قال}  ُبْعِثَرت اْلقُُبورُ  َوإَِذا{ 

َمتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ {   .ھذا َحَصل ھذا كان إذا:  أي}  َرتْ َوأَخَّ  َقدَّ

َھا{ :  وقوله كَ  َما اإلْنَسانُ  َياأَيُّ  إلى إرشاد أنه من الناس بعض يتوھمه كما ال ، تھديد ھذا:  ؟}  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ
 ؛ الجواب

__________ 

 .النسائي سنن من زيادة) 1(

 ).11652( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ).465( برقم مسلم وصحيح) 711 ، 700( برقم خاريالب صحيح) 3(

 ".من: " أ ، م في) 4(

 ).3333( برقم الترمذي سنن في وھو ، التكوير سورة تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 5(
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 الكريم بربك آدم ابن يا غرك ما:  اآلية ھذه في المعنى بل. كرمه غره:  قائلھم يقول حتى}  اْلَكِريمِ { :  قال حيث
:  القيامة يوم هللا يقول: " الحديث في جاء كما ؟ يليق ال بما وقابلته ، معصيته على أقدمت حتى - العظيم:  يأ -

 ".؟ المرسلين أجبتَ  ماذا ، آدم ابن ؟ بي غرك ما ، آدم) 1( ابن

َھاَيا{ :  يقرأ رجال سمع عمر أن:  سفيان حدثنا ، عمر أبي ابن حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال  اإلْنَسانُ  أَيُّ
كَ  َما  ).2( الجھل:  عمر فقال}  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

:  اآلية ھذه وقرأ يقول عمر ابن سمعت ، البكاء يحيى حدثنا ، خلف أبو حدثنا ، َشبَّة بن عمر حدثنا:  أيضا وقال
َھا{  كَ  َما اإلْنَسانُ  َياأَيُّ  .جھله - وهللا - غره:  عمر ابن قال}  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

 .ذلك مثل ، والحسن) 3( ُخَثيم بن والربيع ، عباس ابن عن وُروي:  قال

كَ  َما{ :  قتادة وقال  .الشيطان العدو ھذا غير آدم ابن َغرّ  ما ، شيءٌ }  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

 .الُمرخاة ُسُتورك:  لقلت) 4( بي غرك ما: " لي قال لو:  عياض بن الفضيل وقال

كَ  َما{ :  لي قال لو:  الوراق بكر أبو وقال  .الكريم كرم غرني:  لقلت}  اْلَكِريمِ  بَِربِّكَ  َغرَّ

 لقنه كأنه ، وصفاته أسمائه سائر دون}  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ { :  قال إنما:  اإلشارة أھل بعض وقال:  البغوي قال
 ).5( اإلجابة

 ُيَقاَبل أن ينبغي ال أنه على) 6( لينبه ؛}  اْلَكِريم{  باسمه أتى إنما نهأل ؛ بطائل ليس القائل ھذا تخيله الذي وھذا
 .السوء وأعمال ، القبيحة باألفعال الكريم

 النبي ضرب ، َشريق بن األسود في اآلية ھذه نزلت قاال أنھما ومقاتل الكلبي عن ، البغوي حكى) 7] (قد[ و
كَ  َما{ :  هللا فأنزل ، ةالراھن الحالة في يعاقب ولم وسلم عليه هللا صلى  ).8( ؟}  اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي{ :  وقوله اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي{  الكريم بالرب غرك ما:  أي}  َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ  جعلك:  أي}  َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ
 .واألشكال الھيئات أحسن في ، منتصبھا القامة معتدل َسويا

 عن ، ُنَفير ابن ُجبير عن ، َميسرة بن الرحمن عبد حدثني ، َحريزُ  حدثنا ، النضر أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ثم ، إصبعه عليھا فوضع ، كفه في يوما بصق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  القرشي جَحاش بن ُبْسر
 مشيت ، وعدلتك َسّويتك إذا حتى ؟ ھذه ثلم من خلقتك وقد ُتعِجزني أنَّى آدم) 9( ابن:  وجل عز هللاَ  قال: "قال
 ".الصدقة أوانُ  وأنَّى ، أتصدقُ :  قلتَ  التراقي بلغت إذا حتى ، وَمنعت فَجَمعت ، َوِئيدٌ  منك ولألرض بردين بين

__________ 

 ".ابن يا: " م في) 1(

 .أيضا منصور بن وسعيد المنذر البن وعزاه) 8/439( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 2(

 ".خيثم: " أ في) 3(

 ".بربك: " أ في) 4(

 ).8/356( للبغوي التنزيل معالم) 5(

 ".للتنبيه: " أ في) 6(

 .م من زيادة) 7(

 ).8/356( للبغوي التنزيل معالم) 8(
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 ".ابن يا: " م في) 9(

 ).1( به ، عثمان بن َحريز عن ، ھارون بن يزيد عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، ماجة ابن رواه وكذا

ي الحجاج أبو الحافظ شيخنا قال  ميسرة بن الرحمن عبد عن ، يزيد بن ثور عن ، حمزة بن يحيى وتابعه:  المزِّ
)2.( 

َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ :  وقوله  ؟ عم أو خال أو أم أو أب َشَبه أي في:  مجاھد قال}  َركَّ

 ، َرَباح بن ُعلَيِّ  بنُ  موسى حدثنا ، الھيثم بن ُمَطھَّر حدثنا ، القزاز سنان بن محمد حدثني:  جرير ابن وقال
 أن عسى ما ، هللا رسول يا:  قال" ؟ لك ولد ما: " له قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  جدي عن ، أبي حدثني
 وإما باهأ إما ؟ يشبه أن عسى من ، هللا رسول يا:  قال". ؟ يشبه فمن: " قال. جارية وإما غالم إما ؟ لي ُيولَد
 أحضرھا الرحم في استقرت إذا النطفة إن ، ھكذا تقولَنَّ  ال. مه: " عندھا وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. أمه
َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ :  هللا كتاب في اآلية ھذه قرأت أما ؟ آدم وبين بينھا نسب كل هللا  َسلَكك:  قال" }  َركَّ
)3.( 

 فيصال لكان صح لو الحديث وھذا) 4( به ، الھيثم بن ُمطھر حديث من ، والطبراني حاتم أبي ابن رواه وھكذا
 متروك كان:  يونس بن سعيد أبو فيه قال" الھيثم بن ُمَطھَّر" ألن ؛ بالثابت ليس إسناده ولكن ، اآلية ھذه في

 عن الصحيحين في ولكن. ألثباتا َحديثَ  ُيشبهُ  ال ما وغيره علي بن موسى عن ُيْروى:  حبان ابن وقال. الحديث
. نعم:  قال". ؟ إبل من لك ھل: " قال. ؟ أسودَ  ُغالًما َولَدت امرأتي إن ، هللا رسول يا:  قال َرُجال أن ُھَريرة أبي
 عسى:  قال" ؟ ذلك أتاھا فأنى: " قال. نعم:  قال" ؟ أوَرق من فيھا فھل: " قال. ُحمر:  قال" ؟ ألوانھا فما: " قال
 ).5" (عرق نزعة يكون أن عسى وھذا: " قال. ِعْرق نزعة يكون أن

َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ :  قوله في عكرمة قال وقد  صورة في شاء وإن ، قرد صورة في شاء إن}  َركَّ
 صورة في شاء وإن ، حمار صورة في شاء وإن ، كلب صورة في شاء إن:  صالح أبو قال وكذا. خنزير
 .خنزير

َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ :  دةقتا وقال :  ھؤالء عند القول ھذا ومعنى. ذلك على ربنا - وهللا -  قادر:  قال}  َركَّ
 ولطفه بقدرته ولكن ، الخلق المنكرة الحيوانات من قبيح شكل على النطفة خلق على قادر ، وجل عز ، هللا أن

 .والھيئة المنظر نَحسَ  ، تام معتدل مستقيم حسن شكل على يخلقه وحلمه

__________ 

 ".ثقات رجاله صحيح إسناد) : "2/365( الزوائد في البوصيري وقال) 2707( برقم ماجة ابن وسنن) 4/210( المسند) 1(

 ).2/97( للمزي األشراف تحفة) 2(

 ".شكلك: " م في) 3(

 ).5/74( الكبير المعجم) 4(

 ).1500( برقم مسلم وصحيح) 5305( برقم البخاري صحيح) 5(

ُبونَ  َبلْ  َكال{ :  وقوله ينِ  ُتَكذِّ  في تكذيب ، بالمعاصي ومقابلته الكريم مواجھة على يحملكم إنما بل:  أي}  ِبالدِّ
 .والحساب والجزاء بالمعاد قلوبكم

 كراما َحَفَظة لمالئكةً  عليكم وإن : يعني}  َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَُمونَ  َكاِتبِينَ  ِكَراًما لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ { :  تعالى وقوله
 .أعمالكم جميع عليكم يكتبون فإنھم ، بالقبائح تقابلوھم فال
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َنافِِسيّ  محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال  علقمة عن ، وِمْسَعر سفيان حدثنا ، َوكيع حدثنا ، الطُّ
 يفارقونكم ال الذين الكاتبين الكرام أكرموا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: :  قال مجاھد عن ، َمْرَثد بن
 ".أخوه ليستره أو ، ببعيره أو حائط بحرم فليستتر أحدكم اغتسل فإذا. والغائط الجنابة:  حالتين إحدى عند إال

 هللا عبيد حدثنا ، كرامة بن عثمان بن محمد حدثنا:  فقال ، آخر بلفظ فوصله ، البزار بكر أبو الحافظ رواه وقد
 هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، مجاھد عن ، مرثد بن علقمة عن ، سليمان بن حفص عن ، موسى بن

ي عن ينھاكم هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى  الذين ، الكاتبين الكرام ، معكم الذين هللا مالئكة من فاستحيوا ، التعرِّ
 بثوبه، فليستتر بالعراء أحدكم اغتسل فإذا. والغسل ، والجنابة ، الغائط:  حاالت ثالث إحدى عند إال ُيَفارقونكم ال
 ".ببعيره أو ، حائط بحرم أو

 ).1( حديثه واحتمل ، عنه روي وقد ، الحديث لين سليمان بن حفص:  قال ثم

 ، َنِجيح ابن تمام حدثنا ، الحلبي إسماعيل بن ُمَبّشر حدثنا ، أيوب بن زياد حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 إلى يرفعان حافظين من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن -  البصري يعني - الحسن عن
 غفرت قد:  تعالى هللا قال إال استغفار آخرھا وفي الصحيفة أول في فيرى ، يوم في حفظا ما ، وجل عز ، هللا

 ".الصحيفة طرفى بين ما لعبدي

 ).2( الحديث صالح وھو ، نجيح بن تمام به تفرد:  قال ثم

 حبان ابن ورماه. عدي وابن ، والنسائي حاتم أبي وابن ، ُزْرعة وأبو ، البخاري وضعفه معين ابن وثقه:  قلت
 .أمره حقيقة أعرف ال:  أحمد اإلمام وقال. بالوضع

 حمران بن بيان حدثنا) 3( يبالقُلُوسِ  المعروف البغدادي سليمان بن إسحاق حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة أبي عن ، سيرين بن محمد عن ، زاذان بن منصور عن ، سالم حدثنا) 4(
 عبد إلى نظروا فإذا - أعمالھم ويعرفون:  قال وأحسبه - آدم بني يعرفون) 5( مالئكة  إن: " وسلم عليه هللا

وهوسَ  بينھم ذكروه هللا بطاعة يعمل  يعمل عبد إلى نظروا وإذا. فالن الليلة نجا ، فالن الليلة أفلح:  وقالوا ، مَّ
 ".فالن الليلة ھلك:  وقالوا ، وسموه بينھم وذكروه هللا بمعصية

__________ 

 ".األستار كشف) "317( برقم البزار مسند) 1(

 ".األستار كشف) "3252( برقم البزار مسند) 2(

 .الفلوس إلى نسبة" لفلوسيا: " البزار مسند في) 3(

 ".عمران: " أ في) 4(

 ".هللا مالئكة إن: " م في) 5(

ارَ  َوإِنَّ ) 13( َنِعيمٍ  لَفِي اأْلَْبَرارَ  إِنَّ  ينِ  َيْومَ  َيْصلَْوَنَھا) 14( َجِحيمٍ  لَفِي اْلفُجَّ ) 16( ِبَغاِئِبينَ  َعْنَھا ُھمْ  َوَما) 15( الدِّ
ي َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َما ُثمَّ ) 17( نِ الدِّ َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواأْلَْمرُ  َشْيًئا لَِنْفسٍ  َنْفسٌ  َتْملِكُ  اَل  َيْومَ ) 18( الدِّ ِ 

)19 ( 

 ).1( الحديث لين وھو ، المدائني سالم أحسبه ، ھذا سالم:  البزار قال ثم

ينِ  َيْومَ  َيْصلَْوَنَھا) 14( َجِحيمٍ  لَفِي ارَ اْلفُجَّ  َوإِنَّ ) 13( َنِعيمٍ  لَفِي األْبَرارَ  إِنَّ {  ) 16( ِبَغاِئبِينَ  َعْنَھا ُھمْ  َوَما) 15( الدِّ
ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َما ُثمَّ ) 17( الدِّ َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواألْمرُ  َشْيًئا لَِنْفسٍ  َنْفسٌ  َتْملِكُ  ال َيْومَ ) 18( الدِّ ِ 

)19 ({ 
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 .بالمعاصي يقابلوه ولم ، وجل عز هللا أطاعوا الذين وھم ، النعيم من إليه األبرار يصير عما تعالى يخبر

 أبي بن يونس بن عيسى عن ، عمار بن ھشام عن ،" محمد بن موسى" ترجمة في عساكر ابن روى وقد
 هللا سماھم إنما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عمر ابن عن ، محارب عن ، هللا عبيد عن إسحاق،
 ).2" (واألبناء اآلباء َبروا ألنھم األبرار

ينِ  َيْومَ  َيْصلَْوَنَھا{ :  قال ولھذا ؛ المقيم والعذاب الجحيم من الفجار إليه يصير ما ذكر ثم  الحساب يوم:  أي}  الدِّ
 من عنھم يخفف وال ، واحدة ساعةً  العذاب عن يغيبون ال:  أي}  ِبَغاِئِبينَ  َعْنَھا ُھمْ  َوَما{  ، والقيامة والجزاء
 .واحدا يوما ولو ، الراحة أو الموت من يسألون ما إلى يجابون وال ، عذابھا

ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  وقوله ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َما ُثمَّ { :  بقوله أكده ثم ، القيامة يوم لشأن تعظيم}  الدِّ  ثم}  الدِّ
َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواألْمرُ  َشْيًئا لَِنْفسٍ  َنْفسٌ  َتْملِكُ  ال َيْومَ { :  ولهبق فسره  خالصه وال أحد نفع على) 3( واحد يقدر ال:  أي}  ِ
 .ويرضى يشاء لمن هللا يأذن أن إال ، فيه ھو مما

 تفسير آخر في تقدم وقد. "شيئا هللا من لكم أملك ال ، النار من أنفسكم أنقذوا ، ھاشم بني يا: " حديث ھاھنا ونذكر
َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواألْمرُ { :  قال ولھذا ؛" الشعراء" سورة َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ {  كقوله}  ِ  ،] 16:  غافر[}  اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ
ْحَمنِ  اْلَحقُّ  َيْوَمِئذٍ  اْلُمْلكُ { :  وكقوله ينِ  َيْومِ  َمالِكِ {  وكقوله ،] 26:  الفرقان[}  لِلرَّ  ].4:  الفاتحة[}  الدِّ

َِّ  َيْوَمِئذٍ  َواألْمرُ  َشْيًئا لَِنْفسٍ  َنْفسٌ  َتْملِكُ  ال َيْومَ } :  قتادة قال  ينازعه ال يومئذ ولكنه ،  اليوم - وهللا - واألمر ِ
 .أحد

 .الحمد و" االنفطار" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".األستار شفك) "2195( برقم البزار مسند) 1(

 ").المخطوط" 17/400( دمشق تاريخ) 2(

 ".أحد: " أ في) 3(
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 َيُظنُّ  أاََل ) 3( ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا) 2( َيْسَتْوفُونَ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذينَ ) 1( لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ 
ُھمْ  أُولَِئكَ   ) 6( اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ ) 5( َعِظيمٍ  لَِيْومٍ ) 4( َمْبُعوُثونَ  أَنَّ

 المطففين سورة تفسير

 .مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َيُظنُّ  أاَل) 3( ْخِسُرونَ يُ  َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا) 2( َيْسَتْوفُونَ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذينَ ) 1( لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ { 
ُھمْ  أُولَِئكَ   }) 6( اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ ) 5( َعِظيمٍ  لَِيْومٍ ) 4( َمْبُعوُثونَ  أَنَّ

 بن علي حدثنا قاال - بشر بن الرحمن وعبد:  ماجة ابن زاد -  عقيل بن محمد أخبرنا:  ماجة وابن النسائي قال
 ابن عن ، عكرمة عن - قريش مولى ، النحوي سعيد أبي ابن ھو - يزيد عن ، أبي ثنيحد ، واقد بن الحسين
} لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ { :  هللا فأنزل كيال الناس أخبث من كانوا المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا نبي قدم لما:  قال عباس
 ).1( ذلك بعد الكيلَ  فحسنَّوا

 بن عمرو عن ، األعمش عن ، عبيد بن محمد حدثنا ، حماد بن النضر نب جعفر حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ھيئةً  الناس أحسن من:  فقلت عمر ابن مع أسير أنا بينا:  قال طلق بن ھالل عن ، الحارث بن هللا عبد عن ُمّرة،
 } فِينَ لِْلُمَطفِّ  َوْيلٌ { :  يقول هللا سمعت أما ، لھم حق:  قال ؟ المدينة أو مكة أھل ؟ كيال وأوفاه

 عن ، رجل عن ، المكتب هللا عبد عن ، ضرار عن ، فضيل ابن حدثنا ، السائب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 الكيل يوفوا أن يمنعھم وما:  قال. الكيل ليوفون المدينة أھل إن ، الرحمن عبد أبا يا:  رجل له قال:  قال هللا عبد
 ).2(}  اْلَعاَلِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { :  بلغ حتى}  ينَ لِْلُمَطفِّفِ  َوْيلٌ { :  وجل عز هللا قال وقد

 إن بالنقصان وإما ، الناس من اقتضى إن باالزدياد إما ، والميزان المكيال في الَبْخس:  ھاھنا بالتطفيف فالمراد
 َعَلى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذينَ { :  قولهب ، الويل وھو والَھالك بالَخَسار وعدھم الذين المطففين تعالى فسر ولھذا. َقَضاھم
}  ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا{  ، والزائد بالوافي حقھم يأخذون:  أي}  َيْسَتْوفُونَ {  الناس من:  أي}  النَّاسِ 
 يجعلھا من ومنھم ، نصب محل في ھم ويكون ، متعديا" وزنوا" و" كالوا" يجعل أن واألحسن. ينقصون:  أي

 .متقارب وكالھما ، عليه الكالم لداللة المفعول ويحذف ،" وزنوا" و" كالوا: " قوله في للمستتر مؤكدا ضميرا

__________ 

 ).2223( برقم ماجة ابن وسنن) 11654( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ).30/58( الطبري تفسير) 2(

 َذلِكَ  اْلُمْسَتقِيمِ  ِباْلقِْسَطاسِ  َوِزُنوا ِكْلُتمْ  إَِذا اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا{ :  فقال ، زانوالمي الكيل في بالوفاء -  تعالى - هللا أمر وقد
}  ُوْسَعَھا إاِل َنْفًسا ُنَكلِّفُ  ال ِباْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا{ :  وقال ،] 35:  اإلسراء[}  َتأِْويال َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ 

 شعيب قوم هللا وأھلك]. 9:  الرحمن[}  اْلِميَزانَ  ُتْخِسُروا َوال ِباْلقِْسطِ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُموا{ :  وقال ،] 152:  األنعام[
 .والميزان المكيال في الناس يبخسون كانوا ما على وَدمَّرھم

ُھمْ  أُولَِئكَ  َيُظنُّ  أاَل{ :  لھم متوعدا تعالى قال ثم  البعث من أولئك يخافُ  أما:  أي ؟ } َعِظيمٍ  لَِيْومٍ  َمْبُعوُثونَ  أَنَّ
 فيه خسر من ، الخطب جليل ، الفزع كثير ، الھول عظيم يوم في ، والضمائر السرائر يعلم من َيَدي بين والقيام
 ؟ حامية نارا أدخل

 ضَنك ضيق َحرج صعب موقف في ُغرال عراة حفاة يقومون:  أي}  اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { :  وقوله
 .عنه والحواس القوى َتْعجزُ  ما - هللا أمر من ويغشاھم ، المجرم على
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 لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { : "  قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عمر ابن عن ، نافع عن:  مالك اإلمام قال
 ".أذنيه أنصاف إلى رشحه في أحدھم يغيب حتى} اْلَعالَِمينَ 

 الطريقين من مسلم ورواه). 1( به ، نافع عن كالھما ، عون بن هللا وعبد مالك حديث من ، البخاري رواه
 بن ومحمد ، عمر ابنا هللا وعبيد هللا وعبد ، يحيى بن وأيوب) 2] (كيسان بن وثابت[ صالح رواه وكذلك. أيضا
 ).3( به ، عمر ابن عن ، نافع عن ، إسحاق

 هللا صلى هللا رسول سمعت:  عمر ابن عن ، نافع عن ، إسحاق ابن أخبرنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام ولفظ
 العرقَ  إن حتى ، القيامة يوم وجل عز الرحمن لعَظمة}  اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { : : "  يقول وسلم عليه
 ).4" (آذانھم أنصاف إلى الرجالَ  لُيلِجمُ 

 بن يزيد بن الرحمن عبد عن ، المبارك ابن حدثنا ، إسحاق بن راھيمإب حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال - الكندي األسود ابن يعني - المقداد حدثني ، عامر بن سليم حدثني ، جابر
 فتصھرھم:  الق ، ميلين أو ميل قيدَ  تكون حتى ، العباد من الشمس أدِنَيت القيامة يومُ  كان إذا: " يقول وسلم عليه

 ومنھم ، ركبتيه إلى يأخذه من ومنھم ، َعقِبيه إلى يأخذه من منھم ، أعمالھم كَقْدر الَعرق في فيكونون ، الشمس
 ".إلجاما يلجمه من ومنھم ، َحْقَويه إلى يأخذه من

 ھماكال - المبارك ابن عن ، سويد عن ، والترمذي -  حمزة بن يحيى عن ، موسى بن الحكم عن ، مسلم رواه
 ).5( به ، جابر ابن عن

__________ 

 ).6531 ، 2862( برقم البخاري صحيح) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ).2862( برقم مسلم صحيح) 3(

 ).2/31( المسند) 4(

 ).2421( يرقم الترمذي وسنن) 2864( برقم مسلم وصحيح) 6/3( المسند) 5(

ار بن الحسن حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث  معاوية عن ، سعد بن الليث حدثنا ، َسوَّ

 الشمس تدنو: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أمامة أبي عن ، حدثه الرحمن عبد أبا أن:  صالح ابن
 على فيھا ُيعَرقون ، القدور تغلي كما الھوام منھا تغلي ، وكذا كذا حرھا في ويزاد ، ميل قدر على القيامة يوم
 من ومنھم ، وسطه إلى يبلغ من ومنھم ، ساقيه إلى يبلغ من ومنھم ، كعبيه إلى يبلغ نم منھم ، خطاياھم قدر

 ).1( أحمد به انفرد". العرق يلجمه

 عقبة سمع أنه ، ُيؤِمنُ  بن َحي ُعشَّانة أبو حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 فمن ، الناس فيعرق األرض من الشمس تدنو: " يقول وسلم عليه هللا صلى رسول سمعتُ :  يقول عامر بن

 يبلغ من ومنھم ، ركبتيه إلى يبلغ من ومنھم ، الساق نصف إلى يبلغ من ومنھم ، َعقِبيه عرقه يبلغ من الناس
 ، فاه فألجمھا بيده وأشار - فيه وسط يبلغ من ومنھم ، منكبيه يبلغ من ومنھم ، الخاصرة يبلغ من ومنھم ، الَعُجز
 أحمد به انفرد. إشارة بيده وضرب". عرقه يغطيه من ومنھم - ھكذا يشير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت

)2.( 

 ألف أربعين يقومون:  وقيل. سنة ثالثمائة يقومون:  وقيل. يتكلمون ال سنة سبعين يقومون أنھم:  حديث وفي
 يوم في: " مرفوعا ُھَريرة أبي عن مسلم صحيح في ماك ، سنة آالف) 3( عشرة مقدار في بينھم ويقضى. سنة
 ).4" (سنة ألف خمسين مقداره كان
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 يزيد أبا سمعت ، َعْجالن بن السالم عبد أخبرنا ، الزيادي عون أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
 صانع أنت كيف: " الغفاري) 7( لبشير وسلم عليه هللا صلى) 6( النبي قال:  قال) 5( ھريرة أبي عن ، المدني
 فيه يؤمر وال السماء من خبر فيه يأتيھم ال ، الدنيا أيام من ، العالمين لرب سنة ثالثمائة فيه الناس يقوم يوم في
 وسوء ، القيامة يوم َكْرب من با فتعوذ فراشك إلى أويت فإذا: " قال. هللا المستعان:  بشير قال". ؟ بأمر

 ".الحساب

 ).8( به ، السالم عبد طريق من ريرج ابن ورواه

 ).9( القيامة يوم المقام ضيق من با يتعوذ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  داود أبي سنن وفي

 َبّرھم العرق ألجم قد ، أحد يكلمھم ال ، السماء إلى رءوسھم رافعي سنة أربعين يقومون:  مسعود ابن وعن
 .وفاجرھم

 ).10( جرير ابن رواھما. سنة مائة نيقومو:  عمر ابن وعن

  ، صالح بن معاوية عن ، الحباب بن زيد حديث من ، ماجة وابن والنسائي داود أبي سنن وفي

__________ 

 ).5/254( المسند) 1(

 ).4/157( المسند) 2(

 ".عدة: " أ في) 3(

 ).987( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".مرفوعا ھريرة أبي عن: " م في) 5(

 ".هللا رسول قال: " أ ، م في) 6(

 ".لبشر: " أ في) 7(

 ).30/59( الطبري تفسير) 8(

 .عنھا هللا رضي عائشة حديث من) 766( برقم داود أبي سنن) 9(

 ).30/59( الطبري تفسير) 10(

 يفتتح كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عائشة عن ، حميد بن عاصم عن ، الحواري سعيد بن أزھر عن
 ، واھدني لي اغفر اللھم: " ويقول ، عشرا ويستغفر ، عشرا ويسبح ، عشرا ويحمد ، عشرا يكبر:  يلالل قيام

 ).1( القيامة يوم المقام ضيق من ويتعوذ". وعافني وارزقني

__________ 

 ).1356( برقم ماجة ابن وسنن) 3/208( النسائي وسنن) 766( برقم داود أبي سنن) 1(

ارِ الْ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ  ينٍ  لَفِي فُجَّ ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 7( ِسجِّ ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ ) 9( َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ ) 8( ِسجِّ  الَِّذينَ ) 10( لِْلُمَكذِّ
ُبونَ  ينِ  ِبَيْومِ  ُيَكذِّ لِينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  اآََياُتنَ  َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا) 12( أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  إاِلَّ  ِبهِ  ُيَكذِّبُ  َوَما) 11( الدِّ  َكالَّ ) 13( اأْلَوَّ

ُھمْ  َكالَّ ) 14( َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  ُھمْ  ُثمَّ ) 15( لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَّ  اْلَجِحيمِ  لََصالُو إِنَّ
 ) 17( ُبونَ ُتَكذِّ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا ُيَقالُ  ُثمَّ ) 16(

ارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكال{  ينٍ  لَفِي اْلفُجَّ ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 7( ِسجِّ ِبينَ  َيْوَمئِذٍ  َوْيلٌ ) 9( َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ ) 8( ِسجِّ ) 10( لِْلُمَكذِّ
ُبونَ  الَِّذينَ  ينِ  ِبَيْومِ  ُيَكذِّ لِينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا) 12( أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  إاِل ِبهِ  ُيَكذِّبُ  َوَما) 11( الدِّ  األوَّ
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ُھمْ  َكال) 14( َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكال) 13(  إِنَُّھمْ  ُثمَّ ) 15( لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَّ
ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا ُيَقالُ  ُثمَّ ) 16( اْلَجِحيمِ  لََصالُو  }) 17( ُتَكذِّ

ارِ  ِكَتابَ  إِنَّ {  حقا:  يقول ينٍ  لَفِي اْلفُجَّ جن من فعيل -  سجين لفي ومأواھم مصيرھم إن:  أي}  ِسجِّ  وھو ، السَّ
 َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  فقال أمره عظم ولھذا. ذلك ونحو ، وسّكير وخّمير وشّريب فّسيق:  يقال كما -  الضيق
ينٌ   .أليم وعذاب مقيم وسجن ، عظيم أمر ھو:  أي ؟}ِسجِّ

 يقول:  الطويل حديثه في ، عازب بن البراء حديث في تقدم وقد. السابعة األرض تحت ھي:  قائلون قال قد ثم
 .سجين في كتابه اكتبوا:  الكافر روح في وجل عز هللا

 .جھنم في بئر:  وقيل. راءخض السابعة تحت صخرة:  وقيل. السابعة األرض تحت ھي:  وسجين

 مسعود حدثنا ، الواسطي وھب بن إسحاق حدثنا:  فقال يصح ال منكرا غريبا حديثا ذلك في جرير ابن روى وقد
 كعب بن محمد عن ، صفوان بن شعيب عن ، الواسطي ُخَزيمة بن َنصر حدثنا ، الواسطي ُمشكان بن موسى بن

 وأما ، مغطى) 1( جھنم في جب:  الفلق: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، القرظي
 ).2" (فمفتوح سجين

جن من مأخوذ" سجينا" أن والصحيح  ما وكل ، ضاق منھا تسافل ما كل المخلوقات فإن ، الضيق وھو ، السَّ
 واحدة كل األرضون وكذلك ، دونه الذي من وأعلى أوسع منھا واحد كل السبعة األفالك فإن ، اتسع منھا تعالى
 ولما. السابعة األرض وسط في المركز إلى األضيق والمحل المطلق السفول ينتھي حتى ، دونھا التي من أوسع
 آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل َسافِلِينَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ  ُثمَّ { :  تعالى قال كما ، السافلين أسفل وھي جھنم إلى الفجار مصير كان

الَِحاتِ  َوَعِملُوا ارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكال{ :  ھاھنا وقال]. 6 ، 5] : التين[ } الصَّ ينٍ  لَفِي اْلفُجَّ ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما ِسجِّ }  ِسجِّ
 :  قال كما ، والسفول الضيق يجمع وھو

__________ 

 ".جھنم وادي في: " م في) 1(

 ).30/61( الطبري تفسير) 2(

ًقا َمَكاًنا ِمْنَھا أُْلقُوا َوإَِذا{  ِنينَ  َضيِّ  ].13:  الفرقان[}  ُثُبوًرا ُھَنالِكَ  َدَعْوا ُمَقرَّ

ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  لقوله تفسيرا ليس}  َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ { :  وقوله  من لھم كتب لما) 1( تفسير ھو وإنما}  ِسجِّ
 بن محمد قاله ؛ أحد منه ينقص وال أحد فيه يزاد ال ، منه مفروغ مكتوب مرقوم:  أي ، سجين إلى المصير
 .القرظي كعب

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { :  قال ثم جن من هللا أوعدھم ما إلى القيامة يوم صاروا إذا:  أي}  لِْلُمَكذِّ  وقد. المھين والعذاب السَّ
:  يقال كما ، والدمار الھالك) 2( ذلك من المراد وأن ، إعادته عن أغنى بما}  َوْيلٌ { :  قوله على الكالم تقدم
:  قال جده عن ، أبيه عن ، َحَيدة بن معاوية بن حكيم بن َبْھز رواية من والسنن المسند في جاء وكما. لفالن يلو
 ).3" (له ويل ، له ويل ، الناس ليضِحكَ  ، فيكذب ُيَحدِّث للذي ويل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

ُبونَ  ينَ الَّذِ { :  الكفرة الفجار للمكذبين مفسرا تعالى قال ثم ينِ  ِبَيْومِ  ُيَكذِّ  وال ، بوقوعه يصدقون ال:  أي}  الدِّ
 من ؛ أفعاله في معتد:  أي}  أَثِيمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  إاِل بِهِ  ُيَكذِّبُ  َوَما{ :  تعالى هللا قال. أمره ويستبعدون ، كونه يعتقدون
 وإن ، أخلف وعد وإن ، كذب حدث إن:  أقواله في) 4( واألثيم المباح تناول في والمجاوزة الحرام تعاطي
 .فجر خاصم

لِينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا{ :  وقوله  به ويظن ، به يكذب ، الرسول من هللا كالم سمع إذا:  أي}  األوَّ
ُكمْ  أَنزلَ  َماَذا لَُھمْ  قِيلَ  َوإَِذا{ :  تعالى قال كما ، األوائل كتب من مجموع مفتعل أنه فيعتقد ، السوء ظن  َقالُوا َربُّ
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لِينَ  أََساِطيرُ  لِينَ  أََساِطيرُ  َوَقالُوا{ :  وقال ،] 24:  النحل[}  األوَّ }  َوأَِصيال ُبْكَرةً  َعلَْيهِ  ُتْملَى َفِھيَ  اْكَتَتَبَھا األوَّ
 وال زعموا كما األمر ليس:  أي}  ْكِسُبونَ يَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكال{ :  تعالى هللا قال ،] 5:  الفرقان[

 ، وسلم عليه هللا صلى رسوله على وتنزيله ووحيه هللا كالم ھو بل ، األولين أساطير القرآن ھذا إن ، قالوا كما
ْين من عليھا ما به اإليمان عن قلوبھم حجب وإنما  قال ولھذا ؛ والخطايا الذنوب كثرة من قلوبھم لبس قد الذي الرَّ
 والغين ، لألبرار والغيم ، الكافرين قلوبَ  يعتري والرين}  َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكال{ :  ىتعال

 .للمقربين

 ، حكيم بن القعقاع عن ، َعْجالن بن محمد عن ، طرق من ماجة وابن والنسائي والترمذي جرير ابن روى وقد
 نكتة كانت ذنبا أذنب إذا العبد إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي نع ، ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن

 َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكال{ :  هللا قول فذلك ، زادت زاد وإن ، قلبه صقل منھا تاب فإن ، قلبه في سوداء
 ).5(}  َيْكِسُبونَ 

 نزع ھو فإن ، نكتة قلبه في ُنِكت خطيئة أخطأ ذاإ العبد إن: " النسائي ولفظ. صحيح حسن:  الترمذي وقال
 َعلَى َرانَ  َبلْ  َكال{ :  هللا قال الذي الران فھو ، قلبه تعلو حتى فيھا زيد عاد فإن ، قلبه ُصقِل وتاب واستغفر
ا قُلُوِبِھم  } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا مَّ

__________ 

 ".تقرير: " م في) 1(

 ".أنه ذلك: " أ في) 2(

 ).11655( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2315( برقم الترمذي وسنن) 4990( برقم داود أبي وسنن) 7 ، 5/5( المسند) 3(

 ".واإلثم: " أ في) 4(

 ).4244( برقم ماجة ابن وسنن) 11658( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3334( برقم الترمذي وسنن) 30/62( الطبري تفسير) 5(

ُبونَ  َيْشَھُدهُ ) 20( َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ ) 19( ِعلِّيُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 18( ِعلِّيِّينَ  لَفِي ارِ اأْلَْبرَ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ  ) 21( اْلُمَقرَّ
ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِھِھمْ  فِي َتْعِرفُ ) 23( َيْنُظُرونَ  اأْلََراِئكِ  َعلَى) 22( َنِعيمٍ  لَفِي اأْلَْبَرارَ  إِنَّ   نْ مِ  ُيْسَقْونَ ) 24( النَّ

 ِبَھا َيْشَربُ  َعْيًنا) 27( َتْسنِيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ ) 26( اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَيَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ ) 25( َمْخُتومٍ  َرِحيقٍ 
ُبونَ   ) 28( اْلُمَقرَّ

 أبي عن ، صالح أبي عن ، حكيم بن القعقاع عن ، َعْجالن ابن أخبرنا ، عيسى بن صفوان حدثنا:  أحمد وقال
 تاب فإن ، قلبه في سوداء نكتة كانت أذنب إذا المؤمن إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة
 َرانَ  َبلْ  َكال{ :  القرآن في هللا ذكر الذي الران وذاك ، قلبه تعلو حتى زادت زاد فإن ، قلبه ُصقِل واستغفر ونزع
 ).1" (}  ْكِسُبونَ يَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى

 ، وقتادة جبر ابن مجاھد قال وكذا. فيموت ، القلب يعمى حتى ، الذنب على الذنب ھو:  البصري الحسن وقال
 .وغيرھم ، زيد وابن

ُھمْ  َكال{ :  وقوله  مع قيامةال يوم ھم ثم ، سجين ونزل َمنزلٌ  القيامة يوم لھم:  أي}  لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَّ
 .وخالقھم ربھم رؤية عن محجوبون ذلك) 2(

 ).4( يومئذ وجل عز يرونه المؤمنين أن على دليل اآلية ھذه) 3] (في: [ الشافعي هللا عبد أبو اإلمام قال

 عليه دل كما ، اآلية ھذه بمفھوم استدالل وھو ، الحسن غاية في ، هللا رحمه ، الشافعي اإلمام قاله الذي وھذا
َھا إَِلى َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  لهقو منطوق  األحاديث ذلك على دلت وكما]. 23 ، 22:  القيامة[}  َناِظَرةٌ  َربِّ
 َعَرصات في باألبصار رؤية ، اآلخرة الدار في وجل عز ربھم المؤمنين رؤية في المتواترة) 5( الصحاح
 .الفاخرة الجنان روضات وفي ، القيامة
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 ، سعيد ابن الوارث عبد حدثنا ، المْنَقريّ  معمر أبو حدثنا) : 6] (الرازي عمار بن محمد[ جرير ابن قال وقد
 ، الحجاب يكشف:  قال}  لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَُّھمْ  َكال{ :  قوله في الحسن عن ، عبيد بن عمرو عن

 أو -  وعشية غدوة يوم ُكلّ . المؤمنون إليه نظروي الكافرون عنه يحجب ثم ، والكافرون المؤمنون إليه فينظر
 .معناه ھذا كالما

ُھمْ  ُثمَّ { :  قوله  َھَذا ُيَقالُ  ُثمَّ {  ، النيران أھل من الرحمن رؤية عن الحرمان ھذا مع ھم ثم:  أي}  اْلَجِحيمِ  لََصالُو إِنَّ
ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي  .والتحقير والتصغير ، والتوبيخ يعالتقر وجه على ذلك لھم يقال:  أي}  ُتَكذِّ

ُبونَ  َيْشَھُدهُ ) 20( َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ ) 19( ِعلِّيُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 18( ِعلِّيِّينَ  لَفِي األْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكال{  ) 21( اْلُمَقرَّ
ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِھِھمْ  فِي فُ َتْعرِ ) 23( َيْنُظُرونَ  األَراِئكِ  َعلَى) 22( َنِعيمٍ  لَفِي األْبَرارَ  إِنَّ   ِمنْ  ُيْسَقْونَ ) 24( النَّ

 ِبَھا َيْشَربُ  َعْيًنا) 27( َتْسنِيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ ) 26( اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَيَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ ) 25( َمْخُتومٍ  َرِحيقٍ 
ُبونَ   }) 28( اْلُمَقرَّ

__________ 

 ).2/297( المسند) 1(

 ".بعد: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ).1/419( الشافعي مناقب في البيھقي رواه) 4(

 ".الصحيحة: " م في) 5(

 .أ ، م من زيادة) 6(

 وھو ، عليين إلى مصيرھم:  أي}  ِعلِّيِّينَ  لَفِي{  ، الفجار بخالف وھم}  األْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ {  حقا:  تعالى يقول
 .سجين بخالف

 ، سجين عن حاضر وأنا كعبا عباس ابن سأل:  قال َيَساف بن ھالل عن ، عطية بن َشمر عن ، األعمش الق
 أرواح وفيھا ، السابعة السماء ھي:  فقال ِعلّيين عن وسأله. الكفار أرواح وفيھا ، السابعة األرض ھي:  قال

 .السابعة السماء إنھا:  واحد غير قال وھكذا. المؤمنين

 .الجنة:  يعني}  ِعلِّيِّينَ  لَفِي األْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكال{ :  قوله في عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

 .الضحاك قال وكذا. هللا عند السماء في أعمالھم:  عنه ، الَعوفي رواية وفي

 .المنتھى سدرة عند عليون:  غيره وقال. اليمنى العرش ساق:  عليون:  قتادة وقال

 ومفخما أمره معظما قال ولھذا ؛ واتسع عظم وارتفع الشيء عال وكلما ، العلو من مأخوذ عليين أن:  والظاھر
ُبونَ  َيْشَھُدهُ  َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ { :  لھم كتب لما مؤكدا قال ثم}  ِعلِّيُّون َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  شأنه  ، المالئكة وھم}  اْلُمَقرَّ
 .قتادة قاله

 .مقربوھا سماء كل من يشھده:  باسع ابن عن ، العوفي وقال

 َعلَى{  ، عميم فضل فيھا وجنات ، مقيم نعيم في ھم القيامة يوم:  أي}  َنِعيمٍ  لَفِي األْبَرارَ  إِنَّ { :  تعالى قال ثم
 يرالخ من هللا أعطاھم وما ُملكھم في ينظرون:  معناه:  قيل}  َيْنُظُرونَ {  ، الِحَجال تحت السرر:  وھي}  األَراِئكِ 
 لما) 1( مقابله وھذا. وجل عز هللا إلى}  َيْنُظُرونَ  األَراِئكِ  َعلَى{  معناه:  وقيل. يبيد وال ينقضي ال الذي والفضل
ُھمْ  َكال{ :  الفجار أولئك به ُوصف  هللا إلى النظر يباحون أنھم ھؤالء عن فذكر}  لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  إِنَّ
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 في ينظر لمن منزلة الجنة أھل أدنى إن: " عمر ابن حديث في تقدم كما ، وفرشھم سررھم على وھم وجل عز
 ).2" (مرتين اليوم في هللا إلى ينظر لمن أعاله وإن ، أدناه يرى كما أقصاه يرى ، سنة ألفى مسيرة ملكه

ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِھِھمْ  فِي َتْعِرفُ { :  وقوله :  أي ، النعيم نضرة وجوھھم في مإليھ نظرت إذا تعرف:  أي}  النَّ
عة والسرور والحشمة الترافة صفة  .العظيم النعيم من فيه ھم مما ؛ والرياسة والدِّ

 ابن قاله. الخمر أسماء من:  والرحيق. الجنة من خمر من يسقون:  أي}  َمْخُتومٍ  َرِحيقٍ  ِمنْ  ُيْسَقْونَ { :  وقوله
 .زيد وابن ، قتادةو ، والحسن ، ومجاھد ، عباس وابن ، مسعود

 ، العوفي سعد بن عطية عن ، الطائي المجاھد أبي) 3( سعد عن ، زھير حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 :  قال - وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رفعه قد أراه - الخدري سعيد أبي عن

__________ 

 ".مقابل: " أ في) 1(

 .القيامة سورة من 23 ، 22:  تيناآلي تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 2(

 ".سعيد عن: " أ في) 3(

وا َوإَِذا) 29( َيْضَحُكونَ  آََمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكاُنوا أَْجَرُموا الَِّذينَ  إِنَّ   أَْھلِِھمُ  إِلَى اْنَقلَُبوا َوإَِذا) 30( َيَتَغاَمُزونَ  ِبِھمْ  َمرُّ
 الَِّذينَ  َفاْلَيْومَ ) 33( َحافِِظينَ  َعلَْيِھمْ  أُْرِسلُوا َوَما) 32( لََضالُّونَ  َھُؤاَلءِ  إِنَّ  الُواقَ  َرأَْوُھمْ  َوإَِذا) 31( َفِكِھينَ  اْنَقلَُبوا
 ) 34( َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  آََمُنوا

 أطعم مؤمن وأيما. المختوم الرحيق من القيامة يوم تعالى هللا سقاه ، ظمأ على) 1( شربة مؤمناسقى  مؤمن أيما"
 ُخضر من هللا كساه ، ُعري على ثوبا مؤمنا كسا مؤمن وأيما. الجنة ثمار من هللا أطعمه ، جوع على نامؤم
 ).2" (الجنة

 .مسك خلطه:  أي}  ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ { :  قوله في مسعود ابن وقال

 قال وكذا. بمسك ُختِم ، مسك فيھا جعل شيء آخر فكان ، الخمر لھم هللا طيب:  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .والضحاك قتادة

 .مسك عاقبته:  أي}  ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ { :  والحسن إبراھيم وقال

 بن الرحمن عبد عن ، جابر عن ، حمزة أبو حدثنا ، واضح بن يحيى حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 رجال أن ولو. شرابھم به ختموني ، الفضة مثل أبيض شراب:  قال}  ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ { :  الدرداء أبي عن ، سابط
 ).3( طيبھا وجد إال روح ذو يبق لم ، أخرجھا ثم فيه أصبعه أدخل الدنيا أھل من

 .مسك طيبه:  قال}  ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ { :  مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال

 ويكاثر وليتباھى ، المتفاخرون ليتفاخرف الحال ھذا مثل وفي:  أي}  اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَيَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي{ :  وقوله
 ].61:  الصافات[}  اْلَعاِملُونَ  َفْلَيْعَملِ  َھَذا لِِمْثلِ { :  كقوله. المستبقون مثله إلى ويستبق) 4(

 ، تسنيم له يقال شراب من:  أي ، تسنيم من الموصوف الرحيق ھذا ومزاج:  أي}  َتْسِنيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ { :  وقوله
ُبونَ  بَِھا َيْشَربُ  َعْيًنا{ :  قال ولھذا ؛ والضحاك صالح أبو قاله. وأعاله الجنة أھل شراب أشرف وھو : أي}  اْلُمَقرَّ

 ، وقتادة ، ومسروق ، عباس وابن ، مسعود ابن قاله. َمزًجا اليمين ألصحاب وُتمَزجُ  ، ِصْرًفا المقربون يشربھا
 .وغيرھم
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وا َوإَِذا) 29( َيْضَحُكونَ  آَمُنوا الَِّذينَ  نَ مِ  َكاُنوا أَْجَرُموا الَِّذينَ  إِنَّ {   أَْھلِِھمُ  إِلَى اْنَقلَُبوا َوإَِذا) 30( َيَتَغاَمُزونَ  ِبِھمْ  َمرُّ
 الَِّذينَ  ْومَ َفاْليَ ) 33( َحافِِظينَ  َعلَْيِھمْ  أُْرِسلُوا َوَما) 32( لََضالُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ  َقالُوا َرأَْوُھمْ  َوإَِذا) 31( َفِكِھينَ  اْنَقلَُبوا
 }) 34( َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  آَمُنوا

__________ 

 ".ماء شربة: " م في) 1(

 .ضعيف العوفي وعطية) 3/13( المسند) 2(

 ).30/68( الطبري تفسير) 3(

 ".ويتكاثر: " أ ، م في) 4(

بَ  َھلْ ) 35( َيْنُظُرونَ  اأْلََراِئكِ  َعلَى  ) 36( ْفَعلُونَ يَ  َكاُنوا َما اْلُكفَّارُ  ُثوِّ

بَ  َھلْ ) 35( َيْنُظُرونَ  األَراِئكِ  َعلَى{   }) 36( َيْفَعلُونَ  َكاُنوا َما اْلُكفَّارُ  ُثوِّ

 ويحتقرونھم بھم يستھزئون:  أي ، المؤمنين من يضحكون الدنيا الدار في كانوا أنھم المجرمين عن تعالى يخبر
:  أي}  َفِكِھينَ  اْنَقلَُبوا أَْھلِِھمُ  إِلَى اْنَقلَُبوا َوإَِذا{  ، لھم حتقرينم:  أي ، عليھم يتغامزون بالمؤمنين مروا وإذا) 1(
  ، فاكھين إليھا انقلبوا ، منازلھم إلى المجرمون ھؤالء رجع:  أي ، انقلب إذا

__________ 

 ".يحقرونھم: " أ في) 1(

 يحتقرونھم المؤمنين بالقوم وااشتغل بل ، عليھم هللا نعمة شكروا ما ھذا ومع ، وجدوا طلبوا مھما:  أي
 َوَما{ :  تعالى هللا قال ، دينھم غير على لكونھم:  أي}  لََضالُّون َھُؤالءِ  إِنَّ  َقالُوا َرأَْوُھمْ  َوإَِذا{  ، ويحسدونھم

 من يصدر ما المؤمنين ھؤالء على حافظين) 1( المجرمون ھؤالء ُبعث وما:  أي}  َحافِِظين َعلَْيِھمْ  أُْرِسلُوا
 فِيَھا اْخَسُئوا َقالَ { :  تعالى قال كما ، أعينھم نصب وجعلوھم بھم اشتغلوا فلم ؟ بھم كلفوا وال ، وأقوالھم عمالھمأ

َنا َيقُولُونَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفِريقٌ  َكانَ  إِنَّهُ  ُتَكلُِّمونِ  َوال ا َربَّ اِحِمينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغفِرْ  آَمنَّ َخْذُتُموُھمْ َفا الرَّ  تَّ
ُھمْ  َصَبُروا ِبَما اْلَيْومَ  َجَزْيُتُھمُ  إِنِّي َتْضَحُكونَ  ِمْنُھمْ  َوُكْنُتمْ  ِذْكِري أَْنَسْوُكمْ  َحتَّى ِسْخِرّيًا :  المؤمنون[}  اْلَفائُِزونَ  ُھمُ  أَنَّ
108 - 111.[ 

 ضحك ما مقابلة في:  أي}  َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  ُنواآمَ  الَِّذينَ {  القيامة يوم:  يعني}  َفاْلَيْومَ { :  ھاھنا قال ولھذا
 ليسوا ، ضالون أنھم فيھم زعم من مقابلة في ، وجل عز هللا إلى:  أي}  َيْنُظُرونَ  األَراِئكِ  َعلَى{  ، أولئك بھم

 .كرامته دار في ربھم إلى ينظرون ، المقربين هللا أولياء من ھم بل ، بضالين

بَ ثُ  َھلْ { :  وقوله  من المؤمنين به يقابلون كانوا ما على الكفار جوزي ھل:  أي ؟}  َيْفَعلُونَ  َكاُنوا َما اْلُكفَّارُ  وِّ
 .وأكمله وأتمه الجزاء أوفر جوزوا قد:  يعني ؟ ال أم والتنقص االستھزاء

 ".المطففين) "2] (سورة تفسير[ آخر
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َماءُ  إَِذا  لَِربَِّھا َوأَِذَنتْ ) 4( َوَتَخلَّتْ  فِيَھا َما َوأَْلَقتْ ) 3( ُمدَّتْ  اأْلَْرضُ  َوإَِذا) 2( َوُحقَّتْ  الَِربِّھَ  َوأَِذَنتْ ) 1( اْنَشقَّتْ  السَّ
َھا َيا) 5( َوُحقَّتْ  ا) 6( َفُماَلقِيهِ  َكْدًحا َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اإْلِْنَسانُ  أَيُّ  ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ ) 7( ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ
ا) 9( َمْسُروًرا أَْھلِهِ  إِلَى َوَيْنَقلِبُ ) 8( َيِسيًرا ِحَساًبا  ُثُبوًرا َيْدُعو َفَسْوفَ ) 10( َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ

 ِبهِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ  َبلَى) 14( ورَ َيحُ  لَنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ ) 13( َمْسُروًرا أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ ) 12( َسِعيًرا َوَيْصلَى) 11(
 ) 15( َبِصيًرا

 االنشقاق سورة تفسير

 .مكية وھي

َماءُ  إَِذا: "  بھم قرأ ھريرة أبا أن:  سلمة أبي عن ، يزيد بن هللا عبد عن ، مالك قال  ، فيھا فسجد"  اْنَشقَّتْ  السَّ
 به ، مالك طريق من ، والنسائي مسلم رواه. ھافي سجد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرھم انصرف فلما

)3.( 

 أبي مع صليت:  قال رافع أبي عن ، بكر عن ، أبيه عن ، معتمر حدثنا ، النعمان أبو حدثنا:  البخاري وقال
َماءُ  إَِذا: "  فقرأ العتمة ُھَريرة  وسلم هعلي هللا صلى القاسم أبي خلف سجدتُ :  قال ، له فقلت ، فسجد"  اْنَشقَّتْ  السَّ
 ).4( ألقاه حتى بھا أسجد أزال فال

 عن ، بكر عن ، التيمي عن ، ُزَريع بن يزيد عن ، مسدد عن رواه ثم. به ، معتمر عن ، مسدد عن أيضا ورواه
) 6( به ، التيمي ِطْرخان بن سليمان عن ، طرق من والنسائي داود وأبو مسلم وأخرجه) 5( فذكره ، رافع أبي
 بن أيوب عن كالھما - الثوري وسفيان:  النَّسائي زاد - ُعَيينة بن سفيان حديث من سننال وأھل مسلم روى وقد

َماءُ  إَِذا"  في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع سجدنا:  قال ھريرة أبي عن ، ميناء بن عطاء عن ، موسى  السَّ
 ).7" ( َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ "  و"  اْنَشقَّتْ 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َماءُ  إَِذا{  َھا َوأَِذَنتْ ) 1( اْنَشقَّتْ  السَّ  َوأَِذَنتْ ) 4( َوَتَخلَّتْ  فِيَھا َما َوأَْلَقتْ ) 3( ُمدَّتْ  األْرضُ  َوإَِذا) 2( َوُحقَّتْ  لَِربِّ
َھا َھا َيا) 5( َوُحقَّتْ  لَِربِّ ا) 6( قِيهِ َفُمال َكْدًحا َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اإلْنَسانُ  أَيُّ  َفَسْوفَ ) 7( ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ

ا) 9( َمْسُروًرا أَْھلِهِ  إِلَى َوَيْنَقلِبُ ) 8( َيِسيًرا ِحَساًبا ُيَحاَسبُ   َيْدُعو َفَسْوفَ ) 10( َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ
 َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ  َبلَى) 14( َيُحورَ  لَنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ ) 13( َمْسُروًرا أَْھلِهِ  فِي َكانَ  هُ إِنَّ ) 12( َسِعيًرا َوَيْصلَى) 11( ُثُبوًرا

 }) 15( َبِصيًرا ِبهِ 

__________ 

 .خطأ وھو" المجرمين: " أ في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ).11660( برقم الكبرى النسائي وسنن) 578( برقم مسلم صحيح) 3(

 ).766( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).768( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).2/161( النسائي وسنن) 1408( برقم داود أبي وسنن) 578( برقم مسلم صحيح) 6(

 ).2/162( النسائي وسنن) 573( برقم الترمذي وسنن) 1407( برقم داود أبي وسنن) 578( برقم مسلم صحيح) 7(

َماءُ  إَِذا{ :  تعالى يقول َھا َوأَِذَنتْ {  ، القيامة يوم وذلك}  اْنَشقَّتْ  السَّ  فيما أمره وأطاعت لربھا استمعت:  أي}  لَِربِّ
 قد بل ، يغالب وال ُيماَنع ال الذي العظيم ألنه ؛ أمره تطيع أن لھا وحق:  أي}  َوُحقَّتْ {  االنشقاق من به أمرھا
 .شيء كل له وذل شيء كلّ  قھر
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َعت وفرشت ُبسطت:  أي}  ُمدَّتْ  األْرضُ  َوإَِذا{ :  قال ثم  .َوُوسِّ

 )1( ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  هللا رحمه ، جرير ابن قال

 يومُ  كان إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الحسين بن علي عن ، الزھري عن ، معمر عن ، ثور
 ، يدعى من أول فأكون ، قدميه عموض إال الناس من لبشر يكون ال حتى األديم َمدَّ  األرض هللا َمدَّ  القيامة
 هللا فيقول ؟ إلي أرسلته أنك أخبرني ھذا إن ، رب يا:  فأقول ، قبلھا رآه ما وهللا ، الرحمن يمين عن وجبريل

" المحمود المقام وھو:  قال. األرض أطراف في عبدوك عبادك ، رب يا:  فأقول أشفع ثم. صدق:  وجل عز
)2.( 

 ، وسعيد ، مجاھد قاله. منھم وتخلت ، األموات من بطنھا في ما ألقت:  أي}  َوَتَخلَّتْ  يَھافِ  َما َوأَْلَقتْ { :  وقوله
َھا َوأَِذَنتْ {  ، وقتادة  .تقدم كما}  َوُحقَّتْ  لَِربِّ

َھا َيا{ :  وقوله  إنك ثم}  ُمالقِيهِ فَ {  عمال وعامل ، سعيا ربك إلى ساع:  أي}  َكْدًحا َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اإلْنَسانُ  أَيُّ
 أبي عن ، جعفر أبي بن الحسن عن ، الطيالسي داود أبو رواه ما له ويشھد. شر أو خير من عملتَ  ما ستلقى
 ميت، فإنك شئت ما عش ، محمد يا:  جبريل قال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جابر عن ، الزبير
 ).3" (مالقيه فإنك شئت ما واعمل ، مفارقه فإنك شئت ما وأحبب

 ويكافئك بعملك فيجازيك:  ومعناه ، ربك) 4( فمالق:  أي}  َربِّك{ :  قوله على الضمير يعيد من الناس ومن
 .متالزم القولين فكال ھذا وعلى. سعيك على

َھا َيا{ :  عباس ابن عن ، العوفي قال  ، به هللا تلقى عمال تعمل : يقول}  َكْدًحا َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اإلْنَسانُ  أَيُّ
 .شرا أو كان خيرا

َھا َيا{ :  قتادة وقال  أن استطاع فمن ، لضعيف -  آدم ابن يا - كدحك إن}  َكْدًحا َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اإلْنَسانُ  أَيُّ
 .با إال قوة وال ، فليفعل هللا طاعة في كدحه يكون

ا{ :  قال ثم  عليه يحقق ال:  أي ، تعسير بال سھال:  أي}  َيِسيًرا ِحَساًبا ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ  بَِيِميِنهِ  َبهُ ِكَتا أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ
 .محالة ال) 5( يھلك كذلك حوسب من فإن ؛ أعماله دقائق َجميعُ 

__________ 

 ".أبو حدثنا: " أ في) 1(

 به الحسين بن علي عن ، الزھري عن ، معمر عن) 15/99( تفسيره في الطبري قهطري ومن) 1/328( تفسيره في الرزاق عبد ورواه) 30/72( الطبري تفسير) 2(
 ، به العلم أھل من رجل عن ، الحسين بن علي عن ، الزھري عن ، سعد بن إبراھيم عن ، جعفر بن محمد طريق من) 3/145( الحلية في نعيم أبو ورواه ، مرسال
 ال رجل عن يروه أن من وأتقى أفضل ھو الحسين بن وعلي ، سعد بن إبراھيم إال عنه وال الزھري إال عنه يروه مل الحسين بن علي األلفاظ بھذه تفرد صحيح: " وقال
 وھي علة له الحديث لكن". صحابيا الرجل كان إن صحيح وھو ، ثقات رجاله) : "8/400( الفتح في حجر ابن الحافظ وقال". به القول ويطلق العلم إلى فينسبه يعتمده

 عن ، الزھري عن ، سعد بن إبراھيم عن ، الزبيري حمزة بن إبراھيم طريق من) 5/570( المستدرك في الحاكم فرواه ، الصحابي اسم في الزھري على االختالف
 ".يخرجاه ولم الشيخين شرط على اإلسناد صحيح: " الحاكم وقال ، بنحوه مرفوعا جابر عن ، حسين بن علي

 ).1755( برقم الطيالسي مسند) 3(

 ".مالق أي: " م في) 4(

 ".ھلك كذلك: " أ ، م في) 5(

 هللا رسول قال:  قالت عائشة عن ، ُملَْيكة أبي بن هللا عبد عن ، أيوب أخبرنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ِحَساًبا ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ { :  هللا قال أليس:  فقلت:  قالت". ُعذِّب الحساب ُنِوقش من: " وسلم عليه هللا صلى
 ".عذب القيامة يوم الحساب نوقش من ، الَعْرض ذلك ولكن بالحساب ذاك ليس: " قال ، ؟}َيِسيًرا

 )1( به ، السختياني أيوب حديث من ، جرير وابن والنسائي والترمذي ومسلم البخاري رواه وھكذا
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 عن ، ُملَْيكة أبي ابن عن ، لَخَرازا عامر أبو حدثنا ، عبادة بن روح حدثنا ، َوِكيع ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 أليس:  فقلت". معذبا إال القيامة يوم يحاسب أحد ليس إنه: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة
 بيده وقال ،" ُعذب الحساب ُنِوقش من إنه ، العرض ذاك: " قال ، ؟}  َيِسيًرا ِحَساًبا ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ { :  يقول هللا
 .َينُكتُ  كأنه إصبعه على

 عن ، ُملَْيكة أبي ابن عن ، القَُشيري يونس أبي عن ، عدي أبي ابن عن ، علي بن عمرو عن أيضا رواه وقد
 صغيرة أبي بن حاتم واسمه ، القَُشيري يونس أبي طريق من أخرجاه) 2( الحديث فذكر ، عائشة عن ، القاسم

 ).4( به) 3(

يت بن الحريش عن ، مسلم حدثنا ، الجھضمي يعل بن نصر حدثنا:  جرير ابن قال  ابن عن ، الزبير أخى الَخرِّ
 الحسابُ  إنما:  قالت ثم:  قال. ُعذِّبَ  - ُحوِسب من:  أو -  الحساب ُنِوقش من:  قالت عائشة عن ، مليكة أبي

 ).5( يراھم وھو وجل عز هللا على َعرض اليسيرُ 

 ، الزبير بن هللا عبد) 6( بن حمزة بن الواحد عبد حدثني ، إسحاق بن محمد حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد وقال
 بعض في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  سمعتُ :  قالت عائشة عن ، الزبير بن هللا عبد بن عباد عن

 ظرين أن: " قال ؟ اليسير الحساب ما ، هللا رسول يا:  قلت انصرف فلما". يسيرا حسابا حاسبني اللھم: " صالته
 ).7( مسلم شرط على صحيح". َھلَكَ  يومئذ عائشةُ  يا الحسابَ  ُنِوقش من إنه ، عنه له فيتجاوز كتابه في

} َمْسُروًرا{  ، والضحاك ، قتادة قاله. الجنة في أھله إلى ويرجع:  أي}  َمْسُروًرا أَْھلِهِ  إِلَى َوَيْنَقلِبُ { :  تعالى قوله
 .وجل زع هللا أعطاه بما مغتبطا فرحان:  أي

 تعرف، ال أعماال تعملون إنكم:  قال أنه -  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مولى -  ثوبان عن الطبراني روى وقد
 ).9( ومكظوم فمسرور ، أھله إلى يثوب أن) 8( العازب ويوشك

__________ 

 وتفسير) 11659( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3337( رقمب الترمذي وسنن) 2876( برقم مسلم وصحيح) 4939( برقم البخاري وصحيح) 6/47( المسند) 1(
 ).30/74( الطبري

 ).30/74( الطبري تفسير) 2(

 ".صفرة: " أ في) 3(

 ).2876( برقم مسلم وصحيح) 4939( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).30/74( الطبري تفسير) 5(

 ".عن: " م في) 6(

 ).6/48( المسند) 7(

 .الكبير المعجم من والمثبت" العارف: " ھـ ، أ ، م في) 8(

 الحماني ويحيى ، مرفوعا به ثوبان عن ، هللا عائذ عن ، الشامي هللا عبد أبي عن ، سليمان بن جعفر عن ، الحماني يحيى طريق من) 2/94( الكبير المعجم) 9(
 .ضعيف

 اَل  لَُھمْ  َفَما) 19( َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ ) 18( تََّسقَ ا إَِذا َواْلَقَمرِ ) 17( َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ ) 16( ِبالشََّفقِ  أُْقِسمُ  َفاَل 
ُبونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ ) 21( َيْسُجُدونَ  اَل  اْلقُْرآَنُ  َعلَْيِھمُ  قُِرئَ  َوإَِذا) 20( ُيْؤِمُنونَ  ُ ) 22( ُيَكذِّ  ُيوُعونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ ) 24( أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّْرُھمْ ) 23(  ) 25( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

ا{ :  وقوله  كتابه ويعطى ورائه إلى يده ُتْثنى ، ظھره وراء من بشماله:  أي}  َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ
:  أي}  َمْسُروًرا أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ  َسِعيًرا َوَيْصلَى{  ، وھالكا خسارا:  أي } ُثُبوًرا َيْدُعو َفَسْوفَ {  ، كذلك بھا

 لَنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ {  ، الطويل الحزن اليسير الفرح ذلك فأعقبه ، أمامه مما يخاف وال ، العواقب في يفكر ال فرحا
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:  والَحْورُ . وغيرھما ، وقتادة ، عباس ابن قاله. موته عدب يعيده وال هللا إلى يرجع ال أنه يعتقد كان:  أي}  َيُحورَ 
 أعماله على ويجازيه ، بدأه كما هللا سيعيده بلى:  يعني}  َبِصيًرا ِبهِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ  َبلَى{ :  هللا قال. الرجوع ھو

 .خبيرا عليما:  أي}  َبِصيًرا ِبهِ  َكانَ {  فإنه ، وشرھا خيرھا

 ال لَُھمْ  َفَما) 19( َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ ) 18( اتََّسقَ  إَِذا َواْلَقَمرِ ) 17( َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ ) 16( َفقِ ِبالشَّ  أُْقِسمُ  َفال{ 
ُبونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ ) 21( َيْسُجُدونَ  ال اْلقُْرآنُ  َعلَْيِھمُ  قُِرئَ  َوإَِذا) 20( ُيْؤِمُنونَ  ُ ) 22( ُيَكذِّ  ُيوُعونَ  ِبَما ْعلَمُ أَ  َوهللاَّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل) 24( أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّْرُھمْ ) 23(  }) 25( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

 بن ومحمد ، عمر وابن ، أوس بن وشداد ، ُھَريرة وأبي ، الصامت بن وُعبادة ، عباس وابن ، علي عن ُروي
 وعبد ، ذئب أبي وابن ، ومالك ، األشج بن) 1( وُبَكْير ، المزني هللا عبد بن وبكر ، ومكحول ، حسينال بن علي

 .الحمرة:  الشفق:  قالوا أنھم الماَجُشون سلمة أبي بن العزيز

 .)3( البياض:  الشفق:  قال ُھَريرة أبي عن ، لبيبة ابن عن) 2( ُخَثيم ابن عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد وقال

) 4( معروف ھو كما - غروبھا بعد وإما - مجاھد قاله كما -  الشمس طلوع قبل إما األفق حمرة:  ھو فالشفق
 .اللغة أھل عند

 غاب:  قيل ذھب فإذا ، اآلخرة العشاء وقت إلى الشمس غروب من الحمرة:  الشفق:  أحمد بن الخليل قال
 .الشفق

:  عكرمة قال وكذا. الَعتَمة من قريب إلى الليل أول في ھاوحمرتُ  الشمس ضوء بقية:  الشفق:  الجوھري وقال
 .والعشاء المغرب بين يكون الذي الشفق

 لم ما المغرب وقت: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، عمرو بن هللا عبد عن ، مسلم صحيح وفي
 ).5" (الشفق يغب

__________ 

 ".وبكر: " أ في) 1(

 ".خيثم: " أ في) 2(

 ).2/292( الرزاق عبد تفسير) 3(

 ".المعروف ھو كما: " م في) 4(

 ).612( برقم مسلم صحيح) 5(

:  اآلية ھذه في قالأنه  مجاھد عن صح ولكن. والخليل الجوھري قاله كما ھو الشفق أن على دليل كله ھذا ففي
 .حاتم أبي ابن رواھما. الشمس:  الشفق:  قال أنه أيضا عنه رواية وفي. كله النھار ھو}  ِبالشََّفقِ  أُْقِسمُ  َفال{

 .والظالم بالضياء أقسم كأنه. جمع:  أي}  َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ { :  تعالى بقوله َقْرنهُ  ھذا على حمله وإنما

 للحمرة اسم الشفق:  آخرون وقال:  جرير ابن وقال. مقبال وبالليل ، مدبًرا بالنھار هللا أقسم:  جرير ابن وقال
 ).1( األضداد من ھو:  وقالوا. والبياض

. ودابة نجم من جمع وما:  قتادة قال. جمع وما}  َوَسقَ  َوَما{ :  وقتادة ، والحسن ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 )2: ( الشاعر بقول عباس ابن واستشھد

 ...َسائقا َتِجْدنَ  لو ُمسَتوسقات
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 .مأواه إلى شيء كل ذھب الليل كان إذا ، ظلمة من ساق ما:  يقول}  َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ { :  عكرمة قال قد

 جبير، بن وسعيد ، ومجاھد ، عكرمة قال وكذا. واستوى اجتمع إذا:  عباس ابن قال}  اتََّسقَ  إَِذا َواْلَقَمرِ { :  وقوله
 .زيد وابن ، والضحاك ، صالح وأبو ، ومسروق

 .استدار إذا:  قتادة وقال. امتأل إذا ، اجتمع ذاإ:  الحسن وقال. استوى إذا}  اتََّسقَ  إَِذا َواْلَقَمرِ { 

 .وسق وما لليل مقابال جعله ، وأبدر نوره تكامل إذا أنه:  كالمھم ومعنى

 عن ، بشر أبو أخبرنا ، ُھَشيم أخبرنا ، النضر بن سعيد أخبرنا:  البخاري قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  وقوله
 .وسلم عليه هللا صلى نبيكم ھذا قال - حال بعد حاال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  اسعب ابن قال:  قال مجاھد

 عليه هللا صلى النبي عن التفسير ھذا أسند عباس ابن يكون أن محتمل وھو ،) 3( اللفظ بھذا البخاري رواه ھكذا
 من الفاعلية على مرفوعا" نبيكم: " قوله فيكون ، وسلم عليه هللا صلى نبيكم من ھذا سمعت:  قال كأنه ، وسلم

 هللا صلى نبيكم من سمعته ، منه َشرٌّ  بعده والذي إال عام يأتي ال:  أنس قال كما ، أعلم وهللا ، األظھر وھو" قال"
 .وسلم عليه

 كان عباس ابن أن ؛ مجاھد عن ، بشر أبو أخبرنا ، ُھَشْيم حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثني:  جرير ابن وقال
 لفظه وھذا. حال بعد حاال:  يقول ، وسلم عليه هللا صلى نبيكم يعني:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  يقول

)4.( 

__________ 

 ).30/76( الطبري تفسير) 1(

 سائقا يجدن ول مستوسقات... حقائقا قالئصا لنا إن:  الكامل في المبرد ذكره وقد) 30/76( الطبري تفسير في البيت) 2(

 .صرمة البن منسوب وھو

 ).4940( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).30/78( الطبري تفسير) 4(

 ، الّطيِّب وُمَرة عكرمة قال وكذا. حال بعد حاال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي ابن علي وقال
 ).1] (صالح وأبو ومسروق[ والضحاك ، والحسن ، ومجاھد

 صلى نبيكم بھذا المراد يعني ، ھذا:  قال. حال بعد حاال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  المراد يكون أن ويحتمل
 ھو يكون قد ھذا ولعل. أعلم وهللا ، وخبرا مبتدأ يكونان" نبيكم" و" ھذا" أن على مرفوعا فيكون ، وسلم عليه هللا

 بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، شعبة حدثنا:  وُغْنَدر الطيالسي داود أبو قال كما ، الرواة من كثير إلى المتبادر
 قراءةُ  المعنى ھذا ويؤيد. وسلم عليه هللا صلى محمد:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  عباس ابن عن ، جبير
 .والباء التاء بفتح" لََتْرَكَبنّ : " والكوفة مكة أھل وعامة ، عباس وابن ، مسعود وابن ، عمر

 َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  الشعبي عن ، إسماعيل عن ، أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 َطَبًقا{ :  العالية وأبي ، ومسروق ، مسعود ابن عن ُروي وھكذا. سماء بعد سماء محمد يا لترَكبن:  قال}  َطَبقٍ 
 .سماء بعد سماء}  َطَبقٍ  َعنْ 

 .اإلسراء ليلة يعنون:  قلت

 رواه وكذا. منزل على منزال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا{ :  عباس ابن عن ، رجل عن) 2( والسدي ، إسحاق أبو وقال
 ".حال بعد وحاال ، أمر بعد أمرا:  ويقال: " وزاد - مثله عباس ابن عن ، العوفي
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 .منزل بعد منزال قبلكم من أعمال}  قٍ َطبَ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  نفسهُ  السدي وقال

ة َحْذو ، قبلكم كان من َسَننَ  لتركبن: " الصحيح الحديث معنى أراد كأنه:  قلت ة القُذَّ  ُجحر دخلوا لو حتى ، بالقُذَّ
 .محتمل وھذا) 3" (؟ فمن: " قال ؟ والنصارى اليھود ، هللا رسول يا:  قالوا". لدخلتموه َضبِّ 

 يقول مكحوال سمع أنه ، جابر ابن حدثنا ، صدقة حدثنا ، عمار بن ھشام حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .عليه تكونوا لم أمرا تحدثون ، سنة عشرين كل في:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  هللا قول في

 ثم ، تحمر ثم تنشق السماء:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  ًقاَطبَ  لََتْرَكُبنَّ { :  هللا عبد قال:  قال إبراھيم حدثني:  األعمش وقال
 .لون بعد لونا تكون

 ، كالدھان َمرةً  السماء:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا{ :  مسعود ابن عن ، مرة عن ، وھب بن قيس عن ، الثوري وقال
 .تنشق ومرة

 َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  مسعود نب هللا عبد عن ، علقمة عن ، الشعبي عن ، الجعفي جابر طريق من البزار وروى
 .عباس ابن عن ، مجاھد عن ، جابر ورواه:  قال ثم. حال بعد حاال يعني ، محمد يا}  َطَبقٍ 

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".السدي عن: " م في) 2(

 .التوبة سورة من 34:  اآلية تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 3(

 اآلخرة، في فارتفعوا ، أمرھم خسيس الدنيا في كانوا قوم:  قال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا َتْرَكُبنَّ لَ { :  جبير بن سعيد وقال
 .اآلخرة في فاتضعوا ، الدنيا في أشرافا كانوا وآخرون

 .شابا كان ما بعد وشيًخا ، رضيًعا كان ما بعد فطيما ، حال بعد حاال}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا{ :  عكرمة وقال

 بعد وغنى ، رخاء بعد وشدة ، شدة بعد رخاء ، حال بعد حاال:  يقول}  َطَبقٍ  َعنْ  َطَبًقا{ :  البصري الحسن وقال
 .صحة بعد وَسَقما ، سقم بعد وصحة ، غنى بعد وفقرا ، فقر

 - الجعفي ھو - جابر عن ، َشِمر بن عمرو عن ، أبي حدثني:  زاھر بن هللا عبد عن ذكر:  حاتم أبي ابن وقال
 لفي آدم ابن إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال هللا عبد بن جابر عن ، علي بن محمد عن
 أو شقيا اكتب ، أثره اكتب ، أجله اكتب ، رزقه اكتب:  للملك قال خلقه أراد إذا هللا إن ؛ له ُخلِقَ  مما غفلة

 به هللا يوكل ثم ، الملك ذلك يرتفع ثم ، يدرك حتى هفيحفظ آخر َملَكا إليه هللا ويبعث الملك ذلك يرتفع ثم سعيًدا،
 فإذا ، روحه فقبض الموت ملك وجاءه ، الملكان ذانك ارتفع الموتُ  َحَضره فإذا ، وسيئاته حسناته يكتبان ملكين
 تقام فإذا ، يرتفعان ثم ، فامتحناه القبر َملَكا وجاءه ، الموت ملك ارتفع ثم ، جسده في الروح َردَّ  قبره دخل

 سائقا واحدٌ :  معه حضرا ثم ، عنقه في معقودا كتابا فانتشطا ، السيئات وملك الحسنات ملك عليه انحط الساعة
 عليه هللا صلى هللا رسول قال] 22:  ق[}  َھَذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي ُكْنتَ  لََقدْ { :  وجل عز هللا قال ثم ،" شھيدا وآخر
 ألمرا قدامكم إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ثم". حال بعد حاال: " قال}  قٍ َطبَ  َعنْ  َطَبًقا لََتْرَكُبنَّ { :  وسلم
 ).1" (العظيم با فاستعينوا ، َتقدُرونه ال عظيما

 .أعلم - وتعالى سبحانه -  وهللا ، صحيح معناه ولكن ، ضعفاء فيه وإسناده ، منكر حديث ھذا

 من قول التأويل من والصواب:  والمفسرين القراء من اآلية ذهھ في الناس أقوال حكى ما بعد جرير ابن قال ثم
َدائد من أمر بعد وأمًرا حال بعد حاال -  محمد يا - أنت لََتْرَكَبنّ  قال  إلى الخطاب كان وإن - بذلك والمراد. الشَّ



740 

 

ھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أحواال وأھواله امةالقي يوم شدائد من يلقون وأنھم ، الناس َجميعَ  -) 2( ُمَوجَّ
)3.( 

 ورسوله با اإليمان من يمنعھم فماذا:  أي}  َيْسُجُدونَ  ال اْلقُْرآنُ  َعلَْيِھمُ  قُِرئَ  َوإَِذا ُيْؤِمُنونَ  ال لَُھمْ  َفَما{ :  وقوله
 إعظاما يسجدون ال -  القرآن ھذا وھو -  وكالمه) 4( الرحمن آيات عليھم قرأت إذا لھم وما ؟ اآلخر واليوم

 .؟ واحتراما إكراًماو

ُبونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { :  وقوله  .للحق والمخالفة والعناد التكذيب سجيتھم من:  أي}  ُيَكذِّ

 } ُ  .صدورھم في يكتمون:  وقتادة مجاھد قال}  ُيوُعونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

__________ 

 .الحلية في نعيم وأبو حاتم أبي وابن الموت ذكر في ياالدن أبي البن) 7/600( المنثور الدر في السيوطي عزاه) 1(

 ".متوجھا: " م في) 2(

 ).30/80( الطبري تفسير) 3(

 ".هللا آيات: " أ في) 4(

 .أليما عذابا لھم أعد قد وجل عز هللا بأن - محمد يا - فأخبرھم:  أي}  أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّْرُھمْ { 

الَِحاتِ  َعِملُواوَ  آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل{  وقوله  وعملوا -  بقلوبھم:  أي -  آمنوا الذين لكن يعني ، منقطع استثناء ھذا}  الصَّ
 .اآلخرة الدار في:  أي}  أَْجرٌ  لَُھمْ {  بجوارحھم الصالحات

 .محسوب غير:  والضحاك ، مجاھد وقال. منقوص غير:  عباس ابن قال}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { 

 قال:  السدي وقال]. 108:  ھود[}  َمْجُذوذٍ  َغْيرَ  َعَطاءً { :  تعالى قال كما ، مقطوع غير أنه قولھما وحاصل
 .عليھم}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { :  بعضھم وقال. منقوص غير}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ { :  بعضھم

 وآن حال كل في الجنة أھل على المنة له وجل عز هللا فإن ؛ واحد غير أنكره قد بعضھم عن اآلخر القول وھذا
 ولھذا ؛ أبدا وحده  والحمد ، سرمًدا دائما المنة عليھم فله ، بأعمالھم ال ورحمته بفضله دخلوھا وإنما ، ولحظة
َِّ  اْلَحْمدُ  أَنِ  َدْعَواُھمْ  َوآِخرُ { :  النََّفس يلھمون كما وتحميده تسبيحه يلھمون  ].10:  يونس[}  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 .الحمد و" قاالنشقا" سورة تفسير آخر
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َماءِ   اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ ) 4( اأْلُْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ ) 3( َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ ) 2( اْلَمْوُعودِ  َواْلَيْومِ ) 1( اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالسَّ
َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِلَّ  ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما) 7( ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ ) 6( قُُعودٌ  َعلَْيَھا ُھمْ  إِذْ ) 5(  اْلَعِزيزِ  ِبا

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي) 8( اْلَحِميدِ  ُ  َواأْلَْرِض  السَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 9( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
 ) 10( اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  مْ َفلَھُ  َيُتوُبوا لَمْ  ُثمَّ 

 البروج سورة تفسير

 .مكية وھي

 أن ؛ ھريرة أبي عن ، المھّزم أبو حدثنا ، سلمى أبي بن ُرَزيق حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ).1( والطارق والسماء ، وجالبر ذات بالسماء اآلخرة العشاء في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 يحدث المھزم أبا سمعت ، السدوسي عباد بنُ  حماد حدثنا -  ھاشم) 2( بني مولى -  سعيد أبو حدثنا:  أحمد وقال
 .أحمد به تفرد) 3( العشاء في بالسموات يقرأ أن أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  ھريرة أبي عن

 الرحيم الرحمن هللا بسم

مَ {   َذاتِ  النَّارِ ) 4( األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ ) 3( َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ ) 2( اْلَمْوُعودِ  َواْلَيْومِ ) 1( اْلُبُروجِ  َذاتِ  اءِ َوالسَّ
َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِل ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما) 7( ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ ) 6( قُُعودٌ  َعلَْيَھا ُھمْ  إِذْ ) 5( اْلَوقُودِ   ِبا
َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي) 8( اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ُ  َواألْرِض  السَّ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 9( َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

 }) 10( اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  َفلَُھمْ  َيُتوُبوا لَمْ  ُثمَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ 

__________ 

 ).2/326( المسند) 1(

 ".ابن مولى: " م في) 2(

 ).2/327( المسند) 3(

َماءِ  فِي َجَعلَ  الَِّذي َتَباَركَ { :  قوله في ذلك بيان تقدم كما ، العظام النجوم:  وھي ، وبروجھا بالسماء هللا يقسم  السَّ
 ].61:  الفرقان[}  ُمِنيًرا َقَمًراوَ  ِسَراًجا فِيَھا َوَجَعلَ  ُبُروًجا

:  أيضا مجاھد وعن. النجوم:  البروج:  والسدي ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، ومجاھد ، عباس ابن قال
 .الحرس فيھا التي البروج

َماءِ { :  عمرو بن الِمْنَھال وقال. السماء في قصور:  البروج:  رافع بن يحيى وقال  الخلق}  اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالسَّ
 .الحسن

 ، شھًرا منھا واحد كل في الشمس تسير ، برجا عشر اثنا وھي ، والقمر الشمس منازل:  أنھا جرير ابن واختار
 .ليلتين ويستسرّ ) 1( منزلة وعشرون ثمانية فذلك ، وثلثا يومين واحد كل في القمر ويسير

__________ 

 ".منزال: " م في) 1(

 هللا عبد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد ، ذلك في المفسرون اختلف}  َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ  ُعودِ اْلَموْ  َواْلَيْومِ { :  وقوله
 خالد بن أيوب عن ، عبيدة بن موسى حدثنا - موسى ابن يعني - هللا ُعَبيد حدثنا) 1( الغزي عمرو بن محمد بن
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  الق ھريرة أبي عن ، رافع بن هللا عبد عن ، األنصاري أوس بن صفوان بن

 أفضل يوم على غربت وال شمس طلعت وما. الجمعة يوم}  َوَشاِھدٍ {  القيامة يوم}  اْلَمْوُعودِ  َواْلَيْومِ { : "  وسلم
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 إال شر من فيھا يستعيذ وال ، إياه أعطاه إال خيرا فيھا هللا يسأل مسلم عبد يوافقھا ال ساعة وفيه ، الجمعة يوم من
 ).2" (عرفة يوم}  َوَمْشُھودٍ {  ، ذهأعا

 وقد - الحديث ضعيف وھو - الربذي ُعَبيدة بن موسى عن طرق من ، ُخَزيمة ابن الحديث ھذا روى وھكذا
 .أشبه وھو ، ھريرة أبي على موقوفا روي

 مولى -  عمار عن يحدثان عبيد بن ويونس زيد بن علي سمعت ، شعبة حدثنا ، محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 -  ھريرة أبا َيْعدُ  فلم يونس وأما ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى فرفعه عليّ  أما - ھريرة أبي عن -  ھاشم بني
 ).3( القيامة يوم مشھود ويوم ، الجمعة يومُ  الشاھدَ  يعني:  قال}  َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ { :  اآلية ھذه في قال أنه

 عن يحدث -  ھاشم بني مولى - عماًرا سمعت ، يونس عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 ، عرفة يوم والمشھود ، الجمعة يوم الشاھد:  قال}  َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ { :  اآلية ھذه في قال وأنه ھريرة أبي

 ).4( القيامة يوم والموعود

 أرھم ولم. زيد وابن ، وقتادة ، الحسن قال وكذلك. القيامة يوم الموعود اليوم:  قال أنه ھريرة أبي عن ُروي وقد
 .الحمد و ، ذلك في يختلفون

 بن َضْمَضم حدثنا ، أبي حدثني ، عياش بن إسماعيل بن محمد حدثنا ، عوف بن محمد حدثنا:  جرير ابن قال ثم
 اليوم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال األشعري مالك أبي عن ، عبيد) 5( بن ُشَريح عن ، ُزْرَعة

 ).6" (لنا هللا ذخره الجمعة ويوم ، عرفة يوم المشھود وإن ، الجمعة يوم الشاھد وإن ، القيامة يوم الموعود

 المَسيَّب بن سعيد عن ، حرملة ابن عن ، فَُدْيك أبي ابن حدثنا ، الرازي موسى بن سھل حدثنا:  جرير ابن قال ثم
" عرفة يوم والمشھود ، الشاھدُ  وھو ، الجمعة يوم األيام سيد إن: " وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنه
)7.( 

__________ 

 ".المقرئ: " أ في) 1(

 غريب حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال ، نحوه به عبيدة بن موسى عن ، موسى بن هللا وعبيد عبادة بن روح طريق من) 3339( برقم السنن في الترمذي ورواه) 2(
 ".وغيره سعيد بن يحيى ضعفه ، الحديث في يضعف عبيدة بن وموسى ، عبيدة بن موسى حديث من إال فهنعر ال

 ".القيامة يوم والموعود ، عرفة يوم الشاھد يعني: " فيه ووقع) 2/298( المسند) 3(

 ).299 ، 2/298( المسند) 4(

 ".عن: " أ في) 5(

 ھذا تقدم وقد ، وانقطاع ضعف وفيه ، به إسماعيل بن محمد عن ، مرثد بن ھاشم عن) 3/298( الكبير جمالمع في الطبراني ورواه) 30/82( الطبري تفسير) 6(
 .مرارا اإلسناد

 ).30/82( الطبري تفسير) 7(

 :  جرير ابن قال ثم ، المسيَّب بن سعيد مراسيل من مرسل وھذا

 الشاھد:  قال عباس ابن عن ، المكي فيوس عن ، زيد بن علي عن ، شعبة عن ، وكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا
} َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ { :  قرأ ثم ، القيامة يوم والمشھود ، وسلم عليه هللا صلى محمد ھو
 ].103:  ھود) [1(

 َوَشاِھدٍ { :  عن علي بن الحسن رجل سأل:  قال شباك عن ، مغيرة عن ، جرير حدثنا ، حميد ابن وحدثنا
. الجمعة ويوم الذبح يوم فقاال ، الزبير وابن عمر ابن سألت ، نعم:  قال ؟ قبلي أحًدا سألت:  قال}  َوَمْشُھودٍ 

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ { :  قرأ ثم. وسلم عليه هللا صلى محمد الشاھد ولكن ال: فقال  َعلَى ِبكَ  َوِجْئَنا ِبَشِھيدٍ  أُمَّ
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}  َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ { :  قرأ ثم ، القيامة يوم والمشھود ،] 41:  النساء[}  َشِھيًدا ُؤالءِ ھَ 
)2.( 

 يوم}  َوَمْشُھودٍ { :  المسيب بن سعيد عن ، حرملة ابن عن ، الثوري سفيان وقال. البصري الحسن قال وھكذا
 .القيامة

 .القيامة يوم:  والمشھود ، آدم ابن:  الشاھد:  والضحاك ، وعكرمة ، دمجاھ وقال

 .الجمعة يوم:  والمشھود ، وسلم عليه هللا صلى محمد:  الشاھد:  أيضا عكرمة وعن

 ).3] (القيامة يوم:  والمشھود ، هللا:  الشاھد:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال[

 عن ، القتات يحيى أبي عن ، سفيان حدثنا ، ُدَكْين بن الفضل نعيم أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ابن رواه ھكذا. الجمعة يوم:  والمشھود. اإلنسان:  الشاھد:  قال}  َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ { :  عباس ابن عن ، مجاھد
 .حاتم أبي

 ابن عن ، مجاھد عن ، نجيح أبي ناب عن ، سفيان عن ، ِمْھران حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 .القيامة يوم:  والمشھود ، عرفة يوم:  الشاھد}  َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ { :  عباس

 .والمشھود الشاھد يعني ، عرفة ويوم ، الذبح يوم:  قال إبراھيم عن ، مغيرة عن -  الثوري ھو -  سفيان عن وبه

 حدثني ، الرحمن عبد بن أحمد حدثنا ما ذلك في ورووا .الجمعة يوم المشھود:  آخرون وقال:  جرير ابن قال
 عبادة عن ، أيمن بن زيد عن ، ھالل أبي بن سعيد عن ، الحارث بن عمرو أخبرني ، وھب بن هللا عبد عمي
 ، الجمعة يوم الصالة من عليَّ  أكثروا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الدرداء أبي عن ، ُنَسيّ  بن
 ).4" (المالئكة تشھده ، مشھود ميو فإنه

َِّ  َوَكَفى{  وتال ، هللا:  الشاھد:  جبير بن سعيد وعن  :  والمشھود ،] 79:  النساء[}  َشِھيًدا بِا

__________ 

 ).30/83( الطبري تفسير) 1(

 ).30/83( الطبري تفسير) 2(

 .والطبري ، أ ، م من زيادة) 3(

 ).30/84( الطبري تفسير) 4(

 .عرفة يوم:  والمشھود ، الجمعة يوم:  الشاھد أن على األكثرون:  وقال ، البغوي اهحك. نحن

 ، األرض في الحفير وھي ، أخاديد:  وجمعه ، األخدود أصحاب لعن:  أي}  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  وقوله
 أن وأرادوھم فقھروھم ، وجل عز ، با المؤمنين من عندھم من إلى َعَمدوا الكفار من قوم عن خبر وھذا

 يسعرونھا وقوًدا لھا وأعدوا ، نار فيه وأججوا أخُدوًدا األرض في لھم فحفروا ، عليھم فأبوا ، دينھم عن يرجعوا
 إِذْ  اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُتِلَ { :  تعالى قال ولھذا ؛ فيھا فقذفوھم ، منھم يقبلوا فلم أرادوھم ثم ، به
 .المؤمنين بأولئك يفعل لما مشاھدون:  أي}  ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ  قُُعودٌ  َعلَْيَھا مْ ھُ 

َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِل ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما{ :  تعالى هللا قال  إيمانھم إال ذنب عندھم لھم كان وما:  أي}  اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبا
 قد كان وإن ، وقدره وشرعه وأقواله أفعاله جميع في الحميد المنيع ، بجنابه الذ من يضام ال الذي العزيز با

 كثير على ذلك سبب خفي وإن ، الحميد العزيز فھو ، به الكفار بأيدي بھم وقع الذي ھذا ھؤالء عباده على َقّدر
 .الناس من
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َماَوا ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي{ :  قال ثم  وما فيھما وما واألرض السموات لجميع المالك أنه الصفة تمام من}  َواألْرِض  تِ السَّ
ُ {  ، بينھما  عليه تخفى وال ، واألرض السموات جميع في شيء عنه يغيب ال:  أي}  َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ
 .خافية

 أراد حين فارس أھل أنھم ، عنه هللا رضي ، علي فعن. ھم من ، القصة ھذه أھل في التفسير أھل اختلف وقد
 منھم عليه أنكر من فيه فقذف أخدود حفر إلى فعمد ، علماؤھم عليه فامتنع ، المحارم) 1( تزويج تحليل ملكھم
 .اليوم إلى المحارم تحليل فيھم واستمر

 الكفار فغلب وااقتتل ثم ، كفارھم على مؤمنوھم فغلب ، ومشركوھم مؤمنوھم اقتتل باليمن قوما كانوا أنھم وعنه
وا ، المؤمنين  .فيھا وأحرقوھم ، األخاديد لھم فخدُّ

 .َحَبِشيٌّ ) 2( واحدھم ، الحبشة أھل من كانوا أنھم وعنه

 َخّدوا ، إسرائيل بني من ناس:  قال}  اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 وزعموا ، عليھا فُعرضوا ، ونساء رجاال األخدود ذلك على أقاموا ثم ، نارا فيه أوقدوا ثم ، األرض في أخدوًدا

 .وأصحابه دانيال أنه

 :  أحمد اإلمام قال وقد. ذلك غير وقيل ، ٌمَزاحم بن الضحاك قال وھكذا

 رسول أن:  بُصَھي عن ، ليلى أبي بن الرحمن عبد) 3( عن ، ثابت عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، عفان حدثنا
 قد إني:  للملك قال الساحر كبر فلما ، ساحر له وكان ، قبلكم كان فيمن ملك كان: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 بين وكان ، السحر يعلمه فكان غالما إليه فدفع. السحر ألعلمه غالما إلي فادفع ، أجلي وحضر ِسنِّي كبرت
 أتى إذا وكان ، وكالمه نحوه فأعجبه ، كالمه من فسمع الراھب على الغالم فأتى ، راھب الملك وبين الساحر
 إذا:  فقال ، الراھب إلى ذلك فشكا ؟ حبسك ما:  وقالوا ضربوه أھله أتى وإذا ؟ حبسك ما:  وقال ضربه الساحر
 .الساحر حبسني:  فقل يضربوك أن أھلك أراد وإذا. أھلي حبسني:  فقل يضربك أن الساحر أراد

__________ 

 ".تزوج: " أ في) 1(

 ".ونبيھم: " أ ، م في) 2(

 ".بن: " أ في) 3(

:  فقال ، يجوزوا أن يستطيعون فال الناس حبست قد ، عظيمة فظيعة دابة على أتى إذ يوم ذات ھو فبينما:  قال
 أحبّ  الراھب أمر كان إن اللھم:  فقال حجًرا فأخذ:  قال. الساحر أمر أم هللا إلى أحب الراھب أمر أعلم اليوم
 فأخبر. الناس ومضى ، فقتلھا ورماھا. الناس يجوز حتى الدابة ھذه فاقتل ، الساحر أمر من وأرضى إليك

 يُبرئ الغالم فكان. علي تدل فال ابتليت فإن ، َسُتبتلى وإنك ، مني أفضل أنت ، ُبَني أيْ :  فقال بذلك الراھب
 اشفني:  فقال كثيرة بھدايا فأتاه ، به فسمع ، فعمي لكللم جليس وكان ، ويشفيھم األدواء وسائر واألبرص األكمه
 فآمن. فشفاك هللا دعوت به آمنت فإن ، وجل عز ، هللا يشفي إنما ، أحًدا أشفي أنا ما:  فقال. أجمعُ  ھاھنا ما ولك
 ؟ صركب عليك َردّ  من ، فالن يا:  الملك له فقال ، يجلس كان ما نحو منه فجلس الملك أتى ثم. فشفاه هللا فدعا
 يزل فلم. هللا وربك ربي ، نعم:  قال ؟ غيري رب ولك:  قال. هللا وربك ربي ال:  قال ؟ أنا:  فقال ؟ ربي:  فقال
 األدواء وھذه واألبرص األكمه تبرئ أن سحرك من بلغ ، ُبَني أيْ :  فقال إليه فبعث ، الغالم على دل حتى يعذبه

 ربي:  قال ؟ غيري رب أولك:  قال. ال:  قال ؟ أنا:  قال. وجل عز ، هللا يشفي إنما ، أحًدا أنا أشفي ما:  قال ؟
 ، دينك عن ارجع:  فقال بالراھب فأتى ، الراھب على دل حتى به يزل فلم ، بالعذاب أيضا فأخذه. هللا وربك
 ارالمنش فوضع ، فأبى ، دينك عن ارجع:  لألعمى وقال ، شقاه وقع حتى رأسه مفرق في المنشار فوضع ، فأبى
 جبل إلى نفر مع به فبعث ، فأبى ، دينك عن ارجع:  للغالم وقال. األرض إلى شقاه وقع حتى رأسه مفرق في
 به علوا فلما ، به فذھبوا) 1] (فوقه من[ َفَدھدھوه وإال دينه عن رجع فإن ، ذروته بلغتم إذا:  وقال ، وكذا كذا
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 على دخل حتى يتلمس الغالم وجاء. أجمعون فدھدھوا الجبل بھم فرجف. شئت بما اكفنيھم ، اللھم:  قال الجبل
 فإن البحر به لججتم إذا:  فقال قُرقُور في نفر مع به فبعث. هللا كفانيھم:  فقال ؟ أصحابك فعل ما:  فقال الملك
قوه وإال دينه عن رجع  ، أجمعون فغرقوا. شئت بما اكفنيھم ، اللھم. الغالم فقال البحر به فلججوا. البحر في فغرِّ
 بقاتلي لست إنك:  للملك قال ثم. هللا كفانيھم:  فقال ؟ أصحابك فعل ما:  فقال الملك على دخل حتى الغالم وجاء
:  قال ؟ ھو وما:  قال. قتلي تستطيع ال فإنك وإال ، قتلتني به آمرك ما فعلت أنت فإن ، به آمرك ما تفعل حتى
 ،" الغالم رب هللا بسم: " قل ثم كنانتي من سھًما خذوتأ ، جذع على تصلبني ثم واحد صعيد في الناس تجمع
 فوقع". الغالم رب هللا باسم: " وقال ، رماه ثم قوسه كبد في السھم ووضع ، ففعل. قتلتني ذلك فعلت إذا فإنك
:  للملك فقيل. الغالم برب آمنا:  الناس فقال ، ومات السھم موضع على يده الغالم فوضع ، صدغه في السھم
 ، األخاديد فيھا َفُخّدت السكك بأفواه فأمر. كلھم الناس آمن قد ، بك نزل - وهللا - فقد ؟ تحذر كنت ما أرأيت

 فيھا يتعادون فكانوا:  قال. فيھا فأقحموه وإال فدعوه دينه عن رجع من:  وقال ، النيران فيھا وأضرمت
 ، أماه يا اصبري:  الصبي فقال ، النار في تقع أن تقاعست فكأنھا ، ترضعه لھا بابن امرأة فجاءت ، ويتدافعون

 ".الحق على فإنك

__________ 

 .المسند من زيادة) 1(

 عن النسائي ورواه) 1( نحوه به سلمة بن حماد عن ، خالد بن ُھْدبة عن الصحيح آخر في مسلم رواه وھكذا
 به ، ثابت عن كالھما ، زيد بن حماد طريق ومن) 2( سلمة بن حماد عن ، عفان عن ، سليمان بن أحمد

 َغيالنَ  بن محمود عن السورة ھذه تفسير في فرواه ، الترمذي عيسى أبو اإلمام َجّوده وقد. أوله واختصروا
 بن الرحمن عبد عن ، الُبناني ثابت عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد أخبرنا قاال -  واحد المعنى - ُحَميد بن وَعبد
 قول في والَھمس - َھَمس العصر صلى إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال ُصَھيب عن ، ليلى أبي

 نبيا إن: " قال ؟ ھمست العصر صليت إذا -  هللا رسول يا -  إنك:  له فقيل - يتكلم كأنه شفتيه تحريك:  بعضھم
 أن وبين ، ھممن أنتقم أن بين خيرھم أن إليه هللا فأوحى. ؟ لھؤالء يقوم من:  فقال بأمته أُعِجب كان ، األنبياء من

 إذا وكان:  قال". ألفا سبعون يوم في منھم فمات ، الموت عليھم فسلَّط ، النقمة فاختاروا. عدوھم عليھم أسلط
 ، له تكھن كاھن الملك لذلك وكان ، الملوك من َملك كان:  قال اآلخر الحديث بھذا َحّدث ، الحديث بھذا َحّدث
 في وقال ، بتمامھا القصة فذكر ھذا علمي فأعلمه -  لَقًنا فطًنا:  قال أو - َفِھًما غالًما لي انظروا:  الكاھن فقال
:  قال}  اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ { :  بلغ حتى}  اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  وجل عز هللا يقول) 3( آخره
 حين وضعھا كما ُصدغه على وإصبعه ، الخطاب بن عمر زمان في أخرج أنه فيذكر:  قال دفن فإنه الغالم فأما
 ).4( غريب حسن:  الترمذي قال ثم. قتل

 أبو الحافظ شيخنا قال. وسلم عليه هللا صلى النبي كالم من القصة ھذه سياق أن صراحة فيه ليس السياق وھذا
ي الحجاج  وهللا ، النصارى رأخبا من علم عنده كان فإنه ، الرومي ُصَھيب كالم من يكون أن فيحتمل:  المزِّ
 .أعلم

 يزيد حدثني:  فقال تقدم لما مخالفة فيھا ، آخر بسياق السيرة في القصة ھذه َيَسار بن إسحاق بن محمد أورد وقد
 كانوا نجران أھل أن:  - أھلھا عن ، نجران أھل بعض أيًضا وحدثني - القَُرظي كعب بن محمد عن ، زياد بن
 إليھا التي العظمى القرية ھي ونجران - نجران من قريًبا قراھا من قرية يف وكان ، األوثان يعبدون شرك أھل

 الذي باالسم لي يسموه ولم -) 5( َفيُمون نزلھا فلما السحر نجران أھل غلمان يعلم ساحرٌ  -  البالد تلك أھل جَماعُ 
 وجعل ، الساحر فيھا يالت القرية تلك وبين نجران بين خيمة) 6( ابتنى -  نزلھا رجل:  قالوا ، منبه ابن سماه
 أھل غلمان مع الثامر بن هللا عبد ابنه الثامر فبعث ، السحر يعلمھم الساحر ذلك إلى غلمانھم يرسلون نجران أھل

 حتى ، منه ويسمع إليه يجلس فجعل ، وصالته عبادته من يرى ما أعجبه الخيمة بصاحب مر إذا فكان ، نجران
 وكان ، األعظم االسم عن يسأله جعل فيه فقه إذا حتى اإلسالم شرائع نع يسأله وجعل ، وعبده هللا فوحد أسلم
 أن إال يظن ال هللا عبد أبو والثامر. عنه ضعفك أخشى ؛ تحمله لن إنك ، أخي ابن يا:  له وقال إياه فكتمه ، يعلمه



746 

 

 فيه، ضعفه وتخوف ، عنه به ضن قد صاحبه أن هللا عبد رأى فلما ، الغلمان يختلف كما الساحر إلى يختلف ابنه
  ، قْدح في كتبه إال يعلمه اسما  يبق لم ثم ، فجمعھا أقداح إلى عمد

__________ 

 ).3005( برقم مسلم وصحيح) 6/16( المسند) 1(

 ).11661( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ".أواخره في: " أ في) 3(

 ).3340( برقم الترمذي سنن) 4(

 ".ميمون: " أ في) 5(

 ".فابتنى: " م في) 6(

 قذف األعظم باالسم مر إذا حتى ، قْدًحا قْدحا فيھا يقذفھا جعل ثم ناًرا أوقد أحصاھا إذا حتى ، قدح في اسم وكل
 االسم علم قد أنه فأخبره صاحبه به أتى ثم فأخذه ، شيء يضره لم منھا خرج حتى القْدح فوثب ، بِقْدحه فيھا

 ابن أي:  قال. صنع بما فأخبره ؟ علمته وكيف:  قال. وكذا كذا ھو : قال:  ھو وما:  فقال كتمه الذي األعظم
 .تفعل أن أظن وما ، نفسك على فأمسك أصبته قد ، أخي

 ديني في وتدخلُ  هللا أتوحدُ  ، هللا عبد يا:  قال إال ضر به أحًدا يلق لم نجران دخل إذا الثامر بن هللا عبد فجعل
 يبق لم حتى َفيشَفى له هللا فيدعو ، ويسلم هللا فيوحد. نعم:  فيقول ؟ البالء من فيه أنت مما فيعافيكَ  لك هللا وأدعو
 فقال فدعاه ، نجران ملك إلى شأنه ُرفع حتى ، فعوفي له ودعا أمره على فاتبعه ، أتاه إال ضر به أحد بنجران

 يرسل فجعل:  قال. ذلك ىعل تقدر ال:  قال. بك ألمثلنّ  ، آبائي ودين ديني وخالفت ، قريتي أھل عليّ  أفسدت: له
 ، نجران مياه إلى به يبعث وجعل ، بأس به ما األرض إلى فيقع ، رأسه على َفُيطرح ، الطويل الجبل إلى به

 إنك:  الثامر بن هللا عبد له قال غلبه فلما. بأس به ليس فيخرج ، فيھا به فيلقى ، ھلك إال شيء فيھا يلقى ال ُبحور
 فوّحدَ :  قال. فقتلتني عليّ  ُسلّطتَ  فعلت إن فإنك ، به آمنت بما َفُتؤمن هللا ُتَوّحدَ  حتى قتلي على تقدر ال - وهللا -
 وھلك ، فقتله ، كبيرة غير شجة فشجه يده في بعصا ضربه ثم ، الثامر بن هللا عبد شھادة وشھد ، الملك ذلك هللا

 عليه ، مريم ابن عيسى به جاء ما على نوكا -  الثامر بن هللا عبد دين على نجران أھلُ  واستجمع. مكانه الملك
 دين أصل كان ھنالك فمن ، األحداث من دينھم أھلَ  أصاب ما أصابھم ثم - وُحكمه اإلنجيل من ، السالم

 .بنجران النصرانية

 أيّ  أعلم وهللا ، الثامر بن هللا عبد عن نجران أھل وبعض القرظي كعب بن محمد حديث فھذا:  إسحاق ابن قال
 .كان ذلك

 فخدّ  ، القتل فاختاروا ، القتل أو ذلك بين وخيَّرھم ، اليھودية إلى فدعاھم ، بجنده نواس ذو إليھم فسار:  قال
 وجنده نواس ذي ففي ، ألفا عشرين من قريًبا منھم قتل حتى ، بھم ومثل بالسيف وقتل بالنار فحرق ، األخدود
 َعلَْيَھا ُھمْ  إِذْ  اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  وسلم عليه هللا صلى رسوله على ، وجل عز ، هللا أنزل
َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِل ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ  قُُعودٌ   ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبا

َماَواتِ  ُ  ِض َواألرْ  السَّ  ).1(}  َشِھيد َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

 ويسمَّى ، زرعة:  واسمه ، نواس ذو ھو األخدود أصحاب قتل الذي أن السيرة في إسحاق بن محمد ذكر ھكذا
 ، الكعبة وكسى المدينة غزا الذي ُتبَّع وھو ، َكرب أبي أسعد ِتَبان ابن وھو ، بيوسف مملكته زمان في

 ابن ذكره كما ، يديھما على اليمن أھل من َتَھّود من َتَھّود فكان ، المدينة يھود نم حبرين معه واستصحب
 يقال واحد رجل سوى منھم ينج ولم ، ألفا عشرين األخدود في واحدة غداة في نواس ذو فقتل ، َمبسوًطا إسحاق

 إلى فكتب ، الشام ملك قيصر إلى فذھب ، عليه ُيقَدر فلم وراءه وَطَرُدوا ، فارسا ذھب ، َثعلبان ذو دوس:  له
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 أيدي من اليمن فاستنقذوا ، وأبرھة أرياط يقدمھم الحبشة نصارى من جيًشا معه فأرسل ، الحبشة ملك النجاشي
ج ھارًبا نواس ذو وذھب ، اليھود  .فغرق ، البحر في َفلَجَّ

__________ 

 ).1/34( ھشام البن النبوية السيرة) 1(

 أيدي من الحميري يزن ذي ابن سيف استنقذه ثم ، سنة سبعين النصارى أيدي في الحبشة ُمْلكُ  واستمر
 ففتح ، سبعمائة من قريًبا وكانوا ، السجون في من معه فأرسل ، الفرس ملك بكسرى استجاش لما النصارى،

 َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ { :  سورة تفسير في - هللا شاء إن - ذلك من طرًفا وسنذكر. حمير إلى الملك ورجع ، اليمن بھم
 } اْلفِيلِ  ِبأَْصَحابِ  َربُّكَ 

 أھل من رجال أن:  ُحدِّث أنه:  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد وحدثني:  إسحاق ابن وقال
 الثامر بن هللا عبد فوجد ، حاجته لبعض نجران َخِرب من َخرَبة َحَفر ، الخطاب بن عمر زمان في كان نجران
 ، دما َثعبتْ  عنھا يده أخذت فإذا ، بيده عليھا ممسكا ، رأسه في ضربة على يده واضعا ، قاعدا فيھا َدْفن تحت
 بن عمر إلى فيه فُكِتب. هللا ربي:  فيه مكتوب خاتم يده وفي ، دمھا فأمسكت ، عليھا ُرّدت يده أرسلت وإذا

 ).1( ففعلوا. عليه كان الذي الّدَفن ليهع ورّدوا ، حاله على أقّروه أن:  إليھم عمر فكتب ، بأمره يخبره الخطاب

 محمد بن إبراھيم حدثنا ، األشعري بالل أبو حدثنا:  هللا رحمه ، الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو قال وقد
 من حائطا وجد أصبھان افتتح لما موسى أبا أن:  العلم أھل بعض حدثني ، طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد عن

 فيه فوجد األساس فحفر. صالًحا رجال تحته إن:  له فقيل ، فسقط بناه ثم ، فسقط فبناه ، سقط قد نةالمدي حيطان
 أبو فاستخرجه. األخدود أصحاب على نقمت ، مضاض بن الحارث أنا:  مكتوب فيه ، سيف معه قائًما رجال
 .فثبت ، الحائط وبنى ، موسى

 أمر ولوا الذين جرھم ملوك أحد ، الجرھمي مروع بن ُمضاض بن عمرو بن مضاض بن الحارث ھو:  قلت
 ھو مضاض بن الحارث بن عمرو:  ھو ھذا الحارث َوَولدُ  ، إبراھيم بن إسماعيل بن) 2( َنْبت ولد بعد الكعبة
 ھشام ابن قال الذي شعره في القائل وھو ، اليمن إلى وأجلوھم خزاعة أخرجتھم لما ، بمكة جرھم ملوك آخر

 :  العرب لهقا شعر أول إنه) 3(

ةَ  َيسُمر ولم ، أَِنيسٌ ... الّصفا إلى الَحُجون َبين َيُكنْ  لَم َكأن  ...َساِمرُ  بمكَّ

ا َنحنُ  ، َبلَى  ...الَعَواِثرُ  والُجدودُ  اللَّيالي ُصروفُ ... فأباَدَنا أھلََھا ُكنَّ

 ، نحوھا أو سنة خمسمائة من بقرب ، السالم عليه ، إسماعيل زمان بعد قديما كانت القصة ھذه أن يقتضي وھذا
 ، السالم هللا من عليھما ، ومحمد عيسى بين التي الفترة زمان في كانت قصتھم أن يقتضي إسحاق ابن ذكره وما
 .أعلم وهللا ، أشبه وھو

 :  حاتم أبي ابن قال كما ، كثيًرا العالم في وقع قد ذلك أن يحتمل وقد

 زمان اليمن في األخدود كانت:  قال جبير بن الرحمن عبد عن ، صفوان أخبرنا ، اليمان أبو حدثنا ، أبي حدثنا
 أّتونا، فاتخذوا ، والتوحيد المسيح دين عن قبلتھم النصارى صرف حين قسطنطين زمان القسطنطينية وفي ، تبع

 وضع الذي ، بختنصر بابل أرض في العراق وفي. والتوحيد المسيح دين على كانوا الذين النصارى فيه وألقى
 :  وصاحباه دانيال فامتنع ، له يسجدوا أن الناس وأمر نمالص

__________ 

 ).1/36( ھشام البن النبوية السيرة) 1(

 ".ثابت: " م في) 2(
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 ).1/115( ھشام البن النبوية السيرة) 3(

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ   َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ ) 11( اْلَكِبيرُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  ارُ اأْلَْنھَ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  لَُھمْ  الصَّ
الٌ ) 15( اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو) 14( اْلَوُدودُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ ) 13( َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ ) 12( لََشِديدٌ  ) 16( ُيِريدُ  لَِما َفعَّ

ُ ) 19( َتْكِذيبٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ ) 18( ودَ َوَثمُ  فِْرَعْونَ ) 17( اْلُجُنودِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ   ُمِحيطٌ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ  َوهللاَّ
 ) 22( َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي) 21( َمِجيدٌ  قُْرآَنٌ  ُھوَ  َبلْ ) 20(

 ، ماوسال برًدا عليھما هللا فجعلھا ، فيه ألقاھما ثم ، والنار الحطب فيه وألقى أتونا لھم فأوقد ، وميشائيل عزريا
 .النار فأكلتھم ، رھط تسعة وھم عليه بغوا الذين فيھا وألقى ، منھا وأنقذھما

 وَخدّ  ، بالعراق َخدّ :  ثالثة األخدود كانت:  قال}  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  قوله في السدي عن ، أسباط وقال
 .حاتم أبي ابن رواه. باليمن وَخدّ  ، بالشام

 التي أما ، بفارس واألخرى ، بالشام واألخرى ، باليمن بنجران واحدة:  ثالثة خدوداأل كانت:  قال مقاتل وعن
. نواس ذو يوسف فھو العرب بأرض التي وأما ، بختنصر فھو بفارس التي وأما ، الرومي أنطنانوس فھو بالشام
 .بنجران كانت التي في وأنزل ، قرآنا فيھم هللا ينزل فلم والشام بفارس التي فأما

ْشَتكي الرحمن عبد بن أحمد حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  ، أبيه عن ، جعفر أبي بن هللا عبد حدثنا ، الدَّ
 الفترة زمان في قوًما كانوا أنھم سمعنا:  قال}  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  قوله في - أنس ابن ھو - الربيع عن
 ،53:  المؤمنون[}  َفِرُحونَ  لََدْيِھمْ  بَِما ِحْزبٍ  ُكلُّ {  ، أحزاًبا وصاروا روالش الفتنة من الناس في وقع ما رأوا فلما
ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ {  هللا عبادة على وأقاموا ، سكنوھا قرية إلى اعتزلوا ،] 32:  الروم الةَ  َوُيقِيُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ  الصَّ
َكاةَ  َوُيْؤُتوا  إليھم فأرسل ، حديثھم وُحّدث ، الجبارين من جبار بھم سمع حتى أمرھم ھذا وكان ،] 5:  البينة[}  الزَّ
. له شريك ال ، وحده هللا إال نعبد ال:  وقالوا كلّھم عليه أبوا وأنھم) 1( اتخذوا التي األوثان يعبدوا أن فأمرھم
 -  الجبار لھم وقال ، نار من أخدودا فَخدَّ  ، عليه فأبوا. قاتلكم فإني عبدتُ  التي اآللھة ھذه تعبدوا لم إن:  لھم فقال

 ، الذرية ففزعت ، وذرية نساء وفيھم. إلينا أحب ھذه:  فقالوا. فيه نحن الذي أو ھذه اختاروا:  - عليھا َوَوَقفھم
 من النار وخرجت ، َحّرُھا يمسھم أن قبل من أرواحھم فقبضت ، فيھا فوقعوا. اليوم بعد من نار ال:  لھم فقالوا
 َذاتِ  النَّارِ  األْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُِتلَ { :  وجل عز ، هللا أنزل ذلك ففي ، بھا هللا فأحرقھم ، نبالجباري فأحاطت مكانھا
َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِل ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ  قُُعودٌ  َعَلْيَھا ُھمْ  إِذْ  اْلَوقُودِ   اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبا
َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي ُ  َواألْرِض  السَّ  } َشِھيد َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

ثت:  جرير ابن ورواه  ).2( نحوه به ، جعفر أبي بن هللا عبد عن ، عمار عن ُحدِّ

 ، وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله) 3( َحرقوا:  أي}  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { :  وقوله
 .أْبَزى وابن والضحاك،

 .أسلفوا ما على ويندموا ، فعلوا عما يقلعوا لم:  أي}  َيُتوُبوا لَمْ  ُثمَّ { 

 إلى انظروا:  البصري الحسن قال. العمل جنس من الجزاء أن وذلك}  اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  َفلَُھمْ { 
 .والمغفرة التوبة إلى يدعوھم وھو أولياءه قتلوا ، الجودو الكرم ھذا

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {   َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ ) 11( اْلَكِبيرُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  األْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  لَُھمْ  الصَّ
الٌ ) 15( اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو) 14( اْلَوُدودُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ ) 13( َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ ) 12( لََشِديدٌ  ) 16( ُيِريدُ  لَِما َفعَّ

ُ ) 19( َتْكِذيبٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ ) 18( َوَثُمودَ  فِْرَعْونَ ) 17( اْلُجُنودِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ   ُمِحيطٌ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ  َوهللاَّ
  }) 22( َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي) 21( َمِجيدٌ  آنٌ قُرْ  ُھوَ  َبلْ ) 20(
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__________ 

 ".لتخذوھا التي: " أ في) 1(

 ).30/88( الطبري تفسير) 2(

 ".بالنار حرقوا: " م في) 3(

 من ألعدائه أعد ما بخالف) 1(}  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  لَُھمْ {  أن المؤمنين عباده عن تعالى يخبر
 } اْلَكِبيرُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ { :  قال ولھذا ؛ والجحيم يقالحر

بوا الذين أعدائه من وانتقامه بطشه إن:  أي}  لََشِديدٌ  َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ { :  قال ثم  لشديد ، أمره وخالفوا رسله َكذَّ
 ولھذا ؛ أقرب ھو أو ، البصر لمح مثل في يشاء كما كان شاء ما الذي ، المتين القوة ذو تعالى فإنه ؛ قوي عظيم
. مدافع وال ممانع بال ، بدأه كما يعيده ثم الخلق يبدئ التامة وقدرته قوته من:  أي}  َوُيِعيد ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ { :  قال

 .كان شيء أي من الذنب كان ولو ، لديه وَخَضع إليه تاب من ذنب يغفر:  أي}  اْلَوُدود اْلَغفُورُ  َوُھوَ {

) 3( المعظم) 2] (العرش صاحب:  أي[}  اْلَعْرشِ  ُذو{  ، الحبيب ھو:  -  وغيره عباس بنا قال - والودود
 .الخالئق جميع على العالي

 وكالھما ، للعرش صفة أنه على والجر. وجل عز ، للرب صفة أنه على الرفع:  قراءتان فيه}  اْلَمِجيدُ {  و
 .صحيح معنى

الٌ {   وعدله، وحكمته وقھره لعظمته ؛ يفعل عما يسأل وال ، لحكمه معقب ال ، فعله أراد مھما:  أي}  ُيِريدُ  لَِما َفعَّ
. نعم:  قال ؟ الطبيب إليك نظر ھل:  -  الموت مرض في وھو - له قيل أنه الصديق بكر أبي عن روينا كما
 .أريد لما فعال إني:  لي قال:  قال ؟ لك قال فما: قالوا

 من عليھم وأنزل ، البأس من بھم هللا أحل ما بلغك ھل:  أي}  َوَثُمودَ  فِْرَعْونَ  ودِ اْلُجنُ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { :  وقوله
 .؟ أحد عنھم يردھا لم التي النقمة

 .مقتدر عزيز أخذ ، شديدا أليًما أخًذا أخذه الظالم أخذ إذا:  أي}  لََشِديدٌ  َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ { :  لقوله تقرير وھذا

َنافِِسيّ  محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال  ، إسحاق أبي عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، الطَّ
 فقام}  اْلُجُنودِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { :  تقرأ امرأة على وسلم عليه هللا صلى النبي مر:  قال ميمون بن عمرو عن
 ).5" (جاءني قد ، نعم: " فقال) 4( يسمع

__________ 

 ".فيھا خالدين":  بعدھا أ في) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ".العظيم: " أ في) 3(

 ".يستمع: " أ في) 4(

 .مرسل وھذا) 5(

ُ {  ، وعناد وكفر وريب شك في ھم:  أي}  َتْكِذيبٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { :  وقوله :  أي}  ُمِحيطٌ  َوَراِئِھمْ  ِمنْ  َوهللاَّ
}  َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي{  ، كريم عظيم:  أي}  َمِجيدٌ  قُْرآنٌ  ُھوَ  َبلْ {  ، يعجزونه وال يفوتونه ال قاھر ، عليھم قادر ھو
 .والتبديل والتحريف والنقص الزيادة من محفوظ األعلى المأل في ھو:  أي
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ة حدثنا ، علي بن عمرو حدثنا:  جرير ابن قال  بن العزيز عبد حدثنا) 1( ُسَريج بن حرب حدثنا ، سليمان بن قُرَّ
 ذكر الذي المحفوظ اللوح إن:  قال}  َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي َمِجيدٌ  قُْرآنٌ  ُھوَ  َبلْ { :  قوله في مالك بن سأن عن صھيب

 ).2( إسرافيل جبھة في}  محفوظ لوح في مجيد قرآن ھو بل{ :  هللا

 الرحمن عبد ھو -  األْعَيس أبا أن:  صالح بن معاوية حدثنا ، صالح أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 واللوح. المحفوظ اللوح في وھو إال -  بعده وما قبله فما القرآن - هللا قضى شيء من ما:  قال -  َسْلَمان بن

 .فيه بالنظر له يؤذن ال ، إسرافيل عيني بين المحفوظ

 من يشاء من على يشاء ما منه ينزل ، محفوظ لوح في هللا عند المجيد القرآن ھذا إن:  البصري الحسن وقال
 .خلقه

:  قال عباس ابن عن ، مجاھد عن ، جريج وابن مقاتل أخبرني) 3( بشر بن إسحاق طريق من البغوي روى وقد
 بوعده وصدق با آمن فمن ، ورسوله عبده ومحمد ، اإلسالم دينه ، وحده هللا إال إله ال اللوح صدر في إنه

 بين ما وعرضه ، واألرض السماء بين ما طوله ، ضاءبي درة من لوح واللوح:  قال. الجنة أدخله ، رسله واتبع
 ، بالعرش معقود وكالمه ، نور وقلمه ، حمراء ياقوتة ودفتاه ، والياقوت الدر وحافتاه ، والمغرب المشرق
 ).4( ملك حجر في وأصله

 .العرش يمين عن المحفوظ اللوح:  مقاتل قال

 ، يوسف بن إبراھيم حدثنا ، الحارث بن منجاب حدثنا ، شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا:  الطبراني وقال
 هللا رسول أن:  عباس ابن عن ، أبيه عن ، جبير بن سعيد بن الملك عبد عن ، ليث عن ، هللا عبد بن زياد حدثنا
ة من محفوًظا لوًحا خلق هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى  رنو َقلَمه ، حمراء ياقوتة من صفحاتھا ، بيضاء ُدرَّ
 ما ويفعل ، وُيِذلُّ  وُيِعزُّ  ، ويحيي ويميت ، ويرزق يخلق ، لحظة وثالثمائة ستون يوم كل فيه  ، نور وكتابه
 ).5" (يشاء

 ).6( الحمد و" البروج" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".شريح: " أ في) 1(

 ).30/90( الطبري تفسير) 2(

 ".بشير: " أ في) 3(

 ).8/389( ويللبغ التنزيل معالم) 4(

 بن بكير طريق من) 10/316( الكبير المعجم في الطبراني رواه ، عباس ابن على موقوفا جاء وقد ، ضعيفان سليم أبي بن وليث وزياد) 12/72( الكبير المعجم) 5(
 .بنحوه عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، شھاب

 ".أعلم وهللا: " أ في) 6(
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َماءِ  اِرقِ  َوالسَّ اِرقُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 1( َوالطَّ اقِبُ  النَّْجمُ ) 2( الطَّ ا َنْفسٍ  ُكلُّ  إِنْ ) 3( الثَّ  َفْلَيْنُظرِ ) 4( َحافِظٌ  َعلَْيَھا لَمَّ
ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ ) 6( َدافِقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ ) 5( ُخلِقَ  ِممَّ  اإْلِْنَسانُ   َيْومَ ) 8( اِدرٌ لَقَ  َرْجِعهِ  َعلَى إِنَّهُ ) 7( َوالتََّراِئبِ  الصُّ
َراِئرُ  ُتْبلَى ةٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما) 9( السَّ  ) 10( َناِصرٍ  َواَل  قُوَّ

 الطارق سورة تفسير

 .مكية وھي

 حدثنا -  منه أنا وسمعته هللا عبد:  قال - محمد بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا:  أحمد اإلمام ابن هللا عبد قال
) 1( َجبل أبي بن خالد ابن الرحمن عبد عن ، الطائفي الرحمن عبد بن هللا عبد عن ، الفزاري معاوية بن مروان
:  أو -  قوس على قائم وھو َثقيف ُمشّرق في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أبصر أنه:  أبيه عن ، الُعْدواني
َماءِ : "  يقول فسمعته ، النصر عندھم يبتغي أتاھم حين -  عصا اِرقِ  َوالسَّ  في فوعيتھا:  قال -  ختمھا حتى"  َوالطَّ

 ؟ الرجل ھذا من) 2( سمعت ماذا:  فقالوا ثقيف فدعتني:  قال -  اإلسالم في قرأتھا ثم ، مشرك وأنا الجاھلية
 ).3( التبعناه حقا يقول ما نعلم كنا لو ، بصاحبنا أعلم نحن:  قريش من معھم من فقال ، عليھم فقرأتھا

:  قال جابر عن ، ِدَثار بن محارب عن ، مْسَعر عن ، نعيم أبو ناحدث ، منصور بن عمرو حدثنا:  النسائي وقال
 أن يكفيك كان ما ؟ معاذ يا أفتان: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، والنساء البقرة فقرأ ، المغرب معاذ صلى
 ).4" (؟ ھذا ونحو ، وضحاھا والشمس ، والطارق بالسماء تقرأ

 الرحيم الرحمن هللا بسم

مَ {  اِرقِ  اءِ َوالسَّ اِرقُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 1( َوالطَّ اقِبُ  النَّْجمُ ) 2( الطَّ ا َنْفسٍ  ُكلُّ  إِنْ ) 3( الثَّ  َفْلَيْنُظرِ ) 4( َحافِظٌ  َعلَْيَھا لَمَّ
ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ ) 6( َدافِقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ ) 5( ُخلِقَ  ِممَّ  اإلْنَسانُ   َيْومَ ) 8( لََقاِدرٌ  َرْجِعهِ  َعلَى إِنَّهُ ) 7( َوالتََّراِئبِ  الصُّ
َراِئرُ  ُتْبلَى ةٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما) 9( السَّ  }) 10( َناِصرٍ  َوال قُوَّ

َماءِ { :  قال ولھذا ؛ النيرة الكواكب من فيھا جعل وما بالسماء تعالى) 5( يقسم اِرقِ  َوالسَّ  َوَما{  قال ثم}  َوالطَّ
اِرقُ  َما أَْدَراكَ  اقِبُ  النَّْجمُ { :  ولهبق فسره ثم}  الطَّ  } الثَّ

 الحديث في جاء ما ويؤيده. بالنھار ويختفي بالليل يرى إنما ألنه ؛ طارقا النجم سمي إنما:  وغيره قتادة قال
 . بالليل فجأة يأتيھم:  أي) 6( طروقا أھله الرجل يطرق أن نھى:  الصحيح

__________ 

 ".جھل: " أ في) 1(

 ".سمعت ما: " م في) 2(

 ".ثقات رجاله وبقية أحد يخرجه ولم حاتم أبي ابن ذكره الرحمن عبد) : "7/136( المجمع في الھيثمي وقال) 4/335( المسند) 3(

 ).11664( برقم الكبرى النسائي سنن) 4(

 ".أقسم: " أ في) 5(

 .عنه هللا رضي ، جابر حديث من) 5243( برقم صحيحه في البخاري رواه) 6(

 ).1" (رحمن يا بخير يطرق طارقا إال: " الدعاء على ملالمشت اآلخر الحديثوفي 

اقِبُ { :  وقوله  ھو:  عكرمة وقال. عليھا أرسل إذا الشياطين يثقب:  السدي وقال. المضيء:  عباس ابن قال}  الثَّ
 .للشيطان ومحرق مضيء
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ا َنْفسٍ  ُكلُّ  إِنْ { :  وقوله :  تعالى قال كما ، اآلفات من يحرسھا حافظ هللا من عليھا نفس كل:  أي}  َحافِظٌ  َعلَْيَھا لَمَّ
ِ  أَْمرِ  ِمنْ  َيْحَفُظوَنهُ  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  ُمَعقَِّباتٌ  لَهُ {   ].11:  الرعد[ اآلية}  هللاَّ

 االعتراف إلى له وإرشاد ، منه ُخلق الذي أصله ضعف على لإلنسان تنبيه}  ُخلِقَ  ِممَّ  اإلْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ { :  وقوله
ُ  الَِّذي َوُھوَ { :  قال كما ، األولى بطريق اإلعادة على قادر فھو الَبَداءة على قدر من ألن ؛ بالمعاد  ُثمَّ  اْلَخْلقَ  َيْبَدأ
 ].27:  الروم[}  َعلَْيهِ  أَْھَونُ  َوُھوَ  ُيِعيُدهُ 

 ، هللا بإذن الولد منھما فيتولد ، المرأة ومن لرجلا من َدفًقا يخرج ؛ المني:  يعني}  َدافِقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُخلِقَ { :  وقوله
ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ { :  قال ولھذا ؛) 2( وجل عز  وھو ، المرأة وترائب الرجل صلب:  يعني}  َوالتََّراِئبِ  الصُّ

 .صدرھا

ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ { :  عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، بشر بن شبيب قال  وترائب الرجل صلب}  اِئبِ َوالتَّرَ  الصُّ
دِّي وقتادة ، وعكرمة ، ُجَبير بن سعيد قال وكذا. منھما إال الولد يكون ال ، رقيق أصفر ، المرأة  .وغيرھم ، والسُّ

:  عباس ابن عن ذكر الحكم سمعت:  ِمْسَعر عن ، أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ْلبِ  نِ َبيْ  ِمنْ  َيْخُرجُ {   .صدره على يده ووضع. الترائب ھذه:  قال}  َوالتََّراِئبِ  الصُّ

 وقال. ُجَبير بن وسعيد ، عكرمة قال وكذا. القالدة موُضع المرأة َتريبة:  عباس ابن عن ، وعطية الضحاك وقال
 .ثدييھا بين:  الترائب:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي

 سفيان وقال. التراقي من أسفل الترائب:  أيضا وعنه. الصدر إلى كبينالمن بين ما الترائب:  مجاھد وعن
 .األسفل الجانب ھذا من أضالع أربعة الترائب:  ُجَبير بن سعيد وعن. الثديين فوق: الثوري

 .والعينين والرجلين الثديين بين الترائب:  الضحاك وعن

 َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ { :  وجل عز هللا قول في بلغه نهأ:  المدني) 3( حبيبة أبي بن َمْعَمر عن سعد بن الليث وقال
ْلبِ   .الولد يكون ھناك من ، القلب عصارة ھو:  قال}  َوالتََّراِئبِ  الصُّ

ْلبِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْخُرجُ { :  قتادة وعن  .ونحره صلبه بين من}  َوالتََّراِئبِ  الصُّ

 :  نقوال فيه}  لََقاِدرٌ  َرْجِعهِ  َعلَى إِنَّهُ { :  وقوله

  ، مجاھد قاله. ذلك على لقادر منه خرج الذي مقره إلى الدافق الماء ھذا رجع على:  أحدھما

__________ 

 .عنه هللا رضي ، خنبش بن الرحمن عبد حديث من) 3/419( المسند في أحمد اإلمام رواه) 1(

 ".تعالى هللا بإذن: " أ في) 2(

 ".حبة: " أ في) 3(

َماءِ  جْ  َذاتِ  َوالسَّ ْدعِ  َذاتِ  َواأْلَْرِض ) 11( عِ الرَّ  إِنَُّھمْ ) 14( بِاْلَھْزلِ  ُھوَ  َوَما) 13( َفْصلٌ  لََقْولٌ  إِنَّهُ ) 12( الصَّ
 ) 17( ُرَوْيًدا أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ ) 16( َكْيًدا َوأَِكيدُ ) 15( َكْيًدا َيِكيُدونَ 

 .وغيرھما ، وعكرمة

 ؛ لقادر اآلخرة الدار إلى وبعثه إعادته:  أي ، دافق ماء من المخلوق اإلنسان ذاھ رجع على إنه:  الثاني والقول
 .اإلعادة على قدر البدء على قدر من ألن
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 ابن واختاره ، الضحاك به قال القول وھذا ، موضع ما غير في القرآن في الدليل ھذا ، وجل عز ، هللا ذكر وقد
 السر ويبقى ، وتبدو تظھر:  أي ، السرائر فيه تبلى القيامة يوم:  أي}  َراِئرُ السَّ  ُتْبلَى َيْومَ { :  قال ولھذا ، جرير
:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عمر ابن عن ، الصحيحين في ثبت وقد. مشھورا والمكنون عالنية

 ).2" (فالن بن فالن َغْدَرةُ  ھذه:  يقال) 1( استه عند لواء غادر لكل يرفع"

ةٍ  ِمنْ {  القيامة يوم اإلنسان:  أي}  لَهُ  َمافَ { :  وقوله :  أي ، منه خارج من:  أي}  َناِصرٍ  َوال{  نفسه في:  أي}  قُوَّ
 .ذلك أحد له يستطيع وال ، هللا عذاب من نفسه ينقذ أن على يقدر ال

َماءِ {  ْجعِ  َذاتِ  َوالسَّ ْدعِ  َذاتِ  َواألْرِض ) 11( الرَّ  إِنَُّھمْ ) 14( ِباْلَھْزلِ  ُھوَ  َوَما) 13( ْصلٌ فَ  لََقْولٌ  إِنَّهُ ) 12( الصَّ
 }) 17( ُرَوْيًدا أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ ) 16( َكْيًدا َوأَِكيدُ ) 15( َكْيًدا َيِكيُدونَ 

َماءِ { :  وعنه. المطر فيه السحاب ھو:  وعنه. المطر:  الرجع:  عباس ابن قال ْجعِ  َذاتِ  َوالسَّ  ثم تمطر}  الرَّ
 .مطرت

 .مواشيھم وھلكت لھلكوا ذلك ولوال ، عام كل العباد رزق ترجع:  قتادة وقال

 .ھاھنا من يأتين ، وقمرھا وشمسھا نجومھا ترجع:  زيد ابن وقال

ْدعِ  َذاتِ  َواألْرِض {   وأبو ، وعكرمة ُجَبير بن سعيد قال وكذا. النبات عن انصداعھا ھو:  عباس ابن قال}  الصَّ
 .واحد وغير ، والسدي ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، مالك

 .قتادة قال وكذا. حق:  عباس ابن قال}  َفْصلٌ  لََقْولٌ  إِنَّهُ { :  وقوله

 .عدل حكم:  آخر وقال

 .جد حق ھو بل:  أي}  ِباْلَھْزلِ  ُھوَ  َوَما{ 

ُھمْ { :  فقال ، سبيله عن ويصدون به يكذبون بأنھم الكافرين عن أخبر ثم  بالناس يمكرون:  أي}  َكْيًدا نَ َيِكيُدو إِنَّ
 .القرآن خالف إلى دعوتھم في

 أحل ماذا وترى:  أي. قليال:  أي}  ُرَوْيًدا أَْمِھْلُھمْ {  ، لھم تستعجل وال أنظرھم:  أي}  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ { :  قال ثم
ُعُھمْ { :  قال كما ، والھالك والعقوبة والنكال العذاب من بھم ُھمْ  ُثمَّ  َقلِيال ُنَمتِّ :  لقمان[}  َغلِيظٍ  َعَذابٍ  إِلَى َنْضَطرُّ
24.[ 

 ).3( الحمد و" الطارق" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".رأسه عند: " أ في) 1(

 ).1735( برقم مسلم وصحيح) 3188( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".أعلم وهللا: " أ في) 3(
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 سبح سورة تفسير

 .مكية وھي

 بن البراء عن ، إسحاق أبي عن ، شعبة عن ، أبي أخبرني:  عبدان حدثنا:  البخاري رواه ما ذلك على والدليل
 فجعال ، مكتوم أم وابن عمير بن مصعب وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من علينا قدم من أول:  قال عازب
 عليه هللا صلى النبي جاء ثم. عشرين في الخطاب بن عمر جاء ثم. وسعد وبالل عمار جاء ثم. القرآن يقرئاننا
 قد هللا رسول ھذا:  يقولون والصبيان الوالئد رأيت حتى ، به فرحھم بشيء فرحوا المدينة أھل رأيت فما وسلم
 ).1( مثلھا سور في"  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ : "  قرأت حتى جاء فما ، جاء

 كان:  قال علي عن ، أبيه عن ، فاخَتةَ  أبي بن ْيرُثوَ  عن ، إسرائيل حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).2( أحمد به تفرد"  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ : "  السورة ھذه يحب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، األعلى ربك اسم بسبح َصلّيت ھال: " لمعاذ قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الصحيحين في وثبت
 ).3" (يغشى إذا والليل ، اوضحاھ والشمس

 ، أبيه عن ، سالم بن حبيب عن ، أبيه عن ، المنتشر بن محمد بن إبراھيم عن ، سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 َھلْ "  و"  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ "  ب العيدين في قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  بشير بن النعمان عن
 ).4( جميعا قرأھما الجمعة يوم وافق وإن"  اْلَغاِشَيةِ  ثُ َحِدي أََتاكَ 

 والترمذي داود وأبو - صحيحه في -  مسلم رواه وقد. الحديث ھذا إسناد أحمد اإلمام مسند في وقع ھكذا
 عن ، أبيه عن ، المنتشر بن محمد بن إبراھيم عن ثالثتھم ، وشعبة وجرير َعَوانة أبو حديث من ، والنسائي
: قال - إبراھيم عن ، ومسعر الثوري رواه وكذا: " الترمذي قال) 5( به ، بشير بن النعمان عن ، المس بن حبيب
 لحبيب يعرف وال. النعمان عن ، أبيه عن ، سالم بن حبيب عن ، أبيه عن - إبراھيم عن عيينة بن سفيان ورواه
 ".أبيه عن رواية

 حبيب عن أبيه عن ، المنتشر بن إبراھيم عن ، عيينة بن سفيان عن ، الصباح بن محمد عن ماجة ابن رواه وقد
 .أعلم وهللا ، الجماعة رواه كما) 6( به النعمان عن ، سالم بن

__________ 

 ).4941( برقم البخاري صحيح) 1(

 ".متروك وھو فاختة أبي بن ثوير فيه) : "7/136( المجمع في الھيثمي وقال) 1/961( المسند) 2(

 ).465( برقم مسلم وصحيح) 507( مبرق البخاري صحيح) 3(

 )4/271( المسند) 4(

 ).3/112( النسائي وسنن) 533( برقم الترمذي وسنن) 1122( برقم داود أبي وسنن) 878( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).1281( برقم ماجة ابن سنن) 6(

ى َخلَقَ  الَِّذي) 1( اأْلَْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ   ُغَثاءً  َفَجَعلَهُ ) 4( اْلَمْرَعى أَْخَرجَ  َوالَِّذي) 3( َفَھَدى رَ َقدَّ  َوالَِّذي) 2( َفَسوَّ
ُ  َشاءَ  َما إاِلَّ ) 6( َتْنَسى َفاَل  َسُنْقِرُئكَ ) 5( أَْحَوى ُركَ ) 7( َيْخَفى َوَما اْلَجْھرَ  َيْعلَمُ  إِنَّهُ  هللاَّ  إِنْ  َفَذكِّرْ ) 8( لِْلُيْسَرى َوُنَيسِّ
ْكَرى َنَفَعتِ  ُبَھا) 10( َيْخَشى َمنْ  كَّرُ َسَيذَّ ) 9( الذِّ  َيُموتُ  اَل  ُثمَّ ) 12( اْلُكْبَرى النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي) 11( اأْلَْشَقى َوَيَتَجنَّ
 ) 13( َيْحَيى َواَل  فِيَھا

 ِديثُ حَ  أََتاكَ  َھلْ "  و"  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ "  ب الجمعة ويوم العيدين في يقرأ كان:  السنن وأھل مسلم ولفظ
 .فقرأھما واحد يوم في اجتمعا وربما"  اْلَغاِشَيةِ 
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 ، أْبَزى بن الرحمن وعبد ، عباس بن هللا وعبد ، كعب بن أبي حديث من مسنده في أحمد اإلمام روى وقد
"  و " األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ "  ب الوتر في يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  المؤمنين أم وعائشة

َھا َيا قُلْ  ُ  ُھوَ  قُلْ "  و"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ  ).1( والمعوذتين:  عائشة زادت -"  أََحدٌ  هللاَّ

 بن وعمران ، مسعود بن هللا وعبد ، عجالن بن ُصَديّ  أمامة وأبي جابر - طريق من - الحديث ھذا ُروي وھكذا
 ذلك أسانيد من تيسر ما ألوردنا إلطالةا خشية ولوال) 2( عنھم هللا رضي ، طالب أبي بن وعلي ، حصين
 .أعلم وهللا ، كفاية االختصار بھذا اإلرشاد في ولكن ومتونه

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ى َخلَقَ  الَِّذي) 1( األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ {  رَ  َوالَِّذي) 2( َفَسوَّ  َفَجَعلَهُ ) 4( اْلَمْرَعى أَْخَرجَ  َوالَِّذي) 3( َفَھَدى َقدَّ
ُ  َشاءَ  َما إاِل) 6( َتْنَسى َفال َسُنْقِرُئكَ ) 5( أَْحَوى ُغَثاءً  ُركَ ) 7( َيْخَفى َوَما اْلَجْھرَ  َيْعلَمُ  إِنَّهُ  هللاَّ ) 8( لِْلُيْسَرى َوُنَيسِّ
ْكَرى َنَفَعتِ  إِنْ  َفَذكِّرْ  كَّرُ ) 9( الذِّ ُبَھا) 10( َيْخَشى َمنْ  َسَيذَّ  ُثمَّ ) 12( اْلُكْبَرى النَّارَ  َيْصلَى يالَّذِ ) 11( األْشَقى َوَيَتَجنَّ
 }) 13( َيْحَيا َوال فِيَھا َيُموتُ  ال

 ، عامر بن إياس عمي حدثنا - الغافقي أيوب ابن يعني - موسى حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا رسول لنا قال]96 ، 74:  الواقعة[}  اْلَعِظيمِ  َربِّكَ  ِباْسمِ  َفَسبِّحْ { :  نزلت لما الجھني عامر بن عقبة سمعت
 في اجعلوھا: " قال}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  نزلت فلما". ركوعكم في اجعلوھا: " وسلم عليه هللا صلى

 ".سجودكم

 ).3( به ، أيوب بن موسى عن ، المبارك ابن حديث من ، ماجة وابن داود أبو ورواه

 عن ، جبير بن سعيد عن ، الَبطين مسلم عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ربي سبحان: " قال}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  قرأ إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس ابن

 ".األعلى

  ، وكيع فيه خولف: " لوقا) 4( به ، وكيع عن ، حرب بن ُزَھير عن داود أبو رواه وھكذا

__________ 

 ).6/227( المسند في عائشة وحديث) 3/406( المسند في أبزى ابن وحديث) 1/299( المسند في عباس ابن وحديث) 5/123( المسند في كعب بن أبي حديث) 1(

 ).2/19( الحبير تلخيص كتابه في عليھا والكالم الحديث ھذا طرق ذكر في حجر ابن الحافظ توسع وقد) 2(

 ).887( برقم ماجة ابن وسنن) 869( برقم داود أبي وسنن) 4/155( المسند) 3(

 ).883( برقم داود أبي وسنن) 1/232( المسند) 4(

 ".موقوفا ، عباس ابن عن ، سعيد عن ، إسحاق أبي عن ، وشعبة وكيع أبو رواه

 سبحان:  فقال}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  حِ َسبِّ { ) 1( قرأ عليا سمعت:  قال خير عبد عن ، السدي عن ، الثوري وقال
 .األعلى ربي

ام حدثنا ، ُحَميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال  إذا كان عباس ابن أن:  الَھْمداني إسحاق أبي عن ، َعْنَبسة عن َحكَّ
] 1:  القيامة[}  اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  أُْقِسمُ  ال{ :  قرأ وإذا ، األعلى ربي سبحان:  يقول}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  قرأ
 ).2( وبلى سبحانك:  يقول] 40:  القيامة[}  اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { :  آخرھا على فأتى

 سبحان: " قال ، قرأھا إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا َنِبيّ  أن لنا ُذِكرَ }  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  قتادة وقال
 ".األعلى ربي
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ى َخلَقَ  الَِّذي{ :  وقوله  .الھيئات أحسن في مخلوق كل وَسّوى الخليقة خلق:  أي}  َفَسوَّ

رَ  َوالَِّذي{ :  وقوله  .لمراتعھا األنعام وھدى ، والسعادة للشقاوة اإلنسان ھدى:  مجاھد قال}  َفَھَدى َقدَّ

َنا{ :  لفرعون قال أنه موسى عن إخبارا تعالى كقوله اآلية وھذه :  طه[}  َھَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي َربُّ
 هللا رسول أن:  َعمرو ابن هللا عبد عن ، مسلم صحيح في ثبت كما ، إليه الخالئق وھدى ، قدرا قدر:  أي] 5

ر هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى  ، سنة ألف بخمسين واألرض السموات لقيخ أن قبل الخالئق مقادير َقدَّ
 ).3" (الماء على عرشه وكان

 ابن قال}  أَْحَوى ُغَثاءً  َفَجَعلَهُ {  ، والزروع النباتات صنوف جميع من:  أي}  اْلَمْرَعى أَْخَرجَ  َوالَِّذي{ :  وقوله
 .نحوه ، زيد وابن ، وقتادة ، مجاھد وعن. متغيرا ھشيما:  عباس

 وأن ، التقديم معناه الذي المؤخر من ذلك أن يرى) 4( العرب بكالم العلم أھل بعض نوكا:  جرير ابن قال
:  جرير ابن قال ثم. ذلك بعد غثاء فجعله ، السواد إلى أخضر:  أي ، أحوى المرعى أخرج والذي:  الكالم معنى
 .التأويل أھل أقوال لمخالفته ؛ صواب غير أنه إال محتمال كان وإن وھذا

 سيقرئه بأنه ، له منه ووعد ، وجل عز ، هللا من إخبار وھذا}  َتْنَسى َفال{  محمد يا:  أي}  ُنْقِرُئكَ سَ { :  وقوله
ُ  َشاءَ  َما إاِل{  ، ينساھا ال قراءة  .جرير ابن اختيار وھذا}  هللاَّ

 .هللا شاء ما إال شيئا ينسى ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قتادة وقال

 ما تنسى ال:  أي ، النسخ من يقع ما ھذا على االستثناء معنى وجعلوا ، طلب}  َتْنَسى َفال{ :  بقوله المراد:  وقيل
 .تتركه أن عليك فال ؛ رفعه هللا شاء ما إال نقرئك

__________ 

 ".يقرأ: " أ في) 1(

 ).30/96( الطبري تفسير) 2(

 ).2653( برقم مسلم صحيح) 3(

 ".العربية بكالم: " أ في) 4(

 يخفى ال ، وأفعالھم أقوالھم من يخفونه وما العباد به يجھر ما يعلم:  أي}  َيْخَفى َوَما اْلَجْھرَ  َيْعلَمُ  إِنَّهُ { :  قولهو
 .شيء ذلك من عليه

ُركَ { :  تعالى وقوله  سمحا سھال شرعا لك ونشرع ، وأقواله الخير أفعال عليك نسھل:  أي}  لِْلُيْسَرى َوُنَيسِّ
 .عسر وال حرج وال فيه اعوجاج ال عدال مستقيما

ْكَرى َنَفَعتِ  إِنْ  َفَذكِّرْ { :  وقوله  ، العلم نشر في األدب يؤخذ) 1( ھاھنا ومن. التذكرة تنفع حيث ذكِّر:  أي}  الذِّ
 تبلغه ال حديثا قوما بمحدِّث أنت ما:  عنه هللا رضي ، علي المؤمنين أمير قال كما ، أھله غير عند يضعه فال

 !؟ ورسوله هللا يكذب أن أتحبون ، يعرفون بما الناس حدث:  وقال. لبعضھم فتنة كان إال عقولھم

كَّرُ { :  وقوله  ، مالقيه أنه ويعلم هللا يخشى قلبه من - محمد يا -  تبلغه بما سيتعظ:  أي}  َيْخَشى َمنْ  َسَيذَّ
ُبَھا{  حياة يحيا وال فيستريح يموت ال:  أي}  َيْحَيا َوال فِيَھا َيُموتُ  ال ُثمَّ  اْلُكْبَرى النَّارَ  َيْصلَى الَِّذي األْشَقى َوَيَتَجنَّ

 .النكال وأنواع ، العذاب أليم من به يعاقب ما يشعر بسببھا ألن ؛ عليه مضرة ھي بل ، تنفعه

 قال:  قال سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن -  التيمي يعني - سليمان عن ، عدي أبي ابن حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا يريد أناس وأما ، يحيون وال يموتون) 2( ال أھلھا ھم الذين النار أھل أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 نھر في -  ينبتون:  قال أو -  فينبتھم أنصارة الرجل فيأخذ) 3( الشفعاء عليھم فيدخل النار في فيميتھم الرحمة بھم
:  قال". السيل حميل في الحبَّة نبات - فينبتون الجنة نھر:  قال أو - الحيوان:  قال أو - الحياة:  قال أو -  الحياء
 صفراء تكون:  قال أو صفراء تكون ثم ، خضراء تكون الشجرة ترون أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي وقال
 ).4( بالبادية كان وسلم عليه هللا صلى النبي كأن:  بعضھم فقال:  قال". ؟ خضراء تكون ثم

 قال:  قال الخدري سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، يزيد بن سعيد حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 أناس ولكن ، يحيون وال فيھا يموتون ال فإنھم ، أھلھا ھم الذين النار أھل أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في أذن فحما صاروا إذا حتى ، إماتة تھمفيمي - بخطاياھم:  قال أو - بذنوبھم النار تصيبھم - قال كما أو -
 فينبتون. عليھم اقبضوا ، الجنة أھل يا:  فيقال ، الجنة أنھار على فنبتوا ، ضبائر ضبائر بھم فجيء ، الشفاعة
 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كأن:  حينئذ القوم من رجل فقال:  قال". السيل حميل في تكون الحبة نبات

 .بالبادية

  ، زيد بن سعيد َمْسلَمة أبي عن كالھما ، وشعبة) 5( المفضل بن بشر حديث في مسلم هوروا

__________ 

 ".ھذا ومن: " م في) 1(

 ".ال فإنھم: " أ في) 2(

 ".الشفاعة: " أ في) 3(

 ).3/5( المسند) 4(

 ".الفضل: " أ في) 5(

 ) 15( ىَفَصلَّ  َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ ) 14( َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ 

 عن ، سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، الجريري إياس بن سعيد عن ، يزيد عن أيضا أحمد ورواه) 1( مثلهبه 
 أھل وأن ، يحيون وال فيھا يموتون ال إخراجھم هللا يريد ال الذين النار أھل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي
 أنھار على فيلقون ضبائر يخرجون ثم ، فحًما يصيروا حتى ، اتةإم فيھا يميتھم إخراجھم هللا يريد الذين النار
 ).3" (السيل حميل في الحبَّة تنبت كما فينبتون الجنة أنھار من عليھم) 2( يرش:  أو ، الجنة

 وقال] 77:  الزخرف[}  َماِكُثونَ  إِنَُّكمْ  َقالَ  َربُّكَ  َعلَْيَنا لَِيْقِض  َياَمالِكُ  َوَناَدْوا{ :  النار أھل عن إخبارا هللا قال وقد
 ھذا في اآليات من ذلك غير إلى] 36:  فاطر[}  َعَذاِبَھا ِمنْ  َعْنُھمْ  ُيَخفَّفُ  َوال َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال{ :  تعالى
 .المعنى

 }) 15( َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ ) 14( َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { 

__________ 

 ).185( برقم مسلم وصحيح) 3/11( المسند) 1(

 ".فيرش: " م في) 2(

 ).3/20( المسند) 3(

ْنَيا اْلَحَياةَ  ُتْؤِثُرونَ  َبلْ  ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ ) 17( َوأَْبَقى َخْيرٌ  َواآْلَِخَرةُ ) 16( الدُّ  إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ ) 18( اأْلُولَى الصُّ
 ) 19( َوُموَسى

ْنَياال اْلَحَياةَ  ُتْؤِثُرونَ  َبلْ {  ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ ) 17( َوأَْبَقى َخْيرٌ  َواآلِخَرةُ ) 16( دُّ  إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ ) 18( األولَى الصُّ
 }) 19( َوُموَسى
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 ، رسوله على هللا أنزل ما وتابع ، الرذيلة األخالق من نفسه طھَّر:  أي}  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  تعالى يقول
 وطاعة هللا رضوان ابتغاء ؛ أوقاتھا في الصالة أقام:  أي}  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ {  ، عليه وسالمه هللا صلوات
 :  البزار بكر أبو الحافظ قال وقد. هللا لشرع وامتثاال هللا ألمر

 عبد عن ، السائب بن عطاء عن ، أبيه عن ، الرحمن عبد بن محمد عمي حدثنا ، العرزمي أحمد بن عباد حدثنا
 من: " قال}  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، هللا عبد بن جابر عن ، سابط بن الرحمن
 الصلوات ھي: " قال}  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ {  ،" هللا رسول أني وشھد ، األنداد وخلع ، هللا إال إله ال أن شھد

 ".بھا مامواالھت عليھا والمحافظة الخمس

 ).2( الوجه ھذا من إال جابر عن يروى ال) 1( قال ثم

 .جرير ابن واختاره. الخمس الصلوات بذلك المراد إن:  عباس ابن قال وكذا

 دخلت:  قال خلدة أبي عن ، معاوية بن مروان حدثنا) 3( اآلملي الحميد عبد بن َعمرو حدثني:  جرير ابن وقال
:  قلت ؟ شيئا طعمت ھل:  فقال به فمررت:  قال. بي فمرّ  العيد إلى غدا غدوت إذا:  لي فقال العالية أبي على
 قد:  قُلت وكأنك:  قلت ؟ بزكاتك فعلت ما فأخبرني:  قال. نعم:  قلت ؟ الماء من نفسك على أفضت:  قال. نعم

 ال المدينة أھل إن:  وقال}  َفَصلَّى َربِّهِ  ْسمَ ا َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  قرأ ثم. لھذا أردتك إنما:  قال ؟ َوّجھتَھا
 .الماء سقاية ومن منھا أفضل صدقة يرون

__________ 

 ".وقال: " م في) 1(

 ".متروك وھو العرزمي أحمد بن عباد شيخه عن البزار رواه) : "7/137( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "2284( برقم البزار مسند) 2(

 ".األيلي":  أ في) 3(

 ويتلو ، الفطر صدقة بإخراج الناس يأمر كان أنه العزيز عبد بن عمر المؤمنين أمير عن روينا وكذلك:  قلت
 } َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ {  اآلية ھذه

 َقدْ { :  يقول هللا فإن ، زكاته هصالت يدي بين فليقدم ، الصالة يريد وھو سائل أحدكم أتى إذا:  األحوص أبو وقال
 } َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ 

 .خالقه وأرضى ماله زكى}  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ {  اآلية ھذه في قتادة وقال

ْنَيا اْلَحَياةَ  ُتْؤِثُرونَ  َبلْ { :  تعالى قال ثم  نفعھم فيه ما على وتبدونھا ، اآلخرة أمر على تقدمونھا:  أي}  الدُّ
 وأبقى الدنيا من خير اآلخرة الدار في هللا ثواب:  أي}  َوأَْبَقى َخْيرٌ  َواآلِخَرةُ {  ، ومعادھم معاشھم في وصالحھم

 عنه يزول بما ويھتم ، يبقى ما على يفنى ما عاقل يؤثر فكيف ، باقية شريفة واآلخرة ، فانية دنيَّة الدنيا فإن ،
 !؟ والخلد البقاء بدار االھتمام ويترك ، قريبا

 قال:  قالت عائشة عن ، ُعْرَوة عن ، إسحاق أبي عن ، ُذَويد حدثنا ، محمد بن حسين حدثنا:  أحمد اإلمام قال
" له عقل ال من معيج ولھا ، له مال ال من ومال ، له دارَ  ال من َدارُ  الدنيا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

)1.( 

 الثقفي َعْرَفجة عن ، عطاء عن ، حمزة أبو حدثنا ، واضح بن يحيى حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
ْنَيا اْلَحَياةَ  ُتْؤِثُرونَ  َبلْ { :  بلغ فلما}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ { :  مسعود ابن استقرأت:  قال  ، القراءة ترك}  الدُّ

 ونساءھا زينتھا رأينا ألنا الدنيا آثرنا:  فقال ، القوم فسكت. اآلخرة على الدنيا آثرنا:  وقال أصحابه على وأقبل
 ).2( اآلجل وتركنا العاجل ھذا فاخترنا اآلخرة عنا وُزويت ، وشرابھا وطعامھا
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 .مأعل وهللا ، ھو) 3( حيث من الجنس عن إخبار ھو أو ، والھضم التواضع وجه على منه وھذا

 أبي بن عمرو أخبرني ، جعفر بن إسماعيل حدثنا ، الھاشمي داود بن سليمان حدثنا:  أحمد اإلمام قال وقد
 أحب من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  األشعري موسى أبي عن ، هللا عبد بن المطلب عن عمرو،
 .أحمد به تفرد". يفنى ما على يبَقى ما فآثروا ، بدنياه أضرّ  آخرته أحبّ  وَمن ، بآخرته أضر دنياه

 ).4( سواء مثله به ، عمرو أبي بن عمرو عن ، الدراوردي عن ، الخزاعي سلمة أبي عن أيضا رواه وقد

ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ { :  وقوله  :  البزار بكر أبو الحافظ قال}  َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ  األولَى الصُّ

__________ 

 ".ثقة وھو ذويد غير الصحيح رجال رجاله) : "10/288( المجمع في الھيثمي وقال) 6/71( المسند) 1(

 ).30/100( الطبري تفسير) 2(

 ".جنسه من: " أ في) 3(

 .به عمرو أبي بن عمرو عن ، الرحمن عبد بن يعقوب طريق من" موارد) "2473( برقم صحيحه في حبان ابن ورواه) 4/412( المسند) 4(

 عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، السائب بن عطاء عن أبيه عن ، سليمان بن ُمعتمر حدثنا ، ليع بن نصر حدثنا
ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ { :  نزلت لما:  قال  كان: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال}  َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ  األولَى الصُّ
 ، السائب بن عطاء عن الثقات أسند نعلم ال:  قال ثم ).1" (وموسى إبراھيم صحف في -  ھذا كان:  أو -  ھذا كل
 بن زكريا أخبرنا:  النسائي وقال .ھذا قبل أورده آخر وحديثا ، ھذا) 2( غير عباس ابن عن ، عكرمة عن

 عن ، عكرمة عن ، السائب بن عطاء عن ، أبيه عن ، سليمان بن المعتمر حدثنا ، علي بن نصر أخبرنا يحيى،
{ :  نزلت فلما ، وموسى إبراھيم صحف في كلھا:  قال}  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ {  نزلت مال:  قال عباس ابن

 ).3] (38:  النجم[}  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  أاَل{  وفَّى:  قال] 37:  النجم[}  َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ 

أْ  لَمْ  أَمْ { " : النجم" سورة في كقوله اآلية ھذه أن يعني  َتِزرُ  أاَل َوفَّى الَِّذي َوإِْبَراِھيمَ  ُموَسى ُصُحفِ  فِي ِبَما ُيَنبَّ
 َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ  األْوَفى اْلَجَزاءَ  ُيْجَزاهُ  ُثمَّ  ُيَرى َسْوفَ  َسْعَيهُ  َوأَنَّ  َسَعى َما إاِل لإِلْنَسانِ  لَْيسَ  َوأَنْ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ 
 ، حميد ابن عن ، جرير ابن رواه فيما -  عكرمة قال وھكذا. آخرھن إلى اآليات] 42 -  36:  النجم[}  اْلُمْنَتَھى

ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ { :  قوله في -  عكرمة عن ، أبيه عن ، الثوري سفيان عن ، ِمْھران عن  ُصُحفِ  األولَى الصُّ
 في السورة ھذه قصة:  العالية أبو وقال .األعلى ربك اسم سبح في التي اآليات:  يقول}  َوُموَسى إِْبَراِھيمَ 
 َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  قوله إلى إشارة}  َھَذا إِنَّ { :  بقوله المراد أن جرير ابن واختار .األولى الصحف

ْنَيا اْلَحَياةَ  ُتْؤِثُرونَ  َبلْ  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  {  الكالم ھذا مضمون:  أي}  َھَذا إِنَّ { :  قال ثم}  َوأَْبَقى َخْيرٌ  َواآلِخَرةُ  الدُّ
ُحفِ  لَفِي  ).4(}  َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ  األولَى الصُّ

 .أعلم وهللا. نحُوه ، زيد وابن قتادة عن ُروي وقد. قوي حسن اختيار وھذا

 .والمنة الحمد و" سبح" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).11668( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ".نحو: " أ في) 2(

 ".الصحيح رجال رجاله وبقية ، اختلط وقد السائب بن عطاء فيه) : "7/137( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "2285( برقم البزار مسند) 3(

 ).30/101( الطبري تفسير) 4(
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 َعْينٍ  ِمنْ  ُتْسَقى) 4( َحاِمَيةً  َناًرا َتْصلَى) 3( َناِصَبةٌ  ِملَةٌ َعا) 2( َخاِشَعةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 1( اْلَغاِشَيةِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ 
 ) 7( ُجوعٍ  ِمنْ  ُيْغِني َواَل  ُيْسِمنُ  اَل ) 6( َضِريعٍ  ِمنْ  إاِلَّ  َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ ) 5( آَِنَيةٍ 

 الغاشية سورة تفسير

 .مكية وھي

"  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ "  ب يقرأ كان وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول أن:  َبشير بن النعمان عن تقدم قد
 .الجمعة ويوم العيد صالة في والغاشية

: بشير بن النعمان سأل قيس بن الضحاك أن:  هللا عبد بن هللا ُعَبيد عن ، سعيد بن َضْمَرة عن ، مالك اإلمام وقال
 ". اْلَغاِشَيةِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ : "  قال ؟ لجمعةا سورة مع الجمعة في يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان بم

 من ، ماجة وابن مسلم ورواه) 1( به ، مالك عن كالھما ، قتيبة عن والنسائي ، الَقْعَنبي عن داود أبو رواه
 ).2( به ، سعيد بن ضمرة عن ، عيينة بن سفيان حديث

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َعْينٍ  ِمنْ  ُتْسَقى) 4( َحاِمَيةً  َناًرا َتْصلَى) 3( َناِصَبةٌ  َعاِملَةٌ ) 2( َخاِشَعةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) 1( ةِ اْلَغاِشيَ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { 
 }) 7( ُجوعٍ  ِمنْ  ُيْغِني َوال ُيْسِمنُ  ال) 6( َضِريعٍ  ِمنْ  إاِل َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ ) 5( آِنَيةٍ 

 ابن قال وقد. وَتُعّمھم الناس تغشى ألنھا ؛ زيد وابن ، وقتادة ، سعبا ابن قاله. القيامة يوم أسماء من:  الغاشية
 :  حاتم أبي

َنافِِسيّ  محمد بن علي حدثنا ، أبي حدثنا  ميمون بن عمرو عن ، إسحاق أبي عن ، عياش بن بكر أبو حدثنا ، الطَّ
 قد ، نعم: " ويقول يستمع فقام}  َغاِشَيةِ الْ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { :  تقرأ امرأة على وسلم عليه هللا صلى النبي مر:  قال

 ).3" (جاءني

 .عملھا ينفعھا وال تخشع:  عباس ابن وقال. قتادة قاله. ذليلة:  أي}  َخاِشَعةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  وقوله

 .حامية نارا القيامة يوم وصليت ، فيه ونصبت ، كثيرا عمال عملت قد:  أي}  َناِصَبةٌ  َعاِملَةٌ { :  وقوله

__________ 

 ).3/112( النسائي وسنن) 1123( برقم داود أبي وسنن) 1/111( الموطأ) 1(

 ).1119( برقم ماجة ابن وسنن) 878( برقم مسلم صحيح) 2(

 .تقدم وقد مرسل وھذا) 3(

 َجاِرَيةٌ  َعْينٌ  فِيَھا) 11( اَلِغَيةً  يَھافِ  َتْسَمعُ  اَل ) 10( َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي) 9( َراِضَيةٌ  لَِسْعِيَھا) 8( َناِعَمةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ 
 ) 16( َمْبُثوَثةٌ  َوَزَراِبيُّ ) 15( َمْصفُوَفةٌ  َوَنَماِرقُ ) 14( َمْوُضوَعةٌ  َوأَْكَوابٌ ) 13( َمْرفُوَعةٌ  ُسُررٌ  فِيَھا) 12(

 حدثنا ، سراجال إسحاق بن محمد حدثنا ، الُمَزّكى محمد بن إبراھيم حدثنا:  البرقاني بكر أبو الحافظ وقال
 الخطاب، بن عمر مر:  يقول الَجوني عمران أبا سمعت:  قال جعفر حدثنا) 1( سيار حدثنا ، هللا عبد بن ھارون
 إليه ينظر عمر فجعل:  قال. فأشرف) 2] (راھب يا[ راھب يا:  فناداه:  قال ، راھب بدير ، عنه هللا رضي
 َعاِملَةٌ { :  كتابه في وجل عز ، هللا قول ذكرت:  قال ؟ ھذا من يبكيك ما ، المؤمنين أمير يا:  له فقيل. ويبكي
 ).3( أبكاني الذي فذاك}  َحاِمَيةً  َناًرا َتْصلَى َناِصَبةٌ 

 .النصارى}  َناِصَبةٌ  َعاِملَةٌ { :  عباس ابن قال:  البخاري وقال
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 ).4( واألغالل بالعذاب ارالن في}  نَّاِصَبةٌ {  بالمعاصي الدنيا في}  َعاِملَةٌ { :  والسدي ، عكرمة وعن

:  أي}  آِنَيةٍ  َعْينٍ  ِمنْ  ُتْسَقى{  الحر شديدة حارة:  أي}  َحاِمَيةً  َناًرا َتْصلَى{ :  وقتادة ، والحسن ، عباس ابن قال
 .والّسدي ، والحسن ، ومجاھد ، عباس ابن قاله. وغليانھا َحّرھا انتھى قد

 .نار من شجر:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال}  َضِريعٍ  ِمنْ  إاِل َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ { :  وقوله

 .الحجارة أنھا:  وعنه. الزقوم ھو:  جبير بن سعيد وقال

 الربيع في تسميه قريش:  قتادة قال. الشِّبِرقُ  ھو:  وقتادة ، الجوزاء وأبو ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن وقال
 .باألرض الطئة شوك ذات شجرة وھو:  عكرمة قال. الضريع الصيف وفي ، الشِّبِرقُ 

 سم وھو ، يبس إذا الضريعَ :  الحجاز أھل يسميه ، الشِّبِرقُ :  له يقال نبتٌ  الضريعُ :  مجاھد قال:  البخاري وقال
)5.( 

 .الضريع ُسّمي يبس إذا ، الشِّبِرقُ  ھو}  َضِريعٍ  ِمنْ  إاِل{ :  قتادة عن ، َمْعَمر وقال

 .وأخبثه وأبشعه الطعام شر من}  َضِريعٍ  ِمنْ  إاِل َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ  {:  قتادة عن ، سعيد وقال

 .محذور به يندفع وال ، مقصود به يحصل ال:  يعني}  ُجوعٍ  ِمنْ  ُيْغنِي َوال ُيْسِمنُ  ال{ :  وقوله

 َجاِرَيةٌ  َعْينٌ  فِيَھا) 11( الِغَيةً  فِيَھا َتْسَمعُ  ال) 10( َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي) 9( َراِضَيةٌ  لَِسْعِيَھا) 8( َناِعَمةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { 
 }) 16( َمْبُثوَثةٌ  َوَزَراِبيُّ ) 15( َمْصفُوَفةٌ  َوَنَماِرقُ ) 14( َمْوُضوَعةٌ  َوأَْكَوابٌ ) 13( َمْرفُوَعةٌ  ُسُررٌ  فِيَھا) 12(

__________ 

 ".يسار حدثنا: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 عن ، أبان بن الخضر طريق من) 2/522( المستدرك في الحاكم ورواه ، به عمران أبي عن ، سليمان بن جعفر عن) 2/299( تفسيره في الرزاق عبد ورواه) 3(
 ".عمر زمان يدرك لم الجوني عمران أبا فإن ، وقتھا في حكاية ھذه: " الحاكم وقال ، به جعفر عن ، سيار

 ".واإلھالك: " م في) 4(

 ".فتح) "8/700( البخاري صحيح) 5(

َماءِ  َوإِلَى) 17( ُخلَِقتْ  َكْيفَ  اإْلِِبلِ  إِلَى َيْنُظُرونَ  أََفاَل   َوإِلَى) 19( ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى) 18( ُرفَِعتْ  َكْيفَ  السَّ
َما َفَذكِّرْ ) 20( ُسِطَحتْ  َكْيفَ  اأْلَْرِض  ) 23( َوَكَفرَ  َتَولَّى َمنْ  إاِلَّ ) 22( رٍ ِبُمَسْيطِ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ ) 21( ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ
ُبهُ  ُ  َفُيَعذِّ  ) 26( ِحَساَبُھمْ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ ) 25( إَِياَبُھمْ  إِلَْيَنا إِنَّ ) 24( اأْلَْكَبرَ  اْلَعَذابَ  هللاَّ

اِعَمةٌ {  القيامة يوم:  أي}  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ { :  فقال السعداء بذكر ثنى ، األشقياء حال ذكر لما  النعيم يعرف:  أي}  نَّ
 .بسعيھا ذلك لھا َحَصل وإنما. فيھا

 .عملھا رضيت قد}  َراِضَيةٌ  لَِسْعِيَھا{ :  سفيان وقال

 الجنة في يسمع ال:  أي}  الِغَيةً  فِيَھا َتْسَمعُ  ال{  ، آمنون الغرفات في بھية رفيعة:  أي}  َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي{ :  وقوله
 َوال فِيَھا لَْغوٌ  ال{ :  وقال] 62:  مريم[}  َسالًما إاِل لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال{ :  قال كما. لغو مةكل فيھا ھم التي
 ]26 ، 25:  الواقعة[}  َسالًما َسالًما قِيال إاِل َتأِْثيًما َوال لَْغًوا فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال{ :  وقال] 23:  الطور[} َتأِْثيمٌ 

 ھذا وإنما ، واحدة عينا بھا المراد وليس ، اإلثبات سياق في نكرة وھذه. سارحة:  أي}  َيةٌ َجارِ  َعْينٌ  فِيَھا{ 
 .جاريات عيون فيھا:  يعني جنس،
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ة، بن عطاء عن ، ثوبان ابن حدثنا ، موسى بن أسد حدثنا:  سليمان بن الربيع على قُرئ:  حاتم أبي ابن وقال  قُرَّ
 تالل تحت من تفجر الجنة أنھار: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال يرةُھرَ  أبي عن ، َضْمرة بن هللا عبد عن

 ).1" (المسك -  جبال تحت من:  أو -

ْمك مرتفعة ، الفرش كثيرة ناعمة عالية:  أي}  َمْرفُوَعةٌ  ُسُررٌ  فِيَھا{   أراد فإذا:  قالوا. العين الحور عليھا ، السَّ
 معدة الشرب أواني:  يعني}  َمْوُضوَعةٌ  َوأَْكَوابٌ {  ، له تواضعت لعاليةا السرر تلك على يجلس أن هللا َوليُّ 

 قال وكذا. الوسائد:  النمارق:  عباس ابن قال}  َمْصفُوَفةٌ  َوَنَماِرقُ {  ، أربابھا من أرادھا لمن) 2( ُمرصدة
 .وغيرھم ، والثوري ، والسدي ، والضحاك ، وقتادة ، عكرمة

 .واحد وغير ، الضحاك قال وكذا. البسط:  الزرابي:  عباس ابن قال}  ْبُثوَثةٌ مَ  َوَزَرابِيُّ { :  وقوله

 .عليھا الجلوس أراد لمن وھاھنا ھاھنا:  أي ، مبثوثة ومعنى

 بن محمد عن ، أبي حدثنا عثمان بن عمرو حدثنا:  داود أبي بن بكر أبو رواه الذي الحديث ھذا ھاھنا ونذكر
 قال:  يقول زيد بن أسامة سمع أنه ُكَرْيب حدثني:  موسى بن سليمان عن المعافري الضحاك عن ، مھاجر
 يتألأل نور الكعبة ورب ھي ، لھا َخَطر ال الجنة فإن ، للجنة ُمَشمَّر من ھل أال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في ومقام ، كثيرة وُحلَل ، جميلة حسناء وزوجة نضيجة وثمرة ، مطرد ونھر ، مشيد وقصر ، تھتز وريحانة
 نحن ، هللا رسول يا نعم:  قالوا". ؟ بھية عالية محلة في ، ونعمة وحبرة ، وخضرة وفاكھة ، سليمة دارٍ  في أبد

 .هللا شاء إن:  القوم قال". هللا شاء إن:  قولوا: "  قال. لھا المشمرون

 ).4( به مھاجر بن دمحم عن) 3( مسلم بن الوليد عن ، الدمشقي عثمان بن العباس عن ماجة ابن ورواه

َماءِ  َوإَِلى) 17( ُخلَِقتْ  َكْيفَ  اإلِبلِ  إِلَى َيْنُظُرونَ  أََفال{  ) 19( ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى) 18( ُرفَِعتْ  َكْيفَ  السَّ
َما َفَذكِّرْ ) 20( ُسِطَحتْ  َكْيفَ  األْرِض  َوإِلَى  َوَكَفرَ  َتَولَّى َمنْ  إاِل) 22( ْيِطرٍ ِبُمسَ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ ) 21( ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ

ُبهُ ) 23( ُ  َفُيَعذِّ  }) 26( ِحَساَبُھمْ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ ) 25( إَِياَبُھمْ  إِلَْيَنا إِنَّ ) 24( األْكَبرَ  اْلَعَذابَ  هللاَّ

__________ 

 .به موسى بن أسد عن ، القراطيسي طريق من" موارد) "2622( برقم صحيحه في حبان ابن ورواه) 1(

 ".موضوعة: " م في) 2(

 ".سلمة: " أ في) 3(

 حبان ابن ذكره المعافري الضحاك ، مقال فيه إسناد ھذا) : "3/325( الزوائد في البوصيري وقال) 4332( برقم ماجة ابن وسنن) 71( برقم داود أبي البن البعث) 4(
 ".ثقات اإلسناد رجال وباقي فيه مختلف موسى بن وسليمان". مجھول: " التھذيب طبقات في الذھبي وقال ، الثقات في

 ؟} ُخلَِقتْ  َكْيفَ  اإلِبلِ  إِلَى َيْنُظُرونَ  أََفال{ :  وعظمته قدرته على الدالة مخلوقاته في بالنظر عباده آمًرا تعالى يقول
 وتنقاد ، يلالثق للحمل تلين ذلك مع وھي ، والشدة القوة غاية في فإنھا ، غريب وتركيبھا ، عجيب َخلق فإنھا
 ، اإلبل كانت دوابھم غالب العرب ألن بذلك ونبھوا. لبنھا ويشرب ، بوبرھا وينتفع ، وتؤكل ، الضعيف للقائد
:  أي ؟ رفعت كيف السماء وإلى ، خلقت كيف اإلبل إلى ننظر حتى بنا اخرجوا:  يقول القاضي شريح وكان
َماءِ  إِلَى َيْنُظُروا أََفلَمْ { :  تعالى قال كما ، العظيم الرفع ھذا األرض عن ، وجل عز ، هللا رفعھا كيف  َفْوَقُھمْ  السَّ
اَھا َبَنْيَناَھا َكْيفَ  نَّ  ]6:  ق[}  فُُروجٍ  ِمنْ  لََھا َوَما َوَزيَّ

 ما فيھا وجعل ، بأھلھا األرض تميد لئال راسية ثابتة قائمة منصوبة جعلت:  أي}  ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اْلِجَبالِ  َوإِلَى{ 
 .والمعادن المنافع نم جعل

 من يشاھده بما االستدالل على البدوي فنبَّه ، ومھدت ومدت بسطت كيف:  أي ؟}  ُسِطَحتْ  َكْيفَ  األْرِض  َوإِلَى{ 
 قدرة على - تحته التي واألرض ، تجاھه الذي والجبل ، رأسه فوق التي والسماء ، عليه راكب ھو الذي بعيره
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. سواه العبادة يستحق ال الذي اإلله وأنه ، المالك المتصرف الخالق ظيمالع الرب وأنه ، وصانعه ذلك خالق
 :  قال حيث أحمد اإلمام رواه كما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على سؤاله في" ِضَمام" أقسم وھكذا

 هللا لرسو نسأل أن نھينا كنا:  قال أنس عن ، ثابت عن ، المغيرة بن سليمان حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا
 فجاء ، نسمع ونحن فيسأله العاقل البادية أھل من الرجل يجيء أن يعجبنا فكان ، شيء عن وسلم عليه هللا صلى
:  قال". صدق: " قال. أرسلك هللا أن َتزُعم أنك لنا فزَعم رسولُك أتانا إنه ، محمد يا:  فقال البادية أھل من رجل
 فيھا وجعل الجبال ھذه نصب فمن:  قال". هللا: " قال ؟ األرض خلق فمن:  قال". هللا: " قال ؟ السماء خلق فمن
ُ  ، الجبال ھذه ونصب واألرض السماء خلق فبالذي:  قال". هللا: " قال ؟ جعل ما :  قال". نعم: " قال ؟ أرسلك آ

 ؟ بھذا ركأم آ ، أرسلك فبالذي:  قال". صدق: " قال. وليلتنا يومنا في صلوات خمس علينا أن رسولُك وزعم

 أمرك آ ، أرسلك فبالذي:  قال". صدق: " قال ؟ أموالنا في زكاة علينا أن رسولك وزعم:  قال". نعم: " قال
 ثم:  قال". صدق: " قال. سبيال إليه استطاع من البيت َحجّ  علينا أن رسولك وزعم:  قال". نعم: " قال. ؟ بھذا
 صدق إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. شيئا منھن أنقص الو عليھن أزيد ال بالحق بعثك والذي:  فقال ولى

 ".الجنة ليدُخلَنّ 

 الترمذي ورواه ، البخاري وَعلّقه) 1( به ، القاسم بن ھاشم النضر أبي عن ، الناقد عمرو عن ، مسلم رواه وقد
 ماجة وابن والنسائي اودد وأبو والبخاري أحمد اإلمام ورواه) 2( به المغيرة بن سليمان حديث من ، والنسائي

) 3( بطوله به ، أنس عن ، نمر أبي بن هللا عبد ابن شريك عن ، المقبري سعيد عن ، سعد بن الليث حديث من
 ".بكر بن سعد بني أخو ثعلبة بن ضمام وأنا: " آخره في وقال

:  قال عمر ابن عن دينار بن هللا عبد حدثني ، جعفر بن هللا عبد حدثنا ، إسحاق حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال
 لھا ابن معھا ، جبل رأس على الجاھلية في امرأة عن يحدث كان ما كثيًرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان

 فمن:  قال. هللا:  قالت ؟ أبي خلق فمن:  قال. هللا:  قالت ؟ خلقك من ، أمه يا:  ابنھا لھا فقال ، غنما ترعى
 خلق فمن:  قال. هللا:  قالت ؟ األرض خلق فمن:  قال. هللا:  قالت ؟ السماء خلق نفم:  قال. هللا:  قالت ؟ خلقني
 الجبل من نفسه وألقى. شأنا  ألسمع إني:  قال. هللا:  قالت ؟ الغنم ھذه خلق فمن:  قال. هللا:  قالت ؟ الجبل
 .فتقطع

 .اھذ يحدثنا ما كثيًرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  عمر ابن قال

 ).4( بھذا يحدثنا ما كثيًرا عمر ابن كان:  دينار ابن قال

 .وغيره المديني بن علي اإلمام ولده َضّعفه ، المديني ھو ھذا جعفر بن هللا وعبد ، ضعف إسناده في

َما َفَذكِّرْ { :  وقوله  فإنما ، إليھم به أرسلت بما سالنا -  محمد يا - فذكر:  أي}  ِبُمَسْيِطرٍ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ . ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ
 لست:  وغيرھما ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  ِبُمَسْيِطرٍ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ { :  قال ولھذا ؛ الحساب وعلينا البالغ عليك
 .بجبار عليھم

 .اإليمان على تكرھھم بالذي لست:  زيد ابن وقال

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جابر عن ، رالزبي أبي عن ، سفيان عن ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني عصموا قالوھا فإذا ، هللا إال إله ال:  يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: " وسلم

َما َفَذكِّرْ { :  قرأ ثم". وجل عز هللا على وحسابھم  } رٍ بُِمَسْيطِ  َعلَْيِھمْ  لَْستَ  ُمَذكِّرٌ  أَْنتَ  إِنَّ

__________ 

 ).12( برقم مسلم وصحيح) 3/143( المسند) 1(

 ).2401( برقم الكبرى النسائي وسنن) 619( برقم الترمذي وسنن" فتح) "1/148( البخاري صحيح) 2(
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 ).1402( برقم جةما ابن وسنن) 2402( برقم الكبرى النسائي وسنن) 486( برقم داود أبي وسنن) 63( برقم البخاري وصحيح) 3/168( المسند) 3(

 ".جعفر بن هللا عبد غير دينار ابن عن به يحدث ال ، محفوظ غير: " وقال. مثله به يعلى أبي عن) 4/178( الكامل في عدي ابن ورواه) 4(

 حديث من ، سننيھما من" التفسير) 1( كتابى في والنسائي والترمذي ،" اإليمان" كتاب في مسلم رواه وھكذا
 بدون ، ھريرة أبي رواية من الصحيحين في مخرج الحديث وھذا) 2( الزيادة بھذه به ، يالثور سعيد بن سفيان
 ).3( اآلية ھذه ذكر

 َفال{ :  كقوله وھذه. ولسانه بجنانه بالحق وكفر ، بأركانه العمل عن تولى:  أي}  َوَكَفرَ  َتَولَّى َمنْ  إاِل{ :  وقوله
قَ  ُبهُ { :  قال ولھذا] 32 ، 31:  القيامة[}  لَّىَوَتوَ  َكذَّبَ  َولَِكنْ  َصلَّى َوال َصدَّ ُ  َفُيَعذِّ  اإلمام قال}  األْكَبرَ  اْلَعَذابَ  هللاَّ
 :  أحمد

 بن خالد على َمرَّ  الباھلي أمامة أبا أن) 4( خالد بن علي عن ، ھالل أبي بن سعيد عن ، ليث حدثنا ، قتيبة حدثنا
 هللا رسول سمعت:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعھا كلمة ألين عن فسأله ، معاوية بن يزيد
 ".أھله على البعير َشراد هللا على َشَرد من إال ، الجنة يدخل كلكم أال: " يقول وسلم عليه هللا صلى

:  ھاھنا ما على يزد ولم ، أبيه عن حاتم أبي ابن ذكره ھذا خالد بن وعلي) 6( أحمد اإلمام بإخراجه) 5( تفرد
 ).7" (ھالل أبي بن سعيد وعنه ، أمامة أبي عن روي"

 أعمالھم على نحاسبھم نحن:  أي}  ِحَساَبُھمْ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ {  ومنقلبھم مرجعھم:  أي}  إَِياَبُھمْ  إِلَْيَنا إِنَّ { :  وقوله
 .فشر شرا وإن ، فخير خيرا إن ، بھا ونجازيھم

 .والمنة الحمد و" الغاشية" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".كتاب في: " أ في) 1(

 ).11670( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3341( برقم الترمذي وسنن) 21( برقم مسلم وصحيح) 3/300( المسند) 2(

 ).21( برقم مسلم وصحيح) 2946( برقم البخاري صحيح) 3(

 .والمسند" م" من والمثبت" خالد أبي بن علي: " أ في) 4(

 ".انفرد: " م في) 5(

 ).5/258( المسند) 6(

 ".ثقة أنه) "10/403( المجمع في الھيثمي ذكر وقد) 6/184( والتعديل الجرح) 7(
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 َترَ  أَلَمْ ) 5( ِحْجرٍ  لِِذي َقَسمٌ  َذلِكَ  فِي َھلْ ) 4( َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ ) 3( َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ ) 2( َعْشرٍ  َولََيالٍ ) 1( َواْلَفْجرِ 
ْخرَ  َجاُبوا الَِّذينَ  َوَثُمودَ ) 8( اْلِباَلدِ  فِي ِمْثلَُھا ُيْخلَقْ  لَمْ  الَِّتي) 7( اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ ) 6( ِبَعادٍ  بُّكَ رَ  َفَعلَ  َكْيفَ   الصَّ
 َربُّكَ  َعلَْيِھمْ  َفَصبَّ ) 12( اْلَفَسادَ  فِيَھا َفأَْكَثُروا) 11( اْلِباَلدِ  فِي َطَغْوا الَِّذينَ ) 10( اأْلَْوَتادِ  ِذي َوفِْرَعْونَ ) 9( ِباْلَوادِ 
 ) 14( لَِباْلِمْرَصادِ  َربَّكَ  إِنَّ ) 13( َعَذابٍ  َسْوطَ 

 الفجر سورة تفسير

 .مكية وھي

 وأبي ِدثار بن محارب عن ، سليمان عن ، سعيد بن يحيى أخبرني ، الحكم بن الوھاب عبد أخبرنا:  النسائي قال
 ثم المسجد ناحية في فصلى ، فَطول معه فصلى رجل فجاء ، صالةً  معاذ صلى:  قال جابر عن ، صالح

 يا:  فقال ، الفتى فسأل وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكر. منافق:  فقال معاذا ذلك فبلغ ، انصرف
 رسول فقال. ناضحي فعلقت ، المسجد ناحية في وصليتُ  فانصرفت ، َعلَيّ  َفَطّول معه أصلي جئت ، هللا رسول
}  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ } {  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ {  ِمن أنت أين ؟ معاذ يا أَفتَّان: " وسلم عليه هللا صلى هللا
 ).1(}  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ } {  َواْلَفْجرِ {

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َترَ  أَلَمْ ) 5( ِحْجرٍ  لِِذي َقَسمٌ  َذلِكَ  فِي َھلْ ) 4( َيْسِري إَِذا لِ َواللَّيْ ) 3( َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ ) 2( َعْشرٍ  َولََيالٍ ) 1( َواْلَفْجرِ { 
ْخرَ  َجاُبوا الَِّذينَ  َوَثُمودَ ) 8( اْلِبالدِ  فِي ِمْثلَُھا ُيْخلَقْ  لَمْ  الَِّتي) 7( اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ ) 6( ِبَعادٍ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ   الصَّ

 َعلَْيِھمْ  َفَصبَّ ) 12( اْلَفَسادَ  فِيَھا َفأَْكَثُروا) 11( اْلِبالدِ  فِي َطَغْوا الَِّذينَ ) 10( األْوَتادِ  ِذي َوفِْرَعْونَ ) 9( ِباْلَواِدي
 }) 14( لَِباْلِمْرَصادِ  َربَّكَ  إِنَّ ) 13( َعَذابٍ  َسْوطَ  َربُّكَ 

 ، مسروق عنو. والسدي ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس وابن ، علي قاله. الصبح:  وھو ، فمعروف الفجر أما
 .العشر الليالي خاتمة وھو ، خاصة النحر يوم فجر به المراد:  كعب بن ومحمد ، ومجاھد

 .عكرمة قاله كما ، عنده تفعل التي الصالة بذلك المراد:  وقيل

 .عباس ابن عن رواية وھو. النھار جميع به المراد:  وقيل

 من واحد وغير ، ومجاھد ، الزبير وابن ، عباس ناب قاله كما. الحجة ذي عشر بھا المراد:  العشر والليالي
 إلى أحب الصالح العمل أيام من ما: " مرفوعا عباس ابن عن ، البخاري صحيح في ثبت وقد. والخلف السلف
 سبيل في الجھاد وال: " قال ؟ هللا سبيل في الجھاد وال:  قالوا -  الحجة ذي عشر يعني - " األيام ھذه من فيھن هللا
 ).2" (بشيء ذلك من يرجع لم ثم ، وماله بنفسه خرج رجال إال ، هللا

__________ 

 ).11673( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ).969( برقم البخاري صحيح) 2(

 أبو روى وقد) 1( أحد إلى يعزه ولم جرير ابن جعفر أبو حكاه ، المحرم من األول العشر بذلك المراد:  وقيل
 من األول العشر ھو:  قال}  َعْشرٍ  َولََيالٍ { :  عباس ابن عن ، أبيه عن ، ِظْبيان أبي بن قابوس عن ، ُكَدْينة

 .رمضان

 :  أحمد اإلمام قال ؛ األول القول والصحيح

 النبي عن ، جابر عن ، الزبير أبي عن ، ُنَعيم بن َخير حدثني ، عقبة بن َعيَّاش حدثنا ، الحباب بن زيد حدثنا
 ".النحر يوم والشفع ، عرفة يوم والوتر ، األضحى عشر العشر إن":  قال وسلم عليه هللا صلى
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 جرير ابن ورواه) 2( به ، الحباب بن زيد عن منھما كل ، هللا عبد بن وعبدة رافع بن محمد عن النسائي ورواه
 فعهر في المتن أن وعندي ، بھم بأس ال رجاله إسناد وھذا) 3( به ، الحباب بن زيد حديث من ، حاتم أبي وابن
 .أعلم وهللا ، نكارة

 النحر يوم الشفع وأن ، التاسع لكونه ، عرفة يوم الوتر أن الحديث ھذا في تقدم قد}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  وقوله
 .أيضا والضحاك ، وعكرمة ، عباس ابن وقاله. العاشر لكونه

:  قال السائب ابن واصل عن ، خالد نب عقبة حدثني ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال:  ثان قول
ْفعِ { :  قوله عن عطاء سألت  والوتر ، عرفة يوم الشفع ولكن ال:  قال ؟ ھذا وترنا صالتنا:  قلتُ }  َواْلَوْترِ  َوالشَّ
 .األضحى ليلة

 يعني - النعمان عن ، أبي حدثني ، األصبھاني إبراھيم بن عامر بن محمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال:  ثالث قول
 فقام ، الناس يخطب الزبير ابن هللا عبد سمعتُ :  قال بمكة حدثني ، عوف بن سعيد أبي عن - السالم عبد ابن
لَ  َفَمنْ { :  وجل عز ، هللا قول الشفع:  فقال. والوتر الشفع عن أخبرني ، المؤمنين أمير يا:  فقال رجلٌ  إليه  َتَعجَّ
رَ  َوَمنْ { :  قوله لوتروا}  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َيْوَمْينِ  فِي  ].203:  البقرة[}  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َتأَخَّ

 والوتر ، التشريق) 4( أيام أوسط الشفع:  يقول الزبير ابن سمع أنه المرتفع بن محمد أخبرني:  جريج ابن وقال
 .التشريق أيام آخر

 مائة ، اسما وتسعين تسعة  إن: " موسل عليه هللا صلى هللا رسول عن ، ُھَريرة أبي رواية من الصحيحين وفي
 ).5" (الوتر يحب وتر وھو ، الجنة دخل أحصاھا من ، واحدا إال

 عن رواية وھو. بخلقه تعالى أقسم ، ووتر ، شفع كلھم الخلق:  أسلم بن وزيد ، البصري الحسن قال:  رابع قول
 .األول عنه والمشھور ، مجاھد

__________ 

 ".واحد إلى: " أ في) 1(

 ).1671( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3/327( المسند) 2(

 ).30/108( الطبري تفسير) 3(

 ".من األيام الشفع: " أ في) 4(

 ).2677( برقم مسلم وصحيح) 6410( برقم البخاري صحيح) 5(

 الغداة، صالة الشفع:  لويقا. شفع وأنتم ، واحد وتر هللا:  قال}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  عباس ابن عن ، الَعوفي وقال
 .المغرب صالة:  والوتر

 يحيى، أبي عن ، إسرائيل عن ، موسى بن عبيد حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال:  خامس قول
 .وجل عز هللا:  والوتر ، الزوج الشفع:  قال}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  مجاھد عن

 .واألنثى الذكر ، الشفع وخلقه ، الوتر هللا : مجاھد عن ، هللا عبد أبو وقال

 والبر ، واألرض السماء ، شفع هللا خلقه شيء كل}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  قوله مجاھد عن ، َنِجيح أبي ابن وقال
 َوِمنْ { :  تعالى قوله في ذكروه ما ھذا في مجاھد ونحا. ھذا ونحو ، والقمر والشمس ، واإلنس والجن ، والبحر

ُرونَ  لََعلَُّكمْ  َزْوَجْينِ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ   .واحد األزواج خالق أن لتعلموا:  أي] 49:  الذاريات[}  َتَذكَّ

 .وتر ومنه شفع منه ، العدد ھو}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  الحسن عن ، قتادة قال:  سادس قول
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 َوُروي:  جرير ابن قال ثم ، جريج ابن طريق من َجرير وابنُ  حاتم أبي ابنُ  رواه الكريمة اآلية في:  سابع قول
 زياد أبي بن هللا َعبد حدثني:  الزبير أبي عن ذكرنا الذي القول يؤيد خبر وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 عن ، الزبير أبي عن ، ُنَعيم بن) 1( خير حدثني ، عقبة بن عياش أخبرني ، الحباب بن زيد حدثنا ، القطواني
 ).2" (الثالث اليوم والوتر ، اليومان الشفع: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نأ:  جابر

 وما ، حاتم أبي وابن والنسائي أحمد رواية في اللفظ من تقدم لما مخالف وھو ، اللفظ بھذا الخبر ھذا ورد ھكذا
 .أعلم وهللا ، أيضا ھو رواه

 وتر ومنھا ، والثنائية كالرباعية شفع منھا ، الصالة يھ:  وغيرھما ، أنس بن والربيع ، العالية أبو قال
 .الليل من التھجد آخر في الوتر صالة وكذلك. النھار وتر وھي ، ثالث فإنھا ، كالمغرب

 الصالة ھي:  قال}  َواْلَوْترِ  َوالشَّْفعِ { :  حصين بن عمران عن ، قتادة عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد قال وقد
 إلى مرفوعا متصال روي وقد. بالمكتوبة خاص ولفظه ، وموقوف منقطع وھذا. وتر ومنھا شفع منھا ، المكتوبة
 :  أحمد اإلمام قال ، عام ولفظه وسلم عليه هللا صلى النبي

 أھل من حدثه) 3( شيخا أن:  عصام بن عمران عن ، قتادة عن ، ھمام حدثنا - الطيالسي ھو - داود أبو حدثنا
 ھي: " فقال ، والوتر الشفع عن ُسِئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  حصين بن عمران عن ، البصرة
 ).4" (وتر وبعضھا ، شفع بعضھا ، الصالة

 ، موسى بن هللا عبيد عن ، ُكَرْيب أبي وعن عفان عن ، ُبْنَدار عن جرير ابن رواه وكذا ، المسند في وقع ھكذا
  ، عصام بن عمران عن ، قتادة عن - يحيى ابن وھو -  ھمام عن كالھما

__________ 

 ".القطراني حدثني: " أ في) 1(

 ).30/109( الطبري تفسير) 2(

 ".جبيرا أن: " أ في) 3(

 ).4/437( المسند) 4(

 َمْھِديّ  ابن عن ، علي بن عمرو عن ، الترمذي عيسى أبو رواه وكذا) 1( حصين بن عمران عن ، شيخعن 
 بن عمران عن ، البصرة أھل من رجل عن ، عصام بن عمران عن ، قتادة عن ، ھمام عن كالھما ، داود وأبي

 ).2( قتادة عن أيضا قيس بن خالد رواه وقد ، قتادة حديث من إال نعرفه ال ، غريب:  قال ثم. به ، حصين

 .أعلم وهللا ، نفسه عمران عن ، عصام بن عمران عن روي وقد

 عن) 3( ھمام أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا ، الواسطي انسن بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن ورواه:  قلت
 هللا صلى النبي عن ، حصين بن عمران عن - البصرة أھل من شيخ -  الضبعي عصام بن عمران عن قتادة،
 ).4] (الضبعي[ عصام بن عمران ھو البصري الشيخ فجعل ، تفسيره في رأيته ھكذا ، فذكره وسلم عليه

 بن عمران عن ، قتادة عن ، قيس بن خالد حدثني ، أبي حدثني ، علي بن نصر حدثنا:  جرير ابن رواه وھكذا
 شفع، منھا الصالة ھي: " قال والوتر الشفع في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، حصين بن عمران عن ، عصام
 ).5" (وتر ومنھا

 ُضَبيعة بني مسجد إمام ، ريالبص عمارة أبو الضبعي عصام بن عمران به وتفرد ، المبھم الشيخ ذكر فأسقط
 ، سعيد بن والمثنى) 7( جمرة أبو وابنه ، قتادة عنه روى. الضبعي عمران بن نصر) 6( َجْمَرة أبي والد وھو
 من) 9( التابعين في َخَياط ابن خليفة وذكره) 8( الثقات كتاب في حبَّان ابن وذكره. حميد بن يزيد التياح وأبو
 وثمانين) 10( ثالث سنة الزاوية يوم قتله ثم ، يوسف بن الحجاج عند حظيا يالنب شريفا وكان ، البصرة أھل
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 بن عمران على وقفه أن وعندي. الواحد الحديث ھذا سوى الترمذي عند له وليس ، األشعث ابن مع لخروجه
 .أعلم وهللا ، أشبه حصين

 .والوتر الشفع في األقوال ھذه من بشيء جرير ابن يجزم ولم

 .ذھب إذا أي:  عباس ابن عن ، العوفي قال) 11(}  َيْسرِ  إَِذا اللَّْيلِ وَ { :  وقوله

 .بعضا بعضه يذھب حتى}  َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  الزبير بن هللا عبد وقال

 .سار إذا}  َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  زيد وابن أسلم بن زيد عن ، ومالك ، وقتادة ، العالية وأبو ، مجاھد وقال

  ، سار إذا المراد يكون أن ويحتمل. ذھب:  أي ، عباس ابن قاله ما على حمله يمكن اوھذ

__________ 

 ).30/109( الطبري تفسير) 1(

 ).3342( برقم الترمذي سنن) 2(

 ".ھشام أخبرنا: " أ في) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ).30/109( الطبري تفسير) 5(

 ".حمزة أبي: " أ في) 6(

 ".ةحمز أبي: " أ في) 7(

 ).5/234( الثقات) 8(

 ".المتابعين: " أ في) 9(

 ".ثنتين سنة: " م في) 10(

 ".يسرى: " م في) 11(

 ، الليل وإدبار النھار إقبال ھو الفجر فإن}  َواْلَفْجرِ { :  قوله مقابلة في ألنه ؛ أنسب ھذا إن:  يقال وقد. أقبل:  أي
:  كقوله ، وبالعكس ، النھار وإدبار الليل بإقبال َقَسًما كان إقباله على )1(}  َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  قوله حمل فإذا

ْبحِ  َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ { ) 2(}  َيْسرِ  إَِذا]  َواللَّْيلِ [{ :  الضحاك قال وكذا]. 18 ، 17:  التكوير[}  َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ
 .يجري:  أي

 .حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه. َجْمع ليلة:  يعني } َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  عكرمة وقال

 سمعت:  قال عمرو بن هللا عبد بن كثير حدثنا ، عامر أبو حدثنا ، عصام بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال ثم
 .بَجْمع إال تبين وال سار يا اسر:  قال}  َيْسرِ  إَِذا َواللَّْيلِ { :  قوله في يقول ، القرظي كعب بن محمد

 ألنه حْجًرا العقل سمي وإنما) 3] (ودين[ وحجا ولب عقل لذي:  أي}  ِحْجرٍ  لِِذي َقَسمٌ  َذلِكَ  فِي َھلْ { :  وقوله
 اللصوق من الطائف يمنع ألنه البيت حْجرُ  ومنه ، واألقوال األفعال من به يليق ال ما تعاطي من اإلنسان يمنع

} َمْحُجوًرا ِحْجًرا َوَيقُولُونَ {  ، التصرف منعه إذا:  فالن على اكمالح وَحَجرَ  ، اليمامة حجر ومنه. الشامي بجداره
 من العبادة وبنفس ، العبادة بأوقات ھو القسم وھذا ، متقارب ومعنى ، واحد قبيل من ھذا كل ،] 22:  الفرقان[

 ، منه الخائفون ، له المطيعون المتقون) 4] (عباده إليه[ بھا يتقرب التي القرب أنواع من ذلك وغير وصالة حج
 .الكريم لوجھه الخاشعون ، لديه المتواضعون
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 عتاة متمردين كانوا وھؤالء}  ِبَعادٍ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ { :  بعده قال وطاعتھم وعبادتھم ھؤالء ذكر ولما
 وجعلھم ، ودمرھم أھلكھم كيف تعالى فذكر. لكتبه جاحدين ، لرسله مكذبين طاعته عن خارجين ، جبارين
 بن عاد أوالد وھم ، األولى عاد وھؤالء}  اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ  ِبَعادٍ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ { :  فقال ، وعَبرا أحاديث

 فكذبوه ، السالم عليه ، ھوًدا رسوله فيھم هللا بعث الذين وھم إسحاق ابن قاله ، نوح بن سام بن َعوص بن إرم
َرَھا{  ، عاتية صرصر بريح وأھلكھم ، منھم معه آمن ومن أظھرھم بين من هللا فأنجاه ، وخالفوه  َسْبعَ  َعلَْيِھمْ  َسخَّ

:  الحاقة[}  َباقَِيةٍ  ِمنْ  لَُھمْ  َتَرى َفَھلْ  َخاِوَيةٍ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ  َكأَنَُّھمْ  َصْرَعى فِيَھا اْلَقْومَ  َفَتَرى ُحُسوًما أَيَّامٍ  َوَثَماِنَيةَ  لََيالٍ 
 .المؤمنون بمصرعھم ليعتبر ، موضع ما غير في القرآن في قصتھم هللا ذكر وقد]8 ،7

 .بھم تعريف زيادة ؛ بيان عطف) 5(}  اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ { :  تعالى فقوله

 في سالنا أشد كانوا وقد ، الشداد باألعمدة ترفع التي الشِّعر بيوت يسكنون كانوا ألنھم}  اْلِعَمادِ  َذاتِ { :  وقوله
 ربھم طاعة في يستعملوھا أن إلى وأرشدھم النعمة بتلك ھود ذكَّرھم ولھذا ، بطشا وأقواھم خلقة) 6( زمانھم
ِ  آالءَ  َفاْذُكُروا َبْسَطةً  اْلَخْلقِ  فِي َوَزاَدُكمْ  ُنوحٍ  َقْومِ  َبْعدِ  ِمنْ  ُخلََفاءَ  َجَعلَُكمْ  إِذْ  َواْذُكُروا{ :  فقال ، خلقھم الذي  ُكمْ لََعلَّ [ هللاَّ

 :  تعالى وقال]. 69:  األعراف) [7(} ]  ُتْفلُِحونَ 

__________ 

 ".يسرى: " م في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 .م من زيادة) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".إرم بعاد: " م في) 5(

 ".زيادتھم: " م في) 6(

 .أثبتناه ما والصواب" مفسدين األرض في تعثوا وال: " ھـ ، أ ، م في) 7(

ا{  ا أََشدُّ  َمنْ  َوَقالُوا اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  األْرِض  فِي َفاْسَتْكَبُروا َعادٌ  َفأَمَّ ةً  ِمنَّ َ  أَنَّ  َيَرْوا أََولَمْ  قُوَّ  ِمْنُھمْ  أََشدُّ  ُھوَ  َخلََقُھمْ  الَِّذي هللاَّ
ةً   في مثلھا يخلق لم التي القبيلة:  أي}  اْلِبالدِ  فِي ِمْثلَُھا ُيْخلَقْ  لَمْ  الَِّتي{ :  ھاھنا وقال ،] 15:  فصلت[}  قُوَّ

 .تركيبھم وعظم وشدتھم لقوتھم بالدھم،

يُّ  ، دعامة بن قتادة قال كما ، األولى عادا:  يعني. قديمة أمة:  إرم:  مجاھد قال دِّ . عاد مملكة بيت إرم إن:  والسُّ
 .قوي جيد حسن قول وھذا

 .يقيمون ال عمود أھل كانوا}  اْلِعَمادِ  َذاتِ { :  قوله في والكلبي ، وقتادة ، مجاھد وقال

 .لطولھم}  اْلِعَمادِ  َذاتِ { :  لھم قيل إنما:  عباس ابن عن ، العوفي وقال

 .فأصاب الثاني ورد ، جرير ابنُ  األول واختار

 ُعُمدا بنوا:  وقال ، الرتفاعھا ؛ العماد على الضميرَ  زيد ابن أعاد}  اْلِبالدِ  فِي ِمْثلَُھا ُيْخلَقْ  لَمْ  الَِّتي{ :  وقوله
 تلك مثل يخلق لم:  أي ، القبيلة على الضمير فأعاد جرير وابن قتادة وأما. البالد في مثلھا يخلق لم باألحقاف
 ألنه ؛ ضعيف مذھبه ذھب ومن زيد ابن وقول ، الصواب ھو القول وھذا. زمانھم في يعني ، البالد في القبيلة
 } اْلِبالدِ  فِي ِمْثلَُھا ُيْخلَقْ  لَمْ { :  قال وإنما ، البالد في مثلھا مليع لم التي:  لقال ذلك أراد كان لو
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 عن ، حدثه عمن ، صالح بن معاوية حدثنا ، الليث كاتب صالح أبو حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 صخرة على يأتي منھم الرجل كان: " فقال العماد ذات إرم ذكر أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، المقدام
 ).1" (فيھلكھم الحي على فيحملھا

 زيد بن ثور عن ، عياض بن أنس حدثنا ، الطاھر أبو حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال ثم
 شددت الذي وأنا ، العماد رفعت الذي وأنا ، عاد بن شداد أنا:  - قرأه حيث سمى قد - كتابا قرأت:  قال. الديلي

 .وسلم عليه هللا صلى محمد أمة إال يخرجه ال ، أذرع سبعة على كنزا كنزت الذي وأنا ، واحد نظر بذراعي

 طول أو ، به يقاتلون سالحا أو ، للبدو بيوتھم أعمدة أو ، بنوھا أبنية العماد كانت سواء قول كل فعلى:  قلت
 كما بثمود المقرونون ، موضع ما يرغ في القرآن في المذكورون وھم ، األمم من وأمة قبيلة فھم -  منھم الواحد
 بن سعيد عن روي كما ، دمشق إما مدينة}  اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ { :  بقوله المراد أن زعم ومن. أعلم وهللا ، ھاھنا

 على الكالم يلتئم كيف فإنه ، نظر ففيه ، غيرھما أو) 2( القَُرظي عن ُروي كما اسكندرية أو ، وعكرمة المسيب
 الكالم يتسق ال فإنه ، بيان عطف أو بدال ذلك جعل إن}  اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ  ِبَعادٍ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  مْ أَلَ { :  ھذا

 أن ال ، ُيَرد ال الذي بأسه من بھم هللا أحل وما ، بعاد المسماة القبيلة إھالك عن اإلخبار ھو إنما المراد ثم. حينئذ
 .ليمإق أو مدينة عن اإلخبار المراد

__________ 

 ).8/701( حجر البن الباري فتح في كما تفسيره في مردويه ابن ورواه) 1(

 ".القرطبي: " أ في) 2(

:  لھا يقال مدينة ذكر من ، اآلية ھذه عند المفسرين من جماعة ذكره مما بكثير ُيْغَترَّ  لئال ذلك على نبھت وإنما
 وجواھر، آللئ) 1( حصباءھا وإن ، وبساتينھا ودورھا قصورھا ، والفضة الذھب بلبن مبنية}  اْلِعَمادِ  َذاتِ  إَِرمَ {

 وأبوابھا) 2( وسورھا ، بھا أنيس ال ودورھا ، ساقطة وثمارھا ، سارحة وأنھارھا ، المسك بنادق وترابھا
 وتارة ، بالعراق وتارة ، باليمن وتارة ، الشام بأرض تكون فتارة تنتقل وأنھا. مجيب وال داع بھا ليس ، تصفر
 عقول بذلك ليختبروا ، زنادقتھم بعض وضع من ، اإلسرائيليين خرافات من كله ھذا فإن - البالد من ذلك بغير
 .ذلك جميع في تصدقھم أن الناس من الجھلة

 له أباعر طلب في ذھب معاوية زمان في -  قاِلبة بن هللا عبد وھو - األعراب من رجال أن وغيره الثعلبي وذكر
 مما قريًبا فيھا فوجد فدخلھا ، وأبواب سور لھا عظيمة مدينة على طلع إذ ، ابتغائھا في يتيه ھو افبينم ، شردت
 قال الذي المكان إلى معه فذھبوا ، الناس فأخبر رجع وأنه ، ذكرھا تقدم التي الذھبية المدينة صفات من ذكرناه
 .شيئا يروا فلم

 صح ولو ، إسنادھا يصح ليس الحكاية فھذه ، جدا مطولة ھاھنا}  ادِ اْلِعمَ  َذاتِ  إَِرمَ {  قصة حاتم أبي ابن ذكر وقد
 في حقيقة له ذلك أن فاعتقد) 3( والخبال الَھَوس من نوع أصابه أنه أو ، ذلك اختلق يكون فقد األعرابي ذلك إلى

 ينوالطامع الجھلة من كثير به يخبر مما قريب وھذا. صحته بعدم يقطع مما وھذا. كذلك وليس ، الخارج
) 4( واليواقيت الجواھر وألوان ، والفضة الذھب قناطير فيھا ، األرض تحت مطالب وجود من ، والمتحيلين
 األغنياء أموال على فيحتالون ، منھا واألخذ إليھا الوصول من تمنع موانع عليھا لكن ، الكبير واإلكسير والآللئ
 وَيْطنزون ، الھذيانات من ذلك ونحو ، وعقاقير يربخاخ في صرفھا في بالباطل فيأكلونھا ، والسفھاء والضعفة

 تحويله أمكنه منھا بشيء ظفر من ، كثيرة وكنوًزا وإسالمية جاھلية دفائن األرض في أن به يجزم والذي. بھم
 أو نقلھم عن إال يقولون مما شيء ذلك في يصح ولم ، وبھت وافتراء فكذب زعموھا التي الصفة على فأما) 5(

 .للصواب الھادي وتعالى سبحانه وهللا ، ھمعن أخذ من نقل

 فيه ُتصَرف لم فلذلك تسكنھا عاد كانت بلدة أو قبيلة}  إَِرمَ { :  بقوله المراد يكون أن يحتمل:  جرير ابن وقولُ 
خْ  َجاُبوا الَِّذينَ  َوَثُمودَ { :  بعده قال ولھذا ، القبيلة عن اإلخبار ھو إنما السياق من المراد ألن ؛ نظر } ِباْلَوادِ  رَ الصَّ
 ، والضحاك ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا. ويخرقونھا ينحتونھا:  عباس ابن قال. بالوادي الصخر يقطعون:  يعني
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 هللا وقال. أيضا الجيب ومنه. فتحه إذا:  الثوب واجتاب ، خرقوھا إذا". النمار مجتابي: " يقال ومنه. زيد وابن
 قول ھاھنا حاتم أبي وابن جرير ابن وأنشد]. 149:  الشعراء[}  َفاِرِھينَ  ُبُيوًتا الِ اْلِجبَ  ِمنَ  َوَتْنِحُتونَ { :  تعالى
 :  الشاعر

__________ 

 .خطأ وھو" حصباؤھا وأن: " أ في) 1(

 ".وسررھا: " م في) 2(

 ".والخيال: " م في) 3(

 ".والياقوت: " م في) 4(

 ".تحويلھا: " م في) 5(

 ...ومارد شنيف من َحيٌّ  َباد َكما... ائدٌ ب - هللا َخال ما - شيء ُكلّ  أال

اء ُكلِّ  في َضَرُبوا ُھم واعد أّيدات ِشَداد بأيد... َصعدة َصمَّ  )1( السَّ

 سورة في مستقصاة" عاد" قصة ذكرنا وقد. القرى بوادي منزلھم وكان ، عربا كانوا:  إسحاق ابن وقال
 .إعادته عن أغنى بما" األعراف"

:  ويقال. أمره له يشدون الذين الجنود:  األوتاد:  عباس ابن عن ، العوفي قال}  األْوَتادِ  ِذي َوفِْرَعْونَ { :  وقوله
. باألوتاد الناس يوتد كان:  مجاھد قال وكذا. بھا يعلقھم َحديد من أوتاد في وأرجلھم أيديھم يوتد فرعون كان

 ثم وتد في قوائمه من قائمة كل ، الرجل يربط كان:  السدي قال. والسدي ، والحسن ، جبير بن سعيد قال وھكذا
 ).2( فتشدخه عظيمة صخرة عليه يرسل

 .وحبال أوتاد من ، تحتھا له يلعب ، ومالعب َمَطالٌّ  له كانت أنه بلغنا:  قتادة وقال

 جعل ثم ، أوتاد أربعة المرأته ضرب ألنه ؛}  األْوَتادِ  ِذي{  لفرعون قيل:  رافع أبي عن ، البناني ثابت وقال
 .ماتت حتى عظيمة رحى ظھرھا لىع

 واألذية باإلفساد األرض في وعاثوا وعتوا تمردوا:  أي}  اْلَفَسادَ  فِيَھا َفأَْكَثُروا اْلِبالدِ  فِي َطَغْوا الَِّذينَ { :  وقوله
 عن يردھا ال عقوبة بھم وأحل ، السماء من رجزا عليھم أنزل:  أي}  َعَذابٍ  َسْوطَ  َربُّكَ  َعلَْيِھمْ  َفَصبَّ {  ، للناس
  .المجرمين القوم

 ويجازي ، يعملون فيما خلقه) 3( يرصد:  يعني. ويرى يسمع:  عباس ابن قال}  لَِباْلِمْرَصادِ  َربَّكَ  إِنَّ { :  وقوله
 وھو. يستحقه بما كال ويقابل ، بعدله فيھم فيحكم ، عليه كلھم الخالئق وسيعرض ، واآلخرى الدنيا في بسعيه كال

 .والجور لمالظ عن المنزه

 أحمد حدثنا ، أبي حدثنا:  فقال - صحته وفي نظر إسناده وفي - جًدا غريًبا حديًثا ھاھنا حاتم أبي ابن ذكر وقد
 صلى هللا رسول قال:  قال جبل بن معاذ عن ، البيساني حمزة أبي عن ، الحذاء يونس حدثنا ، الحواري أبي بن
 اضطرابه يأمن وال روعه يسكن ال المؤمن إن ، معاذ يا. أسير الحق لدى المؤمن إن ، معاذ يا: " وسلم عليه هللا
 فيھا يھلك أن وعن ، شھواته من كثير عن القرآن قيده المؤمن إن ، معاذ يا. ظھره خلف جھنم جسر ُيَخلَّف حتى
 ، تهجن والصوم ، كھفه والصالة ، مطيته والشوق ، محجته والخوف ، دليله فالقرآن ، وجل عز ، هللا بإذن ھو

 ).4" (بالمرصاد كله ذلك وراء من ، وجل عز ، وربه ، وزيره والحياء ، أميره والصدق ، فكاكه والصدقة

 حمزة أبي عن كان ولو. مرسل معاذ عن حمزة وأبو ، مجھوالن حمزة وأبو الحذاء يونس:  حاتم أبي ابن قال
 :  تمحا أبي ابن قال ثم. حسًنا لكان كالمه من كان لو:  أي. حسًنا لكان
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__________ 

 ).30/113( الطبري تفسير) 1(

 ".فشخده: " أ في) 2(

 ".يراصد: " أ في) 3(

 بن الملك عبد طريق من) 1/26( الحلية في نعيم أبو ورواه ، به الحواري أبي بن أحمد عن ، حسان أبي بن إسحاق طريق من) 10/31( الحلية في نعيم أبو ورواه) 4(
 .بنحوه مرفوعا معاذ عن ، الرحمن عبد عن ، حاجب أبي عن ، كريمة أبي

ا َمهُ  َفأَْكَرَمهُ  َربُّهُ  اْبَتاَلهُ  َما إَِذا اإْلِْنَسانُ  َفأَمَّ ا) 15( أَْكَرَمنِ  َربِّي َفَيقُولُ  َوَنعَّ  َفَيقُولُ  ِرْزَقهُ  َعلَْيهِ  َفَقَدرَ  اْبَتاَلهُ  َما إَِذا َوأَمَّ
ونَ  َواَل ) 17( اْلَيِتيمَ  ِرُمونَ ُتكْ  اَل  َبلْ  َكالَّ ) 16( أََھاَننِ  َربِّي  أَْكاًل  التَُّراثَ  َوَتأُْكلُونَ ) 18( اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َتَحاضُّ
ا ا ُحّبًا اْلَمالَ  َوُتِحبُّونَ ) 19( لَّمً  ) 20( َجّمً

 عبد بن أيفع عن ، عمرو بن صفوان عن ، مسلم بن الوليد حدثنا ، صالح بن صفوان حدثنا ، أبي حدثنا
 فيحبس:  قال ، عليھن والصراط:  قال -  قناطر سبع لجھنم إن:  يقول الناس يعظ وھو سمعه أنه: عيالكال

ُھمْ  َوقِفُوُھمْ { :  فيقول ، األولى القنطرة عند الخالئق  على فيحاسبون:  قال ،] 24:  الصافات[}  َمْسُئولُونَ  إِنَّ
 على ُحوسبوا الثانية القنطرة بلغوا فإذا ، نجا من وينجو ، ھلك من فيھا فيھلك:  قال ، عنھا وُيسألون الصالة
 عن ُسئلوا الثالثة القنطرة بلغوا فإذا. نجا من وينجو ھلك من فيھلك:  قال ؟ خانوھا وكيف ، أدوھا كيف األمانة
 إلى متدلية يومئذ والرحم:  قال. نجا من وينجو ھلك من فيھلك:  قال ؟ قطعوھا وكيف َوَصلُوھا كيف الرحم
 إِنَّ {:  وجل عز هللا يقول التي وھي:  قال. فاقطعه قطعني ومن ، َفِصْله وصلني من اللھم:  تقول جھنم في الُھويّ 
 .} لَِباْلِمْرَصادِ  َربَّكَ 

 .تمامه يذكر ولم ، األثر ھذا أورد ھكذا

ا{  َمهُ  َفأَْكَرَمهُ  َربُّهُ  اْبَتالهُ  َما إَِذا اإلْنَسانُ  َفأَمَّ ا) 15( أَْكَرَمنِ  يَربِّ  َفَيقُولُ  َوَنعَّ  َفَيقُولُ  ِرْزَقهُ  َعلَْيهِ  َفَقَدرَ  اْبَتالهُ  َما إَِذا َوأَمَّ
ونَ  َوال) 17( اْلَيِتيمَ  ُتْكِرُمونَ  ال َبل َكال) 16( أََھاَننِ  َربِّي  أَْكال التَُّراثَ  َوَتأُْكلُونَ ) 18( اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َتَحاضُّ
ا ا ُحّبًا َمالَ الْ  َوُتِحبُّونَ ) 19( لَّمً  }) 20( َجّمً

 هللا من ذلك أن فيعتقد ، ذلك في ليختبره الرزق في عليه هللا وسع إذا اعتقاده في اإلنسان على منكًرا تعالى يقول
َما أََيْحَسُبونَ { :  تعالى قال كما. وامتحان ابتالء ھو بل ، كذلك وليس له إكرام ُھمْ  أَنَّ  ُنَساِرعُ  َوَبِنينَ  َمالٍ  ِمنْ  ِبهِ  ُنِمدُّ

 وَضيَّق وامتحنه ابتاله إذا اآلخر الجانب في وكذلك]. 56 ، 55:  المؤمنون[}  َيْشُعُرونَ  ال َبل اْلَخْيَراتِ  فِي لَُھمْ 
 في وال ھذا في ال ، زعم كما األمر ليس:  أي}  َكال{ :  هللا قال. له إھانة هللا من ذلك أن يعتقد ، الرزق في عليه
 ذلك في المدار وإنما ، يحب ال ومن يحب من على ويضيق ، يحب ال ومن يحب من لمالا يعطي هللا فإن ، ھذا
 .يصبر بأن فقيًرا كان وإذا ، ذلك على هللا يشكر بأن غنيا كان إذا ، الحالين من كل في هللا طاعة على

 ، المبارك ابن هللا عبد رواه يالذ الحديث في جاء كما ، له باإلكرام أمر فيه}  اْلَيِتيمَ  ُتْكِرُمونَ  ال َبل{ :  وقوله
 صلى النبي عن ، ُھريرة أبي عن) 1( عتاب أبي بن زيد عن ، سليمان بن يحيى عن ، أيوب أبي بن سعيد عن
 يساء يتيم فيه بيت المسلمين في بيت وشر ، إليه يحسن يتيم فيه بيت المسلمين في بيت خير: " وسلم عليه هللا
 ).2" (ھكذا الجنة في اليتيم لوكاف أنا: " بأصبعه قال ثم" إليه

 ، أبي حدثني -  حازم أبي ابن يعني -  العزيز عبد أخبرنا ، سفيان بن الصباح بن محمد حدثنا:  داود أبو وقال
 وقرن". الجنة في كھاتين اليتيم وكافل أنا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن - سعد ابن يعني -  سھل عن

 ).4( اإلبھام تلي والتي الوسطى:  إصبعيه بين) 3(

__________ 

 ".غياث: " م في) 1(
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 ضعيف، إسناد ھذا) : "3/165( الزوائد في البوصيري وقال ، المبارك ابن طريق من) 3679( برقم السنن في ماجة ابن ورواه) 654( برقم المبارك البن الزھد) 2(
  ".الثقات في حبان ابن وذكره ، الحديث مضطرب:  حاتم بوأ وقال ، منكر:  البخاري فيه قال -  صالح أبو -  سليمان بن يحيى

 ".وفرق: " أ في) 3(

 .به حازم أبي ابن طريق من) 6005( برقم البخاري صحيح في وھو) 5150( برقم داود أبي سنن) 4(

ا اأْلَْرضُ  ُدكَّتِ  إَِذا َكالَّ  ا َدّكً رُ  َيْوَمِئذٍ  بَِجَھنَّمَ  َيْوَمِئذٍ  ِجيءَ وَ ) 22( َصّفًا َصّفًا َواْلَملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ ) 21( َدّكً  َيَتَذكَّ
ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى اإْلِْنَسانُ   ) 23( الذِّ

ونَ  َوال{   على بعضھم ويحث ، والمساكين الفقراء إلى باإلحسان يأمرون ال:  يعني}  اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َتَحاضُّ
ا أَْكال{  الميراث:  يعني}  التَُّراثَ  َوَتأُْكلُونَ {  ، ذلك في بعض  أو حالل من ، لھم حصل جھة أي من:  أي}  لَّمً
ا ُحّبًا اْلَمالَ  َوُتِحبُّونَ {  ، حرام  .فاحشا:  بعضھم زاد -  كثيرا:  أي}  َجّمً

ا األْرضُ  ُدكَّتِ  إَِذا َكال{  ا َدّكً  َيَتَذكَّرُ  َيْوَمِئذٍ  ِبَجَھنَّمَ  َيْوَمِئذٍ  َوِجيءَ ) 22( َصّفًا َصّفًا َواْلَملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ ) 21( َدّكً
ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى اإلْنَسانُ  ْمتُ  لَْيَتنِي َيا َيقُولُ  }) 23( الذِّ  ُيوِثقُ  َواَل ) 25( أََحدٌ  َعَذاَبهُ  ُيَعذِّبُ  اَل  َفَيْوَمِئذٍ ) 24( لَِحَياتِي َقدَّ

ُتَھا َيا) 26( أََحدٌ  َوَثاَقهُ   ِعَباِدي فِي َفاْدُخلِي) 28( َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي) 27( اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
 ) 30( َجنَِّتي َواْدُخلِي) 29(

ْمتُ  لَْيَتِني َيا َيقُولُ {  ُتَھا َيا) 26( أََحدٌ  َوَثاَقهُ  ُيوِثقُ  َوال) 25( أََحدٌ  َعَذاَبهُ  ُيَعذِّبُ  ال َفَيْوَمِئذٍ ) 24( لَِحَياِتي َقدَّ  النَّْفسُ  أَيَّ
 }) 30( َجنَِّتي َواْدُخلِي) 29( ِعَباِدي فِي َفاْدُخلِي) 28( َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي) 27( اْلُمْطَمِئنَّةُ 

ا األْرضُ  ُدكَّتِ  إَِذا{  حقا:  أي}  َكال{ :  فقال ، العظيمة األھوال من القيامة يوم يقع عما تعالى يخبر ا َدّكً }  َدّكً
 لفصل:  يعني}  َربُّكَ  َوَجاءَ {  ، لربھم قبورھم من الخالئق وقام ، والجبال األرض وسويت ومھدت وطئت: يأ

 ، وسلم عليه هللا صلى محمد اإلطالق على آدم ولد بسيد إليه) 1( يستشفعون ما بعد وذلك ، خلقه بين القضاء
 إلى النوبة تنتھي حتى ، ذاكم بصاحب لست:  قولي فكلھم ، واحد بعد واحًدا الرسل من العزم أولي يسألون بعدما
 القضاء لفصل يأتي أن في هللا عند فيشفع فيذھب". لھا أنا ، لھا أنا: " فيقول) 2( وسلم عليه هللا صلى محمد
 فيجيء) 3" (سبحان" سورة في بيانه تقدم كما المحمود المقام وھي ، الشفاعات أول وھي ، ذلك في هللا فيشفعه
 .صفوفا صفوفا يديه بين يجيئون والمالئكة ، يشاء كما القضاء لفصل تعالى الرب

 غياث،) 4( بن حفص بن عمر حدثنا:  صحيحه في الحجاج بن مسلم اإلمام قال}  ِبَجَھنَّمَ  َيْوَمِئذٍ  َوِجيءَ { :  وقوله
 هللا رسول قال : قال -  مسعود ابن ھو - هللا عبد عن ، شقيق عن ، الكاھلي خالد بن العالء عن ، أبي حدثنا
 ".يجرونھا َملَك ألف سبعون زمام كل مع ، زمام ألف سبعون لھا يومئذ بجھنم يؤتى: " وسلم عليه هللا صلى

 عبد عن أيضا ورواه) 5( به ، حفص بن عمر عن ، الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد عن الترمذي رواه وھكذا
 -  وائل أبو وھو -  سلمة ابن شقيق عن ، خالد بن لعالءا عن ، الثوري سفيان عن ، عامر أبي عن ، ُحَميد بن
 بن َمروان عن ، عرفة بن الحسن عن ، جرير ابن رواه وكذا) 6( يرفعه ولم قوله ، مسعود بن هللا عبد عن

 ).7( قوله ، هللا عبد عن ، شقيق عن ، خالد بن العالء عن ، الفزاري معاوية

__________ 

 ".يشفعون: " أ في) 1(

 ".عليه وسالمه هللا صلوات: " م في) 2(

 .79:  اآلية تفسير عند) 3(

 ".نبأنا: " أ في) 4(

 ).2573( برقم الترمذي وسنن) 2842( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).2573( برقم الترمذي سنن) 6(
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 ).30/120( الطبري تفسير) 7(

ْكَرى لَهُ  َوأَنَّى{  ، وحديثه دھره قديم في أسلفه كان وما عمله:  أي}  اإلْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْوَمِئذٍ { :  وقوله :  أي}  الذِّ
ْمتُ  لَْيَتِني َيا َيقُولُ {  ؟ الذكرى تنفعه وكيف  إن -  المعاصي من منه سلف كان ما على يندم:  يعني}  لَِحَياِتي َقدَّ
 :  حنبل بن أحمد اإلمام قال كما -  طائعا كان إن - الطاعات من ازداد كان لو ويود - عاصيا كان

 عن ، معدان بن خالد عن ، يزيد بن ثور حدثنا -  المبارك ابن يعني - هللا عبد حدثنا ، إسحاق بن علي حدثنا
 أن لو:  قال -  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من وكان - َعِميرة أبي بن محمد عن ، نفير بن جبير
 الدنيا إلى ُيَردَّ  أنه ولودَّ  ، القيامة يوم لََحقَِره ، هللا طاعة في َھرًما يموت أن إلى ولد يوم من وجھه على خر عبًدا
 .والثواب األجر من يزداد كيما

 ).1( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، عبد بن عتبة عن ، معدان بن خالد عن ، َسعد بنُ  َبِحيرُ  ورواه

 ُيوِثقُ  َوال{  ، عصاه من هللا تعذيب من عذاًبا أشد أحد ليس:  أي}  أََحدٌ  َعَذاَبهُ  ُيَعذِّبُ  ال َفَيْوَمِئذٍ { :  تعالى هللا قال
 المجرمين حق في ھذا ، وجل عز ، بربھم كفر لمن الزبانية من ووثقا قبضا أشد أحد وليس:  أي}  أََحدٌ  َوَثاَقهُ 
 َيا{ :  لھا فيقال الحق مع الدائرة الثابتة الساكنة وھي المطمئنة الزكية النفس فأما) 2( والظالمين الخالئق من
ُتَھا  في:  أي}  َراِضَيةً {  ، جنته في لعباده أعد وما وثوابه جواره إلى:  أي}  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
 ، جملتھم في:  أي}  ِعَباِدي فِي َفاْدُخلِي{  ، وأرضاھا عنھا ورضي هللا عن رضيت قد:  أي}  َمْرِضيَّةً {  نفسھا

 عند المؤمن يبشرون المالئكة أن كما ، أيضا القيامة يوم وفي ، االحتضار عند لھا يقال وھذا}  َجنَِّتي لِيَواْدخُ {
 .ھاھنا وكذلك ، قبره من قيامه وعند احتضاره

 وعن. عفان بن عثمان في نزلت:  عباس ابن عن ، الضحاك فروى ، اآلية ھذه نزلت فيمن المفسرون اختلف ثم
 .عنه هللا رضي ، المطلب عبد بن حمزة في نزلت:  الحصيب بن ُبَريدة

ُتَھا َيا{ :  القيامة يوم المطمئنة لألرواح يقال:  عباس ابن عن ، العوفي وقال } َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
 } َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً {  ، الدنيا في تعمره كانت الذي بدنھا وھو ، صاحبك:  يعني

 ابن واختاره ، والكلبي عكرمة قال) 3( وكذا". جنتي وادخلي عبدي في فادخلي: " َيقرؤھا كان أنه عنه وروي
وا ُثمَّ { :  لقوله ؛ األول والظاھر ، غريب وھو ، جرير َنا َوأَنَّ { ]62:  األنعام[}  اْلَحقِّ  َمْوالُھمُ  هللاَِّ  إِلَى ُردُّ  َمَردَّ
 .يديه بين والوقوف حكمه إلى:  أي] 43:  غافر) [4(}  هللاَِّ  إِلَى

 عن ، أبي حدثنا ، الدشتكي هللا عبد بن الرحمن عبد بن أحمد حدثنا ، الحسين بن علي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
  ، جبير بن سعيد عن ، جعفر عن ، أشعث عن ، أبيه

__________ 

 ).4/185( المسند) 1(

 ".والعالمين: " أ في) 2(

 ".لكوكذ: " م في) 3(

 .خطأ وھو" مصيرنا وأن: " م في) 4(

ُتَھا َيا{ :  قولهفي  عباس ابن عن  بكر وأبو نزلت:  قال}  َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
 ).1" (ھذا لك سيقال إنه أما: " فقال. ھذا أحسن ما ، هللا رسول يا:  فقال ، جالس

 صلى النبي عند قرأت:  قال جبير بن سعيد عن ، أشعث عن ، يمان ابن حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا : قال ثم
ُتَھا َيا{ :  وسلم عليه هللا :  عنه هللا رضي ، بكر أبو فقال}  َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
 ".الموت عند ھذا لك سيقول الملك إن أما: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال. حسن ھذا إن
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 ).2( حسن مرسل وھذا. به ، يمان ابن عن ، ُكَرْيب أبي عن ، جرير ابن رواه وكذا

 عن ، األفطس سالم عن ، الجزري شجاع بن َمْروان حدثنا ، عرفة بن الحسن وحدثنا:  حاتم أبي ابن قال ثم
 خارجا ير لم ثم ، نعشه فدخل) 3( َخْلقه على ير لم طير فجاء ، بالطائف عباس ناب مات:  قال جبير بن سعيد
ُتَھا َيا{ :  تالھا من يدرى ما ، القبر شفير على اآلية ھذه ُتليت دفن فلما منه  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ

 .} َجنَِّتي ُخلِيَوادْ  ِعَباِدي فِي َفاْدُخلِي َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً 

 فذكره به ، األفطس عجالن بن سالم عن ، شجاع بن َمْروان عن ، أبيه عن أحمد بن هللا عبد عن الطبراني رواه
)4.( 

 رزين بن قَُباث عن بسنده" العجائب" كتاب في - بشكِّر المعروف - الھروي المنذر بن محمد الحافظ ذكر وقد
. عنقه ضربت امتنع من أن على ، دينه علينا وَعَرض الملك فجمعنا ، الروم بالد في أسرتُ :  قال ھاشم أبي
 على طفا ثم الماء في فرسب ، ھناك نھر في رأسه وألقي ، عنقه فضربت ، فامتنع الرابع وجاء ، ثالثة فارتد
 في تعالى هللا لقا -  بأسمائھم يناديھم -  فالن ويا ، فالن ويا ، فالن يا:  فقال الثالثة أولئك إلى ونظر ، الماء وجه
ُتَھا َيا{ :  كتابه  غاص ثم}  َجنَِّتي َواْدُخلِي ِعَباِدي فِي َفاْدُخلِي َمْرِضيَّةً  َراِضَيةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ
:  قال. سالماإل إلى الثالثة أولئك ورجع ، الملك سرير ووقع ، يسلموا أن النصارى فكادت) 5] (قال[ ، الماء في

 .فخلصنا المنصور جعفر أبي الخليفة عند من الفداء وجاء

 حبيب بن سليمان حدثني:  أبيھا عن ، األوزاعي عمرو أبي بنت رواحة ترجمة في عساكر ابن الحافظ وروى
 بك انفسً  أسألك إني ، اللھم قل: " لرجل قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أمامة أبو حدثني ، المحاربي
 )6" (بعطائك وتقنع ، بقضائك وترضى ، بلقائك تؤمن ، مطمئنة

 .أّمه واحد ھذا رواحة حديث:  قال أنه َزْبر بن سليمان أبي عن روى ثم

 ).7] (والمنة[ الحمد و" الفجر" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).8/513( المنثور الدر في كما المختارة في المقدسي والضياء مردويه ابن ورواه) 1(

 ).8/513( المنثور الدر في كما الحلية في نعيم وأبو مردويه وابن حميد بن عبد ورواه) 30/122( الطبري تفسير) 2(

 ".خلقته على: " م في) 3(

 ".الصحيح رجال رجاله) : "9/285( المجمع في الھيثمي وقال) 10/290( الكبير المعجم) 4(

 .م من زيادة) 5(

 عن ، الغفار عبد بن الرحمن عبد طريق من) 8/118( الكبير المعجم في الطبراني ورواه ، بدمشق العربي المجمع -  طـ" النساء تراجم" )100 ص( دمشق تاريخ) 6(
 .به الرحمن عبد بنت رواحة

 .أ ، م من زيادة) 7(
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 لَنْ  أَنْ  أََيْحَسبُ ) 4( َكَبدٍ  فِي اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ ) 3( لَدَ وَ  َوَما َوَوالِدٍ ) 2( اْلَبَلدِ  ِبَھَذا ِحلٌّ  َوأَْنتَ ) 1( اْلَبَلدِ  ِبَھَذا أُْقِسمُ  اَل 
 َوَشَفَتْينِ  َولَِساًنا) 8( َعْيَنْينِ  لَهُ  َنْجَعلْ  أَلَمْ ) 7( أََحدٌ  َيَرهُ  لَمْ  أَنْ  أََيْحَسبُ ) 6( لَُبًدا َمااًل  أَْھلَْكتُ  َيقُولُ ) 5( أََحدٌ  َعلَْيهِ  َيْقِدرَ 

ْجَدْينِ  اهُ َوَھَدْينَ ) 9(  ) 10( النَّ

 البلد سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 أَنْ  أََيْحَسبُ ) 4( َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ ) 3( َولَدَ  َوَما َوَوالِدٍ ) 2( اْلَبلَدِ  ِبَھَذا ِحلٌّ  َوأَْنتَ ) 1( اْلَبلَدِ  بَِھَذا أُْقِسمُ  ال{ 
 َولَِساًنا) 8( َعْيَنْينِ  لَهُ  َنْجَعلْ  أَلَمْ ) 7( أََحدٌ  َيَرهُ  لَمْ  أَنْ  أََيْحَسبُ ) 6( لَُبًدا َماال أَْھلَْكتُ  َيقُولُ ) 5( أََحدٌ  َعلَْيهِ  َيْقِدرَ  لَنْ 

ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ ) 9( َوَشَفَتْينِ   }) 10( النَّ

 حال في قدرھا عظمة على لينبه ؛ حاال فيھا الساكن كون حال في القرى أم بمكة) 1( وجل عز هللا من قسم ھذا
 .أھلھا إحرام

 .البلد بھذا أقسم ؛ عليھم رد ال}  اْلَبلَدِ  ِبَھَذا أُْقِسمُ  ال{ :  مجاھد عن ، َخصيف قال

}  دِ اْلَبلَ  ِبَھَذا ِحلٌّ  َوأَْنتَ {  ، مكة:  يعني}  اْلَبلَدِ  بَِھَذا أُْقِسمُ  ال{ :  عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، بشر بن َشبيب وقال
 ، وعطية ، صالح وأبي ، ُجَبير بن سعيد عن ُروي وكذا. به تقابل أن لك يحل - محمد يا - أنت:  قال

 .زيد وابن ، والسدي ، وقتادة والضحاك،

 .لك حالل فھو فيه أصبت ما:  مجاھد وقال

 .إثم وال َحَرج غير من به أنت:  قال}  اْلَبلَدِ  ِبَھَذا ِحلٌّ  َوأَْنتَ { :  قتادة وقال

 .نھار من ساعة له هللا أحلھا:  البصري الحسن وقال

 السموات خلق يوم هللا حرمه البلد ھذا إن: " صحته على المتفق الحديث به َوَرد قد قالوه الذي المعنى وھذا
 من ساعة لي أحلت وإنما. خاله يختلى وال شجره ُيعَضد ال ، القيامة يوم إلى هللا بُحرَمة َحَرامٌ  فھو ، واألرض

 أحد فإن) 2] (آخر[ لفظ وفي". الغائب الشاھد فليبلغ أال ، باألمس كحرمتھا اليوم حرمتھا عادت وقد ، ھارن
 ).3" (لكم يأذن ولم لرسوله أذن هللا إن:  فقولوا هللا رسول بقتال َتَرخَّص

 عن ، َخِصيف عن ، شريك عن ، عطية ابن حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن قال}  َولَدَ  َوَما َوَوالِدٍ { :  وقوله
 .له يولد ال الذي العاقر:  ولد وما ، يلد الذي:  الوالد}  َولَدَ  َوَما َوَوالِدٍ { :  قوله في عباس ابن عن ، عكرمة

__________ 

 ".تعالى: " أ في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .عنه هللا رضي عباس ابن حديث من) 1353( مبرق مسلم وصحيح) 4295 ، 1832 ، 105 ، 104( برقم البخاري صحيح في الحديث) 3(

 .به - القاضي هللا عبد ابن وھو - شريك حديث من ، حاتم أبي ابن) 1] (و جرير ابن[ ورواه

 .حاتم أبي ابن رواه. يلد الذي:  ولد وما ، العاقر:  الوالد:  عكرمة وقال

 والحسن ، والسدي ، جبير بن يدوسع ، الثوري وسفيان ، والضحاك ، وقتادة ، صالح وأبو ، مجاھد وقال
 .ولده ولد وما ، آدم بالوالد يعني:  وغيرھم سعد بن وشرحبيل ، وُخصيف ، البصري
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 بعده أقسم المساكن وھي القرى بأم أقسم لما تعالى ألنه ؛ قوي َحَسنٌ  وأصحابه مجاھد إليه ذھب الذي وھذا
 .وولده البشر أبو آدم وھو ، بالساكن

 .حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه. وذريته إبراھيم ھو:  نيالجو عمران أبو وقال

 .أيضا محتمل وھو. وولده والد كل في عام أنه جرير ابن واختار

 وإبراھيم ، ومجاھد ، وعكرمة ، عباس وابن ، مسعود ابن عن ُروي}  َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  وقوله
 .أمه بطن) 2( في -  عنه رواية في عباس ابن زاد -  منتصبا يعني:  يرھموغ ، والضحاك ، وَخْيَثمة ، النخعي

َھا َيا{ :  كقوله مستقيما سويا اإلنسان خلقنا لقد:  القول ھذا ومعنى. واالستقامة االستواء:  والكبد  َما اإلْنَسانُ  أَيُّ
كَ  اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ  أَْحَسنِ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ {  وكقوله ،] 7 ، 6:  نفطاراال[}  َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ
 ].4:  التين[} َتْقِويمٍ 

... إليه تر ألم ، ُخلق شّدة في:  قال ، كبد في:  عباس ابن عن) 4( وعطاء جريج) 3] (نجيحُ  أبي[ ابن وقال
 .أسنانه ونبات مولده وذكر

هُ  َحَملَْتهُ { :  كقوله وھو:  مجاھد قال - الخلق في يتكبد مضغة ثم ، علقة ثم ، نطفة}  َكَبدٍ  فِي{ :  مجاھد قال  أُمُّ
 .ذلك يكابد فھو ، كره ومعيشته ، كرھا وأرضعته}  ُكْرًھا َوَوَضَعْتهُ  ُكْرًھا

 وقال. وطول شدة في:  عكرمة وقال. معيشة وَطلَب شدة في}  َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  جبير بن سعيد وقال
 .مشقة في:  قتادة

 بن محمد سمعت ، جعفر بن الحميد عبد أخبرنا ، عاصم أبو حدثنا ، عصام بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 قيامه في:  قال}  َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  هللا قول عن األنصار من رجال سأل الباقر جعفر أبا علي

 .جعفر أبو ليهع ُينكر فلم. واعتداله

 من أمرا يكابد:  قال}  َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  اآلية ھذه قرأ الحسن سمعت:  مودود أبي طريق من وروى
 .اآلخرة وشدائد الدنيا مضايق يكابد:  رواية وفي -  اآلخرة أمر من وأمرا ، الدنيا أمر

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".في صبامنت: " أ ، م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".عطاء عن: " أ ، م في) 4(

 .الَكَبد ذلك َفُسمي ، السماء في خلق آدم:  قال}  َكَبدٍ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  زيد ابن وقال

 .ومشاقھا األمور مكابدة) 1] (بذلك[ المراد أن جرير ابن واختار

 .ماله يأخذ أحد عليه يقدر لن أن أيحسب يعني:  البصري الحسن قال}  أََحدٌ  لَْيهِ عَ  َيْقِدرَ  لَنْ  أَنْ  أََيْحَسبُ { :  وقوله

 ؟ اكتسبه أين من:  المال ھذا عن ُيسأل لن أن يظن آدم ابن:  قال}  أََحدٌ  َعلَْيهِ  َيْقِدرَ  لَنْ  أَنْ  أََيْحَسبُ { :  قتادة وقال
 ؟ أنفقه وأين

 .وجل عز هللا:  قال}  أََحدٌ  َعلَْيهِ  رَ َيْقدِ  لَنْ  أَنْ  أََيْحَسبُ { :  السدي وقال
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) 2] (والحسن[ مجاھد قاله. كثيرا:  أي ، لبدا ماال أنفقت:  آدم ابن يقول:  أي}  لَُبًدا َماال أَْھلَْكتُ  َيقُولُ { :  وقوله
 .وغيرھم ، والسدي ، وقتادة

 .السلف من غيره قال وكذا. وجل عز هللا يره لم أن أيحسب أي:  مجاھد قال}  أََحدٌ  َيَرهُ  لَمْ  أَنْ  أََيْحَسبُ { 

} َوَشَفَتْينِ { ، ضميره في عما َفُيعبر ، به ينطق:  أي}  َولَِساًنا{  ، بھما يبصر:  أي}  َعْيَنْينِ  لَهُ  َنْجَعلْ  أَلَمْ { :  وقوله
 .وفمه لوجھه وجماال ، الطعام وأكل الكالم على بھما يستعين) 3(

: وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  قال مكحول عن ، الدمشقي الربيع أبي جمةتر في عساكر ابن الحافظ روى وقد
ً  عليك أنعمت قد ، آدم ابن يا:  تعالى هللا يقول"  أنعمت مما وإن ، شكرھا تطيق وال عددھا تحصى ال عظاما نعما

 ما رأيت وإن ، لك أحللت ما إلى بعينيك فانظر ، غطاءً  لھما وجعلت ، بھما تنظر عينين لك جعلت أن عليك
 ، لك وأحللتُ  أمرتك بما فانطق ، غالفا له وجعلت ، لسانا لك وجعلت. غطاءھما عليھما فأطبق عليك حرمت
 ما بفرجك فأصب ، سترا لك وجعلت ، فرجا لك وجعلت. لسانك عليك فأغلق عليك حرمت ما لك َعَرض فإن

 تطيق وال ، سخطي تحمل ال إنك ، آدم ابن يا. سترك عليك َفأْرخِ  عليك حرمت ما لك َعَرض فإن ، لك أحللت
 ).4" (انتقامي

ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ {   َوَھَدْيَناهُ{ :  -  مسعود ابن ھو - هللا عبد عن ، زرّ  عن ، عاصم عن ، الثوري سفيان قال}  النَّ
ْجَدْينِ   وأبي ، وائل بيوأ ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس وابن ، علي عن ُروي وكذا. والشر الخير:  قال}  النَّ
 .آخرين في الخراساني وعطاء ، والضحاك ، كعب بن ومحمد ، صالح

 مالك بن أنس عن ، سعد بن ِسنان عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، لَِھيعة بن أخبرني:  وھب بن هللا عبد وقال
 ).5" (الخير جدن من إليكم أحب الشر نجد جعل فما ، نجدان ھما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).وشفتين ولسانا: ( م في) 3(

 " ).المخطوط" 19/46( دمشق تاريخ) 4(

 .وھب ابن طريق من) 3/356( الكامل في عدي ابن ورواه) 5(

 َذا َيتِيًما) 14( َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ ) 13( َقَبةٍ رَ  َفكُّ ) 12( اْلَعَقَبةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 11( اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفاَل 
ْبرِ  َوَتَواَصْوا آََمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ ) 16( َمْتَرَبةٍ  َذا ِمْسِكيًنا أَوْ ) 15( َمْقَرَبةٍ  ) 17( ِباْلَمْرَحَمةِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
 ) 20( ُمْؤَصَدةٌ  َنارٌ  َعلَْيِھمْ ) 19( اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  ُھمْ  ِبآََياِتَنا َكَفُروا َوالَِّذينَ  )18( اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ 

:  والجوزجاني والنسائي أحمد اإلمام وقال. معين ابن وثقه وقد - سنان بن سعد:  ويقال - سعد بن سنان به تفرد
 منھا أعرف ما ، كلھا منكرة حديثا عشر خمسة وروى. الضطرابه حديثه تركت:  أحمد وقال. الحديث منكر
 .أنس حديثَ  يشبه ال - البصري يعني -  الحسن حديثَ  حديثه يشبه. واحدا حديثا

 َوَھَدْيَناهُ { :  يقول الحسن سمعت:  قال رجاء أبي عن ، ُعلَيَّة ابن حدثنا ، يعقوب حدثني:  جرير ابن وقال
ْجَدْينِ   الخير نجد ، النجدان إنھما ، الناس أيھا يا: " يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا نبي أن لنا ذكر:  قال}  النَّ
 ).1" (الخير نجد من إليكم أحب الشر نجد جعل فما ، الشر ونجد

 .قتادة أرسله وھكذا. مرسال الحسن عن ، وھب وأبو ، عبيد بن ويونس ، الشھيد بن حبيب رواه وكذا
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) 2( عقال ابن عيسى حدثنا ، الزبيري أحمد أبو حدثنا ، األنصاري صامع بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ { :  قوله في عباس ابن عن ، أبيه عن  .الثديين:  قال}  النَّ

 عن ، ُكَرْيب أبي عن جرير ابن ورواه. ذلك مثل ، حازم) 4( وأبي وقتادة) 3( ُخَثيم بن الربيع عن وروي
 .األول القول والصواب:  قال ثم. به ، عَقال نب عيسى عن َوِكيع،

ا{ :  قوله اآلية ھذه ونظير ا َبِصيًرا َسِميًعا َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتلِيهِ  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا السَّ  إِمَّ
ا َشاِكًرا  ]. 3 ، 2:  اإلنسان سورة[}  َكفُوًرا َوإِمَّ

 َذا َيِتيًما) 14( َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ ) 13( َرَقَبةٍ  َفكُّ ) 12( اْلَعَقَبةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 11( اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفال{ 
) 17( ِباْلَمْرَحَمةِ  َوَتَواَصْوا ْبرِ ِبالصَّ  َوَتَواَصْوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ ) 16( َمْتَرَبةٍ  َذا ِمْسِكيًنا أَوْ ) 15( َمْقَرَبةٍ 
 }) 20( ُمْؤَصَدةٌ  َنارٌ  َعلَْيِھمْ ) 19( اْلَمْشأََمةِ  أَْصَحابُ  ُھمْ  ِبآَياِتَنا َكَفُروا َوالَِّذينَ ) 18( اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ 

 ابن عن ، عطية عن ، أبيه عن ، إدريس بن هللا عبد حدثنا ، مجالد بن إسماعيل بن عمر حدثني:  جرير ابن قال
 .جھنم في جبل:  قال}  اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفال{ :  قوله في عمر

 اْقَتَحمَ  َفال{ :  البصري الحسن وقال. جھنم في درجة سبعون ھو}  اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ  َفال{ :  األحبار كعب وقال
 َوَما{ ) 5( قتادة وقال. وجل عز هللا بطاعة فاقتحموھا ديدةش قحمة إنھا:  قتادة وقال. جھنم في عقبة:  قال} اْلَعَقَبةَ 
 } إِْطَعامٌ  أَوْ  َرَقَبةٍ  َفكُّ { :  فقال. اقتحامھا عن أخبر ثم}  اْلَعَقَبةُ  َما أَْدَراكَ 

__________ 

 ).30/128( الطبري تفسير) 1(

 ".عفان: " أ في) 2(

 ".خيثم: " أ في) 3(

 ".وابن: " م في) 4(

 .الشعب. طـ ھامش من مستفادا. المعنى ليستقيم" وقوله" وحذفنا) ". العقبة ما أدراك وما( وقوله:  قتادة وقال: " نسخال جميع في) 5(

 َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  فقال بينھا ثم. والخير النجاة فيھا التي الطريق سلك أفال:  أي}  اْلَعَقَبةَ  اْقَتَحمَ { :  زيد ابن وقال
 } إِْطَعامٌ  أَوْ  َبةٍ َرقَ  َفكُّ  اْلَعَقَبةُ 

 القراءتين) 1( وكلتا مفعوله والرقبة الفاعل ضمير وفيه ، فعل أنه على وقُرئ ، باإلضافة}  َرَقَبةٍ  َفكُّ { :  قرئ
 .متقارب معناھما

 إسماعيل عن - ھند أبي بن) 3( سعيد ابن يعني -  هللا عبد حدثنا ، إبراھيم بن) 2( علي حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا صلى هللا رسول قال:  يقول ُھَريرة أبا سمع أنه:  مرجانة بن سعيد عن -  الزبير آل مولى - حكيم أبي بن
 ، اليد باليد ليعتق إنه حتى ، النار من منه إربا منھا إْرب بكل هللا أعتق مؤمنة رقبة أعتق من: " وسلم عليه

. نعم:  سعيد فقال ؟ ُھَريرة أبي من ھذا َسمعتَ  أنتَ :  الحسين بن علي فقال". الفرج وبالفرج ، الرجل وبالرجل
 .هللا لوجه ُحر فأنت اذھب:  قال يديه بين قام فلما. مْطَرًفا ادعُ :  -  غلمانه أْفَرهَ  - له لغالم الحسين بن علي فقال

 ھذا أن مسلم وعند) 4( به ، مرجانة بن سعيد عن ، طرق من ، والنسائي والترمذي ومسلم البخاري رواه وقد
 .درھم آالف عشرة فيه أعطي قد كان العابدين زين الحسين بن علي أعتقه الذي غالمال

 هللا رسولَ  سمعتُ :  قال) 5( َنِجيح أبي عن ، طلحة أبي بن َمعدانَ  عن ، الجعد أبي بن سالم عن ، قتادة وقال
 من عظًما عظامه من عظم لك وفاء جاعلٌ  هللا فإن ، مسلما َرُجال أعتقَ  مسلم أيما: " يقول وسلم عليه هللا صلى
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 عظامھا من عظم كل وفاء جاعل هللا فإن ، مسلمة امرأة أعتقت مسلمة امرأة وأيما ، النار من محرره عظام
 ".النار من عظامھا من عظما

 .عنه هللا رضي ، السلمي َعبَسةَ  بن عمرو ھو ھذا نجيح وأبو) 6( ھكذا جرير ابن رواه

 بن كثير عن ، معدان بن خالد عن ، سعد بن َبحير حدثني ، بقية حدثنا ، شريح بن حيوة حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، فيه هللا ليذكر مسجدا بنى من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  حدثھم أنه) 7( َعبَسة بن عمرو عن ، مرة
 له كانت ، اإلسالم في يبةش شاب ومن. جھنم من فديته كانت ، مسلمة نفًسا أعتق ومن. الجنة في بيتا له هللا بنى
 ).8" (القيامة يوم نورا

 قال السمط بن شرحبيل أن:  عامر بن ُسليم عن ؛ َحريز حدثنا ، نافع بن الحكم حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
ثنا) 9( َعبسةَ  بن لعمرو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  عمرو قال. نسيان وال َتَزّيد فيه ليس حديًثا َحدِّ
 . بعضو ُعْضوا ، النار من فكاكه كانت مسلمة رقبة أعتق من: " يقول

__________ 

 ".وكال: " م في) 1(

 ".مكي حدثنا: " م في) 2(

 ".سعد: " م في) 3(

 ).4875( برقم الكبرى النسائي وسنن) 1541( برقم الترمذي وسنن) 1509( برقم مسلم وصحيح) 6715 ، 2517( برقم البخاري وصحيح) 2/422( المسند) 4(

 ".نجيح أبي ابن عن: " أ في) 5(

 .قتادة طريق من) 4879( برقم الكبرى السنن في النسائي ورواه) 30/129( الطبري تفسير) 6(

 ".عنبسة ابن: " أ في) 7(

 ).4/386( المسند) 8(

 ".عنبسة: " أ في) 9(

 كمعتق كان ، أخطأ أو فأصاب فبلغ مبسھ رمى ومن ، القيامة يوم نورا له كانت ، هللا سبيل في شيبة شابومن 
 ).1" (إسماعيل بني من رقبة

 ).2( بعضه والنسائي ، داود أبو وروى

 بن عمرو عن ، أمامة أبي عن ، لقمان حدثنا ، الفرج حدثنا ، القاسم بن ھاشم حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 انتقاص فيه ليس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته حديثا حدثنا:  له قلت) 4( السلمي قال) 3( َعبَسةَ 
 الجنة هللا أدخله ، الِحْنثَ  يبلغوا أن قبل فماتوا اإلسالم في أوالد ثالثة له ُولد من: " يقول سمعته:  قال. َوھم وال

 ، هللا سبيل في بسھم َرمى ومن ، القيامة يوم نورا له كانت هللا سبيل في شيبة شاب ومن ، إياھم رحمته بفضل
 منه عضوا منه عضو بكل هللا أعتق مؤمنة رقبة أعتق ومن. رقبة عتق له كان ، أخطأ أو أصاب ، العدو به بلغ
 ).5" (منھا شاء باب أي من هللا يدخله ، أبواب ثمانية للجنة فإن ، هللا سبيل في زوجين أنفق ومن ، النار من

 ).6] (والمنة[ الحمد و ، قوية جيدة أسانيد وھذه

 بن الغريف عن ، َعبلَة أبي ابن عن ، َضْمرة حدثنا ، الرملي محمد بن عيسى حدثنا:  داود أبو قال : آخر حديث
 أحدكم إن:  وقال فغضب. نقصان وال زيادة فيه ليس َحديثا حدثنا:  له فقلنا األسقع بن واثلة أتينا:  قال الديلمي
. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من سمعَته حديًثا أردنا إنما:  قلنا. وينقص فيزيد ، بيته في معلق ومصحفه ليقرأ
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 عنه أعتقوا: " فقال ، بالقتل - النار يعني -  أوجب قد لنا صاحب في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتينا:  قال
 ".النار من منه عضوا منه عضو بكل هللا ُيعتق

 ).7( به ، واثلة عن ، الديلمي عياش نب الَغريف عن ، َعبلة أبي بن إبراھيم حديث من النسائي رواه وكذا

 عامر بن عقبة عن ، الجذامي قيس عن ، قتادة عن ، ھشام حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد قال:  آخر حديث
 ).8" (النار من فداؤه فھو مسلمة رقبة أعتق من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الجھني

 أن عامر بن عقبة عن َحّدث الجذامي قيسا أن ُذِكر:  قال قتادة عن ، عيدس عن ، الخفاف الوھاب عبد وحدثنا
 ).9" (النار من فكاكه فھي مؤمنة رقبة أعتق من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .الوجه ھذا من أحمد به تفرد

__________ 

 ).4/113( المسند) 1(

 ).4886 ، 4885( رقمب الكبرى النسائي وسنن) 3966( برقم داود أبي سنن) 2(

 ".عنبسة: " أ في) 3(

 ".قال السلمي: " م في) 4(

 ).4/386( المسند) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 ).4891 ، 4890( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3964( برقم داود أبي سنن) 7(

 )4/150( المسند) 8(

 ).4/147( المسند) 9(

 بني من - البجلي الرحمن عبد بن عيسى حدثنا قاال أحمد أبوو آدم بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 ، عوسجة بن الرحمن عبد عن -  مصرف بن طلحة حدثنا:  أحمد أبو قال - طلحة عن - سليم بني من -  بجيلة
 عمال علمني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أعرابي جاء:  قال عازب بن البراء عن

 يا:  فقال". الرقبة وفك ، النسمة أعتق. المسألة أعرضت لقد الخطبة أقصرتَ  كنت لئن: " فقال. الجنة يدخلني
. عتقھا في تعين أن الرقبة وفك ، بعتقھا تنفرد أن النسمة عتق إن ال: " قال ؟ بواحدة أوليستا ، هللا رسول
 وأمر ، الظمآن واْسقِ  ، الجائعَ  فأطعم ذلك ُتِطق لم فإن ؛ الظالم الرحم ذي على والفيء ، الوكوف والمنحة

 ).1" (الخير من إال لسانك فكف ذلك تطق لم فإن ، المنكر عن وانه ، بالمعروف

 ، والضحاك ، ومجاھد ، عكرمة قال وكذا. مجاعة ذي:  عباس ابن قال}  َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ { :  وقوله
َغب. واحد وغير ، وقتادة  .الجوع وھ:  والسَّ

 .عزيزٌ  فيه الطعامُ  يومٍ  في:  النََّخِعي إبراھيم وقال

 .الطعام فيه ُيشتھى يوم في:  قتادة وقال

 ، عباس ابن قاله. منه قرابة ذا:  أي}  َمْقَرَبةٍ  َذا{  ، يتيما اليوم ھذا مثل في أطعم:  أي}  َيِتيًما{ :  وقوله
 :  أحمد اإلمام رواه الذي الحديث في جاء كما. والسدي ، والضحاك ، والحسن وعكرمة،

 هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عامر بن سليمان عن ، سيرين بنت حفصة عن ، ھشام أخبرنا ، يزيد حدثنا
 ".وصلة صدقة ، اثنتان الرحم ذي وعلى ، صدقة) 2( المسكين على الصدقة: " يقول وسلم عليه
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 .صحيح إسناد وھذا) 3( والنسائي الترمذي رواه وقد

 .أيضا الدقعاء وھو ، بالتراب الصقا ُمدقًعا فقيرا:  أي}  َمْتَرَبةٍ  َذا ِمْسِكيًنا أَوْ { :  وقوله

 وفي -  التراب من يقيه شيء وال ، له بيت ال الذي) 4( الطريق في المطروح ھو}  َمْتَرَبةٍ  َذا{ :  عباس ابن قال
 .التربة البعيد ھو:  عنه رواية وفي -  شيء هل ليس ، والحاجة الفقر من بالدقعاء لصق الذي ھو:  رواية

 .وطنه عن الغريب يعني:  حاتم أبي ابن قال

 .المحتاج المديون الفقير ھو:  عكرمة وقال

 .له أحد ال الذي ھو:  جبير بن سعيد وقال

 .العيال ذو ھو:  حيان بن ومقاتل ، وقتادة ، وسعيد ، عباس ابن وقال

 .المعنى قريبة ھذه وكل

 )6( الطاھرة الجميلة األوصاف ھذه مع ھو ثم:  أي) 5(}  آَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  ُثمَّ  {:  وقوله

__________ 

 ).4/299( المسند) 1(

 ".المسلمين على: " أ في) 2(

 ".حسن حديث عامر بن سلمان حديث: " الترمذي وقال) 5/92( النسائي وسنن) 658( برقم الترمذي وسنن) 4/214( المسند) 3(

 ".بالطريق: " م في) 4(

 ".الصالحات وعملوا آمنوا: " م في) 5(

 ".الظاھرة: " أ في) 6(

 َوُھوَ  َسْعَيَھا لََھا َوَسَعى اآلِخَرةَ  أََرادَ  َوَمنْ { :  تعالى قال كما. وجل عز هللا عند ذلك ثواب محتسب ، بقلبه مؤمنٌ 
}  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ {  وقال] 19:  اءاإلسر[}  َمْشُكوًرا َسْعُيُھمْ  َكانَ  َفأُولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ 
 ].97:  النحل) [1( اآلية

ْبرِ  َوَتَواَصْوا{ :  وقوله  بالصبر المتواصين ، صالحا العاملين المؤمنين من كان:  أي}  ِباْلَمْرَحَمةِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
 في من ارحموا ، الرحمن يرحمھم الراحمون: " الحديث في جاء كما. بھم الرحمة وعلى ، الناس أذى على

 ).3" (الناس َيْرَحم ال من هللاُ  َيْرَحم ال: " اآلخر الحديث وفي) 2" (السماء في من يرحمكم األرض

 نع) 5( عامر ابن عن ، َنِجيح أبي ابن عن ، سفيان حدثنا ، شيبة أبي بن) 4] (بكر أبو[ حدثنا:  داود أبو وقال
 ).6" (منا فليس ، كبيرنا َحقَّ  وَيْعِرف صغيرنا َيْرحم لم من: " قال -  يرويه - َعْمرو بن هللا عبد

 .اليمين أصحاب من الصفات بھذه المتصفون:  أي}  اْلَمْيَمَنةِ  أَْصَحابُ  أُولَِئكَ { :  وقوله

:  أي}  ُمْؤَصَدةٌ  َنارٌ  َعلَْيِھمْ {  ، الشمال أصحاب:  أي}  ةِ اْلَمْشأَمَ  أَْصَحابُ  ُھمْ  ِبآَياِتَنا َكَفُروا َوالَِّذينَ { :  قال ثم
 .منھا لھم خروج وال ، عنھا لھم محيد فال ، عليھم مطبقة

 وعطية ، القرظي كعب بن ومحمد ، ومجاھد ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة ، عباس وابن ، ھريرة أبو قال
:  مجاھد وقال. األبواب مغلقة:  عباس ابن قال - مطبقة:  أي}  ُمْؤَصَدةٌ { :  والسدي ، وقتادة ، والحسن ، العوفي
 .أغلقه أي:  قريش بلغة الباب أصد
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 } لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ { :  سورة في حديث ذلك في وسيأتي

 .له باب ال حيط}  ُمْؤَصَدةٌ { :  الضحاك وقال

 .األبد آخر منھا خروج وال ، فَُرج وال فيھا ضوء فال مطبقة}  ُمْؤَصَدةٌ { :  قتادة وقال

 في الناس َيخاف كان من وكل شيطان وكل جبار بكل هللا أمر القيامة يوم كان إذا:  الجوني عمران أبو وقال
 ال وهللا فال:  قال - أطبقوھا:  أي ، عليھم أوصدوھا ثم ، جھنم إلى بھم أمر ثم ، الحديد في فأوثقوا ، شره الدنيا
 أعينھم جفون تلتقي ال وهللا وال ، أبدا سماء أديم إلى فيھا ينظرون ال وهللا وال ، بداأ قرار على أقدامھم تستقر
 .حاتم أبي ابن رواه. أبدا شراب بارد فيھا يذوقون ال وهللا وال.  ، أبدا نوم غمض على

 والمنة الحمد و" البلد" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".اآليات: " م في) 1(

 .عنھما هللا رضي عمرو بن هللا عبد حديث من) 2/160( المسند في دأحم اإلمام رواه) 2(

 .عنه هللا رضي جرير حديث من) 2319( برقم صحيحه في مسلم رواه) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ".جابر: " أ في) 5(

 ).4943( برقم داود أبي سنن) 6(
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َھا إَِذا ارِ َوالنَّھَ ) 2( َتاَلَھا إَِذا َواْلَقَمرِ ) 1( َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ  َماءِ ) 4( َيْغَشاَھا إَِذا َواللَّْيلِ ) 3( َجالَّ  َبَناَھا َوَما َوالسَّ
اَھا َوَما َوَنْفسٍ ) 6( َطَحاَھا َوَما َواأْلَْرِض ) 5( اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ ) 8( َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا) 7( َسوَّ  َوَقدْ ) 9( َزكَّ

اَھا َمنْ  َخابَ    )10( َدسَّ

 وضحاھا والشمس سورة تفسير

 .مكية وھي

 َسبِّحِ {  بـ صليت ھال: " لمعاذ قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  الصحيحين في الذي جابر حديث تقدم
 ؟}  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ } {  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ } {  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َماءِ ) 4( َيْغَشاَھا إَِذا َواللَّْيلِ ) 3( َجالَھا إَِذا َوالنََّھارِ ) 2( َتالَھا إَِذا َواْلَقَمرِ ) 1( َوُضَحاَھا سِ َوالشَّمْ {   َبَناَھا َوَما َوالسَّ
اَھا َوَما َوَنْفسٍ ) 6( َطَحاَھا َوَما َواألْرِض ) 5( اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ ) 8( َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا) 7( َسوَّ  َوَقدْ ) 9( َزكَّ

اَھا َمنْ  َخابَ   }) 10( َدسَّ

 .كله النھار}  َوُضَحاَھا{ :  قتادة وقال. وضوئھا:  أي}  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ { :  مجاھد قال

 ).1( النھار ھو الظاھر الشمس ضوء ألن ؛ ونھارھا بالشمس هللا أقسم:  يقال أن والصواب:  جرير ابن قال

. النھار يتلو:  قال}  َتالَھا إَِذا َواْلَقَمرِ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال. تبعھا:  مجاھد قال}  َتالَھا إَِذا َواْلَقَمرِ { 
 .الھالل رؤي الشمس سقطت إذا ، الھالل ليلة}  َتالَھا إَِذا{ :  قتادة وقال

 من األخير النصف في قدمھايت وھو. تتلوه ھي ثم ، الشھر من األول النصف في يتلوھا ھو:  زيد ابن وقال
 .الشھر

 .القدر ليلة تالھا إذا:  أسلم بن زيد عن ، مالك وقال

 .النھار غشيھا إذا}  َجالَھا إَِذا َوالنََّھارِ { :  قتادة وقال. أضاء:  مجاھد قال}  َجالَھا إَِذا َوالنََّھارِ { :  وقوله

 .عليھا الكالم لداللة ، الظلمة جال إذا والنھار:  بمعنى ذلك يتأول العربية أھل بعض وكان:  جرير ابن قال

 ولصح ، أولى لكان ، البسيطة:  أي}  َجالَھا إَِذا َوالنََّھارِ {  بمعنى) 2] (ذلك[ تأول القائل ھذا أن ولو:  قلت
 َوالنََّھارِ { :  مجاھد قال ولھذا. أعلم وهللا ، وأقوى أجود فكان}  َيْغَشاَھا إَِذا َواللَّْيلِ { ) 4( هللا قول) 3] (في تأويله[
 ].2:  الليل[}  َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ { :  كقوله إنه}  َجالَھا إَِذا

__________ 

 ).30/133( الطبري تفسير) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".قوله: " أ ، م في) 4(

 إَِذا َواللَّْيلِ { :  قوله في وقالوا. ذكرھا انلجري ، الشمس على كله ذلك في الضمير عود فاختار جرير ابن وأما
 .اآلفاق فتظلم ، تغيب حين الشمس يغشى إذا:  يعني}  َيْغَشاَھا
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:  جالله جل الرب قال الليل جاء إذا:  قال) 1( حمامة ذي بن يزيد حدثني ، صفوان عن ، الوليد بن َبقِيَّة وقال
 .حاتم أبي ابن رواه. يھاب أن أحق خلقه والذي ، يھابه فالليل ، العظيم خلقي عبادي غشي

َماءِ { :  وقوله  ، قتادة قول وھو. وبنائھا والسماء:  بمعنى ، مصدرية ھاھنا" ما" تكون أن يحتمل}  َبَناَھا َوَما َوالسَّ
 ، الرفع ھو والبناء ، متالزم وكالھما ، مجاھد قول وھو. وبانيھا والسماء:  يعني" َمن" بمعنى تكون أن ويحتمل

َماءَ { :  قولهك ا{  بقوة:  أي}  بِأَْيدٍ  َبَنْيَناَھا َوالسَّ  47:  الذاريات[}  اْلَماِھُدونَ  َفِنْعمَ  َفَرْشَناَھا َواألْرضَ  لَُموِسُعونَ  َوإِنَّ
، 48.[ 

 َماوَ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال. دحاھا}  َطَحاَھا{ :  مجاھد قال}  َطَحاَھا َوَما َواألْرِض { :  قوله وھكذا
 .فيھا خلق:  أي}  َطَحاَھا

 .قسمھا}  َطَحاَھا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

دِّي ، والضحاك وقتادة ، مجاھد وقال  .بسطھا}  َطَحاَھا{ :  زيد وابن ، صالح وأبو ، والثوري ، والسُّ

 مثل طحوته:  الجوھري قال ، اللغة أھل عند المعروف وھو ، المفسرين من األكثر وعليه ، األقوال أشھر وھذا
 .بسطته:  أي ، دحوته

اَھا َوَما َوَنْفسٍ { :  وقوله  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ { :  تعالى قال كما ، القويمة الفطرة على مستقيمة سوية خلقھا:  أي}  َسوَّ
ينِ   عليه هللا صلى هللا رسول وقال] 30:  الروم[}  هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  ال َعلَْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَِّ  فِْطَرةَ  َحِنيًفا لِلدِّ
دانه فأبواه ، الفطرة على يولد مولود كل: " وسلم رانه أو ُيَھوِّ سانه أو ُيَنصِّ  َجْمَعاء بھيمة البھيمة تولد كما ، ُيَمجِّ
 ". ؟ جدعاء من فيھا تحسون ھل

 )2( ھريرة أبي رواية من أخرجاه

 هللا يقول: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، المجاشعي حمار بن عياض رواية من مسلم صحيح وفي
 ).3" (دينھم عن فاجتالتھم الشياطين فجاءتھم ُحَنفاء عبادي خلقت إني:  وجل عز

 ما إلى وھداھا ، ذلك لھا بين:  أي ، وتقواھا فجورھا إلى فأرشدھا:  أي}  َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا{ :  وقوله
 .لھا قدر

 ، والضحاك ، وقتادة ، مجاھد قال وكذا. والشر الخير لھا بين}  َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا{ :  عباس ابن قال
 .والثوري

__________ 

 ".حماية ذي: " أ في) 1(

 ).2658( برقم مسلم وصحيح) 1385( برقم البخاري صحيح) 2(

 )2865( برقم مسلم صحيح) 3(

 .وتقواھا فجورھا فيھا جعل:  زيد ابن وقال. والشر الخير ألھمھا:  جبير بن دسعي وقال

 ، ثابت بن َعْزَرة حدثنا قاال النبيل عاصم وأبو عيسى بن صفوان حدثنا ، بشار ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
:  حصين بن نعمرا لي قال:  قال) 1( الّديلي األسود أبي عن ، َيْعَمر بن يحيى عن ، عقيل بن يحيى حدثني
 فيما أو ، سبق قد َقَدر من عليھم ومضى عليھم قضي أشيء ، فيه ويتكادحون الناس فيه يعمل ما أرأيت

. عليھم) 2( قضي شيء بل:  قلت ؟ الحجة عليھم وأكدت ، وسلم عليه هللا صلى نبيھم به أتاھم مما ُيسَتقَبلُون
 ، َيده ومْلك َخلقُه وھو إال شيء ليس:  له قلت:  قال ، ًداشدي فزًعا منه ففزعت:  قال ؟ ظلًما ذلك يكون فھل: قال
 جھينة أو - ُمَزينة من رجال إن ، عقلك) 3( ألخبر سألت إنما ، هللا سددك:  قال. يسألون وھم يفعل عما يسألُ  ال
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 قضي شيءأ ، ويتكادحون فيه الناس يعمل ما أرأيت ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى -
 ؟ الحجة عليھم به وأكدت ، نبيھم به أتاھم مما يستقبلون مما شيء أم ، سبق قد َقدر من عليھم ومضى عليھم
 ، لھا ُيَھيِّئه المنزلتين إلحدى خلقه هللا كان من: " قال ؟ نعمل ففيم:  قال". عليھم) 4( قضي قد شيء بل: "قال

اَھاسَ  َوَما َوَنْفسٍ { :  هللا كتاب في ذلك وتصديق  } َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا وَّ

 ).5( به ثابت بن َعْزَرة حديث من ، ومسلم أحمد رواه

اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  وقوله اَھا َمنْ  َخابَ  َوَقدْ  َزكَّ :  أي ، نفسه زكى من أفلح قد:  المعنى يكون أن يحتمل}  َدسَّ
 ، وعكرمة ، مجاھد عن نحوه وُيرَوى. والرذائل الدنيئة األخالق من وطھرھا - قتادة قال كما - هللا بطاعة
 ].15 ، 14:  األعلى[}  َفَصلَّى َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  َتَزكَّى َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  وكقوله. جبير بن وسعيد

اَھا َمنْ  َخابَ  َوَقدْ {   المعاصي ركب حتى ، َدىالھُ  عن إياھا بخذالنه منھا ووضع أخملھا:  أي ، دسسھا:  أي}  َدسَّ
 .وجل عز هللا طاعة وترك

 العوفي) 6( قال كما ، نفسه هللا َدسَّى من خاب وقد ، نفسه هللا زكى من أفلح قد:  المعنى يكون أن يحتمل وقد
 .عباس ابن عن ، طلحة أبي بن وعلي

 بن عمرو يعني - مالك أبو ناحدث ، عثمان بن) 7( سھل حدثنا قاال ُزْرَعة وأبو أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 قول في يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال عباس ابن عن ، الضحاك عن ، ُجَويبر عن -  ھشام
اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { :  هللا  ).8" (هللا زكاھا نفس أفلحت: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال}  َزكَّ

 والضحاك ، الحديث متروك ، سعيد ابن ھو) 9] (ھذا[ وجويبر. به ، كمال أبي حديث من حاتم أبي ابن ورواه
 .عباس ابن يلق لم

__________ 

 ".الديلمي: " أ في) 1(

 ".قضي قد شيء: " أ في) 2(

 ".ألختبر سألتك إنما: " م في) 3(

 ".هللا قضى: " م في) 4(

 .)2650( برقم مسلم وصحيح) 4/438( والمسند) 30/135( الطبري تفسير) 5(

 ".قاله كما: " م في) 6(

 ".سھيل: " أ في) 7(

 .به جويبر طريق من) 4600( برقم الفردوس مسند في الديلمي ورواه) 8(

 .م من زيادة) 9(

َبتْ  ِ  َناَقةَ  هللاَِّ  َرُسولُ  لَُھمْ  َفَقالَ ) 12( أَْشَقاَھا اْنَبَعثَ  إِذِ ) 11( ِبَطْغَواَھا َثُمودُ  َكذَّ ُبوهُ ) 13( َوُسْقَياَھا هللاَّ  َفَعَقُروَھا َفَكذَّ
اَھا ِبَذْنِبِھمْ  َربُُّھمْ  َعلَْيِھمْ  َفَدْمَدمَ   ) 15( ُعْقَباَھا َيَخافُ  َواَل ) 14( َفَسوَّ

 عن ، دينار بن عمرو عن ، لَِھيعة ابن حدثنا ، أبي حدثنا ، صالح بن عثمان بن يحيى حدثنا:  الطبراني وقال
اَھا َوَما َوَنْفسٍ { :  اآلية بھذه مر إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس ابن  فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا َسوَّ

 ).1" (زكاھا من وخير ، وموالھا وليھا أنت ، تقواھا نفسي آت اللھم: " قال ثم ، وقف}  َوَتْقَواَھا

 هللا عبد بن هللا عبد حدثنا ، المدني حميد بن يعقوب حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال:  آخر حديث
 النبي سمعت:  قال ھريرة أبي عن ، األسلمي علي بن حنظلة عن ، الغفاري محمد بن َمْعن حدثنا ، األموي
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 من خير أنت وزكھا ، تقواھا نفسي آت اللھم: " قال}  َوَتْقَواَھا فُُجوَرَھا َفأَْلَھَمَھا{ :  يقرأ وسلم عليه هللا صلى
 .الوجه ھذا من يخرجوه لم) 2" (موالھاو وليھا أنت ، زكاھا

 النبي َفَقدت أنھا:  عائشة عن ، ُسَعيد بن صالح عن - عمر ابن عن - نافع عن ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أعط ، رب: " يقول وھو ، ساجد وھو عليه) 3( فوقعت ، بيدھا فلمسته ، مضجعه من وسلم عليه هللا صلى
 .به تفرد) 4" (وموالھا وليھا أنت ، زكاھا من خير تأن وزكھا ، تقواھا نفسي

 بن هللا عبد عن ، األحول عاصم حدثنا ، زياد بن الواحد عبد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 العجز من بك أعوذ إني ، اللھم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال أرقم بن زيد عن ، الحارث

 أنت ، زكاھا من خير أنت وزكھا ، تقواھا نفسي آت ، اللھم. القبر وعذاب والبخل والُجبن ، والھرم َكَسلوال
 يستجاب ال ودعوة ، ينفع ال وِعْلم ، تشبع ال َنْفس ومن ، يخشع ال َقْلب من بك أعوذ إني ، اللھم. وموالھا وليھا
 .نعلمكوھن ونحن مناھنيعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  زيد قال". لھا

 عن ، النھدي عثمان وأبي - الحارث بن هللا عبد عن ، األحول عاصم عن ، معاوية أبي حديث من مسلم رواه
 ).5( به ، أرقم بن زيد

َبتْ {  ِ  َرُسولُ  لَُھمْ  َفَقالَ ) 12( أَْشَقاَھا اْنَبَعثَ  إِذِ ) 11( بَِطْغَواَھا َثُمودُ  َكذَّ ُبوهُ ) 13( ُسْقَياَھاوَ  هللاَِّ  َناَقةَ  هللاَّ  َفَعَقُروَھا َفَكذَّ
اَھا ِبَذْنِبِھمْ  َربُُّھمْ  َعلَْيِھمْ  َفَدْمَدمَ   }) 15( ُعْقَباَھا َيَخافُ  َوال) 14( َفَسوَّ

 .والبغي الطغيان من عليه كانوا ما بسبب ، رسولھم كذبوا أنھم ثمود عن تعالى يخبر

 .معھابأج:  أي}  ِبَطْغَواَھا{ :  كعب بن محمد وقال

 الھدى من رسولھم به جاءھم بما قلوبھم في تكذيًبا ذلك فأعقبھم. وغيرھما وقتادة مجاھد قاله ، أولى واألول
 .واليقين

__________ 

 ".حسن إسناد) : "7/138( المجمع في الھيثمي وقال" رباح أبي بن وعطاء دينار بن عمرو عن: " وزاد) 11/106( الكبير المعجم) 1(

 .به حميد بن يعقوب عن) 318( برقم السنة في عاصم أبي ابن ورواه) 2(

 ".فوثبت: " م في) 3(

 ).6/209( المسند) 4(

 ).2722( برقم مسلم وصحيح) 4/371( المسند) 5(

 قال الذي وھو ، ثمود أحيمر وھو ، الناقة عاقرُ  سالف بن قَُدار ھو ، القبيلة أشقى:  أي}  أَْشَقاَھا اْنَبَعثَ  إِذِ { 
 نسيًبا ، قومه في شريًفا ، فيھم عزيًزا الرجل ھذا وكان]. 29:  القمر[}  َفَعَقرَ  َفَتَعاَطى َصاِحَبُھمْ  َفَناَدْوا {:  تعالى
 :  أحمد اإلمام قال كما ، مطاًعا رئيًسا

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطب:  قال َزْمَعةَ  بن هللا عبد عن ، أبيه عن ، ھشام حدثنا ، نمير ابن حدثنا
 ، رھطه في منيع عزيز عارم رجل لھا انبعث}  أَْشَقاَھا اْنَبَعثَ  إِذِ { : "  فقال ، عقرھا الذي وذكر ، الناقة فذكر
 ".زمعة أبي مثل

 ابن وكذا) 1( سننھما من التفسير في والنسائي والترمذي ، النار صفة في ومسلم ، التفسير في البخاري ورواه
 ).3( به ، عروة بن ھشام عن) 2] (طرق من[ حاتم أبي وابن جرير

 بن محمد حدثنا ، يونس بن عيسى حدثنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 يزيد أبي) 5( ُخَثيم بن محمد عن ، القرظي كعب بن محمد عن) 4( ُخَثيم بن محمد بن يزيد حدثني ، إسحاق
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:  بلى:  قال".  ؟ الناس بأشقى أحدثك أال: " لعلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ياسر بن عمار عن
 منه تبتل حتى - َقرنه يعني -  ھذا َعلَى عليّ  يا يضربك والذي ، الناقة َعَقر الذي ثمود أحيمر ؛ رجالن: " قال
 ).6( لحيته:  يعني" ھذه

ِ  َرُسولُ  لَُھمْ  َفَقالَ { :  وقوله  تمسوھا أن هللا ناقة احذروا:  أي}  هللاَِّ  َناَقةُ { :  السالم ليهع ، صالًحا:  يعني}  هللاَّ
:  هللا قال. معلوم يوم شرب ولكم يوم شرب لھا فإن ، سقياھا في عليھا تعتدوا ال:  أي}  َوُسْقَياَھا{  ، بسوء

ُبوهُ {  لھم آية الصخرة من هللا أخرجھا التي الناقة عقروا أن ذلك فأعقبھم به جاءھم فيما كذبوه:  أي}  َفَعَقُروَھا َفَكذَّ
ُھمْ  َعلَْيِھمْ  َفَدْمَدمَ {  ، عليھم وحجة اَھا{  ، عليھم فدمر ، عليھم غضب:  أي}  ِبَذْنِبِھمْ  َربُّ  العقوبة فجعل:  أي}  َفَسوَّ
 .السواء على عليھم نازلة

 اشترك فلما ، وأنثاھم كرھموذ ، وكبيرھم صغيرھم تابعه حتى الناقة يعقر لم ثمود أحيمر أن بلغنا:  قتادة قال
 .فسواھا) 7( بذنوبھم عليھم هللا دمدم عقرھا في القوم

 ".عقباھا يخاف فال: " وقرئ}  ُعْقَباَھا َيَخافُ  َوال{ :  وقوله

__________ 

 ".سننيھما من: " م في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 وتفسير) 11675( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3343( برقم الترمذي وسنن) 2855( برقم مسلم وصحيح) 4942( برقم البخاري وصحيح) 4/17( المسند) 3(
 ).30/137( الطبري

 ".خيثم: " أ في) 4(

 ".خيثم: " أ في) 5(

 ، به اقإسح ابن عن ، سلمة بن محمد طريق من) 485 ص( الدالئل في نعيم أبو ورواه ، به موسى بن إبراھيم عن) 1/71( الكبير التاريخ في البخاري ورواه) 6(
 ".عمار من خثيم ابن وال خثيم ابن من كعب بن محمد وال محمد من يزيد سماع يعرف ال إسناد ھذا: " البخاري وقال

 ".بذنبھم: " أ ، م في) 7(

 .وغيرھم ، المزني هللا عبد بن وبكر ، والحسن ، مجاھد قال وكذا. تبعة أحد من هللا يخاف ال:  عباس ابن قال

 األول والقول. صنع ما عاقبة عقرھا الذي) 1( يخف لم:  أي}  ُعْقَباَھا َيَخافُ  َوال{ :  والسدي الضحاك وقال
 .أعلم وهللا ، عليه السياق لداللة ؛ أولى

 ".وضحاھا والشمس" تفسير آخر

__________ 

 ".هللا يخف لم: " أ في) 1(
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َكرَ  َخلَقَ  َوَما) 2( َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ ) 1( َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ  ا) 4( لََشتَّى َسْعَيُكمْ  إِنَّ ) 3( َواأْلُْنَثى الذَّ  أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ
قَ ) 5( َواتََّقى ُرهُ ) 6( ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ ا) 7( لِْلُيْسَرى َفَسُنَيسِّ ) 9( ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ ) 8( َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

ُرهُ   ) 11( َتَردَّى إَِذا َمالُهُ  َعْنهُ  ُيْغِني َوَما) 10( لِْلُعْسَرى َفَسُنَيسِّ

 الليل سورة تفسير

 .مكية وھي

" "  َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ " "  األْعَلى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ "  ب صليت فھال: " لمعاذ والسالم الصالة عليه قوله تقدم
 ". ؟"  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َكرَ  َخلَقَ  َوَما) 2( َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ ) 1( َيْغَشى إَِذا لَّْيلِ َوال{  ا) 4( لََشتَّى َسْعَيُكمْ  إِنَّ ) 3( َواألْنَثى الذَّ  أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ
قَ ) 5( َواتََّقى ُرهُ ) 6( ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ ا) 7( لِْلُيْسَرى َفَسُنَيسِّ ) 9( ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ ) 8( َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

ُرهُ   }) 11( َتَردَّى إَِذا َمالُهُ  َعْنهُ  ُيْغِني َوَما) 10( لِْلُعْسَرى َفَسُنَيسِّ

 الشام قدم أنه:  علقمة عن ، إبراھيم عن ، مغيرة عن ، شعبة حدثنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، الدرداء أبي إلى فجلس:  قال. صالًحا جليًسا ارزقني ، اللھم:  وقال ركعتين فيه فصلى ، دمشق مسجد فدخل
 َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ { :  يقرأ عبد أم ابن سمعت كيف:  قال. الكوفة أھل من:  قال ؟ أنت ممن:  الدرداء أبو له فقال

 عليه هللا صلى هللا رسول من سمعتھا دلق:  الدرداء أبو فقال". واألنثى والذكر: " علقمة قال ؟}  َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ 
 أحد يعلمه ال الذي السر وصاحب الوساد صاحب فيكم يكن ألم ثم:  قال ثم. شككوني حتى ھؤالء زال فما ، وسلم
 ).1( ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي لسان على الشيطان من أجير والذي ، غيره

 أبي على هللا عبد أصحاب قدم:  قال إبراھيم عن ، األعمش طريق من ، ومسلم ھاھنا البخاري رواه وقد
 إلى فأشاروا ؟ أحفظ أيكم:  قال ، كلنا:  قالوا ؟ هللا عبد قراءة على يقرأ أيكم:  فقال ، فوجدھم فطلبھم الدرداء،
 رسول سمعت أني أشھد:  قال". واألنثى والذكر: " قال ؟}  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ { :  يقرأ سمعته كيف:  فقال ، علقمة
َكرَ  َخلَقَ  َوَما{ :  أقرأ أن يريدوني وھؤالء ، ھكذا يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا  ).2( أتابعھم ال وهللا}  َواألْنَثى الذَّ

 ذلك فقرأوا الجمھور وأما - الدرداء أبو ورفعه - الدرداء وأبو ، مسعود ابن ذلك قرأ ھكذا:  البخاري لفظ ھذا
َكرَ  َخلَقَ  َوَما{ :  اآلفاق سائر في العثماني ماماإل المصحف في ُمثَبت ھو كما  } َواألْنَثى الذَّ

__________ 

 ".عمار:  الشيطان من أجير والذي ، حذيفة:  السر وصاحب ، مسعود ابن:  الوساد وصاحب" الحديث وتكملة) 6/449( المسند) 1(

 ).824( برقم مسلم وصحيح) 4944( برقم البخاري صحيح) 2(

 وإشراقه، بضيائه:  أي}  َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ {  ، بظالمه الخليقةَ  َغشيَ  إذا:  أي}  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ {  بـ تعالى فأقسم
َكرَ  َخلَقَ  َوَما{  }  ْينِ َزْوجَ  َخلَْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ { :  وكقوله ،] 8:  النبأ[}  أَْزَواًجا َوَخلَْقَناُكمْ { :  كقوله}  َواألْنَثى الذَّ
 ].49:  الذاريات[

:  أي}  لََشتَّى َسْعَيُكمْ  إِنَّ { :  قال ولھذا ؛ متضادا أيضا عليه القسم كان المتضادة األشياء بھذه القسم كان ولما
 .شرا فاعل ومن خيرا فاعل فمن ، ومتخالفة أيًضا متضادة اكتسبوھا التي العباد أعمال

ا{ :  تعالى هللا قال قَ {  ، أموره في هللا واتقى ، بإخراجه أمر ما أعطى:  أي}  َواتََّقى ىأَْعطَ  َمنْ  َفأَمَّ  َوَصدَّ
 ، ومجاھد ، عباس ابن وقال. بالثواب:  َخِصيف وقال ، قتادة قاله - ذلك على بالمجازاة:  أي}  ِباْلُحْسَنى
قَ { :  أسلم بن وزيد ، صالح وأبو ، وعكرمة  ، السلمي الرحمن عبد أبو وقال. بالخلف:  أي}  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ
قَ { :  والضحاك قَ { :  عكرمة عن رواية وفي. هللا إال إله بال:  أي}  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ  بما:  أي}  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ
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قَ { :  أسلم بن زيد عن رواية وفي. عليه هللا أنعم :  مرة وقال. والصوم والزكاة الصالة:  قال}  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ
 .الفطر ةوصدق

 ُزَھير حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا ، الدمشقي صالح بن صفوان حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول سألت:  قال كعب بن أبي عن ُيحدث الرياحي العالية أبا َسِمع َمن حدثني ، محمد بن

 ).1" (الجنة:  الحسنى: " قال الحسنى عن وسلم

ُرهُ { :  وقوله  .للجنة يعني:  أسلم بن زيد وقال. للخير يعني:  عباس ابن قال}  لِْلُيْسَرى َفَسُنَيسِّ

:  تعالى قال ولھذا ؛ بعدھا السيئةُ  السيئة جزاء ومن ، بعدھا الحسنة) 2( الحسنةُ  ثواب من:  السلف بعض وقال
ا{  عن واستغنى ، بماله بخل أي:  عباس ابن عن ، عكرمة الق}  واستغنى{  ، عنده بما:  أي}  َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

 .حاتم أبي ابن رواه. وجل عز ربه،

 .اآلخرة الدار في بالجزاء:  أي}  ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ { 

ُرهُ {  لَ  ِبهِ  ُيْؤِمُنوا لَمْ  َكَما َوأَْبَصاَرُھمْ  أَْفِئَدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ { :  تعالى قال كما ، الشر لطريق:  أي}  لِْلُعْسَرى َفَسُنَيسِّ  أَوَّ
ةٍ   وجل، عز ، هللا أن على دالة كثيرة المعنى ھذا في واآليات ،] 11:  األنعام[}  َيْعَمُھونَ  ُطْغَياِنِھمْ  فِي َوَنَذُرُھمْ  َمرَّ

 على الدالة واألحاديث ، ُمقّدر بقدر ذلك وكل. بالخذالن الشر قصد ومن ، له بالتوفيق الخير قصد من ُيجازي
 :  كثيرة المعنى ذاھ

 ، خالد بن العطاف حدثني ، َعيَّاش بن علي حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي رواية
:  قال أبيه عن ، الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن طلحة عن ، البصرة أھل من رجل حدثني
 أنعمل ، هللا رسول يا:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قلت:  ليقو وھو بكر أبا سمع أباه أن يذكر أبي سمعت
 ".منه فُرغ قد أمر على بل: " قال ؟ مؤتنف أمر على أو منه فرغ ما على

__________ 

 .به زھير عن سلمة أبي بن عمرو طريق من ، المعارف - طـ) 15/69( تفسيره في الطبري ورواه) 1(

 ".الحسنى ثواب عن: " أ في) 2(

 ).1" (له خلق لما ميسر كل: " قال ؟ هللا رسول يا العملُ  ففيم:  لقا

 بن) 2( سعد عن ، األعمش عن ، سفيان حدثنا:  نعيم أبو حدثنا ، البخاري قال:  عنه هللا رضي ، علي رواية
 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا:  قال طالب أبي بن علي عن ، السلمي الرحمن عبد أبي عن ، عبيدة
 يا:  فقالوا". النار من ومقعده الجنة من مقعده ُكتب وقد إال أحد من منكم ما: " فقال ، جنازة في الَغْرَقد َبقِيع

ا{ :  قرأ ثم:  قال". له خلق لما ميسر فكل ، اعملوا: " فقال ؟ نتكل أفال ، هللا رسول قَ  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ  َوَصدَّ
ُرهُ َفَسُنيَ  ِباْلُحْسَنى  ).3(}  لِْلُعْسَرى{ :  قوله إلى}  لِْلُيْسَرى سِّ

 ، جرير عن ، شيبة أبي بن عثمان عن رواه ثم) 4( بنحوه ، األعمش عن ، وَوِكيع شعبة طريق من رواه وكذا
 في كنا:  عنه هللا رضي ، طالب أبي بن علي عن ، الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن ، منصور عن

 فجعل َفَنَكسَ  مْخَصَرةٌ  ومعه ، حوله وقعدنا فقعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتى ، غرقدال بقيع في جنازة
 وإال ، والنار الجنة من مكانھا كتب إال منفوسة نفس من ما:  أو - أحد من منكم ما: " قال ثم ، بمخصرته ينُكت
 السعادة أھل من منا كان فمن ؟ العمل وندع نتكل أفال ، هللا رسول يا:  رجل فقال". سعيدة أو شقية كتبت قد

 السعادة أھل أما: " فقال ؟ الشقاء أھل إلى فسيصير الشقاء أھل من منا كان ومن ، السعادة أھل إلى فسيصير
ا{ :  قرأ ثم". الشقاء أھل عمل إلى فييسرون الشقاء أھل وأما ، السعادة أھل لعمل فييسرون  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ

ُرهُ  ِباْلُحْسَنى قَ َوَصدَّ   ).5( اآلية}  لِْلُيْسَرى َفَسُنَيسِّ
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 ).6( به ، عبيدة بن سعد عن ، طرق من ، الجماعة بقية أخرجه وقد

:  قال هللا عبيد بن عاصم عن شعبة حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال:  عمر بن هللا عبد رواية
 قد أمر أفي ؟ فيه نعمل ما أرأيت ، هللا رسول يا:  عمر قال:  قال:  َمرعُ  ابن عن ُيحدث هللا عبد بنَ  سالم سمعتُ 
ر ُكال فإن ، الخطاب ابن يا فاعمل ، منه فُرغَ  قد فيما: "  قال ؟ مبتدع أو مبتدأ أو فُرغ  من كان من أما ، ُمَيسَّ
 ".للشقاء يعمل فإنه الشقاء أھل من كان من وأما ، للسعادة يعمل فإنه السعادة أھل

 .صحيح حسن:  وقال) 7( به ، َمْھِدي ابن عن ، بندار عن ، القدر في الترمذي رواهو

 ، الحارث ابن عمرو أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، يونس حدثني:  جرير ابن قال:  جابر رواية من آخر حديث
 ؟ نستأنفه ألمر أو ، منه فرغ قد ألمر أنعمل ، هللا رسول يا:  قال أنه هللا عبد بن جابر عن ، الزبير أبي عن
ر عامل كل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ إًذا العمل ففيم:  سراقة فقال". منه فرغ قد ألمر: "فقال  ُمَيسَّ
 ".لعمله

__________ 

 ).1/5( المسند) 1(

 ".سعيد: " م في) 2(

 ).4945( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).4947 ، 4946( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).4948( برقم البخاري حيحص) 5(

 ).78( برقم ماجة ابن وسنن) 11678( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3344( برقم الترمذي وسنن) 4694( برقم داود أبي وسنن) 2647( برقم مسلم صحيح) 6(

 ).2135( برقم الترمذي وسنن) 2/52( المسند) 7(

 ).1( به ، وھب ابن عن ، الطاھر أبي عن مسلم ورواه

 عن ، حبيب ابن طلق عن ، دينار بن عمرو عن ، سفيان حدثنا ، يونس حدثني:  جرير ابن قال:  آخر حديث
 فيما أنعمل ، هللا رسول يا فقاال وسلم عليه هللا صلى النبي شابان غالمان سأل:  قال العدوي كعب بن) 2( بشير
 به وجرت ، األقالم به جفت فيما بل: " فقال ؟ يستأنف شيء في أو ، المقادير به وَجَرتْ  األقالم به َجفَّت

 ).3( ونعمل نجد فاآلن قاال". له خلق الذي لعمله ميسر عامل فكل اعملوا: " قال ؟ إًذا العمل ففيم قاال". المقادير

 ، السلمي عتبة بن سليمان الربيع أبو حدثنا ، خارجة بن) 4( َھْيَثم حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  الدرداء أبي رواية
 ما أرأيت ، هللا رسول يا:  قالوا:  قال الدرداء أبي عن ، إدريس أبي عن ، َحْلبس بن ميسرة بن ونسي عن

:  قال ؟ هللا رسول يا بالعمل فكيف:  قالوا". منه فرغ قد أمر بل: " قال ؟ نستأنفه شيء أم منه فُرغ قد أمر نعمل،
 ).5" (له خلق لما مھيأ امرئ كل"

 .الوجه ھذا من أحمد به تفرد

 بن عباد حدثنا ، عمرو بن الملك عبد حدثنا ، َكْبَشة أبي بن سلمة بن الحسن حدثني:  جرير ابن قال:  آخر حديث
 من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الدرداء أبي عن ، العصري ُخلَيد حدثني ، قتادة عن ، راشد
 خلًفا، منفًقا أعط اللھم:  الثقلين إال كلھم هللا خلق يسمعه بصوت يانيناد ملكان وبَجْنَبَتْيَھا إال شمسه فيه غربت يوم

ا{ :  القرآن ذلك في هللا وأنزل". تلًفا ممسًكا وأعط قَ  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ ُرهُ  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ ا لِْلُيْسَرى َفَسُنَيسِّ  َوأَمَّ
ُرهُ  ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ  َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ   ).6(}  لِْلُعْسَرى َفَسُنَيسِّ

 .مثله بإسناده ، كبشة أبي ابن عن ، أبيه عن ، حاتم أبي ابن ورواه
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 بن الحكم حدثنا ، الَعَداني ُعَمر بن حفص حدثنا ، الطھراني هللا عبد أبو حدثني:  حاتم أبي ابن قال:  آخر حديث
 فقير صالح رجل دار) 7( إلى فرعھا نخلة منھاو ، نخل له كان رجال أن ؛ عباس ابن عن ، عكرمة عن أبان
 من فنزل الفقير صبيان فيأخذھا الثمرة فتسقط ، نخلته من الثمر وأخذ داره فدخل الرجل جاء فإذا ، عيال ذي

  ، أيديھم من الثمرة) 8( َفنزع نخلته

__________ 

 في وقع وإنما ، مسلم صحيح في الطاھر أبي رواية في وال الطبري رواية في سراقة ذكر يقع لم:  تنبيه). 2648( برقم مسلم وصحيح) 30/144( الطبري تفسير) 1(
 .آخر طريق من مسلم صحيح

 ".بشر: " أ في) 2(

 ).30/144( الطبري تفسير) 3(

 ".ھشيم حدثنا: " أ في) 4(

 ).6/441( المسند) 5(

 ).30/142( الطبري تفسير) 6(

 ".في: " أ ، م في) 7(

 ".فينزع: " أ في) 8(

 النبي إلى الرجلُ  ذلك فشكا. حلقه من الثمرة ونزع الغالم حلق في أصبعه أدخل فمه في الثمرةأحدھم  أدخل وإن
". اذھب: " وسلم عليه هللا صلى النبي له فقال ، النخلة صاحب من فيه ھو بما وأخبره ، وسلم عليه هللا صلى
 التي نخلتك أعطني: " وسلم عليه هللا صلى يالنب له فقال ، النخلة صاحب وسلم عليه هللا صلى النبي ولقي
 كثيًرا لنخال لي وإن ، ثمرھا يعجبني ولكن ، أعطيت لقد:  له فقال" الجنة في نخلة بھا ولك فالن دار في فرعھا

 من الكالم يسمع كان رجل فتبعه وسلم عليه هللا صلى النبي فذھب. ثمرھا من ثمرة إلي أعجب نخلة فيھا ما
 فصارت النخلة أخذت أنا إن ، هللا رسول يا:  الرجل فقال. النخلة صاحب ومن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ، النخلة صاحب لقي الرجل إن ثم". نعم: " قال ؟ الجنة في نخلة بھا أعطيته ما بھا أتعطيني فأعطيتھا النخلة لي

 ، الجنة في نخلة فالن دار في ائلةالم بنخلتي أعطاني) 1] (قد[ ، محمًدا أن أخبرك:  له فقال ، نخل ولكالھما
 أن إال ال:  قال ؟ بعتھا إذا أُتراك:  له فقال ، الرجلُ  عنه فسكت. ثمرھا يعجبني ولكن أعطيتُ  قد:  له ، فقلت
 بأمر جئتَ  لقد:  الرجل فقال. نخلة أربعون:  قال ؟) 2( بھا مناك وما:  قال. أعطاه أظنني وال ، شيًئا بھا أعطى
 ، نخلة أربعين أعطيتك أنا:  قال ثم) 3] (آخر[ كالم في وأنشأ سكتا ثم! ؟ نخلة أربعين بھا طلبت نخلتك ، عظيم
 بنخلته نخلة أربعين نخلي من أعطيته قد أني اشھدوا:  فقال فدعاھم بأناس فأمر. صادقا كنت إن لي أشھد:  فقال
 بيني ليس:  بعدُ  قال ثم. رضيت قد:  خلةالن صاحب فقال ؟ تقول ما:  قال ثم. فالن ابن فالن دار في فرعھا التي
 فقال. المائلة بنخلتك نخلة أربعين أعطيتك حين بأحمق ولست ، هللا أقالك قد:  له) 4( قال نفترق لم بيع وبينك
 ، ساعة مكث ثم. ساق على تعطينيھا:  قال. أريد ما على األربعين تعطيني أن على رضيتُ  قد:  النخلة صاحب

 رسول إلى الرجل فذھب ، فتفرقا ، ساق على نخلة أربعين له وعد شھوًدا له وأوقف ساق على لك ھي:  قال ثم
 فذھب. لك فھي ، لي صارت قد فالن دار في المائلة النخلة إن ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 ابن قال:  عكرمة قال". الكولعي لك النخلة: " له فقال الدار صاحب الرجل إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
ا{ :  قوله إلى}  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ { :  وجل عز هللا فأنزل:  عباس قَ  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ ُرهُ  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ  َفَسُنَيسِّ
ا لِْلُيْسَرى ُرهُ  ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ  َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ  ).5( السورة آخر إلى}  ُعْسَرىلِلْ  َفَسُنَيسِّ

 .جًدا غريب حديث وھو ، حاتم أبي ابن رواه ھكذا

 إدريس ابن ھارون حدثني:  عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي في نزلت اآلية ھذه أن وذكر:  جرير ابن قال
 بن محمد بن هللا عبد ابن محمد عن ، إسحاق بن محمد حدثنا ، المحاربي محمد بن الرحمن عبد حدثنا ، األصم
 بمكة، اإلسالم على يعتق بكر أبو كان:  قال الزبير بن هللا عبد بن عامر عن ، الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد
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 رجاال تعتق أنك فلو ، ضعفاء أناًسا تعتق أراك ، بني أي:  أبوه له فقال ، أسلمن إذا ونساء عجائز يعتق فكان
 :  قال:  هللا عند ما -  قال أظنه - أريد إنما ، أَبت أيْ :  فقال! ؟ عنك ويدفعون ويمنعونك معك يقومون ُجلَداء

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".فيھا. "أ ، م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".فقال: " م في) 4(

 ".عباس ابن عن ضعيف بسند حاتم أبي ابن أخرج: " وقال) 8/532( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 5(

ى َناًرا َفأَْنَذْرُتُكمْ ) 13( َواأْلُولَى لآَْلَِخَرةَ  لََنا َوإِنَّ ) 12( لَْلُھَدى َعلَْيَنا إِنَّ   ) 14( َتلَظَّ

ا{ :  فيه أنزلتاآلية  ھذه أن بيتي أھل بعض فحدثني قَ  َواتََّقى أَْعَطى َمنْ  َفأَمَّ ُرهُ ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ  َفَسُنَيسِّ
 ).1(}لِْلُيْسَرى

:  أسلم بن زيد عن ومالك ، صالح أبو وقال. مات إذا أي:  مجاھد قال}  َتَردَّى إَِذا َمالُهُ  َعْنهُ  ُيْغِني َوَما{ :  وقوله
 .النار في تردى إذا

ى َناًرا َفأَْنَذْرُتُكمْ ) 13( َواألولَى لآَلِخَرةَ  لََنا َوإِنَّ ) 12( لَْلُھَدى َعلَْيَنا إِنَّ {   }) 14( َتلَظَّ

__________ 

 ).30/142( الطبري تفسير) 1(

ُبَھا) 16( َوَتَولَّى َكذَّبَ  الَِّذي) 15( اأْلَْشَقى إاِلَّ  َيْصاَلَھا اَل   َوَما) 18( َيَتَزكَّى َمالَهُ  ُيْؤِتي الَِّذي) 17( اأْلَْتَقى َوَسُيَجنَّ
 ) 21( َيْرَضى َسْوفَ َولَ ) 20( اأْلَْعلَى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  إاِلَّ ) 19( ُتْجَزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  أِلََحدٍ 

ُبَھا) 16( َوَتَولَّى َكذَّبَ  الَِّذي) 15( األْشَقى إاِل َيْصالَھا ال{  ) 18( َيَتَزكَّى َمالَهُ  ُيْؤِتي الَِّذي) 17( األْتَقى َوَسُيَجنَّ
 }) 21( َيْرَضى َسْوفَ َولَ ) 20( األْعلَى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  إاِل) 19( ُتْجَزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  ألَحدٍ  َوَما

. هللا إلى َوَصل الھدى طريق َسلك من:  غيره وقال. والحرامَ  الحاللَ  نبين:  أي}  لَْلُھَدى َعلَْيَنا إِنَّ { :  قتادة قال
ِ  َوَعلَى{ :  تعالى كقوله وجعله ِبيلِ  َقْصدُ  هللاَّ  .جرير ابن حكاه]. 9:  النحل[}  السَّ

 .فيھما المتصرف وأنا) 1( ملكنا الجميع:  أي}  َواألوَلى َرةَ لآَلخِ  َلَنا َوإِنَّ { :  وقوله

ى َناًرا َفأَْنَذْرُتُكمْ { :  وقوله  .توھج أي:  مجاھد قال}  َتلَظَّ

 يخطب بشير بن النعمان سمعتُ  ، حرب بن ِسماك عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
) 2] (النار أنذرتكم ، النار أنذرتكم[ النار أنذركم: " يقول يخطب وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول سمعت:  يقول
 رجليه عند عاتقه على كانت َخميصة وقعت حتى:  قال. ھذا مقامي من لسمعه بالسوق كان رجال أن لو حتى

)3.( 

 يخطب شيرب ابن النعمان سمعت:  إسحاق أبو حدثني ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 في توضع رجلٌ  القيامة يوم عذاًبا النار أھل أھون إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  ويقول
 ".دماغه منھا يغلي جمرتان قدميه أخمص

 )4( البخاري رواه
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 بن نالنعما عن ، إسحاق أبي عن ، األعمش عن ، أسامة أبو حدثنا ، شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا:  مسلم وقال
 َيغلي نار من وشراكان نعالن له من عذاًبا النار أھل أھون إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال بشير
 ).5" (عذابا ألھونھم وإنه ، عذاًبا منه أشد أحًدا أن يرى ما ، الِمْرَجل َيْغلي كما دماغه منھما

:  فقال فسره ثم. األشقى إال جوانبه جميع من به يحيط دخوال يدخلھا ال:  أي}  األْشَقى إاِل َيْصالَھا ال{ :  وقوله
 .وأركانه بجوارحه العمل عن:  أي}  َوَتَولَّى{  ، بقلبه:  أي}  َكذَّبَ  الَِّذي{

__________ 

 ".ملكا: " م في) 1(

 .والمسند ، أ ، م من زيادة) 2(

 ).4/272( المسند) 3(

 ).6562 ، 6561( برقم البخاري وصحيح) 4/274( المسند) 4(

 ).213( برقم مسلم صحيح) 5(

 عن ، المقبري عن ، سعيد بن) 1( ربه عبد حدثنا ، لَِھيعة ابن حدثنا ، موسى بن حسن حدثنا:  أحمد اإلمام قال
:  قال ؟ الشقي ومن:  قيل". شقي إال النار يدخل ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي

 ).2" (معصية  يترك وال ، اعةبط يعمل ال الذي"

 أبي عن ، يسار بن عطاء عن ، علي بن ھالل عن ، فُلَيح حدثنا قاال وُسريج يونس حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ومن:  قالوا". أبى من إال القيامة يوم الجنة تدخل أمتي كل: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة
 ".أبى فقد عصاني ومن ، الجنة دخل أطاعني من: " قال ؟ هللا رسول يا يأبى

 )3( به ، فُلَيح عن ، سنان بن محمد عن البخاري ورواه

ُبَھا{ :  وقوله  .األتقى النقي التقي النار عن وَسُيَزحزح:  أي}  األْتَقى َوَسُيَجنَّ

 هللا وھبه وما وماله نفسه ليزكي ؛ ربه طاعة في ماله يصرف:  أي}  َيَتَزكَّى َمالَهُ  ُيْؤِتي الَِّذي{ :  بقوله فسره ثم
 .ودنيا دين من

 في يعطي فھو ، معروًفا إليه أسدى من مكافأة في) 4( حاله َبْذله ليس:  أي}  ُتْجَزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  ألَحدٍ  َوَما{ 
 في اآلخرة الدار في رؤيته له يحصل نأ في طمًعا:  أي}  األْعلَى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ {  ذلك دفعه وإنما ، ذلك مقابلة

 .الصفات بھذه اتصف من يرضى ولسوف:  أي}  َيْرَضى َولََسْوفَ { :  تعالى هللا قال ، الجنات روضات

 بعضھم إن حتى ، عنه هللا رضي ، الصديق بكر أبي في نزلت اآليات ھذه أن المفسرين من واحد غير ذكر وقد
 لفظ لفظھا فإن ، بعمومھا) 5( األمة وأولى ، فيھا داخل أنه شك وال. ذلك على المفسرين من اإلجماع حكى
ُبَھا{ :  تعالى قوله وھو ، العموم  ولكنه}  ُتْجَزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  ألَحدٍ  َوَما َيَتَزكَّى َمالَهُ  ُيْؤِتي الَِّذي األْتَقى َوَسُيَجنَّ
 بذاال جواًدا كريما تقًيا صديًقا كان فإنه ؛ الحميدة األوصاف وسائر األوصاف ھذه جميع في وسابقھم األمة مقدم

 ، الكريم ربه وجه ابتغاء بذلھا) 7( ودنانير) 6( دراھم من فكم ، هللا رسول ونصرة ، مواله طاعة في ألمواله
 والرؤساء السادات على وإحسانه فضله كان ولكن ، بھا يكافئه أن إلى يحتاج مّنةٌ  عنده الناس من ألحد يكن ولم
 لك يد لوال وهللا أما:  - الحديبية صلح يوم ، ثقيف سيد وھو - مسعود بن عروة له قال ولھذا ؛ القبائل سائر نم

 العرب سادات مع حاله ھذا كان فإذا ، المقالة في له أغلظ قد الصديق وكان. ألجبتك بھا أجزك لم عندي كانت
 األْعَلى َربِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  إاِل ُتْجَزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  ألَحدٍ  َوَما{ :  قال ولھذا ؟ عداھم بمن فكيف ، القبائل ورؤساء
 َدَعته هللا سبيل في زوجين أنفق من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين وفي}  َيْرَضى َولََسْوفَ 

 يدعى فھل ضرورة منھا ُيدعى من على ما ، هللا رسول يا:  بكر أبو فقال ،" خير ھذا ، هللا عبد يا:  الجنة َخَزَنةُ 
 ).8" (منھم تكون أن وأرجو ، نعم: " قال ؟ أحد كلھا منھا
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 )9( والمنة الحمد و" الليل" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".هللا عبد حدثنا: " أ في) 1(

 ).2/349( المسند) 2(

 ).7280( برقم البخاري وصحيح) 2/361( المسند) 3(

 ".لهما: " أ في) 4(

 ".اآلية: " أ في) 5(

 ".درھم من: " أ ، م في) 6(

 ".ودينار: " أ في) 7(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 1027( برقم مسلم وصحيح) 2841( برقم البخاري صحيح) 8(

 ".الجميل الحسن والثناء والمنة الحمد و: " أ في) 9(
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َحى َعكَ  امَ ) 2( َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ ) 1( َوالضُّ  َولََسْوفَ ) 4( اأْلُوَلى ِمنَ  لَكَ  َخْيرٌ  َولآَْلَِخَرةُ ) 3( َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ
ا) 8( َفأَْغَنى َعاِئاًل  َوَوَجَدكَ ) 7( َفَھَدى َضااّلً  َوَوَجَدكَ ) 6( َفآََوى َيِتيًما َيِجْدكَ  أَلَمْ ) 5( َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ   َفأَمَّ

ا) 9( ْقَھرْ تَ  َفاَل  اْلَيِتيمَ  اِئلَ  َوأَمَّ ا) 10( َتْنَھرْ  َفاَل  السَّ  ) 11( َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوأَمَّ

 الضحى سورة تفسير

 .مكية وھي

 سليمان بن عكرمة على قرأت:  قال المقرئ َبزةَ  أبي بن هللا عبد بن محمد بن أحمد الحسن أبي طريق من روينا
َحى"  بلغت فلما ، عبَّاد بن وشبل سطنطينق بن إسماعيل على قرأ أنه وأخبرني ،  حتى َكبر:  لي قاال"  َوالضُّ

. بذلك فأمره مجاھد على قرأ أنه وأخبرنا. بذلك فأمرنا كثير ابن على قرأنا فإنا ، سورة كل خاتمة مع تختم
 ، بذلك رهفأم كعب بن أبي على قرأ أنه عباس ابن وأخبره ، بذلك فأمره عباس ابن على قرأ أنه مجاھد وأخبره
 ).1( بذلك فأمره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قرأ أنه أبي وأخبره

 في إماًما وكان ، بزة أبي بن القاسم ولد من ، البزي هللا عبد بن محمد بن أحمد الحسن أبو بھا تفرد ُسنة فھذه
َفه فقد الحديث في فأما ، القراءات :  قال العقيلي جعفر أبو وكذلك ، عنه أحدث ال:  وقال الرازي حاتم أبو َضعَّ

 يكبر رجال سمع أنه الشافعي عن الشاطبية شرح في شامة أبو الدين شھاب الشيخ حكى لكن. الحديث منكر ھو
 .الحديث ھذا صحة يقتضي وھذا. السنة وأصبت أحسنت:  له فقال ، الصالة في التكبير ھذا

 وقال"  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ "  آخر من يكبر:  بعضھم فقال ، وكيفيته التكبير ھذا موضع في القراء اختلف ثم
َحى"  آخر من:  آخرون  هللا يقول من ومنھم ، ويقتصر أكبر هللا:  يقول أن بعضھم عند التكبير وكيفية"  َوالضُّ
 .أكبر وهللا هللا إال إله ال ، أكبر

 عليه هللا صلى هللا رسول عن الوحي خرتأ لما أنه" : الضحى" سورة أول من التكبير مناسبة في الفراء وذكر
َحى: "  إليه فأوحى الملك جاءه) 2] (ثم[ المدة تلك وفتر وسلم  كبر ، بتمامھا السورة"  َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ
 ).3( أعلم فا ، ضعف وال بصحة عليه يحكم بإسناد ذلك يرو ولم. وسروًرا فرًحا

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َعكَ  َما) 2( َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ ) 1( َحىَوالضُّ {   َولََسْوفَ ) 4( األولَى ِمنَ  لَكَ  َخْيرٌ  َولآَلِخَرةُ ) 3( َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ
ا )8( َفأَْغَنى َعاِئال َوَوَجَدكَ ) 7( َفَھَدى َضاال َوَوَجَدكَ ) 6( َفآَوى َيِتيًما َيِجْدكَ  أَلَمْ ) 5( َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ   َفأَمَّ

ا) 9( َتْقَھرْ  َفال اْلَيِتيمَ  اِئلَ  َوأَمَّ ا) 10( َتْنَھرْ  َفال السَّ  }) 11( َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوأَمَّ

__________ 

 ".كرمن ھذا:  حاتم أبو قال ، البزي على أنكر مما وھو ، غريب حديث ھذا: " قال ثم) 1/145( االعتدال ميزان في الذھبي الحافظ ورواه) 1(

 .م من زيادة) 2(

 -  اإلسالم وشيخ ، الحجة به تقوم ال مما فيھا روى وما ، عنھم هللا رضي ، صحابته عن وال وسلم عليه هللا صلى النبي عن شيء فيه يصح لم مما ھذا أن والصواب) 3(
 أبو لبكر القرآن ختم دعاء ومرويات) 2/310( مفلح البن الشرعية داباآل:  وانظر ،) 419 - 13/417( الفتاوى في شديدا كالما التكبير ھذا على تكلم قد - تيمية ابن
 .خيرا هللا فجزاه ، ھذا استفدت كتابه ومن) 6ص( زيد

 النبي اشتكى:  يقول ُجْنُدبا سمعت:  قال قيس بن األسود عن ، سفيان حدثنا ، نعيم أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 فأنزل. تركك قد إال شيطانك أرى ما ، محمد يا:  فقالت امرأة فأتت ، تينليل أو ليلة يقم فلم وسلم عليه هللا صلى
َحى{ :  وجل عز هللا َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ  ).1(}  َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

 بن األسود عن ، طرق من ، جرير وابن ، حاتم أبي وابن ، والنسائي ، والترمذي ، ومسلم ، البخاري رواه
 بن األسود عن عيينة بن سفيان رواية وفي) 3( به) 2( الَعلقي ثم الَبجلي هللا عبد ابن ھو - ُجْنُدب عن يس،ق
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ع:  المشركون فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على جبريل أبطأ:  قال جندًبا سمع:  قيس  فأنزل. محمد ُودِّ
َحى{ :  هللا  ).4(}  َقلَى َوَما َربُّكَ  َعكَ َودَّ  َما َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ

 حدثني ، أسامة أبو حدثنا قاال األودي) 5( هللا عبد بن وعمرو األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 أصبعه في بحجر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رمي:  يقول جندًبا سمع أنه ، قيس بن األسود حدثني سفيان،
 :  فقال

 ...؟لقيت ما هللا سبيل وفي... ميتد أصبع إال أنت ھل

َحى{ :  فنزلت) 6( تركتك قد إال شيطانك أرى ما:  امرأة له فقالت ، يقوم ال ثالثا أو ليلتين فمكث:  قال  َوالضُّ
َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ   .سعيد ألبي والسياق}  َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

 الكالم ھذا - وقوله. دميت ، السالم عليه ، إصبعه أن وذكر ، لھب أبي امرأة جميل أم:  ھي المرأة ھذه إن:  قيل
 ھذه ونزول ، القيام لتركه سبًبا جعله ھاھنا الغريب ولكن) 7( الصحيحين في ثابت - موزون أنه اتفق الذي

 :  جرير ابن رواه ما فأما. السورة

 أن:  شداد ابن هللا عبد عن ، الشيباني مانسلي حدثنا ، زياد بن الواحد عبد حدثنا ، الشوارب أبي ابن حدثنا
َحى{ :  هللا فأنزل. قالك قد إال ربك أرى ما:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قالت خديجة  َما َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ
َعكَ   } َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

 صلى النبي على جبريل أبطأ:  قال أبيه عن ، ُعْرَوة بن ھشام عن ، َوِكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  أيضا وقال
:  قال. جزعك من َنرى مما قالك قد ربك أرى إني:  خديجة فقالت ، شديًدا جزًعا فجزع ، وسلم عليه هللا

َحى{ : فنزلت َعكَ  َما َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ  ).8( آخرھا إلى}  َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ

__________ 

 ).4/312( المسند) 1(

 ".العلقمي: " أ في) 2(

 برقم الكبرى النسائي وسنن) 3345( برقم الترمذي وسنن) 1797( برقم مسلم وصحيح) 4951 ، 4950 ، 4983 ، 1125 ، 1124( برقم البخاري صحيح) 3(
 ).3250( برقم ماجة ابن وسنن) 11681(

 .والترمذي مسلم في الرواية ھذه) 4(

 ".األودي هللا عبد بن هللا عبد بن وعمرو: " أ في) 5(

 ".تركك قد: " م في) 6(

 ).1796( برقم مسلم وصحيح) 2802( برقم البخاري صحيح) 7(

 ).30/148( الطبري تفسير) 8(

 التأسف وجه على قالته أو ، محفوًظا ليس خديجة ذكر ولعل) 1] (الوجھين ھذين[ من مرسل حديث فإنه
 .أعلم وهللا ، والتحزن

 هللا صلى هللا رسول إلى جبريل أوحاھا التي ھي السورة ھذه أن - إسحاق ابن نھمم -  السلف بعض ذكر وقد
 ، باألبطح وھو عليه منھبًطا وتدلى إليه ودنا ، عليھا هللا خلقه التي صورته في له تبدى حين ، وسلم عليه

َحى {:  السورة ھذه له قال:  قال].  10:  النجم[ }  أَْوَحى َما َعْبِدهِ  إِلَى َفأَْوَحى{  } َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ  َوالضُّ

 ، أياما جبريل عنه أبطأ ، القرآن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزلَ  لما:  عباس ابن عن ، العوفي قال
َعكَ  َما{ :  هللا فأنزل. وقاله ربه ودعه:  المشركون فقال ، بذلك فتغير  } َقلَى َوَما َربُّكَ  َودَّ
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 قاله. وادلََھم فأظلم سكن:  أي}  َسَجى إَِذا َواللَّْيلِ {  ، الضياء من فيه جعل وما لضحىبا تعالى منه قسم وھذا
:  قال كما. وھذا ھذا خالق قدرة على ظاھر دليل وذلك. وغيرھم ، زيد وابن ، والضحاك ، وقتادة ، مجاھد

 َوالشَّْمسَ  َسَكًنا اللَّْيلَ  َوَجَعلَ  اإلْصَباحِ  َفالِقُ { :  وقال ، ] 2 ، 1:  الليل[ }  َتَجلَّى إَِذا َوالنََّھارِ  َيْغَشى إَِذا َواللَّْيلِ {
 ]. 96:  األنعام[ }  اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  َتْقِديرُ  َذلِكَ  ُحْسَباًنا َواْلَقَمرَ 

َعكَ  َما{ :  وقوله }  األولَى ِمنَ  لَكَ  َخْيرٌ  َولآَلِخَرةُ {  ، أبغضك وما:  أي}  َقلَى َوَما{  ، تركك ما:  أي}  َربُّكَ  َودَّ
 ، الدنيا في الناس أزھد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ولھذا. الدار ھذه من لك خير اآلخرة والدار:  أي

 عمره آخر في ، السالم عليه ، ُخيِّرَ  ولما. سيرته من) 2] (بالضرورة[ معلوم ھو كما ، إطراًحا لھا وأعظمھم
 الدنيا ھذه على هللا عند ما اختار ، وجل عز هللا إلى الصيرورة وبين ، الجنة ثم آخرھا إلى الدنيا في الخلد بين

 .الدنية

 عن ، علقمة عن ، النَّخِعي إبراھيم عن ، مرة بن عمرو عن ، المسعودي حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 فلما ، جنبه في فأثر ، يرحص على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اضطجع:  قال - مسعود ابن ھو -  هللا عبد

 هللا رسول فقال ؟ شيئا الحصير على لك نبسط حتى آذنتنا أال ، هللا رسول يا:  وقلت جنبه أمسح جعلت استيقظ
 راح ثم ، شجرة تحت َظلّ  كراكب الدنيا ومثل مثلي إنما! ؟ والدنيا أنا ما! ؟ وللدنيا لي ما: " وسلم عليه هللا صلى

 ).3( وتركتھا

 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 4( به المسعودي حديث من ، ماجة وابن مذيالتر ورواه

ه وفيما ، أمته في يرضيه حتى يعطيه اآلخرة الدار في:  أي}  َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ { :  وقوله  له أعدَّ
 كما أذفر مسك) 5( ]من[ وطينه ، المجوف اللؤلؤ قباب حافتاه الذي الكوثر نھر جملته ومن ، الكرامة من

 .سيأتي

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".وتركھا: " أ في) 3(

 ).4109( برقم ماجة ابن وسنن) 2377( برقم الترمذي وسنن) 1/391( المسند) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 هللا عبد بن علي عن ، ميالمخزو المھاجر أبي بن هللا عبيد بن إسماعيل عن ، األوزاعي عمر أبو اإلمام وقال
 فأنزل ، بذلك فسر ، كنزا كنزا بعده من أمته على مفتوح ھو ما هللا رسول على عرض:  قال أبيه عن عباس بن
 األزواج من له ينبغي ما قصر كل في ، قصر ألف ألف الجنة في فأعطاه}  َفَتْرَضى َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ { :  هللا

 .توقيف عن إال يقال ما ھذا ومثلُ :  عباس ابن إلى صحيح إسناد وھذا ، طريقه من) 1( جرير ابن رواه. والخدم

 ابن رواه. النار بيته أھل من أحد يدخل أال وسلم عليه هللا صلى محمد رضاء من:  عباس ابن عن ، السدي وقال
 .حاتم أبي وابن ، جرير

 .قرالبا جعفر أبو قال وھكذا. الشفاعة بذلك يعني:  الحسن وقال

 إبراھيم، عن ، زياد أبي بن يزيد عن ، صالح بن علي عن ، ھشام بن معاويةُ  حدثنا:  شيبة أبي بن بكر أبو وقال
 على اآلخرة لنا هللا اختار بيت أھلُ  إنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال هللا عبد عن ، علقمة عن
 ).2(}  ىَفَتْرضَ  َربُّكَ  ُيْعِطيكَ  َولََسْوفَ {  الدنيا
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 أن وذلك}  َفآَوى َيِتيًما َيِجْدكَ  أَلَمْ { :  عليه وسالمه هللا صلوات ، محمد ورسوله عبده عل نَعمه يعدد تعالى قال ثم
 من وله وھب بنت آمنة أمه توفيت ثم ، السالم عليه ، ولد أن بعد:  وقيل ، أمه بطن في َحملٌ  وھو ُتوّفي أباه

 أبو عمه فكفله ، سنين ثمان العمر من وله توفي أن إلى ، المطلب عبد جده كفالة في كان ثم. سنين ست العمر
 رأس على هللا ابتعثه أن بعد قومه أذى عنه ويكفّ  ، َوُيوّقره َقدره من وَيرفع وينصره يحوطه يزل لم ثم. طالب
 ، تدبيره وُحسن هللا بقدر ذلك وكل ، األوثان عبادة من قومه دين على طالب وأبو ھذا ، عمره من سنة أربعين
 بين من الھجرة له هللا فاختار ، وُجھالھم قريش سفھاء عليه فأقدم ، بقليل الھجرة قبل طالب أبو ُتوفي أن إلى

 إليھم وصل فلما. واألكمل األتم الوجه على ُسنَّته هللا أجرى كما ، والخزرج األوس من األنصار بلد إلى أظھرھم
 وعنايته وكالءته له هللا حفظ من ھذا وكل ، أجمعين عنھم هللا رضي ، يديه نبي وقاتلوا وحاطوه وَنَصُروه آَووه
 .به

 َوال اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما أَْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ {  كقوله}  َفَھَدى َضاال َوَوَجَدكَ { :  وقوله
]  52:  الشورى[ }  ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لََتْھِدي َوإِنَّكَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َنَشاءُ  َمنْ  ِبهِ  يَنْھدِ  ُنوًرا َجَعْلَناهُ  َولَِكنْ  اإليَمانُ 
 إنه:  وقيل. رجع ثم ، صغير وھو مكة شعاب في ضل ، السالم عليه ، أنه بھذا المراد) 3] (إن[ قال من ومنھم
 فجاء ، الطريق عن بھا يعدل إبليس فجاء ، الليل في ناقة راكًبا وكان ، الشام طريق في عمه مع وھو ضل

 .البغوي حكاھما. الطريق إلى بالراحلة عدل ثم ، الحبشة إلى منھا ذھب نفخة إبليس فنفخ ، جبريل

__________ 

 ".حاتم أبي وابن جرير ابن رواه: " أ في) 1(

 ، اآلية يذكر ولم الطريق بھذا) 15/236( المصنف في شيبة أبي ابن ورواه ، اآلية دون فذكره شيبة أبي ابن طريق من) 14/248( السنة شرح في البغوي ورواه) 2(
 الزوائد في البوصيري وقال ، به ھشام بن معاوية عن ، شيبة أبي بن عثمان عن) 4082( برقم السنن في ماجة ابن ورواه ، التفسير كتاب في وقع ذكرھا ولعل

 ".فيه مختلف فيالكو زياد أبي بن يزيد فيه إسناد ھذا) : "3/262(

 .م من زيادة) 3(

 ، مقامي بين له فجمع ، سواه عمن هللا فأغناك ، عيال ذا فقيًرا كنت:  أي}  َفأَْغَنى َعاِئال َوَوَجَدكَ { :  وقوله
 .عليه وسالمه هللا صلوات ، الشاكر والغني الصابر الفقير

 منازل ھذه كانت:  قال}  َفأَْغَنى َعاِئال َوَوَجَدكَ  َفَھَدى َضاال َدكَ َوَوجَ  َفآَوى َيِتيًما َيِجْدكَ  أَلَمْ { :  قوله في قتادة وقال
 .حاتم أبي وابن ، جرير ابن رواه. وجل عز ، هللا يبعثه أن قبل وسلم عليه هللا صلى الرسول

:  قال ُھَريرة أبو َحّدثنا ما ھذا:  قال ُمَنّبه بن ھمام عن ، َمْعَمر عن - الرزاق عبد طريق من -  الصحيحين وفي
 ).2" (النفس غنى الغنى) 1( ولكن ، الَعَرض كثرة عن الغنى ليس: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 وُرزق ، أسلم من أفلح قد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمرو بن هللا عبد عن مسلم صحيح وفي
 ).4" (آتاه بما هللا) 3( وقنعه ، كفاًفا

َ { :  قال ثم اَفأ  ، وتھنه وتنھره تذله ال:  أي ، اليتيم تقھر فال هللا فآواك يتيًما كنت كما:  أي}  َتْقَھرْ  َفال اْلَيِتيمَ  مَّ
 .به وتلطف ، إليه أحِسنْ  ولكن

 .الرحيم كاألب لليتيم كن:  قتادة قال

ا{  اِئلَ  َوأَمَّ  .المسترشد العلم في ائلالس تنھر فال ، هللا فھداك ضاال كنت وكما:  أي}  َتْنَھرْ  َفال السَّ

ا{ :  إسحاق ابن قال اِئلَ  َوأَمَّ اشا وال ، متكبًرا وال ، جباًرا تكن فال:  أي}  َتْنَھرْ  َفال السَّ  على َفّظا وال ، َفحَّ
 .هللا عباد من الضعفاء

 .ولين برحمة المسكين َرد يعني:  قتادة وقال
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ا{   الدعاء في جاء كما ، عليك هللا بنعمة فحدث ، هللا فأغناك فقيًرا عائال كنت اوكم:  أي}  َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوأَمَّ
 ".علينا وأتمھا ، قابليھا ، بھا مثنين) 5( لنعمتك شاكرين واجعلنا: " النبوي المأثور

 كان:  قال نضرة أبي عن ، الُجَريري إياس بن سعيد حدثنا ، ُعلَية ابن حدثنا ، يعقوب حدثني:  جرير ابن وقال
 .بھا يحّدث أن النعم شكر من أن يرون المسلمون

 ، الرحمن عبد أبي عن ، َمليح بن الجراح حدثنا ، مزاحم أبي بن منصور حدثنا:  أحمد اإلمام بن هللا عبد وقال
 القليل، يشكر لم من: " المنبر على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال بشير بن النعمان عن ، الشعبي عن
 ، رحمة والجماعة. كفر وتركھا ، شكر هللا بنعمة والتحدث. هللا يشكر لم الناس يشكر لم ومن ، الكثير ريشك لم

 .ضعيف إسناد) 6" (عذاب والفرقة

__________ 

 ".وإنما: " م في) 1(

 برقم مسلم وصحيح) 6446( برقم خاريالب صحيح:  انظر ، ھريرة أبي عن أخر طرق من فيھما جاء وقد ، الطريق ھذا من الصحيحين في عليه أقع لم) 2(
)1051.( 

 ".ومتعه: " أ في) 3(

 ).1054( برقم مسلم صحيح) 4(

 ".لنعمك: " أ في) 5(

 ).4/278( المسند زوائد) 6(

 ما ال: " قال. كله باألجر األنصار ذھب ، هللا رسول يا:  قالوا المھاجرين أن ، أنس عن ، الصحيحين وفي
 ).1" (عليھم وأثنيتم ، لھم هللا دعوتم

 عن ، ھريرة أبي عن ، زياد بن محمد عن ، مسلم بن الربيع حدثنا ، إبراھيم بن مسلم حدثنا:  داود أبو وقال
 ".الناس يشكر ال من هللا يشكر ال: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 .حصحي:  وقال) 2( مسلم بن الربيع عن ، المبارك ابن عن ، محمد بن أحمد عن الترمذي ورواه

 النبي عن ، جابر عن ، سفيان أبي عن ، األعمش عن ، جرير حدثنا ، الجراح بن هللا عبد حدثنا:  داود أبو وقال
 ).3( داود أبو به تفرد". كفره فقد كتمه وإن ، شكره فقد فذكره بالء أبلي من: " قال وسلم عليه هللا صلى

د حدثنا:  داود أبو وقال  بن جابر عن ، قومي من رجل حدثني ، َغْزية بن عمارة حدثنا) 4( بشر حدثنا ، ُمَسدَّ
 ، به َفلُيثن يجد لم فإن ، به َفلَيجزْ  َفَوَجد َعطاء أعَطى من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال هللا عبد
 ، يةَغز بن ُعمارة عن ، أيوب بن يحيى ورواه:  داود أبو قال". كفره فقد كتمه ومن ، شكره فقد به أثنى فمن
 ).5( داود أبو به تفرد. يسموه فلم كرھوه -  جابر عن شرحبيل عن

 .القرآن:  عنه رواية وفي. ربك أعطاك التي النبوة يعني:  مجاھد وقال

ا{ :  علي بن الحسن عن ، رجل عن ، ليث وقال  َفَحدث خير من عملت ما:  قال}  َفَحدِّثْ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  َوأَمَّ
 .إخوانك

:  وقال. إليھا وادع ، واذكرھا بھا فحّدث النبوة من وكرامة نعمة من) 6( هللا جاءك ما:  إسحاق نب محمد وقال
 ، أھله من إليه يطمئن من إلى سًرا النبوة من عليه به هللا أنعم ما يذكر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل

 .فصلى ، الصالة عليه وافترضت

 ).7] (الحمد و" [الضحى" سورة تفسير آخر
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__________ 

 ).3/200( المسند في أحمد اإلمام ورواه ، الصحيحين في عليه أقع لم) 1(

 ).1954( برقم الترمذي وسنن) 4811( برقم داود أبي سنن) 2(

 ).4814( برقم داود أبي سنن) 3(

 ".بشير: " أ في) 4(

 ).4813( برقم داود أبي سنن) 5(

 ".هللا من جاءك ما: " م في) 6(

 .أ من دةزيا) 7(
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 َمعَ  َفإِنَّ ) 4( ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعَنا) 3( َظْھَركَ  أَْنَقضَ  الَِّذي) 2( ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا) 1( َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ 
  ) 8( َغبْ َفارْ  َربِّكَ  َوإِلَى) 7( َفاْنَصبْ  َفَرْغتَ  َفإَِذا) 6( ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ ) 5( ُيْسًرا اْلُعْسرِ 

 نشرح ألم سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َمعَ  َفإِنَّ ) 4( ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعَنا) 3( َظْھَركَ  أَْنَقضَ  الَِّذي) 2( ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا) 1( َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ { 
 }) 8( َفاْرَغبْ  َربِّكَ  َوإِلَى) 7( َفاْنَصبْ  َفَرْغتَ  َفإَِذا) 6( ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ ) 5( ُيْسًرا اْلُعْسرِ 

 واسًعا رحيًبا َفسيًحا وجعلناه نورناه:  أي ، صدرك لك شرحنا أما:  يعني}  َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ { :  تعالى يقول
ُ  ُيِردِ  َفَمنْ { :  كقوله  جعل كذلك صدره هللا شرح وكما ،]  125:  األنعام[ }  لإِلْسالمِ  َصْدَرهُ  َيْشَرحْ  َيھِدَيهُ  أَنْ  هللاَّ
 .ضيق وال إصر وال فيه حرج ال سھال سمًحا واسًعا فسيحا َشْرعه

 بن مالك رواية من تقدم كما ، اإلسراء ليلة صدره شرح}  َصْدَركَ  لَكَ  َنْشَرحْ  أَلَمْ { :  بقوله المراد:  وقيل
 صدره شرح جملة من فإن ، منافاة ال ولكن ، واقًعا كان وإن وھذا. ھاھنا الترمذي أورده وقد) 1( صعصعة

 .أعلم وهللا ، أيًضا المعنوي الشرح من عنه نشأ وما ، اإلسراء ليلة بصدره فُِعل الذي

 ، محمد بن يونس حدثنا) 3( البزاز يحيى أبو) 2( الرحيم عبد بن محمد حدثني:  أحمد اإلمام بن هللا عبد قال
 ، محمد عن ، معاذ عن ، معاذ بن محمد أبي حدثني ، كعب بن أبي بن محمد بن معاذ بن محمد بن معاذ حدثنا
 يسأله ال أشياء عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسأل أن على جرّيًا كان ھريرة أبا أن:  كعب بن أبي عن
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاستوى ؟ النبوة أمر من رأيت ما أولُ  ما ، هللا رسول يا:  فقال ، غيره عنھا
 ، رأسي فوق بكالم وإذا ، وأشھر سنين عشر ابنُ  الصحراء لفي إني ، ھريرة أبا يا سألتَ  لقد: " وقال جالسا
 لم وأرواح ، قط) 5] (لخلق[ أرھا لم بوجوه فاستقبالني) 4] (نعم:  قال[ ؟ ھو أھو:  لرجل يقول رجل وإذا
 ال ، بَعُضدي منھما واحد كل أخذ حتى ، يمشيان إلي فأقبال. قط دأح على أرھا لم وثياب ، قط خلق من أجدھا
:  لصاحبه أحدھما فقال. َھْصر وال َقْصر بال فأضجعاني. أضجعه:  لصاحبه أحدھما فقال ، مسا ألحدھما أجد
 خرجفأ. والَحَسد الِغلّ  أخرج:  له فقال ، وجع وال دم بال أرى فيما ففلقه صدري إلى أحدھما فھوى. صدره افلق
  ، الفضة شبهُ  أخرج الذي مثل فإذا ، والرحمة الرأفة أدخل:  له فقال ، فطرحھا نبذھا ثم العلقة كھيئة شيًئا

__________ 

 .اإلسراء سورة أول تفسير عند الحديث تخريج تقدم) 1(

 ". الرحمن عبد بن محمد: " أ في) 2(

 ".البزار: " أ ، م في) 3(

 .المسند من زيادة) 4(

 .المسند من زيادة) 5(

 ).1" (للكبير ورحمةً  ، الصغير على رقة ، أغدو بھا فرجعت. واسلم اغدُ :  فقال اليمنى رجلي إبھامھز  ثم

ُ  لَكَ  لَِيْغفِرَ { :  بمعنى}  ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا{ :  وقوله مَ  َما هللاَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  الَِّذي{ ] 2:  الفتح[ }  َتأَخَّ
 أثقلك:  أي}  َظْھَركَ  أَْنَقضَ  الَِّذي{ :  قوله في السلف من واحد غير وقال. الصوت:  اإلنقاض}  َظْھَركَ  َقضَ أَنْ 

 .حمله
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 محمًدا أن وأشھد ، هللا إال إله ال أن أشھد:  معي ُذِكرتَ  إال أُْذكرُ  ال:  مجاھد قال}  ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعَنا{ :  وقوله
 .هللا رسول

 أشھد:  بھا ينادي إال صالة صاحبُ  وال ُمتشھد وال خطيب فليس ، واآلخرة الدنيا في ذكَره هللاُ  رفع:  قتادة وقال
 .هللا رسول محمدا وأن ، هللا إال إله ال أن

 عن ، الھيثم أبي عن ، َدراج عن ، الحارث بن عمرو أخبرنا ، وھب ابن أخبرنا ، يونس حدثني:  جرير ابن قال
 كيف:  يقول وربك ربي إنّ :  فقال جبريل أتاني: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، سعيد أبي

 عبد بن يونس عن حاتم أبي ابن رواه وكذا ،" معي ُذِكرتَ  ُذِكرتُ  إذا:  قال. أعلم هللا:  قال ؟ ذكرك رفعت
اج عن ، لَِھيعة ابن طريق من يعلى أبو ورواه به ، األعلى  ).2( َدرَّ

 بن عطاء حدثنا ، زيد بن حماد حدثنا ، الَحوضي ُعمر أبو حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  اتمح أبي ابن وقال
 مسألة ربي سألت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن السائب،

. الموتى يحيي من ومنھم) 3( حالري له سخرت من منھم ، أنبياء قبلي كانت قد:  قلت ، سألته أكن لم أني َوَدْدتُ 
. رب يا بلى:  قلت ؟ فھديتك ضاال أجدك ألم:  قال. رب يا بلى:  قلت ؟ فآويتك يتيما أجدك ألم ، محمد يا:  قال
 ذكرك؟ لك أرفع ألم ؟ صدرك لك) 4( أشرح ألم:  قال. رب يا بلى:  قلت:  قال ؟ فاغنيتك عائال أجدك ألم:  قال
 ).5" (رب يا بلى:  قلت

 بن أحمد حدثنا ، الَجْوني سھل بن موسى حدثنا ، الغطريفي أحمد أبو حدثنا" : النبوة دالئل" في نعيم أبو الوق
 قال:  قال أنس عن ، الزھري عن ، عطاء بن عثمان عن ، حماد بن نصر حدثنا ، الھيتي َبْھرام بن القاسم
 لم إنه ، رب يا:  قلت واألرض السموات أمر نم به هللا أمرني مما فرغت لما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 الريح ولسليمان ، الجبال لداود وسخرت ، كليما وموسى خليال إبراھيم جعلت ، كرمته وقد إال قبلي نبي يكن

 ال أني ، كله ذلك من أفضل أعطيتك قد ليس أو:  قال ؟ لي جعلت فما ، الموتى لعيسى وأحييت ، والشياطين
 كنزا وأعطيتك ، أمة أعطھا ولم ، ظاھرا القرآن يقرءون أناجيل أمتك صدور وجعلت ، يمع ُذِكْرتَ  إال أذكر
 ).6" (العظيم العلي با إال قوة وال حول ال:  عرشي كنوز من

__________ 

 ".حبان ابن وثقھم ثقات رجاله) : "8/222( المجمع في الھيثمي وقال) 5/139( المسند زوائد) 1(

 ).30/151( الطبري تفسير) 2(

 ".البحر: " أ في) 3(

 ".نشرح ألم: " أ في) 4(

 ".يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " وقال ، به زيد بن حماد عن ، الجراح بن هللا عبد عن ، سلمة بن أحمد طريق من) 2/526( المستدرك في الحاكم ورواه) 5(

 داود بن سليمان عن ، البغوي منيع بن القاسم أبي طريق من شاھدا له أورد ولكن ، غرابة فيه إسناد وھذا: " قال ثم) 6/288( والنھاية البداية في المؤلف وذكره) 6(
 ".بنحوه مرفوعا عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء عن ، زيد بن حماد عن ، المھراني

 حسان شعر من ردوأو ، فيه ذكره:  يعني. األذان:  بذلك المراد أن:  ومجاھد عباس ابن عن ، البغوي وحكى
 :  ثابت بن

 ...َويْشَھد َيلوحُ  ُنور من هللا ِمنَ ... َخاَتم للنبوة َعلَيه أَغرّ 

 ...أشھدُ :  المؤذنُ  الَخْمس في َقالَ  إذا... اسمه إلى النبي اسم اإللهُ  َوضمَّ 

دُ  وَھذا محمودٌ  الَعرشِ  َفُذو... لُيِجلَّه اسمه ِمن لَهُ  َوَشقَّ   )1( ُمَحمَّ
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 يؤمنوا أن النبيين جميع على الميثاق أخذ حين ، به ونوه ، واآلخرين األولين في ذكره هللا رفع:  آخرون وقال
 .معه ُذكر إال هللا ُيذكر فال أمته في ذكره شھر ثم ، به باإليمان) 2( أممھم يأمروا وأن به،

 :  هللا رحمه ، الصرصري قال ما أحسن وما

 ...المْرضي الفم في الَعْذب باسِمه... إال الَفْرِض  في األذانُ  َيِصحُّ  ال

 :  أيًضا وقال

ا َتر ألَم[  )...3] (فيھما ُنَكرْره لم إنْ  َفْرُضنا َوال... أذاُنَنا َيصحُّ  ال أنَّ

 .الخبر ھذا أكد ثم ، اليسر يوَجدُ  العسر مع أن تعالى أخبر}  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ { :  وقوله

 حدثنا ، الجھم أبو َخَوار بن حماد بن ُحميد حدثنا ، غيالن بن محمود حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 ، حجر وحياله) 4( جالًسا وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  يقول مالك بن أنس سمعت:  قال ُشريح بن عائذ
 َفإِنَّ { ) 5: ( وجل عز هللا فأنزل ،" فيخرجه عليه يدخل تىح اليسر لجاء الحجر ھذا فدخل العسر جاء لو: "فقال
 ).6(}  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ 

 حتى العسر جاء لو: " ولفظه به ، حماد بن ُحميد عن ، َمْعَمر بن محمد عن مسنده في البزار بكر أبو ورواه
:  البزار قال ثم}  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ { :  الق ثم" يخرجه حتى اليسر لجاء الحجر ھذا يدخل
 ).7( شريح بن عائذ إال أنس عن رواه نعلم ال

 عن ، رجل عن ، قرة بن معاوية عن شعبة رواه ولكن ، ضعف حديثه في:  الرازي حاتم أبو فيه قال وقد:  قلت
 .موقوفا مسعود بن هللا عبد

__________ 

 ).8/464( للبغوي التنزيل معالم) 1(

 ".أمتھم: " أ في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 .خطأ وھو" جالس: " أ في) 4(

 .أثبتناه ما والصواب ، خطأ وھو" إن: " ھـ ، أ ، م في كذا) 5(

 وقال". شريح بن بعائذ يحتجا لم الشيخين أن غير يبعج حديث ھذا: " الحاكم وقال ، به غيالن بن محمود طريق من) 2/255( المستدرك في الحاكم ورواه) 6(
 ".كعائذ الحديث منكر وحميد ، عائذ عن ، حماد بن حميد تفرد: " الذھبي

 .به معمر بن محمد طريق من) 3416( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه" األستار كشف) "2288( برقم البزار مسند) 7(

 عن ، فضالة بن المبارك حدثنا) 1( َقَطن أبو حدثنا ، الصباح بن محمد بن الحسن حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .اثنين يسرين واحد عسر يغلب ال:  يقولون كانوا:  قال الحسن

 صلى النبي خرج:  قال الحسن عن ، َمْعَمر عن ، ثور) 2( ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 ، يسرين عسر يغلب لن ، يسرين ُعْسر َيْغلِب لن: " يقول وھو ، يضحك وھو فرًحا مسروًرا يوًما وسلم عليه هللا
 ".يسًرا العسر مع إن ، يسًرا العسر مع) 3( فإن

 ).4( مرسال الحسن عن ، عبيد بن ويونس األعرابي عوف حديث من رواه وكذا

 يغلب لن: " فقال اآلية بھذه أصحابه بشر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن لنا ُذِكرَ :  قتادة عن ، سعيد وقال
 ".يسرين عسر
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 عسر يغلب لن: " قال ولھذا ؛ فتعدد منكر واليسر ، مفرد فھو ، الحالين في معرف العسر أن:  ھذا ومعنى
 .تعدد ليسروا الثاني) 5( عين األول فالعسر}  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفإِنَّ { :  قوله يعني ،" يسرين

 أبي عن ، الزناد أبي عن ، كثير بن عباد عن ، خارجة حدثنا ، صالح بن يزيد حدثنا:  سفيان بن الحسن وقال
 قدر على السماء من المعونة) 6( نزل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  ھريرة أبي عن ، صالح
 ).7" (المصيبة قدر على الصبر ونزل ، المؤونة

 :  قال أنه ، عنه هللا رضي ، الشافعي عن يروى ومما

 ...َنَجا األمور في هللا َراَقب َمن... الَفرجا أقَربَ  ما َجميال َصبرا

 ...َرَجا َحيثُ  َيكون َرَجاه َوَمن... أَذى َيَنْله لَم هللا َصَدق َمن

 :  السجستاني حاتم أبو أنشدني:  ُدَريد ابن وقال

 ...الرحيبُ  الصدر به لما وضاق ...القلوبُ  اليأس على اشتملت إذا

 ...الخطوبُ  أماكنھا في وأرست... واطمأنت المكاره وأوطأت

 األريبُ  بحيلته أغنى وال... وجھا الضر النكشاف تر ولم

__________ 

 ".مطر: " أ في) 1(

 ".أبو حدثنا: " أ في) 2(

 ).30/151( جرير ابن من. خطأ وھو" إن: " ھـ ، أ ، م في كذا) 3(

 في الرزاق عبد رواه ، مسعود ابن على موقوفا جاء وقد ، مرسال به الحسن عن ، معمر عن) 2/309( تفسيره في الرزاق عبد ورواه) 30/151( الطبري يرتفس) 4(
 ".ضعيف إسناده: " حجر ابن الحافظ وقال ، تفسيره في مردويه ابن رواه ، جابر عن مرفوعا وجاء ، عنه النخعي إبراھيم عن ميمون طريق من) 2/309( تفسيره

 ".ھو: " م في) 5(

 ".نزلت: " أ في) 6(

 أبي عن ، كثير بن وعباد طارق عن الدراوردي العزيز عبد طريق من) 4/115( الكامل في عدي وابن" األستار كشف) "1506( برقم مسنده في البزار ورواه) 7(
 أبي البن العلل:  انظر. معلول والحديث". الحديث بھذا يعرف عمار بن وطارق: " عدي ابن وقال". داإلسنا بھذا إال ھريرة أبي عن نعلمه ال: " البزار وقال. به الزناد
 ).4/115 ، 2/37 ، 402 ، 6/238( عدي البن والكامل) 133 ، 2/126( حاتم

 ...المستجيبُ  اللطيف به يمن... َغوثٌ  منك قُنوط على أتاك

 ...قريبال الفرج بھا فموصول... تناھت إذا الحادثات وكل

 :  آخر وقال

 ...المخرج منھا هللا وعند ذرعا... الفتى بھا يضيق نازلة َولَُرب

 ...تفرج ال يظنھا وكان فرجت... حلقاتھا استحكمت فلما كملت

 ، عالئقھا وقطعت وأشغالھا الدنيا أمور من َفرغت إذا:  أي}  َفاْرَغبْ  َربِّكَ  َوإِلَى َفاْنَصبْ  َفَرْغتَ  َفإَِذا{ :  وقوله
 هللا صلى قوله القبيل ھذا ومن. والرغبة النية لربك وأخلص ، البال فارغ نشيطا إليھا وقم ، العبادة في فانصب
 وقوله) 1" (األخبثان يدافعه وھو وال ، طعام بحضرة صالة ال: " صحته على المتفق الحديث في وسلم عليه
 ).2" (بالَعَشاء دءوافاب ، العشاء وحضر الصالة أقيمت إذا: " وسلم عليه هللا صلى
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 إذا:  عنه رواية وفي ، لربك فانصب ، الصالة إلى فقمت الدنيا أمر من فرغت إذا:  اآلية ھذه في مجاھد قال
 وعن. الليل قيام في فانصب الفرائض من فرغت إذا:  مسعود ابن وعن ، حاجتك في فانصب الصالة إلى قمت
 وأنت الصالة من فراغك بعد}  َفاْرَغبْ  َربِّكَ  َوإِلَى اْنَصبْ فَ { :  مسعود ابن عن رواية وفي. نحوه عياض ابن

 .جالس

 .الدعاء في:  يعني}  َفاْنَصبْ  َفَرْغتَ  َفإَِذا{ :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال

 َربِّكَ  لَىَوإِ { . العبادة في:  أي}  َفاْنَصبْ {  الجھاد من:  أي}  َفَرْغتَ  َفإَِذا{ :  والضحاك ، أسلم بن زيد وقال
 .وجل عز ، هللا إلى ورغبتك نيتك اجعل:  الثوري قال}  َفاْرَغبْ 

 .الحمد و" نشرح ألم" سورة تفسير آخر

__________ 

 .عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 560( برقم صحيحه في مسلم رواه) 1(

 .عنھا هللا رضي ، عائشة حديث من) 5465( برقم صحيحه في البخاري رواه) 2(
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ْيُتونِ  َوالتِّينِ   َرَدْدَناهُ ُثمَّ ) 4( َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اإْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ ) 3( اأْلَِمينِ  اْلَبلَدِ  َوَھَذا) 2( ِسيِنينَ  َوُطورِ ) 1( َوالزَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ ) 5( َسافِلِينَ  أَْسَفلَ  ُبكَ  َفَما) 6( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  َفلَُھمْ  الصَّ ينِ  َبْعدُ  ُيَكذِّ  أَلَْيسَ ) 7( ِبالدِّ

 ُ  ) 8( اْلَحاِكِمينَ  ِبأَْحَكمِ  هللاَّ

 والزيتون والتين سورة تفسير

 .مكية وھي

 في َسَفر في يقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  عازب بن البراء عن ، ثابت بن عدي عن ، وشعبة مالك قال
 ).1( كتبھم في الجماعة أخرجه. منه قراءة أو صوًتا أحسن أحًدا سمعت فما ، والزيتون لتينبا الركعتين إحدى

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْيُتونِ  َوالتِّينِ {   ُثمَّ ) 4( َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ ) 3( األِمينِ  اْلَبَلدِ  َوَھَذا) 2( ِسيِنينَ  َوُطورِ ) 1( َوالزَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل) 5( َسافِلِينَ  أَْسَفلَ  ْدَناهُ َردَ  ُبكَ  َفَما) 6( َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  َفلَُھمْ  الصَّ ينِ  َبْعدُ  ُيَكذِّ ) 7( ِبالدِّ

ُ  أَلَْيسَ   }) 8( اْلَحاِكِمينَ  ِبأَْحَكمِ  هللاَّ

 الجبل:  وقيل. نفسھا ھي:  وقيل. دمشق مسجد بالتين المراد:  فقيل كثيرة أقوال على ھاھنا المفسرون اختلف
 .عندھا الذي

 ).2( الكھف أصحاب مسجد ھو:  القرطبي وقال

 .الجودي على الذي نوح مسجد أنه:  عباس ابن عن ، العوفي وروى

 .ھذا تينكم ھو:  مجاھد وقال

ْيُتونِ {   .المقدس بيت جدمس ھو:  وغيرھم ، زيد وابن ، وقتادة ، األحبار كعب قال}  َوالزَّ

 .تعصرون الذي الزيتون ھذا ھو:  وعكرمة ، مجاھد وقال

 .موسى عليه هللا كلم الذي الجبل ھو:  واحد وغير األحبار كعب قال}  ِسيِنينَ  َوُطورِ { 

 وابن ، النََّخِعي وإبراھيم ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاھد ، عباس ابن قاله. مكة:  يعني}  األِمينِ  اْلَبلَدِ  َوَھَذا{ 
 .ذلك في خالف وال. األحبار وكعب ، زيد

 الشرائع أصحاب العزم أولي من مرسال نبًيا منھا واحد كل في هللا بعث ، ثالثة َمَحالٌّ  ھذه:  األئمة بعض وقال
 طور:  والثاني. مريم ابن عيسى فيھا هللا بعث التي المقدس بيت وھي ، والزيتون التين محلة:  فاألول ، الكبار
 دخله من الذي األمين البلد وھو ، مكة:  والثالث. عمران بن موسى عليه هللا كلم الذي سيناء طور وھو ، سينين
 .وسلم عليه هللا صلى محمدا فيه أرسل الذي وھو ، آمنا كان

__________ 

) 11682( برقم الكبرى النسائي وسنن) 310( برقم الترمذي وسنن) 1221( برقم داود أبي وسنن) 464( برقم مسلم وصحيح) 4952( برقم البخاري صحيح) 1(
 ).835 ، 834( برقم ماجة ابن وسنن

 .كعب بن محمد عن) 20/111( القرطبي تفسير) 2(

 بن[ موسى عليه هللا كلم الذي يعني - سيناء طور من هللا جاء:  الثالثة األماكن ھذه ذكر التوراة آخر وفي:  قالوا
 -  فاران جبال من واستعلن - عيسى منه هللا بعث الذي المقدس بيت ييعن -  َساعيرَ  من وأشرق - ) 1] (عمران
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 ، الزمان في ترتيبھم بحسب الوجودي الترتيب على) 2( فذكرھم - محمًدا منھا هللا أرسل التي مكة جبال:  يعني
 .منھما باألشرف ثم ، منه األشرف ثم ، باألشرف أقسم ولھذا

 أحسن في اإلنسان خلق تعالى أنه وھو ، عليه المقسم ھو ھذا}  َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اإلْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ { :  وقوله
 .حسنھا األعضاء َسويّ  ، القامة منتصب وشكل ، صورة

 بعد ثم. وغيرھم ، زيد وابن ، والحسن ، العالية وأبو ، مجاھد قاله. النار إلى:  أي}  َسافِلِينَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ  ُثمَّ { 
 َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل{ :  قال ولھذا ؛ الرسل ويتبع هللا يطع لم إن النار إلى مصيره والنضارة سنالح ھذا

الَِحاتِ   } الصَّ

 حتى -  وعكرمة ، عباس ابن عن ھذا ُروي. العمر أرذل إلى:  أي}  َسافِلِينَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ  ُثمَّ { :  بعضھم وقال
 َحُسن لما المراد ھو ھذا كان ولو. جرير ابن ذلك واختار. العمر أرذل إلى ُيَردّ  لم آنالقر جمع من:  عكرمة قال

 إِنَّ  َواْلَعْصرِ { :  كقوله ، ذكرناه ما المراد وإنما ، بعضھم يصيبُ  قد الَھَرم ألن ؛ ذلك من المؤمنين استثناء
الِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل ُخْسرٍ  لَفِي اإلْنَسانَ   ]. 3 - 1:  العصر[ }  َحاتِ الصَّ

 .تقدم كما ، مقطوع غير:  أي}  َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  َفلَُھمْ { :  وقوله

ُبكَ  َفَما{ :  قال ثم ينِ  َبْعدُ {  آدم ابن يا:  يعني}  ُيَكذِّ  أن وعرفت ، البدأة علمت وقد المعاد في بالجزاء:  أي ؟}  بِالدِّ
 عرفت وقد بالمعاد التكذيب على يحملك شيء فأي ، األولى بطريق لرجعةا على قادر فھو ، البدأة على قدر من
 ؟ ھذا

:  لمجاھد قلت:  قال منصور عن ، سفيان عن ، الرحمن عبد حدثنا ، سنان بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
ُبكَ  َفَما{ ينِ  َبْعدُ  ُيَكذِّ  عكرمة قال وھكذا. اإلنسان به عنى! هللا َمَعاذ:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي به عنى}  ِبالدِّ

 .وغيره

ُ  أَلَْيسَ { :  وقوله  أن َعْدله ومن ، أحًدا يظلم وال يجور ال الذي ، الحاكمين أحكم ھو أما:  أي}  اْلَحاِكِمينَ  ِبأَْحَكمِ  هللاَّ
 أحدكم قرأ افإذ: " مرفوًعا ھريرة أبي حديث في قدمنا وقد. ظلمه ممن الدنيا في المظلوم فينصف القيامة يقيم

ْيُتونِ  َوالتِّينِ { ُ  أَلَْيسَ { :  آخرھا على فأتى}  َوالزَّ " الشاھدين من ذلك على وأنا ، بلى:  فليقل}  اْلَحاِكِمينَ  ِبأَْحَكمِ  هللاَّ
)3.( 

ْيُتونِ  َوالتِّينِ ) " 4] (سورة[ تفسير آخر  .الحمد و"  َوالزَّ

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ".عنھم مخبرا: " م في) 2(

 .القيامة سورة من األخيرة اآلية تفسير:  انظر) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(
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 َعلَّمَ ) 4( ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي) 3( اأْلَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ ) 2( َعلَقٍ  ِمنْ  اإْلِْنَسانَ  َخلَقَ ) 1( َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ 
 ) 5( لَمْ َيعْ  لَمْ  َما اإْلِْنَسانَ 

 اقرأ سورة تفسير

 .القرآن من نزل شيء أول وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َعلَّمَ ) 4( ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي) 3( األْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ ) 2( َعلَقٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ ) 1( َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ { 
 }) 5( َيْعلَمْ  لَمْ  َما اإلْنَسانَ 

 بدئ ما أول:  قالت عائشة عن ، ُعْرَوة عن ، الزھري عن ، َمْعَمر حدثنا ، الرزاق عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 َفلَق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال فكان ، النوم في الصادقة الرؤيا الوحي من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به

 لذلك ويتزود ، العدد ذواتَ  الليالي - التعبد:  وھو - فيه فيتحنث ءحرا يأتي فكان ، الخالء إليه ُحبب ثم. الصبح
د خديجة إلى يرجع ثم  قال. اقرأ:  فقال فيه الملك فجاءه ، حراء غار في وھو الحق َفَجأه حتى لمثلھا) 1( َفُتَزوِّ

ني فأخذني: " قال". بقارئ أنا ما:  فقلت: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  ، أرسلني ثم الجھد مني بلغ حتى َفَغطَّ
ني. بقارئ أنا ما:  فقلت. اقرأ:  فقال  أنا ما:  فقلت. اقرأ:  فقال أرسلني ثم ، الجھد مني بلغ حتى الثانية َفَغطَّ

 لَمْ  َما{ :  بلغ حتى}  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ { :  فقال أرسلني ثم ، الجھد مني بلغ حتى الثالثة فغطني. بقارئ
 ذھب حتى فزملوه". زملوني زملوني: " فقال خديجة على دخل حتى) 2( َبوادره َترُجف بھا فرجع:  قال}  ْعلَمْ يَ 

ْوع عنه  ال فوهللا أبشر كال:  له فقالت". علي خشيت قد: " وقال الخبر فأخبرھا:  لي ما ، خديجة يا:  فقال. الرَّ
 نوائب على وتعين ، الضيف وتقري ، الَكلَّ  وتحمل ، الحديث وتصُدق ، الرحم لتصل إنك ؛ أبدا هللا يخزيك
 خديجة، عم ابن وھو - قُصي ابن الُعزى عبد بن أَسد بن نوفل بن َوَرقة به أتت حتى خديجة به انطلقت ثم. الحق
 ما) 3( اإلنجيل من بالعربية وكتب ، العربي الكتاب يكتب وكان ، الجاھلية في تنصر امرأ وكان ، أبيھا أخي
:  ورقة فقال. أخيك ابن من اسمع ، عم ابن أيّ :  خديجة فقالت - َعميَ  قد كبيًرا شيًخا وكان ، يكتب أن هللا شاء
 على أنزل الذي الناموس ھذا:  ورقة فقال ، رأى ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخبره ؟ ترى ما ، أخي ابنَ 

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. قومك يخرجك حين حيا أكونُ  َجذعا فيھا) 5( ليتني) 4( موسى
 يومك ُيدركني وإن ، عودي إال) 6( به جئت بما قط رجل يأت لم ، نعم:  ورقة فقال". ؟ ُھم أومخرجيَّ "

 هللا صلى هللا رسول َحزن حتى فترة الوحي وَفَتر ، ُتُوفِّي أن َوَرقة ينَشب لم) 7] (ثم. [ُمؤزًرا نصًرا أنُصْركَ 
 جبل بذروة أوفى فكلما ، الجبال َشَواھق رءوس من َيَتردى كي مرارا منه غدا حزًنا -  بلغنا فيما - وسلم عليه
  ، منه نفسه يلقي لكي

__________ 

 ".فتزوده: " أ ، م في) 1(

 ".فؤاده يرجف: " أ في) 2(

 ".بالعربية اإلنجيل من وكتب: " ، م في) 3(

 ".عيسى على: " أ في) 4(

 ".ليتني يا: " م في) 5(

 ".به جئت ما بمثل: " أ في) 6(

 .والمسند ، أ ، م من زيادة) 7(

ْجَعى َربِّكَ  إِلَى إِنَّ ) 7( اْسَتْغَنى َرآَهُ  أَنْ ) 6( لََيْطَغى اإْلِْنَسانَ  إِنَّ  َكالَّ   َصلَّى إَِذا َعْبًدا) 9( َيْنَھى الَِّذي أََرأَْيتَ ) 8( الرُّ
ْقَوى أََمرَ  أَوْ ) 11( اْلُھَدى َعلَى َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتَ ) 10( َ  بِأَنَّ  َيْعلَمْ  أَلَمْ ) 13( َوَتَولَّى َكذَّبَ  إِنْ  أََرأَْيتَ ) 12( ِبالتَّ  َيَرى هللاَّ
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َبانِ  َسَنْدعُ ) 17( َناِدَيهُ  َفْلَيْدعُ ) 16( َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  َناِصَيةٍ ) 15( ِبالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفَعنْ  َيْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ  َكالَّ ) 14( ) 18( َيةَ الزَّ
 ) 19( َواْقَتِربْ  َواْسُجدْ  ُتِطْعهُ  اَل  َكالَّ 

 عليه طالت فإذا. فيرجع نفسه وَتَقرُّ  ، جأشه بذلك فيسكن. حًقا هللا رسولُ  إنك ، محمد يا:  فقال جبريلله  تبدى
 .ذلك مثل له فقال ، جبريل له َتَبدى الجبل بذروة أوفى فإذا ، ذلك لمثل غدا الوحي فترة

 ومتنه سنده جھة من الحديث ھذا على تكلمنا وقد) 1( الزھري حديث من الصحيحين في مخرج يثالحد وھذا
 .والمنة الحمد و ، محرر ھناك فھو أراده فمن ، مستقصى للبخاري شرحنا أول في ومعانيه

 ، العباد ھاب هللا َرحم رحمة أول وُھنَّ ) 3( المباركات الكريمات اآليات ھذه القرآن من) 2] (نزل[ شيء فأول
 َعلّم أن تعالى َكَرمه من وأن ، علقة من اإلنسان خلق ابتداء على التنبيه وفيھا. عليھم بھا هللا أنعم نعمة وأول

 تارة والعلم ، المالئكة على آدم البرية أبو به امتاز الذي القدر وھو ، بالعلم وكرمه فشرفه ، يعلم لم ما اإلنسان
 والرسمي ، ورسمي ولفظي ذھني ، بالبنان الكتابة في يكون وتارة ، اللسان في يكون وتارة ، األذھان في يكون

: األثر وفي}  َيْعلَمْ  لَمْ  َما اإلْنَسانَ  َعلَّمَ  ِباْلَقلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي األْكَرمُ  َوَربُّكَ  اْقَرأْ { :  قال فلھذا ، عكس غير من يستلزمھما
 ).6] (يعلم[ يكن لم ما علم هللا) 5( رزقه علم بما عمل من: " أيضا وفيه). 4( بالكتابة العلم قيدوا

ْجَعى َربِّكَ  إِلَى إِنَّ ) 7( اْسَتْغَنى َرآهُ  أَنْ ) 6( لََيْطَغى اإلْنَسانَ  إِنَّ  َكال{   إَِذا َعْبًدا) 9( َيْنَھى الَِّذي أََرأَْيتَ ) 8( الرُّ
ْقَوى َمرَ أَ  أَوْ ) 11( اْلُھَدى َعلَى َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتَ ) 10( َصلَّى  بِأَنَّ  َيْعلَمْ  أَلَمْ ) 13( َوَتَولَّى َكذَّبَ  إِنْ  أََرأَْيتَ ) 12( ِبالتَّ

 َ  َسَنْدعُ ) 17( َناِدَيهُ  َفْلَيْدعُ ) 16( َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  َناِصَيةٍ ) 15( ِبالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفًعا َيْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ  َكال) 14( َيَرى هللاَّ
َباِنَيةَ   }) 19( َواْقَتِربْ  َواْسُجدْ  ُتِطْعهُ  ال الكَ ) 18( الزَّ

 َتھدده ثم. ماله وكثر استغنى قد نفسه رأى إذا ، وطغيان وبطر وأشر فرح ذو أنه اإلنسان عن تعالى يخبر
ْجَعى َربِّكَ  إِلَى إِنَّ { :  فقال ووعظه وتوعده  من:  مالك على وسيحاسبك ، والمرجع المصير هللا إلى:  أي}  الرُّ

 ؟ صرفته وفيم ؟ عتهجم أين

:  قال عون عن ، ُعَميس أبو حدثنا ، عون بن جعفر حدثنا ، الصائغ إسماعيل بن زيد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
  ، يستويان وال ، الدنيا وصاحب العلم صاحب ، يشبعان ال َمنھومان:  هللا عبد قال

__________ 

 ).160( برقم مسلم وصحيح) 3392 ، 4955 ، 6982 ، 4953 ، 4 ، 3( برقم البخاري وصحيح) 6/232( المسند) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".المباركة: " م في) 3(

 وعن). 503( برقم السنن في والدارمي) 9/49( المصنف في شيبة أبي وابن) 1/106( المستدرك في الحاكم رواه ، موقوفا - عنه هللا رضي -  عمر عن جاء) 4(
 ص( العلم تقييد في الخطيب رواه ، أنس حديث من مرفوعا وجاء ،) 368ص( الفاصل المحدث في والرامھرمزي) 1/106( المستدرك يف الحاكم رواه ، موقوفا أنس
 بيان جمع في البر عبد وابن) 1/106( المستدرك في الحاكم رواه ، العاص بن عمرو بن هللا عبد حديث ومن). 368 ص( الفاصل المحدث في والرامھرمزي) 70
 .أصح والموقوف) 1/73( العلم

 ".أورثه: " م في) 5(

 .أ ، م من زيادة) 6(

 إِنَّ { :  هللا عبد قرأ ثم قال. الطغيان في فيتمادى الدنيا صاحب وأما ، الرحمن رضا فيزداد العلم صاحب فأما
َما{ :  لآلخر وقال}  اْسَتْغَنى َرآهُ  أَنْ  لََيْطَغى اإلْنَسانَ  َ  َيْخَشى إِنَّ  ]. 28:  فاطر[ }  اْلُعلََماءُ  َباِدهِ عِ  ِمنْ  هللاَّ

" دنيا وطالب ، علم طالب:  يشبعان ال منھومان: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى مرفوًعا ھذا ُروي وقد
)1.( 
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 عليه هللا صلى النبي توعد ، هللا لعنه ، جھل أبي في نزلت}  َصلَّى إَِذا َعْبًدا َيْنَھى الَِّذي أََرأَْيتَ { :  تعالى قال ثم
: أي}  اْلُھَدى َعلَى َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتَ { :  فقال أوال أحسن ھي بالتي تعالى هللا فوعظه ، البيت عند الصالة على وسلم
ْقَوى أََمرَ {  أو ، فعله في المستقيمة الطريق على تنھاه الذي ھذا كان إن ظنك فما  تزجره وأنت ، بقوله}  بِالتَّ

َ  ِبأَنَّ  َيْعلَمْ  أَلَمْ { :  قال اولھذ ؛ صالته على وتتوعده  يراه هللا أن المھتدي لھذا الناھي ھذا علم أما:  أي}  َيَرى هللاَّ
 .الجزاء أتم فعله على وسيجازيه ، كالمه ويسمع

 َنْسَفَعنْ لَ {  والعناد الشقاق من فيه ھو عما يرجع لم لئن:  أي}  َيْنَتهِ  لَمْ  لَِئنْ  َكال{ :  ومتھدًدا متوعًدا تعالى قال ثم
 .القيامة يوم سوادا لَنسَمنَّھا:  أي}  ِبالنَّاِصَيةِ 

 .فَعالھا في خاطئة مقالھا في كاذبة جھل أبي ناصية:  يعني}  َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  َناِصَيةٍ { :  قال ثم

َباِنَيةَ  َسَنْدعُ {  ، بھم يستنصر ليدعھم:  أي ، وعشيرته قومه:  أي}  َناِدَيهُ  َفْلَيْدعُ {   حتى ، العذاب مالئكة وھم}  الزَّ
 .حزبه أو أحزُبنا:  يغلبُ  من يعلم

 ابن عن ، عكرمة عن ، الَجَزري الكريم عبد عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد حدثنا ، يحيى حدثنا:  البخاري قال
 ، وسلم عليه هللا صلى النبي فَبلغَ . ُعُنقه على ألطأن الكعبة عند يصلي محمًدا رأيت لئن:  جھل أبو قال:  عباس
 عبد عن - عمرو ابن يعني -  هللا عبيد عن ، خالد بن عمرو تابعه:  قال ثم". المالئكة ألخذته فعله لئن: " فقال

 ).2( الكريم

 أبي عن ، جرير ابن رواه وھكذا) 3( به ، الرزاق عبد طريق من تفسيرھما في والنسائي الترمذي رواه وكذا
 ).4( به ، عمرو بن هللا عبيد عن ، َعِديّ  بن زكريا عن ، ُكَرْيب

 ابن عن ، عكرمة عن ، ھند أبي بن داود طريق من - لفظه وھذا - جرير وابن) 5( والترمذي ، أحمد وروى
 ، محمد يا:  فقال ھشام بن جھل أبو به فمر المقام عند يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس
ده - ؟ ھذا عن أنھك ألم   ، محمد يا:  فقال ، وانتھره وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له أغلظف - َوَتوعَّ

__________ 

 ابن عن ، وھب بن زيد طريق من) 10/223( الكبير المعجم في الطبراني ورواه ، مرفوعا به أنس عن ، قتادة طريق من) 1/92( المستدرك في الحاكم رواه) 1(
 .ضعيف إسناده وفي ، مرفوعا به مسعود

 ).4958( برقم البخاري يحصح) 2(

 ).11685( برقم النسائي وسنن) 3348( برقم الترمذي سنن) 3(

 ).30/165( الطبري تفسير) 4(

 ".والنسائي والترمذي: " أ ، م في) 5(

َباِنَيةَ  َسَنْدعُ  َناِدَيهُ  َفْلَيْدعُ { :  هللا فأنزل! نادًيا الوادي ھذا ألكثر إني وهللا أما ؟ تھددني شيء بأي  ابن قال}  الزَّ
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 1( ساعته من العذاب مالئكة ألخذته ناديه دعا لو:  عباس

 عن ، عكرمة عن ، الكريم عبد عن ، فَُرات حدثنا ، يزيد أبو زيد بن إسماعيل حدثنا:  أيًضا أحمد اإلمام وقال
:  فقال:  قال. عنقه على أطأ حتى آلتينه الكعبة عند يصلي هللا رسول رأيت لئن:  جھل أبو قال:  قال عباس ابن

 الذين خرج ولو ، النار من مقاعدھم ورأوا لماتوا الموت َتَمنَّوا اليھود أن ولو ، عياًنا المالئكة ألخذته فعل لو"
 ).2" (أھال وال ماال يجدون ال لرجعوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ُيَباھلون

 بن الوليد عن ، إسحاق أبي بن يونس أخبرنا ، واضح بن يحيى حدثنا ، يدحم ابن حدثنا:  أيضا جرير ابن وقال
:  وجل عز ، هللا فأنزل. ألقتلنه المقام عند يصلي محمد عاد لئن:  جھل أبو قال:  قال عباس ابن عن ، العيزار

 َكاِذَبةٍ  َناِصَيةٍ  ِبالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفَعنْ { :  اآلية هھذ بلغ حتى) 3(} ] َعلَقٍ  ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ [ َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ {
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َباِنَيةَ  َسَنْدعُ  َناِدَيهُ  َفْلَيْدعُ  َخاِطَئةٍ   اسودّ  قد:  قال ؟ يمنعك ما:  فقيل) 4( فصلى وسلم عليه هللا صلى النبي فجاء}  الزَّ
 ).5( إليه ينظرون والناس ئكةالمال ألخذته تحرك لو وهللا:  عباس ابن قال. الكتائب من وبينه بيني ما

 ، حازم أبي عن ، ھند أبي بن نعيم حدثنا ، أبيه عن ، المعتمر حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 والالت:  فقال:  قال. نعم:  قالوا ؟ أظھركم بين وجھه محمد يعفِّر ھل:  جھل أبو قال:  قال ُھَريرة أبي عن

 هللا صلى هللا رسول فأتى ، التراب في وجھه وألعفِّرن) 6( رقبته على ألطأن لككذ يصلي رأيته لئن والعزى
:  قال ، بيديه ويتقي عقبيه على ينكص وھو إال منه َفجأھم فما:  قال ، رقبته على ليطأ ُيَصلي وھو وسلم عليه
 مني دنا لو: " هللا رسول فقال:  قال. وأجنحة وَھوال نار من َخْندقا وبينه بيني إن:  فقال ؟ لك ما:  له فقيل

 اإلْنَسانَ  إِنَّ  َكال{ :  -  ال أم ھريرة أبي حديث في أدري ال -  هللا وأنزل:  قال". عضًوا عضًوا المالئكة الختطفته
 .السورة آخر إلى}  لََيْطَغى

 ).7( به ، سليمان بن معتمر حديث من ، حاتم أبي وابن ، والنسائي ، ومسلم ، حنبل بن أحمد رواه وقد

 وصلِّ  ، وكثرتھا العبادة على المداومة من عنه ينھاك فيما تطعه ال ، محمد يا:  يعني}  ُتِطْعهُ  ال َكال{ :  وقوله
 في ثبت كما}  َواْقَتِربْ  َواْسُجدْ {  ، الناس من يعصمك وھو ، وناصرك حافظك هللا فإن ؛ تباله وال شئت حيث

  ، وھب بن هللا عبد طريق من - مسلم عند -  الصحيح

__________ 

 ).30/164( الطبري وتفسير) 3349( برقم الترمذي وسنن) 1/329( المسند) 1(

 ).1/248( المسند) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ".يصلى: " أ في) 4(

 ).30/165( الطبري تفسير) 5(

 ".عنقه على: " م في) 6(

 ).11683( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2797( برقم مسلم وصحيح) 2/370( والمسند) 30/165( الطبري تفسير) 7(

 هللا رسول أن:  ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، ُسَميّ  عن ، غزية بن عمارة عن ، الحارث بن عمروعن 
 ).1" (الدعاء فأكثروا ، ساجد وھو ربه من العبد يكون ما أقرب: " قال وسلم عليه هللا صلى

َماءُ  إَِذا{ :  في يسجد كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أيًضا وتقدم  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ {  و}  اْنَشقَّتْ  السَّ
 } َخلَقَ 

 ).2" (اقرأ" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).482( برقم مسلم صحيح) 1(

 ".تفسيرھا آخر: " أ ، م في) 2(
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ا لُ ) 3( َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ ) 2( اْلَقْدرِ  ةُ لَْيلَ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 1( اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلَناهُ  إِنَّ  اْلَماَلئَِكةُ  َتَنزَّ
وحُ   ) 5( اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِھيَ  َساَلمٌ ) 4( أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّھمْ  ِبإِْذنِ  فِيَھا َوالرُّ

 )1( القدر سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا{   اْلَمالِئَكةُ  َتنزلُ ) 3( َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ  َلْيلَةُ ) 2( اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 1( اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَنزْلَناهُ  إِنَّ
وحُ   }) 5( اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِھيَ  َسالمٌ ) 4( أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّھمْ  ِبإِْذنِ  فِيَھا َوالرُّ

ا{ :  وجل عز ، هللا قال التي المباركة الليلة وھي ، القدر ليلة القرآن أنزل أنه تعالى هللا يخبر  لَْيلَةٍ  ِفي أَنزْلَناهُ  إِنَّ
 أُنزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْھرُ { :  تعالى قال كما ، رمضان شھر من وھي ، القدر ليلة وھي]  3:  الدخان[ }  ُمَباَرَكةٍ 

 ]. 185:  البقرة[ }  اْلقُْرآنُ  فِيهِ 

 ثم ، الدنيا السماء من الِعّزة بيت إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة القرآن هللا أنزل:  وغيره عباس ابن قال
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على سنة وعشرين ثالث في الوقائع بحسب مفصال نزل

ما تعالى قال ثم  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  فقال ، فيھا العظيم القرآن زالبإن اختصھا التي ، القدر ليلة لشأن ُمَعظِّ
 } َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ 

 القاسم حدثنا ، الطيالسي داود أبو حدثنا ، غيالن بن محمود حدثنا:  اآلية ھذه تفسير عند الترمذي عيسى أبو قال
:  فقال معاوية بايع ما بعد علي بن الحسن إلى رجل قام:  قال سعد بن يوسف عن) 2( الُحّداني الفضل بن

 هللا صلى النبي فإن ؛ هللا رحمك ، تؤنبني ال:  فقال - المؤمنين وجوه مسود يا:  أو - المؤمنين وجوهَ  َسّودتَ 
ا{ :  فنزلت ، ذلك فساءه ، منبره على أمية بني أريَ  وسلم عليه  في نھًرا يعني ، محمد يا}  رَ اْلَكْوثَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ
ا{ :  ونزلت ، الجنة  بعدك يملكھا}  َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَنزْلَناهُ  إِنَّ
 ).3( يوًما تنقص وال يوًما تزيد ال ، شھر ألف ھي فإذا فعددنا:  القاسم قال. محمد يا أمية بنو

 وثقه ثقة وھو ، الفضل بن القاسم حديث من الوجه ھذا من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  الترمذي قال ثم
 نعرف وال ، مجھول رجل - مازن بن يوسف:  ويقال -  سعد بن يوسف وشيخه:  قال. مھدي وابن القطان يحيى
 .الوجه ھذا من إال اللفظ ھذا على ، الحديث ھذا

  ، الفضل بن) 4( القاسم طريق من ، مستدركه في الحاكم الحديث ھذا روى قدو

__________ 

 ".القدر ليلة سورة: " أ في) 1(

 ".الجذامي: " أ في) 2(

 ).3350( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".الحاكم حديث من: " أ في) 4(

 ، جماعة عنه روى قد فإنه ؛ رنظ فيه -  مجھول ھذا يوسف إن:  الترمذي وقول) 1( به ، مازنبن  يوسف عن
 رواية وفي ، مشھور ھو:  معين بن يحيى فيه وقال. عبيد بن ويونس ، الحذاء وخالد ، سلمة بن حماد:  منھم
 كذا ، مازن بن عيسى عن ، الفضل بن القاسم طريق من جرير ابن ورواه. ثقة ھو) 2] (قال[ معين ابن عن
 شيخنا قال ، جًدا منكر تقدير كل على الحديث ھذا ثم. أعلم وهللا ، الحديث ھذا في اضطراًبا يقتضي وھذا قال،
 .منكر حديث ھو:  المّزي الحجاج أبو الحجة الحافظ اإلمام
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 ، تنقص وال يوًما تزيد ال شھر ألف فوجدھا أمية بني ُمّدة حسب إنه) 3( الُحّداني الفضل بن القاسم وقول:  قلت
 اإلمرة علي بن الحسن إليه َسلّم حين بالملك استقل ، عنه هللا رضي ، يانسف أبي بن معاويةَ  فإنّ  ؛ بصحيح ليس
 ، وغيرھا بالشام متتابعين فيھا استمروا ثم ، الجماعة عام ذلك وسمي ، لمعاوية البيعة واجتمعت ، أربعين سنةَ 
 لم لكن ، سنين تسع من قريًبا البالد وبعض واألھواز الحرمين في الزبير بن هللا عبد دولة مدة إال عنھم تخرج لم

 وثالثين اثنتين سنة في الخالفة العباس بنو استلبھم أن إلى ، البالد بعض عن بل ، بالكلية اإلمرة عن يدھم َتُزل
 ثالث عن عبارة شھر األلف فإن ، شھر ألف من أزيد وذلك ، سنة وتسعين اثنتين مدتھم مجموع فيكون ، ومائة

 قاله ما فتقارب ھذا وعلى ، الزبير ابن أيام مدتھم من أسقط الفضل بن لقاسما وكأن ، أشھر وأربعة سنة وثمانين
 .أعلم وهللا ، الحساب في الصحة

 تفضيل فإن ؛ السياق بھذا يكن لم ذلك أريد ولو ، أمية بني دولة لذم ِسيقَ  أنَّه الحديث ھذا َضعف على يدلّ  ومما
 ليلة لمدح جاءت إنما الكريمة والسورة ، جًدا شريفة القدر ليلة فإنّ  ، أيامھم َذم على يدل ال أيامھم على القدر ليلة
 قال كما إال ھذا وھل ، الحديث ھذا بمقتضى ، مذمومة ھي التي أمية بني أيام على بتفضيلھا ُتمدح فكيف ، القدر
 :  القائل

 ...الَعَصا ِمن أمَضى السيف إنّ  قِيل إذا... َقْدُره ينقُصُ  السيف أنّ  َترَ  ألَم

 :  آخر لوقا

لتَ  أنتَ  إذا  ...النَّقص منَ  المديحُ  َكانَ  َناقص َعلى... َبَراَعة ذا امرأ َفضَّ

 على يحال فكيف ، مكية والسورة ، أمية بني أيام ھي اآلية في المذكورة شھر األلف) 4( والية من يفھم الذي ثم
 من مدة بعد بالمدينة صنع إنما لمنبروا! ؟ معناھا وال اآلية لفظ عليھا يدل وال ، أمية بني دولة ھي شھر ألف

 ).5( أعلم وهللا ، ونكارته الحديث ھذا ضعف على يدل مما كله فھذا ، الھجرة

__________ 

 ).6/509( النبوة دالئل في البيھقي طريقه ومن) 3/170( المستدرك) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ".الجذامي: " أ في) 3(

 ".أن اآلية من يفھم الذي من ثم: " م في) 4(

 .الحديث ھذا على الكالم في أيضا توسع فقد) 244 ، 6/243( والنھاية البداية:  وانظر) 5(

 أبي ابن عن - خالد ابن يعني - مسلم أخبرنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ألف هللا سبيل في السالح لَبس إسرائيل بني من رجال ذكر وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  مجاھد عن ، َنِجيح
ا{ :  وجل عز هللا فأنزل:  قال ، ذلك من المسلمون َفَعجب:  قال ، شھر  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَنزْلَناهُ  إِنَّ
 ).1( شھر ألف هللا سبيل في السالح الرجل ذلك لبس التي}  َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  اْلَقْدرِ 

ام حدثنا ، حميد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال  بني في كان:  قال مجاھد عن ، الصباح بن المثنى عن ، سلم بن َحكَّ
 ھذه هللا فأنزل ، شھر ألف ذلك ففعل ، يمسي حتى بالنھار العدو يجاھد ثم ، يصبح حتى الليل يقوم رجل إسرائيل
 ).2( الرجل ذلك عمل من خير الليلة تلك قيام}  َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  ْدرِ اْلقَ  لَْيلَةُ { :  اآلية

 ذكر:  قال عروة بن علي عن ، ُعلَيّ  بن مسلمة حدثني ، وھب ابن أخبرنا ، يونس أخبرنا:  حاتم أبي ابن وقال
:  عين طرفة َيْعصوه لم ، عاًما ثمانين هللا عبدوا ، إسرائيل بني من أربعة يوما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا صلى هللا رسول أصحاب) 3( فعجب:  قال - نون بن ويوشع ، العجوز بن وحْزقيل ، وزكريا ، أيوب فذكر
 َيْعُصوه لم ، سنة ثمانين النفر ھؤالء عبادة من أمتك َعِجَبتْ  ، محمد يا:  فقال جبريل فأتاه ، ذلك من وسلم عليه
ا{ :  عليه فقرأ. ذلك من ًراخي هللا أنزل فقد ؛ عين طرفة  لَْيلَةُ  اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَنزْلَناهُ  إِنَّ
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 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بذلك َفُسرَّ :  قال. وأمتك أنت عجبت مما أفضل ھذا}  َشْھرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَقْدرِ 
 ).4( معه والناس

 من خير وقيامھا صيامھا ، َعَملھا:  قال. شھر ألف من خير القدر ليلةُ :  مجاھد عن َبلَغني:  الثوري نسفيا وقال
 .جرير ابن رواه. شھر ألف

 عن ، ُجَريج ابن عن ، زائدة أبي ابن أخبرنا ، موسى بن إبراھيم حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 ، والشافعي ، دعامة بن قتادة قال وھكذا. القدر ليلة الشھور تلك في ليس ، شھر ألف من خير القدر ليلة:  مجاھد
 .واحد وغير

 .شھر ألف عمل من خير فيھا عمل:  المالئي قيس بن عمرو وقال

 ما ال الصواب وھو. جرير ابن اختيارُ  ھو - القدر ليلة فيھا وليس - شھر ألف عبادة من أفضل بأنھا القول وھذا
". المنازل من سواه فيما ليلة ألف من َخْير هللا سبيل في ليلة ِرباطُ : " وسلم عليه هللا صلى ولهكق وھو ، عداه
 صيامھا أجر ، سنة عمل له ُيكَتبُ  أنه: " صالحة ونية ، حسنة بھيئة الجمعة قاصد في جاء وكما) 5( أحمد رواه

 .لذلك المشابھة المعاني من ذلك غير إلى" وقيامھا

 حضر لما:  قال ُھريرة أبي عن ، قاِلَبة أبي عن ، أيوب حدثنا ، إبراھيم بن إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 عليكم هللا افترض ، مبارك شھر ، رمضان شھر جاءكم قد: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال رمضان
 ، شھر ألف من خير ليلة فيه ، الشياطين فيه وتغل ، الجحيم أبواب فيه وتغلق ، الجنة أبواب فيه تفتح ، صيامه

 ".ُحرم فقد َخيَرھا ُحرم من

__________ 

 به مجاھد عن ، نجيح أبي ابن عن ، خالد بن مسلم طريق من) 4/253( للزيلعي الكشاف تخريج في كما النزول أسباب في والواحدي تفسيره في الثعلبي ورواه) 1(
 .مرسال

 ).30/167( الطبري تفسير) 2(

 ".بفتعج: " أ في) 3(

 .حاتم أبي البن وعزاه) 8/569( المنثور الدر في السيوطي وذكره) 4(

 .عنه هللا رضي ، عثمان حديث من) 1/62( المسند) 5(

 ).1( به ، أيوب حديث من ، النسائي ورواه

 هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الصحيحين في ثبت ، شھر ألف عبادة عبادتھا تعدل القدر ليلة كانت ولما
م ما له غفر واحتسابا إيمانا القدر ليلة قام من: " قال وسلم ليهع  ).2" (ذنبه من َتَقدَّ

وحُ  اْلَمالِئَكةُ  َتنزلُ { :  وقوله  لكثرة الليلة ھذه في المالئكة َتنزلُ  يكثر:  أي}  أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّھمْ  ِبإِْذنِ  فِيَھا َوالرُّ
 ، الذكر بِحلَق ويحيطون القرآن تالوة عند يتنزلون كما ، والرحمة كةالبر تنزل مع يتنزلون والمالئكة ، بركتھا

 .له تعظيما بصدق العلم لطالب أجنحتھم ويضعون

 ھم:  وقيل. العام على الخاص عطف باب من فيكون ، السالم عليه ، جبريل ھاھنا به المراد:  فقيل الروح وأما
 .أعلم وهللا". النبأ" سورة في تقدم كما. المالئكة من ضرب

 .أمر كل من ھي سالم:  مجاھد قال}  أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ { :  وقوله

:  قال}  ِھيَ  َسالمٌ { :  قوله في مجاھد عن ، األعمش حدثنا ، يونس بن عيسى حدثنا:  منصور بن سعيد وقال
 .أذى فيھا يعمل أو سوًءا فيھا يعمل أن) 3( الشيطان يستطيع ال ، سالمة ھي
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 } َحِكيمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُيْفَرقُ  فِيَھا{ :  تعالى قال كما ، واألرزاق اآلجال وتقدر ، األمور فيھا قضىت:  وغيره قتادة وقال

 في الشعبي عن ، إسحاق أبي عن ، ُھَشْيم حدثنا:  منصور بن سعيد قال}  اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِھيَ  َسالمٌ { :  وقوله
 ، المساجد أھل على القدر ليلة المالئكة تسليم:  قال}  اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِھيَ  َسالمٌ  أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ { :  تعالى قوله
 .الفجر يطلع حتى

 ".الفجر مطلع حتى ھي سالم امرئ كل من: " يقرأ كان أنه عباس ابن عن جرير ابن وروى

 المصلين على ورھمومر ، المالئكة نزول في غريًبا أثًرا عليٍّ  عن" األوقات فضائل" كتابه في البيھقي وروى
 .للمصلين البركة وحصول ، القدر ليلة

 المنتھى سدرة من المالئكة تنزل في ، جًدا مطوال عجيًبا غريًبا أثًرا األحبار كعب عن حاتم أبي ابن وروى
 ).4( والمؤمنات للمؤمنين ودعائھم ، األرض إلى ، السالم عليه ، جبريل صحبة

 أن:  ُھريرة أبي عن ، ميمونة أبي عن ، قتادة عن -  القطان يعني - انعمر حدثنا:  الطيالسي داود أبو وقال
 تلك المالئكة وإن ، وعشرين - تاسعة:  أو - سابعة ليلة إنھا: " القدر ليلة في قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).5" (الحصى عدد من أكثر األرض في الليلة

__________ 

 ).4/129( النسائي وسنن) 2/230( المسند) 1(

 ).760( برقم مسلم وصحيح) 1901( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".الشياطين: " أ في) 3(

 .السورة آخر تفسير عند األثر إيراد سيأتي) 4(

 ).2545( برقم الطيالسي مسند) 5(

 فيھا يحدث ال:  قال}  َسالمٌ  أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ { :  قوله في ليلى أبي بن الرحمن عبد عن ، الِمنَھال عن ، األعمش وقال
 .أمر

. الفجر مطلع إلى شر فيھا) 2( ليس ، كلھا خير ھي) 1( يعني}  ِھيَ  َسالمٌ { :  قوله في زيد وابن قتادة وقال
 :  أحمد اإلمام رواه ما المعنى ھذا ويؤيد

:  الصامت بن ادةعب عن ، َمْعَدان بن خالد عن ، سعد بن َبحير حدثني ، َبقِيَّة حدثنا ، ُشَريح بن) 3( َحْيَوة حدثنا
 هللا فإن ، حسبتھن ابتغاء قامھن من ، البواقي العشر في القدر ليلة: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 وقال". ليلة آخر أو ، ثالثة أو ، خامسة أو ، سبع أو تسع:  وتر ليلة وھي ، تأخر وما ذنبه من تقدم ما له يغفر
 ، سجية ساكنة ، ساطًعا قمًرا فيھا كأن ، َبْلَجة صافية أنھا القدر ليلة أمارة نإ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 تخرج صبيحتھا الشمس أن أمارتھا وأن. تصبح حتى فيھا به ُيرَمى لكوكب يحل وال ، حر وال فيھا برد ال
 ).4" (يومئذ معھا يخرج أن للشيطان يحل وال ، البدر ليلة القمر مثل شعاع لھا ليس ، مستوية

 .نكارة ألفاظه بعض وفي ، غرابة المتن وفي ، حسن إسناد وھذا

 صلى هللا رسول أن عباس ابن عن ، ِعْكِرمة عن ، َوْھرام بن سلمة عن ، َزْمَعة حدثنا ، الطيالسي داود أبو وقال
 ضعيفة اصبيحتھ) 5( شمس وتصبح ، باردة وال حارة ال ، طلقة سمحة ليلة: " القدر ليلة في قال وسلم عليه هللا

 ).6" (حمراء
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 رأيت إني: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، هللا عبد بن جابر عن بإسناده النبيل عاصم أبي ابن وروى
 فيھا كأن ، باردة وال حارة ال ، بلجة طلقة) 7( ليلة لياليھا من ، األواخر العشر في وھي ، فأنسيتھا القدر ليلة
 ).8" (فجرھا يضيء حتى شيطانھا يخرج ال ، قمًرا

 فصل

 :  قولين على ؟ األمة ھذه خصائص من ھي أو ، السالفة األمم في القدر ليلة كانت ھل:  العلماء اختلف

 أُري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  بلغه أنه:  مالك حدثنا:  الزھري بكر أبي بن أحمد مصعب أبو قال
 في غيرھم بلغ الذي العمل من يبلغوا أال أمته أعمار تقاصر فكأنه - كذل من هللا شاء ما:  أو -  قبله الناس أعمار
 .آخر وجه من أسند وقد) 9( شھر ألف من خيرا القدر ليلة هللا فأعطاه ، العمر طول

__________ 

 ".قال: " م في) 1(

 ".تحدث ال: " م في) 2(

 ".عبدة حدثنا: " أ في) 3(

 ).5/324( المسند) 4(

 ".مسھاش وتصبح: " م في) 5(

 ".ضعيفة: " بدل" صفيقة: " وفيه) 2680( برقم الطيالسي مسند) 6(

 ".ليلة وھي لياليھا: " أ في) 7(

 خثيم، بن عثمان بن هللا عبد طريق من) 2190( برقم صحيحه في خزيمة ابن ورواه ، السنة في عليه أقع ولم) 24069( برقم) 8/540( الكنز صاحب إليه عزاه) 8(
 .بنحوه جابر عن ، الزبير أبي عن

 ).889( برقم الزھري برواية الموطأ) 9(

 عن الشافعية أئمة أحد" الُعّدة" صاحب نقله وقد ، القدر بليلة األمة ھذه تخصيص يقتضي مالك قاله الذي وھذا
 دل والذي) 1] (المذھب عن به جازًما الرافعي ونقله[ اإلجماع عليه الخطابي وحكى. أعلم فا ، العلماء جمھور
 .أمتنا في ھي كما الماضين األمم في كانت أنھا الحديث عليه

 حدثني:  الَحَنفي ِسَماك ُزَميل أبو حدثني:  عمار بن عكرمة عن ، سعيد بن يحيى حدثنا:  حنبل بن أحمد قال
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت كيف:  قلت ذر أبا سألت:  قال َمْرَثد حدثني ، هللا عبد بن َمْرَثد بن مالك
 رمضان أفي ، القدر ليلة عن أخبرني ، هللا رسول يا:  قلت ، عنھا الناس أسأل كنت أنا:  قال ؟ القدر ليلة عن
 ھي أم ؟ رفعت قبضوا فإذا ، كانوا ما األنبياء مع تكون:  قلت". رمضان في ھي بل: " قال ؟ غيره في أو ھي
 العشر في التمسوھا: " قال ؟ ھي رمضان أي في:  لتق". القيامة يوم إلى ھي بل: " قال ؟ القيامة يوم إلى

 أي في:  قلت غفلته اھتبلت ثم ، وَحّدث وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  َحّدثَ  ثم". األواخر والعشر األول،
 هللا صلى هللا رسول حّدث ثم". بعدھا شيء عن تسألني ال ، األواخر العشر في ابتغوھا: " قال ؟ ھي العشرين

 ؟ ھي العشر أي في أخبرتني لََما عليك بحقي عليك أقسمت ، هللا رسول يا:  فقلت غفلته اھتبلت ثم ، وسلم عليه
 شيء عن تسألني ال ، األواخر السبع في التمسوھا: " وقال ، صحبته منذ مثله يغضب لم غضًبا علي فغضب
 ".بعدھا

 ).2( به ، القطان سعيد بن يحيى عن ، الفالس عن النسائي ورواه

] وسلم عليه هللا صلى النبي بعد[ سنة كل في القيامة يوم إلى باقية تكون أنھا وفيه ، ذكرناه ما على داللة هففي
 من بعدُ  سنورده الذي الحديث من فھموه ما على ، بالكلية رفعھا من الشيعة طوائف بعض زعمه كما ال) 3(
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 على داللة وفيه. عيًنا وقتھا ِعْلم رفعُ  المراد ألن ؛" لكم خيًرا يكون أن وعسى ، فرفعت: " السالم عليه ، قوله
 ومن مسعود ابن عن ُروي كما ال ، الشھور سائر بين من رمضان بشھر وقوعھا) 4( يختص القدر ليلة أنھا
 .السواء على الشھور جميع في وترجى ، السنة جميع في توجد أنھا من ، الكوفة أھل علماء من تابعه

 َزْنُجويه بن ُحَميد حدثنا" : رمضان كل في القدر ليلة أن بيان باب: " فقال ھذا على سننه في داود أبو ترجم وقد
 أبي عن ، عقبة بن موسى حدثني ، كثير أبي بن جعفر بن محمد حدثنا ، مريم أبي بن سعيد أخبرنا) 5( النسائي
 عن أسمع وأنا وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول ُسِئل:  قال عمر بن هللا عبد عن ، جبير بن سعيد عن ، إسحاق
 ).6" (رمضان كل في ھي: " فقال ، القدر ليلة

 .فأوقفاه إسحاق أبي عن وسفيان شعبة رواه:  قال داود أبا أن إال ثقات رجاله إسناد وھذا

) 8] (حكاه[ وجه وھو. رمضان شھر جميع في) 7( ترجى أنھا رواية ، هللا رحمه ، حنيفة أبي عن حكي وقد
 .جًدا الرافعي بهواستغر ، الغزالي

__________ 

 .م من زيادة) 1(

 ).3427( برقم الكبرى النسائي وسنن) 5/171( المسند) 2(

 .أ من زيادة) 3(

 ".مختص: " م في) 4(

 ".الشامي: " م في) 5(

 ).1387( برقم داود أبي سنن) 6(

 ".ترتجي أنھا: " م في) 7(

 .أ ، م من زيادة) 8(

 فصل

. عشرة سبع ليلة تقع إنھا:  وقيل. َرِزين أبي عن ھذا يحكى ، رمضان شھر من يلةل أول في إنھا:  قيل قد ثم
 أبي بن وعثمان ، أرقم بن زيد وعلى ، عليه موقوًفا وروي. مسعود ابن عن مرفوًعا حديًثا داود أبو فيه وروى
 .العاص

 ليلة وكانت ، بدر ليلة بأنھا ووجھوه. البصري الحسن عن ويحكى ، الشافعي إدريس بن محمد عن قول وھو
 تعالى هللا قال الذي اليوم وھو ، بدر وقعة كانت صبيحتھا وفي ، رمضان شھر من) 1( عشر السابعة ھي جمعة
 ]. 41:  األنفال[ }  اْلفُْرَقانِ  َيْومَ { :  فيه

 ..عنھما هللا رضي ، أيًضا مسعود وابن علي عن يحكى ، عشرة تسع ليلة:  وقيل

) 2] (في[ وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  اعتكف:  قال الخدري سعيد أبي لحديث ؛ نوعشري إحدى ليلة:  وقيل
 األوسط العشر فاعتكف. أمامك تطلب الذي إن:  فقال جبريل فأتاه ، معه واعتكفنا رمضان من األَول العشر
 صبيحة خطيًبا وسلم ليهع هللا صلى النبي قام ثم. أمامك تطلب الذي) 3] (إن: [ فقال جبريل فأتاه ، معه فاعتكفنا
) 4( وإنھا ، أنسيتھا وإني ، القدر ليلة رأيت فإني ، فليرجع معي اعتكف كان من: " فقال ، رمضان من عشرين

 ، النخل من جريًدا المسجد سقف وكان". وماء طين في أسجد كأني رأيت وإني ، ِوْتر وفي األواخر العشر في
 الطين أثر رأيت حتى وسلم عليه هللا صلى النبي بنا فصلى ، َفُمطرنا ةَقَزعَ  فجاءت ، شيًئا السماء في َنرى وما

 أخرجاه" وعشرين إحدى صبح في: " لفظ وفي. رؤياه تصديق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جبھة على والماء
 ).5( الصحيحين في
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 .الروايات أصح الحديث وھذا:  الشافعي قال

 رواية من السياق قريب وھو) 7" (مسلم صحيح" في) 6( أنيس بن هللا عبد لحديث ؛ وعشرين ثالث ليلة:  وقيل
 .أعلم فا ، سعيد أبي

 ، َنْضَرة أبي عن ، الُجَريري عن ، سلمة بن حماد حدثنا:  الطيالسي داود أبو قال ، وعشرين أربع ليلة:  وقيل
 رجاله إسناده) 8" (وعشرين أربع ليلة القدر ليلة: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ سعيد أبي عن
 .ثقات

 عن ، الخير أبي عن ، َحِبيب أبي بن يزيد عن ، لَِھيعة ابن حدثنا ، داود بن موسى حدثنا:  أحمد وقال
 ).9" (وعشرين أربع ليلة القدر ليلة: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال بالل عن الصنابحي،

__________ 

 ".عشر عالساب في: " أ في) 1(

 .م من زيادة) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".إنھا ثم: " م في) 4(

 ).1167( برقم مسلم صحيح) 5(

 ".أويس: " أ في) 6(

 ).1168( برقم مسلم صحيح) 7(

 ).2167( برقم الطيالسي مسند) 8(

 ).6/12( المسند) 9(

 يزيد بن ، الحارث بن عمرو عن ، وھب ابن عن ، أصبغ عن البخاري رواه ما خالفه وقد. ضعيف لھيعة ابن
 هللا صلى هللا رسول مؤذنُ  - بالل أخبرني:  قال الصنابحي هللا عبد أبي عن ، الخير أبي عن ، حبيب أبي بن
 مسعود، ابن عن ُروي وھكذا. أعلم وهللا ، أصح الموقوف فھذا ، األواخر العشر من السبع أول أنھا - وسلم عليه
 سورة في تقدم وقد. وعشرين أربع ليلة أنھا:  وھب بن هللا وعبد ، وقتادة ، والحسن ، وجابر ، عباس وابن

 ".وعشرين أربع ليلة أنزل القرآن إن: " مرفوًعا األسقع بن واثلة حديث) 1" (البقرة"

 عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عباس بن هللا عبد عن ، البخاري رواه لما ؛ وعشرين خمس ليلة تكون:  وقيل
". تبقى خامسة في ، تبقى سابعة في ، تبقى تاسعة في ، رمضان من األواخر العشر في التمسوھا":  قال وسلم
ره  ، سعيد أبي عن مسلم رواه كما األشفاع على آخرون وحمله. وأشھر أظھر وھو ، األوتار بليالي كثيرون َفسَّ
 .أعلم وهللا. ذلك على حمله أنه

 هللا صلى هللا رسول عن ، كعب بن أبي عن صحيحه في مسلم واهر لما ؛ وعشرين سبع ليلة تكون إنھا:  وقيل
 ".وعشرين سبع ليلة أنھا: " وسلم عليه

 إن ، المنذر أبا:  قلت كعب بن أبيّ  سألت:  ِزرّ  عن ، وعاصًما عبدة سمعت:  سفيان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، رمضان شھر في أنھا علم لقد ، هللا يرحمه:  قال. القدر ليلة ُيصبْ  الَحولَ  ُيقِم من:  يقول مسعود ابن أخاك
 ، بھا أخبرنا التي - باآلية:  أو -  بالعالمة:  قال ؟ ذلك تعلمون وكيف:  قلت. حلف ثم. وعشرين سبع ليلة وأنھا
 ).2( الشمس أعني ، لھا شعاع ال اليوم ذلك تطلع
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:  وفيه ، فذكره ، أبي عن ، ِزرّ  نع ، عبدة عن ، واألوزاعي وشعبة عيينة بن سفيان طريق من مسلم رواه وقد
 التي ھي القدر ليلة أي ألعلم إني وهللا -  يستثني ما يحلف -  رمضان لفي إنھا ، ھو إال إله ال الذي وهللا:  فقال
 صبيحة في الشمس تطلع أن وأمارتھا ، وعشرين سبع ليلة ھي ، بقيامھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا
 ).3( لھا شعاع ال بيضاء يومھا

 ليلة أنھا:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن) 4( وغيرھم ، عباس وابن ، عمر وابن ، معاوية عن الباب وفي
 عن رواية وھو ، هللا رحمه ، حنبل بن أحمد مذھب من الَجاّدة وھو ، السلف من طائفة قول وھو. وعشرين سبع
 من ، القرآن من وعشرين سبع ليلة كونھا استخراج لحاو أنه السلف بعض عن ُحِكيَ  وقد. أيًضا حنيفة أبي
 .أعلم وهللا ، السورة من والعشرون السابعة الكلمة ألنھا}  ِھيَ { : قوله

بري إبراھيم بن إسحاق حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ قال وقد  ، َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد أخبرنا ، الدَّ
 :  عباس ابن قال:  يقول ةعكرم سمعا أنھما:  وعاصم قتادة عن

__________ 

 .185 اآلية تفسير عند) 1(

 ).5/130( المسند) 2(

 ).762( برقم مسلم صحيح) 3(

 ).580 - 8/570( للسيوطي المنثور الدر:  في وغيرھا األحاديث ھذه وانظر) 4(

 في أنھا على أجمعواف ، القدر ليلة عن فسألھم ، وسلم عليه هللا صلى) 1( محمد أصحابالخطاب  بن عمر دعا
 أي:  عمر فقال ؟ ھي القدر ليلة أي - ألظن إني:  أو - ألعلم إني:  لعمر فقلت:  عباس ابن قال. األواخر العشر
 ذلك؟ علمت أين ومن:  عمر فقال. األواخر العشر من - تبقى سابعة:  أو -  تمضي سابعة) 2] (فقلت[ ؟ ھي ليلة
 ، سبع على يدور الشھر وإن ، أيام وسبعة ، أرضين وسبع ، سموات سبع هللا خلق:  فقلت:  عباس ابن قال

 الجمار ورمي ، سبع بالبيت والطواف ، سبع على ويسجد ، سبع من ويأكل ، سبع من اإلنسان وخلق
 ويأكل:  قوله في عباس ابن عن َيزيد قتادة وكان. له فطنا ما ألمر فطنت لقد:  عمر فقال. ذكرھا ألشياء...سبع
 ).4] ( 28 ، 27:  عبس[  اآلية) 3(} ] َوَقْضًبا[ َوِعَنًبا َحّبًا فِيَھا َفأَْنَبْتَنا{ :  تعالى هللا قول ھو:  قال ، سبع من

 .أعلم وهللا ، جًدا غريب) 5( ونصٌ  ، قوي جيد إسناد وھذا

 :  حنبل بن أحمد قال. وعشرين تسع ليلة في تكون إنھا:  وقيل

 عبد بن ُعمرَ  عن ، عقيل بن محمد بن هللا عبد حدثنا ، سلمة بن سعيد دثناح ، ھاشم بني مولى سعيد أبو حدثنا
 هللا رسول فقال ، القدر ليلة عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل أنه:  الصامت بن عبادة عن ، الرحمن
 ثالث أو ، وعشرين إحدى وْتر في فإنھا ، األواخر العشر في فالتمسوھا ، رمضان في: " وسلم عليه هللا صلى

 ).7" (ليلة آخر في أو) 6] (وعشرين تسع أو[ ، وعشرين سبع أو ، وعشرين خمس أو ، وعشرين

 عن ، قتادة عن ، القطان عمران حدثنا - الطيالسي داود أبو:  وھو - داود بن سليمان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أو سابعة ليلة إنھا: " القدر ليلة في الق وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن. ھريرة أبي عن) 8( ميمونة أبي

 ).9" (الحصى عدد من أكثر األرض في الليلة تلك المالئكة وإن ، وعشرين تاسعة

 .به بأس ال وإسناده ، أحمد به تفرد

 حديث من ، والنسائي الترمذي رواه ولما) 10( آنًفا الحديث ھذا من تقدم لما ، ليلة آخر في تكون إنھا:  وقيل
 أو ، يبقين تسع في: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، بكرة أبي عن ، أبيه عن ، الرحمن عبد نب ُعَيينة
 ).11( القدر ليلة التمسوا:  يعني". ليلة آخر أو ، ثالث أو ، يبقين خمس أو ، يبقين سبع
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__________ 

 ".هللا رسول أصحاب: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).10/322( الكبير عجمالم من زيادة) 3(

 ).10/322( الكبير المعجم) 4(

 ".ومتن: " م في) 5(

 .والمسند ، أ من زيادة) 6(

 ).5/321( المسند) 7(

 ".معاوية أبي عن: " أ في) 8(

 ).2/519( المسند) 9(

 ".أيضا: " :  أ في) 10(

 ).3404( برقم الكبرى النسائي وسنن) 794( برقم الترمذي سنن) 11(

 عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، سلمة أبي طريق من المسند وفي. صحيح حسن:  ذيالترم وقال
 ).1" (ليلة آخر إنھا: " القدر ليلة في وسلم

 فصل

:  له قيل إذ للسائل جواًبا وسلم عليه هللا صلى النبي من صدرت:  الروايات ھذه في الشافعي) 2] (اإلمام[ قال
 عنه الترمذي نقله. تنتقل ال:  ُمَعيَّنة ليلة القدر ليلة وإنما". نعم: " يقول ؟ الفالنية ةالليل في القدر ليلة ألتمس
 ).3( األواخر العشر في تنتقل القدر ليلة:  قال أنه قاِلَبة أبي عن وروي. بمعناه

 ، ثور ووأب ، راھويه بن وإسحاق ، حنبل بن وأحمد ، والثوري ، مالك عليه نص قالبة أبي عن حكاه الذي وھذا
 وهللا -  األشبه وھو ، عنه القاضي نقله - الشافعي عن محكي وھو. وغيرھم ، ُخَزيمة بن بكر وأبو ، والمزني

 .أعلم

 هللا صلى النبي أصحاب من رجاال أن:  ُعمر بن هللا عبد عن ، الصحيحين في ثبت بما القول لھذا يستأنس وقد
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، رمضان من األواخر السبع في المنام في القدر ليلة أروا وسلم عليه

 ).4" (األواخر السبع في َفْلَيَتحرھا ُمتحريھا كان فمن ، األواخر السبع في تواطأت قد رؤياكم أرى"

ْوا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عنھا هللا رضي ، عائشة عن أيًضا وفيھا  ترالو في القدر ليلة َتَحرَّ
 .للبخاري ولفظه) 5" (رمضان من األواخر العشر من

 الصامت بن عبادة عن ، صحيحه في البخاري رواه بما ، الشھر من معينة وأنھا ، تنتقل ال أنھا للشافعي ويحتج
 خرجت: " فقال ، المسلمين من رجالن َفَتالحى ، القدر بليلة ليخبرنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج:  قال
 التاسعة في فالتمسوھا ، لكم خيًرا يكون أن وعسى ، فرفعت ، وفالن فالن فتالحى ، القدر بليلة ركمألخب

 ).6" (والخامسة والسابعة

 لو) 7( إذا ، سنة كل في بعينھا العلم لھم حصل لما ، التعيين مستمرة معينة تكن لم لو أنھا:  منه الداللة وجه
 .فقط السنة تلك بھا ليعلمھم خرج إنما إنه:  يقال أن إال اللھم ، فقط العام لكذ إال َتعيُّنھا علموا لما تنتقل كانت

 وكما ، النافع والعلم الفائدة تقطع المماراة إن:  يقال لما استئناس فيه" : فرفعت وفالن فالن فتالحى: " وقوله
ْنبِ  الرزقَ  لُيْحَرم العبد إن: " الحديث في جاء  ".ُيِصيبه بالذَّ
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 قد ألنه ؛ الشيعة جھلة يقوله كما ، الوجود من بالكلية رفعت أنھا ال ، لكم َتعينھا علم رفع:  أي" تفرفع: " وقوله
 ".والخامسة والسابعة التاسعة في فالتمسوھا: " ھذا بعد قال

__________ 

 .بعد فيما كهأستدر ولعلي ، ألحمد وعزاه) 8/572( المنثور الدر في السيوطي ذكره وقد ، المسند في عليه أقع لم) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ).3/159( الترمذي سنن) 3(

 ).1165( برقم مسلم وصحيح) 2015( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).1169( برقم مسلم وصحيح) 2017( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).2023( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".إذ: " أ في) 7(

 ابتغائھا في ُطالبھا اجتھد مبھمة كانت إذا فإنھا ، لكم ھاتعيين عدم:  يعني" لكم خيًرا يكون أن وعسى: " وقوله
 على تتقاصر الھمم كانت فإنھا عينھا) 1( علموا إذا ما بخالف ، للعبادة أكثر فكان ، رجائھا محال جميع في

 العشر في االجتھاد ويكون ، ابتغائھا في الشھر جميع العبادة لتعم إبھامھا الحكمة اقتضت وإنما. فقط قيامھا
 توفاه حتى ، رمضان من األواخر العشر يعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان ولھذا. أكثر) 2( األواخر

 ).3( عائشة حديث من أخرجاه. بعده من أزواجهُ  اعتكف ثم. وجل عز ، هللا

 ).4( رمضان من األواخر العشر يعتكف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  عمر ابن عن ولھما

. المئزر وشد ، أھله وأيقظ ، الليل أحيا ، العشر دخل إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  عائشة وقالت
 ).5( أخرجاه

 ).7( غيره في يجتھد ال ما العشر في يجتھد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان) 6( عنھا ولمسلم

 ، األمرين عن كناية يكون أن ويحتمل. النساء اعتزال:  بذلك المراد:  وقيل". المئزر وشد: " قولھا معنى وھذا
 :  أحمد اإلمام رواه لما

 هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة عن ، أبيه عن ، ُعْرَوة بن ھشام عن ، َمْعَشر أبو حدثنا ، ُسَريج حدثنا
 ).8( أحمد به انفرد. نساءه واعتزل ، مئزره َشدَّ  رمضان من عشر بقي إذا وسلم عليه

 ليلة منھا يترجح ال ، السواء على القدر ليلة تطلب في العشر ليالي جميع أن ، هللا رحمه ، مالك عن يحك وقد
 .هللا رحمه ، الرافعي شرح في رأيته:  أخرى على

 في ثم ، منه األخير العشر وفي ، أكثر رمضان شھر وفي ، األوقات جميع في الدعاء من اإلكثار والمستحب
 اإلمام رواه لما ؛" عني فاعف ، العفو تحب َعفُوٌّ  إنك ، اللھم: " الدعاء ھذا من يكثر أن والمستحب. أكثر أوتاره
 :  أحمد

 عائشة أن ، ُبريدة بن هللا عبد عن - إياس بن سعيد وھو - ) 9( الجريري حدثنا - ھارون ابن ھو -  يزيد حدثنا
" عني فاعف ، العفو تحب عفو إنك اللھم:  ليقو: " قال ؟ أدعو فما القدر ليلة وافقت إن ، هللا رسول يا:  قالت

)10.( 

__________ 

 ".عملوا إذا: " أ في) 1(
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 ".األخير: " أ في) 2(

 ).1172( برقم مسلم وصحيح) 2026( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).1171( برقم مسلم وصحيح) 2025( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).1174( برقم مسلم وصحيح) 2024( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".عنھما: " م في) 6(

 ).1175( برقم مسلم صحيح) 7(

 ).6/66( المسند) 8(

 ".الجوھري: " م في) 9(

 ).6/182( المسند) 10(

 عائشة عن ، بريدة بن هللا عبد عن ، الحسن بن َكْھَمس طريق من ، ماجة وابن ، والنسائي ، الترمذي رواه وقد
 َعفُو إنك ، اللھم:  قولي: " قال ؟ فيھا أقول ما ، القدر ليلة أي تُ علمْ  إن أرأيت ، هللا رسول يا:  قلت:  قالت
 ).1" (عني فاعف ، العفو تحب

 صحيح ھذا: " وقال ، مستدركه في الحاكم وأخرجه". صحيح حسن حديث ھذا: " قال ثم ، الترمذي لفظ وھذا
 بن سليمان عن ، َمرَثد بن قمةعل عن ، الثوري سفيان طريق من أيًضا النسائي ورواه) 2" (الشيخين شرط على
 إنك اللھم:  قولي: " قال ؟ فيھا أقول ما ، القدر ليلة وافقتُ  إن أرأيتَ  ، هللا رسول يا:  قالت عائشة عن ُبَريدة
 ).3" (عني فاعف ، العفو تحب َعفُو

 السورة ھذه سيرتف عند ، حاتم أبي بن محمد أبو اإلمام رواه ، القدر بليلة يتعلق ، عجيب ونبأ غريب أثر ذكر
 :  فقال الكريمة

 الراسبي يعني - سعيد بن موسى حدثنا ، حاتم بن سيار حدثنا ، الَقطواني زياد أبي بن هللا عبد حدثنا ، أبي حدثنا
 السماء حد على المنتھى سدرة إن:  قال أنه كعب عن ، أبيه عن ، السالم عبد أبي عن ، جبلة أبي ھالل عن -

 من وأغصانھا وعروقھا ، الجنة في ُعلوھا ، اآلخرة وھواء الدنيا ھواء َحدّ  على فھي ، نةالج يلي مما ، السابعة
 في أغصانھا على ، وجل عز ، هللا يعبدون ، وجل عز ، هللا إال) 4( عّدتھم يعلم ال مالئكة فيھا ، الكرسي تحت
 ليلة كل في ينزل أن جبريل هللا فينادي ، وسطھا في ، السالم عليه ، جبريل ومقام. ملك منھا شعرة موضع كل
 ، للمؤمنين والرحمة الرأفة أعطى قد إال ملك فيھم وليس ، المنتھى سدرة يسكنون الذين المالئكة مع َقْدر

 إما ، ملك وعليھا إال القدر ليلة في بقعة تبقى فال ، الشمس تغرب حين ، القدر ليلة في جبريل) 5( على فينزلون
 بعض أو ، وثن أو نار بيت أو ، بيعة أو كنيسة تكون أن إال ، والمؤمنات منينللمؤ يدعو ، قائم وإما ساجد
 أو ، منصوب وثن فيه بيت أو ، ُمسكر فيه بيت أو ، سكران فيه بيت أو ، الخَبث فيھا تطرحون التي أماكنكم
 للمؤمنين يدعون تلك ليلتھم يزالون فال ، البيت كساحة فيه مكان أو ، مبولة أو ، ُمَعلّق جرس فيه بيت

 قلبه ورقّ  جلدهُ  اقشعر َمن ذلك وعالمة ، صافحه إال) 6( المؤمنين من أحًدا يدع ال وجبريل ، والمؤمنات
 .جبريل مصافحة من ذلك فإن ، عيناه وَدمَعت

 النار من ونجا ، بواحدة له هللا َغَفر ، مرات ثالث ،" هللا إال إله ال: " القدر ليلة في قال من أنه كعب وذكر
 إله ال: " يقول وھل) 7( كعب فقال ؟ صادًقا ، إسحاق أبا يا:  األحبار لكعب فقلنا. بواحدة الجنة وأدخله ، حدةبوا
 كأنھا حتى ، والمنافق الكافر على لتثقل القدر ليلة إن ، بيده نفسي والذي ؟ صادق كل إال القدر ليلة في" هللا إال
 األفق وجه في يكون حتى جبريل يصعد من فأول. الفجر لعيط حتى ھكذا المالئكة تزال فال ، جبل ظھره على

   – جناحيه فيبسط ، الشمس من األعلى
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__________ 

 ).3850( برقم ماجة ابن وسنن) 11688( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3513( برقم الترمذي سنن) 1(

 ).1/531( المستدرك) 2(

 ).10713( برقم الكبرى النسائي سنن) 3(

 ".عددھم: " أ ، م في) 4(

 ".مع: " أ في) 5(

 ".الناس من: " أ في) 6(

 ".األحبار كعب: " م في) 7(

) 1( َملًَكا يدعو ثم ، لھا شعاع ال الشمس فتصير -  الساعة تلك في إال ينشرھما ال ، أخضران جناحان وله
 ومن جبريل فيقيم ، متحيرة ذلك يومھا الشمس تزال فال ، جبريل جناحي ونور المالئكة نور فيجتمع ، فيصعد
 صام ولمن ، والمؤمنات للمؤمنين واستغفار ورحمة دعاء في ، ذلك يومھم الدنيا السماء وبين األرض بين معه

 السماء دخلوا) 2( أمسوا فإذا.  رمضان صام قابل إلى عاش إن نفسه َحدث لمن ودعاء ، احتساًبا رمضان
 امرأة وعن ، رجل رجل عن فيسألونھم ، الدنيا سماء مالئكة إليھم فتجتمع) 3] (حلقا[ حلًقا فيجلسون ، الدنيا
 في أول عام فالنا وجدنا:  فيقولون ؟ العامَ  وجدتموه وكيف ؟ فالن فعل ماذا:  يقولوا حتى فيحدثونھم) 4( امرأة
 االستغفار عن فيكفون:  قال عابًدا العام ووجدناه مبتدًعا فالنا ووجدنا ، مبتدًعا العام ووجدناه متعبًدا الليلة ھذه
 وفالًنا ، راكًعا فالًنا ووجدنا ، هللا يذكران وفالنا فالنا وجدنا:  ويقولون ، لھذا االستغفار على ويقبلون ، لذلك
 كل ففي ، الثانية السماء إلى يصعدون حتى ، وليلتھم يومھم كذلك فھم:  قال. هللا لكتاب تاليا ووجدناه ، ساجًدا
 حدثوني ، سكاني يا:  المنتھى سدرة لھم فتقول ، المنتھى سدرة) 5( من مكانھم ينتھوا حتى ، وليلة يوم سماء
 ، لھا َيعُدون أنھم األحبار كعب فذكر. هللا أحبَّ  من أحبُّ  وإني ، حًقا عليكم لي فإن. لي وسموھم الناس عن

) 6( أخبرك بما أخبرني : فتقول السدرة على الجنة تقبل ثم. آبائھم وأسماء بأسمائھم والمرأة الرجل لھا ويحكون
لھم اللھم ، فالنة على هللا ورحمة ، فالن على هللا رحمة:  الجنة فتقول:  قال ، فتخبرھا. المالئكة من سكانك  عجِّ

 جميعَ  جبريلُ  فيسمعُ  ، له فيغفر. له فاغفر ساجًدا فالًنا وجدت:  فيقول هللا فيلھمه ، قبلھم مكانه جبريل فيبلغ ، إليَّ 
 رب يا) 8( ويقول ، لفالن) 7( ومغفرته ، فالنة على هللا ورحمة ، فالن على هللا رحمة:  قولونفي العرش حملة

. به أمر عما وتولى حدًثا أحدث قد العام ووجدته ، والعبادة الُسنَّة على أول عام وجدته الذي فالًنا عبدك وجدت ،
 ، إلھي الحمد لك:  جبريل فيقول. له غفرت تساعا بثالث يموت أن قبل فأعتبني تاب إن ، جبريل يا:  هللا فيقول
 والحجب ، حوله وما العرش فيرتج:  قال ، بأنفسھم عبادك من بعبادك أرحم وأنت ، خلقك جميع من أرحم أنت

 .الرحيم  الحمد ، الرحيم  الحمد:  تقول ، فيھن ومن والسموات

 بغير الجنة دخل ، هللا يعصي أال رمضان بعد أفطر إذا نفسه يحدث وھو رمضان صام من أنه كعب وذكر:  قال
 .حساب وال مسألة

 ).9] (والمنة الحمد و" [القدر ليلة" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".ملكا ملكا: " م في) 1(

 ".استووا فإذا: " أ في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".امرأة عن امرأة وعن رجل عن رجل عن: " م في) 4(

 ".في: " أ في) 5(
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 ".أخبروك بما: " أ يف) 6(

 ".ومغفرة: " م في) 7(

 ".ويقولون: " أ في) 8(

 .م من زيادة) 9(
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 يكن لم سورة تفسير

 .مدنية وھي

 أبي بن عمار عن -  زيد ابن ھو -  علي أخبرنا -  سلمة ابن وھو - حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 َيُكنِ  لَمْ : "  نزلت لما:  قال - األنصاري ثابت بن عمرو بن مالك:  وھو - البدري َحيَّة أبا سمعت:  قال عمار
 فقال. أَُبًيا تقرئھا أن يأمرك ربك إن ، هللا رسول يا:  جبريل قال ، آخرھا إلى"  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ 
 رسول يا ثم ذكرت وقد:  أبي قال". السورة ھذه أقرئك أن أمرني جبريل إن: " ألبي وسلم عليه هللا صلى النبي
 ).1( أبي فبكى:  قال". نعم: " قال ؟ هللا

 مالك بن أنس عن يحدث قتادة سمعت ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال:  آخر حديث
"  َكَفُروا ِذينَ الَّ  َيُكنِ  لَمْ : "  عليك أقرأ أن أمرني هللا إن: " كعب بن ألبي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال
 .فبكى". نعم: " قال ؟ لك وسمانى:  قال

 ).2( به ، شعبة حديث من ، والنسائي ، والترمذي ، ومسلم ، البخاري ورواه

 الرحمن عبد بن هللا عبد عن ، المنقري أسلم حدثنا ، سفيان حدثنا ، ُمَؤمِّل حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 عليك أقرأ أن أمرت إني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال كعب بن أبي عن ، أبيه عن ، أْبَزى بن

. بذلك َفَفرحت ، المنذر أبا يا:  له فقلت". نعم: " قال ؟ ھناك ُذكرتُ  وقد ، هللا رسول يا:  قلت". وكذا كذا سورة
ا َخْيرٌ  ُھوَ  َفْلَيْفَرُحوا ِبَذلِكَ فَ  َوِبَرْحَمِتهِ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  قُلْ : "  يقول وهللا يمنعني وما:  قال ].  58:  يونس" [  َيْجَمُعونَ  ِممَّ
 ).3( الوجه ھذا من به تفرد. نعم:  قال ؟ الحديث في القراءة:  لسفيان قلت:  مؤمل قال

 بن زر عن ، َبْھَدلة بن عاصم عن ، شعبة حدثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 عليك أقرأ أن أمرني هللا إن: " لي قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال كعب بن أبي عن ، حبيش
 من واديا سأل آدم ابن أن ولو:  فيھا فقرأ:  قال"  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ : "  فقرأ:  قال". القرآن
 ، التراب إال آدم ابن جوف يمأل وال ، ثالًثا لسأل) 5( فأعطيه ثانًيا سأل ولو ، ثانًيا لسأل) 4( فأعطيه ، مال

 ومن ، النصرانية وال اليھودية وال المشركة غير ، الحنيفية هللا عند الدين ذلك وإن. تاب من على هللا ويتوب
 .يكفره فلن خيرا يفعل

__________ 

 ).3/489( المسند) 1(

 ).11691( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3792( برقم الترمذي وسنن) 799( برقم مسلم وصحيح) 4959( البخاري وصحيح) 3/130( المسند) 2(

 ).5/123( المسند) 3(

 ".فأعطيته: " أ في) 4(

 ".فأعطيته: " أ في) 5(

 .صحيح حسن:  وقال) 1( به ، شعبة عن ، الطيالسي داود أبي حديث من الترمذي ورواه

 ، الطباع عيسى بن محمد حدثنا ، الحلبي خليد بن أحمد حدثنا:  الطبراني سمالقا أبو الحافظ قال:  أخرى طريق
 هللا رسول قال:  قال كعب بن أبي عن ، جده عن ، أبيه عن ، كعب بن أبي بن معاذ بن محمد بن معاذ حدثنا
 يدك لىوع ، آمنت با:  قال". القرآن عليك أعرض أن أمرت إني ، المنذر أبا يا: " وسلم عليه هللا صلى
 أذكرت ، هللا رسول يا:  فقال) 2] (قال. [القول وسلم عليه هللا صلى النبي فرد:  قال. تعلمت ومنك ، أسلمت
 ).3( هللا رسول يا إًذا فاقرأ:  قال". األعلى المأل في ونسبك باسمك ، نعم: " قال ؟ ھناك
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 ، له تثبيًتا السورة ھذه وسلم عليه هللا ىصل النبي عليه قرأ وإنما. تقدم ما والثابت ، الوجه ھذا من غريب ھذا
 حديث من ، داود وأبو أحمد ورواه) 4( عنه ، أنس طريق من ، والنسائي أحمد رواه كما -  فإنه ، إليمانه وزيادة
 ، الصامت بن عبادة عن ، أنس عن ، حميد عن ، حماد عن ، عفان عن أحمد ورواه) 5( عنه ُصَرد بن سليمان
 ، عيسى بن هللا عبد عن ، خالد أبي بن إسماعيل حديث من ، والنسائي داود وأبو ومسلم أحمد ورواه) 6( عنه
 من شيء قراءة ، مسعود بن هللا عبد:  وھو ، إنسان على أنكر قد كان) 7( عنه ، ليلى أبي بن الرحمن عبد عن

 ، فاستقرأھما وسلم عليه هللا صلى النبي إلى فرفعه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقرأه ما خالف على القرآن
 هللا صلى هللا رسول فضرب. الجاھلية في كنت إذ وال الشك من فأخذني:  أبي قال". أصبت: " منھما لكل ، وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول وأخبره. فرًقا هللا إلى أنظر وكأنما ، َعَرًقا َففْضتُ :  أبي قال ، صدره في وسلم عليه
 معافاته هللا أسأل: " فقلت. حرف على القرآن أمتك تقرئ أن يأمرك هللا إن:  فقال أتاه جبريل أن وسلم

 كما. أحرف سبعة على القرآن أمتك تقرئ أن يأمرك هللا إن:  قال حتى يزل فلم. حرفين على:  فقال". ومغفرته
ِ  ِمنَ  َرُسولٌ : "  وفيھا الكريمة السورة ھذه نزلت فلما. التفسير أول في وألفاظه بطرقه الحديث ھذا ذكر قدمنا  هللاَّ
 ال ، وإنذار وتثبيت إبالغ قراءة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه قرأھا"  َقيَِّمةٌ  ُكُتبٌ  فِيَھا ُمَطھََّرةً  ُصُحًفا َيْتلُو
 .أعلم وهللا ، واستذكار تعلم قراءة

 فيما وكان ، األسئلة تلك عن بيةالحدي يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل لما الخطاب بن عمر أن كما وھذا
 ال:  قال". ؟ ھذا عامك تأتيه أنك أفأخبرتك ، بلى: " قال ؟ به ونطوف البيت سنأتي أنا تخبرنا تكن أولم:  قال
ف ، آتيه فإنك: " قال  سورة وسلم عليه هللا صلى النبي على هللا وأنزل ، الحديبية من رجعوا فلما". به وُمطوَّ

ُ  َصَدقَ  لََقدْ : "  قوله وفيھا ، عليه وقرأھا الخطاب نب عمر دعا ،" الفتح" ْؤَيا َرُسولَهُ  هللاَّ  اْلَمْسِجدَ  لََتْدُخلُنَّ  ِباْلَحقِّ  الرُّ
ُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَحَرامَ   .تقدم كما ،] 27:  الفتح[  اآلية"  آِمِنينَ  هللاَّ

 :  المدني الجعفري سماعيلإ بن محمد طريق من" الصحابة أسماء" كتابه في ُنَعيم أبو الحافظ وروى

__________ 

 ).3793( برقم الترمذي وسنن) 5/131( المسند) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).1/200( الكبير المعجم) 3(

 ).2/54( النسائي وسنن) 5/122( المسند) 4(

 ).1477( برقم داود أبي وسنن) 5/124( المسند) 5(

 ).5/114( المسند) 6(

 ).2/153( النسائي وسنن) 1478( برقم داود أبي وسنن) 820( برقم مسلم يحوصح) 5/127( المسند) 7(

ينَ  َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ  ِ  ِمنَ  َرُسولٌ ) 1( اْلَبيَِّنةُ  َتأْتَِيُھمُ  َحتَّى ُمْنَفكِّ  ُمَطھََّرةً  ُصُحًفا َيْتلُو هللاَّ
قَ  َوَما) 3( يَِّمةٌ قَ  ُكُتبٌ  فِيَھا) 2(  هللاََّ  لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما) 4( اْلَبيَِّنةُ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِلَّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َتَفرَّ

ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  اَلةَ  َوُيقِيُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ َكاةَ  َوُيْؤُتوا الصَّ  ) 5( َمةِ اْلَقيِّ  ِدينُ  َوَذلِكَ  الزَّ

 سمعت ، فَُضيل حدثني ، المدني حكيم أبي بن إسماعيل عن ، شھاب ابن عن ، أسلم بن سلمة بن هللا عبد حدثنا
 ، عبدي أبشر:  فيقول"  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ "  قراءة ليسمع هللا إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ".ترضى حتى الجنة في لك) 1( ألمكننه فوعزتي

 أبي بن إسماعيل عن ، الزھري طريق من ، األثير وابن المديني موسى أبو الحافظ رواه وقد. جًدا غريب حديث
 الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ "  قراءة ليسمع هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن - المدني:  أو - المزني َنظير عن ، حكيم
 الجنة في لك وألمكنن ، واآلخرة الدنيا أحوال من حال على أنساك ال يفوعزت ، عبدي أبشر:  ويقول"  َكَفُروا
 ).2" (ترضى حتى
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

ينَ  َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ {  ِ  ِمنَ  َرُسولٌ ) 1( اْلَبيَِّنةُ  َتأِْتَيُھمُ  َحتَّى ُمْنَفكِّ  ُحًفاصُ  َيْتلُو هللاَّ
قَ  َوَما) 3( َقيَِّمةٌ  ُكُتبٌ  فِيَھا) 2( ُمَطھََّرةً   إِال أُِمُروا َوَما) 4( اْلَبيَِّنةُ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِل اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َتَفرَّ
َ  لَِيْعُبُدوا ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ الةَ  َوُيقِيُموا ُحَنَفاءَ  الدِّ َكاةَ  َوُيْؤُتوا الصَّ  }) 5( اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذلِكَ  الزَّ

 وقال. العجم ومن العرب من ، والنيران األوثان َعَبدةُ :  والمشركون ، والنصارى اليھود:  فھم الكتاب أھل أما
ينَ {  يكونوا لم:  مجاھد  .قتادة قال وكذا. الحق لھم يتبين حتى منتھين:  يعني}  ُمْنَفكِّ

 َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيُكنِ  لَمْ { :  تعالى قال ولھذا ؛ القرآن ھذا:  أي}  ْلَبيَِّنةُ ا َتأِْتَيُھمُ  َحتَّى{ 
ينَ   هللا صلى ًدامحم:  يعني}  ُمَطھََّرةً  ُصُحًفا َيْتلُو هللاَِّ  ِمنَ  َرُسولٌ { :  بقوله البينة فسر ثم}  اْلَبيَِّنةُ  َتأِْتَيُھمُ  َحتَّى ُمْنَفكِّ
 فِي{ :  كقوله مطھرة صحف في ، األعلى المأل في مكتتب ھو الذي ، العظيم القرآن من يتلوه وما ، وسلم عليه

َمةٍ  ُصُحفٍ   ]. 16 - 13:  عبس[ }  َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ  َسَفَرةٍ  ِبأَْيِدي ُمَطھََّرةٍ  َمْرفُوَعةٍ  ُمَكرَّ

 ليس ، مستقيمة عادلة:  قيمة هللا من كتب المطھرة الصحف في أي:  جرير ابن قال}  َقيَِّمةٌ  ُكُتبٌ  فِيَھا{ :  وقوله
 .وجل عز ، هللا عند من ألنھا ؛ خطأ فيھا

 .الثناء بأحسن عليه ويثني ، الذكر بأحسن القرآن يذكر}  ُمَطھََّرةً  ُصُحًفا َيْتلُو هللاَِّ  ِمنَ  َرُسولٌ { :  قتادة قال

 .معتدلة مستقيمة}  َمةٌ َقيِّ  ُكُتبٌ  فِيَھا{ :  زيد ابن وقال

قَ  َوَما{ :  وقوله  :  كقوله}  اْلَبيَِّنةُ  َجاَءْتُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  إاِل اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َتَفرَّ

__________ 

 ".ألمكنن: " أ وفي ،" ألمألن: " م في) 1(

 عبد عن ، جعفر بن إسماعيل بن محمد طريق من وھي ، موسى أبي طريق من) 3/528( اإلصابة في حجر ابن الحافظ وذكره) 4/549( األثير البن الغابة أسد) 2(
 ".الحديث واھي سلمة بن هللا عبد: " وقال ، به الزھري عن ، سلمة بن هللا

 آََمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 6( اْلَبِريَّةِ  َشرُّ  ُھمْ  أُولَِئكَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارِ  فِي َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ 
الَِحاتِ  َوَعِملُوا  ) 7( اْلَبِريَّةِ  َخْيرُ  ُھمْ  أُولَِئكَ  الصَّ

قُوا َكالَِّذينَ  َتُكوُنوا َوال{  ]  105:  نعمرا آل[ }  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  لَُھمْ  َوأُولَِئكَ  اْلَبيَِّناتُ  َجاَءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْخَتلَفُوا َتَفرَّ
 الذي في واختلفوا تفرقوا والبينات الحجج عليھم هللا أقام ما بعد ، قبلنا األمم على المنزلة الكتب أھل:  بذلك يعني
 على اختلفوا اليھود إن: " طرق من المروي الحديث في جاء كما ، كثيًرا اختالًفا واختلفوا ، كتبھم من هللا أراده
 وسبعين ثالث على األمة ھذه وستفترق فرقة وسبعين اثنتين على اختلفوا النصارى وإن ، فرقة وسبعين إحدى
 ).1" (وأصحابي عليه أنا ما: " قال ؟ هللا رسول يا ھم من:  قالوا". واحدة إال النار في كلھا ، فرقة

َ  لَِيْعُبُدوا إاِل أُِمُروا َوَما{ :  وقوله ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  إِلَْيهِ  ُنوِحي إاِل َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ْرَسْلَناأَ  َوَما{  كقوله}  الدِّ
. التوحيد إلى الشرك عن ُمَتحنفين:  أي ، حنفاء:  قال ولھذا ؛]  25:  األنبياء[ }  َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ 

ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َولََقدْ { : كقوله َ  اُْعُبُدوا أَنِ  َرُسوال أُمَّ اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا هللاَّ  تقرير تقدم وقد]  36:  النحل[ }  الطَّ
 .ھاھنا إعادته عن أغنى بما) 2" (األنعام" سورة في الحنيف

الةَ  َوُيقِيُموا{  َكاةَ  َوُيْؤُتوا{  ، البدن عبادات أشرف وھي}  الصَّ . والمحاويج) 3( الفقراء إلى اإلحسان وھي}  الزَّ
 .المعتدلة المستقيمة األمة:  أو ، العادلة القائمة الملة:  أي}  اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذلِكَ {

 ولھذا ؛ اإليمان في داخلة األعمال أن على الكريمة اآلية بھذه ، والشافعي كالزھري ، األئمة من كثير استدل وقد
َ  لَِيْعُبُدوا إاِل أُِمُروا َوَما{ :  قال ينَ  لَهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ الةَ  ُيقِيُمواوَ  ُحَنَفاءَ  الدِّ َكاةَ  َوُيْؤُتوا الصَّ  } اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذلِكَ  الزَّ
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 آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ ) 6( اْلَبِريَّةِ  َشرُّ  ُھمْ  أُولَِئكَ  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارِ  فِي َواْلُمْشِرِكينَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ { 
ا َوَعِملُوا  }) 7( اْلَبِريَّةِ  َخْيرُ  ُھمْ  أُولَِئكَ  لَِحاتِ الصَّ

__________ 

 هللا عبد بن وجابر ، أمامة وأبي ، مالك بن وعوف ، المزني عوف بن وعمرو ، ومعاوية ، وقاص أبي بن وسعد ، وأنس ، ھريرة أبي حديث من الحديث ھذا جاء) 1(
 ).450 - 1/447( للزيلعي الكشاف أحاديث تخريج:  وانظر" مشھور صحيح ثحدي ھو: " تيمية ابن اإلسالم شيخ قال - عنھم هللا رضي -

 .161:  اآلية تفسير عند) 2(

 ".الفقير: " أ في) 3(

ُ  َرِضيَ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َجَزاُؤُھمْ   لَِمنْ  َذلِكَ  هُ َعنْ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ
 ) 8( َربَّهُ  َخِشيَ 

ُ  َرِضيَ  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ  َربِِّھمْ  ِعْندَ  َجَزاُؤُھمْ {   لَِمنْ  َذلِكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ
 }) 8( َربَّهُ  َخِشيَ 

 المرسلة هللا وأنبياء المنزلة هللا لكتب المخالفين والمشركين ، الكتاب ھلأ كفرة من ، الفجار مآل عن تعالى يخبر
 َشرُّ  ُھمْ  أُولَِئكَ {  يزولون وال عنھا يحولون ال ، ماكثين:  أي}  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارِ  فِي{  القيامة يوم أنھم: 

 .وذرأھا هللا برأھا التي الخليقة شر:  أي}  اْلَبِريَّةِ 

 .البرية خير بأنھم - بأبدانھم الصالحات وعملوا ، بقلوبھم آمنوا الذين - األبرار حال عن تعالى رأخب ثم

 ؛ المالئكة على) 1( البرية من المؤمنين تفضيل على ، العلماء من وطائفة ھريرة أبو اآلية بھذه استدل وقد
 } اْلَبِريَّةِ  َخْيرُ  ُھمْ  أُولَِئكَ { : لقوله

:  أي}  أََبًدا فِيَھا َخالِِدينَ  األْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري َعْدنٍ  َجنَّاتُ {  ، القيامة يوم:  أي}  َربِِّھمْ  ِعْندَ  مْ َجَزاُؤھُ { :  قال ثم
 .فراغ وال انقضاء وال انفصال بال

ُ  َرِضيَ {   فيما}  َعْنهُ  َرُضواوَ {  ، المقيم النعيم من أوتوه مما أعلى عنھم رضاه ومقام}  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُھمْ  هللاَّ
 حق واتقاه هللا خشي لمن حاصل الجزاء ھذا:  أي}  َربَّهُ  َخِشيَ  لَِمنْ  َذلِكَ { :  وقوله .العميم الفضل من منحھم
 حدثنا ، عيسى بن إسحاق حدثنا:  أحمد اإلمام وقال .يراه فإنه يره لم إن أنه علم وقد ، يراه كأنه وعبده ، تقواه
 أال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن -  ھريرة أبي مولى -  بوھ أبي عن ، معشر أبو

 َھْيَعة كانت كلما ، هللا سبيل في فرسه بعنان أخذ رجل: " قال. هللا رسول يا بلى:  قالوا"  ؟ البرية بخير أخبركم
 الصالة يقيم ، غنمه من ُثلَّة في رجل: " قال. هللا رسول يا بلى:  قالوا"  ؟ البرية بخير أخبركم أال. عليه استوى
 ).3" (به ُيعطي وال ، با َيسأل الذي: " قال. بلى:  قالوا".  ؟ البرية) 2( بشر أخبركم أال. الزكاة ويؤتي

 ).4" (يكن لم" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".البشر من: " أ في) 1(

 ".بخير: " أ في) 2(

 ".أعرفه لم ھريرة أبي مولى) وھب أبو:  والصواب ، فيه كذا( معشر وأبو ، ضعيف -  نجيح - معشر أبو) : "5/279( المجمع في الھيثمي وقال) 2/396( المسند) 3(

 ".تفسيرھا آخر: " م في) 4(
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 زلزلت إذا سورة تفسير

 .مكية وھي

دفي ھالل بن عيسى عن ، عباس بن عياش حدثنا ، سعيد حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال  ، الصَّ
) 1( قال. هللا رسول يا أقرئني:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل أتى:  قال عمرو بن هللا عبد عن
 ذات من فاقرأ: " قال. لساني وَغلُظ ، قلبي) 2( واستد سني كبر:  الرجل له فقال". الر ذات من ثالثا اقرأ: " له
 ولكن:  الرجل فقال. مقالته مثل فقال ،" المسبحات من ثالثا اقرأ: " فقال. ىاألول مقالته مثل فقال ،" حم) 3(

:  الرجلُ  قال منھا فرغ إذا حتى"  ِزْلَزالََھا األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا: "  فأقرأه. جامعة سورة - هللا رسول يا - أقرئني
! الرويجل أفلح: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، الرجل أدبر ثم. أبًدا عليھا أزيد ال ، بالحق بعثك والذي
 له فقال". األمة لھذه عيدا هللا جعله األضحى بيوم أمْرتُ : " له فقال فجاءه". به َعلَيّ : " قال ثم!" الرويجل أفلح

 ، أظفارك وتقلم ، شعرك من تأخذ ولكنك ال: " قال ؟ بھا فأضحي أنثى َمنيَحة إال أجد لم إن أرأيت:  الرجل
 ".وجل عز ، هللا عند أضحيتك تمام فذاك ، عانتك وتحلق ، بكشار وتقص

 ).5( به) 4( المقرئ الرحمن عبد أبي حديث من ، والنسائي داود أبو وأخرجه

 حدثنا ، العجلي صالح بن) 6( سْلم بن الحسن حدثنا:  البصري الَحرشي موسى بن محمد حدثنا:  الترمذي وقال
 بنصف له عدلَت"  ُزْلِزلَتِ  إَِذا"  قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، الُبناني ثابت
 ).8) (7( سلم بن الحسن حديث من إال نعرفه ال غريب حديث ھذا:  قال ثم". القرآن

 رسول قال:  قال أنس عن ، ثابت عن) 9( سلم بن الحسن عن ، الحرشي موسى بن محمد عن البزار رواه وقد
ُ  ُھوَ  قُلْ : " "  وسلم عليه هللا صلى هللا  ھذا". القرآن ربع َتعدلُ "  ُزْلِزلَتِ  إَِذا"  و ، القرآن ثلث َتعدلُ "  أََحدٌ  هللاَّ

 .لفظه

 حدثنا ، العنزي المغيرة بن يمان حدثنا ، ھارون بن يزيد حدثنا ، ُحْجر بن علي حدثنا:  أيضا الترمذي وقال
 قُلْ "  و ، القرآن نصف َتْعدلُ "  ُزْلِزلَتِ  إَِذا" "  وسلم عليه هللا لىص هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، عطاء

ُ  ُھوَ  َھا َيا قُلْ "  و ، القرآن ثلث تعدل"  أََحدٌ  هللاَّ  إال نعرفه ال ، غريب:  قال ثم". القرآن ربع تعدل"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ
 ).10( المغيرة بن يمان حديث من

__________ 

 ".فقال: " م في) 1(

 ".واشتد: " م في) 2(

 ".ذوات من: " أ في) 3(

 ".المقبري: " أ في) 4(

 ).7/212( النسائي وسنن) 1399( برقم داود أبي وسنن) 2/169( المسند) 5(

 ".مسلم: " أ في) 6(

 ".مسلم: " أ ، م في) 7(

 ).2893( برقم الترمذي سنن) 8(

 ".مسلم: " أ ، م في) 9(

 ).2894( برقم الترمذي سنن) 10(
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 أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ  َيْوَمئِذٍ ) 3( لََھا َما اإْلِْنَسانُ  َوَقالَ ) 2( أَْثَقالََھا اأْلَْرضُ  َوأَْخَرَجتِ ) 1( ِزْلَزالََھا اأْلَْرضُ  ُزْلِزلَتِ  َذاإِ 
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ ) 6( أَْعَمالَُھمْ  لُِيَرْوا أَْشَتاًتا النَّاسُ  َيْصُدرُ  َيْوَمِئذٍ ) 5( لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ ) 4( ) 7( َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  ا َذرَّ  ) 8( َيَرهُ  َشّرً

م بن عقبة حدثنا:  أيضا وقال  أنس عن ، وردان بن سلمة أخبرني ، فَُدْيك أبي ابن حدثني ، البصري الَعّمي ُمَكرَّ
 يا وهللا ال:  قال"  ؟ فالن يا تزوجت ھل: " أصحابه من لرجل قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  مالك بن

ُ  ُھوَ  قُلْ "  معك أليس: " قال! ؟ أتزوج ما عندي وال ، هللا رسول ". القرآن ثلث: " قال. بلى:  قال".  ؟"  أََحدٌ  هللاَّ
 َيا قُلْ "  معك أليس: " قال". القرآن ربع":  قال. بلى:  قال".  ؟"  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا"  معك أليس: " قال
َھا . بلى:  قال".  ؟"  األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا"  معك أليس: " قال". القرآن ربع: " قال. بلى:  قال".  ؟"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ
 ).2( حسن حديث ھذا:  قال ثم). 1] (تزوج[ ، تزوج" القرآن ربع: " قال

 .الكتب أصحاب من غيره يروھن مل ، الترمذي ثالثتھن بھن تفرد

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ  َيْوَمِئذٍ ) 3( لََھا َما اإلْنَسانُ  َوَقالَ ) 2( أَْثَقالََھا األْرضُ  َوأَْخَرَجتِ ) 1( ِزْلَزالََھا األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا{ 
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ ) 6( أَْعَمالَُھمْ  لُِيَرْوا أَْشَتاًتا النَّاسُ  رُ َيْصدُ  َيْوَمِئذٍ ) 5( لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ ) 4( ) 7( َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  ا َذرَّ  }) 8( َيَرهُ  َشّرً

:  يعني}  أَْثَقالََھا ضُ األرْ  َوأَْخَرَجتِ { . أسفلھا من تحركت:  أي}  ِزْلَزالََھا األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا{ :  عباس ابن قال
َھا َيا{ :  تعالى كقوله وھذه. السلف من واحد غير قاله. الموتى من فيھا ما ألقت قُوا النَّاسُ  أَيُّ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ  َربَُّكمْ  اتَّ

اَعةِ   ]. 4 ، 3:  االنشقاق[ }  وتخلت فيھا ما وألقت مدت األرض وإذا{  وكقوله]  1:  الحج[ }  َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ

 عن ، حازم أبي عن ، أبيه عن ، فَُضيل بن محمد حدثنا ، األعلى عبد بن واصل حدثنا:  صحيحه في مسلم وقال
 الذھب من األسطوان أمثال كبدھا أفالذ األرض َتقيء: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة أبي

 السارق ويجيء ، رحمي َقَطعتُ  ھذا في:  فيقول القاطع جيءوي ، َقَتْلتُ  ھذا في:  فيقول القاتل فيجيء ، والفضة
 ).3" (شيئا منه يأخذون فال َيَدُعونه ثم ، يدي قُِطعت ھذا في:  فيقول

 ، ظھرھا على مستقر وھو ، ثابتة ساكنة قارة كانت ما بعد أمرھا استنكر:  أي}  لََھا َما اإلْنَسانُ  َوَقالَ { :  وقوله
 محيد ال الذي الزلزال من لھا أعد قد ما هللا أمر من جاءھا قد ، مضطربة متحركة تفصار ، الحال تقلبت:  أي
 وتبدلت أمرھا الناس استنكر وحينئذ ، واآلخرين األولين من األموات من بطنھا في ما ألقت ثم ، عنه لھا

 .القھار الواحد  وبرزوا ، والسموات األرض غير األرض

 .ظھرھا على العاملون عمل بما تحدث:  أي}  أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ  َيْوَمِئذٍ { :  وقوله

__________ 

 .الترمذي سنن من زيادة) 1(

 ).2895( برقم الترمذي سنن) 2(

 ).1013( برقم مسلم صحيح) 3(

:  له واللفظ ، النسائي الرحمن عبد وأبو الترمذي وقال - المبارك ابن حدثنا ، إبراھيم حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 ، سليمان أبي بن يحيى عن ، أيوب أبي بن سعيد عن -  المبارك ابن ھو - هللا عبد أخبرنا ، نصر بن ُسَويد احدثن
 ُتَحدِّثُ  َيْوَمِئذٍ { :  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال ھريرة أبي عن ، المْقُبِري سعيد عن

 عبد كل على تشھد أن أخبارھا فإن: " قال. أعلم ورسوله هللا:  اقالو".  ؟ أخبارھا ما أتدرون: " قال}  أَْخَباَرَھا
 ).1" (أخبارھا فھذه ، وكذا كذا يوم ، وكذا كذا عمل:  تقول أن ، ظھرھا على َعِمل بما وأمة
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 .غريب صحيح حسن حديث ھذا:  الترمذي قال ثم

 هللا رسول أن:  -  الُجَرشي يعةرب سمع - يزيد بن الحارث حدثني:  لَِھيعة ابن حديث من الطبراني معجم وفي
 إال ، شًرا أو خيًرا عليھا عامل أحد من ليس وإنه ، أمكم فإنھا ، األرض من تحفظوا: " قال وسلم عليه هللا صلى
 ).2" (ُمخبرة وھي

) 3( واحد:  إليھا ووحى لھا ووحى ، إليھا وأوحى لھا أوحى:  البخاري قال}  لََھا أَْوَحى َربَّكَ  ِبأَنَّ { :  وقوله
 .إليھا أوحى:  أي}  لََھا أَْوَحى{ :  عباس ابن قال وكذا

 .لھا أذن) 4] (بمعنى[ ُمَضمَّن ھذا أن والظاھر

 ، قولي:  ربھا لھا قال:  قال}  أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ  َيْوَمِئذٍ { :  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، بشر بن شبيب وقال
 .فقالت

 .عنھم تنشق أن أمرھا:  القَُرظي وقال. أمرھا:  أي}  لََھا أَْوَحى{ :  مجاھد وقال

 ما ، وأصناًفا أنواًعا:  أي}  أَْشَتاًتا{  ، الحساب مواقف عن يرجعون:  أي}  أَْشَتاًتا النَّاسُ  َيْصُدرُ  َيْوَمِئذٍ { :  وقوله
 .النار إلى به ومأمور ، الجنة إلى به مأمور ، وسعيد شقي بين

 .عليھم ما آخر يجتمعون فال اأشتاتً  يتصدعون:  جريج ابن قال

دِّي وقال  .فرقا}  أَْشَتاًتا{ :  السُّ

 َفَمنْ { :  قال ولھذا. وشر خير من ، الدنيا في عملوه بما ويجازوا ليعملوا:  أي}  أَْعَمالَُھمْ  لُِيَرْوا{ :  تعالى وقوله
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  ا ةٍ َذرَّ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ  } َيَرهُ  َشّرً

مان صالح أبي عن ، أسلم بن زيد عن مالك حدثني ، هللا عبد بن إسماعيل حدثنا:  البخاري قال  أبي عن السَّ
 وزر؛ رجل وعلى ، ستر ولرجل ، أجر لرجل:  لثالثة الخيل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  ُھَريرة
 في ذلك طيلھا في أصابت فما ، روضة أو مرج في َطيلھا فأطال هللا سبيل في ربطھا فرجل ، أجر له الذي فأما

 ، شرفين أو َشَرفا فاستنَّت طيلھا قطعت أنھا ولو ، حسنات له كان والروضة المرج

__________ 

 ).11693( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3353( برقم الترمذي وسنن) 2/374( المسند) 1(

 ".ضعيف وھو لھيعة ابن وفيه) : "1/241( المجمع في الھيثمي وقال) 5/65( الكبير المعجم) 2(

 ".فتح) "8/726( البخاري صحيح) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ، له حسنات ذلك كان به َيسَقى أن يرد ولم منه فشربت بنھر مرت أنھا ولو ، له حسنات وأرواثھا آثارھا كانت
. ستر له فھي ، ظھورھا وال رقابھا في هللا حق ينس ولم ، وتعففا َتَغنيا ربطھا ورجل. أجر الرجل لذلك وھي
 ، الُحُمر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فُسئل". وزر ذلك على فھي ، ونواء ورئاء فخًرا ربطھا ورجل
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  الجامعة الفاذة اآلية ھذه إال شيًئا فيھا هللا أنزل ما: " فقال  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َرهُ يَ  َخْيًرا َذرَّ
ةٍ  ا َذرَّ  ).1(}  َيَرهُ  َشّرً

 ).2( به ، أسلم بن زيد حديث من ، مسلم ورواه
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 - معاوية بن صعصعة عن ، الحسن حدثنا ، حازم بن جرير أخبرنا ، ھارون بن يزيد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  ليهع فقرأ وسلم عليه هللا صلى النبي أتى أنه:  -  الفرزدق عم  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ

ةٍ  ِمْثَقالَ  ا َذرَّ  ).3( غيرھا أسمع أال أبالي ال! حسبي:  قال}  َيَرهُ  َشّرً

 ، حازم ابن جرير عن ، أبيه عن ، المؤدب محمد بن يونس بن إبراھيم عن ، التفسير في النسائي رواه وھكذا
 ).4( فذكره ، الفرزدق عم صعصعةُ  حدثنا:  قال بصريال الحسن عن

:  الصحيح وفي) 5" (طيبة بكلمة ولو ، تمرة ِبِشقِّ  ولو النار اتقوا: " مرفوعا َعدي عن ، البخاري صحيح وفي
 إليه ووجھك أخاك تلقى أن ولو ، المستسقي إناء في دلوك من تفرغ أن ولو شيئا المعروف من َتْحقَِرنَّ  ال"

) 8" (شاة فِْرَسنَ  ولو لجارتھا جارة تحقرن ال ، المؤمنات) 7( نساء يا: " أيضا الصحيح وفي) 6" (منبسط
 ).9" (ُمَحرق بظْلف ولو السائل ردوا: " اآلخر الحديث وفي. ظلفھا: يعني

 عن ، هللا عبد بن المطلب عن ، زيد بن كثير حدثنا ، األنصاري هللا عبد بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من تسد فإنھا ، تمرة بشق ولو النار من استتري ، عائشة يا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، عائشة
 ).10( أحمد به تفرد". الشبعان من مسدھا الجائع

 ).11( ذرة مثقال من فيھا كم:  وقالت ، بعنبة تصدقت أنھا عائشة عن وُرويَ 

 :  الزبير بن هللا عبد بن عامر سمعت ، مسلم بن دسعي حدثنا ، عامر أبو حدثنا:  أحمد وقال

__________ 

 .خطأ وھو" من: " أ ، م في) 1(

 ).987( برقم مسلم وصحيح) 4962( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).5/59( المسند) 3(

 ).11694( برقم الكبرى النسائي سنن) 4(

 ).7512( برقم البخاري صحيح) 5(

 .عنه هللا رضي ، الغفاري ذر أبي يثحد من) 2626( برقم مسلم صحيح) 6(

 ".النساء معشر: " أ وفي ،" نساء معشر يا: " م في) 7(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 2566( برقم البخاري صحيح) 8(

 وقال. عنھا هللا رضي ، األنصارية بجيد أم حديث من) 665( برقم السنن في والترمذي) 1667( برقم السنن في داود وأبو) 5/381( المسند في أحمد رواه) 9(
 ".صحيح حسن حديث بجيد أم حديث: " الترمذي

 ).6/79( المسند) 10(

 .عائشة عن بالغا) 2/997( الموطأ في ھو) 11(

 ، عائشة يا: " يقول كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  أخبرته عائشة أن:  الطفيل بن الحارث بن عوف حدثني
 ".طالبا هللا من لھا فإن ، الذنوب ومحقرات إياك

 ).1( به ، َباَنك بن مسلم بن سعيد حديث من ، ماجة وابن النسائي ورواه

 ، أيوب عن ، عطية بن سماك حدثنا ، الربيع بن الھيثم حدثنا ، الحساني الخطاب أبو حدثني:  جرير ابن وقال
 َيْعَملْ  َفَمنْ { :  اآلية ھذه فنزلت وسلم يهعل هللا صلى النبي مع يأكل بكر أبو كان:  قال أنس عن ، قالبة أبي عن

ةٍ  ِمْثَقالَ  ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ  أُجزى إني ، هللا رسول يا:  وقال يده بكر أبو فرفع) 2(}  َيَرهُ  َشّرً
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 هللا ويدخر الشر ذر فبمثاقيل رهتك مما الدنيا في رأيت ما ، بكر أبا يا: " فقال ؟ شر من ذرة مثقال من عملتُ  بما
 ).3" (القيامة يوم ُتوَفاه حتى الخير َذر مثاقيل لك

 :  جرير ابن قال ثم. به ، الخطاب أبي) 4] (عن[ أبيه عن ، حاتم أبي ابن ورواه

 انك بكر أبا أن:  إدريس أبي عن ، قاِلبة أبي كتاب في:  قال أيوب حدثنا ، الوھاب عبد حدثنا ، بشار ابن حدثنا
 ).5( فذكره ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع يأكل

 .وذكره ، بكر أبا أن:  قالبة أبي عن ، أيوب عن ، ُعلَيَّة ابن عن ، يعقوب عن أيًضا ورواه

 ، هللا عبد ابن ُحَيي أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، األعلى عبد بن يونس حدثني:  جرير ابن قال:  أخرى طريق
 األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَِذا{ :  نزلت لما:  قال أنه العاص بن عمرو بن هللا عبد عن ، ليالحب الرحمن عبد أبي عن

 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، أنزلت حين فبكى ، قاعد ، عنه هللا رضي ، الصديق بكر وأبو}  ِزْلَزالََھا
 أنكم لوال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال. السورة ھذه يبكيني:  قال". ؟ بكر أبا يا يبكيك ما: " وسلم

 ).6" (لھم فيغفر ويذنبون يخطئون أمة هللا لخلق ، لكم هللا فيغفر ، وتذنبون تخطئون

 المعروف -  المغيرة) 7] (بن محمد[ بن الرحمن عبد بن وعلي زرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال:  آخر حديث
انيال خالد بن عمرو حدثنا قاال -  المصري بعالن  بن زيد عن ، سعد بن ھشام أخبرني ، لَِھيعة ابن حدثنا ، حرَّ
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  أنزلت لما:  قال الخدري سعيد أبي عن ، يسار بن عطاء عن ، أسلم  َوَمنْ  َيَرهُ  َخْيًرا َذرَّ
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  ا َذرَّ :  قال ؟ الكبار الكبار تلك:  قلت". نعم: " قال ؟ ليعم لراء إني ، هللا رسول يا:  قلت}  َيَرهُ  َشّرً

 بعشر الحسنة فإن ؛ سعيد أبا يا أبشر: " قال. أُمي واُثكلَ :  قلت". نعم: " قال ؟ الصغار الصغار:  قلت". نعم"
 ، يشاء لمن هللا ويضاعف - ضعف سبعمائة إلى يعني -  أمثالھا

__________ 

 ).4243( قمبر ماجة ابن وسنن) 6/151( المسند) 1(

 .خطأ وھو" من: " أ في) 2(

 إال أيوب عن يروه لم: " وقال ، به ، الخطاب أبي طريق من" البحرين مجمع) "3418( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 30/173( الطبري تفسير) 3(
 .ضعيف الربيع بن الھيثم:  قلت". زيادة به تفرد. الھيثم إال عنه وال ، سماك

 .أ ، م من زيادة) 4(

 .به ، وھب ابن طريق من" المعقودة القطعة) "87( برقم الكبير المعجم في والطبراني) 7103( برقم اإليمان شعب في البيھقي ورواه) 30/174( الطبري تفسير) 5(

 ).30/175( الطبري تفسير) 6(

 ).3/1/195( حاتم أبي البن والتعديل الجرح من زيادة) 7(

 أن إال أنا وال: " قال ؟) 1( هللا رسول يا أنت وال:  قلت". بعمله منكم أحد ينجو ولن ، هللا ريغف أو بمثلھا والسيئة
 .لَِھيعة ابن غير ھذا يرو لم:  ُزْرَعة أبو قال) 2" (برحمة منه هللا يتغمدني

 عطاء) 3( دثنيح ، لھيعة ابن حدثني ، ُبَكْير بن هللا عبد بن يحيى حدثنا ، زرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  تعالى قوله في جبير بن سعيد عن ، دينار بن ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ } َيَرهُ َشّرً

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { :  اآلية ھذه نزلت لما وذلك  كان ،]  8:  اإلنسان[ }  َوأَِسيًرا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ
 أن فيستقلون أبوابھم إلى المسكين فيجيء ، أعطوه الذي القليل الشيء على ُيؤَجرون ال أنھم يرون المسلمون
 ونحن نعطي ما على ُنؤَجر إنما. بشيء ھذا ما:  ويقولون فيردونه ، ذلك ونحو والَجْوزة والكسرة التمرة يعطوه
:  يقولون ، ذلك وأشباه والغيبة والنظرة الكذبة:  اليسير الذنب على يالمون ال أنھم َيَرون آخرون وكان. نحبه
 اليسير وحذرھم ، يكثر أن يوشك فإنه ، يعملوه أن الخير من القليل في فرغبھم. الكبائر على النار هللا وعد إنما
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ { :  فنزلت ، يكثر أن يوشك فإنه ، الشر من }  َيَرهُ  َخْيًرا{  النمل أصغر وزن:  نييع}  َذرَّ
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ه ، كتابه في:  يعني  ، حسنات عشر حسنة وبكل. واحدة سيئة سيئة بكل وفاجر بر لكل يكتب:  قال. ذلك وَيُسرُّ
 عشر حسنة بكل عنه ويمحو ، عشر واحدة بكل ، أيًضا المؤمنين حسنات هللا ضاعف القيامة يوم كان فإذا

 .الجنة دخل ، ذرة مثقال سيئاته على حسناته زادت فمن ، سيئات

 عن ، عياض أبي عن ، ربه عبد عن ، قتادة عن ، عمران حدثنا ، داود بن سليمان حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 على يجتمعن فإنھن ، الذنوب ومحقرات إياكم: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ مسعود بن هللا عبد

 فحضر ، فالة أرض نزلوا قوم كمثل مثال لھن ضرب وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو وإن". يھلكنه حتى الرجل
جوا ، سوادا جمعوا حتى ، بالعود يجيء والرجل ، بالعود فيجيء ينطلق الرجل فجعل ، القوم َصنيع  ، ناًرا وأجَّ

 ).4( فيھا قذفوا ما وأنضجوا

 )6] (والمنة الحمد و) [5"] (زلزلت إذا" سورة تفسير آخر[

__________ 

 ".هللا نبي يا: " أ في) 1(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من الصحيح في شاھد وآلخره ، حاتم أبي البن وعزاه) 8/594( المنثور الدر في السيوطي ذكره) 2(

 ".عن: " م في) 3(

 ).1/402( المسند) 4(

 .أ ، م من زيادة) 5(

 .أ من زيادة) 6(
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 إِنَّ ) 5( َجْمًعا ِبهِ  َفَوَسْطنَ ) 4( َنْقًعا ِبهِ  َفأََثْرنَ ) 3( ُصْبًحا َفاْلُمِغيَراتِ ) 2( َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ ) 1( َضْبًحا َواْلَعاِدَياتِ 
 اْلقُُبورِ  فِي َما ُبْعِثرَ  اإِذَ  َيْعلَمُ  أََفاَل ) 8( لََشِديدٌ  اْلَخْيرِ  لُِحبِّ  َوإِنَّهُ ) 7( لََشِھيدٌ  َذلِكَ  َعلَى َوإِنَّهُ ) 6( لََكُنودٌ  لَِربِّهِ  اإْلِْنَسانَ 

)9 ( 

 العاديات سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 إِنَّ ) 5( َجْمًعا ِبهِ  َفَوَسْطنَ ) 4( َنْقًعا ِبهِ  َفأََثْرنَ ) 3( ُصْبًحا َفاْلُمِغيَراتِ ) 2( َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ ) 1( َضْبًحا َواْلَعاِدَياتِ { 
 اْلقُُبورِ  فِي َما ُبْعِثرَ  إَِذا َيْعلَمُ  أََفال) 8( لََشِديدٌ  اْلَخْيرِ  لُِحبِّ  َوإِنَّهُ ) 7( لََشِھيدٌ  َذلِكَ  َعلَى َوإِنَّهُ ) 6( لََكُنودٌ  لَِربِّهِ  اإلْنَسانَ 

لَ  }) 9( ُدورِ  فِي َما َوُحصِّ ُھمْ  إِنَّ ) 10( الصُّ  ) 11( لََخِبيرٌ  َيْوَمِئذٍ  ِبِھمْ  َربَّ

لَ {  ُدورِ ا فِي َما َوُحصِّ ُھمْ  إِنَّ ) 10( لصُّ  }) 11( لََخِبيرٌ  َيْوَمِئذٍ  ِبِھمْ  َربَّ

. تعدو حين الفرس من يسمع الذي الصوت:  وھو ، وَضَبحت َفَعدت سبيله في أجريت إذا بالخيل تعالى يقسم
 .النار منه فتقدح للصخر نعالھا اصطكاك:  يعني}  َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ {

 صباًحا يغير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان كما ، الصباح وقت اإلغارة:  يعني}  اُصْبحً  َفاْلُمِغيَراتِ { 
 .أغار وإال) 2( سمع فإن ، أذانا) 1( ويتسّمع

 .الخيول معترك) 4] (مكان[ في غباًرا:  يعني}  َنْقًعا ِبهِ  َفأََثْرنَ { ) 3] (وقوله[

 .جمع ُكلُّھن المكان ذلك توسطن:  أي}  َجْمًعا ِبهِ  َفَوَسْطنَ { 

 َواْلَعاِدَياتِ {:  هللا عبد عن ، إبراھيم عن ، األعمش عن ، عبدة حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
 .اإلبل:  قال}  َضْبًحا

 يوم خيل لنا كانت ما:  فقال ، عباس ابن قولُ  عليا فبلغ. الخيل ھي:  عباس ابن وقال. اإلبل ھي:  علي وقال
 .بعثت سرية في ذلك كان إنما:  عباس ابن قال. بدر

 ، البجلي معاوية أبي عن ، صخر أبو أخبرني ، وھب ابن أخبرنا ، يونس حدثنا:  جرير وابن حاتم أبي ابن قال
:  عن فسألني رجل جاءني ، جالسا الِحْجر في أنا بينا:  قال ، حدثه عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن

 ويورون ، طعامھم فيصنعون ، الليل إلى تأوي ثم ، هللا سبيل في تغير حين الخيل:  له فقلت } َضْبًحا َواْلَعاِدَياتِ {
}  َضْبًحا َواْلَعاِدَياتِ {  عن فسأله زمزم سقاية عند وھو ، عنه هللا رضي ، علي إلى فذھب عني فانفتل. نارھم
 اذھب:  قال. هللا سبيل في تغير حين لالخي:  فقال عباس ابن سألت ، نعم:  قال ؟ قبلي أحًدا عنھا سألت:  فقال
 ، بدر اإلسالم في غزوة أولَ  كان لئن وهللا ، لك علم ال بما الناس تفتي:  قال رأسه على وقف فلما. لي فادعه
 من ضبحا العاديات إنما ؟ ضبًحا العاديات تكون فكيف ، للمقداد وفرس للزبير فرس:  َفَرسان إال معنا كان وما

 .منى إلى المزدلفة ومن ، ةالمزدلف إلى عرفة

__________ 

 ".ويستمع: " أ في) 1(

 ".أذانا سمع فإن: " م في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(
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 ).1( عنه هللا رضي ، علي قال الذي إلى ورجعت قولي عن فنزعت:  عباس ابن قال

 إلى أووا فإذا ، المزدلفة إلى عرفة من}  َضْبًحا َياتِ َواْلَعادِ {  إنما:  علي قال:  قال عباس ابن عن اإلسناد وبھذا
 .النيران أوروا المزدلفة

 .الخيل ھي:  عباس ابن عن الَعوفي وقال

:  منھم ، آخرون عباس ابن وبقول عمير بن وعبيد ، إبراھيم:  منھم. جماعة اإلبل إنھا:  علي بقول قال وقد
 .جرير ابن ارهواخت. والضحاك ، وقتادة وعطاء ، وعكرمة مجاھد

 .كلب أو فرس إال قط دابة ضبحت ما:  وعطاء ، عباس ابن قال

 .أح أح:  الضبح يصف عباس ابن سمعت عطاء عن) 2( ُجَرْيج ابن وقال

 قاله. ُركبانھن بين الحرب أسَعْرنَ :  وقيل. بحوافرھا:  يعني}  َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ { :  قوله في ھؤالء أكثر وقال
 .قتادة

 .الرجال مكر:  يعني}  َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ { :  ومجاھد عباس ناب وعن

 .الليل من منازلھم إلى رجعوا إذا النار إيقاد ھو:  وقيل

 .القبائل نيران:  بذلك المراد:  وقيل

 .بالمزدلفة النار إيقاد ھو:  بالخيل فسرھا من وقال

 .وافرھابح تقدح حين الخيل أنھا ؛ األول والصواب:  جرير ابن وقال

 .هللا سبيل في صبًحا الخيل إغارة يعني:  وقتادة ، ومجاھد ، عباس ابن قال}  ُصْبًحا َفاْلُمِغيَراتِ {  وقوله

 .منى إلى المزدلفة من صبحا الدفع ھو:  باإلبل فسرھا من وقال

 .غزو أو حج في إما ، الغبار هب أثارت فيه حلت إذا الذي المكان:  ھو}  َنْقًعا ِبهِ  َفأََثْرنَ { :  قوله في كلھم وقالوا

 يعني:  والضحاك ، وقتادة ، وعكرمة ، وعطاء ، عباس ابن عن ، الَعوفى قال}  َجْمًعا ِبهِ  َفَوَسْطنَ { :  وقوله
 .العدو من الكفار َجَمع

 .المؤكدة الحال على منصوبا}  َجْمًعا{  ويكون ، َجميُعُھن المكان بذلك فوسطن:  يكون أن ويحتمل

 ، ُجَميع بن حفص حدثنا ، عبدة بن أحمد حدثنا:  فقال) 3] (جًدا غريًبا[ حديًثا ھاھنا البزار بكر أبو روى وقد
 :  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، ِسَماك حدثنا

__________ 

 ).30/176( الطبري تفسير) 1(

 ".جرير: " أ في) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

}  َضْبًحا َواْلَعاِدَياتِ { :  فنزلت ، خبر منھا يأتيه ال شھًرا فأشھرتخيال  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث
 صبَّحت}  ُصْبًحا َفاْلُمِغيَراتِ {  ، ناًرا فأورت الحجارة بحوافرھا قدحت}  َقْدًحا َفاْلُموِرَياتِ {  ، بأرجلھا ضبحت
 ).1( جميعا القوم صبحت:  قال}  َجْمًعا ِبهِ  ْطنَ َفَوسَ {  ، التراب بحوافرھا أثارت}  َنْقًعا ِبهِ  َفأََثْرنَ {  ، بغارة القوم
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 .كفور لجحود ربه لنعم أنه:  بمعنى ، عليه المقسم ھو ھذا}  لََكُنودٌ  لَِربِّهِ  اإلْنَسانَ  إِنَّ { :  وقوله

 ، جبير بن وسعيد ، الضحى وأبو ، العالية وأبو ، الجوزاء وأبو ، النَّخِعي وإبراھيم ومجاھد ، عباس ابن قال
:  الحسن قال. الكفور:  الكنود:  زيد وابن ، أنس بن والربيع ، وقتادة ، والحسن ، والضحاك ، قيس بن حمدوم
 .ربه نعم وينسى ، المصائب يعد الذي ھو

 عن ، القاسم عن ، الزبير بن جعفر عن ، إسرائيل عن ، هللا عبيد حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 وحده، يأكل الذي الكفور: " قال}  لََكُنودٌ  لَِربِّهِ  اإلْنَسانَ  إِنَّ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قال أمامة أبي

 ).2" (رفده ويمنع ، عبده ويضرب

 جرير ابن رواه وقد. ضعيف إسناد فھذا -  متروك وھو -  الزبير بن جعفر طريق من ، حاتم أبي ابن ورواه
 ).3( موقوفا أمامة أبي عن ، ھانئ بن حمزة عن ، عثمان بن حريز حديث من أيضا

 الضمير يعود أن ويحتمل. لشھيد ذلك على هللا وإن:  الثوري وسفيان قتادة قال}  لََشِھيدٌ  َذلِكَ  َعَلى َوإِنَّهُ { :  وقوله
:  أي ، لشھيد) 4( كنودا كونه على اإلنسان وإن:  تقديره فيكون ، القرظي كعب بن محمد قاله ، اإلنسان على
 َمَساِجدَ  َيْعُمُروا أَنْ  لِْلُمْشِرِكينَ  َكانَ  َما{ :  تعالى قال كما ، وأفعاله أقواله في عليه ذلك ظاھر:  أي ، حاله بلسان

 ]17:  التوبة[}  ِباْلُكْفرِ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى َشاِھِدينَ  هللاَِّ 

 :  مذھبان وفيه. لشديد - المال:  وھو - الخير بلح وإنه:  أي}  لََشِديدٌ  اْلَخْيرِ  لُِحبِّ  َوإِنَّهُ { :  وقوله

 .للمال المحبة لشديد وإنه:  المعنى أن:  أحدھما

 .صحيح وكالھما. المال محبة من ؛ بخيل لحريص وإنه:  والثاني

دا تعالى قال ثم ًبا ، الدنيا في ُمَزھِّ  لهيستقب وما ، الحال ھذه بعد كائن ھو ما على ومنبًھا ، اآلخرة في وُمَرغِّ
لَ {  ، األموات من فيھا ما أخرج:  أي}  اْلقُُبورِ  فِي َما ُبْعِثرَ  إَِذا َيْعلَمُ  أََفال{ :  األھوال من اإلنسان  فِي َما َوُحصِّ
ُدورِ   َيْوَمِئذٍ  ِبِھمْ  َربَُّھمْ  إِنَّ {  ، نفوسھم في يسرون كانوا ما وأظھر أبرز يعني:  وغيره عباس ابن قال}  الصُّ

. ذرة مثقال يظلم وال ، الجزاء أوفر عليه) 5( مجازيھم ، ويعملون يصنعون كانوا ما بجميع لعالم:  أي} لََخِبيرٌ 
 )7] (هللا وحسبنا ، والمنة[ الحمد و" والعاديات" سورة) 6] (تفسير[ آخر

__________ 

 ".ضعيف وھو جميع بن حفص فيه) : "7/142( المجمع في الھيثمي وقال" األستار كشف) "2291( برقم البزار مسند) 1(

 .به ، كريب أبي عن) 30/180( تفسيره في الطبري ورواه) 2(

 ).30/180( الطبري تفسير) 3(

 ".لكنودا: " م في) 4(

 ".ويجازيھم: " أ في) 5(

 .م من زيادة) 6(

 .م من زيادة) 7(
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 اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ ) 4( اْلَمْبُثوثِ  َكاْلَفَراشِ  النَّاسُ  َيُكونُ  مَ َيوْ ) 3( اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 2( اْلَقاِرَعةُ  َما) 1( اْلَقاِرَعةُ 
ا) 5( اْلَمْنفُوشِ  َكاْلِعْھنِ  ا) 7( َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  فِي َفُھوَ ) 6( َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ  َفأَمَّ هُ ) 8( َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َمنْ  َوأَمَّ  َفأُمُّ
 ) 11( َحاِمَيةٌ  َنارٌ ) 10( ِھَيهْ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 9( َھاِوَيةٌ 

 القارعة سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ ) 4( اْلَمْبُثوثِ  َكاْلَفَراشِ  النَّاسُ  َيُكونُ  َيْومَ ) 3( اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 2( اْلَقاِرَعةُ  َما) 1( اْلَقاِرَعةُ { 
ا) 5( ْنفُوشِ اْلمَ  َكاْلِعْھنِ  ا) 7( َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  فِي َفُھوَ ) 6( َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ  َفأَمَّ هُ ) 8( َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َمنْ  َوأَمَّ  َفأُمُّ
 }) 11( َحاِمَيةٌ  َنارٌ ) 10( ِھَيهْ  َما أَْدَراكَ  َوَما) 9( َھاِوَيةٌ 

 .ذلك وغير ، والغاشية ، والصاخة ، طامةوال ، كالحاقة ، القيامة يوم أسماء من}  اْلَقاِرَعةُ { 

 النَّاسُ  َيُكونُ  َيْومَ { :  بقوله ذلك فسر ثم ؟}  اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  لشأنھا ومھوال أمرھا معظًما قال ثم
 فراش نھمكأ ، فيه ھم مما حيرتھم من ، ومجيئھم وذھابھم ، وتفرقھم انتشارھم في:  أي}  اْلَمْبُثوثِ  َكاْلَفَراشِ 
 } ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكأَنَُّھمْ { :  األخرى اآلية في قال كما) 1( مبثوث

 في َشَرع قد الذي ، المنفوش الصوف كأنھا صارت قد:  يعني}  اْلَمْنفُوشِ  َكاْلِعْھنِ  اْلِجَبالُ  َوَتُكونُ { :  وقوله
 .والتمزق الذھاب

: "  والسدي ، والضحاك ، الخراساني وعطاء ، تادةوق ، والحسن ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة ، مجاھد قال
 .الصوف" اْلِعْھنِ 

:  فقال ، أعمالھم بحسب ، اإلھانة أو الكرامة من إليه يصيرون وما ، العاملين عمل إليه يئول عما تعالى أخبر ثم
ا{  ا{. الجنة في:  يعني}  َراِضَيةٍ  ةٍ ِعيشَ  فِي َفُھوَ {  ، سيئاته على حسناته رجحت:  أي}  َمَواِزيُنهُ  َثقُلَتْ  َمنْ  َفأَمَّ  َوأَمَّ

 .حسناته على سيئاته رجحت:  أي}  َمَواِزيُنهُ  َخفَّتْ  َمنْ 

هُ { :  وقوله  دماغه) 2( يعني - بأمه عنه وَعبَّر. جھنم نار في رأسه بأم ھاو ساقط فھو:  معناه:  قيل}  َھاِوَيةٌ  َفأُمُّ
) 3( رأسه على النار في يھوي:  قتادة قال - وقتادة ، صالح وأبي ، وعكرمة ، عباس ابن عن ھذا نحو روي -

 .رءوسھم على النار في يھوون:  صالح أبو قال وكذا

هُ { :  معناه:  وقيل  .النار أسماء من اسم وھي}  َھاِوَيةٌ {  إليھا المعاد في ويصير ، إليھا يرجع التي}  َفأُمُّ

 ).4( غيرھا له مأوى ال ألنه ؛ أمه للھاوية:  قيل وإنما:  جرير ابن قال

__________ 

 ".منتشر: " أ في) 1(

 ".وھو: " م في) 2(

 ".رءوسھم على: " م في) 3(

 ).30/183( الطبري تفسير) 4(

 آل[}  النَّارُ  َوَمأَْواُھمُ { :  وقرأ ، إليھا ويأوي إليھا يرجع التي ومأواه أمه ھي ، النار:  الھاوية:  زيد ابن وقال
 ].151:  عمران
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 َوَما{ :  للھاوية مفسرا تعالى قال ولھذا. مأواھم وھي ، النار ھي:  قال أنه قتادة عن وروي:  حاتم أبي ابن قال
 } َحاِمَيةٌ  َنارٌ  ِھَيهْ  َما أَْدَراكَ 

 إذا:  قال األعمى هللا عبد بن األشعث عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن حدثنا:  األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن قال
ُحوا:  فيقولون ، المؤمنين أرواح إلى بروحه ذھب نالمؤم مات :  قال. الدنيا َغمّ  في كان فإنه ، أخاكم َروِّ

 )2( الھاوية أمه إلى به ذھب:  فيقولون ؟ جاءكم ما أو ، مات:  فيقول ؟) 1( فالن فعل وما:  ويسألونه

 ، النار صفة كتاب في أوردناه قدو. ھذا من بأبسط ، مرفوًعا مالك بن أنس طريق من َمْرَدوّيه ابن رواه وقد
 ).4( وكرمه بمنه منھا هللا) 3( أجارنا

 .والسعير اللھيب قوية ، الحر شديدة حارة:  أي}  َحاِمَيةٌ  َنارٌ { :  وقوله

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  ھريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزناد أبي عن ، مالك عن ، مصعب أبو قال
. لكافية كانت إن ، هللا رسول يا:  قالوا". جھنم نار من جزء سبعين من جزء ُتوقدون لتيا آدم بني نار: " قال
لَت إنھا: " فقال  ).5" (ُجزًءا وستين بتسعة عليھا فُضِّ

 عبد ابن المغيرة عن ، قُتيبة عن مسلم ورواه. مالك عن ، أويس أبي بن إسماعيل عن ، البخاري ورواه
ناد أبي عن الرحمن،  مثل كلھن ، جزءا وستين بتسعة عليھا فُضلت أنھا: " ألفاظه بعض وفي) 6( به ، الزِّ
 ".حّرھا

 ھريرة أبا) 7( سمع - زياد بن محمد عن -  سلمة ابن وھو - حماد حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 نار من جزءا سبعين من ءجز ، توقدون التي آدم بني نار: "  يقول وسلم عليه هللا صلى القاسم أبا سمعت:  يقول
ا جزًءا وستين بتسعة عليھا فضلت لقد: " فقال. لكافية كانت إن:  رجل فقال". جھنم  ).8" (فحرا َحّرً

 .مسلم شرط على وھو ، الوجه ھذا من أحمد به تفرد

__________ 

 ".بفالن: " أ ، م في) 1(

 ).30/182( الطبري تفسير) 2(

 ".أعاذنا: " أ في) 3(

 المؤمن مات إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي ، مالك بن أنس عن مردويه ابن وأخرج) : "8/606( المنثور الدر في يوطيالس قال) 4(
 فعل ما:  يقولوا حتى المربية وبئست األم تبئس الھاوية أمه إلى به خولف:  قالوا يأتھم ولم مات كان فإن ؟ فالنة فعلت ما ؟ فالن فعل ما:  يسألونه المؤمنين أرواح تلقته
 ".الدنيا كرب من خرج فقد فيستريح دعوه:  فيقولون ؟ تزوجت ھل فالنة فعلت ما ؟ تزوج ھل فالن

 ).2/994( يحيى رواية في وھو) 2098( برقم الزھري برواية الموطأ) 5(

 ).2843( برقم مسلم وصحيح) 3265( برقم البخاري صحيح) 6(

 ".سمعت: " أ ، م في) 7(

 ).2/467( المسند) 8(

 هللا صلى النبي عن ، ُھَريرة أبي عن ، األعرج عن) 1( الزياد أبي عن ، سفيان حدثنا:  أيًضا أحمد اإلمام وقال
 وضربت ، جھنم نار من جزًءا سبعين من جزء ھذه ناركم إن: " - َجْعدة بن يحيى عن ، وعمرو -  وسلم عليه

 ).3" (ألحد منفعة فيھا هللا جعل ما ذلك ولوال ، مرتين بالبحر) 2(

 أبي ابن[ طريق من صحيحه في مسلم رواه وقد ، الوجه ھذا من يخرجوه ولم) 4( الصحة شرط على وھذا
 ).6) (5] (الزناد
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 ).7" (جزًءا سبعين من جزء ھذه ناركم: " الخدري سعيد وأبي ، مسعود بن هللا عبد حديث من البزار ورواه

 ، أبيه عن ُسَھيل عن -  الدراوردي محمد ابن ھو - العزيز عبد) 8( حدثنا ، قتيبة حدثنا:  حمدأ اإلمام قال وقد
 ).9" (جھنم من جزء مائة من جزء النار ھذه: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ُھريرة أبي عن

 .أيضا مسلم شرط على وھو ، الوجه ھذا من أيضا به تفرد

 بن َمْعن حدثنا ، الحزامي المنذر بن إبراھيم حدثنا ، الخالل عمرو بن أحمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھريرة أبي عن ، أبيه عن ، ُسَھيل أبي َعّمه عن ، مالك عن ، القزاز عيسى
 ).10" (ضعًفا بسبعين ھذه ناركم دخان من سواًدا أشد لھي ؟ جھنم نار من ھذه ناركم مثل ما أتدرون: " وسلم

وريّ  عباس عن ، ماجة وابن الترمذي وروى. يرفعه ولم ، مالك عن ، مصعب أبو رواه وقد  ابن يحيى عن ، الدَّ
 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، عاصم عن ، شريك حدثنا:  ُبَكْير أبي
 سنة ألف عليھا أوقد ثم ، ابيضت حتى سنة ألف عليھا أوقد ثم ، احمرت حتى سنة ألف النار على أوقد: " وسلم
 ).11" (مظلمة سوداء فھي ، اسودت حتى

 .الخطاب بن وعمر) 12( أنس حديث من ھذا روي وقد

__________ 

 ".الزناد أبي عن: " أ في) 1(

 ".وضرمت: " أ في) 2(

 ).2/244( المسند) 3(

 ".الصحيحين شرط على: " أ ، م في) 4(

 .م من زيادة) 5(

 ).2843( برقم مسلم صحيح) 6(

 بن هللا عبد عن ، ميمون ابن عمرو عن ، إسحاق أبي عن ، زھير عن ، إسحاق بن عبيد طريق من) 1864( برقم البزار مسند في فھو ، مسعود ابن حديث أما) 7(
 ، األصم عمرو عن ، إسحاق أبي عن ، ثابت بن عمرو ورواه. إسحاق بن عبيد إال زھير عن رواه نعلم وال زھير رواه ھكذا: " البزار وقال ، عنه هللا رضي ، مسعود
 فقد ، سعيد أبي حديث وأما". موقوفا هللا عبد عن ، األصم عمرو ، إسحاق أبي عن ، ثابت ابن عمرو غير ورواه ، نحوه وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، هللا عبد عن
 ".غريب حسن حديث ھذا: " الترمذي وقال - عنه هللا رضي - سعيد أبي عن ، عطية عن ، فراس طريق من) 2590( برقم السنن في الترمذي أيضا رواه

 ".بن: " أ في) 8(

 ).2/379( المسند) 9(

 ".الصحيح رجال رجاله) : "10/387( المجمع في الھيثمي وقال" البحرين مجمع) "4843( برقم األوسط المعجم) 10(

 بكير بن يحيى غير رفعه أحدا أعلم وال ، أصح موقوف ھذا في ھريرة أبي حديث: " الترمذي وقال) 4320( برقم ماجة ابن وسنن) 2591( مبرق الترمذي سنن) 11(
 ".شريك عن

 سورة من 81:  آليةا تفسير عند تقدم وقد ، مرفوعا أنس عن ، ثابت عن ، فضالة بن مبارك طريق من اإليمان شعب في والبيھقي مردويه ابن رواه أنس حديث) 12(
 .التوبة

 أبي عن ، الَعْبديّ  نضرة وأبي - أنس عن ، النَّھدي عثمان أبي طريق من -  أحمد اإلمام عند - الحديث في وجاء
 النار أھل أھون إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن -  ھريرة أبي عن ، الُمْشَمّعل مولى وَعْجالن سعيد
 ).1" (دماغه منھما يغلي نعالن له من عذاًبا

 أكل ، رب يا:  فقالت ربھا إلى النار اشتكت: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) 2( الصحيح في وثبت
 ، بردھا من الشتاء في تجدون ما فأشد. الصيف في ونفس ، الشتاء في نفس:  بَنَفسين لھا فأذن ، بعًضا بعضي
 ).3" (حرھا من الصيف في تجدون ما وأشد
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 سورة تفسير آخر). 4" (َجَھنم َفيح من الحر شدة فإن ، الصالة عن فأبردوا الحر اشتد إذا: " الصحيحين يوف
 "القارعة"

__________ 

 ).2/432( المسند في ھريرة أبي وحديث) 3/13( المسند في سعيد أبي حديث) 1(

 ".الصحيحين في: " م في) 2(

 .عنه هللا رضي ، ريرةھ أبي حديث من) 3260( برقم البخاري صحيح) 3(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 615( برقم مسلم وصحيح) 533( برقم البخاري صحيح) 4(
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َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ   ِعْلمَ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  َكالَّ ) 4( َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكالَّ  ُثمَّ ) 3( َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكالَّ ) 2( اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى) 1( التَّ
َھا ُثمَّ ) 6( اْلَجِحيمَ  لََتَرُونَّ ) 5( اْلَيقِينِ  ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ ) 7( اْلَيقِينِ  َعْينَ  لََتَرُونَّ  ) 8( النَّ

 التكاثر سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ {   َتْعلَُمونَ  لَوْ  َكال) 4( َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال ُثمَّ ) 3( َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال) 2( اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى) 1( التَّ
َھا ُثمَّ ) 6( اْلَجِحيمَ  لََتَرُونَّ ) 5( اْلَيقِينِ  ِعْلمَ  ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ ) 7( اْلَيقِينِ  َعْينَ  لََتَرُونَّ  }) 8( النَّ

 جاءكم حتى ذلك بكم وتمادى ، وابتغائھا اآلخرة طلب عن وزھرتھا ونعيمھا الدنيا حب شغلكم:  تعالى يقول
 !؟ أھلھا من وصرتم ، المقابر وزرتم الموت

 زيد ابن عن ، الدايم عبد بن خالد حدثنا ، المصري الَوقار يحيى بن زكريا حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن قال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { : "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أبيه عن ، أسلم بن  ُزْرُتمُ  َحتَّى{  ، الطاعة عن}  التَّ

 ).1" (الموت يأتيكم حتى}  اْلَمَقاِبرَ 

َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  البصري الحسن وقال  .واألوالد األموال في}  التَّ

 بن أنس عن ، ثابت عن ، سلمة بن حماد احدثن:  الوليد أبو لنا وقال:  منه" الرقاق" في ، البخاري صحيح وفي
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  نزلت حتى القرآن من ھذا نرى كنا:  قال كعب بن أبي عن ، مالك  آدم البن كان لو: " يعني}  التَّ
 ".ذھب من وادٍ 

 بن هللا عبد ابن يعني -  ُمْطرِّف عن يحدث قتادة سمعت:  شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { : "  يقول وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى انتھيت:  قال أبيه عن - الشخير  ابن يقول}  التَّ

 ". ؟ فأمضيت تصدقت أو ، فأبليت لبست أو ، فأفنيت أكلت ما إال مالك من لك وھل. مالي مالي:  آدم

 ).2( به ، شعبة طريق من ، والنسائي والترمذي مسلم ورواه

 ھريرة أبي عن أبيه عن ، العالء عن ، ميسرة بن حفص حدثنا ، سعيد بن سويد حدثنا:  صحيحه في مسلم وقال
 ، فأفنى أكل ما:  ثالث ماله من له وإنما ؟ مالي مالي:  العبد يقول: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال
 ).4( مسلم به تفرد". للناس وتاركه فذاھب ذلك وىس وما) 3( فاقتنى تصدق أو ، فأبلى لبس أو

__________ 

 .ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد ، معضل وھذا) 1(

 ).6/238( النسائي وسنن) 3354( برقم الترمذي وسنن) 2958( برقم مسلم وصحيح) 4/24( المسند) 2(

 ".فأبقى: " أ في) 3(

 ).2959( برقم مسلم صحيح) 4(

 سمع ، حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد حدثنا ، سفيان حدثنا ، الُحَميدي حدثنا:  البخاري وقال
:  واحد معه ويبقى اثنان فيرجع ، ثالثةٌ  الميت يتبع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول مالك بن أنس
 ".عمله ويبقى ، وماله أھله فيرجع ، وعمله وماله أھله يتبعه

 ).1( به ، عيينة بن سفيان حديث من ، والنسائي والترمذي مسلم هروا وكذا
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 يھرم: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  أنس عن ، قتادة حدثنا ، شعبة عن ، يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 ).2( الصحيحين في أخرجاه". واألمل الحرص:  اثنتان منه وتبقى آدم ابن

 درھما رجل يد في رأى أنه - الضحاك واسمه - ) 3( قيس بن األحنف ترجمة يف ، عساكر ابن الحافظ وذكر
 األحنف أنشد ثم. شكر ابتغاء أو أجر في أنفقته إذا لك ھو إنما:  فقال. لي:  الرجل فقال ؟ الدرھم ھذا لمن:  فقال

 :  الشاعر قول متمثال

 ...لَكْ  فالمالُ  أنفقَته فإذا... أمسكَته إذا للمال أنتَ 

 في بريدة ابن عن حدثني حيان بن صالح:  قال أسامة أبو حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي بنا وقال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  قوله  تفاخروا ، الحارث وبني حارثة بني في ، األنصار قبائل من قبيلتين في نزلت:  قال}  التَّ

 باألحياء،) 4( تفاخروا ، ذلك مثل اآلخرون وقال ؟ وفالن ، فالن بن فالن مثلُ  فيكم:  إحداھما فقالت ، وتكاثروا
 ومثل - القبر إلى يشيرون ؟ فالن مثل فيكم:  تقول الطائفتين إحدى فجعلت. القبور إلى بنا انطلقوا:  قالوا ثم

َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  هللا فأنزل ، ذلك مثل اآلخرون وفعل ؟ فالن  عبرة رأيتم فيما لكم كان لقد}  اْلَمَقابِرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى التَّ
 .وشغل

َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  قتادة وقال  بني من أَعدُّ  ونحن) 5( فالن بني من أكثر نحن يقولون كانوا}  اْلَمَقابِرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى التَّ
 .كلھم القبور أھل من صاروا حتى كذلك زالوا ما وهللا ، آخرھم إلى يتساقطون يوم كل وھم ، فالن

 رسول أن:  الصحيح في جاء كما ، فيھا ودفنتم إليھا صرتم:  أي}  اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ { :  بقوله المراد أن لصحيحوا
: قلت:  فقال". هللا شاء إن طھور ، بأس ال: " فقال ، يعوده األعراب من رجل على دخل وسلم عليه هللا صلى هللا

 ).6" (إًذا َفَنَعم: " قال! القبور يرهُتز ، كبير شيخ على ، تفور حمى ھي بل! ؟ َطُھور

 عن ، الرازي سلم بن حكام أخبرنا ، األصبھاني سعيد بن محمد حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 عذاب في نشك زلنا ما:  قال علي عن ، ُحَبْيش بن زر عن ، المْنھال عن ، الحجاج عن ، قيس أبي بن عمرو
َكاُثرُ  ْلَھاُكمُ أَ { :  نزلت حتى القبر  } اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى التَّ

__________ 

 ).2064( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2379( برقم الترمذي وسنن) 2960( برقم مسلم وصحيح) 6514( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).1047( برقم مسلم وصحيح) 6421( برقم البخاري وصحيح) 3/115( المسند) 2(

 " ).المخطوط" 8/443( مشقد تاريخ) 3(

 ".وتفاخروا: " م في) 4(

 ".إسرائيل بني من: " أ في) 5(

 ).7470 ، 5656 ، 5662( برقم البخاري صحيح) 6(

ام عن ، ُكَريب أبي عن الترمذي ورواه  ).3( غريب:  وقال) 2] (به) [1( سلم بن َحكَّ

 بن ميمون عن ، الرقي المليح أبو حدثنا) 4( الُعرضي داود بن سلمة حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  فقرأ ، العزيز عبد بن عمر عند جالسا كنت:  قال مھران ) 5( ھنيھة فلبث}  اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى التَّ
 .منزله إلى يرجع أن من بد للزائر وما ، زيارة إال المقابر أرى ما ، ميمون يا:  فقال

 ھذه يتلو رجال سمع األعراب بعضَ  أن ُذكر وھكذا. نار أو جنة إلى - منزله إلى يرجع أن يعني:  محمد أبو قال
 إلى ذلك مقامه من سيرحل الزائر إن:  أي. الكعبة وَرب) 6( اليوم ُبعثَ :  فقال}  اْلَمَقاِبرَ  ُزْرُتمُ  َحتَّى{ :  اآلية
 .غيره
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 .وعيد بعد وعيد) 7( ھذا:  البصري الحسن قال}  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  الكَ  ُثمَّ  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال{ :  وقوله

 .المؤمنون أيھا:  يعني}  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال ُثمَّ {  ، الكفار:  يعني}  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال{ :  الضحاك وقال

 حتى ، اآلخرة الدار طلب عن التكاثر ألھاكم لما ، العلم حق علمتم لو:  أي}  اْلَيقِينِ  ِعْلمَ  َتْعلَُمونَ  لَوْ  َكال{ :  وقوله
 .المقابر إلى صرتم

َھا ُثمَّ  اْلَجِحيمَ  لََتَرُونَّ { :  قال ثم  ُثمَّ  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال{ :  قوله وھو ، المتقدم الوعيد تفسير ھذا}  اْلَيقِينِ  َعْينَ  لََتَرُونَّ
َدھم}  َتْعلَُمونَ  َسْوفَ  َكال  ونبي ، مقرب ملك كل َخرَّ  زفرة زفرت إذا التي) 8( النار رؤية وھي ، لالحا بھذا َتوعَّ

 .ذلك في المروي األثر به جاء ما على ، األھوال ومعاينة والعظمة المھابة من ، ركبتيه على مرسل

ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ { :  وقوله  واألمن الصحة من ، عليكم به هللا أنعم ما شكر عن يومئذ لتسألن ثم:  أي}  النَّ
 .وعبادته شكره من نعمه به قابلتم إذا ما. ذلك وغير والرزق

 عيسى ابن هللا عبد حدثنا ، المقري) 9( الخزاز يحيى بن زكريا حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 خرج:  يقول الخطاب بن عمر عسم أنه عباس ابن عن ، عكرمة عن ، عبيد بن يونس حدثنا ، الخزاز خالد أبو

: قال"  ؟ الساعة ھذه أخرجك ما: " فقال المسجد في بكر أبا فوجد ، الظھيرة عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 قال"  ؟ الخطاب ابن يا أخرجك ما: " فقال الخطاب بن عمر وجاء:  قال. هللا رسول يا أخرجك الذي أخرجني
 بكما ھل: " قال ثم ، يحدثھما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأقبل ، عمر دفقع:  قال. أخرجكما الذي أخرجني

 ؟ وظال وشراًبا طعاًما فتصيبان النخل ھذا إلى تنطلقان ، قوة من

__________ 

 ".سليم: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).3355( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".العرمي: " أ في) 4(

 ".ھنية: " أ في) 5(

 ".القوم: " أ يف) 6(

 ".ھو: " أ في) 7(

 ".النار أھل: " م في) 8(

 ".الجزاز: " أ في) 9(

 عليه هللا صلى هللا رسول فتقدم:  قال". األنصاري الھيثم أبي التَّيھان ابن منزل إلى بنا ُمروا: " قال. نعم:  قلنا" 
 رسول يزيدھا أن تريد ، الكالم تسمع ابالب وراء من الھيثم وأم - مرات ثالث - واستأذن فسلم ، أيدينا بين وسلم
 رسول يا:  فقالت ، خلفھم تسعى الھيثم أم خرجت ينصرف أن أراد فلما ، السالم من وسلم عليه هللا صلى هللا
:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال. سالمك من تزيدنا أن أردت ولكن ، تسليمك سمعت - وهللا - قد هللا،

 فإنه ادخلوا ، الماء َيستعذبُ  ذھب قريب ھو ، هللا رسول يا:  قالت". أراه ال ؟ الھيثم أبو أين" : قال ثم". خيًرا"
 فصعد ، بھم عيناه وقرت بھم ففرح الھيثم أبو فجاء ، شجرة تحت بساطا - فبسطت ، هللا شاء إن الساعة يأتي
 رسول يا:  قال". الھيثم أبا يا َحْسُبكَ " : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، أعذاًقا لھم فصرم نخلة على
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، عليه فشربوا بماء أتاھم ثم ، َتْذُنوبه ومن ، رطبه ومن ، ُبسره من تأكلون هللا،
 .الوجه ھذا من غريب ھذا) 1" (عنه تسألون الذي النعيم من ھذا: " وسلم
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 أبي عن ، كيسان بن يزيد عن ، القاسم بن الوليد حدثنا ، دائيالص علي بن الُحَسين حدثني:  جرير ابن وقال
 ما: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي جاءھما إذ ، جالسان وعمر بكر أبو بينما:  قال ھريرة أبي عن حازم

 ما بالحق بعثني والذي: " قال. الجوع إال بيوتنا من أخرجنا ما بالحق بعثك والذي قاال"  ؟ ھاھنا أجلسكما
 عليه هللا صلى النبي لھا فقال ، المرأة فاستقبلتھم ، األنصار من رجل بيت أتوا حتى فانطلقوا". غيره خرجنيأ

 زار ما ، مرحبا:  فقال قربته يحمل صاحبھم فجاء. ماء لنا) 2( يستعذب ذھب:  فقالت"  ؟ فالن أين: " وسلم
 النبي فقال ، بعذق فجاءھم وانطلق) 4( خلةن بكرب قربته فعلق. اليوم زارني) 3( شيء من أفضل شيء العباد
 الشفرة، أخذ ثم. أعينكم على تختارون الذين تكونوا أن أحببت:  فقال ؟" اجتنيت كنت أال: " وسلم عليه هللا صلى
:  وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. فأكلوا ، يومئذ لھم فذبح"  ؟ والحلوب إياك: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال

 ).5" (النعيم من فھذا ، ھذا أصبتم حتى ترجعوا فلم ، الجوع بيوتكم من أخرجكم. القيامة يوم ھذا عن لنلتسأ"

 يحيى عن ، المحاربي حديث من ، ماجة وابن يعلى أبو ورواه) 6( به ، كيسان بن يزيد حديث من مسلم ورواه
 من ، األربعة السنن أھل رواه وقد) 7( به ، الصديق بكر أبي عن ، ھريرة أبي عن ، أبيه عن ، هللا ُعبيد بن

 ).8( القصة وھذه السياق ھذا من بنحو ، ھريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، عمير بن الملك عبد حديث

__________ 

 بن هللا عبد فيه) : "10/317( المجمع في الھيثمي وقال. به ، عيسى بن هللا عبد عن ، يحيى بن زكريا طريق من) 19/253( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 1(
 ".ضعيف وھو - خلف أبو - عيسى

 ".ليستعذب: " م في) 2(

 ".نبي من: " م في) 3(

 ".نخلته بكور: " أ في) 4(

 ).30/185( الطبري تفسير) 5(

 ).2038( برقم مسلم صحيح) 6(

 ).3181( برقم ماجة ابن وسنن) 1/79( يعلى أبي مسند) 7(

 ).3745( برقم ماجة ابن وسنن) 11697( برقم الكبرى النسائي وسنن) 2369( ،) 2822( برقم الترمذي وسنن )5128( برقم داود أبي سنن) 8(

 - هللا رسول مولى يعني – عسيب أبي عن ، ُنصرة أبي عن ، حشرج حدثنا ، ُسَريج حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 فخرج فدعاه بكر بأبي مر ثم ، إليه جتفخر فدعاني ، بي فمر ليال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج:  قال
:  الحائط لصاحب فقال ، األنصار لبعض حائطا) 1( أتى حتى فانطلق ، إليه فخرج فدعاه بعمر مر ثم ، إليه

 ، فشرب بارد بماء دعا ثم ، وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأكل ، فوضعه ِبعْذق فجاء". أطعمنا"
 رسول قبل الُبسرُ  تناثر حتى ، األرض به فضرب العْذقَ  ُعَمرُ  فأخذ:  قال". القيامة يوم ھذا عن لتسألن: " وقال
 من إال ، نعم: " قال ؟ القيامة يوم ھذا عن) 2( لمسئول إنا ، هللا رسول يا:  قال ثم وسلم عليه هللا صلى هللا

ل جحر أو ، جوعته بھا َسدَّ  كسرة أو ، عورته الرجل بھا لف خرقة: ثالثة  به تفرد) 3" (والقر الحر من فيه َتدخَّ
 .أحمد

 رسول أكل:  يقول هللا عبد بن جابر سمعت ، عمار حدثنا ، حماد حدثنا ، الصمد عبد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من ھذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، ماء وشربوا ، رطبا وعمر بكر وأبو وسلم عليه هللا صلى هللا

 ".عنه لونتسأ الذي النعيم

 ).5( به) 4] (جابر عن عمار أبي بن عمار عن[ سلمة بن حماد حديث من ، النسائي ورواه

) 6( محمود عن ، سليم بن صفوان عن ، عمرو بن محمد حدثنا ، يزيد حدثنا:  أحمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
َكاُثرُ  أَْلَھاُكمُ { :  نزلت لما:  قال الربيع بن ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ { :  بلغ حتى فقرأ}  التَّ  ، هللا رسول يا:  قالوا}  النَّ
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 نعيم أي فعن ، حاضر والعدو ، رقابنا على وسيوفنا ، والتمر الماء األسودان ھما وإنما ؟ ُنسأل نعيم) 7( أي عن
 ).9" (سيكون ذلك إن أما) 8( قال ؟ نسأل

 بن هللا عبد بن معاذ حدثنا ، سليمان بن هللا عبد حدثنا ، روعم بن الملك عبد ، عامر أبو حدثنا:  أحمد وقال
 ، ماء أثر رأسه وعلى وسلم عليه هللا صلى النبي علينا فطلع مجلس في كنا:  قال عمه عن ، أبيه عن ، ُحَبيب
 هللا رسول فقال ، الغنى ذكر في الناس خاض ثم:  قال". أجل: " قال. النفس طيب نراك ، هللا رسول يا:  فقلنا
 من النفس وطيب ، الغنى من خير هللا اتقى لمن والصحة ، هللا اتقى لمن بالغنى بأس ال: " وسلم عليه هللا صلى
 ".النعيم

 ).10( به ، سليمان بن هللا عبد عن ، مخلد بن خالد عن ، شيبة أبي بن بكر أبي عن ، ماجة ابن ورواه

 بن الرحمن عبد بن الضحاك عن ، العالء بن هللا عبد عن ، شبابة حدثنا ، حميد بن عبد حدثنا:  الترمذي وقال
 يعني - عنه يسأل ما أول إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  يقول ھريرة أبا سمعت:  قال األشعري عرزم
 ". ؟ البارد الماء من وُنْروكَ  ، جسمك لك ُنِصحّ  ألم:  له يقال أن النعيم من العبد -  القيامة يوم

__________ 

 ".دخل حتى: " أ في) 1(

 ".لمسئولون إنا: " أ ، م في) 2(

 ).5/81( المسند) 3(

 .أ من زيادة) 4(

 ).6/246( النسائي وسنن) 3/351( المسند) 5(

 ".محمد عن: " أ في) 6(

 ".يوم أي: " م في) 7(

 ".فقال: " م في) 8(

 ).5/429( المسند) 9(

 ".ثقات رجاله صحيح إسناد ھذا) : "2/158( الزوائد في البوصيري وقال) 2141( برقم ماجة ابن وسنن) 5/372( المسند) 10(

 ، َزْير بن العالء بن هللا عبد عن ، مسلم بن الوليد طريق من ، صحيحه في حبان ابن ورواه. الترمذي به تفرد
 ).1( به

د حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال  بن يحيى عن ، مروع بن محمد عن ، سفيان حدثنا ، ُمَسدَّ
ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ ) 2] (ُثمَّ [{ :  نزلت لما:  الزبير قال:  قال الزبير بن هللا عبد عن حاطب،  يا:  قالوا}  النَّ
 رواه وكذا". سيكون ذلك إن: " قال ؟ والماء التمر األسودان ھما وإنما ، عنه نسأل نعيم ألي ، هللا رسول
 .حسن:  الترمذي وقال) 4( عنه أحمد ورواه) 3( به - عيينة ابن ھو - سفيان حديث من ، جةما وابن الترمذي

 عن ، أبان ابن الحكم عن ، العدني عمر بن حفص حدثنا ، الظھراني هللا عبد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 نحن نعيم وأي ، هللا رسول يا:  الصحابة قالت}  ِعيمِ النَّ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ { :  اآلية ھذه نزلت لما:  قال عكرمة

 أليس:  لھم قل:  وسلم عليه هللا صلى نبيه إلى هللا فأوحى ؟ الشعير خبز بطوننا أنصاف في نأكل وإنما ، فيه
 .النعيم من فھذا ؟ البارد الماء وتشربون ، النعال تحتذون

 عن ، األصبھاني بن سليمان بن محمد أخبرنا ، موسى بن يمإبراھ حدثنا ، زرعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 لَُتْسأَلُنَّ ) 5] (ُثمَّ [{ :  قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، مسعود ابن عن - عامر عن أظنه - ليلى أبي ابن

ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ   ).6" (والصحة األمن: " قال}  النَّ
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ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ { :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، أسلم بن زيد وقال  ، البطون شبع:  يعني}  النَّ
 في عنه ، المتقدم بإسناده حاتم أبي ابن رواه. النوم ولذة ، الخلق واعتدال ، المساكن وظالل ، الشراب وبارد
 .السورة أول

:  البصري الحسن وقال. الدنيا لذات من لذة كل عن:  مجاھد وقال. عسل شربة عن حتى:  جبير بن سعيد وقال
 ھذه أشمل ھذا مجاھد وقول. النقي بالخبز والسمن العسل أكل النعيم من:  قاِلبة أبو وقال ، والعشاء الغداء نعيم

 .األقوال

ِعيمِ  َعنِ  َيْوَمِئذٍ  لَُتْسأَلُنَّ  ُثمَّ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال  واألسماع األبدان صحة:  النعيم:  قال}  النَّ
ْمعَ  إِنَّ { :  تعالى قوله وھو ، منھم بذلك أعلم وھو ، استعملوھا فيما العباد هللا يسأل ، واألبصار  َواْلَبَصرَ  السَّ

 ].36:  اإلسراء[}  َمْسُئوال َعْنهُ  َكانَ  أُولَِئكَ  ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ 

 ، ھند أبي ابن سعيد بن هللا عبد حديث من ، ماجه وابن والنسائي الترمذي وسنن ، البخاري صحيح في وثبت
 :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، أبيه عن

__________ 

 ".اإلحسان) "7320( برقم حبان ابن وصحيح) 3358( برقم الترمذي سنن) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 .)4158( برقم ماجة ابن وسنن) 3356( برقم الترمذي سنن) 3(

 ).1/174( المسند) 4(

 .أ من زيادة) 5(

 .به ، األصبھاني سليمان بن محمد طريق من) 855( برقم الزھد زوائد في أحمد بن هللا عبد ورواه) 6(

 ).1" (والفراغ الصحة:  الناس من كثير فيھما مغبون نعمتان"

 ، عليه وجب ما بحق يقوم ال منو ، بواجبھما يقومون ال ، النعمتين ھاتين شكر في مقصرون أنھم:  ھذا ومعنى
 .مغبون فھو

 ، شقيق ابن الحسن بن علي حدثنا ، المروزي يحيى بن محمد بن القاسم حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
 صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن ، األصم بن يزيد عن ، فزارة أبي عن ، ليث عن ، حمزة أبو حدثنا
 ثم) 2" (عنه يسأل أو ، القيامة يوم العبد به يحاسب ، وُخْبز ، الحائط وظل ، اإلزار وقف ما: " وسلم عليه هللا
 .اإلسناد بھذا إال نعرفه ال:  قال

 أبي عن ، هللا عبد ابن إسحاق قال:  حديثه في عفان قال - حماد حدثنا قاال وعفان بھز حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
  :  عفان قال -  وجل عز ، هللا يقول: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، صالح

 شكر فأين ، وترأس) 3( َتْرَبع وجعلتك ، النساء وزوجتك ، واإلبل الخيل على حملتك ، آدم بن يا: -القيامة يوم
 .الوجه ھذا من به تفرد) 4" ( ؟ ذلك

 )6] (والمنة الحمد و) [5" (التكاثر" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).4170( برقم ماجة ابن وسنن) 2304( برقم الترمذي وسنن) 6412( برقم البخاري صحيح) 1(

 .ضعيف سليم أبي بن وليث" األستار كشف) "3643( برقم البزار مسند) 2(
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 ".ترتع: " أ في) 3(

 ).2/492( المسند) 4(

 ".ألھاكم: " م في) 5(

 .أ من زيادة) 6(
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 العصر سورة تفسير

 .مكية وھي

 عليه هللا صلى هللا رسول بعث ما بعد وذلك) 1] (هللا لعنه[ الكذاب مسيلمة على وفد العاص بن عمرو أن ذكروا
 عليه أنزل لقد) 2( قال ؟ المدة ھذه في صاحبكم على أنزل ماذا:  مسيلمة له فقال ، عمرو يسلم أن وقبل وسلم
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل ُخْسرٍ  لَفِي اإلْنَسانَ  إِنَّ  َواْلَعْصرِ : "  فقال ؟ ھي وما:  فقال. بليغة وجيزة سورة  الصَّ

ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا  ھو؟ وما:  عمرو له فقال. مثلھا علي أنزل وقد:  قال ثم ُھَنيھة مسيلمة ففكر"  ِبالصَّ
 له فقال ؟ عمرو يا ترى كيف:  قال ثم. َنْقز حفز وسائرك ، وَصْدر أذنان أنت إنما ، َوْبر يا َوْبر يا:  فقال
 )3( تكذب أنك أعلم أني لتعلم إنك وهللا: عمرو

 شيًئا ، منه الثاني الجزء في ،" األخالق مساوى" ب المعروف كتابه في) 4( أسند الخرائطي بكر أبا رأيت وقد
 ).5( منه قريبا أو ھذا من

 الھذيان ھذا من يركب أن مسيلمة فأراد. دميم وباقيه وصدره ، اهأذن فيه شيء أعظم ، الھر تشبه دويبة:  والوْبر
 .الزمان ذلك في األوثان عابد على ذلك يرج فلم ، القرآن به يعارض ما

 الرجالن كان:  قال ،] مدينة أبي[حصن بن هللا عبد عن ، ثابت عن ، سلمة بن حماد طريق من الطبراني وذكر
 سورة" اآلخر على أحدھما يقرأ أن على إال يتفرقا لم ، التقيا إذا سلمو عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من

 ).6( اآلخر على أحدھما يسلم ثم ، آخرھا إلى" العصر

 .لوسعتھم ، السورة ھذه الناس تدبر لو:  هللا رحمه ، الشافعي وقال

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ".فقال: " م في) 2(

 صلى النبي على وفد قد وكان ، الھجرة من عشر سنة تنبأ الكذاب مسيلمة فإن ، مسيلمة تنبئ على متقدم العاص بن عمرو إسالم فإن ؛ نظر القصة ھذه صحة وفي) 3(
 ابن ظللحاف اإلصابة في كما األصح على ثمان سنة أسلم العاص بن وعمرو). 3/74( ھشام البن النبوية السيرة في كما ، الھجرة من عشرة سنة قومه مع وسلم عليه هللا

 هللا رسول وتوفي البحرين إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أرسله العاص بن عمرا أن) : 3/225( اإلصابة في حجر ابن الحافظ نقله ما على وقفت ثم). 3/2( حجر
 وعزاه ، القصة نحو فذكر.. المحقرات في وأرسلت راألم جسيم في أرسل محمدا إن:  له قال ثم األمان أعطاه وأنه مسيلمة على مر وأنه ھناك وھو وسلم عليه هللا صلى
 .أعلم وهللا ، إسالمه قبل وليس العاص بن عمرو إسالم بعد ھنا جاء ما يكون ھذا فعلى ، الصحابة في شاھين البن

 ".استدل: " أ في) 4(

 أبي بن سعيد عن ، يزيد بن خالد عن الليث طريق من القصة ذهھ وصل شاھين ابن أن حجر ابن الحافظ ذكر وقد ، األخالق مساوئ من المطبوع في عليه أقف لم) 5(
 ).3/225( اإلصابة:  انظر". القصة نحو فذكر ، البحرين إلى عمرا أرسل هللا رسول أن ذكر ثم... هللا رسول على قدم ھبيرة بن قرة أن: " ھالل

 ".البحرين مجمع) "5097( برقم األوسط المعجم) 6(

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آََمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ ) 2( ُخْسرٍ  لَفِي ْنَسانَ اإْلِ  إِنَّ ) 1( َواْلَعْصرِ  ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ  ِبالصَّ
)3 ( 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل) 2( ُخْسرٍ  لَفِي اإلْنَسانَ  إِنَّ ) 1( َواْلَعْصرِ {  ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا الصَّ  ِبالصَّ
)3 ({ 

 .وشر خير من ، آدم بني حركات فيه يقع الذي الزمان:  العصر

 .األول والمشھور ، العشى ھو:  أسلم بن زيد عن ، مالك وقال
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الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِل{  ، وھالك خسارة في:  أي ، خسر لفي اإلنسان أن على بذلك تعالى فأقسم }  الصَّ
 َوَتَواَصْوا{  ، بجوارحھم الصالحات وعملوا ، بقلوبھم آمنوا الذين الخسران عن اإلنسان جنس من فاستثنى

ْبرِ  َوَتَواَصْوا{  ، المحرمات وترك ، الطاعات أداء وھو} ِباْلَحقِّ   من وأذى ، واألقدار المصائب على}  ِبالصَّ
  . المنكر عن وينھونه فبالمعرو يأمرونه ممن يؤذى

 .والمنة الحمد و" العصر" سورة تفسير آخر
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َدهُ َمااًل  َجَمعَ  الَِّذي) 1( لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ   َوَما) 4( اْلُحَطَمةِ  فِي لَُيْنَبَذنَّ  َكالَّ ) 3( أَْخلََدهُ  َمالَهُ  أَنَّ  َيْحَسبُ ) 2( َوَعدَّ
ِ  ارُ نَ ) 5( اْلُحَطَمةُ  َما أَْدَراكَ  لِعُ  الَِّتي) 6( اْلُموَقَدةُ  هللاَّ َھا) 7( اأْلَْفئَِدةِ  َعلَى َتطَّ َدةٍ  َعَمدٍ  فِي) 8( ُمْؤَصَدةٌ  َعلَْيِھمْ  إِنَّ  ُمَمدَّ

)9 ( 

 لمزة ھمزة لكل ويل سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َدهُ  َماال َجَمعَ  الَِّذي) 1( لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ  لُِكلِّ  َوْيلٌ {  ) 4( اْلُحَطَمةِ  فِي لَُيْنَبَذنَّ  َكال) 3( أَْخلََدهُ  َمالَهُ  أَنَّ  َيْحَسبُ ) 2( َوَعدَّ
لِعُ  الَِّتي) 6( اْلُموَقَدةُ  هللاَِّ  َنارُ ) 5( اْلُحَطَمةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما َھا) 7( األْفِئَدةِ  َعلَى َتطَّ  َعَمدٍ  فِي) 8( ُمْؤَصَدةٌ  َعلَْيِھمْ  إِنَّ

دَ   }) 9( ةٍ ُمَمدَّ

:  قوله في ذلك بيان تقدم وقد. بھم وينتقص) 1( بالناس يزدري:  يعني. بالفعل:  واللماز ، بالقول:  الھماز
ازٍ {  ].11:  القلم[}  بَِنِميمٍ  َمشَّاءٍ  َھمَّ

) 2( ةواللمز ، وجه في يھمزه ، الُھَمزة:  أنس بن الربيع وقال. معياب طعان}  لَُمَزةٍ  ُھَمَزةٍ { :  عباس ابن قال
 .عليھم ويطعنُ  ، الناس لحوم ويأكل ، وعينه بلسانه ويلمزه يھمزه:  قتادة وقال. خلفه من

:  أسلم بن زيد عن ، مالك وقال. زيد ابن قال وھكذا. باللسان:  واللمزةُ  ، والعين باليد:  الھمزة:  مجاھد وقال
 .الناس لحوم ُھَمزة

 .عامة ھي:  مجاھد وقال. غيره وقيل. شريق بن األخنس بذلك المراد:  بعضھم قال ثم

َدهُ َماال َجَمعَ  الَِّذي{ :  وقوله } َفأَْوَعى َوَجَمعَ { :  كقوله عدده وأحصى ، بعض على بعضه) 3( جمعه:  أي}  َوَعدَّ
 .جرير وابن ، السدي قاله] 18:  المعارج[

َدهُ  َماال َجَمعَ { :  قوله في كعب بن محمد وقال  نام ، الليل كان فإذا ، ھذا) 4( إلى ھذا ، لنھاربا ماله ألھاه}  َوَعدَّ
 .جيفة كأنه

 كما األمر ليس:  أي}  َكال{  ؟ الدار ھذه في يخلده المال جمعه أن يظن:  أي}  أَْخلََدهُ  َمالَهُ  أَنَّ  َيْحَسبُ { :  وقوله
 في) 5( فعدده ماال جمع الذي اھذ ليلقين:  أي}  اْلُحَطَمةِ  فِي لَُيْنَبَذنَّ { :  تعالى قال ثم. حسب كما وال زعم

 .فيھا من تحطم ألنھا ؛ صفة النار أسماء من اسم وھي الحطمة

لِعُ  الَِّتي اْلُموَقَدةُ  هللاَِّ  َنارُ  اْلُحَطَمةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ :  قال ولھذا  إلى تحرقھم:  البناني ثابت قال}  األْفِئَدةِ  َعلَى َتطَّ
 .يبكي ثم ، العذاب منھم بلغ لقد:  يقول ثم ، أحياء وھم األفئدة

__________ 

 ".الناس على: " م في) 1(

 ".ولمزه: " م في) 2(

 ".جمع أي: " م في) 3(

 ".في: " م في) 4(

 ".فعده: " م في) 5(

 .جسده على ترجع حلقه َحْذوَ  فؤاده بلغت إذا حتى ، جسده من شيء كل تأكل:  كعب بن محمد وقال
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َھا{ :  وقوله  .البلد سورة في تفسيره تقدم كما مطبقة:  أي}  ُمْؤَصَدةٌ  مْ َعلَْيھِ  إِنَّ

 بن شجاع حدثنا ، َخرَزاذ بن عثمان حدثنا ، سراج بن علي حدثنا ، محمد بن هللا عبد حدثنا:  َمْرُدويه ابن وقال
َھاإِ { :  وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، عاصم عن ، شريك حدثنا ، أشرس  نَّ
 ".مطبقة: " قال}  ُمْؤَصَدةٌ  َعلَْيِھمْ 

 ولم ، قوله ، صالح أبي عن) 1( خالد بن إسماعيل عن ، أسيد بن هللا عبد عن ، شيبة أبي بن بكر أبو رواه وقد
 .يرفعه

َدةٍ  َعَمدٍ  فِي{  دِّي وقال. حديد من عمد:  العوفي عطية قال}  ُمَمدَّ  عن ، بشر بن شبيب وقال. نار من:  السُّ
َدةٍ  َعَمدٍ  فِي{ :  عباس ابن عن عكرمة،  ).2( الممدوة ھي األبواب:  يعني}  ُمَمدَّ

 .ممدة بعمد مؤصدة عليھم إنھا:  مسعود بن هللا عبد قراءة في قتادة وقال

 .األبواب بھا فسدت السالسل أعناقھم وفي ، بعماد عليھم فمدت عمد في أدخلھم:  عباس ابن عن ، العوفي وقال

 .جرير ابن واختاره. النار في بعمد يعذبون أنھم نحدث كنا:  تادةق وقال

َدةٍ  َعَمدٍ  فِي{ :  صالح أبو وقال  "لمزة ھمزة لكل ويل" سورة تفسير آخر. الطوال القيود يعني}  ُمَمدَّ

__________ 

 ".خالد أبي بن إسماعيل: " أ في) 1(

 ".الممددة ھي: " أ في) 2(
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) 3( أََباِبيلَ  َطْيًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْرَسلَ ) 2( َتْضلِيلٍ  فِي َكْيَدُھمْ  َيْجَعلْ  أَلَمْ ) 1( اْلفِيلِ  ِبأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ 
يلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ  َتْرِميِھمْ   ) 5( َمأُْكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعلَُھمْ ) 4( ِسجِّ

 الفيل سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

) 3( أََباِبيلَ  َطْيًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْرَسلَ ) 2( َتْضلِيلٍ  فِي َكْيَدُھمْ  َيْجَعلْ  أَلَمْ ) 1( اْلفِيلِ  ِبأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  لَمْ أَ { 
يلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ  َتْرِميِھمْ   }) 5( َمأُْكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعلَُھمْ ) 4( ِسجِّ

 على عزموا قد كانوا الذين ، الفيل أصحاب من عنھم صرف فيما ، قريش على ھاب هللا امتن التي النعم من ھذه
 بشر َوَردھم ، عملھم وأضل ، سعيھم وخيب ، آنافھم وأرغم ، هللا فأبادھم ، الوجود من أثرھا ومحو الكعبة ھدم
 كان ولكن. وثاناأل عبادة من قريش عليه كان مما حاال أقرب ذاك إذ دينھم وكان ، نصارى قوما وكانوا. خيبة
 أشھر على ولد العام ذلك في فإنه ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لمبعث والتوطئة اإلرھاص باب من ھذا

 صيانة ولكن ، عليھم لخيريتكم الحبشة على - قريش معشر يا - ننصركم لم:  يقول القدر حال ولسان ، األقوال
 خاتم) 1( عليه وسالمه هللا صلوات ، محمد األمي لنبيا ببعثة ونوقره ونعظمه سنشرفه الذي العتيق للبيت
 .األنبياء

 أن) 2( األخدود أصحاب قصة في تقدم قد ، والتقريب واالختصار اإليجاز وجه على الفيل أصحاب قصة وھذه
 وكانوا ، نصارى وكانوا ، األخدود أصحاب قتل الذي ھو - مشرًكا وكان ، حمير ملوك آخر وكان -  ُنَواس ذا

 - نصرانًيا وكان - الشام ملك بقيصر فاستغاث فذھب ، ثعلبان ذو َدوس إال منھم يفلت فلم ، ألًفا عشرين من اقريبً 
 أبا الصباح بن وأبرھة أرياط:  أميرين معه فبعث ، إليھم أقرب لكونه ؛ الحبشة ملك النجاشي إلى له فكتب
 نواس ذو وھلك ، حمير من الملك واستلبوا ، الديار خالل فجاسوا اليمن فدخلوا ، كثيف جيش في) 3( يكسوم
 أمرھما في فاختلفا ، وأبرھة أرياط:  األميران ھذان وعليھم اليمن بملك الحبشة واستقل. البحر في غريقا

 إلي أبرز ولكن ، بيننا الجيشين اصطدام إلى بنا حاجة ال إنه:  لآلخر أحدھما فقال ، وتصافا وتقاتال وتصاوال
 فحمل ، قناة منھما واحد كل وَخلَفَ  ، فتبارزا ذلك إلى فأجابه. بالملك بعده استقل ، اآلخر قتل فأينا ، إليك وأبرز
 ، فقتله أرياط على أبرھة مولى َعَتْوَدة وحمل ، وجھه وشق وفمه أنفه فشرم ، بالسيف فضربه أبرھة على أرياط
 يلومه النجاشي إليه) 4( فكتب. باليمن الحبشة جيش بتدبير واستقل ، َفَبرأ جرحه فداوى ، جريًحا أبرھة ورجع
 وبعث ، ويصانعه له يترقق أبرھة إليه فأرسل. ناصيته ويجزن بالده ليطأن ويحلف ويتوعده ، منه كان ما على
 ليطأ:  كتابه في ويقول ، معه فأرسلھا ناصيته وجز ، اليمن تراب من فيھا وبجراب ، وتحف بھدايا رسوله مع

  ، قسمه رفيب الجراب ھذا على الملك

__________ 

 ".وسلم عليه هللا صلى: " أ في) 1(

 .البروج سورة من 4:  اآلية تفسير عند) 2(

 ".بكشوم أبا: " أ في) 3(

 ".فأرسل: " أ في) 4(

 وأرسل. عمله على وأقره ، عنه ورضي ، منه أعجبه إليه ذلك وصل فلما. إليك بھا بعثت قد ناصيتي وھذه
 ھائلة كنيسة بناء في فشرع. مثلھا قبلھا ُيْبنَ  لم اليمن بأرض كنيسة لك سأبني إني:  للنجاشي يقول أبرھة

 إليھا الناظر ألن ؛ الرتفاعھا ؛ القُلَّيس العرب سمتھا. األرجاء مزخرفة ، الفناء عالية ، البناء رفيعة بصنعاء،
 ُيَحج كما إليھا العرب َحجّ  يصرف أن على األشرمُ  أبرھة وعزم. بنائھا ارتفاع من رأسه عن قلنسوته تسقط تكاد



855 

 

 لذلك قريش وغضبت ، ذلك والقحطانية العدنانية العرب فكرھت ، مملكته في بذلك ونادى ، بمكة الكعبة إلى
 ذلك السدنة رأى فلما. راجًعا وكرّ  فيھا فأحدث. ليال دخلھا أن إلى وتوصل ، بعضھم قصدھا حتى ، شديًدا غضًبا
 ھذا ضاھيت الذي لبيتھم غضًبا قريش بعض ھذا صنع إنما:  له وقالوا ، برھةأ ملكھم إلى أمرھم رفعوا ، الحدث

 .حجًرا حجًرا وليخربنه ، مكة بيت إلى ليسيرن أبرھة فأقسم ، به

 ، فأحرقته شديد ھواء فيه يوًما وكان ، ناًرا فيھا فأججوا دخلوھا قريش من فتية أن سليمان بن مقاتل وذكر
 .األرض إلى وسقطت

 كبير عظيما فيال معه واستصحب ، عنه أحد يصده لئال ؛ َعَرمرم كثيف جيش في وصار ، لذلك أبرھة فتأھب
 أيًضا معه كان:  ويقال. لذلك الحبشة ملك النجاشي إليه بعثه قد وكان ، محمود:  له يقال ، مثله ير لم الجثة
 في السالسل يجعل بأن ، الكعبة به ليھدم يعني. أعلم وهللا ، غيره وقيل. فيال عشر اثنا:  وقيل. أفيال ثمانية

 ذلك أعظموا بمسيره العرب سمعت فلما. واحدة جملة الحائط ليلقي يزجر ثم ، الفيل ُعُنق في وتوضع ، األركان
 من) 2] (كان[ رجل إليه فخرج. بكيد أراده من َوَرد ، البيت دون) 1( المحاجبة عليھم حًقا أن ورأوا ، جًدا

 ، أبرھة حرب إلى العرب سائر من أجابه ومن قومه فدعا" َنْفر ذو" له يقال ، وملوكھم اليمن أھل أشراف
 ، وجل عز ، هللا يريده لما فھزمھم ، أبرھة وقاتلوا فأجابوه. وخرابه ھدمه من يريد وما ، هللا بيت عن وجھاده

 ، خثعم رضبأ كان إذا حتى لوجھه مضى ثم. معه فاستصحبه" ُنْفر ذو" وأسر ، وتعظيمه البيت كرامة من
 حبيب، بن ُنَفيل وأسر ، أبرھة فھزمھم ، فقاتلوه ، وناھس شھران:  قومه في الَخْشعمي َحبيب بن ُنَفيل له َعَرض
 أھلھا إليه خرج ، الطائف أرض من اقترب فلما. الحجاز بالد في ليدله معه واستصحبه ، عنه عفا ثم قتله فأراد
. دليال" رَغال أبا" معه وبعثوا فأكرمھم. الالت يسمونه الذي ، عندھم الذي ، بيتھم على خيفة وصانعوه ثقيف
 اإلبل من مكة أھل َسْرح على جيشه وأغار به نزل -  مكة من قريب وھو - الُمَغْمس إلى أبرھة انتھى فلما

 أمير أبرھة بأمر السرح على أغار الذي وكان. المطلب لعبد بعير مائتا) 3( السرح في وكان. فأخذوه ، وغيرھا
 أبرھة وبعث -) 4( إسحاق ابن ذكره فيما - العرب بعض فھجاه" مفصود بن األسود: " له يقال وكان ، المقدمة
 َتُصدوه أن إال لقتالكم يجئ لم الملك أن يخبره وأن ، قريش بأشرف يأتيه أن وأمره ، مكة إلى الحميري حناطة
 ما وهللا:  المطلب عبد له فقال ، قال ما أبرھة نع وبلغه ھاشم بن المطلب عبد على َفُدل حناطة فجاء. البيت عن
 بيته فھو منه يمنعه فإن ، إبراھيم خليله وبيت ، الحرام هللا بيت ھذا ، طاقة من بذلك لنا وما ، حربه نريد

 وحرمه،

__________ 

 ".المحاجة: " أ في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".السراح في: " أ في) 3(

 ).1/51( ھشام البن ةالنبوي السيرة:  انظر) 4(

 أبرھة رآه فلما ، معه فذھب. إليه معي فاذھب:  حناطة له فقال. عنه َدْفع عندنا ما فوهللا ، وبينه بينه يخلى وإن
 ، البساط على معه وجلس ، سريره عن أبرھة ونزل ، المنظر حسن جميال رجال المطلب عبد وكان ، أجله
 فقال. لي أصابھا بعير مائتي الملك علي يرد أن حاجتي إن:  لترجمانل فقال ؟ حاجتك:  له قل:  لترجمانه وقال
 مائتي في أتكلمني ، كلمتني حين فيك َزِھدت قد ثم ، رأيتك حين أعجبتني كنت لقد:  له قل:  لترجمانه أبرھة
 إني:  لمطلبا عبد له فقال! ؟ فيه تكلمني ال ، لھدمه جئتُ  قد آبائك ودين دينك ھو بيتا وتترك ، لك أصبتھا بعير
 .وذاك أنت:  قال! مني ليمتنع كان ما:  قال. سيمنعه ربا للبيت وإن ، اإلبل رب أنا

 أن على تھامة أموال ثلث أبرھة على فعرضوا العرب أشراف من جماعة المطلب عبد مع ذھب إنه:  ويقال
 فأمرھم قريش إلى بالمطل عبد ورجع ، إبله المطلب عبد على أبرھة ورد ، عليھم فأبى ، البيت عن يرجع

 فأخذ المطلب عبد قام ثم. الجيش معرة من عليھم تخوفا ، الجبال رءوس في والتحصن ، مكة من بالخروج
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 المطلب عبد وقال ، وجنده أبرھة على ويستنصرونه هللا يدعون قريش من نفر معه وقام ، الكعبة باب بحلقة
 :  الكعبة باب بحلقة آخذ وھو

 ...ِحاللَك فاْمنع َرْحلَه َنعُ ... يمـ المرء إنَّ ) 1( الُھمَّ 

 ...ِمَحالك غدًوا ومَحالُھم... َصلِيُبھم يغلبنَّ  ال

 ).2( الجبال رءوس إلى خرجوا ثم ، الباب َحْلقة المطلب عبد أرسل ثم:  إسحاق ابن قال

 ، حق بغير شيئا منھا ينال) 3( الجيش بعض لعل ، ُمَقلَّدة بدنة مائة البيت عند تركوا أنھم سليمان بن مقاتل وذكر
 .منه هللا فينتقم

 مكة نحو الفيل وجھوا فلما ، جيشه وعبأ - محموًدا اسمه وكان - فيله وھيأ ، مكة لدخول تھيأ أبرھة أصبح فلما
 .إلى قام حتى حبيب بن نفيل أقبل

 ، أذنه أرسل ثم". الحرام هللا بلد في فإنك ، جئت حيث من راشدا وارجع محمود ابرك وقال بأذنه أخذ ثم جنبه
 رأسه في فضربوا. فأبى ليقوم الفيل وضربوا. الجبل في أصعد حتى َيشتد حبيب بن نفيل وخرج. الفيل فبرك

. يھرول فقام اليمن إلى راجعا فوجھوه ؛ فأبى ، ليقوم بھا فبزغوه َمَراقه في لھم محاجن وأدخلوا) 4( بالْطبرزين
 هللا وأرسل. فبرك مكة إلى ووجھوه ذلك مثل ففعل المشرق إلى ووجھوه. ذلك مثل ففعل الشام إلى ووجھوه
 .والبلسان الخطاطيف أمثال البحر من طيرا عليھم

 ال ، والعدس الحمص أمثال ، رجليه في وحجران ، منقاره في حجر:  يحملھا أحجار ثالثة منھا طائر كل مع
 ليدلھم نفيل عن ويسألون ، الطريق نيبتدرو ھاربين وخرجوا. أصابت كلھم وليس ، ھلك إال أحًدا منھم تصيب
 من الفيل بأصحاب هللا أنزل ماذا ينظرون ، الحجاز وعرب قريش مع الجبل رأس على ونفيل. ھذا الطريق على
 :  يقول نفيل وجعل ، النقمة

__________ 

 ".اللھم: " أ في) 1(

 ).1/52( ھشام لبن النبوية السيرة:  انظر) 2(

 ".ةالحبش بعض: " أ ، م في) 3(

 ".اآلالت من بالطورين: " أ في) 4(

الب واإللهُ  ؟الَمَفرُّ  أينَ   )2( الغالب غير المغلوبُ  واألشرمُ ) 1( الطَّ

 :  أيًضا ذلك في ُنَفيل وقال:  إسحاق ابن قال

 ...َعيَنا األصَباح َمعَ  ُكم َنعْمنا... ُرَدينا يا َعنا ُحييت أال

 ...َرأيَنا ما - المحّصب َجْنب لََدى... َتَرْيه وال - رأيت لو ُرَدينةُ 

 ...َبْيَنا فات َما َعلَى تأسى َولَم... أْمري َوَحَمدت لََعَذرتني إذا

 ...َعلَينا ُتلَقى َحجارة َوخْفتُ ... طيًرا أبَصرتُ  إذ هللا َحِمدتُ 

 !...َديَنا للُحْبَشان عليَ  َكأنَّ ... ُنَفيل َعن َيسألُ  القوم َفُكلّ 
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 سائر من جھة إلى يصرفونه ال جعلوا ، الفيل وھيئوا الحرم لدخول تعبئوا لما نھمأ بأسانيده الواقدي وذكر
 وينھره الفيل سائس على يحمل أبرھة وجعل. وصاح َرَبض الحرم إلى وجھوه فإذا) 3] (فيھا[ ذھب إال الجھات
 ، مكة رافأش من وجماعة المطلب وعبد ھذا. ذلك في الفصل وطال. الحرم دخول على الفيل ليقھر ، ويضربه

 على ، الثقفي) 5] (عمرو بن[ ومسعود ، مخزوم بن عمران بن عائذ بن وعمرو ، عدي بن المطعم) 4( منھم
 إذ ، كذلك ھم فبينما. العجاب العجب وھو ، الفيل أمر من يلقون وماذا ، يصنعون الحبشة ما إلى ينظرون حراء
 ، أحجار ثالث طائر كل ومع ، حمر وأرجلھا ، الحمام دون صفرا قَِطًعا َقَطًعا أي ، أبابيل طيًرا عليھم هللا بعث

 .فھلكوا عليھم األحجار تلك وأرسلت ، عليھم فحلقت وجاءت

 .فُحِصب) 6( َفَشُجع اآلخر وأما ، َفَربض محمود فأما بفيلين جاءوا:  كعب بن محمد وقال

 فيھا وكان ، الفيلة بقية به ليقتدي ، فربض -  الملك فيل وھو - محمود فأما ، فيلة معھم كان:  ُمَنبِّه بن وھب وقال
ع فيل  .الفيلة بقية فھربت ، فحصب َتَشجَّ

 ومنھم ، سريًعا ھلك من منھم بل ، الراھنة الساعة في العذاب أصابه كلھم ليس:  وغيره ، َيَسار بن عطاء وقال
 .خثعم ببالد مات حتى ، عضًوا عضًوا يتساقط ممن أبرھة وكان ، ھاربون وھم عضًوا عضًوا يتساقط جعل من

 ، جسده في أبرھة وأصيب) 7( منھل كل على ويھلكون ، طريق بكل يتساقطون فخرجوا:  إسحاق ابن قال
 انصدع حتى مات فما ، الطائر فرخ مثل وھو صنعاء به قدموا حتى ، أْنُملة أْنُملة يسقط معھم به وخرجوا
 .يزعمون فيما قلبه) 8( عن صدره

 أصاب المطلب عبد وأن ، معھم كان وما ، أسالبھم من جزيال ماال أصابوا قريًشا أن:  نسليما بن مقاتل وذكر
 .حفرة مأل ما الذھب من يومئذ

__________ 

 ".الغالب: " م في) 1(

 ).30/196( الطبري وتفسير) 1/53( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 2(

 .أ ، م من زيادة) 3(

 ".فيھم: " أ ، م في) 4(

 .أ ، م من ادةزي) 5(

 ".فخشع: " أ في) 6(

 ".سھل كل: " م في) 7(

 ".من: " أ في) 8(

 العرب بأرض والُجدري الَحصبة رؤيت ما أول أن) 1( حدث أنه:  ُعْتَبة بن يعقوب وحدثني:  إسحاق ابن وقال
 ).2( العام ذلك ، والُعشر والحنظل ، الَحْرمل الشجر َمرائر به رؤي ما أول وأنه ، العام ذلك

 .جيد طريق من ، عكرمة عن روي وھكذا

 عليھم) 3( نْعمَته من قريش على به َيُعد فيما كان وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا بعث فلما:  إسحاق ابن قال
 أَلَمْ  يلِ اْلفِ  ِبأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َكْيفَ  َترَ  أَلَمْ { :  فقال ، ومدتھم أمرھم لبقاء ، الحبشة أمر من عنھم َردَّ  ما ، وفضله
يلٍ  ِمنْ  ِبِحَجاَرةٍ  َتْرِميِھمْ  أََباِبيلَ  َطْيًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْرَسلَ  َتْضلِيلٍ  فِي َكْيَدُھمْ  َيْجَعلْ   إليالفِ } { َمأُْكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعلَُھمْ  ِسجِّ
َتاءِ  ِرْحلَةَ  إِيالفِِھمْ  قَُرْيشٍ  ْيفِ  الشِّ  سورة[}  َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي اْلَبْيتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا َوالصَّ
 .قبلوه لو الخير من بھم هللا أراد لما ، عليھا كانوا التي حالھم من شيئا يغير لئال:  أي] قريش
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 وأبو النحوي يونس فأخبرني ، السجيل وأما:  قال. بواحدة العرب تتكلم ولم ، الجماعات األبابيل:  ھشام ابن قال
 العرب جعلتھما ، بالفارسية كلمتان أنھما المفسرين بعض وذكر:  قال. الصلب الشديد:  العرب عند أنه عبيدة
:  الجنسين ھذين من الحجارة:  يقول. الطين:  والجل ، الحجر:  بالسنج يعني وجل سنج ھو وإنما ، واحدة كلمة

 ).4( ذكره ما انتھى. عصفه واحدته ، ضبُيق لم الذي الزرع ورقُ :  والعصفُ :  قال. والطين الحجر

}  أََباِبيلَ  َطْيًرا{ :  - الرحمن عبد بن سلمة وأبو - هللا عبد عن ، زر عن ، عاصم عن:  سلمة بن حماد قال وقد
 ).5( الفرق:  قال

. رةالكثي:  األبابيل:  وقتادة ، البصري الحسن وقال. بعًضا بعضھا يتبع أبابيل:  والضحاك ، عباس ابن وقال
 ، ھاھنا ومن ، ھاھنا من تأتي ، المختلفة:  األبابيل:  زيد ابن وقال. مجتمعة متتابعة شتى:  أبابيل:  مجاھد وقال
 .مكان كل من أتتھم

:  يقول النحويين بعض) 6] (سمعت وقد:  قال. العجول مثل أبول:  يقولون النحويين[ سمعت:  الكسائي وقال
 .إبيل:  األبابيل واحد

 الحارث بن هللا عبد بن إسحاق عن ، داود حدثني ، األعلى عبد حدثني) 7] (المثنى ابن حدثنا: [ جرير ابن وقال
 .المؤبلة كاإلبل ، األقاطيع:  ھي}  أََباِبيلَ  َطْيًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْرَسلَ { :  قوله في قال أنه ؛ نوفل بن

__________ 

 ".حدثه أنه: " أ في) 1(

 ).1/54( ھشام البن ةالنبوي السيرة:  انظر) 2(

 ".بعثه من: " أ في) 3(

 ).1/55( ھشام البن النبوية السيرة) 4(

 ".الغرق: " أ في) 5(

 ).30/191( الطبري تفسير من زيادة) 6(

 ).30/191( الطبري تفسير من زيادة) 7(

 َطْيًرا َعلَْيِھمْ  َوأَْرَسلَ { :  عباس ابن عن ، سيرين ابن عن ، عون ابن عن ، وكيع حدثنا ، كريب أبو وحدثنا
 .الكالب كأكف وأكف ، الطير كخراطيم خراطيم لھا:  قال}  أََباِبيلَ 

 خضرا طيًرا كانت:  قال}  أََباِبيلَ  َطْيًرا{ :  قوله في عكرمة عن حصين أخبرنا ، ھشيم حدثنا ، يعقوب وحدثنا
 .السباع كرءوس رءوس لھا ، البحر من خرجت

 َطْيًرا{ :  عمير ابن عبيد عن ، سفيان أبي عن ، األعمش عن ، سفيان عن ، ھديم ابن حدثنا ، بشار ابن وحدثنا
 .الحجارة وأظافيرھا) 2( منقارھا في ، بحرية سود) 1( طير ھي:  قال}  أََباِبيلَ 

 .صحيحة أسانيد وھذه

 .عليھم تختلف ، صفر مناقير لھا خضرا طيًرا كانت:  جبير بن سعيد وقال

 أبي ابن عنھم رواه. ُمْغرب عنقاء لھا يقال التي مثل األبابيل الطير كانت:  وعطاء ، ومجاھد ، عباس ابن وعن
 .حاتم

 ، األعمش عن ، معاوية أبو حدثنا ، شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا ، ُزْرَعة أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 من أنشئت طيرا عليھم بعث ، الفيل صحابأ يھلك أن هللا أراد لما:  قال ، عمير بن عبيد عن ، سفيان أبي عن
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. منقاره في وحجرا رجليه في حجرين:  مجزعة أحجار ثالثة تحمل منھا طير كل. الخطاطيف أمثال ، البحر
 رأس على حجر يقع فما ، ومناقيرھا أرجلھا في ما وألقت صاحت ثم ، رءوسھم على صفت حتى فجاءت:  قال
 شديدة ريحا هللا وبعث. اآلخر الجانب من وخرج إال جسده من شيء على يقع وال ، دبره من خرج إال رجل

 .جميعا فأھلكوا شدة فزادتھا الحجارة فضربت

دِّي وقال يلٍ  ِمنْ  ِحَجاَرةً { :  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، السُّ  وقد" وكل -  سنك: " حجارة في طين:  قال}  ِسجِّ
 .ھاھنا إعادته عن أغنى بما ذلك بيان قدمنا

 عن رواية وفي. ھبور:  العامة تسميه الذي التبن يعني:  جبير بن سعيد قال}  َمأُْكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعلَُھمْ { :  وقوله
 الحسن قال وكذلك. للدواب يجز القصيل:  والمأكول. التبن:  العصف:  أيضا وعنه. الحنطة ورق:  سعيد

 .البصري

 .الحنطة على الفكالغ ، الحبة على التي القشرة:  العصف:  عباس ابن وعن

 ).3( درينا فصار ، فراثته البھائم أكلته إذا ، البقل وورق ، الزرع ورق:  العصف:  زيد ابن وقال

 ، عامتھم وأھلك ، خيًرا ينالوا لم وغيظھم بكيدھم وردھم ، ودمرھم أھلكھم ، وتعالى سبحانه ، هللا أن:  والمعنى
 إلى وصل حين قلبه عن صدره انصدع فإنه ، أبرھة لكھملم جرى كما ، جريح وھو إال بخير منھم يرجع ولم
 . مات ثم ، لھم جرى) 4( بھا وأخبرھم ، صنعاء بلده

__________ 

 ".طيور ھي: " م في) 1(

 ".مناقيرھا في: " أ في) 2(

 ".دوثا: " م في) 3(

 ".بما: " م في) 4(

 إلى الحميري َيَزن ذي بن سيف جخر ثم) 1( أبرھة بن مسروق أخوه بعده من ثم ، يكسومابنه  بعده فملك
 آبائھم في كان وما ، ملكھم إليھم هللا فرد ، معه فقاتلوا جيوشه من معه فأنفذ ، الحبشة على) 2( فاستغاثه كسرى
 .للتھنئة العرب وفود وجاءته ، الملك من

 عن ، زرارة بن أسعد بن الرحمن عبد بنت عمرة عن ، بكر أبي بن هللا عبد حدثنا:  إسحاق بن محمد قال وقد
 عائشة عن ، الواقدي ورواه) 3( يستطعمان ، ُمْقَعَدين أعميين بمكة وسائسه الفيل قائد رأيت لقد:  قالت عائشة
 حيث ، ونائلة إساف عند ، الناس يستطعمان مقعدين كانا:  قالت أنھا بكر أبي بنت أسماء عن أيضا ورواه. مثله
 .ذبائحھم المشركون يذبح

 .أنيسا:  الفيل ائدق اسم كان:  قلت

 عن ، خالد بن عقيل عن لَِھيعة ابن عن ، وھب ابن طريق من" النبوة دالئل" كتاب في نعيم أبو الحافظ ذكر وقد
 يقال رجال الجيش على بعث وإنما ، اليمن من قدم أبرھة أن يذكر ولم ، الفيل أصحاب قصة المغيرة بن عثمان

 .صرعى فأصبحوا ليال طرقتھم الطير أن وذكر ، لًفاأ عشرين الجيش وكان ، مفصود بن شمر:  له

 الحبشي األشرم أبرھة أن والصحيح. غيره على ورجحه قواه قد نعيم أبو كان وإن ، جًدا غريب السياق وھذا
 أبرھة أن:  ُعْرَوة عن ، األسود عن ، لَِھيعة ابن روى وھكذا. واألشعار السياقات ذلك على دل كما مكة قدم
 ابن ولعل ، قدومه والصحيح ، نفسه أبرھة قدوم يذكر ولم ، الفيل معھم كتيبة على مفصود بن األسود بعث

 .أعلم وهللا ، الجيش مقدمة على كان مقصود
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 بن هللا عبد شعر ذلك فمن ، الفيل أصحاب قصة من كان فيما ، العرب أشعار من شيًئا إسحاق ابن ذكر ثم
 :  الزبعرى

لُوا ةَ  بطن عن َتَنكَّ  ...َحريمھا ُيَرام ال قديًما كانتْ ... ھاإن َمكَّ

 ...َيُرومھا األنام من عزيزَ  ال إذ... ُحّرمتْ  ليالي الشِّعَرى ُتخلَق لم

 ...عليمھا الجاھلين ُينبي فلسوفَ ... ؟َرأى ما عنھا الجيش أميرَ  سائل

 ...سقيمھا اإلياب بعد يعش لم بل... أَرضھم يؤوبوا لم ألًفا ستونَ 

 )4( ُيقيمھا العباد فوق من وهللاُ ... قبلھم ُجْرُھمو عادٌ  بھا كانتْ 

 )6: ( المري األنصاري األسلت بن) 5( قيس أبو وقال

__________ 

 ).62 ، 1/61( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 1(

 ".فاستعانه: " م في) 2(

 ).1/57( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 3(

 ).1/58( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 4(

 ".القيس أبو: " م في) 5(

 ".المدني: " أ ، م في) 6(

 ...َرَزمْ  َبَعُثوه ما كل إذ ، ش... الُحُبو فيل يوم ُصْنعه ومن

 ...فانخرم أنفه َشَرموا وقد... أقرابه تحت محاجنھم

ُموه إذا... مغوال سوطه جعلوا وقد  ...ُكليم َقَفاه َيمَّ

ل  ...ثمَّ  كان من بالظلم باء دوق... أدراجه أدبر) 1( َفسوَّ

 ...القُزم لَفُ  مْثلَ  َيلُفُھم... حاصًبا فوقھم من فأرسل

بر على تحث  ...الَغَنم َكثؤاج ثأُجوا َوَقد... أحباُرھم الصَّ

 :  ربيعة أبي بن الصلت أبي بن ألمية ويروى ، الثقفي ربيعة أبي بن الصلت أبو وقال

نا آيات إن  ...الكفورُ  إال فيھنَّ  اريُيمَ  َما... َباقياتٌ  َربِّ

 ...َمْقُدورُ  حساُبه مستبينٌ ... َفُكلّ  والنھارُ  الليلُ  ُخلِقَ 

 ...منشورُ  ُشَعاعھا بمھاة... رحيمٌ  ربٌ  النَّھارَ  يجلو ثمَّ 

 ...معقورُ  كأنه ، َيْحُبو صار... َحتَّى بالُمغمَّس الفيلُ  ُحِبسَ 

ر كما الجرانَ  حلقُه الزًما  ...َمحُدورُ  َكبَكبْ  َظْھر من... قُطِّ

 ...ُصقُورُ  الُحُروب في مالويثُ ... أبطالُ  ِكندةَ  ُملُوك من َحوله
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 ...َمْكُسورُ  ساقه َعْظمُ  ُكلَّھم...  ، َجميًعا ابَذعّروا ثم َخلَّفُوه

 ...بورُ  الَحِنيَفة ِدينُ  إال له... الـ عندَ  القَِيامة َيومَ  دين ُكلّ 

 تھبط التي الثنية على الحديبية يوم أطل لما وسلم عليه هللا صلى هللا سولر أن" الفتح سورة" تفسير في قدمنا وقد
ت فزجروھا ، ناقته بركت ، قريش على به  صلى هللا رسول فقال. َحَرنت:  أي ، القصواء خألت:  فقالوا ، فألحَّ
 نفسي والذي: " قال ثم" الفيل حابس حبسھا ولكن ، بخلق لھا ذاك وما ، القصواء خألت ما: " وسلم عليه هللا

 أفراد من والحديث. فقامت زجرھا ثم". إليھا أجبتھم إال ، هللا ُحُرمات فيھا ُيَعظمون خطة اليوم يسألوني ال بيده،
 ).2( البخاري

 وَسلَّط ، الفيل مكة عن حبس هللا إن: " مكة فتح يوم قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين وفي
 آخر). 3" (الغائب الشاھد فليبلغ أال ، باألمس كحرمتھا اليوم حرمتھا عادت قد وإنه ، والمؤمنين رسوله عليھا
 ".الفيل" سورة تفسير

__________ 

 ".و فولى: " أ ، م في) 1(

 ).2732 ، 2731( برقم البخاري صحيح في وھو ، الفتح سورة من 26:  اآلية تفسير عند الحديث ھذا تخريج تقدم) 2(

 .عنه هللا رضي ، ھريرة أبي حديث من) 1355( برقم مسلم وصحيح) 112( برقم البخاري صحيح) 3(
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َتاءِ  ِرْحلَةَ  إِياَلفِِھمْ ) 1( قَُرْيشٍ  إِلِياَلفِ  ْيفِ  الشِّ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي) 3( اْلَبْيتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا) 2( َوالصَّ
 ) 4( َخْوفٍ  ِمنْ  َوآََمَنُھمْ 

 قريش إليالف سورة تفسير

 .مكية وھي

 بن بكر حدثنا ، الحافظ هللا عبد أبو حدثنا" : الخالفيات" كتاب في البيھقي قال:  فضلھا في غريب حديث ذكر
 حدثنا ، الزھري محمد بن يعقوب حدثنا) 1( النرسي هللا ُعَبيد بن أحمد حدثنا ، بمرو الصيرفي حمدان بن محمد
 بن عمرو بن سعيد عن ، عتيق أبي) 2] (بن[ هللا عبد بن عثمان حدثني ، شرحبيل بن ثابت بن محمد بن إبراھيم
 فضل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ طالب أبي بنت ھانئ أم جدته عن ، أبيه عن ، ھبيرة بن جعدة
 ، الفيل على نصرھم هللا وأن ، فيھم والسقاية ، والحجابة ، فيھم النبوة وأن) 3( منھم أني:  خالل بسبع قريًشا هللا

 رسول تالھا ثم" القرآن من سورة فيھم أنزل هللا وأن ، غيرھم يعبده ال سنين عشر ، وجل عز ، هللا عبدوا وأنھم
َتاءِ  ِرْحلَةَ  إِيالفِِھمْ  قَُرْيشٍ  إليالفِ "  الرحيم الرحمن هللا بسم:  هللا ْيفِ  الشِّ  ِذيالَّ  اْلَبْيتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا َوالصَّ

 )4". ( َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َتاءِ  ِرْحلَةَ  إِيالفِِھمْ ) 1( قَُرْيشٍ  إليالفِ {  ْيفِ  الشِّ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي) 3( اْلَبْيتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا) 2( َوالصَّ
 }) 4( َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُھمْ 

 كانت وإن الرحيم الرحمن هللا بسم سطر بينھما كتبوا ، اإلمام المصحف في قبلھا التي عن مفصولة السورة ھذه
 حبسنا:  عندھما المعنى ألن ؛ أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد إسحاق بن محمد بذلك صرح كما. قبلھا بما متعلقة
 .آمنين بلدھم في واجتماعھم الفھمالئت:  أي}  قَُرْيشٍ  إليالفِ {  أھله وأھلكنا الفيل مكة عن

 وغير المتاجر في الشام إلى الصيف وفي ، اليمن إلى الشتاء في الرحلة من يألفونه كانوا ما بذلك المراد:  وقيل
 َعَرفھم فمن ، هللا حرم سكان لكونھم ، الناس عند لعظمتھم ؛ أسفارھم في آمنين بلدھم إلى يرجعون ثم ، ذلك

. وصيفھم شتائھم في ورحلتھم أسفارھم في حالھم) 5( ھذا. بھم أمن معھم وسار إليھم صوفي من بل ، احترمھم
ا َيَرْوا أََولَمْ { :  هللا قال فكما ، البلد في إقامتھم حال في وأما }  َحْولِِھمْ  ِمنْ  النَّاسُ  َوُيَتَخطَّفُ  آِمًنا َحَرًما َجَعْلَنا أَنَّ

َتاءِ  ِرْحلَةَ  إِيالفِِھمْ { :  قال ولھذا. له ومفسر األول من بدل}  َرْيشٍ قُ  إليالفِ { :  قال ولھذا] 67:  العنكبوت[  الشِّ
ْيفِ   } َوالصَّ

__________ 

 .خطأ وھو" الزينبي: " ھـ ، أ ، م في) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".فيھم أني: " أ في) 3(

 بن يعقوب فيه: " فقال الذھبي وتعقبه ،" يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: " الحاكم وقال) 2/536( المستدرك في وھو) 1/34( الشافعي مناقب في البيھقي ورواه) 4(
 السلسلة في الحديث ھذا حول مبحث األلباني الدين ناصر وللشيخ. الحديث ھذا العراقي الحافظ حسن وقد" أنكرھا ھذا مناكير صاحب وإبراھيم ، ضعيف الزھري محمد

 .أعلم وهللا ، تحسينه إلى ذھب) 1944( برقم الصحيحة

 ".وھذا: " م في) 5(

. ذلك في عليھم ونعمتي قريش إليالف اعجبوا:  يقول كأنه ، التعجب الم" الالم" أن الصواب:  جرير ابن وقال
 )1. (مستقلتان منفصلتان سورتان أنھما على المسلمين إلجماع وذلك:  قال
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 جعل كما ، بالعبادة فليوحدوه:  أي}  اْلَبْيتِ  َھَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا{ :  فقال العظيمة النعمة ھذه شكر إلى أرشدھم ثم
َما{ :  تعالى قال كما ، محرما وبيتا آمنا حرما لھم َمَھا الَِّذي اْلَبْلَدةِ  َھِذهِ  َربَّ  أَْعُبدَ  أَنْ  أُِمْرتُ  إِنَّ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َولَهُ  َحرَّ

 ]91:  النمل[}  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ 

: أي"  َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي"  وھو ، البيت رب ھو:  أي}  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي{ :  وقوله
 وال ندا وال صنًما دونه من يعبدوا وال ، له شريك ال وحده بالعبادة فليفردوه) 2( والرخص باألمن عليھم تفضل
 قال كما ، منه سلبھما عصاه ومن ، اآلخرة وأمن الدنيا أمن بين له هللا َجَمع األمر لھذا باستجا من ولھذا. وثًنا
ُ  َوَضَربَ { :  تعالى ِ  ِبأَْنُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزقَُھا َيأْتِيَھا ُمْطَمِئنَّةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  َقْرَيةً  َمَثال هللاَّ ُ  َفأََذاَقَھا هللاَّ  هللاَّ
ُبوهُ  ِمْنُھمْ  َرُسولٌ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ  َيْصَنُعونَ  َكاُنوا ِبَما َواْلَخْوفِ  اْلُجوعِ  لَِباسَ  : النحل[}  َظالُِمونَ  َوُھمْ  اْلَعَذابُ  َفأََخَذُھمُ  َفَكذَّ
112 - 113[ 

 بن شھر عن ، ليث عن ، سفيان حدثنا ، َقِبيصة حدثنا ، الَعَدني عمرو بن هللا عبد حدثنا:  حاتم أبي ابن قال وقد
 ، قريش ، أمكم ويل: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قالت يزيد بنت أسماء عن ، حوشب
 :  قال ثم) 3" (قريش إليالف

 ، زياد أبي ابن هللا ُعَبيد عن - يونس ابن يعني -  عيسى حدثنا ، الحراني الفضل بن المَؤمَّل حدثنا ، أبي حدثنا
 قريش إليالف: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال زيد بن أسامة عن ، شبحو بن شھر عن

 وآمنكم جوع من أطعمكم الذي البيت ھذا رب اعبدوا ، قريش معشر يا ويحكم. والصيف الشتاء رحلة إيالفھم
 ".خوف من

 عنھا هللا رضي ، األنصارية ةسلم أم ، السكن بن يزيد بنت أسماء عن وصوابه ، زيد بن أسامة عن رأيته ھكذا
 .أعلم وهللا ، الرواية أصل في أو النسخة في غلط وقع فلعله) 4(

 ".قريش إليالف" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).30/198( الطبري تفسير) 1(

 ".والترخص: " أ في) 2(

 .به ، سفيان عن ، عقبة بن قبيصة طريق من) 178 ، 24/177( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 3(

 بنت أسماء عن ، حوشب بن شھر عن ، زياد أبي بن هللا عبد عن ، يونس بن عيسى عن ، يحيى بن علي عن) 6/460( المسند في أحمد اإلمام رواية في وكذا) 4(
 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن يزيد
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ينِ  ُيَكذِّبُ  الَِّذي أََرأَْيتَ  ) 4( لِْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ ) 3( اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َواَل ) 2( ْلَيِتيمَ ا َيُدعُّ  الَِّذي َفَذلِكَ ) 1( ِبالدِّ
 ) 7( اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ ) 6( ُيَراُءونَ  ُھمْ  الَِّذينَ ) 5( َساُھونَ  َصاَلِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ 

 الماعون فيھا يذكر التي السورة تفسير

 .مكية وھي

 لرحيما الرحمن هللا بسم

ينِ  ُيَكذِّبُ  الَِّذي أََرأَْيتَ {   لِْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ ) 3( اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َوال) 2( اْلَيِتيمَ  َيُدعُّ  الَِّذي َفَذلِكَ ) 1( ِبالدِّ
 }) 7( اُعونَ اْلمَ  َوَيْمَنُعونَ ) 6( ُيَراُءونَ  ُھمْ  الَِّذينَ ) 5( َساُھونَ  َصالِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ ) 4(

 َيُدعُّ  الَِّذي َفَذلِكَ {  ، والثواب والجزاء المعاد:  وھو ؟ بالدين يكذب الذي) 1( - محمد يا -  أرأيت:  تعالى يقول
}  اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َيُحضُّ  َوال{  ، إليه يحسن وال يطعمه وال ، حقه ويظلمه اليتيم يقھر الذي ھو:  أي}  اْلَيِتيمَ 
ونَ  َوال اْلَيِتيمَ  ُتْكِرُمونَ  ال َبل َكال{ :  عالىت قال كما :  يعني] 18 ، 17:  الفجر[}  اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعلَى َتَحاضُّ

 .وكفايته بأوده يقوم له شيء ال الذي الفقير

 الذين ، المنافقين يعني : وغيره ، عباس ابن قال}  َساُھونَ  َصالِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ  لِْلُمَصلِّينَ  َفَوْيلٌ { :  قال ثم
 .السر في يصلون وال العالنية في يصلون

 فعلھا عن إما ، ساھون عنھا ھم ثم ، بھا التزموا وقد الصالة أھل من ھم الذين:  أي}  لِْلُمَصلِّينَ { :  قال ولھذا
 قاله كما ، بالكلية اوقتھ عن فيخرجھا ، شرعا لھا المقدر الوقت في فعلھا عن وإما ، عباس ابن قاله كما ، بالكلية
 .الضحى وأبو ، مسروق

 .ساھون صالتھم في:  يقل ولم}  َساُھونَ  َصالِتِھمْ  َعنْ { :  قال الذي  والحمد:  دينار بن عطاء وقال

 الوجه على وشروطھا بأركانھا أدائھا عن وإما. غالبا أو دائما آخره إلى فيؤخرونھا األول وقتھا عن وإما
 ذلك من بشيء اتصف من ولكن ، كله ھذا يشمل فاللفظ ، لمعانيھا والتدبر فيھا الخشوع عن وإما. به المأمور
 في ثبت كما. العملي النفاق له وكمل ، منھا نصيبه تم فقد ، ذلك بجميع اتصف ومن. اآلية ھذه من قسط

 صالة تلك ، المنافق صالة تلك ، المنافق صالة تلك: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيحين
) 2" (قليال إال فيھا هللا يذكر ال أربعا فنقر قام الشيطان قرني بين كانت إذا حتى ، الشمس َيْرقُب يجلس ، المنافق
 إليھا قام ثم ، كراھة وقت وھو ، وقتھا آخر إلى النص به ثبت كما ، الوسطى ھي التي العصر صالة آخر فھذا

 حمله إنما ولعله".  قليال إال فيھا هللا يذكر ال: " قال ولھذا ؛ أيضا يھاف خشع وال يطمئن لم ، الغراب نقر فنقرھا
 ُيَخاِدُعونَ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ { :  تعالى قال. بالكلية يصل لم إًذا فھو ، هللا وجه ابتغاء ال ، الناس مراءاة إليھا القيام على
الةِ  إِلَى َقاُموا َوإَِذا َخاِدُعُھمْ  َوُھوَ  هللاََّ  َ  َيْذُكُرونَ  َوال النَّاسَ  ُيَراُءونَ  ُكَسالَى َقاُموا الصَّ ]. 142:  النساء[}  َقلِيال إاِل هللاَّ

 } ُيَراُءونَ  ُھمْ  الَِّذينَ { :  ھاھنا وقال

__________ 

 ".أرأيت محمد يا: " م في) 1(

 .األشراف ةتحف في له المزى يعزه ولم ، البخاري صحيح في عليه أقع ولم) 622( برقم مسلم صحيح) 2(

 ، عطاء بن الوھاب عبد حدثنا ، أبي حدثني ، البغدادي) 1( عبدويه بن هللا عبد بن يحيى حدثنا:  الطبراني وقال
 تستعيذ) 2( لواديا جھنم في إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عباس ابن عن ، الحسن عن ، يونس عن
. هللا كتاب لحامل:  محمد أمة من للمرائين الوادي ذلك أعد ، مرة أربعمائة يوم كل في الوادي ذلك من جھنم

 )3". (هللا سبيل في وللخارج ، هللا بيت إلى وللحاج ، هللا ذات غير في وللمصدق
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 فذكروا عبيدة أبي عند جلوسا كنا:  قال مرة بن عمرو عن ، األعمش حدثنا ، ُنَعيم أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  يقول عمرو بن هللا عبد سمعت:  يزيد بأبي نىيك رجل فقال ، الرياء
ره وَحقَّره ، خلقه سامعَ  به هللا َسمَّع ، بعمله الناس َسمَّع  )4". (وَصغَّ

 ، عمرو ابن هللا عبد عن ، رجل عن ، مرة بن عمرو عن ، شعبة عن ، القطان ويحيى ُغْنَدر عن أيضا ورواه
 )5. (فذكره ، وسلم عليه هللا صلى لنبيا عن

 ھذا أن ، ذلك فأعجبه ، الناس عليه فاطلع  عمال عمل من أن}  ُيَراُءونَ  ُھمْ  الَِّذينَ { :  تعالى بقوله يتعلق ومما
 ، معروف بن ھارون حدثنا:  مسنده في الموصلي يعلى أبو الحافظ رواه ما ذلك على والدليل ، رياء يعد ال

 كنت:  قال ھريرة أبي عن ، صالح أبي عن ، األعمش حدثنا ، بشير بن سعيد حدثنا ، يزيد بن مخلد حدثنا
:  أجران لك كتب: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول فذكرته ، ذلك فأعجبني ، رجل علي فدخل ، أصلي
 )6". (العالنية وأجر ، السر أجر

 .للمرائين الحديثُ  نعم:  قال لمباركا ابن أن بلغني:  معروف بن ھارون علي أبو قال

 غيره رواه وقد عزيزة األعمش عن وروايته ، متوسط بشير بن وسعيد ، الوجه ھذا من غريب حديث وھذا
 .عنه

 أبي بن حبيب عن ، ِسنان أبو حدثنا ، داود أبو حدثنا ، موسى بن المثنى بن محمد حدثنا:  أيضا يعلى أبو قال
ه العمل يعمل الرجل ، هللا رسول يا:  رجل قال:  قال ھريرة بيأ عن ، صالح أبي عن ، ثابت لعَ  فإذا ، َيُسرُّ  اطُّ
 . أعجبه عليه

__________ 

 ".ربه عبد: " أ ، م في) 1(

 ".لواد: " أ ، م في) 2(

 ".أعلم وهللا ، موقوف هولعل ، غريب عباس ابن حديث رفع) : "67/ 1( والترھيب الترغيب في المنذري وقال ،) 12/175( الكبير المعجم) 3(

 ).2/212( المسند) 4(

 ).2/162( المسند) 5(

 الھيثمي وقال". بكار بن ومحمد ، معاذ بن محمد إال سعيد عن يروه لم: " الطبراني وقال ،" البحرين مجمع) "4949( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 6(
 .األئمة ضعفه بشير نب سعيد:  قلت". ثقات رجاله) : "10/290( المجمع في

 )1". (العالنية وأجرالسر  أجر:  أجران له: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 سنان أبي عن الطيالسي داود أبي عن كالھما ، ُبْنَدار عن ماجة وابن ، المثنى بن محمد عن الترمذي رواه وقد
 عن حبيب عن. وغيره األعمش رواه وقد ، غريب:  الترمذي قال ثم. مرة بن ضرار:  واسمه -) 2( الشيباني

 .مرسال) 3] (وسلم عليه هللا صلى النبي[

 جابر عن النحوي شيبان عن ، ھشام بن معاوية حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثني:  جرير بن جعفر أبو قال وقد
:  اآلية ھذه نزلت لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال األسلمي برزة أبي عن ، رجل حدثني الجعفي،

 جميع مثل منكم رجل كل أعطي لو أن من لكم خير ھذا ، أكبر هللا: " قال}  َساُھونَ  َصالِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ {
 )4". (ربه يخف لم تركھا وإن ، صالته خير َيْرجُ  لم صلى إن الذي ھو الدنيا،

 .علمأ وهللا ، ُيَسم لم مبھم وشيخه ، ضعيف وھو ، الجعفي جابر فيه
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 ، إبراھيم بن ِعْكرِمة حدثنا ، طارق بن عمرو حدثنا ، المصري أبان بن زكريا حدثني:  أيضا جرير ابن وقال
 هللا صلى هللا رسول سألت:  قال وقاص أبي بن سعد عن ، سعد بن مصعب عن) 5( عمير بن الملك عبد حدثني
 )6". (وقتھا عن الصالة يؤخرون الذين ھم: " قال } َساُھونَ  َصالِتِھمْ  َعنْ  ُھمْ  الَِّذينَ { :  عن وسلم عليه

 الوقت أول عن تأخيرھا أو ، شرعا وقتھا بعد صالتھا أو ، بالكلية تركھا يحتمل وقتھا عن الصالة وتأخير
 .الوقت) 7] (ضاع حتى سھوا[

وخ بن شيبان عن يعلى أبو الحافظ رواه وكذا  عن ، الربيع أبي عن رواه ثم. به ، إبراھيم بن عكرمة عن ، َفرُّ
 ، رفعه) 9( البيھقي ضعف وقد ، إسناًدا أصح وھذا) 8( موقوًفا أبيه عن ، مصعب عن ، عاصم عن ، جابر

 .الحاكم وكذلك ، وقفه وصحح

 به ينتفع ما بإعارة وال حتى خلقه إلى أحسنوا وال ، ربھم عبادة أحسنوا ال:  أي}  اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ { :  وقوله
 أبي ابن قال وقد. وأولى أولى القُُربات وأنواع الزكاة لمنع فھؤالء. إليھم ورجوعه عينه بقاء مع ، به ويستعان
 من روي وكذا. علي عن ، صالح أبي عن ، السدي رواه وكذا. الزكاة:  الماعون:  علي قال:  مجاھد عن نجيح
 وعطية ، وعطاء ، ومجاھد ، ِرمةوِعكْ  ، جبير بن وسعيد ، الحنفية بن محمد يقول وبه. عمر ابن عن وجه غير

 .زيد وابن ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، والزھري ، العوفي

__________ 

 ).2430( برقم الطيالسي مسند في الحديث) 1(

 ).4226( برقم ماجة ابن وسنن ،) 2385( برقم الترمذي سنن) 2(

 .الشعب ط. ھامش من مستفادا ، األحوذي تحفة من والمثبت ،" صالح أبي عن: " ھـ ، أ ، م في) 3(

 ).30/202( الطبري تفسير) 4(

 ".عمر بن: " أ في) 5(

 ).30/202( الطبري تفسير) 6(

 .أ ، م من زيادة) 7(

 ).2/63( يعلى أبي مسند) 8(

 ).2/214( الكبرى السنن) 9(

 .ماله صدقة:  فظل وفي ماله زكاة ويمنع ، عليھا يأس لم فاتته وإن ، راءى صلى إن:  البصري الحسن وقال

 .فمنعوھا الزكاة وَضمَنت ، فصلوھا الصالة ظھرت المنافقون ھم:  أسلم بن زيد وقال

 عن مسعود بن هللا عبد سأل العبيدين أبا أن:  الجزار بن يحيى عن ، الحكم عن ، وشعبة األعمش وقال
 )1( ].والدلو[ ، والقدر ، الفأس من بينھم الناس يتعاوره ما ھو:  فقال الماعون،

 ما ھو:  فقال ، الماعون عن مسعود ابنُ  ُسِئل أنه:  الُعَبيدين أبي عن ، ُكَھْيل بن سلمة عن ، المسعودي وقال[
 .ذلك وأشباه ، والدلو) 2] (والقدر الفأس من ، بينھم الناس يتعاطاه

 الُعَبيدين أبي عن ، إسحاق أبي عن ، األحوص أبو حدثنا ، المحاربي عبيد بن محمد حدثني:  جرير ابن وقال
 الماعون أن نتحدث وسلم عليه هللا صلى) 3( هللا رسول أصحاب كنا:  قال هللا عبد عن ، عياض بن وسعد
 .عنھن يستغنى ال ، والقدر ، والفأس الدلو،

 عياض بن سعد سمعت:  قال إسحاق أبي عن ، شعبة أخبرنا ، ُشَمْيل بن النضر أخبرنا ، أسلم بن خالد وحدثنا
 )4. (مثله وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب عن يحدث
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 يتعاوره ما:  فقال ، الماعون عن سئل أنه هللا عبد عن ، سويد بن الحارث عن ، إبراھيم عن ، األعمش وقال
 .وشبھه والدلو الفأس:  بينھم الناس

 عاصم عن ، َعواَنة أبو حدثنا - الطيالسي ھو - داود أبو حدثنا ، الفالس علي بن عمرو حدثنا:  جرير ابن وقال
 الدلو منع:  الماعون:  نقول ونحن وسلم عليه هللا صلى نبينا مع كنا:  قال هللا عبد عن ، وائل أبي عن ، َبْھَدلة بن

 )5. (ذلك وأشباه

:  قال هللا عبد عن النسائي ولفظ) 6( نحوه ، بإسناده عوانة أبي عن ، قتيبة عن ، والنسائي داود أبو رواه وقد
 .والقدر الدلو عاريَّة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الماعون نعد) 7( وكنا ، صدقة معروف كل

:  قال هللا عبد عن ، زر عن ، عاصم عن ، سلمة بن حماد حدثنا ، عفان حدثنا ، أبي حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .والدلو ، والميزان ، القدر:  الَعواري:  الماعون

 مجاھد قال وكذا. البيت متاع:  يعني}  اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ { :  عباس ابن عن ، مجاھد عن ، نجيح أبي ابن وقال
 .لألمتعة العاريَّة إنھا:  واحد وغير ، مالك وأبو ، جبير بن وسعيد ، النَّخعي وإبراھيم

 .بعد أھلھا يجئ لم:  الق}  اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ { :  عباس ابن عن) 8( مجاھد عن ، سليم أبي بن ليث وقال

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ".محمد أصحاب كنا: " م في) 3(

 ).30/205( الطبري تفسير) 4(

 ).206/ 30( الطبري تفسير) 5(

 ).11701( برقم الكبرى النسائي وسنن ،) 1657( برقم داود أبي سنن) 6(

 ".وكنا: " م في) 7(

 ".جاھدوم: " م في) 8(

 يمنعون:  قال من فمنھم ، ذلك في الناس اختلف:  قال}  اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ { :  عباس ابن عن العوفي وقال
 يعقوب عن روي ثم. جرير ابن رواه. العارية يمنعون:  قال من ومنھم. الطاعة يمنعون:  قال من ومنھم. الزكاة
 منع:  الماعون:  علي عن ، الحارث عن ، إسحاق أبي عن ، سليم أبي بن ليث عن ، ُعلََية ابن عن ، إبراھيم بن

 .والدلو ، والقدر ، الفأس الناس

 .وأدناه ، المال زكاة الماعون رأس:  عكرمة وقال

 .حاتم أبى ابن رواه. واإلبرة ، والدلو المنخل

 بمال المعاونة ترك ھوو. واحد شيء إلى كلھا وترجع ، كلھا األقوال يشمل فإنه ؛ حسن عكرمة قاله الذي وھذا
 كل: "  الحديث في جاء ولھذا. المعروف:  قال}  اْلَماُعونَ  َوَيْمَنُعونَ { :  كعب بن محمد قال ولھذا. منفعة أو

 ".صدقة معروف

 َوَيْمَنُعونَ { :  الزھري عن ، ذئب أبي ابن عن ، وكيع حدثنا ، األشج سعيد أبو حدثنا:  حاتم أبي ابن وقال
 .المال:  قريش بلسان:  الق}  اْلَماُعونَ 

 :  فقال ومتنه إسناده في عجيبا غريبا حديثا ھاھنا وروى
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 ربيعة بن عائذ حدثنا ، العجلي دھثم بن دلھم حدثنا ، الدارمي حفص ابن قيس حدثنا قاال ُزْرَعة وأبو ، أبي حدثنا
 رسول يا:  فقالوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على وفدوا أنھم:  النميري دعموص بن قرة حدثني ، الَنميري

 وفي ، الَحَجر في: " قال ؟ الماعون وما ، هللا رسول يا:  قالوا". الماعون تمنعون ال: " قال ؟ إلينا تعھد ما ، هللا
 وما:  قالوا". به تمتھنون الذي الفأس وحديد ، النحاس قدوركم: " قال ؟ حديدة فأي:  قالوا". الماء وفي ، الحديدة
 )1". (الحجارة قدوركم: " الق ؟ الحجر

 .أعلم وهللا ، يعرف ال من إسناده وفي ، منكر ورفعه ، جدا غريب

 بن ربيعة ابن عائذ إلى بسنده قانع ابن روى:  فقال ،" النميري علي" ترجمة الصحابة في األثير ابنُ  ذكر وقد
. المسلم أخو المسلم: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  النميري فالن بن علي عن ، النميري قيس
اه لقيه إذا :  قال ؟ الماعون ما ، هللا رسول يا:  قلت". الماعون يمنع ال ، منه خير ھو ما عليه ويرد ، بالسالم َحيَّ
 )2". (ذلك وأشباه ، والحديد ، الَحَجر"

 ".الماعون" سورة تفسير آخر

__________ 

 ).644( المنثور رالد في كما ، أيضا مردويه ابن ورواه) 1(

 ).3/624( الغابة أسد) 2(
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ا  ) 3( اأْلَْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ  إِنَّ ) 2( َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ ) 1( اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ

 الكوثر سورة تفسير

 .مكية:  وقيل ، مدنية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ا{   }) 3( األْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ  إِنَّ ) 2( َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َصلِّ فَ ) 1( اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ

 صلى هللا رسول أغفى:  قال مالك بن أنس عن ، فُْلفُل بن المختار عن ، فضيل بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا صلى هللا رسول فقال ؟ ضحكت لم:  له قالوا وإما لھم قال إما ، مبتسما رأسه فرفع ، إغفاءة وسلم عليه هللا
ا{  الرحيم الرحمن هللا بسم:  فقرأ". سورة آنفا عليَّ  أنزلت إنه: " وسلم عليه  ، ختمھا حتى}  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ
 في ، وجل عز ، ربي أعطانيه نھر ھو: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قالوا ،"  ؟ الكوثر ما تدرون ھل: " قال

 إنه ، رب يا:  فأقول منھم العبد ُيْخَتلَج ، الكواكب عدد آنيته ، القيامة يوم أمتي عليه تردُ  ، ركثي خير عليه الجنة،
 )1". (بعدك أحدثوا ما تدري ال إنك:  فيقال. أمتي من

 .السياق وھذا ، الثالثي اإلسناد بھذا أحمد اإلمام رواه ھكذا

 عددَ  آنية عليه وأن ، الكوثر نھر عن السماء من انميزاب فيه َيْشَخب أنه القيامة يوم الحوض صفة في ورد وقد
 ، ُمْسِھر بن وعلي ، فضيل بن محمد طريق من ، والنسائي داود وأبو مسلم الحديث ھذا روى وقد. السماء نجوم
 في أظھرنا بين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينا: " قال مسلم ولفظ. أنس عن ، فُْلفُل بن المختار عن كالھما
 آنفا علي أنزلت: " قال ؟ هللا رسول يا أضحكك ما:  قلنا ، مبتسما رأسه رفع ثم إغفاءة أغفى إذ ، دالمسج
ا{  الرحيم الرحمن هللا بسم:  فقرأ ،"سورة :  قال ثم}  األْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ  إِنَّ  َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ

 ھو ، كثير خير عليه ، وجل عز ، ربي َوَعدنيه نھر فإنه: " قال. أعلم ورسوله هللا:  قلنا" ؟ الكوثر ما أتدرون"
: فيقول. أمتي من إنه رب:  فأقول ، منھم العبد َفيختلجُ ) 2( النجوم عدد آنيته ، القيامة يوم أمتي عليه َتِردُ  حوض
 )3". (بعدك أحدث ما تدري ال إنك

 وأنھا ، السورة من البسملة أن على الفقھاء من وكثير ، مدنية السورة ھذه أن على القراء من كثير به استدل وقد
 .معھا منزلة

ا{ :  تعالى قوله فأما  من أحمد اإلمام رواه وقد. الجنة في نھر أنه الحديث ھذا في تقدم فقد}  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ
  ، ثابت أخبرنا ، حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  فقال أنس عن ، أخرى طريق

__________ 

 )3/102( المسند) 1(

 ".السماء نجوم عدد: " أ ، م في) 2(

 ).11702( برقم الكبرى النسائي وسنن) 4747( برقم داود أبي وسنن) 400( برقم مسلم صحيح) 3(

ا{ ) 1( اآلية ھذه قرأ أنه أنس عن  أعطيتُ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال}  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ
 مسكه فإذا ، تربته في بيدي فضربت ، اللؤلؤ قباب حافتاه وإذا ، شًقا ُيشق ولم ، يجري نھر ھو فإذا ، الكوثر
 )2" (اللؤلؤ حصاه وإذا ، َذَفرة

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن ، حميد عن ، عدي أبي بن محمد حدثنا:  أيضا أحمد اإلمام وقال
. أذفر مسك فإذا ، الماء فيه يجري ما إلى بيدي فضربت ، اللؤلؤ خيام حافتاه ، بنھر أنا فإذا الجنة دخلت: " سلمو

 )3". (وجل عز ، هللا أعطاكه الذي الكوثر ھذا:  قال ؟ جبريل يا ھذا ما:  قلت
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:  قال مالك بن نسأ عن ، قتادة عن ، الرحمن عبد بن شيبان حديث من ، ومسلم ، صحيحه في البخاري ورواه
:  فقلت) 4( المجوف اللؤلؤ قباب حافتاه نھر على أتيتُ : " قال السماء إلى وسلم عليه هللا صلى بالنبي ُعرجَ  لما
 .هللا رحمه) 5( البخاري لفظ وھذا". الكوثر ھذا:  قال ؟ جبريل يا ھذا ما

:  قال ، نمر أبي بن شريك عن ، ھالل بن سليمان عن ، وھب ابن أخبرنا ، الربيع حدثنا:  جرير ابن وقال
 السماء) 6( في جبريل به مضى ، وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أسري لما:  قال يحدثنا مالك بن أنس سمعت
 ھذا ما ، جبريل يا: " قال. مسك ھو فإذا ، ُتَرابه ُيشمَ  فذھب ، وزبرجد لؤلؤ من قصر عليه بنھر ھو فإذا ، الدنيا
 )7". (ربك لك َخَبأ الذي ثرالكو ھو:  قال ؟ النھر

 عليه هللا صلى النبي عن[ أنس عن شريك طريق من ،" سبحان" سورة في اإلسراء حديث) 8] (في[ تقدم وقد
 )10. (الصحيحين في مخرج وھو) 9] (وسلم

 ضعر إذ الجنة في أسير أنا بينا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  أنس عن ، قتادة عن ، سعيد وقال
. هللا أعطاك الذي الكوثر ھذا ؟ ھذا ما أتدري:  معه الذي الملك فقال ، ُمَجوف اللؤلؤ قباب حافتاه ، نھر لي

 وَھَمام ومعمر ، ِطْرخان بن سليمان رواه وكذا) 11" (المسك طينه من فأخرج ، أرضه إلى بيده وضرب
 .به ، قتادة عن ، وغيرھم

 حدثني ، سعد بن إبراھيم حدثنا ، العباسي أيوب أبو حدثنا) 12( يجُسرَ  أبي بن أحمد حدثنا:  جرير ابن وقال
  ، أبيه عن ، شھاب ابن أخي ابن ، هللا عبد بن محمد

__________ 

 ".السورة ھذه: " م في) 1(

 ).2/247( المسند) 2(

 ).3/103( المسند) 3(

 ".المجوفة: " أ ، م في) 4(

 ).4946( برقم البخاري صحيح) 5(

 ".إلى: " م في) 6(

 ).30/207( الطبري تفسير) 7(

 .م من زيادة) 8(

 .م من زيادة) 9(

 .اإلسراء سورة أول تفسير:  انظر) 10(

 .به ، سعيد عن ، يزيد عن ، بشر عن) 30/208( تفسيره في الطبري رواه) 11(

 ".شريح: " أ في) 12(

 ترابه ، الجنة في هللا أعطانيه نھر ھو":  فقال ، الكوثر عن وسلم عليه هللا صلى هللارسول  ُسئل:  قال أنس عن
:  بكر أبو فقال". الُجُزر أعناق مثل أعناقھا طير ترده ، العسل من وأحلى ، اللبن من أبيض) 1] (ماؤه[ ، مسك
 )2". (منھا أنعم أكلھا: " قال ؟ لناعمة إنھا ، هللا رسول يا

 بن هللا عبد عن ، الوھاب عبد عن ، الھاد بن يزيد عن ، الليث حدثنا ، الخزاعي سلمة أبو حدثنا:  أحمد وقال
 ، ربي أعطانيه الجنة في نھر: " قال ؟ الكوثر ما ، هللا رسول يا:  قال رجال أن ، أنس عن ، شھاب بن مسلم
 إنھا ، هللا رسول يا:  عمر قال". الجزر كأعناق أعناقھا طيور فيه ، العسل من وأحلى ، اللبن من بياًضا أشد لھو

 )3". (عمر يا منھا أنعم أكلھا: " قال ؟ لناعمة
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 عليه هللا صلى هللا رسول سأل أنه:  أنس عن ، هللا عبد أخيه عن ، الزھري حديث من ، جرير ابن) 4( رواه
 )5. (سواء مثله فذكر ، الكوثر عن وسلم

 عائشة عن ، ةعبيد أبي عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، الكاھلي يزيد بن خالد حدثنا:  البخاري وقال
ا{ :  تعالى قوله عن سألتھا:  قال  عليه هللا صلى نبيكم أعطيه) 6] (عظيم[ نھر:  قالت}  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ

 )7. (النجوم كعدد آنيته ، مجوف در عليه شاطئاه وسلم،

 .إسحاق أبي عن ، ومطرف األحوص وأبو زكريا رواه:  البخاري قال ثم

 )8. (به ، ُمطّرف طريق من ، ائيوالنس أحمد ورواه

 ، عبيدة أبي عن ، إسحاق أبي عن ، وإسرائيل ، سفيان عن ، َوِكيع حدثنا ، ُكَريب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 عدد اآلنية من عليه الجنة في نھر:  إسرائيل وقال. ُمَجوف در شاطئاه ، الجنة في نھر الكوثر:  قالت عائشة عن
 .السماء نجوم

 أو) 10( شقيق عن ، عطية بن َشِمر عن ، حميد بن حفص عن) 9( القُمي يعقوب حدثنا ، ُحَميد ابن وحدثنا
 بطنان وما:  قلت. الجنة بطنان في نھر:  قالت. الكوثر عن حدثيني ، المؤمنين أم يا:  لعائشة قلت:  قال مسروق
 .والياقوت اللؤلؤ وحصاؤه ، المسك ترابه ، والياقوت اللؤلؤ قصور حافتاه ، وسطھا:  قالت ؟ الجنة

__________ 

 .أ من زيادة) 1(

 ).30/209( الطبري تفسير) 2(

 ).3/220( المسند) 3(

 ".ورواه: " م في) 4(

 ).30/209( الطبري تفسير) 5(

 .أ من زيادة) 6(

 ).4965( برقم البخاري صحيح) 7(

 ).11705( برقم الكبرى النسائي وسنن) 6/81( المسند) 8(

 ".العمى":  أ في) 9(

 ".سفيان: " أ في) 10(

 أن أحب من:  قالت عائشة عن ، نجيح أبي ابن عن ، الرازي جعفر أبي عن ، وكيع حدثنا ، كريب أبو وحدثنا
 )1. (أذنيه في أصبعيه َفْلَيجعل ، الكوثر خرير يسمع

 نظير يسمع أنه ذاھ ومعنى". عنھا ، رجل عن: " الروايات بعض وفي ، وعائشة نجيح أبي ابن بين منقطع وھذا
 .أعلم وهللا ، نفسه يسمعه أنه ال ، ذلك

 عن ، مسروق عن ، الشعبي عن) 2( ِمْغَول بن مالك طريق من ، مرفوعا الدارقطني ورواه:  السھيلي قال
 )3. (وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عائشة

 عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، بشر أبو أخبرنا ، ُھَشيم حدثنا ، إبراھيم بن يعقوب حدثنا:  البخاري قال ثم
 أنه َيْزُعمون ناًسا فإن:  جبير بن لسعيد قلت:  بشر أبو قال. إياه هللا أعطاه الذي الخير ھو:  الكوثر في قال أنه
 )4. (إياه هللا أعطاه الذي الخير من الجنة في الذي النھر:  سعيد فقال ؟ الجنة في نھر
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:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، السائب بن وعطاء بشر أبي عن ، ھشيم حديث من أيضا ورواه
 )5. (الكثير الخير:  الكوثر

 )6]. (الكثير الخير:  الكوثر:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء عن ، الثوري وقال[

 ابن قال كما النھر ذلك ومن ، ثيرالك الخير وھو ، الكثرة من الكوثر ألن ؛ وغيره النھر يعم التفسير وھذا
 قال حتى. البصري الحسن أبي بن والحسن ، ِدَثار بن ومحارب ، ومجاھد ، جبير بن وسعيد ، وعكرمة عباس،
 .واآلخرة الدنيا في الكثير الخير ھو:  مجاھد

 .اآلخرة وثواب ، والقرآن النبوة ھو:  عكرمة وقال

 :  جرير ابن فقال ، أيضا بالنھر فسره أنه عباس ابن عن صح وقد

 نھر:  الكوثر:  قال عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ، عطاء عن ، عبيد بن عمر حدثنا ، ُكَريب أبو حدثنا
 .العسل من وأحلى الثلج من أبيض ماؤه ، والدر الياقوت على يجري ، وفضة ذھب حافتاه ، الجنة في

 .ذلك نحو ، عباس ابن عن ، العوفي وروى

 عمر ابن عن ، ِدثار بن محارب عن ، السائب بن عطاء أخبرنا ، ھشيم حدثنا ، يعقوب حدثني:  رجري ابن وقال
 ، اللبن من بياضا أشد ماؤه ، والياقوت الدر على يجري ، وفضة ذھب حافتاه ، الجنة في نھر الكوثر:  قال أنه

 .العسل من وأحلى

__________ 

 عائشة عن ، مجاھد عن ، الرازي جعفر أبي عن ، ربيعة بن محمد طريق من) 67( برقم الجنة صفة في الدنيا أبي ابن ورواه ،) 30/207( الطبري تفسير) 1(
 .مرفوعا

 ".مغول بن يزيد: " م في) 2(

 ).1/241( للسھيلي األنف الروض) 3(

 ).4966( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).6578( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).30/207( الطبري تفسير من زيادة) 6(

 مرفوعا روي وقد. موقوفا) 1( مثله به ، السائب بن عطاء عن ، جرير عن ، حميد ابن عن الترمذي رواه وكذا
 :  أحمد اإلمام فقال

 عمر ابن عن ، ِدثار بن محارب عن) 2] (السائب بن[ عطاء وقال... قال ورقاء حدثنا ، حفص بن علي حدثنا
 ، اللؤلؤ على يجري والماء ، ذھب من حافتاه الجنة في نھر الكوثر":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 ".العسل من وأحلى ، اللبن من بياضا أشد وماؤه

 بن عطاء عن ، فضيل بن محمد طريق من ، جرير وابن ، حاتم أبي وابن ، ماجة وابن ، الترمذي رواه وھكذا
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال) 3( مرفوعا به ، السائب

 ما:  دثار بن محارب لي قال:  قال السائب بن عطاء أخبرنا ، ُعليَّة ابن حدثنا ، يعقوب حدثني:  جرير ناب وقال
 إنه وهللا ، صدق:  فقال. الكثير الخير ھو:  قال أنه عباس ابن عن َحدَثنا:  قلت ؟ الكوثر في جبير بن سعيد قال

اإِ { :  نزلت لما:  قال عمر ابن حدثنا ولكن. الكثير للخير  عليه هللا صلى هللا رسول قال}  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  نَّ
 )4". (والياقوت الدر على يجري ، ذھب من حافتاه ، الجنة في نھر الكوثر: "وسلم
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 َحَرام أخبرني ، كثير أبي بن جعفر بن محمد حدثنا ، مريم أبي ابن حدثنا ، البرقي ابن حدثني:  جرير ابن وقال
 بن حمزة أتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  زيد بن أسامة عن ، األعرج الرحمن عبد عن ، عثمان بن
 عامًدا آنفا هللا نبي يا خرج:  فقالت - النجار بني من وكانت -  عنه امرأته فسأل ، يجده فلم يوما المطلب عبد

 فأكل ، حيسا إليه فقدمت ، فدخل ؟ هللا رسول يا تدخلُ  أوال ، النجار بني أزقة بعض في أخطأك فأظنه ، نحوك
 عمارة أبو أخبرني ؛ وأْمريك فأْھنيك آتيك أن أريد وأنا جئتَ  لقد ، ومريئا لك ھنيئا ، هللا رسول يا:  فقالت ، منه
 وزبرجد ، ومرجان ياقوت - أرضه يعني - وعرضه ، أجل: " فقال. الكوثر يدعى الجنة في نھرا أعطيت أنك

 )5". (ولؤلؤ

 عند القطع تفيد طريق من تواتر قد بل ، ھذا أصل صح وقد ، حسن سياق ھذا ولكن. عيفض عثمان بن َحَرام
 )6]. (ھاھنا ولنذكرھا[ الحوض أحاديث وكذلك ، الحديث أئمة من كثير

 وقال. الجنة في نھر:  الكوثر أن:  السلف من واحدٍ  وغير ، ومجاھد ، العالية وأبي ، أنس عن ُروي وھكذا
 .جنةال في حوض ھو:  عطاء

 تقدم الذي النھرُ  ذلك ومن ، واآلخرة الدنيا في الكثير الخير أعطيناك كما:  أي}  َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ { :  وقوله
 ، وَنْحَرك والنافلة المكتوبة صالتك لربك فأخلص - صفته

__________ 

 .األشراف تحفة في المزي رهذك وال الطريق ھذا من الترمذي سنن في لي يقع ولم) 30/207( الطبري تفسير) 1(

 .م من زيادة) 2(

 ).30/210( الطبري وتفسير) 4334( برقم ماجة ابن وسنن) 3361( برقم الترمذي وسنن) 2/158( المسند) 3(

 ).30/210( الطبري تفسير) 4(

 ).30/210( الطبري تفسير) 5(

 ولوال) 412 -  1/374 والمالحم الفتن في النھاية( كتابه في كثير ابن الحافظ ذكرھا وقد ، وضالح أحاديث ذكر النسخ في يقع ولم ، الحافظ قال وكذا ، أ من زيادة) 6(
 .ھناك فلتراجع ھاھنا لذكرناھا اإلطالة خشية

 َوُنُسِكي َصالِتي إِنَّ  قُلْ { :  تعالى قال كما. له شريك ال وحده اسمه على وانحر ، له شريك ال وحده فاعبده
َِّ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  لُ  َوأََنا أُِمْرتُ  َوِبَذلِكَ  لَهُ  َشِريكَ  ال اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ  قال] 163 ، 162:  األنعام[}  اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

 ومحمد ، قتادة قال وكذا. ونحوھا الُبْدن نحر بذلك يعني:  والحسن ، وعكرمة ، ومجاھد ، وعطاء ، عباس ابن
 وغير ، خالد أبي بن) 1( وإسماعيل ، والحكم ، الخراساني وعطاء ، والربيع ، والضحاك ، القرظي كعب بن

 قال كما ، اسمه غير على والذبح ، هللا لغير السجود من عليه المشركون كان ما بخالف وھذا. السلف من واحد
ا َتأُْكلُوا َوال{ :  تعالى ِ  اْسمُ  ُيْذَكرِ  لَمْ  ِممَّ  ].121:  األنعام[ اآلية}  لَفِْسقٌ  َوإِنَّهُ  َعلَْيهِ  هللاَّ

. يصح وال ، علي عن ھذا يروى. النحر تحت اليسرى على اليمنى اليد وضع}  َواْنَحرْ { :  بقوله المراد:  وقيل
 .مثله الشعبي وعن

 .الصالة افتتاح عند اليدين ارفع:  يعني}  َواْنَحرْ { :  الباقر جعفر أبي وعن

 .جرير ابن الثالثة األقوال ھذه ذكر. القبلة بنحرك استقبل:  أي}  َواْنَحرْ { :  وقيل

 وخمسين خمس سنة -) 2( الفامي إبراھيم بن وھب حدثنا:  فقال جدا منكرا حديثا ھاھنا حاتم أبي ابن روى وقد
 أبي بن علي عن ، نباتة بن األصبغ عن ، حيان بن مقاتل حدثنا ، المروزي حاتم بن إسرائيل حدثنا - ومائتين
ا{ :  وسلم عليه هللا صلى النبي على السورة ھذه نزلت لما:  قال طالب }  َواْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ  اْلَكْوَثرَ  أَْعَطْيَناكَ  إِنَّ
 إذا يأمرك ولكنه ، بنحيرة ليست:  فقال"  ؟ ربي بھا أمرني التي النحيرة ھذه ما ، جبريل يا: " هللا رسول قال

 فإنھا ، سجدت وإذا ، الركوع من رأسك رفعت وإذا ، ركعت وإذا كبرت إذا يديك ارفع ، للصالة تحرمت
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 كل عند اليدين رفع الصالة وزينة ، زينة شيء لكل وإن ، السبع السموات في الذين المالئكة وصالة صالتنا
 .تكبيرة

 )4. (به ، حاتم بن إسرائيل حديث من ، المستدرك في الحاكم رواه) 3( وھكذا

. االعتدال به يعني ، نحرك وأبرز ، واعتدل الركوع بعد صلبك ارفع:  أي}  َواْنَحرْ { :  الخراساني عطاء وعن
 .حاتم أبي ابن رواه

 هللا رسول كان ولھذا ؛ المناسك ذبح بالنحر المراد أن ، األول القول والصحيح) 5] (جدا غريبة األقوال ھذه كل[
 أصاب فقد ، نسكنا ونسك ، صالتنا صلى من: " ويقول نسكه ينحر ثم) 6( العيد يصلي وسلم عليه هللا صلى
 ، هللا رسول يا:  فقال نيار بن بردة أبو فقام". له نسك فال الصالة قبل نسك ومن. النسك

__________ 

 ".وسعيد: " م في) 1(

 ".العامي: " أ في) 2(

 ".وقد: " م في) 3(

 ابن وقال. به ، حاتم بن إسرائيل طريق من) 1/177( المجروحين في حبان ابن ورواه ،) 2/75( السنن في البيھقي طريق من ورواه ،) 2/537( المستدرك) 4(
 حاتم بن إسرائيل عليه فطفر الحديث يضع صبح بن وعمر ، حيان بن مقاتل عن ، صبح بن عمر رواه خبر وھذا ، فيه اليدين رفع ذكر إال باطل متن ھذا: " حبان
 ".مقاتل عن به فحدث

 .أ ، م من زيادة) 5(

 ".العيد ميو يصلي: " م في) 6(

 عندي فإن:  قال". لحم شاة شاتك: " قال. اللحم فيه يشتھى يوم اليوم أن وعرفت ، الصالة قبل شاتي َنسكتُ  إني
 )1". (بعدك أحدا تجزئ وال ، تجزئك: " قال ؟ عني أفتجزئ ، شاتين من إليَّ  أحب ھي عناقا

 سواه ما دون خالصا لربك كلھا صالتك فاجعل:  ذلك معنى:  قال من قول والصواب:  جرير بن جعفر أبو قال
 ، والخير الكرامة من أعطاك ما على له شكًرا ؛ األوثان دون له اجعله نحرك وكذلك) 2( واآللھة األنداد من
 )3. (به وخصك ، له ِكَفاء ال الذي

 .وعطاء ، القرظي كعب بن محمد:  المعنى ھذا إلى سبقه وقد ، الحسن غاية في قاله الذي وھذا

 والبرھان والحق الھدى من به جئت ما ومبغض - محمد يا - مبغضك إن:  أي}  األْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ  إِنَّ { :  وقوله
 .ذْكُره المنقطع األذل األقل األبتر ھو ، المبين والنور الساطع

 .وائل بن العاص في نزلت:  وقتادة ، جبير بن وسعيد ، ومجاھد ، عباس ابن قال

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذكر إذا وائل بن العاص كان:  قال رومان بن يزيد عن ، إسحاق بن محمد وقال
 .السورة ھذه هللا فأنزل. ذكره انقطع ھلك فإذا ، له عقب ال أبتر رجل فإنه دعوه:  يقول

 .ُمَعيط أبي بن عقبة في نزلت:  عطية بن َشِمر وقال

 .قريش كفار من وجماعة األشرف بن كعب في نزلت:  وعكرمة ، أيضا عباس ابن وقال

اني يحيى بن زياد حدثنا:  البزار وقال  عباس ابن عن ، عكرمة عن ، داود عن ، عدي أبي بن حدثنا ، الَحسَّ
 قومه من المنبتر) 4( الُمَصْنبر ھذا إلى ترى أال سيدھم أنت:  قريش له فقالت مكة األشرف بن كعب قدم: قال
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 إِنَّ { :  فنزلت:  قال. منه خير أنتم:  فقال ؟ السقاية وأھل السدانة وأھل ، حجيجال أھل ونحن ، منا خير أنه يزعم
 } األْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ 

 .صحيح إسناد وھو) 5( البزار رواه ھكذا

 إلى لھب أبو فذھب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابن مات حين وذلك ، لھب أبي في نزلت:  عطاء) 6( وعن
 } األْبَترُ  ُھوَ  َشانَِئكَ  إِنَّ { :  ذلك في هللا فأنزل. الليلة محمد ِترَ بُ :  وقال المشركين

 بذلك اتصفَ  من جميعَ  َيُعمُّ  وھذا. عدوك:  يعني}  َشاِنَئكَ  إِنَّ { :  وعنه. جھل أبي في نزلت:  عباس ابن وعن
 .وغيرھم ، ذكر ممن

__________ 

 .عنه هللا رضي ، اءالبر حديث من) 983( برقم صحيحه في البخاري رواه) 1(

 ".واألوالد: " م في) 2(

 ).30/212( الطبري تفسير) 3(

 ".الضبر ھذا: " م في) 4(

 في النسائي أيضا ورواه ، مثله فذكر داود عن ، راشد بن يحيى حدثنا ، الواسطي علي بن الحسن حدثنا: " فيه ووقع" األستار كشف) "2293( برقم البزار مسند) 5(
 ).11707( برقم الكبرى السنن

 ".وقال: " م في) 6(

دِّي وقال. الفرد:  األبتر:  عكرمة وقال  هللا رسول أبناء مات فلما. ُبتر:  قالوا الرجل ذكورُ  مات إذا كانوا:  السُّ
 } األْبَترُ  ُھوَ  َشاِنَئكَ  إِنَّ { :  هللا فأنزل. محمد بتر:  قالوا وسلم عليه هللا صلى

 ذكره، ينقطع بنوه مات إذا أنه لجھلھم فتوھموا ، ذكره انقطع مات إذا الذي بتراأل أن من قلناه ما إلى يرجع وھذا
 دوام على مستمرا ، العباد رقاب على شرعه وأوجب ، األشھاد رءوس على ذكره هللا أبقى قد بل وكال وحاشا
 .التناد يوم إلى دائما عليه وسالمه هللا صلوات) 1( والمعاد الحشر يوم إلى ، اآلباد

 .والمنة الحمد و ،" الكوثر" سورة فسيرت آخر

__________ 

 ".والتناد: " م في) 1(
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 الكافرون أيھا يا قل سورة تفسير

 ).1( مكية وھي

ُ  ُھوَ  قُلْ "  وبـ ، السورة بھذه قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  جابر عن ، مسلم صحيح في ثبت "  أََحدٌ  هللاَّ
 )2. (الطواف ركعتي في

 .الفجر ركعتي في بھما قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  ھريرة أبي حديث من ، مسلم صحيح وفي

 هللا رسول أن:  عمر ابن عن ، مجاھد عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 بضع:  أو -  مرة وعشرين بضعا ، المغرب بعد والركعتين الفجر قبل الركعتين في قرأ وسلم عليه هللا صلى
َھا َيا قُلْ "  -  مرة عشرة ُ  ُھوَ  قُلْ "  و"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ  )3". ( أََحدٌ  هللاَّ

 ابن عن ، مجاھد عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل حدثنا ، الزبير بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  أيضا أحمد وقال
 الركعتين في يقرأ ، مرة -  وعشرين خمسا:  أو - وعشرين بعاأر وسلم عليه هللا صلى النبي رمقت:  قال عمر
َھا َيا قُلْ "  ب المغرب بعد والركعتين ، الفجر قبل ُ  ُھوَ  قُلْ "  و"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ  )4". ( أََحدٌ  هللاَّ

 أبي عن - الثوري ھو - سفيان حدثنا -  الزبيري الزبير بن هللا عبد بن محمد ھو - أحمد أبو حدثنا:  أحمد وقال
 قبل الركعتين في يقرأ وكان ، شھًرا وسلم عليه هللا صلى النبي َرمقتُ :  قال عمر ابن عن ، مجاھد عن ، إسحاق
َھا َيا قُلْ "  بـ الفجر ُ  ُھوَ  قُلْ "  و"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ  ". أََحدٌ  هللاَّ

 أبي عن ، آخر وجه من سائيالن وأخرجه) 5( الزبيري أحمد أبي حديث من ، ماجة وابن الترمذي رواه وكذا
 .حسن حديث ھذا:  الترمذي وقال) 6( به ، إسحاق

 .القرآن ربع تعدل"  ُزْلِزلَتِ  إَِذا"  و ، القرآن ربع تعدل أنھا الحديث في تقدم وقد

 ابن ھو - َنوفل ابن فروةَ  عن ، إسحاق أبو حدثنا ، زھير حدثنا ، القاسم بن) 7( ھاشم حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 أراھا:  قال"  ؟ تكفلھا لنا ربيبة في لك ھل: " له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، أبيه عن - معاوية
. أمھا عند تركتھا:  قال"  ؟ الجارية فعلت ما: " قال ، عنھا وسلم عليه هللا صلى النبي فسأله جاء ثم:  قال. زينب
َھا َيا قُلْ : "  اقرأ: " قال. منامي عند أقوله يًئاش لتعلمني جئت:  قال"  ؟ بك جاء ما فمجيء: " قال "  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ
 )8. (أحمد به تفرد". الشرك من براءة فإنھا ، خاتمتھا على نم ثم

__________ 

 .البسملة:  م في بعدھا) 1(

 .المشھور جابر منسك وھو طويل حديث من) 1218( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).2/24( المسند) 3(

 ).2/99( لمسندا) 4(

 ).1149( برقم ماجة ابن وسنن) 417( برقم الترمذي وسنن) 2/94( المسند) 5(

 ).2/170( النسائي سنن) 6(

 ".ھشيم: " أ في) 7(

 ).5/425( المسند أطراف في حجر ابن الحافظ وذكره ، المسند من المطبوع في عليه أقع لم) 8(

َھا َيا قُلْ   أَْنُتمْ  َواَل ) 4( َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  أََنا َواَل ) 3( أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َواَل ) 2( َتْعُبُدونَ  َما ُبدُ أَعْ  اَل ) 1( اْلَكافُِرونَ  أَيُّ
 ) 6( ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ ) 5( أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ 
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 أبي عن ، شريك حدثنا ، الطفيل بن محمد حدثنا ، القطراني َعمرو بن أحمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو وقال
 إلى أويت إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن - حارثة بن زيد أخو وھو - حارثة بن جبلة عن ، إسحاق
َھا َيا قُلْ : "  فاقرأ فراشك  حسبي وھو أعلم وهللا) [1" (الشرك من براءة فإنھا ، بآخرھا تمر حتى"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ
 )2(]. الوكيل ونعم

 جبلة بن الحارث عن ، نوفل بن فروة عن ، إسحاق أبي عن ، شريك حدثنا ، حجاج حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 َيا قُلْ : "  فاقرأ الليل من مضجَعك أخذت إذا: " قال. منامي عند أقوله شيئا علمني ، هللا رسول يا:  قلت:  قال
َھا  )3". (الشرك من براءة فإنھا"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ

] خباب عن األخضر أبي عباد[ عن ، الزبيدي معقل عن) 4( جابر عن ، شريك طريق من الطبراني وروى
َھا َيا قُلْ : "  قرأ مضجعه أخذ إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) 5(  ).6( يختمھا حتى"  اْلَكافُِرونَ  أَيُّ

 الرحيم الرحمن هللا بسم

َھا َيا قُلْ {   َوال) 4( َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  أََنا َوال) 3( أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال) 2( َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال) 1( نَ اْلَكافُِرو أَيُّ
 }) 6( ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ ) 5( أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ 

َھا َيا قُلْ { :  فقوله ، فيه باإلخالص آمرة وھي ، المشركون يعمله الذي العمل من البراءة سورة السورة ھذه  أَيُّ
 .قريش كفارُ  ھم الخطاب بھذا) 7( المواجھين ولكن ، األرض وجه على كافر كل شمل}  اْلَكافُِرونَ 

 ، سنة معبوده ويعبدون ، سنة أوثانھم عبادة إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َدَعوا جھلھم من إنھم:  وقيل
 َما أَْعُبدُ  ال{ :  فقال ، بالكلية دينھم من يتبرأ أن فيھا وسلم عليه هللا صلى رسوله وأمر ، لسورةا ھذه هللا فأنزل

 ھاھنا" ما" ف. له شريك ال وحده هللا وھو}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال{  ، واألنداد األصنام من:  يعني}  َتْعُبُدونَ 
 ".من" بمعنى

 أقتدي وال أسلكھا ال:  أي ، عبادتكم أعبد وال:  أي}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال َعَبْدُتمْ  َما اِبدٌ عَ  أََنا َوال{ :  قال ثم
 تقتدون ال:  أي}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال{ :  قال ولھذا ؛ ويرضاه يحبه الذي الوجه على هللا أعبد وإنما ، بھا

ِبُعونَ  إِنْ { :  قال كما ، أنفسكم تلقاء من شيًئا اخترعتم قد بل ، هعبادت في وشرعه هللا بأوامر نَّ  إاِل َيتَّ  َوَما الظَّ
 له بد ال العابد فإن ، فيه ھم ما جميع في منھم فتبرأ] 23:  النجم[}  اْلُھَدى َربِِّھمُ  ِمنْ  َجاَءُھمْ  َولََقدْ  األْنفُسُ  َتْھَوى
 )8( وعبادة ، يعبده معبود من

__________ 

 ".وثقوا رجاله) : "10/121( المجمع في الھيثمي وقال ،) 2/287( الكبير المعجم) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 ).2/220( المسند أطراف في حجر ابن الحافظ وذكره ، المسند من المطبوع في عليه أقع لم) 3(

 .اهأثبتن ما والصواب ، خطأ وھو مقرونا" وجابر شريك عن: " الكبير المعجم في وقع) 4(

 ).4/81( الكبير المعجم من زيادة) 5(

 ".ضعيف وھو ، الجعفي جابر وفيه) : "10/121( المجمع في الھيثمي وقال ،" األستار كشف) "3113( برقم مسنده في البزار ورواه) 4/81( الكبير المعجم) 6(

 ".المواجھون ولكن: " أ في) 7(

 ".وعبادته: " م في) 8(

" هللا رسول محمد هللا إال إله ال" اإلسالم كلمة كان ولھذا ؛ شرعه بما هللا يعبدون اعهوأتب فالرسول ، إليه يسلكھا
 هللا غير يعبدون والمشركون ، وسلم عليه هللا صلى الرسول به جاء بما إال إليه طريق وال هللا إال معبود ال:  أي

:  تعالى قال كما}  ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ { :  وسلم عليه هللا صلى الرسول لھم قال ولھذا ؛ هللا بھا يأذن لم عبادة
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ُبوكَ  َوإِنْ { ا َبِريُئونَ  أَْنُتمْ  َعَملُُكمْ  َولَُكمْ  َعَملِي لِي َفقُلْ  َكذَّ ا َبِريءٌ  َوأََنا أَْعَملُ  ِممَّ :  وقال] 41:  يونس[}  َتْعَملُونَ  ِممَّ
 ].55:  القصص[}  أَْعَمالُُكمْ  َولَُكمْ  أَْعَمالَُنا لََنا{

 فحذف ، بالنون اآليات ألن" ديني: " يقل ولم. اإلسالم}  ِدينِ  َولِيَ {  ، الكفر}  ِديَنُكمْ  لَُكمْ { :  يقال:  البخاري وقال
 تعبدون ما أعبد ال:  غيره وقال] 80:  الشعراء[}  َيْشفِينِ {  و] 78:  الشعراء[}  َيْھِدينِ  َفُھوَ { :  قال كما ، الياء
 َما ِمْنُھمْ  َكِثيًرا َولََيِزيَدنَّ { :  قال الذين وھم ، أعبد ما عابدون أنتم وال ، عمري من بقي يماف أجيبكم وال ، اآلن
 ].64:  المائدة[}  َوُكْفًرا ُطْغَياًنا َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُنزلَ 

 )1. (ذكره ما انتھى

 اْلُعْسرِ  َمعَ  إِنَّ  ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  نَّ َفإِ { :  كقوله ، التأكيد باب من ذلك أن العربية أھل بعض عن جرير ابن ونقل
َھا ُثمَّ  اْلَجِحيمَ  لََتَرُونَّ { :  وكقوله]  6 ، 5:  الشرح[}  ُيْسًرا  - بعضھم وحكاه] 7 ، 6:  التكاثر[}  اْلَيقِينِ  َعْينَ  لََتَرُونَّ
 حكاه ما:  الثاني. أوال ذكرناه ما أولھا:  أقوال ثالثة فھذه. أعلم فا ، قتيبة ابن عن - وغيره ، الجوزي كابن

 َوال{  ، الماضي في}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال{ :  المراد أن المفسرين من وغيره البخاري
 .محض تأكيد لكذ أن:  الثالث. المستقبل في}  أَْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَْنُتمْ  َوال َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  أََنا

 نفى}  َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال{ :  بقوله المراد أن وھو ، كتبه بعض في َتيمية بن العباس أبو نصره ، رابع قول وثم
 فكأنه آكد االسمية بالجملة النفي ألن ؛ بالكلية لذلك قبوله نفى}  َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  أََنا َوال{  ، فعلية جملة ألنھا الفعل
 وهللا ، أيضا حسن قول وھو. أيضا الشرعي اإلمكان ونفي الوقوع نفي ومعناه لذلك قابال وكونه ، لفعلا نفى
 .أعلم

 ملة كله الكفر أن على}  ِدينِ  َولِيَ  ِديُنُكمْ  لَُكمْ { :  الكريمة اآلية بھذه وغيره الشافعي هللا عبد أبو اإلمام استدل وقد
 ما -  األديان ألن ؛ به يتوارث سبب أو نسب بينھما كان إذا ؛ بالعكسو ، النصارى من اليھود) 2( تورثه واحدة
 من النصارى توريث عدم إلى وافقه ومن حنبل بن أحمد وذھب. البطالن في الواحد كالشيء كلھا - اإلسالم عدا

 ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال جده عن ، أبيه عن ، شعيب بن عمرو لحديث ؛ وبالعكس اليھود
 )3". (شتى ملتين أھل يتوارث

 .والمنة الحمد و" الكافرون أيھا يا قل" سورة تفسير آخر

__________ 

 ".فتح) "8/733( البخاري صحيح) 1(

 ".فورت: " م في) 2(

 ).2911( برقم السنن في داود وأبو) 2/195( المسند في أحمد رواه) 3(
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 َكانَ  إِنَّهُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ ) 2( أَْفَواًجا هللاَِّ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ ) 1( َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا
اًبا  ) 3( َتوَّ

 )1( والفتح هللا نصر جاء إذا سورة تفسير

 .مدنية وھي

 .رآنالق ربع تعدل"  ُزْلِزلَتِ  إَِذا"  و ، القرآن ربع تعدل أنھا تقدم قد

 بن محمد وأخبرنا) ح(الُعَميس أبي عن ، جعفر أخبرنا ، إبراھيم بن إسماعيل بن محمد أخبرنا:  النسائي وقال
 بن هللا عبد بن هللا ُعَبيد عن) 2( سھيل بن المجيد عبد عن ، الُعَميس أبو حدثنا ، عون بن جعفر حدثنا ، سليمان
 َجاءَ  إَِذا"  ، نعم:  قلت ؟) 3( نزلت القرآن من سورة آخر علمأت ، عتبة ابن يا:  عباس ابن لي قال:  قال عتبة
 )4( صدقت:  قال"  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ 

 ابن عن ، َيَسار بن صدقة عن) 5( الّربذي عبيدة بن موسى حديث من ، والبيھقي البزار بكر أبو الحافظ وروى
ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا: "  السورة ھذه أنزلت:  قال عمر  أيام أوسط وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على"  َواْلَفْتحُ  هللاَّ

 المشھورة خطبته فذكر ، الناس فخطب قام ثم ، َفرَحلت القصواء براحلته فأمر ، الوداع أنه فعرف ، التشريق
)6( 

 حدثنا ، فاطياألس حدثنا ، الصفار عبيد بن أحمد أخبرنا ، عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا:  البيھقي الحافظ وقال
:  نزلت لما:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن ، خباب بن ھالل عن ، العوام بن عباد حدثنا ، سليمان بن سعيد

 ،" نفسي إليّ  ُنِعيت قد إنه: " وقال) 7( فاطمة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا"  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا" 
" بي لحاًقا أھلي أول فإنك اصبري: " قال ثم ، فبكيت نفُسه إليه ُنعيت أنه خبرنيأ:  وقالت ، ضحكت ثم فبكت

 )8( فضحكت

 .فاطمة ذكر بدون - سيأتي كما - النسائي رواه وقد

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 َكانَ  إِنَّهُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ ) 2( اًجاأَْفوَ  هللاَِّ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ ) 1( َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ 
اًبا  }) 3( َتوَّ

 ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، بشر أبي عن ، َعوانة أبو حدثنا ، إسماعيل بن موسى حدثنا:  البخاري قال
 :  فقال ، نفسه في َوَجد بعضھم فكأن ، بدر أشياخ مع ُيدخلني عمر كان:  قال عباس

__________ 

 ".النصر سورة تفسير: " م في) 1(

 ".سھل: " أ في) 2(

 ".القرآن من نزلت: " م في) 3(

 .به عون بن جعفر طريق من) 3024( برقم صحيحه في مسلم ورواه) 11713( برقم الكبرى النسائي سنن) 4(

 ".الزبيري: " أ في) 5(

 .ضعيف عبيدة بن وموسى ،) 5/152( الكبرى البيھقي سنن) 6(

 ".ابنته فاطمة: " أ في) 7(

 ).7/167( للبيھقي النبوة دالئل) 8(
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 ُرؤيتُ  فما ، معھم فأدخله يوم ذات فدعاھم) 1( علمتم قد ممن إنه:  عمر فقال ؟ مثله أبناء ولنا معنا ھذا خليَ  لم
 فقال ؟}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  وجل عز ، هللا قول في تقولون ما:  فقال لُيريھم إال يومئذ فيھم دعاني أنه

 أكذلك:  لي فقال ، شيًئا يقل فلم بعضھم وسكت. علينا وفُتح نصرنا إذا ونستغفره هللا َنحمد أن أمرنا:  بعضھم
: قال ، له أعلمه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أجلُ  ھو:  فقلت ؟ تقول ما:  فقال. ال:  فقلت ؟ عباس ابن يا تقول

اًبا َكانَ  إِنَّهُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ {  ، أجلك عالمة فذلك}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  اءَ جَ  إَِذا{   بن عمر فقال}  َتوَّ
 )2( البخاري به تفرد. تقول ما إال منھا أعلم ال:  الخطاب

 ابن عن ، َرِزين أبي عن ، معاص عن ، الثوري عن ، ِمْھران عن ، ُحَميد بن محمد عن ، جرير ابن وروى
 ).3( نحوھا أو ، القصة ھذه مثل فذكر ، عباس

:  نزلت لما:  قال عباس ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، عطاء حدثنا ، فَُضيل بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 تلك في مقبوض بأنه".. نفسي إليّ  َيتُنعِ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ 

 ).4( أحمد به تفرد. السنة

 أجل إنھا:  واحد وغير ، والضحاك ، العالية وأبو ، مجاھد قال وھكذا. مثله ، عباس ابن عن ، العوفي وروى
 .إليه ُنِعي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، الزھري عن ، َمْعَمر عن) 5( الحنفي يسىع بن الحسين حدثنا ، موسى بن إسماعيل حدثني:  جرير ابن وقال
 هللا ، أكبر هللا: " قال إذ المدينة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بينما:  قال عباس ابن عن ، حازم أبي عن
 ، قلوبھم رقيقة قوم: " قال ؟ اليمن أھل وما ، هللا رسول يا:  قيل". اليمن أھل جاء ، والفتح هللا نصر جاء! أكبر
 )6" (يمانية والحكمة ، يمان والفقه ، يمان اإليمان ، طباعھم لينة

 .مرسال ، عكرمة عن ، معمر عن ، ثور ابن عن ، األعلى عبد ابن عن رواه ثم

 ، َخبَّاب بن ھالل عن ، َعَوانة أبو حدثنا ، الَجْحَدريّ  كامل أبو حدثنا ، يحيى بن زكريا حدثنا:  الطبراني وقال
 ُنِعيت:  قال ، السورة ختم حتى}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  نزلت لما:  قال اسعب ابن عن ، عكرمة عن

 وقال. اآلخرة أمر في اجتھاًدا قط كان ما بأشد فأخذ:  قال ، نزلت حين نفسه وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول
 ، هللا رسول يا:  رجل فقال". الَيمن أھل وجاء ، هللا ونصر الفتحُ  جاء: " ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).7" (َيمان والفقه ، يمان اإليمان ، قلوبھم لينة ، قلوبھم رقيقة قوم: " قال ؟ اليمن أھل وما

__________ 

 ".علمتم قد ممن: " م في) 1(

 ).4970( برقم البخاري صحيح) 2(

 ).30/215( الطبري تفسير) 3(

 ).1/217( المسند) 4(

 ".الثقفي: " أ في) 5(

 ).30/215( الطبري تفسير) 6(

 ).11/328( الكبير المعجم) 7(

:  نزلت لما:  قال عباس ابن عن ، َرزين أبي عن ، عاصم عن ، سفيان عن ، َوكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  فقيل ، نفسه هإلي ُنِعيت قد أنه وسلم عليه هللا صلى النبي علم}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{  هللاَّ

 ).1( كلھا السورة}  َواْلَفْتحُ 
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 َجاءَ  إَِذا{ :  اآلية ھذه عن عباس ابن سأل عمر أن:  َرِزين أبي عن ، عاصم عن ، سفيان عن ، َوكيع حدثنا
 )2( نفسه لموس عليه هللا صلى هللا رسول إلى ُنعيت نزلت لما:  قال}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ 

 أبي عن ، عون بن َجعفر حدثنا ، أبي حدثنا ، الوكيعي ُعَمر بن أحمد بن إبراھيم حدثنا:  الطبراني وقال
 نزلت سورة آخر:  قال عباس ابن عن ، عتبة بن هللا َعبد بن هللا ُعَبيد عن ، الجھم أبي بن بكر أبي عن الُعَميس،

 ).3(}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  جميًعا القرآن من

 الطائي الَبخُتري أبي عن ، ُمّرة بن عمرو عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أيًضا أحمد اإلمام وقال
 َجاءَ  إَِذا{ :  السورة ھذه نزلت لما:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، الخدري سعيد أبي عن ،) 4(

 وأصحابي وأنا ، حيز الناس: " فقال ، ختمھا حتى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأھا}  حُ َواْلَفتْ  هللاَِّ  َنْصرُ 
 وزيد ، َخديج بن رافع وعنده - كذبت:  َمْروان له فقال". ونية جھاد ولكن ، الفتح بعد ھجرة ال: " وقال". حيز
 عن تنزعه أن يخاف ھذا ولكن ، كلحدثا ھذان شاء لو:  سعيد أبو فقال - السرير على معه قاعدان ، ثابت بن

 صدق قاال ذلك رأيا فلما ، ليضربه الدرة عليه مروان فرفع. الصدقة عن تنزعه أن يخشى وھذا ، قومه عرافة
)5.( 

 رسول أن عباس ابن رواية من ثبت فقد ، بمنكر ليس سعيد أبي على مروان أنكره الذي وھذا ، أحمد به تفرد
 أخرجه". فانفروا استنفرتم إذا ولكن ، ونية جھاد ولكن ، ھجرة ال: " الفتح يوم قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 ).6( صحيحيھما في ومسلم البخاري

 علينا هللا فتح إذا أمرنا قد أنه ِمنْ  ، أجمعين عنھم هللا رضي ، عمر جلساء من الصحابة بعض به فسر فالذي
 له ثبت وقد ، صحيح مليح معنى -  ونستغفره صلين يعني ، ونسبحه ونشكره هللا نحمد أن والحصون المدائن
 صالة ھي:  قائلون فقال ، ركعات ثماني الضحى وقت مكة فتح يوم وسلم عليه هللا صلى النبي صالة من شاھد

 ؟ بمكة اإلقامة َيْنو لم مسافًرا كان وقد اليوم ذلك صالھا فكيف ، عليھا يواظب يكن لم بأنه وأجيبوا. الضحى
 ، الجيش وجميع ھو وُيفطر الصالة يقصر يوًما عشر تسعة من قريًبا رمضان شھر آخر إلى فيھا أقام ولھذا
 بلًدا فتح إذا الجيش ألمير فيستحب:  قالوا ، الفتح صالة كانت وإنما:  ھؤالء قال. آالف عشرة من نحًوا وكانوا

 .ركعات ثماني يدخله ما أول فيه يصلي أن

__________ 

 ).1/344( المسند) 1(

 ).1/356( المسند )2(

 ).10/369( الكبير المعجم) 3(

 ".الطائي عن البختري أبي عن: " أ في) 4(

 ).3/22( المسند) 5(

 ).1353( برقم مسلم وصحيح) 1349 ، 1834( برقم البخاري صحيح) 6(

 أنه والصحيح. واحدة بتسليمة كلھا يصليھا:  بعضھم قال ثم ، المدائن فتح يوم وقاص أبي بن سعد فعل وھكذا
 من الفتح يوم يسلم كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  داود أبي سنن في ورد كما ، ركعتين كل من يسلم
 هللا رسول إلى فيھا ُنِعي السورة ھذه أن من ، عنھما هللا رضي ، وعمر عباس ابن به فسر ما وأما. ركعتين كل

 الناس ودخل - أخرجتك التي قريتك وھي - مكة فتحت اإذ أنك واعلم ، الكريمة) 1( نفسه وسلم عليه هللا صلى
 ، الدنيا من لك خير فاآلخرة ، إلينا والوفود علينا للقدوم فتھيأ ، الدنيا في بك شغلنا فرغ فقد ، أفواًجا هللا دين في

اًبا َكانَ  إِنَّهُ  َواْسَتْغفِْرهُ  َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ { :  قال ولھذا ، فترضى ربك يعطيك ولسوف  .} َتوَّ
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 ، خباب ابن ھالل عن ، عوانة أبو حدثنا ، محبوب بن محمد حدثنا ، منصور بن عمرو أخبرنا:  النسائي قال
 ُنعيت:  قال ، السورة آخر إلى}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  نزلت لما:  قال عباس ابن عن ، عكرمة عن

 رسول وقال ، اآلخرة أمر في اجتھاًدا كان ما أشدّ  في فأخذ ، أنزلت حين نفُسه وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول
 ، هللا رسول يا:  رجل فقال". اليمن أھل وجاء ، هللا نصر وجاء ، الفتح جاء: " ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى هللا
 ).2" (يمان والفقه ، يمانية ةوالحكم ، َيمانٍ  اإليمان ، قلوبھم لَيِّنة ، قلوبھم رقيقة قوم: " قال ؟ اليمن أھل وما

 عن ، مسروق عن ، الضَحى أبي عن ، منصور عن ، َجرير حدثنا ، شيبة أبي بن عثمان حدثنا:  البخاري وقال
 ربنا اللھم سبحانك: " وسجوده ركوعه في يقول أن يكثر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة

 .نالقرآ يتأول" لي اغفر اللھم ، وبحمدك

 ).3( به ، منصور حديث من ، الترمذي إال الجماعة بقية وأخرجه

 كان:  عائشة قالت:  قال مسروق عن ، الشعبي عن ، داود عن ، عدي أبي بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
". إليه وأتوب هللا أستغفر ، وبحمده هللا سبحان: " قول من أمره آخر في يكثر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 إنه ، وأستغفره بحمده أسبح أن رأيتھا إذا وأمرني ، أمتي في عالمة سأرى أني أخبرني كان ربي إن: " وقال
 َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ  أَْفَواًجا هللاَِّ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  رأيتھا فقد ، توابا كان

اًبا َكانَ  إِنَّهُ  اْسَتْغفِْرهُ وَ   } َتوَّ

 ).4( به - ھند أبي ابن وھو - داود طريق من مسلم ورواه

 كان:  قالت سلمة أم عن ، الشعبي عن ، عاصم حدثنا ، حفص حدثنا ، السائب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 هللا سبحان: " قال إال ، يجيء وال يذھب وال ، يقعد وال يقوم ال أمره آخر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 إال تقعد وال تقوم وال ، تجيء وال تذھب ال ، وبحمده هللا سبحان من تكثر إنك ، هللا رسول يا:  فقلت". وبحمده
 :  فقال ،" بھا أمرت إني: " قال ؟ وبحمده هللا سبحان:  قلت

__________ 

 ".روحه" م في) 1(

 ).11712( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ).889( برقم ماجة ابن وسنن) 11710( برقم الكبرى النسائي وسنن) 877( برقم داود أبي وسنن) 484( برقم مسلم وصحيح) 4968( برقم البخاري صحيح) 3(

 ).484( برقم مسلم وصحيح) 6/35( المسند) 4(

 ).1( السورة آخر إلى}  َواْلَفْتحُ  هللاَِّ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ 

 ).2( ھاھنا فيكتب ، ُمفرد جزء في وألفاظه طرقه جميع من المجلس كفارة حديث ناكتب وقد ، غريب

 نزلت لما:  قال هللا عبد عن ، ُعَبيدة أبي عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل عن ، َوكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
ِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا{ :  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على :  يقول أن - وَرَكعَ  -  قرأھا إذا يكثر كان } َواْلَفْتحُ  هللاَّ

 ).3( ثالثا" الرحيم التواب أنت إنك لي اغفر اللھم ، وبحمدك ربنا اللھم سبحانك"

 .به ، إسحاق أبي عن ، شعبة عن ، ُمّرة بن عمرو عن ، أبيه عن حاتم أبي ابن ورواه. أحمد به تفرد

 ظھر إن:  يقولون ، مكة فتح بإسالمھا َتَتلَّوم كانت العرب أحياء فإن ، واحًدا قوال مكة فتح ھاھنا بالفتح والمراد
 جزيرة استوسقت حتى سنتان تمض فلم ، أفواًجا هللا دين في دخلوا مكة عليه هللا فتح فلما. نبي فھو قومه على

 في خاريالب روى وقد. والمنة الحمد و ، لإلسالم مظھر إال العرب قبائل سائر في يبق ولم ، إيماًنا العرب
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى بإسالمھم قوم كل بادر الفتح كان لما:  قال سلمة بن عمرو عن صحيحه
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 وقد) 4( الحديث. نبي فھو عليھم ظھر فإن ، وقومه دعوه:  يقولون ، مكة فتح بإسالمھا َتَتلَّومُ  األحياء وكانت
 .والمنة الحمد و ، ھناك فليراجعه ادأر فمن ، السيرة:  كتابنا في الفتح غزوة َحّررنا

 جار حدثني ، عمار أبو حدثني ، األوزاعي عن ، إسحاق أبو حدثنا ، عمرو بن معاوية حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 افتراق عن أحّدثهُ  فجعلت ،) 5( عليّ  فسلم ، هللا عبد بن جابر فجاءني سفر من قدمت:  قال هللا عبد بن لجابر
 دخلوا الناس إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعتُ :  قال ثم ، يبكي جابر فجعل ، اأحدثو وما الناس
 ).6" (أفواًجا منه وسيخرجون ، أفواًجا هللا دين في

 )7] (والمنة الحمد و" والفتح هللا نصر جاء إذا" سورة تفسير آخر[

__________ 

 ).30/216( الطبري تفسير) 1(

 .الصافات سورة تفسير آخر في طرقھا وذكر المجلس كفارة يثأحاد ذكر سبق) 2(

 ).1/388( المسند) 3(

 ).4302( برقم البخاري صحيح) 4(

 ".على يسلم: " م في) 5(

 ).3/343( المسند) 6(

 .أ من زيادة) 7(
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الَةَ  َواْمَرأَُتهُ ) 3( لََھبٍ  َذاتَ  َناًرا َسَيْصلَى) 2( َكَسبَ  َوَما َمالُهُ  َعْنهُ  أَْغَنى َما) 1( َوَتبَّ  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ   َحمَّ
 ) 5( َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي) 4( اْلَحَطبِ 

 تبت سورة تفسير

 .مكية وھي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

الَةَ  َواْمَرأَُتهُ ) 3( لََھبٍ  َذاتَ  َناًرا َسَيْصلَى) 2( َكَسبَ  َوَما َمالُهُ  َعْنهُ  أَْغَنى َما) 1( َوَتبَّ  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ {   َحمَّ
 }) 5( َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي) 4( اْلَحَطبِ 

 بن سعيد عن ، ُمّرة بن عمرو عن ، األعمش حدثنا ، معاوية أبو حدثنا ، سالم بن محمد حدثنا:  البخاري قال
". صباحاه يا: " فنادى الجبل صعدف ، البطحاء إلى خرج وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عباس ابن عن ، جبير

:  قالوا".  ؟ تصدقوني أكنتم ، ُمْمسيكم أو ُمصبحكم العدوّ  أن َحدثتكم إن أرأيتم: " فقال ، قريش إليه فاجتمعت
 َيَدا َتبَّتْ { :  هللا فأنزل. لك تبا ؟ جمعتنا ألھذا:  لھب أبو فقال". شديد عذاب يدي بين لكم نذيرٌ  فإني: " قال. نعم
 ).1( آخرھا إلى}  َوَتبَّ  لََھبٍ  أَِبي

 لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ { :  هللا فأنزل ؟ جمعتنا ألھذا. اليوم سائر لك تبا:  يقول وھو ، يديه ينفض فقام:  رواية وفي
 ).2(}  َوَتبَّ 

:  واسمه وسلم عليه هللا صلى) 3( هللا رسول أعمام أحد ھو ھذا لھب فأبو. عنه خبر والثاني ، عليه دعاء األول
 لرسول األذية كثير وكان ، وجھه إلشراق" لھب أبا" سمي وإنما. ُعتبة أبو وكنيته ، المطلب عبد بن الُعّزى عبد
 ..ولدينه له والتنقص ، به واالزدراء ، له والبغضة وسلم عليه هللا صلى هللا

 أخبرني:  قال أبيه عن ، الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثنا ، العباس أبي بن إبراھيم حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت:  قال -  فأسلم جاھلًيا وكان ، الديل بني من ، عباد بن ربيعة:  له يقال - رجل
 مجتمعون والناس" تفلحوا هللا إال إله ال قولوا ، الناس أيھا يا: " يقول وھو المجاز ذي سوق في الجاھلية في
 فسألت ، ذھب حيث يتبعه. كاذب صابئ إنه:  يقول ، غديرتين ذو أحولُ  الوجه يءوض رجل ووراءه ، عليه
 ).4( لھب أبو عمه ھذا:  فقالوا عنه

 ؟ صغيًرا يومئذ كنت:  لربيعة قلت:  الزناد أبو قال -  فذكره ، أبيه عن ، الزناد أبي ابن عن ، ُسَريج عن رواه ثم
 ).5( أحمد به تفرد. ربةالق أزفر أني ألعقل يومئذ إني وهللا ال:  قال

 الديلي عباد بن ربيعة سمعت:  قال عباس بن هللا ُعبيد بن هللا عبد بن ُحَسين حدثني:  إسحاق بن محمد وقال
 أحول رجل ووراءه - القبائل يتبع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى أنظر ، شاب رجل أبي لمع إني:  يقول

 ، وضيء

__________ 

 ).4972( برقم البخاري صحيح) 1(

 ).3525 ، 4801 ، 1394( برقم البخاري صحيح) 2(

 ".النبي أعمام: " م في) 3(

 ).4/341( المسند) 4(

 ).4/341( المسند) 5(



885 

 

ة ذو  آمركم ، إليكم هللا رسول إني ، فالن بني يا: " فيقول القبيلة على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َيقِفُ  - ُجمَّ
 مقالته من فرغ وإذا". به بعثني ما هللا عن أنفِّذَ  حتى وتمنعوني تصدقوني وأن ، شيئا به واتشرك ال هللا تعبدوا أن
 مالك بني من الجن من وحلفاءكم ، والعزى الالت تسلُخوا أن منكم يريد ھذا ، فالن بني يا:  خلفه من اآلخر قال
 أبو عمه:  قال ؟ ھذا من:  ألبي فقلت. تتبعوه وال له تسمعوا فال ، والضاللة البدعة من به جاء ما إلى ، أَُقْيش بن
 ).1( لھب

 ).2( اللفظ بھذا والطبراني ، أيضا أحمد رواه

 تحقق تب وقد:  أي}  َوَتبَّ {  ، وسعيه عمله وضل ، وخابت خسرت:  أي}  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ { :  تعالى فقوله
 .وھالكه خسارته

 عائشة، عن َوُروي. ولده:  يعني}  َكَسبَ  َوَما{ :  وغيره عباس ابن قال}  َكَسبَ  َوَما َمالُهُ  َعْنهُ  أَْغَنى َما{ :  وقوله
 .مثله ، سيرين وابن ، والحسن ، وعطاء ، ومجاھد

 ما كان إذا:  لھب أبو قال ، اإليمان إلى قومه دعا لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود ابن عن وذكر
 َمالُهُ  َعْنهُ  أَْغَنى َما{ :  هللا فأنزل ، وولدي بمالي العذاب من القيامة يوم نفسي تديأف فإني ، حقا أخي ابن يقول
 .} َكَسبَ  َوَما

 .شديد وإحراق ولھيب شرر ذات:  أي}  لََھبٍ  َذاتَ  َناًرا َسَيْصلَى{ :  وقوله

الَةَ  َواْمَرأَُتهُ {   حرب بنتُ  أروى واسمھا ، جميل مأ:  وھي ، قريش نساء سادات من زوجته وكانت}  اْلَحَطبِ  َحمَّ
 َعوًنا القيامة يوم تكون فلھذا ؛ وعناده وجحوده كفره على لزوجھا عوًنا وكانت. سفيان أبي أخت وھي ، أمية بن
الَةَ { :  قال ولھذا. جھنم نار في عذابه في عليه  فتلقي الحطب تحمل:  يعني}  َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي اْلَحَطبِ  َحمَّ
 .له مستعدة لذلك ُمَھيَّأة وھي ، فيه ھو ما على ليزداد ، زوجھا على

 .النار َمسد من:  وعروة ، مجاھد قال}  َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي{ 

الَةَ { :  والسدي ، والثوري ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، مجاھد وعن  ، بالنميمة تمشي كانت}  اْلَحَطبِ  َحمَّ
 ).3( ] جرير ابن واختاره[

 هللا رسول طريق في الشوك تضع كانت:  زيد وابن ، والضحاك ، الجدلي وعطية ، عباس ابن عن العوفي وقال
 .جرير ابن واختاره ، وسلم عليه هللا صلى

 .بذلك فعيرت ، تحتطب وكانت ، بالفقر وسلم عليه هللا صلى النبي تعير كانت:  وقيل:  جرير ابن قال

 .أعلم وهللا ، األول والصحيح. أحد إلى يعزه ولم ، حكاه كذا

 في حبال بھا هللا فأعقبھا:  يعني ، محمد عداوة في ألنفقنھا:  فقالت فاخرة قالدة لھا كانت:  المسيب بن سعيد قال
 .النار مسد من جيدھا

__________ 

 ).1/423( ھشام البن النبوية السيرة:  انظر) 1(

 .)5/63( الكبير والمعجم) 3/492( المسند) 2(

 .م من زيادة) 3(

:  المسد:  قال الشعبي عن ، الشعبي مولى) 1( سليم عن ، وكيع حدثنا ، ُكَرْيب أبو حدثنا:  جرير ابن وقال
 .الليف
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 .ذراًعا سبعون ذرعھا سلسلة:  المسد:  الزبير بن عروة وقال

 .ذراًعا سبعون طولھا ، نار من قالدة ھو:  الثوري وعن

 أوبارھا، أو اإلبل جلود من يكون وقد ، خوص أو ليف من حبل:  أيضا والَمَسد. الليف : الَمَسدُ :  الجوھري وقال
 ).2( َفتله أْجدتُ  إذا:  َمْسًدا أمسُدهُ  الحبل ومسدت

 ؟ َمَسًدا الَبْكرة يسمون العرب أن ترى أال ، حديد من طوق:  أي}  َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي{ :  مجاھد وقال

 الوليد حدثنا ، ُسفيان حدثنا ، الُحَميدي الزبير بن هللا عبد حدثنا قاال ُزْرعة وأبو أبي حدثنا:  تمحا أبي ابن وقال
 أم العوراء أقبلت}  لََھبٍ  أَِبي َيَدا َتبَّتْ { :  نزلت لما:  قالت بكر أبي بنت أسماء عن ، تدرس ابن عن ، كثير بن

 :  قولت وھي ، فھر يدھا وفي ، ولولة ولھا ، حرب بنت جميل

 َعَصينا َوأْمَره َقلَينا وديَنه أَبيَنا ُمَذمًما

 قد ، هللا رسول يا:  قال بكر أبو رآھا فلما ، بكر أبو ومعه المسجد في جالس وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول
 ، به ماعتص قرآنا وقرأ". تراني لن إنھا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. تراك أن عليك أخاف وأنا أقبلت
: اإلسراء[ }  َمْسُتوًرا ِحَجاًبا ِباآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  ال الَِّذينَ  َوَبْينَ  َبْيَنكَ  َجَعْلَنا اْلقُْرآنَ  َقَرْأتَ  َوإَِذا{ :  تعالى قال كما
 أخبرت إني ، بكر أبا يا:  فقالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تر ولم بكر أبي على وقفت حتى فأقبلت]. 45
. سيدھا ابنة أني قريش علمت قد:  تقول وھي فولت. ھجاك ما البيت ھذا ورب ال:  قال ؟ ھجاني حبكصا أن
م َتعس:  فقالت ، بالبيت تطوف وھي ِمْرطھا في جميل أم فعَثَرت:  غيره أو حديثه في الوليد وقال:  قال . ُمَذمَّ

 بعد وقريش ، العم بني من وكلنا ، أعلَّم فما وَثَقافُ  ، أكلَّم فما لحصانُ  إني:  المطلب عبد بنت حكيم أم فقالت
 ).3( أعلم

 السالم عبد حدثنا ، أحمد أبو حدثنا قاال إسحاق بن وأحمد سعيد بن إبراھيم حدثنا:  البزار بكر أبو الحافظ وقال
}  لََھبٍ  ِبيأَ  َيَدا َتبَّتْ { :  نزلت لما:  قال عباس ابن عن ، ُجَبير بن سعيد عن ، السائب بن عطاء عن ، حرب بن

يت لو:  بكر أبو له فقال. بكر أبو ومعه ، جالس وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول لھب أبي امرأة جاءت  ال َتَنحَّ
 بكر أبي على وقفت حتى فأقبلت". وبينھا بيني َسُيحال إنه: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. بشيء ُتؤذيك
 إنك:  فقالت. به يتفوه وال بالشعر َنَطق ما البنية ھذه ورب ال:  بكر أبو قالف. صاحبك ھجانا ، بكر أبا يا:  فقالت

 ".ولت حتى يسترني ملك زال ما ال: " قال ؟ رأتك ما:  عنه هللا رضي ، بكر أبو قال ولت فلما ، لمصدق

__________ 

 ".سليمان: " أ في) 1(

 ).1/535" (مسد" مادة ، للجوھري الصحاح) 2(

 .اإلسراء سورة من 45:  اآلية تفسير عند تخريجه وسبق ، به سفيان طريق من) 1/53( مسنده في يعلى أبو ورواه) 1/153( يالحميد مسند) 3(

 ).1( عنه هللا رضي ، بكر أبي عن ، اإلسناد ھذا من بأحسنَ  ُيرَوى نعلمه ال:  البزار قال ثم

) 2] (جھنم[ نار في حبل عنقھا في:  أي}  َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي{ :  تعالى قوله في العلم أھل بعض قال وقد
 .دائما كذلك ثم ، أسفلھا إلى بھا يرمى ثم ، شفيرھا إلى به ُترَفع

 أبو قال كما ، الدلو حبل عن بالمسد وُعبر - ذلك َرَوى وقد -) 3( التنوير كتابه في َدْحية بن الخطاب أبو قال
 :  ذلك في وأنشد ، رشاء:  َمَسد كلّ " : النبات" كتاب في الدينوري حنيفة

 ...ُمَغاًرا أبق ِمنْ  َوَمَسًدا... ِصَراًرا وِمْحَوًرا َوَبْكَرةً 

 .القنَّبُ :  واألبقُ :  قال
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 :  اآلخر وقال

 ...فإني لَّينا لَْدًنا َتكُ  إنْ ... مني َتَعّوذْ  الُخوص َمَسدَ  يا

 ...ُمْقَسِئنّ  أْشَمطَ  ِمنْ  شْئتَ  ما

 َسَيْصلَى{ :  تعالى قوله نزل منذ فإنه ، النبوة على واضح ودليل ظاھرة معجزة السورة ذهھ وفي:  العلماء قال
الَةَ  َواْمَرأَُتهُ  لََھبٍ  َذاتَ  َناًرا  يقيض لم ، اإليمان وعدم بالشقاء عنھما فأخبر}  َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبلٌ  ِجيِدَھا فِي اْلَحَطبِ  َحمَّ
 على الباھرة األدلة أقوى من ھذا فكان ، معلًنا وال مسًرا ال ، باطًنا وال ظاھًرا ال منھما واحد وال ، يؤمنا أن لھما
 .الظاھرة النبوة

 )4] (والمنة الحمد و" تبت" تفسير آخر[

__________ 

 فيه) : "7/144( المجمع في يالھيثم وقال ، به حرب بن السالم عبد طريق من) 1/33( مسنده في يعلى أبو ورواه ،" األستار كشف) "2294( برقم البزار مسند) 1(
 ".اختلط وقد السائب بن عطاء

 .أ ، م من زيادة) 2(

 ).3/122( األعيان وفيات:  انظر. إربل لملك عمله ، الكلبي دحية البن المنير السراج مولد في التنوير) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(
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 اإلخالص سورة تفسير

 .مكية وھي

 )1( وفضيلتھا نزولھا سبب ذكر

 ، أنس بن الربيع حدثنا ، الرازي جعفر أبو حدثنا ، الصاغاني ُمَيّسر بن محمد سعد أبو حدثنا:  أحمد إلماما قال
 ، ربك لنا انسب ، محمد يا:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قالوا المشركين أن:  كعب بن أبيّ  عن ، العالية أبي عن

ُ  ُھوَ  قُلْ : "  هللا فأنزل ُ  أََحدٌ  هللاَّ  ).2" ( أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ  لَدْ  ُيو َوَلمْ  َيلِدْ  لَمْ  َمدُ الصَّ  هللاَّ

 سعد أبي عن - ِخَداش بن ومحمود:  جرير ابن زاد -  منيع بن أحمد عن ، جرير وابن ، الترمذي رواه وكذا
َمدُ : "  قال -  والترمذي جرير ابن زاد - ) 3( به ُمَيّسر بن محمد  شيء ليس ألنه ، ولدي ولم يلد لم الذي"  الصَّ
 ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ "  ، يورث وال يموت ال جالله جل هللا وإن ، سيورث إال يموت شيء وليس ، سيموت إال يولد
 .شيء كمثله وليس ، عدل وال) 4( شبه له يكن ولم"  أََحدٌ 

 عن ، حميد ابن عبد عن رمذيالت رواه ثم. به ، ُمَيّسر بن محمد) 5( سعد أبي حديث من ، حاتم أبي ابن ورواه
 قال ثم". أخبرنا" يذكر ولم مرسال فذكره ، العالية أبي عن ، الربيع عن ، جعفر أبي عن ، موسى بن هللا عبيد

 ).6( سعد أبي حديث من أصح ھذا:  الترمذي

 ، مجالد بن إسماعيل حدثنا ، يونس بن) 7( ُسَريج حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ قال:  معناه في آخر حديث
. ربك لنا انسب:  فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء أعرابًيا أن:  جابر عن ، الشعبي عن ، مجالد عن

ُ  ُھوَ  قُلْ : "  وجل عز ، هللا فأنزل  ).8( مقارب إسناده. آخرھا إلى"  أََحدٌ  هللاَّ

 .السلف من واحد غير أرسله دوق). 10( فذكره) 9( ُسَريج عن ، عوف بن محمد عن جرير ابن رواه وقد

 قالت:  قال مسعود ابن عن ، وائل أبي عن ، عاصم عن ، الربيع بن قيس عن ، العطار إسحاق بن ُعبيد وروى
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  السورة ھذه فنزلت ، ربك لنا انسب:  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول قريش  " أََحدٌ  هللاَّ

__________ 

 ".وفضلھا: " أ ، م في) 1(

 ).5/133( المسند) 2(

 ).223 ، 30/221( الطبري وتفسير) 3364( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".شبيه له: " أ ، م في) 4(

 ".سعيد: " أ ، م في) 5(

 ).3365( برقم الترمذي سنن) 6(

 ".شريح: " أ في) 7(

 ".متقارب إسناده: " م في) 8(

 ".شريح: " أ في) 9(

 .جابر عن الشعبي عن روايته في ضعيف ومجالد ،) 30/221( الطبري وتفسير) 39 ، 4/38( يعلى أبي مسند) 10(

 ).1( مرسال ، وائل أبي عن ، عاصم أبي عن ، قيس عن ، وغيره الفريابي رواه:  الطبراني قال
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 أبي عن ، سلمة أبي عن ، نافع بن الوازع عن ، الطائفي عثمان بن الرحمن عبد حديث من الطبراني َرَوى ثم
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  هللا ونسبة ، نسبة شيء لكل: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ُھَريرة ُ  أََحدٌ  هللاَّ َمدُ  هللاَّ "  الصَّ
 ).3) (2] (بأجوف ليس والصمد

 ، وھب ابن حدثنا ، صالح بن أحمد حدثنا -  الُذھليّ  ھو -  محمد حدثنا:  البخاري قال:  فضلھا في آخر حديث
 عبد بنت َعْمَرةَ  أمه عن ، َحدثه الرحمن عبد بن ُمحمد الرجال أبا أن:  ھالل أبي ابن عن ، عمرو أخبرنا
 وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عائشة عن -  وسلم عليه هللا صلى النبي زوج عائشة ِحْجر في وكانت - الرحمن
ُ  ُھوَ  قُلْ "  ب فيختم ، صالتھم في ألصحابه يقرأ وكان ، َسريَّة على رجال بعث  ذلك ذكروا رجعوا فلما"  أََحدٌ  هللاَّ
 وأنا ، الرحمن صفة ألنھا:  فقال ، فسألوه". ؟ ذلك يصنع شيء أليّ :  سلوه: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى للنبي
 ".يحبه تعالى هللا أن أخبروه: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. بھا أقرأ أن أحب

 بن أحمد عن روايته من ويجعله". الّذھلي محمد" ذكر يسقط من منھمو). 4" (التوحيد" كتاب في رواه ھكذا
 أبي بن سعيد عن ، الحارث بن عمرو عن ، وھب بن هللا عبد حديث من أيًضا والنسائي مسلم رواه وقد. صالح
 ).5( به ، ھالل

 من رجل كان : قال أنس عن ، ثابت عن) 6( هللا ُعَبيد وقال: " الصالة كتاب في البخاري قال:  آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ "  ب افتتح به يقرأ مما الصالة في لھم بھا يقرأ سورة افتتح كلما فكان ، قَُباء مسجد في َيؤَمھم األنصار  هللاَّ

 إنك:  فقالوا أصحابه فكلَّمه. ركعة كل في ذلك يصنع وكان ، معھا أخرى سورة يقرأ ثم ، منھا َيفُرغ حتى"  أََحدٌ 
. بأخرى وَتقرأ تدعھا أن وإما ، بھا تقرأ أن فإما ، باألخرى تقرأ حتى ُتجزُئك أنھا ترى ال ثم السورة بھذه تفتتح
 ، أفضلھم من أنه َيَرونَ  وكانوا. تركتكم كرھتم وإن ، فعلت بذلك أؤمكم أن أحببتم إن ، بتاركھا أنا ما:  فقال

 أن يمنعك ما ، فالن يا: " فقال ، الخبر أخبروه وسلم عليه هللا صلى النبي أتاھم فلما. غيره َيؤمھم أن وكرھوا
 ُحبك: " قال. أحبھا إني:  قال".  ؟ ركعة كل في السورة ھذه لزوم على حملك وما ، أصحابك به يأمرك ما تفعل
 ).7" (الجنة أدخلك إياھا

 اعيلإسم عن ، البخاري عن ، جامعه في الترمذي عيسى أبو رواه وقد. به مجزوًما تعليًقا البخاري رواه ھكذا
 ثم). 8( سواء مثله بإسناده فذكر ، عمر بن هللا ُعَبيد عن ، الدراوردي محمد بن العزيز عبد عن ، أويس أبي بن
 ، أنس عن ، ثابت عن ، َفضالة بن ُمَبارك وروى:  قال. ثابت عن ، هللا عبيد حديث من غريب:  الترمذي قال
ُ  ُھوَ  قُلْ " :  السورة ھذه أحب إني ، هللا رسول يا:  قال رجال أن  ".الجنة أدخلك إياھا ُحبَّك إن: " قال"  أََحدٌ  هللاَّ

__________ 

 ).89( برقم العظمة في الشيخ أبو ورواه ، مرسال وائل أبي عن ، عاصم عن ، قيس عن الطيالسي ورواه) 1(

 .أ من زيادة) 2(

 أبي عن ، سلمة أبي عن ، الوازع عن ، ثابت بن علي عن ، نافع بن الرحمن عبد يقطر من" البحرين مجمع) "3423( برقم األوسط المعجم في الطبراني ورواه) 3(
 ".الرحمن عبد به تفرد ، اإلسناد بھذا إال ھريرة أبي عن يروى ال: " وقال ، به ھريرة

 ).7375( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).2/170( النسائي وسنن ،) 813( برقم مسلم صحيح) 5(

 ".هللا عبد وقال: " أ في) 6(

 ).774( برقم البخاري صحيح) 7(

 ).2901( برقم الترمذي سنن) 8(

 :  فقال متصال مسنده في أحمد اإلمام رواه قد الترمذي علقه الذي وھذا
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 عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء:  قال أنس عن ، ثابت عن ، فضالة بن مبارك حدثنا ، النضر أبو حدثنا
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  ورةالس ھذه أحب إني:  فقال وسلم  إياھا) 1( حبك: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال"  أََحدٌ  هللاَّ
 ).2" (الجنة أدخلك

 هللا عبد بن الرحمن عبد عن ، مالك حدثني ، إسماعيل حدثنا:  البخاري قال:  القرآن ثلث تعدل كونھا في حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  يقرأ َرُجال سمع رجال أن. عيدس أبي عن ، أبيه عن ، َصْعَصَعة أبي بن الرحمن عبد بن "  أََحدٌ  هللاَّ

) 3( النبي فقال ، يتقالّھا الرجل وكأن ، له ذلك فذكر ، وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء أصبح فلما ، يرددھا
 عن ، لكما عن ، جعفر بن إسماعيل زاد". القرآن ثلث لتعدل إنھا ، بيده نفسي والذي: " وسلم عليه هللا صلى
 هللا صلى النبي عن ، النعمان بن قتادة أخي أخبرني:  قال سعيد أبي عن ، أبيه عن ، هللا عبد بن الرحمن عبد
 ).4( وسلم عليه

 ، قتيبة عن والنسائي ، القعنبي عن داود أبو ورواه. والَقْعَنِبيّ  ، يوسف بن هللا عبد عن أيضا البخاري رواه وقد
 عن ، جعفر بن إسماعيل عن ، طريقين من النسائي أسنده النعمان بن قتادة ديثوح). 5( به ، مالك عن كلھم
 ).6( به ، مالك

 والضحاك إبراھيم حدثنا ، األعمش حدثنا ، أبي حدثنا ، حفص بن ُعَمر حدثنا:  البخاري قال:  آخر حديث
 ثلث يقرأ أن أحدكم أيعجز":  ألصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال سعيد أبي عن ، الَمْشِرقيّ 
 ثلث الصمد الواحد هللا: " فقال ؟ هللا رسول يا ذلك ُيطيق أينا:  وقالوا عليھم ذلك فشق".  ؟ ليلة في القرآن
 ).7" (القرآن

 كالھما ، المشرقي الھمداني ُشَرحبيل بن والضحاك النَّخعي يزيد بن إبراھيم حديث من البخاري بإخراجه تفرد
 هللا عبد أبو قال:  قال هللا عبد أبي وراقُ  حاتم أبي بن محمد جعفر أبا سمعت:  الَقَربِريّ  الق ، سعيد أبي عن

 ).8( مسند الضحاك وعن ، مرسل إبراھيم عن:  البخاري

 أبي عن ، يزيد بن الحارث عن ، لَِھيَعة ابن حدثنا ، إسحاق بن يحيى حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ "  ب كله الليل يقرأ النعمان بن قتادة بات:  قال الخدري دسعي أبي عن الھيثم،  " أََحدٌ  هللاَّ

__________ 

 ".حبك إن: " م في) 1(

 ).3/141( المسند) 2(

 ".هللا رسول فقال: " م في) 3(

 ).7374( برقم البخاري صحيح) 4(

 ).2/171( النسائي سننو) 1461( برقم داود أبي وسنن) 6643 ، 5013( برقم البخاري صحيح) 5(

 ).10536( وبرقم) 8029( برقم الكبرى النسائي سنن) 6(

 ).5015( برقم البخاري صحيح) 7(

  "متصلة عنه الضحاك ورواية ، منقطعة سعيد أبي عن النخعي إبراھيم رواية أن والمراد) : "9/60( الفتح في حجر ابن الحافظ قال) 8(

 ).1" (ثلثه أو ، القرآن نصف لََتعدلُ  ، بيده نفسي والذي: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر

 الرحمن عبد أبي عن ، هللا عبد بن ُحييّ  حدثنا ، لھيعة ابن حدثنا ، حسن حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 يقوم أن دكمأح يستطيع أال:  يقول وھو مجلس في كان األنصاري أيوب أبا أن:  عمرو بن هللا عبد عن ، الُحُبلي
ُ  ُھوَ  قُلْ "  فإن:  قال ؟ أحد ذلك يستطيع وھل:  فقالوا ؟ ليلة كل القرآن بثلث  فجاء:  قال. القرآن ثلث"  أََحدٌ  هللاَّ
 ).2" (أيوب أبو صدق: " فقال ، أيوب أبا يسمع وھو وسلم عليه هللا صلى النبي
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 ، كيَسان بن يزيد حدثنا ، سعيد بن يحيى ناحدث ، بشار بن محمد حدثنا:  الترمذي عيسى أبو قال:  آخر حديث
 عليكم سأقرأ فإني ، احُشدوا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن ، َحازم أبو أخبرني
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  فقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا نبي خرج ثم ، حشد من فحشد". القرآن ثلث  فقال دخل ثم"  أََحدٌ  هللاَّ
 جاء خبًرا ھذا ألرى إني". القرآن ثلث عليكم سأقرأ فإني: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  لبعض ابعضن
 تعدل وإنھا أال ، القرآن ثلث عليكم سأقرأ:  قلت إني: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا نبي خرج ثم ، السماء من
 ".القرآن ثلث

 أبي واسم ، غريب صحيح حسن:  الترمذي وقال) 3( به ، اربش بن محمد عن ، صحيحه في مسلم رواه وھكذا
 .سلمان حازم

 بن ھالل عن ، منصور عن ، قَُدامة بن زائدة عن ، مھدي بن الرحمن عبد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 من امرأة عن ، ليلى أبي ابن الرحمن عبد عن ، ميمون بن عمرو عن) 4( ُخَثيم بن الربيع عن ، َيساف

 ؟ ليلة في القرآن ثلث يقرأ أن أحدكم أيعجز: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، أيوب أبي عن ، األنصار
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قرأ من فإنه ُ  أََحدٌ  هللاَّ َمدُ  هللاَّ  ".القرآن ثلث ليلتئذ قرأ فقد ، ليلة في"  الصَّ

 زاد -  بندار) 5( بشار بن محمد عن كالھما ، سائيوالن الترمذي ورواه. أحمد لإلمام اإلسناد ُتَساعيّ  حديث ھذا
 عن: " الترمذي رواية وفي. ُعَشاريا لھما فصار). 6( به ، مھدي بن الرحمن عبد عن كالھما - وقتيبة الترمذي
 وقتادة ، سعيد وأبي ، الدرداء أبي عن الباب وفي:  قال ثم). 7] (وحسنه[ به ،" أيوب أبي عن ، أيوب أبى امرأة
 ھذا َرَوى أحًدا نعلم وال ، حسن حديث وھذا. مسعود وأبي ، عمر وابن ، وأنس ، ھريرة وأبي ، مانالنع بن

 وغيرُ  ُشعبةُ  َرَوى وقد. عياض بن والفضيل ، إسرائيل روايته على وتابعه". زائدة" رواية من أحسن الحديث
 .فيه واضطربوا منصور عن الحديث ھذا الثقات من واحد

__________ 

 ).3/15( ندالمس) 1(

 ).2/173( المسند) 2(

 ).812( برقم مسلم وصحيح) 2900( برقم الترمذي سنن) 3(

 ".خيثم بن: " أ في) 4(

 ".يسار: " أ في) 5(

 ).2/172( النسائي وسنن) 2896( برقم الترمذي سنن) 6(

 .أ ، م من زيادة) 7(

 عن ، ليلى أبي ابن الرحمن عبد عن ، َسافيَ  بن ھالل عن ، ُحَصين عن ، ُھَشْيم حدثنا:  أحمد قال:  آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ "  ب قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال -  األنصار من رجل:  أو -  كعب بن أبيّ   هللاَّ
 ).1" (القرآن بثلث قرأ فكأنما"  أََحدٌ 

 في يقع ولم). 2( به ، ليلى بيأ ابن عن ، ُحَصين عن ، ُھَشيم حديث من ،" والليلة اليوم" في النسائي ورواه
 .يساف بن ھالل:  روايته

 أبي عن ، ميمون بن عمرو عن) 3( قيس أبي عن ، سفيان عن ، َوكيع حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ : " "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود  ).4" (القرآن ثلث تعُدل"  أََحدٌ  هللاَّ

نافسي محمد بن علي عن ، ماجة ابن اهرو وھكذا " والليلة اليوم" في النسائي ورواه). 5( به ، َوكيع عن ، الطَّ
 ).6( وموقوًفا مرفوًعا ، ميمون بن عمرو عن ، أخر طرق من
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ميط أبي بن ُبَكير حدثنا ، َبْھز حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث  أبي بن سالم عن ، قتادة حدثنا) 7( السَّ
 أن أحُدكم أيعجزُ : " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ، الّدرداء أبي عن ، طلحة أبي بن َمْعَدان عن عد،الج
 َجزأ هللا فإن: " قال. وأعجز ذلك من أضعفُ  نحن ، هللا رسول يا نعم:  قالوا".  ؟ القرآن ثلث يوم كلّ  َيقرأ

ُ  ُھوَ  قُلْ "  ف ، أجزاء ثالثة القرآن  ".القرآن ثلث"  أََحدٌ  هللاَّ

 ).8( به ، قتادة حديث من ، والنسائي مسلم ورواه

 -  شھاب ابن أخي ابن -  مسلم بن هللا عبد بن محمد حدثنا ، خالد بن أمية حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 نب) 9( عقبة بنت كلثوم أم:  وھي - أمه عن -  عوف ابن ھو - الرحمن عبد بن ُحَميد عن ، الزھري عمه عن
ُ  ُھوَ  قُلْ : " "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت -  ُمَعيط أبي  ".القرآن ُثلُثَ  َتعدلُ "  أََحدٌ  هللاَّ

 طريق من رواه ثم). 10( به ، خالد بن أمية عن ، علي بن عمرو عن ،" والليلة اليوم" في النسائي رواه وكذا
 من" والليلة اليوم" في أيضا النسائي ورواه). 11( ولهق ، الرحمن عبد بن ُحَميد عن ، الزھري عن ، مالك
 أن:  الرحمن عبد بن ُحَميد عن ، الزھري عن ، األنصاري الفَُضيل بن الحارث عن ، إسحاق بن محمد حديث
 :  قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن َحدثوه وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب من َنَفًرا

__________ 

 ).5/141( المسند) 1(

 ).10521( برقم الكبرى النسائي سنن) 2(

 ".إسحاق: " م في) 3(

 ).4/122( المسند) 4(

 ).3789( برقم ماجة ابن سنن) 5(

 ).10528 ، 10525 ، 10529( برقم الكبرى النسائي سنن) 6(

 ".السمط أبي بن بكر حدثنا: " أ في) 7(

 ).10537( برقم الكبرى ئيالنسا وسنن) 811( برقم مسلم وصحيح) 1/447( المسند) 8(

 ".عتبة: " م في) 9(

 ).10531( برقم الكبرى النسائي سنن) 10(

 ).10533( برقم الكبرى النسائي سنن) 11(

ُ  ُھوَ  قُلْ "   ).1" (بھا صلى لمن القرآن ُثلُثَ  َتعدلُ "  أََحدٌ  هللاَّ

 ُعبيد عن ، الرحمن عبد بن هللا عبيد عن ، أنس بن مالك اإلمام قال:  الجنة توجب قراءتھا كون في آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ "  يقرأ رجال فسمع ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع أقبلت:  يقول ھريرة أبا سمعت:  قال ُحَنين بن  أََحدٌ  هللاَّ
 ".الجنة: " قال ؟ َوَجبت وما:  قلت". َوَجَبتْ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال" 

 حديث من إال نعرفه ال ، غريب صحيح حسن:  الترمذي وقال). 2( مالك حديث من ، والنسائي الترمذي ورواه
 .مالك

 ".الجنة أدخلك إياھا ُحّبك: " حديث وتقدم

 ميمون ابن عيسى حدثنا ، ُنسير بن َقطن حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ قال:  قراءتھا تكرار في حديث
 يستطيع أما: " يقول وسلم عليه هللا صلى) 3( هللا رسول سمعت:  قال أنس عن ، الرقاشي يزيد حدثنا ، القرشي
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  يقرأ أن أحدكم  )5" ( ؟ القرآن ثلث تعدلُ  فإنھا) 4( ليلة في مرات ثالث"  أََحدٌ  هللاَّ
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 :  أحمد اإلمام بن هللا عبد قال ، آخر حديث منه وأجود ، ضعيف إسناد ھذا

 عن ، أسيد أبي ابن أسيدُ  عن ، ذئب أبي ابن حدثنا ، مخلد بن الضحاك حدثنا ، الُمَقدمي بكر أبي بن محمد حدثنا
 يصلي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فانتظرنا ، وظلمة َطش أصابنا:  قال أبيه عن ، ُخبيب بن هللا عبد بن معاذ
ُ  ُھوَ  قُلْ : " "  قال ؟ أقول ما:  قلت". قل: " قال. فسكت". قل: " فقال ، بيدي فأخذ فخرج ، بنا "  أََحدٌ  هللاَّ

 ".مرتين يوم كل تكفك ، ثالًثا تصبح وحين تمسي حين والمعوذتين

 غريب صحيح حسن:  الترمذي وقال). 6( به ، ذئب أبي ابن حديث من ، والنسائي والترمذي داود أبو ورواه
 بن عقبة عن ، أبيه عن ، خبيب بن هللا عبد بن معاذ عن ، أخرى طريق من النسائي رواه وقد. الوجه ھذا من

 ).8) (7" ] (شيء كل يكفك: " ولفظه[ فذكره ، عامر

 ، مرة بن الخليل حدثني ، سعد بن ليث حدثنا ، عيسى بن إسحاق حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  ذلك في آخر حديث
 هللا إال إله ال : قال من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الداري تميم عن ، هللا عبد بن األزھر عن

 ألف ألف أربعون له ُكتِب ، مرات عشر ، أحدا كفوا له يكن ولم ، ولًدا وال صاحبةً  يتخذ لم ، صمًدا أحًدا واحًدا
 ".حسنة

 .بُمّرة وغيره البخاري ضعفه:  ُمّرة بن والخليل) 9( أحمد به تفرد

 ، فائد بن َزبَّان حدثنا ، ةلَِھيعَ  ابن حدثنا ، موسى بن حسن حدثنا:  أيضا أحمد قال:  آخر حديث

__________ 

 ).10532( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ).2/171( النسائي وسنن) 2897( برقم الترمذي وسنن) 2/208( الموطأ) 2(

 ".هللا نبي سمعت: " م في) 3(

 ".ليلة كل في: " أ في) 4(

 ".متروك وھو ، عبيس فيه" ) :7/147( المجمع في الھيثمي وقال ،) 8/150( يعلى أبي مسند) 5(

 ).8/250( النسائي وسنن) 3575( برقم الترمذي وسنن) 5082( برقم داود أبي وسنن) 5/312( المسند زوائد) 6(

 .م من زيادة) 7(

 ).8/251( النسائي سنن) 8(

 ).4/103( المسند) 9(

ُ  ُھوَ  قُلْ "  قرأ من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، أبيه عن ، الجھني أنس بن معاذ بن سھل عن  هللاَّ
 فقال. هللا رسول يا نستكثر إذن:  عمر فقال". الجنة في قصًرا له هللا بنى ، مرات عشر ، يختمھا حتى"  أََحدٌ 
 ).1( أحمد به تفرد". وأطيب أكثر هللا: " وسلم عليه هللا صلى

 معبد بن زھرة عقيل أبو حدثنا ، حيوة حدثنا ، ديزي بن هللا عبد حدثنا:  فقال مسنده في الدارمي محمد أبو ورواه
 من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا نبي إن:  يقول المسيب بن سعيد سمع أنه - األبدال من وكان:  الدارمي قال -

ُ  ُھوَ  قُلْ "  قرأ  صرينق له هللا بنى مرة عشرين قرأھا ومن ، الجنة في قصًرا له هللا بنى ، مرات عشر"  أََحدٌ  هللاَّ
 لتكثر إذا:  الخطاب بن عمر فقال". الجنة في قصور ثالثة له هللا بنى مرة ثالثين قرأھا ومن ، الجنة في

 .جيد مرسل وھذا). 2" (ذلك من أوسع هللا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ قصورنا
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 ، العطار محمد أخبرني ، قيس بن نوح حدثني ، علي بن نصر حدثنا:  يعلى أبو الحافظ قال:  آخر حديث
 ُھوَ  قُلْ "  قرأ من: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ، مالك بن أنس عن ، األنصارية كثير أم أخبرتني

 ُ  .ضعيف إسناده) 4" (سنة خمسين ذنوب). 3( له ُغفرت مرة خمسين"  أََحدٌ  هللاَّ

 رسول قال:  قال أنس عن ، ثابت حدثنا ، ميمون نب حاتم حدثنا ، الربيع أبو حدثنا:  يعلى أبو قال:  آخر حديث
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  يوم في قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا  إال حسنة وخمسمائة ألًفا له هللا كتب ، مرة مائتي"  أََحدٌ  هللاَّ
 عن ، الترمذي ورواه. وغيره البخاري ضعفه:  ميمون بن حاتم ، ضعيف إسناده). 5" (دين عليه يكون أن

ُ  ُھوَ  قُلْ : "  مرة مائتي ، يوم كل قرأ من: " ولفظه. به ، ميمون بن حاتم عن ، البصري مرزوق بن محمد  هللاَّ
 ".َدين عليه يكون أن إال ، سنة خمسين ذنوب عنه محي"  أََحدٌ 

 على مفنا ، فراشه على ينام أن أراد من: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن اإلسناد وبھذا:  الترمذي قال
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قرأ ثم يمينه،  ادُخل ، عبدي يا:  وجل عز ، الرب له يقول القيامة يوم كان فإذا ، مرة مائة"  أََحدٌ  هللاَّ
 .عنه ، الوجه ھذا غير من ُروي وقد ، ثابت حديث من غريب:  قال ثم). 6" (الجنة يمينك على

:  قال أنس عن ، ثابت حدثنا ، أبي حدثنا ، أغلب بن ّبانحَ  حدثنا ، بحر بن سھل حدثنا:  البزار بكر أبو وقال
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال " سنة مائتي ذنوب عنه هللا حط ، مرة مائتي"  أََحدٌ  هللاَّ

 سوء في نمتقاربا وھما ، بن تميم واألغلب ، جعفر أبي بن الحسن إال ثابت عن رواه نعلم ال:  قال ثم). 7(
 .الحفظ

__________ 

 ).3/437( المسند) 1(

 ).3429( برقم الدارمي سنن) 2(

 ".له هللا غفر: " أ ، م في) 3(

 .سواء بمثله علي بن نصر حدثنا) : 3438( برقم السنن في الدارمي ورواه) 4(

 ).6/103( يعلى أبي مسند) 5(

 ).2898( برقم الترمذي سنن) 6(

 .به ثابت عن ، جعفر أبي بن الحسن طريق من) 6/187( بغداد تاريخ في والخطيب) 267( برقم القرآن فضائل في الضريس ابن ورواه) 7(

 حدثنا ، خالد بن الرحمن عبد حدثنا:  تفسيرھا عند النسائي قال:  األسماء من تضمنته بما الدعاء في آخر حديث
 هللا صلى هللا رسول مع دخل أنه:  أبيه عن ، َريدةبُ  بن هللا عبد حدثنا ، ِمْغول بن مالك حدثني ، الحباب بن زيد
 األحد ، أنت إال إله ال أن أشھد بأني أسألك إني ، اللھم:  يقول يدعو ، يصلي رجل فإذا المسجد وسلم عليه

 الذي ، األعظم باسمه سأله لقد ، بيده نفسي والذي: " قال. أحد كفوا له يكن ولم ، يولد ولم يلد لم الذي ، الصمد
 ).1" (أجاب به دعي وإذا ، أعطى به سئل إذا

). 2( به ، أبيه عن ، ُبَريدة بن هللا عبد عن ، ِمْغول بن مالك عن ، ُطُرق من السنن أصحاب َبقِيَّة أخرجه وقد
 .غريب حسن:  الترمذي وقال

 ، األعلى دعب حدثنا) : 3] (الموصلي[ يعلى أبو الحافظ قال:  المكتوبة بعد مرات عشر قراءتھا في آخر حديث
 هللا رسول قال:  قال هللا عبد بن جابر عن ، شداد أبي عن) 4( نبھان بن عمر عن ، منصور بن بشر حدثنا
 العين الحور من وُزّوج ، شاء الجنة أبواب أيّ  من َدَخل اإليمان مع ِبِھنّ  جاء من ثالث: " وسلم عليه هللا صلى
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  مرات عشر مكتوبة صالة كل دبر في وقرأ ، خفيا دينا وأدى ، قاتله عن عفا من:  شاء حيث  هللاَّ
 )5" (إحداھن أو: " قال ؟ هللا رسول يا إحداھن أو:  بكر أبو فقال:  قال". أََحدٌ 
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 السراج بكر بن هللا عبد بن محمد حدثنا:  الطبراني القاسم أبو الحافظ قال:  المنزل دخول عند قراءتھا في حديث
) 6( بن ُزْرَعة أبي عن ، سالم بن مروان عن ، الزبرقان بن محمد حدثنا ، الفرج بن حمدم حدثنا ، العسكري
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قرأ من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال هللا عبد بن جرير عن ، جرير بن عمرو  أََحدٌ  هللاَّ

 .ضعيف إسناده). 7" (والجيران المنزل ذلك أھل عن الفقر نفت ، منزله يدخل حين" 

 حدثنا ، المسيبي إسحاق بن محمد حدثنا:  يعلى أبو الحافظ قال:  األحوال سائر في قراءتھا من اإلكثار في حديث
 صلى هللا رسول مع كنا:  يقول مالك بن أنس سمعت:  قال الثقفي محمد) 8( بن العالء عن ، ھارون بن يزيد
  ، بتبوك وسلم عليه هللا

__________ 

 ).2/90( للمزي األشراف تحفة في كما الكبرى لنسائيا سنن) 1(

 ).3857( برقم ماجة ابن وسنن) 3475( برقم الترمذي وسنن) 1493( برقم داود أبي سنن) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".شيبان بن عمر: " ھـ ، أ ، م في) 4(

 ".متروك وھو بھانن بن عمر فيه) : "10/102( المجمع في الھيثمي وقال ،) 3/332( يعلى أبي مسند) 5(

 ".عن: " ھـ ، أ ، م في) 6(

 ).2/340( الكبير المعجم) 7(

 الميزان في والذھبي ،) 6/355( الجرح في حاتم أبي ابن وترجمه ،) 2/181( المجروحين في حبان وابن ،) 6/507( التاريخ في البخاري ترجمه كذا) 8(
 فقد الدالئل أما ، يعلى أبي مسند في وكذلك ، ھكذا النسخ في وقع لكونه األول أثبتنا لكن ، الراجح ھو ھذا كأنو" الثقفي محمد أبو ، يزيد بن العالء: " كذا ،) 3/106(

 .فيه ھو كما فأثبتناه الكنية على فيه وقع

 وسلم عليه هللا صلى النبي جبريل فأتى ، بمثلهمضى  فيما طلعت نرھا لم ونور وشعاع بضياء الشمس فطلعت
 فيما بمثله طلعت أرھا لم وشعاع ونور بضياء) 2( اليوم طلعت الشمس أرى لي ما ، جبريل يا) 1( فقال

 يصلون ملك ألف سبعين إليه هللا فبعث ، اليوم بالمدينة مات ، الليثي معاوية بن معاوية ذلك إن:  قال".  مضى؟
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قراءة يكثر كان:  قال"  ؟ ذلك وفيم: " قال. عليه  وقيامه ممشاه وفي ، النھار وفي الليل في"  أََحدٌ  هللاَّ

 .عليه فصلى". نعم: " قال ؟ عليه فتصلي األرض لك أقبض أن هللا رسول يا لك فھل ، وقعوده

 أبي العالء عن ، ھارون بن يزيد طريق من" النبوة دالئل) 3] (كتاب[ في البيھقي بكر أبو الحافظ رواه وكذا
 .أعلم فا -  بالوضع متھم وھو -) 5( محمد) 4(

 مؤذن - الھيثم بن عثمان حدثنا ، هللا عبد أبو الشامي إبراھيم بن محمد حدثنا:  يعلى أبو قال:  أخرى طريق
 نزل:  قال أنس عن ، ميمونة أبي بن عطاء عن) 6( هللا عبد أبي محمود عن - عندي بالبصرة الجامع مسجد
:  قال ؟ عليه تصلي أن فتحب ، الليثي معاوية بن معاوية مات:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي على جبريل

 عليه فكبر ، إليه فنظر سريره فرفع ، تضعضعت إال أكمة وال شجرة تبق فلم ، األرض بجناحه فضرب". نعم"
 بم ، جبريل يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، ملك ألف سبعون صف كل في ، المالئكة من صفان وخلفه
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  بحبه قال".  ؟ تعالى هللا من المنزلة ھذه نال  ، وقاعًدا) 7( قائًما وجائًيا ذاھًبا إياھا وقراءته"  أََحدٌ  هللاَّ

 ).8( حال كل وعلى

 عن ، ميمونة أبي بن عطاء عن ، ھالل بن محبوب عن ، المؤذن الھيثم بن عثمان رواية من ، البيھقي ورواه
 وقد). 10" (بالمشھور ليس: " الرازي حاتم أبو قال ھالل بن حبوبوم ،) 9( الصواب ھو وھذا. فذكره ، أنس
 .ضعيفة وكلھا ، اختصاًرا) 11( تركناھا ، أخر طرق من ھذا روي

 علي حدثني ، رفاعة بن معاذ حدثنا ، المغيرة أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  المعوذتين مع فضلھا في آخر حديث
 فابتدأته ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقيت:  قال عامر بن عقبة عن ، أمامة أبي عن ، القاسم عن ، يزيد بن
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 على واْبكِ  ، بيُتك وليسعك لسانك اْحُرسْ  ، عقبة يا: " قال ؟ المؤمن نجاة بم ، هللا رسول يا:  فقلت ، بيده فأخذتُ 
 أال ، عامر بن عقبة يا: " قالف ، بيدي فأخذ فابتدأني ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقيني ثم:  قال". خطيئتك
  ، واإلنجيل ، التوراة في أنزلت ُسَور ثالث خير أعلمك

__________ 

 ".لي فقال: " م في) 1(

 ".يومئذ: " م في) 2(

 .م من زيادة) 3(

 ".محمد بن العالء: " أ في) 4(

 ).5/245( النبوة ودالئل) 7/256( يعلى أبي مسند) 5(

 وهللا ، البيھقي رواية في كما" ھالل ابن محبوب: " والصواب -  ترى كما -" هللا عبد أبي محمود: " ھنا ووقع" هللا عبد بن محمود: " يعلى أبي مسند أصل في وقع) 6(
 .أعلم

 ".وقائما: " م في) 7(

 ).7/258( يعلى أبي مسند) 8(

 البيھقي رواية من والنھاية البداية في المؤلف وساقه ، به ھالل بن محبوب طريق من ،) 272( برقم القرآن فضائل في الضريس ابن ورواه) 5/246( النبوة دالئل) 9(
 ".الوجه ھذا من منكر: " وقال ،) 5/14(

 ).8/389( حاتم أبي البن والتعديل الجرح) 10(

 ".ذكرھا تركنا: " م في) 11(

ُ  ُھوَ  قُلْ  ُ ) 1( أََحدٌ  هللاَّ َمدُ  هللاَّ  ) 4( أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ ) 3( ُيولَدْ  َولَمْ  َيلِدْ  لَمْ ) 2( الصَّ

ُ  ُھوَ  قُلْ : "  فأقرأني:  قال. فداك هللا جعلني ، بلى:  قلت:  قال". ؟ العظيم والقرآن ، والزبور  قُلْ "  و"  أََحدٌ  هللاَّ
:  قال". تقرأھن حتى ليلة ُتبتْ  وال َتْنَسُھن ال ، عقبة يا: " قال ثم"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ 
 عليه هللا صلى هللا رسول لقيت ثم ، عقبة قال. أقرأھن حتى قط ليلة بت وما ،" تنسھن ال: " قال منذ نسيتھن فما

 من ِصلْ  ، عقبة يا: " فقال. األعمال بفواضل أخبرني ، هللا رسول يا:  فقلت ، بيده فأخذت ، فابتدأته وسلم
 )2" (ظلمك عمن) 1( وأعرض ، َرَمكحَ  من وأْعطِ  قطعك،

 حسن حديث ھذا:  وقال يزيد بن علي عن ، زحر بن هللا ُعبيد حديث من ،" الزھد" في بعضه الترمذي روى
 :  آخر طريق من أحمد رواه وقد). 3(

 ، ياللخم مجاھد بن فْرَوة عن ، الَخْثَعمي الرحمن عبد بن أسيد عن ، عياش ابن حدثنا ، محمد بن حسين حدثنا
 ).4( أحمد به تفرد. سواء مثله فذكر ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن ، عامر بن عقبة عن

 عن ، شھاب ابن عن ، ُعَقيل عن ، المفضل حدثنا ، قتيبة حدثنا:  البخاري قال:  بھن االستشفاء في آخر حديث
 فيھما نفث ثم ، كفيه) 5( جمع ليلة ُكل فراشه إلى أوى إذا كان وسلم عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن ، عروة
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  فيھما فقرأ  استطاع ما بھما يمسح ثم"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  أََحدٌ  هللاَّ
 .مرات ثالث ذلك يفعل ، جسده من أقبل وما ، ووجھه رأسه على بھما يبدأ ، جسده من

 ).6( به ، ُعَقيل حديث من ، السنن أھل هروا وھكذا

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُ  ُھوَ  قُلْ {  ُ ) 1( أََحدٌ  هللاَّ َمدُ  هللاَّ  }) 4( أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ ) 3( ُيولَدْ  َولَمْ  َيلِدْ  لَمْ ) 2( الصَّ
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 نحن:  النصارى وقالت. هللا ابن ُعزيرَ  نعبد نحن:  اليھود قالت لما:  عكرمة وقال. نزولھا سبب ذكر تقدم قد
 أنزل -  األوثان نعبد نحن:  المشركون وقالت. والقمر الشمس نعبد نحن:  المجوس وقالت. هللا ابن المسيح نعبد
ُ  ُھوَ  قُلْ { :  وسلم عليه هللا صلى رسوله على هللا  } أََحدٌ  هللاَّ

 على اللفظ ھذا ُيطَلق وال ، عديل وال شبيه وال دندي وال ، وزير وال له نظير ال الذي ، األحد الواحد ھو:  يعني
 .وأفعاله صفاته جميع في الكامل ألنه ؛ وجل عز ، هللا على إال اإلثبات في أحد

__________ 

 ".واعف: " م في) 1(

 ).4/148( المسند) 2(

 عن الموضوعات يروي: " زحر بن هللا عبيد في حبان ابن قال ، عفاءض كلھم والقاسم يزيد بن وعلى زحر بن هللا عبيد إسناده وفي ،) 2406( برقم الترمذي سنن) 3(
 مما إال الخبر ذلك يكن لم - الرحمن عبد أبو - والقاسم ، يزيد بن وعلي ، هللا عبيد خبر إسناده في اجتمع وإذا ، الطامات أتى يزيد بن علي عن روي وإذا ، األثبات
 ".أيديھم عملته

 ).4/158( المسند) 4(

 ".جمعة ليلة: " م في) 5(

 برقم ماجة ابن وسنن) 10624( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3402( برقم الترمذي وسنن) 5056( برقم داود أبي وسنن) 5017( برقم البخاري صحيح) 6(
)3875.( 

ُ { :  وقوله َمدُ  هللاَّ  .لھمومسائ حوائجھم في إليه الخالئق يصمد الذي يعني:  عباس ابن عن ، عكرمة قال}  الصَّ

 شرفه، في كمل قد الذي والشريف ، سؤدده في كمل قد الذي السيد ھو:  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي قال
 والحكيم ، علمه في كمل قد الذي والعليم ، حلمه في كمل قد الذي والحليم ، عظمته في كمل قد الذي والعظيم
 ال صفته ھذه ، سبحانه هللا وھو ، والسؤدد الشرف أنواع في كمل قد الذي وھو) 1( حكمته في كمل قد الذي
 .القھار الواحد هللا سبحان ، شيء كمثله وليس ، كفء له ليس ، له إال تنبغي

َمدُ { :  وائل أبي عن) 2( شقيق عن ، األعمش وقال  أبي بن ، عاصم ورواه ، سؤدده انتھى قد الذي السيد}  الصَّ
 .مثله ، مسعود ابن عن ، وائل

َمدُ { :  أسلم بن زيد عن ، مالك وقال  الحسن وقال. خلقه بعد الباقي ھو:  وقتادة ، الحسن وقال. السيد}  الصَّ
َمدُ { : أيضا َمدُ { :  عكرمة وقال. له زوال ال الذي القيوم الحي}  الصَّ  .يطعم وال شيء منه يخرج لم الذي}  الصَّ

}  ُيولَدْ  َولَمْ  َيلِدْ  لَمْ { :  قوله وھو ، له تفسيًرا دهبع ما جعل كأنه. يولد ولم يلد لم الذي ھو:  أنس بن الربيع وقال
 .فيه صريح وھو ، ذلك في كعب بن أبي عن ، جرير ابن رواية من الحديث تقدم وقد. جيد تفسير وھو

 وسعيد ، أيضا وعكرمة ، ُبريدة بن هللا وعبد ، ومجاھد ، المسيب بن وسعيد ، عباس وابن ، مسعود ابن وقال
َمدُ { :  والسدي ، والضحاك ، العوفي وعطية ، رباح أبي بن طاءوع ، جبير بن  .له جوف ال الذي}  الصَّ

َمدُ { :  مجاھد عن ، منصور عن ، سفيان قال  .له جوف ال الذي المصمت}  الصَّ

 .الشراب يشرب وال ، الطعام يأكل ال الذي ھو:  الشعبي وقال

َمدُ { :  أيًضا) 3( ُبَريدة بن هللا عبد وقال  .يتألأل نور}  الصَّ

 ، بأسانيده ذلك أكثر ساق جرير بن جعفر أبو وكذا ، والطبراني والبيھقي ، حاتم أبي ابن:  وحكاه كلَّه ذلك روى
 :  وقال
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 حدثني ، األعمش قائد سعيد بن هللا عبيد عن ، رومي بن عمرو بن محمد حدثنا ، طالب أبي بن العباس حدثني
َمدُ { :  قال - رفعه قد إال أعلم ال - قال أبيه عن ، ريدةب بن هللا عبد عن ، حيان بن صالح  جوف ال الذي}  الصَّ

 .له

 .بريدة بن هللا عبد على موقوف أنه والصحيح ، جًدا غريب وھذا

__________ 

 ".حكمه في: " م في) 1(

 ".سفيان: " أ في) 2(

 ".يزيد: " أ في) 3(

" : الصمد" تفسير في األقوال ھذه من كثيًرا إيراده بعد ، له ةالسن كتاب في الطبراني القاسم أبو الحافظ قال وقد
 انتھى قد الذي وھو ، الحوائج في إليه ُيصَمد الذي وھو ، وجل عز ، ربنا صفات وھي ، صحيحة ھذه وكل

 ذلك نحو البيھقي وقال. خلقه بعد الباقي وھو ، يشرب وال يأكل وال ، له جوف ال الذي الصمد وھو ، سؤدده
 )2). (1(] أيضا[

 .صاحبة وال والد وال ولد له ليس:  أي}  أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ  ُيولَدْ  َولَمْ  َيلِدْ  لَمْ { :  وقوله

 .له صاحبة ال:  يعني}  أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  َيُكنْ  َولَمْ { :  مجاھد قال

َماَواتِ  َبِديعُ { :  تعالى قال كما وھذا  األنعام[}  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخلَقَ  َصاِحَبةٌ  لَهُ  َتُكنْ  َولَمْ  َولَدٌ  لَهُ  َيُكونُ  أَنَّى َواألْرِض  السَّ
 تعالى ، يدانيه قريب أو ، يساميه نظير خلقه من له يكون فكيف ، وخالقه شيء كل مالك ھو:  أي]  101: 

ْحَمنُ  اتََّخذَ  َوَقالُوا{ :  تعالى هللا قال. وتنزه وتقدس ا َشْيًئا ِجْئُتمْ  لََقدْ  َولًَدا الرَّ َماَواتُ  َتَكادُ  إِّدً ْرنَ  السَّ  َوَتْنَشقُّ  ِمْنهُ  َيَتَفطَّ
ا اْلِجَبالُ  َوَتِخرُّ  األْرضُ  ْحَمنِ  َدَعْوا أَنْ  َھّدً ْحَمنِ  َيْنَبِغي َوَما َوَلًدا لِلرَّ َماَواتِ  فِي َمنْ  ُكلُّ  إِنْ  َولًَدا َيتَِّخذَ  أَنْ  لِلرَّ  السَّ

ْحمَ  آِتي إاِل َواألْرِض  ُھمْ  أَْحَصاُھمْ  لََقدْ  َعْبًدا نِ الرَّ ا َوَعدَّ  وقال]  95 - 88:  مريم[ }  َفْرًدا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  آِتيهِ  َوُكلُُّھمْ  َعّدً
ْحَمنُ  اتََّخذَ  َوَقالُوا{ :  تعالى :  األنبياء[ }  َيْعَملُونَ  ِبأَْمِرهِ  َوُھمْ  ِباْلَقْولِ  َيْسِبقُوَنهُ  ال ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ  ُسْبَحاَنهُ  َولًَدا الرَّ
ُھمْ  اْلِجنَّةُ  َعلَِمتِ  َولََقدْ  َنَسًبا اْلِجنَّةِ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َوَجَعلُوا{ :  تعالى وقال]  27 ، 26 ِ  ُسْبَحانَ  لَُمْحَضُرونَ  إِنَّ ا هللاَّ  َعمَّ

 من سمعه أذى على أصبر أحد ال: " -  البخاري صحيح - الصحيح وفي]  159 ، 158:  الصافات[ }  َيِصفُونَ 
 ).3" (ويعافيھم يرزقھم وھو ، ولدا له يجعلون إنھم ، هللا

 النبي عن ، ُھَريرة أبي عن ، األعرج عن ، الزناد أبو حدثنا ، شعيب حدثنا ، اليمان أبو حدثنا:  البخاري وقال
 ، ذلك له يكن ولم منيوشت ، ذلك له يكن ولم آدم ابن كذبني:  وجل عز ، هللا قال: " قال وسلم عليه هللا صلى
:  فقوله إياي شتمه وأما. إعادته من عليّ  بأھون الخلق أول وليس ، بدأني كما ُيعيَدني لن:  فقوله إياي تكذيبه فأما
 ".أحد كفًوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد األحد وأنا. ولًدا هللا اتخذ

 تفرد. بمثله مرفوًعا ، ھريرة أبي عن ، ُمَنبِّه بن ھمام عن ، َمْعَمر عن ، الرزاق عبد حديث من أيضا ورواه
 ).4( الوجھين ھذين من بھما

 "اإلخالص" سورة تفسير آخر

__________ 

 .أ ، م من زيادة) 1(

 ).17/214( الفتاوى في الصمد معنى بيان في تيمية ابن اإلسالم شيخ أطنب وقد) 2(

 .عنه هللا رضي ، موسى أبي حديث من) 6099( برقم البخاري صحيح) 3(
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 ).4975( وبرقم) 4974( برقم البخاري صحيح) 4(

 المعوذتين سورتي تفسير

 .مدنيتان وھما

 قلت:  قال ُحَبيش بنُ  زر عن ، َبْھَدلة بن عاصم أخبرنا ، سلمة بن حماد حدثنا ، عفان حدثنا:  أحمد اإلمام قال
 هللا صلى هللا رسول أن أشھد:  فقال ؟ مصحفه في المعوذتين يكتب ال) 1] (كان[ مسعود ابن إن:  كعب بن ألبي
 ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : "  قال ، فقلتھا"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : "  له قال ، السالم عليه ، جبريل أن أخبرني وسلم عليه

 ).3) (2( وسلم عليه هللا صلى النبي قال ما نقول فنحن. فقلتھا"  النَّاسِ 

 أنھما ، بھدلة بن وعاصم لَُبابة أبي بن عبدة حدثنا ، عيينة بن سفيان عن ، مسنده في ميديالحُ  بكر أبو ورواه
 مسعود ابن أخاك إن ، المنذر أبا يا:  فقلت ، المعوذتين عن كعب بن أبي سألتُ :  قال حبيش بن زر سمعا

". فقلت ، قل:  لي) 4( قيل: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت إني:  فقال. المصحف من َيُحكھما
 ).5( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما نقول فنحن

:  فقال المعوذتين عن مسعود ابنَ  سألتُ :  قال زر عن ، عاصم عن ، سفيان حدثنا ، َوكيع حدثنا:  أحمد وقال
 هللا صلى النبي لنا فقال:  بيأ قال". فقولوا ، لكم فقلت ، لي قيل: "  فقال عنھما وسلم عليه هللا صلى النبي سألتُ 
 ).6( نقول فنحن وسلم عليه

 وحدثنا - ُحَبيش بن زر عن ، لَُبابة أبي بن َعبَدةُ  حدثنا ، سفيان حدثنا ، هللا عبد بن علي حدثنا:  البخاري وقال
 إني:  فقال. وكذا كذا يقول مسعود ابن أخاك إن ، المنذر أبا:  فقلت كعب بن أبي سألت:  قال - زر عن عاصم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال كما نقول فنحن". فقلت ، لي قيل: " فقال وسلم عليه هللا صلى النبي سألت

)7.( 

 زر عن ، النجود أبي بن وعاصم عبدة عن ، عيينة بن سفيان عن ، قتيبة عن ، والنسائي أيًضا البخاري ورواه
 ).8( به ، كعب بن أبي عن ، حبيش بن

ْلت حدثنا ، إبراھيم بن حسان حدثنا ، علي بن األزرق حدثنا:  يعلى أبو الحافظ وقال  عن ، َبھَرام بن الصَّ
  ، المصحف من المعوذتين َيُحك هللا عبد كان:  قال علقمة عن ، إبراھيم

__________ 

 .المسند من زيادة) 1(

 ".السالم عليه: " م في) 2(

 ).5/129( المسند) 3(

 ".قال: " م في) 4(

 ).1/185( الحميدي سندم) 5(

 ).5/129( المسند) 6(

 ).4977( برقم البخاري صحيح) 7(

 ).4976( برقم البخاري صحيح) 8(

 )1( بھما يقرأ هللا عبد يكن ولم ، بھما يتعوذ أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمرإنما :  ويقول
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 عبد كان:  قال يزيد بن) 2( الرحمن عبد عن ، إسحاق أبي عن ، األعمش حديث من أحمد بن هللا عبد ورواه
 زر عن ، عاصم وحدثنا:  األعمش قال -  هللا كتاب من ليستا إنھما:  ويقول ، مصاحفه من المعوذتين يحك هللا
 ).3" (فقلت ، لي قيل: " قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عنھما سألنا:  قال كعب بن أبي عن ، حبيش بن

 لم فلعله ، مصحفه في المعوذتين يكتب ال كان مسعود ابن أن:  والفقھاء لقراءا من كثير عند مشھور وھذا
 ، الجماعة قول إلى ذلك قوله عن رجع قد لعله ثم ، عنده يتواتر ولم ، وسلم عليه هللا صلى النبي من يسمعھما

 و ، كذلك اقاآلف سائر إلى ونفذوھا ، األئمة المصاحف في) 4( كتبوھما ، عنھم هللا رضي ، الصحابة فإن
 .والمنة الحمد

 عامر بن عقبة عن ، َحازم أبي بن قيس عن ، بيان عن ، جرير حدثنا ، قتيبة حدثنا:  صحيحه في مسلم قال وقد
 ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : "  قط مثلھن ُير لم الليلة ھذه أنزلت آيات تر ألم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 ).5" ( النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَقِ 

 حازم، أبي بن قيس عن ، خالد أبي بن إسماعيل حديث من ، والنسائي ، والترمذي ، أيضا ومسلم ، أحمد ورواه
 .صحيح حسن:  الترمذي وقال). 6( به ، عقبة عن

 عن ، الرحمن عبد أبي مالقاس عن ، جابر ابن حدثنا ، مسلم بن الوليد حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  أخرى طريق
 يا: " لي قال إذ ، النقاب تلك من َنقب في وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أقود أنا بينا:  قال عامر بن عقبة
 أال ، ُعقيب يا: " قال ثم. مركبه أركب أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َفأْجلَْلتُ : [ قال".  ؟ َتركب أال عقبة،
 ثم ، ھنيھة وركبت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فنزل:  قال ، معصية تكون أن فقتفأش) 7] (قال".  ؟ تركب
. هللا رسول يا بلى:  قلت".  ؟ الناس بھما قرأ سورتين خير من سورتين أُعلمك أال ، عقيب يا: " قال ثم ، ركب

 عليه هللا صلى هللا رسول فتقدم ، الصالة أقيمت ثم"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : "  فأقرأني
 ".قمت وكلما نمت كلما بھما اقرأ) 8( عقيب يا رأيت كيف: " فقال بي مر ثم ، بھما فقرأ وسلم

 ).9( به ، جابر ابن عن كالھما ، المبارك بن هللا وعبد مسلم بن الوليد حديث من النسائي ورواه

__________ 

 الصحابة من أحد عليه هللا عبد يتابع لم وھذا: " البزار وقال ، به إبراھيم بن حسان عن ، يعقوب أبي بن محمد طريق من ،) 2301( برقم مسنده يف البزار ورواه) 1(
 ".المصحف في وأثبتنا ، الصالة في بھما قرأ أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن صح وقد ،

 ".هللا عبد عن: " م في) 2(

 ).5/129( المسند زوائد) 3(

 ".أتبعوھما: " م في) 4(

 ).814( برقم مسلم صحيح) 5(

 ).2/158( النسائي وسنن) 2902( برقم الترمذي وسنن ،) 814( برقم مسلم وصحيح) 4/144( المسند) 6(

 .المسند من زيادة) 7(

 ".عقب يا: " م في) 8(

 ).8/253( النسائي وسنن) 4/144( المسند) 9(

 عن ، الحارث بن العالء عن ، صالح بن معاوية عن ، وھب ابن حديث من ، أيًضا والنسائي داود أبو ورواه
 ).1( به ، عقبة عن ، الرحمن عبد بن القاسم



901 

 

 العزيز عبد ابن يزيد حدثني ، أيوب أبي بن سعيد حدثنا ، الرحمن عبد أبو حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 أمرني:  قال عامر بن عقبة عن ، رباح بن علي نع ، القرشي محمد بن يزيد عن ، مرحوم وأبو الرعيني
 .صالة كل دبر في بالمعوذات أقرأ أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .غريب:  الترمذي وقال). 2( رباح أبي بن علي عن ، طرق من ، والنسائي والترمذي داود أبو ورواه

 بن عقبة عن ، ھاعان بن مَشرح عن ، ِھيعةلَ  ابن حدثنا ، إسحاق بن) 3( يحيى حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 أحمد به تفرد". بمثلھما تقرأ لن فإنك ، بالمعوذتين اقرأ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال عامر

)4.( 

 نع ، َمْعدان بن خالد عن ، سعد بن َبحير حدثنا ، َبقِيَّة حدثنا ، ُشَرْيح بن حيوة حدثنا:  أحمد قال:  أخرى طريق
 فركبھا ، شھباء بغلة له أھديت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال أنه عامر بن عقبة عن ، ُنَفير بن ُجَبير
 حتى له فأعادھا".  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  اقرأ) 5( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، له يقودھا عقبة فأخذ
 ".مثلھا بشيء تصلي قمت فما ؟ بھا تھاونت لعلك: " فقال ، اجدً  بھا أفرح لم أني فعرف ، قرأھا

 معاوية عن ، الثوري حديث من أيضا النسائي ورواه). 6( به ، بقية عن ، عثمان بن عمرو عن النسائي ورواه
 هللا صلى هللا رسول سأل أنه:  عامر بن عقبة عن ، أبيه عن ، نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن ، صالح بن
 ).7( نحوه فذكر ، المعوذتين عن سلمو عليه

 أبي زياد عن ، النعمان سمعت ، المعتمر حدثنا ، األعلى عبد بن محمد أخبرنا:  النسائي قال:  أخرى طريق
 قُلْ : "  ھذين بمثل يتعوذوا لم الناس إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن ؛ عامر بن عقبة عن ، األسد
 ).8" ( النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  لَقِ اْلفَ  ِبَربِّ  أَُعوذُ 

 بن عقبة عن ، المقبري سعيد عن ، عجالن أبي عن ، الليث حدثنا ، قتيبة أخبرنا:  النسائي قال:  أخرى طريق
 فسكت ؟ أقول ماذا:  فقلت". قل ، عقبة يا: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع أمشي كنت:  قال عامر
 عقبة، يا: " فقال. على أردده ، اللھم:  فقلت ، عني فسكت ؟ هللا رسول يا أقول ماذا:  قلت". قل: " الق ثم ، عني
 : " فقال ؟ هللا رسول يا أقول ماذا:  قلت". قل

__________ 

 ).1462( برقم داود أبي وسنن) 253 ، 8/252( النسائي سنن) 1(

 ).3/68( النسائي وسنن) 2903( برقم الترمذي وسنن ،) 1523( برقم داود أبي وسنن) 4/155( المسند) 2(

 ".محمد حدثنا: " أ ، م في) 3(

 ).4/146( المسند) 4(

 ".لعقبة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال: " أ ، م في) 5(

 ).7844 ، 7843( برقم الكبرى النسائي وسنن) 4/149( المسند) 6(

 ).8/252( النسائي سنن) 7(

 ).7856( برقم برىالك النسائي سنن) 8(

:  قال ؟ هللا رسول يا أقول ماذا:  قلت". قل: " قال ثم ، آخرھا على أتيت حتى فقرأتھا ،"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ " 
:  ذلك عند وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم ، آخرھا على أتيت حتى فقرأتھا ،"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ " " 

 ).1" (بمثلھما مستعيذ استعاذ وال ، بمثلھما سائل سأل ما"
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 بن العالء عن ، معاوية حدثنا ، الرحمن عبد حدثنا ، يسار بن محمد أخبرنا:  النسائي قال:  أخرى طريق
 الصبح صالة في بھما قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عامر بن عقبة عن ، مكحول عن ، الحارث

)2.( 

 عن ، أسلم عمران أبي عن ، حبيب أبي بن يزيد عن ، الليث حدثنا ، قتيبة أخبرنا:  النسائي قال:  أخرى طريق
) 4( قدمه على يدي فوضعت ، راكب وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول) 3( اتبعت:  قال عامر بن عقبة
"  اْلَفلَق ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  من هللا عند) 5( أنفع شيًئا تقرأ لن: " فقال. يوسف سورة أو ھود سورة أقرئني:  فقلت

)6.( 

 يحيى عن ، األوزاعي عمرو أبو حدثنا ، الوليد حدثنا ، خالد بن محمود أخبرنا:  النسائي قال:  آخر) 7( حديث
 النبي أن:  الجھني) 8( عائش ابن عن ، هللا عبد أبي عن ، الحارث بن إبراھيم بن محمد عن ، كثير أبي بن

".  ؟ المتعوذون به يتعوذ ما بأفضل - أخبرك أال:  أو -  أدلك أال ، عائش ابن يا: " له قال وسلم عليه هللا صلى
 ).9" (السورتان ھاتان"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَق ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : " "  قال. هللا رسول يا ، بلى:  قال

 .الحديث في المحققين من كثير ندع القطع تفيد ، عنه كالمتواترة عقبة عن طرق فھذه

 وال التوراة في ينزل لم ُسَور ثالثَ  أعلمك أال: " عنه ، ُمَجاھد بن وَفْرَوةَ  ، عجالن بن ُصَديّ  رواية في تقدم وقد
ُ  ُھوَ  قُلْ "  ؟ مثلھن) 10( الفرقان في وال الزبور في وال اإلنجيل في  قُلْ "  و"  قِ اْلَفلَ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  أََحدٌ  هللاَّ

 ". النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ 

 مع كنا:  رجل قال:  قال العالء أبي عن ، الجريري حدثنا ، إسماعيل حدثنا:  أحمد اإلمام قال:  آخر حديث
 هللا صلى هللا رسول نزلَة فحانت ، قلة الظھر وفي ، يعتقبون والناس ، سفر في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 فقرأھا ،"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : " "  فقال ، منكبي) 11] (بعدي من[ فضرب فلحقني ، تيونزل وسلم عليه

 هللا صلى هللا رسول فقرأھا ،"  النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ : " "  قال ثم ، معه وقرأتھا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 ).12" (بھما فاقرأ صليت إذا: " فقال ، معه وقرأتھا وسلم عليه

__________ 

 ).8/253( النسائي سنن) 1(

 ).8/252( النسائي سنن) 2(

 ".أتيت: " م في) 3(

 ".قدميه على: " أ ، م في) 4(

 ".أبلغ: " م في) 5(

 ).8/254( النسائي سنن) 6(

 ".طريق: " أ في) 7(

 ".عباس: " أ في) 8(

 ).8/251( النسائي سنن) 9(

 ".القرآن في: " أ في) 10(

 .المسند من زيادة )11(

 ).5/24( المسند) 12(

فَّاَثاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ) 3( َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ ) 2( َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ) 1( اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ  ) 4( اْلُعَقدِ  فِي النَّ
 ) 5( َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ 
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 .أعلم وهللا ، رعام بن عقبة ھو الرجل ھذا أن الظاھر

 ).1( به ، علية ابن عن ، إبراھيم بن يعقوب عن النسائي ورواه

 حدثني ، سعيد بن هللا عبد عن ، جعفر بن محمد حدثنا ، المثنى بن محمد أخبرنا:  النسائي قال:  آخر حديث
 عليه هللا صلى هللا رسول أن:  -  أنيس ابن ھو -  األسلمي هللا عبد عن ، عامر بن عقبة عن ، رومان بن يزيد
ُ  ُھوَ  قُلْ : "  قلت". قل: " لي قال ثم ، أقول ما أدر فلم". قل: " قال ثم صدره على يده وضع وسلم  ثم"  أََحدٌ  هللاَّ
 قُلْ : "  قلت". قل: " لي قال ثم ، منھا فرغت حتى"  َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ : "  قلت". قل: " لي قال

 تعوذَ  ما) 2( َفَتَعَوذْ  ھكذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. منھا فرغت حتى"  النَّاسِ  َربِّ بِ  أَُعوذُ 
 ).3" (قط بمثلھن المتعوذون

 عن ، طلحة أبو سعيد بن شداد حدثنا ، َبَدل حدثنا ، حفص أبو علي بن عمرو أخبرنا:  النسائي قال:  آخر حديث
 يا اقرأ: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي قال:  قال هللا عبد بن جابر عن ، رةَنضْ  أبو حدثنا ، الُجَريري سعيد
".  النَّاس ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  و"  اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ "  اقرأ: " قال ؟ وأمي أنت بأبي أقرأ وما:  قلت". جابر

 ).4" (بمثلھما تقرأ ولن ، بھما اقرأ: " فقال ، فقرأتھما

 رأسه بھما ويمسح ، كفيه في وينفث ، بھن يقرأ كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة حديث دموتق
 .جسده من أقبل وما ، ووجھه

 اشتكى إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عائشة عن ، ُعْرَوة عن ، شھاب ابن عن:  مالك اإلمام وقال
 .بركتھا رجاء ، عليه بيده وأمسح ، عليه أقرأ كنت وجعه اشتد لماف ، وينفث بالمعوذتين نفسه على يقرأ

 عن والنسائي ، القعنبي عن داود وأبو ، يحيى بن يحيى عن ومسلم ، يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه
 عن ثمانيتھم ، ُعَمر بن وبشر معن حديث من ماجة وابن - يونس بن وعيسى ، القاسم ابن حديث ومن -  قتيبة
 ).5( به ، مالك

 كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  سعيد أبي عن ، نضرة أبي حديث من"  ن: "  سورة آخر في وتقدم
 الترمذي رواه. سواھما ما وترك ، بھما أخذ المعوذتان نزلت فلما ، اإلنسان وعين الجان أعين من يتعوذ

 .حسن حديث:  الترمذي وقال ، ماجة وابن والنسائي

 الرحيم الرحمن هللا بسم

فَّاَثاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ) 3( َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ ) 2( َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ) 1( اْلَفلَقِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ {  ) 4( اْلُعَقدِ  فِي النَّ
 }) 5( َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ 

__________ 

 ).7859( برقم الكبرى النسائي سنن) 1(

 ".فتعوذوا: " م في) 2(

 ).7845( برقم الكبرى النسائي سنن) 3(

 ).7854( برقم الكبرى النسائي سنن) 4(

 ، 7544 ، 7549( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3902( برقم داود أبي وسنن) 3902( برقم مسلم وصحيح) 5016( برقم البخاري وصحيح) 2/942( الموطأ) 5(
 ).3529( برقم ماجة ابن وسنن) 10847

 بن هللا عبد عن ، صالح بن حسن حدثنا ، الزبيري أحمد أبو حدثنا ، عصام بن أحمد حدثنا:  حاتم أبي ابن لقا
 .الصبح:  الفلق:  قال جابر عن ، عقيل بن محمد
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 بن محمد بن هللا وعبد ، جبير بن وسعيد ، مجاھد عن وُروي. الصبح}  اْلَفلَقِ { :  عباس ابن عن ، العوفي وقال
 .ھذا مثل ، أسلم بن زيد عن ومالك ، زيد وابن ، القرظي كعب بن ومحمد ، وقتادة ، سنوالح ، عقيل

 ]. 96:  األنعام[ }  اإلْصَباحِ  َفالِقُ { :  تعالى كقوله وھي:  جرير وابن ، زيد وابن ، القرظي قال

 من يتعوذ أن نبيه هللا أمر:  الضحاك قال وكذا. الخلق}  اْلَفلَقِ { :  عباس ابن عن ، طلحة أبي بن علي وقال
 .كله الخلق

 أبي ابن ورواه ، حره شدة من النار أھل جميع صاح فتح إذا ، جھنم في بيت}  اْلَفلَقِ { :  األحبار كعب وقال
 :  قال ثم ، حاتم

:  قالوا أنھم آبائه عن ، علي بن زيد عن ، السدي عن ، سماه رجل عن ، عثمان بن سھيل حدثنا ، أبي حدثنا
 حر شدة من ، جھنم منه تصيح نار) 1( منا خرجت عنه كشف فإذا ، غطاء عليه ، جھنم قعر في جب}  اْلَفلَقِ {
 .منه يخرج ما

 ابن فقال ، منكر مرفوع حديثٌ  ذلك في ورد وقد. وغيرھم ، والسدي) 2( َعَبَسةَ  بن عمرو عن ُروي وكذا
 : جرير

 خزيمة بن نصر حدثنا ، الواسطي كانمش بن موسى بن مسعود حدثنا ، الواسطي وھب بن إسحاق حدثني
 عليه هللا صلى النبي عن ، ُھريرة أبي عن ، القرظي كعب بن محمد عن ، صفوان بن شعيب عن ، الخراساني

 .رفعه يصح وال غريب) 4( إسناده) 3" (مغطى جھنم في ُجبّ }  اْلَفلَقِ { : "  قال وسلم

 .جھنم اءأسم من}  اْلَفلَقِ { :  الحبلي الرحمن عبد أبو وقال

 رحمه ، البخاري اختيار وھو ، الصحيح ھو وھذا. الصبح فلق أنه ، األول القول والصواب:  جرير ابن قال
 ).5( صحيحه في هللا،

 جھنم:  البصري والحسن ، البناني ثابت وقال. المخلوقات جميع شر من:  أي}  َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ { :  وقوله
 .خلق مما وذريته وإبليس

 ابن ورواه. عنه البخاري حكاه. الشمس ُغروبُ  وقبَ  إذا الليلُ  غاسقُ :  مجاھد قال}  َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ { 
:  وقتادة ، والحسن ، وُخَصيف ، والضحاك ، القرظي كعب بن ومحمد ، عباس ابن قال وكذا. عنه ، َنِجيح أبي
 .بظالمه أقبل إذا الليل إنه

__________ 

 ".منه خرجت: " أ ، م في) 1(

 ".عنبسة: " أ في) 2(

 ).30/225( الطبري تفسير) 3(

 ".إسناد: " م في) 4(

 ".فتح) "8/741( البخاري وصحيح) 30/225( الطبري تفسير) 5(

. ذھب إذا:  الليل وقب إذا:  وقتادة عطية وعن. غربت إذا الشمس}  َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ { :  الزھري وقال
:  تقول العرب كانت:  زيد ابن وقال. كوكب}  َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ { :  ھريرة أبي عن ، المھزم أبو وقال

 .طلوعھا عند وترتفع ، وقوعھا عند تكثر والطواعين األسقام) 1( وكان ، الثريا سقوط الغاسق



905 

 

 حدثنا -  ھمام أخي ابن -  هللا عبد بن بكار حدثني ، علي بن نصر:  حدثني ما األثر من ولھؤالء:  جرير ابن قال
 عن ، ُھَريرة أبي عن ، سلمة أبي عن ، أبيه عن ، عوف بن الرحمن عبد بن عمر بن العزيز عبد بن محمد
 ).2" (الغاسق النجم:  قال}  َوَقبَ  إَِذا َغاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ { : "  وسلم عليه هللا صلى النبي

 .وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رفعه يصح ال الحديث وھذا:  قلت

 .القمر ھو:  آخرون وقال:  جرير ابن قال

 :  أحمد اإلمام رواه ما القول ھذا أصحاب وعمدة:  قلت

:  عنھا هللا رضي ، عائشة قالت:  قال سلمة أبي عن ، الحارث عن ، ذئب أبي ابن عن ، الَحفري داود أبو حدثنا
ِذي: " وقال ، يطلع حين القمر يفأران ، بيدي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ  الغاسق ھذا شر من با َتعوَّ
 ".وقب إذا

 عن ، ذئب أبي ابن الرحمن عبد بن محمد حديث من ، سننيھما من التفسير كتابي في ، والنسائي الترمذي ورواه
 فإن ، ھذا شر من با تعوذي: " ولفظه. صحيح حسن:  الترمذي وقال). 3( به ، الرحمن عبد بن الحارث خاله
ذي: " النسائي ولفظ". وقب إذا الغاسق ھذا  ".وقب إذا الغاسق ھذا ، ھذا شر من با تعوَّ

 له يوجد وال ، الليل آيةُ  القمر ألن ؛ قولنا ينافي ال ھذا:  -  ولج إذا الليل أنه وھو األول القول أصحاب قال
 .أعلم وهللا ، قلناه ما إلى يرجع فھو ، الليل في إال ، تضيء ال النجوم وكذلك ، فيه إال سلطان

فَّاَثاتِ  َشرِّ  َوِمنْ { :  وقوله  - السواحر:  يعني:  والضحاك وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، مجاھد قال}  اْلُعَقدِ  فِي النَّ
 .العقد في ونفثن رقين إذا:  مجاھد قال

 من ما:  قال أبيه عن ، طاوس ابن عن ، َمْعَمر عن ، ثور ابن حدثنا ، األعلى عبد ابن حدثنا:  جرير ابن وقال
 ).5( والمجانين الحية رقية من الشرك) 4( من أقرب شيء

". نعم: " فقال ؟ محمد يا اشتكيت:  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء جبريل أن:  اآلخر الحديث وفي
 ).6( يشفيك هللا ، وعين حاسد كل شر ومن ، يؤذيك داء كل من ، أْرقِيك هللا بسم:  فقال

__________ 

 ".وكانت: " م في) 1(

 ).30/227( الطبري تفسير) 2(

 ).10138( برقم الكبرى النسائي وسنن) 3366( برقم الترمذي وسنن) 6/61( المسند) 3(

 ".إلى: " أ في) 4(

 ).30/227( الطبري تفسير) 5(

 .عنه هللا رضي ، سعيد أبي حديث من) 2186( برقم صحيحه في مسلم رواه) 6(

اد السحَرة كيد ورد ، وشفاه تعالى هللا عافاه ثم ، سحر حين ، السالم عليه ، شكواه من كان ھذا ولعل  من الحسَّ
 عليه هللا صلى هللا رسول يعاتبه لم ھذا مع ولكن ، وفضحھم ، تدبيرھم في تدميرھم وجعل ، رءوسھم في اليھود
 .وعافى وشفى هللا كفى بل ، الدھر من يوما وسلم

 النبي سحر:  قال أرقم بن زيد عن ، َحيَّان بن يزيد عن ، األعمش حدثنا ، معاوية أبو حدثنا:  أحمد اإلمام قالو
 اليھود من رجال إن:  فقال جبريل فجاءه:  قال ، أياما لذلك فاشتكى ، اليھود من رجلٌ  وسلم عليه هللا صلى
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فبعث. بھا يجيء من اإليھ َفأْرِسل ، وكذا كذا بئر في ُعَقًدا لك عقد ، سحرك



906 

 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام:  قال) 2( فحللھا بھا فجاء ، فاستخرجھا) 1] (عنه تعالى هللا رضي علًيا،[
 .مات حتى) 3] (قط[ وجھه في رآه وال لليھودي ذلك ذكر فما ، عقال من َنشط كأنما

 ).4( الضرير َحازم بن محمد معاوية أبي نع ، َھنَّاد عن النسائي ورواه

:  يقول عيينة بن سفيان سمعت:  قال محمد بن هللا عبد حدثنا:  صحيحه من" الطب كتاب" في البخاري وقال
 عن ، أبيه عن فحدَثنا ، عنه ھشاما فسألت ، عروة عن ، ُعْرَوة آل حدثني:  يقول ، ُجَرْيج ابنُ  به حدثنا من أول

 قال -  يأتيھن وال النساء يأتي أنه ُيَرى كان حتى ، ُسحر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قالت عائشة
 استفتيُته فيما أفتاني قد هللا أن أعلمت ، عائشة يا: " فقال - كذا كان إذا ، السحر من يكون ما أشد وھذا:  سفيان
 الرجل؟ بال ما:  لآلخر رأسي عند الذي فقال ، رجلي عند واآلخر ، رأسي عند أحدھما فقعد رجالن أتاني ؟ فيه
:  وقال - منافًقا كان ، ليُھودَ  َحليف ُزَريق بني من رجل - أعصم بن لَبيد:  قال ؟ َطبَّه ومن:  قال. مطبوب:  قال
:  قالت". َذْرَوان بئر في رعوفة تحت ذكر َطْلَعة ُجف في:  قال ؟ وأين:  قال. وُمشاقة ُمشط في:  قال ؟ وفيم
 ُنَقاعة ماءھا وكأن ، أريتھا التي البئر ھذه: " فقال استخرجه حتى البئر) 5] (وسلم عليه هللا صلى نبيال[ فأتى
:  فقال ؟ َتَنشَّْرتَ :  أي ؟ أفال:  فقلت). 7] (قالت). [6( فاستخرج:  قال". الشياطين رءوس نخلھا وكأن ، الحنَّاء

ا"  ).8" (شًرا الناس من أحد على أثير أن وأكره ، شفاني فقد هللاُ  أمَّ

:  قالت: " وفيه القطان ويحيى ، أسامة وأبي ، عياض بن أنس َضْمرة وأبي ، يونس بن عيسى حديث من وأسنده
 ابن أيًضا ھشام عن رواه أنه وذكر". فدفنت بالبئر فأمر: " وعنده". يفعله ولم الشيء فعل أنه إليه يخيل كان حتى
ناد أبي  ).9( سعد بن والليث الزَّ

__________ 

 .المسند من زيادة) 1(

 ".فحلھا: " م في) 2(

 .المسند من زيادة) 3(

 ).7/112( النسائي وسنن) 4/367( المسند) 4(

 .البخاري صحيح من زيادة) 5(

 ".فاستخرجه: " أ في) 6(

 .البخاري صحيح من زيادة) 7(

 ).5765( برقم البخاري صحيح) 8(

 ).5766 ، 6391 ، 5863( برقم البخاري صحيح) 9(

 ) 3( النَّاسِ  إِلَهِ ) 2( النَّاسِ  َملِكِ ) 1( النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ 

 ُوَھيب عن ، عفان عن ، أحمد ورواه. نمير بن هللا وعبد أسامة بن حماد أسامة أبي حديث من ، مسلم رواه وقد
 ).2( به ، ھشام عن) 1(

: قالت عائشة عن ، أبيه عن ، ھَشام عن ، َمْعَمر عن ، رباح عن ، خالد بن إبراھيم عن أيًضا أحمد اإلمام ورواه
 ، رأسه عند أحدھما فجلس ، ملكان فأتاه ، يأتي وال يأتي أنه ُيرى أشھر ستة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لبث

 ، األعصم بن لبيد:  قال ؟ طبه ومن:  قال. مطبوب:  قال ؟ باله ما:  لآلخر أحدھما فقال ، رجليه عند واآلخر
 ).3( الحديث تمام كروذ

 يخدم اليھود من غالم كان:  عنھما هللا رضي ، وعائشة عباس ابن قال:  تفسيره في الثعلبي المفسر األستاذ وقال
 عليه هللا صلى النبي رأس ُمَشاطة أخذ حتى به يزالوا فلم ، اليھود إليه فدبَّت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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:  له يقال -  منھم رجل ذلك تولى الذي وكان. فيھا فسحروه ، اليھود عطاھافأ ، ُمشطه من أسنان وعدة وسلم
 عليه هللا صلى هللا رسول فمرض ، َذْروان:  لھا ويقال ، ُزَريق لبني بئر في دسھا ثم - أعصم بن) 4] (لبيد[

. عراه ما يدري وال َيُذوب وجعل ، يأتيھن وال النساء يأتي أنه ُيَرى أشھر ستة ولبث ، رأسه شعر وانتثر وسلم
:  رأسه عند للذي رجليه عند الذي فقال ، رجليه عند واآلخر رأسه عند أحدھما َفَقَعد ملكان أتاه إذ نائم ھو فبينما
. اليھودي أعصم بن لبيد:  قال ؟ سحره ومن:  قال. سحر:  قال ؟ ُطبَ  وما:  قال. ُطبَ :  قال ؟ الرجل بال ما
 -  َذْرَوان بئر في راعوفة تحت طلعة ُجفَ  في:  قال ؟ ھو وأين:  قال. طةومشا بمشط:  قال ؟ َطَبه وبم:  قال

 عليه هللا صلى هللا رسول فانتبه - الماتح عليه يقوم ناتئ البئر أسفل في حجر:  والراعوفة ، الطلع قشر:  والجف
 عليه هللا صلى هللا رسول بعث ثم".  ؟ بدائي أخبرني هللا أن شعرت أما ، عائشة يا: " وقال ، مذعوًرا وسلم
 وأخرجوا ، الصخرة رفعوا ثم ، الحناء ُنقاعة كأنه البئر ماء فنزحوا ، ياسر بن وعمار والزبير عليا وسلم
 مغروزة عقدة) 5( عشرة اثنتا فيه ، معقود وتر فيه وإذا ، مشطه من وأسنان رأسه مشاطة فيه فإذا الجف،
 خفة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ووجد ، عقدة انحلت آية قرأ كلما فجعل ، السورتين تعالى هللا فأنزل. باإلبر
 ، أْرقِيك هللا باسم:  يقول ، السالم عليه ، جبريل وجعل ، عقال من َنشطَ  كأنما فقام ، األخيرة العقدة انحلت حين
 رسول فقال ؟ نقتله الخبيث نأخذ أفال ، هللا رسول يا:  فقالوا. يشفيك هللا وعين حاسد من ، يؤذيك شيء كل من
 ).6" (شًرا الناس على يثير أن وأكره ، هللا شفاني فقد أنا أما: " وسلم عليه هللا صلى هللا

 .أعلم وهللا ، تقدم مما شواھد ولبعضه ، شديدة نكارة بعضه وفي ، غرابة وفيه ، إسناد بال أورده ھكذا

 الناس سورة

 فِي ُيَوْسِوسُ  الَِّذي) 4( اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ ) 3( النَّاسِ  إِلَهِ ) 2( النَّاسِ  َملِكِ ) 1( النَّاسِ  ِبَربِّ  أَُعوذُ  قُلْ { 
 }) 6( َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ ) 5( النَّاسِ  ُصُدورِ 

__________ 

 ".وھب: " م في) 1(

 ).6/96( والمسند) 2189( برقم مسلم صحيح) 2(

 ).6/63( المسند) 3(

 .أ ، م من زيادة) 4(

 ".عشر اثنا فيه: " أ ، م في )5(

 ".المحمودية 194 ق" للثعلبي والبيان الكشف) 6(

 ) 4( اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ 

 ومليكه شيء كل رب فھو:  واإللھية ، والملك ، الربوبية ؛ وجل عز ، الرب صفات من) 1( صفات ثالث ھذه
 شر من ، الصفات بھذه بالمتصف يتعوذ أن المستعيذ فأمر ، له عبيد مملوكة ، له مخلوقة األشياء فجميع ، وإلھه

 له ُيَزين قرين وله إال آدم بني من أحد من ما فإنه ، باإلنسان الموكل الشيطان وھو ، الخناس الوسواس
 إال أحد من منكم ما: " أنه الصحيح في ثبت وقد ، هللا َعَصم من والمعصوم. الخبال في جھًدا يألوه وال الفواحش،

 إال يأمرني فال ، فأسلم ، عليه أعانني هللا أن إال ، نعم: " قال ؟ هللا رسول يا وأنت:  قالوا". قرينة به ُوِكل دق
 ، معتكف وھو وسلم عليه هللا صلى النبي صفية زيارة قصة في أنس عن ، الصحيح في وثبت) 2" (بخير

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيا فلما ، راألنصا من رجالن فلقيه ، منزلھا إلى ليردھا ليال معھا وخروجه
 إن: " فقال. هللا رسول يا ، هللا سبحان فقاال". ُحيي بنت صفية إنھا ، رسلكما على: " هللا رسول فقال ، أسرعا
 ).4" (شًرا:  قال أو ، شيًئا قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني ، الدم مجرى) 3( آدم ابن من يجري الشيطان



908 

 

 ، الّنميري) 5( زياًدا حدثنا ، عَمارة أبي بن عدي حدثنا ، بحر بن محمد حدثنا:  الموصلي يعلى أبو الحافظ وقال
 آدم، ابن قلب على) 6( خطمه واضع الشيطان إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن
 .غريب) 9" (الخناس الوسواس فذلك ، قلبه التقم) 8( نسي وإن ، َخَنس) 7( ذكر فإن

 رسول َرديف عن ُيَحدث تميمة أبا سمعت ، عاصم عن ، شعبة حدثنا ، جعفر بن محمد حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 صلى النبي فقال. الشيطان َتِعس:  فقلت ، حمارهُ  وسلم عليه هللا صلى بالنبي َعَثر:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا
 وإذا ، صرعته بقوتي:  وقال ، تعاَظم ، الشيطان تعس:  قلت إذا فإنك ؛ نالشيطا تعس:  تقل ال: " وسلم عليه هللا
 ).10" (الذباب مثل يصير حتى تصاغر ، هللا بسم:  قلت

 وإن ، وُغلِب الشيطان تصاغر هللا ذكر متى القلب أن على داللة وفيه ، قوي جيد) 11( إسناده ، أحمد به تفرد
 .وغلب تعاظم هللا يذكر لم

__________ 

 .أ ، م من والمثبت" صفة: " ھـ في) 1(

 .عنه هللا رضي ، مسعود بن هللا عبد حديث من) 2814( برقم صحيحه في مسلم رواه) 2(

 ".اإلنسان من: " أ في) 3(

 .عنھا هللا رضي ، صفية حديث من) 7171 ، 6219 ، 2035( برقم البخاري صحيح في ھو) 2174( برقم مسلم صحيح) 4(

 .الصواب وھو" زياد: " م في) 5(

 ".خرطومه: " أ في) 6(

 ".هللا ذكر: " أ في) 7(

 ".هللا نسى: " أ في) 8(

 .عمارة أبي بن عدي في والكالم النميري زياد لضعف وذلك ؛" ضعيف إسناده) : "8/742( الفتح في حجر ابن الحافظ قال) 279 ، 7/278( يعلى أبي مسند) 9(

 ).5/59( المسند) 10(

 ."إسناد: " م في) 11(

: قال ھريرة أبي عن ، المقبري سعيد عن ، عثمان بن الضحاك حدثنا ، الحنفي بكر أبو حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 الرجل ُيَبس كما به فأبس الشيطان جاءه ، المسجد في كان إذا أحدكم إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ال -  كذا - مائال فتراه المزنوق أما ، ذلك ترون وأنتم:  َريرةھُ  أبو قال". ألجمه:  أو - زنقه له سكن فإذا ، بدابته
 ).1( أحمد به تفرد. وجل عز ، هللا يذكر ال فاه ففاتح الملجم وأما ، هللا يذكر

 ، آدم ابن قلب على جاثم الشيطان:  قال}  اْلَخنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ { :  قوله في عباس ابن عن ، جبير بن سعيد وقال
 .وقتادة ، مجاھد قال وكذا. َخَنس هللا ذكر فإذا ، وسوس لوغف سھا فإذا

 الحزن عند آدم ابن قلب في ينفث الوسواس:  أو ، الشيطان أن لي ُذكرَ :  أبيه عن ، سليمان بن المعتمر وقال
 .خنس هللا ذكر فإذا ، الفرح وعند

 .خنس أطيع فإذا ، مريأ الشيطان ھو:  قال}  اْلَوْسَواس{ :  قوله في عباس ابن عن العوفي وقال

 والجن آدم بني يعم أو -  الظاھر ھو كما - آدم ببني ھذا يختص ھل}  النَّاسِ  ُصُدورِ  فِي ُيَوْسِوسُ  الَِّذي{ :  وقوله
 .تغليبا الناس لفظ في دخلوا قد ويكونون ، قوالن فيه ؟

 .عليھم الناس إطالق في بدع فال) الجنَ  منَ  رَجالٌ (فيھم استعمل وقد:  جرير ابن وقال
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 ِمنَ { :  فقال بينھم ثم}  النَّاسِ  ُصُدورِ  فِي ُيَوْسِوسُ  الَِّذي{ :  لقوله تفصيل ھو ھل}  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ { :  وقوله
 صدور في ُيوسوس للذي تفسير}  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ { :  قوله وقيل. الثاني القول يقوي وھذا}  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ 
ا َنِبيٍّ  لُِكلِّ  َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ { :  تعالى قال كما ، والجن اإلنس شياطين من ، الناس  ُيوِحي َواْلِجنِّ  اإلْنسِ  َشَياِطينَ  َعُدّوً

 :  أحمد اإلمام قال وكما ،]  112:  األنعام[ }  ُغُروًرا اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  َبْعٍض  إِلَى َبْعُضُھمْ 

 أتيت:  قال ذر أبي عن ، الخشخاش بن عبيد حدثنا ، الدمشقي ُعَمر أبو حدثنا ، المسعودي حدثنا ، َوِكيع حدثنا
:  قال. ال:  قلت".  ؟ صليت ھل ، ذر أبا يا: " فقال ، فجلست ، المسجد في وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ".والجن اإلنس شياطين شر من با تعوذ ، ذر أبا يا: " فقال جلست ثم ، فصليت فقمت:  قال". فصل قم"

 خير: " قال ؟ الصالة ، هللا رسول يا:  قلت:  قال". نعم: " قال ؟ شياطين ولإلنس ، هللا رسول يا:  قلت:  قال
 هللا وعند ، يجزئ فرض: " قال ؟ الصوم فما هللا رسول يا:  قلت". أكثر شاء ومن ، أقل شاء من ، موضوع

: قال ؟ أفضل) 2( أيھا ، هللا رسول يا:  قلت". مضاعفة أضعاف":  قال ؟ فالصدقة ، هللا رسول يا:  قلت". مزيد
 هللا، رسول يا:  قلت". آدم: " قال ؟ أول كان األنبياء أي ، هللا رسول يا:  قلت". فقير إلى سر أو ، ُمقل من ُجھد"

 ، عشر وبضعة ائةثلثم: " قال ؟ المرسلون كم ، هللا رسول يا:  قلت". ُمَكلَّم نبي ، نعم: " قال ؟ كان) 3( ونبي
ا  ؟ أعظم عليك أنزل أيما ، هللا رسول يا:  قلت". عشر خمسة: " مرة وقال". َغفيًرا َجّمً

__________ 

 ".الصحيح رجال رجاله) : "1/242( المجمع في الھيثمي وقال ،) 2/230( المسند) 1(

 ".فأيھا: " م في) 2(

 ".ونبيا: " م في) 3(

ُ { :  الكرسي آية: " قال  } اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُھوَ  إاِل إِلَهَ  ال هللاَّ

 حبان بن حاتم أبو جًدا مطوال الحديث ھذا أخرج وقد). 1( به ، الدمشقي عمر أبي حديث من ، النسائي ورواه
 .أعلم فا) 2( جًدا مطول آخر ولفظ ، آخر بطريق ، صحيحه في

 بن هللا عبد عن ، الَھْمداني هللا عبد بن ذر عن ، منصور عن ، سفيان عن ، َوِكيع حدثنا:  أحمد اإلمام وقال
 نفسي) 3( أحدث إني ، هللا رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء:  قال عباس ابن عن شداد،
 هللا أكبر هللا: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال:  قال. به أتكلم أن من إلي أحب السماء من أخر ألن بالشيء
 ".الوسوسة إلى كيده رد الذي  حمدال أكبر،

 ).4( به ، ذر عن كالھما - واألعمش:  النسائي زاد - منصور حديث من ، والنسائي داود أبو ورواه

 وصحبه وآله محمد سيدنا على هللا وصلى). 5( العالمين رب  والحمد ، والمنة الحمد و ، التفسير آخر
 .الوكيل ونعم هللا حسبنا). 7( جمعينأ الصحابة عن هللا ورضي). 6( أجمعين

 ).8( وحده له والحمد. وثمانين وعشرين خمس سنة األولى جمادي من العاشر في منه الفراغ وكان

__________ 

 ).8/275( النسائي وسنن) 5/178( المسند) 1(

 إدريس أبي عن ، جده عن أبيه عن ، الغساني يحيى بن يحيى بن ھشام بن إبراھيم طريق من" اإلحسان) "1/287( ،" موارد) "94( برقم حبان ابن صحيح) 2(
 ".الطريق ھذا من منكر الحديث ھذا: " الحديث ھذا عن عدي ابن قال وقد ، عنه هللا رضي ، ذر أبي عن ، الخوالني

 ".ألحدث: " م في) 3(

 ).10503( برقم الكبرى النسائي وسنن) 5112( برقم داود أبي وسنن) 1/235( المسند) 4(
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 ".اصطفى الذين عباده على وسالم وكفى  والحمد: " أ في) 5(

 ".الدين يوم إلى دائما أبدا تسليما وسلم: " أ في) 6(

 ".هللا رسول أصحاب عن هللا ورضي: " أ في) 7(

 ".اإلنعام ولي إنه ، التمام لىع والمنة الحمد و ، هللا شاء إن الكتاب يتم وبه ، أيضا للمؤلف القرآن فضائل ويليه التفسير آخر: " م في) 8(

 :  للناسخ الخاتمة ھذه" ھـ" النسخة خاتمة في جاء وقد

 من شاء من ومحبته معرفته ومنح ، باألطواد وثبتھا األرض وبسط ، عماد بغير السماء رفع الذي  الحمد"
 الدين منار وأعلى ، ألوتادوا واألقطاب النجباء منھم وجعل ، به ويقومون ينصرونه أولياء لدينه وأقام ، العباد

 دينھم لھم وثبت ، والفساد والبدع واألھواء الزيغ أھل بھم وقمع ، الرشاد طرق بھم وأوضح ، العاملين بالعلماء
 .واالنفراد والشذوذ التدليس عنھم ونفى ، اإلسناد بصحيح نبيھم عن بالنقل

 الحلول عن المنزه ، واألنداد والنظراء لشركاءا عن المتعالي ، له شريك ال وحده ، هللا إال إله ال أن وأشھد
 .واإللحاد واالتحاد

 ، األنجاد النجباء آله وعلى عليه هللا صلى ، العباد سيد ، وخليله وحبيبه ، ورسوله عبده محمدا أن وأشھد
 .لسوادا البياض وقابل ، بأمره واألرض السموات قامت ما وتقوم تدوم صالة ، األمجاد األبرار السادة وصحابته

 إليه وأوصل ، السول عليه وواصل ، الجميل الصنيع جناح له هللا وصل من ، الجليل السيد أمرني فقد ، وبعد
 سبحانه هللا إلى الفقير العبد وسيدنا موالنا ، نفسي ربيع بفيضه وأمطر ، أنسي ربوع بحبه وعمر ، المأمول
 سيد ، والمسلمين اإلسالم حجة الدين نجم ، الحكام محاك ، القضاة قاضي ، وإحسانه الكريم عفوه الراجي اآلمل
 ، البلغاء إمام ، الخطباء خطيب ، األمة حصن ، السنة عز ، الشريعة لسان ، الملة بھاء ، العالمين في العلماء
 هللا إلى الفقير العبد وموالنا سيدنا ابن - عمر حفص أبو ، العارفين شيوخ شيخ اإليمان ناصر ، الزمان غرة
 أمر - الشافعي السعدي حجي محمد أبي ، العاملين العلماء قدوة ، الفھامة والحبر ، العالمة اإلمام الشيخ - ىتعال

 برسم يكتب أن -  مرضاته في إال يتصرف وال ، طاعته في إال يتقلب ال من ، قدره وأسد ، أمره هللا أعلى -
 الجنة بحبوحة وجعل ، وأرضاه هللا رحمه - كثير ابن الدين عماد العالمة ، الكبير العالم اإلمام تفسير خزانة
 قليل الكتابة في أني مع ، البضاعة أنفس من األمر ھذا وعددت ، والطاعة بالسمع أمره فامتثلت. ومثواه مقره

 ، سعيدا سعدي فيكون ، مأموال وبلغت قبوال صادفت فإن. إليه ووصلت ، عليه قدرت ما قدر فكتبت. الصناعة
 تقبل والمعاذير علمي فمبلغ... ھمتي دون قدرتي بي وقفت فإن.. سديدا سھمي ويقع

 ، اللحاق أسباب روم عن مقصر فھو مثلھا رام من ، اإلطالق على العلوم أشتات الشريفة الخزانة ھذه جمعت قد
 في بصيرة بھا اللبيب يزداد ما جوامع على المنبه المصطفى سنن مادته الذي التفسير ھذا بھا كان إذا خصوصا

 كالما الناس يسمع فلم. الخطاب فصل وعلم ، الكالم جوامع أوتي قد وسلم عليه هللا صلى كان إذ ، النافع علمه
 أسھل وال ، موقعا أحسن وال ، مطلبا أكرم وال ، مذھبا أجمل وال ، وفرا أعدل وال ، لفظا أقصر وال ، نفعا أعم

 .وسلم عليه هللا صلى فحواه في أبين وال ، معناه عن أفصح وال. مخرجا

 ذي على يخفى فال. والغوارب الذري العلم من وحاز ، العقائل آحاد ونظم ، الفضائل جمع إذا ؛ موالنا در فلله
 عسى ، معتذرا بمدحه يليق وعما ، مختصرا فأقول ، أصوال العلم في وأعرق ، فصوال الفھم في أغرق أنه لب
 منيتي، ألقى حين أمنيتي وتلك ، قلبه من والقربى ، حبه في فىالزل به يبلغني ما عليه ثنائي تضاعيف من به يمر
 والمطر البحر األجودان يحمد لم... يده لنا حادت حجي ابن إذا:  القائل در و سواھا أتمنى وال ، أتعداھا ال

 والقمر الشمس األنوران تضاءل... غرته أنوار لنا أضاءت وإن

 والقدر السيف يانالماض تأخر... عزمته جد أو رأيه مضى وإن

 ؟والحذر الخوف:  المزعجان ما يدر لم... سطوته خوف من حذرا يبت لم من
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 والضرر النفع منه تعاقب إذا... نقم وفي نعمي في الدھر كأنه

 يذر وما يأتي ما عواقب يدا... يده في الدھر وزمام كأنه

 حسبي وهللا ، عنصرك لراسخ مقارنا فرعك وشامخ ، مخبرك لكمال موازيا منظرك جمال جعل الذي  فالحمد
 األولى غيرك من بھا أنت... نعمة في زلت ال وعش واسلم:  المولى به العبد يعوذ ما كل من فيك

 .وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على هللا وصلى

 الومحسب ، ومصليا حامدا ، المحروسة بدمشق ، التضائية لمنعاه ، البواب الصوفي علي بن محمد الفقير كتبه
 ".وحده  والحمد ، ومحوقال

 القرآن تفسير تحقيق من االنتھاء وكان:  سالمة بن الرحمن عبد بن محمد بن سامي ربه عفو إلى الفقير يقول
 في النبوية الھجرة من وألف وأربعمائة عشرة سبع سنة األول ربيع شھر من الثاني األربعاء يوم فجر العظيم
 .العالمين رب  الحمد أن دعوانا وآخر ، الرياض مدينة
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