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مةمقلى

متهومة

باللهإلاقوةولاحولولا

)1(توكلتعليه

الآخر،شيءقبلهفليسالأول،عليمشيءبكلهوالذي،الظاهرالباطن،الآخرالأولدلهالحمد

يزللمالذيالقديمالأزلي،شيء)2(دونهفليسالباطن،شيءفوقهفليسالظاهر،لمح!شيبعدهفليس

انفصالولاانقضاءبلاسرمدياباقيامستمرادائمايزالولا،الكمالبصفاتموصوفا!3(موجودا

وعدد،الظلماءالليلةفي،(الصماءأالصخرةعلى،()4(السوداءأالنملةدبيبيعلم.زوالولا

.تقديرافقدرهشيءكلخلقالذيالعظيمالعلي،المتعالالكبيرالعليوهو،الرمال

وسوى،منيراوقمراسراجأفيهاوجعل،الزاهراتبالكواكبوزينها،عمدبغيرالسمواتفرفع

تحمله،عظامقوائمله،العظيمالعرشهو،مستديرامقببامتسعا،منيفاعالياشرجعا)5(،سريرافوقهن

)1(

)2(

)3(

)4(

ولعله"محمدسيدناالخلقأشرفعلىوسلمصلاللهم":بفيهذابعدوجاء،المطبوعمنالعبارةهذهسقطت

بتفصيل.بعدذلكسيذكرالمؤلفلأن،النساخإضافاتمن

يقولماباب:والدعاءالذكرفي،(2713)رقمصحيحهفيمسلمرواهالذي!لخي!اللهرسولحديثمناقتباسهو

ورفيالأرضوربالسمواترفياللهم":!ي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن،النومعند

كلشرمنبكأعوذ،والفرقانوالإنجيلالتوراةومنزل،والنوىالحبفالق،شيءكلورفيرئنا،العظيمالعرش

فليسالظاهروأنت،ب!شيبعدكفليسالآخروأنت،شيءقبلكفليسالأولأنتاللهئم،بناصيتهاخذأنتشيء

."الفقرمنوأغنناالدينعنااقض.شيءدونكفليسالباطنوأنت،شيءفوقك

.(3:الحديدأ!ضىءعليملبموهووأتباطنوالطهرلأخرواألاولهو):تعالىقولهتفسيرالحديثوهذا

وبراهينهالباهرةبحججه(الظاهرو).الخلقفناءبعدالباقي:(الآخرو).للأشياءالسابق:(الأول)ومعنى

العلوبمعنىالظهورويكون،بقدرتهشيءكلفوق(الظاهر)ويكون،وحدانيتهصحةعلىالدالةوشواهدهالنيرة

كلعلىالباطنأو،الكيفيةتوهمعليهيستوليلاالذيالخلقأبصارعنالمحتجب:(الباطنو).الغلبةوبمعنى

علما.شيء

.المطبوعمنسقطت؟موصوفأ:لفظة

السجعة.بهاتكتمل.المطبوعمنزيادة

المنيف.العاليهو:بقولهشرحهوقد،الطويل:الشرجع



مةمقلى

والتعظيم.بالتقديسزجل)2(ولهم-والسلامالصلاةعليهم-(1الكروبيون)تحفهالكرامالملائكة

المعمورالبيتإلىألفا)3(سبعونيومكلفيمنهمويفد،بالملائكةمشحونةالسماواتأرجاءوكذا

وتسليم.وصلاةوتكبيروتحميدتهليلفيعليهممااخر،إليهيعودونلا،)4(السابعةبالسماء

فيهاوقدر()5(فيهاأوبارك،فوقهامنرواسيفيهاوجعل،الماءتيارعلىللأنامالأرضووضع

جميعمن،للألباءدلالة،اثنينزوجينكلمنفيهاوأثبت،السماءخلققبلأيامأربعةفيأقواتها

بهيم.حيوانمنويملكونإليهيحتاجونماولكل،وصيفهمشتائهمفيإليهالعباديحتاجما

سميعأفجعله،مكينقرارفي،مهينماءمنسلالةمننسلهوجعل،طينمنالإنسانخلقوبدأ

والتعليم.بالعلموشرفه،مذكوراشيئايكنلمأنبعد،بصيرا

منهوخلق،ملائكتهلهوأسجد،روحهمنفيهونفخ،جثتهفصور،البشرأباادمالكريمةبيدهخلق

إلىأهبطهماثم.نعمتهعليهماوأسبغ،جنتهوأسكنهما،وحدتهبهافانس،البشرأمحواءزوجه

العظيمبقدرهوقسمهم،ونساءكثيرارجالامنهماوبث.الحكيمحكمةمنذلكفيسبقلما،الأرض

طولها،الأرضأرجاءوأسكنهم.وإماءوحرائر،وعبيداوأحرارا،وأغنياءوفقراء،ورعايا)6(ملوكا

الحكيمعلىوالعرضالحسابيومإلى،)7(البعضالبعضيخلففيهاخلائفوجعلهم،والعرض

،وكبارصغارمابين،الأمصارإلىالأقاليم(01تشق)،الأقطار9(سائزمنالأنهارلهموسخر.)8(العليم

فأنبت،بالأمطار(1)1السحابعليهموأرسل،والابارالعيونلهموأنبعوالأوطار،الحاجاتمقدارعلى

تحدواوإن):وقالهمحالهمبلسانسألوهماكلمنواتاهم.والثمار)12(الزروعصثوفسائرلهم

الحليم.العظيمالكريمفسبحان(34:إبراهيمأ!!فارلظلوملإلحممنأإتلاتخصحوهأآدلهنغمت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

.(كرب)واللسان(4161/)الأثيرلابنالنهاية.المقربونوهمالملائكةسادة:الكروبيون

.(2792/)النهاية.عالرفيعصوت:الأثيرابنوقال.الطربالصوترفع:الزجل

خطأ.وهو؟سبعين:بفي

الرابعة.:المطبوعفي

.بمنزيادة

.ورعاة:المطبوعفي

.أجود"منهم"غيرمنوالعبارة،"البعضمنهمالبعض":بفي

الحكيم.العليمعلى:بفي

البقية.بمعنىاستخدامهاوالصحيح،شائعخطأ،الجميعبمعنى،سائر

."ب"منسقطت؟والأوطار.تشق:قوله

السحائب.:المطبوعفي

.الزرع:بفي



مةمقلى

،)1(السبيللهمويسرورزقهمخلقهمأنبعد،إليهموإحسانه،عليهمنعمهأعظممنوكان

وتفصيل،وأحكامهوأخباره،وحرامهحلالهمبينة،عليهمكتبهوأنزل،إليهمرسلهأرسلأن،وأنطقهم

والتسليم،بالتصديقالأخبارقابلمنفالسعيد؟القيامةيوم،)2(إلىأوالمعادالمبدأفيشيءكل

الجحيمفيالمكذبينمقامعنوزحزح،المقيمبالنعيمففاز،بالتعظيموالنواهي،بالانقيادوالأوامر

الأليم.والعذاب،والحميمالزقومذات

ودهر،الآبدينأبددائما،والأرضينالسماواتأرجاءيملأ،فيهمباركا3(طيباكثيراحمداأحمده

القديموسلطانه،العظيملجلالهينبغيكما،وحينووقتوآنساعةكلفي،الدينيومإلى،الداهرين

الكريم.ووجهه

نظيرولا،لهصاحبةولا،لهوالدولا،لهولدولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

وحبيبه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد.قسيمولانديد)4(ولاعديدولا،لهمشيرولاوزيرولا،له

الأكبرالحوضوصاحب،الأنبياءخاتم،الصميممنالعرباءالعربخلاصةمنالمصطفى،وخليله

الذيا!مودالمحقامظلىاللهيبعثهالذياللواءوحامل،القيامةيومالعظمىالشفاعةصاحب،الرواء

وسلم،والمرسلينالنبيينمنإخوانهسائروعلىع!يمإبراهيمالخليلحتى؟كلهمالخلقفيهإليهيرغب

،الكرامالغرأصحابهجميععناللهورضي،وتكريمتشريفوأ!ى،وتسليمصلاةأزكلىوكلرموشرف

الداعيأعلنوما،بالضياءالظلاماختلطما،الأنبياءبعدالعالمخلاصة،الأعلامالنجباءالسادة

البهيم.الليلظلامالنهارنسخوما،بالنداء

بعد:أما

مبدأذكرمنوقوتهبحولهتعالىاللهيسرهما-توفيقهوحسنالله-بعونفيهأذكركتابفهذا

والجانالملائكةمنبينهنوما،فيهنوماوالأرضينوالسمواتوالكرسيالعرشخلقمن:المخلوقات

إسرائيلبنيأيامإلىذلكمجرىجرىوما،النبيينوقصص،السلامعليهادمخلقوكيفية،والشياطين

فتشفي،ينبغيكماسيرتهفنذكر،!ي!)6(محمدنبيناأيامإلى)5(النبوةتنتهيحتى،الجاهليةوأيام

العليل.عنالداءوتزيح،والغليلالصدور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ويسرهم.:أفي

.المطبوعمنزيادة

.بمنسقطت.طيبأكثيرأ:قوله

النظير.:والعديد.قسيمولالهنديدولاعديلولا:بفي

النوبة.:أفي

عليه.وسلامهاللهصلوات:بفي



مةمقلى

والنشورالبعثثم،الساعة)1(وأشراطوالملاحمالفتنونذكر،زمانناإلىذلكبعدمانذكرثم

صفةثم،النارصفةثم.الهائلةالأمورمنفيهيقعوما،اليومذلكفيوماذلكصفةثم،القيامةوأهوال

والسنةالكتابمنذلكفيوردوما،بهيتعلقوماذلكوغير،الحسانالخيراتمنفيهاوماالجنان

المصطفويةالنبوةمشكاةمنالاخذين،الأنبياءوورثةالعلماءعندالمقبولةالمنقولةوالأخباروالآثار

.والسلامالصلاةأفضلبهاجاءمنعلى،المحمدية

رسولهوسنةتعالىاللهكتابيخالفلامما،نقلهفيالشارعأذنماإلاالإسرائيلياتمننذكرولسنا

شرعنابهوردلمبهمتسميةأو،عندنالمختصربسطفيهمما،يكذبولايصدقلاالذيالقسموهو،!ي!

.)2(عليهوالاعتمادإليهالاحتياجسبيلعلىلابهالتحليسبيلعلىفنذكره،لناتعيينهفيفائدةلامما

فيهكانوما،حسنأونقلهصح)3(ما،!يواللهرسولوسنةتعالىاللهكتابعلىوالاستنادالعمدةوإنما

العظيم.العليالحكيمالعزيزبالئهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليهالمستعانوبالله،نبينهضعفث

(99:طهأ!وئدناذتحرامنوقذءانينكصقماقذائبامنعليكنقصكذلك):كتابه!يتعالىاللهقالفقد

فعلوكيف،الماضينالأمموذكر،المخلوقاتخلقمنمضىماخبرع!يونبيهعلىاللهقصوقد

وصلمافصلكلعندسنورد،شافيابيانالأمته!ي!اللهرسولذلكوبين.بأعدائهأحلوماذا،بأوليائه

منإليهنحتاجبمافأخبرنا،ذلكفيالوارداتالآياتتلوذلكفي،عليهوسلامهاللهصلوات،عنهإلينا

الكتابأهلعلماءمنطوائففهمهفيويتراجم)4(علمهعلىيتزاحمقدممافيهفائدةلاماوترك،ذلك

حذوهمنحذوولسنا،أيضاعلمائنامنطائفةنقله()يستوعبوقد،إليهالناسمنلكثيرفيهفائدةلافيما

وافقمماحقمنها)6(فيهماونبين،الاختصارسبيلعلىالقليلإلامنهانذكرولا،نحوهمننحوولا

.الإنكارفيهفوقعخالفهوما،عندناما

العاصبنعمروابناللهعبدأعن")7(صحيحه"في-اللهرحمه-البخاريرواهالذيالحديثفأما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وشرائط.شروط:ج،والتزامهالشيءإلزامهو:الراءبسكون،والشرط.العلامةهو:شرطجمع:أشراط

واتكل.عليهاتكأإذا:الشيءعلىاعتمد:يقال،إليهوالاعتماد:أو.بفيكذا

صح.مما:بفي

والظن.بالغيبالقذف:الرجم

استوعب.:بفي

كتابتها.قدرمكانهابياض:بوفي،المطبوعمنسقطت؟منها:لفظة

بلفظ-عنهمااللهرضي-العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن،الأنبياءفي(3461)صحيحهفيالبخاريرواه

."النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدأعليكذبومن،حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثوا،ايةولوعنيبلغوا"

هـانما.فيهليستالبخاريحديثفي-اللهرحمه-المؤلفذكرهاالتي"عليتكذبواولاعنيوحدثوا":وجملة

=:بتمامهولفظه-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيحديثمن(346/)المسندفيأحمدرواهحديثمنجملةهي



مقدمة9
،حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثوا،ايةولوعنيبلغوا":قالع!ي!اللهرسولأن-عنهما)1(اللهرضي-

علىمحمولفهو"النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدأعليكذبومن،عليتكذبواولاعنيوحدثوا

روايتهافيجوز،يكذبها،)3(ماأولايصدقهاماعندنافليس.عندناعنها)2(المسكوتالإسرائيليات

.هذا)4(كتابنافينستعملهالذيهووهذا.للاعتبار

منهاشرعنالهشهدوما،()5(عندنابمااستغناءإليهبناحاجةفلا؟بالصدقشرعنالهشهدمافأماأ

.والإبطالالإنكارسبيلعلىإلا،حكايتهيجوزلامردودفذاك،بالبطلان

سائرعنوبكتابه،الشرائعسائرعنمج!ي!محمدبرسولناأغناناقد،الحمدولهسبحانهاللهكانفإذا

وتبديل،وتحريفط،ووضعوكذل!،وخلطخبطفيهوقعقدممابأيديهمماعلىنترامىفلسنا،الكتب

وتغيير.نسخكلهذلكوبعد

قالكما.(جهلهمنأوجهله،عرفهمنعرفه،ووضحهوشرحه،رسولنالنابينهقدإليهفالمحتاج

ليسالفصلوهو،بينكمماوحكم،بعدكمماونبأ،قبلكمماخبرفيهاللهكتاب:طالبأبيبنعلي

.7(اللهلم)6(أضلهغيرهفيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجئارمنتركهمن،بالهزل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

إسرائيلبنيعنوحدثوا،النارمنمقعدهتبوأفقدمتعمدأعليكذبومن،عليتكذبواولاعنيوحدثوا"

."حر!ولا

أيضأرواه-عنهمااللهرضي-العاصبنعمروبناللهعبدحديثمنالبخاريروايةمنالمؤلفذكرهالذيوحديثنا

عنالبلاغ:باب(1/136)المقدمةفي،سننهفيوالدارمي(214و202و2/915)المسندفيأحمد

بنيعنالحديثفيجاءما:باب،العلمفي،(9266)سننهفيوالترمذي،السننوتعليم!شي!اللهرسول

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال،إسرائيل

النسخ.منوسقطت،البخاريصحيحعنأثبتهاالتيالزيادةمعلتستقيموعدلتها؟عنه:الأصلفي

.والمسكوت:بفي

.المطبوعمنزيادة

منها.هذا:بفي

عين.بنقلةأمنسقطت.بمنزيادة

الحديث.كتبفيوردلماموافقةوهي،بروايةوأثبت؟أخبله:أفي

الترمذيعندوهو!شي!اللهرسولعنمرفوعاوردوقد.عنهاللهرضيعليعلىموقوفاكثيرابنأوردهحديثمنقطعة

.(119/)مسندهفيوأحمد(2435/)سننهفيوالدارمي،القرآنفضائلفي(6092)سننهفي

.مقالالحارثوفي،مجهولدماسنادهالوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيوقال

اللهرضيعليئعنيرويهفيماوخاصة،الحديثضعيفوهو،الهمدانيالأعوراللهعبدبنالحارثهووالحارث

.(437-1/435)للذهبي؟الاعتدالميزانفيترجمته،عنه
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علما.منه(أذكرنا)1إلابجناحيهيطيرطائروما!ي!اللهرسولتوفي:عنهاللهرضي،ذرأبووقال

عن،رقبةعن،غنجارموسىبنعيسىعنوروي:الخلقبدء()كتابفيالبخاريوقال
)3(

!ي!اللهرسولفيناقام:يقولالخطاببنعمرسمعت:قالشهاببنطارقعن،مسلمبنقيس

منذلكحفظ،منازلهمالناروأهل،منازلهمالجنةأهلدخلحتى،الخلقبدءعنفأخبرنا،مقاما

وإنما،البخاريقالهكذا:()6("أطرافهفي"أالدمشقيمسعود)5(أبوقال.)4(نسيهمنونسيهحفظه

رقبة.عن،حمزةأبيعنغنجارعيسىرواه

بنعزرةحدثنا،عاصمأبوحدثنا:")7(مسنده"في-اللهرحمه-حنبلبنأحمدالإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذكرنا.إلا:بفي

كتابه.:بفي

فيوالذي،(04701حديث802/)7الأشرافتحفةفيالمزيبخطهووكذلك،للمجهولالمبنيبصيغةهكذا

لعيسى،لقبوغنجار.غنجارموسىبنعيسى:فقالالمؤلفوضحهوقد.رقبةعنعيسىوروى:البخاري

كذا،رقبةعنعيسىوروى:قوله(6/702):الباريفتحفيحجرابنالحافظقال.لونهلحمرةبهلقب

جزموبذلك،حمزةأبوورقبةعيسىبينيكونأنينبغي:الفلكيابنفقال،رجلمنهوسقط،للابهثر

عنفعنده،شاكربنحمادروايةفيوثبتالفربريكتابمنحمزةأبوسقط:الطرقيوقال،مسعودأبو

ابنالقائلأقلت.الفربريعنرميحابنقالوكذا،قال،رقبةعنحمزةأبيعنعيسىروى:البخاري

فيهفالاختلاف،الفربريعنالجرجانيعنالصحيحيرويوهو،المستخرجفينعيمأبوجزموبذلك:(حجر

الظنعلىويغلب،ضبة:ورقبةعيسىبينجعللكن،النسفيروايةمنأيضاسقطرأيتهثم،الفربريعنحينئذ

ولقبه،البخاريموسىابنهوالمذكوروعيسى،الإتقانبقلةوصفوهوقد،الجرجانيروايةفيألحقحمزةأباأن

عنالمذكورعيسىطريقمنالمذكورالحديثوصلوقد،الموضعهذاإلاالبخاريفيلهوليس...غنجار

والقافالراءبفتحوهوالمذكوررقبةمسندفيالطبراني،رقبةعن،السكريميمونبنمحمدوهو،حمزةأبي

عيسى،بهينفردولم(مسقلة)سيناتبدلوقد،المهملةالصادوسكونالميمبفتحمصقلةابن،الخفيفةوالموحدة

ضعيف.بإسنادلكن،نحوه،حمزةأبيعن،شقيقبنالحسنبنعليطريقمننعيمأبوأخرجهفقد

!..يحيدألخ!ثصيخدؤاألذىوهو!اله:تعالىقولهفيجاءما:باب،(2931)صحيحهفيالبخاريرواه

الفتن:في(0424)داودوأبي(938،104و5385/)أحمدمسندفي،حذيفةروايةمنوهو(27:الرومأ

النبيأخبرماجاءماباب:الفتنفي(1912)الترمذيفيالخدريسعيدأبيروايةومن،ودلائلهاالفتنذكرباب

صحيح.حسنحديثوهذا:الترمذيوقال،القيامةيومإلىكائنهوبماأصحابهلمجي!

صدو!تىحافظالدمشقيعبيدبنمحمدبنإبراهيمهو:الدمشقيمسعودوأبو.سهووهو،مسعودابن:بفي

فيهرتب"الصحيحينأطراف":وكتابه(17/227)للذهبيالسيرفيترجمته.هـ(104)سنةتوفي.ورع

كتابهعليهاالمزيأقامالتيالرئيسةالكتبأحدوهو،(1161/)الظنونكشف.حدةعلىصحابيكلأحاديث

."الأشرافتحفة"

.بمنزيادة

.(5134/)أحمدمسند
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صلاة!واللهرسولبناصلى:قال،الأنصاريزيدأبوحدثنا،اليشكريأحمر)1(بنعلباءحدثنا،ثابت

فخطبنا،المنبرصعدثم،الظهرفصلىنزلثم،الظهرحضرتحتىفخطبنا،المنبرصعدثم،الصبح

،كانبمافحدثنا،الشمسغابتحتىفخطبناالمنبرصعدثم،العصرفصلىنزلثم،العصرحضرتحتى

عن")2(صحيحه"منالفتنكتابفيفرواه،مسلمباخراجهانفرد.أحفظنافأعلمنا،كائنهووما

عن،النبيلمخلدبنالضحاكعاصمأبيعنجميعأ)3(،الشاعربنوحجاجالدورقيإبراهيمبنيعقوب

.بنحوهع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيالأنصاريرفاعةبنأخطببنعمروزيدأبيعن،علباءعن،عزرة

بنعليأخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا:قالا،وعفانهارونبنيزيدحدثناأحمد)4(:الإماموقال

الشمس،مغيربانإلىالعصربعدخطبةع!ماللهرسولخطبنا:قالسعيدأبيعن(،نضرةأبياعنزيد،

كائنهوما:قالأنهحفظيوأكثر:حمادقال:عفانقال.نسيهامنونسيها،حفظهامن(مناأحفظها

مستخلفكماللهوإن،حلوةخضرةالدنيافإنبعدأما":قالثم،عليهوأئنى،اللهفحمد،القيامةيومإلى

فلما:قالأنإلى،)5(الخطبةتماموذكر"..النساءواتقوا،الدنيافاتقواألا،تعملونكيففناظرفيها

."منهمضىفيماهذايومكممنبقيمامثلالدنيامنبقيمامثلإنألا":قالالشمسمغيربانعندكان

عن،جدعانبنزيدبنعليعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)6(الإمامقالئم

تحريف.وهو،أحمد:أفي(1)

الساعة.قيامإلىيكونفيما!ك!ي!النبيإخبارباب(2928)مسلمصحيح)2(

كلاهما.:وبأوفي.وطمسلمصحيحفيكذا)3(

.المطبوعمنسقطالفصلنهايةحتىوالكلام.منهوالزيادات(391/)أحمدمسند)4(

مؤمنا،ويموتمؤمناويحيامؤمنايولدمنمنهم،شتىطبقاتعلىخلقواآدمبنيإنألا":فيهالخطبةوتمام)5(

يولدمنومنهم،كافرأويموتمؤمناويحيامؤمنايولدمنومنهم،كافراويموتكافراويحياكافرأيولدمنومنهم

مؤمنا.ويموتكافراويحياكافرا

منشيئاأحدكموجدفإذا،أوداجهوانتفاخعينيهحمرةإلىترونألا؟ادمابنجوففيتوقدجمرةالغضبإنألا

.الأرضفالأرضذلك

كانفإذا،الرضىبطيءالغضبسريعكانمنالرجالوشر،الرضىسريعالغضببطيءكانمنالرجالخيرإنألا

بها.فإنهاالفيءسريعالغضبوسريعالفيءبطيءالغضببطيءالرجل

كانفإذا،الطلبسيءالقضاءسيءكانمنالتجاروشر،الطلبحسن،القضاءحسنكانمنالتجارخيرإنألا

بها.فإنهاالطلبحسنالقضاءسيءكانأو،الطلبسيءالقضاءحسنالرجل

نأالناسمهابةرجلايمنعنلاألا.عامةأميرغدرالغدروأكبرألا،غدرتهبقدرالقيامةيوملواءغادرلكلإنألا

."..جائرسلطانعندحقكلمةالجهادأفضلإنألا.علمهإذابالحقيتكلم

صحيح،المؤلفذكرهالذيالحديثأولولكن،بطولهضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعليسندهوفي:أقول

.اخرهإلى"2لواغادرلكلإنألا":قولهمنصحيحواخره

.61()3/أحمدمسند)6(



12
شيءكلخالقالله

إلىفخطبناقامثم،بنهاريومذاتالعصرصلاة!ي!اللهرسولبناصلى:قالسعيدأبيعن،نضرةأبي

ذلكونسي،حفظهمنذلكحفظ،حدثناهإلاالقيامةيومإلىيكونمماشيئايدعفلم،الشمسغابتأن

كيففناظرفيهامستخلفكماللهوإن،خضر!حلو!الدنياإن؟الناسأيهايا":قالممافكان،نسيهمن

تغربأنالشمسدنتثم:قالأنإلىتمامهاوذكر.")1(...النساءواتقواالدنيافاتقوا،تعملون

."منهمضىفيماهذايومكممنبقيمامثل(منهاأمضىفيماالدنيامنبقيماوإن":فقال

.)2(أعلموالله.المحفوظهووهذا

فصلى

.621:الزمرأ!هوكيلشئءكلعكوهو-شئئخلقالله):العزيزكتابهفيتعالىاللهقال

الذيفالعرشعدمهبعدمحدث،يكنلمأنبعدمكونمدبرمربوب،لهمخلوقتعالىسواهمافكل

،وعبيدهوملكه،خلقهالجميعوناطقجمادمنذلكبينوما،الثرىتحتماإلىالمخلوقاتسقفهو

اشتوىثوأيامصستةفىلجنهماوماوالازضألسمؤتظق)3ومشيئتهتصريمهولحت،وقدرتهلمحهرهولحت

ماأتنمعكؤوهوفهآيغرجوماالسطمنيترلومامتهايخرجوماالاؤضىفىيلجمايغلو)،(د9:الفرقانأ!اتعرش!على

.(4:الحديدأ!بهمتتم

،والأرضالسماواتخلقتعالىاللهأن،مسلمذلكفييشكلا،قاطبةالإسلامعلماءأجمعفقد

كلأو؟هذهكأيامناأهي:الأيامهذهفيواختلفوا)4(العظيمالقرآنعليهدلكما،أيامستةفيبينهماوما

فيلإيرادهوسنتعرض،")6(التفسير"فيذلكبيناكما،قولينعلى؟)5(تعدونمماسنةكألفيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

شواهد.واخرهولأوله،بطولهضعيفوإسناده61()3/مطولاأحمدرواه

.بفيليس؟أعلموالله:قوله

حدثنا،إبراهيمبنمكيحدثنا:أحمدالإماموقال،معناهفيآخرحديث(ب)نسخةفيالحديثهذابعدوأدرج

أنهشعبةبنالمغيرةعن،القرظيكعببنمحمدعن،محمدبنإبراهيمبنعمرعن-هاشمابنيعني-هاشم

وهو،نسيهمنونسيه،وعاهمنوعاه،القيامةيومإلىأمتهفييكونبمافأخبرمقاماجميناللهرسولفيناقام:قال

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(4425/)مسندهفي

خشيته.:أوفيبفيكذا

.بمناللفظانوسقط،الكريم:المطبوعفي

.(47:الحجأ!مماتعدو%سنةرئككألفيوماعندوإت):العظيمكتابهفيتعالىاللهقال

ستةفىوالأزضآلسمؤتظقالذىال!هربكمإت):تعالىقولهتفسيرفي(3022/)العظيمالقرانتفسير

.(34:الآعرافأ!...2أتا
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منطوائففذهبقبلهما؟مخلوقشيءوالأرضالسمواتقبل)1(كانهل:واختلفوا.موضعه

المحض.العدممنخلقتا)2(وأنهماشيءقبلهمايكنلمأنهإلىالمتكلمين

ظقألذىوهو):تعالىلقوله،أخرمخلوقاتوالأرضالسمواتقبلكانبل:آخرونوقال

لآية.ا(7:هودأ!اتماعلىعرشهوأياهـو!اتستةفىلأزضواالسنؤت

،الماءعلىعرشهوكانقبلهشيءيكنولماللهكان":-سيأتيكما-حصينبنعمرانحديثوفي

.")3(والأرضالسماواتخلقثم،شيءكلالذكرفيوكتب

بنوكيععن،عطاءبنيعلىحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،بهزحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

يخلقأنقبلربناكانأيناللهرسوليا:قالأنه،العقيليعامربنلقيطرزينأبيعمهعن،هس

.")6(الماءعلىعرشهخلقثم،هواءفوقهماعماءفي":قال؟والأرضالسموات

،")7(؟خلقهيخلقأنقبلربناكانأين":ولفظه،سلمةبنحمادعن،هارونبنيزيدعنورواه

.سواءوباقيه

بنومحمد،شيبةأبيبنبكرأبيعن)9(ماجهوابن،منيعبنأحمدعن)8(الترمذيوأخرجه

.(01حسن):الترمذيوقال،هارونبنيزيدعنثلاثتهم،الصباح

اختيارهووهذا،كلهاالأشياءهذهقبلالقلمخلق:قائلونفقال؟أولاخلقأيهافيهؤلاءواختلف

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ب)فيليستوهي،عليهاشطبثم،خلق:"أ"فيوكتب...خلققبل:المطبوعفي

خلقهما.:بفي

.(3.ص)تخريجهسيرد

.(11)4/المسند

العين،بدلبالحاء(حدسأ:ويقال،ثانيهيفتحوقد:وقال،بضمتين،عدس:التقريبفيحجرابنضبطه

،عدسبنوكيع:وهشيمعوانةوأبوشعبةويقول،حدسبنوكيع:سلمةبنحماديقولهكذا:الترمذيوقال

أصح.وهو

.03(4)3/الأثيرلابنالنهاية.العماءذلككانكيفيدرىلا:عبيدأبوقال.الضباب:وقيل،السحاب:العماء

.عدسبنوكيعلجهالة،ضعيفوإسناده(16132)رقم(411/)أحمدمسند

التفسير.في(9031)الجامع

الجهمية.أنكرتفيماباب،المقدمةفي(182)ماجهابنسنن

بنمروانبناللهعبدحدثنا:"العرشصفة"كتابفيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدوقال:هنابنسخةفيزاد

،الممدودالأبيضالسحاب:العربكلامفيالعماء:-فقالالحديثهذاوذكر-يقولالأصمعيسمعت،معاوية

البصر.فهو،المقصور،العمىوأما

كثيرابنيذكرهاالتيوالأحاديثالأخباريؤيدمامنهأدرجثم"العرشصفة"كتابعلىوقف(ب)ناسخأنويبدو

.الموضوعهذافي(ب)نسخةبهاتفردتالتيالزياداتمنكثيرفيسنلاحظهماوهذا
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)1(
.العرشوبعده،الرقيقالسحابالقلموبعد:جرير)2(ابنقال.وغيرهما،الجوزيوابن،جريربن

الصامت،بنعبادةعن،)4(والترمذيداودوأبو،أحمد()3(الإمامأرواهالذيبالحديثواحتجوا

تلكفيفجرى،اكتبلهقالثم.القلماللهخلقماأولإن":مج!ي!اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

أحمد.لفظ"القيامةيومإلىكائنهوبماالساعة

.)5(غريبصحيححسن:الترمذيوقال

ذلك،قبلمخلوقالعرشأن:وغيرهالهمذانيالعلاءأبوالحافظنقلهفيما،الجمهورعليهوالذي

رواهالذيالحديثذلكعلىدلكما،عباسابنعنالضحاكطريقمنجرير)6(ابنرواهالذيهووهذا

وهب،ابنحدثنا،الشرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبوحدثني:قالحيث"صحيحه"فيمسلم

:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الحبلي)7(الرحمنعبدأبيعن،الخولانيءهانىأبوأخبرني

ألفبخمسينوالأرضالشمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديراللهكتب":يقول!يماللهرسولسمعت

المقادير.بالقلمكتابتههوالتقديرفهذا:قالوا،")8(الماءعلىوعرشه:قال،سنة

المقاديربهكتبتالذيالقلمعلىالعرشتقدمفثبت،العرشخلقبعدذلكأنالحديثهذادلوقد

العالم.هذامنالمخلوقاتأولأنهعلىالقلمحديثويحمل.الجماهيرذلكإلىذهبكما

جئناك:!ماللهلرسولاليمنأهلقال:قال:حصينبنعمرانعن،)9(البخاريرواهماهذاويؤيد

بعدها.وما(132/)الطبريتاريخ(1)

بعدها.وما(137/)الطبريتاريخ)2(

كثير.ابنأسلوبنسقعلىتجريبمنزيادة)3(

في(2155)الجامعفيوالترمذي،السنةفي(0047)السننفيداودوأبو(5317/)المسندفيأحمدرواه)4(

.331()9التفسيروفي،القدر

غريبحسنحديثهذا:التفسيرفيوقال.الوجههذامنغريبحديثهذا:القدربابالترمذيفيالذي)5(

صحيح.حديثوهو،والتحفةالتهذيبفيالمزيعليهاقتصرالذيوهو،صحيح

خلقالعرشبأنصريحع!يواللهرسولعننصولااللهخلقماأولالقلمأنوالصواب(1/93)الطبريتاريخ)6(

الخلق،أفضلوهو"عليهصلوااللهخلقأول:يقولمنخطأيتبينذلكومن.واجتهاداستنباطهووإنما،أول

.آدمولدوسيد،الخلقأولوليس

والباءالمهملةالحاءبضم،والحبلي.تصحيفوكله،الجيلي:طوفي،الختلي:بوفي،الجبلي:أفي)7(

أهلتابعيمن،يزيدبناللهعبدهوالحبليالرحمنعبدوأبو.اليمنمنحيإلىمنسوب،بواحدةالمنقوطة

.الباءبفتح،الحبلي:وقيل.(405/)للسمعانيالأنساب.مصر

القدر.في(5612)السننفيكذلكالترمذيوأخرجه.منهوالزيادة،القدرفي()2653صحيحهفيمسلمرواه)8(

ائذىوهو):تعالىاللهقولفيجاءما:باب،الخلقبدءفيو)1931(()0931صحيحهفيالبخاريرواه)9(

وأهلالأشعريينقدوم:باب،(4386و)،المغازيفي،(4365)و،(27:أ-الروميحيد!ثصألخفقيخدؤا

في=والترمذي(43،433،436وأ،4426/)مسندهفيأحمدوأخرجه،التوحيدفي(7418و)،اليمن



51شيءكلخالقالله

وفي،معه:روايةوفي-قبلهشيءيكنولماللهكان":فقال.الأمرأولعنولنسألكالدينفيلنتفقه

وفي،"والأرضالسمواتوخلق،شيءكلالذكرفيوكتب،الماءعلىعرشهوكان-غيره:رواية

:قالواولهذا،والأرضالسمواتخلقابتداءعنفسألوه.")1(والأرضالسمواتخلقثم":لفظ

بهأخبركماالعرشبخلقيخبرهملمولهذا.فقطسألواعمافأجابهم،الأمرهذاأولعننسألكجئناك

.)2(المتقدمرزينأبيحديثفي

عنالسديرواه.العرشقبلالماء-وجل-عزاللهخلقبل:آخرونوقال:3(جريزابنقال

!ي!النبيأصحابمنناسوعن،مسعودابنعنمزةوعن،عباسابنعنصالحأبيوعن،مالكأبي

.الماءقبلخلقماغيرشيئايخلقلمو،الماءعلىعرشهكاناللهإن:قالوا)4(

ثم،والظلمةالنور-وجلعز-اللهخلقماأول":قالأنهإسحاقبنمحمدعن(جرير)ابنوحكى

."مبصرامضيئانهارأالنوروجعل،مظلماأسودليلاالظلمةفجعل،بينهماميز

.العرشالكرسيبعدخلقثم،الكرسيالقلمبعدربناخلقالذيإن":قيلوقد:جريرابنقال

.")6((الماءعلىعرشهفوضعأالماءخلقثم.والظلمةالهواءخلقذلكبعدثئم

جميعبنأحمدبنمحمدبن)7(الحسنبنعليترجمةفيعساكربنأبوالقاسمالحافظوروىأ

بنأحمدجدهعن)9(،أبيهعن،البغداديالخطيببكرأبيالحافظطريقمن)8(،الصيداويالغساني

،سفيانعن،يوسفبنمحمدحدثنا،خلفبنمحمدحدثنا،الصدوقالمعافىبنمحمدحدثنا؟جميع

الخلق؟خلقمم:عمروبناللهعبدرجلسأل:قالأراكةأبيعن،عمروبنالمنهالعن،الأعمشعن

مثللهفقال،وسألهفأتاه؟واسألهعباسابنإيت:وقال.والثرىوالماءوالظلمةالنورمن:قال

ماوسخرلكو):تعالىقولهفتلا،فسأله،إليهفرجع؟كلهذلكخلقممفسلهإليهارجعفقال.ذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(01241)التفسيرفيوالنسائي،المناقبفي(5193)الجامع

.بفيليس؟والأرضالسماواتخلقثم:لفظوفي:قوله

.(13ص)تقدم

.(1/94)الطبريتاريخ

.قال:بفي

.(1/34)الطبريتاريخ

السابق.المصدرتوافقبمنزيادة

يعرفوالحسن،المشهور"المعجم"صاحبمحمدابنهوهذافالحسن،تحريفوهو،"الحسين":طفي

وغيرهما.(561/)17النبلاءأعلاموسير352(/)13دمشقتاريخفيمترجموهو،بالسكن

.338(1/4)دمشقتاريخ

جميع.بنأحمدبنمحمدبنالحسن:يعني
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.هذامنأغربحديثاالفريابييرولم:معينابنقال:قال.(13:الجاثيةأمهومنهجميعاألأزضفىوماالسمؤتفى

علىدليلقامماإلا،يكذبولايصدقلاالذيالإسرائيلياتمنالمذكوراتهذهغالب:قلت

.ا)1(أعلموالله.كذبهأوبعضهاصدق

فصل

والكرسيالعرشخلق)2(صفةفيوردفيما

.(13:غافرأ!أتعرشذوالدربختر!يع!:تعالىاللهقال

.(161:المؤمنونأمهواتريواتعرشربإلاهوإلهلاالحقاتماكاللهفتفلىميو:تعالىوقال

.(26:النملأ!هاثحظيواتعرشهوربإلاإلهلا):اللهوقال

.(51-41:البروجأ!هوألمجيد!ذواتعرشالودوداتغفوروهو!و:وقال

.(د:طهأ!اشتوىأتعرك!علىالرخمن):تعالىوقال

.القرآنمنآية)3(ماغيرفي!هوآقىشعلىآشتوىثم!و:وقال

ربناءامنوآلكين!لمحتشغفرونبهءويؤصمنونرجهتمبحضديستحونحؤلهومناتعرك!علونألذين):تعالىوقال

.(7:غافرأ!ووعدارحمهلنىءوسع!!ل

(17اد!اهـهـ:أ!هوثمنيةيؤمذفؤقهتمربكو!لعتىش!و:تعالىوقال

للهألحضدوقيلبألحقبتنهموقضىربهتمبحضدلمج!مبحونأتعز!حولمنصافينأتمبحكةوترى):تعالىوقال

.(75:الزمرأ!والخالينرب

إلهلا)د(الحليمالعظيماللهإلاإلهلا":الكربدعاءفي،")4(الصحيح"فيالمرويالدعاءوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عليه.عرشهفوضع:الطبريتاريخوفي،بمنزيادة

.العرشفي:(ب)في

.4:والحديد،4:والسجدة،95:والفرقان،2:والرعد،3:ويونس،45:الأعرافسورةفي

في(7431و)،الكربعندالدعاء:باب،الدعواتفي(6346و)(6345)صحيحهفيالبخاريأخرجه

صحيحهفيمسلموأخرجه.(4:المعاشجأ!إلئهوالروحاتمليههتغرج):تعالىقوله:باب،التوحيد

بناللهعبدروايةمنكلهم(1228/)المسندفيوأحمد،الكربدعاء:باب،والدعاءالذكرفي،(0273)

اللفظ.فييسيرخلافمع.عنهمااللهرضيعباس

ينقلالذيالبخاريصحيحفيالحديثلروايةموافقةلأنها،المطبوعروايةوأثبت.العظيمالحليم:وب،أفي

المصنف.منه
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."الكريمالعرشربالأرضوربالسمواترباللهإلاإلهلا،الكريمالعرشرباللهإلا

17

خالد،بنشعيبعمهعن،العلاءبنيحيىحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

المطلبعبدبنعباسعن،قيس)2(بنالأحنفعن،عميرةبناللهعبدعن،حرببنسماكحدثني

"؟هذاماأتدرون":!ي!اللهرسولفقال،سحابةفمرت،بالبطحاءع!ي!اللهرسولمعجلوساكنا:قال

فسكتنا،:قال،"والعنان":قال.والمزن:قلنا."والمزن":قال.السحاب:قلنا:قال

مسيرةبينهما":قال.أعلمورسولهالله:قلنا:قال)3(؟"والأرضالسماءبينكمتدرونهل":فقال

سنه،خمسمئهمسيرةسماءكلوكثفسنةخمسمئهمسيرهسماءإلىسماءكل4ومن،سنهخمسمئه

بينأوعالثمانيةذلكفوقثمأوالأرضالسماءبينكماوأعلاهأسفلهبينبحزالسابعةالسماءوفوق

السماءبينكماوأعلاهأسفلهبينالعرض)5(ظهورهمعلىثم،والأرضالسماءبينكماوأظلافهنركبهن

أحمد.الإماملفظهذا."لمح!شيآدمبنيأعمالمنعليهيخفىوليس،ذلكفوقوالله.،)6(والأرض

:)8(الترمذيوقال.نحوه،بإسنادهسماكحديثمن)7(والترمذي،ماجهوابن،داودأبوورواه

ووقفه.سماكعنالحديثهذابعضشريكوروى.حسنحديثهذا

بعد":قال.ندريلا:قالوا"؟والأرضالسماءبينمابعدتدرونوهل":داودأبيولفظ

.(01)نحوهوالباقي،"سنهوسبعونثلاثةأو)9(اثنتانأوواحد!إمابينهماما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(-60270)1/أحمدمسند

الرزاقعبدأن"العرش"فيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدصرحوقد،المسندفي(قيسبنللأحنفازيادةليست

والترمذي)4723(داودأبو(قيسبنالأحنف)بزيادةالحديثروىولكن،قيسبنالأحنفحديثهفييذكرلم

وغيرهما.332(0)

قلنا.؟والأرض:بفي

وبين.:بفي

.بفيليس.والأرض..ظهورهمعلىثم:وقوله"العرشذلكفوقثم":أحمدمسندفي

نصالذيأحمدومسند،المطبوعفيوهو.أشرتكمابمنبعضهوسقط،أمنسقطالحاصرتينبينما

لفظه.نقلأنهعلىالمؤلف

فيوالترمذي،المقدمةفي(391)سننهفيماجهوابن،السنةفي(4723)سننهفيداودأبوأخرجه

ضعيف.وإسناده.التفسيرفي(0332)الجامع

عنشريكوروى.ورفعه،نحوهسماكعنثورأبيبنالوليدوروى.غريبحسنحديثهذا:الترمذيقال

..يرفعهولموأوقفهالحديثهذابعضسماك

خطأ.وهو؟اثنتينأو:والمطبوع،أفيوالذي.داودأبيوسنن،بفيكذا

اللهمسبحانك:يقولونمنهمأربعة:ثمانيةالعرشحملة:حوشبشهربنقال:القولهنا(ب)ناسخأدرج

وكانوا=:قال.قدرتكبعدعفوكعلىوبحمدكاللهمسبحانك:يقولونوأربعة،علمكبعدحلمكعلىوبحمدك
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سعيدبنوأحمدبشاربنومحمدالمثنىبنومحمدحمادبنالأعلىعبدحدثنا:داود)1(أبووقال

أبيحدثنا:قال-لفظهوهذا،نسختهمنكتبناه:أحمدقال-جريربنوهبحدثنا:قالوا)2(الرباطي

مطعم،بنجبيربنمحمدبنجبيرعن،عتبةبنيعقوبعنيحدثإسحاقبنمحمدسمعمسا:قال)3(

)4(وجاعت،الأنفسجهدت:اللهرسوليا:فقالأعرابيع!ي!اللهرسولأتى:قالجدهعن،أبيهعن

باللهونستشفعاللهعلىبكنستشفعفإنا،لنااللهفاستسق،،الأنعاموهلكتأالأموالونهكت،العيال

حتىيسبحزالفما!اللهرسولوسبح!؟"تقولماأتدري؟ويحك":!اللهرسول)5(فقال.عليك

اللهشأن،خلقهمنأحدعلىباللهيستشفعلاإنه؟ويحك":قالثم.أصحابهوجوهفيذلكعرف

عليه-القبةمثلبأصابعهوقال-"لهكذاسمواتهعلىعرشهإن؟اللهماأتدري،ويحك.ذلكمنأعظم

فوقوعزشه،عرشهفوقاللهإن":حديثهفيبشارابنقال."بالراكبالرحلأطيطبهليئطوإنه"

بنوجبيرعتبةبنيعقوبعنبشاروابنالمثنىوابنالأعلىعبدوقال.الحديثوساق؟"سمواته

عليهوافقه،الصحيحهوأ،أيضاسعيدبنأحمدبإسنادوالحديث.جدهعنأبيهعن،جبيربنمحمد

،)6(أيضأأحمدقالكماإسحاقابنعنجماعةورواه،المدينيبنوعلي،معينبنيحيىمنهم،جماعة

.داودأبوبإخراجهتفرد.)7(بلغنيفيماواحدةنسخةمنبشاروابنالمثنىوابنالأعلىعبدسماعوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ابنعن،الضحاكطريقمنأيضاورواه.(العرشصفة)فيشيبةأبيابنرواه.آدمبنيذنوبيرونأنهميرون

و،والشياطين،والإنس،الجن:قال(17:الحاقةأ!!نيةيويذفوقهتمربكعىشوتحل):قولهفيعباس

يؤيذفؤقهمربكوئحلعضش):سبحانهقولهفذلكهؤلاءبعدةمنهمجزءكلأجزاءثمانية،والكروبيون،الملائكة

."!ثمنية

.()4726داودأبو

الخيلرباطلموضعاسموهو،الرباطإلىنسبة:بواحدةالمنقوطةالباءوفتح،المهملةالراءبكسر،الرباطي

علىكانلأنهالرباطيلهقيلوإنما،ثقةهذاسعيدبنوأحمد.الإسلامعدومنلحفظهالثغرأصحابهاوملازمة

آخربالياءالرياطي:إلىداودأبيسننمنالمطبوعفيوتصحف.لهالتيالأوقافوتوليوعمارتهالرباط

.(607/)السمعانيأنساب.الحروف

سمعت.أبي:بفي

وضاعت.:داودأبيسننوفي،الأصولفيكذا

.داودأبيوسننبفيوهي،أفيليست

.وبأفيليست،داودأبيلنصموافقة،طمنزيادة

والأطيط:.التلف:هاهنابهالمراد،المرض:والنهك.حديثالعرشأطيطفييصحولا،ضعيفإسناده

مالقوةيكونإنمابالراكبالرحلأطيطأنمعلوماكانإذ،وعظمتهحملهعنليعجزإنه:أي،الناقةأقتابصوت

الحديث،هذافي،الخطابيعنالأثيرابننقلهماوانظر.54()1/الأثيرلابنالنهاية.احتمالهعنوعجزهفوقه

.(42)4/الأصولجامعفي
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بيان":سماه.الحديثهذاعلىالردفيجزءأالدمشقيعساكربنالقاسمأبوالحافظصنفوقد

يساربنإسحادتىبنمحمدعلىالطعنفيوسعهواستفرغ،"الأطيطحديثفيالواقعوالتخليطالوهم

فيه.الناسكلاموذكر.راويه

،حميد)2(بنعبدفرواه؟إسحاقبنمحمدغيرعنأخرىطريؤمناللفظهذارويقد)1(ولكن

)3(.
فيوالبزار،لهما"السنة"كتابيفيوالطبرانيعاصمأبيوابن،"تفسيريهما"ديجريروابن

بناللهعبدعن)4(السبيعيإسحادتىأبيطريقمن"مختاراته"فيالمقدسيالضياءوالحافظ،"مسنده"

يدخلنيأناللهادع:فقالتع!ي!اللهرسولإلىامرأةأتت:قالعنهاللهرضي-الخطاببنعمرعنخليفة

أطيطالهوإن،والأرضالسمواتوسعكرسيهإن":وقال،وتعالىتباركالربفعظم:قالالجنة

."ثقلهمنالجديدالرحلكأطيط

موقوفايرويهمنمنهمثم.نظرعمرمنسماعهوفي،المشهوربذاكليسخليفةبناللهعبد

أعلم.فالله.غريبةزيادةفيهيزيدمنومنهم،ومرسلأ

الفردوسفسلوهالجنةاللهسألتمإذا":قالأنهع!ي!اللهرسولعن")5(البخاريصحيح"فيوثبت

قال،وبالضم)7(،الظرفيةعلىبالفتح"وفوقه":يروى."الرحمنعرشوفوقه،)6(الجنةأعلىفإنه

الرحمن.عرشوأعلاهما:أي،أحسنوهو:)8(المزيالحافظشيخنا

وتعظيمه،تسبيحهوهو،العرشأطيطيسمعونالفردوسأهلأن:الاثاربعضفيجاءوقد

منه.لقربهمإلاذاكوما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.رويولكن:بفي

تفسير""لهحميدبعبدبنيعرف،القدرجليلإمام،الكسينصرحميدبنالحميدبنعبدمحمدأبوهو

.(0/1942)السمعانيأنساب(هـ.924)سنةتوفي."مسندو"

.البقرةسورةفيالكرسيايةمن!وألأر!السفؤتكرشتهوسع):تعالىقولهتفسيرفي(38/)الطبريتفسير

سنةتوفي،عليبناللهعبدبنعمرو:هوالسبيعيإسحاقوأبو.خطأوهو؟السنبقي:أوفيبفيكذا

(127).

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن،التوحيدفي(7423و).الجهادفي(5927)صحيحهفيكاملاالحديث

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذحديثمن،الجنةصفةفي(0253)الجامعفيالترمذيورواه

.بمنسقط،الجنةوأوسط:قوله

.الإخبارأوالابتداءعلى

إمام(هـ.742)سنةالمتوفىالقضاعييوسفبنالرحمنعبدبنيوسف،الحجاجأبوهو،المزيالحافظ

بشارالدكتوربتحقيقنشر."الرجالأسماءفيالكمالتهذيب"رأسهاعلىالكتبمنمجموعةله،حافظمحدث

الرسالة.مؤسسةفيمعروفعواد
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."معاذبنسعدلموتالرحمنعرشاهتزلقد":قاللمجي!اللهرسولأن(")1الصحيح"وفي

السلفبعضعن"العرشصفة"كتابفي)2(شيبةأبيبنعثمانبنمحمدالحافظابنالحافظوذكر

.سنة)3(ألفخمسينمسيرةقطريهبينمابعدحمراءياقوتةمنمخلوقالعرشأن

"ءنا)4(. :المعارجأ!سنةألفخمسينمقدار؟يوهـ؟نفإلتهوالروحالمليهةتغ!ئي):تعالىقولهعندودكر

.سنة)6(ألفخمسون)5(واتساعه،سنةألفخمسينمسيرةالسابعةالأرضإلىالعرشبينمابعدأنه4(

كلمنبالعالممحيط،جوانبهجميعمنمستديرفلكالعرشأنإلىالكلامأهلمنطائفةذهبوقد

نأالشرعفيثبتقدلأنه؟بجيدليسوهذا.والأثيرالأطلسوالفلكالتاسمعالفلك:سموهربما،جهة

فوقوالجنة،الجنةفوقفإنهوأيضا،يحملولاقوائملهيكونلاوالفلك،الملائكةتحملهقوائمله

الكرسيوبينبينهالذيفالبعد،والأرضالسماءبينكمادرجتينبينما،درجةمئةوفيها،السماوات

قالكما،للملكالذيالسريرعنعبارة:اللغةفي،العرشفإنوأيضا.فلكإلىفلكنسبةهوليس

نزلإنماوالقران.ذلكالعربمنهتفهمولا،فلكاهووليس.،23:النملأ!عظيوولهاعرش!:تعالى

.)7(المخلوقاتسقفوهو،العالمعلىكالقبهوهو،الملائكةتحملهقوائمذوسريرفهو،العرببلغة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ماجهوابن،الصحابةفضائلفي(2466)صحيحهفيمسلموأخرجه.الأنصارمناقبفي،(3853)البخاري

كلهم(3692/)المسندفيوأحمد،المناقبفي(3848)الجامعفيوالترمذي،المقدمةفي(158)سننهفي

عنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن

(هـ.792)سنةوفياتفيالمؤلفلهسيترجم

!...إلتهوالروحأتمليهةتغرج):تعالىقولهتفسيرفيشيبةأبيابنعنالنقلهذاالمؤلفأورد

.اليوممقدارلتفسيرأقوالأربعةأوردوقد.بعدهاوما(4294/)العظيمالقرآنتفسمر

مسيرةقطرإلىقطرمنالعرشاتساعوكذلك....:التفسيرفيوعبارته.الساعة:ب،أوفي.المطبوعفيكذا

سنة.ألفخمسين

بنوهبوقال.حمراءياقوتةمنهو:خلفأبيبنسهلقال:الأصولباقيفيليستمدرجةزيادة:بفيجاء

محمدبنقعنبحدثنا:أيضأوقال.إليهماصحيحبإسنادشيبةأبيابنرواه.سنةألفخمسينمسيرةهو:منبه

سعدأمعنأخبرهأنه،زاذانبنمحمدعن،المكيالرحمنعبدبنداودحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،التيمي

السفلى،تخومفيرجلاهديكصورةفيملكعلىالعرش":!شي!اللهرسولقال:قالتالمهاجراتمنامرأة-

."سبحإلاشيءيبقلمالملكذلكسبحفإذا.والمغربالمشرقفيوجناحاه،العرشتحتمثبتةوعنقه

حدثنا:قالاالسريبنوهنادمعاويةأبيبنإبراهيمحدثنا:العرشصفةفيشيبةأبيابنقال:قوله.بفيأدرج

خمسمئةالسماءإلىالأرضبينما":!سي!اللهرسولقالذرأبيعن،نضرةأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبو

ذلك.مثلوالأرضون،سنةخمسمئةتليهاالتيإلىسماءكلبينوما،سنةخمسمئةسماءكلوغلظ،سنة

."كلهذلكجميعمثلالعرشإلىالسابعةالسماءبينوما
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ريناءامنوآللذينبهء!لمحئمتغفرونويؤمنونرئهمبحمديسححونحؤلإومنأتعرش!تحلونأئذين):تعالىاللهقال

وفوق،ثمانيةأنهمالأوعال)1(حديثفيتقدموقد.(7:غافرأ!وعقمارخمهشئء!لوسغت

.(17:أوو!أ!ثمنيةئؤيذفؤقهمرلبثغىشوتحل):تعالىلوقا،العزشظهورهن

لك،وبحمدكاللهمسبحانك:يقولونمنهمأربعة؟ثمانيةالعرشحملة:حوشببنشهروقال

بعدعفوكعلىالحمدلكوبحمدكاللهمسبحانك:يقولونوأربعة،)2(علمكبعدحلمكعلىالحمد

قدرتك.

،،)5(شيبةأبيبنأبكرأبوهومحمدبناللهعبدحدثنا:أحمد)4()3(الإمامرواهالذيالحديثفأما

نأ؟عباسابنعن،عكرمةعن،عتبةبنيعقوبعن،إسحاقبنمحمدعن،سليمانبنعبدةحدثنا

الكامل(منأ:فقالشعرهمنشيءفي)6(الصلتأبيبنأميةصدق!شم!ماللهرسول

مرصد)7(وليثللأخرىوالنسريمينهرجلتحتوثوررجل

الكامل(منأ:فقال."صدق":!شم!ماللهرسولفقال

يتوردلونهايصبححمراءليلةاخركلتطلعوالشمس

تجلد)8(وإلاإلامعذبةرسلهافيلناتطلعفماتأبى

نأيقتضيوهو.)9(ثقاترجاله،الإسنادصحيححديثفإنه."صدق":مج!ي!اللهرسولفقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ضعيف.هـاسنادهاهصالحديثتقدم

الناسخ.منسهووهو..وأربعة،علمكعلىالحمدلك:بفي

.بمنسقطت؟الإمام:لفظة

ابنعنعنةوفيهالشعرفيباب،الاستئذانفي(2/692)سننهفيالدارميعندوهو)1/256(أحمدمسند

مدلس.وهو،إسحاق

.05(5)8/مصنفهفيوهو،بمنزيادة

رهبانمنخبرهاعنعلملمالهالنبؤةتكونأنينتظروكان،يسلمولمالإسلامأدرك،معروفجاهليشاعر

السمطلي.الحفيظعبدالدكتورالأستاذصنعة،ديوانهفيعنهمفصلةدراسةانظر.اليهودوأحبارالنصارى

مطلعها:طويلةقصيدةمنوهو(36هص)ديوانهفي،القادمينالبيتينمعالبيت

ملحدعليهيخفىولا،صنعكصنعهليس!اللهبأناعلم

.(54)صأيضاالبيتانوسيأتيالسطليالدكتورأشاركما،المتهمشعرهمنوهي

أحمد.مسندوهوالمصنفمنهينقلالذيللمصدرالموافقةوهي،بروايةأثبت

بالعنعنة.رواهوقد،مدلسإسحاقبنمحمدفيهلكن:أقول
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الأربعةهؤلاء)3(إثباتإن:يقالأنإلااللهم؟الأوعال)2(حديثفيعارضه،(اأربعةلااليومالعرشحملة

أعلم.والله،عداهمماينفيلاالصفاتهذهعلى

ادخفيف(منأ:قولهالعرشفيالصلتأبيبنأميةشعرومن

كبيرا)4(أمسىالسماءفيربناأهلللمجدفهواللهمجدوا

سريرا)5(السماءفوقوسوىسالنابهرالذيالعاليبالبناء

صورا)6(الملائكحولهترىشالعببصرينالهلاشرجعا

المنيف.العاليهو:والشرجع.العلو)7(إلىلنظرهالعنقالمائلوهو،أصورجمع:صور

اللغة.في،العرشهو:والسرير

اتهمتهحينلامرأتهالقراءةعنبهعرضالذي-عنهالله-رضيرواحةبناللهعبدشعرومن

)8(
الوافر(منأ:ريته..

حقاللهوعدبأنشهدت

طافالماءفوقالعرشوأن

كرالمملائكةوتحمله

الأئمة.منواحدوغير،1(0البر)عبدابنذكره

الكافرينامثوىالناروأن

العالميناربالعرشوفوق

مسومينا)9(الإلهملابمة

الناسخ.منسهووهو،أربع:أفي(1)

الكريم.القرانفيالثمانيةلفظأنعلى،أيضاضعيفالأوعالوحديث)2(

الأربعة.هذه:أوفي.وط،بيكذا)3(

.قديرا...:ديوانهفي(4)

...سبقالذيالأعلىبالبناء:ديوانهفي()5

السطلي.الدكتورأشاركما،المتهمشعرهمنوهي،فيهوتخريجها(993ص)ديوانهفيقصيدةمطلعالأبيات)6(

حمله.لثقلالعنقالمائلوهو،صور:واللسان.الأثيرلابنالنهايةفيالذي)7(

رأيتكلقد:امرأتهلهفقالت،أهلهعنيستسرهاجاريةرواحةبناللهلعبدكانت:(201ص)اليزيديأماليفي)8(

:فقال.القرآنعليفاتلصادقاكنتفإن:فقالت.ذلكفجاحد،لجنبالآنوإنك،جاريتكمعدخلت

الحديث،فحدثه،!راللهرسولرواحةابنفأتى.البصروكذبتباللهآمنت:قالت،الأبيات0001شهدت

سير:وانظر.منهيقرأفظنته،تقرؤهولا،القرانتحفظلاامرأتهوكانت.عليهيغيرولم،ع!ي!اللهرسولفضحك

.(164ص)رواحةبناللهعبدديوانفيوالأبيات(1238/)النبلاءأعلام

مقربينا.:والسير،اليزيديوأمالي،ديوانهوفي.شدادثمانيةوتحمله:اليزيديأماليفي()9

.(القاهرة-الزينيطه.د.تحقيق)الإصابةهامشعلى(6171/)الاستيعاب(01)
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عن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،أبيحدثني،اللهعبدبنحفصبنأحمدحدثنا:داود)1(أبووقال

أحدثأنليأذن":قال!ي!النبيأن،اللهعبدبنجابرعن،المنكدربنمحمدعن،عقبةبنموسى

سبعمئةمسيرةعاتقهإلىأذنهشحمةبينماإن:العرلشحملةمنوجلعزاللهملائكةمنملكعن

.")2(عام

."عامسبعمئةمسيرةالطيرمخفق":ولفظه،حاتمأبيابنورواه

الكرسيوأما

.)3(.
هوالكرسي:يقولكانأنهالبصريالحسنعن-ضعي!وهو-جويبرطريقمنجريرابن!روى

.غيرهأنهوالتابعينالصحابةمنغيرهوعنعثهالصحيحبل،الحسنعنيصحلاوهذا.العرلش

!ووالازكىالسمؤتكزسيهوسع!:تعالىقولهفيقالاأنهماجبيربنوسعيدعباسابنوعن

.(4)علمهأي؟(255:البقرةأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.(491/)الأصولجامعوانظر.حسنوإسناده،السنةفي(4727)سننهفيداودأبو

عن،فديكأبيابنحدثنا،الصفاريعقوببنيوسفحدثنا:شيبةأبيبنمحمدوقال:بفيزاد

من":قال!ي!اللهرسولأنمالكبنأنسعن،مكحولعؤ،الغازبنهشامعن،المجيدعبدبنالرحمنعبد

خلقك؟وجميع،عرشكوحملةملائكتكوأشهدأشهدك؟أصبحتإنياللهم:يمسيوحينيصبححينقال

قالهافإن.النارمنربعهاللهأعتق.ورسولكعبدكمحمداوأن،لكشريكلاوحدكأنتإلاإلهلااللهأنتبأنك

."النارمناللهأعتقهمراتأربع

حميدحدثنا،خبابابنحدثنا،يعيشبنعبيدحدثنا:أيضأشيبةأبيابنقال:آخرصحابيعن،أخرىطريق

قال:قالالإسلامبنسلمانحدثني،هريرةأبيعن،رباحأبيبنعطاءحدثنا،المكيعلقمةابنمولى

والأرضين،فيهنومنوالسمواتالعرشوحملةملائكتكوأشهدأشهدكإنياللهم:قالمن":!ي!اللهرسول

عبدكمحمدأأنوأشهد،والآخرينالأولينمنذاكأبىمنوأكفر،اللهأنتبأنك؟خلقكجميعوأشهد

مناللهأعتقهثلاثاقالهاومن،ثلثيهاللهأعتقمرتينقالهاومن،النارمنثلثهاللهأعتقمرةقالهامن.ورسولك

."النار

بنمحمودحدثناراشدأبيبنالربغبنويحيىاللهعبدحذثنا:شيبةأبيابنقال:آخرصحابيعن،أخرىطريق

وكفى-أشهدكإنياللهممراتأربعيقولعبدمنما":قاللمجي!اللهرسولأن،سعيدأبيعن،أبيهعن،عطية

وأن،لكشريكلاوحدكأنتإلاإلهلاأنأشهدوأنا،خلقكوجميعوملائكتكعرشكحملةوأشهد-شهيدابك

ضعيفة.أسانيدهاالرواياتوهذه"النارمنفكاكهلهاللهكتبإلا.ورسولكعبدكمحمدا

.(38/)(023:البقرةأ!وألاز!السمؤ!كرسيهوسع):تعالىقولهتفسيرفي،تمسيرهفي

هنا.المؤلفسيذكرهاالتيالآراءمنكثيروفيه(37/)السابقالمصدر
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شرطعلىإنه:-وقال")2(مستدركه"فيالحاكم)1(رواهكما،عباسابنعنوالمحفوظ

عن،)4(البطينمسلمعن،)3(الدهنيعمارعن،الثوريسفيانطريقمن-يخرجاهولم،الشيخين

اللهإلاقدرهيقدرلاوالعرش،)6(القدمينموضعالكرسي:قالأنه)5(عباسابنعن،جبيربنسعيد

،الثوريعن،النبيلعاصمأبيعن"تفسيره"في)8(الفلاسمخلدبنشجاعرواهوقد.وجل)7(عز

،الأشعريموسىأبيعن9(جريزابنوحكاه.عباسابنعلىموقوفأنهوالصواب،مرفوعافجعله

الكرسيجوففيوالأرضالسماوات:السدي)01(الرحمنعبدبنوإسماعيل،مزاحمبنوالضحاك

.(1)1العرشيديبينوالكرسي

السبعالسماواتأنلو:قالأنهعباسابنعن،الضحاكطريقمنحاتمأبيوابنجريرابنوروى

فيالحلقةبمنزلةإلاالكرسيسعةفيكنما،بعضإلىبعضهنوصلنثم،بسمطنالسبعوالأرضين

.()12المفازة

قال:قالأبيحدثني:زيدابنقال:قالوهبابنحدثنا،يونسحدثني:جرير)13(ابنوقال

وقال:قال."ترسفيألقيتسبعبماكدراهمإلاالكرسيفيالسبعالسمواتما":!يماللهرسول

بينألقيتحديدمنكحلقؤإلاالعرشفيالكرسيئما":يقولمج!ي!اللهرسولسمعت:ذرأبو

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

...والحاكمالعرشصفةكتابفيشيبةأبيابنرواهكما:بفي

.(2282/)المستدرك

نسبة:الهاءوسكونالمهملةبضم:والدهني.الكوفيالبجليالدهنيمعاويةبنعمار:وهو.المديني:أفي

.واللباب،التهذيبتقريب.بجيلةمنبطن...أحمسبنأسلمبنمعاويةبندهنإلى

التهذيب.تقريب.عمرانأبيابنويقال،البطينعمرانبنمسلمهو

قليل.قبلهذاتقدموقد.!وألأرضالسمؤتكزستهوسع):قولهفيبفيزاد

.(37/)الطبريتفسير

الله،رسوليا:!شي!النبيأصحابقال!وألاؤضالسصؤتقيستهوسع)نزلتلما:7()3/تفسيرهفيالطبريقال

!..قذرهتصالققدرواوما):تعالىاللهفأنزل؟العرشفكيف،والأرضالسمواتوسعالكرسيهذا

.191:الأنعامأ

خطأ.وهو،لدلاس:أفي

.(37/)الطبريتفسير

.بمنسقط.الرحمنعبد...جريرابنوحكاه:قوله

أطيطوله،القدمينموضعالكرسيفهوموسىأبيقولأما.قدميهموضعوهو:الطبريتفسيرفيالخبرتتمة

أقدامهم.عليهالملوكيجعلالذيالعرشتحتيوضعالذيكرسيه:الضحاكوقول.الرحلكأطيط

فيأجدهولم،حاتمأبيوابن،مردويهابنإلىالخبرعزىفقد)1/328(المنثورالدروانظر.الفلاة:بفي

.الطبرىتفسير

.(38/)الطبريتفسير
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."()1الأرضمنفلاةظهري

الحافظفقال،موصولاأخرىطريقمنعنهرويوقد.منقطعذرأبيوعن،مرسلالحديثأول

،)2(الغزيوهيببناللهعبدأنبأنا،الطبرانيأحمدبنسليمانأخبرنا:"تفسيره"فيمردويهبنبكرأبو

الثقفي،محمدبنالقاسمعن،التميمياللهعبدبنمحمدأنبأنا،العسقلانيالسريأبيبنمحمدأنبأنا

)3(اللهرسولفقال،الكرسيعن"!يماللهرسولسالأنهالغفاريذرأبيعن،الخولانيإدريسأبيعن

،فلاةبأرضملقاةكحلقةإلاالكرسيعندالسبعوالأرضونالسبعالسماواتمابيدهنفسيوالذي":!يم

.")4(الحلقةتلكعلىالفلاةكفضلالكرسيعلىالعرشفضلوإن

عن،سفيانعن،أبيحدثنا:،)6(قالأوكيعابنحدثنا:"تاريحه"فيجريرابنوقال
.)5(

وجل:عزقولهعنعباسابنسئل:قالجبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،الأعمش

الريح.متنعلى:قال؟الماءكانشيءايعلى!واتماعرشهوعلىو!ات)

الهيكلكلهبذلكويحيط،البحاربهايحيطشيءمنفيهنما)9(وكل)8(والأرضونوالشموات)7(

الكرسي.،)01(-قيلفيما-أبالهيكلويحيط

السمواتأطرافمنشيء)12(:فقالالهيكلوهحبوفسر.نحوهمنبهبنوهبعنوروى
)11(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

.(38/)الطبريتفسيرفيالحديث

الأوسطالطبرانيمعجممنأثبتناهوما،تصحيفوكله،المغربي:طوفي،الفزي:وب،العربي:أفي

.()995والصغير،بعدفما(0437)

.بنحوه(38/)الطبريتفسيرفيالحديث

بنالحسينعن(العرشصفة)كتابفيشيبةأبيبنعثمانمحمدبنوروى:زيادة،بنسخةفي

عن،مسلمبنإسماعيلعنالعبديغسانبنالمختارعن،الأسديعليبنأحمدعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

إليه،فجلست،وحده!ي!اللهرسولفرأيت،الحرامالمسجددخلت:قالذرأبيعن،الخولانيإدريسأبي

كحلقةإلاالكرسيفيالسبعالسماواتما.الكرسيآية":قال؟أفضلعليكنزلتايةأفي،اللهرسوليا:فقلت

بطرقه.حسنحديثوهو"الحلقةتلكعلىالفلاةتلككفضلالكرسيعلىالعرشوفضل،فلاةبأرضملقاة

.(1/04)الطبريتاريخ

تاريخه.فيجريرابنلنصموافقة:المطبوعفيزيادة

.(1/14)كذلكجريرابنأورده،عباسابنقولمنوالكلام.قال:المطبوعفي

.والأرض:الطبريتاريخفي

فيهن.من:الطبريوتاريخ،بفي

.الطبريلروايةموافقة.المطبوعمنزيادة

.(114/)تاريخهفيوهبقولوانظر،الطبري:أي

.الطبريلروايةموافقوهو،المطبوعلفظوأثبت.هو:فقالالكرسيالهيكل:بوفي،..هو:فقال:أفي



المحفوظاللو!ذكر62

.()1الفسطاطكأطنابوالبحاربالأرضينمحدق

فلكيسمونهالذيالثامنالفلكعنعبارةالكرسيأنالهيئةعلمإلىينتسبمنبعضزعموقد

وردكماكثيربشيءالسبعالسماواتمنأعظمأنهثبتقدلأنه؟نظرزعموهوفيما.الثوابتالكواكب

فلك.إلىفلكنسبةليسوهذا،فلاةبأرضملقاةحلقةكنسبةإليهنسبتهابأنالمتقدمالحديث،)2(فيا

عنعبارةاللغةفيليسالكرسي:فنقول،فلكأذلكمعونسميه،بذلكنعترففنحن:قائلهمقالفإن

يكونلاهذاومثل.إليهكالمرقاةالعرشيديبين:-السلفمنواحدغيرقالكما-هووإنما،الفلك

ء)3(.
أيضا،ذلكفياختلافهممعهذا.عليهلهمدليللا،مرصعةالثوابتالكواكبانورعمهم.

أعلم.والله.كتبهمفيمقررهوكما

المحفوظاللوحذكر

بنمنجابحدثنا،شيبةأبيبن)5(عثمانبنمحمدحدثنا:)4(الطبرانيالقاسمأبوالحافظقال

بنسعيد)6(بنالملكعبدعن،ليثعن،اللهعبدبنزيادحدثنا،يوسفبنإبراهيمحدثنا،الحارث

بيضاءدرةمنمحفوظالوحاخلقاللهإن":قال!ي!اللهنبيأنعباسابنعن،،)7(أبيهعناجبير

يخلق)8(لحظةمئةوثلاثستونيومكلفيفيهدئه،نوزوكتابه،نوزقلمه،حمراءياقوتةمنصفحاتها

.")9(يشاءماويفعلويذلويعزويحييويميتويرزق

صدرفيإن:قالعباسابنعن،مجاهدعنجريجوابنمقاتلأخبرني:بشربنإسحاقوقال

بوعدهوصدقباللهامنفمن.ورسولهعبدهومحمد،الإسلامدينه،ا(وحد!.اللهإلاإلهلا:اللوح

شعر.منبيت:والفسطاط،الأرضإلىالخيمةبهتشدحبلوهو،طنمبمفردها:"الأطناب"()1

.بمنزيادة)2(

وزعم.:بفي)3(

.(1251)1الكبيرالمعجم)4(

ظاهر.خطأ،سليمان:أفي()5

جي.:بفي)6(

المصنف.منهينقلالذيالكبيروالمعجم،والمطبوعبمنزيادة)7(

للطبراني.الكبيرالمعجموهومنهينقلالذيللمصدرالموافقوهو،بمنهناوما،"نظرة":ط،أفي)8(

أيضا.ضعيفسليمأبيابنهووليث،ضعيفعثمانبنمحمد،ضعيفإسناده)9(

...لهشريكلاوحده...المحفوظاللوح:بفي(01)
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،والأرضالسماءبينماطوله.بيضاءدر؟منلوح:واللوح:قال.الجنةأدخله!أ(،رسلهواتبع

وكلامه،نوروقلمه،حمراءياقوتةودفتاه،والياقوتالدروحافتاه،والمغربالمشرقبينماوعرضه

ملك.حجرفيوأصله،بالعرشمعقود

إسرافيل.جبهةصفي)2(المحفوظاللوح:السلفمنوغيره،مالكبنأنسوقال

.العرشيمينعنهو:مقاتلوقال

باب

بينهماوماوالأرضالسمواتخلقفيوردما

برئهغكفرواالذينثووالنورالظانتوجعلوالأزضالشفؤتظقائذىددهالحتد):تعالىاللهقال

.(1:الأنعامأ!يعدلوت

منآيةماغيرفي(95:الفرقانأ!أياوستةفىبينهماوماوألازض!ألسفؤتظق):تعالىوقال

.)3(القران

.هذه)4(كأيامناأنهاعلىفالجمهور:قولينعلىالأيامالستةهذهمقدارفيالمفسروناختلفوقد

مماسنؤكألفمنهايومكل(()أنأ:الأحباروكعب،والضحاك،ومجاهد،عباسابنوعن

درالذيكتابهفيحنبلبنأحمدالإمامالقولهذاواختار.حاتمأبيوابن،6(جريزابنرواه.تعدون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الجنة.اللهأدخله:بفي

من.:أفي

.،4:السجدةأو

.بفيليس،هذه:قوله

قولوهذا،سنةألفمقدارهيومكل،أيامستةفيالخلقجميعفتكامل:(259/)تفسيرهفيالخازنقال:أقول

في:قوله:(3211/)المسيرزادفيالجوزيابنوقال.الدنياأياممنأيامستةفي:وقيل،العلماءجمهور

،والضحاك،ومجاهد،كعبقالوبه،سنةألفالأيامتلكمنيومكلمقدار:عباسابنقال،أيامستة

.(7921/)القرطبيوانظر.بعيدأقولهكان،الدنياكأيامإنها:قائلقالولو،ذلكفيخلافأنعلمولا

.بمنزيادة

كثيروابن(7921/)والقرطبي:بعدهاوما(144/)وتاريخه(17912/و147-8146/)الطبريتفسير

(/2221).
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.القولهذاعلىيدلماوسيأتي.)2(أعلمواللهالمتأخرينمنوطائفةجريروابن()1الجهميةعلىفيه

حطي،،هوز،أبجد:الستةالأيامأسماءأنوغيره،مزاحمبنالضحاكعنجرير)3(ابنوروى

قرشت.،سعفص،كلمن

أهليقول:قالأنهإسحاقبنمحمدعنفروي،أقوالثلاثةالأيامأولفيجرير)4(ابنوحكى

نحنونقول.الإثنينيومالخلقاللهابتدأ:الإنجيلأهلويقول،الأحديومالخلقاللهابتدأ:التوراة

السبت.يومالخلقاللهابتدأ:!واللهرسولعنإليناانتهىفيما،المسلمين

وغيرهم.،الشافعيةمنالفقهاءمنطائفةإليهمالالمسلمينعنإسحاقابنحكاهالذيالقولوهذا

.)5(ء-
."السبتيومالتربةاللهخلق"هريرةأبيحديثلمحيهوسيالي

وعن،عباسابنعنصالحوأبي،مالكأبيعن،السديعنجرير)6(ابنرواهالأحدبأنهوالقول

الصحابة.منجماعةوعن،مسعودابنعن،مرة

طائفةإليهومال،التوراةنصوهو.جرير)7(ابنواختاره،سلامبناللهعبدعنأيضاورواه

آخرهنفكان،أيامستةفيالخلقكمل)9(ولهذا،الأحدبلفظأشبهوهو،الفقهاءمن)8(آخرون

كما-قبلناالكتابأهلعنهاللهأضلالذياليوموهو-الأسبوعفيعيدهمالمسلمونفاتخذه،الجمعة

الله.شاءإنبيانهسيأتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(11)صفحةحنبلبنأحمدللإمام"والجهميةالزنادقةعلىالرد"انظر

منولا،البشرمنأحديشهدهلمغيبفهي،والأرضالسمواتفيهااللهخلقالتيالستةالأيامأما:حديثاوقيل

إلىيستندلاعنهايقالماوكل(51:الكهفأ!أنفسهتمولاظىوالازض!ألسفؤتضتىألثهدتهمما!ه!جميعااللهخلق

مستيقن.أصل

زماننابمقاييستقاسلاالتياللهأياممنأيامستةتكونوقد.أطوارستةتكونوقد،مراحلستتكونقدإنها

تكونوقد-!الزمانبحركتهانحننقيسالتيالأجرامهذهالخلققبلتكنلمإذا-الأجرامحركةقياسمنالناشىء

تخميناتعلىومثلهالنصلهذاحملوكل.التحديدوجهعلىالعددهذايعنيماذاأحديجزمفلا.اخرشيئا

أمامالروحيةالهزيمةمنشؤهاتحكميةمحاولةوهو-(!العلم)باسم-والظنالفرضمرتبةتتجاوزلاالتيالبشرية

.والفروضالظنوندرجةالمجالهذافييتجاوزلاالذي(العلم)

.(1/42)الطبريتاريخ

.(1/44)الطبريتاريخ

عليه.والكلامتخريجهويأتي.الجزءهذامن(7:ت،3أص)

.(1/47)الطبريتاريخ

.(4وه1/43)الطبريتاريخ

خطأ.وهو؟وآخرون:بفي

أكمل.وهو:بفي
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سمؤتسئعفسؤلهنالشماالىاشتوىثنمجميعاالازضفىمالمظفالذىهو):تعالى()1وقال

.(92:البقرةأ!عليمشئءوهودبئ

!وجحلالفدينربلكذأندادارلهوتخحلونيؤمتنفىالازضضلقبالذىلتكفرونأيمبهمقل!):تعالىوقال

وللأرك!لهافقال!دخانو!المحاإلمىآشتوئنمهللسإفيسو!أيأمصأزبعةفىأقوتهافيهاو!درفحها!لركفؤقهامنروسىفيها

ألدياالسماوزيناأقرهاسماكلفىوأؤحىيؤمتنفىسفواتسئعفقضنهن5طايعينأنت!ألتاظكرهآأؤطؤعااكتيا

.(12-9:فصلتأ!آتعليصاتعريزتقديرذ!لكوحقظابمصخبيح

ألذىآدله):تعالىقالكما،للبناءكالأساسلأنها،السماءقبلخلقتالأرضأنعلىيدلفهذا

أللهذلكمالطينتمنورزقم!ور!غفأخسنوصور!نمنجلىؤالسطىصق!إراالارض-جعل
عط2صمى

.(64:غافرأ!وآلفمينربأدلهفتبارثرب!م

شدادا!ستعاونجئنافؤقي!ه:قالأنإلى!...أوتاداوآتجبمالهمهداألأزضىألؤبخعل):تعالىوقال

.(13-6:النهبهأأ!وهاجاسراجاوجعقنا

حىشئءصأتمامنوجعقناففنقتهمارتقا!اننالازضواألسمؤتأنكفروااتذينيرأولؤ):تعالىوقال

وجرتالأمطارونزلتالرياحهبتحتىوالأرضالسماءبينمافصلنا:أي،(03:ا!نبياءأ!يؤمنونأفلا

مهومغرضونءايتهاعنوهئمتحفوظاسقفاألسماءوجعفنا!و:قالثم.الحيوانوانتعشوالأنهارالعيون

والأجرامالزاهراتوالنجوموالسيارات،الثوابتالكواكبمنفيهاخلقعما:أي(32:الأنبياءأ

و!إئن):تعالىقالكما.والسماواتالأرضخالقحكمةعلى)2(الدلالةمنذلكفيوما،النيرات

ممثركون!وهمإلابأدلهأتحزهميؤمنوما!مغرضونعنهاوهتمعلثهايمروتوالأزضآلسمشتفىءايةمن

.(-501601:يوسفأ

ضنها!وأخرجلتلها!واغطشفسولفاستكهارغ!بننهاالمحاأوخققااشد)3(ءأنغ):تعالىقولهفأما

.(33-27:ادنهازعاتأ!هوولألعمكوئكؤمئعا!أرسئهاوالجبال!وعصعئههاهامامنهاأخر!!دحئهالكذبعدوآلأرض!(2)

الايتينصريحفخالفوا،الأرضخلقعلىالسماءخلقتقدمعلىالايةبهذهالناسبعضتمسكفقد

الماءوإخراج،الأرضدحيأن)5(الايةهذهمقتضىفإن،الكريمةالايةهذهيفهمواولم،المتقدمتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.السماءقبلالأرضخلقعلىالدليل:عبارة،أهامشعلى

.الدلالات:بفي

خطأ.وهو؟أهم:أفي

خطأ.وهو؟ضحاهاوأغطشليليهافأخرج:بفي

...أنالكريمةالاية:بفي
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تعالى:قالكما،بالقوةمقدرافيها)2(ذلككانوقد،السماءخلقبعدبالفعلمنها)1(والمرعى

لماثم.والأنهارالعيونومواضعالزرعأماكنهيأ:أي.(ا.:فصدتأ!أقوخهافيهاوقدرفيها!لمحرك)

،العيونفخرجت،فيهامودعاكانمافأخرجالأرضدحى،والعلويالسفليالعالمصورةخلقأكمل

الجبالوإرساءمنهاوالمرعىالماءبإخراجالدحيفسرولهذا،والثمارالزروعونبتت،الأنهاروجرت

فيقررها:أي!هوأزسنهاواتجال):وقوله!وصعنهاهامامخهاأخرج!دحنهاذلكبغدوألأر!):فقال

.وأطدها)3(وأكدهاوثبتهافيهاوضعهاالتيأماكنها

زؤجينظقنالثئء-ومن!أتجهدونفنغمفرشنفاوألازض!لموسحونوإنابإتدبنيناوألسبما):وق!له

علاماكلأنوذلك،!)4(لموسحونطنا).بقوة:أي،بأيد،(94-47:الذأرياتأ!نذكرونلعلكؤ

وهو،السماواتمنأعلىالمرسلكانولهذا.منهاأوسعفهيتحتهاالتيمنأعلىسماءفكل،اتسع

:أي!فرشنهاوألازض):هذابعدوقوله.(بكثير)كلهذلكمنأعظموالعرش.كلهنمنهنأوسع

!و،أتجهدونفنغم):قالولهذا.بكممائدةولامضطربةغيرساكنةقارة:أي،مهدأوجعلناهابسطناها

أعلم.والله.)6(اللغةفيالمطلقالإخبارتقتضيوإنما،الوقوعفيالترتيبتقتضيلاوالواو

بنجامعحدثنا،الأعمشحدثنا،أبيحدثنا،)8(غياثبنحفصبنعمرحدثنا:)7(البخاريوقال

وعقلت-!يو-النبيعلىدخلت:قالحصينبنعمرانعنحدثهأنه:محرزبنصفوانعن،شداد

(1بشرتنا)0قد:قالوا،")9(تميمبنيياالبشرىاقبلوا":فقال،تميمبنيمنناشفأتاه،بالبابناقتي

بنويقبلهالمإذ)11(اليمنأهلياالبشرىاقبلوا":فقالاليمنمنناسعليهدخلثم-مرتين-فأعطنا

ولماللهكان":قال.الأمرهذاعننسألكجئناك:قالوا،اللهرسولياقبلناقد:قالوا)12(،"تميبم

السمواتوخلقشيءكلالذكر)13(فيوكتب،الماءعلىعرشهوكان،غيرهشيءيكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

والرعي.:أوفي،بفيكذا

.بالقوةفيهامقدراذلك:بفي

.بفيليس،وأطدها:قوله

.بمنسقطالايةمنالجزءهذا

تعالى.اللهمخلوقاتأعظملأنه،العرشوخص:(7912/)القرطبيقال

.(531)الدانيوالجني(463ص)اللبيبمغني:انظر

الخلق.بدءفي31(09)البخاري

خطأ.وهو؟عمربنحفصحدثنا:بفي

.بفيليس،تميمبنيياالبشرىاقبلوا:فقال:قوله

قبلنا.قد:أوفي،البخاريللفظموافقةوهيبفيكذا

المتن.روايةإلىشرحهفيحجرابنوأشار،البخاريلروايةموافقةوهيبفي

وخلق.بفيزاد()13.بفيليسقدقوله
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فوالله،السرابدونهايقطعهيفإذافانطلقت،الحصينابنياناقتكذهبت:منادفنادى،"والأرض

وفي،التوحيد)2(وكتاب،)1(المغازيكتابفيرواهوقد.هاهنارواههكذا،تركتهاكنتأنيلوددت

أيضا.)3(النسائيلفظوهو،"والأرضالسماواتخلقثم":ألفاظهبعض

بنأيوبعن،أميةبنإسماعيلأخبرني،جريجابنحدثني،حجاجحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

خلق":فقالبيديع!يواللهرسولأخذ:قالهريرةأبيعن،سلمةأممولىرافعبناللهعبدعن،خالد

فيهاالمكروهوخلق،الإثنينيومفيهاالشجروخلق،الأحديومفيهاالجبالوخلق،السبتيومالتربةالله

يومالعصربعدآدموخلق،الخميسيوم(فيها)الدوابوبث،الأربعاءيومالنوروخلق،الثلاثاءيوم

."الليلإلىالعصربينفيماالجمعةساعاتمنساعةآخرفيالخلقآخرالجمعة

بنويوسفهارونعن)7(والنسائي،اللهعبدبنوهرونيونسبنسريجعن)6(مسلمرواهوهكذا

.سواءمثلهبه،جريجابنعن،الأعورالمصيصي)8(محمدبنحجاجعنثلاثتهم،سعيد

عن،الصباحبنمحمدعن،1()0الجوزجانييعقوببنإبراهيمعنالتفسيرفي)9(النسائيرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

علي.بنعمروعن()4386و،نعيمأبيعن()4365البخاري

.عبدانعن74()18البخاري

.(01241)الكبرىفيالنسائيأخرجه

.(2327/)مسندهفيوالحديث،حنبلابن:المطبوعفيزاد

."..الدوابفيهاوبث":ومسلم،أحمدمسندوفيب،أفيكذا

.السلامعليهادموخلقالخلقابتداءباب:فقينالمظفي(9278)صحيحهفيمسلمأخرجه

بعضعنتضعيفهونقل(383)صفحةوالصفاتالأسماءفيوالبيهقي(2/327)المسندفيأحمدأيضاورواه

المدينيابنعليهتكلموقد،مسلمصحيحغرائبمنالحديثوهذا:قالاللهرحمهكثيرابنأنتقدموقد،الأئمة

فتح"فيالشوكانيصححهوقد،صحيحسندهمسلمصحيحفيوالحديث،الحفاظمنواحدوغيروالبخاري

ومتناسنداالحديثصححوالذي،للقرانمعارضأنهورأوا،متنهجهةمنالعلماءبعضعليهتكلموإنما"القدير

،أيامستةفيجميعاوالأرضالسماواتخلقأنهالقرانفيذكرتعالىاللهفإن،القرآنوبينبينهتعارضلاأنهرأى

نأويحتمل،أيامسبعةفيالأرضفيماخلقتعالىاللهأنبينالحديثوهذا،يومينفيوحدهاالأرضوخلق

،تعارضلاوحينئذ،والأرضالسماواتخلقفيتعالىاللهذكرهاالتيالستةالأيامغيرالسبعةالأيامهذهتكون

أعلم.تعالىوالله،وحدهاالأرضعلىالخلقكيفيةالحديثهذافصلوإنما

.(01011)الكبرىفيالنسائيأخرجه

(3221/)اللباب.البحرساحلعلىمدينة؟المصيصةإلىنسبة:المشددةوالصادالميمبكسر،المصيصي

.(البلدانمعجم).الميمبفتحياقوتوضبطها

.(29131)الكبرىفيالنسائيأخرجه

(3361/)الأنساب.بخراسانمدينةإلىنسبة:الزايوفتح،الواووسكون،الأولىالجيمبضم،والجوزجاني

.(جوزجان)البلدانومعجم
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عن،رباحأبيبنعطاءعن،جريجابنعن،عجلانبنالأخضر)1(عن،الحدادعبيدةأبي

بينهماوماوالأرضالسماواتخلقاللهإنهريرةأبايا":فقالبيدهأخذ،ع!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

فقد،بنحوهتمامهوذكر،"السبتيومالتربةوخلق،السابعيومالعرشعلىاستوىثمأيايمستةفي

.)2(جريجابنعلىفيهاختلف

.)3(الحفاظمنوغيرهم،والبيهقيوالبخاريالمدينيبنعليالحديثهذافيتكلموقد

مماالحديثهذاأنيعني،أصحوهو،كعبعن:بعضهموقال:")4(التأريخ"فيالبخاريقال

عنيحدثهفهذا،للحديثويتجالسانيصطحبانكانافإنهما،الأحباركعبمنوتلقاههريرةأبوسمعه

كعب،عن،هريرةأبوتلقاهمماالحديثهذافكان--!ي!)5(النبيعنيصدقهبمايحدثهوهذا،صحفه

!ي!--اللهرسولأخذ":بقولهرفعهوأكد-!ي!-النبيإلىمرفوعافجعلهالرواةبعضفوهم،صحفهعن

الأرضخلقذكروفيه،)6(السمواتخلقذكرفيهليسأنهذلكفمن،شديدةغرابةمتنهفيثم."بيدي

السمواتخلقتثم،أيامأربعةفيخلقتالأرضلأن،)7(القرانخلافوهذا،أيامسبعةفيفيهاوما

الأرضربدة)8(منخلقالذيالعظيمالماءاضطربحينارتفعالذيالماءبخاروهو،دخانمنيومينفي

مالك،أبيعنذكرهخبرفيالكبيرالسديالرحمنعبدبنإسماعيلقالكما،البالغةالعظيمةبالقدرة

اللهرسولأصحابمنناسوعن،مسعودابنعنالهمدانيمرةوعن،عباسابنعنصالحأبيوعن

(92:البقرةأ!!ؤتسئعفسولهنالسماإلىاشتهو!ثمحميعالأزصأفىمالكمضرألذىهو)-!شي!-

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيحجرابنقال،التهذيبرجالمنالشيبانيعجلانبنوالأخضر.وتحريفتصحيفوفيه؟الأحصن:أفي

.صدوق(1/05):التقريب

.فلانبيديشبكمنهمكليقولمسلسلأ:أحمدبنغنايمترجمةفيعساكرابنالحافظأسندهوقد:بفيزاد

:وقالهريرةأبو:بيديشبك:وقالخالدبنأيوببيديشبك:قاليحيىأبيبنإبراهيمإلىغرابةالسندوفي

الأحد،يوموالجبال،السبتيوموالأرض،الجمعةيومآدماللهخلق":وقال-مج!يد-اللهرسولبيديشبك

غريب،إسنادفهذا."الخميسيوموالبحار،الأربعاءيوموالنور،الثلاثاءيوموالمكروه،الإثنينيوموالشجر

أعلم.والله.ومتناسنداشديدةنكارةففيه،المتنفيوآخررافعبناللهعبدمنهسقطوقد

وعلته،بالتشبيكمسلسلاهكذاتضعيفهإلىالحاكموأشار(33)صفحةالحديثعلومفيالحاكمورواه

مسلسل.غيرمسلمصحيحفيوأصلهمتروكفإنه،يحيىأبيبنإبراهيم

.(7432/)الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيروزاد(425،26/)الأصولجامعفيالموضوعراجع

.(414-1134/)البخاريتاريخراجع

الله.رسولعن:بفي

.والأرض:بفيزاد

.فانظره،القرانيخالفلاأنه31()قبلهاالتيالصفحةفيالتعليقتقدموقد

.الغبرةإلىلون:الربدة
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الخلقيخلقأنأرادفلما،الماء)1(قبلخلقمماشيئايخلقولم،الماءعلىعرشهكاناللهإن:قال

أرضافجعلهالماءأيبسثم،سماء:فسماه،عليهفسما،الماءفوقفارتفع،دخاناالماءمنأخرج

وهو،حوتعلىالأرضوخلق،والإثنينالأحد:)2(يومينفيأرضينسبعفجعلفتقهاثم،واحدة

،صفاة)4(علىوالماء،الماءفيوالحوت.(أ:القلمأ!ووآلق!ت):تعالىاللهقال)3(الذيالنون

لقمانذكرالتيالصخرةوهي.الريحفيوالصخرة،صخرةعلىوالملك،ملكظهرعلىوالصفاة

عليهافأرسى،الأرضفتزلزلت،)5(فاضطرب،الحوتفتحرك،الأرضفيولاالسماءفيليست

والماءالشجرالأربعاءيوموخلق،المنافعمنفيهنوماالجبالالثلاثاءيومالثهوخلق،)6(فقرتالجبال

الخميسيومفيسماواتسبعفجعلهارتقا)7(وكانتالسماءوفتق،والخرابوالعمرانوالمدائن

أقرهأ!سماكلفىوأؤحى).والأرضالسماواتخلقفيهجمعلأنهالجمعة:سمىوإنما.والجمعة

البردوجبالوالبحارا)8(فيهاالذيوالخلقأالملائكةمنخلقهاسماءكلفيخلق:قال.(12:فصدتأ

فلما.الشياطينمنتحفظوحفظازينةفجعلهابالكواكبأالدنياأالسماءزينثم.)9(غيرهيعلمهلاوما

.العرشعلىاستوىأحبماخلقمنفرغ

فإن؟الإسرائيلياتمنمتلقىمنهاكثيراوكأن،غرابةفيهاكثيرةأشياءالسديبهيذكرالإسنادهذا

منبأشياء-عنهاللهرضي)01(-الخطاببنعمريديبينيتحدثكانعمرزمنفيأسلملماالأحباركعب

الشرعبهوردالذيالحقمنهكثيريوافقمماعندهمماوتعجبا،لهتأليفاعمرلهفيسمع،الكتابأهلعلوم

عنالتحديثفيالإذنمنجاءولما،لهذاالأحباركعبيوردهمانقلالناسمنكثيزفاستجاز،المطهر

لأنهاعنهاينقلالتيالكتبمنولكنه،منههووليسغلطيرويهفيمايقعماكثيرألكن،)11(إسرائيلبني

كثير.وخطأكبيرغلطدخلهاقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

،الماءقبلخلقماغيرشيئايخلقولم:كثيروابن،الطبريتفسيرفي

والإثنين.لأحدافييومينفي:كثيروابن،الطبريتفسيروفي:والإثنينالأحديومفي:بفي

.القرآنفيذكرهالذيهو:كثيروابن،الطبريفي

.الملساءالصخرة:"الصفاة"

كثير.وابن،الطبريلفظتوافقولا.فاضطربن:بفي

لأزضأفىمالكمضلفألذىهو):تعالىقولهتفسيرفي(1/68)تفسيرهفيكثيروابن(1/521)الطبريأورده

المتن.فيعمالفظهايختلففيهماوتتمته،،92:ادبقرةأ!...جميعا

.الالتئام:"الرتق"

.تفسيرهفيكثيروابن،الطبريمنزيادة

يعلم.لاومما:كثيرابنتفسيروفي...ثميعلملاوما...:الطبريفي

.بفيليس؟الخطابابن:قول

الحديث.تقدم
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عليهلنبلوكناوإن:الأحباركعبفييقولكانأنهمعاويةعن")1(صحيحه"فيالبخاريروىوقد

أعلم.والله.ذلكيتعمدأنهلا؟ينقلهفيماأي،()2(الكذبأ

منذلكنتبعثم،عنهمالمتقدمينالأئمةكبارمنكثيزيسوقهالذيمننوردهمانوردونحن

،المستعانوبالله،يكذبولايصدقلامماالباقيويبقى،يكذبهأوبالصحةلهيشهدبماالأحاديث

.التكلانوعليه

،الأعرجعن،الزنادأبيعن،القرشيالرحمنعبدبنمغيرةحدثنا،قتيبةحدثنا:البخاريقال

فوقعندهفهو،كتابهفيكتبالخلقاللهقضىلما":--ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

.به)4(قتيبةعنوالنسائي،مسلمرواهوكذا.")3(غضبيغلبترحمتيإن:العرش

:)5(البخاريقالثم

)6(

أرضينسبعفيجاءماب.

وأنطىيرشئءصعكأللهانلئغدوآبيخهنلأتىآيئزلمظهنألأزضوصمن!ؤتسبع!قألذىألله!و:تعالىوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

،شيءعنالكتابأهلتسألوالاع!ي!النبيقولباب،الاعتصامفي(13282/)الفتحفيكماالبخاريرواه

.الكذبعليهلنبلوذلكمعكناوإن:بلفظ

.البخاريلروايةموافقوهو،طمن

ثصالخققلمجدؤاوهوائذلى):تعالىقولهفيجاءماباب:الخلقبدءفي،(4931)صحيحهفيالبخاريأخرجه

التوحيد:في،(4074)عنهاللهرضيهريرةأبيعنطرقمنأيضاالبخاريأوردهوقد!علئةيعيدبىهوأقوت

ربوممو)!اقدعلىعرشهوو!ت):باب(7422و)،!نفسواللهويحذر!م):تعالىاللهقولباب

قوله:باب(7553و)!ائمرسلينلحبادنا!ناسبقتولقذ):تعالىقوله:باب(5374و)،!هوائمظيوأتحرش

.!تحفوفيلوخفى!مخدهوقئءانبل):تعالىالله

رحمتيإن":وفيه،غضبهسبقتوأنهاتعالىاللهرحمةسعةفيباب:التوبةفي،(2751)صحيحهفيمسلم

فيما:المقدمةفي(918)ماجهابن-طردتىمن-وأخرجه.(0775)الكبرىفيوالنسائي"غضبيتغلب

مسندهفيوأحمد،القيامةيوماللهرحمةمنيرجىما(35)باب:الزهدفي(5942و)الجهميةأنكرت

:الدعواتفي(3543)والترمذي(2242،258،026،313،358،381،793،433،466/)

صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال.بنحوه،هريرةأبيحديثمنكلهم،رحمةمئةاللهخلق(001)باب

غريب.

الخلق.بدءفي)5931(البخاري

.المطبوعمنسقطت؟بابكلمة
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عن،عليةابنأخبرنا)2(،اللهعبدبنعليئحدثنا)1(:قالثم(12:ادط!قأ!وعلاشئءبكلأصاطقذالله

بنسلمةأبيعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدعن،كثيرأبيبنيحيىحدثنا،المباركبنعلي

فقالت:.ذلكلهافذكرعائشةعلىفدخل،أرضفيخصومةناسوبينبينهوكانت،الرحمنعبد

.")3(أرضينسبعمنطوقهشبرقيدظلممن":قالع!يواللهرسولفإن،الأرضاجتنب!سلمةأبايا

به.كثيرأبيبنيحيىعن،طرق)5(منومسلم،)4(المظالمكتابفيأيضاورواه

به)6(سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدحديثمنأحمدورواه

.)7(بمثلهعائشةعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن

،أبانعن،يونسعنأيضاورواه.

سالم،عن،عقبةبنموسىعن،اللهعبدحدثنا:قال،محمدبنبشرحدثنا:البخاريقالثم

سبعإلىالقيامةيومبهخسفحقهبغيرالأرضمنشيئأأخذمن":لمجي!النبيقال:قال،أبيهعن

عن-المباركابنهو-اللهعبدعن،إبراهيمبنمسلمعن:أيضأ)9(المظالمفيورواه.""رضين
)8(

.أفرادهمنوهو،بهعقبةبنموسى

:قال،أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبدعن،سيرينبنمحمدحديثهاهنا)01(البخاريوذكر

عشراثناالسنة،والأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانإن":لمجي!اللهرسولقال

!هومظهنألأزضوصمن!ؤتسبعظتألذىأدله):لىتعاقولهتقرير-أعلموالله-دهومرا.الحديث"...شهرأ

كتابهفياللهعندالشهورلعدةمطابقةعشراثنيالآنالشهورعدةأنكماالعددفي:أي(12:ادطلاقأ

.المكانفيمطابقةتلكأنكما،الزمنفيمطابقة)11(فهذه،الأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

حدثني.:بفي

.والمطبوعالبخاريفيماوأثبت،"ثنا":وبأفي

.المساقاةفي(1612)ومسلم،المظالمفي(2453)و،الخلقبدءفي(5931)صحيحهفيالبخاريرواه

المظالم.في2(4)53البخاري

.المساقاةفي()1612مسلم

.(6252/و)(6/78)المسندفي

.(664/)المسندفيأحمدرواه

الخلق.بدءفي(6931)صحيحهفيالبخاريرواه

المظالم.في(4542)البخاري

.)7931(أرضينسبعفيجاءماباب،الخلقبدءكتابفيأي

فهن.:أفي
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عن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبوحدثنا،إسماعيلبنعبيدحدثنا:)1(البخاريقالثم

سعيدفقال،مروانإلىلهاانتقصهأنهزعمتحقفيأروىخاصمتهأنه:نفيلبنعمروبنزيدبنسعيد

الأرضمنشبراأخذمن":يقول!رالثهرسوللسمعتأشهد؟شيئاحقهامنأنتقصأنا:عنهالثهرضي

.)2(ورواه"أرضينسبعمنالقيامةيوميطوقهفإنهظلما

لهيعة،بناللهعبدحدثنا:قالا-هاشمبنيمولىسعيد-وأبو،حسنحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

الله!رسولياقلت:قالمسعودابنعن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،جعفرأبيبناللهعبيدحدثنا

الأرضحصا!منفليست،أخيهحقمنالمسلمالمرءينتقصهالأرضمنذراع":قال؟أعظمالظلمأي

أحمد،بهتفرد."خلقهاالذيإلاقعرهايعلمولا،الأرضقعرإلىالقيامةيومطوقهاإلاأحديأخذها

به.بأسلاإسنادوهذا

نأ،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلحدثنا،وهيبحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

الوجههذامنبهتفرد"أرضينسبعمنطوقهحقهبغيرالأرضمنشبراأخذمن":قالع!ماللهرسول

مسلم.شرطعلىوهو

لمجي!النبيعنهريرةأبيعن،أبيحدثني،عجلانابنعن،يحيىحدثنا:أحمد)5(وقال

شرطعلىوهو،أيضابهتفزد"أرضينسبعإلىطوقهحقهبغيرالأرضمنشبرأاقتطعمن":قال

مسلم.

عن،أبيهعن،سلمةأبيبنعمرعن،عوانةأبوحذثنا،عفانحدثنا:أيضا)6(أحمدوقال

أيضا،بهتفرد"أرضينسبعمنطوقهحقهبغيرشبراالأرضمنأخذمن":ع!ممالنبيعن،هريرةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الخلق.بدءفي)8931(صحيحهفيالبخاري

علىدخلت:زيدبنسعيدقال:قال،أبيهعن،هشامعن،الزنادأبيابنقال:البخاريوفي.الأصولفيكذا

.نحوهأومعلقأالبخاريورواه:يريدفلعله،لمجالنبي

ابنعنيرولميزيد-بنالله-عبدالحبليالرحمنعبدوأبو،ضعيفلهيعةابنفيه،(1/693)المسندفي

فيوالطبرانيأحمدرواهوقال(4174/)المجمعفيالهيثميوذكره.الصحابةصغارعنروىلىانما،مسعود

الشواهدبسبالتحسينولعل(2785)الترغيبفيالمنذريوحسنه،حسنأحمدلىاسناد(15516)الكبير

الصحيحين.فيالمتقدمة

.المساقاةفي(1161)صحيحهفيمسلمعندوهو(2388/)المسندفي

.(2432/)المسندفي

.(2782)الترغيبفيوانظره(2387/)المسندفي
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مثله.مرفوعأعباسابنعنقرةبنمعاويةحديثمن)1(الطبرانيرواهوقد

والتي،الأخرىفوقواحدةكلأنبذلكوالمراد،أرضينسبعإثباتفيكالمتواترةالأحاديثفهذه

وسطهاوفي،لهاجوفلاصماءوهي،السابعةإلىالأمرينتهيحتى،الهيئةأهلعندوسطهافيتحتها

يعاوقهلمإذاجانبكلمنيهبطماينتهيإليه،الأثقالمحطوهو.متوهمةمقدرةنقطةوهي،المركز

قولين.على؟خلاء)2(تليهاوالتيواحدةكلبينأو،تفاصلبلامتراكماتهنهلواختلفوا.مانع

أيضا.الأفلاكفيجارالخلافوهذا

كرتسغظقألذىأدله):تعالىقولهلظاهر،مسافةالأخرىوبينمنهنواحدةكلبينأنوالظاهر

لآية.ا(21:لطلاقاأ!بيخهنلاضأينتزلمثلهنألأزضوصمن

أبيعن،الحسنعن،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمحدثنا،سريجحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

الله:قلنا:قال"؟هذهماأتدرون":فقال،سحابةمرتإذلمخي!اللهرسولعندنحنبينا:قالهريرة

أتدرون،يدعونهولاعبادهمنيشكرونهلامنإلىيسوقهالأرضوروايا)4(،العنان:قال.أعلمورسوله

كمأتدرون.محفوظوسقفمكفوفموفي،()الرقيع:قال.أعلمورسولهالثه:قلنا؟فوقكمهذهما

فوقها؟الذيماأتدرون:قالثم.عامخمسمئةمسيرة:قال.أعلمورسولهالله:قلنا؟وبينهابينكم

فوقماأتدرون:قالثم.سمواتسبععدحتى،عامخمسمئةمسيرة؟قال.أعلمورسولهالله:قلنا

ورسولهالثه:قلنا؟السابعةالسماءوبينبينهكمأتدرون.العرش:قال.أعلمورسولهالله:قلنا؟ذلك

:قال.أعلمورسولهالله:قلنا؟تحتكمهذهماأتدرون:قالثم.عامخمسمئةمسيرة:قال.أعلم

الله:قلنا؟بينهماكمأتدرون،أخرىأرض:قال.أعلمورسولهالله:قلنا؟تحتهاماأتدرون،أرض

إلىأحدكمدليتملواللهوايم:قالثم.أرضينسبععدحتى،عامسبعمئةمسيرة:قال.أعلمورسوله

.(3:الحديدأ!شقءعليملبموهووآتباطنوألاخروألطهرألاولهو!قرأثم.لهبطالسابعةالسفلىالأرض

بنشيبانعن،المؤدبمحمدبنيونسعنواحدوغير،حميدبنعبدعن:)6(الترمذيورواه

كلبينمابعدأنذكرأنهإلا،وذكره..هريرةأبيعن،الحسنحدث:قال،قتادةعن،الرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وهو،عطيةبنالفضلبنمحمدوفيه(4175/)المجمعفيالهيثميوذكره(21912)الكبيرفيالطبرانيرواه

."...مكةمنشبرأأخذمن":ولفظه،كذابمتروك

مسافة.:والمطبوعبفي

.375()2/المسندفي

.(2927/)الأثيرلابن،النهايةانظر.بهافشبهها،راويةواحدتها،للماءالحوامل:الإبلمنالروايا

.(423/)الأصولجامعانظر.الدنياسماءاسمهو:وقيل،السماء:الرقيع

التفسير.في)8932(الجامع
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قال!ثم،الحديدسورةمنالايةهذهتفسيرعندذكرناها)1(كلمةآخرهفيوذكر،عامخمسمئةأرضين

زيدبنوعلي،عبيدبنويونس،أيوبعنويروى:قال!،الوجههذامنغريبحديثهذا:الترمذي

.)2(هريرةأبيمنالحسنيسمعلم:قالواأنهم

،قتادةعن،الرازيجعفرأبيحديثمن"تفسيره"فيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوورواه

.اخره)3(فيالزيادةبدونسواءالترمذيلفظمثلفذكر،هريرةأبيعن،الحسنعن

مرسلا)4؟(.قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدعن،يزيدعن،بشرعن"تفسيره"فيجريرابنورواه

أعلم.واللهأشبههذايكونوقد

لكنو.بنحوه(ه!ي!النبيعنالغفاريذرأبيحديثمنوالبيهقيالبزاربكرأبوالحافظانورواه

أعلم.واللهإسنادهيصحلا

السابعةالسماءعنالعرشارتفاعفيهذايخالفماالأوعال!حديثمنالعرشصفةعند)6(تقدموقد

وأما.عامخمسمئةسمكها:أي،وكثفها،عامخمسمئةسماءينكلبينماوبعد:وفيه.لهيشهدوما

يخالفقول!فهو.أقاليمسبعةأنها")7(أرضينسبعمنطؤقه"حديثعلىالمتكلمينبعضإليهذهبما

طريقمنأوردناهالذيالحديثمنيعتمدمماألفاظهمنكثيروصريح،الصحيحوالحديثالايةظاهر

والله،دليلولامستندبلاظاهرهماخلافعلىوالايةللحديثحملإنهثم.هريرةأبيعنالحسن

أعلم.

منالأرضهذهأنمن،علمائنامنطائفةعنهموتلقاه،الكتابأهلمنكثيريذكرهماوهكذا

لمإذاهذافكل،كذامنوالأخرى،كبريتمنحجارةمنوالأخرى،حديدمنتحتهاوالتي،تراب

قائله.علىمردودفهومعصومإلىسندهويصحبهيخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

إنما:فقالواالحديثهذاالعلمأهلبعفىوف!ر:الترمذيوقال(4935/)كثيرلابن؟العظيمالقرآنتفسيرانظر

فيوصفكما،العرشعلىوهو،مكانكلفيوسلطانهوقدرتهاللهوعلم،وسلطانهوقدرتهاللهعلمعلىهبط

كتابه.

ضعيف.وإسناده:قلت،التفسيرفي(8932)جامعهفيالترمذيرواه

.هريرةأبيعنالحسنعن(4303/)كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير

.(1/1067)الطبريجريرابنتفسير

الأسماءكتابفيوالبيهقي،مسندهفيالبزاررواه:كثيرابنالحافظوقال(4/935)العظيمالقرانتفسير

.ونكارةغرابةمتنهوفي،والصفات

.(17ص)الحديثتقدم

.(3هص)الحديثتقدم
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كآدمكم،آدمحتى،هذهفيمامثلالخلقمنأرضكلفي:قالأنهعباسابنعنالمرويالأثروهكذا

وهو")2(والصفاتالأسماء"فيالبيهقيواستقصاه،مختصرأجرير)1(ابنذكرهفهذا،كإبراهيمكموإبراهيم

أعلم.والله،الإسرائيلياتعنعنهاللهرضيعباسابنأخذهأنه-علىعنهنقلهصحإن-4محمو

عن،سليمانأبيبنسليمانعن،حوشببنالعوامحدثنا،يزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

عليهافألقاها،الجبالفخلق،تميد)3(جعلتالأرضاللهخلقلما":قالع!يمالنبيعن،مالكبنأنس

؟الجبالمنأشدم!شيخلقكمنهل:ربيا:فقالت،الجبالخلقمنالملائكةفتعجبت،فاستقرت

قالت:.النارنعم:قال؟الحديدمنأشدشيءخلقكمنفهل:ربيا:فقالت.الحديدنعم:قال

أشدشيءخلقكمنفهل!ربيا:قالت.الماء:قال)؟النارمنأشدشيءخلقكمنفهل!ربيا

نعم:قال؟الريحمنأشدم!شيخلقكمنفهل!ربيا:قالت.الريحنعم:قال؟()4(؟الماءمن

.(أحمد)بهتفرد."شمالهمنيخفيهابيمينهيتصدقادمابن

وبعدأطوالهاوذكروا،وغرباشرقأبقاعهاسائرفيالأرضجبالأعدادالهيئةأصحابذكروقد

آتجبالومن!و:تعالىاللهقالوقد.هاهناشرحهيطولبماذلكفيالقولوأوسعوا،وارتفاعهاامتدادها

الطرائق.:الجدد:واحدوغيرعباسابنقال(27:فاطرأ!سودبيبأتؤنهاوءإوحمرنحتف!بيض!ىدم

سائرفيالجبالمنالمشاهدهووهذا.السود)6(الطوالالجبال:الغرابيب:وغيرهعكرمةوقال

وألوانها.بقاعهاباختلافتختلف،الأرض

جزيرةشرقي)8(عظيمجبلوهو،التعيينعلى()7(44:هودأ!الجود!ق!وكتابهفيتعالىاللهذكروقد

وارتفاعه،أيامثلاثةمسيرةالشمالإلىالجنوبمنامتداده،الموصلعند،دجلةجانبإلىعمرابن

")9(الثمانين"قرية:لهايقالقريةجانبهوإلى،البلوطمنشجرافيهلأنأخضروهو،يومنصفمسيرة

.(12451/)الطبريجريرابنتفسير()1

شاذوهو،صحيحعنهمااللهرضيعباسابنعنهذاإسناد:وقال(2131/)للبيهقي،والصفاتالأسماء)2(

أعلم.والله،متابعاعليهالضحىلأبيأعلملا،بمرة

مفرداته.فيالأصفهانيقاله.الأرضكاضطراب؟العظيمالشيءاضطرابوهو:الميدمن:تميد)3(

والمسند.بمنوأثبتها،والمطبوعأمنسقطت()4

هذا:وقال،التفسيرفي(3366)جامعهفيالترمذيرواهبل،بهيتفردولم(3124/)المسندفيأحمدرواه)5(

ضعيف.وإسناده:أقول.الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلاغريبحديث

.(3678/)كثيرلابن؟العظيمالقرانوتفسير(01/904)الطبريتفسيرانظر)6(

.(44:هودأ!اتجودئالامرواشموتعلىوقضىائمآءوغيض):تعالىاللهقال)7(

.(2917/)الحمويلياقوت؟البلدانمعجمانظر)8(

.(284/)البلدانمعجم)9(
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،)1(المفسرينمنواحدغيرذكرهفيما،موضعهافيالسلامعليهنوحمعالسفينةفينجواالذينلسكنى

أعلم.والله

فضائلفيالمستقصى)كتابهفيعساكرابنالبهاءالحافظروى)2(وقد!سيناءطور)تعالىوذكر

بنخالدعن،يزيدبنثورعن،بكربنعمروطريقمنالمقدسةالجبالترجمةفي(الأقصىالمسجد

وطورسيينههوألريؤنوالين):فقال،أجبلبأربعةوجلعزربناأقسم:قالهريرةأبيعن،معدان

وطور،تيناطور:والزيتون،المقدسبيتمسجدزيتاطور:فالتين(-3أ:التينأ!الاميناللدوثذا

.مكة)3(جبل:الأمينالبلدوهذا،سينين

.)4(المقدسبيتعليهجبل:والزيتون،دمشقعليهجبلالتين:قتادةوقال

الخليل،جبل:القيامةيومأجبلأربعة:قالأنهالأحباركعبعنعساكرابنالحافظوروى

السماءبينماتضيءبيضاءلؤلؤةالقيامةيوممنهاواحدكليكون،والجودي،والطور،والتين

كرسيهعليها()5(جلالهجلالجبار)ويضع،زواياهفيتجعلحتىالمقدسبيتإلىيرجعن،والأرض

بالحقبتخهموقضىبحضدربهتملمج!مبحوناتعزكىحؤلمقضآقيناتمببكةوترى)والنارالجنةأهلبينيقضىحتى

.751:الزمر1!)6(الفالينربدلها!دوقيل

القاسمعن،يزيدبنعليعن،العاليةأبيبنعفارحدثنا،مسلمالوليدبنطريقومن

:قال،المقدسبيتلجبلوبركتكظلكهبأنقاسيونجبلإلىاللهأوحى:قالالرحمنعبدأبي

بعدفيهأعبد،دمشقمسجديعني؟بيتأحضنكفيليسأبنيفإنيفعلتإذأما:إليهاللهفأوحى،ففعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(944/)والقرطبي(21/84)الطبريتفسيرانظر

ذكر.:أفي

دمشق،مسجدفالتين:بلفظ(1221/)"الأقصىالمسجدبفضائلالأخصاإتحاف"فيالسيوطيالشمسذكره

مكة.الأمينوالبلد،السلامعليهموسىتعالىاللهكلمحيثسنينوطور،المقدسبيتمسجدزيتاطوروالزيتون

يديبينمقدسةأجبلأربعة"بلفظميسرةبنيزيدعن(1255/)منظورلابن"دمشقتاريخمختصر"فيوانظره

وطور،المقدسبيت:زيتافطور:قال.تيمناناوطور،تيناوطور،سيناوطور،زيتاطور:وجلعزالله

."مكة:تيمناناوطور،دمشقمسجد:تيناوطور،موسىطور:سينا

.الكبارالصحابةعنيرسلمعدانبنوخالد،ضعيف:بكربنعمروفيههريرةأبيعنعساكرابنالبهاءوحديث

وهو!والين):قال:أربعةبمساجدتعالىاللهأقسم:ولفظه(1/255)منظورلابن:عساكرابنتاريختهذيب

الأمب!اللدوهذا)موسىاللهكلمحيثوهو!سيينوطور)المقدسبيتمسجدوهو!والريتون)دمشقمسجد

مكة.وهو

دمشق.تاريخمختصرمنواستدركتهبمنسقط

.(1/287)دمشقتاريخمختصر
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اللهعندفهو:قال،وبركتكظلكعليكأردحتىواللياليالأيامتذهبولا،عاماأربعينالدنياخراب

.)1(المتضرعالضعيفالمؤمنبمنزلة

إلىوصعدت،فيهفصلتالمقدسبيتطرفع!يأتتالنبيزوجصفيةأن:دعلجبنخليدوعن

الجنةإلىالقيامةيومالناسيتفرقهاهنامن):فقالت،الجبلطرفعلىوباتت،فيهفصلتزيتاطور

.()3(النار)2(وإلى

والأنهارالبحارفيفصل

تقبسونهاطيةمنهولمحمتتخرجواطرلالحمامنهلأ!لوااتبخرالذهـسضروهو):تعالىاللهقال

تميدإنروسىالأزضفىوألى5لحمثكرو%ولعلتمءفضلهمفوقتتغوافيهمواخروترهـآلففف

أف!!حظقلاكمنيخلقأفمن!تهتدونهتموبألنبم!وعننمثتهتدونلحتموسبلأوأنهرالجخ

تعالى:وقال(18-14:النحلأ!رجولغفورآدلهإتتخصوهالااللهنغمةتعدواوإن!تذ!روت

طيةولتمتتخرصنطريالخماتآ!لونصومنأجاجمقحوهذاشرابهوسآجفراتعذبهذااتبخرانيستتوىوما)

تعالى:وقال(12:أفاطر!تشتكروبتولعفكمءفضلهمنصقتنغوامواخرفيهافقكوترىتقشمونها

وقال،53:الفرقانأ!تحجو!وحخرابزفابيهمماوجعلأجاجمقغوهذافراتعذبهذااتبخريقمغالذىوهو!)

الملحالبحر:بالبحرينفالمراد(02-91:الرحمنأ!يخغيانلابر،خبتخهما!يقنقيانالبخرينمرج):تعالى

قاله؟العبادلمصالحالأمصارأقطاربينالسارحةالأنهارهذههو،العذبوالبحر،الأجاجوهو،المر

الأئمة.منواحدوغيرجريجابن

لأيمخذلكفىإنظهرةعكرواكدفيطلتنألريعيستكنيشآإن!كألأغنوآلبخرفىأتجوارايتهومق):تعالىوقال

الفقكأنلرألؤ):تعالىوقال،34-32:الشورىأ!كثيرعنويغفكسبوابمايوبقهنأو!ش!كورصعبارلكل

دمحثالظللئمموجخكشجهموإذا!شكو2صبارلكللايختذلكفىإنءايتهحمنليرليهواللهبنغمتالبخرفىتجرى

،32-31:دقمانأ!كفولمختارإلاصجالئناغحدومامقنصدفمنهمالبرإلىنجمهمفلماالدجم!لهنحلصينالله

الناسينفعبماآالحرفىتجرىأئتىوآلفقكوالنهاراليلوآضتلفوالازضآلسنؤتضلقفىإن):تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

ولم.ضعيفوهو،الألهانييزيدبنعليسندهوفي(255-1256/)دمشقتاريخمختصرفيمنظورابنذكره

يرفعه.

ميزانانظر.ضعيف:السدوسيدعلجبنوخليد(1221/)"الأخصاإتحاف"فيالسيوطيالشمسذكره

.(591)صوالتقريب(1/903)الاعتدال

.والمطبوعأمنساقطوهو،بمنأثبتهقوسينبينما
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أكسخروالنمحابالريحوتق!رل!دابه!لمنفيهاوبذمؤثابعدالأزضبهفأخيافبرمنالشماءمناللهانزلوما

.(164:البقرةأ!ويعقلونلقؤميلأيمؤلأزضوأالسماءبين

الأرضأرجاءبسائرالمحيطفالبحر،والأنهارالبحارمنلهمخلقبماعبادهعلىتعالىفامتن

كانلوإذ،الهواءلصحةعظيمةحكمةهذاوفي،مر،الطعممالحالجميع،جوانبهافيمنهينبثقوما

ولكن،آدمبنيتفانيإلىيؤديفكان،الحيواناتمنفيهيموتمابسببالهواءوفسدالجولأنتنحلوا

البحرعن!اللهرسولسئللماولهذا.المصلحةلهذهالصفةهذهعلىيكونأنالبالغةالحكمةاقتضت

.")1(ميتتهالحلماؤهالطهورهو":قال

ينبعهاسارحةجاريةوجعلها.ذلكأرادلمنشرابهاسائغفراتعذفيحلوفماؤها،الأنهاروأما

والمصلحة.الحاجةبحسبصغارومنهاكبارومنها.للعبادرزقاأخرىإلىويسوقهاأرضفيتعالى

وإلى،منابعهاوأصول،الكباروالأنهارالبحارتعدادعلىوالتسبير)2(الهيئةعلمأصحابتكلموقد

وقولهوالحكمةبالاختيارفاعلوأنه،تعالىالخالققدرةعلىودلالاتحكمفيهبكلامسيرهاينتهيأن

العرشتحتالذيالبحربهالمرادأنأحدهما:قولانفيه(6:الطورأ!آتسخوروآلحر!و:تعالى

،سماءإلىسماءبينكماوأعلاهأسفلهبينالسبعالسمواتفوقوأنه.الأوعال)3(حديثفيالمذكور

بنالربيعاختيارهوالقولوهذا.قبورهامنالأجسادمنهفتحياالبعثقبلالمطرمنهينزلالذيوهو

.الجمهورقولوهو،الأرضفيالتيالبحارسائريعمجنساسمالبحرأنوالثاني.أنس)4(

تأجج،ناراالقيامةيوميصيرالذي:وقيل،المملوء:فقيل!هوالمسجور)معنىفيواختلفوا

وابن،جبيربنوسعيد،عباسوابن،عليعن")5(التفسير"فيذكرناهكماالموقفبأهلفيحيط

عليهاومنالأرضفيغمريطغىأنعنالمحروسالمكفوفالممنوعبهالمراد:وقيل.وغيرهم،مجاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جامعهفيوالترمذي،الطهارةفي(83)سننهفيداودوأبو(393و378و36وأ2277/)المسندفيأحمدرواه

في(3246و)،الطهارةفي(386)سننهفيماجهوابن.صحيححسنحديثهذا:وقال،الطهارةفي(96)

صحيح.حديثوهو،هريرةأبيحديثمنكلهم.(702و)7/(176و105/)المجتبىفيوالنسائيالصيد

ماجهابنورواه.اللهعبدبنجابرحديثمن.الطهارةفي(388)ماجهوابن(3373/)المسندفيأحمدورواه

.بردةأبيبنالمغيرةبناللهعبدحديثمن(5365/)المسندفيأحمدورواه.الفراسيحديثمن(387)

الأنهارأعمادتىعنيكشفالذيالعلم:منهفالمراد،وغيرهالجرحغورامتحانوهو،السبرمن:الأصولفيكذا

التفسير.:المطبوعوفي،الأرضفيوأغوارهاوالبحار

ضعيف.وهو17صالأوعالحديثتخريجتقدم

.(4282/)كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسيرفيانظره

.(4283/)السابقالمصدر
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الإمامرواهالذيالحديثويؤيده،وغيرهالسديقولوهو،عماسالنعن)2(الميا(رواه.فيعرلمحوا ..لوا)1(-.

مولىصالحأبالقيت:قال،بالساحلمرابطاكانشيخحدثني،العوامحدثنا،يزيدحدثنا:أحمد

والبحرإلاليلةمنليس":قالع!ي!اللهرسولعنالخطاببنعمرحدثنا:فقال،الخطاببنعمر

.")4(وجلعزاللهفيكفه،عليهم)3(ينفضحأنوجلعزاللهيستأذنمراتثلاثفيهايشرف

مرابط،شيخحدثني،حوشببنالعوامعن،هارونبنيزيدعن:راهويهبنإسحاقورواه

يخيل،فجعل،فصعدتالميناءفأتيت،غيريالحرسمنأحديخرجلملمحر!ليلةخرجت:قال

:فقال،صالحأبافلقيت،مستيقطوأنامراراذلكفعل،الجبالبرؤوسيحاذييشرفالبحرأنإلي

نأاللهيستأذنمراتثلاثيشرفوالبحرإلاليلةمنما":قالع!ي!اللهرسولأنالخطاببنعمرحدثنا

أعلم.والله،مبهمرجلإسنادهفي")5(وجلعزاللهفيكفهعليهمينفضح

مراكبهميحمللهموسخره،عليهميطغىأنعنالبحرشركفأنعبادهعلىتعالىنعمهمنوهذا

منوالأرضالسماءفيخلقهبمافيهوهداهم،وغيرهابالتجارات)6(النائيةالأقاليمإلىعليهاليبلغوا

الحسنةاللالىءمنفيهلهمخلقوبما،سيرهمفيبهايهتدونعلاماتلهمجعلهاالتيوالجبالالنجوم

حتىلهموأحلها،الغريبةالدوابمنفيهخلقوبمافيهإلاتوجدلاالتيالعزيزةالنفيسةوالجواهرالثمينة

ماؤهالطهورهو":!صالنبيوقال(69:الماندةأ!البخروطحاموصصمتدلكغأصل):تعالىقالكما،ميتتها

"والطحال،والكبد،والجرادالسمك:ودمانميتتانلناأحلت"الآخرالحديثوفي")7(ميتتهالحل

.(01نظر)إسنادهوفي،()9ماجهوابنأحمد)8(رواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

التقريبفيحجرابنالحافظعنهقالهذاوعلي.عباسابنعنطلحةأبيبنعليعن(4/283)التفسيرفي

سنةمات،يخطىءقدصدوق،يرهولمعباسابنعنأرسل،حمصسكن،العباسابنمولى:(204ص)

هـ.43

.هـ(أ)23سنةتوفي،القرآنتفسيرله،المطلبعبدبنالعباسمولى،الوالبيمخارقبنسالمبنعليهو:الوالبي

ويسيل.ينفتح:ينفضح

ولجهالة،حوشببنالعوامعنهروىالذيالشيخلجهالةضعيفوإسناده(143/)المسندفيأحمدالإمامرواه

أيضأ.صالحأبي

عن،سفيانبنالحسنحدثنا:الإسماعيليبكرأبوالحافظوقال:(4/283)التفسيرفيالمؤلفذكره

راهويه.بنإسحاقعنطويلةقصةفي(2176/)العاليةالمطالبفيحجرابنوالحافظراهويهبنإسحاق

البائنة.:أوفي.المباينة:بفي

قليل.قبلتخريجهسلف

.)2/79(المسندفي

.و)3314()3218(سننهفي

ضعيف.وهو،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدإسنادهفي
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،البغداديمعاويةبنمحمدعن،كتابيفيوجدت:(")1مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقالوقد

رفعه،،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلعن،عمربناللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا

منعبادأفيكحاملإني:للغربيفقال،الشرقيالبحروكلم،الغربيالبحرهذااللهكلم":قال

والصيد،الحليةفحرمه،نواحيكفيبأسك:قال.أغرقهم:قال؟بهمصانعأنتفكيف،عبادي

علىأحملهم:قال؟بهمصانغأنتفماعباديمنعبادافيكحاملإني:فقال،الشرقيالبحرهذاوكلم

إلاسهيلعنرواهأحدأنعلملا:قال)2(ثم."والصيدالحليةفأثابه،لولدهاكالوالدةلهموأكون،يدي

بنالنعمانعن،سهيلرواهوقد:قال.الحديثمنكروهو،عمربناللهعبدبنالرحمنعبد

موقوفا.،عمروبناللهعبدعن،عياشأبي

زاملتين)3(اليرموكيوموجدكانقدفإنه،أشبهالعاصبنعمروبناللهعبدعلىالموقوف:قلت

المعروفمنها،الإسرائيلياتمنكثيرةبأشياءمنهمايحدثفكان،الكتابأهلعلوممنكتبامملوءتين

بنحفصبنعمربناللهعبدبنالرحمنعبدبهفتفردالمرفوعفأما.والمردودوالمنكوروالمشهور

وقد،بشيءليس:أحمد)4(الإمامفيهقال؟قاضيها،المدنيالقاسمأبو،الخطاببنعمربنعاصم

،)6(زرعةوأبو،)5(معينابنضعفهوكذا.مناكيروأحاديثه،كذاباكان،حديثهمزقتثم،منهسمعت

:عدي)12(ابنوقال،1()1والنسائي،1(داود)0وأبو،)9(والبخاري،والجوزجاني)8(،)7(حاتموأبو

البحر.حديثوأفظعها،مناكيرأحاديثهعامة

،والمساحاتوالجبالوالأنهاروالبحاروالأطوالالعروضعلىالمتكلمونالتفسيرعلماءقال

والأقاليم،اصطلاحهمفيالحقيقيةالسبعةوالأقاليموالعماراتوالخرابالمدنمنالأرضفيوما

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(9166)الأستاركشففيكما

.البزار:أي

عليها.يحملالتيالدابة:الزاملة:زاملتين

.235(/)17الكمالوتهذيب،(11/105)الخطيبوتاريخ،266(1/)العلل

.236(/)17الكمالوتهذيب،(092و)()18طهمانابنوسؤالات35(21/)الدوريبروايةيحيىتاريخ

.(12)20الترجمة5/والتعديلالجرح

نفسه.المصدر

.(2012)الرجالأحوال

.2(204/)الصغيرتاريخه

.(801)3/داودلأبيالاجريسؤالات

.)356(الترجمةوالمتروكونالضعفاء

.(1588،0915)4/الضعفاءفيالكامل
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)1(أصنافمنقطركلفييوجدوما،والنباتاتالخواصمنوالأقاليمالبلدانفيوما،العرفيةالمتعددة

درجة،تسعونوهو،منهاالربعمقدارإلاالعظيمبالماءمغمورةالأرض:قالوا،والتجاراتالمعادن

والثمارالزرعوتنبت،عليهاالحيواناتلتعيشمنهاالقدرهذاعلىالماءانحساراقتضتالإلهيةوالعناية

ذواتعضفوالحب!آلاكضاوذاتوالنخلفبههةفي!هاللاناهـ!وضعهاوالاز!):تعالىقالكما،منها

.(13-01:الرحمنأ!تكذبانرلبهمالإ!فباىءالرغانوا

درجة.)2(وتسعونخمسوهو.قليلاأكثرأومنهالثلثينقريبمنهاالباديهذامنوالمغمور:قالوا

الجزائروفيه،المغرببلاديتاخمالذيوهو،أوقيانوس:لهويقال،الغربيالمحيطفالبحر:قالوا

لكثرة؟ركوبهولاسلوكهيمكنلابحروهو،تقريباشهرمسافةدرجعشرساحلهوبينوبينها،الخالدات

،شيءمنهيستخرجولا،صيد)4(فيهوليس،والأمواجالرياحمنفيهماواختلافواغتلامه)3(،هيجه

جبال:ويقالالقمر،الجباليسامتحتىالجنوبناحيةفياخذوهو،لغيرهولالمتجرفيهيسافرولا

وفيه.الأرضجنوبيويصير،مشرقايمتدثم.الاستواءخطويتجاوز،مصرنيلأصلمنبعمنهاالتيالقمر

والهند.الصينببحريتصلحتىوشمالاشرقأيمتذثم.كثيرخرابسواحلهوعلى)5(،الزنججزائرهناك

شرقيفيينعطفثم.الصينبلادوهناك،المكشوفةالشرقيةالأرضنهايةيسامتحتىشرقايمتدثم

ويستديرينعطفثم.ومأجوجيأجوجسد)6(ويسامت،الصينبلاديجاوزحتىالشمالجهةإلىالصين

ويتجاوزها،الروسبلادويسامتالأرضشماليفيمغزبايمتدثم.الأحوالمعلومةغيرأرضعلى

متنإلى)7(العربيالغربيمنوينبثقالغربجهةإلىويعودالأرضعلىويستدير،وجنوبأمغزبأويعطف

يتصلحتىالرومبلادفييأخذثم.الغربمنالشامأطرافإلىأقصاهينتهيالذي،الزقاقالأرض

بلادهم.منوغيرهابالقسطنطينية

ألفاالهندبحرفيإن:يقالإنهحتى،كثيرةجزائرفيها،أخربحارالشرقيالمحيطمنوينبعث

فشرقيه،الأخضر:البحرلهذاويقال،العاطلةالمدنسوىوعماراتمدنفيها،جزيرةوسبعمئةجزيرة

.معلومغيروجنوبيه،الهندبحروشماليه،اليمنبحروغربيه،الصينبحر

أيضا.صحيحجمعوهو،"صنوف":بفي(1)

.وستونخمس:بفي)2(

أمواجه.واضطرابهيجانه:البحرواغتلام،بمعنىوالهيجانوالاهتياجالهيج)3(

منه.يصادوليس:بفي)4(

الزانج،جزائرالمشرقالنواحيمنالبحرهذاوفي:(2أصالمقدمة)البلدانمعجموفي،الزايج:المطبوعفي()5

..الزايججزائرثم:وقمير،الديبجاتجزائرثم

.(3791/)لياقوت،البلدانمعجمفيعنهقيلوماالسدبهذاالتعريفانظر)6(

.أمنأثبتها)7(
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يسرها،بينهاالمراكبتسلكفجاجوفيها،بينهمافاصلةجبالاالصينوبحرالهندبحربينأنوذكروا

وجعفنابهتمتميدأنرولىألأزضوجعتنافى):تعالىاللهقال،أيضاالبرفيمثلهاجعلكما،خلقهاالذيلهم

الذي"بالمجسطي"المسمىكتابهفي()1بطليموسذكروقد.(3أا!نبياء:أ!هوئهتدونفجاجماسبلالمح!فيها

والشرقيالغربيالمحيطمنالمتفجرةالبحارأن:العلومهذهأصلوهو،المأمونزمانفيعرب)2(

ذلكفمن.لهالمتاخمةالبلادبحسبيسمىولكنواحد،هوماومنها.جدأكثيرةوالشماليوالجنوبي

ورنك،وبحر،الخزروبحرفارسوبحر.أيلةمنقريبساحلهعلىقرية:والقلزم)3(.القلزمبحر

حتىويتضايق،أيضاالقرمبحروهو،ساحلهعلىمدينة،الأزرقوبحر،بنطشوبحر،الروموبحر

فيالمراكبتسرعولهذا،)4(القسطنطينيالخليجوهو،القسطنطينيةجنوبيعندالرومبحرفييصب

.الماءجريانلاستقبالها،القرمإلىالإسكندريةمنجاءتإذاوتبطىء،الرومبحرإلىالقرممنسيرها

إلا،أجافيملحفهوراكدبحروكل،هذاإلاحلؤفهوجارماءكلفإن،الدنيافيالعجائبمنوهذا

على،فراتاحلواماءكبيرةقطعةفيهأن،طبرستانوبحرجرجانبحروهو،الخزربحرعنيذكرما

عنه.المسافرونبهأخبرما

هووليس،كالقلع)5(مثلثإنه:وقيل.هوماالطولإلىالشكلمستديربحروهو:الهيئةأهلقال

منأكثر:وقيل،ستمئةوعرضهميلثمانمئةوطوله،وحدهمنفردبل،المحيطالبحرمنبشيءمتصلا

أعلم.والله،ذلك

يتزايد،أيضانظيرهالمغرببلادوفي،البصرةعندوالجزرالمدمنهيخرجالذيالبحرذلكومن

فييشرعثم.()6(المدوهوأمنهعشرةالرابعةالليلةتمامإلىزيادةفييزالولا،الشهرأولمنالماء

فيماوذكروا،ومنتهاهاومسراها)8(البحارهذهتحديدذكرواوقد.الشهر)7(اخرإلىالجزروهوالنقص

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

والجغرافياالفلكعلماءأكبرمنواحداكان،يونانيوبطليموس،مقحمةجملةوهيالهند،ملوكأحد:الأصلفي

العربيةالموسوعةانظرالمجيد.بمعنى،والعربيةاليونانيةمنمزيجاصطلاح:والمجسطي،القديمةالعصورفي

..(466)4/العالمية

ففسرههـ(ا9.ت)برمكبنخالدبنيحيىالعربيةإلىهـاخراجهبتفسيرهعنيمنأول:(327ص)الفهرستفي

الحكمة.بيتأصحابمنواحدغيرلتفسيرهفندب،يتقنوهفلمجماعة

.(4388/)البلدانمعجمفيبهاالتعريفانظر

فيه.البحارومادة(2صاالمقدمة)لياقوت؟البلدانمعجم

السفينة.شراع؟وقلاعةقلعجمع:القلع

.بمنأثبتها

الزمنيةالفترةخلالمرتينوتتم،محدودةزمنيةفتراتعلىواسعةمائيةمسطحاتوانخفاضارتفاع:والجزرالمد

.(22462/)العالميةالعربيةالموسوعةانظر.دقيقة2وهساعة42تعادلوهي،للقمرمتتاليينطلوعينبينالواقعة

ومبتداها.:المطبوعفي
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.()1البطائحوهي،السيولمنوغيرهاالأنهارمنالمجتمعةالبحيراتمنالأرض

بسطبصددولسنا،وانتهاءهاابتداءهاوذكروا،الكبارالمشهورةالأنهارمنالأرضفيماوذكروا

تعالى:اللهقالوقد.الحديثفيذكرهاالواردبالأنهاريتعلقماعلىنتكلموإنما،فيهوالتطويلذلك

الفروسمشرلكملغرزقاالثمزتمن؟ءظحثيمماءالمسمامفوأنزلوالأزضالسنؤتضلقالذىأدله)

والنهار!التللكموسخردإلبتنواتقمرآلشمس!ولشرلكبمالأنهرلكموسخربأقره!آتبخرفىلتبزى

.(32-34:براهيمإأمهو!فارلظلومقيلمحسنأإتتخصحوهالاآللهنغمتتحدواوإنتتموةسأما-قنوءاتنكم

اللهرسولأن،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنسعن،قتادةطريقمن:)2(الصحيحينوفي

الباطنانفأما.ظاهرانونهران،باطناننهرانأصلهامنيخرجفإذا":قال،المنتهىسدرةذكرلما!ي!

."والفراتفالنيلالظاهرانوأما،الجنةففي

ونعتهما،صفتهماوعلى،شكلهماأو،مادتهما:أي"عنصرهما":)3(البخاريفيلفظوفي

.الأسماءإلاالجنةفيمماالدنيافيوليس

.صو)4(

بنحمصعن،الرحمنعبدبنخبيبعنعمر،بناللهعبيدحديثمن:مسلمصحيحو!ي

."الجنةأنهارمنكلوالنيلوالفراتوجيحانسيحان":قال!يواللهرسولأن:هريرةأبيعن،عاصم

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدأنبأنا،ويزيدنميرابنحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

وسيحان،والنيل،الفرات:الجنةمنأنهارأربعةفجرت":!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبي

مسلم.شرطعلىصحيحإسنادوهذا."وجيحان

ومنوجريانها،وعذوبتهاصفائهافيالجنةأنهارتشبهالأنهارهذهأنهذامنأعلمواللهالمرادوكأن

طريقمن:)6(وصححهالترمذيرواهالذيالآخرالحديثفيقالكما،ونحوهاالصفاتهذهفيتلكجنس

منالعجوة":قال!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،عامربنسعيد

.غيرهالمرادأنفتعين،ذلكبخلافيشهدالحسنفإن.الجنةثمرتشبه:أي")7(السممنشفا!وفيها،الجنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحصى.ودقاقرملفيهواسعمسيل:والبطيحبطيحةجمع:البطائح

.الإسراءحديثبعضوهو.الإيمانفي()164صحيحهفيومسلم،الخلقبدءفي32()57صحيحهفيالبخاري

منهوبل،قليلقبلذكرهالذيالطريقمنليسالمصنفإليهأشارالذياللفظوهذا.البخاريولفظ:بفي

.)7517(البخاريصحيحمنالتوحيدفيوهوأنسعننمرأبيبنشريكطريق

الجنة.في(9283)

.03(وه103)2/المسندفي

."غريبحسن"الطبعاتبعضفيووقع2(،)660جامعهفي

الحديث.ألفاظسائرمعيستقيمولا،الحر:بفي
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الحراشتدإذا":قولهوكذا")2(بالماء)1(فأبردوهاجهنمفيحمنالحمى":!ي!قولهوكذا

منمشاهدمنابعهاأصلالأنهارهذهوهكذا.")3(جهنمفيحمنالحرشدةفإن،بالصلاةفأبردوا

.الأرض

مبتداهبينفيمامسراهوبعدولطافتهخفتهفينظيرلهالدنياأنهارفيليسالذيالنهروهو،النيلأما

إلىبالإضافة،القمر)4(جبال:يقولمنومنهم،البيض:أي،القمرالجبالمنفمبتداه،منتهاهإلى

منينبعحمرإنها:ويقال.الجنوبيالجانبإلىالاستواءخطوراءالأرضغربيفيوهي،الكوكب

منهايخرجثم،بحرةفيمنهاخمسةكليجتمعثم،متباعدةمسيلاتعشرمنيجتمعثم،عيونبينها

الشودانبلادعلىفيمز،النيلهوواحدنهرمنهايخرجثم،أخرىبحيرةفيكلهاتجتمعثم،ستةأنهاز

يحملوقد.مصرديارعلىيفدثم،أسوانعلىثم،دمقلةالعظمىومدينتهاالنوبةعلىثم،بالحبشة

قليلمطرهاإن،معاإليهمامحتاجةوهيترابهامناجترف)5(وما،أمطارهازياداتالحبشةبلادمنإليها

فيهفينبت،وطينهبزيادتهالنيليجيءحتىشيئاتنبتلارماذوتربتها،وأشجارهازروعهايكفيلا

إلىاتماأنالنسوقيرؤااولتم):وتعالىسبحانهقولهفيبدخولهاالأراضيأحقمنوهي،إليهيحتاجونما

مصرالنيليجاورثم(27:السجدةأ!يتصرونأفلاوانفسهغأنغمهتممنهتآ!لزرعابهفن!جاتجرزالأزض

ويصثرشيدعلىمنهالغربيفيمز،شطنوف)6(:لهايقال،شاطئهعلىقريةعندشطرينفيفترق،قليلا

مندمياطعلىمنهماالغربيةتمز،فرقتينجوجرعندأيضافيفترقالشرقيوأما.المالحالبحرفي

شرقيبحيرةفيهناكفيصب،طناح)7(أشمونعلىتمزمنهماوالشرقية،البحرفيويصب،غربئها

كانولهذا،منتهاهإلىمبتداهبينفيماعظيمبعدوهذا.دمياطوبحيرة،تتثسبحيرة:لهايقال،دمياط

مجراهمنمسافةأبعدهاأنه:فمنها،الأرضمياهسائردونخصوصياتله:سيناابنقال.المياهألطف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(البارد)كلمةالحديثرواياتفيولاالمطبوعفيوليست،"الباردبالماء":الأصولبعضفيوقع

فيوالترمذي،الطبفي22()12ومسلم(،)5726الطبوفيالخلقبدءفي(3262)صحيحهفيالبخاريرواه

فأبردوها"بلفظخديجبنرافععنكلهم،الطبفي(3472)سننهفيماجهوابن،الطبفي(2573)جامعه

البخاريفيوهو9022(،ومسلم3264)البخاريعمرابنحديثمنأيضأالصحيحينفيوهو."بالماء

عنهم.اللهرضيعائشةحديثمنو)3263(،عباسابنحديثمن3261()

فيومسلم،الصلاةمواقيتفي(534و533)صحيحهفيوالبخاري(266و2/238)المسندفيأحمدرواه

المساجد.في(183و182)(615)صحيحه

للسيوطي.؟(2934/)المحاضرةحسنالقمرجبالتسميةفيقيلماانظر

من.واجتراف:بفي

.(3344/)البلدانمعجمفيالقريةهذهعنياقوتقالهماانظر

.أشموم:(1002/)البلدانمعجمفي
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يخضرلاأنهومنها،أوحالولاطحلبولاخزفيهليسورمالصخورعلىيجريأنهومنها.أقصاهإلى

سائرنقصانأيامفيزيادتهأنومنها،ولطافتهوحلاوتهمزاجهلصحةإلاذاكوما،حصاةولاحجرفيه

مرتفعمكانمنالنيلمنبعأصلأنمنبعضهميذكرهماوأما،وكثرتهازيادتهاأيامفيونقصانه،الأنهار

ذلك)1(علىاطلعالذيوأن،غريبةوأشياءحساثأوجواريعظيمأهولأهناكفرأىالناسبعضعليهاطلع

.)2(الأفاكينوهذياناتالمؤرخينخرافاتمنفهو،هذابعدالكلاميمكنهلم

أهلهاأتى،مصرفتحتلما:قالحدثهعمن،الحجاجبنقيسعن:)3(لهيعةبنالثهعبدقالوقد

إلايجريلاسنةهذالنيلناإن!الأميرأيها:فقالوا-العجمأشهرمن-بؤنةدخلحينالعاصبنعمرو

بينبكرجاريةإلىعمدناالشهرهذامنخلتليلةعشرةلثنتيكانإذا:قالوا؟ذاكوما:قال.بها

فقال،النيلهذافيألقيناهاثم،يكونماأفضلوالثيابالحليمنعليهاوجعلناأبويهافأرضينا،أبويها

يجريلاوالنيل،بؤنةفأقاموا.قبلهكانمايهدمالإسلامإن.الإسلامفييكونلاهذاإن:عمرولهم

فكتب.بالجلاءهمواحتى،يجريلاوهو)4(ومسرىوأبيببؤنةفأقاموا:روايةوفي.كثيراولاقليلا

ببطاقةإليكبعثتقدوإني،فعلتبالذيأصبتقدإنكإليهفكتب.بذلكالخطاببنعمرإلىعمرو

عمراللهعبدمن:فيهافإذاففتحهاالبطاقةعمروأخذ،كتابهقدمفلما.النيلفيفألقهاهذاكتابيداخل

الواحداللهكانوإن،تجرفلاقبلكمنإلاتجريلاكنتفإن:بعدأما،مصرأهلنيلإلىالمؤمنينأمير

زادقدالسبتيومفأصبح،النيلفيالبطاقةفألقى:قال.يجريكأناللهفنسأليجريكالذيهوالقهار

.)6(اليومإلىمصرأهلعنالسنةتلك)5(وتعالىسبحانهاللهوقطع،واحدةليلةفيذراعأعشرستة

علىثم،سميساطعلىتمرثمملطيةقربإلىفتمر،الرومأرزنشمالمنفأصلها:الفراتوأما

إلىثم،شماليهاالرحبةإلىثم،الرقةثم،جعبر)9(وقلعة)8(بالسإلىتشزقثم،قبلئهاإلبيرة)7(

يمكنه.لمعليهااطلعالذيوأن:بفي(1)

.(2535/)للسيوطي،المحاضرةحسنانظر)2(

صالحأ،شيخااهـكان74سنةتوفي،مصرقاضي،المصريالحضرميالرحمنعبدأبو،عقبةبنلهيعةبناللهعبد)3(

.(11)2/حبانلابن،المجروحينانظر.سنينبأربعموتهقبلكتبهواحترقت.كتبهاحتراقبعدخلطولكن

قبطية.أشهرأسماء(4)

.بمنزيادة)5(

.(354-2353/)المحاضرةحسنوانظر.(1111/)الزهوربدائعفيكماهـ(23)سنةالحادثةهذهكانت)6(

.الحجاجبنقيسشيخعنهروىمنوجهالةالتفردعندلهيعةابنلضعف،ضعيفالحكايةهذهوإسناد

حلب.نواحيمن:إلبيرة)7(

.(1/328)البلدانمعجم.والرقةحلببينبالشامبلدة:بالس)8(

.(2421/)البلدانمعجم.صفينقرب،والرقةبالسبين،الفراتعلىقلعة)9(
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:أي،كبارمصالحفيوتصب،العراقفضاءإلىتخرجثم،الكوفةإلىثم،هيتإلىثم،عانة

معروفة.كبارأنهارمنهاويخرج،إليهاوتردبحيرات

إلىوالغربالشمالمنويجري،الرومبلادمنفأوله،أيضاسيحون:لهويقال:سيحانوأما

ببلاداليومتعرفالتيالأرمنببلادوهو،القدرفيودونه،جيحانمجرىغربيوهو،والشرقالجنوب

وملكوا،المصريةالديارعلى)1(الفاطميونتغلبفلما،الإسلاميةالدولةأولفيكانتوقد،سيس

سيسبلادأعني،البلادهذهعلىالأرمنيأليقفورفتغلب،الأعداءعنصونهاعنعجزواوأعمالهاالشام

وجيحانسيحانيجتمعثم-وقوتهبحولهإليناعودهاالمسؤولوالله-هذايومناوإلى،الثلاثمئةحدودفي

.وطرسوسإياسبينالرومبحرفييصبانثم،واحدانهرافيصيران،أذنةعند

فيويسير،الرومبلادفيوأصله.جاهانالعامةوتسمية،أيضاجيحون:لهويقال:جيحانوأما

أذنةعندوسيحانهويجتمعثم،القدرفيالفراتيقاربوهو،الجنوبإلىالشمالمنسيسبلاد

أعلم.والله،وطرسوسإياسعندالبحرفييصبانثم.واحدانهرافيصيران

فصل

سصصط،طصصص!ط،2و
لاجلصجرىكلوأئقمرألشتسوسخرالعرشعلىأستوىثمتروخمهاعدنجترأ!ؤترغالذىالله):تعالىاللهقال

ألثمزتصومنوأنهراروسىفيهاوجعلألأزضمدأئذىوهو5توقونرلبهخبلقآلعلكملايتأيفصحللأقرألدبرمسمى

أضب!ئوجنتمتجورتقطعلأزضا!وفىشفكرون!ؤولايختلكذفىإنلنهارآألليغشىأثنينزؤجتنفيهاجعل

صسصصصصج*صهصصص-صور"ءص2صصووص5ءبرصص"،،ص

!ؤولأيتذ!ثفىإنالأ!لفىبعضعك!هاونفضلوصدبماءيسمئصنوانوغئرصنوانونحيلوزرع

.(4-2:الرعدأ!ويعقلوت

مابقجةيرذاصدإلقبهءفأئبتناماءألسمامفلموأنزللأزضواألسفؤتظفأمن):تعالىوقال

وجعلأئهراضنلهاوجحلقراراالأزضجعلأمن!يقدلونقؤ!هتمبلأدلهءله%شجرهاتنبتواأنلكؤ!ات

.(16-06:النملأمهولغلموتلاأتحزهتمقياللهءله%صاجزاأتجضقتببوجع!رول!ىلها

بهلكولنهت!لمحسيموتشجرفيهومنهشرابمنهلكومآألسمامفأنزلأنذىهو):تعالىلوقا

!وسشولميخفروتلقؤولأيةلفذفىإنألثمزت!لومنلأغنبوأوألنخيلوالزتؤتألزخ

لتمفذرأوما!يغقلوتلقؤ!لايتذلففىإتبأقرةمسخرتواتقمروالخجموألشفسوألنهارألتل

.(13-01:النحلأ!ويذئحروتلقؤولأيةلفذفىإتأتؤنهجنحنلفاآلأزض

.القاطنونتعدت:أفي(1)
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منخلقوما،والأوعاروالسهولوالثماروالأشجارالجبالمنالأرضفيخلقماتعالىيذكر)1(

عظمتهعلىيدلمماوالبحاروالبروالقفار،البراريفيوالحيواناتالجماداتمنالمخلوقاتصنوف

ونهارها،ليلهافيإليهامحتاجةهيالذيالرزقمندابةلكلسهلوما،بخلقهورحمتهوحكمتهوقدرته

ويغلورزقهاأدلهعلىإلاألأزضفىدإلؤمن!وما!:تعالىقالكما،ومسائهاوصباحها،وشتائهاوصيفها

.(6:هودأ!مبين!تففىعهاصمسئقرهاوصتشؤد

بنعيسىبنمحمدعن،واقدبنعبيدعن،المثنىبنمحمدعنيعلىأبوالحافظروىوقد

:يقول!لمج!اللهرسولسمعت:قال،الخطاببنعمرعن،جابرعن،المنكدربنمحمدعن،كيسان

،الجرادالأممهذهمنيهلكشيءوأول،البرفيوأربعمئة،البحرفيستمئةمنها:أمةألفاللهخلق"

.")2(سلكهقطعإذاالنظاممثلتتابعتهلكفإذا

عليه،يتابعلايرويهماعامة:عدي)4(ابنوقال)3(،حاتمأبوضعفه،البصريعبادأبو:واقدبنعبيد

نأينبغيلا)8(:زرعةأبووقال.الحديثمنكر)7(:والبخاري)6(الفلاسقال.منه)5(أضعفوشيخه

،1)11(وغيرهبعينهالحديثهذاعديابنعليهوأنكر،)01(والدارقطني)9(حبانابنوضعفه.عنهيحدث

أعلم.والله

إكثائىشئئمناتكتففىفرطناماأمثالكنمامئمإلامجناحيهيطيرولاطبرالأزضفىدآبؤمنوما!ه:تعالىوقال

.(38:الأنعامأ!ثحشروتربهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

وذكر.:بفي

.جمسان3لابنترجمتهفيبالوضعحبانابنعليهوحكم(المسندةالنسخة،العاليةالمطالب-)9923يعلىأبورواه

.(18الترجمة)6/والتعديلالجرح

.(0991)5/الكامل

.كيسانبنعيسىبنمحمد:يعني

.9224()6/الفلاسعنالكاملفيعديابنساقه

.271()2/والصغير635(،الترجمة)1/الكبيرتاريخه

.(517)2/البرذعيسؤالات

السلفي.بتحقيق(266-265)2/المجروحين

.(494)لمتروكونوالضعفاءا

.(0522)6/الكامل
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الآياتمنفيهنوماالسمواتبخلقيتعلقماذكرباب

ألأزضفىمالكمظفألذىهو):تعالىقالكما،السماءخلققبلالأرضخلقأنقدمناقد

.921:البقرةأ!وعليمشئءوهولكلسمؤتسبعالمثصملى!سؤلهنإلىأشتوىثمجميعا

وجعل5ألفدينربلكذأندادأؤلهوتجعلونيؤمتنفىالازضفلقبألذىلتكفروأينكتمقل!):تعالىلوقا

وللازك!لهافقالدخانو!المحاإلىاشتوخثم!للسإللينسو!أيأوأزبعؤفىأقوضهافيغآوقذرفها!بركفؤقهامنرؤسىفيها

الدياألسماوزتناأضرهاسماقيفىوأؤحىيوماتقفىسمواتستع!!ضمهنطلىلعينأنيناقالتاكرهآأوطؤعااكتيا

.121-9:فصلتأ!آتعليصاتعريزتقديرلك1ذوحقظأبمصخبيح

لكذبغد!ز!وا!!نهاوأخرجليهاوأغطش!فسولفاسمكهارغ!بننهاالمحاجأوضققاأشذءأنغ):تعالىوقال

الدحي)1(بأن.!دحئهاذلكبغدوالاز!):ذكرهجلقولهعنأجبناوقد.031-27:ادنازعاتأ!دحئهآ

.السماءخلقبعدوهو،الخلقغير)2(

عهلاأي!أخسنليتلوكتموالحيؤةالمؤتظقائذى!قديرشئءصوهوعكألمالثبيدهالذىتمزك):تعالىوقال

ئم!فطولممنترئهلالبصرفازجعتفولتمنالرخمنضققفترئئاطباقاسئوتسبعظقآلذى!الغفورأتحضين.و!

التموأغتذنالالشيظينرجوماوجعقتهابمصبيحآلدنياالسماءزيناولقذ5حسل!وهوضاسئاآلبصرإليكينقلمتكرنينأبصراز!

.51-ا:الملكأ!آلشحيرعذاب

.1-1213:النبأأ!ستعماشدادا!وجعلناسراجاوهاجاونجتنافؤق!):تعالىوقال

:!أ!س!إجاألشقسوجعللؤرافبهنأتقمروجحل5طباقاسموتسبعاللهظقكتفأ!ترؤا):تعالىلقال

.-116اع

وأنقديرشئءصعكاللهانلنغالوابينهنلاضآيننزلمثلهنآلأزضوصمن!ؤتسبعظتالذىالله):تعالىوقال

.211:الط!قأ!عقاشئءبكلقذاضاطالله

التلجعلاتذىوهو!منيروقمراسرجافيهاوجحللروجاالشمافىجعلالذىنجارك):تعالىوقاط

.621-16:الفرقانأ!وشورايذ!راؤأراداق3أرادلمنوا!ظر!مه

آف!قئائملإإلىلمحتضعونلا5فاردشيطنصمنوحفظا5آلكوبهببرينةالدت!المئيماريا!!ا):تحالى)وقمال

.011-6:لصافاتاأ!ثاقمبشحهايفألبعهالحطفةخطفحمنلاإ!واصحمثعذابولهئمدحورآ!!حابفيمنءلىيقذفون

منلاإ!رجيوشيطنصمنوحفظتهاهوزشهاصتجظرجمتبروجاالسمافىجعقاولقذ):تعا"لىوقا/ل

.181-61:ابأ!مبل!شهابفأشعوالسح،اشته!ق

غير.هو:بفي)2(لتوسع.والبسطا:لدحووا:الذحي(1)
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.(47:ادذارياتأ!لموسعونوإنابإتدبنيئهاوالمم!ا):تعالىوقال

والنهاروالشضسالخلظقالذىوهو!مغرضونءايخخهاعنوهئممحفوظاسففاألسماوجعقنا):تعالىلوقا

م!صط
.(33-32:أ!نبياءأ!يممتبحونظكفىصواتقمر

ذلكلهالمح!تقرعرىوالشمس!مظدونهم!اذاالخهارمخهلمحصتلخالللهموءايهمير):تعالىوقال

ولاآتقمرتذركأنلهاينبغىالشتسلا!أتقديوكألغ!جونعادحغمنازلقذزنهوأتقمر!اتعليواتعضفيتقدير

.(04-37:يسأ!لمجتبحوتفلكفىالنهاروكلسابقلئلا

وهوالذى!ألعليصاتعسفيتقديرلكذح!بانأوأتقمروالشئسسكنالتلأوجعلاقيضباحفالق):تعالىوقال

.(79-69:الأنعامأ!يعلموتلقؤ7الألتوألبخرقذفضقناالبرظلنتفىبهالنهتدواالنجوملكمجعل

النهارلتلايغشىأقىش!استوىثتم2أياثقشتةلازضواأدسنؤتضدقالذىاللهربمإت):تعالىوقال

.(45:أ!عرأفأ!ألفالينرتاللهتباركوالأعصألخفقلهلاأبأتئىمسخزتل!جوموألقمرواوالشتسحثيثايطبإ

."التفسير"فيمنهاكلعلىتكلمناوقد،جدأكثيرةهذافيوالايات

الحسنغايةفيوأنها،وارتفاعهااتساعهاوعظمةالسمواتخلقعنيخبرتعالىأنهوالمقصود

الح!سن،الخلق:أي،(7:الذارياتأ!ألحبكذاتوا!ا):تعالىقالكما،والسناءوالكمال،والبهاء

أرجعثم5فطورمنترئهلألبصرفازجعتمؤلتمنالرخمنضفقفترىماطباقاسمولخسبحظقألذى):تعالىوقال

وأنقصافيهايرىأنعنخاسئأ:أي،(4-3:الملكأ!حسل!وهوضاستاالبصرإليكينقلمتكرنينأبصر

فيهانقصعلىاطلعلماويضعفويكليعياحتىنظرولو،ضعيفكليل:أي،حسيروهو،خللا

:البروجأ!افيوجذاتوافي):قالك!ا،أالقهابالكواكبوزينخلقهاأحكمقدتعالىلأنه،عيبولا

بينمنافاةولا،السمعلمسترقيبالشهبمنهايرمىالتيالحرسمحال:وقيل.النجوم:أي(أ

رجيو!شتطنصمنوحفظتها(1!)بخظرجمتوزيضهابروصاالسمافىجعقاولقد):تعالىلوقا،القولين

والنجوم،والقمر،الشمس:والسياراتالثوابتبالكواكبمنظرهازينأنهفذكر.(17-16:الحجرأ

منصوحفظتها):فقال،معناهازينةوهذا،بهاالشياطينحلولعنحوزتها)2(صانوأنه.الزاهرات

أتمل!إلىيسضعونلا!قاردشيطنكهمنوحقظا!الكوبهببرينةالديااقيماريتاإنا):لقاكما!رجيوشيطن

*(8-6:فاتلصااأ!لفطكلمنويقذفونيأغكآ

(5:الملكأ!بمصئبيحألدنياألسعماءزيناولقذ):قتادةوقال:)3(الخلقبدءكتابفيالبخاريقال

تأولفمن.بهايهتدىوعلامات،للشياطينورجومأ،للسماءزينةجعلها:لثلاثالنجومهذهخلق

)1(

)2(

الناسخ.منسهووهو(ه:الملكأ!...الدئابمصبيحالسمل!ولقذزيا):أفي

.النجومفيباب(6592/)الباريفتحانظر)3(.ونواحيهحدوده:الشيءحوزة:حوزتها
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به.لهعلملاماوتكلف،نصيبهوأضاعأخطأفقدذلكبغيرفيها

!ولثميظينوتجهارجوممابمصبمآلدنإألسماءولقذزينا):تعالىقولهفيبهمصرحقتادةقالهالذيوهذا

.(5:الملكأ

غيرتكلففمن.791:الأنعامأ!ووألحرالبرظلمثفىبهالنهتدواألنجوملكمجعلوهوالذى):تعالىوقال

حوادثعلىيدلذلكوأن،سيرهافيومقارناتها)1(حركاتهاعليهتدلماأحكامعلممن:أي،الثلاثهذه

باطلة.ودعاوىكاذبةوظنونحدلمنإلافيهليسالبابهذافيكلامهمأكثرأنوذلك؟أخطأفقدأرضية

هنهلالهيئةأصحابواختلف.واحدةفوقواحدة:أي،طباقاسمواتسبعخلقأنهتعالىوذكر

حديثمنقدمنالما،الثانيوالصحيح:قولينعلى؟خلاءبينهنمتفاصلاتأو،)2(متراكمات

كمأتدرون":قالمج!ي!اللهرسولأن؟الأوعالحديثفيالعباسعن،الأحنفعن،عميرةبناللهعبد

إلىسماءكلومن.عامخمسمئةمسيرةبينها:قال.أعلمورسولهالله:قلنا؟والأرضالسماءبين

داودوأبوأحمدرواه.بتمامه)4(الحديث"..سنةخمسمئةسماءكل)3(وكثف.سنةخمسمئةسماء

وحسنه.والترمذيماجهوابن

فقال،آدمالدنياالسماءفيووجد:فيهقال،الإسراءحديثفيأنسبىحديثمن:الصحيحينوفي

بابني،وأهلامرحبا:وقال،السلامعليهفرد،)5(عليهفسلم،عليهفسلمآدمأبوكهذا":جبريلله

والخامسةوالرابعةالثالثةفيذكروكذا،الثانيةالسماءإلىعرجثم:قالأنإلى..أنتالابننعم

."والسابعةوالسادسة

"هذامن:فقيل،فاستفتح،الثانيةالسماءأتيناحتىبناعرجثم":لقوله،بينهاالتفاصلعلىفدل

أعلم.والله،قلناهماعلىيدلوهذا.)6(الحديث

علىالإجماع:العلماءمنواحدوغير،الجوزيبنالفرجوأبو،المنيروابن،حزمابنحكىوقد

قال.133:ا!نبياءأ!لمجمتبحونفلكفى؟):بقولهذلكعلىواستدل.مستديرةكريه!7(السمواتأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ومقارباتها.:بفي

.متراكبات:بفى

سماكة.:"وكثف"

.17صوتخريجهالحديثتقدم

.المطبوعمنسقطت

.الإيمانفي(163)صحيحهفيومسلم،الصلاةفي(934)صحيحهفيالبخاريرواه

.كرة:المطبوعفي
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الشمسأنذلكعلىويدل:قالوا.)2(المغزلفلكةمثلفلكةفي:عباسابنوقال،يدورون:()1()الحسن

ادكامل(منأ:الصلتأبيبنأمتةقالكما،المشرقمنآخرهافيتطلعثم،المغربمنليلةكلتغرب

يتوردلونهاتصبححمراءليلةآخركلتبدووالشمس

تجلدوإلامعذبةإلآرسلهافيلناتبدوفماتأبى

الأعمش،عن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا:قال)3(حيث،البخاريرواهالذيالحديثفأما

أينتدري":الشمسغربتحينذولأبيلمجي!اللهرسولقال:قال،ذرأبيعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعن

ويوشك،لهافيؤذن،فتستأذنالعرشتحتتسجدحتىتذهبفإنها:قال.أعلمورسولهالله:قلت؟تذهب

فذلك،مغربهامنفتطلع،جئتحيثمنارجعي:لهاويقال.لهايؤذنفلاوتستأذن،منهايقبلفلاتسجدأن

.(4")(38:يسأ!أتعليواتعسفيتفديرلكذلهألمح!تقرتخرىوألشمس):تعالىقوله

ورواه.أيضاالأعمشحديثمن:التوحيد)6(وفي،التفسير)5(فيورواه،الخلقبدءفيلفظههذا

طريقمن:داود)01(وأبو،عبيد)9(بن)8(يونسطريقومن،)7(الأعمشطريقمن:الإيمانفيمسلئم

وقال.نحوه،بهذرأبيعن،أبيهعن،شريكبنيزيدبنإبراهيم(حديثأمنكله،عتيبةبنالحكم

صحيح.حسن:(1)1الترمذي

القولين،أشهرعلىالسمواتهيالتيالأفلاكاستدارةمنماذكرناهيعارضلاحديثفإنههذاعلمإذا

إلىتصعدأنهعلىيدلولا،سلففيماقولهمأبطلناقد.زاعمونزعمهكما،العرشكريةعلىيدلولا

الذيفلكهافيمستمرةوهي،أعينناعنتغربهيبل،العرشتحتتسجدحتىجهتنامنالسمواتفوق

الحس،فيبل،ينفيهماالشرعفيوليسالتفسير)12(.علماءمنواحدغيرقالهفيماالرابعوهو،فيههي

.بمنأثبتها(ا

تحتها.منالمغزلوعودفوقهامنالسنارةوتثبت،أعلاهفيتجعلونحوهالخشبمنمستديرةقطعة:"المغزل"فلكة2(

.(12ص)موتقد(63صه)يوانهد(3

.(9931)البخاريصحيح(4

.(و)3048(048)2نفسه(ه

.و)7433(742()4نفسه6(

.)251(()915مسلمصحيح7(

سهو.وهو،"يونسابن":أفي8(

.)915()025(مسلمصحيح9(

.والقراءاتالحروففي(004)2داودأبو(01

التفسير.فيو)3227(،الفتنفي2()186الترمذي(11

التسبير.:النسخبعضفي(12
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اعتدالفيمثلأالليلنصفوقهـتوهو،تتوسطهحتىفيهذهبتفإذا،ويقتضيهعليهيدكماالكسوفاتوهو

جهةمنمقئمبلأنه،العرشمنيكونماأبعدتكونف!نها،والشماليالجنوبيالقطبينبينيكونبحيث،الزمان

فإذا،جهتنامنالزوالوقهـتالعرشمنتكونماأقربأنهاكما،يناسبهاكماسجودهامحلوهذا،العالموجه

،الشرقجهةمنفتبدو،لهافيؤذن)1(الشرقمنطلوعهافيجلالهجلالرباستأذنتسجودهامحلفيكانت

الكاملأمنأ:الصلتأبيبن)2(أميةقالولهذا،عليهمتطلعأنآدمبنيلعصاةكارهةذلكمعوهي

تجلدوإلامعذبةإلارسلهافيلناتبدوفماتأبى

منالظلوعفيوتستأذن،عادتهاعلىتسجد،مغربهاجهةمنطلوعهااللهيريدالذيالوقتكانفإذا

ذكرناكما-الليلةتلكوتطول،لهايؤذنفلاتستأذنثم،أيضاتسجدأنهافجاء،لهايؤذنفلا،عادتها

حيثمنارجعي:لهافيقال.بعيدالمدىوإن،اقتربقدالفجرإن!ربيا:فتقول")3(التفسير"في

إيمتهالؤنفسالاينفع)حين:تعالىقولهوذلك.جميعاامنواالناسراهافإذا،مغربهامنفتطلع،جئت

غرىوالشمس):تعالىقولهبذلكوف!روا.1581:أ!نعامأ!هوضةيمإيتهافىكسبتأؤقئلمنءامنتتكن

الذيموضعها:مسحقرها:وقيل.مغربهامنتطلعأنفيهتؤمرالذيلوقتها:قيل!ولهالم!تقر

الدنيا.اخروهو،سيرهامنتهى:وقيل.العرشتحتفيهتسجد

تسجدهذافعلى،تستقرليست:أي(لهامستقرلاتجريوالشمس):قرأإ4(أنهعباسابنوعن

فلقفىوقيالخهارسابقألتلولاآتقمرتذركألنالاينبغىآلشضسلا):تعالىقالولهذا.سائرةوهي

التلولا)أيضأهوولا،ودولتهسلطانهفيفتطلعالقمرالشمستدركلا:أي041:أي!!ويممتبحوت

متعقبأإثرهفيالنهارجاءالليلذهبإذابل،فيهاعنهذاكيتأخربمسافةيسبقهليس:أي!الخهارسابق

الخهاريظبهالتليغمثى):الأخر!الآيةفيقالكما،لهمتعقبأإثرهفيالليلجاءالنهارذهبوإذا،له

.451:أ!عرأفأ!آلفدفيربآللهتباركلأضىوآالح!لهلاأبأضط!سسخرتفيموآلقمرواوآلشتسحثيثا

.621:الفرقانأ!شو!يذتحراوأرادأنأرادلمنوافهار!فةالتلجعلالذىوهو):تعالىوقال

الشمسوغربتهاهنامنالليلأقبلإذا":!سي!اللهرسولقالكما،لهذاوهذا،لهذاهذايخلف:أي

)1(

)2(

)3(

)4(

.المشرق:بفي

نسب.دون،أميةقال:بفي

.(3107/)العظيمالقرآنتفسيرانظر

القرطبيونقل،أيضامسعودابنقراءةوهي(92-1/28)5القرطبيوتفسير(261)صخالويهلابن؟القرآنشواذ

،عباسابنعنمجاهدعنروىعمروأبالأن؟نقلهمنعلىمردودباطلوهذا:قالأنهالأنباريبنبكرأبيعن

اللذان-عباسابنعنالسندانفهذان!لهالم!تقرتجرىوألشمس)عباسابنعنمجاهدعنروىكثيروابن

الأمة.عليهاتفقتوماالجماعةمذهبيخالفمماالضعيفبالسندرويمايبطلان-الإجماعبصحتهمايشهد
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تعالى:قالولهذا.غيرهمابينهماليس)2(،ونهارليلإلىينقسمالمحققوالزمان")1(الصائمأفطرفقد

(92:لقمانأ!مسمىأجل)3(إكتحرىكلواتقمرالشمسوسخراليلألنهارفويوجالنهارفىاليليوصلج)

يكونالربيعفصلأولفيكما،فيعتدلانهذاقصرفيهذاطولمنيأخذ:أي،هذافيهذامنفيولج

أولوهو،يعتدلاحتىيتزايدوالنهار،ينقصالليليزالفلا،قصيراوالنهارطويلاذلكقبلالليل

وينعكس،الأمريتراجعثم،الربيعفصلاخرإلىأيتناقصوالليلويتزايديطولالنهاريشرعثم.الربيع

يشرعثم.الخريففصلأولفيأيضايعتدلاحتى()4(ازديادفيوالليليتناقصالنهارفيشرع،الحال

فشيئأشيئاالليلويتناقص،قليلأقليلاالنهاريترجحثم.الخريففصلآخرإلىالنهارويقصريطولالليل

التلأختنفوله):تعالىقالولهذا.عامكلفيوهكذا-قدمناكما-الربيعفصلأولفييعتدلاحتى

ولهذا،يمانعولايخالفلاالذيالحاكم،كلهذلكفيالمتصرفهو:أي(08:المؤمنونأ!والنهار

()5(69:أ!نعامأمهواتعليوتقديرالعسليزذلك)والنهاروالليلوالنجومالسفواتذكرعندآياتثلاثفييقول

،شيءبكلالعليم،يغالبولايمانعولا)6(،شيءكللهودان،شيءكلقهرقدالذيالعزيز:أي

.يضطربولايختلفلانظامعلىتقديرافقدر

عن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحديثمن:الصحيحينفيثبتوقد

الدهر،وأناالدهريسبآدمابنيؤذيني:وجل)7(عزاللهقال":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

.")9(ونهارهليلهأقلبالدهروأنا":روايةوفي")8(والنهارالفيلأقفبالأمربيدي

فعل:يقول:أي؟الدهريسب:وغيرهما،سلامبنالقاسمعبيدوأبي،كالشافعي:العلماءقال

الدهرأنا:أي"الدهروأنا":تعالىاللهقال.النساءأرمل،الأولادأيتم!الدهرخيبةيا،كذاالدهربنا

فهو،اللههوهذافاعلوإنما،مخلونوالذهر،الدهرإلىأسندهالذيذلكفاعلفإنه،يعنيهالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(2351)داودوأبو،الصيامفي(0011)صحيحهفيومسلم،الصومفي(5491)صحيحهفيالبخاريرواه

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعن.الصومفي(896)والترمذي،الصومفي

وليس.:بفي

()13الآيةأو،الرعدسورةمن()2رقمكالاية،أخرىبآيةالتبستولعلها،هنالهاوجهولا؟لأجل:الأصولفي

فاطر.سورةمن

.المطبوعمنسقطحاصرتينمابين

.،12:فصلتأو،38:يسأو

فلا.:بفي

.بمنزيادة

(2)(2246)صحيحهفيومسلم،التوحيدفي(1974و)،التفسيرفي(4826)صحيحهفيالبخاريرواه

.الألفاظفي

.الألفاظفي(3)(2246)صحيحهفيمسلمرواها
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كما،شيءكلفيالمتصرف،شيءلكلالخالق،لذلكالفاعلهووالله.الدهرويعتقدهذلكفاعليسب

منألمئثتؤقىأفملكفلكأللهوقل!و:تعالىقالوكما"ونهارهليلهأقلبالأمربيديالذهروأنا":قال

ط!وو
النهارفىألتل!توصجقديرشئءكلعلىإتكالخئربيدكتشبمنوتذلتشامنوتحزتشاممنانمتىبروتزخلتشد

(37-62:عمرانالأ!ر!رح!بتبمنوتشزقالمحىمنالميتوخرجألميتصفألحىوتخرجالتلفىالتهارولؤلج

أللهظئماواتحسابطألسنينعددلنغلموامنازلوقدرهوألقمرنوراضيدألشضمىجعلألذىهو):تعالىوقال

لأيتوالأزضألسنؤتفىأدلهخلقوماوألنهارألتلاخننففىإن!لقؤهـيغلمونالأيتيفصلبالحقلاإذلث

وقتهما،وفي،شكلهماوفي،نورهمافيوالقمرالشمسبين(فاوت)1:أي(5-6:يون!أ!ويتقوتئقوو

:أي!وأتقمرنورا!وظاهرباهروضوءساطعبرهانالشمسشعاعوهو،ضياءهذافجعل،سيرهماوفي

الشهرمنليلةأوليطلع:أي،منازلوقدرها،ضوئهامنمستفاداوجعله،الشمسبرهانمنأضعف

فيولهذا،نورهيكونلهامقابلتهفبقدر،لهامقابلتهوقلة،الشمسمنلقربهالنورقليل،ضئيلاصغيرا

كلماثم،ليلةأولالنوربضعفنورهفيكون،الأولىالليلةفيكانمابضعفمنهاأبعديكونالثانيةالليلة

ثم.الشهرمنعشرةأربعليلةوذلك،المشرقمنإياهامقابلتهليلةإبدارهيتكاملحتى،نورهازدادبعد

الشهرأولفيبدأكمايعودحتىفيستسر)2(الشهراخرإلىالأخرىالجهةمنإليهالاقترابهالنقصفييشرع

قالولهذا،والأعوامالسنينتعرفوبذلك،والأياماللياليتعرفوبالشمس،الشهورتعرففبه)3(.الثاني

.(5:يون!أ!هوواتحسابطلسنينأعددلنغلموامنازلوقدرهواتضمرنوراضيلىألشضسجعلألذىهو!و:تعالى

رلبهؤوقغدوامنففحلاثتتتغوامب!زهالنهارءايةوجعقناأللءاية!حؤناوألنهارءاينتهتاللوجعلنا):تعالىوقال

هىقلالأهفةعنيئلونك!!و:تعالىوقال121:ا!سراءأ!وتفصيلافصلتهلثىءوصوالحسالبالسنينعدد

.9181:البقرةأ!والحجللناصسموقيت

وهي،سياراتمنهاالسماءفيالتيفالكواكب.")4(التفسير"فيكلههذاعلىالقولبسطناوقد

باطل،غالبهفإنالأحكامعلمبخلاف،صحيحغالبهعلموهو،التفسيرعلماءاصطلاحفي)5(المتحيزة

الثالثة،فيوالزهرة،الثانيةفيوعطارد،الدنياسماءفيالقمر:سبعةوهي،عليهدليللاماودعوى

وبقية.السابعةفيوزحل،السادسةفيوالمشتري،الخامسةفيوالمريخ،الرابعةفيوالشمس

المتأخرين.منكثيراصطلاحفيالكرسيئوهو،الثامنالفلكفيعندهموهي،الثوابتيسمونهاالكواكب

وقد،بعضفوقبعضهاكونمنمانعولا،الدنياالسماءفيكلهاالكواكببل:اخرونوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.قارب:بفي

يظهر.ولماختفى:الشيءواستسر،فيستتر:المطبوعفي

به.:بفي

.(2205/)العظيمالقرانتفسير

.المتخيرة:المطبوعوفي.المتحيرة:بفي
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.(5:الملكأ!هوللشئطينرجوماوجعقتها!صبيحالدتياالسماءزيناولقذ!و:تعالىبقولههذاعلىيستدل

تقديرذالكوحقظابمصخبيحالدياالسماوزيناأقرهاسماكلفىوأؤحىيؤمتنفىسمؤاتستعفقضنهن):وبقوله

مرصعةكونهاعلىهذادلفإن،الكواكببزينةبينهنمنالدنياسماءفخص(12:فصلتأ!وآتعليصاتعريز

أعلم.والله،الآخرونقالهممامانعفلاوإلا،فذاكفيها

والليلةاليومأفيوالسياراتالثوابتالكواكبمنفيهابماتدور،الثمانيةبل،السبعةالأفلاكأنوعندهم

منفلكهخلافعلىيدورا)1(السياراتالكواكبمنواحدكلأنوعندهم،الغربإلىالشرقمنكليةدورة

كانفإذا.سنةفي-الرابعوهو-فلكهاتقطعوالشمس،شهرفيفلكهيقطعفالقمر،الشرقإلىالغرب

،مرةعشرةثنتيالدنياالسماءبقدرالرابعةالسماءقدركان،متقاربةوحركاتهما،تفاوتبينهماليسالسيران

.مرةوستينثلثمئةالدنياالسماءبقدريكونهذافعلى،سنةثلاثينفي-السابعوهو-فلكهيقطعوزحل

إلىتعدواحتىذلك)2(فيوتوسعوا،وحركاتهاوسيرهاالكواكبهذهأجراممقاديرعلىتكلمواوقد

اليونانيونكانوقد.بهمنهملكثيبرعلملابما،الأرضيةالحوادثمنذلكعلىيترتبوما،الأحكامعلم

وهم،بسطهيطولكثيركلائمهذافيلهمبدهور-السلامعليه-المسيحزمنقبلالشاميسكنونكانواالذين

الكواكبصفةعلىهيكلابابكلرأسعلىوجعلوا،سبعةأبوابالهاوجعلوا،دمشقمدينةبنواالذين

وغيرهم.)3(التواريخأهلمنواحدغيرعنهميأثرهبدعاءويدعونه،هيكلهفيواحدكليعبدون،السبعة

علماءمنوغيره")4(والنجوموالقمرالشمسمخاطبةفيالمكتومالسر"كتابصاحبوذكره

طائفةوهم،السبعةالكواكبيعبدونمشركينكانواوقد-الزمانقديمفيحرانفلاسفة-الحرنانيين)5(

للشمسلالتمتجدوأواتقمروالثمضسوالنهارايتهالئلومق):تعالىاللهقالولهذا،الصابنينمن

عنإخباراتعالىوقال(37:فصدتأ!هوتخبدوتإياه!نتئمإنظقهفالذىللهلفقمرواشجدواولا

والاها:ومااليمنفيسبأملكة،وجنودهابلقيسعنمخبرا،السلامعليهلسليمانقالأنهالهدهد

اللهدونمنللمثسسيسجدونوقؤمهاوجدتها!!يسوعرلثىوالاشئء!لمنوأوتيتل!لهخاقرأةوجدتاق)

آلسفؤتفىألخفءيحزجالذىللهيستجدواألا!يفتدونلافهتمالسبيلعنفصدهمأغنلهتمالشيطنلهموزئين

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

.الأشياءهذهفي:بفي

.(146/)منظورلابن؟دمشقتاريخمختصرانظر

.(2989/)الظنونكشفانظر.ردودوعليه،لهليس:وقيل،الرازيالفخرإلىالكتابنسب

الرقةوبينبينها،الفراتيةالجزيرةفيمدينةوهي-القياسغيرعلى-حرانإلىنسبة؟حرنانيجمع:الحرنانيون

انظر.والنحلالمللكتبأصحابيكرههمالذينالحرانيونوهم،الصابئةمنازلوكانت:ياقوتقال.يومان

.(383ص)النديملابن؟والفهرست(236-2235/)البلدانمعجم
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.(62-23:النملأ!هأئعظيوآتعرشهوربلاإإلهلاالله!لقانونوماتخفونويعلوماوالأزكى

والثمجروالجباللنجوموأوائقمروآلشمسآلأزضفىومنألسمؤل!فىمنلهيستجدالئهألؤترأت!و:لىتعاوقال

هـ!يشاءمايفعلألمحهإنمكرمثمنلهفمااللهيهنومناثعذالبعئهحىكثيرألناس!منو!ثيروالدواب

وهؤللةسجداوالثثملىللألمينعنظبل!يمفيواشئءمنأدلهظقماإكأولؤيرؤا!و:تعالىوقال(18:ادحجأ

لؤقهؤمنرثهميخافون5لمجتشكبرونلاوهتموأتمببكةدابةمنالأزضفوماالسنؤتفىمالمجشجدولله!دخرون

وظنلهموكرقاطؤعاوألأزك!آلسمؤ!فىيستجدمنودله):تعالىوقال(05-48:النحلأ!هؤمرونماويفعلون

!ىهءيسثحإلاشئءفنوإنفيهنومنوالأرضآلسبعا!ؤتلهتسبح):تعالىلوقا(51:الرعدأ!وهلأصحالواتغدوبا

.(1،)جداكثيرةهدالمحيوالايات1(44:ا!سراءأ!غفوراطيما؟نإنهوتسبيحهتمئفقهونلاولبهن

وأشرفهن،منظراوأشرفهن،الكواكبهيوالأرضالسفواتفيالمشاهدةالأجرامأشرفكانولما

فلماجن):تعالىقولهفىوذلك،منهنشيءإلهيةبطلانعلىالخليلاستدل،والقمرالشمسمعتبرا
!طص

رءافلما):الغائبين:أي(76:ا!نعامأ!الأفلينأحبلاقالأفلفلماربىهذاقالكويهمارءاألتلعته

هذاقالبازغةالشقسرءافلما!لينألضااتقؤومنلأ!ونفربيهدفىلخلينقالأفلفلماربىهذاقالبازغاألقمر

والأزضىالسنؤتفطرللاىوتجهىوجهتإفى!قمثئركونمماءبرىإقيقؤموقالأفلتفلماأتحبرهذآربى

منالمشاهدةالأجرامهذهأنالقطعيالبرهانبطريقفبين(97-77:ا!نعامأ!وألمشركبصتأناوماحنيفا

فيمسخرةمدبرة،مربوبةمخلوقةكلهالأنها،للإلهيةمنهام!شييصلحلاوالقمروالشمسالكواكب

وذلك.يختلفولايضطربلامحربى)4(مبينبتقديرإلاعنه)3(تزيغولا،لهخلقتعماتحيد)2(لاسيرها

وألنهارأفلايختهومق!:تعالىقالولهذا،مقهورةمسخرة،مصنوعةمربوبةكونهاعلىدليل

شإوت!إساه!نتتمإنظقهفأتذىللهلتقمرواشجدواولاللشمسلمحمتجدوألاواتقمروالشقس

،)6(عباسوابن،عمر)5(ابنحديثمن:الكسوفصلاةفيالصحيحينفيوثبت37(:أفصدت

ايتانوالقمرالشمسإن":يومئذخطبتهفيقال!يماللهرسولأن:)8(الصحابةمنوغيرهم،)7(وعائشة

."لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوإنهما،وجلعزاللهاياتمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."ب"منسقطحاصرتينبينما

محيد.لا:أفي

تميل.لا:تزيغلا

متقن.:المطبوعفي

.)149(ومسلم،)4201(البخاري

.)209(ومسلم،(51و)95(01و)52(01)46البخاري

.59()1ومسلم،1(و)580(01و)47(51)46البخاري

.(591-166)6/الأصولجامعينظر



61السمواتبخلقيتعلقماذكرباب

اللهعبدحدثنا،المختاربنالعزيزعبدحذثنا،مسددحدثنا:)1(الخلقبدءفيالبخاريوقال

القيامة"يوممكورانوالقمرالشمس":قالمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبوحدثني،الداناج

.البخاريبهانفرد

حدثنا،البغداديزيادبنإبراهيمحدثنا:فقال،السيا!تىهذامنبأبسطالبزاربكرأبوالحافظرواهوقد

الرحمنعبدبنسلمةأباسمعت،الذاناجاللهعبدعن،المختاربنالعزيزعبدحذثنا،محمدبنيونس

،)2(يحدث،إليهفجلسالحسنوجاء،الكوفةمسجدالمسجدهذافيالقسرياللهعبدبنخالدزمن

فقال")3(القيامةيومالنارفيثورانوالقمرالشمسإن":قال!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبوحدثنا:قال

يروىلا:البزارقالثم؟ذنبهماوما:وتقولع!ي!اللهرسولعنأحدثك:فقال؟ذنبهماوما:الحسن

الحديث.هذاسوىسلمةأبيعنالداناجاللهعبديروولم،الوجههذامنإلاهريرةأبيعن

قال:قال،أنسعن-ضعيفوهو-الرقاشيزيدطريقمن:الموصلييعلىأبوالحافظوروى

.")4(النارفيعقيرانثورانوالقمرالشمس":!ي!اللهرسول

أسامة،أبوحدثنا:قالا،الأودياللهعبدبنوعمرالأشجسعيدأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

الشمساللهيكور:قال(ا:التكويرأ!كورتآلمحسإذا)عباسابنعن،بجيلةمنشيخعن،مجالدعن

.(نارا!هفتضرمها،دبوراريحااللهويبعث،البحرفيالقيامةيوموالنجوموالقمر

وله،يشاءمافيهايفعلثم،أرادلماخلقها)6(اللهمخلوقاتمنوالقمرالشمسأنالاثارهذهفدلت

وحكمه،النافذةومشيئتهوقدرته،وحكمتهلعلمهيفعلعمايسألفلا،البالغةوالحكمةالدامغةالحجة

يغالب.ولايمانعولايردلاالذي

بنلزيدالشعرمن")7(السيرة"كتابأولفييساربنإسحاقبنمحمدالإمامأوردهماأحسنوما

بنلأميةهيهشامابنقال.ذلكوغير،والقمروالشمسوالأرضالسماءخلقفي،نفيلبنعمرو

الطويل(منأ:الصلتأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.32(00)البخاريصحيح

.فحدث:بفي

صحيح.دماسناده(67-166/)الآثارمشكلفيالطحاويذكره

منكر:زيادبنودرلست،ضعيفالرقاشييزيد:فيه،جدأضعيفدماسناده(1641)المسندفييعلىأبورواه

الحديث.

.بيروتالأندلسدارطبعة(7122/)تفسيرهفيكثيرابنالحافظذكره

الله.خلقهاةبفي

.(922-1227/)هشاملابن؟النبويةالسيرة
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باقياالدهرينيلارصينا)1(وقولاوثنائيامدحتيأهدياللهإلى

مدانيايكونربولاإلةفوقهليسالذيالأعلىالملكإلى

خافيااللهمنتخفيلافإنكوالردىإياكالإنسانأيهاألا

بادياأصبحالرشدسبيلفإنغيرهاللهمعتجعللاوإياك

ورجائياربناإلهيوأنترجاءهم)3(كانت)2(الجنإنحنانيك

ثانيااللهغيركإلهأأدينأرىفلنربااللهمبكرضيت

مناديارسولاموسىإلىبعثتورحمةمنفضلمنالذيوأنت

طاغياكانالذيفرعوناللهإلىفادعواوهروناذهب)4(يا:لهفقلت

هياكمااطمأنتحتىوتدبلاهذه)5(سويتأنتألهوقولا

بانيابكإذاأرفقعمدبلاهذهرفعتأنتألهوقولا

هادياالليلجنهماإذامنيراوسطهاسويتأنتألهوقولا

ضاحياالأرضمنمشتمافيصبحغدوةالشمسيرسلمن:لهوقولا

رابيايهتزالبقلمنهفيصبحالثرىفيالحبينبتمن:لهوقولا

واعياكانلمنآياتذاكوفيرؤوسهفيحبهمنهويخرج

لياليا)6(حوتأضعاففيباتوقديونسانجيتمنكبفضلوأنت

خطائياغفرتماإلالأكثرربناباسمكسبحتوإن)7(وإني

وماليا)8(بنيفيوباركعليئورحمةسيباألقالعبادفرب

خلقهامنذمخلوقةالجميعوالسياراتالثوابتمنالسماءفيالتيفالكواكب،هذاعلمفإذا

أتعليو!أتعريزتقديرذ!لكوحقظابمضبيحألذياالسماوزياأضرهاسماكلفىوأؤحى):قالكما،تعالىالله

.(12:فصلتأ

رضيا.:بفي()1

البهم،السودالكلابمنهم:يقال،الجنمنحي،بالكسر:الحن:اللسانوفي.بالحاء؟الحن:السيرةفي)2(

الجن.منضرب:وقيل

رجاءهم.كنت:الديوانفي)3(

اذهب.:المطبوعوفي.اذهبهذايا:تقديرعلى:اذهبيا(4)

.الأرض:هذهبالمراد()5

.الحوتجوف:حوتأضعاف)6(

ولو.:والمطبوعالديوانفي)7(

.عطاء:سيبا)8(
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علىفراوداهاامرأةكانتالزهرةأنمنوماروتهاروتقصةفي)1(المفسرينمنكثيريذكرهماوأما

أظنهفهذا،السماءإلىكوكبا)2(فرفعت،فقالته،فعلماها،الأعظمالاسميعلماهاأنإلافأبت،نفسها

علىفذكروه،السلفمنطائفةعنهوتلقاه،الأحباركعبأخرجهقدكانوإن،الإسرائيلتينوضعمن

إسرائيل.بنيعنوالتحديثالحكايةسبيل

عنأحمدرواه،حديثاذلكفي:")4(صحيحه"فيحئانوابن،أحمد)3(الإمامروىوقد

ع!،النبيعن،عمرابنعن،نافععن،جبيربنموسىعن،محمدبنزهيرعن،بكيرأبيبنيحيى

فسألاها،فجاءتهما،البشرأحسنمنامرأةالزهرةلهمافمثلت":وفيه.بطولهاالقصةوذكر

.)5(وذكرالقصة"..نفسها

عمر،ابنعن،سالمعن،عقبةبنموسىعن،الثوريعن")6(تفسيره"فيالرزاقعبدرواهوقد

وأثبت.أصحوهذا.به،الأحباركعبعن

،فذكره..عباسابنعن:"تفسيره"فيحاتمأبيوابن،"مستدركه"فيالحاكمروىوقد

.)7(تمامهوذكر..الكواكبسائرفيالزهرةكحسنالنساءفيحسنهاامرأةالزمانذلكوفي:فيهوقال

أعلم.والله،القصةهذهفيرويلفظأحسنوهذا

يزيدحدثنا،الواسطيالملكعبدبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبوالحافظرواهالذيالحديثوهكذا

عمرووحدثنا(ح)ع!ي!النبيعن،عمرابنعن،أسلمبنيزيدعن،عبيدبنمبشرحذثنا،هارونابن

اللهرسولأن:عمرابنعن،ديناربنعمروعن،يزيدبنإبراهيمحدثنا،الأعلىعبدحدثناعيسىابن

إلاأسلمبنيزيدعنيروهلم:قالثم")8(شهابااللهفمسخه،ظلوماعشاراكان":فقالسهيلاذكرع!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(436-1/362)الطبريتفسيرانظر

.السماءفيكوكبافرجعت:بفي

.(2134/)المسندفي

.(6186)حبانابن

.يهودكتبعنالمنقولةالأحباركعبقصصمنوهو،باطلومتنهضعيفإسناده

أصحفهذا:وقال(1/174)التفسيرفيكثيروابن(255-1/105)الطبريورواه(1/53)الرزاقعبدتفسير

عن،الأحباركعبنقلإلىورجعالحديثفدار،نافعمولاهمنأبيهفيأثبتوسالم،عمربناللهعبدإلىوأثبت

إسرائيل.بنيكتب

يردهاالتيالمحالاتمنيحيىحديثوترك:فقالالذهبيوتعقبه،وصححه(806-4/706)المستدرك

الحديث.منكر:حاتمأبووقال.متروك:النسائيقال،العقل

روايتهفيلأن،وضعفهالبزاررواه:(388/)الزوائدمجمعفيالهيثميوقال(309)الأستاركشففيكما

أيضأ.متروكوهو،عبيدبنمبشرالأخرىوفي،متروكوهوالخوزييزيدبنإبراهيم
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الحديث.لينوهويزيدبنإبراهيمإلاديناربنعمروعنولا،الحديثضعيفوهو،عبيدبنمبشر

الوجهين.هذينمنإلانحفظهلملأنا،علةمنفيهماعلىذكرناهوإنما

ضعفهفقد،الكوفةمنوأصله،الحمصيحفصأبو،القرشيعبيدبنمبشرأما:قلت

.ويكذبالحديثيضعكان:)3(والدارقطنيأحمد)2(الإمامفيهوقال،()1الجميع

:)5(والنسائيأحمد)4(فيهقال،باتفاقهمضعيفثوهو،الخوزيفهوهذايزيدبنإبراهيموأما

حاتمأبووقال.عنهسكتوا:)7(البخاريوقال،بشيءوليسبثقةليس:)6(معينابنوقال.متروك

ضعيف.الحديثمنكر:)8(زرعةوأبو

إسرائيل،بنيأخبارمنهذا:قلناالظنحسنا)9(وإذا:بالكليةشيءبهيثبتلاالإسنادهذاومثل

أعلم.والله،عليهايعوللاالتيخرافاتهممنويكون.الأحباركعبعنعمرابنروايةمنتقدمكما

قزحوقوسالمجرةعلىالكلام

حذثنا،النعمانأبوعارمحدثنا،العزيزعبدبنعليحدثنا:)01(الطبرانيالقاسمأبوقال

نإ:وقال،معاويةإلىكتبهرقلأن:عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعن،عوانةأبو

وعن،المجرةعنيسألهإليهفكتب:قال.عنهأسألهمعمافسيخبرنيالنبوةمنشيءفيهمبقيقدكان

،والرسولالكتابمعاويةأتىفلما:قال.واحدةساعةإلاالشمستصبهالمالتيالبقعةوعن،القوس

معاويةفطوى،عباسابن:قيل؟لهذامن؟هذايوميإلىعنهأسألأنلهآبهكنتمالمح!لشيهذاإن:قال

والمجرة،الغرقمنالأرضلأهلأمانالقوسإن:إليهفكتب،عباسابنإلىبهفبعث،هرقلكتاب

أفرجالذيفالبحرالنهارمنساعةإلاالشمستصبهالمالتيالبقعةوأما.منه)11(تنشقالذيالسماءباب

عنه.اللهرضيعباسابنإلىصحيحإسنادوهذا.إسرائيلبنيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(691-591)27/الكمالتهذيبينظر

.382(/1)الرجالومعرفةالعلل

.(005)لترجمةا،لمتروكونوالضعفاءا

.243()2/الكمالوتهذيب(048)الترجمةا/والتعديلالجرح

.(41)الترجمة،والمتروكونالضعفاء

.(18)2/معينابنعنالدوريتاريخ

.(01)58الترجمةأ/الكبيرتاريخه

.(048)الترجمأ/والتعديلالجرح

أحسنا.:بفي

ينبثق.:بوفي،ينشق:أوفي،الكبيرالمعجمفيوكذا(11).(01)195الكبيرالمعجم
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مخلد،بنإبراهيمحدثنا-الفرجبنروح-الزنباعأبوحدثنا:)1(الطبرانيرواهالذيالحديثفأما

بنجابرعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،الطائفيمسلمبنمحمدعن،المختاربنالفضلحدثنا

عنسئلتفإذا،كتابأهلقومإلىمرسلكإني!!معاذيا":!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبد

أنهالأشبهبل،جدامنكرحديثفإنه،"العرشتحت،حيةلعابهي:فقل،السماءفيالتيالمجرة

حاتمأبوفيهقال،مصرإلىانتقلثم،البصريسهلأبوهذاالمختاربنالفضلوراويه،)2(موضوع

وقال.جداالحديثمنكر:()4الأزديالفتحأبوالحافظوقال.بالأباطيلحدثمجهولهو:)3(الرازي

.إسناداولامتنالاأحاديثهعلىيتابعلا:عدي)5(ابن

ألرغد!ولمجمبحالثقالالسحاصوطسمحاوينشئخؤفطألبزفيرليمائذىهو):تعالىاللهوقال

!هواتمحالشديدوهوأللهفىيخدلوتوهتملمجمثاءمنبهافيصحيبالصؤعقويرسلءخيفتهمنوآتملبهكةءبحقده

االخرفىتخرىالتىوآلفقكوالنهارالئلواضتنفلأزضواالسمؤتظقفىإن!و:تعالىوقال131-12:ادرعدأ

الريحوتصرلصداتة!لمنفيهاوبثمو!ابغدالأزضبهفأخيامامنالشمآمناللهأنزلومآالتاسينفعبما

.1641:البقرةأ!ويغقلونتقؤمصلايمخوالأرضالشمآبينالسمخروالئمحاب

بنيمنشيخعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمعن،هارونبنيزيدعن:أحمد)6(الإماموروى

ويضحك،النطقأحسنفينطق،السحابينشىءاللهإن":يقول!ي!االلهرسولسمعت:قال،غفار

."الضحكأحسن

.)7(البرقوضحكهالرعدنطقهإن:قالأنه؟إبراهيمبنسعدعن:عبيدةبنموسىوروى

:قال،مسلمبنمحمدعن،الرازياللهعبيدبنهشامحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

مصع)8(فإذا،أسدووجه،نسرووجه،ثورووجه،إنسانوجه:وجوهأربعةله،مللثالبرقأنبلغنا

.()01البرق)9(فذاكبذنبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.()1754الكبيرالمعجم

.()692رقم2(1/01)الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره

.358()3/الاعتدالوميزان،)9234(لابنهالعلل

.358()3/الاعتدالميزان

.(4202)6/الكامل

تضر.لاالصحابيوجهالة،صحيحصماسناده(435)5/المسندفي

وهو-الهاشميداودبنسليمانطريقمن)723(العظمةفيالشيخأبورواهلكن،ضعيفالربذيعبيدةبنموسى

.فذكره،سعدبنإبراهيمسألنا:قال-ثقة

لمع.:البرقومصع.بهوضربتحركته:بذنبهاالدابةمصعت:مصع

.(2622/)تفسيرهفيكثيرابنالحافظذكره(هـأ).فذاك:بفي
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فيوالحاكم)4(الأدبكتابفيوالبخاري)3(والنسائي)2(والترمذيأحمد)1(الإمامروىوقد

اللهرسولكان:قال،أبيهعن،سالمعن،مطرابنحدثني،أرطاةبنالحجاجحديثمن(")مستدركه"

")6(.ذلكقبلوعافنا،بعذابكتهلكناولا،بغضبكتقتلنالااللهم":قالوالصواعقالرعدسمعإذا

:قالالرعدسمعإذاكان،رفعههريرةأبيعن،رجلعن،ليثحديثمن:جريرابنوروى

.")7(بحمدهالرعديسبحمنسبحان"

يزيد،بنوالأسود،عباسابنعنوكذا.لهسبحتمنسبحان:يقولكانأنهعليوعن

.)7(وغيرهم،وطاووس

:وقال،الحديثتركالرعدسمعإذاكانأنه:الزبيربنالثهعبدبنعامرعن:)8(مالكوروى

.الأرضلأهلشديدوعيدهذاإن:ويقول،خيفتهمنوالملائكةبحمدهالرعديسبحمنسبحان

عبيديأنلو:ربكمقال":قالع!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبيعن:أحمد)9(الإماموروى

الرعد.صوتأسمعتهمولما،بالنهارالشمسعليهموأطلعت،بالليلالمطرلأسقيتهمأطاعوني

.")01(ذاكرايصيبلافإنه،اللهفاذكروا(الرعدسمعتمإذا:مرفوعاعباسابنعنالطبرانيوروىأ

والمنة.الحمدودله(1")1التفسير"فيمبسوطهذاوكل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.(051)2/مسندهفي

.)0345(جامعهفي

.و)289()279(والليلةاليومعملفي

.72(1)المفردالأدب

.(4/862)المستدرك

هذامنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذيوقال،مجهولوهو،أرطاةبنالحجاجشيخ،مطرأبوإسنادهفي

الوجه.

مبهم.رجلإسنادهفيهريرةأبيوحديث(7036/)الطبريتفسير

كلاممن،موقوفوهو.شديدالأرضلأهللوعيدهذاإن:يقولثم:وفيه(2299/)الموطأفيمالكرواه

عنه.اللهرضيالزبيربناللهعبد

موسىبنصدقة:فقالالذهبيوتعقبه،وصححه(4256/)المستدركفيالحاكمورواه(2935/)المسندفي

.ضعفوه،الدقيقي

كثير،بنيحيىفيه،ضعيفوإسناده(11/164)الكبيرالمعجموفي(829)الدعاءفيالطبرانيرواه

.(51/136)المجمعفيوانظره.ضعيفان،أميةأبوالكريموعبد

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينوما

.(623-2622/)كثيرابنللحافظ،العظيمالقرانتفسيرانظر
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السلامعليهم

وهمباثق!لىلمجمتبقونهلا!مكرموت!ا!وبلستحنوولداألرتهنأتخذوقالوا):تعالىاللهقال

ومن!!!ثمفقونءخشيتهمنوهمارتضىلمنإلايشفعوتولاضقف!وماأيذيهتمبتنمايغلم!يقملوتبأقرهء

.(92-62:ا!نبجاءأ!وألطديننجرىجهنوكذلفتجزلهفذلكءدونهمنإلهإفمنهتميقل

فىلمنويمتمتغفروتمجضدربهتميستحونوآلمليهكةفؤصقهنمنيتفطزتألسمؤتتكلدميو:تعالىوقال

.(د:الشورىأ!أتغفورالرخيمهواللهإنلاأآلأزص!

ربناءامنوألكين!لمحئشغفرونبهءويؤمنونربهمبحضديسبحونحؤلمومناتعركى!لوناتذين):تعالىوقال

عذنوأدضقه!جنترب!ا!اتجمعذابوقهتمسبيكواتبعواتابوالدينفأغفروعقمازخمهشئء!لوسغت

.(8-7:غافرأ!وآئحيهوتعزيزابرأإنكوذريتهووأز!رجهتمءابآيهتممقص!لحومنوعدتهئمثتىأ

فصدت:أ!هلالمجمئمونوهتموالمحاربالتللهيسبحونرفيعندفالذيناشتبروافإن):تعالىوقال

38).

.(2"6:ا!عرافأ!هوهيستجدوتولميىلمجسبحونهوعبادتهعنلايممتتكبرونرلبعندالذينإن):لىتعالوقا

يسبحون!لمجمتتشصرونولاءعبادتهعنلمحمتتكرونلاعندومنوالأزضقالسفؤتفىمنولو):تعالىوقال

وإنا!ألضئهآدؤنلنخنوإنا5ضغلممقاملهو،إمئآوما):تعالىوقال،(2أ-.9:الأنبجاءأ!يفترونلاوألنهارالئل

وماضقفناوماأيذيخالمحتنمالإربكبأقرإلانئنزل!وما!و:تعالىوقال.(166-164:الصافاتأ!وأتمست!صونلنخن

مايغالون!بمنبين!كراصمالجفظينعليغوإن):تعالىوقال.(64:مريمأ!دنسيارفيكانوماذلذبف

تعالى:وقال31(:ادمدثرأ!هههوإلارئكجنوديغووما):تعالىوقال(12-01:اللانفطارأ!هوتفعلون

تحمالى:وقال،(24-23:الرسدأ!الدارعفبىفنغمصحبزشتمبماعلئكوسئئم!بابكلمنعلتهميذظونوأتمببكة)

شىء!فىاسهإنيشاءماألحققفىيزلدوبىيعوثنث!نىأتجنمةأولىرسلااتملنكةجاعلوألارضالسمؤتفاطرللهآلحضد!يو

و!انللرخمنألحقيؤممؤآلمذ!تنزللاأنببكةؤلرللغممباألمحاءتشققويوم):تعالىوقال(أ:فاطرأمهوقدير

.621-52:الفرقانأ!عسيراآثبهفرينعلىيؤما

أنفسهتمفىاشتكبروالقدرننأنرئأؤأنملابكةعبتناأنزللؤلالالمآيزص%لاالذينوقال!):تعالىوقال

.(22-12:الفرقانأ!وتحجوراحخراويقولونلقمخرمينيؤمبذبمثرئلاأتملنكةيرؤنيؤم!عتواكبيراوعتؤ
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نفبهفرلن!عدواللهفإتوميكئلوجترللورس!ءوملنتهءللهعدؤاكانمن):تعالىوقال

.(89:البقرةأ

لاشدا!وغلاظملبهكةعليهاوألحجارةالئاسوقودهاناراوأقليكؤأنفسكؤقواءا!وأألذينيأيها):تعالىوقال

.(6:التحريمأ!يؤصونماويفعلونمرهمأماأللهيغصون

المنظر،وحسنالخلقوفي،العبادةفيبالقوةتعالىيصفهم،جداكثيرةالملائكةذكرفيوالآيات

بهمسىءرسلنالوكلاولضاجآءت!:تعالىقالكما،المتعددةالصورفي()1التشكلوقوة،الأشكالوعظمة

بناقهؤلاءيقؤمصقالالسئاتيعملونكانواقئلوصمنإلتهتهرعونقؤموهوجا!عصيمبيوئمهذال!وقاذزعابهخوضاق

فيفذىنا،الايات(78-77:مودأ!زشيدرجلمن!ألئسضتفىفىتخزونولااللهفأتقواأطهرلكئمهن

امتحاناحسانشبابصورةفيلهمتبدواالملائكةأنمن،العلماءمنواحدغيرذكرهما")2(التفسير"

.مقتدرعزيزأخذاللهوأخذهم،الحجةلوطقومعلىقامتحتى،واختبارا

خليفةبندحيةصورةفييأتيفتارة،متعددةصفاتفيع!ي!النبيإلىيأتيجبريلكانوكذلك

كلبينما،جناحستمئةله،عليهاخلقالتيصورتهفيوتارة،أعرابيئصورةفيوتارة،الكلبي

،الأرضإلىالسماءمنمنهبطامرة،مرتينالصفةهذهعلىرآهكما،والمغربالمشرقبينكماجناحين

وهوهفاشتوىمزؤذوهاتقوىشديدفي):تعالىقولهوهو،وىالمأجنةعندهاالمنتهىسدرةعندوتارة

،مسعودابن:منهم،الصحابةمنواحدغيرعنذكرناهكماجبريل:أي(-58:ادنجمأ!والأعكبآلأفق

:أي(01-9:ابخمأ!أؤحىمآعتدهءإكفأؤحن!أدتقأوقؤسينقابف!ن)وعائشة،ذروأبو،هريرةوأبو

السذرةيغمثىإذ!اتأوى!عندهاجنةالمنن!!عضدسدرهأخرئنزلةاهولقذر):قالثم!ي!محمداللهعبدإلى

.(-1317:اد3أ!ومماقىاتصر!مازاخيغشئما

وفي.السابعةالسماءفيالمنتهىسدرةأن"سبحان"سورةفيالإسراء)3(أحاديثفيذكرناوقد

قيل:"غشيهامااللهأمرمنغشيهافلما".السابعةفيوفروعهاأصلها:أي،السادسةفي:رواية

غيركثيرةمتعددةألوانغشيها:وقيل.ذهبمنفراشغشيها:وقيل-جلالهجل-الربنورغشيها

نأأحديستطيعفلاأمز)2(اللهمنغشيها:وقيل.الغربانمثلالملائكةغشيها:وقيل.منحصرة

وبهائها.حسنهامن:أي.ينعتها

)1(

)2(

)3(

)4(

الشكل.:المطبوعفي

.(2558/)كثيرابنللحافظ؟العظيمالقرانتفسير

.(31-36/)السابقالمصدر

تعالى.اللهنورمن:المطبوعفي
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.واحدةحالفيحصولهممكنالجميعإذ،الأقوالهذهبينمنافاةولا

رواية:وفي."كالقلالنبقهافإذاالمنتهىسدرةإلىرفعتثم":قالع!يماللهرسولأنوذكرنا

فأما؟ظاهرانونهران،باطناننهرانأصلهامنيخرجوإذا،الفيلةكاذانورقهاوإذا،هجركقلال"

."والفراتفالنيلالظاهرانوأما،الجنةففيالباطنان

ليرفعثم":وفيه.والأنهارالبحارمنفيهاوما)1(الأرضخلقذكرفيهذاعلىالكلاموتقدم

.")2(عليهممااخرإليهيعودونلاثمملكألفسبعونيومكلفييدخلههووإذا،المعمورالبيت

.المعمورالبيتإلىظهرهمسندأ)3(السلامعليهالخليلإبراهيموجدأنهوذكر

نا)4(. .الأرضفيالكعبةبمنزلةالسابعةالسماءفيهوالمعمورالبيتأن:هذافيالمناسبةوجهودكر

نأ،عرعرةبنخالدعن،حرببنسماكعن:الأحوصوأبو،وشعبة،الثوريسفيانروىوقد

لهيقال،السماءفيمسجدهو:فقال،المعمورالبيتعنطالبأبيبنعليسألالكواءابن

يومكلفيهيصلي،الأرضفيالبيتكحرمةالسماءفيحرمته،فوقهامنالكعبةبحيالوهو"الضراح"

.(أبدأ)فيهيعودونلا،الملائكةمنألفاسبعون

.)6(مثله،عليعن،الطفيلوأبوربيعةبنعليروىوهكذا

حدثنا،العطارعيسىبنإسماعيلحدثنا،القطانعلويهبنالحسنحدثنا:)7(الطبرانيوقال

،عباسابنعن،كريبعن،سليمبنصفوانعن،جريجابنحدثنا،حذيفةأبوبشربنإسحاق

الحرامالبيتمثلعلىوهو،الضراح:لهيقالالسماءفيالمعمورالبيت":ع!ي!اللهرسولقال:قال

السماءفيلهفإن،قطيرونهلاثم،ملكألفسبعونيومكليدخله،عليهلسقطسقطلو،بحياله

.الأرضفييعني."مكةحرمةقدرعلىحرمة

.(46ص)وتخريجهالحديثتقدم(1)

(934)الصلاةفيالبخاريأخرجه...المنتهىسدرةوبلوغه،السابعةالسماء!شي!مجاوزتهبعدالإسراءحديث)2(

.(162)الإيمانفيومسلم

.مستندا:المطبوعفي)3(

.(4282/)تفسيرهانظر(4)

.(4282/)تفسيرهفيكثيرابنذكره(5)

.(4282/)السابقالمصدر)6(

بنإسحاقوفيه(7411/)المجمعفيالهيثميوذكره،يسيرخلافألفاظهوفي،(12185)الكبيرالمعجمفي)7(

جريج.ابنعنعنةوفيه.متروكوهو-حذيفةأبو-بشر



وصفاتهمالملائكةخلقذكرباب75

وغير،والسدي،أنسبنوالربيع،وعكرمة،ومجاهد،عباسابنعن:العوفيئقالوهكذا

.(واحد)1

:قالوا؟المعمورالبيتماتدرونهل"لأصحابهيوماقالع!ي!اللهرسولأنلناذكر:قتادةوقال

يومكلفيهيصلي،عليهالخرخرلو،الكعبةبحيالالسماءفيمسجدفإنه:قال.أعلمورسولهالله

.")2(عليهممااخريعودوالممنهخرجواإذا،ملكألفسبعون

كأنه-اللهلعنه-)3(إبليسقبيلةمن،الجنلهميقالالملائكةمنطائفةتعمرهأنهالضحاكوزعم

أعلم.والله.منهموخدامهسدنته:يقول

يعمركما،والبدلبالنوبةإليهويفدون،فيهبالعبادةملائكتهيعمرهبيتسماءكلفي:آخرونوقال

.آنكلفيوالصلاةوالطواف،وقتكلفيوالاعتمار،عامكلقيبالحجالعتيقالبيتالأرضأهل

نأ"مجاهدحديثفيعبيدأبوحدثنا:"المغازي"كتابهأوائلفيالأموييحيىبنسعيدقال

كلفي،بيتاعشرأربعةرابعوأنه،السبعوالأرضينالسبعالسمواتمن-قدرهيعني-مناه،حرامالحرم

."بعضعلىبعضهاسقطسقطتلو،بيتأرضكلوفيبيتسماء

.مقصورحرفوهو،مقابله:أي؟مناه:قالأنهمجاهدعنروىثم

بناللهعبدسمعت-الحجاجمؤذن-سليمانأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:قالثم

فييقدسالمقدسبيتوإن،الأرضمنمقداره،السبعالسمواتفيلمحرلمالحرمإن:يقولعمرو

الكاملأمنأ:الشعراءبعضقال.الأرضمنمقداره،السبعالسموات

وأطولأشددعائمهبيتالنابنىالسماءسمكالذيإن

إسماعيل.فيهاالملائكةمقدمهوالذيالملكواسم،العزةبيتالدنياالسماءفيالذيالبيتواسم

يعودونلاثمالمعمورالبيتإلىيومكلفييدخلونالذينالملائكةمنألفأالسبعونيكونهذافعلى

السابعةالسماءسكانمنيكونون،الدهراخرإلىفبهنوبةلهميحصللا:أي،عليهمماآخرإليه

.131:اليدثرأ!لاهوإرفييعدوجنودوما):لىتعالقاولهذا،وحدها

مجاهد،عن،مهاجربنإبراهيمعن،إسرائيلحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإماموقال

،تسمعونلاماوأسمع،ترونلاماأرىإني":ع!ي!اللهرسولقال:قال،ذرأبيعن،مورقعن

)1(

)2(

)3(

.(4282/)العظيمالقرآنتفسير

.(4282/)السابقالمصدر

.(4282/)السابقالمصدر
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لضحكتمأعلمماعلمتملو،ساجدمللثعليهإلاأصابعأربعموضعفيهاماتئطأنلهاوحقالسماءأطت

اللهإلىتجأرونالصعداتإلىولخرجتم،الفرشاتعلىبالنساءتلذذتمولما،كثيراولبكيتمقليلا

!م)1(
.تعضد)2(شجرةأنيلوددتوالله:ذرأبوفقال."وجلعز

.موقوفا)2(ذرأبيعنويروىغريبحسن:الترمذيفقال،إسرائيلحديثمنماجهوابنالترمذيورواه

العرقي،مروانبنعروةحدثنا،المصريعرفةبنحسينحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوالحافظوقال

الله،عبدبنجابرعن،رباحأبيبنعطاءعن،مالكبنالكريمعبدعن،عمروبنالثهعبيدحدثنا

وأ،قائممللثوفيهإلاكفولاشبرولاقدمموضعالسبعالسمواتفيما":!ي!اللهرسولقال:قال

أناإلاعبادتكحقعبدناكما:جميعاقالواالقيامةيومكانفإذا،راكغمللثأو،3(ساجدلامللث

.")5(شيئابك)4(نشركلا

فيوهم،بالملائكةمشغولوهوإلاالسبعالسمواتفيموضعمنماأنهعلىالحديثانهذانفدل

منومنهم،أبداساجدهومنومنهم،أبداراكغهومنومنهم،أبداقائمهومنمنهم،العباداتصنوف

أمرهمالتيوأعمالهموأذكارهموتسبيحهمعبادتهمفيدائبونوهم.بهاأعلمالله.أخرصنوف!فيهو

لنخن!وإناألصا!ؤنلنخنوإنا!معدوممقامدإإ،مناوما):تعالىقالكما،ربهمعندمنازلوهم،بهاالله

وكيف:قالوا."ربهمعندالملائكةتصفكماتصفونألا":!وقال.1661-164:الصافاتأ!هوآلمسبون

علىفضلنا":وقال.")7(الصففيويتراصون،الأولالصفوفيكملون":قال()6(ربهمعندأيصفون

.")8(الملائكةكصفوفصفوفناوجعلت،طهورالناوتربتها،مسجداالأرضلناجعلت.بثلاثالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وهو(0941)سننهفيماجهوابن،الزهدفي(2312)الجامعفيوالترمذي(5173/)المسندفيأحمدرواه

السننفيوالبيهقي،الزهدفيذرأبيقولمنمدرجةفهي،تعضدشجرةأنيلوددتوالله:قولهدون،حسنحديث

الذهبي.ووافقه،وصححه(4/445)المستدركفيوالحاكم(752/)الكبرى

تقطع.:تعضد.بالدعاءأصواتكمترفعون:وتجأرون

.ذرأبيكلاممنمدرجةالجملةهذه

ساجد.مللثأو،راكعمللثأو:(2184/)الكبيرالمعجمفي

.نشركلمأناإلا:الكبيرالمعجمفي

قال.مروانبنعروةفيه:وقال(152/)المجمعفيالهيثميوذكره(2184/)الكبيرفيالطبرانيأخرجه

.(364/)الاعتدالميزان.الحديثفيبالقويوليسأمياكان:الدارقطني

.أمنسقطحاصرتينبينما

سننهفيوالنسائي،الصلاةفي(661)سننهفيداودوأبو،الصلاةفي(043)صحيحهفيمسلمأخرجه

الإمامة.في(229/)

عنه.اللهرضيحذيفةعن،المساجدفي(4)(522)صحيحهفيمسلمأخرجه
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صفاوالملكربكوجآ):تعالىقالكماصفوفأجلالهجلالرلثيديبينالقيامةيوميأتونوكذلك

ألر،جيقوميؤم):تعالىقالكما،القيامةيوموجلعزربهميديبينصفوفأويقفون(22:الفجرأ!صفا

،ادمبنو:هاهنابالروحوالمراد.(38:النبأأ!وصحواباوقالألرخمنلهأونمنإلايحكموتلاصفاوأتمليكة

ابنقاله،الشكلفيادمبنييشبهونالملائكةمنضرب:وقيل.وقتادة)1(والحسنعباسابنقاله

.والضحاك،جبيربنوسعيد،الشعبيئقاله،جبريل:وقيل.والأعمشصالحوأبوومجاهدعباس

قوله:عباسابنعن،طلحةأبيبنعليقال.المخلوقاتجميعبقدر،الروح:لهيقالملك:وقيل

.خلقأ)2(الملائكةأعظممنملكهو:قال(38:النبأأ!ألر،خيقوميؤم!يو

،حمزةأبيعن،الجراحبنروادحدثنا،العسقلانيخلفبنمحمدحدثني:جرير)3(ابنوقال

السماواتمنأعظمهو،الرابعةالسماءفيالروح:قال،مسعودابنعن،علقمةعن،الشعبيعن

منملكأتسبيحؤكلمناللهيخلق،تسبيحةألفعشراثنييومكليسبح،الملائكةومن،الجبالومن

.جدأغريبوهذا.وحدهصفاالقيامةيوميجيء،الملائكة

،هبيرةأبورزقبناللهوهبحدثنا،المصريعرسبناللهعبدبنمحمدحدثنا:)4(الطبرانيوقال

اللهرسولسمعت:قال،عباسبناللهعبدعن،عطاءحدثني،الأوزاعيئحدثنا،بكربنبشرحدثنا

حيثسبحانك:تسبيحه،لفعلواحدةبلقمةوالأرضينالسمواتالتقملهقيللوملكأدلهإن":يقولمج!ي!

موقوفا.يكونوقد،جدأغريبحديثأيضأوهذا"كنت

أحدثأنليأذن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن:العرشحملةصفةفيوذكرنا

رواه."عامسبعمئةمسيرةعاتقهإلىأذنهشحمةبينماإن،العرشحملةمناللهملائكةمنملكعن

.")6(عامسبعمئةالطيرمخفق":ولفظه،حاتمأبيوابن،داود)د(أبو

(ء:النجمأ!عقهوشدلدألقوى):تعالىاللهقال،عظيمأمرالسلامعليهجبريلصفةفيوردوقد

منقريبأوكانوا،الأمممنفيهابمن،سبعاوكن،لوطقوممدائنرفعأنهقؤتهشدةمنكان:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4954/)كشرلابن؟العظيمالقرانتفسير

،(4945/)السابقالمصدر

.(12514/)تفسيرهفي

وهو،رزقبناللهوهببهتفرد:وقال(185/)المجمعفيالهيثميوذكره(11591/)الكبيرالمعجمفي

.مجهول

(8135/)المجمعفيالهيثميوذكره(9661)المسندفييعلىأبووأخرجه،السنةفي(4727)سننهفي

الصحيح.رجالورجالهيعلىأبورواه:وقال

.ثقاتكلهمرجاله،جيدإسنادوهذا:وقال(4/948)كثيرابنتفسير
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والمعتملاتالأراضيمنالمدنلتلكوما،والحيواناتالدوابمنمعهموما،ألفأربعمئة

سمعتحتى،السماءعنانبهنبلغحتىجناحهطرفعلىكلهذلكرفع.ذلكوغير،والعمارات

.القوىشديدهوفهذا،سافلهاعاليهافجعل،قلبهاثم،ديكتهموصياح،كلابهمنباحالملائكة

لقؤلإنو):الأخرىالايةفيقالكما،وسناءوبهاءحسنخلؤذو:أي(6:النجمأ!ذومزة)وقوله

قوةله:أي:قوةذي،المنظرحسن:أي:كريم،اللهمن4رسو،جبريل:أي(04:الحاقةأ!كريورسول

العرلشذياللهعندرفيعةعاليةومنزلةمكانةله:أي(02:التكويرأ!ومكيناتعزشذىعندقوةذى)شديدوبأس

أمانةذي:أي(21:التكويرأ!امين)الأعلىالملأفيمطاع:أي(21:التكويرأ!وثمظاع).المجيد

الأخبارفيه،بالوحيعليهمينزلالذي،السلامعليهمأنبيائهوبيناللهبينالسفيرهوكانولهذا،عظيمة

قدمنا.كمامتعددةصفاتفيعليهوينزل،!ي!اللهرسولإلىيأتيكانوقد.العادلةوالشرائع،الصادقة

غنامبنطلقعن:)1(البخاريروىكما،جناحستمئةله،مرتينعليهااللهخلقهالتيصفتهعلىراهوقد

ماءعبدهإكفأؤحنهأدقتأؤقؤستنقابف!ن):تعالىقولهعنزراسألت:قال،الشيبانيعن،زائدةعن

ستمئةلهجبريلرأىغ!ي!محمدا!2(أن-مسعودابنيعني-اللهعبدحدثنا:فقال.،ا.-9:النجمأ!أوحى

.جناخ

وائل،أبيعن،راشدأبيبنجامععن،شريكحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

الأفق،سدقدمنهاجناحكل،جناحستمئةولهصورتهفيجبريل!يمالثهرسولرأى:قال،اللهعبدعن

.)3(عليمبهاللهماوالياقوتالدرمن،التهاويلمنجناحهمنيسقط

عن،بهدلةبنعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،موسىبنحسنحدثنا:أيضا)4(أحمدوقال

،14-13:النجمأ!واقنن!!عندسدرةأخرئنزلةولقذرءاه):الآيةهذهفيمسعودابنعن،حبيشبنزر

."والياقوتالدر،التهاويلريشهمنينتثر،جناحستمئةولهجبريلرأيت":!يماللهرسولقال:قال

بنشقيقسمعت،بهدلةبنعاصمحدثني،الحسينحدثنا،الحباببنزيدحدثنا:(أحمد)وقال

وله،المنتهىسدرةعلىجبريلرأيت":ع!ي!الثهرسولقال:يقولمسعودابنسمعت:يقول،سلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

التفسير.في(4857)صحيحهفي

.(ع!يومحمدأنه)البخاريفي

عاصم،عن،شريكعن،حجاجعن(3748)رقم(1/593)أخرجهوإنما،الإسنادبهذاالمسندفيأجدهلم

.نحوه،عنه،عاصمعن،حسينعن،حباببنزيدعن(3862)رقم(1/574)وأخرجه.به

الطيبالكلموداركثيرابندارطبعة(5555)رقم(4/158)حجرابنللحافظ،المسندأطرافوانظر

.الألوانالمختلفةالأشياء:والتهاويل.هـ(ا414)

.(1/574)المسندفي()5.(11)542الكبرىفيالنسائيوأخرجه(1/046)المسندفي



وصفاتهمالملائكةخلقذكرباب74

نأ:أصحابهبعضفأخبرني:قال،يخبرنيأنفأبى؟الأجنحةعنعاصمأفسألت:قال"جناحستمئة

.والمغربالمشرقبينماالجناح

أحمد.بهاانفردقويةجيدةأسانيدوهذه

سمعت،شقيقحدثني،حصينحدثني،حسينحذثني،الحباببنزيدحدثنا:أحمد)1(وقال

صحيح.إسناده."الدربهمعلتيخضر)2(فيجبريلأتاني":!ي!اللهرسولقال:قالمسعودابن

حدثنا:قال،منصوربنإسحاقحدثنا:قال،البغداديبزيعابنحدثنا:جرير)3(ابنوقال

(11:النجمأ!هومارأئالفؤادماكذب)اللهعبدعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

.قويجيدإسناد.والأرضالسماءبينماملأقدرفرفحلتاعليهجبريل!واللهرسولرأى:قال

أليس:فقلتعائشةعندكنت:قال،مسروقعن،الشعبيعامرحديثمن:)4(الصحيحينوفي

هدهأولأنا:فقالت(13:النجمأ!أخرىنزلةاهولقذر)(23:التكويرأ!هواتمبينبالأفقولقذرءاه):يقولالله

مرتين،إلاعليهاخلقالتيصورتهفييرهلم"جبريلذاكإنما":فقال،عنها!ي!اللهرسولسألالأمة

.والأرضالسماءبينماخلقهعظمسادا،الأرضإلىالسماءمنمنهبطارآه

وكيع،حدثنا،جعفربنيحيىوحدثني(ح)ذربنعمرحذثنا،نعيمأبوحدثنا:)5(البخاريوقال

ألا":لجبريل!يواللهرسولقال:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،أبيهعن،ذربنعمرعن

."لآيةا(46:مريمأ!طفناوماإتدينابتنمالورئكبأقرلأإننترلوما!فنزلت:لقا؟تزورنامماأكثرتزورنا

كان:قال،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديثمن:)6(البخاريوروى

منليلةكلفييلقاهوكان،جبريليلقاهحينرمضانفييكونماأجودوكان،الناسأجود!اللهرسول

المرسلة.الريحمنبالخيرأجود!يواللهفلرسول،القرانفيدارسه،رمضان

العصرأخرالعزيزعبدبنعمرأن،شهابابنعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا:)7(البخاريوقال

تقولماأعلم:عمرفقال،لمج!ي!اللهرسولأمامفصلىنزلقدجبريلإنأما:عروةلهفقال،شيئا

!يواللهرسولسمعت:يقولمسعودأباسمعت:يقولمسعودأبيبنبشيرسمعت:قال:عروةيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/704)المسندفي

خضر.ثيابفي:خضرفي:معنى

.(1/1051)تفسيرهفي

.الإيمانفي(177)ومسلم،التفسيرفي(4855)صحيحهفيالبخاريأخرجه

الخلق.بدءفي(1832)صحيحهفي

الوحي.بدءفي(6)صحيحهفي

الخلق.بدءفي)3221(صحيحهفي
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يحسب،معهصليتثم،معهصليتثم،معهصليتثم،معهفصليت،فأمنيجبريلنزل":يقول

."صلواتخمسبأصابعه

نفخاتربهبأمرالصورفيينفخالذيوهو،العرشحملةأحدوهو،السلامعليهإسرافيلصفةومن

منموضعهفيبيانهسيأتيكما،البعثنفخةوالثالثة،الصعقنفخةوالثانية،الفزعنفخةأولاهن:ثلاثة

توفيقه.وحسنوقوتهاللهبحولهذاكتابنا

يأمرهحينالعبادأرواحموضعوفيه،والأرضالسماءبينكمامنهدارةكل،فيهينفخقرن:والصور

كللترجحنوجلاليوعزتي:جلالهجلالرلثفيقولتتوهجالأرواحتخرجنفخفإذا،للبعثبالنفخالله

السميدبكمافيهافتدب،قبورهافيالأجسادعلىفتدخل،الدنيافيتعمرهكانتالذيالبدنإلىروح

سيأتيكما،المحشرمقامإلىسراعامنهافيخرجون،الأجداثعنهموتنشقالأجسادفتحيا،اللديغفي

.-00)1(

موصعه.!ي-

يؤذنأنوانتظرجبهتهوحنىالقرنالتقمقدالقرنوصاحبأنعمكيف":ع!ي!اللهرسولقالولهذا

رواه."توكلنااللهعلى،الوكيلونعماللهحسبناقولوا":قال؟اللهرسوليانقولكيف:قالوا."له

.)2(الخدريسعيدأبيعن،العوفيعطيةحديثمنوالترمذيأحمد

العوفي،عطيةعن،الطائيسعدعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

ميكائيليسارهوعن،جبريليمينهعن:فقالالصورصاحبع!ي!اللهرسولذكر:قال،سعيدأبيعن

.السلامعليهم

بنعمربنمحمدحدثنا،الحضرمياللهعبدبنمحمدحدثنا:)4(الطبرانيالقاسمأبوالحافظوقال

بينا:قال،عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىأبيابنعنأبيحدثني،ليلىأبي

فإذا،ويتمايلالأرضمنيدنو)5(إسرافيلفأقبل،السماءأفقانشقإذبناحيةجبريلومعهمج!ي!اللهرسول

نبي.ملكأوعبدنبيبينتختارأنيأمركاللهإنمحمد!يا:فقال،ع!ي!النبييديبينمثلقدملك

الملكذلكفعرج.نبيعبد:فقلت.ناصحليأنهفعرفت.تواضعأن:بيدهإليجبريلفأشار:قال

عنشغلنيماحالكمنفرأيت،هذاعنأسألكأنأردتكنتقد:جبريليا:فقلت.السماءإلى

)2(

)3(

)4(

.(1273/)كثيرابنللحافظالنهاية

ذكرها،بهايتقوىشواهدوله،ضعيفوإسناده(4332)الجامعفيوالترمذي(37/)المسندفيأحمدأخرجه

.(1/1317)"الباريفتح"فيحجرابنالحافظ

.(301/)المسندفي

.038(937-1/)1الكبيرالمعجم

."يدنوجبريلفأخذ":المعجمفي
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قدميهصافايديهبينخلقهيوماللهخلقهالسلامعليهإسرافيلهذا:فقال؟جبريلياهذافمن،المسألة

فإذا،لوخيديهبين،احترقإلامنهيدنويكادنورمنمنهاما،نوراسبعونالربوبينبينه،طرفهيرفعلا

عمليمنكانفإن،فينظر،جبهتهفضرباللوحذلكارتفعالأرضفيأوالسماءمنشيءفياللهأذن

جبريليا:فقلت.بهأمرهالموتملكعملمنكانوإن،بهأمرهميكائيلعملمنكانوإن،بهأمرني

النباتعلى:قال؟ميكائيلشيءأيوعلى:قلت.والجنودالريحعلى:قال؟أنتشيءأيوعلى

لقيامإلانزلأنهظننتوما،الأنفسقبضعلى:قال؟الموتملكشيءأيوعلى:قلت.والقطر

الوجه.هذامنغريبحديثهذا.الساعةقياممنخوفاإلامنيرأيتالذيوما،الساعة

الفهم":يقوليصليالليلمنقامإذاكان:لمج!اللهرسولأن؟عائشةعن:امسلمصحيحولمحي

عبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبريلرب

صراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيما

."مستقيم

.الصور)2(فيلينفخالصعقبعداللهيبعثهمنأولإسرافيلأن:الصورحديثوفي

اللوحبولايةفجوزيالملائكةمنسجدمنأولإسرافيلأن:النقاشالحسنبنمحمدوذكر

.")3(الأعلاممنالقرآنفيأبهمبماوالإعلامالتعريف"كتابهفيالسهيليالقاسمأبوحكاه.المحفوظ

علىعطفها(89:البقرةأ!وميكئلوجتريلورسلا-ومبت!ته-للهعدواكانمن):تعالىوقال

وذوهو،والنباتبالقطرفموكل،ميكائيلوأما.ذكرهتقدمقدعظيممللثفجبريل،لشرفهماالملائكة

المقربين.الملائكةأشرافومن،وجلعزربهمنمكانة

أنه؟الأنصاريغزيةبنعمارةعن،عياشابنحدثنا،اليمانأبوحدثنا:أحمد)4(الإمامقالوقد

عن،مالكبنأنسعنيحدثالبنانيثابتاسمعت:يقولالمعلىبنيمولىعبيدبنحميدسمع

منذميكائيلضحكما:فقال؟قطضاحكأميكائيلأرلمليما":لجبريلقالأنه:!يواللهرسول

.")5(النارخلقت

)1(

)2(

)3(

)5(

صلاته.افتتحالليلمنقامإذاكان:قالتوفيه،المسافرينصلاةفي(077)

والطبراني(5325/)المنثورالدرفيوالسيوطيلماوالنشورالبعث"في(668)البيهقيأخرجهالضورحديث

ولبعضه،جدأغريبوهو،مشهورحديثوهذا:كثيرابنالحافظقال.هريرةأبيعن،المطولاتفي(36)

المتفرقة.الأحاديثفيشواهد

.-بيروت-العلميةالكتبدارطبعة(18ص)للسهيلي؟والإعلامالتعريف

.وشواهدهبطرقهحسنوهو224()3/المسندفي

ضعيف.وإسناده،(3422/)المسندفيأحمدأخرجه
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.القرآنفيبذكرهمالمصزحالملائكةفهؤلاء

فجبريل؟."وإسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم"النبوفيالدعاءفيالمذكورونهمالضحاحوفي

فيالأرزاقمنهمايخلقاللذينوالنباتبالقطرموكل:وميكائيل.الأمملتبليغالرسلعلىبالهدىينزل

جلالربيشاءكماوالشحابالزياحيصرفون،ربهبأمربهيأمرهممايفعلونأعوانوله،الدارهذه

.الأرضمنموضعهافييقررهامللثومعهاإلاالسماءمنتنزلقطر؟منماأنهرويناوقد،جلاله

،الشكورليفوز،والنشورالبعثيوموالحضور،القبورمنللقيام،الصورفيبالنفخموكل:وإسرافيل

يدعووهو،المنثوركالهباءعملهصارقدوهذا،مشكوروسعيه،مغفورذنبهفذاك،الكفورويجازى

هومما)2(يحصلوميكائيل،الهدىبهموكلهو)1(ممايحصلالسلامعليهفجبريل.والثبوربالويل

.والجزاءالنصربهموكلهوممايحصلوإسرافيل،الرزقبهموكل

فيتسميتهجاءوقد،الصحاحالأحاديثفيولاالقرآنفيباسمهبمصرحفليس،الموتملكوأما

أعلم.واللهبعزرائيلالآثاربعض

وله(11:السجدةأ!لمحرخحو%رئبهتمإكثوبكتموك!ألذىأتمؤتم!كسوفنكمقل!):تعالىاللهقالوقد

لمأخذهافإذا،بيدهالموتملكفيتناولها،الحلقومتبلغحتىجثتهمنالعبدروحيستخرجونأعوان

أدلهيثبت)قولهعندبسطقدكما،بهاتليقأكفانفيفيلقوهامنهيأخذوهاحتىعينطرفةيدهفييدعوها

كانتفإن،بهايصعدونثم.(27:إبراهيمأ!الأخرةوفالدنيآلحيؤةفىالثابتباتقولءامنواالذيف

تعالى:اللهقال،الأرضإلىبهاوألقي،دونهاغلقتوإلاالسماءأبوابلهافتحتصالحة

إلىردواثئم!يفرطونلاوهثمرسلناتوفتةائمؤتأءيخمجآءإذاحتئحفظةعلتكتمويزسل!ادطفئقاتقاهروهو)

.(62-61:ا!نعامأ!اتجسبينأشرعوهوألحغلهألاالحقمؤلنهمأدله

الطستمثلالموتملكيديبينالأرضإن:قالواأنهم؟واحدوغيرومجاهدعباسابنوعن

أتاهمؤمناكانإن،عملهحسبعلىالإنسانيأتونالموتملائكةأنذكرناوقد،يشاءحيثمنهايتناول

العظيمباللهعياذأ؟ذلكمنفبالضدكافراكانوإن.الأرواحطيبة،الثياببيض،الوجوهبيضملائكة

ذلك.من

،بنشمر)3(عمروحدثنا،المقرئيحيىأبيبنيحىحدثنا،أبيحذثنا:حاتمأبيابنقالوقد

رأسعندالموتملكإلى!يواللهرسولنظر:يقولأبيسمعت:قال،محمدبنجعفرسمعت:قال

)1(

)2(

)3(

.ينزلبما:المطبوعوفي،الأصولفيكذا

بما.:المطبوعفي

.(3565/)"العظيمالقرآنتفسيرو"(4022/)"الكبيرالمعجم"منوالتصحيح؟سمر:الأصولفي
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:الموتملكفقال،مؤمنفإنهبصاحبيارفقالموتملكيا:!النبيلهفقال،الأنصارمنرجل

برفيشعرولامدربيتالأرضفيماأنواعلم،رفيقمؤمنبكلفإنيعيناوقرنفساطب!محمديا

منهموكبيرهمبصغيرهملأعرفإنيحتى،مراتخمسيومكلفيأتصفحهم)1(وأناإلا،بحرولا

الآمرهواللهيكونحتىذلكعلىقدرتمابعوضةروحأقبضأنأردتأنيلو؟محمدياوالله،بأنفسهم

حضرفإذا،الصلاةمواقيتعنديتصفحهم:بلغني.الصادقهو:أي:محمدبنجعفرقال.بقبضها

إلهلا:الملكولقنه،الشيطانعنهودفعالملكمنهدناالصلاةعلىيحافظممنكانفإذاالموتعند

.)2(العظيمةالحالتلكفي.اللهرسوكمحمداللهإلا

نظر.وفيهمرسلحديثهذا

بنيزيدبنمحمدعن،القاصالمدنيرافعبنإسماعيلطريقمنالصورحديثفيوذكرنا

)3(.ء
بطوله.الحديث...ع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،القرظيكعببنمحمدعن،ريادبي

منإلاالأرضوأهلالسمواتأهلفيصعق،الصعقنفخةفينفخ،الصعقبنفخةإسرافيلاللهويأمر:وفيه

السمواتأهلماتقدربيا:فيقول،وجلعزالجبارإلىالموتملكجاء،خمدواهمفإذا،اللهشاء

الذيالحيئأنتبقيت:فيقول؟بقيفمن:-بقيبمنأعلموهو-اللهفيقول.شئتمنإلاوالأرض

فينطق.وميكائيلجبريل)4(ليمت:فيقول.وميكائيلجبريلوبقي،عرشكحملةوبقيت،يموتلا

منكلعلىالموتكتبتفإنياسكت:فيقول؟!وميكائيلجبريليموت!ربيا:فيقول،العرشالله

جبريلماتقدربيا:فيقول،وجلعزالجبارإلىالموتملكيأتيثم.فيموتان،عرشيتحتكان

وبقيت،يموتلاالذيالحيأنتبقيت:فيقول؟بقيفمن-بقيبمنأعلموهو-اللهفيقول.وميكائيل

الصورفيقبضالعرشاللهويأمر.فتموت،عرشيحملةلتمت:اللهفيقول،أناوبقيت،عرشكحملة

بمنأعلموهو-:اللهفيقول،عرشكحملةماتقدربيا:فيقولالموتملكيأتيثم،إسرافيلمن

منخلقأنت:اللهفيقول،أناوبقيت،يموتلاالذيالحيأنتبقيت:فيقول؟بقيفمن:-بقي

يلدلمالذيالصمدالأحدالقهارالواحداللهإلايبقلمفإذا.فيموت،فمت،أردتلماخلقتك،خلقي

الطبراثيرواه.بطولهالحديثتماموذكر..أولاكانكماآخرافكان،أحدكفوالهيكنولميولدولم

.مراتخمسيومكلفيأتصفحهم:الكبيرالمعجموفي.أتفحصهم:المطبوعفي(1)

شمربنعمرووفيه:وقال(3326/)المجمعفيالهيثميوذكره(4022/)الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه)2(

.مجهولالخزرجبنوالحارث،جداضعيف،الجعفي

الطين.منمبني:المدروبيت

.زيادبنمحمد:المطبوعفي)3(

فيمت.:أفي()4
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غريبة،زيادةوعنده")2(الطوالات"كتابفيالمدينيموسىأبوالحافظورواه،()1والبيهقيجريروابن

."أبدابعدهتحيالاموتافمت،أردتلماخلقتكخلقيمنخلقأنت":لهاللهفيقول:قولهوهي

منكثيرةجماعةقولفيوماروتهاروت:القرآنفيأسمائهمعلىالمنصوصالملائكةومن

.إسرائيلياتغالبهاكثيرةآثارأمرهمامنكانوماقصتهمافيوردوقد.السلف

صحتهوفي.")3(تقاسيمه"فيحبانابنوصححهعمرابنعنمرفوعاحديثاأحمدالإماموروى

سيأتيكما،الأحباركعبعنتلقاهمماويكون،عمربناللهعبدعلىموقوفأنهوالأشبه،نظرعندي

البشر.أحسنمنامرأةالزهرةلهماتمثلتأنه:وفيه.أعلموالله،بيانه

إلاأبتذكرمامنهاطلبالماوأنهما،امرأةكانتالزهرةأن:أيضاعمروابنعباسوابنعليئوعن

.(كوكبا)4فصارت،السماءإلىفارتفعت،فقالته،فعلماها،الأعظمالاسميعلماهاأن

النساءفيحسنهاامرأةالزمانذلكوفي:قال،عباسابنعن:"مستدركه"فيالحاكموروى

.الزهرةشأنفيوردماأحسناللفظوهذا.)5(الكواكبسائرفيالزهرةكحسن

ذلكحررناكماداودبنسليمانزمانفي:وقيل.إدريسزمانفيولمحصتهماأمرهماكان:قيلثم

.التفسير)6(في

عن،تفسيرهفيالرزا!تىعبدرواهكما،الأحباركعبإلىمرجعهإسرائيليخبرفهووبالجملة

أصحوهذا.بالقضة)7(الأحباركعبعن،عمرابنعن،سالمعن،عقبةبنموسىعن،الثوري

أعلم.واللهرجالاوأثبتإسنادأ

منقبيلان(201:البقرةأ!وومزوتهروتببابلألمط!تنعلىانزلوما):بقولهالمرادإن:قيلقدثم

اللفظ.منوبعيدغريبوهذا،حزمابنقاله،الجان

.والنشورالبعثفي(668)والبيهقي(03186/)التفسيرفيجريروابن(36)المطولاتفيالطبرانيرواه(1)

سنةالمتوفىالمدينيعمربكرأبيبنمحمدموسىأبيالكبيرللحافظ؟الطوالات:الظنونكشففيقال)2(

مجلدين.فيوهيهـ(581)

كشففيكما(3892)والبزار(6186)الإحسان،صحيحهفيحبانوابن(2134/)المسندفيأحمدأخرجه)3(

محمدبنوزهير،ويخالفيخطئ:جبيربنموسىإسنادهوفي.(ه-154/)السننفيوالبيهقي،الأستار

أغاليط.ولهشيءحفظهفي؟التيمي

.(176-1/175)كثيرابنتفسيرانظر()4

الذهبي.ووافقه،وصححه(2266/)المستدركفيالحاكمأخرجه()5

.(1/172)كثيرابنتفسيرانظر)6(

.()79تفسيرهفيالرزا!تىعبدأخرجه)7(
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قاله،فارسأهلمنعلجينويجعلهما،بالكسر(الملكينعلىأنزلوما)قرأمنالناسومن

نإأمرهمامنذكرهمااللهقدرفيسبقولكن،السماءمنملكانهما:يقولمنالناسومن.)1(الضحاك

كماالجنمنأنهالصحيحلكن،الملائكةمنإنه:قيلإنإبليسكحكمحكمهماويكون،الخبربهصح

.تقريرهسيأتي

الأحاديثفياستفاضوقد.السلامعليهماونكيرمنكر:الحديثفيالمسمينالملائكةومن

الحيؤةفىأفابم!باتمؤلءامنواالذيفاللهيثبت!ه:تعالىقولهعندأوردناها)2(وقد.القبرسؤالفيذكرهما

موكلان،القبرفتاناوهما(27:إبراميمأ!ولمجثماءمااللهويفعلألطانايتاللهويضلالاخرةوفألديخا

أنيابلهما،أفرقانأزرقانوهما،والفاجرالبرويمتحنان،ونبيهودينهربهعنقبرهفيالميتبسؤال

امين.الثابتبالقولوثبتنا،القبرعذابمناللهأجارنا،مفزعةوأصوات،مزعجةوأشكال

،شهابابنعن،يونسحدثني،وهبابنحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:)3(البخاريوقال

يوممنأشدكانيومعليكأتىهل:!ي!للنبيقالتأنهاحدثتهلمجي!النبيزوجعائشةأن،عروةحدثني

نفسيعرضتإذ،العقبةيوممنهملقيتماأشدوكان،)4(لقيتماقومكمنلقيتلقد:قال؟أحد

أستفقفلم،وجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلمكلالعبدبنليلياعبدابنعلى

فناداني،،جبريلفيهافإذافنظرت،أظلتنيقدبسحابةأنافإذا،رأسيفرفعت،الثعالببقرنوأناإلا

بمالتأمرهالجبالملك)5(إليكاللهبعثوقد،عليكبهردواومالكقومكقولسمعقداللهإن:فقال

نأشئتإن،شئتفما،ذلكفقال!محمديا:قالثم،عليفسلمالجبالملكفناداني،فيهمشئت

وحدهاللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل":!والنبيفقال.الأخشبينعليهمأطبق

به.وهبابنحديثمن)6(مسلمورواه."شيئابهيشركولا

:أقساملهاللههياهمماإلىبالنسبةالسلامعليهمالملائكةثم:فصل

أشرفوهم،العرشحولهمالذينالكروبيونومنهم،ذكرهمتقدمكما،العرشحملةفمنهم

ليهوتأنأتمسيحي!تمبهفلن):تعالىقالكما،المقربونالملائكةوهم،العرشحملةمعالملائكة

عنهماللهذكروقد،السلامعليهماوميكائيلجبريلومنهم.(172:النهساءأ!اتقربونأتملنكةولائئهعئدا

العجم.كفارمنالرجل:والعلج(1/52)القرطبيتفسيرانظر(1)

أوردنا.وقد:أوفي(663-2655/)كثيرابنتفسيرانظر)2(

.3231()صحيحهفي)3(

.البخاريصحيحمنوأثبتها،الأصول!منسقطت()4

لك.بعث:والمطبوع:بفي)5(

.الجهادفي(5917)صحيحهفي)6(
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شئء!لوسختربناءامنوألذين!لحتشغفرون):تعالىقالكما،الغيببظهرللمؤمنينيستغفرونأنهم

ومنوعدتهتمألتىعذنجتتوأدضقهوربنا!أتجيمعذابوقهئمسبي!كواتبعواتابواللذينفأغفروعقمارخمه

يؤميذألسئاتلقومنالئمئالحتوصقهمهالحكيواتعزيزبرأإنل!وذريختهووأزوجهتمءابايهتممقصحلح

طنواالطاهرةالسجيةهذه()1سجاياهمكانتولما.(9-7:غافرأ!واتعظيوأتفؤزهووذلفرخمتإفقذ

لأخيهالعبددعاإذا":قالأنهالمصدوقالصادقعنالحديثفيفثبت،الصفةبهذهاتصفمنيحبون

.")2(بمثلولكامين:الملكقالالغيببظهر

:،أتعالىقالكما،ومساءصباحا،ونهاراليلا،دائبةعبادةيعمرونها،السبعالسمواتسكان:ومنهم

دائما،القائم()3(ومنهمأو،دائماالراكعفمنهم.(.2:ا!نبياءأ!يفزونلاوألنهارألتليسبحون)

يعودونلا،ألفاسبعونيومكلالمعمورالبيتإلىزمرةبعدزمرةيتعاقبونالذينومنهم.دائماوالساجد

ملابسمنلساكنيهاالضيافةوتهيئة،لأهلهاالكرامةوإعداد،بالجنانالموكلونومنهم.عليهممااخرإليه

بشر.قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلامماذلكوغيرومشاربوماكلومساكنومصاغ

الأحاديث.بعضفيبهمصرحاجاء،رضوان:لهيقالمللثالجنةوخازن

جميععلىمقدموهو،ماللثوخازنها،عشرتسعةومقدموهم،الزبانيةوهمبالنارالموكلونومنهم

منيؤماعنايخفمترلبهمأدعواجهنولشزنةالنارفىأئذينوقال!):تعالىقولهفيالمذكورونوهم،الخزنة

لاية.ا(94:غافرأ!أثعذاب

للضأكثركتمولبهنبآلحقجئنبهولقذمبهؤ!إن!قالرفيعيتناليقضيخفكونادوا):تعالىوقال

ماويفعلونأمرهتممآآدلهيغصونلاشدا!وغلاظملبهكةعلتها):تعالىوقال(78-77:اكخصفأ!بهرهون

فتنةإلاعدتهغوماجعفنامئئكةإلاالارامحبجعقنآوما!عشرت!عةعلتها):تعالىوقال(6:ادتحريمأ!ويؤضون

واتكقرونصضقلوبهمفىألذينوليقولوالمؤمنونتكنفاأوتواألذينولايزنابإيخناءامنوأائذينويردادأتكنفأوتوااثذينليستيقنكفروالكين

.(13-03:المدثرأ!وإ،هورئكيعلونجودومايشاءمنوتهدىيشامناللهيضلكذلكثلانهذااللهازادماذآ

ومنبهءجهرومنأتقولأسرمنمبهوسوآء!و:تعالىقالكما،ادمبنيبحفظالموكلون:()ومنهم

بقؤومايغترلاأدلهإتأدلهأقرمقتحفظونهطفهءومقيدتهبئنمنمعقبتلهو!لنهارباوسارفيبآلتلم!تخغهو

.(11-01:الرعدأ!والمندونهمنلهوومالهومردفلاسوءابقؤوأدلهأراداوإببأنفسهممايغيرواحئ

)1(

)2(

)3(

)4(

عهم.طبا:همياسجا

الدرداءأبيعن،الصلاةفي(1534)سننهفيداودوأبو،والدعاءالذكرفي(2732)صحيحهفيمسلمأخرجه

عنه.اللهرضي

.أمنأثبتهحاصرتينبينما

خطأ.وهو،وهم:المطبوعفي
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(11:الرعدأ!أدلهأقرمقتجفظونهطفهءومنيدتهبئنمنمعقبتلهو!و:عباسابنعن"(1)الوالبيقال

:قال:اللهأمرمنيحفظونه،عباسابنعنعكرمةوقال.الملائكةهي،)2(اللهأمرمنوالمعقباتأ

إلاعبدمنما:مجاهدوقال.عنه)3(خلوااللهقدرجاءفإذا،خلفهومنيديهبينمنيحفظونهملائكة

،وراءك:قالإلايريدهيأتيهشيءوليس،والهواموالإنسالجنمنويقظتهنومهفيبحفظهموكلومللث

للذييسلمهحتىعنهيذودملكومعهإلاادميمنما:أمامةأبووقال.)4(فيصيبهفيهاللهيأذنشيءإلا

كلمعإن:فقال،قتلكيريدونمرادمننفراإن:فقالعليإلىرجلجاء:مجلزأبووقال.له)5(قدر

.)6(حصينةجنةالأجلإن،وبينهبينهخلياالقدرجاءفإذا،يقدرلمممايحفظانهملكينرجل

إلاقولمنيقفظماهألمحاللحيدوعناليمينعن):تعالىقالكما،العبادأعمالبحفظالموكلون:ومنهم

تفحلون!مايغالون!بمنبينكراما5لجفظينعليغ!ن!و:تعالىوقال(18-17:قأ!عتيدرقيمثلدته

أبي،حدثنا:تفسيرهفيالرازيحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوالحافظقال.(12-01:الانفطارأ

عن،مرثدبنعلقمةعن،ومسعرسفيانحدثنا،وكيغحدثنا،الطنافسيمحمدبنعليحدثنا

حالتين؟إحدىعندإلايفارقونكملاالذينالكاتبينالكرامأكرموا":!صاللهرسولقال:قال،مجاهد

.")7(أخوهليسترهأو،ببعيرهأو،حائطبجذمفليستترأحدكماغتسلفإذا،والغائطالجنابة

سليمانبنحفص)8(طريقمن:"مسنده"فيالبزاروصلهوقد،الوجههذامنمرسلهذا

اللهإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،مجاهدعن،علقمةعنكلاموفيه،القارىء

عندإلايفارقونكملاالذين،الكاتبينالكراممعكمالذيناللهملائكةمنفاستحيوا،التعريعنينهاكم

بجذمأو،بثوبهفليستتربالعراءأحدكماغتسلفإذا.والغسل،والجنابة،الغائط:حالاتثلاثإحدى

يكتبونها،التيالقبيحةالأعمالعليهميملىفلامنهميستحياأنإكرامهمومعنى.")9(ببعيرهأو،حائط

وأخلاقهم.خلقهمفيكراماخلقهماللهفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

خليفة،بنفطروعنه،سمرةبنوجابر،عباسبناللهعبدعنيروي،المفسرالوالبيخالدأبوهو:الوالبي

.(1/12)الطبريتاريخانظر.وغيرهما،العوفيوعطية

.بمنأثبتهحاصرتينبينما

.(7351/)تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجه

.السباع:والهوام(7352/)السابقالمصدر

يدافع.:ويذود.(7535/)السابقالمصدر

.درع:وجنة.(7453/)لسابقالمصدرا

منه.قطعةأو،أصله:الحائطوجذم(4956/)كثيرابنللحافظ؟العظيمالقرآنتفسير

خطأ.وهو،جعفر:المطبوعفي

يروىنعلمهلا:البزاروقال(1268/)المجمعفيالهيثميوذكره(317)الأستاركشففيكماالبزارأخرجه

.الأرضمنالفضاء:والعراء.الحديثلين:وحفم،الوجههذامنإلاعباسابنعن
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منجماعةحديثمنوالمسانيدوالسننالصحاحفيالمرويالحديثفيثبتقدأنهكرمهمومن

وفي")1(جنبولاكلبولاصورةفيهبيتاالملائكةتدخللا":قالأنه!ي!اللهرسولعنالصحابة

مرفوعا:،سعيدأبيعن،رافعروايةوفي.")2(بولولا":عليعن،ضمرةبنعاصمعن:رواية

مرفوعا،هريرةأبيعن:مجاهدروايةوفي.")3(تمثالولاصورم!فيهبيتأالملائكةتدخللا"

،هريرةأبيعن:السمانصالحأبيذكوانروايةوفي.")4(4تمثاأوكلمبفيهبيتاالملائكةتدخللا"

أوفىبنزرارةورواه.")5(جرسأوكلحبمعهمرفقةالملائكةتصحبلا":!ي!اللهرسولقال:قال

)6(
"جرسمعهمرفقةالملائكةتصحبلا"عنه

،حمرانبنبيانحدثنا.بالفلوسيالمعروف،البغداديسليمانبنإسحاقحدثنا:البزار)7(وقال

!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،زاذانبنمنصورعن،سلامحدثنا

اللهبطاعةيعملعبدإلىنظروافإذا،أعمالهمويعرفون-:قالوأحسبه-ادمبنييعرفوناللهملائكةإن"

بمعصيةيعملعبدإلىنظرواوإذا،فلانالليلةنجا،فلانالليلةأفلح:وقالوا،وسموه،بينهمذكروه

وهو،المدائنيسلام-أحسبه-سلام:قالثم."الليلةفلانهلك:وقالوا،وسموهبينهمذكروهالله

الحديث.لين

عن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثنا،شعيمثحدثنا،اليمانأبوحدثنا:)8(البخاريقالوقد

ويجتمعون،بالنهاروملائكةبالليلملائكة،يتعاقبونالملائكة":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

كيف:فيقول-أعلموهو-فيسألهمفيكمباتوا)9(الذينإليهيعرجثم،العصرصلاةوفيالفجرصلاةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

في(1141/)المجتبىفيوالنسائياللباسفي(4152و)،الطهارةفي(227)سننهفيداودأبوأخرجه

عائشةحديثمنالصحيحينفيفهو،الجنبدونصحوقدضعفإسنادهوفيعنهاللهرضيعليعن،الطهارة

طلحة.وأبي

خالدبنوعمرو،بالقويليس:ذكوانبنالحسنفيه،جداضعيفوإسناده(1461/)المسندفيأحمدأخرجه

.متروك؟القرشي

كماوهو،صحيححسن:وقالالأدبفي(5028)الجامعفيوالترمذي(2659/)الموطأفيمالكأخرجه

.قال

.الأدبفي(6285)الجامعفيوالترمذي،اللباسفي(5814)سننهفيداودأبوأخرجه

الجامعفيوالترمذي،الجهادفي(2555)سننهفيداودوأبواللباسفي(1321)صحيحهفيمسلمأخرجه

.الجهادفي(1753)

صحيح.حديثوهو،هريرةأبيعنأوفىبنزرارةحديثمن(414و2385/)المسندفيأحمدأخرجه

أعرفهم.لممنوفيهالبزاررواه:وقال(0/1226)المجمعفيالهيثميوذكره(4132)الأستاركشففيكما

الخلق.بدءفي)3223(صحيحهفي

.يأتون:أوفي،كانوا:البخاريفي
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الخلقبدءكتابفيلفظههذا."يصلونوهموأتيناهم،يصلونوهمتركناهم:فيقولون؟عباديتركتم

الوجه.هذامنمسلمدونبهتفرداللفظوهذا،السياقبهذا

به.الزنادأبيعنمالكحديثمن:()1الصحيحينفيأخرجاهوقد

عن،نجيحبنتمامحدثنا،الحلبيإسماعيلبنمبشرحدثنا،أيوببنزيادحدثنا:البزار)2(وقال

اللهإلىيرفعان،حافظينمنما":!شيواللهرسولقال:قال،أنسعن-البصرييعني-الحسن

الله:قالإلا،استغفارااخرهاوفيالصحيفةأولفيوتعالىتباركالنهفيرى،يومفيحفظاماوجلعز

الحديث.صالحوهو،نجيحبنتمامبهتفرد:قالثم."الصحيفةطرفيبينمالعبديغفرتقد

وابنوالئسائي)7()6(زرعةوأبو)5(حاتموأبو)4(البخاريوضعفه،)3(معينابنوثقهوقد:قلت

.أمرهحقيقةأعرفلا:(01أحمد)الإماموقال.)9(بالوضعحبانابنورماه،عدي)8(

أمرمنيحفظانه،خلفهمنوآخر،يديهبينمنواحذ،اثنانملكانحافظانلهإنسانكلأنوالمقصود

كما،الشمالكاتبعلىأميراليمينوكاتب،شمالهوعنيمينهعنكاتبانوملكان.وجلعزاللهبأمرالله

.(18-17:قأ!عتيدر!بلدتهإلاقولمنيقفظقا!قعيدألمحالوعنأليمينعن):تعالىقولهعندذلك(11ذكرنا)

عن،منصورحدثنا،سفيانحدثنا،عامربنأسودحدثنا:(أحمد)12الإمامرواهالذيالحديثفأما

منمنكمما":ع!ي!اللهرسولقال:قال-مسعودابن-هواللهعبدعن،أبيهعن،الجعدأبيبنسالم

،وإياي":قال؟اللهرسولياهـاياك:قالوا"الملائكةمنوقرينهالجنمنقرينهبهوكلوقدإلاأحد

."بخيرإلايأمرنيفلاعليهأعاننياللهولكن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

عنالصلاةومواضعالمساجدفي(632)صحيحهفيومسلم.الصلاةفي(555)صحيحهفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضيهريرةأبي

.(3252)الأستاركشففيكما

.66()2/معينابنعنالدوريتاريخ

.(52)46الترجمة2/الكبيرتاريخه

.()1788الترجمة2/والتعديلالجرح

.()1788الترجمة2/والتعديلوالجرح(548)2/البرذعيسؤالات

.(29)لمتروكونوالضعفاءا

.(2415/)لكاملا

.(1/452)المجروحين

.32(5-4432/)الكمال!تهذيب

.(4263/)كثيرابنتفسير

.(1385/)المسندفيأحمدأخرجه
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به.منصورحديثمن:()1مسلملإخراجهانفرد

لإذنويهديهليرشدهبهموكلهوهـانما،الإنسانلحفظالقرينغيرالملائكةمنالقرينهذاأنفيحتمل

الخبال)2(فيجهدايألوهلاالشياطينمنالقرينبهوكلقدأنهكما،الرشادوطريقالخيرسبيلإلىرجمه

.المستعانوبالله،وجلعزاللهعصممنوالمعصوم،والإضلال

عن،شهابابنحدثنا،سعدبنإبراهيمحذثنا،يونسبنأحمدحذثنا:)3(البخاريوقال

الجدهة،يومكانإذا":لمجي!الثهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،والأغزالرحمنعبدبنسلمةأبي

الصحف،طوواالإمامجلسفإذا،فالأؤلالأؤليكتبونملائكةالمسجدأبوأبمنبابكلعلىكان

.!الذكريستمعونوجاؤوا

اخر.وجهمن)4(الصحيحينفيوهو،الوجههذامنبهمنفردارواهوهكذا

.،78:ا!سراءأ!ثهودا؟%الفخرقرءأنإنالفبزوقرءات):تعالىاللهقالوقد

كلي!.النبيعن،مسعودابنعن،إبراهيمعن،الأعمشحذثنا،أسباطحدثنا:(أحمد)الإماموقال

قرءانإناثفجروقرءان)!:قولهفي!ييهالنبيعنهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشوحذثنا

،الترمذفي)6(ورواه.!النهاروملائكةالليلملائكةتشهده9:قال(78:ا!سراءأ"!مشهورا؟%الفخر

.)8(منقطعوهو:قلت.صحيححسن:الترمذيوقال.أسباطحديثمن،ماجهوابن،والنسائيئ)7(

عن،الزهريعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،محقدبناللهعبدحدثنا:)9(البخاريوقال

صلاةعلىالجفعصلاةفضل":قال:ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،المسيببنوسعيدسلمةأبي

يقول.،الفجرصلاةفيالنهاروملاثكةالليلملائكةويجتمع،درجةوعشرونخمسالواحد

.،78:ا!سرأءأ!مشهروا%؟الفجرقرءانإنهالفبزوقرءان):شثتمإناقرؤوا:هريرةأبو

،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأعم!ثىعن،عوانةابوقال،مسددحذثنا:(1)0البخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

المنافقين.في(96)(2814)صحيحهفيمسلمأخرجه

.الفساد:!الخبال"

الخلق.بدءفي(1321)صحيحةفي

الجمعة.في(585)صحيحهفيومسلم،الجمعةفي(929)صحيحهفيالبخاريأخرجه

بعدها.المصنفذكرهاالتيالرو)ياتلهتشهد،صحيححديثلكنه:أقول(2474/)المسندفي

التفسير.في)3135(جامعهفي

.)313(التفسيرفي

.الصلاةفي067()سننهفي

الصبح.صلاةفي:وفيهالتفسميرفي(4717)صحيحهفي

.النكاحفي(3951)والخلقبدءفي(3237)صحيحهفي
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الملائكةلعنتها،عليهاغضبانفباتفأبتفراشهإلىامرأتهالرجلدعاإذا":!صاللهرسولقال:قال

الأعمش.عن،معاويةوأبو،داودوأبو،حمزةوأبو،شعبةتابعه."تصبححتى

تأمينتأمينهوافقمنفإن،فأمنواالإمامأمنإذا":قالع!ي!اللهرسولأن:الصحيحينفيوثبت

.")1(ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكة

تأمينتأمينهوافقفمن،امين:السماءفيتقولالملائكةفإن،)2(امين:الإمامقالإذا":لفظوفي

.")3(ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكة

هريرةأبيعن،صالحأبيعن،سميئعن،مالكحدثني،إسماعيلحدثنا:)4(البخاريصحيحوفي

وافقمنفإن،الحمدولكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللهسمعالإمامقالإذا":قال!ي!النبيأن

.)5(مالكحديثمنماجهابنإلاالجماعةبقيةورواه."ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكةقولقوله

عنأو-هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

الأرضفيسياحينملائكةللهإن":ع!يماللهرسولقال:قال-الأعمشيعني-شكهو-سعيدأبي

أ)7(فيحفونأفيجيئونبغيتكمإلىهلمواتنادوااللهيذكرونأقواماوجدوافإذا،الناسكتابعنفضلا

يحمدونكتركناهم:فيقولون؟يصنعونعباديتركتمشيءأي:اللهفيقول،الدنياالسماءإلىبهم

:فيقولون!؟رأونيلوكيف:فيقول،لا:فيقولون؟رأونيوهل:فيقول.ويذكرونكويمجدونك

يطلبون:فيقولون؟يطلبونشيءفأي:فيقول:قال.وذكراوتمجيداتحميداأشدلكانوارأوكلو

لكانوارأوهالو:فيقولون!؟رأوهالوفكيف:فيقول،لا:فيقولون؟رأوهاوهل:فيقول،الجنة

:فيقول؟النارمن:فيقولون؟يتعوذونشيءأيمن:فيقول:قال.طلبالهاوأشدحرصأعليهاأشد

وأشدهربأمنهاأشدكانوارأوهالو:فيقولون.رأوهالوفكيف:فيقول،لا:فيقولون؟رأوهاوهل

لمالخطاءفلانافيهمإن:فيقولون:قال.لهمغفرتقدأنيأشهدكم:فيقول:قال.خوفامنها

."جليسهمبهميشقىلاالقومهم:فيقول.لحاجةجاءإنما،يردهم

شعبةرواه:وقال.بهالأعمشعنالحميدعبدبنجريرعنقتيبةعن)8(البخاريرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

هريرةأبيعن،الصلاةفي(041)صحيحهفيومسلم،الصلاةصفةفي(078)صحيحهفيالبخاريأخرجه

عنه.اللهرضي

."آمين:فقولوا!الضالينولاعليهمالمغضوبغير)الإمامقالإذا":البخاريلفظ

التفسير.في(4754و)الصلاةصفةفي(782)صحيحهفيالبخاريأخرجه

الخلق.بدءفي(3228)

.الصلاةفيكلهم(065)الكبرىوفي(2691/)والنسائي،()267والترمذي،)848(داودوأبو،(04)9مسلم

صحيح.حديثوهو252(-251)2/المسندفي

.الدعواتفي(8064)صحيحهفيالبخاريأخرجه)8(.(2251/)المسندمنأثبتها
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أبيه.عنسهيلورفعه،يرفعهولمالأعمشعن

النبي!عن،هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،وهيبعن،عفانعن:أحمد)1(رواهوقد

أسد،بنبهزعن،حاتمبنمحمدعن:)3(مسلمورواه.)2(سهيلعنمعلقاالبخاريذكرهكما،بنحوه

به.وهيبعن

صالح،أبي-عنالأعمشهو-سليمانعن،شعبةعن،غندرعن:أيضاأحمد)4(الإمامرواهوقد

.)6(اللهرحمهالبخاريإليهأشاركما،()5(نحوهيرفعهلمأهريرةأبيعن

عن،الأعمشأخبرنا،نميروابن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

نفس،الدنياكربمنكربةمؤمنعننفسمن":!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،صالحأبي

يسرمعسرعنيسرومن1،والاخرةالدنيافياللهسترهمسلماسترومن،القيامةيومكربمنكربةعنهالله

بهيلتمسطريقاسلكومن،أخيهعونفيالعبدكانماالعبدعونفيوالله()8(والاخرةالدنيافيعليهالله

ويتدارسونهاللهكتابيتلوناللهبيوتمنبيتفيقوماجتمعوما،الجنةإلىطريقابهلهاللهسهلعلما

ومن،عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهمنزلتإلا،بينهم

."نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأ

معاوية.أبيحديثمن)9(مسلمرواهوكذا

مسلم-أبي-الأغرعن،إسحاقأبيعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:1(أحمد)0الإماموقال

الملائكة،حفتهمإلااللهيذكرونقوماجتمعما":قال،!ي!اللهرسولعن،سعيدوأبيهريرةأبيعن

11()
."عندهفيمناللهوذكرهم،السكينةعليهمونزلت،الرحمةوعشيتهم

.نحوه،بهإسحاقأبيعن،وشعبةالثوريوسفيانإسرائيلحديثمن:أيضا()12رواهوكذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(-2/258925)المسندفي

.64()80الحديثعقيبأخرجه

.والدعاءالذكرفى(9268)صحيحهفي

.(2252/)المسندفي

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما

صحيحه.من64()80الحديثعقيب

.(2252/)المسندفي

المسند.منأثبتهحاصرتينبينما

.والدعاءالذكرفي(9926)صحيحهفي

.(349/)المسندفي

.49()3/المسندفي)12(وتغشتهم.:المسندفي
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صحيح.حسن:وقال)2(الثوريحديثمنوالترمذي،()1شعبةحديثمن:مسلمورواه

عن،رزيقبنعمارعن،ادمبنيحيىعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن)3(ماجهابنورواه

.نحوهبإسناده،إسحاقأبي

.كثيرةأحاديثالمعنىهذاوفي

لطالبأجنحتهالتضعالملائكةوإن":مرفوعا،الدرداءأبيعنوالسننأحمدالإماممسندوفي

ألرخمة!منألذلجناحلهماوأخفض):تعالىقالكما،لهتتواضع:أي")4(يصنعبمارضاالعلم

(512ا!مرأءأ!أتمؤضمنينمنأنجحكلمننجاصكواخفض):تعالىوقال(42:ا!سراءأ

بناللهعبدعن،زاذانعن،السائببناللهعبدعن،سفيانعن،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

.")5(السلامأمتيعنليبلغوني،الأرضفيسياحينملائكةدلهإن":قال!ي!اللهرسولأن،مسعود

به.السائببناللهعبدعنكلاهما،الأعمشوسليمانالثورفيسفيانحديثمن)6(النسائيرواهوهكذا

عائشة،عن،عروةعن،الزهريعن،معمرحذثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

مماادموخلق،نارمنمارجمنالجانوخلق،نورمنالملائكةخلقت":!اللهرسولقال:قالت

."لكموصف

به.الرزاقعبدعنكلاهما،حميدبنوعبد،رافعبنمحمدعن:)8(مسلمرواهوهكذا

الحمد.وله،تعالىاللهيسرهماذكرناوقد،جدأكثيرةالملائكةذكرفيوالأحاديث

هذهتوجدمافأكثر؟أقوالعلىالبشرعلىالملائكةتفضيلمسألةفيالناساختلفوقد:فصل

المسألةهذهفيرأيتهكلاموأقدم،وافقهمومنالمعتزلةمعفيهاوالخلاف،المتكلمينكتبفيالمسألة

حضرأنه؟العاصبنسعيدبنعمروبنأميةترجمةفي")9(تاريخه"فيعساكرابنالحافظذكرهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.والدعاءالذكرفي(0027)صحيحهفيمسلمأخرجه

.الدعواتفي)3378(جامعهفي

.الأدبفي(1937)سننهفيماجهابنأخرجه

في(2682)والترمذي،العلمفي(3آ41)سننهفيداودوأبو(24وا4923/)المسندفيأحمدأخرجه

المقدمة.في(223)ماجهوابن،العلم

.(1452/)المسندفيأحمدأخرجه

-(5012)الكبرىالسننوفي(343/)المجتبىفيالنسائيأخرجه

.(168و6/153)لمسندافي

والرقائق.الزهدفى(6992)صحيحهفي

.3(،3034-)9/دمشقتاريخ
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،آدمبنيكريممناللهعلىأكرمأحدما:عمرفقال،جماعةوعنده،العزيزعبدبنلعمرمجلسا

ذلكعلىووافقه(7:البينةأ!!ضترافييةأولبكآلصنلختوعلواءامنواآلذينإت):تعالىبقولهواستدل

،دارهخزنةهم،ملائكتهمناللهعلىأكرمأحدما:مالكبنعراكفقال،سعيدبنعمروبنأمية

آبخلدين!منأؤت!نامدكينليهوناأنلآإآلشجرةهذهعننهنكمارئبهماما!:تعالىبقولهواستدل.أنبيائهإلىورسله

قد:فقال!حمزةأباياأنتتقولما:القرظيكعببنلمحمدالعزيزعبدبنعمرفقال(02:الأعرافأ

والرسل،الأنبياءذريتهمنوجعل،ملائكتهلهوأسجد،روحهمنفيهونفخبيدهفخلقه،آدماللهأكرم

دلالةوأضعف.دليلهبغيرواستدل،الحكمفيالعزيزعبدبنعمرفوافق.ا(الملائكةلميزورهومن

ليستأنهامضمونهبما(7:البينةأ!الصنلختوعلوأءامنواآلذينإت):قولهوهو،الآيةمنبهنزعما

الجانوكذلك(7:غافرأ!بهءويؤصمنون):قولهفيبالإيمانالملائكةوصفقداللهفإن،بالبشربخاصه

.(41:الجنأ!آلم!لمونمناوأنا)(13المحجشأ!به!ءامناأقد!ثلماسمعناوأنا)

بناللهعبدعن:الدارميسعيدبنعثمانرواهماالمسألةهذهفيبهيستدكماوأحسن:قلت

لنااجعلرئنايا:الملائكةقالتالجنةاللهخلقلما":قال،أصحوهو،وموقوفا،مرفوعا،عمرو

بيديخلقتمنذريةصالحأجعللن:اللهفقال،آدملبنيالدنياخلقتفإنك،ونشربمنهانأكلهذه

.")2(فكانكن:لهقلتكمن

لإ-بجا"هكلبن-

الشيطانوقصةالجانخلقباب

لاءفبأىءا!نارقنفارجمنآتجان!وظقلفخاركاصحقصنلمنآلإنشنفف):تعالىاللهقال

والجان!مسنونحم!منصحقصنلىمنآلإدنسنظقناولقذ):تعالىوقال.(16-41:الحمنأ!تكذبانرلبهما

واحدوغيروالحسنومجاهدوعكرمةعباسابنوقال(27-26:الحجرأ!آلسموونارمنقتلمنظقته

وأحسنه.خالصهمن:روايةوفي،اللهبطرفمن:قالوا(15:الرحمنأ!نارمنمارجمن)

خلقت":ع!ي!الثهرسولقال:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهريطريقمن:آنفاذكرناوقد

.)3(مسلمرواه"لكموصفمماآدموخلق،نارمنمارجمنالجانوخلقت،نورمنالملائكة

)1(

)2(

)3(

."الملائكةتزورهمنذريتهمنوجعل"السابقالمصدرفي

فيالحديثأجدولم،مخطوط،الكبيرالمسندكتابله،حافظ،محدث،السجستانيالدارميسعيدبنعثمان

المطبوعة.الحديثيةالمصادر

.(6هص)وتقدم،الزهدفي(6992)صحيحهفي
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الجنالأرضفيقبلهمكانو،السلامعليهادمقبلالجنخلقت:التفسير)1(علماءمنكثيرقال

بعدهم.وسكنوها،منهاوأبادوهم،عنهاوأخلوهمفقتلوهمعليهمالجناللهفسلط،والبن

ابنعن،مرةوعن،عباسابنعن،صالحأبيوعن،مالكأبيعن:تفسيرهفي)2(السديوذكر

فجعلالعرشعلىاستوىأحبماخلقمناللهفرغلما:!اللهرسولأصحابمنأناسوعن.مسعود

لأنهمالجنسمواوإنما،الجن:لهميقالالملائكةمنقبيلةمنوكان،الدنياسماءملكعلىإبليس

الملائكة.علىليلمزيةهذااللهأعطانيإنما:صدرهفيفوقعخازناملكهمعإبليسوكان،الجنةخزان

إليهماللهبعثالدماءوسفكواالأرضفيأفسدوالماالجنأن:عباسابنعن:)3(الضحاكوذكر

.البحورجزائرإلىالأرضعنوأجلوهمفقتلوهمالملائكةمنجندومعهإبليس

إبليساسمكان:عباسابنعن،طاووسعن،عطاءعن،خلادعن:)4(إسحاقبنمحمدوقال

وأكثرهم،اجتهاداالملائكةأشدمنوكان،الأرضسكانمنوكان.عزازيلالمعصيةيرتكبأنقبل

الجن.:لهميقالحيئمنوكان،علما

الملائكةأشرفمنوكان،عزازيلاسمهكان:عنه،جبيربنسعيدعن:حاتمأبي)5(ابنوروى

الأربعة.الأجنحةأوليمن

الملائكةأشرفمنإبليسكان:عباسابنقال،جريجابنعن،حجاجعن:سنيد)6(وقال

.الأرضسلطانلهوكان،الدنياسماءسلطانلهوكانالجنانعلىخازناوكان،قبيلةوأكرمهم

.جرير)7(ابنرواه.والأرضالسماءبينمايسوسكان،عباسابنعن:التوأمةمولىصالحوقال

الدنيا.سماءملائكةرئيسإبليسكان:المسيببنسعيدعن:)8(قتادةوقال

أصلادمأنكما،الجنلأصلوإنه،عينطرفةالملائكةمنيكنلم:)9(البصريالحسنوقال

البشر.

.(1/753)القرطبيوتفسير(142-1/542)الطبريتفسيرانظر(1)

.(1124/)تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(

.(1/85)الطبريوتاريخ(1/923)السابقالمصدر)3(

جنا.يسمونحيئمنوكان،الكبرإلىدعاهالذيفذلك:وفيه(1/86)التاريخفيالطبريأخرجه(4)

.مختصرأ(3411/)تفسيرهفيكثيرابنالحافظذكره()5

أسند.وقد:المطبوعوفي(8235/)تفسيرهفيالطبريوأخرجه(3411/)السابقالمصدر)6(

الجنة.خزانلأنهم؟الجنسمواوربما،الملائكةمنقبيلةوالجن:أهامشوفي،(8236/)الطبريتفسير)7(

.(8235/)السابقالمصدر)8(

.(8236/)السابقالمصدر()9
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طردتهمالذينالجنمنإبليسكان:وغيره،حوشببنشهروقال

جرير.ابنرواه.السماءإلىبهفذهب
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بعضهمفأسرهالملائكة)1(

إبليسجعل،منهاجثتهوصور،بعدهمنوذريتههوالأرضفيليكونادمخلقاللهأرادفلما:قالوا

أنهعلم)2(أجوفراهفلما،بهيطيف-عزازيلاسمهوكان،ذاكإذعبادةوأكثرهمالجانرئيس-وهو

نفخأنفلما،لأعصينكعليسلطت)3(ولئن،لأهلكنكعليكسلطتلئنأما:وقال،يتمالكلاخلق

منوامتنععظيمحسدمنهإبليسدخللهبالسجودالملائكةوأمر،)4(سيأتيكما،روحهمنادمفيالله

الربعلىواعترض،الأمرفخالف،طينمنوخلقتهنارمنخلقتنيمنهخيرأنا:وقاللهالسجود

قدوكان،بعبادتهنالهاقدكانالتيمرتبتهمنوأنزل،ربهرحمةمنوابتعد،قولهفيوأخطأ،وجلعز

كانماأحوجفيطبعهفخانه،نورمنوهم،نارمنمخلوقلأنه،جنسهممنيكنولم،بالملائكةتشبه

:صأ!وأئبهفرينمنأشتكبركانإتليسإلأ!أحمعون!أتمبيكةفسجد)الناريأصلهإلىورجع،إليه

ربهاترعنففسقالجنمنكانإتليسإلأفسجدوالادماستجدوالفمليكةققناهـاذ):تعالىوقال(73-74

.(05:الكهفأ!بدلاللطنمينبتسعدؤلكتموهئموفدمنأؤلمجآءوذرشهؤافنتخذونه

مذؤوماحقيرأ51(ذليلاالأرضإلىفنزل،يسكنهأنقدراعليهوحرمالأعلىالملأمنإبليسفأهبط

إضلالعلىالجهدكلجاهدذلكمعأنهإلا،والإنسالجنمناتبعهومنهوبالنارمتوعدا،مدحورأ)6(

يؤهـالقنمةإكأخرتنلينعك!رقتالذىهذاأرءلمجك):قالكما،مزصد)7(وبكلطريقبكلادمبني

اشتطغتمنوأشتفزز!موفوراجمؤجزاءجهنوجزآفإتمنه!لبعكفمناذهمتقال!قليلالاإوذريتهلاحتن!

نإ!ك!وراإلاالشتطنيحدهموماوعذهتموالأؤلدالأمولفىوشا!ضورجلفبخيطثعلتهموأجلمثبصحوتكمتهم

.(65-62:الإسراءأ!هوو!يلابرفيكففسقطنعليهؤلثلتسعبادى

،النارمنخلقواالجانأنوالمقصود.السلامعليهادمخلقذكرعندمستقصاة)8(القصةوسنذكر

عنهمتعالىأخبركما،الكافرونومنهم،المؤمنونومنهم،ويتناسلونويشربونيأكلون،ادمكبنيوهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(8236/)الطبريتفسيرمنالتصحيحو،طردوهم:الأصولفي

.عرف.المطبوعفي

.!ان:أفي

.(951ص)السلامعليهآدمخلقبابفيسيأتي

ذليلا.حقيرأ:المطبوعفي

.مطرودا:مدحورأ

.العدومنهيرصدوالمكانالطريق:مرصد

بعدها.وما(901ص)ادمخلقبابفيالقصةوانظر.مستفاضة:المطبوعفي
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أنصتواقالواحضروفلضاأتقرءانيستتمعوتالجنمننفراإلتك!رقنآوإد):لىتعاقولهفي،الأحقافسورةفي

إلىيغدى-يديهبينولمصعدقاموسىبغدمنماأنزل!نباسمغناإنايقؤمنآلوأقا!منذرينقؤمهوإكولؤاقضىفلما

لاومن!أليوعذابمنويجريهمذنولبهؤمنيغفزلمبهءوءامنواأدثهداىأجيحوايقؤمنآ5سشقيمطرقيوإكالحق

.(32-92:ا!حقافأ!مبينضنلىفىإولنكأوليادونهمنلإولتسالازضىبمغجزفىفلتساللهداىيجت

ولنبهكامناالرشدإلىيهد!!جمباقزءاظسغناإنافقالواالجنمننفراشتعأنهإلىأوحىقل):تعالىوقال

لنأنظنثآوأنا!شططااللهعلىسفيهنايقولكافوأنهر5ولداولاصحبةاتخذماربناجدتفكوأنهوأطىاهبربشالنشرك

لنأنظنننمكماظنواوأنهم!رهقافزادوهئمآلجنمنبرجاليعوذونالإدنسمنرجالور؟نوانو5كذبااللهعلىوالجناقيدنسنقول

لمجمتتجفمنللسمعمقعدمتهانقعدكناوأنا!وشهباشديداحرساملئتفوجذتهالسماالم!ناوأنا5أصداآدلهيتجث

ذكدونوظالصنلحونمناوأنا5رشداربهمبهتمأرادأ!الأزضفىبمنأريدأشرنذرىلاوأنا!رصداشهابالمصجذآلأن

برثهءلؤمنفمنبهءءامنااقد!نلضاسمقناوأناههربالغجز؟ولنآلأرضفىاللهنغجزلنانظنناوأنا!قدداطرإلقكنا

آلمشطونواما!رشداعرؤافاولبهكأشلمفمنالقشطونومنااتم!لمونمناوأنا5رهقاولابخسايخاففا!

عذاباي!لكهرئهءبمرعنيغرضومنفيهلنفنن!!غدقاماءلأشقينهمالظريمةعلىاشتقمواوألو!حطبالجهنوف!نوا

.(17-ا:الجنأ!صعدا

المتعلقةالأحاديثوذكرنا،الأحقافسورةاخرفيالقصةوتمام،)1(السورةهذهتفسيرذكرناوقد

مزواوأنهم،"بصرى"جنمنالاثاربعضوفي"نصيبين"جنمنكانواالنفرهؤلاءوأن،هنالكبذلك

.)2(لقراءتهفاستمعوافوقفوا،مكةأرضمننخلةببطنبأصحابهيصليقائموهوع!ي!اللهبرسول

فقال،الزادوسألوه،عنهاونهاهمبهاأمرهمأشياءعنفسألوه،كاملةليلةالنبيبهماجتمعثم

ونهى"لدوابكمعلفروثةوكل،لحمايكونماأوفرتجدونه،عليهاللهاسمذكرعظمكل":لهم

.")3(الجنإخوانكمزادإنهما":وقال،بهمايستنجواأنالناسع!ي!النبي

الجن.مساكنلأنها،)4(الأسواقفيالبولعنونهى

!تكذبانرئبهماءالإفبأى!فيهابآيةيمزجعلفما،الرحمنسورةعليهم!يماللهرسولوقرأ

الحمد.فلك،نكذبرئناآلائكمنبشيءولا:قالواإلا.(13:الرحمنأ

كانواالجن":فقال.فسكتواالناسعلىالسورةهذهقرألماذلكفي!يمالنبيئعليهمأثنىوقد

)2(

)3(

)4(

.(202-4291/)كثيرابنالحافظللمؤلف؟العظيمالقرانتفسيرانظر

.(4/391)السابقالمصدر

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبدعن،الصلاةفي(045)صحيحهفيمسلمأخرجه

.)926(صحيحهفيبمعناهحديثامسلموروى.السرب:المطبوعفي
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نكذبربناالائكمنبشيءولا:قالواإلا!ورلبهماتكذبانفماىءالإ)عليهمقراتما،ردامنكمأحسن

.(1عمرابنعنوالبزارجريروابن،جابرعن:الترمذيرواه."الحمدولك

فييعذبلاأنطائعهمجزاءيكونأو،الجنة)2(يدخلونهلالجنمؤمنيفيالعلماءاختلفوقد

تعالى:قولهولخصوص،القرانلعمومات)3(الجنةيدخلونأنهمالصحيح:قولينعلى.فقطالنار

أنهمفلولا،بذلكعليهملىتعافامتن(47-46:الرحمنأ!هوتكذبانرلبهماءالآء!فبأئجننانرلإمقامخافولمن)

أعلم.والله،المسألةفيكافمستقلدليلوحدهوهذا،النعممنعليهموعدهذكرهلماينالونه

بنالرحمنعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدعن،مالكعن،قتيبةحدثنا:)4(البخاريوقال

فيكنتفإذا،والباديةالغنمتحبأراكإني:لهقالالخدريسعيدأباأن،أبيهعن،صعصعةأبي

إنسنولاجنالمؤذنصوتمدىيسمعلافمانه،بالنداءصوتكفارفع،بالصلاةفأذنتوباديتكغنمك

مسلم.دونالبخاريبهانفرد.!يمااللهرسولمنسمعته:سعيدأبوقال.القيامةيوملهشهدإلالمح!شيولا

هو(سلط)وقد،البشرأبيآدمعدوإبليسالأكبرومقدمهم،الشياطينفمنهمالجنكافرووأما

كما،منهمشرعهواتبع،رسلهوصدق،بهامنمنبعصمةوجلعزاللهوتكفل،وذرييهادمعلىوذريته

صهدقولقد):تعالىوقال(65:ا!سراءأ!و!يلابرفيك!سقطنعليهؤلثلتسعبادىإن):قال

هوممنلأخرةبالؤمنمنلنغلمإلاسقطنمنعلتهململ!انوما!اتمؤمنينمنفريقاإلافاثبعؤلمحياثيسعلحهم

أخرجكمآالشثطنلايفئنب!مءادمينى):تعالىوقال(02:سبأأ!شئءحفي!كلفىورفيشكفىمنها

أؤلياالشيظينجحقاإنارزشهت!لاحتثمقوقبيلإهويرلبهمإنمنهمآسؤءليريهمالباسهماعئهماينرعألجةمنأبوئيهم

.(27:الأعرافأ!يونونلاللذين

روحىمنفيهونفختسؤيتهوفإذا!مسنودؤحم!فن!صنلمنلمجصراخلقإقلقملبهكةرفيقالوإذ):لوقا

ألالكمايإتليسل!قاالشجديفمعيكونأنإلى+إتليسلاإ!أتجعون!أتملنكةفسجد!سجدينلوفقعوا

وإن!رجيوف!نكمخهافاخرقيقال!مسنونحم!منصحلصخلمنضلقتهولبشرلأشجداكنلتمقال!ألشجدينءتكون

اتمعلومص!الوقتيؤوإك!أتمنظرينمنف!نكلمحال!يؤهـيتبثونإكفأنظرف-ربقال!الدينئؤمصإلمتأللعنةعلئل!

علىصر9هذاقال!أتمطصجتمخهمعبادكإلا!أخعينولأغوينهمالأر!فىلهملأزيننأغويننىبمآربقال

)2(

)3(

)4(

)5(

التفسيرفيجريروابن،"غريبحديثهذا":وقالجابرعنالتفسيرفي(1932)الجامعفيالترمذيأخرجه

حسن.حديثوهو:أقول،عمرابنعن(1/1582)

.؟لاأمالجنةيدخلهلبيان:أهامشفي

تعالى.قولهولعموم،القرآنلعموم:المطبوعفي

الخلق.بدءفي(6932)صحيحهفي

سفطه.:المطبوعوفي،الأصولفيكذا
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أتوبستعة!الاأخعينلمؤعدهئمجهغوإن!أتغاوينكتاتبعككنإلاستطنعلئهتملكلتسعبادىإنهمسمميو
.ء-يرورء

.(44-28:الحجرأممسؤهـ!جزءمنهمبابلكل

وفي،سبحانسورةوفي،وهاهنا)1(،الأعرافوفي،البقرةسورةفيالقصةهذهتعالىذكروقد

الحمد.ودلهالتفسيركتابنافيمواضعهفيكلهذلكعلىتكلمناوقد.صسورةوفي،طهسورة

.)2(تعالىاللهشاءإنادمقصةفيوسنوردها

تعالى:قالكما،لهممنهواختبارا،لعبادهمحنةالقيامةيومإلىاللهأنظرهإبليسأنوالمقصود

سبا:أ!حفي!لثئءكلعكورفيشكفىمنهاهوممنبالأخرهييلؤصمنمنلنغلمإلاسقطنمنعليهمدو!انوما)

لىكانومافا!خووعدتكؤآلحقوغدوعد-أدلهإتألأقرقضىلماألشحطنوقال):تعالىوقال(12

بمصرحمىأنتوومابمضرخ!ئمأناماأنفسمولوموآتلوموقفلالمفاشتضتودعؤتمهانإلاسقطنمنعلئكم

آلصخلختوعملواءامنواآلذيف!وأدصلأليوعذابلهخآلطفايتإنقبلمنألثرتحتمونبضآ!فرتإن

.(23-22:إبراهيمأ!سنئمفي!ثاربهؤغيحهمبإذنفيهاخ!ينألانهرتخحهامنتجرىجنت

جالسنوهو،البحروجهعلىعرشنوله،القرآنبنصالقيامةيومإلىمنظز،الآنحياللهلعنهفإبليس

ضعيفا!كانإنكيدألشيطن):تعالىاللهقالوقد.والفتنالشرالناسبينيلقونسراياهويبعث،عليه

لماولهذا،كردوسأبو:وكنيته:النقاشقال،عزازيلالعظيمةمعصيتهقبلاسمهوكان(76:النساءأ

تعدوفلناخسأ":لمجيمالنبيلهفقال.الماءعلىعرشأأرى:قال")3(؟ترىما":صيادلابنالنبيقال

علىعرشهيشاهدهوالذيإبلش!منمستمدة،شيطانيةبهاكاشفهالتيمكاشفتهمادةأنفعرف")4(قدرك

.الحقيرةالخسيسةالدنيةقيمتكتجاوزلن:أي")4(قدركتعدوفلناخسأ":لهقالولهذا،البحر

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمدالإمامرواهالذيالحديثالبحرعلىإبليسعرشأنعلىوالدليل

إبليسعرش":ع!ي!اللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن،التميميماعزحدثني،صفوان

.(")للناسفتنةأعظمهممنزلةعندهفأعظمهم،الناسيفتنونيومكلفيسراياهيبعث،البحر(علىأ

اللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحدثنا،روححدثنا:أحمد)6(وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الحجر.سورةفي:أي

.(901ص)السلامعليهآدمخلقبابانظر

جابر.عن(3388/و)الخدريسعيدأبيعن(79و366/)المسندفيأحمدأخرجه

لمجي!:النبيلهفقال"الماءعلىعرشأأرى":صيادابنقالحينالخدريسعيدأبيحديثمنالأول:حديثانهذان

قد":مج!النبيلهقالحينعائشةحديثمن:والثاني،(2592:مسلمرواه)"البحرعلىإبليسعرشترى"

.(2492:مسلم)"قدركتعدوفلناخسأ":لمجي!النبيفقال"دخ":صيادابنفقال"خبألكخئأت

.(3354/)المسندفي

.(3384/)المسندفي
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،الناسفيفتنون،سراياهيبعث،البحرعلىإبليسعرش":يقول!سيماللهرسولسمعت:يقول

الوجه.هذامنبهتفرد"فتنةأعظمهمعندهفأعظمهم

بنجابرعن،نضرةأبيعن،زيدبنعليحدثنا،حمادحدثنا،مؤملحدثنا:أحمد)1(وقال

البحر-علىأو-الماءعلىعرشاأرى:قال؟ترىما":صائدلابنلمجيمالثهرسولقال:قال،اللهعبد

جابر.مسندفيرواههكذا.إبليسعرشذاك:!يوقال"حياتحوله

عن،زيدبنعليئأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:سعيد)2(أبيمسندفيوقال

البحرعلىعرشاأرى:قال"؟ترىما":صيادلابنقاللمجي!اللهرسولأن؟سعيدأبيعن،نضرةأبي

."إبليسعرشذاك،صدق":ع!يماللهرسولفقال.الحياتحوله

قال:قال،اللهعبدبنجابرعن،الزبيروأبيالتميميماعزطريقمن:أحمد)3(الإماموروى

."بينهمالتحريشفيولكن،المصلونيعبدهأنيئسقدالشيطانإن":!يواللهرسول

عن،جابرعن-نافعبنطلحة-سفيانأبيعن،الأعمشحديثمن:)4(مسلمالإماموروى

منزلةعندهفأقربهم،الناسفيسراياهيبعثثم،الماءعلىعرشهيضعالشيطانإن":قال!النبي

فيقول،وكذاكذا:يقولوهوتركتهحتىبفلانزلتما:فيقولأحدهميجيء،فتنةعندهأعظمهم

:قال،أهلهوبينبينهفرقتحتىتركتهما:فيقولأحدهمويجيء.شيئاصنعتماوالثهلا:إبليس

."أنتنعم:ويقول.ويلتزمه.ويدنيهفيقربه

وقد.منكنعم:أي،وبكسرها،الإكرامتستحقالذيذاكأنتنعمبمعنىالنونبفتحيروى

الحجاجأبوالحافظشيخناواختار.قليلوهو،مضمرانعمفاعلكونجوازعلىالنحاةبعضبهاستدل

أعلم.والله،ذكرناهبماووجهه،ورجحه،الأول

2011:ادبقرةأ!وزؤجهحائمغبثنبهءيفرلوتما):تعالىقولهعند()الحديثهذاأوردناوقد

غايةالمتآلفينبينالتفرقةإلىبهيتوصل،والجنالإنسمنالشياطينعنالمتلقىالسحرأن:يعني

يمدحه،اللهذمهفالذي.ذلكفيالسببكانمنسعيإبليسيشكرلهذا،المتحابينالمتوادين،التآلف

الله.لعنةعليه،يرضيهاللهيغضبوالذي

سورةسيماولا،وغاياتهوأسبابهالشرلأنواعمطردةالمعوذتينسورتيوجلعزاللهأنزلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(388و366/)المسندفيأحمدأخرجه

.(369/)المسندمن

المنافقين.صفاتفي(2812)مسلمصحيحفيوهوالتميميماعزعن(3354/)المسندفي

بالمعنى.المؤلفذكرهوقدالمنافقينصفاتفي(67)(2813)صحيحهفي

.(1/018)كثيرابنتفسيرانظر
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يوشوسفلذىا5آلخناستوشواساشرمنهلناسالهإ!فا!طامالث5لناسابربأعوذق!)

.(6-ا:اداسأ!لناسوالجنةامنهألناسىصحدور

ع!ي!اللهرسولأنحييبنتصفيةعن)2(البخاريصحيحوفي،أنسعن)1(الصحيحينفيوثبت

."الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن":قال

زيادحدثنا،عمارةأبيبنعديحدثنا،بحربنمحمدحدثنا:)3(الموصلييعلىأبوالحافظوقال

فإن،آدمابنقلبعلىخطمهواضعالشيطانإن":!ي!اللهرسولقال:قال،أنسعن،النميري

."الخناسالوسواسفذلك،قلبهالتقمنسيوإن،خنساللهذكر

وادبهرربك):تعالىقالكما،للناستذكارفيهكان،القلبعنللشيطانمطردةاللهذكركانولما

وقال(63:الكهفأ!ابمرلمانالشيطنإلاأنسمنيهومآ):موسىصاحبوقال(24:الكهفأ!لنسيتإذا

عنداذكرني:يوسفلهقاللماالساقييعني(42:يوسفأ!ذتحررئهءا!طنفالنسه):تعالى

يوسففلبث،الشيطانمنالنسيانهذاكانو،الملكمولاهيعني،لربهيذكرهأنالساقينسي،ربك

.مدة:أي(45:يوسفأ!وبغدأمةمتهماوأدكرنجاالذىوقال)هذابعدقالولهذا،سنينبضعالسجنفي

كما،القولينمنالصوابهوالساقيهوالناسيأنمنقلناالذيوهذا.نسيان:أي!أمبمابعد)وقرئ

أعلم.والله،التفسير)4(فيقررناه

يحدثتميمةأباسمعت،عاصمعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:(أحمد)الإماموقال

!ي!:النبيفقال،الشيطانتعس:فقلت،حماره!ي!بالنبيعثر:قال،!ي!اللهرسولرديفعن

قلت:وإذا.صرعتهبقوتي:وقال،تعاظمالشيطانتعس:قلتإذافإنك،الشيطانتعس:تقللا"

."الذبابمثليصيرحتىتصاغر،اللهبسم

جيد.إسنادوهو،أحمدبهانفرد

عن،المقبريسعيدعن،عثمانبنالضحاكحدثنا،الحنفيبكرأبوحدثنا:أحمد)6(وقال

يأبسكمابهفأبسالشيطانجاءهالمسجدفيكانإذاأحدكمإن":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المفردالأدبكتابفيأخرجهلكن،أنسعنالبخارييخرجهولمالسلامفي(1742)صحيحهفيمسلمأخرجه

1288().

.السلامفي(1752)ومسلمالأدبفي(آ912)صحيحهفيالبخاريأخرجه

ضعيف.،النميريزيادإسنادهوفي(043)المسندفي

.(2195/)كثيرابنتفسيرانظر

.(5/95)المسندفي

.033()2/المسندفي
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فتراه:المزنوقأما.ذلكترونوأنتمهريرةأبوقال.")1(ألجمهأوزنقهلهسكنفإذا،بدابتهالرجل

أحمد.بهتفرد.وجلعزاللهيذكرلافاهففاتح:الملجموأما،اللهيذكرلاكذامائلأ

،هريرةأبيعن،مكحولعن-يزيدابنيعني-ثورحدثثا،نميرابنحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

.")3(ادمابنوحسدالشيطانبهاويحضر،حقالعين":ع!ي!اللهرسولقال:قال

عن،الهمدانياللهعبدبنذرعن،منصورعن،سفيانعن،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

نفسيأحدثإني!اللهرسوليا:فقال،ع!ي!النبيإلىرجلجاء:قالعباسابنعن،شدادبناللهعبد

الذياللهالحمد،أكبر)5(الله":ع!ي!النبيفقال.بهأتكلمأنمنإليأحبالسماءمنأخرلأن،بالشيء

."الوسوسةإلىكيدهرد

به.ذرعنكلاهما،والأعمش:النسائيزاد،منصورحديثمن)6(والنسائيداودأبوورواه

:قال،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)7(البخاريوقال

؟كذاخلقمنفيقولأحدكمالشيطانيأتي":!ي!االلهرسولقال:هريرةأبوقال:قال،عروةأخبرني

."ولينتهباللهفليستعذبلغفإذا،ربكخلقمن:يقولحتى؟كذاخلقمن

به.عروةعنوكلاهماعروةبنوهشامالزهريحديثومنالليثحديثمن)8(مسلمرواهوهكذا

!هومبصرونهمفإذاتذ!رواآلشئطنمنطيفمممهمإذااتقواالذلىإت):تعالىاللهقالوقد

!تحضرونانرببلثوأعوذ!آلشيطينهمزتمقبكأعوذربوقل):تعالىوقال.(102:الأعرافأ

:ا!عرأفأمهـوعليؤسميعإنهوباللهفأشتعذلغألشتطنممنيزغنثوإما):تعالىوقال(89-79:المؤمنونأ

وعكءامنواالذلىعلىسقطقلهولئسإنو!آلرجيوالثمتطنمنباللهفاشمتعذانالقغقرأت!إذا):تعالىوقال(002

.(001-89:ادنحلأ!ممثركو%بهءهموألذنيتولؤنهوألذلفعلىسلطنوإنما!يتو!لونربهؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ومنعته.كففته:حاجتهعنفلانأألجمت:يقال:"وألجم".أماله:"وزنقه".زجره:"أبسه"

.(2/943)المسندفي

صحيح."حقالعين"وقوله،هريرةأبيمنيسمعلممكحولافإنلانقطاعهضعيفإسناده

صحيح.حديثوهو(1235/)المسندفي

."أكبرالله،أكبرالله،أكبرالله":المسندفي

.(668)والليلةاليومعملفيوالنسائي،الأدبفي(2115)سننهفيداودأبوأخرجه

الخلق.بدءفي(3276)صحيحهفي

.()132صحيحهفي
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كان:قال،سعيدأبيعن،المتوكلأبيحديثمن:)2(السننوأهلأحمد)1(الإماموروى

وجاء.")3(ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللهأعوذ":يقول!اللهرسول

الباهلي.أمامةوأبيمسعودبناللهوعبدمطعمبنجبيرروايةمنمثله

الشعر.:ونفثه.الكبر:ونفخه.الصرعهوالذيالخنقوهو،الموتةفهمزه:الحديثفيوتفسيره

منباللهأعوذ":قالالخلاءدخلإذاكانمج!ي!اللهرسولا!،أنسعن:)4(الصحيحينفيوثبت

وإناثهم.الشياطينذكرانمناستعاذ:العلماءمنكثيرقال"والخبائثالخبث

سعدأبيعن،الحصينعن،ثورعن،يونسبنعيسىعن،سريجعن:أحمد)5(الإماموروى

فليستتر،الغائطأتىومن":لمجيماللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن-عمرأصحابمنوكان-الخير

فقدفعلمن،ادمبنيبمقاعديلعبالشيطانفإن،فليستدبرهرملمنكثيبايجمعأنإلايجدلمفإن

."حرجفلالاومن،أحسن

به.يزيدبنثورحديثمن)6(ماجهوابنداودأبوورواه

ثابت،بنعديعن،الأعصشعن،جريزحذثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:)7(البخاريوقال

صاحبهيسبفأحدهما،جلوسعندهونحنمج!ي!النبيعندرجلاناستب:صردبنسليمانقال:قال

أعوذ:قاللو،يجدماعنهلذهبقالهالوكلمةلأعلمإني":ع!ي!النبيفقال،وجههاحمرقدمغضبا

.بمجنونلستإني:فقال؟!ي!النبييقولماتسمعألا:للرجلفقالوا"الرجيمالشيطانمنبالله

.)8(الأعمشعنطرقمنوالنسائيداودوأبومسلمأيضاورواه

عمر؟ابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

ويشرب،بشمالهيأكلالشيطانفان،بشمالهيشربولابشمالهأحدكميأكللا":قال!اللهرسولأن

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.96(و05)3/مسندهفي

.(132)2/والنسائي،08(4)ماجهوابن،(2)42والترمذي،)775(داودأبوأخرجه

.الصلاةفي(242)والترمذي،الصلاةفي(775)سننهفيداودوأبو(3/38)المسندفيأحمدأخرجه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو:أقول

الحيض.في(375)صحيحهفيومسلم،الوضوءفي(421)صحيحهفيالبخاريأخرجه

ضعيف.وإسناده،882()4رقم(2371/)المسندفي

،مختصراالطبفي(8934)وفي()337الطهارةفيماجهوابن،الطهارةفي(35)سننهفيداودأبوأخرجه

ضعيف.!!اسناده

الخلق.بدءفي)3282(صحيحهفي

.الكبرىالسننفي(2201)4والنسائي،الأدبفي(4781)داودوأبو،البرفي261(0)صحيحهفيمسلمأخرجه

.08()2/المسندفي
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.()1الوجههذاغيرمنالصحيحفيوهو،الإسنادبهذاالصحيحينشرطعلىوهذا."بشماله

99

!ي!؟اللهرسولعن،عائشةعن،عروةعن،حكيمأبيبنإسماعيلحديثمنأحمدالإماموروى

.")2(الشيطانمعهشرببشمالهشربومن،الشيطانمعهأكلبشمالهأكلمن":قالأنه

سمعت:قال،الطحانزيادأبيعن،شعبةأخبرنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

أيسرك":قال؟لم:قال"قه":لهفقال،قائمايشربرجلارأىأنه؟ع!ي!النبيعن:يقولهريرةأبا

بهتفرد."الشيطان،منهشرهومنمعكشربقدفإنه":قال.لا:قال".؟الهرمعكيشربأن

الوجه.هذامنأحمد

قال:قالهريرةأبيعن،رجلعن،الزهريعن،معمرقال،الرزاقعبدحدثنا:أيضا)4(وقال

عن،الرزاقعبدوحدثنا:قال."لاستقاءهبطنهفيماقائموهويشربالذييعلملو":!ي!اللهرسول

.)5(الزهريحديثبمثل!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معمر

أسمعت:جابراسألأنه،الزبيرأبيعن،لهيعةابنحدثنا،موسىحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

مبيتلا:الشيطانقال،يطعموحينيدخلحيناللهاسمفذكربيتهالرجلدخلإذا"؟قال)7(!ي!النبي

اسميذكرلموإن،المبيتأدركتم:قال،دخوليعنداللهاسميذكرولمدخلوإن،هاهناعشاءولالكم

نعم.:قال."؟والعشاءالمبيتأدركتم:قال،طعامهعندالله

عمر،ابنعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عبدةأخبرنا،محمدحدثنا:)8(البخاريوقال

الشمسحاجبغابوإذا،تبرزحتىالصلاةفدعواالشمسحاجبطلعإذا":!صاللهرسولقال:قال

"شيطانقرنيبينتطلعفإنها،غروبهاولاالشمسطلوعبصلاتكمتحينواولا،تغيبحتىالصلاةفدعوا

.؟هشامقالذلكأيأدريلا"الشيطان"أو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.وغيرهعمرابنعنسالمطريقمن،الأشربةفي(501)(0202)مسلمصحيحفيهو

.(677/)المسندفيأحمدأخرجه

.(2103/)المسندفي

.انقطاعالأولالإسنادوفي(2283/)المسندفي

.مكروهقائمأالماءشرب:أهامشفي

في(3765)داودوأبو،الأشربةفي(1802)صحيحهفيمسلمأخرجهوالحديث،(3/346)المسندفي

والليلة.اليومعملفي(178)والنسائي()3887ماجهوابن،الأدب

؟يقول!اللهرسولأسمعت:لمسندافي

"الشيطانقرنيبينتطلع":المطبوعوفي،الخلقبدءفي(3272و)،الصلاةمواقيتفي(583)صحيحهفي

."الشياطين"أو
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به.هشامحديثمن)1(والنسائيمسلمورواه

عمر،ابنعن،ديناربناللهعبدعن،مالكعن،سلمةبناللهعبدحدثنا:)2(البخاريوقال

حيثمن،هاهناالفتنةإن،هاهناالفتنةإنها":فقال،المشرقإلىيشيرلمجي!اللهرسولرأيت:قال

الوجه.هذامنبهمنفردأالبخاريرواههكذا."الشيطانقرنيطلع

.")3(الشيطانمجلسإنه":وقال،والظلالشمسبينيجلسأننهى!يماللهرسولأنالسننوفي

فيمابالخلقةتشويهفيهالموضعهذامثلفيالجلوسكانلماأنهأحسنهامن،معانيهذافيذكرواوقد

تعالى:قالولهذا،الأذهانفيمستقروهذا،مشوهةنفسهفيخلقتهلأن،الشيطانيحبهكان،يرى

زعمهكما،الحياتمنضربلاالشياطينأنهمالصحيح(65:الصافاتأ!الشنطينوسرطقعهاكاتإ)

الملائكة،خلقوحسن،الشياطينقبحفيهامغروزالنفوسفإن.أعلموالله.المفسرينمنزعمهمن

لماالنسوةوقال(65:الصافاتأ!الشنطينوروسطقعهاكاتهل):تعالىقالولهذا،يشاهدوالموإن

.(31:!لفأ!كرلوملثإلاهذآإنبمثرأهذامادلهخش)يوسفجمالشاهدن

جريج،ابنقال،الأنصارياللهعبدبنمحمدقال،جعفربنيحيىحدثنا:)4(البخاريوقال

فكفوا-الليلجنحكانأو()5(الليلأاستجنحإذا":قال،!ي!النبيعن،جابرعن،عطالمح!أخبرني

واذكر،بابكوأغلق،فخلوهمالعشاءمنساعةذهبفإذا،-حينئذتنتشرالشياطينفإن،صبيانكم

اسمواذكرإناءكوخمر،اللهاسمواذكرسقاءكوأوك،اللهاسمواذكر،مصباحكوأطفئ،اللهاسم

."عوداعليهتعرضولو،الله

."مغلقايفتحلاالشيطانفإن":وعنده،جريجابنعن،يحىعن:أحمد)6(ورواه

اللهرسولقال:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،مطرعن،وكيعحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

بابايفتحلاالشيطانفإن،سرجكموأطفئوا،أسقيتكموأوكوا،آنيتكموخمروا،أبوابكمأغلقوا":!ي!

.الفأرة:يعني"أهلهعلىالبيتتضرمالفويسقةوإن،وكاء)8(يحلولا،غطاءيكشفولا،مغلقا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

المواقيت.في(1/277)والنسائي،المسافرينصلاةفي(828)صحيحهفيمسلمأخرجه

الخلق.بدءفي(9327)صحيحهفي

فقط.النهيوغيره(1482)رقمداودأبومنهوروى.بتمامه(3134/)المسندفيأحمدرواه

الخلق.بدءفي(0328)صحيحهفي

.البخاريمنزيادة

.(3103/)المسندفي

.(3103/)المسندفي

.والمطبوع،والمسندأفيماوأثبت،وعاء:بفي
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كريب،عن،الجعدأبيبنسالمعن،منصورعن،شعبةحدثنا،آدمحدثنا:)1(البخاريوقال

الشيطانجنبنااللهم:قالأهلهيأتيأنأرادإذاأحدكمأنلو":!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن

وحدثنا:قال."عليهيسلطولمالشيطانيضرهلمولدبينهماكانفإن،رزقتنيماالشيطانوجنب

مثله.،عباسابنعن،كريبعن،سالمعن،الأعمش

ابنعن،كريبعن،سالمعن،منصورعن،همامعن،إسماعيلبنموسىعن:أيضا)2(ورواه

وجنب،الشيطانجنبنااللهم،اللهبسم:قالأهلهأتىإذاأحدكمأنلوأما":قال!يمالنبيعن،عباس

."الشيطانيضرهلمولدافرزقا،رزقتناماالشيطان

بنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،سليمانعن،أخيقال،إسماعيلحدثنا:)3(البخاريوقال

نامهوإذاأحدكمرأسقافيةعلىالشيطانيعقد":قال!شي!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،المسيب

عقدم!،انحلتاللهفذكراستيقظفإن.فارقدطويلليلعليك:مكانهاعقد؟كلعلىيضرب،عقدثلاث

خبيثأصبحوإلا،النفسطيبنشيطافأصبح،كلهاعقدهانحلتصلىفإن،عقدم!انحلتتوضافإن

الوجه.هذامنبهمنفردارواههكذا"كسلانالنفس!

عن-الهادابنيعني-يزيدعن،حازمأبيابنحدثني،حمزةبنإبراهيمحدثنا:)4(البخاريوقال

منأحدكماستيقظإذا":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،طلحةبنعيسىعن،إبراهيمبنمحمد

."خيشومهعلىيبيتالشيطانفإن،ثلاثافليستنثرفتوضأمنامه

عن،زنبوربنمحمدعن)6(والنسائي،الدراورديعن،الحكمبنبشرعن:()مسلمورواه

به.الهادبنيزيدعنكلاهما،حازمأبيبنالعزيزعبد

عن،وائلأبيعن،منصورعن،جريرقال،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:)7(البخاريوقال

وأ"أذنيهفيالشيطانبالرجلذاك":قال،أصبححتىليلةناملمجرجلالنبيئعندذكر:قال،اللهعبد

."أذنهفي":قال

به.،جريرعنكلاهما،وإسحاقعثمانعن:)8(مسلمورواه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الخلق.بدءفي(3283)صحيحهفي

الخلق.بدءفي(3271)صحيحهفي

الخلق.بدءفي(9326)صحيحهفي

الخلق.بدءفي(5932)صحيحهفي

.الطهارةفي(238)صحيحهفي

.الطهارةفي(1/67)المجتبىفي

الخلق.بدءفي(0327)صحيحهفي

المسافرين.صلاةفي(774)صحيحهفي
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به.المعتمربنمنصورحديثمن،(1)ماجهوابن،والنسائيئ،أيضاالبخاريوأخرجه

عن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيأخبرنا،يوسفبنمحمدحدثنا:)2(البخاريوقال

،ضراطولهالشيطانأدبربالصلاةنوديإذا":!صاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبي

كذااذكر:فيقول،وقلبهالإنسانبينيخطرحتىأقبلقضيفإذا،أدبربهاثوبفإذا،أقبلقضيفإذا

هكذا"السهوسجدتيسجدأربعاأمصلىأثلاثايدرلمفإذا،أربعاأمصلىأثلاثايدريلاحتى،وكذا

الوجه.هذامنبهمنفردارواه

عن،السائببنعطاءعن-الأحمريعني-جعفرحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)3(وقال

."الخللفييقومالشيطانفإنالصفوفراصوا":لمجي!الثهرسولقال:قال،أنس

راصوا":يقولع!كاناللهنبيأن،مالكبنأنسعن،قتادةحدثنا،أبانحدثنا:أحمد)4(وقال

بينيدخلالشيطانلأرىإنيبيدهمحمدنفسالذيفو،الأعناقبينوحاذوا،بينهاوقاربواصفوفكم

."الحذفكأنهالصفخلل

عن،هلالبنحميدعن،يونسحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا:)5(البخاريوقال

يصلي(وهوأشيءأحدكميديبينمرإذا":ع!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،صالحأبي

."شيطانهوفإنما،فليقاتلهأبىفإن،فليمنعهأبىفإن،فليمنعه

به.هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحديثمنداود)6(وأبومسلمأيضاورواه

،سليمانحاجبعبيدأبوحدثنا،معبدبنمسزةحدثنا،أحمدأبوحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

سعيدأبوحدثني:قالثم،فردنييديهبينأمرفذهبت،يصليقائماالليثييزيدبنعطاءرأيت:قال

فرغفلما،القراءةعليهفالتبست،فقرأ،خلفهوهوالصبحصلاةيصفيقام!راللهرسولأن؟الخدري

بينلعابهبردوجدتحتىأخنقهزلتفما،بيديفأهويت،وإبليسرأيتمونيلو":قالصلاتهمن

سواريمنبساريةمربوطالأصبحسليمانأخيدعوةولولا،تليهاوالتيالإبهام:هاتينإصبعيئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

إقامةفي(0133)ماجهوابن،الليلقيامفي(3402/)والنسائي،التهجدفي(1144)البخاريأخرجه

.الصلاة

الخلق.بدءفي(3285)صحيحهفي

الشياطين.فإن:وفيه(3154/)المسندفي

حذفة.واحدتها،الحجازيةالضغارالغنمهي:والحذف.تدخلالشياطينفإن:وفيه(3026/)المسندفي

الخلق.بدءفي(3274)صحيحهفي

.الصلاةفي(207)داودوأبو،الصلاةفي(26وه551)صحيحهفيمسلمأخرجه

.82()3/المسندفي
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.")1(فليفعلأحدالقبلةوبينبينهيحولألامنكماستطاعفمن،المدينةصبيانبهيتلاعب،المسجد

بنمحمدأحمدأبيعن،سريجبنأحمدعن،اخرهإلى"...استطاعفمن":داود)2(أبووروى

به.الزبيربناللهعبد

عن،زيادبنمحمدعن،شعبةحدثنا،شبابةحدثنا،محمودحدثنا:)3(البخاريوقال

الصلاةيقطععليفشد،ليعرضالشيطانإن":فقال،صلاةصلىأنه:!ي!النبيعن،هريرةأبي

الحديث.فذكر،"منهاللهفأمكنني،علي

مطولا.بهشعبةحديثمن)4(والنسائيمسلمرواهوقد

وهمبئلىآغفررب):قالأنه؟السلامعليهسليمانعنإخباراتعالىقولهتفسيرعند:البخاريولفظ

عن،شعبةعنوغندر،روححديثمن!35:أص!الوهابأنتإنكبغد!!لاضدينبغىلامف!لى

كلمةأو-البارحةعليتفلتالجنمنعفريتاإن":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،زيادبنمحمد

حتى،المسجدسواريمنساريةإلىأربطهأنفأردت،منهاللهفأمكنني،الصلاةعليليقطع-نحوها

أنتإئكبغدىفىلاصصدينبغىلأمف!لىوهبلىآغفررب!سليمانأخيقولفذكرت،كلكمإليهوتنظرواتصبحوا

خاسئا.فرده:روخقال")5(!35:صأ!اتوهاب

فسمعناهيصلي!ي!اللهرسولقام:قال،الدرداءأبيعن،إدريسأبيحديثمن:)6(مسلموروى

منفرغفلما،شيئايتناولكأنهيدهوبسط،ثلاثا"اللهبلعنةألعنك":قالثم"منكباللهأعوذ":يقول

ورأيناك،ذلكقبلتقولهنسمعكلمشيئاالصلاةفيتقولسمعناكقداللهرسوليا:قلنا،الصلاة

باللهأعوذ:فقلت،وجهيفيليجعله،نارمنبشهابجاء،إبليساللهعدوإن":فقال،يدكبسطت

دعوةلولاوالله،أخذهأردتثم،يستأخرفلم،التامةاللهبلعنةألعنك:قلتثم،مراتثلاث،منك

."المدينةأهلولدانبهيلعبموثقالأصبحسليمانأخينا

يعني33!:لقمانأ!اتغرورباللهيغزئ!مولاألديخاالخيؤةتغرنمفلا):تعالىاللهوقال

!6:فاطرأ!آلسعيرأ!بمقصليكولؤاحربميذعواإنماعدوافاتخذدلكؤعدوألشتطنإن):لىتعالوقا،الشيطان

الحافظصنفكما،وسكناتهوحركاتهأحوالهجميعفي،وطاقتهجهدهخبالاالإنسانيألولافالشيطان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.إسناده

.الصلاةفي(996)سننهفي

الخلق.بدءفي(3284)صحيحهفي

التفسير.في(04411)الكبرىسننهفيوالنسائي،المساجدفي(154)صحيحهفيمسلمأخرجه

التفسير.في(8048)صحيحهفيالبخاريأخرجه

.الصلاةومواضعالمساجدفي(542)صحيحهفي
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جمة.فوائدوفيه(")1الشيطانمكائد"سماهذلكفي-كتابااللهرحمهالدنيا-أبيبنأبوبكر

عندالشيطانيتخبطنيأنبكوأعوذ":دعائهفييقولكانع!يواللهرسولأن:داود)2(أبيسننوفي

أرواحهمدامتماأغويهمأزاللاوجلالكوعزتك!ربيا:قالأنهالأخباربعضفيوروينا"الموت

تعالى:اللهوقال.استغفروني)3(مالهمأغفرأزالولاوجلاليوعزتي:تعالىاللهفقال،أجسادهمفي

(268:البقرةأ!عليروسعوأللهوففحلاقنهضغفزهيعدكموأللهبائفضمدصطأتفقرويأمر-يعدكمالشتطن!يو

الباطل.هوالشيطانووعد،الصدقالحقهواللهفوعد

من:تفسيرهفيحاتمأبيوابن،")4(صحيحه"فيحبانوابن،والنسائي،الترمذيروىوقد

للشيطانإن":ع!ي!اللهرسولقال:قال،مسعودابنعن،الهمدانيمرةعن،السائببنعطاءحديث

فإيعادالملكلمةوأما،بالحقوتكذي!ثبالشرفإيعادالشيطانلمةفأما،لمةوللملك،ادمبابنلمة

منفليتعوذالأخرىوجدومن،اللهفليحمداللهمنأنهفليعلمذلكوجدفمن،بالحقوتصديقبالخير

علير!وسعوألنهوففحلامنهمغفزهيعدكموأللهبائفحساءطويأمر-اتفقريعدكمالشتطن)قرأثمالشيطان

."(268:البقرةأ

ايةفضلفيوذكرنا،فيهتقرأالذيالبيتمنيفرالشيطانأن؟)5(البقرةسورةفضلفيذكرناوقد

يصبح.حتىالشيطانيقربهلاليلةفيقرأهامنأن؟)6(الكرسي

عن،صالحأبيعن،سميعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:)7(البخاريوقال

وهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاقالمن":قالع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبي

سيئة،مئةعنهومحيتحسنةمئةلهوكتبت،رقابعشرعدللهكانت،مرةمئةقديرشيءكلعلى

أكثرعملرجلإلابهجاءممابأفضلأحديأتولم،يمسيحتى،ذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت

."ذلكمن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

،اص29إبراهيمالسيدمجديهـبتحقيقا014سنةبالقاهرةمطبوعوالكتاب،"الشيطانمصائد":المطبوعفي

.ثبتناهأكما"لشيطانامكائد"واسمه

.الصلاةفي(5521)داودأبيسنن

.43ص"الشيطانمكائد"فيالدنياأبيابنأخرجه

)3/88(التفسيرفيوالطبري،الكبرىفي(55111)والنسائي،التفسيرفي)8892(سننهفيالترمذيأخرجه

ضعيف.وإسناده:أقول.غريبحسن:الترمذيوقال.الإحسان()799صحيحهفيحبانوابن

.الشدة:والفمة،مس،الشيطانمنواللمة

.(47-1/46)كثيرابنتفسيرانظر

.(937-1/378)السابقالمصدر

الخلق.بدءفي(3932)صحيحهفي
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صحيح.حسن:الترمذيوقال،مالكحديثمن(1)ماجهوابنوالترمذيمسلموأخرجه
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عن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا:)2(البخاريوقال

بنعيسىغير،يولدحين،بإصبعهجنبيهفيالشيطانيطعنافىمابنكل":!صقال:قال،هريرةأبي

الوجه.هذامنبهتفرد."الحجابفيفطعن،يطعنذهب،مريم

عن،أبيهعن،المقبريسعيدعن،ذئبأبيابنحدثنا،عليبنعاصمحدثنا:)3(البخاريوقال

فإن،استطاعمافليردهأحدكمتثاءبفإذا،الشيطانمنالتثاؤب":قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

."الشيطانضحك،ها:قالإذاأحدكم

لفظ:وفي،بهذئبأبيابنحديثمن)4(والنسائي،وصححهوالترمذيداودوأبوأحمدورواه

."يدخلالشيطانفإن،استطاعمافليكظمأحدكمتثاءبإذا"

سعيدعن،عجلانبنمحمدعن،سفيانأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

يكرهأوويبغض،العطاسيحباللهإن":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المقبري

الترمذيورواه."جوفهمنيضحكالشيطانذلكفإن،ها،ها:أحدكمقالفإذا،التثاؤب

به.،عجلانبنمحمدحديثمن،)6(والنسائي

عن،أبيهعن،أشعثعن،الأحوصأبوحدثنا،الربيعبنالحسنحدثنا:)7(البخاريوقال

اختلاسنهو":فقال؟الصلاةفيالرجلالتفاتعن!رالنبيسألت:عائشةقالت:قال،مسروق

،الشعثاءأبيبنأشعثروايةمن)8(والنسائيفىاوفىأبورواهوكذا."أحدكمصلاةمنالشيطانيختلسه

به.،مسروقعن،أبيهعن،المحاربيأسودبنسليم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

في)8937(ماجهوابن،الدعواتفي)3464(جامعهفيوالترمذي،الذكرفي)1926(صحيحهفيمسلمأخرجه

التسبيح.ثواب

الخلق.بدءفي(3286)صحيحهفي

الخلق.بدءفي(9328)صحيحهفي

في(2746)جامعهفيوالترمذي،الأدبفب(2805)داودوأبو(517و2793/)المسندفيأحمدأخرجه

.)216(والليلةاليومعملفيوالنسائي،الأدب

.(2265/)المسندفي

.2()17والليلةاليومفيوالنسائي،الاستئذانفي(2746)جامعهفي

الخلق.بدءفي(1932و)،الصلاةصفةفي(751)صحيحهفي

السهو.في(38/)والنسائي،الصلاةفي(519)سننهفيداودأبوأخرجه
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،قتادةأبيبناللهعبدحدثني،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيحديثمن:)1(البخاريوروى

أحدكمحلمفإذا،الشيطانمنوالحلم،اللهمنالصالحةالرؤيا":ع!يواللهرسولقال:قال،أبيهعن

."تضرهلافإنهاشرهامنباللهوليتعوذ،يسارهعنفليبصقيخافهحلما

قال:قال،هريرةأبيعن،همامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

فيينزعأنالشيطانلعلأحدكميدريلافإنه،بالسلاحأخيهإلىأحدكميشيرنلا":ع!يواللهرسول

."النارمنحفرةفيفيقع،يده

.الرزاقعبدحديثمن)3(أخرجاه

الملك:ا!وآلسعيرعذابالئموأغتذنالالثمنطينرجوماوجعقتهابمصبيحآلدياالسماءزيناولقذ):تعالىاللهوقال

منويقذفونألاغكاتمل!إلىيسمعونلا!قاردشيطقصمنوحفظا!ألكوبهببرينةآلديالمحااريتاإنا):لوقا(ه

تعالى:لوقا(01-6:الصافاتأ!وثاقبشهابفانبعوالخطفةخطفمنلاإ5واصحمثعذابوطتمدحورآ5جاشبكل

!،!حوالسمعأشترقمنإلا!رجيوشجطنصمن!وحمظنهالبظرجمتوزينهابروجاالسمافىجعقاولقذ)

إنهو!يستتطيحوتومالهتمينبشوما!آلشنطينبهننزلتوما):تعالىوقال(18-16:ادحجرأ!مبل!شهاب

ملئمففوجذتهاألسمالم!ناوأنا):الجانعنإخباراتعالىوقال(212-021:الشعراءأ!لمغزولونألسمععن

.(9-8:ادجشأ!رصحداشهابالم!ذلانآيستتمعفمنللسمعمقحدمخهانقعدكناوأنا!وشهباشديداحرسا

الأسودأباأن:هلالأبيبنسعيدعن،يزيدبنخالدحدثني:الليثوقال:)4(البخاريوقال

-الغمام:والعنان-العنانفيتتحدثالملائكة":قالع!ي!النبيعن،عائشةعن،عروةعن،أخبره

فيزيدون،القارورةتقركما،الكاهنأذنفيفتقرها،الكلمةالشياطينفتستمعالأرضفييكونبالأمر

عن:)5(الملائكةصفةفيورواه.بهالليثعن،معلقاإبليسصفةفيرواههكذا."كذبةمئةمعها

،الأسودأبيالرحمنعبدبنمحمدعن،جعفرأبيبناللهعبيدعن،الليثعن،مريمأبيبنسعيد

مسلم.دونالطريقينبهذينتفرد.بنحوه،عائشةعن،عروةعن

عن،الزبيربنعروةبنيحيىعن،الزهريحديثمنومسلم،آخرموضعفيالبخاريوروى

:فقالوا"بشيءليسواإنهم":فقال،الكهانعنع!يوالنبيأناسسأل:عائشةقالت:قال،أبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

عنكثير،أبيبنيحيىبناللهعبدحديثمنالتعبيرفي)8696(وأخرجه،الخلقبدءفي)2932(صحيحهفي

أبيه.

.(2/217)المسندفي

والصلة.البرفي(1726)ومسلم،الفتنفي(7207)البخاريأخرجه

.(3288)صحيحهفي

.(0132)صحيحهمن
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الجنيمنيخطفهاالحقمنالكلمةتلك":!يوفقال،حقافيكونبشيءأحيانايحدثونناإنهم!اللهرسوليا

.البخاريلفظهذا.(")1كذبةمئة(منأكثرأمعهافيخلطون،الدجاجةكقرقرةوليهأذنفيفيقرقرها

:يقول،عكرمةسمعت:قال،عمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا:)2(البخاريوقال

بأجنحتهاالملائكةضربتالسماءفيالأمراللهقضىإذا":قالع!اللهنبيإن:يقولهريرةأباسمعت

للذي:قالوا؟ربكمقالماذا:قالواقلوبهمعنفزعإذاحتى،صفوانعلىسلسلةكأنه،لقولهخضعانا

-ووصفبعضفوقبعضههكذاالسمعومسترق،السمعمسترقفيسمعها.الكبيرالعليوهو،الحققال

تحته،منإلىالآخريلقيهاثم،تحتهمنإلىفيلقيهاالكلمةفيسمع-أصابعهبينوبددفحزفهابكفهسفيان

يدركه،أنقبلألقاهاوربما،يلقيهاأنقبلالشهابأدركفربما،الكاهنأوالساحرلسانعلىيلقيهاحتى

التيالكلمةبتلكفيصدق،وكذاكذا:وكذاكذايوملناقالقدأليس:فيقال،كذبةمئةمعهافيكذب

.البخاريبهانفرد"السماءمنسمعت

)3(
رجالعن،عباسابنعن،العابدينزينالحسينبنعليعن،الزهريحديثمن:مسلموروى

مرلن!شيطنافهولولونقيضدتجرالرخمنعنيغشومن):تعالىوقال.هذانحوع!ي!النبيعن،الأنصارمن

اتقرلن!لمحتسآلمشرقينبغدوبتيكبتنىيبيتقالناضذإذاحتى!مهتدونأنهمويحسبونالسبيلعنليصذوخهتموإنهم

وقال.لآيةا(52:!صلتأ!وماضففهغأئديهتممابينلهمفرينوأقرنالهؤوقيضمنا!!و:تعالىلوقا381-36:الزخرفأ

يدلما!بآتوجمدإليكوقدقتوقذلدىتخصموالاقال!بعيدضنلفىكانولبهنأطغيتهقآرنجاقىفي!قال):تعالى

والجناقيلنسشجطينعدوانبئلكلجعلناوكذلك!و:تعالىوقال(92-27:قأ!وبظنوئمغبيداناوقآلدىائقؤل

لاائذينأ!دةإلتوولئقحغع5يفتروتومافذزهتمفعلؤمارفيولؤشاضورأالقؤلزخرفبقص!إكبغضهميوحى

.1311-121:ا!نعامأ!مقتردؤتهمماوليقترفوأوليزضقلأخرؤبالؤمنوت

بنسالمعن،منصورطريقمن:)4(ومسلمأحمدرواهما،الملائكةصفةفيقدمناوقد

إلاأحدمنمنكمما":!يواللهرسولقال:قال،مسعودابنعن-رافعواسمه-،أبيهعن،الجعدأبي

اللهولكن،وإياي:قال؟اللهرسولياوإياك:قالوا،الملائكةمنوقرينهالجنمنقرينهبهوكلوقد

."بخيرإلايأمرنيفلاعليهأعانني

-واسمهأبيهعن،قابوسعن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:أحمدالإماموقال

منمنكمليس":!يواللهرسولقال:قال،عباسابنعن-الجنبيظبيانأبووهو،جندببنحصين

)1(

)2(

)3(

)4(

.السلامفي(2228)ومسلم،التوحيدفي(7561)البخاريأخرجه

عنالمدينيابنعليعنالتوحيدفيو)7481(التفسير،في)1047(وأخرجه.التفسيرفي048()0صحيحهفي

.سفيان

.السلامفي(124و9222)صحيحهفي

المنافقين.صفاتفي(4281)ومسلم(04وأ793و1385/)المسندفيأحمدأخرجه



الشيطانوقصةالجانخلقباب158

عليهأعاننياللهولكن،نعم:قال؟اللهرسولياوأنت:قالوا،الشياطينمنقرينهبهوكلوقدإلاأحد

الصحيح.شرطعلىوهو،أحمدبهتفرد.")1(فأسلم

بنيزيدعن،صخرأبوأخبرني،وهببناللهعبدحدثنا،هارونحدثنا:أحمدالإماموقال

ع!ي!اللهرسولأن؟حدثتهع!يوالنبيزوجعائشةأن،حدثهالزبيربنعروةأنحدثه،قسيطبناللهعبد

عائشةيامالك":فقال،أصنعمافرأىفجاء:قالت،عليهفغرت:قالت،ليلاعندهامنخرج

"؟شيطانكأفأخذك:!اللهرسولفقال؟مثلكعلىمثلييغارألاومالي:فقلت:قالت؟أغرت

قلت:.نعم:قال.إنسانكلومع:قلت."نعم":قال.شيطانمعيأواللهرسوليا:قالت

.")2(أسلمحتىعليهأعاننيربيولكن،نعم":قال؟اللهرسولياومعك

.نحوهبإسناده-الأيليسعيدابنوهو-هارونعن)3(مسلمرواهوهكذا

عن،وردانبنموسىعن،لهيعةابنحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

بهتفرد"السفرفيبعيرهأحدكمينصيكماشيطانهلينصيالمؤمنإن":قالع!يوالنبيأن؟هريرةأبي

الوجه.هذامنأحمد

وقوله.غلبهثم،شردإذابالبعيريفعلكما،ويقهرهفيغلبه،بناصيتهليأخذ:شيطانهلينصيومعنى

وعنضقفهخومقأيذيهمبينمنلأتينهوثم!المستقيم!زطثالتملأقعدنأغويتئفبمآقال):إبليسعنإخبارا:تعالى

.(17-16:الأعرافأمهوشبهريىأكثرهئمتجدولاكآبلهتموعنأتمخهم

حدثنا-الثقفيعقيلبناللهعبدهو-عقيلأبوحدثنا،قاسمبنهاشمحدثنا:أحمدالإمامقال

ع!يو:اللهرسولسمعت:قال،فاكهأبيبنسبرةعن،الجعدأبيبنسالمعن،المسيببنموسى

وديندينكوتذرأتسلم:لهفقال،الإسلامبطريقلهفقعد،بأطرقهادملابنقعدالشيطانإن":قال

،وسماءكأرضكوتذرأتهاجر:فقال،الهجرةبطريقلهوقعد:قال،وأسلمفعصاه:قال؟آبائك

هو:لهفقال،الجهادبطريقلهقعدثم:قال،وهاجرفعصاه.الطولفيكالفرسالمهاجرمثلوإنما

قال"وجاهدفعصاه:قال؟المالويقسمالمرأةفتنكح،فتقتلأتقاتل:فقال،والمالالنفسجهاد

حقاكانغر!تىكانوإن،الجنةيدخلهأناللهعلىحقاكانمنهمذلكيفعلفمن":!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(1257/)المسندفيأحمدأخرجه

،(خطأ،قسيطأبي:أحمدسندمنالمطبوع)فيقسيطابنعن:وفيه.(6115/)المسندفيأحمدأخرجه

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو774(1)ترجمةالتقريبوانظراللهعبدأبايكنى،قسيطبناللهعبدبنيزيدوهو

المنافقين.صفاتفي(07)(2815)صحيحهفي

.(2038/)المسندفي
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.(")1الجنةيدخلهأناللهعلىحقاكاندابتهوقصتهوإن،الجنةيدخلهأناللهعلى

901

بنسليمانأبيبنجبيرحدثني،الفزاريمسلمبنعبادةحدثنا،وكيعحدثنا:أحمدالإماموقال

وحينيصبححينالدعواتهذهيدعاللهرسوليكنلم:يقول،عمربناللهعبدسمعت،مطعمبنجبير

ودنيايدينيفيوالعافيةالعفوأسألكإنياللهم،والاخرةالدنيافيالعافيةأسألكإنياللهم":يمسي

يمينيوعن،خلفيومنيديبينمناحفظنياللهم،روعاتيوامنعوراتياستراللهم،وماليوأهلي

الخسف.يعني:وكيعقال.")2(تحتيمنأغتالأنبعظمتكوأعوذ،فوقيومنشماليوعن

مسلم،بنعبادةحديثمن:)3(والحاكم،حبانوابن،ماجهوابن،والنسائي،داودأبوورواه

.الإسنادصحيح:الحاكموقال

باب

السلامعليهادمخلقفيوردما

فيهايفسدمنفيهاأتخحلقالواظيفةآلأزضفىجاعلإفلقمبيكةرئبقالوإذ):تعالىاللهقال

علىعيضهئمثمكهاالأساءادموعدم!نغلمونلاماأغلماققاللذونقدسمجمدكلنسبحوتحنالدمآءوي!فك

اتعليمأنتانكعلئتناماإلالشاعقملاستخنكقالوا!صدقينكنتخإنهؤكبأشمذأنبوقفقالأثمنيكة

ماوأعلموالأرضالسهؤتغيبأعلمإفىلغأقلألتمقالبأئي!تمأئبأهمفلمابأشبماحمئمأنبتهميظدم!ال!الحكيص

وقفا!البهفريىمنواشتكبروكانأب!إثليسإلأفسجدوألادماشجدوالفهلبهكةققناوإد!تكنمونكنمغومانتدون

عئهاالشتطنفأزلهماهلطانينأمنفميهوناالثمجرةهذهلقرل!ولاشمتتمااحيثرغدمتهاوصألحئةوزؤجكأنتاشمكنلادم

فناب!ترلمج!منادمفنلتئ5إكجزم!نقرومنعألأزضفىول!عدولبعضبغضكلافبطواوقفنافيهطمماكانافأخرجهما

هتمولاعلحهخخؤففلاهداىتبعفمنهدىمنىيأتينكمفيماجمعا!هاآقبطواققنا!الرحيمالنؤابهوإتهعلية

.(93-03:ادبقرةأ!هوخلاونفبهاهمالنارأ!بأؤليكلايتناوكذبواكفروالذينوا!يحزلؤن

.(95:عمرانآلأمهوفيكونكنلهقالضصترابمنظقوءادمكمثلأدلهعندمثلعيممىإت!و:تعالىلوقا

)2(

)3(

.(3483/)المسندفيأحمدأخرجه

.(225/)المسندفيأحمدأخرجه

،الاستعاذةفي(8282/)والنسائي،الدعاءفي(3871)ماجهوابن،الأدبفي(7405)داودأبوأخرجه

1517/)المستدركفيوالحاكم،الإحسان(619)صحيحهفيحبانوابن،والليلةاليومعملفي(566و)

.قالكماوهووصححه(518و
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واتقواوصدنسآرجالاكثيرامتهماولبثزوجهافنهاوظقوحدةنفسقنظقكلالذىرلبه!براتقواالئاسيخأيها):تعالىوقال

بمرمنظقنبهوإناألناسيائها):قالكما.(ا:النهساءأ!رقيباعلئكخكاناللهإنوالازصامبهءلوندشلالذىالله

تعالى:وقال.(13:الحجراتأ!خبيرعليماللهإنأنقنياللهأتحومك!عندإنلتعارفواوقبايلشعوباوجعقنبهؤوأنثى

تعالى:وقالالاية(918:أ!عرافأم!ليشكنزؤجهامخهاوجعل2وصدنفسمنظقكمالذى!هو)

منعكماقال!ألشجدلىمنيكنلؤإتليسلاإفسجدوالادمأشجدوألتملمكةققاثمصحوزنكغثمظصن!تمولقذ)

منإنكفآخرنييهاتيهبرأنلكيكونفمامتهافاقبظقال!طينمنوظقت!نالممنظقننىنهوضترأناقالأعضتكإذلتمتحدألا

ثم!ألم!تقجم!زطكالتملأقعدنأغوي!فبماقال!اتمنظرينمنإنكقال!يتحثونيؤ!إكأنظرفىصقال!آلصخغرين

تبعكلمنمدحورامذءوممامهااخرقيقال!شبهريىأكثرهتمتجدولاشبماللهتموعنأتم!هموعنخقفهتمومنأيذيهمبينئنلآتينهو

منفميهوناألشجرةفذهئقرباولاشتتماحتثمنفكلالجنةوزؤجكأنتأشكنوبإدم!أتجعينمنكخجهخملأتلأنمنهم

ملكينلكوناأنلاإلشجرةأهذهعنخهنكمارممماماوقالتهماسؤء1منعخهماوررىمالهماليتدىالشتطنلهما!لؤشوسالطابين

وطفقاتهماسوءلهمابدتالشجرةذاقافلمابغصور!فدلنهماالتصحينلمنلكماإفى!وقاسممهمآالحلايئمنأؤليهونا

ربنالاقا!بينعدولكماالش!طنإنلكماوأقلالشجرةتقكماعنأخهكماأوربهماونادلهماالجئةورقمنعليهمايخصفان

مستقرومتغالاؤض!فىول!عدوبغضكؤصلبغضاقبطواقال!تخسرينا!لنكوننولزخمنالاتغفرلووإنأنفسن!ظقنا

:الأخرىالايةفيقالكما.(25-11:الأعرافأم!تخرجونومنهاتموتونوفيهاغيؤنفيهاقال!صيهؤإك

مناقيلنسنظفناولقذ):تعالىوقال.(55:طهأ!وأخرلىتارةنخرجكتمومتهانعيدكتموفيهاظقنبهتم!منها)

من!لىمنلمجشراخلقإق!شكةرفيقالو!!!آ!وونارمنقتلمنظقتهوآتجان!مسنولزحم!منصقص!ل

إلى+إلمجسلآإ!أتج!مون!أتملبهكةفسجد!سجدينلوفقحواروحىمنفيهونفختسويتهوفإذا!مسنولؤحم!

فنصحتصخلمنظقتهلبتنرلأستجدأكنلتمقال!الشجدينءتكونألالكمايإثليسقال!الشجديفمعيكونأن

قال!يخجثونيومصإكفأنظرفى-ربلقا!لدينأيؤوإكللعنةأعليثوإن!رصصنكفإقخهافاخرقيلقا!مسخودزحم!

إلا!أخعينولاغوينهغألأرضفىلهئملأفلننأغوتينىبماربقال!ألمغلوواتوقتيؤمىإك!آلمحنظرينمنفإنلث

منأتبعكمنإلاستطنعلتهتملكلتسعبادىإن!!تمتقيؤعكصر9هذاقال!المخلصينمتهم!ادك

.(44-62:الحجرأفقسؤهـ!جرءمخهمبابلكلأتوبسبحة!الااتهعينلمهؤعدهمجهغوإن!اتغا!ن

قال!طيناظقتلمنءأسجدقالإتليسإلافسجدوالادماشجدواللمبي!ةقطاوإد):تعالىوقال

منه!تجحكفمنآذهمتقال!قليلالاإوذريتهلأحتن!يؤهـاتقنمةإلتأخرتنلينعك!رمتالذىهذايظثأرء

فىوشاكه!ورجطثبخيالثعلتهموأضلمتبصؤتكمتهمأشتطعتمنوأشتفزز!موفورا4جزاؤكأجزاجهنوفإت

برفيكىسقطنعليهؤلثلتسعبادىإن!غروراإلاألشتطنيحدهموماوعذهخوالأؤلدآلأقول

.(-6165:الإسراءأ!و!يلا

أفنتخذونهربهطاقرعنففسقالجنمنكانإتليسإلأفسجدوالادماشجدوالقمتبكةققناواذ):تعالىوقال
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ولاطقوالأزضالسمؤتضلقاشهدتهتمما!!أبدلاللطنمينبتسعدولكتموهتمدوقمنأؤللىوذرسهؤ

.(51-05:الكهفأ!هو(()1أنفسهتم

لأ!ما!جسدوالق!صعلظ!وإبعرمالإنجذولتمفنممىقثلمنءادمإكعهذناولقذ):تعالىوقال

فيهاتجوعلاألكإنهفتهـتنقئالجنةمنيخرج!فلاولزؤجثلكعدوهذاإنلادم!!قظأبإتيسىإلافسجدوا

وملثالحتدشجرةعكادلكهللبمادمقالالثمتطنإقه!فوشوسىتضسولافيهاتظمؤالا!وأنكتغرىولا

ربهاضبهثم!فغوىرلهوءادموعصئالجةورقمنعلتهمايخصفانوطفماسؤءاتهمالهمافبدتمتهافأء!يبلىلا

يضلفلاهداىاتبعفمنهدىمنىنينميةفإماعدولغضبغضكتمجميغآ!ااقبطاقال!وهدىعتهقاب

أغمئحمثئزدنىلوربقالهأغمىأ!مةيؤوونختنروضن!معيشةله!انذتحرىعنأغرض!ومقيشىولا

هونجؤأ!ل):تعالىوقال.1261-511:طهأ!نلنمىاتيؤموكذلكفنسيخهاءايختناأنتككذلكقال!بصيراكنتوقذ

رفيقالإد!!ذيرمل!اناانماإلأإكيوحئإن!يخنصمونإدألاغكبآفلإعقممقلىكانما!مغرضونعخهأنغ!عظيئ

أخعون!!أئملنكةفسجد!شجدينل!فقعواروحممامنفيهونفختس!شإفإذا!طينمنبمث!إخلقإفلقمبيكة

أناقال!آتحالينمنكنتأتمأشتكبز!بيدئظقتلالتمتجدأنمنعكمايخإتليسقال!أتبهفرينمناشتكبركانإئليسإ!

كإفانظرتربقال!آلدينيؤصمرإكلغنتىعلتك!وإنرجيمفإنكقنهافآخرنيقالطين!منوخلقن!2نامنظقننىضئرمنه

قنهمإلاعبادك!أخمعينلآغوينهتمفبعزئكقال!!ألمحغلومصاتوقتيؤمصإك!اتمنظرينمن!انكقال!يتعثونيؤو

منأناومآأتجرمنألمئلكؤعلتهقآقل!أتجعينف!هتمتبحكوممنمكجهغلأقلأن!أقول!والحقفآلحقلقا!المخلصب

.(88-67:صأ!!خبعدنجأهولئعلمن!للفدينهوإلادتجرإن!أتمتكفين

ولنذكر،التفسيرفيكلهذلكعلىتكلمناوقد،القرآنمنمتفرقةمواضعمنالقصةهذهذكرفهذا

عنذلكفيالواردةالأحاديثمنبهايتعفقوما،الكريماتالاياتهذهعليهدلتمامضمونهاهنا

.المستعانوبالله،!ي!اللهرسول

يريدبماأعلم(03:أجقر-اأ!ظيفةآلأزضفىجاعلإق)لهمقائلأالملائكةخاطبأنهتعالىفأخبر

الأزض!ضبحفجعلحتمائذىوهو!وقالكما،بعضابعضهميخلفالذينوذريتهآدممنيخلقأن

علىبذلكفأخبرهم.()2((62:ادنملأ!..ألأزض!ظفاءويخعلتم!:وقال01(165:ا!نعامأ

وجهعلىسائلينالملائكةفقالت،كونهقبلالعظيمبالأمريخبركما،وذريتهآدمبخلقالتنويهسبيل

كما،لهموالحسدآدملبنيوالتنقصالاعتراضوجهعلىلا،الحكمةوجهعنوالالستعلامالاستكشاف

013:البقرةأ!هوألدمآءوي!فكفيهايقسدمنفيهاأتجعل):قالوا،المفسرينجهلةبعضيتوهمهقد

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما(1)

.المطبوعمنسقط)2(
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.قتادةقاله،()1والبنالجنمنآدمقبلكانممنرأوابماكائنذلكأنعلموا:قيل

منجنداإليهماللهفبعث،الدماءفسفكوا،عامبألفيادمقبلالجنوكانت،عمربناللهعبدوقال

.البحورجزائرإلىفطردوهمالملائكة

ذلك.ألهموا:الحسنوعن.نحوهعباسابنوعن

ملكعن،وماروتهاروتعليهأطلعهم:فقيل،المحفوظاللوحمنعليهاطلعوالما:وقيلا

.،)2(الباقرجعفرأبيعنحاتمأبيابنرواه.السجللهيقالفوقهما

غالبا.المثابةبهذهيكونمنإلامنهايخلقلاالأرضأنعلموالأنهم:وقيل

كانفإن،أحدمنايعصيكلادائمانعبدك:أي(003البقرةأ!لئهونقد!مجضدكدنستحونخن)

.نهاراولاليلانفترلانحنفهايعبدوكأنهؤلاءبخلقالمراد

هؤلاءخلقفيالراجحةالمصلحةمنأعلم:أي03(:البقرةأ!نغلمونلاماأغلمإققال)

.والصالحونوالشهداءوالصديقونوالمرسلونالأنبياءمنهمسيوجد:أي،تعلمونلاما

ابنقال31(:البقرةأ!كهاالائيءادموعلم)فقال،العلمفيعليهمادمشرفلهمبينثم

وجبل،،وبحر،وسهل،وأرض،ودابة،إنسان:الناسبهايتعارفالتيالأسماءهذههي:عباس

وغيرها.الأمممنذلكوأشباه،وحمار،وجمل

كلاسمعلمه:مجاهدوقال.والفسيةالفسوةحتى،والقدر،الصحفة:اسمعلمه:روايةوفي

أسماءعلمه:الربيعوقال.واحدوغيروقتادةجبيربنسعيدقالوكذا.شيءوكل،طيروكلدابة

الملائكة.

ذريته.أسماءعلمه:زيدبنالرحمنعبدوقال

رضيعباسابنإليهأشاركما،ومصغرهامكبرها،وأفعالهاالذواتأسماءعلمهأنه:والصحيح

عنهما.الله

بنأنسعن،قتادةعن،وهشامسعيدطريقمن:ومسلمهورواهماهاهناالبخاريوذكر

ربناإلىاستشفعنالو:فيقولون،القيامةيومالمؤمنونيجتمع":قال!ي!اللهرسولعن،مالك

لكوأسجد،بيدهاللهخلقك،البشرأبوأنت:فيقولونآدمفيأتون،هذامكاننامنيريحناحتى

)1(

)2(

.25(/1)الزمانومرآة(1/42)الرزاقعبدتفسيرانظر

.المطبوعمنأثبتهحاصرتينبينما
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الحديث.تماموذكر(")1...شيءكلأسماءوعلمك،ملائكته

الحسنقال131:البقرةأمهوصدقينكنتخإنهؤكبأشماأتبوقفقالاتمنيكهعلىع!ضهئمثم)

وذلك.بهذهفابتلوا،منهأعلمكناإلاخلقأربنايخلقلا:الملائكةقالتادمخلقاللهأرادلما:البصري

.311:ادبقرةأ!صدقينكنتخإن!و:قوله

.")2(التفسير"فيبسطناهكما،ذلكغير:وقيل

أحديحيطأنسبحانك:أي(32:البقرةأ!والحكيوأتعليمأنتإنكعلضتناإلامالنالاعلملممتخنك)قالوا

.2551:البقرةأ!!اشذإلاءعلمهمنبشئءولايحيطون):قالكما،تعليمكغيرمنعلمكمنبشيء

نتدونماوأغلملأرضواألسهؤتغيبأغلمإقلغأقللمأقالبأكلى!تمأئبأهمفلئآبأك!!تمأنبئهميمادمقال)

العلانية.أعلمكماالسرأعلم:أي331:البقرةأ!تكئمونوماكنمخ

وبقوله:!هوفيهايفسدمنفيهاأتخعل):قالواما!نبدونماوأغلم):بقولهالمرادإن:وقيل

بنسعيدقاله،السلامعليهادمعلىالكبر)3(أسرحين،إبليسالكلامبهذاالمراد!تكئمونومماكنتثم)

.جرير)4(ابنواختاره،والثوريوالضحاكوالسديومجاهدجبير

أعلمكناإلاخلقاربنايخلقلن:قولهم!هوتكنيونوماكنتئم!ووقتادةوالحسنوالربيعالعاليةأبووقال

منه.عليهوأكرم،منه

منعظيمإكرامهذاأ34:البقرةأ!وواشتكبرأبئإتليسإلأفسجدوألادماشجدوالقحليهكهصققناو%)وقوله

ل!رفقعواروحىمنفيهفإذاسوشهوونفخت):قالكما،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقهحين،لادمتعالىالله

ملائكتهوأمره،روحهمنفيهونفخه،الكريمةبيدهلهخلقه:تشريفاتأربعفهذه(92:الحجرأ!وسجدين

.الأشياءأسماءوتعليمه،لهبالسجود

ادمأنت:سيأتيكما،وتناظراالأعلىالملأفيوإياههواجتمعحينالكليمموسىلهقالولهذا

كلأسماءوعلمك،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالذي،البشرأبو

تعالى.اللهشاءإنسيأتيوكماتقدمكماالقيامةيومالمحشرأهليقولوهكذا.شيء

لؤإئليسإلآفسجدوالإدمأشجدوألقمتنكةقفاثمصوزنكغثمظصنئمولقذ):الأخرىالايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.الإيمانفي(391)ومسلم،التوحيدفي(0174)صحيحهفيالبخاريأخرجه

.(1/59)كثيرابنتفسير

.والاغترار(1/69)كثيرابنوعند(1/925)الطبريتفسيرفي

.(5144/)الطبريتفسير
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.(21-11:لأعرافاأ!طينمنوظقتم2نامنظقننىمهضترأناقالأعضلكإذلتمتجدألامنعكمالقا!ألشجدلىمنيكن

.قاسمنأولوهوإبليسقاس:البصريالحسنقال

رواهما.بالمقاييسإلاالقمرولاالشمسعبدتوما،إبليسقاسمنأول:سيرينبنمحمدوقال

.(1جرير)ابن

منفامتنع،آدممنأشرفنفسهفرأى،ادموبينبينهالمقايسةبطريقنفسهنظرأنههذاومعنى

فاسدكانللنصمقابلاكانإذاوالقياس.بالسجودالملائكةولسائرلهالأمروجودمع،لهالسجود

والأناةوالحلمالززانةفيهالطينفإن،النارمنوخيرأنفعالطينفإن،نفسهفيفاساهوثم،الاعتبار

.والإحراقوالسرعةوالخفةالطيشفيهاوالنار،والنمو

:قالكما،لهبالسجودالملائكةأمرولهذا،روحهمنفيهونفخه،بيدهلهبخلقهاللهشرفهآدمثم

لوفقعواروحىمنفيهونفختسوشهوفإذا!مسنولزحم!منصح!صلمن!صراخلقإقلدليهكةرفي!الوإد)

معتكونلاألكمايإثليسل!قاألشجديفمعيكونأنإلى+إتليسلأإ!أتجعون!أتمليهكةفسجد!سجدين

عليثوإن!رجيوفإنكتخهافاخرقيقال!مسنونحم!منصحتصخلمنظقتهولبشرلاستجداكنلتمقال!الئنجدين

به،وازدراؤهلآدمتنقصهاستلزملأنه،تعالىاللهمنهذااستحق.(35-28:الححرأ!الدينيؤوإلمناثلعنة

بماالاعتذارفيوشرع،التعيينعلىآدمعلىالنصفيالحقومعاندة،الإلهيالأمرمخالفةعليهوترفعه

للمبحةققناوإد):سبحانسورةفيتعالىقالكما،ذنبهمنأشداعتذارهوكان،شيئايجديلا

يؤوإكأخرصتلينعك!رمتالذىهذاتنكأرءقال!لمجناظقتلمنءأشجدقالإتليسإلآفسجدوألادماشجدوا

من!واشتفززموفوراجهنوجزآؤكؤجزآءفإتمنه!!حكفمناذهمتقال!قليلاإلاذريتهؤلأحتن!أتقنمة

إلاالشتطنيحدهموماوعذهتموالأؤلدالأقولفىوشاكه!ورجلفبخ!لكعليهمواضلببصؤتكقنهمأشتطغت

الكهف:سورةفيوقال(65-61:الإسراءأ!و!يلابرفيك!سقطنعليهوللثلتسعبادىإن!غرورا

عنخرج:أي(05:اي!فأ!رئ!اترعنففسقالجنمنكانإبليسإلأفسجدوالادماشجدوالقمتيكةققنادماذ!يو

أحوجالخبيثةومادته،طبعهخانهلأنهإلاذاكوما،أمرهامتثالعنواستكبارا،وعناداعمدااللهطاعة

مج!ي!اللهرسولعن،عائشةعن)2(:مسلمصحيحفيقذمناوكما،قالكمانارمنمخلوقفإنهإليهاكانما

."لكموصفمماآدموخلق،نارمنمارجمنالجانوخلق،نورمنالملائكةخلقت":قال

قط.عينطرفةالملائكةمنإبليسيكنلم:البصريالحسنقال

الملائكةمنجنداإليهماللهبعثالأرضفيأفسدوافلما،الجنمنكان:حوشببنشهروقال

)1(

)2(

نفسه.لمصدرا

.(168)6/أحمدوأخرجه،والرقائقالزهدفي(6992)صحيحهفي
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،هناكفكانالسماءإلىمعهمفأخذوه،أسرممنإبليسوكان،البحارجزائرإلىوأجلوهمفقتلوهم

منه.إبليسامتنعبالسجودالملائكةأمرتفلما

رئيسإبليسكان:واخرونالمسيببنوسعيدالصحابةمنوجماعةعباسوابنمسعودابنوقال

.(الدنيا)1بالسماءالملائكة

وكنيته:النقاشقال،الحارث:روايةوفي.عزازيلاسمهوكان:)2(عباسابنقال

وكان،الجنانخزانوكانوا،الجنلهيقالالملائكةمنحيمنوكان:عباسابنقال"كردوسأبو"

رجيما.شيطانااللهفمسخهالأربعةالأجنحةأوليمنوكان،وعبادةعلمأأكثرهمومن،أشرفهممن

لهفقعواروحممامنفيهونفختس!شهفإذا!طينمنبمث!إخلقإقلقمببكةرئ!قالإذ):صسورةفيوقال

لمالتمتجدأنمنعكمايخإتليسقال!أتبهفرينمنآشتكبركانءاتليس!!!أخمعون!لهئمأتملنكةفسجد!شجدين
!!

جم!فإظى!هافاخرنيقالهطيه!منوظقن!نارمنخلقننىضرضفاناقال!آلمحالينمنكنتأئمأشتكبز!يدىظقت

آلمحغلوو!آتوقتيؤوإك!آلضظرينمنفإنكقال!يتعثوقيؤوإكفأنظزل!ربقال!لدينآيؤصمرإكلغنتىعلتكوإن

تبحكوصممنمنكجهغلأقلأن!أقولوآلحقفالحققال!آلمخلصينضنهملاعبادكإ!أحمحينلأغوينهئمفبعزنكقال

.71-185:صأمهـوأتجعينمخغ

ضقفهمومنأيديهمبينمنلأتينهوثثم!المستقجمصرطكالتملأقعدنأغويتنىفبقآمال):الأعرافسورةفيوقال

كللهملأقعدنإيايإغوائكبسبب:أي(17-16:ا!عرافأ!وشبهريىأكثرهتمتجدولاتحآيلهتموعنأتمنهموعن

اتبعه.منوالشقيخالفهمنفالسعيد،منهمجهةكلمنولاتينهممرصد

حدثنا-الثقفيعقيلبناللهعبدهو-عقيلأبوحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

اللهرسولسمعت:قال،الفاكهأبيبنسبرةعن،الجعدأبيبنسالمعن،)4(المسيببنموسى

إبليس.صفةفي)5(قدمناهكماالحديثوذكر"..بأطرقهادملابنيقعدالشيطانإن":قال،ع!ي!

عمومعليهدلكما،الملائكةجميعأهم،لآدمبالسجودالمأمورينالملائكةفيالمفسروناختلفوقد

،الضحاكطريقمن:جرير)6(ابنرواهكما،الأرضملائكةبهمالمرادأو،الجمهورقولوهوالآيات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ذلك.علىدليلولا

.(1/2)الطبريتفسير

.)3/483(المسندفي

الكاشف؟وانظر.البزارالثقفيالمسيببنموسىوهو،أثبتهماوالصحيح،المثنىبنموسى:المسندفي

.(2425/)الناصرزهير.دتحقيق،حجرابنللحافظالمسندوأطراف.(2803/)للذهبي

.(801ص)ذلكتقدم

.(262-1/261)تفسيرهفي
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الأظهرولكن،رجحهقدالمتأخرينبعضكانوإن،نكارم!السياقوفي،انقطاغوفيه؟عباسابنعن

أعلم.واللهأيضاعموموهذا،ملائكتهلهوأسجد:الحديثعليهويدل،الأولالسياقاتمن

كادأنهعلىدليل181:أ!عرأفأ!منهااخرج)و131:ا!عرافأ!متهافاهبظ)لإبليستعالىوقوله

وتشبهه،بعبادتهنالهاقدكانالتيوالمكانةالمنزلةمنوالخروج،منهابالهبوطفأمر،السماءفي

مذؤوما)1(الأرضإلىفأهبط،لربهومخالفتهوحسدهبكبرهذلكسلبثم،والعبادةالطاعةفيبالملائكة

.(2مدحوراص!

وصالجنةوزؤجكأنتاشكنلإدموققنا):فقال،الجنةوزوجههويسكنأنالسلامعليهآدماللهوأمر

اخرقيقال!:الأعراففيوقال.351:ادبقرةأ!وألطانينمنفميهوناالشبرةهذهولانقرلإشئتمارغداجتثمنها

هذ!رباولاشتتماحتثمنفكلاتجنةوزوجكأنتاسكنوبطدم!أتجمينمنكتمجهغلاتلانمنهمتبعكلمنمدحورامذءومامنها

الأفسجدوالأدماشجدوا!بي!ةققناوإد):تعالىوقال911-18:ا!عرأفأ!الطمينمنفميهوناالشجرة

هتغرىولافيهابحوعلآألكإن!فتشقئالجنةمننحرج!فلاولزؤجكلكعدو!ذاإنلادم!لا!أبإتيسى

دخولقبلكانحواءخلقأنيقتضيالاياتهذهوسياق(911-116:طهأ!تضحسولافيهاتظمؤالاوأنك

.(351:البقرة1!)3(أتجئةوزؤجكأنتاشكندإدم):لقولهأالجنةإلىآدم

.الآياتهذهظاهروهو،يساربنإسحاقبهصرحقدوهذا

وعن،مسعودابنعنمرةوعن،عباسابنعن،مالكوأبيصالحأبيعن:السديحكىولكن

ليسوحشيافيهايمشيفكان،الجنةادموأسكن،الجنةمنإبليسأخرج:قالواأنهم؟الصحابةمنناس

فسألها:،ضلعهمناللهخلقها،قاعدم!امرأةرأسهوعند،فاستيقظنومةفنام،إليهايسكنزوجفيهاله

منبلغماينظرونالملائكةلهفقالت.إليلتسكن:قالت؟خلقتولم:قال.امرأة:قالت؟أنتمن

.حي)4(شيءمنخلقتلأنها:قال؟حواءكانتولم:قالوا.حواء:قال؟آدميااسمهاما:علمه

)5(ولأم،نائموهوالأيسرالأقصرضلعهمنخلقتإنها:عباسابنعن:إسحاقبنمحمدوذكر

ولثزوجهافنهاوظقؤصدقنفممىكتظقكلائذىرلبهمأتقوأالناسيأيها):تعالىقولهفيهذاومصداق،لحمأمكانه

منهاوجعلوصدونفممىمنظقكمهوائذى!):تعالىقولهوفي.لآيةا11:النساءأهـدنمآ!رجالاكثيرائنهما

)2(

)3(

)4(

.الذمبأبلغمذموما:مذؤوما

.مبعدا،مقصيا:مدحورا

."ب"منسقطالحاصرتينبينما

ء(3578/)الطبريتفسير

أصلح.:لأم
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فيماعليهاوسنتكلم.الاية(918:ا!عرافأ!بهفمرتحضلأخفيفاتغشنهاحملتفداإلخهآليشكنزؤجها

تعالى.اللهشاءإنبعد

عن،هريرةأبيعن،حازمأبيعن،الأشجعيميسرةعن،زائدةحديثمن:()1الصحيحينوفي

الضلعفيشيءأعوجوإن،ضلعمنخلقتالمرأةفإن،خيرابالنساءاستوصوا":قالأنه!ي!النبي

.البخاريلفظ"خيرابالنساءفاستوصوا،أعوجيزللمتركتهوإن،كسرتهتقيمهذهبتفإن،أعلاه

،الكرمهي:فقيل(35:البقرةأ!آلشجرةولانقرلإهذه!الو:تعالىقولهفي)2(المفسروناختلفوقد

،والسدي،قيسبنومحمد،هبيرةبنوجعدة،والشعبي،جبيربنوسعيد،عباسابنعنوروي

مرويوهذا،الحنطةأنهايهودوتزعم:قال،الصحابةمنوناس،مسعودوابن،عباسابنعنورواه

،دثاربنومحارب،مالكوأبي،العوفيوعطية،منبهبنووهب،البصريوالحسن،عباسابنعن

ليلى.أبيبنالرحمنوعبد

العسل.منوأحلىالزبدمنألينمنه)3(والحبة:وهبقال

.النخلة!4(هي!الشبرةولانقرلإفذه):مالكأبيعن،حصينعن:الثوريوقال

.2(قتادلاقالوبه،التينةهي:مجاهدعن،جريجابنوقال

.حدث)5(الجنةفيينبغيولا،أحدثمنهاأكلمنشجرةكانت:العاليةأبووقال

لعينهاإليناتعودمصلحةذكرهافيكانولو،وتعيينهاذكرهااللهأبهموقد،قريبالخلافوهذا

.القرانفيتبهمالتيالمحالمنغيرهافيكما،لنا

فيأوالسماء)6(فيهيهل؟ادمأدخلهاالتيالجنةهذهأنفيذكروهالذيالخلافوإنما

وهي،السماءفيالتيهيأنهاعلىوالجمهور،منهوالخروجفصلهينبغيالذيالخلافهو؟الأرض

الجنة!وزؤجكأنتأشمكنلادموققنا):تعالىكقوله،والأحاديثالاياتلظاهر؟المأوىجنة

وهو،ذهنيمعهودعلىتعودوإنما،لفظيلمعهودولاللعمومليستواللاموالألف35(:البقرةأ

منونفسكأخرجتناعلام"السلامعليهلادمالسلامعليهموسىوكقول،المأوىجنةمنشرعاالمستقر

.الرضاعفي(56)(4681)ومسلم،الأنبياءفي(3331)صحيحهفيالبخاريأخرجه(1)

.(1-125130/)كثيرابنوتفسير(027-1268/)الطبريتفسيرانظر)2(

.(1/201)والتفسير،والمطبوع،أمنأثبتناهوما،والخبز:بفي)3(

.(1/027)الطبريتفسير(4)

.(1/201)كثيرابنتفسير()5

.السموات:بفي)6(
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عليه.الكلامسيأتيكما،الحديث(")1..الجنة

عن-طارقبنسعد:واسمه-،الأسجعيمالكأبيحديثمن:)2(صحيحهفيمسلمورواه

اللهرسولقال:قالا،حذيفةعن،ربعيعن،مالكوأبو.هريرةأبيعن،ديناربنسلمةحازمأبي

استفتح!أبانايا:فيقولونآدمفيأتون،الجنةلهمتزلفحينالمؤمنونفيقوم،الناساللهيجمع":"!ي!

بطوله.الحديثوذكر"..أبيكمخطيئةإلاالجنةمنأخرجكموهل:فيقول،الجنةلنا

نظر.عنتخلووليست،المأوىجنةأنهاعلىالدلالةفيظاهرةجيدةقوةفيهوهذا

تلكمنيأكلألافيهاكلفلأنه،الخلدجنةتكنلمآدمأسكنهاالتيالجنةبل:اخرونوقال

.المأوىجنةتكونأنينافيمماوهذا،فيهاإبليسعليهودخل،منهاوأخرجفيهانامولأنه،الشجرة

واختاره،عيينةبنوسفيان،منبهبنووهب،عباسبناللهوعبد،كعببنأبيعنمحكيالقولوهذا

،حدةعلىمصنفالهوأفرد"تفسيره"فيالبلوطيسعيدبنمنذروالقاضي")3(المعارف"فيقتيبةابن

الله.رحمهم،وأصحابهالإمام)4(حنيفةأبيعنوحكاه

البلخيالقاسمأبيعن")5(تفسيره"فيالريخطيبابنالرازيعمربنمحمداللهعبدأبوونقله

الأصبهاني.مسلموأبي

.الكتابأهلبأيديالتيالتوراةنصهوالقولوهذا،والقدريةالمعتزلةعن")6(تفسيره"فيالقرطبيونقله

عطيةبنمحمدوأبو")7(والنحلالملل"فيحزمبنمحمدأبوالمسألةهذهفيالخلافحكىوممن

ء)8(.
الراغب،القاسموأبو،الأولالجمهورعنوحكى."تمسيره"فيالرمانيعيسىوابو"تمسيره"!ي

قولين.علىوحواءادميعني،أسكناهاالتيالجنةفيواختلف:فقال"تفسيره"فيالماورديوالقاضي

التيالخلدجنةوليست،ابتلاءداروجعلهالهمااللهأعدهاجنةأنه:الثاني.الخلدجنةأنه)9(:أحدهما

.جزاءدارجعلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(13أص)وتخريجهالحديثانظر

.تقترب:وتزلف.الإيمانفي(591)مسلمصحيح

.(96)قتيبةلابنالمعارف

الخلد.جنةليستآدمفيهاأدخلالتيالجنةأنحنيفةأبيعنروى:"أ"هامشفي

.(34/)الرازيللفخرالكبيرالتفسير

.(1/531)القرطبيتفسير

.(118/)الأندلسيحزملابنوالنحلالملل

.(1/942)عطيةلابنالعزيزالقرانتفسيرفيالوجيزالمحرر

أنها.:المطبوعفي
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قولين:علىاختلفوابهذاقالومن

لأنه،الأرضفيأنها:والثاني.الحسنقولوهذا،منهاأهبطهمالأنه،السماءفيأنها:أحدهما

ذلكوكان،يحيىابنقولوهذا.الثمارمنغيرهادونعنهانهياالتيالشجرةعنبالنهيفيهاامتحنهما

ذلك.()1بصوابأعلموالله،لادمبالسجودإبليسأمرأنبعد

حكىولهذا.المسألةفيمتوقفأنهكلامهوأشعر،أقوالثلاثةحكايةكلامهتضمنفقد.كلامههذا

.الماورديأوردهاالتيالثلاثةهذه،أقوالأربعةالمسألةهذهفي")2(تفسيره"فيالرازياللهعبدأبو

الجبائي.عليأبيعنالمأوىجنةوليست،السماءفيبأنهاالقولوحكى.الوقف:ورابعها

وتعالىسبحانهاللهأنشكلا:فقالوا،جوابإلىمثلهيحتاجسؤالاالثانيالقولأصحابأوردوقد

وهذا،منهاوالهبوط،عنهابالخروجوأمره،الإلهيةالحضرةعن)3(السجودمنامتنعحينإبليسطرد

ولهذا،يمانعولايخالفلاقدريأمرهووإنما،مخالفتهيمكنبحيثالشرعيةالأوامرمنليسالأمر

مهـوفيهاتيهبرأنلكيكونفمامتهافاهبط):وقال(18:ا!عرافأ!مدحورامذءومامنهااخرقي!و:قال

المنزلة،أوالسماءأوالجنةإلىعائدوالضمير(77:صأ!رجيمفإنكمتهافاخرج!و:وقال(13:ا!عرافأ

الاستقرارسبيلعلىلا،منهوأبعدعنهطردالذيالمكانفيقدراالكونلهليسأنهفمعلومكانماوأيا

بقولهوخاطبهلادموسوسأنهالقرانسياقاتظاهرمنومعلوئم:قالوا.والاجتيازالمرورسبيلعلىولا

أنإلاالشجرةهدنهنكمارلبهماعنما!و:وبقوله(012:طهأ!يبلىلاومفكالحلدشجرةعكأدلكهل):له

الاية.(22-02:الأعرافأ!بضور!فدلنهماالتصحينلمنلكماإفى!وقاسمهماالحلاليئمنأؤليهوناملكينتكونا

علىالجنةفيبهمايجتمعأنيمتنعلابأنههذاعنأجيبواوقد.جنتهمافيمعهمااجتماعهفيظاهروهذا

تحتمنأوالجنةبابعلىوهولهماوسوسأنهأو،بهاالاستقرارسبيلعلىلا،فيهاالمرورسبيل

.السماء

أعلم.والله،نظرالثلاثةوفي

بنهدبةعن،الزياداتفيأحمدالإمامبناللهعبدرواهما:المقالةهذهأصحاببهاحتجومما

بنأبيعن،السعديضمرةبنعتيعن،البصريالحسنعن،حميدعن،سلمةبنحمادعن،خالد

الملائكة،فلقيتهم،لهليطلبوهبنوهفانطلق،الجنةعنبمنقطفأاشتهىاحتضرلماآدمإن:قال،كعب

فقدارجعوا:لهمفقالوا.الجنةعنبمنقطفااشتهىأباناإن:فقالوا!؟آدمبنيياتريدونأين:فقالوا

)1(

)2(

)3(

ذلك.منبالصوابأعلموالله:المطبوعفي

.(4-33/)الرازيللفخر؟الكبيرالتفسيرانظر

وعن.:أفي
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منخلفهومنجبريلعليهوصلى،،وكفنوهوحنطوهوغسلوه،روحهفقبضواإليهفانتهوا.كفيتموه

وفاةذكرعندلفظهوتمام،بسندهالحديثوسيأتي.موتاكمفيسنتكمهذه:وقالوا.ودفنوه،الملائكة

.السلامعليهآدم

ذهبوالماممكناالقطفمنهااشتهىالتيآدمفيهاكانالتيالجنةإلىالوصولكانأنهفلولا:قالوا

أعلم.تعالىوالله،السماءفيلاالأرضفيأنهاعلىفدل،ذلكيطلبون

لم(91:أ!عرافأ!الجنةوزؤفيأنتأشكنوبادم):قولهفيواللامالألفبأنوالاحتجاج:قالوا

منخلقادمفإن،الكلامسياقعليهدلماهوولكن،مسلمالذهنيالمعهودفهو،عليهيعودعهديتقدم

:قالحيث،الربأعلموبهذا،الأرضفيليكونوخلق،السماءإلىرط!أنهينقلولم،الأرض

.(03:لبقرةاأ!وظيفةلأزضأفىجاعلإفى)

يتقدمولمللعمومليسواللامفالألف(17:القدمأ!اتجئةأ!ببدؤنا!و:تعالىكقولهوهدا:قالوا

.البستانوهو،السياقعليهدلالذيالذهنيللمعهودهيوإنما،لفظيمعهود

منايسلوآهب!ينوحقيل):تعالىاللهقال،السماءمنالنزولعلىيدللاالهبوطوذكر:قالوا

علىاستقرتحين)1(السفينةفيكانوإنما.الآية(48:هودأ!ومع!تممنأمووعكعلتلثوبربهت

وقال،وعليهمعليهمباركا،معهومنهوإليهايهبطأنأمر،الأرضوجهعنالماءونضب،الجودي

مقيهب!لمامتهاوإن!:تعالىوقالالآية(61:البقرةأ!سألتضمالحمفمانضرااقبطوا):تعالىالله

كثير.هذامنواللغةالأحاديثوفي.الآية(74:البقرةأ!هواللهخشيه

،الأرضبقاعسائرعلىمرتفعةكانتآدمأسكنهاالتيالجنةأن-الواقعهوبل-مانعولا:قالوا

طه:أ!تغرىولافيهاتجوعألالكإن):تعالىقالكما،وسرورونضرةونعيموظلالوثمارأشجارذات

(911:طهأ!تضسولافيهاتظمؤالاوأنك):بالعريظاهركولا،بالجوعباطنكيذللا:أي(118

لما؟وهذاهذاوبين،وهذاهذابينقرنولهذا.الشمسحرظاهركولاالظمأحرباطنكيمسلا:أي

.)2(المقابلةمنبينهما

والنصبوالتعبالشقاءأرضإلىأهبط؟عنهانهيالتيالشجرةمنأكلهمنكانمامنهكانفلما

وأعمالاوأخلاقاديناالسكانواختلاف،والامتحانوالاختباروالابتلاءوالنكدوالسعيوالكد)3(

)1(

)2(

)3(

السفين.:نسخةفي

الملائمة.:المطبوعفي

.والكدر:المطبوعوفي،الأصلفيكذا
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136:البقرةأ!يهزإكم!ئمرومتعألأرضفىول!):تعالىقالكما،وأفعالاوأقوالاوإراداتاو!صودا

!اذاضآءألازضأشكنوايللبنى-إشزءبغد!توققنا):تعالىقالكما،السماءفيكانواأنهمهذامنيلزمولا

.السماءفييكونواولمفيهاكانواأنهمومعلوم(401:ا!سراءأ!ل!لفيفاحئناالأخرةوغد

فكل،بينهماتلازمولا،اليوموالنارالجنةوجودينكرمنقولعلىمفرعاالقولهذاوليس:قالوا

عليهدلتكما،اليوموالنارالجنةوجودمهشبتممن،الخلفوأكثرالسلفمنالقولهذاعنهحكيمن

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله،موضعهافيإيرادهاسيأتيكما،الضحاحوالأحاديثالايات

:البقرةأ!فيهطمماكانافأخرجهما)الجنةعن:أي(36:البقرةأ!عنهاالشتطنفأزتهما):تعالىوقوله

فيوزينهلهماوسوسبماوذلك،والتنكدوالكدالتعبدارإلىوالسروروالنضرةالنعيممن:أي،36

عننهنكمارلبهماماوقالتهماسؤء1منعتهما!رىمما!ماليتدىالشتطنلهمالؤشوس):تعالىقالكما،صدورهما

نأإلاالشجرةهذهأكلعننهاكماما:يقول(02:ا!عرافأ!أتجلدينمنأؤليهوناملكينتكوناأنإلآألشجرةهد

كذلك.لصرتمامنهاأكلتمالو:أي،الخالدينمنتكوناأوملكينتكونا

(21:ا!عرافأهه!أبخصحينلمنلكماإفى)دلكعلىلهماحلف:أي(21:ا!عرافأ!وقاسسهما)

يلى!لاومتكألخلدشبرةعكأدلكهللمحمادمقالالشتطنإقهفوشوسى):الأخرىالايةفيقالكما

النعيم،منفيهأنتفيماالخلدلكحصلمنهاأكلتإذاالتيالشجرةعلىأدلكهل:أي،"12:طهأ

و)2(
الواقع.بخلافوالإخبار،والتزويرالتغريرمنوهذا،ينقضيولايبيدلاملكلكوإستمر

الإمامقالالتيالشجرةهيتكونوقد،خلدتمنهاأكلتإذاالتيالخلدشجرةقولهأنوالمقصود

:يقولهريرةأباسمعت،الضحاكأبيعن،شعبةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)3(

."الخلدشجرة،يقطعهالاعاممئةظلهافييسيرالراكبشجرةالجنةفيإن":!ي!اللهرسولقال

شعبة.عن،وحجاجغندرعن:أيضا)4(رواهوكذا

به.أيضاشعبةعن(")مسنده"فيالطيالسيداودأبوورواه

تفرد."هي"فيهاليس:)7(رواه؟الخلدشجرةهي:لشعبةقلت:غندر)6(قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وتصؤرأ:والمطبوعأفي

ملك.فيواستمررت:المطبوعفي

.(2554/)المسندفي

.(2462/)المسندفي

.(332ص)مسندهفيالطيالسيداودأبوأخرجه

.حجا!قال:المسندفي

.قال:المسندفي
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!وأتجئةورقمنعلخهمايخصفانوطفقاتهماسؤء1لهمابدتألشجرةذاقافلمابغصور!دلنهما!و:وقوله.أحمدالإمامبه

اتجئة!ورق!ئ!مايخصفانوطفقاسؤءاقهمالهمافبدتتهافأء):"طه"ديقالكما(22:ا!عرأفأ

أعلم.والله،أكلهاعلى()1حدتهالتيوهي،ادمقبلالشجرةمنأكلتحواءوكانت(121:طهأ

عن،معمرأنبأنا،اللهعبدحدثنا،محمدبنبشرحدثنا:البخاريرواهالذيالحديثيحملوعليه

لمحواءولولا،اللحميخنزلمإسرائيلبنولولا":نحوهع!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،منبهبنهمام

الوجه.هذامنبهتفرد.")2(زوجهاأنثىتخن

به.هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن:)3(الصحيحينفيوأخرجاه

عن،حارثبنعمروعن،وهبأبيعن،معروفبنهارونعن:)4(ومسلمأحمدورواه

به.هريرةأبيعن،يونسأبي

الحية،هيالشجرةمنالأكلعلىحواءدلالذيأنالكتابأهلأيديبينالتيالتوراةكتابوفي

فيهاوليس،السلامعليهآدموأطعمت،قولهاعنحواءفأكلت،وأعظمهاالأشكالأحسنمنوكانت

،مازروعملا،التينورقمنفوصلا،عريانانأنهماوعلما،أعينهماانفتحتذلكفعند،لإبليسذكر

عريانين.كاناأنهماوفيها

وفرجها.فرجهعلىنورالباسهماكان:منبهبنوهبقالوكذا

الكلامنقلفإن،التعريبفيوخطأ،تحريفومنهمغلطبأيديهمالتيالتوراةهذهفيالذيوهذا

بفهمعلمايحيطولا،جيداالعربكلاميعرفلاممنسيماولا،أحدلكليتيسريكادلالغةإلىلغةمن

كانأنهعلىالعظيمالقرآندلوقد،ومعنىلفظأكثيرخطألها)5(تعريبهمفيوقعفلهذا،أيضاكتابه

منلغيرهيردلافهذا(27:أ!عرافأ!سؤءخهمأليريهمالباسهماعئهمايزع):قولهفيلباسعليهما

أعلم.تعالىوالله،الكلام

بنسعيدعن،عاصمبنعليحدثنا،إشكاببنالحسينبنعليحدثنا:حاتمأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وحرضته.حثته:حدته

لمحواءلولاو"،ويتغيرينتن:"يخنز"ع!ي!وقوله.الأنبياءأحاديثفي(0333)صحيحهفيالبخاريأخرجه

لماولكن،وكلاحاشا،الفواحشارتكابهنابالخيانةالمرادليس:حجرابنالحافظقال."زوجهاأنثىتخن

النساءمنبعدهاجاءمنوأما.لهخيانةلكذعد،لآدمذلكوحسنت،الشجرةأكلمنالنفسشهوةإلىمالت

.(6368/)الفتحوانظر.بحسبهامنهنواحدةكلفخيانة

.الرضاعفي(63)(0471)ومسلم.الأنبياءأحاديثفي(9933)البخاريأخرجه

.الرضاعفي(62)(0471)ومسلم(31وه2403/)المسندفيأحمدأخرجه

.للتوراة:أي
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ادمخلقاللهإن":ع!يماللهرسولقال:قال،كعببنأبيعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبي

منهبدامافأول،لباسهعنهسقطالشجرةذاقفلما،سحوقنخلةكأنه،الرأسشعركثير،طوالارجلا

الرحمنفناداه،فنازعهاشجرم!شعرهفأخذت،الجنةفييشتدجعلعورتهإلىنظرفلما،عورته

.")1(استحياءولكن!لاربيا:قال،الرحمنكلامسمعفلما.تفرمني!آدميا:وجلعز

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،ليلىأبيابنعن:الثوريوقال

وكأنه،إليهصحيحإسنادوهدا.)2(التينورق:قال(22:ا!عرافأمهوالجنةورقمنعلتهمايخصفانوطفقا!يو

أعلم.تعالىوالله،يضزفلاتسليمهوبتقدير،ذلكمنأعميقتضيالآيةوظاهر،الكتابأهلمنمأخوذ

الحسنعن،ذكوانبنالحسنعن،إسحاقبنمحمدطريقمن:عساكرابنالحافظوروى

ذراعا،ستينالسحوقكالنخلةكانآدمأباكمإن":!ي!اللهرسولقال:قال،كعببنأبيعن،البصري

فلقيته،الجنةمنفخرج،سوأتهلهبدتالجنةفيالخطيئةأصابفلما،العورةموارى،الشعركثير

.")3(بهجئتمماربياواللهمنكحياءبل:قال؟آدميامنيأفرارا:ربهفناداه،بناصيتهشجرم!فأخذت

بنأبيعن،ضمرةبنعتيعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنرواهثم

أبيا.يدركلمالحسنفإن،أصحوهذابنحوه،ع!يوالنبيعن،كعب

قرصافةأبيالوهابعبدبنمحمدعن،الإطرابلسيسليمانبنخيثمةطريقمن:أيضاأوردهثم

.)4(بنحوهمرفوعاأنسعن،قتادةعن،شيبانعن،إياسأبيبنآدمعن،العسقلاني

لؤوإنأنفسناظفنآرئالاقا!مبينعدولكماالشتطقإنلكماوأقلألشجرةتقكماعنأنههكماأوربهماونادلفما)

وخضوصماوتذلل،الإنابةإلىورجوعاعترافوهذا(23-22:الأعرافأمهـواتخسرينمنلنكوننتغفرلاولزختا

عاقبتهكانتإلاذرئتهمنأحدفيسرىماالسزوهذا،الراهنةالساعةفيتعالىإليهوافتقاو،واستكانة

.وأخراهدنياهفيخيرإلى

ط

لآدمخطابوهذا(24:ا!عرأفأ!وصينإكمستقرومتغالازضىفىول!عدولبخضبغضكؤاقبطواقال)

متحاربين.متعادينكونهمحالفيالجنةمنيهبطواأنأمروا،معهموالحية:قيل،وإبليسوحواء

،الحياتبقتلأمرأنه:!ي!اللهرسولعنالحديثفيثبتبما،معهماالحيةلذكريستشهدوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

بنأبيعن،الحسنعنطرقمنمردويهوابنجريرابنرواهوقد:وقال(2262/)تفسيرهفيكثيرابنذكره

.(1/132)المنثورالدرفيوانظره،أبيايدركلموالحسن.إسناداأصحوالموقوفع!ي!النبيعنكعب

.(3262/)كثيرابنتفسير

.(4222/)منظورلابن؟دمشقتاريختهذيب

.(223-4222/)السابقالمصدر
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.(")1حاربناهنمنذسالمناهنما":وقال

وإبليس،لادمأمرهو(123:طهأ!عدولبغضبغضكتم!اجميغاأقبطاقال):طهسورةفيوقوله

ودالثد):تعالىقولهفيكما،التثنيةبصيغةلهمأمرهو:وقيل،الحيةوإبليس،حواءادمواستتبع

.(78:أ!نبياءأ!شهدفيلحكمهتمو!ناأئقؤوغنمفيهنفشتإذألحزثفى!مانإذوسليفن

و!نا):وقال،عليهومدعئمدعاثنينبينإلايحكملاالحاكمكانلماهذاأنوالصحيح

.(78:لأنبياءاأ!شهدلفلحكمهم

م!نقرومنعألأزضفىعدءول!لبغضبغضكلافبطواوقفنا):قولهفيالبقرةسورةفيالإهباطتكريرهوأما

فمنهدىمنىيأتينكمفإماجميعاثغاآفبطوا!ظظالرحيمالنؤابهوإتمعلئةفناببمترب!منءادمفنلغ!إكجمز

:ادبقرةأ!خلاونفبهاهئمالنارأ!بأولبكلايتناوكذبواكروالذينوا!يحزلؤنهئمولاعليهخفلاخؤفهداىتبع

منوبالثاني،الدنياالسماءإلىالجنةمنالهبوطالأولبالإهباطالمراد:المفسرينبعضفقال(36-93

الأزضفىول!عدوصلبعضبغضكلأفبطواوقفنا)الأولفيلقوله،ضعيفوهذا.الأرضإلىالدنياالسماء

أعلم.والله،الأوللإهباطبالأرضاإلىأهبطواأنهمعلىفدل(36:البقرةأ!إكجزم!نقرومتغ

فيماعداوتهمبالأولفناط،حكمامرةكلمعوناط،واحدأكانوإنلفظاكررهأنهوالصحيح

خالفهومن،السعيدفهوذلكبعدعليهمينزلهالذيهداهتبعمنأن:عليهمالاشتراطوبالثاني،بينهم

الحكيم.القرانفينظائرلهالكلامفيالأسلوبوهذا،الشقيفهو

فنزع،جوارهمنوحواءادميخرجاأنملكيناللهأمر:قال،مجاهدعن:عساكرابنالحافظوروى

عوجلقدأنهادمفظن،غصنبهوتعلق،جبينهعنالإكليلميكائيلوحل،رأسهعنالتاججبريل

!)2(سيدييامنكحياءبل:قال؟منيأفرارا:اللهفقال،العفوالعفو:يقولرأسهفنكس،بالعقوبة

عاما،ستينروايةوفي،عاممئةالجنةفيادممكث-عطيةابنهو-حسانعن:الأوزاعيوقال

رواه.عاما)3(أربعينقتلحينولدهوعلى،عاماسبعينخطيئتهوعلى،عاماسبعينالجنةعلىوبكى

عساكر.ابن

ابنعن،سعيدعن،جريرحدثثا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،زرعةأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

.)4(والطائفمكةبيندحنالهيقالأرضإلىالسلامعليهادمأهبط:قالعباس

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأدبفي(4852)داودوأبو(2472/)المسندفيأحمدأخرجه

عساكر.لابندمشقتاريخمنطبعفيماأجدهلم

عساكر.لابندمشقتاريخمنطبعفيماأجدهلم

.(1/135)المنثورالدرفيالسيوطيذكره
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،أميالعلىالبصرةمنميسانبدستوإبليس،بجدةوحواء،بالهندادمأهبط:قالالحسنوعن

أيضا.حاتمأبيابنرواه.(بأصبهان)1الحيةوأهبطت

الهند،فيفبثه،الجنةورقمنوبقبضة،الأسودبالحجرمعهونزل،بالهندادمنزل:السديوقال

.)2(هناكالطيبشجرةفنبتت

أيضا.حاتمأبيابنرواه.بالمروةوحواءبالصفاآدمأهبط:قالعمرابنوعن

،الأشعريموسىأبيعن،زهيربنقسامةعن،عوفأخبرني:معمرقال:الرزاقعبدوقال

فثماركم،الجنةثمارمنوزوده،شيءكلصنعةعلمهالأرضإلىالجنةمنادمأهبطحيناللهإن:قال

.تتغير)3(لاوتلكتتغيرهذهأنغير،الجنةثمارمنهذه

عن،النضربنأحمدبنمحمدعن،بالويهبنبكرأبوأنبأنا:")4(مستدركه"فيالحاكموقال

،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،البجليمعاويةأبيبنعمارعن،زائدةعن،عمروبنمعاوية

شرطعلىصحيح:قالثم.الشمسغروبإلىالعصرصلاةبينماإلاالجنةآدمأسكنما:قال

.يخرجاهولمالشيخين

اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزهريحديثمن:)5(مسلمصحيحوفي

."منهاأخرجوفيه،الجنةأدخلوفيه،آدمخلقفيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيومخير":ع!يم

.")6(الساعةتقوموفيه"آخروجهمنالصحيحوفي

،فووخبناللهعبدعن،عمارأبيعن،الأوزاعيحدثنا،مصعببنمحمدحدثنا:أحمد)7(وقال

وفيه،آدمخلقفيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيومخير":قال،ع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

مسلم.شرطعلى"الساعةتقوموفيه،منهاأخرجوفيه،الجنةأدخل

جعفربنمحمدحدثنا،البغويالقاسمأبيطريقمن:عساكرابنرواهالذيالحديثفأما

عريانينوحواءآدمهبط":!لمجماللهرسولقال:قال،أنسعن،ميسرةبنسعيدحدثنا،الوركاني

:قال،الحرآذانيقد!حواءيا:لهاويقوليبكيقعدحتىالحرفأصابه،الجنةورقعليهما،جميعا

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحسن.عنعساكروابنحاتمأبيابنأخرجه:وقال(1137/)المنثورالدر

.السديعنحاتمأبيابنأخرجه:وقال(1913/)المنثورالدر

وصححه.5(43)2/المستدركفيالحاكموأخرجهوالطبرانيحاتمأبيوابنالبزارأخرجه:وقال(1/137)المنثورالدر

.(2/245)المستدرك

الجمعة.في(17)(485)مسلمأخرجه

.(18)(854)مسلمأخرجه

.(2054/)المسندفي
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ادموكان:قال.ينسجأنوعلمه،بالحياكةآدموأمر،وعلمها،تغزلأنوأمرها،بقطنجبريلفجاءه

كلوكان:قال.الشجرةمنبأكلهماأصابتهماالتيللخطيئة،منهاهبطحتىالجنةفيامرأتهيجامعلم

نأفأمرهجبريلأتاهحتى،أخرىناحيةمنوالاخرالبطحاءفيأحدهماينام،حدةعلىيناممنهماواحد

:قال؟امرأتكوجدتكيف؟فقال،جبريلجاءهأتاهافكلما،يأتيهاكيفوعلمه:قال.أهلهيأتي

ميسرةبنوسعيد،السلفبعضكلاممنيكونوقد،جدامنكرورفعه،غريمبحديثفإنه")1(صالحة

يروي:)3(حبانابنوقال،الحديثمنكر:)2(البخاريفيهقال،البصريالبكريعمرانأبوهو،هذا

الأمر.مظلم:عدي)4(ابنوقال.الموضوعات

أنفسناظفنآ!هقولههي:قيل371:ادبقرةأ!والرحيمالؤأبهوإئمعليةفئاب!ترلمجصمنفئلورءادم)وقوله

جبير،بنوسعيد،مجاهدعنهذاروي.(23:ا!عرافأ!وآتخشرينمنلنكلننولزخضنالاتغفرلؤوإن

وعطاء،معدانبنوخالد،كعببنومحمد،وقتادة،والحسن،أنسبنوالربيع،العاليةوأبي

.)5(أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،الخراساني

بنسعيدعن،عاصمبنعليحدثنا،إشكاببنالحسينبنعليحدثنا:حاتمأبيابنوقال

عليهادمقال":!اللهرسولقال:قال،كعببنأبيعن،الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبي

منفئلورءادم!وقولهفذلك")6(نعم:قال؟الجنةإلىأعائدي،وراجعتتبتإنربياأرأيت:السلام

.(37:البقرةأ!هوعليةفئاب!ترلمجص

.انقطاعوفيه،الوجههذامنغريبوهذا

بر،وبحمدكسبحانكأنتإلاإلهلااللهم"الكلمات:قال،مجاهدعن:نجيحأبيابنوقال

ظلمتإنيرب،وبحمدكسبحانكأنتإلاإلهلااللهم.الغافرينخيرإنكليفاغفرنفسيظلمتإني

فتبنفسيظلمتإنيرب،وبحمدكسبحانكأنتإلاإلهلااللهم.الراحمينخيرإنكليفاغفرنفسي

.")7(الرحيمالتوابأنتإنكعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ضعيفبسندعساكرابنوأخرج:وقال(1/138)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره(2353/)عساكرابنتهذيب

أنس.عن

.()1723الترجمة3/الكبيرتاريخه

.3(1/61)المجروحين

.(4221)3/لكاملا

.(541-1/441)للسيوطي،المنثورلدرانظرا

.(1/421)المنثورالدرفىالسيوطيوذكره(1/281)التفسيرفيجريرابنأخرجه

فيالبيهقيأخرجه:وقال(1145/)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره(1282/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

أنس.عنعساكروابن،الشعب
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رب!منءادمفئلتئ!و،عباسابنعن،جبيربنسعيدطريقمن:")1(مستدركه"فيالحاكموروى

فيونفخت.بلى:لهقيل؟بيدكتخلقنيألم!ربيا:ادمقال:قال(37:البقرةأ!هوعليةفناب!!ت

له:قيل؟غضبكرحمتكوسبقت،اللهيرحمك:فقلت،وعطست.بلى:لهقيل؟روحكمن

:قال.؟الجنةإلىأفراجعي،تبتإنأفرأيت:قال.بلى:لهقيل؟هذاأعملأنعليوكتبت.بلى

.يخرجاهولمالإسنادصحيح:الحاكمقالثم.نعم

أبيه،عن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمن،عساكروابن،والبيهقي،أيضاالحاكموروى

بريا:قالالخطيئةآدماقترفلما":ع!يماللهرسولقال:قال،الخطاببنعمرعن،جدهعن

لأنكربيا:فقال؟بعدأخلقهولممحمدأعرفتفكيف:اللهفقال.ليغفرتأنمحمدبحقأسألك

اللهإلاإلهلامكتوباالعرشقوائمعلىفرأيترأسيرفعت،روحكمنفيونفخت،بيدكخلقتنيلما

إنه!ادمياصدقت:اللهفقال.إليكالخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنكفعلمت.اللهرسولمحمد

تفرد:البيهقيقال.")2(خلقتكمامحمدولولا،لكغفرتفقدبحقهسألتنيوإذ،إليالخلقلأحب

أعلم.والله،ضعيفوهو،الوجههذامنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدبه

.(122-121:طهأ!وهدىعلئهفنابربهآضبه!ثمرئهوفغوىءادموعصئ):تعالىكقولهلآيةاوهذه

ذكر

السلامعليهماوموسىادماحتجاج

سلمة،أبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،النجاربنأيوبحدثنا،قتيبةحدثنا:)3(البخاريقال

أخرجتالذيأنت:لهفقال،السلامعليهماادمموسىحاج":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

وبكلامه،برسالاتهاللهاصطفاكالذيأنت!موسىيا:ادمقال.وأشقيتهمالجنةمنبذنبكالناس

فحج:!ي!اللهرسولقال؟يخلقنيأنقبلعليقدرهأويخلقنيأنقبلعلياللهكتبهقدأمرعلىأتلومني

."موسىآدم

)1(

)2(

)3(

.(2/545)لمستدركا

،واهالرحمنوعبد،موضوعبل:فقالالذهبيوتعقبه،وصححه(2/615)المستدركفيالحاكمأخرجه

.(2925/)عساكرابنتهذيبفيوانظره؟ذامنأدريولا،الفهريمسلمبناللهعبدورواه

التفسير.في(4738)صحيحهفي
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،النجاربنأيوبعن،يزيدبناللهعبدبنمحمدعن)2(والنسائي،الناقدعمروعن:)1(مسلمرواهوقد

،الرزاقعبدعنأحمد)4(رواهوقد.سواهالصحيحينفيعنهيخرجاولم:)3(الدمشقيمسعودأبوقال.به

به.،الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعن)د(مسلمرواهوقد.هريرةأبيعن،همامعن،معمرعن

بنحميدعن،شهابابنحدثنا،إبراهيمحدثنا،كاملأبوحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

أنت:موسىلهفقال،وموسىادماحتج":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

وبكلامه،برسالاتهاللهاصطفاكالذيموسىوأنت:آدملهفقال؟الجنةمنخطيئتكأخرجتكالذيادم

مرتين.."موسىادمفحج،موسىآدمفحج:!ي!اللهرسولقال؟أخلقأنقبلعليقدرأمرعلىتلومني

الرحمن،عبدبنحميدعن،الزهريحديثمن)7(ومسلمالبخاريالحديثهذاروىوقد:قلت

.نحوه!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

عنصالحأبيعنالأعمشعن،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

ونفخبيدهالثهخلقكالذيأنت!ادميا:موسىفقال،وموسىادماحتج":قال!ي!النبيعنهريرةأبي

اللهاصطفاكالذيموسىوأنت:ادمفقال:قال.الجنةمنوأخرجتهمالناسأغويت،روحهمنفيك

."موسىادمفحج:قال.والأرضالسمواتيخلقأنقبلعلياللهكتبه،أعملهعملعلىتلومنيبكلامه

عن،سليمانبنمعمرعن،عربيبنحبيببنيحيىعن:جميعاوالنسائي)9(الترمذيرواهوقد

:قال،الأعمشعن،التيميسليمانحديثمنغريمث)01(وهو:الترمذيقال.بهالأعمشعن،أبيه

سعيد.أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعنبعضهمرواهوقد

أسد،بنمعاذعن،مثنىبنمحمدعن:")11(مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظرواههكذا:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.القدرفي(2652)مسلمأخرجه

التفسير.في،(91321)الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه

.()15361حديثعقيب(0/1467)للمزي؟الأشرافتحفةفيمسعودأبيقولانظر

.(2/268)المسندفي

.القدرفي(2652)صحيحهفي

.(2264/)المسندفي

.القدرفي(2652)ومسلم،التوحيدفي75(1)5والأنبياءفي(9034)البخاريأخرجه

.(2/893)المسندفي

.الكبرىفي(463)التفسيرفيوالنسائي،القدرفي(1342)الترمذيأخرجه

غريب.حسن:النسخبعضفي

ورجالهما،مرفوعأوالبزاريعلىأبورواه:(7191/)المجمعفيالهيثميوقال،2(1)47الأستاركشففيكما

الصحيح.رجال
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سعيد.أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،موسىبنالفضلعن

عن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،الفلاسعليبنعمروحدثنا:أيضاالبزار)1(ورواه

.فذكره!ي!النبي-عنسعيدأبيأو-هريرةأبيعن،صالحأبي

اللهرسول!قال!:يقول!،هريرةأباسمع،طاووساسمع،عمروعن،سفيانحدثنا:أحمد)2(وقال!

:ادملهفقال.الجنةمنوأخرجتناخيبتناأبوناأنتادميا:موسىفقال،وموسىادماحتج":!يم

."موسىادمحج،موسىادمحج:مرةوقال!-بكلامهاللهاصطفاكالذيأنت!موسىيا

عن،عمرومنحفظناه:قال،سفيانحدثنا،المدينيبنعليعن:)3(البخاريرواهوهكذا

:ادميا:موسىفقال!،وموسىادماحتج":قال،ع!ي!النبيعنهريرةأباسمعت:قال!،طاووس

،بيدهلكوخط،بكلامهاللهاصطفاك!موسىيا:ادملهفقال.الجنةمنوأخرجتناخيبتنا،أبوناأنت

هكذا"موسىادمفحج،موسىادمفحج؟سنةبأربعينيخلقنيأنقبلعلياللهقدرهأمرعلىأتلومني

مثله.غ!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثنا:سفيانقال.ثلاثا

عن،ديناربنعمروعن،)5(عيينةبنسفيانعنطرقعشرمن)4(ماجهابنإلاالجماعةرواهوقد

.بنحوه!يمالنبيعن،هريرةأبيعن،)6(أبيهعن،طاووسبناللهعبد

النبي!عن،هريرةأبيعن،عمارعن،حمادحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)7(وقال

ثم،الجنةوأسكنك،ملائكتهلكوأسجد،بيدهالثهخلقكالذيادمأنت:فقال!موسىادملقي":قال

مأأقدمأناثم،التوراةعليكوأنزل،برسالتهواصطفاك،اللهكلمكالذيموسىأنت:فقال!؟فعلت

.")8(موسىادمفحج،الذكربل،لا:قال؟الذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حديثوأما،الصحيحفيهريرةأبيحديث:الهيثميوقال،الأستاركشففيكما(2148)البزارأخرجه

شك.غيرمن(4712)برقمإسنادهتقدمفقدسعيدأبي

.(2/248)المسندفي

.القدرفي(4661)صحيحهفي

داودوأبو،القدرفي(2/898)والموطأ.القدرفي(2652)ومسلم،القدرفي(6614)البخاريأخرجه

.الترمذيعندعليهأقفولم85()رقمماجهابنورواه:أقول(572)التفسيرفيوالنسائي،السنةفي(1475)

.هريرةأبيعنعشرةطرقمنلناوقع:(1/1655)الفتحفيحجرابنالحافظقال

منأيفيأبيهعنالحديثهذايرولمطاووسبناللهوعبد،هريرةأبيعنطاووسعنرواهإنماديناربنعمرو

الستة.الكتب

.464()2/المسندفي

صحيح.حديثوهو،مكررة"موسىادمفحج،موسىآدمفحج":المسندفي
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!ي!،النبيعن،هريرةأبيعن،عمارأبيبنعمارعن،حمادحدثنا،عفانوحدثنا:أحمدقال

:قال،!ي!النبيعن-البجلياللهعبدبنجندبأظنه:حمادقال-رجلعن،الحسنعن،وحميد

الوجه.هذامنأحمدبهتفرد.)1(معناهفذكر"...موسىادملقي"

عن-سيرينابن-هومحمدعن-حازمابن-هوجريرحدثنا،حسينحدثنا:أحمدوقال

،بيدهاللهخلقكالذيادمأنت:فقال!،موسىآدملقي":!اللهرسول!قال!:قال!،هريرةأبي

كلمهالذيأنت)2(موسىيا:ادمقال؟صنعتماصنعتثم،ملائكتهلكوأسجد،جنتهوأسكنك

:قال.نعم:قال؟أخلقأنقبلعليمكتوباتجدهفهل:قال.نعم:قال؟التوراةعليهوأنزل،الله

.")3(موسىادمفحج،موسىادمفحج

وكذا.رفعه،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،وهشامأيوبعن،زيدبنحمادرواهوكذا

.الوجوههذهمنشرطهماعلىوهذا.سيرينبنمحمدعن،وهشامخالدعن،عاصمبنعليرواه

عن،عياضبنأنسأخبرني،وهبابنأنبأنا،الأعلىعبدبنيونسحدثنا:حاتمأبيابنوقال

آدماحتج":!ي!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت،هرمزبنيزيدعن،ذبابأبيبنالحارث

روحه،منفيكونفخ،بيدهاللهخلقكالذيأنت:موسىقال!.موسىادمفحج،ربهماعندوموسى

موسىأنت:آدمقال؟بخطيئتكالأرضإلىالناسأهبطتثم،جنتهوأسكنك،ملائكتهلكوأسجد

اللهوجدتفبكم،نجياوقربك،شيءكلتبيانفيهاالألواحوأعطاك،وكلامهبرسالتهاللهاصطفاكالذي

(121:طهأ!فغوىربإءادموعصئ)فيهاوجدتفهل:آدمقال!.عامابأربعين:موسىقال؟التوراةكتب

سثة؟بأربعينيخلقنيأنقبلأعملهأنعلياللهكتبعملاعملتأنعلىأفتلومني:قال!.نعم:قال!

.(")4موسىآدمفحج:!ي!اللهرسولقال:قال

!ي!.اللهرسول!عن،هريرةأبيعن،بذلكهرمزبنالرحمنعبدوحدثني:الحارثقال

بنالحارثعن،عياضبنأنسعن،الأنصاريموسىبنإسحاقعن:)5(مسلمرواهوقد

.بنحوه!يمالنبيعن،هريرةأبيعنكلاهما،والأعرجهرمزبنيزيدعن،ذبابأبيبنالرحمنعبد

،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدوقال!

)2(

)3(

)4(

)5(

بطرقه.حديثوهو،(2464/)المسندفي

لموسى:آدمفقال:المسندفي

صحيح.حديثوهو،(2293/)المسندفيأحمدأخرجه

.(3212/)كثيرابنوتفسير(2346/)عساكرابنتاريختهذيبانظر

.القدرفي(15)(2652)صحيحهفي
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ذريتكأدخلتالذيأنت!ادميا:لآدمموسىفقال،وموسىادماحتج":ع!ي!اللهرسولقال:قال

أنيوجدتفهل،التوراةعليكوأنزل،وبكلامهبرسالاتهاللهاصطفاك!موسىيا:ادمفقال.النار

قوله:وفي.الوجههذامنيخرجاهولم،شرطهماعلىوهذا(1")آدمفحجه:قال.نعم:قال؟أهبط

.نكارة،النارذريتكأدخلت

صالحأبووذكوان،الرحمنعبدبنحميدعنهرواه،هريرةأبيعنالحديثهذاطرقفهذه

بنومحمد،عمارأبيبنوعمار،الأعرجهرمزبنالرحمنوعبد،كيسانبنوطاووس،السمان

الرحمن.عبدبنسلمةوأبو،هرمزبنويزيد،منبهبنوهمام،سيرين

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرحديثمن:")2(مسنده"فيالموصلييعلىأبوالحافظرواهوقد

بنهشامأخبرني،وهببناللهعبدحدثنا،المصريمسكينبنالحارثحدثنا:فقالعنهاللهرضي

عليهموسىقال":قال،ع!ي!النبيعن،الخطاببنعمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيدعن،سعد

:فقال؟آدمأنت:فقال.السلامعليهآدمفأراه.الجنةمنونفسهأخرجناالذيآدمأرناربيا:السلام

:قال؟كلهاالأسماءوعلمك،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيكاللهنفخالذيأنت:قال.نعم

موسى.أنا:قال؟أنتمن:آدملهفقال؟الجنةمنونفسكأخرجتناأنعلىحملكفما:قال.نعم

رسولاوبينهبينكيجعلفلم،وراءالحجابمناللهكلمكالذيأنت؟إسرائيلبنينبيموسىأنت:قال

اللهرسولقال؟!قبلبهالقضاءوجلعزاللهمنسبققدأمرعلىتلومني:قال.نعم:قال؟خلقهمن

."موسىادمفحج،موسىآدمفحج:ع!ي!

.به)4(،وهبابنعن،المصريصالحبنأحمدعن:داود)3(أبوورواه

،عمرانحدثنا،المسمعيالصباحبنالملكعبدحدثنا،المثنىبنمحمدوحدثنا:يعلىأبوقال

أنهظنيأكبر:محمدأبوقال-عمرعن،عمرابنعن،يعمربنيحيىعن،مجلنرأبيبنالردينيئعن

لكوأسجد،جنتهاللهأسكنك،البشرأبوأنت:لآدمموسىفقال،وموسىادمالتقى":قال-رفعه

.(")موسىادمفحج،موسىادمفحبئ:قال؟مكتوبأعليتجدهأما!موسىيا:ادمقال؟ملائكته

أعلم.والله،بهبأسلاأيضاالإسنادوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."الجنةذريتكأدخلت":قولهدونصحيححديثوهو،(2268/)المسندفيأحمدأخرجه

حسن.حديثوهو(432)

.القدرفي(2047)داودأبوأخرجه

بها.يقوىشواهدلهولكن،ضعفإسنادهفي

حسن.حديثوهو(424)المسندفييعلىأبوأخرجه
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سعيد.أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الحديثلهذاموسىبنالفضلروايةتقذم)1(وقد

قال.رجلعن،الحسنعن،حميدعن،سلمةبنحمادعن،عفانعنلهأحمد)2(الإمامورواية

.معناهفذكر"...موسىآدملقي":!النبيعن،البجلياللهعبدبنجندبأظنه:حماد

القدرإثباتمنتضمنلما،القدريةمنقومفرده؟الحديثهذافيالناسمسالكاختلفتوقد

السابق.

احتجلما،موسىآدمفحج:قالحيث،الرأيبادىءلهمظاهروهو،الجبريةمنقوثمبهواحتج

.هذاعنالجوابوسيأتي،كتابهبتقديمعليه

له.ذنبلاكمنالذنبمنالتائبو،منهتابقدذنمبعلىلامهلأنهحجهإنما:)3(آخرونوقال

متغايرتين.شريعتينفيلأنهما:وقيل.أبوهلأنه:وقيل.وأقدممنهأكبرلأنهحجهإنما:وقيل

يزعمونه.فيماالتكليفانقطعوقد،البرزخدارفيلأنهما:وقيل

فيمعظمهاومدار.نظروفيه،بالمعنىمرويبعضهاكثيرةبألفانيرويالحديثهذاأنوالتحقيق

أخرجكم،لمأنا:آدملهفقال،الجنةمنوذريتهنفسهإخراجهعلىلامهأنهعلىوغيرهماالصحيحين

هوأخلقأنقبلوكتبهوقدرهذلكرتبوالذي،الشجرةمنأكليعلىالإخراجرتبالذيأخرجكموإنما

فأكلت،الشجرةمنالأكلعننهيتأنيماأكثرإلينسبةلهليسأمرعلىتلومنيفأنت،وجلعزالله

كانوإنما،الجنةمننفسيولاأخرجكملمفأنا،فعليمنليسذلكعلىمترتباالإخراجوكون،منها

موسى.آدمحجفلهذا،ذلكفيالحكمةوله،وصنعهالثهقدرةمنهذا

وحفظأعدالةبهوناهيك،عنهاللهرضيهريرةأبيعنمتواترلأنه،فمعاناالحديثبهذاكذبومن

ذكرنا.كماالصحابةمنغيرهعنمرويهوثم.وإتقانا

مسلكاأقوىهومنفيهموما.والمعنىاللفظمنبعيدفهوآنفأالمذكورةالتأويلاتبتلكتأولهومن

:وجوهمننظرقالوهوفيما،الجبريةمن

فاعله.منهتابقدأمرعلىيلوملاالسلامعليهموسىأن:أحدها

فأغفرلىنفسىظلضتإفىرث):بقولهذلكفياللهسألوقد،بقتلهايؤمرلمنفساقتلقدأنه:الثاني

ية.لآا،61:لقصصا1!لهجفغفر

لكلهذالانفتح،العبدعلىكتابتهالمتقدمبالقدرالذنبعلىاللومعنالجوابكانلوأنه:الثالث

)1(

)2(

)3(

.(128ص)وتخريجهالحديثتقدم

.(013ص)وتخريجهالحديثتقدم

.السلامعليهماموسىعلىادماحتجاجفيكلام:"أ"هامشفي
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حجة،القدركانولو.والحدودالقصاصبابفينسد،السابقبالقدرفيحتج،فعلهقدأمرعلىليممن

فلهذا،فظيعةلوازمإلىيفضيوهذا،والصغارالكبارالأمورفيارتكبهالذيالأمرعلىأحدكلبهلاحتج

أعلم.والله،المعصيةلاالمصيبةعلىبالقدراحتجاجاكانإنماادمجواببأن:العلماءمنقالمنقال

ذكر

ادمخلقفيالواردةالأحاديث

عن،زهيربنقسامةحدثني،عوفحدثنا،جعفربنومحمديحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

ادمبنوفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقاللهإن":قال،!ي!النبيعن،موسىأبي

والحزنوالسهلوالطيبوالخبيث.ذلكوبينوالأسودوالأحمرالأبيضمنهمجاء،الأرضقدرعلى

.(1")ذلكوبين

قال:قالالأشعريسمعت:قال،زهيربنقسامةعن،عوفعن،هوذةعن:أيضا)2(ورواه

،الأرضقدرعلىادمبنوفجاء،الأرضجميعمنقبضهاقبضةمنادمخلقاللهإن":!ي!اللهرسول

والطيب،والخبيث،ذلكوبين،والحزنوالسهل.ذلكوبينوالأسودوالأحمرالأبيضمنهمفجاء

."ذلكوبين

جميلةأبيبنعوفحديثمن:")3(صحيحه"فيحبانوابنوالترمذيداودأبورواهوكذا

"لمجيمالنبيعن،الأشعريقيسبناللهعبدموسىأبيعن،البصريالمازنيزهيربنقسامةعن،الأعرابي

صحيح.حسن:الترمذيوقال.بنحوه

وعن،مسعودابنعن،مرةوعن،عباسابنعن،صالحوأبي،مالكأبيعن:السديذكروقد

منها،بطينليأتيه،الأرضفيجبريلوجلعزاللهفبعث":قال،"لمجيماللهرسولأصحابمنناس

بكعاذتإنهارب:وقال،يأخذولمفرجع،تشيننيأومنيتنقصأنمنكباللهأعوذ:الأرضفقالت

فعاذتالموتملكفبعث،جبريلقالكمافقالفرجع،فأعاذهامنهفعاذتميكائيلفبعث،فأعذتها

مكانمنيأخذولم،وخلطهالأرضوجهمنفأخذ،أمرهأنفذولمأرجعأنبالثهأعوذوأنا:فقال،منه

حتىالترابفبلبهفصعد،مختلفينادمبنوخرجفلذلك،وسوداءوحمراءبيضاءتربةمنوأخذ،واحد

)1(

)2(

)3(

.(4554/)المسندفي

.(604)المسندفي

(0616)صحيحهفيحبانوابن،التفسيرفي(5592)والترمذي،السنةفي(3946)داودأبوأخرجه

.الإحسان
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فإذا!طينمنبش!إخلقإق):للملائكةقالثم-ببعضبعضهيلزقالذيهو،واللازب-لازبأطيناعاد

."(7172-:صرأمهوشجدينلهوفقعواروصمنفيهونفختس!شإ

يوممقدارمنسنةأربعينطينمنجسدافكان،بشرافخلقه،عنهإبليسيتكبرلئلابيدهاللهفخلقه

بهيمرفكان،إبليسفزعامنهأشدهموكان،رأوهلمامنهففزعوا،الملائكةبهفمرت،الجمعة

صحقصنلمن!و:يقولحينفذلك،صلصلةلهيكون،الفخاريصوتكماالجسدفيصوت،فيضربه

للملائكة:وقال،دبرهمنوخرجفيهمنودخل،خلقتمالأمر:ويقول(14:الرحمنأ!كاثفخار

لأهلكنه.عليهسلطتلئن،أجوفوهذاصمدربكمفإنهذامنترهبوالا

روحيمنفيهنفختإذا:للملائكةقال،الروحفيهينفخأنوجلعزاللهيريدالذيالحينبلغفلما

الله،الحمدقل:الملائكةفقالت،عطسرأسهفيالزوحفدخل،الروحفيهنفخفلما،لهفاسجدوا

فلما،الجنةثمارإلىنظرعينيهفيالزوحدخلتفلما.ربكرحمك:اللهلهفقال،اللهالحمد:فقال

الجنة،ثمارإلىعجلان،رجليهإلىالروحتبلغأنقبلفوثب،الطعاماشتهى،جوفهفيالروحدخلت

!أخمعون!آثملبهكةفسجد!و(37:الأنبياءأ!عجلمقألإلنسنظق):تعالىاللهيقولحينودلك

.!1)القصةتمامودكر(31-03:الحجرأ!الشجديفمعيكونأنإلتإبليسلاإ

.الإسرائيلياتمنمتلقىمنهكثيركانوإن،الأحاديثمنشاهدالسياقهذاولبعض

لما":قال!ي!النبيأن،أنسعن،ثابتعن،حمادحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامفقال

."يتمالكلاخلقأنهعرفأجوفراهفلما،بهيطيفإبليسفجعل،يدعهأنشاءماتركهادماللهخلق

بنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا:")3(صحيحه"فيحبانابنوقال

رأسهالروحفبلغ،ادمفينفخلما":قال!لمج!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،ثابتعن،سلمة

."اللهيرحمك:وتعالىتباركلهفقال،العالمينرباللهالحمد:فقال،عطس

مباركحدثنا،هلالبنحبانحدثنا،السكنبنمحمدبنيحيىحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

،هريرةأبيعن-الخطاببنعمربنعاصمابنهو-حفصعن،خبيبعن،اللهعبيدعن،فضالةابن

.")4!ادمياربكرحمك:ربهلهفقال،دلهالحمد:فقال،عطسادماللهخلقلما":قال،رفعه

.يخرجوهولم،بهبأسلاالإسنادوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(159/)تاريخهفيالطبريأخرجه

.(3152/)المسندفي

مسلم.رجالرجاله،صحيحوإسناده(6165)الإحسان

حسن.حديثوهو،الإحسان)6164(بهمحمد،بنيحيىعن،الحرانيعروبةأبيعنصحيحهفيحبانابنأخرجه
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اللهفاتاه،إسرافيلمنهمسجدمنأولكان،بالسجودالملائكةأمرتلما:العزيزعبدبنعمروقال

.(عساكر)1ابنرواه.جبهتهفيالقرانكتبأن

رافع،بنإسماعيلعن،محمدبنعمروحدثنا،مكرمبنعقبةحدثنا:)2(يعلىأبوالحافظوقال

ثم،طيناجعلهثم،ترابمنادمخلقاللهإن":قال،!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،المقبريعن

فكان:قال."كالفخارصلصالاكانإذاحتى،تركهثم،وصورهخلقه،مسنوناحمأكانإذاحتىتركه

فيهجرىماأولفكان،روحهمنفيهاللهنفخثم.عظيملأمرخلقتلقد:لهفيقول،بهيمرإبليس

!ادميا:اللهقالثم.ربكيرحمك:اللهفقال،ربهرحمةالله!3(فلقاهفعطس،وخياشيمهبصرهالروح

وبركاته.اللهورحمةالسلاموعليك:فقالوا،عليهمفسلمفجاء؟يقولونماذافانظرالنفرهؤلاءإلىاذهب

:قال!ادميايدياختر:قال؟ذريتيوماربيا:قال.ذرييكوتحيةتحيتكهذا!ادميا:فقال

كففيذريتهمنكائنهومنفإذا،كفها)4(اللهاوبسط،يمينربييديوكلتاربييمينأختار

؟هذامن!ربيا:قال.نورهمنادميعجبرجلفإذا،النورأفواههممنهمرجاذفإذا،الرحمن

فأتمربيا:قالط.ستينلهجعلت:قال.العمرمنلهجعلتفكم!ربيا:قال.داودابنك:قال

ذلك.علىوأشهدذلكاللهففعل،سنةمئةالعمرمنلهيكونحتىعمريمنله

قال؟سنةأربعونعمريمنيبقلمأو:آدمفقال،الموتملكا)4(إليهااللهبعثادمعمرنفدفلما

)5(و.50005

دريته!نسيتوسمي،دريتهفجحدت،ذلكفجحد؟داودابنكتعطهالمأو:الملكله

صفوانحديثمن"والليلةاليوم"في،والنسائي،)6(والترمذي،البزاربكرأبوالحافظرواهوقد

النبيعن،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،ذبابأبيبنالرحمنعبدبنالحارثعن،عيسىابن

الوجه.هذامنغريبحسنحديث:الترمذيوقال،!ي!

أبيه،عن،المقبريسعيدعن،عجلانبنمحمدرواهوقد،منكرحديثهذا:النسالي)7(وقال

.)8(قولهسلامبناللهعبدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1123/)المنثورالدرفيكما؟تاريخهفي

.)9657(حديث4/1مسندهفي

ربه.حمد:المسندفي

المسند.منأثبتهالحاصرتينبينما

الحفظ.ضعيف،رافعبنإسماعيل:إسنادهفي

.(2)18والليلةاليومعملفيوالنسائي،التفسيرفي(3368)الترمذيأخرجه

.(238ص)والليلةاليومعملانظر

.المطبوعمن"قوله":كلمةسقطتوقد،موقوففهو،سلامبناللهعبدقولمن:المقصود
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حدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا:)1(فقال،"صحيحه"فيحبانبنحاتمأبورواهوقد

سعيدعن،ذبابأبيبنالرحمنعبدبنالحارثحدثنا،عيسىبنصفوانحدثنا،بشاربنمحمد

:فقال،عطسالروحفيهونفخادماللهخلقلما":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المقبري

ملأإلى،الملائكةأولئكإلىاذهب،آدمياربكيرحمك:ربهلهفقال.اللهبإذناللهفحمد،اللهالحمد

إلىرجعثم.اللهورحمةالسلاموعليكم:فقالوا.عليكمالسلام:فقال،عليهمفسلم،جلوشمنهم

:فقال.شئتأيهمااختر-مقبوضتانويداه-اللهوقال.بينهمبنيكوتحيةتحيتكهذه:فقال،ربه

:ربأي:فقال.وذريتهادمفيهمافإذابسطهماثئم.مباركةيمينربييديوكلتا،ربييميناخترت

أضوؤهمرجلفيهموإذا،عينيهبينعمرهمكتولثمنهمإنسانكلوإذا،ذريتكهؤلاء:قال؟هؤلاءما

كتبوقد،داودابنكهذا:قال؟هذاما!ربيا:قال.سنةأربعونإلالهيكتبلم-أضوئهممنأو-

له.كتبالذيذاك:فقال.عمرهفيزد:ربأي:قال.سنةأربعينعمرهاللهكتبوقد،داودالله

شاءماالجنةفسكن،الجنةاسكن،وذاكأنت:قال.سنةستينعمريمنلهجعلتقدفإني:قال

منها.أهبطثم،الله

:قال.سنةألفليكتبقدعجلتقد:آدملهفقال،الموتملكفأتاه،لنفسهيعدادموكان

ذريته،فنسيتونسي،ذريتهفجحدتآدمفجحد،سنةستينمنهاداودلابنكجعلتولكنك،بلى

لفظه.هذا"والشهودبالكتابأمرفيومئذ

أسلم،بنزيدعن،سعدبنهشامحدثنا،نعيمأبوحدثنا،حميدبنعبدحدثنا:)2(الترمذيوقال

منفسقط،ظهرهمسحآدماللهخلقلما":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

،نورمنوبيصا)3(منهمإنسانكلعينيبينوجعل،القيامةيومإلىذريتهمنخالقهاهونسمةكلظهره

فأعجبهمنهمرجلافرأى.ذريتكهؤلاء:قال؟هؤلاءمن!ربأي:فقال،آدمعلىعرضهمثم

له:يقال،ذرييكمنالأمماخرمنرجلهذا:قال؟هذامن!ربأي:فقال،عينيهبينماوبيص

صنة.أربعينعمريمنزدهربأي:قال.صنةستين:قال.عمرهجعلتوكمرب:قال.داود

ابنكتعطهالمأو:قال.صنةأربعونعمريمنيبقلمأو:قال.الموتملكجاءهآدمعمرانقضىفلما

قالثم"ذريتهفخطئتآدموخطئ،ذريتهفنسيت،آدمونسي،ذريتهفجحدتفجحد:قال.داود

!ي!.النبيعنهريرةأبيعنوجهغيرمنرويوقد،صحيححسن:الترمذي

)1(

)2(

)3(

.(6716)نلإحساا

التفسير.في(7603)جامعهفي

البريق.:الوبيص
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شرطعلىصحيح:وقال!،دكينبنالفضلنعيمأبيحديثمن:")1(مستدركه"فيالحاكمورواه

.يخرجاهولم،مسلم

عن،يساربنعطاءعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحديثمن:حاتمأبيابنوروى

فيهموإذا،ذريتكهؤلاءادميا:فقال،آدمعلىعرضهمثم":وفيه،فذكره...مرفوعاهريرةأبي

كي:قال!؟بذريتيهذافعلتلم!ربيا:ادمفقال!.الأسقاموأنواع،والأعمىوالأبرصالأجذم

8-.)2(

."لعمتي

أيضا.عباسابنروايةمنوستأتي،داودقصةذكرثم

بنيونسعن،الربيعأبوحدثنا،خارجةبنالهيثمحدثنا:")3(مسنده"فيأحمدالإماموقال

فضرب،خلقهحينآدماللهخلق":قال!،ع!ي!النبيعن،الدرداءأبيعن،إدريسأبيعن،ميسرة

.)4(الحممكأنهمسوداءذريةفأخرجاليسرىكتفهوضرب،الذركأنهمبيضاءذريةفأخرج،اليمنىكتفه

."أباليولاالنارإلى:اليسرىكفهفيللذيوقال!،أباليولاالجنةإلى:يمينهفيللذيفقال!

عن،حوشبعن،سنانبنالحكمحدثثا،هشامبنخلفحدثنا:الدنيا)5(أبيابنوقال

منالنارأهلوأخرج،اليمنىصفحتهمنالجنةأهلفأخرج،خلقهحينادماللهخلق:قال!،الحسن

ألا!ربيا:ادمفقال.والمبتلىوالأصمالأعمىمنهم،الأرضوجهعلىفألقوا،اليسرىصفحته

أشكر.أنأردتإنيادميا:قال!؟ولديبينسويت

.بنحوه،الحسنعن،قتادةعن،معمرعن:الرزاقعبدروىوهكذا

بنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)6(البخاريقالوقد

فسلماذهب:قال!ثم،ذراعاستونوطولهادماللهخلق":قال!،!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،منبه

عليكم.السلام:فقال!.ذريتكوتحيةتحيتكفإنها،يجيبونكماواستمع،الملائكةمنأولئكعلى

يزلفلم،ادمصورةعلىالجنةيدخلمنفكل.اللهورحمة:فزادوه.اللهورحمةعليكالسلام:فقالوا

."الانحتىينقصالخلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2/523)لمستدركا

.(288/)الحديثعللفيحاتمأبيابنأخرجه

ضعيف.هـاسناده.(6144/)المسند

الفحم.وهي،الحممةجمع:الحمم

.البصريعونأبو،الباهليسنانبنالحكم:إسنادهوفي،الشكركتابفي(162)الدنياأبيابنأخرجه

.(1571/)الاعتدالميزانانظر.ضعيف

.الأنبياءفي)3326(صحيحهفي
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رافع،بنمحمدعن:ومسلم،جعفربنيحيىعن:)1(الاستئذانكتابفيالبخاريرواهوهكذا

به.الرزاقعبدعنكلاهما

بنسعيدعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،روححدثنا:أحمد)2(الإماموقال

."عرضاأذرعسبع)3(فيذراعاستينادمطولكان":قال!ي!اللهرسولأن؟هريرةأبيعن،المسيب

أحمد.بهانفرد

بنيوسفعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

أولإن،آدمجحدمنأولإن":!ي!اللهرسولقالالدينايةنزلتلما:قال،عباسابنعن،مهران

!6(ذارىهومامنهفأخرج،ظهرهمسح،آدمخلقلمااللهإن،آدم)5(جحدمنأولإن،ادمجحدمن

:قال؟هذامن!ربأي:قال.يزهر)7(رجلافيهمفرأى،عليهذريتهيعرضفجعل،القيامةيومإلى

لا،:قال.عمرهفيزدربأي:قال.عاماستون:قال؟عمرهكم!ربأي:قال.داودابنكهذا

وأشهد،كتابابذلكعليهاللهفكتب.عاماأربعينفزاده،عامألفادمعمروكان.عمركمنأزيدهأنإلا

فقيل.عاماأربعونعمريمنبقيقدإنه:قال.لقبضهالملائكةأتتهآدماحتضرفلما،الملائكةعليه

.")8(الملائكةعليهوشهدت،الكتابعليهاللهوأبرز.فعلتما:قال.داودلابنكوهبتهاقدإنك:له

بنيوسفعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)9(وقال

اللهإن-مراتثلاثقالها-آدمجحدمنأؤلإن":!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،مهران

يأ:فقال،يزهررجلافيهمفرأى،عليهفعرضهم،ذريتهفأخرج،ظهرهمسحخلقهلماوجلعز

فكتب،عمرهمنسنةأربعينفزاده.عمركمنأنتتزيدهأنإلا،لا:قال.عمرهفيزد!رب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وأهلها.نعيمهاوصفةالجنةفي(1284)ومسلم،(6227)صحيحهفي

.نكارةحديثهوفي،ضعيف؟جدعانبنزيدبنعلي:إسنادهوفي(2535/)المسندفيأحمدأخرجه

سبعة.:المسندفي

.(1252/)المسندفي

،"إلخ...آدمجحدمنأولأو-السلامعليهادمجحدمنأولإن":المسندوفيثلاثاكررها،الأصلفيكذا

.بعدهالاتيعامربنأسودحديثفيوإنما،عفانحديثفيليسمراتثلاثفالتكرار

وجل.عزاللهصفاتمن،خالق:ذارىء

حسنأ.ويضيء،لأيتلأ:يزهر

شاهدالمتقدم(6167)حبانابنوحديث.ضعيفان،مهرانبنويوسف،جدعانبنزيدبنعلي:إسنادهوفي

ويقويه.يعضدهقوي

.)1/992(المسندفي



913آدمخلقفيالواردةالأحاديثذكر

أربعونأجليمنبقيإنه:قال،روحهيقبضأنأرادفلما،الملائكةعليهوأشهد،كتاباعليهتعالىالله

البينة،عليهوأقامالكتاباللهفأخرج:قال.فجحد:قال.داودلابنكجعلتهاقدإنك:لهفقيل،سنة

.نكارة)1(حديثهفيزيدبنوعليأحمدبهتفرد."سنةألفعمرهلآدموأتم،سنةمئةلداودفأتمها

عن،سلمةبنحمادعن،منهالبنحجاجعن،العزيزعبدبنعليعن:)2(الطبرانيورواه

آيةنزلتلما:قال،الحسنعن:واحدوغير.عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،يدزبنعلي

.وذكره.ثلاثا"ادمجحدمنأولإن":ع!ي!اللهرسولقالالدين

الرحمنعبدبنالحميدعبدأن)3(،أنيسةأبيبنزيدعن:"موطئه"فيأنسبنمالكالإماموقال

الاية:هذهعنشئلالخطاببنعمرأن:الجهنييساربنمسلمعن،أخبرهالخطاببنزيدابن

.1721:ا!عرأفأ!هبكقالوابرلبهمألستتأنفسهتمعكوأشهد!ظهوره!ذرينهممنءادمبنىمنرئكأضذوإذ!يو

،السلامعليهادمخلقاللهإن":فقال،عنهاسئلع!يواللهرسولسمعت:الخطاببنعمرفقال.الاية

ثم،يعملونالجنةأهلوبعمل،للجنةهؤلاءخلقت:قال.ذريةمنهفاستخرج،بيمينهظهرهمسحلم

رجل:فقال."يعملونالنارأهلوبعملللنارهؤلاءخلقت:قال.ذريةمنهفاستخرجظهرهمسح

الجنة،أهلبعملاستعملهللجنةالعبداللهخلقإدا":ع!ي!اللهرسولقال؟العملففيم!اللهرسوليا

أهلبعملاستعملهللنارالعبداللهخلقوإذا.الجنةبهفيدخلالجنةأهلأعمالمنعملعلىيموتحتى

.")4(الناربهفيدخلالنارأهلأعمالمنعملعلىيموتحتىالنار

حاتم،أبيوابن،جريروابن،والنسائي،والترمذي،داودوأبو،أحمدالإمامرواهوهكذا

حسن،حديثهذا:الترمذيوقال.به)5(،مالكالإمامعنطرقمن،صحيحهفيحبانبنحاتموأبو

ربيعة.بننعيموبينهما:حاتمأبوزاد،زرعةوأبوحاتمأبوقالوكذا.عمريسمعلميساربنومسلم

ص!و

أنيسة،أبيبنزيدعن،جعثمبنعمرعن،بقيةعن،مصفىبنمحمدعنداود)6(أبورواهوقد

:قال،ربيعةبننعيمعن،يساربنمسلمعن،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سنة،مئةلداودفأتمها":قولهدون،لغيرهحسن:المسندوبهامش.لين؟مهرانبنويوسف،ضعيفوهو

."سنةألفعمرهلآدموأتم

والسيوطي(35.ص)المسندفيوالطيالسي(0/1146)الكبرىسننهفيالبيهقيوذكره(28912)الكبيرفي

.الضعفاءمنعدةإسنادهوفي(2171/)المنثورالدرفي

.يساربنمسلمعنأخبرهأنه؟الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدعن(2898/):الموطأفي

.(-2898998/)الموطأفيمالكأخرجه

ثفسيرهفيوالنسائي،التفسيرفي(3575)والترمذي،السنةفي(5347)داودوأبو(44-1/45)المسندفيأحمدأخرجه

.الإحسانفي)6166(صحيحهفيحبانوابن(1/135)تاريخهوفي(131)9/تفسيرهفيوالطبري،2(51)

السنة.في(4047)داودأبوأخرجه
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الحديث.فذكر..الآيةهذهعنسئلوقدالخطاببنعمرعندكنت

بنزيدعن،الرهاويسنانبنيزيدفروةأبوجعثمبنعمرتابعوقد:)1(الدارقطنيالحافظقال

.)2(اللهرحمهمالكقولمنبالصوابأولىوقولهما:قال،أنيسةأبي

أهل:قسمينوقسمتهم،كالذرظهرهمنآدمذريةتعالىاستخراجهعلىدالةكلهاالأحاديثوهذه

أبالي.ولاللناروهؤلاء،أباليولاللجنةهؤلاء:وقال،الشمالوأهلاليمين

الآيةوتفسير.الثابتةالأحاديثفييجىءفلم،بالوحدانيةبالإقرارواستنطاقهمعليهمالإشهادفأما

مستقصاةوالآثارالأحاديثوذكرنا.هناك)3(بيناهكمانظزفيههذاعلىوحملهاالأعرافسورةفيالتي

أعلم.والله،ثمفليراجعهتحريرهأرادفمن.متونهاوألفاظبأسانيدها

عن-حازمابنيعني-جريزحدثنا،محمدبنحسينحدثنا:أحمد)4(رواهالذيالحديثفأما

ظهرمنالميثاقأخذاللهإن":قالع!ي!النبيعن،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،جبربنكلثوم

قبلا،كلمهمثم،يديهبينفنثرها،ذرأهاذريةكلصلبهمنفأخرج،جمرفةيومبنعمانالسلامعليهآدم

قوله:إلى!أؤلقولوآ!!ينصذاعن!ناإناا!قيفةيؤمتقولواأتشهذنآبكقالوأبرليهمألستت):قال

مسلم.شرطعلىقويجيدلإسنادفهو"1-172173:ا!عرافأ!وأئمتطلون)

به،،المروزيمحمدبنحسينحديثمن")5(مستدركه"فيوالحاكم،جريروابن،النسائيرواه

مرفوعاعنهفروي،جبربنكلثومعلىفيهاختلفأنهإلا،يخرجاهولم،الإسنادصحيح:الحاكموقال

والضحاكوالوالبيالعوفيرواهوهكذا.موقوفأ)6(عباسابنعنجبيربنسعيدعنرويوهكذا.وموقوفا

عمر)/7(بناللهعبدعنرويوهكذا.أعلموالله،وأثبتأكثروهذا.قولهعباسابنعنجمرةوأبو

.أصح)8(والموقوفومرفوعاموقوفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(2222/)قطنيللدار؟لعللاانظر

ربيعة:بندحيمبينهماأنوبين،المنقطععمرعنيساربنمسلمحديثسادتىأنبعدالتمهيدفيالبرعبدابنقال

يساربنبمسلموليس،مدنيإنه:وقيل،مجهولهذايساربنومسلم،حجةبهتقوملاالإسنادهذامعأيضاوهو"

تقبلوإنما،أحفظيذكرهلمالذيلأن،حجةليستربيعةبننعيمالحديثهذافيزادمنزيادة":قالثم"البصري

.(6-63/التمهيد)"المتقنالحافظمنالزيادة

.(93233-ا2/)كثيرابنتفسيرانظر

وقفه.قليلبعدكثيرابنالحافظورجح،مرفوعأ(1/272)المسندفيأحمدخرجه

.(544)2/المستدركفيوالحاكم(111-511)9/تفسيرهفيوالطبري،الكبرىفي(19111)النسائيأخرجه

مرفوعا.:أفي

.(331-2033/)كثيرابنتفسيرانظر

.بالمحفوظليس:المرفوعالحديثعنالنسائيقال
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الإمامقالبما،الجمهوروهم،الذريةعلىالميثادتىأخذوهو،القولبهذاالقائلونواستأنس

!ي!النبيعن،مالكبنأنسعن،الجونيعمرانأبيعن،شعبةحدثني،حجاجحدثنا:أحمد)1(

به؟مفتدياأكنتشيءمنالأرضعلىمالككانلو:القيامةيومالنارأهلمنللرجليقال":قال

ألاادمظهرفيعليكأخذتقد،ذلكمنأهونهومامنكأردتقد:فيقول.نعم:فيقول:قال

."بيتشركأنإلافأبيت،شيئابيتشرك

به.،)2(شعبةحديثمنأخرجاه

قولهفي،كعببنأبيعن،العاليةأبي)4(عن،أنسبن)3(الربيععن:الرازيجعفرأبووقال

فجمعهم:قال.بعدهاوالتيلايةا(172:ا!عرافأ!ظهوره!ذد!سهممنءادمبىمنربكأضذوإذ):تعالى

وأخذ،فتكلموا،استنطقهمثم،صورهمثمفخلقهم،القيامةيومإلىمنهكائنهوماجميعايومئذله

فإني:لظ.الآية(172:اي!عرأفأ!بكقالوأبرييهمألستت):أنفسهمعليهموأشهدوالميثاقالعهدعليهم

بهذا،نعلملم:القيامةيومتقولواألاأباكمعليكموأشهد،السبعوالأرضينالسبعالسمواتعليكمأشهد

ينذرونكمرسلاإليكمسأرسلوإني،شيئأبيتشركواولا،غيريربولا،غيريإلهلاأنهاعلموا

لناإلهولا،غيركلناربلا،وإلهناربناأنكنشهد:قالوا.كتابيعليكموأنزل،وميثاقيعهدي

وحسن،والفقيرالغني:فيهمفرأى،إليهمفنظرادمأباهمورفع.بالطاعةيومئذلهفأقروا،غيرك

فيهمورأى.أشكرأنأحببتإني:فقال؟عبادكبينسويتلوربيا:فقال.ذلكودونالصورة

تعالى:اللهيقولالذيفهو،والنبوةالرسالةمنآخربميثادتىوخصوا،النورعليهم،السرجمثلالأنبياء

ظيظا!ميثمامنهموأضذناسىيمآبنوعيسىوموسىوإتنهيمنوحومنومنثميثقهتمالنبمنمنأضذناوإذ)

لخققئذيللاعلتهاالناسفطرألتىألحهفظرتحنيفاللدينوتجهكفاق!):يقولالذيوهو.(7:ا!حزأبأ

وماوجدنا!و:قالذلكوفي(56:النجمأ!الاؤكالنذر!ننذيرهذا):قالذلكوفي(03:الرومأ!الله

أحمد،بناللهعبد:الأئمةرواه."(201:أ!عرافأ!لفشقيناتحزهفوجذناوإنعقممنلاتحزهم

.جعفر)5(أبيطريقمن،تفاسيرهمفي،مردويهوابن،جريروابن،حاتمأبيوابن

وغير،والسدي،وقتادة،البصريوالحسن،جبيربنوسعيد،وعكرمة،مجاهدعن:وروي

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3/127،912)مسندهفي

المنافقين.صفاتفي(5028)ومسلم،الأنبياءفي(3334)صحيحهفيالبخاريأخرجه

أنس.عنالربيعأبيعن:والمطبوع"ب"في

العالية.:والمطبوع"ب"في

.(2331/)التفسيرفيكثيرابنوذكره(151)9/تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجهوقد،الرازيطريقمنأي

.(3556/)المنثورالدرفيوالسيوطي
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لادمبالسجودالملائكةأمرلماتعالىأنهوتقدم،الأحاديثهذهتوافقبسياقات،السلفعلماءمنواحد

منوأخرجهوأبعدهاللهفطرده،لهوعداوةحسدا(السجود)1منإبليسوامتنع،الإلهيالأمركلهمامتثلوا

رجيما.شيطاناملعوناطريداالأرضإلىوأهبطه،عنهاونفاه،الإلهيةالحضرة

عن،الأعمشحدثنا:قالوا،عبيدابناومحمدويعلىوكيعحدثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

الشيطاناعتزل،فسجدالسجدةادمابنقرأإذا":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبي

فلي،فعصيت،بالسجودوأمرت،الجنةفله،فسجدبالسجودادمابنأمر،ويلهيا:يقول،يبكي

به.،الأعمشعن،معاويةوأبيوكيعحديثمن:)3(مسلمورواه."النار

الخلافمنتقدمماعلىالأرضفيأوالسماءفيكانتسواء،أسكنهاالتيالجنةآدمأسكنلماثم

التيالشجرةمنأكلافلما،شاءاحيث4(رغدألممنهايأكلانالسلامعليهماحواءوزوجتههوبهاأقام،فيه

هبوطهمواضعفيالاختلافذكرناوقد،الأرضإلىوأهبطا،اللباسمنفيهكاناماسلباعنها،نهيا

منها.

عن:مسلمرواهماقدمناوقد،الدنياأياممنيومبعض:فقيل،الجنةفيمقامهمقدارفيواختلفوا

وفيهعنهحديثهأيضاوتقدم")5(الجمعةيومساعاتمنساعةآخرفيادموخلق"مرفوعاهريرةأبي

وو-)6(

نإوقلنا،أخرجفيهخلقالذياليومكانفإن.منها)7(أخرجوفيه،ادمخلق-الجمعةيوم:يعني-

الذياليومغيرفيإخراجهكانوإن.نظرهذاوفي،هذهمنيومبعضلبثفقد،الأيامكهذهالستةالأيام

،والضحاكومجاهدعباسابنعنتقدمكما،سنةآلافستةمقدارهاالأيامتلكبأنقلناأو،فيهخلق

طويلة.مدةهناكلبثفقد،جريرابنواختاره

سثةوثمانونثلاثمنهوالساعة،الجمعةيوممنساعةآخرفيخلقأنهومعلوم:جرير)8(ابنقال

ثلاثايهبطأنقبلالجنةفيوأقام،سنةأربعينالروحفيهينفخأنقبلطينامصورأفمكث،أشهروأربعة

أعلم.تعالىوالله.أشهروأربعةسنةوأربعين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

له.السجودمن:المطبوعفي

.(2/443)المسندفي

.الإيمانفي(81)صحيحهفي

طيبا.:رغدا

.(21هص)وتخريجهالحديثتقدم

معين.:الأصلفي

.(21هص)وتخريجهالحديثتقدم

.(1/231)تاريخهفي
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أهبطلماكانأنه:رباحأبيبنعطاءخبر،سوارعن،حسانبنهشامعن:الرزاقعبدروىوقد

.()1نحوهعباسابنعنرويوقد.ذراعاستينإلىاللهفحطه،السماءفيورأسهالأرضفيرجلاه

نإ":قال!يواللهرسولأن؟هريرةأبيعن:صحتهعلىالمتفقالحديثمنتقدملمانظرهذاوفي

كذلكخلقأنهيقتضيوهذا."الآنحتىينقصالخلقيزلفلم،ذراعاستونوطولهادمخلقالله

.الآنحتىخلقهميتناقصيزالوالمذريتهوأن،ذراعاستينمنأطوللا

فابنفانطلق،عرشيبحيالحرماليإن!آدميا:قالاللهإن:عباسابنعن:جرير)2(ابنوذكر

نأوذكر.المناسكوعلمهفعرفهملكالهاللهوأرسل.بعرشيملائكتيتطوفكمابهفطف،بيتافيهلي

ذلك.بعدقريةصارتادمخطاهاخطوةكلموضع

ه-ء)3(
:فقال،حنطةمنحباتبسبعجبريلجاءهأن،الأرضفيادمأكلهطعامأولان:وعنه

فيابذره:قال؟بهذاأصنعوما:فقال.منهافأكلتعنهانهيتالتيالشجرةمنهذا:قال؟هذاما

،ذراهثم،درسهثم،فحصده،فنبتت،ألفمئةمنأزيدزنتهامنها،حبةكلوكان،فبذره،الأرض

منفلايخرج!):تعالىقولهفذلك،ونكدوتعبعظيمجهدبعدفأكلهخبزهثم،عجنهثم،طحنهثم

.(171:طهأ!وفتشقئالجنة

.وخمارادرعاولحواء،جبةلهآدمفنسجغزلاهثمجزاه،الضأنشعرمنكسوتهماأولوكان

بل:وقيل.الأرضفيإلالهمايولدلم:فقيل،الأولادمنلمح!شيبالجنةلهماولدهل:واختلفوا

أعلم.فالله،بهاولدممنوأختهقابيلفكان،فيهالهماولد

معهولدتالتيأخيهأختابنكليزوجأنوأمر،وأنثىذكزبطنكلفيلهيولدكانأنهوذكروا

معه.ولدتالذيلأخيهاأختتحليكنولم،جراوهلمبالأخرىوالاخر

ذكر

وهابيلقابيلادمابنيقصة

قاللاخرأمنينقبلولمأصدهمامقفئقبلقرباصناقرباإذلحقبأءادمأتنئنبأعيتهغوأتل!):لىتعااللهقال

أللهأضافإقلاقنلثإلتكيدىبباسطأنامآلنقنلنىيدكإكبسط!ليما!ألمنقينمنأدلهيتقتلإنماقاللأقنلنك

)2(

)3(

.(1/136)المنثورالدرفيالسيوطيذكره

.(17142/)التفسيرفي

.(1/281)تاريخهفي
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نقسهوقنللهوفطوعت!الطابينؤاجزلكوذألنارأضحبمقفتكونوإتمكبإثمىتجوأأنأرلدإفى!الفلمينرب

يوئيتى+قالأخيهلورهـسوءةكيفليريهوالأزضفىيبحثغ!إبااللهفبعث!اتجممحريفمنفأضبحفقنل!أخيه

علىتكلمناقد.(3أ-27:المائدةأ!اقدمينمنفأضبحأخىسؤءةفأورىأتغ!إبهذامثلأكونأنأعجزت

الحمد.ودله،كفايةفيهبماالتفسير)1(فيالمائدةسورةفيالقصةهذه

ذلك.فيالسلفأئمةذكرهماملخصهاهناولنذكر

،مسعودابنعن،مرةوعن.عباسابنعن،صالحأبيوعن،مالكأبيعن:السديفذكر

بأختيتزوجأنأرادهابيلوأن،الآخربأنثىبطنكلذكريزوجكانادمأن:الصحابةمنناسوعن

عليهآدموأمره،أخيهعلىبهايستأثرأنهابيلفأراد،أحسنهابيلوأخت،هابيلمنأكبروكان،قابيل

السمواتواستحفظ،مكةإلىليحجادموذهب،قربانايقرباأنفأمرهما،فأبىإياهايزوجهأنالسلام

فقرب،قربانهماقرباذهبفلما.ذلكبحفظقابيلفتقبل،فأبينوالجبالوالأرضين،فأبينبنيهعلى

نازفنزلت،زرعهرديءمن،زرعمنحزمةقابيلوقرب،غنمصاحبوكان،سمينةجذعةهابيل

إنما:فقالط.أختيتنكحلاحتىلأقتلنك:وقالطفغفسب،قابيلقربانوتركت،هابيلقربانفأكلت

.)2(المتقينمناللهيتقئل

نإاللهوايم:عمروبناللهعبدوقالط،عمروبناللهعبدوعن،أخروجوهمنعباسابنعنوروي

.يده)3(إليهيبسطأنالتحرجمنعهولكن،الرجلينلأشدالمقتولكان

قابيلفقال،قابيلدونهابيلمنوالتقبلالقربانلتقربهمامباشراكانادمأن:الباقرجعفرأبووذكر

أبطأليلةذاتكانفلما،وبينهبينهفيماأخاهوتوعد،ليتدعولملهدعوتلأنكمنهتقبلإنما:لآدم

ولممنكتقبل:لهفقالط،بههوإذاذهبفلما،بهأبطأمالينظرقابيلأخاهآدمفبعث،الرعيفيهابيل

فقتله.،معهكانتبحديدةوضربهعندهاقابيلفغضب،المتقينمناللهيتقبلإنما:فقالط.منييتقبل

وعضاشديداخنقاخنقهبل:وقيل.فشدخته)4(نائموهورأسهعلىرماهابصخرةقتلهإنماإنه:وقيل

أعلم.والله.)5(فماتالسباعتفعلكما

رباللهأضافإثتلاقنلثإليكيدىبباس!أنامآلنقنلنىيدكإكبسطتليما):بالقتلتوغدهلمالهوقوله

أخاهيقابلأنوتورع،منهوخشيةتعالىاللهمنوخوف،حسنخل!علىدل(28:ادمائدةأ!الفلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

.(06-255/)كثيرابنتفسيرانظر

.(255/)التفسيرفيكثيروابن(4552/)التفسيرفيالطبريجريرابنأخرجه

.(256/)التفسيرفيكثيروابن(4532/)التفسيرفيالطبريجريرابنأخرجه

وشقته.كسرته:"فشدخته"

.(256/)كثيرابنتفسيرفيكما؟حاتمأبيابنأخرجه
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إذا":قالأنه؟ع!ي!اللهرسولعن:)1(الصحيحينفيثبتولهذا،مثلهأخوهمنهأرادالذيبالسوء

بالفماالقاتلهذا!اللهرسوليا:قالوا."النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجه

."صاحبهقتلعلىحريصاكانإنه":قال؟المقتول

:أي(92:المائدةأ!الطابينجزوالكوذالنارأصحخب!نفتكونوإتمكبإثمىتبوأأنأرلدإق-):وقوله

بإثميتبوءأنعليهعزمتماعلىعزمتقدوإذ،وأقوىمنكأشدكنتوإن،مقاتلتكتركأريدإني

وابن،والسدي،مجاهدقاله.ذلكقبلالمتقدمةالآثاممنمالكمعقتليإثمتتحمل:أي،وإثمك

واحد.وغير،جرير

ابنفإن،الناسبعضتوهمهقدكما،القاتلإلىقتلهبمجردشحولالمقتولآثامأنالمرادوليس

ذلك.خلافعلىالإجماعحكىجرير

منالمقتولعلىالقاتلتركما":قالأنهالنبيعن،يعلملامنبعضيوردهالذيالحديثوأما

.أيضا)2(ضعيفولاحسنولاصحيحبسندالحديثكتبمنشيءفييعرفولالهأصلفلا"ذنب!

تفيلاالقاتلحسناتفتكون،القاتلالمقتوليطالبأن)3(القيامةيومالأشخاصبعضفييتفققدولكن

المظالم،سائرفيالصحيحالحديثبهثبتكما،القاتلإلىالمقتولسيئاتمنفتحول،المظلمةبهذه

الحمد.ودلهالتفسير)4(فيكلههذاحررناوقد.أعلموالله،أعظمهامنوالقتل

بنعثمانفتنةعندقالأنه،وقاصأبيبنسعدعن:)5(والترمذيداودوأبوأحمدالإمامروىوقد

منخيروالقائم،القائممنخيرفيهاالقاعدفتنةستكونإنها":قاللمجي!اللهرسولأنأشهد:عفان

كن:قال؟ليقتلنيإلييدهفبسطبيتيعليدخلإنأفرأيت:قال"الساعيمنخيروالماشي،الماشي

.مآدبنكا

.")6(ادمابنيكخيركن":وقال،مرفوعأاليمانبنحذيفةعن:مردويهابنورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفتن.في(2888)ومسلم،الدياتفي(6875)البخاري

.)977(الموضوعةالأخبارفيالمرفوعةوالأسرار(059)الحسنةوالمقاصد(2582/)الخفاءكشففيوانظره

.المطبوعمنوأثبتها،الأصلمنسقطت

.(258/)كثيرابنتفسيرانظر

في(4921)والترمذي،والملاحمالفتنفي(4257)داودوأبو(18وه1916/)المسندفيأحمدأخرجه

الفتن.

.(258/)كثيرابنتفسيرفيبتمامهوانظره(395/)المنثورالدرفيكمامردويهابنأخرجه



وهابيلقابيلآدمابنيقصةذكر146

.هذا)1(نحوذرأبيعن:النسائيإلاالسننوأهلمسلموروى

عن،الأعمشحدثنا:قالا،ووكيعمعاويةأبوحدثنا:أحمد)2(الإمامقالفقد،الآخروأما

كانإلاظلمانفس!تقتللا":!ماللهرسولقال:قال،مسعودابنعن،مسروقعن،مرةبناللهعبد

."القتلسنمنأولكانلأنه،دمهامنكفل)3(الأولآدمابنعلى

به.الأعمشحديثمن:داود)4(أبيسوىالجماعةورواه

.سواءهذامثلقالاأنهما،النخعيوإبراهيم،العاصبنعمروبناللهعبدعنرويوهكذا

قابيلقتلالذيالمكانبأنهامشهورة،الدممغارة:لهايقالمغارم!دمشقشماليقاسيونوبجبلا

ذلك.بصحةأعلمفالله،الكتابأهلمنتلقوهمماوذلك،عندهاهابيلأخاه

النبيرأىأنه-الصالحينمنكانإنه:وقال-كثيربنأحمدترجمةفيعساكرابنالحافظذكروقد

نأتعالىاللهسألأنهوذكر،لهفحلف،دمههذاأنهابيلاستحلفوأنه،وهابيلوعمربكروأباع!ي!

إنه:وقال،!يواللهرسولذلكفيوصدقه،ذلكإلىفأجابه،الدعاءعندهيستجابالمكانهذايجعل

لمهذاكثيربنأحمدعنصحلومناموهذا.)5(خميسيومكلفيالمكانهذايزورونوعمربكروأبا

.،)6(أعلموالله،شرعيحكئمعليهيترتب

أنأعجرتيوئيتئقالأخيهسؤءةيور!كيفليريهوالارضفىيبحثغ!إباأدلهفبعث!و:تعالىوقوله

حملهقتلهلماأنهبعضهمذكر311:الماندةأ!ألتدمينمنفأضبحأخىسؤءةفأورىأتةإبهذامثلأكون

)!1(السديقال-غرابيناللهبعثحتىكذلكيزلولم،سنةمئةحمله:آخرونوقال.سنةظهرهعلى

فيها،لهيحفرالأرضإلىعمدقتلهفلما،الاخرأحدهمافقتل،فتقاتلا،أخوين-الصحابةعنبإسناده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

:(9173/)الأشرافتحفةوفي(5893)ماجهوابن،والملاحمالفتنفي(9544و4261)داودأبوأخرجه

صحيححديثهذا:وقال(2157/)المستدركفيالحاكموأخرجه.ماجهوابنداودأبيإلىإلاالمزييعزهلم

.يخرجاهولمالشيخينشرطعلى

شرطعلىصحيحإسناده:(3635)رقمالحديثوبهامش(433و43وه1/383)المسندفيأحمدأخرجه

.(الرسالةمؤسسةطبعةأالشيخين

نصيب.:كفل

العلم،في(2673)والترمذي،القسامةفي(27)(1677)ومسلم،الأنبياءفي(3335)البخاريأخرجه

.الدياتفي(2616)ماجهوابن(42111)الكبرىفيوالنسائي

.(3182/)منظورلابندمشقتاريخمختصرانظر

.بمنزيادةحاصرتينبينما

.(256/)التفسيرفيكثيرابنوذكره(4538/)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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سؤءةفاورىأتةإباهذمثلاكونأنأعجرتيوتيتى+):قال،ذلكيصنعراهفلما،وواراهودفنهألقاهثم

ودفنه.فواراه،الغرابفعلمامثلففعل.311:المائدةأمهوأخى

وهو،شعراذلكفيقالوأنه،شديداحزناهابيلابنهعلىحزنادمأن"والسيرالتواريخأهلوذكر

الوافر،منأ:حميدابنعن،(جرير)1ابنذكرهفيماقوله

قبيحمغبرالأرضفوجهعليهاومنالبلادتغيرت

المليحالوجهبشاشةوقلوطعملونذيكلتغير

الوافرأمنأ:آدمفأجيب

الذبيحكالميتالحيوصارجميعاقتلاقدهابيلأبا

يصيحبهافجاء،خوفعلىمنهاكانقدبشرةوجاء

،هذاإلىبعضهمفألفه،بلغتهبهيتحزنكلاماقالالسلامعليهادميكونوقد،نظرفيهالشعروهذا

أعلم.والله،أقوالوفيه

إلىوجههوجعل،فخذهإلىساقهفعلقت،أخاهقتليومبالعقوبةعوجلقابيلأن:مجاهذذكروقد

.)2(لأبويهلأخيهوحسدهوبغيهلذنبهوتعجيلأ،بهتنكيلادارتكيفماالشمس

الدنيافيعقوبتهاللهيعجلأنأجدرذنبمنما":قالأنه!ي!اللهرسولعن:الحديثفيجاءوقد

.")3(الرحموقطيعةالبغيمنالآخرةفيلصاحبهيدخرمامع

أجلهوجلعزاللهأن،التوراةأنهيزعمونالذين،الكتابأهلبأيديالذيالكتابفيرأيتهوالذي

ولخنوخ"خنوخ"لهولدوأنه"قنين"يسمونهوهم،عدنشرقفي"نود"أرضفيسكنوأنه،وأنظره

"عذا"امرأتينهذاوتزوج"لامك"ولمتوشيل"متوشيل"ولمحوايل"محوايل"ولعندر"عندر"

نويل""أيضاوولدت،المالواقتنىالقبابسكنمنأولوهو"إبل"اسمهولداعذافولدت"وصلا"

صنعمنأولوهو"شوبلاين"اسمهولداصلاوولدت.)4(والصنجالونجضربفيأخذمنأولوهو

."نعمى"اسمهاوبنتا،والحديدالنحاس

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأرضفلون:التفسيروفي.(1/541)التاريخوفي(5353-ا40/)التفسيرفي

.(4528/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

القيامة،صفةفي(1251)والترمذي،الأدبفي(2094)داودوأبو(38و536/)المسندفيأحمدأخرجه

،الإحسان(455)صحيحهفيحبانوابن(2162/)المستدركفيوالحاكم،الزهدفي(1421)ماجهوابن

صحيح.:الترمذيوقال،عنهاللهرضيبكرةأبيعنكلهم

الاخر.علىأحدهمايضرب()نحاسصفرمنيتخذشيء:والصنج.المعزفأوالعودأوالأوتارمنضرب:الونج
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.)1(ء
قدأنهأجلمن:وقالت"شيث"اسمهودعت،غلامافولدتامرأتهعلىطافادمأنايضاولمحيها

."أنوش"لشيثوولد،قابيلقتلهالذيهابيلمنخلفاليوهب

عمروكان،سنةثمانمئةذلكبعدوعاش،سنةوثلاثينمئةشيثلهولديومادمعمروكان:قالوا

وبناتبنونلهوولد،سنينوسبعسنةثمانمئةذلكبعدوعاشوستينوخمسامئةأنوشلهولديومشيث

.أنوشغير

سنة،عشرةوخمسسنةثمانمئةذلكبعدوعاش،سنةتسعونالعمرمنوله"قينان"لأنوشفولد

.وبناتبنونلهوولد

وولد،سنةوأربعينسنةثمانمئةذلكبعدوعاش"مهلاييل"لهولدسنةسبعينقينانعمركانفلما

.وبناتبنونله

وثلاثينثمانمئةذلكبعدوعاش"يرد"لهولدسنة)2(وسبعونخمسالعمرمنلمهلاييلكانفلما

.وبناتبنونلهوولد،سنة

لهوولد،سنةثمانمئةذلكبعدوعاش"خنوخ"لهولدسنةوستونواثنتانسنةمئةليردكانفلما

.وبناتبنون

لهوولد،سنة)4(ثلاثمئةذلكبعدوعاش"متوشلح"لهولدسنة)3(وسبعونخمسلخنوخكانفلما

.وبناتبنون

وثمانينواثنتينسبعمئةذلكبعدوعاش"لامك"لهولدسنةوثمانونوسبعمئةلمتوشلخكانفلما

.وبناتبنونلهوولد،سنة

وخمساخمسمئةذلكبعدوعاش"نوح"لهولدسنةوثمانونواثنتانمئةالعمرمنللامككانفلما

"حامو""سام"بنوهلهولد،سنةخمسمئةلنوحكانفلما،وبناتبنونلهوولد،سنةوتسعين

."يافثو"

.صريحأ)5(كتابهمفيمامضمونهذا

.التوراةفي:أي(1)

.وستونخمسالمطبوعفي)2(

.وستونخمس:المطبوعوفي،الأصلفيكذا)3(

ثمانمئة.:المطبوعوفي،الأصلفيكذا()4

.-الخامسالإصحاح-التكوينسفرفيالتوراةمنالمنقولالنصهذامنقريباانظر()5
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عليهمطاعنينالعلماءمنواحدغيرذكرهكمانظزالسماءمننزلفيمامحفوظةالتواريخهذهكونوفي

كماكثيرغلطوفيها،والتفسيرالزيادةسبيلعلىبعضهمذكرها،فيهامقحمةأنهاوالظاهر،ذلكفي

تعالى.اللهشاءإنمواضعهفيسنذكره

ولداأربعينلادمولدتحواءأن:)1(بعضهمعن"تاريخه"فيجريربنجعفرأبوالإمامذكروقد

كلفي،بطناوعشرينمئة:وقيل.أعلمتعالىوالله،وسماهم،إسحاقابنقاله،بطنأعشرينفي

ثم."المغيثأم"وأخته"المغيثعبد"واخرهم"قليما"وأخته"قابيل"أولهم.وأنثىذكرواحد

ألذىأتقوارلبهمألتاسيهأيها):تعالىاللهقالكما،ونمواالأرضفيوامتدوا،وكثرواذلكبعدالناسانتشر

لاية.ا(ا:النساءأوصلمح!مآ!رجا؟كثيرامئهماودبئنهازؤجهاوظقو!ئفمم!منظقكل

أربعمئةأولادهوأولادأولادهمنذريتهمنرأىحتىيمتلمالسلامعليهادمأنالتاريخأهلذكروقد

أعلم.والله،نسمةألف

حضلاحملتتغشنهادنمالتهاإليشكنزؤجهامنهاوجعل2ؤصدنفسمنظقكمهوألذى!):لىتعالوقا

شربملهوجعلاصخلحاءاتنهمافلما!ألشبهريىمنلبهوكتضلحاءاتيتنالينربهماأدلهدعواأثقلتفلمابهءفمرتخفيفا

استطردثم،ادمبذكرأولاتنبيهفهذاالايات.(.91-918:ا!عرافأ!يمثتركونعماأللهفتفلىءاتنهمأفيما

فيكما،الجنسإلىاستطردالشخصذكرجرىلمابل،وحواءادمذكربهذاالمرادوليس،الجنسإلى

(13-12:ادمؤمنونأ!فكيهز2قرافىنطفةجعفتهثم!طيهؤمنسن!مناقيلمحمنظقناولقذ):تعالىقوله

الشياطينرجومأنومعلوم(ه:الملكأ!للشنطينرجوماوجعقتهابمصبيحآلدياألسماءولقذزيا):تعالىوقال

جنسها.إلىشخصهامناستطردوإنما،السماءمصابيحأعيانهيليست

حدثنا،إبراهيمبنعمرحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامرواهالذيالحديثفأما

إبليس،بهاطافحواءولدتلما":قال،ع!يمالنبيعن،سمرةعن،الحسنعن،قتادة

وكان،فعاشالحارثعبدفسمته،يعيشفإنهالحارثعبدسميه:فقال،ولدلهايعيشلاوكان

وابن،حاتمأبيوابن،جرير)4(وابن،)3(الترمذيرواهوهكذا."وأمرهالشيطانوحيمنذلك

حديثمنكلهم،مستدركهفي)6(الحاكموأخرجه.الايةهذهعندتفاسيرهمميمردويه
)5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/041)الطبريتاريخ

.(511/)المسندفي

التفسير.فى(7703)جامعهفي

.(6431/)تفسيرهفي

.(3623/)المنثورالدرفيكما،مردويهوابنحاتمأبيابنأخرجه

.(2554/)المستدركفيالحاكمأخرجه
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.يخرجاهولمالإسنادصحيح:الحاكموقال،به،الوارثعبدبنالصمدعبد

الصمدعبدعنبعضهمورواه،إبراهيمبنعمرحديثمنإلانعرفهلاغريبحسن:الترمذيوقال

.)1(
يرمعهولم

منتلقاهأنهوالظاهر،)2(أشبهوهذاالصحابيعلىموقوفارويأنهالحديثفيقادحةعلةفهذه

والله،ودونهالأحباركعبعنمتلقىهذاأنوالظاهر.عباسابنعلىموقوفارويوهكذا،الإسرائيليات

إلىعنهعدللمامرفوعاسمرةعنعندهكانفلو،هذابخلافالآياتهذهالبصريالحسنفسروقد.أعلم

،ونساءكثيرارجالامنهماوليبث،البشرأصلليكوناحواءوادمخلقإنماتعالىفاللهوأيضا.أعلموالله،غيره

رفعهأنبهالمقطوعبلوالمظنون!؟محفوظاكانإنالحديثهذافيذكركماولدلهايعيشلاحواءكانتفكيف

الحمد.ودلهالتفسير)3(كتابنافيهذاحررناوقد.أعلموالله،وقفهوالصواب،خطأ!ي!النبيإلى

فيهونفخبيدهاللهخلقهالذيالبشرأبوآدمفإن،هذافيعنهماذكرممادلهأتقىوحواءآدمكانقدثم

جنته.وأسكنه،شيءكلأسماءوعلمه،ملائكتهلهوأسجد،روحهمن

مئة":قال؟الأنبياءكم!اللهرسولياقلت:قال،ذرأبيعن:صحيحهفيحبانابنروىوقد

جمعشروثلاثةثلاثمئة":قال؟منهمالرسلكم!اللهرسوليا:قلت."ألفاوعشرونوأربعةألف

:قال؟مرسلنبي!اللهرسوليا:قلت.آدم:قال؟أولهمكانمن!اللهرسوليا:قلت."غفير

.")4(قبلاسواهثم،روحهمنفيهنفخثم،بيدهاللهخلقه،نعم"

نافعحدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،الأصبهانينائلةبنإبراهيمحدثنا)5(:الطبرانيوقال

بأفضلأخبركمألا":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،هرمزأبو

،رمضانشهرالشهوروأفضل،الجمعةيومالأياموأفضل،آدمالنبيينوأفضل،جبريلالملائكة

هرمزأبانافعافإن،ضعيفثإسنادوهذا.")6(عمرانبنتمريمالنساءوأفضل،القدرليلةاللياليوأفضل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(5268/)الترمذيجامعانظر

أنهيعنيتحسينهعلىالترمذيواقتصار،المتأخرينعندشاعكماوليس،للمرفوععلةفالموقوف؟الصوابهووهذا

نإثم.عمومأصدقهمعخاصةقتادةفيضعيففإنهإبراهيمبنعمرمنوهذا،بالوقفهنامعلولوهو،معلولعنده

الذهبي.الإمامقررهكماسمرةعنرواهماكليسمعلمالحسن

.(2345/)كثيرابنتفسيرانظر

أبيحديثمن266()5/المسندفيوأحمد،ذرأبيحديثمن(178)5/المسندفيوأحمد361()حبانابنرواه

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،أمامة

.(13611)الكبيرفي

وقالضعيفوهو،هرمزأبونافعفيه(3041/)المجمعفيالهيثميوقال(13611)الكبيرفيالطبرانيأخرجه

.متروكوهو؟؟هرمزأبونافعفيه:(8891/)أيضأ
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أعلم.والله،()1وغيرهمحبانوابن،حاتموأبو،زرعةوأبو،أحمدوضعفه،معينابنكذبههذا

يكتنيأحدوليس،سرتهإلىسوداءلحيته،ادمإلالحيةلهالجنةفيأحدليس:الأحباركعبوقال

محمد.أبوالجنةوفيالبشرأبوالدنيافيكنيته،آدمإلاالجنةفي

عن،ديناربنعمروعن،سلمةبنحمادعن،خالدأبيبنشيخ)2(طريقمن:عديابنروىوقد

ابنورواه.")3(محمدأبايكنىفإنه،آدمإلابأسمائهميدعونالجنةأهل"مرفوعا،اللهعبدبنجابر

أعلم.والله،وجبماكلمنضعيفوهو،طالبأبيبنعليحديثمن:أيضاعدي)4(

قال،الدنياالسماءفيوهوبآدممرلما!ي!اللهرسولأن:الصحيحينفيالذيالإسراءحديثوفيه

ضحك،يمينهعننظرفإذا،أسودةيسارهأسود!وعنيمينهعنوإذا:قال،الصالحبالابنمرحبا":له

قبلنظرفإذا،بنيهنسموهؤلاءآدمهذا:قال؟هذاما!جبريليا:فقلت،بكىشمالهعننظروإذا

الحديث.معنىهذا")5(بكىالنارأهلوهمالشمالأهلقبلنظروإذا،ضحكالجنةأهلوهماليمينأهل

عن،حسانبنهشامأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبووقال

.)6(ولدهجميععقلمثلادمعقلكان:قال،الحسن

:قالوا."الحسنشطرأعطيقدهووإذا،بيوسففمررت":!ي!قولهفي:العلماءبعضوقال

بيدهوصورهآدمخلقاللهفإن،مناسبوهذا.السلامعليهآدمحسنمنالنصفعلىكانأنهمعناه

.الأشباهأحسنإلاليخلقكانفما،روحهمنفيهونفخالكريمة

خلقلماتعالىاللهإن":ومرفوعأموقوفأ،أيضأعمروابن،عمروبناللهعبدعن:رويناوقد

فقال.ويشربونفيهايأكلونالدنياآدملبنيخلقتفإنكهذهلنااجعلربنايا:الملائكةقالت،الجنة

.")7(فكانكنلهقلتكمنبيديخلقتمنذريةصالحأجعللاوجلاليوعزتي:تعالىالله

آدمخلقاللهإن":قال!ي!اللهرسولأنطرقمنوغيرهماالصحيحينفيالمرويالحديثوردوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.243()4/الاعتدالميزانينظر

سبح.:المطبوعوفي،الأصلفيكذا

.(41368/)الكاملفيعديابنأخرجه

.(63023/)الكاملفيعديابنأخرجه

يأ:الشخصوهو،سوادجمع:وأسودة.الإيمانفي(163)ومسلم،الأنبياءفي(3342)البخاريأخرجه

.آدمبنيأرواح:أي،الإنساننفسوهي،نسمةجمع:بنيهونسم.الأشخاصمنجمع

.مقالالحسنعنحسانبنهشامروايةفي:وقال(2318/)الاعتدالميزانفيالذهبيذكره

أصح.وهو،مرفوعأعمروبناللهعبدعنالدارميسعيدبنعثمانرواه:وقال(1/94)البدايةفيكثيرابنذكره
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بسطها.موضعهذاليس،كثيرةمسالكفيهفذكروا،الحديثهذاعلىالعلماءتكلموقد")1(صورتهعلى

مكحول!عنيروي،)2(الدمشقيالقرشيصالحبنربهعبدترجمةفيعساكرابنالحافظروىوقدأ

بنوهشام،عماربنوهشام،الرحمنعبدبنوسليمان،الطاطريومروان،الحكيموعبد،وغيره

!ص،النبيئعن،اللهعبدبنجابرعن،رويمبنعروةسمعأنه،عماربنهشامطريقمنروى،خالد

،ويركبونوينكحونويشربونيأكلونخلقتهمربنايا:الملائكةقالت،وذريتهادماللهخلقلما":قال!

كمن،روحيمنفيهونفختبيديخلقتهمنأجعللا:وجلعزاللهفقال!،الاخرةولناالدنيالهمفاجعل

.()3("فكانكنلهقلت

ذكر

شيثابنهإلىووصيتهادموفاة

السلامعليه

هابيل.قتلأنبعدرزقاهلأنهمابذلكوسمياه،اللههبة:شيثومعنى

شيثعلى،صحفوأربعصحيفةمئةأنزل!اللهإن":غ!يماللهرسول!عنحديثهفيذرأبوقال!

".)4(
."صحيمهحمسين

،والنهارالليلساعاتوعلمه،شيثابنهإلىعهدالوفاةادمحضرتولما:إسحاقبنمحمدقال!

اليومادمبنيأنسابإن:ويقال!:قال!.ذلكبعدالطوفانبوقوعوأعلمه،الساعاتتلكعباداتوعلمه

أعلم.والله،وبادوا)5(انقرضواغيرهادمأولادوسائر،شيثإلىتنتهيكلها

اللهعندمنوكفنبحنوطالملائكةجاءته-الجمعةيومذلكوكان-السلامعليهادمتوفيولما

.السلامعليه،شيثأووصيهابنهفيهوعزوا،الجنةمنوجلعز

بلياليهن.أيامسبعةوالقمرالشمسوكسفت:)6(إسحاقابنقال!

.(2612)والصلةالبرفيومسلم(0242)العتقفيالبخاريأخرجه(1)

.(011)34/دمشقتاريخ)2(

.بمنزيادة)3(

.(15.ص)وتخريجهالحديثتقدم(4)

.(1152/)الطبريتاريخ)5(

.(1/951)السابقالمصدر)6(
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عن،حميدعن،سلمةبنحمادحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا:أحمد)1(الإمامابناللهعبدقالوقد

هذا:فقالوا:عنهفسألتيتكلمبالمدينةشيخارأيت:قال-السعديضمرةابنهو-عتيعن،الحسن

:قال.الجنةثمارمنأشتهيإنيبنيأي:لبنيهقالالموتحضرهلماآدمإن:فقال،كعببنأبي

والمكاتل،والمساحيالفؤوسومعهم،وحنوطهأكفانهومعهمالملائكةفاستقبلتهملهيطلبونفذهبوا

واشتهىمريضأبونا:قالوا-تطلبونوأينتريدونماأو-؟تطلبونوماتريدونماادمبنييا:لهمفقالوا

فلاذت،عرفتهمحواءرأتهمفلما،فجاؤوا.أبوكمقضى)2(فقدارجعوا:لهمفقالوا.الجنةثمارمن

فقبضوه،وجلعزربيملائكةوبينبينيفخلي،قبلكمنأتيتإنمافإنيعنيإليك:فقال،بادم

ثم،قبرهفيفوضعوهقبرهأدخلوهثم،عليهوصلوا،ولحدوهلهوحفروا،وحنطوهوكفنوهوغسلوه

إليه.صحيحإسناد.سنتكمهذهادمبنييا:قالواثم،عليهحثوا

ابنعن،مهرانبنميمونعن،يادزبنمحمدعن،فروخبنشيبانطريقمن:عساكرابنوروى

وكبر،أربعافاطمةعلىبكرأبووكبر،أربعاادمعلىالملائكةكئرت":قالع!ي!اللهرسولأنعباس

،ميمونعن،غيرهورواه:عساكرابنقال.")3(أربعاعمرعلىصهيمثوكبر،أربعأبكرأبيعلىعمر

عمر.ابنعن:فقال

بجبل:وقيل.الهندفيمنهأهبطالذيالجبلعنددفنأنهفالمشهور:دفنهموضعفيواختلفوا

بمكة.قبيسأبي

ببيتفدفنهما،تابوتفيحواءوهوحملهالطوفانزمنكانلماالسلامعليهنوحاإن:ويقال

.جرير)4(ابنذلكحكى.المقدس

بيتصخرةعندورجلاه،إبراهيممسجدعندرأسه:قالأنه:بعضهمعن:عساكرابنوروى

.واحدةبسنةحواءبعدهماتتوقد.المقدس

مرفوعأ:،هريرةوأبي،عباسابنعنالحديثفيفقدمنا،السلامعليهعمرهمقدارفيواختلف

تسعمئةعاشأنهمنالتوراةفيمايعارضهلاوهذا.(سنة)ألفالمحفوظاللوحفياكتتبعمرهأن

عنالمحفوظهومما،بأيديناالذيالحقخالفإذامردود،فيهمطعونهذاقولهملأن؟سنةوثلاثين

.(136)5/أبيهمسندعلىزياداتهفي(1)

أبيكم.قضاءقضيفقد"أ"في)2(

.جداضعيفوإسناده)3(

.(1/161)تاريخهفي(4)

الحديث.تقدم)5(
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كانإنالتوراةفيمافإن،الحديثفيماوبينبينهالجمعيمكنهذاقولهمفإنوأيضا.المعصوم

وهي،شمسيةسنةوثلاثونتسعمئةوذلك،الإهباطبعدالأرضفيمقامهمدةعلىمحموذمحفوظأ

قبلالجنةفيمقامهمدةسنةوأربعونثلاثذلكإلىويضاف،سنةوخمسونوسبعتسعمئةبالقمرية

سنة.ألفالجميعفيكون،وغيرهجريرابنذكرهماعلىالإهباط

.(عساكر)1ابنرواه.أيامسبعةعليهالخلائقبكتادمماتلما:الخراسانيعطاءوقال

الذيالحديثبنصنبياوكان،السلامعليهشيثولدهبعدهالأمربأعباءقامالسلامعليهآدمماتفلما

صحيفة.خمسونعليهأنزلأنه:مرفوعا،ذرأبيعن:)2(صحيحهفيحبانابنرواه

ابنهبعدهمنثم."قينن"ولدهبعدهثم،بعدهبالأمرفقام"أنوش"ابنهإلىأوصىوفاتهحانتفلما

،الأشجارقطعمنأولوأنه،السبعةالأقاليمملكأنهالفرسمنالأعاجميزعمالذيوهو"مهلاييل"

إبليسقهروأنه،الأقصىالسوسومدينة،بابلمدينةبنىالذيهووأنه،الكباروالحصونالمدائنوبنى

وكان،والغيلانالجنمردةمنخلقاقتلوأنه،جبالهاوشعابأطرافهاإلىالأرضعنوشردهموجنوده

سنة.أربعيندولتهودامت،الناسيخطبوكان،عظيمتاجله

عليهإدريسوهو"خنوخ"ولدهإلىأوصىالوفاةحضرتهفلما"يرد"ولدهبعدهبالأمرقامماتفلما

.المشهورعلى،السلام

ذكر

السلامعليهإدريس

.(57-56:مريمأ!عليام!ناورفغئه!نبياصحديقاكانإنوإدريمم!آلكئتفىوأبمر):تعالىاللهقال

عمودفيوهو،هذا"خنوخ"وهو،والصديقيةبالنبوةووصفهعليهاللهأثنىقدالسلامعليهفإدريس

النسب.علماءمنواحدغيرذكرهماعلى!ي!اللهرسولنسب

خطمنأولأنه:إسحاقابنوذكر.السلامعليهماوشيثادمبعدالنبوةأعطيادمبنيأولوكان

سنين.وثمانيسنةثلاثمئةآدمحياةمنأدركوقد،بالقلم

اللهرسولسأللما،السلميالحكمبنمعاويةحديثفيإليهالمشارإنه:الناسمنطائفةقالوقد

)1(

)2(

.(4/1226)منظورلابن؟دمشقتاريخمختصرفيكما،عساكرابنأخرجه

وتخريجه.الحديثتقدم
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.")1(فذاكخطهوافقفمن،بهيخطنبيكانإنه":فقال،بالرملالخطعنع!و

)2(.و
الهرامسة،هرمسويسموله،ذلكفيتكلممنأولأنه:والأحكامالتفسيرعلماءمنكثيزويزعم

.والأولياءوالحكماءوالعلماءالأنبياءمنغيرهعلىكذبواكما،كثيرةأشياءعليهويكذبون

نأ:الإسراءحديثفيالصحيحينفيثبتكماهو(57:مريمأمهوم!ناعلياورفغتهم!:تعالىوقوله

الرابعة.السماءفيوهوبهمرع!واللهرسول

عن،حازمبنجريرعن،وهبابنعن،الأعلىعبدعن،يونسعن:جرير)3(ابنروىوقد

له:فقال،حاضروأناكعبأعباسابنسأل:قال،يسافبنهلالعن،عطيةبنشمرعن،الأعمش

أنيإليهأوحىاللهفإنإدريسأما:كعمبفقال(57:مريمأ!م!ناعلياورفغته)لإدريستعالىاللهقولما

منلهخليلفأتاه،عملأيزدادأنفأحب-زمانهأهلمنلعله-ادمبنيعملجميعمثليومكللكأرفع

جناحيهبينفحمله،عملأأزدادحتىالموتملكفيفكلموكذاكذاإليأوحىاللهإن:فقال،الملائكة

فيالموتملكفكلم،منحدراالموتملكتلقاهالرابعةالسماءفيكانفلما،السماءإلىبهصعدحتى

فالعجب:الموتملكفقال.ظهريعلىذاهو:قال؟إدريسوأين:فقال،إدريسفيهكفمهالذي

الرابعةالسماءفيروحهأقبضكيفأقولفجعلت،الرابعةالسماءفيإدريسروحاقبض:ليوقيلبعثت

.(57:مريمأ!م!ناعلثاورفغئه)وجلعزاللهقولفذلك،هناكروحهفقبض؟الأرضفيوهو

بقيكم:الموتملكليسل:الملكلذلكفقال،وعنده،تفسيرهاعند)4(حاتمأبيابنورواه

عنلتسألنيإنك:فقال،أنظرحتى،أدريلا:فقال؟عمرهمنبقيكم:معهوهوفسأله؟عمريمن

وهوقبضقدهوفإذا،إدريسإلىجناحهتحتإلىالملكفنظرعينطرفةإلاعمرهمنبقيمارجل

يشعر.لا

.نكار!بعضهوفي،الإسرائيلياتمنوهذا

إدريس:قال(57:مريمأ!هو!م!ناعلياورفغته)قولهفي،مجاهد)5(عن،نجيحأبيابنوقول

إلىحيأرفعأنهأرادوإن،نظزهذاففيالآنإلىيمتلمأنهأرادإن؟عيسىرفعكما،يمتولمرفع

أعلم.والله،الأحباركعبعنتقدمماينافيفلا،هناكقبضثم،السماء

)2(

)3(

)4(

المساجد.في(537)صحيحهفيمسلمأخرجه

الشديد.القويالأسد:"هرمس"

.(8352/)تفسيرهفي

.(5518/)المنثورالدرفيكما

.(1/387)تفسيرهفيمجاهدأخرجه



السلامعليهإدريسذكر156

السماءإلىرفع137:مريمأ!عليام!ناورفغئه):قولهفي،عباسابنعن:)1(العوفيوقال

.الضحاكقالوهكذا.بهافماتالسادسة

واحد.وغير،مجاهدقولوهو،أصحالرابعةالسماءفيأنهمنعليهالمتفقوالحديث

حياةفيرفع:قائلونوقال.الجنةإلى:قالأ57:مريمأ!هوم!ناعلياورفغئه)البصريالحسنوقال

أعلم.والله،مهلاييلبنيردأبيه

إسرائيل.بنيزمانفيبل،نوحقبليكنلمإدريسأنبعضهمزعموقد

ذلكفيواستأنسوا،إدريسهوإلياسأن؟عباسوابن،مسعودابنعنويذكر:)2(البخاريقال

بالأخمرحبا":لهقالالسلامعليهبهمرلماأنه؟الإسراءفيأنسعن،الزهريحديثفيجاءبما

:قالوا"الصالحوالابنالصالحبالنبيمرحبا:وإبراهيمادمقالكمايقلولم،الصالحوالنبيالصالح

له.قالكمالهلقالنسبهعمودفيكانفلو

الهضمسبيلعلىلهقالهلعلهأو،جيداحفظهالراوييكونلاقدلأنه،بذولايدللاوهذا

الرحمنخليلهوالذيوإبراهيمالبشرأبيلآدمانتصبكماالأبؤةمقامفيلهينتصبولم،والتواضع

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات،محمدبعدالعزمأوليوأكبر

)1(

)2(

.(5915/)للسيوطي؟المنثورالدرانظر

.الأنبياءفي(3342)صحيحهفي
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بن،قيننبن،مهلاييلبن،يردبن-إدريسوهو-خنوخبن،متوشلخبن،لامكبننوحهو

.السلامعليهالبشرأبيآدمبنشيثبن،أنوش

.وغيره(جرير)1ابنذكرهفيماسنةوعشرينوستسنةبمئةادموفاةبعدمولدهوكان

سنة.وأربعونوستمئةادموموتنوحمولدبينيكونالمتقدمالكتابأهلتاريخوعلى

بنمحمدحدثنا:)2(صحيحهفيحبانبنحاتمأبوالحافظقالكما،قرونعشرةبينهماوكان

عن،سلامبنمعاويةحدثنا،توبةأبوحدثنا،زنجويهبنالملكعبدبنمحمدحدثنا،يوسفبنعمر

؟آدمكانأنبي!اللهرسوليا:قالرجلاأن:أمامةأباسمعت،سلامأباسمعت،سلامبنزيدأخيه

شرطعلىوهذا:قلت."قرونعشرة":قال؟نوحوبينبينهكانفكم:قال."مكلم،نعم":قال

.يخرجوهولم،مسلم

.الإسلامعلىكلهم،قرونعشرةونوحآدمبينكانأنه؟عباسابنعن:)3(البخاريصحيحوفي

لكن،محالةلاسنةألففبينهما،الناسمنكثيرعندالمتبادرهوكماسنةمئةبالقرنالمرادكانفإن

يكونوالممتأخرةأخرقرونبينهمايكونقدإذ،بالإسلامعباسابنبهقيدماباعتبارأكثريكونأنينفيلا

كانواكلهمأنهمعباسابنوزادنا،قرونعشرةفيالحصرعلىيدلأمامةأبيحديثلكن،الإسلامعلى

عبدواوبنيهقابيلأن:الكتابأهلمنوغيرهمالتواريخأهلمنزعممنقوليردوهذا.الإسلامعلى

أعلم.والله،النار

!بغدنوحمنآتقرونمفأهلكناكم):تعالىقولهفيكما،الناسمنالجيلبالقرنالمرادكانوإن

ذفبينو!ونأ):تعالىوقال311:ادمؤمنونأ!ءاخرينبعده!قرنامنألنمثأناكل):وقوله171:ا!سرأءأ

القرونحير":السلامعليهوكقوله741:مريمأ!قر!منقثلهمإقلكتاو)وقال381:الفرقانأ!كثير

-.)4(
ونوحادمبينيكونهذافعلى،الطويلةالدهوريعمروننوحقبلالجيلكانفقد.الحديث"!رلي

أعلم.والله،السنينمنألوف

.(1/178)الطبريجريرابنتاريخ(1)

صحيح.وإسناده،(0961)الإحسان)2(

عكرمة،عن(142/)الكبرىالطبقاتفيسعدوابنعباسابنعن(1/178)تاريخهفيالطبريأخرجه)3(

قلم.سبقوأظنه،البخاريصحيحفيأجدهولم،عباسابنعن(2546/)المستدركفيوالحاكم

."قرنيالناسخير"بلفظ،الصحابةفضائلفي2()12(2533)ومسلم،الرقاقفي)9642(البخاريأخرجه()4
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فيالناسوشرع،والطواغيتالأصنامعبدتلماتعالىاللهبعثهإنماالسلامعليهفنوع:وبالجملة

أهللهيقولكما؟الأرضأهلإلىبعثرسولأولفكان،للعبادرحمةاللهفبعثه،والكفر،الضلالة

.وغيرهجبيرابنذكرهفيما،راسببنو:لهميقالقومهوكان.القيامةيومالموقف

سنة،وخمسينثلاثمئةابن:وقيل.سنةخمسينابنكان:فقيلبعثيومسنهمقدارفيواختلفوا

.عباسابنإلىمنهاالثالثةوعزا،(جرير)1ابنحكاها.سنةوثمانينأربعمئةابن:وقيل

أنجاهوكيف،)2(بالطوفانالعذابمنبهكفربمنأنزلوما،قومهمنكانوماقصتهاللهذكروقد

العزيز.كتابهمنموضعماغيرفيالسفينةوأصحاب

،والصافات،والعنكبوت،والشعراء،والمؤمنون،والأنبياء،وهود،ويونس،الأعرافففي

كاملة.سورةفيهوأنزل،واقتربت

قإغئرهعإلةمنلكممااللهأتجدوأيقؤ!فقالقؤمهءإلم!نوصاأزسقالقذ):الأعرافسورةفيتعالىفقال

ولبهنىضن!بليسيقؤوقال!بينضنلفىلزنكإنالمحومهتمنالملأقال!عظيصيؤمصعذابعلئكغأضاف

ذخجاءأنمجتتوأو!لائعالونماأدلهمىوأغلولكؤوأنصحربرشئت!أبلغكتمالفمينرلثمنرسولم

!ذبواالذلىوأغىقناألففكفىمعموالذينفأنجتنهفكذبؤ!ترخمونولحل!ولننقوالينذركئممنكزرجلىرلبهؤعكمن

95164ا!عرافأ!هه!الؤاقؤماعب%إنهتمئايئنا

اللهلايتوتذبهيرىمقاىعلئ!كبركانإنيقؤولقؤمهءاذقاللؤحنبأعليهغوأتل!):يونسسورةفيوقال

فماتوقت!فإن5ننظرونولاإلىآقضواثؤغمةعلت!أضكتميكنلاثووشركاءكتمأتىكتمفأخمعوآلؤ!لتاللهفعلى

وجعقهؤالفتكفىمعمومنفخئنه!فكذبؤاقسمدفيمفاكونأنوأمزتاللهعلىإلاأجرىايئأتجرمنسأتتكو

.(73-17:يونسأ!واتنذريئعقبةكانكيففأنظزئايئنآكذبواآلذينوأغيقناضلبف

اإأدلهإلالغبدوألا!أنمبيننذيرلكمإتقؤمهتإكأزسلالؤصاولقذ):هودسورةفيتعالىوقال

لأااتجعثنرنلثومامثلنابشرالاإنرلثماقؤمهءمنكفرواألذيناتملأفقال!يؤهـألصعذابعلتكغأضاف

لينةعككنتإنتتمأرءيخقؤوقال!بهذببنظن!بلففحممنعلينالكتملزىوماالرآىبادىذفاأراهمالذلى

إلاأتجرىإنلاماعثهأشلخلآ!ويقؤ!بهرهونلهاوأنت!أنلرمكموهاعليكؤفعميتعندهمنرخمةوءانئربمن

روتمإنأدلهمن!رفى!ويقؤهـمنتج!وتدؤمماأرلبهؤولبهفربهممنقواإنهمءامنواألذينبطاردآناومآاللهعلى

لنأغينكتمتزدر!لكلىأقولولآمرإفىأقولولآالغتبأغلمولآاللهخزإلنعندىليأقولولآ!نذ!روناف!

نإتعدنابمافآشالناجدفاتحثزتقذبخدقناينوحلواقا!الظلمينلمنإذاإقأنفسهتمفىبماأغلماللهضئرااللهيؤتيهم

)1(

)2(

.(1/917)تاريخهفي

.بمنسقطت
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نإلكخألضحأنأردتإننضس-!ولاينفع!سغجزينأشصومآش!إناللهبهيآنيكمإنماقال!الصنهدقينمن!نت

مم!برىءوأناإتجراىفعلىاقترتتهوإنقلافترلمحه!أهـيقولوتتزجحوتوإلتهرلبهتمهويغوليهتمأنيرلدأدله؟ن

الفلق!وأضخيفعلوتكالؤابمانتتبشفلاءامن!ذمنإلاقؤمكمنيؤمفلنأنهنوجإكوأو!!تخرمون

منهسخروأءقومهمنملأعلتهمرو!لماالفقث!ويقمخمغرقونإخهمظلموأآلذينفىتخطتنىولابأغينناووخينا

!حتئمقيوعذابعلةومحليخزلهعذابيآليهمنتعلموتفسوف!لضتخرونكمامنكغفمتخرفإنامنا!خرواإنقال

محه5ءامنومماءامنومنآتقؤلعلئهسبقمنلاإوأقرآثنينزؤجتن!لمنفيهااخلقفاألئنوروفاراضناجاءإذا

ونادىكأتجالمزجفىبهؤ!وهـتجرىرجملغفورربىإنومزسئهأتجرفهاآللهتجموفبهااز!بوا5!وقالقليلإلا

قالحالمحا!فيغصحمنىجبلىإكشاوى-قال!ألبهفرينحتكنولامعنااز!بيخبنىمزلفىو!اتانجهنوخ

!نسماءماءكأئلحىتأزض!وصقيلائمغرصقينمن!تأتموجبئنهماوصالرحومنإلااللهأمرمنآتيؤمعا!ملا

أقلىمنأبنىإنربفقالرلهولؤحونادى!ال!مينلققؤوبعداوقيلألجودىألأقروآلسوتعلىوقضىأتماءوغيفقأقلى

صءم!ئ!صصصلص
فإعقخبه!لكليشماقتئ!فلاعندحغئرعلإفوأهلث!نلتسإنيينوحقال!ألهبهينأضكموأنتألحقوغدكوإن

منأ!نوتزحفنىلىتغفروإلاعتمبه-لىلتسماأشربرأنبكأعوذإقربقال!آلخهينمنتكونأنأعظك

عذابمنا!سهوثمسنمتعهتموأمومعتممنأمووعكعلتلثوبربهتمثابسلؤا!بظينوحقيل!أتخصرين

للمنقين!اتفقبةإنفآضبزهذاقتلمنقؤملثولاأنتتغلمهآكنتماإلتكنوحيهآآتغتبأتبامنتاتى!أليو

.(-2594:هودأ

آلرب!فوأفل!فنجينهلهفآشتجناصقئلمنصنادىإدولؤصا):الأنبياءسورةفيتعالىوقال

.(77-76:ا!نبياءأ!واخمعينفأغرقنهئمسؤءقؤم!الؤاإنهئملايننآكذبواألذلىآئقوقيمن!ونصزنهآلعظيو

إلهل!حمنماأدلهاغبدوأيقووفقالقؤمهءإكلؤصاولقذأزسقنا!و:المؤمثونأفلحقدسورةفيتعالىوقال

لأنزلأللهشاءولؤعلجئمينفضولأنلرلدمثلكؤبمثرإلاهذاماقؤمهءمنكفرواأتذينأتملؤافقال!ننقونأفلاعترهز

بماانصزفىربقال!صيهؤحتئبهءفتربصواجنةبه-رجل!لاهوإن!الأولينءاباينافىبهذاسمغنامامليهكة

زؤضن!ك!فيهافاشلفالتنوروصفارأضناجدفإذاووخينابأغيلناأظثأضعأنإلففى-أؤحئنا!!ذبون

محكومنانتاشويت!هـءا!امغىقوتإنهمظلمواائذينفىغظتنىولامنهتمأتقؤللخهصسبقمنإلاوأقلفأشين

وإنلأيمخذلكفىإن!آلمحترلينضروأنتمبا؟مانف،أدزلنىربوقل!آلطنمينالقؤومنتجنناالذىدلهالمحدفقلالفقكعلى

.(2303-:المؤمنونأمهوكنالمجتتلين

رسؤللكمإق!نئقونألاأضه!نوخالئمقالإذ!اتمرسلينلؤحقغكذبت):الشعراءسورةفيتعالىوقال

قالوا!!وأطيعونأدلهفاتقوا!الفلمينربعكلاإأتجرىإنأتجرممنعلتهأشئلكتموما!وألمجعوناللهفأتقوا5أمينمو

لطاردأنأوما!دشعرونلؤديلىعكإلاحسابهتمإن5يغملوتبماكانواعلمىوماقال!ألازذلونواتبحكلكأنؤمن

بتنىفافنخ5كذبونقؤىإنربقال!المرتجومينمنلتكوننينوحتنتهلؤلبنقالوا!مبيننذليرإلاأناإن!اتمؤمنين
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لأيةلكذفىإن!الاجمتبعدأغرقناثم!المحشحوناتفق!فىمعهومن!فانجتتهاتمؤمينمنمىوصتونجنىفتحاوبتنهتم

.(122-501:الشعراءأ!هوالرحيصاتعشلنرلهورفي!وإنمؤصنينأكزهم%!اوما

عاماخسب%إلاسنةألففيهتمفلبثقؤمهءإلتلؤصاولقذأزسقنا):العنكبوتسورةفيتعالىوقال

.511-41:العنكبوتأ!هولقعلمينءايةوجعفتهاالسفينةؤاضححبفانجينه!ظدونوهتمأطوفاتضذهم.

أتكرتمفوأهل!ونجتنه!آلمجبونفلنعمنوحنادلئاولقذ):الصافاتسورةفيتعالىوقال

إئو!ألمخسنينتجزىكذلكإنا!آلفالينفىلؤحعكسن!!!خرينأفىعتهوتركنا!تباقينهواذزئتهووجعفنا!ئعظيما

.(82-75:الصافاتأ!هوالأخرينأغرقناثم!آئمؤمنينعبادنامن

مغلوبأقوربهفدعا!وأزدجرتجنونلواوقاعتدنافكذبوالؤحق!مقتلهخ!كذتجا):اقتربتسورةلمحيتعالىلوقا

الوخ!اتصككوح!5ولذ!طتأقرآتمآبمكفآلنمىمجهوناآلأزضوفجرنا!مخهمربملىآلسماأتوبففنخنآ!فآنن!ز

يسرناولقذ!رونأعدفابىكانفكجف!مدكرمنفهلءايةجمننهاولقد!كفركانلمنجز!بأغينناتخرى!ودلمر

آلريصهالرحمفألهتجو!و:تعالىوقال(17-9:القمرأ!مدكر!نللذكرفهلانأتقئ

وأتقؤآدتهآغبدواأن5مبيننذلرلكؤيقؤهـإقلقا!أليوعذابيآتيهضأنقتلمنأنذزقؤمل!أنءقو!هإكلؤحماازسقناإنا

دعؤتإفىرثقال!لغدوتكنت!يؤخرلؤلاجمآإذاأللهأجلإنمسمىأجلإكويؤخريهئمذلؤلبهؤمنيغفرلكو!وأطيعون

ثيا!ئمواشتقشؤاءاذانهغفىأص!بع!له!جحلوالغفردعؤتهتم!لماإقو5فراراإلادعآبم!يزدهؤفلخ5وخمارالينقوقى

إنهررلبهماشتغفروافققت!إشراراالتموألترزتالتمأغلنتإفىثم5بهارادعؤتهمإفىثص5أشكاراوأتخرأوأصروا

دلهلرتجونلالكؤما!أنهرالكؤ!تجعللكؤجنتوتحعلونجينبأفؤل!ويضدذكومدراراعلتكولسماايزسل!غفاراكات

س!إجا!الشقسوجعللؤرافبهنأتقمروجمل!طباقاسنوتستعاللهضلقكتف!ألؤترؤاأطواراخلقكؤوقذ!وقارا

سبلأقنهائتشلكوا!بساطاألأزضلكؤجحلوأدله!إخراجاويخرجغفيهايعيدكؤثم!نجاتاألأز!منأنبحيهووأدله

ءالهيئنذرنلاوقالوا!!بارامكراومكروا!لاخساراإر5وولالوما!يزدهمنوآتبعواعصؤفىإنهمربلؤحقالفجاجماه

أضقؤاخ!ضمما!ضللاإلاألطابينلزدولاكثيراأضلوا!وقذودنتراوديوقيغوثولاسواعاولاودانذرنولا

يضفواتذرهئمإنإنك!دياراأتبهفربهنمنالأزضعلمانذرلاربلؤحوقال!أنصحاراأللهوندمنالممجدوافلؤنارافأدخلوا

لزدولاوألمحؤمنتولتمؤضمنينمؤمنابتفدخلولمنولؤلدىل!آغضزرلت!!فارافاجراإلايلدواولا!ادك

.(28-أ:نو!أ!وئبازاإلاألطفين

الأماكنهذهمنمجموعاالقصةمضمونوسنذكر،التفسيرفيهذهمنموضعكلعلىتكلمناوقد

فيهاالقرآنمنمتفرقةمواضعفيأيضاذكرهجرىوقد،والآثارالأحاديثعليهدلتومما،المتفرقة

جبغدهمنوألنبيقلؤحإكاؤحيناإليذمماأؤحينآإنا!!و:النساءسورةفيتعالىفقال،خالفهمنوذممدحه

داوودتينااوءوسلتفنوهرونويودنسوأيوبوعيسىلأشباطواويغقوبوإشحقوإشمعيلإبزهيصإلى+وأؤحتنآ

رسلات!ليما!موسىاللهكمعلتئثنقصحفحهتملئمورسلاقتلمنعلتكقصقحنهخقذورسلا!زبورا
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.(165-163:أفءأ!هو!يماعىليزااللهوكانالرسلبغدحجةاللهعلىللناسلئلأليهونومنذرينمبشرين

ربكإنثنثماءمندرجتلرفعءقومهعكإتزهيوءاتتنفآحجتناوقتك!و:الأنعامسورةفيتعالىوقال

طط
وسلتفنداور!ءذريتهومنقتلمنهدتناولؤحطهديتءويغقوبإشحقرلهووهتنا!عليوصكيو

وموطحمص
الصلحين!منصوإتاسوعيسىومجئوجمريا!ألمخسنيننجرىكذلكوهرونوموسىويوسفوأيوب

كإوهدتنف!واتجخبتت!وإخؤخهغوذرينهخءابإلهوومقهلفلمينآعلىفضلناو!لاولوطاويولنسوائيسعإسمعيلو

.لآياتا(87-83:ا!نعامأ!ومستقيوصرط

وعادقؤهـلؤحقتيصمنألذلررنج!أيأتهمألؤ):براءةسورةفيوقال،الأعراففيقصتهوتقدمت

ولبهنليظلمهغالله!انفمالبيتتبأرسلهمأئقئموأئمؤتفمتمذلىوأضحبإتزهيموقؤووثمود

.(07:التوبةأ!يظلمونأنفسهتمكانوأ

قؤولؤحقبطتممنالذجمتنبواألؤيآتكتم):إبراهيمسورةفيوقال،هوبسورةفيقصتهوتقدمت

إناوقالوآأفوهه!فىأيذيهؤفردوآبالينترسلهمتهتمجااللهإلايغلمهتملابغدهمفىؤالذلصوثمودوعاد

.(9:إبراهيمأمهومريبإلتهمضاتدعونناشكلفىوإنابه-أزسقتوبمآكفزنا

فيهاوقال(3:ا!سراءأ!واش!راعتدا؟تإنهونوحمعصحمقناحمتذرية):سبحانسورةفيوقال

.(17:الإسراءأ!بصحيراخبيراءعبادهبذلؤببرفيونوحبغدمنأتقرونمفأهلكناكم!وأيضا

منأضذناوإذ)الأحزابسورةفيوقال.والعنكبوتوالشعراءوالمؤمنونالأنبياءفيقصتهوتقدمت

ديوقال(7:ا!حزأبأ!ظيظاميثقامتهموأضذناصيمأبقوعي!مىوموسىوإتنهيمدؤحوكئومنفميثقهتمالنبتن

نإهالاخزابأولبكئييهةوأ!بلوطوقؤموتمور!الأؤنادذووعاوووفرعؤننوحقؤمقتل!كذبمت):ص!سورة

.(41-21:صأ!عقابفحقألرسل!ذبلاإكل

ليأضذوبرسو!أمولتم!لوهمتبغدهتممنلاخزابوانوحقؤوقئلهغ!ذبت!و:غافرسورةفيوقال

أنهتمكفروااتذينعلىرلبئحقت!توكدلك!عقابكانفكيق!فأضدتهتمألحقبهليذحضحوأبآلنطلىوجد!وا

.(6-5:غافرأ!والنارأصحب

إبنهجمبهءوصيناوماإلتكأؤحتناوألذىلؤصابهءوصىماالدينمنلكمش!خ!):الشورىسورةفيوقال

حمتإلتهوتهدىيشآءمنإلتهتحتبىاللهقهإنذعوهتمماالمشركينكبرعلىفيهلمحنفرقواولاألدينألمجواأنوجميممئوموسى

وفرعؤن!وص!ادوثمورألرسقوأ!بلؤجقئله!قؤمكذبث):قسورةديتعالىوقال.(13:الشورىأ!وينيب

نوحوقؤم):الذاريات!يوقال(41-12:قأ!هووعيدمحقألرسلكذبكلتجعوقومآلأييهةوأ!ب!لوفىوإخؤن

!ووأطنئأظلمهتمكالؤاإنهخقتلمننوجوقؤم):النجمديوقال(46:الذارياتأ!هوفسقينقؤما!انواإنهمقتلمن

ولمذأزسفنالؤصا!و:الحديدسورة!يتعالىوقال.الساعةاقتربتسورةفيقصتهوتقدمت(52:النجمأ
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تعالىوقال(26:الحديدأ!وفسقونمنهمو!ثيرمهتدفمنهموآت!تثآلنبوةذريتهمافىوجعقماوإئبى!م

عبا!نامقعتدتنتخت!انتالوفىوأقرأتنوحآقرأتكفرواللذيىمثلاأدلهضر%):التحريمسورةفي

.(01:لتحريماأ!لداظينآرحلناآخلاأدوقيلشتادلهأمفعتهمايغنياف!همانتافخاصبحين

أنه؟عباسابنعنقدمنافقد،والاثاروالشنةالكتابمنمأخوذاقومهمعلهجرىمامضمونوأما

.()1البخاريرواه.الإسلامعلىكلهم،قرونعشرةونوحادمبينكان

سلف.ماعلىالمدةأو،الجيل:بالقرنالمرادأنوذكرنا

،الأصنامعبادةإلىالزمانذلكبأهلالحالالأناقتضتأموزحدثتالصالحةالقرونتلكبعدثم

قولهتفسيرعند،عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنحديثمن:)2(البخاريرواهماذلكسببوكان

رجالأسماءهده:لقا(23:نوحأ!هوولنتراويعوقيغوثولاسواعاولاودائذرنولاءاصلهت!نذرنلاوقالوا):تعالى

يجلسونكانواالتيمجالسهمإلىانصبواأنقومهمإلىالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوم)3(منصالحين

.عبدتالعلم()4وتنسخ،أولئكهلكإذاحتىتعبدفلم،ففعلوا،بأسمائهموسموها،أنصابافيها

عكرمةقالوهكذا.بعدالعربفينوحقومفيكانتالتيالأوثانهذهوصارت:عباسابنقال

.)5(إسحاقبنومحمد،وقتادة،والضحاك

عن،موسىعن،سفيانعن،مهرانحذثنا،حميدابنحدثنا:تفسيرهفيجرير)6(ابنوقال

قال،ماتوافلما،بهميقتدونأتباغلهموكان،ونوحادمبينصالحينقوماكانوا:قال،قيسبنمحمد

فصوروهم،،ذكرناهمإذاالعبادةإلىلناأشوقكانصورناهملو:بهميقتدونكانواالذينأصحابهم

فعبدوهم.،المطريسقونوبهميعبدونهمكانواإنما:فقالإبليسإليهمدب،آخرونوجاءماتوافلما

ونسر،،وسواع،ويعوق،ويغوث،ود:قالأنه؟الزبيربنعروةعن:)7(حاتمأبيابنوروى

به.وأبرهمأكبرهمودوكان،ادمأولاد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.11.صسبقكماالبخاريفيأجدهلم

لأن؟منقطعهذا:قيل:حجرابنالحافظوقال.عباسابنعلىموقوفاالتفسيرفي(0294)البخاريأخرجه

بخصوصيتهالحديثهذاأنعنديقويالذيلكن:قالثم...عباسابنيلقولم،الخراسانيهوالمذكور4عطا

.(-8667668/)الباريفتحوانظر..جميعارباحأبيبنعطاءوعن،الخراسانيعطاءعن،جريجابنعند

رفقة.:أفي

ونسخ.:بفي

.(2254/)الطبريتفسير

.(2254/)السابقالمصدر

.(8392/)المنثورالدرفيكما
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عن،يعقوبحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا:)1(حاتمأبيابنوقال

فلما:قال،المهلببنيزيديصليقائموهو-الباقرهو-جعفرأبيعندذكروا:قال،المطهرأبي

:قال.اللهغيرفيهاعبدأرضأولفيقتلإنهأما،المهلببنيزيدذكرتم:قال،صلاتهمنانفتل)2(

وجزعوابابلأرضفيقبرهحولعكفوا)3(ماتفلما،قومهفيمحبباوكان،صالحارجلاوداذكر

هذاعلىجزعكمأرىإني:قالثم،إنسانصورةفيتشبه،عليهجزعهمإبليسرأىفلما،عليه

مثله.لهمفصور.نعم:قالوا؟فتذكرونهناديكمفيفيكون،مثلهلكمأصورأنلكمفهل،الرجل

فيأجعلأنلكمهل:قال.ذكرهمنبهممارأىفلما.يذكرونهوجعلوا،ناديهمفيووضعوه:قال

بيتأهللكلفمثل:قال.نعم:قالوا؟فتذكرونهبيتهفيلهليكون،مثلهتمثالامنكمواحدكلمنزل

:قال،بهيصنعونمايرونفجعلوا،أبناؤهموأدرك:قال.بهيذكرونهفجعلوافأقبلوا،مثلهتمثالا

أولفكان،أولادهمأولاداللهدونمنيعبدونهإلهااتخذوهحتىإياهذكرهمأثر)4(ودرس،وتناسلوا

.وداسموهالذي،الصنم"ود"اللهغيرعبدما

العهودتطاولتلماأنهذكروقد،الناسمنطائفةعبدههذهمنصنمكلأن:السياقهذاومقتضى

وجل،عزاللهدونمنذلكبعدعبدتثم،لهاأثبتليكون،مجسدةتماثيلالصورتلكجعلواوالأزمان

والمنة.الحمدودثه،التفسير)5(كتابنامنمواضعهافيذكرناهاقدجداكثيرةمسالكعبادتهافيولهم

الكنيسةتلكحبيبةوأمسلمةأمعندهذكرتلماأنه:!ي!اللهرسولعن:)6(الصحيحينفيثبتوقد

ماتإذاأولئك":قال،فيهاوتصاويرحسنهامنفذكرتا،مارية:لهايقال،الحبشةبأرضرأينهاالتي

اللهعندالخلقشرارأولئك،الصورةتلكفيهصورواثم،مسجداقبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهم

."وجلعز

ورسولهعبدهاللهبعث،فيهاالأصنامبعبادةالبلاءوعمالأرضفيانتشرلماالفسادأنوالمقصود

.سواهماعبادةعنوينهى،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعو،السلامعليهنوحا

عن،حيانأبيحديثمن:)7(الصحيحينفيثبتكما،الأرضأهلإلىاللهبعثهرسولأولفكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أيضا.حميدبنلعبدوعزاه(8492/)السابقالمصدر

صلاته.منانصرف:انفتل

.عسكروا:أفي

انمحى.:درس

.(4305/)كثيرابنتفسيرانظر

المساجد.في(528)ومسلم،الصلاةفي(434و)(427)البخاريأخرجه

.الإيمانفي(491)ومسلم،التفسيرفي(4712)البخاريأخرجه
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آدمفيأتون":قال،الشفاعةحديثفيمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،جريربنعمروبنزرعةأبي

لك،فسجدواالملائكةوأمر،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللهخلقك،البشرأبوأنتادميا:فيقولون

غضباغضبقدربي:فيقول؟بلغناومافيهنحنماترىألا؟رئكإلىلناتشفعألا،الجنةوأسكنك

نفسي،نفسي،فعصيت،الشجرةعنونهاني،مثلهبعدهيغضبولا،مثلهقبلهيغضبلمشديدا

،الأرضأهلإلىالرسلأولأنتنوحيا:فيقولوننوحافيأتون.نوحإلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا

ربكإلىلناتشفعألا،بلغناماإلىترىألا؟فيهنحنماإلىترىألا،شكوراعبدااللهاثوسما

."نفسينفسي،مثلهبعدهيغضبولامثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربي:فيقول؟وجلعز

.نوحقصةفي()1البخاريأوردهكما،بطولهالحديثتماموذكر

صنمامعهيعبدواألا،لهشريكلاوحدهدلهالعبادةإفرادإلىدعاهمالسلامعليهنوحااللهبعثفلما

منتعالىاللهأمركما،سواهربولاغيرهإلهلاوأنه،بوحدانيتهيعترفواوأن،طاغوتاولاتمثالاولا

وقال(77:الصافاتأ!وجعفناذرتإهوآتباقين):تعالىقالكما،ذريتهمنكلهمهمالذينالرسلمنبعده

فمننوحبعدمننبيكل:أي(26:ا!حديدأ!وآتتتآفبوةذريتهمافىوجعتنا):إبراهيموفيفيه

واتجتنبواأدلهاغبدواأتزسولاأفة-فىبعثناولقذ):تعالىاللهقال،إبراهيم!وكذلك،ذريته

ءالهةالرتهندونمنأجحتنارسلنامنقتلثمنأزسقنامنوشل):تعالىوقال(36:النحلأ!الظعوت

أشاإلاإك4لاانوإل!لؤحىإلارسولمنقترمنأزساتاومما!:تعالىوقال(45:الزخرفأ!يغبدون

.(25:الأنبياءأ!فاغبدون

:ام!ىهـأفأ!عظيصيؤ!عذابعليكتمأضافإفىغئرهحإلهمنلكمماأللهأتجدوأ):لقومه2(نوح)لقاولهذا

أدلهاغدوأيخقؤمى):وقال(26:هودأ!هولؤهـأليوعذابعليهغأخافإفىأدلهإلالغبدوالاأد!):وقال(95

وأتقؤاللهاغبدواأن!مجيننذيرل!يقؤهـإققال):وقال(65:ا!عرافأ!ئئقونأفلاغترهجإلومنلكوما

دعؤتإفىربقالهدغل!وتكنت!يوخرلؤلاجاءإذااللهأجلإنمسقىأجلإكويؤخزكمذدؤلبهؤمنيغفرلكو!وأطيعون

ثيابهئمواشتغشؤاءاذانهتمك!أصخبع!جحلوالهولتغفردعؤتهئم!فماإفى!وفراراإلاوعاءىيزد!فلتم5وخماراف!!قوك!

إنهورلبهماشتغفروافققت!إشرارالهتموأشرزتالتمأغلفإفىثم5جهارادعؤتهخإقثص5اشكاراواروبهوأوأصروا

دئهرتجونلال!!ئاأنهرالكؤ!تجعلئكؤجنتوتحعلونجينبأقولويضدذء!مدرارالجيهولسماءآيرسل!غفاراكات

.(14-2:نوحأالكريماتالايات!اطوارا!وقذظقكؤوقارا

والترهيبتارةبالترغيبوالإجهاروالسروالنهارالليلفيالدعوةبأنواعاللهإلىدعاهمأنهفذكر

)1(

)2(

.الأنبياءفي(0334)البخاريأخرجه

.!...أتجدوأ):السلامعليهنوحقالولهذا:بفي
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،والأوثانالأصناموعبادةوالطغيانالضلالةعلىأكثرهماستمربل،فيهمينجحفلم،هذاوكل،أخرى

،والإخراجبالرجموتوعدوهم،بهآمنمنوتنقصواوتنقصوه،وأوانوقتكلفيالعداوةلهونصبوا

ضنلفىلزنكإنا)منهمالكبراءالسادة:أي!هوقؤمهءمنألملأقال):أمرهمفيوبالغوامنهمونالوا

كمالست:أي611-06:الأعرافأ!المخينرلثئنرسولمولبهنىضن!بلئسيقؤومال!بيهؤ

كنللشيءيقولالذي:أي،العالمينربمنرسوذالمستقيمالهديعلىبل،ضالأنيمنتزعمون

نأالرسولشأنوهذا.(62:ا!عرافأ!لائغالونماأدلهوأغلومىلكووأنصحربرشئتأبلغكغ)فيكون

وجل.عزباللهالناسأعلم،ناصحافصيحا:أي،بليغايكون

وماالرآىبادىأراذفاهخألذلىلااأتجعكلزنثومامثلنالمجشرالاانرلبثما):قالوا(1فيما)لهوقالوا

بمنوتنقصوا،رسولابشرايكونأنتعجبوا(27:هودأ!بهذببنظنكخبلفضل!منعلينالكتملزى

وهم:هرقلقالكما،ضعفاؤهموهمالناسأفناد)2(منكانواإنهم:قيلوقد.أراذلهمورأوهم،اتبعه

الحق.اتباعمنلهممانعلالأنهإلاذاكوما.الرسلأتباع

روية،ولانظرغيرمنلكاستجابوادعوتهممابمجرد:أي(27:هودأ!الرآىبادى):وقولهم

رويةإلىيحتاجلاالظاهرالحقفإن،عنهماللهرضيبسببهيمدحونماعينهوبهرموهمالذيوهذا

ظهر.متىلهوالانقياداتباعهيجببل،نظرولافكرولا

غير،)3(كبوةكانتإلاالإسلامإلىأحدادعوتما":للصديقمادحا!يماللهرسولقالولهذا

لأن،رويةولانظرغيرمن،سريعةأيضاالسقيفةيومبيعتهكانتولهذا")4(يتلعثملمفإنهبكرأبي

نأأرادلما!يماللهرسولقالولهذا،عنهماللهرضيالصحابةعندجليةظاهرم!عداهمنعلىأفضليته

اللهرضيبكرأباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":وقالفتركه،خلافتهعلىفيهينصأنأرادالذيالكتابيكتب

)5(
عنه"

لكميظهرلم:أي271:هودأ!وفضل!منعلئنالكتمومالزى):بهامنولمنلهنوحقومكفرةوقول

ربىمنلئنؤعككنتانأرءتتميقؤوقال!بهذببنظنكخبل)علينامزيةولابالإيماناتصافكمبعدأمر

.(82-27:هودأ!بهرهونلهاوأنتصأنلزمكلوهاعلئكؤفعميتعندمنرحم!ائئنىوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.قالوامما:بفي

.الناسمنالرأيضعفاء:أفناد

.وترددوقفة:"كبوة"

(8585/)الأصولجامعفيكمارزينوذكره،مسعودابنعن(6286)الفردوسمسندفيالديلميأخرجه

.العمالكنزفي(11/555)الهنديوالمتقي،السحابةدرفي(421ص)والشوكاني

الصحابة.فضائلفي(2387)صحيحهفيومسلم(6561/)المسندفيأحمدأخرجه
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ليثادولىلوفقولا):تعالىقالكما،الحقإلىالدعوةفيبهموترفق،معهمالخطابفيتلطف!وهذا

بآلتىوبخدتهصالح!ةوأتمؤعظةبالحكمةربكسبيلإكاخ):تعالىوقال(44:طهأ!ويخشئأويتذكرلعلإ

!وعندمنرئه!وءانئربىمنلينةعكبهتانارءئتم!و:لهميقول،منهوهذا(125:ادنحلأ!وأخسنهى

أنلزمكموها!)إليهاتهتدواولمتفهموهافلم:أي!عليكؤفعميت!ووالرسالةالنبوة:أي(28:هودأ

هذهوالحالةحيلةفيكمليليس:أي!و!هونالاوأنمض!وعليهاونجبركم،بهاأنغصبكم:أي

إبلاغيعلىأجرةمنكمأريدلست:أي(92:هودأ!هواللهعلىإلاأتجرىإنمالاعلتهأشلخلاويقؤمى)

تعطونيمماوأبقىليخيوثوابهالذياللهمنإلاذلكأطلبإن،وأخراكمدنياكمفيينفعكمماإياكم

أنتم.

كأنهمأ92:هودأ!وتخهلوتقؤماأرلبمولبهفرجهتممنقواإنهمءامنوأالذينبطاردأناومآ!و:وقوله

:وقال،ذلكعليهمفأبى،ذلكفعلهوإذابهيجتمعواأنووعدوه،عنههؤلاءيبعدأنمنهطلبوا

ويخقؤهـمن):قالولهذا،وجلعزاللهإلىيشكونيأنطرفىتهمإنفأخاف:أي!منقوارجهمإنهم)

عنهيطردأن:!ي!اللهرسولقريشكفارسأللماولهذا(03:هودأ!هونذ!رونأفلاطمخهمإنالمحهمنينصحرفى

فيبيناهكماذلكعناللهنهاه،وأشباههم،وخباب،وبلال،وصهيب،كعمار،المؤمنينضعفاء

والكهف.الأنعامسورتي

،4رسوعبدأنابل:أي(31:مودأ!ومرإفىأقولولآألغتبأغلمولآأدلهخزإلنعندىلماقولولآ)

ضراولانفعالنفسيأملكولا،عليهأقدرنيماعلىإلاأقدرولا،بهأعلمنيماإلااللهعلممنأعلملا

الله.شاءماإلا

لمنإذاإفىأنفسهتمفىبماأغلماللهضئرااللهيؤتحهملن)أتباعهمنيعني!هوأغينكختزدرىللذلىاقولولآ)

بهمأعلمالله،القيامةيوماللهعندلهملاخيربأنهمعليهمأشهدلا:أي31(:أهود!الطدين

لكأنؤص!ن)الأخرالمواضعفيقالواكما،فشرشراوإنفخيوخيراإننفوسهمفيماعلىوسيجازيهم

نإ!اتمؤمنينبطاردأنأوما!لتشعوونلؤربئعكإلاحسابهتمإن!يعملوت!اكانواعلمىوماقال5لأزذلونأواتبحك

.(1ها-111:الشعراءأ!ومبينإلالذديرأنا

عام!خسب%إلاسنةألففيهتمفلبث!:تعالىقالكما،وبينهمبينهوالمجادلةالزمانتطاولوقد

منهم،القليلإلالهآمنفماالطويلةالمدةهدهومع:أي(14:العنكبوتأ!وطمونوهتما!وفاتفأضذهم

ولدهبلغإذاالوالدوكان،ومخالفتهومحاربتهبهالإيمانبعدمبعدهممنوصواجيلانقرضماكلوكان

بقي.ماودائما،عاشماأبدابنوحيؤمنألاوبينهبينهفيماوصاهكلامهعنهوعقل

(27:نوحأ!ه!فاراإلافاجرالجدواولا!وقاللهذاو،الحقواتباعالإيمانتأبىسجاياهموكانت
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يأنيكمإنماقال!ألصخدقينمن!نتإنتعدنابمافأشالناجدفاتحزتجدتتناقذينوحقالوا):قالواولهذا

يعجزهلاالذيفإنه،وجلعزاللهذلكعلىيقدرإنما:أي1-3233:هودأ!لمجغجزينأنخصومآشاإناللهبه

كانإنلكخأنصححأنإز،أردتنصسصولاينفع!!و.فيكونكنللشيءيقول!الذيهوبل،أمريكترثهولاشيء

هو،هدايتهأحديملكفلنفتنتهاللهيردمن:أي341:هودأ!تزجحوتوإلتههورثبهتميغوليهغيرلدأنأدله

يستحقبمنالعليم،الحكيمالعزيزوهو،يريدلماالفغالوهو،يشاءمنويضليشاءمنيهديالذي

الدامغة.والحجةالبالغةالحكمةوله،الغوايةيستحقومنالهداية

وهذه361:هودأ(1!و)يفعلوتكالؤابمانتتيشفلاءامنقذمنإلاقؤمل!منيؤمفلنأن!لؤجإكوأو!!يو

فلانتتبش)إليهمنهمكانعمالهوتسلية،امنقدمنإلامنهميؤمنلنأنهقومهفيالسلامعليهلنوحتعزية

بأغينناالفتكواضنع)عجيبوالنبأ،قريبالنصرفإنجرىمايسوأنكلا:أي!يفعلوتكانوابما

منيئسلماالسلامعليهنوحاأنوذلك137:هودأ!مغرقونإنهمظدواالذينفىتخطتنىولاووخينا

فعال!منطريقبكلوتكذيبهومخالفتهأذيتهإلىوتوصلوا،فيهمخيرلاأنهمورأى،وفلاحهمصلاحهم

نادلئانوحولقذ!و:تعالىاللهقال،طلبتهوأجاب،دعوتهاللهفلبى،غضب)2(دعوةعليهمدعا،ومقال!

.(76-75:الصافاتأ!ائعظيمتكرثأمفوأهل!ونجتنه!!مجبونآفلنغم

العظيو!اترب!فوأفل!فنخنهلهفآل!تجتناصقئلمنصنادىإدونوصا):تعالىوقال!

المؤمنين!منقعىومىونجنىفتحاوبئنهتمبينىفافنخ!كذبونقوىإنربقال):تعالىوقال!.761:الأنبياءأ

انصزقربقال):تعالىل!وقا(01:القمرأ!فأشصزمغلوبأقربهؤفدعا!و:تعالىوقال!(181-171:الشعراءأ

آدلهدونمنالممجدوافلؤنارافأدظواأغسقواخطئخهتممما):تعالىوقال!(26:المؤمنونأ!!ذبونبما

!و!فارافاجرالاإلجدواولاعبادكيضلواتذزهتمإنإنك!ديارااتبهفربنمنالأزضعلىلانذرربلؤحوقال!انصارا

.(27-25:نوخأ

يصنعأنتعالىاللهأمرهذلكفعند،عليهمنبيهمودعوةوفجورهمكفرهممنخطاياهمعليهمفاجتمع

مثلها.بعدهايكونولا،قبلهانظيرلهايكنلمالتيالعظيمةالسفينةوهي،الفلك

يعاودهلاأنه،المجرمينالقومعنيردلاالذيبأسهبهموحل،أمرهجاءإذاأنهإليهتعالىاللهوقذم

الخبرليسفإنه،بهمالنازل!العذابمعاينةعندقومهعلىرقةتدركهقدلعلهفإنه،يراجعهولافيهم

منملأعلتهمرو!لماالففك!ويقحنعمغرقونإنهمظلمواالذينفىتخطئنىولا):قال!ولهذا،كالمعاينة

)1(

)2(

.أقوملأنه؟بفيوردماوأثبت،والمطبوعأفيوقعوتأخيرتقديمالآيةهذهتفسيرفي

عليهم.دلهغضبدعوة:بفي
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د!خرواإنقال)،بهتوعدهممالوقوع(استبعادا)1بهيستهزئون:أي(38-37:هودأ!منهءسخروأقومه

استمراركمفيمنكمونتعجب،منكمنسخرالذيننحن:أي(38:هودأ!كمالمحمتخرونمنكتممئا!انافمتخر

يخزلهعذابيآيهمنتغلموتفسؤف!وعليكموحلولهبكمالعذابوقوعيقتضيالذيوعنادكمكفركمعلى

.(93هودأ!هوققيؤعذابعلئهويحل

)2(يجحدونفإنهم،الآخرةفيوهكذا،الدنيافيالبالغوالعناد،الغليظالكفرسجاياهمكانتوقد

.رسول)3(جاءهميكونأنأيضا

عن،الأعمشحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:)4(البخاريقالكما

اللهفيقول،وأمتهالسلامعليهنوحيجيء":!يواللهرسولقال:قال،سعيدأبيعن،صالحأبي

منجاءناما،لا:فيقولون؟بلغكمهل:لأمتهفيقول،ربأينعم:فيقول؟بلغتهل:وجلعز

قوله:وهو."بلغقدأنهفنشهد.وأمتهمحمد:فيقول؟لكيشهدمن:لنوحفيقول!.نبي

.(143:البقرةأمهوشهيداعليغالرسولويكونالناسعلىلشهدآلن!ودؤاو!مالاإمهجعتنبهخوكذلك!!

العدل!.:والوسط

عليهوأنزل،بالحقنوحابعثقداللهبأن،المصدوقالصادقنبيهاشهادةعلىتشهدالأمة)5(فهذه

إلادينهمفيينفعهممماشيئايدعولم،وأتمهاالوجوهأكملعلىأمتهإلىبلغهوأنه،بهوأمره،الحق

منه.وحذرهم،عثهنهاهموقدإلايضرهمقدمماشيئاولا،بهأمرهموقد

فيخروجهيتوقعلاكانوإن،الدجال!المسيحقومهحذرأنهحتى،الرسلجميعشأنوهكذا)6(

بهم.ورحمةوشفقةعليهمحذرا،زمانهم

ابنقال:سالمقال،الزهريعن،يونسعن،اللهعبدحدثنا،عبدانحدثنا:البخارقيقالكما

إني":فقال،الدجالذكرثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنىالناسفيع!ي!اللهرسولقام:عمر

نبييقلهلمقولافيهلكمأقولولكني،قومهنوحأنذرلقد،قومهأنذرهوقدإلانبيئمنوما،لأنذركموه

.")7(بأعورليساللهوأن،أعورأنهتعلمون،لقومه

ظاهر.تصحيفوهو؟استعبادا:المطبوعفي(1)

.ينكرون:"يجحدون"(2)

.رسولمن:أفي)3(

.الأنبياءفي(9333)صحيحهفي()4

.رواهوهكذا:أفي()5

.وهذا:بفي()6

.الأنبياءفي(3337)البخاريأخرجه)7(
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كثير،أبيبنيحيىعن،الرحمنعبدبنشيبانحديثمن:أيضاالصحيحينفيالحديثوهذا

حديثاالدجالعنأحدثكمألا":قاللمجيوالنبيعن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن

،النارهيالجنةإنها)1(يقولفالتي،والنارالجنةبمثالمعهيجيءوإنه،أعورإنه،قومهنبيبهحدثما

.البخاريلفظ")2(قومهنوعبهأنذركماأنذركموإني

فغرسه،السفينةمنهليعملشجرايغرسأنأمرهلهاللهاستجابلما:السلفعلماء)3(بعضقالوقد

أعلم.فالله،سنةأربعينفي:وقيل،أخرىمئةفينجرهثم،سنةمئةوانتظره

.التوراةنصوهو،الصنوبرمن:وقيل.الساجخشبمنوكانت،الثوريعن:إسحاقبنمحمدقال

وباطنهاظاهرهايطليوأن،ذراعاخمسينوعرضهاذراعاثمانينطولهايجعلأنوأمره:الثوريقال

خمسينعرضفيذراعثلثمئةطولهاكان:قتادةوقال،الماءيشقأزور)4(جؤجؤالهايجعلوأن،بالقار

.ذراعثلاثمئةعرضفيستمئة:البصريالحسنوقال.رأيتهماعلىالتوراةفيالذيوهذا،ذراعا

مئةوعرضهاذراعألفيطولهاكان:وقيل.ذراعستمئةعرضفيذراعومئتاألف:عباسابنوعن

،أذرععشرةواحدةكل،طبقاتثلاثوكانت،ذراعاثلاثينارتفاعهاوكان:كلهمقالوا.ذراع

منغطالمح!ولها،عرضهافيبابهاوكان،للطيوروالعليا،للناسوالوسطى،والوحوشللدوابفالسفلى

عليها.مطبقفوقها

:المؤمنونأ!هوووخينابأغينناالففكأضغأنإلتهفأؤحتنا!تبونبماأنصزفىربقال):تعالىاللهقال

فيالصوابإلىولنرشدك،لذلكومشاهدتنا،لهالصنعتكمناوبمرأى،لكبأمرنا:أي(26-27

منهئمألقؤلعلتهصشقمنإلاوأضراثنينزؤجثن!لمنفيهافاشطثالتنوروصفارأتىناجاءفإذا)صنعتها

أمرهجاءإذاأنهالعاليالعظيمبأمرهإليهفتقدم271:المؤمنونأ!مغىقوتإنهمظلموأألذيندنىغظتنىولا

ومن،روخفيهماوسائر،الحيواناتمناثنينزوجينكلمنالسفينةهذهفييحملأنبأسهوحل

منهم،القولعليهسبقمنإلا،بيتهأهل:أي،أهلهمعهيحملوأن،نسلهالبقاء،وغيرهاالمأكولات

،يردلاالذيالبأسحلولعليهووجب،تردلاالتيالدعوةفيهنفذتقدفإنه،كافراكانمنإلا:أي

يريد،لماالفعالعليهمحتمهقدالذي،العظيمالعذابمنيعاينهمابهمحلإذافيهميراجعهلاأنهوأمر

قبل.بيانهقذمناكما

)1(

)2(

)3(

)4(

عليها.:والمطبوعأفي

الساعة.وأشراطالفتنفي(3692)والبخاري،الأنبياءفي(3338)البخاريأخرجه

السلف.بعض:أفى

السفينةطولعنالأقوالهذهوانظر.المائلالمنحرف:والأزور.السفينةصدر:الجؤجؤ:"أزورجؤجؤا"

.(4914/)المنثوروالدر(36-735/)الطبريتفسيرفيوعرضها
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نبعتحتى،أرجائهاسائرمنالأرضنبعت:أي،الأرضوجه:الجمهورعندبالتنوروالمراد

وعن،بالكوفة:الشعبيوعن.الهندفيعين:التنور:عباسابنوعن.النارمحالهيالتيالتنانير

إشراقه:أي،الفجروتنويرالصبحفلق:بالتنورالمراد:طالبأبيبنعليوقال.بالجزيرة:قتادة

غريب.قوذوهذا.اثنينزوجينكلمنفيهافاحملذلكعند:أي.وضياؤه

علتهسبقك!لاإوأطكأتينزؤ!ت!لمنفيهااحملالننورققناوفارأضناجاءإذاحتئ):تعالىوقوله

كلمنفيهايحملأن؟بهمالثقمةحلولعندبأنهأموهذا(04:هودأ!إلاقليلزمعهءامنومآءامنومنأتقؤل

يؤكللاومما،أزواجسبعةيؤكلماكلمنيحملأنأمرأنه:الكتابأهلكتابوفي.اثنينزوجين

مفعولاذلكجعلناإن!واثنين!الو:الحقكتابنافيتعالىقولهلمفهوممغايروهذا.وأنئىذكرا:زوجين

أعلم.واللهينافيفلا،محذوفبهوالمفعول،لزوجينتوكيداجعلناهإنوأما،به

مندخلماوآخر،)1(الدرةالطيورمندخلماأؤلأن:عباسابنعنويروى،بعضهموذكر

.الحماربذنبمتعلقأإبليسدخلو.الحمارالحيوانات

بنهشامحدثني،الليثحدثني،صالحبناللهعبدحدئنا،أبيحدثنا:)2(حاتمأبيابنوقال

زوجينكلمنالسفينةفينوخحمللما":قال!ع!يواللهرسول!أن:أبيهعن،أسلمبنزيدعن،سعد

الحمى،عليهاللهفسلط؟الأسدومعنا-المواشيتطمئنكيفأو-نطمئنوكيف:أصحابهقال،اثنين

ومتاعنا.طعامناعليناتفسدالفويسقة:فقالوا،الفأرةشكوائم.الأرضفينزلتحمىأولفكانت

مرسل.هذا."منهاالفأرةفتخبات،منهالهرةفخرجت،فعطسالأسدإلىاللهفأوحى

كفر،ممنالنافذةالدعوةفيهماستجيبتمن:أي(04:هودأ!آئقولعلئهسبقمنلاثوأهر)وقوله

قال،أمتكمنبكآمنمنفيهاواحمل:أي!آمنومن!وبيانهسيأتيكماغرقالذييامابنهمنهمفكان

ودعوتهم،أظهرهمبينوالمقامالمدةطولمعهذا(04:هودأ!هوقليلإلامعهؤءامنومآ):تعالىالله

.أخرىوالوعدوالترغيب،تارةوالوعيدوالتهديد،التلطفاتوفنونالمقالبضروبنهاراليلاالأكيدة

معهم،نفسائمانينكانواعباسابنفعن:السفينةفيمعهكانمنعدةفيالعلماءاختلفوقد

كانواإنما:وقيل.عشرةكانوا:وقيل.نفسأوسبعيناثنينكانوا:الأحباركعبوعن.نساؤهم

فما،النجاةطريقعنوسلك،وانعزلانخزل)3(الذي،يامبامرأةالأربعوكنائنهالثلاثةوبنيهنوحا

طائفةأهلهغيرمعهركبقدأنهفينص!هيبل،الآيةلظاهرمخالفةفيهالقولوهذا.عدلإذعدل

)1(

)2(

)3(

.الصوتحسنالشكلجميل،الببغاواتمننوع:"الدرة"

المصنف.قالكما،مرسلخبروهو(-4427428/)المنثورالدرفيكما

.والركوبالإيمانعنارتد:"انخزل"
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سبعة.كانوا:وقيل(181:الشراءأ!وآتمؤمنينمنمعىوتونجنى)قالكما،بهامنممن

الكتابأهلوتسميه،ويام،ويافث،وسام،حام:وهم،كلهمأولادهأموهي،نوحامرأةوأما

،غرقمنمعغرقتإنها:قيل،الطوفانقبلماتتوقد،وعابر،غرققدالذيوهو،)1(كنعان

بعدكفرتأنهافيحتمل،السفينةفيكانتأنهاالكتابأهلوعند،لكفرهاالقولعليهسبقممنوكانت

.(26:نوحأ!وياراائبهفزبنمنألأزضلانذزعلىميولقوله،لأولاوالظاهر،القيامةليومأنظرتنهاأأو،ذلك

أنزلنىربوقل!آلطنمينآتقؤومننجنناالذىلئهالمحدفقلالفقكعلىمعكومنأنتاستويتفإذا):تعالىاللهقال

فنجاه،السفينةهذهمنلهسخرماعلىربهيحمدأنأمره(92-28:المؤمنونأ!وآلمحترلينصوأنتمنهف،مباع

ممهاألازوجظقوألذى):تعالىقالكما،وكذبه،خالفهممنعينهوأقر،قومهوبينبينهوفتح،بها

ألذىستضنوتقولواعلتهاشتويغإذارلبئنغمةتذكرواثوعكظهو!صل!توواهيهبونماوألأنغوألفذمنكووجعل

.(41-21:الزضفا!لمنقلبونربناإكوإئآ!مقرنينلهو!ناوماهذاسخرلنا

كما،محمودةعاقبتهاتكونوأن،والبركةالخيرعلىيكونأنالأمورابتداءفيبالدعاءيؤمروهكذا

سقطمالدنكمنلىواتجعلصذقنحرجوأخرجنىصدقمذخلأدطنىربوقل):هاجرحين!لرسولهتعالىقال

.(08:ا!سراءأ!نصيرا

لغفورربىإنومزسنهائحرنهاآدلهتجوفبهـاآر!بوا!وقال)الوصيةهذهالسلامعليهنوحامتثلوقد

أليم،عقابوذو:أي!هورحيملغفورربىإن)وانتهاؤهسيرهاابتداءاللهاسمعلى:أي(41:هودأ!ورحيم

وعبدوابهكفرواالذينالأرضبأهلأحلكما،المجرمينالقومعنبأسهيردلا،رحيماغفوراكونهمع

.غيره

السماءمنأرسلتعالىاللهأنوذلك.(42:هودأ!وكأتجال!مؤصجفىبهؤوهـتجرى):تعالىاللهقال

جميعمنفنبعتالأرضوأمر،القربكأفواهكان،)3(بعدهتمطرهولا)2(قبلهالأرضتعهدهلممطرا

منهمر!بكللىآلسماأتوبففنخناهفآنن!زمغلوبأقربهرفدعا!و:تعالىقالكما،أرجائهاوسائرفجاجها

والدسر:.(13-01:القمرأ!سرورأتوح!اتعكوحمقته!قدرقذأقرعكآتماءفألنقىعيوناألأزضوفجرنا

!وكفركانلمنجزاء)لهاومشاهدتناوحراستناوكلاءتنا)5(بحفظنا:أي!وباغينناتخرى).السابر)4(

.(14:القمرأ

)2(

)3(

)4(

)5(

تصحيف.وهو؟كعنان:المطبوعفي

قبلها.:أفي

بعدها.:أفي

المسامير.:المطبوعوفي،الأصولفيكذا

حفظنا.:"وكلاءتنا"
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وقال.القيظ)1(حمارةفيآبشهرعشرثالثفيكانالطوفانأن:وغيرهجريرابنذكروقد

!وعيه"أذنوتيهآنذكرةلكؤلنخعلها).ال!نة:أي111:الحماقةأ!وابئرلةفىحمقنبئاتضآءطغا!اإنا):تعالى

.(12:الحاقةأ

عندالذيوهو،ذراعاعشرخمسةبالأرضجبلأعلىعلىالماءارتفع:المفسرينمنجماعةقال

وجبالهاوحزنها)2(سهلها،والعرضطولهاالأرضجميعوعئم.ذراعائمانين:وقيل،الكتابأهل

كبير.ولاصغيرولا،تطرفعينالأحياءمنبهاكانممنالأرضوجهعلىيبقولم.ورمالهاوقفارها

وقال.والجبلالشهلملؤواقدالزمانذلكأهلكان؟أسلمبنزيدعن:مالكالإمامقال

.)3(حاتمأبيابنرواهما؟وحائزماللثولهاإلاالأرضفيبقعةتكنلم:أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

يغصمنىجبلىإكشاوىلقا!اتبهفرينءتكنولافعنااز!بيبنئمغزلفى%و!ااشهونوخونادى)

.431-42:حودأ!اتمغرصقينمن!تاتمؤجبئنهمماوصالرحومنلاإاللهأترمناتيؤملاعاصمقالالمحدمف

غيرعملاعمل)4(كافراوكان.كنعاناسمه:وقيل.ويافثوحامسامأخو،يامهوالابنوهذا

لماالنسبفيالأجانبأبيهمعنجاوقدهذا.هلكمنمعفهلكومذهبهدينهفيأباهفخالف،صالح

والمذهب.الدينفيموافقينكانوا

الطنمين!لققؤوبغداوقيلاتجودىواشحوتعلىلأمراوقضىائماءوغيضأقلحى!فسماءكمدابلىيأزكطوصقيل)

الأرضاللهأمر،وجلعزاللهغيرعبدممنأحدمنهايبقولمالأرضأهلمنفرغلما:أي.(44:هودأ

كانعفانقص:أي!اتمآءوغيض)المطرعنتمسك:أي،تقلعأنالسماءوأمر،ماءهاتبلعأن

بغداوقيل)بهمحلمابهمإحلالهمن،وقدرهعلمهفيسبققدكانالذيبهموقع:أي!الأمروقضى)

تعالى:قالكما،والمغفرةالرحمةمنلهمبعدا:)5(القدرةبلسانعليهمنودي:أي!المجدفيلققؤو

(64:ا!صاإتأ!!ى%قئمماصالؤاإنهتمئايئنآ!ذبواالذلىوأغىقناالففكفىمع!والذينفأنجينهفكذبؤ)

كانكيففانظزئايتناكذبواالذينواغيقناضلبفوجعقهؤالفلكفىمعموصنفنجئنهفكذبوه):تعالىوقال

سؤءقؤم!انواإنهتملايختناكذبواألذلىأئقوقي!تونصحرنه):تعالىوقال.731:يون!أ!اتنذرينعقة

اتاقين!اغرقنابغدثم!الشحولؤالفقثفىمعهومنفانجتئه):تعالىوقال(77:الأنبيهاءأ!أتجعينفأغرقنهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الراءتخففوقد،حزهشذة:القيظوحمارة.القبطحسابفي:المطبوعفي

وغلظ.الأرضمنخشنما:"حزنها"

.(4427/)المنثورالدرفيكما

صالح.غيرعملأكافرأوكان:أفي

.القدر:أفي
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تعالى:وقال(122-911:الشعراءأ!الرحيواتعشننلهورفيوإن!مؤصفينأكزهم!اتومالأيةذلكفىإن

وجعفتهاالسفينةوأصححبفانجينه!طدونوهتمألطوفاتفاضذهمعام!خسب%إلاسنةالففيهتمفلبث)

تعالى:وقال(66:الشعرأءأ!الأخرينأغرقناثص):تعالىوقال(15-14:العنكبوتأ!!دبءاية

-51:القمرأ!مد!منللذءفهلأتقزءانلسرناولقذ!ونارعذال!كانفكيهف!مدكرمنفهلءايةتركفهآولقد)

علىلانذزرب!ؤحوقال!انصاراأدلهدونمنالممجدوافلؤناراصلوافأأغسقواخطئتهتممما!:تعالىوقال(17

استجابوقد(27-25:نوحأ!و!فارافاجرالاإلجدواولاعبادكيضلواتذزهئمإنإنك!ديارااثبهفربنمنالازض

.تطرفعينمنهميبقفلم،دعوته-والمنةالحمدوله-تعالىالله

.)1(
طريقمن:تفسيريهمافيحاتمأبيبنمحمدوابو،جريربنجعمرأبوالإمامانروىودد

ربيعةأبيبنالرحمنعبدبنإبراهيمأن:رافعأبيبناللهعبيدمولىفائدعن،الزهريمحمدبنيعقوب

لرحمأحدانوحقوممناللهرحمفلو":قالع!ي!اللهرسولأن،أخبرتهالمؤمنينأمعائشةأن،أخبره

عاما-خمسينإلايعني-سنةألفقومهفيالسلامعليهنوخمكث":!ي!اللهرسولقال."الصبيأم

عليه،ويمرون،سفينةجعلهاثم،قطعهاثم،مذهبكلوذهبت،فعظمت،الشجرسنةمئةوغرس

ونبع،فرغفلما.تعلمونسوف:قال؟تجريكيفالبرفيسفينةتعمل:ويقولون،منهويسخرون

حتىالجبلإلىبهخرجت،شديداحباتحبهوكانت،عليهالصبيأمخشيت،السككفيوصارالماء

بيديها،رفعتهرقبتهاالماءبلغفلما،الجبلعلىاستوتحتىبهخرجتالماءبلغهافلما،ثلثهبلغت

غريب.حديثوهذا."الصبيأملرحمأحدامنهماللهرحمفلو،فغرقا

الحديثبهذاوأحرى،القصةلهذهشبية،واحدوغير،ومجاهد)2(،الأحباركعبعنرويوقد

أعلم.والله،الأحباركعبمثلعنمتلقىموقوفايكونأن

ويقال-عنق)3(بنعوجأنالمفسرينبعضيزعمفكيفدياراالكافرينمنيبقلماللهأنوالمقصود

،عنيداجبارامتمرداكافراكان:ويقولون؟موسىزمانإلىنوحقبلمنموجوداكان-عناقابن

منالسمكطولهمنيأخذكانوإنه،زنىمن،آدمبنتعنقأمهولدتهبل،رشدةلغيركان:ويقولون

لك؟التيالقصيعةهذهما:السفينةفيوهولنوحيقولكانوإنه،الشمسعينفيويشويه،البحارقرار

غيرإلى،وثلثاذراعاوثلاثينوثلاثةمئةوثلاثذراعآلافثلاثةطولهكانأنهويذكرون،بهويستهزىء

،الناسوأيامالتواريخمنوغيرهاالتفاسيركتبمنكثيرفيمسطرةأنهالولاالتيالهذياناتمنذلك

)1(

)2(

)3(

.(1/018)الطبريوتاريخ(735/)الطبريجريرابنتفسير

.(043-4924/)للسيوطي،المنثورالدرانظر

وبهامشه:(172/)الأثيرلابنوالكامل.(43وا1181/)للطبريالتاريخفيهذاعنقبنعوجخبرانظر

أعنق.بنعوج
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.والمنقولللمعقولمخالفةإنهاثم،وركاكتها(لسقاطتها)1؟لحكايتهاتعرضنالما

،الإيمانأهلوزعيمالأمةنبيئوأبوهلكفرهنوحولداللهيهلكأنفيهيسوغفكيف:المعقولأما

أحدامنهماللهيرحملاوكيف!؟ذكرواماعلىوأطغىأظلموهو-عناقويقال-عنقبنعوجيهلكولا

على،المريدالشيطانالكافرالشديدالفاجرالعنيدالجبارالدعيهذاويترك،الصبيولاالصبيأمولا

--"2!؟ذكرواما

لأزضألائذزعلىربلؤحوقال)(66:المثعراءأ!الأخرينأغرقناثص):تعالىاللهقالفقد:المنقولوأما

!صاللهرسولعنالصحيحينفيثبتلمامخالف!ذكروهالذيالطولهذاثم(26:نوحأ!دياراائبهفربنمن

.")2(الآنحتىينقصالخلقيزللمثم،ذراعاستونوطولهادمخلقاللهإن":قالأنه

يزللمأنه؟يوحىوحيإلاهوإنالهوىعنينطقلاالذي،المعصومالمصدوقالصادقنصفهذا

جراوهلم،بذلكإخبارهيومإلىآدممنطولهمنقصانفيالناسيزللم:أي،الآنحتىينقصالخلق

القيامة.يومإلى

إلىويصار،عنهويذهلهذايتركفكيف،منهأطولكانمنآدمذريةمنيوجدلمأنهيقتضيوهذا

علىووضعوها،وأولوهاوحزفوهاالمنزلةاللهكتببدلواالذين،الكتابأهلمنالكفرةالكذبةأقوال

اللهلعائنعليهم-والكذبةالخونةوهم1،عليهيؤتمنونأوبنقلهيستقلونهمبماظنكفما،مواضعهاغير

زنادقتهمبعضمناختلاقاإلاعناقبنعوجعنالخبرهذاأنأظنوماا)3(-القيامةيومإلىالمتتابعة

أعلم.والله،الأنبياءأعداءكانواالذينوفجارهم

الاستعلاموجهعلى،غرقهعنلهوسؤاله،ولدهفيربهنوحمناشدةتعالىاللهذكرثم

ليسبأنهفأجيب،غرقوقدمنهموهو،معيأهليبنجاةوعدتنيأنك:السؤالووجه،والاستكشاف

!ومتهئمأتقؤللخهصسبقمنإلاوأفلف!ولكقلناأما:أي،بنجاتهموعدتالذين:أي،أهلكمن

انحازأنإلىالأقدارساقتهولهذا،بكفرهسيغرقبأنهمنهمالقولعليهسبقممنهذافكان(27:ادمؤمنونأ

مسأبسلضآ!ظينوحقيل):تعالىقالثم،والطغيانالكفرأهلحزبهمعفغرق،الإيمانأهلحوزةعن

عليهلنوحأموهدا(48:حودأ!أليوعذابمنايمسهوثمسنمتعهتموأمممعالثممنأمووعكعليكوبربهت

التيالسفينةمنيهبطأن،عليهاوالاستقرارفيهاالسعيوأمكن،الأرضوجهعنالماءنضبلماالسلام

المرتفع،الغبارمنوالساطل:وسطالتهاأوفي.الشيءمنسقطما:والسقاطة.والمطبوعبفيكذا)1(

الملبس.:والساطل

وأهلها.نعيمهاوصفةالجنةفي(1284)ومسلم،الأنبياءفي(3326)البخاريأخرجه)2(

.وبأمنوأثبته،المطبوعمنسقطحاصرتينبينما)3(
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وقد،مشهووالجزيرةبأرضجبلوهو.الجوديجبل)1(ظهرعلىالعظيمسيرهابعداستقرتقدكانت

بعدسيولدممنأمموعلىعليكمباركاسالمااهبط:أيمهومنابسلضاقب!)الجبالخلقعندذكرهقدمنا

،السلامعليهنوحسوىعقباولانسلاالمؤمنينمنمعهكانممنلأحديجعللماللهفإن،أولادكمنأي

بنيأجناسسائرمناليومالأرضوجهعلىمنفكل(77:الصافاتأ!وهوآتباقينوجعفناذرتإ):تعالىقال

ويافث.،وحام،سام:وهم،الثلاثةنوحأولادإلى)2(ينتسبونآدم

نأ؟سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،سعيدعن،الوهابعبدحدثنا:،)3(أحمدأالإمامقال

."الرومأبوويافث،الحبشأبووحالم،العربأبوسالم":قال!لمجوالنبي

عن،عروبةأبيبنسعيدعن،زريعبنيزيدعن،العقديمعاذبنبشرعن:)4(الترمذيورواه

.نحوه،مرفوعاسمرةعن،الحسنعن،قتادة

مثله.،غ!ي!النبيعن،حصينبنعمرانعنرويوقد:البرعبدبنعمر)5(أبوالشيخوقال

بنيافثبنيونانبنلبطيبنروميإلىالمنتسبوناليونان:وهم،الأولالرومهنابالروموالمراد:قال

المسيب،بنسعيدعن،سعيدبنيحىعن،عياشبنإسماعيلحديثمنروىثم.السلامعليهنوح

سامفولد،ثلاثةالثلاثةهذهمنواحدكلوولد.وحام،ويافث،سام:ثلاثةنوعولد:قالأنه

والسودانالقبطحاموولد.ومأجوجويأجوجوالسقالبةالتركيافثوولد.والروموفارس،العرب

والبربر.

بنالحسينبنوأحمدءهانىبنإبراهيمحدثنا:)6(مسندهفيالبزاربكرأبوالحافظقالوقد:قلت

سعيد،بنيحيىعن،أبيحدثني،الرهاويسنانبنيزيدبنمحمدحدثنا:قالا-العباسأبو-عباد

ويافث.،وحام،سام:لنوحولد":!لمج!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن

والترك،ومأجوجيأجوج:ليافثوولد.فيهموالخير،والروم،وفارسالعرب:لسامفولد

إلامرفوعايروىنعلملا:قالثم"والسودانوالبربر،القبط:لحاموولد.فيهمخيرولا،والسقالبة

واحتملواالعلمأهلمنجماعةعنهحدثوقد،أبيهعنسنانبنيزيدبنمحمدبهتفرد،الوجههذامن

سعيد.قولمنجعلهوإنمايسندهولم،مرسلاسعيدبنيحيىعنغيرهورواه.حديثه

.الجوديظهرعلى:أفي(1)

.ينسبون:المطبوعفي)2(

.(11-59/)المسندفيوهو،الإمامقال:أفي)3(

حسن.حديثهذا:وقال،المناقبفي(3193)و،التفسيرفي()3231الجامعفي()4

خطأ.وهو؟عمرو:أفي()5

.)218(الأستاركشففيكما)6(
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منبهبنوهبعنرويوهكذا،)1(قولهسعيدعنالمحفوظهوعمرأبوذكرهالذيوهذا:قلت

عليه.يعتمدلا،بمرةضعيفثالرهاويفروةأبوسنانبنويزيد.أعلموالله،مثله

قبللهولدوإنما،الطوفانبعدإلاالأولادالثلاثةهؤلاءلهيولدلمالسلامعليهنوحاإن:قيلوقد

همالسفينةفيمعهكانواالثلاثةالأولادأنوالصحيح.الطوفانقبلماتوعابر،غرقالذيكنعانالسفينة

تشوهأننوععليهفدعا،السفينةفيامرأتهواقعحاماأنذكروقد.التوراةنصوهو،وأمهمونساؤهم

بدتوقدنائمأأباهرأىبل:وقيل.السودانجدحامبنكنعانوهو،أسودولدلهفولد،نطفتهخلقة

لإخوته.عبيداأولادهيكونوأن،نطفتهتغيرأنعليهدعافلهذا،أخواهوسترها،يسترهافلمعورته

ابنعن،مهرانبنيوسفعن،جدعانبنزيدبنعليطريقمن:جريربنجعفرأبوالإماموذكر

فانطلق!عنهافحدثناالسفينةشهدرجلالنابعثتلو:مريمابنلعيسىالحواريونقال:قالأنه،عباس

اللهقالوا؟هذامنأتدرون:قال،بكفهالترابذلكمنكفافأخذ،ترابمن)2(كثيبإلىأتىحتىبهم

الله،لإذنقم:وقال،بعصاهالكثيبوضرب:قال.نوحبنحامكعب)3(هذا:قال.أعلمورسوله

لا:قال؟هلكتهكذا:السلامعليهعيسىلهفقال.شابقدرأسهعنالترابينفضقائئمهوفإذا

:قال.نوحسفينةعنحدثنا:قال.شبتثمفمن،الساعةأنهاظننتولكني،شابوأنامتولكني

الدوابفيهافطبقة،طبقاتثلاثوكانت،ذراعستمئةوعرضها،ذراعومائتيذراعألفطولهاكان

عليهنوحإلىوجلعزاللهأوحىالدوابأرواثكثرفلما.الطيرفيهاوطبقةالإنسفيهاوطبقة،والوحش

الفأروقعولما،الروثعلىفأقبلا،وخنزيرم!خنزيزمنهفوقعفغمزه،الفيلذنباغمز)4(أنالسلام

منفخرج،الأسدعينيبيناضربأنالسلامعليهنوحإلىوجلعزاللهأوحى،يقرضهالسفينةبخرز

قدالبلادأنالسلامعليهنوخعرفكيف:عيسىلهفقال.الفأرعلىفأقبلا،وسنورةسنورمنخره

يألفلافذلك،بالخوفعليهفدعا،عليهافوقعجيفةفوجد،بالخبريأتيهالغراببعث:قال؟غرقت

غرقت،قدالبلادأنفعلم،برجلهاوطينبمنقارهازيتونبورقفجاءتالحمامةبعثثم:قال.البيوت

ء

:قال.البيوتتألفثمفمن،وأمانأنسفيتكونأنلهاودعا،عنقهافيالتيالخضرةفطوقها

رزقلامنيتبعكمكيف:قال؟ويحدثنامعنافيجلس،أهليناإلىبهننطلقألا:اللهرسوليا:فقالوا

.جداغريبأثروهذا.ترابا53(فعاد،اللهبإذنعد:لهفقال:قال.له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المسيب.بنسعيدقولمنأي

رمل.منتل:"كثيب"

قبر.هذا:الطبريتاريخوفي،الأصولفيكذا

انخس.:"اغمز"

.(182-1/181)تاريخهفيالطبريأخرجه
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رجلاثمانونالسفينةفينوحمعكان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن:أحمربن)1(علباءوروى

بالبيتفدارت،مكةإلىالسفينةوجهاللهوإن،يوماوخمسينمئةالسفينةفيكانواوإنهم،أهلوهممعهم

بخبرليأتيهالغرابالسلامعليهنوخفبعث،عليهفاستقرت)2(الجوديإلىوخههاثم،يومأأربعين

رجليهاولطختالزيتونبورقفأتتهالحمامةفبعث،عليهفأبطأالجيفعلىفوقعفذهب،الأرض

ثمانين،وسماهاقريةفابتنى،الجوديأسفلإلىفهبط،نضبقدالماءأننوخفعرف،بالطين

كلاميفقهلابعضهموكان،العربيئإحداها،لغةثمانينعلىألسنتهمتبلبلتوقديومذاتفأصبحوا

.)3(عنهميعبرالسلامعليهنوخفكان،بعض

يوما،وخمسينمئةفساروا،رجبشهرمنالعاشراليومفيالسفينةفيركبوا:وغيرهقتادةوقال

.)4(المحرممنعاشوراءيومفيالسفينةمنخروجهموكان،شهراالجوديعلىبهمواستقرت

ذلك.يومهمصامواوأنهمهذايوافقمرفوعاخبرا(جرير)ابنروىوقد

بنحبيبأبيهعن،الأزديحبيببنالصمدعبدأخبرنا،جعفرأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

:فقال،عاشوراءيومصامواوقداليهودمنبأناسالنبيمر:قال،هريرةأبيعن،شبيلعن،اللهعبد

فيهوغرق،الغرقمنإسرائيلوبنيموسىاللهنجاالذياليومهذا:فقالوا"؟الصوممنهذاما"

للهشكراالسلامعليهماوموسىنوحفصام،الجوديعلىالسفينةفيهاستوتيوموهذا،فرعون

.")6(اليومهذابصوموأحقبموسىأحقأنا":النبيفقال،وجلعز

أهلهغداءمناصابقدمنكمكانومن،صومهفليتمصائماأصبحمنكمكانمن":لأصحابهوقال

.")7(يومهبقيةفليتم

أعلم.والله،أيضانوحذكروالمستغرب،اخروجهمن)8(الصحيحفيشاهدلهالحديثوهذا

قدمعهمكانتحبوبومنأزوادهمفضولمنأكلواأنهمالجهلةمنكثيزيذكرهماوأما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حبانابنوذكره،الرازيزرعةوأبومعينابنوثقه،وعكرمة،أخطببنعمروعنروىاليشكري:أحمربنعلباء

.(492-0/2392الكمالتهذيب)مسلمرجالمنوهو،خيراإلاأعلملابهبأسلا:أحمدوقال،الثقاتفي

.نوحسفينةعليهاستوت،بالجزيرةجبلاسم:"الجودفي"

.لكتابيعزهولم(155-2055/)أيضاالتفسيرفيكثيرابنذكره

.(2551/)التفسيرفيكثيرابنذكره

أبيه.عن،الغفورعبدبنالعزيزعبدعن(1091/)التاريخفي

بها.يقوىشواهدنوحدونموسىلقصةولكن،ضعيفوإسناده،(036-2935/)المسندفيأحمدأخرجه

بها.يقوىشواهدلهولكن،ضعيفوإسناده،(2935/)المسندفيأحمدأخرجه

.الصيامفي(0131)ومسلم،التفسيرفي(0468)البخاريأخرجه
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بعدالضياءمنانهارتلماأبصارهملتقويةبالإثمدواكتحلوا،يومئذالحبوبواطحنوا،استصحبوها

إسرائيل،بنيعنمنقطعةاثاوفيهيذكروإنما،شيءفيهيصحلاهذافكل،السفينةظلمةفيكانواما

أعلم.والله،بهايقتدىولاعليهايعتمدلا

فسكن،الأرضوجهعلىريحاأرسلالطوفانذلكيكفأناللهأرادلما:إسحاقبنمحمدوقال

أهليزعمفيماالفلكاستواءوكان،ويدبرويغيضينقصالماءفجعل،الأرضينابيعوانسدتالماء

.الجبالرؤوسرئيتالعاشرالشهرمنيومأولوفي،منهمضتليلةعشرةلسبعالسابعالشهرفيالتوراة

لهلينظرالغرابأرسلثم،فيهاصنعالتيالفلككوةنوخفتحيوماأربعونذلكبعدمضىفلما

للحمامةيدهفبسط،موضعالرجلهايجدلمإليهفرجعتالحمامةفأرسل،إليهيرجعفلم،الماءفعلما

أمستحينفرجعت،ترجعفلمالماءفعلمالهلتنظرأرسلهاثم،أيامسبعةمضتثم،فأدخلهافأخذها

فلم،أرسلهاثم،ايامسبعةمكثثم،الأرضوجهعنقلقدالماءأننوخفعلم،زيتونةورقفيهاوفي

نأإلىالطوفاناللهأرسلأنبينفيما-السنةكملتفلما،برزتقدالأرضأننوخفعلم،إليهترجع

البز،وظهر،الأرضوجهبرز،اثنينسنةمنالأولالشهرمنواحديومودخل-الحمامةنوخأرسل

الفلك.غطاءنوخوكشف

.الكتابأهلبأيديالتيالتوراةسياقمضمونبعينههوإسحاقابنذكرهالذيوهذا

بسلواقبطينوحقيل)منهليلةوعشرينستفياثنتينسنةمنالثانيالشهروفي:إسحاقابنقال

.(48:هودأ!أليوعذالبمنا!سهوثمسنمتعهتموأمممعالثممنأمووعكعلتكوبربهتمنا

بنيكونساءوبنوكوامرأتكأنتالفلكمناخرج:لهقائلانوحاكلماللهأنالكتابأهلذكروفيما

دلهمذبحأنوخوابتنى،فخرجوا،الأرضفيوليكثرواولينموا،معكالتيالدوابوجميع،معك

إليهاللهوعهد،وجلعزاللهإلىقربانافذبحهاالحلالوالطيرالحلالالدوافيجميعمنوأخذ،وجلعز

قزحقوسوهو،الغمامفيالذيالقوسإليهلميثاقهتذكاراوجعل،الأرضأهلعلىالطوفانيعيدألا

نأ:أي،وتربلاقوسأنهإلىإشارةفيه:بعضهمقال.الغرقمنأمانأنهعباسابنعنقدمنا)1(الذي

.مرةكأولطوفانمنهيوجدلاالغمامهذا

إنما:وقالوامنهماخرونبهواعترف،الطوفانوقوعالهندوأهلالفرسجهلةمنطائفةأنكرتوقد

يعني-كنوفرت)2(لدنمنكابرعنكابرأالملكنتوارثنزلولم:قالوا.إلينايصلولمبابلبأرضكان

.الشيطانوأتباعالنيرانعبادالمجوسزنادقةمنقالهمنقالهوهذا.هذازمانناإلى-ادم

.روى:المطبوعوفي،الأصلفيكذا(1)

.كيومرث:المطبوعوفي،الأصلفيكذا)2(
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الأرضلربوتكذيمب،للمحسوساتومكابر!،بليغوجهل،فظيعوكفم،سفسطةوهذا

الأزمانسائرفيالناسعندتواترمامعالرحمنرسلعنالناقلونالأديانأهلأجمعوقد،والسموات

المؤيدنبيهلدعوةاستجابة،العبادكفرةمنأحدااللهيبقولمالبلادجميععموأنه،الطوفانوقوععلى

.المحتومالقدرفيسبقلماوتنفيذا،المعصوم

ذكر

السلامعليهنفسهنوحأخبارمنشيء

وشرابهطعامهعلىاللهيحمدكانإنه:قيل(3:ا!سرأءأ!هوعئداش!راإنهو؟ت):تعالىاللهقال

.(كله)1وشأنهولباسه

عن،بردةأبيبنسعيدعن،زائدةأبيبنزكرياحدثنا،أسامةأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

وأ،عليهافيحمدهالأكلةيأكلأنالعبدعنليرضىاللهإن":!ي!اللهرسولقال:قال،مالكبنأنس

."عليهافيحمدهالشربةيشرب

يعملالذيهوالشكورأنوالظاهر:أسامةأبيحديثمن)3(والنسائيوالترمذيمسلمرواهوكذا

الطويل(منأ:الشاعرقالكما،وبهذاوبهذابهذايكونالشكرفإن،والعمليةوالقوليةالقلبيةالطاعاتبجميع

المحجبا)4(والضميرولسانييديثلاثةمنيالنعماءأفادتكم

ماجهابنوقال
)6(

ذكر

السلامعليه()صومه

بنسعيدحدثنا،سهلأبيبنسهلحدثنا:-السلامعليهنوحصيام-باب

.34()3/كثيرابنتفسيرانظر(1)

.(3171/)المسندفي)2(

.الكبرىالسننفي()9968والنسائي،الأطعمةفي()1816والترمذي،والدعاءالذكرفي2734()مسلمأخرجه)3(

للطاعة،:فاليد:فقال(62اص)الهجرتينطريقكتابهفيالقيموابن(1/8)الكشاففيالزمخشريذكره)4(

والتعظيم.للحب:والضمير،للثناءواللسان

صيامه.:أفي)5(

صيامعنالنهيثبتوقدضعيفوهو،لهيعةابنإسنادهفي:الزجاجةمصباحوفي،الصيامفي(4171)سننهفي)6(

حديث.ماغيرفيالدهر
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:يقولعمروبناللهعبدسمعأنه،فراسأبيعن،ربيعةبنجعفرعن،لهيعةابنعن،مريمأبي

منماجهابنرواههكذا"الأضحىويومالفطرعيديومإلاالدهرنوحصام":يقول!ي!اللهرسولسمعت

ولفظه.لإسثاده،لهيعةبناللهعبدطريق

ابنحدثنا،الحرانيخالدبنعمروحدثنا،الفرجبنروحالزنباعأبوحدثنا:الطبرانيقالوقد

اللهرسولسمعت:يقولعمروبناللهعبدسمعأنه؟فراسأبيرباحبنيزيدعن،قنانأبيعن،لهيعة

ثلاثةإبراهيموصام،الدهرنصفداودوصام،الأضحىويومالفطريومإلاالدهرنوحصام":مج!ميقول

.(")1الدهروأفطرالدهرصام،شهركلمنأيام

ذكر

السلامعليهحجه

عن-صالحأبيابنهو،زمعةعن،أبيحذثنا،وكيعبنسفيانحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

،عسفانواديأتىفلما،!اللهرسولحج:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،وهرامبنسلمة

وهودنوحالواديبهذامرلقد":قال،عسفانواديهذا:قال"؟هذاوادأي!بكرأبايا":قال

البيتيحجون،النماروأرديتهم،العباءأزرهم،الليفخطمهم،حمرلهم)2(بكراتعلىوإبراهيم

غرابة.فيه."العتيق

ذكر

السلامعليهلولدهوصيته

عن،زهيربنالصقعبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

!ي!،اللهرسولعندكنا:قال،عمروبناللهعبدعن-يساربنعطاءعنأظنه-حمادقال،أسلمبنزيد

كلوضعقدهذاصاحبكمإنألا:فقال،بالديباجمزرورة)4(سيجانجبةعليهالباديةأهلمنرجلفجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

أعرفه.ولم،قنانأبو:وفيه،الكبيرفيالطبرانيرواه:وقال(3591/)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

منه.ليقتادالبعيرأنففيوضعماكل:والخطم.الإبلمنالفتيةوهي،بكرةجمع:بكرات

.(6583)رقم(017-2916/)المسندفي

الاستهانة=:الناسوغمصبهوالاستخفاف،جهله:الحقوسفه.الأخضرالطيلسانوهو،ساججمع:وسيجان
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فأخذ:قال.راعابنراعكلويرفع،فارسابنفارسكليضعأنيريد:قال،فارسابنفارس

نوحااللهنبيإن":قالثم."؟يعقللامنلباسعليكأرىألا":وقال،جبتهبمجامع!ي!اللهرسول

اثنتين؟عنوأنهاك،باثنتينآمرك:الوصيةعليكقاصإني:لابنهقالالوفاةحضرتهلماالسلامعليه

فياللهإلاإلهلاووضعت،كفةفيوضعتلوالسبعوالأرضينالسبعالسمواتفإن،اللهإلاإلهبلاامرك

إلاإلهلافضفتهنمبهمةحلقةكنالسبعوالأرضينالسبعالسمواتأنولو،اللهإلاإلهلابهنرجحتكفة

:قال."والكبرالشركعنوأنهاك.الخلقيرزقوبها،شيءكلصلاةفإنها،وبحمدهاللهوسبحانالله

لهماحسنتاننعلانلأحدنايكونأن؟الكبرفما،عرفناهقدالشركهذااللهرسوليا-قيلأو-قلت

نأهو:قال."لا":قال؟يلبسهاحلةلأحدنايكونأنهو:قال."لا":قال؟حسنانشراكان

لا"":قال؟إليهيجلسونأصحابلأحدنايكونأنهو:قال."لا":قال؟يركبهادابةلأحدنايكون

ولمصحيحإسنادوهذا"الناسوغمصالحقسفه":قال؟الكبرفما!اللهرسوليا-قيلأو-قلت

.يخرجوه

عن،إسحاقبنمحمدعن،سليمانبنالرحيمعبدحديثمن:الطبرانيالقاسمأبوورواه

أوصيك:لابنهنوحوصيةفيكان":قال!يماللهرسولأن؟عمروبناللهعبدعن،ديناربنعمرو

.نحوهفذكر(")1خصلتينعنوأنهاك،بخصلتين

،إسحاقبنمحمدعن،الضريرمعاويةأبيعن،سعيدبنإبراهيمعن:البزاربكرأبورواهوقد

بناللهعبدعنأنهوالظاهر.)2(بنحوه!ي!النبيعنالخطاببنعمربناللهعبدعن،ديناربنعمروعن

أعلم.والله،والطبرانيأحمدرواهكماالعاصبنعمرو

ابنعنوقدمنا.سنةستمئةعمرهكانالسفينةفيركبلماالسلامعليهنوحاأنالكتابأهلويزعم

يمكنلمإنثم،نظرالقولهذاوفي،سنةوخمسينثلثمئةذلكبعدوعاش:وزاد،مثلهعباس

البعثةبعدقومهفيمكثنوحاأنيقتضيالقرانفإن،محضخطافهوالقراندلالةوبينبينهالجمع

أئففيهتمقؤمهءفلبثإكولقذأرسقنالؤصا):تعالىاللهقالكما،عاماخمسينإلاسنةألفالطوفانوقبل

فإن،ذلكبعدعاشكمأعلماللهثم(14:العنكبوتأ!طدونوهتماطوفاتفأضذهمعاماخمسب%إلاسنة

الطوفانبعدعاشوأنه،سنةوثمانونأربعمئةولهبعثأنهمن،عباسابنعنمحفوظاذكرماكان

وازدراؤهم.واحتقارهمبهم

عنعنه.وقدمدلسإسحاقوابن،ضعيفوهو،الحنينيإبراهيمبنإسحاقوفيه(171)4الدعاءفيالطبرانيأخرجه(1)

وهو،إسحاقبنمحمدفيه:(0/184)المجمعفيالهيثميوقال(9603)الأستاركشففيكماالبزارأخرجه)2(

منظورلابن؟دمشقتاريخمختصرفيكما،عساكرابنوأخرجه،الصحيحرجالرجالهوبقية،ثقةمدلس

(26/217).
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سنة.وثمانينوسبعمئةسنةألفهذاعلىعاشقدفيكون،سنةوخمسينثلاثمئة

التابعينمنغيرهأو-سابطبنالرحمنعبدعن:والأزرقيجريرابنفروى،السلامعليهقبرهوأما

.)1(الحرامبالمسجدالسلامعليهنوحقبرأن-مرسلا

،نوحبكركاليومتعرفبالبقاعببلدةأنهمنالمتأخرينمنكثيريذكرهالذيمنوأثبتأقوىوهذا

أعلم.والله،ذكرفيماذلكبسبببنيقدجامعوهناك

.(26182/)منظورلابن؟دمشقتاريخمختصرفيوانظره،فيهماأجدهلم(1)
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183

.السلامعليهنوحبنسامبنأرفخشذبنشالخبنهودوهو

بنرباحبناللهعبدبنهود:ويقال.نوحبنسامبنأرفخشذبنشالخبنعابرهوهودأإن:ويقال

.جرير)1(ابنذكره.السلامعليهنوحبنسامبنإرمبنعوصبنعادبنالجارود

جبالوهي،الأحقافيسكنونعرباكانوا،نوحبنسامبنعوصبنعاد:لهميقالقبيلةمنوكان

واديهمواسم،الشحر:لهايقال،البحرعلىمطلةبأرضوحضرموتعمانبينباليمنوكانت،الرمل

مغيث.

رلكفعلكئفترألتم):تعالىقالكما،الضخامالأعمدةذواتالخياميسكنونماكثيراوكانوا

كما،فمتأخرةالثانيةعادوأما.الأولىعادوهم،إرمعاد:أي(7-6:الفجرألأ!وائعمادذاتإرمهبعاد

موضعه.فيذلكبيانسيأتي

مثل:أي81-7:الفجرأ!أقندفىمثلهاعلقلتمالتى5اتعمادذاتإرم)عاد!هم،الأولىعادوأما

التفسير.فيبيناهكما،الأولوالصحيح.العمدمثل:وقيل.القبيلة

،الحجازفيوتارة،اليمنفيوتارة،الشامفيفتارة،الأرضفيتدورمدينةإرمأنزعمومن

إليه.يركنمستندولا،عليهيعولبرهانولا،عليهدليللاماوقال،النجعةأبعدفقد،غيرهافيوتارة

فيه:قال،والمرسلينالأنبياءذكرفيالطويلحديثهفي،ذزأبيعن:حبانابنصحيحوفي

.")2(ذرأباياونبيك،وشعيب،وصالح،هود،العربمنأربعةمنهم"

بها.تكلممنأولأباهأنمنبهبنوهبوزعم،بالعربيةتكلممنأولالسلامعليههوداإن:ويقال

أعلم.والله،ذلكغير:وقيل.الأشبهوهو،ادم:وقيل.نوحبهاتكلممنأول:غيرهوقال

،عاد:منهمكثيرةقبائلوهم،العاربةالعرب:السلامعليهإسماعيلقبلكانواالذينللعربويقال

،نوقحطا،سموجا،وعبيل،وعملاق،ومدين،ميموأ،وجديس،وطسم،وجرهم،وثمود

وغيرهم.،يقطنوبنو

)1(

)2(

.(1/162)التاريخفيجريرابنذكره

وإسناده..(1651)2/الكبيرفيوالطبراني(013-912)3/المجروحينوفي،موارد)49(حبانابنأخرجه

المتروكين.أحد:الذهبيوقال،كذاب،الغسانييحيىبنهشامبنإبراهيمفيه،جداضعيف
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إبراهيمبنإسماعيلوكان،الخليلإبراهيمبنإسماعيلولدمنفهم:المستعربةالعربوأما

نزلواالذينجرهممنالعربكلامأخذقدوكان،البليغةالفصيحةبالعربيةتكلممنأولالسلامعليهما

غايةفيبهااللهأنطقهولكن،تعالىاللهشاءإنموضعهفيبيانهسيأتيكما،بالحرمهاجرأمهعند

ع!ي!.اللهرسولبهايتلفظكانوكذلك،والبيانالفصاحة

ثلاثة:أصنامهموكانت،الطوفانبعدالأصنامعبدمنأولكانواالأولىعادوهمعاداأنوالمقصود

تعالىقالكما،اللهإلىفدعاهم،السلامعليههوداأخاهمفيهماللهفبعث.وهرأ11(،وصمودا،صدأ

لكوماأدئهأغدوأيخقؤمصقالهوداأضاهتمطدو)ك!):الأعرافسورةفيأمرهممنكانوما،نوحقومذكربعد

مففالئكوإناسفاهؤفىلزلنثإناقؤمهءمنكفرواالذلىأتملأقال!ننقونأفلاغيزةإلةمن

نا!عل!وانارفيرشنت!أبلغ!آلفلمينربمنرسولولبهنىسفاهةب!ليسيقؤوقال!أئبهذبب

نوحقؤ!بغدمنظفآءجعلكغإذوأذ!روأيمنذر!ئممنكمرجلعكربكممنذتحرجاكتمأنلمجتتصأو!أمين

يغبد!انماونذروحدهأدلهلنعبدأجتتالواقا!لعط!نفلونأدئهلاءءافاذ!روابكلحطةلخققأفىدكخوزا

أتخدلونئفرجمم!وغضمثرلبهتممنعلتحموقعقذقال!الصدقينمنكنتإنلقدنآبمافآنناءاباؤنا

!فأنجتتهألمحنتظرجمت!نمحمإفىفأشظرواسفطنمنبهاأللهنزلماوءابآؤكمأشصسميتموهاأستمد

.(72-56:ا!عرافأ!مؤنينلؤاكاومائايتنا!ذبوالذينأبرداوقطعنامنابرخمؤمعكلئذلىوأ

منلىمااللهآغبدوايقؤوهوداقالأضاهتمعادوإك):هودسورةفينوحقصةذكربعدتعالىوقال

تغقلون!أفلافطرفئألذىعلىلاأتجرهـإإنأتجراعلتهأشل!لايخقؤمص!!تإلاإشؤإنؤغينإله

ئئولؤاولاقوتكمإكقوةويزد!تممدراراى!-السماءيرسلإلةتوبواثوربكماشتغفرواويقؤمص

إلآنقولإن!بمؤمنينلكنخنوماقؤلثعنبتا!د-ءالهننانخنومابايهتجتنامايخووقالوا!تجرمى

إفى!شظرونلاثوجميعابميدوقءدونهمن!تمتركونمقاءبرىأقشهدواوآأللهأشحهدإلمنىقالبسوبءالهتناتجضأعترلك

به!أزسقتمافقذاتلغتكوتولؤا!ان!مستقيمصرروعكربإنبناصحينهاهوءاضذملاإدابةمنماورلبهورفياللهعلىتوممت

مع!ءامنواوالذينهودابختنااضيناجآءولما!حفيظءشئكلعلأربئإنشئأتضرونهولاغيز!قؤماربويممتنخلفإلتك!

فى!وأتتعواجبارعنيدصأضوأتبعوأرسلإوعصؤاربهملايتجحدواعاد!وتمكغلي!عذابمنوبختت!منابرخمة

فيتعالىوقال.(6.-05:هودأ!!قؤمصهودلعادبغداألاربهمكفرواعاداإنألآأتقيمةويؤملغنةالدياهذ

اغبدواأنرسو،منهمفيهتمفازسلناهءاخرينبغده!قرنامن!النمثةنا):نوحقومقصةبعد!المحؤمنونأفلحقد)سورة

هذآماالديخاألحيؤةفىوأترفنهتمألأخرةبلقدوكذبواكفرواالذينق!مهمنالملأوقال!شقونأفلاغتنؤإلهمنلكوماألله

إذاألبهو!أيعدقيلش!روتإذاإنكؤمثلكؤأطغتوبشراولين!تمثربون!اويشربمتهتأممونمماكليمامثلكؤبمثرإلا

.الهناء:المخطوطةالنسخإحدىوفي.والهباء،وصمود،صداء:(1162/)الطبريتاريخفي(1)
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نخنوماونخيانموتالدنياحيانناإلا!إن!توعاون!اهتهاتهتهات!!أن!نحرجوتوعطماتراباكنتؤمتتم

قليلعماقال!ساكذبونانصرفىربقال!بمؤمنايتل!نحنوما!ذبااللهعلىأفترىربئإلاهوإن!بمتعوثين

وقال.(4ا-31:المؤمنونأ!والطينصلققؤمىفبغداغثآءفجعفتهئمبالحقالصيحةفأضذخهم!ندمينلقبحن

دكؤإق!ننقونألاهؤد(خوهتمالتمقالإذ!المرسايئعا"كذبت):أيضانوحقصةبعدالشعراءسورةفيتعالى

صصءير5صء.?ور
ءايةرحبكلأتبنون!الفلمينربفىإلاأجرىإنأتجرمقعلتهأشلكخومآ!وأطحعوناللهفائقوا!أمينرسول

أمدءالذىواتقوا!وأطيعوناللهفاتقوا!بطشتوبطشت!جبارينوإذا!غلدونلعلكمصاخوتتخذون!تغبثون

!أأوعظتعلتنآسوإ"لواقا!عظيويؤمص%عذاعلتكتمأضافإق!وعيونوجنت!ونجينبأنعوأمدكو!تغلمونبما

أكزهوكانومالأيةلكذفىإنفأقلكئهتم!فكذبوسعذبيننخنوماهالأولينإلاظقهذآإقهاتؤعظينمنتكنلؤ

.(041-123:الشعراءأ!والرحيمالواتعنىينرئك!وانمؤنين

أولؤمناقوةأشدمنوقالواألحقبغئرآلأزك!فىفاشتبرواعادفأما!والسجدةحمسورةفيتعالىوقال

أياهـنحساتثتصترصرريحاعلتهتمفآزسقنا!تححدوتلايتناو؟نواقوةمنهئمأشدهوظقهمالذىاللهأتيروأ

فيتعالىوقال(16-15:فصلتأ!وينصرونلاوهتمأخزىالأخقصولحذابالذيخاآلحيؤةفىالحزىعذابتضذيقهم

اللهلا!تغبدوالأاضقفه!ومقيديهبينمنمالنذرأظتوقذلأخقافباق!م!أنذرإذعادأضاوأذكز!):الأحقافسورة

اتعمإنماقال!الصنهدقينمنكنتإنتعدنآبمافآشاءاالتناعنلتآفكنااتجئتنالواقا!يؤوعظيوعذابعلئ!أضافإق

بلممطرناعارضهذاقالواأؤدينهتممستقبلعارضارأقفلما!تخهلوتقؤماأرلبهؤولبهنى-بهءازسقتماوأبلغكلأدتهعند

آتقؤمتجزىكدلكمسبهنهنمإلاير!نىلافاضبحوأبأقررئهاشئءمصتدمر5اليمعذابفحهارلجبهممطاشتغضماهو

شىءمنلذر!مااتحقيمالريخعليهمأزسقناإدعادوفى!و:الذارياتفيتعالىوقال(25-12:الأحقافأ!والمخرمين

فاوثمودأ!الأولتعاداأهلكووأنه):النجمفيتعالىوقال(42-14:الذارياتأ!لرصميوكالاجعلتهإعلتهأئت

سورةفيتعالىوقال(53-05:النجمأ!أقوى!واتمؤئفكةوأط!ئأظلمهتمكانواإنهخقتلمننوح!وقوتم%تف

خمئمآلضاسترخ!مستمرنخسيؤمصفى!رصراريحالخغأزسقناإئا!ونذرعذابىكانفكتفعادكذبت):اقتربت

فيوقال(22-18:القمرأ!مدكرمنللذكرفهلآتمزءانيسرنا!ولقذونذرعذابىكانفكيف!منقعرنخلأغجاز

فيهافترهـآتقومأياهـحسوماوثمنيةليالستععلتهتمسخرها!صزصرعاليةبرلخفاقلواعا!وأئا):الحاقة

كيفترألتم):الفجرسورةفيوقال(8-6:الحاقةأ!وبالمجةمنلهمترىفهل5ضاويؤنخلأغجازكأنهمصحزعن

لاؤناد!اذىوفرغؤن5ألصخرباتوادجابواالذينوثمو!التند!فىمثلهاعلقلمالئ!آتعماذاتإرم!بعادرئبنفعل

.(41-6:الفجرأ!تمرصادلباربكإن!عذابسؤطرفيعلتهؤفصب5تفسادافيهافأكثروا!أتبندفىطغؤاآلذين

والمنة.الحمدودله،التفسيركتابنامنأماكنهافيالقصصهذهمنكلعلىتكلمناوقد

وفي،(ص)سورةوفي،والعنكبوت،والفرقان،وإبراهيم،براءةسورةفيعادذكرجرىوقد

.الأخبارمنذلكإلىيضافمامع،السياقاتهذهمنمجموعاالقصةمضمونولنذكر،(ق)سورة
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إذوآذ!روأ!و:لهمقولهفيبينوذلك،الطوفانبعدالأصنامعبدواالأممأولأنهمقدمناوقد

فيزمانهمأهلأشدجعلهم:أي.(96:الأعرأفأ!بقحطةآلخققفىوزادكتمفوجقومصبغدمنظفآجعلكغ

هودقوموهم(31:المؤمنونأ!وبعدهوقرناءاخرينالشآنامنكل!الو:المؤمنودلمحيوقال.والبطشوالشدةالخلقة

الصحيح.على

:قالوا(41:المؤمنونأ!وغثاءفجعقتهتمبالحقالصيحةفأضذتهم):لقولهثمودألهمآحرودورعم

الذيوهذا(6:ادحاقةأ!وصثرصرعاسةبريحفأهلواعا!ووأما)بالصيحةأهلكواالذينهمصالحوقوم

الأيكة،أصحابمدينأهلقصةفيسيأتيكما،عليهمالعاتيةوالريحالصيحةاجتماعمنيمنعلاقالوه

.ثمودقبلعاداأنخلافلاثم،العقوباتمنأنواغعليهماجتمعفإنه

رجلأفيهماللهفأرسل،الأصنامعبادةفيمتمردينعتاة،كافرينجفاةعرباكانواعاداأنوالمقصود

أخذاللهفأخذهم،وتنقصوهوخالفوهفكذبوه،لهوالإخلاصبالعبادةإفرادهوإلى،اللهإلىيدعوهممنهم

والاخرةالدنياخيرذلكعلىووعدهم،واستغفارهطاعتهفيورغبهماللهبعبادةأمرهمفلما،مقتدرعزيز

فىلنرنثإناقؤمه!منكفرواالذجمتآتملأقال):والآخرةالدنياعقوبةذلكمخالفةعلىوتوعدهم

هذهعبادةمنعليهنحنماإلىبالنسبةسفهإليهتدعوناالذيالأمرهذا:أي166:ا!عرأفأ!وسفاهؤ

أرسلك:اللهأندعواكفيتكذبأنكنظنهذاومع،والرزقالنصرمنهايرتجىالتيالأصنام

تظنونكماالأمرليس:أي(67:أ!عرافأمهوالفلمينربمنرسولولبهنىسفاههبليسيقؤ!قال)

فيالكذبعدميستلزموالبلاغ(68:ا!عرافأ!أميماناصحلكؤوأناربىأ!-رشنت)تعتقدونماولا

لبسلا،مانعةجامعةوجيزةفصيحةبعبارةإبلاغهويستلزم،منهوالنقصفيهالزيادةوعدم،المبلغأصل

والشفقةلقومهالنصحغايةفيالصفةهذهعلىالبلاغهذامعوهو،اضطرابولااختلافولافيها

وجلعزدلهمخلص!هوبل،جعلامنهميطلبولاأجرامنهميبتغيلا،هدايتهمعلىوالحرص،عليهم

يديهفيكلهوالاخرةالدنياخيرفإن،أرسلهالذيمنإلاأجرهيطلبلا،لخلقهوالنصحإليهالدعوةفي

(دا:هودأمهوأف!إتغقلونفطرفىالذىعلىلاأتجرهـإإنأتجراعلئهأشلكؤلايمؤو):قالولهذا،إليهوأمره

عليهاخلقتمالتيفطركمبهتشهدالذيالمبينالحقإلىأدعوكمأنيوتفهمونبهتميزونعقلألكم:أي

أسألكمولا،إليهأدعوكمأناوها،الخلقمنخالفهمنوأهلك،نوحابهاللهبعثالذيالحقدينوهو

أتجرايسئلكؤلامنأتبعوا)يسمؤمنقالولهذا،والنفعالضرمالكاللهعندذلكأبتغيبل،عليهأجرا

:قالوافيمالههودقوموقال(22-21:يسأمهوترجعونوإلتهفطرفالذىأغبدلآلىوما!!تدونوصم

بعضاغترلكإلانقولإن!بمؤضمنينلكنخنوماقؤلثعنءالهننابتا!-نخنوماييةضقنامايخ!د)

نتركبالذيننحنومابهجئتمابصدقلكيشهدبخارقجئتناما:يقولون(54-53:هودأ!ءالهتنابسوب

تزعمه،فيمامجنونأنكإلانظنوما،نصبتهبرهانولاأقمتهدليلبلاقولكمجردعنأصنامناعبادة
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وهو،ذلكبسببجنود!فاعتراكعقلكفيفأصابكعليكغضبالهتنابعضأنهذاأصابكإنماوعندنا

بميدوفىءدونهمن!تشركونممابرتحآءأقوآلثهدواأللهأشهدإدتقالبسوطءالهتنابعضآغترلكلاانقولإن):قولهم

تنفعلاأنهاوبيان،لهامنهوتنقصآلهتممنوتبرؤلهممنهتحدوهذا(55-54:هودأ!هوجميعاثولاننظرون

وتنفعتنصرأنهامنتزعمونكماكانتفإن،فعلهوفعلهاحكم!حكمهاجمادوإنها،تضرولاشيئا

نأيمكنكممابجميعجميعاوهيأنتم.تنظرونلاثمفكيدونيلهاعنلامنهابريءأنافها،وتضر

فيكمأفكرولابكمأباليلافإني،عينطرفةولاواحدةساعةتؤخرونيولا،عليهوتقدرواإليهتصلوا

:هودأ!صرهـمستقيمعكربىإنبناصحينهآءاضذمهوإلادآبةمنماورلبهورب!آللهعلىتوممتإق)إليكمأنظرولا

أباليفلست،إليهواستندبهلاذمنيضيعلاالذيبجنابهوواثق،بهومتأيداللهعلىمتوكلأنا:أي(56

.إياهإلاأعبدولا،عليهإلاأتوكلولست،سواهمخلوقا

غيرعبادتهمفيوضلالجهلعلىوأنهم،ورسولهاللهعبدهوداأنعلىقاطغبرهانوحدهوهذا

عليههمماوبطلانبهجاءهمفيماصدقهعلىفدل،مكروهامنهنالواولابسوءإليهيصلوالملأنهم،الله

إليه.ذهبواماوفساد

وتذبهيرىمقاعىعلي!كبركانإنيقؤو):قولهفيقبلهالسلامعليهنوعبهاستدلقدبعينهالدليلوهذا

!وننظرونولاإلىآقضحواثوغمةعلييهؤأتىكتميكنلاثؤوشركاءكتمأتىكغفأخمعؤاتو!لتاللهفعلىآدلهلايت

.(71:يونسأ

شئءعلما!لربىوسعشئالمجتنآبىبانإلابهماتشركوتاضافولآ):السلامعليهالخليلقالوهكذا

سقطتاعلئ!خبه!ينزذلتممابآدلهأشركتوأنكمتخافوتولاأشرتحتخمآأضافو!تف!تتذ!رونأفلا

صهتدون!وهمالأتنلهمأولحكبظقوإيمنهويقبسواولؤمنواءايناللف!لغلموتكنغإنلأمنباأحقأتفريقتنفاى

.(83-08:ا!نعامأ!هوصكيوعليصربراندشاءمندرجتنرفعق!مؤعكإبزهيوءاتتنفآحجتناوقلك

تأ!طونمماكلمثلكؤيأبشرلاإهذآماالديخاالحيؤةفىوأترقنهئمالأخرةبلق!وكذبواكفرواآللفينقومهمنأتملأوقال!يه

يبعثأناستبعدوا(34-33:ادمؤمنونأ!لخسروتإذاإنكؤمثلكؤبشراأطعتوولين!تمثربون!اويشربمئه

أكان):تعالىقالكما،وحديثاقديماالكفرةجهلةمنكثيربهاأدلىالشبهةوهذه،بشريارسولاالله

همجذإذيؤمنوآأنافاسطمخوما!و:تعالىلوقا(2:يونسأ!وألناسأنذرأنمنهمرجلإكأؤحتنآأنعجباللناس

مفعلتهصلترلنامطمبنينيتشوتمبمةآلازضفى؟تلؤقل!رسو3بشراآللهابصثقالوآأنإلااتهد!نى

فنذكرجآكؤأنمجتت!أو):السلامعليههودلهمقالولهذا(59-49:أ!سرأءأمهـورسولاملاآلسما

،()1رسالاتهيجعلحيثأعلماللهفإنبعجيبهذاليس:أي(63:الأعرأفا!هوكتملينذمنكؤرجلىرلبهؤعك

رسالته.المطبوعوفي،الأصلفيكذا(1)
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صانناإ،!إن!توعاون!اقيهاتهتهات!!أث!مخرجوتوعطماتراباكنتؤمتئمإذاألبه!أيعدقي)وقوله

آنصرفى!ربقال!بمؤمنينلونخنوما!ذبااللهعلىأفترىرجلإلاهوإن!بمتعوثيننخنوماونخيانموتالديخا

هيهات:وقالوا،وعظاماتراباصيرورتهابعدالأجسادقياموأنكرواالمعاداستبعدوا9130-35:المؤمنونأ

أص7:المؤمنونأ!بمتعوثيننخنوماونحيانموتالديخاإلاصاننا!إن)،الوعدهذابعيدبعيد:أي:هيهات

أرحام:الزنادقةمنالجهلةبعضيقولكماالدهريةاعتقادهووهذا،آخرونويحيىقوميموت:أي

تبلع.وأرضتدفع

كلهوهذا،سنةألفوثلاثينستةكلبعدالدارهذهإلىيعودونأنهميعتقدونالذينفهمالدوريةوأما

الفجرةعقليستميل،دليلولابرهانبلافاسدوخيال،باطلةوأقوال،وضلالوجهلوكفركذب

لااثذينألمحدةإليوولنضغع):تعالىقالكما،يهتدونولايعقلونلاالذين،ادمبنيمنالكفرة

به:وعظهمفيمالهموقال1113:ا!نعامأ!ممترفوتهمماوليقزفوأوليرضقبالاخرؤيؤمنوت

بكلأتبمود:لهميقولأ912-128:الشعراءأ!تخلدونلعلكتممصاخوتتخذون!تغبثونءايةريمبكلأتبنون)

إلاذاكوما،فيهلكمحاجةلالأنه،ببنائهاتعبثون،ونحوهاكالقصورهائلاعظيمابناءمرتفعمكان

مثلها!لقلمالتى!ائعماذاتإرمهبعادرلكفعلكيفترألتم):تعالىقالكما،الخياميسكنونكانوالأنهم

.الخيامتحملالتيالأعمدةيسكنونكانواالذين،الأولىعاد(1هم)إرمفعادأ-68:الفجرأ!واتجندفى

دليللاماوقال،وأخطأغلطفقد،البلادفيتنتقلوهي،وفضةذهبمنمدينةإرمأنزعمومن

وقيل:.الحمامبروج:وقيل.القصورهي:قيلأ912:الشعراءأ!مصاخوتتخذون):وقوله،عليه

طويلةأعماراالدارهذهفيتعمرواأنمنكمرجاء:أي9121:الشعراءأ!وتخلدونلعلكتم)الحماممآخذ

وجنت!ونجينبأنعوأمدء5تغلمونبماأمدكوالذىواتقوا!وأطيعوناللهفأثقوا!بطشتوبطشت!خارينوإذا)

اللهلنعبدأجتتا):قالواممالهوقالوا131د-013:الشعراءأ!وعظيصيؤمص%عذاعليكتمأضافإفى!وعيون

لنعبدأجئتنا:أي071:ا!عرافأ!الصخدفيمنكنتإنلغدثآبمافآنناءاباؤنايعبد!انماوخدبىنذر

العذابمنتعدنابمافأتنابهجئتفيماصادقاكنتفإن،عليهكانواوماوأسلافناآباءناونخالفوحدهالثه

اتؤعظين!منأ!لوتكناوعظتسوا؟علتنا!وقالواكما،نصدقكولانتبعكولابكنؤمنلافإنا،والنكال

اختلاقبهفالمراد،الخاءفتحقراءةعلىإما1-136138:الشعراءأ!و!عذبينومانخن!الاولينإلأظقهذاإن

منواحدغيرفسرههكذا.الأولينكتبمنوأخذتهمنكاختلاقإلابهجئتالذيهذاإن:أي،الأولين

عليهنحنالذيالدينهذاإن:أي،الدينبهفالمراد،واللامالخاءقراءةعلىوإما.والتابعينالصحابة

كلاويناسب.بهمتمسكيننزالولا،نتغيرولا،عنهنتحولولن،أسلافنامنوالأجدادالآباءدينإلا

زلبهتممنعلتموقعقذ):قالأ138:الشعرأءأ!هوبمعذبينومانحق):قولهموالثانيةالأولىالقراءتين

أ:هو.)1(في
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صصءصشورءطصصصمو5
محمإفىفاشظروأسقطنمنبهاآللهنزلماوءابآوكمأنتوسميتموهاأستمداتخدلوفئفوغضبرجس

أتعارضون،اللهمنوالغضبالرجسالمقالةبهذه(استحققتم)1قد:أي711:ا!عرافأ!آ!نتظرجمتئن

عليهااصطلحتم،أنفسكمتلقاءمنالهةوسميتموهانحتموهاأنتمأصنامبعبادةلهشريكلاوحدهاللهعبادة

أبيتموإذا،برهاناولادليلاإليهذهبتمماعلىينزللم:أي،سلطانمنبهااللهنزلما،واباؤكمأنتم

الواقعاللهعذابالآنفانتظروالاأمفيهأنتمعماأنهيتكمعليكموسواء،الباطلفيوتماديتمالحققبول

عما!قال!بماكذبونانصرقربقال!!و:تعالىوقال،يصدلاالذيونكاله،يردلاالذيوبأسه،بكم

وقال(14-93:المؤمنونأ!هوآلطينللقؤوفبغداغثآئرفجعقتهتمبالحقالصتحةفاكضذتهم!ندمينليضبحنقليل

ماوأبلغكلاللهعنداتعلم!!اقال!الصخدقينمنكنتإنتعدنآبمافآنناءالهتناعنلتآفبهااجئتناقالوا!و:تعالى

بهطاشتغتئهومابل!طرناعارضهذاقالواأؤدينهتممستقبلعارضحارأؤهفلما!تخهلوتقوماارلبهؤبهءولبهنى-ازسقت

:ا!ح!افأ!والمخرمينآتقؤمتجزىلككدمسبهخهنملاإيرخلافآضبحوأربهابأقرشئءمصتدمر!ليماعذابفحهارلغ

فأنجتته):كقوله،ومفصلامجملاتقدمكما،ايةماغيرفيإهلاكهمخبرتعالىاللهذكروقد22-251

ولما):وكقوله(72:ا!عرأفأ!هومؤصنين؟لؤاومالايئنا!ذبواالذيندابروقطغنامنابرخمؤمع!وآئذيت

رسل!وعصؤاربهمئايتجحدواعاوتك!غليطعذابمنونجئت!منابرخمةمع!منواءاوالذينهودانجتنااضناجا

:هودأ!قؤمرهودلعادبغداألاربهمعاداكفرواإنلااألقيمةويؤملغنةآلدنياهذفى!وأتثعواجبارعنيدصأضوأتبعوا

وقال(14:المؤمنونأ!الطنمينللقؤوفبغداغثاءفجعفتهتمبالحقألصحيحةفاصضذتهم):وكقوله.(6.-58

-913:الشعراءأ!الرحيمالوأتعنىليزرفيوإن!ئؤمنينأكزهوكانومالأيهيرذلكفىإنفأقلكنفمفكذبور):لىتعا

041).

هومابلئخطرنأعارضهذالوادايهتمأؤبمستقبلعارضحارأ!فلما):تعالىقالفكما،هلاكهمإتفصيلوأما

ممحلينكانواأنهمالعذابابتدأهمماأولهذاكان(24:ا!حقافأ!اليمعذابفحهارلغبهطأشتغتئ

)2(.
ولهذا،عذابسقياهوفإذا،رحمةسقياوظنوهالسماءفيعارضا)3(فرأوا،السقيالمحطلبوا،مسنتين

بمافآنا):قولهموهو،العذابوقوعمن:أي(24:ا!حقافأمهوبهطأشتغقخهومابل!و:تعالىقال

.لأعرا!اميومثلها(22:الأحقافأ!الصنهدقينمنكنتإنتعدنا

فلما:قال،يساربنإسحاقبنمحمدالإمامذكرهالذيالخبرهاهناوغيرهمالمفسرونذكروقد

إذاالناسوكان:قال،ذلكجهدهمحتى،سنينثلاثالقطر)4(عنهمأمسكوجلعزباللهالكفرإلاأبوا

)2(

)3(

)4(

استحقيتم.:أفي

والقحط.الجدبأصابهم:مسنتينممحلين

سحابا.:عارضا

المطر.:المطبوعوفي،الأصلفيكذا
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عندمعروفاوكان،بيتهومكانبحرمهيطلبونهإنما،منهالفرجاللهمنفطلبوا،الزمانذلكفيأمرجهدهم

سيدهموكان،نوحبنسامبنلاوذبنعمليقسلالةمنوهم،مقيمونالعماليقوبه،الزمانذلكأهل

فبعث:قال.الخيبريابنةجلهدةواسمها،عادقوممنأمهوكانت،بكربنمعاويةلهيقالرجلاذاكإذ

فنزلوا،مكةبظاهربكربنبمعاويةفمروا،الحرمعندلهمليستسقوارجلاسبعينمنقريباوفداعاد

فيإليهوصلواقدوكانوا-لمعاويةقينتان-الجرادتانوتغنيهم،الخمريشربونشهراعندهفأقاموا،عليه

عمل،بالانصرافيأمرهمأنمنهمواستحيا،قومهعلىشفقةوأخذتهعندهمقامهمطالفلفا.شهر

الوافر(منأ:فقال،بهتغنيهمأنالقينتينوأمر،بالانصرافلهم(1)فعرض،شعرا

غماما)2(يصبحنااللهلعلفهينمقمويحكقيلياألا

الكلامايبينونلاامسواقدعاداإنعادأرضفيسقي

الغلامالاوالكبيرالشيخبهنرجوفليسالشديدالعطشمن

عيامى)3(نساؤهمأمستفقدبخيرنساؤهمكانتوقد

سهامالعادييخشىولاجهاراتأتيهمالوحشوإن

التماماوليلكمنهاركماشتهيتمفيماهاهناوأنتم

والسلاماالتحيةلقواولاقوموفدمنوفدكمفقبح

وهو،داعيهمفدعا،لقومهمودعواالحرمإلىفنهضوا،لهجاؤوالماالقومتنبهذلكفعند:قال

اختر:السماءمنمنادناداهثم،وسوداء،وحمراء،بيضاء:ثلاثاسحاباتاللهفأنشأ،عتربنقيل

:فناداه،ماءالسحابأكثرفإنها،السوداءالسحابةاخترت:فقال.السحابهذامنولقومكلنفسك

اللوذيةبنيإلا،همداجعلتهإلا،ولداولاتتركوالدالا،أحداعادمنتبقيلارمددارمادااخترت

بقيومن:قال.قومهمأصابمايصبهمفلم،بمكةمقيمينكانواعادمنبطنوهو:قال.)4(المهدى

.الاخرةعادهموأعقابهمأنسالهممن

تخرجحتى،عادإلىالنقمةمنفيهابماعتربنقيلاختارهاالتيالسوداءالسحابةاللهوساق:قال

بل):تعالىفيقول،ممطرناعارضهذا:وقالوا،استبشروارأوهافلما،المغيثلهيقالوادمنعليهم

به.أمرتشيءكل:أي(23-42:الأحقافأ!بأقرربهاشئءمص!تدمرأليمعذابفيهارلخبهاشتعقخهوما

.فيعرض:المطبوعفي(1)

يمنحنا.:المطبوعوفي،غمامايسقينا:الطبريتاريخوفي.الخفيالكلاموهي،الهينمةمن:فهينم)2(

زوجهاعنهاماتالتيالمرأةوهي،عيمئجمع:وعيامى.أياما:المطبوعوفي،الطبريوتاريخالأصلفيكذا)3(

لها.مالولا

.الهمدا:المطبوعفي(4)
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فلما")1(قهد"لهايقالعادمنامرأ!-يذكرونفيما-ريخأنهاوعرففيهاماأبصرمنأولفكان

كشهبفيهاريحارأيت:قالت؟قهديارأيتما:قالوا،أفاقتفلما،صعقتثمصاحتفيهاماتبينت

فلم.الدائمة:والحسوم،حسوماأياموثمانيةليالسبععليهماللهفسخرها،يقودونهارجالأمامهاالنار

هلك.إلاأحداعادمنتدع

إلايصيبهمما،المؤمنينمنمعهومنهوحظيرةفيليذكرفيماالسلامعليههودواعتزل:قال

وتدمغهم،والأرضالسماءبينفيمابالظعنعادعلىلتمروإنها،الأنفسوتلتذالجلودعليهميلينما

.)2(القصةتماموذكر،بالحجارة

حدثني،الحباببنزيدحدثنا:)3(فقال،القصةهذهيشبهمسندهفيحديثاأحمدالإمامروىوقد

وهو-الحارثعن،وائلأبيعن،النجودأبيبنعاصمحدثنا،النحويسليمانبنسلامالمنذرأبو

ع!ي!،اللهرسولإلىالحضرميبنالعلاءأشكوخرجت:قال-البكرييزيدابن:ويقال،حسانابن

ع!ي!اللهرسولإلىليإن!اللهعبديا:ليفقالت،بهامنقطغتميمبنيمنعجوزفإذا،بالربذةفمررت

رايةوإذا،بأهلهغاصالمسجدفإذا،المدينةفأتيت،فحملتها:قال؟إليهمبلغيأنتفهل،حاجة

نأيريد:قالوا؟الناسشأنما:فقلت،ع!ي!اللهرسوليديبينالسيفمتقلد4بلاوإذا،تخفقسوداء

فجلست.:قال.وجهاالعاصبنعمرويبعث

هل":فقال،فسلمت،فدخلت،ليفأذن،عليهفاستأذنت-رحله:قالأو-منزلهفدخل:قال

تميمبنيمنبعجوزومررت،عليهمالدائرةلناوكانت،نعم:فقلت"؟لمحدشيتميمبنيوبينبينكمكان

نإ!اللهرسوليا:فقلت،فدخلتلهافأذن،بالبابوهاهي،إليكأحملهاأنفسألتني،بهامنقطع

العجوزفحميت:قال.لناكانتفإنها،الدهناءفاجعل،حاجزاتميمبنيوبينبينناتجعلأنرأيت

:الأولقالمامثليإن:فقلت:قال؟مضركتضطرأينفإلى!اللهرسوليا:وقالت،واستوفزت

كوافدأكونأنورسولهباللهأعوذ،خصماليكانتأثهاأشعرولاالأمةهذهحملت،حتفهاحملتمعزى

يستطعمه.ولكن،منيبالحديثأعلموهو"؟عادوافدوما،هيه":قال.عاد

يسقيهشهراعندهفأقام،بكربنبمعاويةفمر،قيل:لهيقاللهموفدافبعثواقحطواعاداإن:قلت

:فقال،)4(تهامةجبالإلىخرجالشهرمضىفلما،الجرادتان:لهمايقالجاريتانوتغنيه،الخمر

تسقيه،كنتماعادااسقاللهم،فأفاديهأسيرإلىولا،فأداويهمريضإلىأجئلمأنيتعلمإنكاللهم

)2(

)3(

)4(

.مهدد:الطبريتاريخفي

.(222-1912/)كاملةالطبريتاريخفيالقصةانظر

.482()3/المسندفي

المسند.فيماوأثبت،مهرةجبالإلى:الأصلفي
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رماداخذها:منهافنودي،سوداءمنهاسحابةإلىفأومأ.اختر:منهافنودي،سودسحاباتبهفمرت

خاتميفييجريماكقدرإلاالريحمنعليهمبعثأنهبلغنيفما:قال.أحداعادمنتبقيلا،رمددا

:قالوالهموافدابعثواإذاوالرجلالمرأةوكانت،وصدق:وائلأبوقال.هلكواحتىالزيحمنهذا

.عاد(كوافد)1تكنلا

حديثمن:)3(النسائيورواه.بهالحباببنزيدعن،حميدبنعبدعن:)2(الترمذيرواهوهكذا

ماجه.ابنرواهطريقهومن،بهدلةبنعاصمعن،المنذرأبيسلام

جرير)4(كابن:المفسرينمنواحدغيرالقصةهذهتفسيرعندالقصةوهذهالحديثهذاأوردوهكذا

.وغيره

إلاتبنولم،لمكةذكراوغيرهإسحاقابنذكرهفيمافإن،الآخرةعادلإهلاكالسياقهذايكونوقد

وعاد،سيأتيكماعندهمجرهمونزلت،إسماعيلوابنههاجرفيهاأسكنحينالخليلإبراهيمبعد

الأولى،عادزمانعنالمتأخرالشعرمنوهو،وشعرهبكربنمعاويةذكر:وفيه،الخليلقبلالأولى

بريحأهلكواإنماالأولىوعاد،نارشررالسحابةتلكفيأن:وفيه،المتقذمينكلاميشبهلا

)5(
صرصر.

:الهبوبالشديدةوالعاتيةالباردةهي:التابعينأئمةمنواحدوغيرعباسوابنمسعودابنقالوقد

أولهاكالى:قيل.متتابعاتكوامل:أي(7:الحاقةأ!حسومآأياووثمنيةليالستع!غسخرها)

بأعجازسبههم(7:الحاقةأ!وضاويةنخلأغجازكأخهمصزعئفيهافترهـأتقؤم!والأربعاء:وقيل،الجمعة

تنكسهئمالهواءفيفترفعهفتحملهأحدهمإلىتجيءكانتالريحلأنوذلك،لهارؤوسلاالتيالنخل

القمر:أ!هومستمريوونحشفى!رصرار!طأزسفناعلتههتمإثآ!وقالكما،رأسبلاجثةفيبقى،فتشدخهرأسهأمعلى

ومن(02:القمرأ!ومنقحرنخلأغجازحممئمألناستزخ)عليهمعدابهمستمر،عليهملحسيوم!ي:أي(91

قالفإنهالقرانوخالفأخطأفقد،)6(إليهمفهذابهوتشاءمالأربعاءيومهوالمستمرالنحساليومإن:قال

أيامثماليةأنهاومعلوم(16:فصلتأ!نحساتأيامى!تصترصراريحاعلحهتمفأزسقناميوالأحرىالآية!ي

وهذا،مشؤومةالثمانيةفيالمندرجةالسبعةالأيامجميعلكانتأنفسهافينحساتكانتفلو،متتابعات

)2(

)3(

)4(

)6(

حسن.حديثوهو(69581)رقم(3482/)المسندفيأحمدأخرجه

حسن.حديثوهوالتفسيرفي(3274)الترمذيأخرجه

حسن.حديثوهوالجهادفي(2816)ماجهوابن(7086)الكبرىالسننفيالنسائيأخرجه

.(2955/)كثيرابنوتفسير(4424/)المنثوروالدر(767/)الطبريجريرابنتفسيرانظر

.الشديدةالباردةالريحهي:الصرصرالريح

صحيح.غيرفهو،الأربعاءبيومالتشاؤمعنيذكروما،الفهملهذا:المطبوعوفي،الأصلفيكذا
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الريخعليهمأزسقناإدعادوفى!و:تعالىوقال.عليهم:أي،نحساتأيامفيالمرادوإنما،أحديقولهلا

بل،شجراتلقحولاسحاباتثيرلاالمفردةالريحفإن،خيراتنتجلاالتي:أي(41:الذارياتأ!وآلحقجم

:أي،42:الذارياتأ!كألرصميوإلاجعلتهعتهأئتشىءمنلذرما):قالولهذا،لهاخيرنتيجةلاعقيمهي

بالكلية.بهينتفعلاالذي،الفانيالباليكالشيء

عن،عباسابنعنمجاهدعن،الحكمعن،شعبةحديثمن:الصحيحينفيثبتوقد

.(")1بالدبورعادوأهلكت،بالصبانصرت":قالأنه،!يماللهرسول

لاإتغبدوالأاطفه!ومقيديهبينمنمالنذرأظتوقذلأخقافباقوم!أنذراذعادأضاوآذكز!!و:لىتعاقولهماوأ

شبيهسياقهافإن،الأولىعادهيهذهعاداأنفالظاهر(21:أ!حقافأ!يؤوعظيوعذابعليكؤأضافإفآالله

عليهويدل،الثانيةعادهمالقصةهذهفيالمذكورونيكونأنويحتمل،الأولىوهمهودقومبسياق

مستمبلعارضارأ!فلما!و:قولهوأما.عنهااللهرضيعائشةعن)2(الحديثمنسيأتيوما،ذكرناما

كالسحابالجوفيالناشئوهوالعارضهذارأوالماعادافإن(24:ا!حقافأ!هوتحطرناقالواهذاعارنه!أؤديئهم

منهفنالوا،الخيرفيهرجوا،نقمةهوفإذا،رحمةاعتقدوهعذابسحابهوفإذا،مطرسحابظنوه

فسرهثم،العذابمن:أي.(24:أ!حقافأ!وبهآشتغتئهومابل):تعالىاللهقال،الشرغاية

الصرصرالريحمنأصابهمماهوالعذابذلكأنيحتمل(24:ا!حقافأ!واليمعذابفيهارلخ!:بقوله

بل،أحدامنهمتبقفلم،الثمانيةبأيامهاليالسبععليهماستمرتالتي،الهبوبالشديدةالباردةالعاتية

عليهموتدمر،وتهلكهموتخرجهمفتلفهم،والغيران)3(الجبالكهوفعليهمتدخلكانتحتىتتبعتهم

اللهسلط؟قوةمناأشذمن:قالوا،وشدتهمبقوتهممنوافكما،المشيدةوالقصورالمحكمةالبيوت

العقيم.الريحوهو،عليهموأقدرقوةمنهمأشدهوالذيعليهم

بهم،رحمةفيهاسحابةأنهامثهمبقيمنظنسحابةالأمراخرفيأثارتالريحهذهأنويحتمل

أصابكماهذاويكون،واحدغيرذكرهكما،وناراشرراعليهماللهفأرسلها،منهمبقيلمنوغياث

العذابمنيكونماأشدوهو،النارعذابوالباردةالرياحبينلهموجمع،مدينأهلمنالظلةأصحاب

أعلم.والله!المؤصمنونقدأفلح)سورةفيذكرهاالتيالصيحةمع،المتضادةالمختلفةبالأشياء

عن،فضيلابنحدثنا،الضريسبنيحيىبنمحمدحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنقالوقد

التيالريحمنعادعلىاللهفتحما":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابنعن،مجاهدعن،مسلم

)1(

)2(

)3(

.الاستسقاءصلاةفي(009)ومسلم،الاستسقاءفي(3501)البخاريأخرجه

.491صفيعنهااللهرضيعائشةحديثانظر

.مغارةجمع،المغاور:الغيران
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السماءبينوأموالهمومواشيهمفحملتهمالباديةبأهلفمرت،الخاتمموضعمئلإلابهاأهلكوا

(24:ا!حقافأمهوتحطرنأعارضهذا!الوا!هفيهاوماالريحعادمنالحاضرةأهلذلكرأىفلما،والأرض

."الحاضرةأهلعلىومواشيهمالباديةأهلفألقت

عن،مالكأبيعن،الكوفيزكريابنإسماعيلعن،أحمدبنعبدانعن:)1(الطبرانيرواهوقد

اللهفتحما":ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،جبيربنوسعيدمجاهدعن،الملائيمسلم

الحضر،أهلراهافلما،الحضرإلىالبدوعليهمأرسلتثم،الخاتمموضعمثلإلاالريحمنعادعلى

أهلعلىالباديةأهلفألقي،فيهاالبواديأهلوكان،أوديتنامستقبل!وتحطرناعارضهذا!و:قالوا

وقال:قلت.)2(الأبوابخلالمنخرجتحتىخزانهاعلىعتت:قال."هلكواحتىالحاضرة

.حساببغيرخرجت:غيره

نوعوفيه،الملائيمسلمعلىفيهاختلفقدثم.نظزرفعهفيالحديثهذاأنوالمقصود

أعلم.والله،اضطراب

حسانبنالحارثحديثعليهدلكما،السحابلمعةمنهوالمفهوم،عارضأرأواأنهمالايةوظاهر

القصة.لهذهمفسراجعلناهإنالبكري

وهب،ابنحدثنا،الطاهرأبوحذثنا:قالحيثصحيحهفيمسلمرواهماذلكفيمنهوأصرح

اللهرسولكان:قالت،عنهااللهرضيعائشةعن،رباحأبيبنعطاءعن،يحذثنا،جريجابنسمعت

منبكوأعوذ،بهأرسلتماوخيرفيهاماوخيرخيرهاأسألكإنياللهم":قالالريحعصفتإذاع!ي!

وأقبل،ودخلوخرجلونهتغيرالسماءعببت)3(وإذا:قالت؟"بهأرسلتماوشرفيهاماوشرشرها

عادقومقالكماعائشةيالعفه":فقال،فسألتهعائشةذلكفعرفت،عنهسريأمطرتفإذا،وأدبر

.(4")(42:أ!حقافأ!تحطرناعارضهذالواقاأؤديئهممستقبلعارضارأقفلما)

جريج.ابنحديثمن،)5(ماجهوابنوالنساليالترمذيورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابن:وفيه،ضعيف،الملائيمسلموفيهعمرابنعن(7/113)الزوائدمجمعفيكماالطبرانيوأخرجه

.(2624/)الضعفاءفيالمغنيانظر.بهيحتجلابعضهم،فضيل

وهو،الملائيمسلمفيه:وقال(7131/)المجمعفيالهيثميوذكره،الكبيرفي(12416)الطبرانيأخرجه

ضعيف.

.ماطرةأنهاإليهيخيلأي(تخيلت)مسلمصحيحفي

.الاستسقاءصلاةفي(998)مسلمأخرجه

والليلة،اليومعملفي(049)والنسائي،حسنحديث:وقال.الدعواتفي(9344)الترمذيأخرجه

.الكبرىالسننفي(3036/)والبيهقي
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عمروأنبأنا،وهببناللهعبدأنبأنا،معروفبنهارونحدثنا:أحمدالإمامقال:أخرىطريق

اللهرسولرأيتما:قالتأنها؟عائشةعن،يساربنسليمانعنحدثهالنضرأباأن-الحارثابنهو-

ريحاأوغيمارأىإذاكان:وقالت.يتبسمكانإنما،لهواتهمنهأرىحتىقطضاحكامستجمعا:!!

المطر،فيهيكونأنرجاءفرحواالغيمرأواإذاالناس!اللهرسوليا:قالت.وجههفيذلكعرف

عذبقد،عذابفيهيكونأنيؤمننيما!عائشةيا":فقال؟الكراهيةوجهكفيعرفرأيتهإذاوأراك

.(1!)ئخطرنأعارضهذا):فقالوا"العذابقومرأىوقد،بالريحنوحقوم

فيالمذكورةالقصةتكونهذافعلى،أولاإليهأشرناكماالقصتينتغايرفيكالصريحالحديثفهذا

أعلموالله،الأولىعا؟عنخبراالقرآنفيالسياقاتبقيةوتكون،الثانيةعادقومعنخبراالأحقافسورة

.بالصواب

وهب.ابنحديثمنداود)3(وأبوالبخاريوأخرجه،معروفبنهارونعن)2(مسلمرواهوهكذا

.السلامعليهنوححجذكرعندالسلامعليههودحجقدمناوقد

اليمن.بلادفيالسلامعليههو؟قبرصفةذكرأنهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنوروي

عليههودقبرأنهالناسبعضيزعمالقبليحائطهفيمكانوبجامعها،بدمشقأنهآخرونوذكر

أعلم.والله،السلام

)1(

)2(

)3(

.(02425)رقم(666/)المسندفيأحمدأخرجه

.الاستسقاءصلاةفي(16)(998)مسلمأخرجه

.الأدبفي(8905)داودوأبو،التفسيرفي(9482و4828)البخاريأخرجه
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بنعاثرابناوهما،جديسأخيثمودجدهمباسم،ثمود:ا)1(لهمايقالمشهورةقبيلةوهم

.نوحبنسامبنإرم

ذاهبوهوع!ي!االلهرسولبهمروقد.وتبوكالحجازبينالذيالحجريسكنونالعاربةمنعرباوكانوا

كأولئك.الأصناميعبدونوكانوا،عادقومبعدوكانوا،بيانهسيأتيكماالمسلمينمنمعهبمنتبوكإلى

بنحاجربنعبيدبنماشخبنعبدبنصالحورسولهاللهعبدوهو،منهمرجلافيهماللهفبعث

الأصناميخلعواوأن،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىفدعاهم،نوحبنسامبنإرمبنعاثربنثمود

،والفعالبالمقالمنهونالوا،جمهورهموكفر،منهمطائفةبهفآمنت،شيئابهيشركواولاوالأنداد

فيتعالىقالكما،مقتدرعزيزأخذاللهفأخذهم،عليهمحجةاللهجعلهاالتيالناقةوقتلوا،بقتلهوهموا

:الأعرافسورة

وممطمو"صعطصجص

ربكممىبينهت!مجاءقذغترهإلهمنلمماأدلهيقؤهـأغبدوأقالصخلحاأضاهتمثحودوإك)
ط?

ذإوأ!روأ!أليصعذابفيةضذكتمبسوءتمسوهاولاأدلهأزضفىتأ!لفذروهاءايةل!خاللهناقةءهد

فأذ!روابيوتااتجبالوننخشنقصوراسهولهامنتنخذوتالأرضفىوبؤأ!تم2عابغدمنظفدجعلكؤ

ءامنلمقاشتضعفوالفذينءقومه!تاششحبرواألذينتملأأقال!مفسدلىألأزضفىولائعثواأللهلآءءا

إتاأشتبرواألذلىقال!مؤمنوتبهءأزسلبماإنالواقاربهءمنعضسلصنلحاأتأتغ!وتمئهغ

منكنتإنتعدنآبمااكتنايصخلحوقالواربهؤأضعنوعتؤاألناقةفعقروا!بهفروتبهءءامنتمبألذى

رب!رسالةأتلغت!ميخقوهـلقذوقالعنهمفتوك!جثميندارهتمفىفأضبحواألرتجفةفأضذتهر!آلمرسلين

.(97-73:الأعرأفأ!ألتصحبلاغبونولبهنلكتمونصخت

هوأفظكمغيزإلةل!منمماأدلهاغبدوايقؤوقال!ص!اأضاهتمثمود!وإك):هودسورةفيتعالىوقال

أنأشفنناهذآقثلمزجوافيناكنتقذيخصخلعلواقا!مجيبقرلبربإنإلتةتوبراثوفآشتغفر!فيهاوآشتغمركؤألأرضقمن

رخةمتهات!نىوءربمنبلنؤعك!نتإنش!أرءيقؤورقال!صلبإلتهتذعونامماشكلىوإناءابآونايغبدمانغبد

فىتأتحلفذروهاايهء!تمأللهناقةءهد!ويخقؤوغترتخسيرتزلدوننى!اعصحت!هوإنآللهمفيخصرقفمن

غتروغدذلفأياوثبثةدار!تمفىتمتعوافقالفعقروها!قريمبعذابفيةضدقيبسوءتمسوهاولااللهأزض

.أمنسقطت)1(
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آتقو!هورفيإنيؤميذخزىوصمن!مابرخمهمعوءامنوأوألذلىصنحانجتناأقصناجاءفدا!مكذوب

ربهم!فرواثموداإنالآفبهايغنؤالخكان!جضب%ديرهتمفىفأضبحواآلصيحهظلموأآلذلى!وأضذأتعزين

أتمرسلينهأ!بألحخركذبولقذ):الحجرسورةفيتعالىوقال168-61:هودأ!لثمودبعداألا

عنهمأغنىفا!مضبحينآلصيحةشهم!فأضذءامنببيوتاألجبالمنيختونوكانوا!مغرضينعنهالؤاف!ءايختناوءانتنهتم

إلآبآلأيتنزسلاقومامنحنا):سبحانسورةفيوتعالىسبحانهوقال(84-08:الحجرأ!يكمصبونماكالؤا

تعالىوقال951:ا!سراءأ!غويفاإلالايتبالرشلومابهافظدوامتصرةالناقةثمودوءانتناالأولونبها!ذبأن

اللهفأتقوا5أم!رسؤللكمإق!لنقونلاأصنخأخوهتملهمقالإد!المرسلينثموركذبت):الشعراءسورةفي

وعيودزهجنمئ!!ءامينههنامافى!أتتركونالفلمينربعكإلاأتجرىأخرإنمقعليهاشئلكمومآ!وأطيعون

المحمترفين!أضتطيعوأولا!وأطيعوناللهفاتقوا5فرهينبيوتاانجبالمفوتنخخون5هضيوطقعهاونخلوزرع

منكنتإنئاي!فأتفثلنابشرإلاأبرما!المحسخرينمنأنتإنحاقالوا!يضحلحونولاالأرضفىيفسدونالذين

هـوها5يؤسعظيو-كدابفيآخذكتمبسوءتمئوهماولا!فغلوهـصيؤعولكوشزبشفبلهاناقةءهذقال!الفخدقايت

الرحيم!اتعضليزلهورفيل!ن!ئؤمينأتحزهمكاتومالأيةذلكفىإنالعذاسب!فاضذهمندمينفأصبحوا

هتمفإذااللهاغبدواأنصبحاأضاهتمثمودإكأرستنآولقد):النملسورةفيتعالىوقال9151-141:الشعراءأ

ترخموت!لعلتمالله!تتغفروتلؤلاانحسنةقبلبالسيئةدتمئتعجلونلويقؤوقال!يختصحموتفريقان

ألأزك!فىيفسدوترق!لتتمعةأتمدينةفى!وكاتتفتنونأنت!قؤمبلاللهعندطيركتمقالمعكوبمنبكأطيزناقالوا

لصندقوت!أه!ءوإنامق!صشحهذنالويىءمالنقولنثؤواهلإفليتنهبأللهتقاسموا!قالوايقحلحوتولا

وقؤمهئمدمرنهتمأنامكرهتمعمبة!اتكيف!!فانظزيمثتعروتلاوهتممواومكرنام!!ومكروا

ءامنواالذيفوأ!منا!يغدوتلقوولأيةذلكفىإتظلموأبماضاوصيتمايوتهتمفتقث!اجمعين

فاستحبوافهدئنهتمثمودوأما):السجدةحمسورةفيتعالىوقال531-45:النملأ!ينقوتو!الؤا

18-17:!كأ!يمقونو؟لؤاءامنواالذينو!جتنا!يك!بونكانوابمااقوناتعذابصحعقةفأضذتهئمأقدىالعمئعلى

لقىأض!وسحرضحنلىلفىإذاإنانلبعهزوصداماأبشرا!فمال!ابألنذرثمروكذتجا):اقتربتسورةلمحيتعالىوقال

وأضطبز!فازتقتهخلهخفئنةالاقةمرسلواإنا!!شرآابلكلفأمنغداسيغدون!أشركذابهوبلبتننامنعلةالذكر

صحتحةعلئهتمازسلناإنا5ونذرعذابىكانفكيف!فعقرجفنعاطئصاقادؤأ!تحنضرشرلي!يخنهتمق!متمااتمدانونبثهتم

ثحي!بت):تعالىوقال(32-23:القوأ!مطكومنل!بهرفهلاناتقتىيشرنا!ولقذأتخنظرف!نوأكهشيوؤصدة

ربهصلخهصفدئدمفعقروها!فكذبرووسقنهااللهناقةاللهرسوللهتمفقال!أشقنهاأنبعثإذ!بطغولفا

،وثمودعادذكربينكتابهفياللهيقرنماوكثيرا.151-11:الشمسأ!هوعقبهافسونها!ولايئفبذنبهغ

والفجر.،والنجم(ق)وسورة(ص)وسورة،والفوقان،وإبراهيم،براءةسورةفيكما

ولكن،التوراةكتابهمفيذكرلهماوليس،الكتابأهلخبرهمايعرفلاالأمتينهاتينإن:ويقال
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أنخمتكفروآإنمول!ىوقال!و:إبراهيمسورةفيتعالىقالكما،عنهماأخبرموسىأنعلىيدلماالقرانفي

منؤالذهمتوثمودوعادلؤحقؤوقبطتممنالذيفنبوايأتكتم!ألؤحيئلغنئألمهفإثج!طألأزضفىومن

كلامتماممنهذاأنالظاهر.الاية(9-8:إبراهيمأ!هوبألينترسلهمجاءتهتمأدلهإلايعلمهتملابغدهتم

بحفظه،اعتنواولا،جيداخبرهمايضبطوالمالعربمنالأمتانهاتانكانتلماولكن،قومهمعموسى

متقصيا،التفسيرفيكلههذاعلىتكلمناوقد،السلامعليهموسىزمانفيمشهوراكانخبرهماكانوإن

والمنة.الحمدولله

آمنومنالسلامعليهصالحانبيهاللهنجىوكيف،أمرهممنكانوماقصتهمذكرالآنوالمقصود

.السلامعليهرسولهمومخالفتهموعتوهمبكفرهمظلمواالذينالقومدابرقطعوكيف،به

عليهنبيهملهمقالولهذا.أمرهممنكانبمايعتبرواولم،عادبعدوكانوا،عرباكانواأنهمقدمناقد

صكلصصو!طموءص!صصص"

ءايةلحغاللهناقةءهدربكم!تبينةت!مجآقذغتر؟إلهمنلممااللهآغبدوا):السلام

عادبغدمنظفاجعلكؤإذوا!!روأ!ألصعذابفيةخذكتمبسوءتمسوهاولاآدلهأزك!فىتآ!لفذروها

الأزضفىنغثؤاولااللهلاءءافاذ!روآبيوتااتجبالوننخنونقصوراسهول!امنحذوتآلارضفيوبوأ!تم

وتعملوا،أمرهمكانبمالتعتبروابعدهممنخلفاءجعلكمإنما:أي(74-73:ا!عرأفأ!مفسدلى

فرهين!بيوتااتجبالمفوتختون)القصورسهولهافيتبنونالأرضهذهلكموأباح،عملهمبخلاف

والعبادةالصالحالعملوبالشكراللهنعمةفقابلوا،وإحكامهاوإتقانهاصنعتهافيحاذقين:أي914(ادشعراء:أ

وعظهمولهذا،وخيمةذلكعاقبةفإن،طاعتهعنوالعدولومخالفتهوإتاكم،لهشريكلاوحدهله

(148-461:ادشعرأءأ!وهضيصطفعهاونخل!وزروغوعيوتجتتفى!ءامينههنامافىأتتركون!و:بقوله

أضتطيعوآولا!وأطيعوناللهفاتقوا!فرهينبيوتااتجبالمفوتشتون)ناضجبهيحسن،كثيرمتراكم:أي

.(152-941:الشعراءأمهوولايقحلحونالأرضفى!سدونألذين!السرفين

(61:هودأ!وفيهاواشتغمركؤالازضمنأدشأكمهوغينوإلهمنل!مااللهاغبدوايقؤو):أيضألهموقال

والثمارالزروعمنفيهابماأعطاكموهاأي،عمارهاوجعلكمالأرضمنفأنشأكمخلقكمالذيهو:أي

:أي(61:هودأ!إلتةتولبرآنوفاشتغفروه).سواهلاوحدهالعبادةيستحقالذيفهوالرازقالخالقفهو

.(61:هودأ!مجيبقريبربإن)عنكمويتجاوزمنكميقبلفإنهعبادتهعلىوأقبلوا،فيهأنتمعماأقلعوا

هذهقبلكاملاعقلكيكونأننرجوكناقد:أي(62:هودأ!هذآقتلمرتجوافيناقذكنتيصخلحقالوا)

الاباءدينعنوالعدول،الأندادمننعبدهكناماوترك،العبادةإفرادإلىإيانادعاؤكوهي،المقالة

ناش!يقؤهـأرءلقا!صلبإلتهتذعونآ!اشكلنىوإنناءابآؤنايغبدمانغبدأنأئخهننآ):لواقااولهذ،ادلأجدوا

.(63-62:هودأ!غترتخسيرتزلدوننىفاعصتحوإناللهمفلجصرقفمنرخةمتهوءاتحنىرب!منلجنؤعك!نت

فما:أي،الخيرإلىلهمالدعوةفيتأتوحسن،الجانبولين،العبارةفيلهممنهتلطفوهذا
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وأنتم؟يديهبينيخلصكموماذا؟اللهعندعذركمماذا،إليهوأدعوكملكمأقولكماالأمركانإنظنكم

أحدقدرلماتركتهولو،عليواجئالأنههذايمكننيلاوأنا،طاعتهإلىدعاءكمأتركأنمنيتطلبون

حتى،لهشريكلاوحدهاللهإلىأدعوكمأزاللافأنا،ينصرنيولامنهيجيرنيأنغيركممنولامنكم

وبينكم.بينياللهيحكم

مسحورايعنون،المسحورينمن:أي(153:الشعراءأ!المحسحرينمنأنت!!ا!و:أيضألهوقالوا

عليهالقولوهذا،الأندادمنسواهماوخلع،وحدهدلهالعبادةإفرادإلىإيانادعائكفيتقولماتدريلا

وهي،سحرلهممن:أي،المسحرينمن:وقيل.المسحورينبالمسحرينالمرادأنوهو،الجمهور

!ومثلناإلابشرأبرما):هذابعدلقولهمأظهروالأول،سحرلهبشرأنتإنما:يقولونكأنهم،الرئة

بخارقيأتيهمأنمنهسألوا(154:ادشعراءأ!ألصدقينمنكنتإنجايةفةت!و:وقولهم(154:الشراءأ

يؤوعذاب!يرآضذكتمبسوءلضموهاولا!معلوموصيولمولكؤشرتيشربالاناقةءهذقال)جاءهمماصدقعلىيدل

فذروهاءايةل!خاللهناقةءهدربكممىبينهتىجاقذ):وقال(156-155الشراءأ!وعظيو

الناقةثمودوءانيتا):تعالىوقال(73:الأعرافأ!أليصعذابفيةضذكتمبسوءتمسوهاولاآللهأزض!فىتآ!ل

.(95:ا!سراءأ!هوبهافظلموابقرة

اللهإلىفدعاهمصالحاللهرسولفجاءهم،ناديهمفييومااجتمعواثموداأن)1(المفسرونذكروقد

إلىوأشاروا-الصخرةهذهمنلناأخرجتأنتإن:لهفقالوا.وأمرهمووعظهم،وحذرهموذكرهم

تكونوأن،فيهاوتعنتوا)2(،ونعتوهاسموهاأوصافاوذكروا،وكيتكيتصفتهامنناقة-هناكصخرة

)3(
.وكذاكذاصفتهامن،طويلهعشراء

أتؤمنونطلبتمالذيالوجهعلى،سألتمماإلىأجبتكمإنأرأيتم:السلامعليهصالخالنبيئلهمفقال

إلىقامثم،ذلكعلىومواثيقهمعهودهمفأخذ،نعم:قالوا؟بهأرسلتفيماوتصدقونيبهجئتكمبما

وجلعزاللهفأمر،طلبواماإلىيجيبهمأنوجلعزربهدعاثم،لهقدرماوجلعزدلهفصلى،مصلاه

التيالصفةعلىأو،طلبواالذيالمطلوبالوجهعلى،عشراءعظيمةناقةعنتنفطرأنالصخرةتلك

.نعتوا

ساطعا،وبرهانا،قاطعاودليلا،باهرةوقدرة،هائلاومنظرا،عظيماأمرارأواكذلكعاينوهافلما

:أ!سرأءأ!هوبهافظدوا):قالولهذا،وعنادهموضلالهمكفرهمعلىأكئرهمواستمر،منهمكئيرفامن

أكثرهم.:أي،بسببهاالحقيتبعواولمبهاجحدوا:أي(95

)1(

)2(

)3(

.(5/532)الطبريتفسير

.تشددوا:"تعنتوا"

أشهر.عشرةلحملهامضىالتيالناقة:"عشراء"
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بقئةوهم،رؤسائهممنوكان،جواسبنلبيدبنمحلاةبنعمروبنجندعامنواالذينرئيسوكان

بنصمعربنورباب،أوثانهمصاحبا،والخبابلبيدبنعمروبنذؤابفصدهم،بالإسلامالأشراف

فمال،أولئكفنهاه،بالإسلامفهم،أشرافهممنوكان،خليفةبنشهابعمهبنجندعودعا،جلمس

الوافرأمنأ:اللهرحمه-الذميلبنغنمةبنمهرش:لهيقال-المسلمينمنرجلذلكفيفقال،إليهم

شهابادعواالنبيدينإلىعمروآلمنعصبةوكانت

أجاباولويجيببأنفهمجميعاكلهمثمودعزيز

ذؤابا)1(بصاحبهمعدلواوماعزيزافيناصالخلأصبح

ذئابا)2(رشدهمبعدتوئواحجرآلمنالغواةولكن

سبحانهاللهأضافها641:هودأ!ءايةلضأدلهناقةءهد):السلامعليهصالحلهمقالولهذا

صدقعلىدليلا:أي!ءاية!خ)اللهوعبد،اللهبيت:كقوله،وتعظيمتشريفإضافةوتعالى

.461:هودأ!قريبعذابفيآضدقيبسوءتمسوهاولاأللهأزضفى!تةفذروها)بهجئتكمما

بعديوماالماءوترد،أرضهممنشاءتحيثترعىأظهرهمبينالناقةهذهتبقىأنعلىالحالفاتفق

يومهمفيالماءمنحاجتهميرفعونفكانوا،ذلكيومهاالبئرماءتشربالماءوردتإذاوكان،يوم

معلو!!يؤ!ولكؤشرتيشفبلها):قالولهذا،كفايتهملبنهامنيشربونكانواإنهم:ويقال،لغدهم

.1551:الشعراءأ

؟يكفرونأمبهاأيؤمنون،لهماختباراأي(27:ادقمرأ!لهغفتنةألئاقةإنامرسلوا):تعالىقالولهذا

فسيأتيكأذاهمعلى!واضطبز)أمرهممنيكونماانتظر:أي!وفأزتقتهخ):يفعلونبماأعلموالله

.(28:القمرأمهومححضرشربفيبننهخ!ممتمااتملىاقونبنهغ).جليهعلىالخبر

ليستريحواالناقةهذهيعقرواأنعلىرأيهمواتفق،ملؤهماجتمع،هذاالحالعليهمطالفلفا

عنوعتؤاألناقةفعقروا):تعالىاللهقال،أعمالهمالشيطانلهموزين،ماؤهمعليهمويتوفر،منها

.(77:أ!عرافأ!آلمرسلينمنكنتإنتحدنابماألتنايصنلحوقالوارئهؤأعس

وكان،أصهبأزرقأحمروكان،جندعبنسالفبنقداررئيسهممنهمقتلهاتوئىالذيوكان

باتفاقذلكفعلهوكان.صبيان:لهيقالرجلمنوهو،سالففراشعلىولد،زانيةولدإنه:يقال

كلهم.إليهمالفعلنسبفلهذا،جميعهم

)1(

)2(

وذروته.شيءكلأعلى:الذؤاب:"ذؤابا"

ذبابا.:النسخبعضوفي،ذاباالمطبوعوفي،الأصلفيكذا
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ابنةصدوق:إحداهمااسمثمودمنامرأتينأن:المفسرينعلماءمنوغيرهجرير)1(ابنوذكر

ففارقته،،أسلمممنرجلتحتوكانت،ومالحسبذاتوكانت،المختاربنزهيربنالحيا

واسم.الناقةعقرهوإننفسهاعليهوعرضت،المحيابنمهرجبنمصرع:لهيقاللهاعمابنفدعت

زوجهامنبناتلهاكافرةعجوزاوكانت،عثمانأموممنى،مجلزبنغنيمبنتعنيزةالأخرى

يأفله،الناقةعقرهوإنسالفبنقدارعلىالأربعبناتهافعرضت،الرؤساءأحد،عمروبنذؤاب

،اخرونسبعةلهمفاستجاب،بذلكقومهمفيوسعوا،لعقرهاالشابانهذانفانتدب،شاءبناتها

ولاألأزضفىيفسدوترق!لتمتعةأتمديخةفىوكات):تعالىقولهفيالمذكورونوهم،تسعةفصاروا

.(48:النملأ!يق!لحوت

فانطلقوا،ذلكفيوطاوعوهم،ذلكإلىفأجابوهم،عقرهالهموحسنوا،القبيلةبقيةفيوسعوا

وجاء،ساقهاعظمفانتظم،بسهمفرماها،مصرعلهاكمنوردها)2(منصدرتفلما،الناقةيرصدون

بنقدارفابتدرهم،ذلكفيلهمترغيبأ،وجوههنعنوحسرن)4(قتلهافيالقبيلةيزمرن)3(النساء

واحدةرغاةورغت)6(،الأرضإلىساقطةفخرت،عرقوبها)5(عنفكشفبالسيفعليهافشد،سالف

جبلافصعدفصيلها)8(-وهو-سقبهاوانطلق،فنحرها،لبتها)7(فيطعنثم،ولدهاتحذرعظيمة

ثلاثا.ورغا،منيعأ

فيدخلثم؟أميأينربيا:قالأنه؟الحسنسمععمن،معمرعن:)9(الرزاقعبدوروى

فعقر!فنعاطئفنادؤأصاحب!):تعالىاللهقال.أيضافعقروه،اتبعوهبل:ويقال.فيهافغاب،صخرة

أللهناقةأللهرسولطئمفقال!أشقئهاأنبعثإذ):تعالىوقال.(3.-92:القمرأ!ونذرعذاب!كانفكيف

ولاهفسونهابذنبهغربهصلخهصفدئدم)فعقروهافكذبوهاحذروها:أي(13-21:الشمسأ!وسقيها

.(15-41:الشمسأ!عقنهايظف

بناللهعبدعن،أبيهعن-عروةابنهو-هشامحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(5532/)الطبريتفسيرانظر

ورجعت.ارتوت:وردهامنصدرت

.القتالعلىويشجعنيحضن:ويذمرن-يذمون:الأصلفي

وجوههن.عنالغطاءكشفن:وحسرن

يدها.فيالركبةبمنزلةالدابةرجلفييكونما:عرقوبها

الإبل.صوت:والزغاء،وضجتصوتت:رغت

العنق.منالقلادةموضع:اللبة:لثتها

الناقة.ابن:الفصيل:فصيلها

.(5535/)الطبريتفسير
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!وأشقنهاانبدثإذ):فقال،عقرهاالذيوذكر،الناقةفذكر،جم!ي!اللهرسولخطب:قال،زمعة

.)1(زمعةابنمثل،رهطهفيمنيععزيزعارلمرجللهاانبعث121:الشمسأ

فيمطاع:أي،منيعرئيس:أي،عزيزشهئم:أي:عارم.بههشامحديثمن)2(أخرجاه

قومه.

بنمحمدعن،كعببنمحمدعن،)3(خثيمبنمحمدبنيزيدحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

"؟الناسبأشقىأحدثكألا":لعلي!اللهرسولقال:قال،ياسربنعمارعن،يزيدعن،خثيم

هذاعلىعليئيايضربكوالذي،الناقةعقرالذيثمودأحيمرأحدهمارجلان:قال.بلى:قال

.)2(حاتمأبيابنرواه"-لحيتهيعني-هذهمنهتبتل-حتىقرنه:يعني-

اتمرسلين!منكنتإنلغدنآبمااكتنايصخلحوقالواربهؤأعىعتوعتؤالناقةافعقروا):تعالىوقال

:وجوهمنبليغكفربينهذاكلامهمفيفجمعوا(77:الأعرأفأ

آية.لهمالثهجعلهاالتيالناقةعقرفيالأكيدالنهيارتكابهمفيورسولهاللهخالفواأنهممنها

قوله:فيعليهمالشرط:أحدهما:وجهينمنفاستحقوه،بهمالعذابوقوعاستعجلواأنهمومنها

الأخرىوفي(915:الشعرأءأ!عظيم!وآيةوفي(64:هودأ!قري!بعذاب!أضدقيبسوءتمسوهاولا)

ذلك.علىاستعجالهم:والثاني.حقوالكل731:أ!عرأفأ!أليم)

علماذلكيعلمونوهم،وصدقهنبوتهعلىالقاطعالدليلقامقدالذيالرسولكذبواأنهمومنها

تعالى:اللهقال.بهمالعذابووقوع،الحقاستبعادعلىوالعنادوالضلالالكفرحملهمولكن،جازما

.561:هودأ!ومكذوبغتروشكذلفاياهـذثبثةدار!ثمفىتمتعوافقالفعقروها)

فسقطت،فعرقبها-اللهلعنه-سالفبنقدارعليهاسطا)5(منأولكانالناقةعقروالماأنهموذكروا

فعلا،عنهمشرد-ولدهاوهو-سقبهاذلكعاينفلما،يقطعونهابأسيافهمابتدروهاثم،الأرضإلى

.مرار)6(ثلاثورغا،هناكجبلأعلى

فلم،ذلكيومهمغير:أي(6د:هودأأياهـ!هوثبثةدار!غفىتمتعوا):صالحلهمقالفلهذا

صحيح.حديثوهو،(417/)المسندفيأحمدأخرجه(1)

وأهلها.نعيمهاوصفةالجنةفي(2855)ومسلم،التفسيرفي(4294)البخاريأخرجه)2(

مصحف.،خيثم:وأالمطبوعوفي،الصحيحوهوبفيكذا)3(

حسن.حديثوهو(4263/)المسندفيأحمدأيضاورواه(4)

.بشذةبطش:سطا)5(

.مرات:المطبوعفي)6(
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بالناقةيلحقوهأنيزعمونفيماوأرادوا،بقتلههمواأمسوالمابل،الأكيدالوعدهذافيأيضايصدقوه

لنجحدنثم،فلنقتلنهأهلهمعدارهفيلنكبسنه:أي(94:النملأ!هووأقليلخبيتنوباللهتقاسمواقالوا)

أق!ءوإنامقرماشحهذنالويى!لنقولنثو):قالواولهذا،بدمهأولياؤهطالبناإن،ذلكولننكرن،قتله

.(94:النملأ!هولصخدقوت

عقبة!اتكيففانظزهيممثعروتلاوهتممراومكرنام!!ومكروا):تعالىاللهقال

يعدوت!لقؤمصلأيةذلكفى%إظلموأبماضاوصيتمايوتهتمفتقف!اتجعينوقؤمهئمدمرنهتماثامكرهتم

.(53-05:النملأ!يحقوتو!انواالذلررءامنواوأ!تنا

وتعجيلاسلفارضختهمحجارةصالحقتلقصدواالذينالنفرأولئكعلىأرسلتعالىاللهأنوذلك

كما،مصفرةووجوههم-النظرةأياممنالأولاليوموهو-الخميسيومثمودوأصبحت،قومهمقبل

الأجل.منيوممضىقدألا:بأجمعهمنادواأمسوافلما،السلامعليهصالحأنذرهم

أمسوافلما،محمرةووجوههم،الجمعةيوموهو،التأجيلأياممنالثانياليومفيأصبحواثم

الأجل.منيومانمضىقدألا:نادوا

أمسوافلما،مسودةووجوههم،السبتيوموهو،المتاعأياممنالثالثاليومفيأصبحواثم

الأجل.مضىقدألا:نادوا

والنكالالعذابمنبهميحلماذاينتظرونوقعدواوتأهبواتحنطواالأحديومصبيحةكانفلما

صيحةجاءتهمالشمسأشرقتفلما!العذابيأتيهمجهةأيمنولا!بهميفعلكيفيدرونلا،والنقمة

وسكنت،النفوس()1وزهقت،الأرواحففاضت،منهمأسفلمنشديد!ورجفة،فوقهممنالسماءمن

فيها،أرواحلاجثثا،جاثميندارهمفيفأصبحوا،الحقائقوحقت،الأصواتوخشعت،الحركات

ويقال،السلقابنةكليةواسمها،مقعدةكانتجاريةأنإلاأحدمنهميبقولم:قالوا.بهاحراكولا

رجلاها،أطلقتالعذابرأتفلما،السلامعليهلصالحوالعداوةالكفرشديدةوكانت،الذريعة:لها

واستسقتهم،بقومهاحلوما،رأتبمافأخبرتهمالعربمنحيافأتت،شيءكأسرعتسعىفقامت

ماتت.شربتفلما،ماء

نإألآ)وغناءورزقسعةفيفيهايقيموالم:أي(68:هودأ!فبهآيغنؤالخكأق):تعالىالثهقال

.بهذاالقدرلسانعليهمنادى:أي(68:هودأ!ولثمودألابغدا!فرواربهمئمودا

عن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحدثنا،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

)1(

)2(

خرجت.:النفوسزهقت

.(29041)رقم(3692/)المسندفي
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قومسألهافقد،الآياتتسألوالا":قال،بالحجر!ي!اللهرسولمرلما:قال،جابرعن،الزبيرأبي

أضعنوعتؤاالناقةفعقروا!والفجهذامنوتصدر،الفجهذامنترد-الناقةيعني-فكانت،صالح

أهمدصيحةفأخذتهم،فعقروها،يومالبنهاويشربونيوماماءهمتشربفكانتأ77:ا!عرافأ!ربهف

هومن:فقالوا.وجلعزاللهحرمفيكانواحدارجلاإلامنهمالسماءأديمتحتمنوجلعزالله

علىالحديثوهذا.(")1قومهأصابماأصابهالحرممنخرجفلما،رغالأبوهو:قال؟اللهرسوليا

أعلم.والله،الستةالكتبمنشيءفيهووليس،مسلمشرط

بقبرمر!ي!النبيأن:أميةبنإسماعيلأخبرني:معمرقال:أيضا)2(الرزاقعبدقالوقد

منرجل،رغالأبيقبرهذا:قال.أعلمورسولهالله:قالوا؟هذامنأتدرون:فقال،رغالأبي

معهودفنهاهنافدفن،قومهأصابماأصابهخرجفلما.اللهعذاباللهحرمفمنعهاللهحرمفيكانثمود

:الرزاقعبدقال.الغصنفاستخرجوا،عنهفبحثوا،بأسيافهمفابتدروهالقومفنزل،ذهبمنغصن

ثقيف.أبو:رغالأبو:الزهريقال:معمرقال

الوجه.هذامنمرسلهذا

عن،أميةبنإسماعيلعن:السيرةفيإسحاقبنمحمدذكرهكما،متصلأاخروج!منجاءوقد

إلىمعهخرجناحينيقولع!ي!اللهرسولسمعت،عمروبناللهعبدسمعت،بجيرأبيبنبجير

بهذاوكان،ثمودمنوكان،ثقيفأبووهو،رغالأبيقبرهذاإن":فقال،بقبرفمررنا،الطائف

ذلكوآية،فيهفدفن،المكانبهذاقومهأصابتالتيالنقمةأصابته،منهخرجفلما،عنهيدفع،الحرم

منهفاستخرجواالناسفابتدره."معهأصبتموهعنهنبشتمأنتمإن،ذهبمنغصنمعهدفنأنه

.)3(الغصن

.إسحاقبنمحمدطريقمن:داود)4(أبورواهوهكذا

عزيز.حسنحديثهذا:-)5(اللهرحمه-المزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

بنإسماعيلسوىعنهيروولم،الحديثبهذاإلايعرفولا،هذابجيرأبيبنبجيربهتفرد:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوالحاكم،الأستاركشففيكما(1844)والبزار،الإحسان(7961)صحيحهفيحبانابنوأخرجه

.(134-2034/)المستدرك

جبلين.بينالواضحوالطريق،الشق:والفج

.(9902)مصنفهفي

.(6792/)النبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه

.والفيءوالإمارةالخراجفي(8803)سننهفيداودأبوأخرجه

.(11)4/الكمالتهذيب
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زاملتيه)1(عنعمروبناللهعبدكلاممنيكونوإنما،رفعهفيوهمأنهفيحتمل:شيخناقال.أمية

أعلم.والله

أعلم.والله،له)2(شاهاأيضاجابرحديثوفي،قبلهالذيالمرسلفيلكن:قلت

لاتحبونولبهنلكتمولضختربىرصسالةلقذأتلغت!ميقؤمروقالعنهتمفتوك!و:تعالىوقوله

فيأخذوقد،هلاكهمبعدقومهخاطبأنهالسلامعليهصالحعنإخبار97(:أ!عرأفأ!التصجت

:أ!عرافأ!لكئمونصختربئرسالةأتلغت!تملمذيقؤصمر):لهمقائلا،غيرهاإلىمحلتهمعنالذهاب

لاعبونولبهن)ونيتيوفعليبقوليذلكعلىوحرصتأمكننيمابكلهدايتكمفيجهدتأي:(97

منفمهأنتمماإلىصرتمفلهذا،تريدهولاالحقتقبلسجاياكمتكنلم:أي(97:ا!عرافأ!التصحب

،يدانعنكمبالدفعليولا،حيلةفمكمليوليس،الأبدإلىالمتصل،بكمالمستمرالأليمالعذاب

يريد.مايفعلاللهولكن،لكموبذلتهفعلتهقدلكموالنصحالرسالةأداءمنعليوجبوالذي

وأمر،راحلتهركبوقد،عليهموقف،ليالثلاثبعدبدرقليبأهل!ي!النبيخاطبوهكذا

وجدتقدفإني،حقأربكموعدكمماوجدتمهل!القليبأهليا":فقال،الليلآخرمنبالرحيل

،الثاسوصدقنيكذبتموني،لنبيكمكنتمالنبيعشيرةبئس":قالفيمالهموقال"حقأربيوعدنيما

لهفقال"لنبيكمكنتمالنبيعشيرةفبئس،الناسونصرنيوقاتلتموني،الناسوآوانيوأخرجتموني

منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي":فقال؟جيفواقدأقواماتخاطب!اللهرسوليا:عمر

الله.شاءإنموضعهفيبيانهوسيأتي.")3(يجيبونلاولكنهم

.ماتحتىبهفأقاماللهحرمإلىانتقلالسلامعليهصالحاإن:ويقال

عن،عكرمةعن،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعةحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

:قال؟هذاوادأي!بكرأبايا":قال،حجحينعسفانبوادي!ي!النبيئمرلما:قال،عباسابن

،العباءأزرهم،الليفخطمهابكراتعلىالسلامعليهماوصالحهودبهمرلقد":قال.عسفانوادي

.(حسن)إسناد."العتيقالبيتيحجون،يلبون،النماروأرديتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وغيرها.الإبلمنعليهيحملما:الزاملة:زاملتيه

.بمنوأثبته،أمنسقطهذاكثيرابنقول

الصحيح.رجالورجاله،الطبرانيرواه:وقال!مسعودبناللهعبدحديثمن(619/)المجمعفيالهيثميذكره

.232()1/المسندفي

."التقريب"فيالحافظقال!كما،ضعيفصالحبنزمعةفيه:أقول!



ثمودأرضمنالحجربواديالنبيمرور602

وإبراهيم.وهودنوح:وفيه،الطبرانيروايةمنالسلامعليهنوح(قصة)1فيتقدموقد

تبوكعامثمودأرضمنالحجربواديالنبيئمرور

لماقال،عمرابنعن،نافععن،جويريةبنصخرحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

التيالآبارمنالناسفاستقى،ثمودبيوتعندالحجربهمنزل،تبوكعلىبالناس!يماللهرسولنزل

،القدورفأهراقوااللهرسولفأمرهم،أباللحمأالقدورونصبوا،منهافعجنوا،ثمودمنهاتشربكانت

نأونهاهم،الناقةمنهاتشربكانتالتيالبئرعلىبهمنزلحتىبهمارتحلثم،الإبلالعجينوعلفوا

.")2(عليهمتدخلوافلا،أصابهممامثليصيبكمأنأخشىإني":فقالعذبواالذينالقومعلىيدخلوا

عن،ديناربناللهعبدحدثنا،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،عقانحدثنا:أيضاأحمدوقال

تكونواأنإلاالمعذبينهؤلاءعلىتدخلوالا":بالحجروهو!يماللهرسولقال:قال،عمربناللهعبد

.")3(أصابهممامثليصيبكمأن،عليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفإن،باكين

وجه.غيرمن)4(الصحيحينفيأخرجاه

عنونهى،راحلتهوأسرعرأسهقنعبمنازلهممرلماوالسلامالصلاةعليهأنه:الرواياتبعضوفي

مثليصيبكمأنخشية،فتباكواتبكوالمفإن":روايةوفي.باكينيكونواأنإلامنازلهمدخول

عليه.وسلامهاللهصلوات."أصابهمما

محمدعن،أوسطبنإسماعيلعن،المسعوديأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمدالإماموقال

:قال-عنهاللهرضيسعدبنعامر:ويقال،سعدبنعمروواسمه-أبيهعن،الأنماريكبشةأبيابن

فيفنادى،!يماللهرسولذلكفبلغ،عليهميدخلونالحجرأهلإلىالناستسارعتبوكغزوةفيكانلما

قومعلىتدخلونما":يقولوهو،بعيرهيمسكوهو،!رالنبيفأتيت:قال.جامعةالصلاة:الناس

منرجل؟ذلكمنبأعجبأنبئكمأفلا:قال!اللهرسوليانعجبرجلفناداه،عليهماللهغضب

شيئا،بعذابكميعبألااللهفإن،وسددوافاستقيموا،بعدكمكائنهووما،قبلكمكانبماينبئكمأنفسكم

.يخرجوهولمحسنإسناد.")5(شيئاأنفسهمعنيدفعونلاقوموسيأتي

.18صهتقدم(1)

الشيخين.شرطعلىصحيحوإسناده(2171/)المسندفيأحمدأخرجه)2(

الشيخين.شرطعلىصحيحوإسناده(274/)المسندفيأحمدأخرجه)3(

والرقائق.الزهدفي(0892)ومسلم،التفسيرفي(2047)البخاريأخرجه(4)

.مجهولوهو،الأنماريكبشةأبيبنمحمدفيه:قلت.(4231/)المسندفيأحمدأخرجه()5
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موتقبلفتخرب،المدر)1(منالبيوتيبنونفكانوا،طويلةأعمارهمكانتصالحقومأنذكروقد

.الجبالفيبيوتالهمفنحتوا،منهمالواحد

وبالولدبهاأمرهم،الصخرةمنالناقةلهماللهفأخرج،آيةسألوهلماالسلامعليهصالحاأنوذكروا

سببويكون،سيعقرونهاأنهموأخبرهم،بسوءنالوهاهمإناللهبأسوحذرهم،جوفهافيكانالذي

وجدوامتى،البلدفيالقوابلفبعثوا،أصهبأزرقأحمروأنه،عاقرهاصفةلهموذكر،ذلكهلاكهم

اخر.جيلوأتىجيلوانقرض،طويلادهراذلكعلىفكانوا،يقتلنهالصفةبهذهمولودا

فولد،فزؤجه،الرياسةفيمثلهآخربنتابنهعلىرؤسائهممنرئيسىخطب،الأعصاربعضفيكانفلما

سريعة،نشأةفنشأ،فيهموجديهأبويهلشرف،قتلهمنالقوابلتتمكنفلم،سالفبنقداروهو،الناقةعاقربينهما

لهفسولت،بينهمرئيسافيهممطاعاخرجأنأمرهمنكانحتى،شهرفيغيرهيشبكماالجمعةفييشبفكان

.السلامعليهصالحقتلأرادواالذينالتسعةوهم،أشرافهممنثمانيةذلكعلىواتبعه،الناقةعقرنفسه

عليها،باكياجاءهم،السلامعليهصالحاذلكوبلغ،الناقةعقرمنوقعماأمرهممنوقعفلما

فينا،الأحداثهؤلاءهذافعلوإنما،مناملأعنيقعلمهذاإن:ويقولون،إليهيعتذرونفتلقوه

فلما،جبلافصعد،وراءهفذهبوا،عنهاعوضاإليهيحسنواحتىسقبها)2(باستدراكأمرهمإنه:فيقال

دموعه.سالتحتى،الفصيلوبكى،الطيرينالهفلاارتفعحتىالجبلتعالى،وراءهفيهتصاعدوا

أياوثبثةدار!غفىتمتعوا!و:صالحقالفعندها،ثلاثاودعا،السلامعليهصالحااستقبلثم

فيوجوههمتحمزثم،صفراغدهممنيصبحونأنهموأخبرهم(65:هودأ!ومكذوبوضكذغترذلف

صاعقة،كلصوتفيهاصيحةأتتهمالرابعاليومفيكانفلما،وجوههمتسودالثالثاليوموفي،الثاني

جاثمين.دارهمفيفأصبحوافأخذتهم

والله،قدمناكما،وقصتهمشأنهمفيالقرانمنيفهممالظاهرومخالفةنظرالسياقهذابعضوفي

.بالصوابأعلموتعالىسبحانه

)1(

)2(

لطين.ا:رلمدا

قة.لنااولد:لشقبا:سقبها
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الخليلإبراهيمقصة

السلامعليه

،(923)أرغو)2(بن،(235)ساروغبن،(481)(ناحور)1بن،(552)تارخبنإبراهيمهو

سامبن،(438)أرفخشد)6(بن،(433)شالخ)5(بن،(464)عابر)4(بن،(943))3(فالغابن

.السلامعليهنوحبن،(006)

ذكروهكما،بالهنديأسمائهمتحتأعمارهمعلىأعلمتوقد،كتابهمفيالكتابأهلنصهذا

إعادته.عنفأغنىالسلامعليهنوحعمرعلىالكلاموقدمنا،المددمن

الكاهليبشربنإسحاقعن:تاريخهمنالخليلإبراهيمترجمةفيعساكرابنالحافظوحكى

حكايةلهولادتها)7(خبرفيعنهأوردثم."أميلة"إبراهيمأماسمأن:"المبتدأ"كتابصاحب

.نوحبنسامبنأرفخشذبنيمن،كرليبنكربنابنت"بونا":اسمها:الكلبيوقال،)8(طويلة

.)9(الضيفانأبايكنىالسلامعليهإبراهيمكان:قالأنه؟عكرمةعن:وجهغيرمنعساكرابنوروى

وولد،وهارانوناحور،السلامعليهإبراهيملهولدسنةوسبعينخمسأتارخعمركانولما:قالوا

.لوطلهاران

ولدالتيأرضهفيأبيهحياةفيماتهارانوأن،الأوسطهوالسلامعليهإبراهيمأن:وعندهم

بابل.أرضيعنون،الكلدانيينأرضوهي،فيها

(1عساكر)0ابنالحافظذلكوصحح،والأخباروالتواريخالسيرأهلعندالمشهورالصحيحهووهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.باحور:أفي

دمشق.تاريخومختصرالطبريتاريخمعيتفقوما.أهامشفيماوأثبت؟راغو:وبأفي

.فالاغ:نسخةفي

.عابار:نسخةوفي،غيبر:نسخةفي

.سالاخنسخةفي

.أرفخشاذ:نسخةفي

ولادها.:أفي

.(2141/)التهذيبفيكما،عساكرابنأخرجه

.(2041/)السابقالمصدر

.(2137/)السابقالمصدر
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ابنعن،مكحولعن،العزيزعبدبنسعيدعن،الوليدعن،عماربنهشامطريقمنروىبعدما

:قالثم.قاسيون:لهيقالجبلفي.برزة:لهايقالقريةفيدمشقبغوطةإبراهيمولد:قال،عباس

.السلامعليهللوطمعيناجاءإذفيهصلىلأنهالمقامهذاإليهنسبوإنما.ببابلولدأنهوالصحيح

أخيه.بابنةيعنون،هارانابنةملكاوناحور،سارةإبراهيمفتزوج:قالوا

بنلوطأخيهوابنسارةوامرأتهإبراهيمبابنهتارخوانطلق:قالوا.تلدلاعاقراسارةوكانت:قالوا

مئتانولهتارخفيهافمات،حرانفنزلوا،الكنعانيينأرضإلىالكلدانيينأرضمنبهمفخرج،هاران

ومابابلأرضوهي،الكلدانيينبأرضمولدهوإنما،بحرانيولدلمأنهعلىيدلوهذا،سنةوخمسون

والاها.

أرضوهي،بحرانفأقاموا،المقدسبيتبلادوهي،الكنعانيينأرضقاصدينارتحلواثم

السبعة.الكواكبيعبدونوكانوا،أيضاوالشامالجزيرةأرضوكذلك،الزمانذلكفي()1الكلدانيين

الكواكبويعبدون،الشماليالقطبيستقبلون،الذينهذاعلىكانوادمشقمدينةعمرواوالذين

منها،لكوكبهيكلالسبعةدمشقأبوابمنبابكلعلىكانولهذا،والمقالالفعالمنبأنواعالسبعة

وقرابين.أعيادالهاويعملون

سوى،كفاراكانواالأرضوجهعلىمن)2(وكل،والأصنامالكواكبيعبدونحرانأهلكانوهكذا

.السلامعليهملوطأخيهوابنوامرأتهالخليلإبراهيم

سبحانهاللهفإن،الضلالذاكبهوأبطل،الشرورتلكبهاللهأزالالذيهوالسلامعليهالخليلوكان

ولقذءانينآ!):تعالىقال،كبرهفيخليلاواتخذه،رسولاوابتعثه،صغرهفيرشدهآتاهوتعالى

إذقالوإبنهيو):تعالىوقال.لذلكأهلاكان:أي(51:ا!نبياءأ!عئمينبهكناقئلمنرشدوإثرهيم

إق!وتخلقوتأؤثحااللهدونمنتغبدوتإنما!تغلموت!نتصإنضترئكتملوذواتفوهاللهاغبدوالقؤمه

ترتجوت!إليهلهواشكرواواغبدوهألرزفأدلهعندفأبنغوارزقاقىيتلكوتلاالله!ونمنتغدوتالذينإ%

ثولضققأأدلهيتدئ!يفيروأ!أولتما!فألبلغالرسوهـإلاعلىوممالمخخمنأمو!ذب!قذفيبواوإن

عكأدلهإنآلاخرةالنشاينشئأدلهثوالطقبدأ!تففانظرواألأر!فسيروأقل!يسيراللهعلىذلثإنيعيدح
ص!

السماءفىولاالأزضفىبمعجريىأنتصوقآهتقلبوتوإلئهلمجشاءمنويرحميشاءمنيعذب!قديرشىء!ل

وأولنكرخمتىمنيبسواأولنلثولمايهءأدلهئايتكفرواوائذجمت!نصيرولاول!مرراللهدونمنلموما

لقؤلملايتلكذفىإنألنارمفأدلهفأنجحهحرقوهأؤاقتلوهقالواأنإلآقؤمهءجواب!اتفما!أليوعذابلهتم

)1(

)2(

الكشدانيين.:المطبوعوفي،وبأفيكذا

.كانمنوكل:المطبوعوفي:وبأفيكذا
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ببغضبغضميكفرأتقيمةيؤوثصالديخااتحيؤةفىبينكمفودةأؤلتااللهدونمم!اتخذوإنماوقال!يؤمنون

هوإئهوربىإكمهاجرإقلوظلورول!ر!امن!!نمحريررمنلموماألنارومآولبهمبغضابغضمويقعف

لمنالأخرةفىوإنهألدنيسافىاخيوءاتتمهوالكنفافبوةذيىشهفىوجعفناويغقوبإشحقلهؤ!ووهتناألحكيصاتعريز

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكما،وقومهلأبيهمناظرتهتعالىاللهذكرثم(-1627:ادعنكبوتأ!وألصخلص

كما،لهالنصيحةبإخلاصالناسأحقلأنه،الأصناميعبدممنأبوهوكان،لأبيهدعوتهأولوكان

عنكيغنىولايقرولايستعلاماتغبدلميأبتلأبيهقالإذ5نبياصديقاكانإن!إبنهيمألكتبفىبمزؤا):لىتعالقا

كانالشتطنإنألثميطنلغبدلايائت!سوياصرطاأقدكفأتبعغتكيةلتمماأتعقو!فجآبئقدإقيأبت!شجا

ءالهتىعتأنتأراغمثقال!ولاللثصيطنفتكونألرخمنمنعذاب!سكأنأضافإقيابت!عصياللرحمق

22ءص.صصصصصو!س!صصصوصءيرصممطصمصصصطصصيرممط
وأعتزلكتم5حفيابى؟تإنهوربى-لكساشتخفرعلتكسغقال!ملياوأقجرفلأزجمثكتنتهلؤلينيإبنهيم

بينهكانماتعالىفذكر.(48-41:مريمأ!شقيارببدغذأكونالاعسىربوأدعواأدلهدونك!تذعوتوما

بطلانلهوبينإشارةوأحسنعبارةبألطفالحقإلىأباهدعاوكيف،والمجادلةالمحاورةمنأبيهوبين

شيئاعنهتغنيفكيف،مكانهتبصرولا،عابدهادعاء)2(تسمعلاالتي،الأوثانعبادةمن)1(عليههوما

كانوإن،النافعوالعلمالهدىمناللهأعطاهماعلىمنبها)3(قالثم؟نصرأورزقمنخيرالهتفعلأو

:أي(43:مريمأ!سوياصرطاأقدكفاتبعغيةتكلتمماأتعقو!تقجاقدإقيأبت):أبيهمنسناأصغر

عليه،الرشدهذاعرضفلما،وأخراكدنياكفيالخيرإلىبكيفضي،حنيفا)4(سهلاواضحامستقيما

عنأنتأراغمث):قال،وتوعدهتهددهبل،عنهأخذهاولامنهيقبلهالم،إليهالنصيحةهذهوأهدى

!هوملياوأقجرف).بالفعال:وقيل،بالمقال:قيل(46:مريمأ!لأزجمنكتنتهلؤلينيإبنهيمءالهتى

منييصلكلا:أي!علتط!سنئم!وإبراهيملهقالفعندها،هجرانيوأطل،واقطعني:أي(46:مريمأ

إنهوربىلكسأشتغفر):فقالخيراوزاده،ناحيتيمنسالمأنتبل،أذىمنيينالكولا،مكروه

والإخلاصلعبادتههدانيأنفييعني،لطيفاأي:وغيرهعباسابنقال(47:مريمأ!حفيابى؟ت

(48:مريمأشقيا!رببدغذأكونالأعسىربىواذعوااللهدونك!تذعوتوماوأغتزلكغ):قالولهذا،له

قالكما،منهتبرأ،دلهعدوأنهلهتبينفلما،أدعيتهفيوعدهكما،السلامعليهإبراهيماستغفروقد

إنمنهتبرأدلهعدوأنهوزلهلئينفلماإياهوعدهاموعدلاعنإلإليهإتجرهيوآستغفاروما؟ت!و:تعالى

.(411:التوبةأ!2!يولأو5اتجرهيص

)1(

)2(

)3(

)4(

إليه.:أفي

.مقروءةغيرأفيوهي،بفيكذا

.مقروءةغيرأفيوهي،بفيكذا

الباطلة.المعتقداتعنمائلا،الحقعلىمستقيما:حنيفا
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عن،ذئبأبيابنعن،الحميدعبدأخيحدثني،اللهعبدبنإسماعيلحدثنا:)1(البخاريوقال

آزروجهوعلى،القيامةيومازرأباهإبراهيميلقى":قالع!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،المقبريسعيد

فيقول.أعصيكلافاليوم:أبوهلهفيقول؟تعصنيلا:لكأقلألم:إبراهيملهفيقول،وغبرةقترة

الله:فيقول؟الأبعدأبيمنأخزىخزيوأي،يبعثونيومتخزنيلاأنوعدتنيإنك!ربيا:إبراهيم

ملتطخ،بذيخهوفإذافينظر؟رجليكتحتماإبراهيميا:يقالثم.الكافرينعلىالجنةحرمتإني

.منفرداإبراهيمقصةفيرواههكذا"النارفيفيلقىبقوائمهفيؤخذ

عن،أبيهعن،المقبريسعيدعن،ذئبأبيابنعن،طهمانبنإبراهيموقالالتفسير)2(فيوقال

.هريرةأبي

،طهمانبنإبراهيمعن،أبيهعن،اللهعبدبنحفص)4(بنأحمدعن:)3(النسائيرواهوهكذا

،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعن،سلمةبنحمادحديثمن:البزار)5(رواهوقد

الغافر،عبدبنعقبةعن،قتادةحديثمن:أيضا)6(ورواه.غرابةسياقهوفي.بنحوه،!يوالنبيعن

.بنحوه:!ي!النبيعن،سعيدأبيعن

:ا!نعامأ!هومبينضئلفىوقؤمرأرنكإفءالهةأضثناماأتتخذءازرفيليهإتزهيوقال!وإذ):تعالىوقال

أبيهاسمأنعلى-عباسابنمنهم-النسبأهلوجمهور،ازرإبراهيمأبياسمأنعلىيدلهذا(74

.ازراسمهيعبدهكانبصنملقبإنه:فقيل،المعجمةبالخاءتارخيقولونالكتابوأهل،تارح

علم.والاخرلقبأحدهماأو،علماناسمانلهولعل،ازراسمهأنوالصواب:جرير)7(ابنوقال

أعلم.والله،محتملقالهالذيوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.الأنبياءفي(0335)صحيحهفي

.الضباعذكر:الذيخ:بذيخ.الغبارمنالوجهيعلوما:وغبرة.الوجهيسودبحيث،شديدةغبرة:وقترة

.(4768)صحيحهمن

.(1)1375الكبرىالسننفي

خطأ.وهو،حفصبناللهعبدبنأحمد:أفي

.(79)الأستاركشففيكما

حديثوهو،ابنهإلاعنهولا،التيميإلارواهنعلملا:البزاروقال(49)الأستاركشففيكماالبزارأخرجه

غريب.

.(042-5923/)تفسيرهفي
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لتلاعيتهجن!ظثا!اتموقنينمنوليكونلأرضواالسمؤتمل!تإبنهيونرى-لفكذ):تعالىقال8

صصء!
رث!صقدفلىلينقالأفلفلضاربهذالقابازغاالقمررءافلما!لأفليناأحمتلاقالأفلفلئاربهذاقالكويهب!رءا

ممابرىءإفيقؤوقالافلتفلماأتحبرهذاربىهذاقالبازغةالشضسرءافلما!الضاليناتقؤو!نلأ!ونف

قالقؤمو!وصاضوالمتثركىتأناوماحنيفاوالأزضالسنؤتفطرلدىوتجهىوجهتإفى!لتثرصن
صصءص!

افلاعلماشئء!لربىوسعشئاربيشماأنإلابهتتشركوتمااضافولاهد!توقداللهفىأتخوفى

فاىستطتأبهءعليئ!خلنزذلمماباللهأشركتوأنكغتخافوتولااشرتحتخماأضافو!تف!تتذ!رون

!مهتدونوهمألأتنلهمأول!كبظقصإيمنهويلبسواولؤءامنواآللفين!تغلموتكنغإنبالأتنأصأتفريقئن

وهذا(83-73:أ!نعامأ!صكيوعليوربكإننحثمامندرجتنرفعقومةعكإبزهيصءاققتهاحختنآوتتك

للألوهية،تصلحلاالنيرةالكواكبمنالمشاهدةالأجرامهذهأنلهموبيان،لقومهمناظرةمقامالمقام

)1(وتأفل،تارةتطلع،مسخرةمدبرة،مصنوعةمربوبةمخلوقةلأنها،وجلعزاللهمعتعبدأنولا

الدائمهوبل،خافيةعليهتخفىولا،شيءعنهيغيبلاتعالىوالرب،العالمهذاعنفتغيب،أخرى

.سواهربولا،هوإلاإلهلا،زوالبلاالباقي

هوالذيالقمرإلىمنهاترقىثم،الزهرةهو:قيل،لذلك)2(الكواكبصلاحيةعدمأولالهمفبين

،وبهاءوسناءضياءالمشاهدةالأجرامأشدهيالتيالشمسإلىترقىثم،حسنهامنوأبهىمنهاأضوأ

لالتمتجدوأواتقمروالشفسوالنهارالئلءايتهومق):تعالىقالكما،مربوبةمقذرةمسخرةأنهافبين

:!الولهذا(37:!أ!تغبدوت!!اه!نتتمإنظقهفالذىللهواشجدواللقمرولاللشتس

لتثركون!مماءبرىإفيقؤوقالأفلتفلماأتحبرهذآربىهذاقال!وطالعة:أي!بازغةالشقسرءافما)

فىتخجوفىأقالقؤم!!وضآجهوئمشركىامفأناومآحنيفالأزضواالسنؤتنطرلكىوتجهىوخقتإفى

هذهفيأباليلست:أي.(8.-78:ا!نعامأ!شئاربيشماأنإلابهءتشرصتماأضافولآهد!توقدالله

مسخرةمربوبةهيبل،تعقلولا،تسمعولا،شيئاتنفعلافإنها،اللهدونمنتعبدونهاالتيالآلهة

.منجورةمنحوتةمصنوعةأو،ونحوهاكالكواكب

أنهزعممنقوليردوهذا،يعبدونهاكانوافإنهم،حرانلأهلالكواكبفيهذهموعظتهأنوالظاهر

أخبارإلىمستندوهو،وغيرهإسحاقابنذكرهكما،صغيراكانلماالسربمنخرجحينهذاقال

الحق.خالفتإذاسيماولا،بهايوثقلاإسرائيلية

)1(

)2(

:تغيب.تأفل

.المطبوعفيماوأثبت.لذلكالزهرةهوقيل،الكوكبصلاحيةعدم:الأصلفي
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وبينوأهانها،عليهموكسرهاعبادتهافيناظرهمالذينوهم،الأصناميعبدونفكانوابابلأهلوأما

يوهـآتقيمةثصالذيخاآتحيؤهفىبينكممودةأؤثتااللهدوناتخذهـمنإنماو!ال):تعالىقالكما،بطلانها

.(25:العنكجوتأمهوثصحريىمنلمألنساروماومآولبهمبغضابغضمويقعفببغضيكفربغضم

ماوقؤمه!لابيهقالإد!عنمينبه!وكناقئلمنرشدهإبنهيمولقذءانتنا!):الأنبياءسورةفيوقال

ضحظفىوءابآؤ!تمأنتوكنتولقذقال!عبدجمتالماناءابدوجذتآقالوا!عبهفونأش!الاائتى-افماشلهذه

منذلكوعكوانافطرهىائذىوالأزضا!ؤتربرل!بلقال!النعبينمنأشاأ!بالحقأجئتناقالوا!مبين

إقهطه!!م!جيراإلاجذاذاكجحيض!مذبرينتولواأنبغداضنفكولأ!يدنوتآدله!الثنهدلى

بهءتوافةقالوا5إثرهيمؤلهيقاليذكرهثمفتىسمغنالواقا!المجديىلمنإنهلهتنائاهذافعلمنلواقا!يزجعوت

هذا!بيرهتمفعل!قيقال!يخإبنصصئالهتناهذافعفتءأنتقالوآ!يمثحهدوتلعلهخألناساعينعك

لقذوسهصؤعكنكسواشم!الطدونأنتوإنكمفقالوآأنفسه!إكفرجعوا!يخطقوت!الؤاإنلمحتئلوهتم

ولمال!!أ!يضزكتمولاشخايخفعغلاماأدلهدوتمنافتغبدوتقال!ينطقوتهؤكماعلضت

وسبمابزدا!قينارققنا!قعلين!نخإنءالهتكتموآنصرواحرقؤلواقا!تغقلوتأفلاآدئهدونمنتغبدوت

.(07-51:الأنبجاءأمهوالأخسريفكتدافجعفنهمبه!وأرادواإئرهيو!عك

نغبدأصحناما!قالواتغبدونماوقؤمه!لابيهقالإذ!إبنهيونجأعلتهثمواتل):الشعراءسورةفيوقال

قال!يفعلونكذلكباءاباوجدنآبلقالوا!يضرونأويخفعولبهمأؤ!تذعوناذيممتمعوبموهلقال!عبهفينالافنظل

تهديئ!فهوظقنىالذى!الفدينربالأعدؤلمطف!!تم!الأقدمونوءاباؤ-أنتو5تغبدلنكنتوماأفرءيتو

خطئتىلم!يغفرأنأطمعوالذى5تحيينثصسيتنىواتذى!يشفايتفهومرضحتوإذا!ولستفينيطعمنىهووالذى

.(83-96:الشعراءأ!بالق!لجتوألحقنىحمالم!هبرب!يؤهـالدجمت

لابيهقالإذ!سليوبققبربهجاإد!لإبزهيوشيعنه!منص!ات!):الصافاتسورةفيتعالىوقال

فإفقال!النجومرفىنظرةفنظر!الفمينبربظكوفما!لزلاوناللهدونءالهة!إلق!لقبدونماذاوقؤمه!

فأقبلوآ!باليمين!رباعليهغفراخ!شطقونلالكؤما!تآ!طونلاافقالءالهنهتمإلتفراخ5مذجمت!نعنهفنوئؤا!سقيم

كيذابه!فأرادوا!آلححيصفىفأتقؤبنننالوأتؤاقالوا!تغملونوماظقكؤوآلله!شختونماأتغبدونقال!يزفونإلخه

.(89-83:لصافاتاأ!ولاشف!ينأمحعفتهم

عندهم،وحقرها،الأوثانعبادةقومهعلىأنكرأنه،السلامعليهخليلهإبراهيمعنتعالىاللهيخبر

عندها،معتكفون:أي(52:أ!نبجاءأ!عبهفونائى-أنت!الااقماشلهذهما):فقال،وتنقصهاوصغرها

والأجداد،الآباءصنيعإلاحجتهمكانما(53:ا!نبجاءأالاعبدلى!وناءابدوجذتآ):قالوا،لهاوخاضعون

تعالى:قالكما54(:11!نبياء!مبيهؤضحئلىثنىوءابآو!تمأنت!كنتولقذقال)الأندادعبادةمنعليهكانواوما

187-85:ادصافاتأ!الفالينبربظنكوفما!لز؟وناللهدونءالهةإلق!!لغبدونماذاوقؤمه!لأبيهقالإذ)
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؟()1غيرهعبدتموقدلقيتموهإذابكمفاعلأنهبهظنكمفما:قتادةقال

!ويفعلونكذلكباءاباوجذنابلقالوا!لضرونأؤيخفحونكتمأؤ!تدعوناذيستمعوبمضهلقال)لهموقال

عبادتهاعلىلهمالحاملوإنما،شيئاتضزولا،تنفعولاداعياتسمعلاأنهالهسلموا(7274-:الشعراءأ

كنت!ماأفرءتتو!ولهمقالولهذا،الجهالالاباءمنالضلالفيمثلهمهوومن،بأسلافهمالاقتداء

قاطعبرهادوهدا(77-75:الشعراءأ!الفدينربإلالىعدؤلانهم!الأقدمونوءاباؤ-أنت!!تعبدون

لأثرتتؤثرأو،لضرتهتضركانتفلو،بهاوتنقصمنهاتبرألأنه،الأصناممنادعوهماإلهيةبطلانعلى

بهوتتنقصلناتقولهالذيالكلامهذا:يقولون(د5:أ!نبياءأ!هوألنعبينمنأ!أنتبالحقاجئتناقالوآ)

اتذىوالأزضألمحؤتربئرل!بلقال)؟لاعباأمفيهجادامحقاتقوله،آبائنافيبسببهوتطعن،آلهتنا

اللهإلهكموإنما،محقاجادادلكلكمأقولبليعني(56:ا!نبياءأ!ألشهدلىفنذلكوعكوأنافطرهى

سبق،مثالغيرعلىلهماالخالق،والأرضالسمواتفاطرشيءكلوربرتكمهو،هوإلاإلهلاالذي

الشاهدين.منذلكمعلىوأنا،لهشريكلاوحدهللعبادةالمستحقفهو

التيالأصنامهدهليكيددأقسم(فى7:ا!نبياءأ!مذبرينتولواانبغدأضنمكولأ!يدنوتالله):وقوله

سمعه:مسعودابنوقال.نفسهفيخفيةهذاقالإنه:قيل.عيدهمإلىمدبرينيولواأنبعديعبدونها

إني:فقال،ليحضرهأبوهفدعاه،البلدظاهرإلىمرةعامكلفيإليهيذهبونعيدلهموكانبعضهم

الكلاملمحيلهمعزص(98-88:الصافاتا!سقيمإت!فقالألنووفىنظرةفنظر):تعالىقالكما،سقيم

عبادةمنعليههممابطلانفيالحقاللهدينونصرة،أصنامهمإهانةمنمقصودهإلىتوصلحتى

الإهانة.غايةتهانوأن،يمسرأنتستحقالتي،الأصنام

ذهب:أي(19:الصافاتأ!وءالهنهئمإلتفراخ!و:بلدهمفيهوواستقر،عيدهمإلى)2(خرجوافلما

إليهاقرباناالأطعمةمنأنواعاأيديهابينوضعواوقد،عظيمبهوفيفوجدها،مستخفيامسرعاإليها

!وباليمين!رباعليهتم!فراخ!طقونلالكؤما!تآكونألا):والازدراءالتهكمسبيلعلىلها!فقال!يو

فجحيض):تعالىقالكمايدهفيبقدومفكسرها،وأقهروأسرعوأبطشأقوىلأنها(39-19:الصافاتأ

(58:ا!فءأ!يزجعوتلعله!إلةالتمإلا!جيرا)كلهاكسرها،حطاما:أي581:ا!نبياءأ!هوجذذا

عيدهممنرجعوافلما،الصغارهذهمعهتعبدأنغارأنهإلىإشارة،الكبيريدفيالقدوموضعإنه:قيل

.(95:أ!وراءأ!هوالظشلمينلمنإفيلهتنائاهذافعلمنقالوا!وبمعبودهمحلماووجدوا

)1(

)2(

.(778/)تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجه

عيدهم.من:أوفي،بفيكذا
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آلهةكانتفلو،يعبدونهاكانواالتيبالهتهمحلماوهو،يعقلونكانوالولهمظاهردليلفيهوهذا

وخبالهمضلالهموكثرة،عقلهموقلةجهلهممنقالوالكنهم،بسوءأرادهامنأنفسهاعنلدفعت

:أي(06-95:الأنبياءأ!وإبنهيمزلهيقاليذكرهتمفتىسمغناقالوا!ألطابينلمنإن!لهتنائاهذافعلمن)

،مسعودابنقولوعلى.لهاوالكاسرعليهاالمقيمفهو،بهاوالازدراءلهاوالتنقصبالعيبيذكرها

أغينعكبهءتوافةقالوا)(57:ا!نبياءأ!ومذبرينتولواأنبغدأضنمكولأ!يدنوتالله!و:بقولهيدكرهم:أي

يشهدونلعلهم،الأشهادرؤوسعلىالأكبرالملأفي:أي(61:ا!نبياءأ!يشهدوتلعلهتمألناس

منه.الاقتصاصمنبهيحلماويعاينون،كلامهويسمعون،مقالته

الأصنامعبادجميععلىفيقيم،كلهمالناسيجتمعأنالسلامعليهالخليلمقاصدأكثرهذاوكان

ألناستحمثروأنالرينةيؤممؤعدكتم):لفرعونالسلامعليهموسىقالكما،عليههممابطلانعلىالحجة

.(95:طهأ!ضس

!بيرهتمفعل!بلقال!يإبنهيصلالهتناهذافعقتءأنتقالوا)ذكرواكمابهوجاؤوااجتمعوافلما

القولديلهمعرصوإنما،تكسيرهاعلىليالحاملهومعناه:قيل62-63(:ا!نبياءأ!هذا

هذهبأنالقولإلىيبادرواأنهذابقولهأرادوإنما(63:ا!نبياءأ!ينطقوت!انواإنفشلوهتم!يو

:ا!نبياءأمهوأدطدونأنتوإنكملوآأنمسه!فقاإلتفرجعوآ)الجماداتكسائرجمادبأنهافيعترفوا،تنطقلا

لها،حافظلاتركهافي:أي،الظالمونأنتمإنكم:فقالوا،بالملامةأنفسهمعلىفعادوا:أي(64

يكونهذافعلىالفتنةإلىرجعواثم:أي:السديقال!وسهوؤعكنكسواشم)عندهاحارسولا

فأطرقوا:أي،سوءحيرةالقومأدركت:قتادةوقال.عبادتهافي:أي!ألط!ونانتوإنكم)قولهم

تنطق،لاهذهأنإبراهيمياعلمتلقد:أي(65:ا!نبياءأ!ينطقوتماصؤررلمذعقت):قالواثم

لاماأدلهدوتمنأفتغبدوتقال):السلامعليهالخليللهمقالذلكفعند؟بسؤالهاتأمرنافكيف

:قالكما(67-66:ا!نبياءأ!تغقلوتأفلااللهدونمنتغبهدوتولمالكؤ!أفيضركتمولاشئاينفعغ

(59:ادصافاتأ!وششونماأتغبدون!و:قال.يسرعون:مجاهدقال(49:الصافاتأ!يزفونإلتهفأقبلوا)

تريدونكماوتشكلونهاوتصورونها،والحجارةالخشبمنتنحتونهاأنتمأصناماتعبدونكيف:أي

الكلامفمقتضى،الذيبمعنىأو،مصدريةماكانتوسواء(69:الصافاتأ!تعملونوماظقكؤوآدله)

بأولىلهاعبادتكمليسفإنه؟مثلهلمخلوقمخلوقيعبدفكيف،مخلوقةالأصناموهذه،مخلوقونأنكم

وحدهللخالقإلاتجبولاتصلحالعبادةليستإذ،للتحكمباطلفالاخر،باطلوهذا.لكمعبادتهامن

له.شريكلا

عنعدلوا(89-79:الصافاتأ!هوألأشفين!عفتهمكيذابهءفأرادوا!اتجحيوفىفأتقوهبنننالهأتؤاقالوا)

وسلطانهم،قوتهماستعمالإلاشبهةولاحجةلهمتبقولم،وغلبواانقطعوالماوالمناظرةالجدال
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كما،وبرهانهودينهكلمتهوأعلى،جلالهجلالربفكادهم،وطغيانهمسفههممنعليههممالينصروا

وأرادوا!إئرهيوعكوسبصابزداكوفىي!ارقفنا!قعين!نخإنءالهتكتموانصروآحرقوهلواقا):تعالىل!قا

.(07-86:ءنبيالأار!لاخسريفأفجعفنهمكتدا!به

حتى،لهيجمعونمدةفمكثوا،الأماكنمنيمكنهمماجميعمنحطبايجمعونشرعواأنهموذلك

)9(جوبةإلىعمدواثم.إبراهيملحريقحطبألتحملنعوفيتلئنتنذرمرضتإذاكانمنهمالمرأةأن

شررلهاوعلا،والتهبتوتأججتفاضطرمت،النارفيهوأطلقوا،الحطبذلكفيهافوضعوا،عظيمؤ

قط.مثلهيرلم

له:ويقال!،الأكراد)3(منرجللهمصنعه،)2(منجنيقكفةفيالسلامعليهإبراهيموضعواثم

القيامة.يومإلىفيهايتجلجل)4(فهوالأرضبهاللهفخسف،المجانيقصنعمنأول!وكان،"هيزن"

الملك،ولك،الحمدلك،سبحانكأنتإلاإلهلا:يقول!وهو،ويكتفونهيقيدونهأخذواثم

،النارإلىمنهألقوهثم،مكتوفامقيداالمنجنيقكفةفيالسلامعليهالخليلوضعفلما.لكشريكلا

ونعماللهحسبنا:قالأنه:عباسابنعن:()البخاريروىكما.الوكيلونعماللهحسبنا:قال

فاخشؤهتملكتمجهعواقذالناسإن)لهقيلحينمحمدوقالها،النارفيألقيحينإبراهيمقالها،الوكيل

-173:عمرانالأ!سوبويقسمتحهتملخوفضحلاللهمنبنحمةفانقلبوااتو!يما!ولغماللهح!بنالواوقاإيمتافزادهغ

لاية.ا(174

عن،الرازيجعفرأبيعن،سليمانبنإسحاقحدثنا،الرفاعيهشامأبوحدثنا:يعلىأبووقال!

النارفيإبراهيمألقيلما":!يوقال!:قال!،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،النجودأبيبنعاصم

.")6(أعبدك،واحدالأرضفيوأنا،واحدالسماءفيإنكاللهم:قال!

.فلا)7(إليكأما:فقال!؟حاجةألك:فقال!،الهواءفيلهعرضجبريلأن:السلفبعضوذكر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

السيوطيالجلالقال:بوبهامش.جوبةبناءبلامنفتقوكل،الواسعةالمستديرةالحفرةهي:الجوبة:جوبة

جوبة.بناءبلامنفتقوكل،الواسعةالحفرةهي،الجوبةمثلالمدينةوصارت:النهايةمختصرفي

فتهدمها.الأسوارعلىلقيلةحجارةبهاترمى،الحصارآلاتمنقديمةآلة:وكسرهاالميمبفتح:منجنيق

.(942/)الطبريتفسيرانظر

.صوتمعحركة:والجلجلة،بهيخسفحينالأرضفييغوص:يتجلجل

التفسير.في(5634)البخاريأخرجه

،النجودأبيبنعاصمسندهوفي(9234)الأستاركشففيكماوالبزار،(1/91)الحليةفينعيمأبووأخرجه

.مقرونالصحيحينفيوحديثه،القراءةفيحجة.أوهاملهصدوقوهو،بهدلةبنعاصموهو

،الأحباركعبروايةمن،الإسرائيلياتمنوهذا،وسعيدمقاتلقولمن(102/)الحليةفينعيمأبوأخرجه

قليل.قبلتقدمكماالبخاريرواهلماومخالف،صحيحغيروهو
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المطر؟فأرسلأومرمتى:يقولالمطرملكجعل:قالأنه:جبيربنوسعيدعباسابنعنويروى

.)1(أسرعاللهأمرفكان

.تضريه)2(لا:أي:طالبأبيبنعليقال(96:ا!نب!اءأ!وإئرهيوبزداوسبماعكققناينار!ق!يو

بردها.إبراهيملأذى!إئرهيووسبماعك)قالاللهأنلولا:العاليةوأبوعباسابنوقال

.)3(وثاقهسوىمنهيحرقولم،بنابىيومئذالأرضأهلينتفعلم:الأحباركعبوقال

شيءمنهايصبهلموجههعنالعرقيمسحمعهكانالسلامعليهجبريلأنيروى:الضحاكوقال

.)4(
.عيره

.()الظلملكأيضامعهكان:السديوقال

إليهينظرونوالناس،خضراءروضةفيوهو،النارحولهالجوبةمثلفيالسلامعليهإبراهيموصار

قالهاكلمةأحسن:قالأنههريرةأبيفعن،إليهميخرجهوولا،إليهالوصولإلىيقدرونلا

.)6(إبراهيمياربكالربنعم:الحالتلكعلىولدهرأىلماقالإذإبراهيمأبو

أريدإنيبنييا:فنادته،السلامعليهابنهاإلىنظرتإبراهيمأمأن،عكرمةعنعساكرابنوروى

حرمنشيءيمسهالاإليهفأقبلت،نعم:فقال.حولكالنارحرمنينجينيأناللهفادع،إليكأجيءأن

.)7(عادتثم،وقبلتهاعتنقتهإليهوصلتفلما،النار

وأنه،يوماخمسينوإماأربعينإماهناكمكثإبراهيمأنأخبرت:قالأنهعمروبنالمنهالوعن

كنتإذمثلكلهاوحياتيعيشيأنوددت،فيهاكنتإذ،عيشاأطيبولياليأياماكنتما:قال

عليه.وسلامهاللهصلوات،فيها)8(

تعالى:اللهقال.فغلبوايغلبواأنوأرادوا،فاتضعوايرتفعواأنوأرادوا،فخذلواينتصرواأنفأرادوا

(89:الصافاتأ!وألأشفاينه!الأحرىالايةودي(07:الأنب!اءأ!وألأخسريففجعقنهمكتدابه!وأرادوا!يو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(943/)الطبريتفسير

.(943/)السابقالمصدر

.(943/)السابقلمصدرا

.(5064/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره

.(5046/)السابقالمصدر

.(943/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

تهذيب.(2145/)تاريخهفيعساكرابنأخرجه

.(943/)التفسيرفيالطبريجريرابنأخرجه
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سلاما،ولابرداعليهمتكونلانارهمفإنالاخرةفيوأما،الدنيافيهذاوالسفالبالخسارةففازوا

.661:الفرقانأ!ومقامامستقراإفهاسآءت!ه:تعالىقالكماهيبلسلاماولاتحيةفيهايلقونولا

بنالحميدعبدعن،جريجابنأنبأنا-عنهسلامابنأو-موسىبناللهعبدحدثنا:)1(البخاريقال

ينفخكان":وقال،الوزغبقتلأمر!ي!اللهرسولأن؟شريكأمعن،المسيببنسعيدعن،جبير

."السلامعليهإبراهيمعلى

جريج.ابنحديثمن:)2(مسلمورواه

بنالحميدعبدعنكلاهما،عيينةبنسفيانحديثمن:)3(ماجهوابن،والنسائي،وأخرجاه

به.شيبةبنجبير

بنالرحمنعبدبناللهعبدأخبرني،جريجابنحدثنا،بكربنمحمدحدثنا:أحمد)4(وقال

فإنه،الوزغاقتلوا":قال!ي!اللهرسولأن،أخبرتهعائشةأن،أخبرهعمرابنمولىنافعاأن،أميةأبي

تقتلهن.عائشةفكانت:قال."إبراهيمعلىالنارينفخكان

رمحفإذا،عائشةعلىدخلتامرأةأن؟نافععن،أيوبحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمد)5(وقال

لماإبراهيمأن!اللهرسولعنحدثتثم.الأوزاغبهنقتل:فقالت؟الرمحهذاما:فقالت،منصوب

عليه.ينفخهاجعلفإنه،الوزغإلاعنهتطفىءكلهاالدوابجعلت،النارفيألقي

الوجهين.هذينمنأحمدبهتفرد

بنالفاكه-مولاة)7(سائبةحدثتني،نافعحدثنا،جريرحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)6(وقال

تصنعينماالمؤمنينأميا:فقلت،موضوعارمحابيتهافيفرأيتعائشةعلىدخلت:قالت-المغيرة

فيألقيحينإبراهيمأنحدثنا!يواللهرسولفإن،بهنقتلهنالأوزاغلهذههذا:قالت؟الزمحبهذا

!ي!اللهرسولفأمرنا،عليهينفخكانالوزغغير،النارعنهتطفىءإلادابةالأرضفييكنلم،النار

بقتله.

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.أبرصسام:والوزغ،الأنبياءفي(9335)البخاريأخرجه

.السلامفي(431)(2237)مسلمأخرجه

في(5902/)والنسائي،السلامفي(431)(2237)ومسلم،الأنبياءأحاديثفي(9335)البخاريأخرجه

ا!صيد.في(3228)طجطوابن،الحجمناسك

.(6002/)المسندفي

.(6/217)المسندفي

حسن.حديثوهو،(683/)المسندفي

.(683/)المسندمنوالتصحيح،شماسة:بوفي،سمامة:أفي
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به.،حازمبنجريرعن،محمدبنيونسعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن:)1(ماجهابنورواه

ورداءالعظمةإزارفيالجليلالعظيمينازعأنأرادمنمعالخليلإبراهيممناظرةذكر

الضعفاءالعبيدأحدوهو،الربوبيهفادعى،الكبرياء

الذهـيخىءربإئرهمقالإدالمراللهءاتمهأنرلهتفىإترهمصاجاتذىإلىترألتم):تعالىاللهقال

لاواللهكفرالذىفبهتالمحغربمنبهافةتالمحثترقمنبالشضسيآقالله%فإإئرهمقالوأميتأخىءأناقالويميت

.(238:البقرةأ!الطبينائقؤميهدى

الخليلفأبطل،الربوبيةلنفسهادعىالذي،المتمردالجبارالملكهذامعخليلهمناظرةتعالىيذكر

المحجة.طريقلهوأوضح،الحجةوألجمه،عقلهوقلة،جهلهكثرةوبين،دليلهالسلامعليه

بنالنمرودواسمه،بابلملكهوالملكوهذا:والأخبارالنسبعلماءمنوغيرهمالمفسرونقال

بنشالخبنعابربنفالحبننمرود:)3(غيرهوقال.مجاهد)2(قاله،نوحبنسامبنكوشبنكنعان

.نوحبنسامبنأرفخشذ

مؤمنان،أربعةذكروافيماالدنياملكقدفمانه،الدنياملوكأحدوكان:وغيرهمجاهد)4(قال

هذانمرودأنوذكروا.وبختنصرالنمرود:والكافران.وسليمانالقرنينذو:فالمؤمنان،وكافران

الدنيا.الحياةواثروعتىوتجبر،وبغىطغىقدوكان،سنةأربعمئةملكهفياستمر

علىالامالوطولوالضلالالجهلحمله،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىالخليلإبراهيمدعاهولما

الذهـرب!و:الخليلقالفلما،الربوبيةلنفسهوادعى،ذلكفيالخليلإبراهيمفحاج،الصانعإنكار

.(258:البقرةأ!ووأميتأخىءأناقالويميتيخىء

بقتلأمرفإذا،قتلهماتحتمقدبالرجلينأتيإذاأنهيعني:إسحادتىبنومحمدوالسديقتادةقال

.(الآخر)وأماتهذاأحياقدفكأنه،الآخرعنوعفاأحدهما

بل،بمعارضةولابمنعليس،المناظرةمقامعنخارجيكلامهوبل،للخليلبمعارضةليسوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو،الصيدفي(3231)ماجهابنأخرجه

.(252/)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره(352/)الطبريتفسير

.(352/)الطبريتفسير

.(225/)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره(327/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(252/)المنثوروالدر(327/)الطبريتفسير
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.)1(.
هدهبحدوثالصانعوجودعلىاستدلالخليلفإن،الحقيقةفيانقطاغوهو،محصتشعيبهو

وجودهإلىاستنادهامنبدلاالذيذلكفاعلوجودعلىوموتهاالحيواناتإحياءمن،المشاهدات

هذهوتسيير،وتسخيرهاخلقهامنالمشاهدةالحوادثلهذهفاعلمنبدولا،بنفسهاقيامهاعدمضرورة

ولهذا،إماتتهاثم،مشاهدةتوجدالتيالحيواناتهذهوخلق،والمطروالسحابوالرياحالكواكب

وأميت!أخىءأنا):الجاهلالملكهذافقول(258:البقر-أ!و!يتيخىءاتذ!ربإئرهمقال)

والسديقتادةذكرهماعنىوإن،وعاندكابرفقد،المشاهدةلهذهالفاعلأنهعنىإن(258:البقرةأ

الدليل.عارضولا،مقدمةيمنعلمإذ؟الخليلبكلاميتعلقشيئأيقلفلم،إسحاقبنومحمد

اخردليلاذكر،وغيرهمحضرهممنالناسمنكثيرعلىتخفىقدالملكهذامناظرةانقطاعكانولما

بهافةتالمشرىمنبآلشتسيآقاللهبرفإ!وجهرةوانقطاعه،النمرودادعاهماوبطلان،الصانعوجودبين

خالقهاسخرهاكماالمشردتىمنتطلعيومكلمسخر!الشمسهذه:أي(258:البقرةأ!المحغربمن

تحييالذيأنكمنزعمتكماكنتفإن،شيءكلخالقهوإلاإلهلاالذياللهوهو،وقاهرهاومسيرها

يمانعولا،يشاءمايفعلالذيهوويميتيحييالذيفإن،المغربمنالشمسبهذهفأتوتميت

تفعلهلمفإن،هذافافعلتزعمكماكنتفإن،شيءكللهودان،شيءكلقهرقدبل،يغالبولا

نأمنوأقلأعجزأنتبل،هذامنشيءعلىتقدرلاأنكأحدوكلتعلموأنت،زعمتكمافلست

جهلةعندبهوتبجحسلكهماوبطلان،ادعاهفيماوكذبهوجهلهضلالهفبين.منهاتنتصرأوبعوضةتخلق

يهدىلاواللهكفرالذىفبه!):قالولهذا،وسكتامتنعبل،بهالخليليجيبكلاملهيبقولم،قومه

.(582:البقرةأ!آلطبينالقؤم

يكنولم،النارمنخرجيومالنمرودوبينإبراهيمبينكانتالمناظرةهذهأن:)2(السديذكروقد

.المناظرةهذهبينهمافكانت،يومئذبهاجتمع

الناسوكان،طعالمعندهكانالنمرودأن؟أسلمبنزيدعن،معمرعن:الرزا!تىعبدروىوقد

إبراهيميعطولم،المناظرةهذهبينهمافكان،للميرةوفدمنجملةفيإبراهيمفوفد،للميرةإليهيفدون

منكثيبإلىعمدأهلهمنقربفلما،الطعاممنشيءمعهوليسخرجبلالناسأعطيكماالطعاممن

،فنامفاتكاوجاءرحالهوضعقدمفلما،عليهمقدمتإذاأهليأشغل:وقال،عدليه)3(منهفملأالتراب

إبراهيماستيقظفلما.طعامأمنهفعملت،طيباطعامأملآنينفوجدتهما،العدلينإلىسارةامرأتهفقامت

للحقيقة.وتشويه،للشرتهييج:تشغيب(1)

.(26-225/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره)2(

البعير.جنبيأحدعلىيكونوالحملالكيس:العدل:عدليه)3(
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اللهرزقهموهرزقأنهفعرف،بهجئتالذيمن:قالت؟هذالكمأنى:فقال،أصلحوهقدالذيوجد

وجل.عز

دعاهثم،عليهفأبى،باللهبالإيمانفأمرهملكاالجبارالملكذلكإلىاللهوبعث:أسلمبنزيدقال

جيشهالنمرودفجمع،جموعيوأجمعجموعكاجمع:وقال.فأبى،الثالثةثم،عليهفأبى،الثانية

وسلطها،الشمسعينيروالمبحيث،البعوضمنذباباعليهاللهفأرسل،الشمسطلوعوقتوجنوده

الملك،منخرفيمنهاواحدةودخلت،باديةعظاماوتركتهم،ودماءهملحومهمفأكلت،عليهمالله

كلهاالمدةهذهفيبالمرازب)1(رأسهيضربفكان،بهاتعالىاللهعذبه،سنةأربعمئةمنخريهفيفمكثت

.بها)2(وجلعزاللهأهلكهحتى

المصرية،الديارودخولهالشامبلادإلىالسلامعليهالخليلهجرةذكر

المقدسةبالأرضواستقراره

إشحقلهؤ!ووهتناألحكيروأتعريزهوإن!ربىطإكمهاجرإل!وقاللوطليكامن!):تعالىاللهقال

(27-26:العنكبوتأ!الصخلحيهئلمنالاخرةفىوإن!الذيافىاخر؟وءائتتهوألكنفالنبؤةذريتهفىوجعقاويغموب

وصناف!ترويغقوبإشحقلهؤووهتنا!للف!ينفيهابركناالتىألأزضإلىولوطاوتحه):تعالىوقال

الز!وهوءاشاءوإقاهـالصلؤةآلخايتتفغللحهمإوأؤحينآبأ!رنايفدو%أيمة!وجعفتهئمص!لحينجحقنا

عاقراامرأتهوكانت،أظهرهمبينمنوهاجر،اللهفيقومههجرلما(-7173:ا!نبياءأ!لناعبدينوكانوا

ذلكبعدتعالىاللهوهبه،آزربنهارانبنلوطأخيهابنمعهبل،أحدالولدمنلهيكنولم،لهايولدلا

مننزلكتابوكل،ذريتهمنبعدهبعثنبيفكل،والكتابالنبوةذريتهفيوجعل،الصالحينالأولاد

بلادهتركحينلهوكرامةاللهمنخلعة)3(وعقبهنسلهأحدفعلى،بعدهمنالأنبياءمننبيعلىالسماء

التيوالأرض،إليهالخلقودعوة،وجلعزربهعبادةمنفيهايتمكنبلدإلىوهاجروأقرباءهوأهله

:ا!نبياءأ!للف!ينفيهابركناالتىالأزضإلى):وجلعزاللهقالالتيوهي،الشامأرضبالهجرةقصدها

قوله:عباسابنعنالعوفي)5(وروى.وغيرهموقتادة،العاليةوأبو،كعب)4(بنأبيقاله71(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والتشديد.بالهمز:الإرزبة:لهويقال،الكبيرةالمطرقةوهي:مرزبةجمع:"المرازب"

.(25-242/)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره(327/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

عطية.:"خلعة"

.(643-5642/)للسيوطي،المنثورالدرانظر

.(946/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه
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للناسوضعبتتأؤلإن):قولهإلىتسمعألم،مكة(71:ا!نبياءأ!لتف!ينفيهابركناالتىالارض!إلى)

.حرانأنهالأحباراكعب(1)وزعم.(69:عمرانادأ!للفلمينوهدىمبار؟ببكةللذى

وأخوه،لوطأخيهوابنوأبوههو،بابلأرضمنخرجأنه:الكتابأهلنقلعنقدمناوقد

بها.إبراهيمأبوتارخفمات،حرانفنزلوا،ملكاأخيهوامرأة،سارةإبراهيموامرأة،ناحور

وقد-حرانملكابنةوهي-سارةإبراهيمفلقيالشامقبلولوطإبراهيمانطلق:)2(السديوقال

غريب.وهوجريرابنرواه.يغيرها)4(ألاعلىفتزوجها،)3(دينهمفيقومهاعلىطعنت

،لوطأختهارانأخيهابنةأنهازعمومن،حرانإليهتنسبالذي،هارانعمهابنةأنهاوالمشهور

الأخبنتتزويجأنوادعى؟علمبلاوقال،النجعةأبعدفقد،والنقاشالقتيبيعنالسهيليحكاهكما

عنمنقوذهوكماوقتفيمشروعاكانهذاأنفرضولو.دليلذلكعلىلهفليس،مشروعاذاكإذكان

أعلم.والله،تتعاطاهلاالأنبياءفإن،اليهودمنالربانيين

والله،تقدمكمابلادهمنمهاجرابسارةخرجبابلمنهاجرلماالسلامعليهإبراهيمأنالمشهورثم

أعلم.

فابتنىبعدكمنلخلفكالأرضهذهجاعلإني:إليهاللهأوحىالشامقدملماأنهالكتابأهلوذكر

إلىمرتحلأانطلقثم،المقدسبيتشرقيقبتهوضرب،النعمةهذهعلىشكرأ،للهمذبحاإبراهيم

ملكها،معسارةقصةوذكروا،مصرإلىفارتحل،وغلاءوشدم!قحط:أي،جوغكانوأنه،التيمن

إلىفرجعوا،منهاأخرجهمثم،هاجرإياهاالملكإخداموذكروا،أختهأنا:قوليلهاقالإبراهيموأن

.وأموالوعبيددوابومعه-والاهاوماالمقدسبيتأرضيعني-التيمنبلاد

عن،محمدعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،محبوببنمحمدحدثنا:البخاريقالوقد

سقيم!إق!و:قوله،اللهذاتفيمنهنثنتان:كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم:قالهريرةأبي

أتىإدوسارةيوبمداتهوبينا:وقال(63:ا!نبياءأ!وهذا!بيرهمفعلوبل)وقوله981:الصافاتأ

عنها،وسألهإليهفأرسل،الناسأحسنمنامرأم!معهرجلهاهنا:لهفقيل،الجبابرةمنجتارعلى

غيريمؤمنالأرضوجهعلىليسسارةيا:فقال،سارةفأتى،أختي:قال؟هذهمن:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5643/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيابنأخرجه

.(46-945/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

دينهم.قومهاعلى:أوفي.بفيكذا

بها.يفرأنعلىكثيرابنوفي،الأصلفيكذا:وبهامشه(946/)الطبريوتفسيروبأفيكذا

بإذنها.إلاغيرهاعليهايتزوجولا،يطفقهاألا:يغيرهالاأ:ومعنى
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يتناولهاذهبعليهدخلتفلما،إليهافأرسل،يمذبينيفلاأختيأنكفأخبرتهسألنيهذاوإن،وغيرك

وأمثلهافأخذالثانيةتناولهاثم،فأطلقاللهفدعت،أضركولالياللهادعي:فقال.فأخذ،بيده

تأتونيلمإنكم:فقال،حجبتهبعضفدعا،فأطلقفدعتأضزكولالياللهادعي:فقال،أشد

در:فقالت.مهيم:بيدهفأومأ،يصليقائموهوفأتته،هاجرفأخدمها،بشيطانأتيتمونيوإنمابإنسان

ماء)1(بنيياأمكمفتلك:هريرةأبوقال.هاجروأخدم،نحرهفي-الفاجرأو-الكافركيدالله

موقوفا.الوجههذامنبهتفرد.السماء)2(

عن،الثقفيالوهابعبدعن،الفلاسعليبنعمروعن:البزاربكرأبوالحافظرواهوقد

قطيكذبلمإبراهيمإن":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،ح!انبنهشام

فعل!بل):وقوله(98:ادصافاتأ!سقيمإق):قوله،اللهذاتفيذلككل،كذباتثلاثإلا

الجبارفأتي،منزلانزلإذ،الجبابرةمنجئارأرضفييسيرهووبينما(63:أ!نبياءأ!وهذا!بيرهئم

إنها:فقال،عنهافسأله،إليهفأرسل.الناسأحسنمنامرأم!معهرجلهاهنانزلقدإنه:لهفقيل

غيريمسلماليومليسوإنه،أختيإنك:فقلت،عنكسألنيهذاإن:قال،إليهارجعفلما.أختي

لياللهادعي:فقال،أخذيتناولهاذهبفلما،بهافانطلق،عندهممذبينيفلاأختيوإنك،وغيرك

،أضركولالياللهادعي:فقال،منهاأشدأومثلهافأخذيتناولهافذهب،فأرسللهفدعتأضركولا

،بشيطانأتيتنيولكنبإنسانتأتنيلمإنك:فقال،حشمهأدنىفدعا.مراتثلاث،فأرسلفدعت

فقالت:؟مهيم:فقال،انصرفبهاأحسفلما،يصليقائموإبراهيمفجاءت.هاجروأعطهاأخرجها

.هاجر)3(وأخدمني،الظالمكيداللهكفى

)1(

)2(

)3(

يتبعونكانوالأنهم،العربيريد:السماءماءبنييا"النهايةمختصر"فيالسيوطيالجلالقال:بهامشفي

.كانحيثفينزلون،الماءقطر

دلالة:عقيلابنقال"كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":وقوله.الأنبياءفي(3358)البخاريأخرجه

ليعلمبهموثوقايكونأنينبغيالرسولبأنقطعالعقلأنوذلك.إبراهيمعلىالكذبإطلادتىظاهرتصرفبالعقل

ذلكعليهأطلقوإنما،منهالكذبوجودمعفكيف،عليهالكذبتجويزمعثقةولا،اللهعنبهجاءماصددتى

علىالكذبإطلادتىيعني-السلامعليهإبراهيممنذلكيصدرفلمتقديرهوعلى،السامععندالكذببصورةلكونه

لتحمليجبوقد،يجوزالمقاماتتلكمثلفيالمحضفالكذبوإلا،مقامهلعلوالخوفشدةحالفيإلا-ذلك

لكنه،مخلاقبيحاوإنالكذبفإن،تذمأنهايريدفلا،كذباتإياهاتسميةوأما،لأعظمهمادفعاالضررينأخف

.(6293/)الباريفتح.منهاوهذا،مواضعفييحسنقد

ع!ي!اللهرسولعن،هريرةأبيعنسيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعنبإسنادهصحيحهفيحبانابنأخرجه

داودوأبو(6152/)أحمدأخرجهطريقهومن(59102)الرزاقعبدمصنففيوهوالإحسان(5737)

.الكبرىالسننفي(01/691)والبيهقي،(692)الصحابةفضائلفيوالنسائي،الطلاقفي(1222)
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.هشامحديث،غيرأمن(وأخرجاه)1

.موقوفا)2(غيرهورواه،هشامإلا،هريرةأبيعن،محمدعنأسندهنعلملا:البزارقالثم

،الزنادأبيعن-)3(اليشكريعمرابنهو-ورقاءعن،حفصبنعليحدثنا:أحمدالإماموقال

قوله:كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":!ي!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعن

هذا!!بيرهئمفعل!بل):وقوله(98:الصافاتأ!سقيمإق):فقال،آلهتهمإلىدعيحين

منجبارأو-الملوكمنمللثفيهاقريةإبراهيمودخل:قال.أختيإنها:لسارةوقوله(63:الأنبياءأ

من-الجبارأو-الملكإليهفأرسل:قال.الناسأحسنمنبامرأةالليلةإبراهيمدخل:فقيل-الجبابرة

قدفإنيقوليممذبيلا:وقال،إليهبهافأرسل:قال.بهافأرسل:قال.أختي:قال؟معكهذه

توضأفأقبلت،إليهاقامعليهدخلتفلما.وغيركغيريمؤمنالأرضعلىإن،أختيأنكأخبرته

فلا،زوجيعلىإلافرجيوأحصنت،وبرسولكبكآمنتأنيتعلمكنتإناللهم:وتقول،وتصلي

الرحمن،عبدبنسلمةأبوقال:الزنادأبوقال."برجلهركضحتىفغط)4(:قال.الكافرعليتسلط

:قال.إليهاقامثم:قال.فأرسل:قال.قتلتههي:يقليمتإناللهم:قالتإنها:هريرةأبيعن

علىإلافرجيوأحصنت،وبرسولكبكامنتأنيتعلمكنتإناللهم:وتقولوتصليتوضافقامت

عن:سلمةأبووقال:الزنادأبوقال.برجلهركضحتىفغط:قال.الكافرعليتسلطفلازوجي

أو-الثالثةفيفقال:قال،فأرسل:قال."قتلتههييقليمتإناللهم":قالتإنها:هريرةأبي

فقالت،فرجعت:قال.هاجروأعطوها،إبراهيمإلىأرجعوها،شيطاناإلاإليأرسلتمما-الرابعة

علىوهوالوجههذامنأحمدبهتفرد.(وليد"هوأخدم،الكافرينكيدرداللهأنأشعرت:لإبراهيم

الصحيح.شرط

عن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،حمزةأبيبنشعيبعن،اليمانأبيعن)6(البخاريرواهوقد

.مختصرأبهصح!النبيعن،هريرةأبي

عن،نضرةأبيعن،جدعانبنيدزبنعليعن،سفيانحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الفضائل.في(2371)ومسلم،النكاحفي(8405)البخاريأخرجه

قبله.الذيفيكماالصحيحينفيوروايته،سيرينابنعن،أيوبعنحازمبنجريرأيضأمرفوعارواه:أقول

خطأ.وهو،التسكيكعمرابنهو:أوفي،بفيكذا

يجدلاحيثترديدهوهو،النائمنفسمعيخرجالذيالصوت:والغطيط،غطيطهسمعحتىنامأي:"فغط"

.بالنومالاستغرا!تىدليلوهو،بهاضرب:برجلهوركض.مساغا

صحيح.حديثوهو،(404-2304/)المسندفيأحمدأخرجه

التفسير.في(3166)البخاريأخرجه
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بهاحل)1(ماإلاكلمةمنهاما":قالالتيالثلاثإبراهيمكلماتفيع!ي!اللهرسولقال:قال،سعيدأبي

هي:امرأتهأرادحينللملكوقال(هذاكبيرهمفعلهبل):وقال(سقيمإني):فقال،اللهدينعن

)2(
ختي"

مؤمنالأرضوجهعلىليسإنه":لهاوقوله،اللهدينفي:أي"أختيهي":الحديثفيفقوله

معهم،كانلوطالأن،هذاعلىحملهويتعين،وغيركغيريمؤمنينزوجين:يعني"وغيركغيري

.السلامعليهنبيوهو

وفي.الكافرينكيدرداللهإن:فقالت؟الخبرما:معناه،مهيم:إليهرجعتلمالهاوقوله

جارية.وأخدم،الملكوهو،الفاجر:رواية

عنيدفعأنويسأله،وجلعزدلهيصليقامالملكإلىبهاذهبوقتمنالسلامعليهإبراهيموكان

منهاينالأناللهعدوأرادفلما،أيضاهيفعلتوهكذا.بسوءأهلهأرادالذيهذابأسيردوأن،أهله

تعالى:قالولهذا.العظيمالدعاءمنتقدمبماوجلعزاللهودعت،وصلاتهاوضوئهاإلىقامت،أمرا

إبراهيموخليلهوحبيبهورسولهعبدهلعصمةوصانهااللهفعصمها(45:البقرةأ!هوآشتعينوابألصبروالصلوح)

.السلامعليه

والذي.السلامعليهنومريم،موسىوأم،سارة:نسوةثلاثنبوةإلىالعلماءبعضذهبوقد

وأرضاهن.عنهناللهرضيصديقاتأنهنالجمهورعليه

فلم،وبينهاالسلامعليهإبراهيمبينفيماالحجابكشفوجلعزاللهأن:الاثاربعضفيورأيت

عصمهاوكيف،الملكعندوهيلهامشاهداوكان،إليهرجعتأنإلىعندهمنخرجتمنذيراهايزل

لدينها،شديداحبايحبهاكانفإنه،لطمأنينتهوأشد،لعينهوأقرلقلبهأطيبذلكليكون،منهالله

اللهرضيمنهاأحسنزمانهاإلىحواءبعدامرأ!تكنلمإنه:قيلقدفإنه،الباهروحسنها،منهوقرابتها

والمنة.الحمدولئه،عنها

وكان،بالظلمالمشهورالملكللضحاكأخاكانهذامصرفرعونأن:التواريخأهلبعضوذكر

مصر.علىلأخيهعاملا

.نوحبنسامبنلاودبنعملاقبنعويجبنعبيدبنعلوانبنسناناسمهكان:ويقال

علىوكان،سبأبنمايلونبنالقيسامرىءبنعمروأرادهاالذيأن:""التيجانفيهشامابنوذكر

أعلم.فالله،السهيلينقله،مصر

)1(

)2(

.وجادلدافعأي:حلما:"النهايةمختصر"فيالسيوطيقالبهامشفي

.(1/49)الأنفالروضفيالسهيليذكره
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كانالتي،المقدسةالأرضوهي،التيفنأرضإلىمصربلادمنرجعالسلامعليهالخليلإنثم

المصرية.القبطيةهاجروصحبتهم،جزيلومالوعبيدأنعامومعه،فيها

،الغورأرضإلىذلكفيلهالخليلبأمرالجزيلةالأموالمنبمالهنزحالسلامعليهلوطاإنلم

أشراراأهلهاكانو،الزمانذلكفيالبلادتلكوهي،)2(سدومبمدينةفنزل،زغر)1(بغورالمعروف

وشرقاوجنوباشمالأوينظربصرهيمدأنفأمرهالخليلإبراهيمإلىتعالىاللهوأوحى،فجاراكفارأ

يصيرواحتىذرئتكوسأكثر،الدهراخرإلىولخلفكلكسأجعلهاكلهاالأرضهذهبأنوبشره،وغربأ

.الأرضتراببعدد

يؤيد،المحمديةالأمةهذهفيمنهاأعظمكانتولاكملتمابل،الأمةبهذهاتصلتالبشارةوهذه

زويماأمتيملكوسيبلغ،ومغاربهامشارقهافرأيتالأرضليزوىاللهإن":ع!ي!اللهرسولقولذلك

.")3(منهالي

واستاقوا،أموالهوأخذوا،فأسروهالسلامعليهلوطعلىتسلطواالجبارينمنطائفةإنلم:قالوا

عليهلوطأفاستنقذ،رجلأعشروثمانيةثلاثمئةفيإليهمسار،الخليلإبراهيمالخبربلغفلما،أنعامه

حتىآثارهمفيوساق،وهزمهم،كثيراخلقاورسولياللهأعداءمنوقتل،أموالهواسترجع،السلام

موقفكانلأنه،سميإنماإبراهيممقاموأظن،)4(برزةعندبظاهرهاوعسكر،دمشقشرقيإلىوصل

أعلم.والله،الخليلجيش

مكرمين،،لهمعظمينالمقدسبيتبلادملوكوتلقاه،بلادهإلىمنصورامؤيدارجعثم

عليه.وسلامهاللهصلوات،ببلادهواستقر)5(،خاضعين

صغر.:%هامشفي()1

.لوطقوممدائنمنمدينة:"سدوم")2(

في(1762)والترمذي،الساعةوأشراطالفتنفي(9288)ومسلم(284و5278/)المسندفيأحمدأخرجه)3(

صحيح.حسن:الترمذيوقال،ثوبانحديثمن،الفتنفي(5293)ماجهوابن،الفتن

بها.المدينةبناءاتصلوقد،المدينةمنالشرقيالشمالفيتقع،دمشقغوطةمنقرية:"برزة"()4

تصحيف.وهو،استتر:أوفي،بفيكذا()5
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كانلماوإنه،بذلكبشرهاللهوإن،طيبةذريةالثهسألالسلامعليهإبراهيمإن:الكتابأهلقال

الولد،أحرمنيقدالربإن:السلامعليهلإبراهيمسارةقالت،سنينعشرالمقدسبيتببلادلإبراهيم

دخلفحين،السلامعليهإبراهيمبهادخللهوهبتهافلما،ولدامنهايرزقنااللهلعلهذهأمتيعلىفادخل

،سارةمنهافغارت،سيدتهاعلىوتعاظمت،نفسهاارتفعتحملتفلما:قالوا.منهحملتبها

،هناكعينعندفنزلتفهربتهاجرفخافت،شئتمابهاافعلي:لهافقال،إبراهيمإلىذلكفشكت

وأمرها،خيراحملتالذيالغلامهذامنجاعلاللهفإنتخافيلا:الملائكةمنمللثلهافقال

الكلويد،الكلعلىيده،الناسوحشويكون،إسماعيلوتسميهابناستلدأنهاوبشرها،بالرجوع

ذلك.علىوجلعزاللهفشكرت.إخوتهبلادجميعويملك،به

،العرببهسادتالذيفإنه،عليهوسلامهاللهصلواتمحمدولدهعلىانطبقتإنماالبشارةوهذه

الأمممنأمةتؤتلمماالصالحوالعملالنافعالعلممناللهواتاها،وشرقاغرباالبلادجميعوملكت

جاءفيماوكماله،بشارتهويمن،رسالتهوبركة،الرسلسائرعلىرسولهابشرفإلاذاكوما،قبلهم

.الأرضأهللجميعبعثتهوعموم،به

وثمانونستالعمرمنولإبراهيموولدته:قالوا.السلامعليهإسماعيلوضعتهاجررجعتولما

سنة.عشرةبثلاثإسحاقمولدقبل،سنة

قد:لهوقال،ساجدادلهفخر،سارةمنبإسحاقيبشرهإبراهيمإلىاللهأوحىإسماعيلولدولما

وأجعله،عظيماعشراثنالهويولد،كثيراجداونميتهوكثرتهعليهوباركت،إسماعيلفيلكاستجبت

عظيم.لشعبرئيسا

عشرالاثنا،الراشدونالخلفاءهمعظيماعشرالاثناوهؤلاء،العظيمةالأمةبهذهبشارةأيضاوهذه

عشراثنايكون":قالع!ي!النبيعن،سمرةبنجابرعن،عميربنالملكعبدحديثفيبهمالمبشر

)1(.الصحيحينفيأخرجاه"قريشمنكلهم":قال؟قالما:أبيفسألت،أفهمهالمكلمةقالثم"أميرا

منكلهم،عشرخليفةاثنايكونحتى-عزيزا:روايةوفي-قائماالأمرهذايزاللا":روايةوفي

-،)2(
!ريس"

.سمرةبنجابرعنالإمارةفي(1182)ومسلم،الأحكامفي(7223و7222)البخاريأخرجه(1)

.الإمارةفي(6)(1182)مسلمأخرجه)2(
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العزيزعبدبنعمر:ومنهم.!وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو:الأربعةالأئمةمنهمفهؤلاء

وجودهم.منبدلابل،نسقأعشراثنييكونونأنهمالمرادوليس،العباسبنيبعضومنهم.أيضا

طالب،أبيبنعليأولهمالذين،الرافضةفيهميعتقدالذينعشرالاثنيالأئمةالمرادوليس

يكنلمأولئكفإن،يزعمونفيماالعسكريالحسنبنمحمدوهو،سامراء)1(بسردابالمنتظرواخرهم

الفتنة،ناروأخمد،لمعاويةالأمروسلمالقتالتركحينعليئبنالحسنوابنه،عليمنأنفعفيهم

منأمرفيالأمةعلىحكملهميكنلم،الرعاياجملةمنوالباقون،المسلمينبينالحروبرحىوسكن

لهحقيقةلا،النفوسفيوهذيان،الرؤوسفيهوس!فذاك،سامراءبسردابيعتقدونهماوأما.الأمور

أثر.ولاعينولا

الخليلمنوطلبت،منهاسارةغيرةاشتدت،إسماعيللهاولدلماالسلامعليهاهاجرأنوالمقصود

نإ:ويقال.اليوممكةحيثوضعهماحتىبهمافسار،وبولدهابها!نذهب،عنهاوجههايغيبأن

رضيعا.ذاكإذكانولدها

تذهبأين!إبراهيميا:وقالت،بثيابهوتعلقت،هاجرإليهقامت،ظهرهوولىهناكتركهمافلما

أمركالله:لهقالت،يجيبهالاوهوعليهألحتفلما،يجبهافلم،يكفينامامعناوليس؟هاهناوتدعنا

يضيعنا.لافإذا:قالت.نعم:قال؟بهذا

هاجر،علىتغضبتسارةأن"النوادر"كتابفياللهرحمهزيدأبيبنمحمدأبوالشيخذكروقد

قسمها.فتبر،تخفضها)2(وأن،أذنيهاتثقبأنالخليلفأمرها،منهاأعضاءثلاثةلتقطعنفحلفت

ذيلها.طولتمنوأول،منهنأذنهاثقبتمنوأول،النساءمناختتنمنأولفكانت:السهيليقال

هاجروأمهإسماعيلىبابنهإبراهيممهاجرةذكر

العتيقالبيتوبنائهمكةأرضوهي،فارانجبالإلى

معمر،حدثنا،الرزاقعبدحدثنا-شيبةأبيبنبكرأبوهو-محمدبناللهعبدقال:)3(البخاريقال

بنسعيدعن-الاخرعلىأحدهمايزيد-وداعةأبيبنالمطلببنكثيربنوكثيرالسختيانيأيوبعن

)1(

)2(

)3(

جامعها،فيالمعروفالسردابوفيها،المعتصمبناها،دجلةشرقيوتقع،رأىمنسرمدينةوهي:"سامراء"

منه.يخرجمهديهمأنالشيعةتزعمالذي

ختنها.،الصبيةخفض:يقال،للنساءوهوالختانالخفضمن:"تخفضها"

.الأنبياءفي)3364(صحيحهفي
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منطقا،اتخذت،إسماعيلأمقبلمن)1(المنطقالنساءاتخذماأول:قال،عباسابنعن،جبير

البيت،عندوضعهماحتى،ترضعهوهي،إسماعيلوبابنهاإبراهيمبهاجاءثم،سارةعلىأثرهالتعفي

.-.")2(ص
فوضعهما،مالمح!بهاوليس،أحديومنذبمكةوليس،المسجدأعلىفيرمزملمحو!دوحه.

مأفتبعته،منطلقاإبراهيمقفى)4(ثم،ما!فيهوسقاء)3(،تمرفيهجراباعندهماووضع،هنالك

لهفقالت؟شيءولاإنسبهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأينإبراهيميا:فقالت،إسماعيل

ثم،يضيعنالاإذا:قالت.نعم:قال؟بهذاأمركآدله:لهفقالت،إليهايلتفتلاوجعل،مراراذلك

رجعت.

بهؤلاءدعاثم،البيتبوجههاستقبل،يرونهلاحيثالثنيةعندكانإذاحتىإبراهيمفانطلق

ليقيموارلباالمححرمبتنكعندزرخذىغيزبوادذريتىمنأشكنتإفى-ربا):فقال،يديهورفع،الدعوات

.(37:إبراهيمأ!لعلهولمجمثكرونالشمزتمنواززقهمإلحهختهوىالاسمفألمحدةفاتجحلالصحلؤة

عطشت،السقاءفيمانفدإذاحتى،الماءذلكمنوتشربإسماعيلترضعإسماعيلأموجعلت

الصفافوجدت،إليهتنظرأنكراهيةفانطلقت-يتلبط)5(قالأو-يتلوىإليهتنظروجعلت،ابنهاوعطش

فهبطت،أحداترفلمأحداترىهلتنظرالوادياستقبلتثمعليهفقامت،يليهاالأرضفيجبلأقرب

إذاحتى،المجهودالإنسانسعيسعتثم،درعهاطرفرفعتالواديبلغتإذاحتىالصفامن

سبعذلكففعلت،أحداترفلم،أحداترىهلونظرت،عليهافقامتالمروةأتتثم،الواديجاوزت

.مرات

.")6(بينهماالناسسعىفلذلك"مج!ي!النبيقال:عباسابنقال

أيضا،فسمعتتسمعتثم-نفسهاتريد-صه:فقالت،صوتاسمعتالمروةعلىأشرفتفلما

قالأو-بعقبهفبحث،زمزمموضععندبالملكهيفإذا،غواثعندككانإنأسمعتقد:فقالت

فيالماءمنتغرفوجعلت،هكذابيدهاوتقول،تحوضه)7(فجعلت،الماءظهرحتى-بجناحه

.تغرفبعدماتفوروهي،سقائها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الوسط.بهيشدما:"المنطق"

.كبيرةشجرة:"دوحة"

.صغيرةقربة:"سقاء"

راجعا.وئى:"قفى"

.الأرضبنفسهويضرب،يتمرغ:"يتلئط"

عليهما.:أفي

.الحوضمثلتجعله:"تحوضه"
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منتغرفلملو":قالأو"زمزمتركتلوإسماعيلأماللهيرحم":!لمجل!النبيقالعباسابنقال

.")1(معيناعينازمزملكانت،الماء

الغلامهذايبني،اللهبيتهاهنافإن،)2(الضيعةتخافيلا:الملكلهافقال،ولدهاوأرضعتفشربت

وعنيمينهعنفتأخذ،السيولتأتيه،كالرابيةالأرضمنمرتفعأالبيتوكان.أهلهيضيعلااللهوإن،وأبوه

،كداءطريقمنمقبلين-جرهممنبيتأهلأو-جرهممنرفقةبهممرتحتىكذلكفكانت،شماله

الواديبهذالعهدنا،الماءعلىليدورالطائرهذاإن:فقالوا،عائفا)3(طائرافرأوا،مكةأسفلفيفنزلوا

إسماعيلوأم:قال.فأقبلوا،بالماءفأخبروهمفرجعوا،بالماءهمفإذا،جريا)4(فأرسلوا،ماءفيهوما

نعم.:قالوا.الماءفيلكمحقلاولكن،نعم:قالت؟عندكننزلأنلناتأذنين:فقالوا،الماءعند

."الأنستحبوهيإسماعيلأمذلكفألفى":!يوالنبيقال:عباسبناللهعبدقال

،الغلاموشب،منهمأبياتأهللهاكانإذاحتى،معهمفنزلوا،أهليهمإلىوأرسلوا،فنزلوا

منهم.امرأةزوجوهأدركفلماشبحينوأعجبهموأنفسهم،منهمالعربيةوتعلم

فسأل،إسماعيا!يجدفلم،تركتهيطالعإسماعيلتزوجبعدماإبراهيمفجاء،إسماعيلأموماتت

ضيؤفينحن،بشرنحن:فقالت،وهيئتهمعيشهمعنسألهاثم.لنايبتغيخرج:فقالت،عنهامرأته

جاءفلما.بابهعتبةيغئرلهوقوليالسلامعليهفاقرئيزوجكجاءفإذا:قال.إليهوشكت،وشدة

فسألنا،وكذاكذاشيخجاءنا،نعم:فقالت؟أحدمنجاءكمهل:فقال،شيئاآنسكأنهإسماعيل

قالت:؟بشيءأوصاكفهل:قال.وشدةجهدفيأنافأخبرته،عيشناكيفوسألني،فأخبرتهعنك

أفارقك،أنوأمرني،أبيذاك:قال.بابكعتبةغئر:لكويقولالسلامعليكأقرأأنأمرني،نعم

الله.شاءماإبراهيمعنهمولبثأخرىمنهموتزؤج،فطلقها.بأهلكفالحقي

كيف:قال.لنايبتغيخرج:فقالت،عنهفسألها،امرأتهعلىفدخل،يجدهفلمبعدأتاهمثم

طعامكم؟ما:فقال،اللهعلىوأثنت،وسعةبخيرنحن:فقالت،وهيئتهمعيشهمعنوسألها؟أنتم

.والماءاللحمفيلهمباركاللهم:قال.الماء:قالت؟شرابكمفما:قال.اللحم:قالت

عليهمايخلولافهما،فيهلهملدعاحبلهمكانولو،حبيومئذلهميكنولم":!ي!النبيقال

."يوافقاهلمإلامكةبغيرأحد

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأرضوجهعلىجارياظاهرا:"معينا"

.الهلاك:"الضيعة"

عنه.يمضيولا،فوقهويتردد،الماءعلىيحومالذيالطائر:"عائفا"

لا.رسو:"جريا"
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هل:قالإسماعيلجاءفلما.بابهعتبةيثئتومريه،السلامعليهفاقرئيزوجكجاءفإذا:قال

كيففسألني،فأخبرتهعنكفسألني،عليهوأثنت،الهيئةحسنشيخأتانا،نعم:قالت؟أحدمنأتاكم

تثبتأنويأمرك،السلامعليكيقرأوهو،نعم:قالت؟بشيءفأوصاك:قالبخيرأنافأخبرته،عيشنا

أمسكك.أنوأمرني،أبيذاك:قال.بابكعتبة

فلما،زمزممنقريبأدوحؤتحتلهنبلأيبريوإسماعيلذلكبعدجاءثم،اللهشاءماعنهملبثثم

بأمر.أمرنياللهإن!إسماعيليا:قالثم.بالولدوالوالدبالوالدالولديصنعكمافصنعا،إليهقامرآه

هاهناأبنيأنأمرنياللهفإن:قال.وأعينك:قال؟وتعينني:قال.ربكبهأمركمافاصنع:قال

فجعل،البيتمنالقواعدرفعاذلكفعند:قال.حولهاماعلىمرتفعؤ)1(أكمةإلىوأشار،بيتأ

وهوعليهفقام،لهفوضعهالحجربهذاجاءالبناءارتفعإذاحتى،يبنيوإبراهيمبالحجارةيأتيإسماعيل

!127:البقرةأ!ائعليوالحصميعأنتإنكمنانقبلربنا):يقولانوهما،الحجارةيناولهوإسماعيل،يبني

الحليو!السميعأنتإنكمنانقبلربنا):يقولانوهما،البيتحوليدوراحتىيبنيانوجعلا:قال

."1271:البقرةأ

نافع،بنإبراهيمحدثنا،عمروبنالملكعبدعامرأبوحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:قال)2(ثم

خرج،كانماوأهلهإبراهيممنكانلما:قالعباسابنعن،جبيبربنسعيدعن،كثيربنكثيرعن

.تقدممابنحوتمامهوذكر..ماءفيها3(شنهلاومعهمإسماعيلوأئملإسماعيل

ابنتلقاهمماوكأنه،غرابةبعضهوفي،بعضهبرفعوموشخ،عباسابنكلاممنالحديثوهذا

.ذاكإذرضيعاكانإسماعيلأن:وفيه،الإسرائيلياتعنعباس

وغيرهم،العبيدمنعندهمنوكل،إسماعيلولدهيختنبأنأمرهإبراهيمأنالتوراةأهلوعند

سنة،عشرةثلاثيومئذإسماعيلعمرفيكون،عمرهمنسنةوتسعينتسعمضيبعدوذلك،فختنهم

منالصحيحكانولهذا،الوجوبوجهعلىفعلهأنهعلىفيدل،أهلهفيوجلعزاللهلأمرامتثالوهذا

موضعه.فيمقررهوما،الرجالعلىواجمثأنهالعلماءأقوال

الرحمنعبدبنمغيرةحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:)4(البخاريرواهالذيالحديثفيثبتوقد

النبيإبراهيماختتن":!يمالنبيقال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،القرشي

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأرضمنالمرثفع:"أكمة"

.الأنبياءفي(3365)البخاريأخرجه

عتيقة.قربة:"شنة"

.)3356(صحيحهفي
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وتابعه،الزنادأبيعن،إسحاقبنالرحمنعبدتابعه."بالقدومسنةثمانينابنوهوالسلامعليه

.هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدورواه،هريرةأبيعنعجلان

به.قتيبةعن:()1مسلمرواهوهكذا

هووالقدوم")2(بالقدومواختتن،سنةثمانونعليهأتتبعدماإبراهيماختتن":الألفاظبعضوفي

موضع.:وقيل،لآلةا

عنوفاتهذكرعندالحديثمنسيأتيلما،أعلموالله،الثمانينعلىالزيادةينافيلااللفظوهذا

ثمانينذلكبعدوعالش،سنةوعشرينمئةابنوهوإبراهيماختتن":قالأنهع!ي!اللهرسولعنهريرةأبي

.")3(صحيحه"فيحبانابنرواه"سنة

،مراتثلاثإلاالسلامعليهإبراهيمقدماتفييذكرهولم،الذبيحقصةذكرالسياقهذافيوليس

حينإلىذكرماعلىالولدصغرحيثمنتركهموكيف،هاجرموتبعدإسماعيلتزوجأنبعدأولاهن

سارإذاالبراقيركبكانإنه:وقيل،لهتطوىكانتالأرضأنذكروقد.حالهمفيينظرلا،تزويجه

بعضوكأن.الأكيدةوالحاجةالشديدةالضرورةحالفيوهمحالهممطالعةعنيتخلففكيف،إليهم

دللناوقد،الذبيحقصةفيهيذكرولم،المرفوعاتمنبشيءومطرز،الإسرائيلياتمنمتلقىال!ياقهذا

.الصافات)2(سورةفيالصحيحعلىإسماعيلهوالذبيحأنعلى

الذبيحقصة

فيففا!بغنوطيوفبشزنه!ألصخليممن!هترب!سجغدفيربىإكذاصئيإقوقال):تعالىاللهقال

منآدلهشاءإنستجدفقتؤمرماأفعليأبتقاللز!ثفانظرماذاأدئحكأقآلمحناوفىأرئإفيبنئقسالآلسعىمعه

الوهذاإت!المخسنينتجزىإناكذلكآلرؤل!صحذقتقذ!يإبنهيصأنوندتنه!لقجبينوت!أشلما!فلئآالصئبرين

مقإنه!ألمخسنينئحزىكذلك!إبرهيصعكسنم!الأخرينفىعلئهوتركنا!عظيوبذجوفدشه!المبينآتببؤا

ففسهءوظالرلمخسنذزئتهماومنإشخقوعكعليهوبركنا!الصنلحينمننبئابإشحق!وبمثزنهاتمؤصمنينعبادنا

)1(

)2(

)3(

)4(

الفضائل.في(0237)مسلمأخرجه

.(6593/)الباريفتحفيكما،مسندهفيمسددأخرجه

.(4026)الإحسان

.(42-423/)كثيرابنتفسيرانظر
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يهبأنربهسألقومهبلادمنهاجرلماأنهإبراهيمخليلهعنتعالىيذكر.(-99113:الصافاتأ!ومبب

رأسعلىلهولدمنأوللأنه،السلامعليهإسماعيلوهو،حليمبغلامتعالىاللهفبشره،صالحاولداله

.وبكرهولدهأوللأنه،المللأهلبينفيهخلافلاماوهذا،الخليلعمرمنسنةوثمانينست

قال،كأبيهمصالحهفييسعىوصارشبأي(201:الصافاتأ!السعىمعهبلغفالا!و:وقوله

السعيمنأبوهيفعلهماوأطادتى،وارتحلشب:أي(201:ادصافاتأ!وألسعىمعهفالابلغ!و:(مجاهد)1

والعمل.

ابنعنالحديثفيو،هذاولدهبذبحيؤمرأنهالمنامفيالسلامعليهإبراهيمأريهذاكانفلما

أيضا.عمير)3(بنعبيدقاله")2(وحيالأنبياءرؤيا"مرفوعاعباس

فيطعنوقدكبرعلىجاءهالذي،العزيزالولدهذايذبحأنفيلخليلهوجلعزاللهمناختباروهذا

.ضرعولازرغولا،أنيسولاحسيسبهليسوواد،قفربلادفيوأمههويسكنهبأنأمربعدما،السن

ورزقهما،ومخرجافرجالهمااللهفجعل،عليهوتوكلاباللهثقةهناكوتركهما،ذلكفياللهأمرفامتثل

.يحتسبانلاحيثمن

لهليسالذيووحيدهبكرهوهو،ربهأمرعنأفردهقدالذيهذاولدهبذبحكلههذابعدأمرلماثم

وأهونلقلبهأطيبليكونولدهعلىذلكعرضثم،طاعتهإلىوسارع،أمرهوامتثلربهأجاب،غيره

فبادر2011:ا!ما!اتأ!لز!ثفانظرماذاأدتجكأقالمحنامىفىأرىإقيبنى)قهراويذبحهقسرايأخذهعليه

الصخبرين!منآدلهشاءإنستجدد!تؤمرماأفغليأبت!و:فقالإبراهيمالخليلوالدهسزالحليمالغلام

.العبادولربللوالدوالطاعةالسدادغايةفيالجوابوهذا2011:الصافاتأ

اللهلأمراستسلما:أي،أسلما:قيل3011:الصافاتأ!للجبيناشلماوتلإفلمآ!و:تعالىاللهقال

وجهه.علىألقاهأي:للجبينتله:والمعنى،والمؤخرالمقدممنهذا:وقيل،ذلكعلىوعزما

وقتادةجبيربنوسعيدومجاهدعباسابنقاله،ذبحهحالفييشاهدهلئلاقفاهمنيذبحهأنأراد:قيل

يأ:وأسلما.بالأرضلاصقاجبينهطرفوبقي،الذبائحتضجعكماأضجعهبل:وقيل.والضحاك

شيئا.تقطعفلمحلقهعلىالسكينأمر:وغيرهالسديقال.للموتالولدوتشهد،وكئرإبراهيمسمى

أعلم.فالله،نحاسمنصفيحةحلقهوبينبينهاجعل:ويقال

)2(

)3(

.(2544/)مجاهدتفسير

.(7401/)المنثورالدرفيكما،حاتمأبيابنأخرجه

:قرأثم.وحيئالأنبياءرؤيا:يقولعمروبنعبيدسمعت:عمروقال.الوضوءفي(138)البخاريأخرجه

.،201:الصافاتأ!أدئحكاتمناوأففىأرىالت)
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قد:أي5011-401:ظتالمحطأمهوالرؤل!ص!ذقتيابنهير!قذأن)وجلعزاللهمننوديذلكفعند

سمحتكما،للقربانولدكوبذلك،ربكأمرإلىومبادرتكوطاعتكاختباركمنالمقصودحصل

:اكلصافاتأ!والمبيناتجلؤاالوهذاإت):تعالىقالولهذا،للضيفانمبذولمالكوكما،للنيرانببدنك

ذبحفداءوجعلنا:أي7011:الصافاتأ!هعظيوبذجوفدلمجه):وقوله.البينالظاهرالاختبار:أي6011

رآه،)2(أقرن)1(أعينأبيضكبش!أنهالجمهورعنوالمشهور.عنهالعوضمنلهتعالىاللهيسرهماولده

)4(،.-)3(و

لبير!يبسمرهمربوطا

قدكبش!:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن:الثوريقال

.خريفا)5(سبعينالجنةفيرعى

أحمر.عهن)7(عليهوكان،ثبيرعنهتشققحتىالجنةفي)6(يرتعكان:جبيربنسعيدوقال

،آدمابنقربهالذيالكبشوهو،فذبحهثغاءلهأقرنأعينكبشثبيرمنعليههبط:عباسابنوعن

.)8(حاتمأبيابنرواه.منه."-.

.بالمقامذبح:1(عمير)0بنعبيدوقال.بمنىفذبحه:مجاهد)9(قال

جرير،واسمه،الأروىمنتيساكانأنه:الحسنوعن،وعلاكانأنه:عباسابنعنرويمافأما

جرىعماكفايةالقرآنوفي،الإسرائيلياتمنمأخوذالآثارمنهاهناماغالبثم،عنهمايصحيكادفلا

كبشا.كانأنهالحديثفيوردوقد،عظيمبذبحفديوأنه،الباهروالاختبار،العظيمالأمرمن

قالت:،شيبةبنتصفيةعن،نافعخالهعن،منصورحدثنا،سفيانحدثنا:أحمد)11(الإمامقال

طلحة.بنعثمانإلىع!ي!اللهرسولأرسل:قالت،دارناأهلعامةولدتسليمبنيمنامرأةأخبرتني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

العينين.واسع:"أعين"

القرنين.طويل:"أقرن"

السمر.شجرمنشجرة:"سمرة"

بمكة.جبل:"ثبير"

أربعين:وفيه(7131/)المنثورالدرفيكما،حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن،شيبةأبيابنأخرجه

خريفا.

وسعة.خصبفيشاءماويشربيأكل:يرتع

.صوف:"عهن"

.(7131/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيابنأخرجه

.(0/1515)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(0/1515)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(5038/و)(4/68)المسندفي
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حينالكبشقرنيرأيتكنتإني":قال؟!يواللهرسولدعاكلم:عثمانسألتإنها:مرةوقالت

يشغلشيءالبيتفييكونأنينبغيلافإنه،فخمرهماتخمرهماأنآمركانفنسيت،البيتدخلت

فاحترقا.البيتاحتردتىحتىالبيتفيالكبشقرناتزللم:سفيانقال."المصلي

يبس.قدالكعبةميزابعندمعلقأيزللمالكبشرأسأن:عباسابنعنرويوهذا

فيقدمهاأنهنعلملاوإسحادتى،بمكةالمقيمهوكانلأنه،إسماعيلالذبيحأنعلىدليلوحدهوهذا

أعلم.والله،صغرهحال

ثم،الذبيحقصةذكرلأنه،إسماعيلهوالذبيحأنعلىنصكأنهبل،القرانمنالظاهرهووهذا

أنهومستنده،تكلففقدحالاجعلهومن(121:الصافاتأمهوالص!دحينجليائنبإشحقوب!ثزنه):لبهقال

اللهأنعندهمفإن،عنهمحيدلاقطعاهاهناولاسيما،تحريففيهوكتابهم،إسرائيلياتهوإنماإسحادتى

مقحمةهاهناإسحادتىفلفظة.إسحادتىبكره:المعربةمننسخةوفي،وحيدهابنهيذبحأنإبراهيمأمر

إسماعيل.ذاك،البكرولاالوحيدهوليسلأنه،مفتراةمكذوبة

منهمالذين،الحجازيسكنونالذينالعربأبوإسماعيلف!ن،العربحسدهذاعلىحملهموإنما

هذايجرواأنفأرادوا،إليهينتسبونالذين،إسرائيلوهو،يعقوبوالدوإسحاق،!يواللهرسول

منيؤتيهاللهبيدالفضلبأنيقروالمو،ابهتلمحوموهم،فيهوزادوا،اللهكلامفحرفوا،إليهمالشرف

.يشاء

كعبمن-أعلم-واللهأخذوهوإنما،وغيرهم،السلفمنكثيرةطائفةإسحاقبأنهقالوقد

ظاهرلأجلهنتركحتىالمعصومعنصحيححديمثذلكفيوليس،الكتابأهلصحفأو،الأحبار

أنهعلىالتاملعندالنصبل،المنطوقبل،المفهومبلالقرآنمنهذايفهمولا،العزيزالكتاب

إسماعيل.

قوله:من،بماسحادتىوليس،إسماعيلأنهعلى)2(القرظيكعببنمحمداستدلماأحسنوما

لهسيولدوانه،لإسحاقالبشارةتقعفكيف:قال(أل!:مودأ!يغموبإشحقور!ومنبإشحقفبشزتها)

المتقدمة،البشارةيناقضلأنه،يكونلاهذا،لهيولدأنقبلصغيروهوإسحاقبذبحيؤمرثم،يعقوب

أعلم.والله

)1(

)2(

":باطل."بهت

.(0/1513)إسحا!تىابنعنجريرابنأخرجه
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171:هودأ!وفبشزتهابإشحق!و:قولهأن:حاصلهبماالاستدلالهذاعلى)1(السهيلياعترضوقدأ

لأنه:قال.البشارةحيزفيليستأخرىجملةأ71:هودأ!ويغقوبإشحقورآءومن):وقولهتامةجملة

بزيدمررت:يقالأنيجوزفلا،الجرحرفمعهيعادأنإلامخفوضأيكونأنالعربيةحيثمنيجوزلا

171:هودأ!ه!يغقوباشحقور%ومن!و:فقوله:وقال.بعمروبعدهومن:يقالحتى،عمروبعدهومن

نظر.قالهالذيهذاوفي.يعقوبلإسحاقووهبنا:تقديره،مضمربفعلمنصوفي

يكنلموإسماعيل:قال(201:الصافاتأ!السعىمعهفيفالا):بقولهواحتج،إسحاقأنهورجح

لأنه،نظرفيهأيضاوهذا!؟السعيمعهيبلغفكيف،مكةبحيالوأمههوصغرهحالفيكانإنما،عنده

ثموأمتهولدهعلىيطلع،مكةإلىالبراقراكباالأوقاتمنكثيبرفييذهبكانالخليلأنرويقد

.)2(أعلموالله،يرجع

وابن،وعلي،والعباس،عمرعنوروي،الأحباركعبإسحاقبأنهعنهالقولحكيفمن

بنوعبيد،ومقاتل،والشعبي،وعطاء،ومجاهد،جبيربنوسعيد،وعكرمة،ومسروق،مسعود

،بردةأبيوابن،والقاسم،والزهري،شقيقبنالثهوعبد،أسلمبنوزيد،ميسرةوأبي،عمر

اختياروهو،سابطوابن،الهذيلوأبي،وقتادة،والحسن،والسدي،حاضربنوعثمان،ومكحول

أكثروعنعنهالصحيحولكن،عباسابنعنالروايتينإحدىوهو،منهعجمثوهذا،جرير)3(ابن

وغير،وعطاء،مهرانبنويوسف،والشعبي،وسعيد،مجاهدقال.السلامعليهإسماعيلأنههؤلاء

.السلامعليهإسماعيلهو:عباسابنعن،واحد

،رباحأبيبنعطاءعن:قيسبنعمروأخبرني،وهبابنأنبأنا،يونسحدثني:جريرابنوقال

.اليهود)4(وكذبت،إسحاقأنهاليهودوزعمت،إسماعيلالمفدى:قالأنه:عباسابنعن

إسماعيل.هو:أبيهعن،أحمدالإمامبناللهعبدوقال

.السلامعليهإسماعيلأنهالصحيح:فقال،الذبيحعنأبيسألت:حاتمأبيابنوقال

المسيب،بنوسعيد،الطفيلوأبي،هريرةوأبي،عمروابن،عليعنوروي:حاتمأبيابنقال

علي،بنمحمدجعفروأبي،كعببنومحمد،والشعبي،ومجاهد،والحسن،جبيربنوسعيد

.السلامعليهإسماعيلهوالذبيح:قالواأنهم؟صالحوأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

هـ.أ356الأزهرمكتبةطبعة(11أ)صللسهيليوالأعلامالأسماءمنالقرانفيأبهمبما"والإعلامالتعريف"انظر

.أمنسقطوقد،المطبوعفيوهوبمنأثبتهقوسينبينما

.(513-0/1051)الطبريتفسيرانظر

.(0/1513)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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.العلاءبنعمرووأبي،والكلبي،أنسبنالربيععن:أيضاالبغويوحكاه

فضحك"الذبيحينابنيا":لمجيواللهلرسولقالرجلاأن:عنهوجاء،معاويةعنوروي:قلت

.ع!ي!)1(اللهرسول

.يساربنإسحاقبنومحفد،العزيزعبدبنعمرذهبوإليه

.هذافيشكلا:يقولالبصريالحسنوكان

حدثهم،أنه:كعببنمحمدعن،الأسلميفروةبنسفيانبنبريدةعن:إسحاقبنمحمدوقال

العصمةبعدبقولهاستدلالهيعنيابالشاممعهكانإذ،خليفةوهوالعزيزعبدبنلعمرذلكذكرأنه

فيه،أنظركنتماالشيءهذاإن:عمرلهفقال()2((71:هودأ!يغموبإشحقوراومنبإشحقفبشزنها!يو

يرىوكان،إسلامهوحسنفأسلميهودياكان،بالشامعندهكانرجلإلىأرسلثم،قلتكمالأراهوإني

بنعمرعندوأنا:كعببنمحمدقال.ذلكعنأ:العزيزعبدبنعمرفسأله:قال،علمائهممنأنه

أميرياواللهإسماعيل:فقال؟بذبحهأمرإبراهيمابنيأي()3(:العزيزعبدبنعمرلهفقال،العزيزعبد

أمرمنكانالذيأباكميكونأنعلىالعربمعشريحسدونكمولكنهم،بذلكلتعلميهودوإن،المؤمنين

لأن،إسحاقأنهويزعمون،ذلكيجحدونفهم،بهأمرلمالصبرهمنهاللهذكرهالذيوالفضل،فيهالله

.()4أبوهمإسحاق

والمنة.الحمدودله،التفسير)5(كتابنافيواثارهابأدلتهامستقصاةالمسألةهذهذكرناوقد

إسحاقمولدذكر

وظالمتحسنذزيتهمماومنإسحىوعكعلة!وبخركناالضنلحينئننجليابإشحقوبمثزنه!و:تعالىالثهقال

.(-112113:الصافاتأ!لتقسهءمبب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.واهإسناده:فقالالذهبيوتعقبه(2455/)المستدركفيالحاكمأخرجه

الذبح.منإسحاقعصمةهي:والعصمة،المطبوعمنوأثبتهوبأمنسقطالحاصرتينبينما

.المطبوعمنسقطالحاصرتينبينما

.(1027/)تاريخهفيالطبريجريرابنالقصةأخرج

.(24-423/)كثيرابنلفسيرانظر
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قوممدائنإلىذاهبينمجتازين)1(عليهممروالماوسارةلإبراهيمالملائكةمنبهالبشارةكانتوقد

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيبيانهسيأتيكما،وفجورهملكفرهمعليهمليدمروالوط

طط

حنيذ!بعخلجآءأنلثفماسلغقالسلمالواقابألبشرفإثرهيمرسلناجاءتولقذ):تعالىاللهقال

قآبمة!وأصأت!قؤهـلوطإكأزسقآإناتخفلاقالواخيفةمحهغوأوجسن!رهتمإلتهتصللاأتديهتمرءآفالا

لمثئءهذاإت!فابغلىوهذا!زوأناءأ!يوتيغقالت!يغقوبإشحقورآءومنبإشحقفبشزتهافضكمت

.731-96:هودأ!مجيدإنهوحمدأتبئتأهلعلتكؤولبىبهن!أللهرختأللهأترمقأتغجحينلوأقا!عجيب

إنالؤجللالواقا!وجلونمنكتمإناقالسبمافقالواعلتهدظواإذ!إبنهيمضتفعنونئتهتم):تعالىوقال

منتحكن؟ور1بألحقبثمزتكقالوا!تبشرونفبوألبرمسنىأنعكأبشزتموفىقال!عيوبغئونبشرك

.561-15:الحجرأ!لوتألضالاإتربهرخمةمنيقن!ومنقال!أ!لمجف

!منكرونقؤمسلنمقالسنمافقالواعلتهدضلواإذ!ألمحكرمينإتزهيمضتف!ديثأنحكهل):تعالىوقال

بغغولمجمثرؤتخصلاقالواخيفةمتهتمفأؤجس!تأكوتألاقالإلتهمزفقربه!سمينبعخلفجذءأقلهإنىفراخ

اتعليو!أتحكيصهوإنهرئبقالكدلكقالوا!عقيمجموزوقالتوتجههافمحكتصزةفىامرأقيفأقبلت!عليو

.031-42:الذارياتأ

علىوردوالما-وإسرافيلوميكائيل،جبريل:ثلاثةوكانوا:قالوا-الملائكةأنتعالىيذكر

فلما،بقرهخيارمنسميناعجلالهمشوى،الضيوفمعاملةفعاملهم،أضيافاأولاحسبهم،الخليل

الحاجةقوةفيهمليسالملائكةلأنوذلك،بالكليةالأكلإلىهمةلهميرلم،عليهموعرضإليهمقربه

:أي071:هودأ!قؤهـلوطإكازسنآإناتخفلاقالواخيفةمحهغوأؤجس!وإبراهيمفنكرهم،الطعامإلى

كما،الأضيافرؤوسعلىقائمةوكانت،عليهمللهغضباسارةذلكعندفاستبشرت،عليهملندمر

ومنفبشزتهابإشحق!و:تعالىاللهقال،استبشاراضحكتفلما،وغيرهمالعربمنالناسعادةبهجرت

:أي921:اكاهـياتأ!!رةفىاضرأقيفأقبلت!وبذلكالملانكةبشرتها:أي711:هودأ!يغقوباشحقور!

وأناءألديوئيغقالت)التعجبعندالنساءيفعلكما:أي921:الذارياتأ!و!وتهها)صرخةفي

:أي،بعليوهذا،أيضاوعقيمكبير!وأنامثلييلدكيف:أي172:هودأ!وشتخابغلىوهذاعوز

أتغجمين!قالوالشئ"عجيمبهذاإت!و:قالتولهذاهذهوالحالةولدوجودمنتعجبت،شيخازوجي

.731-72:هودأ!ومجيدإنهوحمدألمجطأقلعلحيهؤولبىبهن!أللهرختأللهأقرمن

عكأبشزتموفىقال)بهاوفرحالهاوتثبيتا،البشارةبهذهاستبشاراالسلامعليهإبراهيمتعجبوكذلك

بهذها!خبرأ!واأد5-د4برأ!أ!ا!ىمنتكنفلابألحقبشزنكلواقا!تبشرونفبوألبرمسنىأن

بهم.:أوفي،بفيكذا()1
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غلامإسماعيلوأحوه،إسحاقوهو(53:الحجرأ!عليوبغنو)لمحبشروهما،معهوقرروه،البشارة

:الأخرىالآيةفيوقال.والصبرالوعدبصدقربهوصفهوهكذا،وصبرهلمقامهمناسب،حليم

،وغيرهالقرظيكعببنمحمدبهاستدلمماوهذا(71:هودأ!يغقوبإشحقورآءومنبإشحقفبمثزتها)

ووجودبوجودهالبشارةوقعتأنبعدبذبحهيؤمرأنيجوزلاإسحاقوأن،إسماعيلهوالذبيحأنعلى

.بعدهمنالعقبمنالمشتق،يعقوبولده

أكتاليثلاثةفيه،ملةمنرغيفا-المشويوهو-الحنيذ)1(العجلمعأحضرأنه:الكتابأهلوعند

والطعاميأكلونأنهميورون)2(كانوا:وقيل.محفغلطوهذا،أكلواأنهم:وعندهم.ولبنوسمن

.الهواءفييتلاشى

اسمهاولكن،سارااسمهايدعىفلا،امرأتكساراأما:لإبراهيمقالتعالىاللهأن:وعندهم

علىإبراهيمفخز.منهالشعوبوملوكالشعوبيكونو،وأباركهابنامنهاوأعطيكعليهاوأبارك،سارة

عليهاأتتوقدتلدسارةأو،غلائملييولدسنةمئةأبعد:نفسهفيقائلاوضحك-ساجدأيعني-وجهه

!؟سنةتسعون

تلدسارةامرأتكإنبحقي:لإبراهيماللهفقال.قدامكيعيشإسماعيلليت:تعالىدلهإبراهيموقال

منولخلفه،الدهرإلىميثاقيوأوثقه،قابلمنالحينهذامثلإلىإسحاقاسمهوتدعو،غلامالك

عشراثنالهويولد،كثيراجدأونميتهوكبرتهعليهوباركت،إسماعيلفيلكاستجبتوقد.بعده

أعلم.والله،بماتقدمهذاعلىتكلمناوقد.عظيملشعبرئيسأوأجعله،عظيما

بوجودتستمتعأنهاعلىدليل171:هودأ!يغقوبإشحقوراءومنبإشحقفبمثزتها):تعالىفقوله

،بوالدهقرتكمابهأعينهمالتقرحياتهمافييولد:أي،يعقوبولدهبولدبعدهمنثم،إسحاقولدها

ولما،فائدةإسحاقنسلسائردونمنعليهالتنصيصوتخصيصيعقوبلذكريكنلمهذايردلمولو

تعالى:وقال.قبلهمنأبيهبمولدسراكما،بولدهويسرانبهيتمتعانأنهماعلىدلبالذكرعين

ومااعتزلهتمفلما):تعالىوقال841:أ!نعامأ!هديناولؤحاهدلمجاثويغقوبإشحقزلهووهتنا!يو

.3:941مرأ!ويغقوبإشضولهوهتناآدلهدونمنتحبدون

مهرانبنسليمانحديثمن:الصحيحينفيثبتماقوةويؤيده،قويظاهزاللهشاءإنوهذا

مسجدأي!اللهرسولياقلت:قال،ذرأبيعن،أبيهعن،التيمييزيدبنإبراهيمعن،الأعمش

بينهما؟كم:قلت."الأقصىالمسجد":قال؟أيثم:قلت"الحرامالمسجد":قال؟أولوضع

.بالنارالمحميالحصىعلىالمشوي:الحنيذ(1)

تصحيف.وهو،يودون:المطبوعوفي،وبأفيكذا)2(



العتيقالبيتبنايةذكر024

.(")1مسجدفكلها،فصلالصلاةأدركتحيثثم":قال؟أيثم:قلت"سنةأربعون":قال

بيتإيليامسجدوهو،الأقصىالمسجدألسسالذيهوالسلامعليهيعقوبأن:الكتابأهلوعند

الله.سرفه،المقدس

عليهإسرائيلوهو-يعقوببناءيكونهذافعلى،الحديثمنذكرناهمالهويشهد،متجهوهذا

بعدذلكبناؤهماكانوقد،سواءسنةبأربعينالحرامالمسجدإسماعيلوابنهالخليلبناءبعد-السلام

ربإبنهيمقالوإذ!و:تعالىقالكما،دعائهفيقالدعالماالسلامعليهإبراهيملأن،إسحاقوجود

ومنمنىفإنهتبحنىفمنالناس!منكثيراأضلقنإخهنرب!آلأضنامنقبأنوبنىوأتجنتنىءامناآلبلدهذاأتجعل

فاتجحلألصلؤةليقيمواربخاالم!حرمبينكعندزرخذىغيزبوادذريتىمنأسكختإفىربنا!رحيوغفورفإنكعصافى

اللهعلىيخفئوممالثنومماممامجفىتغلوإنكربنا!لعله!!مثكرونافمزتمنوآززقهمإلخهتمتهوىألناسحمفأ!دة

ربآلدعآ!لسمجربإنوإشخقاشفعيللكبراعلىلىوهبآلذىللهاتحضد!آلسمافىولالأز!أفىشئءمن

مهوآتحسابيقميؤمولقمؤمضينوصلؤلدىآغفرلىرلبا!دعلىوتقبلرلمج!اذريتىومنآلصلؤةمقيوأتجعلنى

.(14-35:إبراهيمأ

اللهسألالمقدسبيتبنىلما،السلامعليهماداودبنسليمانأنمن:)2(الحديثفيجاءوما

وكما(35:أص!هوبقدلمحآ!تلأصديتبنىلامل!ل!وهبلىآغفررب):قولهعنددكرناهكما،ثلاثاخلالا

نإأحديقلولم،سنةأربعينبينهماأنمنتقدمكما،بناءهجددأنهذلكمنفالمراد.قصتهفيسنورده

عليه،يوافقلمالقولوهذا،وأنواعه"تقاسيمه"فيحبانابنسوى،سنةأربعينوإبراهيمسليمانبين

إليه.سبقولا

العتيقالبيت)3(بنايةذكر

للطايفىبتتىوطهرشخابىلتثرتلاأنالئتم!تلإقيهيوبوآناوإد):تعالىالثهقال

!حمخكلمنيآنىضامر!لوعكرجالايآتوكبألحجافاسفىوأذن!الس!دوآلر!واتقاءلمحمين

.(26-27:الحجأ!عميق

)1(

)2(

)3(

.الصلاةومواضعالمساجدفي(052)ومسلم،الأنبياءفي(3366)البخاريأخرجه

صحيحهفيحبانوابن،المساجدفي(2/176)سننهفيوالنسائي(2/176)المسندفيأحمدأخرجه

.الإحسان(1633)

.بناء:المطبوعفي
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ومنإلبرهيصمقاملينتءايتمفيه!للفدفيوهدىمبار؟ببكةلفذىللناسوضعبتتأولإن):بىتعاوقال

:عمرانآلأ!والفلمينعنغنئاللهفإنكفرومنسبيلأإلةاشتطاعمنالبتتحجالناسعلودلهءامنا؟ندظإ

6979-).

يناللاقالذر!ومنقالإماماللناسجاعلكإققالفأتئهنبكلفترلهإلبزهصأبتك!وإذ!و:تعالىوقال

طقراأنوإشفعيلإئزقصإلم!وعهذنامصلىإتزهومقا!منتخذواوآوأقناللنا!مثابةأتبيتجعفناوإد!ألطنميهنعقدى

بأدلهمئهمءامنمنألثمزتمنأقل!واززنءامابلداهذاآتجعلربإتيقصلقاولمد!لمجودألر!وألعبهف!واللطابفينبيتى

أتبتتمنأئقواعداتبرهويرعوإد!آلممحيروبتسألنارعذابإك5أضطزثتم!ظ!فأ!تعمكفرومنقاللأخرأواليؤو

ولتتمناسبهاوأرنالكمسلمةأمطذريتاومنلكم!لمينوأخعقناربنا!أئعليولسميعاأنتإشكمنانقبلربناوإلتمنعيل

ولزكبهتموألح!ةتكتبآويعلمهوءاينكعيتهتميتلوام!هتمرحمصلافيهغوأتعثربنا!ألرحيوألتوابأنتإنكعلينآ

.(921-421:لبقرةاأمهوألحكيوئعسينأأنتإنك

صلاةأفضلعليه)1(إبراهيمالأنيباءووالدالحنفاءإماموخليلهوصفيهورسولهعبدهعنتعالىيذكر

مكانه،اللهوبوأه،فيهاللهيعبدون،الناسلعموموضعمسجدأولهوالذيالعتيقالبيتبنىأنهوتسليم

عليه.ودلهإليهأرشده:أي

وقدمنا،وجلعزاللهمنبوحيإليهأرشدأنه،وغيرهطالبأبيبنعليالمؤمثينأميرعنرويناوقد

معابدوكذلك،عليهالسقطسقطلوإنهبحيث،المعمورالبيتبحيالالكعبةأنالسمواتخلقصفةفي

كالكعبةفيهاوهو،سماءكلأهلفيهاللهيعبدبيتاسماءكلفيإن:السلفبعضقالكما،السموات

.الأرضلأهل

لملائكةالمعابدكتلكالأرضلأهليكونبيتالهيبنيأنالسلامعليهإبراهيمتعالىاللهفأمر

كما،والأرضالسمواتخلقمنذ،لذلكالمعين،لهالمهياالبيتمكانإلىاللهوأرشده،السموات

يومإلىاللهبحرمةحرائمفهو،والأرضالسمواتخلقيوماللهحرمهالبلدهذاإن":الصحيحينفيثبت

."القيامة

فيتمسكومن.السلامعليهالخليلقبلمبنياكانالبيتأنمعصومعنصحيحخبرفييجىءولم

علمفيالمقدرمكانهالمرادلأن،ظاهبرولابناهضفليس(26:الججأ!واتبيتم!ت):بقولههذا

إبراهيم.زمانإلىآدملدنمن،موضعهالأنبياءعندالمعظم،قدرتهفيالمقرر،الله

السفينةوأن،البيتبهذاقبلكطفناقد:لهقالواالملائكةوأن،قبةعليهنصبادمأنذكروقد

.المطبوعمنسقطت(1)
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تصدقلاأنهاقررناوقد.إسرائيلبنيعنالأخبارهذهكلولكن،ذلكنحوأويوماأربعينبهطافت

.مردودةفهيالحقردهاإنفأما،بهايحتجفلا،تكذبولا

بيتولأ:أي691:عمرانالأ!وللغبمينوهدىمبا!؟ببكةلفذىللناسوضعبتتاؤلإن):اللهقالوقد

ءايتمفيه):الكعبةمحل:وقيل،مكة:قيل.ببكةالذيالبيتوالهدىللبركةالناسلعموموضع

الذينولدهمنالحنفاءوإمام،بعدهمنالأنبياءوالدالخليلبناءأنهعلى:أي791:عمرانالأ!هوبينت

يقفكانالذيالحجر:أي791:عمرانالأمهوإئرهيرمقام):قالولهذا،بسنتهويتمسكونبهيقتدون

،البناءتعالىلماعليهليرتفعالمشهورالحجرهذاولدهلهفوضع،قامتهعنالبناءارتفعلما،قائماعليه

الطويل.عباسابنحديثفيتقدمكما،الفناءوعظم

رضيالخطاببنعمرأيامإلىالزمانقديممنعليهكانماعلىالكعبةبحائطملصقاالحجركانوقد

الخطاببنعمرواتبع،بالبيتالطائفينعندهالمصلينيشغللئلا:قائلاالبيتعنفأخره،عنهالله

إبراهيممقاممناتخذنالولمجيولرسولهقولهفي:منها،أشياءفيربهوافقهقدفإنه،هذافيعنهاللهرضي

.1251:البقرة1(1!)مصلىإتزهصققامىمن!ذواوا):اللهفأنزل،مصلى

)2(قصيدتهفيطالبأبوقالقدو،الإسلامأولإلىالصخرةفيباقيةالخليلقدميآثاركانتوقد

الطويلأمنأ:المشهورةاللامية

)3(ونازلحراءفيليرقىوراقمكانهثبيراأرسىومنوثور

بغافلليساللهإنوباللهمكةبطنمن،البيتحق،وبالبيت

والأصائل)4(بالضحىاكتنفوهإذايمسحونهإذالمسودوبالحجر

ناعلغيرحافياقدميهعلىرطبةالصخرفيإبراهيموموطئ

قالولهذا،منتعلةلاحافيةقدمهقدرعلىفصارت،الصخرةفيغاصتالكريمةرجلهأنيعني

متآنقبلربنا)قولهماحالفي:أي1271:البقرةأ!هووإشفعيلآتتتمنآئقواعدإئبرهصيرغوإد):تعالى

اللهمنيسألانوهما،وجلعزللهوالطاعةالإخلاصغايةفيفهماأ127:البقرةأ!واتعليوالسميعأنتإنلث

ومنلكرباواخعتنام!لمتن):المشكوروالسعيالعظيمةالطاعةمنفيههمامامنهمايتقبلأنالعليمالسميع

..2811:البقرةأ!ألرحيوألتوابأنتإنكعلينآوتمثمناسبهاوأرنالكمسلمةامةذريتنا

)1(

)2(

)3(

)4(

اللهرضيالخطاببنعمرعن،الحجفي(1353)ومسلم،والموادعةالجزيةفي(9318)البخاريأخرجه

عنه.

.(028-1/272)هشاملابن؟النبويةالسيرةفيالقصيدةانظر

بمكة.جبال:وحراءوثبيرثور

به.أحاطوا:"اكتنفوه"
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لأهلهاودعا،زرعذيغيروادفي،البقاعأشرففيالمساجدأشرفبنىالخليلأنوالمقصود

حرمايجعلهوأن،والثماروالزروعالأشجاروعدمالمياهقلةمع،الثمراتمنيرزقواوأنبالبركة

تعالى:فقال،طلبتهوآتاه،دعوتهولبى،مسألتهلهالحمدولهاللهفاستجاب،محتماوآمنا،محرما

!كنأولتم):تعالىوقال.(67:العنكبوتأ!حؤلهتممقالناسويئخطفءاماحرماجعناأنايرؤاأولئم)

منهم،رسولافيهميبعثأناللهوسأل(57:القصصأ!ودنامنشئءرزقاكلنمرتإلتهتحعءاماحرمانهؤ

سعادة،والدينيةالدنيويةالنعمتانعليهملتتم،النصحيةالبليغةالفصيحةلغتهموعلى،جنسهممن:أي

.والأخرىلأولىا

الدين،منلهوأكمل،ورسلهأنبياءهبهختم،رسولوأيرسولافيهمفبعث،لهاللهاستجابوقد

الأقطارسائرفيوصفاتهمولغاتهمأجناسهماختلافعلىالأرضأهلبدعوتهوعم،قبلهأحدايؤتلمما

نفسه،فيلشرفه،الأنبياءسائربينمنخصائصهمنهذاوكان،القيامةيومإلىوالأعصاروالأمصار

وكريم،ورحمتهولطفه،أمتهعلىشفقتهوكمال،لغتهوفصاحة،بقعتهوشرف،بهأرسلماوكمال

.وموردهمصدرهوطيب،مولدهوعظيم،(1محتده)

ومحلهمنصبهيكونأنالأرضأهلكعبةبانيكانإذالسلامعليهالخليلإبراهيماستحقولهذا

السابعةالسماءأهلكعبةهوالذي،المعمورالبيتعندالدرجاتورفيعالسمواتمنازلفيوموضعه

يومإلىإليهيعودونلاثم،فيهيتعبدون،الملائكةمنألفاسبعونيومكليدخلهالذي،المبرورالمبارك

الأخبارمنذلكفيوردوما،البيتبنايةصفةالبقرةسورةمنالتفسير)2(فيذكرناوقد،والنشورالبعث

الحمد.ودلهثمفليراجعهأرادهفمن،كفايةفيهبماوالآثار

حتى،مكانهأينيدريالمثم،البيتيبنياأنوإسماعيلإبراهيماللهأمرلما:السديقالماذلكفمن

الكعبةحولمالهمافكنست،حيةصورةفي،ورأسجناحانلها")3(الخجوج"لهيقالريحااللهبعث

تعالى:يقولحينوذلك،الأساسوضعاحتى،يحفرانبالمعاولواتبعاها،الأولالبيتأساسعن

.(4")(26:ادحجأ!البيتتم!لإقيهيوبوآناوإذ)

هاهنا.أضعهحسناحجراالياطلببنييا:لإسماعيلإبراهيمقال،الركنوبنياالقواعدبلغافلما

منالأسودبالحجر()5(جبريلوجاءه،فانطلق.ذلكعلي:قال.لغمثكسلانإني!أبتيا:قال

ونسبه.وحسبهأصله:"محتده"(1)

.(225-1912/)كثيرابنتفسيرانظر)2(

المر.الشديدالريح:"الخجوج")3(

.(1/252)تاريخهفيالطبريجريرابنأخرجه(4)

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما)5(
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،الناسخطايامنفاسود،الجنةمنبههبطآدموكان.الثغامة)1(مثلبيضاءياقوتةأبيضوكان،الهند

أنشطهومنبهجاء:قال؟بهذاجاءكمنأبتيافقال.الركنعندفوجده،بحجرإسماعيلفجاءه

.(127:البقرةأ!هواتعليوالسميعأنتإنكمنآنقبلرئنا):اللهيدعوانوهمافبنيا.منك

بهمامر-ذاكإذالأرضملكوكان-القرنينذاوأن،أجبلخمسةمنبناهأنه:حاتمأبيابنوذكر

،تقولبمايدرينيوما:فقال.بهأمرناالله:إبراهيمفقال؟بهذاأمركمامن:فقال،يبنيانهوهم

بالبيت.الخليلمعطافأنه:الأزرقيوذكر.وصدقفآمن،بذلكأمرهأنهأكبشخمسةفشهدت

قواعدعنبهافقصرت،قريشبنتهاذلكبعدثم،طويلةمدةالخليلبناءعلى)2(الكعبةكانتوقد

.اليومعليههيماعلى،الشامممايلي،الشمالجهةمنإبراهيم

بنمحمدبناللهعبدأن؟سالمعن،شهابابنعن،مالكحديثمن:)3(الصحيحينوفي

الكعبةبنواحينقومكإلىتريألم":قالع!ي!اللهرسولأن،عائشةعن،عمرابنأخبربكرأبي

حدثانلولا":فقال؟إبراهيمقواعدعلىتردهاألا:اللهرسوليا:فقلت"إبراهيمقواعدعناقتصروا

كنزلأنفقت،بكفر:قالأو،بجاهليةعهدحديثوقومكأنلولا":روايةوفي"لفعلتبالكفرقومك

."الحجرفيهاولأدخلت،بالأرضبابهاولجعلت،اللهسبيلفيالكعبة

عائشةخالتهأخبرتهحسبما،!ي!اللهرسولإليهأشارماعلىأيامهفياللهرحمهالزبيرابنبناهاوقد

ذإالخليفةمروانبنالملكعبدإلىكتب،وسبعينثلاثسنةفيالحجاجقتلهفلما،عنهالمؤمنينأم

فنقضوا،عليهكانتماإلىبردهافأمر،نفسهتلقاءمنذلكصنعإنماالزبيرابنأنفاعتقدوا،ذاك

فارتفع،الكعبةجوففيالأحجاروردمواالحائطسدواثم،الحجرمنهاوأخرجوا،الشاميالحائط

.اليومإلىمشاهدهوكما،بالكليةالغربيوسدوا،الشرقيبابها

وتأسفوا،فعلواماعلىندمواالمؤمنينأمعائشةأخبرتهلماهذافعلإنماالزبيرابنأنبلغهملماثم

ذلك.منتولىوماتركوهكانوالوأن

بناهاالتيالصفةعلىردهافيأنسبنمالكالإماماستشارالمنصوربنالمهديزمنفيكانلماثم

التيالصفةعلىبناهامللثجاءكلمايعني،لعبةالملوكيتخذهاأنأخشىإني:لهفقال،الزبيرابن

.اليومعليههيماعلىالأمرفاستقر،يريد

)1(

)2(

)3(

والزهر.الثمربيضاءشجرة:"الثغامة"

.المطبوعمنأثبتها

الحج.في(1333)ومسلم،الحجفي(5831)البخاريأخرجه
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إبراهيموخليلهعبدهعلىالكويمورسولياللهثناءذكر

عقدىينال!لاقالذريئومنقالإماصماللناسجاعلثإققالفاتئهنبكلفترئبمإئرهصأتتكوإذ!):اللهقال

به،يقتدونإمامأللناسجعله،العظيمةالتكاليفمنبهربهأمرهماوفىلما.(124:ادبقرةأ!هوالطين

عقبه،فيوخالدة،نسبهفيوباقية،بسببهمتصلةالإمامةهذهتكونأناللهوسأل،بهديهويأتمون

منبهاواختص،الظالموننيلهامنواستثني،بزمامالإمامةإليهوسلمت،ورامسألماإلىفأجيب

وءائتتهوألكنفالنبؤهذيىلتهفىوجعلناويغقوبإشحقلهؤووهتنا):تعالىقالكما،العاملونالعلماءذريته

.(27:العنكبوتأ!هوالصخل!لمنالأخرةفىالديخاوإفيفىأتجر؟

ورصصوسبصصصصورطصصيرصوطو
داوودءذريتهومنقبلمنهدلمجاولؤحاهدشاءويغقوبإشحقلهزووهتنا):تعالىوقال

و!وط
منصوإتياسوعيسىويجئوجمريا!المخسنيننجرىكذلكوهرونوموسىويوسفوأيوبوسليفن

وإخؤخهخوذرتهغءابايه!ومق!آلفلمينعلىفضلناوءولوطاويوثنسواتيسعوإشفعيل!ألصنحي

.(84-87:نعاما!أ!مستقيوصرطلتإوهدتنف!واجسبتت!

إلا،أخيهابنكانوإنولوط،المشهورعلىإبراهيمعلىعائد!ءذريتهومن!و:قولهفيفالضمير

والله،قصتهفيقدمناكمانوحعلىالضميرإن:الآخرللقائلالحاملهووهذا،تغليباالذريةفيدخلأنه

أعلم.

الآ!ز.0(26:باد!لأ!وآت!تتلنبوةآذريتهمافىوجعتناوإتنهيملؤصاأزسقناولقذ!و:تعالىوقال

خلعةوهذه.وشيعتهذريتهفمنالخليلإبراهيمبعدالأنبياءمننبيعلىالسماءمنأنزلكتابفكل

منإسماعيل:عظيمانذكرانولدانلصلبهلهولدأنهوذلك.تباهىلاعليةومرتبة،تضاهىلاسنية

فكانت،أسباطهمسائرإليهينتسبالذيإسرائيلوهو،يعقوبلهذاوولد،سارةمنإسحاقثم،هاجر

ختمواحتىوالنبوةبالرسالةواختصهم،بعثهمالذيإلاعددهميعلملابحيثجداوكثروا،النبوةفيهم

إسرائيل.بنيمنمريمابنبعيسى

شاءإنبعدفيماسنبينهكما،قبائلهااختلافعلىالعربمنهفكانت،السلامعليهإسماعيلوأما

فيآدمبنيوفخر،وسيدهمالإطلاقعلىخاتمهمسوىالأنبياءمنسلالتهمنيوجدولم،تعالىالله

صلواتالمدنيثم،المكيالهاشميالقرشيهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدوالاخرةالدنيا

والدرةالباهرةالجوهرةهذهسوىالمنيفوالغصنالشريفالفرعهذامنيوجدفلم،عليهوسلامهالله

يوموالاخرونالأولونويغبطه،الجمعأهلبهيفتخرالذيالسيدوهو،الفاخرةالعقدوواسطة،الزاهرة

القيامة.
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حتىكلهمالخلقإلييرغبمقاماسأقوم":قالأنهسنوردهكما،مسلمصحيحفيعنهثبتوقد

علىبعدهالخلائقأفضلأنهعلىكلامهودل،السياقهذافيعظيمةمدحةأباهإبراهيمفمدح(")1إبراهيم

.ساقعنيكشفويومالدنياالحياةهذهفي،الإطلاق

سعيدعن،المنهالعن،منصورعن،جريزحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:)2(البخاريوقال

يعوذكانأباكماإن":ويقولوالحسينالحسنيعوذ!اللهرسولكان:قال،عباسابنعن،جبيرابن

."لامةعينكلومن،وهامةشيطانكلمن،التامةاللهبكلماتأعوذ:وإسحاقإسماعيلبهما

به.منصورحديثمن:)3(السننأهلورواه

!طصطء

فخذقالققىليطمينولبهنبكقالتؤمنأولثمقالآلمؤثتئتخى!يفأرفىربإئرقوقالوإد):لىتعالوقا

!وحكيمعيليزاللهأنوآغلخسغيايآتينكآدعهنثوجرءامنهنجبلكلعكآتجعلثوإليكفصزهنالظتر!تأزلبة

.(062:البقرةأ

اللهأن:والحاصل،تقريربأتموقررناها.التفسير)4(فيبسطناهاأسباباالسؤاللهذاالمفسرونذكر

،أقوالعلىتعيينها)د(فيواختلفوا،الطيورمنأربعةإلىيعمدأنفأمره،سألماإلىأجابهوجلعز

ثم،بعضفيبعضهذلكويخلط،وريشهنلحومهنيمزقأنفأمره،تقديركلعلىحاصلوالمقصود

فلما،ربهنبإذنيدعوهنأنأمرثم،بهأمرماففعل،جزءامنهنجبلكلعلىويجعل،قسمايقسمه

علىطائركلبدناجتمعحتى،أختهاإلىتأتيريشةوكل،صاحبهإلىيطيرعضوكلجعل،دعاهن

لهأبينليكون،سعياإليهوأتين.فيكونكن:للشيءيقولالذيقدرةإلىينظروهو،عليهكانما

طيرانا.يأتينلمشاهدتهوأوضح

كماجثتهعلىفيتركب،رأسهفيلقييأتيطائركلفجعل،يدهفيرؤوسهنيأخذأنأمرإنه:ويقال

الله.إلاإلهفلا،كان

النقيض،يحتمللا،يقينياعلماالموتىإحياءعلىتعالىاللهقدرةيعلمالسلامعليهإبراهيمكانوقد

وأعطاه،سؤالهإلىاللهفأجابه،اليقينعينإلىاليقينعلممنويترقى،عياناذلكيشاهدأنأحبولكن

مأموله.غاية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المسافرين.صلاةفي(582)صحيحهفيمسلمأخرجه

.الأنبياءفي(3371)صحيحهفي

اليومعملفي(5615)والنسائي،الطبفي(2565)والترمذي،السنةفي(4773)داودأبوأخرجه

والافة.الداء:"واللامة"،السمومذواتالهوامواحدة:والهامة.الطبفي(3525)ماجهوابن،والليلة

.(193-1093/)كثيرابنتفسيرانظر

تعينها.:المطبوعفي
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أفلابغدهمنماإلاوألانجيلألتؤرلةأنزلتوماإئرهيمفىتحآجوتلمأئ!تفيأفل):تعالىوقال

!مالالغدونوانتؤيغمواللهعتمبهلكمليشفيماتحاصنفلمبهءعلملكمفيماحجختؤهؤلاء!هأنغتغقلوت

وهذااتبعىلئذينبإبزهيمالنا!أؤلىإت!أكثتركينمنوما؟نمسلماحنيفاكاتولبهنلضرانياولايهودئاإئرهيمكان

والنصارىاليهودمنالكتابأهلعلىتعالىينكر(68-65:عمرانآلأ"!اتمؤمنينوكواللهوالذلىءامنواالنبى

وقلةجهلهمكثرةوبين،منهماللهفبرأه،وطريقتهمملتهمعلىالخليلكون،الفريقينمنكلدعوىفي

دينكمعلىيكونفكيف:أي(65:عمرأنآدأ!وبغدهمنمالملاوألانجيلالتؤرلةأونزلتومآ):قولهفيعقلهم

نأإلى(65:عمرانآدأ!وتغقدوتأفلا):قالولهذا،متطاولةبمددبعدهشرعمالكمشرعإنماوأنتم

كانأنهفبين(67:عمرانآلأ!اكثتركينمنوما؟نمسلماحنيفا؟تولبهنلضرالياولايهودياإبرهيمماكان):قال

مخالفهوالذيالحقإلىالباطلعنعمداوالانحرافالإخلاصإلىالقصدوهو،الحنيفاللهدينعلى

ولقدنفسةسفهمنإلاإئزهوملةعتيرغبومن):تعالىقالكما،والمشركيةوالنصرانيةلليهودية

إبنقوبهآ!ووحمماالفلمينلربأشلضتقالأ!مزربهلهقالإد!ألضلحيهتلمنلاخز-أفىوإن!ئياالدفىاضطفينة

دإأتمؤتيغقوبحضرإذشحهدآكنتغأتم!مسلمونوأنتوإلاتمو!تفلاألدينلكمأضطقاللهإنيبنىويغقولببنيه

لهونخنؤصداإلفاوإشحقوإشمعيلإئرهوءابآيكوإلهإلهكنغبدقالوابغدىمنماتغبدونمالبنيهقال

أؤهودا!ولؤا!وقالوايغهلونكالؤاعضالشلونولاكسئتئمماولكمكسبتمالهاظتقذأمةتلكم!لمونه

إلبزهسوإكأنزلوماإلئناأنزلومآبأللهءامناقولوآ5اتشركينمنكانوماصنيفاإئرقوملىبلقلثتدوأنمحرى

لهونخنفنهؤأصدبتهتنفرقلار!ؤمنالنبيوتأوقومآوجميسىموسىأووقومآوالأشباطويغقوبو!شحقوإكغيل

السميعوهواللةفسيكفيحهمشقا!ؤفىممتمفإنمانوئواهـاناقتدوافقدبهءءامنغمآبمثلءامؤالاق!مسلمون

ولناوربحمررراوهواللهفىأ!قآصنناقل!عندونلهونخنصهتغةأللهمفأخسنومقأللهصتغة!أتعليص

كانوأوآلأسباطويغقوبوإشحىيروإشمعيلإنرهوإننقولونأش!عل!ونلهونحنأغمنكتمولكغقنلنا

!تئكلغملونعمابقفلاللهومااللهمىعند"شهدكتوممنأطمومنأهـاللهبرأغلمءأنتئمقللضرئأوهودا

اللهفنزه.(141-013:البقرةأ!هويعملوتعماكالؤالخئلونولاكسئتؤفاولكمكسبتمالهاظتقدمة

منيكنولممسلماحنيفاكانإنماأنهوبين،نصرانياأويهوديايكونأنعنالسلامعليهخليلهوجلعز

كانواالذينيعني(68:عمرانآلأ!اتئعىللذينبمابزهيمالنا!أؤلىإت):تعالىقالولهذا،المشركين

محمدايعني(68:عمرانآدأ!والنبىوهذا!وبعدهممنبدينهتمسكومن،زمانهفيأتباعهمنملتهعلى

نبيايعطلمماوأعطاهلهتعالىاللهوكمله،للخليلشرعهالذيالحنيفالذينلىشرعاللهثجن،!ر!

حمتكانوماحنيفاإبنهيمم!قيمادينامستقيوصزطإكديلى-هدلنىإننىقل):تعالىقالكما،قبلهرسولاولا

!والمسالينأولوأناأومزتوبدلكلهشرفيلا!ارظصنربللهوممافوتحياىول!كلصلاقإنقل!اتممثركين

لالغمه!ا!صا!أتممثركينمنيكولؤحنيفالئهنتاظأم!%كاإبنهيصإن):تعالىوقال(631-161:ا!نعامأ
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!مآتبعأنليكإأؤحينآثم!أل!خلصلمنالأخرةفىوإنوحسنةالدن!!فىوءاتتنه!مستقيم!رروإكوهدلهاتخ!

.0212311:المححدأ!آتممثر!ينمنكانوماحنيفاإثرصص

عكرمة،عن،أيوبعن،معمرعن،هشامحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا:)1(البخاريوقال

إبراهيمورأى،فمحيتبهاأمرحتىيدخللمالبيتفيالصوررأىلما!ي!النبيأن:عباسابنعن

مسلم.يخرجهلم."قطبالأزلاماستقسماإنوالله،اللهقاتلهم":فقال،الأزلامبأيديهماوإسماعيل

."قطبهايستقسملمشيخناأنعلموالقد،اللهقاتلهم":)2(البخاريألفاظبعضوفي

:أي!هوللهقانتا)فيهبهيقتدى،الخيرإلىداعيامهتدياإماما،قدوة:أي!هوأمة):وقوله

آثممثركين!منيكولؤ!:!يرةعرمخلصاأي!حنيفا!ووسكناتهوحركاتهحالاتهجميعفيلهخاشعا

اللهاختاره:أي!واتجتبه!ووأعمالهولسانهقلبهمنجوارحهبجميعربهبشكرقائما!ولالغمةشا!را

.والآخرةالدنياخيريبينلهوجمع،خليلاواتخذه،لرسالتهواصطفاهلنفسه

ءابرهيصأدئهئخذوأحنيفاإبنهيصملةوأتبعتحسنوهودلهوتجههرأشلمممنديناأخسنومق):تعالىلوقا

والصراطالقويمالدينعلىكانلأنه،السلامعليهإبراهيماتباعفيتعالىيرغب(125:النهساءأ!وظيلا

ولمحة!ألذىوإترهيو!و:فقال،بذلكتعالىومدحه،ربهبهأمرمابجميعقاموقد،المستقيم

أخفيف(أمنأ:بعضهمقالكما،المحبةغايةهيوالخلة،خليلااللهاتخدهولهذا(37:النجمأ

خليلا)3(الخليلسفيوبذامنيالروحمسلكتخللتقد

فيثبتكما،عليهوسلامهاللهصلواتمحمدالرسلوسيدالأنبياءخاتمالمنزلةهذهنالوهكذا

عن،مسعودوابن،عمروبناللهوعبد،البجليجندبحديثمن:وغيرهما)4(الصحيحين

."خليلاإبراهيماتخذكما،خليلااتخذنياللهإنالناسأيها":قالأنه!اللهرسول

بكرأبالاتخذتخليلاالأرضأهلمنمتخذاكنتلوالناسايها":خطبهاخطبةآخرفيأيضاوقال

.سعيد)5(أبيحديثمنأخرجاه."اللهخليلصاحبكمولكن،خليلا

.مسعودوابنعباسوابنالزبيربناللهعبدحديثمنأيضاوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأنبياءفي(3352)صحيحهفي

."قطبهايستقسمالمأنهماعلمواقدواللهأما،اللهقاتلهم"بلفظالحجفي(1016)البخاريأخرجه

مستو.ديبالدينمحيي.دتحقيقالطيبالكلمدارطبعة(82ص)المحبينروضةفيالقيمابنذكره

بالمعنى.المؤلفرواهوإنمااللفظبهذاالصحيحينفيليس

الصحابة.فضائلفي(2383)ومسلم،الصحابةفضائلفي(4593)رقمالبخاريبالمعنىأخرجه



924إبراهيمعلىورسولهاللهثناءذكر

جبير،بنحبيبعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:")1(صحيحه"فيالبخاريوروى

ءائرهيصظيلا!اللهواتخذ)فقرأ،الصبحبهمصلىاليمنقدملمامعاذاإن:قال،ميمونبنعمروعن

إبراهيم.أمعينقرتلقد:القوممنرجلفقال.(125:النساءأ

أسيد،بنأحمدبنإسماعيلحدثنا،مسلمبنمحمدبنالرحيمعبدحذثنا:)2(مردويهابنوقال!

بنسلمةعن،صالحبنزمعةحدثنا،الحنفياللهعبدحدثنا،بمكةالجوزجانييعقوببنإبراهيمحدثنا

فخرج،ينتظرونه!ي!اللهرسولأصحابمنناشجلس:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،وهرام

خلقهمناتخذاللهإن،عجبأ:يقولبعضهموإذا،حديثهمفسمع،يتذاكرونسمعهممنهمدناإذاحتى

اللهروحفعيسى:آخروقال.تكليماموسىكلماللهبأعجبماذا:اخروقال.خليلهفإبراهيم،خليلا

نأوعجبكمكلامكمسمعتقد":وقال،فسلمعليهمفخرج.اللهاصطفاهادم:اخروقال.وكلمته

كذلك،وهو،وكلمتهروحهوعيسى،كذلكوهو،كليمهوموسى،كذلكوهو،اللهخليلإبراهيم

فخر،ولامشفعوأولشافعأولوإنيألا،فخرولااللهحبيبوإنيألا.كذلكوهو،اللهاصطفاهوادم

الأولينأكرموأنا،المؤمنينفقراءومعيفيدخلنيها،اللهفيفتحهالجنةبابحلقةيحركمنأولوأنا

."فخرولا،القيامةيوموالاخرين

أعلم.والله،أخروجوهمنشواهدوله،الوجههذامنغريبحديثهذا

نأأتنكرون:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةحديثمن:)3(مستدركهفيالحاكمورواه

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلوات،لمحمدوالرؤية،لموسىوالكلام،لإبراهيمالخلةتكون

بنإسحاقعن،الوليدحدثنا،السلميخالدبنمحمودحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

كمابعدمنليسمعقلبهخفقانكانإنحتى،الوجلقلبهفيألقىخليلاإبراهيماللهاتخذلما:قال،بشار

.الهواء)4(فيالطيرخفقانيسمع

فلم،يضيفهإنسانايلتمسيومافخرج،الناسيضيفالسلامعليهإبراهيمكان:عميربنعبيدوقال

بغيرداريأدخلكمااللهعبديا:فقال،قائمأرجلافيهافوجد،دارهإلىفرجع،يضيفهأحدايجد

منعبدإلىربيأرسلني،الموتملكأنا:قال؟أنتومن:قال.ربهابإذندخلتها:قال؟إذني

لاتينه،البلادبأقصىكانثم،بهأخبرتنيإنفوالله؟هومن:قال،خليلأاتخذهقداللهبأنأبشرهعباده

.المغازيفي(4348)البخاري(1)

غريب.حديثهذا:وقال،المناقبفي(6361)والترمذي(2507/)المنثورالدرفيكما(2)

.(2964/و1/56)المستدرك)3(

.(2607/)المنثورالدرفيكما()4
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فبم:قال.نعم:قال؟أنا:قال.أنتالعبدذلك:قال.الموتبيننايفرقحتى،جارألهأبرحلاثم

.()1حاتمأبيابنرواه.تسألهمولاالناستعطيبأنك:قال؟خليلأربياتخذني

مذكورإنه:)2(فقيل.لهوالمدح.عليهبالثناءموضعماغيرفيكثيراالقرانفيتعالىاللهذكرهوقد

وحدها.البقرةفيعشرخمسةمنها،موضعاوثلاثينخمسةفي

ايتيفيالأنبياءسائربينمنتخصيصاأسمائهمعلىالمنصوص،الخمسةالعزمأوليأحدوهو

أبنوعيسىوموسىوإتنهجملؤحومنومنثميثقهتمالبتنمنأضذناو!ذ!و:تعالىقولهوهما،والشورىلأحزابا

أؤحتنآوائذىنؤصابهءوصىماالدينمنلكمشاخ!):وقوله(7:الأحزابأ!وظيظاميثمامتهموأضذناصيم

لاية.ا(13:الشورىأ!وفيهسفرقواولاالدينألمجواأنوعيسئوموسإبنهيمبهءوصيناوماإلتك

مسندأ،السابعةالسماءفيالسلامعليهوجدهالذيوهو،!محمدبعدالعزمأوليأشرفهوثم

عليهم.ماآخرإليهيعودونلاثم،الملائكةمنألفأسبعونيومكليدخلهالذي،المعموربالبيتظهره

فيإبراهيمأنمن:الإسراء)3(حديثفي،أنسعن،نمرأبيبنشريكحديثفيوقعوما

.الأولوالصحيح،الحديثهذافيشريلثعلىانتقدفمما،السابعةفيوموسى،السادسة

،هريرةأبيعن،سلمةأبوحدثنا،عمروبنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:أحمد)4(وقال

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابنالكريمابنالكريمإن":!ي!اللهرسولقال:قال

.أحمد)5(بهتفرد."الرحمنخليلإبراهيم

الثالثةوأخرت":فيهقالالذيالحديثالصحيحعلىموسىمنأفضلإبراهيمأنعلىيدلمماثم

.عنه)6(اللهرضيكعببنأبيحديثمنمسلمرواه"إبراهيمحتىكلهمالخلقإلييرغبليوم

القيامةيومادمولدسيدأنا":بقولهعليهوسلامهاللهصلواتعنهأخبرالذيالمحمودالمقامهووهذا

يحيدفكلهم،عيسىثم،موسىثم،إبراهيمثم،بنوحثمبادمالناساستشفاعذكرثم."فخرولا

.)7(الحديث..."لهاأنا،لهاأنا:فيقول":!ي!محمدأيأتواحتى،عنها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

السابق.لمصدرا

.يقال:بفي

.الإيمانفي(262)(162)ومسلم،التوحيدفي75()17البخاريأخرجه

صحيح.حديثوهو(2332/)المسندفي

حسن.حديثوهو)3166(رقمالترمذيرواهبل

.وتقذم،المسافرينصلاةفي(273)(082)مسلمأخرجه

التفسير.في(و)4712الأنبياءفي(0334)البخاريأخرجه
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سعيدبنيحيىعنطرقمن،)3(والنسائي،)2(ومسلم،أخر)1(مواضعفيالبخاريرواهوهكذا

به.العمريعمرابنوهو،اللهعبيدعن،القطان

سعيد،حدثني،اللهعبيدحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا،اللهعبدبنحدثناعليئ:)4(البخاريقال

ليس:قالوا."أتقاهم":قال؟الناسأكرممن!اللهرسوليا:قيل:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن

هذاعنليس:قالوا."؟اللهخليلابناللهنبيابناللهنبيابناللهنبيفيوسف":قال.نسألكهذاعن

ثم."فقهواإذاالإسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم،؟تسألونيالعربمعادنفعن":قال.نسألك

!ي!.النبيعن،هريرةأبيعن،سعيدعن،اللهعبيدعن،ومعتمرأسامةأبوقال!:البخاريقال!

منوالنسائي،)6(سليمانبنعبدةوحديث،حديثهما)5(مناخرموضعفيأسندهوقد:قلت

.!ي!)8(النبيعن،هريرةأبيعن،سعيدعن،عمربناللهعبيدعنأربعتهم،بشر)7(بنمحمدحديث

هريرةأبيعن،سلمةأبوحدثنا،عمروبنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثنا:أحمد)9(وقال

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابنالكريمابنالكريمإن":!ي!اللهرسولقال:قال

أحمد.بهتفرد."اللهخليلإبراهيم

عمر،ابنعن،أبيهعن،الرحمنعبدعن)11(الصمدعبدحدثنا،عبدةحدثنا:1()0البخاريوقال

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابنالكريمابنالكريم":قال!!ي!النبيعن

به.،عمرابنعن،أبيهعن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدطريقمنبهتفرد."إبراهيم

عن،النعمانبنمغيرةحدثني،سفيانعن،يحيىحدثناأحمد)12(:الإمامرواهالذيالحديثفأما

إبراهيميكسىمنفأول،غرلأعراةحفاةالناسيحشر":!ي!النبيعن،عباسابنعن،جبيربنسعيد

قريش.مناقبفي934(0و)الأنبياءأحاديثفي)3353(البخاريصحيح(أ

المناقب.في)2378(مسلمصحيح2(

.(1)9124الكبرىفيوهو،)926(التفسيرفي3(

.)3353(صحيحهفي(4

.)3374(فيسليمانبنمعتمرحديثوأخرج.)3383(صحيحهمنالأنبياءأحاديثفيأسامةأبيحديثالبخاريأخرج(ه

.()9468صحيحهمنالتفسيرفيالبخاريأخرجه6(

.(1)0125برقمالكبرىسننهفيوهو)027(التفسيرفي7(

.معروفهوكماصحيحوكله،مباشرةهريرةأبيعنورواه،هريرةأبيعنأبيهعنالحديثهذاسعيدأبيبنسعيدفروى8(

قريبا.وتقدم(2332/)المسندفي9(

.الأنبياءفي(0933)البخاري(51

.ديناربناللهعبدابنهوالرحمنوعبد،بينخطأ"بن":المطبوعفي(11

مختونين.غير:وغرلأ(1/922)المسندفيأحمدأخرجه(12
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!ن:()1الصحيحينفيفأخرجاه"!401:ا!نبيهاءأ!لغيدةخقئاولبدأئاكما):قرأثم"السلامعليه

عن،الكوفيالنخعيالنعمانبنمغيرةعنكلاهما،)2(الحجاجبنوشعبة،الثوريسفيانحديث

به.عباسابنعن،جبيربنسعيد

،المحمودالمقاملصاحبثبتمماقابلهاماإلىبالنسبةالأفضليةتقتضيلاالمعئنةالفضيلةوهذه

.والآخرونالأولونبهيغبطهالذي

عن،الثوريهوسفيانحدثنا،نعيموأبووكيعحدثنا:أحمدالإمامقالالذيالآخرالحديثوأما

")3(،إبراهيمذاك":فقال!البريةخيريا:!ي!للنبيرجلقال:قال،مالكبنأنسعن،فلفلبنمختار

عن،أربعتهمفضيلبنومحمدمسهربنوعليإدريسبناللهوعبدالثوريحديثمن)4(مسلمرواهفقد

صحيح.حسن:)5(الترمذيوقال.فلفلبنالمختار

علىتفضلونيلا":قالكما،السلامعليهالخليلوالدهمعوالتواضعالهضمبابمنوهذا

فأجد،يفيقمنأولفأكون،القيامةيوميصعقونالناسفإنموسىعلىتفضلونيلا:وقال،الأنبياء

.")6(الطوربصعقةجوزيأمقبليأفاقأدريفلا،العرشبقائمةباطشأموسى

.)7(القيامةيومآدمولدسيدأنهمن،عليهوسلامهاللهصلواتعنهبالتواترثبتماينافيلاكلهوهذا

حتىكفهمالخلقإليئيرغبليومالثالثةوأخرت":مسلمصحيحفيكعببنأبيحديثوكذلك

.")8(إبراهيم

عليهموسلامهاللهصلواتمحمدبعدالعزموأوليالرسلأفضلالسلامعليهإبراهيمكانولما

،وغيرهعجرةبنكعبحديثمن:الصحيحينفيثبتماتشهدهفييقولأنالمصفيأمر،أجمعين

صلاللهمقولوا":قال؟عليكالصلاةفكيف،عرفناهقدعليكالسلام!اللهرسوليا:قلنا:قال

لآوعلىمحفدعلىوبارك،إبراهيموآلإبراهيمعلىصليتكما،محمدآلوعلىمحمدعلى

.(و)344626(و)47)9334(صحيحهفيسفيانحديثبإخراجالبخاريتفرد(1)

.()28658(0)ومسلم،و)6526((0474و)()4625البخاريأخرجهشعبةحديث)2(

.(3/178)المسندفي)3(

الفضائل.في(9236)مسلم()4

التفسير.في(3352)الترمذي()5

في(2373)ومسلم،...اللهأولياءبينتفضلوالا":ولفظه،الأنبياءفي(3414)البخاريأخرجه)6(

."...اللهأنبياءبينتفضلوالا!:بلفظ،الفضائل

انظرالمتواترةالأحاديثمنوهو،الإيمانفي(491)(327)ومسلم،الأنبياءفي(0334)البخاريأخرجه)7(

سورية.-بحلبالمعارفدارمصورة(941ص)للسيوطي"المتواترالحديثمنالمتناثرنظم"

.تقدموقد،المسافرينصلاةفي(082)مسلمأخرجه)8(
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."(مجيذ)1حميدإنك،إبراهيموالإبراهيمعلىباركتكما،محمد

خصالبجميعوقام،بهأمرماجميعوفي:قالوا(37:النجمأ!وفئالذىطتزهيو):تعالىوقال

القيامينسيهولا،القليلالأمربمصلحةالقيامعنالجليلالأمرمراعاةيشغلهلاوكان،وشعبهالإيمان

.الصغارعنالكبارالمصالحبأعباء

:ا)2(تعالىقولهفيأعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرأنبأنا:الرزاقعبدقال

وخص!،الرأسفيخمس:بالطهارةاللهابتلاه:قال(412:ادبقرةأ!وفأتمهنبكلفرنبمإتزهصاتتكصعاذ!)

وفي.الرأسوفرق،والاستنشاق،والسواك،والمضمضة،الشاربقص:الرأسفي،الجسدفي

رواه.بالماءوالبولالغائطأثروغسل،الإبطونتف،والختان،العانةوحلق،الأظفارتقليم:الجسد

صالحوأبيوالنخعيوالشعبيومجاهدالمسيببنسعيدعنوروي:وقال،)3(حاتمأبيابن

ذلك.نحوالجلدوأبي

،والاستحداد،الختان:خمسالفطرة":قالع!يمالنبيعنهريرةأبيعنالصحيحينوفي:قلت

.")4(الإبطونتف،الأظفاروتقليم،الشاربوقص

شيبةبنمصعبعن،زائدةأبيبنزكرياعن،وكيعحديثمن:)5(السننوأهلمسلمصحيحوفي

قال:قالت،عائشةعن،الزبيربناللهعبدعن،العنزيحبيببنطلقعن،الحجبيالمكيالعبدري

وقص،الماءواستنشاق،والسواك،اللحيةوإعفاء،الشاربقص:الفطرةمنعشر":!يواللهرسول

قال-الاستنجاء)6(:يعني-"الماءوانتقاص،العانةوحلق،الإبطونتف،البراجموغسل،الأظفار

مقدارذكرفيوسيأتي.الماءانتقاص:وكيعقال.المضمضةتكونأنإلاالعاشرةونسيت:مصعب

.الختانعلىالكلامعمره

العبادةوخشوعوجلعزدلهبالإخلاصالقياميشغلهلاكانوالسلامالصلاةعليهأنهوالمقصود

لهماوإزالة،والتحسينالإصلاحمنيستحقهماعضوكلوإعطاءبدنهمصلحةمراعاةعن،العظيمة

.الصلاةفي(654)ومسلم،الدعواتفي(6357)البخاريأخرجه(1)

.المطبوعمنوأثبته،الأصلمنساقطحاصرتينبينما)2(

.المستدركفي(2266/)والحاكم،الكبرىالسننفي32(5)8/البيهقيوأخرجه(1/273)المنثورالدرفيكما)3(

.الطهارةفي(257)ومسلم،اللباسفي(1958)البخاريأخرجه(4)

()392ماجهوابن،الأدبفي)2757(والترمذي،الطهارةفي()53داودوأبو،الإيمانفي)261(مسلمأخرجه()5

.(و)2889(و)2879()2869الكبرىفيوهو،الزينةفي(1و)28(126)8/والنسائي،وسننهاالطهارةفي

.المطبوعمنسقطحاصرتينبينما)6(
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.)1(5،
المدحمنحقهفيتعالىقولهجملةمنفهذا،وسخأوقلح)2(وجودأوظفرأوشعرريادةمنيشين

.(37:النجمأ!ولمتالذىوإبنهيو)العظيم

الجنةفيقصرهذكر

،القطانموسىبنومحمد،الواسطيالقطانسنانبنأحمدحدثنا:البزار)3(بكرأبوالحافظقال

:قال،هريرةأبيعن،عكرمةعن،سماكعن،سلمةبنحمادحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:قالا

اللهأعده،وهي)5(ولا4(فصمفيهليسلؤلؤةمن-قالأحسبه-قصراالجنةفيإن":!اللهرسولقال

."نزلاالسلامعليهإبراهيملخليله

سلمة،بنحمادحدثنا،شميلبنالنضرحدثنا،المروزيحميد)6(بنأحمدوحدثناه:البزارقال

عنرواهنعلملاالحديثوهذا:قالثم.بنحوهع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،عكرمةعن،سماكعن

موقوفا.يرويهوغيرهما،شميلبنوالنضرهارونبنيزيدإلافأسندهسلمةبنحماد

.يخرجوهولمالصحيحشرطعلىلكانالعلةهذهلولا:قلت

السلامعليهإبراهيمصفةذكر

عن،جابرعن،الزبيرأبيعن،الليثحدثنا:قالا،وحجينيونسحدثنا:أحمد)7(الإمامقال

،شنوءةرجالمنكأنهالرجالمنضردبموسىفإذا،الأنبياءعليعرض":قالأنه!ي!اللهرسول

منأقربفإذا،إبراهيمورأيت،مسعودبنعروةشبهابهرأيتمنأقربفإذامريمابنعيسىورأيت

اللفظ.وبهذا،الوجههذامنأحمدالإمامبهتفرد."دحيةشبهابهرأيت

ابنعن،مجاهدعن-المغيرةابنيعني-عثمانعن،إسرائيلحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)8(وقال

جعدفأحمر:عيسىفأما،وإبراهيم،وموسى،مريمابنعيسىرأيت":!ي!اللهرسولقال:قال،عباس

نفسه.يعني."صاحبكمإلىانظروا:قال.فإبراهيم:لهقالوا.جسيم،فآدم:موسىوأما.الصدرعريض

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

يشين.ما:المطبوعوفيبوأفيكذا

تعلوها.وخضرةبصفرةالأسنانتغير:"قلح"

.و)2347()2346(الأستاركشففيكما

كسو.:"فصم"

.الأستاروكشفالأوسطالمعجمفيوكذلك،وهن:أهامشوفي.ضعف:"وهي"

تصحيف.وهو،جميل:والمطبوعأوفي،الأستاروكشفبفيكذا

.(3334/)المسندفي

.البخاريشرطعلىصحيحوإسناده(1692/)المسندفيأحمدأخرجه
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ابنسمعأنه،مجاهدعن،عونابنأنبأنا،النضرحدثنا،عمروبنبيانحدثنا:)1(البخاريوقال

قالولكنه،أسمعهلم:فقال.(رفك)أو،كافر(مكتوباعينيهبينالدجاللهوذكروا،عباس

مخطوئمأحمرجملعلى،ادمفجعا:موسىوأما.صاحبكمإلىفانظروا:إبراهيمأما":جم!

."الواديفيانحدرإليهأنظركأني،بخلبة)2(

بنمحمدعن:جميعا،ومسلم،اللباسوفي)3(الحجكتابفيأيضأالبخاريرواهوهكذا

به.عونبناللهعبدعن،عديأبيابنعن،المثنى

عمرهفيقيلوما،إبراهيموفاةذكر

الضحاك:قيلفيماوهو،كثعانبنالنمرودزمنفيكانمولدهأن:)4(تاريخهفيجريرابنذكر

والظلم.الغشمغايةفيوكان،سنةألفملكإنه:يقالالذيالمشهورالملك

الدنيا.ملكذاكإذكانوأنه،السلامعليهمنوعإليهمبعثالذينراسببنيمنأنهبعضهموذكر

،النمرودوفزع،الزمانذلكأهلذلكفهال،والقمرالشمسضوءأخفىنجئمطلعأنهوذكروا

علىملككزواليكونرعيتكفيمولوديولد:فقالوا،ذلكعنوسألهموالمنجمينالكهنةفجمع

إبراهيممولدفكان،الحينذلكمنالمولودونيقتلوأن،النساءعنالرجالبمنعذلكعندفأمر،يديه

نباتااللهوأنبته،باهرأشباباوشب،الفجاركيدعنوصانهوجلعزاللهفحماه،الحينذلكفيالخليل

ناحيةمنبالسواد:وقيل،ببابل:وقيل،بالسوسمولدهوكان،تقدمماأمرهمنكانحتى،حسنا

دمشق.شرقيببرزةولدأنهعباسابنعنوتقدم.كوثى)5(

ذكرنا،كماإيلياببلادوأقام،الشامأرضإلىثم،حرانإلىوهاجريديهعلىنمروداللهأهلكفلما

مئةالعمرمنولها،كنعانأرضفيالتيحبرونبقريةقبلهسارةوماتت،وإسحاقإسماعيللهوولد

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

.الأنبياءفي(3355)صحيحهفي

الليف.:الخلبة

.الإيمانفي(027)()166ومسلم،اللباسفي(و)1395الحجفي(5551)البخاري

.(1/233)الطبريجريرابنتاريخانظر

إبراهيممشهدوبها،ربىكوثىوالآخر،الطريقكوثىأحدهما؟كوثيان:العراقكوثى:ياقوتقال:"كوثى"

معجم.ناحيتانوهما،النارفيإبراهيمطرحوبها،بابلأرضمنوهما،مولدهوبها،السلامعليهالخليل

.(4487/)البلدان
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واشترى،اللهرحمهاورثاهاالسلامعليهإبراهيمعليهافحزن،الكتابأهلذكرفيما،سنةوعشرونوسبع

هنالك.سارةفيهاودفن،مثقالبأربعمئةمغارةصخربنعفرون:لهيقال،حيثبنيمنرجلمن

وبعث،تارحبنناحوربنبتوئيلبنت"رفقا"فزوجه،إسحاقابنهعلىإبراهيمخطبثم:قالوا

الإبل.علىوجواريهامرضعتهاومعهابلادهامنفحملهامولاه

ومدين،،ومادان،ويقشان،زمران:لهفولدت"قنطورا"السلامعليهإبراهيمتزوجثم:قالوا

."قنطورا"أولادهؤلاءمنواحدكلولدماوذكروا.وشوح،وشياق

الموتملكمجيءصفةفيالكتابأهلأخبارعن،السلفمنواحدغيرعنعساكرابنروىوقد

بصحتها.أعلماللهكثيرةأخباراالسلامعليهإبراهيمإلى

ذلك.خلافوغيرهمالكتابأهلذكرهوالذي،وسليمانداودوكذا،فجأةماتإنه:قيلوقد

ودفن،سنةوتسعين:وقيل،وسبعينوخمسمئةعنوماتالسلامعليهإبراهيممرضثم:قالوا

الحيثي،عفرونمزرعةفيالتي،سارةامرأتهعند،الحيثيبحبرونكانتالتيالمذكورةالمغارةفي

أجمعين.عليهموسلامهاللهصلواتوإسحاقإسماعيلدفنهوتولى

الكلبي.ابنقالهكما،سنةمئتيعاشأنهيدلماوردوقد

بنعليحدثنا،بمكةالجنديمحمدبنالمفضلأخبرنا:)1(صحيحهفيحبانبنحاتمأبووقال

عن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،جريجابنعن،قرةأبوحدثنا،اللحجيئزياد

ذلكبعدوعاش،سنةومئةعشرينابنوهوبالقدومإبراهيماختتن":قالمج!ي!النبيأن:هريرةأبي

عن،العمريعونبنوجعفر،إبراهيمبنعكرمةطريقمنعساكرابنالحافظرواهوقد"سنةثمانين

.موقوفا)2(هريرةأبيعن،سعيدعن،سعيدبنيحيى

بنمحمدأخبرنا:وهمالخبرهذارفعأنزعممنقولالمدحض)4(الخبرذكر:)3(حبانابنقالثم

عن،أبيهعن،عجلانابنعن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،ببستالجنيدبناللهعبد

ثمانينذلكبعدوعاش،سنةوعشرينمئةبلغحينإبراهيماختتن":قال!النبيعن،هريرةأبي

."بقدومواختتن،سنة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4026)نحسالإا

.(3358/)دمشقتاريخمختصرفيكماتاريخهفيعساكرابنأخرجه

.(062)5حديثقبل86(/1)4الإحسان

المبطل.:"المدحض"
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عن،أبيهعن،عجلانابنعن،سعيدبنيحيىطريقمن:عساكرابنالحافظرواهوقد

.سنة)1(ثمانونعليهأتتوقد!يمالنبيعن،هريرةأبي

القرية.اسم:القدوم:قالأنه:الرزاقعبدعن)2(حبانابنروىثم

سنة"ثمانينابنوهو"روايةوفي،سنةثمانونعليهأتتوقداختتنأنه)3(الصحيحفيالذي:قلت

أعلم.والله،ذلكبعدعاشلماتعرضفيهماولس

-الزياداتمنذكرهفيما-عنهوكيعتفسيرفيزاد:الواسطي)4(الحيانيإسماعيلبنمحمدوقال

أولإبراهيمكان:قال،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىعن،معاويةأبوحدثنا

سنة،ومئةعشرينابنوهو،بالقدوماختتنمنوأول،استحدمنوأول،فرقمنوأول،تسرولمن

.شاب)6(منوأول،الضيفقرى)5(منوأول،سنةثمانينذلكبعدوعاش

أعلم.والله،حبانلابنخلافأ،بالمرفوعأشبهوهو،موقوفارواههكذا

أضافمنأولإبراهيمكان:قال،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحىعن:مالكوقال

رفييا:فقال.الشيبرأىالناسوأول،شاربهقصالناسوأول،اختتنالناسوأؤل،الضيف

.وقارأ73(زدنيربيا:فقال"وقار":اللهفقال؟هذاما

السراويل.لبسمنوأول،استحدمنوأول،شاربهقصمنوأول:غيرهماوزاد

السلامعليهداودبنسليمانبناهاالتيالمربعةفييعقوبولدهولدوقبر،إسحاقولدهوقبرفقبره

من،جيلبعدوجيلأأمةبعدأمةبالتواترتلقيوهذا،اليومبالخليلالمعروفالبلدوهو،حبرونببلد

عنصحيحخبرفيهفليسمنهاتعيينهفأما.تحقيقابالمربعةقبرهأن؟هذازمانناوإلىإسرائيلبنيزمن

فييداسأنتجلوأن،تبجلوأن،مثلهااحترامتحترموأنالمحلةتلكتراعىأنفينبغي،معصوم

تحتها.السلامعليهمالأنبياءأولادهمنأحدأو،الخليلقبريكونأنخشيةأرجائها

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(3358/)دمشقتاريخمختصرفيكما،تاريخهفيعساكرابنأخرجه

.(41/85)الإحسان

.الأنبياءفي(3356)البخاريصحيح:يعني

تصحيف.وهو،الحساني:المطبوعفي

أطعمه.:الضيفقرى

وعزاه(93-37ص)البسنويللسكتواري"الأواخرومسامرةالأوائلمحاضرة"كتابفيالأولياتهذهانظر

.القدسلتاريخ

.(2229/)الموطأفيمالكأخرجه
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كتابةحجرعلىالخليلإبراهيمقبرعندوجد:قالمنبهبنوهبإلىبسندهعساكر)1(ابنوروى

الرجز(منأ:)2(خلفه

أجلهجامنيموتأملهجهولاألهئ

حيلهعنهتغنلمحتفهمندناومن

أولهعنهماتمناخريبقىوكيف

)3(عملهإلاالقبرفييصحبهلاوالمرء

الخليلإبراهيمأولادذكر

ثم،الخليلعمبنتسارةمنإسحاقلهولدثم،المصريةالقبطيةهاجرمنإسماعيللهولدمنأول

،ونقشان،وسرج،وزمران،مدين:ستةلهفولدت،الكنعانيةيقطنبنت"قنطورا"بعدهاتزوج

،كيسان:خمسةلهفولدت،أهينبنت"حجون"بعدهاتزوجثم،السادسيسمولم،ونشق

التعريف"كتابهفيالسهيلي)4(القاسمأبوذكرههكذا.ونافس،ولوطان،وأميم،وسورج

."والإعلام

()5(السلامعليهلوطقومقصةا

منبهمحلوما،السلامعليهلوطقومقصةالعظيمةالأمورمنالخليلإبراهيمحياةفيوقعومما

إبراهيمأخيابنولوط،تقدمكما-آزروهو-تارحبنهارانبنلوطاأنوذلك،الغميمة)6(النقمة

وهذا،حرانبنىالذيهوهذاهارانإن:ويقال،قدمناكماإخوم!وناحوروهارانفإبراهيم،الخليل

أعلم.والله،الكتابأهلبأيديمالمخالفتهضعيف

أرضمنسدومبمدينةفنزل،وإذنهلهبأمرهالسلامعليهماالخليلعمهمحلةعننزحقدلوطوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(3376/)دمشقتاريخمختصرفيكما،تاريخهفي

تصحيف.وفيها:خلقة:بوفي.حجرفيخلفهمكتوبالخليلإبراهيمقبرعلىأصيب:دمشقتاريخمختصرفي

العلم.أهلبعضزيادةمنالبيتهذاأن:المختصرفي

ونشق.،ونقشان،وسبرج،موانوز،مدين:وفيه(3صه)للسهيلي"لإعلاموالتعريفا"نظرا

ولاحقا.سابقأالمؤلفصنعهمامعتمشياعنواناأضفتهحاصرتينبينما

.والكربالغممن:الغميمة
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الناسأفجرمنأهلولها،إليهامضافةوقرىومعتملاتأرض!ولها،المحلةتلكأموكان،زغرغور

المنكر،ناديهمفيويأتون،السبيليقطعون،وسيرةسريرةوأرداهم،طويةوأسوئهموأكفرهم

،آدمبنيمنأحاإليهايسبقهملمفاحشةابتدعوا.يفعلونكانوامالبئس،فعلوهمنكرعنيتناهونولا

عبادةإلىلوطفدعاهم،الصالحينلعبادهالنسوانمناللهخلقماوترك،العالمينمنالذكرانإتيانوهي

والأفاعيل،المنكراتوالفواحش،المحرماتهذهتعاطيعنونهاهم،لهشريكلاوحدهتعالىالله

منبهماللهفأحل،وكفرانهمفجورهمعلىواستمزوا،وطغيانهمضلالهمعلىفتمادوا،المستقبحات

الألباءبهايتعظوعبرة،العالمينفيمثلةوجعلهم،وحسبانهمخلدهمفييكنلممايردلاالذيالبأس

سورةفيتعالىفقال،المبينكتابهمنموضعماغيرفيقصتهمتعالىاللهذكرولهذا،العالمينمن

لرجالآلتآلؤنإنحم!آلفلمين!تأصدمنبهاسبقكمماآتفخشةأتآلؤنلقؤمهتقالإدولوطا):لأعرافا

عط،"،،صء!رير
قررر-منأخرجوهمقالواانلاإقوم!ءجواب!اتوما!شسرفوتقومأش!بلآلنسادوتقنشخهوه

!يففآنظزضطرآعلتهموأتطرنا!آلقبرينحمتكانتآضأتهولاإؤوأقلهفأئحيته5شطهرونأناسإنهتم

(0848ال!صافأ!ولمخرمينآعقبةكات

ط!

بعخلجاءأنلثفماسنمقالسلضالواقابآتبشرتإبنهيمرسلنآتجاءولقذ):هودسورةفيلىتعاوقال

!وأضأتملوطقؤوإكازسقآإناتخفلاقالواخيفةمخهغوأؤجسن!رهتمإلتهتصللاأتدجهتمرءافالا!ضيذ

صصصصبصور
لشئ"هذاإتشتخابغلىوهذاعجوزوأناءألايخوتيغلتقا!يغقوبإشحقوراءومنبإشحقفبشزتهافضكتقايمة

الروخإبزهجعنذهب!فلضامجيدإنهرحمدأتبتمتأهللج!وبربهن!اللهرختاللهاقرمقأتغجبينقالوا!عجيب

وإضهخريكأضىجآءقذإنههذاعنأغىضيإبزهيم!منيمبأو!لحليئإئرهيمإن!لوطقؤمرفىصجدلناألبشرئوجاءته

قؤموه!وجذعصيبيؤئمهذاوقالذزعاقيوضاقبهغسىءلوكلارشلناجاءت!ولضادودعضغترعذابءاتيهتم

ألتسضتفىفىغزونولاأدلهفآتقواأطهرلكتمهنبناقهؤلاءيقؤوقالألسياتيعملونكانواقبلوصمنإلتهحمقرعون

كنإكأؤءاوىقوةبكملىأنلؤقال!لزلدمالنغلووءانكحمتمقبناتكفىلاماعلتلقذقالوا!رشيدرجلمنكؤ

إنهرآضأنكإلاأصذمنتميقنفمتولاللامنبقظعبأقلثفأشرإلتكيصلوالنرفيرسلإنايخدوطقالوا!شديد

علتهاوأقطزناسافلهاعبيهاجحقنااتىناجاءفلما!بقرليبألصبحألئسألصحبحمؤعدهمإنأصابهممامصيبها

.(83-96:هودأ!و.لبجدالظلمينمن!ومارلبثعندمسومة!منضو2سجيلمنحبرة

منكتمإناقالسبمافقالواعليهدظواإذ!إبنهيمضيفعنونبئهتم!و:الحجرسورةفيتعالىوقال

بتنزتكقالوا!تبشرونفبوألبرمسنىأنعكأبشزتموفىقال!عليوبغئونبشركإنالؤضللاقالوا!وجلون

أتمرسلون!أيهاخظبكمفماقال!ألضالوتإلاربه!رخمةمنيقن!ومنقال!المتطينمنلسكنفر6بأت

ألقبريفهلمنإنهاضرأتهوددزناألاإ!أتجعب%لمنجوهتمإنالوطءاللاإ!ئحرمايتقؤوإكازسقناإنالواقا

بألحق!وأتتئكيقترولتفيهبماكالؤاجئئفبلقالوا!مرونقؤمإنكمقال!ألمحرسلونلو!جا?الظما
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إلته!وقضتناتؤمرونحيثواقضواأصدصمنكليفنفتولاأدترهتموأتبغألتلمنبقطجبأقلث!ف!شرلمخدقوتوإنا

نفضون!فلاضخيفىهؤلاءإنقال!يششرونأتمدصيخةأقلوضذ!فقحبحينمقطوعهؤلاءدابرأتألاترلكذ

سكرصهتملنىإنهملعقركقعلدهكنتؤإنبناقهؤورقال!النصرعننن!أولتملوآظ!تحضونولاأدلهوانقوا

لأيتذلكفىإن!سجيلمنحجارةعلحهغوأقطزناسافلهاعنيهافجعقنا!مشرقينالصيحةفأضذخم!يغمهون

.(77-13:أحجراأ!ثقمؤمنينلأيةلكذفىإن!ققيصلبسبيل!وإنهاللاتو!ين

لكتمإق!لوكاأ!شقونأخوهتمالتمقال!إذأتمرسلدلوطقغكذبت):الشعراءسورةفيتعالىوقال

كنألذكأانأتأتون!أتفميه!ربفى!!أجرىإنأتجرمقعلتهأشلغوصما!وأطيحولؤاللهفأنقواهأمينرسول
*"

قال!المخرجينمنلتكوننللودلؤتلتهلينقالوا!عادوتقوأنتمبلأزوجكنممنرلبهملكؤظقماوتذرون!الفلمين

دئزناثم!القبزدنفىعجوزاإلا!أجمعينوأه!روفنجينه5يعملونمماوأهلىنجىرب!ائقالينمنلعملكوإفى

الزحيو!اتحضفيالورفيوإن!مؤمنينأكثرهم؟نوممالأيةلكذفىاق!اتمنذرينمطرفسامطراعلت!وأمطرنا5لأخرينا

.(173-061:الشعرأءأ

!أينكتموأنت!تبضروتأتقحشةأتأتوتءلقومهقالإذولوطام!:النملسورةفيتعالىوقال

منلوفىءالأخرجوالواصقاأنلآإقؤمهتجواب!ات!سما!!تخهلوتقئمأنتمبلألنسادونمنش!تهؤالرجاللتآتون

فسآمطرآعلتهم!وأضطرناالفبريىمنقدزتهاامرأتهوإلاواقل!!فأنجيتهينطهرونأناسانهتمق!لتكتم
هـ

.(-3438:النملأ!المنذلتفىمطر

بهاسبق!مصمااتقحسهيرلتةلؤن!!ملمؤمهتقالءاذولوطا):العنكبوتسورةفيتعالىوقال

كاتالمحن!رفماصناديكمفىوتآتوتألسبيلوتقطعونالرجاللتأتؤتأينكم!اتحشلميهتمفأحومق

اتمؤمصعلىأنصزقربقال!ألصخدقينمن!نتإناللهبعذابأثقناقالواأنإلاقؤمهتجواص

!انواأهلهاإنأتقريةهذهأهلمهلكواإناقالوابأتبشرىءابنهيورسلناجاءتولما!ألمحفسدجمت

القبزلف!من!انتامرأتهإلاوأقلهؤلننجينوفيهاأغلوبمننخفقالوالوطأفيهاإبرقال!طنمايت

اق!إتكإلاوأقلثمنجوكإناتخزنولاتخ!لاوقالواذزعابهتموضافبهتملمىءلوكلارسلناتجاأنولمحا

ولقد!يفسقوتكانوابماألسماءمفرتجزااتقرلةهذأقلعكمترلوتإثا!القبزلفمف!انت

.(2835ا!رر!تأ!هيغقلوتئقؤ!بينةءايةمتهاترتحنا

فىلمجوزاإلا!أخعايتوأق!رؤنجيتهإد5افرسينلمنلوكلاهـان):الصافاتسورةفيتعالىوقال

.(138-133:الصافاتأ!تغقلوتأفلاليلوبا!مصبحينعليهملئمرونصهانكؤ!لأخرينادمزناثم!الفبرين

أيهاخظبكؤظقال)!:عليمبغلامإياهوبشارتهم،إبراهيمضيفقصةبعدالذارياتفيتعالىوقال

كانمنفأخرتجا!لقمترفينربئعدمسومة!فيمنحجارةعلتهتملنزسل!تجرمينقؤوإكأزسفناإناقالوأهألمحرسلون

.ط37-13:ياتارالذأ!ليمألألعذابأيخافونلكينايةءفيتهآوتركنا!السالينمنغئربيتفيياوجذنافا!أتمؤضمنينمنفيها
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عندنأفننغمة!دشحرمجشفملووءالإلآصاصباأزسقناعيتغإنا!بآلضذرلولمقؤمكذبت):القمرسورةفيوقال

ونذرعذابفأوؤاأعينهغضتفهءفطم!نآعنرودوهولقذ!بآلضذرفتماروابطشتناأنذرهمولقد!شحكرمنتجزىكدلك

.(04-33:القمرأ!ئدبرهنفهللد!آتقرءانيسرناولقذ!ونذرعذابفذوقوا!مستعرعذالببكرصحبحهمولقد!

التفسير.فيالسورهذهمنأماكنهافيالقصصهذهعلىتكلمناوقد

،وثمود2وعانوحقوممعذكرهاتقدم،القرانمنأخرمواضعفيوقومهلوطأاللهذكروقد

وبالثه،والآثارالآياتمنمجموعابهماللهأحلوما،أمرهممنكانماإيرادالآنوالمقصود

.المستعان

اللهذكرماتعاطيعنونهاهم،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعاهملماالسلامعليهلوطاأنوذلك

عنهمايتركواولم،من!مواحدرجلولاحتى،بهيؤمنواولملهيستجيبوافلم،الفواحشمنعنهم

بينمنرسولهمبإخراجوهمواوضلالهمغئهمعنيرعووأ)1(ولم،حالهمعلىاستمروابل،نهوا

ئنلو!أخرجوآءال!الو:قالواأنإلايعقلونلاكانواإذخطابهمعنجوابهمحاصلكانوما،ظهرانيهم

علىحملهموما،الإخراجيقتضيذماالمدحغايةفجعلوا(56:اكحلأ!ينطهروناناسإنهمقريتكتم

،واللجاجالعنادإلاهذهمقالتهم

بعدمالكن،خالدينمحفتهمفيوتركهم،إخراجأحسنمنهاوأخرجهم،امرأتهإلاوأهلهاللهفطهره

ملخوماؤها،يتوهجوحر،تأججنارالحقيقةفيعليهملكنها،أمواجذاتمنتنةبحرةعليهمصيرها

.أجا!

أحدإليهايسبقهملمالتي،الكبرىوالفاحشةالعظمىالطامةعننهاهملماإلاجوابهمهذاكانوما

عليها.لمنوعبرة،فيهامثلةصارواولهذا،الدتياأهلمن

ومحلمجتمع!هموهو-ناديهمفيويأتون،الرفيقويخونون،الطريقيقطعونذلكمعوكانوأ

يتضارطونكانواإنهم:قيلحتى،أصنافهاختلافعلىوالأفعالالأقوالمنالمنكر-وسمرهمحديثهم

،يستنكفونولا،المحافلفيالعظيمةالفعلةمثهموقعوربما،مجالسيهممنيستحيونولامجالسهمفي

ولم،سمبيلاأضلبلكالأنعاموغيرهذلكفيوكانوا،)2(ناقلمننميمةولاواعظلوعظيرعوونولا

المستقبلفيرافواولا،الماضيمنسلفماعلىندمواولا،الحاضرفيعليهكانواعمايقلعوا

!هوألصخدقينمن!نتإنآدتهبعذابأققنا!:قالوافيمالهوقالوا،وبيلاأخذااللهفأخذهم،تحويلا

ذلكفعثد،العظيمالبأسوحلول،الأليمالعذابمنحذرهمماوقوعمنهفطلبوا(:92ادعنكبوتأ

.يرتدعواولم:المطبوعوفي.بوأفيكذا(1)

.الأصوبولعلها.عاقلمننصبحةولا:المطبوعوفيبأوفيكذا)2(



السلامعليهلوطقومقصة262

فغار،المفسدينالقومعلىينصرهأن،المرسلينوإلهالعالمينربمنفسأل،الكريمنبيهمعليهمدعا

،العظاموملائكتهالكرامرسلهوبعث،طلبتهإلىوأجابه،لدعوتهواستجاب،لغضبتهوغضبلغيرته

والخطبالجسيمالأمرمنلهجاؤوابماوأخبروه،العليمبالغلاموبشروه،إبراهيمالخليلعلىفمروا

مسوم!!طينمنحجارةعلتئلنزسل!تجرمينق!!إكأزستنآإناقالوآ!اتمرسلونأجهاخظبكؤفاقال!!و.العميم

.(34-31:الذارياتأ!لقمثرفينرفيعد

!انواأطهاإنآلقرلةصذأقلمقلكوآإناقالواباتبمثترىإتزهيصرسلناجآءتولما):وقال

!والقبريفمن!انتامراتوإلاوأقلهزلننجينوفيهآبمنأغلونخفقالوالوطافيهاإ%قال!طلمب

.(32-31:العنكبوتأ

أنهوذلك.(74:مودأ!وقؤهـلوطفىعدلناأتبشرىوجأءتهالروغإبنهيمعنذهبفلما):تعالىاللهوقال

يإتزهيم!أو!منيبلحليمإبنهيمإن):تعالىقالولهذا،ويرجعواويقلعوا،ويسلمواينيبواأنيرجوكان
!ص

فيوتكلمهذاعنأعرض:أي761-75:مودأ!دودغترعشعذابءاتجهتمإنهغوريكأضىجاءقذإن!هذآعنأغىض

:أي761:هودأ!ريكأضجاءقذإنم)وهلاكهموتدميرهمعذابهمووجب،أمرهمحتمقدفإنه،غيره

.761:هودأ!دودغترعشعذابءاتجهتموإخهخ)لحكمهمعقبولا،بأسهيردولا،أمرهيردلامنبهأمرقد

جعلالسلامعليهإبراهيمأن:إسحاقبنومحمدوقتادةوالسدي،جبيربنسعيدوذكر

فأربعون:قال.لا:قالوا؟مؤمنفمئتا:قال.لا:قالوا؟مؤمنثلاثمئةفيهاقريةأتهلكون":يقول

كانإنأفرأيتم"قالأنإلىإسحاقابنقال"لا:قالوا؟مؤمناعشرفأربعة:قال.لا:قالوا؟مؤمنا

."(1)الآية(32:العنكبوتأمهوفيهاأغلوبمننخفلوا!الوطافيهاإ%قال!و.لا:قالوا؟واحدمؤمنفيها

أهلكهملا:اللهفقال؟صالحارجلاخمسونوفيهمأتهلكهمربيا:قالأنهالكتابأهلوعند

.صالحونعشرةوفيهمأهلكهملا:اللهفقالعشرةإلىتنازلثم.صالحاخمسونوفيهم

قال(77:هودأمهوعصيبيؤمهذاوقالذزعاجهتموضاقبهغسىءلوطارسلناتضذولما):تعالىاللهقال

أرضأتواحتىأقبلوا،وإسرافيلوميكائيلجبريل:إبراهيمعندمنالملائكةفصلتلما:المفسرون

لوطافاستضافوا،عليهمللحجةوإقامة،لوطلقومتعالىاللهمناختبارا،حسانشبانصورفيسدوم

الناسمنبشراوحسبهم،غيرهيضيفهميضفهملمإنفخشي،الشمسغروبعندوذلكالسلامعليه

وقتادةومجاهد)2(عباسابنقال.(77:مودأ!هوعصيبيؤمهذاوقالذزعاجهغوضاقبهتملىء)

فيبهميصنعكانكما،عنهمالليلةمدافعتهمنيعلملماوذلك.بلاؤهشديد:إسحاقبنومحمد

)1(

)2(

.(1792/)التاريخفيالطبريجريرابنأخرجه

.(81-708/)الطبريتفسيرانظر
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عنه.المحيديمكنلامنرأىولكن،أحدايضيفلاأنعليهاشترطواقدوكانوا،غيرهم

وانطلق،منهمفاستحيا،فتضيفوا،فيهايعمللهأرضفيوهوعليهوردواأنهم:قتادةوذكر

فيمالهمفقال،غيرهافيوينزلواالقريةهذهعنينصرفونلعلهمالكلامفيلهميعرضوجعل،أمامهم

ذلكأعادثم،قليلامشىثم،هؤلاءمنأخبثبلدأهلالأرضوجهعلىأعلمماهؤلاءيا:قال

.()1بذلكنبيهمعليهميشهدحتىيهلكوهمألاأمرواقدوكانوا:قال،مراتأربعكررهحتى،عليهم

نهربلغوافلما،النهارنصففأتوها،لوطقومنحوإبراهيمعندمنالملائكةخرجت:السديوقال

زغرتا""والصغرى"ريثا"الكبرىاسم،ابنتانلهوكانت،لأهلهاالماءمنتستقيلوطابنةلقواسدوم

منعليهمفرقت،آتيكمحتىتدخلوالامكانكم:لهمفقالت؟منزلمنهل:جاريةيا:لهافقالوا

أحسنهيقطقوموجوهرأيتما،المدينةبابعلىفتيانأرادكأبتاهيا:فقالت،أباهافأتت،قومها

إلاأحديعلمفلمبهمفجاء،رجلايضيفأننهوهقومهكانوقد.فيفضحوهمقومكيأخذهملا،منهم

وجوههممثلرأيتمارجالالوطبيتفيإن:فقالت،قومهافأخبرتامرأتهفخرجت،البيتأهل

.)2(إليهيهرعونقومهفجاءه،قط

العظيمةالذنوبمنلهمسلفمامعهذا:أي(78:هودأ!والسياتيغملونكانواقتلوصمن):وقوله

بناتهوهننسائهمغشيانإلىيرشدهم(78:هودأ!أطهرلكتمهنبخاقيقوهـفؤلاءقال)الكثيرةالكبيرة

باتمؤصمينأؤكالنبى!و:تعالىقالوكما،الحديثفيوردكما،الوالدبمنزلةللأمةالنبيلأن،شرعا

وكهدا.لهمأبوهو:والسلفالصحابةبعصقولولمحي(6:ا!حزابأ!وأمهحهمواؤؤجهؤأنفسهتممن

-165:الشعراءأ!عادوتقومأنتمبلأزؤجكئممنلكؤرلبهمظقماوتذرون!الفدينمنالذكأانأتأتون!:كقوله

،إسحاقبنومحمدوالسديوقتادةأنسبنوالربيعجبيربنوسعيدمجاهدعليهنصالذيهووهذا(166

.الصوابوهو

نإ:قولهمفيأخطؤواكما،عليهمتصحفوقد،الكتابأهلمنمأخوذ،خطأالآخروالقول

عظيما.تخبيطاالقصةهذهفيالكتابأهلخبطوقد،عندهتعشواوإنهم،اثنينكانواالملائكة

تعاطيعنلهمنهي78(:هودأمهورشيدرجلمنكؤألئسضتفىفىتخزونولااللهفاتقوا):وقوله

،سفهاءالجميعبل،خيرفيهولامسكةلهرجلفيهمليسبأنهوشهاد!عليهم،الفاحشةمنيليقلاما

.أغبياءكفر!،أقوياءفجرة

لعنةعليهم-:قومهفقال،عنهيسألوهأنقبلمنمنهيسمعواأنالملائكةأرادماجملةمنهذاوكان

.(08-797/)التفسيرفيجريرابنأخرجه(1)

.(1003/)التاريخفيجريرابنأخرجه)2(
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لنغلووإنكحقمنبناتكلنافىمالقذعقت)السديدالأمرمنبهأمرهمفيمالنبيهمامجيبين-المجيدالحميدالله

لتعلموإنك،نسائنافيلناأربلاإنهلوطياعلمتلقد-اللهلعائنعليهم-يقولون(97:هودأ!هنرلدما

العذابذي،العظيمسطوةيخافواولم،الكريمرسولهمالقبيحالكلامبهذاواجهوا.وغرضنامرادنا

بهملهكانلوأنود(08:هودأ!شديدكنإكأؤءاوىقوةبكملىلؤأن):السلامعليهقالولهذا،الأليم

.الخطابهذاعلىالعذابمنيستحقونهمابهمليحل،عليهمينصرونهوعشيرةمنعةأو،قوة

بالشكأحقنحن":مرفوعاهريرةأبيعن:سلمةوأبي،المسيببنسعيدعن:الزهريقالوقد

لأجبتيوسفلبثماالسجنفيلبثتولو،شديدكنرإلىيأويكانلقدلوطااللهويرحم،إبراهيممن

.هريرةأبيعن،الأعر!عن:الزنادأبوورواه(")1الداعي

رحمة":قالع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن:علقمةبنعمروبنمحمدوقال

ثروةفيإلانبيمنبعدهاللهبعثفما-وجلعزاللهيعني-شديدركنإلىيأويكانلقد،لوطعلىالله

)2(
."!ومهمن

تخزون!ولااللهوائقوا!نفض!ونفلاضخيفىهؤلآءإنمال!يشتبمثرونائمدصيخةأفلوجا):تعالىلوقا

نسائهمبقربانفأمرهم(71-67:الحجرأمهوقعلدكتؤإنبناقهنىورقال!ألحظمينعنننهفأولئمقالوآ

نصحكلمابل،يرعوونولاينتهونلاذلكفيوهمهذا،وسياتهمطريقتهمعلىالاستمراروحذرهم

،صائرونإليههممماالقدربهحممايعلمواولم،ويحرضونالضيفانهؤلاءتحصيلفييبالغونلهم

عليه:وسلامهاللهصلواتمحمدنبيهبحياةمقسماتعالىقالولهذا،منقلبونإليهليلتهموصبيحة

.(72:الحجرأ!هويغمهونسكر!نملىإنهملعمرك)

عذابفاوؤاأعيخهخفطم!نآءضيفهعنرودوهولقدى!بالنذرفتمارؤابظشتناأنذرهمولقذ):تعالىوقال

لوطااللهنبيأن:وغيرهم)3(المفسرونذكر(38-36:القمرأ!مستقرعذالببكرةصتجهمولقذ!ونذر

وهو،وولوجهفتحهيرومونوهم،مغلقوالباب،ويدافعهم،الدخولقومهيمانعجعلالسلامعليه

:قال،الحالوعسرالأمرضاقفلما،وإنفاج)4(إلحاحفيلهمماوكل،البابوراءمنوينهاهميعظهم

.النكالبكملأحللت(08:هودأ!شديدكقإكأؤءاوىقؤةبكملىلؤأن)

خرجالسلامعليهجبريلأنوذكروا(81:هودأ!إلتكيصحلوالنرفيرسلإنايخلوط):الملائكةقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأنبياءفي(3372)البخاريأخرجه

.(2561/)المستدركفيوالحاكم،التفسيرفي(1631)والترمذي(506)المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

.(86-785/)الطبريتفسيرانظر

وتكبر.تعاظم:إنفاج
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يبقولم،بالكليةغارتإنها:قيلحتى،أعينهمفطمست،جناحهبطرفخفقةوجوههمفضربعليهم

إذا:ويقولون،الرحمنرسولويتوعدون،الحيطانمعيتحسسونفرجعوا،أثرولاعينولامحللها

ولقد!ونذرعذابفذوؤاأعينهخضحتفهءفطم!نآعنزودوهولقد!و:تعالىاللهقال،شأنولهلناكانالغدكان

لهامرين،السلامعليهملوطإلىتقدمتالملائكةأنفذلك(-3738:القمرأ!ومستقرعذاببكرةصبحهم

العذابصوتسماحعنديعني(81:هودأ!أصذمنتميلنفتولا!والليلاخرمنوأهلههويسريبأن

قراءةعلى!اضأنكإلا):وقوله.لهمكالساقةاخرهمفيسيرهيكونأنوأمروه،بقومهحلإذا

بها،تسرفلاامرأتكإلا:يقولكأنه!هوبأقلثفأشرميو:قولهمنمستثنىيكونأنيحتملالنصب

فيصيبهاستلتفتفإنها:أي!اضأنكإلاأصذمنخيقنفتولا):قولهمنيكونأنويحتمل

أعلم.والله،المعنىفيأظهرالأولولكن،الرفعقراءةالاحتمالهذاويقوي،أصابهمما

."والغة"نوحامرأةواسم"والهة"لوطامرأةواسم:()1السهيليقال

لكلسلفااللهجعلهمالذين،والأشباهالنظراءالملعونينالعتاةالبغاةهؤلاءبهلاكمبشرينلهوقالوا

وهمبأهلهالسلامعليهلوطخرجفلما(81:هودأ!بقرلبألصحبحألئسألصحبحموعدهمإن!و:مريبخائن

بلادهممنخلصوافلما.أعلمفالله،معهخرجتامرأتهإن:ويقال،واحدرجلمنهميتبعهولم،ابنتاه

نأيمكنلاماالشديدالبأسومن،يردلامااللهأمرمنجاءهمشروقهاعندفكان،الشمسوطلعت

يصد.

وسأل،فاستبعده،هناكالذيالجبلرأسإلىيصعدأنأمروهالملائكةأن:الكتابأهلوعند

نحلثم،فيهاوتستقرإليهاتصيرحتىننتظركفإنااذهب:فقالوا.منهمقريبةقريةإلىيذهبأنمنهم

نزلالشمسأشرقتفلما"زغرغور"الناسيقولالتي"صغر"قريةإلىذهبأنهفذكروا،العذاببهم

سجيلمنحجازةعلتهاوأضطزناسافلهاعبيهاجعقنطأتسناجاءفلما):تعالىاللهقال،العذاببهم

.(83-82:هودأ!ببعيدظ!ينآمن!ومارلبثعندمسومة!مخضود

إنهم:فقالوا،الأمممنفيهنبمنمدنسبعوكن،قرارهنمنجناحهبطرفجبريلاقتلعهن:قالوا

منالمدنتلكيتبعوما،الحيواناتمنمعهموما،نسمةالافأربعة:وقيل.نسمةأربعمئةكانوا

الملائكةسمعتحتى،السماءعنانبهنبلغحتىالجميعفرفع،والمعتملاتوالأماكنالأراضي

سقطماأولفكان:مجاهدقال.سافلهاعاليهافجعل،عليهمقلبهاثم،كلابهمونباحديكتهمأصوات

الشديدوهو،معربفارسي:والسجيل)2((82:هودأ!وسجلىمنحجازهعلتهاوأضطزنا)شرفاتهامنها

.(53ص)للسهيلي؟والإعلامالتعريف(1)

.أمنسقطت)2(
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معلمة،:أي!هومسومة)السماءمنعليهمنزولهافيبعضابعضهايتبعأي!ومنضحود)القويالصلب

قالوكما!هولق!رجم!رفيعدمسومة!و:قالكمافيدمغهعليهيهبطالذيصاحبهاسححجركلعلىمكتوب

مافغشئها!أقوىوأتمؤئفكة!و:تعالىوقال1731:الشعراءأ!واتمنذرينمطرفسامطماعلي!وأضطرنا):تعالى

سجيلمنحجارةمنبمطروغشاها،سافلهاعاليهامنكسةبهافأهوىقلبهايعني(54-53:النجمأ!هوغمثئ

والغائبينبلدهمفيمنهمالحاضرينمن،عليهسقطالذيصاحبهاسمحجركلعلى،مرقومةمتتابعة

إنها:ويقال،قومهامعمكثتلوطامرأةإن:ويقال.منهاوالشاذينوالنازحينالمسافرينمنعنها

أمروخالفت،قومهاإلىالتفتتالبلدةوسقوطالصيحةسمعتلماولكنها،وبنتيهازوجهامعخرجت

علىكانتإذبقومهاوألحقها،فدمغها)1(حجرعليهافسقط!واقوماه:وقالت،وحديثاقديمأرئها

مثلاأدلهضر%):تعالىقالكما،الضيفانمنلوطعنديكونمنعلىلهمعينأوكانت،دينهم

أسهمىعنهمايغنيافلؤ!ضانماهماصنحيننابدمقعتدتنتحتت!انتالو!واتراتلؤحآقراتكفروالفذيى

وليس.فيهيتبعاهمافلم،الدينفيخانتاهما:أي(01:التحريمأ!الداظينافارءأدخلاوقيلشتا

ابنقالكما،امرأتهتبغيأننبيعلىيقدرلااللهفإن،ولماوكلاحاشا،فاحشؤعلىكانتاأنهماالمراد

خطأأخطأفقدهذاخلافقالومن.قطنبيامرأةبغتما:والخلفالسلفأئمةمنوغيرهعباس

الله!رسولزوجالصديقبنتعائشةالمؤمنينأئمبراءةأنزللما،الإفكقصةفيتعالىاللهقال.كبيرا

:قالفيماوقال،وحذرووعظوزجروأنبالمؤمنيناللهفعاتب،قالواماالإفكأهللهاقالحين

ققتومماسمغتمؤإذ!ولؤلآعظيماللهعندوهوهيناوتخسبؤلوبهءعقولكملتسبأفواهكوماوتقولونئسنتكؤباتلقؤنمإذ)

بهذهنبيكزوجةتكونأنسبحانك:أي(16-دا.النهورأ!هوعظيوب!تنهذاستحتكبهذانيهمانلنآيكون

أشبههمممنببعيدةالعقوبةهذهوما:أي81ص:د،!يماأ!وببعيداظبمينمنوما!)هاهناوقوله.المثابة

فعلهم.في

الشافعيعليهنص،لاأومحصناكانسواءيرجماللائطأنإلىالعلماءمنذهبمنذهبولهذا

حديثمن:السننوأهلأحمدالإمامرواهبماأيضاواحتجوا،الأئمةمنكثيرةوطائفة،حنبلبنوأحمد

عمليعملوجدتموهمن":قالع!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةعن،عمروأبيبنعمرو

ويتبعجبلشاهقمنيلقىاللائطأنإلىحنيفةأبووذهب")2(بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقوم

.831:مودأ!وببعيدالظلمينمنوما!):تعالىلقوله،لوطبقومفعلكما،بالحجارة

المتاخمةالأراضيمنحولهابماولا،بمائهاينتفعلا،منتنةبحرةالبلادتلكمكاناللهوجعل

)1(

)2(

فقتلها.حجزفأدركها:وفيه(1/103)الطبريتاريخ

ماجهوابن،الحدودفي(4561)والترمذي،الحدودفي(4624)داودوأبو03(0)1/المسندفيأحمدرواه

.بشواهدهصحيححديثوهوالحدودفي(2561)
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فيوعزته،وعظمتهتعالىاللهقدرةعلىوايةوعظةومثلةعبرةفصارت،ودناءتهالرداءتها،لفنائها

فيالمؤمنينبعبادهرحمتهعلىودليلا،مولاهوعصىهواهواتبعرسلهوكذبأمرهخالفممنانتقامه

ومالأيةذلكفىإن):تعالىقالكما،الظلماتإلىالنورمنإياهموإخراجه،المهلكاتمنإياهمإنجائه

ممثرقن!الصميحةفأضذخهم):تعالىوقال(9-8:الشعراءأ!هوالرحيماتعريزلهورلبثوإن!ئؤفينأكثرهم؟ن

لكذفىإن!مقيولبسبيلوإنها!ئقتو!ينلأيختلكذفىإن!سجيلمنحجارةعلتهتموأقطزناسافلهاعنيهافجعقنا

البلادتلكاللهغيركيف،فيهموالتوسمالفراسةبعيننظرمن:أي(77-73:الحجرأ!للمؤمنينلأية

اتقوا":مرفوعاوغيرهالترمذيروىكما؟غامرةهالكة،عامرةاهلةكانتبعدماجعلهاوكيف،وأهلها

.(75:الحجرألدتوكين!لأيتلكذفىإن)قرأثم(1")اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسة

وإنكؤ):قالكما،الآنإلىمسلوكمهيعلطريق:أي(76:الحجرأ!ومقيولبسبيلوإخمها)وقوله

ءاية!هاترتحناولقد):تعالىوقال(138-137:الصافاتأ!وتغقلوتأفلالتلوبا!مصحبحينعليهملئمرون

غيزبيتفيهاوجذنا!فااتمؤضمنينمنفيهـاكانمنفأخرتجنا):تعالىوقال(35:العنكبوتأ!هويغقلوتلقؤمرلجنة

لمنوعظةعبرةتركناها:أي(37-35:الذارياتأ!هوالاليماتعذابيخافونللذينءايةفيقآوتركنا!ألمح!الينمن

عنفانزجر،الهوىعنالنفسونهى،ربهمقاموخاف،بالغيبالرحمنوخشي،الاخرةعذابخاف

)2(.-ص
منيكنلموإن"منهممهوبمومتسبهومن":لوطقوميشابهأنوخاف،معاصيهوترك،اللهمحارم

الطويل(منأ:بعضهمقالكما،لوجوهابعضفمنوجهكل

ببعيدمنكملوطقومفمابعينهملوطقومتكونوالمفإن

إليهأرشدهماويقبل،وجلعزبهاللهأمرهمايمتثل،الفاهم،ربهمنالخائفاللبيبفالعاقل

نأوإياه،الجمالذواتالسراريمنوالجواري،الحلالالزوجاتمنلهخلقماإتيانمناللهرسول

!هوببعيدالظلمبمن!وما):تعالىقولهفيويدخل،الوعيدعليهفيحق،مريدشيطانكليتبع

.(83:هودأ

)1(

)2(

الوجه.هذامنإلانعرفهلا،(ضعيف:يعني)غريبحديثهذا:وقالالتفسيرفي(3127)الترمذيأخرجه

العراقيالحافظوصححه،حسنوسنده(5313/)مصنفهفيشيبةأبيوابن(205/)المسندفيأحمدأخرجه

حديثمنشاهدولهاللباسفي(3104)داودأبوورواه(672/)الفتحفيالحافظوحسنه،الإحياءتخريجفي

بطرقهصحيحفالحديث،مرسلشاهدوله،البخاريمنهطرفأوعلق(0/1271)الزوائدمجمعانظر،حذيفة

.وشواهده
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اتجدوايقؤمىقالشعي!أأضاهممذيفوإك):لوطقومقصةبعدالأعرافسورةفيتعالىاللهقال

صط،لم
أفاسولائبخسواوالميزاتاليلفأؤفواربىمفصبينةتىجاقذغئرهإلةمنلىطالله

نقعدواولا!مؤمنن%!نتوإنلكتمفئرلخذإضدخهأبعدالأزضئفسدوأفولاهتمأشيا

قللا!تاذواذ!روأعوجأوقبغوفهابهءءامفمناللهسبيلعنوتصدوتتوعدونصزفىب!ل

بهءأزسقتبالذىءامنوا!-طايفةكانوإن!ائمفسدينعقبةكاتكتفوانظروافكثر!تم

لخرجنكقؤممصمناشتكبروأاتذيناللاقال!!الحبهمينفئروهوبتننأاللهمجكمحتئفاصحبروايؤمنوالزوطايفة

ممفىعذناإنكذباالئوعلىأفتزيناقد!بهرهينكأأولؤقالملتنأفىلتعودنأؤقرتينآمنمعكءافواوالذينيخشعئب

بتنناافتخربناتوممنأاللهعلىعفمأ2لثئرنناكلوسعربنااللهيشاأنإلافيهآنعودأنلنآيكونومامئهأأدنهتجننااذبغد

فأضذئهم!تخنصرونإذاإنكلشيئئااتبعتملينءقومهمنكفرواالذينألملأوقال!القنحينضيروأنتيالحققؤناوبئن

هم؟نواشيئماكذبواالذلينفيهأيغنؤألتمئمنسثعتباكذبواالذين!جثمب%دارهتمفىفاضبواالرجفة

بهفريف!قوىعكءاحم!فكيفدكمونصختربرشبتأتجضمدقديقؤووقالعنهتمفئوك!الخسريف

.(39-85:ا!عرأفأ

ماأدلهاغبدوايخقؤوقالشعتبأأضا!مذين!وإك):أيضالوطقومقصةبعدهودسورةفىوقال
-ط

ئحيو!يؤوعذابعليغأضافوإقبخترأرلمإقوألميزاناتميالننقصواولاغئرهإلهمنلى

بقيت!مفسدينلازضأفولاتغثؤاأقميآءهتمألناستتضوأولابآتق!والميزاتاتميالويقؤهـأؤفوا

ءاباؤنايغبدمانتركأنكتاصأصحلؤتفيشعتبقالوا5بحفي!عليكمأناومآمؤمنين!حتوإنلكتمضئرأدثه

متهورزقنىربئمنبينةعككنتإنشضارءيقؤمصقال!الزشيدأتحليصلانتانفكصؤاماأتوفافىنفعا!أنأو

وإلثهتوكتعلةباللهإلاتوفيقىومااشتطضتماأقيصلخإلاأريدإنعتهألهنخمماإكأضا!خأنأرلدوئآحسنارزقا

م!لوفىقؤمومما!خأؤقؤمهودأؤدؤمنوحقؤمأصحابمآمثليصيبحأنشقاقىتحرمنكتم!ويخقؤهـلاأنيب

لزلبثوإناتقولمماكثيرانفقهمايشعسبقالوا!ودودرجوربإنإلتةتوبواثمربم!واشخغؤواببعيد

وراءكتموأغدتمروأدلهمنعلتحأعزأرقطى-يقؤوقال!بعزليزعلتناأنتومالرحمنكرهطلثولؤلاضعيفافينا

عذابيائيهمنتغدوتسؤفعنلإقنن!تمم!عكاغملوا!ويقؤومحي!تغملونبمارب!إتظقرل!

منابرخمةمعهءامنواوألذينشعئبانجتناأمرناجآءولما!رقيبمع!تمإقوازتقبوأبمذبهوومررصيزيه

ثمود!بعدتكمالمذينبعداألافيهالؤيغنؤأ؟ن!جثمب%دلرهتمفىفاضبحوأالصيحةظلمواالذينواضذت

.(84-59:هودأ
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لإمامىوإنهمامنهئم!فاننقتنالطفينألأتكةأ!ب؟نوإق):أيضالوطقومقصةبعدالحجرفيوقال

.78-917:الحجرأ!مبيهز

قإ!نئقونألاشعيمبالتمقالإد!اتمرسل!تييهةأ!بكذب):قصتهمبعدالشعراءفيتعالىوقال

رسولأمين!فاتقوااللهوأطيعوق!وثآأشلكتمعلتهمنأجرإنأتجرىالآعكربالفدينه!أؤفواالكلولا

!وأتقوامفسدينالأزضفىتغثؤاولاه!أشيآالناستخسواولا!اتضباتق!طاسوزنوا!المخسركلئمنتكولؤا

آتبهذبين!لمننظنل!وإنمثلنابشرإلاأنتوقآ!المحسخرينمنأنتإنماقالوا!ألأؤلينوالجلةضلقكتمالذى

الظلةيؤوعذابفأضذهتم!فكذبوتغملونبماربى-أغلمقال!الصخدقينمنكنتانالسمامنعلتناكسفافأشق!

-176:الشعراءأ!الرحيمالعضديزلهورفي!ق!مومنيناكثرهموما؟نلايةذالكفىإن!يووعظيوعذاب؟نانه

1911.

أطرافمنمعانأرضمنقريةهيالتي"مدين"مدينتهميسكنون،عرباقومامدلنأهلكان

عرفتقبيلةومدين،قريبةبمدةبعدهموكانوا،لوطقومبحيرةمنقريبا،الحجازناحيةممايلي،الشام

يشجن،بنميكيلابنهونبيهموشعيب،الخليلإبراهيمبنمديانبنمدينبنيمنوهم،المدينةبهم

بنيشخربنشعيب:ويقال،نظرهذاوفي"ينزون":بالسريانيةلهويقال:قال،إسحاقابنذكره

بنشعيب:ويقال.إبراهيمبنمدينبنعنقاءبننويببنشعيب:ويقال،يعقوببنلاوي

نسبه.فيذلكغير:وقيل.إبراهيمبنمدينبنثابتبنعيتابنضيفور

.لوطبنتأمه:ويقال،جدتهويقال:عساكر)1(ابنقال

دمشق.معهودخل،معهوهاجربإبراهيمامنممنوكان

إلىمعهوهاجرا،بالنارأحرقيومبإبراهيمامنممنوملغمشعيبكان:قالأنهمنبهبنوهبوعن

.)2(قتيبةابنذكره.السلامعليهلوطبنتيفزوجهماالشام

أعلم.واللهأيضانظركلههذاوفي

اللهرسولعلىقدم،العنزيسعدبنسلمةترجمةفي")3(الاستيعاب"فيالبرعبدبنعمرأبووذكر

شعيبرهط،منصورون،عليهممبغيئ،عنزةالحيئنعم":فقال،عنزةإلىوانتسبفأسلم!ي!

يقالالعاربةالعربمنقبيلةمنوأنه،موسىصهرشعيباأنعلىلدلهذاصحفلو"موسى)4(وأختان

)1(

)2(

)3(

)4(

.(0/1703)المختصرفيكما،تاريخهفي

.(4صا)قتيبةلابن،"المعارف"كتابانظر

.(219/)"لاستيعابا"

موسى.وأحبار:الاستيعابفيالذي
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طويل،بدهربعدههؤلاءفإن،عدنانبنمعدبننزاربنربيعةبنأسدبنعنزةمنأنهملا،عنزة:لهم

أعلم.والله

:العربمنأربعة":قال،والرسلالأنبياءذكرفيحبانابنصحيحفيالذيذرأبيحديثوفي

.(")1ذرأباياونبيك،وشعيب،وصالح،هود

قومهدعايةفيوبلاغتهعبارتهوعلولفصاحتهيعني،الأنبياءخطيبشعيبايسميالسلفبعضوكان

برسالته.الإيمانإلى

كان:قال،عباسابنعن،الضحاكعن،ومقاتلجويبرعن:بشربنإسحاقابنروىوقد

.")2(الأنبياءخطيبذاك":قالشعيباذكرإذامج!ي!اللهرسول

الأيكمنشجر!وهي،الأيكةويعبدون،المارةويخيفون،السبيليقطعونكفارامدينأهلوكان

فيهما،ويطففون،والميزانالمكياليبخسون،معاملةالناسأسوأمنوكانوا،بهاملتفةغيضة)3(حولها

،السلامعليهشعيب!ماللهرسولوهو،منهمرجلأفيهماللهفبعث،بالناقصويدفعونبالزائديأخذون

الناسبخسمنالقبيحةالأفاعيلهذهتعاطيعنونهاهم،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىفدعاهم

البأسبهماللهأحلحتى،أكثرهموكفربعضهمبهفامن،وطرقاتهمسبلهمفيلهموإخافتهمأشياءهم

اللهطاغبدوايمؤ!قالشعيبأأضاهتممذيفوإك):تعالىقالكما،الحميدالولىوهو،الشديد

واضحة،وحجةدلالة:أي(8فى:ا!عرأفأ!ربممىصبينةتىجاقذغئرهإلهمنل!م

لمالتيالمعجزاتمنيديهعلىاللهأجرىماوهو،أرسلنيوأنهبهجئتكمماصدقعلىقاطعوبرهان

ولالئخسواوالميزاتاليلفأوفوا!و:إجمالاعليهادلقداللفظهذاكانوإن،تفصيلاإليناتنقل

عنونهاهمبالعدلأمرهم185:ا!عرافأ!إضنحهأبغدهـالأزضئفسدوأولاهتمأشياأفاس

!ولانقعدوا!نتومؤشب%إنضئرلكئمل!تمذ):فقال(،)4ذلكخلافأعلىوتوعدهم،الظلم

منأموالهمبأخذالناستتوعدون:أي186-85:ا!عرافأ!وتوعدون)طريق:أي!ب!!زط

السبل.وتخيفون،ذلكوغيرمكوس

يأخذونكانواأنهم!توعدون!رطب!لئقعدواولا!و:الصحابةعنتفسيرهفيالسديقال

.المارةأموالمنالعشور

)1(

)2(

)3(

)4(

.(183ص)تخريجهتقدم

.(3091/)المنثورالدرفيكما؟حاتمأبيابنأخرجه

الشجر.ومجتمع،الأجمة:غيضة

.أمنسقطحاصرتينبينما
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،بغاةطغاةقوماكانوا:قال،عباسابنعن،الضحاكعنجويبرعن:بشبربنإسحاقوقال

وضدوت!و.ذلكسنمنأولوكانوا،يعشرونهم:يعني،الناسويبخسون،الطريقعلىيجلسون

الدنيويةالحسيةالطريققطععنفنهاهم(86:ا!عرافأ!وعوجأوتبغوفهابهءءامفمنآدئهسبيلعن

!وائمفسدينعقبةكاتكيفواظروافكز!خقليلا!ضتصإذوآذ!روأ!و:الدينيةوالمعنوية

خالفواإنبهماللهنقمةوحذرهم،القلةبعدتكثيرهمفيعليهمتعالىاللهبنعمةذكرهم(86:الأعرأفأ

إثقوأفيانآتميالننقصواولا):الأخرىالقصةفيلهمقالكما،عليهودلهمإليهأرشدهمما

فيهوتستمرواعليهأنتمماتركبوالا:أي(84:هودأ!يؤهـمحيوعذابعلتخأضافوإفبخترأرلم

-ص!(1)
ومن،الاخرةعذابإلىمضا!ثوهذا،يغنيكمبهماويذهب،ويفقركمأيديكمفيمابركةالله!يمحق

وحذرهم،التطفيفمنيليقلاماتعاطيعنأولافنهاهم،الخاسرةبالصفقةباءفقدوهذاهذالهجمع

تعنيف.أشدوعنفهم،أخراهمفيالأليموعذابهدنياهمفيعليهماللهنعمةسلب

تتخسوأولابآلق!وألميزاتأتميالأؤفواويقؤو)زاجراضدهعنكانبعدماآمرألهمقالثم

!وبحفيئعلتكمأناومآ!نتومؤصمنينانلكتمضتراللهبقيت!مفسدينالأزضفولاتغثؤأهتمأقميآألناس

خيراللهرزق:أي(86:هودأ!هوضترلكخاللهبقيت!و:البصريوالحسنعباسابنقال(86-85:هودأ

.الناسأموالأخذمنلكم

الناسأموالأخذمنلكمخيروالميزانالكيلوفاءبعدالربحمنلكمفضلما:جريرابنوقال

.عباسابنعنهذارويوقد:قال،بالتطفيف

ولؤأغجبككثرةوالظيبائخبيثلمجئتوىلاقل):تعالىبقولهشبيهوهو،حسنوحكاهقالهالذيوهذا

مباركالحلالفإن،الحراممنالكثيرمنلكمخيرالحلالمنالقليلأن:يعني(001:المائدةأ!اتخبيثط

(276:ادبقرةأ!ألفحدقمقوقيبىالربراأدلهيضض):تعالىقالكما،كثروإنممحوقوالحرام،قلوإن

وقال.قلةإلى:أي.أحمد)2(رواه"قلإلىمصيرهفإنكثروإنالرباإن":!ي!اللهرسولوقال

وكذباكتماوإن،بيعهمافيلهماوبينابوركصدقافإن،يتفرقالممابالخيارالبيعان":!ي!اللهرسول

.")3(بيعهمابركةمحقت

اللهنبيقالولهذا،كثروإنيجديلاوالحرام،قلوإنفيهمباركالحلالالربحأن:والمقصود

.(86:هودأ!هو!نتومؤصمنينإنلكخضئرأللهبقيت):شعيب

)1(

)2(

)3(

فيمحو.:أوفي،بفيكذا

.التجاراتفي(9227)ماجهوابن(1/593،442)المسندفي

.البيوعفي(5321)ومسلم،البيوعفي(4121)البخاريأخرجه
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ورجاء،اللهوجهابتغاءبهآمركمماافعلوا:أي(86:هودأ!بحفي!علتكمأناومآ):وقوله

.وغيريأنالأراكملا،ثوابه

آتحليولانتإتثنحثصؤاماأقوفافىلقعلىأنأؤءابآؤنايغبدمانتركانكتآصأصحلؤتفيشعتبقالوا)

هيتصليهاالتيهذهأصلاتك:والتهكموالتنقصالاستهزاءسبيلعلىهذايقولون187:هودأ!ألرشيد

ألاأو،الأؤلونوأسلافناالأقدمونآباؤنايعبدماونترك،إلهكإلانعبدفلاعليناتحجزبأنلكالامرة

نرضاهانحنكناوإن،تأباهاالتيالمعاملاتونترك،أنتترتضيهالذيالوجهعلىإلانتعامل

وابنأسلمبنوزيدجريجوابنمهرانبنوميمونعباسابنقال871:هودأ!ألرشيدأتحليولانتإنف)

1()-.
.الاستهزاءسبيلعلىاللهأعداءذلكيمول:جرير

نإعنةأنهنضمآإكأضالفكخأنأرلدومآحسنأرزقامتهورزقنىربمنبينةعكبمتإنشضأرءيقؤمرقال)

العبارةفيمعهمتلطفثهذا881:مودأ!وائيبوإلئهتوكتعليهباللهإلاتوفيمىومااشتطضثماآلإضلخإلاأريد

:هودأ!وربمنبينةعككنتإن!و:المكذبونأئهاأرأيتم:لهميقول،إشارةبأبينالحقإلىلهمودعوة

النبوةيعني(88:هودأ!ورزقاحسنأمتهورزقنى!وإليكمأرسلنيأنه،تعالىاللهمنبئنأمرعلى:أي(88

قالأنهالسلامعليهنوحعنتقدمكماوهذا.لكمليحيلةفاي،معرفتهاعليكموعمييعني،الرسالةو

.سواءلقومه

ولأوأنالاإلأمرباآمركملست:أي(88:هودأ!عتةأل!تممآإكأضالفكخأنأرلدوما):وقوله

هيوضدها،العظيمةالمحمودةالصفةهيوهذه،يتركهمنأولفأناالشيءعننهيتكموإذا،لهفاعل

قال،الجاهلونوخطباؤهم،زمانهمآخرفيإسرائيلبنيعلماءبهاتلبسكما،الذميمةالمردودة

.(44:البقرةأ!تغقلونأفلااتكننبنتلونوأنتخأنفسكثموتنسؤنلبزبألناسأأتآصون!):تعالىللها

أقتابفتندلقالنارفيفيلقىبالرجليؤتى":قالأنه،!يماللهرسولعن:الصحيحفيعندهاوذكر

:فيقولون،النارأهلفيجتمع،برحاهالحماريدوركمابهافيدور-بطنهمنأمعاؤهتخرج:أي-بطنه

اتيه،ولابالمعروفامركنت،بلى:فيقول؟المنكرعنوتنهىبالمعروفتأمرتكنألم؟مالكفلانيا

.")2(واتيهالمنكرعنوأنهى

الذين،العلماءمنوالألئاءالنجباءمنالسادةفأما،والأشقياءالفجارمنالأنبياءمخالفيصفةوهذه

أريدإنعتةألهنخمآإكأضالفكخأنأرلدوما):شعيباللهنبيقالكمافحالهم،بالغيبربهميخشون

بجهديوالمقالالفعالفيالإصلاحإلاأمريجميعفيأريدما:أي881:هودأ!واشتطغتماآقيضلخإلا

)1(

)2(

.(7101/)تفسيرهنظرا

والرقائق.الزهدفي(9892)ومسلم،الخلقبدءفي(3267)البخاريأخرجه
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أتوكلعليه:أي،88:هودأ!هو(نيبوإلتهلؤكتعليهباللهإلا)أحواليجميعفي:أي!توفيتىوما!ووطاقتي

ترغيب.مقاموهذا،أمريكلفيومصيريمرجعيوإليهالأمورسائرفي

أؤنوحقؤمأصابمآمثليصيبحأنشقاثتتحرمنكثملاويقؤو):فقال،الترهيبمننوعإلىانتقلثم

وبغضكم،مخالفتيتحملنكملا:أي98(:هود!!ببعيدمن!ملوفىقؤموماصلحأؤقؤمهودقؤم

نظيروالنكالالعذابمنبكماللهفيحل،ومخالفتكموجهلكمضلالكمعلىالاستمرارعلىبهماجئتكم

المخالفين.المكذبينمنصالحوقوم،هودوقوم،نوحقوممنوأشباهكمبنظرائكمأحلهما

منبالعهدما:أي،الزمانفيمعناه:قيل(98:هود!!وببعيدمنحلوفىقؤموما!و:وقوله

المحلةفيببعيدمنكمهموما:معناه:وقيل.وعتوهمكفرهمعلىبهمأحلمابلغكممماقد،قدم

جهرةالناسأموالوأخذالطريققطعمن،المستقبحاتوالأفعالالصفاتفي:وقيل.والمكان

منهم،بعيدينيكونوالمفإنهم،ممكنالأقوالهذهبينوالجمع،والشبهاتالحيلبأنواع،وخفية

.صفاتولامكاناولازمانالا

:هودأ!وودو!رجصربإنإلتةت!لواثمربحوآشتغفروا):فقال،بالترغيبالترهيبمزجثم

رحيمفإنه،عليهتابإليهتابمنفإنه،الودودالرحيمربكمإلىوتوبوافيهأنتمعماأقلعوا:أي(09

منولو،عبدهعلىالتوبةبعدولو،المجيبوهو!وودو)بولدهاالوالدةمنبهمأرحم،بعباده

ابنعن(روي)1(19:هودأ!ضعيفافينالزلكوإناتقولمماكثيرانفقهمايشعيفقالوا)العظامالموبقات

البصر.ضريركان:قالواأنهم:والثوري،جبيربنوسعيد،عباس

شعيبيا":وقال،بصرهعليهاللهفرد،عميحتىاللهحبمنبكىأنهمرفوعحديثفيرويوقد

ماذاأباليفلاإليكنظرتفإذا،محبتكمنبل:فقال؟الجنةإلىشوقكمنأوالنارمنخوفكمنأتبكي

."كليميعمرانبنموسىأخدمتكفلذلك،لقائيشعيبيالكهنيئا:اللهإليهفأوحى.بييصنع

عن،بنداربنالحسنبنعليعن،الكوفيعليبنمحمدالفتحأبيعن)2(الواحديرواه

بنبحيرعن،عياشبنإسماعيلعن،عماربنهشامعن،الرمليإسحاقبنمحمدبناللهعبدأبي

.البغدادي)3(الخطيبضعفهوقد،جدأغريبوهو،بنحوه!يوالنبيعن،أوسبنشدادعن،سعيد

)1(

)2(

)3(

.(1"4-7301/)التفسيرفيجريرابنالآثارهذهأخرص!

لابن؟المختصرفيكما،تاريخهفيعساكرابنالحافظوأخرجه(4047/)المنثورالدرفيكما،تفسيرهفي

.(1312/")منظور

المثنى،بنبنداربنالحسنبنعليبنإسماعيل":وقال(7032/)تاريخهفيالبغداديالخطيبأخرجه

وقال.ساقهثم"منكرامسنداواحداحديثابهامنهوسمعت،حاجابغدادعليناقدم،الاستراباذيالواعظسعدأبو

."لهأصللاباطلالحديثهذا":932()1/الميزانفيالذهبي
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وعنادهمالبليغكفرهممنوهذا191:مودأ!وبعزينعلتناأشاومالرحمتكولؤلارهطلث!و:وقولهم

،نريدهولانحبهلالأنا،نتعقلهولانفهمهما:ايمهومماتقولكثيرانفقهما):قالواحيث،الشنيع

ا!نةفىقلوبناوقالوا!:!صاللهلرسولقريشكفارقالكماوهو،عليهإقبالولا،إليههمةلناوليس

لزنكوإنا):وقولهم(ه:فصدتأ!عملونإنافأغملجمابوبتنكبتنناو!وقرءاذانناوفىإلتهتذعونامما

أنتومالرختك)فيناوعشيرتكقبيلتك:أي!ولؤلارهطك!مهجورامضطهدا:أي!ضعيفآفينا

وعشيرتي،قبيلتيتخافون:أي(29-19:حودأ!أللهمنعلت!مأعزأرقطىيخقؤوقال!بعزينعلتنا

منعليكمأعزرهطيفصار،اللهرسوللأنيتراعونيولا،اللهجنبة)1(تخافونولابسببهموتراعوني

بماربىإت)ظهوركموراءاللهجانبجعلتم:أي(29:هودأ!هوظقرل!ورإكتموآغذتصوه):الله

عليهوسيجزيكم،كلهبذلكمحيط،تصنعونهوماتعملونهبماعليمهو:أي291:هودأ!محي!تغملون

هوومىصجزءعذابيةتهمنلشظموتسؤفعملإقنن!تمم!عكآغملواويخقؤو)إليهترجعونيوم

علىيستمروابأن،أكيدووعيدشديدتهديدأمروهذا(39:هودأ!ورقيبمعخإقوازتقبوأبمذب

والبوارالهلاكعليهيحلومن،الدارعاقبةلهتكونمنتعلمونفسوف،وشاكلتهمومنهجهمطريقتهم

الأخرىفي:أي!ومقيمعذابعليهويحل)الدنياالحياةهذهفي:أي!يخزيهعذابيآسهمن!يو

:هودأ!رقيبمعخإقوازتقبوأ)وحذروبشرأخبرفيماومنكممني:أيمهوبمذبهوومى)

اللهتحكمحتئفاضبروالزيؤمنوابهءوطايفةأزسقتبالذىءامنوا!مطايفةكانوإن!:كقولهوهذا391

.(87:ا!عرافأ!هوضئرألحبهمينوهوبئننا

كأأولوقالملتنافىأولتعودنقريتنامنمعكءامنواوألذينيخشعئبلنخرنجكقومم!مناشتكبروأالذيناتملأقال!!يو

رنجااللهيشآءأنإلافيهانعودأنلنايكونومامنهاأدلهنجنناإذبغدملمفىعذناإنكأباالفهعلىأ!ريناق!!!!ن

.981-88:ا!صافأ!القنمينصئروأنتبالحققؤفاولئنبتنناأفتخربناتوبهأاللهعلىعلماشئءرئناكلوسع

بمأأولؤ!و:فقالقومهعنللمحاجةشعيبفانتصب،ملتهمإلىمنهمامنمنيردواأنطلبوابزعمهم

لأنوذلك،مكرهيناضطراراعادواإنإليهيعودونوإنمااختياراإليكميعودونلاهؤلاء:أيمهوبهرهين

:قالولهذا.منهلأحدمحيدولا،عنهأحديرتدولا،أحديسخطهلاالقلوببشاشةخالطتهإذاالإيمان

ربناوسعرنجااللهيشآانإلافيهانعودأنلنايكونومامنهاأدلهنجننااذبغدملنحمفىعذناإنكأبااللهعلىأ!زيناق!!يو

أمرنا.جميعفيملجؤناوإليهلناالعاصموهوكافينافهو:أي(98:ا!عرأفأمهوتوبهأاللهعلىعلمأشئءكل

بتنناأفتحربنا!و:فقال،إليهميستحقونهماتعجيلفيعليهمربهواستنصرقومهعلىاستفتحثم

رسلهدعاءيردلاوالله،عليهمفدعا.الحاكمين:أي(98:أ!عرافأمهوالقنحينصئروأنتبالحققؤفاولين

جنب.:المطبوعوفي.وناحيتهالشيءجانب:جنبة(1)
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مشتملونعليههمماعلىصممواهذاومع،خالفوهورسوله،وكفروهجحدوهالذينعلىاستنصروهإذا

.(09:ا!عرافأ!ولخنصرونإذاإنكلشيتباأتبعتملينءلؤمهمنكفرواالذيناتلأوقال):متلبسونوبه

الأعرافسورةفيذكر(19:ا!عرأفأ!هوجثمب%دارهتمفىفأصمبواالرجفة!أفذتهمميو:تعالىاللهقال

أجسادها،منأرواحهمأزهقتشديدازلزالاوزلزلت،أرضهمبهمرجفت:أي،رجفةأخذتهمأنهم

بها،ولاحركات،فيهاأرواحلاجاثيةجثثهموأصبحت،كجمادهاأرضهمحيواناتوصيرت

لها.حواسولا

لماوذلك،البلئاتمنوأشكالأ،المثلاتمنوصنوفا،العقوباتمنأنواعأعليهماللهجمعوقد

أخمدتعظيمةوصيحة،الحركاتأسكنت،شديدةرجفةعليهمالثهسلط،الصفاتقبيحمنبهاتصفوا

.والجهاتأرجائهاسائرمنالنارشررمنهاعليهمأرسلوظلة،الأصوات

الأعرافقصةسياقفي،طباقهاويوافقسياقهايناسببماسورةكلفيعنهمأخبرتعالىولكنه

تعالى:فقال،راجعينمفتهمفيليعودنأو،قريتهممنبالإخراجوتوعدوهم،وأصحابهاللهنبيأرجفوا

بالخيفة،والإخافةبالرجفةالإرجاففقابل(19:ا!عرافأ!وجثمب%دارهمفىفاضحبوأالرجفةفأفذتهمم!

.السياقمنتقدمهبماومتعلق،السياقلهذامناسمثوهذا

قالوالأنهموذلك،جاثمينديارهمفيفأصبحواالصيحةأخذتهمأنهمفذكر:هودسورةفيوأما

فىلقع!!انأؤيغبدءابآؤنامانترك(نتأصكأصحلؤتف!و:والتنقصوالاستهزاءالتهكملممبيلعلىاللهلنبي

تعاطيعنكالزجرهيالتيالصيحةيذكرأنفناسب(87:هودأ!ألرشيدآتحليولأنتإنفلمحثمؤاأقوفاما

رجفةمعأسكتتهمصيحةفجاءتهم،الفصيحالأمينالكريمالرسولهذابهواجهواالذيالقبيحالكلامهذا

أسكنتهم.

إلىوتقريبا،طلبوالماإجابةذلكوكان،الظلةيومعذابأخذهمأنهفذكر:الشعراءسورةفيوأما

.رغبواإليهما

علتناكسفافاشق!!آتبهذبينلمننظنل!وإنمثلنابشرإلاأنتوقآ!المسحرينمنانتإنما):قالوافإنهم

فكذبو):تعالىاللهقال(188-185:الشعراءأ!هوتعملونبمااغلمربقالط!الصنهدقينمنكنتانالسمامن

:وغيرهكقتادة،المفسرينمنزعمومن(918:الشعرأءأ!يؤمىعظيصعذاب؟نإنهويؤهـالظلهعذابفاضذهتم

:قالأنه:أحدهما:شيئانعمدتهموإنما.ضعيففقوله،مدينأهلغيرأخرىأمةالأيكةأصحابأن

وإك!هقالكما،أحوهميقلولم(177-176:الشعرأءأ!هوشعتمثالئمقالإد!اتمرسل!تييهةأ!بكذب)

وأالرجفةأولئكفيوذكر،الظلةبيومعذابهمذكرأنه:والثاني(85:ا!عرافأ!شعيسأأضاهتممذيف

(176:الشعرأءأاتمرسل!!هوتيكةأ!بكذب):قولهبعدالأخوةيذكرلمأنه:الأولعنوالجواب.الصيحة



السلامعليهشعيبقوممدينقصة276

بأنهشعيبذكرشاعالقبيلةإلىنسبهمولما،هاهناالأخوةذكريناسبفلا،الأيكةبعبادةوصفهملأنه

الشريفة.العزيزةاللطيفةالنفائسمنالفرقوهذا.أخوهم

الانتقامتعدادفليكن،أخرىأمةهؤلاءأنعلىبمجردهدليلاكانفإنالظلةبيوماحتجاجهموأما

.()1(الشأنهذامنشيئايفهمأحديقولهلاوهذاأأخريانأمتانأنهماعلىدليلأوالصيحةبالرجفة

طريقمن:)2(السلامعليهشعيبالنبيترجمةفيعساكرابنالحافظأوردهالذيالحديثفأما

بنشقيقعن،سعدبنهشامعن،هشامبنمعاويةعن،أبيهعن،شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

الأيكةوأصحابمدينقومإن":مرفوعا،عمروبناللهعبدعن،سيفبنربيعةعن،هلالأبي

فيه،تكلممنرجالهوفي،غريمثحديمطفإنه."السلامعليهالنبيشعيباإليهمااللهبعث،أمتان

والله،إسرائيلبنيأخبارمنالزاملتينتلكمناليرموكيومأصابهمما،عمروبناللهعبدكلامأنهوالأشبه

أعلم.

،والميزانالمكيالفيالتطفيفمنمدينأهلعنذكرهماالمذمةمنالأيكةأهلعناللهذكرقدثم

.الخطابمنيناسبماموضعكلفيوذكر.العذابمنبأنواعأهلكواواحدةأمةأنهمعلىفدل

حزأصابهمأنهمذكروا(0918ادشعراءأ!وعظيويؤمىعذابكانإنهوالظلةيؤمرعذابفأضذهتم)وقوله

فيدخولهمولا،ظلولاما!ذلكمعينفعهملافكان،أيامسبعةعنهمالهواءهبوباللهوأسكن،شديد

فلما،بظلهاليستظلواتحتهافاجتمعوا،سحابةفأظلتهم،البريةإلىمحلتهممنفهربوا،الأسراب

،السماءمنصيحةوجاءتهم،الأرضبهمورجفت،وشهمببشربىترميهماللهأرسلهافيهتكاملوا

فيهأيغنؤالأنسثعئبائمممذبواالذين!جثب%دارهئمفىفاضبوا)،لأشباحاوخربت،لأرواحافأزهقت

كما،المؤمنينمنمعهومنشعيبااللهونجى(29-19:ا!عرافأ!اتخسريفهم؟نواشيئماكذبوأائذلى

ظلمواألذينواضذتمنابرخمؤمعممنواءاشعثباوألذينئحتناأقرناجاءولما):-القائلينأصدقوهو-تعالىقال

.(59-49:مودأ!ثمودبعدتممالمحذينابغاألافيهألؤيغنوأ!كأنجثمب%دهمرهتمفىفأصبحوأالمححيحة

فأ!بواألرجفةفأفذتهم!لخنصرونإذاإن!شيئئاأئبغتملينقئمه-منكفرواالذيناتلأوقال):لىتعاوقال

09:الأعرأفأ!اتخسريفهم؟نواشعئماكذبواألذلىفيهأيغنؤالتمسثعتباكانممذبواالذين5جثمب%دارهتمفى

نبئهمعنتعالىذكرثم(09:أ!عرافأ!وئخنصرونإن!إذاشحيئاأئبحتملين):قولهممقابلةفيوهذا(29-

لكغونصحتربىرشبتأئلغن!ملقذيقوص):تعالىفقال،ومقرعأومؤنبأموبخأأنفسهمإلىنعاهمأنه

)1(

)2(

.المطبوعمنوأثبته؟الأصولمنسقطحاصرتينبينما

.(0/1903)المختصرفيكما،تاريخهفي
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قائلأ:هلكتهمبعدمحلتهمعنمولياعنهمأعرض:أي(39:الاعرافأ!بهفريف2قؤ!ءاسفكيف

البلاعمنعليواجبأكانماأديتقد:أي(39:ا!عرافأ!لكخونصحتريئرشبتأئلغئ!تملقذنقؤس)

لأن،ذلكينفعكمفلم،إليهوأتوصل،عليهأقدرمابكلهدايتكمعلىوحرصت،الكاملوالنصحالتام

تقبلونتكونوالملأنكم،عليكمهذابعدأتأسففلست،ناصرينمنلهموما،يضلمنيهديلاالله

قؤوبهفريف!علت)أحزن:أي!ءاسفكيف):قالولهذا،الفضيحةيومتخافونولا،النصيحة

يدافعلامايردلاالذياللهبأسمنبهمفحل،تلتفتونولا،إليهترجعونولاالحقتقبلونلا:أي

منه.)1(مناصولاعنهبهأريدلأحدمحيدولا،يمانعولا

يوسفبعدكانالسلامعليهشعيباأن؟عباسابنعن:)2(تاريخهفيعساكرابنالحافظذكروقد

.السلامعليه

ءوء)3(وحمى

الكعبةغربيودبورهم،المؤمنينمنمعهومنبمكةماتالسلامعليهشعيباانمنبهبنوهبوعن

سهم.بنيودارالندوةداربين

باب

)4(والسلامالصلاةعليهإبراهيمذريةذكر

وذكرنا،والإكراموالتحيةالسلامعليهأمرهإليهالوما،أمرهممنكانوماقومهمعقصتهقدمناقد

فيقرينتهالأنها؟السلامعليهشعيبقوممدينبقصةذلكوأتبعنا،لوطقومقصةمنزمانهفيوقعما

الأيكةأصحابوهم،مدينقصةلوطقومقصةبعدتعالىفذكر،متعددةمواضعفيوجلعزاللهكتاب

العظيم.بالقرآناقتداءلهاتبعافذكرناها،قدمناكما،الصحيحعلى

النبوةذريتهفيجعلاللهلأن،السلامعليهإبراهيمذريةتفضيلعلىالكلامفيالآننشرعثم

.ولدهفمنبعدهأرسلنبيئفكل،والكتاب

.عودةولارجعةلا:مناصلا:ومعنى،عنهمناصولا:المطبوعوفي،الأصولفيكذا(1)

.(0/1803)المختصرفيكما،تاريخهفيعساكرابنأخرجه)2(

.(01/431)منظورلابن؟المختصرفيكما،تاريخهفيعساكرابنأخرجه)3(

والتسليم.:أوفي،بفيكذا)4(
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ذكر

السلامعليهإسماعيل

أسنهما،الرسولانالعظيمانالنبيانالأخوانأشهرهملكنو،ذكرناكمابنونللخليلكانوقد

عليهاالمصريةالقبطيةهاجرمنالخليلإبراهيمبكر،إسماعيلالصحيحعلىالذبيحهوالذيوأجلهما

الجليل.العظيممنالسلام

التوراةوأولواوحرفوابدلواالذينإسرائيلبنينقلةمنتلقاهفإنماإسحاقهوالذبيحإن:قالومن

الوحيد.روايةوفي،البكرولدهبذبحأمرإبراهيمفإن.التنزيلمنهذافيبأيديهموخالفواما،والإنجيل

ستالعمرمنولإبراهيمولدإسماعيلإنكتابهمنصففي،الدليلبنصإسماعيلفهوكانماوأيا

وهو،محالةلاالبكرهوفإسماعيل،الخليلعمرمنسنةمئةمضيبعدإسحاقولدوإنما،سنةوثمانون

عشرثلاثةمنأزيدولدهوحدهكانفلأنهالصورةفيأما.حالةكلعلى)1(والمعنىالصورةفيالوحيد

فيمارضيعاصغيراوكان،هاجرأمهومعهأبوهبههاجرالذيهوفإنهالمعنىفيوحيدأنهوأما،سنة

ليسهنالكوتركهما،المقيلنعممكةحولالتيالجبالوهي،فارانجبالوهادفيفوضعهما،قيل

فنعم،وكفايتهبعنايتهتعالىاللهفحاطهما.عليهوتوكلاباللهثقةوذلك،القليلإلاوالماءالزادمنمعهما

يتفطنمنأينولكن،والمعنىلصورةافيالوحيدالولدهوفهذا،والكفيلوالوكيلوالكافيالحسيب

نبيل.نبيهكلإلابعلمهويحيطيدركهلاوالمعنى،المحلبهذايحلمنوأين؟السرلهذا

بهاوالأمر،الصلاةعلىوالمحافظة،الوعدوصدقوالصبربالحلمووصفهعليهتعالىاللهأثنىوقد

.الأربابربعبادةمنإليهيدعوكانمامع،العذابليقيهملأهله

فانظرماذاأدتجكأقاقنامىفىأرىإفيبنئقالألسعىمعهفيفالا!بغنوطيوفبشزنه):لىتعااللهقال

إليهماعلىأباهفطاوع(201-101:ادصا!اتأ!ألصخبرينمنآدلهشآءإنستجدقتؤمرماأقعليأبتقاللزلمحت

ذلك.علىوصبر،بذلكفوفى،سيصبربأنووعده،دعاه

والزكؤةبالصحلؤةيآمرأقلهو؟ن!نبيارسولاو؟ناتوغدصحادق؟نإنوإكعيلألكنففىوابمر):لىتعالوقا

.(د5-45:مريمأ!مرضتاربه!عندوكان

ذتحرىبخالصحةاضلقحت!إنا!والاتصنهرآتجلذىأول!ويغقوبوإشحقإئرهيمعبدناوأبمر!و:تعالىوقال

(48-45:صأ!ألأخيارقنوكلآلكفلوذاوأليسعإشفعيلوابمز!الاخيارآكضطفينلمنعندناوإيهم!الدار

مىإنهمرحمتنآفوأدضقتهتم!ألصنبرينمن-آلكفلوذاوإدردشوإشمعيل!و:تعالىوقال

ومعنى.صورة:المطبوعوفي،ضرورة:أوفي،بفيكذا(1)
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جبغدهمنوالنبيقلؤحإكاءؤحئنآكمآإليتثأوحينا!إنا):تعالىوقال861-85:أ!نبياءأ!وألصحبجت

تعالى:وقال.الآية(163:ادنساءأ!والأشباطويغقوبوإشحقوإشمعيلإبزهيصإلى+وأؤحينا

الاية،(136:ادبقرةأ!ولأشباطواويغقوبوإشحقدصليكغيلائرهصإكأنزلومااليناأنزلومآبأدلهءامناقؤلوا)

ويغقو%وإشحىيروإشمعيلإئرهوإنلقولونأ!):تعالىوقال.الأخرىالسورةمنونظيرتها

لاية.ا411.:البقرةأ!وأهـاللهأأعلمءأنتثمقلأؤنصرئهودانوأكالأسباطوا

بأنوأمر،الجاهلونإليهنسبماكلمنوبرأهورسولهنبيهوجعله،جميلةصفةكلعنهاللهفذكر

.المؤمنونعبادهعليهأنزلبمايؤمن

وركبها.فانسهاوحوشاذلكقبلوكانت،الخيلركبمنأولأنهالناسوأيامالنسبعلماءوذكر

بنالملكعبدحدثنا،قريشمنشيخحدثنا:مغازيهفيالأموييحيىبنسعيدقالوقد

ميراثفإنها،واعتقبوهاالخيلاتخذوا":قال!يماللهرسولأن؟عمربناللهعبدعن،العزيزعبد

فأجابته.أعطيكانالتيبدعوتهلهافدعاوحشاالعرابهذهوكانت(")1إسماعيلأبيكم

عندهمنزلواالذينالعاربةالعربمنتعلمهاقدوكان،البليغةالفصيحةبالعربيةتكلممنأولوأنه

الخليل.قبلالعربمنالمتقدمينالأمممناليمنوأهل،والعماليقجرهممنبمكة

بنمحمدعن،مالكبنمسمعحدثنا،عبيدةأبوحدثنا،المغيرةبنعليحدثني:الأمويقال

وهو،إسماعيلالبينةبالعربيةلسانهفتقمنأول":قالأنه؟!والنبيعن،ابائهعن،الحسينبنعلي

حدثني.جريأبوهكذا،سيارأباياصدقت:يونسلهفقال")2(سنةعشرةأربعابن

ففارقها.،بفراقهاأمرهأباهوأن،امرأةالعماليقمنشبلماتزوجأنهقدمناوقد

يستمرأنفأمرهغيرهانكحثم.العماليقي)3(أكيلبنأسامةبنسعدبنتعمارةهي:الأمويقال

،ذكراولداعشراثنيلهفولدت،ثالثةهذه:وقيل.الجرهميعمروبنمضاضبنتالسيدةوهي،بها

وازرودوصاوماشومسمعوميشىوازبلوقيذرنابت:وهم،اللهرحمهإسحاقبنمحمدسماهموقد

عظيماعشرالاثناأنهموعندهم.كتابهمفيالكتابأهلذكرهموهكذا.وقيذما)4(وطيماونبشويطور

ذلك.تأويلهمفيوكذبوا،ذكرهمالمتقدم،بهمالمبشر

)2(

)3(

)4(

منقطع.فهو،مجهولرجلإسنادهوفي،أجدهلم

وأخرجه(329/)القديرفيضفيكما،عليحديثمن،النسبفيبكاربنوالزبيرالألقابفيالشيرازيأخرجه

.(1283/)التفسيرفيالقرطبيوذكره،عباسابنحديثمن(48)الفردوسمسندفيالديلمي

العملاقي.:بفي

ونفيس،،ووطور،وأدد،وماس،ودما،ومسمع،ومبشا،وأدبيل،وقيدر،نابت:الطبريفيالذي

.وقيدمان،وطما
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وأهلوالعماليقجرهمقبائلمنوالاهاوماالناحيةتلكأهلإلىرسولاالسلامعليهإسماعيلوكان

ابنمن"نسمة"ابنتهوزوجإسحاقأخيهإلىأوصىالوفاةحضرتهولما،عليهوسلامهاللهصلواتاليمن

وولدت.العيصفيكانتلصفرة،الأصفربنو:لهميقال،الروملهفولدت،إسحاقبنالعيصأخيه

جرير)1(ابنوتوقف.أيضامنهما:قيل،الأشبانالعيصولدومن.الأقوالأحدفياليونانله

الله.رحمه

.سنة)2(وثلاثينوسبعامئةماتيومعمرهوكان،هاجرأمهمعبالحجراللهنبيإسماعيلودفن

فأوحى،مكةحروجلعزربهإلىالسلامعليهإسماعيلشكا:قالأنهالعزيزعبدبنعمرعنوروي

يومإلىروحهاعليكتجري،فيهتدفنالذيالموضعإلى،الجنةإلىبابالكسأفتحأنيإليهالله

.)3(القيامة

وعمائرهاوبطونهاالعربأحياءعلىوسنتكلم.وقيذارنابتولديهإلىينتسبونكلهمالحجازوعرب

أيامهإلىانتهيناإذاوذلك.!ي!اللهرسولزمانإلىالسلامعليهإسماعيللدنمنوعشائرهاوقبائلها

أنبيائهمخاتممريمابنعيسىزمانإلىإسرائيلبنيأنبياءأخبارمنالفراغبعدالمنيفةوسيرتهالشريفة

إلىالكلامينتهيثم،الجاهليةأيامفيوقعماثم،إسرائيلبنيزمنفيكانمانذكرثم،أنبائهمومحقق

الثقةوبه،تعالىاللهشاءإن،الأمممنادمبنيصنوفوسائروالعجمالعربإلىاللهرسولنبيناسيرة

الحكيم.العزيزالعظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه

ذكر

والتسليمالصلاةعليهماالكريمابنالكريمإبراهيمبنإسحاق

بشرتحينسارةأمهعمروكان،سنةعشرةبأربعإسماعيلأخيهبعدسنةمئةولأبيهولدأنهقدمناقد

ذريضهماومنإشخقوعكعلةوبركناهالص!لحينمننبتابإشحقوبشزنه):تعالىاللهقال،سنةتسعينبه

.(131-121:الصافاتأ!مببففسه!لروظاتحسن

)1(

)2(

)3(

.(1431/)الطبريتاريخانظر

.(1/413)السابقالمصدر

.(1/531)السابقالمصدر
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عن،هريرةأبيحديثفيوقدمنا،العزيزكتابهمنآيةماغيرفيعليهبالثناءتعالىاللهذكرهوقد

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمبنالكريمبنالكريمبنالكريمإن":ع!يماللهرسول

")1(.إبراهيم

سنة،أربعينعمرهكان،أبيهحياةفيبثوابيلبنت"رفقا"تزوجلماإسحاقأنالكتابأهلوذكر

الذيوهو"عيصو"سموهأولهما:توأمينغلامينفولدت،فحملتلهااللهفدعاعاقراكانتوأنها

فسموهأخيهبعقبآخذوهوخرجوالثاني.)2(الثانيةالروموالدوهو،العيصالعربتسميه

")3(
إسرائيل.بنوإليهينتسبالذيإسرائيلوهو"يعموب"

تحب"رفقا"أمهماوكانت،بكرهلأنه"يعقوب"منأكثر"العيصو"يحبإسحاقوكان:قالوا

الأصغر.لأنه؟أكثريعقوب

فيصطاديذهبأنوأمرهطعاما"العيص"ابنهعلىاشتهى،بصرهوضعفإسحادتىكبرفلما:قالوا

فأمرت،ذلكيبتغيفذهب،صيدصاحبالعيصوكان.لهويدعوعليهليبارك،لهويطبخهصيداله

بهإليهيأتيو،أبوهاشتهاهكماطعامامنهماويصنع،غنمهخيارمنجديينيذبحأنيعقوبابنها"رفقا"

لأن،الجديينجلدمنوعنقهذراعيهعلىوجعلت،أخيهثيابفألبستهفقامت،لهليدعوأخيهقبل

.ولدك:قال!؟أنتمن:قال!،إليهوقربهبهجاءفلما،كذلكليسويعقوب،الجسدأشعركانالعيص

أكلفلما،فالعيصوالثيابالجسوأما،يعقوبفصوتالصوتأما:يقول!وجعل،وجسهإليهفضمه

.وولدهرزقهيكثروأن،بعدهالشعوبوعلىعليهموكلمته،قدراإخوتهأكبريكونأنلهدعاوفرغ

قال!:؟بنيياهذاما:لهفقال!،إليهفقربه،والدهبهأمرهبماالعيصأخوهجاءعندهمنخرجفلما

والله،لا:فقال!؟لكودعوت،منهوأكلتالساعةقبلبهجئتنيأما:فقال!.اشتهيتهالذيالطعامهذا

ماتإذابالقتلتواعدهأنهوذكروا.كثيراوجداعليهنفسهفيفوجد،ذلكإلىسبقهقدأخاهأنوعرف

أرزاقهميكثروأن،الأرضغليظلذريتهيجعلوأن،أخرىبدعوةلهفدعاأباهوسأل!،أبوهما

أخيهاإلىيذهبأنيعقوبابنهاأمرت،يعقوبأخاهالعيصبهيتواعدماأمهماسمعتفلما،وثمارهم

بناته.منيتزوجوأن،عليهأخيهغضبيسكنحينإلىعندهيكونوأن،حرانبأرضالذي"لابان"

ففعل.لهويدعوويوصيهبذلكيأمرهأنإسحاقلزوجهاوقالت

وأخذ،فيهفنامموضعفيالمساءفأدركه،اليومذلكآخرمنعندهممنالسلامعليهيعقوبفخرج

)1(

)2(

)3(

وتخريجه.الحديثتقدم

.المطبوعمنسقطت

.السلامعليهإسرائيلوهو،يعقوبذكر:بهامشفي



إبرأهيمبنإسحاقذكر282

وإذا،الأرضإلىالسماءمنمنصوبامعراجا13(ذلكنومهفيفرأى،ونامرأسهتحتفوضعهحجرا

وأكثرعليكسأباركإني:لهويقول،يخاطبهوتعالىتباركوالرب،وينزلونفيهيصعدونالملائكة

.بعدكمنولعقبكالأرضهذهلكوأجعل،ذريتك

للهمعبداالموضعهذافيليبنينسالماأهلهإلىرجعلئندلهونذر،رأىبمافرحنومهمنهبفلما

يتعرفهدهناعليهفجعلالحجرذلكإلىعمدثم،عشرهدلهيكونشيءمنيرزقهماجميعوأن،وجلعز

يعقوببناهالذي،اليومالمقدسبيتموضعوهو،اللهبيت:أي"إيلبيت"الموضعذلكوسمى،به

سيأتي.كماذلكبعد

الصغرىواسم"ليا"الكبرىاسم،ابنتانلهإذاحرانأرضخالهعلىيعقوبقدمفلما:قالوا

علىيرعىأنبشرطذلكإلىفأجابه،وأجملهماأحسنهماوكانت،أ)2(راحيلإليهفخطبأ"راحيل"

ليلاإليهوزف،عليهالناسوجمعطعاماصنع"لابان"خالهعلىالمدةمضتفلما،سنينسبعغنمه

لخاله:فقال"ليا"هيإذايعقوبأصبحفلما.المنظرقبيحةالعينينضعيفةوكانت"ليا"الكبرىابنته

قبلالصغرىنزوجأنسنتنامنليسإنه:فقال"راحيل"إليكخطبتإنماوأنت؟بيغدرتلم

مععليهوأدخلهاسنينسبعفعمل.وأزوجكها،أخرىسنينسبعفاعملأختهاأحببتفإن،الكبرى

.التوراةشريعةفينسخثمملتهمفيسائغاذلكوكان،أختها

وإباحته،هذاجوازعلىدليلالسلامعليهيعقوبفعللأن،النسخوقوععلىكافدليلوحدهوهذا

.معصوملأنه

جاريةلراحيلووهب"زلفى"اسمهاجاريةلليافوهب،جاريةابنتيهمنواحدةلكل"لابان"ووهب

روبيل،ليعقوبولدتمنأولفكان،أولادألهاوهببأن"ليا"ضعفتعالىاللهوجبر."بلهى"اسمها

جاريتهاليعقوبفوهبت،تحبللاوكانت"راحيل"ذلكعندفغارت.يهوذاثم،لاويثم،شمعونثم

نيفتالي""سمتهاخرغلامأوولدتوحملت"دان"سمتهغلامالهوولدت،فحملتفوطئها"بلهى"

أشير"و""حاد"لهفولدت،السلامعليهيعقوبمن"زلفى"جاريتهافوهبت"ليا"ذلكعندفعمدت

وولدتحملتثم."إيساخر"وسمتهمنهاخامساغلامافولدتأيضا"ليا"حملتثم،ذكرينغلامين

دعتثم.يعقوبمنسبعةلهافصار"دنا"سمتهابنتاوولدتحملتثم"زابلون"سمتهسادساغلاما

منفحملتدعاءهاوأجابنداءهااللهفسمع،يعقوبمنغلامالهايهبأنوسألته"راحيل"تعالىالله

،حرانبأرضمقيمونوهمهذاكل،يوسفسمتهجميلاحسناشريفاعظيماغلامألهفولدتيعقوباللهنبي

)1(

)2(

به.يرتقىما:المعراج:معراجا

.بمنوأثبتهما،أومنالمطبوعمنسقطحاصرتينبينما
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سنة.عشرينمقامهمدةفصار،أخرىسنينستالبنتينعلىدخولهبعدغنمهخالهعلىيرعىوهو

بسببكليبوركقدإني:خالهلهفقال.أهلهإلىليمريسرحهأن"لابان"خالهمنيعقوبفطلب

ملمعحملوكل،أبقع)1(السنةهذهغنمكمنيولدحملكلتعطيني:فقال.شئتماماليمنفسلني

منفأبرزوابنوهفعمد.نعم:فقال.المعزمنأبيضأجلح)3(وكل،ببياض)2(أملحوكل،بسوادأبيض

وساروا،الصفاتهذهعلىالحملانمنشيءيولدلئلا،التيوسمنالصفاتهذهعلىكانماأبيهمغنم

أبيهم.غنمعنأيامثلاثةمسيرةبها

وينصبهابلقايقشرهافكان،ودلبلوزمنبيضرطبةقضبانإلىالسلامعليهيعقوبفعمد:قالوا

حملانهاألوانفتصير،بطونهافيأولادهاوتتحركفتفزعإليهاالغنملينظر،المياهمنالغنممساقيفي

السلامعليهليعقوبفصار،المعجزاتسلكفيوينتظم،العاداتخوارقبابمنيكونوهذا،كذلك

منه.انحصرواوكأنهم،وبنيهخالهوجهلهوتغير،وعبيدودوابكثيرةأغنائم

علىذلكفعرض،معهيكونبأنووعده،وقومهأبيهبلادإلىيرجعأنيعقوبإلىتعالىاللهوأوحى

جاوزوافلما،أبيهاأصنام"راحيل"وسرقت،ومالهبأهلهفتحمل،طاعتهإلىمبادرينفأجابوهأهله

بغيرخروجهفيعاتبهبيعقوب"لابان"اجتمعفلما،وقومه"لابان"لحقهم،بلادهمعنوتحيزوا

أصنامهأخذواولما،وأولادهنبناتهيودعوحتى،وطبولومزاهرفرحفيفيخرجهمأعلمهوهلا،علمه

بناتهبيوتفدخل،أصنامالهأخذوايكونأنفأنكر،أصنامهمنعلميعقوبعنديكنولم،معهم

تقمفلم،تحتهاوهيالحملبزدعة)4(فيجعلتهنقدراحيلوكانت،شيئايجدفلميفتشوإمائهن

أنهعلى"جلعاد"لهايقال،هناكرابيةعلىتواثقواذلكفعند،عليهنيقدرفلم،طامثبأنهاواعتذرت

وعملا،يعقوبولالابانلا،الاخربلادإلىالرابيةهذهيجاوزولا،عليهنيتزوجولابناتهيهينلا

بلادهم.إلىراجعينوتفارقوا،الآخرمنمنهماكلوتودعمعهمالقوموأكلطعامأ

إلىالبرديعقوبوبعث،بالقدوميبشرونهالملائكةتلقته"ساعير"أرضمنيعقوباقتربفلما

أربعمئةفيإليكركبقدالعيصبأنيعقوبوأخبرتالبردفرجعت،لهويتواضعلهيترفقالعيصأخيه

عهدهوناشده،لديهوتمسكنإليهوتضرعلهوصلىوجلعزاللهودعاذلكمنيعقوبفخشي،راجل

،شاةمئتاوهي،عظيمةهديةلأخيهوأعد،العيصأخيهشرعنهيكفأنوسأله،بهوعدهالذيووعده

آخر.لونلونهخالط:أبقع(1)

.سوادبياضهخالط:أملح)2(

له.قرنلا:أجلح)3(

.للفرسكالسرج،عليهليركبالبغلأوالحمارعلىيوضعماهي:بزدعة(4)
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،الثيرانمنوعشرة،بقرةوأربعون،)1(لقحةوثلاثون،كبشاوعشرون،نعجةومئتاتيساوعشرون

كلبينوليكن،وحدهالأصنافهذهمنكلايسوقواأنعبيدهوأمر،الحمرمنوعشرة،أتاناوعشرون

لعبدك:فليقل؟معكهذهولمن؟أنتلمنللأول:فقال،العيصلقيهمفإذا،مسافةوقطيعقطيع

جاءوهومنهمكلويقول،بعدهالذيوكذا،كذلكبعدهالذيوليقل.العيصلسيديأهداهايعقوب

بعدنا.

ويكمن،ليلافيهمايسيروجعل،بليلتينالكلبعدعشرالأحدوبنيهوأمتيهبزوجتيهيعقوبوتأخر

يعقوبفظنه،رجلصورةفيالملائكةمنملكلهتبدىالثانيةالليلةمنالفجروقتكانفلما،نهارا

أصابالملكأنإلا،يرىفيمايعقوبعليهفظهر،ويغالبهليصارعهيعقوبفأتاه،الناسمنرجلا

نأينبغيلا:قال.يعقوب:قال؟اسمكماالملكلهقالالفجرأضاءفلما،يعقوبفعرج،وركه

منمللثأنهفعلم،عنهفذهب؟اسمكوماأنتومن:يعقوبلهفقال.إسرائيلإلااليومبهتدعى

يعقوبورفع،النساعرقإسرائيلبنويأكللافلذلك،رجلهمنيعرجوهويعقوبوأصبح،الملائكة

لهسجدالعيصأخاهرأىفلما،أهلهأمامفتقدم،راجلأربعمئةفيأقبلقد"عيصو"أخوهفإذاعينيه

تحيةلآدمالملائكةسجدتكما؟لهممشروعاوكان،الزمانذلكفيتحيتهمهذهوكانت،مراتسبع

وبكى،وقبلهواحتضنهإليهتقدمالعيصرآهفلما،سيأتيكمالهوأبواهيوسفإخوةسجدوكما،له

اللهوهبالذينهؤلاء:فقال؟هؤلاءلكأينمن:فقال،والصبيانالنساءإلىونظرعينيهالعيصورفع

وابنها"راحيل"ودنت،لهفسجدواوبنوها"ليا"ودنتلهفسجدواوبنوهماالأمتانفدنت،لعبدك

ولحقهأمامهفتقدم،العيصورجعفقبلها،عليهوألحهديتهيقبلأنعليهوعرض،لهسجدافخرايوسف

ساعير.جبالقاصدينوالعبيدوالمواشيالأنعاممنمعهومايعقوب

القرية،قبلفنزل،شخيمقريةأورشليمعلىمرثم،ظلالاولدوابهبيتالهابتنىبساحورمرفلما

إيل""فسماه،مذبحاثموابتنى،فسطاطههنالكفضرب،نعجةبمئةجموربنشخيممزرعةواشترى

بنسليمانذلكبعدجددهالذي،اليومالمقدسبيتوهو.فيهلهليستعلنببنائهاللهوأمر،إسرائيلإله

أولا.ذكرناكما،ذلكقبلعليهاالدهنبوضعأعلمهاالتيالصخرةمكانوهو،السلامعليهماداود

بن"شخيم"معأمرهامنكانوما"ليا"بنتيعقوببنت"دينا"قصةهناالكتابأهلوذكرا

تختتنواأنإلا:إخوتهافقال،وإخوتهاأبيهامنخطبهاثممنزلهوأدخلها،نفسهاعلىقهرهاالذيجمور

كانفلما،كلهمواختتنواذلكإلىفأجابوهم،غلفاقومانصاهرلافإنا،وتصاهرونافنصاهركمكلكم

وقتلوا،آخرهمعنفقتلوهميعقوببنوعليهممال،الختانألممنوجعهمواشتدالثالثاليوم

اللبن.غزيرةحلوبناقة:لقحة(1)
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أصنامهم،منيعبدونهكانواوما،كفرهمإلىمضافا،إليهمصنعوامالقبيح"جمور"وأباه"شخيما"

.(،)1غنيمةأموالهموأخذوا،يعقوببنوقتلهمفلهذا

وماتتشديدأجهدابهطلقهافيجهدتأنهاإلا"بنيامين"وهوغلامأفولدت"راحيل"حملتثم

الحجارةوهي،حجراقبرهاعلىيعقوبوصنع،لحمبيتوهي"أفراث"فييعقوبفدفنها،عقيبه

.اليومإلىراحيلبقبرالمعروفة

،ويهوذا،ولاوي،وشمعون،روبيل:"ليا"فمن؟رجلأعشراثنيالذكوريعقوبأولادوكان

أمةومن.ونيثالي،دان:راحيلأمةومن.وبنيامين،يوسف:راحيلومن.وزايبلون،وايساخر

.السلامعليهم،وأشيرجاد:"ليا"

يسكنكانحيث،كنعانأرضفيالتي،حبرونبقريةعندهفأقام،إسحاقأبيهإلىيعقوبوجاء

إبراهيمأبيهمعويعقوبالعيصابناهودفنه،سنةوثمانينمئةعنوماتإسحاقمرضثم،إبراهيم

قدمنا.كما،اشتراهاالتيالمغارةفيالخليل

.والمطبوعبفيوهو،أمنسقطحاصرتينبينما(1)
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ذكر

إسرائيلحياةفيالعجيبةالأمورمنوقعما

راحيلبنيوسفقصةذلكفمن

الحكممنفيهاماليتدبرالعظيمالقرانمنسورة،أمرهمنكانوما،شأنهفيوجلعزاللهأنزلوقد

الىحمفأدلهتجحص):الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ،الحكيموالأمروالادابوالمواعظ

أخسنعلتكنقصعن5تغقلوتثعفغعربياقرءاناأنزتتهإنا5آلمبينألكنبءالتتقكالر.آريص

.31-ا:يوسفأ!والقفلينلمنءقتله!ت!نتهـانائقزءانهذاإلتكأؤحتنآبماالقصص

وتكلمنا،ثمفلينظرهتحقيقهأرادفمن،البقرةسورةتفسيرأولفيالمقطعةالحروفعلىتكلمناوقد

.والنجازالإيجازوجهعلىهناكممانبذاهاهنانذكرونحن،التفسيرمنموضعهافيمستقصىالسورةهذهعلى

الكريمورسولهعبدهعلىأنزلهالذيالعظيمكتابهيمدحتعالىأنه:المقامهذافيالقولوجملة

أنزله،السماءمننزلكتابأشرففهو،زكيذكيعاقلكليفهمه،جليواضحبينفصيحعربيبلسان

فيالسياقكانفإن،بيانوأظهرلغةبأفصح،ومكانزمانأشرففيالخلقأشرفعلىالملائكةأشرف

وزيفهالباطلودمغ،فيهالناساختلفمماالحقوأظهر،وأبينهاأحسنهاذكر:الآتيةأوالماضيةالأخبار

حكما،وأعدلحكماوأبين،المناهجوأوضحالشرائعفأعدل:والنواهيالأوامرفيكانوإن،ورده

فيوعدلاالأخبارفيصدقايعني.1151:ا!نعامأ!صحذقاوعذلأرفي!توتمت!و:تعالىقالكمافهو

ن!اتقزءانهذاإلتكاؤحتنابماالقصصأخسنعلتكنقصعن):تعالىقالولهذا.والنواهيالأوامر

وكذلك):تعالىقالكما،فيهإليكأوحيماإلىبالنسبةأي31:يوسفأ!والففلينءلمنقتله!ت!نت

إلىلتهدىوإنكعبادنامقثنثماءمن!بهنهدىلؤراجعقتهولبهنآقييمنولاالكنفماتدرىكنتماأقرنامنروصاليكإأؤحينا

.أد3-د2:الشورىأ!الأمورتصيرالمحهإلم!ألاالأزض!فىوماالسفؤتفىمالهوالذىأدله!صرطقستقيوصزو

يؤمتحمل!انوعنهأغرضمن!ذتحرالدنامنءانيتكوقذسبققذمااتامنعتكنقصكذلك):تعالىوقال

.(101-99:طهأ!تهلاأنقيمةيؤمالئموسافيه!خدرينوز!أتقيمة

الحديثفيقالكما،الوعيدهذاينالهفإنهالكتبمنغيرهواتبعالقرآنهذاعنأعرضمن:يعني

أضلهغيرهفيالهدىابتغىمن":وموقوفامرفوعاعليالمؤمنينأميرعن:والترمذيالمسندفيالمروي

.(")1الله

الوجه،هذامنإلانعرفهلاحديثهذا:وقال،القرآنفضائلفي(6092)والترمذي19()1/أحمدأخرجه)1(

عنه.اللهرضيعليعلىوقفهوبعضهم،المرفوعفيضعيففهو.مقالالحارثوفي،مجهولوإسناده
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عن،لشعبياعن،مجالدأخبرنا،هشيمحدثنا:النعمانبنسريجحدثنا:أحمدالإماموقال

قال:!يوالنبيعلىفقرأه،الكتابأهلبعضمنأصابهبكتاب!ي!النبيأتىالخطاببنعمرأن:جابر

نقية،بيضاءبهاجئتكملقدبيدهنفسيوالذي!الخطاببنيافيهاأتتهوكون)1(":وقالفغضب

كانموسىأنلوبيدهنفسيوالذي،فتصدقونهبباطلأو،فتكذبونهبحقفيخبرونكمشيءعنتسألوهملا

.)2(صحيحإسناد."يتبعنيأنإلاوسعهماحيا

أصبحلوبيدهنفسيوالذي":!يوالثهرسولفقالوفيه،عمرعن:اخر)3(وج!منأحمدورواه

."النبيينمنحظكموأناالأمممنحظيإنكم.لضللتموتركتمونياتبعتموهثمموسىفيكم

ع!ي!اللهرسولأنبعضهاوفي،)4(يوسفسورةأولفيوألفاظهالحديثهذاطرقأوردتوقد

ليواختصر،وخواتيمهالكلمجوامعأوتيتقدإني!الناسأيها":خطبتهفيفقال،الناسخطب

الصحيفةبتلكأمرثم.")5(المتهوكونيغرنكمولا،تتهوكوافلانقيةبيضاءبهاأتيتكمولقد،اختصارا

حرفا.حرفافمحيت

نقصحضلايبنىقال!شحدجمتلىواتقمررأتنهئموالشقسكويمباعشرأصدرأتتإقنأبتفييهيوسفقالإذ)

تآويلمنويعلملثرفيتحنبيككدلك5مبينعدوللاينسنالشتطنإنكئدالكفيكيدواإخوتلثعلىرةياك

!وصيهوعليؤربكإنوإتحقإبنهيمقتلمنأبوتينعكأتمهاكمأيغقوبءالوعكعلئثنغمتوويتوالأصاديث

.(-46:يوسفأ

بنيأسباطتنسبوإليهم،وسميناهمذكراولداعشراثناالبنينمنلهكانيعقوبأنقدمناقدأ

أنهإلىالعلماءمنطائفةذهبوقد،السلامعليهيوسفوأعظمهموأجلهمأشرفهموكان،كلهمإسرائيل

يدلالقصةهذهفيومقالهمفعالهممنذكرماوظاهر،إليهميوحلمإخوتهوباقي،غيرهنبيفيهميكنلم

.القولهذاعلى

وإبتحقوإشمعيلإئبىهيمعلىأنزلومآعلتناأنزلوفآباللهءامتاقل):بقولهنبوتهمعلىاستدلومن

المرادلأن،بقوياستدلالهفليس،الأسباطهمهؤلاءأنوزعم(84:عمرانآلأ!والأسبا!ويغقوب

)2(

)3(

)4(

)5(

المتحير.:والمتهوك،رويةبغيرالأمرفيالوقوعوهو،كالتهور:التهوك:"أتتهوكون"

ضعيف.وإسناده:أقول،أمتهوكون:وفيه(3387/)المسندفي

ضعيف.وإسناده(4266/)و(3471/)المسندفيأحمدأخرجه

.(2576/)كثيرابنتفسيرانظر

أحمدضعفه،إسحاقبنالرحمنعبدوفيه،يعلىأبورواه:وقال(1/173)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

وجماعة.
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والله،السماءمنالوحيعليهمينزلالذينالأنبياءمنفيهميوجدكانوما،إسرائيلبنيشعوببالأسباط

أعلم.

منواحدعلىنصنأنه،والنبوةبالرسالةإخوتهبينمنالمختصهوالسلامعليهيوسفأنيؤيدومما

حدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامقالبمالهذاويستأنس،ذكرناهماعلىفدل،سواهإخوته

ابنالكريم":قالع!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،أبيهعن،ديناربناللهعبدعن،الرحمنعبد

فرواه،البخاريبهانفرد0")1(إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفالكريمابنالكريمابنالكريم

به.الوارثعبدبنالصمدعبدعن،وعبدة،محمدبناللهعبدعن

.-)2(والمنةالحمدودله-هاهناإعادتهعنأغنىبماإبراهيمقصةفيطرقهذكرناوقد

!وأصدع!ثركويمما!وكأنيحتلمأنقبلصغيروهوالسلامعليهيوسفرأى:وغيرهمالمفسرونقال

سجدواقد،أبويهعنعبارةوهما(4:يوسفا!وواتقمروالشفس)إخوتهبقيةإلىإشارةوهم(4:يوسفأ

الدنيافيعظيمةورفعةعاليةمنزلةسينالأنهأبوهفعرف،أبيهعلىقصهااستيقظفلما،ذلكفهاله،له

يحسدوهكيلاإخوتهعلىيقصهاوألا،بكتمانهافأمره،فيهاوإخوتهأبواهلهيخضعبحيث،والآخرة

بعضفيجاءولهذا.ذكرناهماعلىيدلوهذا،والمكرالحيلبأنواعويكيدوه،)3(الغوائللهويبغوا

.محسود)4(نعمةذيكلفإن،بكتمانهاحوائجكمقضاءعلىاستعينوا:الآثار

وكما:أي!ورنبنتحنبيككدلك)منهمغلطوهومعأوإخوتهأبيهعلىقصهاأنهالكتابأهلوعند

منويعلملث)والرحمةاللطفبأنواعيخصك:أي!ورئبنتحنبيك)كتمتهافإذاالعظيمةالرؤياهذهأراك

عئب!نغمتإويتو!وغيركيفهمهلاماالمناموتعبيرالكلاممعانيمنيفهمك:أي!هوالأصاديثتأويل

عكأتمهاكضآ)والآخرةالدنياخيربكلهمويحصلبسببك:أي!ويغقوبءالوعك)إليكبالوحي:أي

وجدكيعقوبأباكأعطاهاكما،بالنبوةإليكويحسنعليكينعم:أي!ووإتحقإترهيمقبلمنأبوفي

ئحعلحئثأغلمالله):تعالىقالكما!وصكيوعليؤربكإن)الخليلإبراهيمجدكووالد،إسحاق

.(124:الأنعامأ!رسالتل!

)1(

)2(

)3(

)4(

.933(5و))3382(الأنبياءفيالبخاري

.المطبوعفيوهوبهامشمنوأثبته،أمنسقطالحاصرتينبينما

والمصائب.الدواهي:"الغوائل"

(1/394)القديرفيضفيكما،جبلبنمعاذعن،والبيهقينعيموأبووالطبرانيعدفيوابنالعقيليرواه

إسنادهوفي(1/135)الخفاءوكشف(27ص)الخبيثمنالطيبوتمييز،(56ص)الحسنةوالمقاصد

ضعف.



928يوسفوقصةلإسرائيلالعجيبةالأمورمنوقعماذكر

اللهنبيابناللهنبيابناللهنبييوسف":قال؟أكرمالناسأيسئللما:!ي!اللهرسولقالولهذا

.")1(اللهخليلابن

من:مسنديهمافي،والبزار،يعلىوأبو،تف!سيريهمافي،حاتمأبيوابن،جرير)2(ابنروىوقد

:قال،جابرعن،سابطبنالرحمنعبدعن،السديعن-الأئمةضعفهوقد-ظهيربنالحكمحديث

راهاالتيالكواكبعنأخبرنيمحمديا:فقال"اليهوديبستانة":لهيقاليهودمنرجل!ي!النبيأتى

السلامعليهجبريلونزل.بشيءيجبهفلم!ي!النبيفسكت:قال؟أسماؤهامالهساجدةأنهايوسف

نعم.:قال؟بأسمائهاأخبرتكإنمؤمنأنتهل":فقال،اللهرسولإليهفبعث:قال.بأسمائها

والفيلق،،وعمردان،ووثاب،وقابس،الكتفانوذو،والذيال،والطارق،حرثانهي:فقال

.لأسماؤها)3(إنهاواللهإي:اليهوديفقال."والنور،والضياء،الفرعوذو،والضروح،والمصبح

والقمر:،أبوه:والشمس.اللهيجمعهمشتتأمرهذا:قال.أبيهعلىقصهافلمايعلىأبيوعند

أمه.

أباناإنعضبةونخنمناإليناإلى+أحبوأخؤليوسفقالواإذ!للسلىللينءايتوإضتهتيوسففىكانلقذ!)

لامنهمقلىللقال!صنلحينقوماءبغدمنوتكولؤاإليكئموضهلكتميخلأزضاأطرحؤأويوسفأقئلوا!مينضئلىلفى

.(01-7:يوسفأ!وكنتؤقعينإنالسيارةبغضيفئقظهالجبغئبتفىوأتقوهيوسفئقنلوا

حسدذكرثم،والبئناتوالمواعظوالدلالاتوالحكمالآياتمنالقصةهذهفيماعلىتعالىينبه

:أي،عصبةوهم،منهمأكثر-بنيامينلأمهشقيقهيعنون-ولأخيهلهأبيهمحبةعلىلهيوسفإخوة

حبهمابتقديمه:أي!هومبيهتضنلىلفىأباناإن)هذينمنبالمحبةأحقنحنفكنا:يقولون.جماعة

علينا.

أبيهم،وجهلهمليخلو،منهايرجعلاأرضإلىإبعادهأويوسفقتلفيبينهمفيمااشتورواثم

ذلكعلىتمالؤوافلما،ذلكبعدالتوبةوأضمروا،عليهموتتوفر،لهممحبتهلتتمحض)4(:أي

ومحمدقتادةوقال.يهوذاهو:السديوقال.شمعونهو:مجاهدقال!منهمقابلقال)عليهوتوافقوا

المارة:أي!والسيارةبعضيلئقظهالجبغيئت!وألقؤيوسفئقئلوالا):روبيلأكبرهمهو:إسحاقابن

)2(

)3(

)4(

.الأنبياءفي(3374)البخاريأخرجه

.(7481/)الطبريتفسيرانظر

فيحبانوابن،والعقيلي،حاتمأبيوابن،المنذروابن،يعلىوأبو،والبزار،منصوربنسعيدأخرجه

المنثورالدرفيكما؟النبوةدلائلفيمعاوالبيهقينعيموأبو،وصححهوالحاكم،الشيخوأبو،الضعفاء

المصنف.قالكماضعيفوإسناده:أقول.(4894/)

شائبة.تشوبهالا،خالصةلتكون:"محبتهلتتمحض"
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منحالاأقربفهولكمأقولالذيهذافليكن،محالةلاتقولونما!كنتؤقعلينإن)المسافرينمن

لههـإنايوسفعكتآمنالالكمايهأباناقالوا!و:ذلكفعندهذاعلىرأيهمفأجمعوا،وتغريبهنفيهأوقتله

يأئح!أنوأضافبهءتذهواأنليخزنغإفىقال5لخفظونلهوإياويقعمتيزتغغدامعنا!أزس!قصحون

.(41-11:يوسفأ!لخسرونإصاإناعصبةونضالذشاأ!لهلين!دالواعملوتعنهوأشصالذشه

يلعبوأن،معهميرعىأنيريدونأنهملهوأظهروا،يوسفأخاهممعهميرسلأنأبيهممنطلبوا

يشقبنييا:والتسليمالصلاةأفضلاللهمنعليهالشيخفأجابهم،عليمبهاللهمالهأضمرواوقد،وينبسط

فيأكله،الذئبفيأتي،فيهأنتمومالعبكمفيتشتغلواأنأخشىهذاومع،النهارمنساعةأفارقهأنعلي

لخسرون!إصاإناعقحبةالذشاونخنأ!لهلينقالوا).عنهوغفلتكملصغرهعنهدفعهعلىيقدرولا

،لخاسرونإذاإنا،جماعةونحنهذاوقعحتىعنهاشتغلناأو،بيننامنفأكلهالذئبعليهعدالئن:أي

.هالكونعاجزون:أي

وهذا.إليهمرجلأرشدهحتى،الطريقعنفضل،يتبعهموراءهمأرسلهأنه:الكتابأهلوعند

فكيف،معهميبعثهعليهأحرصكانالسلامعليهيعقوبفإن،التعريبفيوخطئهمغلطهممنأيضا

!؟وحدهيبعثه

!وجآءؤيمثتع!ونلاوهتمهذابأقرهتملتنبمنهوإلتهوأؤحتناالجمبيخمبتفىتحعلوهأنوأخحوابهءذهبوافلضا)

ولولنابمؤمناشهوماالذشهفأ!متعناعنديوسفوترتحنانستتبقهتناذإنايأبانآلواقا!يحبهوتعشاءأباهتم

ماعكال!تعانواللهجميلفصحترأقراأنفسكتملكئمسولمتقيقالكذلببدمىءقميصهعكووجا5صخدقين!نا

فجعلوا،عينيهعنغابواأنإلاكانفما،معهمبعثهحتىبأبيهميزالوالم.(-1518:يوسفأ!هوتصحفون

راعوفتهعلى،قعرهفي:أي،الجبغيابتفيإلقائهعلىوأجمعوا،والمقالبالفعالويهينونهيشتمونه

،الماءقلإذاالدلاءليمليينزلالذيوهو،المائحعليهايقف،وسطهفيتكونالتيالصخرةوفي-

هذهمنومخرجفرجمنلكبدلاأنهإليهاللهأوحىفيهألقوهفلما-الماتحيسمىبالحبليرفعهاوالذي

إليك،محتاجونوهم،عزيرفيهأنتحالفيهذابصنيعهمإخوتكولتخبرن،فيهاأنتالتيالشدة

.يشعرونلاوهم،منكخائفون

:أييشعرونلاوهم:عباسابنوعن.ذلك)1(إليهاللهبإيحاءيشعرونلا:وقتادةمجاهدقال

عنهورجعوافيهوضعوهفلما.عنهجرير)2(ابنرواه.فيهايعرفونكلاحالفيهذابأمرهملتخبرنهم

لهذاو.أخيهمعلى:أي،يبكونوهمعشاءأبيهمإلىورجعوا،دممنبشيءفلطخوهقميصهأخذوا

.(1332/)والتاريخ(7581/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه(1)

.(1333/)التاريخفيجريرابنأخرجه)2(
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جاءواقدو،يوسفإخوةبكاءوذكر.باكوهوظالمفرب،المتظلمبكاءيغرنكلا:السلفبعضقال

إناذهتنانستتبئيأباناقالوا)لعذرهملاأمشصلغدرهمليكون،الليلظلمةفي:أي،يبكون2عشاأباهم

وقولهم:،استباقنافيعنهغيبتنافي:أيمهوالدئتفأ!!وثيابنا:أي!هومتعناعنديوسفوترتحنا

ولولهالذئبأكلمنأخبرناكالذيفيلنابمصدقأنتوما:أي!هولاولؤ!غاصخدقينأشابمؤضمنوما)

يأكلهألالكوضمنا،الذئبيأكلهأنخشيتفإنك!؟هذافيتتهمناوأنتفكيف،عندكمتهمينغيركنا

.هذهوالحالةلناتصديقكعدمفيأنتفمعذوز،عندكمصدقينغيرفصرنا،حولهلكثرتنا

فأخذوا،ذبحوهاسخلةإلىعمدوالأنهم؟مفتعلمكذوب:أيمهوكذلببدوءقميصهعكووجا)

الكذبوآفة،يخرقوهأنونسوا:قالوا.الذئبأكلهأنهليوهموا،قميصهعلىفوضعوهدمهامن

لهعداوتهميفهمكانفإنه،أبيهمعلىصنيعهميرجلمالريبةعلائمعليهمظهرتولما.النسيان

عليهكانتالتيوالمهابةالجلالةمنفيهيتوسمكانلما،منهمأكثربينهممنلهمحبتهعلىإياهوحسدهم

وغيبوهأعدموهأخذوهمافبمجرد،أخذهعنراودوهولما.نبوتهمنبهيخصهأناللهيريدلما،صغرهفي

أضراأنفسكتملكتمسولتبىقال!مولهذا،يتواطؤونعليهتمالؤاماوعلى،يتباكونوهمجاؤواعينيهعن

!و.ماتصفونعكاتم!تعانوأللهجميلفصتر

إلىويرده،يشعرونلاحيثمنليأخذهالجبفيبوضعهأشار"روبيل"أن:الكتابأهلوعند

فصاح،يجدهلميوسفليخرجالنهاراخرمن"روبيل"جاءفلما.القافلةلتلكوباعوهفغافلوه،أبيه

ثيابهشقيعقوبعلمفلما.يوسفجبةدمهمنولطخوافذبحوهجديإلىأولئكوعمد،ثيابهوشق

والتصوير.التعبيرفيخطئهممنجاءتالركاكةوهذه،كثيرةأياماابنهعلىوحزن،أسودمئزرأولبس

وشرؤه!يغملو%بماعليؤواللهبفحعةوأسر!غنمهذايخب!ثرىقالدتيفأدلتواردهتمفأزسلواسياقتوجا)

مثولهأتحرمىلآقرأتهءمضرمناشترلهالذىوقال!الزهدجمتمنفيهو!الؤامغدودةدرهمبخسبثمى

أقرهعلىغالمثوالدهالاخاديطتأوللمنولنعلمولازضافىليوسفمكئاو!ذلكولداتخذ؟أؤينفعناأنعسى

(22-91:يوسفأ!هالمخسنينتجزىكذلكوعقاصكماءاتتتهؤأشدهبلغولمحا!يغدوتلاالناساتحثرولبهق

،سيارةفجاءت،بهولطفهاللهفرجينتظرجلسأنه،الجبفيوضعحينيوسفقصةعنتعالىيخبر

.مسافرون:أي

.الشاممنمصرديارقاصدين،(والبطم)1والصنوبرالفستقمنبضاعتهمكانت:الكتابأهلقال

الأراضيفيتنبت،أمتارثمانيةإلىأربعةمنشجرتها،الفستقيةالفصيلةمن،الخضراءالحبة:"البطم")1(

الشامبلادفيتؤكل،واحدةثمرةيحويخشبيغلافعنتنقشر،خضراءمفرطعةحسكةثمرتها،الجبلية

.والعراق
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ذلكرآهفلما،يوسففيهتعلقدلوهأحدهج!أدلىفلما،البئرذلكمنليستقوابعضهمفأرسلوا

جملةمنغلاممعهمأنهأوهمواأي!وبفحعةوأسروهغنئمهذا)بشارتييا:أي!يخبمثرىقال)الرجل

أنهمن،واجدوهيسرهوبماإخوتهعليهتمالأبماعالمهو:أي!هويعملوتبماعليؤوأدله)متجرهم

بأهلوالرحمةالسابقوالقدرالعظيمةالحكمةمنذلكفيلهلما؟تعالىيغيرهلاهذاومع،لهمبضاعة

أزمةيملكههذابعدثم،رقيقأسيرصورةفييدخلهاالذي،الغلامهذايديعلىاللهيجريبما،مصر

يوصف.ولايحدلابماوأخراهمدنياهمفيبهاللهوينفعهم،الأمور

بثمنمنهمفاشتروهمناأبقغلامناهذا:وقالوا،لحقوهملهالسيارةبأخذيوسفإخوةاستشعرولما

.!الزهدلىمنفيهو!الؤامغدودةدزهم)الزيفهو:وقيل،نزرقليل:أي،بخسبى

درهمأ،بعشرينباعوه:العوفيوعطيةوقتادةوالسديالبكاليونوفعباسوابنمسعودابنقال

درهمين.درهميناقتسموها

فالله،درهمأأربعون:إسحاقبنومحمدعكرمةوقال.درهماوعشروناثنان:مجاهدوقال

أعلم.

ولد!أ!نخذ؟أؤينفعنآأنعسىميوإليهأحسني:أيمهومثولهأ!رىلاقرأتهءمقرمنأشترفألذىوقال)

.والاخرةالدنياخيريمنويعطيهلهيؤهلهأنيريدبماإليهوإحسانهورحمتهبهاللهلطفمنوهذا

قال.إليهمسلمةالخزائنالذي،بهاالوزيروهو،عزيزهامصرأهلمناشتراهالذيوكان:قالوا

منرجل،الوليدبنالريانيومئذمصرملكوكان:قال.روحيببنإطفير)1(واسمه:إسحاقابن

والظاهرا"زليخا"اسمهاكان:غيرهوقال.رعاييلبنت"راعيل"العزيزامرأةواسم:قال.العماليق

الرفاعي.هشامأبيعنالثعالبيرواه.ينوسبنت"فكا":وقيل.أ)2(لقبهاأنه

الذياسمكان،عباسابنعن،صالحأبيعن،السائببنمحمدعن:إسحاقبنمحمدوقال

أعلم.فالله،إبراهيمبنمديانبنعفقابننويببنزعربنمالكإليهاجلبهالذييعنيبمصرباعه

قالحينمصرعزيز:ثلاثةالناسأفرس:قال،مسعودابنعن،عبيدةأبيعن:إسحاقابنوقال

تإاشئجغيائت):موسىعنلأبيهاقالتالتيوالمرأة211:بوسفأ!!ولهأتحريي):لامرأته

اللهرضيالخطاببنعمراستخلفحينالصديقبكروأبو261:ادقصصرأ!ألأميهتأئقوىاشئخرتضترمن

عنهما.

)1(

)2(

قطفير.:وبأهامشفي

.والمطبوعبفيوهو،أمنسقطالحاصرتينبينما
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فالله.ورقاووزنه،حريراووزنه،مسكابوزنه:وقيل.دينارابعشرينالعزيزاشتراه:قيلثم

أعلم.

إليهيحسنانوامرأتهالعزيزهذاقيضناوكما:أي!الأزضفىليوسفمكناو!دلك):وقوله

ذلكمنالرؤياوتعبير.فهمها:أي!الاحادشطتأوللمنوصلنعلمه)مصرأرضفيلهمكنا،بهويعتنيان

قالولهذا،العبادإليهايهتديلاوأموراأسبابالهيقيضفإنهشيئاأرادإذا:أي!أمرهعلىغالمثوالله)

.!يغلموتلاافاسأتحثرولبهن):تعالى

وهوكانكلههذاأنعلىفدل(22:يوسفأ!المخسنيننجزىكذلكوعلماصكماءاتتنةوأشدهبلغولمحا)

برمنوالسلامالصلاةعليهمالنبيينعبادهإلىفيهاللهيوحيالذيالأربعينحدوهو،الأشدبلوغقبل

العالمين.

هو:والشعبيأسلمبنوزيدوربيعةمالكفقال،الأشد)1(بلوغهوالذيالعمرمدةفياختلفواوقد

خمس:عكرمةوقال.سنةعشرون:الضحاكوقال.سنةعشرةثماني:جبيربنسعيدوقال.الحلم

سنة.وثلاثونثلاث:وقتادةومجاهدعباسابنوقال.سنةثلاثون:السديوقال.سنةوعشرون

.(15:ا!حقافأ!سنةأزبحينولبئأشدإبلغإذاحتى):تعالىقولهلهويشهد.سنةأربعود:الحسنوقال

!إنمثواىأخسنربئ-إتإأدلهمعاذقاللب!هيتوقالتالأتؤبوغلقتءنفسهعنبتتهافهوآلتىوزودته)

من%نهوألفشثماالسوءعنهفقرفربهء!ذلكبرهنرءاانلولآبهاوهمبههمت!ولقذالطلموتيفلحلا

سوءابأقلكدأرامنجزاءمالتقاانبالبالدسيدهاوأقيادلرمن!يصحموقدتاتباب!وأشتبقاالمخلصينعبادنا

!بلمنقدقميصهوكاتإنأقلهآمنلشاهدوشهدنفسىعنرودتنىهىقال!أليوعذابأولمجمتجنأنإلا

دبرمنقد!يص!رءافلما!الصئدقينمنوهوفكذبتد.لرمنقدقصيصهركانوإن!اتبهذبينمنوهوفصحدقت
طجسم!ء

!هوألحاطينمن!نتإنكلذنبكوأستغفرىهذاعنأغرضيوسف!عظيمكيذكنإن!يدكنمنإنه!ال

منهوطلبها،نفسهعنالسلامعليهليوسفالعزيزامرأةمراودةمنكانماتعالىيذكر.(92-23:يوسفأ

عليهاالأبوابغلقتوكيف،والشبابوالمنصبوالمالالجمالغايةفيوهي،ومقامهبحالهيليقلاما

الوزير.امرأةكلههذامعوهي،لباسهاوأفخر،ثيابهاأحسنولبست،وتصنعت،لهوتهيات،وعليه

مصر.صاحبالوليدبنالريانالملكأختوبنت:إسحاقابنقال

فعصمه،الأنبياءسلالةمننبيأنهإلاوالبهاءالجمالبديعشابالسلامعليهيوسفأنمعكلهوهذا

فيالمذكورين،الأتقياءالسبعةالنجباءالسادةسيدفهو،النساءمكرعنوحماه،الفحشاءعنربه

اللهيظلهمسبعة":والسماءالأرضربمنوالسلامالصلاةعليهقولهفي،الأنبياءخاتمعنالصحيحين

.(-7176177/)الطبريتفسيرفيالأشدمعنىفيالسلفأقوالانظر(1)
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)1(قلبهمعلقورجل،عيناهففاضتخاليااللهذكرورجل،عادلإمائم:إلاظلهظللايومظلهفي

تصدقورجل،عليهوتفرقاعليهاجتمعااللهفيتحاباورجلان،إليهيعودحتىمنهخرجإذابالمسجد

ذاتامرأ!دعتهورجل،اللهعبادةفينشأوشا!ث،يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقة

.")2(اللهأخافإني:فقالوجمالمنصمب

يعني!ربىإنإاللهمعاذ!:فقال،الحرصأشدذلكعلىوحرصتإليهادعتهأنها:والمقصود

يفلحلاإنإ!وعندهمقاميوأكرمإليأحسن:أي!مثواىأخسن!وسيديالمنزلصاحبزوجها

فيومقنعكفايةفيهبمامهـوربه-أنرءابرقن!الؤلآوهمبهولقذهمتميقولهعلىتكلمناوقد!هوألطوت

التفسير.

نأيجبوالذي.بناأولىعنهفالإعراض،الكتابأهلكتبمنمتلقىهاهناالمفسرينأقوالوأكثر

قالولهذا.منهاصانهو،عنهاوحماه،الفاحشةعنونزهه،وبرأه)3(عصمهتعالىاللهأنيعتقد

!و.ألمخلصحينعبادنامنإن!وأتفخشاالسوءعنهلنضرفلك!ذ!و:لىتعا

أثرهفيفاتبعته،منهافرارامنهليخرجالبابإلىطالبامنهاهرب:أي!اتبابواشتبقا)

.()4(وجدا:أيأ!وأقيا!ي

بأقلكأرادك!جزآءماقالمت)عليهوحرضتهبالكلامفبدرته،البابلدىزوجها:أي!وسيدها!

.!أليوعذالباؤيممتجنانلآإاسوء

هى!و:السلامعليهيوسفقالفلهذا.ساحتهاونزهتعرضهاوبرأت،المتهمةوهياتهمته

صغيراكان:قيل!أقلهآمنشاهدوشهد!الحاجةعندالحقيقولأنإلىاحتاج!نفسىعنرودتنى

بنوسعيد،البصريوالحسن،يسافبنوهلال،هريرةأبيعنوروي.عباسابنقاله،المهدفي

غيرهووقفه،)؟(عباسابنعنمرفوعاحديثافيهوروى.د(جريرابنواختاره،والضحاك،جبير

عنه.

كانإنه:قالوممن.إليهاقريبا:وقيل.بعلهاأطفير""إلىقريبارجلاكان:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

متعلق.:وفيها،بالمساجد:نسخةفي:بهامشفي

.الزكاةفي(5311)ومسلم،الأذانفي(066)البخاريأخرجه

.(5اص)السلامعليهيوسفعصمةإثباتمنالغليليشفيماففيه،الرازيللفخرالأنبياءعصمةانظر

.المطبوعمنوأثبتها،الأصولمنسقطت

.(7491/)الطبريتفسيرانظر

.(7291/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه
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)1(
،إسحاقبنومحمد،والسدي،وقتادة،والحسن،ومجاهد،وعكرمة،عباسابن:رجلا

أسلم.بنوزيد

فدافعتهراودهاقديكونلأنه:أي!اتبهذبينمنوهوفصحدقتقبلمنقدقميصهوكاتإن):فقال

هربقديكونلأنه:أي!الفخدقينمنوهودبرفكذلمجتمنقد!يصهوكانوإن)مميصهمقدم2لمحدتحتى

.كانوكذلك،لذلكقميصهفانشق،فيهوتعلقتفاتبعته،منها

الذيهذا:أي!هوعظيمكيذكنإن!تدكنمنإنإدبرقالمن!درءا!يصهرف!ا):تعالىقالولهذا

:فقال،صفحاهذاعنبعلهاضربثم،بالباطلاتهمتهثم.نفسهعنراودتهأنت،مكركنمنجرى

والأحسن،الأليىهوالأمورهذهمثلكتمانلأن،لأحدتذكرهلا:أي!هذاعنأغرضيوسف!يو

عليه.اللهتاباللهإلىتابإذاالعبد)3(فإن،ربهاإلىوالتوبة،منهاصدرالذيلذنبهابالاستغفاروأمرها

وحدهاللههوبهاويؤاخذالذنوبيغفرالذيأنيعلمونأنهمإلاالأصناميعبدونكانواوإنمصروأهل

علىلهاصبرلامارأتلأنها،الوجوهبعضمنوعذرها،بعلهالهاقالولهذا،ذلكفيلهشريكلا

من!نتإنكلذلبكوأستغفرى):فقال،الناحيةسليم،العرضبريءنزيهعفيفأنهإلا،مثله

.(92:يوسفأ!ألحاطين

فما!ميزضظفىلزنهاإناحباشغفهاقذءنفسهعنفننهاتزوراتعشليزأقرأتأ!دينةفىلشقوقال!)

إد!يهنو!خنأتجرنمزرأفيظطعلتهنأخرجوقالتدسيهظمهنوصدوكلوءاتتمتبهاالنوأغخدتإلتهنأزسلتبمكرهن!صت

لتمولمجنفا!مءنفسهعنزودشوولقذفيمالضتننىالذىلكنفذقالت!كرلوملكإلاهذآإقبمثراهذاماللهخشوققن

أضبقيهنعنى!رفلاوإإلةيذعوننىمماإلىأحبا!جنرب!ال!ألضنغرينمنوليكوناليمممجننميءامآيفعل

يذ!.(34-03:يوسفأ!أتعليوألسميعهوإنهكيذهنعئهفصرفربولهفاشسجاب!أتجهلدمنؤاكنإلتهن

وعيبها،،العزيزامرأةعلىالطعنفيالكبراءوبناتالأمراءنساءمنالمدينةنساءقبلمنكانماتعالى

منمولىلأنه؟هذايساويلاوهو:تعنين،لهالشديدوحبها،فتاهامراودتهافيعليهاوالتشنيع

غيرفيالشيءوضعهافي:أي!مينضنلىفىلزنهاإنا)قلنولهذا،لهذاأهلامثلهوليس،الموالي

بحبوالمذمةبالعيبإليهاوالإشارة،لهاوالتنقص،عليهابتشنيعهن:أي!بمكرهن!صتفما!ومحله

عندهن،عذرهاتبسطأنأحبتفلهذا،الأمرنفسفيمعذورةوهيذمافأظهرن،فتاهاوعشقمولاها

منزلها،فيفجمعتهنإليهنفأرسلت.لديهنماقبيلمنولا،حسبنكماليسالفتىهذاأنوتبين

)1(

)2(

)3(

.(391-7291/)الطبريتفسيرفيالأقوالهذهانظر

ومزقت.قطعت:"قدت"

المذنب.العبد:المطبوعوفي،وبأفيكذا
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.ونحوهكالأترفي)إ(؟بالسكاكينيقطعمماشيئأذلكجملةفيوأحضرت،مثلهنضيافةلهنوأعتدت

فيوهو،الثيابأحسنوألبسته،السلامعليهيوسفهياتقدوكانت،سكينامنهنواحدةكلواتت

محالةلاالبدرمنأحسنوهوفخرج.الحالةبهذهعليهنبالخروجوأمرته،الشبابطراوةغاية

وبهرهن،ادمبنيفيهذامثليكونأنظننوما،وهبنهوأجللنهأعظمنه:أي!أكبزنهرأفيؤففا)

بالجراحيشعرنولا،السكاكينبتلكأيديهنفييحززنوجعلن،أنفسهنعناشتغلنحتى،حسنه

قدهووإذابيوسففمررت"الإسراءحديثفيجاءوقد.!هوكرليرإلام!كهذآإنبمثراماهذاللهحشوققن!يو

.")2(الحسنشطرأعطي

لأن،السلامعليهآدمحسنمنالنصفعلىكانأنهمعناه:الأئمةمنوغيره)3(السهيليقال

أهليدخلولهذا،البشريالحسننهاياتغايةفيفكان،روحهمنفيهونفخ،بيدهآدمخلقتعالىالله

أحسنبينهمايكنولم،ادمحسنمنالنصفعلىكانويوسف،وحسنهآدمطول!علىالجنةالجنة

.السلامعليهالخليلامرأةسارةمنبهاأشبهحواءبعدأنثىتكنلمأنهكما،منهما

وقال!.وجههغطىلحاجةامرأم!أتتهإذاوكان،البرقمثليوسفوجهوكان:مسعودابنقال!

المعنىلهذامحبتهافيالعزيزامرأةعذرنقاملماولهذا،الناسيراهلئلامبرقعاالغالبفيكان:غيره

المهابةمنركبهنوما،السكاكينبجراحأيديهنتقطيعمنجرىماوعليهنلهنوجرى،المذكور

ومعاينته.رؤيتهعندوالدهش

ءفأششصم!!هعنزودئإولقذ):فقالت،التامة(4)بالعفةمدحتهثم!وفيهلضتننىأئذىلكنفذقالت)

السمععلىحرضنهالنساءبقيةوكان!وآلصخغرينمنوليكوناليسجننءامرهقآيفعللتمولبن)امتنع:أي

العالمينلربدعائهفيفقالودعا،الأنبياءسلالةمنلأنهونأى،الإباءأشدفأبى،لسيدتهوالطاعة

إلىوكلتنيإلىيعني!أتجهلينمنوأكنإلتهنأضبكيدهنعنىتقحرفوإلاإلتهيذعوننىمماإلىأحبآلسجنرب)

ضعيفثفأنا،اللهشاءماإلاضراولانفعالنفسيأملكولا،والضعفالعجزإلانفسيمنليفليسنفسي

ربهولهوفاشتجاب):تعالىقالولهذا،وقوتكبحولكوحطتني،وحفظتنيوعصمتنيقويتنيماإلا

لسجنأمعه!!ودضلصينحتىليسجنهولأيتارأوامابغدمنالمبداثو!آتعليوألشميعهوإن!كدهنعتهفصرف

إنابتآوي!تنبئتامنهألطئرتأقيضبزارآسىفؤقاخملأرلنىإقلاخرأوقالخضراأغصرأرلغإقأصدهمآقالفتيان

تركتإقربىعفمنىممالكماذتيكممايةأنقتلءبتآويلهنثآتكمالاإتززقانلاءطحامتيكمايةلا!ال!آ!ص!سنينمننرظث

)1(

)2(

)3(

)4(

العجم.تفاح:ويسمى،الطعمحامض،كالليمونثمرأيحملشجر:"الأترج"

.الإيمانفي(162)ومسلم(286و3481/)المسندفيأحمدأخرجه

.(1/912)للسهيليالأنفالروضانظر

بالعصمة.:المطبوعوفي،وبأفيكذا
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نمشركانلنآكاتماويغقوبوإشحقإبنهيوءابآءىم!وآتبعت!بهفرونهتملأخرةباوهمباللهيؤمنونلاقؤمصم!

ءأزبابألسجنيصبم!يشكرونلاألناسأتحثرولبهنالناسوككلىعلتناأدلهفضلمنذلثشئءمنبآدله

بهاأللهانزلطماوءاباؤ-أنت!سميتموهاأشماءإلاءدونهمنتغبدونما!ألقهارآتؤصدأللهأمصضترفتفرقؤت

يصخبم!يغدوتلاألناسأتحزولبهنألقيمألدينذللثإياةإلآلغبدواألاأمرللهإلاآتحكمإنسقطنمن

لمحشئفتيان!فيهألذىآ!!رقضىرآسهءمنالطيرفتآ-ألأخوفيقحلبوأماضرآربوفيستقىأصدكماأماألسبم

علموابعدماالرأيمنلهمظهر:أي،لهمبداأنهموامرأتهالعزيزعنتعالىيذكر.(4ا-34:يوسفأ

لأمرها،وأخمدالقضيةتلكفيالناسلكلامأقلذلكليكون،وقتإلىيسجنوهأنيوسفبراءة

ومن،لهاللهقذرمماهذاوكان،وعدواناظلمافسجنوه،بسببهافسجننفسهاعنراودهاأنهوليظهروا

حكاهما،الصوفيةبعضاستنبطهاهناومن،ومخالطتهممعاشرتهمعنلهأبعدفإنه،بهعصمهماجملة

.!تجد)1(ألأالعصمةمنأن:الشافعيعنهم

قيلفيماواسمهالملكساقيأحدهماكان:قيلمهوفتيانآلسجنمعهودضل):تعالىاللهقال

قيلفيماواسمه"الجاشنكير"التركلهيقولالذيوهو،طعامهيليالذييعني،خبازهوالآخر،"نبو"

سمتهأعجبهماالسجنفييوسفرأيافلما.فسجنهماالأموربعضفياتهمهماقدالملككان"مجلث"

رؤيامنهماواحدكلفرأى،خلقهإلىوإحسانه،رئهعبادتهوكثرة،وفعلهوقولهوطريقته،ودلهوهديه

تناسبه.

أورقتوقد،حبلبما)2(منقضبانثلاثكأنفرأىالساقيأما،واحدةليلةفيرأيا:التفسيرأهلقال

ثلاثرأسهعلىالخبازورأى.وسقاهالملككأسفيفاعتصرهافأخذها،)3(العنبعناقيدوأينعت

وقالا:لهمايعئرهماأنمنهوطلبا،عليهفقصاها،الأعلىالسلمنتأكلالطيوروضواريخبزمنسلالي

إلاتززقافءيأتيكماطعاملاقال)وبأمرهاخبير،بتعبيرهاعليمأنهفأخبرهما!ا!صخس!سسشينمننرلف!!ا)

كمافيكون،وقوعهقبللكمأعبرهفإنيحلممنرأيتمامهمامعناه:قيل.!ويةتيكمأأنبأ!ي!ءقتلنبآتكما

.أقول

عيسى:قالكما،حامضاأوحلوامجيئهقبلالطعاممنيأتيكمابماأخبركماإنيمعناه:وقيل

.941:عمرانالأ!ليوت!خفىتذخرونوماتأكلونبماوأنبئكم)

إبراهيمالكرامآبائيملةمتبع،لهموحدبهمؤمنلأني،إياياللهتعليممنهذاإن:لهماوقال

)1(

)2(

)3(

.الابتلاءفيهماتجدألا:أي

.الأعنابشجرةمنالقضيبأوالأصل:"الحبلة"

العنب.فبدا،عنبأ:أوفي،بفيكذا
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لهذاهدانابأن:أي!وعلتناأدئهفضلمنذلثشئحمنبالئهنشركاقلناكاتما)ويعقوبوإسحاقالخليل

وفيمركوزفطرهمفيوهو،عليهوندلهمونرشدهم،إليهندعوهمأنأمرنابأن:أي!الناسوعلى)

!و.يشكرونلاالناسأتحثرولبهن)مغروزجبلتهم

وضعف،وحقرهاالأصنامأمروصغر،وجلعزاللهسوىماعبادةوذم،التوحيدإلىدعاهمثم

أشمدلااءدونهمنتغبدونما!ألقهاراتؤصداللهامصضلأمتفرقوتءأزبابالسجنيخصبم):فقال،امرها

ألقيمألذينذلكإياةإلالغبدواأمرألاللهإلأاتكمإنسقطنمنبهااللهأنزلماوءاباؤ-أنت!سميتموها

يريد،لماالفعال،خلقهفيالمتصرفهو:أي(04-93:يوسفأ!يعلموتلاآلاسأتحثرولبهن

الدينذلك)ولهشريكلاوحده:أيمهوإياةإلاأمرألالغبدوا!ويشاءمنويضل،يشاءمنيهديالذي

إليه،يهتدونلافهم:أي!لايغدوتالناسأتخزولبهن)القويموالصراطالمستقيم:أي!والقيم

له،معظمةنفوسهمالأن،الكمالغايةفيالحالهذهفيلهمادعوتهوكانت،وظهورهوضوحهمع

منه.وطلباعنهسألاممالهماالأنفعهوماإلىيدعوهماأنفناسب،بالقبوليقولماتلقيعلىمنبعثة

رب!أصدكمافيستفأماالسجنيصخبم):قال،إليهأرشدماإلىوأرشدعليهوجببماقاملماثم

قضى)الخئازوهو:لواقا!وءرأسهمنالل!فتآ-لأخرفيقحلباوأما)،قيلسااوهو:لواقا!خضرا

الحديثفيجاءلهذاو،حالةعلىكونهووجب،محالةلاهذاوقع:أي!لمحشئفتيانفيهألذىالأقر

.(")1وقعتعبرتفإذاتعبرلمماطائررجلعلىالرؤيا"

فقال.شيئانرلمقالاأنهما:أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،ومجاهد،مسعودابنعنرويوقد

.!لمحشئفتيانفيهالذىالأمرقضى):لهما

سنين!بقحالسبمفىفلبثذتحرربهءالشتطنفأدنسهربفعنداذ!رقمنهماناجأنوظنللذىوقال)

عندأذ!رق)الساقيوهومنهماناجياظنهللذيقالالسلامعليهيوسفأنتعالىيخبر.421:يوسفأ

فيالسعيجوازعلىدليلهذاوفي.الملكعندجرمبغيرالسجنمنفيهأناوماأمرياذكر:يعني!ربف

فأنسى:أي!ذتحرربهءآلشتطنفأدنسه!ووقوله.الأربابربعلىالتوكلذلكينافيولا.الأسباب

وهوواحد،وغيرإسحاقبنومحمدمجاهدقاله.السلامعليهيوسفبهوصاهمايذكرأنالشيطانمنهماالناجي

التسع.إلىالثلاثبينما:والبضعمهوسنينبضعالسجنفىفلبث)الكتابأهلمنصوصوهو،الصواب

،نسوةبضع:ويقال.الثعلبيحكاها.العشرةدونما:وقيل.الخمسإلى:وقيل.السبعإلى:وقيل

نيف.:يقالوإنما:قال.العشردونفيماالبضعاستعمالالفراءومنع.رجالوبضعة

وهو،الرؤيافي(2126/)والدارمي،الرؤياتعبيرفي(4193)ماجهوابن،(401/)المسندفيأحمدأخرجه)1(

صحيح.حديث
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وهذا(4:الرومأ!سنيه!%بفحفى!و:تعالىوقالمهوسنينبضعآلسجنفىفلبث):تعالىاللهوقال

ومئة،بضع:يقالولا،التسعينإلىوعشرونوبضعة،عشربضعةويقال:الفراءقال.لقولهرد

تسعين.إلىوعشرونبضعة:يقالأنفمنع،عشربضعةعلىزادفيماالجوهريوخالف.وألفوبضع

الله،إلاإلهلاقولأعلاها،شعبةوسبعون":روايةوفي"وستونبضعالإيمان":الصحيحوفي

.(1")الطريقعنالأذىإماطةوأدناها

ضعففقد،يوسفعلىعائد!وذتحررئه-آلشتطنفأدنسهم!:قولهفيالضميرإن:قالومن

الموضعهذافيجرير)2(ابنرواهالذيوالحديث،وعكرمةعباسابنعنرويقدكانوإن،قالهما

الحسنومرسل.متروكوهو،المكيالخوزي)2(يزيدبنإبراهيمبإسنادهتفرد.وجهكلمنضعيف

أعلم.والله،والأحرىالأولىبطريقهاهناولايقبللاوقتادة

لبث:ماالسجنفييوسفلبثأجلهمنالذيالسببذكرعند)3(صحيحهفيحبانابنقولفأما

بنمحمدحدثنا،اللهعبدبنخالدحذثنا،مسرهدبنمسددحدثنا،الجمحيالحباببنالفضلأخبرنا

التيالكلمةلولايوسفاللهرحم":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمرو

ركنإلىليأويكانإنلوطااللهورحم،لبثماالسجنفيلبثما!وربفعندآذ!رق!وقالها

بعدهنبيااللهبعثفما:قال(08:هودأ!شديدكزإكأؤءاوىقوةبكتمل!لوأن):لقومهقالإذ،شديد

ينفردأشياءله،علقمةبنعمروبنومحمد،الوجههذامنمنكرحديثفإنه."قومهمنثروةفيإلا

والله،بغلطهايشهد)4(الصحيحينفيوالذي.وأشدهاأنكرهامناللفظةوهذه،نكارةوفيها،بها

أعلم.

يأ!هايابشتوأخرخفرلشطتوسستععجافستغيآ!لهنسمانبقزلتىسبعأرىإقآلملكوقال)

نجاآلذىوقال!بفالينآلأضلنمتجأويلنخنوماأظوأضغثلواقا!تغبروتللرءياكنت!إنرءينىفىأفتوقآتملأ

سبغيآ!نسمانبقرتستعفىأقتناألصدقيأيهايوسف!فأزسلونبتآويله-أنبئحأناأمهلغدوادكرمخهما

حصحدتمفادأبملشينسبعتررعون!قاللغلمونلعلهوآلناسإلىأزجعلعلىداب!شيوأخرخضرسنبنتوسسبع!!اف

يآقثم!تحصنونمماقليلأإلاالنقدقغماشدا"لملآكنسبعلكذبعدمنيآقثم!نأ!طونمماقليلالاإ-سنبلهفىفذر!

)1(

)2(

)3(

)4(

السنة،في(4676)داودوأبو(2445/)وأحمد،الإيمانفي(35)ومسلم(9)رقمالبخاريأخرجه

المقدمة.في(57)ماجهوابن،الإيمانفي(8511/)والنسائي،الإيمانفي(1726)والترمذي

.(7221/)التفسيرفي

والمنعة.الكثرة:والثروة.حسنحديثوهو(6562)الإحسان

.الإيمانفي(238)(151)ومسلم،الأنبياءفي(3372)البخاريأخرجه
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عليهيوسفخروجأسبابجملةمنكانهذاأ94-43:يوسفأ!يغصرونوفيهالناسيغاثفيهعامذلكبغدمن

بنثروانبنالوليدبنالريانوهو،مصرملكأنوذلك،والإكرامالاحتراموجهعلىالسجنمنالسلام

الرؤيا.هذهرأىنوحبنسامبنلاوذبنعملاقبنعمروبنفارانبنأراشه

فييرتعنفجعلن،سمانبقراتسبعمنهخرجقدوكأنه،نهرحافةعلىكأنهرأى:الكتابأهلقال

فأكلنهن،عليهنملنثم،معهنفرتعن،النهرذلكمنضعافهزالسبعفخرجت،هناكروضة

،يابساتدقانأخرسبعوإذا،واحدةقصبةفيخضرسنبلاتسبعفرأىنامثم،مذعورافاستيقظ

.مذعورافاستيقظ،يأكلنهن

:أي!أظوأضغثقالوا)بل،تعبيرهايحسنمنفيهميكنلم،وقومهملئهعلىقصهافلما

بتأويلومانخن):قالواولهذا،بذلكلناخبرةفلاهذاومع،لهاتعبيرلالعلها،الليلمنأحلامأخلاط

،هذاحينهإلىفنسيهربهعنديذكرهبأنيوسفوصاهالذيمنهماالناجيتذكرذلكفعند!بفالينآلأظنم

تعبيرها،عنالناسعجزورأىالملكرؤياسمعفلما،ذلكفيالحكمةوله،وجلعزاللهتقديرعنوذلك

:أي!واديمرمتهمانجاالذىوقال):تعالىقالولهذا،التذكارمنبهأوصاهكانوما،يوسفأمرتذكر

عباسابنعنحكيكمابعضهموقرأ،سنينبضعوهو،الزمانمنمدةبعد:أيمهولغدأمة)تذكر

وهو،الميمبإسكان(أمهبعد)مجاهدوقرأها،نسيانبعد:أي!لغدأمةوادكر)والضحاكوعكرمة

الوافرأمنأ:الشاعرقال،نسيإذا:وأمهاأمهايأمهالرجلأمه:يقال،أيضاالنسيان

)1(بالعقوليرديالدهركذاكحديثاأنسىلاوكنتأمهت

:فقالفجاءه،يوسفإلىفأرسلوني:أي!وفأزسلونبتآولجهءأنج!حأنا):وللملكلقومهفقال

أزجعلغلىيابشمصوأخرخضرسنبنتوسبععبافسبعيآ!لهنسمانبقرلصسثعفىأقتنالصديقاأيهايوسف)

.!يغلمونلعلهؤلناساإلى

له.ففسره،راهماعليهوقص،حضرتهإلىاستدعاهالساقيلهذكرهلماالملكأنالكتابأهلوعند

.)2(وربانقرايمن،الثيرانالجهلةهؤلاءبهغرمالا،القرانكتابهفياللهقصهماوالصواب،غلطوهذا

أجابهمبل،سريعا)3"للخروجطلبولا،شرطولاتأخربلاالعلممنعندهماالسلامعليهيوسففبذل

سبعويعقبها،الخصبمنسنينسبعوقوععلىالدالالملكمناممنكانمالهموعبر،سألواماإلى

والرفاهيةوالخصبالغيثيأتيهم:يعني!الناسيغاثفيهعامذلكبغدمنيآقثم).جدب

)1(

)2(

)3(

.بالعقوليودي:(9102/)القرطبيتفسيروفي.نسيت:أمهت

.يهودمنوالعلماءالقراء:والمراد،القراءةكثير:وقراي،وبأفيكذا

واضحة.غير"الخروج"كلمة"أ"وفي.الخروجطلبولا:المطبوعفي
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فعبر،وغيرهاوالسمسموالزيتونوالأعنابالأقصابمنيعصرونهكانواما:يعني!يغصرونوفيه)

ادخارمنيفعلونهوما،وجدبهمخصبهمحالتيفييعتمدونهماإلىوأرشدهمدلهمالخيروعلى،لهم

سنيفيالبذرتقليلومن،الأكلبسببيرصدماإلا،سنبلهفيالأولالسبعفيالخصبسنيحبوب

العلمكمالعلىيدلوهذا،الحقلمنالبذريردلاأنهالظنعلىالغالبإذ،الثانيةالسبعفيالجدب

والفهم.الرأيوكمال

ربإنأيذيهنقطغنالتىآلنستوةبالمافشئهرئبنإكارجغقالألرسولهجافلمابه!آت!وفىأفلكوقال)

أققتعسليزآاقرأتلتقاسوءمنعليهعلمناماللهحشققفءنفسهعنيوسفرودلقإذخطبكنمماقال!علجمبكيذهن

ألحإلين!يهذلايقدىأللهوأنباتغيتبأخنهلتمأفليعمذلك!الصخدقايتلمنوإنهءنقسهعنرودت!أناآلحقحضحص

الملكأحاطلما.(53-05:يوسفأ!ريمغفورربإنربى-رحصمالاإلسؤباملأمارةلنفساإننفسعإلرئوما!

إلىبإحضارهأمر،وفهمهالسديدورأيهعقلهوتمام،والسلامالصلاةعليهيوسفعلمبكمالعلما

حبسأنهأحدلكليتبينحتىيخرجألاأحببذلكالرسولجاءهفلما.خاصتهجملةمنليكون،حضرته

ما!تئله)الملك:يعني!وربلثإكازجغقال!وبهتاناإليهنسبوهمماالساحةبريءوأنه،وعدواناظلما

إلي.نسبممابراءتييعلمالعزيزسيديإنمعناه:قيل!علجمبكيذهنربإنايذيهنقظغنالتىآلنستوةبال

الذيالأمرعلىليوحثهنإيايمراودتهنعندالشديدامتناعيكانكيف:فليسألهنالملكفمر:أي

الحميدالأمرمنمنهكانوما،الأمرمنوقعبمااعترفنذلكعنسئلنفلما؟سديدولابرشيدليس

ضحصآقق)"زليخا"وهي!تعسيزأآقرأتقالت)ذلكفعند!سوءمنعلتهعلضنامالئهحشققف)

:أي!ألصخدجتلمنءوإيونفسهعنرودتإأنا)يتبعأنأحقوالحق،ووضحوتبينظهر:أي!ألحق

اقليغمذلك)وقوله،وبهتاناوزوراوعدواناظلماحبسوأنه،يراودنيلموأنه،بريءأنهمنيقولهفيما

ليعلم،هذاتحقيقطلبتإنما:أي،يوسفكلاممنإنه:قيل!ألحإشينكيذلايهدىأدلهوأنبالغيتبأخنهلتم

زوجيليعلمبهذااعترفتإنما:أي"زليخا"كلامتماممنإنه:وقيل.الغيببظهرأخنهلمأنيالعزيز

طائفةنصرهالذيهوالقولوهذا،فاحشةفعلمعهايقعلممراودةكانوإنما،الأمرنفسفيأخنهلمأني

.الأولسوىحاتمأبيوابنجريرابنيحكولم،وغيرهمالمتأخرينأئمةكثيرم!من

يوسف،كلاممنإنه:قيل!هوزحيمغفورربإنربىجرحصمالاإبألسعلأئارةمالنفسإننفسعإلرئوما!)

وأنسبأظهر"زليخا"كلامتماممنوكونه،الأؤلينالقولينعلىمفرعوهو"زليخا"كلاممن:وقيل

أعلم.والله،وأقوى

الأزض!خزاينعكأتجحلنىقال!أمينمكينلديناليؤماإنكقالكمهفلمالنقسىأشتخلصهبهءاثوقألملكوقال!

أخرلفحيعولالمحشاءمنبرختنانصيبيسثلىحثثمتهايتبماالأزضفىليوسفمكناكذلك!عليوحفيأإف

عرضهبراءةللملكظهرلما.(57-54:يوسفأ!يمونوكانواءامواللذينضئرالأخرة!ولاخرالمخسنين
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منأجعله:أي!ولنقسىأشتخلقطبهتائوفىألملكوقال)إليهنسبوهمماعنهأظهرواكانواعماساحتهونزاهة

اليؤ!إنكقال!وحالهوتبين،مقالهوسمعكلمهفلما.حاشيتيأعيانومن،دولتيأكابرومن،خاصتي

النظريوليهأنطلب!هوحفي!عليوإقالاؤضطخزاينعكأتجعقنىقال!ووأمانةمكانةذو:أي!وأمينمكينلدينا

بمافيهالينظر،الخصبسنيسبعمضيبعدفيماالخللحصولمنيتوقعلما؟بالأهراء)1(يتعلقفيما

حفظعلىقوي:أي،حفيظإنه:الملكوأخبر،بهموالرفقلهمالاحتياطمنخلقهفياللهيرضي

علملمنالولايةطلبجوازعلىدليلهذاوفي،الأهراءومصالحالأشياءبضبطعليم،عليهأمينلديهما

.والكفاءةالأمانةنفسهمن

وألبسه،مصرأرضجميععلىوسلطهجداالسلامعليهيوسفعظمفرعونأنالكتابأهلوعند

وقال.ومسلطربأنت:يديهبينونودي،الثانيمركبهعلىوحمله،الذهبوطوقه،الحريرخاتمه

عظيمةامرأةوزوجهسنةثلاثينابنذاكإذيوسفوكان:قالوا.بالكرسيإلامنكأعظملست:له

.الشأن

امرأتهزوجهماتلماإنه:وقيل.يوسفوولاهاوظيفتهعن"أطفير"عزلأنه:)2(الثعالبيوحكى

وهما:،رجلينالسلامعليهليوسففولدت،النساءيأتيلاكانزوجهالأن،عذراءفوجدها"زليخا"

.والنساءالرجالفأحبه،بالعدلفيهموعمل،مصرملكليوسفواستوثق:قال"منشا"و"أفرايم"

لغة،)3(بسبعينخاطبهالملكوأن،سنةثلاثينعمرهالملكعلىدخليومكانيوسفأنوحكي

و)4(
أعلم.فالله،سنه)5(حداثةمعذلكفأعجبه،منهالغةبكليجاوبهذلكوكل

والضيقالسجنبعد:أي!ولمجمثدحئثمتهايتبماآلأزض!فىليوسفمكناكذللث):تعالىاللهقال

محسودامكرمامنهاحلشاءأين:أي!هولمجمثدمتهاحتثيتبما!الومصربديارالركابمطلقصار،والحصر

مع،للمؤمنوثوابهاللهجزاءمنكلههذا:أي!آلمخسنينأخرولا!فحيع!ثاءبرختنامننصيب)معظما

ءامنهواوكانواضئرلقذينالاخرةولاخر!و:قالولهذا،الجميلوالثوابالجزيلالخيرمناخرتهفيلهيدخرما

!و.يئقون

زليخا""امرأتهوزوجه،مكانهالملكفولاه،ماتقدكان"زليخا"زوج"أطفير"إن:ويقال

.صدقوزيرفكان

.(حمستوأومخزن)السلطانطعامفيهيجمعضخمبيتوهو،الهريجمع:الأهراء(1)

.(128ص)للثعالبي؟الأنبياءقصصانظر)2(

فيها.والكذبالوضععلىيدلمما؟الإسرائيليةالحكايابهاتتسمالتيالمبالغاتمنهذه)3(

كل.وفي:المطبوعفي()4

حذاقة.:أوفي،بفيكذا()5
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فالله،السلامعليهيوسفيديعلىأسلمالريانبنالوليدمصرصاحبأن:إسحاقبنمحمدوذكر

الطويل(منأ:بعضهمقالوقد،أعلم

الحزنغايةبهمفروحوأولالأمنمتسعالخوفمضيقوراء

السجنمنالخلاصبعدخزائنهيوسفاملكفالله،تيأسنفلا

أبيكئممنئكمبأخائسوققالمجهازهخولماجهزهم!منكرونليفعرفه!وهتمعليهفدظوأيوسفإخوةوج!)

أباهعنهسزودقالوا!لقربونولاعندىلكمكيلفلابهءتونيتةلؤلحان!آلمحترلينضتروأناالكيوأوفىأقترؤتألا

أقلهؤلعلهؤيرتجحولت!إكانقلبواإذايغرفؤنهالعيرصالهتمفىبضعحهتمأتجعلوالفئيتهوقال!لقعلونوإنا

وذلك،طعامايمتارونالمصريةالديارإلى)1(عليهيوسفإخوةقدومعنتعالىيخبر(62-58:يوسفأ

فيالحاكمذاكإذالسلامعليهيوسفوكان،والعبادالبلادسائرعلىوعمومهاالجدبسنيإتيانبعد

إليهصارماببالهميخطرلملأنهم،يعرفوهولمعرفهمعليهدخلوافلما،ودنياديناالمصريةالديارأمور

.منكرونلهوهمعرفهمفلهذا،والعظمةالمكانةمنالسلامعليهيوسف

فيلهمفأغلظ،يعرفوهألاوأراد،فعرفهملهسجدواعليهقدموالماأنهم:الكتابأهلوعند

منلقومنانمتار)2(جئناإنما!اللهمعاذ:فقالوا.بلاديخبرلتأخذواجئتمجواسيسأنتم:وقال،القول

واحا،مناذهب،رجلاعشراثناونحن،كنعانمنواحدأببثوونحنأصابناالذيوالجوعالجهد

أمركم.أستعلمأنبدلا:فقال.أبيناعندوصغيرنا

وفي.الآخربالأخليأتوهعندهشمعونواحتبس،أخرجهمثم،أيامثلاثةحبسهمأنه:وعندهم

نظر.هذابعض

كلإعطاءفيعادتهبهجرتماالميرةمنأعطاهم:أي!ومجهازهتمولماجهزهم):تعالىاللهقال

هم؟وكم،حالهمعنسألهمقدوكان!وأبيكئممنلكمبأخائنوققال!وعليهيزيدهلا،بعيرحملإنسان

المقبلالعاممنقدمتمإذا:فقال،أبيناعندشقيقهوبقيواحامنافذهب،رجلاعشراثنيكنا:فقالوا

فرغبهم،وقراكمنزلكمأحسنتقد:أي!المحترلينضتروأناالكيلأوفىأدتترؤتألا)معكمبهفأتوني

أعطيكمفلست:أي!هوولالقربونعندىلكتمبهءفلاكتلتوفىتةلؤ!ان)قالبهيأتوهلمإنورهبهم،بهليأتوه

منهشوقهلتملمعهمإحضارهفيفاجتهد،أولاإليهمأسدىماعكس!،بالكليةأقربكمولا،ميرة

ممكنبكلإليكوإتيانهمعنامجيئهفيسنجتهدأي!أباهعنهسزودقالوا)والترهيببالترغيب

تحصيله.علىلقادرونوإنا:أي!لقعلونوإيا!يو

)1(

)2(

.السلامعليه:المطبوعفي

.الطعاموهي،الميرةنجلب:نمتار
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حيثمنأمتعتهمفيالميرةعنبهيتعوضونبهجاؤواماوهيبضاعتهميضعواأنفتيانهأمرثم

فيوجدوهاإذايردوهاأنأراد:قيل!أقلهؤلعلهؤيرتجحوتإكأنقلبواإذايعرفؤنهآلعيض)بهايشعرونلا

عوضامنهميأخذأنتذمم)1(:وقيل.ثانيةمرةبهيرجعونماعندهميكونألاخشي:وقيل.بلادهم

كانتأنهاالكتابأهلوعند.ذكرهاسيأتيأقوالعلىبضاعتهمفيالمفسروناختلفوقد.الميرةعن

أعلم.والله،أشبهوهو،ورقمنصررا

هلقال!لخفظونلهووإنانتلأخانامعنآفأزسلألكئلمنامنعيهأباناقالواأبيهؤالترجحوآفلما)

وجدوامتعهؤفتحواولما!الزحمينأزحموهوخفنهآضيزفأدلهقتلمنأخيهعكأمنتكم!مآإلاعليهءامنكخ

لكذبعيركتلونزدادأضاناونخف!أقلناونميرإلتناردتبصعنناءهشذنتغىممايأبانالواقاإلتهتمردتبضعتهؤ

أللهلقامؤثقهؤءاتؤفلمابكتميحاطأنإلابهءلتآشنىأللهمفمؤثقاتؤتونحتىمحخأزسليلنقال!يسير!ت!

الحكغإنءشئمناللهمفعنكمأغنىوقآمتفرقهأتوبمنواذظواوصدبابمنتذضلوالايبنىوقال!كيلنقولماعك

مناللهمنعنهويغنى!اتماأبوهمأمرهئمحتثمنضلوادولمحا!اتمو!لونفقيتوصوعلتهتوممتعلتهللهإلا

.68(-63:يوسفأ!هويغلموتلالناسأأتحثرولكنعلاتهلماعتصلذووإنهرقضنهايغقوبنفسفىصاجةلاإشئء

بعد:أي!هوألكت!منامنع):لهوقولهم.أبيهمإلىرجوعهمبعدأمرهممنكانماتعالىيذكر

ردتبضعتهؤوجدوامتعهؤولمافتحوا)منايمنعلممعناأرسلتهفإن،أخانامعناترسللمإنهذاعامنا

لهمنمتار:أيمهوأقلاونمير)بضاعتناإليناردتوقدنريدشيءأي:أي!نتغىممايأباناقالواإلتهتم

تعالى:اللهقال!هوبعيركتل)بسببه!أضاناونزدادونخف!ميوومحلهمسنتهمفييصلحهمبماونأتيهم

بولدهشيءأضنالسلامعليهيعقوبوكان،الآخرولدهذهابمقابلةفي:أي!هويسير!تلذلك)

أزسلوك):قالفلهذا،منهبسببهيتعوضو،عنهبهويتسلى،أخيهرائحةفيهيشمكانلأنه"بنيامين"

فلما)بهالإتيانعنكلكمتغلبواأنإلا:أي!بكتميحاطأنإلابهءلتآئننىأدلهمفمؤثقاتؤتونحتىمخ

حذويغنيولن،ولدهفيلنفسهواحتاط،العهودوقررالمواثيقأكد!وكيلنقولماعكاللهقالمؤثقهؤءاتؤ

والرب،أحكائملهاالأقدارولكن،العزيزالولدبعثلماالميرةإلىقومهوحاجةحاجتهولولا.قدرمن

العليم.الحكيموهو،يشاءماويحكم،يريدماويختاريشاءمايقدرتعالى

ألاأراد:قيل.متفرقةأبوابمنليدخلواولكن،واحدبابمنالمدينةيدخلواألاأمرهمثم

ومجاهدعباسابنقاله،بديعةوصورا،حسنةأشكالاكانوالأنهموذلك،بالعينأحديصيبهم

وأليوسفخبرايجدونلعلهميتفرقواأنأراد:وقيل.والضحاكوالسديوقتادةكعببنومحمد

!هوءشئ!ناللهمفعنكمأغنىوقآ):قالولهذا.أظهروالأول،النخعيإبراهيمقاله،بأثرعنهيحدثون

واستنكف.امتنع:تذمم(1)
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يغقوبنفسفىصاجةلاإشئءمناللهمنعنهويغنى!اتماأبوهمأمرهثمخثمندضلواولمحا):تعالىوقال

!هو.يغدوتلالناساأتحثرودبهن!تهلماعتولذووإنهوقضنهأ

والعسل،والبطموالصنوبرواللوزالفستقمنالعزيزإلىهديةمعهمبعثأنه:الكتابأهلوعند

آخر.وعوضاالأولىالدراهموأخذوا

!ظمايغملوت!انوابماتتتبشفلاأخوكأناإققالأخاهءاوهـإلئهيوسفعكدضلواولما)

ماذاعلتهووأقبلواقالوا!لشردونإنكخألعيرإدتهامؤذنأذنشمأخيهرخلفىالسقايةجحل!هازهتمجهزهم

جئباماعدتولقذتاللهقالوا!زعيصبهءوأنابعيرخملبهءجآءولمناتمال!صواعنفقدقالوا!تفقدوت

فهوجزفىهرضلهءفىوجدمنجزووقالوا!نحذبينكنت!إنؤجزوهفماقالوأ!شرقينكناومالأزضأفىلنفسد

ماليوسفكذناكذلفأخيةوغذمناشتخرجهاثمأخيهوغذقتلبأؤصعيتهؤفبدأ!ألطاليننج!زىكذللث

نإقالوآ!!عليوعتوذى!وفؤقدشاءمندرجتفوفعاللهلمجش!أنلاإآئملثدينفىأخاهيةضذكان

بماأغلمواللهماناشرأنت!له!قال!يئدهاولتمءنقسهفىيوسففاسرها!منلهأخسرففقذلمجترق

معاذقال!المخسنينمننرنكإناؤمانهأصدنافخذكبيراشئخاأباؤلهإناتعزيزياخهالواقا!تصحفوت

.(97-96:يوسفأ!ئطدوتإذاإناوعندهمتعناناوجذمنلا!ناضذأنالله

وإخبارهإليهوإيوائه،يوسفشقيقهعلى"بنيامين"بأخيهمدخلواحينأمرهممنكانماتعالىيذكر

أخذهعلىاحتالثم.إليهالإساءةمنمنهمكانعماوسلاه،ذلكبكتموأمره،أخوهبأنهعنهمسراله

للناسبهاويكيل،بهايشربكانالتيوهي-سقايتهبوضعفتيانهفأمر،دونهمعندهإياهوتركهمنهم

بنيامين.متاعفيغرتهعن-الطعام

المناديوضمنه،بعيرحملردهعلىجعالةووعدهم،الملكصواعسرقواقدبأنهمأعلمهمثم

ففسدماجئنالقذلختوتأدلهقالوا!ولهمقالهفيماوهجنوه)1(فأنبوهبذلكاتهمهممنعلىفأقبلوا،لهم

نإؤفماجزققالوأ!والسرقةمنبهرميتموناماخلافمناتعلمونأنتم:يقولون!وماكناشرقينالأزضفى

شريعتهم:كانتوهذه.مهوالطاليننج!زىكذللثرضلهءفهوجزؤ؟فىوجدمنجزفه!قالواكنتونحذبين

تعالى:اللهقال.!الطاليننج!زىكذلك!و:قالواولهذا،منهالمسروقإلىيدفعالسارقأن

ثم،الحيلةفيوأبلغللتهمةأبعدذلكليكون!أخيةوغذاشتخرجهاصمنثمأخيهوغذقتلبأؤصعيتهؤفبدأ)

جزاءهبأناعترافهملولا:أي.!آئملثدينفىأخاهليطضذكانماليوسفكدلفكذنا):تعالىاللهقال

لمجتن!أنإلا)مصرملكسياسةفيمنهمأخذهعلىيوسفيقدركانلما،جزاؤهفهورحلهفيوجدمن

أعلمكانيوسفلأنوذلكمهـوعليوعقوذى-وفؤق!والعلمفي:أي!نشاءمندرجتفوفعالله

وعابه.قبحهإذا:الأمرهجنمن،عابوه:هجنوه(1)
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الأمرهذاعلىيترتبلأنه،ذلكفيلهاللهأمرعنفعلمافعلوإنما،وحزماعزماوأقوىرأياوأتممنهم

حملمنالصواعاستخراجعاينوافلما،إليهووفودهمعليهوقومهأبيهقدوممنذلكبعدعظيمةمصلحة

جذهصنمسرققدكان:قيل.يوسفيعنون!!منل!أخسرصففقذلمجئمرقإن!قالوآ):بنيامين

ثم،لإسحاقكانتمنطقةصغيروهوثيابهبينعليهعلقتقدعفتهكانت:وقيل.فكسرهأمهأبي

لمحبتهاحضانتهاوفيعندهايكونأنأرادتوإنما،صنعتبمايشعرلاوهوثيابهبينمناستخرجوها

لمجترقإن!قالوآ)فلهذاذلكغير:وقيل.الفقراءفيطعمهالبيتمنالطعاميأخذكان:وقيل.له

واللهشرماناأنت!!و:وقوله،بعدهاكلمتهوهي!!نقسهفىيوسففاشرهاقئلمنئهأخسرففقذ

الترفقفيمعهفدخلوا،وعفواوصفحاوكرماحلما،جهرالاسراأجابهم!تصحفوتبماأغلم

قال!ألمخسن!مننرنكإناؤمانهأصدنافخذكبيراشئخاأباؤلهإناتعزليزيأيها):لوافقا،والتعطف

هذا.لبريءاوأخذناالمتهمأطلقناإن:أي!ئطدوتإذاإناؤعندهمتحناوجذنامنلا!ئآضذأناللهمعاذ

.عندهمتاعناوجدنامننأخذوإنما،بهنسمحولانفعلهلاما

.(جيدا!أيفهموهولمفيهغلطوامماوهذا،حينئذإليهمتعرفيوسفأن:الكتابأهلوعند

مالمحلومناللهمنمؤثقاعلئكمأخذقذجمتمأاتتغدوآألتم!بيرهتمقالنجياخلصوامتهاشتثسوافدا)

يابانآفقولواأبيكغإكازجعوآ!ألحكلينضتروهو3اللهاؤتحكمإلىلىيآذنحتئلارضاألحفلنيوسف!فىفرطتض

التىوالعير!عها!ناالتىأتقريةوشل!خفظينلقغتب!ناوماعلضنابمالاإشهذناوماسرقاتنكإت

هوءانهجمحابهؤيآتينىأناللهعسىجميلفصحترأضىآأنفسكخلكغسولتبلقال!لصخدقوتوإنافهآأقبفنا

تألئهقالوا!كظيوفهوألحرتنمفعتناهوأصتيوسفعكيأسنئوقالعشهخوتولى!أتحيوأتعليص

وأغلماللهإل!وحرقبثىأشكوانماإقال!لهنكىاتتكونأوحرضاتكوتحتئيوسفتذ!رتفتؤا

أدلهروحمنيألشلاإنواللهرحمنتالشواولاوأخيهيوسفمنفتحسسواهبواأذيبنى!تغلموتلاماأدله!ت

.(87-08:يوسفأ!اتبهفرونالقؤمإلا

كبيرهمقال،بينهمفيمايتناجونخلصوامنهأخذهمناستيأسوالماإنهم:مخبراعنهمتعالىيقول

أخلفتملقد!يوسف!فىفرطتضماقتلومناللهمنمؤثماعدتكمأخذقذجمتمأأتتغدوآأدتم)روبيلوهو

يأ!الازضالحفلن)بهأقابلهوجهلييبقفلم،قبلهمنيوسفأخيهفيفرطتمكمافيهوفرطتمعهده

إلىأخيردعلىيقدرنيبأن!3اللهأؤئحكم)عليهالقدومفيمهو%لىلىيآذنحتى)هاهنامقيماأزاللا

لأمرامنرأيتمبماأخبروه:أي!سرقاتنكإتياثانافقولواأبيكخإكازجعوا!ضترالحكلينوهو!وأبي

وألعيرفيها!ناالتىأتقرلةوشلهخفظينلقغتب!ناوماعلضنابمالاإشهذفآوما)المشاهدةظاهرفي

.جدا:أوفي.والمطبوع:بفيكذا(1)
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العيروعلمه،بمصراشتهرأمرسرقلأنهأخاناأخذهممنأخبرناكالذيهذافإن:أي!هوفيهآأفبثناالتئ

ليس:أي!هوجميلفصحترأقىآأنفسكخلكغسولمتبلقال!وإيالصخدقوت!وهناكوهمنحنكناالتي

جميل.فصبزأمراأنفسكملكمسولتوإنما،خلقهولالهسجيةليسفمانهيسرقلمذكرتمكماالأمر

لهمقاليوسففيصنيعهمعلىمترتبا"بنيامين"فيمنهمالتفريطكانلما:وغيرهإسحاقابنقال

يأتينىأنأدلهعسى):قالثم،بعدهاالسيئةالسيئةجزاءمنإن:السلفبعضقالكماوهذا.قالما

فراقمنفيهاأناوما،بحالي:أي!واتعليوهوءافي)وروبيلوبنيامينيوسفيعني!صابهؤ

:أي!وعخهغوتوك)القاطعةوالحجة،البالغةالحكمةوله،ويفعلهيقدرهفيما!أتح!يو)الأحبة

كما،كامثاكانماوحرك،القديمبالحزنالجديدحزنهذكره!يوسفعكيأسفىوقال)بنيهعنأعرض

الكامل(منأ:بعضهمقال

)1(الأولللحبيبإلاالحبماالهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

الطويل(منأ:آخروقال

السوافك)2(الدموعلتذرافرفيقيالبكاعلىالقبورعندلامنيلقد

فالدكادك)3(اللوىبينثوىلقبررأيتهقبركلأتبكيفقال

)4(مالكقبركلهفهذافدعنيالأسىيبعثالأسىإنلهفقلت

كثرةمنمكظم:أي!هوكظيوفهو)البكاءكثرةمن:أي!ألحرقمفعتناهوأئيفحت)وقوله

وجهعلىله!وقالوا)الفراقوألمالوجدمنيقاسيهمابنوهرأىفلما،يوسفإلىوشوقهوأسفهحزنه

مفتكونأؤحرضاتكوتحتئيوسفتذ!رتفتؤاتالله)عليهوالحرصبهوالرأفةلهالرحمة

أولىكانبنفسكرفقتفلو،قوتكوتضعف،جسدكينحلحتىتتذكرهتزاللايقولون!هوالهنكين

إليكمأشكولست:لبنيهيقول!هوتغدوتلاماالله!توأغلماللهإلىوحرقبثىاش!اإنماقال)بك

فرجافيهأنامماليسيجعلاللهأنوأعلم،وجلعزاللهإلىأشكوإنما،فيهأناماالناسمنأحدإلىولا

:قالولهذا،رأىماحسبوأنتمأنالهأسجدأنبدولا،تقعأنبدلايوسفرؤياأنوأعلم،ومخرجا

عنيبحثواوأن،وأخيهيوسفتطلبعلىمحرضالهمقالثم!وقغدوتلامااللهمفوأغلم)

ألقؤمإلاأدلهرؤحمنيالشلاإن!اللهرخمنتالشواولاوأخيهيوسفمنفتحسسوااذهبوايبنى):أمرهما

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3475/)ربهعبدلابن،الفريدالعقدفيالبيت

وأراقه.صبهإذا:سفكهيقال،المنصبة:السوافك

.والأرضالرملمناستوىماوهو:الدكجمع:والدكادك،واعوجالرملمنالتوىما:اللوى

.(2092/)تمامأبيحماسةانظر.نويرةبنلمتممالأبيات
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المخرجمنيقدرهوماوفرجهاللهروحمنييأسلافإنه،الشدةبعدالفرجمنتيئسوالا:أي!أتبهفرولت

.الكافرونالقومإلاالمضايقفي

تحزىاللهإنعلئنآوتصدقألكنلنافاؤفمزجمؤسفنعةوجئناالضروأقلنامسناأتعزليزلائهالواقاعلئهدظوافلما)

وهذآيوسفأنأقاليوسفلأنتنكأءلوآقا!أنت!بخهلوتإذوأخيهبيوسففعفتمماعلتغهلقال!المحت!حدقين

وإنعلتناأدلهءاثرثلقذتأدلهلواقا5ألمخسنينأتجريضيعلاأدلهويضبزفإتيتقمنإنهعلنآأدلهمفقذاحمما

فأئقؤهذابقميصىأذهبوا!ألزحمب%أزحموهولكتميغفراللهأئيؤعلئكمتثريبلالقا!لخطايت!نا

.(39-88:يوسفأ!هوأتجمعينبأهلئموآتوفبصيرايأتابوضهعك

والصدقةالميرةمنلديهفيماورغبتهم،عليهوقدومهم،إليهيوسفإخوةرجوععنتعالىيخبر

الجدبمن:أي!الضروأقلنامسناأتعزينئائهاقالواعلتهدظوافلما)إليهم"بنيامين"أخيهمبردعليهم

عنها.يتجاوزأنإلامنامثلهايقبللاضعيفة:أي!مزجمةسفخعؤوجئنا)العيالوكثرةالحالوضيق

ابنوعن.ذلكونحو،البطموحبالصنوبرحب:وقيل.قليلة:وقيل.رديئةدراهمكانت:قيل

تحزىاللهإنعليناوتصدقألكيللنافاؤف!وذلكونحووالحبالالغرائر)1(خلقكانت:عباس

بنسفيانوقال.جريجابنقاله.إليناأخينابرد:وقيل.الشديقاله.بقبولها:قيل!ألمتصدقايت

جرير.ابنرواه.الايةبهذهونزع!ي!محمدنبيناعلىالصدقةحرمتإنما:عيينة

إليهمتعرف،المالضعيفمنسواهعندهميبقلمممابهجاؤواوماالحالمنفيههممارأىفلما

الذيالخالمنيحويهوماالشريفجبينهعنلهمحسروقدوربهمربهأمرعنلهمقائلاعليهموعطف

مرارأإليهترددواوقد،العجبكلوتعجبوا!أنت!بخهلوتإذوأخيهبيوسففعقغماعلضخمهل)يعرفون

طصصط

الذييوسفأنايعني!اخىوهذآيوسفأنأقاليوسفلانتأءنك)هوأنهيعرفونلاوهم،عديدة

،قاللماتأكيد!وأخيوهذا):وقوله،فرطتممافيهأمركممنوسلف،صنعتممامعهصنعتم

أدلهقذمف)قالولهذا،الاحتيالمنأمرهمافيوعملوا،الحسدمنلهماأضمرواكانواماعلىوتنبيه

طاعةمنأسلفنابماوذلك،عزنامعاقدوشدة،لناوإيوائهعليناوصدقتهإلينابإحسانه:أي!واعلينآ

منإنإ)عليناوشفقته،لناالشديدةومحبته،لأبيناوبرناوطاعتناإلينامثكمكانماعلىوصبرنا،ربنا

وأعطاكفضلك:أي!لجناأدلهءاثرثلقذتأدلهلواقا!ألمخسنينأتجريضيعلااللهفإتويقمبزيتق

لاقثزلمجبقال!ويديكبينوهانحن،إليكأسدينافيما:أي!هولضطين!ناوإن!ويعطنالمما

فقالذلكعلىزادهمثم،هذايومكمبعدمنكمكانماعلىأعاقبكملست:أي!ههأليؤمعلئكم

!و.ألزحمب%خمأوهولكميغفرالله)

.ونحوهالقمحفيهيوضع،ونحوهالخيشمنوعاءوهي،الغرارةجمع:"الغرائر"(1)
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فقوله!هولكتمأللهيغفراتيوم!وبقولهوابتدأ،عليكمتثريبلاقولهعلىالوقفأنزعمومن

عينيعلىفيضعوه،جسدهيليالذيوهو،بقميصهيذهبوابأنأمرهمثم.الأولوالصحيح،ضعيف

وأكبرالنبواتودلائلالعاداتخوارقمنوهذا،اللهبإذنذهبكانبعدمابصرهإليهيرجعفإنه،أبيه

.المعجزات

الفرقة،بعدالشملوجمعوالدعةالخيرإلى،مصرديارإلىأجمعينبأهلهميتحملواأنأمرهمثم

.الأموروأعلىالوجوهأكملعلى

يوا!ر!رلفىإنكتاللهقالوا!تفندونأنلؤلآريغيوسفلاجدإفىأبوهتمقاهألحيرفصلتولما)

يأبانا!الوا!لغلموتلامااللهمنأغلمإلتئ!غأقلألتمقالبصحيرافأزتدوخههءعكأتقنهأكميرجآءأنفلضا!

.(89-49:يوسفأ!هوألرجواتغفورهوإنهوربىأستتغفرلكخسوفقال!خطينإناكناذلؤلبآأستغفرلضا

عئاسابنسمعت،الهذيلأبيبناللهعبدعن،سنانأبيعن،إسرائيلأنبأنا:الرزاقعبدقال

يوسفقميصبريحيعقوبفجاءتريحهاجت،العيرخرجتلما:قال!هوالحيرولمافصلت):يقول

وكذا.(1)أيامثمانيةمسيرةمنريحهفوجد:قال!تفندونأنلؤلآيوسفرلحلاخدإفتأبوهئمقاه)

بينهماكان:المكيجريجوابنالبصريالحسنوقال.به،سنانأبيعن:وغيرهموشعبةالثوريرواه

سنة.ثمانونفارقهمنذلهوكان،فرسخاثمانينمسيرة

ابنقال.السنوكبرالخرفوهو،الفندمنهذاقلتإنماتقولون:مهـأيتفتدونأنلؤلآ)وقوله

والحسنأيضامجاهدوقال.تسفهون:تفندون:وقتادةجبيربنوسعيدومجاهدوعطاءعباس

-)2(.
.لهرمود

تعالى:اللهقال.غليظةكلمةلهقالوا:والشديقتادةقال!هوالمحديوضنلثلفىإنكلاللهقالوا)

،يعقوبوجهعلىالقميصألقىجاءمابمجرد:أي!وخههءفأزلدبصيراعكأتقنهألابشيرجذأنفلضا!يو

لالغدوت!ومااللهمنأغلمإفل!تمأقلألخ)ذلكعندلبنيهوقال،ضريراكانبعدمابصيرافورهمنفرجع

ذلكفعند،يسرنيماومنهفيهوسيريني،بهعينيوستقر،بيوسفشمليسيجمعاللهأنأعلم:أي

ونالوافعلواكانواعماوجلعزاللهلهميستغفرأنإليهطلبوا.!وإئاكناخطينأشتغفرلاذلؤلنآيأبانادالوا)

عندللاستغفاراللهقيضهمالفعلقبلالتوبةنيتهممنكانولما.عليهعزمواكانواوما،ابنهومنمنه

)1(

)2(

الدرفيكما،مردويهوابنالشيخوأبوحاتمأبيوابنالمنذروابنالزهدفيوأحمدوالفريابيالرزاقعبدأخرجه

.(4581/)المنثور

.(4581/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيوابنجريرابنأخرجه
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هوإفيربىأستغفرلكتمسؤف)قائلاعولواعليهوماسألوهماإلىأبوهمفأجابهم،منهمذلكوقوع

!هو.الرصواتغفور

وقتإلىأرجأهم:وغيرهم،جريجوابن،قيسبنوعمرو،التيميوإبراهيم،مسعودابنقال

إسحاقبنالرحمنعبدسمعت،إدريسابنحدئنا،السائبأبوحدثني:جريرابنقال.السحر)1(

دعوتنياللهم:يقولإنسانافسمع،المسجديأتيلي)2(عمكان:قال،دثاربنمحاربعنيذكر

بناللهعبددارمنهوفإذاالصوتفاستمع:قال.ليفاغفرالسحروهذا،فأطعتوأمرتني،فأجبت

أستغفرلكخسؤف)بقولهالسحرإلىبنيهأخريعقوبإن:فقال،ذلكعناللهعبدفسأل،مسعود

.!و)3(ربى

.171:عمرانأ!اأ!بألأستحاروائم!تغفريف):تعالىاللهقالوقد

منهل:فيقول،الدنياسماءإلىليلةكلربناينزل":قالء!ي!اللهرسولعنالصحيحفيوثبت

.")4(لهفأغفرمستغفرمنهل؟فأعطيهسائلمنهل؟عليهفأتوبتائب

حدثنا،المثنىحدثني:جريرابنقال.الجمعةليلةإلىبنيهأرجأيعقوبأنحديثفيوردوقد

عن،وعكرمةعطاءعن،جريجابنأنبأنا،الوليدحدثنا،الدمشقيأيوبأبوالرحمنعبدبنسليمان

قولوهو،الجمعةليلةتأتيحتى":يقول!وربىأشتغفرلكثمسؤف!و:!ي!اللهرسولعن،عباسابن

ابنعلىموقوفايكونأنوالأشبه،نظررفعهوفي.الوجههذامنغريبوهذا.")5(لبنيهيعقوبأخي

عنه.اللهرضيعباس

اتعزشعلىأبولةورفع!ءامنيناللهشآإنمقراذظواو!ال!أبوتهإلثهءاوئيوسفعكدظوا!لما!يو
ص!

منبكموجاءالسبممنأخرجنىإدبىأخسنوقذحقاربىجعلهاقذقئلمنرءيىتآولليهذايأبتوقالسجدالهووخروا

منءاتتتنىقذرث!!الحكيماقليوهوإنهولمجشلىلمالطيفربإنإخولمىوبثنبتنىالشتطنسغأنبغدمنآتذو

وأئحقنىم!دالؤفنىوالأخرةالدنيافىهـل!!أنتوالاؤضألسمؤتظطرالأصاديثتأولليمنوعلضتنىاتمتث

.(101-99:يوسفأ!وبألصخلحين

ثلاث:وقيل،سنةثمانونإنها:قيلالتيالطويلةالفرقةبعدالمتحابيناجتماعحالعنإخبارهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(7003/)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

عنوروىأهـ،16سنةتوفيدثاربنومحارب،خطأ،عمر:الأصولوفي(7003/)الطبريتفسيرفيكذا

.(5/194)التهذيبوتهذيب(5172/)النبلاءأعلامسيرانظر.عمروابنجابر

.(7003/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

وقصرها.المسافرينصلاةفي(758)ومسلم،التهجدفي(5411)البخاريأخرجه

.(7003/)جريرابنأخرجه
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بنمحمدوقال.قتادةقاله،سنةوثلاثونخمس:وقيل.الحسنعنروايتانوهما،سنةوثمانون

سنة.أربعينعنهغابأنهيزعمونالكتابوأهل:قال.سنةعشرةثمانيعنهغابأنهذكروا:إسحاق

فيماعشرةسبعابنشابوهوراودتهالمرأةفإن،تقريباالمدةتحديدإلىيرشدالقصةسياقوظاهر

فكانتأخرجثم.وغيرهعكرمةعندسبعوهي،سنينبضعالسجنفيفكانفامتنع،واحدغيرقاله

الأولىالسنةفييمتارونإخوتهجاء،البواقيالسبعفيالناسأمحللماثم،السبعالخصبسنوات

أجمعين،أهلهمبإحضاروأمرهمإليهمتعرفالثالثةوفي،بنيامينأخوهومعهمالثانيةوفي،وحدهم

إخوتهدونوحدهماخصوصابهمااجتمع!إلوئهإليهءاوئيوسفعكدضلوافلما)كلهمفجاؤوا

إليهواوىمصرادخلوا:تقديره،والمؤخرالمقدممنهذاقيل!وءافيناللهشدإنمقراذظواولمحال)

.معذوروهو،جريرابنوضعفه.أبويه

أللهشدإنمقرادصلواوقال)مصربابمناقتربوالماثم،الخياممنزلفيوآواهماتلقاهما:قيل

اسكنوامعنىادخلواقولهضمنوإنه،أيضأهذاإلىيحتاجلاالأمرإن:قيلولو.السديقاله!ءامين

أيضا.مليحاصحيحالكان!هوءاميهتشآإدلهإنهيوبهاوأقيموا

يوسفخرج"بلبيس"أرضوهي"جاشر"أرضإلىوصللمايعقوبأن:الكتابأهلوعند

أرضلهمأطلقالملكأن:وعندهم.بقدومهمبشرايديهبينيهوذاابنهبعثقديعقوبوكان،لتلقيه

ومواشيهم.بنعمهمبهاويقيمون،فيهايكونون"جاشر"

يخرجأنيوسفأراد،إسرائيلوهويعقوباللهنبيقدومأزفلماأنهالمفسرينمنجماعةذكروقد

اللهوأن،للملكدعاوأنه،إسرائيلاللهلنبيوتعظيما،ليوسفخدمةوجنودهالملكمعهفركب،لتلقيه

أعلم.فالله،إليهمقدومهببركةالجدبسنيبقيةمصرأهلعنرفع

ابنعنعبيدةأبيعنالسبيعيإسحاقأبوقالهفيما،وأولادهمبنيهمنيعقوبمعقدممنجملةوكان

كانوا،شدادبناللهعبدعن،كعببنمحمدعن:عبيدةبنموسىوقال.إنساناوستينثلاثة:مسعود

وخرجوا:قالوا.إنساناوتسعونثلثمائةوهمدخلوا:مسروقعن،إسحاقأبووقال.إنساناوثمانينثلاثة

وسموهم.،نفساسبعينكانواأنهم:الكتابأهلنصوفي.مقاتلألفستمئةمنأزيدوهمموسىمع

.التوراةعلماءعندهوكما،ماتتقدأمهكانت:قيل!العزشعلىأبولةورفع!و:تعالىاللهقال

.الأمبمنزلوالخالة،ليلىخالتهكانتبل:اخرونوقال.تعالىاللهفأحياها:المفسرينبعضوقال

أهلنقلعلىيعولفلا،يومئذإلىأمهحياةبقاءيقتضيالقرآنظاهربل:واخرون(جرير)1ابنوقال

أعلم.والله،قويوهذا،خالفهفيماالكتاب

.(7253/)الطبريتفسيرانظر(1)
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الأبوانلهسجد:أي!سجدالهووخزوا!وسريرهعلىمعهأجلسهما:أيالعرلشعلىورفعهما

الشرائعسائرفيبهمعمولاتلكيزلولم،لهممشروعاهذاوكان،وتكريماتعظيماعشرالأحدوالإخوة

ملتنا.فيحرمحتى

عشرالأحدرؤيتيمنعليكقصصتهكنتماتعبيرهذا:أي!قئ!منرءيىتآولليهذايائتوقال)

ذلكعندوعدتثيماووعدتنيبكتمانهاوأمرتني،ساجدينليرأيتهمحين،والقمروالشمسكوكبا

فيالكلمةنافذحاكماجعلنيوالضيقالهمبعد:أي!هوالس!جنمنأخرجنىإذبى-أخسنوقذحقارلبجعياقذ)

أرضيسكنونوكانواالبادية:أي!البدومنبكمآتبذووجاءمنسموضذ)شئتحيثالمصريةالديار

الذيالأمرمنإليمنهمكانفيما:أي!وإخوقوروبئنبئنىالشتطننرخبغدأنمن)الخليلبلادمنالعربات

منوسهلهاويسرهاأسبابههيأشيئاأرادإذا:أيلمجشلى!هولمالطيفربىإن)قالثم.ذكرهوسبقتقدم

:أي!اتحليوهوإفي)قدرتهوعظيمصنعهبلطيفوييسرهايقدرهابل،العبادإليهايهتديلاوجوه

.وقدرهوشرعهخلقهفي!الحكيم)الأموربجميع

بأموالهم،يدهتحتكانالذيالطعاممن،وغيرهممصرأهلباعيوسفأن:الكتابأهلوعند

ثم.أرقاءفصاروابأنفسهمباعهمحتى،كلهيملكونهوما،والأثاثوالعقاروالفضةالذهبمنكلها

وثمارهمزرعهممنيستغلونماخمسويكونيعملواأنعلى،رقابهموأعتق،أرضهملهمأطلق

.بعدهمصرأهلسنةفصارت،للملك

أكلةيأكلكانإنماوأنه،الجيعانينسىلاحتىالسنينتلكفييشبعلاكانأنه:)1(الثعالبيوحكى

بنعمرالمؤمنينأميروكان:قلت.ذلكفيالملوكبهاقتدىثمفمن:قال.النهارنصفواحدة

الخصب.وأتىالجدبذهبحتىالرمادةعامبطنهيشبعلاعنهاللهرضيالخطاب

لابنوإنك،عنكانجلتلقد:الرمادةعامذهببعدمالعمرالأعرابمنرجلقال:الشافعيقال

.حرة

بهايقرلاالدارهذهأنعرف،اجتمعقدوشمله،تمتقدنعمتهالسلامعليهيوسفرأىلماثم

هوبماربهعلىأثنىذلكفعند،النقصانإلاالتمامبعدوما.فانعليهاومنفيهاشيءكلوأن،قرار

-يتوفاهحين:أي-يتوفاهأنالمسؤولينخيروهومنهوسأل.وفضلهإحسانهبعظيملهواعترف،أهله

وتوفنامسلمينأحينااللهم":الدعاءفييقالكماوهكذا،الصالحينبعبادهيلحقهوأن،الإسلامعلى

.(912ص)للثعالبي؟الأنبياءقصص)1(
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تتوفانا.حين:أي.(1")مسلمين

إلىروحهيرفعأناحتضارهعند!يوالنبيسألكما،السلامعليهاحتضارهعندذلكسألأنهويحتمل

ثلاثا،")2(الأعلىالرفيقفياللهم":قالكما،والمرسلينالنبيينمنالصالحينوالرفقاءالأعلىالملأ

قضى.ثم

كانذلكوأن،وسلامةمنهصحةفيمنجزاالإسلامعلىالوفاةسألالسلامعليهيوسفأنويحتمل

.)3(يوسفقبلالموتقطنبيتمنىما:قالأنهعباسابنعنرويكما،وشرعتهمملتهمفيسائغا

رواهالذيالدعاءفيمعاذحديثفيكما،الفتنعندإلابالموتالدعاءعننهيفقدشريعتنافيفأما

خيرالموتادمابن":الاخرالحديثوفي"مفتونينغيرإليكفتوفنافتنةبقويمأردتوإذا":أحمد)4(

وتمنى(23:مريمأ!مميافمتياو!نتهذاقتلمتينتتنى):السلامعليهامريموقالت"الفتنةمنلك

،والقالالقيلوكثر،القتالواشتد،الفتنوعظمت،الأمورتفاقمتلماطالبأبيبنعليالموت

.الأهوالمخالفيهمنولقي،الحالعليهاشتدلما،الصحيحصاحباللهعبدأبوالبخاريذلكوتمنى

مالك،بنأنسحديثمن:صحيحيهمافيومسلمالبخاريروىفقد:الرفاهيةحالفيفأما

فلعلهمسيئأوإما،فيزدادمحسناإما،بهنزللضزالموتأحدكميتمنىلا":!واللهرسولقال:قال

(")ليخيراالوفاةكانتإذاوتوفني،ليخيراالحياةكانتماأحينياللهمليقلولكن،يستعتب(أنأ

عليهيوسفاللهنبيأنوالظاهر.دينهفيلاونحوهمرضمنبدنهفيالعبديخصماهاهنابالضروالمراد

كذلك.يكونأنذلككانإذاأواحتضارهعندإماذلكسألالسلام

ثم،سنةعشرةسبعيوسفعندمصربديارأقاميعقوبأن:الكتابأهلعنإسحاقابنذكروقد

قال.وإسحاقإبراهيمأبويهعنديدفنأنالسلامعليهيوسفإلىأوصىقدوكان،السلامعليهتوفي

.السلامعليهم،الخليلوجدهإسحاقأبيهعندبالمغارةفدفنهالشامبلادإلىوسئره،فصبر:السدي

مصربأرضأقامأنه:وعندهم.سنةوثلاثونمئةمصردخليوميعقوبعمرأن:الكتابأهلوعند

فيإماغلطوهو،كتابهمنصهذا.سنةوأربعينمئةعمرهجميعفكان:قالواهذاومع،سنةعشرةسبع

هذهيستعملونفكيف،هذامنأكثرهوفيمابعادتهموليس،الكسرأسقطواقدأو،منهمأوالنسخة

قال(.15431)رقمالزرقيرفاعةبنعبيدعنوغيره(3424/)لمسندافيأحمدأخرجهحديثمنقطعة)1(

منكر.غريب:(042-914)1/السيرةفيالذهبي

.السلامفي(1912)ومسلم،المغازيفي(4374)البخاريأخرجه)2(

.(4195/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيابنأخرجه)3(

.معاذحديثمن.صحيححسن:وقال،()3235والترمذي2(43)5/المسندفيأحمدأخرجهحديثمنقطعة(4)

.والدعاءالذكرفي(0268)ومسلم،المرضفي(5671)البخاريأخرجه(5)
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مالبنيهقالإداتمؤتيغقوبحضرإذشهد%كنتخأتم):العزيزكتابهفيتعالىقالوقد.هاهناالطريقة

!وم!لمونل!ونخنؤصداإلفاوإشضوإشفعيلإئرهوءابابلثوإلةإلهكنغبدقالوابغدىمنلقبدون

.السلامعليهمالأنبياءبهاللهبعثالذيالإسلامدينوهو،بالإخلاصبنيهيوصي(133:البقرةأ

يهوذاوبشر،أمرهممنيكونبماوأخبرهم،واحداواحدابنيهأوصىأنهالكتابأهلذكروقد

أعلم.والله،مريمابنعيسىوهو،الشعوبتطيعهنسلهمنعظيمنبيبخروج

بطيبفطيبوهالأطباءيوسفوأمر،يوماسبعينمصرأهلعليهبكىيعقوبماتلماأنه:وذكروا

له،فأذن،أهلهعندليدفنهأبيهمعالخروجفيمصرملكيوسفاستأذنثم،يوماأربعينفيهومكث

إبراهيماشتراهاكانالتيالمغارةفيدفنوه")1(حبرون"وصلوافلما،وشيوخهامصرأكابرمعهوخرج

بلادهم،إلىرجعواثم:قالوا.أيامسبعةلهوعملوا،فيهافدفن،الحيثيصخربنعفرونمنالخليل

مصر.ببلادفأقاموا،منقلبهموأحسنفأكرمهم،لهوترققواأبيهمفيليوسفيوسفإخوةوعزى

ابائه،عندفيدفنمصرمنخرجواإذامعهميحملأنفأوصى،الوفاةالسلامعليهيوسفحضرتثم

كماابائهعندفدفنه،السلامعليهموسىمعهأخرجهحتىبمصرفكان،تابوتفيووضعوهفحنطوه

سيأتي.

أيضا.جريرابنحكاهوفيما،رأيتهفيمانصهمهذا.سنينوعشرسنةمئةابنوهوفمات:قالوا

أبيهعنوغاب،سنةعشرةسبعابنوهوالجبفييوسفألقي:الحسنعن،فضالةبنمباركوقال

:غيرهوقال.سنةوعشرينسنةمئةابنوهوومات،سنةوعشرينثلاثاذلكبعدوعاش،سنةثمانين

وسلامه.عليهاللهصلواتيهوذاأخيهإلىأوصى

!ك!ي!.إبراهيمالخليلبلد؟حبرون:الفاءفصلالراءباب:القاموسفيقال:بهامشفي(1)
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بنإسحاقبنالعيسبنرازحبنموصبنأيوبوهو،الروممنرجلاكان:)1(إسحاقابنقال

وقيل:.يعقوببنإسحاقبنالعيصبنرعويلبنموصبنأيوبهو:غيرهوقال.الخليلإبراهيم

نسبه.فيذلكغير

عليهبإبراهيمآمنممنأبوهكان:)3(وقيل.السلامعليهلوطبنتأمهأن:عساكر)2(ابنوحكى

قولهعندقررناكما،إبراهيمذريةمنلأنه،الأولوالمشهور،تحرقهفلم،النارفيألقييومالسلام

نأمن؟الآيات(84:أ!نعامأ!وهرونوموسىويوسفوأيوبوسلتننداوودءذريتهومن):تعالى

.السلامعليهمانوحدونإبراهيمعلىعائاالضميرأنالصحيح

إليلثأؤحتنآ!إثآ!و:تعالىقولهفيالنساءسورةفيإليهمالإيحاءعلىالمنصوصالأنبياءمنوهو

!ووأيوبوعيسئلأستباطواويغقوبإشحقووإشمعيلإلى+إبزهيصوأؤحينآبغدمنوألنبيق!ؤحإكأوحينآممأ

بنت"ليا"اسمها)4(:قيلوامرأته،إسحاقبنالعيصسلالةمنأنهفالصحيح.الآية(163ادنساء:أ

فلهذا،أشهروهذا.يعقوببنيوسفبنمنشا)5(:وقيل،أفرائيمبنت"رحمة":وقيل.يعقوب

.التكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإنقصتهذكربعدإسرائيلبنيأنبياءبذكرنعطفثم،هاهناذكرناه

فكثفنالي!فاشتجتناالزحمب%أزحموأشاالضرمسنىأقرلهزنادىإذ!وأيو%):تعالىاللهقال

ي!تعالىوقال(84-83:ا!نبياءأ!لتفبدينعندناوذتحرىمنمحهورخةومثلهمأفلووءاقئتهضومنبهءما

و-إب!بارورمغتلهذابر!كآلمحضق!وعذاببنضبأووفنمسنىألتر؟ؤنادىإدايؤبعتدئآوادبر):صسورة

أئعئدنعمص!ابرأوجذنهإناتخنثولاثهءفاضربضغثابيدكوضذ5لبتألالأولىوكرىمنارتهةثعهتمومثلهمأط!لهؤووهتنا

.(44-14:صأ!وأؤابؤإنه

ثم،نوحثم،إدريس:بعثنبيأول:قالأنه،الكلبيطريقمن:عساكر)6(ابنوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/322)الطبريتاريخ

.(0/158)دمشقتاريخ

.(1/322)الطبريتاريخ

.(1/232)السابقالمصدر

.(01/58)تاريخهفيعساكرابنذكره

.(95-01/58)دمشقتاريخ
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ئم،صالحثم،هودثم،لوطثم،يوسفئم،يعقوبئم،إسحاقئم،إسماعيلئم،إبراهيم

،يعقوببنيوسفبنأفرائيمبنشوتلحبنعزىثماليسعثم،إلياسثم،وهارونموسىثم،شعيب

بنإسحاقبنالعيصبنليفزتابناموصبنرازحبنأيوبثم،يعقوببنيمنمتىبنيونسثم

إبراهيم.

أعلم.والله،إبراهيموقبل،نوحبعدأنهماالمشهوروصالحأهودافإن،نظرالترتيبهذابعضوفي

من؟وأنواعهصنوفهسائرمنالمالكثيررجلاأيوبكان:وغيرهمالتفسير)1(والتاريخعلماءقال

.حورانأرضمن،البثنية)2(بأرضالمتسعةوالأراضيوالمواشيوالعبيدالأنعام

جميعه،ذلكمنفسلب،كثيروأهلونأولادلهوكان،لهكانتكلهاأنها:عساكر)3(ابنوحكى

بهما،وجلعزاللهيذكر،ولسانهقلبهسوىسليمعضومنهيبقولم،البلاءمنبأنواعجسدهفيوابتلي

ومسائه.وصباحهونهارهليلهفيوجلعزدئهذاكز،محتسبصابركلهذلكفيوهو

)4(مزبلةعلىوألقي،بلدهمنوأخرج،الأنيسمنهوأوحش،الجليسعافهحتىمرضهوطال

قديموتعرف،حقهلهترعىكانتزوجتهسوىعليهيحنوأحديبقولم،الناسعنهوانقطع،خارجها

وتقوم،حاجتهقضاءعلىوتعينهشأنهمنفتصلح،إليهتترددفكانت،عليهاوشفقتهإليهاإحسانه

عنهااللهرضيبأودهوتقوم،لتطعمهبالأجرالناستخدمكانتحتىمالهاوقلحالهاوضعف،بمصلحته

بالزوجالمصيبةمنبهايختصوما،والولدالمالفراقمنبهماحلماعلىمعهصابرةوهي،وأرضاها

.راجعونإليهوإناللهفإنا،والحرمةوالنعمةالسعادةبعدالناسوخدمة،اليدذاتوضيق

الأمثلثم،الصالحونثم،الأنبياءبلاءالناسأشد":قالء!ي!اللهرسولأنالصحيحفيثبتوقد

كلههذايزدولم.")5(بلائهفيزيدصلابةدينهفيكانفإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى،فالأمئل

ويضرب،السلامعليهبصبرهليضربالمثلأنحتى،وشكراوحمدأواحتسابأصبرأإلاالسلامعليهأيوب

البلايا.أنواعمنلهحصلبماأيضاالمثل

.(1/223)وتاريخه(9/65)الطبريتفسيرنظرا(1)

.وأذرعاتدمشقبينتقع،حورانقرىمنقرية:البثنة:ويقال)2(

.(111-5901/)المختصرفيكما؟تاريخهفيعساكرابنحكاه)3(

النبويةالسنةفيولاالحكيمالذكرفيوليسالسلامعليهيونسعصمةمعتتعارضالتيالإسرائيلياتمنهذا)4(

يؤيدها.ما

فيوالحاكم(2783)سننهفيوالدارمي،أبيهعن،سعدبنمصعبعن(1172/)المسندفيأحمدأخرجه)5(

الصحيح.فيأجدهولم(1/14)المستدرك
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ذهابكيفيةفي)1(طويلخبرأيوبقصةفيإسرائيلبنيعلماءمنوغيرهمنببمابنوهبعنرويوقد

بصحته.أعلموالله،جسدهفيوبلائهوولدهماله

.الجدريأصابهمنأولالسلامعليهأيوبكان:قالأنهمجاهدوعن

تنقص.ولاتزيدلاسنينثلاثابتليأنهوهبفزعم،أقوالعلىبلواهمدةفياختلفواوقد

جسدهفيالدوابتختلف،إسرائيللبنيمزبلةعلىوألقي،وأشهراسنينسبعابتلي:أنسوقال

عليه.الثناءوأحسن،الأجرلهوعظم،عنهاللهفرجحتى

سنة.عشرةثمانيةبلواهفيمكث:حميدوقال

تفرشهبالرمادتأتيهامرأتهفكانت،والعصبالعظمإلايبقلمحتىلحمهتساقط:السديوقال

سنةسبعينعشتقد:فقال؟عنكلفرجربكدعوتلوأيوبيا:قالت،عليهطالفلما،تحته

وتطعمبالأجرالناستخدموكانتالكلامهذامنفجزعت.سنةسبعينلهأصبرأنللهقليلفهو،صحيحا

.السلامعليهأيوب

تعديهمأو،بلائهمنينالهمأنخوفأ،أيوبامرأةأنهالعلمهميستخدمونهايكونوالمالناسإنثم

طيببطعامضفيرتيهاإحدىالأشرافبناتلبعضفباعتعمدتيستخدمهاأحدأتجدلمفلما،بمخالطته

لمالغدكانفلما.أناسأبهخدمت:فقالت،وأنكره؟هذالكأينمن:فقال،أيوببهفأتت،كثير

أينمنتخبرهحتىيأكلهلاوحلف،أيضأفأنكره،بهفأتته،بطعامالأخرىالضفيرةفباعت،أحداتجد

مسنىأق):دعائهفيقال،محلوقأرأسهارأىفلما،خمارهارأسهاعنفكشفت؟الطعامهذالها

.(83:ا!نبياءأ!الزحمب%أزحموأشاالضر

بنعبيدبناللهعبدعن،حازمبنجريرحدثنا،سلمةأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

فقال،بعيدمنفقاما،ريحهمنمنهيدنواأنيستطيعافلميومافجاءا،أخوانلأيوبكان:قال،عمير

يجزعلمجزعاقولهمامنأيوبفجزع،بهذاابتلاهماخيراأيوبمنعلماللهكانلو:لصاحبهأحدهما

فصدقني.جائعمكانأعلموأناشبعاناقطليلةأبتلمأنيتعلمكنتإناللهم:قال.قطشيءمن

مكانأعلموأناقطقميصانلييكنلمأنيتعلمكنتإناللهم:قالثم،يسمعانوهماالسماءمنفصدق

اللهم:فقال،ساجداوخر،بعزتكاللهم:قالثم.يسمعانوهماالسماءمنفصددتى،فصدقنيعار

.عنه)2(كشفحتىرأسهرفعفما،عنيتكشفحتىأبدارأسيأرفعلابعزتك

.(62-955/)تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

.(5654/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيابنأخرجه2()
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أخبرني،وهبابنأنبأنا،الأعلىعبدعن،يونسحدثنا:جميعاجريروابنحاتمأبيابنوقال

بهلبثأيوباللهنبيإن":قال!النبيأنمالكبنأنسعن،الزهريعن،عقيلعن،يزيدبننافع

كانا،لهإخوانهأخصمنكانا،إخوانهمنرجلينإلاوالبعيدالقريبفرفضه،سنةعشرةثمانيبلاؤه

منأحدأذنبهماذثباأيوبأذنبلقداللهيعلم:لصاحبهأحدهمافقال.ويروحانإليهيغدوان

إليهراحافلما.بهمافيكشفربهيرحمهلمسنةعشرثمانيمنقال.ذاكوما:صاحبهلهقال.العالمين

أمركنتأنييعلموجلعزاللهأنغير،تقولماأدريلا:أيوبفقال،لهذلكذكرحتىالرجليصبرلم

:قال.حقفيإلااللهيذكراأنكراهيةعنهمافأكفربيتيإلىفأرجعاللهفيذكرانيتنازعانالرجلينعلى

عليه،أبطأتيومذاتكانفلما،يرجعحتىبيدهامرأتهأمسكتقضاهافإذاحاجتهفييخرجوكان

تنظر،فتلقته،فاستبطأته(42:صرأ!ووش!إبباردهذامغتسلبرضلكأيمفق)أنمكانهفيأيوبإلىاللهفأوحى

اللهباركأي:قالت،رأتهفلما،كانماأحسنعلىوهو،البلاءمنبهمااللهأذهبقدعليهاوأقبل

:قال.صحيحاكانإذمنكبهأشبهرجلارأيتماذلكعلىفوالله؟المبتلىهذااللهنبيرأيتهل؟فيك

كانتفلما،سحابتيناللهفبعث،للشعيروأندر،للقمحأندر:أندرانلهوكان:قال.هوأنافإني

حتىالورقالشعيرأندرفيالأخرىوأفرغت،فاضحتىالذهبفيهأفرغتالقمحأندرعلىإحداهما

."فاض

قتيبةبنالحسنبنمحمدعن")2(صحيحه"فيحبانابنبتمامهرواهوهكذاجرير)1(،ابنلفظهذا

موقوفا.يكونأنوالأشبه،جدارفعهغريبوهذا.بهوهبابنعنحرملةعن

زيد،بنعليأنبأنا،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،أبيحدثنا:)3(حاتمأبيابنوقال

ناحية،فيوجلسأيوبفتنحى،الجنةمنحلةاللهوألبسه:قال،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن

وأ،بهذهبتالكلابلعلهاهناكانالذيالمبتلىهذااللهعبديا:فقالت،تعرفهفلمامرأتهوجاءت

ويحك:فقال؟اللهعبديامنيأتسخر:قالت.أيوبأناولعل:قال.ساعةتكلمهوجعلت؟الذئاب

.جسديعلياللهردقد،أيوبأنا

.)4(معهمومثلهم،بأعيانهموولدهمالهعليهاللهورد:عباسابنقال

بهذافاغتسل،معهمومثلهمومالكأهلكعليكرددتقدإليهاللهأوحى:منبهبنوهبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.البيدر:والأندر(01/095)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(8982)لإحسانا

.(7291/)المنثورالدرفيكما

.(996/)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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ابنرواه.فيكعصونيقدفإنهملهمواستغفر،قرباناصحابتكعنوقرب،شفاءكفيهفإن،الماء

.)1(حاتمأبي

عن،قتادةعن،همامحدثنا،مرزوقبنعمروحدثنا،زرعةأبوحدثنا:)2(حاتمأبيابنوقال

عليهأيوباللهعافىلما":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،نهيكبنبشيرعن؟أنسبنالنضر

أماأيوبيا:لهفقيل:قال.ثوبهفيويجعلبيدهيأخذفجعل،ذهبمنجراداعليهأمطرالسلام

."رحمتكمنيشبعومنربيا:قال؟تشبع

به.،قتادةعن،همامعن،الصمدوعبدالطيالسيداودأبيعن:أحمد)3(الإمامرواهوهكذا

عن،راهويهبنإسحاقعن،الأزدياللهعبدبنمحمدعن:")4(صحيحه"فيحبانابنورواه

به.،الصمدعبد

أعلم.فالله،الصحيحشرطعلىوهو،الكتبأصحابمنأحديخرجهولم

علىأرسل:هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،سفيانحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

؟أعطيناكمايكفكألم!أيوبيا:فقيل،ثوبهفييقبضهافجعل،ذهبمنجرادمن6(رجلصأيوب

مرفوعا.اخروجهمنهريرةأبيعنرويوقد،موقوفهذا.فضلكعنيستغنيومن!ربأي:قال

حدثناماهذا:قال،منبهبنهمامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

أيوبفجعل،ذهبمنجرادعليهخرعريانايغتسلأيوببينما":!اللهرسولقال:قال،هريرةأبو

ولكن!ربأيبلى:قال؟ترىعماأغنيتكأكنألم!أيوبيا:وجلعزربهفناداه،ثوبهفييحثي

."بركتكعنليغنىلا

.به)8(،الرزاقعبدحديثمنالبخاريرواه

عينالهاللهفأنبع،بهأمرمافامتثل،برجلكالأرضاضرب:أي(42:صأ!بر!كآيمض!وقوله

والسقم،والأذىالألممنيجدهكانماعنهاللهفأذهب،منهاويشربفيهايغتسلأنوأمر،الماءباردة

تاما،وجمالا،وباطنةظاهرةصحةكلهذلكبعداللهوأبدله،وباطنأظاهراجسدهفيكانالذيوالمرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(7/391)المنثورالدرفيكما

.(7/391)المنثورالدرفيكما

.(322ص)مسندهفيالطيالسيعندوهو(2511/)أحمدالإمامأخرجه

.(0623)الإحسان

.(2/243)المسندفي

العظيمة.الطائفة:الرجل

.2/314()المسندفي

.الأنبياءفي(1933)البخاريأخرجه
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قالكما،أهلهلهاللهوأخلف،ذهبمنجراداعظيمامطرا،صباالمالمنلهصبحتى،كثيراومالا

وعوضهسلففيمناجره:وقيل،بأعيانهماللهأحياهم:فقيل!هومعهوومثلهمأفلإوءاتئته):تعالى

عنهرفعنا:أي!عندنائنرخة!و:وقوله.الاخرةالدارفيبكلهمشملهلهوجمعبدلهمالدنيافيعنهم

:أي(84:أ!نبياءأ!لتفبدينوذصتحرى!وإحساناورأفة،منارحمة!ضومنبهءمافكشفنا)شدته

منأعظمهوبمااللهابتلاهحشماأيوباللهبنبيأسو!لىفله،ولدهأومالهأوجسدهفيببلاءابتليلمنتذكرة

عنه.اللهفرجحتىواحتسبفصبرذلك

.النزعوأغرقالنجعةأبعدفقد،الآيةهذهمن،رحمةهي:فقال،امرأتهاسمهذامنفهمومن

.ذكراولداوعشرينستةلهولدتحتى،وزادهاشبابهاإليهااللهرد:عباسابنعن،الضحاكوقال

إبراهيم.دينبعدهغئرواثم،الحنيفيةدينعلى،الرومبأرضسنةسبعينذلكبعدأيوبوعاش

منرحصةهده(44:صأ!أوالبؤإنهائعتدنعمصحابراوجذنهإناتخنمثولابهءفأضربضغثابيدكوضذ):وقوله

ذلكحلفه:فقيل.سوطمئةامرأتهليضربنحلفهمنكانفيماالسلامعليهأيوبورسولهلعبدهتعالىالله

فأخبرته،فانتبه،لأيوبدواءلهايصفطبيبصورةفيالشيطاناعترضهالأنه:وقيل.ضفائرهالبيعها

-وهوضغثايأخذأنأفتاهوجلعزاللهعافاهفلما.سوطمئةليضربنهافحلف،الشيطانأنهفعرف

منزلةمنزلاهذاويكون،واحدةضربةبهويضربهاكلهافيجمعها،الشماريخيجمعالذي-كالعثكال

يحنث.ولاويبرسوطبمئةالضرب

المكابدةالمحتسبةالصابرةامرأتهحقفيولاسيما،وأطاعهالثهاتقىلمنوالمخرجالفرجمنوهذا

عنها.اللهرضيالبارةالصديقة

كثيراستعملوقد!أوالبإنهزائعتدئعمصحابراوجذنهإنا!و:بقولهوعفلها،الرخصةهذهالثهعقبولهذا

فيالحيلكتابوضعواحتىفيهاآخرونوتوسع،والنذورالأيمانبابفيالرخصةهذهالفقهاءمن

وسنذكر.والغرائبالعجائبمنبأشياءفيهوأتوا،الكريمةالآيةبهذهوصدروه،الأيمانمنالخلاص

تعالى.اللهشاءإنإليهالوصولعند(")1الأحكام"كتابفيذلكمنطرفا

ثلاثاعمرهكانتوفيلماالسلامعليهأيوبأن:التاريخعلماءمنوغيرهجرير)2(ابنذكروقد

يوميحتجاللهأن:معناهمامجاهدعنليمطروىوقد.ذلكمنأكثرعاشإنه:وقيل.سنةوتسعين

علىالسلامعليهوبأيوب،الأرقاءعلىالسلامعليهوبيوسف،الأغنياءعلىالسلامعليهبسليمانالقيامة

.البلاءأهل

)1(

)2(

تعالى.اللهرحمهكثيرابنالحافظيتمهاولمبدأهاالتيالكتبمن"الأحكام"كتاب

.(1324/)التاريخفيجريرابنذكره



321الكفلذيقصة

.بمعناه(عساكر)1ابنرواه

منكثيريزعمالذيوهو،أيوببن"بشر"ولدهبعدهبالأمروقام")2(حومل"ولدهإلىأوصىوأنه

خمساالسنينمنعمرهوكان،يزعمونفيمانبياوكانهذاابنهومات.أعلمفالثه،الكفلذوأنهالناس

.السلامعليهماأيوبابنإنه:بعضهمقالإذ،الكفلذيقصةهاهناولنذكر،وسبعين

الكفلىذيقصةوهذه

أيوبابنأنهقولمزعمالذي

من-آلكفلوذاولمدرلشوإشفعيل):الأنبياءسورةفيأيوبقصةبعدتعالىاللهقال

أيوبقصةبعدتعالىوقال(86-85:الأنبياءأ!آلصحب!صتإنهمرحمتناف!وأدضقتهتمآلصخبرفي

ذ!رىبخالصةاضلضت!إنا!والاتصخرألأيذىأؤلىويغقوبوإشحقإئرهيمعبدناوابمر):صسورةفيأيضا

(48-45:صأمهوألاخيارمنوكلألكفلوذاوأليسعإشفعيلوابمز!ألاخيارآفضطفينلمنعندناوإنهم!آلدار

الصلاةربهمنعليهنبيأنه،الأنبياءالسادةهؤلاءمعمقروناعليهبالثناءالعظيمالقرآنفيذكرهمنفالظاهر

.المشهورهووهذا،والسلام

فيجريرابنوتوقف.عادلامقسطاوحكماصالحارجلاكاننبياوإنمايكنلمأنهاخرونزعموقد

أعلم.فالله،ذلك

قدوكان،صالحارجلاكانوإنمانبيايكنلمأنه:مجاهدعن:نجيحأبيوابن)3(جريجابنوروى

.)4(الكفلذافسمي،بالعدلبينهمويقضيأمرهميكفيهأنقومهلبنيتكفل

أنيلو:قالاليسعكبرلما:قالأنه:هندأبيبنداودطريقمن:حاتمأبيوابنجريرابنوروى

من:فقال،الناسفجمع،يعملكيفأنظرحتى،حياتيفيعليهميعملالناسعلىرجلااستخلفت

العين،تزدريهرجلفقام:قال.يغضبولا،الليلويقوم،النهاريصوم؟أستخلفهبثلاثلييتقبل

ذلكفردهم:قال.نعم:قال؟تغضبولا،الليلوتقوم،النهارتصومأنت:فقال.أنا:فقال

:قال.فاستخلفه.أنا:فقال،الرجلذلكوقام،الناسفسكت،الآخراليوممثلهاوقال،اليوم

)1(

)2(

)3(

)4(

.82()01/تاريخهفيعساكرابنأخرجه

.(1325/)الطبريتاريخانظر

جرير.ابن:المطبوعفي

.(971/)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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شيخصورةفيفأتاه،وإياهدعوني:فقال!،ذلكفأعياهم.بفلانعليكم:للشياطينيقول!إبليسفجعل

،البابفدق،النومةتلكإلاوالنهارالليليناملاوكان،للقائلةمضجعهأخذحينوأتاه،فقيركبير

بينيإن:فقال!.عليهيقصفجعل،البابففتحفقام:قال.مظلومكبيرشيخ:قال؟هذامن:فقال

إذا:وقال،القائلةوذهبتالرواححضرحتى،وفعلوابيوفعلواظلمونيوإنهم،خصومةقوميوبين

فقام،يرهفلمالشيخيرىهلينظرفجعلمجلسهفيفكان،وراحفانطلق،بحقكلكاخذفأتنيرحت

أتاه،مضجعهفأخذالقائلةإلىرجعفلما.يراهفلاوينتظرهالناسبينيقضيجعلالغدكانفلمايتبعه

قعدتإذالكأقلألم:فقال،لهففتح.المظلومالكبيرالشيخ:فقال؟هذامن:فقال،البابفدق

جحدوني.نمتوإذا،حقكنعطيكنحن:قالواقاعدأنكعرفواإذا،قومأخبثإنهم:فقال؟فأتني

،النعاسعليهوشق،يراهفلاينتظرفجعل،فراحالقائلةففاتته:قال.فأتنيرحتفإذا،فانطلق:قال

تلككانفلما.النومعليشققدفإني،أنامحتىالبابهذايقربأحداتدعنلا:أهلهلبعضفقال

واللهلا:فقال.أمريلهفذكرتأمسأتيتهقدإني:قال.وراءكوراءك:الرجللهفقال،جاءالساعة

وإذا،البيتفيهوفإذا،منهافتسور،البيتفيكوةفرأىنظرأعياهفلما،يقربهأحداندعألاأمرنالقد

فلمواللهقبليمنأما:قال!؟آمركألمفلانيا:فقال!،الرجلفاستيقظ:قال!.داخلمنالبابيدقهو

البيتفيمعهالرجلوإذا،أغلقهكمامغلقهوفإذاالبابإلىفقام:قال.أتيتأينمنفانظرتؤت

اذاللهفسماه،لأغضبنكترىماففعلت،شيءكلفيأعييتني،نعم:قال؟اللهأعدو:فقال،فعرفه

.به)1(فوفىبأمرتكفللأنهالكفل

.السياقهذامنقريباعباسابنعنأيضأ)2(حاتمأبيابنروىوقد

نحوالسلفمنوغيرهمالأكبرحجيرةوابن،قيسبنومحمد،الحارثبناللهعبدعنرويوهكذا

.هذا

سمعت،قتادةحدثنا،بشيربنسعيدأنبأنا،الجماهرأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

كانولكن،نبياالكفلذوكانما:يقول-المنبرهذاعلىوهوعنهاللهرضيموسىأبايعني-الأشعري

فسميصلاةمئةيومكليصلي،بعدهمنالكفلذولهفتكفل،صلاةمئةيومكليصلي،صالحارجلا

.)3(الكفلذا

:الأشعريموسىأبوقال:قال،قتادةعن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمنجريرابنورواه

منقطعا.فذكره

)1(

)2(

)3(

.(5661/)المنثورالدرفيكما،حاتمأبيوابن(971/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(663-5662/)المنثورالدرفيكما

.(5664/)السابقالمصدر
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بناللهعبدعن،الأعمشحدثنا،محمدبنأسباطحدثنا:أحمد)1(الإمامرواهالذيالحديثفأما

إلاأسمعهلملوحديثا!ي!اللهرسولمنسمعت:قال،عمرابنعن،طلحةمولىسعدعن،اللهعبد

إسرائيلبنيمنالكفلكان":قالذلكمنأكثرسمعتهقدولكن،مرارسبععدحتى،مرتينأومزة

منالرجلمقعدمنهاقعدفلما،يطأهاأنعلىديناراستينفأعطاهاامرأ!فأتته،عملهذنبمنيتورعلا

قط،أعملهلمعملهذاولكن،لا:قالت؟أكرهتكيبكيكما:لهافقال،وبكتأرعدتامرأته

لك.بالدنانيراذهبي:فقال،نزلثم.قطتفعليهولمهذافتفعلين:قال.الحاجةعليهحملتنيوإنما

اللهغفرقد:بابهعلىمكتوبافأصبحليلتهمنفمات،أبدأالكفلاللهيعصيلاوالله:قالثم

.")2(للكفل

عمر،ابنعلىفوقفهرواهبعضهمأنوذكر،حسنوقالبهالأعمشحديثمن)3(الترمذيورواه

واحد،بحديثإلاأعرفهلا:حاتمأبوقالهذاسعدافإن،نظرإسنادهوفي.جداغريبحديثفهو

أعلم.والله،هذاالرازياللهعبدبناللهعبدسوىعنهيروهولم،حبانابنووثقه

رجلفهو،إضافةغيرمن،الكفل:الحديثلفظوإنما،الكفلذاهوفليمسمحفوظاكانوإنأ

.()4(أعلمفالله،القرآنفيالمذكورغيرآخر

بعامةأهلكواأممذكرباب

أتقروتأقلكنامابغدمنالئبموسىولقذءانئنا):تعالىقولهبدليلالتوارةنزولقبلوذلك

عوفحديثمن:والبزار)7()6(حاتمأبيوابنجرير)5(ابنرواهكما.الآية(43:القصصأ!الاولى

منأوالسماءمنبعذابقومااللهأهلكما:قال،الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الأعرابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(972/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(4747)رقم(2/23)المسندفيأحمدأخرجه

القيامة.صفةفي(8924)الترمذيأخرجه

.وبأمنوأثبتهالمطبوعمنسقطالحاصرتينبينما

.(01/76)تفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(6/417)المنثورالدرفيكما،حاتمأبيابنأخرجه

رجالورجالهما،ومرفوعأموقوفاالبزاررواه(7/88)المجمعفيالهيثميوقال(2248و2247)البزارأخرجه

الصحيح.
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:يقولتعالىاللهأنترألم،قردةمسخواالتيالقريةغير،الأرضوجهعلىالتوارةأنزلتبعدماالأرض

.(43:القصصأ!الاولمناتقووتافلكنامآبعدمنالئبموسىءاطئاولقد)

موسىقبلبعامةأهلكتأمةكلأنعلىفدل،وقفهأعلمواللهوالأشبه،لهروايةفيالبزارورفعه

فمنهم:،السلامعليه

:الرسأصحاب

لهو!لاضرئنا!به!ذلفبينوقروئاالرسوأض!بوثمودااوعاص):الفرقانسورةفيتعالىاللهقال

وأ!بلؤجطهؤقومكذبث):قسورةفيتعالىوقال.(93-38:الفرفانأ!و!لاتبرناتئب!!ألاقثل

وهدا(14-12:قأ!وعيدمحىالرسلكذبكلئغوقؤمألأييهةوأ!ب!لوفىوإيخونوفرعؤنوعاد!وثمورالرصسق

.الهلاكوهو،وصتبرواودمرواأهلكواأنهمعلىيدلقبلهوالذيالسياق

أولئكلأن،البروجسورةفيذكرواالذينالأخدودأصحابأنهممنجرير)1(ابناختياريردوهذا

أيضأ.نظروفيه،السلامعليهالمسيحبعدكانواوجماعةإسحاقابنعند

،")2(
لمودلمحرىمنقريةأهلالرسأصحاب:عباسابنقال:قالجريجابنوروى

تاريخعن،)3(دمشقبناءذكرعندتاريخهأولفيعساكربنالقاسمأبوالكبيرالحافظذكروقد

إليهماللهفبعث،بحضور)4(كانواالرسأصحابأن؟وغيرهخرداذبةبناللهعبدبناللهعبيدالقاسمأبي

منبولدهنوحبنسامبنإرمبنعوصبنعادفسار،وقتلوهفكذبوه،صفوانبنحنظلة:لهيقالنبيا

فيذلكمعوفشوا،كلهااليمنإلىوانتشروا،الرسأصحاباللهوأهلك،الأحقاففنزل،الرس

مدينتهاوبنى،دمشقنوحبنسامبنإرمبنعوصبنعادبنسعدبنجيروننزلحتى،كلهاالأرض

اللهفبعث،بدمشقمنهاأكثرموضعفيالحجارةأعمدةوليس،العمادذاتإرموهي،جيرونوسماها

،فكذبوه،بالأحقافعادأولاديعني،عادإلىعادبنالخلودبنخالدبنرباحبناللهعبدبنهود

أعلم.فالله،متطاولةبدهورعابقبلالرشأصحابأنيقتضيفهذا،وجلعزاللهوأهلكهم

عن،عكرمةعن،بشربنشبيبعن،أبيهعن،عاصمأبيبنبكرأبيعن:حاتمأبيابنوروى

.بأذربيجانبئرالرس:قال،عباسابن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(11412/)التفسيرفيجريرابنذكره

.(6/256)المنثورالدرفيالسيوطيوذكره.(9093/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.12()1/دمشقتاريخ

الضمثمبالفتح:قال،الاطلاعمراصدفيالحقعبدوابنالبلدانمعجمفيياقوتقيدهازبيدأعمالمنباليمنبلدة

.وراءالواووسكون
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فيها.دفنوه:أي،نبيهمفيهارسوابئرالرس:قال،عكرمةعن،بكرأبيعن:الثوريوقال

يس!.أصحابوهم،بفلجالرسأصحاب:عكرمةقال:جريجابنوقال

اليمامة.قرىمن:فلج:قتادةوقال

قصتهم:فيتعالىاللهقال،بعامةأهلكوافقد،عكرمةزعمهكمايسأصحابكانوافإن:قلت

وهو-غيرهمكانواوإن،هؤلاءبعدقصتهموستأتي(92:يسأ!خمدونهتمفإذاؤصدةإلاصحية؟نتإن)

جرير.ابنذكرهمافينافيتقديركلوعلى.وتبرواأيضاأهلكوافقد-الظاهر

أرضهموتكفي،ترويهمبئرلهمكانتالرسأصحابأن:النقاشالحسنبنمحمدبكرأبوذكروقد

أيامبعدكانفلما،عظيماوجداعليهوجدواماتفلما،السيرةحسنعادذملكلهموكان،جميعها

ففرحوا،صنيعكمأرىحتىعنكمتغيبتولكن،أمتلمإني:وقال،صورتهفيالشيطانلهمتصور

وافتتنوابه،أكثرهمبهفصدق،أبدايموتلاأنهوأخبرهم،وبينهبينهمحجاببضربوأمر،الفرحأشد

عبادتهعنونهاهم،الحجابوراءمنيخاطبهمشميطانهذاأنوأخبرهمنبيافيهماللهفبعث،وعبدوه

له.شريكلاوحدهاللهبعبادةوأمرهم

وألقوهفقتلوهعليهفعدوا،صفوانبنحنظلةاسمهوكان،النومفيإليهيوحىوكان:السهيليقال

ديارهم،وخربت،ثمارهموانقطعت،أشجارهمويبست،ريهمبعدوعطشوا،ماؤهافغار،البئرفي

الجنمساكنهمفيوسكنآخرهمعنوهلكوا،بالفرقةالاجتماعوبعد،بالوحشةالأنسبعدوتبدلوا

.الضباعوصوت،الأسودوزئيرالجنعزيفإلاببقاعهميسمعفلا،والوحوش

بنمحمدعن،إسحاقابنعن،سلمةعن،حميدبنمحمدعن-جريرابنأعني-رواهمافأما

."الأسودالعبدالقيامةيومالجنةيدخلالناسأولإن":!ي!اللهرسولقال:قال،القرظيكعب

.الأسودذلكإلاأهلهامنبهيؤمنفلم،قريةأهلإلىنبيابعثتعالىاللهأنوذلك

:قال.أصمبحجرعليهأطبقواثم،فيهافألقوهبئرالهفحفرواالنبيعلىعدواالقريةأهلإنثم

بهيأتيثم،وشراباطعامابهويشتريفيبيعهبحطبهيأتيثم،ظهرهعلىفيحتطبيذهبالعبدذلكفكان

كانت.كمايردهاثم،وشرابهطعامهإليهويدئي،عليهااللهويعينه،الصخرةتلكفيرفعالبئرذلكإلى

.يكونأناللهشاءماكذلكفكان:قال

نأأرادفلما،منهاوفرغ،حزمتهوحزم،حطبهفجمع،يصنعكانكمايحتطبيومأذهبإنهثم

وتحول،فتمطىهبإنهثم،نائماسنينسبعأذنهعلىاللهفضرب،ينامفاضطجع،سنةوجديحملها

أنهيحسبولاحزمتهواحتملهبإنهثم،أخرىسنينسبعأذنهعلىاللهفضربفاضطجع،الاخرلشقه

ذهبإنهثم.يصنعكانكماوشراباطعامأاشترىثم،حزمتهفباعالقريةإلىفجاء،نهارمنساعةإلانام
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فاستخرجوه،بداءفيهلقومهبداكانوقد،يجدهفلمفالتمسه،فيهكانتالذيموضعهاإلى،الحفرةإلى

حتىندريما:لهفيقولون؟فعلماالأسودذلكعنيسألهمنبيهمفكان:قال.وصدقوهبهوآمنوا

الأسودذلكإن":ع!ي!اللهرسولفقال.ذلكبعدنومهمنالأسودوأهب،السلامعليهالنبياللهقبض

بنمحمدكلاممنقصتهبسطولعل.نظرفيهومثله،مرسلحديثفإنه،")1(الجنةيدخلمنلأول

أعلم.والله،القرظيكعب

المذكورونالرسأصحابأنهمعلىهؤلاءيحملأنيجوزلا:وقال،نفسهجرير)2(ابنردهقدثم

اللهم،بنبيهمفآمنوالهمبداقدوهؤلاء،أهلكهمأنهالرسأصحابعنأخبراللهلأن:قال.القرآنفي

أعلم.والله،آبائهمهلاكبعدبالنبيآمنواأحداثلهمحدثتيكونأنإلا

الأخدودأصحابقضةفيذكرولما،تقدملماضعيفوهو،الأخدود)3(أصحابأنهماختارثم

،الرسأصحاببهلاكصرحوقد،هلاكهميذكرولم،يتوبوالمإنالآخرةفيبالعذابتوعدواحيث

أعلم.والله

يس!أصحابالقريةأصحابومنهم

فززنافكذبوهماأثتينإليهمأزسقناإذ!أتمرسلونجاءهاإذاتقزيةأ!بمثلاالموآ!رت!و:تعالىاللهقال

لتشاقالوا!تكذبونإلاأش!إقشئءمنالرحمنأنزلوقآلمخابشرإلااشومالواقا!عشسلونإلييهمإنافقالوآلثبثا

ماوليمسنكللنزجمنكؤلؤتلتهوالينبكتمتطيرناإناقالوا!ا!بينآتبغإلاعلينا!ومالمرسلونإليكؤإنايخلو

يقوهـقاليستعىرجلاقدينةأقصامق!وضذصر!ؤتقؤمأنت!فيذ!رلؤإسنمحكخطبركمقالوا!ألوعذاثب

ءأتخذ!ترتجحونوإقيفطرقانذىأغبدلآلىوما!!تدونوهمأتجرايسشلكؤلامنأتبعوا!اتمرسلباتبعوا

تإ!مبينضنلىلفىإذاإق!يقذونولاشئاشفحتهتمكأتغنلابضرالرخمنيردنإن?الهةدونهمن

وما!!أتمكرمينمنوجعلنىرفيغفرلىبما!يغلمونقؤىلئتتقالالجنةأدصللمحيل!فاشمعونبرلبهمءامنف

خمدون!هتمفإذا!رصدةصحتمةإلاكانتإن!مترلينكناوماألسمامفجندمنءبغدمنقؤمهءعكأنزتنا

.(-1392:ي!أ

)1(

)2(

)3(

الدرفيالسيوطيوذكره(193-9093/)القرظيكعببنمحمدعن،إسحاقابنعنتفسيرهفيجريرابنأخرجه

.(258-6257/)المنثور

.(9193/)الطبريتفسيرانظر

.(9193/)السابقالمصدر
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عنبلغهفيما،)1(إسحاقابنرواه"أنطاكية"القريةهذهأن؟والخلفالسلفمنكثيرعناشتهر

،وقتادة،وعكرمة،الحصيببنبريدةعنرويوكذا،منبهبنووهب،الأحباروكعب،عباسابن

ملكلهاوكان:قالواأنهمووهبوكعبعباسابنعنبلغهفيما،إسحاقابنقال،وغيرهموالزهري

وهم:،الرسلمنثلاثاإليهاللهفبعث،الأصناميعبدوكان،أنطيخسبن")2(أنطيخس"اسمه

فكذبهم.،وشلوم،وصدوق،صادق

المسيح.منرسلاكانواأنهم)3(قتادةوزعم،وجلعزاللهمنرسلأنهمظاهروهذا

المرسليناسمكان:الجبائيشعيبعن،سليمانابنعن،وهبعن:جرير)4(ابنقالوكذا

أنطاكية.والقرية،بولصالثالثواسم،يوحناو،شمعون:الأوليين

أولكانواالحواريينمنثلاثةالمسيحإليهمبعثلما"أنطاكية"أهللأن؟جداضعيفالقولوهذا

النصارىبتاركةفيهاتكونالتيالأربعالمدنإحدىكانتولهذا،الوقتذلكفيبالمسيحآمنتمدينة

هذهوأهل،يهلكواولم،القسطنطينيةإلىبعدهاثم.ورومية،وإسكندرية،والقدس،أنطاكية:وهن

إلاصحيمةكانتإن!والمرسلينصديققتلهمبعدقصتهاآخرفيقالكماأهلكواالقرآنفيالمذكورةالقرية

أنطاكيةأهلإلىبعثواالقرآنفيالمذكورونالثلاثةالرسلكانتإنلكن(92:يسأ!خمدونفإذاهتمؤصد

فلا،إليهمبرسلهآمنواالمسيحزمنفيكانفلما؟ذلكبعدعمرتثم،اللهوأهلكهمفكذبوهمقديما

أعلم.والله،هذايمنع

ولأن،تقدملمافضعيف،المسيحأصحابقصةهيالقرآنفيالمذكورةالقصةهذهبأنالقولفأما

الله.عندمنالرسلهؤلاءأنيقتضيالقرآنسياقظاهر

إذجاءها)المدينةيعني!اتقريةأ!ب)محمديالقومكيعني!مثلاالمواضرت):تعالىاللهقال

إلييهمإنافقالوآ)الرسالةفيبثالثأيدناهما:أي!بثالمزفعززنافكذبوهمااثتينإلتهمأزسقنآإذ!أتمرسلول!

نبيااللهيبعثأنيستبعدونلرسلهمالكافرةالأممقالتكمامثلهمبشربأنهمعليهمفردوا!عضسلون

الانتقامأشدمناوانتقملعاقبناعليهكذبناكناولو،إليكمرسلهأنايعلماللهبأنفأجابوهم،بشريا

منيهديالذيهووالله،إليكمبهأرسلنامانبلغكمأنعليناإنما:أي!ألمحببآتبلغإلاعلينآوما!يو

قيل:!لنزجمنكؤلؤتنتهوالين)بهجئتمونابماتشاءمنا:أي!بكتمإناتطيرناقالوآ)يشاءمنويضليشاء

)2(

)3(

)4(

.(2/18)والتاريخ(01431/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

أصولنا.فيكما(2/18)التاريخوفي،أبطيحسبنأبطيحس:الطبريتفسيرفي

.(01431/)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(705/)المنثورالدرفيكماحاتمأبيلابنهووإنما،جريرلابن؟والتفسيرالتاريخفيأجدهلم
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والإهانة.بالقتلفوعدوهم!ألوعذاثثمخاوليمسنكل!و:قولهالأولويؤيد،بالفعال:وقيل،بالمقال

ودعوناكم،بالهدىذكرناكمأنابسبب:أي!ذ!رلؤأين)عليكممردود:أي!معكخطيركمقالوا)

تريدونه.ولاالحقتقبلونلا:أي!وممصرفوتأنت!قوتمبل)والإهانةبالقتلتوغدتموناإليه

يمووقال)بهملإيماناوإظهارالزسللنصرةيعني!يممتعىرجلأتمدينةأقصامقوضذ):تعالىوقوله

أجرةبلاالمحضالحقإلىيدعونكم:أي!!خدونوهمأتجرايشلكؤلامناتبعوا!اتمرسيناتجعوا

شيئا،ينفعلامماسواهماعبادةعنونهاهم،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعاهمثم،جعالةولا

قال!ثم.سواهمامعهوعبدتاللهعبادةتركتإن:أي!مينإذالفىضنلإق)الآخرةفيولاالدنيافيلا

..ربكمعندبهاليواشهدوامقالتيفاسمعوا:قيل!فأشمعوبئبرلبهمءامنتإت):للرسلمخاطبا

وقيل:،رجما:قيل،قتلوهذلكفعند.جهرةاللهبرسلإيمانيقومييافاسمعوا:معناه:وقيل

ابنعن،أصحابهبعضعن:إسحاقابنوحكى.فقتلوهواحدرجلوثبةإليهوثبوا:وقيل.عضا

.(1)قصبهأخرجواحتىبأرجلهموطئوه:قال،مسعود

ثم.مريبنحبيبالرجلهذااسمكان،مجلزأبيعن،الأحولعاصمعن:)2(الثوريروىوقد

،هناكغارفييتعبدكان:وقيل.قضارا:وقيل.إسكافا:وقيل.حبالا:وقيل.نجاراكان:قيل

أعلم.فالله

ولهذا.قومهقتله،الصدقةكثيركانو،الجذامفيهأسرعقدالنجارحبيبكان:)3(عباسابنوعن

والسرورالنضرةمنفيهارأىفلما،الجنةاللهأدخلهقومهقتلهلمايعني!آلجنةأدضل):تعالىقال!

لهمفيحصل،بهآمنتبماليؤمنوايعني!أتمكرمينمنوجعلنىربل!غفربما!يغلمونقؤىيخليم!قال)

لي.ماحصل

يعلمونقوميليتيا)مماتهوبعد!والمرسليناتبعواقوميا)حياتهفيقومهنصح:عباسابنقال

.)4(حاتمأبيابنرواه(المكرمينمنوجعلنيربيليغفربما

يخلتت).اللهكرامةمنعاينلماغاشايلقىلا،ناصحأإلاالمؤمنيلقىلا:)5(قتادةقالوكذلك

هووما،اللهكرامةمنعاينبماقومهيعلمأنواللهتمنى!أتمكرمينمنوجحلنىربغفرلىبما!يغلمونقؤى

وقوله!خمدونهتمفإذاوصدةإلاصيمةكانتإن)قتلهبعدقومهاللهعاتبماللهوافلا:قتادةقال.عليه

)2(

)3(

)4(

.(01/436)الطبريتفسيروانظر.أمعاءه:"قصبهأخرجوا"

.(01/433)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(433-0/1434)السابقالمصدر

.(751/)المنثورالدرفيكما

.(01/436)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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منهمالانتقامفياحتجناما:أي!ومنزلينوماكناألسمامفجندمنبعدمصمنقؤمهءعكأئزئناومما!):تعالى

ابنعن،أصحابهبعضعن:)1(إسحاقابنرواهمامعنىهذا،عليهمالسماءمنجنل!إنزالإلى

.مسعود

والأول:جرير)2(ابنقال.أخرىرسالة:أي،جندأعليهمأنزلوما:وقتادةمجاهدوقال

حينهذاإلىالانتقامفينحتاجكناوما:أي!مفزلينكئاوما):قالولهذا.وأقوى:قلت.أولى

.!خمدونهتمذافإوصدةلاصحييمةإنت؟إن)وليناوقتلوا،رسلناكذبوا

صاحثم،لبلدهمالذيالباببعضادتيفأخذ،السلامعليهجبريلإليهماللهبعث:المفسرونقال

عينمنهميبقولم،حركاتهموسكنت،أصواتهمأخمدتقد:أي،خامدونهمفإذاواحدةصيحةبهم

.تطرف

إليهم،اللهرسلبتكذيبهمأهلكواهؤلاءلأن،أنطاكيةليستالقريةهذهأنعلىيدلمماكلهوهذا

آمنتمدينةأولأنطاكيةإن:قيلفلهذا،إليهمالحواريينمنالمسيحرسلواتبعواامنواأنطاكيةوأهل

بالمسيح.

ابنعن،عيينةبنسفيانعن،الأشقرحسينحديثمن:الطبرانيرواهالذيالحديثفأما

موسىإلىفالسابق:ثلاثةالسبق":قال!ي!النبيعن،عباسابنعن،مجاهدعن،نجيحأبي

حديثفإنه")3(طالبأبيبنعليمحمدإلىوالسابق،يس!صاحبعيسىإلىوالسابق،نونبنيوشع

والله،بالكليةضعفهعلىيدلممابهذاوتفرده،الغلاةمنوشيعيمتروكهذاحسينألأن،يثبتلا

أعلم.

)1(

)2(

)3(

.(01/437)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(01/437)الطبريجريرابنتفمسيرانظر

.(2211152/)الكبيرفيالطبرانيأخرجه
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كشفناعنهتمءامنوالمايودشإلاقؤمءايمتهافنفعهآءامنتقزيةفلؤلا؟نت):يونسسورةفيتعالىاللهقال

هبذإذآلنونوذا):الأنبياءسورةفيتعالىوقال891:يون!أ!صيهؤإكالدنياومتغت!الحيؤةفىاتخزىعذاب

آدطدين!من!نتإتستخنالىأنتإلاإلهلاأنآلظدمتفى!ادىنقدرعلثهلنأنفظنمقفحبا

سورةلمحيتعالىوقال188-87:ا!نبياءأ!اتمؤمنبثيوكذلثآتغومنونجيتهلهفاشتشنا

ألحوتفآفقمه!آلمحذحضينمنف!نفساهم!اتمشحونأتفلثإلىأبقإذ!اتمرسينلمنيولنس!ن):الصافات

!وأنبتتاوهوسقيوبأتعر%فنبذنه!!شعثونيؤوإكءبظنهفىللبث!المحسب!من؟نأتمفلؤلآ!مليموهو

.(481-913:الصاشاتأ!هوصينإكفمتغنهثم!مامنوايزلدوتأؤألفمائةإكوأزسقته!يقطين!نشجرهعلته

ربهءفننغمةتدكإأنلؤلآ!وهومكظونادىإذأقىتكصاحبتكنولالمحكورئبنفاضبز):نونسورةفيتعالىوقال

.أد.-48:القلمأ!الفخلحينمنفجعل!ربم!فأتجنبهوهومذمومبالعراءلنبذ

إلىفدعاهم،الموصلأرضمن"نينوى"أهلإلىالسلامعليهيونساللهبعث:التفسيرعلماءقال

بينمنخرج،أمرهممنعليهذلكطالفلما،وعنادهمكفرهمعلىوتمردوافكذبوه،وجلعزالله

.ثلاثبعدبهمالعذابحلولووعدهم،أظهرهم

خرجفلما:والخلفالسلفمنواحدوغير،وقتادة،جبيربنوسعيد،ومجاهد،مسعودابنقال

منهمكانماعلىوندموا،والإنابةالتوبةقلوبهمفياللهقذفبهمالعذابنزولوتحققواظهرانيهمبينمن

وصرخوا،وجلعزاللهإلىعجوا)1(ثم،وولدهابهيمةكلبينوفرقوا،المسوحفلبسوا،نبيهمإلى

الأنعاموجأرت،والأمهاتوالبناتوالبنونوالنساءالرجالوبكى،لديهوتمسكنوا،إليهوتضرعوا

وكانت،وحملانهاالغنموثغت،وأولادهاالبقروخارت،وفصلانهاالإبلفرغت،والمواشيوالدواب

هائلة.عظيمةساعة

دارو،بسببهبهماتصلقدكانالذيالعذابعنهمورحمتهورأفتهوقوتهبحولهالعظيماللهفكشف

891:!نى!أ!ه!!!نهآفنفعهآءامنتقريةفلؤلا؟نت!و:تعالىقالولهذا،المظلمالليلكقطعرؤوسهمعلى

قالكمابل،ذلكيقعلمأنهعلىفدل،بكمالهاآمنتقريةالقرونمنسلففيماوجدتهلا:أي

به.أصواتهمورفعواتضرعوا:بالدعاءعجوا)1(
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وقوله:.(34:سبأأ!وبهفرونبهءأزستتو!اإنامتردؤهاقالإلانذيرمنقرلةفىازستضاوقآ):تعالى

آمنواأي(89:يونسأ!صيهؤإكومتغت!ألديخاالحيؤةفىأتخزىصكلذابعنهتمكشقناءامنوالمايولشقؤمإلا)

بكمالهم.

كماالأخرويالعذابمنفينقذهم،الآخرةالدارفيالإيمانهذاينفعهمهلالمفسروناختلفوقد

لما):تعالىقالكما،أعلمواللهنعمالسياقمنالأظهر:قولينعلى؟الدنيويالعذابمنأنقذهم

(481-471:الصافاتأ!صينإك!تغنهئملمحاشوا!يزلدوتأ!فألفمأئةإكوأزسفته!:تعالىلوقا!ءامنوا

أعلم.والله،الأخرويالعذابرفعمنغيرهمعهيكونأنينفيلا،حينإلىالمتاعوهذا

.آلافعشرة()1مكحولفعن،الزيادةفيواختلفوا،محالةلاألفمئةكانواوقد

بنأبيحدثني،العاليةأباسمععمن،زهيرحديثمن:حاتمأبيوابنجريروابنالترمذيوروى

:قال(147:الصافاتأ!يزلدوتأؤالفمائةإكوأزسقته):قولهعنمج!ي!اللهرسولسألأنه:كعب

.البابهذافيفاصلاالحديثهذالكانالمبهمالرجلهذافلولا.")2(ألفاعشرينيزيدون"

وأربعينوبضعة:وعنه.ألفاوثلاثينوبضعة:وعنه.ألفاوثلاثينألفمئةكانوا:عباسابنوعن

.ألفا)3(وسبعينألفمئةكانوا:جبيربنسعيدوقال.ألفا

مبسوطةهي،أقوالثلاثةعلى؟أمتانهماأو،بعدهأوالحوتقبلإليهمإرسالهكانهلواختلفوا

.التفسير)4(في

بهمفلجت)5(البحرفيسفينةركب،قومهبسببمغاضباذهبلماالسلامعليهأنهوالمقصود

فيمافاشتوروا:قالوا.المفسرونذكرهماعلىيغرقونوكادوا،فيهابماوثقلتبهموماجتواضطربت

وقعتأقرعوا)7(فلما.منهليتخففوا)6(السفينةمنألقوهالقرعةعليهوقعتفمنيقترعواأنعلىبينهم

ثيابهليخلعفشمر)8(،أيضاعليهفوقعتثانيةفأعادوها،بهيسمحوافلم،يونساللهنبيعلىالقرعة

ذلك.عليهفأبوابنفسهويلقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(7132/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره

.(01532/)التفسيرفيجريروابن،التفسيرفي(9322)الترمذيأخرجه

.(053-ة92ا/أ)-."االطبريتفسيرفيجبيربنوسعيدعباسابنأقوالانظر

.(4/28)كثيرابنتفسيرانظر

.الأعماقإلىووصلت،اللجةخاضت:فلخت

تحريف.وهو،ليتحفظوا:المطبوعفي

.فافترعوا:المطبوعفي

فتشمر.:النسخبعضفي
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تعالى:اللهقال،العظيمالأمرمنبهاللهيريدهلما،أيضاعليهفوقعتثالثةالقرعةأعادواثم

مليم!وهوألحوتفاققمه!أتمذحضينمنف!نفساهم!اتمشحونآلفقكإلىأبقإذ!انمرسينلمنيولش!نا

عظيماحوتاوجلعزاللهوبعث،البحرفيألقيالقرعةعليهوقعتلماأنهوذلك.(142-913:الصافاتأ

،برزقلكفليس،عظمالهيهشمولالحمالهيأكلألاتعالىاللهوأمره،فالتقمهالأخضرالبحرمن

منه.أكبراخرحوتالحوتذلكابتلعإنه:وقيل.كلهاالبحاربهفطاففأخذه

حي،هوفإذا،فتحركتجوارحهفحرك،ماتقدأنهحسبالحوتجوففياستقرولما:قالوا

مثله.فيأحديعبدكلم()1(موضعفيأمسجدالكاتخذتربيا:وقال،ساجدادلهفخر

وقال.عشيةولفظهضحىالتقمه:الشعبيعنمجالدفقال،بطنهفيلبثهمقدار)2(فياختلفواوقد

الطويل(منأ:الصلتأبيبنأمئةشعرلهويشهد.أيامسبعة:الصادقجعفروقال.ثلاثافيهمكث:قتادة

لياليا)3(حوتأضعاففيباتوقديونسانجيتمنكبفضلوأنت

لبثمامقداركمأعلموالله.يوماأربعينجوفهفيمكث:مالكوأبو،الحسنأبيبنسعيدوقال

فسمع،الأجاجيالموجلججبهويقتحم،البحارقرارفيبهيطوفالحوتجعللماأنهوالمقصود

السبعالسمواتوربوالنوىالحبلفالقالحصىتسبيحسمعوحتى،للرحمنالحيتانتسبيح

،والمقالالحالبلسانقالماقالوهنالكذلكفعند.الثرىتحتومابينهاوما،السبعوالأرضين

الأصواتسامع،والبلوىالضزويكشف،والنجوىالسريعلمالذي،والجلالالعزةذوعنهأخبركما

المبينكتابهفيقالحيث،عظمتوإنالدعواتومجيب،دقتوإنالخفياتوعالم،ضعفتوإن

ذهب!إذآلنونوذا):المرسلينوإلهالعالمينوربالقائلينأصدقوهو،الأمينرسولهعلىالمنزل

كت!نتإقستخنثانتإلاإلهلاأنآلظلفتفىفنادىنقدرلخهلنأنفظنمفضحبا)أهلهإلى

لنألىفظن(88-87:الأنبياءأ!آئمؤمنايتديوكذلثآلغومنونجيتهلهفآشتضنا!آلطجت

قالكما،وقدرقدرمشهورةلغةوهي،التقديرمننقدر:معناهوقيل،نضيقأن:عليهنقدر

الطويل(منأ:الشاعر

الأمرفلك،يكنيقدرما،تباركتمضىالذيالزمانذاكعائدفلا

جبير،بنوسعيد،ميمونبنوعمرو،عباسوابن،مسعودابنقال!آلظلمتفىفنادئ)

)1(

)2(

)3(

.(7/127)المنثوروالدرالمطبوعمنزيادة

.(7/127)المنئوروالدر(0/1952)الطبريتفسيرفيالأقوالهذهانظر

جوفه.:حوتأضعاف
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وقال.)1(الليلوظلمةالبحروظلمةالحوتظلمة:والضحاك،وقتادة،والحسن،كعببنومحمد

.البحر)2(ظلمةمعالحوتينظلمة:فصارتاآخرحوتالحوتابتلع:الجعدأبيبنسالم

قيل:(441-431:الصافاتأ!شعثونيؤوإلت!بظنهفىللبث!أ!سبص!ن؟نألؤفلؤلآ):تعالىقوله

إليهوالتوبةبالخضوعدلهوالاعترافوالتسبيحالتهليلمنقالماوقالهنالكاللهسبحأنهلولامعناه

عنرويمامعنىهذا.الحوتذلكجوفمنولبعث،القيامةيومإلىهنالكللبث،إليهوالرجوع

صص.)3(
لهالحوتأخذقبلمن!؟نأل!فلؤلآ)معناه:وقيل،عنهالروايتينإحدىلمحيجبيربن

،عباسوابن،قيسبنالضحاك:قاله،كثيرأاللهالذاكرينالمصلينالمطيعين:أي!وألمحسبص!ن)

والحسن،السائببنوعطاء،والسدي،والضحاك،جبيربنوسعيد،منبهبنووهب،العاليةوأبو

.(جرير)4ابنواختاره،واحدوغيروقتادة،البصري

لي:قال!ي!اللهرسولأنعباسابنعن:السننأهلوبعضأحمدالإمامرواهمالهذاويشهد

الرخاءفياللهإلىتعرف،تجاهكتجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهاحفظ:كلماتمعلمكإنيغلاميا"

.")5(الشدةفييعرفك

عن،حدثهعمن،إسحاقبنمحمدحديثمن،مسندهفيوالبزار،تفسيرهفيجريرابنوروى

يونسحبس!اللهأرادلما":مج!ي!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت،سلمةأممولىرافعبناللهعبد

إلىبهانتهىفلما.عظماتكسرولا،لحماتخدشولا،خذأنالحوتإلىاللهأوحىالحوتبطنفي

هذاإن:الحوتبطنفيوهوإليهاللهفأوحى؟هذاما:نفسهفيفقال،حسايونسسمعالبحرأسفل

إناربنايا:فقالوا،تسبيحهالملائكةفسمعت،الحوتبطنفيوهوفسبح:قال.البحردوابتسبيح

:قالوا.البحرفيالحوتبطنفيفحبسته،عصانييونسعبديذلك:قال.غريبةبأرضصوتأنسمع

عندلهفشفعوا:قال.نعم:قال؟صالحعملوليلةيومكلفيمنهإليكيصعدكانالذيالصالحالعبد

."!وهوسقيو):اللهقالكما،الساحلفيفقذفهالحوتفأمر،ذلك

ومتنأ.إسناداجرير)6(ابنلفظهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(77-976/)الطبريتفسيرانظر

.(9/77)التفسيرفيجريرابنأخرجه

.(01/952)التفسيرفىجريرابنأخرجه

.(0/1952)السابقالمصدر

صحيح.حديثوهو،القيامةصفةفي(2516)والترمذي(1/703)المسندفياحمدأخرجه

.(78-9/77)التفسيرفيجريرابنأخرجه
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.قالكذا،الإسنادبهذاإلاالنبيئعنيروىنعلمهلا:البزار)1(قالثم

حدثنا،وهبابنأخيالرحمنعبدبنأحمداللهعبدأبوحدثنا:تفسيرهفيحاتمأبيابنقالوقد

يرفعأنساأنإلاأعلمولا-مالكبنأنسسمعت،حذثهالرقاشييزيدأن؟صخرأبوحدثني،عمي

بطنفيوهوالكلماتبهذهيدعوأنلهبداحينالسلامعليهالنبييونسأن-!ي!اللهرسولإلىالحديث

لدعوةافأقبلت(87:أ!نبباءأ!آلطنمينمن!نتإك!ستخنثانتلاإإلهلاااللهم:قال،الحوت

تعرفونأما:فقال،غريبةبلادمنمعروفضعيفصوت!ربيا:الملائكةفقالت،بالعرشتحن

عملالهترفعيزللمالذييونسعبدك:قالوا.يونسعبدي:قال؟هوومنربيا:قالوا؟ذاك

بلى:قال؟البلاءمنفتنجيهالرخاءفييصنعهكانماترحملاأوربنايا:قالوا،مجابةودعوة،متقبلا

.العراء)2(فيفطرحهالحوتفأمر

به.،وهبابنعن،يونسعن:جرير)3(ابنورواه

أنه،الحديثهذاأحدثهوأناقسيطابنفأخبرني:زيادبنحميدصخرأبوقال:)4(حاتمأبيابنزاد

قالط،)5(؟اليقطينةوماهريرةأبايا:قلناأاليقطينةعليهاللهوأنبت،بالعراءطرح:يقولطهريرةأباسمع

هشاش:قالأو-الأرضخشاشمنتأكل،وحشيةأروية)6(لهاللهوهئأ:هريرةأبوقال.الدباءشجرة

نبت.حتى،وبكرةعشئةكللبنهامنفترويه،عليهفتفشخ)7(:قال-الأرض

ادطويل(منأ:شعرهمنبيتأذلكفيالصلتأبيبنأمئةوقال

ضاويا)8(أصبحاللهلولااللهمنبرحمةعليهيقطينافأنبت

هريرةأبيبحديثيتقوىولكن،ضعيفالرقاشيويزيد،الوجههذامنأيضاغريبوهذا

أعلم.والله،بهذاذاكيتقوىكما،المتقدم

لمح!منشيفيهليسالذيالقفرالمكانوهو(بالعراء)ألقيناه:أي!فنبذته!):تعالىاللهقالوقد

ليس،الفرخكهيئة:مسعودابنقال.البدنضعيف:أي!وهوسقيو)منهاعارهوبل،الأشجار

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ولم،أصحابهبعضعنالبزاررواه:وقال()7/89المجمعفيالهيثميوقال(2254)الأستاركشففيكما

الصحيح.رجالرجالهوبقية،مدلسوهوإسحاقابنوفيه،يسمه

.(5/668)المنثورالدرفيكما،حاتمأبيابنأخرجه

.)9/76(التفسيرفي

.(7013/)المنثورالدرفيكماجريرابنأخرجه

.بمنأثبتهحاصرتينبينما

الجبل.غنم:وقيل،الأيائلهي:الأروية:النهايةمختصرفيالسيوطيالجلالقال.بهامشفي:أروية

رجليها.بينوتباعد،فوقهتقف:فتفشخ

هزيلأ.:ضاويأ:ومعنى"ضاحياألقى"المنثورالدرفي
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شيءعليهليسالمنفوسوهويولدحينالصبيكهيئة:زيدوابنوالسدي)1(عباسابنوقال.ريشعليه

بنوسعيد،ومجاهد،وعكرمة،عباسوابن،مسعودابنقال.!ويقطينمنشجرةعلةوأنجتئا)

،والضحاك،وقتادة،والسدي،طاووسبناللهوعبد،يسافبنوهلال،منبهبنووهب،جبير

.)2(القرعهو:واحدوغير،الخراسانيوعطاء

وكثير،النعومةغايةفيورقهأن:منها:جمةحكمعليهالقرعإنباتفي:العلماءبعضقال

أيضا.وببزرهوبقشره،ومطبوخانيئااخرهإلىطلوعهأولمنثمرهويؤكل،ذبافييقربهولا،وظليل

ذلك.وغيرللدماغوتقويةكثيرنفعوفيه

البريةفيوترعىلبنهاترضعهكانتالتيالأرويةتلكلهتعالىاللهتسخيرفيهريرةأبيكلاموتقدم

فآشتشناله):تعالىقالولهذا،إليهوإحسانهعليهونعمتهبهاللهرحمةمنوهذا.وعشيةبكرةوتأتيه

صنيعناوهذا:أي!اتمؤمنبليوكذلث!وفيهكانالذيوالضيقالكرب:أي!آلغو!تونجيته

بنا.واستجاردعانامنبكل

بنيحىأبوحدثنا،صالحبنيحيىحدثنا،الكلاعيبكاربنعمرانحدثني:جرير)3(ابنقال

بنسعدسمعت:قال،المسيببنسعيدعن،زيدبنعليعن،منصوربنبشرحدثني،الرحمنعبد

،أجاببهدعيإذاالذياللهاسم":يقول!اللهرسولسمعت:يقول-وقاصأبيابنوهو-،مالك

لجماعةأمخاصةليونسهي!اللهرسوليا:فقلت:قال،متىبنيونسفىعوة؟أعطىبهسئلوإذا

تعالى:اللهقولتسمعألم،بهادعواإذاعامةوللمؤمنين،خاصةمتىبنليونسهي:قال؟المسلمين

آلغومنونججتهلوفآشتجتنا!الطدينمن!نتإدقستختأنتالأإلهلاأنآلظدنتفى!ادئ)

."بهدعاهلمناللهمنشرطلمحهو(-8788:ا!نبجاءأ!آتم!منبكيوكذلث

عن،زيدبنكثيرعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا:)4(حاتمأبيابنوقال

قال:قال،سعدعن،سعدابنيعني،مصعبعنأحسبه:خالدأبوقال،حنطببنالمطلب

ليوكذلث)بهيريد:الأشجسعيدأبوقال"لهاستجيبيونسبدعاءدعامن":!ي!اللهرسول

منهما:أحسنوثالث.سعدعنطريقانوهذان!آتمؤمنايت

حدثنا،الهمدانيإسحاقأبيبنيونسحدثنا،عمربنإسماعيلحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/952)تفسيرهفيجريرابنآخرجه

.(013)7/المنثوروالدر،(01/053)السابقالمصدر

.(9/78)التفسيرفي

.(5/17)المنثورالدرفيكما

.(1/017)المسندفي
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مررت:قال-وقاصأبيابنوهو-سعدأبيهعن،محمدوالديحدثني،سعدبنمحمدبنإبراهيم

بنعمرفأتيت،السلامعلييردلمثممنيعينيهفملأ،عليهفسلمت،المسجدفيعفانبنبعثمان

إلالا:قلت؟ذاكوما،لا:قال؟شيءالسلامفيحدثهل:المؤمنينأميريا:فقلت،الخطاب

فأرسل:قال.السلامعلييردلمثممنيعينيهفملأ،عليهفسلمتالمسجدفيآنفأبعثمانمررتأني

قال،فعلتما:قال؟السلامأخيكعلىرددتتكونألامنعكما:فقال،فدعاهعثمانإلىعمر

وأتوباللهوأستغفر،بلى:فقالذكرعثمانإنثم:قال،وحلفتحلفحتى،بلى:قلت:سعد

إلاقطذكرتهاماواللهلا:ع!يماللهرسولمنسمعتهابكلمةنفسيأحدثوأنا،آنفابيمررتإنك.إليه

جاءثم،دعوةأوللناذكرع!يماللهرسولإن،بهاأنبئكفأنا:سعدقال.غشاوةوقلبيبصريتغشى

،الأرضبقدميضربتمنزلهإلىيسبقنيأنأشفقتفلما،فاتبعتهع!يماللهرسولقامحتىفشغلهأعرابي

:قال!اللهرسوليانعم:قلت:قال"إسحاقأبو؟هذامن":فقالمج!يماللهرسولإليفالتفت

نعم":قال،فشغلكالأعرابيهذاجاءثم،دعوةأوللناذكرتأنكإلا،واللهلا:قلت"؟فمه"

يدعلمفإنه.!آلطنمينمن!نتإقستخنثأنتإلاإلهلااالحوتبطنفيهوإذالنونذيدعوة

."لهاستجابإلاقطشيءفيربهمسلئمبها

.(به)1سعدبنمحمدبنإبراهيمحديثمنوالنسائيالترمذيورواه

ذكر

-السلامعليه-يونسفضل

فيالكرامالأنبياءجملةفيتعالىوذكره(913:الصافاتأ!اتمرسايئلمنيولنسوإن):تعالىاللهقال

.والسلامالصلاةأفضلاللهمنعليهم،والأنعامالنساءسورتي

اللهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

."متىبنيونسمنخيرأنايقولأنلعبدينبغيلا":!يواللهرسولقال:قال

.به)3(الثوريسفيانحديثمنالبخاريورواه

)1(

)2(

)3(

المستدركفيوالحاكم،والليلةاليومعملفي)656(والنسائي،الدعواتفي)5035(الترمذيأخرجه

الذهبي.ووافقه،وصححه(2382/و)(1505/)

صحيح.وإسناده(1093/)المسندفي

التفسير.في(4048)البخاريأخرجه
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ابنعن،العاليةأبيعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثنا:أيضا)1(البخاريوقال

أبيه.إلىونسبه"متىبنيونسمنخيرإنييقولأنلعبدينبغيما":قالع!ي!النبيعن،عباس

يسمعلم:عنهداودأبوحكاهفيماشعبةقال.به)2(شعبةحديثمنداودوأبوومسلمأحمدورواه

أحدها.هذاأحاديثأربعةسوىالعاليةأبيمنقتادة

،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،عفانعنأحمد)3(الإمامرواهوقد

بهتفرد"متىبنيونسمنخيرأنايقولأنلعبدينبغيوما":قال!ي!النبيعن،عباسابنعن

.أحمد)4(

،رجاءبناللهعبدحدثنا،كيسانبنالحسنبنمحمدحدثنا:()الطبرانيالقاسمأبوالحافظورواه

ينبغيلا":قال!اللهرسولأنعباسابنعن،مجاهدعن،القتاتيحيىأبيعن،إسرائيلأنبأنا

."متىبنيونسمنخيزاللهعندأنايقولأنلأحد

.)6(يخرجوهولمجيدإسناده

بنحميدسمعت،إبراهيمبنسعدعن،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا:)7(البخاريوقال

."متىبنيونسمنخيرأنايقولأنلعبل!ينبغيلا":قال!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

.به)8(شعبةحديثمنمسلمرواهوكذا

عن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدعن،الفضلبناللهعبدحديثمن:)9(ومسلمالبخاريوفي

العالمين.علىموسىاصطفىوالذيلا:قالحيناليهوديوجهلطمالذيالمسلمقصةفي،هريرةأبي

القولينأحديقوياللفظوهذا،"متىبنيونسمنأفضلأحداإن:أقولولا":آخرهفيالبخاريقال

علىنفسهيفضلأنلأحدليس:أي،متىبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلأحدينبغيلا:المعنىمن

يونس.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)8(

)9(

التفسير.في(0463)البخاريأخرجه

السنة.في(9466)داودوأبوالفضائلفي(2377)ومسلم(1342/)المسندفيأحمدأخرجه

.1/242()المسندفي

الحديث.ضعيف،جدعانابنهوزيدبناللهعبدإسنادهفي

.(11122)الكبيرفيالطبرانيأخرجه

سيأتي.كماصحيحمتنهلكن،الحديثلين،القتاتيحيىأبوإسنادهفي:أقول

التفسير.في(4631)البخاريأخرجه

الفضائل.في(2376)مسلمأخرجه

الفضائل.في(2373)ومسلم،الأنبياءفي(3414)البخاريأخرجه



السلامعليهيونسفضلذكر338

الأحاديث:بعضفيوردقدكما،متىبنيونسعلىيفضلنيأنلأحدينبغيلا:الاخروالقول

اللهصلواتمنهوالتواضعالهضمبابمنوهذا،"متىبنيونسعلىولاالأنبياءعلىتفضلونيلا"

المرسلين.اللهأنبياءسائروعلىعليهوسلامه

...

والنهايةالبدايةكتابمنالأولالجزءانتهى

وأوله:الثانيالجزءويليه

السلامعليهموسىقصةذكر
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