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.السلامعليهمإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنلاويبنعازربن()1يافثبنعمرانبنموسىوهو

وقرتنهالأيمنالظورجانبمن!وندينهلمج!رسولىكاننحلصاكانإنوموسىالكتبفىوادبهر):تعالىقال

.،53-15:مريمأ!نتاهرونأضاهرخننآمنلم!ووهتنانجيا

مطولؤمبسوطةمتعدد؟مواضعفيقصتهوذكر.القرانمنمتفرقةكثيرةمواضعفيتعالىاللهذكرهوقد

منهاهناسيرتهوسنورد،()3(التفسير)منمواضعهفيكلهذلكعلىتكلمناوقد)2(،مطولةوغير

السلفذكرهاالتيالإسرائيلياتمنالمنقولةالاثارفيوردوما،والسنةالكتابمناخرهاإلىابتدائها

.التكلان)4(وعليهالثقةوبه،اللهشاءإنوغيرهم

موسىنبإمنتلواعليث!المبينالكنفءايتت!كطسو!).الرحيمالرحمناللهبسم:تعالىاللهقال

هتمإتنلىيذبعمنهغطايفهيشتضعفشيعاأقياوجعلالأزضفىعلافرعؤتإن!لقووي!منوتبالحقوفرعوت

وبخع!أيمهوبخع!الازضفأشتضعفواالذلىعلىنمنأن!ولزلداتمفسدينمن؟تإنمرهملنساولشتسء

.،6-أ:القصصأ!تحذ!الف!انوامامتهموجودهماوهننفرغؤتونرىالازضفىلهمونمكن!أئؤرثب

بالحق،وفرعونموسىخبرنبيهعلىيتلوأنهفذكر،هذابعديبسطهاثم،القصةملخصتعالىيذكر

،!شيعاأقياوجعلالأزضفىعلافرغؤتإن):لهمعاينللأمرمشاهدسامعهكأنالذيبالصدق:أي

الأعلىالربطاعةعنوأعرض،الدنياالحياةواثر،وبغى،وطغى،وعتا،تجبر:أي

بنيشعبوهم،منهمطائفةيستضعفوأنواعوفرقأقسامإلىرعيتهقسمأي!شيعاأقياوجعل)

خيارذاكإذوكانوا،اللهخليلإبراهيمبنإسحاقاللهنبيبنيعقوباللهنبيسلالةمنهمالذينإسرائيل

أخسفيويستخدمهميستعبدهم،الفاجرالكافرالغاشمالظالمالملكهذاعليهمسلطوقد.الأرضأهل

!و.اتمفسدينمن؟تإن!هتملنسآويممتتسءهئمإتنديذبع)هذاومع،وأدناهاوأرداها،والحرفالصنائع

عنيأثرونهكانوامابينهمفيمايتدارسونكانواإسرائيلبنيأنالقبيحالصنيعهذاعلىلهالحاملوكان

.والأعلامالأسماءمنأبهمفيماوالإعلامالتعريفلكتابوالإتمامالتكملة:منوالتصويب.قاهث:الأصولفي(1)

.68الورقة

تكلمنا.وقد،مطولةمبسوطةمتعددةأماكن:بفي)2(

.(025-2235/)كثيرابنتفسير)3(

.بفيليس"التكلانوعليهالثقةوبه":قوله()4
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حينأعلمواللهوذلك،يديهعلىمصرملكهلاكيكونغلامذريتهمنسيخرجأنهمنالسلامعليهإبراهيم

وكانت.لهااللهوعصمة،السوء)1(علىإياهاإرادتهمنمصرملكمنالخليلامرأةسارةعلىجرىكان

لهفذكرها،فرعونإلىووصلت،بينهمفيماالقبطبهافتحدثإسرائيلبنيفيمشهورةالبشارةهذه

هذاوجودمنحذراإسرائيلبنيأبناءبقتلذلكعندفأمر؟عندهيسمرونوهموأساورته)2(أمرائهبعض

.()3(قدرمنحذريغنيولن)،الغلام

وعن،مسعودابنعن،مرةوعن،عباسابنعن،مالكوأبيصالحأبيعن،!)4(السديوذكر

مصردورفأحرقتالمقدسبيتنحومنأقبلتقدناراكأنمنامهفيرأىفرعونأنالصحابةمنأناس

،والسحرةوالحزأة)5(الكهنةفجمع،ذلكهالهاستيقظفلما،إسرائيلبنيتضرولم،القبطوجميع

بقتلأمرفلهذا،يديهعلىمصرأهلهلاكسببيكونهؤلاءمنيولدغلامهذا:فقالواذلكعنوسألهم

بنووهم!هاشتقحعفوافالازضالذجمتعلىنمنونرلدأن):تعالىاللهقالولهذا،النسوانوتركالغلمان

فىالمونمكن)إليهموبلادهامصرملكيؤولالذينأي!أئؤرثينوبخعلهمأيمهوبخعل!)،إسرائيل

والمقهور،قوياالضعيفسنجعل:أي!وتحذروت!انوامامتهموجودهماوهفنفرغؤتونرىألأزض

كانواائذيتالقوموأؤزتنا!و:تعالىقالكماإسرائيللبنيكلههذاجرىوقد،عزيزاوالذليل،قاهرا

بماإشرءيلبنىعكاتح!تىربك!طمتوتمتفهآبخركنااتتىومغربهاآلأزضشنرصفيستتضحعفوت
صص

كدلل!!!لوومقامصزو!وعيونجنتمنفاخرتجنهم!:تعالىوقال.(137:الأصافأ!...صحبروا

الله.شاءإلىموضعهديذلكتفصيلوسيأتي،(95-57:الشعراءأمهويلإشؤوأؤرثتهابنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السفه.:بفي

.التاج.العربعندالأميربمنزلةأو،القائدوهو،وكسرهاالهمزةبضم،أسوارمفردها:أساورته

عنهاللهرضيجبلبنمعاذحديثمن(5234/)المسندفيأحمدرواه،المثلمجرىجرىحديثمنقطعة

:وقالمعاذحديثمن(5/1146)الزوائدمجمعفيالهيثمياللفظبهذاوذكره"قدرمنحذرينفعلن":بلفظ

ضعيفة.الحجازأهلعنعتاشبنإسماعيلورواية،معاذمنيسمعلمحوشببنوشهر،والطبرانيأحمدرواه

بنحوهعندهوهو،جدأضعيفوإسنادهالبزارعندوهوعنهااللهرضيعائشةحديثمنلهأخرىروايةوساق

،(4/37)للهيثميالبزارزوائدعنالأستاركشففيوهو،عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن(7/902)

.متروكخثيمبنإبراهيمفيهجداضعيفوإسناده،(034)صالحسنةالمقاصدفيالسخاويوذكره

قدر.منحذرينفعلا:فيهماولفظه(2237/)للميدانيالأمثالومجمع،)327(صعبيدلأبيالأمثالفيوهو

قريث!،مواليأحد،محمدأبو،الشديالأعورالكوفيثمالحجازيكريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيلهو

.(1/915)للداووديالمفسرينطبقاتفيترجمته(هـ.127)سنةمات،الكبارالمفسرينالأئمةوأحد

تاريخهوفي(0/291)تفسيرهفيالطبريبنحوهساقهكثيرابنأوردهالذيوالنقل،بعديطبعلممخطوطوتفسيره

(/1388).

.(حزأ):النهاية.أصابفربماوتقديرهبظنهوأحكامهاالنجومينظرالذيوهو،حزاءجمع:الحزأة
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علىيدورونوقوابلرجالاجعلحتى،موسىيوجدلاأنالاحترازكلاحترزفرعونأنوالمقصود

ساعته.منالذباحونأولئكذبحهإلاذكراامرأةتلدفلا،وضعهنميقاتويعلمون،الحبالى

إذايقاومونهمفلاإسرائيلبنيشوكةليضعفالغلمانبقتليأمركانإنماأنه:الكتابأهلوعند

موسى،بعثةبعدالولدانبقتلالأمرفيهذاوإنما،باطلهوبل،نظرفيهوهذا.قاتلوهمأوغالبوهم

غافر:أمهـوهتملنساواشتخيوامعإءامنواالذجمت%شدآقتدوآقالوأعندنامنبالحقهمجذفلما):تعالىقالكما

،(912:أ!عرأفأ!جئتنسامابغدومنتآتيناانقئلمنأوذينا):لموسىإسرائيلبنوقالتولهذا(25

.()1قدمناهكما-موسىوجودمنحذراأولاالغلمانبقتلأمرإنمافرعونأنفالصحيح

قد،سلطانهواتساع،بأسهوسلطة،جنودهبكثرةالمغرورالجبارالملكأيهذايا:يقولوالقدرهذا

وقد،منهتحترزالذيالمولودهذاأن،أقدارهتخالفولا،يمانعولا،يغالبلاالذيالعظيمحكم

إلايغذىولا،فراشكوعلىداركفيإلامرباهيكونلا،يحصىولايعدلاماالنفوسمنبسببهقتلت

ثم،معناهسرعلىتطلعولا،)2(وتتعداه،وتربيه،تتبناهالذيوأنت،منزلكفيوشرابك،بطعامك

أوحيماوتكذيبك،المبينالحقمنبهجاءكمالمخالفتك،يديهعلىوأخراكدنياكفيهلاككيكون

وذ،الشديدالقويهووأنه،يريدلماالفعالهووالأرضالسماواتربأنالخلقوسائرأنتلتعلمإليه

لها.مردلاالتيوالمشيئة،والقوة،والحول،العظيمالبأس

ولدانهمقتلبسببإسرائيلبنيقلةفرعونإلىشكواالقبطأنالمفسرينمنواحدغيرذكروقد

إسرائيلبنوكانمايلونالذينهمفيصيرون،الصغارقتلمعالكبارتتفانىأنوخشوا)3(،الذكور

عامفيولدالسلامعليههارونأنفذكروا،عاما!دركواوأنعاماالأبناءبقتلفرعونفأمر،يعالجون

واحترزت،ذرعابهأمهفضاقت،قتلهمعامفيولدالسلامعليهموسىوأن،الأبناءقتلعنالمسامحة

تابوتا،لهاتخذتأنألهمتوضعتفلما،)4(الحبلمخاييلعليهايظهريكنولم،حبلتماأولمن

ذلكفيوضعتهأحدمنخشيتفإذا؟ترضعهفكانت،للنيلمتاخمةدارهاوكانت،حبلفيفربطته

به.إليها)5(استرجعتهذهبوافإذا،عندهاالحبلطرفوأمسكت،البحرفيوأرسلته،التابوت

إناتخزفى-ولاتخافىولااليوفصفأتقيهعلتهخفتفإذاأزضعيهأنموحمتأصإلتوأؤحينآ):تعالىاللهقال

وهمنفرغؤتإ%وحزناعدوالهؤلي!ونفرغؤتءالفاتنقطهؤ!اقرطايتصتوجاعلوهإقلثرآدوه

)2(

)3(

)4(

.طفيليس.قدمناهكما:وقوله،وطبمنزيادةهناإلى...الكتابأهلوعند:قولهمن

.(عدا)اللسان.غيرهإلىالشيءمجاوزةالتعدي:منظورابنقال.منهوتمنعغيرهفتقتلغيرهإلىتتجاوزهأي

وخشي.:وطأوفي،بفيكذا

ودلائله.علاماته:الحبلمخاييل

استخرجته.:بفي
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وهئمولدصانتخذهأؤينفعنآأنع!معنضلؤلاوللثلىعيهؤقزتفرغؤتاقرأتوقالت!خطب!انوأوجنودهما

.(9-7:القصصأ!لسثعروتلا

افمجروصمنبيوتمااتجبالمناتخذىأنالخلإلىرفيوأؤحئ):تعالىقالكماوإرشادإلهاموحي:الوحيهذا

بوحيهووليس،(96-68:النحلأالآية!و..ذللاربكسبلفاشل!الثئز!صمنكلثم!يغرشونومضا

أبوالحسنحكاهكما؟الأولالصحيحبل،المتكلمينمنواحدوغير.حزمابنزعمهكما،نبوة

والجماعة.السنة(1أهل)عنالأشعري

الذيهذاإلىأرشدتأنهاوالمقصود.أياذخت:وقيل.أيارخاموسىأمواسم:)2(السهيليقال

وإن،إليكسيردهاللهفإنذهبإنفإنه؟تحزنيولا،تخافيلاأنوروعهاخلدهافيوألقي،ذكرناه

يومذاتفأرسلته،بهأمرتماتصنعفكانت،والاخرةالدنيافيكلمتهيعليمرسلانبياسيجعلهالله

فرعؤت!فاتنقطهؤءال)فرعوندارعلىفمر،النيلمعفذهب،عندهاالحبلطرفتربطأنوذهلت

كانإنظاهروهو،العاقبةلامهذه:)3(بعضهمقال.!وحزناعدوالهزلي!ون):تعالىاللهقال

لالتقاطهقيضوافرعونالأنوهو،الكلامبمضمونمتعلقاجعلإنوأما،!فاققطهؤ)بقولهمتعلقا

قوله:الثانيالتقدير)4(هذاويقوي.أعلموالله،كغيرهامعللةاللامصارت،وحزناعدوالهمليكون

فيأبلغجليكونالتقييضلهذاأهلهم:أي؟!خطث!انواوجنودهماوهمنفرغؤتإ%)

إتوحزناعدوالهزليون):قالولهذا.دارهمفيعدوهميربواأن؟حسرتهمفيوأقوى،إهانتهم

)5(صصصصص."صء
يأ؟!خطب!انوا)لهماالمتابعين!وجنودهما)السوءالوزيروهو.!وهمنهرعوت

.والحسرةالعقوبةهذهفاستحقوا،الصوابخلافعلىكانوا

فتحهعلىيتجاسرنفلم،عليهمغلقتابوتفيالبحرمنالتقطنهالجواريأن:)6(المفسرونوذكر

فيمصرفرعونكانالذيالوليدبنالريانبنعبيدبنمزاحمبنتاسيةفرعونامرأةيديبينوضعنهحتى

حكاه.عمتهكانتبل:وقيل،موسىسبطمنإسرائيلبنيمنكانتإنها:وقيل،يوسفزمن

أعلم.فالله،)7(السهيلي

أهل.مذهبعن:بفي()1

.(46)الورقة(مخطوط)والأعلامالأسماءمنالقرآنفيأبهمفيماوالإعلامالتعريففي)2(

.(3166/)الكشاففيوالزمخشري،(7501/)المحيطالبحرفيحيانكأبي)3(

.بفيليست)4(

.طمنسقط.وحزناعدوأ...:قولهإلى..وجنودهماوهامانفرعونإن:قولهمن()5

.(0/212)تفسيره:فيكالطبري)6(

.(46)الورقةوالإعلامالتعريف)7(
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أزواجمنالقيامةيوميكونانوأنهما،عمرانبنتمريمقصةفيعليهاوالثناءمدحهاوسيأتي

الأنواربتلكيتلألأوجههرأت،الحجابوكشفت،البابفتحتفلما.الجنةفيع!يواللهرسول

:قالفرعونجاءفلماجداشديداحباأحبتهعليهنظرهاووقعرأتهفلما،الموسويةوالجلالة،النبوية

:فرعونلهافقال،!وللثل!كؤقرت...وقالت)عنهودفعت،منهفاستوهبته،بذبحهوأمر؟هذاما

.()1بالمنطقموكلوالبلاء.بهليحاجةلا:أي،فلاليوأما،فنعملكأما

به،اللهفهداهاالدنيافيأما،النفعمنمنهرجتمااللهأنالهاوقد،!ينفحناأنعممى):وقولها

ولد.لها)2(يولديكنلملأنهتبنياهأنهماوذلك؟!وولدانتخذهأو)،بسببهجنتهفأسكنهاالآخرةفيوأما

منلالتقاطهقيضهمأنبهماللهيريدماذايدرونلا:أي؟!يسثعروتلاوهئم):تعالىاللهقال

ربطناعكأنلؤلآلنتدهـبهء!ادتإنفرغاأهـمولىفؤادوأضبح!.)3(وجنودهبفرعونالعظيمةالنقمة

علئهوحرقنا!!يشعروتلاوهتمجنبعنبهءفبصرتقضيهلاختهءوقالت!اتمؤ-منبممنلتكو%ققبها

جمتنهانقرأمهءغإلى+!فردذنهنصحو%لهووهئمل!تملكفلونوبتتأقلعكأط!هلفقالم!!تلمناتمراضع

.(13-01:القصصأ!يغدوتلاأ!ثرهخولبهنحفأللهوغدأبروقغلوخزتولا

،وقتادة،)5(والحسن،عبيدةوأبو،جبيربنوسعيد،)4(وعكرمة،ومجاهد،عباسابنقال

الكلاموأطال(148-147ص)"الحسنةالمقاصد"فيالسخاويذكره،المثلمجرىجرىحديثمنقطعة)1(

.(1435/)الصغيرالجامعفيوالسيوطي،عليه

(1702/)الأمثالوجمهرة(235)الفاخر:فيوهو."بالقولموكلالبلاء":بلفظ(75)عبيدأبووأورده

وتمثال(16/803)الأربونهاية(1/17)الأمثالومجمع(1503/)والمستقصى(59)المقالوفصل

.(1/263)الأمثال

"..والبلاء.طامةوفوقهاإلاطامةمنما":وأوله.للبلاءباعثةفتكونالرجلبهايتكلمكلمةفييضربوهو-

ضعيف.حديثوهو

قاله،منأول-عنهاللهرضي-بكرأباأنالميدانيأخذوعنه،الفاخرصاحبفذكر،قائلههوفيمناختلفوقد-

الرسولإلىالجمهرةفيونسبه،أنسابهمعنيسألهمبكرأبووأخذ،ربيعةوفدعلىنفسهلمجي!النبيعرضعندما

.-ع!ي!-

:فقالشعربيتفيبعضهمنظمهوقد

بالمنطقموكلالبلاءإنفتبتلىتقولأنلسانكاحفظ

لهما.:وط،بوفي.أفيكذا)2(

فيوهذا.بالكليةذكرلامرأتهوليس.فرعونابنةوربتهموسىالتقطتالتيأنالكتابأهلوعند:بفيزاد)3(

وجل.عزاللهكتابعلىغلطهم

.البربريعكرمةهو(4)

.البصرييساربنالحسنفهوالحسنأطلقإذا()5
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موسىمنإلاالدنياأمورمنشيءكلمن:أي!وقرظأهـموسىفؤادوأضبع)وغيرهم،والضحاك

:أي!قلبهاعكر!اأنلؤلا)،جهرةعنهوتسألأمرهلتظهر:أي!لنتدهـبهء!ادتإن)

:أي!قصحيه!:الكبيرةابنتهاوهي،لأختهوقالت!اتمؤضمنبك!لتكو%)وثبتناهاصبرناها

تنظرجعلت:قتادةوقال.بعدعن:مجاهدقال!نجابهءعنفب!رت)خبرهلي)1(واطلبيأثرهاتبعي

بداراستقرلماالسلامعليهموسىلأنوذلك،!يشعروتلاوهتم):قالولهذا؟تريدهلاوكأنهاإليه

علىواجتهدوا،أمرهفيفحاروا،طعاماأخذولا،ثديايقبلفلم،برضاعةيغذوهأنأرادوافرعون

معفأرسلوه،!وقتلمنأتمراضععلته!وحزقنا!و:تعالىقالكما،يفعلفلم،ممكنبكلتغذيته

ذإ؟عليهعكوفوالناسبهوقوفهمفبينما،رضاعتهيوافقمنيجدونلعلالسوقإلىوالنساءالقوابل

.!نصو%ل!وهتملئميكفلونوبت!أقلعكأدل!هل):قالتبل،تعرفهأنهاتظهرفلمأختهبهبصرت

صهرفيرغبة:فقالت؟عليهوشفقتهمبنصحهميدريكما:لهاقالواذلكقالتلما:عباسابنقال

ثديهاالتقمأرضعتهفلما،أمهفأخذته،منزلهمإلىمعهاوذهبوافأطلقوها.منفعتهورجاء،)2(الملك

فاستدعتها،بذلكيعلمهااسيةإلىالبشيروذهب،شديدافرحابذلكففرحوا،ويرتضعهيمتصهوأخذ

بعلاليإن:وقالت،عليهافأبت،إليهاتحسنوأن،عندهاتكونأنعليهاوعرضت،منزلهاإلى

عليهاوأجرت،رواتبلهاورتبت،معهافأرسلته،معيترسليهأنإلاهذاعلىأقدرولست،وأولادا

بشملها.شملهاللهجمعوقد،رحلهاإلى)4(تحوزهبهفرجعتوالهبات،والكسا)3(،النفقات

:أي،!حفاللهوغدأبرو!لولخزتولاتحنهاصنقرأمهءكأإلى+فرددنه!و:تعالىاللهقال

لاأتحثرهثمولبهن)برسالتهالبشارةصدقعلىدليلوهو،ردهفهذا،ورسالتهبرذهوعدناهاكما

.!يغلموت

إذأوحتنا!أخرئمزهولقذمنناعلئك!و:لهقالفيمالهفقال(كفمه)ليلةبهذاموسىعلىاللهامتنوقد

(منى)6محبةعلتكوألقيتوعدولهوعدولىيةضذهبالساصلاليئم!طيققهاليوفىفاقذ!يهاقابوتفىاقذفيهأن!يوحئماأمكإك

وتغذىوترفهتطعمأي:)7(السلفمنواحدوغير،قتادةقالإذ،(93-37:طهأ!وعينىعكولنقحنع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

له.واطلبي:طوفي.واطلعي:بفي

الملك.ظؤورةفيورغبتهم.(1/493)الطبريتاريخفي

ويتحلى،بهيستترالثوب:والكسوة.اللباسوهوأكسية:جمعهفالكساء.خطأوهو،والكساوي:أصولنافي

هنا.لهامكانولا،كساوي:فهيالكساءإلىالنسبةأما.كسا:وجمعه

تضمه.:تحوزه

...كلمهليلةموسىعلىبهذاتعالىاللهامتنوقد:بفي

أحبه.إلاأحديراهلاكانأنهوذلك:بفيزاد

.(16123/)الطبريتفسيرفيكما.نهيكوأبي،جريجوابن،زيدكابن
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بكصنعتفيمالكوكلاءتيبحفظيكلهوذلك،منيبمرأى)1(الملابسأحسنوتلبس،الماكلبأطيب

يكفلومنعكادلكؤهلفنقولختفلمشعإذ!وغيريعليهايقدرلاالتيالأمورمنوقدرته،ولك

حديثوسنورد،(04:طهأ!وفنوناوفشكالغومنفنجتتكنفساوقنقتغرنولاعينهـانقركأأمكإك(فرجغتك)

.التكلانوعليهالثقةوبهتعالىاللهشاءإنهذابعدموضعهفيالفتون

أقلهامنغفلؤصينعكاتمدية!ودضلآلمخسنيننجزىوكدلثوعلما!ماءانينهواشتوىأشد؟بلغولما!يو

عتهفقضىموسىفوكزهوعدوهمقالذىعلىشيعنه!منالذى!اشتغثهعدوو!مقوفذاشيعنهءمنهذايقتنلانرجلينفيهافوجد

الرحيو!اتغفورهوإصنبمالهحفغفرلىفاغفرنفممىظلضتإفربقال!مبينمضلعدؤإنمرالثثيطنعلمقهذاقال

.(17-41:القصصأ!لتمخرمينظهيراكوتأفلنعلاأتعقتبماربقال

لماأنهذكرفيشرع،عليهاوامتنانه،بذلكوإحسانه،لها)3(بردهأمهعلىأنعمأنهتعالىذكرلما

اللهاتاه،الأكثرينقولفيالأربعينسنوهو،والخلقالخلق)4(احتكاموهو!هوواشتوىأشدهبلغميو

صتوجاعلوهإلتثرآدوهإنا):قالحينأمهبهابشركانالتيوالرسالةالنبوةوهو،وعلماحكما

مدين،أرضإلىوذهابه،مصربلادمنخروجهسببذكرفيشرعثم.(7:القصصأمهواتمرسلين

أكرمهبماوإكرامه،لهاللهكلاممنكانماوكان،الأمد)5(وانقضى،الأجلكملحتىهنالكوإقامته

بنوسعيد،عباسابنقال.!هوأقلها!غفلؤصينعكاتمديةودضل!و:تعالىفقال.سيأتيكما،به

.النهارنصفوذلك:والسدي)6(،وقتادة،وعكرمة،جبير

منهذا!وويتهاوشانيتضاربان:أي!هويقتنلانرطينفيهافوجد)العشاءينبين:عباسابنوعن

،والسدي،وقتادة،عباسابنقاله.قبطي:أي!هوعدوهمنوهذا)إسرائيلي:أيمهوشيعنه!

لهكانتالسلامعليهموسىأنوذلك!هو!عدوهمقالذىعلىشيع!هءمنالذىفاشتغثه).إسحاقبنومحمد

وصارتعزواقدإسرائيلبنووكانت،بيتهفيوتربيته،لهفرعونتبنيإلىنسبتهبسببصولةمصربديار

الرضاعة.من:أي،أخوالهوهمأرضعوهأنهمبسببرؤوسهموارتفعت،وجاهةلهم

قال.!فوكز؟)موسىإليهأقبلالقبطيذلكعلىالسلامعليهموسىالإسرائيليذلكاستغاثفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الملابس.أشرف:بفي

.(13:القصصأ:الاية!...ئقريمتنهاصأمهءكأإلى+فردذنه):تعالىبقولهالتبس،سهووهو.فرددناك:الأصلفي

بوصالها.:بفي

.إحكام:بفي

الأمل.:بفي

.(0/292)الطبريتفسير
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منها.فمات:أي،!علةفقضى)،معهكانتبعصا:قتادةوقال.كفهبجمعطعنه:أي:(مجاهد)1

زجرهأرادوإنما،بالكليةقتلهموسىيردولم،العظيمباللهمشركاكافراالقبطيذلككانوقد

لىفاغفرنفممىظلتتإفربقال!بيهئمضلصكلدؤإنمرالشيطنعلمقضذا):موسىقالهذاومع،وردعه

ظههاأكوتفلن)والجاهالعزمن:أي!علةأنعض!بماربقال!الزحيراتغفورهوإصن!لهلج!فغفر

اقفما!فينلغوىإنكموسىليقالي!سصرض!بالأمساسمنصرلمآئذىفإذايرففضآيفاالمديخةفىفأضبح!لقمخرمين

ومالازضافىجباراتكونأنإلاترلدإنلاقس!يانفشاقنقتكماتقتلنىأنأترلدلضوسىماللهماعدوهوبالذىلتطشأنأراد

منللثإقفاخرجلحقتلوكبكلآتمروناقملأإتيموسىقاليستعئاتمدفيأقصامنرجل!وجاالمقحل!صمنتكونأنترلد

.(12-81:لقصصاأ!الطفدآتقؤومنتجنىربماليترقبضآيفامنها!زج!الئصحب

الذيالقتيلهذاأنيعلمواأنوملئهفرعونمن:أي،خائفأمصربمدينةأصبحموسىأنتعالىيخبر

ويترتب،منهمموسىأنظنونهمفتقوى،إسرائيلبنيمنرجلنصرةفيموسىقتلهإنماأمرهإليهرفع

،)2(يتلفت:أي!يرمبضلىلفا)اليومذلكصبيحةفيالمدينةفييسيرفصار،عظيمأمرذلكعلى

ويستغيثهبهيصرخ:أي،يستصرخهبالأمساستنصرهالذيالإسرائيليالرجلذلكإذاكذلكهوفبينما

ثم،!مينلغوىلمنكا:لهقال،ومخاصمتهشرهكثرةعلىولامه،موسىفعنفه،قاتلهقداخرعلى

علىعزمفلما،منهويخلصه،عنهفيردعهوللإسرائيليلموسىعدوهوالذيالقبطيبذلكيبطشأنأراد

وماالازضفىجباراتكونأنترلدالآإنلاقس!لمحانفسمامنقم!كماتمتلنىأنأترلدلضوسىمال)القبطيعلىوأقبل؟ذلك

.!المقلحينمنتكونأنترلد

لماوكأنه،بالأمسموسىصنعكانماعلىاطلعالذيالإسرائيليالكلامهذاقالإنما:بعضهمقال

فقال،!مبنلغوىإنك):بقولهذلكقبلعنفهلماإليهجاءأنهاعتقدالقبطيإلىمقبلأموسىرأى

وهذا،فرعونإلىموسىفاستعدىالقبطيفذهب،بالأمسوقعكانالذيالأمروأظهر،لموسىقالما

ورأى،خافهإليهمقبلاراهلماوأنه،القبطيهوهذاقائلأنويحتمل.سواهالناسمنكثيريذكرلمالذي

القتيلذاكقاتللعلههذاإنوالفراسةالظنبابمنقالمافقال،للإسرائيليجيداانتصاراسجيتهمن

أعلم.والله.هذاعلىدلهماعليهاستصرخهحينالإسرائيليكلاممنفهملعلهأو،بالأمس

رجلوسبقهم،طلبهفيفأرسل،بالأمسالمقتولذلكقاتلهوموسىأنبلغهفرعونأنوالمقصود

الملأإتيموسى):فقال،عليهمشفقاإليهساعياالمدينةأقصىمنوجاءه،أقربطريقمنناصخ

)1(

)2(

الطبريعندوالذي،كفهبجميع:وعنده،فيهيردلم.طعنهأي:كثيرابنوقول.(1482/):تفسيرهفي

كفه.بجمع:(5/235)

يلتفت.:طفي
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لك.أقولهفيما:أي،!التصححبمنللثإق)(1)البلدةهذهمن:أي!فاخرقيليقتلوكبلثيآتمرون

وجهه،علىفورهمنمصرمدينةمنفخرج:أي،!يترقبضلىلفامنهامحرج):تعالىاللهقال

أنربع!مئقالتققآءمديفتوجه!ولضاالطابيناتقؤومنتجنىرث):قائلايعرفهولاطريؤإلىيهتديلا

تذودانهآقرالسيندونهممنووجديسقوتالتس!تأقةعلتهوجدمذيفماوردولما!السبيلسو!يقدينى

قإربفقالالظلإل!توكثولهمافسقى!!بيرسشيخوابونا2()يصدرالربرعاحتئثنمتقىلاقاقاخظبكماماقال

.(42-12:القصصأ!فقيرخترمقإكأنزتتلما

يدركهأنخشيةيتلفت:أي؟يترقبخائفامصرمنوكليمهورسولهعبده)3(خروجعنتعالىيخبر

قبلها.مصرمنيخرجلملأنهوذلك،يذهبأينإلىولا،يتوجهأينيدريلاوهو،فرعونقوممنأحد

.!السبيلسواءيقدينىأنرفع!مئقال)فيهيذهبطريقلهاتجه:أي!تققآءمذلىتوجهولما)

وأي،مقصودإلى)4(أوصلته،وقعوكذا،المقصودإلىموصلةالطريقهذهتكونأنعسى:أي

.مقصود

فيهااللهأهلكالتيالمدينةهي)5(ومدين،منهايستقونبئراوكانت!مذيفماوردولما)

أحدفيالسلامعليهموسىزمنقبلهلاكهمكانوقد،السلامعليه،شعيبقوموهم،الأيكةأصحاب

آقرأتيندونهممنووجدلمجتقوتاقاسحمتأقةعلهوجد)المذكورالماءوردولما،العلماء)6(قولي
!ط

يصدرالربرعاءحنىثنسقىلاقالتاخظبكماماقال).)7(الناسبغنمتختلطأنغنمهماتكفكفان:أي!هوتذودان

.وط،بفيزيادة.البلدةهذهمن:أي:قوله(1)

.(0/236)الطبريتفسير.ورعيان،رعاةعلىأيضاويجمع،راعجمع:المهملةالراءبكسر،الرعاء(2)

.بفيليست)3(

ووصلته.:بفي(4)

عليهموسىمنهااستقىالتيالبئروبها،مراحلستنحوعلىلتبوكمحاذية(الأحمر)القلزمبحرعلى:مدين)5(

للسائمة.السلام

.بتصرف(0/235)الطبريتفسيرعنالمؤلفنقلهوقد،وقتادةعباسابنقولوهو)6(

:يقول(السبيلسواءيهدينيأنربيعسى):وقوله:(0/234)تفسيرهفيالطبريقالفقدالثانيالقولوأما

لهقيضاللهأنوذكر،إليهاالطريقيعرفيكنلملأنهذلكقالوإنما،مدينإلىالسبيلقصدلييبينأنربيعسى

ظهرولاحذاءولازادبلامصرمنفخرج،مدينإلىالطريقاللهفهيأ(الظالمينالقوممننجنيرب):قالإذ

بمدين.يسقونالناسمنأمةإلىوقعحتىيترقبخائفارغيفولادرهمولا

يستقيكانوإنما،سبعلهكانولعله،الغلطمنأيضأوهذا،بناتسبعكنأنهنالكتابأهلوعند:بفيزاد)7(

اثنتين.سوىلهيكنلمأنهفالظاهروإلا،محفوظأذاككانإنممكنالجمعوهذا،اثنتانمنهن

وواضح.بنتانسوى..منهناثنتانتسقيكانإنماولكنسبعأكنوكأنهالغلط..:وفيهما،طفيهذامثلوزاد

والخطأ.الضعفالزيادةهذهفي
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هذهمباشرتناوسبب،لضعفناالرعاءصدوربعدإلاالماءوردعلىنقدرلا:أي!!بيرشتضىوأبونا

.!لهمافسقى):تعالىاللهقال.وكبرهأبيناضعفالرعية

عظيمة،صخرةالبئرفمعلىوضعواوردهممنفرغواإذاكانواالرعاءأنوذلك:)1(المفسرونقال

موسى،جاء،اليومذلككانفلما.الناسأغنامفضلفيغنمهمافيشرعان،المرأتانهاتانفتجيء

.كانكماالحجرردثم،غنمهمالهماوسقىاستقىثم،وحدهالصخرةتلكفرفع

ثم.فكفاهماواحداذنوبا)3(استقىوإنما،عشرةإلايرفعهلاوكان:عمر)2(المؤمنينأميرقال

.السمر)4(منشجرةظلوكان:قالوا،الظلإلىتولى

خترمنإلىأنزلتلضآإدنىربفقال!وترف)6(خضراءرآهاأنه؟مسعودابنعن،جرير)5(ابنروى

.!فقير

نعلافسقطتحافياوكان،الشجروورقالبقلإلايأكللممدينإلىمصرمنسار:عباسابنقال

،الجوعمنبظهرهلاصقبطنهوإن،خلقهمناللهصفوةوهو،الظلفيوجلس،الحفاءمن)7(قدميه

.تمرةشقإلىلمحتاجوإنه،جوفهداخلمنلترىالبقلخضرةوإن

إضد!مالهلمجآ)المرأةأسمع!فقيرخترمنإلىأنزلتلضآإقرب!وقاللما:السائببنعطاءقال

لاتخفقالالقصصعلتهوقص5وجآفلمافاسقئتماأتجرلمحضفييذعوكإلىإتقالتاشتخياعلىتضثمى

أنارلدإققال!ألأميناتقوىأشمئخرتمنضترإتاشئخقيائتإضدلفماقالت!ألطنمينأتقومصمفنجوت

علتلثأشقأنأرلدوماعندكفمقتحصراأتمقتفإنحججثمنىتآجرفأنعكهتينابنتىإضدىأنكحث

ماعكواللهعلىعذوتفلاقضحيتالاجلينأيماوبطخائ!بتنىذلثقال!الصئهلحين!تأدلهشآءإنستجدف

.(28-25:القصصأ!وو!يلنقول

سمعته!فقيرخترمنإلىأنزلتلضآإقرب)وقال،الظلفيالسلامعليهموسىجلسلما

.(3/071)لزمخشريوا(31/962)طبيلقروا،(02/73)لطبريكا(1)

.(3383/)تفسيرهفيبتمامهساقهولكنه،وبالمعنىباختصارهناالخبرهذاالمؤلفساق)2(

الدلو.:الذنوب)3(

.سمرة:واحدته،الطلحشجرفيضرب:الميموضمالسينبفثح،السمر()4

.هذامنأطولبسياقفيهالخبروذكر(0/237)تفسيرهفي()5

.(رفف)اللسان،لأوتلأبرق،ورفيفأرفا،بالكسر،يرفلونهرف:يقال()6

نعلسقطتحتىمدينإلىوصلفما،حافياوكان...:وفيه(384-3383/)تفسيرهفيالمؤلفالخبرأورد)7(

للاصق.بطنهوإن...الظلفيوجلسقدميه
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أمرمنكانمافأخبرتاه،رجوعهماسرعةاستنكرإنه:فيقال،أبيهماإلىفذهبتا-قيلفيما-)1(المرأتان

:أي،!أستخياعلىلضثمىإضدصمالهلمجآ)فتدعوهإليهتذهبأنإحداهمافأمر،السلامعليهموسى

كلامهايوهملئلابهذالهصرحت!لنأسقتتماأجرلخزلبيذعوكإد!إت):قالت،الحرائرمشي

منكانوما،خبرهوأخبره!القصصعلتهوقصجاءهفلما).وصيانتهاحيائهاتماممنوهذا.ريبة

آتقوومفنجؤتغقآلاا:الشيخذلك!لهقال)فرعونهامنفرارامصربلادمنخروجهفيأمره

دولتهم.فيفلستسلطاتهممنخرجت:أي،!ألطبمين

.)2(كثيرينعندالمشهورهووهذا،السلامعليهشعيبهو:فقيل؟هومنالشيخهذافياختلفواوقد

نظر.إسنادهفيولكن،)3(حديثفيبهمصرحاوجاء.أنسبنومالك،البصريالحسن:عليهنصوممن

السلامعليهموسىأدركهحتىقومههلاكبعدطويلاعمراعاشالسلامعليهشعيبابأنطائفةوصرح

)4(ص-
بابنتهولزو!

اسمههذاالسلامعليهموسىصاحبأن،البصريالحسنعن،وغيرهحاتمأبيابنوروى

مدين.صاحببالنبيليسولكن،الماءسيدوكان،شعيب

شعيب.أخيابنإنه:وقيل

عمه.ابن:وقيل

شعيب.قوممنمؤمنرجل:وقيل

كبيرها:أي؟مدينكاهنيثرون:الكتابأهلكتبفيهوهكذا،يثروناسمهرجل:وقيل

أخيابنوهوعبيدةأبوزاد.()بتروناسمه:اللهعبدبنعبيدةوأبوعباسابنقال.وعالمها

.)6(مدينصاحب:عباسابنزاد.شعيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابن:وقيل،شعيبهووبترون،بترونابنتاولياصفورياهما:(46)الورقةوالإعلامالتعريففيالسهيليقال

شعيب،ابنتيليستا:بعضهموقالشعيبابنتاأنهماعلىالمفسرينوأكثر،ماتقدكانشعيباوأنشعيبأخي

.الصوابوهو

.(3483/)تفسيرهفيالأقوالهذهالمؤلفأوردوقد،الاكثرين:بفي

سعدبنسلمةعن(6364الكبيرمعجمهفيوهو)الطبرانيروايةمن(3/483)تفسيرهفيالمؤلفساقهوقد

."موسىوأختانشعيببقوممرحبا":فقال-ع!يك-اللهرسولعلىوفدأنهالعنزي

تعالى،اللهأقالالتيأهلهوهي:وزاد(47)الورقةوالإعلامالتعريففيالسهيليذكركماصفورياابنتهوهي

.،01:طهأ!آقكثوألأهلهفقالنارارءاإذ):فيها

التعريفمنوالتصويب،مصحفوكلاهما،يترون:(1/385)الطبريتاريخوفي.يثرونأصولنافي

.(46)الورقةللسهيلي:والإعلام

-تفسيرهفيكثيرابنأوردهكمامدينصاحبيثربيموسىاستأجرالذي:عنهاللهرضيعباسابنقالهما
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ذلكفعند،نجاقدبأنهبشره،أمرهمنكانماعليهوقص،مثواهوأكرم،أضافهلماأنهوالمقصود

أمين.قويبأنهمدحتهثم،غنمكلرعي:أي،!واشئجرهيائت):لأبيهاالبنتينإحدىقالت

وغير،إسحاقبنومحمد،وقتادة،مالكوأبو،القاضيوشريح،عباسوابنعمرو)1(قال

إلارفعهايطيقلاصخرةرفعإنه:فقالت؟بهذاعلمكوما:أبوهالهاقالذلكقالتلما:واحد

ليفاحذفي)2(الطريقاختلفتفإذا،ورائيمنكوني:فقال،أمامهتقدمتمعهجئتلماوإنه.عشرة

الطريق.كيفبهاأعلمبحصاة

مثوله!أ!ري!ولامرأتهقالحينيوسفصاحب:ثلاثةالناسأفرس:مسعودابنقال

.!الأمينأتقوىاشئجرتمنصإتاشئجغيائت):قالتحينموسىوصاحبة.(2أ:يوسفأ

.)3(الخطاببنعمراستخلفحينبكروأبو

.!عندكفمقثخمراأتمقتفإنحججثمنىتآجرقأنعكهتينابنتىإضدىأنكحفأنأرلدإقلقا)

وأالعبدينهذينأحدباعهإذاماصحةعلىاللهرحمهحنيفةأبىأصحابمنجماعةبهذااستدل

مراوضةهذهلأن؟نظرهذاوفي.!هتينابنتىإضدى):لقولهيصحأنهذلكونحو،الثوبين

أعلم.والله.معاقد!لا

واستأنسوا،العادةبهجرتكماوالكسوةبالطعمةالإيجارصحةعلىأحمدأصحابواستدل

بطنه.طعامعلىالأجيراستئجارباب:)4(كتابهعليهمترجما"سننه"فيماجهابنرواهالذيبالحديث

بنسعيدعن،عليبنمسلمةعن،الوليدبنبقيةحدثنا،الحمصي()مصفىبنمحمدحدثنا

عندكنا:يقولالندر)6(بنعتبةسمعت:قالرباحبنعليعن،يزيدبنالحارثعن،أيوبأبي

.يثري:وفيه،(0/254)تفسيرهفيالطبريذكرهوالخبر.(3385/)

:تفسيرهفيالطبريقولهأوردوقد.ميمونابنهووعمرو،عباسابنعمرو:وتفسيره،أصولنافي)1(

الأقوالط.بقيةمع،(0/214)

جانب.عنالرمي:الحذف2()

.(3385/)المؤلفتفسيرفيهو)3(

...كتابهفيمترجما...:طوفي..استئجاربابفيعليهمترجما:بفي(4)

فيحجرابنفيهقالط،القرشيالحمصي،بهلولطبنمصفىبنومحمد،سهووهوالصفيابن:أصولنافي)5(

.(2852/)يدلسوكان،أوهامله،صدوق:التقريب

شامي،صحابي.المفتوحةالمهملةالدالطوتشديد،النونبضم،الندربنوعتبة.تحريفوهوالدرابن:طفي)6(

ثمة.ترجمتهومصادر(3174/)النبلاءأعلامسيرفيمترجم.هـ(84)سنةتوفي
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سنينثمانينفسهأجرالسلامعليهموسىإن":قالموسىقصةبلغإذاحتى!هوطس)فقرأغ!ي!اللهرسول

.")2(بطنهوطعامفرجهعفةعلىعشره!و
)1(-

الأئمةعندضعيفالبلاطيالدمشقي)3(الخشنيعليبنمسلمةلأن؟يصحلاالوجههذامنوهذا

اخر.وجهمنرويقدولكن)4(بتفردهيحتجلا

حاتم:أبيابنوقال

وحدثنا،()5()ح.لهيعةابنحدثني،بكيربناللهعبدبنيحيىحدثنا،زرعةأبوحدثنا

الحضرمي،يزيدبنالحارثعن،لهيعةبناللهعبدحدثنا،الوليدحدثنا،صفوانحدثنا،زرعةأبو

نأيحدثع!ي!اللهرسولصاحبالسلميالندربنعتبةسمعت:قال،اللخميرباحبنعليعن

.")6(بطنهوطعمةفرجهلعفةنفسهأجرالسلامعليهموسىإن":قالاللهرسول

!هوو!يلنقولىماعكواللهعلىعذوتفلاقضحيتآلأجلينأيماوبتنالثبتنىذلث)تعالىقالثم

علي،عدوانفلا)7(قضيتفأيهما،قلتماعلىالأمر:لصهرهقالموسىإن:يقول.(28:ادقصصأ

الأجلينأكملإلاموسىيقضفلمهذاومع،وعليكعليووكيل،ومشاهد،سامعمقالتناعلىوالله

تامة.كواملسنينالعشمروهو،وأتمهما

عن،شجاعبنمروانحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،الرحيمعبدبنمحمدحدثثا:البخاريقال

موسى؟قضىالأجلينأي:الحيرةأهلمنيهوديسألني:قال،جبيربنسعيدعن،الأفطسسالم

أكثرهماقضى:فقال،عباسابنفسألت،فقدمت،فأسألهالعربحبرعلىأقدمحتىأدريلا:فقلت

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.فعل)8(قالإذااللهرسولإن،وأطيبهما

.عشرأأو:ماجهابنسننفي()1

ضعيف.وإسناده،بطنهطعامعلىالأجيرإجارةباب:الرهونفي(4442)رقمماجهابنسنن)2(

حجرابنضبطهكما،المعجمتينالشينوفتح،الخاءبضم،والخشني،تصحيفوهوالحسني:أصولنافي)3(

منليسماالثقاتعنويروي،الأسانيديقلبممنكان:حبانابنوقال.(2924/)التقريب.متروك:وقال

.(333/)المجروحين.بهالاحتجاجبطلمنهذلكفحشفلما،توهماأحاديثهم

غيرفإنها،تقيةعلىمنهاوكن،بقيةأحاديثاحذر:فيهقالواأيضا،ضعيفوهوالوليدبنبقيةأيضاإسنادهوفي)4(

.(37-36)صللذهبي،الاثارذواتالأمصار.نقية

.بالنسخةفيتردلمالسندفيهذهالتحويلعلامة)5(

فيكما،عنهالعبادلةروايةغيروفي،التفردعندضعيفوهولهيعةبناللهعبدسندهافيأيضاضعيفةالروايةوهذه)6(

.(2582/)التقريبتحرير

عين.بنقلة،بمنسقط.قضيتفأيهما:قولهإلى...علىوالله:قولهمن)7(

.(2684)الشهاداتفيالبخاريرواه)8(
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بنسعيدعن،أيوبأبيبنالقاسمطريقمن-سيأتي-كماالفتونحديثفيالنسائيرواهوقد

)1(
جبير.

عنكلاهما،أبيهعنحاتمأبيوابن،الطوسيمحمدبنأحمد)3(عن2(جريرابنرواهوقد

عن،أبانبنالحكمعن،يعقوبأبيبنيحيىبنإبراهيمحدثني،عيينةبنسفيانعن،الحميدي

:قال؟موسىقضىالأجلينأي:جبريلسألت":قالع!جماللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمة

الحديث.بهذاإلامعروفغيرهذاوإبراهيم.")4(وأكملهماأتمهما

عن،أعينبنإبراهيمعن،عيينةبنسفيانعن،القرشيأبانبنأحمدعنالبزاررواهوقد

.فذكرهمج!ي!)5(النبيعن،عباسابنعن،عكرمةعن،أربانبنالحاكم

ذلكعنسألاللهرسولأن،مرسلأمجاهدعن،جريجابنعن،حجاجعن،سنيدرواهوقد

."وأوفاهماأبرهما":فقالوجلعزالربإسرافيلفسأل،إسرافيلجبريلفسأل،جبريل

مرسلأ.سرحبنيوسفحديثمنحاتمأبيابنرواهوبنحوه

موسى؟قضىالأجلينأي:سئلع!جماللهرسولأنكعببنمحمدطريقمنجرير)6(ابنورواه

وأتمهما.أوفاهما:قال

عن،أبيهعنضعيفوهو،الجونيعمرانأبيبنعوبد)7(حديثمنحاتمأبيوابنالبزاررواهوقد

أوفاهما":قال؟موسىقضىالأجلينأي:سئلع!حماللهرسولأن،ذزأبيعن،الصامتبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(13261)الكبرىالسننفيالنسائيرواه

.عندهأخرىرواياتالخبرولهذا،(0/244)تفسيرهفي

يأ(364365-8/)الأنساب(هـ.344)سنةمتوفىلأنهتحريفوهو.الطوسيمحمدبنمحمد.وبأفي

وهو(3386/)تفسيرهفيالمؤلفوعندالطبريعندكذلكوهو،طفيجاءماوالصواب.الطبريوفاةعقب

(هـ.482)سنةتوفيالطوسيمحمدبنوأحمد.أثبتناهالذي

.الطبريتفسيرفيلماموافقوهو،أثبتناهماوهووطبفيجاءماوالصواب.أكملهاأو:أفي

بنإبراهيمسندهوفي،فذكره...؟موسىقضىالأجلينأيجبريلسألت:قالع!ي!اللهرسولأن:بفي

ضعيف.،أعين

.(0/244)تفسيرهفي

الصغيرالتاريخفيوكذلك.عويذ:(3/386)تفسيرهفيالمؤلفوعند،تحريفوهو،عوف:بفي

الكمالتهذيبفيجاءكماالصوابهوأثبتاهوما،413()7/الترجمةوالكبير،(2/255)للبخاري

للذهبيالاعتدالوميزان092(،)الترجمةللبخاريالصغيروالضعفاء)465(،للنسائيوالضعفاء992(،)18/

."الميزان"منالخطيةالنسخةفيبخطهكذلكوهو03(،4)3/
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.(1منهما)الصغرى:فقل؟تزوجالمرأتينأي:سئلتوإن:قال."وأبرهما

عن،الحضرمييزيدبنالحارثعن،لهيعةبناللهعبدطريقمن،حاتمأبيوابنالبزاررواهوقد

بطنه"وطعامفرجهبعفةنفسهأجرموسىإن":قالاللهرسولأن،الندربنعتبةعن،رباحبنعلي

شعيبفراقأرادفلما."وأوفاهماأبرهما":قال؟الأجلينأياللهرسوليا:قيل،الأجلوفىفلما

لون)2(قالبمنغنمهمنولدتمافأعطاها،بهيعيشونماغنمهمنيعطيهاأنأباهاتسألأنامرأتهسأل

طرفها،منقسمهاعصاإلىالسلامعليهموسىفانطلق،حساناسوداغنمهوكانت،العامذلكولدمن

منهايصدرفلمالحوضبإزاءالسلامعليهموسىووقف،فسقاهاأوردهاثم،الحوضأدنىفيوضعهاثم

شاتين،أوشاةإلا،ألوانقوالبكلهاووضعتوألبنت)3(فأتأمتقال،شاةشاةجنبهاضربإلاشاة

لو:!مالنبيقال،الكفتفوتكمشة)4(ولا،ثعولولاعزوزولاضبوبولافشوشفيهاليس

السامرية.وهيالغنمتلكبقاياوجدتمالشاماقتحمتم

:والعزوز.)6(تجزهالضرعطويلة:والضبوب،(الشخب)واسعة:الفشوش:لهيعةابنقال

علىالكفيحكملاالتي:والكمشة.كالحلمتين)8(الضرعالصغيرة:والثعول.الشخب)7(ضئقة

.)9(لصغرهضرعها

المثنى،بنمحمدحدثنا؟جريرابنقالكماموقوفايكونوقد.نظرالحديثهذارفعصحةوفي

صاحبهموسىاللهنبيدعالما:قالمالكبنأنسحدثنا،قتادةعن،أبيحدثنا،هشامبنمعاذحدثنا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صفورياتزوجالسلامعليهموسىأنمن(47ص)الورقة.والإعلامالتعريففيالسهيليذكرهلمامخالفوهو

.الكبرىوهي

لونهاكأن،أمهاتهاألوانغيرعلىجاءتأنها:الحديثفيتفسيره(479/)النهايةفيالأثيرابنقال:لونقالب

انقلب.قد

.(3387/)التفسيرروايةوأثبتنا.وأنبتتفأنمت:بوفي.وآنثتفأتمأت:وأطفي

بمعنى.والكمشةوالكموش،كميشةولا:تفسيرهوفي.كموشولا:طفي

التيوهي:(3/448)الحديثغريبفيالنهايةوعبارة.احتلبإذااللبنمنالضرعمنخرجما:الشخب

.(فق)اللسانفيومثله.الإحليللسعةوذلك،يجري:أي؟حلبغيرمنلبنهاينفش

اللسانفيومثله.الإحليلثقبالضيقة:الفحبوب:(307/)النهايةفيوالذي.تفسيرهفيقالوكذلك

.(ضبب)

الإحليل.الضيقةاللبنالقليلةالبكيئةالشاة:والعزوز:(3922/)النهايةوفي

الشاة:الثعول:(1212/)النهايةوفي.حلمتينكهيئةإلاضرعلهاليسالتي:(3387/)التفسيرفيعبارته

عيب.وهو،حلمةزيادةلهاالتي

فيومثله.تقلصهوهو؟ضرعهالانكماشبذلكسميت؟الضرعالصغيرة:الكموش:(4552/)النهايةوفي

.(كمش)اللسان
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خيالافوضعفعمد،ولدهافلكلونهاغيرعلىولدتشاةكل:صاحبهلهقالبينهماكانالذيالأجلإلى

فذهب،واحدةشاةإلابلقاكلهنفولدت،جولةفجالت،فزعتالخيالرأتفلما،الماءعلى

أعلم.والله.ثقاترجالهإسنادوهذا.العامذلكبأولادهن

منيولدمالهأطلقأنهلابانخالهفارقحينالسلامعليهيعقوبعنالكتابأهلنقلعنتقدموقد

أعلم.فالله.السلامعليهموسىعنذكرمانحوففعل،بلقاغنمه

ءاتيكملعلىناراءالنس!إقاضكثوآلأقلاقالصناراالطورجانجامنبأقله?انمىوسارالاجلمول!ىقضئفلما!)

اتبقعةفىالايمناتوادشطيىلؤدهـمنالنهافلضآ!تصطلو%لعلكتمالنارمفصجذوةأؤبخبرمنها

وكجآنئمخهانهتزرءاهافلماعصاكألقوأن!ألعفمبرباللهأنا!!فيخمودىأنالشجرةمنالمحنر!ة

وآضضسوءغرمنبيضآء!حزقيجتبكفىيدكأشلك!الأمنينمنإنكتخفولاأقبليموسئيحقمثولؤمذبرا

!قسقب%قؤمما!الؤاإنهتموملإيةفرغؤ%إلنىرفيمنبرقحانفذنفالرض!منجناصلثإليف

.92-32(:القصصأ

!و.الاجلمول!ىفلماقضى!):قولهمنهذايؤخذوقد،وأكملهماالألجنأتمقضىموسىأنتقدم

بعدها.وعشراعشراأكملأنهمجاهدوعن

وغيرهم،المفسرينمنواحدغيرذكرهفيما،ذاهباصهرهعندمن:أي!باقلهءوسار):وقوله

وغنممنهمولدانومعهبأهلهسارفلما،مختفصورةفيمصرببلادزيارتهمفقصد،أهلهإلىاشتاقأنه

إلىيهتدفلم،طريقهمفيوتاهوا،باردةمظلمةليلةفيذلكواتفق:قالوا،مقامهمدةفياستفادهاقد

هوفبينما،والبردالظلامواشتد،شيئايوريفلازناده)1(يوريوجعل،المألوفالدربفيالسلوك

لأهله:فقال،يمينهعنمنهالغربيالجبلوهو،الطور)2(جانبفيتأججنارابعدعنأبصرإذكذلك

الحقيقة،فينورهيالنارهذهلأن،دونهمراها-أعلموالله-وكأنه،!ناراءالنمتتإدنىاقكثوا)

الطريق،عنعندهامنأستعلملعلي:أي،!وبخبرمنهادعلىءاتيكم!و،أحدلكلرؤيتهاتصلحولا

باردةليلةفيالطريقعنتاهواقدكانواأنهمعلىفدل!وتضطلو%لعلكتمالنارمفصجذوةأؤ!يو

داراءالنمئتإقآقكؤآلأه!!قالنارارءا!!!مولمىصديثأتنكوهل):الأخرىالايةفيلقوله؟ومظلمؤ

عنتاهواوكونهم،الظلاموجودعلىفدل،(01-9:طهأ!والنارهدىعلىاجدأؤبقبسمنهاءالي!لعلى

قبسبمثهاب!رأؤءا!م!اشاتيماإناءالنمتتءإقلأقلهموسىقالإذ):النملفيقولهفيالكلوجمع.الطريق

.يقدح:ييور(1)

عندالسلامعليهلموسىالثانيالخطابكانوعليه،مدينيسمىموضععندمصرمنبالقربجبل:الطورجبل)2(

إسرائيل.ببنيمصرمنخروجه
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،هدىوأي،هدىعندهاووجد،خبروأي،بخبرمنهاأتاهموقد.(7:ا!يةأ!تض!طلوتلعل!

.نوروأي،نورامنهاواقتبس

إكتيمولىأنالشجرةمنآلمنر!ةاتبقعةفىالأيمناتوادشطيىاتنهالؤدهـمنفلما):تعالىاللهقال

.،03:القصصأ!وآتعدترباللهأنا

:أي(8:ادنملأ!هوآلفمينرباللهوسئحنحولهاومنالنارفىمنبوركأدأنودىهاجذ!ا!و:النملفيوقال

.(9:النملأ!والحكيمأفئليزاللهأناإنهؤيموسئ!و.يريدماويحكم،يشاءمايفعلالذياللهسبحان

!وأناطوىالمحقدمم!بالوادإنكنغلتكفاضلعرفيأناإفى!يموسىنودىأننهافلما)طهسورةفيوقال

أخفيهاأكادءائيةالتماعةإن!لذتحرىالضحلؤهوأقصفآغبذفىأناإلاإلهلااللهأناإنغ!يوحئلمافاشتغآضترتك

.(61-11:الاياتأ!هوفتزدئهولهواتبعجهايؤمنلامنعنهايصذئكفلا!لتمتعئبمانقمم!لتخزئص

فانتهىراهاالتيالنارتلكإلىموسىقصدلما:)1(والخلفالسلفمنالمفسرينمنواحدغيرقال

لخضرةماوكل،اضطرامفيالنارلتلكماوكل،)2(العوسجمنخضراءشجرةفيتأججوجدها،إليها

كما،يمينهعنمنهغربيجبللحف)3(فيالشجرةتلكوكانت،متعجبافوقف،ازديادفيالشجرةتلك

اسمهوادفيموسىوكان(44:!القصص!هو)4(الأقرموسىإكقف!تنآإذآلغرببجانبكنتوما):تعالىقال

بالواد)6(ربهفناداه،)5(الغربناحيةمنيمينهعنالشجرةوتلك،القبلةمستقبلموسىفكان،طوى

تلكفيسيماولا،المباركةالبقعةلتلكوتوقيراوتكريماتعظيمانعليهبخلعأولافأمر،طوىالمقدس

المباركة.الليلة

خاطبهثم،بصرهعلىوخوفا،لهمهابةالنورذلكشدةمنوجههعلىيدهوضعأنه:الكتابأهلوعند

الضحلؤةوأقصفاغبذفىانالاإإلهلآاللهأناإننى)،!وآلعدبرباللهأناإكت):لهقائلايشاءكماتعالى

الدنياهذهأنأخبرهثم.لهإلاالصلاةوإقامةالعبادةتصلحلاالذي)7(العالمينربأنا:أي!لذتحرى

!هونفمب!بمالتمتعئلسخزىص!وووجودهاكونهامنبدلاالتيالقيامةيومالباقيةالداروإنما،قراربدارليست

.هواهواتبعمولاهعصىممنبهايؤمنلامنومجانبة،لهاالعملعلىوحثهوحضه.وشيرخيرمن:أي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(-16/158915)الطبريتفسير

عوسجة.واحدته،السوككثيرشجر:العوسج

الجبل.أصل:اللحف

.!الشهديفمنوماكنت):الايةتتمةطفيزاد

الغربي.:بفي

.اللسان.الياءعنبالكسرةااكتفموربما.معروف:الوادي

.!إلاهوإلهلآالذى):طفيزاد
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فيكونكنللشيءيقولالذي،شيءكلعلىالقادرأنهلهومبيناومؤانسامخاطبالهقالثم

أتوتحؤاعصاىهىقال)؟!صحبتهامنذنعرفهاالتيعصاكهذهأما:أي!يمول!ىبيميكتفثوما)

ألقهاقال)،وأتحققهاأعرفهاالتيعصايهذهبل:أي.!هوأخرىحاربفيهاولىغنمىعكبهاعليهاوأهش

الذيأنعلىقاطعوبرهان،عظيمخارقوهذا.(2.-91:طهأ!هولتمتعئحيةهىف!ذافاتقئها!لموسى

.بالاختيارالفعالوأنه،فيكونكنللشيءيقولالذيهويكلمه

الربلهفقال،مصرأهلمنيكذبهمنعندصدقهعلىبرهاناسألأنه:الكتابأهلوعند

،!حيةهىفإذافاتقنها!و،الأرضإلىألقها:قال.عصا:قال؟يدكفيالتيهذهما:وجلعز

ارتدتمنهااستمكنفلما،بذنبهاويأخذها،يدهيبسطأنوجلعزالربفأمره،قدامهامنموسىفهرب

ولومذبراوك؟خهاجآننهتزرءاهافلماعصحاكألقوان):الأخرىالآيةفيتعالىاللهقالوقد،يدهفيعصا

حركةسرعةفيذلكمعوهي،تصطكوأنيابهائلةضخامةلهاعظيمةحيةصارتقد:أيمهـ،يعقمت

والحركةالاضطرابسريعلكنهلطيفوهو،والجنانالجان:يقال،()1الحياتمنضربوهو،الجان

:أي!ومدبراوكميوالسلامعليهموسىعاينهافلما،الشديدةوالسرعةالضخامةجمعتفهذه،جدا

له:قائلا(ربهفناداه)،يلتفتولم:أي!وولؤيعصت!وذلكتقتضيالبشريةطبيعةلأن،منهاهاربا

ولاتخصضذهاقال)،يمسكهاأنتعالىاللهأمرهرجعفلما!الامنىمنإنكتخفولاأقبليموسخ)

وضعثم،)2(مدرعتهكمفييدهفوضع،شديداهابهاإنه:فيقال.(2أ:طهأ!آلأوكسيرقهاسنعيدها

عصاكانتكماعادتقدهيإذا،منهااستمكنفلما.بذنبها:الكتابأهلوعند.فمهاوسطفييده

والمغربين.المشرقينربالعظيمالقديرفسبحان.شعبتينذات

مهو،غيزسوءمق)بياضاكالقمرتتلألأهيفإذا،بنزعهاأمرهثم،جيبهفييدهبإدخالتعالىأمرهثم

إليفواضمخسوءغيزمنشضآتخربئجتبكفىيدكأشلك):قالولهذا،بهق)3(ولابرصغيرمن:أي

وهذا.جأشكيسكنفؤادكعلىيدكفضعخفتإذامعناه:قيل(32:ادقصصأ!الرقمبمنجناصف

بالأنبياء)5(.الاقتداءوجهعلىذلكاستعمالمنتنفعبأن)4(حقبهالإيمانبركةأنإلا،بهخاصأكانوإن

فسقين!قؤما؟لؤاإنهتموقؤمهحفئعؤنإكءايتدشعفىسوغيزمقبتضآتخرقيخيبكفىيدكضلوأ!:النملفيلوقا

فذنف):قولهفيإليهماالمشارالبرهانانهما،واليدالعصا:هما،الآيتانهاتان:أي(12:أيةأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.جنانوالجمع..يؤذيلا،الصفرةإلىيضرب،العينينأكحلالحياتمنضرب:والجان،اللسانفي

.درع:اللسان،الصوفمنلاإتكونولا،الثيابمنضرب:المدرعة

.البرصمنليس،لونهبخلافالجسديعتريبياض:بفتحتين،البهق

استعمل.منينفعالإيمانحق:بفي

.وطبمنزيادةهناإلى...تعالىأمرهثم:قولهمن
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تسعفذلك،أخراياتسبعذلكومع!فسقب%قؤما!الؤاإنهتموم!إئة-فرعؤ%إلمترفيمنبرهنان

دتتمعولقذءاطتاموسئ):تعالىاللهيقولحيث!هوستحن)سورةاخرفيالمذكورةوهي،بيناتايات

لاإهؤلاءأنزلمآعلتلقذقال!م!حورايموسىلأظنثإقفزعؤنلهفقالهتمجاءإذإسرءيلبنىفشلبيتتءايمتم

سورهفيالمبسوطةوهي(201-101:ا!سراءأ!مئجورايفرعؤتلاظشكبصالروإقوألأزضآلسفؤترب

فإذا!يذ!رونلعتهؤالثمزتمنونمصبالسنينفرعونءالأضذنآولقذ)تعالىقولهفي،الأعراف

لاأ!زهتمولبهنأدلهعندطنرهتمإنماألامعهؤومنبموسئيطروأسينةتصتهخوإنهذهءلنالواقاآلحسنةتهصجا

والقملوأتجرادأظوفانعليم!فازسقنابمؤمنبلكنخنفماجهالتممتحرناءايؤمنبهءتآننا!قماوقالوا!يعلمون

ذلكعلىالكلامسيأتيكما(133-013:أ!ياتأ!قوماتخرمينفأستتكبروأوكانوامفصئتءايتوالدموالضفاخ

منوالعشرة،القدريةاللهكلماتمنالتسعفي،الكلماتالعشرغيرآياتالتسعوهذه،موضعهفي

كما،هذههيهذهأنفظن،الرواةبعضعلىأمرهااشتبهقدلأنههذاعلىنبهناوإنما،الشرعيةكلماته

.(1)إسرائيلبنيسورةآخرتفسيرفيذلكقررنا

يخموسىلاظنلثإقفرعؤنل!فقالهتمضآهإذإسرءيلبغفشلليتنخءاينختستعموسىءانتناولقذ):تعالىقولهتفسيرفي)1(

!ه.مئثمحوزا

عنسلمةبناللهعبدعن،طرقمنرويالذيالحديثمصدره،الاياتهنالكلماتأنالرواةبعضوتوهم

ولقذ)الآياتهذهعننسألهحتىالنبيهذاإلىبنااذهب:لصاحبهيهوديقال:قالالمراديعسالبنصفوان

النبيفقال،فسألاه.أعينأربعلهلصارتسمعكلوفإنه،نبيلهتقللا:فقال.!ليتمخءاينتمدتتحءانتناموسى

بالحق،إلااللهحرمالتيالنفسولاتقتلوا،ولاتزنوا،ولاتسرقوا،شيئابالئهلاتشركوا":--ع!ي!

منتفزوالا:قالأو-محصنةتقذفواولا،ليقتلهسلطانذيإلىببريءتمشواولا،الرباتأكلواولا،تسحرواولا

نشهد:وقالا،ورجليهيديهفقبلا.السبتفيتعدوالاأنخاصةعليكميهودياوأنتم(الشاكشعبة)-الزحف

وإنا،نبيذريتهمنيزاللاأندعا-السلامعليه-داودلأن:قالاتتبعاني؟أنيمنعكمافما":قال.نبيأنك

."يهودتقتلناأنأسلمناإننخشى

تعالىقولهتفسيرفي(161-15115/)الطبريطرقمنأوردهكما،تفسيرهفيكثيرابنأوردهالحديثوهذا

.!..تستعولقذءانتناموسئ)

بنيسورةومن(18)باب:التفسيرفي،(3144):والترمذي(4923،024/)أحمدمسند:فيوهو

السحر.بابالتحريمفي(7111/)والنسائي،إسرائيل

حفظهفيسلمةبناللهوعبد،مشكلحديثوهو:كثيرابنوقال.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

بقياملهاتعلقلاالتوراةفيوصايافإنها،الكلماتبالعشرالاياتالتسععليهاشتبهولعله،فيهتكلمواوقد،شيء

أعلم.والله،فرعونعلىالحجة

بالعصاالحجرضربه:منها،كثيرةأخراياتالسلامعليهموسىأوتيوقد:(67-366/)أيضأكثيرابنوقال

مفارقتهمبعدإسرائيلبنوأوتيهمماذلكوغير،والسلوىالمنوإنزال،بالغمامتظليلهمومنها،منهالماءوخروج

فخالفوها،عليهمحجةفكانتمصرأهلمنوقومهفرعونشاهدهاالتياياتالتسعههناذكرولكن،مصربلاد

.وجحوداكفرأوعاندوها
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نفسامنهتمقنقتإقربقال!وفرعونإلىبالذهابالسلامعليهموسىأمرلماسبحانهاللهأنوالمقصود

قال!يكذبوتأنأضافإقيصدقنىردءامىفازستهلسانامنىأفصعهوهروت!وأخىيقتلونأنفأضاف

.3(33-ه:القصصرأ!هواتقلبونأتبعكماومنأنضمائاينناإليكمايصحلونفلاستطنالكماوتجعلبأخيلثسثمدعضدك

أمرهحينوجلعزلربهجوابهفيالسلامعليهموسىوكليمهعبدهـورسولهعنمخبرا،تعالىيقول

قتلفيكانماأمرهمنكانحين،وظلمهسطوتهمنفرارا،مصرديارمنخرجالذيعدوهإلىبالذهاب

لسانامنىأفصحهوهروت!وأخىيقتلونأنفاضافنفسامنهتممنقتإقربقال)ولهذا،القبطيذلك

يساعدنيووزيرا،وردأ،معينامعياجعله:أي.!يكذبرتأنأضافإقيصدقنىردءامعىفأزسته

سؤالهإلىلهمجيباتعالىاللهقال.بياناوأبلغ،لسانامنيأفصحفإنه،إليهمرسالتكأداءعلىويعينني

منكماينالونفلا:أي!إلتكمآيصحلونفلا)برهانا:أي!ستطتالكماوتجح!بأخيلثعضدكسشد)

!و.أئقلبونأتبعكمماومنأنضما)اياتناببركة:وقيل،باياتناقيامكمابسببمكروها

عقدص!واظلأضرىلى!ثسر!صحذرىلىآش!خربقال!طغئإنوفرغؤنإكآضت):طهسورةفيوقال

.(28-42:ألاياتأ!هوقؤلييفقهوا!ل!افئثن

أرادفرعونكانالتي؟لسانهعلىوضعهاالتيالجمرةتلكبسببلثغةلسانهفيأصابهإنه:قيل

فاختبره،طفلإنه:وقالت،اسيةعنه)1(فحاجتبقتلهفهم،صغيروهوبلحيتهأخذحينعقلهاختبار

علىفوضعهافأخذها،الجمرةإلىيدهالملكفصرف،التمرةبأخذفهم،يديهبينوجمرةتمرةبوضع

بالكلية.زوالهايسألولم،قولهيفهمونمابمقداربعضهازوالفسأل،بسببهالثغةفأصابه،لسانه

قالولهذا،بقيةلسانهفيبقيتولهذا،الحاجةبحسبيسألونإنماوالرسل:البصريالحسنقال

مرادهعنيفصح:أي(32:الزخرفأ!ييني!دولا):الكليمبهيعيبأنهزعمفيمااللهقبحهفرعون

بهءآشدذ!أخى!هرونأقلىمنوزيرالىوأتجعل!والسلامعليهموسىقالثم.وفؤادهضميرهفيعماويعبر

نموسى!سؤلكأوتيتقذقال!بصيرابأكنتإنك!وندبهرككثيرا5كثيرافممبحك!كأأقرىفىوأشركه!أررى

ربهعندوجاهتهمنوهذا،طلبتالذيوأعطيناك،سألتماجميعإلىأجبناكقد:أي.(36-92:طهأ

عندو؟ن):تعالىاللهقال.عظيمجاهوهذا،إليهفأوحى،أخيهإلىاللهيوحيأنشفعحينوجلعز

سمعتوقد(53:مريمأ!نبياهرونأضاهرخئنآمنلإووهث!أ!و:تعالىوقال،96:ا!حزابأ!وجهاأدله

)1(

:فقالالتسعالآياتهذهبعضهمنظموقد

وقفلجراد،بحر،سنة،عصا

.(تسع)للفيروزأباديالمحيطالقاموس

عليه.فخافت:طفي

طوفان،الضفادعبعد،ويد،دأ
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فسكت؟أخيهعلىأمنأخأي:الحجطريقفيسائرونوهملأناسيقولرجلاعائشةالمؤمنينأم

فأوحي،هارونأخيهفيشفعحينعمرانبنموسىهو:هودجهاحوللمن:عائشةفقالت،القوم

رئبننادىورإذ!و:الشعراءسورةفيتعالىوقال،!ونبياهرونأضاهرخننآمنلإووهتنا)تعالىاللهقال،(1)إليه

لساقينطلقولاصذرىويضيق!يكذبونأنأضافإقربقال!!يئقونألافرعؤنقؤم!ألطنمينأتقؤمأتتانموسى

فرعؤت!فآتيامستمعونمعكمإناجايختنافأذهباصقال!يقتلونأنفأضافذنمبعك!والتمهرونإكفأزسل

!وفحقتسنينعركمقفيناولبثتوليدافينانرئكال!قال!إس!؟ءيلبنىمعناأزسلأن!ألفلمينربرسول!إنافقولا

فأتياه:الكلامتقدير(02-ا":أ!ياتأ!لينألضامنوانأإذافعلنهآ!ال!أتبهفرجمتصتوأنتفحتتاتتىفغلتث

بنيأسارىيفكوأن،لهشريكلاوحدهتعالىاللهعبادةإلىدعوتهمنبهأرسلاماوبلغاه،ذلكلهفقالا

،لتوحيدهويتفرغون،شاؤواحيثربهميعبدونوتركهم،وسطوته،وقهره،قبضتهمنإسرائيل

الازدراءبعينموسىإلىونظر،وطغى،وعتا،نفسهفيفرعونفتكبر،لديهوالتضرع،ودعائه

منزلنافيربيناهالذيأنتأما:أي!سنينعركمقفيناولبثثوليدافينانريكأل!!:لهقائلاوالتنقص

منه،فرالذيهوإليهبعثالذيفرعونأنعلىيدلوهذا؟الدهرمنمدةعليهوأنعمنا،إليهوأحسنا

إليهبعثالذيوأن،بمدينمقامهمدةفيماتمنهفرالذيفرعونأنمنالكتابأهلعندلماخلافا

خر.آفرعون

منا،وفررت،القبطيالرجلوقتلت:أي!هوأتبهفرجمتصتوأنتفحتتالتىفغلتثوفحقت):وقوله

لمامنكتمففرزت!وعليوينزلإلييوحىأنقبل:أي!وألضالينمنوأنأإذافعلنهآقال)،نعمتناوجحدت

عمالفرعونمجيبا،قالثم.(2ا:الشعراءأ!هواتمرساينمنوجعلنى)،نبوة:أي!!ماربىلىفوهبخفتكتم

وهذه:أي،(22:الشعراءأ!إشرءيلبغعئدتأنعلىتمنهالغمةوتتك):إليهوالإحسانالتربيةمنبهامتن

الشعبهذااستخدمتماتقابلإسرائيلبنيمنواحدرجلوأنا،إليأحسنتأنكمنذكرتالتيالنعمة

وأشغالك.،وخدمك،أعمالكفيواستعبدتهم،بكمالهالعظيم

ألاحؤلهزلمنقال!ضوهنينكنتمإنبينهماوماوالأرضألسفؤتربقال!ألفمبربومافرغؤنقال)

وماوالمغربألصثرقربقال!لمخنونإلييهؤأزسلالذىرسولكمإنقال!الأؤ-لينءابآيكمورثرلبهوقال!لتمت!مون

.(-2328:الشعرأءأههوتغقثونكنغإنبتنهما

علىالكليمأقامهوما،والمناظرة،والمحاجة،المقاولةمنوموسىفرعونبينكانماتعالىيذكر

تباركالصانعجحدأظهراللهقبحهفرعونأنوذلك.الحسيةثمالمعنويةالعقليةالحجةمناللئيمفرعون

اتملايأيها):وقال.(24-23:النازعاتأ!الاشككرلبهمانافقال!فنادئفحثر)الإلهأنهوزعم،وتعالى

.(5567/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره(1)
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اللهوأن،مربوبعبدأنهيعلممعاندالمقالةهذهفيوهو.(38:ادقصصأغيزهـ!إلهققلمماعلضت

فانظروعلواظقصاانفسهتمواشتيقنتهابهاوجحدوا):تعالىقالكما،الحقالإلهالمصورالبارىءالخالقهو

لرسالته،الإنكارسبيلعلىالسلامعليهلموسىقالولهذا،(14:النملأ!ألمحفسدينعقبة؟نكيف

فكأنه،!ألفلمينربإنارسول):لهقالالأنهما؟!وألفدبربوما):أرسلهربثمماأنهوالإظهار

السمؤترب!و:قائلاموسىفأجابهوبعثكما؟أرسلكماأنهتزعمانالذيالعالمينربومن:لهمايقول

وما،المشاهدةوالأرضالسمواتهذهخالقالعالمينرب:يعني!!ر!نينكتمإنبتن!آوماوالأرك!

كليعلمالتيوالحيوانات،والنباتوالمطر،والرياح،السحابمنالمتجددةالمخلوقاتمنبينهما

برهوإلاإلهلاالذياللهوهو،وخالؤومحدثموجدمنلهابدولا،بأنفسهاتحدثلمأنهاموقن

لماوالتنقصالتهكمسبيلعلىووزرائهومرازبته)1(أمرائهمنحولهلمنفرعون:أي!قال)العالمين

رد!ورب):ولهملهمخاطباموسىقال،هذاكلامهيعني!لت!تتعونالا!و:السلامعليهموسىقرره

،الابادفيالسالفةوالقرونوالأجدادالاباءمنقبلكممنوالذينخلقكمالذيهو:أي!ألأوصلينءابآيكم

وخلقهأوجدهوإنما،محدثغيرمنيحدثولم،أمهولاأبوهولا،ثفسهيخلقلمأنهيعلمأحدكلفإن

العالمين.ربالله

لهغيتبينحتىأنفسهتموفىالافاقفىءاينناسزيهض):تعالىقولهفيالمذكورانهماالمقامانوهذان

استمربل؟ضلالتهعننزعولا،رقدتهمنفرعونيستفقلمكلههذاومع،(53:فصدتأ!والحقأئه

بتنهمآوماوأتمخربأتمشرقرثقال!إلييهؤلمخنونأرسلالذىرسولكمانقال!و،وكفرانه،وعناده،طغيانهعلى

الظلامخالق،الدائرةللأفلاكالمسير،الزاهرةالكواكبلهذهالمسخرهو:أي،!هوتعقلونكنغإن

السائرةوالكواكبوالقمرالشمسخالق،والاخرينالأولينرب،والسماءالأرضورب،والضياء

،سائرونوتسييرهوتسخيرهقهرهتحتوالكل،بضيائهوالنهار،بظلامهالليلخالق،الحائرةوالثوابت

فيالمتصرفالمالكالخالقتعالىفهو،ويدورون،الأوقاتسائرفييتعاقبون؟يسبحونفلكوفي

.يشاءبماخلقه

استعمالإلىعدل،العنادسوىقوذلهيبقولم،شبههوانقطعت،فرعونعلىالحججقامتفلما

مبينه!ئءأولؤجئتكقال!المحسجونينمنلاتجعلنكغئرىإلهاأتخذتلبنقال)وسطوته،وجاهه،سلطانه

:الثعراءأ!للتظرينبحقحآهىفإذايدووخ!مبينثغبانهىفإذاعصاهفالقئ!الصن!!ينمف!نتإن؟ء!آت!ال

الخارقفيهأظهرمقائموذلك.واليدالعصاوهما،بهمااللهأيدهاللذانالبرهانانهماوهذان.(92-33

بديع،الشكلعظيم:أي،مبينثعبانهيفإذا؟عصاهألقىحينوالأبصارالعقولبهبهرالذيالعظيم

.اللسان.معربوهو،الملكدون،القومعلىالمقدمالشجاعالفارسوهو،مرزبان:واحدها:المرازبة(1)
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وعاينهذلكشاهدلمافرعونإن:قيلحتى،الباهرالفظيعالعظيموالمنظر،والهول،الضخامةفي

وكان،يومفيمرةأربعينمنأكثرعظيمإسهاللهحصلإنهبحيث،عظيموخوف،شديدرهبأخذه

عليهموسىأدخللماوهكذا.الحالعليهفانعكس،واحدةمرةإلايوماأربعينكلفييتبرزلاذلكقبل

إلىأعادهافإذا،الأبصاريبهرنورأتتلألأالقمركفلقةوهيأخرجها،واستخرجهاجيبهفييدهالسلام

علىاستمربل،ذلكمنبشيءاللهلعنهفرعونينتفعلمكلههذاومع،الأولىصفتهاإلىرجعتجيبه

مملكته،سائر)1(منيجمعهمفأرسل،بالسحرةمعارضتهوأراد،سحركلههذاأنوأظهر،عليههوما

المبينالحقاللهإظهارمنموضعهفيوبيانهبسطهسيأتيكما،ودولتهقهرهوتحت،رعيتهفيومن

والمنة.الحمدودله،وملتهدولتهوأهلوملئهفرعونعلىالقاطعةالباهرةوالحجة

لنفسى!!واضطنغتكيموحم!قدرلمحأتجتثممذينأقلفىسنينفلبئت):طهسورةفيتعالىوقال

ربنالاقا!يخشئيحذكرأولئنالعلإلهوقولا!فقولاطىإنوفرغؤنإكآذهبآ!تجرىفىننياولالايختىوأخوكانتآذهمت

.(64-04:أي!!اتأؤارهـ!هوأستحمحمآإننىلاغافآ!قاليطغئأؤأنيقرروعلثنآأنإننانخاف

قد:إليهمنهوكلمه،عليهبالنبوةوأنعم،إليهأوحىليلةبهكلمهفيما،لموسىمخاطباتعالىيقول

أرضإلىمصرأرضمنأخرجتكثم،ولطفيكنفيتحتوأنت،فرعوندارفيوأنتلكمشاهداكنت

فوافق،لذلكمني:أي،!هوقدرلمحأجئتثم).سنينفيهافلبثت،وتدبيريوقدريبمشيئتيمدين

وأخوكأنتاذهمت)وبكلاميبرسالتيلنفسياصطفيتك:أي!لنفسىواضطنغتك!ووتسييريتقديريذلك

لكماعونذلكفإن،إليهووفدتما،عليهقدمتماإذاذكريفيتفتراولا:يعني!هوتجرىفىننياولائايتى

عليه.الحجةوإقامة،إليهالنصيحةوإهداء،ومجاوبته،مخاطبتهعلى

)2(ملاقوهويذكرنيالذيعبديكلعبديإن:تعالىاللهيقول":الأحاديثبعضفيجاءوقد

."قزنه

.(45:ا!نفالأ!...!ثيرااللهواذ!روافآثبتوانحةلقيتصإذاءامنوالذجمتايأيها!و:تعالىوقال

حلمهمنوهذا!ويخشئأويتذكرلعلإليناقولملهوفقولا!طغئإنوفرغؤنإكاذهبآ):تعالىقالثم

أردىذاكإذوهووتجبره،وعتوهفرعونبكفرعلمهمع،بخلقهورحمته،ورأفته،وكرمه،)3(تعالى

بالتيإليهيدعواهأنويأمرهمالهمايقولهذاومع،الزمانذلكفيخلقهمنصفوتهإليهبعثوقد،خلقه

)1(

)2(

)3(

بقيته.:الشيءسائر

،911باب،الدعواتفي(0358):الترمذيرواهوالحديث،قرنهمناجزوهويذكرنيلمنعبديكل:بفي

وهو:قولهومعنى...بالقويإسنادهولي!،الوجههذامنإلانعرفهلا)ضعيف(غريبحديثهذا":وقال

."الساعةتلكفياللهيذكرأنيعني،القتالعنديعنيإنما،قرنهملاق

تعالى.اللهحكمةمنوهذا:بفي
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لرسوله:تعالىقالكما،يخشىأويتذكرأنيرجومنمعاملةويعاملاه،ولينبرفق؟أحسنهي

تعالى:وقال(0125ا!لأ!أخسنهىبالتىوبخدتهوآلحسنةوالمؤعظهبآلحكهرلبنسبيلإكآخ)

.(64:العنحبوتأ!...منهوظلمواالذينإلااخسنهىلتىبالاإالتبأهلولاتجدلوآ!)

بينوإن،معاداولكربالكإن:لهقولا،إليهأعذرا:!لثنالهوقولمفقولا):البصريالحسنقال

.(أونارا!جنةيديك

.)2(والعقوبةالغضبإلىمنيأقربوالمغفرةالعفوإلىإني:لهقولا:منبهبنوهبوقال

ويناديه.يتولاهبمنفكيف؟يعاديهمنإلىيتحببمنيا:الايةهذهعند)3(الرقاشييزيدوقال

له،مريداوشيطاناعنيداجباراكانفرعونأنوذلك!يطغئأؤأنعلتنآيفرووأنتحافإنناربناقالا)

وخافا،البشريةحيثمنفهاباه،وسطوةوعساكروجنودوجاه،عريضطويل،مصربلادفيسلطان

إننىلاغافآ):فقالالأعلىالعليوهووتعالىسبحانهفثبتهما،الأمربادىءفيعليهمايسطوأن

.(15:الشعراءأ!مستمعونإنامعكم):الأخرىالايةفيقالكما،وأرهـ!أستحمح!ما

اتبحمنعكوالسكربكمنئايةجئنكورتعذبهتمولايلإشئبغمعنافأزسلرلبثرسولاإنافقولافآنياه)

.(84-74:طهأ!وتوك%منكذعكاتعذابأنإلتنآأوحىقذإنا!آالدئ

وأن،لهشريكلاوحدهيعبدهأنتعالىاللهإلىفيدعواهفرعونإلىيذهباأنأمرهماأنهتعالىيذكر

وهو،!وربكمنئايةضتكقذ)يعذبهمولا،وقهرهأسرهمنويطلقهم،إسرائيلبنيمعهميرسل

51وتوعدتهدداهثم.عظيمبليغمفيدتقييد!آالدئاتجعمنعكوالسنم)واليدالعصافيالعظيمالبرهان

وتولى،بقلبهبالحقكذب:أي!وتوكمنكذصعكالعذابأنإلتنآأوحىقذإنا):فقالاالتكذيبعلى

بقالبه.العملعن

طعاممنيتعشيانوهما،هارونوأخيهأمهعلىدخلمدينبلادمنقدملماأنهوغيرهالسديذكروقد

إلىفرعونندعوأنوأمركأمرنياللهإنهارونيا:قالثم.معهمافأكل،اللفتوهو؟الطفشيل)4(فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3153/)كثيرابنتفسير

السابق.المصدر

،رقاش:اسمهاامرأةإلىنسبة:المخففةوالقاف،المهملةالراءبفتح،والرقاشي.السابقالمصدرفيالخبر

.(6461/)الأنساب.عيلانقيسمنوهي،قبيلةصارواحتىأولادهاكثرت

.البصرةأهلمن،المعتمرأبو،الرقاشيطهمانبنويزيد

ليلتئذطعامهماوكان:(3154/)تفسيرهوفي.المردتىمننوع:كسميدع،بالمعجمة،الطفيشل:المحيطفي

اللفت.وهو،الطفيل
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أعلموه:والحجبةللبوابينموسىفقال،مغلقهوفإذا،فرعونبابيقصدانفقاما،معيفقم،عبادته

به.ويستهزئونمنهيسخرونفجعلوا،بالباباللهرسولأن

طويل.حينبعدإلأعليهلهمايؤذنلمأنهبعضهمزعموقد

،لهما)1(الاستئذانعلىيتجاسرأحديكلملأنه،سنتينبعدلهماأذن:إسحاقبنمحمدوقال

أعلم.فالله

بينفوقفا،لإحضارهماوأمر،فرعونفانزعج،بعصاهفطرقهالبابإلىتقدمموسىإن:ويقال

أمرهما.كماوجلعزاللهإلىفدعواه،يديه

نسلمنالذييعني،اللاويهارونإن:السلامعليهلموسىقالاللهأن:الكتابأهلوعند

نأوأمره،فرعونعندإلىإسرائيلبنيمشايخمعهيأخذأنوأمره،ويتلقاكسيخرج،يعقوببنلاوي

مصر.بأرضوأعاجيبياياتيوأكثر،الشعبيرسلفلاقلبهسأقسي:لهوقال،الآياتمنأتاهمايظهر

أخبرهتلقاهفلما،حوريبجبلعندبالبريةيتلقاهأخيهإلىيخرجأنهارونإلىتعالىاللهوأوحى

رسالةبلغاهفلما،فرعونإلىوذهبا،إسرائيلبنيشيوخجمعامصردخلافلما،ربهبهأمرهبماموسى

إسرائيل.بنيأرسلولا،أعرفهلا؟اللههومن:قال،الله

ثمطق!شئءكلأغطئالذىرئباقال!يموسىرلبهمافمنقال):فرعونعنمخبرأتعالىاللهوقال

الأزضلمحيجحل!آلذىينسىولاربىيضحللآكتنب!نىربئعندعقمهاقال!الاؤلىاتقرونبالفماقالقيهدى

لأينؤلكذفىإقائفمكغوازعوا!ممواشتئنباتمنازؤجابهتفاخرتجناقآءالسمامنوأنزلسبلافيهالكخوسك!قدا

.(55-94:طهأ!اخرىتازهومتهانخرجكتمنعيدكتموفيها!مثهاظقنبئ!النولاولى

ربنا!قاليموسىرتبهمافمن):قائلاتعالىالصانعإثباتأنكرإنه:فرعونعنمخبرا،تعالىيقول

وكتب،واجالأوأرزاقاأعمالألهموقدر،الخلقخلقالذيهو:أي،!هدىثمطق!شئءكلأغطئالذى

الوجهعلىفيهمعملهفطابق،لهقدرهماإلىمخلوقكلهدىثم،المحفوظاللوحكتابهفيعندهذلك

.وقدرهوقدرتهعلمهلكمالوعلمهقدرهالذي

(3-ا:الأىدىأ!فهدىقدروالذىهفسوىظقائذى5الأغلىرفيأشوسبح):تعالىكقولهالايةوهذه

إليه.الخلائقوهدىقدراقدر:أي

الخلائقالهادي،المقدرالخالقهوربككانفإذا:لموسىفرعونيقول!هوألأولىاتقرونبالفماقال)

منبهوأشركوا،غيرهالأولونعبدفلم،سواهالعبادةيستحقلاأنهمنالمثابةبهذهوهو،قدرهلما

.(1/504)الطبريتاريخ(1)
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لآكتنبفىربعندعقهاقالمالو!؟الأولىالقرونذكرتهماإلىاهتدىفهلا،علمتقدماوالأندادالكواكب

؟أقولماخلافعلىيدلولا،لكبحجةذلكفليس،غيرهعبدواوإنهم:أي!ولاينسىرب!يضل

ربيذلكعلىوسيجزيهم،وكبيرصغيرمنالزبرفيعليهممستطزفعلوهشيءكل،مثلكجهلةلأنهم

لمح!،شيعنهيضللاكتابفيعندهمكتوبةالعبادأفعالجميعلأن،ذرةمثقالأحدايظلمولا،وجلعز

شيئا.ربيينسىولا

محفوظا،سقفاوالسماءمهاداالأرضوجعله،الأشياءخلقعلىوقدرتهالمبعظمةلهذكرثم

فىإنأتفمكتموازعؤا!طوا!و:تعالىقالكما،وأنعامهمودوابهمالعبادلرزقوالأمطارالسحابوتسخيره

فهو،()1السقيمةغيرالقويمةوالفطر،المستقيمةالصحيحةالعقوللذوي:أي!وافولأوليلأيمخذلك

.الرازقالخالقتعالى

ليجعلالذى!تتقونلعلكثمقتلكتممنوألذينظقكثمأئذىرلبهمأغبدواألناسيأيها):لىتعالقاوكما

لقلموت!وأنتخأندادالمحهعغلوافلالكغرزقاالثمزتمنبه-فأخزجماءالسمامنوأنزلبنافزشاوألسماالأرض

:فقالالمعادعلىبهنبه،فيهنباتهابإخراجواهتزازها،بالمطرالأرضإحياءذكرولما،22-21:البقرةأ

تعالى:قالكما،!أخرىتارةنخرجكتمومتهانعيدكئموفيها)خلقناكمالأرضمن:أي،!!منها)

ولهعليهوهواهوتيحيدهثصألخ!ي!دؤاالذىوهو):تعالىلوقا،،92:افالأصأ!لغودونبدأغكصا)

.(72:لروماأ!تحكنصأأتعشفيوهولأزض!واألمجؤتفىلأعكأالمحثل

يخموسى!بسخركأزضنامقلتخرجناأجئتناقال!وأب!فكذبءايناكهاأرتيةولقد):)2(تعالىقالثم

ءمروأنالريةيؤممؤع!كتملوظ!م!!اسوىيرأولآنخلفهونخنلامؤعداتتنناوئتنكفاتجعلتث!ءبسخرفلنأتينث

.(95-65:طهأ!ضسالناس

اتباعها،عنواستكباره،اللهبآياتتكذيبهفيعقلهوقلة،جهلهوكثرة،فرعونشقاءعنتعالىيخبر

إلىيواعدهأنموسىمنطلبثم،بمثلهنعارضكونحن،سحربهجئتالذيهذاإن:لموسىوقوله

وحججه،اللهاياتيظهرأنالسلامعليهموسىمقاصدأكبرمنهذاوكان،معلومومكان،معلوموقت

أعيادهم،منعيديوموكان،!الريخةيؤممؤعدكئم):قالولهذا،الناسبحضرةجهرةوبراهينه

فيكون،الشمسضياءاشتدادوقتفيالنهارأولمن:أي!هوضكلالناستحشروأن!،لهمومجتمع

طلببل،وباطلامحالاعليهميروجكيما،ظلامفيليلاذلكيكونأنيطلبولم،وأجلىأظهرالحق

القبط.أنوفرغمتوإن؟ودينهكلمتهسيظهراللهأنويقين،ربهمنبصيرةعلىلأنهجهرةنهارايكونأن

)1(

)2(

.بمنسقط.السقيمة...والفطر:قوله

.طمنزيادة...تعالىقالثم:قوله
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تبااللهعلىتفتروالاوتييموسىلهوقالهآلمتثم!يدهفبمفرعونفتوك):تعالىاللهقال

أنيرلدانلشحزننهذإنقالوآ!النجوىوأسروابتنهؤأقرهمفننزعوا!افترئمنضابوقدبعذالبوو-!يى

آشتغك!منالؤمأفعوقذصحفااكتواثم!يدكتم!أتجعوا!المثكبطريقتكمهباوفيبسخرهماأزضكممن!تزجاكص

.(64-06:طهأ

الزمانذلكفيمصربلادوكانت،السحرةمنببلادهكانمنفجمعذهبأنهفرعونعنتعالىيخبر

كثيرخلقمنهمفاجتمع،مكانكلومن،بلدكلمنلهفجمعوا،غايةفنهمفيفضلاءسحرةمملوءة

بنالقاسمقاله،ألفاسبعين:وقيل.كعببنمحمدقاله،ألفاثمانينكانوا:فقيل،غفيروجم

"-.س)1(صء
بنمحمدوقال.ألفاعشرسمعه:أمامةأبيوعن.ألفاوثلاثينبصعة:السديوقال.بزةبي

عن،حاتمأبيابنوروى.ألفا"2(عشراثنيكانوا:الأحباركعبوقال.ألفاعشرخمسة:إسحاق

أمرهم،إسرائيلبنيمنغلاماأربعينكانواأنهم:أيضاعنهوروي،رجلاسبعينكانوا:عباسابن

وفي،73:طهأ!السحرمنعليهترقتمأوئآ):قالواولهذا،الشحرفيتعلمواالعرفاءإلىيذهبواأنفرعون

نظر.هذا

فيهمنادىفرعونأنوذلك.)3(أبيهمبكرةعنبلدهوأهل،دولتهوأهل،وأمراؤه،فرعونوحضر

وتقدم.الغالبينهمكانواإنالسحرةنتبعلعلنا:يقولونوهمفخرجوا،العظيمالموقفهذايحضرواأن

اللهلآياتمعارضةفيهالذيالباطلالسحرتعاطيعنوزجرهم،فوعظهمالسحرةإلىالسلامعليهموسى

بتنهؤ!أمرهم!فننزعوااقترئمنضابوقذبعذالبىفي!حتكل!ذبااللهعلىتفزوالاوتيئ):فقالوحججه

بل:يقولمنهموقائل،بساحروليسنبيئكلامهذا:يقولفقائل؟بينهمفيمااختلفواأنهممعناه:قيل

أعلم.فالله،ساحرهو

نإ:يقولون!بسخرهماازضكممنيحرجاكصأنيرلدانلشحزننهذإنقالوآ)وغيرهبهذاالتناجيوأسروا

عليهما،الناسيجتمعأنومرادهم،الصناعةلهذهمتقنانمطبقانعليمان)4(ساحرانهارونوأخاههذا

الصناعة،بهذهعليكمويستأمرا)5(،آخركمعنويستأصلاكم،وحاشيتهالملكعلىويصولا

.!أشتغكمنالؤمأفعوقذصحفااكتواثم!يدكتمفأتجعوا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.مخزومبنيمولى،المكي-الزايوتشديدالموحدةبفتح-بزةأبيبنوالقاسم.خطأوهو،بردةأبي:طفي

.(2151/)التهذيبتقريب.ثقة،قارىء

.(3581/)تفسيرهفيأوردهلماموافقةالمتنورواية،بفيليس.ألفأ:قوله

.(بكر)اللسان.آخرهمعلىجميعأجاؤواإذا:أبيهمبكرةعلىجاؤوا:يقال

عين.بنقلةبمنسقطساحرانهارون..!..مجرجاكصأنيرلدان):قوله

.وليستأمرا..وليستأصلاكم:بفي
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والمكر،،المكيدةمنعندهممابجميعويأتواويتواصواليتدبرواالأولالكلامقالواوإنما

يعارضأنى.الآراءوأخطأت،الظنونواللهكذبت،وهيهات،والبهتان،والسحر،والخديعة

ورسوله،الكليمعبدهيديعلى،الديانأجراهاالتيالعاداتخوارق،والهذيانوالسحر،البهتان

.والأذهانالعقولفيهوتحار،الأبصاريبهرالذيبالبرهانالمؤيدالكريم

ثم،واحدةجملة:أي!وصحفااتتواثم)عندكمماجميع:أي!!تدتمفأتجعوا):وقولهم

يعدهموما)ومناهموعدهمقدكانفرعونلأن،المقامهذافيالتقدمعلىبعضابعضهمحضوا

.(21":النساءأ!إلاغوراالشتطن

أنهاسخرهتممنإليهيخيلوعصيهمحباالتمفإذاألقوابلقال!القئمناؤلنكونأنهـاقآتقتىانإمالئوسئقالوا!!

كيذصنعواإنماصنعوامانققفيمينكفىماوالق!الاغكأنتإنكتخفلاققنا!موسىخيفة!نفسهفىفأؤجس!لتمتعى

.،96-65:طهأ!اقجثالساحرولايفلحشحر

قبلنا،تلقيأنإما:لهقالواتجاههمالسلامعليهماوهارونموسىووقف،السحرةاصطفلما

وغيرهالزئبقفأودعوها،وعصيحبالإلىعمدواقدوكانوا،أنتم!هوألقوابلقال!و.قبلكنلقيأنوإما

وإنما،باختيارهاتسعىأنهاللرائييخيلاضطراباوالعصيالحبالتلكبسببهاتضطربالتيالآلاتمن

وهموعصيهمحبالهموألقوا،واسترهبوهم،الناسأعينسحرواذلكفعند.ذلكبسببتتحرك

.()1الغالبونلنحنإنافرعونبعزة:يقولون

.(11:161!عراف!بسخرعطصوجاءووآشزهبوهتمآلناساغىسحرواالقؤافلماتقوااقال):تعالىاللهقال

:أي!وفوسىخيفةءنفسهفىفاؤجس!!تئأنهاسخرهتممنإلتهيخيلوعصحيهمحباالتمفإذا):تعالىوقال

يؤمر،أنقبلشيئايصنعلافإنهيدهفيمايلقيأنقبلومحالهمبسحرهميفتتنواأنالناسعلىخاف

شحرولاكئدصنعواإنماماصنعوائققفيمينكفىماوألق!الاغكأنتإنكتخفلا!والراهنةالساعةفيإليهفأوحي

يصلحلااللهإنسيبطلهاللهإنالسحربهجئتمما:وقالعصاهموسىألقىذلكفعند!هوأقالساحرحيثيفلح

.(82:!ضأمهوا!حمخرمونءولؤ!رهبكلفتهالحقالله!عق)المفسدينعمل

؟نواماوبطلآلحقفوقع!و(45:الخعراءأ!هويأقبهونماتققفهىفإذاعصحاه)2(موسىفالقئ!و:تعالىوقال

وهرون!موسىرب!الفديئبربءانالواقا!سجدفيألسحرةوألقى!ضغرينوانقلبوالكهنا!فخلبوايعملون

غيرذكرهفيما-قوائمذاتعظيمةحيةصارتألقاهالماالسلامعليهموسىأنوذلك(122-118:الأعرأفأ

)1(

)2(

.(044الشعراءأ!اتفلبونلخنإنافرعؤنبزهوقالواوعصتهتمفاتقؤاحباالغ):العزيزكتابهفيتعالىاللهقال

أنمولىإلتوأؤحينآ!):الأعرافسورةفيوجلعزقولهمنالآيةتكونوبذلك.بفيليست!موسى)كلمة

.!فكونياماتققفهىافإذكعصاألق
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وهربوامنهاانحازواالناسإنبحيث،مزعجهائلوشكل،عظيموعنؤ-السلفعلماءمنواحد

واحداواحداتلقفهفجعلتوالعصيالحبالمنألقوهماعلىهيوأقبلت،مكانهاعنوتأخروا،سراعا

منها.ويتعجبونإليهاينظرونوالناس،الحركةمنيكونماأسرعفي

خلدهمفييكنلمأمرعلىواطلعوا،أمرهمفيوحيرهمهالهممارأوافإنهمالسحرةوأما

نأالعلممنعندهمبماتحققواوهنالك،ذلكفعند.وأشغالهمصناعاتهمتحتيدخلولا،بالهمولا

حقبل،ضلالولا،بهتانولا،زورولا،خيالولا،محالولا،شعبذةولا،بسحرليسهذا

بماوأنارهاالغفلةغشاوةقلوبهمعناللهوكشف،بالحقبهالمؤيدهذاابتعثالذيالحقإلاعليهيقدرلا

جهرةوقالوا،ساجدينلهوخرواربهمإلىوأنابوا،القسوةعنهاوأزاح،الهدىمنفيهاخلق

سبصاآلشرةفالى):تعالىقالكما!وموسىهرونبربءاثا)بلوىولاعقوبةيخشواولم،للحاضرين

وأزجل!أيذيكمألسحرفلأقطعفعفمكمألذىلكبيركمإنولكمءاذنانقتللإءامنختمقال!وموسىهرونبربءامنالوآقا

فطرناوالذىآلبثنتمىجاءناماعكنوثركلنلواقا!وأبقئعذاباافمدأيناولنغلمنلنخلاجذخفىولاصلبنكمظ!من

ضترألسحرواللهمنعلتهكرضناوماخطننالناليغفربرلناءامناإنا!الدنياالحيؤةهذنقضىإنماقاض!أنتمآفأقض

لهمفأوليهكألصنختصلقذمومناءيأتهومن!تحيئولاف!هايموتلاجهنملوفإنمجصماربويأتمنإن!!وأتقئ

.(76-07:طهأ!تربهتمنجز!لكوذف!هأخلاينلأشنهرآتحنهامنتجرىعذنجنت!العكالدرجت

رأواالشحرةسجدلما:وغيرهم،والأوزاعي،بزةأبيبنوالقاسم،وعكرمة،جبيربنسعيدقال

،فرعونتهويلإلىيلتفتوالمولهذا،لقدومهموتزخرف،لهمتهياالجنةفيوقصورهممنازلهم

وهارونموسىذكروأشهروا،أسلمواقدالسحرةهؤلاءرأىلمافرعونلأنوذلك،ووعيده،وتهديده

فيهوكان،وبصرهبصيرتهوأعمى،بهرهأمراورأى،ذلكأفزعه،الجميلةالصفةهذهعلىالناسفي

:الناسبحضرةللسحرةمخاطبافقال،اللهسبيلعنالصدفيبليغةوصنعةوخداع،ومكر،كيد

،تهددثم،رعيتيبحضمرةالفظيعالأمرمنصنعتمفيماشاورتمونيهلا:أي!لكخءاذنانقتللإءامنتتم)

الآيةفيوقال.!وألسحرعلمكمالذىلكبيركمإنو):قائلافأبعدوكذب،وأرعد،وأبرق،وتوعد

.،231:أ!عرافأ!تغمونفسؤفأقلهآمتهآلخرصأاتمديةفىمكرتموهلمكرهذاإن):لأخرىا

بل،والهذيان،والكذب،الكفرمنفيهما)1(عاقلكليعلمالذيالبهتانمنقالهالذيوهذا

يوماهؤلاءيرهلمموسىأنيعلمونوغيرهمدولتهأهلمنكلهمالناسفإن،الصبيانعلى)2(مثلهيروجلا

كانحتىباجتماعهمعلمولايجمعهملمهوثم.السحرعلمهمالذيكبيرهميكونفكيف،الدهرمن

)1(

)2(

...عاقلفردكليعلمالبهتان:طفي

قيله.:أوفي.وطبفيكذا
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مصربلادحواضرومن،سحيقوواد،عميؤفجكلمنواجتباهم،استدعاهمالذيهوفرعون

.والأريافالمدنومن،والأطراف

فافظزبهافظلمواوملإيهءفرغؤنإكثاينناموسىبغدهممنبعثناخم!و:الأعرافسورةفيتعالىاللهقال

آلتهعلطأقوللاأنعكحقيق!ألفلمينربمنرسولووإفىيمرعؤنموسفلوقا!اتمفسدجمنعقبةكاتكيف

منممتإنبهآفةتبايةجئتكنتإنقال!إشزءيلبنىمعىفازسلرلبهممنييةجئسنم!دألحقإلا

تإفرعؤنق!ومنتملأأقال!للنظرينبتصآءهىفإذايدهونرغ!مبينثغبانهىفإذاعصاهتىفأ!آلصدقين
-و!

يآتوك!حشرينإلنآتمدفىوأزسلوأضاهأرصمةلواقا!تأصوتفماذاأزضكغمنيخرجكوأنيرلد!عليملشحرهذا

لمنوإنكتمنعخقال5آلقلإيننخن!ناإنلاخرالاإتقالوادرغؤتآلسحرةوجآ!عليصسحربكل

ألناساغينسحرواألقؤافلماتقواأقال5آلمققيننخننكونأنوإماتققىأنإمايموسىقالوا!آلمقربين

وبطلآلحقفوقع!يألمحبهونماتققفهى!اذاكعصاألقأنمول!ىإلمتوأؤحينآ!!بسخرعطوووجآءوآشزهبوهتم

موسىرب!العابينبربءاناقالوآ!سجدجمتألسحرةوألقى!صخغرينوآنقلبواهنالكفلبوا!يغملونكانواما
صص

تغدون!فسؤفأقلهامخهالنخرصاأتمديةفىئكرتمؤلمكرهذاإنلكلءاذنأنقبلبهءءامنتمفرغؤنقال!وهرون

ءامناأتإلامناشقموما!منقلبونرنجاإكإناقالوا!أجمعب%لأصلبنكمثمط!منوأزجلكمأيذيكملاقطعن

.(126-301:أي!ياتأ!ههم!لمينوتوفناعليناصتراأفرخربناتنالماجآرئائايخت

وكالؤائايتنافاشتكبرواومدإيهءفرعؤنإلمنوهروتموسئبغدهممنبعثناثو!و:يونسسورةفيتعالىوقال

ولاأسخزهذالمجتمجألضاللحقأتقولونموسىقال!لسخرمبل!هذاإنقالواعندنامقألحقهمجآءفلما!ئخرمينقؤما

وقال!لمؤصمنينلكمانخنوماآلأرض!فىآلكبزلإءلكماوتكونلاءابآعلتهوجذناعالتقفنناأجئتنالوآقا!آالئنحرونيفلع

بهجتتوماموسىقالأئقؤافلما!ملقوتأنتومآأتقوالهوموسىل!اجآإلسحزهفلفا!شحيمعليصبكلآثتوفىفرعؤن

آلمخرمون!!رهولؤءبكلفتهآلحقالله!محق5آتمفسدينعليضلحلااللهإنسيتط!زاللهإنآلسحر

.(75-82:الآياتأ

بمثىءأولؤجئتك!!الأتم!جونينمنلأتجعلنكغيزىإلهاأتخذتلينقال):الشعراءسورةفيتعالىوقال

لبظرين!بيضحآءهىفإذايد؟وخ!مبينثغانهىفإذاعصحاه!فألقئآلصندقينمف!نتإن2بهفةتقال!مبين

فىوآبغثوأ!عاهازجةلواقسا!تآمروتذا!ابسخرهأزضهىضنيخرجكمأنيرلد!عليصلشحرفذاإنحؤلهرلمل!قال

أنتمهلللناسوقيل!معلوويؤولميمتالسحزهفجع!عليوسحارب!ليآتوث!خشرينأتدإتن

قال!ألقلبيننخنكاإنلاخ!!لناأبنلفرعؤنقالواالسحؤجذفلما5القلبينهمكالؤاإنألسحرةنتبعلعلنا!مجتمعون

لنضإنافرغؤنبعزةوقالواعصيهمحبالهتمفأئقؤا!ملقونانتمماأتقوامولىلهمقال!ألمقربينلمنإصاوإنكمنعتم

موسىرب!الفالين.لربءامناقالوأ!شجدينألسحرةفالقى!يآفكونماتققفهىفإذاعصحاهمولىلقئفا!اتقلبون

ضبنىمنوأزجلكوأيذيتملاقطعنتعالونألسحرفلسوفعلمكمالذىلبهيركمإنولكتمءاذنأنقتللهءامنت!قال!وهرون
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صصط
آلمؤصمين!أؤلكتآأنخطننآربنالايغفرأننطمعإنا!منقلبونربناإكإناضترلاقالوا!اخع!%ولأصلبنكم

.(51-92:الاياتأ

،!السحرعلمكمالذىلكبيركمإنإ!و:قولهفيالكفرغايةوكفر،وافترىكذبفرعونأنوالمقصود

اقلهآمنهآلنخرصاآتمديةفىمكرتموهلمكرهذاإنميو:قولهفيالعالمونبل،العالمونيعلمهببهتانوأتى

اليسرىوالرجلاليمنىاليديقطع:يعني!هوطفمنوأزجلكمأيذيكتملأقطعن!و:وقوله،مهوتغدونفسؤف

ملته،وأهلرعيتهمنأحدبهميقتديلئلاونكالامثلةليجعلهم:أيمهوأخعب%ولأصلبنكم!،وعكسه

أيناولنغلمن)وأشهرأعلىلأنها؟النخلجذوععلى:أيمهوالنخلجذخفىولأصلبنكم):قالولهذا

الدنيا.في:يعني!اثشدعذاباوأتقى

والدلائلالبيناتمنقلوبنافيوقرماونتركنطيعكلن:أيمهوالبيتتمفماجاءناعكنؤثركلنقالوا)

قدرتمافافعل:أي!وقاضطأنتمآفاقض)،قسم:وقيل،معطوف:قيل!هوفطرناوالذى)القاطعات

إلىمنهاانتقلنافإذا،الدنياالحياةهذهفيعليناحكمكإنما:أي!والدياالحيؤةهذلقضىإنما!وعليه

كأهتناعلتهخطنناومالناليغفربربناءاماإنا!ورسلهواتبعنا،لهأسلمناالذيحكمإلىصرنا؟الاخرةالدار

منوأدوم:أي!هووأتتئ)والترغيبالتقريبمنبهوعدتنامماخيروثوابه:أي!ضتروأتقئالسحرواللهمن

الفانية.الدارهذه

طص--صصص

:أي!خطننآربنالايغفرأننطمعإنا!منقلبونربناإكإناضترلاقالوا):الأخرىالآيةوفي

عليهماوهارونبموسى،القبطمن:أي!وآلمؤصمينأولكئاأن!ووالمحارمالمآثممناجترمناهما

.السلام

إيمانناإلاذنبعندكلناليس:أي!لماجآبناربنائايتءامناأتإلامناننقموما):أيضالهوقالوا

منبهابتليناماعلىثبتنا:أيمهوعليناصحتراافرخربنا)،جاءتنالماربناآياتواتباعنارسولنابهجاءنابما

.!م!دينوتوقا!والمريدالشيطانبل،الشديدوالسلطان،العنيدالجبارهذاعقوبة

فيهالايموتجهنملهفإنتجرماربويأتمنإنإ):العظيمربهبأسويخوفونه،يعظونهأيضا(1له)وقالوا

لهمفأولبهكألمنهلختقذصمؤمنايآته!ومن)منهمفكان،منهمتكونأنفإياك:لهيقولون،!هوتحئولا

مهو،تزكأمنجزاءوذلكفيهأخ!ينآلأتهرتخنهامنتجرىعذنجنت)العاليةالمنازل:أيمهوألحكألدرنجت

العظيمالعليوحكم،تمانعولاتغالبلاالتيالأقدارذلكوبينبينهفحالت،منهمتكونأنفاحرص

علىلهويقال،الحميمرأسهفوقمنيصب،الأليمالعذابليباشر،الجحيمأهلمناللهلعنهفرعونبأن

أيضا.وقالوا:طفي(1)
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آتريم!اتعريزأنتإتالثذق!:اللئيمالذميمالمنبوح)1(المقبوحوهو،والتوبيخالتقريعوجه

.،94:الدخانأ

بناللهعبدقال.عنهماللهرضي،وعذبهمصلبهم،اللهلعنهفرعونأن)2(السياقاتهذهمنوالظاهر

قولهم:هذاويؤيد.بررةشهداءاخرهمنفصارواسحرةالنهارأولمنكانوا:عميربنوعبيد،عباس

.!م!دينوتوفاصحتراعيتناأفرخرئنا)

فصل

وأسلم،الهائلالموقفذلكفيالقبطغلبتهالذيالغلبوهو،العظيمالأمرمنوقعماوقعولما

الحق.عنوبعداوعناداكفراإلاذلكيزدهملم،بهم)3(استنصرواالذينالسحرة

وقؤم!موسىأشزرفئعؤنقؤومناتول6وقالم!:الأعرافسورةفيتقدمماقصصبعدتعالىاللهقال

لقؤمهموسىقال!قهروتفؤقهؤواناهتمنسلىون!تس-!إلناسنقنلقالوءالهتلتويذركلأرضافىليفسدوأ

ناقتلمناوذيخاقالوا!!تقبوأتخقبةصادمنلمجثئيمنيورثهاللهلازضأإتوأضبرواباللهاشتعينوا

تغملون!فينظر!تفلأرضأفىوي!تخلف!غعدو!غيقلفأنربكئمعسىلقاجئتنامابعدومنتةتينا

.(921-721:لآياتاأ

فرعونملكهمحرضواأنهم،والكبراءالأمراءوهم،فرعونقوممنالملأعنوتعالىسبحانهيخبر

:فقالواوالأذىوالردبالكفربهجاءبماالتصديقبدلومقابلته،السلامعليهموسىاللهنبيأذيةعلى

وحدهاللهعبادةإلىدعوتهأن-اللهقبحهم-يعنون،!وءا!تلثويذركلأرضأفىليفسدوأوقؤم!أتذرموسى)

:)4(بعضهموقرأ.اللهلعنهم،القبطاعتقادإلىبالنسبةفساد،سواهماعبادةعنوالنهي،لهشريكلا

)1(

)2(

)3(

)4(

.اللسان.صياحهوهو،الكلبنباحمنوأصله.شتائمكلحقتنيأي:كلابكنبحتني:يقال.المشتوم:المنبوح

.الآيات:بفي

(492):القراءاتحجة.بالتخفيف!سنقتل):كثيروابننافعوقراءة.خطأوهو.ربهماستنصروا:طفي

.(2127/)والنشر

الهمزةبكسر،!وإلهتك):محيصنوابنالحسنوقرأ:(48ص)الشاذةالقراءاتفيالقاضيالفتاحعبدقال

لك،عبادتهويترك:أي،لمفعولهمضافالعبادةبمعنىمصدرإنه:فقيل،بعدهاوألفاللاموفتحوقصرها

وتفسير،(45)خالويهابنشواذ:فيوكذا.تعبدهالذيالمعبودويترك:أي،المفعولبهأريدمصدر:وقيل

الحجةلإجماع،الأمصارقراءعليهاالتيالقراءةهيبغيرهاالقراءةنرىلاالتيوالقراءة:وفيه،(917/)الطبري

عليها.القراءمن
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القراءةوتقويه،دينكويذر:أحدهما:شيئينويحتمل،)1(وعبادتك:أي!وإلهتكويذرك)

الله.لعنه،إلهأنهيزعمكانفإنه،يعبدكأنويذر:الثاني.الأخرى

:أي،!وإنافؤقهؤقهروت)،تلقممقايكثرلئلا:أي،!هتمنساون!تئء!إئاسنقنلقال)

.غالبون

ء،صء!صء
،للمتقب!والفقبةءعبادهمنيشامنيورثهادتهلأزضاإتواضبرواباللهاشتعينوالقؤمهموسىقال)

الأزضإت)بليتكمعلىواصبروا،بربكمأنتمفاستعينوا،بكموالفتك،بأذيتكمهمهمواإذا:أي

العاقبة،لكملتكونالمتقينمن)2(أنتمفكونوا:أي،!لتمتقبواتفقبةعبادئنيشآمنيورثهالله

تو!طناللهاعلىفقالوا!مسلمينكننمإنتو!طوافعلتهبأدلهامنم5كنغإنيقؤصمموسىوقال):لأخرىالايةافيقالكما

.(86-84:يونسأههـواتبهفريناتقؤمصمنيرحمت!ونجنااطدينئققوسفتنةلاتجعقارئا

وبعد،مجيئكقبلتقتللأبناءا)3(كانتقد:أي!ضتنأمابغدومنتآتيناانقبلمني!ااوذ):وقولهم

.!تغملونفينظر!تفألأرضفىويممتتخلفضعدو!غيقلثأنربكتمعمىلقاجشتنأ)إلينامجيئك

كإ!!لايختناوستطنموسىولقذأزسقنا):المؤمنمهوختم)سورةفيتعالىاللهوقال

الوزير،وهامان،الملكفرعونوكان،24-23:غافرأ!وتابدسحرفقالوأوقرو%وهفنفرغؤت

،جداجزيلمالذاوكان،وملئهفرعوندينعلىكانأنهإلا،موسىقوممنإسرائيليا)4(قارونوكان

ءامنوامعيالذجمتإشااقتلوآقالوأ!عندنابالحقهمفلماجا).تعالىاللهشاءإنبعدفيماقصتهستأتيكما

موسىبعثةبعدمنللغلمانالقتلوهذا(25:غافرأ!ضنلفىإلااتبهفرين!ئدوماهتملمحسدواشتخيوا

وأ،بهايمتنعونشوكةلهميكونلئلاإسرائيلبنيلملأوالتقليل،والإذلال،الإهانةوجهعلىكانإنما

الذياللهقدرعنهميردولم،ذلكينفعهمفلم،يحذرونمنهمالقبطوكانت،بسببهاالقبطعلىيصولون

.فيكونكنللشيءيقول

اتفساد!الازض!فىيظهرأؤأندينضيبدلأنأضافالتؤرئهوتيدخموسىأقتلذرولتفزعؤتوقال)

زعمهفيفرعونفإن،منهوهذا،مذكرافرعونصار:التهكمسبيلعلىالناسيقولولهذا.،26:غافرأ

.السلامعليهموسىيضلهمأنالناسعلىيخاف

عذت:أي.271:غافرأ!المحساببيؤمريؤمنلامتكبرصمنوربمبرب!عذتإقموسىوقال)

)1(

)2(

)3(

)4(

نأأمرهمحسناءبقرةرأواإذاكانوا،البقركانت-عباسابنزعمفيما-والهته(1/413)الطبريتاريخفي

.بقرةعجلألهمأخرجفلذلك،يعبدوها

.طفيليس(من)الحرف

كانت.أي:بفي

..كانوقارون:بفي
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!ومتكرصمن):وقوله.بسوءعليوغيرهفرعونيسطوأنمنبجنابه(واستجرت)1إليهولجأت،بالله

.جزاءولامعادايعتقدلالأنه؟)2(وعقابهاللهعذابيخافولا،ينتهيولا،يرعويلاعنيدجبار:أي

ألقتلونؤإيمنهيكتوفرغقىتءالمنمؤمنرجلوقال!الحساببيؤويؤمنلامتكبرصمن):قالولهذا

صتكمصادقايكوإنكذبهفعلتهنحذبايكوإنرلبهتمكتبالبيتتجآءكموقذأددهربيقولأنرجلا

ينحرنافمنلازضأفىطهرينآتيؤمآلمئكلكميقؤمص!كذابهوممترفحم!تهدىلااللهإنلجدكتمألذىبغض

الرجلهدا.(92-27:غافرأ!هوألرشادسبيلإلاأقديكؤومآاؤئمآإلاأرليهتممآفرغؤنلقانأجذإنآدلهبآسمنما

كانأنهالناسبعضوزعم.نفسهعلىمنهمخوفاقومهمنإيمانهيكتموكان،فرعونعمابنهو

أعلم.والله،ومعنىلفظاالكلاملسياقومخالفبعيذوهو،إسرائيليا

أقصىمنجاءوالذي،هذاإلابموسىالقبطمنيؤمنلم:عباسابنقال:جريجابنقال

بالشين،شمعاناسمهمنيعرفلا:الدارقطنيقال.حاتمأبيابنرواه.فرعونوامرأة،المدينة

.)3(السهيليحكاه،فرعونآلمؤمنإلا،المعجمة

أعلم.فالله،خير:اسمهأنالطبريتاريخوفي

وعزمالسلامعليهموسىبقتلاللهلعنهفرعونهمفلما،إيمانهيكتمكانالرجلهذاأنوالمقصود

فيهجمعبكلامفرعونردفيفتلطف،موسىعلىالمؤمنهذاخاف،فيهملأهوشاور،ذلكعلى

:قالأنهع!الهاللهرسولعنالحديثفيثبتوقد،والرأيالمشورةوجهعلىفقال،والترهيبالترغيب

أشدلافرعونفإن،المقامهذامراتبأعلىمنوهذا.")4(جائرسلطانعندعدلكلمةالجهادأفضل"

إيمانه،بإظهاركاشرهم)5(أنهويحتمل.نبيعصمةفيهلأن،منهأعدللاالكلاموهذا،منهجورا

أعلم.والله.أظهروالأول،يكتمهكانبمالهموصرح

؟بهذايقابللاهذافمثل،اللهربي:قالأنهأجلمن:أي!وأددهربيقول!أنرجلاألقتلون!قال

:أي*!ورلبهثممنباليتتوقذجاءكم!وإنلأنهيعني،الانتقاموتركالموادعةأو،والاحترامبالإىامبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طفيليسواستجرت:قوله

عقابه.ولا:بفي

.55ورقة:القرانمنأبهمفيماوالإعلامالتعريففي

وابن،الملاحمفي(434)4داودوأبوعدلكلمةالجهادأفضلفيجاءماباب،الفتنفي2()174الترمذيأخرجه

عنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيطريقمن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرباب،الفتنفي(،1104)ماجه

(161)7/النسائيسعيدأبيعنراويه،العوفيعطيةلضعفضعيفوإسناده31(4)4/أحمدوأخرجه.اللهرسول

)وبنظرمنهيسمعولمع!يالهالنبيرأىشهاببنطارقلأنمرسلوهذا،!مالنبيسألرجلاأنشهاببنطارقعن

المصنف.قالكماالحديثبهفيصح،صحابيمرسللكنه(عليهوالتعليق-343(134)13/الكمالتهذيب

وباسطهم.وجههمفيضحك:كاشرهم
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يكوإن)لأنهسلامةفيكنتموادعتموهإنفهذا،أرسلهعمنبهجاءفيماصدقهعلىدلمتالتيبالخوارق

ألذىبغضيصحتكم)لهتعرضتموقد!هوصادقايكوإن)،ذلكيضركمولا،!وكذبوفعلةنحذبا

عليكم.جميعهحلإنبكمفكيف،بهيتوعدكممماجزاءأيسرينالكمأنتشفقونوأنتم:أيمهويعدكتم

.التاموالعقل،والاحتراز،التلطفمقاماتأعلىمنالمقامهذافيالكلاموهذا

فإنهالعزيزالملكهذايسلبواأنيحذرهم!الأزضفىطهريناتيؤمالمئكلكميمؤمص!و:وقوله

شك،فيزالواما؟فرعونلآلوقعوكذا،عزهمبعدوذلواملكهمسلبواإلاللدينالدولتعرضما

،والأملاكالملكمنفيهكانواممااللهأخرجهمحتىبهموسىجاءهملماومعاندة،ومخالفة،وريب

إلىوالرفعةالعلوبعدأرواحهمونقلت،مهانينالبحرإلىحولواثم،والحبوروالنعمةوالقصوروالدور

لقومه،الناصح،للحقالتابع،الراشدالبار)1(الصادقالمؤمنالرجلهذاقالولهذا.السافلينأسفل

عليهمحاكمينالناسعلىعالين:أيمهوالأزضفىطهريناتيؤمالمئكلكميقؤمص!و:العقلالكامل

والشدةوالقوة،والعدةالعددمنفيهأنتمماأضعافكنتملو:أي!ناجذإناللهبآسمنينصرنافمن)

الملك.مالكبأسعناردولا،ذلكنفعنالما

،عنديماإلالكمأقولما:أيمهوأرئإلامآأرليهخمآ!و:كلههذاجوابفي:أي!فرغؤنقالط)

كانقدفإنه،المقدمتينوهاتين،القولينهذينمنكلفيوكذب،!هوألرشادسبيلإلاأقدقيوما!يو

لا.)2(."
بغياخلافهيظهركانوإنما،محالةلااللهعندمنموسىبهجاءالذيهذااننفسهولمحيطنه.لمحييتحمق

وكفرانا.وعتواوعدوانا

بصخايروالأزضآلسفؤتإلاربضؤورأنزلممالقذعقت!و:له)3(قالأنهموسىعنإخباراتعالىاللهقال

يلإشؤلبغءبشدمن!وققناجميعامعإومنفأغرقتهألأزضمنيستفزهمأنفأراد!مثبورايفرعؤتلأظنكوإفى

.(401-201:ا!سراءأ!لفيفاب!حئناالأخرةوغدفإذاضذالأزضاشكوا

وعلواظتماأنفسهتمواشتيقنتهآبهاوجحدوا!مببسضهذاقالوامتصرةءايخنناتهتمجافالا!و:تعالىوقال

.(41-13:النملأ!مألمحفسدينعقبة؟نكيففأنظر

بل،الأمرمنرشادعلىيكنلمفإنه،أيضاكذبفقد،!هوألرشادسبيلإلاأقديكلوما):قولهوأما

الضلالالجهلةقومهدعاثم،والأمثالالأصناميعبدممنأولافكان،وخيالوخبلوضلالسفهعلىكان

.)4(الجلالذواللهتعالى،ربأنهدعواهفيالمحالالكفرمنزعمفيماوصدقوهوطاوعوهاتبعوهأنإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

المصد!تى.:طفي

..فيويعلميتحقق:بفي

.بمنزيادة.لهقالأنه:قوله

.الجلالذومولانا:بفي
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افلاتختىمنتجرىالأتهروهذمقرمكلىألئسيقؤوقالقؤمهءفىفزعؤنونادى!و:تعالىاللهقال

المليهةمعهجاءأؤذهبمنأشورةعلتهالتىفلؤلا!يبيندي!ولاهومهيهنالذىهداضلإضن!أوأناتجصرون

فأغرقنهتممنهؤأنئقتناءاسفونافلما5فسقينقؤماكالؤاإنهتمفأطاعؤقؤم!فأشتخف!مقترنب

.(56-15:الزضفأ!للأخرجمتسلفاومثلافجعقتهتمهبزحيف

الاشكك!ر!مانافقال!قا!ئ!فحشر%تريشعئخم!وعصىفكذبهالكبزىالايةفأرله):تعالىوقالط

.(26-02:النازعاتأ!يخشئلمنلعترةلكذفىإن!والاوكالأخرةن!لالهفأضذه

اقسوقآفرعؤنأضفانبعوأوملإيصفزعو%إك!مبيهقوسفطنئاينناموسىأزسقناولقذ):تعالىوقال

ويرملغنةءهدفىوأتبعوا!آتموروداتوزدوبتسأفارفاؤردهماقنمةيؤمقومهيقدم!برشيدفرغؤت

.(99-69:هودأ!آتمرفودالرفدبتساتقنمة

شليلإلاأقديكؤومما):قولهوفي،!ارىمآإلاارليهتمما):قولهفيكذبهبيانوالمقصود

بغد!منوائذينوثمودوطدنوحقؤودآبمتل5الأخزابيؤومنلعلتكمأضافإقيقؤوءامنأتذىوقال!ألرشاد

الهيقخللعاصووك!منألتهمنلكممامذجمتك!توثونيؤم!النناديزمعلتكلأخاف!لمؤهـإف!للغادظقالرلدأللهوما

لنقتت!هلثإذاحتئبه-جاصماشقفىزلغفاباالدتتقتلمنلوسف!تمجاو!ذ!هادمقلهفا

بغترسفطنأللهءايختفىيخدلوناتذجمت!فرتاث!تمرفهومناللهيضحللكترسولأءبحدمنللهسعث "مأصء

.(35-92:غافرأ!جبارمحكبرلمحقب-عكأللهيظبعلككذءامنوأاتذك!وعندعندأللهمفتا!برأتحهتم

النقماتمنقبلهممنبالأممحلمابهميحلأنموسىاللهبرسولكذبواإناللهولييحذرهم

زمانهم،إلىبعدهمومنوثمودوعادنوحبقومحلماغيرهموعند،عندهمتواترمما،والمثلات)1(

النقمةمنأنزللماالأنبياءبهجاءتماصدقفيقاطبةالأرضأهلعلىالحججبهاللهأقاممماذلك

التاد!يزم)وهو،القيامةيوموخوفهم،الأولياءمناتبعهممناللهأنجىوما،الأعداءمنبمكذبيهم

!ول)سبيلذلكإلىولا،-ذلكعلىقدرواإن-يولونحين،بعضابعضهمالناسيناديحين:أي

والإدنسألجنئمصثر):تعالىوقال.(21-01:القيامةأ!وألمسئمريؤمبذربئإك!وزرلاصهالمفرإئنيؤميذالالنشن

علتكمايرشل!تكذبانرئبهماءالاءفبأى!بسقطقلاإئنفذوتلافانفذواوألأزضألئممؤتآقطارمنتنفذواانأشتطغتتمإن

.(36-33:لرحمناأ!تكذبانرلبهممالآءا5فبأئ!تننصرانفلاونحاس!نارمنشواظوو

القيامة،يوميكونأنويحتمل،الفراريوم:أي:الدالبتشديد،!ألتناديوم))2(بعضهموقرأ

)1(

)2(

الراغبمفردات.كالنكالوذلك،غيرهبهيرتدعمثالافيجعلبالإنسانتنزلالنقمةوهيمثلةمفردها:المثلات

الأصفهاني.

.(132)خالويهابنشواذ.الإبلتندكمايندونأي:قال.والضحاكعباسابنقراءةهي



14الكليمموسىقصة

إذاهمبةسناأصسوافلما).مناصحينولاتالفرار)1(فيريدونالبأسبهماللهيحليوميكونأنويحتمل

.(13-21:الأنبياءأ!لمحمئلونلعلكتمو!سبهنكتمفيهاترفغمآإكوآزجعواتريهضوالا!يمضونفها

وأخراهم،دنياهمفيالخلقإلىالإحسانمنمنهكانومامصربلادفييوسفنبوةعنأخبرهمثم

بريته،منأحدابهيشركوالاوأن،وعبادتهتعالىاللهتوحيدإلىالناسويدعو،وذريتهسلالتهمنوهذا

ولهذا،الرسلومخالفةبالحقالتكذيبسجيتهممنأن،الزمانذلكفيالمصريةالديارأهلعنوأخبر

فيوكذبتم:أي!رسولاءبعدهمنأدلهشعثلنقنت!هرإذاحتىبهط-جا!ماشكفىزلختمفا):قال

بغترسفطنأدلهءاينتفىئحدلونألذجمت!قرتابمشرفهومناللهيضللكت):قالولهذا،هذا

أمرهذافإن،اللهمنعندهمدليلولاحجةبلاتوحيدهودلائلوبراهينهاللهحججيردون:أي!أتحهتم

يظعاللهكذللث)الخلقمنلهاتصفومن،الناسمنلهتلس!منيمغضأي،المقتغايةاللهيممته ")2(1....

خالفتإذاهكذا:أي،متلازموكلاهما،وبالنعت)3(بالإضافةقرئ،!جثارمتكبزققب-عك

.عليها)4(يختمأيعليهيطبعاللهفإن،برهانبلاإلاتخالفهولاالحقالقلوب

لاظووإيئمولىإلهإلتفاطلعالسمؤت!أشببالأستنبأتفىلعلى!زصالىاتنيهننفرغؤنودال)

.37(-36:أغافر!تبابفىلاإفزعؤت!تدوماالسبيلعنوصدعم!ءسوءلفزعؤنزينلكوتلمجذبأ

قولهفيوافتراهكذبهمالقومهفرعونوزعم،أرسلهاللهأندعواهفيالسلامعليهموسىفرعونكذب

مو!ىإلهإكأطلعلعلىصرحالىفاتجعلالطينعلىيخهمنلىغيزهـفاؤ!ذإلهمنلمعلض!ما):لهم

طرقها:أي!السمؤت!أشببالأشئبأتفىلعلى):هاهناوقال،!البهذبينمفلأظنوصماق

لأظنهوإني:أحدهما:معنيينهذاويحتمل.!لمجذب!لاظنإوإبئموسىإلهإكظطلع)،ومسالكها

حالبظاهرأشبهوالأول.أرسلهاللهأندعواهفى:والثاني.غيريرباللعالمإن:قولهفيكاذبا

إلهإكفأطلع):قالحيثاللفظإلىأقربوالثاني،()الصانعإثباتظاهرينكركانفإنه،فرعون

ذلك.دعواهفي:أي!نحذب!لاظنإوإبئ)لاأمأرسلههل.فأسأله:أي!موسى

علىيحثهموأنالسلامعليهموسىتصديقعنالناسيصدأنفرعونمقصودكانوإنما

،!السبيلعنوصذعم!ءسؤلفزعؤنزينوتلك!و:تعالىاللهقال.تكذيبه

.فيودون:طفي(1)

يمقته.أمرهذافإن:طوفي.اللهيمقتمماهذافإن:بفي)2(

حجة.الإضافةعلى،تنوينبغيرالباقونوقرأ.بالنعت!متكبرققب!لعك):عامروابنعمروأبوقرأ)3(

.(2536/)النشر،(163-063)القراءات

فيها.بما:بفيهاهنازاد)4(

عين.بنقلةأمنسقطهناإلى....دعواهفيوالثاني:قولهمن)5(
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صحصص*)1(،
إلا:يقول:ومجاهدعباسابنقال.مهـوتجابفىإلاوما!تدفزعؤتالسبيلوصحدعن!:و!رئ

بقواهميتوصلواأنللبشرسبيللافإنه،رامهالذيمقصودهمنشيءلهيحصللاباطل:أي،خسارفي

الارتفاعمنذلكفوقوماالعلىالسماواتمنبعدهابمافكيف،الدنياالسماءأعني،أبداالسماءنيلإلى

بناهالذيالقصروهو،الصرحهذاأنالمفسرينمنواحدغيروذكر.وجل)2(عزاللهإلايعلمهلاالذي

لىفأؤقذ):قالولهذا،بالنارالمشويالاجرمنمبنياكانوإن،منهأعلىبناءيرلم،لههامانوزيره

.!صحفحالىفاتجعلالطيهىعلىيهئن

التكاليفمنحملوامماوكان،اللبنضربفييسخرونكانواإسرائيلبنيأنالكتابأهلوعند

وتبنهترابهيجمعونالذينهمكانوابل،فيهإليهيحتاجونمماشيءعلىيساعدونلاأنهمالفرعونية

غايةوأوذوا،الإهانةغايةوأهينواضربواوإلايفعلوهلمإن،معينقسطيومكلفيمنهمويطلب،وماءه

عدو!تميفرأنربكتمدمىلقاجئتنامابغدومنتأتيناانقتلمنيخااوذ!و:لموسىلواقاولهذا.الأذيه

وقع،وكذلكالقبطعلىلهمالعاقبةبأنفوعدهم،مهوتغملونفينظر!تفالأزك!فىويسم!غ

.النبوةدلائلمنوهذا

يقؤوءامفألذ!وقال):تعالىاللهقالواحتجاجه،وموعظته،المؤمننصيحةإلىولنرجع

عملمن!آتق!إردار!لأضزهاوإنمتعالدنياآثجؤةهذهإنممايقؤ!!ألرشادسبيلأقد!غأتبعون

فيهايرردؤنألجنةيذظوتفأؤلنكمؤمىوهوأؤأنفذ!رمنصحبحاعملومنمثلهالاإئحزك!فلاسيئة

موسىاللهنبيمتابعةوهي،والحقالرشادطريقإلىعنهاللهرضييدعوهم38041-:غانرأمهوبغترصمماب

طلبفيورغبهم،محالةلاالمنقضيةالفانيةالدنيةالدنيافيزهدهمثم،ربهمنبهجاءفيماوتصديقه

علىيعطيالذي،بيديهشيءكلملكوتالذيالقدير،لديهعاملعمليضيعلاالذياللهعندالثواب

منالتي؟القراردارهيالآخرةأنوأخبرهم.مثلهاإلاالسيئةعلىيجازيلاعدلهومن،كثيراالقليل

،الفائقاتالكثيرةوالخيرات،الامناتوالغرفالعالياتالجناتفلهمالصالحاتعملقدمؤمناوافاها

مزيد.فيمنهلهمماكلالذيوالخير.تبيدلاالتيالدائمةوالأرزاق

أذعو!تملىما!لمؤو!):فقالإليهيصيرونمماوتخويفهم،عليههمماإبطالبيانفيشرعثم

اثعريزإلىادغو!تموأناعقمبه!لىليشمابهءوأشركباللهلأئحفرتذعوننى!آلنارإلىولمحذعوننىافجؤةإلى

همأتصصرفينوأتأللهإلىمردناوأنألأخرةفىولاآلديخافىدغقلهوليشإلةتدعونغأنمالاجرو!ألغفز

.للمجهولبالبناءقرؤوهافقد،والكسائيوحمزةعاصماإلاالجمهورقراءةوهي،للمعلومبالبناء!صد)قرممئى(1)

.)24/43(الطبريوتفسير)632(القراءاتحجة

.(44-2443/):الطبريتفسير)2(
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سياتأددهفوقه!بالمحبادبصحيرالله%إآدلهأقرهـإلىوأفؤضلغأقؤلمآفستدبهرو%!لنارأأضحب
ص!

فرعؤتءالادظوآألساعةتقومويؤموعشياغدواعلتهايغرضحوتلنارا!آتعذابسوءفزعؤنلجاوصاقصرواما

.(-4146:غافرأمهو)1(آتعذابأشد

إلىيدعونهوهم،فيكونكن:للشيءيقولالذي،والأرضالسماواتربعبادةإلىيدعوهمكان

إلىعو!تمآلى!دقؤهـما!!و:الإنكارسبيلعلىلهمقالولهذا،الملعونالضالالجاهلفرعونعبادة

اتعريزإلىادغو!تموأناعقمبه-لىلش!مابهءوألشركبأللهلأتحفرتذعوننى!آلنارإلىولذعونفالنجؤة

نفعمنتملكلاوأنها،والأوثانالأندادمناللهسوىماعبادةمنعليههممابطلانلهمبينثم،آلغقر!هو

وأتأدلهإلىمردنآوأنألأضرةفىولاالدنيافىدغقلهولتسإلةتذعونغأنمالاجرو!و:فقالإضرار)2(ولا

.القراريومتملكهفكيف،الدارهذهفيحكماولاتصرفاتملكلا:أي!والنارأضحبهتمالممترفن

فيدخلويبعثهمويميتهمالعبادأحياالذيوهو،والفجارللأبرارالرازقالخالقفإنهوجلعزاللهوأما

.النارإلىوعاصيهمالجنةطائعهم

%إآدلهأقرهـإلىوأفوضلنمأقؤلمآفستدبهرو%!و:بقولهالعنادعلىاستمرواهمإنتوعدهمثم

منأصابهممماسلمبإنكاره:أيمهو!رواماسياتأددهفوقه):اللهقال.مهوبالمحبادبصحيرآدله

والمحالاتالخيالاتمنللعامةأظهروامما،اللهسبيلعنصدهمفيومكرهمباللهكفرهمعلىالعقوبة

سؤفزعؤنثال)أحاط:أيمهووصاق):قالولهذا،وطغامهم)3(عوامهمعلىبهالبسواالتي

النارعلىومساءصباحابرزخهمفيأرواحهمتعرض:أي!ووعشياغدواعلتهايغرضحوتالنار!أتعذاب

فيالقبرعذابعلىالايةهذهدلالةعلىت!لمناوقد.مهوأتعذابأشدفرعؤتءالأدصلوآألساعةتقومويؤم)

الحمد.ودله")4(التفسير"

وإزاحة،إليهمالرسولوإرسال،عليهمالحججإقامةبعدإلايهلكهملمتعالىاللهأنوالمقصود

ولقذ!و:تعالىقالكما،أخرىوالترغيبتارةفبالترهيب،منهمعليهمالحجةوأخذ،عنهمالشبه

تصحهخوإنهذهءلناقالواالحسنةلهصجآفإذا!يذ!رونلعلهؤالثمزتمنونقضبألسنينفرعؤنءالضذنا

ءايؤمنبهءتآننائهماوقالوا!يغلمونلاأتحثرهتمولبهنآدلهعندطئرهغإنمالآامعهرومنبصوسىيطيروأسئئة

كالؤافاستتكبروامفصنتءايتوالد!لضفاخوأوألقضلوأتجرادالطوفانعليهم!فازسفنابمؤمنبلكنخنفماجهالتستحرنا

.(133-013:الأعرأفأ!هوتجرمينق!ما

)1(

)2(

)3(

)4(

.بفيتردلمالأخيرةالآية

.ضراولانفعاتملكلا:بفي

.سواءوالجمعالواحد،وأوغادهمالناسأرذال:الطغام

.(81-485/)كثيرابنتفسير
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يستغللاالتيالجدبأعواموهي:بالسنين،القبطمنقومهوهم،فرعونالابتلىأنهتعالىيخبر

لعئه!)الأشجارمنالثمارقلةوهي.!الثمزتمنونقص):وقوله،بضرعينتفعولازرعفيها

قهصجافإذا)وعنادهمكفرهمعلىواستمرواتمردوابل،يرعوواولمينتفعوافلم:أي!يذ!رون

بنا،يليقالذيوهذا،نستحقهالذيهذا:أي!-هذلناقالوا)،ونحوهالخصبوهو!الحسنة

فييقولونولا،هذاأصابنابشؤمهمهذا:يقولون:أي!معهؤومنبموسئيطيروأسئثةتصتهخوإن)

الشرجاءإذا،الحقعننافرة،مستكبرةمنكرةقلوبهمولكن،مجاورتهموحسنبركتهمإنهالأول

لأنفسهم.ادعوهخيرارأواوإن،إليهأسندوه

أتحثرهمولبهن)الجزاءأوفرهذاعلىيجزيهمالله:أي!اللهعندطبرهتمإنمالآأ):تعالىاللهقال

،الاياتمنبهجئتنامهما:أي!بمؤمنبلكنخنفمابهالتسحرناءايةكنبه-تأئنا!وقالوأصمايغلمونلا

اية.بكلجئتناولونطيعكولانتبعكولابكنؤمنفلسنا،للعاداتالخوارقوهي

تهخ-ضذ!ولؤلايؤمنونرفي!دتعلتهمحقتالذيتإن):قولهفيعنهماللهأخبروهكذا

.(79-69:يون!أ!الأليواتعذابيرواحتىءاية

قوماءنوافآستتكبروأمفضلتاينتوالذموالضفاخوالقظواتجراداظوفانعلخمفازسفنا):تعالىاللهقال

بنسعيدقالوبه.والثمارللزروعالمتلفةالأمطاركثرةهو:عباسابنفعن،الطوفانأما!تجرمين

:الطوفانمجاهدوقال.)1(الموتكثرةهو:وعطاءعباسابنوعن.والضحاكوالشديوقتادةجبير

بهم.طاف)2(أمر:عباسابنوعن.حالكلعلىوالطاعونالماء

عن،خليفةبنالمنهالعن،يمانبنيحيىطريقمن،مردويهوابن،جريرابنروىوقد

غريب.وهو")3(الموتالطوفان"ع!يمالنبيعن،عائشةعن،مينابنالحكمعن،الحجاج

سئل:قالالفارسيسلمانعن،عثمانأبيعن،داود)4(أبوروىوقد.فمعروف:الجرادوأما

وجهعلىهوإنماأكله!ي!النبيوترك"أحرمهولااكلهلااللهجنودأكثر":فقالالجرادعناللهرسول

")5(الصحيحين"فيثبتلما؟والكراثوالثومالبصلأكلعنوتنزه،الضبأكلترككما،لهالتقذر

.الجرادنأكلغزواتسبع!اللهرسولمعغزونا:قالأوفىأبيبناللهعبدعن

.(72-922/)الطبريتفسير(1)

بهم.حاق:بفي)2(

.(2801/)الصغيرالجامعفيعائشةعنوهو.مجاهدعنأخرىطريقمن(927/):تفسيرهفيهو)3(

ضعيف.وإسناده،الجرادأكلفيباب،الأطعمةفي(3813)رقمداودأبيسنن(4)

.الجرادإباحةباب،الصيدفي(5291)ومسلم،الجرادأكلباب،والصيدالذبائحفي(5945)البخاريفي(5)
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خضراءهم)2(استافأنهوالمقصود(1")التفسير"فيوالآراءالأحاديثمنفيهوردماعلىتكلمناوقد

الذيالسوسهو:عباسابنفعن:)4(القملوأما.لبدأولا3(سبدالمولاثماراولازروعالهميتركفلم

وقال.وقتادةوعكرمةمجاهدقالوبه.لهأجنحةلاالذيالصغارالجرادأنه:وعنه.الحنطةمنيخرج

البراغيث.هي:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال.صغارسوددوال!هو:والحسن،جبيربنسعيد

معهمفدخل،القمقامةفوق،القردانصغاروهو،الحمنانأنهاالعربيةأهلعنجرير)5(ابنوحكى

بهذاالسائببنعطاءوفشره.العيشولاالغمضمعهيمكنهمولم،قرارلهميقرفلم،والفرشالبيوت

بالتخفيف.كذلكالبصريالحسنوقرأها.المعروفالقمل

إذاأحدهمإنحتى،وأوانيهمأطعماتهم)6(فيتسقطكانتحتىلبستهم،فمعروفة:الضفادعوأفا

.الضفادعتلكمنضفدعةفيهفيسقطتشراصبأولطعامفمهفتح

منولا،8(عبيطادماوجدوهإلاشيئاالنيلمنيستقونفلا،كله)7(ماءهممزجقدفكان:الدموأما

الراهنة.الساعةفيدماكانإلاشيءولابئرولانهبر

والحجةالباهرةالمعجزةتماممنوهذا.بالكليةشيءذلكمنإسرائيلبنيينلولم،كلههذا

لأحدهذايحصلولاآخرهمعنفينالهم.السلامعليهموسىفعلمنلهميحصلكلههذاأن،القاطعة

دليل.أدلهذاوفي،إسرائيلبنيمن

الإقامةإلاأبىثم،مفلولامغلوباالسحرةآمنتحينفرعوناللهعدؤفرجع:إسحاقبنمحمدقال

ثم،الطوفانعليهفأرسل،بالسنين)9(فأخذه،بالآياتعليهاللهفتابع،الشرفيوالتماديالكفرعلى

.مفصلاتآيات،الدمثم،الضفادعثم،القملثم،الجراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(242-2024/)كثيرابنتفسير

أهلك.:واستاف.استادتىطفي

ولاسبدماله:تقولوالعرب.الشعر:وقيل،الوبر:والسبد،ينتشرأنقبلالنباترؤوسمنيطلعما:السبد

)سبد(.اللسان.كثيرولاقليلمالهأي:وقيل.والغنمالإبلعنبهمايكنى،متلبدصوفولاوبرماله:أي؟لبد

القمل.تفسيرفيالأراءمختلفأوردوقد،(922/)تفسيره

حلمة.ثم،قرادأثم،حمنانةيصيرثم،قمقامة:لهيقالصغرهمنيرىيكادلاصغيروهويكونماأولالقراد

.(حمن)اللسان

.أطعمات:الجمعوجمع،أطعمة:طعامجمع

به.كلهماؤهممز!:طفي

.طري:عبيطدم

بماالناسأدلهيؤاخذولؤ):التنزيلوفي.كأخذه،اخذه:منظورابنقال.فواخذه:وبأوفي.طفيكذا

.(أخذ)اللسان.واخذه:تقولوالعامة.!!سجوا
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ولا(يخرجوا)1أنعلىيقدرونلا.ركدثمالأرضوجهعلىففاض،الماءوهو،الطوفانفأرسل

كشفتلبىبماعهدعندكلناربكأخيموسىقالوا!الوذلكبلغهمفلما،جوعاجهدواحتىشيئايعملواأن

يفوافلم،عنهمفكشفهربهموسىفدعاأ134:أ!عرافأ!وإلترءيلبنىمعفولزسلنلكلنؤمقألرجزعنا

منالأبوابمساميرليأكلكانأنحتى-بلغنيفيما-الشجرفأكل،الجرادعليهماللهفأرسل،بشيءله

بشيءلهيفوافلم،عنهمفكشف،ربهفدعا،قالوامامثلفقالوا،ومساكنهمدورهمتقعحتىالحديد

يضربهحتىكثيبإلىيمشيأنأمرالسلامعليهموسىأنليفذكر،القملعليهماللهفأرسل،قالوامما

البيوتعلىغلبحتىقملاعليهمفانثال!،بهافضربه،عظيمأهيلكثيبإلىفمشى،بعصاه

فلم،عنهمفكشفهربهفدعا،لهقالوامامثللهقالواجهدهمفلما،والقرارالنومومنعهم،والأطعمة

يكشففلم،والانيةوالأطعمةالبيوتفملأت،الضفاحعليهمالله)2(فأرسل،قالواممابشيءلهيفوا

فدعا،قالوامامثللهقالواذلكجهدهمفلما،عليهغلب)3(قدالضفاحفيهوجدإلاطعاماولاثوباأحد

دما"فرعونآل!مياهفصارت،الدمعليهماللهفأرسل،قالواممابشيءيفوافلم،عنهمفكشفربه

:بالدمالمراد:أسلمبنزيدوقال!.عبيطادماعادإلاإناءمن)4(يغترفونولانهرولابئرمنيستقونلا

حاتم.أبيابنرواه،الرعاف

ألرخزعظ!فتفينحىكعهدبمارئكلناأخيموسىقالواألرتجزعليهووقعولما):تعالىاللهقال!

يضكثون!هتمإذانجلغؤهمأجلإلتألرتجزعتهم!شقنافلما!إلترءيلبنىمعفولزسلنلكلنؤمن

.1361-134:ا!عرافأ!هوغفلبعنهاو!انوائايخنناكذبوابأنهغليصافىفأغرقنهغمضفأننقتا

عنوالاستكبار،والجهلالضلال!علىواستمرارهم،وعتوهم،كفرهمعنوتعالىسبحانهيخبر

التي،القاهرةالبليغةوالحجج،الباهرةالعظيمةالآياتمنبهأيدمامع،رسولهوتصديقاللهاياتاتباع

وأضنكهموجهدهموعاينوهاآيةشاهدواوكلما.وبرهانادليلاعليهموجعلها،عياناإياهااللهأراهم

عنهمرفعتفكلما،حزبهمنهومنمعهوليرسلنبهليؤمننهذهعنهمكشفلئنموسىوعاهدواحلفوا

اللهفيرسل،إليهيلتفتواولمالحقمنبهجاءهمعماوأعرضوا،عليهكانوامماشرإلىعادواالآيةتلك

:يفونولاويعدون،فيكذبونفيقولون،وأقوىقبلهاكانتمماأشدهيأخرىآيةعليهم

ثم.الوبيلالعذابذلكعنهمفيكشف!هوإلترءللبنىمعالثولزسلنلكلنؤمنالرجزعناكشفتلبى)

.يحرثوا:بفي(1)

أرسل....لمفلماعنهمفكشف:طفي)2(

علت.:بفي)3(

.يفترقوننهرولا:طوفي،...يعرفوننهرولا:أوفي.بفيكذا(4)
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ويؤخرهم،عليهميعجلولاينظرهمالقديرالحليموالعظيمهذا،الطويلالعريضجهلهمإلىيعودون

عبرةفجعلهم،مقتدرعزيزأخذإليهموالإنذارعليهمالحجةإقامةبعدأخذهمثم،إليهمبالوعيدويتقدم

تباركقالكما،المؤمنينعبادهمنبهماتعظلمنومثلا،الكافرينمنأشبههملمنوسلفا)1(ونكالا

:!ألمبينألكتب!،حصميوسورةفي-القائلينأصدقوهو-وتعالى

منهاهمإذاجايتنآهمجافالا!الفدفيربرسول!إقفقالوملإيه!فرعؤتإلىلايختنآمولمىأزسفناولقذ)

لناالسماحرأخيأيهلواوقا!يرتجعونلعل!بألعذابوأضذنهمأختهأ!نأتحبرهىإلاءاية!قنريهووما!!كودن

لمؤمرقالقؤمه!فىفزعؤنونادى!يبهثوتهتمإذاأتعذابعنهمممشقنافلما!لمحقتدونإنناعندكعهدبمارلبن

يين!!!ولاهومهينالذىهذامنضيرأوأنا!تبقرونأفلاتختىمنتجرىلأتهرأوهذمقرمكلىألتس

قؤماكالؤاإنهتمفأطاعؤقؤمهوفأشتخف!مقترنبألطثيةمعهجاءأوذهبمنأستورةعلئهالتىفلؤلآ

:الزخرفأ!للأخريفسلفاومثلأ!فجحتتهتمخمعبمنهؤفأغرقنهتمآ!ناءاسفونا!فلمالمحشقين

4656-).

بيناتبآياترسولهأيدتعالىوأنه،اللئيمالخسيسفرعونإلىالكريمالكليمعبدهإرسالهتعالىيذكر

الحقإلىويرجعواالكفرمنفيههمعمايرتدعواوأن،والتصديقبالتعظيمتقابلأنتستحقواضحات

الحقوعن،يصدوناللهسبيلوعن،يستهزؤونوبهايضحكونمنهاهمفإذا،المستقيموالصراط

التوكيدلأن،تتلوهاالتيمنأكبرايةوكل،بعضابعضهايتبعتترىالاياتعليهماللهفأرسل،يصدون

!هو.لمحهتدونإنناعندكعهدبمارلبنلناألساحرأخيأيهلواوقا!يرتجعولنلع!بأتعذابوأضذنهم)قبلهمماأبلغ

خاطبوهولهذا،السحرةهمالوقتذلكفيعلماءهملأن؟عيباولانقصازمنهمفيالساحرلفظيكنلم

لديه.وضراعتهمإليهاحتياجهمحالفيبه

بملكهفرعونتبجحعنتعالىأخبرثم.!يبهثوتإذاهتمآتعذابكشقناعنهمفلما):تعالىاللهقال

ثم،النيلزيادة)2(أماميكسرونهاالتيالخلجاناتوهي،فيهاالأنهاروتخرق،وحسنهابلدهوعظمة

يعني:مهويبيني!دولا)بكونهويزدريهالسلامعليهموسىاللهرسوليتنقصوأخذ،وحليتهبنفسهتبجح

له،مانعةتكنولم،وجمالوكماللهشرفهيالتياللثغةتلكبقيةمنلسانهفيكانمابسبب؟كلامه

بكونه-اللهلعنه-فرعونوتنقصه،عليهالتوراةذلكبعدوأنزل،إليهوأوحى،تعالىاللهكلمهأن

الذينبالرسلفكيفالرجالبشهامةيليقلاالنساءحليةمنذلكوإنما،)3(عليهزينةولايديهفيأساورلا

)1(

)2(

)3(

سلفا!فجعقنهتمجمعينمنه!فأغرقنهتمأنئققناءاسفونافلضا):56-55:الزخرفسورةفيتعالىاللهقال

.الاخرونبهمليتعظمتقدمينجعلناهم:أي!ئلأخريفومثلآ

.أيام:بفي

موسى.علىزينةولا:بفي
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.الأخرىفيلأوليائهاللهأعدبماوأعلم،الدنيافيوأزهد،همةوأعلى،معرفةوأتم،عقلاأكملهم

تعظمهأنالمرادإنماكانإنذلكإلىالأمريحتاجلا!هومقترنايتاتطثيةمعهأؤضآء):وقوله

الحديث:فيجاءكما،بكثيرالسلامعليهموسىدونهولمنويتواضعونيعظمونفالملائكة،الملائكة

لموسىوتعظيمهمتواضعهميكونفكيف")1(يصنعبمارضىالعلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةإن"

والتكريم.والتسليمالصلاةعليه،الكليم

ولمن،الألبابلذويقطعايدلبماالمعجزاتمنأيدفقدبالرسالةلهشهادتهمالمرادإنماكانوإن

وتركالقشورإلىنظرمنالواضحاتوالحججالبيناتمنبهجاءعماولعمي،والصوابالحقإلىقصد

فرعونحالهوكما،والارتيابالشكمنفيهبماعليهوختم،الأربابربقلبهعلىوطبع،اللباب

.الكذابالعميالقبطي

منودرجهم،)2(الفاسدةعقولهماستخف:أي،!هوفأطاعىقوم!فأشتخف):تعالىاللهقال

!و.قؤمافسقينإنهخكالؤا)وقبحهماللهلعنه،الربوبيةدعواهفيصدقوهأنإلىحالإلىحال

العز،وسلب،والإهانةبالغرق:أي!ه!)3(منهؤأننقتنا!وأغضبونا:أي!ءاسفونافلما)

العظيمبالئهعياذا،العيشطيببعدوالنار،الرفاهيةبعدوالهوان،النعمةبعدوبالعذاب،بالذلوالتبدل

لمن:أي!وومثلا)الصفاتفياتبعهملمن:أي!هوسلفافجعقتهتم).ذلكمنالقديموسلطانه

تعالى:اللهقالكما،أمرهممنكانوما،خبرهمجلتةبلغهممنمصرعهموبيلمنوخافبهماتعظ

موسى!وقالالأولينءابلىلنافىبهداسمخاومامفترىسخرإ،هذآمالواقالايخننابينمتىئوسفجاءهمفلما)

مااتملأيأيهافرغونوقال!الظدوتيفلحلاإنإالدارعقبةلوتكونومنءعندهمقلأتهدىجآبمناعلمرب

لأظنوصماقمومفإلهإلأأطلعلعلىصحرحالىفاتجعلالطينعلىيهمنلىفاؤقذغيزع!إلهمنل!معلضت

فأخذنه!يرتجعوتلاإلتناأنهتموظنواالحقبغترالأزضفوجنودههوواشتكبر!اتبهذبينمف

افآرإلم!يذعوتأبمة!وجعقتهتمالطلمبعمبه!اتكتففانظزالمجصفىفنبذنهتموجنوده

83:القصصأ!هوأئمقبوصينمفهماتقفمةويؤم!ةالنياهذهفىواتبغنهتم!ين!وتلااتقيشصةويؤم

-42).

عليهووافقوا،الباطلملكهموادعى،الحقاتباععناستكبروالماأنهموتعالىسبحانهيخبر

)1(

)2(

)3(

التوبةفضلفيباب،الدعواتفي(3536)الترمذيأخرجه،المراديعسالبنصفوانحديثمنقطعة

.قالكماوهو،صحيححسن:الترمذيوقال.لعبادهاللهرحمةمنذكروماوالاستغفار

.بفيزيادة.الفاسدة:قوله

.!تجعبمنهؤفأغرقنهتمأشقضناءاسفونافلما):بفي
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أشدمنهمفانتقم،عليهميمانعولايغالبلاالذيالعزيزالقديرالربغضباشتد،فيهوأطاعوه

قدكلبل،ديارمنهميبق)1(ولمأحذمنهميفلتفلم،واحدةصبيحةفيوجنودههووأغرقه،الانتقام

القيامةويوم،المرفودالرفدبئسالقيامةويوم،العالمينبينالدارهذهفيلعنةوأتبعوا،النارفدخلغرق

المقبوحين.منهم

)2(وجنودهفرعونهلاكذكر

اللهلنبيومخالفة،فرعونلملكهممتابعة،وعنادهموعتوهمكفرهمعلىمصرقبطتمادىلما

،القاهرةالعظيمة)3(الحججمصرأهلعلىاللهوأقام،السلامعليهعمرانبنموسىوكليمهورسوله

،ينتهونولا،يرعوونلاذلكمعوهم،العقولوحيرالأبصاربهرماالعاداتخوارقمنوأراهم

علمولا-فرعونامرأة:وهم،ثلاثة:قيل،القليلإلامنهميؤمنولم،يرجعونولا،ينزعونولا

عليهم،وحجته،ومشورته،موعظتهحكايةتقدمتالذيفرعونآلومؤمن-بخبرهاالكتابلأهل

إقفاخرجليقتلوكبكيآلمروناتملأإتيموسى):فقالالمدينةأقصىمنيسعىجاءالذيالناصحوالرجل

،السحرةغيرومراده،عنهحاتمأبيابنرواهفيما؟عباسابنقاله(2":القصصأ!الئصححب!لك

القبط.منكانوافإنهم

ويدك.إسرائيلبنيشعبوجميع،كلهموالسحرة،فرعونقوممنالقبطمنطائفةآمنبل:وقيل

فرعؤتوإنيفننهؤأنوملإيهضفرغؤنئنخوفقؤمه-عكمنذرتةإلالموسىءامنفما):تعالىقولههذاعلى

علىعائد!قؤمه-ئنذرتةإلا):قولهفيفالضمير(83:يونسأ!ائشرفينلمنوإئ!الأزضفىلعالى

فيمقررهوكماأظهروالأول،لقربهموسىعلى:وقيل،عليهيدكالسياقلأن،فرعون

ينمواأنملئهمومن،وسلطتهوجبروتهوسطوتهفرعونمنلمخافتهمخفيةكانوإيمانهم.")4(التفسير"

فىلعالفرعؤتوإن):شهيداباللهوكفى،فرعونعنمخبراتعالىاللهقال.دينهمعنفيفتنهمإليهعليهم

وشؤونه،،أمورهجميعفي:أي!ائشرفينلمنوإتإ)الحقبغيرمستعلعنيدجبارأي!الأزض

إتلافها.حتمقدملعونةومهجة،قطافهاآنقدخبيثةوثمر!،(انجعافها)حانقدجرثومةولكنه،وأحواله

لارئناتو!نااللهعلىفقالوا!ئشلمينكننمإنئو!وافعلئهبأدلهءامنمكنغإنيقؤم):موسىقالذلكوعند

يبقى.ولا:أوفي.وطبفيكذا(1)

.وجنودهفرعونهلاك:طفي)2(

العظيمة.البالغةالحجج:بفي)3(

.(2427/)كثيرابنتفسير)4(

.فانصرعالأرضبهوضربصرعهأي:فانجعفجعفه:يقال.انقلاعها:انجعافها)5(
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علىبالتوكليأمرهم،(86-84:يونسأ!اتبهفرينالقوومنبرخمفونجنا!ألمج!ينلققؤمصفتنةتجعقنا

ومخرجا.فرجافيهكانواممالهماللهفجعل،بذلكفأتمروا،إليهوالالتجاء،بهوالاستعانة،الله

وبشرالصلؤ!وأقيموا!لةيوتخوآتجعدوابيوتابمقرلقؤمكماتبؤءاأنوأيخهمولىإلاوأؤحئنآ)

.(87:يونسأ!)1(المومنت

عنبينهمفيمامتميزةبيوتالقومهمايتخذاأنالسلامعليهماهارونوأخيهموسىإلىتعالىاللهأوحى

بعض.بيوتبعضهمليعرف،بهأمرواإذاالرحيلفيأهبةعلىليكونوا؟القبطبيوت

قاله.فيهاالصلاةكثرةمعناه:وقيل.مساجد:قيل!!لةبيوتئموأتجعلوا!و:وقوله

الرحمن،عبدوابنه،أسلمبنوزيد،والضحاك،والربيع،النخعيوإبراهيم،مالكوأبو،مجاهد

قالكما،الصلاةبكثرةوالضيقوالشدةالضرمنفيههمماعلىالاستعانة:هذاعلىومعناه.وغيرهم

.صلى)2(أمرحزبهإذا!ي!اللهرسولوكان(45:البقرةسورةأ!وآشتعينوابألصبروالصلوح):تعالى

فأمروا،ومعابدهممجتمعاتهمفيعباداتهمإظهارعلىيقدرونحينئذيكونوالمأنهممعناه:وقيل

حالهماقتضىالذيالزمانذلكفيالحقالدينشعارإظهارمنفاتهمعماعوضابيوتهمفييصلواأن

ينافيلاكانوإن!هوالمؤمنتوبشر):لقوله،أقوىالأولوالمعنى.وملئهفرعونمنخوفاإخفاءه

أعلم.والله،أيضاالثاني

متقابلة.أي:!هوكلةبيوتئموآتجعلوا)جبيربنسعيدوقال

اطممشربناسبيكعنلضلواربناالدنياألج!ؤةفىوأقؤلارينةومل!فئعؤتءاتفإنكرئاموسىوقاه)

سيلنتبعانولافآستتقيمادغوت!ماأجيبتقذلقا!ليمالأاتعذابيرواحتىيؤموافلاقربهؤعكوآلثتددلهضأقوعك

غضبا،فرعوناللهعدوعلىموسىاللهكليمبهادعاعظيمةدعوةهذه(-8898:يونسأ!لايغلمونألذلى

الباطل،علىواستمرارهوتمزدهوعتوهومعاندته،اللهسبيلعنوصده،الحقاتباععنلتكبرهعليهلله

فرغؤتءاتيفإنكرئنآ):فقالالقطعيوالبرهان،والمعنويالحسيالجليالواضحالحقومكابرته

.!وأتولازينةوملألمفئعؤتءاتيتإنكربناموسئوقاه):تليهاالتيلايةا()بفيزاد(1)

فيوالبيهقي)6842(،عوانةوأبو026(،)1/تفسيرهفيوالطبري()9131داودوأبو388(،)5/أحمدأخرجه)2(

محمدعنعماربنعكرمةعنطرقمنوغيرهمبشار(.د.)ط2(58)7/تاريخهفيوالخطيب،(145)3/الدلائل

بنمحمد،ضعيفإسنادوهذا.به،حذيفةعن،أخيه:ويقال،حذيفةأخيابنالعزيزعبدعن،الدؤلياللهعبدابن

فيالذهبيذكرهولذلكأحد،يوثقهولمعماربنعكرمةسوىعنهيرولممجهولعبيد،ابن:ويقال،اللهعبد

)تحريريعرفلا:الذهبيوقال،المجهولينمناثنانعنهروىالعزيزوعبد272(،2/التقريب)تحريرالميزان

فيالطبرانيعندشاهدلهولكن:أقول.عكرمةعلىفيهاختلفقدالحديثفإنوأيضا2/375(.التقريب

قرأثم،بالصلاةأمرهمالضيقبأهلهنزلإذا!رالنبيكان:قالسلامبناللهعبدحدلثمن)098(رقم""الأوسط

حسن.بهفهو(132:طهأ!عليهالصلؤؤواضطبزبأوأمراهلك)
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عنلضلواربخاالدنياألحيؤةفىوأصتلازينةم!بدينهودانملتهعلىكانومنالقبطمنقومهيعني!هووملأ؟

وهذه،الأموالهذهلكونشيءعلىأنهمالجاهلفيحسبالدنياأمريعظممنبهيغتروهذا:أيمهوسبيلث

والمناظر،الشهيةوالمآكل،المبنيةوالقضور،الأنيقةوالذور،الهنيةالحسنةوالمراكب،اللباسمنالزينة

ابنقالمهو،أقؤلهص(ظمشعكربنا!والدينلاالدنيافيالعريضوالجاه،والتمكينالعزيزوالملك،البهية

منقوشةحجارةاجعلها:والضحاك،أنسبنوالربيع،العاليةأبووقال.أهلكهاأي:ومجاهدعباس

سكرهمجعل:كعببنمحمدوقال.حجارةصارتزروعهمأنبلغنا:قتادةوقال.كانتماكهيئة

العزيزعبدبنعمرفقال،العزيزعبدبنلعمرذلكذكر.حجارةكلهاأموالهمصارت:أيضاوقال،حجارة

أبيابنرواه،حجارةحولوقدقطعقدوبيضحمصفيهفإذا،بكيسفجاءه،بكيسإيتنيقم:()1لغلام

وهذه،عليهااطبعأي:عباسابنقالمهوآلأليماتعذابيرواحتىيؤمنوا!لاقلولهؤوالثتددعك!و:وقوله.حاتم

فيلنوحاستجابكما،وتقبلهاوحققهالهاتعالىاللهفاستجاب،ولبراهينهولدينهتعالىدلهغضبدعوة

!و!فارالافاجراإلجدواولا!ادكيضلواتذزهتمإنإنك!دياراأتبهفربنمنالأزضلائذزعلىرب!و:قالحيثقومه

دعائه،علىهارونأخوهوأمنوملئهفرعونعلىدعاحينلموسىمخاطبا،تعالىقالولهذا(26-27:نوحأ

مهو.يغدونلاالذلررسبيلنتبعانولادغوتمافآشتقيماقذأجبت!ال):أيضاالداعيمنزلةذلكفنزل

لهم،عيدإلىالخروجفيفرعونإسرائيلبنواستأذن:الكتابأهلمنوغيرهم)2(المفسرونقال

بفرعونمكيدةالأمرنفسفيكانوإنما،لهوتأهبوا،للخروجتجهزواولكنهم،كارهوهولهمفأذن

حليايستعيرواأن-الكتابأهلذكرهفيما-تعالىاللهوأمرهم،عنهمويخرجوامنهمليتخلصواوجنوده

،الشامبلادطالبين،فورهممنذاهبينمستمرينفساروا،بليلفخرجوا،كثيراشيئافأعاروهم،منهم

جيشه،استحثاثفيوشرع،عليهمغضبهواشتد،الحنقكلعليهمحنقفرعونبذهابهمعلمفلما

.)3(ويمحقهمليلحقهمجنودهوجمع

هؤلاءإن!حشرينأتمدآينفىفرعؤنفأزسل!متبعونإنكوبعبادىاشرموس!+إنإكوأؤجتنآ!):تعالىاللهقال

كذلك!كريوومقامصكنوز!وعيونجتتمن!فأخرتجنهمحذرويئلجميئ،إنا!لغلىدظونلناو!!م!لمحليلونلشرذمة

ربىمعىإنصقال5لمدكونإناموسى+أضخبقالأتشعانترءافلتا!مشرقين!فأتبحوهميلإشرءبنىوأؤرثنها

الآخرين!ثموأزلفنا!آتعظيص؟!ؤدفرق!ف!نفانفلقآلبضبحصحاكآضربأنموسىإكفاوحينآ!سيتهدين

اتعريزلهورلبنوإن!مؤ-منينأكزهموما؟نلأيةلكذفىإن!الأخرينأغرقناثو!أتجعينمعهوومنموسىوانجينا

.(52-68:الشعراءأمهوالرحيص

بعدها.وما(11/801)ذلكتفسيرفيالآراءمنالكثيرالطبريساقوقد.لهلغلام:طفي(1)

.(1/1235)(القرطبيتفسير)القرآنلأحكامالجامعانظر)2(

.وطبمنزيادةهناإلى...غضبهواشتد:قولهمن)3(
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جيشفيكان،أثرهميقفوإسرائيلبنيطالباجنودهفيفرعونركبلما:التفسير)1(علماءقال

ألفألفعلىتزيدالجنودعدةوكانت،أدهمفحلألفمئةخيولهفيكانإنه:قيلحتى،عرمرمكثيف

بينوكان،الذريةغيرمقاتلألفستمئةمننحواكانواإسرائيلبنيإن:وقيل.أعلمفالله.ألفوستمئة

)2(
وستسنةأربعمئةإسرائيلأبيهمصحبةإليهاودخولهم،السلامعليهموسىصحبهمصرمنحروجهم

شمسية.سنةوعشرون

ثميبقولم،الجمعانوتراءى،الشمسشروقعندفأدركهم،بالجنودلحقهمفرعونأنوالمقصود

والمجاولةالمقاتلةإلايبقولموراهوتحققه،صاحبهالفريقينمنكلوعاين،لبسولاريب

فياضطروالأنهموذلك!لمحد!نإنا):خائفونوهم،موسىأصحابقالفعندها،والمحاماة

يقدرولاأحديستطيعهلاماوهذا.)3(وخوضهسلوكهإلامحيدولاطريقلهمفليس،البحرإلىطريقهم

وعاينوه،وواجههمغالقهمقدوفرعون،منيفةشاهقةوهي،أيمانهموعنيسرتهمعنوالجبال،عليه

الإهانةمنسلطانهفيقاسوالماوالذعرالخوفغايةفيمنهوهم،وعددهوعددهوجيوشهجنودهفي

:المصدوقالصادقالرسوللهمفقال،وعاينوهشاهدوهقدممافيههممااللهنبيإلىفشكوا،والنكم

يتلاطموهوالبحرإلىونظر،المقدمةإلىفتقدمالساقة)4(فيوكان،!وسيهدينربىمىإنكل)

وهو،نونبنويوشعهارونأخوهومعه،أمرتهاهنا:يقولوهو،(أجاجه)زبدويتزايد،بأمواجه

موسىبعدنبياوجعلهإليهاللهأوحىوقد،الكباروعبادهموعلمائهمإسرائيلبنيساداتمنيومئذ

،وقو!وهم،فرعونآلمؤمنأيضاومعهم،الثهشاءإنبعدفيماسنذكرهكماالسلامعليهماوهارون

هلالبحرفيمرارابفرسهيقتحمجعلفرعونالمؤمنإن:ويقال،عكوفعليهمبكمالهمإسرائيلوبنو

نعم.:فيقول؟أمرتأهاهنااللهنبييا:السلامعليهلموسىويقول،يمكنفلاسلوكهيمكن

وحذهم،،جدهمفيوجنودهفرعونواقترب،الأمرواشتد،الحالوضاق،الأمرتفاقمفلما

الحليمأوحىذلكفعند،الحناجرالقلوبوبلغت،الأبصاروزاغت،وحنقهم،وغضبهم،وحديدهم

قالإنه:يقالضربهفلما!البخرئعصاكاضربأن):الكليمموسىإلىالكريمالعرشرلثالقديرالعظيم

أعلم.فالله،خالد)6(بأبيكناهإنه:ويقال،اللهبإذنانفلق:له

.(1938/)القرآنلأحكامالجامعانظر(1)

.بمنسقط.مصر:قوله)2(

وخروجه.:بفي)3(

الجيش.مؤخرة:الساقة(4)

.الماءانصبابصوت:والأجيج.الملحالماء:الأجاج()5

.(152)المرصع.البحركنية:خالدوأبو.خلد:طفي)6(
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.!أتعظيصكألظؤدفرلزصف!نفأنفلقالبخرتحصاكأضربأنموسىإكفأؤحينآ):تعالىاللهقال

شبابيكأيضاصارإنه:قيلحتى،منهيسيرونطريقسبط)1(لكل،طريقاعشرةاثنتيانفلقإنه:ويقال

.حكاهضياءورائهمنكانإذاشفافجرمالماءلأن،نظرهذاوفي،بعضابعضهمليرى

كن،:للشيءيقولالذيمنالضادرةالعظيمةبالقدرمكفوفا،الجبالمثلقائماالبحرماءكانوهكذا

.والدوابالخيولسنابكفييعلقلايابساصارحتىفأذهبتهالبحرحالفلقحتالدبور)2(ريحاللهوأمر،فيكون

ولادركاتخفلايبساالبخرفىطرلقالهتمفاضرتلجبادىأسرأنموسىإكأؤحيناولقذ):تعالىاللهقال

.(97-77:طهأ!هدىوماقئمهفرعؤنوأضل!ماغشجهتماليئمنفششيهمبجؤدهءفىعؤن!فأنتعهتمتخمثئ

عليهموسىأمر،المحالالشديدالعظيمالربلإذنالحالهذهإلىالبحرأمرآللماأنهوالمقصود

العظيمالأمرمنشاهدواوقد،مبادرينمستبشرينمسرعينفيهفانحدروا،إسرائيلببنييجوزهأنالسلام

كان،عنهوانفصلوامنهآخرهموخرجوجاوزهجاوزوهفلما،المؤمنينقلوبويهدي،الناظرينيحئرما

بعصاهالبحريضربأنالسلامعليهموسىفأراد،عليهووفودهمإليهفرعونجيشأولقدومعندذلك

نأالجلالذوالقديرفأمره،عليهسبيلولا،إليهوصولوجنودهلفرعونيكونلئلاعليهكانكماليرجع

هتموضذفرعؤتقتلهؤقؤمولقذفتنا!):المقالفيالصادقوهو،قالكماالحالهذهعلىالبحريترك
صط

برب!عذتوإق!مبينبسقطنءاتيمإفاللهعلىلقلوالاوأن!أمينلكؤرسؤلإقأللهعبادإلىأدواأن!!ريمرسول

!متبعونإنمتلابحبادىفاشر!تجرمونقؤمهترلاءأنر؟زفدعا!فاغترلونلىؤلؤقنواوإن!لزخونأنورس!

فبههين!فيها؟نوأونغمؤ!!يوومقاو!وزرهـعوجمودزجنئتمنتركواك!!مغرقونجندإنهتمالبخررقواواترك

اتعذابمنيلإشؤبنىتجيناولقذ!منظرينوما؟نواوألأزضألسماءعليهمبكتفما!ءاخرلنقؤماوأورثنفاكذلك

ماالأيتمنوءائتئهم!آلفمينعلىعقوعكاختزنهغولقد!اتم!ترفينمنعاليا؟نإن!فرغؤن!من!آلمهين

.(33-17:الدخانأ!فبببلؤافيه

بناللهعبدقاله.الصفةهذهعنتغيرهلاهيئتهعلىساكنا:أي!البخررقواواترك):تعالىفقوله

،حرببنوسماك،الأحباروكعب،وقتادة،والضحاك،والربيع،وعكرمة،ومجاهد،عباس

رأىمافرأىفرعونوانتهى،وحالتههيئتهعلىتركهفلما،وغيرهم،أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد

العرشربفعلمنهذاأنمنذلكقبليتحققهكانماوتحقق،العظيمالمنظرهذاهاله،عاينماوعاين

،الندمينفعهلاحيثهذهوالحالة،طلبهمفيخروجهعلىنفسهفيوندم،يتقدمولمفأحجم،الكريم

قالأنعلىالفاجرةوالسجية،الكافرةالنفسوحملته،العدامعاملةوعاملهم،تجلدالجنودهأظهرلكنه

)1(

)2(

الفرقة.:السبط:وقيل.واحدأبإلىيرجعونالذين،العربمنكالقبائل:اليهودمنالأسباط

الغربية.الريح:الدبورريح
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منالآبقينعبيديلأدركليالبحرانحسركيفانظروا:تابعوهباطلهوعلى،فأطاعوهاستخفهملمن

ينجو،أنويجوز)2(خلفهميذهبأننفسهفي)1(يوريوجعل،وبلديطاعتيعنالخارجين،يدي

راكبفارسصورةفيتبدىالسلامعليهجبريلأنفذكروا.تاراتيحجمولكنهتارةويقدم،وهيهات

بينجبريلوأسرع،عليهاوأقبلإليهافحمحماللهلعنهفرعونفحليديبينفمر،)3(حائلرمكؤعلى

شيئأنفسهمنيملكلاوفرعونهذامسرعافبادر،أجادوقدالجوادواستبقالبحرفاقتحم،يديه

البحرفيفحصلوا،مسرعينوراءهاقتحمواالبحرسلكقدالجنودرأتهفلما،نفعاولاضرالنفسهولا

إليهأوحاهفيماكليمهتعالىاللهأمرذلكفعند،منهبالخروجأولهمهمحتى،أبصعين)4(أكتعينأجمعين

.إنسانمنهمينجفلم،كانكماالبحرعليهمفارتطمفضربه،بعصاهالبحريضربأن

أكزهموما؟نلأيةذلكفىإن!ألأخرينأغرقناثو!اخعينمعهرومنموسىوأنجينا):تعالىاللهقال

فلمأعداءهوإغراقه،أحدمنهميغرقفلمأولياءهإنجائهفي:أي!هوالرحيصالعريزالورفيوإن!مؤصمنين

عنبهجاءفيمارسولهوصدق،العظيمةتعالىقدرتهعلىقاطغوبرهان،عظيمةاية،أحدمنهميخلص

المستقيمة.والمناهجالكريمةالشريعةمنربه

قالاتغرفأدر!هإذآحتئوعذوابغياوجحؤدهفألبعه!فرعؤنأئبخريلإشؤببغوبخوزنا!):تعالىوقال

المفسدين!منكنت!تلعصتتوقذءآفن!أفم!لمينمنوأنايلاشربنوابه!ءامنتألذىإلاإلهلآأن!ءا!ت

.(29-09:يونسأ6!ولقفلوتءايخنناعنلناسأمنكثيراوإنءايةطفكلمنلتكوتبدنكنخجيكلؤمفا

وترفعهتارةتخفضهالأمواججعلتلماوأنه،القبطكفرةزعيمفرعونغرقكيفيةعنتعالىيخبر

الجسيم،والخطب،العظيمالبأسمنوبهمبهاللهأحلماذاجنودهوإلىإليهينظرونإسرائيلوبنو،أخرى

سكراتوباشر،بهوأحيط،الهلكةفرعونعاينفلما،لنفوسهموأشفى،إسرائيلبنيلأعينأقرليكون

حقتالذيتإن!و:تعالىقال!كما،إيمانها)5(نفساينفعلاحينوآمن،وتالبحينئذأناب،الموت

.(79-69:يونسأ!هوألاليواتعذابيرواحتىءاية-ئهغجآولؤ!لايؤمنونرفي!تعل!هتم

إيمنهتمينفعهتميك!فلؤمشركينبهءكنابماو!فزناوضدهباللهءامشالواقابأشنارأؤافلما):تعالىوقال

.(8485:غافيأمهوالبهفرونهناللثوضربعبادفىظتقذألتىاللهسنتبآشن!رأؤالما

)1(

)2(

)3(

)4(

.يروي:بفي

ويرجو.:طفي

تحمل.لمالتي:والحائل،الفرس:الرمكة

العربية.فيالتوكيدصيغمن

بغضيأقئيومرئكءايتبعض(ويآفرئكيآقىاوتآتيهرإتمج!كة(نالآيظرونهل)581:الأنعامسورةفيوجلعزقال

.!شئظرونإنااشظروآقلضةيمإيئنهافى-كسبتأؤقتلمنءامنت،تكنإيئنهانقس!ايمعلاربكءايت
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يؤمنوافلا،قلوبهمعلىويشدد،أموالهمعلىيطمسأنوملئهفرعونعلىموسىدعاوهكذا

لهما،تعالىقالوقد،عليهمحسرةويكون،ذلك)1(ينفعهملاحين:أي!والأليواتعذابيرواحتى!يو

كليمهدعوةتعالىاللهإجابةمنفهذا،!ودغوتماقذأجبت!ال)بهذادعواحين،وهارونلموسىأي

.السلامعليهماهارونوأخيه

عن،سلمةبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا؟أحمد)2(الإمامرواهالذيالحديثذلكومن

:فرعونقاللما":ع!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعلي

البحرحالمنأخذتوقدرأيتنيلو:جبريلليقال:ههـقاليلإشئبهءنجواءامنتآلذىإلاإلهلآأفيءامنت!يو

هذهعندحاتمأبيوابن،4(جريزوابن،)3(الترمذيورواه"الرحمةتنالهأنمخافةفيهفيفدلسشه

.(حسن)حديث:الترمذيوقال.سلمةبنحمادحديثمن؟الآية

بنسعيدعن،السائببنوعطاءثابتبنعديعن،شعبةحدثنا:)6(الطيالسيداودأبووقال

البحرحالمنآخذوأنارأيتنيلو:جبريلليقال":مج!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،جبير

،)9(شعبةحديثمن،(جريرولوابن،)7(الترمذيورواه."الرحمةينالهأنمخافةفرعونفمفيفأدسه

.(01)وقفهإلىروايةفيجريرابنوأشار،غريبصحيححسن:الترمذيوقال

بناللهعبدبنعمرعن،الأحمرخالدأبوحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

ورفعلإصبعهأشار،فرعوناللهغرقلما:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الثقفييعلى

غضبه،فيهاللهرحمةتسبقأنجبريلفخاف:قال!هويلاشؤبهءبنواءامنتاتذىإلاإلةلآأئإءامنت):صوته

رواهوقد.بهخالدأبيحديثمنجريرابنورواه،فيرمسهوجههبهفيضرببجناحيهالحاليأخذفجعل

11().
قال:قالهريرةابيعن،حازمأبيعن،بمعرو!وليس،زاذانبنكثيرطريقمنجريربن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

...ذلكإيمانهمينفعهميكنفلم:بفي

.(1903/)أحمدمسند

بطرقه.صحيححديثوهو،يونسسورةومنباب،التفسيرفي،(7031)رقمالترمذيسنن

.(11/121)تفسيره

عنهما.اللهرضيعباسابنعلىموقوفاصحوقد،جدعانبنزيدبنعليلضعف،ضعيفإسناده

.)2618(مسندهفي

وقفه.الصحيحولكنبطرقهصحيححديثوهو(8031)رقمالترمذيسنن

.(1/1121)تفسيرهفي

عين.بنقلةبمنسقطهناإلى...عديعنشعبة:قولهمن

أصح.فالموقوف،أوقفوهشعبةأصحابأكثر

.(1-1/112113)تفسيرهفي
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تدركهأنمخافةفيهفيالحالمنوأدسأغطهوأنارأيتنيلومحمديا:جبريلليقال":!ي!الثهرسول

.()1فرعون:يعني."لهفيغفراللهرحمة

نإ:ويقال،مهرانبنوميمون،وقتادة،التيميكإبراهيمالسلفمنواحدغيرأرسلهوقد

لفرعونبغضيأحدابغضتما:قالجبريلأنالرواياتبعضوفي.الناسبهخطبقيسبنالضحاك

.قالماقالحينالطينفيهفيأدسجعلتولقد،الأعلىربكمأنا:قالحين

قبولهعدمعلىونص،إنكاراستفهام!الفسدينمنكنتقتلعصحئتوقدءالن):تعالىوقوله

عنتعالىأخبركما،عليهكانماإلىلعادكانكماالدنياإلىردلو-أعلموالله-لأنه،ذلكمنهتعالى

قال!ائؤفينمقوبمونربنائايتنكذبولانرذيخلئتا):أنهه!يقولونوشاهدوهاالنارعاينواإذاالكفار

وقوله:(-2728:ا!نعامأ!لبهذبونفىانهئملماخهواعنهلعادواولؤردواسكتليخفونئاكالؤابدالهمبل):تعالىالله

فيإسرائيلبنيبعضشك:واحدوغيرعباسابنقال!ظفل!ءايةلمنلتكوتببدنكشجيكفاليؤم)

وجهعلى:قيل.مرتفععلىفرفعهالبحراللهفأمر،يموتلاإنه:بعضهمقالحتى،فرعونموت

هلاكه،بذلكليتحققواملابسهمنيعرفونهاالتيدرعهوعليهالأرضمننجوة)2(على:وقيل،الماء

بكالمعروفةدرعكمصاحبا:أي!ببدنكننجيلطفافؤم):قالولهذا.عليهاللهقدرةويعلموا

ولهذا.أهلكهالذياللهقدرةعلىدليلا،إسرائيلبنيمنأي!طفكلمن)آيةأنتأي!ليهوت)

.!)3(آيةخلقكلمنلتكون):السلفبعضقرأ

علىإسرائيلبنيمنوراءكلمنعلامةدرعكلتكوندرعكمصاحبأننجيكالمراديكونأنويحتمل

أعلم.والثه.هلكتوأنكمعرفتك

حذثنا:"صحيحه"فيالبخاريالإمامقالكما،عاشوراءيومفيوجنودههلاكهكانوقد

:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعن،شعبةحدثنا،غندرحدثنا،بشار)4(بنمحمد

قال،فرعونعلىموسىفيهظهريومهذا:فقالواعاشوراء)5(تصومواليهودالمدينةع!ي!النبيقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

جماعة،وضعفه،والثوريشعبةوثقه،الربيعبنقيسسندهوفي)5823(رقم"الأوسط"فيالطبرانيورواه

مر.كماعباسابنعلىوقفهوالصحيح

.الأرضمنارتفعما:النجوة

البحر.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقراءةوهي.اياتهكسائرآيةلخالقكولتكون:أي،بالقاف:أحاشيةفي

.(5918/)المحيط

حديثجمعأي،بلدهحديثبنداركانلأنه،بندارلقبه،بكرأبوالبصريالعبديعثمانبنبشاربنمحمدهو

.بلده

.عاشوراءيوم:طفي
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وغيرهما)3("الصحيحين"فيالحديثهذاوأصل."فصاموا)2(منهمبموسىأحقأنتم":(!يم)1النبي

أعلم.والله

لمبر*ءش

فصل

)4(فرعونهلاكبعدإسرائيلبنيأمرمنكانفيما

اتفؤم!وأؤرثناغفلينعنهاو!انوأئايخئناكذبوابأنهق!اليضفىفأغرقنهخمخهغفأتحقضنا):تعالىاللهقال

إشزءيلبتئعكاثح!تىرئب!طمتوتمتفيهآبخركناالتىومغربهاي!رضامشرصفيستتضحفوتكانوأالذيف

علص

عكفأتواالبحرإسمءيلببنىوبخوزنا!يغرشوت!انواوماوقؤم!فرعؤتيصغكاتمائرناودص!بروابما

فيههتممتبرئاهترل!إن!تجهلونإن!قؤملقاءالهةإلهاكمالهتمتنااجعليموسىلواقاهـلهضأضناعلىيغكفون2قؤ

ءالمنأنختئ!موإذ!الفدبعكلىفضل!تموهوإلهاأتحغاللهأغترقال!يغملوتكالؤائاوبخطلأ

عظير!زل!تمبلابرقنلمذوفىلحمماءكتمليل!تخيوتإتناءكتميقتلوناتعذابسؤيسومولخفرعوت

.(141-136:ا!عرافأ

وأنفسهم،ومالهمعزهمسلبهموكيف،غرقهمفيوجنودهفرعونأمرمنكانماتعالىيذكر

،(95:الشعراءأ!يلإسؤبنىوأؤرثنفاكذلك):قالكما،وأملاكهمأموالهمجميعإسرائيلبنيوأورث

،،ه:القصصأ!اثؤرثبونجع!أيمهيروبخع!الازضقفأشتقحعفوااثذلىعلىنمنأنونرلد):وقال

وتضتفيهآلركناالتىومغربهاالأزضمشرصفيممئتضحعفوتكانوأأئذيفأتقؤموأوزشا):هاهناوقال

يغرشوت!!الؤاوماوقؤم!فرعؤتيضنعكاتمائرناودص!بروأبماإشرءيلبنىعكالحستىرنك!طمت

وحاشيته،،الملكوهلك،الدنيافيالعريضالعزيزعزهموسلبهمجميعهذلكأهلك:أي

مصر"تاريخ"في()الحكمعبدابنفذكر.والرعاياالعامةسوىمصرببلديبقولم،وجنوده،وأمراؤه

دونهنبمنتزوجنوالكبراءالأمراءنساءأنبسبب؟رجالهاعلىمصرنساءتسلطالزمانذلكمنأنه

لأصحابه.:بفيزاد(1)

.فصوموا:طفي2()

صومباب،الصيامفي(0131)ومسلم،عاشوراءيومصيامباب،الصومفي(4002)رقم:البخاريرواه)3(

.عاشوراءيومصومفيباب،الصومفي،(4424)رقمداودوأبو،عاشوراءيوم

.فرعونهلاكبعدإسرائيلبنيأمر:طفي)4(

أدب"و،،مصرتاريخ!منها،مؤلفاتعدةله.عصرهفقيه،المصريالحكمعبدبناللهعبدبنمحمدهو)5(

.(6223/)والأعلام(1/403)الظنونكشف.هـ(268)سنةتوفي."العزيزعبدبنعمرسيرة"و"القضاة



فرعونهلاكبعدإسرائيلبنيأمرمنكانما58

.هذايومكإلىمصرنساءسنةهذهواستمرت،عليهمالسطوةلهنفكانت،العامةمن

سنتهم،أولالشهرذلكاللهجعلمصرمنبالخروجأمروالماإسرائيلبنيأن:الكتابأهلوعند

فيه،وجارهالجارفليشتركحملإلىيحتاجونلاكانوافإن،الغنممنحملابيتأهلكليذبحأنوأمروا

ولكنمطبوخايأكلوهولابيوتهمعلىلهمعلامةليكونأبوابهمأعتابعلىدمهمنفلينضحواذبحوهف!ذا

خارجإلىشيئامنهيخرجواولا،عظمالهيكسرواولا،شيئأمنهيبقواولا،وبطنهوأكارعهبرأسهمشويا

ذلكوكان،سنتهممنالأولالشهرمنعشرالرابعمنابتداؤها،أيامسبعةفطيراخبزهموليكن،بيوتهم

أيديهم،فيوعصيهم،أرجلهمفيوخفافهم،مشدودةأوساطهمفلتكنأكلواف!ذا،الربيعفصلفي

عيدألهمهذاوشرع،بالنارفليحرقوهالغدإلىبقيفماعشائهمعنفضلومهما.قيامابسرعةوليأكلوا

وقع.وقد.شرعهابطلنسختفإذا،بهامعمولاالتوراةمادامتلأعقابهم

بنووخرج،عنهمليشتغلوا؟دوابهموأبكارالقبطأبكارالليلةتلكفيوجلعزاللهوقتل:قالوا

ليس،أموالهموأبكارأولادهمأبكارعلىعظيمةمناحةفيمصروأهل،)1(الليلانتصفحتىإسرائيل

اختمارهقبلالعجينفحملوا،مسرعينخرجواموسىإلىالوحيجاءوحين.عويلوفيهإلابيتمن

فخرجوا،كثيرأحليامصرأهلمناستعارواوكانوا.عواتقهمعلىوألقوهاالأرديةفيالأزوادوحملوا

وثلاثينسنةأربعمئةبمصرمقامهممدةوكانت،الأنعاممنمعهمبماالذراريسوىرجلألفستمئةوهم

كتابهم.نصهذا.سنة

الحملوعيدالفطيرعيدولهم.)2(الفسخعيدالعيدوهذا،الفسخسنةتسمىعندهمالسنةوهذه

كتابهم.فيعليهامنصوص،أعيادهماكدالثلاثةالأعيادوهذه.السنةأولوهو

.سوفبحرطريقعلىوخرجواالسلامعليهيوسفتابوتمعهمأخرجوامصرمنخرجواولما

،نارعامودأمامهموبالليل،نورعامودفيه،أمامهميسيرأيديهمبينوالسحابيسيرونالنهارفيوكانوا

هناكوهمالمصريينمنوجنودهفرعونوأدركهم،هنالكفنزلوا،البحرساحلإلىالطريقبهمفانتهى

منإليناأحببمصربقاؤناكان:قائلهمقالحتى،إسرائيلبنيمنكثيرفقلق،اليئمشاطئعلىحلول

وجنودهفرعونفإنتخشوالا:المقالةهذهقاللمنالسلامعليهموسىوقال.البزيةبهذهالموت

.هذابعدبلدهمإلىيرجعونلا

البحرفيإسرائيلبنووليدخليقسمهوأنبعصاهالبحريضربأنالسلامعليهموسىاللهوأمر:قالوا

.النهار:طفي(1)

جاء:وأفصحوا.لهمعيدوهو،النصارىفطر:بالكسر،والفصح:اللسانوفي،الفصح:وبأحاشيةفي)2(

.(فصح)اللحموأكلواأفطرواإذاوهو،فصحهم
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الجنوبريحعليهسلطاللهلأن،يبساوسطهوصار،كالجبلينوهاهناهاهنامنالماءوصار.()1واليبس

)4(
مضربموسىاللهأمرتوسطوه)3(فلما،وجنودهفرعونواتبعهمالبحرإسرائيلبنوفجاز،)2(والسموم

عليهم.كانكماالماءفرجعبعصاهالبحر

غلطهممنوهذا،الصبحعندعليهمارتطمالبحروأن،الليلفيكانهذاأنالكتابأهلعندلكن

أعلم.والله،تعريبهمفيفهمهموعدم

للربالتسبيحبهذاإسرائيلوبنوموسىسبححينئذ،وجنودهفرعونتعالىاللهأغرقولما:قالوا

تسبيحوهو.المحمودالمنيع،البحرفيفرسانهاونبذ،الجنودقهرالذيالبهيالربنسبح:وقالوا

بدفوفكلهنأثرهافيالنساءوخرج،بيدهادفاهارونأخت()النبيةمريموأخذت:قالوا.طويل

فيإلقاءوركبانهاالخيولقهرالذيالقهارالربسبحان:وتقوللهنترتلمريموجعلت،وطبول

مريمأنزعمهعلىالقرظيكعببنمحمدحملالذيمنهوهذاولعل.كتابهمفيرأيتههكذا.البحر

فيغلطهبيناوقد(28:مريمأ!وهرونيآخت):قولهمعوموسىهارونأختهيعيسىأمعمرانبنت

محفوظهذاأنقدرولو،فيهخالفهأحدكلبل،عليةأحديتابعهولا،يقالأنيمكنلاهذاوأن،ذلك

الاسمفيوافقتهاالسلامعليهماعيسىوأم،السلامعليهماوهارونموسىأختعمرانبنتمريمفهذه

قوله:عننجرانأهلسألهلماشعبةبنللمغيرة!ي!اللهرسولقالكمالأنهم،الأخواسمالأبواسم

أنهمعلمتأما":فقال،ذلكعن!ي!اللهرسولسألحتىلهميقولمايدرفلم،مهوهرونيأخت!يو

.)6(مسلمرواه،"أنبيائهمبأسماءيسمونكانوا

تكنلموإن،أميرة:الإمرةبيتومن،ملكة:الملكبيتمنللمرأةيقالكما،النبية:وقولهم

هذامثلفيبالدفوضربها،إليهايوحىحقيقةنبيةأنهالالهااستعارةهذه،فكذا،ذلكمنشيئامباشرة

وهذا.العيدفيالدفضربقبلنامنشرعكانقدأنهعلىدليلعندهمالأعيادأعظمهوالذياليوم

منى،أيامفيبالدفتضربانعائشةعندكانتااللتينالجاريتينلحديث،النساءحقفيأيضالنامشروع

أبمزمور:وقالزجرهنبكرأبودخلفلما،الحائطإلىووجههإليهمظهرهمولمضطجغ!ي!اللهورسول

ييبس.ثمرطبأيكونالمكان:بفتحتين،اليبس(1)

.اللسان.نهارأأوكانليلاالباردة:وقيل،الحارةالريح:السموم)2(

البحر.وجنودهفرعونتوسطفلماأي)3(

.يضرب:أوفي.وط،بفيكذا()4

بعدذلكالمؤلفوسيذكر،إليهايوحىنبيةأنهاالمقصودوليسأميرة،ملكة:الملكبيتمنللمرأةيقالكما)5(

قليل.

.الأسماءمنيستحبماوبيانالقاسمبأبيالتكنيعنالنهيباب،الادابفي(2135)رقممسلمصحيح)6(
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.(")1عيدناوهذا،عيداقوملكلفإن،بكرأبايادعهن":فقال؟جيواللهرسولبيتفيالشيطان

أعلم.والله.موضعهفيمقررهوكما،الغيابولقدوم،الأعراسفيعندنايشرعوهكذا

،ماءيجدونلاأيامثلاثةمكثوا،الشامبلادإلىقاصدينوذهبوا،البحرجاوزوالماأنهموذكروا

فأخذموسىاللهفأمر،شربهيستطيعوالمأجاجا)2(زعاقاماءفوجدوا،ذلكبسببمنهمتكلممنفتكلم

.كثيرةوصاياووصاه،وسننافرائضهنالكالربوعفمه.شربهوساغفحلافيهفوضعهاخشبة

ألبخرفأتواإسرءيلوبخوزناببنى):الكتبمنعداهماعلىالمهيمنالعزيزكتابهفيتعالىاللهقالوقد

هتمقامتئرهترل!إن!تجهلونقومإنكملقاءاصلهةلهملهاكما!ننااجعليموسىلواقاأصعناهـنهضعلى+يغكفون2قؤعك

.(913-138:ا!عرافأ!ويغملوتكالؤأتاوبظلفيه

رسولبهجاءهمماعلىدلهمماوقدرتهاللهاياتمنعاينواوقدوالضلالالجهلهذا:قالوا

فكأنهم،البقرصورعلىكانت:قيل،أصنامايعبدونقومعلىمرواأنهموذلك،والإكرامالجلالذي

بعضفكأن،الضروراتعندبهاويسترزقونوتنصرهم)3(تنفعهمأنهالهمفزعموايعبدونها؟لمسألوهم

الهة،لأولئككماالهةلهميجعلأنالعظيمالكريمالكليمنبيهمفسألوا،ذلكفيصدقوهممنهمالجهال

!و.يغملوتئاكانواوبظلفيهمتئرماهتمهترلإإن):يهتدونولايعقلونلاأنهملهممبينالهمفقال

بينالذيوالرسول،والشرع،بالعلمزمانهمعالميعلىإياهمتفضيلهفيعليهماللهنعمةذكرهمثم

إياهوإهلاكه،العنيدالجبارفرعونقبضةمنإنجائهممنعليهمبهامتنوما،إليهمبهأحسنوماأظهرهم

!انواوما!و،والسعادةالأموالمنيجمعونهوملؤهفرعونكانماإياهموتوريثه،ينظرونوهم

وليس،القهارالرازقالخالقلأنه،لهشريكلاوحدهللهإلاالعبادةتصلحلاأنهلهموبين!يغرشوت

ألبخرإسرءيلببنىوبخوزنا):قولهفيالجنسعلىعائدالضميربل،السؤالهذاسألإسرائيلبنيكل

فيكمابعضهمقالبأي!ءاصلهةلهثمإلهاكمائنااجعليموسىقالوانهضأضعنايرعلى+يعكفون2قؤعكفأتؤأ

نخعلألنزكتضبلمرةأؤلخلقنبهؤضتموناكمالقذصفارفيعكوعرضوا!أصدامنهتمنغادزفموحشرنهغ):(4)قوله

حدثنا:أحمد)5(الإمامقالوقد،كلهملاالناسبعضهذازعموافالذين(-4748:الكهفأ!ال!موعه

،النكاحفي،(8918)ماجهوابن،الإسلاملأهلالعيدينسنة:باب،العيدينفي(529)البخاريأخرجه()1

.والدفالغناءباب

زهاقا.:أوفي.وط،بفيكذا)2(

.المرارةشديدوقيل.ملح:أجاجوماء.شربهيطاقلاغليظمز:زعاقوماء

وتضرهم.:لعلهبحاشيةفيوكتب.وتضرهم:طفي)3(

قوله.فيبعضهمقالكما:بفي)4(

.(5/218)مسندهفي)5(
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معخرجنا:قالالقيثيواقدأبيعن،)1(الديليسنانعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبد

ذاتللكفاركماأنواطذاتلنااجعلاللهرسوليا:فقلنا،بسدرة)2(فمررنا،حنينقبل!ي!اللهرسول

كماهذا!أكبرالله":!ي!النبيفقال،حولهاويعكفونبسدرةسلاحهمينوطونالكفاروكان،أنواط

."قبلكممنالذينسننتزكبونإنكم!ءاصلهةإلهاكمالهئمئنآاتجحل)لموسىإسراييلبنوقالت

به.،)4(الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعن)3(النسائيورواه

به.،الزهريعن،عيينةبنسفيانعن،المخزوميالرحمنعبدبنسعيدعن،()الترمذيورواه

صحيح.حسن:قالثم

بنسنانعن،الزهريعن،وعقيل،ومعمرإسحاقبنمحمدحديثمنجرير)6(ابنروىوقد

للكفاروكان:قال،)7(حنينإلى!ي!اللهرسولمعمكةمنخرجواأنهمالليثيواقدأبيعن،سنانأبي

عظيمة،خضراءبسدرةفمررناقال،أنواطذات:لهايقالأسلحتهمبهاويعلقونعندهايعكفونسدرة

بيد-نفسيوالذي-قلتم":قال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعلاللهرسوليا:فقلنا:قال

وبظلفيههممتئرماهثرلإ!إنتجهلونقؤمإنكمقالءاءلهةإلهاكمالهتمنااتجحل):لموسىموسىقومقالكما

."مهـوماكالؤايغملوت

قومافيهاوجد،المقدسبيتبلادوواجه،مصربلادمنانفصللماالسلامعليهموسىأنوالمقصود

عليهمبالدخولالسلامعليهموسىفأمرهم،وغيرهموالكنعانيينوالفزاريينالحيثانيينمنالجبارينمن

الخليلإبراهيملسانعلىإياهووعدهم،لهمكتبهاللهفإن،المقدسبيتعنإياهموإجلائهمومقاتلتهم

يسيرونالتيهفيوألقاهم،الخوفعليهماللهفسلط،الجهادعنونكلوافأبوا،الجليلالكليموموسى

تعالىاللهقالكما،أربعونالعددمنهي،طويلةالسنينمنمدةفيويجيئونويذهبونويرتحلونويحلون

أصلأايؤتلئمئاوءاتنكمقلوكاوجعلكمأنبيافيكغجعلإذعلتكخأدلهش!لمؤهـاذكروالقؤمهءموسىقالو!!)

لئوس!+لواقا!خسرينفئنقلبوأأدباكضعلى+لرلذواولافىاللهكئبالتىالمقذسةلأزضاادظوايقؤو!الفاليه!من

ائذينمنرجلانقال!ظوتدف!نامتهايخرجوامانمتهايخرجواحتئنذضلهالنوإناجئارينقؤمافي!هاإن

الدؤلي.(1/415)اللباب.الدؤليفيلغة.اللاموكسر،الياءوسكونالمهملةالدالبكسر،الديلي(1)

النبق.شجر:السدر2()

.(11)185الكبرىفيوهو2(،0)5تفسيرهفي)3(

.2()7630مصنفهفيوهو)4(

.)0218(جامعهمنالفتنفي)5(

.(931/)تفسيره)6(

.(05)4/الترمذيجامعفيطبعتهعلىبشارالدكتورتعليقوينظر،أثبتناهماوالصواب،خطأ"خيبر":المطبوعفي)7(



فرعونهلاكبعدإسرائيلبنيأمرمنكانما62

كنتومومنيهت!إنفتوكوااللهوعلىغلبونفإنكتمدخقتموهفإذاالبابعلتهمادظوأعلتهمااللهأنعميخافوت

أقكلآإقربقال!قعدوتفهناإنافقملاورئبفأنتهمتفادفيهاداموأئاأبدمنذضلهآلنإتايموسئلالوا

فلاالأزضثفىيتيهوتسنةأزبعينعليهخعرمةفإنهاقال!آلقسقيناتقؤووبفلجننافافرقوأخىنفسىإلا

.(62-02:الماندةأ!والفسقباتقؤمىعلىتماس

اللهسبيلفيبالجهادويأمرهم،والدنيويةالدينيةبالنعمإليهموإحسانه،عليهماللهنعمةاللهنبييذكرهم

علىتنكصوا:أيعلى+أذباغ!وولانرنذوالكخاللهكئباثتىالمقدسةالأزضأدظوايمؤو):فقالأعدائهومقاتلة

.الكمالبعدوتنقصوا،الربحبعدفتخسروا:أيفئنقلبواخسرلن!)،أعدائكمقتالعنوتنكلواأعقابكم

مإنمتهايخرجواحتىنذضلهالنوإنا)متمردينكفرةعتاة:أي!جئارينقؤمافيهاإنيخموسىقالوا)

هؤلاءمنأجبروهوفرعونهلاكعاينواوقد،الجبارينهؤلاءمنخافوا.!ضلوتف!نادمتهايخرجوا

علىومذمومون،المقالةهذهفي)1(ملومونأنهمعلىيدلوهذا،جنداوأعظمجمعاوأكثربأساوأشد

.الأشقياءالمردةومقاومةالأعداءمصاولةعنالذلةمنالحالةهذه

علىوالنقلالعقليدل،باطلةكثيرةمجازفاتفيهااثارأهاهنا)2(المفسرينمنكثيرذكروقد

عليهمقدموالماإسرائيلبنيرسلأنذكرواإنهمحتى،جداضخاماهائلةأشكالأكانواأنهممن،خلافها

،)4(سراويلهوحجزةأكمامهفي)3(ويلفهمواحدأواحدأيأخذهمفجعل،الجبارينرسلمنرجلتلقاهم

بنيمنأنهميعرفولمهؤلاء؟ما:قال،الجبارينملكيديبينفنثرهمبهمفجاء،رجلأعشراثناوهم

تكفيعنبةكل،عنبامعهمبعثالملكوأن،لهاحقيقةلاوخرافاتهذياناتهذهوكل.عرفوهحتىادم

بصحيح.ليسوهذا.أشكالهمضخامةليعلمواثمارهممنوشيئأ،الرجل

ثلاثةطولهوكان،ليهلكهمإسرائيلبنيإلىالجبارينعندمنخرجعنقبنعوجأنهاهناوذكر

بصحيحوليس،وغيرهالبغويذكرههكذا،ذراعوثلثذراعاوثلاثينوثلاثةذراعوثلاثمئةذراعآلاف

حتىينقصالخلقيزللمثم،"ذراعاستونطولهادمخلقاللهإن":!ص!ولهعند)5(بيانهقدمناكما

طائرفجاء،موسىجيشعلىليلميهابيديهأخذهاثم،فاقتلعهاجبل)6(قلةإلىعوجفعمد:قالوا.الان

الهواءفيفوثبإليهموسىعمدثم،عنقبنعوجعنقفيطوقافصارت،فخر!هاالصخرةتلكفنقر

.ملزمون:وأ.وط،بفيكذا(1)

كثير.وابنالقرطبيانظر)2(

وبجعلهم.:بفي)3(

التكة.موضع:السراويلحجزة(4)

.ادمخلقفيالواردةالأحاديثفي،الكتابهذامنالأولالجزءفي()5

.أعلاه:شيءكلوقلة،الجبلأعلى:والقلة.قمة:طفي)6(
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فقتله.قدمهكعبإلىفوصل،أذرععشرةوطولهاعصاهوبيده،أذرععشرةوطوله،أذرععشرة

معهوثم.نظرإليهإسنادهوفي.عباسابنعنجرير)2(ابنونقله،البكالينوف)1(عنهذايروى

عندهمكثرتقدالكذبالأخبارفإن،إسرائيلبنيجهالوضعمنهذهوكل،الإسرائيلياتمنكلههذا

عنالنكولفيمعذورينإسرائيلبنولكانصحيحاهذاكانلوثم.وباطلهاصحتهابينلهمتمييزولا

أشاروقد،رسولهمومخالفتهمجهادهمتركعلىبالتيهوعاقبهم،نكولهمعلىاللهذمهموقد،قتالهم

بنوكالبنونبنيوشعإنهما:ويقال.الإحجامعنونهياهم،بالإقداممنهمصالحانرجلانعليهم

.واحد)3(وغيرأنسبنوالربيعوالسديوعطيةوعكرمةومجاهدعباسابنقاله،يوقنا

يهابون:أيمهويخافون):)4(بعضهموقرأ،اللهيخافونأي!ه!نحافوتالذينمنرجلانقال)

دخقموهفإذاالبامبعلتهمادظوأ):والشجاعةوالطاعةوالإيمانبالإسلام:أي!وعكلتهمااللهأنعم)

نصركمإليهولجأتمبهواستعنتماللهعلىتوكلتمإذا:أي!مومنينكنتصإنفتوكوااللهوعلىغلبونف!نكئم

بهم.وأظفركمعليهموأيدكمعدوكمعلى

فصمم!هوقعدوتههناإنافقتلاوربثأنتفادهمتفيهادامواماأبدمندضلهالنإنايموسىلالوا)

هذاسمعالمايوشعوكالبإن:فيقال.كبيرووهنعظيمأمرووقع،الجهادعنالنكولعلىملؤهم

منعليهموشفقةوجلعزللهوغضباالكلاملهذاإعظاماسجداوهارونموسىوإن،ثيابهماشقاالكلام

المقالة.هذهوبيل

بينياقض:عباسابنقال!والقؤهـالمشقينوبينبتننافافرقوأخىنفممىإلاأت!كلاإقربقال)

عوقبوا!هوألفشقباتمؤمىعلىتآسفلاالارض!فىيليهوتسنهأربعينعلتهممحرمةفإنهاقال!.هوبينهم

لمإنه:ويقال،ومساءوصباحاونهاراليلامقصدغيرإلىيسيرون،الأرضفيبالتيهاننكولهمعلى

يوشعسوى،ذراريهمإلايبقولم،سنةأربعينمدةفيكلهمماتوابل،دخلهممنالتيهمنأحديخرج

.السلامعليهماوكالب

الذهابفياستشارهملمابل،لموسىموسىقومقالكمالهيقولوالمبدريوممحمدأصحابلكن

قال.هـ(59)سنةبعدمات،كعبامرأةابن،البكاليفضالةبننوفوهو،تحريفوهو،"عوف"الأصلفي(1)

نسبة:والبكالي.(2903/)الكتابأهلعنرواهماعباسابنكذبوإنما،مستورشامي:التهذيبتقريبفي

البكالي.عوفاسمهمنالرواةفينعرفولا،(1/168)اللباب.حميرمنبطن،بكالبنيإلى

.(1/431)الطبريتاريخ2()

.(6131/)الطبريتفسير)3(

.(1/123)المحيطوالبحر(411-6131/)الطبريتفسير.جبيربنوسعيدومجاهد،عباسابنقراءةهي()4

.(6161/)الطبريتفسير()5
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بنسعدقالحتى"عليأشيروا":يقولجعلثم،المهاجرينمنوغيره،فأحسنالضذيقتكلمالنفيرإلى

لخضناهفخضتهالبحرهذابنااستعرضتلو)1(بالحقبعثكفوالذي،اللهرسوليابناتعزضكأنك:معاذ

الفقاء،فيصددتى،الحربفيلصبرإنا،غداعدؤنابناتلقىأننكرهوما،واحدرجلمئاتخلفما،معك

.ذلك)2(وبسطهسعدبقول!راللهرسولفسز.اللهبركةعلىبنافسر.عينكبهتقزمامنايريكاللهلعل

عن،الأحمسي)4(اللهعبدبنمخارقعن،سفيانحذثنا،وكيعحذثنا:أحمد)3(الإماموقال

بنوقالتكمالكنقوللاإنااللهرسوليا:بدريوم!ماللهلرسولقالالمقدادأن-شهابابنهو-طارق

أنتاذهب:ولكن(24:الماندةأ!لمحعدوتفهناإنافقنلاورئثأنتفاذهمت):لموسىإسرائيل

.مقاتلونمعكمإنافقاتلاوربك

حذثنا،عامربنأسودحذثنا:أحمد)6(قال:أخرى)5(طريقوله،الوجههذامنجئدإسنادوهذا

المقدادمنشهدتلقد:مسعودبناللهعبدقال:قالشهاببنطارقعن،مخارقعن،إسرائيل

المشركين،علىيدعووهو!يواللهرسولأتى،بهعدلمماإليئأحب)7(صاحبهأناأكونلأنمشهدا

فهناإنافقعلاورئثأنتفاذهمت!ولموسىإسرائيلبنوقالتكمالكنقوللااللهرسولياوالله:قال

!يواللهرسولوجهفرأيت.خلفكومنيديكبينومن،يساركوعنيمينكعننقاتلولكنا!قعدوت

.به)8(،مخاردتىعن،طردتىمنوالمغازي،التفسيرفيالبخاريرواه.بذلكوسز،لذلكيشرق

حدثنا،الرازيحاتمأبوحدثنا،عليبنالحسنبنعليحدثنا:مردويهبنبكرأبوالحافظوقال

استشاربدرإلىسارلما!يماللهرسولأن:أنسعن،حميدحدثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمد

معشريا:الأنصارفقالت،استشارهمثم،عمرعليهفأشاراستشارهمثم،عمرعليهفأشار،المسلمين

أنتفاذهمت):لموسىإسرائيلبنوقالكمالهنقوللاإذا:قالوا.!راللهرسوليريدإياكمالأنصار

.لاتبعناكالغماد)9(بركإلىأكبادهاضربتإنبالحقبعثكوالذي!إنافهناقعدوتفقتلاورئث

.بيدهنفسيفوالذي:أوفي.وط،بفيكذا(1)

.بدرغزوة.هشامابنسيرةانظر)2(

.314()4/مسندهفي)3(

.(1/461)الأنساب.الكوفةنزلوابجيلةمنطائفةوهي،أحمسإلىنسبة:(الأحمسي)(4)

.طرق:طفي)5(

.093()1/مسندهفي)6(

صاحبه.أكونلأن:بفي)7(

ربكمتستغيثونإذ)تعالىقولهباب،المغازيفي(5293)برقمالبخاريفيوالحديث.بفيليس،به:قوله)8(

.!فقنلاورئثأنتهمتفاذ)باب،المائدةسورةالتفسيرفي،(9064)و،!لحمفاستتجاب

الحبشة.ملكالنجاشيمدينة:الغمادبرك:بحاشيةفي)9(

حجر-أقصىهو:وقيل.هجرأرضأقاصيفيوموضع.البحريليمماليالبخمسمكةوراءموضعهو:وقيل
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عنالنسائيورواه،أنس)1(عن،الطويلحميدعن،حميدبنعبيدةعنأحمدالإمامورواه

.)2(نحوهبه،أنسعن،حميدعن،الحارثبنخالدعن،المثنىبنمحمد

عن،معتمرعن،حمادبنالأعلىعبدعن،)4(يعلىأبيعن")3(صحيحه"فيحبانابنوأخرجه

.نحوهبه،أنسعنحميد

فصل

)5(العجيبةالأمورمنلهمجرىوماالتيهإسرائيلبنيدخولفي

بأنهموحكم،بالتيهعاقبهمتعالىاللهوأن،الجبارينقتالعنإسرائيلبنينكولذكرناقد

)6(ولكن،الجبارينقتالعننكولهمقصةالكتابأهلكتابفيأرولم،سنةأربعينإلىمنهيخرجونلا

أكمة،رأسعلىجلسواوخور)7(وهارونموسىوأن،الكفارمنطائفةلقتالموسىجهزهيوشعأنفيها

غلبهمنحوهأوتعبمنبهايدهمالتوكلما،عليهميوشعانتصررفعهافكلما،عصاهموسىورفع

فانتصر،الشمسغروبإلىاليومذلكوشمالهيمينهعنيديهيدعمانوخورهارونوجعل،أولئك

.السلامعليهيوشعحزب

وكيف،موسىأمرمنكانمابلغهالسلامعليهموسىوختن)8(مدينكاهنيثرونأن:وعندهم

جرشونمنهوابناهاموسىزوجةصفورا)9(ابنتهومعه،مسلماموسىعلىفقدم،فرعونبعدوهاللهأظفره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.البلدانمعجم.باليمن

.(188و3155/)المسند

.الكبرىسننهمن(14111)والتفسير،)8348(والمناقب0858()السيرفيأخرجه

.(4721)حبانابن

صحيح.حديثوهو(3038)مسندهفيوهو

التيهإسرائيلبنيدخول:طوفي..فيهلهمجرىوماالتيهإسرائيلبنيدخولفيفصل:بوفي،الأصلفيكذا

العجيبة.الأمورمنفيهوما

عشر.السابعالإصحاح،الخروجسفر،القديمالعهدفيالقصةهذهوردت

بالمهملة.(حور):القديمالعهدوفي.المعجمةبالخاء(خور).أصولنافيكذا

ختنة.والأنثى،أختان:والجمع.امرأتهقبلمنكانمنوكل،امرأتهوأخو،الرجلامرأةأبو:الختن

.اللسان

عشر.الثامنالإصحاح،الخروجسفرفيالخبروهذا

.صفورة:القديمالعهدوفي.أصولنافيكذا
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.وأجلوهوعظموهإسرائيلبنيشيوخبهواجتمع،وأكرمهموسىفتلقاه،(1وعازر)

علىفأشار،بينهمتقعالتيالخصوماتفيموسىعلىإسرائيلبنياجتماعكثرةرأىأنهوذكروا

الناسعلىفيجعلهم،والخيانةالرشايبغضون،أعفاءأتقياءأمناءرجالاالناسعلىيجعلأنموسى

أشكلفإذا،الناسبينفيقضون،عشرةورؤوس،خمسينورؤوس،مئينورؤوس،ألوفرؤوس

.السلامعليهموسىذلكففعل،عليهمأشكلمابينهمففصلتجاؤوكأ!رعليهم

فيخروجهموكان،مصرمنخروجهممنالثالثالشهرفيسيناءعندالبريةإسرائيلبنوودخلقالوا)2(

أعلم.واللهالصيففصلأولفيالتيهدخلوافكأنهم،الربيعفصلأولوهي،لهمشرعتالتيالسنةأول

إسرائيلبنييذكرأنوأمره،ربهفكلمهالجبلموسىوصعدسيناءطورحولإسرائيلبنوونزلقالوا)3(

يدهمننسرجناحيمثلعلىحملهموكيف،وقومهفرعونمنإياهمإنجائهمنعليهمبهاللهأنعمما

الثالث،اليومإلىوليستعدوا،ثيابهمويغسلواويغتسلوايتطهروابأنإسرائيلبنييأمرأنوأمره،وقبضته

حتى،قتلدنامنهفمن،إليهمنهمأحديقتربنولاالجبلحولفليجتمعواالثالثاليومفيكانفإذا

بنوفسمع؟ترتقوه)4(أنلكمحلفقدالقرنسكنفإذا،القرنصوتيسمعونمادامواالبهائممنشيءولا

غمامةالجبلركبالثالثاليومكانفلما،وتطيبوا،وتنظفوا،واغتسلوا،وأطاعوا،ذلكإسرائيل

وخرجوا،شديدافزعاذلكمنإسرائيلبنوففزع،جداشديدالصوروصوتوبرونأصواتوفيهاعظيمة

زلزلةكلهالجبلوتزلزل،نورعمودوسطهفيعظيمدخانالجبلوغشي،الجبلسفحفيفقاموا

يكلمهواللهالجبلفوقالسلامعليهوموسى،واشتد-)3(البوقوهو-الصورصوتواستمر،شديدة

الله،وصيةليسمعواالجبلمنيقتربواأنإسرائيلبنيفيأمرينزلأنموسىوجلعزالربوأمر،ويناجيه

علىكتابهمفينصوهذا،بالقربليتقدسوا)6(الجبلفيصعدوايدنواأن-علماؤهموهم-الأحبارويأمر

ذلك،عننهيتهموقد،يصعدوهأنيستطيعونلاإنهمربيا:موسىفقال،محالةلاالنسخوقوع

بنيبقيةوهم-والشعب-العلماءوهم-الكهنةوليكن،أخيهبهارونمعهفيأتييذهبأنتعالىاللهفأمره

.كلماتبالعشرحينئذفأمرهوجلعزربهوكلمه،موسىففعلبعيدغير-إسرائيل

)1(

)2(

)3(

)6(

أبيإله:قاللأنه؟أليعازر:الاخرواسم.غريبةأرضفينزيلاكنت:قاللأنه؟جرشوم:السابقالمصدرفي

.فرعونسيفمنوأنقذنيعونيكان

عشر.التاسعالإصحاح،الخروجسفرفي

نفسه.السابقالمصدرفي

الجبل.إلىيصعدونفهمالبوقصوتعندأما:القديمالعهدفي

.القرنوهو:بفي

.ليتقدموا:طفي
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)1(ء.!
يقولونوجعلوا،موسىلمحهمهمحتىيفهموالمولكن،اللهكلامسمعواإسرائيلبنيانوعندهم

الكلماتالعشرهذهفقال،عنهفبلغهم،نموتأننخاففإناوجلعزالربعنأنتبلغنا:لموسى

علىبالمحافظةوالأمر،كذبأباللهالحلفعنوالنهي،لهشريكلاوحدهاللهبعبادةالأمر:وهي

السبت.بهاللهنسخالذيالجمعةبيومحاصلوهذا،للعبادةالأسبوعمنيومتفرغومعناه،السبت

،تسرقلا،تزنلا،تقتللا،ربكاللهيعطيكالذي)3(بالأرضعمركليطولوأمكأباككرم)2(

عبدهولاصاحبكامرأةتشتهولا،صاحبكبيتإلىعينكتمدلا،زورشهادةصاحبكعلىتشهدلا

الحسد.عنالنهيومعناه،لصاحبكالذيمنشيئاولاحمارهولاثورهولاأمتهولا

وهما،القرانمنايتينفيالكلماتالعشرهذهمضمون:)4(وغيرهمالسلفعلماءمنكثيزقالوقد

وباتولدتينشخابهءقشركواألاصكيتمربمحزمماأتلتحالؤا!قل)الأنعامسورةفيتعالىقوله

طصء5ص"صطصطصصءوصط
بطفوماشهاظهرماالفوحشتقربراولاإياهتمونررق!غنخنإقنئصتأؤلد-تقنلوآولاإخشنا

أحسنهىبالتىإلاايتيولمالقربراولا!ئققلونلعفكؤبهءوضئكملكلذبالحقلا!اللهحرمالتىألنفسىتقنلواولا

يرط2طط
وبحقدقربئذاولؤ!انفاغدلواقتت!إذاووشعهاإلانفسانكلفلاتقس!باوالميزانلتلاوأؤفواأشدهيئبغحى

.(531-511:ألايةا!هو...فاتبعوهم!تقيماصرطىهذاوأن!تذكروتلعلكؤبهءوصمنكملحتمذأؤفواالله

منحينابهاوعملت،فزالتكانتعزيزةمتفرقةوأحكاماكثيرةوصاياالكلماتالعشربعدوذكروا

ذلكبعدثم.وأولوهاوحرفوهافبدلوهاإليهاعمدواثم،بهاالمكلفينمنعصيانعليهاطرألم،الدهر

الذيوهو،بعدومنقبلمنالأمرفلله،مكملةمشروعةكانتمابعدمبدلةمنسوخةفصارتسلبوهاكله

العالمين.رباللهتبارك،والأمرالخلقلهألا،يريدماويفعليشاءمايحكم

ألمنعلتيهمونزتناالاتمنألظورجالبوؤعذنبئعدغمنا!تنبهوقذيلإشؤيبغ):تعالىاللهقالوقد

لغفار!وإقهوى!ىغضجىعليهيحظلومنغضصبىعلتكلفيحلفيهتطغؤاولارزقنبهتمماطيمتحمت!طوا!والسلوى

،82-08:طهأ!هواقتدىثمصخلحاوعلوءامنتابلمن

،والحرجالضيقمنوخلصهم،أعدائهممنأنجاهمبماإسرائيلبنيإلىوإحسانهمنتهتعالىيذكر

فيهاعظيمةأحكاماعليهلينزل،منهم:أي؟الأيمنالطورجانبإلىكليمهنبيهمصحبةوعدهموأنه

فيسفرهمفيوضرورتهمشدتهمحالفيعليهمأنزلتعالىوأنه،وأخراهمدنياهمفيلهممصلحة

.العشرونالإصحاح،الخروجسفر(1)

القديم.العهدلفظوكذلك،أكرم:طوفي.وب،أفيكذا)2(

.الأرضعلى:القديمالعهدوفي.الأرضفي:وط،بفي)3(

.(3381/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره(4)
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قدرمنهفيأخذون،بيوتهمخلالفيجدونهيصبحونالسماءمنمناضرعولازرعفيهاليسالتيالأرض

،كفاهقليلامنهأخذومن.فسدذلكمنلأكثرمنهادخرومن،الغدمنمثلهإلىاليومذلكفيحاجتهم

النهاراخرمنكانفإذا،والحلاوةالبياضغايةفيوهوالخبزمثلمنهفيصنعون،عنهيفضللمكثيراأو

فصلكانوإذا،لعشاهمكفايتهمبحسبإليهيحتاجونماكلفةبلامنهفيقتنصون،الشلوىطيرغشيهم

قالكما.الباهروضوءهاالشمسحرعنهميسترالذيالسحابوهو،الغمامعليهماللهظللالصيف

فآزهبون!واتىبتهدكغأوفبعتهدىوأؤ!ؤاعليكلا!تالتىنغمتىادبهروايلاشؤيبتئ!و:البقرةسورةفيتعالى

:قالأنإلى!هوفاتقونوإشىقليلاضنائابتىتشترواولابهكافبىأولتكولؤأولاتمامعكغم!حدقاأنزئتبضآوءامنوا

زتبهخمنبلآ"لملي1ذوفىلنممآبهئموي!تخيونأئنآمحنميذبحوناتعذابسوءيسومونكخفزعؤنءالمن!-وإد)

اتخذتمثمليثةأزبعينموسعوعذناوإد!ئنظصونوأنت!فقعؤنءالوأغىقنآفأنجينضآلبخربكمدرقناوإد!عظيم

واثفزقاناتكئتمولىءاتتنا!وإذقمثكرونلعفكثمذالكبغدثنعنكمعفؤناحئم!طوتوأنتثمءبغدهمنالعخل

أنفسكئمفأقنلوأبارليهخإكفتوبواالعخلتخاذكمباأل!مظلضتتمإنكثميقؤمصءلقومهموسىقال!هـإدئهتدونلعفكغ

جقؤاللهلزىحتئلكنؤمنلنقفت!يخموسى!وإذالزحيصآلنؤابهوإنهعلييئفناببارليهغعندلكغصئرذالم

وأنزتنااتغمامعلثحموظللنا!تممثكرونلخحتمموتكخبعد!تبعثنبهمثتم!نن!!نوأنت!ال!خعقةفأضذتكم

:قالأنإلى...!يظلمونأنفسهغكالؤآولبهنظلموناومارزقنبهئمما!نتمن!طواوافمقو!تالمنعليكم

*،ط
أناليى!لع!قذعتناعمثرةائنتامتهفانفجرتالحجربعصاثآضربفقتناءلقومهموسىاشتستقئلكلاذ!!يو

لنا!اح!وصدطحاونضحبرعكلنيموسىقئتؤوإدقيمقسدينالأزضفتغمؤاولاأدئهززقمنوآشربرأ!لوأئتثربهز

لذ!ىباأدت!هوأئذىألمحمتتتدلوتقالوبصلهاسهاوعدوفو!اوقثإسها!امنالأرعقتئبتكافايجرجرلب

بأنقؤ؟لؤاالبذالكخمتبغفحبولاءووآلمسنةألذتةعلئهووضرلتسأئتضمالحممإن!ضرااهبطواهوضيز

.(61-104!ويغتدوتؤ!انواعصوأبماذالكالحقبغئرالنبجنويقتلوتأدلهلايتيكمزوت

كلفةبلاشهيينطعامينوالسلوىالمنمنلهميسربماإليهموإحسانه،عليهمإنعامهتعالىفذكر

بضربلهمالماءوأنبع.عشياالسلوىطيرعليهمويرسل،باكراالمناللهينزلبل،فيهلهمسعيولا

منهعينسبطلكل،عيناعشرةاثنتامنهفتفجربالعصامعهميحملونهكانواحجراالسلامعليهموسى

عليهموظلل.كفايتهمويذخرون،دوابهمويسقون)1(فيشربونفيستقونزلالاماءتتفجرثم،تنبجس

قامواولا،رعايتهاحقرعوهافما،جسيمةوعطيات،عظيمةاللهمننعموهذه،الحرمنالغمام

تنبتكا)ببدلهامنهايستبدلواأنوسألوا،بهاوتبرموا،منهاكثيرضجرثم،عبادتهاوحقبشكرها

وعنفهمالمقالةهذهعلىوأنبهمووبخهمالكليمفقرعهم!هوبقياوقثايهاوفو!اوعدسهاوبصلهأمنآلأرعق

.طفيليس.فيشربون:قوله(1)
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الذيهذا:أي!سألتضما-فمانمضراآقبطواهوضعفبالذ!دتأهوائذىأدشتثدلوت)شلاظ

موجود،والكبارالصغارالأمصارلأهل)1(حاصل،فيهاأنتمالتيالنعمهذهبدل،وتريدونهتطلبونه

تشتهونمابهاتجدون،لمنصبهاتصلحونلاالتيالمرتبةهذهعنونزلتم:أي،إليهاهبطتموإذا،بها

هاهنا،ذلكسؤالإلىأجيبكملستولكني،الرديةوالأغذيةالدنيةالماكلمنذكرتممماترومونوما

لمأنهمعلىتدلمنهمالصادرةعنهمالمذكورةالصفاتهذهوكل،المنىمنبهتعنتمماأبلغكمولا

هو!نى!صىغفجىعلتهيحللومنعيكلغضبىفيحلفيهتطغؤاولا!وتعالىاللهقالكما،عنهنهواعماينتهوا

ولكنه،الجبارالملكغضبعليهحلوقد.والدمارالهلاك-والله-لهوحق،هلكفقد:أي(81:طهأ

:فقال،المريدالشيطانمتابعةعلىيستمرولم،وتابأنابلمنبالرجاءالشديدالوعيدهذامزجتعالى

.(82:طهأ!هوآقتدىثمصخلحاوعلوءامنتابلئنلغفاروإق)

الرؤيةسؤال

موسىوقاللتلةأربعبربهتميقتفتمبعشروأتمتتهالتلىثنثبمولى!وؤعذنا):تعالىقال

أرقربقالرب!3طمهلميقتناموسىضذولما!المفسدينسبيلتنبغولاوأضلخقؤصىفىأظفنىهروتلاخيه

دلمخاجعل!للجبلرئهتجكفلمالرلنئفسؤفم!انواستمرفإنآلجبلإلىأنظروثبهنترلنىلنقالإلتئثأنظر

ألاسعلاضطفتتكإفيخموسئقال!أتمؤشبأؤلوأنأإلتثتتتسئخنثقالأفاىفلماصعقأموسىوخر

لكلوتفصيلافؤعظةشئء!لمنتواحلاافىل!و!تتنا!الشبهرينمفكنءاتتتكمافخذوببهىبرسظتئ

الارضفىيتكئروتأئذينءايتىعنسأ!رف!القسقيندارسأوري!بأخسنهايآضذواقؤمكوآمزبقوةفخذهاشئء

يئخذوهآلغىسبيليرواوإنسبيلأيتخذوهلاألرشدسيليرؤأوإنجهايؤمنوالاءاية!ليرؤاوإنلحقآبغتر

هلأغملهتمحبطتآلأخرةولقاجايختناكذبواوانذلى!غفلينعتهاوكالؤائايختناكذبوابأنهخلكذسبيلأ

.(741-241:لأعرافاأ!هويغملوتنواكامالاإتحزؤت

القعدةذيشهرهي:ليلةالثلاثون:ومجاهد)2(ومسروقعباسابنمنهم،السلفمنجماعةقال

مثلهوفي،النحرعيديوملهاللهكلاميكونهذافعلى،الحجةذيبعشرليلةأربعينوأتمت،بكماله

وبراهينه.حججهوأقام،دينهع!ي!آلمحمدوجلعزاللهأكمل

يستطعملمإنه:يقال،صائمأفيهوكانالميقاتاستكمللماالسلامعليهموسىأنواليقصود

)1(

)2(

...لأهلحاصلةتطلبونهاأنتمالتيالنعمهذهبل:بفي

.(33-932/)تفسيرهفيالطبريالأقوالهذهجمع
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أخرىعشرايمسكأناللهفأمر،فمهريحليطيبفمضغه)1(شجرةلحاءأخذالشهركملفلما،بطعام

.)3(المسكريحمناللهعندأطيبالصائمفمخلوفأن)2(الحديثفيثبتولهذا.ليلةأربعينفصارت

ابنوهو،الجليلالمبجلالمحببهارونأخاهإسرائيلبنيشعبعلىاستخلفالذهابعلىعزمفلما

.منافاةنبوتهفيمنزلتهلعلوهذافيوليس،)4(وأمرهفوصاه،مصطفيهإلىالدعوةفيووزيرهوأبيهأمه

!وربوكمو!و،فيهبالمجيءأمرالذيالوقتفي:اي!ولميفنناولماجآبوسى):تعالىاللهقال

مقاموهذا،وأدناه،وقربه،وناجاه،فناداه،الخطابأسمعهأنهإلاالحجابوراءمناللهكلمه:أي

الدنيافيعليهوسلامه،تترىعليهاللهفصلوات،منيفومنزل،شريفومنصب،منيعومعقل،رفيع

.والأخرى

للعظيمفقال،الحجابرفعسأل،الخطابوسمع،السنيةوالمرتبة،العليةالمنزلةهذهأعطيولما

أنهتعالىبينثم.!هوترلنىلنقالإلئبثأنظزأرقربقال):البرهانالقوي،الأبصارتدركهلاالذي

الإنسانمنثباتاوأشد،ذاتاوأكبرأقوىهوالذيالجبللأن،وتعالىتباركتجليهعنديثبتأنيستطيعلا

!و.لرلنئفسؤفاستقرم!انودانآتجبلإلىأنظزولبهن):قالولهذا.الرحمنمنالتجليعنديثبتلا

إلايابسولا،ماتإلاحيئيرانيلاإنهموسىيا:لهقالتعالىاللهأنالمتقدمةالكتبوفي

.تدهده)5(

رواية:وفي."النورحجابه":قالأنه!ي!اللهرسولعن،موسىأبيعن:)6(الصحيحينوفي

."خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلو.النار"

إذا،نورههوالذينورهذاك(301:ا!نعامأ!وألابقخرلأتذر!ه!وتعالىقولهفيعباسابنوقال

فلماصعقأدثحاوخرموسىجعلإلتجبلربوفلماتجك):تعالىقالولهذا،شيءلهيقوملالشيءتجلى

!و.ألمؤمنبأولوأنألتف!تتتستخنثلقاافاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قشرها.:شجرةكللحاء

...خلوفأنفيالحديثثبت:بوفي.طمنزيادةالحديث:قوله

إذاصائمإنيالصائميقولهلباب(4091و).الصومفضلباب،الصومفي(4918)برقم:البخاريأخرجه

تعالى:قولهباب،التوحيدفي2974(و)،المسكفييذكرماباب،اللباسفي(و)2795،شتم

برقمومسلم.ربهعنوروايتهع!ي!النبيذكرباب،التوحيدفي(7538و)!اللهبمميذلؤاأنيرلدوت)

.الصيامفضلباب،الصيامفي(1511)

.ونهاهوأمره:بفي

الدحرجة.:والدهدهة.يدهده:بفي

لقولخلافاالبخاريفييردولم،يناملااللهإن:السلامعليهقولهفيباب،الإيمانفي(917)مسلمأخرجه

الصحيحين.وفيالمؤلف
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خلقا،وأشد،منكأكبرفإنه:ههوترلنئم!انهوفسؤفاستقرفإنالشبلإلىانظزولبهن)مجاهدقال

يصنعماموسىورأى،أولهعلىفدكالجبلوأقبل،يتمالكلاالجبلإلىفنظرللجبلربهتجلىفلما

صعقأ.فخر،الجبل

جرير)4(وابن،وصححه)3(والترمذي،أحمد)2(الإمامرواهما")1(التفسير"فيذكرناوقد

الله!رسولأن:أنسعن-وليثجريرابنزاد-ثابتعن،سلمةبنحمادطريقمن،()والحاكم

المفصلعلىالإبهام!والنبيووضعلإصبعههكذا:قال!ودئحاجعل!للجبلرب!فلضاتجك):قرأ

جرير.ابنلفظ.الجبلفساخ،الخنصرمنالأعلى

فجعل،الخنصرقدرإلا-العظمةمنيعني-تجلىما:عباسابنوعن،عكرمةعنالسديوقال

؟الأولوالصحيح.ميتا:قتادةوقال.عليهمغشيا:أي!صحعقأموسىوخر!وترابا:قال،دكاالجبل

غشي.عنتكونإنماالإفاقةفإن!هوافاقفلما!ولقوله

أسألفلست:أي!هوإلئثتئت)أحابعظمتهيراهأن4وإجلاوتعظيمتنزيه!هوسبخنث!وقال

.تدهده)6(إلايابسولا،ماتإلاحيئيراكلاأنه!اتمؤمنبأؤلوأنا)الرؤيةهذابعد

عن،الأنصاريالمازنيحسنأبيبنعمارةبنيحيىبنعمروطريقمن"الصحيحين"فيثبتوقد

يصعقونالناسفإن،الأنبياءبينمنتخيرونيلا":ع!ي!اللهرسولقال:قالالخدريسعيدأبيعن،أبيه

أم)8(قبليأفاقأدريفلا)7(العرشقوائممنبقائمةاخذبموسىأنافإذا،يفيقمنأولفأكونالقيامةيوم

:قالحينالأنصاريوجههلطمالذياليهوديقصةأولهوفي.البخاريلفظ.")9(الطوربصعقةجوزي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بعدها.وما(3244/)كثيرابنتفسير

.902(و.125)3/مسندهفي

.الأعرافسورةومنباب،التفسيرفي(7403)رقمالترمذيسنن

.(937/)الطبريتفسير

.(577و2032/و1/52)المستدرك

.يذهده:بفي

اللفظ.بهذاقليلبعدالحديثوسيرد،العرشبقائمةباطشأموسىفأجد:بفي

وأ:وط،أوفي.النحوأهلعليهماوفاقوهو،والبخاري،بفيكذا

!ووعذنا):تعالىقولهباب،الأنبياءفي(8933)و.الخصوماتأولفي(1224)برقم:البخاريفي

1696)و،!ولميقئنامومىجأولئا)باب،الأعرافسورةتفسيرفي(4638)و،!لت!ثنثبموسى

و!ات)باب،التوحيدفي(7427)و.الغضبعنديهوديأالمسلملطمإذاباب،الدياتفي(1796و

.!اتماعلىعرشهو

.اختلافبعضالرواياتوفي.السلامعليهموسىفضائلمنباب،الفضائلفي(2374)رقمومسلم
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."الأنبياءبينمنتخيرونيلا":اللهرسولفقال،البشرعلىموسىاصطفىوالذيلا

،هريرةأبيعن،الأعرجالرحمنوعبدسلمةأبيعن،الزهريطريقمن")1(الصحيحين"وفي

والتواضع،الهضمبابمنوهذا.تمامهوذكر"موسىعلىتخيرونيلا":وفيهبنحوه،لمجمالنبيعن

رفعالذيهواللهبل،إليكمهذاليسأو،والعصبيةالغضبوجهعلىالأنبياءبينالتفضيلعننهيأو

نأقبلقالههذاإن:قالومن.بالتوقيفبل،الرأيبمجردهذاينالوليس،درجاتبعضفوقبعضهم

سعيدأبيروايةمنهذالأن؟نظرقولهففي،كلهمعليهمأفضليتهعلىباطلاعهنسخثم،أفضلأنهيعلم

أعلم.والله.هذابعدإلابهذايعلملمأنهفيبعد،متأخراحنينعامإلاهريرةأبوهاجروما،هريرةوأبي

أئهضتركنتخ!:تعالىاللهقال.الخليقةبل،البشرأفضلعليهوسلامهاللهصلواتأنهشكولا

عليهوسلامهاللهصلواتعنهبالتواتروثبت.نبيهمبشرفإلاكملواوما(011:عحرانالأ!للئاسأخرجت

بهيغبطهالذيالمحمودبالمقاماختصاصهذكرثم،")2(فخرولاالقيامةيومآدمولدسيدأنا":قالأنه

وموسىوإبراهيمنوحالأكملونالعزمأولوحتى،والمرسلونالأنبياءعنهتحيدالذيوالآخرونالأولون

مريم.بنوعيسى

أفاقأدريفلا"بهاآخذا:أي"العرشبقائمةباطشاموسىفأجديفيقمنأولفأكون":!ي!وقوله

حينالقيامةعرصاتفيللخلائقيحصلالذيالصعقهذاأنعلىدليل"الطوربصعقةجوزيأمقبلي

إفاقةأولهمفيكونوالجلالوالعظمةالهيبةشدةمنفيصعقون،عبادهبينالقضاءلفصلالربيتجلى

،العرشبقائمةباطشاموسىفيجد،الأنبياءسائرعلىوالسماءالأرضرلثومصطفىالأنبياءخاتممحمد

بهذانالهقدلأنه،خفيفةصعقتهكانت:أي"قبليفأفاقأصعقأدريلا":المصدوقالصادققال

لموسىكبيرشرففيهوهذا،بالكليةيصعقفلميعني،الطوربصعقةجوزيأو،صعقالدنيافيالسبب

شرفهعلى!يماللهرسولنبهولهذا.وجهكلمنمطلقابهاتفضيلهيلزمولا.الحيثيةهذهمنالسلامعليه

علىموسىاصطفىوالذيلا:قالحيناليهوديوجهضربلماالمسلملأن،الصفةبهذهوفضيلته

!يمالنبيفبينالسلامعليهموسىبجنابهضملذلكالمشاهدينبعضنفوسفييحصلقد،البشر

وشرفه.فضيلته

ع!ب!.موسىفضائلمنباب،الفضائلفي(2373)ومسلم.الخصوماتأولفي(1142)برقم:البخاريفي(1)

ومنباب،التفسيرفي(3148)رقم،الخدريسعيدأبيطريقمنفيهحديثمنقطعةوهو.للترمذياللفظ)2(

إسرائيل.بنيسورة

(491)ومسلم!قؤمصإكولقذأزسقنالؤصا)وجلعزقولهباب،الأنبياءفي(0334)برقم:البخاريوأخرجه

من.الشفاعةفيجاءماباب،القيامةصفةفي(2434)والترمذي.فيهامنزلةالجنةأهلأدنىباب،الإيمانفي

.هريرةأبيطريق
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الزمانذلكفي:أي!وبكلنىبرشبتىألاسعلىاضطفتتكإقيموسىقال):تعالىوقوله-

لأنبعدهماولا)1(-إبراهيمقصةفيذلكبيانتقدم-كمامنهأفضلالخليلإبراهيملأن،قبلهمالا

:قالأنهثبتوكما،والأنبياءالمرسلينجميععلىالإسراءليلةشرفهظهركما،منهماأفضل!شي!محمدأ

.")2(إبراهيمحتىالخلقإلييرغبمقامأسأقوم"

،والكلامالرسالةمنأعطيتكمافخذ:أي!آلشبهرينتكنءاتيتكمافخذ):تعالىوقوله

ذلك.علىالشاكرينمنوكن،عليهزيادةتسألولا

الألواحوكانت!شئءلكلوتفصيلأموعظةشئء-منآلالواحفىل!و!تئنا):تعالىاللهقال

لكلوتفصيلالاثامعنمواعظوفيها،بيدهالتوراةله)3(كتباللهأن"الصحيح"ففي.نفيسجوهبرمن

يأخذوأوآمزقؤمك)قويةصادقةونيؤبعزم:أي!بقوةذسمذها):والحرامالحلالمنإليهيحتاجونما

سترون:أي!ألقسقينسأوري!دار!محاملهاوأجملوجوههاأحسنعلىيضعوها:أي!وبأخسنها

وتدبرهافهمهاعن!ايتىعنسأضرف).لرسليالمكذبينلأمريالمخالفينطاعتيعنالخارجينعاقبة

ءايؤ!ليزوأوإنلحقآبغيرألارضفىيتكئروتألذين)مقتضاهاعليهودل،منهاأريدالذيمعناهاوتعقل

يرؤاوإن)لاتباعهاينقادونلاوالمعجزاتالخوارقمنشاهدوهمهماشاهدواولو:أي!هوبهايؤمنوالا

بأفهتملكدسبيلايتخذورآلغىسبيليوؤاوإن)يتبعوهولايسلكوهلا:أي!سبيلأيتخذوهلاألرشدسبيل

بهاالتصديقعنوإعراضهم،عنهاوتغافلهم،بآياتنالتكذيبهمذلكعنصرفناهم:أي!ئايختناكذبوا

هلأغم!تمحبطتآلأخرةولقائاينناكذبواوألذلى)بمقتضاهاالعملوتركمعناهافيوالتفكر

.!يعملوتنواكامالا!ئحزؤت

)2(

)3(

.الأولالجزءفي

.الأولالجزءفيتخريجهورد

.()2652ومسلم،(4166)البخاريفيوالحديث.التوراةكتب:بفي
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)1(عنهماللهكليمغيبةفيالعجلعبادتهمقصة

يهديهئمولايكلمهئمأئهولاألؤيرؤأخوازلهوعخلأجسداصليهومنءبغدمنمومىقؤمواتخذ!:تعالىاللهقال

ويغفررشايرخمنالتملينقالواضفواقدأنهتمورأؤاأيذيهغفسقطوئما!طنمبو!الؤااغذوهسبيلا

أضيأعجلتوبغدىمنظفتوفىبتسماقالأسفاغضننقؤمهءإكموسىرجعولما!الخممحريفمففوننلنا

الأغد!بلمحمثمتفلايقنلوننىوكادوااستضعفوفىالمومانأتمابنلقاإلة!رهزأخيهبرأسوأفذتواحلأاوألىرنجكتم

ائذينإن!الزحمب%أزحموأنترخمتثفوأدطناولأحىلىاغفرربقال!الظينالقؤوءتخعلنىولا

تابوأثزالسئاتعلوأوألذين!المفتريننجزىلككذالدئيأالحيؤةفىوذلةورربهتممنغفحبالتمسيناالعخلاتخذوا

ههىلمحشختهاوفىثواحالأأضذائغضبئوسىعنسكتولما!رحيولغفوربعدهامنمارئكإنوءامنوابغدهامن

.(154-148:الأعرافأمهويزهبونلربهخهملفذينورخمة

لتزضئ!ربالكوعجقتاثرىأولاءعكهتمقال!يخموسىقؤمكعناغجلربروما!):تعالىاللهوقال

وغدارلبهميعذكتمألتميخقؤمرقالأسفاقؤمهءغقخننإكموسىفرجع!آلسامرىوأضف!بغدكمنقؤمكفتناقذفإناقال

بمقكناأظفنامؤعدكمآلواقا!فؤعدىفأظقغرلبهتممنغضحبعلتكتميحلأناردتتمأتماتعقدعلتىأفطالحسنا

إلهحتمهذآفقالوالهوخوارعزرجسدالهخ!فأخرجالسام!يألقىفكدلكفقذفنفااتقؤمصزيةمنأوزاراحمقنآولبهنا

إنمايقؤمصقئلمن!ونلهئمقالولقذ!نفعاولاضراالئميمكولافؤلاإليه!يزجعلاأيرؤنأف!!فنسىموسىوإله

منعكمايهرونقال!موسإلتنايز!حتىعبهفينعليهن!جلنلواقا!أقرىوألمجعوافانبعوفالرخمنرلبهموإنبهءفتنتو

بتنفرقتتقولأنخشيتإقبرأسىولابلخيتىتةضذلايبنومقال!اقرىا!عصيتتتبعىالأ!ضحلوآرإتنهتمإذ

منقتضسةفقبضتبهءيبقحروالنمبمابمزت!قطليسمرئخظبرصفما!قالدؤلىترقمتولتميلإشؤبغ

لكصسال!وإنلاتقولأناتحيؤةفىللث%فإفاذهمت!صقالنفسىلىسولمتو!دلثفنبذقهاآلرسولاثر

اللهإله!إصفمآ!!تفااتيؤفىلننسفن!ثولنحرقنوعاكفاعلئهظتصيرالذىإلهكإكوانظرتخلفهرلنموعدا

.(89-83:طهأ!وعلماشء!لهووسعلاإإلهلاالذى

علىفمكث،ربهميقاتإلىالسلامعليهموسىذهبحينإسرائيلبنيأمرمنكانماتعالىيذكر

منهمرجلفعمد،عنهايجيبهتعالىوهو،كثيرةأشياءعنالسلامعليهموسىويسألهربهيناجيهالطور

منقبضةفيهوألقى،عجلامنهفصاغ،الحليمناستعاروهكانمافأخذ،)2(السامريهارون:لهيقال

كماخارفيهألقاهافلما،يديهعلىفرعوناللهأغرقيومراهحينجبريلفرسأثرمنأخذهاكانالتراب

)1(

)2(

موسى.غيبةفي:طوفي.عنهمالسلامعليهموسىاللهكليمغيبةفي:بفي

ظفر.بنموسىالسامرياسموكان:(1/425)الطبريتاريخفي
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.وغيرهقتادةقاله.يخورحياودمالحما:أي،جسداعجلااستحالإنه:ويقال.الحقيقيالعجليخور

حولهفيرقصون،البقرةتخوركمافيخورفمهمنخرجتدبرهمندخلتإذاالريحكانتبل:وقيل

وهويتطلبهوذهب،عندناربهموسىفنسي:أي!فنسىمولمىوإلهإله!خهذآفقالوا)ويفرحؤن

وعداته.آلاؤهوتضاعفت،وصفاتهأسماؤهوتقدست،كبيراعلوا(1)يقولونعمااللهتعالى،هاهنا

حيوانايكونأنقصاراهالذيهذاإلهيةمنعليهعولواوما،إليهذهبوامابطلانمبيناتعالىاللهقال

لاأئهويرؤأألض):وقال!ونفعاولاضزالهتميضكولاقؤلاإله!يزجعلاأيرؤنأفلا)رجيماوشيطانا،بهيما

جوابا،يردولايتكلملاالحيوانهذاأنفذكر!وطنمبو!انوااغذوهسبيا!يهدجهتمولايكلمهتم

بطلانأنفسهمفيعالمونلأنفسهمظالمونوهماتخذوه،رشدإلىيهديولا،نفعاولاضرايملكولا

قذأنهئمورأوأ)صنعواماعلىندموا:أي!وأيذيهتمسق!فوئما):والضلالالجهلمنعليههمما

تخسرجمت!آمففوننلناويغفرربخايرحتنالتملينلوأقاضلوا

المتضمنةالألواحومعه،العجلعبادةمنعليههمماورأى،إليهمالسلامعليهموسىرجعولما

فيوليس.غيرهاأبدلهاللهوأن،)2(الكتابأهلعندهووهكذا.كسرهاإنه:فيقال،ألقاها،التوراة

)3(لوحينكاناأنهماالكتابأهلوعند.عاينماعاينحينألقاهاأنهإلا،ذلكعلىيدلماالقرآنياللفظ

بمعاينة()فأمرهالعجلعبادةعنتعالىاللهمنالخبربمجرد)4(يتأثرولم،متعددةألواحأنهاالقرآنوظاهر

قال:قالعباسابنعن.)7(حبانوابن،أحمد)6(الإمامرواهالذيالحديثفيجاءولهذا.ذلك

هذاصنيعهمفيوهجنهم،ووبخهم،فعنفهمعليهمأقبلثم،"كالمعاينةالخبرليس":!ي!اللهرسول

تحرجوا!آل!اع!يألقىفكدلكآتقؤهـفقذفنفازليةمنأؤزاراحملخا)،بصحيحليسبماإليهفاعتذروا،القبيح

وقلةبجهلهميتحرجواولم،لهموأباحهبأخذهاللهأمرهموقد،حربأهلوهمفرعونآلحليتملكمن

.القهارالصمدالفردالأحدالواحدمعخوارلهالذيالجسدالعجلعبادةمنوعقلهمعلمهم

تتبعى!الأ!ضحلوآرإتنهتمإذمنعكمايهرون):لهقائلاالسلامعليهماهارونأخيهعلىأقبلثم

بغبتنفرقم!تقولأنخشيتإكث!و:فقال؟فعلوابمافأعلمتنياتبعتنيصنعوامارأيتلماهلا:أي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.كبيرأعلواالظالمونيقولعمااللهتعالى:بفي

.والثلاثونالثانيالإصحاح:الخروجسفر

السابق.المصدر

.بوجود:بفي

ذلك.بمعاينةتأثرهالعجلعبادتهمعن:بفي

.(1271/)أحمدمسند

الخلق.بدءباب،التاريخكتابفي(1324)حبانابنصحيح
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وأدطنافولأخىلىاغفرربقال):فيهماستخلفتنيقدوأنتوجئتنيتركتهم:أي!إشرءيل

.!الزحمب%أزحموأنترخمتث

قال.الزجرأتمعنهوزجرهم،النهيأشدالفظيعالصنيعهذاعننهاهمالسلامعليههارونكانوقد

وجعلهالعجلهذاأمراللهقدرإنما:أي!هوبهطفمنتصإنمايقؤوقئلمنهرونالتمقالولقذ):تعالىالله

لكمأقولفيما:أي!هوفانجولى)هذالا:أي!الرخمنرتبهموإن)لكمواختبارافتنةيخور

باللهوكفىالسلامعليهلهاروناللهيشهد!وموحم!إليتايرجىحتىعبهفينعلئهنإخلنقالوا!أقرىوأطيعوآ)

.يتبعوهولم،يطيعوهفلمذلكعنوزجرهم،نهاهمأنه،شهيدا

قال!)؟صنعتماعلىحملكما:أي!ويسمرىفماخظبلىصقال)السامريعلىموسىأقبلثم

:أي!وآلرسولأثرمن!ةفقبضت)فرساراكبوهوجبريلرأيت:أي!بهءسضحروالتمبمابصزت

جبريل.فرسأثرمن

حافرها،أثرمنفأخذ،وأعشباخضرموضمععلىبحوافرهاوطئتوكلماراهأنهبعضهمذكروقد

فنبذتها):قالولهذا،كانماأمرهمنكانالذهبمن)1(المصوغالعجلهذافيألقاهفلما

بأنعليهدعاءوهذا!!سا!لاتقولأناتحيؤةلمنىلكفإتفاذصتصق!ال!نفسىلىسولتو!لاث

:فقالالأخرىفيتوعدهثم،الدنيافيلهمعاقبةهذا.مسهلهيكنمالممسهعلىلهمعاقبةأحدايمسلا

ثصلنحرقنهعاكفآعلئهظفيرائذىإلهكإكوانظر)!)2(تخلفهلن)وقرممئى!تخلفهكمؤعدالكوإن)

قتادةقالهكمابالنارفحرقهالعجلهذاإلىالسلامعليهموسىفعمد:قال.!!فاالمجصفىلننسفنإ

فيذراهثم،)3(الكتابأهلنصوهو،وغيرهماعباسوابنعليقالهكما،بالمبارد:وقيل.وغيره

يدلمامنهالرمادذلكمنشفاههمعلىعلقعابديهمنكانفمن،فشربواإسرائيلبنيوأمر،البحر

ألوانهم.اصفرتبل:وقيل،عليه

ءعلما!كة!لإلاهووسعإلهلاالذىالدهإله!إصفما):لهمقالأنهموسىعنإخباراتعالىقالثم

المفترين!تجزىلككذالذتيأالحيؤةفىوذئةورربهممنغ!حمبسيناالمالعخلاتخذواالذينإن):تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

.المصنوع:طفي

.بالنون:نخلفه:طوفي.بفيسقط.تخلفهلن:وقرئ:قوله

لن:أي.اللامبكسر!تخلفه)عمرووأبوكثيرابنوقرأ.الجمهورقراءةهياللامبفتح!تخلفهلن)وقراءة

حجة.تخلفهأنإلىسبيللكيكونفلا،كارهاأومريداإليهستصير:أي.التهديدوجهعلى.عنهتغيب

.(463-462)القراءات

،بالناروأحرقه،صنعواالذيالعجلأخذثم:والثلاثينالثانيالإصحاح،الخروجسفرفيالكتابأهلقالهالذي

إسرائيل.بنيوسقى،الماءعلىوذراه،ناعماصارحتىوطحنه
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القيمة.يومإلىبدعؤصاحبلكلمسخلة!المقزينتجزىلككذ):السلفبعضقالوقد.وقعوهكذا

عليهبتوبتهإليهتابمنتوبةقبولهفيعبيدهعلىوإحسانه،بخلقهورحمته،حلمهعنتعالىأخبرلم

توبةاللهيقبللملكن!رحيصلغفوربعدهامنربكإنوءامنوابعدهامنتابوأثصالسئاتعدو(والذين):فقال

العجلباتخادبهمأ!مظلضتخإنكخلقؤمهءيقؤوموسىقالوإذ):تعالىقالكمابالقتلإلاالعجلعابدي

:فيقال(54:البقرةأ!الزحيصهوالئؤابإئ!علييئفئاببارليهتمعندلكمضرذالكئمأنفسكئمفأقئلوابارليهخإكفتوبوا

يعرفلاحتىضبابأعليهماللهوألقى،السيوفأيديهمفيالعجليعبدلممنأخذوقديوماأصبحواإنهم

فيقتلواإنهم:فيقال.وحصدوهمفقتلوهمعابديهعلىمالواثم،نسيبهالنسيبولاقريبهالقريب

ألفا.سبعينواحدةصبيحة

لربهمهتمللذينورخةلنشختهاههىوفىالأتواحأضذاتغضبموسىعنسكتولما):تعالىاللهقاللم

فيوليس،نظرالاستدلالهذاوفي،تكسرتأنهاعلى!دنشختهاوفى):بقولهبعضهماستدل!يزهبون

أعلم.والله.تكسرتأنهاعلىيدلمااللفظ

منخروجهمأثرعلىكانتالعجلعبادتهمأن-)1(سيأتيكما-الفتونحديثفيعباسابنذكروقد

.!ءاصلهةإلهاكمالهئمئنااتجحليموسىقالوا)خرجواحينلأنهم؟ببعيدهووما،البحر

لماأنهموذلك،المقدسبيتبلادمجيئهمقبلكانتالعجلعبادتهمأنالكتابأهلعندوهكذا

نأبشرطلهمفغفرلهميستغفرموسىذهبلم.الافئلاثةيومأولفيقتلواالعجلعبدمنبقتلأمروا

المقدسة.الأرضيدخلوا

بماأتهلبهاطيىقتلمنأقلكنهوشمتلؤربقالالرتجفةأضذتهمفلمائميقتنارجلأسبعينقؤمهموسىوأخنار!يو

عطصط2
ضيرأئقفرين!وأنتوارحمنالافاغفروليناأنتدشاوتهدهـمنلشآمنبهاتضلفنننكإلا!إنمناآلسفهافعل

وسعتصوخمتىأشامنبهءأصحيبعذابقالإلتذهذناإنالأضرةأوفىحسنةالذنياهدفىلناواتحتب!

الأتالنبىالرسوليتبعوت!ألذينيؤمنونئايتناهتملذينواألز!ؤةويؤلؤتينقونلكينفسأتحتجهاشىح

لهصومجلالمنحرعنو!خبالمحغروفمرهميةوألإنجيلألتورلةفىعندهئممكنوبامجدونهوالذى

وعزروهبهفالذلىءامنوالجهركانتالتىوالاغظإصحرهغعنهغوبصعالخنتثعلمهوو!رمالطينت

.(571-551:ا!عرافأ!المفلحوتهمأوليهكمعهؤأنزللذىاألنورواتبعواونمحروه

وهارونموسىومعهم،إسرائيلبنيعلماءكانواالسبعينهؤلاءأنوغيرهماعباسوابنالسديذكر

منهمعبدمنعبادةفيإسرائيلبنيعنليعتذرواالسلامعليهموسىمعذهبوا،وأبيهوويوشعوناداب

وعليه،الجبلمنواقتربوامعهذهبوافلما،ويغتسلواويتطهروايتطتبواأنأمرواقدوكانوا،العجل

.الجزءهذامن)29(:صفحة(1)
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قدوهذا،اللهكلامسمعواأنهمإسرائيلبنوفذكر،الجبلموسىوصعد،ساطعالنوروعمود،الغمام

ثؤالله!نملمجمتمعودطفئهغفريقوقذ؟ن):تعالىقولهعليهوحملواالمفسرينمنطائفةعليهوافقهم

حتىفأجغ!و:تعالىلقوله،بلازمهذاوليس،(75:أقيةأمهويغلموتوهخعقلوهبغدمامنيحرفونه

أيضاوزعموا،السلامعليهموسىمنمبلغاسمعوههؤلاءوهكذا،مبلغاأي(6:التوبةأ!أدله!فىيستمع

وإذ):تعالىقالكماالرجفةأخذتهمالرؤيةسألوالمالأنهم،منهمغلطوهذا،اللهرأواالسبعينأن

م!مؤتكختجدمىبعثنبهمثم!ننظصونوأنتضالصخعقهفأضذتكمجفرةاللهلزىحتىلكنؤمنلنققت!يموسى

.(1!هو)طيققتلمنأقلكنهولؤشئتربقالالزجفةأضذتهمفلما!ه:هاهناوقال(56-03:اقيةأ!وتسثكرون

انطلقوا:وقال،فالخيرالخئررجلاسبعينإسرائيلبنيمنموسىاختار:إسحاقبنمحمدقال

،وتطهروا،صوموا،قومكممنوراءكمتركتممنعلىالتوبةوسلوه،صنعتممماإليهفتوبوااللهإلى

لهفقال،وعلممنهلإذنإلايأتيهلاوكان،ربهلهوقتهلميقاتسيناءطورإلىبهمفخرج،ثيابكموطهروا

الغمامعمودعليهوقعالجبلمنموسىدنافلما،أفعل:فقال،اللهكلاميسمعواأنالسبعونمنيطلب

وقعاللهكلمهإذاموسىوكان،ادنوا:للقوموقالالغمامفيفدخلموسىودنا،كلهالجبلتغشىحتى

حتىالقومودنا،بالحجابدونهفضرب،إليهينظرأنآدمبنيمنأحديستطيعلاساطعنورجبهتهعلى

فلما.تفعللا،افعل،وينهاه)2(يأمره؟موسىيكلموهوفسمعوهسجوداوقعواالغمامفيدخلواإذا

!وجفرصأللهدزىحتىلكئؤمنلن):قالوا،عليهموأقبل،الغمامموسىعنوانكشفأمرهمناللهفرغ

يناشدموسىفقام،جميعافماتواأرواحهمفالتقت،الصاعقةوهي،!والرضةفأضذقهو)(55:البقرةأ

:أي!ومنالسفهاءأفعلبماأتهلبهاطيىقتلمنأفلكنهوشئتلورب!و:ويقولإليهويرغب،ويدعوه،ربه

.عملواممابرآءفإنامناالعجلعبدواالذينالسفهاءفعلبماتؤاخذنالا

عبادةعنقومهمينهوالملأنهمالرجفةأخذتهمإنما:جريجوابنوقتادةومجاهدعباسابنوقال

بنوسعيدعباسابنقاله،وامتحانكوابتلاؤكاختبارك:أي!وإلافنننك!إن):وقوله.)3(العجل

هذاقدرتالذيأنت:يعني.والخلفالسلفعلماءمنواحدوغير،أنسبنوالربيعالعاليةوأبوجبير

إنمايقؤمصقتلمنهرونالتمولقذقال):تعالىقالكما،بهتختبرهماختباراالعجلأمرمنكانماوخلقت

-و?ط2!
أضللتهشئتمن:أي!دتشاءوتهدهـمنقشاءمنبهاتفط):قالولهذا،اختبرتم:اي!بهءفتنتو

وقضيتحكمتلمارادولامانعولا،والمشيئةالحكملك،هديتهلثشتومن،إياهباختبارك

إليك!هدنآإناألأضرةوفىحسنةالدنياهذفىلاوا!تب!!أتقفرينصوأنتوأرخمنالافأغفروليناأنت!يو

)1(

)2(

)3(

.(905/)تفسيرهفيالآراءمنعدداالطبريساق

.(905/)الطبريتفسيرفيوالخبر،يأمر:طفي

.(7592/)القرطبيتفسيرانظر
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العالية،وأبو،جبيربنوسعيد،ومجاهد،عباسابنقاله،وأنبنا،ورجعنا،إليكتبنا:أي

.()1اللغةفيكذلكوهو.واحدوغير،وقتادة،والسدي،والضحاك،التيميوإبراهيم

منأشاءبماشئتمنأعذبأنا:أي!شئحصوسعتورخ!شأشامنبهءأصيبعذابقال)

اللهرسولعن")2(الصحيحين"فيثبتكما!وشئحصوسصتوخض)وأقدرهاأخلقهاالتيالأمور

نإ:العرلشفوقعندهموضوعفهوكتاباكتبوالأرضالشمواتخلقمنفرغلمااللهإن":قالأنه!لمجيم

:أي!هويؤمنونلايتناهئموالذينالز!ؤةويؤلؤتينقونللذينفسأتحتجها)"غضبيتغلبرحمتي

تنويهفيهوهذا.الايةالاهـ!النبىالرسوليئبعوتألذين)الصفاتبهذهاتصفلمنحتمافسأوحيها

وقد.عليهوأطلعه،وأعلمه،بهناجاهماجملةفيالسلامعليهلموسىاللهمنوأفته!ي!محمدبذكر

والمنة.الحمدودله،ومقنعكفايةفيهبما")3(التفسير"فيبعدهاوماالايةهذهعلىتكلمنا

وينهونبالمعروفيأمرونللناسأخرجتأمةخيرأمةالألواحفيأجدربياموسىقال:قتادةوقال

الآخرونهمأمةالألواحفيأجدإنيرب:قال.أحمدأمةتلك:قال،أمتياجعلهمرب،المنكرعن

أجدإنيرب:قال.أحمدأمةتلك:قال.أمتياجعلهمرب،الجنةدخولفيالسابقون،الخلقفي

لمرفعوهاإذاحتىنظراكتابهميقرؤونقبلهممنوكانيقرؤونهاصدورهمفيأناجيلهمأمةالألواحفي

بر:قال،الأمممنأحدايعطهلمشيئاالحفظمنالأمةأيتهاأعطاكماللهوإن،يعرفوهولمشيئايحفظوا

الأولبالكتابيؤمنونأمةالألواحفيأجدإنيرب:قال.أحمدأمةتلك:قال:أمتياجعلهم

أمةتلك:قال،أمتيفاجعلهمالكذابالأعوريقاتلواحتىالضلالةفصولويقاتلونالآخروبالكتاب

منوكان،عليهاويؤجرون،بطونهمفييأكلونهاصدقاتهمأمةالألواحفيأجدإنيرب:قال.أحمد

والطير،السباعفتأكلهاتركتعليهردتوإنفأكلتهاناراعليهااللهبعثمنهفقبلتبصدقةتصدقإذاقبلهم

برقال.أحمدأمةتلك:قال،أمتيفاجعلهمرب:قال،لفقيركمغنيكممنصدقاتكمأخذاللهوإن

أمثالهاعشرلهكتبتعملهافإنحسنةلهكتبتيعملهالمثمبحسنةأحدهمهمإذاأمةالألواحفيأجدفإني

الألواحفيأجدإنيرفي:قال.أحمدأمةتلك:قال،أمتياجعلهمرب:قال،ضعفسبعمئةإلى

عليهموسىأنلنافذكرقتادةقال.أحمدأمةتلك:قال،أمتيفاجعلهملهمالمشفوعالمشفعونهمأمة

أحمد.أمةمناجعلنياللهم:وقالالألواحنبذالسلام

لها،أصللاكثيرةأشياءوأوردوا،السلامعليهموسىمناجاةمنكانماالناسمنكثيرذكروقد

)2(

)3(

إليلق!إناهذنآ):وعزجلاللهقولومنه.ورجعأنابإذا:هودأيهودالرجلهاد:(2603/)اللغةجمهرةفي

.(445)للراغبالقرآنألفاظومفردات،(هود)اللسان.ورجعناأنبنا:أي

برقمومسلم،!نفسهاللهويحذرصم):تعالىقولهباب،التوحيدفي(4074)برقم:البخاريأخرجه

غضبه.سبقتوأنهاتعالىاللهرحمةسعةفيباب،التوبةفي(2751)

.(2251/)كثيرابنتفسير
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.وتأييده،ومعونته،هدايتهوحسن،وتوفيقهاللهبعونوالاثارالأحاديثمنذكرهتيسرمانذكرونحن

وجلعزربهاللهكليمسؤالذكر:")1(صحيحه"فيحبانبنحاتمبنمحمدحاتمأبوالحافظقال

البلخي،يحىبنحامدحدثنا،بمنبجالطائيسعيدبنعمرأخبرنا:منزلةوأرفعهمالجنةأهلأدنىعن

:يقولالشعبيسمعا-صالحانشيخان-أبجربنالملكوعبدطريفبنمطزفحدثنا،سفيانحدثنا

يأ:وجلعزربهسألالسلامعليهموسىإن":!ي!النبيعنالمنبرعلىيقولشعبةبنالمغيرةسمعت

:فيقول.الجنةادخل:فيقال،الجنةالجنةأهليدخلمابعديجيءرجل:قال؟منزلةأدنىالجنةأهل

الجنةمنلكيكونأنأترضى:لهفيقالإخاذاتهموأخذوا،منازلهمالناسنزلوقدالجنةأدخلكيف

:فيقولومثلهومثلهومثلههذالك:فيقال.ربأي!نعم:فيقول؟الدنياملوكمنلمللثكانمامثل

معلك:لهفيقال.رضيت،ربأي:فيقول،أمثالهوعشرةهذالكإن:لهفيقال.رضيت،ربأي

عنهم:سأحدثك:قال؟منزلةأرفعالجنةأهلأي:ربهوسأل.عينكولذتنفسكاشتهتماهذا

بشر.قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينفلا،عليهاوختمت،بيديكرامتهمغرست

."(17:ادسجدةألايةا!وأغينلمحرةمنلهمأخىمانفسىلغلمفلا):وجلعزاللهكتابفيذلكومصداق

ولفظ.به-عيينةابنوهو-سفيانعن،عمرأبيابنعنكلاهما،)2(والترمذيمسلمرواهوهكذا

:فيقول.ربرضيت:فيقول؟الدنياملوكمنملكملكمثللكيكونأنأترضى:لهفيقال":مسلم

أمثاله،وعشرةلكهذا:فيقال.ربرضيت:الخامسةفيفيقول،ومثلهومثلهومثلهومثلهذلكلك

أولئك:قال؟منزلةفأعلاهمربقال.ربرضيت:فيقول.عينكولذتنفسكاشتهتماولك

علىيخطرولم،أذنتسمعولم،عينترفلم،عليهاوختمت،بيديكرامتهمغرست،أردتالذين

."!ويغملونبماكانوامج!إاغينقرهمنلهمأخفىمانفسىتغلمفلا):اللهكتابمنومصداقه:قال.بشرقلب

والمرفوع،يرفعهفلمالمغيرةعنالشعبيعنبعضهمورواه:قالصحيححسن:الترمذيوقال

أصح.

ببيتسلمبنمحمدبناللهعبدحدثنا.سبعخصالعنربهالكليمسؤالذكر:)3(حبانابنوقال

حدثهالسمحأباأن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنحدثنا،يحىبنحرملةحدثنا،المقدس

كانخصاللستعنوجلعزرجمهموسىسأل:قالأنه!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،4حجيرةابنعن

)1(

)2(

)3(

)بمه(

الخلق.بدءباب،التاريخكتاب(6216)حبانابنصحيح

باب،التفسيرفي(8931)الترمذيسنن.فيهامنزلةالجنةأهلأدنىباب،الإيمانفي(918)مسلمصحيح

.السجدةسورةومن

الخلق.بدءباب،التاريخكتاب(6217)حبانابنصحيح

.(1477/)التهذيبتقريب.هـ(83)سنةمات.الثقة،القاضيالبصري،حجيرةبنالرحمنعبدهو



18عنهماللهكليمغيبةفيالعجلعبادتهمقصة

يذكرالذي:قال؟أتقىعبادكأيربيا:قال.يحبهاموسىيكنلموالشابعةخالصةلهأنهايظن

الذي:قال؟أحكمعبادكفأي:قال.الهدىيتبعالذي:قال؟أهدىعبادكفأي:قال،ينسىولا

الناسعلميجمعالعلممنيشبعلاعالئم:قال؟أعلمعبادكفأي:قال.لنفسهيحكمكماللناسيحكم

الذي:قال؟أغنىعبادكفأي:قال.غفرقدرإذاالذي:قال؟أعزعبادكفأي:قال.علمهإلى

عنالغنىليس"ع!ي!اللهرسولقال.منقوصصاحب:قال؟أفقرعبادكفأي:قال.يؤتىبمايرضى

أرادوإذا،قلبهفيوتقاه،نفسهفيغناهجعل،خيرابعبداللهأرادوإذا،النفسغنىالغنىإنما،ظهر

."عينيهبينفقرهجعلشرابعبد

الفضل.ويطلب،أوتيمايستقلحالتهمنقوص:بهيريدمنقوصصاحب:قوله:حبانابنقال

،)3(عنترةبنهارونعن،)2(القمييعقوبعن،حميدابنعن")1(تاريخه"فيجريرابنرواهوقد

فأي!ربأي):قالوفيه،نحوهفذكر،وجلعزربهموسىسأل:قالعباسابنعن،أبيهعن

عنتردهأو،هدىإلىتهديهكلمةيجد)4(أنعسىعلمهإلىالناسعلميبتغيالذي:قال؟أعلمعبادك

لقيه،إلىالسبيلفسأل،الخضرنعم:قال؟منيأعلمأحدالأرضفيفهل!ربأي:قال.ردى

الثقة.وبهاللهشاءإنبعدسنذكرهمافكان

ذكر

حبانابنذكرهمامعنىفياخرحديث

عن،الهيثمأبيعن،دراجعن،لهيعةابنحدثنا،إسحاقبنيحيىحدثنا:أحمدالإمامقال

الذنيا،فيعليهمقتزالمؤمنعبدكربأي:قالموسىإن":قالأنهلمجي!النبيعن،الخدريسعيدأبي

،ربيا:موسىفقال.لهأعددتماهذاموسىيا:قال،إليهافنظر،الجنةمنبابلهففيحقال

القيامة،يومإلىخلقتهيوممنذوجههعلىيسحب،والرجليناليدين()مقطعكانلووجلالكوعزتك

ففتح:قال.الدنيافيعليهموسعالكافرعبدكربأي:قالثم:قال.قطبؤسايرلممصيرههذاوكان

لهكانتلووجلالكوعزتكربأي:فقال،لهأعددتماهذاموسىيا:فيقول،النارإلىبافيله

)1(

)2(

)3(

)4(

هنا.عمااختلافلفظهوفي،(1/371)الطبريتاريخ

ترجمته.هـ(ا74)سنةتوفي،القميالعجميسعدبناللهعبدبنيعقوبوهو.تحريفوهو.التميمي:طفي

.(8266/)النبلاءأعلامسيرفي

تصحيف.وهو.عبيرة:طفي

يصيب.أن:بفي

أقطع.:بفي
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الوجههذامنأحمدبهتفرد."قطخيرأيرلممصيرههذاوكان،القيامةيومإلىخلقتهيوممنذالذنيا

أعلم.والله.نظرصحتهوفي

)1(

سلم)3(ابنحدثنا.بهيذكرهشيئأيعلمهأنوعلاجلربهاللهكليمسؤالذكر:)2(حبانابنوقال

الهيثم،أبيعن،حدثهدراجاأنالحارثبنعمروأخبرني،وهبابنحدثنا،يحيىبنحرملةحدثنا

:قال.بهوأدعوكبهأذكركشيئاعلمنيربيا:موسىقال":قالأنه!يمالنبيعن،سعيدأبيعن

إنما:قال.اللهإلاإلهلا:قل:قال.هذايقولعبادككلربياقال.اللهإلاإلهلا:موسىياقل

اللهإلاإلهولا،كفةفيالسبعوالأرضينالسبعالسمواتأهلأنلوموسىياقال.بهتخصنيشيئاأريد

."اللهإلاإلهلابهممالتكفةفي

عن)5(السننفيالمرويالحديثمعناهإلىشيءوأقرب.)4(البطاقةحديثالحديثلهذاويشهد

اللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتماوأفضل،عرفةدعاءالدعاءأفضل":قالأنه!مالنبي

آيةتفسيرعندحاتمأبيابنوقال."قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المسند)3/81(.

فيسيمالاضعيفدراجافإن،ضعيفوإسناده،الخلقبدءباب،التاريخكتاب(6218)حبانابنصحيح

الهيثم.أبيعنروايته

بنحرملةمنسمع.المقدسيالفريابيسلمبنمحمدبناللهعبدهوسلموابن.سهووهو.سلمةابن:طفي

.(41/635)النبلاءأعلامسير.وثلاثمئةعشرةنيفسنةتوفي،ووثقهحبانابنعنهوحدث،بمصريحيى

ومن،عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديثمن،(222-2221/)و(2/213)أحمدأخرجه

برقموالترمذي.القيامةيوماللهرحمةمنيرجىماباب،الزهدفي(4355)برقمماجهابنأخرجهحديثه

الله.إلاإلهلاأنيشهدوهويموتفيمنجاءماباب،الإيمانفي(9263)

منجامعهمنالدعواتفي)3585(الترمذيسوىالسننأصحابمنيخرجهلمالحديثهذافإن،نظرقولهوفي،قالهكذا

الوجههذامنغريبحديث"هذا:فقالهذابحميدوضعفه،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنحميدأبيبنحمادحديث

هذاومن."الحديثأهلعندبالقويهووليسالمدينيالأنصاريإبراهيمأبووهوحميدأبيبنمحمدهوحميدأبيبنوحماد

أحمدرواه:وقال252()3/الزوائدمجمعفيأوردهالهيثميأنالعجبومن.21(5)2/المسندفيأحمدأخرجهالطريق

.د.طمنالليثيبرواية)572كريزبناللهعبيدبنطلحةحديثمنالموطأفيكمامرسلأنههذافيوالصحيح!مولقونورجاله

الإسنادبهذاأحفظهولا،رأيتكماالحديثهذاإرسالفيمالكعنخلاف"لا:93()6/التمهيدفيالبرعبدابنوقال.بشار(

فإنهعليحديثفأما،العاصبنعمروبناللهوعبدطالبأبيبنعليحديثمنمسندأجاءوقد.بمثلهيحتجوجهمنمسندأ

وليس،شعيببنعمروحديثمنعمروبناللهعبدوحديث.بهيحتجممنديناروليسالحنفيةابنعنعمروأبيدينارعلىيدور

:أقول.41()6/المسانيد"تلكمنأثبتمالك"ومرسل:وقالالطرقهذهمنموصولاسافهلمفيه"بهيحتجمنعمرودون

للمتابعاتيصلحوحديثه،الربيعبنقيسإسنادهوفي)874(رقم"الدعاء"فيالطبرانيعندعليحديثمنشاهدوللحديث

مرسلثالثوشاهد،صحيحوإسناده)878(رقم"الدعاء"فيالطبرانيعندعمرابنحديثمنموقوفاخروشاهد،والشواهد

.لغيرهحسنحديثفهو81(2)5رقمالرزاقعبدطريفهومن2(1/41)مالكعندكريزبناللهعبيدبنطلحةحديثمن
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أبي،حدثني،الدشتكي)1(الرحمنعبدبنأحمدحدثنا،عطيةبنالقاسمبنأحمدحدثنا:الكرسي

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،المغيرةأبيبنجعفرعن،إسحاقبنأشعثحدثنا،أبيهعن

سألوكموسىيا:وجلعزربهفناداه.اللهاتقوا:قال؟ربكينامهل:لموسىقالواإسرائيلبنيأن

نعسثلثالليلمنذهبفلما،موسىففعل،الليلفقم،يديكفيزجاجتينفخذ،ربكينامهل

فانكسرتا.الزجاجتانفسقطتنعسالليلاخركانإذاحتى،فضبطهماانتعشثم،لركبتيهفوقع

قال.يديكفيالزجاجتانهلكتكمافهلكنوالأرضالسماواتلسقطتأنامكنتلوموسىيا:فقال

الكرسي.آيةرسولهعلىاللهوأنزل

عن،شبلبنأميةعن،يوسفبنهشامحدثنا،إسرائيلأبيبنإسحاقحدثنا:جريرابنوقال

السلامعليهموسىعنيحكيمج!ي!اللهرسولسمعت:قالهريرةأبيعن،عكرمةعن،أبانبنالحكم

ملكاإليهوجلعزاللهفأرسل،وجلعزاللهينامهلالسلامعليهموسىنفسفيوقع:قالالمنبرعلى

51يدوكادتينامفجعل:قال،بهمايحتفظأنوأمره،قارورةيدكلفيقارورتينأعطاهثم،ثلاثافأرقه

.القارورتانفانكسرت،يداهفاصطفقتنومةنامحتىالأخرىعلىإحداهمافيحبسفيستيقظتلتقيان

.والأرضالسماءيستمسكلمينامكانلوأنمثلالهاللهضرب:قال

.إسرائيليا)2(أصلهيكونوأن،موقوفايكونأنوالأشبه،رفعهغريبحديثوهذا

لعفكخفيهماواذكروأبقوةءاتينبهممآاطورضذوافؤقيورفغنامينقكئمأضذناوإذ!و:تعالىاللهوقال

.(46-63:ادبقرةأ!اتجسرينمنلكنحوورخمت!عليكغاللهففحلفلولاذالكبغدمررتولئحصثم!تئقون

لعفكلفيهماواذ!وابقوؤءاتينبهمماضذوأبههمواقعأنإوظئواظلةفؤقهمكائوالجبلننقناوإذ!):لىتعالوقا

فيهابالألواحموسىجاءهملما:السلفمنواحدوغير)3(عباسابنقال(171:ا!عرافأ!نمقون

سهلةونواهيهاأوامرهاكانتفإنعليناانشرها:فقالوا،وعزمبقوةبهاوالأخذبقبولهاأمرهم،التوراة

حتىرؤوسهمعلىالجبلفرفعواالملائكةاللهفأمر،مرارافراجعوه،فيهابمااقبلوهابل:فقال،قبلناها

الجبلهذاسقطوإلافيهابماتقبلوهالمإن:لهموقيل،رؤوسهمعلىغمامة:أي!هوظلةكانو)صار

فصارت،وجوههمبشقالجبلإلىينظرونفجعلوا،فسجدوابالسجودوأمروا،ذلكفمبلوا،عليكم

.العذابعنارفعتسجدةمنأعظمسجدهلا:يقولوناليومإلىلليهودسنة

.فارسبلادمنبالريقرية:دشتكإلىنسبة:الدشتكي(1)

عنأبانبنالحكمعنرواهمنكرحديثله":276()1/الميزانفيالذهبيالإمامقال،شبلبنأميةمنفيهالعلة)2(

يوسف.بنهشامعنهرواهالحديث...اللهينامهل:موسىنفسفيوقع:قال،مرفوعاهريرةأبيعنعكرمة

."أقربوهو،قولهعكرمةعنالحكمعنمعمروخالفه

.(974/)الطبريتفسير)3(
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علىيبقلمنشرهافلما:قالاللهعبدبنبكرأبيعن،محمدبنحجاجعن،داودبنسنيدوقال

عليهتقرأكبيرولاصغيريهوديالأرضوجهعلىفليس،اهتزإلاحجرولاشجرولا،جبلالأرضوجه

.()1رأسهلهاونفضاهتزإلاالتوراة

صط

والأمر،العظيمالميثاقهذامشاهدةبعدثم:أي!ذالكبغدمررتولثتوغ):تعالىاللهقال

إليكم،بالإرسالتدارككممهـبأنورخمت!علييهخاللهفلؤلاففحل!هومواثيقكمعهودكمنكثتم،الجسيم

!و.اتجسرينمنلكنتو!عليكمالكتبوإنزال

.(975/)السابقالمصدر(1)



إسرائيلبنيبقرةقصة

إسرائيلبنيبقرةقصة

85

أكونانباللهأعوذقالأنئخذناهزؤأقالوأبقرتذبحواأنيأمىكغأدلهإنلقؤمهتموسىقالوإب!و:تعالىاللهقال

مافأفعلواذالكببلبهزعوانولافارضلأبقرةإضهايقولىانهقال!مالنايبينرفيلنااخ!قالوا!الجهلينمن

التظرلى!لشزئؤنهافاقع!فراءبقربيرإنهايقولإنولقالؤنهأمائنايبينريفلنااخلوا!قاتؤمروت

لأزضتثيرالأذلولمبقؤ!!ايقولإتهقال!لمهتدوناللهشآءإنوإناعلينالشبهتبقراإن!مالنايبينرئكلنااخقالوا

ممطءصصصص?ءصصصجء"2جصص!رص
فيهاتمرء1فاذنفساقنلتووإذ!يفعلو%كادواومافذبحوهابالحقجثتالققالوافيهاشيةلامسلمةالحزثلتمئقىولا

تغقلون!لعلكخءاينهءويرلجمألموقئاللهيشكذلكببغفحهأاضربرهفقفنا!تكنعونكتمئانخرجوالله

.(67-73:البقرةأ

رجلكان:السلفمنواحدوغير،والسديومجاهدالعاليةوأبوالسلمانيوعبيدةعباسابنقال

أحدهمفعمد،ليرثوهموتهيتمنونوكانوا،أخبنووله،كبيرأشيخأوكان،المالكثيرإسرائيلبنيفي

اختصمواالناسأصبحفلما،منهمرجلبابعلىويقال،)1(الطريقمجمعفيوطرحه،الليلفيفقتله

ابنفجاء،اللهنبيئتأتونولاتختصمونلكمما:فقالوا،ويتظلميصرخفجعلأخيهابنوجاء،فيه

أمرمنعلمعندهرجلااللهأنشد:السلامعليهموسىفقال!ي!موسىاللهرسولإلىعمهأمرفشكى،أخيه

وجلعزربهالقضيةهذهفييسألأنوسألوه،منهعلممنهمأحدعنديكنفلم،بهأعلمناإلاالقتيلهذا

تذبحوابقرةأنيآعىكئماللهإن):فقال،بقرةبذبحيأمرهمأنتعالىاللهفأمره،ذلكفيوجلعزربهفسأل

منأكونأنباللهأعوذقال).هذالناتقولوأنت،القتيلهذاأمرعننسألكنحنيعنون!أئئخذناهزواقالوأ

عماسألتهحينأجابنيالذيهووهذا.إليأوحيماغيرعنهأقولأنباللهأعوذ:أي!اتج!لب

فيه.أسألهأنعنهسألتموني

يأإلىعمدواأنهمفلو:واحدوغير،العاليةوأبووالسديوعكرمةومجاهدوعبيدةعباسابنقال

،)2(مرفوعحديثفيهوردوقد.عليهمفشدد،شددواولكنهم،منهاالمقصودلحصلفذبحوهابقرة

وقد،عليهموجودهعزبمافأجيبوا،سنهاعنثتملونهاعنثم،صفتهاعنفسألوا،ضعفإسنادهوفي

.")3(التفسير"فيكلهذلكتفسيرذكرنا

.الطرق:طفي(1)

.(1/091)المنثورالدرانظر2()

.(1/801)كثيرابنتفسير)3(
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وهيوالبكر،الكبيرةوهيالفارضالنصفبينالوسطوهي،عوانبقرةبذبحأمرواأنهموالمقصود

وجماعة.وقتادةوالحسنوعكرمةالعاليةوأبوومجاهدعباسابنقاله،الصغيرة

تسربحمرةمشرلثأي،لونهافاقغبصفراءفأمروا،لونهاعنفسألواأنفسهمعلىوضيقواشددواثم

شاءإنوإناعلينالشبهاتبقرإن!مالنايبينرئكلنااخقالوا)أيضاشددواثم.عزيزاللونوهذا.الناظرين

إسرائيلبنيأنلولا":مردويهوابنحاتمأبيابنرواهالذيالمرفوعالحديثففي.!لمقتدونأدته

الحزثلسئقىولالازضتثيرالولذلأبقرةإنهايقولإتمقال).أعلموالله.(1نظر)صحتهوفي"أعطوالمااستثنوا

حيث،تقدممماأضيقالصفاتوهذه!هويفعلو%وماكادوافذبحوهابالحقجئتاقققالوالمجهالاشيةمسفمة

وهيمسلمة،بالسانية)2(الأرضوسقي،بالحراثةالمذللةوهي،بالذلولليستبقرةبذبحأمروا

.وقتادةالعاليةأبوقاله،فيهاعيبلاالتيالصحيحة

،العيوبمنمسلمةهيبل،لونهايخالفلونفيهاليس:أي!لمجهالاشية):تعالىوقوله

والأوصافالنعوتبهذهوحصرها،الصفاتبهذهحددهافلما،لونهاغيرالألوانسائرمخالطةومن

باراكانمنهمرجلعندإلاالصفاتبهذهالبقرةهذهيجدوالمإنهم:ويقال!بالحقضتآلققالوا)

فأبى،ذهبابوزنها-السديذكرهفيما-أعطوهحتىثمنهافيفأرغبوه،عليهمفأبىمنهفطلبوها،بأبيه

فذمجوهاوماكادوا!الوبذبحهاموسىاللهنبيفأمرهم،منهمفباعهامراتعشربوزنهاأعطوهحتى،عليهم

أمرها.فييترددونوهم:أي!يفعلو%

يليالذيبالعظموقيل.فخذهابلحم:قيل.ببعضهاالقتيلذلكيضربواأناللهعنأمرهمثم

تشخبوهوفقامتعالىاللهأحياهببعضهاضربوهفلما،الكتفينبينالتيبالبضعةوقيل.الغضروف

تعالىاللهقال.كانكماميتاعادثم.أخيابنقتلني:قال؟قتلكمن:اللهنبيفسأله)3(أوداجه

له،اللهأمرعنالقتيلهذاإحياءشاهدتمكما:أي!هوتغقلونلعفكتمءاينهءويرليتمائموقىاللهيشكذلك)

إلآبخثكتمولاماضققكتم):قالكماواحدةساعةفيأحياهمإحياءهمشاءإذاالموتىسائرفيأمرهكذلك

.281:لقمانأ:لآيةا!ووصدة!نفس

)1(

)2(

)3(

وأحسن،الوجههذامنغريبحديثوهذا:وقال،هريرةأبيعن،(1115/)تفسيرهفيالمؤلفأورده

.هريرةأبيكلاممنيكونأنأحواله

بها.يستقىالكبيرالدلو:السانية

القصة.هذهحولالآراءمنالكثير(1/121)تفسيرهفيالمؤلفساقوقد.العنقفيعروق:الأوداج
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بلاففاحقباهأؤأضضىالبخزينمخمعاتلغكأأترحلالفتنهموسىقاهصهاذ!و:تعالىاللهقال

نص!ا!سفرنافذا!لقذلميناءانناغداءنالفتنهقالجاوزا!فلضاالبخرسرل!فىسبيلوفاتخذحوقهمابتنهمالنسياتجمع

لكذلقا!البخرلمجبمافىسبي!وأتخذأبمر!أنألشتطنلآ!انسمنيهوماالحوتد!يتفإقألصخرةإلم!أوتيآإذأرءتتقال

!لقال!!عقمالدنامنولختهعندنامنرخمةءانينهعبادناقنعتدافوجدا!قصصاءاثارهماعكفأزتدانتغكناما

بهءصاهتح!قصماعكتصبركف!صحترامىل!تطيعلنإنكقال!!رشداعلقتمئاتعلمنأنعكاتبعكهلموسى

!آذقةلكأخدثحتئشئءعنلش!فلااتبعتنىلمحان!قال!أمرالكاغصىولاصابراأدلهشاءإنستجدفىقال

مىدتمتتطيعلنإنكأقلالؤقال!إقراشئاجئتلقذأهلهالنغرقأخرقنهاقالخرقهالسفينةأفىكباإذاحتىفانطلقا

(1)بميةنفساأقئفتقالفقنلإغنمالقياإذاحغفانطلقا!ع!ت!!أقرىمقلزققنىولالنسيتبمالؤاضذفىلاقال!صحبرا

فلابعدهائمشئعنسأئنلثإنقال!صترامىلتمتتطيعلنإئكلكأقلألؤقال!!نكراشئاجئتلقذنفسبغير

يرلدجدارافيهافوجدايضحيفوهماأنفابؤاأهلهاآستطحماقريئاقلأنيماإذآحتى!فآنطلقاعذراندقمنبلغتقذتصخنى

صهترا!عليهلوتستتطعمانجآولليسأنبئك!لتنلأبينىفراقهذالقا!أتجراعلتهلخذتشتتلؤلقافأقام!يخقضأن

ف!نالغنووأما!غضباسفينةيآضذكلملكوراءهموكانأعيبهاأنفأردتألبخرفىيغملونلمسبهينف!نتالسفينةأما

أتجداروأما!رتهاوأقرببمؤةمنهضترارجهمايتدلهماأنفأردنآ!و!قراطغننالرهقهمماأنفخشيامؤمتنأبواه

ولمجتمتخرجاأشدهمايتلغآأنرلبثفأرادصنلحاأبوهماكانئهماكترتختوو؟%أتمديشةفىيتيمتنلغبمتنف!ن

.(82-06:الكهفأ!صترالخهلؤلمحمتطعماتآويللكذأقرئعنفعقن!ومارلبثمنرحمةكترهما

بنيوسفبنميشابنموسىهوالخضرإلىرحلالذيهذاموسىإن:الكتابأهلبعضقال

عنوينقل،صحفهممنيأخذمنبعضذلكعلىوتابعهم،الخليلإبراهيمبن)2(إسحاقبنيعقوب

كعبزوجةأمهوكانت،دمشقيإنه:ويقال.البكاليالشاميالحميريفضالةبننوفمنهم،كتبهم

أنه،عليهالمتفقالصريحالصحيحالحديثونص،القرانسياقظاهرعليهدلالذيوالصحيح.الأحبار

إسرائيل.بنيصاحبعمرانبنموسى

)1(

)2(

.الجمهورقراءةأثبتناهوما،!زاكية):أفي

.يعقوبعندتوففبوفي،طمنزيادةبنإسحاق:قوله
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جبيربنسعيدأخبرني،ديناربنعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا:)1(البخاريقال

بنيصاحبموسىهوليس،الخضرصاحبموسىأنيزعمالبكالينوفاإن:عباسلابنقلت:قال

نإ":يقول!لمج!اللهرسولسمعأنهكعببنأبيحدثنا.اللهعدوكذب:عباسابنقال.إسرائيل

العلميردلمإذعليهاللهفعتب.أنا:فقال؟أعلمالناسأي:فسئلإسراييلبنيفيخطيباقامموسى

به؟ليوكيفربيا:موسىقال.منكأعلمهوالبحرينبمجمععبداليإن:إليهاللهفأوحى،إليه

ثم،بمكتلفجعلهحوتافأخذ.لمفهوالحوتفقدتفحيثمابمكتل)2(فتجعلهحوتامعكتأخذ:قال

فيالحوتواضطرب،فنامارؤوسهماوضعاالصخرةأتياإذاحتىنونبنيوشعفتاهمعهوانطلقانطلق

الماءجريةالحوتعناللهوأمسك.سرباالبحرفيسبيلهواتخذالبحرفيفسقطمنهفخرج،المكتل

إذاحتىوليلتهمايومهمابقيةفانطلقابالحوتيخبرهأنصاحبهنسياستيقظفلما،الطاقمثلعليهفصار

جاوزحتىالنصبموسىيجدولم!هونصباهذاسفرنامنلقينالقذناءانناغد%لفتنهقال)الغدمنكان

الخميطنإلاالمحسنيهومآالحوتدنمميتفإقألصخرةإلم!اوتيآإذأرءيت):فتاهلهمهوقال)بهاللهأمرهالذيالمكان

نبغبهاماذالكدال)عجباولفتاهولموسىسرباللحوتفكان:قال!والبخرلمجبافىسبي!واتخذأبمر!أن

،بثوبمسجىرجلفإذا،الصخرةإلىانتهياحتىأثرهمايقصانفرجعا:قال!ءاثارهماقصحصافأزتذاعك

إسرائيل؟بنيموسى:قال.موسىأنا:قال.السلامبأرضكوأنى:الخضرفقال،موسىعليهفسلم

منعلمعلىإنيموسىيا!و!ترامعىلتتشطيعلنإنكقال!ورشداعلمتممالتعلمنيأتيتك،نعم:قال

موسىفقال،أعلمهلااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت،أنتتعلمهلااللهعلمنيهاللهعلم

حتئشئءعنلمحتئكفلاائبعتنى!ان):الخضرلهقال.!أمراللثاغصىولاصابراأدلهشاءإنستجدفى)

فعرفوا،يحملوهمأنفكلمهمسفينةفمرت،البحرساحلعلىيمشيان!!فانطلقاتجرامتهلكأضدث

السفينةألواحمنلوحاقلعقدوالخضرإلايفجألمالسفينةفيركبافلما.نولبغيرفحملوهم،الخضر

شئاجثلقذأقلهالنغرق)فخرقتهاسفينتهمإلىعمدتنولبغيرحملوناقوم:موسىلهفقال.بالقدوم

وقال:قالمهوعمت!!أقرىمقلزققنىولالضصيتبمانؤاضذقلاقال!ضبرامعىد!تطيعلنإنرأقلألؤقال!إقرا

البحرفيفنقرالسفينةحرفعلىفوقععصفوروجاءقال،نسياناموسىمنالأولىوكانت"لمجي!اللهرسول

ثم.البحرهذامنالعصفورهذانقصمامثلإلااللهعلمفيوعلمكعلميما:الخضرلهفقال،نقرة

الخضرفأخذ،الغلمانمعيلعبغلاماالخضربصرإذالساحلعلىيمشيانهمافبينما،السفينةمنخرجا

أقلألؤقالط!!شئانكراجئتلقذنفسبغيربميةنقساأقنقت!:موسىلهفقال،فقتلهبيدهفاقتلعهبيدهرأسه

أشرلم،الأصلنسخةعنكثيراختلاففيهاووقع،مغايربخطصفحةعنهاوعوض،بمنكاملةصفحةسقطت()1

النسخ.اختلاففييفيدلالأنهإليه

.الخوصمنيعملالذيالزنبيل:المكتل)2(
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منبلغتقذتصححتنىبغدهافلائملثئع!سألنكانقال)لأولىامنأشدوهذه:قال!صئرامىقمتتطيعلناتكنك

:لقا!ويخقضأنيرلدجدارا!هافوجدايضيفوهماأنفأبوااهلهاآشتظحمآقرلةاقلآليآإذآحتئفانطلقا!عذرائدق

لوشئت)يضيفوناولميطعمونافلمأتيناهمقوم:موسىفقال!فأقام!!وبيدهالخضرفقال،مائل

وددنا"مج!ي!اللهرسولقال!وصتناعلتهلؤتستتطعمابنأولليسأنئئك!لتنبأبينىفراقهذاقال!أتجراعليهلنخذت

.")1(خبرهمامنعلينااللهيقصحتىصبركانموسىأن

وكان،غصباصالحةسفينةكليأخذملكأمامهموكان:يقرأعباسابنفكانجبيربنسعيدقال

مؤمنين.أبواهوكانكافرافكانالغلاموأما:يقرأ

ومعهموسىفخرج:وفيه.نحوه،بإسنادهعيينةبنسفيانعن،قتيبةعنأيضا)2(البخاريرواهثم

رأسهموسىفوضع:قال،عندهافنزلا،الصخرةإلىانتهياحتىالحوتومعهما،نونبنيوشعفتاه

منيصيبلا،الحياة:لهايقالعينالصخرةأصلوفي:قالعمروغيرحديثوفي:سفيانقال،فنام

ودخل،المكتلمنوانسلفتحرك:قال،العينتلكماءمنالحوتفأصاب،حييإلاشيءمائها

حرفعلىعصفورووقع:وقالالحديثوساق!لقينالقذناءانناغدإلفتنهقال)استيقظفلما،البحر

إلااللهعلمفيالخلائقوعلموعلمكعلميما:لموسىالخضرفقال،البحرفيمنقارهفغمس،السفينة

الحديث.تماموذكر...منقارهالعصفورهذاغمسمامقدار

:قالأخبرهمجريجابنأنيوسفبنهشامأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثنا:البخاريوقال

قدوغيرهما،صاحبهعلىأحدهما)3(يزيدجبيربنسعيدعن،ديناربنوعمرو،مسلمبنيعلىأخبرني

عباسأباأي:فقلت،سلوني:قالإذبيتهفيعباسابنلعندإنا:قالجبيربنسعيدعنيحدثهسمعته

عمروأما،إسرائيلبنينبيهوليسأنهيزعم،نوف:لهيقالقاصرجلبالكوفة-فداكاللهجعلني-

قال:قالكعببنأبيحدثني:عباسابنقال:ليفقاليعلىوأما.اللهعدوكذب:قال:ليفقال

فأدركهولى،القلوبورقت،العيونفاضتإذاحتىيوماالناسذكراللهرسولموسى:!ي!اللهرسول

العلميردلمإذعليهاللهفعتب،لا:قال؟منكأعلمرجلالأرضفيهلاللهرسولأي:فقال،رجل

أعلمعلمالياجعلربأيقال.البحرينبمجمع:قال؟فأينربأي:قال.بلئ:قيل.اللهإلى

فيهينفخحيثميتاحوتاخذ:يعلىليوقال.الحوتيفارقكحيث:عمروليقال:قال.بهذلك

)2(

)3(

أعلم؟الناسأي:سئلإذاللعالميستحبماباب،العلمفي،(122)رقم:البخاريأخرجهبتمامهالحديث

هاهنا.عمااختلافوفيه.اللهإلىالعلمفيكل

مجمعاتبئكأاترحلالفتنهمولمىقاهوإذ)باب،الكهفسورةتفسيرفي(4727)رقمالبخاريصحيح

.()4726البخاريصحيح.!أئجرتن

.البخاريفيوهي.طمنزيادة.هناإلى...أحدهمايزيد:قوله
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:قال،الحوتيفارقكبحيثتخبرنيأنإلاأكلفكلا:لفتاهفقالمكتلفيفجعلهحوتافأخذ،الروح

جبير.بنسعيدعنليست.نونبنيوشع!لفتنهصهاذقاهـموسى!و:قولهفذلك،كبيراكلفتما

:فتاهفقال،نائموموسى،الحوت)1(تضربإذثريانمكانفيصخرةظلفيهوفبينما:قال

البحرجريةعنهاللهفأمسكالبحردخلحتىالحوتوتضرب،يخبرهأننسياستيقظإذاحتى،أوقظهلا

واللتينإبهاميهبينوحلق،حجرفيأثرهكانهكذا:عمروليفقال:قال،حجرفيأثرهكأنحتى

،أخبره.سعيدعنهذهليست.النصبعنكاللهقطعوقد.!وسفرناهذانصمامنلقينالقذ).تليان

سعيد:قال.البحركبدعلىخضراءطنفسة)2(علىسليمانأبيبنعثمانقال:قالخضرافوجدافرجعا

وجههعنفكشف،موسىعليهفسلم،رأسهتحتوطرفه،رجليهتحتطرفهجعلقدبثوبهمسجى

نعم.:قال؟إسرائيلبنيموسى:قال.موسىأنا:قال؟أنتمن؟سلاممنبأرضهل:وقال

وأن،بيديكالتوراةأنيكفيكأما:قال!رشداعقضتمماتحلمنانعك)جئتك:قال؟شأنكفما:قال

فأخذ،أعلمهأنليينبغيلاعلمالكوإن،تعلمهأنلكينبغيلاعلماليإنموسىيا،يأتيكالوحي

منبمنقارهالطائرهذاأخذكماإلااللهعلمجنبفيوعلمكعلميماوالله:فقال،البحرمنبمنقارهطائز

الآخر،الساحلهذاأهلإلىالساحلأهلتحملصغارامعابروجدا!والسفينةفىركباإذاحتئ).البحر

بأجر.لانحمله.نعم:قال؟خضر:لسعيدفقلنا:قال.الصالحعبدالله:فقالواعرفوه

مجاهد:قال!إقراشئاجضتلقذأقلهالنغرقأخرقها!موسى!هوقال!ووتدافيهاووتد!خرقهآ)ف

.عمداوالثالثة،شرطاوالوسطى،نسيانالأولىاكانت.!وصترامىتستتطيعلنإنكأقلألؤقال)،منكرا

قال:)3(يعلىقال!فقنل!ظمالقياإذاحغفانطلقا!!ت!!أقرىمقلرققنىولالمحسيتبمانؤاضذفقلاقال)

نفساأقنفتقال).بالسكينذبحهثم،فأضجعه،ظريفاكافراغلامافأخذ،يلعبونغلماناوجد:سعيد

زكيا.غلاما)4(:كقولكمسلمةزاكية!زكية!وقرأهاعباسابن.بالخبثتعمللم!بمية

يعلى:قال،فاستقاميدهورفعهكذابيدهقالمهوفأقام!يخقضانيرلدجدارافجهافوجدا...فانطلقا)

أجرا:سعيدقال.!أتجراعلتهلنخذتشئتلؤقال!و.فاستقامبيدهفمسحه:قالسعيداأنحسبت

سعيدغيرعنيزعمون!وملا!هأمامهمعباسابنقرأها،أمامهموكان.!م!كورآءهموكان).نأكله

هيفإذا!غضباسفينةيآضذصملا).جيسوريزعمون()5(اسمهأالمقتولوالغلام،بددبنهددأنه

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأرضفيوسارتحرك،وتضرب.مبلول:ثريان

.البساط:الطنفسة

.(51/185)الطبريتفسير

السابق.المصدر

المصنف.منهينقلالذيالبخاريصحيحوفيأفيوهي،طمنسقطت
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منومنهم،بقارورةسدوها:يقولمنمنهم.بهافانتفعواأصلحوهاجاوزوافإذا،بعيبهايدعهابهمرت

.بالقار:يقول

نأعلىحتهيحملهما:أي!وو!قراطغيتايرهقهمماأنفخشيا)كافراوكان!ومؤمتنأبواهف!ن)

!هورخاوأقرب).!بميةنفساأقئفت):لقوله!بمؤةمهضتراربههمايحدلهماأنفاردنآ!ودينهعلىيتابعاه

بن(داود)1وأما.جاريةأبدلاأنهماجبيربنسعيدغيروزعم.خضرقتلالذيبالأولمنهماأرحمبههما

جارية.إنها:واحدغيرعنفقالعاصمأبي

:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،إسحاقأبيعن،معمرعن،الرزاقعبدرواهوقد

نحوفذكر.الرجلهذايلقىأنفأمر،منيوبأمرهباللهأعلمأحدما:فقالإسرائيلبنيموسىخطب

بنسعيدعن،عتيبةبنالحكمعن،عمارةبنالحسنعن،إسحاقبنمحمدرواهوهكذا.تقدمما

موقوفا.عنهالعوفيورواه.أيضاتقدمماكنحوع!يواللهرسولعن،كعببنأبيعن،جبير

بنقيسبنوالحرهوتمارىأنه)2(عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريوقال

فدعاه؟كعببنأبيبهمافمر،خضرهو:عباسابنفقال،موسىصاحبفيالفزازيحصن

فهل،لقيهإلىالسبيلسألالذيموسىصاحبفيهذاوصاحبيأناتماريتإني:فقالعباسابن

.)3(الحديثوذكر.نعم:قال؟شيئافيهاللهرسولمنسمعت

الحمد.ودله.)4(الكهفسورةتفسيرفيوألفاظه،الحديثهذاطرقتقصيناوقد

كاشح.ابناوصريمأصرموهما:السهيليقال!واتمدينةفىيتيمئنلغنمتناتجدارف!نوأما):وقوله

أنهوالأشبه.عباسابنقاله،علما:وقيل،عكرمةقاله،ذهباكان:قيل!ولهماكترتختهكا%!يو

بنبشرحدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمحدثنا:البزار)5(قال.علمفيهمكتوباذهبمنلوحاكان

عنحجيرةابنعن،القتبانيعباسبنعياشعن،)6(اليحصبياللهعبدبنالحارثحدثنا،المنذر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.البخاريصحيحفيلماموافقهناوما،تحريفوهو.داودوأما،جاريةلاابنأنهجبيربنسعيدوزعم:طفي

فيو)78()74(والبخاري(161)5/أحمدأخرجهعباسابنعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريحديث

منالعلمفيوالنسائي،()0238174()ومسلم،التوحيدفيو)7478(،الأنبياءأحاديثفي34(00و)،العلم

(و)80113)70113(الكبرىفيو)932(.وهوو)328()327(المفردالتفسيروفي،)5844(الكبرىسننه

.(75حديث75-176/الجامعالمسند)وينظرو)90113(

.بلخطالمخالفةالصفحةنهايةهناإلى

.(389/)كثيرابنتفسير

ضعف.إسنادهوفي،(9222)الأستاركشفانظر

منقبيلة:يحصبإلىنسبة:بضمها:وقيل،المهملةالصادوكسر،الحاءوسكونالياءبفتح،اليحصبي

.(3704/)اللباب.حمير
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بالقدرأيقنلمنعجبت،مصمتذهب)1(منلوحكتابهفياللهذكرالذيالكنزإن:قالرفعهذرأبي

..)2(

الثه.إلاإلهلا،غفلكيفالموتذكرلمنوعجبت،ضحكثمالنارذكرلمنوعجبت؟لصب

.هذانحوالصادقوجعفر،غفرةمولىوعمرالبصريالحسنعنرويوهكذا

تقديركلوعلى.العاشر:وقيل،السابعالأبكانإنه:قيلوقد!أبوهماصنهلحاكان):وقوله

.المستعانفالله،ذريتهفييحفظالصالحالرجلأنعلىدلالةفيه

ربه،بأمربل،نفسهتلقاءمنشيئافعلماوأنه،نبياكانأنهعلىدليل!رتبثئنرخمة):وقوله

.)3(أعلمواللهملكأكان:قالمنهذامنوأغرب.ولي:وقيل،رسول:وقيل،نبيفهو

.هذا)4(بعدحدةعلىترجمةللخضروسنفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

.شيءيخالطهلا:مصمتوذهب.الذهبمن:طفي

يغضب.:بوفي.المؤلفوتفسير.وط،أفيكذا

وهي:.وبأفيتردلمزيادةهناوالنهايةالبدايةمنالمطبوعفيجاء

سنة.ألفالدنياملكالذيضحاكابنإنه:وقيل.فرعونابنهو:قالمنجدأأغربوقد:قلت

القرنينذيمقدمةعلىكانإنه:ويقال،أفريدونزمنفيكانأنهالكتابأهلجمهورعليهوالذي:جريرابنقال

الخليل.زمنفيكانالذيهوالفرسوذو،أفريدونكانإنه:قيلالذي

منمعهوهاجربإبراهيمامنمنبعضولدمنإنه:وقيل.الانإلىباقوهوفخلدالحياةماءمنشربأنهوزعموا

لهراسب.بنسباسبزمنفينبياكان:وقيل.خلقيابنأرميا:وقيل،ملكان:اسمه:وقيل.بابلأرض

.بالأنسابالعلمأهلمنأحديجهلهالاطويلةدهورسباسبوبينأفريدونبينكانوقد:جريرابنقال

نبوةوكانتالسلامعليهموسىأدركهأنإلىحياواستمر،أفريدونزمنفيكانأنه:والصحيح:جريرابنقال

أفريدونجدهبعدالملكإليهوكان،الفرسملوكأحدأفريدونبنأبرجولدمنهوالذيمنوشهرزمنفيموسى

منقريبأملكهمدةوكانت.دهقاناقريةكلفيجعلمنوأولالخنادقخندقمنأولوهو،عادلاوكان،لعهده

والكليم،الحسانالخطبمنعنهذكروقد.إبراهيمبنإسحاقسلالةمنكانإنه:ويقال.سنةوخمسينمئة

أعلم.والله.الخليلسلالةمنأنهعلىيدلوهذا،السامعويحيرالعقليبهرماالصحيحالنافعالبليغ(طفيكذا)

ل!ومننمعكخلماضصذقرسوللمجغثرطوحكمؤصتيثنءاتيتىلمآالبيتنميثقالله(ضذوإذ):بعالىاللهقالوقد

.(081عمرالىالأالاية..!ءأقرزتوقالبهءولتنصرنإ

إلاوسعهلمازمانهفيحيأالخضركانفلو،وينصرهالأنبياءمنبعدهيجيءبمنيؤمنأنعلىنبيكلميثاقاللهفأخذ

منوساداتجبريلتحتهاكانكمابدريوملوائهتحتمنجملةمنولكان،بنصرهوالقيامبهوالاجتماعاتباعه

ذكر-فيما-ملكاأو،قيلكما،رسولأأو،الحقوهو،نبيايكونأن-السلامعليه-الخضروقصارى.الملائكة

ونصرته،بمحمدالإيمانعليهلوجبحياكانولو،الخضرمنأشرفوموسى،الملائكةرئيسفجبريلكانوأيا

فيينقلولم،وأحرى،البعثةعمومفييدخلأنفأولى،كثيرونطوائفيقولهكماولياالخضركانإنفكيف

حديثمنذكروما.بهاجتمعولا،!شي!اللهرسولإلىواحدايوماجاءأنهيعتمدضعيفولابل،حسنحديث

أعلم.والله.ضعيفف!سناده،رواهقدالحاكمكانهـان،فيهالتعزية

.هذابعدحدةعلى:بفي
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الفتونبحديثالملقبالحديثذكر

اخرها)1(إلىأولهامنمبسوطةموسىقصةالمتضمن

طهسورةفيتعالىقولهعند،")2(سننه"منالتفسيركتابفيالنسائيالرحمنعبدأبوالإمامقال

:(الفتونحديث):(04:ا!يةأههوفنوناوفنمكالغومننفسمافنجحتكوقنقت!يو

بنالقاسبمحدثنا،زيد)3(بنأصبغأخبرنا،هارونبنيزيدحذثنا،محمدبناللهعبدأخبرنا

فنونا!وفنتك)لموسىتعالىقولهعنعباسبناللهعبدسألت:قالجبيربنسعيدأخبرني،أيوبأبي

أصبحتفلما،طويلاحديثالهذافإن،جبيربنياالنهاراستأنف:فقال؟هوماالفتونعنفسألته

اللهكانماوجلساؤهفرعونتذاكر:فقالالفتونحديثمنوعدنيمامنهلأنتجزعباسابنإلىغدوت

ذلكينتظرونإسرائيلبنيإن:بعضهمفقال،وملوكاأنبياءذريتهفييجعلأنالسلامعليهإبراهيموعد

فقال.إبراهيموعدهكذاليس:قالواهلكفلما،يعقوببنيوسفأنهيظنونوكانوا،فيهيشكونما

بنيفييطوفونالشفار)4(معهمرجالايبعثأنعلىأمرهموأجمعوافأتمروا؟ترونفكيف:فرعون

يموتونإسرائيلبنيمنالكبارأنرأوافلما.ذلكففعلوا،ذبحوهإلاذكرامولودايجدونفلاإسرائيل

الأعمالمنتباشرواأنإلىفتصيرواإسرائيلبنيتفنواأنتوشكون:قالوا،يذبحونوالصغارباجالهم

منهمتقتلوافلاعاماودعوا،)5(أبناؤهمفيقل،ذكرمولودكلعامافاقتلوا،يكفونكمكانواالذيوالخدمة

مكاثرتهمفتخافوامنهمتستحيونبمنيكثروالنفإنهم،الكبارمنيموتمنمكانالصغارفيشب،أحدا

ذلك.علىأمرهمفأجمعوا،إليهموتحتاجونتقتلونبمنيفنوا)6(ولن،إياكم

قابلمنكانفلما.امنةعلانيةفولدته،الغلمانفيهتقتللاالذيالعامفيبهارونموسىأمفحملت

فيعليهدخلما،جبيرابنياالفتونمنوذلك،والحزنالهئمقلبهافيفوقعالسلامعليهبموسىحملت

)2(

)3(

)4(

)6(

الفنونحديث:طوفي.أولهالعنوانمنوسقط.اخرهاإلىأولهامنمبسوطةموسىقصةالمتضمن:بفي

اخرها.إلىأولهامنموسىقصةالمتضمن

.(4/438)للمزيالأطرافبمعرفةالأشرافتحفةفيكماللنسائيالكبرىالسننمنالتفسيركتابفيهو

.الكبرىسننهمنقطعةوهو)346(النسائيتفسيرفيوانظره،القنوتإلى،الفتونفيهوتحرفت

سنةمات.السادسةمن.صدوق.المصاحفكاتب،الورا!تى،الجهنيعليبنزيدبنوأصبغ.يزيد:بفي

.(181/)التهذيبتقريبهـ(أ57)

السيف.وحد،العظيمال!كينوهي،شفرةجمع:الشفار

."نباتهم":التفسيرمنالمطبوعفي

تحريف."تفتنوا".طفي
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أتمرسلين!مفوجاعلؤإليثرآدوهإناتخزفولاتخافىولا)أنإليهااللهفأوحىبهيرادمماأمهبطن

فلما،ذلكفعلتولدتفلما،اليمفيوتلقيه،تابوتفيتجعلهأنولدتإذافأمرها7(:القصصأ

كانوكفنته،فواريتهعنديذبحلو؟بابنيفعلتما:نفسهافيفقالتالشيطانأتاهاابنهاعنهاتوارى

جواريمنهاتستقيفرضةعندأوفىحتىبهالماءفانتهى.وحيتانهالبحردوابإلىألقيهأنمنإليأحب

فتحناهإنوإنامالاهذافيإن:بعضهنفقال،التابوتيفتحنأنفهممنأخذنهرأينهفلما،فرعونامرأة

فتحتهفلما،إليهادفعنهحتىشيئامنهيخرجنلمكهيئتهفحملنه،فيهوجدنابماالملكامرأةتصدقنالم

فرغا!مولىأ!فؤادوأضبح)قطأحدعلىمنهايلقلممحبةمنهاعليهفألقى،غلامافيهرأت

موسى.ذكرمنإلاشيءكلذكرمن(01:القصصأ

جبير،ابنياالفتونمنوذلك،ليذبحوهفرعونامرأةإلىبشفارهمأقبلوابأمرهالذباحونسمعفلما

ليوهبهفإن،منهفأستوهبهفرعوناتيحتىإسرائيلبنيفييزيدلاالواحدهذافإنأقروه:لهمفقالت

!وولكلىعئنقرت):فقالتفرعونفأتت،ألمكملمبذبحهأمروإن،وأجملتمأحسنتمقدكنتم

يحلفوالذي":!اللهرسولفقال.فيهليحاجةفلاليفأما،لكيكون:فرعونفقال(9:القصصأ

فأرسلت(")1ذلكحرمهولكن،هداهاكمااللهلهداهامرأتهأقرتكمالهعينقرةيكونأنفرعونأقرلوبه

علىيقبللملترضعهمنهنامرأةأخذتهكلمافجعل،ظئرا)2(تختارلبنلهاامرأةكلإلى،حولهامنإلى

السوقإلىفأخرجبهفأمرت،ذلكفأحزنها،فيموتاللبنمنيمتنعأنفرعونامرأةأشفقتحتى،ثديها

لأختهفقالت،والهاموسىأموأصبحت،يقبلفلممنهاتأخذهظئرالهتجدأنترجو،الناسومجمع

فيهوعدهااللهكانماونسيت،الدوابأكلتهقدأمابنيأحيذكرالهتسمعينهلواطلبيهأثرهقصي

إلىالإنسانبصريسموأن:والجنب(11:ادقصصأ!يمثتعروتلاوهتمجنبعن)أخته!به-فب!رت)

بتتأقلادل!عك)أنا:الظؤراتأعياهمحينالفرحمنفقالت،بهيشعرلاجنبهإلىوهوبعيدشيء

ي!شكواحتى؟يعرلمحولههللصحهممايدريكمافقالوا(12:القصصأ!نصحص%لهوهتمل!تميكفلونو

الملك،صهرفيورغبتهم،عليهوشفقتهم،لهنصحهم:فقالت.جبيرابنياالفتونمنوذلك،ذلك

حجرهافيوضعتهفلماأمهفجاءت،الخبرفأخبرتهاأمهاإلىفانطلقت،فأرسلوها،الملكمنفعةورجاء

ريا.جنباهامتلأفمصه)4(حتىثديهااإلزا لىا)3(.

الحديث.تقدم(1)

المرضعة:والظئر.لهامعنىولا"لأفلهاامرأةكلالى":طوفي،ظئرالهتختارلأنولدلهاامرأةكل:بفي)2(

ولدها.لغير

وثب.:نزا)3(

يمصنه.:بوفي)4(
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وبه.بهافأتتإليهافأرسلت،ظئرالابنكوجدناقدأنيبشرونهافرعونامرأةإلىالبشيروانطلق

موسى:أمقالت.قطحبهشيئاأحبلمفإنيهذاابنيترضعيامكثي:قالتبهايصنعمارأتفلما

معيفيكونبيتيإلىبهفأذهبتعطينيهأننفسكطابتفإن،فيضيعوولديبيتيأتركأنأستطيعلا

علىفتعاسرتوعدهااللهكانماموسىأموذكرت،وولديبيتيتاركةغيرفإني،فعلتخيراالوهلا

لماوحفظ،حسنانباتااللهوأنبته،يومهامنبيتهاإلىفرجعت،موعودهمنجزاللهأنوأيقنتفرعونامرأة

فيهم.كانماوالظلمالسخرةمنممتنعينالقريةناحيةفيوهمإسرائيلبنويزلفلم،فيهقضىقد

وقالت،فيهإياهتزيرها)1(يومافوعدتها.ابنيأزيريني:موسىلأمفرعونامرأةقالتترعرعفلما

وكرامةبهديةاليومابنياستقبلإلامنكمأحديبقينلا:وقهارمتها)2(،وظؤورها،لخزانهافرعونامرأة

)3(والنحلوالكرامةالهداياتزلفلم،منكمإنسانكليصنعماكليحصيأميناباعثةوأنا،فيهذلكلأرى

وفرحتوأكرمتهنحلتهعليهادخلفلما.فرعونامرأةعلىدخلأنإلىأمهبيتمنخرجحينمنتستقبله

عليه،بهدخلتفلما،وليكرمنهفلينحلنهفرعونبهلاتين:قالتثم.عليهأثرهابحسنأمهونحلت،به

ألا:لفرعوناللهأعداءمنالغواةفقال،الأرضإلىفمدهافرعونلحيةموسىفتناول،حجرهفيجعله

.ليذبحوهالذباحينإلىفأرسل،ويصرعكويعلوكيرثك)4(أنزعمأنهنبيهإبراهيماللهوعدماترى

إلى()تسعىفرعونامرأةفجاءت.فتونابهوأريدبهابتليبلاءكليعد،جبيربنياالفتونمنوذلك

ويعلوني.يصرعنيأنهيزعمترينهألا:فقال؟ليوهبتهالذيالغلامهذافيلكبداما:فقالتفرعون

بطش)6(فإن،إليهفقربهن،ولؤلؤتينبجمرتينائت،الحقفيهتعرفأمراوبينكبينياجعل:فقالت

أحداأنعلمتاللؤلؤتينيردولمالجمرتينتناولوإن،يعقلأنهعرفتالجمرتينواجتنبباللؤلؤتين

نأمخافةمنهفانتزعهما،الجمرتينفتناولإليهفقرب،يعقلوهو،اللؤلؤتينعلىالجمرتينيؤثرلا

.أمرهفيهبالغااللهوكانبههمكانمابعدعنهالثهفصرفه!؟ترىألا:المرأةفقالت،يدهيحرقا

معهإسرائيلبنيمنأحدإلىيخلصفرعونالمنأحديكنلمالرجالمنوكان،أشدهبلغفلما

برجلينهوإذاالمدينةناحيةفييمشيالسلامعليهموسىفبينما؟الامتناعكلامتنعواحتىسخرةولابظلم

موسىفغضب،الفرعونيعلىالإسرائيليفاستغاثه،إسرائيليوالاخر،فرعونيأحدهما،يقتتلان

المصنف.منهينقلالذيالنسائيتفسيرفيالذيوهو،النسخمنهناوما،تريها:طفي(1)

.(فارسي).وخاصتهالملكأمناءمنوهو،قهرمانجمع:قهارمة2()

.المرأةومهر،استعاضةبلاشيئأالإنسانإعطاؤك:النحل)3(

الأوجه.ولعله"يربك":النسائيتفسيروفي،أيضأتفسيرهوفيهناهكذا(4)

التفسير.فيمايعضدههناوما،تبكي:بفي)5(

.وشدةبعنفأخذه:بالشيءبطش)6(
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منذلكأنماإلاالناسيعنملاألهموحفظه،إسرائيلبنيمنمنزلتهيعلموهوتناولهلأنهشديداغضبا

عليهيطلعلمما()1(علىذلكمنالسلامعليهموسىأطلعسبحانهاللهيكونأنإلا،موسىأمإلاالرضاع

حينموسىفقال،والإسرائيليوجلعزاللهإلاأحديراهماوليس،فقتلهالفرعونيموسىفوكز،غيره

فأغفرنفسىظلتتإفىرب):قمالثم151:ال!صأههـومبيه!مضلعدوإنملأالثمتطنعلمقهذا):الرجلقتل

ضآيفاالمدفيفىفأضبح!لقمخرمينظهيرا!تأفلنعلىأنحضتبماربقال!ألرحيوأتغفورهوإصنبمالهجفغفرلم!

فخذفرعونآلمنرجلاقتلواإسرائيلبنيإن:لهفقيلفرعونفأتي،الأخبار1-1618:القصصأ!يزقب

قومهمعصغوه)2(كانوإنالملكفإن؟عليهيشهدومنقاتلهابغوني:فقال،لهمترخصولابحقنالنا

يجدونلايطوفونهمفبينما.بحقكملكماخذذلكعلمليفاطلبوا،ثبتولابينةبغيريقتلأنلهينبغيلا

علىالإسرائيليفاستغاثه،آخرفرعونالمنرجلايقاتلالإسرائيليذلكرأىقدالغدمنموسىإذابينة

نأيريدوهوالإسرائيليفغضب،رأىالذيوكره،منهكانماعلىندمقدموسىفصادف،الفرعوني

فنظرأ.18:القصصأ!مبينلغوىإنك!واليومبالأمسفعللماللإسرائيليفقال،بالفرعونييبطش

الفرعوني،فيهقتلالذيبالأمسكغضبهغضبانهوفإذا،قالمالهقالمابعدموسىإلىالإسرائيلي

أرادإنماهأراشيكنولم،أرادإياهيكونأن!بينلغوىإئك):لهقالمابعديكونأنفخاف

شماوإ911:ا!صأ!لاقمم!لانفشاقئقتكماتقتلنىانأترلديمولمى):وقال.لإسرائيليافخاف،الفرعوني

منسمعبمافأخبرهمالفرعونيوانطلق.فتتاركا،ليقتلهموسىأرادإياهيكونأنمخافةلهقال

ليقتلواالذباحينفرعونفأرسل،بالأمسنفساقتلتكماتقتلنيأنأتريد:يقولحينالخبرمنالإسرائيلي

نأيخافونلاوهم،موسىيطلبونهينتهمعلىيمشونالأعظمالطريقفرعونرسلفأخذ،موسى

،فأخبرهموسىإلىسبقهمحتىطريقافاختصر،المدينةأقصىمنموسىشيعةمنرجلفجاء،يفوتهم

جبير.ابنياالفتونمنوذلك

عزبربهظنهحسنإلاعلمبالطريقلهوليس،ذلكقبلبلاءيلقلممديننحومتوجهاموسىفخرج

أفاك!مفأمةعلتهوجدمذلىمآوردولما!آلسبيلسوآءيقدينىأنربعممى):قالفإنه،وجل

لهما:فقالغنمهماحابستينبذلكيعني231-22:القصصأ!تذودانأقرأتيندونهممنووصجدلمجتمقوت

فضولننتظروإنما،القومنزاحمقوةلناليس:قالتا،الناسمعتسقيانلامعتزلتين!وخظبكماما)

إلىبغنمهماوانصرفتا.الرعاءأولكانحتىكثيراماءالدلوفييغرففجعل،لهمافسقى،حياضهم

،،24:القصصأ!هوفقيرخترمنإلىانزتتلضآإقرتفقال)بشجرةفاستظلموسىوانصرف،أبيهما

صنعبمافأخبرتاه،لشأنااليوملكماإن:فقالبطاناحفلابغنمهماصدرهماسرعةأبوهماواستنكر

.بفيمنهاوقريب.النسائيتفسيرمنزيادة(1)

الميل...والصغو.تصحيفوهوبالفاء،صفوه:النسائيتفسيرمنوالمطبوعطفي2()
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أتقؤو!تنجؤتتخفتلاقال)كلمهفلما،فدعتهموسىفأتت،تدعوهأنإحداهمافأمر،موسى

إضدلفماقالت)مملكتهفيولسنا،سلطانمنعلينالقومهولالفرعونليس،25:القصصأ!هوالطبمين

لها:قالأنعلىالغيرةفاحتملته(26:القصصأ!الأميهتائموىاشئجرتحمنضترإتاشتجرةيائت

قطرجلاأرلم،لناسقىحينالدلوفيمنهرأيتفماقوتهأما:فقالت؟أمانتهوماقوتهمايدريكما

امرأةأنيعلمفلما،لهوشخصتإليهأقبلتحينإليئنظرفإنهالأمانةوأما.منهالسقيذلكفيأقوى

هذايفعلفلم،الطريقليوانعتيخلفيامشي:ليقالثم،رسالتكبلغتهحتىيرفعهفلمرأسهصوب

ابنتىإضدىأنك!ثأن)لكهل:لهفقال،قالتالذيبهوظنوصذقهاأبيهاعنفسري،أمينوهوإلا

مراللهشاءإنستجدتعلتبثأشقأنارلدوماعندكفمقكمراأتققم!افإنحججثمنىتآجرقأنعلىهتين

عدةالسنتانوكانت،واجبةسنينثمانيموسىاللهنبيعلىفكانت،ففعل(27:القصصأ!هآلصفحين

.عشرافأتمهاعدتهعنهاللهفقضى،منه

يأتدريهل:قالعلمائهممنالنصرانيةأهلمنرجلفلقيني:جبير)1(-ابنهو-سعيدقال

أما:فقاللهذلكفذكرت،عباسابنفلقيت،أدريلايومئذوأنا،لا:قلت؟موسىقضىالأجلين

عنقاضياكاناللهأنوتعلم،شيئامنهالينقصاللهنبيئيكنلمواجبةاللهنبيعلىكانتثمانيةأنعلمت

فأخبركسألتهالذي:فقالذلكفأخبرتهالنصرانيفلقيت،سنينعشرقضىفإنه،وعدهالتيعدتهموسى

وأولى.أجل:قلت،بذلكمنكأعلم

تعالىاللهإلىفشكا.القرانفيعليكاللهقصماويدهوالعصاالنارأمرمنكانبأهلهموسىسارفلما

،الكلاممنكثيرمنتمنعهعقدةلسانهفيكانفإنه،لسانهوعقدةالقتيلفيفرعونالمنيتخؤفما

وجلعزاللهفاتاه،لسانهبهيفصحلاممابكثيرعنهويتكلم،ردءألهيكونهارونبأخيهيعينهأنربهوسأل

هارونلقيحتىبعصاهموسى)2(فاندفعيلقاهأنفأمرههارونإلىاللهوأوحى،لسانهمنعقدةوحلسؤله

إنا:فقالاشديد،حجاببعدلهماأذنثم.لهمايؤذنلاحينأبابهعلىفأقاما،فرعونإلىجميعافانطلقا

وذكره؟تريدانفماقال.القرانفيعليكاللهقصبالذيفأخبره؟ربكمافمن:فقال.ربكرسولا

:وقالعليهفأبى،إسرائيلبنيمعيوترسلباللهتؤمنأنأريد:قال.سمعتقدبمافاعتذر،القتيل

فلما،فرعونإلىمسرعةفاغرم!فاهاعظيمةحية)3(هيفإذاعصاهفألقى،الصادقينمنكنتإنبايةائت

أخرجثم.ففعل،عنهيكفهاأنبموسىواستغاث،سريرهعنواقتحم،خافهاإليهقاصدةفرعونرأها

.الأوللونهاإلىفعادتردهاثم.برصبىغيرمنيعني،سوءغيرمنبيضاءفراهاجيبهمنيده

)1(

)2(

)3(

جبير.بنسعيد:بفي

فانتفع.:بفي

النسائي.عندالذيوهو،بمنهناوما"ثعبان":وطأفي
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هباوفيبسخرهماأزضكمقنتحرجاكصأنيرلدانلشحزل!ل!هذ!و:لهفقالوارأىفيماحولهالملأفاستشار

مماشيئأيعطوهأنموسىعلىوأبوا،والعيشفيههمالذيملكهميعني،63:طهأ!واقمثكبطريقتكم

المدائنإلىفأرسل،سحرهمابسحركتغلبحتىكثيربأرضكفإنهمالسحرةاجمع:لهوقالوا،طلب

:قالوا.بالحياتيعمل:قالوا؟الساحريعملبم:قالوافرعونأتوافلما.متعالمساحركللهفحشر

نحنإنأجرناوما.نعملالذيوالعصيوالحبالبالحياتالسحريعملالأرضفيأحدماواللهفلا

الزينةيومفتواعدوا،أحببتمشيءكلإليكمصانعوأنا،وخاصتيأقاربيأنتم:لهمقال؟غلبنا

.(95:طهأ!ضسالناستحمثروأر)

هووالسحرةفرعونعلىموسىفيهاللهأظهرالذياليومالزينةيومأنعباسابنفحذثني:سعيدقال

نتبعلعلناالأمرهذافلنحضرانطلقوا:لبعضبعضهمالناسقالصعيدفياجتمعوافلما،عاشوراءيوم

تريثهمبعد-!يموسى):فقالوا،بهمااستهزاءوهارونموسىيعنون.الغالبينهمكانواإنالسحرة

وعص!يهمفأتقؤاحباالتم!وألقوابلقال،151:ا!عرافأ!هوآثمققنننخننكونأنوإماتققىأنإما)-بسحرهم

خيفة،نفسهفيأوجسماسحرهممنموسىفرأى(44:الشعراءأ!اتقلبونلنخنإنافرغؤنبعزةوقالوا

بالحبالتلبسالعصيفجعلت،فاهافاغرةعظيمةثعباناصارتألقاهافلما،عصاكألقأنإليهاللهفأوحى

ذلكالسحرةعرففلما،ابتلعتهإلاحبلاولاعصاأبقتماحتىفيهتدخلالثعبانعلىجرزأصارتحتى

بهجاءوبماباللهآمنا،تعالىاللهمنأمرولكنه،هذاكلسحرنامن)1(يبلغلمسحراهذاكانلو:قالوا

الحق،وظهر،وأشياعهالموطنذلكفيفرعونظهراللهفكسر،عليهكناممااللهإلىونتوب،موسى

صاغرين.وانقلبواهنالكفغلبوا،يعملونكاثواماوبطل

فرعونآلمنرآهافمن،وأشياعهفرعونعلىلموسىبالنصراللهتدعو)2(متبذلةبارز!فرعونوامرأة

لموسى.وهمهاحزنهاكانوإنما،وأشياعهفرعونعلىللشفقة)3(ابتذلتإنماأنهاظن

إسرائيلبنيمعهيرسلأنعندهاوعدهبآيةجاءكلما؟الكاذبةفرعونبمواعيدموسىمكثطالفلما

،الطوفانقومهعلىاللهفأرسل؟هذاغيريصنعأنربكيستطيعهل:وقال،غدهمنأخلفمضتفإذا

يكفهاأنإليهويطلبموسىإلىيشكوذلككل،مفصلاتآياتوالدم،والضفادع،والقمل،والجراد

ء)4(.-
أمرحتىعهدهونكث،بوعدهأخلفعنهذلككففإذا،إسرائيلبنيمعهيرسلانعلىويوا!مه،عنه

المدائنفيأرسل،مضواقدأنهمورأىفرعونأصبحفلما،ليلأبهمفخرج،بقومهبالخروجموسى

.وب،النسائيتفسيرفيمايعضدههناوما،"تبلغ":طفي(1)

مبتذلة.:طفي)2(

تبذلت.:بوفي،النسائيوتفسيروطأفيهكذا)3(

يوافقه.أنإليهويطلب:بفي(4)
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اثنتيفانفلقبعصاهعبديموسىضربكإذاالبحرإلىاللهوأوحى،كثيرةعظيمةبجنودفتبعه،حاشرين

نأموسى)1(فنسي،وأشياعهفرعونمنبعدبقيمنعلىالتقثم،معهومنموسىيجوزحتىفرقةعشرة

فيصيرغافلوهو،بعصاهموسىيضربهأنمخافةقصيف)2(ولهالبحرإلىوانتهى،بالعصاالبحريضرب

(61:الشعراءأ!لمذ!نإنا):موسىأصحابقالوتقاربا،الجمعانتراءىفلما،وجلعزللهعاصيا

عشرةاثنتيانفرقالبحرأتيتإذاربيوعدني:قال،تكذبولم،يكذبلمفإنهربكبهأمركماافعل

أواخرمنفرعونجندأوائلدناحينبعصاهالبحرفضرب،العصاذلكبعدذكرثم،أجاوزهحتىفرقة

البحركلهموأصحابهموسىجاوزأنفلما،موسىوعدوكما،ربهأمرهكماالبحرفانفرق،موسىجند

أمر.كماالبحرعليهمالتقى،وأصحابهفرعونودخل

ربهفدعا،)3(بهلاكهنؤمنولا،غرقفرعونيكونلاأننخافإنا:أصحابهقالموسىجاوزفلما

بهلاكه.استيقنواحتىببدنهلهفأخرجه

إنكملحالءالهةإلهاكمالهتملنااتجعليموسىقالوا!لهمأصنامعلىيعكفونقومعلىذلكبعدمرواثم

العبر،منرأيتمقد(913-138:ا!عرافأ!يعملوتكالؤأمادتلظلفيههتممامتئرهثرل!إن!تجهلونقؤم

يكفيكم.ماوسمعتم

ربيإلىذاهبفإني،عليكماستخلفهقداللهفإنهارونأطيعوا:وقالمنزلاموسىفأنزلهمومضى

وقد،يوماثلاثينفييكلمهأنوأرادوجلعزربهأتىفلما،فيهاإليهميرجعأنيوماثلاثينوأجلهم

نباتمنشيئاموسىفتناول،الصائمفمريحفيهوريحربهيكلمأنوكره،وثهارهنليلهنصامهن

نأكرهتإنيربياقال-كانبالذيأعلموهو-؟أفطرتلم:أتاهحينربهلهفقال،فمضغهالأرض

المسك.ريحمنأطيبالصائمفمريحأنموسىياعلمتماأو:قال.الريحطيبوفميإلاأكلمك

فيإليهميرجعلمأنهموسىقومرأىفلما،ربهبهأمرهماموسىففعل.ائتنيثم،عشرافصمارجع

عوارعندكمفرعونولقوممصرمنخرجتمإنكم:فقالخطبهمقدهارونوكان،ذلكساءهم،الأجل

استودعتموها،وديعةلكمأحلولا،عندهممالكمتحتسبواأنأرىوأنا،ذلكمثلفيهاولكم،وودائع

عندهمقومكلوأمرحفيرافحفر،لأنفسناممسكيهولا،ذلكمنشيئاإليهمبرادينولسنا،عاريةولا

لنايكونلا:فقالفأحرقهالنارعليهأوقدثم.الحفيرذلكفييقذفوهأنحليةأومتاعمنذلكمن

لهم.ولا

فأنسي.:بفي)1(

الرعد.صوتيشبهالهائلالصوت:القصيف)2(

له.بهذانأمنولا:بفي)3(
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معفاحتملإسرائيلبنيمنيكنولم،إسرائيللبنيجيرانالبقريعبدونقوممنالسامريوكان

لهفقال،بهارونفمر،قبضةمنهفقبض،أثرارأىأنلهفقضى،احتملواحينإسرائيلوبنيموسى

منقبضةهذه:فقال،ذلكطوالأحديراهلاعليهقابضوهو،يديكفيماتلقيألاسامرييا:هارون

فألقاها،أريدمايكونأنألقيتهاإذااللهتدعوأنإلالشيءألقيهاولا،البحربكمجاوزالذيالرسولأثر

وأ،حليةأو،متاعمنالحفرةفيكانمافاجتمع،عجلاتكونأنأريد:فقال،هارونلهودعا

فيهكانماواللهلا:عباسابنقال.خوارله،روحفيهليسأجوفعجلافصار،حديدأو،نحاس

ذلك.منالصوتذلكفكانفيهمنوتخرجدبرهمنتدخلالريحكانتإنما،قطصوت

ولكنربكمهذا:قال-بهأعلموأنت-هذاماسامرييا:فرقةفقالت،فرقاإسرائيلبنوفتفرق

نكنلمربناكانفإن،موسىإلينايرجعحتىبهذانكذبلا:فرقةوقالت.الطريقأضلموسى

عملمنهذا:فرقةوقالت.موسىقولنتبعفإناربنايكنلموإن،رأيناهحتىفيهوعجزنا،ضيعناه

فيالسامريقالبماالصدققلوبهمفيفرقةوأسرت.نصدقولا،بهنؤمنولا،بربناوليسالشيطان

طه:أ!وألرخمنرلبهموإنيقؤهـإنمافتنتوبهط):السلامعليههارونلهمفقال،بهالتكذيبوأعلنواالعجل

فقال.مضتقديوماأربعونهذه؟أخلفناثميوماثلاثينوعدناموسىبالفما:قالوا.هذاليس،09

ويبتغيه.يطلبهفهوربهأخطأ:سفهاؤهم

أسفا،غضبانقومهإلىفرجع،بعدهمنقومهلقيبماأخبره،قالمالهوقالموسىاللهكلمفلما

منالألواحوألقى(015:ا!عرافأ!هوإلتهمجرةأخيهبرآسوأضذ)؟!القرانفيماسمعتممالهمفقال

علىحملكما:لهفقال،السامريإلىفانصرف،لهواستغفر،بعذرهأخاهعذرإنهثم.الغضب

فقذفتها،عليكموعميت،لهاوفطنت!والرسولأثر!!ة!وقبضت:قال؟صنعتما

تخلفهوكمؤعدالكوإن!سا!ىلاتقولأناتحيؤةفىلك%فإفاذهبصق!ال!نفممىلىسؤلتو!لث)

لمإلهاكانولو(79-69:طهأ!!ئفاأليوفىفنسفن!ثولنحرقنهعاكفآعلتهظفيرالذىإلهلثإكوانظر

منه.ذلكإلىيخلص

لجماعتهم:فقالوا،هارونرأيمثلفيهرأيهمكانالذينواغتبط،بالفتنةإسرائيلبنوفاستيقن

!هورجلأسبعينقؤمهموس!!وفاختار،عملناماعنافتكفرنصنعهاتوبةبابلنايفتحأنلناسلموسىيا

لهميسألبهمفانطلق،الحقفييشركلمومن،إسرائيلبنيخيارالخيريألولالذلك(155:الأعرافأ

فعل،مابهمفعلحينوفدهومنقومهمنالسلامعليهاللهنبيفاستحيا،الأرضبهمفرجفت،التوبة

تعالىاللهكانمنوفيهم(155:ا!عرأفأ!ومناآلسفهابمافعلأتهلكناطينىقئلمنأهلكنهوشئتلؤ!و:فقال

:فقال،الأرضبهمرجفتفلذلك،بهوإيمانالعجلحبمنقلبهأشربماعلىمنهاطلع

!ألذينيؤمنونئايتناهتموائذينالر!ؤةويؤدؤتينقونطذينفسأتحتجهاشىءصوسعتخمئو)
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:فقال(571أ-56:أ!عرأفأ!لإنجيلواالتؤرلةفىمكنوباعندهئممجدونهوائذىالأثالنبىلرسولآيتبعوت

فيتخرجنيحتىأخرتنيفليتك،قوميغيرلقومكتبتهارحمتيإن:فقلت،لقوميالتوبةسألتكربيا

بالسيف،فيقتلهوولدوالدمنلقيمنرجلكليقتلأنتوبتهمإن:لهفقال،المرحومةالرجلذلكأمة

مناللهواطلع،وهارونموسىعلىخفيكانالذينأولئكوتاب.الموطنذلكفيقتلمنيباليلا

.والمقتولللقاتلاللهوغفر،أمرواماوفعلوا،بهافاعترفواذنوبهم

عنهسكتبعدماالألواحوأخذ،المقدسةالأرضنحومتوجهاالسلامعليهموسىبهمسارثم

الجبلعليهماللهونتق،بهايقرواأنوأبواعليهمذلكفثقل،الوظائفمنبهأمربالذيفأمرهم،الغضب

إلىينظرونمصغونوهم،بأيمانهمالكتابوأخذوا،عليهميقعأنخافواحتىمنهمودنا،ظلةكأنه

الأرضأتواحتىمضواثم،عليهميقعأنمخافةالجبلوراءمنوهم،بأيديهموالكتاب،الجبل

عظمها،منعجباأمراثمارهممنوذكر،منكرخلقخلقهم،جبارونقومفيهامدينةفوجدوا،المقدسة

ف!نامنهايخرجوامإن)فيهادامواماندخلهاولا،بهملناطاقةلا!هوجثارلنلمحؤمافيهـاإننموسى):فقالوا

امناالجبارينمن-نعم:قال؟قرأههكذا:ليزيدقيل-!ويخافوتالذينمنرجلانقال!ضلوتد

فإنهم؟وعددهمأجسامهبممنرأيتمماتخافونإنماكنتمإنبقومناأعلمنحن:فقالواإليهوخرجابموسى

:أناسويقول!وغلبونهانكتمدخ!وهفإذاائباصبعلتهم)فادخلوا،عندهممنعةولا،لهمقلوبلا

فيهآامواماأبدمندظهالنإنايموسى+قالوا)إسرائيلبنيمنيخافونالذينفقال.موسىقوممنإنهم

وسفاهمعليهمفدعا،موسىفأغضبوا(42-22:الماندة1(1!هو)قعدوتههناإنافقتلاوربثأنتفآدهمت

لهاللهفاستجاب،يومئذكانحتىوإساءتهمالمعصيةمنمنهمرأىلماذلكقبلعليهميدعولم،فاسقين

فيسيرونيومكليصبحون،الأرضفييتيهونسنةأربعينعليهمفحرمها،فاسقينسماهمكماوسماهم

تبلىلاثيابالهموجعل،والسلوىالمنعليهموأنزل،التيهفيالغمامعليهمظللثم،قرارلهمليس

عينا،عشرةاثنتامنهفانفجرتبعصاهفضربهموسىوأمر،مربعاحجراظكرانيهمبينوجعل،تتسخولا

وجدواإلا)2(منقلةمنيرتحلونفلا،منهايشربونالتيعينهمسبطكلوأعلم،أعينثلاثةناحيةكلفي

بالأمس.فيهمنهمكانالذيبالمكانالحجرذلك

هذاعباسابنمنسمعمعاويةأنعنديذلكوصدق،مج!ي!النبيإلىالحديثهذاعباسابنرفع

يفشيكيف:فقال،قتلالذيالقتيلأمرموسىعلىأفشىالذيالفرعونييكونأنعليهفأنكر،الحديث

بيدفأخذ،عباسابنفغضب؟ذلكحضرالذيالإسرائيليإلاعليهظهرولا،بهعلميكنولم،عليه

)1(

)2(

.بمنسقط.قاعدونهاهناإنا...إلى...هكذا:ليزيدقيل:قولهمن

السفر.مراحلمنالمرحلة:والمنقلة.محلة:طوفي.منزلة:بفي
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حدثنايومتذكرهل،إسحاقأبايا:لهفقال،الزهريمالكبنسعدإلىبهفانطلق،معاوية

:قال؟الفرعونيأمعليهأفشىالذيالإسرائيلي؟فرعونالمنقتلالذيموسىقتيلعن!اللهرسول

.وحضرهذلكشهدالذيالإسرائيليسمعبماالفرعونيعليهأفشىإنما

من"تفسيريهما"فيحاتمأبيوابنجرير)1(ابنوأخرجه.النسائيالإمامالحديثهذاساقهكذا

منمتلقىوغالبه،نظرفيهمرفوعاوكونه،موقوفأنه-أعلموالله-والأشبه.هارونبنيزيدحديث

أنهوالأغلب،ونكارةنظرفيهمابعضوفي،الكلامأثناءفيبرفعهمصرحيسيرشيءوفيه،الإسرائيليات

.الأحباركعبكلام

أعلم.والله.ذلكيقولالمريالحجاجأباالحافظشيخناسمعتوقد

ذكر

الزمانقبةبناء

وجلود،الشمشار)3(خشبمنقبةبعملالسلامعليهموسىاللهأمروقد:)2(الكتابأهلقال

أهلعندمفصلةكيفياتعلىوالفضةوالذهبالمصبغبالحريربزينتهاوأمر،الأغناموشعر،الأنعام

أربعةولها،أذرعأربعةوعرضه،ذراعاوعشرونثمانيةواحدكلطول؟سرادقاتعشرولهاالكتاب

،بابانزاويةكلوفي،وفضةذهبمنوصفائحدفوفوفيها،مصبغودمقس،حريرمنوأطنال!أبواب

.ذكرهيطولمماذلكوغيرمصبغحريرمنوستور،كبيرم!أخروأبوال!

،-)4(

ذراعاوارتفاعهذراعينوعرضهونصفاذراعينطولهيكون،الشمشارخشبمنلابوتوبعمل

علىويكون،زواياهأربعفيحلقأربعولهوخارجهداخلهمنخالصبذهبمضببا)5(ويكون،ونصفا

.بصليالاسمهرجلصنعه،متقابلانوهمابأجنحةملكينصفةيعنون،ذهبمنكروبيان)6(حافتيه

ذهبضبابلهاونصفذراعوعرضهاذراعانطولهاالشمشارخشبمنمائدةيعملأنوأمره

ضعف.إسنادهوفي(164/)16جريروابن(1)1326الكبرىالسننفيالنسائيرواه(1)

.والعشرونالسادسالإصحاح،الخروجسفر:القديمالعهد)2(

المحيط.القاموس.مصرفييكثرالشجرمننوعوهو.السنطشجر:السابقالمصدرفي)3(

.والعشرونالخامسالإصحاح،الخروجسفر(4)

نحوهما.أوالذهبأوالحديدألبسه:الخشبضبب)5(

.المقربونالملائكة:الكروبيون)6(
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من،الرمانمثلفيمغرزةذهبمننواحيهامنحلقوأربعذهبمنبإكليلمرتفعةبشفةذهبوإكليل

.المائدةعلىوقصاعاومصافي(صحافا!اواعمل،ذهباملبسخشب

قصبةكلعلى،ثلاثجانبكلمنذهبمنقصباتستوفيها،دلي)2(ذهبمنمنارةواصنع

ذلكصنعذهبمنقنطارمنالآنيةهذهوجميعهيولتكن،قناديلأربعةالمنارةفيوليكن،سرجثلاثة

منيومأولوهو،سنتهممنيومأولالقبةهذهونصب،أيضاالمذبحعملالذيوهو،أيضابصليال

نأمقهتءايةإن):تعالىقولهفيالمذكور-أعلموالله-وهو،الشهادةتابوتونصب،الربيع

فىإقاتمليهكةتخملههرونوءالموسىءالتركمماوبقيةربممنسينةفيهبوتالظيآنجحم

.،482:البقرةأ!ومؤمنبكنتوإدلئملايةدالف

وكيفيته.قربانهموصفة،وأحكام،لهمشرائعوفيه،جدامطولاكتابهمفيالفصلهذابسطوقد

وأنها،المقدسبيتمجيءعلىمتقدمهوالذيالعجلعبادتهمقبلموجودةكانتالزمانقبةأنوفيه

يقفوندخلهاإذاكانالسلامعليهموسىوأن.عندهاويتقربون،وإليهافيهايصلونكالكعبةلهمكانت

عليهموسىاللهويكلم،وجلعزللهسجداذلكعندفيخرونبابهاعلىالغمامعمودوينزل،عندها)3(

عندواقفوهو،وينهاه،ويأمره،ويناجيه،ويخاطبه،نورهوالذيالغمامالعمودذلكمنالسلام

منإليهوجلعزاللهأوحاهبماإسرائيلبنييخبرالخطابفصلفإذا،الكروبيينبينماإلىصامدالتابوت

ويقف،الزمانقبةإلىيجيءشيءفيهاللهمنعندهليسشيءفيإليهتحاكمواوإذا.والنواهيالأوامر

.)4(الحكومةتلكفصلفيهبماالخطابفيأتيه،الكروبيينذينكبينلماويصمد،التابوتعند

معبدهمفيواللآلىءالمصبغوالحريرالذهباستعمالأعني،زمانهمفيلهممشروعاهذاكانوقد

كما؟المصلينتشغللئلاوتزيينهاالمساجدزخرفةعننهيناقدبل،فلاشريعتنافيفأما،مصلاهموعند

للناسابن:عمارتهعلىوكلهللذي!يماللهرسولمسجدفيوسعلماعنهاللهرضيالخطاببنعمرقال

اليهودزخرفتكماتزخرفنهالا:عباسابنوقال.الناسفتفتنتصفرأوتحمرأنوإياك،يكنهمما

منقبلهمكانمنمشابهةعنالأمةلهذهوالتنزيهوالتكريمالتشريفبابمنوهذا،)5(كنائسهموالنصارى

عنوخواطرهمأبصارهموصان،عليهوالإقبالإليهالتوجهعلىصلاتهمفيهمهماللهجمعإذ،الأمم

والمنة.الحمدفلله.العظيمةالعبادةمنبصددههمماغيرفيوالتفكرالاشتغال

.مصفاةجمع:والمصافي.الطعامانيةوهي،صحفةجمع:الصحاف(1)

نقي.ذهب:القديمالعهدفي)2(

حولها.:بفي)3(

الخصومة.:بفي(4)

.(1/953)تعليقاالبخاريرواه()5
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وإمامهم،وكعبتهم،قبلتهموهيإليهايصلونالتيهفيإسرائيلبنيمعهذهالزمانقبةكانتوقد

عليهماموسىثمهارونماتفلما.السلامعليههارونأخوهالقربانومقدم،السلامعليهموسىاللهكليم

.الآنإلىفيهموهو.القربانأمرمنأبوهميليهكانالذيفيهارونبنواستمرت،السلام

بهمدخلالذيوهو،السلامعليهنونبنيوشعفتاهبعدهالأمروتدبيرموسىبعدالنبوةبأعباءوقام

بيانه.سيأتيكما،المقدسبيت

،المقدسبيتصخرةعلىالقبةهذهنصبالمقدسالبيتعلىيدهاستقرتلماأنههناوالمقصود

إلىبعدهالأنبياءقبلةكانتفلهذا،الصخرةوهي،محلتهاإلىصلوابادتفلما،إليهايصلونفكانوا

هاجرفلما.يديهبينالكعبةيجعلوكان،الهجرةقبلع!ي!اللهرسولإليهاصلىوقد،ع!يماللهرسولزمان

إلىالقبلةحولتثم.(أشهراكاعشرسبعة:وقيل،عشرستةإليهافصلى،المقدسبيتإلىبالصلاةأمر

ذلكبسطناكما،الظهر:وقيل،العصرصلاةوقتفيثنتينسنةشعبانفي،إبراهيمقبلةوهي،الكعبة

إلى!وعدتهأكالؤاائئقتلنهمعنوئنهئمماالاسمنالسفهاءسيقول!):تعالىقولهعند")2(التفسير"في

لايات)3(ا!الحراوالمح!جدشطروتجهثفؤلترضحئهآقب!فلنولينكالسمافىوتجهكتقلبلزئقذ):قوله

.(441-241:البقر-أ

عشر.سبعة:وقيل،شهراعشرستة:بفي(1)

.(1918/)كثيرابنتفسير)2(

أعلم.والله:بفيزاد)3(
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لننوأمفاتحإإنمااتكنؤمنوءانيتهعلتهغفبنقؤهـمول!ىمن%!اقرونإن!):وتعالىتباركاللهقال
ص!.صصصص-مصهصصص!روصء

!روولاالدارالأخرةالدهءاتئففيما!واتتغالفرصينيحبلاآدلهإنتفرخلاقؤم!ل!قالإذآلقوةأولىبالحبة

إنماقال!اقفسدينيحبلااللهإنالأزض!فىاتفسادتبغولاإقكاللهاخسن!ضآوأخسنالدنيامفنصيبك

عنلمجمئلولاتجعاوأتحزقؤةمنههوأشدمقاثقرونمفقئ!ءمنأهلكقداللهأثيعلخأولتمعند!علوعكأوتيتمر

!إنقرونأوفمامثللناينتتالدتيااتجؤةلرلدوتائذجمتقالءزينتهءفقومهعكفخرج!الخرموتدلوبهو

إلايلقنهاولاصنهلحاوعملءامفلمنضتراللهثوابويل!تماتعقمأوتواائذجمتوصقسال!عظيوح!لذو

افنتصترلن!منوماكاتاللهدونمنينصحرونهفئةمنله!انفماالأزضولدارهبهءمحسفنا!الضخبروت

عيننااللهمنأنلؤلآويقدرعبادهمنيشالمنآلررفئتس!اللهوئ!تيقولونبآلأقسم!نهتمنؤاالذلىوأضبح

والفقبةفساداولاآلازضفىعلوايرلدونلالقذينبخع!هاالأخقالدارتك!اتبهفرونيفلحلاوت!ئوبنالخسف

.،76-83:القصصأللمئقين!

عمابنقارونكان:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،الأعمشقال

،وقتادة،حرببنوسماك،نوفلبنالحارثبناللهوعبد،)1(النخعيإبراهيمقالوكذا.موسى

بنعمرانبنوموسى،قاهثبنيصهربنقارونهو:فقالوزاد،جريجوابن،ديناربنومالك

.قاهث)2(

كانإنه:إسحاقابنقولورد.موسىعمابنكانأنهالعلمأهلأكثرقولوهذا:جرير)3(ابنقال

موسى.عم

فأهلكه،السامرينافقكمانافقاللهعدوولكن،بالتوراةصوتهلحسنالنوريسمىوكان:قتادةقال

ماله.لكثرةالبغي

قومه.علىترفعاطولاشبراثيابهفيزاد:حوشببنشهروقال

وقد.الشدادالرجالمنالفئامعلىحملهايثقللكانمفاتحهإنحتىكنوزةكثرةتعالىاللهذكروقد

أعلم.فاللهبغلاستينعلىتحملكانتوإنها،الجلودمنكانتإنها:قيل

)1(

)2(

)3(

.(3403/)اللباب.مذحجمنكبيرةقبيلةوهي،النخعإلىنسبة:المعجمةوالخاءالنونبفتح،النخعي

هافث.:وط.قاهثبنيصهربنعمرانبنوموسى:بفي

أمتناسلفمنالعلمأهلوأما:وفيه،(1443/)الطبريتاريخفيوالخبر.جريج:وطأوفي.بفيكذا

جريج.ابنقالمافعلىالكتابينأهلومن
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غيركعلىوتفخر،أعطيتبماتبطرلاأي!تفرخلا):قائلينقومهمنالنصحاءوعظهوقد

إلىمصروفةهمتكلتكن:يقولون.!الدارالأخزهالئهءاتنففيضآوابتغ!آلفرصينيحبلاالئهإن)

:أي!الذيخامفنصيبكتنممررولا)هذاومع،وأبقىخيرفإنه،الآخرةالدارفياللهثوابتحصيل

إلتك!الئهأحسن!ضآوأخسن)الحلالالطيبةبالملاذلنفسكفتمتعلكاللهأحلمابمالكمنهاوتناول

:أي!الأزضىفىاتفسادتبغولا)إليكوبارئهمخالقهماللهأحسنكماالثهخلقإلىوأحسن:أي

لاالئهإن)وهبكماويسلبك،فيعاقبكفيهمأمرتماضدفتقابلهم،فيهمتفسدولا،إليهمتسىءولا

.!القسدينيحب

أنايعني!عقوعندكاعكأوتيتإإنماقال)أنإلاالفصيحةالصحيحةالنصيحةلهذهجوابهكانفما

أستحقه،أنيلعلمههذاأعطانيإنمااللهفإن،أشرتمإليهماإلىولا،ذكرتممااستعمالإلىأحتاجلا

أعطاني.ماأعطانيلماعندهوحظي،إليهحبيبأنيولولا،لهأهلوأني

قؤةمئههوأشدمقائقرونقت!وءمفمنأقلكقداللهأتيغلتمأولم):إليهذهبماعليهرادأتعالىاللهقال

منوخطاياهمبذنوبهمالماضينالأمممنأهلكناقد:أي!واتمخرموتذلؤبهصعنلمجمئلولاتجعاوأتحز

مالاأكثركانممنأحدأنعاقبلمصحيحأقالماكانفلو،وأولاداأموالأوأكثرقوةقارونمنأشدهو

تقربم!أؤلدءبالتىاقول!ولآوقآ):تعالىقالكمابهواعتنائنا،لهمحبتناعلىدليلأمالهيكنولم،منه

التملنساج!وبخينمالمنبهءنمد!أنماأتحسبون!وتعالىوقال(37:سبأأ!صنحاوعملءامنمنإلازلفئعندنا

قوله:معنىمنإليهدهبناماصحةعلىيدلعليهالردوهدا.(56-55:المؤمنونأ!يسثعرونلابلالحيتتفى

أنهأو،الكيمياءصنعةيعرفكانأنهذلكمنالمرادأنزعممنوأما.!علونحدكأعكأوتيتإإنمآقال)

وصبغة،تخييلالكيمياءلأن؟بصحيحفليسالأموالجمعفيفاستعملهالأعظمالاسميحفظكان

كانوقارون،بهكافرمنبهالدعاءيصعدلاالأعظموالاسم،الخالقصنعةتشابهولا،الحقائقتحيللا

.تلازمالكلامينبينيبقىولاالتقديرعلىلهذالهمجوابهيصحلاثم.الظاهرفيمنافقأالباطنفيكافرا

الحمد.ودله")1(التفسير"كتابنافيهذاوضحناوقد

منعظيبمتجملفيخرجأنهالمفسرينمنكثيرذكر!ءزينتهفىقؤمهءعكفخرج!و:تعالىاللهقال

مثله،كانوالوأنتمنواالدنياالحياةزهرةيعظممنرآهفلما،وحشم،وخدبم،ومراكب،ملابس

لهم:قالواالألباءالزهادالصحيحالفهمذووالعلماءمقالتهمسمعفلما،ولهعليهبماوغبطوه

وأعلى.وأجلوأبقىخيرلآخرةاالدارفياللهثواب:أي!صنهلحاوعملءامفضيرلمناللهثوابوتيم)

الساميةالهمةوهذهالمقالةوهذهالنصيحةهذهيلقىوما:أي!والصخبروتإلايلقنهاولا!و:تعالىاللهقال

.(3993/)كثيرابنتفسير(1)
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وأيد،فؤادهوثبت،قلبهاللههدىمنإلاالدنيةالدنياهذهزهرةإلىالنظرعندالعليةالاخرةالدارإلى

الشبهاتورودعندالنافذالبصريحباللهإن:السلفبعضقالماأحسنوما.مرادهوحقق،لبه

.الشهواتحلولعندالكاملوالعقل

منكاتوممااللهدونمني!رونهفئةمنلو!انفماالأزضولدارهبهءلخسفنا):تعالىاللهقال

بهءمحسفنا):قالبهاقومهعلىوفخرهفيهاواختيالهزينتهفيخروجهتعالىاللهذكرلما!هوافنتصترلن

بينا":قال!ي!النبيعن،أبيهعن،سالمعنالزهريحديثمن)1(البخاريروىكما!ه!الأرضولداره

حديثمن)2(البخاريرواهثم"القيامةيومإلىالأرضفييتجلجلفهوبهخسفإذإزارهيجررجل

.نحوه،!ييهالنبيعن،هريرةأبيعن،سالمعن،زيدبنجرير

وهوالسلامعليهلموسىتقولأنعلىمالابغياامرأةأعطىقارونأنوالسديعباسابنعنذكروقد

وصلى،الفرفمنفأرعد،ذلكلهقالتإنها:فيقال،وكذاكذابيفعلتإنك:الناسمنملأفي

الذيهوقارونأنفذكرت؟عليهحملكوماذلكعلىدلكمنفاستحلفهاعليهاأقبلثم،ركعتين

،قارونعلىاللهودعا،ساجدادلهموسىخرذلكفعند،إليهوتابت،اللهواستغفرت،ذلكعلىحملها

فكان،ودارهتبتلعهأنالأرضموسىفأمر،فيهتطيعكأنالأرضأمرتقدإنيإليهتعالىاللهفأوحى

.)3(أعلمفالله.ذلك

مجلسعلىوملابسه،وبغاله،بجحفله)4(مرزينتهفيقومهعلىخرجلماقارونإن:قيلوقد

إليه،ينظرونالناسمنكثيروجوهانصرفتالناسراهفلما،اللهبأيامقومهيذكروهوالسلامعليهموسى

بالنبوةعليفضلتكنتلئنأماموسىيا:فقال؟هذاعلىحملكما:لهفقالالسلامعليهموسىفدعاه

قارونوخرجفخرج،عليكولأدعون،عليفلتدعونلتخرجنشئتولئن،بالمالعليكفضلتفلقد

فقال.موسىفييجبفلمقارونفدعا،أناأدعو:قال؟أدعوأوتدعو:موسىلهفقال،قومهفي

إليه:تعالىاللهفأوحى،اليومفلتطغى)5(الأرضمراللهم:موسىفقال.نعم:قال؟أدعو:موسى

إلىفأخذتهم،خذيهم:قالثم،أقدامهمإلىفأخذتهم،خذيهمأرضيا:موسىفقال،فعلتقدإني

أشارثم،إليهانظرواحتىبهافأقبلت،وأموالهمبكنوزهمأقبلي:قالثم،مناكبهمإلىثم،ركبهم

.الأرضبهمفاستوت،لاويبنياذهبوا:فقالبيدهموسى

.(54)باب،الأنبياءفي(3485)رقمالبخاريصحيح()1

.خيلاءثوبهجرمنباب،اللباسفي(0957)رقمالبخاريصحيح)2(

.(3594/)كثيرابنتفسير)3(

بخيله.:بفي)4(

أشبه.وهو.فلتطعني:بفي()5
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:قالأنهعباسابنوعن.القيامةيومإلىقامةيومكلبهميخسف:قالأنهقتادةعنرويوقد

السابعة.الأرضإلىبهمخسف

.قصداوتركناهاصفحاعنهاضربناكثيرةإسرائيلياتهاهناالمفسرينمنكثيرذكروقد

منناصرلهيكنلم!المحنتصترلنمنوماكاتاللهدونمنلنصرونإفئةمنلهفما!ان):تعالىوقوله

الخسف،منحلمابهحلولما(01:الطارقأ!ولاناصمقؤهمنلوفما):تعالىقالكماغيرهمنولانفسه

أوتي،مامثلتمنىكانمنندم)1(،والعقاروالأهلالنفسوإهلاك،الداروخراب،الأموالوذهاب

اللهفنأنلؤلآ):قالواولهذا،المخزونالتدبيرحسنمنيشاءبماعبادهيدئرالذيتعالىالثهوشكروا

قالوقد،")2(التفسير"في(ويك)لفظعلىتكلمناوقد.!البهفرونيفلعلاوت!توبخالخسفعلينا

أعلم.واللهالمعنىحيثمنحسنقولوهذا،أنترألم:بمعنى(ويكأن):قتادة

منويعرى،أعطيهامنيغبطالتيالداروهي،القرارداروهي!الأخرةالدارو!بر)تعالىأخبرثئم

والأشر،،والفخر،التكبرهوفالعلو!افسذولاالأزضفىعلؤايرلدونلالذين)معذةهيإنماحرمها

معايشهم،وإفساد،الناسأموالأخذمنوالمتعديةاللازمةالمعاصيعملوهو!اولافسذ)والبطر

.!للمنقينواتفقبة):تعالىقالثم،لهمالنصحوعدم،إليهموالإساءة

الدارفإن!الارضبه-ولدارهلحسفنا):لقوله،مصرمنخروجهمقبلتكونقدهذهقارونوقصة

الخيامفيهاتضربالتيالمحلةعنعبارةالداروتكون،التيهفيذلكبعدتكونوقد،البنيانفيظاهرة

الكامل(منأ:عنترةقالكما

واسلمي)3(عبلةدارصباحاوعمييملميبالجواءعبلةداريا

أعلم.والله

لايختناولقذأزسقناصرس):تعالىاللهقال.القرآنمنآيةماغيرفيقارونمذفةتعالىاللهذكروقد

.(42-23:غاضأ!!ؤابسحرلوافقاوقروبروهمنفرغؤتإلى!!ثوستطن

مولىجاءهمولقذ)وهامانوفرعونوقارونوثمودعادذكربعد،العنكبوتسورةفيتعالىوقال

منومتهصصاصحباعليهأزسقنامنفمنهمبذلبهاضذنافكل!سنقينكانواوماالأزضفىفاشت!برواباتبثتت

تدبز.:بفي(1)

.(3104/)كثيرابنتفسير)2(

الكامل،منأ:مطلعهاالتيمعلقتهمن)3(

مترذممنالشعراءغادرهل

موضع.:والجواء.(183)ديوانه

توفمبعدالدارعرفتهلأم
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!الؤأولبهنليطلمهصأدئه!اتوماأغرقنامنومنهوالأرضىبهخسقنامفومنهوالصيحةأضذته

.(9304أ!أنفسه!يظلموت

كانواأنهموجنودهماوهامانفرعونأغرقوالذي-تقذم-كماقارونالأرضبهاللهخسففالذي

خاطئين.

عيسىعن،علقمةبنكعبحذثنا،سعيدحذثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:(أحمد)1الإمامقالوقد

عليهاحافظمن":فقاليوماالصلاةذكرأنهع!ي!النبيعن،عمروبناللهعبدعن،)2(الصدفيهلالابن

وكان،نجاةولابرهانولانورلهيكنلمعليهايحافظلمومن،القيامةيومونجاةوبرهانانورالهكانت

الله.رحمه،أحمدبهانفرد."خلفبنوأبيوهامانوفرعونقارونمعالقيامةيوم

باب

)3(ووفاتهوصفاتهوشمائلهالسلامعليهموسىفضائلذكر

وقرتنهلأيمناالطورطنبمن!وندينهنبي!رسولاكاننحلصاكانإن!رموسىأتكنبفىوادبهر):تعالىاللهقال

.(53-15:مريمأ!ونبياهرونأضاهرخئنآمنلإ!ووهتنانجيا

.(441:ا!عرافأ!وبكلنىبرشبئالاسعلىاضحطفيتكإقيموسىقال):تعالىوقال

يصعقونالناسفإن،موسىعلىتفضلونيلا":قالأنهغ!ي!اللهرسولعن"الصحيحين"فيوتقدم

جوزيأمقبليفأفاقأصعقأدريفلاالعرشبقائمةباطشاموسىفأجديفيقمنأولفأكونالقيامةيوم

وسلامهاللهصلواتفهووإلا،والتواضعالهضمبابمن!ي!اللهرسولمنأنهوقدمنا.")4(الطوربصعقة

النقيض.يحتمللاجزماقطعاوالآخرةالدنيافيآدمولدوسيد،الأنبياءخاتمعليه

وإشفعيلإبزهيصإلى+وأؤحتناجبغدمنوالنبيقلؤحإكأؤحئنآإليذكمآأوحينا!إثآ):تعالىوقال

لخائثنقصضحهغلئمورسل!قتلمنعلتكقصقحتهخقذورسلا!و:لقاأنإلى!لأشباطواويغقوبوإشحق

.(461-631:ادنساءأ!وت!ليماموسىأدله3طم

.(96:ا!حزابأ!وجهااللهعندوكانقالوامماأللهفبرأهمول!ىءاذؤا؟ئذلينلاتكونواءامنوأاثذينيخأيها!:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو،(2916/)مسندهفي

.(2236/)اللباب.مصرنزلتحميرمنقبيلةوهي،الدالبكسر،الصدفإلىنسبة:الصدفي

ووفائه....فضائلباب:طفي

.71()صتخريجهتقدم
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،عوفعن،عبادةبنروححدثنا،إبراهيمبن)1(إسحاقحدثنا:البخارياللهعبدأبوالإمامقال

ستيراحييارجلاكانموسىإن":ع!ج!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،وخلاسومحمدالحسنعن

عيبمنإلاالتسترهذايستترما:فقالوا،إسرائيلبنيمناذاهمنفاذاه،منه2استحيا!دشيجلدهيرىلا

يومافخلا،لموسىقالواممايبرأهأنأرادوجلعزاللهوإن.افةوإماأدرة)2(وإمابرصقإمابجلد

بثوبه،عداالحجروأن،ليأخذهاثيابهعلىأقبلفرغفلما،اغتسلثم،الحجرعلىثيابهفوضع،وحده

بنيمنمل!إلىانتهىحتى،حجزثوبي،حجزثوبي:يقولفجعلالحجروطلبعصاهموسىفأخذ

وطفقفلبسهثوبهفأخذالحجروقام.يقولونمما)3(وبرأهاللهخلقماأحسنعريانأفرأوه،إسرائيل

قولهفذلك:قال،خمسا)4(أوأربعاأوثلاثأضربهأثرمنلندبابالحجرإنفوالله،بعصاهضربأبالحجر

.(!)وبهااللهعندو؟نلواقاممااللهفبرأهمولمىءاذؤا؟ئذينلاتكونواءامنوأألذينيأيها):وجلعز

.به)6(،هريرةأبيعن،منبهبنوهمام،شقيقبناللهعبدحديثمنأحمدالإمامرواهوقد

به.،عنههمامعنمعمرعنالرزاقعبدحديثمن")7(الصحيحين"فيوهو

.عنه)8(العقيليشقيقبناللهعبدحديثمنمسلمورواه

،وزيرامعهيكونأنمنهوطلب،اللهعندأخيهفيشفعأنهوجاهتهمنكان:السلفبعضقال

قالثم.مهونبياهرونأضاهزخننآمنلإووهتنا):قالكمانبياوجعله،طلبتهوأعطاه،سؤالهإلىاللهفأجابه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

ابن.:طفي

حدثنا):وهو.وطألنصمخالفنصوفيها،الأصللخط،مخالفبخطكتبتأسطرخمسة،هنا،بوفي

-لمجي!-النبيعن،هريرةأبيعن،منبهبنهمامعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا:قالإبراهيمبنإسحاق

:فقالوا.وحدهيغتسل--!ي!موسىوكان،بعضإلىبعضهمينظر،عراةيغتسلونإسرائيلبنوكانت":قال

فخرج،بثوبهالحجرففرحجرعلىثوبهفوضع،يغتسلمرةفذهبآدرأنهإلامعنايغتسلأنموسىيمنعماوالله

وأخذ.بأسمنبموسىماوالله:وقالواموسىإلىإسرائيلبنونظرتحتىحجرياثوبي:يقولإثرهفيموسى

.(بالحجرضربأسبعةأوستةبالحجرلندبإنهوالله:هريرةأبوقال."ضربأبالحجرفطفق،ثوبه

نصربنإسحاقعنفيهوهو.وحدهعريانااغتسلمنباب،الغسلفي،(1385/)البخاريرواهالحديثوهذا

.الرزاقعبدعن

الخصية.فينفخة:بفتحتينوقيل،الدالوسكونالهمزةبضم،والأدرة.أو:طفي

.البخاريلفظفيوليسالنصفيهناكثيرابنزادهمماوهذاوأبرأه:أوفي.طفيكذا

.بمعالخلافنهاية

.(28)باب،الأنبياءفي(4034)برقم:البخاريأخرجه

.(51ه-2514/)المسند

.الخلوةفيعرياناالاغتسالجوازباب،الحيضفي(933)برقمومسلم)278(رقمالبخاريرواه

.()156)933(صحيحهمنالأنبياءأحاديثفي
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:قالاللهعبدسمعتقالوائلأباسألت:الأعمشحدثنا،شعبةحدثنا،الوليدأبوحدثنا:()1البخاري

فأخبرته،!ي!النبيفأتيت،اللهوجهبهاأريدماقسمةهذهإن:رجلفقال،قسماع!يماللهرسولقسم

."فصبرهذامنبأكثرأوذيقد،موسىاللهيرحم":قالثم.وجههفيالغضبرأيتحتىفغضب

به.،الأعمشمهرانبنسليمانعنوجهغيرمن)2(مسلمرواهوكذا

مولىهشامأبيبنالوليدعن،يونسبنإسرائيلسمعت،)3(حجاجحدثنا:أحمدالإماموقال

يبلغنيلا":لأصحابه!ي!اللهرسولقال:قالمسعودبناللهعبدعن،زائدأبيبنزيدعن،لهمدان

فقسمه،ماذ!يماللهرسولوأتىقال."الصدرسليموأناإليكمأخرجأنأحبفإنيشيئأأحدعنأحد

،الاخرةالدارولااللهوجهبقسمتهمحمذأرادماوالله:لصاحبهيقولوأحدهمابرجلينفمررت:قال

عنأحديبلغنيلا":لناقلتإنكاللهرسوليا:فقلتاللهرسولأتيتثم.قالاماسمعتحتىفثبت

وشق!ي!اللهرسولوجهفاحمر.وكذاكذايقولانوهماوفلانبفلانمررتوإني"شيئاأصحابيمنأحد

.")4(فصبرذلكمنأكثرموسىأوذيفقدمنكدعنا":قالثم.عليه

روايةوفي.به،هاشمأبيبنالوليدعن،إسرائيلحديثمن()والترمذيداودأبورواهوهكذا

وقال.به،الوليدعن،السديعن،إسرائيلعن،العبدابنطريقمنداود)7(ولأبي)6(للترمذي

الوجه.هذامنغريب:الترمذي

فييصليقائموهوبموسىمرع!ي!اللهرسولأنالإسراءأحاديثفي"الصحيحين"فيثبتوقد

أنس.عنمسلمورواه.قبره

ليلةمرأنه!ي!النبيعن،صعصعةبنمالكعن،أنسعنقتادةروايةمن")8(الصحيحين"وفي

عليه،فسلمت":قال،عليهفسلمموسىهذا:جبريللهفقال،السادسةالسماءفيبموسىبهأسري

لأنأبكي:قال؟يبكيكما:لهقيل،بكىتجاوزتفلما،الصالحوالأخالصالحبالنبيمرحبأ:فقال

السابعة.السماءفيإبراهيموذكر،"أمتيمنيدخلهامماأكثرأمتهمنالجنةيدخلبعديبعثغلاما

.(28)باب،الأنبياءفي(5534)البخاريصحيح()1

إيمانه.قويمنوتصبرالإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب،الزكاةفي(6201)رقممسلمصحيح)2(

.حجا!بنأحمد:طفي)3(

.(1693/)المسند)4(

في(7938)برقموالترمذي،المجلسمنالحديثرفعباب،الأدبفي(0486)رقمدوادأبوأخرجه)5(

!لمج!.النبيأزواجفضلباب،المناقب

أيضأ.المناقبفى)6938(الترمذي)6(

.()2279حديث،الأشرافتحفةينظر)7(

.الإيمانفي264()(641)ومسلم،الخلقبدءفي32()70البخاريأخرجه)8(
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السادسة،فيإبراهيمأنمن،أنسعننمرأبيبنشريكحديثفيوقعوما،المحفوظهووهذا

فيموسىأنالجادةعليهالذيأنالحفاظمنواحدغيرذكرفقد،اللهكلامبتفضيل،السابعةفيوموسى

منألفاسبعونيومكليدخلهالذيالمعمورالبيتإلىظهرهمسندوأنه،السابعةفيوإبراهيم،السادسة

.)1(عليهممااخرإليهيعودونلاثمالملائكة

اليومفيصلاةخمسينوأمته!محمدعلىفرضلماتعالىاللهأنعلىكلهاالرواياتواتفقت

أشدقبلكإسرائيلبنيعالجتقدفإنيلأمتكالتخفيففسلهربكإلىارجع:قالبموسىفمر،والليلة

وجلعزاللهوبينموسىبينيتردديزلفلم،وأفئدة،وأبصارا،أسماعاأضعفأمتكوإن،المعالجة

وهيخمسهي:تعالىاللهوقال،والليلةاليومفيصلواتخمسإلىصارتحتىمرةكلعنهويخفف

.خيراالسلامعليهموسىعنااللهوجزى.خيرا!ي!محمداعنااللهفجزى،بالمضاعفةأي،خمسون

عن،الرحمنعبدبنحصينعن،نميربنحصينحدثنا،مسددحدثنا:)2(البخاريوقال

ورأيتالأممعليعرضت":فقاليوماغ!ي!الثهرسولعليناخرج:قالعباسابنعن،جبيربنسعيد

هاهناالحديثهذاالبخاريروى)3(هكذا."قومهفيموسىهذا:فقيل،الأفقسدكثيراسوادا

.مختصرا

الرحمن،عبدبنحصينحدثنا،)4(هشيمحدثنا،سريجحدثنا:فقالمطولاأحمدالإمامرواهوقد

قلت:ثم،أنا:قلت؟البارحةانقضالذيالكوكبرأىأيكم:فقالجبيربنسعيدعندكنت:قال

علىحملكوما:قال.استرقيت:قلت؟فعلتوكيف:قال.لدغتولكنصلاةفيأكنلمإني

."حفةأوعينمنإلارقيةلا":قالأنهالأسلميبريدةعنالشعبيحدثناهحدي!ث:قلت:قال؟ذلك

غ!ي!النبيعنعباسابنحدثنا:قالثم.سمعماإلىانتهىمنأحسنقد-جبيرابن-يعنيسعيدفقال

وليمسوالنبي،والرجلانالرجلومعهوالنبي،الرهطومعهالنبيفرأيت،الأممعليعرضت":قال

الأفقإلىانظرولكن،وقومهموسىهذا:فقيل؟أفتيهذ:فقلت،عظيئمسوادليرفعإذ،أحدمعه

ألفاسبعونومعهمأمتكهذه:فقيل،عظيمسوادفإذاالجانبهذاإلىانظر:قيلثم.عظيمسوادفإذا

:فقالواذلكفيالقومفخاض،فدخلع!ي!اللهرسولنهضثم."عذابولاحساببغيرالجنةيدخلون

ع!ج!.النبيصحبواالذينلعلهم:بعضهمفقال؟عذابولاحساببغيرالجنةيدخلونالذينهؤلاءمن

)1(

)2(

)3(

)4(

الحديث،هذافيشريكفيهاأخطأالتيالأخطاءمنواحدوهذا،التوحيدفي)7517(البخاريفيشريكحديث

الفتح.فيحجرابنالحافظوبينها

الطب.فيو)5752(،الأنبياءفي341(0)البخاريصحيح

.رواه:بفي

تحريف.وهو،هشام:طفي
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إليهمفخرج.أشياءوذكروا،قطشيئأباللهيشركواولمالإسلامفيولدواالذينلعلهم:بعضهموقال

الذينهم":فقال،بمقالتهمفأخبروه؟"فيهتخوضونكنتمالذيهذاما":فقاللمجي!اللهرسول

:فقالالأسدي)1(محصنبنعكاشةفقام،"يتوكلونربهموعلىيتطيرونولايسترقونولايكتوونلا

بهاسبقك"فقال؟اللهرسوليامنهمأنا:فقالآخرقامثم."منهمأنت":قال؟اللهرسوليامنهمأنا

.")2(عكاشة

تعالىاللهشاءإنوسنوردها،وغيرهاوالحسانالصحاحفيوهو،جدأكثيرةطرقلهالحديثوهذا

.وأهوالها)3(القيامةأحوالذكرعندالجنةصفةبابفي

مرارأالعزيزكتابهفيقصتهوأوردعليهوأثنى،كثيرأالقرآنفيالسلامعليهموسىتعالىاللهذكروقد

ويذكر،ويذكرهتعالىالثهيقرنهماوكثيرا.بليغاعليهوأثنى،ومختصرةومبسوطةمطولة،كثيراوكررها

معهئملمامصدقأدقهعندمنرسولمهتمجاولما)البقرةسورةفيقالكما،وكتابه!ي!محمدمعكتابه

.،101:البقرةأ!يغلموتلاظهورهئمكانهخوراءالله!تفلكئفاأوتوائذينامننرقينجذ

وأنزليديهبينثمامصدقابالحقالكنتعليدزل5القيعالحىهوإلآ!لهلآالله!اثر!و:تعالىاللهوقال

اننقاس!ذو!يزواللهشديدعذابلهواللهجايتكفرواالذينإناتفزقانوأنزلللناسهدىقبلمن!نجيلواقيالتؤرلة

.،4-ا:عمرانالأ

اتكتفأنزلمنقلشتئمنبشرعكاللهانزلمآلواقاإدقذرهءحقاللهقدرواوما):الأنعامسورةفيتعالىوقال
،ءصص

اللهضقلءابآوتمولاأشوتغالواترئاولختوكثيراوتخفونتبذونهاقراطيستجعلونهللناسوهدىلؤراموسىبهءجذألذى

لؤمونواتذينحؤلهاومنائقرئأ"تمولئنذريدتهبينالذىمصدلىمباركأنزقةكتئثوهذا5يقعبونخؤضهخفىذزهتم

،!رص"صص!ره!ص!رشصصءص
.(29-19:الايتانأ!طفظون!لاضهمعكبهءوهميؤمنونخرةبا

ءاتئناثو):آخرهافيتعالىوقال،عظيمامدحاالعظيمالقرآنمدحثم،التوراةعلىتعالىفأثنى

كتمثوهذا5لؤمنونربهؤبلقآء!همورتهةوههىشئلملكلوتفصيلااتذهـأخسنعلىتحاماألكتبموسى

.(551-1451!ترخونلعفكغواتقوافاتبشمباركأنزتته

ل!يناشلمواالذينألنبيوتبهايحيمولؤرهدىفيهاالتؤرلةائزتناإتا):المائدةسورةفيتعالىوقال

ولاواخشؤنفا!طاتخشوافلاشحهد%عليهو!انوااللهكنفمناشتضظوابمالاخبارواوآلربخنيونهادوا

)2(

)3(

.الردةحروبفياستشهد.السراياأمراءمنصحابي،الأسديحرثانبنمحصنبنوعكاشة.محيصن:طفي

.(4442/)والأعلام(5632)رقمترجمة(2494/)الإصابة

.بالألفاظيسيراختلافوفيه،(1/271)أحمدمسند

ثمة.وتخريجه.الكتابهذامنالنهايةفي
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قينجيلاأقلوتيخكل):قالأدإلى!أتبهفرونهمفأولسكألتهانزلبمايحكصلؤومنقليلاتضنالايئلتتنتروا

بتنلمامصدقابالحقاتكتفإليك!وأنزتنآاتقسقوتهمفأوليكاللهانزلبماتححمئؤومنفيهاللهانزلبما

،غيرهالكتبسائرعلىحاكماالقرانفجعل.(48-44:ا!يةأ!...علئهوم!منااتتفمنيدته

بأيديهمماعلىاستحفظواالكتابأهلفإن،والتبديلالتحريفمنفيهاوقعماومبينألهامصدقأوجعله

تغييرهممندخلهامادخلهافلهذا،وصونهاضبطهاعلىولا،حفظهاعلىيقدروافلمالكتبمن

لعائنعليهم،لمعبودهموخيانتهم،قصودهمورداءة،علومهمفيوقصورهم،فهومهملسوءوتبديلهم

يحدلامارسلهوعلىاللهعلىالبينالخطأمنكتبهمفييوجدولهذا.القيامةيومإلىالمتتابعةالله

.يعرفولامثلهيوجدلاوما،يوصفولا

الذين!للمنقيهتوتجراوضياألفرلمحانوهرونموسئءا!اولقذ):الأنبياءسورةفيتعالىوقال

.(05-84:الآياتأ!منكرويئلوأفأنغأنزفةتجرقبارئروهذا!!ث!فقوتالساعة!فوهمباتغئبرتهميخشؤت

مولى+أولتماهوفماثلأوفلولاعندناقالوامنالحقجاءهمفلضا):القصصسوقفيتعالىاللهوقال

هواقدىأدلهعندمنبكئبفآتواقل!بمفرونبكلإناوقالواقطهراسخرانقالواقئلمنموسىأوقىبمايفروا

عليهما،الرسولينوعلىالكتابينعلىاللهفأثنى.(94-48:ا!يتانأ!!نترصدقبإنأتبغهنها

.السلام

عليهقمنلمانوفلبنورقةوقال.موسىبعدمنأنزلكتابأسمعناإنا:لقومهمالجنوقالت

اقرآ!علقمنأقيدنسق!ظقظقالذىرفيباشصاقرآ)عليهوتلا،الوحي(1أول)منرأىماخبر!اللهرسول

الذيالناموسهذا،سبوحسبوح:قال(ه-أ:العلقأ!ئغلملىماأفيلنسنع!!بالق!عفوالذى!الأكرمورفي

.عمرانبنموسىعلىأنزل

أنبياءفيهمووجد،كثيرةأمةكانتوأمته،)2(عظيمةكانتالسلامعليهموسىفشريعةوبالجملة

بذلتكماوتبدلوا،فبادواكانوالكنهم.وكبراءوساداتوأمراءوملوكوزهاد)3(وعبادوعلماء

وأمورخطوبعليهموجرت،ملتهمحسابكلبعدنسختثم،وخنازيرقردةومسخوا،شريعتهم

.التكلانوعليهالثقةوبه.اللهشاءإنخبرهايبلغهأنأرادلمنمقنعفيهماسنوردولكن،ذكرهايطول

)1(

)2(

)3(

.(1/238)النبويةالسيرة

عظيمة.شريفةكانت:بفي

.وألباء:طوفي.وأولياء:هنابفيزاد
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ذكر

)1(العتيقالبيتإلىالسلامعليهحجته

نأعباسابنعن،العاليةأبيعن،هندأبيبنداودحدثنا،)2(هشيمحدثنا:أحمدالإمامقال

إلىأنظركأني":قال.الأزرقوادي:قالوا؟"هذاوادأي":فقالالأزرقبواديمر!ي!اللهرسول

ثنيةأي":فقال.هرشىثنيةعلىأتىحتى"بالتلبيةوجلعزاللهإلىجؤازولهالثنتةمنهابطوهوموسى

منجتةعليه،حمراءناقةعلىمتىبنيونسإلىأنظركأني":قال.هرشىثنيةهذه:قالوا؟"هذه

.")3(يلبيوهو"،ليفايعني:هشيمقال."خلبةناقتهخطام،صوفي

به.،هندأبيبنداودحديثمن!4(مسلموأخرجه

.جداغريبوهذا.أحمرثورعلىحجموسىأنمرفوعاعباسابنعن)5(الطبرانيوروى

ابنعندكنا:قالمجاهدعن،عونابنعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

:يقولون:قال؟يقولونما:قال(رفك)عينيهبينمكتوبإنه:فقال،الدجالفذكروا،عباس

إلىفانظرواإبراهيمأما:قالولكنذلكقالأسمعهلم:عباسابنفقال،(رفك)عينيهبينمكتوب

انحدروقدإليهأنظركأني،بخلبةمخطومأحمرجملعلىالشعرجعدادمفرجلموسىوأما،صاحبكم

يلبي.الواديمن

الليف.:الخلبة:هشيمقال

عن،مجاهدعن،المغيرةبنعثمانعن،إسرائيلعن،أسودعن،أحمد)7(الإمامرواهثم

جعدفأبيضعيسىفأما،وإبراهيموموسىمريمبنعيسىرأيت":!ي!اللهرسولقال:قالعباسابن

."صاحبكمإلىانظروا":قال؟فإبراهيم:قالوا."جسيئمفآدمموسىوأما.الصدرعريض

عمابنحدثنا،العاليةأبيعن،قتادةحدث:قالشيبانحدثنا،يونسحدثنا:أحمدالإماموقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

...حجته:طوفي.وصفته...موسىحجذكر:بفي

بين.خطأ،هشام:طفي

والمدينة،مكةبينثنيةهي:هرشىثنية،(5026/)الأثيرلابنالنهايةوفي.(216-1215/)أحمدمسند

الجحفة.قربجبلهرشى:وقيل

.الصلواتوفرض،السماواتإلىع!يداللهبرسولالإسراءباب،الإيمانفي)926((166)رقممسلمصحيح

ضعيف.سليمأبيبنليثإسنادهوفي(01125)الكبيرالمعجم

.)1/277(مسندهفي

.(1692/)المسند
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منكأنهجعداطوالارجلاعمرانبنموسىبيأسريليلةرأيت":!به!يماللهنبيقال:قالعباسابننبيكم

.(")1الرأسسبط،والبياضالحمرةإلىالخلقمربوعمريمبنعيسىورأيت،شنوءةرجال

به.،قتادةحديثمنوأخرجاه)2(

المسيب،بنسعيدوأخبرني:الزهريقال،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

حسبتهقالرجلفقال.فنعته"موسىلقيت":بهأسريحين:لمجي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن

اللهرسولفنعته."عيسىولقيت".شنوءةرجالمنكأنه،الرأسرجل-طويلايعني-مضطرب:قال

ولدهأشبهوأناإبراهيمورأيت":قال.حماما:يعني"ديماسمنخرجكأنماأحمرربعة":فقال!ص

.)3(الحديث.."به

.)4(الخليلترجمةفيالأحاديثهذهغالبتقدموقد

ذكر

السلامعليهوفاته

.(السلامعليهموسىوفاة):"صحيحه"فيالبخاريقال

عن،أبيهعن،طاووسابنعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،موسىبنيحيىحدثنا

وجلعزربهإلىفرجع.صكه)5(جاءهفلماالسلامعليهموسىإلىالموتملكأرسل:قالهريرةأبي

غطتبمافله،ثورمتنعلىيدهيضعلهفقلإليهارجع:قال،الموتيريدلاعبدإلىأرسلتني:فقال

اللهفسأل:قال،فالان:قال.الموتثم:قال؟ماذاثم،ربأي:قال.سنةشعرةبكليده

ثمكنتفلو"ع!ي!اللهرسولفقالهريرةأبوقال.بحجررميةالمقدسةالأرضمنيدنيهأنوجلعز

.")6(الأحمرالكثيبعندالطريقجانبإلىقبرهلأريتكم

.نحوهع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،همامعن،معمروأخبرنا:قال

)1(

)2(

)3(

)6(

تكسر.فيهليس،المسترسلهووالسبط.(1245/)المسند

في(0343)برقم:البخاريعندوهوعقي!اللهبرسولالإسراءباب،الإيمانفي(165)رقممسلمصحيح

عنهما.اللهرضيعباسابنعنمجاهدحديثمن!مريمألكئبوأبهرفى)تعالىاللهقولباب،الأنبياء

.(2282/)المسند

.الكتابهذامنالأولالجزءفي

ودفعه.ضربه:صكه

.بعدهوذكرهموسىوفاةباب،الأنبياءفي(7034)رقمالبخاريصحيح
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به.،الرزاقعبدحديثمنالأولالطريق(1)مسلمروىوقد

مرفوعا،هريرةأبيعن،عمارأبيبنعمارعن،سلمةبنحمادحديثمنأحمدالإمامورواه

)2(ء-
وسيالي.

عن-جبيربنسليميعني-يونسأبوحدثنا،لهيعةابنحدثنا،الحسنحدثنا:أحمدالإماموقال

أجب:فقالالسلامعليهموسىإلىالموتملكجاء:قال.يرفعهلم:أحمدالإمامقال.هريرةأبي

عبدإلىبعثتنيإنك:فقالوجلعزاللهإلىالملكفرجع.ففقأهاالموتملكعينموسىفلطم.ربك

ألحياةلهفقلعبديإلىارجع:وقالعينهاللهفرد:قال.عينيفقأوقد:قال.الموتيريدلالك

:قال.سنةبهاتعيشفمانكشعرةمنيدكوارتفماثورمتنعلىيدكفضعالحياةتريدكنتفإن؟تريد

اللفظ.بهذاموقوفهو،أحمد)3(بهتفرد.قريبمنربيافالان:قال.الموتثم:قال؟مهثم

عن،أبيهعن،طاووسابنعن،معمرطريقمن")4(صحيحه"فيحبانابنرواهوقد

،حبانابناستشكلهثم،فذكره،اللهرسولعنالحسنسمعمنوأخبرني:معمرقال.هريرةأبي

موسىيعرفهاصورةغيرعلىلهلمجيئهيعرفهلمهذالهقاللماالموتملكأن:حاصلهبماعنهوأجاب

شبابصورةفيولوطإبراهيمعلىالملائكةوردتوكما،أعرابيصورةفيجبريلجاءكماالسلامعليه

دارهدخللأنه؟عينهففقأولطمهلذلكيعرفهلملعلهموسىوكذلك،أولالوطولاإبراهيميعرفهمفلم

.إذن)5(بغيرداركفيإليكنظرمنعينفقءجوازفيلشريعتناموافقوهذا.إذنهبغير

اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،همامعنمعمر،عنالرزاقعبدطريقمنالحديثأوردثم

الموتملكعينموسىفلطم.ربكأجب:لهقالروحهليقبضموسىإلىالموتملكجاء"!و:

قالليلطمهيدهرفعلماأنهعلىتأولهثم،البخاريإليهأشاركماالحديثتماموذكر،"عينهففقأ

بلطمه،ربكأجب:قولهتعقيبمناللفظبهوردماعلىيتمشىلاالتأويلوهذا،ربكأجب:له

علىهذاقولهيحملولم،الصورةتلكفييعرفهلموكأنهلهلتمشىالأولالجوابعلىاستمرولو

يحبكانكثيرةأمورايرجوكانلأنه؟كريمملكأنهالراهنةالساعةفييتحققلمإذمطابقأنه

اللهقدر)6(فيسبققدوكان،المقدسةالأرضودخولهم،التيهمنخروجهممنحياتهفيوقوعها

!لخي!.موسىفضائلباب،الفضائلفي(2372)رقممسلمصحيح()1

.(2926/)المسندفيوهو)2(

.(2135/)المسند)3(

.(6224)حبانابن)4(

.بمنسقط.إذنبغير...موافقوهذا:قوله()5

عليه.متفق:وقال.()5713برقمالمصابيحمشكاةفيالتبريزيذكرهوالحديث."قدرة":طفي)6(
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تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما،أخيههارونبعدالتيهفييموتالسلامعليهأنه

المقدسة.الأرضبهمودخلالتيهمنبهمخرجالذيهوالسلامعليهموسىأنبعضهمزعموقد

بر:الموتاختارلماقولهذلكعلىيدلومما.المسلمينوجمهورالكتابأهلعليهماخلافوهذا

بالتيهقومهمعكانلماولكن،ذلكيسأللمدخلهاقدكانولو.بحجررميةالمقدسةالأرضإلىأدنني

حالولكن،عليهاقومهوحث،إليهاهاجرالتيالأرضإلىيتقربأنأحبالسلامعليهوفاتهوحانت

كنتفلو":(والمدر)1الوبرأهلإلىاللهورسول،البشرسيدقالولهذا،بحجررميةالقدروبينهابينهم

."الأحمرالكثيبعندقبرهلأريتكمثم

نأمالكبنأنسعن،التيميوسليمانثابتحدثنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمدالإماموقال

.")2(الأحمرالكثيبعندقبرهفييصليقائئموهوبموسىمررتبيأسريلما":قال!ي!اللهرسول

به.،)3(سلمةبنحمادحديثمنمسلمورواه

مننامبىوعن،مسعودابنعنمرةوعن،عباسابنعن،صالحوأبيمالكأبيعنالسديوقال

موسىفانطلق.وكذاكذاجبلبهفائتهارونمتو!إني:موسىإلىأوحىتعالىاللهإنثمقالوا:الصحابة

وإذا،فرشعليهبسريرهموإذا،مبنيببيتهموإذا،شجرم!مثلهايرلمبشجرةهمفإذاالجبلذلكنحووهارون

علىأنامأنأحبإنيموسىياقال،أعجبهفيهوماوالبيتالجبلذلكإلىهاروننظرفلما،طيبةريحفيه

له:قال،عليفيغضبالبيتهذاربيأتيأنأخافإني:قالعليهفنم:موسىلهقال،السريرهذا

عليغضبالبيتهذاربجاءفإنمعينمموسىيا:قال.فنم،البيتهذاربأكفيكأنا،ترهبلا

رفعقبضفلما.خدعتنيموسىيا:قالحسهوجدفلماالموتهارونأخذنامافلما.جميعاوعليك

معهوليسقومهإلىموسىرجعفلما،السماءإلىبهالسريرورفع،الشجرةتلكوذهبت،البيتذلك

لهموألينعنهمأكفهارونوكان،لهإسرائيلبنيحبوحسده،هارونقتلموسىفإن:قالواهارون

أفترونيأخيكانويحكم:لهمقالذلكبلغهفلما،عليهمالغلظةبعضموسىفيوكان،موسىمن

.والأرضالسماءبينإليهنظرواحتىالسريرفنزلاللهدعاثمركعتينفصلىقام،عليهأكثروافلما؟أقتله

()4(يوشعأإليهانظرفلماسوداءريحأقبلتإذفتاهويوشعيمشيهوبينماالسلامعليهموسىإنثم

السلامعليهموسى)5(فاستل،اللهنبيموسىملتزموأناالساعةتقوم:وقالموسىفالتزم،الساعةأنهاظن

به.بيوتهميبنونالذينالمدينةأهلبهويراد.اليابسالطين:المدر(1)

.(3482/)المسند)2(

مجفيو.موسىفضائلمنباب،الفضائلفي(2375)رقممسلمصحيح)3(

.الطبريوتاريخ،طمنزيادة(4)

فانسل.:بفي)5(
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:وقالواإسرائيلبنوأخذتهبالقميصيوشعجاءفلما.يوشعيديفيالقميصوترك،القميصتحتمن

لمفإذا:قال،قتلهوأرادوايصدقوهفلم.منياستلولكنهقتلتهماواللهلا:فقال؟اللهنبيقتلت

لميوشعأنفأخبر،المنامفييحرسهكانممنرجلكلفأتي،اللهفدعا،أيامثلاثةفأخرونيتصدقوني

إلاموسىمعالجبارينقريةيدخلأنأبىممنأحديبقولمفتركوه،إلينارفعناهقدوإنا،موسىيقتل

.)1(الفتحيشهدولم،مات

أعلم.واللهوغرابةنكارةالسياقهذابعضوفي

وهو،يوقنابنوكالب،نونبنيوشعسوىموسىمعكانممنالتيهمنأحديخرجلمأنهقدمناوقد

إسرائيلبنيملأعلىأشارااللذان،تقدمفيماالمذكورانالرجلانوهما،وهارونموسىأختمريمزوج

عليهم.بالدخول

منه،أحسنيرفلم،قبرايحفرونالملائكةمنبملأمرالسلامعليهموسىأنمنبهبنوهبوذكر

كريم،اللهعبادمنلعبد:فقالوا؟القبرهذاتحفرونلمناللهملائكةيا:فقال،أبهجولا،أنضرولا

أسهلوتنفس،ربكإلىوتوجه،فيهوتمدد،القبرهذافادخلالعبدهذاتكونأنتحبكنتفإن

.)2(ودفنوهالملائكةعليهفصلتعليهوسلامهاللهصلواتفماتذلكففعل،تنفس

سنة.وعشرونمئةوعمرهماتأنهوغيرهمالكتابأهلوذكر

عمار،أبيبنعمارعن،سلمةبنحمادحدثنا:قالاويونسخالدبنأميةحدثناأحمد)3(:الإمامقالوقد

الناسيأتيالموتملككان":قاللمجيمالنبيإلىالحديثهذارفع:يونسقالكليمالنبيعن،هريرةأبيعن

ولولاعينيفقأموسىعبدكربيا:فقالربهفأتى،عينهففقأفلطمه،السلامعليهموسىفأتى:قال،عيانا

فليضعلهفقل،عبديإلىاذهب":لهقال."عليهلشققت":يونسوقال.")4(عليهلعتبتعليككرامته

.الموت:قال؟هذابعدما:فقال،لهفقالفأتاه،سنةيدهوارتشعرةبكلفلهثور(مسكأو)جلدعلىيده

خفية.الناسيأتيوكان،عينهعليهاللهفرد:يونسقال."فقبفروحهشمةفشمه:قال.فالآن:قال

.أيضا)6(فرفعه،به،سلمةبنحمادعنالمقدامبنمصعبعنكريبأبيعنجرير)5(ابنرواهوكذا

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.(433-1/432)الطبريتاريخ

.(1/433)الطبريتاريخ

.)2/533(المسندفي

أحسن.وهو"بهلعنفت":أحمدمسندوفي،الأصولفيهكذا

.(1/443)تاريخهفي

عيانأ"الناسيأتيالموتملك"كان:عبارةنكارة:والثاني،ووقفهرفعهفياختلفقدأنهالأول:وجهينمنمفالالحديثهذافي

ترجمتيهما.منمعروفهوكمايسثنكرمابعضالراويينهذينمنولكل،عمارأبيبنعمارعنسلمةبنحمادبهاتفردمماوهي
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ذكر

)1(السلامعليهموهارونموسىبعدإسرائيلبنيبأعباءوقيامهيوشعنبوة

.)2(السلامعليهمالخليلإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفبنأفراييمبننونبنيوشعهو

صراذقاه):قولهمنتقدمكما،الخضرقصةفيباسمهمصرحغيرالقرانفيتعالىالنهذكرهوقد

اللهرضيكعببنأبيروايةمنالصحيحفيثبتماوقدمنا)3(!لفتنهظماجاوزاقال)!لفتنهموسئ

منهمطائفةفإن،الكتابأهلعندنبوتهعلىمتفقوهو،نونبنيوشعأنهمن:ع!يمالنبيعن،عنه

ويكفرون،التوراةفيبهمصرحلأنه،نونبنيوشعإلاموسىبعدأحل!بنبوةيقرونلا-السامرةوهم-

القيامة.يومإلى)4(البالغةاللهلعائنفعليهم،ربهممنالحقوهو،وراءهبما

إلىموسىمنحولت)5(النبوةأنمنإسحاقبنمحمدعن،المفسرينمنوغيرهجريرابنحكاهماوأما

له:قالحتىوالنواهيالأوامرمناللهأحدثمافيسألهيوشعيلقىموسىفكان،موسىعمرآخرفييوشمع

كرهذلكفعند،نفسكتلقاءمن4ابتداأنتتخبرنيحتىإليكاللهيوحيعماأسألكلاكنتإني،اللهكليميا

والوحي،،الأمريزللمالسلامعليهموسىلأن،نظرهذاففي،)6(الموتوأحبالحياةموسى

وجيهأمدئلامكرمامعززأيزلولم،وجلعزاللهتوفاهحتىأحوالهجميعمنإليهاللهمنوالكلام،والتشريع

فليضعالحياةيريدكانإنإليهاللهبعثهثم،الموتملكعينفقئهقصةمنالصحيحفيقدمناكما،اللهعند

فالان:قال.الموت:قال؟ماذاثم:قال،يعيشهاسنةيدهوارتشعرةبكلفلهثورجلدعلىيده

.)7(عليهوسلامهاللهصلواتذلكإلىأجيبوقد،بحجررميةالمقدسبيتإلىيدنيهأناللهوسأل.ربيا

يسمونهالذيكتابهمففي،الكتابأهلكتبمنيقولهإنماكانإنإسحاقبنمحمدذكرهالذيفهذا

هوكما،موسىمدةاخرإلىإليهيحتاجونحيننكلفيموسىعلىينزليزللمالوحيأن:التوراة

.الزمانقبةفيالشهادةتابوتعندكتابهمسياقمنالمعلوم

..عليهما:بوفي.طفيليسالسلامعليهمذكر:قوله(1)

.هودعمبنيوشع...كتابوأهل:طوفي.هودعمبنيشوع:يقولونالكتابوأهل:بفيزاد)2(

.(والخضرموسىقصةذكر)في.الجزءهذامن)86(ص)3(

المتتابعة.:طفي(4)

.التوراةأنمن:هناأفيزاد)5(

بعدها.وما(1433/)الطبريتاريخ)6(

سليمانحديثمنمسلمبهاتفردوإنماالبخاريصحيحفيليستالمصنفإليهاأشارالتيالقطعةوهذه،الأصلفيهكذا)7(

أحاديثفيالصحيحفيثبثوقد":العبارةصوابفلعل)2375(،صحيحهمنالأنبياءأحاديثفيفأخرجهاأنسعنالتيمي

صحيح.غيرذكرمافإنوإلا،"أنسعنمسلمرواه؟قبرهفييصليقائموهوبموسىمر!شيماللهرسولأنالإسراء
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وأن،أسباطهمعلىإسرائيلبنييعداأنوهارونموسىأمراللهأن:)1(الثالثالسفرفيذكرواوقد

عندالجبارينقتالللقتالليتأهبواإلاذاكوما-)2(النقيبوهو-أميراعشرالاثنيمنسبطكلعلىيجعلا

عليهموسىفقأإنما:بعضهمقالولهذا.سنةالأربعينانقضاءاقترابعندهذاوكان،التيهمنالخروج

فيوقوعهيرتجيكانبأمرأمرقدكانولأنه،تلكصورتهفييعرفهلملأنهالموتملكعينالسلام

نأكما،السلامعليهنونبنيوشعفتاهزمانفيبلزمانهفيذلكيقعأناللهقدرفييكنولم،زمانه

حجثم.تسعسنةفيذلكعامهرجعثمتبوكإلىفوصل،بالشامالرومغزوأرادقدكان!اللهرسول

إليهمالخروجعزمعلىكانثم،يديهبينطليعةالشامإلىأسامةجيشفجهزرجعثم،عشرسنةفي

ولاورسولهوأدتهحرممايحرمونولاالاخربأليؤوولابأدلهيؤمنوتلاأئذلى!نلوأ):تعالىلقولهامتثالا

ودما.(92:التوبةأ!وصغروتوهتميوعنألجزيةيغطوأحتئألتتأوتواألذلىمنألحقدينيديخوت

وخليفتهصديقهفنفذه،)3(بالجرفمخيموأسامةوالسلامالصلاةعليهتوفيأسامةجيشاللهرسولجهز

وعاد،أهلهاأمرمنوهىكانوما،العربجزيرةشعثلملماثم.عنهاللهرضي)4(الصديقبكرأبو

الشاموإلى،الفرسملككسرىأصحابالعراقإلىويسرةيمنةالجيوشجهز،نصابهإلىالحق

فيسنوردهكما،أعدائهمنواصيوملكهم،وبهملهمومكن،لهماللهففتح،الرومملكقيصرأصحاب

.إرشادهوحسنوتوفيقهبعونه،اللهشاءإنمفصلاإليهانتهيناإذاموضعه

كمانقباءعليهميجعلوأن،إسرائيلبنييجندأنأمرهقدتعالىاللهكانالسلامعليهموسىوهكذا

الله:وقال!نقيماعشراتنئمنهووشساإشرءيلبفميثقأدلهأخذولقذ!):تعالىقال

حسناقرض!اأدثهوأقرضتموعززتموهغبرسلىوءامنتمالز!وةوءاتتتمالصلاأقمتمفيمحخإق)

فقذسنحخلفذبعد!مرفمنلأنهرأتختهامنتخرىجنمتىولادظنحتمسئاتكخعنكخلأ!فرن

كماالقتالعنتنكلواولم،عليكمأوجبتبماقمتملئن:لهميقول(12:الماندةأ!هوالشبيلسواضل

منتخلفلمنتعالىقالكما،تلكعقابمنعليكموقعلمامكفراهذهثوابلأجعلن،مرةأولنكلتم

شديمبآلمىأولىقؤوإكستذعؤنألأعرابمنلقمخففينقل):الحديبية()غزوةفي!ي!اللهرسولعنالأعراب

.(61:الفتبمأ!ألماعذابايعذبكوقتلمنتوثتغكماتتولؤاوإنحسناأجراألثهيؤتكمتطيحوافإناؤيسلموننمتلوخهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأولالإصحاح،الرابعوهو،العددسفرفي

.وطبمنزيادة.النقيبوهو:قوله

.الشامنحوالمدينةمنأميالثلاثةعلىموضع

.هـ(ا3)سنةأخبارمنحديثهومطلع.الكتابهذامن(زيدبنأسامةجيشتنفيذ)خبرفيالمؤلفقالهماانظر

.العمرةقصدهكانإنمالمجيماللهرسوللأن،الحديبيةوعمرة،الحديبيةغزوة:ويقال.عمرة:بفي
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ثم.!السبيلسو!ضلفقدشحغلفذبغد!فرفمن):)1(إسرائيللبنيتعالىقالوهكذا

فياختلافهمعلىالنصارىمنبعدهممنذمكما،مواثيقهمونقضهمصنيعهمسوءعلىتعالىذمهم

.الحمد)2(ودلهمستقصى"التفسير"فيذلكذكرناوقد.وأديانهمدينهم

يحملممنإسرائيلبنيمنالمقاتلةأسماءيكتبأنالسلامعليهموسىأمرتعالىاللهأنوالمقصود

منهم.نقيباسبطكلعلىيجعلوأن،فصاعداسنةعشرينبلغممنويقاتلالسلاح

وخمسمئة،ألفاوأربعينستةمنهمالمقاتلةعدةكان،يعقوببكرلأنه)3(روبيلسبط:الأولالسبط

.شديئور)4(بنأليصوروهومنهمونقيبهم

.صوريشداي)6(بنشلوميئيلونقيبهم،ألفا)5(وخمسينتسعةوكانوا،شمعونسبط:الثانيالسبط

.عميناداببننحشونونقيبهم،وستمئةألفاوسبعينأربعةوكانوا،يهوذاسبط:الثالثالسبط

.صوغر)8(بننثنائيلونقيبهم،وأربعمئةألفاوخمسينأربعةوكانوا،إيساخر)7(سبط:الرابعالسبط

بنيوشعونقيبهم،وخمسمئةألفاأربعينوكانوا،السلامعليهيوسفسبط:)9(الخامسالسبط

.01(.)
لود

.(فدهصور)12بنجمليئيلونقيبهمومئتينألفاوثلاثين(اأحدا!اوكانوا،ميشاسبط:السادسالسبط

.جدعونبنأبيدنونقيبهموأربعمئةألفاوثلاثينخمسةوكانوا،بنيامينسبط:السابعالسبط

بنألياسافونقيبهم،رجلاوخمسينوستمئةألفاوأربعينخمسةوكانوا،جادسبط:الثامنالسبط

دعوئيل.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.وطبمنزيادة.إسرائيللبني:قوله

.(244/)كثيرابنتفسير

رأوبين.:التوراةفي

.سادوربنأليضون:وبأوفي.والتوراة.طفيكذا

أيضأ.التوراةفيوهي.وثلاثمئة:طفيزاد

.ريشدايهو:طوفي.صورشديبنساموال:وبأوفي،التوراةفيكذا

يشاكر.:التوراةفي

.صاعونبنشال:وبأوفي.وط،التوراةفيكذا

.وطبمنزيادة.السبط:قوله

.مذهصوربنجملئيل:ولمنسى.عميهودبنأليشمع؟لافراييم:يوسفلابني:التوراةفي

.وثلاثوناثنان:التوراةفي

.يرضون:وبأفي
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.(عكرن)1بنفجعيئيلونقيبهموخمسمئةألفاوأربعينأحداوكانوا،أشيرسبط:التاسعالسبط

.عميشداي)2(ابنأخيعزرونقيبهموسبعمئةألفاوستيناثنينوكانوا،دانسبط:العاشرالسبط

.عينن)4(بنأخيرعونقيبهموأربعمئةألفا)3(وعشرينثلاثةوكانوانفتاليسبط:عشرالحاديالسبط

بنأليابونقيبهم،وأربعمئةألفاوخمسينسبعةوكانوا،)5(زبولونسبط:عشرالثانيالسبط

أعلم.واللهبأيديهمالذيكتابهمنصهذا.حيلون)6(

،الشهادةقبةبحملموكلونلأنهممعهميعدهملاأنموسىاللهفأمر.لاويبنومنهموليس

اثنينوكانوا،السلامعليهماوهارونموسىسبطوهو،ارتحلواإذاوحملها،ونصبها،وضربها

الزمانقبةمنطائفةقبيلةكلإلىقبائلأنفسهمفيوهم.ذلكفوقفماشهرابنمنألفأوعشرين

ويرتحلونينزلونحولهاكلهموهم،وحملهاونصبها،بمصالحهاويقومون،ويحفظونها،يحرسونها

ها.ووراءوشأمتها)7(ويمنتهاأمامها

،)8(وخمسونوستمئةألفاوسبعونوأحدألفخمسمئةلاويبنيغيرالمقاتلةمنذكرماوجملة

ألفستمئةالسلاححملممنذلكفوقفماسنةعشرونعمرهممنإسرائيلبنيعددفكان:قالوالكن

نإالمتقدمةالجملجميعفإن،نظرهذاوفي،لاويبنيسوىرجلا)9(وخمسينوخمسمئةالافوثلاثة

أعلم.والله.ذكروهاالتيالجملةتطابقلا1()0كتابهمفيوجدناكماكانت

الميمنةورأس،القلبوهمإسرائيلبنيوسطفييسيرونالزمانقبةبحفظالموكلونلاويبنوفكان

تعالىاللهبأمرالسلامعليهموسىوقرر.1(1ساقة)يكونوننفتاليوبنو،دانبنوالميسرةورأس،روبيلبنو

.عجرانبنمخابيلوبأوفي.والتوراة.طفيكذا(1)

عمشيد.بنجعيدر:بوفي.عيشديبنجعيدر:أوفي.والتوراة.طفيكذا)2(

.التوراةفيكذلكوهي،وخمسي:طفي)3(

عين.:طوفي.عنيانبنأخدع:وبأوفي.التوراةفيكذا(4)

.زايلون:وبأوفي.التوراة.طفيكذا()5

.التوراةفيماوأثبتنا.ألباب:طوفي.جالونبنبإليان.بوفي.جالونبنالباب.أفي()6

.اللسان.شأمةفلانوقعد،يمنةفلانقعد:وقال.الميسرة:والشأمة.وشمالها:طفي)7(

ذكرمامجموعمنأقلوردالذيالرقموهذا.وخمسونوستمئةوستألفاوسبعوقوأحدألفخمسمئة:طفي)8(

قليل.قبلمفصلا

وخمسة...:طوفي.وخمسينمئةوخمسآلافوثلاثةألفألف:بوفي.التوراةفيوردماهذا)9(

وخمسين.

.اليومالتوراةمنالمطبوعفيلمامطابقةليستبل(01)

الجيش.مؤخرة:والساقة.ساقة:يلتقون:بفي(11)
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.(ويثمر)1وألعازروأبيهوبكرهوهونادابوهمقبلهممنلأبيهمكانتكماهارونبنيفيالكهانةله

:قالواالذينالجبارينمدينةدخولعننكلكانممنأحدمنهميبقلمإسرائيلبنيأنوالمقصود

عن،سعيدأبيعن:الثوريقاله(24:ادمائد-أ!قعدوتفهناانافقنلاوربثأنتفاذهمت)

منوناسمسعودوابنعباسابنعنالسديورواه.وعكرمةقتادةوقاله.عباسابنعن،عكرمة

فيكلاهماقبلهوهارونموسىومات:والخلفالسلفعلماءمنوغيرهعباسابنقالحتى،الصحابة

.جميعا)2(التيه

فيوذكر،مقدمتهعلىيوشعكانوإنما،موسىهوالمقدسبيتفتحالذيأنإسحاقابنزعموقد

منهافأتبعهفافسلخءايئناءاتيتهالذىنبأعلتهمواتل):فيهتعالىقالالذيباعوربنبلعامقصةإليهامروره

نإات!قبكمثلفثلوهولةواتبعالأزض!!أظدؤولبهئهبهالرفغنهشئنا!ولؤاتغاولينمنف!نالثميطن

!يتفكرونلعئهخالقصصفاقصصئايتنأكذبوأالقؤهـائذجمتمثللكذيقهثأؤتترتحهيتهثعليهتخمل

فيقصتهذ!ناوقد(177-175:أ!صأفأ!يظلمونكانو(وأنفسهخئايتناكذبوأأئذيناتقوممثلاس!

علىيدعوأنسألوهقومهوأن،الأعظمالاسميعلموغيرهعباسابنقالهفيماكانوأنه،")3(التفسير"

فلما،إسرائيلبنيمعسكرنحوسارثم.لهحمارةركبعليهألحواولما،عليهمفامتنعوقومهموسى

منأشدضربافضربها،وربضتبعيدغيرفسارت،قامتحتىفضربها،حمارتهبهربضتعليهمأشرف

عنتردنيأماميالملائكةترىأما؟تذهبأينبلعاميا:لهفقالت،فضربها،ربضتثمفقامت،الأول

حتى،بهسارتحتىفضربهاعنهاينزعفلم؟عليهمتدعووالمؤمنيناللهنبيإلىأتذهب!هذاوجهي

فجعل،عليهميدعوفأخذإسرائيلوبنيموسىمعسكرإلىونظر،حسبانجبلرأسمنعليهمأشرف

بأنهإليهمفاعتذر،ذلكعلىفلاموه،نفسهقومعلىويدعووقومهلموسىيدعوأنإلايطيعهلالسانه

الدنياالانمنيذهبت:لقومهوقال،صدرهعلىوقعحتىلسانهواندلع،هذاإلالسانهعلىيجريلا

عليهميبعنبالأمتعةويبعثوهنالنساءيزينواأنقومهأمرثم.والحيلةالمكرإلايبقولم،والاخرة

نساءهموزينواففعلوا،كفيتموهممنهمرجلزنىمتىفإنهالزنافييقعونلعلهمحتى،لهمويتعرضن

بنزمريوهوإسرائيلبنيعظماءمنبرجلكستىاسمهامنهمامرأةفمرت،المعسكرإلىوبعثوهن

اللهأرسلبهاخلافلما،قبتهبهافدخل،يعقوببنشمعونبنيسبطرأسكانإنه:يقال،شلوم

هارونبنالعيزاربنفنحاصإلىالخبربلغفلما،فيهم)4(يجوسفجعل،إسرائيلبنيعلىالطاعون

إيثاما.:التوراةفي(1)

.(352/)المنثورالدرفيالسيوطيذكره2()

بعدها.وما(2264/)كثيرابنتفسير)3(

ويتنقل.يتردد:يجوس(4)
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،الناسعلىبهماخرجثم،فيهاجميعافانتظمهما،القبةعليهمافدخل-حديدمنوكانت-حربتهأخذ

:يقولوجعل،السماءنحوورفعهما،لحيتهإلىوأسندها،خاصرتهعلىاعتمدوقد،يدهفيوالحربة

.الطاعونورفع،يعصيكبمنتفعلهكذااللهم

بكرفنحاصوكان.ألفاعشرون:يقولوالمقلل،ألفاسبعينالساعةتلكفيماتمنجملةفكان

ولهم،واللحىوالذراعأليتهالذبيحةمنفنحاصلولدإسرائيلبنويجعلفلهذا،هارونبنالعيزارأبيه

وأنفسهم.أموالهمكلمنالبكر

لعلهلكن.السلفعلماءمنواحدغيرذكرهقد،صحيحبلعامقصةمنإسحاقابنذكرهالذيوهذا

ولكن،إسحاقابنمرادولعله،المصريةالديارمنمقدمهأولأالمقدسبيتدخولموسىأرادلما

قصةهذهلعلأو.أعلمواللههذالبعضيشهدماالتوراةنصعنقدمناوقد.عنهالناقلينبعضفهمهما

بيتأرضعنبعيدةوهيحسبانذكرالسياقهذافيفإن،التيهفيسيرهمخلالفيكانتأخرى

بيتقاصداالتيهمنبهمخرجحيننونبنيوشععليهمالذينموسىبجيشهذاكانلعلهأو،المقدس

أعلم.والله.الشديبهصرحكما،المقدس

وبعده.سنتينمنبنحوأخيهموسىقبلبالتيهتوفيهارونأنالجمهورعليهفالذيتقديركلوعلى

الذيفكان.ذلكإلىفأجيبالمقدسبيتإلىيقربأنربهسألوأنه،قدمناكماأيضاالتيهفيموسى

وغيرهمالكتابأهلفذكر،السلامعليهنونبنيوشعهوالمقدسبيتبهموقصد،التيهمنبهمخرج

،سوراالمدائنأحصنمنوكانت،أريحاإلىوانتهىالأردننهرإسرائيلببنيقطعأنهالتاريخأهلمن

يعني-بالقرونوضربوايومابهاأحاطواإنهمثم.أشهرستةفحاصرها،أهلاوأكثرها،قصوراوأعلاها

وأخذوا،فدخلوها،واحدةوجبةوسقط،سورهافتفسخ،واحدرجلتكبيرةوكبروا-الأبواق

.كثيرةملوكاوحاربوا،والنساءالرجالمنألفاعشراثنيوقتلوا،المغانممنفيهاوجدواما

يومإلىلهمحاصرتهانتهىأنهوذكروا.الشامملوكمنملكاوثلاثينأحدعلىظهريوشعإن:ويقال

لهموشرععليهمجعلالذيالسبتعليهمويدخلتغربكادتأوالشمسغربتفلما.العصربعدجمعة

فتحمنتمكنحتىعليهاللهفحبسها،علياحبسهااللهم،مأموروأنامأمورةإنك:لهاقال،الزمانذلك

الشهر.منعشرةالرابعةالليلةكانتالليلةهذهأنيقتضيوهذا،الطلوععنفوقفالقمروأمر،البلد

أهلعندفمنالقمرقضيةوأما.سأذكرهالذيالحديثفيمذكورة،الشمسقضيةوهو،والأول

فتحفيهذاأنذكرهمولكن،ممذبولاتصدقفلاتستفادزيادةفيهبل،الحديثينافيولا،الكتاب

وفتح،الأعظمالمقصودهوالذيالمقدسبيتفتحفيكانهذاأن-أعلموالله-والأشبه،نظرفيهأريحا

أعلم.والله.إليهوسيلةكانأريحا
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هريرةأبيعن،سيرينابنعن،هشامعن،بكرأبوحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمدالإمامقال

انفرد0(")1المقدسبيتإلىسارلياليليوشعإلالبشرتحبسلمالشمسإن":لمجي!اللهرسولقال:قال

بنيوشعهوالمقدسبيتفتحالذيأنعلىدلالةوفيه.البخاريشرطعلىوهو،الوجههذامنأحمدبه

نأوفيه.قلناكماأريحالاالمقدسبيتفتحفيكانالشمسحبسوأن،موسىلا،السلامعليهنون

حتىرجعتالشمسأنرويناهالذيالحديثضعفعلىفيدل،السلامعليهيوشعخصائصمنكانهذا

نأاللهرسولفسأل،ركبتهعلى!يمالنبينومبسببفاتتهمابعدالعصرصلاةطالبأبيبنعليصلى

ليسمنكرولكنه،)3(المصريصالحبنأحمدصححهوقد.)2(فرجعتالعصريصليحتىعليهيردها

البيتأهلمنامرأةبنقلهوتفردت.نقلهعلىالدواعيتتوفرمماوهو،الحسانولاالصحاحمنشيءفي

أعلم.والله.حالهايعرفلامجهولة

قال:قالهريرةأبيعن،همامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

نأيريدوهوامرأةبضعملكقدرجليتبعنيلا:لقومهفقالالأنبياءمننبيغزا":لمجي!اللهرسول

خلفات)4(أوغنمااشترىقدآخرولا،سقفهايرفعولمبنيانابنىقدآخرولا،يبنولفابهايبني

أنت:للشمسفقال،ذلكمنقريباأوالعصرصليحينالقريةمنفدنافغزا.أولادهاينتظروهو

غنموامافجمعوا،عليهاللهفتححتىعليهفحبست،شيئاعلياحبسهااللهم،مأموروأنامأمورة

،فبايعوه،رجلقبيلةكلمنفليبايعنيغلول)5(فيكم:فقال،تطعمهأنفأبت،لتأكلهالنارفأتت

رجلينبيدفلصق،قبيثتهفبايعته،قبيلتكولتبايعني،الغلولفيكم:فقال،بيدرجليدفلصقت

فوضعوه:قال،ذهبمنبقرةرأسمثللهفأخرجوا،غللتمأنتم،الغلولفيكم:فقال،ثلاثةأو

رأىاللهبأنذلك،قبلنامنلأحدالغنائمتحلفلم،فأكلتهالنارفأقبلت،بالضعيدوهوبالمال

.)7(الوجههذامن)6(مسلمبهانفرد."لنافطيبهاوعجزناضعفنا

.(2325/)المسند(1)

الزرقاني.شرحانظر.كلامالحديثوفي548(1/)والشفا8()2/الاثارومشكل(131)5/الزرقانيشرحفيالحديث(2)

بابنالمعروفالحافظجعفرأبوالمصريصالحبنأحمدفهوأثبتناهماوالصواب،المصريصالحبنعلي:أفي)3(

كان:الثقاتكتابفيحبانابنقال.هـ(2)48فيهاوتوفيهـ(ا)75بمصرولد،طبرستانأهلمنأبوهكانالطبري

93(.1/)التهذيبتهذيب.العراقأهلعندحنبلبنكأحمدمصرأهلعندوحفظهالحديثفيصالحبنأحمد

.النوقمنالحاملوهي،خلفةجمع:والخلفات(2318/)أحمدرواه(4)

القسمة.قبلالغنيمةمنوالسرقة،المغنمفيالخيانة:الغلول()5

في(1747)رقم،هناقالكماأيضامسلموأخرجه.الحديثبدايةفيقالكما(2/318)أحمدمسندفيهو)6(

خاصة.الأمةلهذهالغنائمتحليلباب،والسيرالجهاد

بهمعمرعنالمباركبناللهعبدحديثمنأخرجهالبخاريفإنوإلا،معمرعنالرزاقعبدحديثمنيريدلعله)7(

.)3124(و)5157(
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عن،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،اللهعبيدعن،فضالةبنمباركطريقمنالبزارروىوقد

عن،قتادةورواه:قال.المقبري)2(سعيدعنعجلانبنمحمدورواه:قال،)1(نحوه!النبي

.!)3(النبيعن،هريرةأبيعن،المسيببنسعيد

دلهشاكرينمتواضعينركعا:أي،سجدايدخلوهاأنأمرواالمدينةباببهمدخللماأنهوالمقصود

دخولهم:حاليقولواوأن،إياهوعدهماللهكانالذيالعظيمالفتحمنعليهمبهمنماعلىوجلعز

يوممكةع!ي!اللهرسولدخللماولهذا.مناتقدمالذينكولنامنسلفتالتيخطاياناعناحط:أي،حطة

ليمس،لحيتهطرفوهو،عثنونهأنحتىشاكرحامدمتواضعوهو،ناقتهراكبوهودخلهافتحها

،الحدقإلامنهيرىلاممنوالجيوشالجنودومعه،وجلعزللهخضعانأرأسهيطأطىءممارحلهمورك

وهي،ركعاتثمانيوصلىاغتسلدخلهالماثم،!اللهرسولفيهاالتيالخضراءالكتيبةسيماولا

هذاحملوما،الضحىصلاةإنها:وقيل.العلماءقوليمنالمنصورعلىا!رعلىالشكرصلاة

الضحى.وقتوقعتلأنهاإلاهذاقولهعلىالقائل

:يقولونوهمأستاههمعلىيزحفونالبابدخلوا،وفعلاقولابهأمرواماخالفوافإنهمإسرائيلبنووأما

تعالىاللهقالكما،بهواستهزؤوابهأمروامابدلواأنهموحاصله.شعرةفيحنطة:روايةوفي،شعرةفيحبة

حيثمنهاو!لواأتقزصيةهذأشمكنوألهمقيلو!):مكيةوهي،الأعرافسورةفيعنهمحاكيا

ائذلصفبدل!ألمحسنبستريدخطئتتملكغنغفرسجداالبابوأدصلواحظةوقولواشئتز

161:أ!يتانأ!يظدوت!انوابمادسماأترتجزاعدتهئمفأزسدنادهزقيلألذ!فؤ،غيرمخهخظدموا

منهافحلواآلق!يةهذهاذظؤاقننا!اذ!:بهممخاطبا)4(مدنيةوهي،البقرةسورةفيتعالىوقال،162-

قولاظدواالذلجتفبذل!المخسنينوسنزيدلغفرلكوخطيبهغحظةوقولواسخداانبابوادظؤارغااشئغخب

.(95-58:نالايئأ!ويفسقونكالؤألباالسمافنرتجزاظلمواالذينفأؤقاعلىلهزغيرانذهـيل

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمروبنالمنهالعن،الأعمشعن،الثوريوقال

حاتم.أبيوابنجريروابنالحاكمرواه.صغيربابمنركعا:قال!سخدأانبابوآذظؤا)

.البراءعنإسحاقابنعنالثوريروىوكذا.عباسابنعنالعوفيروىوكذا

.المقدسبيتإيلياءبيتمنحطةبابهوالباب:والضحاكوالسديمجاهدقال

.(913)2/به،فضالةبنمباركطريقمنالحاكمأخرجه(1)

الوجه.هذامنعليهأقفلم)2(

.()7048حبانوابن،)8878(الكبرىسننهمنالسيرفيالنسائيأخرجه)3(

.(1/238)الطبريتفسير(4)
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دخلواإنهمعباسابنقولينافيلاوهذا.بهأمرواماضدرؤوسهممقنعيفدخلوا:مسعودابنقال

مقنعواوهميزحفوندخلوافإنهمبعدسنوردهالذيالحديثفيوهكذا.أستاههمعلىيزحفون

رؤوسهم.

حطة.قولكمحالفيسجداادخلوا:أي،عاطفةلاحاليةهناالواو!وحطةوقولوا):وقوله

.(يستغفروا)1أنأمروا:والربيعوقتادةوالحسنوعطاءعباسابنقال

عن،معمرعن،المباركابنعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا،محمدحدثنا:)2(البخاريقال

:وقولوا،سجداالبابادخلوا:إسرائيللبنيقيل":قالع!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،منبهبنهمام

."شعرةفيحبةحطة:وقالوافبدلوا،أستاههمعلىيزحفونفدخلوا،حطة

عنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدعنورواه.)3(ببعضهالمباركابنحديثمنالنسائيرواهوكذا

رضيهريرةأباسمعأنهمنبهبنهمامعنمعمرأنبأنا:الرزاقعبدقالوقد.موقوفا43(به،مهديابن

لكمنغفرحطةوقولواسجداالبابادخلوا:إسرائيللبنياللهقال":ع!يواللهرسولقال:يقولعنهالله

،)5(البخاريورواه."شعرةفيحبة:فقالوا،أستاههمعلىيزحفونالبابفدخلوافبدلوا،خطاياكم

صحيح.حسن:)7(الترمذيوقال،الرزاقعبدحديثمن،والترمذي،ومسلم
)6(

،التوءمة)8(مولىصالحعن،كيسانبنصالححدثنيكماتبديلهمكان:إسحاقبنمحمدوقال

يدخلواأنأمرواالذيالبابدخلوا":قالمج!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،أتهملاوعمنهريرةأبيعن

.")9(شعيرةفيحنطة:يقولونوهمأستاههمعلىيزحفونسجدأفيه

قولاغترظدواالذيففبدل):قولهفيقالمسعودابنعن،مرةعن،السديعن،أسباطوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/238)الطبريتفسيرانظر

.!..انقهةهذهآذظؤاقلنا!اد)باب،البقرةسورةتفسيرفي(9474)رقمالبخاريصحيح

.(59901)الكبرىفيوهو،(01)تفسيرهفي

.(01)989الكبرىفيوهو،()9تفسيرهفي

فيو)4641(،!حظةوقولوأسخداانبابوآذضلوأ))28(باب،الأنبياءفي)3453(رقمالبخاريصحيح

التفسير.

التفسير.في(1535)رقممسلمصحيح

.البقرةسورةومنباب،التفسيرفي،(5692)رقمالترمذي

منوهو.وعشرينستأوخمسسنةتوفي.بأخرةاختلط،صدوق،التوءمةمولى،المدنينبهانبنصالحهو

التهذيب.رجال

.(1/542)الطبريتفسير
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فيهامثقوبةحمراءحنطةحبة):العربيةفيفهي"مزباازمهسمقاثاهطي"قالوا:قال!لهضالذهـقيل

.(()1سوداءشعرة

،الطاعونوهو،عليهمأنزلهالذيالرجزبإرسالالمخالفةهذهعلىعاقبهمأنهتعالىاللهذكروقد

بنمحمدعنمالكحديثومن،سعد)2(بنعامرعنالزهريحديثمن"الصحيحين"فيثبتكما

نإ":قالأنه!ي!اللهرسولعن،زيدبنأسامةعن،سعدبنعامرعن،النضر)3(أبيوسالمالمنكدر

."قبلكمالأممبعضبهعذبرجز(السقمأو)الوجعهذا

عن،ثابتأبيبنحبيبعن،الثوريحديثمن-لفظهوهذا-حاتمأبيوابن)4(النسائيوروى

!و:اللهرسولقال:قالواثابتبنوخزيمةزيدبنوأسامة،أبيهعن،وقاصأبيبنسعدبنإبراهيم

.(")قبلكمكانمنبهعذبعذالثرجزالطاعون"

،والسدي،مالكوأبو،مجاهدقالوكذا.العذاب:الرجز:عباسابنعنالضحاكوقال

الغضب.هو:العاليةأبووقال.وقتادة،والحسن

.البردوإما،الطاعونإما:الرجز:الشعبيوقال

.الطاعونهو:جبيربنسعيدوقال

بينهميحكميوشعاللهنبيأظهرهموبينفيهاستمرواالمقدسبيتعلىإسرائيلبنييداستقرتولما

سبعاموسىبعدحياتهمدةفكان،سنةوعشرينوسبعمئةابنوهوإليهاللهقبضهحتىالتوراةاللهبكتاب

سنة.وعشرين

.(1/142)السابقالمصدر(1)

حديثمنمسلموأخرجه،به،الزهريعنشعيبحديثمن)7496(صحيحهمنالحيلتركفيالبخاريأخرجه)2(

.()2269()18الزهريعنومعمريونس

.()2229()18ومسلم،)3473(صحيحهمنإسرائيلبنيذكرفيالبخارياخرجه)3(

.)7523(الكبرىسننهمنالطبفي)4(

.()2279()18به،الثوريحديثمنمسلمرواهفقد،الطريقهذهتخريجفياللهرحمهالمصنفقصر)5(
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قصتيذكر

السلامعليهماوإلياسالخضر

مناللهوقص،اللدنيالعلممنعندهماطلبفيإليهرحلالسلامعليهموسىأنتقدمفقدالخضرأما

الحديثذكرهناوأوردنا،هنالكذلكتفسيرفيوذكرنا،الكهفسورةفيالعزيزكتابهفيخبرهما

السلامعليهإسرائيلبنينبيعمرانبنموسىهوإليهرحلالذيوأنالسلامعليهالخضربذكرالمصرح

.التوراةعليهأنزلتالذي

نإ،هاهنالكسأذكرهاأقوالعلىالانإلىوحياتهونبوتهونسبهاسمهفيالخضرفياختلفوقد

وقوته.وبحولهاللهشاء

طريقمنروىثم.لصلبهالسلامعليهادمبنالخضرإنه:يقال:عساكرابنالحافظقال

بنروادحدثنا،الترقفي)2(اللهعبدبنالعباسحدثنا،)1(القلانسيالفتحبنمحمدحدثنا:الدارقطني

لهءونسىلصلبهآدمابنالخضر:قالعباسابنعن،الضحاكعن،سليمانبنمقاتلحدثنا،الجراح

وغريب.منقطعوهذا.)3(الدجاليكذبحتىأجلهفي

،وغيرهعبيدةأبومنهم،مشيختناسمعت:السجستانيعثمانبنمحمدبنسهلحاتمأبووقال

نأ:إسحاقابنوذكر:قال.آدمبنقابيلبنخضرونواسمه،الخضرعمراآدمبنيأطولإن:قالوا

يحملواأنذلككانإذاوأوصاهم،بالناسسيقعالطوفانأنبنيهأخبرالوفاةحضرتهلماالسلامعليهآدم

هبطوافلما،معهمحملوهالطوفانكانفلما.لهم)4(عينهمكانفييدفنوهوأن،السفينةفيمعهمجسده

وعليهاأنيسبهاليسالأرضإن:فقالوا.أوصىحيثفيدفنوهببدنهيذهبواأنبنيهنوحأمرالأرضإلى

المسيرفهابوا،العمربطولدفنهيليلمندعاآدمإن:وقال،ذلكعلىوحثهمفحرضهم،)5(وحشة

الأنواعمختلفللرأسلباس:والقلنسوة.وعملهاالقلانسإلىنسبة:اللاموتخفيفالقافبفتح،القلانسي)1(

وقلاسي.،وقلاس،وقلانيس،قلانس:جللأشكاوا

مات،عابدثقة،بغدادنزيل،الترقفي،الواسطيعيسىأبيبناللهعبدبنوعباس.خطأوهو.الرومي:طفي)2(

التهذيب.رجالمنوهو.ومئتينوستينثمانأوسبعسنة

السمعاني،ضبطهكذا.واسطأعمالمنترقفإلىنسبة،القافوضم،الراءوسكون،التاءبفتح،والترقفي

.التاءبضماللبابفيالأثيرابنوضبطه،البلدانمعجمفيوياقوت،التقريبفيحجروابن

.(-85758/)منظورلابندمشقتاريخمختصر)3(

.المعمرونفيكما.الشامفييدفنوهأنأمرهمهبطواإذاحتى،المغارةفيمعهمجسدهيحملواأنأمرهم(4)

الناسيأمنحتىنكفولكن،الطريقنهتديولا،بهاأنيسولا،وحشةالأرض:فقالوا:المعمرونفي)5(

وتجف.،البلادوتأنس،ويكثروا
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وأنجز،دفنهتولىالذيهوالخضركانحتىعندهمجسدهيزلفلم،الوقتذلكفيالموضعذلكإلى

.يحيا)1(أنلهاللهشاءماإلىيحيافهو،وعدهمالهالله

بنملكانبنإيلياويقال،بلياالخضراسمأنمنبهبنوهبعن(المعارف)فيقتيبةابنوذكر

.)2(السلامعليهنوحبنسامبنأرفخشذبنشالخبنعابربنفالغ

بناللهعبدبنمالكبنالمعمر-أعلمواللهبلغنافيما-الخضراسم:أويسأبيبنإسماعيلوقال

الخليل.إبراهيمبنإسحاقبنالعيصبناليفزبنعميائيلبنخضرونهو:غيرهوقال.لازدبننصر

أعلم.فالله.طبقا)3(بنأرمياهوويقال

رواه:الجوزيابنقال.جداغريبوهذا.مصرملكموسىصاحبفرعونابنكانإنه:وقيل

السديقاله.إلياسأخووهو،مالكابنإنه:وقيل.ضعيفانوهما،لهيعةابنعن،أيوببنمحمد

وهاجرالخليللمجابراهيمامنمنبعضابنكان:وقيل.القرنينذيمقدمةعلىكان:وقيل.سيأتيكما

.)4(لهراسببنبشتاسبزمنفينبياكان:وقيل.معه

.)6(السلامعليهماموسىأدركهحتىأفريدون)5(زمنفيمتقدماكانأنهوالصحيح:جريرابنقال

.)7(فارسيوأبوهروميةأمهالخضر:قالأنهالمسيببنسعيدعنعساكرابنالحافظوروى

دلائل"فيزرعةأبوقال.أيضافرعونزمانفيإسرائيلبنيمنكانأنهعلىيدلماوردوقد

عن،قتادةعن،بشيربنسعيدحدثنا،الوليدحدثنا،الدمشقيصالحبنصفوانحدثنا:"النبوة

فقالطيبةرائحةوجدبهأسريليلةأنه!ي!اللهرسولعن،كعببنأبيعن،عباسابنعن،مجاهد

ذلكبدءوكان:قال."وزوجهاوابنتهاالماشطةقبرريحهذه:قال؟الطيبةالرائحةهذهماجبريليا"

فعلمهالراهبعليهفتطلع،)8(صومعتهفيبراهبممرهوكان،إسرائيلبنيأشرافمنكانالخضرأن

وكان،أحداتعلمهلاأنعليهاوأخذ،الإسلامفعلمها،امرأةأبوهزوجهالخضربلغفلما،الإسلام

ثم،أحداتعلمهلاأنعليهاوأخذ،الإسلامفعلمها،بأخرىأبوهزوجهثم،طلقهاثم.النساءيقربلا

.مختصرأ،(3)صالمعمرون:فيحاتمأبيكلامكثيرابننقل(1)

.(24-14):المعارف(2)

.(1/366)الطبريتاريخوفي.خلقيا:أحاشيةفيوكذا.خلقيا:طوفي.وبأفيكذا)3(

.(1/365)السلامعليهالخضرلقصةذكرهعندالأقوالهذهالطبريأورد(4)

.أثفيانبنأفريدون:طفي)5(

.زيادةوفيه(1366/)الطبريتاريخ)6(

.(858/)دمشقتاريخمختصر)7(

صومعة.فيبراهبمرةوجاز:بفي)8(
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رجلانفأقبل،البحرفيجزيرةأتىحتىهاربافانطلق.الأخرىعليهوأفشتإحداهمافكتمت.طلقها

:قال؟معكراهومن:(العزقيل)1رأيتقدقال؟الاخرعليهوأفشىأحدهمافكتم،فرأياه،يحتطبان

الكاتمة.المرأةالكاتمتزوجقدوكان.فقتل،قتلكذبمنأنهدينهممنوكان،فكتمفسئل،فلان

أباها،فأخبرت.فرعونتعس:فقالت،يدهامنالمشطسقطإذفرعونبنتتمشطهيفبينما:قال

إني:فقال،فأبيا،دينهماعنيرجعاأنوزوجهاالمرأةفراود،إليهمفأرسل،وزوجابنانللمرأةوكان

واحد.قبرفيفجعلهما،واحدقبرفيتجعلناأنقتلتناأنتإنإلينامنكإحسان:فقالا.قاتلكما

.)2(الجنةدخلتوقدمنهماأطيبريحأوجدتوما:فقال

بنأبيكلاممنمدرجأيكونقدالخضرأمرفيالبسطوهذا.فرعونبنتمائلةقصةتقدمتوقد

أعلم.والله،عباسبناللهعبدأوكعب

عليه.غلبلقبالخضرأن-أعلموالله-والأشبه.العباسأبوكنيته:بعضهموقال

عن،معمرعن،المباركابنحدثنا،الأصبهانيسعيدبنمحمدحدثنا:-اللهرحمه-البخاريقال

تهتزهيفإذابيضاءفرو؟علىجلسلأنهالخضرسميإنما":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،همام

.)3(البخاريبهتفرد."خضراءخلفهمن

وماالأبيضالحشيش:الفروة:الرزاقعبدقالثم.به)4(،معمرعنالرزاقعبدرواهوكذلك

اليابس.الهشيميعني،أشبهه

الهشيمهو:غيرهوقال،فيهانباتلاالتيالبيضاءالأرضالفروة:عمرأبووقال:الخطابيوقال

الراعي:قالكما،الشعرمنعليهابماجلدتهوهي،الرأسفروة:قيلومنه،بالفروةشبهه،اليابس

مأكلا)5(يومانالماإذاجذلأبيوتناحولالحبشيترىولقد

فلفلا)6(جانباهفأنبتبذرترأسهفروةكأنأصكصعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الخضر.:بفي

إسنادهوفيالبلاءعلىالصبرباب،الفتنفي(0304)ماجهابن،كعببنأبيعناخرطريقمنوأخرجه

.(031-1/953)مسندهفيأحمدآخرطريقومن.ضعف

.السلامعليهماموسىمعالخضرحديثباب،الأنبياءفي(5234)رقمالبخاريصحيح

غريب.صحيح:وقال،التفسيرفي31(51)الترمذيأخرجهالرزاقعبدحديث

.الفرح:والجذل.نائلا:بفي

الأسنانالملتصق:والأصك،والعنقالرأسالدقيق:والضعل.أسك:بوفي.أصكجعدا:طفي

فيليساوالبيتان.بالرأسولزوقهاالأذنصغر:وقيل،الصمموهو،السككمن:والأسك،والأضراس

-جمعوديوانهاهـ(383)دمشق،العربيةاللغةمجمعطبع-الحانيناصر-جمعالراعيشعرمنالمطبوع

.هـ(ا104)-الألمانيالمعهد--بيروتراينهرت
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فيثبتماينافيلاوهذا:قلت.وجههوإشراقلحسنهخضراالخضرسميوإنما:الخطابيقال

إلىيلتفتلابل،وأقوىأولىالصحيحفيثبتفما،بأحدهماالتعليلمنبدولاكانفإن،الصحيح

عمربنحفصبنإسماعيلطريقمنأيضاالحديثهذاعساكر)1(ابنالحافظروىوقد،عداهما

نوفل،بنالحارثبناللهعبدعن،قتادةعن،يحيىبنوهمامجري)3(وأبوعثمانحدثنا،الأيلي)2(

فاهتزتبيضاءفرفئعلىصلىلأنهخضراالخضرسميإنما":قالجم!النبيعن،عباسابنعن

الوجه.هذامنغريبوهذا."خضراء

صلىإذاكانلأنهالخضرسميإنما:قالمجاهدعن،منصورعن،الثوريعن،قبيصةوقال

.)4(حولهمااخضر

كبدعلىخضراءطنفسةعلىوجداهالأثريقصانرجعالماالسلامعليهماويوشعموسىأنوتقدم

فكشفالسلامعليهموسىعليهفسلم،وقدميهرأسهتحتمنطرفاهجعلقدبثوبمسجىوهو،البحر

:قال؟إسرائيلبنيموسى:قال.موسىأنا:قال؟أنتمنالسلامبأرضكأنى:وقالفردوجههعن

عنهما.كتابهفياللهقصماأمرهمامنفكان.نعم

:وجوهمننبوتهعلىالقصةسياقدلوقد

.!عفمالدنامنوعئمتهعندنا!ترخمةءانينه!ادناقنفوجداتجدا):تعالىقوله:أحدها

صحترا!معىل!تطيعلنإنكقال!رشداعلمتمماتعلمنأنعكأتبعكهل):لهموسىقول:الثاني

عنلش!فلااتبغتنىفإنلقا!أمرالاثاغصىولآصابراالتهشاءإنستجدفى-قال!ضبرابه!تح!وماعكتضحبركف

المخاطبة،بهذهموسىيخاطبهلمبنبيوليسولياكانفلو(07-65:الكهفأ!تجرامتهلكأضدثشئءحتئ

بهاللهاختصهالذيالعلممنعندهمالينالصحبتهسألإنماموسىبل،الردهذاموسىعلىيردولم

العصمة-واجبكريمورسولعظيمنبيوهو-لموسىتكنولممعصومايكنلمنبيغيركانفلو،دونه

عليهوالتفتيشإليهالذهابعلىعزمولما،العصمةواجبغيروليعلمفيطلبةعظيمولارغبةكبير

صورةفيواتبعهوعظمهلهتواضعبهاجتمعلماثم،سنةثمانين:قيل،الزمانمنحقبايمضيأنهولو

)5(اللدنيةالعلوممنخصوقد،إليهيوحىكماإليهيوحى،مثلهنبيأنهعلىدل،منهمستفيد

.(858/)تاريخهمختصرفيوالخبر.الحافظعساكرابن:بفي(1)

.اللباب.مصردياريليمماالقلزمبحرساحلعلىبلدةإلىنسبة:الياءوسكونالألفبفتح،الأيلي)2(

.بالزاي،جزيأبو:طفي)3(

.(858/)تاريخهمختصر.عساكرابنأورده)4(

الدينية.:بفي(5)
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الكريم.إسرائيلبنينبيالكليمموسىعليهاللهيطلعلمبماالنبويةوالأسرار

.السلامعليهالخضرنبوةعلى)1(الرمانيبعينهالمسلكبهذااحتجوقد

وهذا.العلامالملكمنإليهللوحيإلاذاكوما،الغلامذلكقتلعلىأقدمالخضرأن:الثالث

النفوسقتلعلىالإقداملهيجوزلاالوليلأن،عصمتهعلىظاهزوبرهان،نبؤتهعلىمستقلدليل

أقدمولما.بالاتفاقالخطأعليهيجوزإذ؟العصمةبواجبليسخاطرهلأن،خلدهفييلقىمابمجرد

لشدةالكفرعلىأبويهويحمليكفربلغإذاأنهمنهعلماالحلميبلغلمالذيالغلامذلكقتلعلىالخضر

فيالوقوععنلأبويهصيانة،مهجتهبقاءعلىتربوعظيمةمصلحةقتلهففي،عليهفيتابعانهلهمحبتهما

بعصمته.اللهمنمؤئدوأنهنبوتهعلىذلكدذ،وعقوبتهالكفر

الخضرنبوةعلىالاحتجاجفيبعينهالمسلكهذاطرقالجوزيبنالفرجأباالشيخرأيتوقد

أيضا.الرمانيعنعليهالاحتجاجوحكى،وصححه

ذلكبعدقالوجلىأمرهحقيقةعنلهووضحلموسىالأفاعيلتأويلالخضرفسرلماأنه:الرابع

بهأمرتبل،نفسيتلقاءمنفعلتهمايعني(82:ادكهفأ!وأقرئعنفعقنوومارلبثمنرخمة):كله

قالهكمارسالتهولابلولايتهحصولذلكينافيولا.نبوتهعلىالوجوههذهفدلت،فيهإليوأوحي

.اخرون

قاللمنيبقلم-ذكرناهكما-نبوتهثبتتوإذا.جداغريبفقول،الملائكةمنملكاكونهوأما

معتمدولا،إليهيستندونمستندالظاهرالشرعأربابدونالأمورحقيقةعلىيطلعقدالوليوأنبولايته

.)2(عليهيعتمدون

بعدادمدفنلأنه:قيل.اليومإلىباقأنهعلىفالجمهور؟هذازمانناإلىوجودهفيالخلافوأما

فحيي.الحياةعينمنشربلأنه:وقيل.الحياةبطولآدمأبيهدعوةفنالته،الطوفانمنخروجهم

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنوسنوردها)3(،الآنإلىبقائهعلىبهااستشهدواأخباراوذكروا

.781:ادكهفأ!هو!يتنذبتنىفراقهذا):قالحينلموسىوصيتهوهده

)1(

)2(

)3(

سنةتوفي.والاعتزالوالكلاموالنحوواللغةالتفسيرفيصنف.المعتزليالنحويالرفانيعيسىبنعليهو

.(16/533)النبلاءأعلامسير.هـ(384)

إلىمرسلأيكنلمموسىفإن،موسىغيرنبيشريعةعلىيكونفقدوليأكانبأنهقيلفلووأيضا:بفيهنازاد

هذهتسيغهلاعلمايدعيأنالثقلينجميعإلىاللهرسولنبيهاالتيالأمةهذهفيلوليفليس،قاطبةالأرضأهل

الدين.يومإلىالمكلفينلجميعشاملةعامةهيالتيالمحمديةالشريعة

غيرها.مع:بفيزاد
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:كثيرةمنقطعةآثارذلكفيروي

بنبكرأبوحدثنا،الصفاراللهعبدأبوحدثنا،عمروأبيبنسعيدأبوأخبرنا:السهيليقال

أرادلما:قال)1(الملطياللهعبدأبوحدثني،جريرحدثنا،إسماعيلبنإسحاقحدثنا،الدنياأبي

بشاشا،كن.ضزاراتكنولا،نفاعاكن:قال.أوصني:موسىلهقالالخضريفارقأنموسى

:زيادةأخرىطريقمنروايةوفي.حاجةغيرفيتمشولا،اللجاجةعنارجع.غضبانتكنولا

.عجمب)2(منإلاتضحكولا

بها.همومهمقدرعلىالدنيافيمعذبونالناسإنموسىيا؟:الخضرقال:منبهبنوهبوقال

وقد.طاعتهعليكاللهنشر)3(فقال.أوصني:للخضرموسىقال:الحافيالحارثبنبشروقال

،الكبارالكذابينمنأنهإلاالوقار)4(يحيىبنزكرياطريقمنعساكرابنرواهمرفوعحديثذلكفيورد

سعيدأبوقال،الوداكأبوقال،مجالدقال:الثوريقالأسمعوأناوهببناللهعبدعلىقرىء:قال

كلمة،ذكر،ربيا:موسىأخيقال":!يواللهرسولقالقال:الخطاببنعمرقال:الخدري

اللهورحمةعليكالسلام:فقال،مشمرهاالثياببياضحسن،الزيحطيبفتىوهوالخضرفأتاه

بردلهوالحمد،السلاموإليهالسلامهو:موسىقال.السلامعليكيقرأربكإن،عمرانبنموسىيا

توصينيأنأريد:موسىقالثم.بمعونتهإلاشكرهأداءعلىأقدرولانعمهأحصيلاالذيالعالمين

تملفلا،المستمعمنملامةأقلالقائلإنالعلمطالبيا:الخضرفقال.بعدكبهااللهينفعنيبوصية

وانبذها،الدنيا)5(منواغرف.وعاءكبهتحشوماذافانظروعاءقلبكأنواعلم،حدثتهمإذاجلساءك

ليوممنهاوالتزودللعباد)6(بلغةجعلتوإنما.قرارمحلفيهالكولا،بدارلكليستفإنها،وراءك

الإثم.منتخلصالصبرعلىنفسكورض.المعاد

فإنمهذارا)7(للعلممكثاراتكنولا.لهتفرغلمنالعلمفإنما،تريدهكنتإنللعلمتفرغموسىيا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(552-3452/)اللباب.الرومثغورمنملطيةمدينةإلىنسبة:واللامالميمبفتح،الملطي

امرأتعيرولا:آخرهفيوزاد(862/)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.عجبغيرمنتضحكولا:بفي

.عمرانابنياخطيئتكعلىوابك،بخطيئة

.(862/)دمشقتاريخمختصرفيوكذلك.يسر:طفي

وبعد،المخففةوالقافالواوبفتح،والوقار.الوقاد:طوفي.القافبتشديدالوقاربوفي،الوتار:أفي

قريش،مولىالوقاراللهعبدبنإبراهيمبنيحيىبنزكريايحيىأبوالصفةبهذهاشتهر:الأثيرابنقال،راءالألف

.(3037/)اللباب.هـ(254)سنةوماتهـ(ا74)سنةولدمصريوهو،وثباتهلسكونهذلكلهقيلإنما

الدنيا.عنواعزف:عساكروابنبوفي.وطأفيكذا

عنها.يفضلولاالحاجةلسديكفيما:البلغة

بالمنطق.:عساكرابنوفي.بالعلم:بفي
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التوفيقمنذلكفإن،بالاقتصادعليكولكن.السخفاءمساوىءوتبدي،العلماءتشينالمنطقكثرة

إذا.العلماءوزينالحكماءفعلذلكفإنالسفهاء)1(عنواحلموماطلهمالجهالعنوأعرض.والسداد

وأعظم.أكثرإياكوسبهعليكجهلهمنبقيمافمان،حزماوجانبه،حلماعنهفاسكتالجاهلشتمك

الاقتحاممنوالتعسفالاندلاث)2(فإن.قليلأإلاالعلممنأوتيتأنكترىولاعمرانابنيا

عمرانابنيا.فتحهماتدريلاباباتغلقنولا،غلقهماتدريلاباباتفتحنلاعمرانابنيا.والتكلف

يكونكيفلهقضىفيمااللهويتهمحالهيحقرومن،رغبتهمنهاتنقضيولا،نهمتهالدنيامنينتهيلامن

لأن،حواهقدوالجهلالعلمطلب)4(ينفعهأو.هواهعليهغلبمن)3(الشهواتعنيكفهل؟!زاهدا

.دنياهعلىمقبلوهواخرتهإلىسعيه

.نورهولغيركبوارهعليكفيكونبهلتحدثولاتعلمهبهلتعملماتعلمتتعلمياموسى

فإنكالحسناتمنواستكثر،كلامكوالذكروالعلم،لباسكوالتقوىالزهداجعلعمرانبنموسىيا

قد.سوءاعاملبدلافإنكخيراواعمل،ربكيرضيذلكفإنقلبكبالخوفوزعزع،السيئاتمصيب

.")5(يبكيمكروبامحزوناموسىوبقيالخضرفتولى:قال.حفظتإنوعظت

منواحدغيركذبه،المصريالوقاريحيىبنزكرياصنعةمنوأظنه.الحديثهذايصحلا

عنه.سكتعساكرابنالحافظأنوالعجب.)6(الأئمة

بنعمروحدثنا،الطبرانيأيوببنأحمدبنسليمانحدثنا:الأصبهانينعيمأبوالحافظوقال

بنبقيةحدثنا،الكنديعمرانبنالفضلبنمحمدحدثنا،الحمصيالعلاءبنإيراهيمبنإسحاق

"؟الخضرعنأحدثكمألا":لأصحابهقالمج!ي!اللهرسولأنأمامةأبيعن،زيادبنمحمدعن،الوليد

)7(مكاتبرجلأبصرهإسرائيلبنيسوقفييمشييومذاتهوبينما":قال.اللهرسوليابلى:قالوا

شيءمنعنديما،يكونأمبرمناللهشاءماباللهآمنت:الخضرفقال.فيكاللهباركعليتصدق:فقال

وجهكفيالسيماءإلىنظرتفإني،عليتصدقتلمااللهبوجهأسألك:المسكينفقال.أعطيكه

.السفهاءعلىواحلم،وباطلهمالجهالعنوأعرض:عساكروابنبفي(1)

ينهنههفلم،رأسهوركبأسرعأو،وجههعلىمضىإذا:الرجلاندلث:يقال.والاندفاعالسرعة:الاندلاث)2(

.اللسان.قتالفيشيء

.بمنسقط.الشهواتعن...حالهيحقرومن:قوله)3(

كيف.أو:بفي(4)

.(62-861/)دمشقتاريخمختصرفيالوصية)5(

.(277/)الاعتدالميزانفيالذهبيأورده)6(

عتق.أداهفإذا،بثمنهنفسهعلىعبدكيكاتبكأن:المكاتبة)7(



137السلامعليهماوإلياسالخضرقصتيذكر

فقال.فتبيعنيتأخذنيأنإلاأعطيكهشيءمنعنديماباللهامنت:الخضرفقال.عندكالبركةورجوت

بوجهأخيبكلاإنيأماعظيمبأمرسألتنيلقد،لكأقولالحق.نعم:قال؟هذايستقيموهل:المسكين

فييستعملهلازماناالمشتريعندفمكث.درهممئةبأربعفباعهالسوقإلىفقدمه:قال.بعني،ربي

شيخإنكعليكأشقأنأكره:قال.بعملفأوصني؟عنديخيرالتماسابتعتنيإنما:لهفقال.شيء

،يومفينفرستةدونينقلهالاوكان،الحجارةهذهفانقل:قال.عليتشقليس:قال.ضعيفكبير

وأطقتوأجملتأحسنت:فقال.ساعةفيالحجارةنقلوقدانصرفثم،حاجتهلبعضالرجلفخرج

:قال.حسنةخلافةأهليفيفاخلفنيأميناأحسبكإني:فقالسفرللرجلعرضثم.تطيقهأركلمما

حتىلبيتياللبنمنفاضرب:قال.عليتشقليس:قال.عليكأشقأنأكرهإني:قال.بعملفأوصني

؟أمركوماسبيلكمااللهبوجهأسألك:فقال،بناؤهشيدوقدفرجع،لسفرهالرجلفمضى.عليكأقدم

الذيالخضرأنا،أنامنسأخبرك،العبوديةفيأوقعنياللهبوجهوالسؤال،اللهبوجهسألتني:فقال

رقبتيمنفأمكنتهاللهبوجهفسألني،أعطيهشيءمنعندييكنفلمصدقةمسكينسألني،بهسمعت

عظمولالهلحملاجلدهالقيامةيوموقفيقدروهوسائلهفرداللهبوجهسئلمنأنهوأخبرك،فباعني

أحسنت،بأسلا:فقال.أعلمولماللهنبيياعليكشققت،باللهآمنت:الرجلفقال.ايتمعمع

فأخليأخيركأو،الله)2(أراكبماوماليأهليفياحكماللهنبيياوأميبأبي:الرجلفقال.وأبقيت

أوقعنيالذيدلهالحمد:الخضرفقال.سبيلهفخلى.ربيفأعبدسبيليتخليأنأحب:فقال؟سبيلك

."منهانجانيثمالعبوديةفي

.)3(أعلمفالله،يعرفلامنرجالهوفي.موقوفايكونأنوالأشبه،خطأرفعهحديثوهذا

بنالوهابعبدطريقمن()4(الخضرحالشرحفيالمنتظرعجالة)كتابهفيالجوزيابنرواهوقد

بقية.عن،متروكوهو،()الضحاك

ملكا،أبوهماوكان،أخوينكاناوإلياسالخضرأنالسديإلىلإسنادهعساكرابنالحافظروىوقد

الملكيكونولدمنهيجيءلعلزوجتهأنكفلوالملكفيلهرغبةلاالخضرأخيإن:لأبيهإلياسفقال

)1(يتقعقع:يضطرب.

.أمرك:بفي2()

.(63-862/)دمثقتاريخمختصروفي(80753/)للطبرانيالكبيرالمعجمفيع!ي!النبيإلىمرفوعأالخبر)3(

.(1251)الظنونكشففيخليفهحاجيذكره)4(

وقال.عجائبعنده:الثسائيقال،حمصأهلمنالسلميالحارثأبو،العرضيالضحاكبنالوهابعبد)5(

.هـ(245)سنةمات.الاعتبارجهةعلىإلاعنهالذكرولا،بهالاحتجاجيحللا:حبانابن

.(1/527)والتقريب(481-2471/)حبانلابن،والمجروحين،(96)للنسائيوالمتروكينالضعفاء



السلامعليهماوإلياسالخضرقصتيذكر138

أطلقتشئتفإن،النساءفيليحاجةلاإنه:الخضرلهافقال،بكرحسناءبامرأةأبوهفزوجه،له

معهوأقامت،نعم:فقالت.سريعليئوتكتمينوجلعزاللهتعبدينمعيأقمتشئتوإن،سراحك

منالولدإنما:فقالت؟الولدفأينشابوابنيشابةإنك:فقالالملكدعاهاالسنةمضتفلما.سنة

زفتفلما،لهاولدقدثيبأبأخرىوزوجهفطلقهاأبوهفأمره.يكنلميشألمإنوكانشاءإن،اللهعند

الولد،عنالملكسألهاالسنةمضتفلما.عندهالإقامةإلىفأجابت،قبلهاللتيقالكمالهاقالإليه

إنه:فيقال.عليهيقدروافلموراءهفأرسل،فهرب،أبوهفتطلبه.بالنساءلهحاجةلاابنكإن:فقالت

بعضفياللهتعبدفأقامتالأخرىسراحوأطلق،ذلكأجلمنفهربسرهأفشتلكونهاالثانيةالمرأةقتل

الاسم؟هذالكأنى:لهفقالت،اللهبسم:يقولفسمعتهيومأرجلبهافمر،المدينةتلكنواحي

.(أولادأ11لهفولدتفتزوجته،الخضرأصحابمنإني:فقال

صء)2(8

يدهامنالمشطوقعإذتمشطهايوماهيفبينما،فرعونبنتماشطةصارتأنامرهامنصارلم

فأعلمت.الله،أبيكوربوربكربي،لا:فقالت؟أبي:فرعونابنةفقالت.اللهبسم:فقالت

فيها،تقعأنتقاعستذلكعاينتفلما،فيهافألقيتبهاأمرثم،فأحميت،نحاسمنببقرةفأمر،أباها

الله.رحمها)3(فماتتالنارفينفسهافألقت،الحقعلىفإنكاصبريأماهيا:صغيرمعهاابنلهافقال

ومن.مالكبنأنسعن-)4(وضاعكذابوهو-نفيعالأعمىداودأبيعن،عساكرابنروىوقد

ليلة،جاءالخضرأن:جدهعنأبيهعن)5(أيضاكذابوهو-عوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرطريق

شوقوارزقني،خؤفتنيمماينجينيماعلىأعنياللهم:ويقوليدعووهو)6(كلامه!لمجوالنبيئفسمع

السلامعليهفرد،عليهفسلممالكبنأنس!ي!اللهرسولإليهفبعث،إليهشوقتهمماإلىالصالحين

علىأمتكوفضل،الشهورسائرعلىرمضانشهرفضلكماالأنبياءعلىفضلكاللهإن:لهقل:وقال

.(64-863/)دمشقتاريخمختصرفي،السديعنمفصلالخبر()1

.(864/)مختصره.عباسابنعنعساكرابنعندهذهالخبرتتمة)2(

:قالثم،تغليوهيالبقرةفيبهفرمىولدهابعضوأخذ:ففيه.هناعمايختلفعساكرابنعندالخبرسياق)3(

فأمر.لا:قالت؟ترجعين:لهاقالثم،أجمعينأولادهاألقىحتىالاخرالولدفأخذ.لا:قالت؟ترجعين

بيتيفيتكفأثمتحملأنبالبقرةتأمرالبقرةفيألقيتنيإذا:قالت:هيوما:فقال،حاجةليإن:قالت،بها

حقا.علينالكإن،نعم:فقال.قبورنايكونحتىعليناالبيتوتهدمالبقرةوتنخي،المدينةبابعلىالذي

.(864/)عساكرابنتاريخمختصر.ذلكبهاففعل:قال

والمجروحين،،(115)للبخاريوالضعفاء.(201)له،الضعفاء.الحديثمتروك:النسائيوقال)4(

.(2603/)والتقريب،(56-355/)حبانلابن

والتقريب(222-2221/)حبانلابن،والمجروحين.(98ص).الحديثمتروك:النسائيوقال)5(

(2/132).

.طمنسقط.كلامهلفظ)6(



913السلامعليهماوإلياسالخضرقصتيذكر

يتمثللا،متناولاسندالايصحلا-مكذوبوهو-الحديث0)1(غيرهعلىالجمعةيومفضلكماالأمم

بعضعنيسندونهوماحكاياتهمفييذكرونوهمومتعلمامسلمابنفسهويجيءمج!ي!اللهرسوليديبين

هذامعوهو،ومحالهمومنازلهمأسماءهمويعرف،عليهمويسلم،إليهميأتيالخضرأنمشايخهم

بأنهإليهيتعرفحتىسواهمنعلىالزمانذلكفياللهاصطفاهالذياللهكليمعمرانبنموسىيعرفلا

وأهل:هذاأنسحديثإيرادهبعد،المناديبنالحسينأبوالحافظقالوقد.إسرائيلبنيموسى

الصنعة.أثرفيهيتبينالمتنسقيمالإسنادمنكرحديحثأنهعلىمتفقونالحديث

بكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:قائلا)2(البيهقيبكرأبوالحافظرواهالذيالحديثفأما

أنسعن،الصمدعبدبنعبادحدثنا،طلحةبنكاملحدثنا،مطربنبشربنمحمدحدثنا،بالويهابن

أشهبرجلفدخل،واجتمعواحولهفبكواأصحابهبهأحدق!ي!اللهرسولقبضلما:قالمالكابن

عزاءاللهفيإن:فقال!ي!اللهرسولأصحابإلىالتفتثمفبكى،رقابهمفتخطى،صبيحجسيماللحية

إليكمونظره،فارغبواوإليهفأنيبوااللهفإلى،هالككلمنوخلفا،فائتكلمنوعوضا،مصيبةكلمن

فقال؟الرجلتعرفون:لبعضبعضهمفقال.وانصرف،يجبرلممنالمصابفإنفانظروا،البلاءفي

.السلامعليهالخضر!ي!اللهرسولأخوهذانعم:وعليبكرأبو

قالثم،البيهقيلسياقمخالفةمتنهوفي،به،طلحةبنكاملعنالدنياأبيبنبكرأبورواهوقد

.بمرةمنكروهذا،ضعيف!الصمدعبدبنعباد:البيهقي

،)3(حبانابنقال؟نسخةأنسعنروى،البصريمعمرأبوهوهذاالصمدعبدبنعباد:قلت

)1(

)2(

)3(

:قالأنسعن:(865/)المختصرفي،عساكرابنعندوالذي.مضمونهفالتبسهاهناالنصكثيرابناختصر

،الطهورومعيالمدينةطرقبعضفيليلةذاتمعهفخرجت،الليلإلىالليلمنيتوضأ!اللهرسولكان

تليهابالتيدعالو:لمجي!اللهرسولفقال.خوفتنيمماينجينيماعلىأعنياللهم:يدعورجلصحوتفسمعت

إلىالصادقينشوقارزقنياللهم:فقال-!لمج!اللهرسولنفسفيكانالذيالداعيلسانعلىاللهوفق:قال-

ع!ي!اللهلرسولادع:لهفقلالداعيهذاائت،الكعبةوربلهجمعتا،أنسياالطهوردع:فقال.إليهشوقتهمما

قالع!ي!النبييكنولم:قال-؟أرسلكمن:قال.نبيهماتاهممايأخذواأنلأمتهوادع،بعثهماعلىاللهفليعنه

فقلت:.أرسلكمنتخبرنيحتىأدعولست:قال؟عليكوما:فقلت:قال-أرسلنيمنأخبره:لي

حتىأبىإنهاللهرسوليا:فقلتجمي!النبيفأتيت:قال.أرسلكمنتخبرنيحتىأدعولست:قال؟عليكوما

مرحبا:قال.أرسلني!لمجتاللهرسول:لهفقلتفأتيت."!لمج!اللهرسول":لهقل:قال.أرسلنيمنأخبره

وإن،الخضرأخوكأنا:لهوقل!راللهرسولفائت،لمج!اللهرسولآتيأنأحقأنا،وبرسوله،!ي!اللهبرسول

علىالجمعةفضلكما،الأممسائرعلىأمتكوفضل،الشهورسائرعلىرمضانفضلكماالنبيينعلىفضلكالله

عليها.المتابالمرشدةالمرحومةالأمةهذهمناجعلنياللهم:يقولسمعتهوليتفلما:قال.الأيامسائر

.(7926/)النبوةدلائلفي

.(2171/)المجروحين
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الحديثضعيف:)3(حاتمأبووقال.الحديثمنكر:)2(البخاريوقال.موضوعأكثرها:(1)والعقيلي

التشيع.فيغالضعيفوهو،عليفضائلفييرويهماعامة:عدي)4(ابنوقال.منكرهجدا

أبيه،عن،محمدبنجعفرعن،عمربناللهعبدبنالقاسمأخبرنا:")5(مسنده"فيالشافعيوقال

عزاءاللهفيإن:يقولقائلاسمعواالتعزيةوجاءتع!ي!اللهرسولتوفيلما:قالالحسينبنعليجذهعن

منالمصابفإن،فارجواوإياه،فثقوافبالله،فائتكلمنودركا،هالككلمنوخلفا،مصيبةكلمن

الخضر.هذا؟هذامنأتدرون:الحسينبنعليقال.الثوابحرم

زاد.يكذب:)7(معينبنويحيى)6(حنبلبنأحمدقال؟متروكالعمريالقاسمالشافعيشيخ

أعلم.والله،هاهناعليهيعتمدلاومثله،مرسلهوثم.الحديثويضع:أحمد

علي.عن،أبيهعن،جدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعنضعيفآخروجهمنرويوقد

يصح.ولا

بنعمرأنالمنكدربنمحمدعن،عجلانبنمحمدعن،حدثهعمنوهببناللهعبدروىوقد

لحقحتىفانتظره،اللهيرحمكتسبقنالا:يقولوهوهاتفاسمعإذجنازةعلىيصليهوبينماالخطاب

:قالدفنولما.رحمتكإلىففقيرلهتغفروإن،عصاكفكثيراتعذبهإن:للميتدعاءهفذكر،بالصفث

الرجلخذوا:عمرفقال،شرطياأوكاتبأأوخازناأوجابيأأوعريفأتكنلمإنالقبرصاحبيالكطوبى

هذا:عمرفقال.ذراعقدمهأثرفإذافنظروا،عنهمفتوارى:قال.هوعمنوكلامهصلاتهعننسأله

مثله.يصحولا،انقطاعوفيه،متهمفيهالأثروهذا.ءلمجيم)8(اللهرسولعنهحدثناالذيالخضر-والله-

بنعليعن،الأصمبنيزيدعن،محرربناللهعبدعن،الثوريعنعساكرابنالحافظوروى

منيا:يقولوهوالكعبةبأستارمتعلقبرجلأنافإذا،الليلبعضفيالطوافدخلت:قالطالبأبي

."كثيرةمناكيرأنسعنوله":وعبارته(913)3/الكبيرالضعفاء(1)

أنسأ،سمعالصمد،عبدبنوعبادنظر،فيه:وقال،معمرأبومنصوربنعباد؟الكبيرتاريخهفياثنينالبخاريعده)2(

أبيلابنوالتعديلالجرحفيكما،اللهشاءإنواحدوهما(163وه9162الترجمتان)6/الحديثمنكر:فيهوقال

.وغيرهحاتم

.(142الترجمة)6/والتعديلالجرح)3(

.()4/1648الضعفاءفيالكامل)4(

الخضر.هوالقائلبأنالحسينبنعليقولفيهوليس)361(الشافعيمسند)5(

.643(الترجمة)7/حاتمأبيلابنوالتعديلوالجرح،(891)2/العلل()6

الجنيدابنوسؤالات481()2/الدوريتاريخفيذلكعلىنقفولم،372()3/للذهبيالميزانمننقلههذا)7(

.بشيءليس:فيهمابل،2(17)الترجمة

.(865/)دمشقتاريخمختصرفيالخبر)8(
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مسألةولا،الملخينإلحاحيبرمهلامنويا،المسائلتغلطهلامنويا،سمعمنسمعيمنعهلا

لي:فقال.قلتماعليئأعد:فقلت:قال.رحمتكوحلاوة،عفوكبردارزقني،السائلين

عبديقولهالا-الخضرهووكان:قال-بيدهالخضرنفسوالذي:ليفقال.نعم:قلت؟أوسمعته

،النجوموعدد،الشجروورق،البحرزبدمثلكانتولو.ذنوبهلهاللهغفرإلامكتوبةصلاةخلف

لمالأصمبنويزيد.)1(الحديثمتروكفإنهالمحرربناللهعبدجهةمنضعيفوهذا.لهاللهلغفرها

أعلم.والله.يصحلاهذاومثل،عليايدرك

محفوظعن،الأسودأبيبنصالححدثنا،إسماعيلبنمالكحدثناالترمذيإسماعيلأبورواهوقد

برجلهوإذابالكعبةيطوفطالبأبيبنعليبينما:قاليحيىبنمحمدعن،الحضرمياللهعبدابن

منويا،السائلونيغلطهلامنويا،سمععنسمعيشغلهلامنيا:يقولوهوالكعبةبأستارمتعلق

دعاءكأعداللهعبديا:عليلهفقال:قالرحمتكوحلاوةعفوكبردأذقني،الملحينبإلحاحيتبرملا

كانلوبيدهالخضرنفسفوالذي،صلاةكلدبرفيبهفادع:قال.نعم:قال؟سمعتهوقد:قال.هذا

.عين)2(طرفةمنأسرعلكلغفر،وترابهاالأرضوحصباء،ومطرهاالسماءنجومعددالذنوبمنعليك

أعلم.والله،يعرفلامنإسنادهوفيمنقطعأيضاوهذا

بنمالكحدثنا،يوسفبنيعقوبحدثنا،الدنياأبيبنبكرأبيطريقمنالجوزيابنأوردهوقد

الخضر.الرجلأنعلىيدلمافيهوليس،منقطعمجهولإسنادوهذا:قالثم،نحوهفذكر،إسماعيل

بنمحمدطالبأبوأخبرنا،الحصينبنالقاسمأبوأخبرنا:عساكرابنالقاسمأبوالحافظوقال

بنأحمدبنمحمدحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،)3(المزكيإسحاقأبوأخبرنا،محمد

عن،جريجابنعن،)5(رزينبنالحسنحدثنا،عاصمبنعمروأخبرنا،بعبادانعلينا)4(أملهيزيد

فيعامكلوإلياسالخضريلتقي:قال-ع!يمالنبيإلىمرفوعاإلاأعلمهولا-قالعباسابنعن،عطاء

الله،شاءما،اللهبسم:الكلماتهؤلاءعنويتفرقان،صاحبهرأسمنهماواحدكلفيحلق،الموسم

-222/)حبانلابنوالمجروحين،(63)وللنسائي،(67)للبخاريوالمتروكينوالضعفاء،التهذيبتقريب(1)

.(866/)عساكرلابنمختصرهفيالروايةهذهمنظورابنأورد)2(

القاضي.ويعرفهحالهمعنويبحثالشهوديزكيلمنهذايقال،مشددةوكاف،الزايوفتحالميمبضم،المزكي)3(

الحج.كثير.المجتهدينالعتادمنوكان،عصرهفينيسابورشيخالمزكييحيىبنمحمدبنإبراهيمإسحاقوأبو

.(3402/)اللباب.هـ(362)سنةوتوفي.الحديثطلبفيرحل

.أصوبوهو،أملاه:وطبفي(4)

هذارزينبنوالحسن،عيينةابنعنيرويالطهويزريقبنالحسنفإن،بينخطأ"زريقبنالحسن":طفي)5(

سيأتي.كماترجمتهفيالحديثهذاالميزانفيوالذهبيعديوابنالعقيليمنكلساقوقد،جريجابنعنيروي
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الله،فمننعمةمنكانما،اللهشاءما،اللهإلاالسوءيصرفلا،اللهشاءما،اللهإلاالخيريسوقلا

ثلاثيمسيوحينيصبححينقالهنمن:عباسابنوقال:قال.باللهإلاقوةولاحوللا،اللهشاءما

.(1)والعقربوالحيةوالسلطانالشيطانومن:قالوأحسبه:قال.والسرقوالحرقالغرقمناللهآمنهمرات

الشيخهذاغيربهيحدثلمجريجابنحديثمنغريبحديثهذا:"الأفراد"فيالدارقطنيقال

الحافظفيهقالهذاومع،أيضاالعبديكثيربنمحمدعنهروىوقد.هذارزينبنالحسنيعني،عنه

غيروحديثهمجهول:)3(العقيليجعفرأبوالحافظوقال.بالمعروفليس:عدي)2(بنأحمدأبو

رزين.بنبالحسنواهحديثهو:المناديابن)4(الحسينأبووقال.محفوظ

حبيببنضمرةعن-كذابوهو-الجهضميالحسنبنعليطريقمن)5(نحوهعساكرابنروىوقد

عن،جدهعن،أبيهعن،الحسنبناللهعبدعن،القشيريزيادبنالعلاءعن،أبيهعن،المقدسي

...والخضروإسرافيلوميكائيلجبريلبعرفاتعرفةيومكليجتمع:قالمرفوعاطالبأبيبنعلي

الحمد.ودله،قصداإيرادهتركناموضوعأطويلاحديثاوذكر

:قالروادأبيابنعن،الخشنييحيىبنالحسنعن،خالدبنهشامطريقمنعساكرابنوروى

زمزمماءمنويشربان،سنةكلفيويحجان،المقدسبيتفيرمضانشهريصومانوالخضرإلياس

.)6(قابلمنمثلهاإلىتكفيهماواحدةشربة

فيليلةيتعبدأنأحبدمشقجامعبانيمروانبنالملكعبدبنالوليدأنعساكرابنوروى

الجامعفدخلالساعاتبابمنجاءالليلمنكانفلما،ففعلوا،لهيخلوهأن)7(القومةفأمر،المسجد

أميريا:فقالوا؟تخلوهأنآمركمألم:للقومةفقال،الخضراءبابوبينبينهفيمايصليقائمرجلفإذا

هاهنا.يصليليلةكليجيءالخضرهذاالمؤمنين

أخبرنا،الطبريبنبكرأبوأخبرنا،أحمدبنإسماعيلالقاسمأبوأخبرنا:أيضاعساكرابنوقال

.(866/)دمشقتاريخمختصر(1)

.74(0)2/الكامل(2)

.(1/422)الكبيرالضعفاء)3(

336سنةالمتوفىالمناديبابنالمعروفمحمدبنجعفربنأحمدالحسينأبووهو،محرف،"الحسن":طفي(4)

وغيرهما.361(/1)5والسيربشار(.د.)ط(011)5/الخطيبتاريخفيكما

الميزانفيوالذهبي،316(-315)13/الكمالتهذيبفيالمزيوذكره،(67-866/)دمشقتاريخمختصر)5(

/2()033.

.(867/)دمشقتاريخمختصر)6(

.الخدم:القومة)7(
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حدثني-الفسويسفيانابنوهو-يعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،الفضلبنالحسينأبو

رجلارأيت:قالعبيدةبنرياحعن،يحيىبنالسريعن،)1(ضمرةحدثنا،العزيزعبدبنمحمد

فلما:قال)2(،جافالرجلهذاإن:نفسيفيفقلت،يديهعلىمعتمداالعزيزعبدبنعمريماشي

قلت:؟رياحيارأيتهوهل:قال؟آنفايدكعلىمعتمداكانالذيالرجلمن:قلتالصلاةمنانصرف

.)3(وأعدلسأليأنيبشرنيالخضرأخيذاك،صالحارجلاإلاأحسبكما:قال.نعم

بنالحسينأبوقدحوقد.العلماء)5(عندمجروحالرملي:)4(الجوزيبنالفرجأبوالشيخقال

اجتمعأنهالعزيزعبدبنعمرعنأخرطرقمنأوردثم.)6(ورياح،والسري،ضمرةفيالمنادي

.كلها)7(وضعفها،بالخضر

.)8(ذكرهميطولوجماعةعيينةبنوبسفيان،التيميلإبراهيماجتمعأنهأيضاعساكرابنوروى

ضعيفةالمرفوعةالأحاديثمنوكل،اليومإلىحياتهإلىذهبمنعمدةهيوالحكاياتالرواياتوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.الصوابعلىقليلبعدالمؤلفوسيذكره،بفيماوأثبتنا،سهووهو(حمزة):وطأفي

فلما.حافي:بوفي.حافي:طفي

.(07-896/)عساكرابنمختصر

قال،الرمليالعمريالعزيزعبدبنمحمدوهو)3/77(،الضعفاءكتابهفيذكرهوقد،صحيحالجوزيابنكلام

وقال،هوماالضعفإلىهوبالمحمودعندهميكنولمغرائبعندهكان:حاتمأبووقال،بالقويليس:زرعةأبو

الثقاتفيحبانابنوذكره،وحدهالعجليووثقهبالحفظسفيانبنيعقوبوصفهلكن،بالحافظيكنلم:البزار

)تحريرالاعتصامفيوالثانيالتفسيرفيأحدهماحديثهمنحديثينالبخاريالإمامانتقىوقد.خالفربما:وقال

.(283-3282/التقريب

.(2186/)التقريب.يهمصدوق:حجرابنقال.الرمليالعزيزعبدبنمحمدهو

ابنالحافظقالوإنقليلأيهمثقةالفلسطينيربيعةابنوهوضمرةفإن،نظرفيه،عنهصحإن،هذاالمناديابنكلام

وابنسعد،وابن،إياسأبيبنوآدم،والنسائي،وأحمد،معينابن:الأئمةوثقهفقد"قليلأيهمصدوق":حجر

السريأما.(521-2151/التقريب)تحريرقليلةأوهاموله،الساجيزكرياسوىفيهيتكلمولم،والعجلي،حبان

عبيدةبنورياح،التقريبفيكمافيهمتكلملأنهشيءلاشبهوتضعيفه،الأزديسوىيضعفهولمثقةفهويحيىابن

التقريب.فيكماأيضأثقة

وشمالأ،يمينأالبلادفيمنهفرأنهالملكعبدبنسليمانتطلبهرجلترجمةفيعساكرابنوذكر:بفيهنازاد

:قال؟أخافكالطاغيهذالعل:لهقالسلمفلما،فاقترب،يصليرجلإذاالأماكنبعضفييوماهوفبينما

الذيالدائمسبحان.لهبادئلاالذيالقديمسبحان،إلهغيرهليسالذيالواحداللهسبحان:قل:فقال.نعم

ومايرىماخلقالذيسبحان.ويميتيحييالذيسبحان.شأنفيهويومكلالذيسبحان.لهنفادلا

علىمعهفأجلسنيسليمانإلىورجعتقلبيأمنقلتهافلما:قال.تعلمبغيرشيءكلعلمالذيسبحان.يرىلا

كذاقصتيمنإن:فقلت.معيأجلستكأنيرأيتكإذتمالكتفماقتلكأردتلقدواللهساحر:وقالالفراش

والله.،الخضروالله،واللهالخضر:فقال.وكذا

.(07-868/)دمشقتاريخمختصر
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أنهاوقصاراها.الإسنادفيضعفعنأكثرهايخلولاوالحكايات،الدينفيحجةبمثلهايقوملاجدا

أعلم.والله.الخطأعليهيجوزلأنهغيرهأوصحابيمنبمعصومليسمنإلىصحيحة

سعيدأباأنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني،الزهريعن،معمرأخبرناالرزاقعبد)1(وقال

نأعليهمحرموهوالدجاليأتي:يحدثنافيماوقال،الدجالعنطويلأحديثا!ي!اللهرسولحدثنا:قال

أنتأنكأشهد:فيقول،خيرهممنأوالناسخيرهورجليومئذإليهفيخرج،المدينةنقابيدخل

أتشكونأحييتهثمهذاقتلتإنأرأيتم:الدجالفيقول.بحديثهع!يماللهرسولعنكحدثناالذيالدجال

.الآنمنيفيكبصيرةأشدكنتماوالله:يحياحينفيقول،يحييهثمفيقتله.لا:فيقولون؟الأمرفي

وبلغني.نحاسصفيحةحلقهعلىيجعلأنهبلغني:معمرقال.عليهيسلطفلاالثانيةقتلهفيريد:قال

يحييه.ثمالدجاليقتلهالذيالخضرأنه

.به)2(،الزهريحديثمن"الصحيحين"فيمخرجالحديثوهذا

هذاإن:يقالأنالصحيح:مسلمعنالراويالفقيهسفيانبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبووقال

الحديث:ألفاظبعضفيوردوقد.حجةفيهليس،"بلغني":وغيرهمعمروقول.الخضرالرجل

بل،المشافهةيقتضيلا"ع!يماللهرسولعنهحدثناالذي":وقوله.فيقتلهشباباممتلئبشاب!فيأتي

التواتر.يكفي

الخضر(حالشرحفيالمنتظر)عجالةكتابهفي-اللهرحمه-الجوزيبنالفرجأبوالشيختصدىوقد

فمنوالتابعينالصحابةعنالآثارومن،موضوعاتأنهافبين،المرفوعاتمنذلكفيالواردةللأحاديث

.الانتقادوأحسنذلكفيأجادوقد،رجالهاوجهالةأحوالهاببيانأسانيدهاضعففبين،بعدهم

،المناديبنالحسينوأبو،الحربيوإبراهيم،البخاريومنهم،ماتقدأنهإلىذهبواالذينوأما

حالشرحفيالمنتظرعجالة)سماهكتابأفيهوصنفلذلكانتصروقد؟الجوزيابنالفرجأبووالشيخ

فالخضر(34:ا!نبياءأالخذ!قتلثمنلبشروماجعقنما)تعالىقولهمنها.كثيرةبأشياءلهمفيحتج،(الخضر

عدمهوالأصل.صحيحبدليلإلامنهتخصيصهيجوزولا،محالةلاالعمومهذافيدخلفقدبشراكانإن

:قالتعالىاللهأنومنها.قبولهيجبمعصومعنالتخصيصعلىدليلفيهمايذكرولم،يثبتحتى

بهءلتؤمننمعكخلمامصدقرسول!غضذثووحكمه!تبمنءاتئتىلماالنلمنميثقاللهأضذوإذ)

(81:عمرانآلأ!الشهدينمنمعكموأنافاشهدواقالأقرزنألوأقاإضر3ذالكخعكواضذتمءأقررتؤقالولتنصرنه

.(48202)رقم(11/393)الرزاقعبدمصنففيوالحديث.قال:بفي(1)

فيمسلموأخرجه.الزهريعن،وشعيبعقيلطريقمن)7132(الفتنوفي(،)1882الحجفيالبخاريأخرجه)2(

.الزهريعنكيسانبنصالحطريقمن(1)12)3892(الفتن
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وأمره،ولينصرنهبهليؤمننحيوهومحمدبعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبيااللهبعثما:عباسابنقال

نإفالخضر،عنهالبخاريذكره.وينصرنهبهليؤمننأحياءوهممحمدبعثلئنالميثاقأمتهعلىيأخذأن

يكونأنأحوالهأشرفلكان!ي!اللهرسولزمانفيحياكانفلو،الميثاقهذافيدخلفقد،ولياأونبياكان

أفضلفالصديقولياكانإنلأنه،إليهالأعداءمنأحديصلأنوينصره،عليهاللهأنزلبمايؤمنيديهبين

،النعمانبنشريححدثنا:(مسنده)فيأحمدالإمامروىوقد.منهأفضلفموسىنبيأكانوإن،منه

بيدهنفسيوالذي":قال!ي!اللهرسولأنالثهعبدبنجابرعن،الشعبيعن،مجالدأنبأنا،هشيمحدثنا

.الضرورةعلمالدينمنويعلم،بهيقطعالذيوهذا.(")1يتبعنيأنإلاوسعهماحياكانموسىأنلو

جمي!اللهرسولزمنفيمكلفونأحياءأنهمفرضلوكلهمالأنبياءأنالكريمةالايةهذهعليهدلتوقد

معهماجتمعلماعليهوسلامهاللهصلواتأنهكما،شرعهعموموفيأوامرهوتحتلهأتباعاكلهملكانوا

اللهأمرعنجبريلأمره،الصلاةوحانتالمقدسبيتإلىمعههبطواولما،كلهمفوقهمرفعالإسراءليلة

الخاتموالرسول،الأعظمالإمامأنهعلىفدل،إقامتهمودار،ولايتهممحلفيبهمفصلى،يؤمهمأن

أجمعين.وعليهمعليهوسلامهاللهصلواتالمقدم،المبجل

جمم!محمدأمةجملةمنلكانحياالخضركانلوأنهعلم،مؤمنكلعندمعلوموهو،هذاعلمفإذا

يحكمالزماناخرفينزلإذاالسلامعليهمريه!بنعيسىهذا.ذلكإلايسعهلا،بشرعهيقتديوممن

أنبياءوخاتم،المرسلينالخمسةالعزمأوليأحدوهو،عنهايحيدولامنهايخرجلاالمطهرةالشريعةبهذه

اللهبرسولاجتمعأنهإليهالنفستسكنحسنولاصحيحبسندينقللمالخضرأنوالمعلوم،إسرائيلبني

المصدوقالصادقيقولبدريوموهذا،المشاهدمنمشهدفيقتالامعهيشهدولم،واحديومفيجممه!

تعبدلاالعصابةهذهتهلكإناللهم":كفرهمنعلىواستفتحه،واستنصره،وجلعزلربهبهدعافيما

عليهجبريلحتى،الملائكةوسادةيومئذالمسلمينسادةتحتهاكانالعصابةوتلك")2(الأرضفيبعدها

الكامل(منأ:العربقالتهبيتأفخرإنه:يقالبيتفيلهقصيدةفيثابتبنحسانقالكماالسلام

ومحمد)3(لوائناتحتجبريلوجوههميردإذبدروبئر

غزواته.وأعظم،مقاماتهأشرفالرايةهذهتحتوقوفهلكانحياالخضركانفلو

هلالخضرعنأصحابنابعضسئل:الحنبليالفراءبنالحسينبنمحمديعلىأبوالقاضيقال

حياكانلوبأنهيحتجوكان:قال،الغباريبنطاهرأبيعنهذامثلوبلغني:قال.نعم:فقال؟مات

."العجالة"فيالجوزيابننقله.!اللهرسولإلىلجاء

.الكتابهذامن(496/فيوسيأتي).(3387/)أحمدمسندفيبتمامهالحديث(1)

.بدرغزوةفيبالملائكةالإمدادباب،الجهادفي(1763)مسلمأخرجهبتمامهالحديث2()

.بدروبيوم:بوفي.ديوانهفيليس)3(



السلامعليهماوإلياسالخضرقصتيذكر146

نأ:فالجواب؟يراهأحديكنلمولكنكلهاالمواطنهذهفيحاضراكانإنه:يقالفهلا:قيلفإن

لهالحاملماثم.التوهماتبمجردالعموماتتخصيصمنهيلزمالذيالبعيدالاحتمالهذاعدمالأصل

بعدهباقياكانلوثم.لمعجزتهوأظهر،مرتبتهفيوأعلى،لأجرهأعظموظهوره،الاختفاءهذاعلى

الأحاديثمنوقعلماوإنكاره،القرآنيةوالايات،النبويةالأحاديثمج!ي!اللهرسولعنتبليغهلكان

فيالمسلمينمعوقتاله،العصبيةوالأهواء،البدعيةوالاراء،المقلوبةوالروايات،المكذوبة

العلماءوتسديده،سواهمممنعنهمالضررودفعهإياهمونفعه،وجماعاتهمجمعهموشهوده،غزواتهم

.والأقطارالفيافيوجوبه،الأمصارفيكونهمنعنهيقالماأفضلوالأحكامالأدلةوتقديره،والحكام

ذكرناهالذيوهذا.عنهمالمترجمكالنقيبلهموجعله،منهمكثيرأحواليعرفلابعبادواجتماعه

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله،التفهيمبعدفيهأحديتوقفلا

العشاءليلةصلى!والثهرسولأن،عمربناللهعبدعنوغيرهما(الصحيحين)فيثبتماذلكومن

رواية:وفي.(أحد(()1اليومالأرضوجهعلىهومفنيبقىلاسنةمئةإلىفإنههذليلتكم"أرأيتم:قالثم

قرنه.انخرامأرادوإنما،هذه!ي!اللهرسولمقالةفيالناسفوهل)2(:عمرابنقال."تطرفعين"

اللهعبدبنسالمأخبرني:قالالزهريعن،معمرأنبأنا،)4(الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

فيالعشاءصلاةليلةذات!ي!اللهرسولصلى:قالعمربناللهعبدأنحثمةأبيبنسليمانبنبكروأبو

ظهرعلىممنيبقىلاسنةمئةرأسعلىفإنهذهليلتكمأرأيتم":فقالقامسلمفلما،حياتهاخر

.الزهريحديثمن)6(ومسلم،()5البخاريوأخرجه."أحاالأرض

عن،نضرةأبيعن،التيميسليمانعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

منمنكمماأو،منفوسةنفسمنما":بشهرأوبقليلموتهقبلع!م!اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابر

."حيةيومئذوهيسنةمئةعليهايأتيمنفوسةاليومنفس

الصحابةفضائلفي(2537)رقمومسلم،العلمفيالسمرباب،العلمفي،(161)برقم:البخاريأخرجه)1(

."اليوممنفوسةنفسالأرضوعلىسنةمئةتأتيلا":ع!ي!قولهباب،الزهريعن

:فمعناه،الهاءبكسروهلتأما.الصوابغيرإلىوهمهوذهبغلط:أي،وهلايهلوهل:يقال،غلط:وهل)2(

فزعت.

.)2/88(مسندهفي)3(

.2(0)534مصنفهفيوهو)4(

.و)564((1)16البخاري)5(

.)2537(مسلم)6(

.603(03-5)3/المسند)7(
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مج!ي!النبيعن،جابرعن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنحدثنا،داودبنموسىحدثنا:أحمد)1(وقال

نفسالأرضعلىماباللهأقسم.اللهعندعلمهاوإنماالساعةعنتسألونني":بشهريموتأنقبلقالأنه

عنمنهماكلالزبيروأبينضرةأبيطريقمن)2(مسلمرواهوهكذا."سنةمئةعليهايأتياليوممنفوسة

.نحوهبه)3(،اللهعبدبنجابر

جابرعن،)5(سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،هنادحدثنا:)4(الترمذيوقال

علىأيضاوهذا."سنةمئةعليهايأتيمنفوسةنفسمنالأرضعلىما":ع!ي!هاللهرسولقال:قال

.)6(مسلمشرط

.السلامعليهالخضرحياةدعوىدابرتقطعالصحاحالأحاديثفهذه:الجوزيابنقال

إلىالقوةفييترقىالذيالمظنونهوكما!ي!اللهرسولزمانأدركقديكنلمإنفالخضر:قالوا

فيكون،سنةمئةبعدهيعشلمأنهيقتضيالحديثفهذا،زمانهأدركقدكانوإن،إشكالفلا،القطع

صحيحبدليليثبتحتىلهالمخصصعدموالأصل،العمومهذافيداخللأنه،موجودالامفقوداالآن

أعلم.والله.قبولهيجب

وشيخه،البخاريعن")7(والإعلامالتعريف"كتابهفيالسهيليالقاسمأبوالحافظحكىوقد

رحمه-البخاريكونوفي،الحديثلهذابعدهماتولكنمج!ي!النبيحياةأدركأنهالعربيبنبكرأبي

:قال.الأكثرينعنوحكاه،بقاءهالسهيليورجح.نظرمج!ي!النبيزمانإلىبقيوأنه،بهذايقول-الله

مماتقدمماذكرثم.)8(صحاحطرقمنفمروي،بعدهالبيتلأهلوتعزيته!ي!النبيمعاجتماعهوأما

أعلم.والله.أسانيدهايوردولم،ضعفناه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(385)هواخرطريقمنوأخرجه.(3345/)المسند

."اليوممنفوسةنفسالأرضهذهوعلىسنةمئةتأتيلا":!شي!قولهباب،الصحابةفضائلفي)2538(رقممسلم

.بفيليس،به:قوله

.(64)باب،الفتنفي(5225)رقمالترمذيأخرجه

خطأ.،شعيبأبي:بفي

تحسينه.علىاقتصرالترمذيلكن

.(35)الورقةوالإعلامالتعريف

.69صانظر
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السلامعليهإلياسوأما

لقومهتقالاذ!ائمرسلرلمنإلياسوإن)الصافاتسورةمنوهارونموسىقصةبعدتعالىاللهفقال

لمخضرون!نهتمفإفكذبوه!لأولىأءابايكمرلبهؤورتأدله!اتجلقينأخسنوتذد!وتبغلاأندعون!ننقونألا

عبادنامقإت!!المخسنيننجزىكذلكإنا!ياسينإلعكسلئم!الأخرلنفىعليهوتركنا!المخلص!اللهعبادإلا

.(132-123:ا!ياتأ!واتمؤصمنين

.هارونبنالعيزاربنفنحاصبنياسينابن:ويقال.تشبينبنإلياسهو:النسبعلماءقال

.عمرانبنهارونبنالعيزاربنالعازربنإلياس:وقيل

صنمعبادةيتركواوأن،وجلعزاللهإلىفدعاهم،دمشقغربيبعلبكأهلإلىإرسالهوكان:قالوا

لهمقالولهذا.أصحوالأول،بعل)2(:اسمهاامرأةكانت:وقيل.بعلا)1(:يسمونهكانوالهم

ألاولب!ءابايكمورترتبهؤأدله!اتجلقينأخسنوتذرو%بغلاأندعون!ننقونألاتلقومهقالإذ)

عنهم.واختفى،منهمهربإنه:فيقال،قتلهوأرادوا،وخالفوه،فكذبوه

عنيذكرمنوسمعت:قالعماربنهشامعن،الصمدعبدبنيزيدعن،الأذرعييعقوبأبوقال

أهلكحتىسنينعشر)3(الدمتحتالذيالغارفيقومهملكمناختفىإلياسإن:قالأنهالأحباركعب

عشرةغيرعظيمخلققومهمنوأسلمفأسلم،الإسلامعليهفعرض،إلياسفأتاه،غيرهوولىالملكالله

.()4آخرهمعنفقتلوابهمفأمر،منهمآلاف

حدثنا،الدمشقيسعيدبنعمرحدثنا،هاشمبنالقاسممحمدأبوحدثني:الدنياأبيابنوقال

جبلكهففيقومهمنهارباالسلامعليهإلياسأقام:قالدمشقمشيخةبعضعن،العزيزعبدبنسعيد

.)5(برزقهالغربانتأتيه،ليلةأربعينقالأو،ليلةعشرين

أول:قالأبيهعن،الكلبيالسائببنمحمدبنهشامأخبرنا:الواقديكاتبسعدبنمحمدوقال

ثم،لوطثم،يوسفثم،يعقوبثم،وإسحاقإسماعيلثم،إبراهيمثم،نوحثم،إدريسبعثنبي

الطبريتاريخوفي.(بعل):العروستاجعن،(801ص)الكلبيلابنالأصنامكتابمحققاستدركه)1(

بعل.:لهيقالاللهدونمنيعبدونهصنمأاتخذواقدإسرائيلبنيسائروكان.(1461/)

.إسحاقابنعن(1/461)الطبريتاريخفي2()

.(523/)دمشقتاريخمختصر)3(

.(1/462)الطبريتاريخ(4)

.(523/)دمشقتاريخمختصر()5
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بنهارونبنالعازربنتشبينبنإلياسثم،عمرانابناوهارونموسىثم،شعيبثم،صالحثم،هود

هذاوفي.قال)1(هكذا،السلامعليهمإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنلاويبنقاهثبنعمران

نظر.الترتيب

فيواثنان،والخضرإلياس:الأرضفياثنان،أحياءأنبياءأربعة:كعبعن،مكحولوقال

.)2(وعيسىإدريس:السماء

،المقدسبيتفيرمضانشهرفيعامكلفييجتمعانوالخضرإلياسأنذكرمنقولقدمناوقد

الحديثوأوردنا.المقبلالعاممنمثلهاإلىتكفيهماشربةزمزممنويشربان،سنةكليحجانوأنهما

الدليلعليهيقومالذيوأن،ذلكمنشيءيصحلمأنهوبينا،سنةكلبعرفاتيجتمعانأنهمافيهالذي

وجلعزربهدعالماأنهوغيرهمنبهبنوهبذكرهوما.السلامعليهماإلياسوكذلك،ماتالخضرأن

النوروألبسهريشالهاللهوجعلفركبها،النارلونلونهادابةفجاءته،واذوهكذبوهلماإليهيقبضهأن

أخطوب)3(بناليسعإلىوأوصى،أرضياسماويابشرياملكياوصار،والمشربالمطعملذةعنهوقطع

والله.بعيدةصحتهاأنالظاهربل،تكذبولاتصدقلاالتيالإسرائيلياتمنوهو،نظرهذاففي

أعلم.

العباسأبوحدثني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظرواهالذيالحديثفأما

حدثني،سنانبنعبدانحدثنا،محمودبناللهعبدحدثنا،ببخارى)4(المعدانيسعيدبنأحمد

عن،الأوزاعيعن،الفزاريإسحاقأبوحدثنا،البلوييزيدبنيزيدحدثنا،البرقياللهعبدبنأحمد

الواديفيرجلفإذا،منزلافنزلنا،سفرفي!اللهرسولمعكنا:قالمالكبنأنسعن،مكحول

فإذاالواديعلىفأشرفت:قال.لهاالمتابالمغفورةالمرحومةمج!ي!محمدأمةمناجعلنياللهم:يقول

!يد.اللهرسولخادممالكبنأنس:فقلت؟أنتمن:ليفقال،ذراعثلاثمئةمنأكثرطولهرجل

يقرئكإلياسأخوك:لهوقل،السلامفأقرئهفأته:قال.كلامكيسمعذاهو:قلت؟هوفأين:قال

له:فقال،يتحادثانقعداثم،وسلمفعانقهلقيهحتىفجاء،فأخبرته!يمالنبيفأتيت:قال.السلام

مائدةعليهمافنزلت:قال.وأنتأنافاكل،فطرييوموهذا،يوماإلاسنةفياكلماإنياللهرسوليا

.(104/)سعدلابنالطبقاتوانظر.(523/)دمشقتاريخمختصر(1)

.(542/)دمشقتاريخمختصر2()

.(-52527/)دمشقتاريخومختصر.(1/463)الطبريتاريخ)3(

بنأحمدبنسعيدبنأحمدالعباسأبيلجداسموهومعدانإلىنسبة:العينوسكونالميمبفتح،المعداني)4(

فيهوالحديث،تحريفوهو،البغدادي:النبوةدلائلوفي.232()3/اللبابفيترجمته.معدانبنمحمد

/5()421.
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فيمرورأيته.ودعهثم،العصروصليا)2(وأطعمانيفأكلا،)1(وكرفسوحوتخبزعليهاالسماءمن

الحاكمأنوالعجب،بمرةضعيفحديثهذا:وقالأمرهالبيهقيكفانافقد.السماءنحوالسحاب

علىبهيستدركمماوهذا،الصحيحينعلى")3(مستدركه"فيأخرجهالنيسابوريأباعبدالله

فقد،أيضايصحلاومعناه.وجوهمنالصحاحللأحاديثمخالفموضوعحديثفإنه"المستدرك"

نأإلى"السماءفيذراعأستونطولهادمخلقاللهإن":قال!يماللهرسولأن"الصحيحين"فيتقدم

ذهبالذيهوكانحتى!رواللهرسولإلىيأتلمأنهوفيه")4(الانحتىينقصالخلقيزللمثم":قال

وقد،مرةالسنةفييأكلأنهوفيه.الأنبياءخاتميديبينإلىبالسعيأحقكانلأنه،يصحلاوهذا.إليه

سنةكلزمزممنيشربأنهبعضهمعنتقدموفيما،والمشربالمطعملذةاللهسلبهأنهوهبعنتقدم

منها.شيءيصحلاباطلةوكلها،متعارضةأشياءوهذه.الاخرالحولمنمثلهاإلىتكفيهشربة

تكلمكيفمنهعجبوهذا،بضعفهاواعترف،اخرطريقمنالحديثهذاعساكرابنساقوقد

عن،الأوزاعيعن،بقيةعن،الحسنبنهانئعن،عرفةبنحسنطريقمنأوردهفإنه،عليه

إليهبعثوأنهتبوكغزوةفيكانذلكأنوفيه،مطولا)5(هذانحوفذكر،الأسقعبنواثلةعن،مكحول

واعتذر،ثلاثةأوبذراعينمناجسماأعلىهوفإذا:قالا،اليمانبنوحذيفةمالذبنأنس!واللهرسول

كلفيليإن:وقالالجنةطعاممنأكلا!واللهرسولبهاجتمعلماأنهوفيه،الإبلتنفرلئلاقدومهبعدم

اللهرسولأنوفيه،الكراثماعداوبقلورطبوموزوعنبورمانخبزالمائدةوفي،أكلةيوماأربعين

.)6(السلاممنيفأقرئه،قبليستلقاهإنك:ليوقال،أولعامبهعهدي:فقالالخضرعنسألهمج!ي!

تسعسنةإلىبهيجتمعالمالحديثهذاوصحة،وجودهمابتقديروإلياسالخضرأنعلىيدلوهذا

أيضا.موضوعوهذا،شرعايسوغلاوهذا،الهجرةمن

إسنادهالضعفإما،بهايفرحلاوكلها،العباد)7(منبإلياساجتمعفيمنطرقاعساكرابنأوردوقد

حدثنا،معاذبنبشرحدثني:الدنياأبيبنبكرأبوقالماأحسنهاومن.فيهاإليهالمسندلجهالةأو

فيهأصليحائطافدخلت،الكوفةبسوادالزبيربنمصعبمعكنا:قالثابتعن،واقدبنحماد

المنافع.كثيربقل:الكرفس(1)

وصلينا.:طفي)2(

حديثإنه:المستدركتلخيصفيالذهبيوقال(5421/)الدلائلفيوالبيهقي.(2/617)المستدرك)3(

.موضوع

الحديث.هذاتخريجتقدم)4(

أيضا.موضوعوهذا:هاهنابفيزاد()5

.(92-527/)دمشقتاريخمختصر)6(

.(592/)دمشقتاريخمختصر)7(



151السلامعليهماوإلياسالخضرقصتيذكر

ىذالحمابشديدالتوبوقابلالذنبغافر5اتعليوأثعريزاللهمنالكتبتتريل!حم):فافتتحت،ركعتين

إذا:ليفقال،يمنيةمقطعاتعليه،شهباءبغلةعلىخلفيمنرجلفإذا.3،-ا:غافرأ!ألظؤلم

قابليا:فقل!التوبوقابل!و:قلتوإذا.ذنبيلياغفرالذنبغافريا:فقل!الذنبغافر):قلت

قلت:وإذا.تعاقبنيلاالعقابشديديا:فقل!اتحقابشديد!:قلتوإذا.توبتيتقبلالتوب

بكممر:فسألتوخرجت،أحدلافإذافالتفت،برحمةعليتطولالطولذايا:فقل!وألظؤ؟ذى)

.()1إلياسأنهإلايرونلافكانوا،أحدبنامرما:فقالوا؟يمنيةمقطعاتعليهشهباءبغلةعلىرجل

،الاخرةفيأووالآخرةالدنيافيإما،للعذاب:أي!لمخضرونفإفهتمفكذبوه):تعالىوقوله

.والمؤرخونالمفسرونذكرهماعلىأظهروالأول

منهم.آمنمنلاإ:أي!ألمخلصرأدلهلاعبادإ):وقوله

بخير،إلايذكرفلا،العالمينفيلهحسناذكرابعدهأبقينا:أي!هوالأخرينفىؤلركناعلثه!و:وقوله

وتبدلهاكثيرةأسماءفيالنونتلحقوالعرب،إلياسعلىسلام:أي!هوياسينإلعكسلئم!و:قالولهذا

:قرأومن.وإلياسينوإلياس،وإسرائينإسرائيل،وإسماعينإسماعيل:قالواكما،غيرهامن

ونقل!وإدراسينعلىسلام):وغيرهمسعودابنوقرأ،محمدآلعلىأي!هو)2(ياسينآلعلىسلام)

ذهبوإليه.إدريسهوإلياس:قالأنهمسعودابنعنربيعةبنعبيدةعنإسحاقطريقمنعنه

أعلم.والله.تقدمكماغيرهأنهوالصحيح،إسحاقبنومحمدقتادةوحكاه،مزاحمبنالضحاك

)1(

)2(

ضعيف.وهوواقدبنحمادإسنادهفيوهذا،(03-592/)دمشقتاريخمختصر

.(2036/)والنشر(161-061)القراآتحجة،ويعقوبعامروابننافعقراءةهي
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باب

السلامعليهموسىبعدإسرائيلبنيأنبياءمنجماعة(ذكر)1

.السلامعليهماوسليمانداودبذكرنتبعهمثم

أمتنامنالسالفينوأمورالماضينبأخبارالعلمأهلبينخلافلا:"تاريخه"فيجريرابنقال

عليهموسىأصحابأحديعني-يوفنا)3(بنكالبكانيوشعبعدإسرائيلبنيبأمور)2(القيمأنوغيرهم

وهما،وكالبيوشعوهما،اللهيخافونممناللذينالرجلينأحدوهو،مريمأختهزوجوهو-السلام

أدلهوعلىغلبونفإنكتمدخقتموهفإذاائباصبعلتهمأدظوأ):الجهادعننكلواحينإسرائيللبنيالقائلان

إسرائيلبنيبأمورالقائمكانبعدهمنثم:جرير)4(ابنقال(23:المائدةأ!ئومنايتكنتصإنفتوكوأ

.الموتحذرألوفوهمديارهممنخرجواالذينفأحيااللهدعاالذيوهو،بوذيبنحزقيل

حزقيلقصة

أحيهضثئمموتوألهواللهفقالائمؤتصذرألوفوهغدصرهممنخرجواالذينإلىترألخ!)تعالىاللهقال

.(432:البقرةسورةأ!يسث!روتلاالئاسأئحزولبهنلناسأعلىففحللذواللهإت

بنيفيخلفيوشعبعدإليهاللهقبضهلمايوفنابنكالبإن:منبهبنوهبعنإسحاقبنمحمدقال

بلغنا-فيما-كتابهفياللهذكرهمالذينللقومدعاالذيوهو،العجوزابنوهو،بوذيبنحزقيلإسرائيل

فنزلوا،الوباءمنفروا:إسحاقابنقال!ائمولمحقصذرألويوهغديرهئممنخرجوأالذيئإلىترألخ!)

فمضتالسباعدونحظيرةعليهمفحظروا،جميعافماتوا،موتوا:اللهلهمفقالالأرضمنبصعيد

اللهيبعثهمأنأتحب:لهفقيل،متفكراعليهمفوقفالسلامعليهحزقيلبهمفمر،طويلةدهورعليهم

ببعض،بعضهالعصبيتصلوأن،لحماتكتسيأنالعظامتلكيدعوأنفأمر.نعم:فقال؟تنظروأنت

.(واحد)رجلتكبيرةوكبرواأجمعونالقومفقام،بذلكلهاللهأمرعنفناداهم

.وط،بفيليس،ذكر-باب:قوله(1)

.الطبرينصيوافقلاوهو،القائم:طفي)2(

.(1/457)الطبريتاريخ)3(

.(1/574)السابقالمصدر(4)

.(468)5/أيضاوتفسيره(-1/574458)تاريخهفيمفصلاالطبريذكرهوقدبمضمونهفأخلهناكثيرابناختصر)5(
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عن،مرةوعن،عباسابنعن،صالحأبيوعن،مالكأبيعن،السديعن،أسباطوقال

صذرألوثوهغدلرهممنخرجواالذينإلىتر!ألخ):قولهفيالصحابةمنأناسوعن،مسعودابن

الطاعونبهاوقعواسطقبل(1)داوردان:لهايقالقريةكانت:قالوا!أحيفوثئمموتوأاللهالوفقالالمؤت

فلما،كثيرمنهميمتفلمالاخرونوسلمالقريةفيبقيمنفهلك،منهاناحيةفنزلوا،أهلهاعامةفهرب

صنعواكماصنعنالو،مناأحزمكانواهؤلاءأصحابنا:بقواالذينفقال،سالمينرجعواالطاعونارتفع

نزلواحتى،ألفاوثلاثونبضعةوهمفهربواقابلفيفوقع.معهملنخرجنثانيةالطاعونوقعولئن،بقينا

حتىفماتوا،موتواأن:أعلاهمنواخرالواديأسفلمنملكفناداهم،أفيح)2(وادوهو،المكانذلك

فيهميتفكرفجعلعليهموقفراهمفلما،حزقيل:لهيقالنبيبهممرأجسادهموبقيت،هلكواإذا

منتفكرهكانوإنما.نعم:قال؟أحييهمكيفأريكأنتريد:إليهاللهفأوحى،وأصابعهشدقيهويلوي

يطيرالعظامفجعلت،تجتمعيأنيأمركاللهإنالعظامأيتهايافنادى،ناد:لهفقيل.عليهماللهقدرة

نأيأمركاللهإنالعظامأيتهايا:نادأنإليهاللهأوحىثم،عظاممنأجساداكانتحتىبعضإلىبعضها

نإالأجسادأيتها:فنادى،ناد:لهقيلثم.فيهاماتتالتيوثيابها،ودمالحمافاكتست،لحماتكتسي

سبحانك:أحيواحينقالواأنهممجاهدعنمنصورفزعم:أسباطقال.فقاموا،تقوميأنيأمركالله

علىالموتسحنه!3(،موتىكانواأنهميعرفونأحياءقومهمإلىفرجعوا،أنتإلاإلهلاوبحمدكاللهم

.لهم)5(كتبتالتيباجالهمماتواحتىوسخا)4(كفناعادإلاثوبايلبسونلا،وجوههم

وعن.الافتسعة:صالحأبيوعن.الافثمانية:وعنه.الافأربعةكانواأنهمعباسابنوعن

ألفا.أربعينكانوا:أيضاعباسابن

يعني،مثلهذا:عطاءعنجريجابنوقال.أذرعات)6(أهلمنكانوا:العزيزعبدبنسعيدوعن

.وقع)8(هذاإنأقوىالجمهوروقول،")7(قدرمنحذزيغنيلن".أنهمبينامثلاسيقأنه

،الطبريتاريخمنالمطبوعفيلماموافقوهو.طفيماوأثبتنا،دراوردان:النسخبعضوفيوراوردانوبأفي(1)

وتفسيرهعباسابنرأيأوردثم.فرسخبينهما،واسطشرقينواحيمن..:داوردان:وفيه،البلدانومعجم

.!..ديرهتممنخرجو(الذينالىترالالهـألخ):للاية

واسع.موضعكل:الأفيح)2(

.والحالواللونالهيئة:السحنة)3(

والوسخ.الدنس:والدسم.ماثواحتىرسماعادلاإ:طوفيدسما:والطبري،بفي(4)

.(945-1457/)الطبريتاريخ()5

درعا.:باليومتعرفجنوبامتركيلو(001)نحودمشقعنتبعد،الشامأطراففيمدينة)6(

تخريجها.تقدم.المثلمجرىجرت،حديثمنقطعة)7(

وعددهم.الآيةهذهتفسيرفيقيلتالتيالاراءمعظم،(936-2365/)تفسيرهفيالطبريأورد)8(
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الرحمنعبدبنالحميدعبدعن(،)1الزهريطريقمن"الصحيح"وصاحبا،أحمدالإمامروىوقد

بنعمرأنعباسبناللهعبدعن،نوفلبنالحارثبناللهعبدبناللهعبدعن،الخطاببنزيدابن

الجراحبنعبيدةأبوالأجنادأمراءلقيهبسرغ)2(كانإذاحتىالشامإلىخرجعنهاللهرضيالخطاب

،والأنصارالمهاجرينمشاورتهفييعني،الحديثفذكر.بالشاموقعقدالوباءأنفأخبروه،وأصحابه

هذامنعنديإن:فقال-حاجتهببعضمتغيباوكان-،عوفبنالرحمنعبدفجاءه،عليهفاختلفوا

بهسمعتموإذا،منهفراراتخرجوافلابهاوأنتمبأرضبىكانإذا":يقوللمج!ي!اللهرسولسمعت،علما

.انصرفثمعمراللهفحمد"عليهتقدموافلابأرض

سالم،عن،الزهريعنذئب)5(،أبيابنحدثنا:قالا)4(المعنيويزيدحجاجحدثنا:)3(الإماموقال

نإ":!يمالنبيعن)6(الشامفيوهوعمرأخبرعوفبنالرحمنعبدأن،ربيعةبنعامربناللهعبدعن

فلابهاوأنتمبأرضوقعوإذا،تدخلوهافلاأرضفيبهسمعتمفإذا،قبلكمالأممبهعذبالسقمهذا

.)7(بنحوه،الزهريعنمالكحديثمنوأخرجاه.الشاممنعمرفرجع:قال."منهفرارأتخرجوا

فلما،إليهقبضهاللهإنثم،إسرائيلبنيفيحزقيللبثمدةلنايذكرولم،إسحاقبنمحمدقال

جملةفيوكان،الأوثانوعبدوا،الأحداثفيهموعظمت،إليهماللهعهدإسرائيلبنونسيقبض

بنالعيزاربنفنحاصبنياسينبنإلياسإليهماللهفبعث،بعلايسمونهصنمالأصناممنيعبدونهما

.عمرانبنهارون

الخضرلقصةتبعأإلياسقصةقدمناوقد")8(تاريخه"فيحزقيلترجمةعساكرابنيذكرلم:قلت

لذلك.قصتهفتعجلنا،الصافاتسورةفيموسىقصةبعدأنهاولأجل،غالباالذكرفييقرنانلأنهما

أعلم.والله

بناليسعوصيهإلياسبعدفيهمتنبأثم:قالمنبهبنوهبعنلهذكرفيماإسحاقبنمحمدقال

.السلامعليهأخطوب

رقمومسلم.الطاعونفييذكرماباب،الطبفي(9572)رقم:والبخاري491(و291)1/أحمدأخرجه)1(

ونحوها.والكهانةوالطيرةالطاعونباب،السلامفي(9122)

عنه.اللهرضيعمرخبروفيه،البلدانمعجمالشامحاجمنازلمن،وتبوكالمغيثةبينالشامواخرالحجازأول:سرغ)2(

.(1391/)المسند)3(

(1391/)أحمدمسندمنالمطبوععنأثبتناهوما.المفتي:طوفي.الغينبإعجام،المغني:بوفي.العنى:أفي(4)

بين.تحريفوهو"ذؤيب":طفي()5

.الشامطريقفييسيروهو:أحمدمسندمنالمطبوعفي)6(

.22()91ومسلم،و)7396(،(0573)البخاريأخرجه)7(

.قالكماوهو،بمنزيادة،تاريخهفيحزقيلترجمةعساكرابنيذكرولم:قوله!8(
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السلامعليهاليسعقصةوهذه

ولوطاويولنسواتيسعوإشفعيل):قولهفي(86:ا!يةأالأنعامسورةفيالأنبياءمعتعالىاللهذكرهوقد

!و.لفلمينآعلىفضلناوء

.(48:الآيةأ!الأخيارمنوكلالكفلوذاواليسعإشفعيلوابمز):صسورةديتعالىوقال

اليسعإلياسبعدكان:قالالحسنعن،قتادةعن،سعيدأخبرنا:حذيفةأبوبشربنإسحاققال

حتى،وشريعتهإلياسبمنهاجمستمسكااللهإلىيدعوهم،يمكثأناللهشاءمافمكث،السلامعليهما

،الجبابرةوكثرت،والخطاياالأحداثفيهموعظمت،الخلوففيهمخلفثم،إليهوجلعزاللهقبضه

تابهوإنالكفلذولهتكفلالذيإنه:ويقال.طاغعنيدجبار)1(ملكفيهموكان،الأنبياءوقتلوا

الكفل.ذا:فسمي،الجنةدخلورجع

.أخطوببناليسعهو:إسحاقبنمحمدقال

بنعديبنالأسباطوهواليسع:"تاريخه"منالياءحرففيعساكربنالقاسمأبوالحافظوقال

النبيإلياسعمابنهو:ويقال.الخليلإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيوسفبنأفراييمبنشوتلم

رفعفلما،إليهامعهذهبثم،بعلبكملكمنقاسيونبجبلمعهمستخفياكان:ويقال.السلامعليهما

بنوهبعنأبيهعن)3(إدريسبنالمنعمعبدذلكذكر.بعدهاللهوتنباه)2(،قومهفياليسعخلفهإلياس

!واليسع!وقرأمنقراءةعساكرابنذكرثم.ببانياس)4(الأسباطوكان:غيرهوقال:قال.منبه

.الأنبياءمنلنبيواحداسموهو!و)5(والليسعمالوقرأومن،وبالتشديدبالتخفيف

أعلم.فالله.أيوبابنإنه:قيلقدلأنه،السلامعليهماأيوبقصةبعدالكفلذيقصةقدمناوقد:قلت

جريرابنقال
)6(

فصل

منوقتلوا،والخطاياالخطوبمنهموعظمت،إسرائيلبنيأمرمرجثم:وغيره

.بمنزيادة،جبار:قوله(1)

.(3آ28/)عساكرابنتاريخمختصرانظر.أصوبوهيونبأه:طفي)2(

علىالحديثيضع:وقال،(2157/)المجروحينفيحبانابنذكره.سنانبنإدري!بنالمنعمعبد:بفي)3(

.ببغداد(228)سنةمات...عنهالروايةولابهالاحتجاجيحللا،الثقاتمنغيرهوعلىأبيه

.طمنسقط.الأسباط:لفظ)4(

.(2026/)والنشر(925)القراءاتحجة)5(

.(1/464)الطبريتاريخ)6(
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اللهوسقط،دماءهمويسفكونيظلمونهمجبارينملوكاالأنبياءبدلعليهماللهوسفط،الأنبياءمنقتلوا

فيكانالذيالميثاقتابوتمعهميكونالأعداءمنأحدأقاتلواإذاوكانوا،أيضاغيرهممنالأعداءعليهم

لآتركمماوالبقية،السكينةمنفيهاللهجعلوبماببركتهينصرونفكانوا-ذكرهتقدم-كماالزمانقبة

علىوقهروهمعليهغلبوهموعسقلانغزةأهلمعحروبهمبعضفيكانفلما،هارونوآلموسى

،كمدافماتعنقهمالتالزمانذلكفيإسرائيلبنيملكبذلكعلمفلما.أيديهممنفانتزعوه،أخذه

يقيمأنمنهفطلبوا،شمويل:لهيقالالأنبياءمننبيأفيهماللهبعثحتىراعبلاكالغنمإسرائيلبنووبقي

كتابه.فياللهقصمماسنذكرهماأمرهممنفكان،الأعداءمعهليقاتلواملكالهم

سنةأربعمئةباليبنشمويلوجلعزاللهبعثأنإلىنونبنيوشعوفاةبينفكان:جريرابنقال

ذكرهمتركنا،واحدا)1(واحداوسماهمعليهمملكواالذينالملوكبمددتفصيلهاذكرثم.سنةوستون

.قصدأ

.(1/465)الطبريتاريخ(1)
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السلامعليهشمويلقصة

)1(السلامعليهداودأمربدءوفيها

.)3(
بنصو!بنتهوبناليهوبنحام)2(بنعلقمةبنباليبنأشمويل:لهويقال،شمويلهو

عزريا.بنعموصابنماحثبنعلقمة

نسبهفييرفعولمهلفاقا)5(بنأشمويلهو:مجاهدوقال.هارون)4(ورثةمنوهو:مقاتلقال

أعلم.فالله،هذامنأكثر

أنه:وغيرهم،والثعلبي،الصحابةمنوأناسمسعودوابنعباسابنعنبإسناده)6(السديحكى

أبنائهممنوسبوا،كثيراخلقامنهموقتلوا،إسرائيلبنيعلىوعسقلانغزةأرضمنالعمالقةغلبتلما

وجلعراللهتدعوفجعلت،حبلىامرأةإلافيهميبقولم،لاويسبطمنالنبوةوانقطعت،كثيراجمعا

اللهسمعأي،إسماعيل:بالعبرانيةومعناه،أشمويل)7(فسمته،غلامافولدت،ذكراولدايرزقهاأن

خيرهمنليتعلمعندهيكونفيهصالحرجلعندوأسلمته،المسجدإلىبعثتهترعرعفلما.دعائي

فانتبهالمسجدناحيةمنيأتيهصوتإذانائمليلةهوبينما)8(أشدهبلغفلما.عندهفكان،وعبادته

الثانيةناداهثتم.فنام،نمنعم:فقال،يفزعهأنفكره؟أدعوتنيفسأله،يدعوهالشيخفظنه،مذعورا

معهمأمرهمنفكان.قومكإلىبعثكقدربكإن:فقالفجاءهيدعوهجبريلفإذا)9(الثالثةثم،فكذلك

كتابه.فياللهقصما

لناأبضثلهرلنبئقالوا!!موسىبغدمنإشرءيلبنىمنالملإإلىترألتم):العزيزكتابهفيتعالىاللهقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.السلامعليهماداودأمربدءوفيهاشمويلقصة:طوفي،والسلامالصلاةعليهما:بفي

بالباء،برحام:(2373/)الطبريتفسيروفي.(1467/)الطبريتاريخفيلماموافقوهو.يرخام:طفي

المهملة.والحاءالموحدة

...يهوصوقبناليهوابن:(2373/)الطبريتفسيرفي

ذرية.:بفي

هلفايا.:النسخبعضفي

.(1467/)تاريخهفيمفصلأالطبريونقله

.سمعون:الطبريتاريخفي

...نبيااللهيبعثهأنالغلامبلغفلما:الطبريفي

تجبني.فلاالثالثةدعوتكفإن:الطبريفي
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فىنقتلألالنآوماقالوانفتلواألاأئقتالعلتم!قبإنصعستتوهلقالاللهسبيلفىئمنلمل!ا

عليوموأدلهمنهوقليلأإلاتولؤاآلمخال!علئهمكتبفلماوإشايناديرنامنأخرتجناوقذاللهسبيل

ونحنعدتشاالمرويكونألتقالوآمد!طالوتدغبحثقذاللهإنفبيهوله!ومال!بالمجدب

واللهتضم!لع!واافىلمجتمطةدهوزاعلتحئماضطفنهاللهإنقالأفاذففسعةيؤتولتممتهبالمفكأحق

فيهلتابوتآيخ!ميةأنتمقهءايةإننبيهملهؤلوقاصعل!+!وسعواللهلخماءمفمق!!لؤق

لخلأيةذالففىإنائملبهكةتخملههونوءالموسفءالتركصماوبقيةربممنل!يسنة

لأومنمنىفلتسمنهشرببن!رفمنمسجماللهإتقالبالجنودلوتطادضل!ط!مؤمنب%كنتوإن

قالوامعهوءا!واوالذيفهوجاوزهفلمامنهمقليلالاإمنهفشرلبىابيدوجغرفتمااغترفمنلاإمنىفإتهويظعف

ففغلتقليلةفئةمن-أدلهفبقواأنقميظنؤتالذجمتدالظوجنودهبجالوتائيؤملناطاقةلا

ويرنبتصتراعلتناأفرخرشماقالواوجنودةلجالوتبرزواولما!ا!برينحواللهاللهبإدن!ثيرةم

اللهوءاصتحه؟لوت3داووو!تلأدلهبإدتفهزموهم!انحفرجمتائقؤوعلىواضزناأقدامنا

ونحنلأزضىالفسدتببغضبعضحهصالناساللهدفعولؤلاوللمجمثآمماوعلم!وألحس!المفث

.(152-462:البقرةسورةأ!هوالحببعلىففحلذوألله

.شمعون:وقيل.شمويلهوالقصةهذهفيالمذكورينالقومهؤلاءنبيكان:المفسرينأكثرقال!

نأ")1(تاريخه"فيجريربنجعفرأبوالإمامذكرهلما،بعيدوهذا،يوشع:وقيل.واحدهما:وقيل

أعلم.فالله.سنةوستينسنةأربعمئةشمويلوبعثةيوشعموتبين

ذلكفياللهنبيسألوا،الأعداءوقهرهم،الحروبأنهكتهملماالقومهؤلاءأن:والمقصود

،الأعداءيديهوبينومعه،ورائهمنليقاتلواطاعتهتحتيكونونملكالهمينمشاأنمنهوطلبوا،الزمان

:أي!هواللهسبيلفىنقتلألالنآوماقالوالقنلواألاائقتاللجم!تبإنصعستتؤهل):لهمفقال

،)2(موتورونمحروبوننحن:يقولون،!هووأشابناديرناوقذأخرتجنامن!والقتالمنيمنعناشيءوأي

قبضتهم.فيالمأسورينفيهمالمستضعفينالمنهورين)3(أبنائناعننقاتلأنلنافحقيق

فيذكركما.مهوبالطنمينعليماوأدلهمنهوقليلاالا!ىلؤاآ!ال!علتهمكتبفلما):تعالىقال

.القتالعنونكلوارجعواوالباقون،القليلإلاالملكمعالنهريجاوزلمأنهالقصةاخر

بنقيشبنطالوتوهو:الثعلبيقال.!مل!طالوتلضبحثقذاللهإنفبيه!لهصوقال)

.(3432/)والقرطبي(2373/)وتفسيره.(1/465)الطبريتاريخ(1)

.مقهورونمحزونون:بفي2()

المنهوبين.:بفي)3(



915السلامعليهشمويلقصة

الخليل.إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببن)2(بنيامينبنأريشبنأفيحبنلحوببنضرار)1(بنأبيال

أعلم.فالله،ذلك)3(غيروقيل.دئاغاكان:منبهبنوهبوقال.سقاءكان:والسديعكرمةقال

نأذكرواوقد.!أثماذففسعةيوتولتممتهبالمفكأحقونخنعلتناافمقثلهيكونأفىلواقا!وولهذا

منهنفروابنيامينسبطمنهذاكانفلما،يهوذاسبطفيكانالملكوأن،لاويسبطفيكانتالنبوة

معه،المالمنسعةلافقيرأنهوذكروا!مئهبالملكأحقونخن):وقالوا،عليهمإمارتهفيوطعنوا

.!؟ملكاهذامثليكونفكيف

إلىأوحىقداللهكان:قيل.!هوواتجسضالحقوفىب!طةوزاد؟عل!تماضطفنهاللهإنقال)

منفيهالذيالقرنهذايفورعندكحضروإذا،العصاهذهطولعلىطولهكانإسرائيلبنيأيأنشمويل

طولهاعلىمنهمأحديكنفلم،العصابتلكأنفسهمويقيسونيدخلونفجعلوا،ملكهمفهوالقدسدهن

لهم:وقال،عليهم)4(للملكوعئنه،منهفدهنهالقرنذلكفارشمويلعندحضرولما،طالوتسوى

مطلقابل:وقيل،الحروبأمرفي:قيل!العتوفىلمجتمطةوزادهعيتماضطفنهاللهإن)

بعدوأكلمهم،أجملهمكانأنهالسياقمنوالظاهر.الجمال:وقيل.الطول:قيل!واثجسو)

علإص!ؤسغؤالله)والأمرالخلقولهالحكمفله!لمجذمفمف!إيؤقىوألله)السلامعليهنبيهم

ءالتركمماوبقيةربممنسينةفيهآلتابوتيأنيحمأنمقهتءايةإننبيهملهؤوقال

بركةمنأيضاوهذا!مؤمنينكنتوإنت!غلايةذالففىإناتمليهكةتخملهونصه!وءالموسى

وقهرهممنهمسلبكانالذيالتابوتعليهماللهيرذأنعليهمويمنهعليهمالصالحالرجلهذاولاية

منطست:قيل!وربممنسينةفيه!بسببهأعدائهمعلىينصرونكانواوقد،عليهالأعداء

مثلصورتها:وقيل.الخجوج)6(الريحمثله(السكينة:وقيل.الأنبياءصدورفيهيغسلكانذهب

بالنصر.إسرائيلبنوأيقنالحربحالفيصرختإذاالهرة

المنمنوشيءالألواحرضاض)7(فيهكان:قيل!هرونوءالموسىءالتركمماوبقية!يو

.صراربنأنيال:النسخبعضفي(1)

:الطبريتاريخوفي...بنيامينبنأنيسبنأفيحبنتحورتبنصاروبنأفيلبنقيشبنطالوت:طفي)2(

...أيشبنأفيحبنبحرتبن...قيسبنشاول.(1475/)

.(038-2937/)الطبريتفسير)3(

الملك.:طفي)4(

بعدها.وما.(2385/)تفسيرهالسكينةتأويلفيالاراءمنعدداالطبريساققد(5)

.التوت:خجوجاتخجهبوبهافيالريحوخجت.استواءغيرفيالمرورشديدةأي:خجوجريح)6(

.وكسرهقطعه:ورضاضه.الشيءدقك:الرض)7(



السلامعليهشمويلقصة016

عياناذلكترونوأنتميحملونهالملائكةبهتأتيكم:أي!اتملابكةتخمله)()1بالتيهعليهمنزلكانالذي

عليكم،الصالحالملكهذاولايةصحةوعلىلكمأقولهماصدقعلىباهرةوحجةعليكمدتهآيةليكون

هذاعلىالعمالقةغلبلماإنه:وقيل.!فؤمنب%كنتوإنل!غلأيةذالففىإن):قالولهذا

أيديهمفياستقرفلما،أيضاالتوراةفيهكان:وقيل.المباركةوالبقيةالسكينةمنذكرمافيهوكانالتابوت

كانفلما،تحتهفوضعوه،الصنمرأسعلىالتابوتإذاأصبحوافلما،بأرضهملهمصنمتحتوضعوه

بلدهممنفأخرجوه،تعالىاللهمنأمرهذاأنعلمواهذاتكررفلما،الصنمفوقالتابوتإذاالثانياليوم

فيوربطوهاعجلةفيجعلوههذاعليهمطالفلما،رقابهمفيداءفأخذهم،قراهممنقريةفيوجعلوه

كماينظرونوهمإسرائيلبنيملأبهماجاؤواحتىساقتهما)2(الملائكةإن:فيقال؟وأرسلوهمابقرتين

تحملهكانتالملائكةأنوالظاهر.الملائكةبهجاءتصفةأيعلىأعلمفالثه،بذلكنبيهمأخبرهم

.)4(اكثرهمأوالمفسرينمنكثيرذكرهقدالأولكانوإن.أعلموالله،الايةمن)3(المفهومهوكمابأنفسهم

منئ!افكيظعمهلأومنمنىفلثسمنهشرببهرفمنئ!ماللهإتقالباتجشدلوتطافصلفلتا)

وهو،الأردننهرهوالنهرهذا:()المفسرينمنوكثير،عباسابنقال.!بيدوحغرفتمااغترفمنإلا

اختبارالهاللهأمرعنلهاللهنبيأمرعنالنهرهذاعندبجنودهطالوتأمرمنفكان،)6(بالشريعةالمسمى

إلايطعمهلممنإلايصحبنيولا،الغزوةهذهفييصحبنيفلااليومالنهرهذامنشربمنأنوامتحانا

.!منهمإلاقليلامتهفشربرا):تعالىاللهقال.يدهفيغرفة

كذا.الافأربعةمعهوتبقى،ألفأوسبعونستةمنهفشرب،ألفاثمانينالجيشكان:السديقال

قال)7(.

عن،إسحاقأبيعن،والثوري،وزهير،إسرائيلحديثمن"صحيحه"فيالبخاريروىوقد

طالوتأصحابعدةعلىبدرأصحابعذةأننتحدث-جم!محمدأصحاب-كنا:قالعازببنالبراء

.)8(مؤمنوثلاثمئةعشربضعةإلامعهيجاوزولم،النهرمعهجاوزواالذين

.(388-2387/)تفسيره،البقيةتأويلفيالاراءمنعدداالطبريساق(1)

ساقتها.:النسخبعضوفيساقوهما:بفي)2(

القادمة.الآيةمنوحذفههنا(الجنود)لفظبزيادة،الآيةمنبالجنودمفهومهوكما:طفي)3(

.(938-2388/)الطبريتفسير(4)

.بفىليس؟المفسرينمنوكثير:قولهإلى!طالوتفصلفلئا)الكريمةالآيةبدايةمن()5

.(2193/)الطبريتفسيرفي!بنهرمبتليحم)قولهتأويلفيالآراء()6

.(2292/)الطبريتفسير)7(

تفسيرهفيأيضاالطبريعندوهو.بدرأصحابعدةباب،المغازيفي(5893)رقم:البخاريفيالحديث)8(

(/2393).



161السلامعليهشمويلقصة

نأتحتمللاالمقدسبيتأرضلأن،نظرفيه،ألفاثمانينكانواالجيشعدةإنالسديوقول

.)1(أعلموالله.ألفأثمانينيبلغونمقاتلةجيشفيهايجتمع

:أي!هطوجنودبحالوتاليؤملنالاطاقةقالوامعهوءامنواوالذيفهوجاوز؟فلما):تعالىاللهقال

ائذيفقال).عدوهمعددوكثئققتهمإلىبالنسبةأعدائهممقاومةعنواستضعفوهاأنفسهماستقلوا

بها:يعني!الضنبرينمعوالئهأدئهبإذن!ثيرةمفئةغلبتقليلةفئةفن-أدلهئبقواأنفميظ!وت

.والطعانوالجدالالجلاد)3(علىالصابرونوالإيقانالإيمانأهلوالفرسان.)2(منهمالفرسان

القؤسعلىوافصرناأقدامناويرلئتصتراعلتناأكغرشماقالواوجنودةلجالوتبرزواولما)

تقلق،ولاقلوبهمفتستقرفوقهممنبهيغمرهم:أي،الصبرعليهميفرغأناللهمنطلبوا!اتخفرلى

التثبتفسألوا،النزالإلىوالدعاء،الوغىوحومةالأبطالومعتركالحربمجالفيأقدامهميثبتوأن

وآلائه،بآياتهالجاحدينالكافرينمنوأعدائه،أعدائهمعلىالنصرعليهمينزلوأن،والباطنالظاهر

ولهذا،رغبوافيهإليهماوأنالهم،سألواماإلىالخبيرالحكيمالبصيرالسميعالقديرالعظيمفأجابهم

معوعددهمبقوتهملاونصرهاللهوبقوة،بحولهملااللهبحول:أي!اللهبتبافهزموهم):قال

تسثكرون!لعفكتماللهفاتقواأدثةوأنتخببذراللهلضركمولقذ):تعالىقالكما،عددهموكمالأعدائهمكثرة

.(123:عمرانالأ

دلالةفيهلمجشد!هومماوعلمهوالحمةالمفثاللهوءاصتعهجالوتدداووقتل):تعالىوقوله

عدوهاملكيقتلغزوةمنأعظمولا،وكسرهجندهبهأذلقتلاقتلهوأنه،السلامعليهداودشجاعةعلى

،الأوثانعلىالإيمانكلمةوتعلو،)4(والأقرانالشجعانويؤسر،الجزيلةالأموالذلكبسببفيغنم

وأوليائه.الباطلعلىالحقالدينويظهر،أعدائهعلىاللهأولياءويدال

وكان،ذكراعشرثلاثةوكانوا،أبيهأولادأصغركانالسلامعليهداودأنيرويهفيماالسديذكروقد

قتلمن:يقولوهووجنودهجالوتقتلعلىإسرائيلبنييحرضوهوإسرائيلبنيملكطالوتسمع

رميا،المقلاعوهو،بالقذافةيرمىالسلامعليهداودوكان،ملكيفيوأشركته،بابنتيزوجتهجالوت

آخرحجرثم.فأخذه،جالوتتقتلبيفإنخذنيأنحجرناداهإذإسرائيلبنيمعسائرهوفبينا،عظيمأ

فتقدم،نفسهإلىودعاجالوتبرزالصفانتواجهفلما.مخلاتهفيالثلاثةفأخذ.كذلكآخرثم،كذلك

.(2493/)النهرطالوتمعجاوزمنفيرأيللطبري(1)

منهم.الشجعانبهميعني:بفي)2(

.القتالفيبالسيفالضرب:والجلاد.الجهاد:بفي)3(

.والأقرانوالشجعانالأبطالويأسر:طوفي.والأبطالالشجعانويؤسر:بفي(4)
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الثلاثةالأحجارتلكوأخذ،قتلكأحبلكني:فقال.قتلكأكرهفإنيارجع:لهفقال،داودإليه

جيشهوفررأسهففلقجالوتبهارمىثم،واحداحجراالثلاثةفصارتأدارهالم،القذافةفيفوضعها

عندالسلامعليهداودوعظم،ملكهفيحكمهوأجرى،ابنتهفزوجه،وعدهبماطالوتلهفوفى،منهزما

علىواحتال،قتلهوأرادحسدهطالوتأنفذكروا.طالوتمنأكثرإليهومالواوأحبوه،إسرائيلبني

يبقلمحتىفقتلهم،عليهمفتسلط،داودقتلعنطالوتينهونالعلماءوجعل.إليهيصلفلمذلك

الجبانةإلىويخرجالبكاءمنيكثروجعل،منهسلفعماوإقلاعوندمتوبةلهحصلثم.القليلإلامنهم

،أحياءونحن،قتلتناطالوتياأن:الجبانةمنيومذاتفنودي،بدموعهالثرىيبلحتىفيبكي

عنيسألهعالمعنيسألجعلثم،وجلهواشتد،وخوفهبكاؤهلذلكفازداد،أمواتونحن،وآذيتنا

بهفذهبتفأخذتهالعابداتمنامرأةعلىدلحتى!؟عالماأبقيتوهل:لهفقيل،توبةمنلهوهلأمره

لا،:فقالت؟القيامةأقامت:فقالقبرهمنيوشعفقام،اللهفدعت:قالوا.السلامعليهيوشعقبرإلى

اللهسبيلفيفيقاتلويذهب،الملكمنينخلع.نعم:فقال؟توبةمنلههليسألكطالوتهذاولكن

فيفقاتلوا،أولادهمنعشرثلاثةومعهوذهب،السلامعليهلداودالملكفترك.ميتاعادثم.يقتلحتى

.يشد!مماوعلم!واتخمةالمقفاللهوءاصتعه):قولهفذلك:قالوا.قتلواحتىللهاسبيل

واللهونكارةنظرذلك)2(بعضوفي.لإسنادهالسديطريقمن")1(تاريخه"فيجريرابنذكرههكذا

أعلم.

ابنحكاه.أخطوببناليسعهوبتوبتهطالوتفأخبربعثالذيالنبي:إسحاقبنمحمدوقال

)3(ء
ايضا.جرير

ولعله.أنسبوهذا.الأمورمنبعدهصنعماعلىفعاتبهأشمويلقبرإلىبهأتتأنهاالثعلبيوذكر

والله.نبيةتكنلمالمرأةوتلك،لنبيمعجزةيكونإنماهذافإن،حياالقبرمنقامأنهلاالنومفيرآهإنما

أربعين)5(كانتأولادهمعقتلأنإلىطالوتملكمدةأنالتوراةأهلوزعم:جرير)4(ابنقال.أعلم

أعلم.فالثه.سنة

هنا.كثيرابنأوجزهلماكثيروتوضيحتفصيلوفيه(1/473-475)(1)

.هذا:طوفي.أفيفراغومكانه،بمنمستدركذلكلفظ)2(

.(1/475)الطبريتاريخ)3(

.(1475/)أشاركما،الطبريتاريخفيوالخبر،طمنسقط،جريرابنقال:قوله()4

.أربعون:طوفي.الطبريفيلماموافقةوهيأمنزيادة.كانت()5
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بنحضرونبنإرمبنعميناداب)3(بننحشونبنسلمونبنباغز)2(بنعويدبنإيشابنداودهو

.المقدسبيتأرضفيوخليفتهونبيهاللهعبدالخليلإبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيهوذابنفارص

،قصيراالسلامعليهداودكان:منبهبنوهبعن،العلمأهلبعضعن،إسحاقبنمحمدقال

.)4(نقيهالقلبطاهر،الشعرقليل،العينينأزرق

مرجبقربحكيمأمقصرعند،عساكر)5(ابنذكرفيما،لهقتلهوكان،جالوتقتللماأنهتقدم

الملكوصار،كانماطالوتأمرمنفكان،عليهمملكهوإلىإليهومالوا،إسرائيلبنوفأحبتهالصفر)6(

فييكونالملكوكان،والآخرةالدنياخيربين،والنبوةالملكبينلهاللهوجمع،السلامعليهداودإلى

اللهإتعهو؟لوتا!وقتل!:تعالىقالكماوهذاهذاداودفيفاجتمع،آخرفيوالنبوة،سبط

ونحنضصلأالفسدتببغضبعضهصالناساللهدقعودؤلالمجثمدمماوعدمووالحضةالمفف

ضعيفهم.الناسقويلأكلالناسعلىحكامأالملوكإقامةلولا:أي!والحببعلىذوفضلألله

اللهإن:عفانبنعثمانالمؤمنينأميروقال.)7(أرضهفياللهظلالسلطان:الآثاربعضفيجاءولهذا

.بالقرآنيزعلامابالسلطانليزع

إليك،وأخرجإلياخرج:لهفقالطالوتبارزلماجالوتأن"تاريخه"فيجريرابنذكروقد

يكنلمحتىداودإلىالناسفمال:منبهبنوهبقال.جالوتفقتلداودفانتدبالناسطالوتفندب

.داود)8(عليهموولوا،طالوتوخلعوا،ذكرلطالوت

فضائله.ثم:طفي()1

نسبفيكذلكوسيأتي.(1/476)والطبري،بفيماوأثبتناعامر:النسخبعضوفي.عابر:وطأفي)2(

.السلامعليهسليمان

كذلكوسيأتي،والطبري،بفيماوأثبتنا.حصرونبنإرمبنعوينادب:النسخبعضوفي.عويناداب:مفي)3(

.سليماننسبفي

.(1476/)الطبريوتاريخ(8551/)منظورابنمختصر.ونقيه:طفي)4(

.(8155/)منظورابنمختصر)5(

.(الصفرمرج-الصفر)البلدانمعجم.الجولانوبينبينهادمشقمنالجنوبإلىموضع:الصفرمرج)6(

فيضعيفوإسناده)7373(رقم"الإيمان"شعبفيالبيهقيرواهوالحديث14585(-)14585العمالكنز)7(

.المرفوع

.(1478/)الطبريتاريخ)8(
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جرير:ابنقال.الوقعةقبلولاهإنه:بعضهمقالحتى،شمويلأمرعنكانذلكإن:وقيل

.()1أعلمواللهجالوتقتلبعدذلكوليإنماأنهالجمهورعليهوالذي

الذيالنهروأن،حكيمأمقصرعندكانجالوتقتلهأنالعزيزعبدبنسعيدعن،عساكرابنوروى

أعلم.فالله.الايةفيالمذكورهوهناك

شبغتاكلانهالحديدلهوأفاوالطيرمحإأدتد!يخبالفضلامتاءائتادالثدولقذ!):تعالىاللهوقال

.(11-01:سبأأ!بصل!تعملونبماإقصنلحاواغملوالسراوقدز!

لتملبوسيصحتعة!وعلضتهقعلبو!ناوالطئريسبحناتجبالدا!دوسخؤناح):تعالىوقال

.081-97:لأنبياءاأ!شكرونأنمغفهلسكتمبةمنلنخصنكم

وكيفيتهاصنعتهاإلىوأرشده،الأعداءمنالمقاتلةليحصنالحديدمنالدروععملعلىاللهأعانه

والحكموقتادةمجاهدقاله.فيفصمتغلظهولا)2(فيقلقالمسمارتدقلا:أي!الشفوقدزفى):فقال

)3("
وعكرمه

بيدهيفتلهكانحتىالحديدلهألانقداللهكان:والأعمش،وقتادة،البصريالحسنقال

منذلكقبلكانتوإنما،زردمنالدروععملمنأولفكان:قتادةقال.مطرقةولانارإلىيحتاجلا

صفائح.

أطيبأنالحديثفيثبتوقد.درهمالافبستةيبيعهادرعأيومكليعملكان:شوذبابنقال

.يده)4(كسبمنيأكلكانداوداللهنبيوأن،كسبهمنالرجلأكلما

والطير5ش!إقواقيبأتعمثىلشبحنمعواتجحالسخرناإنا!أوابوإنهالأيذذادا!دعتدناواذكز):تعالىوقال

.(02-71:صأ!الحطابوفضحللحكمةأوءا!همفكو!وشدذنااوابؤته؟تحشورة

الصالح.والعملالعبادةفيقوةذاكانيعني،الطاعةفيالقوة:الأيد:ومجاهدعباسابنقال

ويصوم،الليليقومكانأنهلناذكروقد:قال.الإسلامفيوفقها،العبادةفيقوةأعطي:قتادةقال

الدهر.نصف

الصياموأحبداودصلاةاللهإلىالصلاةأحب":قال!يماللهرسولأن"الصحيحين"فيثبتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/478)الطبريتاريخ

.الثباتوعدمالاضطراب:والقلق.تصحيفوهو.فيغلق:طفي

.(2247/)الطبريتفسيرفيأقوالعدةوهناك.وغيرهم:بفي

.أخرىأحاديثالبابوفي.بيدهوعملهالرجلكسبباب،البيوعفي(7202)برقمالبخاريعندالحديث

.(01/057)الأصولجامع
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يومأ،ويفطريومأيصوموكان،سدسهوينام.ثلثهويقوم،الليلنصفينامكان،داودصياماللهإلى

.")1(لاقىإذايفرولا

يخبال):لقاكما،!أوابلهؤكأتحشورةوالطير!لإش!إقواباتعمثىلشئخنمع!"لحبالسخرناإنا):وقوله

إنا)الآيةهذهتفسيرفيواحدوغيرومجاهدعباسابنقاله.معهسبحي:أي!والطيرمعهأ!لم!

منوهبهقدتعالىاللهكانأنهوذلك،وأولهالنهارآخرعند:أي!ش!إقواقيبالعثمىمعهولمجسبحناتجبالسخرنا

يرجعالهواءفيالطيريقفكتابهبقراءةترنمإذاكانإنهبحيث،أحدأيعطهلمماالعظيمالصوت

اللهصلوات،وعشيأبكرةسبحكلمامعهوتسبحتجيبهالجبالوكذلك،بتسبيحهويسبحبترجيعه

عليه.وسلامه

قط،أحديعطلمماالصوتحسنمنداودأعطي:قالعامربناللهعبدحدثني:)2(الأوزاعيوقال

لتقف.الأنهارأنوحتى،وجوعأعطشأيموتحتىحولهينعكفوالوحشالطيركانأنحتى

لمبصوتالزبوريقرأوكان،الرقصكهيئةحجل)3(إلاأحديسمعهلاكان:منبهبنوهبوقال

جوعأ.بعضهايهلكحتىصوتهعلىوالدوابوالطيروالإنسالجنفيعكف،بمثلهالآذانتسمع

الطوسي،منصوربنمحمدحدثنا،الدنياأبيبنبكرأبوحدثنا:الإسفرايينيعوانةأبووقال

صالحبنمحمدحدثنا،المدنيالعباسأبووحدثني:عوانةأبوقال)ح(.براد)4(أنبأناصبيحأسمعت

قراءةفيأخذإذاالسلامعليهداودكان:قالمالكعن،جعفرعن-حاتمابنهو-سيارحدثنا،العدوي

غريب.وهذا.العذارىتفتقتالزبور

بذلك،بأسوما:فقالالغناءعلىالقراءةعنعطاءسألت:جريجابنعن،الرزاقعبدوقال

عليهفترد،عليهافيقرأبهافيضربالمعزفةيأخذالسلامعليهداودكان:يقولعميربنعبيدسمعت

.()وتبكييبكيأنبذلكيريد.صوته

إذايفرولا":فيهوليس،داودصلاةاللهإلىالصلاةأحبباب،الأنبياءفي،(5342)رقم:البخاريأخرجه(1)

بهفؤتأوبهتضررلمنالدهرصومعنالنهيباب،الصيامفي(591-918)(9151)رقمومسلم،"لاقى

وتأخير.تقديملفظهوفي.حقا

وهي-الأوزاعبمحلةيسكنكان.الشامأهلوعالم،الإسلامشيخ،يحمدبنعمروبنالرحمنعبدهوالأوزاعي2()

اللهرحمهماتأنإلىبهامرابطأبيروتإلىتحولثم-اليومالعمارةبابوهو-الفراديسبابظاهر-الآنالعقيبة

لمة.ترجمتهومصادر(7701/)النبلاءأعلامسيرفيهـ(ا57)سنة

.الفرحمنالأخرىعلىويقفزرجلأيرفعأن:الحجل)3(

.ترابأباصبيحاسمعت:النسخبعضفي()4

ويبكي.يبكيأن:بفيضبطت)5(
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قالت:عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

لآمزاميرمنموسىأبوأوتيلقد":فقاليقرأوهوالأشعريموسىأبيصوتلمجي!اللهرسولسمع

)1(
الوجه.هذامنيخرجاهولمالشيخينشرطعلىوهذا."ودد

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادحدثنا،حسن)3(حدثنا:أحمد)2(وقال

مسلم.شرطعلى."داودمزاميرمنموسىأبوأعطيلقد":قال!لخي!اللهرسولأنهريرةأبي

صوتاسمعتفما،والمزمارالبربط)5(سمعتلقد:قالأنه)4(النهديعثمانأبيعنرويناوقد

.الأشعريموسىأبيصوتمنأحسن

حدثناأحمد)6(:الإمامقالكماالزبورلكتابهالقراءةسريعالرخيمالصوتهذامعكانوقد

القراءةداودعلىخفف":!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،همامعن،معمرحدثنا،الرزاقعبد

."يديهعملمنإلايأكللاوكان،دابتهتسرجأنقبلمنالقرآنيقرأفكان،فتسرجبدابتهيأمرفكان

علىخفف":ولفظه.به،الرزاقعبدعنمحمدبناللهعبدعنبهمنفردأ)7(البخاريرواهوكذلك

ثم.")8(يديهعملمنإلايأكلولادوابهتسرجأنقبلالقرآنفيقرأفتسرجبدوابهيأمرفكانالقرآنداود

هريرةأبيعن،يساربنعطاءعن-سليمابنهو-صفوانعن،عقبةبنموسىورواه:البخاريقال

صوو.النبيعن

،طهمانبنإبراهيمعنطرقمن"تاريخه"فيالسلامعليهداودترجمةفيعساكرابنأسندهوقد

.به)9(،سليمبنصفوانعن،السبريبكرأبيعن،عاصمأبيطريقومن.عقبةبنموسىعن

فإنه،محفوظايكونأنأشبهروايةوذكر.إليهوأوحاهعليهأنزلهالذيالزبورهاهنابالقرآنوالمراد

والتغنيوالترنمالتدبرمعسريعأمروهذا،الدوابتسرجمابمقدارالزبوريقرأفكان،أتباعلهملكاكان

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(6167/)المسند

.354()2/مسندهفي

الأشيب.موسىبنحسنهو

سنةتوفيعديبنعمروبنملبنالرحمنعبدهوالنهديعثمانوأبو.بفيماوالصواب.الترمذيوطأفي

.(3/336)اللباب.اهـ(55)

.العود:البربط

.(2413/)المسند

.!وءاتثنادا!دزبورا):تعالىقولهباب،الأنبياءفي(1734)برقمالبخاريأخرجه

أيضا.البخاريرواياتلإحدىموافقةوهي"يده":بوفي،البخاريرواياتلإحدىموافقوهووطأفيهكذا

.(8951/)دمشقتاريخمختصر
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(55:ا!سرأءأ!زبوراوءائتنادا!):تعالىاللهقالوقد.عليهوسلامهاللهصلوات،التخشعوجهعلىبه

،رمضانشهرفيأنزلأنهوغيرهأحمدرواهالذيالحديث"التفسير"فيوذكرنا،مشهوركتابوالزبور

فيه.نظرلمنمعروفهوماوالحكمالمواعظمنوفيه

.نافذاوحكماعظيماملكاأعطيناه:أي!آلحطابوفضلألحكمةوءا!همقكهوشددنا):وقوله

ادعىبقرفيالسلامعليهداودإلىتداعيارجلينأنعباسابنعنحاتمأبيوابن،جرير)1(ابنروى

أوحىالليلكانفلما،الليلإلىأمرهمافأرجأ،عليهالمدعىفأنكر،منهاغتصبهاأنهالآخرعلىأحدهما

قاتلكفأنا،أقتلكأنإليأوحىقدتعالىاللهإن:داودلهقالأصبحفلما،المدعييقتلأنإليهالله

ولكني،عليهادعيتفيمالمحقإنياللهنبيياوالله:قال؟هذاعلىادعيتهفيماخبركفما،محالةلا

خضوعالهوخضعوا،جداإسرائيلبنيفيداودأمرفعظم،فقتلداودبهفأمر.هذاقبلأباهاغتلتكنت

:أي!ألحكم!وءاسه):تعالىوقوله،!وشدذنامقكه!و:تعالىقولهوهوعباسابنقال،عظيما

فصل:وغيرهمالسلميالرحمنعبدوأبووقتادةوالشعبيشريحقال،!آلحطابوفضل)،النبوة

مجاهدوقال.أنكر)2(منعلىواليمين،المدعيعلىالبينةبذلكيعنون،والأيمانالشهود:الخطاب

اختاره.الحكموفيالكلامفيالفصلهو:مجاهدوقال.)3(وفهمهالقضاءإصابةهو:والسدي

)4(
بعد.أما:قولأنهموسىأبيعنرويماينافيلاوهذاجريربن

لفصلسلسلةداودأعطيإسرائيلبنيفيالزوروشهاداتالشركثرلما:منبهبنوهبوقال

الرجلانتشاجرفإذا،ذهبمنوكانت،المقدسبيتصخرةإلىالسماءمنممدودةفكانت،القضاء

لؤلؤةرجلارجلأودعحتىكذلكتزلفلم،إليهايصللاوالآخر،نالهامحقاكانفأيهماحقفي

قيلفلما،المدعيتناولهاالصخرةعندحضرفلما،فيهوأودعهاعكازاواتخذ،منهفجحدها

أنيتعلمإنكاللهم:وقالاللؤلؤةتلكوفيهالمدعيفأعطاهالعكازإلىعمدبيدكخذها:للآخر

بينهم.منسريعارفعتثم.إسرائيلبنيعلىأمرهافأشكل،فنالهاالسلسلةتناولثم،إليهدفعتها

وهب،عن،سنانبنإدريسعن،بشربنإسحادتىرواهوقد.المفسرينمنواحدغيربمعناهذكره

.بمعناه،به

بغضناعكبغىخقحمانلاتخفقالوأمئهتما!دففرخعكضلواإذ!اتمح!إبل!ورواإدأتضنجواأتنكوهل!)

أكفقنيهافقالوصدةنخةولىتجةوقمئعونتمئحل!أخىهذآإن!أل!زطسو%إكوآفدتآلمحثئط!ولالحقبأبتننافآضكوبغض

.(2388/)الطبريتفسير(1)

.(2398/)الطبريتفسير(2)

.(2388/)الطبريتفسير)3(

.(2398/)الطبريتفسير(4)
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و!لواءا!واألذينإلابغضعكبغف!تمليئنىألحلطلىئنكث!إوإننعاجهطإكتجنكبسؤالظلملثلقذقال!ألحطابفىوعزف

وح!نلزلفئعندنالهوإنذلكلهفغفرنا!وأنابراكحاوخرربهوفأشتغفر!ئةأنمادا!دوظنهتمماوقليلالفخلخث

.(25-12:صسورةأ!ماب

ومنها،إسرائيلياتأكثرهاوأخبارأقصصاهاهناوالخلفالسلفمنالمفسرينمنكثيرذكرقد

القرآنمنالقصةتلاوةمجردعلىواقتصارااكتفاةقصداكتابنافيإيرادهاتركنا،محالةلامكذوبهوما

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله،العظيم

منليستشكرسجدةهيإنماأو،السجودعزائممنهيهل!ص!وسجدةفيالأئمةاختلفوقد

قولين.على،السجودعزائم

:قالالعوامعن،الطنافسيعبيدبنمحمدحدثنا،اللهعبدبنمحمدحدثنا:)1(البخاريقال

تقرأأوما:)2(فقال؟سجدتأينمن:عباسابنسألت:فقال!ص)سجدةعنمجاهداسألت

(09:أ!نعاءأ!ائحدطفبهدلهمأللههدىاتذينأوليك)(84:ا!نعامأ!وسلإئنداوودءذريتهومن)

!ي!.اللهرسولفسجدهاالسلامعليهداودفسجدها،بهيقتديأنغ!يمنبيكمأمرممنداودفكان

أنهعباسابنعن،عكرمةعن،أيوب-عنعليةابنهو-إسماعيلحدثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

فيها.يسجد!ي!اللهرسولرأيتوقد.السجودعزائممنليست:!ص)فيالسجودفيقال

وقال.أيوبحديثمن،)7(والنسائي،)6(والترمذي،داود)5(وأبو،)4(البخاريرواهوكذا

."صحيححسن":الترمذي

بنعمرعن،محمدبنحجاجحدثنا،المقسميالحسنبنإبراهيمأخبرني:)8(النسائيوقال

داودسجدها":وقال!ص)فيسجدغ!يمالنبيأنعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،أبيهعن،ذر

.ثقاتورجاله،بهتفرد"شكرأونسجدهاتوبة

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

.!ص)سورةتفسيرفي،(7048)رقمالبخاري

.البخاريفيمايعضدههناوما"قال":طفي

.036()1/مسندهفي

.!أؤابؤإنهآلأيدذاداودوأدبمزعتدنا)باب،لأنبياءافي3(224و)،القرآنسجودفي(601)9رقمالبخاريصحيح

.!ص)فيالسجودباب،الصلاةفي(9041)رقمداودأبيسنن

.!ص)فيالسجدةفيجاءماباب،الصلاةفي(577)رقمالترمذي

.)091(التفسيرفي

.()458التفسيرفيوهو،(2915/)النسائيسنن
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سعيدعن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:(1داود)أبووقال

اللهرسولقرأ:قالالخدريسعيدأبيعن،سرحأبيبنسعدبناللهعبدبنعياضعن،هلالأبيابن

فلما،قرأهااخريومكانفلمامعهالناسوسجدفسجدنزلالسجدةبلغفلما!ص)المنبرعلىوهو!شيو

تفرد.وسجدفنزل"تشزنتمرأيتكمولكننبيتوبةهيإنما":فقالللسجودالناستشزن)2(السجدةبلغ

الصحيح.شرطعلىوإسناده.داودأبوبه

عمر-ابنهو-بكرحدثنا،حميدحذثنا،زريعبنيزيدحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

التي(إلى)بلغفلما!ص)يكتبأنهرؤيارأىالخدريسعيدأباأنأخبرهأنه)4(الناجيالصديقوأبو

يزلفلم،!سيوالنبيعلىفقصها:قال،ساجداانقلببحضرتهشيءوكلوالقلمالدواةرأىبهايسجد

أحمد.بهتفرد.بعدبهايسجد

بنمحمدبنالحسنعن،خنيسبنيزيدبنمحمدحديثمن)6(ماجهوابن)5(الترمذيوروى

:قالعباسابنعنيزيدأبيبناللهعبيدجدكحدثني:جريجابنليقال:قاليزيدأبيبناللهعبيد)7(

فقرأت،شجرةخلفأصليكأنيالنائميرىفيمارأيتإني:اللهرسوليا:فقالكليوالنبيإلىرجلجاء

،أجراعندكبهالياكتباللهم:ساجدةوهيتقولفسمعتها،بسجوديالشجرةفسجدت،السجدة

:عباسابنقال،داودعبدكمنقبلتكمامنيواقبلها،وزرابهاعنيوضع،ذخراعندكليواجعلها

.الشجرةكلامعنالرجلحكىكماساجدوهويقولفسمعته،سجدثمالسجدةفقرأقام!سي!النبيفرأيت

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذيقالثم

والحسنمجاهدوقاله.يومأأربعينساجدأمكثالسلامعليهأنهالمفسرينبعضذكروقد

وغيرهما.

قال.)8(الحديثمتروكضعيفوهو،الرقاشييزيدروايةمنلكنهمرفوعحديثذلكفيوورد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.!ص)فيالسجودباب،الصلاةفي(0141)رقمداودأبيسنن

له.والاستعدادللشيءوالتهيؤالتأهب:والتشزن..تشرفتم...تشرف:طفي

.(378/)المسند

بنبكرالصديقوأبو.لؤيبنسامةبنناجيةبنيإلىنسبة:والناجي.سهووهو.الصديقبكروأبو:بفي

.(3287/):اللباب.هـ(ا80)سنةمات،بصري،منهم،الناجيقيس

.(ضعيفيعني)غريب:وقال،القرانسجودفييقولماباب،الصلاةفي(957)رقمالترمذيعندهو

.(01)53سننهفي

تحريف.وهو"اللهعبد":بفي

ضعيفكثيرابنقالكماالرقاشيأبانبنويزيد.بفيماوأثبتنا.الرواية..:طوفي،البدايةمتروك:أفي

.(011):للنسائيوالضعفاء،(389/)المجروحين.الحديثمتروك
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القربةوهي،لزلفىالقيامةيوملهوإن:أي.مهومابوح!نلزئفئعندنالووإنذلكلهفغفرنا):تعالىالله

منمنابرعلىالمقسطون":الحديثفيثبتكما،بسببهاقدسه)1(حظيرةمنويدنيهبهااللهيقربهالتي

.")2(ولواوماوحكمهمأهليهمفييقسطونالذين،يمينيديهوكلتا،الرحمنيمينعننور

سعيدأبيعن،عطيةعن،فضيلحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا:"مسنده"فيأحمدالإماموقال

،عادلإمالممجلسامنهوأقربهمالقيامةيوماللهإلىالناسأحبإن":!اللهرسولقال:قالالخدري

.(")4جائزإمائمعذاباوأشدهم)3(القيامةيوماللهإلىالناسأبغضوإن

هذامنإلامرفوعانعرفهلا:وقال.به،الأغرمرزوقبنفضيلحديثمنالترمذيرواهوهكذا

.)5(الوجه

بنجعفرحدثنا،سيارحدثنا،زيادأبيبناللهعبدحدثنا،زرعةأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

السلامعليهداودمقام:قال!مابوح!نلزلفئعندنالووإن):قولهفيديناربنمالكسمعتسليمان

كنتالذيالرخيمالحسنالصوتبذلكاليوممجدنيداوديا:اللهيقولثم،العرشساقعندالقيامةيوم

داودفيرفع.قال.اليومعليكأردهإني:فيقول؟سلبتهوقدوكيف:فيقول.الدنيافيبهتمجدني

.الجنانأهلنعيميستفرغبصوت

عنيضفونالذينإنأللهسبيلعنفيضكآتهوىتلبعولابآلحقالناسبينفاضنمآلأرضفىضليفةجعقتكإنايخدا!د)

.(62:صسورةأ!ألحسابيؤمفسوا!اشديدمعذابلهئمأللهصسبيل

الحقواتباعبالعدلوأمرهم،الناسوحكامالأمورولاةوالمراد،داودمعتعالىاللهمنخطابهذا

داودكانوقد،ذلكبغيروحكمذلكغيرسلكمنوتوعد،والأهواءالآراءمنسواهمالااللهمنالمنزل

كانإنهحتى،القرباتوأنواعالعبادةوكثرةالعدلفي)6(الوقتذلكفيبهالمقتدىهوالسلامعليه

تعالىقالكما،ونهاراليلاعبادةفيبيتهوأهلإلاالنهاروأطرافالليلآناءمنساعةيمضيلا

.(13:سبأأ!آلشكورعبادىمنوقليلشكرأالثدءالاغملوآ!يو

عن،المريصالححدثنا،بسامبنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بم)6

.اللسان.الجنة:القدسوحظيرة..حضيرة:وبأفي

يسير.اختلافلفظهوفي.الجائروعقوبةالعادلالإمامفضيلةباب،الإمارةفي(1827)رقممسلمأخرجه

.بمنسقطهناإلى..منهوأقربهم:قولهمن

.(5وه322/)المسند

.العادلالإمامفيجاءماباب،الأحكامفي(9132)رقمالترمذي

.الزمان:بفي
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ليكيفربيا:قالأنهالسلامعليهداودمسألةفيقرأت:قالالجلد)1(أبيعن،الجونيعمرانأبي

بكالذيأنتعلمأليسداودياأن"الوحيفأتاه:قال؟بنعمتكإلاشكركإلىأصللاوأناأشكركأن

.")2(منكبذلكأرضىفإني:قال.ربيابلى:قال؟منيالنعممن

يونسبنمحمدحدثنا،بالويهبنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

دلهالحمد:داودقال:قالشهابابنعن،لاحقبناللهعبدحدثني،عبادةبنروححدثنا،القرشي

بنبكرأبوورواه.داودياالحفظةأتعبتإنك:إليهاللهفأوحى.جلالهوعزوجههلكرمينبغيكما

.)4(مثله،الثوريعن،الجعدبنعليعنالدنياأبي

بنوهبعن،رجلعن،الثوريسفيانأخبرنا:")5(الزهد"كتابفيالمباركبناللهعبدوقال

فيهايناجيساعة:ساعاتأربععنيغفللاأنالعقلعلىوحق:داودالحكمةفيإن:قالمنبه

عنويصدقونه،بعيوبهيخبرونهالذينإخوانهإلىفيهايفضيوساعة،نفسهفيهايحاسبوساعة،ربه

هذهعلىعونالساعةهذهفإن،ويجمليحلفيمالذاتهاوبيننفسهبينيخليوساعة،نفسه

شأنه.علىويقبل،لسانهويحفظ،زمانهيعرفأنالعقلعلىوحق.للقلوبوإجمامالساعات

.محرمغيرمنولذة،لمعاشهومرمة،لمعادهزاد:ثلاثإحدىفيإلايظعنلاأنالعاقلعلىوحق

عن،سفيانعن،مهديابنعن،خيثمةأبيبنبكرأبيعن،الدنياأبيبنبكرأبورواهوقد

.فذكره،منبهبنوهبعن،الأغرأبي

منبه،بنوهبعن،الأغرأبيعن،الرقاشيهيثمبنعمرعن،الجعدبنعليعنأيضأورواه

:الرزاقعبدوقال:عساكرابنقال.روايتهفيالمباركابنأبهمهالذيهوهذاالأغروأبو،فذكره

فذكر،منبهبنوهبسمعت:قالاللهعبدأبو:لهيقالصنعاءأهلمنشيخحدثنا،رافعبنبشرأخبرنا

مثله.

صفحةالدنياأبيلابنالشكركتابفيوهو(3181/)الإكمال.الجيمبفتح،الجلدأبو،فروةبنجيلانهو()1

ضعيف.،المريصالح،ضعيفوإسناده)67(

.(8/131)منظورابنمختصرفيوالخبر.بفيليسمنكلفظ)2(

.(44)16رقم"الإيمانشعب"في)3(

8113/)منظورلابنمختصرهفيكماعساكرابنتاريخفيوهو،)83(صفحةالشكركتابفيالدنياأبيابنرواه)4(

-411).

لجهالةضعيفوإسناده،(126)8/منظورلابنمختصرهفيكماعساكرابنتاريخفيوهو،المباركلابنالزهد)5(

.سفيانشيخ
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لليتيمكن:قولهمنها،مليحةكثيرةأشياءالسلامعليهداودترجمةفيعساكرابنالحافظروىوقد

تحصد.كذلكتزرعكماأنكواعلم.الرحيمكالأب

عليهداودوعن.وحسكهاشوكهاتحصدأنتالسيئاتزارعيا:داودقالمرفوعاغريببسندوروى

أقبحما:أيضاوقال.الميترأسعندالمغنيكمثلالقومناديفيالأحمقالخطيبمثل:قالأنهالسلام

القومناديفيعنكيذكرأنتكرهماانظر:وقال.الهدىبعدالضلالةذلكمنوأقبح،الغنىبعدالفقر

.()1وبينهبينكماعداوةذلكفإنلهتنجزهلابماأخاكتعدنلا:وقال.خلوتإذاتفعلهفلا

مولىعمرعن،سعدبنهشامحدثني،الواقديعمربنمحمدأخبرنا:سعدبنمحمدوقال

منيشبعلاالذيهذاإلىانظروا:النساءيتزوج!يماللهرسولرأتلمااليهودقالت:قالغفرة

كانلو:وقالوا،بذلكوعابوه،نسائهلكثرةوحسدوه،النساءإلىإلاهمةمالهوالثهولا،الطعام

اللهبفضلوأخبرهمتعالىاللهفكذبهم،أخطببنحيذلكفيأشدهموكان.النساءفيرغبمانبيا

منءاتمهصاللهمآعكالئاسلمجسدونأقى):وتعالىسبحانهقالوسلامهعليهاللهصلواتنبيهعلىوسعته

عظيما!نئىوءاتينهموالحكمةاتكتبإتزهيمال5ءاتئنآفقذ)ءلمجي!الثهرسولبالناسيعني"فضلس

سرية،وثلاثمئة)2(مهيرةسبعمئة،امرأةألفلهكانت،داودبنسليماناللهآتىمايعني(54:النساءأ

هذا،الفتنةبعدتزوجهاالتيداودبنسليمانأمأورياامرأةمنهنامرأةمئةالسلامعليهلداودوكانت

!فه.لمحمدمماأكثر

ثلاثمئةمنهنامرأةألفولسليمانامرأةمئةالسلامعليهلداودكانوأنههذا،نحوالكلبيذكروقد

سرية.

طريقمنعباسابنعنيرويالذيالدمشقيصدقةترجمةفي")3(تاريخه9فيالحافظوروى

عباسابنسألرجلاأن:الدمشقيصدقةعن،الحمصيهريرةأبيعن،الحمصيفضالةبنالفرج

بصومأنبأتكشئتإن:مخزونا)4!التختفيعنديكانبحديثلأحدثنك:فقال؟الصيامعن

وقال،يوماويفطريومأيصوموكان،لاقىإذايفزلاشجاعاوكان،قؤاماصواماكانفإنه،داود

لهوكانت.فيهايكونصوتابسبعينالزبوريقرأوكان،"داودصيامالضيامأفضل":ءلمجواللهرسول

الهمومبصوتهويصرفشيءكلببكائهويبكي،نفسهفيهايبكيالليلآخر)5(منركعة

.(8127/)منظورابنمختصر()1

.أثبتناهماوالصواب،مهرية:أصولناوفيالنسخبعضفيكذلكوهو.اللسان.المهرغالية:المهيرة(2)

.(4/247)دمشقتاريخ)3(

.الثيابفيهتحفظوعاء:التخت()4

المصنف.منهينقلالذيدمشقتاريخفيوهي،بمن!اخر":قوله)5(
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وسطهومن،أيامثلاثةالشهرأؤلمنيصومكانفإنه،سليمانابنهبصومأنبأتكشئتوإن.(والحموم)1

شئتوإن.بصيامويختمه،بصيامووسطه،بصيامالشهريستفتح،أيامثلاثةآخرهومن،أيامثلاثة

الشعر،ويلبس،الشعيرويأكل،الدهريصومكانفإنه؟مريمابنعيسىالبتولالعذراءابنبصومأنبأتك

بينصفنالليلأدركهأينماوكان،يخرببيتولايموتولدلهليس،فقدعمايسألولا،وجدمايأكل

إسرائيلبنيبمجالسيمروكان،يريدهصيديفوتهلارامياوكان،يصبححتىيصليوقام،)2(قدميه

وتفطريوما33(تصومكانتفإنهاعمرانبنتمريمأمهبصومأنبأتكشئتوإن.حوائجهملهمفيقضي

،أيامثلاثةشهركلمنيصومكانفإنه!سي!محمدالأميالعربيالنبيبصومأنبأتكشئتوإن.يومين

."الدهر)4(صومذلكإن":ويقول

عن،صدقةعن،هرمأبيعن،فضالةبنفرجعن،النضرأبيعنأحمدالإمامروىوقد

.(داود)صومفيمرفوعاعباسابن

السلامعليهوفاتهوكيفيةحياتهكميةذكر)6(

الأنبياءفيهمفرأىظهرهمنذريتهاستخرجلمااللهأنآدم)7(خلقفيالواردةالأحاديثذكرفيتقدمقد

كمربأي:قال.داودابنكهذا:قال؟هذامنربأي:فقاليزهررجلأفيهمورأى،السلامعليهم

عمروكان.عمركمنأزيدهأنإلا،لا:قال.عمرهفيزدربأي:قال.عاماستون:قال؟عمره

عمريمنبقي:فقال،الموتملكجاءهآدمعمرانقضىفلما،عامأأربعينفزاده،عامألفآدم

سنة.مئةولداودسنةألفلآدماللهفأتمها،داودلولدهوهبهكانماآدمونسي،سنةأربعون

)01(خزيمةوابن.هريرةأبيعن-)9(-وصححهوالترمذي،عباسابنعنأحمد)8(رواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

."والمحمومالمهموملصوتهويضطرب":عساكرابنتاريخوفي،والمحمومالمهموم:النسخبعضفي

.،بيديهصفق":عساكرابنتاريخوفي،صفنأدركتهأينما..:بفي

يومين.:بفي

عساكر.ابنتاريخمنالنقلانتهىهناإلى

مخرجأ.قليلقبلتقدم

.طفيليستذكركلمة

.الكتابهذامنالأولالجزءفي

.(252-1/125)أحمدمسند

.الأعرافسورةومنباب،التفسيرفي(7603)رقمالترمذي

خزيمة.ابنصحيحمنالمطبوعفيعليهنقفلم
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.ادمقصةفيوألفاظهطرقهذكرتقدموقد.مسلمشرطعلى:)2(الحاكموقال.()1حبانوابن

سنة.وسبعينسبعاكانداودعمرأنالكتابأهلبعضزعموقد:جرير)3(ابنقال

عندناليسلأنهنقلهيقبلقدوهذا.سنةأربعينملكهمدةوكان:قالواعليهممردودغلطهذا:قلت

يقتضيه.ماولاينافيهما

بنيعقوبحذثنا،قتيبةحدثنا:")4(مسنده"فيأحمدالإمامفقال،السلامعليهوفاتهوأما

:قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،المطلبعن،عمروأبيبنعمروعنمحمد،بنالرحمنعبد

حتىأحدأهلهعلىيدخلفلمالأبوابأغلقتخرجإذافكانشديد!،غير!فيهالسلامعليهداودكان"

،الداروسطقائئمرجلفإذا،الدارإلىتطلعامرأتهفأقبلتالداروغلقتيومذاتفخرج:قال.يرجع

فإذاداودفجاء.بداودلنفتضحنوالله؟مغلقةوالدارالرجلهذادخلأينمن:البيتفيلمنفقالت

من)5(يمتنعولاالملوكأهابلاالذيأنا:فقال؟أنتمن:داودلهفقال،الداروسطقائئمالرجل

قبضتحتىمكانهداودفزمل.اللهبأمرمرحبا،الموتملكإذنواللهأنت:داودفقال،الحجاب

فأظلت،داودعلىأظلي:للطيرسليمانفقال،الشمسعليه)6(وطلعت.شأنهمنفرغحتى،نفسه

:هريرةأبوقال."جناحاجناحااقبضي:للطيرسليمانفقال.الأرضعليهأظلمتحتىالطيرعليه

المضرحية.يومئذعليهوغلبت،بيده!ي!اللهرسولوقبض،الطيرفعلتكيف)7(!يواللهرسوليرينا

.ثقاترجاله،قويجيدوإسناده.أحمدالإمامبإخراجهانفرد

وهيالمضرحيةعليهالتظليلعلىوغلبت:أي"المضرحيةيومئذعليهوغلبت":قولهومعنى

.)8(الجناحالطويلالصقروهو:الجوهريقال.مضرحي:وإحداها،الأجنحةالطوالالصقور

وكان،فجأةالسلامعليهاللهنبيداودمات:قالعباسابنعن،مالكأبيعن،السديوقال

تظله.الطيروكانت،بسبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

-6--------.هريرةأبيعنالمقبريسعيدطريقمن)6167(الإحسان

التفسير.فى.(2532/)المستدرك

.(1/854)تاريخه

.(8913/)منظورابنمختصرفيكما،عساكرابنوأخرجه.(2941/)المسند

.شيءمنييمتنعولا:أحمدمسندوفي.منأمنعولا:طفي

مسندوفي،...الشمسعليهطلعتشأنهمنوفرغوكفنغسلفلما،روحهقبضتحتىمكثثم:طفي

....روحهقبضتحيث...:أحمد

...كيفيرينا!سس!اللهرسولفطفق:هريرةأبوقال:قال:طفي

.ضرح(1386/)الصحاح
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السبتيومالسلامعليهداودمات:قالجبيربنسعيدوعن،مالكأبيعنأيضأالسديوقال

فجأة.

السلامعليهداودمات:قالالحسنعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،بشربنإسحاقوقال

.فجأةالأربعاءيومومات،سنةمئةابنوهو

صلوات،فجأةسليمانوابنه،فجأةوداود،فجأةالخليلإبراهيممات:الهجريالسكنأبووقال

.عساكر)1(ابنرواه.أجمعينعليهموسلامهالله

أصعد.أوأنزلدعني:لهفقال،محرابهمننازلوهوجاءهالموتملكأنبعضهمعنوروي

تلكمنمرقاةعلىساجدافخر:قال.والأرزاقوالاثاروالشهورالسنون)2(نفدتاللهنبييا:فقال!

سليمانأبيعن،سليمانبن3(زافرأخبرنا:بشربنإسحاقوقال.ساجدوهوفقبضه،المراقي

فيالشمسفيفجلسوا،السلامعليهداودجنازةحضرواالناسإن:قالمنبهبنوهبعن،الفلسطيني

،الناسمنغيرهمسوىالبرانسعليهمراهبألفأربعونيومئذجنازتهشئعوكان:قال.صائفيوم

.داودعلىمنهمعليهجزعاأشدإسرائيلبنوكانتأحدوهارونموسىبعدإسرائيلبنيفييمتولم

سليمانفخرج،الحرمنأصابهملما)5(عليهميعجلأنالسلامعليهسليمانفنادواالحر)4(فأذلقهم:قال

حتىوجهكلمنبعضإلىبعضهافتراص:قال.الناسفأظلت)6(فأمرها،فأجابت،الطيرفنادى

سليمانفخرج،الغممنالسلامعليهسليمانإلىفصاحوا،غمايهلكواأنالناسفكادالريحاستمسكت

ظلفيالناسفكان،ففعلت،الريحناحيةعنوتنحيالشمسناحيةمنالناسأظليأن:الطيرفنادى

.)7(سليمانملكمنرأواماأولمنذلكفكان،الريحعليهمتهب

بنالهيثمعن،مسلمبنالوليدحدثني،شجاعبنالوليدهمامأبوحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

قال:قالالدرداءأبيعن،نفيربنجبيرعن،علقمةبننصرعن،عطاءبنالوضينعن،حميد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(8014/)منظورابنمختصر

والاثاروالسنونوالشهورالأيامنفدت:(8014/)منظورابنمختصرفيوالذي.السنين:وبأفي

.والأرزاق

تصحيف.وهو.وافر:وطأفي

.(312-1/131):المجروحينفيحبانابنذكره،القوهستانيالإياديسليمانأبوسليمانبنوزافر

وأقلقهم.وأضعفهمأجهدهم:الحروأذلقهم.فأذاقهم:طفي

...لماوقايةلهميعملأن:طفي

تظل.أن:طفي

.(141-8014/)منظورابنمختصر
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علىالمسيحأصحابمكثولقد،بذلواولافتنواماأصحابهبينمنداوداللهقبضلقد":!اللهرسول

."سنةمئتيوهديهسننه

أعلم.والله.(إاالحديثفيضعيفأكانعطاءبنوالوضين.نظررفعهوفي،غريبحديثهذا

)1(
.بفيليس:أعلمواللهالحديثفي:قوله

مات.بالقدرورمي،الحفظسيء،صدوق:التقريبفيحجرابنقال.الخزاعيكنانةبنعطاءبنوالوضين

.اهـ(56)سنة
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بننحشونبنسلمونبنباغزبنعويدبنإيشابنداودبنسليمانهو:عساكر)1(ابنالحافظقال

اللهنبي،الربيعأبو،إبراهيمبنإسحاقبنيعقوببنيهوذابنفارصبنحضرونبنإرمبنعميناداب

الله.نبيابن

دمشق.دخلأنهالآثاربعضفيجاء

عساكر.ابنذكرهمماقريبانسبهوذكر،المهملةبالصاد،فارص:ماكولا)2(ابنقال

الففحلطوهذاإنشئبصمنوأوطاالطيرمنطقلخناالناسيائهاوقالدا!دسلتفنوورث):تعالىللهاقال

بنونلهكانقدلأنه؟المالوراثةالمرادوليس،والملكالنبوةفيورثه:أي(16:النملأ!المبين

الصحالةمنجماعةعنوجهغيرمنالصحاحفيثبتقدولأنه،دونهملالمالليخصكانفما،عيره .)3(.

")5(نورثلاالأنبياءمعاشرنحن":لفظوفي")4(صدقةفهوتركنامانورثلا":قال!يواللهرسولأن

صدقةأموالهمتكونبل،غيرهميورثكماعنهمأموالهمتورثلاالأنبياءأنالمصدوقالصادقفأخبر

وأحقرعليهمأهونكانتالدنيالأن،أقرباءهمبهايخصونلا،والمحاويجالفقراءعلىبعدهممن

وفضلهم.واصطفاهمأرسلهمالذيعندهيكما،ذلكمنعندهم

الطيوربهيتخاطبمايعرفكانالسلامعليهأنهيعني!الطير!قلخناالئاسيايها):وقال

اللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظقالوقد.وإراداتهامقاصدهاعنللناسويعئر،بلغاتها

جعفرأبوحدثنا،قدامةبنعليحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثنا،حمشاذبنعليأخبرنا،الحافظ

.(22/032)ريخهتا(1)

.(725/)لجمماا(2)

السلف.بعضعنعساكرابنرواهكما:بفيهنازاد)3(

مج!يد،اللهرسولقرابةمناقبباب،الصحابةفضائلفي)3712(رقم:البخاريأخرجهوطرقهبرواياتهالحديث)4(

،6727،)6726ورقم،خيبرغزوةباب(0442)ورقم،النضيربنيحديثباب،المغازيفي(4)340ورقم

باب،الاعتصامفي)7355(ورقم،صدقةتركنامانورثلاع!ي!النبيقولباب،الفرائضفي0673(،6728

.نورثلا!ي!النبيقولباب،الجهادفي،(1761)ومسلم.والبدعالدينفيوالغلووالتنازعالتعمقمنيكرهما

السير،في(0161)والترمذي،الأموالمنع!يداللهرسولصفايافيباب،والإمارةالخراجفي)7792(داودوأبو

ع!ي!.النبيتركةفيجاءماباب،الكلامفي،(2399/)الموطأفيومالك.ع!ي!اللهرسولتركةفيجاءماباب

.(6541،622/و)(1/4،6،9،01،47،94،56،852)وأحمد،(7132/):والنسائي

معاشرنحن)بلفظوغيرهمالأصولأهلكتبفياشتهرماوأما:)12/8("الفتح"فيحجرابنالحافظقال.)5(

النسائيأخرجهلكن(نحن)لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعةأنكرهافقد(نورثلاالأنبياء

.(نورثلاالأنبياءمعاشرإنا)بلفظ
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داودبنسليمانمر:قالمالكأبوحدثني،)1(القمييعقوبعن،الرحمنعبدبنمحمديعنيالأسواني

:قال؟اللهنبييايقولوما:قالوا؟يقولماأتدرون:لأصحابهفقال،عصفورةحوليدوربعصفور

غرفلأن:السلامعليهسليمانقال.شئتدمشقغرفأيأسكنكزوجيني:ويقولنفسهاإلىيخطبها

.كذابخاطبكلولكن،أحديسكنهاأنيقدرلابالصخرمبنيةدمشق

.به)2(،البيهقيعن،طاهربنزاهرالقاسمأبيعنعساكرابنورواه

منهذابعدقولههذاعلىوالدليل.المخلوقاتصنوفوسائرالحيواناتمنعداهاماوكذلك

والجنود،والالاتالعددمنإليهالملكيحتا!ماكلمن:أيمهوشئئ!"منوأوتيناه!:الايات

،والفهوموالعلوم،السارحات)3(والوحوشوالطيوروالإنسالجنمنوالجماعات،والجيوش

:أي!المبينالفضلهذاطوإن):قالثم.والصامتاتالناطقاتمنالمخلوقاتضمائرعنوالتعبير

والإدنسالجنمنهجنرو!ملتشنوحشر):تعالىقالكما،والسماواتالأرضوخالق،البرياتبارئمن

وجنروهسلتفن!طمنكئملامشكنخاذظواالنمللأيهانض!قالتالنملوادعكأتؤاإذآحتى!يوزعونفهخوالطير

أضلولدهـوأنوعكعلىأنعضتالتى-نغمربرأشكرأنأوزغنىربوقالقوضلهامنفنبسوضحاح!!يشعرونلاوهؤ

.(91-17:ا!لأ!ار!صينعبادكفىبرحمفصوآخقنىصخلكالزضنه

يوماركبأنهوالسلامالصلاةعليهماداودبنسليماننبيهوابنونبيهعبدهعنوتعالىسبحانهيخبر

بأجنحتهاتظلهمعهسائرةوالطير،معهيسيرونوالإنسفالجن،والطيروالإنسالجنمنجميعهجيشهفي

يتقدمفلااخرهعلىأولهيردوننقباء:أي،وزعةالثلاثةالجيوشهذهمنكلوعلى،وغيرهالحرمن

عنه.يتأخرولافيهيسيرالذيموضعهعنأحد

سلتئنيحطمنكتملامشكن!غادصلواالنمليخأيهانض!قالتألنملوادعكأتؤاإذآحتى):تعالىاللهقال

.الشعوربعدموجنودهسليمانعنواعتذرت،وحذرتفأمرت!ولايشعرونوهؤهوجنؤ

()4(جرس)اسمهاكانالنملةهذهوأن،بالطائفبوادالبساطعلىوهومرأنه:وهبذكروقد

بل،نظركلههذاوفي.()الذئببقدروكانت،عرجاءوكانت،الشيصبانبنولهميقالقبيلةمنوكانت

ذاكإذكانأنهمنبعضهمزعمهكمالاوفرسانهخيولهفيراكباموكبهفيكانأنهعلىدليلالسياقهذافي

القمي.يعقوبأبيعن:طفي(1)

الميموتشديد،القافبضم،والقمي.أهـ(74)سنةبقزوينتوفي،القميسعدبناللهعبدبنويعقوب

.(01/228)الأنساب.فارسفي،وساوةأصبهانبينبلدة،(قم)إلىنسبةالمكسورة

.(2/2232)تاريخه2()

.؟!والشياطين:طفيزاد)3(

عساكر.ابنعنفيهالخبرونقل.المهملةبالحاء.حرس:كثيرابنتفسيرفي)4(

.(3935/)كثيرابنتفسير)5(
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جميععليهيكونكانالبساطلأن؟وطءولاشيءمنهالنملينللمكذلككانلولأنه،البساطعلى

كله،ذلكفودتىمنوالطير،والأنعاموالخياموالأثقالوالجمالوالخيولالجيوشمنإليهيحتاجونما

تعالى.اللهشاءإنذلكبعدسنبينهكما

والأمرالسديدالرأيمنلأمتهاالنملةتلكبهخاطبتمافهمالسلامعليهسليمانأنوالمقصود

كماوليس.غيرهدونعليهاللهأطلعهبماوالسروروالفرحالاستبشاروجهعلىذلكمنوتبسم،الحميد

بنسليمانعليهمأخذحتى،الناسوتخاطب،سليمانقبلتنطقكانتالدوابأنمنالجهلةبعضيقوله

كانولو،يعلمونلاالذينإلايقولهلاهذافإن،ذلكبعدالناسمعتتكلمفلم،وألجمهاالعهد،داود

ولو،ذلكيفهمونكلهمالناسكانقدإذ،غيرهعلىمزيةلغاتهافهمفيلسليمانيكنلم،هكذاهذا

يعولفائدةأيضاهذافييكنلم،يفهمهاهووكانغيرهمعتتكلملاأنالعهدعليهاأخذقدكان

ولدهـوعكعلىأنعصتآلغنحفبراشكرأن!ووأرشدنيألهمنيأي!وأؤزغنىرب):قالولهذا.(1عليها)

أنعمماعلىللشكريقيضهأناللهمنفطلب.!والصخلحينعبادكفىبرخمتثوآخفنىترضئهصخلكاأضلوأن

معتوفاهإذايحشرهوأن،الصالحالعملعليهييسروأن،غيرهعلىالمزيةمنبهخصهماوعلى،عليهبه

له.تعالىاللهاستجابوقد.الصالحينعباده

بنسنيدقالكما،الصالحاتالعابداتمنوكانت،وأمهالسلامعليهداود:بوالديهوالمراد

بنسليمانأمقالت":قال!ممالنبيعن،جابرعن،أبيهعن،المنكدربنمحمدبنيوسفعن،داود

)2(ماجهابنرواه."القيامةيومفقيراالعبدتدعبالليلالنومكثرةفإن،بالليلالنوملمحثرلابنييا:داود

.نحوه،به،عنه،مشايخهمنأربعةعن

وأصحابههوخرجالسلامعليهداودبنسليمانإن:الزهريعن،معمرعن،الرزا!تىعبدوقال

هذهإن،سقيتمفقدارجعوا:لأصحابهفقال،تستسقيقوائمهاإحدىرافعةقائمةنملةفرأى،يستسقون

لها.فاستجيباستسقتالنملة

عن،عزيزبنمحمدطريقمنساقهثم،سليمانفيهيذكرولم،مرفوعأرويوقد:عساكر)3(ابنقال

اللهرسولسمعأنههريرةأبيعنسلمةأبوحدثني،شهابابنعن،عقيلعن،خالدبنروحبنسلامة

.(3358/)تفسيرهفيهذامثلورد(1)

ابنعن،علقمةعن،إبراهيمعن،حبيشبنبكربنزيدطريقمنالطبرانيرواهالذيالحديثفأما:بفيهناوزاد

بنسليمانأخذهامواثيقهذه:فقالقمطابحرملحةقرنبةسحنةاللهبسمع!م!اللهرسولعلىالحماررقبةعرضواأنهممسعود

،الهوامعلىأخذصحتهوبتقدير.أعلموالله.نكارةمنيخلوولاغريبحديثفإنه.بأسابهاأرىولا،الهوامعلىداود

.أحداتخاطبيلاأنالمرادوليس،البشرمنأحداتؤذينلاأنهوالمواثيقالعهودوكانت،السمومذواتوهي

ضعيف.وإسناده،الليلقيامفيجاءماباب،الصلاةإقامةفي(1332)رقمماجهابنسنن(2)

.(2/2882)تاريخه)3(
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،السماءإلىقوائمهابعضرافعةبنملةهمفإذا،اللهيستسقونبالناسالأنبياءمننبيخرج":يقول!!ا

.(")1النملةهذهأجلمنلكماستجيبفقدارجعوا:النبيفقال

بنملةفإذا،فخرجواالناسفأمر،السلامعليهسليمانعهدعلىقحطالناسأصاب:السديوقال

:قال،فضلكعنبناغناءولاخلقكمنخلقإنااللهم:تقولوهييديهاباسطةرجليهاعلىقائمة

المطر.عليهماللهفصب

ؤأشديداعذالا!لأعذتجوآتغإلبينمن!انأ!ت!اتهدهدارىماهـلآفقالالظتروتفقد):تعالىقال

قإ!!نبنب!سب!منوجئتفول!تحطلتمبماأ!طتفقالبعيدغترفمكث!مبينبسقطنليآتينىأؤلأاذبحنض

وزئيئاللهدونمنللشتسلمجمتجدونوقؤمهاوجدتها!عظيوعرش!ولها2شئ!لمنوأوتيتتملهخآترأةوجدت

والأزضألسمؤتفىءأتخمتيخرجألذىللهيستجدواألا!يقتدونلافهتمالسبيلعنفصدهتمأغنيغالشيطنلهم

منكنتأتمأصدقتسننظرقال!!هاتعظيواتعرشربهوإلاإلهلاالله!تغلنونوماتخفونماويغلو

كريم!كننبإكألقىإقالمحلؤايهأيهاقالت!يرتجعونماذافانظرعنهتمتوذثمإليتئتقةفأاصهدبكتنيهبأذ!لبهذبينا

!حتماأقرىفىأفتوقألمحلؤايأيهاقالت!شلمينوآتوقعلىتغلوا!أ!ألرحيوالرخمنأللهبممتووإنهسلتفنمنإني

دخلواإذااقلوكإنقالت!تأمرينماذافانبهرىإليكوالائرشديدبةسوأولؤاقوةأولوانخنقالؤا!لشهدونحتىا!إقاطعه

فلما!اتمرسلونيرتجعبمفناظزةبهديةإلتهممرستما!وإقيفعلوتوكذلكأذلةأصآهلقآوجعلواأفضدوهاقرصية

قبللا!نودفلنأنيئهملتهتمإأرجغهبهديحيهؤنفرصنأنتوقيءاتنكم!اخترأدلهءاتنن!فمآبمالىأتمذوننقالسلتمقجاء

.(37-02:النملأ!صغرونوهتماذتةمنهابهاولنخرجنهملهم

مقدمونمنهاصنفكلعلىكانتالطيورأنوذلك،والهدهدسليمانأمرمنكانماتعالىيذكر

الهدهدوظيفةوكانت،الملوكمعالجنودعادةهيكمابالنوبةعندهويحضرون،منهميطلببمايقومون

لهمفينظريجيءالأسفارحالفيالقفارفيالماءأعوزواإذاكانواأنهم-وغيرهعباسابنذكرهماعلى-

،الأرضتخومتحتالماءإلىينظرأنفيهتعالىاللهأودعهاالتيالقوةمنوفيه،ماءمنالبقاعبهذههل

السلامعليهسليمانتطلبهفلما.لحاجتهمواستعملوه،وأخرجوه،واستنبطوه،عنهحفروادتهمفإذا

!واتغإلبينمن!اناتهذهدأت!أرىماهـلآفقال)خدمتهمحلمنموضعهفييجدهولم،فقدهيومذات

توعده!هوعذالاشديدالأعذنجوا؟بحضرتيأراهفلابصريعنغابقدأوهاهنامنمفقودماله:أي

ليأتينىأؤلأاذبحنصأؤ!و،تقديركلعلىحاصلوالمقصود،فيهالمفسروناختلفالعذابمنبنوع

الورطة.هذهمنتنجيهبحجةأي!ومبينبستطن

منهاقدمثمبطويلةليستغيبةالهدهدفغاب:أي.!هوبعيدغئرفمكث):تعالىاللهقال

ضعيف.وهو،وغيرهالحاكموأخرجه(1)
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بنب!سيإمنوجتتلىبر)عليهتطلعلمماعلىاطلعت:أي!بهءتحطلتمبماأحطت)لسليمان!وفقال!يو

يذكر.!عرلئ!عظيووالا-شئمنوأوتيتتملهتمافرأةوجدتإق):صادقبخبر:أي!ويقين

ذلكفيآلقدالملكوكان،المتوجينوالتبابعةالعظيمةالمملكةمناليمنبلادفيسبأملوكعليهكانما

عليهم.فملكوهاغيرهايخلفلمملكهمابنةمنهمامرأةإلىالزمان

تخطبه،إليهفأرسلت،الفسادبهفعم،رجلاأبيهابعدعليهمملكواقومهاأنوغيرهالثعلبيوذكر

وملكوهاعليهاالناسفأقبل،بابهاعلىونصبتهرأسهحزتثمخمراسقتهعليهدخلتفلما،فتزوجها

بنالحارثبنالسيرحبنجدنذيبنشراحيل:وقيل،الهدهادوهوالسيرحبنتبلقيسوهي،عليهم

يتزوجأنيأبىوكانالملوكأكابرمنأبوهاوكان.قحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنصيفيبنقيس

واسمهاالمرأةهذهلهفولدت،السكنبنتريحانةاسمهاالجنمنبامرأةتزوجإنهفيقال،اليمنأهلمن

بلقيس.:لهاويقالتلقمة

نهيك،بنبشيرعن،أنسبنالنضرعن،قتادةعن،بشيربنسعيدطريقمن)1(الثعلبيروىوقد

سندهوفي،غريبحديثوهذا.")2(جنيابلقيسأبويأحدكان":قالأنهع!ي!النبيعنهريرةأبيعن

ضع!.

الليث،أبيابنحدثنا،جرجةبنبكرأبوحدثنا،فنجويه)3(بناللهعبدأبوأخبرني:الثعلبيوقال

ذكرت:قالبكرةأبيعن،الحسنعن،مسلمبنإسماعيلعن،معاويةأبوحدثنا،كريبأبوحدثنا

."امرأةأمرهمولواقوميفلحلا":فقاللمجي!اللهرسولعندبلقيس

.)4(ضعيف:المكيهوهذامسلمبنإسماعيل

لمج!اللهرسولأنبكرةأبيعن،الحسنعن،عوفحديثمنالبخاري(")صحيح"فيثبتوقد

."امرأةأمرهمولواقوميفلحلن":قالكسرىابنةعليهمملكوافارسأهلأنبلغهلما

.هـ(427)سنةتوفي.النيسابوريإبراهيمبنمحمدبنأحمدإسحاقأبوهو(1)

.مخطوط:الزركليعنهقال.القرانتفسيرفيوالبيانالكشف:وتفسيره

.(1/122)والأعلام،كثيرابندارطبع-الأرناؤوطمحمودتحقيق(5127/)الذهبشذراتفيترجمته

.2(13/11)تفسيرهفيالقرطبيأورده2()

فنجويهبنشعيببنصالحبناللهعبدبنالحسينبنمحمدبنالحسينوهو.تصحيفوهو.قبحوية:طفي)3(

.(17/383)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(414)سنةتوفي.الدينوريالثقفي

.(17)وللنسائي،(17)للبخاريوالضعفاء،(1/521)حبانلابنالمجروحين(4)

الفتن،في(9907)ورقم،وقيصركسرىإلىءلمجم!النبيكتابباب،المغازيفي(5424)رقمالبخاريصحيح)5(

يفلح.لن:وفيه.(18)باب
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وقال!النبيعن،بكرةأبيعن،الحسنعن،حميدحديثمن)2(والنسائي،()1الترمذيورواه

صحيح.حسن:الترمذي

يعني!عظيوعرش!ولها!و.الملوكتؤتاهأنشأنهمنمماأي!وشئء!لمنوأوتيت):وقوله

الباهر.والحليئوالذهبواللآلئالجواهربأنواعمزخرفاوكانمملكتهاسرير

اللهعبادةعنإياهموصدهلهمالشيطانوإضلالاللهدونمنالشمسوعبادتهمباللهكفرهمذكرثم

السرائريعلم:أي!ولغانونوماتخفونماويغلووالأزضالسنؤتفىاتتءيخرجالذى)لهشريكلاوحده

العظيمالعرشله:أي!هأتعظيوالعرشهوربإلاإلهلآالله)والمعنوياتالمحسوساتمنوالظواهر

.المخلوقاتفيمنهأعظملاالذي

والإنابة،رسولهوطاعةاللهطاعةإلىلهمدعوتهيتضمنكتابهالسلامعليهسليمانمعهبعثذلكفعند

عنتستكبروالاأي!هوالآتغلواعلى!و:لهمقالولهذا،وسلطانهلملكهالخضوعفيالدخولإلىوالإذعان

.مراودةولامعاودةبلامطيعينسامعينعليواقدموا:أي!!مدمينوآتوكنى)أوامريوامتثالطاعتي

البطاقةتلك؟!الثرىمنالثرياأينولكن،البطائقالناساتخذثمومن-الطيرمعالكتابجاءهافلما

الهدهدأنوغيرهمالمفسرينمنواحدغيرفذكر-لهويقاليقولبماعالمفاهممطيعسامعطائرمعكانت

عنجوابهامنيكونماينتظرناحيةوقفثم،لهاخلوةفيوهيإليهافألقاهقصرهاإلىوجاءالكتابحمل

!و.كريمكننبإكألقىإفآلمحلؤايأيهاقالت)مشورتهاإلىدولتهاوأكابرووزراءهاأمراءهافجمعت،كتابها

وأتوكنىعلىتغلواألآ!الرحيصالرخمقاللهبسصوإنم)قرأتهمهـثمسلتننمنإني)أولاعنواثهعليهمقرأتثم

يسمعونوهموخاطبتهم،معهموتأدبت،بهاحلقدوماأمرهافيشاورتهمثم.!شملمين

وأنتمإلاأمرالأبتكنتما:تعني!تمثهدونحتىا!إقاطعة!نتماأقرىفىأفتوفاتملؤايأيهاقالت!يو

ومقاومةوالقتالالجلادعلىوقدرةقوةلنا:يعنون!شديدبةسوأولواقوهاولوانحققالوا):حاضرون

تأمرين!ماذافانبهرىإلتكالأمر)فهذامع!و!و،القادرينمنعليهفإناذلكمناأردتفإن،الأبطال

هومافيهلترىالأمرذلكفيإليهاوفوضوا،الاستطاعةمنعندهمبماوأخبروها،الطاعةلهافبذلوا

يمانعولايغالبلاالكتابهذاصاحبأنوعلمت،رأيهممنوأسدأتمرأيهافكان،ولهملهاالأرشد

.يخادعولايخالفولا

السديد:برأيهاتقول!يفعلوتوكذلكلةأأصآقلقآوجعلوآأف!دوهاقزصلةدض!اإذااتملوكإنقالت!يو

الشديدةالحدةتكنولم،إليإلابينكممنالأمريخل!رلمالمملكةهذهعلىغلبقدلوالملكهذاإن

)1(

)2(

.(75)باب،الفتنفي(2262)رقمالترمذيسنن

.(8227/)النسائيسنن
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نفسهاعنتصانعأنأرادتمهـوألمرسلونيرتجعبمفناظرةمبهديةإلئهممرس!وإق)عليإلاالبليغةوالسطوة

والحالة-منهميقبللاالسلامعليهسليمانأنتعلمولم،تبعثهاوتحفترسلهابهديةمملكتهاوأهل

بمالاتمدوننقالفلماجآءسلتنن)ولهذا.قادرونعليهموجنودهوهوكافرونلأنهم،عدلاولاصرفا-هذه

عظيمة،أمورعلىمشتملةالهداياتلككانتوقد،هذا!هوبههديتكؤنفرصنانتوبلءاتنكممماخترأللهءاتمنءفما

.()1المفسرونذكرهكما

فلنآنينهمإلتهغارجغ!و:يسمعونحاضرونوالناس،عليهقدمالذيووافدهاإليهلرسولهاقالثم

فإنبهامنقدمنإلىبهاقدمتالتيبهديتكارجع:يقول!وصغرونوهتمأذئةمنهابهاولنخرجنهملهم!بللابحنود

هذامنوخير،هذاأضعافهوماوالرجالوالتحفالأموالمنإليوأسداهعلياللهأنعمقدمماعندي

فلأبعثن:أي!وبهالهمقبللا!نولمفلنأنينهم!و:بسببهجنسكمأبناءعلىوتفخرونبهتفرحونأنتمالذي

وحوزتهمبلدهممنولأخرجنهم،قتالهمولاممانعتهمولانزالهمولادفاعهميستطيعونلابجنودإليهم

لماللهنبيعنذلكبلغهمفلما.والدماروالعارالصغارعليهم!صغرونوهتماذلة)ودولتهمومعاملتهم

أجمعينالملكةصحبةوأقبلوا،الساعةتلكفيإجابتهإلىفبادروا،والطاعةالسمعمنبدلهميكن

منلهمسخرهوممنيديهبينلمنقالإليهووفودهمعليهبقدومهمسمعفلما،خاضعينمطيعينسامعين

.القرآنفيعنهاللهقصهماالجان

وإقممامكمنلقومأنقتلبهءءائيكأنااتجنمنعقريتقال!يأتولم!م!لمينانقتلبعرشهايةتينىاييهتمأتملؤايائهاقال)

ففحلمنهذاقالعندهم!تقرارءاهفلماطزفكإلتكيزتذأنقئلبهءءايكأناائكئبمنعندبمفوائذىقال!أمينلقولحعليه

وأنظرأنهحدىعرشهالهانكرواقال!كريمغنىربىفإنكفرومنلنفسهيسثكرفإنماشكراكفرومنءأشكراتميحئلوفريى

لغبدما؟نت!وصحدهام!الينكئادئلهامنألعقوهوواولينا؟قيدالتعسشكأهبهذاقيلتجافلما!جمغ!دونلاالذينمنليهون

منممررصزحإنإدالساقيفاعنكشفتلجهحسبتهراتهفلماألص!جادصلىلهاقيل!بهفرينقؤومنإنهاكانتأدلهدونمن

.441-38:النملأ!ألفلمينربلثهسلتفنءوأشلضتنف!ىظلقتإقربقالتقوارير

وقتعليهتجلسالتيمملكتهاسريروهو،بلقيسعرشلهيحضرواأنالجانمنسليمانطلبلما

مجلسينقضيأنقبليعني!مقامكمنتقومأنبهءقبلءانيكأناالجنمنعقريتقال):عليهقدومهاقبلحكمها

منلهموماإسرائيلبنيلمهماتيتصدى،الزوالقريبإلىالنهارأولمن-يقالفيما-وكان،حكمك

الجواهرمنفيهماعلىوأمانةإليكإحضارهعلىقدرةلذووإني:أي!وأمينلقوئعليهوإق!والأشغال

.سليمانخالةابنوهو،برخيابنآصفأنهالمشهور!هوائكنفمنعفوعندهالذىقال):لديكالنفيسة

بنيمنرجل:وقيل.الأعظمالاسميحفظ-يقالفيما-كان،الجانمؤمنيمنرجلهو:وقيل

.(-3362363/)كثيرابنوتفسير،(9179/)الطبريتفسير(1)
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سياقفييصحلابأنهالسهيليوضعفه.جداغريبوهذا،سليمانإنه:وقيل،علمائهممن،إسرائيل

نأقبلمعناهقيل!وطزفكإلتكيزتذأنبهءقتلءانيلثانا):جبريلوهورابعقولفيهقيلوقد:قال،الكلام

منأبعدإليكيصلأنقبل:وقيل.إليكيعودثمالأرضمنطرفكإليهينتهيماأقصىإلىرسولاتبعث

يرجعأنقبل:وقيل.جفنكتطبقأنقبلبهالنظرأدمتإذاطرفكيكلأنقبل:وقيل.الناسمنتراه

قيل.ماأقربوهذاأغمضتهثممنكغايةأبعدإلىبهنظرتإذاطرفكإليك

اليمنبلادمنالقريبةالمدةهذهفيعندهمستقرابلقيسعرشرأىفلما:أي!عند؟!شقرافلمارءاه)

علياللهفضلمنهذا:أي!أكفرءأشكراتملئلوقربفضلمنهذاقال)عينطرفةفيالمقدسبيتإلى

ذلكنفعيعودإنما:أي!لنقسهيسثكرفإنماشكرومن)خلافهأوالشكرعلىليختبرهمعبيدهعلىوفضله

الكافرين.بكفريتضررولا،الشاكرينشكرعنغني:أي!كريمغنئربئفإنكفرومن)عليه

:قالولهذا،وعقلهافهمهاليختبرلهاوينكرالعرشهذاحلييغيرأنالسلامعليهسليمانأمرثم

وغزارةفطنتهامنوهذا!هوتونمقالتعسشكأهبهذاقيلتجافلئا!!دونلاالذينمنأمصتكونننظرأنهحدى)

يقدرأحداأنتعلمتكنولم،اليمنبأرضوراءهاخففتهلأنها؟عرشهايكونأناستبعدتلأنها،فهمها

لمجأدئلهامنألعلىوأوتينا):وقومهسليمانعنإخباراتعالىاللهقال.الغريبالعجيبالصنيعهذاعلى

تسجدكانتالتيالشمسعبادةومنعها:أي!بهفرينقؤمصمنإنهاكانتأدئهدونمنلغبدما؟نت!وصحذهام!الين

ذلك.علىحداهمولاذلكإلىقادهملدليللاوأسلافهمابائهملديناتباعااللهدونمنوقومهاهيلها

،زجاجمنسقفاعليهوجعل،ماءممرهفيوعمل،زجاجمنصرحببناءأمرقدسليمانوكان

فيهسريرهعلىجالسوسليمانالصرحبدخولوأمرت،الماءدوابمنوغيرهاالسمكمنفيهوجعل

وأشلضتءنفسىظلضتإفىربقالتقوارليىمنممردص!جإنه!الساقيقاعنكشفتلجهحسبتهرأتهفلما!

ساقيهاعنتبديوأن،سليمانعندمنظرهايبشعواأنأرادواالجنإن:قيلوقد!ألفلمينرثدثهسلتفن

معه.عليهمفتتسلطالجانمنأمهالأنيتزوجهاأنوخشوا،منهاذلكفينفرهالشعرمنعليهاماليرى

إلا.أعلموالله.نظرأيضاالأولوفي.ضعيفوهذا،الدابةكحافركانحافرهاأنبعضهموذكر

الموسى،لهفذكروازوالهعنالإنسسألتزوجهاعلىعزمحينإزالتهأرادلماإنه:قيلسليمانأن

،الحمامدخلمنأولفكان،الحماملهووضعواالنورة)1(لهفصنعواالجانفسأل،ذلكمنفامتنعت

نظر.وفيهمرفوعاالطبرانيرواه.أؤهينفعلاأنقبلأوه)2(،أؤهعذابمنأؤه:قالمشهوجدفلما

فييزورهاوكان،إليهوردهااليمنمملكةعلىأقرهاتزوجهالماسليمانأنوغيرهالثعلبيذكروقد

الشعر.لإزالةوششعمل،وغيرهزرنيخمنالكلسعلىتضافأخلاط:النورة(1)

..أواهأواهعذابمنأواه:بفي(2)
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باليمن،قصورثلاثةلهافبنواالجانوأمر.البساطعلىيعودثمأيامثلاثةعندهافيقيممرةشهركل

أعلم.فالله.وبيتون،وسالحين،غمدان

بملكزوجهابل،يتزوجهالمسليمانأنمنبهبنوهبعنالعلمأهلبعضعنإسحاقابنروىوقد

ذكرناهاالتيالثلاثةالقصورلهافبنىاليمنجنملكزوبعةوسخر،اليمنملكعلىوأقرهاهمدان

أعلم.والله.وأظهرأشهروالأول،باليمن

الصنفتتبالعشىعلتهعرضإذأؤالب!ؤإنهائعئدنغمسلتفنلدا!دووهئنا):صسورةفيتعالىوقال

والأغناق!بالسوقم!الافطفقعكردوها!بالحجابتوارتحتىربئبمرعنالحيزحبأتجتتإفى-فقال!الجاد

اتوقاب!أنتإنكبغدىمنمالاصدينبغىلأمق!لىوهبلىاغفرربقال!انابثمجسداءكزسيهعكوأتقيئاسليفقفتناولقذ

ظتنعطاؤناهذا!الاضفافىمقرنين!وءاخرينوغواصبتلىقيوالشنطين!أصابجئثرضذبأقرهءتخرىآلرتجلهفسخرنا

.(4،-03:الاداتأ!مابوح!نلزلفئعندنالووإن!حساببغترأتسكأؤ

اتعبدنغم):فقالتعالىعليهأثنىثم،السلامعليهماسليمانلداودوهبأنهوتعالىسبحانهيذكر

لثه.مطيعرجاع:أي!أوابؤإنه

الرابعة،حافروطرفثلاثعلىتقفالتيوهي،الصافناتالخيلفيأمرهمنكانماتعالىذكرثم

.(السراع)1المضمرةوهي،الجياد

على-الخيل:وقيل.الشمسيعني!بالحجابتوارتحتىردبتجرعنالحئرحبأخببتإفى-فقال)

.بالسيوفوأعناقهاعراقيبهامسح:قيل!!الأغناقبالسوقم!الافطفقعلىردوها)-القولينمنسنذكرهما

الآخر.القولعلىيديهوبينبينهاوسابقأجراهالماالعرقعنهامسح:وقيل

وغربتالعصروقتخرجحتىالخيولتلكبعرضاشتغل:فقالوا،الأولالسلفأكثرعليهوالذي

.وغيره)2(طالبأبيبنعليعنهذاروي.الشمس

شريحتهمفيسائغأكانإنه:يقالأنإلااللهم،عذرغيرمنعمداالصلاةيتركلمأنهبهيقطعوالذي

ذلك.منالخيلوعرض،الجهادأسبابلأجلالصلاةفأخر

ذاكإذمشروعاكانهذاأنالخندقيومالعصرصلاةلمجيمالنبيتأخيرفيالعلماءمنطائفةادعىوقد

.وغيرهالشافعيقاله.الخوفبصلاةنسخحتى

.(99-2389/)الطبريتفسير.السزعالمضمرةالجياد:بفي(1)

الوسطى،الصلاةعنطالبأبيبنعليسألالبكريالصهباءأباأن،(2399/)"تفسيره"فيالطبريأورده)2(

.داودبنسليمانبهافتنالتيوهي،العصرهي:فقال
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الشديد،القتالبعذرتأخيرهايجوزأنه؟اليومإلىمحكمحكمهوبل:والأوزاعيمكحولوقال

.الخوفصلاةعندالنساءسورةفيذلكتقريرذكرناكما

فعلفيحملهذاوعلى،نسياناسهواالخندقيومالعصرصلاةع!ي!النبيتأخيركانبل:اخرونوقال

أعلم.والله.هذاعلىالسلامعليهسليمان

وقتيفتهلموأنه،الخيلعلىعائد!هوبالحجابتوارتحتى!و:قولهفيالضمير:قالمنوأما

عراقيبهاعنالعرقمسحيعني!ووالأغناقبألسوقم!الافطفقعلثردوها!و:بقولهالمرادوأن،صلاة

القولهذاووجه.العرقمسحفيعباسابنعنالوالبيورواه،جريرابناختارهالقولفهذا،وأعناقها

.لها)1(ذنبولاسبببلامالاويهلك،بالعرقبةالحيوانليعذبكانمابأنهجريرابن

إذاأنهإلىعلمائنابعضذهبوقد.ملتهمفيسائغأهذايكونقدلأنه،نظرفيهقالهالذيوهذا

يتقووالئلاوإهلاكهاذبحهاجازونحوهاأغناممنالحيواناتمنشيءعلىالكفاريظفرأنالمسلمونخاف

خيلاكانتإنها:قيلوقد.بمؤته)3(فرسهعقريومطالبأبيبنجعفرصنيعحمل)2(وعليه،عليهمبها

منفرساعشرونفيهاكان:وقيل.فرسألفعشرين:وقيل.فرسالافعشرةكانت:قيل.عظيمة

الأجنحة.ذوات

بنيحىأخبرنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا:"سننه"فيداودأبوروىوقد

عائشةعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنحدثهإبراهيمبنمحمدأنغزيةبنعمارةحدثني،أيوب

ناحيةفكشفتالريحفهبت،سترسهوتها)4(وفي،خيبرأوتبوكغزوةمن!ي!اللهرسولقدم:قالت

جناحانلهفرسابينهنورأى.بناتي:فقالت"عائشةياهذاما":فقال،لعبلعائشةبناتعنالستر

قالت:؟"هذاعليهالذيوما":قال.فرس:قالت؟"وسطهنأرىالذيهذاما":فقالرقاعمن

فضحك:قالت؟أجنحةلهاخيلألسليمانأنسمعتأما:قالت؟"جناحانلهفرس":قال.جناحان

.ع!ي!)5(نواجذهرأيتحتى

كانتالتيالريحوهو،منهالهخيرهوبماعنهااللهعوضهللهالخيلتركلما:العلماءبعضوقال

عليها.الكلامسيأتيكما،شهرورواحهاشهرغدوها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(23001/)الطبريتفسير

.بفيماوأثبتنا..وعليه،بهايتقووالئلا:طوفي...وعليه،بهاينفروالئلا:أفي

بعدها.وما،(2755/)المغازيفي،فرسهطالبأبيبنجعفروعرقبة،مؤتةغزوةخبر

البيت.يديبينتكونكالصفةهو:وقيل.والخزانةبالمخدعشبيه،قليلاالأرضفيمنحدرصغيربيت:السهوة

.(2043/)النهاية.الشيءفيهيوضعالطاقأوبالرفشبيه:وقيل

.بالبناتاللعبفي(62)باب:الأدبفي،(3194)رقم:داودأبوأخرجه
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عن،هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمانحدثنا،إسماعيلحدثنا:أحمدالإمامقالكما

فقال،الباديةأهلمنرجلعلىأتينا:قالاالبيتنحوالسفريكثرانوكانا،الدهماءوأبيقتادةأبي

اتقاءشيئأتدعلاإنك":وقال،وجلعزاللهعلمهممايعلمنيفجعل!ي!اللهرسولبيديأخذ:البدوي

.")1(منهخيرأاللهأعطاكإلاوجلعزالله

حاتمأبيوابن،جرير)2(ابنذكر:!وأنابكزستهءجسداثموأتقينافىفتناسليفنولمذ):تعالىوقوله

،الإسرئيلياتمنمتلقاةكلهاأووأكثرها،السلفمنجماعةعنكثيرةاثارأهاهناالمفسرينمنوغيرهما

مجردعلىهاهناواقتصرنا،")3(التفسير"كتابنافيذلكعلىنبهناوقد.شديدةنكارةمنهاكثيروفي

.التلاوة

أمرعادولما.إليهعادثميومأأربعينسريرهعنغابالسلامعليهسليمانأنذكروهماومضمون

السلامعليهإسرائيلمسجداجعلهمنأولوأن،جددهأنهقدمناوقد.محكمأبناغفبناهالمقدسبيتببناء

."الحرامالمسجد":قال؟أولوضعمسجدأياللهرسوليا:قلت:ذرأبيقولعندذلكذكرناكما

ومعلوم.")4(سنةأربعون":قال؟بينهماكم:قلت."المقدسبيتمسجد":قال؟أيثم:قلت

دع،سنةألفمنأزيدالسلامعليهماداودبنسليمانوبينالحرامالمسجدبنىالذيإبراهيمبينأن

الإمامقالكماالمقدسبيتبناءإكمالهبعدبعدهمنلأحدينبغيلاالذيالملكسؤالهوكان،سنةأربعين

فيروزبناللهعبدعنبأسانيدهم،والحاكم،حبانوابن،خزيمةوابن،ماجهوابن،والنسائي،أحمد

المقدسبيتبنىلماسليمانإن":!يماللهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الديلمي

حكمهيصادفحكمأسأله،الثالثةلناتكونأننزجوونحن،اثنتينفأعطاهثلاثاخلالأوجلعزربهسأل

إلايريدلابييهمنخرجرجلأيماوسأله،إياهفأعطاهبعدمنلأحل!ينبغيلاملكأوسأله،إياهفأعطاه

.")5(إياهاأعطاناقداللهيكونأننرجوفنحن،أمهولدتهيوممثلخطيئتهمنخرجالمسجدهذافيالصلاة

ودا!د):قولهفيأبيهوعلىعليهتعالىاللهأثنىفقد،تعالىاللهحكميوافقالذيالحكمفأما)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(578/)المسند

.(23001/)الطبريتفسير

بعدها.وما(434/)كثيرابنتفسير

.!شلتئنلداوووهئنا):تعالىقولهباب،الأنبياءفي(3425)رقمالبخاريأخرجه

والصلاةالأقصىالمسجدفضلباب،المساجدفي،(224/)والنسائي،(2176/)مسندهفيأحمدأخرجه

لفظهوفي.المقدسبيتمسجدفيالصلاةفيجاءماباب،الصلاةإقامةفي(8014)رقمماجهوابن،فيه

.31(-1/03)المستدركفيوالحاكم()1633صحيحهفيحبانوابن.(1334)خزيمةوابن.يسيراختلاف

بنمحمدحدثنا،العسقلانيالحسنبنمحمدحدثنا:الطبرانيفقالاخرصحابيعنهذارويوقد:بفيزاد

سمعت-،عميربنرافععن،الزاهريةأبيعن،عبلةأبيبنإبراهيمحدثنا،أبيحدثنيسويدبنأيوب
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ءانئناوتسلتفنففهمتها!شهدفيلحكمهتمو!ناائقؤمصغنمفيهنفشتإذالحزثفىصحمانإذوسلتنن

لهمكانالقومهؤلاءأنالسلفمنواحدوغيرالقاضيشريحذكروقد917-78:ا!نبجاءأ!حكماوعتمأ

عليهداودإلىفتحاكموا،بالكليةشجرهفأكلتبالليلرعته:أي،اخرينقومغنمفيهفنفشت،كرم

:فقالوا؟اللهنبيلكمحكمبم:قالسليمانعلىخرجوافلما،بقيمتهالكرملأصحابفحكم،السلام

ودرانتاجافيستغلونهاالكرمأصحابإلىالغنمبتسليمإلاحكمتلماأناكنتلوأما:فقال،وكذابكذا

عليهداودفبلغ،غنمهميتسلمواثم،عليهكانماإلىويردوهأولئككرمالغنمأصحابيصلححتى

به.فحكمذلكالسلام

:قالهريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيحديثمن"الصحيحين"فيثبتماهذامنوقريب

فيفتنازعتا،إحداهماابنفأخذالذئبعداإذ،ابناهمامعهماامرأتانبينما":!يواللهرسولقال

داودإلىفتحاكمتا.بابنكذهبإنمابل:الصغرىوقالت.بابنكذهبإنما:الكبرىفقالت،الاخر

نصفه،منهما)1(واحدةلكلنصفينأشقهبال!كينائتوني:فقالسليمانعلىفخرجتا،للكبرىبهفحكم

فيسائغاكانالحكمينمنكلاولعل")2(لهابهفقضىابنهاهواللهيرحمكتفعللا:الضغرىفقالت

فقالأباهذلكبعدومدحإياهألهمهبماعليهاللهأثنىولهذا.أرجحسليمانقالهماولكن،شريعتهم

صتعةوعلضته!قعلينو!ناوالطتريسبحناتجبال!دا!دوسضرناحوعتماحكماءانيناوت):تعالى

وسخرناأي!عاصحفةالرجولسلتفن):قالثم.!شكرونأنتئمفهلبآسكغمنلنخصحنكملتملوس

)1(

)2(

البيتقبلبيتالنفسهداودفبنى،الأرضفيبيتاليابن:السلامعليهلداودتعالىاللهقال:يقول!يرواللهرسول

ملكمنقضيتفماتعلصتهكذاربيا:قال.بيتيقبلبيتكنصبتداوديا:إليهتعالىاللهفأوحى،بهأمرالذي

أنهإليهاللهفأوحى،وجلعزاللهإلىذلكفشكا،ئلثاهسقطالسورتمفلما،المسجدبناءفيأخذثم،استأثر

ذلكيكنلمأوربأي:قال.الدماءمنعليكجرتلما:قال؟ولمربأي:قال.بيتاليتبنيأنيصلحلا

سأقضيفإنيتحزنلااللهفأوحى،عليهذلكفشق.أرحمهموأناعباديولكنهم،بلى:قال؟ومحبتكهواكفي

وذبحالقرابينقربتمفلما،بنائهفيسليمانأخذالسلامعليهداودماتفلما.سليمانابنكيديعلىبناءه

ئلاثأسألك:قال.أعطكفسلنيبيتيببنيانسروركأرىقدإليهتعالىاللهفأوحى،إسرائيلبنيوجمع.الذبائح

خرجفيهالصلاةإلايريدلاالبيتهذاأتىومن،بعديمنلأحدينبغيلاوملكأ،حكمكيصادقحكما:خصال

أمه.ولدتهكيومذنوبهمن

وإسنادغريبسياقوهذا.الثالئةأعطيناقديكونأنأرجووأنا،أعطيهمافقدالثنتانأما:!يرواللهرسولقال

.(438/)تفسيرهفيكثيرابنالحديثهذاأوردوقد.غريب

منكما.:طفي

هاهنا.الحديثلفظعناختلافبعبارةفي

إنهزائعبدنغمشلتننلدا!ووهئا):تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي(3427)رقمالبخاريأخرجهوالحديث

بيانباب،الأقضيةفي(5172)رقمومسلم.ابناالمرأةادعتإذاباب،الفرائضفي(9676رقم).!أؤاب

المجتهدين.اختلاف
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مناالثمنطين!ومفعفينشئءفيو!نافيهابركناائتىالازضإلىبافؤءتخرى)عاصفةالريحلسليمان

.(82-97:نبجاءلأاأ!خفظبلهتموكئالثذدونصعملاويغملوتلويغوصحوت

وءاخرين!وغواصباكل!والشنطينأصحابجتثرضابأتره!تجرىالريجلهفسخرنا):صسورةفيوقال

.(04-136!ئابوحمتنلركفئعندنالووإن!بغئرحسا+أضسكاؤفاتننعطآؤناهذا!الاضحفادفىمقرنين

عليهكلفةولاوأعظموأقوىسيراأسرعهيالتيالريحمنهااللهعؤضهاللهوجهابتغاءالخيلتركلما

منعليهيركببساطلهكان.البلادأيمنأرادحيث:أي!أصحابجث)رخاءبأمرهتجري،لها

والخيولوالأمتعةوالخياموالقصورالمبنيةالدورمنإليهيحتاجماجميعيسعإنهبحيث،)1(أخشاب

وأسفراأرادفإذا،والطيورالحيواناتمنذلكوغير،والجانالإنسمنوالرجالوالأثقالوالجمال

الريحأمرالبساطعلىالمذكورةالأمورهذهحملفإذا،شاءاللهبلادأيمنأعداءأوملكقتالأومستنزهأ

ذلكمنأسرعأرادفإن،بهفسارتالرخاء)2(أمروالأرضالسماءبيناستقلفإذا،فرفعتهتحتهفدخلت

منالنهارأولفييرتحلكانإنهبحيث،شاءمكانأيفيفوضعتهيكونماأسرعفحملتهالعاصفةأمر

منيروحثمالنهارآخرإلىهناكفيقيم،شهرمسيرة،بإصطخرفتضعهالريحبهفتغدوالمقدسبيت

عينلووأسقناشتهرشتهرورواحهاغدوهاآلرلخولسلتنن):تعالىقالكما،المقدسبيتإلىفتردهآخره

منيشاءمالإيغملون!ألسعيرعذابمقنذقهأتىناعنمحهتميرخومنرلهبإذنيدتهبينيغملمنألجنومناتقطر

.(13-21:سباأ!آلشكولرعبادىمنوقليلشكراا!دءالاغملوآراسيتاوقدوركاتجوابوجفانوتمحيلمحريب

فيبيتمنهارائحاويذهببهافيتغدىبإصطخرفينزلدمشقمنيغدوكان:البصريالحسنقال

.شهر)3(مسيرةوكابلإصطخروبين،شهرمسيرةإصطخروبيندمشقوبين،بكابل

قرارفيهاوكان،لسليمانالجانبنتهاإصطخرأنوالبلدانالعمرانعلىالمتكلمونذكرقد:قلت

البريد)4(وبابجيرونوباب،المقدسوبيتكتدمرشتىبلدانمنغيرهاوكذلك،قديماالتركمملكة

.الأقوالأحدعلى،بدمشقاللذان

:قتادةوقال،النحاسهو:واحدوغيروقتادةوعكرمةومجاهدعباسابنفقالالقطر)5(وأما

للبناياتإليهيحتاجماجميعمنهاأخذفقطأيامثلاثة:السديقال.لهاللهأنبعهاباليمنوكانت

وغيرها.

.(2248/)الطبريتفسير.أخشابمنمركب:طوفيأخشابفيمركب:أوفي.بفيكذا(1)

.(23301/).والمطيعة،الطيبةالسريعة:وفيها،الرخاءالريحتفسيرفيالأقوالالطبريأورد)2(

.(2/248)الطبريتفسير)3(

التومة.باب:بفي()4

القطر.عين:بفي)5(
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:أي!هوالسعيرعذابمقنذقهأتسناعنمخهتميرخومنر؟ءبإذنيدتهبينيخملمنآلجنومن):وقوله

عنمنهمخرجومن،طاعتهعنيخرجونولايفترونلايشاءمالهيعملونعمالاالجنمنلهاللهوسخر

المجالسوصدورالحسنةالأماكنوهي!هومحريبمني!مثآءمالهويغملون).بهونكلعذبهالأمر

قال.!وكأتجوابوجفان)وملتهمشريعتهمفيسائغاهذاوكان،الجدرانفيالصوروهي!وتمنيل)

وقتادةوالحسنمجاهدقالوكذا.كالحياض)1(:وعنه،الأرضمنكالجوبةالجفنة:عباسابن

الماءفيهيجبىالذيالحوضوهي،جابيةجمعالجوابيكونالروايةهذهوعلى.)2(وغيرهموالضحاك

الطويل(منأ:الأعشىقالكما

يفهق)3(العراقيالسيحكجابيةجفنةالمحلقالعلىتروح

وهكذا.أماكنهنعنيزلنلاثوابتأنهنيعني،منهاأثافيها:عكرمةفقال،الراسياتالقدوروأما

.واحد)4(وغيرمجاهدقال

آغملوآءال!و:تعالىقالوجانإنسانمنالخلقإلىوالإحسانالطعامإطعامبصددهذاكانولما

.!لشكورآدىعبائنوقليلشكر!ددا

فيسخرهقدمنمنهمأنيعني!آلاضحفادفىمقرنين!وءاخرينوغواصنجاكلوالشنطين):تعالىوقال

مماذلكوغيرواللالئالجواهرمنهنالكماستخراجلاالماءفيبالغوصيأمرهمنومنهم،البناء

فياثنيناثنينمقرنينفقيدواعصواقدأي!الأضفادفىمقرنينوءاخرين):وقوله.هنالكإلايوجدلا

الملكتماممنهيالتيالأشياءمنلهوسخراللهماهيأجملةمنكلهوهذا.القيود:وهي،الأصفاد

بنمحمدحدثنا:)د(البخاريقالوقد.قبلهكانلمنأيضأيكنولم،بعدهمنلأحدينبغيلاالذي

:قالمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،زيادبنمحمدعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،بشار

إلىأربطهأنفأردتفأخذته،منهاللهفأمكننيصلاتيعليليقطعالبارحةعليتفلتالجنمنعفريتاإن"

لامل!لىوهمتلىاغفررب!وسليمانأخيدعوةفذكرت،كلكمإليهتنظرواحتىالمسجدسوارىمنسارية

."خاسئأفرددته!بعدىفىلاضدينبغى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2/294)الطبريتفسير

لسابق.المصدرا

الطويل(منا:وفيه.(27هص،57ب33/ق):الأعشىديوان

تفهقالعراقيالسيحكجابيةجفنةالمحلقآلعنالذمنفى

يتصبب.:ويفهق.النهر:والسيح.الشيخ:طوفي

.(2/294)الطبريتفسير

.!لدا!دسلئفنووهتنا):تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي(3423)رقمالبخاريأخرجه
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.()1شعبةحديثمنوالنسائيمسلمرواهوكذا

191

صالح،بنمعاويةعن،وهببناللهعبدحدثنا،المراديسلمةبنمحمدحدثنا:)2(مسلموقال

فصلى،ع!ي!اللهرسولقام:قالالدرداءأبيعن،الخولانيإدريسأبيعن،يزيدبنربيعةحدثني

منفرخفلما،شيئأيتناولكأنهيدهوبسط،ثلاثااللهبلعنةألعنك،منكباللهأعوذ":يقولفسمعناه

.يدكبسطتورأيناك،ذلكقبلتقولهنسمعكلمشيئاالصلاةفيتقولسمعناكاللهرسولياقلناالصلاة

ثم،مراتثلاثمنكباللهأعوذفقلتوجهيفيليجعلهنارمنبشهالبجاءإبليساللهعدوإن":قال

سليمانأخينادعوةلولاوالله.أخذهأردتثم.مراتثلاثيستأخرفلم،التامةاللهبلعنةألعنكقلت

."المدينةأهلولدانبهيلعبموثقألأصبح

.به)3(،سلمةبنمحمدعنالنسائيرواهوكذا

:قالسليمانصاحبعبيدأبوحدثنا،معبدبنمسزةحدثنا،أحمدأبوحدثنا:أحمد)4(وقال

سعيدأبوحدثني:قالثم،فردني،يديهبينأمرفذهبت،يصليقائمأالليثييزيدبنعطاءرأيت

منفرغفلما.القراءةعليهفالتبست،فقرأ،خلفهوهوالصبحصلاةفصلىقام!صاللهرسولأنالخدري

أصبعيبينلعابهبردوجدتحتىأخنقهزلتفمابيديفأهويتوإبليسرأيتمونيلو":قالصلاته

يتلاعبالمسجدسواريمنبساريؤمربوطالأصبحسليمانأخيدعوةولولا"تليهاوالتيالإبهام"هاتين

."فليفعلأحدالقبلةوبينبينهيحوللاأنمنكماستطاعفمن،المدينةصبيانبه

به.،الزبيريأحمدعن،سريجبنأحمدعن،آخرهإلى"استطاعفمن"منهداود)5(أبوروى

وثلاثمئة،بمهورسبعمئةامرأةألفالنساءمنلسليمانكانتأنهالسلفمنواحدغيرذكروقد

عظيماأمرابالنساءالتمتعمنيطيقكانوقد.الإماءمنوسبعمئةحرائرثلاثمئةبالعكسوقيل،سراري

عن،الزنادأبيعن،الرحمانعبدبنمغيرةحدثنا،مخلدبنخالدحدثنا:البخاريقال.جدا

سبعينعلىالليلةلأطوفن:داودبنسليمانقال":قالع!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرج

تحمألفلم،يقلفلم.اللهشاءإن:صاحبهلهفقال.اللهسبيلفييجاهدفارسأامرأ؟كلتحملامرأة

وقال."اللهسبيلفيلجاهدواقالهالو":!سي!النبيفقال."شقيهأحدساقطاواحداإلاشيئا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوالنسائي،منهوالتعوذ،الصلاةأثناءفيالشيطانلعنجوازباب،المساجدفي(541)رقممسلمأخرجه

.(01441)الكبرىسننهفيوهو،(046)التفسير

.الصلاةأثناءفيالشيطانلعنجوازباب،المساجدفي(542)رقممسلمصحيح

.)954(الكبرىسننهمنالصلاةفيأخرجه

.(-38283/)المسند

يديه.بينالممرعنيدرأأنالمصلييؤمرماباب،الصلاةفي(007)رقمسننهفي
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.()1الوجههذامنالبخاريبهتفرد،أصحوهو،تسعين:الزنادأبيوابن،شعيب

:قالهريرةأبيعن،محمدعن،حسانبنهشامأخبرنايزيد،حدثنا،زهيرحدثنا:يعلىأبووقال

يضربغلاماتلدمنهنامرأةكلامرأةمئةعلىالليلةلأطوفن:داودبنسليمانقال":مج!ي!اللهرسولقال

امرأةإلاامرأةمنهنتلدفلمامرأةمئةعلىالليلةتلكفطاف.اللهشاءإن:يقلولم،اللهسبيلفيبالسيف

يضربغلامامنهنامرأةكللولدتاللهشاءإن:قاللو":!يماللهرسولفقال."إنساننصفولدت

.)2(الوجههذامنيخرجوهولم،"الصحيح"شرطعلىإسناده."وجلعزاللهسبيلفيبالسيف

سليمانقال:قالهريرةأبيعن،سيرينابنعن،هشامحدثنا،هشيمحدثنا:أحمدالإماموقال

فما،يستثنولم،اللهسبيلفييقاتلغلامامنهنواحدةكلتلدامرأةمئةعلىالليلةلأطوفن:داودابن

يقاتلكلهم.غلاممئةلهلولداستثنىلو":ع!ي!اللهرسولقال:قالإنسانبشقمنهنواحدةإلاولدت

.أيضا)3(أحمدبهتفرد"وجلعزاللهسبيلفي

هريرةأبيعن،أبيهعن،طاووسابنعن،معمرأخبرناالرزاقعبدحدثنا:أحمدالإماموقال

يقاتلغلامامنهنامرأةكلتلدامرأةبمئةالليلةلأطوفنداودبنسليمانقال":!اللهرسولقال:قال

واحدةإلاامرأ!منهنتلدفلم":قال"بهنفأطاف،اللهشاءإن:يقولأنونسي":قال"اللهسبيلفي

.")4(لحاجتهدركاوكانيحنثلماللهشاءإنقاللو":ع!ي!اللهرسولفقال"إنساننصف

.()مثله،به،الرزاقعبدحديثمن"الصحيحين"فيأخرجاهوهكذا

الرحمن،عبدعن،أبيهعنالزنادأبيوابن،الزنادأبيعن،مقاتلأخبرنا:بشربنإسحاقوقال

علىالليلةلأطوفن:يومافقال،سريةوستمئةامرأةمئةأربعلهكانداودبنسليمانأن:هريرةأبيعن

تحملفلمعليهنفطاف،يستثنولم،اللهسبيلفييجاهدبفارسمنهنواحدةكلفتحملامرأةألف

استثنىلوبيدهنفسيوالذي":!يمالنبيفقال.إنسانبشقجاءتمنهنواحد!امرأ!إلامنهنواحد!

."وجلعزاللهسبيلفيولجاهدوا،فرسانقالمالهلولد،اللهشاءإن:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.!لدا!دسلتمقووهئنا):تعالىقولهباب،الأنبياءفي(4342)رقمالبخاريصحيح

.(6347)رقميعلىأبيمسند

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن،الأئمةمنلعددعزاهوالحديث،(558و58و57)3/العمالكنزصاحبذكره

.(2922/)المسند

.(2275/)المسند

في(1654)رقمومسلم.نسائيعلىالليلةلأطوفنالرجلقولباب،النكاحفي(5242)رقمالبخاريفي

.الاستثناءباب،الأيمان
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)1(.الصحاحالرواياتخالفوقدولاسيما،الحديثمنكرفإنهبشربنإسحادتىلحالضعيفطإسنادوهذا

قبلهلأحديكنمالموتنوعهاالجنودوكثرةالدولةواتساعالملكأمورمنالسلامعليهلهكانوقد

لاضدينبغىلامل!لىوهمتلىاغفررب):وقال!وشئ!صمنوأوتينا):قالكما،بعدهأحدااللهيعطيهولا

.!اقرهابأنتإنكبعدىقن

.المصدوقالصادقبنصذلكاللهأعطاهوقد

أضسكاؤهذاعطآؤنافاتنن):قالإليهالعظيمةالكاملةالنعممنوأسداهعليهبهأنعمماتعالىذكرولما

كيفالمالفيتصرف:أي،عليكحسابفلا،شئتمنواحرم،شئتمنأعط:أي!وحساءبغئر

الملك،النبيشأنوهذا.ذلكعلىيحاسبكولا،ذلكمنتفعلهماكللكسوغقداللهفإن،شئت

خيروقد.ذلكفيلهاللهبإذنإلاأحدايمنعولا،أحدايعطيلاأنشأنهمنفإن،الرسولالعبدبخلاف

بعضوفي.رسولاعبدايكونأنفاختار،المقامينهذينبينعليهوسلامهاللهصلواتمحمدنبينا

اللهصلواترسولاعبدايكونأنفاختار،تواضعأن:إليهفأشارذلكفيجبريلاستشارأنهالروايات

أمتهمنطائفةتزالفلا،القيامةيومإلىأمتهفيبعدهمنوالملكالخلافةاللهجعلوقد.عليهوسلامه

والمنة.الحمدفلله.الساعةتقومحتىظاهرين

منالاخرةفيلهأعدهماعلىنبه،الدنياخيرمنالسلامعليهسليمانلنبيهوهبهماتعالىذكرولما

يوموذلك،يديهبينوالإكرامالعظيموالفوزإليهتقربهالتيوالقربة،الجميلوالأجرالجزيلالثواب

.!ئابوح!نلزلفئعندنالووإن!:تعالىيقولحيثوالحسابالمعاد

)2(وحياتهملكهمدةكانتوكموفاتهذكر

خرفلمامنسأتهوتآصلألأزضدائةإلامؤتهعكدالتمماألمؤتعلتهقضتنافلما):وتعالىتباركاللهقال

.(41:سبأأ!ألمهننأتعذابفىبشواماتغيبايغدونكالؤاتؤأنالجنتجتنت

عن)3(السائببنعطاءعنطهمانبنإبراهيمحديثمنوغيرهماحاتمأبيوابن،جريرابنروى

شجرةرأىصلىإذاالسلامعليهاللهنبيسليمانكان":قال!يوالنبيعنعباسابنعنجبيربنسعيد

.(-1135137/)حبانلابن،المجروحينفيفيهقيلوماترجمته()1

وحياته.ملكهومدةوفاته:طفي)2(

...قالهريرةأبيعنالسائببنعطاءعن:بفي)3(
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غرلست،لغرسكانتفإن؟أنتشيءلأي:فيقول.كذا:فتقول؟اسمكما:لهافيقوليديهبيننابتة

اسمك؟ما:لهافقال،يديهبينشجرةرأىإذيومذاتيصليهوفبينما)1(أنبتتلدواءكانتوإن

علىعماللهم:سليمانفقال.البيتهذالخراب:قالت؟أثتشيءلأي:قال.الخزوب:قالت

تعملوالجنحولاعليهافتوكأعصافنحتها.الغيبيعلمونلاالجنأنالإنستعلمحتىموتيالجن

.")2(المهينالعذابفيحولالبثواماالغيبيعلمونكانوالوالجنأنالإنسفتبينت،الأرضةفأكلتها

.بالماءتأتيهافكانتللأرضةالجنفشكرت:قال،)3(كذلكيقرؤهاعباسابنوكان:قال

.نكارة)6(حديثهفي)5(السائببنوعطاء.جرير)4(ابنلفظ

عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،كهيلبنسلمةطريقمنعساكرابنالحافظرواهوقد

أعلم.والله.بالصوابأشبهوهو،موقوفا)7(

ابنعنمرةوعن،عباسابنعنصالحأبيوعن،مالكأبيعنذكرهخبرفيالسديوقال

والسنتينالسنةالمقدسبيتفييتجردالسلامعليهسليمانكان:الصحابةمنأناسوعن،مسعود

فكان،فيهاتوفيالتيالمرةفيفأدخله،وشرابهطعامهيدخل،وأكثرذلكمنوأقلوالشهرينوالشهر

فتقول؟اسمكما:فيسألها،فيأتيهاشجرةالمقدسبيتفينبتتإلافيهيصبحيوميكنلمأنهذلكبدء

.)8(فتقطعبهافيأمر،وكذالكذانبت:فتقول؟نبتشيءلأي:لهافيقول.وكذاكذااسمي:الشجرة

كذلك.فيجعلها،وكذالكذادواءنبت:قالتلدواء)9(نبتتكانتوإن،غرسهالغرسنبتتكانتفإذا

شيءولأي:فقال.الخروبةأنا:فقالت؟اسمكما:فسألها،الخروبة:لهايقالشجرةنبتتحتى

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

كتبت.:النسخبعضفي

.(2251/)الطبريتفسيرفيالحديث

ابنأن،)121(:خالويهابنشواذوفي105()1/الطبريتاريخ.المهينالعذابفيحولألبثواما..:أي

..رولبينت:يقرأكانعباس

.(1/105)وتاريخه.(2/215)تفسيره

وتاريخه،تفسيرهفيجريرابنعندالحديثسندفيوالذي؟هاهنالذكرهمكانولا.الخراساني:وطوبأفي

السائب.بنعطاء،(1/105)

أيوبوثقهوقد،صحيحالاختلاطقبلفحديثه،اختلطلكنهنفسهفيثقةالسائببنوعطاء،يوضحولمقالهكذا

والنسائي،،سفيانبنويعقوبسعد،وابن،والعجلي،حنبلبنوأحمد،القطانسعيدبنويحيى،السختياني

وهوعطاء،عنطهمانبنإبراهيمروايةمنأنهالحديثهذاوآفة.اختلاطهبسبببعضهمضعفهوإنما،وغيرهم

.(51-341/التقريبتحرير)وينظرالاختلاطبعدعنهروىممن

.(792-2/2692)تاريخه

.(1/205)وتاريخه.(2215/)الطبريتفسيرمنزيادة؟هناإلى...لهافيقول:قولهمن

.الطبريلفظوأثبتنا...دواءنبت:بوفي.دواء:وطأفي
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علىالتيأنت،حيوأناليخربهاللهكانما:سليمانفقال.المسجدهذالخرابنبت:فقالت؟نبت

يصليفقام،المحرابدخلثم.له)1(حائطفيوغرسهافنزعها،المقدسبيتوخرابهلاكيوجهك

فيعاقبهم.يخرجأنيخافون،لهيعملونذلكفيوهم،الشياطينبهيعلمولمفمات،عصاهعلىمتكئا

الذيالشيطانفكان،وخلفهيديهبينكؤىلهالمحرابوكان،المحرابحولتجتمعالشياطينوكانت

الجانبمنيخرجحتىفيدخل،الجانبذلكمنفخرجتدخلتإنجليداألست:يقوليخلعأنيريد

إلاالمحرابفيوهوالسلامعليهسليمانإلىينظرشيطانيكنولم-فمرأولئكمنشيطانفدخل.الآخر

إلىونظر،يحترقولمالبيتفيفوقعرجعثم،يسمعفلمرجعثم،سليمانصوتيسمعولم-احترق

ووجدوافأخرجوهعنهففتحوا.ماتقدسليمانأنالناسفأخبرفخرج،ميتاسقطقدالسلامعليهسليمان

علىالأرضةفوضعوا،ماتكممنذيعلمواولم،الأرضةأكلتهاقد-الحبشةبلسانالعصاوهي-منسأته

قراءةوهي.سنةمنذماتقدفوجدوهالنحوذلكعلىحسبواثم.وليلةيومامنهافأكلتالعصا

كانواالجنأنذلكعندالناسفأيقن،"كاملاحولأموتهبعدمنله)2(يدأبونفمكثوا":مسعودابن

وذلك،لهيعملونسنةالعذابفييلبثواولم.سليمانبموتلعلمواالغيبعلمواأنهمولو،يكذبون

يغلمونلؤكالؤاأنالجنتجئنتخرفلمامنسأتوتآ-الأزضدائةإلامؤتهعكدفتمما):وجلعزاللهقول

قالواالشياطينإنثم.يكذبونهمكانواأنهمللناسأمرهمتبين:يقول!ألمهننأتعذابفىبشواماألغتب

أطيبسقيناكالشرابتشربينكنتولو،الطعامبأطيبلأتيناكالطعامتأكلينكنتلو:للأرضة

إلىترألم:قال،كانتحيثذلكإليهاينقلونفهمقال.والطينالماءإليكسننقلولكنا،الشراب

الإسرائيلياتمنفيهوهذا.لها)3(لشكراالشياطينبهيأتيهامافهوالخشبجوففييكونالذيالطين

.تكذبولاتصدقلاالتي

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:")4(المدر"كتابفيداودأبووقال

روحيتقبضأنأردتإذا:الموتلملكالسلامعليهماداودبنسليمانقال:قالخيثمةعن،الأعمش

.يموتمنتسميةفيهاإلييلقىكتبهيإنما،منكبذاكأعلمأناما:قال.فأعلمني

لملكسليمانقال:قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،وهببناللهوعبدالفرجبنأصبغوقال

فدعا،سويعةلكبقيتقد،بكأمرتقدسليمانيا:فقالفأتاه.فأعلمنيبيأمرتإذا:الموت

.نلبستاا:ئطلحاا(1)

.يدينون:الطبريتاريخفي2()

.(52-2251/)وتفسيره،(1/205)الطبريتاريخ)3(

.البصريالمتوثييعقوببنأحمدبنمحمدعنهرواه،داودلأبيالقدركتاب()4

إلينا.يصلولم،(13/602)النبلاءأعلامسيرفيالذهبيذلكذكر
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ملكعليهفدخل:قال،عصاهعلىفاتكأيصليفقام،بابلهليسقواريرمنصرحاعليهفبنواالشياطين

تعملوالجن:قال.الموتملكمنفرارأذلكيصنعولم.عصاهعلىمتوكئوهوروحهفقبضالموت

إذاحتىفأكلتها-منسأتهإلىيعني-الأرضدابةاللهفبعثقال،حيأنهيحسبونإليهوينظرونيديهبين

فذلك:قال.وذهبواانفضواذلكالجنرأتفلما،فخر،عليهاوثقلضعفتالعصاجوفأكلت

فىلبثواماأتغيبيغلمونكالؤالؤأنألجنتبينتخرفلمامنسأتهوتأ!لألأزضدآبةإلامؤتهعكدفتمما):قوله

.(1!)المهيناتعذاب

عنهذانحورويوقد.خرحتىمنسأتهفيتأكلسنةمكثتأنهاغيرهعنوبلغني:أصبغقال

.)2(أعلموالله.وغيرهمالسلفمنجماعة

ثنتينعاشالسلامعليهسليمانإن،وغيرهالزهريعن،إسحاقبنمحمدعن،بشربنإسحاققال

سنة.أربعينملكهوكان،سنةوخمسين

أعلم.فالله.سنةعشرينكانملكهأن:عباسابنعن،عكرمةعن،روقأبوأخبرناإسحاقوقال

سنةوفي.سنةوخمسيننيفا)3(السلامعليهماداودبنسليمانعمرجميعفكان:جريرابنوقال

.ذكر)4(فيماالمقدسبيتببناءابتدأملكهمنأربع

مملكةبعدهتفرقتثم:وقال،جريرابنذكرهفيماسنةعشرةسبعمدةرحبعيم)5(ابنهبعدهملكثم

.)6(إسرائيلبني

)1(

)2(

)3(

)6(

.(2/225)الطبريتفسير

اللهأنالحديثفيثبتكماأجسادهمتبلىلاالسلامعليهمالأنبياءأنهذامنالأئمةبعضاستنبطوقد:بفيزاد

حزماللهإن"بلفظأوسبنأوسحديثمن(01)47رقمداودأبورواه،الأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلىحرم

صحيح.حديثوهو"الأنبياءأجسادالأرضعلى

ذكر.فيما:هناجريرابنزاد

.(1/305)الطبريتاريخ

رحبعم.:الطبريوفي:رحبعام:طفي

.(1/517)الطبريتاريخ
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باب)1(

التعيينعلىزمانهموقتيعلملاممنالسلامعليهمإسرائيلبنيأنبياءمنجماعةذكر

السلامعليهماوسليمانداودبعدأنهمإلا

)2(السلامعليهماويحمىزكرياوقبل

أمصيابنشعيا

.السلامعليهماومحمدبعيسىبشرممنوهو،ويحيىزكرياقبلوكان:إسحاقبنمحمدقال

فيمالشعيامطيعاسامعاوكان،المقدسبيتببلادإسرائيلبنيعلى)3(صديقةاسمهملكزمانهفيوكان

وخرجتالملكفمرض،إسرائيلبنيفيعظمتقدالأحداثوكانت،المصالحمنعنهوينهاهبهيأمره

في:إسحاقابنقال.سنحاريبوهوالزمانذلكفيبابلملكالمقدسبيتوقصد.قرحةرجلهفي

أمرفيإليكاللهأوحىماذا:شعياللنبيالملكوقال،شديداعظيمافزعاالناسوفزع،رايةألفستمئة

بأنصديقةللملكبالأمرالوحيعليهنزلثم.بعدشيءفيهمإلييوحلم:فقال؟وجنودهسنحاريب

فصلىالقبلةعلىالملكأقبلبذلكأخبرهفلما،أجلهاقتربقدفإنهيشاءمنملكهعلىويستخلفيوصي

رفياللهم:وصبروتوكلمخلصبقلبوجلعزاللهإلىويتضرعيبكيوهوفقال،وبكىودعاوسبح

وفعلي)6(بعلمياذكرني،نومولاسنةتأخذهلامنيا،)5(رحيميارحمنيا،)4(الآلهةوإلهالأرباب

وإعلانيسري،نفسيمنبهأعلمفأنت،منككانكلهوذلك،إسرائيلبنيعلىقضائيوحسن

فيأخروقد،بكاءهرحمقدبأنهيبشرهأنشعياإلىاللهوأوحى.ورحمهلهاللهفاستجاب:قال.لك)7(

الشرعنهوانقطعالوجععنهذهبذلكلهقالفلما.سنحاريبعدوهمنوأنجاه،سنةعشرةخمسأجله

،تشاءممنوتنزعه،تشاءمنالملكتعطيالذيأنتاللهم:سجودهفيوقال،ساجداوخر،والحزن

وأنت،والباطنوالظاهر،والآخرالأولأنت،والشهادةالغيبعالم،تشاءمنوتذل،تشاءمنوتعز

.وطبفيليست(1)

.السلامعليهمويحىزكرياوقبلوسليمانداودبعدإسرائيلبنيأنبياءمنجماعة:طفي)2(

هاهنا.كما.صديقة:سماهإسحاقابنأنعلىنبهأنهإلا،(1/531)الطبريفيوكذلك،حزقيا:طفي)3(

.المتقدسالقدوس:هاهناالطبريزاد(4)

.تأخذهلاالذيالرؤوف،الرحيم:الطبريفيبم)5

.الأصوبوهوالنسخبعضفيكذلكوهو،بعملي:الطبريفي)6(

.(533-1/532)الطبريتاريخ)7(
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التينماءيأخذأنيأمرهأنشعياإلىاللهأوحىرأسهرفعفلما.)1(المضطريندعوةوتستجيبترحم

فشفي.،ذلكففعل،برئقدويصبحفيشفىقرحتهعلىفيجعله

منوخمسةسنحاريبسوىكلهمهلكواوقدفأصبحواالموتسنحاريبجيشعلىاللهوأرسل

فيبهموطافالأغلالفيفجعلهم،بهمفجاءإسرائيلبنيملكفأرسل،نصربختمنهم،أصحابه

شعير.منرغيفينيومكلمنهمواحدكلويطعم،يوماسبعينلهموالإهانةبهمالتنكيلوجهعلىالبلاد

السجن.أودعهمثم

فلما،بهمحلقدماقومهملينذروابلادهمإلىبإرسالهمالملكيأمرأنشعياإلىتعالىاللهوأوحى

عنأخبرناكإنا:والكهنةالسحرةلهمفقال،أمرهممنكانقدبماوأخبرهمقومهسنحاريبجمعرجعوا

اللهخوفهممماسنحاريبأمرفكان.ربهممنأحديستطيعهالاأمةوهي،تطعنافلموأنبيائهمربهمشأن

.)2(سنينسبعبعدسنحاريبماتثم.به

وكثر،أحداثهمواختلطت،أمرهممرجإسرائيلبنيملكصديقةماتلماثم:إسحاقابنقال

أهله،هوبمااللهعنوأخبرهم.وذكرهمفوعظهمفيهمفقام،شعياإلىتعالىاللهفأوحى،شرهم

منهم،فهرب،ليقتلوهوطلبوهعليهعدوامقالتهمنفرغفلما.وكذبوهخالفوهإنوعقابهبأسهوأنذرهم

جاؤواذلكرأوافلما،فأبرزهاثوبهبهدبةفأخذالشيطانوأدركه،فيهافدخللهفانفلقتبشجرةفمر

.)3(راجعونإليهوإناللهفإنا.معهاونشروهفنشروهاالشجرةعلىفوضعوهبالمنشار

ومنهم:

حلقيابنأرميا

يعقوببنلاويسبطمن

.)5(بصحيحوليسغريبوهو،)4(عباسابنعنالضحاكرواه.الخضرإنه:قيلوقد

بدمشقيفوروهوزكريابنيحيىدمعلىوقفأنهالآثاربعضفيجاء:عساكر)6(ابنقال

.(1533/)تاريخهفيالطبريعندالدعاءلفظ(1)

.(535-1/532)الطبريتاريخ)2(

.(537-1/536)تاريخهفيمفصلاإسحاقابنعنالخبرالطبرينقل)3(

.(547و1/366)الطبريتاريخ.منبهبنوهبكذلكورواه(4)

.(1/376)تاريخه.الطبريقالوكذلك()5

.(82-27)8/تاريخه()6
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.غابحتىورسبفسكن،فاسكنالناسفتنتالدمأيهافقال

991

بناللهعبدعن،حباببنأحمدعن،مريمأبيبنعليحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

يشتغلونالذين،ذكرأليأكثرهم:قال؟إليكأحبعبادكأيربأي:أرمياقال:قالالرحمنعبد

إذاالذين.بالبقاءأنفسهميحدثونولاالفناءوساوسلهمتعرضلاالذين.الخلائقذكرعنبذكري

فوقوأعطيهممحبتيأنحلهمأولئك.بذلكسرواعنهمزويوإذا،قلوهالدنياعيشلهمعرض

غاياتهم.

المقدسبيتخراب(ذكر)1

حمتذرية5و!يلادوفمنتنخذوالاأإشرءيللبنى-هدىوجعقنةالكنتموسىوءاتئنا):تعالىوقوله

علواولخعلنمرتينالازك!فىلنفسدنآلكتبفىللإش!:بنىإك!وقضتنآش!راعتدا؟تإنهونوحمعصحمقنا

ثو5مفعولاوغداوكاتالديارضنلفجاسواشديدبآساؤل!لنآعباداعلتخبعثناأولنهماوشكدجآءفإذا5!بيرا

أسأشتموإنلأنفسكلأخسنت!أخسنتوإن!نفيراأكزوجعقنبهثموبنينبأقولوأقددنبهمعلتهتمألرةلكمردذنا

تتبيراهعلؤاماولتبروامرةأولدخلوه!ماأئم!جدوليذخلواوجوهخلايمئؤاالأخرةوغدجأءفإذافلهأ

.(8-2:ا!سراءأ!هوحصحيرالقبهفربنجهخوجحئناعذنآعدتتموإنيزحمك!أنرلبهؤعمئ

فيهمظهرتحينأرميا:لهيقالإسرائيلبنيأنبياءمننبيإلىاللهأوحى:منبهبنوهبوقال

واذانأ،يبصرونولاوأعينا،يفقهونولاقلوبالهمأنفأخبرهمقومكظهرانيبينقمأن:المعاصي

طاعتي،غبوجدواكيففسلهم،أبنائهمعلىذلكفعطفنيابائهمصلاحتذكرتوإني،يسمعونولا

أوطانهاتذكرالدوابإن،بطاعتيأطاعنيممنأحدشقيوهل،بمعصيتيعصانيممنأحدسعدوهل

أما،وجههاغيرمنالكرامةوالتمسوااباءهمعليهأكرمتالذيالأمرتركواالقومهؤلاءوإن،إليهافتنزع

ولاتهموأما،علموابماينتفعوافلمنساكهموأما،غيريفعبدواقزاؤهموأما،حقيفأنكرواأحبارهم

بجلاليأقسموإني.ألسنتهمالكذبوعودوا،قلوبهمفيالمكرخزنوا.رسليوعلىعليفكذبوا

بكاءهم،يرحمونولا،وجوههميعرفونولا،ألسنتهميفقهونلاجيولأ)2(عليهملأهيجنوعزتي

راياتهخفقانكأن،الفجاجكأمثالومواكب،السحابكقطععساكرله،قاسياجبارأملكافيهمولأبعثن

فياويل،وحشةالقرىويتركون،خراباالعمرانيعيدون،العقبانكرفرسانهحملوكأن،النسورطيران

.طفيليست؟ذكركلمة(1)

جيل.جمع،الأجياليريدلعله،الجيول)2(
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صهيلوبعد،صراخاالأعراسلجببعدوأعيد،السبيعليهموأسلطللقتلأذللهمكيفوسكانهاإيليا

وبالعر،العجاجوهجالسرجضوءوبعد،السباعمساكنالقصورشرافاتوبعد،الذئابعواءالخيل

ولأجعلن،(1الخبب)الزرابيعلىوبالمشي،الترابالطيببعدنساءهموأبدلن،العبوديةوبالنعمة،الذل

السماءلآمرنثم،العذاببألوانولأدوسنهم،للشمسضاحيةوعظامهم،للأرضزبلأأجسادهم

خلالفيشيئاأنبتتوإن،الأرضتنبتلمأمطرتفإن،نحاسمنسبيكةوالأرضحديدمنطبقافتكون

ذلكخلالفيزرعوافإن،الحصادزمانفيوأرسله،الزرعزمانفيأحبسهثم،للبهائمفبرحمتيذلك

لمسألواوإن،أجبهملمدعونيفإن،البركةمنهنزعتشيءمنهخلصفإن،الآفةعليهسلطتشيئأ

.()2(اللفظبهذاعساكرابنرواه.عنهموجهيصرفتتضرعواوإن،أرحمهملمبكواوإن1،أعطهم

إلىأرميابعثلماتعالىاللهإن:قال،منبهبنوهبعن،إدريسأخبرنا:بشربنإسحاقوقال

نصربختطمع،الأنبياءوقتلوابالمعاصيفعملوا،فيهمالأحداثعظمتحينوذلك،إسرائيلبني

إلىاللهفأوحى،منهمبهينتقمأناللهأرادلماإليهمبالمسيرنفسهفيوحدث،قلبهفياللهوقذف،فيهم

أرميافقام،ووحييأمرييأتيكالمقدسبيتصخرةعلىفقم،منهمومنتقمإسرائيلبنيمهلكإنيأرميا

أنبياءآخرجعلتنيحينتلدنيلمأميوددتربيا:وقالساجدأوخررأسهعلىالرمادوجعلثيابهفشق

رأسهفرفع.رأسكارفع:لهفقال،أجليمنإسرائيلبنيوبوارالمقدسبيتخرابفيكونإسرائيلبني

قم.ثوابييرجونولاعقابييخافونلا،النيرانعبدة:فقال؟عليهمتسلطمنربيا:قالثمفبكى

إسرائيل:بنيوخبرخبركأخبركوحييفاستمعأرميايا

منأخرجكأنقبلومن،قدستكأمكرحمفيأصوركأنقبلومن،اخترتكأخلقكأنقبلمن

عظيمولأمر،اخترتكالأشدتبلغأنقبلومن،نباتكتبلغأنقبلومن،طهرتكأمكبطن

حتى،اللهمن)5(بالوحيويأتيه)4(يسددهالملكمعفكان.وترشدهتسددهالملكمعفقم.اجتبيتك)3(

قم:أرمياإلىاللهفأوحى،وجنودهسنحاريبعدوهممنبهاللهنجاهمماونسواالأحدالأثعظمت

ضعيفثإنيربيا:أرميافقال.أحداثهموعرفهم،عليهمنعمتيوذكرهم،بهآمركماعليهمفاقصص

تعزني.لمإنذليل،تنصرنيلمإنمخذول،تسددنيلمإنمخطى،تبلغنيلمإنعاجز،تقونيلمإن

وأن،ليكلهوالأمرالخلقوأن،مشيئتيعنتصدركلهاالأمورأنتعلمأولم:تعالىاللهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

لبسط.ا:بيلزراا

.(055-1548/)تاريخهفيالخبرالطبريفصلوقد.بفيليست

.(1/458)الطبريتاريخ

.يرشده:بفي

وجل.عزاللهوبينبينهفيمااللهقبلمنبالخبرويأتيه...الطبريتاريخوفي.بفيماوأثبتنا.الوحي:وطأفي
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السماواتقامت.مثليشيءليسالذياللهفأنا،فتطيعنيشئتكيففأقلبهابيديكلهاوالألسنةالقلوب

،غيريعنديمايعلمولا،ليإلاالقدرةتتمولمالتوحيديخلصلاوإنه،بكلمتيفيهنوماوالأرض

،حديتعدوفلاحدودأعليهاوحددت،أمريففعلتوأمرتها،قوليففهمتالبحاركلمتالذيوأنا

يصلولنمعكوإني،لأمريواعترافأوخوفألطاعتيمذلةألبستهاحديبلغتفإذاكالجبالبأمواجوتأتي

منأجرلذلكفتستوجبرسالاتيلتبلغهمخلقيمنعظيبمخلؤإلىبعثتكوإني،معيشيلمح!إليك

عمايةفيتركتهمنوزرمنيبذلكتستحقعنهاتقصروإناشيئاأجورهممنينقصولا،اتبعك

بصلاحذكركمقداللهإن:لهموقلفيهمفقمقومكإلىانطلق،)1(شيئاأوزارهممنذلكينتقصولا

مغبةوجدتموكيف؟طاعتيمغبةاباؤكموجدكيف،الأنبياءأبناءمعشريا.استبقاكمفلذلكابائكم

نإ؟بطاعتيفشقيأطاعنيأحداعلمواوهل؟!بمعصيتيفسعدعصانيأحداوجدواوهل؟معصيتي

الأمروتركواالهلكةمروجفيرتعواالقومهؤلاءوإن،إليهانزعتالصالحةأوطانهاذكرتإذاالدواب

وجهها.غيرمنالكرامةوابتغوا،اباءهمأكرمتبهالذي

أجهلوهمحتىكتابيبغيرفيهمويعملونيتعبدونهمخولا)2(عباديفاتخذوا:ورهبانهمأحبارهمأما

فهمليإلاتنبغيلاالتيبالطاعةعباديلهمفدان،عنيوغزوهموسنتيذكريوأنسوهم،أمري

معصيتي.فييطيعونهم

ونسواكتابينبذواحتىالدنياوغرتهم،مكريوأمنوانعمتيفبطروا:وأمراؤهمملوكهموأما

مكانيوعلوجلاليفسبحان،بيوغرةعليمنهمجرأةرسليعلىويفترونكتابييحرفونفهم،عهدي

وهل؟!معصيتيفييطاعأنلبشرينبغيوهل؟ملكيفيشريكلييكونأنينبغيهلشأنيوعظمة

.!؟ليإلاتنبغيلالأحدبالطاعةلأحداذنأو،دونيمنأربابأأجعلهمعبادأأخلقأنليينبغي

يبتدعونالتيالبدععلىفيتابعونهمللملوكفينقادونيتخيرونمافيدرسون:وفقهاؤهمقراؤهموأما

يعلمونبماجهلةفهم،لعهديالناقضةبالعهودلهمويوفون،معصيتيفيويطيعونهم،دينيفي

كتابي.منعلمواممابشيءينتفعونلا

اباءهم،نصريمثليتمنون،الخائضينمعيخوضون،ومفتونونفمقهورون:النبيينأولادوأما

تفكر،ولامنهمصدقبغير،منهمبذلكأولىأحدلاأنهويزعمون،بهاأكرمتهمالتيوالكرامة

بذلواوكيف،المغتروناغترحينأمريفيجهدهمكانوكيف،ابائهمصبركانكيفيذكرونولا

منييستحيونلعلهمالقومهؤلاءفتأنيت.دينيوظهرأمريعزحتىوصدقوافصبرواودماءهمأنفسهم

.طمنالعبارةسقطت()1

الحاشية.منوغيرهموالإماءالعبيد:الخول)2(
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لعلهملهموأعذرت،العمرفيلهمومددتفأكثرتعنه!وصفحتعليهمفتطولت،ويرجعون

؟العدوعلىوأظهرهمالعافيةوألبسهمالأرضلهموأنبتالسماءعليهمأمطرذلكوكل.يتذكرون

إيايأم؟يتحرشونبيأم؟يسخرونأبي؟هذامتىفحتى.منيوبعدأطغياناإلايزدادونولا

رأيفيهاويضل،الحكيمفيهايتحيرفتنةعليهملأتيحنبعزتيأقسمفإني؟يجترئونعليأم؟يخادعون

الرأفةقلبهمنوأنزعالهيبةألبسهعاتياقاسيأجبارأعليهملأسلطنثم،الحكيموحكمةالرأيذوي

مثلومواكب،السحابقطعمثلعساكرفيهله،المظلمالليلمثلوسوادعدديتبعهأنواليت،والرحمة

خراباالعمرانيعيدون)1(العقبانكسربفرسانهوحمل،النسورطيرانراياتهحفيفوكأن،العجاج

يرقونولايكترثونلاقلوبهمقاسية،تتبيراعلواماو!لمئرون،فساداالأرضفيويعيثون،وحشاوالقرى

تقشعزالأسدزئيرمثلمرتفعةبأصواتالأسواقفييجولون،يسمعونولا،يبصرونولايرحمونولا

المنكرعليهاظاهرووجوه،يفقهونهالابألسنة،الأحلامسمعهامنوتطيش،الجلودهيبتهامن

يعرفونها.لا

ولأوحشن،ودروسهاحديثهامنمجالسهمولأخلين،وقدسيكتبيمنبيوتهملأعطلن)2(فوعزتي

لكسبويتعبدونفيهاويتهجدون،لغيريبعمارتهايتزئنونكانواالذينوزوارهاعمارهامنمساجدهم

،الذلبالعزملوكهالأبدلن.العمللغيرفيهاويتعلمون،الدينلغيرفيهاويتفقهون،بالدينالدنيا

وبلباس،البلاء)3(أنواعوالرخاءالعافيةوبطول،الجوعوبالنعمة،الفقروبالغنى،الخوفوبالأمن

أطواقالتيجانوبلباس،القتلجيفوالأدهانالطيبةوبالأرواح،والعباءالوبرمدارعوالحريرالديباج

وبعد،الخرابالحصينةوالحصونالواسعةالقصوربعدفيهملأعيدنثم.والأغلالوالسلاسلالحديد

الحريق،دخانالسراجضوءوبعد،الذئابعواءالخيلصهيلوبعد،السباعمساكنالمشيدةالبروج

سلاسلوالياقوتالدروبقلائد،الأغلالبالأسورةنساءهالأبدلنثئم.والقفارالوحشةالأنسوبعد

والأنهارالأسواقعبور)4(الزرابيعلىوبالمشي،والغبارالنقعوالأدهانالطيبوبألوان،الحديد

والأسفاروالسوقالوجوهعنالحسور،والستوروبالخدور،الأسواقبطونفيالليلإلىوالخبب

إليه.ذلكلوصل)5(حالقفيمنهمالكائنكانلوحتىالعذاببأنواعلأدوسنهمثم.السموموالأرواح

فلتكوننذلكخلالالسماءلآمرنثم.أمريعليههانمنأهينوإنما،أكرمنيمنأكرمإنماإني

.العقبانكنصوب:النسخبعضوفي،(03-51/92)وتفسيره.(055-1/485)الطبريتاريخفيالخبر(1)

لتفريغ.ا:لتعطيلا(2)

.ألوان:بفي)3(

زربى.:مفردها.البسط:الزرابي(4)

.اللسان.نباتعدممعإلايكونولا،المشرفالمنيفالجبل:الحالق)5(
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تنبت.أرضولا،تمطرسماءفلا،نحاسمنسبيكةفلتكوننالأرضولامرن،حديدمنطبقاعليهم

دعونيوإن،البركةمنهنزعتشيءمنهخلصفإن،الافةعليهمسلطتشيئاذلكخلال)1(أمطرتفإن

وإن،عنهموجهيصرفتإليتضرعواوإن،أرحمهملمبكواوإن،أعطهملمسألونيوإن،أجبهملم

وجعلت،لنفسكاخترتنابأنكوذلك،وكرامتكبرحمتكقبلنامنواباءناابتدأتناالذيأنتاللهم:قالوا

بنعمتكقبلنامنوآباءناوربيتنا،فيهاواستخلفتناالبلادفيلنامكنتثم،ومساجدكوكتابكنبوتكفينا

يتموأن.بدلناوإنتبدلولا،غيرناوإنالمنعمينأوفىفأنت،كبارابرحمتكوإياهموحفظتنا،صغارا

فإن،ونعمتيبرحمتيعباديأبتدئإني:لهمقلتذلكقالوافإن.)2(وإحسانهوطولهومنهوفضلهنعمته

وإذا،غضبتغيرواوإذا،غيرتبدلواوإن،ضاعفتشكرواوإن،زدتاستزادواوإن،أتممتقبلوا

بغضبي.شيءيقوموليسعذبتغضبت

أذلوأناليذلكينبغيوهل،يديكبينأتعلم،أصبحتبرحمتك:أرميافقال:كعمتقال

نأأحقأحدوليس،اليوملهذاأبقيتنيبرحمتكولكن،يديكبينأتكلمأنليينبغيأنمنوأضعف

يعصونكوهمالخاطئيندارفيوالإقامة،طولامنيبهرضيتبمامنيالوعيدوهذاالعذابهذايخاف

بك.ظنيفذلكترحمنيوإن،فبذنبيتعذبنيفإن،منيتغييرولانكربغيرحولي

وهيحولهاوماالقريةهذهأتهلك،وتعاليتربناوتباركتوبحمدكسبحانكربيا:قالثم

المسجدهذالمخربوتعاليتوتباركتوبحمدكسبحانكربيا؟وحيكومنزلأنبيائكمساكن

وتعاليتوتباركتوبحمدكسبحانكربيا؟لذكركرفعتالتيالبيوتومنالمساجدمنحولهوما

.؟صفيكداودوقومنجيكموسىوأمةخليلكإبراهيمولدمنوهمإياهموعذابكالأمةهذهلمقتل

موسىنجيكوأمةإبراهيمخليلكولدبعدسطوتكيأمنونالعبادوأي؟بعدعقوبتكتأمنالقرىأيربيا

نقمتييستنكرفلاعصانيمنأرميايا:تعالىاللهقال؟النيرانعبدةعليهمتسلط،داودخليفتكوقوم

برحمتي.أتداركهمأنإلاالعاصيندارلأنزلتهمعصونيأنهمولو،طاعتيعلىالقومهؤلاءأكرمتفإني

ولاتحفظناأنفنسألك،نجياقربتهوموسى.بهوحفظتناخليلاإبراهيماتخذتربيا:أرمياقال

هذاإلىوأخرتك،أمكبطنفيقدستكإنيأرميايا:إليهاللهفأوحى.عدوناعليناتسلطولاتتخطفنا

عنديوكانوا،لهمالداعملكنتالسبيلوابنوالمساكينوالأراملاليتامىحفظواقومكأنفلو،اليوم

سأشكوولكن.تنقطعولاثمارهتبورولا،ماؤهايغورولا،ماؤهاطاهر،شجرهاناعمجنةبمنزلة

الخصببهموأتبع،عسرةوكلقحطكلأجنبهمالشفيقالداعيبمنزلةلهمكنتإني،إسرائيلبنيإليك

)1(

)2(

.مطرت:بفي

وإحسانك.وطولكومنكفضلكتتموأن:طفي
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هانمنوأهين،)1(يكرمنيمنأكرمإنما،ويلهمياثمويلهمفيا،بعضابعضهاينطحكباشاصارواحتى

يتبرعونالقومهؤلاءوإن،بمعصيتييستخفونالقرونمنالقومهؤلاءقبلكانمنإن.أمريعليه

عجتحتى،الأشجاروظلالالجبالرؤوسوعلىوالأسواقالمساجدفيفيظهرونها،تبرعابمعصيتي

كلوفي،وأقاصيهاالأرضبأطرافالوحوشمنهاونفرت،والجبالالأرضوعجت،منهمإليالسماء

.الكتابمنعلموابماينتفعونولاينتهونلاذلك

واتهموهوكذبوهعصوه،والعذابالوعيدمنفيهاماوسمعوا،ربهمرسالةأرميابلغهمفلما:قال

وعبادتهكتابهمنومساجدهأرضهمعطلاللهأنفتزعم،الفريةاللهعلىوأعظمتكذبت:وقالوا

اللهعلىالفريةأعظمتلقد!؟كتابولامسجدولاعابدالأرضفيلهيبقىلاحينيعبدهفمن،وتوحيده

بجنودهيسيرفأقبل،نصربختعليهماللهبعثذلكفعند.وسجنوهوقيدوهفأخذوه.الجنونواعتراك

.!الديازفجاسواضنل):تعالىقالكمافكانحاصرهمثم،بساحتهمنزلحتى

قوله:وذلك،الأزقةوتخللواالأبوابففتحوا،حكمهعلىنزلواالحصربهمطالفلما:قال

وسبى،الثلثمنهمفقتل،الجبارينوبطش،الجاهليةحكمفيهموحكم،!الديارضنلفجاسوا)

،الصبيانوساق،المقدسبيتوهدم،بالخيلوطئهمثم،والعجائزوالشيوخالزمنىوترك،الثلث

وحرق،المساجدوهدم،الحصونوخربالمقاتلةوقتل،محسرات)2(الأسواقفيالنساءوأوقف

إليهالكتاببيتهأهلوأخرج،ماتقدفوجدوهالكتابلهكتبقدكانالذيدانيالعنوسأل،التوراة

وكان.الكتابذلكلهمفأمضىوميخائيلوعزرائيلوميشائيلالأصغر)3(حزقيلبندانيالفيهموكان

كلها،الشامووطئ،المقدسبيتبجنودهنصربختودخل،الأكبردانيالمنخلفاحزقيلبندانيال

أفناهم.حتىإسرائيلبنيوقتل

منصبيانهمعدةمعهفبلغالسباياوساق،بهاكانتالتيالأموالوحملراجعاانصرفمنهافرغفلما

وكان.الخنازيرفيهوذبح،المقدسبيتفيالكناساتوقذف،غلامألفتسعينوالملوكالأحبارأبناء

بنيامين،وأخيهيعقوببنيوسفسبطمنألفاعشروأحد،داودبيتمنغلامالافسبعةالغلمان

وأربعة،يعقوبابنيونفتاليزيالونسبطمنألفاعشروأربعة،يعقوببنإيشاسبطمنآلافوثمانية

بنزيالونسبطمنوألفين)4(يعقوببنيستاخرسبطمنالافوثمانيةيعقوببندانسبطمنألفاعشر

أكرمني.:وطبفي(1)

.حاسرات:وطبفي)2(

حزقيل.ابنالأصغردانيال:بفي)3(

.وطبمنزيادةهناإلى..الافوثمانية:قولهمن(4)
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حتىوانطلق،)1(إسرائيلبنيسائرمنألفاعشرواثني،ولاويروبيلسبطمنآلافوأربعة،يعقوب

بابل.أرضقدم

يحذرهمصاحبلهمكان:لهقيلفعلمافعلفلما:منبهبنوهبقال:بشربنإسحاققال

وتحرقمساجدهموتهدمذراريهموتسبيمقاتلتهمتقتلأنكويخبرهم،لهموخبركويصفك،أصابهمما

فقال،السجنمنأرميافأخرجنصربختفأمر.وحبسوهوقيدوهوضربوهواتهموهفكذبوه،كنائسهم

اللهأرسلني:قال.ذلكعلمتفإني:قال.نعم:قال؟)2(أصابهمماالقومهؤلاءتحذرأكنت:له

نبيهمكذبواقوئمالقومبئس:قال.نعم:قال؟وسجنوكوضربوككذبوك:قال.فكذبونيإليهم

أمنتك.فقدبلادكفيتقيمأنأحببتوإن؟وأواسيكفأكرمكبيتلحقأنلكفهل،ربهمرسالةوكذبوا

يخرجوالمإسرائيلبنيأنولو،قطساعةمنهأخرجلم.كنتمنذاللهأمانفيأزللمإني:أرميالهقال

فأقامتركهمنهالقولهذانصربختسمعفلما.سلطانعليهملكيكنولم،غيركولايخافوكلممنه

.إيلياء)3(بأرضمكانهأرميا

غرابة.التغريبجهةمنوفيه،مليحةوأشياءومواعظحكموفيه.غريبسياقوهذا

الرومإلىالأهوازبينلماإصبهبذا)4(نصربختكان:الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموقال

وألجأهمالتركوقاتل،بالخنساءتلقبالتيبلخ)5(مدينةبنىقدوكان،لهراسبوهوالفرسعلىللملك

دمشق،أهل)6(صالحهالشامقدمفلما،بالشامإسرائيلبنيلقتالنصربختوبعث،الأماكنأضيقإلى

بنيلتعديوذلك،لهرالسببنبشتاسببعدالفرسملكبهمنهوإنمانصربختبعثالذيإنقيلوقد

إليهم.رسلهعلىإسرائيل

عن،بلالبنسليمانعن،وهبابنعن،الأعلىعبدبنيونسعن،جريرابنروىوقد

علىيغليدمابهاوجددمشققدملمانصربختأن:المسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيى

ظهر.الكباعليهظهروكلما،هذاعلىآباءناأدركنا:فقالوا؟الدمهذامافسألهم-القمامةيعني-كبا

.)7(فسكنوغيرهمالمسلمينمنألفاسبعينذلكعلىفقتل:قال

.(1/553)الطبريتاريخ،ألفاثمانونهاهناذكرهممنمجموع(1)

عين.بنقلةبمنساقطهناإلى....وخبركويصفك:قولهمن)2(

.(ياقوتمعجم).المقدسبيتمدينةاسم:إيلياء)3(

.)إصبهبذ(واللسان،2()18:المعرب.العربفيكالأميرعندهموهو،معربفارسي:والإصبهبذ،الضبهبذ(4)

.(1/947)بلخ:ياقوتمعجم(5)

فصالحه.؟بفي)6(

.(-587588)الطبريتاريخ)7(
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هذاأنعلىيدلماعساكرابنالحافظكلاممنتقدموقد،المسيببنسعيدإلىصحيحإسنادوهذا

نبيدمهذاأنوالظاهر،بمدةنصربختبعدزكريابنيحيىلأن؟يصحلاوهذا،زكريابنيحيىدم

به.أعلماللهممناللهشاءلمنأو،)1(الصالحينلبعضدمأو،متقدم

عنوصانعه،داودالمنوكانملكهافصالحهالمقدسبيتنصربختقدمثم:الكلبيبنهشامقال

ملكهمعلىثارواإسرائيلبنيأنبلغهطبريةبلغفلما.ورجعرهائننصربختمنهوأخذ،إسرائيلبني

وقتل،عنوةالمدينةفأخذإليهمورجع،الرهائنمنمعهمنرقابفضرب،صالحهأنهلأجلفقتلوه

.)2(الذريةوسبىالمقاتلة

لهموتحذيرهإياهمأمرهمنكانماعليهوقصفأخرجه،النبيأرمياالسجنفيوجدأنهوبلغنا:قال

إليهوأحسنسبيلهوخلى.اللهرسولعصواقوئمالقومبئس:نصربختفقال،وسجنوهفكذبوهذلكعن

مماوجلعزاللهإلىنتوبونحنوظلمناأسأناقدإنا:فقالواإسرائيلبنيضعفاءمنبقيمنإليهواجتمع

معكفليقيمواصادقينكانوافإن،فاعلغيرأنهإليهاللهفأوحىربهفدعا،توبتنايقبلأناللهفادع،صنعنا

علىاللهوغضبخربتوقدالبلدةبهذهنقيمكيف:فقالوا،بهتعالىاللهأمرهمافأخبرهم،البلدةبهذه

.يقيموا)3(أنفأبوا؟أهلها

،الحجازمنهمطائفةفنزلت،البلادفيإسرائيلبنوتفرقتالزمانذلكومن:الكلبيابنقال

يطلبملكهاإلىنصربختفكتب،مصرإلىمنهمشرذمةوذهبت،القرىواديوطائفة،يثربوطائفة

إلىركبثم.ذراريهموسبىوغلبهوقهرهفقاتلهجيشهفيفركب،عليهفأبى،إليهمنهمشردمنمنه

وأهلومصرالمغربأرضمنكثيربسبيانصرفثم:قال.الناحيةتلكأقصىبلغحتىالمغرببلاد

.دانيالالسبيوفي،والأردنفلسطينوأرضالمقدسبيت

أعلم.والله.منبهبنوهبذكرهماعلىالأكبرلاالأصغرحزقيلبندانيالأنهوالظاهر:قلت

.(1/958)الطبريتاريخ(1)

.(1/262)الكاملفيالأثيروابن.الكلبيابنعن،(1/538)الطبرينقله)2(

.(1/538)الطبري)3(
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بنشعيبمنسمعتهأكنلمإن:قالالشيبانيالأعلىعبدبنأحمدحدثنا:الدنياأبيابنقال

بختضرى:قالالهذيلأبيبناللهعبدعن،الكنديالأجلحعنعنهأصحابنابعضفحدثني،صفوان

ثم،اللهشاءمافمكث،يهيجاه)2(فلم،عليهمافألقاهبدانيالوجاء،جبفيفألقاهما،أسديننصر

وشراباطعاماأعددإنبالشاموهوأرمياإلىاللهفأوحى،والشرابالطعاممنالآدميونيشتهيمااشتهى

نأإليهاللهفأوحى،العراقأرضمنبابلبأرضودانيالالمقدسةبالأرضأناربيا:فقال،لدانيال

وحملحملهمنتعالىاللهوأرسل،ففعل،أعددتماويحمليحملكمنسنرسلفإنابهأمرناكماأعدد

:فقال.أرمياأنا:قال؟هذامن:فقال!دانيال!دانيال:فقال،الجبرأسعلىوقفحتى،أعدما

الحمد:دانيالفقال.نعم:قال؟ربي)3(ذكرنيوقد:قال.رجمكإليكأرسلني:فقال؟بكجاءما

يكلهلمبهوثقمنالذيدئهوالحمد.رجاهمن)4(يخيبلاالذيدلهوالحمد.ذكرهمنينسىلاالذيلله

دلهوالحمد.نجاةبالصبريجزيالذيدلهوالحمد.إحسانابالإحسانيجزيالذيدلهوالحمد.غيرهإلى

هوالذيدلهوالحمد.بأعمالناظننايسوءحينيقيناهوالذيدلهوالحمد.كربنابعدضرنايكشفهوالذي

.أحب)5(الذيالطعاممنلدانيالأرمياأعدهماإيصالذكرأرهولم:قال.عناالحيلتنقطعحينرجاؤنا

:قالالعاليةأبوحدثنا،دينار)6(بنخالدخلدةأبيعنإسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوقال

المصحففأخذنامصحفرأسهعندميترجلعليهسريراالهرمزانبيتمالفيوجدناتسترافتتحنالما

مثلقرأته،قرأهالعربمنرجلأولفأنا.بالعربيةفنسخهكعبالهفدعا،الخطاببنعمرإلىفحملناه

هووما،كلامكمولحونوأموركمسيركم:قال؟فيهكانما:العاليةلأبيفقلت.هذاالقرانأقرأما

دفناهبالليلكانفلما،متفرقةقبراعشرثلاثةبالنهارحفرنا:قال؟بالرجلصنعتمفما:قلت.بعدكائن

إذاالسماءكانت:قال؟منهيرجونفما:قلت.ينبشونهفلاالناسعلىلنعميهكلهاالقبوروسوينا

.دانيال:لهيقالرجل:قال؟الرجلتظنونكنتممن:قلت.فيمطرونبسريرهبرزواعنهمحبست

.طفيليست)1(

.(-1266267/)الأثيرلابنالكامل)2(

.وطبمنزيادة،هناإلى..أرمياأنا:قال:قولهمن)3(

يجيب.الذي:طفي(4)

.بمنزيادة،هناإلى..أرهولمقال:قوله()5

،السعديالتميميديناربنوخالد.سهووهوديناربنخلدونأبي:وطأوفي.الصوابوهو.بفيكذا)6(

.(1/132)التهذيبتقريب.بكنيتهمشهور،الخامسةالطبقةمن،صدوقمحدث،خلدةأبو
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إلا،لا:قال؟شيءمنهتغيرما:قلت.سنةثلاثمئةمن:قال؟ماتقدوجدتموهكممنذ:قلت

.السباعتأكلهاولاالأرضتبليهالاالأنبياءلحومإن،قفاهمنشعرات

بنبيفليس،سنةثلاثمئةمنمحفوظأوفاتهتاريخكانإنولكن،العاليةأبيإلىصحيحإسنادوهذا

فيالذيالحديثبنصنبي!ي!اللهرسولوبينبينهليسمريمبنعيسىلأن،صالحرجلهوبل

وقد،سنةوعشرونستمئة:وقيل.ستمئة:وقيل.سنةأربعمئةبينهماكانتالتيوالفترة،()1البخاري

فيلماالمطابقهودانيالكونهكانإن،دانيالوقتمنقريبوهو،سنةثمانمئةمنوفاتهتاريخيكون

،دانيالأنهالظنون)2(قربتولكن،الصالحينأوالأنبياءمنإما،اخررجلايكونقدفإنه،الأمرنفس

.تقدمكما،مسجوناعندهفأقامالفرسملكأخذهقدكاندانياللأن

شبر.أنفهطولأنالعاليةأبيإلىصحيحب!سنادرويوقد

رجلايكونأنهذاعلىفيحتمل،-أعلموالله-)3(ذراعأنفهطولأنجيدباسنادمالكبنأنسوعن

أعلم.والله.(المدد)4هذهقبلالأقدمينالأنبياءمن

بنالحارثبنمحمدبلالأبوحدثنا:")5(القبورأحكام"كتابفيالدنياأبيبنبكرأبوقالوقد

الأحمريالأشعثأبيعن،اللهعبدبنالقاسمأبوحدثنا،الأشعريموسىأبيبنبردةأبيبناللهعبد

الأشعريموسىأبوافتتحفلما،محمدأمةتدفنهأنوجلعزربهدعادانيالإن:"!ي!اللهرسولقال:قال

دانيالعلىدلمن":قال!اللهرسولكانوقد،ووريدهعروقهتضربتابوتفيوجده،تستر

،بخبرهعمرإلىموسىأبوفكتب،حرقوص:لهيقالرجلعليهدذالذيفكان."بالجنةفبشروه

الجنة.بشره!ي!النبيفإن)6(حرقوصإليوابعثادفنهأنعمرإليهفكتب

أعلم.والله.نظرمحفوظاكونهوفي،الوجههذامنمرسلوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

منأنتبذتإذمريمالكئبوأبمرفى):تعالىاللهقول(48)باب،الأنبياءفي،(4234)رقمالبخاريصحيح

الناسأولىأنا":يقول!شي!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالحديثونص.!أقلها

."نبيوبينهبينيليس،علاتأولادوالأنبياء،مريمبابن

قويت.:بفي

كلامه.نهايةفييردولم،أعلموالله:بفي

.المدة:بفي

فيهايشاركهلامماالخاصبسندهأحاديثهيذكرأنالدنياأبيابنعادةومن.أعلمفيما.بعدتطبعلمالتيكتبهمن

.ندرماإلاالمصادرأصحابمنأحد

الطبريتاريخ.الأهوازفتحفيشاركواالذينالقادةأحد.زهيربنحرقوصوهو.قوصبحر:بفي

(4/77).
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عالماوكانسعيدبنعنبسةعن،اللهعبدبنقاسمحدثنا،بلالأبوحدثنا:الدنياأبيابنقالثم

إلىبذلكموسىأبوفكتب،وخاتمهودراهمودك)1(فيهاوجرةمصحفادانيالمعموسىأبووجد:قال

منقبلكمنومر،منهإلينافابعثالودكوأما،إلينابهفابعثالمصحفأما:عمرإليهفكتب،عمر

نفلناكه.فقدالخاتموأما،بينهمالدراهمواقسم،بهيستشفونالمسلمين

وقبله.وعانقهالتزمهدانيالأنهلهذكرواوجدهلماموسىأباأنوجهغيرمنالدنياأبيابنوروى

جاءمنوكان،درهمالافعشرةمنقريباموضوعامالاعندهوجدوأنه،أمرهلهيذكرعمرإلىوكتب

ويدفنويكفن،وسدر)3(بماءيغسلبأنعمرفأمر،ربعة)2(عندهوأن،مرضوإلاردهافإن،منهااقترض

خاتمه.ونفله،إليهفتحملوبالربعة،المالبيتإلىيردأنبالمالوأمر،أحدبهيعلمفلاقبرهويخفى

قدمثمفيهفدفنهقبراوسطهفيوحفروا،نهرافسكرواالأسراءمنأربعةأمرأنهموسىأبيعنوروي

عنه.اللهرضيالأشعريموسىأبيغيرقبرهموضعبمكانيعلمفلم،أعناقهمفضرب،الأسراءالأربعة

حدثنا،السرحبنعمروبنأحمدحدثنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثني:الدنياأبيابنوقال

الأشعريموسىأبيبنبردةأبييدفيرأيت:قالأبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعن،وهبابن

الميتالرجلذلكخاتمهذا:بردةأبوقال،الرجلذلكيلحسانرجلبينهماأسدانفصهنقشخاتما

علماءموسىأبوفسأل:بردةأبوقال.دفنهيومموسىأبوأخذه،دانيالأنهالبلدةهذهأهلزعمالذي

وأصحابالمنجمونجاءهسلطانهفيدانيالكانالذيالملكإن:فقالواالخاتمذلكنقشعنالقريةتلك

تلكيبقىلاوالله:الملكفقال.ويفسدهملككيغور)4(غلاموكذاكذاليلةيولدإنه:لهفقالواالعلم

ولميلحسانهولبوتهالأسدفباتالأسدأجمةفيفألقوهدانيالأخذواأنهمإلا،قتلتهإلاغلامالليلة

قال:بردةأبوقال.بلغمابلغحتىبذلكاللهفنجاه،يلحسانهفوجدتهماأمهفجاءت،يضراه

لئلاخاتمهفصفييلحسانهالأسدينوصورةصورتهدانيالفنقش:القريةتلكعلماءقال:موسىأبو

عليه.اللهنعمةينسى

حسن.إسناد

)1(

)2(

)3(

)4(

سم.لدا:لودكا

المصحف.أجزاءفيهصندودتى:الربعة

للغسل.ورقهايستخدمشجرة:السدر

.يعور:طفي
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إسرائيلبنيمنالملأواجتماعخرابهابعدالمقدسبيتعمارةذكروهذا

وشعابها)1(الأرضبقاعفيتفرقهمبعد

قالعيوشهاعلىخاويةو!قريؤعكمركائذىأؤ):القائلينأصدقوهوالمبينكتابهفيتعالىاللهقال

مأئةفثتبلقاليؤمىلغضاؤيؤمالبتتقاللبئتصئمقالبعث!ثئمعاصمائةاللهفأماتهمؤتهآبغداللههذهيسءأق

إهـالعظاسوأفظزئمئا!ىءايةولنخعلفحماركإكوافظريتسنةلموشرابرطعامفإكفانظزعاس

.(952:البقرةسور!أ!قديرشىء!لعكاللهأنأغلمقاللهتبتنفلضالخمأنكسوهاثمننشزها!يف

بيتعامرإني،بلغنيفيما،السلامعليهأرمياإلىتعالىاللهأوحىثم:الكلبيبنهشامقال

نأاللهأمرني،اللهسبحان:نفسهفيفقالخرابوهيقدمهاحتىفخرج،فانزلهاإليهافاخرجالمقدس

رأسهوضعثم؟!موتهابعداللهيحييهاومتى؟!يعمرهافمتى،عامرهاأنهوأخبرني،البلدةهذهأنزل

فوقه،الذيوالملكنصربختهلكحتىسنةسبعيننومهفيفمكث،طعاممنوسلةحمارهومعهفنام

موتوكانلهراسببنبشتاسبولدهبعدهوقام،سنةوعشرينمئةملكهوكان،لهراسبوهو

يبقفلمفلسطينأرضفيكثرتقدالسباعوأن،خرابأنهاالشامبلادعنفبلغه،دولتهفينصربخت

وملك،فليرجعالشامإلىيرجعأنشاءمنأنإسرائيلبنيفيبابلأرضفيفنادى،أحدالإنسمنبها

اللهوفتح،فعمروها،فرجعوا.مسجدهاويبنيالمقدسبيتيعمرأنوأمره،داودآلمنرجلاعليهم

اللهبعثهثم،سنةمئةلهتمحتىذلكنومهفيومكث،تعمروكيفتبنىكيفالمدينةإلىفنظرعينيهلإرميا

اللهأنأغلم):قالآهلةعامرةإليهانظرفلماخرابأالمدينةعهدوقد،ساعةمنأكثرنامأنهيظنلاوهو

عليهمغلبتحتىكذلكفمكثوا،أمرهمعليهماللهوردبهاإسرائيلبنوفأقام:قال!قديرشىء!لعك

عليهم.النصارىظهوربعديعني،)2(سلطانولاجماعةلهميكنلمثم.الطوائفملوكزمنفيالروم

عنه.)3(تاريخهفيجريرابنحكاههكذا

والملوكوالبلادالعبادلهدانتقدلمملكتهسائساعادلاملكأكانلهراسبأنجرير)4(ابنوذكر

المملكةتدبيرعنضعفلماثم.والمعاقلوالأنهارالأمصارعمارةفيجيدرأيذاكانوأنهوالقواد)5(

رجلأأنوذلك،المجوسيةدينظهورزمانهفيفكان،بشتاسبلولدهالملكعننزلونيفسنةمئةبعد

.الأرض..إسرائيلبنيواجتماعخرابهابعدالمقدسبيتعمارة:هكذا،طعنوانجاء(1)

عز.ولاسلطانولا:بفي)2(

.(045-1/538)الطبريتاريخ)3(

.(154-1/054)الطبريتاريخ(4)

.وطبمنسقطهناإلى..جريرابنوذكر:قولهمن)5(
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فلحقفذهب،زردشتفبرص،أرمياعليهفدعافأغضبهالسلامعليهأرمياصحبقدكانزردشتاسمه

)1(اللهلعنه-نفسهتلقاءمناخترعهالذيالمجوسيةدينفلقنه،بشتاسبوصحب،أذربيجانبأرض

.)2(منهمأباهممنكثيراخلقامنهموقتلوقهرهمعليهالناسوحمل،بشتاسبمنهفقبله

وقدالمذكورينوالأبطالالمشهورينالفرسملوكمنوهوبشتاسببنبهمنبشتاسببعدكانثم

الله.قبحه،طويلادهراوعمرالثلاثةهؤلاءمنواحدلكلنصربختناب

)3(قاله.السلامعليهإرمياهوالقريةهذهعلىالمازهذاأنمنجريرابنذكرهالذيهذاأنوالمقصود

.المتقدمالسيادتىحيثمنقويوهو،وغيرهماعميربنعبيدبناللهوعبد،منبهبنوهب

وغيرهمبريدةبنوسليمانوالسديوقتادةوالحسنعباسوابنسلامبناللهوعبدعليعنرويوقد

أعلم.والله.والخلفالسلفمنكثيرعندأشهروهذا.عزير)4(أنه

.طمنسقطت)1(

.(1/045،561)الطبريتاريخ2()

.(302/)الطبريتفسير.قال:طفي)3(

معرفةإلىبناحاجةولا،أرميايكونأنوجائز،عزيرأذلكيكونأنوجائز:وفيه2(5-91)3/الطبريتفسير)4(

علىاللهقدرةالمنكرينتعريفبهاالمقصودوإنما،ذلكقائلاسمالخلقتعريفبالآيةالمقصوديكنلمإذ،اسمه

فنائهم.بعدوإعادتهم،مماتهمبعدخلقهإحيائه
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العزيرقصةوهذه

درزنابنأيوببنعديابنسوريقبنويقال!،جروةبنعزيرهو:عساكربنالقاسمأبوالحافظقال!

)1(
.سروخا)2(بنعزير:ويقال!.عمرانبنهارونبنالعازربنفنحاصبنإيشوعبنتقيبنعريابن

بدمشق.قبرهأنالاثاربعضفيجاء

أبيهعنكريببنمحمدعنعليبنحبانعنعمروبنداودعنالبغويالقاسمأبيطريقمنساقثم

."لاأمنبياعزيرأكانأدريولا،لا)3(أم!لبعألعنأدريلا"مرفوعاعباسابنعن

عن،معمرعنالرزاقعبدعن،السجزيإسحاقبنمحمدعنالحسنبنمؤملحديثمنرواهثم

.نحوهمرفوعاهريرةأبيعنالمقبريسعيدعن،ذؤيبأبي

عن،الضحاكعن،ومقاتلجويبرعن،)4(متروكوهو،بشربنإسحاقطريقمنرويثم

الحكمة،اللهأعطاهسنةأربعينبلغفلما،حدثغلاموهونصربختسباهممنكانعزيراأنعباسابن

ذلكمناسمهاللهمحاحتىالأنبياءمعيذكروكان:قال!.منهبالتوراةأعلمولاأحفظأحديكنولم:قال!

أعلم.والله.ومنكرومنقطعضعيفوهذا.(القدر)عنربهسأل!حين

هوعزيراأنسلامبناللهعبدعنالحسنعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعنبشربنإسحاقوقال!

بعثه.ثمعاممئةاللهأماتهالذيالعبد

عن،عروبةأبيبنوسعيد،كعبعن،قتادةعن،بشيربنسعيدأخبرنا:بشربنإسحاقوقال!

،السديإسماعيلبناللهعبدوعنعباسابنعن،الضحاكعن،وجويبرومقاتل،الحسنعن،قتادة

هؤلاءكل:إسحاققال!،منبهبنوهبجدهعنوإدريس،عباسابنعن،مجاهدعن،أبيهعن

صالحاعبداكانعزيراإن:بإسنادهمقالوا،بعضعلىبعضهموزاد،عزيرحديثعنحدثوني

وأصابهالظهيرةقامتحينخربةإلىأتىانصرففلما،يتعاهدهالهضيعةإلىيومذاتخرج،حكيما

)2(

)3(

)4(

)5(

.أسبوع:وبعفالنسخ،طفي

بقي.بنغرىبندرتنا.الأسماءبعضفياختلافوفيه.(17/35)دمشقتاريخمختصر

ذكرهوالحديث(لاأمبيعالعزيرأدريلاا:النسخبعضوفي.وتصحيفتحريفوهو...بيعالعين:طفي

ضعف.إسنادهوفيمختصرا3471()رقم"العاليةالمطالب"فيحجرابنالحافظ

.(137-1/135)حبانلابنالمجروحين

.(17/35)دمشقتاريخمختصر
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فيفنزل،عنبفيهاوسلةتينفيهاسلةومعهحمارهعنفنزل،حمارهعلىوهوالخربةودخل،الحر

يابساخبزاأخرجثم،القصعةفيمعهكانالذيالعنبمنفاعتصر،معهقصعةوأخرجالخربةتلكظل

فنظر،الحائطإلىرجليهوأسندقفاهعلىاستلقىثم،ليأكلهليبتلالعصيرفيالقصعةتلكفيفألقاهمعه

:فقالباليةعظاماورأي،أهلهابادوقدعروشهاعلىقائمةوهيفيهاماورأىالبيوتتلكسقف

فقبضالموتملكاللهفبعث،تعجباقالهاولكن،يحييهااللهأنيشكفلم!مؤتهآبغداللهيخيءهذهأق)

،وأحداثأمورإسرائيلبنيفيذلكبينفيماوكانتعاممئةعليهأتتفلما.عاممئةاللهفأماته،روحه

الموتى.اللهيحييكيفبهمافيعقللينظروعينيه،بهليعقل)1(قلبهفخلقملكاعزيرإلىاللهفبعث:قال

يرىوهوذلككل،الروحفيهنفخثم،والجلدوالشعراللحمعظامهكسىثمينظروهوخلقهركبثم

صدرلبث)2(كانأنهوذلك،يومالبثت:قال؟لبثتكم:الملكلهفقال،جالسافاستوى،ويعقل

،يوملييتمولم،يومبعضأو:فقال،تغبلموالشمسالنهارآخرفيوبعث،الظهيرةعندالنهار

وشرابه،اليابسالخبزالطعاميعني،وشرابكطعامكإلىفانظر،عاممئةلبثتبل:الملكلهفقال

فذلك،يابسوالخبز،العصيريتغيرلم،حالهماعلىهمافإذاالقصعةفياعتصركانالذيالعصير

فكأنه،حالهممنشيءعنيتغيرلمغضوالعنبالتينوكذلك،يتغيرلميعني!يتسنهلتم):قوله

عظامهبليتقدحمارهإلىفنظر،حماركإلىانظر؟لكقلتماأنكرت:الملكلهفقال،قلبهفيأنكر

وعزير،الملكركبهحتىناحيةكلمنوأقبلتفأجابت،الحمارعظاتمالملكفنادى،نخرةوصارت

فيهنفخثم،والشعرالجلدعليهاأنبتثم،اللحمكساهاثم،والعصبالعروقألبسهاثم،إليهينظر

وافظرال!!و:قولهفذلك،قامتقدالقيامةيظنناهقاالسماءإلىوأذنيهرأسهرافعاالحمارفقامالملك

وانظر:يعني!هولخمأنكسموهاثمننشزها!يفالعظاو!!وأنيظزلناحىءايةولخحسلفحمارك

ثم،لحمبلاحمارامصوراعظاماصارتإذاحتىأوصالهافيبعضابعضهايركبكيفحماركعظامإلى

الموتىإحياءمن!قديرشىء!لعكاللهأنأغلم!و:قاللهتبينفلما،لحمانكسوهاكيفانظر

.وغيره

وهمعلىفانطلق،منزلهوأنكر،الناسوأنكر،الناسفأنكره،محلتهأتىحتىحمارهفركب:قال

فخرج،لهمأمةكانت،سنةوعشرونمئةعليهاأتىقدمقعدةعمياءبعجوزهوفإذا،منزلهأتىحتىمنه

عزير:لهافقال.الزمانةأصابهاالكبرأصابهافلما،وعقلتهعرفتهكانتسنةعشرينبنتوهيعزيرعنهم

سنةوكذاكذامنأحدارأيتما:وقالتفبكت،عزيرمنزلهذانعم:قالت؟عزيرمنزلأهذاهذهيا

اللهسبحان:قالت.بعثنيثمسنةمئةأماتنياللهكانعزيرأنافإني:قال.الناسنسيهوقدعزيرايذكر

قلبه.ليعقل:طفي)1(

.النهارصدرفينامكان:عساكرابنمختصرفي.نام:بفي)2(
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رجل()1(عزيرأفإن:قالت.عزيرأنافإني:قال،بذكرلهنسمعفلمسنةمئةمنذفقدناهقدأعزيرأفإن

حتىبصريعلييردأناللهفادع،والشفاءبالعافيةالبلاءولصاحبللمريضيدعوالدعوةمستجاب

قومي:وقالبيدهاوأخذفصختاعينيهاعلىبيدهومسحربهفدعا:قال.عرفتكعزيراكنتفإن،أراك

عزير.أنكأشهد:فقالتفنظرت)2(عقالمننشطتكأنماصحيحةفقامترجليهااللهفأطلق،اللهبإذن

عشرةوثمانيسنةمئةابنشيخلعزيروابن،ومجالسهمأنديتهمفيوهمإسرائيلبنيمحلةإلىوانطلقت

أنا:فقالت،فكذبوها،جاءكمقدعزيرهذا:فقالتفنادتهم،المجلسفيشيوخبنيهبنيومن،سنة

:قال.بعثهثمسنةمئةأماتهاللهأنوزعم،رجليوأطلقبصريعليئفردربهليدعامولاتكمفلانة

هوفإذاكتفيهعنفكشف،كتفيهبينسوداءشامةلأبيكان:ابنهفقالإليهفنظرواإليهفأقبلواالناسفنهض

نصربختحرقوقد،عزيرغيرحدثنافيماالتوراةحفظأحدفينايكنلمفإنه:إسرائيلبنوفقالت.عزير

أيامالتوراةدفنقدسروخاأبوهوكان،لنافاكتبها،الرجالحفظتماإلاشيءمنهايبقولمالتوراة

التوراةفاستخرجفحفرهالموضعذلكإلىبهمفانطلق،عزيرغيرأحديعرفهلمموضعفينصربخت

التوراةلهمفجددحولهإسرائيلوبنوشجرةظلفيوجلس:قال،الكتابودرسالورقعفنقدوكان

:اليهودقالتثمفمن.)3(إسرائيللبنيفجذدهاالتوراةفتذكرجوفهدخلاحتىشهابانالسماءمنونزل

التوراةلهمجددوكان.إسرائيلبنيبأمروقيامهالتوراةوتجديدهالشهابينأمرمنكانللذياللهابنعزير

قالكمافكانعباسابنقال.سايراباذ:لهايقالفيهاماتالتيوالقرية.حزقيلبديرالسوادبأرض

شيوخوهمبنيهمعيجلسكانأنهوذلك.إسرائيللبنييعني!لنا!ءايةولنجعلف):تعالىالله

.ماتيومكهيئتهشابااللهفبعثهسنةأربعينابنوهوماتلأنه،شابوهو

الحسن.قالوكذلك.نصربختبعدبعث:عباسابنقال

الطويل(منأ:عباسابنقالهمامعنىفيالسجستانيحاتمأبوأنشدوقد

أكبرفهوابنهابنقبلهومنابنهقبلهمنشابرأسوأسود

أشقروالرأسسوداءولحيتهعصاعلىيدبشيخاابنهيرى

فيعثر)4(الصبييمشيكمايقومقؤةفضلولاحيللابنهوما

يتبخترولايجريلاوعشرينحجةتسعينالناسفيابنهيعد

عين.بنقلةبمنسقطت()1

.برأإذاوللمريض،كانعملأيفيبسرعةللأخذيقال:نشط،العربلسانفي)2(

.(32-322/):الطبريتفسير)3(

الصغير.يمشي:بفي()4
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زكرياوبين،وسليمانداودبينفيماكانوأنه،إسرائيلبنيأنبياءمننبيعزيرأأنالمشهور

كماإسرائيلبنيعلىفسردهاحفظهااللهألهمهالتوراةيحفظمنإسرائيلبنيفييبقلملماوأنه،ويحيى

حتىبحرفحرفاالتوراةفنسخ،عزيرفيفقذفها،نورمنبمغرفةفنزلملكااللهأمر:منبهبنوهبقال

.منها)3(فرغ

ائيهودوقات)تعالىالثهقولعنسلامبناللهعبدسألأنهعباسابنعنعساكر)4(ابنوروى

حفظهمنالتوراةإسرائيللبنيكتبهمنكانماسلامابنلهفذكر؟ذلكقالوالم،03:التوبةأ!اللهعريزائت

غيرمنبهاجاءناقدعزيرأوإن،كتابفيإلابالتوراةيأتيناأنموسىيستطعلم:إسرائيلبنيوقول

فيانقطعالتوراةتواترإن:العلماءمنكثيريقولولهذا.اللهابنعزيروقالوامنهمطوائففرماه،كتاب

فيما،البصريوالحسنرباحأبيبنعطاءقالهكمانبيغيرالعزيركانإذاجدامتجهوهذا.العزيرزمن

عنومقاتلأبيهعنالخراسانيعطاءبنعثمانوعن،عطاءعنسليمانبنمقاتلعنبشربنإسحاقرواه

وأصحاب،سبأوجنة،صنعاءوجنة،نصربخت:أشياءتسعةالفترةفيكان:قالرباحأبيبنعطاء

صتبع.وأمر،إنطاكيةومدينة،الفيلوأصحاب،الكهفوأصحاب،وأمرحاصورا،الأخدود

فينصروبختعزيرأمركان:قالالحسنعنقتادةعنسعيدأخبرنا:بشربنإسحاقوقال

.الفترة

وبينهبينيليسإنه،لأنامريمبابنالناسأولىإن":قال!ي!الثهرسولأنالصحيحفيثبتوقد

)5(
."لبي

.السلامعليهماوعيسىسليمانبينفيماكان:منبهبنوهبوقال

خطا.وهو.ابنهولأن:طفي(1)

يسير.اختلافوفيه.(4.-1737/)عساكرابنمختصرفيالخبر)2(

.(01/78)الطبريتفسير)3(

بعدها.وما(1704/)عساكرابنمختصر)4(

.(602)صتخريجهتقدموالحديث..وإنهمريمبابنأولىأنا:بفي()5
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،عمرانبنموسىزمنفيكانعزيراأنالسائببنوعطاءمالكبنأنسعنعساكرابنروىوقد

أهونموتةمئة:يقولوهوانصرفوأنه،القدرعنسؤالهمنكانلمايعني،لهيأذنفلمعليهاستأذنوأنه

ساعة.ذلمن

ادسريع(منأ:الشعراءبعضقولساعةذلمنأهونموتةمئة:عزيرقولمعنىوفي

الحيفعلىالصبرويأنفالسيفعلىالحريصبرقد

الضيفقرىعنفيهايعجزحالؤعلىالموتويؤثر

سألأنهمنوغيرهمالثوريوسفيان)1(البكاليونوفعباسابنعنوغيرهعساكرابنروىمافأما

.الإسرائيلياتمنمأخوذوكأنه،نظرصحتهوفي،منكرفهو،الأنبياءذكرمناسمهفمحىالقدرعن

البكالينوفعن،الجونيعمرانأبيعنسليمانبنجعفرعنسعيدبنوقتيبةالرزاقعبدروىوقد

أعرض:لهفقيل،تشاءمنوتهديتشاءمنفتضلخلقاتخلقربيا:ربهيناجيفيماعزيرقال:قال

وهمأفعلعماأسأللاإني،الأنبياءمناسمكلأمحونأوهذاعنلتعرضلهفقيل.فعاد،هذاعن

أعلم.والله.اسمهمحيفما،عادفما.عادلوعليهتوعدماوقوعيقتضيلاوهذا.يسألون

عنسلمةوأبيسعيدعنالزهريعنيزيدبنيونسحديثمنالترمذيسوىجماعةروىوقد

!م:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنالأعرجعنالزنادأبيعنشعيبرواهوكذلك،هريرةأبي

فأحرقتبهاأمرثم،تحتهامنفأخرجبجهازهفأمر،نملةفلدغتهشجرةتحثالأنبياءمننبينزل"

.)3("واحدةنملةفهلا)2(إليهاللهفأوحى،بالنار

عزير.أنهأبيهعنمجاهدبنالوهابعبدعنجريجابنعنبشربنإسحاقفروى

أعلم.فالله،عزيرأنهالبصريوالحسنعباسابنعنرويوكذا

بعدمات.الكتابأهلعنالبكاليرواهماعباسابنكذبوقد،شامي،كعبامرأةابن،البكاليفضالةبننوف(1)

.(2903/)التهذيبتقريب.للهجرةالتسعين

للحديثأخرىروايةوهي.الأمممنأمةأحرقتنملةلدغتكأن:بوفي.تصحيفوهو.مهلا:طفي)2(

باب،السلامفي،(481)(1224)رقمومسلم،(153)باب،الجهادفي(9103)رقمالبخاريأخرجها

النمل.قتلعنالنهي

(2241)ومسلم،..أحدكمشرابفيالذبابوقعإذاباب،الخلقبدءفي،(9331)رقمالبخاريأخرجه)3(

في،)3225(ماجهوابن(5265)داودوأبو،النملقتلعنالنهيباب،السلامفي،(914،015)

.(7112/)والنسائي.(2313،944/)وأحمد.الذرقتلفيباب،الأدب

قرصتك.التيهيواحدةنملةعاقبتفهلا:أيواحدةنملةفهلا:وقوله
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عتدهربكرختدتجر!!هيعص!والرحيمالرحمناللهبسمالعزيزكتابهفيتعالىاللهقال

رببدعابثأ!نولمشتباالرأشوأشتعلمنىألعظموهنإقربقال!!خفيانداءربهنادتإذ!ز!رت!

يغقوبءالمقويرثيرثنى5ولئالدنثمنل!فهمتعاقراقرأقىاو!انتىوراءمناتمؤلم!خفتإقو5شقيا

لىيكوتأقرب!قالسمياقتلمنلمتجعللتمتحئاشم!بغنونبشركانايز!رل!!رضياربواتجعته

!نفلقتثوقذهينهوعلىرئبثقالكدلكقال!ال!برعتجامنبلختوقذعاقراا!إقو!اشاغبم

دؤمه-عك!عرنيسويالالثنثافاستكلمالاءايتكلقالى-ءايهصأتجعلربقال!شخاتثولؤقئل

من!وحناناجمياألحكموءاتينهبقوةاتنبفذييضى!وعشيالكرةسبحواأنإلتهتمفأؤحم!أتمخرابمن

حيا!يتعثويؤميموتويؤمولديؤمعلته!وسنمعصياجبارايكنول!بولدتهوبرا!تقياوكاتوزكؤةلدنا

.،ها-ا:مريمأ

طص

منهوقالتحذالفأفئيئرئجقال!لؤقاعندهاوجدالمخرابربهرياعلئهادضل!ازكرئاكفلها!و:تعالىوقال

صصصطص-،صصصصط
جمحإنلثطيبةذرئهنفلامنل!صتربقالرلهز!رلادعاهنالك!حساببغئرلمجشاءمنيرزقاللهإناللهعند

منونبياوصسيداوحصحوراآدله!تبممةمصدقابيخيىيبشركأدلهأنألمخرابفىيمحلىقإلموهوآلمببكةفنادته!الدعا

دربقال!يشآءمايفعلأدلهلثكذقالعاقروآقرأقىألبربلغنىوقذغغلىيكونأفىربقال!ألمحب!

والإئ!!بألعشىوسبخ!ثيراربكواذبهررقزاآياهـإلأثنثةألناسلوألاءايتكقالءايةلى-أتجعل

.،14-37:عمرانالأ

ضئرافترثين!وأنتفردالاتذزتربربونادتإذوزلمجرل!):الأنبياءسورةفيتعالىوقال

رنجاودذعو!األختزتفىي!رعوت!الؤاإنهمزؤجهحل!وأضلخنايحيلهوو!نالهوفآش!جتنا

.(09-98:الأنبياءأ!خشعب%لناو!الؤاورصا

.،85:ا!!امأ!هولصلحيأمنصوإلياسوعيسىوئحئوجمريا)تعالىلوقا

:ويقال،برخيابنزكريا:الحافلالمشهورالتاريخكتابهفيعساكربنالماسمأبوالحافظقال

بنسليمانبنداودبنخشبانبنصدوفبنمسلم)1(بنلدنبنزكريا:ويقال،دانبنزكريا

بنرحبعامبنإينامنبنبهغاشاطبنشلومبنناحوربنبلعاطةبنبرخيابنصديقةبنمسلم

فيدمشقأعمالمن)2(البثنيةدخل.إسرائيلبنيمنالسلامعليهالنبييحيىأبوداودبنسليمان

.أدن(945/)منظورلابندمشقتاريخمختصرفي(1)

.البلدانمعجم.أذرعاتوبينبينهادمشقنواحيمنناحية:والبثنية.تصحيفوهو،البثينة:طفي)2(
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.)1(أعلموالله.يحيىابنهقتلحينبدمشقكانإنه:وقيل.يحيىابنهطلب

أيضا.زكرى:ويقال.وبالقصربالمدزكريا:فيهويقال،نسبهفيذلكغيرقيلوقد

كانوماالسلامعليهزكرياخبرالناسعلىيقصأن!ممحمدأ)2(رسولهأمرتعالىاللهأنوالمقصود

حتى،أيضاأسنتوقد،شبيبتهاحالفيعاقرا)3(امرأتهوكانت،الكبرعلىولدااللهوهبهحينأمرهمن

رئكدتجررخت):تعالىفقال،وتقدستعالىفضلهمنيقنطولا،ورحمتهاللهفضلمنأحدييأسلا

!هو.خفياندآربهنادتاذ5ز!رتآعبده

.)4(الخفيالصوتويسمعالنقيالقلبيعلماللهإن:تفسيرهاعندقتادةقال

:فقالمخافتةعندهحاضراكانعمنأسرهامناداةربهفنادىالليلمنقام:السلفبعضوقال

وخارضعف:أي!منىالعظموهنإقربقال!لبيكلبيكلبيك:اللهفقال!ربيا،ربيا،ربيا

الشعرسوادعلىغلب:أي،الحطبفيالناراشتعالمناستعارة!شتماألرأشواشتعل)،الكبرمن

الرجز(منأ:)5(مقصورتهفيدريدابنقالكما،شيبه

الدجىأذيالتحتصبحطرةلونهحاكىرأسيتريإما

الغضىجمرفيالناراشتعالمثلمسودهفيالمبيضواشتعل

)6(الثرىمجاجكانقدمابعدمنذاويايبسااللهوعودواض

منىالعظموهنإق!والسلامعليهزكرياقالوهكذا،وظاهراباطناعليهاستحوذقدالضعفأنيذكر

إلاأسألكفيمادعوتنيما:أي!شقيارببدغآيثأ!نولتم):وقوله!شتباالزأسواشتعل

عليهادخلكلماوكان؟ماثانبنعمرانبنتمريمكفللماأنهالمسألةهذهعلىلهالباعثوكان.الإجابة

الرازقأنفعلم،الأولياءكراماتمنوهذه،أوانهافيولاأيامهاغيرفيفاكهةعندهاوجدمحرابها

ربقالعاز!رلإرئههالك!وسنه)7(فيطعنقدكانوإن،ولدايرزقهأنعلىقادرأوانهغيرفيللشيء

أشرأقو!انتىورآمنأثمؤلىخفتوإق!ه:وقوله.!الدعاءجمحإنفطيبةذريةنلثلامنلىصت

الهـ.طقرا

.(945/)منظورابنمختصر()1

.طفيليست)2(

.عاقراذلكمع:بفي)3(

.(61/35)الطبريتفسير(4)

.(41-13)للتبريزيالمقصورةشرح.مقصورتهمطلعالأبيات()5

..روضوآض:التبريزيشرحفي)6(

وزمانه.سنه:بفي)7(
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اللهشرعيوافقلابماإسرائيلبنيفيبعدهتصرفهممنخافوكأنه،()1العصبةبالمواليالمراد:قيل

منأي!لدنثمنلىفهمت!:قالولهذا،مرضيأتقيابرايكونصلبهمنولدوجودفسأل،وطاعته

يغقوبءالمقويرث)إسرائيلبنيفيوالحكمالنبوةفيأي!يرثنىهوصلا!وقوتكبحولكعندك

التيالكرامةفيمثلهمفاجعله،أنبياءيعقوبذريةمنوأسلافهآباؤهكانكما:يعني!رضياربواتجعله

الشيعة،منزعمهمنذلكزعمكماالمالوراثةهاهناالمرادوليس،والوحيالنبوةمنبهاأكرمتهم

تعالى:قولهعندقدمناهماأحدها:لوجوهالسلفمنصالحأبيعنوحكاه،هاهناجريرابنووافقهم

فيالمرويالعلماءبينعليهالمتفقالحديثفيذكرناكماوالملكالنبوةفيأي!دا!سلتفنوورث!يو

نورثلا":قال!لخي!اللهرسولأنالصحابةمنجماعةعنطرقمنوغيرهاوالسننوالمسانيدالصحاح

يصرفأنالصديقمنعولهذا،يورثلا!ي!اللهرسولأنعلىنصفهذا")2(صدقةفهوتركناما

وأزواجهفاطمةابنتهوهم،إليهملصرفالنصهذالولاالذينوراثهمنأحدإلى،حياتهفيبهيختصما

علىوافقهوقد،الحديثبهذاإياهممنعهفيالصديقعليهمواحتج،عنهماللهرضيالعباسوعمهالتسع

بنوالعباس،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرع!ي!اللهرسولعنروايته

عنهم.اللهرضيوآخرون،هريرةوأبو،والزبير،وطلحة،عوفبنالرحمنوعبد،المطلبعبد

.)3(وصححه"نورثلاالأنبياءمعاشرنحن"الأنبياءسائريعمبلفظرواهالترمذيأن:الثاني

حتى،أمرهايهمهمأوإليهايلتفتواأولها)4(يكنزواأنمنالأنبياءعندأحقركانتالدنياأن:الثالث

نأالمقداربهذايهتملاالزهادةفيمنازلهمقريبإلىيصللامنفإن،بعدهمليحوزوهاالأولاديسألوا

فيها.لهوارثايكونولدايسأل

يأكلالسلامعليهداودكانكما،كسبهامنويأكلبيدهيعملنجاراكانالسلامعليهزكرياأن:الرابع

منهيستفضلإجهاداالعملفينفسهيجهدلاأنهالأنبياءحالمثلمنسيماولاوالغالب،يدهكسبمن

الله.شاءإنوتفهمبتدبرتأملهمنلكلواضحبينأمروهذا،بعدهمنيخلفهلهذخيرةيكونلاما

.والسدي،وقتادة،مجاهدقولوهو،(16/36)الطبريتفسير(1)

.(176ص)تقدم)2(

الأصولأهلكتبفياشتهرماوأما)12/8("الفتح"فيحجرابنالحافظقال.اللفظبهذاالترمذييروهلم)3(

لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعةأنكرهفقد"نورثلاالأنبياءمعاشرنحن"بلفظوغيرهم

)6275(رقمللنسائيالكبرىفيوهو:أقول."نورثلاالأنبياءمعشرإنا"بلفظالنسائيأخرجهلكن(نحن)

ومسلم)3304(رقمالبخاريورواه،صحيحوإسناده)2/463(المسندفيأحمدكذلكورواه،المؤسسة

.(صدقةفهوتركنامانورثلاابلفظ()1758

بها.يكترثوا:بفي()4
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أبيعن،ثابتعن،سلمةبنحمادأخبرنا،هارونابنيعني،يزيدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

."نجارازكرياكان":قال!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،رافع

به.سلمةبنحمادعنوجه)4(غيرمن)3(ماجهوابنمسلم)2(رواهوهكذا

بقوله:مفسروهذا!سمياقئلمنلمنخعللتمتحئآشم!بغنونبشركإنايؤ!رل!):وقوله

منونبياوحصحوراوسيداآلئه!ت!ةمصدقابيتنيبنتركأللهأنالمخرابفىيصلىقبمالموهوأتمبمكةفنادته)

هذهوالحالةالولدوجودالتعجبوجهعلىيستعلمشرع،البشارةوتحققبالولدبشرفلما.!والصخد!

منولديوجدكيفأي!ألبرعتيامنبلغتوقذعاقراآم!إتو!اشاغبملىيكوتأتربقال)له

ذلكمنأسنكانأنه-أعلموالله-والأشبه،سنةوسبعينسبعاذاكإذعمرهكان:قيل؟!كبيرشيخ

قالكما.أعلموالله.تلدولاعاقراشبيبتهاحالفيامرأتيكانتوقديعني!عاقراآف!إتو!اشا)

وأناءألديوئيغ!و:سارةوقالت.(54:الحجرأ!هوتبشرونفبوألبرمسنىأقفىأبشزتموفى)الخليل

صط
إنهرألبنتأقللج!وبربهن!أدلهرخمتاللهأفرمقأتغجبينلواقا!عجيمبلشئ"هذاإتشتخابغلىوهذاعجوز

ربه:بأمرإليهيوحيالذيالملكلهقال،السلامعليهزكرياأجيبوهكذا.(72-73:هودأمهوحميدمجيد

قدرتهأي!هوتل!شئاولؤقئلمنظقتثوقد!وعليهيسيرسهلهذاأيههوهينهوعلىربثقالكذلك)

.(شيخأكنتوإنولدامنكيوجدأفلا،مذكوراشيئاتكنلمأنبعدأوجدتك

فىي!رعوت!انواإنهمزؤجهحل!وأضلخنمايخىلهووضنالهوفآشتضنا):تعالىوقال

تحيضلاكانتأنهازوجتهإصلاحومعنى!ولخعجتلاو!مالؤاورهبارنجاوقيعو!اآلخترت

وقتعلىعلامة:أي!وءايهلم!أتجعلربقالط!هو)6(بذاءةأي،شيءلسانهافيكان:وقيل.فحاضت

ذلكعلامة:يقولمهوسويالالثنثألشاستكلمألاءايتلىقال)بهالمبشرالولدبهذاالمرأةمنيتعلق

معتدل،المزاجصحيح،الخلقسويذلكفيوأنت،رمزاإلاأيامثلاثةمعهتنطقلاسكتيعتريكأن

بهذهبشرفلما،والإبكاربالعشيبفؤادهذلكواستحضاربالقلبالحالهذهفيالذكربكثرةوأمر.البنية

هوهاهناوالوحي.!ووعشيالبهرةسبحواأنإلتهتمفأؤحئ!ومحرابهمنقومهعلىبهامسروراخرجالبشارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2/692المسند)

.السلامعليهزكريافضائلمنباب،الفضائلفي،(9237)رقممسلمصحيح

.الصناعاتباب،التجاراتفي،(0512)رقمماجهابنسنن

اللهعبدبنمحمدعنماجهوابن.حمادعنخالدبنهذابعنرواهفمسلم.بفيليسوجهغيرمن:قوله

.حمادعن،جميلبنوالهيثم،منهالبنوالحجاجالخزاعي

.كبيرأشيخأ:بفي

.(3391/)كثيروابن،(11/336)والقرطبي،(17/66)الطبريتفسير
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.()1وقتادةووهبأيضامجاهدقالهكماإشارةأو،والسديمجاهدقالكما،بكتابةإماالخفيالأمر

يقرأكان:زيدابنوقال.مرضغيرمنلسانهاعتقل:وقتادةوالسديووهبوعكرمةمجاهدقال

أحد.كلاميستطيعلاولكن،ويسبح

البشارةوفقالولدوجودعنتعالىيخبر،م!صحبياألحكموءاتتتهبقوةأتتتضذييضى)وقوله

قال.صباهحالفيصغيروهووالحكمةالكتابةعلمهتعالىاللهوأن،السلامعليهزكريالأبيهالإلهية

للعبما:فقال.نلعببنااذهب:زكريابنليحيىالصبيانقال:معمرقال:المباركبناللهعبد

.مهو)2(صحبياألحكموءاتتنه!:قولهوذلك:قال.خلقنا

أنهعباسابنعنعكرمةعنديناربنعمروعنجرير)3(ابنفروى!ولدنامنوحنانا):قولهوأما

يأ!هولدنامنوحنانا):والضحاكوقتادةوعكرمةومجاهدعباسابنوعن.الحنانماأدريلا:قال

ويحتمل.عليهمحبةأي!هووحنانا!وعكرمةوعن.الولدهذالهفوهبنازكريابهارحمنا،عندنامنرحمة

بهما.وبرهعليهماوالشفقةمحبتهماوهو،أبويهعلىسيماولاالناسعلىيحيىلتحننصفةذلكيكونأن

أوامرهبامتثالاللهطاعةوالتقوى.والرذائلالنقائصمنوسلامتهالخلقطهارةفهو:الزكاةوأما

.زواجرهوترك

جبارايكنولوبولديهوبرا)فقالوفعلاقولاعقوقهماوتركونهياأمرالهماوطاعتهبوالديهبرهذكرثم

علىتكونماأشدالثلاثةالأوقاتهذه!وحيايتعثويؤميموتوليىمولديؤمعلتهوسلنم)قالثم!هوعصيا

إلىويصير،وعرفهألفهكانمابعدالأولفيفقد،آخرعالمإلىعالممنمنهاكلفيينتقلفإنه،الإنسان

وينتقل،وضمهالينهاوفارقالأحشاءبينمنخرجإذاصارخايستهلولهذا،يديهبينمايدريولا،آخر

داروبينبينهاالبرزخعالمإلىوانتقل،الدارهذهفارقإذاوكذلك.وغمهاهمومهاليكابدالدارهذهإلى

ليومالصورفيالنفخةهناكوانتظر،القبورسكانالأمواتعرصةإلىوالقصورالدور)4(بعدوصارالقرار

فيوفريق،وكسيرمجبور)5(بينوما،ومثبورمحزونومن،ومحبورمسرورفمن،والنشورالبعث

مل(اول!نأ:يقولحيثالشعراءبعضأحسنولقد.السعيرفيوفريقالجنة

سرورايضحكونحولكوالناسمستصرخاباكياأمكولدتك

مسروراضاحكاموتكيومفيبكواإذاتكونأنلنفسكفاحرص

.(24-61/14)الطبريتفسير(1)

.(61/34)الطبريتفسير(2)

.(61/43)تفسيره)3(

.والقصورالدارهذهبعد:بفي)4(

جبير.:طفي)5(
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منهاموطنكلفييحيىعلىتعالىاللهسلمادمابنعلىتكونماأشقالثلاثةالمواطنهذهكانتولما

الحسنأنقتادةعن،عروبةأبيابنسعيدوقال.!حيايتحثويؤميموتويزمولديؤمعلئهوسنم):فقال

أنتلياستغفر:الاخرلهفقال،منيخيرأنتلياستغفر:عيسىلهفقال،التقياوعيسىيحمىإن:قال

.(فضلها)1واللهفعرف،عليكاللهوسلم،نفسيعلىسلمت،منيخيرأنت:عيسىلهفقال،منيخير

الذيبالحصور:!المرادفقيل!الصب!منونبياوح!وراوصسيدا):الأخرىالايةفيقولهوأما

الإمامقالوقد.!طثبةذزيهتدنفمنلىهت):لقولهأشبهوهوذلكغيروقيل.النساءيأتيلا

نأعباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعليأخبرنا،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)2(

زكريا،بنيحيىليس،بخطيئةهمأوأخطأوقدإلاادمولدمنأحدمنما":قالءحي!اللهرسول

."متىبنيونسمنخيرأنا:يقوللأحدينبغيوما

.)3(منكرالحديثوهو،الأئمةمنواحدغيرفيهتكلم،جدعانبنزيدبنعلي

مطولا،بهجدعانبنزيدبنعليعنالعبادانيعاصمأبيطريقمنوالدارقطنيخزيمةابنرواهوقد

شرطنا.علىوليس:خزيمةابنقالثم

على!ي!اللهرسولخرج:قالشهابابنعن،عقيلعن،لهيعةابنحدثني:وهبابنوقال

اللهروحعيسى:قائلوقال.اللهكليمموسى:قائلفقال،الأنبياءفضليتذاكرونوهميوماأصحابه

الشجرويأكلالوبريلبسالشهيدابنالشهيدأين:فقال،)5(اللهخليلإبراهيم:)4(قائلوقال.وكلمته

.زكريا)6(بنيحمىيريد:وهبابنقال.الذنبمخافة

المسيب،بنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،مدلسوهو،إسحاقبنمحمدرواهوقد

منكانماإلا،ذنبولهالقيامةيوميأتيادمابنكل":يقول!اللهرسولسمعأنهالعاصابنحدثني

")7(لا. ركر-بنيحيى

ط:فضلهما.)1(في

.(292و1/254المسند))2(

.منكراأراه:قلت(128)3/"الاعتدالميزان"فيالذهبيالحافظقال)3(

..يقولوقائلاللهروح...:أوفي.وطبفيكذا(4)

...ذلكيذكرونوهم:بفيزاد()5

بناللهوعبد،قويةعنهالعبادلةروايةلكن.الحفاظفيهتكلملهيعةوابن262(.)4/المنثورالدرفيالسيوطيذكره)6(

ضعيف.فهو،الزهريمراسيلمنالحديثهذاأنعلى،258(2/"التقريب"تحريرفيالتفاصيل)تنظرأحدهموهب

هذا:وقال.عنهاللهرضيالعاصبنعمروحديثمنهذامنأطول،(2373/)المستدركفيالحاكمرواه)7(

مسلم!شرطعلىصحيححديث
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هاهنا.عنعنوقد،)1(المدلسينمنوهوإسحاقابنروايةمنفهذا

مرسلا.المسيببنسعيدعن،قتادةعن،معمرعنالرزاقعبدرواهقدثم

عساكرابنرواهثم)2(.الأنصاريسعيدبنيحمىعنأسامةأبيطريقمنساقهعساكرابنرأيتثم

خالدأبووحدثنا،الأصبهانيبنمحمدحدثنا،)3(دمشقخطيبالجوزجانييعقوببنإبراهيمطريقمن

اللهيلقىإلاأحدما:قالعمروبناللهعبدعن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحىعن،الأحمر

كانما:فقالالأرضمنشيئارفعثم!ووسيداوح!ورا):تعالىقولهتلاثم.زكريابنيحمىإلابذنب

ذبحأ.ذبحثم،هذامثلإلامعه

أعلم.والله.رفعهمنأصحموقوفاوكونهالطريقهذهمنموقوفوهذا

.)5(
عن،ضعي!وهو،بشربنإسحاقحديثمنأوردهماذلكمن:طرق)4(منعساكرابنوأورده

.بنحوه!ي!النبيعنمعاذعنمعدانبنخالدعنيزيدبنثورعنساج)6(بنعثمان

أبيه،عن،نعم)7(أبيبنالرحمنعبدبنالحكمعن،وغيرهالطيالسيداودأبيطريقمنوروي

يحمىالخالةابنيإلاالجنةأهلشبابسيداوالحسينالحسن":!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن

.")8(السلامعليهماوعيسى

أحمدحدثنا،يوسفبنإبراهيمحدثنا،أحمدبنإسحاقحدثنا:الأصبهانيالحافظنعيمأبووقال

يحيىفصدميتماشيانزكريابنويحيىمريمبنعيسىخرج:يقولسليمانأباسمعت،الحواريأبيابن

هيوما:قال،أبدالكتغفرأنأظنماخطيئةاليومأصبتلقد،خالةابنيا:عيسىلهفقال،امرأة

فأينمعيبدنكاللهسبحان:قال.بهاشعرتماوالله:قال.صدمتهاامرأة:قال.خالةابنيا

عين.طرفةاللهعرفتماأنيلظننتجبريلإلىاطمئنقلبيأنولو،بالعرشمعلق:قال؟روحك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

،لأشياءالعلماءمنواحدغيرإسحاقابنبرواياتالاحتجاجعنأمسكوقد:(793/)السيرفيالذهبيوقال

حديثه.فييدلس:منها

.(27424/)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.قد:وطبفيزاد

بعد.فيماالمؤلفلهوسيترجم.هـ(925)سنةتوفي

معمر.عن:طفيزاد

.(1/135)حبانلابنوالضعفاءالمجروحين

تقريب.ضعففيه:حجرابنقال.أميةبنيمولى،ساجبنعمروبنوعثمان.خطأوهو.سباح:طفي

.(213/)التهذيب

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،نعيمأبيابن:النسخجميعفي

سيداوالحسينالحسن"علىمختصراوالحسينالحسنمناقبباب،المناقبفي(3768)الترمذيوأخرجه

بتمامه.حسنوالحديث.صحيححسنحديثهذا:وقال.الجنةأهلشباب
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.الإسرائيلياتمنوهو،غرابةفيه

خالة،ابنيزكريابنويحيىمريمبنعيسىكان:قالخيثمةعن،حصينأبيعن،إسرائيلوقال

عبدولادرهمولادينارمنهمالواحديكنولم،الوبريلبسيحيىوكان،الصوفيلبسعيسىوكان

أوصني،:يحيىلهقاليتفرقاأنأرادافلما،أوياالليلجنهماماأين،إليهيأويانمأوىولاأمةولا

فعسى.هذهأما:قال.مالاتقتنلا:قال.أغضبأنإلاأستطيعلا:قال.تغضبلا:قال

علىقتلاقتلأو،موتاالسلامعليهزكرياماتهل:)1(منبهبنوهبعنالرواياتاختلفتوقد

قومهمنهرب:قالأنهمنبهبنوهبعن،أبيهعن،سنانبنإدريسبنالمنعمعبدفروى:روايتين

لئنإليهاللهفأوحى،أنأضلاعهإلىالمنشاروصلفلما،عليهاالمنشارفوضعوافجاؤوا،شجرةفدخل

باثنتين.قطعحتىأنينهفسكن،عليهاومنالأرضلأقلبنأنينكيسكنلم

الله.شاءإنبعدسنوردهمرفوعحديثفيهذارويوقد

هوالشجرةلهانصدعتالذي:قالأنهوهبعن،سنانبنإدريسعن،بشربنإسحاقوروى

أعلم.فالله.موتافماتزكريافأما،شعيا

حدثنا،البدلاء)3(منيعدوكان،خلفبنموسىخلفأبوحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:قاللمج!اللهنبيأن،الأشعريالحارثعن،ممطورجدهعن،سلامبنزيدعن،كثيرأبيبنيحيى

نأوكادبهنيعملواأنإسرائيلبنييأمروأنبهنيعملأنكلماتبخمسزكريابنيحيىأمراللهإن"

نأإسرائيلبنيوتأمربهنتعملأنكلماتبخمسأمرتقدإنك:السلامعليهعيسىلهفقال،يبطئ

يخسفأوأعذبأنسبقتنيإنأخشىإنيأخييا:فقال.أبلغهنأنوإما،تبلغهنأنفإما،بهنيعملوا

اللهفحمد،الشرفعلىفقعد،المسجدامتلأحتىالمقدسبيتفيإسرائيلبنييحيىفجمع:قال.بي

وأولهن.بهنتعملواأنوامركمبهنأعملأنكلماتبخمسأمرنيوجلعزاللهإن:قالثئمعليهوأثنى

فجعل،ذهبأوبورقمالهخالصمنعبدااشترىمنمثلذلكمثلفإن،شيئابهتشركوالااللهتعبدواأن

فاعبدوهورزقكمخلقكماللهوأن؟كذلكعبدهيكونأنيسرهفأيكم،سيدهغيرإلىغلتهويؤدييعمل

.تلتفتوافلاصليتمفإذا،يلتفتلمماعبدهقبلوجههينصباللهفإنبالصلاةوآمركم،شيئابهتشركواولا

.)4(المسكريحيجدكلهمعصابةفيمسكمنصرةمعهرجلكمثلذلكمثلفإنبالصياموآمركم

ليضربواوقدموه،عنقهإلىيدهفشذواالعدوأسرهرجلكمثلذلكمثلفإن،بالصدقةوآمركم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(905/)دمشقتاريخمختصر

.(4013،202/)أحمدمسند

آخر.مكانهاللهأبدل،أحدمنهمماتكلماالصالحينمنقوم:البدلاء

أحمد.مسندفيموجودةغيرالزيادةوهذه."المسكريحمناللهعندأطيبالصائمفمخلوف"وإن:وطبفيزاد
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نفسه.فكحتىوالكثيربالقليلمنهمنفسهيفتديفجعل،منكمنفسيأفتديأنلكمهل:فقال،عنقه

حصيناحصنافأتى،إثرهفيسراعاالعدوطلبهرجلكمثلذلكمثلفان،كثيرأوجلعزاللهبذكروامركم

."وجلعزاللهذكرفيكانإذاالشيطانمنيكونماأحصنالعبدوإن،فيهفتحصن

والطاعة،،والشمع،بالجماعة:بهنأمرنياللهبخمسامركموأنا":!راللهرسولفقال:قال

نأإلاعنقهمنالإسلامربقةخلعفقدشبرقيدالجماعةعنخرجمنفإن.اللهسبيلوالجهادفي،والهجرة

:قال؟وصلىصاموإناللهرسوليا:قالوا."()1جهنمجثىمنفهوالجاهليةبدعوىدعاومن،يرجع

المؤمنينالمسلمينوجلعزاللهسماهمبمابأسمائهمالمسلمينادعوا.مسلمأنهوزعموصلىصاموإن"

."وجلعزاللهعباد

.به)2(،كثيرأبيبنيحيىعن،يزيدبنأبانعن،خالدبنهدبةعنيعلىأبورواهوهكذا

بنأبانعنكلاهما،)4(إسماعيلبنوموسى)3(الطيالسيداودأبيحديثمنالترمذيرواهوكذلك

به.،العطاريزيد

عن،سلامبنمعاويةعن،سابوربنشعيببنمحمدعن،عماربنهشامعنالئسائي)5(ورواه

به.،الأشعريالحارثعن،سلأمأبيعن،سلامبنزيدأخيه

ثم.به،أخيهعن،سلامبنمعاويةعن،الطاطريمحمدبنمروانطريقمن)6(الحاكمورواه

.سلامبنمعاويةعنالطاطريمروانبهتفرد:قال

عن)8(نافعبنالربيعتوبةأبيعن،عبدةبنمحمدعن)7(الطبرانيورواه.قالكماوليس:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جماعاتمنالمجموعالشيءوهي،بالضم،جثوةجمع:جثى:(9547/)الأصولجامعفيالأثيرابنقال

واحدها،الركبعلىيجثونالذينأرادفإنه،مشددة(جثي)رواهاومن.مخففةرواهافيمنهذا،جهنم

عبيد.أبيإلىأحبوهذا:الهرويقال(68:مريمأ!جثئاجهغحؤل):تعالىقولهمن(جاث)

.(1571)رقم،(142-3014/)يعلىأبيمسند

.(1611)الطيالسيمسندفيوهو،والصدقةوالصيامالصلاةمثلفيجاءماباب،الأمثالفي،)2864(رقم

الوجهين.الترمذيوصحح،)2863(رقم

تحفةفيالذيوهوأثبتنا،ماوالصواب،الحديثهذايخرجلمماجةفابن،محضغلطوهو"ماجةابن":طفي

وثانيهما)8866(،السيرفيأولهما،الكبرىسننهمنموضعينفيالنسائيأخرجهوقد.)3274(للمزيالأشراف

.المذكوربالإسناد)936(برقممفرداالمطبوعالتفسيركتابفيوهو،(1341)9التفسيرفي

لمروانذكرسندهفييردولم،(118،236،421-1/117)المستدركفيورواياتبطرقالحديث

الأرجح.وهو،الحاكمغيرالراويولعل،التفردعنلهالمنسوبالكلامولا،الطاطري

.2(-17218)5/الكمالتهذيبفيالمزيطريقهومن0343()الكبيرالمعجمفي

توفي.حجة،ثقة،طرسوسنزيل،الحلبيتوبةأبو،نافعبنوالربغ.تصحيفوهو.يافع(نوبة):طفي

.(1/462)التهذيبتقريب.هـ(142)سنة
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عنسلامبنزيدذكرفسقط،نحوهفذكر،الأشعريالحارثعنسلامأبيعنسلامبنمعاوية

.)1(الروايةهذهنحوفذكرالأشعريالحارثعنسلامأبي

أنسبنالربيععن،أبيهعن،الرازيجعفرأبيبناللهعبدطريقمنعساكرابنالحافظروىثم

أرسلزكريابنيحيىأنإسرائيلبنيعلماءمنسمعوافيماع!يماللهرسولأصحابعنلناذكر:قال

.تقدممانحووذكر،كلماتبخمس

منويأكل،البراريإلىيأنسكانإنما،الناسمنالانفرادكثيركالطالسلامعليهيحيىأنذكرواوقد

.!يحيىيامنكأنعممن:ويقول.الأحيانبعضفيبالجرادويتغذىالأنهارماءويرد،الأشجارورق

بكاءأبكاهمابهاجتمعافلما،الأردنبحيرةعندفوجداهتطلبهفيخرجاأبويهأنعساكر)2(ابنوروى

وجل.عزاللهمنوالخوفالعبادةمنفيههولماشديدا

العشب،زكريابنيحيىطعامكان:قالمجاهدعنقيسبنحميدعنمالكعنوهبابنوقال

لخرقه.عينيهعلىالقاركانلوحتىاللهخشيةمنليبكيكانوإنه

شهابابنعن،عقيلحدثني،الليثحدثنا،صالحأبوحدثنا:الذهلييحىبنمحمدوقال

الناسأطيبكانبمنأخبركمألا:فقال،يقصوهوالخولانيإدريسأبيإلىيوماجلست:قال

معيأكلكانإنما،طعاماالناسأطيبكانزكريابنيحيىإن:قالإليهنظرواقدالناسرأىفلما؟طعاما

معايشهم.فيالناسيخالطأنكراهةالوحش

البريةفييلتمسهفخرج،أيامثلاثةيحيىابنهزكريافقد:قالالوردبنوهيبعنالمباركابنوقال

قدقبرفيوأنتأيامثلاثةمنأطلبكأنابنييا:فقال،نفسهعلىيبكيفيهوأقامقبرااحتفرقدهوفإذا

إلاتقطعلا)3(مفازةوالنارالجنةبينأنأخبرتنيأنتألستأبتيا:فقال؟فيهتبكيقائم،احتفرته

جميعا.فبكيا،بنيياابك:لهفقال؟البكائينبدموع

.بنحوهومجاهد،منبهبنوهبحكاهوهكذا

ينبغيفكذا،النعيممنفيههمماللذةينامونلاالجنةأهلإن:قالأنهعنه،عساكرابنأوروى

)1(

)2(

)3(

هذاروىقدالطبرانيأنذلك،نفسهالوقتفيصحيحةوغيرمرتبكةوالعبارة،أيدينابينالتيوالأصولطفيهكذا

بنزيد"منهيسقطفلمبه،سلامأبيعنسلامبنزيدعن،معاويةعن،توبةأبيعن،عبدةبنمحمدعنالحديث

نقلهوكذلك،)2875(الشاميينمسندوفي)0343(،الكبيرمعجمهفيعندههوهكذا،النصفيكما"سلام

أما.إسنادهفيمذكور"سلامبن"زيدأنشكأدنىيعدفلم218(-217)5/الكمالتهذيبفيعنهالمزيالإمام

سلامأبي"عنقبلذكرأنهمع،"الأشعريالحارثعنسلامأبيعنسلامبنزيدذكرفسقط":قولهففيالارتباك

.(عوادبشار)النصعلىمقحمةالعبارةهذهتكونأننكونماأخوفونحن!"الأشعريالحارثعن

.(994/)منظورابنمختصر

.مقام:أوفي.وطبفيكذا
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وكمالنعيمينبينكم:قالثم.وجلعزدلهالمحبةنعيممنقلوبهمفيلمايناموا)1(لاأنللصديقين

.؟بينهما)2(

.)3(دموعهكثرةمنخديهفيالبكاءأثرحتىالبكاءكثيركانأنهوذكروا

)4(السلامعليهيحمىقتلسبببيان

ببعضيتزوجأنيريدكانبدمشقالزمانذلكملوكبعضأنأشهرهامن،أسباباقتلهفيوذكروا

بينهاكانفلما.منهنفسهافيفبقي،ذلكعنالسلامعليهيحيىفنهاه،تزويجهالهيحللامنأومحارمه

فيودمهبرأسهوجاء)5(قتلهمنإليهفبعث،لهافوهبه،يحيىدممنهاستوهبتمنهايحبماالملكوبين

.وساعتها)6(فورهامنهلكتإنها:فيقال.عندهاإلىطست

مناستوهبتهأنفيتحيلتمنهيئستفلما،عليهافأبىوراسلتهالملكذلكامرأةأحبتهبل:وقيل

طست.فيودمهرأسهإليهاوأحضرقتلهمنفبعثتذلكإلىأجابهالم،الملكعليهافتمنع،الملك

يعقوبأخبرنا:قالحيث")7(المبتدا"كتابهفيبشربنإسحاقرواهحديثفيمعناهوردوقد

فيزكريارأىبهأسريليلةغ!اللهرسولأنعباسابنعنأبيهعن،ميمونبنعمروعن،الكوفي

:قال.إسرائيلبنو)8(قتلكولم،كانكيفقتلكعنخبرنييحيىأبايا:لهوقالعليهفسلم،السماء

تعالىاللهقالكماوكان،وجهاوأصبحهمأجملهموكان،زمانهأهلخيركانيحيىأنأخبركمحمديا

بغية،وكانت،إسرائيلبنيملكامرأةفهويته،النساءإلىيحتاجلاوكان،!وحصوراوسيدا!!

كلفييجتمعونعيدولهم.يحيىقتلعلىوأجمعت،عليهاوأبىيحيىوامتنعاللهوعصمهإليهفأرسلت

امرأتهفقامت،العيدإلىالملكفخرج:قال.يكذبولايخلفولايوعدأنالملكسنةوكانت،عام

سألتنيفماسليني:الملكقالشيعتهأنفلما،مضىفيماتفعلهتكنولم،معجبابهاوكان،فشيعته

هو:قال.ذاكهو:قالت.غيرهسليني:لهاقال،زكريابنيحمىدمأريد:قالت.أعطيتكإلاشيئا

.ينامونلاالنسخبعضفي()1

بيننا.:لعله:الأصلحاشيةعلىكتب)2(

.(994/)منظورابنمختصر)3(

النسخ.بعضفيالعنوانهذاليس)4(

.وجاؤوا:بفي()5

.(1/587)الطبريتاريخفيالخبر)6(

.(15-905/)منظورابنمختصر.عساكرابننقلهوالخبر،(9157)الظنونكشفصاحبالكتابهذاذكر)7(

بدأتالسلامعليهزكرياقتلقصةأنوواضح.قتلهولم..ولدكقتل:لعله:بحاشيةوفي.الأصولفيكذا)8(

صحيحة.المتنفيفالعبارة.يحيىقتلقصةبدايةمع
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فيفذبح:قال،أصليجانبهإلىوأنا،يصليمحرابهفيوهو،يحيىإلىجلاوزتهافبعثت:قال.لك

منانفتلتما:قال؟صبركمنبلغفما":لمجي!اللهرسولفقال:قال.إليهاودمهرأسهوحملطست

بيتهوأهلبالملكاللهخسفأمسوافلما،يديهابينفوضعإليهارأسهحملفلما:قال."صلاتي

فنقتللملكنانغضبحتىفتعالوا،لزكريازكرياإلهغضبقد:إسرائيلبنوقالتأصبحوافلما،وحشمه

عليئ،يدلهمأمامهموإبليس،منهمفهربت،النذيروجاءني،ليقتلونيطلبيفيفخرجوا:قال،زكريا

ودخلت،ليوانصدعت،إليإلي.وقالتفنادتني،شجرةليعرضتأعجزهملاأنتخوفتأنفلما

منخارجاردائيطرفوبقي،الشجرةوالتأمت،ردائيبطرفأخذحتىإبليسوجاء:قال.فيها

دخلها،ردائهطرفهذا؟الشجرةهذهدخلرأيتموهأما:إبليسفقال،إسرائيلبنووجاءت،الشجرة

الشجرةمعفشققت:قال.شقابالمنشارشقوه:إبليسفقال،الشجرةهذهنحرق:فقالوا،بسحره

التيالشجرةذلكوجدتإنما،لا:قال"وجعاأومسالهوجدتهل":!سحيهالنبيلهقال.بالمنشار

.فيها)1(روحياللهجعل

شيءفييرولم،حالكلعلىينكرماوفيه،منكرورفعه،عجيبوحديث،جداغريبسياقهذا

الصحيحألفاظبعضفيالمحفوظوإنما،الحديثهذافيإلاالسلامعليهزكرياذكرالإسراءأحاديثمن

كماالجمهورقولعلىالخالةابناوهما،"وعيسىيحيىالخالةبابنيفمررت":الإسراء)2(حديثفي

امرأةوهيأشياعبل:وقيل.عمرانبنتمريمأختعمرانبنتأشياعيحيىأمفإن،الحديثظاهرهو

أعلم.فالله.مريمخالةابنيحيىفيكون،مريمأمعمرانامرأةحنةأختهييحيىأمزكريا

الثوريفقال،قولينعلىبغيرهأم،الأقصىبالمسجدكانهل:زكريابنيحيىمقتلفياختلفثم

بنيحيىمنهمنبياسبعونالمقدسببيتالتيالصخرةعلىقتل:قالعطيةبنشمرعن،الأعمشعن

.السلامعليهزكريا

عن،سعيدبنيحيىعن،الليثعن،صالحبناللهعبدحدثنا:سلامبنالقاسمعبيدأبووقال

عنه،فسأل،يغليزكريابنيحيىبدمهوفإذا،دمشقنضربختقدم:قالالمسيببنسعيد

.)3(فسكن،ألفاسبعيندمهعلىفقتل.فأخبروه

كانتنضربختقصةوأنبدمشققتلأنهيقتضيوهو،المسيببنسعيدإلىصحيحإسنادوهذا

أعلم.فالله.البصريوالحسنعطاءقالهكماالمسيحبعد

وأنعيسىقبلأشعياءكانفيهاودخلالشجرةلهانصدعتالذيأنوهبوعن:(151/)منظورابنمختصرفي()1

موتا.ماتزكريا

ثمة.وتخريجه،(11/503)الأصولجامعفيورواياتهبطولهالإسراءحديث(2)

.(1195/)الطبريتاريخفيالخبرتفصيل)3(
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بنيحيىرأسرأيت:قالواقدبنزيدعن،مسلمبنالوليدطريقمنا(عساكماابنالحافظوروى

يليمماالمحرابيليالذيالقبلةأركانمنركنتحتمنأخرجدمشقمسجدبناءأرادواحينزكريا

الساعة.قتلكأنما:روايةوفي.يتغيرلمحالهعلىوالشعرالبشرةفكانت،الشرق

.)2(أعلمفالله.السكاسكةبعمودالمعروفالعمودتحتجعلأنهدمشقمسجدبناءفيوذكر

عنصبحبنالعباسطريقمن"الأقصىفضائلفيالمستقصى"فيعساكرابنالحافظروىوقد

بنهداد-دمشقيعني-المدينةهذهملككان:قالمعاويةمولىقاسمعنالعزيزعبدبنسعيدعنمروان

)3(الملوكسوقأملاكهاجملةمنكانوقد:قلت،صيداملكةأريلأخيهبابنةابنهزوجقدوكان،هداد

فاستفتى،مراجعتهاأرادإنهثم.ثلاثابطلاقهاحلفقدوكان:قال،العتيقةالصاغةوهو،بدمشق

رأسالملكمنوسألت،عليهفحقدت،غيركزوجاتنكححتىلكتحللا:فقال،زكريابنيحيى

يصليقائموهوإليهوبعث،ذلكإلىأجابهاثم،عليهافأبى،أمهابإشارةوذلك،زكريابنيحيى

،غيرهزوجاتنكححتىلهتحللا:لهيقولالرأسفجعل،صينيةفيبرأسهأتاهمنجيرونبمسجد

خسفأمهايديبينتمثلتفلما،كذلكيقولوهوأمهابهوأتترأسهاعلىفحملتهالطبقالمرأةفأخذت

ثم،وجوههنويلطمنيصرخنوالجواريتولولأمهاوجعلت.حقويهاإلىثم،قدميه!4(إلىبها

الأرضفلفظت.ففعل،برأسهالتتسلىعنقهايضربأنالسيافأمهافأمرت،منكبيهاإلىبهاخسف

عليهفقتل،نضربختقدمحتىيفوريحيىدميزلولم.والفناءالذلفيووقعوا،ذلكعندجثتها

أرمياعندهوقفحتىيفوريزلولم.نبيكلديةوهي:العزيزعبدبنسعيدقال.ألفاوسبعينخمسة

منوهربالسيففرفع،()فسكن.اللهبإذنفاسكنإسرائيلبنيأفنيتالدمأيها:فقالالسلامعليه

ثممنهموسبا،كثرةيحصونلاكثيراخلقافقتلإليهافتبعهم،المقدسبيتإلىدمشقأهلمنهرب

عنهم.رجع

.(1257/)منظورابنمختصر()1

.(1257/)صختصرهفيمنظورابنوأورده.بفيليس)2(

اللؤلؤ.:بفي)3(

ركبتيها.إلىثم:بفيزاد()4

هنا.لمامشابهخبر(1587/)الطبريتاريخفي)5(
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والسلامالصلاةأفضل)1(اللهمنعليه

علىالردفيمنهاايةوثمانونثلاثوهوصدرهاأنزلالتيعمرانالسورةفيتعالىاللهقال

قدمقدوكان.كبيراعلوايقولونعمااللهتعالى،ولدادلهأنزعمواالذين،اللهلعائنعليهم،النصارى

الأقانيم،فيالتثليثمنالباطلمنعليههممايذكرونفجعلوا،ع!يماللهرسولعلىمنهم)2(نجرانوفد

فأنزل،فرقهماختلافعلى،ومريموعيسى،المقدسةالذاتوهم؟ثلاثةثالثاللهأنبزعمهمويدعون

منغيرهصوركماالرحمفيوصورهخلقهاللهعبادمنعبدعيسىأنفيهابينالسورةهذهصدروجلعزالله

سبحانه،فكان،كن:لهوقال،أمولاأبغيرمنادمخلقكماأبغيرمنخلقهوأنه،المخلوقات

بسطوكذلك،عيسىبولدهاحملتوكيف،أمرهامنكانوكيف،مريمأمهميلادأصلوبين.وتعالى

أصدقوهوتعالىفقال.وهدايتهتوفيقهوحسناللهبعونكلهذلكعلىسنتكلمكمامريمسورةفيذلك

!يغواللهبغنهىمنبغف!اذزيةم!الفلمينعلىعتزنوءالإبرهيووءالولؤصاءادماضطغالله!إن)القائلين

ربوضعهاقالتفلضا!ائعليصا!يعأنتإئكمىفتقبلبالنىصررافىمالثنذزتإقرثعتزناي!تقالتإذ!عليض

الشيطقمنوذريتهابثأعيذهاوافىمرلوسميتهاوافى؟لأنثئالذكرولتسوضعتبماأغوواللهأنثىوضخعخاافى

قالرزقاعندهاوجدالمحرابربهرياعلئهادض!ازكرئاكفلهاحسنانباتاوأنبتهاحسزبقبولرئهافئقبيا5الرخيص

.(13337مهوحساببغتريشامنيرزلىاللهاناللهعندمقهوقالتهذالثأقلمريم

الملازمينشرعهالمتبعينذريتهمنوالخلصالسلامعليهآدماصطفىأنهوتعالىسبحانهيذكر

هذافضلذكرثم.إسحاقوبنوإسماعيلبنوفيهمفدخل!وإترهيووءال):فقالخصصثم،طاعته

بنمحمدوقال.السلامعليهامريموالدهذابعمرانوالمراد،عمرانآلوهمالطيبالطاهرالبيت

بنأمصيابنعزازيابنموثمبنأحريقبنحزقيابنميشاابنأمونبنباشمبنعمرانوهو)3(إسحاق

.داودبنسليمانبنرحبعامبنإيانبنإيشابنبهفاشاطبنيازمبناحريهوبنياوش

بنصادوقبناخنربناليودبنالعازربنماثانبنعمرانبنتمريم:عساكربنالقاسمأبووقال

بنميشابنأمونبنبرشابنأيوحينابنشالتالبنزريابيلبنايبودبنالياقيمبنعيازور

)1(

)2(

)3(

...اللهمنعليهمريمبنعيسىقصة:طفي

.الوفودباب،الخامسالجزءفينجرانوفدعنالحديثكثيرابنسيفصل

وكذلك.فقطاللفظحيثمنخلافبعضوفيهإسحاقابنعن،(1586/)تاريخهفيعمراننسبالطبرينقل

.(3157/)تفسيرهفيهو
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داودبنسليمانبنرحبعامبنايبابنايشاابنيوشافاطبنيورامبنعزريابنموثامبناحازبنا)1(حزقا

،السلامعليهداودسلالةمنأنهاخلافولا،إسحاقبنمحمدذكرهلمامخالفةوفيه.)2(السلامعليه

منقبيلبنفاقوفىبنتحنةوهيأمهاوكانت،زمانهفيإسرائيلبنيصلاةصاحبعمرانأبوهاوكان

خالتهازوج:وقيل.الجمهورقولفيأشياعمريمأختزوجالزمانذلكنبيزكرياوكان،العابدات

.)3(أعلمفاللهأشياع

له،فرخايزقطائرايومافرأت،تحبللاكانتمريمأمأن)4(وغيرهإسحاقبنمحمدذكروقد

.المقدسبيتخدمةفيحبيسا:أي،محرراولدهالتجعلنحملتإنللهفنذرت،الولدفاشتهت

ربفلضاوضحعهاقالت)السلامعليهابمريمفحملت،بعلهاواقعهاطهرتفلما،فورهامنفحاضت:قالوا

بيتخدمةفيأي!هوالذء؟لأنثئولتس)التاء)5(بضموقرئ!هووضحعتبماأع!وأللهأنئوضخعهاإفئ

سضيتهاوافى!و:وقولها.أولادهممنخداماالمقدسلبيتينذرونالزمانذلكفيوكانوا.المقدس

إلىبأخيهذهابهفيأنسعن)6(الصحيحينفيثبتوكما.يولديومالمولودتسميةعلىبهاستدل!ومريو

الله.عبدوسماهأخاهفحنك!يواللهرسول

سابعهيومعنهتذبحبعقيقتهرهينةغلام"كلمرفوعاسمرةعنالحسنحديثفيوجاء

بعضفيوجاء.الترمذيوصححه،)8(السننوأهل،أحمد)7(رواه."رأسهويحلقويسمى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.بفيليست

.(343)النساءتراجم،دمشقمدينةتاريخ

.(1/585)الطبريتاريخ

.(3571/)الطبريتفسير

.(161-016)القراءاتحجةبالسكونوضعت:الباقونوقرأ،بكروأبيعامرابنقراءةوهي،وضعت:أي

.(3951/)تفسيره،التاءبسكون،الثانيةالقراءةالطبريصوبوقد

(9211)ومسلم.الصورةفيوالعلمالوسمباب،والصيدالذبائحفي،(5542)رقم:البخاريفي

الوجه.غيرفيالادميغيرالحيوانوسمجوازباب،والزينةاللباسفي،(011)

.الدوابوسمفيباب،الجهادفي،(2563)داودأبوأخرجهكذلك

مخرجةوالأحاديثطلحةأبيبناللهوبعبد،سليملأمبولدذهبعنهاللهرضيأنسأأنإلىتشيررواياتوللحديث

.(1757/وا،-1366936/)الأصولجامعفي

كلعليهيولدالذيالشعر:والعقيقة.ألفاظهبعضفييسيراختلافوفيه.(8،12،17،22-57/)المسند

عقيقة.:أسبوعهيومالمولودعنتذبحالتيالشاةسميتومنه،مولود

وابنام(و)522()1522والترمذي،العقيقةفيباب،الأضاحيفي،)2838(،)2837(داودأبوأخرج!

في.و)4547()4546(الكبرىسننهفيوهو،العقيقةفي)7/166(والنسائي،)3165(الذبائحفيماجه

الأضاحي.
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أعلم.والله.(1)بعضهمصححه.(ويسمى)بدل(ويدمى)ألفاظه

منهاتقبلكما،هذافيلهااستجيبقد!هوالرخيوالشيطقمنوذزيتهابثأعيذهاوافى-):وقولها

عن،المسيبابنعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامفقال.نذرها

الشيطانمسنمنصارخافيستهليولدحينيمسهوالشيطانإلامولودمنما":قال!ي!النبيأنهريرةأبي

!هوالرخيوالشيطقمنوذزيمهابثوافى-أعيذها!شئتمإنواقرؤوا:هريرةأبويقولثم."وابنهامريمإلاإئاه

عنأ)5(،بقيةعناالفرجبنأحمدعنجرير)4(ابنورواه.)3(الرزاقعبدحديثمنأخرجاه

.بنحوهمج!ي!النبيعنهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعن،)6(الزبيدي

عن،المشمعلمولىعجلانعن،ذئبأبيابنحدثنا،عمربنإسماعيلحدثنا:أيضاأحمد)7(وقال

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

عنروايتهفيالعوذييحيىبنهمامفيهأخطأخطأفهذا،حزمابنسوىأحدكبيرأعلمفيمايصححهولم،قالهكذا

بنعفانروايةمن)2837(داودوأبي()7591والدارمي22(،و17و7)5/أحمدمسندفيالروايةوهذه،قتادة

منبدلأ"ويدفى"اللفظةبهذههفامعنثلاثتهم،ثقاتوهم،الغمريعمربنوحفصالعميأسدبنوبهزمسلم

عروبة،أبيبنوسعيدالعطار،يزيدبنأبان:وهمقتادةأصحابمنالثقاتمنثلاثةخالفهوقد"ويسفى".

فهيشعبةروايةوأما(،17)5/أحمدعندفهيأبانروايةفأما،الصوابعلى""يسمىفرووه،الحجاجبنوشعبة

والطيالسي،،معينابن:الأئمةقررهكما-قتادةفيالناسأثبتمنوهوسعيد،روايةوأماأيضأ،أحمدعند

(ام)522والترمذي)2838(،داودوأبي12()5/أحمدعندفهي-وغيرهمالرازيانزرعةوأبوحاتموأبو

.(661)7/والنسائي3(61)5ماجهوابن

الترمذيعند-ضعيفوهو-المكيمسلمبنإسماعيلمنهم،الجماعةروايةمثلالحسنعقآخرونرواهفقدوأيضأ

:همامروايةعقيبداودأبووقال.ثقتانوهما،الحمرانيالملكعبدبنوأشعثدغفلبنوإياس)1522(،

وليس:داودابوقال.""يدفى:همامفقال""يسفى:قالواهـانما،هفاممنوهموهو،الكلامهذافيهمام"خولف

بنوإياس،قتادةعنمطيعأبيبنسلامقالكذا،أصح"ويسمى:قتادةعنسعيدحديثعقيبقالثم.بهذا"يؤخذ

فهو،حفظهكانف!نبهانفردالذيهذافيهفاميحتمل"لاالبر:عبدابنوقال".الحسنعنوأشعثدغفل

5472(.العقيقةحديثشرحفيالفتحفيحجرابنالحافظ)نقله."منسوخ

وابن)8053(،حبانابنعندمنهاأحاديثمجموعةعليهوتدل،هذافنسخالجاهليةفيذلكيفعلكانوإنما:قلت

بعضبهيغترلئلاعليهونبهناهذافيأطلناوإنما.وغيرها)238(والحاكم)2843(،داودوأبي)3166(،ماجه

.)بشار(منهيستفادبماأوبهفيعملالناس

.(275-2274/)المسند

.الأنبياءفي()2366ومسلم،التفسيرفي(54)48والبخاري

.(3161/)تفسيره

كذلك.الطبريتفسيرفيوهي.وطبمنزيادة

بنمحمدهووإنما،هذامثلالزهريعنالرواةفييعرففلا،بينغلطوهو"الزبيديبناللهعبدعن":طفي

.أثبتناهكماالطبريتفسيروفي،(26043/الكمال)تهذيبالصحيحينفيالزهريعنوروايته،الزبيديالوليد

.(2288/)المسند



233أمتهوابنوهـسولهاللهعبدمريمابنعيسىقصة

."عيسىوابنهاعمرانبنتمريمإلابإصبعهالشيطانيمسهادمبنيمنمولودكل":قالع!ي!النبيعنهريرةأبي

الوجه.هذامنبهتفرد

عن،يونسأبيعن،الحارثبنعمروعن،وهبابنعن،الطاهرأبيعن)1(مسلمورواه

.بنحوه،ص!النبيعنهريرةأبي

نأهريرةأبيعن،أبيهعن،العلاءعن،ميسرةبنحفصحدثنا،هشيمحدثنا:أحمد)2(وقال

إلىترألم.وابنهامريممنكانماإلا)4(حضنيهفيالشيطان)3(يلكزهأمهتلدهإنسانكل":قاللمجيوالنبي

."بحضنيهالشيطانيلكزهحينذلك:قال.اللهرسوليابلى:قالوا؟يصرخكيفيسقطحينالصبي

الوجه.هذامنيخرجهولممسلمشرطعلىوهذا

منما":مج!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،قيسورواه

.ه"ومريممريمبنعيسىإلاعصرتينأوعصرةالشيطانعصرهوقدإلامولود

!و.ألرجيوألشيطقمنوذريتهابثأعيذهاوإفى!و:!اللهرسولقرأثم

)6(.الحديثبأصل!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعنإسحاقبنمحمدرواهوكذا

اللهعبدبناالرحمنعبداابنهوالمغيرةحدثنا،)8(الملكعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

يطعنآدمبنيكل":قالمج!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،)9(الحزامي

."الحجابفيفطعنيطعنذهبمريمبنعيسىإلا،يولدحينجنبهفيالشيطان

الوجه.هذامنيخرجوهولم،الصحيحينشرطعلىوهذا

:!زكرياكفلهاحسن!نباتاوأنبتهاحسزبقبولربهافنقئيا!و:وقوله

المسجد،إلىبهاخرجتثمخروقهافيلفتهاوضعتهاحينأمهاأنالمفسرينمنكثيرذكر

.السلامعليهعيسىفضائلباب،الفضائلفي،(471)(2366)رقم(1)

)2((/2368).

بالكف.الصدرفيالدفع:اللكز)3(

.حضنانوهما.الجنب:الحضن(4)

.(3161/)تفسيرهفيالطبريأورده()5

.(3061/)السابقالمصدر()6

)7((/2523).

أحمد.مسندفيكماعمروابنهوالملكوعبد.سهووهو.الرحمنعبدبنأحمد:بفي)8(

له،ثقة:(2027/)التقريبفيحجرابنقال.الحزامي،حزامبنخالدبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالمغيرة)9(

.عسقلاننزلقدكان:داودأبوقال،السابعةمن،غرائب
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فيها.فتنازعواصلاتهموصاحبإمامهمابنةوكانت،بهمقيمونهمالذيالعبافىإلىفسلمتها

فيتنازعواإليهمدفعتهالماثم.صغرهافيمثلهاوكفالةرضاعهابعدإليهمسلمتهاإنماأنهاوالظاهر

وأأختهازوجتهأنأجلمندونهمبهايستبدأنأرادقدالزمانذلكفينبيهمزكرياوكان،يكفلهاأيهم

غالبةقرعتهفخرجتالمقاديرفساعدته،معهميقترعأنوطلبوا،ذلكفيفشاحوه،القولينعلىخالتها

كما.القرعةفيلهمغلبهبسببأي!كفلهازكريا):تعالىاللهقال.الأمبمنزلةالخالةأنوذلك،لهم

!نتومامريميكفلأيفؤأقلمهتميفموتإدلدته!وماكنتإلتذلؤحيهانبآإتغيبمنذالك):تعالىقال

.(44:عمرأنآلأ!إديخنصمونلدتهغ

غلامأوأمروا،موضعفيووضعوهاحملوهاثم،بهمعروفاقلمهألقىمنهمكلاأنوذلك:(قالوا)1

وأنثانيةمرةيقترعواأنفطلبوا.السلامعليهزكرياقلموظهر،منهاواحدافأخرج،الحنثيبلغلم

،ففعلوا،الغالبفهوالماء)2(جريةخلافعلىقلمهجرىفأيهم،النهرفيأقلامهميلقوابأنذلكيكون

نأمنهطلبواثم،الماءمعأقلامهموسارت،الماءجريةخلافعلىجرىالذيهوزكرياقلمفكان

الغالب،فهوصعداسيرها)3(انعكسقدالأقلامبقيةويكون،الماءمعقلمهجرىفأيهمثالثةيقترعوا

.عديدةلوجوهوقدراشرعابهاأحقكانإذفكفلها،لهمالغالبهوزكريافكان،ففعلوا

صط!طص

إناللهعندمقهوقالتهذالثأفئيمريمقالرزقاعندهاوجدالمحرابربهرياعلئهاض!ا):تعالىاللهقال

سواها،يدخلهلاالمسجدمنشريفامكانازكريالهااتخذ:المفسرونقال!حساببغئريشدمنيززقالله

ليلهابالعبادةوتقوم،نوبتهاجاءتإذاالبيتسدانةمنعليهايجببماوتقومفيهاللهتعبدفكانت

الأحوالمنعليهاظهربماواشتهرت،إسرائيلبنيفيبعبادتهاالمثليضربصارتحتى،ونهارها

رزقأعندهايجدعبادتهاموضععليهادخلكلمازكريااللهنبيكانإنهحتى،الشريفةوالصفاتالكريمة

لكأنىفيسألها)4(الصيففيالشتاءوفاكهةالشتاءفيالصيففاكهةعندهايجدفكان،أوانهغيرفيغريبا

ذلكفعند،حساببغيريشاءمنيرزقاللهإن،اللهرزقنيهرزقأي!اللهعندمقهو):فتقول؟هذا

إنفطيبةذزيهئدنفمنلىصتربقال!!ووكبرأسنقدكانوإنصلبهمنولدوجودفيزكرياطمعوهنالك

غيرفيكانوإن،ولداليهب)5(أوانهغيرفيالثمرمريميرزقمنيا:قال:بعضهمقال.!الذعاجمح

قصته.فيذكرهقدمناماوقضيتهخبرهمنفكان،أوانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3261/)الطبريتفسير

.الماءفي:وطأوفي.الكلامسياقفيسيأتيكماالأشبهوهو.بفيكذا

انعكس.:لعله:الحاشيةفيوكتب.انغطس:بفي

.(3651/)الطبريتفسير

إبانه.:بفي
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وأشجدىلرفياقنئيخمريو!أ!ميندنمآءعكواضحطفنكوطهركاضطفسكاللهإنيخمريمآئمبب!قالتوإذ!يو

طصءوو"صء-م
!نتومامريميكفلأيهؤأقلمهتميلقوتإذلديه!وماكنتإليلثدؤحيهالغتبأنباءمنذالك!الربهعينمعجمعىوا

والأخرةألدليافىوجيهاصرتيمأقعيم!ىأئسيحاشمهمنهبكلمةيبشركاللهإنيمرليمئمببكةألتقاإد!يخنصمونإدلدتهخ

لكتقال!رولؤيمسشنىولايول!يكونأقربقالت!الفخلحبومنو!قلاالمحفدفىالئاس!ويىالمقربينومن

بتئءاكورسولا!نجيلوافيوالتؤرلةوالح!مةالكنفويعلمه!فيكونكنلهويقول!انماأمراقفئإذايشاءمايخلقالله

وألرثاللهبإذنطئرافيكونفيهف!نفخالظترالطين!ةصصت-أظقأفىرلجتممنجايةجئتكمقذاقيلإشرص

كنتوإنلكغلأيةلك1ذفىإنليوتجخفىتدخرونوماتأكلونبماوأنبئكماللهلإدناتموقئوأخىوالأئرصألأتحمه

فاتقوارب!ئممنلايةوجئتكلعليحتمحرماثذىبغضلحمولإحلألتؤرنةصتيدىبتننما!ومصدقامؤمنيهت

.(15-24:عمرانآلأ!و!ستقيوصرطهذافاغبدوةورئبئمرباللهإنهوأطيعونالله

بأنزمانهاعالمينساءسائربينمنلهااللهباصطفاءمريمبشرتالملائكةأنوتعالىسبحانهيذكر

في:أي!والمحفدفىالئاسوي!دم!وشريفانبيايكونبأنوبشرت،أبغيرمنمنهاولدلإيجاداختارها

الكهولةيبلغأنهعلىفدل،كهولتهحالفيوكذلك،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعوهمصغره

ولتقوم،الكرامةلهذهأهلالتكونوالركوعوالسجودوالقنوتالعبادةبكثرةوأمرت.فيهااللهإلىويدعو

ورحمهاعنهااللهرضي،قدماهاتفطرتحتىالصلاةفيتقومكانتإنها:فيقال.النعمةهذهبشكر

منأي!هووطهرك!وواجتباكاختاركأي!واضطفنكاللهإنيمريم!و:الملائكةفقول.وأباهاأمهاورحم

المراديكونأنهيحتمل،!لمحسآإكفدبعكوأضطفنك)،الجميلةالصفاتوأعطاك،الرذيلةالأخلاق

إسرائيل:بنيعنوكقوله(144:ا!عرأفأ!ألئاسعلىآضطفتتكإفى!:لموسىكقوله،زمانهاعالمي

موسى،منأفضلالسلامعليهإبراهيمأنومعلولم.(32:الدخانأ!ألفمينعلىعقوعكأختزنهتمولقد!يو

وأفضل،عدداوأكثر،قبلهاالأممسائرمنأفضلالأمةهذهوكذلك،منهماأفضل!ي!محمداوأن

الفدب!لمحسآءعكواضحطفنك):قولهيكونأنويحتمل.وغيرهمإسرائيلبنيمنعملاوأزكى،علما

قولعلى،نبيةكانتإنلأنها،بعدهاووجدقبلهاكانهمنالدنيا)1(نساءأفضلفتكون،العموممحفوظ

كما-موسىأمإلىوالوحيالملائكةبكلاممحتجاموسىأمونبوةإسحاقأمسارةونبوةبنبوتهايقولمن

قوله:لعمومموسىوأمسارةمنأفضلمريمتكونأنهذاعلىيمتنعفلا-وغيرهحزمابنذلكيزعم

أعلم.واللهغيرهيعارضهلمإذمهوألفلمينلمحسآءعكواضطفنك)

النبوةأنمنوالجماعةالسنةأهلعنوغيرهالأشعريالحسنأبوحكاهقدكماالجمهورقولوأما

ألمسيحما):تعالىاللهقالكمامريممقاماتأعلىفيكون،نبيةالنساءفيوليس،بالرجالمختصة

الدنيا.أهلسائرمنأفضل:بفي(1)
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تكونأنيمتنعلاهذافعلى.(75:ألمالدةاأ!صديقةوأممالرسلقئلهمنظتقذرسول!إلاحمصلواتجت

أعلم.واللهبعدهايكونوممنقبلهاكانممنالمشهوراتالصديقاتأفضل

وأرضاهن.عنهناللهرضيمحمدبنتوفاطمةخويلدبنتوخديجةمزاحمبنتآسيةمعمقروناذكرهاجاءوقد

عنعديدةطرقمن(هوالنسائيئ4(والترمذفي3(ومسلئم2(والبخارفي،أحمد)1(الإمامروىوقد

قال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،جعفربناللهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشام

."خويلدبنتخديجةنسائهاوخير،عمرانبنتمريمنسائهاخير":!ي!اللهرسول

اللهرسولقال:قالأنسعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

خويلدبنتوخديجة،فرعونامرأةواسية،عمرانبنتمريم:بأربعالعالميننساءمنحسبك":ع!ي!

."محمدبنتوفاطمة

وصححه.،به،الرزاقعبدعن،زنجويه)8(بنبكرأبيعنالترمذي)7(ورواه

،زيادبنتميمطريقمنعساكروابن،الرازيجعفرأبيبناللهعبدطريقمنمردويهابنورواه

أربع:العالميننساءخير":غ!ي!اللهرسولقال:قالأنسعن،ثابتعن،الرازيجعفرأبيعنكلاهما

."اللهرسولمحمد)9(بنتوفاطمة،خويلدبنتوخديجة،فرعونامرأةواسية،عمرانبنتمريم

كان:قالالمسيبابنعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:1(أحمد)0الإماموقال

فيولدعلىأحناه،قريشنساءصالح،الإبلركبننساءخير":قال!ي!النبيأنيحدثهريرةأبو

قط.بعيرامريمتركبولم:هريرةأبوقال."يدهذاتفيلزوجوأرعاهصغره

به.الرزاقعبدعنكلاهماحميدبنوعبدرافعبنمحمدعن")11(صحيحه"فيمسلمرواهوقد

.(184،132،431/)المسند)1(

وفضلها.خديجةلمجي!النبيتزويجباب،لأنصارامناقبفي،381()5رقمو،لأنبياءاأحاديثفي)3432(البخاريصحيح2()

المؤمنين.أمخديجةفضائلباب،الصحابةفضائلفي(0432)رقممسلمصحيح)3(

صحيح.حسنحديثهذا:وقال،عنهااللهرضيخديجةفضلباب،المناقبفي)3877(،رقمالترمذيسنن()4

.)8354(الكبرىسننهمنالمناقبفي)5(

وتأخير.تقديملفظهوفي.(3135/)أحمدمسند)6(

عنها.اللهرضيخديجةفضلباب،المناقبفي،(3878)رقمالترمذيجامع)7(

خطأ.وهو،زانجويه:طفي)8(

.(378)النساءتراجم،دمشقتاريخفيوالحديث.محمد:طفيزاد()9

.(2275/)أحمدمسند(01)

قريش.نساءفضائلمنباب،الصحابةفضائلفي،(102)(2527)رقممسلمصحيح(1)1
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سمعت:يقولأبيسمعت،عليبنموسىحدثني،الحباببنزيدحدثنا:أحمد)1(وقال

وأرأفهصغرهفيولدعلىأحناهقريشنساءالإبلركبننساءخير":!ي!اللهرسولقال:يقولهريرةأبا

الإبل.تركبلمعمرانابنةأنع!جواللهرسولعلموقد:هريرةأبوقال."يدذاتقلةعلىبزوج

.)2(هريرةأبيعنأخرطرقالحديثولهذا.الصحيحشرطعلىوهوبهتفرد

عن،الفراتأبيبنداودحدثنا،محمدبنيونسحدثنا،زهيرحدثنا:الموصلييعلىأبووقال

:فقالخطوطأربعةالأرضفي!شي!اللهرسولخط:قالعباسابنعن،عكرمةعن،أحمربنعلباء

بنتخديجةالجنةأهلنساءأفضل":مج!ي!اللهرسولفقال.أعلمورسولهالله:قالوا"؟هذاماأتدرون"

.")3(فرعونامرأةمزاحمبنتوآسية،عمرانبنتومريم،محمدبنتوفاطمة،خويلد

.)4(الفراتأبيبنداودعنطرقمنالنسائيورواه

بنيحيىحدثنا،الأشعثبنسليمانداودأبيبناللهعبدبكرأبيطريقمنعساكرابنرواهوقد

عن،هندأبيبنداودعن،ديناربنمحمدحدثنا،حمدانبنمهرانبنبشرحدثنا،العسكريحاتم

العالمين:نساءسيداتأربعمنهنحسبك":غ!ي!اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،الشعبي

.")5(عمرانبنتومريم،مزاحمبنتواسية،خويلدبنتوخديجة،محمدبنتفاطمة

بنمحمدعن،الواسطياللهعبدبنخالدحدثنا،منبهبنوهبحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

ثمفبكيتع!يهيهاللهرسولعلىأكببتحينأرأيت:لفاطمةقالتأنهاعائشةعن،سلمةأبيعن،عمرو

لحوقاأهلهأسرعأنيفأخبرنيعليهأكببتثم،فبكيتهذاوجعهمنميتأنهأخبرني:قالت؟ضحكت

.)6(فضحكتعمرانبنتمريمإلاالجنةأهلنساءسيدةوأني،به

)7(.المذكوراتالأربعأفضلأنهماوفيه،مسلمشرطعلىإسنادوهذا.الصحيحفيالحديثهذاوأصل

ابنهويزيدعن،جريرحدثنا،محمدبنعثمانحدثنا،أحمد)8(الإمامرواهالذيالحديثوهكذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.)2/536(مسندهفي

.(2926،275،931،393،944،946،205/)أحمدمسندفي

.(375)دمشقتاريخ،النساءتراجمفيوهو.(2722رقم،5011/)يعلىأبيمسند

أخرجهوقد.الصوابعلىيعلىأبيإسنادفيقليلقبلتقدموقدخطأ،وهوهند"أبيبن"داود:وبوأطفي

منهالبنوحجاج)8357(النعمانوأبي)8355(محمدبنيونسطريقمنالكبرىسننهمنالفضائلفيالنسائي

.الفراتأبيبنداودعنثلاثتهم؟)8364(

.(378)النساءتراجم،دمشقتاريخ

مفصلا.،(181-3018/)تفسيرهفيالطبريوأورده

بعدها.وما،(9128/)الأصولجامعفيوتخريجهاالرواياتانظر

.(308/)المسند
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نساءسيدةفاطمة":!يماللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،نعمأبيبنالرحمنعبدعن،زيادأبي

وقد،يخرجوهولم،()1الترمذيوصححه،حسنإسناد."عمرانبنتمريممنكانماإلا،الجنةأهل

ضعف.إسنادهفيولكن،طالبأبيبنعليحديثمننحوهروي

مريمتكونأنالاستثناءيحتملثم.الأربعهذهأفضلوفاطمةمريمأنعلىيدلهذاأنوالمقصود

الاحتمالعينصحإنحديثوردلكن،الفضيلةفيالسواءعلىيكوناأنويحتمل،فاطمةمنأفضل

البناءابنااللهعبدوأبوغالبوأبوالفراءبنالحسنأبوأخبرنا:عساكربنالقاسمأبوالحافظفقال؟الأول

الزبيرحدثنا،سليمانبنأحمدحدثناالمخلصطاهرأبوأخبرناالمسلمةابنجعفرأبوأخبرنا:قالوا

كريب،عن،عقبةبنموسىعن،محمدبنالعزيزعبدعن،الحسنبنمحمدحدثنا-بكارابنهو-

ثم،فاطمةثم،عمرانبنتمريمالجنةأهلنساءسيدة":ع!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن

لأحدمبينفهوللترتيبالتي"ثمب"محفوظااللفظهذاكانفإن."فرعونامرأةآسيةثم،خديجة

)2(التيالعطفبواووردتالتيالألفاظمنتقدمماعلىوتقدم،الاستثناءعليهمادلاللذينالاحتمالين

أعلم.والله.تنفيهولاالترتيبتقتضيلا

وهو-محمدبنالعزيزعبدعن،)3(الجعفريداودعن،الرازيحاتمأبوالحديثهذاروىوقد

بثم""لاالعطفبواوفذكره،مرفوعاعباسابنعن،كريبعن،عقبةبنإبراهيمعن)4(الدراوردي

أعلم.فالله.ومتنأإسنادأفخالفه)5(للترتيبالتي

قال:قالأبيهعن،قرةبنمعاويةعن،شعبةحديثمنمردويهابنرواهالذيالحديثفأما

امرأةواسية،عمرانبنتمريم:ثلاثإلاالنساءمنيكملولم،كثيرالرجالمنكمل":ع!ي!اللهرسول

وهكذا."الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةوفضل،خويلدبنتوخديجة،فرعون

عن،الهمدانيمرةعن،مرةبنعمروعنشعبةعنطرقمنداودأباإلا)6(الجماعةرواهالذيالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فيهوليسم(و)3768)3768("الجنةأهلشبابسيداوالحسين"الحسنحديثالترمذيصححوإنما،قال!هكذا

وكذلك64(،)3/فيالزيادةوذكروالحسينالحسنحديثأحمدالإمامذكر،نعم.المصنفذكرهاالتيالزيادة

يذكرها.لمالترمذيلكن،85(1)4المناقبفيالنسائيذكرها

.الذي:بفي

التهذيب.رجال!من،المدنيسليمانأبو،الجعفريمحمدبناللهعبدبنداودهو

منأبوهوكان.اهـ(86)سنةتوفي.المدينةأهلمن،عبيدبنمحمدبنالعزيزعبدنسبةهذه:الأثيرابنقال

.(1/694)اللباب.دراوردي:فقالوا،ابجرديدار:يقولواأنفاستثقلوا(ابجرددار)

الترتيبية.:طفي

341()1صحيحهمنالأنبياءأحاديثفيالبخاريأخرجهموسىأبيعن،مرةعن،مرةبنعمروعنشعبةحديث

في-والترمذي،2(431)الفضائلفيمسلموأخرجه.(54)18الأطعمةوفي)9376(عائشةفضلوفي،و)3433(
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امرأةآسيةإلاالنساءمنيكملولمكثيوالرجالمنكمل":!ي!اللهرسولقال:قالالأشعريموسىأبي

صحيححديثفإنه،"الطعامعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضلوإنعمرانبنتومريمفرعون

المرادولعل،واسيةمريمفيالنساءفيالكمالحصريقتضيولفظه،إخراجهعلىالشيخاناتفق،ترىكما

كفلتومريم،الكليمموسىكفلتفآسية،صغرهحالفينبيأكفلتمنهماكلأفإن،زمانهمافيبذلك

خدمتفخديجة،وفاطمةكخديجةالأمةهذهفيغيرهماكمالينفيفلا،ورسولهاللهعبدولدها

بنفسهاصدقوزيرلهوكانت،سنينعشرمنأزيدوبعدها،سنةعشرةخمسالبعثةقبلمج!ي!اللهرسول

أخواتها،علىفضيلةبمزيدخصتفإنهاع!ي!اللهرسولبنتفاطمةوأما.وأرضاهاعنهااللهرضيومالها

أزواجأحبكانتفإنهاعائشةوأما.!يمالنبيحياةفيمتنأخواتهاوبقية!يماللهبرسولأصيبتلأنها

غيرها،فيولابل،الأمةهذهفيالنساءسائرفييعرفولا،غيرهابكرأيتزوجولم،إليهع!يماللهرسول

سبعفوقمنبراءتهافأنزل،قالواماالإفكأهللهاقالحينلهااللهغاروقد،أفهمولامنهاأعلم

المسلمين،وتفتي،والسنةالقرآنعنهتبلغسنةخمسينمنقريبأع!ي!اللهرسولبعدعمرتوقد،سموات

قولفيوالبنينالبناتأمخويلدبنتخديجةحتىالمؤمنينأمهاتأشرفوهي،المختلفينبينوتصلح

قولهلأنإلاذاكوما.عنهمااللهرضيفيهماالوقفوالأحسن،واللاحقينالسابقينالعلماءمنطائفة

إلىبالنسبةعامأيكونأنيحتمل"الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةوفضل":!ي!

أعلم.والله.(1،)المذكوراتعداماإلىبالنسبةعامايكونأنويحتمل،وغيرهنأالمذكورات

نساءعلىواصطفاهاطهرهااللهفإن،السلامعليهاعمرانبنتبمريميتعلقماذكرهاهناوالمقصود

تكونأنهاحديث!فيوردوقد.قدمناكما،مطلقاالنساءعلىتفضيلهايكونأنويجوز،زمانهاعالمي

قالأنهالسلفبعضعن")2(التفسير"فيذكرناوقد.مزاحمبنتوآسيةهيالجنةفيعفي!النبيأزواجمن

بنتمريمالأبكارومن،آسيةفالثيب:قال،(ه:التحريمأ!راوأت!ثيبت):بقولهواستأنسذلك

أعلم.فالله.التحريمسورةآخرفيذكرناهوقد.عمران

عميحدثناأبيحدثنا4(العوفيسعدبنمحمدحدثنا،ناجيةبناللهعبدحدثنا:3(الطبرانيئقال

)1(

)2(

)3(

)4(

منالنساءعشرةفيوهو68()7/المناقبفيوالنسائي0328(،)أيضاالأطعمةفيماجهوابن(،)1834الأطعمة

عائشة.فضلبقصةو)5988(8381(و))8353(الكبرى

عين.بنقلةبمنسقط

.(4093/):تفسيرهفيقالكماهو

.2()5485/الكبيرالمعجمفي

وائل،بنبكربنيشكرمن،سعدبنعوفبنيمن،العوفي،الحسنبنمحمدبنسعدبنمحمدجعفرأبوهو

لينكان:قيل.هـ(276)سنةتوفي،بغدادأهلمنكان.عيلانقيسمن،الحارثبنيشكرمنوقيل

.(09-998/)السمعانيأنساب.بهبأسلا:قطنيالداروقال.الحديث



024
أمتهوأليؤلهوودحواللهعبدمريمأبنعيسىقصة

اللهإن":!ح!اللهرسولقال:قال،-العوفيهو-جنادةبنسعدعننفيعبنيونسحدثنا،الحسين

."موسىوأختفرعونوامرأةعمرانبنتمريمالجنةفيزوجني

بنيونسحدثنا،اللهعبدبنالنورعبدحدثنا،عرعرةبنإبراهيمحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

بنتواسيةعمرانبنتمريمزوجنياللهأنأشعرت":!سيماللهرسولقال:قالأمامةأبيعن،شعيب

هنيئافقلت":وزاد،بهالنورعبدحديثمن)1(العقيليجعفرأبورواه."موسىأختوكلثممزاحم

.)2(بمحفوظوليس:العقيليقالثم"اللهرسوليالك

دخل:قالرؤادأبيابنعن،المغيرةبنيعلىعن،الحسنبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

منكأرىمامنيبالكره":لهافقالفيهتوفيتالذيمرضهافيوهيخديجةعلى!لمجيماللهرسول

بنتمريمالجنةفيمعكزوجنيقداللهأنعلمتأما.كثيراخيراالكرهفياللهيجعلوقد،خديجةيا

:قال؟اللهرسولياذلكبكاللهفعلوقد:قالت"فرعونامرأةواسيةموسىأختوكلثمعمران

.)3(والبنينبالزفاء:قالت."نعم"

بكرأبوحدثنا،بكاربنالعباسحدثنا،)د(الغلابيزكريابنمحمدحديثمنعساكر)4(ابنوروى

،الموتمرضفيوهيخديجةعلىدخل!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،عكرمةعن،)6(الهذلي

قبلي؟تزوجتوهلاللهرسوليا:قالت"السلاممنيفأقرئيهنضرائركلقيتإذاخديجةيا":فقال

.")7(موسىأختوكلثممزاحمبنتواسيةعمرانبنتمريمزوجنياللهولكن،لا":قال

ومجاهد،الضحاكعنعمربنصالحبنمحمدحدثنا،سعيدبنسويدطريقمنعساكرابنوروى

مزتإذع!ج!اللهرسوليحدثوجلس،بهأرسلبماع!ج!اللهرسولإلىجبريلنزل:قالعمرابنعن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(954)4/الكبيرالضعفاءفي

بنالنوروعبد،(945)4/العقيليعنهنقلهفيماالبخاريقالكما،الحديثمنكرشعيببنيونسفإن،تالفإسناده

.93(0)4/:كثيرابنتفسيروانظر(،3411/العقيلي)ضعفاءخبيثوضاعكذابرافضيالمسمعيهواللهعبد

رفأإذاجمتاللهرسولوكان.والبنينبالرفاء:للمتزوجيقالأننهيوقد.والنماءوالبركةوالاتفاقالالتئام:الزفاء

خير.علىبينكماوجمعوعليكلكاللهبارك:قالالإنسان

.(4093/)تفسيرهفيكثيرابنأشاركماعمرانبنتمريمترجمةفي

أنساب.إليهالمنتسبأجدادلبعضاسموهو،غلابإلىنسبة:المخففةألفواللامالغينبفتح،الغلابي

.(9391/)السمعاني

سكن،الكوفةأهلمن،سلمىبناللهعبدبنسلمىاسمهالهذليبكروأبو.خطأوهو.بالزاي.الهزلي:طفي

الحديث.متروكوهو.هـ(أ67)سنةتوفي.البصرة

.(2154/)التهذيبوتقريب،(1355/)حبانلابنالمجروحين

ضعيف.:(4093/)تفسيرهفيكثيرابنقال
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رسالةإليهامعي:جبريلقال."أمتيصديقةهذه":قال؟محمدياهذهمن:جبريلفقال،خديجة

فيهنصبلااللهبمنبعيدقصبمنالجنةفيببيتويبشرهاالسلاميقرئها،وجلعزالربمن

ذلكما،اللهرسولعلىوبركاتهاللهورحمةعليكماوالسلامالسلامومنهالسلامالله:قالت.صخبولا

منوهما،مزاحمبنتآسيةوبيتعمرانبنتمريمبيتبينجوفاءلؤلؤة:قال؟قصبمنالذيالبيت

فيهصخبلاقصبمنالجنةفيببيتوبشارتهااللهمنخديجةعلىالسلاموأصل.القيامةيومأزواجي

فيالأحاديثهذهوكل.جداغريبالزياداتبهذهالسياقهذاولكن،)1(الصحيحفيوصبولا

نظر.أسانيدها

عن،معاويةحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا،الدمشقيزرعةأبيحديثمنعساكرابنوروى

بيتصخرةيعني-الصخرةعنسألهمعاويةأنالأحباركعبعن،معدانبنخالدعن،عمروبنصفوان

عمرانبنتمريمالنخلةوتحت،الجنةأنهارمننهرعلىوالنخلة،نخلةعلىالصخرة:فقال-المقدس

الساعة.تقومحتىالجنةأهلسموطينظمانمزاحمبنتواسية

عن،الرحمنعبدبنمسعودعن،مسلمبنثعلبةعن،)2(عياشبنإسماعيلطريقمنرواهثم

هوبل،الوجههذامنمنكروهذا.بمثله!ي!النبيعن،الصامتبنعبادةعن،معدانبنخالد

عابدابنعن،الرحمنعبدبنمسعودعنمعاويةعنصالحبناللهعبدعنزرعةأبورواهوقد.موضوع

كعبكلاممنوكونه:عساكرابنالحافظقال.فذكره،المقدسبيتصخرةعنكعباسألمعاويةأن

أشبه.الأحبار

بعضوضعهمفتعلمكذوبهومامنهاالتيالإسرائيلياتمنتلقاهإنماهذاالأحباركعبوكلامقلت

أعلم.والله.منهوهذا،جهالهمأوزنادقتهم

في،(2433)ومسلم.وفضلهاخديجةع!يوالنبيتزويجباب،الأنصارمناقبفي،(7133/)البخاريرواه()1

عنها.تعالىاللهرضيالمؤمنينأمخديجةفضائلباب،الصحابةفضائل

بعدها.وما.(8277/)النبلاءأعلامسيرفيمترجمعياشبنوإسماعيل.خطأوهو.عياشعن.طفي)2(
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)1(البتولمريمابنعيسىالرسولالعبدميلادذكر

جمابادونهتممنفاتخذت!شرقيام!ناأقيامنانتبذتإذمريمأقكتبفىوأبمر):تعالىاللهقال

هـلكرسولأناإثمآقال!تقياكنتإنمنكبالرخنأعوذإق!!التسويابش!إلهافتمثلروحناإليهافازسقنا

علىهورفيقاللفممتلظ!بغياأكولتمبشريضس!نىولتمغنملىيكونأققالمت!ز!ياغنمالكلاهب

هاقصحيا!فانضذبه-م!نافانتجذتفحملته!!مقضياأقرا؟تمتأورحمةلباسءايةولنشلهزهئن

تخكرئبنجعلقذتخزفىلأأتخنفآمنلهادفنا!مميادنمتياو!نتهذاقتلمتيخليتنىقالمتالنفةجدخإكألمحخاض

قإأصدافقولىاثبشرمنترينفإماعيناوقرىوالثرب!!كلجنيارطباعلجكلتصنق!النحلا!خإلتبوهزى!سرل!

يأخت!شئافرياجئتلمديخمريولواقاتخملإقؤصهابهءفأتت5ائؤهـإد!ياأ!قمفلنصؤماللرتهقنذزت

عتدإققال!صبيااتمقدفىكاتمننكمكيفلواقاإلةفأشارت!بغياأمكوماكانتسؤءاقرأأبوكماكانهرون

بولدق!ولراحيادقتمالز!وةوابالصحلغصوأؤص!نى!ختماأيقمباركا!وجعلنىنبياوجعلنىأكننبءاتحنىأدله

ألحققؤهمريمابقعيسىلث!ذحياأتصثويؤمأموتويؤمولدتيؤمعلى!وألسنمشقياجباراتحعتنىولتم

ورلبهؤفاغبدوهرك!أدله!وإنفيكونكنلهويقولفإنماأقراقفئإذاسبحنهولدمنيخذأندلهكان!مايمزونفيهالذى

.(37-61:مريمأ!يؤوعظيممشهدمنكفرواللذينف!ثلبتنهتممنلاخزابأ!فأخئلفصر؟مستقيوهذا

سورةفيذكركما،قبلهاوالتوطئةلهاكالمقدمةهيالتيزكرياقصةبعدالقصةهذه)2(تعالىذكر

لاربربهناد!إذوز!رل!!و:الأنبياءسورةفيقالوكما،واحدسياقفيبينهماقرن،عمرانآل

!انواإنهمزؤجهحلهوأضلشمايخىلهووهتنالهوفآشتضنا!أئؤرثينضثروأنتفرداتذزق

فيه!افنفضافرخهاأخصحنتوآلتى!خحشعين%لاو!الؤاورصارنجاوقيعو!األختزتفىي!رعوت

.(19-98:أ!نبياءأ!للف!بءايةوجعقتهاوآشهاروحن!من

نبيئخالتهاأوأختهازوجكفلهاوأنه،المقدسبيتتخدممحررةأمهاجعلتهالمامريمأنتقدموقد

أحديدخلهلاالمسجدمنالشريفالمكانوهومحرابالهااتخذوأنه،السلامعليهزكرياالزمانذلك

وظهرالعباداتفنونفينظيرهاالزمانذلكفييكنفلمالعبادةفياجتهدتبلغتلماوأنها،سواهعليها

لهااللهباصطفاءلهابالبشارةالملائكةخاطبتهاوأنها،السلامعليهزكريابهغبطهاماالأحوالمنعليها

غيرمنولدوجودمنفتعجبت،بالمعجزاتمؤيدامكزماطاهراكريمانبيايكونزكياولدالهاسيهبوبأنه

أقراقفئإذا)يشاءماعلىقادراللهبأنالملائكةفأخبرتها،تتزوجممنهيولا،لهازوجلالأنهاوالد

.البتولالعذراء:بفيوزاد.طفيذكرلفظيردلم(1)

وتعالى.سبحانهيذكر:بفي)2(
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لها،عظيمةمحنةفيههذاأنوعلمت،اللهلأمروسلمتوأنابتلذلكفاستكانت!وفيكونكنلهويقول!فإنما

غيرمنالحالظاهرإلىينظرونوإنما،الأمرحقيقةيعلمونلالأنهم،بسببهفيهايتكلمونالناسفإن

من؟منهابدلاضروريةلحاجةأو،حيضهازمنفيالمسجدمنتخرجإنماوكانت،تعقلولاتدبر

وحدهاانفردتأي!فانتبذت)شؤونهالبعضخرجتقديوماهيفبينما،غذاءتحصيلأوماءاستقاء

فلما!سويابمثرالهافتمثل!السلامعليهجبريلالأمينالروحإليهااللهبعثإذالأقصىالمسجدشرقي

قوليردوهذا،نهيةذوالتقيأنعلمت:العاليةأبوقال.!وتقياكنتإنمنكبالرحمنأعوذإققالت)رأته

دليل،بلاباطلقولهذافإن"تقي"اسمهبالفسقمشهورفاسقرجلإسرائيلبنيفيكانأنهزعممن

.الأقوالأسخفمنوهو

ملكولكنيببشرلستربكرسولأناإنماقائلاالملكخاطبها:أي:!ريكرسولأناإنماقال!يو

يكونكيف:أي!وغغلىيكونالتقالمث)(1زاكيا)ولدا:أي!هوز!ياغنماللثلاهباإليكاللهبعثني

يفعلممنأناوما،زوجذاتولستأي!وبغيااكولتمبمثريضس!نىولتم!ولدلييوجدأوغلاملي

والحالةمنهاولدوجودمنتعجبهاعنالملكفأجابهاأي!وهينهوعلىرلبثقالكذللثقال)الفاحشة

تبغينممنتكونينولابعلبذاتولستغلامامنكسيخلقأنهوعدأي!ورلبثقالكدللث!قائلاهذه

قدير.يشاءماعلىفإنه،لديهويسيرعليهسهل)2(وهذاأي!هينهوعلى)

أنواععلىقدرتناكمالعلىدليلاهذهوالحالةخلقهولنجعلأي!ولفاسءايةولنخعلهؤ!و:وقوله

أنثىمنعيسىوخلق،أنثىبلاذكرمنحواءوخلق،أنثىولاذكرغيرمنآدمخلقتعالىفإنه،الخلق

وأنثى.ذكرمنالخلقبقيةوخلق،ذكربلا

وكهولتهطفولتهفيوكبرهصغرهفياللهإلىيدعوهمبأنالعبادبهنرحمأي!مناورحمة!و:وقوله

والنظراءوالشركاءوالأولادالصاحبةاتخاذعنوينزهوه)4(لهشريكلاوحدهبالعبادةاللهيفردوا)3(بأن

.والأندادوالأضداد

قدأمزهذاأنيعني؟معهاجبريلكلامتماممنهذايكونأنيحتمل!و!ياأقراوكات):وقوله

يحكولم(جرير)ابنواختاره،إسحاقبنمحمدقولمعنىوهذا،وقررهوقدرهوحتمهاللهقضاه

قالكمافيهاجبريلنفخعنكناية!ممضياأقراوكات):قولهيكونأنويحتمل.أعلموالله.سواه

زكيأ.:طفي(1)

أسهل.:بفي)2(

.يفرد:بفي)3(

وينزهه.بفي(4)

.(1647/)الطبريتفسير()5
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منواحدغيرفذكر.(12:التسهـيمأ!روحنامففيهفنف!افرتهاأحصنتألتىتحرناتنتوعىيم):تعالى

المرأةتحملكمافورهامنفحملتفرجهاإلىالنفخةفنزلت،درعهاجيبفينفخجبريلأن)1(السلف

فمهامنفيهاولجالذيالروحهويخاطبهاكانالذيإنأوفمهافينفخإنهقال!ومن.بعلها)2(جماععند

الذيأنعلىيدل!السياقهذافإن،القرانمنمحالهافيالقصةهذهسياقاتمنيفهمماخلاففقوله

بل،الفرجالملكيواجهولمفيهانفخإنماوأنه،السلامعليهجبريلوهوالملائكةمنملكإليهاأرسل

يدل!وروضامنفيهافنفضا):تعالىقالكمافيهفانسلكتفرجهاإلىالنفخةفنزلتجيبهافينفخ

بإسنادهالسديرواهكماصدرهافيولا،كعببنأبيعنرويكمافمهافيلافيهولجتالنفخةأنعلى

!وبه-ه!ناقصيافأنتبذت)ولدهاحملتأي!وفحملته!):تعالىقالولهذا،الصحابةبعضعن

كلاممنهمسيكونالناسمنكثيراأنوعلمت،ذرعابهضاقتحملتلماالسلامعليهامريملأنوذلك

أولكانالحملمخايلعليهاظهرتلماأنهامنبهبنوهبمنهم)3(السلفمنواحدغيرفذكر،حقهافي

فجعل،خالهاابنوكان،النجاريعقوببنيوسف:لهيقالإسرائيلبنيعبادمنرجللذلكفطنمن

حبلىيراهاذلكمعوهو،وعبادتهاونزاهتهاديانتهامنيعلملماوذلك،شديداعجباذلكمنيتعجب

نعم:قالت؟بذرغيرمنزرعيكونهلمريميا:فقال،الكلامفييومذاتلهافعرضزوجلهاوليس

الشجرخلقفمن،نعم:قالت؟مطرولاماءغيرمنشجريكونفهل:قالثم!الأولالزرعخلقفمن

قال.أنثىولاذكرغيرمنادمخلقاللهإننعم:قالت؟ذكرغيرمنولديكونفهل:قالثم!الأول

والأخرةألدليافىوجيهامرلمأئنعي!ىأئمسيحاستمهمنهبكلمة)بشرنياللهإن:فقالت.خبركفأخبريني:لها

عنهدامثلويروى.(47-45:عمرانالأ!والمجلجتومنو!قلاألمحفدفىألئاحطويحلم!ألمقربينومن

أعلم.والله.هذابمثلفأجابتهسألهاأنهالسلامعليهزكريا

أنيأشعرت:أختهالهافقالتأختهاعلىيومادخلتمريمأن:)4(الصحابةعنبإسنادهالسديوذكر

يسجدبطنيفيماأرىإنييحيىأملهاوقالتفاعتنقتها،حبلىأنيأيضاوشعرت:مريمفقالت.حبلى

كالسجودوالتعظيمالخضوعهاهناالسجودومعنى!وآدله!ت!ةمصدقا!و:قولهوذلك،بطنكفيلما

وقال.لآدمبالسجودالملائكةاللهأمروكما،قبلنامنشرعفيكانكماللسلامالمواجهةعند

معاجميعاحملهماوكانخالةابنازكريابنويحيىمريمبنعيسىأنبلغني:مالكقال:القاسمأبو

ذلكأرى:مالكقال.بطنكفيلمايسجدبطنيفيماأرىإني:لمريمقالتيحيىأمأنفبلغني

.(28011/)الطبريتفسير(1)

.(61/48)الطبريتفسير(2)

.(16/94)تفسيرهفيالطبريأورده)3(

.(16/48)تفسيرهفيالطبريذكره(4)
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رواه.والأبرصالأكمهويبرىء،الموتىيحييجعلهتعالىاللهلأن،السلامعليهعيسىلتفضيل

بينكنتوإذا،وكلمنيحدثنيخلوتإذاكنت:مريمقالت:قالمجاهدعنوروي.حاتمأبيابن

بطني.فيسبحالناس

كانلوإذ،ووضعهنحملهنلميقاتويضعنالنساءتحملكماأشهرتسعةبهحملتأنهاالظاهرثم

لذكر.ذلكخلاف

بهحملتأنإلاهوما)1(عباسابنوعن.أشهرثمانيةبهحملتأنهاوعكرمةعباسابنوعن

بهءم!نافانتجذتفحملته!!الو:بقولهلذلكواستأنسوا،ساعاتتسعبهحملتبعضهمقال.فوضعته

ألأزضفتقحبح!الو:لقولهبحسبهشيءكلتعقيبأنوالصحيح!والنفةجدخإكاثمخاضها!فاجاقصيا

فكسؤناعطماأتمفحغةفخلقنا!ضحغةأتعلقةفخلقناعلقةالنطفةضلقنا!و:وكقوله.(63:الحجأ!ونحضحزه

أربعينحالينكلبينأنومعلوم.(41:المحؤمضنأ!وألحبقينأخسناللهءاخرفتباركضققاألمحشآنهثؤأتعطولخما

.)2(عليهالمتفقالحديثفيثبتكمايومأ

بيتأهلعلىدخلفما،حاملأنهاإسرائيلبنيفيواشتهرأمرها)3(شاعثم:إسحاقبنمحمدقال

وتوارت،المسجدفيمعهايتعبدكانالذيبيوسفالزنادقةبعضواتهمها:قال.زكرياآلعلىدخلما

قصيأ.مكاناوانتبذتواعتزلتهممريمعنهم

بنصوهو،النخلةجذعإلىالطلقواضطرهاهالجأفأأي!ألنقة!رخإكأتمخاضهافأجا):وقوله

بنشدادعن)5(صححهبإسنادوالبيهقي،مرفوعا)4(أنسعنبهبأسلابإسنابالنسائيرواهالذيالحديث

البناءهذا،سنذكرهماعلىبعدفيماالرومملوكبعضعليهبنىالذيلحم)6(بيتأيضامرفوعاأوس

عندالموتتمنيجوازعلىدليلفيه!ممميالنمتياو!نتهذاقتلمتيخليتنىقالت)الهائلالمشاهد

يدهاعلىبغلامتأتيهمحينيكذبونهابل،يصدقونهاولايتهمونهاالناسأنعلمتأنهاوذلك،الفتنفى(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(11/29):والقرطبي،(16/55)تفسيرهفيالطبريأورده

،الأنبياءفي(3332)رقم،(363)وص،الملائكةذكرباب،الخلقبدءفي(8032)رقمالبخاريأخرجه

أمه.بطنفيالادميالخلقكيفيةباب،القدرفي(2643)رقمومسلم.وذريتهآدمخلقباب

واشتهر.شاع:طفي

وأورده"...البغلودونالحمارفوفبدابةأتيت":عندهوأوله،الصلاةأحاديثأولفي،(1/222)السنن

.!لتلاءبعتدأشرىألذىسثحن):تعالىقولهتمسيرفي.(3551/)تفسيرهفيالمؤلف

أسريكيفاللهرسولياقلنا:عندهوأوله.(357-2355/)النبوةدلائلفيعندهوالحديث.وصححه:طفي

."...العتمةصلاةلأصحابيصليت":قال؟بك

.(1655/)الطبريتفسير.ذلكغيروقيل

أنها=عرفتفإنها،الفتنةعندالموتتمنيجوازعلىدليلفيه:(المعرفةدار.ط)(3123/)تفسيرهفيوقال
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فيهالمعتكفاتإليهالمنقطعاتالمسجدفيالمجاوراتالناسكاتالعابداتمنعندهمكانتقدأنهامع

كانتأوالحالهذاقبلماتتكانتلوأنتمنتماالهممنذلكبسببفحملت،والديانةالنبوةبيتومن

بالكلية.تخلقلمأي!دضتيامميا)

:قولانالمضمروفي،)1(الخفضعلى!هوتحتهامن)وقرئ!تحتهامنفنادلها):وقوله

قالوهكذا.القومبحضرةإلاعيسىيتكلمولم:قالعباسابنعنالعوفيقاله.)2(جبريلأنهأحدهما

بنوسعيدزيدوابنوالحسنمجاهدوقال.وقتادةوالسديوالضحاكميمونبنوعمروجبيربنسعيد

.3(جريرابنواختاره.عيسىابنهاهو:روايةفيجبير

تحتكربكجعلقد،تحزنيلا:لهاقائلاناداهاأي!وسرل!تخئكربكجعللمحذتخزقالأ):وقوله

واختاره،ضعيفلكنهالطبرانيرواهحديثفيهوجاء.الجمهور)4(ذهبوإليه،النهر:قيل.سريا

الأولوالصحيح.ابنهاأنهوغيرهماأسلموابنأنسبنوالربيعالحسنوعن.الصحيحوهو(هجريرابن

والثربىفكل):قالولهذاوالشرابالطعامفذكرمهـوجخيارطباعلتكدتمنق!ألخخلة!دخإلتل!وهزى-):لقوله

كانتأنهاويحتمل.أعلمفاللهمثمرةنخلةكانتوقيليابساالنخلةجذعكان:قيلثم.!عيناوقرى

منذلكيفهموقد،ثمروقتذاكوليسالشتاءزمنفيكانميلادهلأن،ذاكإذمثمرةتكنلملكنهانخلة

للنفساءأجودشيءليسميمونبنعمروقال.مهورطباجخياعلتك!نقط)الامتنانسبيلعلىتعالىقوله

.)6(الآيةهذهتلاثم،والرطبالتمرمن

التميمي،سعيدبنمسرورحدثنا،شيبانحدثنا،الحسينبنعليحدثناحاتمأبيابنوقال

قال:قالطالبأبيبنعليعن،رويمبنعروةعنالأوزاعيعمروبنالرحمنحدثناعبد

الشجرمنوليس،ادممنهخلقالذيالطينمنخلقتفإنهاالنخلةعفتكمأكرموا":لمجي!اللهرسول

فتمز،رطحثيكنلمفإنالزطبالولدنساءكمأطعموا":!ي!اللهرسولوقال."غيرهايلقحشيلمح!

)2(

)3(

)4(

)6(

وبعد،خبرهافييصدقونهاولا،السدادعلىفيهأمرهاالناسيحمللاالذيالمولودبهذاوتمتحنستبتلى

قبلأي،هذاقبلمتليتنييا:فقالت،زانيةعاهرة-يظنونفيما-عندهمتصبح،ناسكةعابدةعندهمكانتما

.الحالهذا

والتاءالميمبكسرالباقونوقرأ.والتاءالميمبفتح!تحتهامن)بكروأبو،عامروابن،كثيروابنعمروأبوقرأ

.(144)القراءاتحجة

.(52-16/15)تفسيره.القولهذاأصحابمنطائفةالطبريعدد

.(16/52)تفسيره

.(1653/)الطبريتفسير

.(16/45)السابقالمصدر

.(16/55)تفسيرهفيالطبريذكره



247البتولمريمبنعيسىالرسولالعبدميلاد

.")1(عمرانبنتمريمتحتهانزلتشجرةمناللهعلىأكرمشجرةالشجرمنوليس

روايةوفي،سعيدبنمسروقعن،فروخبنشيبانعن")2(مسنده"فييعلىأبورواهوكذا

الأوزاعي،عنالحديثهذاعديابنلهوأورد.التميميسعيدبنمسروروالصحيح،سعدبنمسرور

عنيروي:)3(حبانابنوقال.الحديثهذافيإلابذكرهأسمعولمالحديثمنكروهو:قالثم،به

.(يرويها)4بمنالاحتجاجيجوزلاالتيالكثيرةالمناكيرالأوزاعي

تماممنوهذا.!أتيؤهـإل!ياأ!لمفلنللرخقضؤمانذزتإفاصدافقولىتبشرامنترينفإما):وقوله

منأحدارأيتفإنأي!اصدااتبشرمنترينفإماعيناوقرىوالثرب!فكل):قالتحتهامنناداهاالذيكلام

صومهممنوكان،صمتاأي!هصؤماللرخقنذزتإف):والإشارةالحالبلسانأيله!وفقولى)الناس

ا!لمفلن):قولهذلكعلىويدل)5(أسلموابنوالسديقتادةقاله،والطعامالكلامتركشريعتهمفي

.)6(الليلإلىيومصمتللصائمفيكرهشريعتنافيفأما!وائيؤهـإد!يا

اضراأبوكماكانهرونيأخت!شئافرياجئتلقذيمريصلواقاتخملإقؤمهابه-فاتت):تعالىوقوله

أظهرهمبينمنافتقدوهالماأنهمالكتابأهلعنينقلممنالسلفمنكثيرذكر!بغي!أمكوماكانتسؤء

لها:فقالوا،ولدهامعهاوجدواواجهوهافلما،حولهاوالأنوارمحلتهاعلىفمروا،طلبهافيذهبوا

أولهينقضكلامأنهمعنظرقالوهالذيهذاوفي.منكراعظيماأمراأي!شئافرياجئتلقذيمريص)

قال.تحملهوهيقومهابهوأتتبنفسهاحملتهأنهاعلىيدلالعظيمالقرآنسياقظاهرلأنوذلك،آخره

.يوما)7(أربعينبعدنفاسهامنتعلتمابعدوذلك:عباسابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

اللفظ.فييسيرخلافمع.(54-344/)المجروحينفيحبانابنوأخرجه

وضعفه..(183-1/182)الصغيرالجامعفيالسيوطيمتصلينالحديثينوأورد

.(455)رقم،(1353/):يعلىأبيمسند

.2425()6/الضعفاءفيالكامل

.(344/)المجروحين

.(57-16/56)الطبريتفسير.أيضاغيرهموقاله

فيالقيامكنذر،النفسوتعذيبالتضييقمنفيهلماشرعنافييجوزلاذلك:)11/89(تفسيرهفيالقرطبيقال

ذلكفعلمنمسعودابنأمروقد..شريعتنافيلاالشريعةتلكفيالصمتنذركانهذاوعلى،ونحوهالشمس

القبيح،الكلامعنالإمساكالصيامفينحنسنتناومن...إسرائيلأبيلحديث،الصحيحهووهذا،بالكلامبالنطق

صائم.إني:فليقلشاتمهأوقاتلهامرؤفإن،يجهلولايرفثفلاصائماأحدكمكانإذا:والسلامالصلاةعليهقال

أبو:فقالوا.عنهفسأل.قائمبرجلهوإذايخطبع!ي!اللهرسولبينا:قالعباسابنعنالبخاريرواهإسرائيلأبيوحديث

وليتم،وليقعد،وليستظلفليتكلممره":ع!ي!اللهرسولفقال،ويصوم،يثكلمولايستظلولايقعدولايقومأننذرإسرائيل

المعصية.وفييملكلافيماالنذرباب،والنذورالأيمانفي067(4)رقم،586(/11):الباريفتح"صومه

.(1/199)القرطبيتفسير.الكلبيابنأيضاقالهماوهو
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الفعلةهي:والفرية!شئافرلاجئتلقذيخمريولمحالوا)ولدهامعهاتحملرأوهالماأنهموالمقصود

عبادمنبعابدشبهوها:قيل)2(!ضوونياختم!:لهاقالواثم.(والمقال!)1الفعال!منالعظيمةالمنكرة

اسمهزمانهمفيفاجربرجلشبهوها:وقيل.هاروناسمهوكان،العبادةفيتساميهكانتزمانهم

وأخطأ.العبادةفيبهشئهوها،موسىأخابهارونأرادوا:وقيل.جبيربنسعيدقاله،هارون

الطويلةالدهورمنبينهمافإن،نسباوهارونموسىأختأنهازعمهفيالقرظيكعببنمحمد

مريمأنالتوراةفيأنغرهوكأنه،الفظيعالقولهذاعنمايردهالعلممنعندهمنأدنىعلىيخفىلاما

هيهذهأنفاعتقد،وملأهفرعونوأغرقوقومهموسىاللهنجايومبالدفضربتوهارونموسىأخت

")3(التفسير"فيقررناهكماالقراننصمعالصحيحللحديثوالمخالفةالبطلانغايةفيوهذا،هذه

والمنة.الحمدولله.مطولا

ولادتهاقصةذكرفيوليسهاروناسمهأخ)4(لهاكانقدأنهعلىالدال!الصحيحالحديثوردوقد

أعلم.واللهسواهاأخلهاليسأنهاعلىيدل!مالهاأمهاوتحرير

بنعلقمةعن،سماكعنيذكرهأبيسمعت،إدريسبناللهعبدحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

تقرؤونماأرأيت:فقالوا،نجرانإلى!اللهرسولبعثني:قال!)6(شعبةبنالمغيرةعن،وائل

:فقال!اللهلرسول!ذلكفذكرتفرجعت:قال!؟وكذابكذاعيسىقبلوموسى،!ضرونياخت)

."قبلهموالصالحينبالأنبياءيسمونكانواأنهمأخبرتهمألا"

:الترمذيوقال!،إدريسبناللهعبدحديثمن)9(والترمذي،)8(والنسائي،)7(مسلمرواهوكذا

حديثه.منإلانعرفهلاغريبصحيححسن

.(61/58)الطبريوتفسير.(393)الأصبهانيالراغبمفردات..العظيمالأمر:الفري:(فرا)اللسانفي(1)

.(95-1658/)الايةهذهتفسيرفيقيلمامعظمالطبريأورد)2(

مريمبابنالناسأولىأنا":ك!ي!قوله،التفسيرفيكثيرابنبهاستدلالذيوالحديث.(3911/)كثيرابنتفسير)3(

.(41ت)،(602ص)الحديثهذاتخريجوتقدم."نبيوبينهبينيليسلأنه

بين.نحويخطأوفيه.أخلهاأنعلى:أوفي.وطبفيكذا()4

.(4252/)المسند)5(

.الزيادةهذهأحمدمسندفيثابتةوليست،عليعن:بفيزاد)6(

.الأسماءمنيستحبماوبيانالقاسمبأبيالتكنيعنالنهيباب،الآدابفي(1352)رقممسلمصحيح)7(

.(1)1315الكبرىفيوهو)355(تفسيرهفي)8(

مريم.سورةومنباب،القرانتفسيرفي(5531)رقم)9(
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."وأنبيائهمصالحيهمبأسماءيتسمونكانواأنهمأخبرتهمألا":روايةوفي

بشرجنائزهمبعضحضرإنه:قيلحتى،بهارونالتسميةمنيكثرونكانواأنهموغيرهقتادةوذكر

أعلم.فالله.ألفا)1(أربعون،بهارونيسمىممنمنهمكثير

،هاروناسمهنسبيأخلهاكانقدأنهاعلىالحديثودل!وهرونيأخت):قالواأنهموالمقصود

لستأي!وبغياأمكوماكاشاسؤءآضأأبوكماكان):قالواولهذا،والخيروالصلاحبالدينمشهوراوكان

ورموها،العظمىبالفاحشةفاتهموها،أبوكولاأمكولاأخوكلا،سجيتهمولاشيمتهمهذابيتمن

)2(ء
وقدفلحقوه،منهمففرقتلهوأرادوازكريابهااتهمواانهمتاريخه!يجريرابنفذكر.الدهياءبالداهية

اتهمهامنالمنافقينومن.قدمناكمافيهافنشروه،ردائهبطرفإبليسوأمسكفدخلهاالشجرةلهانشقت

.النجاريعقوببنيوسفخالهابابن

إلايبقولم،الجلالذيعلىالتوكلعظم،المقالوامتنعالمجالوانحصرالحالضاقفلما

الكلاممنتبغونوماعليهجوابكمفإن،وكلموهخاطبوه:أي!هوإلةفأشارت!ووالاتكالالإخلاص

كيف:أيههوصبياأتمقدفىكاتمننكلمكيف):شقياجبارامنهمكانمن!)3(قالوا)فعندها.لديه

بينيميزولامهدهفيرضيعذلكمعوهو،الخطابيعقللاصغيرصبيعلىالجوابفيتحيليننا)4(

إذا،والازدراءلناوالتنقصوالاستهزاءبناالتهكمسبيلعلىإلامنكهذاوما،وزبدهالمخضمحض

أدلهعتدإفىقال)فعندها،صبياالمهدفيكانمنعلىالجوابفيتحيلينبل،نطقياقولاعليناتردينلا

ولئمبولدقىولرا!حيادفتماوالز!وةبألصلغصوأؤصنى!نتماأتنمبارثموجعلنى!نبياوجعلنىأممشفءاتحنى

بنعيسىبهتفوهكلامأولوهذا.!هوحياأئعثويؤمأموتويؤمولدتيؤمعلى!وألسنمشقياجبارائحع!

ربه،اللهوأن،بالعبوديةوتعالىسبحانهلربهاعترف!وأدلهعتدإفىقال!وأنبهتكلمماأولفكان،مريم

مماأمهبرأثم،أمتهوابنورسولهعبدههوبل،اللهابنأنهزعمهمفيالظالمينقولعناللهجنابفنزه

يعطيلاتعالىاللهفإن!ه!نبياوجعلنىآ"ممنفءاتمنى!اله:بقولهبسببهورموهابهوقذفوهاالجاهلونإليهنسبها

مهومريوتجنناعظيماعكوقؤلهغولبهفرهئم!اله:تعالىقال-كماوقبحهماللهلعنهم-زعمواكماهومنالنبوة

الحيضزمنفيزنىمنبهحملتإنها:قالواالزمانذلكفياليهودمنطائفةأنوذلك(156:النساءأ

العزمأوليأحدمرسلانبياولدهاواتخذ،صديقةأنهاعنهاوأخبر،ذلكمناللهفبرأها-اللهلعنهم-

منأنوفيه،(16/58)الطبريتفسيرعن(3911/)تفسيرهفيكاملانقلهوقد،هناالخبركثيرابناختصر)1(

ألفا.(4.)عددهميبلغهارونيسمونممنالصالحالرجلهارونجنازةفيخرج

)2((1/006).

.قال:أوفي.هاهنايثبتأنوأشبهالآيةلفظوهو.وطبفيكذا)3(

.الجوابعلى:بوفي.تحيلينا:وطوبأفي()4
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اللهعبادةإلىدعاكانحيثأنهوذلك!!ختماإلقمباركاوجحلنى):قالولهذا،الكبار)1(الخمسة

وتقدستعالىوالولدالصاحبةاتخاذمنوالعيبالنقصعنجنابهونزه،لهلاشريكوحده

بالصلاةالحميدالعزيزبحقالقيامفيالعبيدوظيفةوهذهمهوحيادمتماوالز!ؤةبالصلؤةوأؤصنى)

الجزيلةالأموالوتطهر،الرذيلةالأخلاقمنالنفوسطهارةتشملوهي،بالزكاةالخليقةإلىوالإحسان

والأرقاءالزوجاتعلىوالنفقاتالأضيافوقرىالأصنافاختلافعلىللمحاويج)2(بالعطية

.القرباتوأنواعالطاعاتوجوهوسائر،والقرابات

عليهحقهاتأكدأنهوذلكبوالدتيبراوجعلني:أي!شقياجباراتحعقنىولئمبولدقولرا):قالثم

هداها.نفسكلوأعطى،وبرأهاالخليقةخلقمنفسبحان،سواهالهوالدلاإذ،جهتهالمحض

اللهأمرينافيفعلولاقولمنييصدرولا،غليظولابف!لستأي!وشقياجباراتحع!ولئم)

وطاعته.

عليهاالكلامتقدمالتيالثلاثة)3(الأماكنوهذه.!وحياأتعثويؤمأموتويؤمولدتيؤمعلىوالسنمم!

.السلامعليهمازكريابنيحىقصةفي

قؤهـمريمأتنعيسىذلك):قالوشرحهووضحهأمرهوبين،الجليةعلىقصتهتعالىذكرلماثم

تعالىقالكما.!وفيكونكنلهويقولفإنمااقراقفئإذاستخنهحولدمنيخذأنللهكانما!يضرونفيهأتذىألحق

مثلإتاتحكيو!والذكرالايتمنعلتربرنتلوذلك!و:عمرانالفيأمرهمنكانوماقصتهذكربعد

فيهحضكفمنهالمحمزينمنتكنفلاربكمنالحق!فيكونكنلهقالثوترابمنظقوءادممحثلاللهعندعيممى

ص"صهصءصص?-ص"م
لغنتفنخعلنئتهلثصوأنفسكئموأنفسناولحسإكخناولنمحدكؤوإلثإناأبتدندخلعالؤافقلالعومنكجاءمابعدمن

عليمااللهفإنلولؤافإن!آتعزيزاتحكيولهواللهوإتاللهإلأإلهمقوماالحىلهوالقصصهذاإن!ائ!ذبينعلىالله

عشرأربعةإلىأمرهميرجعراكباستينوكانوا)4(نجرانوفدقدملماولهذا.(63-581!بائمفسديئ

علقمة،بنحارثةوأبووالسيدالعاقبوهم،وساداتهمأشرافهمهمثلاثةإلىالجميعأمرويؤول،منهم

خلقهوابتداءالمسيحأمروبين،ذلكفيعمرانالسورةصدراللهفأنزل،المسيحأمرفيشاظرونفجعلوا

نكلواوأذنيهاعينيهارأوافلما،ويتبعوهلهيستجيبوالمإنيباهلهم)5(بأنرسولهوأمر،قبلهمنأمهوخلق

العاقبوهو،قائلهموقال،والموادعةالمسالمةإلىوعدلواالمباهلةعنوامتنعواونكصوا

)1(

)2(

)3(

)4(

يم21

.السلامعليهمومحمد،وعيسى،وموسى،وإبراهيم،نوح:همالرسلمنالعزموأولو.بفيليست

.المعدموهومحوججمع:المحاويج

المواطن.:بفي

.الوفودباب،الخامسالجزءفينجرانوفدعنالحديثتفصيلسيأتي

منا.الظالمعلىاللهلعنةفيقولواشيءفياختلفواإذالقوميجتمعأنوهو،الملاعنة:المباهلة
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خبرمنبالفصلجاءكمولقد،مرسللنبيمحمداأنعلمتملقدالنصارىمعشريا:المسيحعبد

منكمللاستئصالوإنها،صغيرهمنبتولاكبيرهمفبقيقطنبياقولملاعنماأنهعلمتمولقد،صاحبكم

فوادعوا،صاحبكمفيالقولمنعليهأنتمماعلىوالإقامةدينكمإلفإلاأبيتمقدكنتمفإن،فعلتمإن

يبعثوأن،جزيةعليهميضربأنوسألوه،ع!ي!اللهرسولمنذلكفطلبوا.بلادكمإلىوانصرفواالرجل

بسطوسيأتي)1(عمرانالتفسيرفيذلكبيناوقد.الجراحبنعبيدةأبامعهمفبعث،أمينارجلامعهم

الثقة.وبه،تعالىاللهشاءإن)2(النبويةالسيرةفيالقضيةهذه

فيهألذىالحققؤلىمريمآتنعيسىذلث!و:لرسولهقالالمسيحأمربينلماتعالىاللهأنوالمقصود

ولدمنيخذأندلهكانما):قالولهذا،اللهعبادمنامرأةمن،خلوقعبدأنهمنيعني!ويصرون

القديرهوبل،يؤودهولايكربه)3(ولا،شيءيعجزهلاأي!هوفجكونكنلهويقولفإنماأقراقضئإذاستحنهح

فاغبدوهورب!مرباللهإن):وقوله!فيكوتكنلهولمولأنشئاارادإذآزاقرهإنما)يشاءلماالفعال

وإتههم،وإلههوربهمربهاللهأنأخبرهم،المهدفيلهمعيسىكلامتماممنهو!هومسمقيصهذا!رط

المستقيم.الصراطهوهذاوأن

أهلفاخسلف:أي!عظيميؤومنمهدمنكفرواللذينف!تلبتخهتممنألأخزابفأخنلف):تعالىاللهقال

وعنادهم،كفرهمعلىواستمروا،زنيةولدإنه:اليهودمنقائلفمن،فيهبعدهمومن)4(الزمانذلك

اللهعبدهو:المؤمنونوقال.اللهابنهو:آخرونوقال.اللههو:فقالواالكفرفيآخرونوقابلهم

المؤيدونالمثابونالناجونهمهؤلاء،منهوروح،مريمإلىألقاهاوكلمتهأمتهوابنورسوله

العليتوعدهموقد،الجاهلونالضالونالكافرونفهمالقيودهذهمنشيءفيخالفهمومن،المنصورون

!و.يؤوعظيممثمهدمنكفرواللذينف!ت!):بقولهالعليمالحكيمالعظيم

بنعميرحدثني،الأوزاعيحدثنا،الوليدحدثنا،الفضلبنصدقةحدثنا:البخاريقال

إلاإلهلاأنشهدمن":قالع!ي!النبيعن،الصامتبنعبادةعن،أميةأبيبنجنادةحدثني،ءهانى

إلىألقاها)5(وكلمتهورسولهاللهعبدعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهالله

.(1/368)تفسيرهفي(1)

.الكتابهذامنالخامسالجزءفي)2(

يكترثه.:وطأوفي.بفيكذا)3(

.(56-61/46)الطبريتفسير(4)

وكلمته.اللهروحعيسىوأن:بفي()5
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الوليد:قال.")1(العملمنكانماعلىالجنةاللهأدخله،حقوالنار،حقوالجنة،منهوروحمريم

."شاءأيهاالثمانيةالجنةأبوابمن":وزاد،جنادةعنعميرعنجابربنيزيدبنالرحمنعبدفحدثني

الأوزاعيعنأخرىطريقومن.بهجابرابنعنالوليدعنرشيدبنداودعن2(مسلمرواهوقد

)1(

)2(

.!دين!غفىتخلوالاألتتيأقل):تعالىقولهباب،الأنبياءفي،(3435)رقمالبخاريأخرجه

.(9)ت،(928)الصفحةفيوسيكررهالبخاريروايةتتمةمنالآتيالوليدوقول

قطعأ.الجنةدخلالتوحيدعلىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانفي(28)رقممسلمصحيح
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131(كبيرعلواالظالمونيقولعماتعالى

عظيماشيئا:أي!هوإذاشجائقذجئخ!ولداالرخمناتخذوقالوا):السورةهذهاخرفيتعالىقال

ولدا!للرخمندعؤاأن!هداالحبالونحرالأزضوتنشقمئهيخفظزنالسفؤتتاد)وزوراالقولمنومنكرا

عدا!وعدهتمأخصن!لقد!عتداالرخمنءاقإلاوالأزضالسفؤتفىمن!لإن!ولدايئخذأنللرخمنينبغىوما

.(59-88:مريمأ!هوفزداائقئمةيؤمءاتيهممهتم

ذليلخاضع،إليهفقيرشيءوكل،ومالكهشيءكلخالقلأنه؟الولدلهينبغيلاتعالىأنهفبين

قالكما،سواهربولا،هوإلاإلهلا،ربهموهو،عبيدهوالأرضالسماواتسكانوجميع،لديه

بدج!يصحفولتعماوتفكستحتهبغترع!وبنمخنجنل!وخرقواوظقهماتجنشربمللهوجعلوا):تعالى

لاإلهإلاربكمالله!-!ذعلمشئءوهولكلشئصوظقصحبةلإولؤتكنولاورلإيكونأقىلأرضواألشفؤت

وهوالأتصريذركوهوالأبقخرتذر!هلا!و!يلشئءكلعكوهوظغب!وهشى:!لخكهو

.(301-001:ا!نعامأ!هوالحبيرالئطيف

تعالىوالله،متناسبينشيئينبينإلايكونلاوالولد،ولدلهيكونفكيف،شيءكلخالقأنهفبين

اللههوقل):تعالىقالكماولدلهيكونفلالهصاحبةولا،لهعديلولالهشبيهولالهنظيرلا

الذيالأحدأنهتقرر!أحدم!فوالهويكنولتميولذهودتميلذلغ!الصمدآدله!أحد

وحكمتهعلمهفيكملالذيالسيدوهومهـوالصمد!وأفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلهنظيرلا

شيءعنيتولدولم:أي!يولذولتم)،ولدمنهيوجدلمأي!هويذلغ)صفاتهوجميعورحمته

المدنيالنظيرفقطع،مساوولامكافىءولاعديللهوليسأي!أحدم!فوالمريكنولتم)قبله

متقاربينأومتعادلينشيئينبينمتولداإلاالولديكونلاإذ،ولدلهيكونأنفانتفى،والمساويوالأعلى

.كبيراعلواذلكعناللهوتعالى

إنماالحقإلاأدلهعلىتقولواولادليخفىلقلوالاا!نبيأقل):وتقدسوتعالىتباركوقال

أنتهوأثنثةحتقولواولاورس!-لمحاللهكامنوامنهوروحعسيمإكأتقنهآؤو!لمتهالقهرسو!صيمآتنعيسىآتمسيح

لنو!يد9!باللهلازض!كىافىومماألشفؤ!فىبائهوولدلهولكوتأنتجشهؤوصدإله!اللهإئمالحئمضيرا

فسيخثرهتموتخبر-عبادتهعني!ت!بهفومنالمقربوناتملنكةولاتئهعئداليهوتأنالسميحي!تعبهف

.طفيليستالعبارةهذه()1
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أشتنكفوأألذجمتوأما!فصلهمنويزلدهمأجورممئمفيوفيهغألصلحفوعملواءامنوائذجمتأفأما!جميعاإلته

.(173-117:الخساءأمهونصيراولاولياأدلهدونمنلهمولامجدونأليمااباعدففيعذبهؤواشتكبروا

فالنصارى،الحدمجاوزةوهو،الدينفيوالإطراءالغلوعنشابههمومنالكتابأهلتعالىينهى

اللهعبدأنهيعتقدواأنعليهمالواجبفكان،الحدجاوزواحتىالمسيحوأطرواغلوا)1(-اللهلعنهم-

اللهأمرعنفيهافنفخإليهاجبريلالملكاللهفبعث،فرجهاأحصنتالتيالبتولالعذراءأمتهوابنورسوله

إضافةاللهإلىالمضافةالروحهيالملكمنبهااتصلوالذي،السلامعليهعيسىبولدهامنهاحملتنفخة

الله،وعبد،اللهوناقة،اللهسما:يقالكما،تعالىاللهمخلوقاتمنمخلوقةوهي،وتكريمتشريف

الكلمةوهي،أبغيرمنبهاكانلأنهبهاعيسىوسمي.وتكريمألهاتشريفاإليهأضيفت،اللهروحوكذا

لزابمن!وءادممحثلاللهعندمثلعيسىإت!و:تعالىقالكماوجدوبسببها،()2تخلقعنهاالتيأيضا

.(د9:عمرانالأ!وفيكونكنلهقالثو

!بديمقننونله؟وألأزضىالسمؤتفىمائهبلسثحنمولدااللهاتخذوقالوأ!و:تعالىوقال

.(171-611:البقرةأمهوفيكونكنلهيقولأتىافإفماقضع!اذالأز!ممطؤاالتمئؤت

قولهوذلالثأللهابفاتمسيحألمجرىوقالتاللهأبقعرئرأئيهودوقالت):تعالىوقال

.(03:الخوبةأ!يؤف!وتأثاللهقنيوقتلمن!فروأالذينقؤليضفوتبأفو!ض

وزعموا،شططااللهعلىادعواالفريقينمنكل-اللهلعائنعليهم-والنصارىاليهودأنتعالىفأخبر

إلاائتفكوهفيماولازعموهفيمامستندلهمليسأنهموأخبر،كبيرأعلوايقولونعمااللهتعالى،ولدالهأن

عليهم-الفلاسفةأنوذلك،قلوبهمتشابهت،الضالةالمقالةهذهإلىسبقهممنومشابهةالقولمجرد

وأنه،الأولوالمبدأالعللبعلةعنهيعبرونالذيالوجودواجبعنصدرالأولالعقلأنزعموا-اللهلعنة

عشرةإلىالعقولتناهتحتى،كذلكالثانيعنصدرثم،وفلكونفسثانعقلالأولالعقلعنصدر

ولبسط،أوردوهاباردةواختياراتذكروهافاسدةباعتبارات،تسعةإلىوالأفلاك،تسعةإلىوالنفوس

)3(لجهلهمزعمواالعربمشركيمنطوائفوهكذا.آخرموضععقلهموقلةجهلهموبيانمعهمالكلام

عماوتنزهيقولونعمااللهتعالى،الملائكةمنهمافتولدالجنسرواتصاهروأنه،اللهبناتالملائكةأن

شهدخغستكنبضفقهتمأشهدواإتئأالرخنلمجدهتمألذينأتمبمكةوجعلوا):تعالىقالكما،يشركولى

.(91:الزخرفأ!موشئون

تعالى.اللهلعائنعليهم:بفي(1)

خلق.:طفي)2(

بجهلهم.:بفي)3(



الولدعنمنزهتعالىاللهأنبيان
255

شهدوت!وهئمإتثااتمببةظقناأتم!ولهوالبنوتاالناتألرئكفآشتفتهؤ):تعالىلوقا

أفلا!تخكهونيهفمالكل!البنينعلىالجناتأضحطنى!لبهذبونوإنهتماللهولد!ليقولوستإفكهخمنإنهمالا

إضهماتجتةعلمتولقذنسباأتجئةوبتنبئنهوجعلوا!صنهدقينكنغإنبكتبكؤفآتوا!تبينسقطنلكؤأئم!ندفيون

.(061-941:الصافاتأ!المخلصيناللهإ،عباد!يصفونعااللهستحق!لمح!ون

بأقرهءوهمبآئقوتيستبقونملا!فكرموت!ا!وبلسئحنوولداالرتهنآتخذلواوقا):تعالىوقال

يملومن!!!ثمفقونءخشيتهمنوهمآرتضىلمنإلايشفعوتولاضلف!وماأيذيهتمبتنمايغلم!يغملوت

.(92-62:ا!نبياءأ!آلطديننجرىكذلفجهنوتجزلهفدلكءدونهمنلهإإفمنهتم

لهئحعلولؤأتكتبعتدهعكأنزلالذىللهآلحغد):مكيةوهي،الكهفسورةأولفيتعالىوقال

!مبهثرحسنااتجرالهتمأنالصخلختيغملوتالذيناتمؤمينويبشرلدنهمنشديدابآسالينذر!يما5عوجا

نإأفوههتممقتخرج!لمهكبرتلأبايهؤولاعقومقبهءالمما5ولداأدهأتخذلوأقاالذلرر!شذر5أبدافيه

.(4-11!ولاكذباإيمولوت

!ء

عند-إنالأزك!فىومافالسفؤتمالهوأتغنئهوستخنهولداألهاتخذقالوا):تعالبموقال

فىمتغ!يقلحوتلااتكذباللهعلىلفتروتالذيئإتقل!تعدونلامااللهعلىأتقولوتنجذآسئطنمن

.(07-68:يونسأ!يكفرون!الؤابماألشديدآتعذابنذيمهوثصمشجعهئمإقناثوالديخا

العربومشركيالفلاسفةمنالكفرةفرقسائرعلىالردتشملالكريماتالمكيات)1(الآياتفهذه

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانه،ولدادلهأن،علمبلا،وزعمواادعواالذينوالنصارىواليهود

.كبيراعلواالمعتدون

المقالة،بهذهقالمنأشهرمن-القيامةيومإلىالمتتابعةاللهلعنة-عليهمالنصارىكانتولما

أقوالهمتنوعتوقد،جهلهموكثرة،علمهموقلة،لناقضهموبيان،عليهمللردكثيرأالقرآنفيذكروا

يختلففلاالحقوأما،والتناقضوالاختلافالتشعبكثيرالباطلأنوذلك،كفرهمفي

فدل.(82:النساءأ!هواخئنفا!ثيرافيهلوجدواأدلهعندغرمق؟نولؤ):تعالىاللهقال.يضطربولا

المسيحأنزعمواوجهالهمضلالهممنفطائفة.ويضطربيختلفوالباطل،ويتفقيتحدالحقأنعلى

.-اللهجل-ثلاثةثالثهو:قالواوطائفة-اللهعز-اللهابنهو:قالواوطائفة)2(-اللهتعالى-اللههو

فمنقلع!يمأتنأتمسيحهوأللهإنقالوااتذلى!فرلقذ!و:المائدةسورةفيتعالىاللهقال

مئفولئهجميعألأزضآفىومرروأمهومزيمأتفأتمسيحيقرأنأرادإتشتااللهمنيت!ك

)1(

)2(

.مكيات،قالكما،والآيات.بفيليست

.وطبفيليست
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.(17:المائدةأ!وقديرشئءصعكوأدلهيشلأمايحلقبتنهمأوماوالازضألشنوت

،شيءكلفيالمتصرف،شيءكلعلىالقادرالخالقأنهوبئن،وجهلهمكفرهمعنتعالىفأخبر

أبناتمسيحهوأللهإتقالوآألذيف!فرلقذ!ه:أواخرهافيوقال.وإلههومليكهشيءكلرفيوأنه

وماالنارومأولهلجنةاعلتهاللهحزمفقذباللهيشركمنإنووربحمربأللهاغبدواإسرءيلسبنىأتمسيحوقالعضيص

عماينتهوالزوإنؤصدلهإإلاإنيمنوصماثنثؤثالثاللهإتلواقالذين!فرالقذ!أضارمقللطنمين

غفووواللهولمجمتتغفرونهوإهـاللهيتودبىتأف!!أليؤعذالثشهؤكفرواالذيفليمسنيمولوت

اطمامية-ن!اناصمدلمجةوأفيلرسلاقت!منظتقذرسولملاإمريوأجمتاتمسيحما!رصص

.(75-72:الماسدةأ!يؤفكوتأثثأظزثولالتألهولببانظر!تف

مريمبنعيسىوهوإليهمالرسولأنمعمنهمصدرهذاأنفأخبر،وقدرأشرعابكفرهمتعالىحكم

وتوعدهم،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىداع،الرحمفيمصورمخلوقمربوبعبدأنهلهمبينقد

:قالولهذا،والعار)1(والهوانالاخرةالدارفيوالخزيالقراربدارالفوزوعدمبالنارذلكخلافعلى

سبحافقالثم.!أضارحمتللطنمينوماالنارومآولهالجنةعلتهاللهحرمفقدباللهيشركمنإنو)

جرير)2(ابنقال.!وؤصد2إلهإلاإلممنوصماثنثؤثالثاللهإتقالوآالذين!فرلقذ):وتعالى

منالمنبثقةالكلمةوأقنوم،الابنوأقنوم،الأبأقنوم.الثلاثةبالأقانيم)3(قولهمبذلكالمراد:وغيره

كما-اللهلعائنعليهم-والنسطوريةواليعقوبيةالملكيةبينماذلكفياختلافهمعلى،الابنإلىالأب

المسيحبعدوذلك،قسطسبنقسطنطينزمنفيالثلاثةومجامعهم،ذلكفياختلافهمكيفيةسنبين

يأ!وصدثوإلهإ،إنيمنوصما!الو:تعالىقالولهذا،سنةبثلاثمئةالمحمديةالبعثةوقبل،سنةبثلاثمئة

توعدهمثم.ولدولالهصاحبةولالهكفءولالهنظيرولالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهمنوما

دعاهمثم!وأليؤعذالثشهؤكفرواالذيتليمسنيقولوتعماينتهوالزوإن):فقال)4(وتهددهم

:فقالالنارتوجبالتيوالعظائمالكبارالأمورهذهمنوالاستغفارالتوبةإلىولطفهبرحمته

رسولعبدوأنه،وأمهالمسيححالبينثئم!وغفوورصصوأدلهولمجتتغفروفهراللهإلمىيتوبرتأفلا!

كمابنبيةليستأنهاعلىدليلوفيه-اللهلعنهم-اليهوديقولهكمابفاجرةليست:أي!صمدلمجةوأمه)

منيخرجكمامنهماخروجهعنكناية!ألطحاميأءن!انا!و:وقوله،علمائنامنطائفةزعمه

وقال.كبيراعلواوجهلهمقولهمعناللهتعالى،إلهايكونكيفالمثابةبهذهكانومنأي،غيرهما

.بفىليس؟والعاروالهوان:قوله(1)

.(6252/)الطبريتفسير(2)

.اللسانفينقله..روميةوأحسبها:الجوهريقال.أقنومواحدها.الأصول:الأقانيم)3(

وهددهم.:بفي(4)



257الولدعنمنزهتعالىاللهأنبيان

وأمهعيسىفيزعمهم!ثئثةثالثاللهإتقالواألذين!فرلقذ!و:بقولهالمرافى:وغيره(1)السدي

اللهوإدقال)الكريمةالسورةهذهاخرفيبقولهذلكفيكفرهمتعالىبينكمايعني،اللهمع)2(إلهانأنهما

نإبحؤلىليسماأقولأنلىيكونماستخنكقالالئهدونمنإلهينوأئىأئخذوفىللناسققتءأنتعسيمابنيعيى

اعبدواأنبه!أعىتنىماإ،التمققتما!الغيوبعلغأنتإنكنفسكفىماأغلوولانفسىفىماتغلمعلضتهفقذققتوكنت

تعذبهغإن5شهيدشئءصعكوأنتعليهغألرقيبأنتكنتتوفيتنىفلمافجهغدتتماشهيداعليهمكنتورئبهخرفيالله

.(181-611:المائدةأ!واقئليزالحكيصأنتفإنكتغفرلهخوانعبادكفإخهئم

ممنلعابديهوالتوبيخوالتقريعلهالإكرامسبيلعلىالقيامةيوممريمابنعيسىيسأل!أنهتعالىيخبر

يعلم-وهو-فيسأله،يقولونعمااللهتعالى،شريكهأواللهأنهأو،اللهابنأنهوزعموافترىعليهكذب

وأئأتخذوفىللئاسققتءأنت):لهفيقول!،عليهكذبمنلتوبيخولكن،عنهيسألهمامنهيقعلمأنه

لىلتسماأقولأنلىيكونما!و.شريكمعكيكونأن)3(تعاليت:أيمهـوسئخنكقالالئهدونمنإلهتن

أنتإنكنفسكفىماأغلوولانفسىفىماتعلمفقذعلمتوقفتوكنتإن)سواكأحايستحقههذاليسأي!بحق

أرسلتنيحين!)4(بهتأعىتنىماإلاالتمقلتما)والجوابالخطابفيعظيمتأدل!وهذا.!انغيوبعلغ

عليهم.يتلىكانالذيالكتابعليوأنزلتإليهم

ورازقكمورازقي،وخالقكمخالقي:أي!ورئبهغرفياللهاغبدواأن!و:بقولهلهمقال!مافسرثم

فرحمتني،وصلبيقتليأرادواحينإليكرفعتني:أي!وتوفتتنىفلمافيهتمدئتئاشهيداعلتهمكنت!يو

علتهمألرقيبأنتكنتميوذلككانفلما،منهانتقمواحتى،أحدهمعلىشبهيوألقيت،منهموخلصتني

!و.شهيدشئءصعكوأنت

!وعبادكفإنهئمتعذبهغإن!و:النصرانيةأهلمنوالتبريوجلعزالربإلىالتفويضوجهعلىقال!ثم

المشيئةإلىوالإسنادالتفويضوهذا.!الحيهصافئليزأنتفإنكلهختغفرصهان)ذلكيستحقونوهم:أي

الرحيم.الغفوريقلولم!هواقئليزالحيهصأنتفإنك!و:قال!ولهذا،ذلكوقوعيقتضيلابالشرط

الكريمةالآيةبهذهقامع!ي!اللهرسول!أنذرأبيعنأحمدالإمامرواهما")5(التفسير"فيذكرناوقد

ربيسألتإني":وقال!!اطيهواقئليزأنتفإنكلهختغفروانعبادكفإخهئمتعذجمهتمإن):أصبححتىليلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(302-6202/)الطبريتفسير

.الإلاهان:طفي

.أنعن:بفي

به.أمرتنيماغيرقلتماأي:بفيزاد

.(2121/)كثيرابنتفسير
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.")1(شيئاباللهيشركلالمنتعالىاللهشاءإننائلةوهي،فأعطانيهالأمتيالشفاعةوجلعز

!ناإنلدنا!نلاتخذنهفواننخذأنأردنالؤ!لعبينبتنهماوماوألاؤض!آلسماظقناوما):وقال

ومنوالأزض!السفؤتفىمنولو!نصفونمماأئوتلولكمزاهقهوفإذافيذمغل!ألنطلعلىبافئنقذفقي!قعلين

.(02-61:نبياءلأاأ!يفترونلالنهاروألئلايسبحون!لمجمتتخصرونولاءعبادتهعنيشتكبرونلاعنل!

ا!ارهاتؤحداللههو!آشتحتهمايخلق!الآضطفئولدايخخذأناللهوأرادئو):تعالىوقال

يصوطصطسصط
واثقمر!الشقسوسخرالتلع!افهارويكورالنهارعلىالتليكؤربالحئوالارضالسمؤتظتى

.(3-4:الزمرأ!اتغمراتعزفيهوألامسمىلاجلتحرى

عمااتصرشرتوالأزك!السمؤترثستحق!اتفبدينأولفاناولدو!للرخمنكانإنقل):تعالىوقال

.(82-81:الزخرفأ!يصفون

تكبيزا!كثزهالذلمنولىئهليهنولؤالمذفىشرفيثهوو!ليهنولدايئخذلؤائذىلئهألحضدوقل):تعالىوقال

.(111:الإسراءا

!فوالهريكن!ولتميولذولتميلذلتمهالصمدالله!أحذاللههوول):تعالىوقال

.!أحذ

ذلك،لهيكنولمادمابنشتمني:تعالىاللهيقول":قالأنه!ي!اللهرسولعنالصحيحفيوثبت

.")2(أحدكفوالييكنولمأولدولمألدلمالذيالصمدالأحدوأناولداليأنيزعم

يجعلونإنهم،اللهمنسمعهأذىعلىأصبرأحدلا":قالأنه!ي!اللهرسولعنأيضاالصحيحوفي

.")3(ويعافيهميرزقهموهوولداله

لمأخذهإذاحتىللظالمليملياللهإن":قالأنه!ي!اللهرسولعنأيضاالصحيحفيثبتولكن

.(201:هودأ(4!)شديدألوؤأضذهإنطفةوهىأتقرئأضذإذآرفيأضالثوكذ):قرأثم،"يفلته

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5914/)أحمدمسندفيالحديث

والنسائي.الإخلاصسورةتفسيرباب،التفسيرفي،(7594و)(7494)رقمالبخاريفيبتمامهالحديث

عنه.اللهرضيهريرةأبيطريقمن.(2317،035/)أحمدومسند،(4121/)

قولباب،التوحيد(في7378)ورقم،الأذىفيالصبرباب،الأدبفي،(9906)رقمالبخاريأخرجه

من،أذىعلىأصبرأحدلاباب،المنافقينفي(4028)ومسلم،!افشيناثقؤةذوهوالزأقاللهإن)تعالىالله

هنا.عمايسيراختلافلفظهوفي.(4593،104،504/)وأحمد،وجلعزالله

،!أئقرئأضذإذارئكأضذوكذلث)باب،(هودسورةتفسير)،التفسيرفي،(4686)رقمالبخاريأخرجه

،هودسورةومنباب،التفسيرفي(0131)والترمذي،الظلمتحريمباب،والصلةالبرفي(2583)ومسلم

...غريبصحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال.العقوباتباب،الفتنفي،(1804)ماجهوابن
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.481:الحجأ!ألمصحيرأضذتهاوإكثووهـظالةلهاأقلتتقريئمم!و!أين):تعالىقولهوهكذا

.421:دقمانأ!غلي!صكذابإلمثنضطرهتمثمقليلانمئعهتم):تعالىوقال

ثصعشجعهمإقناثصألديخافىمتغ!يفلحوتلاأتكذبأللهعلىيفتروتألذيئإتقل):لىتعاوقال

.96071:يونسأ!يكفرون!الؤابماألخمديداتعذابنذ!هو

.،17:الطارقأ!رؤلداأمهتهئمأئبهفرينفهل):تعالىوقال
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السلامعليهمامريمابنعيسىمنشأذكر

)1(تعالىاللهمنإليهالوحيبدءوبيانوصباهصغرهفيومرباه

مريموأن،بمصرولدأنهمنبهبنوهبوزعم.المقدسبيتمنقريبالحم)2(ببيتولدأنهتقدمقد

وهذا.شيءالإكاف)3(وبينبينهاليسحمارعلىراكبةوهيالنجاريعقوببنويوسفهيسافرت

عارضهومهما،ذكرناكمالحمببيتكانمولدهأنعلىدليلذكرهتقدمالذي)4(والحديث.يصحلا

فباطل.

الشياطينوأن،ومغاربهاالأرضمشارقفييومئذالأصنامخرتولدلماأنهمنبهبنوهبوذكر

محدقةوالملائكةأمهحجرفيفوجده،عيسىأمرالكبيرإبليسلهمكشفحتىذلكسببفيحارت

ذلكعنالكهنةفسألط،ظهورهمنأشفقالفرسملكوأن،السماءفيعظيمنجمظهروأنه،به)5(

فلما،عيسىإلىهدية)6(ولبانومرذهبومعهمرسلهفبعث،الأرضفيعظيملمولدهذا:فقالوا

فيهولدقدفإذا،الوقتذلكعنفسألط،ذلكلهفذكروا،أقدمهمعماملكهاسألهمالشامقدموا

معهموأرسلمعهمبماإليهفأرسلهم،المهدفيكلامهبسببأمرهواشتهرالمقدسببيتمريمابنعيسى

رسلإن:لهاقيلورجعوابالهدايامريمإلىوصلوافلما.عنهانصرفواإذاقتلهإلىليتوصللهيعرفهمن

سنة،عشرةاثنتيبلغحتىبهفأقامتمصرإلىبهفذهبتفاحتملتهولدكليقتلواجاؤواإنماالشامملك

.)7(صغرهحالطفيومعجزاتكراماتعليهوظهرت

الفقراءإلايسكنهالادارهوكانت،دارهمنمالاافتقدعندهنزلواالذيالدهقانأنمنهافذكر

وعلىالناسعلىوشق،السلامعليهامريمعلىذلكوعز،أخذهمنيدرفلم،والمحاويجوالضعفاء

تعالى.اللهمنإليهالوحيبدءوبيانالسلامعليهمامريمبنعيسىمنشأ:طفيالعنوان(1)

.(168)صفحة)2(

.الحماربرذعة:والإكاف.(1/595)الطبريتاريخ)3(

.السلامعليهعيسىميلادذكرفي.(432)صالمتقدموالحديث.والذي:بفي(4)

بذلكمحدقينالملائكةرأىإبليسأنالطبريتاريخوفي.تحدقها:بوفي.تحدقه:أوفي.طفيكذا)5(

.المكان

أمثاله:تلك:فقالواالهديةهذهمعنىعنفسألهم،الشامملوكمنبملكمرواالهداياحملةأن:الطبريتاريخفي)6(

وكذلك،والكسرالجرحبهيجبرالمرولأن.زمانهأهلسيدهوالنبيهذاوكذلك،كلهالمتاعسيدهوالذهبلأن

النبيهذاكذلك،غيرهدخانينالهاولاالسماءدخانهينالاللبانولأن.ومريضسقيمكلاللهبهيشفيالنبيهذا

.غيرهأحدزمانهفييرفعلاالسماءإلىاللهيرفعه

بعدها.وما،(1595/)الطبريتاريخ)7(
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منمقعدواخرأعمىرجلإلىعمدذلك-السلامعليه-عيسىرأىفلما،أمرهاوأعياهم،المنزلرب

ذلك.أستطيعلاإني:فقال.بهوانهضالمقعدهذااحمل:للأعمىفقال،إليهمنقطعهومنجملة

صدقاهذلكقالفلما.الدارمنالكوةتلكمنالمالهذاأخذتماحينوهوأنتفعلتكما،بلى:فقال

.جدا!ا(صغيروهوالناسأعينفيعيسىفعظم،بالمالوأتيا،قالفيما

ثموأطعمهمالناساجتمعفلما،أولادهطهوربسببللناسضيافةعملالدهقانابنأنذلكومن

فشق،شيئاجرارهفييجدلم،الزمانذلكفييصنعونكانواكماخمرأيعني،شرابايسقيهمأنأراد

يفعلفلا،أفواههاعلىيدهويمرالجرارتلكعلىيمرفجعلقاممنهذلكعيسىرأىفلما،عليهذلك

عليهوعرضواوعظموهجداذلكمنالناسفتعجب.الشرابخيارمنشراباامتلأتإلاذلكمنهابجرة

أعلم.والله.)3(المقدسبيتبلاد)2(قاصدينوارتحلا،يقبلاهفلمجزيلامالاأمهوعلى

عن،نضرةأبيعن،وردانبنموسىعنوغيرهساج)4(بنعثمانأخبرنا:بشربنإسحاقوقال

الكلامبعدلسانهاللهأطلقماأول)5(مريمابنعيسىإن:قالهريرةأبيعنمكحولوعن،سعيدأبي

نهراولاولاجبلاقمراولاشمسايدعلم،بمثلهالاذانتسمعلمتمجيدااللهفمجدطفلوهوبهتكلمالذي

كلعلىالرفيع،دنوكفيالمتعال،علوكفيالقريبأنتاللهم:فقالتمجيدهفيذكرهإلاعيماولا

مندخانوهن،أجبن،طباقامستويات،بكلماتكالهواءفيسبعاخلقتالذيأنت.خلقكمنشيء

سوادعلىنورافيهنوجعلت،لتقديسكقدسكيسبحونملائكتكفيهن،لأمركطائعاتفأتين6(فرقأ

ضوءيجلوفبعزتك،بالحمدالمسبحالرعدفيهنوجعلت،بالنهارالشمسضوءمن4وضياالظلام

سماواتك،مفطورفياللهمفتباركت،الحيرانالظلماتفيبهنيهتديمصابيحفيهنوجعلت.ظلمتك

التظاهر)7(إذلالفأذللتها،الغامرالموجتيارعلىفسمكتهاالماءعلىدحوتها.أرضكمندحوتوفيما

البحوربعدفيهاففجرت،أمواجهالعزتكوخضعت،أمرهالأمركواستحيىصعبهالطاعتكفذل

منهاأخرجتثم.الغزارالعيونينابيعالجداولبعدومن،الصغارالجداولالأنهاربعدومن،الأنهار

فأطاعت،الماءظهرعلىأوتادافوتدتهاالجبالظهرهاعلىجعلتثم،والثماروالأشجارالأنهار

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

.(895-1/795)تفصيلاأكثرالخبرينالطبريأورد

.وطبفيليست

.(1/895)الطبريتاريخفيالخبر

ضعف.فيه:(213/)التقريبفيحجرابنقال.جدهإلىينسبوقد،ساجبنعمروبنعثمان

.بفيليست

.الفزع:الفرق

المتظاهر.الماءإذلال....المتغايرالموج:بفي
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،تنشىء)2(صفتكبصفتهيبلغمنأم،نعتكبنعتهيبلغفمن،اللهمفتباركت،وجلمودها)1(أطوادها

نأأمرتسبحانك،أنتإلاإلهلا.الفاصلينخيروأنتالحقوتقضي،الرقابوتفلث،السحاب

سبحانكأنتإلاإلهلا.الناسعنبالسمواتاستترتسبحانك،أنتإلاإلهلا،ذنبكلمننستغفر

معككانولا،ذكرهيبيدربولا،استحدثناكبإلهلستأنكنشهد.الأكياسعبادكمنيخشاكإنما

صمدأحدأنكنشهد.فيكفنشكأحدخلقناعلىأعانكولا،ونذرك)3(فندعوهممعكيقضونشركاء

.أحد)4(كفوالكيكنولميولدولميلدلم

مريمابنعيسىإن:عباسابنعن،الضحاكعنومقاتل،جويبرعن،بشربنإسحاقوقال

)5(الحكمةذلكبعداللهأنطقهثم،الغلمانيبلغمابلغحتىطفلأكلمهمإذبعدالكلامعنأمسك

تعالى:قولهوذلك،البغيةابنيسمونهوكانوا،القولمنأمهوفيفيهاليهودفأكثر،والبيان

،الكتابفيأمهأسلمتهسنينسبعبلغفلما:قال(156:ادنساءأ!مريوتجئناعظيمافىوقؤصلهخولبهفرهتم)

فقال؟جادأبوما:عيسىفقال،(جادأبا)فعلمه،)6(إليهبدرهإلاشيئاالمعلميعلمهلافجعل

لهفقال!فعلمنيإذا:المعلمفقال؟تدريلاماتعلمنيكيف:عيسىفقال.أدريلا:المعلم

؟جادأبوما:المعلمفقال.سلني:فقال،محلهعيسىفجلس،فقام.مجلسكمنفقم:عيسى

ذلك،منالمعفمفعجب.)8(وجمالهاللهبهجة:جيم)7(.اللهبهاء:باء.اللهآلاءالألف:عيسىفقال

.جاد)9(أبافسرمنأولفكان

موضوعطويلبحديثكلمةكلمةكلعلىفأجابهذلكعن!راللهرسولسألعثمانأنذكرثم

.)01(يتمادىولايسأللا

عمنمليكةأبيابنعنيحيىبنإسماعيلعنعياشبنإسماعيلحديثمنعديابنروىوهكذا

دخولفيالحديثرفع،سعيدأبيعن،عطيةعن،كدامبنمسعروعن،مسعودابنعن،حذثه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

الصخر.:والجلمودوالجلمد.وجلمدهابفي

تنشر.:وطبفي

.ونذكركفندعوهمشركاءمعككانولا:طفي

.هريرةوأبيالخدريسعيدأبيعن.مختصرأ،(0/209)عساكرابنتاريخمختصرفيالدعاء

عساكر.ابنمختصرفيوكذلك،بالحكمة:بفي

إليه.عجلإذا:إليهوبدر،الأمربدرهيقال

والجيم...والباء:طفي

الدائم.الله:دال:غيرهفيزاد:عساكرابنمختصرفي

.(0/239):عساكرابنمختصر

.(0/239)مختصره.عساكرابنأوردهوالحديث.فيهيسأللا:بفي
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.(به)1يفرحلامطولوهو،جادأبيحروفمعنىالمعلموتعليمهالكتابإلىعيسى

إسماعيل.غيريرويهلا،الإسنادبهذاباطلالحديثوهذا:عديابنقالثم

وهومريمبنعيسىكان:يقولعمروبناللهعبدكان:قالهبيرةبناللهعبدعنلهيعةابنوروى

نعم.:فيقول؟أمكلكخبأتماأخبركأنتريد:لأحدهميقولفكان،الصبيانمعيلعبغلام

:فتقول.ليخبأتماأطعميني:لهافيقولأمهإلىمنهمالغلامفيذهب.وكذاكذالكخبأت:فيقول

:فقالوا.مريمابنعيسى:فيقول؟أخبركمن:لهفتقول.وكذاكذا:فيقول؟لكخبأتشيءوأي

عيسىفخرج،عليهموأغلقوابيتفيفجمعوهم.ليفسدنهممريمابنمعالصبيانهؤلاءتركتملئنوالله

وخنازير،قردةهؤلاءإنما:فقالوا،عنهمفسأل،بيتفيضوضاءهمفسمع،يجدهمفلم،يلتمسهم

.عساكر)2(ابنرواه.كذلكفكانوا،كذلكاللهم:فقال

يرىعيسىوكان:قالعباسابنعنالضحاكعنومقاتل،جويبرعنبشربنإسحاقوقال

فخافت،إسرائيلبنوبهفهمت،عيسىوترعرع،اليهودفيذلكففشا،اللهمنإلهامأصباهفيالعجائب

وأمهؤءايهمتىيمإتنوجعفنا!و:تعالىقولهفذلك،مصرأرضإلىبهتنطلقأنأمهإلىاللهفأوحى،عليهأمه

.(05:المؤمنون1!)3(ومعبقرارذاترفيةإكوءا!شهما

قرارذات)أنهاصفتهامناللهذكرالتي(الربوة)بهذهالمرادفيوالمفسرونالسلفاختلفوقد

مستوأعلاهالذيالأرضمنالمرتفعالمكانوهو،ربوةأنهاوهي،الشكلغريبةصفةوهذه،!ومعيهت

،الأرضوجهعلىالسارحالجاريوهو(معين)،الماء)4(عيونفيهعلوهومع،متسعوارتفاعهعليهيقز

قذألاتخزقتخنهامنفنادلفا)ولهذاالمقدسبيتنخلةوهو،المسيحفيهولدتالذيالمكانالمراد:فقيل

لإسنادعباسابنوعن.)5(السلفجمهورقولفيالصغيرالنهروهو،(24:مريمأ!سرل!تخنكرئبجعل

منزعمهكمابمصرذلكوقيل.،)6(دمشقبأنهارالمكانذلكتشبيهأرادفلعلهأدمشقأنهارأنهاجيد

أعلم.واللهعنهمتلقاهومنالكتابأهلمنزعمه

.)7(الرملةهي:وقيل

.992(/1)الكاملمنالتيمياللهعبيدبنيحيىبنإسماعيلترجمةفيعديابنأخرجه(1)

.(0/229)دمشقتاريخمختصر)2(

.(5/249)دمشقتاريخومختصر.(1/795)الطبريتاريخ)3(

.الماءمنعينبفي)4(

.(السري)تفسيرفيآراءعدة.(61/53)الطبريتفسيرفي(5)

.بفيليست)6(

.(25-1821/)الطبريتفسير.الربوة:أي)7(
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عشرةثلاثبلغلماعيسىإن:قالمنبهبنوهبجدهعن،إدريسلناقال:بشربنإسحاقوقال

علىفحملهما،أمهخالابنيوسفعليهفقدم:قال،إيليابيتإلىمصربلادمنيرجعأناللهأمرهسنة

إحياءوأعطاه،التوراةوعلمه،الإنجيللهاللهأحدثحتىبهاوأقام،إيلياإلىبهماجاءحتىحمار

لماوفزعوا،بقدومهالناسوتحدث،بيوتهمفييدخرونممابالغيوبوالعلم،الأسقاموإبراءالموتى

.()1أمرهفيهمففشا،اللهإلىفدعاهم،منهيعجبونفجعلوا،العجائبمنيأتيكان

.(0/249)دمشقتاريخمختصر(1)



وموإقيتهاالاربعةارممتبولقبيان

ا)1(ومواقيتهاالأربعةالكتبنزولبيانا

265

:قالحدثهعمنصالحبنمعاويةحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا:الدمشقيزرعةأبوقال)2(

ليلةعشرةاثنتيفيداودعلىالزبورونزل.رمضانشهرمنخلونليالستفيموسىعلىالتوراةأنزلت

علىالإنجيلوأنزل.سنةوثمانينواثنتينسنةمئةبأربعالتوراةبعدوكذلك.رمضانشهرمنخلت

وأنزل.عاماوخمسينعامبألفالزبوربعد.رمضانمنخلتليلةعشرةثمانيةفيمريمابنعيسى

تعالى:قولهعند")3(التفسير"فيذكرناوقد.رمضانشهرمنوعشرينأربعفي!ي!محمدعلىالفرقان

الإنجيلأنوفيها،ذلكفيالواردةالأحاديث(185:البقرةسورةأ!اثقزءانفيهأنزلاتذىرمضانشئهر!يو

.رمضانشهرمنخلتليلةعشرةثمانيفيالسلامعليهمريمابنعيسىعلىأنزل

وهوالسماءإلىرفعحتىومكث،سنةثلاثينابنوهوعليهأنزلأنه")4(تأريخه"فيجريرابنوذكر

تعالى.اللهشاءإنبيانهسيأتيكما،سنةوثلاثينثلاثابن

عن،قتادةعنومقاتل،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدوأخبرنا:بشربنإسحاقوقال

فيجدعيسىيا:مريمابنعيسىإلىوجلعزاللهأوحى:قالهريرةأبيعن،ادمبنالرحمنعبد

آيةخلقتكوأنا،فحلغيرمنإنكالبتولالبكرالطاهرةابنيا.وأطعواسمع،تهنولاأمري

أنييديكبينمنبلغ)5(السريانيةلأهلفسر،بقوةالكتابخذ،فتوكلوعلي،فاعبدإياي،للعالمين

-وهيوالتاجالجملصاحبالعربيئالأميئالنبيصدقوا.أزوللاالذيالقائمالحي)6(الحقأنا

،)01(الجبينالصلت،العينين)9(الأنجل-القضيبوهي-والهراوةوالنعلين)8(والمدرعة)7(-العمامة

المفلج،الأنفالأقنى)11(،الحاجبينالمقرون،اللحيةالكث،الرأسالجعد،الخدينالواضح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

.بفييردولم.أحاشيةفيوهو.طمنزيادة

.وقال:وبأفى

.(0259/)عساكرابنمختصرفيوالخبر.بعدهاوما(1215/)

(1/895).

عساكر.ابنمختصرفيكذلكوهى،بمنزيادة،السريانية:قوله

.بفىليست

.(عمم)اللسان.العربتيجانهيالعمائمإن:يقولون

.صوفمنثوب:المدرعة

العينين.سعة:النجل

.المستويالبارز،الجبينالواضح:الصلت

المنخرين.وضيق،وسطهواحديداب،أعلاهارتفاع:الأنفقنا
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منشعراتله،تراقيهفي)2(يجريالذهبوكأن،فضةإبريقعنقهكأنالذي،(العنفقة)1البادي،الثنايا

،والقدمالكفشثن)4(،غيرهشعرصدرهعلىولابطنهعلىليس،كالقضيبتجري،سزتهإلىلئته)3(

كاللؤلؤ،وجههفيعرقه.صبب)5(منويتحدرصخرمنيتقلعكأنمامشىوإذا،جميعاالتفتالتفتإذا

اذ،النساءنكاح،الريحالطيب،القامةالحسن.مثلهبعدهولاقبلهيرولم،منهينفحالمسكوريح

،صخب)6(ولافيهنصبلاقصبمن-الجنةفييعني-بيتلهامباركةمننسلهإنما،القليلالنسل

ليستمنزلةعنديوله،مستشهدانفرحانمنهاله،أمكزكرياكفلكما،الزمانآخرفيعيسىياتكفله

وسمعأيامهوشهدزمانهأدركلمنطوبى،السلاموأنا،الإسلامودينه،القرآنكلامه.البشرمنلأحد

.)7(كلامه

كلها،للجنانفهي،بيديغرستهاأنا)9(شجرةغرس:قال؟طوبىوماربيا:عيسىقال)8(

ريحوريحها،الزنجبيلطعموطعمها،الكافوربردوبردها،تسنيممنوماؤها،رضوانمنأصلها

علىحرائم:قال.منهااسقنيربيا:عيسىقال.أبدابعدهايظمألمشربة1(منه)0شربمن،المسك

ذلكأمةمنهاتشربحتىمنهايشربواأنالأممعلىوحرام،النبيذلكيشربحتىمنهايشربواأنالنبيين

الزمانآخرفيأهبطكثم،أرفعك:قال؟ترفعنيولمرلث:قال.إليأرفعكعيسىيا:قال.النبي

ثم،صلاةوقتفيأهبطك.الدجالاللعينقتالعلىولتعينهم،العجائبالنبيذلكأمةمنلترى

نبيهم.بعدنبيولا،مرحومةا(أمة"الأنهابهمتصليلا

:قالعيسىإن:أبيهعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،مسلمبنالوليدعن،عماربنهشاموقال

منييرضون،أنبياءكأنهمحكماءعلماءهم،أحمدأمة:قال.المرحومةالأمةهذهعنأنبئنيربيا

أكثرهمعيسىيا.اللهإلاإلهبلاالجنةوأدخلهم،العملمنباليسيرمنهموأرضى،العطاءمنبالقليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

والذقن.السفلىالشفةبينشعيرات:العنفقة

من.:بفي

الرقبة.منالمنحر:اللبة

وغلظه.خشونته:الكفشثن

.حدورفييكونطريقأونهرتصوب:الصبب

التعب.:والنصب.نصبولافيهصخبلا:بفي

.(69-259/")عساكرابنمختصر

هي.ماطوبىشجرةبيان:وهو،بفييردولم.أحاشيةفيوهوعنوانأ.طفيزاد

الجنة.في:بفيزاد

الجنة.فيماءهوقيل:والتسنيم،منها:بفي

.(269/")عساكرابنمختصرفيللسابقتتمةوالخبر.طفيليست.أمة:قوله



267ومواقيتهاالأربعةالكتبنزولبيان

بالسجودقطقومرقابتذلولم،ألسنتهمذلتكمااللهإلاإلهبلاقطقومألسنتذللملأنه؟الجنةسكان

.(عساكر)1ابنرواه.رقابهمبهذلتكما

اللهأوحى:قالعوسجةبناللهعبدعن،العقيليبديلبناللهعبدطريقمنعساكر)2(ابنوروى

بالنوافلإليوتقرب،معادكفيلكذخراواجعلني،كهمكنفسكمنأنزلني:مريمابنعيسىإلى

مسرتيفإن،فيكلمسرتيوكن،بالقضاءوارض،البلاءعلىاصبر.فأخذلكغيريتولولا،أحببك

منتيقظ،صدركفيمودتيولتكن،بلسانكذكريوأحي،قريبأمنيوكن،أعصىفلاأطاعأن

الليلوراع،ليالخشيةفيقلبكوأمت،راهباراغباليوكن،الفطنةلطيففيواحكم،الغفلةساعات

حيثبالخيرواعترف،جهدكالخيراتفينافس.عنديالريليومنهاركوأظم،مسرتيلحق

وسواسشفاءعليكأنزلتفقد،بعدليعباديفيواحكم،بنصيحتيالخلائقفيوقم،توجهت

وأنت،مقبوضكأنكحلسا)3(تكنولا.الكلالعشامنالأبصاروجلاء،النسيانمرضمنالصدور

فأشهدك،ثوابيرجتإلاليخشعتولا،خشعتإلاخليقةبيآمنتمامريمابنعيسىيا.تنفسحي

الحياةأيامنفسكعلىابك،البتولالبكرمريمابنعيسىيا.سنتيتبدلأوتغيرلمماعقابيمنآمنةأنها

تلينذلكفيوكن،إلههعندفيمارغبتهوارتفعتلأهلهااللذاتوتركالدنياوقلىالأهلودعمنبكاء

شدايدوزلزالالمعادأمرمناتهوماحذار،الأبرارعيوننامتإذايقظانوكن.السلاموتفشيالكلام

فيوكن،البطالونضحكإذاالحزنبملمول)4(عينكواكحل،مالولاأهلينفعلاأنقبلالأهوال

وذق،بيوميوم،)5(باللهالدنيامنزج.الصابرينوعدتمانالكإنلكوطوبى،محتسباصابراذلك

منهاوليكفك،بالبلغة)6(الدنيامنفزج،لذتهكيفيأتكلموما؟طعمهأينمنكهربقدمامذاقه

)8(عينكرأتولومسؤولفإنكحسابعلىاعمل.يصيرماإلىرأيتقد،الجشيب)7(الخشن

نفسك.وزهقتقلبكذابالصالحينلأوليائيأعددتما

حدثنا،الرزاقعبدحدثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا:")9(القدر"كتابفيداودأبووقال

.(5/269)عساكرابنمختصر()1

.(2579/)عساكرابنمختصر)2(

مكانه.يبرحلاالذيالملازم:والحلس.العمىأو،البصرسوء:العشا)3(

به.يكتحلالمكحال:والملمول.سهووهو.بملول:الأصلفي(4)

به.اكتفى:بالشيءتزجى()5

عنها.يفضلولاالحاجةلسديكفيما:البلغة)6(

.شيءكلمنالبشعالغليظالخشن:والجشيب.خطأوهو.الجثيث:طفي)7(

.عيناك:طفي)8(

إلينا.تصللمالتيداودأبيكتبمن()9
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لنأنهعلمتأما:فقالإبليمسمريمابنعيسىلقي:قالأبيهعنطاووسابنعنالزهريعنمعمر

فقال،لاأما(تعيشمافانظرمنهفتردىالجبلهذابذروةفارق:إبليمسقال،لككتبماإلايصيبك

وقال.شئتماأفعلفإنيعبدييجربنيلا:قالاللهأنعلمتأما:عيسىفقال.أبيهعنطاووسابن

.)2(عبدهيبتلياللهولكن،ربهيبتليلاالعبد:الزهري

الشيطانأتى:قالطاووسعن،عمروعن،سفيانأخبرنا،عبدةبنأحمدحدثنا:داودأبوقال

الله:قالأليسويلك:قال.نفسكفألقهوةفأت؟صادقأنكتزعمأليس:فقالمريمابنعيسى

.أشاءماأفعلفإنينفسكهلاكتسألنيلاآدمابنيا

الشيطانتعبد:قاليزيدبنخالدسمعت،طلحةبنحسينحدثنا،نافعبنالربيعتوبةأبووحدثنا

هلنفسيألقيتإنأرأيت:الشيطانفقال،جبلشفيرعلىيوماأقام،سنتينأو،سنينعشرعيسىمع

أنهوعرفه،ابتلانيشاءإذاربيولكن،ربيأبتليبالذيلستإني:قال؟ليكتبماإلايصيبني

.ففارقه)3"الشيطان

بن4(خطالبعن،ثابتبنعليحدثنا،يونسبنشريححدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

أنت:فقالإبليسفأتاه،جبلرأسعلىيصليالسلامعليهعيسىكان:قالعثمانأبيعن،القاسم

علي.قدر:وقلالجبلهذامننفسكألق:قال.نعم:قال؟وقدربقضاءشيءكلأنتزعمالذي

.(وجل)كعزاللهيختبرونالعبادوليس،العباديختبرالله!لعينيا:فقال

سمعت،بشاربنإبراهيمحدثنا،البصريموسىبنالفضلحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

عظممنبلغالذيمريمابنعيسىيا:إبليمسلهفقال،إبليمسمريمابنعيسىلقي:يقولعيينةبنسفيان

ثمأنطقنيالذيللإلهالربوبيةبل:قال،قبلكأحدفيهيتكلمولم.صبياالمهدفيتكلمتأنكربوبيتك

الذيدلهالربوبيةبل:قال؟الموتىتحييأنكربوبيتكعظممنبلغالذيفأنت:قال.يحيينيثميميتني

جبريلفصكه:قال.الأرضفيوإلهالسماءفيلإلهإنكوالله:قال،يحييهثمأحييتمنويميتيحيي

الحامية،العيندونتناهىفمابجناحهأخرىصكهثم،الشمسقروندون7(تناهىفما6(بجناحاصكة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تعيش.هل:طفي

.(02/89)عساكرابنمختصرفيالخبر

.(0/289)دمشقتاريخمختصر

.الخطاب:وط.أوفي.بفيكذا

.(0/289)دمشقتاريخمختصر

بجناحيه.:طفي

تباها.فما:طفي



926وسوأقيتهاالأربعةالكتبنزولبيان

فخرج،""أالحمأةطعموجدحتىفيهافأسلكهروايةوفي،فأساخهالسابعةبحارفأدخلهأخرىصكهثم

.)2(مريمابنيامنكلقيتماأحدمنأحدلقيما:يقولوهو

بنالحسنأبوأخبرني:الخطيببكرأبوالحافظفقال،اخروجهمنمنهبأبسطهذانحورويوقد

حدثنا،)4(القطانعليبنالحسنمحمدأبوحدثنا،)3(سنديبنأحمدبكرأبوأخبرنا،رزقويه

:قالأصحابهبعضعنسويدسلمةأبوحدثني،عاصمبنعليأخبرنا،العطارعيسىبنإسماعيل

فجعل،فاحتبسه،إبليسلهعرضالعقبةببعضكانفلما،فانصرف،المقدسببيتعيسىصلى

علىيحرصعيسىوجعل.عليهفأكثر،عبداتكونأنلكينبغيلاإنه:لهويقولويكلمهعليهيعرض

.عبدأتكونأنعيسىيالكينبغيلا:يقولفيمالهفقال،منهيتخلصلافجعل،منهيتخلصأن

علىمعهاستقرا)5(فلما،كفإبليسرآهمافلما،وميكائيلجبريلفأقبل،بربهعيسىفاستغاث:فقال

وعلممعهإبليسفعاد:قال.الواديبطنفيفقذفهبجناحهإبليسجبريلوضرب،عيسىاكتنفاالعقبة

بغضبليسغضبكإن،عبداتكونأنينبغيلاأنهأخبرتكقد:لعيسىفقال،ذلكبغيريؤمرالمأنهما

،فليطيعوكالشياطينآمر؟لكهوأمرإلىأدعوكولكن،غضبتحينمنكلقيتمارأيتوقد،عبد

يكوناللهولكن،إلهمعهليسإلهاتكونأنأقوللاإنيأما،عبدوكأطاعوكالشياطينالبشررأىفإذا

صرخةوصرخبربهاستغاثمنهذلكعيسىسمعفلما.الأرضفيإلهاأنتوتكونالسماءفيإلها

ضربمعهماستقرفلما،إبليسفكف،وميكائيلجبريلإليهفنظر،هبطقدإسرافيلفإذا،شديدة

بعيسىومر،يهويإبليسفأقبلأخرىضربةضربهثم،الشمسعينبهفصكبجناحهإبليسإسرافيل

أملاكسبعةفوجدالشمسعينفيبهفرمي،شديداتعبااليومفيكلقيتلقدعيسىيا:فقالبمكانهوهو

إليهعادماوالله:قال،الحمأةتلكفيغطوهخرج)7(كلمافجعل،فغطوه:قال،)6(الحاميةالعينعند

كل!.بعد)8

المنتن.الأسودالطين:والحمأة.منهافخرج:طفي(1)

.(0/289)دمشقتاريخمختصرفيالخبر)2(

من"السندي"ومادةبشار(الدكتور.)ط35(4)5/الخطيبتاريخمنوالتصحيح،تصحيفوهو""سبدي:طفي)3(

وذكر"وبغيرهالبخاريحذيفةأبيتصنيف"المبتدأ"بكتابرزقويهابنعنه"حدثنا:الخطحبقال،السمعانيأنساب

.القطانالحسنمنسماعه

.368(-367)8/الخطيبتاريخفيكماهـ،892سنةالمتوفىعلويهبابنالمعروفهو(4)

العقبة.علىمعهماستقرفلما:دمشقتاريخمختصروفي.استقر...طفي)5(

الخامسة.:بفي)6(

.صرخوطوأ.بفيكذا)7(

.(0/289)دمشقتاريخمختصر)8(
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لقدسيدنا:فقالواشياطينهإليهواجتمع:قال)1(حذيفةأبوحدثنا،العطارإسماعيلوحدثنا:قال

أهواءفيهموأبث،كثيرابشرابهوسأضل،سبيلمنعليهليليسمعصومعبدهذءاإن:قال.تعبالقيت

.)2(اللهدونمنإلهينوأمهويجعلونه،شيعاوأجعلهم،مختلفة

:فقالعيسىعلىنعمتهبذكرناطقاقرآناإبليسمنوعصمهعيسىبهأئدفيمااللهوأنزل:قال

يعنيلقدسابروحقؤيتكإذيعني!آتقدسبروحأيذتفإذولدتكوعكعليكنغمتىأذ!رصيمأبقيعسى)

ألظينمنتخلقوإدنجيلقيوأوألتؤرلةوألحكمةل!نباعئمتثفىادو!قلاألمحهدفىافاستكو)جبريل

ترضىوأعواناوصحابةبطانةلكالمساكينجعلتوإذ،(011:الماندةأكلهاالآية...!اطيركهئة

بهمالقينيمنعظيمانخلقان-فاعلم-فذلك،الجنةإلىوقائداهاديابكيرضونوأعواناوصحابة،بهم

وصلينا،صيامنايتقبلفلمصمنا:إسرائيلبنولكوسيقول.عنديوأرضاهاالخلائقبأزكىلقينيفقد

لهم:فقل،بكاؤنايرحمفلمالجمالحنينبمثلوبكينا،صدقاتناتقبلفلموتصذقنا،صلاتناتقبلفلم

كيفمنهاأنفقبيديوالأرضالسمواتخزائنأوليس،قلتيديذاتإنيمنعنيالذيوما،ذلكولم

ضاقت،رحمتيإنأو،أعطىمنوأوسع،سئلمنأجودأولست)3(يعترينيلاالبخلوإن؟!أشاء

بالحكمةأنفسهمعدوامريمابنعيسىياالقومهؤلاءأنولولا،رحمتيبفضلالمتراحمونيتراحموإنما

!و
هيأنفسهمأنلأيقنواوإذا،اتواأينمنلعرفواالآخرةعلىأثرهالدنيابهاستأثرواماقلوبهمفيتورثالتي

صلاتهمأقبلوكيف؟!الحرامبالأطعمةعليهيتقوونوهمصيامهمأقبلوكيف،لهمالأعداءأعدى

الناسيغصبونوهمصدقاتهمأقبلوكيف؟!محارميويستحلونيحاربوننيالذينإلىتركنوقلوبهم

منتقطروأيديهمبكاءهمأرحموكيف.أهلهاعليهاأجزيإنماعيسىيا!؟حلهاغيرمنفيأخذونهاعليها

وقالعبدنيمنأنهوالأرضالسمواتخلقتيوموقضيتعيسىيا.غضباعليهمازددت!الأنبياءدماء

يوموقضيت.الكرامةفيوشركاءك،المنازلفيورفقاءكالدارفيجيرانكأجعلهمأنبقوليفيكما

،النارمنالأسفلالدركفيأجعلهمأناللهدونمنإلهينوأفكاتخذكمنأنهوالأرضالسمواتخلقت

الأنبياءبهوأختم،محمدعبدييديعلىالأمرهذامثبتأنيوالأرضالسمواتخلقتيوموقضيت

فيصخاب)4(ولاغليظولابف!ليس.بالشاموملكه،بطيبةومهاجره،بمكةومولده،والرسل

الكذابينأحد"المبتدأ"كتابوصاحبهـ،602سنةالمتوفىالبخاريحذيفةأبومحمد،بنبشربنإسحاقهو)1(

.337(7/)تاريخه"باطلةأحاديثالعلمأهلأئمةمنوخلق...عن"حدث:الخطيبقال،المشهورين

.(5/299)دمشقتاريخمختصرفيللسابقتتمةوالخبر.بفيليست)2(

يعتريني.البخلإنأو:بفي)3(

أيضا.الصخبمنوهو،سخاب:وطأوفي.بفيكذا()4

.الأسواقفيصخابوهو:يقال:البلاغةأساسوفي،(سخب)العروستاج
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كريم،خلقكللهوأهب،جميلأمرلكلأسدده،بالخناقوالولا،بالفحشمزر)1(ولا،الأسواق

والإسلام،شريعتهوالحق،سيرتهوالعدل،طبيعتهوالوفاء،معقولهوالحكم،ضميرهالتقوىوأجعل

بعدبهوأرفع،العائلةبعدبهوأغني،الجهالةبعدبهوأعلم،الضلالةبعدبهأهدي،محمداسمه.ملته

أمةخيرأمتهأجعل.متفرقةمختلفةوأهواءغلفوقلوبصمآذانبينبهوأفتح،بهأهدي،الضعة

بهجاءتلماوتصديقألاسميإخلاصأ،المنكرعنوينهون،بالمعروفيأمرون،للناسأخرجت

ومثواهم،ومتقلبهموبيوتهمومجالسهممساجدهمفيوالتهليلوالتقديسالتسبيحألهمهم.الرسل

دماؤهم،قرباتهم،وزحوفاصفوفاسبيليفيويقاتلون،وسجوداوركعأوقعودأقيامالييصلون

منأوتيهفضليذلك،النهارفيليوث،بالليلرهبان،بطونهمفيوقربانهم،صدورهمفيوأناجيلهم

.)2(العظيمالفضلذووأنا،أشاء

وبه،اللهشاءإنوالصفالمائدةسورتيمنسنوردهمما.السياقهذامنكثيرايصدقماوسنذكر

الثقة.

وسلمانعباسوابنمنبهبنووهبالأحباركعبعنبأسانيدهبشربنإسحاقحذيفةأبوروىوقد

جعل،بالبيناتوجاءهممريمابنعيسىبعثلما:قالوابعضفيبعضهمحديثدخل،الفارسي

البارحة؟فلانأكلما:فيقولون،بهويستهزئونمنهيعجبونإسرائيلبنيمنوالكافرونالمنافقون

عيسىوكان،وكفراناشكأوالمنافقونوالكافرونإيماناالمؤمنونفيزداد،فيخبرهم؟منزلهفيادخروما

أولفكان،بهيعرفموضعولاقرارلهليسالأرضفييسيحإنما،إليهيأويمنزللهليسذلكمع

؟المرأةأيتهامالك:لهافقال،تبكيوهيقبرعندقاعد؟امرأةعلىيومذاتمرأنهالموتىمنأحياما

أذوقحتىهذاموضعيمنأبرحلاأنربيعاهدتوإني،غيرهاولدلييكنلمليابنةماتت:فقالت

أنت؟أراجعةإليهانظرتإنأرأيت:عيسىلهافقال،إليهافأنظرلي)3(اللهيحييهاأوالموتمنذاقتما

الرحمنبإذنقوميفلانةيافنادى،القبرعندفجلسجاءثم،ركعتينفصلى:قالوا.نعم:قالت

وهيفخرجتالثالثةنادىثم،اللهباذنالقبرفانصدعالثانيةنادىثم،القبرفتحرك:قال،فاخرجي

لياللهبعثالأولىالصيحةجاءتنيلما:فقالت؟عني)4(بكبطأمالهافقال،الترابمنرأسهاتنفض

أنهافخفتالثالثةالصيحةجاءتنيثم،روحيإليفرجعالثانيةالصيحةجاءتنيثم،خلقيفركبملكا

.يتزرولا:المطبوعةالنسخبعضوفي.بالفحشمتزينولا:دمشقتاريخمختصرفي(1)

.(001-0/299):دمشقتاريخمختصر)2(

.بفيليسلي:وقوله.يهيئها:أوفي.طبفيكذا)3(

به.وبطأ،بهأبطأيقال.صحيحوكلاهماأبطأ:طفي()4

فقالت.لكبداما:بوفي
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أماهيا:فقالتأمهاعلىأقبلتثم،القيامةمخافةمنعينيوأشفاروحاجبايرأسيفشابالقيامةصيحة

اللهروحيا،الدنيافيليحاجةفلاواحتسبياصبريأماهيا،مرتينالموتكربأذوقأنعلىحملكما

واستوتإليهفقبضها،ربهفدعا،الموتكربعلييهونوأن،الآخرةإلىيردنيأنربيسل،وكلمته

غضبا.()1عليهفازدادوااليهودذلكفبلغ.الأرضعليها

وجلعزاللهفدعا،نوحبنساملهميحييأنسألوهإسرائيلبنيأننوح)2(قصةعقيبفيوقدمنا

ترابا.فعاددعاثم،وأمرهاالسفينةعنفحدثهم،لهماللهفأحياهدله)3(وصلى

ملوكمنملكاأنوفيه،ذكرهخبرفيعباسابنعنمالكوأبي،صالحأبيعنالسديروىوقد

وجلعزاللهفأحياه،وجلعزاللهفدعا،السلامعليهعيسىفجاء،سريرهعلىوحملماتإسرائيلبني

صيمابقيعيسىالئه!ال!)القائلينأصدقوهوتعالىاللهقال،عجيباومنظراهائلاأمراالناسفرأى

ال!نبعدشثوإذو!قلأالمحقدفىالئاستكوآلقد!ىبروحأيدتفإذؤلدتكوعكعدجذنعمتىأذ!ر

الاتحمهوتبزئبإذقطئرافمكونفيهافتنفخبإذقاظيركهثةالطينمنتخلقوإدنجيلواقيوالتؤرلةوالحكمة

منغكفرواائذينفقاللبينتبأحئتهواذعنثيلإشر؟بنى!ففتوإدبماذفىآلمؤنتخرجوإدبإذفىلأترصىوا

م!لصون!بأنناوأشهذءامناقالواوبرسولىبءامنواأنأتحوارلنإلىأؤحئتوإذ!ئبينسخرإلاهذآإن

.(111-011:المائدةأ

آيةلهوجعله،ذكربلاأممنبل،أبغيرمنإياهخلقهفيإليهوإحسانهعليهبنعمتهتعالىيذكره

واختيارهااصطفائهافي!هوولدتكوعكميوكلههذابعدإرسالهثم،تعالىقدرتهكمالعلىودلالةللناس

إذأيدتف!و:قالولهذا،الجاهلونإليهنسبهاممابراءتهاعلىالبرهانوإقامة،العظيمةالنعمةلهذه

بهكفرلمنعنهومدافعتهرسالتهحالفيمعهوقرنه،أمهإلىروحهبإلقاءجبريلوهو!آتقد!ىبروح

وإذ)كهولتكوفيمهدكفيصغركحالفياللهإلىالناستدعوأي!المحقدو!فلأفىتكواقاس)

مهو.وألإنجيلوألتؤرلةميو)4(السلفبعضعليهنص،والفهمالخطأي!هووألحكمةآت!تتعئضتث

أمرعن)5(هيئتهعلىالطينمنوتشكلهتصورهأيمهوبإدقاطيركهئةالطينمنتخلقوإد!و:وقوله

التوهم.لرفعذلكفيلهالإذنبذكرتعالىيؤكد،بأمريأي!وبإذقطئرافيهافتكونفشفخ)بذلكلهالله

الحكماءمنلأحدسبيلولاأعمىيولدالذيوهو:السلفبعضقال!الاتحمهوتبرى!و:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(201-0/2101)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.بفيليست

.الأولالجزءفي

ركعتين.:بفيزاد

.(783/)الطبريتفسير

الطير.هيئة:بفي
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وإد!و.عضالاداؤهوصاربالبرصمرضقدبل،فيهطبلاالذيهوههووالأبرص).مداواتهإلى

بإذني.أحياءقبورهممنأي!ائمؤقئتخرج

كفاية.فيهممامتعددةمرارأذلكوقوععلىدلالةفيهماتقدموقد

سخرإلاهذآإنمنهتمكفرواائذينفقالبالبيتتجئتهوإذعنثيلإشر؟بتئ!ففتوإذ!و:وقوله

عنالكريملجنابهصيانةأظهرهمبينمنوأنقذهإليهاللهفرفعه،صلبهأرادواحينوذلك!هومبين

.الردىمنلهموسلامة،الأذى

المراد:قيل!هوم!لمونبأنناواشهذءامئالواقاوبرسولىبءامنوأأنالوارلنإلىأؤحيتوإذ):وقوله

.(68:النحلأ!افئإلىربكوأؤحى!و:قالكماعليهودلهمإليهاللهأرشدهم:أي،إلهاموحيالوحيبهدا

وحيالمراد:وقيل.(/9:القصصأ!اليوفصفأتقيهعليهخفتفإذاازضعيهأنأمرموحمتإكوأوحينآهي

بأنناواشهذءامنا!وقائليناستجابواولهذا،الحقلقبولقلوبهمفيوتوفيقالرسولبواسطة

.م!لصون!و)1(

وحواريين)2(وأعواناأنصارالهجعلأنمريمابنعيسىورسولهعبدهعلىاللهنعمجملةمنوهذا

ايذكهوائذى!و:ع!محمدلعبدهتعالىقالكما،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىمعهويدعونينصرونه

أئفأللهونحنقلوبهؤببنألفتماجميعاألأزضفىماأنفقتلؤقلوبهئمبتنوألف!تمؤمنينوباءبنصه

.(63-26:نفال!أأ!صكيوعنىيزإنوبيخهتم

ثايةقذجثتكماقيلإشرءبغإك!ورسولاوالإنجيلوالتؤرلةواتح!مةالكنفويعلمه):تعالىوقال

والأترصألأتحمهوإلرثاللهبإذنطترافجكونفيهفأنفخألظترألطيهتكهتسةمفلحمأظقأفئزتجغقن

ئما!ومصدتامؤمنينكنتوإنلكم!يةذالكفىإنبيوت!خفىتدخرونوماتأكلونبماوأنبئكماللهلإد!اثمؤقئوأخى

نإ!وأطيعوناللهفاتقواربىفنجايةوجتتكلعلتتمحزمالذىبغضلحمولأحلألتؤرلة!تيدىبف

قاهاللهإلىأضارىمنقالاثكفرمئهمعيسىأحسفلما!!مستقيوصر9هذافاغبدوةوربحمربالله

فائحتتناالرسمولواتبعناأنزتتبمآءامئا!رنجاضحلموتبأناوا!ذباللهءامنااللهأضارنخنائحوارئيىت

.(54-"/4:عمرانآلأ!هواتمكرينضيزواللهاللهوم!ر!ومحرواالشهدجمفمع

كانتالسلامعليهموسىأنفذكروا،الزمانذلكأهليناسببمازمانهفينبيكلمعجزةكانت

لهاوخضعتالأبصاربهرتباياتفبعث،أذكياءسحرةوكانوا،زمانهأهليناسبممامعجزته

الهائلالباهرالأمرمنعاينواماوعاينوا،إليهينتهيوماالسحربفنونخبيرينالسحرةكانولما،الرقاب

.(783/)الطبريتفسير(1)

.طفيليست.وحواريين:قوله2()
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ولمسراعاأسلموا،لهتصديقايديهعلىالخارقوأجرىاللهأيدهعمنإلاصدورهيمكنلاالذي

.يتلعثموا)1(

لايستطيعونهابمعجزاتفأرسل،الحكماءالطبائعيةزمنفيبعثمريمابنعيسىوهكذا

بهومنوالمجذوموالأبرصالأعمىمنحالاأسوأهوالذيالأكمهإبراءلحكيموأنى،إليهايهتدونولا

أنهأحدكليعلممماهذا؟!قبرهمنالميتيقيمأنإلىالخلقمنأحديتوصلوكيف؟!مزمنمرضق

أرسله.منقدرةوعلىبهقامتمنصدقعلىدالةمعجزة

الذيالعظيمالقرآنعليهاللهفأنزل،البلغاءالفصحاءزمنفيبعثأجمعينوعليهمع!يممحمدوهكذا

الإنسبهتحدىمعجزفلفظه421:فصدتأ!هوصكيوحميدمنتنزيلطفهمنولايدتهبينمناتجطليآنيهلا)

فيلايقدرونلابأنهمعليهموقطع،)4(بسورةأو،)3(مثلهمنسوربعشرأو،)2(بمثلهيأتواأنوالجن

تعالىوالله،وجلعزالخالقكلاملأنهإلاذاكوما(يفعلواولنيفعلوالمفإن)الاستقبالفيولاالحال

أفعاله.فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءيشبههلا

كفرهمعلىأكثرهماستمروالبراهينالحججعليهمأقاملماالسلامعليهعيسىأنوالمقصود

بمتابعتهقامواوأعواناأنصارالهفكانوا،صالحةطائفةبينهممنلهفانتدب،وطغيانهموعنادهموضلالهم

علىفعزموا،الزمانذلكملوكبعضإلىبهووشواإسرائيلبنوبههمحينوذلك،ومناصحتهونصرته

فقتلوهفأخذوه،أصحابهأحدعلىشبههوألقى،أظهرهمبينمنإليهورفعهمنهماللهفأنقذه،وصلبهقتله

النصارىمنكثيرلهموسلم،مكابرونوللحقغالطونذلكفيوهم،عيسىيعتقدونهوهموصلبوه

.!ائمبهرينضيزواللهاللهومحرواوم!و):تعالىقال.مخطئونذلكفيالفريقينوكلا،ادعوهما

منيآقبرسولومبشراالؤرلهمنيدئبينلمامصدقاإليكواللهرسولإقيلإشرءيبنىعسيماتنجمسىقالوإد):تعالىوقال

يغدىلاواللهاقيستنوإلىيذكأوهواتكذباللهعلىافتر!اظلوممنومق5سخرمبينهذاقالوابالمجفهمجاظاأتهطواش!4تجدى

ائذينيأيها!و:دلكبعدقالأنإلى!البهفرونولؤ!رهلؤرهمغواللهبأفئههتماللهلؤر!فوا!يرلدونألطانينأتقؤم

بفمنطايفهيرئامنتاللهأنصارنحنألحواريونقالاللهطإلىأنصارىمنلقحوارينمسيمأبنعيسىقالكمااللهأنصاركولؤاءامنوا

)1(

)2(

)3(

)4(

.لانتظارا:لتلعثما

يىلوبمثلهيآتونلاائقزءانهذابمثليأتواأنعكوالجنالإدنساجتمعتلينفل):(88)الإسراءسورةفيتعالىاللهقال

.!ظهيرالبغضبعف!غ؟ت

دونمناشتطغتومنوآدعوامفترينتىمث!-بعشرسولمفأتواقلافترلهيقولوتأتم):(13)هودسورةفيوجلعزقال

.!صخدقينكنت!إنللها

فث!ءواذعوافنبمممورةعدنافآتواعكلرلاممارثبفى!نمغوإن):(24-23)البقرةسورةفيوتعالىتباركقال

.!لقبهفربئأعذتوالححارةلاساوقودهاانتىلارافآتقواتفعلواولنتفعلوائتمفإن!صدقيهتكنتؤإنأدئهوندكتإكمشهد
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أنبياءخاتمهوالسلامعليهمعيسى(14-6:الصفأمهوفاضبحواطهربئعدو!عكءامواالذينفايدناظإلفهعكفرتإشرءيل

صقتهلهموذكر،باسمهونوه،بعدهالآتيالأنبياءبخاتمفبشرهمخطيبافيهمقاموقد،إسرائيلبني

يتبعوتألذين):تعالىقالكماإليهماللهمنوإحساناعليهمللحجةإقامة،شاهدوهإذاويتابعوهليعرفوه

عنو!خبألمغروفيآمرهمنجيلوأفيألتؤرلةفىعندهئممكنوبامجدونهوأئذىألأثألنبىألرسول

لذ!تفالجهركانتألتىلاغنلوأإضرهتمعنهئمويضعتخئيثاعلتهوومجرمألطينتلهوومجلألمنحر

.(157:ا!عرافأ!ألمفلحوتهمأوليهكمعهوأنزلأثذىلنورأوأتبعواونمحروهوعزروهبهءامنوا

أنهم!لمج!اللهرسولأصحابعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورحدثني:إسحاقبنمحمدقال

حينأميورأت.عيسىوبشرى،إبراهيمأبيدعوة":قال.نفسكعنأخبرنا،اللهرسوليا:قالوا

.(")1الشامأرضمنبصرىقصورلهأضاءتنورمنهاخرجكأنهبيحملت

إبراهيمدعوة"وفيه،هذا)3(نحو!يمالنبيعنأمامةوأبيساريةبنالعزباض)2(عنرويوقد

الاية:!وشهتمرسولافيهغوأئدثرنجا):قالالكعبةبنىلماإبراهيمأنوذلك"عيسىوبشرى

قدالنبوةأنفأخبرهم،خطيبافيهمقامعيسىإلىإسرائيلبنيفيالنبوةانتهتولما.(912:البقرةأ

بنمحمدوهو،أحمدالإطلاقعلىالأنبياءخاتمالأميالعربيالنبيفيبعدهوأنها،عنهمانقطعت

قال.السلامعليهمالخليلإبراهيمبنإسماعيلسلالةمنهوالذيهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبد

،السلامعليهعيسىإلىالضميرعوديحتمل(6:الصفأ!سخرمبينهذاقالوابألبيتتهمفالاجآ!و:تعالىالله

نبيهونصرة،وأهلهالإسلامنصرةعلىالمؤمنينعبادهتعالىحرضثم،!يممحمدإلىعودهويحتمل

عضيماتنعي!مىقالكماأدلهأنصاركولؤاءامنواألذينيايها):فقالالدعوةونشرالدينإقامةعلىومعاونتهومؤازرته

ذلكوكان!وأدلهأنمحارنخنألحوارتيىنقال)اللهإلىالدعوةفي()4يساعدنيمنأي!أدلهطإلىانصارىمنلقحوارتن

كفرتإشرءيلفمنطايفةئامنت):تعالىاللهقال.النصارىبذلكفسموا،الناصرة:لهايقالقريةفي

ومنهم،آمنمنمنهم،تعالىاللهإلىوغيرهمإسرائيلبنيعيسىدعالمايعني،(14:الصفأ!ظايفة

)1(

)2(

)3(

)4(

الدلائلفيوالبيهقي06(0)2/والحاكم،تفسيرهفيالطبريأخرجهطريقهومن.(1175/)السيرةفيهو

صحيح.وإسناده83(/1)

طريقهومن(127)4/أحمدأخرجهساريةبنالعرباضوحديث."أمامةأبيوعن،العرباض"روى:بفي

الدلائلفيوالبيهقي)4064(،حبانوابن)6/68(الكبيرتاريخهفيوالبخاري)01(،الدلائلفينعيمأبو

المنفعةتعجيلفيحجرابنالحافظوذكر،الحالمجهولالكلبيسويدبنسعيدوفيه،وغيرهم013()2/

الذيمنها،بهايقوىوطرقشواهدللحديثولكن:أقول،هذاحديثهيصحلم:قالالبخاريأن(152)ص

قبله.

قبله.الذيلهويشهد:أقول.ضعيفوإسناده،(5262/)مسندهفيأحمدأخرجهأمامةأبيحديث

.مساعدي:بفي
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والتواريخالسيرأهلمنواحدغيرذكرهفيما،بكمالهمأنطاكيةأهلبهامنممنوكان،كفرمن

همهؤلاءوليس،واستجابوافامنوا،الصفاشمعونأحدهمثلاثةرسلاإليهمبعث.والتفسير)1(

إسرائيلبنيمناخرونوكفر،القريةأصحابقصةفيتقريرهأ2(تقدملما"يس"سورةفيالمذكورين

كمالهمقاهرينعليهمظاهرينوأصبحوا،بعدفيماكفرمنعلىبهآمنمناللهفأيد،اليهودجمهوروهم

فؤقاتبعوكألذفيوجاعل!فروأأئذينمفومطفركإلىورافعكمتوفيفإقيعيسئاللهقالإد):تعالىقال

ولما،دونه)3(لمنعالياكانأقربإليهكانمنفكل(33:!راناىأ:الاية!واتقيمةيؤوإككفرو(الذلى

النصارىعلىظاهرينكانوا،ورسولهاللهعبدأنهمن،فيهشكلاالذيالحقهوفيهالمسلمينقولكان

إليهذهبمماالجملةفيأقربالنصارىكانولما،بهاللهأنزلهمافوقوأنزلوهوأطروهفيهغلواالذين

وأهله.الإسلامزمنإلىالفترةأزمانفيلليهودقاهرينالنصارىكان-اللهلعائنعليهم-اليهود

.(81/09)طبيلقراوتفسير،(1/306)وتاريخه،(82/95)الطبريتفسير(1)

.الأولالجزءفي2()

.بفيماوأثبت.فمن:وطأفي)3(
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قالالسمائنمايدةعيئناينزلأنربثي!تطيعهلمزيوأتنيعيسىالحوارئيرتقالإد!و:تعالىاللهقال

منعليهاونكونصحدقتناقذأنونغلمقلولناوتالمبنمئهانة!لأنلزلدقالوا!مؤمين!نتمإناللهأتقوا

وارزقنامنكوءاخرناوءايةلأولناعيدالنالكونالشمامنمإلدعليناأنر!لربناانلهؤعضيمابنعيسى!قالالشهدين

الفلمين!منأصدا5أعذبهلاعذاصباأعذبوفإفى-منكغلغايكفزفمنعلتكغمنزلهاايئاللهقال!الززقينضتروألت

.(11ه-121:أصمائدةاأ

الفارسي،وسلمان،عباسابنعنالمائدةنزولفيالواردةالآثار")1(التفسير"فيذكرناقد

ثلاثينبصيامالحواريينأمرالسلامعليهعيسىأنذلكومضمون.السلفمنوغيرهم،ياسربنوعمار

نأقلوبهمبذلكوتطمئن،منهاليأكلواعليهمالسماءمنمائدةإنزالعيسىمنسألواأتموهافلما،يومأ

كافيةوتكون،فطرهميومعليهايفطرونعيدالهموتكون،طلبتهمإلىوأجابهمصيامهمتقبلقدالله

بشكرهايقوموالاأنعليهموخاف،ذلكفيعيسىفوعظهم.وفقيرهملغنيهم،وآخرهملأولهم

قامذلكعنيقلعوالمفلما.وجلعزربهمنذلكلهميسألأنإلاعليهفأبوا،شروطهاحقيؤدواولا

وتضرع،بالبكاءعينيهوأسبل،رأسهوأطرق،قدميهبينوصف،شعرمنمسحاولبس،مصلاهإلى

ينظرونوالناسالسماءمنالمائدةتعالىاللهفأنزل،طلبواماإلىيجابواأنوالسؤالالدعاءفياللهإلى

يجعلهاأنوجلعزربهعيسىسألدنتوكلما،قليلاقليلاتدنووجعلت،غمامتينبينتتحدرإليها

وهيالسلامعليهعيسىيديبيناستقرتحتىتدنوتزلفلم،وسلامةبركةيجعلهاوأن،نقمةلارحمة

منسبعةعليهافإذا،(الرازقينخيراللهبسم):يقولوهوعنهافكشفعيسىفقام،بمنديلمغطاة

لها:اللهقال،جداعظيمةرائحةولها،وثمارورمان:ويقال.وخلوبقول.أرغفةوسبعة،الحيتان

السؤالابتدأتمالذينإنكم:فقال،تأكلحتىنأكللا:فقالوا،منهابالأكلأمرهمثم.فكانت،كوني

ألفمنقريباوكانوا،والزمنى)2(والمرضىوالمحاويجالفقراءفأمر،ابتداءمنهايأكلواأنفأبوا،لها

لمامنهاالأكلتركعلىالناسفندم،مزمنمرضأوآفةأوعاهةبهمنكلفبرىء،منهافأكلوا،وثلاثمئة

كماآخرهميأكل،منهاالناسفيأكل،مرةيومكلتنزلكانتإنها:قيلثم.أولئكحالإصلاحمنرأوا

كانتكما،يومبعديوماتنزلكانتثم.الافسبعةنحومنهايأكلكانإنها:قيلحتى،أولهميأكل

)1(

)2(

وما(02/601)دمشقتاريخومختصر.(85-784/)الطبريتفسيروفي،(2/116)كثيرابنتفسير

بعدها.

.المبتلون:والزمنى.والناس:بفي
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دونالمحاويجأوالفقراءعلىيقصرهاأنعيسىاللهأمرثم.يومبعديومألبنهايشربونصالحناقة

الذينومسخ،بالكليةفرفعت،ذلكفيمنافقوهموتكلم،الناسمنكثيرعلىذلكفشق،الأغنياء

خنازير.ذلكفيتكلموا

بنسفيانحدثنا،الباهليقزعةبنالحسنحدثنا:جميعاجريروابنحاتمأبيابنروىوقد

!يمالنبيعن،ياسربنعمارعن،)1(خلاسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا،حبيب

فخانوالغد)2(يرفعواولايدخرواولايخونوالاأنوأمروا،ولحمخبزالسماءمنالمائدةنزلت":قال

.")3(وخنازيرقردةفمسخواورفعواوادخروا

عن،خلاسعن،قتادةعن،سعيدعن،عديأبيابنعن،بندار)4(عنجريرابنرواهثم

.أصح)5(وهذا،موقوفأ،عمار

أعلم.واللهالصوابوهو.موقوفأ)6(عمارعن،عجلبنيمنرجلعن،سماكطريقمنرواهوكذا

اختلفواالعلماءفإن،القصةفيفيصلألكانمرفوعاالحديثهذاصحفلو)7(،منقطععمارعنوخلاس

منالمفهومهووكما،الآثارهذهعليهدلتكما!نزلتأنهافالجمهور.لاأمنزلتهل:المائدةفي

أعلم.والله.جرير)8(ابنقررهكما!مترلهاعلتكتمإق):قولهسيماولا،القرآنسيادتىظاهر

قالا:أنهماالبصريالحسنأبيبنالحسنوإلى،مجاهدإلىصحيحبإسنادجرير)9(ابنروىوقد

.!الفلمينمنأصداؤأعذبهلاعذاباأعذبهوفانمنكغيكفزلغدفمن):قالحيننزولهاأبواوإنهم،تنزللم

تتوفرمماخبرهاأنمع،كتابهمفيمذكوراوليس،المائدةخبريعرفونلاالنصارىإن:قيلولهذا

أعلم.والله.نقلهعلىالدواعي

التهذيب.رجالمن.ثقةالهجريعمروبنوخلاس.تصحيفوهو،بالجيم.عمروبنجلاس:الطبريتفسيرفي(1)

يخونوالاأن:بوفي..يدخرواولابغديخونوالاأن:أوفي.الأشبهوهو.الطبريتفسيروفي،طفيكذا)2(

...لغديرفعواولايدخرواولايخبؤوالاأن:دمشقتاريخمختصروفي...فخانوالغديدخرواولا

.(0/2701)دمشقتاريخمختصرفيعمارعنوأورده.(787/)الطبريتفسير)3(

.(2471/)التهذيبتقريب.هـ(252)سنةتوفي.ثقة.البصريالعبديعثمانبنبشاربنمحمدهو()4

.(787/)الطبريتفسير()5

السابق.المصدر()6

الكبيرتاريخهفيالبخاريإسماعيلبنمحمدالصنعةأهلإمامعمارمنسماعهذكرفقد،نظرقولهوفي،قالهكذا)7(

قالولذلكبهما،وناهيك(،1844الترجمة3/والتعديلالجرحفي)كماالرازيزرعةوأبو764(،الترجمة)3/

.367(8/الكمالتهذيبعلىالتعليق)وانظرعمار"منسمعأنهصح"وقد:التقريبفيحجرابنالحافظ

.(788/)تفسيره)8(

السابق.المصدر)9(
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ثم.منفلينظرهمراجعتهأرادومن.هناكمنفليكتب")1(التفسير"فيذلكعلىالكلامتقصيناوقد

والمنة.الحمدولله

فصل

هلالأبوحدثنا،محمدبنحجاجحدثنا،اسمهسقطرجلحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبوقال

نحوتوخه:لهمفقيل،)3(عيسىالحواريونفقد:قال)2(المزنياللهعبدبنبكرعن،سليمانبنمحمد

ويضعهمرةالموجيرفعه،الماءعلىيمشيهوإذاالبحرإلىانتهوافلما،يطلبونهفانطلقوا،البحر

:هلالأبوقال-بعضهملهفقال،إليهمانتهىحتى،بنصفهومؤتزربنصفهمرتدكساءوعليه،أخرى

،الماءعلىرجليهإحدىفوضع:قال.بلى:قال؟اللهنبيياإليكأجيءألا:-أفاضلهممنأنهظننت

ادملابنأنلو،الإيمانقصيريايدكأرني:فقال!اللهنبيياغرقت،أوه:فقالالأخرىليضعذهبثم

.الماء)4(علىمشىشعيرةقدراليقينمن

،هلالأبيعن،حرببنسليمانعن،الجحيمأبيبنإبراهيمعن،الأعرابيبنسعيدأبوورواه

.بنحوه،بكرعن

عن،الأشعثبنإبراهيمحدثنا،سفيانبنالحسنبنعليبنمحمدحدثنا:الدنياأبيابنقالثم

بالإيمان:قال؟الماءعلىتمشيشيءبأيعيسىيا:مريمبنلعيسىقيل:قالعياضبنالفضيل

،الموجفيمعهفمشوا:قال.إذأفامشوا:قال،أيقنتكماوأيقناامنتكماامنافإنا:قالوا.واليقين

:قال.الموجربخفتمألا:قال.الموجخفنا:فقالوا؟لكمما:عيسىلهمفقال،فغرقوا

مدر)5(الأخرىوفي،ذهبيديهإحدىفإذا،بسطهاثمبهافقبضالأرضإلىبيدهضربلم،فأخرجهم

.سواء)6(عنديفإنهما:قال.الذهبهذا:قالوا؟قلوبكمفيأحلىأيهما:فقال،حصىأو

منويأكلالشعريلبسكانالسلامعليهعيسىأنالسلفبعضعنزكريا)7(بنيحيىقصةفيوقدمنا

.(2911/)كثيرابنتفسير)1(

التهذيبتقريب.ومئةستسنةمات،الثالثةمن.جليل.ثبت.ثقة:حجرابنقال.البصرياللهعبدأبوهو)2(

(/1601).

عيسى.نبيهم:وطبفي)3(

.(0/2121)دمشقتاريخمختصرفيمنظورابنأورده)4(

المتلبد.التراب:المدر(5)

.(0/2131)دمشقتاريخمختصرفيالخبر)6(

.الجزءهذامن(162)ص)7(
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غزلمنيأكلكان:بعضهمقال.لغدشيئايدخرولامالولاأهلولامنزلإلىيأويولا،الشجرورق

عليه.وسلامهاللهصلوات،أمه

:ويقولصاحالساعةعندهذكرإذاالسلامعليهعيسىكان:قالأنهالشعبيعن(عساكر)1ابنوروى

ويسكت.،الساعةعندهتذكرأنمريملابنينبغيلا

.)2(الثكلىصراخصرخالموعظةسمعإذاكانعيسىأنبحربنسعيدبنالملكعبدوعن

أصبحتإنياللهم:يقولكانعيسىأن)3(برقانبنجعفرحدثنا،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

بعملي،مرتهناوأصبحت،غيريبيدالأمروأصبح،أرجومانفعأملكولا،أكرهمادفعأستطيعلا

ديني،فيمصيبتيتجعلولا،صديقيبيتسؤولا،عدويبيتشمتلااللهم،منيأفقرفقيرفلا

.)4(يرحمنيلامنعليتسلطولا

حتىالإيمانحقيقة)3(نصيبلا:يقولعيسىكان:عبيدبنيونسعن،عياضبنالفضيلوقال

.الدنيا)6(أكلمننباليلا

ممنعنديأغبطيخلقلممنفوجدت،الخلقفيفكرت!7(:يقولعيسىوكان:الفضيلوقال

.خلق)8(

يؤم،الزاهدينرأسعيسىإن:قالالحسنعن،حسانبنهشامعن،بشربنإسحاقوقال

.(01)عيسىمعالقيامةيوميحشرون،بذنوبهمالفرارينوإن:قال.القيامةيوم)9(الزاهدين

:فقالإبليسبهمرإذ،النوملذةوجدوقد،توسدهقدحجرعلىنائميوماعيسىوبينما:قال

.(5/2131)دمشقتاريخمختصر(1)

.(0/2131)دمشقتاريخمختصر)2(

اللهعبدأبو،الكلابيبرقانبنوجعفر،منظورابنمختصرفيماوأثبت.تحريفوهو.بلقان:الأصلفي)3(

سنةتوفي.(1912/)التقريب.الزهريحديثفييهم،صدوق:حجرابنقال.السابعةالطبقةمن،الرقي

.اهـ(55)

.(02131/)دمشقتاريخمختصر)4(

أحد.يصيبلا:دمشقتاريخومختصر،بفي()5

.(5/2131)دمشقتاريخمختصر)6(

.تفكرت:بفي)7(

.(0/2411)دمشقتاريخمختصر)8(

دمشق.تاريخومختصر.وطبفيليس:الزاهدينيؤم:قوله()9

.(0/2411)دمشقتاريخمختصر(01)
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الحجرفأخذفقام.الدنياعرضمنالحجرفهذا!الدنياعرضمنشيئاتريدلاأنكتزعمألستعيسىيا

.الدنيا)1(معلكهذا:وقالإليهبهورمى

باكياحافيا)2(و!لبانوكسالمح!صوفجبةوعليهأصحابهعلىعيسىخرج:سليمانبنمعتمروقال

أنا،إسرائيلبنيياعليكمالسلام:فقال.العطشمنالشفتينيابس،الجوعمناللونمصفر،شعثا

روحيابيتكأين:قالوا؟بيتيأينأتدرون،فخرولاعجبولا،اللهبإذنمنزلتهاالدنياأنزلتالذي

الشتاءفيوصلاتي،بالليلالقمروسراجي،الجوعوإدامي،الماءوطيبي،المساجدبيتي:قال؟الله

وجلسائي،العزةربخوفوشعاري،الصوفولباسي،الأرضبقولوريحاني،الشمسمشارق

غيرالنفسطيبوأنا،شيء)4(ليوليسوأمسي،شيءليوليسأصبح،والمساكين،)3(الزمنى

.عساكر)د(ابنرواه!وأربحمنيأغنىفمن،مكترث

بنءهانىحدثنا:المصريالعقيليالحسنأبيحيانبنأبانبنالوليدبنمحمدترجمةفيوروى

عن،ماتع)6(بنشفيعن،الوليدأبيبنالوليدحدثني،شريحبنحيوةعن،الإسكندرانيالمتوكل

لئلامكانإلىمكانمنانتقلعيسىياأن:عيسىإلىتعالىاللهأوحى:قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

.عام)7(أربعمئةعليكولأولمن،حوراءألفلأزوجنكوجلاليفوعزتي،فتؤذىتعرف

منغيرهأوالأحباركعبعنماتعبنشفيروايةمنموقوفايكونوقد،رفعهغريبحديثوهذا

أعلم.والله.الإسرائيليين

للحواريين:عيسىقال:قالحوشببنخلفعن،عيينةبنسفيانعن،المباركبناللهعبدوقال

.الدنيا)8(لهمفاتركوافكذلك،الحكمةالملوكلكمترككما

نفسي.عندصغيروإني،القلبلينفإنيسلوني:السلامعليهعيسىقال:قتادةوقال

كلوا:للحواريينعيسىقال:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،عياشبنإسماعيلوقال

.(0/2141)دمشقتاريخمختصر(1)

فقط.العورةيسترصغيرسراويل:التبان)2(

.المرضبدوامالمبتلونالمرضى:الزمنى)3(

.بمنسقط.شيءليوليسوأمسي:قوله()4

.(1-0216117/)دمشقتاريخمختصر)5(

منوهو،هريرةأبيعنروواممنالأصبحيماتعبنوشفي.وتحريفتصحيفوفيه.نافعبنسفي:طفي)6(

.(1353/)التهذيبتقريب.حجرابنووثقه.الملكعبدبنهشامخلافةفيتوفي،الثالثةالطبقة

.(23892/)دمشقتاريخمختصر)7(

عيينة.بنسفيانعن،(5/2171)دمشقتاريخمختصرفيمنظورابنأورده)8(
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حلاوةإن:لكمأقولمابحق،آمنينسالمينالدنيامنواخرجوا،القراحالماءواشربوا،الشعيرخبز

لكمأقولمابحق،بالمتنعمينليسوااللهعبادوإن،الآخرةحلاوةالدنيامرارةوإن،الاخرةمرارةالدنيا

.()1مثلهكلهمالناسأنيود،علمهعلىهواهيؤثرعالمشركمإن

.)2(هريرةأبيعننحوهوروي

والبقلالقراحبالماءعليكمإسرائيلبنييا:يقولكانعيسىأنبلغهأنهمالكعن،مصعبأبووقال

.)3(بشكرهتقوموالنفإنكم،البروخبزوإياكم،الشعيروخبز،البزي

الدنيااعبروا:يقولعيسىكان:قالسعيدبنيحىعن،بلالبنسليمانعن،وهبابنوقال

.الشهوةالقلبفييزرعوالنظر،خطيئةكلرأسالدنياحب:يقولوكان.تعمروهاولا

.(طويلا)4حزنأأهلهاأورثتشهو؟ورب:وزاد،مثلهالوردبنوهيبوحكى

واتخذ،ضيفاالدنيافيوكن،كنتحيثمااللهاتق،الضعيفآدمابنيا:السلامعليهعيسىوعن

.)5(خطيئةفمانهاغدبرزقتهتمولا،التفكروقلبك،الصبروجسدك،البكاءعينكوعلم،بيتأالمساجد

الدنيايتخذفلادارأالبحرموجعلىيتخذأنأحدكميستطيعلاأنهكما:قالأنهالسلامعليهوعنه

.قرارأ)6(

البسجط،منأ:)7(البربريسابقيقولهذاوفي

مدرأسهبيتالماءعلىيبنىوهلالسيوفبمستنبيوتلكم

كما،مؤمنقلبفيالاخرةوحبالدنياحبيستقيملا:مريمبنعيسىقال:الثوريسفيانوقال

.إناء)8(فيوالنارالماءيستقيملا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(0/2181)دمشقتاريخمختصر

.(0/2181)دمشقتاريخمختصر

.(0/2181)دمشقتاريخمختصر

.(0/2911)السابقالمصدر

يزيد.بنعتبةعنوهو،(02/181)دمشقتاريخمختصرفيالخبر

.(0/2021)السابقالمصدر

بالزهدشعرهواتصف.العزيزعبدبنعمرعلىووفد،الرقةسكن،أمويشاعر،اللهعبدبنسابقسعيدأبوهو

.هـ(ا.)سنةنحوتوفي.والموعظة

الأدبخزانة(9185/)دمشقتاريخمختصرفيترجمته.البربرإلىنسبةوليس،لهلقب:والبربري

.(396/)والأعلام(9532/)

.(0/2012)دمشقتاريخمختصر
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طالب:)1(عيسىقال:قالالصوفياللهعبدأبيعن،رشيدبنداودعن،الحربيإبراهيموقال

.)2(يقتلهحتىعطشاازدادشرباازدادكلما؟البحرماءشاربمثلالدنيا

،الهوىمعوتزيينه،المالمع)3(ومكره،الدنيامعالشيطانإن:السلامعليهعيسىوعن

.)4(الشهواتعندواستمكانه

فاصنعواهكذا:ويقولعليهمويقوملأصحابهالطعاميصنععيسىكان:خيثمةعن،الأعمشوقال

.()5بالقرى

قرألمنطوبى:فقال.أرضعكولثديحملكألحجرطوبى:السلامعليهلعيسىامرأةقالتوبه

واتبعه.اللهكتاب

.)7(بيتهووسعه،لسانهوحفظ،خطيئتهذكرمنبكىلمنا)6(طوبى:وعنه

.إثم)8(غيرإلىوانتبهت،بالمعصيةنفسهاتحدثولمنامتلعينطوبى:وعنه

أبيضما:فقال!ريحهاأنتنما:فقالوا،بجيفةوأصحابهعيسىمر:قالديناربنمالكوعن

.)9(الغيبةعنلينهاهم،أسنانها

بنعيسىقال:قالعديبنزكرياعن،الرحمنعبدبنالحسينحدثنا:الدنياأبيبنبكرأبووقال

سلامةمعالدينبدنيالدنياأهلرضيكماالدينسلامةمعالدنيابدنيارضواالحواريينمعشريا:مريم

البسجط(منأ:الشاعريقولذلكوفي:زكرياقال.الدنيا

بالدونالعيشفيرضواأراهمولاقنعواقدالدينبأدنىرجالاأرى

()01الدينعنبدنياهمالملوكاستغنىكماالملوكدنياعنبالدينفاستغن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مثل.:لعله:بهامشفي

.(5/2512)دمشقتاريخمختصر

.المالمنوفكره.طفي

.(0/2012)دمشقتاريخمختصر

.بالقرىفاصنعوا:طوفي.بالفقراءتصنعوا:بفي

هكذا:قالثمعليهمقام،القراءفدعا،الطعامصنعإذا:ونصه،(0/2121)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر

.بالقراءفافعلوا

.(0/2121)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.عينبنقلةبمنسقطت

.(0/2112)دمشقتاريخمختصر

السابق.المصدر

.(0/2221)السابقالمصدر

.(412-5/2123)دمشقتاريخمختصرفيمنظورابنأورده
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اللهذكربغيرالحديثتكثروالا:السلامعليهمريمابنعيسىقال:مالكعن،مصعبأبووقال

كأنكمالعبادذنوبفيتنظرواولا.تعلمونلاولكناللهمنبعيدالقاسيالقلبفإن،قلوبكمفتقسو

اللهواحمدواالبلاءأهلفارحموا،ومبتلىمعافىرجلانالناسفإنما،عبيدكأنكمفيهاوانظروا،أرباب

.(أالعافيتماعلى

لكم:أقولبحق:لأصحابهعيسىقال:قالالتيميإبراهيمعن،يقولأبيسمعت:الثوريوقال

.3(كثيرالكلابمعالمزابلفيوالنومله)3(شعيرفخبزالفردوسطلبمن

لقليلالكلابمعالمزابلعلىوالنوم،الرمادمعالشعيرأكلإن:عيسىقال:ديناربنمالكوقال

.الفردوسطلبفي

عيسى:قال:قالالجعدأبيبنسالمعن،منصورعن،سفيانأخبرنا:المباركبناللهعبدوقال

فإن،يرزقهاواللهتحصدولاتحرثلاوتروحتغدوالطيرلهذهانظروا،لبطونكمتعملواولاللهاعملوا

وتروحتغدوفإنهاوالحمرالوحوشمن4(الأباقرهذهإلىفانظروا،الطيرمنبطوناأعظمنحن:قلتم

.يرزقهاد(واللهتحصدولاتحرثلا

للمسيح:الحواريونقال:قالميسرةبنيزيدعن،اللهعبيدبنشريحعن،عمروبنصفوانوقال

المسجدهذامناللهيتركلا:لكمأقولبحقامينامين:قال،أحسنهمااللهمسجدإلىانظراللهمسيحيا

تعجبكمالتيالأحجاربهذهولابالفضةولابالذهبيصنعلااللهإن،أهلهبذنوبأهلكهإلاقائماحجرا

كانتإذاالأرضاللهيخربوبها،الأرضاللهيعمروبها،الصالحةالقلوبمنهااللهإلىأحبإن،شيئا

.ذلك)6(غيرعلى

الصوفي،محمدبنأحمدمنصورأبوأخبرنا:"تاريخه"فيعساكربنالقاسمأبوالحافظوقال

بنعمربناللهعبدمحمدأبوحدثنا:قالت،الوركانيه"7(إبراهيمبنالحسنبنتعائشةأخبرتنا

بنسهلحدثنا،الرازيجعفربنأحمدحذثنا،إملاءأبانبنالوليدحدثنا،إملاءالهيثمبناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

.(0/2421)السابقالمصدر

.منظورابنمختصرفيكذلكوهي،بمنزيادة.له:قوله

.(0/2124)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.حقهفي:بفيزاد

الأنافر.:منظورابنمختصروفي.الأباقير:طفي

.(0/2412)دمشقتاريخمختصر

.(0/2128)دمشقتاريخمختصر

اللباب.هـ(463)سنةتوفيت،واعظةعالمةهذهالحسنبنتوعائشة.بأصبهانمحلةإلىنسبة:الوركانية

(/3361).
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عن،مجاهدعن،ليثعن،المعتمرعن،العزيزعبدبنالوهابعبدحدثنا،الحنظليإبراهيم

مرربأي:فقال،البنيانفأعجبهخربةمدينةعلىالسلامعليهعيسىمر:قالمج!يوالنبيعن،عباسابن

المدينةفنادت:قال.عيسىجاوبيالخربةالمدينةأيتها:المدينةإلىاللهفأوحى.تجيبنيأنالمدينةهذه

وأين؟قصوركفعلوما؟أنهاركفعلوما؟أشجاركفعلما:قال؟منيتريدوماحبيبي:عيسى

،قصوريوخربت،أنهاريونشفت،أشجاريفيبست،الحقربكوعدجاءحبيبي:قالت؟سكانك

دله،بطنيفيموضوعةوالحرامالحلالمنجمعوها:فقالت؟أموالهمفأين:قال.سكانيومات

الدنياطالب:أناسثلاثةمن)1(تعجبت:السلامعليهعيسىفنادى:قال.والأرضالسمواتميراث

بالكثيرلاآدمابن.أمامهوالنارفيهملءيضحكومن،منزلهوالقبرالقصوروباني،يطلبهوالموت

بطنكعبدأنتإنما،يعذركلاربعلىوتقدم،يحمدكلالمنمالكتجمع،تقنعبالقليلولا،تشبع

.غيرك)2(ميزانفيمالكحشدترىادمابنياوأنت.قبركدخلتإذابطنكيملأوإنما،وشهوتك

لذلك.فكتبناهحسنةموعظةوفيه،جداغريبحديثهذا

الحواريينمعشريا:السلامعليهعيسىقال:قالالتيميإبراهيمعن،أبيهعن،الثوريسفيانوقال

.)3(كنزهحيثالرجلقلبفإن،السماءفيكنوزكماجعلوا

دعيوعملوعلمتعلممن:مريمابنعيسىقال:قالظبيانبنالعزيزعبدعن،يزيدبنثوروقال

.السماء)4(ملكوتفيعظيما

بكويعبرالواديمعكيعبرلاعلمفيخيرلا:قالالسلامعليهعيسىأنروي:كريبأبووقال

.)5(النادي

:فقالإسرائيلبنيفيقامعيسىأن:مرفوعاعباسابنعنغريببإسنادعساكرابنوروى

والأمور،فتظلموهمأهلهاتمنعوهاولا،فتظلموهاأهلهاغير)6(بالحكمةتحدثوالاالحواريينمعشريا

اللهإلىعلمهفردوا،فيهعليكماختلفوأمر،فاجتنبوهغيهتبينوأمر،فاتبعوهرشدهتبينأمر:ثلاثة

)7(ا

وجل.عز

فعجبت.:وطأوفي.بالصوابالأشبهوهو،منظورابنومختصر،بفيكذا(1)

.غيركميزانفيمالكحسدترى..(-5/2128912)منظورابنمختصروفي.ميراث:بفي)2(

.(0/2912)دمشقتاريخمختصر)3(

.(0/2912)دمشقتاريخمختصر(4)

.الناديبكيعمرولا:وفيه،(0/2912)دمشقتاريخمختصر)5(

بالحكم.:وطأوفي.دمشقتاريخمختصرفيلماموافقوهو،بفيكذا)6(

.(013-0/2912)دمشقتاريخمختصر)7(
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إلىاللؤلؤتطرحوالا:عيسىقال:قالعكرمةعن،رجلعن،معمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

منخيرالحكمةفإن،يريدهالامنالحكمةتعطواولا،شيئأباللؤلؤيصنعلاالخنزيرفإن،الخنزير

.الخنزير)1(منشريريدهالاومن،اللؤلؤ

لكم،دواءفلافسدتمإذا،الأرضملحأنتم:لأصحابهقالأنهوعنه.عنهوغيرهوهبحكىوكذا

.سهر)2(غيرمنوالصبحة،عجبغيرمنالضحك:الجهلمنخصلتينفيكموإن

.كثير)3(عالمبزلتهيزلزلإذاالعالمفإن.العالمزلة:قال؟فتنةالناسأشدمن:لهقيلأنهوعنه

شفاءقولكم،أقدامكمتحتوالاخرة،رؤوسكمعلىالدنياجعلتمالسوءعلماءيا:قالأنهوعنه

.أكلها)د(منوتقتلرآهامنتعجبالدفلى)4(شجرةمثلمثلكم،داءوعملكم

تدعونولا،تدخلونهافلاالجنةأبوابعلىجلستمالسوءعلماءيا:عيسىقال:وهبوقال

.)6(بعلمهالدنيايطلبعالماللهعندالناسشرإن،يدخلونهاالمساكين

خالةابنيا:يحيىلهفقال،يضحكوهوعيسىفصافحه،وعيسىيحيىالتقى:مكحولوقال

إليهمااللهفأوحى.يئستقدكأنكعابساأراكمالي:عيسىلهفقال!؟أمنتقدكأنكضاحكاأراكمالي

.)7(بصاحبهأبشكماإليأحبكماإن

القبريذكرونفجعلوا،فيهيدلىوصاحبهقبرعلىوأصحابههوعيسىوقف:منبهبنوهبوقال

.وسع)8(يوسعأناللهأحبفإذا،أمهاتكمأرحاممنمنهأضيقهوفيماصكنتمقد:فقال،وضيقه

دمأ.جلدهتفطرالموتذكرإذاكانعيسىأنبلغني:الضريرعمرأبووقال

علىمنهااقتصرناصالحاطرفامنهاعساكر)9(ابنالحافظأوردوقد.جدأكثيرةهذامثلفيوالآثار

.للصوابالموفقوالله.القدرهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(0/2013)دمشقتاريخمختصرفيوهو

.الغداةنوم:والصبحة.السابقالمصدر

السابق.المصدر

.السموممنوهو،شيءيأكلهلا،المنظرحسنأخضر،مرشجر:الدفلى

.(5/2131)دمشقتاريخمختصر

السابق.المصدر

.(0/2134)دمشقتاريخمختصر

السابق.المصدر

.(154-0/282)منظورلابنمختصره
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السماءإلىالسلامعليهعيسىرفعذكر)1(

287

الصلبدعوىفياللهلعائنعليهموالنصارىاليهودكذبوبيانالربحفظفي

إلنورافعكمتوفيفإقيعيمئاللهقالاذ!المحبئكةضيزواللهاللهوم!رومروا):تعالىاللهقال

فأخحممرجعحئمإلنثواتقيمةيؤسإككفروأالذلىفؤقائبعوكالذينوجاعلى!ؤوأالذينمفومطهرك

.(55-45:عمرانآلأ!تخنلفوكنتصفيهفيمابينكخ

أدنهطبعبلغففتقلوبناوقؤصلهصبغترحقالانبياوقنلهمالئهئاينتكفرهمميثمهؤنقضحهمفبما):تعالىوقال

صتجابنعيسىاتسيحقنقناإناوقؤلهخعظيم!!بهننامزيوعكوقولهخ!ولبهفرهئمقليلألاإيؤمنونفلالبهفرهئمعليها

قنلؤومالظناانباعإلأع!مقبهءلهمماتتهشكلفىفيهاخنلفواالذينوإنلهغشبهولبهن!لبؤوماقنلىومااللهرسول

علتهخيكونآثقئمةويوممؤتهيئلبهلؤمننإلاتكنتاأقلمنوإن!صكي!اعييزاألله؟نإليةاللهزفعهبل!يقينا

المقطوعالصحيحعلى،بالنومتوفاهبعدماالسماءإلىرفعهأنهتعالىفأخبر(915-155:النساءأ!هوشهيدا

.الزمانذلكفيالكفرةالملوكبعض!إلىبهوشواالذيناليهودمنأذجمتهأرادكانممنوخلصه،به

وصلبه،بقتلهفأمر،نودا)2(بنداوداسمهكان:إسحاقبنومحمد،البصريالحسنقال

ألقي،دخولهموقتحانفلما،السبتليلةالجمعةعشيةوذلك،المقدسبيت)3(ببلددابىفيفحصروه

.-)4(ه
وأهلالسماءإلىالبيتذلكمنروزلهمنعيسىورح،عندهالحاضرينأصحابهبعض!علىشبهه

عيسى،أنهظانينفأخذوه،الشبهعليهألقيالذيالشابذلكفوجدواالشرطودخل،ينظرونالبيت

أمرمنكانمايشاهدوالمالذينالنصارىعامةلليهودوسلم،لهإهانةرأسهعلىالشوكووضعوافصلبوه

أقلئنوإن):بقولهتعالىوأخبر.بعيدافاحشأكثيرامبيناضلالأذلكبسببوضلوا،صلبأنهعيسى

ويقتلينزلفإنه،الساعةقيامقبلالزماناخرفيالأرضإلىنزولهبعدأي!ءموتهبهءلئلليئمننإلااتكئت

منفيهوردبما،ذلكبيناكماالإسلامإلايقبلولا،الجزيةويضع،الصليبويكسر،الخنزير

الفتنكتابفيمستقصىذلكسنوردوكما،النساء)5(سورةمنالكريمةالايةهذهتفسيرعندالأحاديث

.طفيليست)1(

.(0/2135)ثمةالخبر.بوذا:دمشقتاريخمختصرفي)2(

.المقدسببيت:طوفي.بيتفيببلد:بفي)3(

السقف.أعلىفيالخرقأو،الكوة:والروزنة.طفيليست(4)

كثير.ابنتفسير)5(
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يذمنالسلامعليهالمهديالمسيحنزولفيوردمافنذكر،الدجالالمسيحأخبارعند)1(والملاحم

إلىرفعهصفةفيالاثارفيوردماذكروهذا،الضلالإلىالداعيالكذابالدجالالمسيحلقتلالجلال

.السماء

بنالمنهالعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا،سنانبنأحمدحدثنا:حاتمأبيابنقال

علىخرجالسماءإلىعيسىيرفعأناللهأرادلما:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمرو

ورأسه،البيتفيعينمنعليهمفخرجيعني،الحواريينمنمنهمرجلاعشراثناالبيتوفيأصحابه

شبهيعليهيلقىأيكم:قالثم،بيامنأنبعدمرةعشرةاثنتيبييكفرمنمنكمإن:فقال،2مايقطر

فقام،عليهمأعادثم.اجلس:لهفقال،سناأحدثهممنشابفقام؟درجتيفيمعيفيكونمكانيفيقتل

فألقي،ذاكهو،أنت:فقال،أنا:فقال،الشابفقام،عليهمأعادثم.اجلس:فقال،الشاب

فأخذوا،اليهودمنالطلبوجاء:قال.السماءإلىالبيتفيروزنةمنعيسىورفع،عيسىشبهعليه

فقالت،فرقثلاثوافترقوا،بهآمنأنبعدمرةعشرةاثنتيبعضهمبهفكفر،صلبوهثم،فقتلوه،الشبه

شاءمااللهابنفيناكان:فرقةوقالت،اليعقوبيةهؤلاء،السماءإلىصعدثم،شاءمافينااللهكان:طائفة

إليه،اللهرفعهثمشاءماورسولهاللهعبدفيناكان:فرقةوقالت.النسطوريةوهؤلاء،إليهاللهرفعهثم

اللهبعثحتىطامساالإسلاميزلفلم،فقتلوهاالمسلمةعلىالكافرتانفتظاهرت.المسلمونوهؤلاء

.(41:ألمحصف1!و)2(فاضبحواطهربئعدوهتمءامنواعكالذينفايدنا!و:تعالىقولهودلك:عباسابنقال.!رمحمدا

مسلم.شرطعلىعباسابنإلىصحيحإسنادوهذا

.نحوهبه،معاويةأبيعن،كريبأبيعنالنسائيورواه

معاوية.أبيعن،جنادةبنسلم)3(عن،جريرابنورواه

وجعل:قاليساربنإسحاقبنمحمدمطولاذلكذكروممن.السلفمنواحدغيرذكروهكذا

الناسويكثرالدعوةويكملالرسالةليبلغيعني،أجلهيؤخرأنوجلعزاللهيدعوالسلامعليهعيسى

،زبدابنويعقوب،فطرس)4(:رجلاعشراثناالحواريينمنعندهوكان:قيل،اللهدينفيالدخول

خلفايا،بنويعقوب،وتوماس،ومتى،قلماوابن،واندرابيس،يعقوبأخوويحنس

.لكتاباهذاآخرفي(1)

.(5/2138)دمشقتاريخمختصر)2(

السائبأبو،السوائيسلمبنجنادةبنوسلم.تحريفوهو.جنادةبنمسلم:طوفي.خزيمةابن:بفي)3(

.هـ(254)سنةتوفي.(1313/)التقريبفيحجرابنوثقهالكوفي

.(2856/)تفسيرهفيالطبريجريرابنأوردهوالخبر

.(611/)الطبريتفسيرفيوكذلك.ونسخناالمطبوعبينكتيروتحريفتصحيفالحواريينأسماءفيحصل()4
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عيسى.علىاليهوددلالذيهووهذا،يوطاوزكريا،ويودس،وقنانيا،وتراوسيس

928

المسيحشبهألقيالذيوهو،النصارىكتمتهسرجساسمهاخررجلفيهموكان:إسحاقابنقال

بنيودسهوشبههعليهوألقيالمسيحعنصلبالذيأنيزعمالنصارىوبعض:قال.عنهفصلبعليه

أعلم.والله.يوطازكريا

عليهألقيالذييوذا)1(اليهودوقتلت،شمعونعيسىاستخلف:عباسابنعن،الضحاكوقال

.)2(الشبه

ومروا!و:قولهفييقولالفراء)3(سمعت:قالالجهمبنمحمدحدثنا:مروانبنأحمدوقال

فقام،فأتاهازماناخالتهعنغابعيسىإن:قال(54:عمرانالأ!هوائمبهرينضيزواللهاللهوم!ر

رأسودخل،البابفكسروا،دارهبابعلىاجتمعواحتىعيسىعلىفضرب،اليهوديالجالوترأس

ومعه.أرهلم:فقالأصحابهإلىخرجثم،)5(عيسىعنعينيهاللهفطمس،عيسىليأخذ)4(جالوت

جلفقال.وصلبوهفقتلوهفأخذوه،عليهعيسىشبهاللهوألقى.عيسىأنت:فقالوا،مسلوذسيف

.(571:ءالن!أ!لهغشبهولبهنصلبىوماقنلوهوما):دممره

بنوهبعن،عنترةبنهارونعن،القمييعقوبحدثنا،حميدابنحدثنا:جرير)6(ابنوقال

عليهمدخلوافلما،بهمفأحاطوا،بيتفيالحواريينمنعشرسبعةومعهعيسىأتى:قالمنبه

لنقتلنكمأوعيسىإلينا)8(لتبرزن،سحرتمونا:لهمفقالوا،عيسىصورةعلىكلهماللهصؤرهم
)7(

فخرج،أنا:منهمرجلفقال؟بالجنةاليومنفسه)9(منكميشتريمن:لأصحابهعيسىفقال،جميعا

لهمشبهثمفمن،وصلبوهفقتلوهفأخذوه،عيسىصورةعلىاللهصورهوقد،عيسىأنا:فقالإليهم

ذلك.يومهمنعيسىاللهورفع،عيسىأنهذلكمثلالنصارىوظنت.عيسىقتلواقدأنهموظنوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بوذادمشقتاريخمختصروفي.يودس:طفي

.(0/2913)دمشقتاريخمختصرفيالخبر

هاهنا.عمااختلافوفيه.(1182/)القرآنمعاني

دمشق.تاريخمختصرفيوكذلك.الجالوت:بفي

..خرص!ثميمشيفوقع:بفي

.(601/)تفسيره

صورهم.عليه:أوفي.الطبريتفسيرفيلماموافقوهو.طفيكذا

.صورهعليه:بوفي

لنا.لتبرزن:الطبريتفسيروفي.لناليبرز:بفي

منكم.نفسهالطبريتفسيروفي.وطبمنزيادة،منكم:قوله
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حدثني،الكريمعبدبنإسماعيلحدثنا،إسحاقحدثنا،المثنىوحدثنا:جرير)1(ابنقال

منجزع،الدنيامنخارجأنهاللهأعلمهلمامريمابنعيسىإن:يقولوهباسمعأنهمعقلبنالصمدعبد

حاجة،إليكمليفإنالليلةاحضروني:فقال،طعامالهموصنعالحواريينفدعا،عليهوشقالموت

ويوضئهمأيديهميغسلأخذالطعاممنفرغوافلما،يخدمهموقامعشاهمالليلمنإليهاجتمعوافلما

)2(
مما)3(الليلةشيئاعليردمنألا:فقال،وتكارهوهذلكفتعاظموا،بثيابهأيديهمويمسح،ه.-

خدمتكممماالليلةبكمصنعتماأما:قالذلكمنفرغإذاحتىفأقروه،منهأناولامنيفليسأصنع

علىبعضكميتعظمفلاخيركمأنيترونفإنكمأسوةبيلكمفليكن،بيديأيديكموغسلتالطعامعلى

عليهااستعنتكمالتيالليلةحاجتيوأما،لكمنفسيبذلتكما)4(لبعضنفسهبعضكموليبذل،بعض

يجتهدواأنوأرادواللدعاءأنفسهمنصبوافلما،أجلييؤخرأنالدعاءفيوتجتهدوناللهليفتدعون

واحدةليلةليتصبرونأمااللهسبحان:ويقوليوقظهمفجعل،دعاءيستطيعوالمحتىالنومأخذهم

،سمراالليلةنطيقوماالسمرفنكثرنسمركنالقدوالله!مالناندريماوالله:فقالوا؟فيهاتعينوني

ينعىهذانحوبكلاميأتيوجعل،الغنموتتفرقالراعييذهب:فقال!وبينهبينناحيلإلادعاءنريدوما

بدراهمأحدكموليبيعني،مراتثلاثالديكيصيحأنقبلأحدكمبيليكفرنالحق:قالثم.نفسهبه

:فقالواالحواريينأحدشمعونفأخذوا،تطلبهاليهودوكانت،وتفرقوافخرجوا.ثمنيوليأكلنيسيرة

سمعثم،كذلكفجحدآخرونأخذهثم.فتركوه،بصاحبهأناما:وقالفجحد،أصحابهمنهذا

دللتكمإنليتجعلونما:فقال،اليهودإلىالحواريينأحدأتىأصبحفلما.وأحزنهفبكىديكصوت

فأخذوه،ذلكقبلعليهمشبهوكان،عليهودلهمفأخذها،درهماثلاثينلهفجعلوا؟المسيحعلى

()الشيطانوتنتهرالموتىتحييكنتأنت:ويقولونيقودونهوجعلوا،بالحبلوربطوهمنهواستوثقوا

بهأتواحتىالشوكعليهويلقون،عليهويبصقون،الحبلهذامننفسك)6(تنجيأفلا،المجنونوتبرىء

والمرأةأمهإنثم.سبعافمكث،لهمشبهماوصلبواإليهاللهفرفعه،عليهايصلبوهأنأرادواالتيالخشبة

:فقالعيسىفجاءهما،المصلوبكانحيثتبكيانجاءتاالجنونمناللهفأبرأهاعيسىيداويهاكانالتي

لهم.شبهشيءهذاوإن،خيرإلايصبنيولمإليهاللهرفعنيقدإني:فقال.عليك:قالتا؟تبكيانعلام

.(0/2136)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.(اا-601/)تفسيره(1)

.بيدهأيديهمويغسليوضئهمأخذوبأوفي.الطبريتفسيرفيلماموافقوهو.طفيكذا)2(

شيئا.الليلة:أوفي.عليئشيئأ.بوفي.الطبريتفسيرفيلماموافقوهو.طفيكذا)3(

نفسه.لبعضالطبريوتفسير.طفي()4

الشياطين.وتنهر:أوفي.الطبريوتفسير.طفيكذا)5(

تفتلث.:أوفي.الطبريوتفسير.وط.بفيكذا)6(
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باعهكانالذيوفقد،عشرأحدالمكانذلكإلىفلقوه،وكذاكذامكانإلىيلقونيأنالحواريينفأمرا

لتابتابلوفقال.نفسهوقتلفاختنقصنعماعلىندمإنه:فقالوا،أصحابهعنهفسألاليهودعليهودل

كلسيصبحفإنهفانطلقوامعكمهو:فقال،يحيى:لهيقاليتبعهمكانغلامعنسألهمثم.عليهالله

وليدعهم.فلينذرهمقوبمبلغةيحدث()1منكمإنسان

وهيمريمإلىجاءالمسيحأنمناللهلعنهمالنصارىذكرهمماأصحوهو،عجيبغريبإسنادوهذا

صلب.جسدهوأن،رفعتروحهأنوأخبرها،جسدهمنالمساميرأماكنفأراهاجذعةعندتبكيجالسة

ومقتضىالحقخلافعلىالإنجيلفيباطلةوزيادة،وتبديلوتحريفواختلاقوكذببهتوهذا

.)2(النقل

بعدالملكبيتمنسألتمريمأنبلغهفيماحبيببنيحيىطريقمنعساكرابنالحافظوحكى

ودفن،ذلكإلىفأجابهم،جسدهينزلأنابنهاأنهتحسبوهي،أيامبسبعةالمصلوبصلبما

مريمقالتالقبرمندنتافلما،فذهبتا؟المسيحقبرنزوربناتذهبينألا:يحيىلأممريمفقالت.هنالك

مأفقالت.القبرعندهوالذيالرجلهذامن:فقالت؟أستتروممن:فقالت؟تستترينألا:يحىلأم

يحىأمفاستوقفت،بهعهدهابعدقدوكانت،جبريليكونأنمريمفرجت،أحدأأرىلاإني:يحيى

قبرأزور:فقالت؟تريدينأينمريميا:وعرفته،جبريللهاقالالقبرمندنتفلما،القبرنحووذهبت

المسيحرفعقداللهإن،المسيحليسهذاإنمريميا:فقال.بهعهدأ)3(وأحدثعليهفأسلمالمسيح

أهلهأنذلكوعلامة.مكانهوقتلوصلبعليهشبههألقيالذيالفتىهذاولكن،كفرواالذينمنوطهره

تلقينفإنكوكذاكذاغيضةفا!تيوكذاكذايومكانفإذا،عليهيبكونفهم.فعلمايدرونفلافقدوهقد

فلما.الغيضةأمرمنلهاقالوماجبريلعنفأخبرتهاجبريلوصعدأختهاإلىفرجعت:قال.المسيح

وجعلرأسهافقبل،عليهافأكبإليهاأسرعرآهافلما،الغيضةفيعيسىفوجدتذهبتاليومذلككان

لقائك،فيليوأذنإليهرفعنياللهولكن،يقتلونيلمالقومإنأمهيا:وقال،يفعلكانكمالهايدعو

ماتت.حتىالمرةتلكإلاتلقهفلمعيسىصعدثم.كثيرأاللهواذكريفاصبري،قريبأيأتيكوالموت

عنهااللهرضيسنةوخمسونثلاثولهاوماتتسنينخمسعيسىبعدبقيتمريمأنوبلغني:قال

وأرضاها.

سنة.وثلاثينأربعارفعيومالسلامعليهعيسىعمركان:البصريالحسنوقال

.الطبريوتفسير.طمنزيادة.منكم:قوله(1)

الدليل.:بفي)2(

وأحدثه.:بفي)3(
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.(1")وثلاثينثلاثأبناءمكحلينمرداجردايدخلونهاالجنةأهلإن":الحديثوفي

2(لر5،

يوسفوحسنعيسىميلادعلىالاخرالحديثوفي

ابنوهوعيسىرفع:قال!أنهالمسيببنسعيدعن،زيد)3(بنعليعن،سلمةبنحمادقال!وكذا

سنة.وثلاثينثلاث

عن")4(تاريخه"فيالفسويسفيانبنويعقوب"مستدركه"فيالحاكمرواهالذيالحديثفأما

،عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدعن،غزيةبنعمارةعن،يزيدعننافععن،مريمأبيبنسعيد

لمأنه(أخبرها)!!اللهرسول!أنفاطمةأخبرتني:تقول!كانتعائشةأنحدثتهالحسينبنتفاطمةأمهأن

مريمبنعيسىأنأخبرنيوأنه،قبلهكانالذيعمرنصفبعدهالذيعاشإلانبيبعدهكاننبييكن

.)6(غريبحديثفهو،الفسويلفظهذا.ستينرأسعلىذاهبإلاأرانيفلا،سنةومئةعشرينعاش

كماأمتهفيمقامهمدةبهأرادوإنما،العمرهذايبلغلمعيسىأنوالصحيح:عساكرابنالحافظقال!

جم!:اللهرسولليقال:فاطمةقالت:قالجعدةبنيحيىعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانروى

منقطع.وهذا.سنة)ء7(أربعينإسرائيلبنيفيمكثمريمبنعيسىإن

عاما.أربعينقومهفيعيسىمكث:إبراهيمعنالأعمشعنوالثوريجريروقال

وتلك،رمضانمنوالعشرينالثانيليلةفيرفعالسلامعليهعيسىأنعليالمؤمنينأميرعنويروى

.)8(أيامبخمسةطعنهبعدعليتوفيمثلهافيالليلة

جلسحتىمنهفدنتسحابةجاءتهالسماءإلىرفعلماعيسىأنعباسابنعنالضحاكروىوقد

علامةهذا:وقاللهبرداعيسىإليهاوألقى،تنظروهيرفعثم،وبكتفوذعتهمريموجاءته،عليها

حتىإليهبهاتشيربإصبعهاتودعهأمهوجعلت،شمعونعلىعمامتهوألقى،القيامةيوموبينكبينيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(5/243)المسندفيوأحمد،الجنةأهلسنفيجاءماباب،الجنةصفةفي،(2545)الترمذيأخرجه

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذطريقمن

.يسندوهولممرسلأقتادةعنهذاروواقتادةأصحابوبعض،غريبحسنحديثهذا:الترمذيوقال

.(0/2421)دمشقتاريخمختصر

التهذيب.رجالمن،ضعيف،جدعانبنزيدبنعليوهو،محرف"يزيد":طفي

.هـ(أ35)بسنةيبدءمنهالمطبوعلأن"والتاريخالمعرفة"كتابهمنالمفقودالقسمفيوردالحديثلعل

.وطبمنزيادة،أخبرها:قوله

.(421-5/2141)تاريخهمختصر.عساكرابنأوردهمفصلأوالخبر.جدابفيزاد

.(5/2421)دمشقتاريخمختصر

.(0/2141)دمشقتاريخمختصر
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وكانت،لهأبلاإذ،الوالدينجهتيمنحبهعليهاتوفرلأنه،شديداحباتحبهوكانت،عنهاغاب

:الشعراءبعضقالكمافكانت.حضراولاسفراتفارقهلا

الحشرموعدهكانببينفكيفساعةبينمنكالموتأرىوكنت

وهم،لهمشبهالذيالرجلذلكصلبوالمااليهودأنجبر)1(بنمجاهدعن،بشربنإسحاقوذكر

والضرببالقتلأصحابهعلىتسلطوا،ذلكبجهلهمالنصارىأكثرلهموسلم،المسيحيحسبونه

قداليهودإن:لهفقيل،الزمانذلكفيدمشقملكوهو،الرومصاحبإلىأمرهمفبلغ،والحبس

الأكمهويبرىء،الموتىيحييوكان،اللهرسولأنهلهميذكركانرجلأصحابعلىتسلطوا

وفيهمبهمفجيء،فبعث،وحبسوهمأصحابهوأهانوافقتلوهعليهفعدوا،العجائبويفعل،والأبرص

وأعلى،دينهمفيفبايعهم،عنهفأخبروه،المسيحأمرعنفسألهم،وجماعةوشمعونزكريابنيحيى

عنفوضعالمصلوبإلىوبعث،عليهمالنصارىكلمةوعلت،اليهودعلىالحقوظهر،كلمتهم

.فعظمه)2(الرجلذلكعليهصلبالذيبالجذعوجيء،جذعه

.)3(الرومفيالنصرانيةديندخلهاهناومن،الصليبالنصارىعظمتثمفمن

:وجوهمننظرهذاوفي

جهةعلىوقعمايعلممعصومفإنه،عيسىالمصلوبأنعلىيقرلانبيزكريابنيحيىأن:أحدها

الحق.

بنقسطنطينزمانفيوذلك،سنةثلاثمئةبعدإلاالمسيحدينفييدخلوالمالرومأن:الثاني

.سنذكرهماعلىإليهالمنسوبةالمدينةبانيقسطن)4(

)5(والنجاسةللقمامةمطرحامكانهجعلوا،بخشبتهألقوهثمالرجلذلكصلبوالمااليهودأن:الثالث

هيلانةأقهفعمدت،المذكورقسطنطينزمانفيكانحتىكذلكيزلفلم،والقاذوراتالميتاتوجيف

عليهاصلبالتيالخشبةووجدوا،المسيحأنهمعتقدةهنالكمنفاستخرجته،الفندقانيةالحرانية

ذلكلأنهذاكانوهل،لاأمهذاأكانأعلمفالله.عوفيإلاعاهةذومسهاماأنهفذكروا،المصلوب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المخزوميالحجاجأبو،جبربنمجاهدهو،جبربنومجاهد،تصحيفوهو،جبير:والمطبوعالأصولفي

والعلم.التفسيرفيإمامالتابعيالمكيمولاهم

.(5/2913)السابقالمصدر

.(541-0/2913)دمشقتاريخمختصر

قسطسن.:النسخبعضوفيقسطنطينبن:بفي

والكناسة.:بفي
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عظمواحتىاليومذلكفيالنصارىلأمةوفتنةمحنةهذاكانأوصالحارجلاكاننفسهبذلالذيالرجل

اللهلعنهموقبلوهابشكلهاوتبركواالصلباناتاتخذواثمومن،واللالىءبالذهبوغشوهاالخشبةتلك

هذهفهي،الزينةبأنواعمزخرفةهائلةكنيسةمكانهاوبنيالقمامةتلكفأزيلتهيلانةالملكأموأمرت

القيامة:ويسمونها،عندهاكانماباعتبارالقمامة:لهايقالالتيالمقدسبيتببلداليومالمشهورة

علىوقاذوراتهوكناستهالبلدقمامةتوضعبأنهيلانةأمرتثم.منهاالمسيحجسديقومالتييعنون

عنهافكنس،المقدسبيتالخطاببنعمرفتححتىكذلكيزلفلم،اليهودقبلةهيالتيالصخرة

صلىحيثأمامهاولكنوراءهاالمسجديضعولم،والأنجاسالأخباثمنوطهرها،بردائهالقمامة

الأقصى.وهو،بالأنبياءالإسراءليلة!اللهرسول
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وفضائلهوشمائلهالسلامعليهعيسىصفةذكر)1(
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.175:المائدةأ!وصمذيقةوأمإلرسلاقبلهمنظتقذرسو!لإلامريصأبفلمسيحاما!و:تعالىاللهقال

لشدةالزمانذلكفيالفتنمنبدينهوفرارهفيهاسياحتهوهو،الأرضلمسحهالمسيحسمي:قيل

.السلامعليهماأمهوعلىعليهوافترائهملهاليهودتكذيب

.)2(القدمينممسوحكانلأنه:وقيل

ههو.ونورهدىفيهالإنجيلوآتيناهمريمبنبعيسىآثارهم)3(علئوقفينا):تعالىوقال

.871:البقرصأ!آتقدس!بروحوأيذنهاثبئنثعقيمابقعيسىوءاتينا):تعالىوقال

.جدأكثيرةذلكفيوالآيات

يولدحينخاصرتهفييطعنوالشيطانإلامولودمنما":(()الصحيحين)فيثبتما)4(تقدموقد

."الحجابفيفطعنيطعنذهبوابنهامريمإلاصارخأفيستهل

إلهلاأنشهدمن":قالأنهءلمجي!اللهرسولعنعبادةعنجنادةعنءهانىبنعميرحديثولمدم
--)6(

مريمإلىألقاهاوكلمتهورسولهاللهعبدعيسىوأن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلا

لفظه،وهذاالبخاريرواه."العملمنكانماعلىالجنةاللهأدخله،حقوالنارحقوالجنة،منهوروح

)7(
ومسلم

.طفيليست)1(

.(488)القرانألفاظمفرداتمعجمهفيالأصفهانيأوردهاأخرىأقوالوثمة2()

!ريصاتنبعي!مىوقفتنابرسلناءاثرهمعلتقفتناثم)الأخرىالكريمةبالايةالتباسوهوقفينابرسلنا:طفيزاد)3(

فمااللهرضوناتحغآإ،علتهؤكنتتهاماآتدعوهاورقبايةورخةرآفةاتجعوهالذيفقلوبفىوجحقناالإنجيلأوءاتتنه

.(27:الحديدأ!فسقونمخهخكثيرأتجرهؤمنهممنواءاآلذينلمحاتينارعايتهاحىرعؤها

.123ص(4)

باب،الأنبياءفي(3431)ورقم.وجنودهإبليسصفةباب،الخلقبدءفي(3286)رقم:البخاريفي)5(

الشيطقمنوذزيتهابلثأعيذهاوإفئ)باب،التفسيرفي(4548)ورقم.!مريمألكتبفىوابهر)تعالىقوله

.السلامعليهعيسىفضائلباب،الفضائلفي(2366)مسلموأخرجه.!ألرتجيو

فيهايكونالتيوهيالمشيمةفي:أي،الحجابفيفطعن؟وقوله.الولادةعندالمولودصياح:والاستهلال

.(523-8522/)الأصولجامعالمولود

فقط.البخاريعن.025صفحة)6(

الجنة.دخلالتوحيدعلىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانفي(92)رقممسلمصحيح)7(
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قال:قالأبيهعن،موسىأبيبنبردةأبيعن،الشعبيحدثحمامن)2(ومسلم)1(البخاريوروى

فتزؤجها؟،أعتقهاثم،تعليمهافأحسنوعلمها،تأديبهافأحسنأمتهالرجلأدبإذا":!ي!اللهرسول

فلهمواليهوأطاعربهاتقىإذاوالعبد.أجرانفلهبيامنثم،مريمابنبعيسىآمنوإذا.أجرانلهكان

.البخاريلفظهذا)3("أجران

،محمودوحدثني""ح،معمرعنهشامأخبرنا،موسىبنإبراهيمحدثنا:)4(البخاريوقال

قال:قالهريرةأبيعن،المسئببنسعيدأخبرني،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

منكأنهالرأسرجلمضطربقالحسبتهرجلفإذافنعته:قال"موسىلقيتبيأسريليلة":!لمجيوالنبي

"ديماسمنخرجكأنماأحمرربعة":فقالع!ي!النبي"فنعتهعيسىولقيت":قال.شنوءةرجال

الحدثحما.."بهولدهأشبهوأناإبراهيمورأتحما"الحمام:يعني

.)6(وموسى)5(إبراهيمقصتيفيتقدموقد

عمرابنعن،مجاهدعن،المغيرةبنعثمانعن،إسرائيلأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا:قالثم

وأما.الصدرعريضجعدفأحمرعيسىفأما،وإبراهيموموسىعيسىرأتحما":!يوالنبيقال:قال

.)7(البخاريبهتفرد"الزطرجالمنكأنه،سبطجسيمفآدمموسى

بناللهعبدقال:قالنافععن،عقبةبنموسىحدثنا،ضمرةأبوحدثنا،المنذربنإبراهيموحدثنا

المسيحأنإلابأعورليساللهإن":فقالالدجالالمسيحالناسظهرانيبينيوماع!النبيذكر:عمر

باب،العتقفيو)2547(254()4ورقم،وأهلهأمتهالرجلتعليمباب،العلمفي،)79(رقمالبخاريصحيح(1)

ورقم،الكتابينأهلمنأسلممنفضلباب،الجهادفي،(3511)ورقم،وعلمهاجاريتهأدبمنفضل

تزوجها.ثمجاريةأعتقومن،السرارياتخاذباب،النكاحفي،(8305)ورقم،الأنبياءأحاديثفي(34)46

!يم.محمدنبينابرسالةالإيمانوجوبباب،الإيمانفي،(154)رقممسلمصحيح)2(

هنا.والنصالبخاريلفظبيناختلافوثمة.طمنزيادة،هذا)3(

!و.مريمأتكنبوأبمرفى!اللهقولباب،الأنبياءفي(3437)رقمالبخاريصحيح(4)

بنإبراهيمطريقمن!مول!ىصديثأتنكوهل):تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي)4933(رقمفيههووكذلك

قصيرولاجدأبطويلليسأنهوالمراد:(6484/)الفتحفيحجرابنقال.المربوع:والزبعة.وحدهموسى

الوجه.ماءوكثرةالجسمونضارةاللونبصفاءيصفهأن:ديماسمنخرجكأنما:بقولهوالمراد.وسطبل،جدا

.الكتابهذامنالأولالجزءفي)3(

.(5)صالجزءهذافي)6(

!و.مريمألكنبوأبمرفى)اللهقولباب،الأنبياءفي(3438)رقمالبخاريصحيح)7(

وهم،الهنودمننوعهم:وقيل،السودانمنجنس:والزط.الشعرصفاتمن،بجعدليسالذي:والسبط

.(6485/)الباريفتح.فيهانحافةمعالأجسامطوال
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كأحسنآدمرجلفإذاالمنامفيالكعبةعندالليلةوأراني.طافيةعنبةعينهكأناليمنىالعينأعورالدجال

منكبيعلىيديهواضعا،ماءرأسهيقطر،الشعررجل،منكبيهبينلمتهتضرب،الرجالأدممنيرىما

جعداوراءهرجلارأيتثم.مريمبنالمسيح:فقالوا؟هذامن:فقلت،بالبيتيطوفوهو،رجلين

فقلت:،بالبيتيطوفرجلمنكبيعلىيدهواضعا،قطنبابنرأيتمنكأشبهاليمنىعينأعورقططا

.(")1الدجالالمسيح:فقالوا؟هذامن

.)3(بهعقبهبنموسىحديثمن)2(مسلمورواه

ابن،عنأسالمعنالزهريطريقمنساقهثم.)4(نافععن،اللهعبيدتابعه:البخاريقالثم

.)5(الجاهليةفيهلكخزاعةمنرجلقطنوابن:الزهريقال.عمر

نزلإذاهذاليعرف،الضلالةومسيحالمهديمسيحالمسيحينصفةعليهوسلامهاللهصلواتفبين

.الموحدونفيحذرهالاخرويعرف،المؤمنونبهفيؤمن

منبه،بنهمامعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)6(البخاريوقال

كلا:قال؟أسرقت:لهفقال،يسرقرجلامريمابنعيسىرأى":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

."عينيوكذبتباللهامنت:عيسىفقال.هوإلاإلهلاوالذي

.الرزاقعبدعنرافعبن)7(محمدعنمسلمرواهوكذا

عن،وغيرهالحسنعن،الطويلحميدعن،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)8(وقال

أسرقت؟فلانيا:فقاليسرقرجلاعيسىرأى":قالع!ي!النبيعنإلاأعلمهولا:قالهريرةأبي

."بصريوكذبتباللهامنت:فقال.سرقتماواللهلا:فقال

.!مريمألكئتوابمرفى)اللهقولباب،الأنبياءفي(0434)(9343)رقم:البخاريرواه(1)

سرحهقدأي:الشعرورجل.الأذنينجاوزإذاالرأسشعر:واللمة.أسمر:وآدم.بارزةأي:طافية:وقوله

الشعر.جعودةشدة:والقطط.ودهنه

.الدجالوالمسيحمريمبنالمسيحذكرباب،الإيمانفي،(916)رقممسلمصحيح)2(

.بمنزيادة،به)3(

خطأ.وهو.نافعبناللهعبد.طفي)4(

.!مريمألكنبوابمرفى)باب،الأنبياءفي.(1434)رقمالبخاريصحيح(5)

.!مريمألكتبوأبمرفى):تعالىقولهباب،الأنبياءفي.(4434)رقمالبخاريصحيح)6(

عيسىفضائلباب،الفضائلفي،(2368رقم)،مسلمصحيحفيوالحديث.طمنسقط،عنمسلم:قوله)7(

.السلامعليه

.(2383/)المسند)8(
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اللهبعظمةيحلفلاأحداأنفظن،الرجلذلكحلفقدمحيث،طاهرةسجيبماعلىيدلوهذا

صدقتك،:أي،باللهآمنت:فقالنفسهعلىورجع،عذرهفقبل،عيانامنهشاهدهماعلى،كاذبأ

حلفك.لأجلبصريوكذبت

بنسعيدعن،النعمانبنالمغيرةعن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا:)1(البخاريوقال

اولبدأتآكما!وقرأثم"غرلاعراةحفاةتحشرون":لمجواللهرسولقال:قالعباسابنعن،جبير

منبرجالييؤخذثم،إبراهيميكسىالخلقفأول(401:أ!نبياءأ!هوإناكنأقعلينوغداعلثنآنعيدةخلق

منذأعقابهمعلىمرتدينيزالوالنإنهم:فيقال!أصحابي:فأقول،الشمالوذاتاليمينذاتأصحابي

أنتكفتوفتتنىفلضافيهمدمتئاشحهيداعديهتمكنت!مريمابنعيسىالصالحالعبدقالكمافأقول.فارقتهم

-171:المائدةأ!هواقئليزاطيهصأنتفإنكتغفرلهتموإنعبادكفإنهئمتعذجهت!إن!شهيذشئهصعكوأنتعلتهخالرقيب

181).

الوجه.هذامنمسلمدونبهتفرد

أخبرني:يقوقالزهريسمعت،سفيانحدثنا،الحميديالزبيربناللهعبدحدثنا:أيضأ)2(وقال

:يقولجميواللهرسولسمعت:المنبرعلىيقولعمرسمععباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيد

."ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأنافإنما،مريمابنعيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا"

عن،سيرينبنمحمدعن،حازمبنجريرحدثنا،إبراهيمبن)4(مسلمحدثنا:)3(البخاريوقال

يقالرجلإسرائيلبنيفيوكان،عيسى:ثلاثةإلاالمهدفييتكلملم":قال!شي!النبيعن،هريرةأبي

وجوهتريهحتىلاتمتهاللهم:فقالت؟أصليأوأجيبها:فقال،فدعتهأمه()جاءتهإذيصقيجريجله

منفأمكنتهراعيافأتت،فأبىوكلمتهامرأةلهفتعزضت)6(،صومعؤفيجريجوكان.المومسات

فأنزلوه،صومعتهوكسروافأتوه.جريجمن:قالت()7(؟ممن:لهافقيلأ،غلامافولدت،نفسها

أنبني:قالوا.الراعيفلان:قال؟غلامياأبوكمن:فقالالغلامأتىثم،وصلىفتوضأ.وسبوه

رجلبهافمر،إسرائيلبنيفيلهاابناترضعامرأ!وكانت.طينمنإلا،لا:قال؟ذهبمنصومعتك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.!مريمألكئبوأبمرفى)تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي،(4734)رقمالبخاريصحيح

.!مريمألكتبوأبمرفى)باب،الأنبياءفي،(4534)رقمالبخاريصحيح

.!مريمألكتبوابمرفى):تعالىقولهباب،الأنبياءفي،(3436)رقمالبخاريصحيح

.طمنسقطبنمسلم:قوله

فجاءته.يصليكان:البخاريفي

."فعرضت"وطمفي،البخاريلروايةموافقوهو.بفيكذا

.البخاريفيليست
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تجعلنيلااللهم:فقالالراكبعلىوأقبلثديهافترك،مثلهابنياجعلاللهم:فقالت.شارةذوراكب

بأمؤ،مرثم".أصبعهيمص!لخي!النبيإلىأنظركأني:هريرةأبوقال.يمصهثديهاعلىأقبلثم.مثله

ذلك؟لم:فقالت.مثلهااجعلنياللهم:فقالثديهافترك.هذهمثلابنيتجعللااللهم:فقالت

."تفعلولم(1)وزنتسرقتيقولونالأمةوهذه،الجبابرةمنجبارالراكب:فقالت

:قالهريرةأباأنسلمةأبوأخبرني،الزهريعن،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:)2(البخاريوقال

."نبيوبينهبينيليس،علأتأولادوالأنبياء،مريمبابنالناسأولىأنا":يقول!ي!اللهرسولسمعت

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد

عن،الزنادأبيعن،الثوريعن،)3(الحفريداودأبيحديثمن!صحيحه"فيحئانابنورواه

.هريرةأبيعن،سلمةأبي

عن،الأعرجعن،الزنادأبيعن-الثوريهو-سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)4(وقال

،علأتأولادإخوةوالأنبياء،السلامعليهبعيسىالناسأولىأنا":لمجي!اللهرسولقال:قالهريرةأبي

."نبيعيسىوبينبينيوليس

الوجه.هذامنيخرجوهولمشرطهماعلىصحيحإسنادوهذا

.بنحوهع!ي!النبيعنهريرةأبيعنهمامعنمعمرعنالرزاقعبدعنأحمد)5(وأخرجه

.)6(نحوهالرزاقعبدحديثمنحبانابنوأخرجه

عن،آدمبنالرحمنعبدعن،قتادةحدثنا،عروبةأبيابنعن،يحيىحدثنا:أحمد)7(وقال

الناسأولىوأنا.شتىوأفهاتهمواحدودينهم.لعلاتإخوةالأنبياء":قال!ي!النبيعن،هريرةأبي

إلىمربوعرجلفإنه،فاعرفوهرأيتموهفإذا،نازلوإنه،نبيوبينهبينييكنلملأنهمريمابنبعيسى

ويقتل،الصليبفيكسر،ممصرتين)8(بينبلليصبهلموإنيقطررأسهكأن،سبط،والبياضالحمرة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

زنيت.سرقت:البخاريفي

.!مريمألكئتوأبمرفى):تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي(4234)رقمالبخاريصحيح

نسبة:والحفري.هـ(602)وقيلهـ(302سنة)توفي.عابدثقة،الحفريداودأبوعبيدبنسعدبنعمرهو

.(61)59الإحسانفيوالحديث،(1/375)واللباب،(256/)التهذيبتقريب.بالكوفةمحلةإلى

.(2463/)المسند

.(2931/)أحمدمسند

.(4916)الإحسان

.(2437/)المسند

.(4336/)الأثيرلابنالنهاية.خفيفةصفرةفيهاالتي:الثيابمنوالممصرة،تحريفوهو،مخصرتين:طفي
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فياللهويهلك،الإسلامغيركفهاالمللزمانهفييهلكحتى،المللويعطل،الجزيةويضع،الخنزير

معوالنمور،جميعاالأسدمعالإبلترتعحتىالأرضفيالأمنةوتقع،الكذابالدخالالمسيحزمانه

اللهشاءمافيمكث،بعضابعضهميضرلابالحياتوالغلمانالصبيانويلعب،الغنممعوالذئاب،البقر

."ويدفنونهالمسلمونعليهفيصلي،يتوفىثم،يمكثأن

فذكر،هريرةأبيعن،الرحمنعبدعن،قتادةعن،همامعن،عفانعن1"أحمدرواهثم

."المسلمونعليهويصلي!سوفىثم.سنةأربعينفيمكث":وقال،نحوه

.نحوهبه،"!ءيحيىبنهمامعن،خالدبنهدبةعنداودأبوورواه

الأرضفيفيمكث":قال!ي!اللهرسولأنعنه،هريرةأبيمولىصالحعنعروةبنهشاموروى

أيضاذلكبسطناكما،3(الملاحمكتابفيالزماناخرفيالسلامعليهنزوليبيانوسيأتي."سنةأربعين

مؤته-به-قتلليؤمننإلااتكنتأهلمنوإن):(61ؤ:اك-ي!االنساءسورةفيتعالىقولهعند"التفسير"في

علىينزلوأله،!61:خرفاذ1الاية)د(!للساعةلعقموإنإ!و:وقوله،ص؟عمهاشهيداعلئهخيكونآتقيضهويؤم

فصل،اللهروحياتقدم:المسلمينإماملهفيقول،الصبحصلاةأقيمتوقد،بدمشقالبيضاءالمنارة

أقيمتإنما:عيسىلهفيقول:روايةوفي،الأمةهذهاللهتكرمةأمراءبعضعلىبعضكم،لا:فيقول

لد،بابعندفيلحقه،الدجالالمسيحطلبفيالمسلمونومعهيركبثم.خلفهفيصلي،لكالصلاة

حجارةمنهيالتيبدمشقالشرقيةالمنارةهذهبنيتحينالرجاءقويأنهوذكرنا.الكريمةبيدهفيقتله

ابنعيسىعليهافينزل،حولهاوماهدمتالتيحرقواحينالنصارىأموالمنأيضا6،بنيتوقد،بيض

من)7(يخرجوأنه،إلاسلامإلاأحدمنيقبلولا،الصليبويكسر،الخنزيرفيقتل،السلامعليهمريم

النبويةالحجرةفيقيلفيمافيدفنيموتثم،سنةأربعينويقيم،ليثنيهماأومعتمراأوحاجاالروحاءفج

وصاحبيه.!ي!اللهرسولعند

عنكتابفيالسلامعليهالمسيح9(ترجمةإاخرفي8(عساكماابنذكرهحديثذلكفيوردوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)9(

)9(

المسند)2/604(.

.682(1)أيضاحبانابنأخرجهالوجههذاومن،(4432)داودأبيسنن

ذلك.فيالواردةالأحاديثتخريجوهناك.الكتابهذامنالأخيرالجزءفي

بعدها.وما(1/578كثير)ابنتفسير

بعدها.وما(4131/)التفسير

وسبعمئة.وأربعينإحدىسنةبنيتالمذكورةالمنارةأنإلى(1/583)تفسيرهفيكثيرابنأشار

والمدينة.مكةبين:الروحاءوفج.يحج:وطأوفي.بفيكذا

.(02154/)منظورابنمختصر

قصة.بوفي.بعثة:النسخبعضوفي:طفيكذا
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)1(-

.إسنادهيصحلاولكن.النبويةالحجرةفيوعمربكروأبي!ي!اللهرسولمعيدفنأنهمرفوعائشه

حدثني،قتيبةبن)3(سلمقتيبةأبوحدثنا،الطائيأخزمبنزيدحدثنا:)2(الترمذيعيسىأبووقال

أبيه،عن،سلامبناللهعبدبنيوسفبنمحمدعن،الضحاكبنعثمانحدثنا،المدنيمودودأبو

قال!.معهيدفنالسلامعليهممريمابنوعيسى،محمدصفةالتوراةفيمكتوب:قال!جدهعن

قال!:كذا.حسن)4(حديثهذا:الترمذيقالثم.قبرموضعالبيتمنبقيوقد:مودودأبو

المدني.عثمانبنالضحاك:والصواب

عليه.يتابعولاعندييصحلاالحديثهذا:البخاريوقال!

عثمانأبيعن،الأحولعاصمعن،عوانةأبيعن،حمادبنيحيىعن)5(البخاريوروى

سنة.ستمئةع!يمومحمدعيسىبينماالفترة:قالسلمانعن،النهدي

"إ-!/."-)6/.
.!سنهوأربعولىخمسمئة:وديل.سنهوستولىخمسمئه:قتادةوعن

.)8(سنةوثلاثونوبضعأربعمئة:الضحاكوعن

بالشمسية.ستمئةلتكونبالقمريةسنةوعشرونستمئةيقولمنومنهم.سنة)9(ستمئةوالمشهور

أعلم.والله

حدثنا:(هديهعلىعيسىأمةفيهابقيتالتيالمدةذكر):)01(صحيحهفيحبانابنوقال

عن،عطاءبنالوضينعن،حميدبنالهيثمعن،مسلمبنالوليدحدثنا،همامأبوحدثنا،يعلىأبو

منداوداللهقبضلقد":ع!يماللهرسولقال؟:قال!الدرداءأبيعن،نفيربنجبيرعن،علقمةبننصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وفيهالمسيحترجمةآخرفي:بوفي،دمشقتاريخمختصرفيكذلكوهو.طمنزيادة،عائشةعن:قوله

..أنه

دمشقتاريخمختصرفيوهوع!ي!النبيفضلفي(1)باب،المناقبفي،(3617)رقمالترمذيسنن

ضعيف.وإسناده(5/2154)

وأهـ(002)سنةتوفي.صدوقالشعيريقتيبةبنوسلم.بفيالاسميردولم.تحريفوهو،مسلم:طفي

.(1/431)التهذيبتقريب.بعدها

.()5336التحفةفيالمزيعليهنصالذيالصوابوهو،"غريبحسن":السننفي

عنه.اللهرضيالفارسيسلمانإسلامبابالأنصارمناقبفي،(4893)رقمالبخاريصحيح

السابقة.الأحاديثشرحفي.(7277/)الباريفتحفيحجرابنأورده

.(7277/)الباريفتحفيكما،الكلبيقال

السابق.المصدر

عين.بنقلةبمنسقط.هناإلى...خمسمئةوقيل:قوله

.(41/2366)الإحسان
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حديثوهذا."سنةمئتيوهديهسنتهعلىالمسيحأصحابمكثولقد،بدلواولافتنوافماأصحابهبين

.حئانابنصححهوإنجداغريب

يدعوابأنالحواريينوصىيرفعأنقبلالسلامعليهعيسىأنإسحاقبنمحمدعنجريرابنوذكر

الأقاليممنإقليمفيالناسمنطائفةإلىمنهمواحدكلوعين،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىالناس

المسيحأرسلهالذينبلغةيتكلممنهمإنسانكلأصبحأنهفذكروا،المغربوبلادوالمشرقالشاممن

إليهم.

الأربعةالأناجيلهذهوبين،ويوحناومرقسومتىلوقا:أربعةعنهنقلهالإنجيلأنواحدغيروذكر

الأربعةوهؤلاء،الأخرىإلىبالنسبةونقص،كثيرةوزيادات،ونسخةنسخةكلإلىبالنسبةكثيرتفاوت

مرقسوهماأصحابهأصحابمناثنانومنهم،ويوحنامتىوهماوراهالمسيحأدركممناثنانمنهم

داخلمغارةفيمختفياوكان،ضينالهيقالرجلدمشقأهلمنوصذقهبالمسيحامنممنوكان.ولوقا

ولماللمسيحمبغضاغاشماظالماوكان،اليهوديبولصمنخوفاالمصلبةالكنيسةمنقريباالشرقيالباب

الله.رحمهماتحتىرجمهثتمالبلدفيبهوطافبالمسيحامنحينأخيهابنرأسحلققدوكان،بهجاء

عندفتلقاه،ليقتلهوخرجبغاله)1(جفزدمشقنحوتوجهقدالسلامعليهالمسيحأنبولصسمعولما

ذلكرأىفلما.فأعماهجناحهبطرفوجههفضربملكإليهجاءالمسيحأصحابواجهفلما،كوكبا)2(

ليردعينيهيمسحأنوسأله،منهفقبل،بهوآمنصنعمماواعتذرإليهفجاء،المسيحتصديقنفسهفيوقع

يدعوفهوالمشرقمنالمستطيلالسوقطرففيبدمشقعندكضيناإلىاذهب:فقال،بصرهعليهالنه

ورسوله،اللهعبدأنهالسلامعليهبالمسيحبولصإيمانوحسنبصرهعليهفردلهفدعا،إليهفجاء.لك

حتىعنهماللهرضيالصحابةفتحهازمنمنبدمشقالمشهورةبولصكنيسةفهي،باسمهكنيسةلهوبنيت

تعالى.اللهشاءإن،)3(سنوردهالذيالزمانفيخربت

العساكر.:بفي(1)

..طبريةمدينةعلىالمطلالجبلعلىقلعةاسم...:كوكب:البلدانمعجمفي)2(

بعد.فيماسنورده:بفي)3(
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وغيرهعباسابنقالهكما،أقوالعلىفيهالسماءإلىرفعهبعدالسلامعليهالمسيحأصحاباختلف

ابنقال(14:الصفأ!فأضحبواطهربئعدو!عكءامنواالذينفايدنا):قولهعندأوردناهكما،السلفأئمةمن

منهم:)2(آخرونوقال.السماءإلىفرفعورسولهاللهعمدفيناكان:منهمقائلونقال!وعيرهس
.)1(

الحق،هوفالأول،السماءإلىفارتفعفينااللهكان:آخرونوقال.إليهفرفعهاللهابنفيناكان

عظيم!يؤو!هدمنكفروالكينف!تلبتنهتممنالأخزابفاخنلف):قال!كماعظيمكفرالآخرانوالقولان

.(37:مريمأ

بعدثم،وتبديلوتحريفونقصانزيادةبينماأقاويلأربعةعلىالأناجيلنقلفياختلفواوقد

الأساقفةوجميعالأربعةالبتاركةاختلف؟الكبرىوالبليةالعظمىالطامةفيهحدثتسنةبثلاثمئةالمسيح

واجتمعوا،تنضبطولاتنحصرلامتعددةأقوالعلىالمسيحفيوالرهابينوالشمامسة)3(والقساوسة

فرقةأكثرقولإلىالملكفصار،الأولالمجمعوهمالقسطنطينيةبانيقسطنطينالملكإلىوتحاكموا

الفرقة)5(وتفردت.وأبعدهمعداهممنودحض)4(الملكيةفسمواالمقالاتتلكمنقولعلىاتفقت

البراريفسكنوا،رسلهمنورسولاللهعبادمنعبدعيسىأنعلىثبتالذياديوسبناللهلعبدالتابعة

المللأولئكيخالطواولم،الزهيدبالعيشوقنعوا،والقلايات)6(والدياراتالصوامعوبنوا،والبوادي

إلىمحاريبهافحولوااليونانبناء)7(منكانماإلىعمدوا،الهائلةالكنائسالملكيةوبنت.والنحل

.الجديإلىالشمالإلىكانتوقدالشرق

التفسير.أئمةمن:بفيزاد(1)

الطبريوتفسير،(4362/)تفسيرهفيجاءولما(287ص)قليلقبلكثيرابنأوردهلماموافقوهو،بفيكذا)2(

وفي.نقصوفيه...فالأول،السماءإلىفارتفعفيناكان:أففي.اختلافالتاليةالعبارةوفي.(2806/)

أيضا.نقصوفيه...فالأول،اللهابنهواخرونوقال،اللههو:ط

.(قس)دالجمعهذايسمعولم.والقساقسة:أفي)3(

الملائكة.وطأوفي.بفيكذا)4(

وتفرقت.:بفي(5)

.(قلي):العربلسان.قليةهيوقيل.كالصومعة،قلأيةجمع:القلأيات)6(

كنائس.من:بفي)7(
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يعني،القمامةهيلانةأمهوبنت،المسيحمولدمحلعلىلحمبيتقسطنطينالملك)1(وبنى

ووضعوا،وهؤلاءهؤلاء)2(كفرتوقد.المسيحأنهلليهوديسلمونوهم،المصلوبقبرعلى

،التوراةبنصحرامهيأشياءوأحلوا،التوراةهيالتيللعتيقةمخالفومنها،والأحكامالقوانين

وكذلك،المقدسبيتصخرةإلىإلاصلىالمسيحيكنولمالشرقإلىوصلوا،الخنزيرذلكومن

سبعةأوعشرستةالمدينةإلىهجرتهبعدإليهاصلىالنبيينخاتمومحمد.موسىبعدالأنبياءجميع

قبلمصورةتكنولمالكنائسوصوروا.الخليلإبراهيمبناهاالتيالكعبةإلىحولثم،شهرأعشر

فيوهي،بالأمانةيسمونهاالتيورجالهمونساؤهمأطفالهميحفظهاالتيالعقيدةووضعوا،ذلك

الثاني،المجمعأهلنسطورسأصحابوالنسطوريةالملكيةوجميع،والخيانةالكفرأكبرالحقيقة

فيويختلفونالعقيدةهذهيعتقدونالثالثالمجمعأصحابالبرادعييعقوبأصحابواليعقوبية

الكفروكثرةالألفاظركةمنفيهاماعلىلأنبهبكافرليسالكفروحاكيأحكيهاأناوها.تفسيرها

يومإلىالمتتابعةاللهلعائنعليهمفيقولون،الشواظذاتالنارإلىبصاحبهالمفضيوالخبال

:)3(القيامة

،يرىلاماوكل،يرىماكلوالأرضالسمواتخالق،الكلضابط،واحد)4(لإلهنؤمن

حقإله،نورمننور،الدهورقبل)3!الأبمنالمولودالوحيداللهابنالمسيحيسوعواحدوبرب

نحنأجلنامنشيءكلبهكانالذيالجوهرفيللأبمساو،مخلوقغيرمولود،حقإلهمن)6(

وصلبوتأنس،العذراءمريمومنالقدسروحمنوتجسدالسماءنزلخلاصناأجلومن،البشر

السماءإلىوصعد،الكتبفيكماالثالثاليومفيوقام،وقبروتألم،النبطيملاطسعهدعلى

،)7!لملكهلافناءالذي،والأمواتالأحياءليدبربجسدهفسيأتيوأيضا،الأبيمينعنوجلس

كنسبةالأنبياءفيالناطقوبمجد،لهمسجودوالابنالأبمنالمنبثق)8(المحييالربالقدسوروح

فيوليس.الحاشيةفيكتببل،أمتنفيليسوهو.والقمامةلحمبيتبناءبيان:الوسطفيعنوانطفيوضع()1

.كذب:بفي)2(

.طمنسقطت...اللهلعائنعليهم)3(

.أبواحد:بفي(4)

.الدهوركل:بفي()5

ابن.:بفي)6(

...وبروخبملكهبوحيردالذي:بفي)7(

المنجي.:بفي)8(
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وحياةالموتىقيامةحيوأنهالخطايالمغفرةواحدةبمعموديةواعترف،بهوليةمقدسةجامعةواحدة

.1(امينكونهالعتيدالدهر

قولهمفيعليهميردلبعضهم"النصارىعلىالرد"كتابهفيالقرافيالدينشهابالشيخأنشدوقد:هنابفيزاد(1)

.كبيراعلوأقولهمعناللهتعالى،اللهابنأنهدعواهممعاليهودإلىذلكوتسليمهمالمسيحبصلب

نسبوهوالدأيوإلىالنصارىبينللمسيحعجبأ

صلبوهقتلهبعدإنهموقالوااليهودإلىأسلموه

أبوهكانفأينوصحيحأحقايقولونماكانفإذا

أغضبوهأوأرضوهأتراهمالأعاديرهينابنهخلىحين

وافقوهلأنهمفاحمدوهمبأذاهمراضياكانفلئن

غلبوهلأنهمواعبدوهمفاتركوهساخطأكانولئن
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)1(الماضينأخباركتاب

بعدذلكسنوردفإنا،وجاهليتهمالعربأيامسوى،الفترةزمناخرإلىوغيرهمإسرائيلبنيمن

تعالى.اللهشاءإنالفصلهذامنفراغنا

.(99:طهأ!ذتحرالدنامنوقذءان!كجمتقذمااتامنعليكنقصكذلك):تعالىاللهقال

!هوالقفينلمنءقئلهمن!نتوإناتمزءانهذاإلتكأؤحئنابسمآالقصصأخسنعلئلثنقصنخن):وقال

.(3:يوسفأ

القرنينذيخبر

منوءانئتهالأزضفىلممكناإنا!ذتحرامنهلخكمسأتلواقلالقزصنتنذىعنولخئلونك):تعالىاللهقال

أنإفاأتقرنينيذاققاقؤماطعدهاووجدحمئةعتنفىلغربوجدهاالشضسمغربفيإذاحئ!سببافافي!سبباشئءص

صخلحاوعلءامنمنوأما!نكراعذابافيعذبهر؟ءإكيرذثؤنعذبهوفسؤفظلومنأفاقال!حسنافيهتمنئخذاقوإماتعذب

ئهوضنلؤتجعلقؤمرعكتطلعوجدهاالشقسمظلعفيإذاحتئ!سبباأنيثم!ي!راأقرنامنلهووسنقولالحستىج!%ءفلإ

ي!دونلاقؤمادولمحهمامفوجدالسديقبينفيإذاحتى!سبباائتعثم!فبنلدتهبماأحطناوقذلككذ1!سترادوصنها

ماقال!سداوبي!بتنناتجعلأنعكخرخالكتجعلفهلآلأزضفىمفسدونومآصجيةصجإناتقرنينيذاقالوا!قؤلايقمهون

جحلوإذاحتئأنفخواقالالصدفينبتنساوىإذاحتئألحديدزبر!ءالؤقردما!لئنهتمبتحبهؤأتجعل!وةفأعينوفضيرربفيهمكل

ربىوغدجذهإذاربىمنرخهورهذاقال!نقبطل!استطعواوماطهر!أناشطعوآفما!قظرالجهأفرخالؤفقالنارا

.(-8389:الكهفأ!وحقاوعدربئوكارجعاكردبم

الأقاليم،وملك،والمغاربالمشارقبلغوأنه،بالعدلعليهوأثنى،هذاالقرنينذاتعالىاللهذكر

المقسط.القاهرالمنصورالمظفرالمؤيدوالسلطان،التامةبالمعدلةفيهموسار،أهلهاوقهر

منوأغرب.رسولا)3(:وقيل.نبياكان:وقيل،)2(العادلينالملوكمنملكاكانأنهوالصحيح

)1(

)2(

)3(

الماضية.الأمم:بفي

.(295/)الأنفالروضفيالسهيليأوردهكماعنهاللهرضيعليقولهوهذا

.(295/)الأنفوالروض،(3001/)كثيرابنوتفسير،(16/8)الطبريتفسيرفيمفصلةالأقوالهذه
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يقولرجلاسمعفإنه،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنهذاحكيوقد.الملائكةمنملكا)1(:قال

الملائكة.بأسماءتسميتمحتىالأنبياءبأسماءتتسمواأنكفاكمما!مه:فقال،القرنينذايا:لآخر

.)2(السهيليذكره

كان:قالعمروبناللهعبدعن،مجاهدعن،جابرعن،إسرائيلعن،وكيعروىوقد

نبيا.القرنينذو

بنإبراهيمبنإسحاقأبيعن،نصرأبيبنمحمدأبيحديثمنعساكرابنالحافظوروى

عن،ذئبأبيابنعن،معمرعن،الرزاقعبدأخبرنا،حمادبنمحمدحدثنا،ذؤيبأبيبنمحمد

الحدودأدريولا،لاأملعيناكانأ!لبعأدريلا":!يماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،المقبري

.")3(لاأمكاننبياالقرنينذوأدريولا،لاأملأهلهاكفارات

الوجه.هذامنغريبوهذا

كان:قالعباسابنعن،عكرمةعن)4(،خصيفعن،الساجبنعثمانعن،بشربنإسحاقوقال

.وزيرهالخضروكان،منصوراوكان،كتابهفيعليهوأثنى،عملهاللهرضي،صالحاملكاالقرنينذو

الملكمنهوالذيالمشاوربمنزلةعندهوكان،جيشهمقدمةعلىكانالسلامعليهالخضرأنوذكروا

.اليومالناساصطلاحفيالوزيربمنزلة

المكرمةبالكعبةمعهوطاف،الخليلإبراهيميديعلىأسلمالقرنينذاأنوغيرهالأزرقيذكروقد

.السلامعليهوإسماعيلهو

سمعلماإبراهيموأن،ماشياحجالقرنينذاأنوغيرهمااللهعبدوابنهعميربنعبيدعنوروي

أعلم.والله.أرادحيث)7(يحملهالسحابالقرنينلذيسخر)6(اللهوأنووصاه)5(،لهودعاتلقاهبقدومه

ملكأ.كان:بفي(1)

.(206/)الأنفالروض(2)

القرنين.ذيمنبدلأ"عزير"وفيهباختصارالأنبياءبينالتخييرفيباب،السنةفي،(4674)داودأبوأخرجه)3(

.(8152/)دمشقتاريخمختصرفيوهو

وفيه،بالإرجاءرمي،الحرانيالجزريمولاهم،الأموي،الخضرميعونأبو،الرحمنعبدبنخصيفهو)4(

.(6451/)النبلاءأعلامسير.ذلكغيروقيل،ومئةوثلاثينسبعسنةتوفي.كلام

وتصحيف.تحريفوفيها.ورضاه:طفي(5)

يسخر.:بفي()6

تحمله.السحابة:بفي)7(
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قال.القرنينشبهرأسهفيلهكانلأنه:فقيل.القرنينذابهسميالذيالسببفيواختلفوا

:الكتابأهلبعضوقال:لم(!أقالأ؟ضعيفوهذا،رأسهفينحاسمنقرنانلهكان:منبهبنوهب

.والرومفارسملكلأنه

وهو،غيرهمنأشبهوهذا.الأرضمنبينهماماوملك،وشرقاغرباالشمسقرنيبلغلأنه:وقيل

.)2(الزهريقول

القرنين.ذافسمي،فيهمايطأشعرمنغديرتانلهكانت:البصريالحسنوقال

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،سمعانبنزيادبناللهعبدعن،بشربنإسحاقوقال

فسصي،فكسرهالثانيقرنهفدقدعاهثم.ورضهفكسرهقرنهعلىفضربهاللهإلىجباراملكادعا:قالأنه

القرنين.ذا

يذعنسئلأنهطالبأبيبنعليعن،الطفيلأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعنالثوريوروى

اللهفأحياه،فماتقرنهعلىفضربوهاللهإلىقومهدعا،فناصحه)3(اللهناصحعبداكان:فقالالقرنين

القرنين.ذافسمي،فماتالاخرقرنهعلىفضربوه،اللهإلىقومهفدعا

به.،عليعن،الطفيلأبيعن،بزةأبيبن)4(القاسمعنشعبةرواهوهكذا

كانولكن،ملكاولارسولاولانبيايكنلم:قالعليعن،الطفيلأبيعنالرواياتبعضوفي

.(صالحا)5عبدا

بنالضحاكبناللهعبداسمهكان:عباسابنعن،بكاربنالزبيرفروى:اسمهفياختلفوقد

)6(

غوث)8(بنالأزدبناللهعبدبنمنصوربنقنانبناللهعبدبن)7(مصعب:وقيل

.قحطانبنسبأبنكهلانبنزيد

بنمالكبننبتبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(16/8)الطبريوتفسير.(101-3001/)تفسيرهفيمثبتةوهيالكلاميستوجبهازيادة

.(295/)الأنفالروض

.(295/)الأنفالروضفيوالخبر.اللهإلىناصحا:بفي

السند.بهذا(16/8)الطبريتفسيرفيوالخبر.بمنزيادة

.(295/)الأنفالروض

.(206/)الأنفالروض

قرين.بنالصعب:(365)المحبرفي

.عون:طفي
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لعقله.؟الفيلسوفابن:لهيقالكانوأنه،()1روميةوأمه،حميرمنكانأنهحديثفيجاءوقد

ا!امل،منأ:فقالأجدادهأحدبكونهيفخر)2(شعراذلكفيالحميريينبعضأنشدوقد

وتحشدالملوكلهتدينملكامسلماجديالقرنينذوكانقد

مرشدحكيممنأمرأسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمد)3(وثآطخلبذيعينفيغروبهاعندالشمس!مغيبفرأى

الهدهد)4(أتاهاحتىملكتهمعمتيكانتبلقيسبعدهمن

آخرموضعفيهشامابنوذكر.هشامابنذكره.مرذبة)5(بنمرزباناسمهكانوقيل:السهيليقال

السبع.بئرفي)6(لإبراهيمحكمالذيوهو،التبابعةأولوهو،مراثدذيبنالصعباسمهأن

وذ،الصعببنإيادمعشريا:قسخطبةوفي،الضحاكقتلالذيأثفيانبنأفريدونإنه:وقيل

هشامابنأنشدثم،عين)7(كلحظةذلككانثم.ألفينوعمر،الثقلينوأذل،الخافقينملك،القرنين

ادكامل(منأ:للبيد)8(

)9(مقيم--أميمجدثفيبالحنوثاوياأصبحالقرنينذووالصعب

بنلنطىبنرومىبنقيطونبنهرويس:ويقال،هرمساسمهأنماكولاوابنالدارقطنيوذكر

أعلم.فالثه،نوحبنيافثبن(1)0يونانبنكشلوخين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)"ا

زنجية.أمهوكانت:(295/)الأنفالروضوفي(1/574)الطبريتاريخ

التيجانفيطويلةقصيدةمنوالنص(12اص)12التيجانفيكماكربأبوتبعهووالقائل.يفتخر:طفي

الرويمختلفوهو.فيها(الهدهد)الأخيرالبيتيردولم،الشعرروايةف!خلافبعضوثمة.(112-124)

ثانية.قصيدةمنولعله

.الأسودالطين:والحرمد.كدلك:والثأط،والحمأةالطين:الخلب

عمتي.وكانتبلقيسبعدمن:بفي

وزايأبيهاسممفتوحةبذالمرذبةبنمرزبيايمه:(295/)الأنفالروضننوالذي.بالزاي،مرزبة:طفي

اسمه.في

.(295/)الأنفالروض

السابق.المصدر

والبيت.هنا،كثيروابن،(295/)الأنفالروضفيالسهيليعنهنقلهوكذلك،للأعشىالبيتهشامابننسب

مطلعها:قصيدةمن.(901ص)ديوانهفيللبيدوهو.(حسينمحمدمحمد.تح)الأعشىديوانننليس

حكيمجذغيرقدماوبكاكمليمغيروتلتعذلتسفها

موضع.:والحنو.أميمةمرخموأميم.خطأوهو..مقيماأشم:طفي

.بفيليست
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أولوأبوه،القرنينذوهواسكندر:قالقتادةعن،بشيربنسعيدعن،بشربنإسحاقوقال

.()1السلامعليهنوحبنسامولدمنوكان،القياصرة

بنميطونبنهردس)2(بنهرمسبنمصريمبنفيلبسبناسكندرفهو،الثانيالقرنينذوفأما

بنالأصفربنروميبنتوفيلبنشرفطبنرومةبنشرخونبنيونةبنيافثبنيونانبنلنطىبنرومي

المقدوني-")3(تاريخه"فيعساكرابنالحافظنسبهكذا-الخليلإبراهيمبنإسحاقبنالعيصبنيقز

هذاكانطويلبدهرالأولعنمتأخراوكان،الرومبأيامهيؤرخالذيإسكندريةبانيالمصرياليوناني

بنداراقتلالذيوهو،وزيرهالفيلسوفأرطاطاليسوكان،سنةثلاثمئةمنبنحوالمسيحقبلمتأخرا!4(

أرضهم.وأوطأالفرسملوكوأذلدارا

كانالذيهوالقرانفيالمذكوروأن،واحدأنهمايعتقدالناسمنكثيرالأنعليهنبهناوإنما

مؤمناعبداكانالأولفإن،كثيرطويلعريضوفساد،كبيرخطأذلكبسببفيقع،وزيرهأرطاطاليس

.هذاقبلقررناهماعلى،نبياكانوقد،الخضروزيرهوكان،عادلاوملكا،صالحا

هذافأين.سنةألفيمنأزيدزمانيهمابينكانوقد،فيلسوفاوزيرهوكان،مشركافكانالثانيوأما

ذىعنولمجتئلونك!و:تعالىفقوله.الأمورحقائقيعرفلاغبيئعلىإلايشتبهانولايستويانلا!هذامن

عنسلوه:لهمفقالوا!اللهرسولعلمبهيمتحنونشيءعناليهودسألواقريشأأنسببهكان!أتقزصنين

الكهفأصحابقصةتعالىاللهفأنزل،فعلوامايدرىلاخرجوافتيةوعن،الأرضفيطوافيرجل

يأ!وذتحرا)،وشأنهخبرهمنأي!ذتحرامنهعلتكم!مأتلواقل)قالولهذا.()5القرنينذيوقصة

يأ!هوسبباشئءصمنألاؤض!وءانئتهفىلإمكناإنا):فقال،حالهوشرحأمرهتعريففيكافيانافعاخبرأ

المهماتمنيحاولهماتحصيلعلىبهيستعينماالمملكةالاتمن)6(وأعطيناه،البلادفيمملكتهوسعنا

الجسيمة.والمقاصدالعظيمة

طالب،أبيبنعليعندكنت:قال،حمادبنحبيبعن،سماكعن،عوانةأبيعن،قتيبةقال

لهومدت،السحابلهسخر:لهفقال،والمغربالمشرقبلغكيفالقرنينذيعنرجلوسأله

عنه.اللهرضيعليوسكت،الرجلفسكت؟أزيدك:وقال.النورفيلهوبسط،الأسباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(8132/)دمشقتاريخمختصر

.طفيليست

.033(/)17دمشقتاريخ

.طفىليست

.(522)للواحديالنزولوأسباب(61/7)الطبريتفسير.اليهودهمسألوهالذينإنوقيل

.وآتيناه:بفي
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الأرضملك:يقولمعاويةسمعت،الوادعياللهعبدبنعمروعن،السبيعيإسحاقأبيوعن

فقيل.اخرورجل،حلوانأهلمنورجل،القرنينوذو،السلامعليهماالنبيداودبنسليمان:أربعة

.(لا)1:قال؟الخضر:له

سفيانعن،أبيهعن،الضحاكبنمحمدعن،المنذربنإبراهيمحدثني:بكاربنالزبيروقال

القرنين،وذو،النبيسليمان،وكافرانمؤمنان:أربعةكلهاالأرضملكأنهبلغني:قالالثوري

هكد)2(ص.. .سواءبشيربنسعيدقالا0و.لصروبحت،ولمرود

ملكالقرنينذوكان:قالالحسنعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،بشربنإسحاقوقال

فيلهاللهمد،والمغربالمشرقأتى،صالحامسلمارجلاكانأنهقصتهمنوكان،النمرودبعد

البلادفيوجال،الرجالوقتل،المدائنوفتح،الأموالعلىواحتوىالبلادقهرحتىونصره،الأجل

علتكم!ماتلواقلأتقزصنينذىعنولمجتئلونك):اللهقولفذلك،والمغربالمشرقأتىحتىفسار،والقلاع

.المنازلأسباببطلبعلما:أي!سبباشئء!ورمنوءانئنهألازضفىل!مكناإنا)خبراأي!ذتحرامنه

عليهوشايعه)3(دينهعلىاتبعهفمن،الكنوزويجمعالمدائنيفتحكانأنهمقاتلوزعم:إسحاققال

.(4)قتلهوإلا

:والضحاكوقتادةوالسدييعلىبنوعبيدوعكرمةجبيربنوسعيدومجاهدعباسابنوقال

.علما)5(يعني!وسبباشئءصمنوءائتته)

واثارها.،وأعلامها،ومنازلها،الأرضمعالم:)6(الوراقومطرقتادةوقال

بلغتهم.حدثهمإلاقومايغزولاكان،الألسنةتعليميعني:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال

كلمنيأخذكانفإنه،وغيرهاالمملكةفيمقصودهنيلإلىبهيتوصلسببكليعم)7(أنهوالصحيح

الآخر.الإقليمأهلعلىويعينهيكفيهماوالزادوالمطاعمالأمتعةمنإقليم

.(8215/)دمشقتاريخمختصر(1)

السابق.المصدر2()

وتابعه.:طوفي،معهوسار:بفي)3(

.(8172/)دمشقتاريخمختصر(4)

.(9-61/8)الطبريتفسير()5

.(3101/)كثيرابنتفسيرفيهووكذلك.ومطرفبفي)6(

.(2252/)التهذيبتقريب.هـ(ا25)سنةماتالسلميالوراقطهمانبنومطر

تعلم.:بفي)7(
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وحدهاللهعبادةإلىأهلهاويدعوالأرضيجوبسنةوستمئةألفأمكثأنهالكتابأهلبعضوذكر

أعلم.والله.نظرالمذةهذهكلوفي،لهشريكلا

وهو،جدامطولا!سبباشئءصمناننتهو)بقولهمتعلقاحديثاعساكروابن،البيهقيروىوقد

والله.عندنالسقوطهنكتبهلمفلهذا)1(متهموهو،الكديمييونسبنمحمدإسنادهوفي.جدامنكر

أعلم.

حيثإلىانتهى،الأرضمنيعني!الشتسمغرببلغإذاحمت)طريقاأي!سببافأخ):وقوله

فيهالذيأوقيانوس:لهيقالالذيالغربيالمحيطالبحرحافةعلىووقفيجاوزهأنأحدأيمكنلا

هذاساحلمنوالثاني،الهيئةأربابقوليأحدعلىالأطوالمبتدأهيالتيبالخالداتالمسماةالجزائر

حمئة!كتفىتغرب)مشاهدتهإلىبالنسبةراهفيماالشمسمغيبشاهدوعنده.قدمناكماالبحر

البحرمنتطلعكأنهاالشمسيرىساحلهعلىأوالبحرفيكانمنفإن،نظرهفيالبحربهاوالمراد

ذاتأي،حمئبماعينفيتغربهيف!ذا:يقلولم،نظرهفيأي!وجدها):قالولهذا،فيهوتغرب

إلىيرجع:فقيل.!)3(حامية)بعضهموقرأه.الأسودالطينوهو:الأحبار)2(كعبقال.حمأة

وشعاعها.الشمسضوءلوهجالمقابلةشدةمنوذلك،الحرارةمنوقيل،الأول

بناللهلعبدمولىحدثني،حوشببنالعؤامعن،هارونبنيزيدعن،أحمد)4(الإمامروىوقد

لولا،الحاميةاللهنارفي":فقالغابتحينالشمسإلى:!راللهرسولنظر:تالاللهعبدعن،عمرو

وقد،نظرفيهورفعه،يسملممبهمرجلوفيه،غرابةفيه"الأرضعلىمالأحرقتاللهأمرمنيزعهاما

فكان،المتقدمينكتبمنزاملتيناليرموكيومأصابفمانه،عمروبناللهعبدكلاممنموقوفأيكون

أعلم.والله.منها)5(يحدث

مدداظلماتفيبجيوشهيمشيوصارالشمسمغربجاوزالقرنينذاأنالقصاصمنزعمومن

والنقل.العقليخالفماوقال.النجعةوأبعدأخطأفقدطويلة

حديث.ألفمنأكثروضعقدولعله:وفيه(2312/)والضعفاءالمجروحينفيترجمته(1)

.طمنزيادة)2(

الطبريوتفسير،(942-428):زنجلةلابنالقراءاتحجة.بكروأبيوالكسائيوحمزةعامرابنقراءةهي)3(

(/169).

.(2702/)المسند)4(

منهما.:بفي)5(
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()1(الحياةمحيقالقرنينذيطلع!بيانأ
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الباقر،جعفرأبيعن،سليمانبنمعتمرعن،أبيهعن،وكيعطريقمنعساكر)2(ابنذكروقد

،)3(رناقيل:لهيقالالملائكةمنصاحبلهكانالقرنينذاأنفيهجدامطولاخبراالعابدينزينأبيهعن

فذهب.مكانهاصفةلهفذكر؟الحياةعين:لهايقالعيناالأرضفيتعلمهل:القرنينذوفسأله

،الظلماتأرضفيوادفيإليهاالخضرفانتهى،مقدمتهعلىالخضروجعل،طلبهافيالقرنينذو

إليها.القرنينذويهتدولم،منهافشرب

جيشهإلىرجعفلما،حجراأعطاهوأنه،هناكقصرفيالملائكةببعضالقرنينذياجتماعوذكر

سألحتى،فوزنهامثلهحجرألف)4(مقابلتهفيوجعلوا،ميزانكفةفيفوضعوه،عنهالعلماءسأل

يشبعلاادمابنمثلهذا:وقال،)5(بهفرجحترابمنحفنةعليهوجعلحجراقبالهفوضع،الخضر

أعلم.والله.وإعظامالهتكريماالعلماءلهفسجد،بالترابيوارىحتى

ظ!أفامنح!نا!قالطفحهتمننخذانوإماتعذبانإماأتقرنينيذاققا)الناحيةتلكفيحكمهأنهتعالىذكرثم

وبدأ،والآخرةالدنياعذابعليهفيجتمعأي(87-86:ادثهثد!تكراعذاباربهءفيحذبوإكيرذثونعذبهوفسوف

فبدأ!ويسراأقرنامنليوسنقولآلحستتىجزآءفلإضلحاوعلءامنمنوأما).الكافرعندأزجرلأنهالدنيابعذاب

قال،والإيمانوالعلمالعدلهووهذا،إليهمنهالإحسانعليهوعطف،الآخرةثوابوهوبالأهم

ثنتيفيرجعإنه:فيقال،المشرقإلىالمغربمنراجعاطريقاسلكأي!وسبباأجثم):تعالىالله

بيوتلهمليس:أيمهوسترادوصنهامنئ!ولؤتجعلقئوعكتاللعوجدهاألشقسمظلعبلغإذاحع)سنة)6(عشرة

عليهماشتدإذايأوونكانواولكن:العلماء)8(منكثيرقال.الشمسحرمنبهايستترون)7(أكنانولا

يأ!هوض!يمبمالدتهاحطناو!ذكذلك):تعالىاللهقال.القبورشبهالأرضفياتخذوهاقدأسرابإلىالحز

مشارقها.إلىالأرضمغاربمنكلهذلكمسيرهفيبحراستناونكلؤهونحفظهعليههومانعلمونحن

سمعفلما،ماشياحجالقرنينذاأنالسلفمنوغيرهمااللهعبدوابنهعميربنعبيدعنرويوقد

الأصل.حاشيةومن.طمنزيادة(1)

.(224-8022/)دمشقتاريخمختصر)2(

.(295/)الأنفالروضفيهووكذلك.زيافيل:دمشقتاريخمختصرفي)3(

.وطبمنزيادة()4

فرجحته.:بفي)5(

.(8172/)دمشقتاريخمختصرفيجبيربنسعيدإلىمنسوبوالقول.خطأوهو،عشر:طفي)6(

وأكنة.أكنان:جمعه،ويستريقيوما،البيت:والكنانالكن)7(

.(61/21)الطبريتفسير)8(
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بفرسجيءإنه:ويقال،بوصاياووصاه،الخليللهدعااجتمعافلما،تلقاهبقدومهالخليلإبراهيم

فكانت،بذلكإبراهيموبشره،السحابلهاللهفسخر،الخليلفيهبلدفيأركبلا:فقالليركبها

.(1أراد)إذاتحمله

يعني!هوقؤلا!هوندوني!لاقؤمادو!همامفوجدالسديقبينفيإذاحتى!سبباأئتعثم):تعالىوقوله

عليهمتعدواقدالقبيلتينهاتينأنلهفذكروا،ومأجوجيأجوجعمأبناءالتركهمإنهم:يقال.غشما

وبينهمبينهميقيمأنعلى)الخراجوهو،حملالهوبذلوا،عليهمالسبلوقطعوابلادهمفيوأفسدوا

الأموالمنتعالىاللهأعطاهبمااكتفاء()2(الخراجأخذمنفامتنعإليهمالوصولمنيمنعهمحاجزأ

الجزيلة.

وهو،سداوبينهمبينهمليبنيوآلاترجالالهيجمعواأنمنهمطلبثم!وضيررب!فيهمكلماقال)

وجباذمغرقةبحازذلكوبقية،بينهمامنإلاإليهمالخروجيستطيعونلاوكانوا،الجبلينبينالردم

،الرصاص:وقيل،المذابالنحاسوهو،والقطرالحديدمنتعالىاللهقالكمافبناه،شاهقة

أناشطعوآفصا!و:تعالىقالولهذا،نحاساالطينوبدل،حديدااللبنبدلفجعل،الأولوالصحيح

غيرها،ولافؤوسولابمعاولأي!ونقبطلوأستطعواوما)غيرهاولابسلالمعليهيعلوأي!هويظهر!

بالأشد.والأشد،بالأسهلالأسهلفقابل

القومهؤلاءعدوانبسببهيمنعأنبعبادهمنهرحمةليكونوجودهاللهقدر:أيمهورفيمنهذارخةقال)

اخرفيالناسعلىخروجهمقدرالذيالوقت:أي!ووغدربئ!اذاجآء!والمحلةتلكفيجاورهممنعلى

!هو.حقاربىوغدوكان):قالولهذا،هذاكونمنبدولا،للإرضمساويأ:أي!هوجعالردكأء!والزمان

مهوا!حقالوغدوآ!رب!ينسلوت-صدبمنوهمومأتجوجيأجوجفنحتإذاحى):تعالىقالكما

علىالسدفتحيوميعني!هوبعضفىيموجيؤمبذ!وترتجابغضهئم):هاهناقالولذا.(79-69:ا!نبيهاءأالاية

!هو.تجحا!هغنفتملصورافىونفخ)3()د!حا

اللهشاءإنوسنوردها،")4(التفسير"فيومأجوجيأجوجخروجفيالمرويةالأحاديثأوردناوقد

.)5(وهدايتهومعونتهتوفيقهوحسنوقوتهاللهبحولإليهانتهيناإذاهذاكتابنامنوالملاحمالفتنكتابفي

)1(

)2(

،2/(

)4(

)!(

.(8172/)دمشقتاريخمختصر

عين.بنقلةبمنسقطت

.(25-61/23)تفسيره،الايةهذهتفسيرفيمتعددةأقوالالطبريعند

منوهمومةجوجياجوجفنحتإذاحف):الأنبياءسورةفيتعالىقولهتفسيرعند،(3591/)كثيرابنتفسير

.!يطسلوت-صدلب

.المستعان!انه:بفيزاد
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.()1القرنينذوصافحمنأولأنبلغنا:الثوريعن،الطيالسيداودأبوقال

نأماتهوإذاأمهأوصىالوفاةحضرتهلماالقرنينذاإن:لمعاويةقالأنهالأحباركعبعنوروي

منهتأكلفلاثكلىكانتمنإلافيهلهنوتأذنأيديهنبينوتضعهالمدينةأهلنساءوتجمعطعاماتصنع

يإ:فقلن؟ثكلىكلكناللهسبحان:لهنفقالت،فيهيدهامنهنتضعواحدةلمذلكفعلتفلما،شيئأ

.()2(لأمهتسليةذلكفكان.أثكلتمنإلا)مناماوالله

موعظةأمهوموعظةالقرنينذيوصيةالكتابأهلبعضعنزيادبنالثهعبدعنبشربنإسحاقوذكر

غريب.وهذا.سنةالافثلاثةوعمرهماتوأنه،نافعةوأمورحكمفيها،طويلةبليغة

وثلاثينثنتينعمرهكانوقيل).سنةوثلاثينستاعاشأنهآخروجهمنوبلغني:عساكر)3(ابنقال

وثمانينوإحدىومئةالافبخمسةآدمبعدوكان.()4(سنةوأربعينسنةبسبعمئةداودبعدوكان.سنة

وقد،الأوللاالثانيالإسكندرعلىينطبقإنماذكرهالذيوهذا.سنة)5(عشرةستملكهوكان.سنة

والله.الحفاظمنبجماعةاقتداءذكرناكماالتفرقةوالصواب،بينهماواخرهاالترجمةأولفيخلط

أعلم.

الحافظعليهذلكأنكروقد،)6(السيرةراويهشامبنالملكعبدالإمامواحداجعلهماوممن

كماجيداتفريقابينهماوفرق،شنيعارداقولهورد،بليغاإنكارا،اللهرحمه،)7(السهيليالقاسمأبو

أعلم.والله.بالأولتشبهاالقرنينبذيتسمواالمتقدمينالملوكمنجماعةولعل:قال،قدمنا

.(17358/)عساكرابنتاريخ(1)

.(17358/)عساكرابنتاريخفيوالخبر.بمنسقطت)2(

.(7361/)عساكرابنتاريخ)3(

عين.بنقلةبمنسقطت)4(

.(7361/)عساكرابنتاريخ)5(

.(1/703)السيرة()6

.(295/)الأنفالروض)7(
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السدوصفةأخبارهممنوردوماوصفاتهم

طريقمن")1(الصحيحين"فيثبتماذلكعلىالدليلثم،نعلمهخلافبلاادمذريةمنهم

ادميا:القيامةيومتعالىاللهيقول":!ي!اللهرسولقال:قالسعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش

وتسعةتسعمئةألفكلمن:فيقول؟الناربعثومارفييا:فيقول.ذريتكمنالناربعثفاثعثقم

وترى،حملهاحملذاتكلوتضع،الصغيريشيبفحينئذ،الجنةإلىوواحد،النارإلىوتسعون

فقال؟الواحدذلكأئنااللهرسوليا:قالوا.شديداللهعذابولكنبسكارىهموماسكارىالناس

فإنأبشروا":فقال:روايةوفي."ألفاومأجوجيأجوجومن،واحدامنكمفإنأبشروا:!ي!اللهرسول

الناسأضعافوأنهم،كثرتهمعلىيدلوهذا،كثرةغلبتاهأي"كثرتاهإلاشيءفيكانتاماأمتينفيكم

.عديدةمرارا

بقوله:الأرضأهلعلىدعائهفينوحلعبدهاستجابأنهأخبرتعالىاللهلأن،نوحذريةمنهمثم

السفينة!وأصححبفانجنه):تعالىوقال.126:!حأ!ديارااتبهفرينمنالأزضعلىنذزلارب)

.(77:الصافاتأ!هوآلباقينوجعفناذردإ):وقال.511:أررخ!بوتاأ

،ساموهم،ثلاثةلهولدنوحاأن")4(السنن"و")3(المسند"فيالمرويالحديثلمحيوتمدم
-)2(.

التركمنطائفةومأجوجفيأجوج.التركأبوويافث،السودانأبووحام،العربأبوفسام،ويافثوحام

غيرهم.إلىهؤلاءكنسبةإليهمونسبتهم،هؤلاءمنفساداوأكثربأساأشذوهم،المغولمثل)5(وهم

،وراءهماإلىومأجوجيأجوجوألجأالسدالقرنينذوبنىحينبذلكسمواإنماالتركإن:قيلوقد

.التركلهمقيلفلهذا.ورائهمن6(فتركوأكفسادهمعندهميكنلمطائفةمنهمفبقيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،(937)ومسلم،!النا!سبهرىوترى):تعالىقولهتفسيرباب،التفسيرفي،(1474رقم)البخاريفي

."وتسعينوتسعةتسعمئةألفكلمنالناربعثأخرج:لآدماللهيقول":قولهباب،الإيمانفي

.السلامعليهنوحقصةفي،الكتابهذامنالأولالجزءفي

!شيد.اللهرسولعنجندببنسمرةطريقمن،(اوا59/أحمد)مسند

باب،المناقبفي)3193(رقم،الصافاتسورةومنباب،التفسيرفيو)3231(رقم)3235(،الترمذي

ضعيف.وإسناده،الترمذيوحسنه،العربفضلفيمناقب

مغل.:وطأوفي.بالصوابأشبهوهوبفيكذا

وتحريف.تصحيفوهو.فنزلوا:بفي
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ذلك،منفخلقوا،بترابفاختلطت،احتلمحينادمنطفةمنخلقواومأجوجيأجوجأنزعمومن

وهو،وضعفوه،وغيرهمسلمشرحفي()1النوويزكرياأبوالشيخحكاهقولفهو،حواءمنليسواوأنهم

بنصنوحذريةمناليومالناسجميعأنمنذكرناهلمامخالفهوبل،عليهدليللاإذ،بذلكجدير

.القران

.السحوقكالنخلةهومنفمنهم؟جدامتباينةوأطوالمختلفةأشكالعلىأنهمزعممنوهكذا

دليلبلاأقوالهذهفكل،بالأخرىويتغطىأذنيهمنأذنايفترشمنومنهم.القصرفيغايةهومنومنهم

.)2(برهانبغيربالغيبورجم

ادمخلقاللهإن":غ!يمالنبيقالوقد.وصفاتهمأشكالهموعلى،ادمبنيمنأنهموالصحيح

.وغيرهالبابهذافيفيصلوهذا.")3(الانحتىينقصالخلقيزللمثم...ذراعاستونوطوله

،نردهفلاوإلا،بهقلناخبرفيصحفإن،ألفاذريتهمنيرىحتىيموتلاأحدهمأنمنقيلوما

قال،صخإنبذلكمصرححديثوردقدبل.أعلموالله.إليهيرشدقدأيضاوالنقل،العقليحتملهإذ

حدثنا،الفراتبنأحمدمسعودأبوحدثنا،الأصبهانيالعباسبنمحمدبناللهعبدحدثنا:الطبراني

بناللهعبدعن،جابربنوهبعن،إسحاقأبيعن،مسلمعن،المغيرةحدثنا،الطيالسيداودأبو

معايشهم،الناسعلىلأفسدواأرسلواولو،ادمولدمنومأجوجيأجوجإن":قال!ي!النبيعنعمرو

وتاريستاويل:أممثلاثورائهممنوإن،فصاعداألفاذريتهمنتركإلارجلمنهميموتولن

.شديدةنكارةوفيه.ضعيفوإسنادهجذاغريبحديثوهو."ومنسك

ء)4(.
فدعاهمالإسراءليلةإليهمذهب!ي!اللهرسولان"تاريحه"!يجريرابنذكرهالذيالحديثوأما

فهوفأجابوه(ومنسكوتاويلتارس)هناكالتيالأممتلكدعاوأنه،ومتابعتهإجابتهمنفامتنعوااللهإلى

الحديث.بوضعاعترفواالذينالكبارالكذابينأحد)5(الصبحبنعمرنعيمأبواختلقه،موضوعحديث

أعلم.والله

.386()6/:الباريفتحفيحجرابنأيضانقله()1

مؤلفاتولههـ(676)سنةتوفي،الحورانيالنوويالحزاميحسنبنمريبنشرفبنيحيىهو:والنووي

.مطبوعوهو.مسلمصحيحشرحفيالمنهاج:كتابهمنها.كثيرة

.(61/61)الطبريتفسير(2)

يدخلباب،الجنةفي،(1284)ومسلم،الاستئذانبابأولفي(6227)رقم:البخاريفيبتمامهالحديث)3(

الطير.أفئدةمثلأفئدتهمأقوامالجنة

.(107/)الطبريتاريخ(4)

.(7463/)التهذيبتهذيبانظر)5(
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يبعثولمالنارفيوأنهم،القيامةيومالمؤمنينفداءأنهمعليهالمتفقالحديثدلفكيف:قيلفإن

أنهمفالجواب)(15:أ!سراءأ!ورسولالخعثحتىمعذبينكناوما):تعالىاللهقالوقد،رسلإليهم

لضعثحتىمعذبينكناوما):تعالىقالكماإليهموالإعذارعليهمالحجةقيامبعدإلايعذبونلا

علىقامتفقد،منهمرسلأتتهمقدع!ي!محمدبعث)3(قبلالذيزمن)2(فيكانوافإن()1(!رسولا

،الدعوةتبلغهلمومن،الفترةأهلحكمفيفهم،رسلاإليهماللهبعثقديكنلموإن،الحجةأولئك

فييمتحنكذلككانمنأن!سي!اللهرسولعنالصحابةمنجماعةعنطرقمنالمرويالحديثدلوقد

)4(بطرقهالحديثأوردناوقد.الناردخلأبىومن،الجنةدخلالداعيأجابفمن،القيامةعرصات

مهو.رسرلالتعثحتىوماكنامعذبين!و:قولهعندعليهالأئمةوكلاموألفاظه

يقتضيلاوامتحانهم،والجماعةالسنةأهلعنإجماعاالأشعريأبوالحسنالشيخحكاهوقد

الغيب،أمرمنيشاءماعلى!شي!رسولهيطلعاللهلأن،النارأهلمنبأنهمعنهمالإخبارينافيولانجاتهم

يجيبونلافهم،لهوالانقيادالحققبولتأبىسجاياهموأن،الشقاءأهلمنهؤلاءأنعلىأطلعهوقد

فيلأن،فيهابلغهملوالدنيافيللحقتكذيباأشدكانواأنهمهذامنفيعلم،القيامةيومإلىالداعي

أولىالأهوالمنيشاهدلماهنالكالإيمانفإيقاع،الدنيافيمكذباكانممنخلقينقادالقيامةعرصات

أعلم.والله،الدنيافيمنهوأحرى

فآزجغنانغملائقحفناوسمغنارنجاربهؤعندوسهتمربمسواآلمخرموتإذترئولو):تعالىقالكما

الحديثوأما.(38:مربمأ!ويأتونناوأتصتريؤمبهتماكغ!و:تعالىوقال.(21:ادسجدةأ!إناموقنو%صخلحا

وضعه،موضوعبل،منكرحديثفإنه،يجيبوافلمالإسراءليلةدعاهم!ماللهرسولأنفيهالذي

الصبح.بنعمر

الشامخات)5(الصمالجبالبهوساوى،والنحاسالحديدمنبناهالقرنينذاأنتقدمفقد،السدوأما

:البخاريقال.دنياهمأمرفيمنهللخلقأنفعولامنهأجلبنالمح!الأرضوجهعلىيعرففلا،الطوال

رأيته":فقال.المحبرالبردمثل:قال؟"رأيتهوكيف":قال.السدرأيت:!ي!للنبيرجلوقال

جريرابنأنغير،أرتضيهمتصلوجهمنمسنداأرهولم،الجزمبصيغةمعلقا)6(البخاريذكره."هكذا

عين.بنقلة:بمنسقطت)1(

الزمن.:بفي2()

بعثة.:بفي)3(

.(32-328/)كثيرابنتفسير)4(

الشم.:بفي)5(

.ومأجوجيأجوجقصةبابأولمعلقا،الأنبياءفي(6381/)البخاريرواه)6(
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نألناذكر:قالقتادةعن،سعيدحدثنا،يزيدحدثنا،بشرحدثنا:فقالمرسلا")1(تفسيره"فيرواه

طريقةالمحبركالبرد:قال."ليانعته":قال،ومأجوجيأجوجسدرأيتقداللهرسوليا:قالرجلا

."رأيتهقد":قال.حمراءوطريقةسواد

بلادمنيوصلونهمالملوكإلىكتبالهموكتب،جهتهمنرسلابعث)2"الواثقالخليفةأنذكروقد

فلما؟صفةأيعلىالقرنينذوبناهكيفوينظروا،خبرهعنفيكشفواالسدإلىينتهواحتىبلادإلى

بقيةوأن،جدامنيفشاهقمحكمبناءوأنه،أقفالوعليه،عظيمابابافيهوأنصفتهعنأخبروارجعوا

،البلادلتلكالمتاخمةالملوكلتلكحرسهناكيزاللاأنهوذكروا،هناكبرجفيوالآلاتالحديداللبن

متسعةبلادهمإن:ويقال،الشماليةالشرقيةالأرضزاويةفيالشمالجهةفيالأرضشرقيفيومحلته

أمموهم،البحرومنالبرمنواصطيادوزراعةحراثةمنالمعايشمنبأصنافيقتاتونوإنهم،جدا

خلقهم.الذيإلاعددهميعلملاوخلق

الحديثوبين!و!اأستطعوال!ومايظهر!أنآشطعؤافما):تعالىقولهبينالجمعفما:قيلفإن

استيقظ:قالتعنهااللهرضيالمؤمنينأمجحشبنتزينبعن)4(ومسلم)3(البخاريرواهالذي

اليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهإلاإلهلا":يقولوهووجههمحمرانوممن!ي!اللهرسول

؟الصالحونوفيناأنهلك!اللهرسوليا:قلت.)5(تسعينوحلق"هذهمثلومأجوجيأجوجردممن

."الخبثكثرإذانعم":قال

قال:قالهريرةأبيعنأبيهعنطاوسابنعنوهيبحديثمن")6(الصحيحين"فيوأخرجاه

تسعين.وعقد"هذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح":!شي!اللهرسول

استعارةهذاوأن،والفتنالشرأبوابفتحإلىإشارةهذاأنإلىذهبمنقولعلىأما:فالجواب

.إشكالفلا،مثلوضرب،محضة

.(61/02)الطبريتفسير(1)

هـ.232سنةهـوتوفي227سنةالخلافةولي.الرشيدهارونبنمحمدبنهارونهو):أ(

علاماتباب،المناقب(في8935)ورقم،ومأجوجيأجوجقصةباب،الأنبياءفي)3346(رقمالبخاريصحيح)3(

الفتن،في.(9507)ورقم،والأمورالطلاقفيالإشارةبابالطلاقفي(3952)ورقم،الإسلامفيالنبوة

.ومأجوجيأجوجباب(7135)ورقم،اقتربشزقدمنللعربويل!ي!النبيقولباب

الفتن.اقترابباب،الفتنفي(0288)رقممسلمصحيح)4(

بحيثمحكماضماويضمهاأصلهافياليمنىالسبابةطرفيجعلأن:التسعينعقد:الباريفتحفيحجرابنقال)5(

.(13801/)المطوقةالحيةمثلتصيرحتىعقدتاهاتنطوي

.ومأجوجيأجوجباب،الفتنفي(7136)رقمالبخاريفي)6(

لمسلم.واللفظ.الفتناقترابباب،الفتنفي(2881)رقمومسلم
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لأن،أيضأإشكالفلا،المتبادرالظاهرهوكمامحسوسأمرعنإخباراذلكجعلمنقولعلىوأما

ماضخبرصيغةهذهلأن،الزمانذلكفي:أي!ونقبطلإاستطعواومايظهروأنآشطعوآفما):قوله

يتمحتىقليلاقليلأبالتدريجعليهوتسليطهم،قدراذلكفيلهماللهبإذنيستقبلفيماوقوعهينفيفلا

:أ!نبياءأ!ينسلوت-صدبمنوهم!و:تعالىاللهقالكمافيخرجونالمقدورالأمروينقضيالأجل

،روححدثنا:قائلا(")1مسنده"فيأحمدالإمامرواهماوهو،هذامنأشكلالآخرالحديثولكن(69

نإ":قال!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،رافعأبوحدثنا،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا

ارجعوا:عليهمالذيقالالشمسشعاعيرونكادواإذاحتىيومكلالسدليحفرنومأجوجيأجوج

،الناسعلىيبعثهمأناللهوأرادمدتهمبلغتإذاحتى،كانماكأشدإليهفيعودون،غدافستحفرونه

الله،شاءإنغدافستحفرونارجعوا:عليهمالذيقالالشمسشعاعيرونكادواإذاحتىحفروا

المياهفيستقون)2(،الناسعلىويخرجونفيحفرونه،تركوهيومكهيئتهوهوإليهفيعودون،ويستثني

،الدمكهيئةوعليهافترجعالسماءإلىبسهامهمفيرمون،حصونهمفي)13منهمالناسوتتحصن

قال،"بهافيقتلهمأقفائهمفينغفا)4(عليهماللهفيبعث،السماءأهلوعلوناالأرضأهلقهرنا:فيقولون

."ودمائهملحومهممنشكراوتشكرلتسمنالأرضدوابإنبيدهمحمدنفسوالذي":جم!اللهرسول

.قتادةعنسفيانعنموسىبنحسنعنأيضاأحمد)د(رواه

)/،(الترمذيورواه.رافعأبوحدث:قالأنهإلا،قتادةعنسعيدحديثمن)6(ماجهابنرواهوهكذا

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريب:قالثم،بهقتادةعنعوانةأبيحديثمن

ورائهمنالشمسشعاع)9!(ينظرونيكادواحتىيلحسونهيومكلأنهمالحديثهذافيأخبرفقد

بعضهم،قالهكما،الأحباركعبعنمأخوذهووإنما.محفوظاالحديثهذارفعيكنلمفإن،لرقته

الزماناخرفييكونهذاصنيعهمأنعلىمحمولافيكون،محفوظاكانوإن،المؤونةمناسترحنافقد

.(2051/)المسند)1(

.فينشفون:المسندفي)2(

والمسند.بمنزيادة،منهم:قوله)3(

الأثير.لابنالنهاية.نغفة:واحدتها،والغنمالإبلأنوففييكوندود:النغف()4

.(2151/)المسند)5(

صحيح،إسناده،ومأجوجيأجوجوخروجعيسىوخروجالدجالفتنةباب،الفتنفي،(0804)رقمماجهابنسنن)6(

9682(.حديث1/)4حبانابنعلىالتعليقوينظرالمصنفيعنيهكما،كعبكلاممنولعله،نكارةرفعهفيولكن

الكهف.سورةومنباب،القرآنتفسيرفي(5331)رقمالترمذيسنن)7(

..ينذرون:طفي)8(



123ومأجوص!يأجوص!أمتيذكر

نقبا!ولإأستطعواوما):بقولهالمراديكونأو،الأحباركعبعنالمرويهوكما،خروجهماقترابعند

أعلم.والله.ينفذوهولايلحسوهأنينفيفلا،منهنافذا:أي

يأجوجردممناليومفتح"هريرةأبيعن"الصحيحين"فيماوبينهذابينالجمعفيمكنهذاوعلى

أعلم.والله.فيهنافذافتحأفتح:أي،تسعينوعقد"هذهمثلومأجوج
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الكقفإلىاتفتيةأوىإذءاينالمجباهمقكالؤاوالرقيوالكقف!آضحبأنحستتأ!):تعالىاللهقال

بحثنهم!ثصعدداسنب%الكقففىءاذافهتمعل!فضرشا!رشداأقرنامقلمأوهئركهلدنكمنءائأربنافقالوا

وربطنا!وزذنه!هدىبربهوءامنوافتيةإخهمبال!نباهمعليكنقصنخن!أمدالبثوالماأخصىالحزبينائفعلو

اتخذواقؤمناهؤلاء!شططاذاإققنالقدلها!دونهتمننذعوالنلأزضوالسفؤتأربربنالوافقاقامواإذقلوبهوعك

ومااغتز!وهتموإذ!كذبااللهعلىاقترىممنأطلمفمنبينبسلطنيعلتهويةتوتئؤلاءالهةدونهمن

طلعتإذالشقسآوترى!!مرفقااقركومنلكوويهيئزضتهءمنرلبهمين!ثرلكؤانكقفإلىافأوراللهلأإيغبدوت

فهواللهيهد!الله!ءايت!نلكذمنهفخوةفىوهتمالشمالذا!تقرضهتمغيلتوإذااليمينذاتكففهؤعنقفور

?حصصصصصصءص!صء
الشمالوذاتاليمينذاتونقلب!رقودوهتمأ!اظاوتخسجهخ!ضىشداولالهمجدفلنيفحللو!تالمقتد

!ثنهؤوتلك!رتجامحهئمولملئتفرارامنهؤلوليتعل!هتماطلغتلوباتوصحيذذراعيهبخسطوكبهص

صط

أصد-فاتجثوا!رلبهمأغلوبمالواقايؤولغضأؤيؤمالتنا!الوالثت!!تمقنهتمقلىللقالبئنهئملوالتساء

أحدا!بتملمجثتعرنولا!هوقتلظفبرزقفقيأتمطعاصمابمتاأجهافيشظراتمدينةإلم!هذهءبورقكتم

لغلمواعكليهغاغثزنالك!و!ذأبداإذاتملحؤاولنملتهئمفىيعيدو!ئماؤيزجموكضعلت!يظهرواإنإخغ

ائذجمتقالبه!أغلمربهمبشيتاعلئهماتنوافقالواأقرهتمبينهتم!زعونإدفيهالارتبالتماعةوأنحقاللهوضكدبرأ

رئهاكبهتمسادسحهتمنهسةولقولوت!طبهؤرابعهؤثنثهسيقولون!مسجداعلجهملنتخذتأئرهتمعكغلبوا

ولاطهراع!إءإلافهتمتمارفلاقليلإلايغلمهتممابعدضهماغلمرلمبقل!فبهموثامنهئمستعةويقولوتباتغيمب

وقلىلنمميتإذاواذكرربكاللةلخنآءأنلاإ!غداللثذفاعلإفىلخمائءلقولنولا!أحدامنهوفيهولمحمتتفت

لثوابماأغلماللهقل!لمحمتعاوازدادواسنب%مائةثنثكقفهؤفىولبثوا!رشداهذامقلاقربربىيهدينأنعسئ

-9:الكهفأ!وأحداتحكمهفىيشركولاولىمنءدونهمنلهوماوأشمغبهءأبقزوالأرضطالسفؤلمح!غيفلهو

126.

")أبمالسيرة"فيإسحاقبنمحمدذكرهماالقرنينذيوخبرالكهفأصحابقصةنزولسببكان

ليختبرواعنهاويسألونه!يماللهرسولبهايمتحنونأشياءعنيسألونهماليهودإلىبعثواقريشاأنوغيره

فيطوافرجلوعن،صنعوامايدرىفلاالدهرفيذهبواأقوامعنسلوه:فقالوا،فيهابهيجيبما

ذىعنولمجتئلونك).(85:ا!سراءأ!الروحعنو!ئلونث):تعالىاللهفأنزل.الروحوعن،الأرض

.(202)النبويةالسيرة(1)
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يأ!ءايننالمجبامقكالؤاوالرقيوالكقفاضححبأنحستتأ!)هاهناوقال،(83:الكهفأمهوألقرصنين

الغريبة.والعجائبالباهرةوالآياتالعظيمةالأخبارمنعليهأطلعناكماإلىبالنسبةعظيمبعجبليسوا

.حيزمكهفهمواسم:()1الجبائيشعيبقال.الجبلفيالغارهو:والكهف

فيهالمرقومالكتابهو:وقيل.بهالمرادماأدريلا:قالأنهعباسابنفعن،الرقيموأما

فيهالذيالجبلاسمهو:وقيل.وغيره2(جريماابناختاره،بعدهممنكتب،لهمجرىوماأسماؤهم

وقيل:.كهفهمعندواباسمهو:وقيل.بنجلوس)3(واسمهالجبائيوشعيبعباسابنقال.كهفهم

أعلم.والله.هنالكقريةاسم

.حمرانكلبهمواسم:الجبائيشعيبقال

كانواأنهمالمفسرينبعضذكرهماعلىمتقدمزمانهمأنعلىيدلخبرهمومعرفةبأمرهماليهودواعتناء

كثيرقال.الأصناميعبدونمشركينكانواقومهمأنالسياقمنوالظاهر.نصارىكانواوأنهم،المسيحبعد

وقيل:.الأكابرأبناءمنوكانوا،دقيانوس:لهيقالملكزمنفيكانواوغيرهموالمؤرخين)4(المفسرينمن

والتعظيمللأصنامالسجودمنقومهممايتعاطاهفرأوا،لقومهمعيديومفياجتماعهمواتفق.الملوكأبناءمن

قومهمأنفعلموا،رشدهموألهمهم،الغفلةحجابقلوبهمعناللهوكشف،البصيرةبعينفنظروا،للأوثان

منهمواحدكلإن:ويقال.لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىوانتموا،دينهمعنفخرجوا،شيءعلىليسوا

واحد،مكانفيالفتيةهؤلاءاجتماعواتفق،الناسعنانحازالتوحيدمنإليههداهمانفسهفياللهأوقعلما

منهمفكل)،"اختلفمنهاتناكروماائتلفمنهاتعارففمامجندم!جنودالأرواح"()البخاريفيصحكما

منهم،والتبري()6(قومهمعنالانحيازعلىواتفقوا،عليههومافأخبرهشأنهوعنأمرهعنالآخرسأل

.الشروروظهورالفتنحالالمشروعوهو،منهمبدينهموالفرار،أظهرهمبينمنوالخروج

إذقلوبهووربظناعك!وزدنه!هدىبربهوءامنوافئيةإنهمبال!نباهمعليكنقصنخن)تعالىاللهقال

دونهمناتخذواقؤمناهؤلآء!شططاإذاققنآئقذلهاإءدونهمنندعوالنوالازضألشفؤتربربنالوافقاقاموا

عليهالأمرمنوصارواإليهذهبواماعلىظاهربدليل:أي!بينبسقطنيعليهولةتوتلؤلاءالهة

باليمن.جبل،جباءإلىنسبة:الجبائي()1

.(132-51/131)الطبريتفسير)2(

.جلوسبنا:طوفي.أيضاتفسيروفي،الأصولفيكذا)3(

بعدها.وما(1/5132)الطبريتفسير(4)

الأدبفيالبخاريوصلهوقد،مجندةجنودالأرواحباب،الأنبياءفي،(3336)رقممعلقأالبخاريرواه)5(

وغيرها.(4834)رقمداودوأبو()2638رقممسلموصلهوقد،المفرد

.بمنسقطت)6(
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دينهمفيفارقتموهموإذأي!أدلهإلايغبدوتومااعتزئتموهتموإذ!كذبااللهعلىاقزىممنأطلمفمن)

مضابراءإتنى):الخليلقالىكمااللهمعيشركونكانوالأنهموذلك،اللهدونمنيعبدونمماوتبرأتم

ذإ:(1)بعضابعضهمقالواالفتيةهؤلاءوهكذا(27-26:اكضفأ!هوسئهدينفإنوفطرفىالذىإلا!تغبدون

أنكقفإلىفآ!را)شراإليكميوصلواأنمنهملتسلموابأبدانكمفاعتزلوهم)2(دينهمفيقومكمفارقتمقد

وكنفهحفظهتحتوتكونواسترهعليكميسبل:أيمهومرفقاافركومنلكوويهيئرخمتهءمنرلبهمينشرلكؤ

منوأجرنا،كلهاالأمورفيعاقبتناأحسناللهم"الحديثفيجاءكما،خيرإلىأمركمعاقبةويجعل

.")3(الآخرةعذابومنالدنياخزي

القبلة،جهةإلىوأعماقه،الشمالىنحوإلىموجهبابهوأن،إليهأوواالذيالغارصفةتعالىذكرثم

تزور!إذاطلعتالشضسوترى!):فقالى،الشمالىنحووبابهقبلياالمكانيكونأنالأماكنأنفعوذلك

هص*)4(و

فييعني-الشمسأنفأخبرمهوالشمالذاتتقرضهمغربتوإذااليمينذاتكهفهمعنتزور!ووقرئ

قليلامنهالخروجفيتشرعثم،الغربيجانبهفيالغارفيطلوعهاأولتشرق-وأشباههالصيفزمن

تضيفتإذاثم،الغاربابعنوتتقلصالسماءجوفيفترتفع)5(اليمينذاتازورارهاوهو،قليلا

هذابمثلالمشاهدهوكما،الغروبحينإلىقليلاقليلاالشرقيةجهتهمنفيهالدخولفيتشرعللغروب

حمتذلكفنةفخوةفىوهتم)هواؤهيفسدلاأنالأحيانبعضفيإليهالشمسدخولفيوالحكمة،المكان

تتغذىولايشربونولايأكلونلاالسنينمنطويلادهراالصفةهذهعلىبقاؤهم:أي!واللهءايخ!

العظيمة.قدرتهوبرهاناللهآياتمنالطويلةالمدةهذهفيأجسادهم

قالمهورقودوهتمأ!ماظاوتخسبهخ5ضسشداوليال!تجدفلنيفحللومفاتمقتدفهوأللهيهدمن)

الغمض.بطولتفسدلئلامفتوحةأعينهملأن:بعضهم

ويحتمل،جنبإلىجنبمنمرةيتحولونعامكلفي:قيلمهوألشمالوذاتاليمينذاتونقفبهتم!يو

أعلم.فالله.ذلكمنأكثر

()6(:الوصيد:غيرهوقال.حمرانكلبهماسم:الجبائيشعيبقال)!وباتوصيذذراعيهو!طبهوبخسط!يو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأصح.وهو.إذبعضهمقال:طوفي.بعضابعضهمقالوا:وبأفيالعبارةكذا

دينكم.:بفي

والصحيح،صحبتهفيمختلفوبسر،مج!ي!اللهرسولعنأرطاةبنبسرحديثمن(4181/)مسندهفيأحمدأخرجه

وله،صحبتهفيمشكوك:عديابنوقالسوء،رجلكانأنهمعينابنوذكر،بسنتين!النبيوفاةقبلولدأنه

ع!.النبييسمعلمأنهفالثابت(،1/916)التقريبتحريروينظرمعروفةقبيحةأفعال

.(413)زنجلةلابنالحجة.عامرابنقراءةهي

سهو.وهوالشمال:بفي

عين.بنقلةبمنسقطت
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يدخلولملزمهمقومهممنانفرادهمحالوصحبهممعهمكانالذيكلبهمأنوالمراد.)1(البابأسكفة

أكرمواماجملةومنأدبهجملةمنوهذا،الوصيدعلىيديهووضعبابهعلىربضبل،الكهفإلىمعهم

باقياصارهؤلاءكلبفيكانحتىمؤئرةالتبعيةكانتولما،كلبفيهبيتاتدخللاالملائكةفإن،به

وهوالخيرأهلتبعبمنظنكفماكلبحقفيهذاكانفإذا،بهمسعدقوماأحبمنلأن،ببقائهممعهم

.للإكرامأهل

،الإسرائيلياتمنمتلقىأكثرهطويلاوخبرانبأالكلبلهذاوالمفسرينالقصاصمنكثيرذكروقد

.)2(ولونهاسمهفيكاختلافهم،فيهفائدةلاومماكذبمنهاوكثير

.نينوىبأرض:وقيل.أيلةبأرضهو:كثيرونفقال،الكهفهذامحلةفيالعلماءاختلافوأما

أعلم.واللهأشبهوهو،الرومببلاد:وقيل.بالبلقاء:وقيل

راءالسامعكأنحتىحالهمووصف،أمرهممنوالأهمخبرهممنالأنفعهوماتعالىاللهذكاصولما

كلبهموأن،جنبإلىجنبمنوتقلبهم،الكهفذلكفيوكيفيتهم،كهفهملصفةمشاهدوالمخبر

منعليهملما:أي!هورغبامتهثمولملئتفرارامتهؤلوليم!عليهتمآطلغتلو):قال،بالوصيدذراعيهباسط

المخاطبالإنسانلجنسهاهناالخطابولعل.إليهصارواالذيأمرهمفيوالجلالةالمهابة

لأنوذلك،الإنسانأيها:أي(7:التينأ!بآلدينبغديكذبكفما!و:كقوله،غ!ي!الرسولبخصوصيةلا

ولمطئم!فرارامتهؤلوليم!علئهثمآطلغتلو!و:قالولهذا،غالباالمهيبةالأشياءرؤيةمنتنفرالبشريةطبيعة

ولمحصلقدالخبرلأن،)3(الحديثفيجاءكما،كالمعاينةليسالخبرأنعلىودل!ورغبامئهئم

الرعب.ولاالفراريحصل

بعضهمقالاستيقظوافلما،سنينوتسعسنةبثلاثمئةنومهمبعدرقدتهممنبعثهمأنهتعالىذكرلم

هذتبورقيأصد-فأتعثوالثت!بماأغلورلبهمقالوايووأؤلجضيؤمالبتناقالوالبثت!!تم):لبعف

،دفسوساسمهاكان:ويقال،المدينةإلى،معهمالتييعني،هذهبدراهمكم:أي!أثمدينهإلى

زهدهممنوهذا،تأكلونهبطعام:أي!هومنهبرزقففيآل!م!ومالاأطيب:أيمهوجمدطعامااففينظرأيها)

يزجموك!اؤعلثكؤيظهرواإنإنهئم!أحدالبتملمجثتعرنولا!وإليهادخولهفيأي!وليتلظف)وورعهم

كلهوهذا،منهااللهأنقذكمإذبعدملتهمفيعدتمإن:أي!أبداإذاتفلحؤاولنملتهئمفىيعيدو!تم

سنة،ئلاثمئةمنأزيدرقدواقدأنهميحسبواولم،ذلكمنأكئرأويومبعضأويومارقدواأنهملظنهم

عتبته.وقيل،عليهايوطأالتيخشبته:البابأسكفة(1)

.(5241/)الطبريتفسير)2(

صحيح.حديثوهو62()13رقمحبانوابن24(و)47()1842رقممسندهفيأحمدرواه)3(
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فيهم،كانواالذينالقرنأولئكوذهب،عليهاومنالبلادوتغيرت،عديدةأطواراالدولتبدلتوقد

إلىوجاء،قيلفيماتيذوسيس)1(وهوأحدهمخرجلماولهذا،غيرهموجاءوذهبوا،غيرهموجاء

واستغربواأهلهامنيراهمنواستنكرهالبلادلهتنكرتيحسبهفيماقومهمنأحديعرفهلئلامتنكراالمدينة

لهتكونأوجاسوسايكونأنأمرهمنوخافوامتوئيهمإلىحملوهإنهم:فيقال،ودراهمهوصفتهشكله

منكانومامعهومنخبرهأخبرهمبل:ويقال.منهمهربإنه:فيقالمضرتهامنيخشون)2(طوية

أمرهمحقيقةفأخبرهمإخوانهإلىدخلالكهفمنقربوافلما،مكانهمليريهممعهفانطلقوا،أمرهم

بعدماتوابل:ويقال،راقديناستمزواإنهم:فيقال،اللهقدرهأمرهذاأنفعلموا،رقدواماومقدار

ذلك.

أمرهم،عليهماللهوعمى،الغارمنموضعهمإلىيهتدوالمإنهم:فيقال)3(البلدةأهلوأما

.لهم)4(مهابة:ويقال،حسادخولهيستطيعوالم:ويقال

لئلاالكهفبابعليهمسدوا:أيمهوبشيتاعليهمآتنوا):يقولونفقائلون:أمرهمفيواختلفوا

لخهملنتخذت):قالوا،أمرهمعلىالغالبونوهم،واخرون.يؤذيهمماإليهميصللئلاأويخرجوا

فأما،قبلناكانفيمنشائعاكانوهذا.)5(الصالحينهؤلاءلمجاورتهمباركايكونمعبدا:أي!مسجدا

اتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن":قالأنهع!ي!الثهرسولعن"الصحيحين"فيثبتفقد،شرعنافي

.فعلوا)6(مايحذر"مساجدأنبيائهمقبور

فمعنى)!هوفيهآلارتيبالثصاعةوأنحقاللهوغد%أليغلموآعليهخأغثزنالكو!ذ):تعالىقولهوأما

الساعةوأنحقالمعادأنالناسليعلم:المفسرينمنكثيرقال.الناسأمرهمعلىأطلعنا:أعثرنا

حاكماكانالذيالملكهوتيذوسيسأن.(144أو1543/)تفسيرهفيجريرابنذكروقد.الأصولفيكذا)1(

يمليخا.:النسخبعضوفيذكركما.يمينحافهوالكهفمنأصحابهأرسلهالذيالفتىأما،وقتئد

تحريف.وهو.صولة:طفي(2)

القرية.:بفي)3(

بعدها.وما.(15421/)الطبريتفسير)4(

تفسيره.الكفارهم:وقيل،المسلمونهم:فقيل،فيهممختلفالرأيهذاقائليأنإلىالطبريأشار)5(

(15/914).

في،(0133)ورقم،(البيعةفيالصلاة)(55)باب،الصلاةفي،(437-435)برقم:البخاريأخرجه)6(

طريقمن،ع!ي!النبيقبرفيجاءماباب(0913)ورقم،القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهماباب،الجنائز

،القبورعلىالمساجدبناءعنالنهيباب،المساجدفي(531و)(053)ومسلم.عنهااللهرضيعائشة

منمستأنفةأخرىجملةصنعوامايحذر:وقوله.وفيه(1532/)الباريفتحفيورد.فعلوامايحذر:وقوله

بذلك.فأجيبالوقتذلكفيذلكذكرحكمةعنسئلكأنه،الراويكلام
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تغيرغيرمنكانواكماقامواثمسنةثلاثمئةمنأزيدرقدواالقومهؤلاءأنعلمواإذافيها()1(ريبلا

وإنالأمواتإحياءوعلى،الديدانأكلتهاوإنالأبدانإعادةعلىقادزهمكماأبقاهممنفإن،منهم

لهويقولأنشتئاأرادإذآأفرهؤإنما))2(المؤمنونفيهيشكلامماوهذا،رفاتاوعظامهمأجسامهمصارت

.(82:يسأ!وفيكوتكن

أنفسهممنبذلكعلمهمإذ،الكهفأصحابإلى!وليعدوآ!و:قولهفيالضميرعودويحتملهذا

أعلم.والله.الجميععلىيعودأنويحتمل.بهمغيرهمعلممنأبلغ

ويقولوتباتغيمبرئها!طبهتمسادسهتمخسةويقولوت!طبهؤرابعهؤثنثةسيقولون):تعالىقالثم

وقررالأولينوضعفأقوالثلاثةفحكى،كميتهمفيالناساختلاففذكر!هو!قجهتموثامنهتمستعة

،لوهاهالصحيحهوالثالثهذايكنلمولو،لحكاهذلكغيرقيللوإذ،الحقأنهعلىفدل،الثالث

الأدبإلى!ي!نبيهأرشدعندهجدوىولاتحتهطائللاهذامثلفيالنزاعكانولما.)3(قلناهماعلىفدل

.!بعدخماظمربقل):قالولهذا.أعلمالله:يقولأنفيهالناساختلفإذاالحالهذامثلفي

سهلا،:أي!طهراع!إءإلافجهتمتمارفلا).الناسمن:أي!هوقليلإلايغلمهتمما):وقوله

أبهمولهذا.الرجالمنأحدأأمرهمفيتستفتولاالحالهذامثلفيالجدالأعمالتتكلفولا

فائدةكبيرعدتهمتعينفيكانولو!بربهوءامنوافتيةإنهتمميو:فقالالقصةأولفيعدتهمتعالىالله

.والشهادةالغيبعالملذكرها

عسئوقلل!يتإذاوأدبهرربكاللهلمجشاانلاإ!غدالفذفاعلإئلشائءنقولنولا):تعالىوقوله

قالإذاماوهو،عليهخلقهوحثإليهتعالىاللهأرشدهعظيمأدب!هورشداهذا!قلأقربرب!يهدحمتأن

لأن،لعزمهتحقيقاذلكليكون،اللهشاءإن:يقولأنلهفيشرع،كذاالمستقبلفيسأفعلإني:أحدهم

هووإنماتعليقاالاستثناءهذاوليس،لاأممقدوعليهعزمالذيأهذايدريولا،غدفيمايعلملاالعبد

كماولهذا،لهذاالمحالبعضفييكونقدولكنسنة)4(إلىيصحإنهعباسابنقالولهذا،الحقيقي

كلتلدامرأة)6(سبعينعلىالليلةلأطوفن:قالحين)5(السلامعليهسليمانقصةفيتقدم

عين.بنقلةبمنسقطت()1

.(377/)كثيرابنوتفسير،(15941/)الطبريتفسير)2(

.(378/)كثيروابن،(5/1015)الطبريتفسيرفيكما.عنهاللهرضيعباسابنرأيوهذا)3(

أورده.سنةإلىولويستثنيأنلهقال،يحلفالرجلفيعباسابنوقول،سنةإلىتذكرولويستثنيأنيصحأي)4(

.(397/)كثيروابن،(5/1151)تفسيرهفيالطبري

ثمة.الحديثوتخرج.الجزءهذامن(191)الصفحةفيتقدم)5(

أيضأ.روايةوهي،تسعين:بفي)6(
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إلامنهنتلدفلمفطاف،يقلفلم،اللهشاءإن:قل:لهفقيل.اللهسبيلفييقاتلغلامامنهن)1(واحدة

وكانيحنثلم،اللهشاءإن:قاللوبيدهنفسيوالذي":ع!ي!اللهرسولقال.إنساننصفواحد!امرأة

."لحاجتهدركا

عنيطردهاللهفذكر،الشيطانمنيكونقدالنسيان!نوذلك!ولنسيتإذارئكواذكص!و:وقوله

نسيه.قدكانمافيذكرالقلب

أقوالوالتبس4حاوأشكلأمراشتبهإذا:أي!ورشداهذامقلأقربربىجقدجمتأنعممئوقل!و:وقوله

عليك.ويسهلهلكييسرهاللهإلىفارغبشيءفيالناس

مدةبطولالإخبارفيكانلما.!لتمثعاوازدادواسنب%مائةكقفهؤثنثفىولثوا):تعالىقالثم

مئةكلفإن،شمسيةثلاثمئةلتكميلوهيبالقميرلةالمزيدةالتسعوهذه،تعالىذكرهاعظيمةفائدةلبثهم

عندكوليسهذامثلعنسئلتإذا:أي!!البثواأغلمالدهظ!).سنينثلاثالشمسيةعنتنقصقمرية

فلابالغيبالعالمهوأي!والأزضألسفؤلىلهدغيف)وجلعزاللهإلىذلكفيالأمرفرد،نقلذلكفي

بخلقهالتاملعلمهمحالهافيالأشياءيضعأنهيعني!وائقزلهءوأشغ)خلقهمنشاءمنإلاعليهيطلع

يستحقونه.وبما

با!كا!فردربك:أي!أحرا!ءفىلمجركولاولىمنءدونهمنلهرما!و:قالثم

له.شريكلاوحده)2(والمتصرف

)1(

)2(

.امرأة:بفي

تصحيف.وهو.المنصرف:طفي
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لأصدهماجننين!جعقامثلار!ينالم!واضرفي):الكهفأهلقصةبعدالكهفسورةفيتعالىاللهقال

ثمرليروكات!نهراضنلهماوفجزناشجأمهتطلوولؤأممهاءاشااتجننين!كتاززعابينهماوجحقنابنلوحففتطاأعنب

هذهتجيدأنأظنقآقاللنقسهءوهوظالمجنت!ودضل!نفراوأعزمالامنكأكزأناويحاوؤوهولصخجهءفقال

ألحقدلهالولنةهنالك):قولهإلى!منقلبامنهاخيرالأجدنربىإلىرددتولبنقآيمةلساعةأأظنومآ!أبدا

.(44-23:يات!11!وضلأعقماب!ثواضتنهو

وقع.قدأموأنهوالجمهور.واقعايكونأنيلزمولامضروبمثلهذا:الناسبعضقال

بهموازدرائهموالفقراءبالضعفاءاجتماعهمعدمفيقريشلكفاريعني!مثلاالم!واضحرقي):وقوله

كما.(13:يرأ!وأتمرسلونجآءهاإذأتقريةأ!بمخلاالموآضرت!و:تعالىقالكما،عليهموافتخارهم

.السلامعليهموسىقصةقبلدصتهمعلىقدمنا)1(الكلام

كانإنه:ويقال،كافراوالآخرمؤمناأحدهماوكان،مصطحبينرجلينكاناهذينأنوالمشهور

بستانين،لهاتخذفإنهالكافروأما،وجههابتغاءومرضاتهاللهطاعةفيمالهالمؤمنفأنفق،4مامنهمالكل

الأعنابتلكتحفونخيلأعنافيفيهما،المذكوروالنعتالصفةعلىالآيةفيالمذكورتانالجنتانوهما

،الثمارفيهمااستوثقتوقد،والتنزهللسقيوهاهناهاهناسارحةوالأنهار،ذلك)2(فيوالزروع

قائلاالفقيرالمؤمنصاحبهعلىمالكهماوافتخر،والثمارالزروعوابتهجت،الأنهارفيهماواضطربت

عنكأغنىماذا:ومعناه،منهخيرأنهومراده.جنانا)3(أوسعأي!ونفراوأعزمالااكزمنكأنا):له

مثلي،لتكونفعلتكماتفعلأنبكالأولىكان؟!فيهصرفتهالذيالوجهفيتملكهكنتماإنفاقك

:قال.مرضيةطريقةغيرعلىوهو:أي!ثنفسهءوهوظالمجنتوودضل)صاحبهعلىفافتخر

قدولو،أشجارهانباتوحسنمائهاوكثرةأرضهااتساعمنرأىلماوذلك!ءأبداهذتجيدأنأظنمآ)

مياهها.لكثرةدار!وزروعها،منهاأحسنمكانهالاستخلفالأشجارهذهمنواحد؟كلبادت

الباقيةالآخرةبوجودوكذبالفانيةالدنياالحياةبزهرةفوثق!قآيمةألساعةأظنومآ):قالثم

فلأجدنومعادآخر!ثمكانولئن:أي!هومنقلبامنهاخيرالأجدنربىإلمترددتولبن):قالثم.الدائمة

،عندهوحظوتهلهلحبهإلافيهاذلكيعطهلماللهأنواعتقدبدنياهاغترلأنهوذلك،هذامنخيراهنالك

.الكتابهذامنالأولالجزءاخرفي(1)

..ذلكخلالفيوالزرع:بفي)2(

وأينع.:بفيزاد)3(
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!فرانذىأفرءتت):قولهفي)1(الأرتبنخئابوخبرخبرهمناللهقصفيماوائلبنالعاصقالكما

.(78-77:مريمأ!واعههالرخمقعنداتخذأواتغيبأطلع!وولدالامالاولينوقالئايتنا

كارجعتولبنقايمةالساعةأظنومالىهذاليقولنميو:عليهاللهأنعمإذاالإنسانعنإخباراتعالىوقال

!هوغلي!عذابمنولذيقنهمعملوابماكفرواألذينفلننبئن!و:تعالىاللهقال!ولفحشنئعن!لىإنربى

.(05:فصلتأ

يغلخأولتم)تعالىاللهقال،أستحقهأنيبياللهلعلم:أي!وعقوعندىعكأوتيتإإنما!وقارونوقال

!هوالمحجرموتذلؤبهوعنلمجمثلولاتجعاوأئحثرقؤةمنهأشدهومناتقرونمفقت!ءمناقلكقدأللهأت

.78(:القصصأ

.)2(موسىقصةأئناءفيقصتهعلىالكلامقدمناوقد

الضغفلآجزاءصحنحافأولنكوعملءامنمنأ!إزلفئتقربك!عندنالتىأؤلدءبأاقول!ولآوما):تعالىوقال

.(37:سبأأ!ءامنونأتغرفتفىوهمعلوا!ا

-55:المؤمنونأ!يممثعرونلابلالحيهثتفىالتملنمماج!وبخينمالمنءبه!د!أنماأتحسبون):تعالىوقال

561.

خيراربهعندليجدنوجدتإنأنهاوادعىالاخرةفجحدالدنيافيبهخولبماالجاهلهذااغترولما

!تظقكبائذىأكفرت):يجادله:أي!هومجاورهؤوهو)لهقالذلكيقولصاحبهوسمعه.فيههومما

نطفة،منثم،ترابمنخلقكاللهأنتعلموأنتالمعادأجحدت)3(:أي!هورجلاسؤنكثمنطفةمنثمتراب

المعادأنكرتفكيف،وتفهموتبطشتعلم،بصيراسميعاسويارجلاصرتحتىأطواراطؤرك)4(لم

معتقدكخلافوأعتقد،قلتمابخلافأقولأنالكن:أي!رب!اللههوتجكئا!الو.البداءةعلىقادروالله

ويعيد،فنائهابعدالأجساديبعثأنهوأعتقد،سواهأعبدلا:أي!أصدابربىألثركولارب!اللههو)

.غيرهإلهولا،ملكهفيولاخلقهفيلهشريكلااللهأنوأعلم،الزفاتالعظامويجمع،الأموات

اللهماشاققتجننكإذدضقتولؤلا!و:فقالجنتهدخولعنديسلكهأنبهالأولىكانماإلىأرشدهثم

فيهوردوقد،كذلكيقولأنحالهأوأهلهأومالهمنشيءأعجبهمنلكليستحبولهذا!بالثةإلاقوةلا

نظر.صحتهفي،مرفوغحديث

!1(

!2(

)3(

!4(

.(16/19)الطبريتفسيرفيالايةهذهنزولوسببالخبرتفصيل

.الجزءهذاأولفي

.جحرت:بفي

.صورك:طفي
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بنعيسىحدثنا،)2(يونسبنعمرحدثنا،مخلد)1(بنجراححدثنا:الموصلييعلىأبوقال

مننعمةعبدعلىاللهأنعمما":لمجيماللهرسولقال:قالأنسعن،زرارةبنالملكعبدحدثنا،عون

هذهيتأولوكان.")3(الموتدونآفةفيهفيرى،باللهإلاقوةلااللهشاءما:فيقولولدأومالأوأهل

عونبنعيسى:الأزديالفتحابوالحافظقال!باللهإلاقوةلااللهشاماققتجننكإذدضقتوقصلآ)الآية

يصح.لاأنسعنزرارةبنالملكعبدعن

عليهاويرسل)الآخرةالدارفي:أي!هو!جننكختنيؤتيهتأنربفعسئ):للكافرالمؤمنقالثم

أنهوالظاهر.السماء)4(منعذابا:أي:وقتادة،والضحاك،عباسابنقال.!والسمامنحتمبانا

الذيالأملسالترابوهو!وزلقاصحعيدافضقحبح)وأشجارهازروعهايقتلعالذيالباهرالمزعجالمطر

تقدرفلايعني!طل!الهوقشتطيعفلن!والسارحالمعينضدوهومهوقآؤهاغؤراأولصبح)فيه)5(نباتلا

استرجاعه.على

ودمرهاجنتهوخزبحواصلهبجميعأحاطأمزجاءه:أي!بتنرهوأحيط):تعالىاللهقال

ضدوذلك،لهاعودةفلابالكليةخربت:أي!عروشهاعكضاويةو!فيهاأنفققآعككفتهيقلبفأضبح!يو

كفرالذيالقولمنمنهسلفكانماعلىوندم!هوأبداتتجيدهذأنأظنقآ):قال)6(حيثأفلعليهكانما

مهو.بربئ-أصدالؤالثركينيئنى):يقولفهوالعظيمباللهبسببه

يتداركأحديكنلم:أي!و!هنالك!ئصراوماكاناللهدونمنفئه"ين!ونولإتكنولتم!و:تعالىاللهقال

مه!ولانا!م!ؤةمنلهفا):تعالىقالكما،ذلكمنشيءعلىنفسهفيقدرةلهكانوما،أمرهمنفرطما

حسنوهو!الحقدلهالولئةهنالك):بقولهيبتدممئىمنومنهم.!الحقدلهالولنه):وقوله(01:الطارقأ

يرذلاالذيفالحكم(26:الفرقانأ!عسيرااتبهفرينعلىيؤماو!انللرخمنألحقيؤميذألمذ)لقولهأيضأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(1/126)التهذيبتقريب.هـ(502)سنةنحوتوفي،العاشرةالطبقةمن،ثقة،العجليمخلدبنالجراح

المؤلفتفسيرفيلماموافقوهو،بفيماوأثبت.يوسفبنعمر:أوفي.يوسفبنعمرو:طفي

.هـ(562)سنةقيل،المئتينبعيدتوفي،ثقةوهو،التاسعةالطبقةمن،اليمامييونسبنوعمر،(384/)

عفانبنعثمانمولىيوسفبنبعمروالتبسولعله.(264/)التهذيبوتقريب،(9422/)النبلاءأعلامسير

.(6926/)والتعديلالجرح.عنهاللهرضي

ضعف.وفيه،أنسحديثمن،الإيمانشعبفيوالبيهقييعلىأبورواه

.(5/1163)الطبريتفسير

.(15163/)الطبريتفسير.ذلكغيروقيل

...حيثمنهاأملكانما:بفي
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صفةجعله"!الحق)رفعمنومنهم.الحقدتهحالكلوفي،الحالتلكفييغالبولايمانعولا

.(متلازمتان)1وهما،للولاية

.2(،عقباوخير،الجزاءوهو،ثوابالصاحبهاخيرمعاملته:أيأ!وضيزعقماضتنثوابماهو!:وقوله

.والاخرةالدنيافيالعاقبةوهو

بل،بهايثقولابهايغترولا،الدنياالحياةإلىيركنأنلأحدينبغيلاأنهتضمنتالقصةوهذه

يديه.فيبمامنهأوثقاللهيدفيبماوليكن.عينيهنصبحالكلفيعليهوالتوكلاللهطاعةيجعل

بنقيضلهمعاملةمنهسلبوربما،بهعذبسبيلهفيوالإنفاقاللهطاعةعلىشيئاقدممنأن:وفيها

.قصده

النصيحةردمنعلىودماروبالمخالفتهوأن،المشفقالأخنصيحةقبولالواجبأن:وفيها

الصحيحة.

.التكلانوعليهالمستعانبالله،الحتمالأمرونفذالقدرحانإذاتنفعلاالندامةأن:وفيها

)1(

)2(

الكسر.قراءةالطبريورجح،بالكسرالباقونوقرأ،والكسائيعمرولأبيالرفعقراءة

.(2131/)والنشر،(914-184)القراءاتوحجة،(51/164)

عين.بنقلة.وبأمنسقطت.طمنزيادة

الطبريتفسير
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رفيمنطلىدفعلتهافطاف!يستتثنونولا!مضبحينلهيقرمنهاأ!واإدأتجفةأ!ببلؤنآكمابلؤنهؤإئا):تعالىاللهقال

لاأن!وهؤينخفنونفانطلقوا!صرمينكنغإنحرثكلعكأعواأن!مقحبحينفننادؤا!كالصريمفآضبحت!نابيونو!

لؤ!لكؤأظ!أوأؤسالتمقال!تحروموننخنبل!لضآلونإناقالوآرأوهافالا!قذرينحردعكوغدؤا!صمتكينعلكلليؤمايذظنها

بدلاانرئاعسى!كئاطعينإنايوتيناقالوا!يتنومونلبضعكبغفبهتمفأقبل!إناكناطنمينرنجاسبحققالوا!ثتسبحون

.،33-17:القلمأ!يغلمونلؤ؟نواأكبرالاخرةولعذاباتعذاب!كذلكرغبونرنجاإكإنامنهاضئرا

فقابلوه،إليهمالكريمالعظيمالرسولإرسالمنعليهمبهأنعمفيماقريشلكفاراللهضربهمثلوهذا

دارقؤمهتموأصلواكفرااللهنغمتبدلؤاالذينإلىتر!ألتم):تعالىقالكما،)1(والمخالفةبالتكذيب

فضرب،قريشكفارهم:عباسابنقال.(92-28:إبراهيمأ!آ!قراروبتسىيقحلونهآ!جهخأتجوار

وهوتجذأنواستحقتانتهتقدالتيوالثمارالزروعأنواععلىالمشتملةالجنةبأصحابمثلالهمتعالى

:أيأ!مقحبحين)الاستغلالوهوليجذنها:أي!لضرمنها)بينهمفيما!هوأ!واإد)قالولهذا،الصرام

فييستثنواولم،ذلكعلىفحلفوا،شيئافيعطوهمحتاجولافقيزيراهملاحيث،)2(الصبحوقت

ينتفعشيئابهاتبقولماجتاحتهاالتيالسفعةوهيأحرقتهاالتيالافةعليها)3(وسلطاللهفعجزهم،يمينهم

منالمنصرمالأسودكالليل:أي!كالصريمفاضحبحت!و!ناييونرفيمنطايفعلئهافطاف):قالولهذا،به

.المقصودبنقيضمعاملةوهذه،الضياء

كنغإنحرثكلعكأغدوا):قائلينبعضابعضهمفنادىنومهممنفاستيقظوا:أي!ومقحبحينفننادؤا!

يأ!وهؤينخفنونفانطلقوا)السؤالويكثرالنهاريرتفعأنقبلفاصرموهبستاكمإلىبا!واأي!صرمين

عليهواشتورواهذاعلىاتفقوا:أي!وفستكينعدكلاليؤميدظئهالا):قائلينخفيةبينهمفيمايتحدثون

وقال.الفاسدةالنيةهذه)4(علىمضمرينعليهقادرينذلكفيمجدينانطلقوا:أيم!قدرينحردعكوغدؤا)

اسمأن:قولهفيالسديوأبعد.)6(المساكين(على)غضب:أي!حردعكوغدؤا):والشعبيعكرمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

له.:بفيزاد

.بفيليست

عليهم.:بفي

..هذهعلىمصرينمصممينعليه....:بفي

من.:بفي

.(8-1/7)القاليوأمالي،(12-9202/)الطبريتفسير.ذلكغيروقيل
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3)1(*
الصفةمنإليهصارتقدومابهاحصل)2(ماونظرواإليهاوصلوا:أي!رأؤهاففا!حردحرلهم

!ولفآئونإناقالوآ)ذلكفعند،الفاسدةالنيةبسببفانقلبت،والبهجةوالحسنالنضرةتلكبعدالمنكرة

قصدناسوءبسببعوقبنابل:أي!هوتحروموننخنقي!و:قالواثم.طريقهاغيروسلكناعنهاتهنا)3(قد:أي

حرثنا.بركةوحرمنا

مهولؤلالشحونئكؤأقلالؤ)()4وخيرهمأعدلهمهو:واحدوغيرومجاهدعباسابنقال،!أؤسطتمقال)

الشر.منقلتممابدلخيراتقولون:وقيل.جرير)5(وابنوالسديمجاهدقاله،تستثنون:قيل

حيثلمحندموا،!كئاطغينإنايوتينآقالوا!يتلؤمونلغضعكبغف!هتمفأقبل!إناكناطنمينرنجاستحققالوا)

.)6(
ينجع.لاحيثوذلكالعقوبةبعدبالذنبواعترفواينمع

صارفلما،كثيرامنهايتصددتىوكانأبيهممنالجنةهذهورثواوقدإخوةكانواهؤلاءإن:قيلوقد

أشد)7(اللهفعاقبهم،شيئاالفقراءيعطواأنغيرمناستغلالهاوأرادواأبيهمأمراستهجنواإليهمأمرها

تعالى:قالكماالجذاذيومذلكعلىوحثالثمارمنبالصدقةتعالىاللهأمرولهذا،العقوبة

قريةمناليمنأهلمنكانوا:قيلثم،141:ا!نعامأ!ويؤهـحصادوءاتواحقهأثمرإذآثمر"من!لوا!يو

.)9(أعلموالله.الحبشةأهلمن:وقيل.)8(ضروان:لهايقال

منالمحاويجعلىيعطفولمأمرناخالفمننعذبهكذا:أي!اتعذابكذلك!:تعالىاللهقال

.!لؤ؟نوايغلمون)الدنياعذابمنوأحكمأعظمأي!أكبرالأخرةولعذاب!وخلقنا

كلمنرغدارزقهايأتيهامطمينةءامنة!انتمثلأقرلةاللهوضرب):تعالىبقولهشبيههؤلاءوقصة

مخهمرسولمهتمطءولقد!يقحنعوت!الؤابماوآلخؤفآلجوعلباكطآدلهقها1فأذآدلهبأنحوففرتمكلن

مكة،لأهلمضروبمثلهذا:قيل(113-112:الخحلأ!هوطبوتوهتماتعذابفأضذهمفكذبوه

-)01(
أعلم.والله.ذلكينافيولالأنفسهممثلاضربهمأنفسهممكةأهلهم:وديل

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.حردقريتهماسم:(4604/):كثيرابنتفسيرفي

حل.ما:طوفي،..ماإلىونظروا:بفي

نهينا.:طفي

.(9222/)الطبريتفسير

السابق.المصدر

.الندم:طفيزاد

العقوبة.هذه:بفي

.(البلدانمعجم).صنعاءقرببليدة:ضروان

.(4/604)المؤلفوتفسير،حاشيتهعلىالنيسابوريوتفسير،(9/291)الطبريتفسيرانظر

أنفسهم.:بفيزاد
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فىيغدوتإذاتبخوصاضرة!انتائتىأتقزصيةعنوش!م):الأعرافسورةفيتعالىاللهقال

كالؤابمانتلوهم!دلكتآتيهؤلالمجتمبتوتلاويرمشرعأستتهتميؤمحيتانهتمتأليهؤإذألسبت

!ينقونولعلهصرلبهص!إكمعذرةلواقاشديداعذابااؤمعذجهع!مقدكهتماللهقؤماتحظونلممنهمأمةلتقاوإذ!يفسقون

عتوا!فلضايفسقوتبماكالؤاليمبىبعذاببظدو(الذيفوأفذناالسوءعنيخهؤتالذينأنجتنابهذ!روأمانسوافلئا

.(661-631:ا!عرافأ!وخشب%قردةلهتمكولؤاقفناعنهخهوأماعن

خشين!قردةلهمكونوافققناالسبتفىاغتدؤاصمنكخائذينعفخولقذ):البقرةسورةفيتعالىوقال

.(66-165!للمتقينومؤعظةضقفهاومايلإئهالمابئنمحعتنفانبهلا

.(147!مفعولاأدلهأفروكانأ!بالسبتألعناكماأؤنقعنهخ!و:النساءسورةفيتعالىوقال

مدينبينعباسابنزاد.(أيلة)1أهلهم:وغيرهموالسديوقتادةوعكرمةومجاهدعباسابنقال

.(2والطور)

ألفتقدالحيتانفكانت،الزمانذلكفيالسبتتحريمفيالتوراةبدين)3(متمسكينوكانوا:قالوا

الصنائعجميعكذلك،فيهالاصطيادعليهميحرمكانأنهوذلك،اليومهذامثلفيالسكينةمنهم

منفتأتي،البحرمنلمحلتهمغشيانهايكثرالسبتيوممثلفيالحيتانفكانت،والمكاسبوالتجارات

تآتيهؤ!لاي!بتوتلاويزم)،يذعرونهاولايهيجونهافلا،مسترسلةآمنةظاهرةوهاهناهاهنا

السبت.عدافيمايصطادونهاكانوالأنهموذلك

كالؤابما!السبتيومفيالحيتانبكثرةنختبرهم:أي!نتلوهم!ذلك!و:تعالىاللهقال

.المتقدمفسقهمبسبب:أي!يفسقون

والشصوص)4(والشباكالحبالنصبوابأنالسبتيومفياصطيادهاعلىاحتالواذلكرأوافلما

منها،يخرجأنيستطيعلاالسمكدخلهاإذاأعدوهاقدمصانعإلىالماءمعهايجريالتيالحفروحفروا

خرجفإذا،المصايدبهذهعلقتالسبتيوممسترسلةالحيتانجاءتفإذا،الجمعةيومفيذلكففعلوا

فلسطين.جنوبالأحمرللبحرالشماليالشاطىءعلى،إيلاتاليومتسمىالتيوهي.البلدانمعجم(1)

.(1/622)الطبريتفسير2()

مستمسكين.:بفي)3(

السمك.بهايصادعقفاءحديدةوهي:شص:مفردها،الشصوص(4)
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التيبالحيلمحارمهوانتهكواأمرهخلافعلىاحتالوالماولعنهمعليهماللهفغضب،أخذوهاسبتهم

يفعلوالمالذينافترقمنهمطائفةذلكفعلفلما،محضةمخالفةالباطنفيوهي،للناظرهيظاهرة

أخرىوفرقة،الزمانذلكفيوشرعهاللهمخالفةعلىواحتيالهمهذاصنيعهمعليهمأنكروافرقة:فرقتين

عذاباشديدا!أؤمعذبهممفلكهتمأدلهقؤماتعظونلم!و:وقالوانهواالذينعلىأنكروابلينهواولميفعلوالم

بأنالمنكرةالطائفةفأجابتهم،محالةلاالعقوبةاستحقواوقدهؤلاءنهيكمفيالفائدةما:)1(يقولون

منخوفابهفنقوم،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمنبهأمرنافيما:أي!رئكل!إكمعذرة):قالوا

عنهمويعفوعذابهاللهفيقيهمالصنيعهذامنعليههممايتركونهؤلاءولعل:أي!ينقونولعئهص)عذابه

.واستمعوارجعواهمإذا

الشنيعالصنيعهذاعننهاهممنإلىيلتفتوالم:أي!بهذئحروامافلمانسوا):تعالىاللهقال

المنكرعن)2(والناهيةبالمعروفالامرةالفرقةوهم!ألشوءعنينهؤتألذينأنجئنا)الفظيع

بماكالؤا)الموجعالمؤلمالشديدوهو!لئمب!بعذالبم!والفاحشةالمرتكبونوهمظلموأ!ألذيفوأضذنا)

!هو.خشب%قردةلهخكونواقلناعهخهواماعنفداعؤا):بقولهأصابهمالذيالعذابفسرثم.!يفسقوت

.ذلك)3(عنالاثارمنوردماوسنذكر

عنوسكت،المثكرينالمؤمنينونجى،الظالمينأهلكأنهأخبرتعالىاللهأنهناوالمقصود

منإنهم:وقيل.الناجينمنهم)4(:فقيل:قولينعلىالعلماءفيهماختلفوقد.الساكتين

وذلك،المفسرينإمامعباسابنإليهرجعالذيوهو،المحققينعندالأولوالصحيح.الهالكين

تكرمة.سنيةحلةذلكأجلمنفكساه،عكرمةمولاهمناظرة(عند)

نألهمينبغيكانأنهمإلاالفاحشةتلكببواطنهمكرهواوإنلأنهمالناجينمعيذكروالموإنما:قلت

الإنكارأعلاهاالتيالثلاثالمراتبأوسطهوالذيالقوليالإنكارمنبهالمأموربالعملظواهرهميحملوا

معنجوايذكروالمفلما،بالجنانالإنكاروثالثها،باللسانالقوليالإنكاروبعدها،البنانذاتباليد

.أنكروا)6(بلالفاحشةيفعلوالمإذ،الناجين

لهم.:بفيزاد(1)

.والناهون:بفي2()

فى.الايات:وطأوفى.بالصوابالأشبهوهو،بفيكذا)3(

إنهم.:طفي)4(

عن.:وطأوفي.(2258/)المؤلفتفسيرفيلمامناسبوهو:بفيكذا)5(

أنكروها.:طفي)6(
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مالك،وحكى،)إ(عباسابنعن،عكرمةعن،رجلعن،جريجابنعن،الرزاقعبدروىوقد

بقيةاعتزلهمالصنيعهذاارتكبواالذينأنمضمونهماالخراسانيوعطاءقتادةعنوشيبان،رومانابنعن

أبواباوبينهمبينهمويغلقون،وحدهميبيتونفكانوا،يقبلوافلم،منهمنهاهممنونهاهم،البلدأهل

النهاروارتفع،يفتحوهالممغلقةناحيتهموأبوابيومذاتفأصبحوا،هلاكهممنيترقبونكانوالماحاجزا

أشرففلما،فوقهممنعليهمويشرفسلالمعلىيصعدأنرجلاالبلدأهلبقيةفأمر،الضحاءواشتد

قراباتهمتعرفالقردةفجعلتالأبوابعليهمففتحوا،ويتعادونيتعاوونأذنابلها)2(قردةهمإذاعليهم

القردةفتشير؟صنيعكمعنننهكمألم:الناهونلهمويقولبهميلوذونفجعلوا،قراباتهميعرفهمولا

.3(شيئافيهانقولولاننكرهاولاكثيرةمنكراتلنرىإنا:وقالعباسبناللهعبدبكىثم.نعمأنبرؤوسها

خنازير.وشيوخهاقردةالقريةشبابصار:عباسابنعن)4(العوفيوقال

كانماهلكواثمفواقا"6(إلايعيشوالمأنهمعباسابنعنمجاهدطريقمن)5(حاتمأبيابنوروى

ولمهؤلاءيأكلولم،أيامثلاثةفوققطمسخيعشلمإنه:)7(عباسابنعنالضحاكوقال.نسللهم

.ينسلواولميشربوا

والمنة.الحمدودله.)8(والأعرافالبقرةسورةتفسيرفيذلكفيالآثاراستقصيناوقد

مسخت:قالأنهمجاهدعن،نجيحأبيابنطريقمنجرير)01(وابن)9(حاتمأبيابنروىوقد

مهـوأشفازاتحملآتحمارممثل!ال!اللهضربهمثل)11(هووإنما،وخنازيرقردةيمسخواولمقلوبهم

منواحدغيرعليهنصولما،القرآنلظاهرومخالف،جدامنهوغريب،إليهصحيحوهذا(ه:الجمعةأ

أعلم.والله.والخلفالسلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.عباسابنجئت:المؤلفتفسيرفيوالذي.بفيليسعباسابنعن:قوله

لهم.:بفي

.(2/258)المؤلفتفسير

مدلسأوكان،كثيرايخطىءصدوق،الحسنأبوالكوفيالجدلي،العوفيجنادةبنسعيدبنعطيةهو،العوفي

.(6164)رقم"التقريب"

.(1902/)العظيمالقرانتفسير

.النزععندالإنسانيأخذوما،العاليةالشهقةترديد:الفواق

عين.بنقلةأمنسقطت.وطبمنزيادة.هناإلى...يعيشوالمأنهم:قوله

.(257أهـ2/-150160/)كثيرابنتفسير

.(1902/)العظيمالقرانتفسير

.(1/632)الطبريتفسير

مثل.هذاوإنماقردة..بفي
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.السلامعليهموسىقصةقبل(1دكرها)تقدم(13:يرأ!وأثمرسلونإذجاءهاأتقزيةأ!ب!وقصة

الثقة.وبه،تعالىاللهشاءإنالعربأيامفيذكرها)2(سيأتي:سبأقصة

موسى.قصةفيتقدمتا)3(:بلعاموقصة،قارونقصة

موسى.قصةضمن)4(فيكلهاوالسحرةفرعونوقصةالخضرقصةوهكذا

موسى.قصةفي)5(تقدمتالبقرةوقصة

.()6حزقيلقصةفي.(243:البقرةأ!هوأئمؤتصذرألويوهغديرهتممنخرجوأالذين)وقصة

.)7(شمويلقصةفي(642:البقرةأ!هوموسىبغدمنيلإسرةبنىمناتسلإ)وقصة

.عزير)8(قصةفيأ925:البقرةأ!قرية!عكص)الذيوقصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الكتابهذامنالأولالجزءفي

.الجزءهذامن(04هص)

.الجزءهذامن(401ص)

.الجزءهذامن(912و86ص)

.الجزءهذامن(84ص)

.الجزءهذامن(15اص)

.الجزءهذامن(156ص)

.الجزءهذامن(12اص)



لقمانقصة

لقمانقصة

933

غنىاللهكفرفإنومنلنفسهيسثكريشرفإنماومندلهآشكرأنآلحكمةلقننءانياولقذ):تعالىقال

?ص?-ءص.ورص
بولدتهألإلنمنن!ووصحيناعظيرلظق!المثرك%إباللهلتثركلابخينىيعظ!وهولاتنهءلقمنقالوإذ5صد

ليشمابىتمثركأنعكجهداكوإن!المصيرإلىولؤلدتكاشرلىأنعامتنفىوفصخلهووقنعكوقناأمل!حملته

بماكنت!فانبئمتجحكتمإلىثوإلىأنابمقسبيلواتبعمغروفاألدنيافىوصحاحتهماتطغهمآفلاعقمبهءلك

اللهإناللهبهايةتالأزضأؤفىألشفؤتأؤفى!رؤفىفتكنخردلمنحبسؤ!قالتكإنإنههايخبنى!تغملون

ولا!ألأمورعزممقلكذإنأصحابكماعكاتمبهرواضبرعنوانهتمغروفباوآمرألصحلؤهأقويبنى!خبيرلطي!

أكرإنصؤتلطمنواغضضىمشيكفىواقصذ!فخورنحئالصيحبلاآدلهإنمرصآالارض!فىتقشولاللناسضذكتصحعر

.(91-12:لقمانأ!وآلحميرل!تالأضوت

قال.والقتيبيجريرابنعنالسهيليحكاه،ثارانبنلقمان:ويقال.سدونبنعنقاءبنلقمانهو

أيلة.أهلمننوبياوكان:السهيلي

عليهداودزمانفيقاضياكان:ويقال.عظيمؤوحكمةوعبارةعباد؟ذاصالحارجلأوكان:قلت

أعلم.فالله.السلام

حبشياعبداكان)1(:قالعباسابنعن،عكرمةعن،الأشعثعن،الثوريسفيانوقال

.نجارا!2(

؟لقمانشأنفي)3(إليكمانتهىما:اللهعبدبنلجابرقلت:الزبيربناللهعبدعن،قتادةوقال

النوبة.منأفطسقصيراكانا:قال

.(مصر)سودانمنلقمانكان:،)4(قالالمسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىوقال

.النبوةومنعهالحكمةاللهأعطاهمشافرذو

فقال،يسألهالمسيببنسعيدإلىأسودجاء:قالحرملةبنالرحمنعبدحدثني:الأوزاعيوقال

.لقمان:بفيزاد(1)

قليل.بعدستردأخرىروايةمنجاءتأنهاوالظاهر،نجاركلمةفيهوليست،(1/243)الطبريتفسيرفيالخبر)2(

.(3434/)المؤلفتفسيرفيوالخبر.من:بفي)3(

عين.بنقلةبمنسقطت)4(

.(21/43)الطبريتفسير)5(
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ومهجعبلال،السودانمنثلاثةالناسأخيرمنكانفإنهأسودأنكأجلمنتحزنلا:سعيدله

.مشافر)2(ذانوبياأسودكانالحكيمولقمان،عمر

)1(مولى

روايةوفي،القدمينمشققالشفتينعظيمأسودعبدألقمانكان:مجاهدعن،الأعمشوقال

.)3(القدمينمصفح

مجلسفيوهورجلفأتاه،القدمينمصفحالشفتينغليظأسودعبداكان:قيسبنعمرو)4(وقال

:قال.نعم:قال؟وكذا)5(كذامكانفيالغنممعيترعىكنتالذيألست:لهفقال،يحدثهمأناس

حميدابنعنجرير)6(ابنرواه.يعنينيلاعماوالصمت،الحديثصدق:قال؟أرىمابكبلغفما

عنه.الحكمعن

يزيد)!"(بنالرحمنحدثناعبد،الوليدحدثنا،صفوانحدثنا،زرعةأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

بنيعبدألست:فقالذلكقبليعرفهكانرجلفرآه،لحكمتهالحكيملقمانرفعاللهإن:قالجابرابن

وأداء،اللهقدر:قال؟أرىمابكبلغفما:قال.بلى:قال؟بالأمس)8(ترعىكنتالذيفلان

.)9(يعنينيلاماوترك،الحديثوصدق،الأمانة

رجلوقف:قالغفرة)11(مولىعمرعن،القتباني)01(عيالشبناللهعبدأخبرني:وهبابنوقال

)2

)3

)6

)7

)8

)9

11

.(251/)واللغاتالأسماءتهذيب.بدريوماستشهد:النوويقال

.(1/243)الطبريتفسير

السابق.المصدر

عمر.:طفي

.وطبمنزيادةوكذا:قوله

.(1/244)تفسيره

أيضا.خطأوهو،جابرعن:(3434/)المؤلفتفسيروفي.خطأوهو،يزيدأبي:طفي

بنالملكعبدخلافةفيولد،فقيه،حافظ،إمام،الدارانيالأزديعتبةأبو،جابربنيزيدبنالرحمنوعبد

سيرفيومصادرهاترجمته.مسلمبنالوليدعنهروىوقد.اهـ(54)وقيلاهـ(53)سنةوتوفي،مروان

.(7176/)النبلاءأعلام

غنمى.ترد...فلانعبدي:بوفي،...غنميترعى...بنعبد:طفي

.(3434/)المؤلفتفسير

مصر.نزلوارعينمنبطن،قتبانإلىنسبة:التاءوسكونالقافبكسر،القتباني

.هـ(07)سنةتوفيحفصأبوالقتبانيعباسبنعياشبناللهوعبد

.(341/)واللباب(1/943)التهذيبتقريب

تصحيف.وهو،بالعين،عفرة:طفي
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راعيفأنت:قال.نعم:قال؟!)1(الحسحاسبنيعبدأنت؟لقمانأنت:فقالالحكيملقمانعلى

بساطك،الناسوطء:قال؟أمريمنيعجبكالذيفما،فظاهرسواديأما:قال؟الأسودالغنم

:قال.كذلككنتلكأقولما)2(صنعتإنأخيابنيا:قال.بقولكورضاهم،بابكوغشيهم

بعدتي،وقيامي،فرجيوحفظي،مطعميوعقة،لسانيوكفي،بصريغضي:لقمانقال؟هو)3(ما

كماصيرنيالذيفذاك،يعنينيلاماوتركي،جاريوحفظي،ضيفيوتكرمتي،بعهديووفائي

.ترى)4(

عن،رباحبنعبدةعن،واقدبنعمروحدثنا،فضيلابنحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

مالولاأهلعن)6(أوتيماأوتيما:فقالالحكيملقمانوذكر،يوما)5(قالأنهالدرداءأبيعن،ربيعة

نهاراينملم،النظرعميق،التفكرطويل،سكيتاصمصامة)7(رجلاكانولكنه،خصالولاحسبولا

وكان،يضحكولايعبثولايغتسلولايتغوطولايبولولايتنخع)8(ولايبزقأحديرهولم،قط

يبكفلمفماتواأولادلهوولدتزوجقدوكان،أحدإياهيستعيدهاحكمةيقولأنإلانطقهمنطقايعيدلا

.)9(أوتيماأوتيفبذلك،ويعتبرويتفكرلينظرالحكامويأتيالسلطانيغشىوكان،عليهم

عليه.أسهللأنهاالحكمةفاختاربأعبائهايقوملاأنفخافالنبوةعليهعرضتأنهزعممنومنهم

.سنذكرهكماقتادةعن(1)0مرويوهذا.أعلمواللهنظرهذاوفي

أنهعكرمةعنالجعفيجابرعنإسرائيلعنوكيعطريقمنجرير)11(وابنحاتمأبيابنوروى

.)12(الجعفيلحالضعيفوهذا.نبيالقمانكان:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.النحاس:طفي

.أقولماإلىصغيت:المؤلفتفسيرفي

.بفيليست

.(443)المؤلفتفسير

أيضا.تفسيرهفيثابتةوهي.وطبمنزيادة،يوما:قوله

.طمنسقطت

مصمم.:صمصامةورجل.تصحيفوهو.ضمضامة:طفي

الفم.طريقعنالصدرمنيخرجمارمي:والتنخع.يتنحنح:طفي

.(3444/)المؤلفتفسير

قليل.بعدمفصلاالخبروسيأتي.يروى:بفي

.(1/244)الطبريتفسير

.هـ(ا28)سنةتوفي.فيهتكلموا،سبئياكان،الكوفةأهلمن،يزيدأبو،الجعفييزيدبنجابر

.(1284/)واللباب،(1802/)المجروحين.مذحجمنالعشيرةسعدبنجعفيقبيلةإلىنسبة:والجعفي
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عليهفأثنىالقرانفيتعالىاللهذكرهوقد.نبيايكنولمولياحكيماكانأنهالجمهورعنوالمشهور

أولمنفكان،عليهالناسأشفقوهو،إليهالخلقأحمثهوالذيولدهأبهوعظفيماكلامهمنوحكى

قالوقد.منهوحذرهعنهفنهاه.!هولظقوعظيوالشركإتبأدلهلالتثركيننئ):قالأن(،)1بهوعظما

:قالاللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،جريرحدثنا،قتيبةحدثنا:)2(البخاري

الله!رسولأصحابعلىذلكشق(82:ا!نعامأ!هوبظتوإيمنهويقبسواولؤءامنواآئذين):نزلتلما

:لقمانقولإلىتسمعألم،بذاكليسإنه":!يالهاللهرسولفقال؟بظلمإيمانه)3(يلبسلمأينا:وقالوا

."!وعظيولظقوالشركإتبأدلهلالتثرذيبنى)

به.)4(الأعمشمهرانبنسليمانحديثمنمسلمورواه

ولوحتىإليهمابالإحسانوأمر،وتأكدهالولدعلىحقهماوبيانبالوالدينبالوصيةتعالىاعترضثم

بهوعظفيمالقمانعنمخبراقالأنإلى،دينهمافيالدخولعلىيطاعانلاولكن،مشركينكانا

الدهإناللهبهايةتآلأزضأؤفىافمموتأؤفىصحرشفىفتكنخردلفنحبةشقالتكإنإنهايبنئ):ولده

ويضعهاالحسابحوزةويحضرهاعنهايسألاللهفإن،خردلبحبةولوالناسظلمعنينهاه!لطي!خبير

آتق!أتمؤرين!رنضع!و:تعالىوقال(04:الخساءأ!هوذزؤمثقاللايظلماللهإن):تعالىقالكماالميزانفي

(47:اللأنبياءأ!حسبينبنطكفئبهاأنيتساخردلمنحبهمثقال!اتوإنشئانفسفطلمفلاليؤهـألقيمة

لهابابلاصماءصخرةجوففيكانولو،كالخردلةالحقارةفيكانولوالظلمهذاأنوأخبره

أرجائهما،وامتداداتساعهمافيالسمواتأوالأرضظلماتمنشيءفيساقطةكانتلوأو،كوةولا

،توارىأوللنواظرتراءىمماالذرعليهيخفىفلادقيقعلمه:أي!وخبيرلطيفالدهإن)مكانهااللهلعلم

مبيهز!كتفىلاإيابسولاولارظبمالأزضظلنتفىولاحبةيغلمهالاإورقةمنقمئقطوما!و:تعالىقالكما

لايغزبآتغيمبعنو)لوقا(57:النملأ!مبينفىكنبإلاوالازضألسمافىغإلبةمقوما):لوقا(95:نعاما!أ

.(3:سبأأ!مبين!نبفىلاإأتحبرولآلثذمنأضغرولآآلأزضفىولاألئممؤتفىذزؤمثقالعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

عين.بنقلةبمنسقطت

.(لقمانسورة)،التفسيرفي،(4776)رقمالبخاريصحيح

3428)ورقم،ظلمدونظلمباب،الإيمانفي(32)برقم،جريرعنقتيبةطريقغيرمنأوردهكذلك

ولؤ)باب،التفسيرفي(9462)ورقم،!الحكمةولقذءانيالصنن):تعالىقولهباب،الأنبياءفي(9342و

.!بظقوإيمنهولحبسوأ

سهو.وهويظلم:بفي

وإخلاصه.الإيمانصدقباب،الإيمانفي(412)رقممسلمصحيح
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الأرضينتحتالتيالصخرة)1(الصخرةبهذهالمرادأنالصحابةعنخبرهفيالسديزعموقد

صحةوفي،وغيرهمعمروبنوالمنهالوالثوريمالكوأبي)2(العوفيعطيةعنحكيوهكذا،السبع

نظر.أصلهمنالقولهذا

:لقالقالوهمابهاالمرادكانفلومعرفةغيرنكرةالآيةهذهفإن،آخرنظرالمرادهوهذافيإنثم

حدثنا:أحمدالإمامقالكما،كانتصخرةأيصخرةفي)3(فتكنالمرادوإنما،الصخرةفيفتكن

عن،الخدريسعيدأبيعن،الهيثمأبيعن،دراجحدثنا،لهيعةابنحدثنا،موسىبنحسن

للناسعملهلخرجكؤةولابابلهاليسصماءصخرةفييعملأحدكمأنلو":قال)4(!ي!اللهرسول

.")5(كانماكائنا

وسجودهاوركوعهاوأوقاتهاحدودهامنواجباتهابجميعأدها:أي!وآلصحلؤهأقويخبنى)قالثم

فيها.عنهنهيماواجتنب،فيهاشرعوماوخشوعهاوطمأنينتها

وإلا،فباليدباليداستطعتإنأيوطاقتكبجهدك:مهـأياتصبهرعنوانهبآتمغروفوآمر!و:قالثم

الآمرأنوذلك!أصحابكماعكواضبز):فقالبالصبرأمرثم.فبقلبكتستطعلمفإن،فبلسانك

علىبالصبرأمرهولهذا،العاقبةلهولكن،منهويناليعادىأنمظنةفيالمنكرعنوالناهيبالمعروف

.الفرجالصبرعاقبةأنومعلوم،ذلك

الأذيةعلىوصبركالمنكرعنونهيكبالمعروفأمركإن:أيأ!آلامورعزممقذلكإن):وقوله

عنها.محيدولامنهابدلاالتي()6(الأمورعزائممن

والضحاكجبيربنوسعيدوعكرمةومجاهدعباسابنقال!هولباسضدكتصحعرولا):وقوله

لهمكلامكحالخدكوتميلالناسعلىتتكبرلامعناه:واحد)7(وغيرالجوزاءوأبوالأصمبنويزيد

فيالإبليأخذداءالصعروأصل:)8(اللغةأهلقال.لهموالازدراءعليهمالتكبروجهعلىلكوكلامهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(3464/):كثيرابنوتفسير(47-1/246)الطبريتفسيرفيبالصخرةالمرادفيالأقوال

مدلسا.وكان،كثيرايخطىءصدوق،الجدلي،العوفيسعدبنعطيةهو:العوفي

.فتكون:بفي

.قالأنه:بفي

المصريين.القصاصمنوهم،السمحأبيودراجلهيعةابنلضعفضعيفوإسناده،28()3/أحمدمسند

.وطبمنسقطت

.(2147/)الطبريتفسير

.(صعر)العربلسان
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وجهعلىكلموهأوالناسكلمإذاوجههيميلالذيالمتكبرالرجلبهفشبهرؤوسهافتلتويأعناقها

عليهم.)1(التعاظم

ادطويل(منأ:شعرهفيطالبأبوقال

نقيمهاالخدودصعرثنواماإذاظلامةنقرلاقديماوكنا

الطويل(منأ:التغلبي)2(حنيبنعمرووقال

فتقوما)3(ميلهمنلهأقمناخدهصعرالجبارإذاوكنا

وجهعلىالمشيةفيالتبخترعنينهاه!فخورنحنالص!بلااللهإنمرصاآلأرضىفىتضشولا):وقوله

الجبالتئلغولفألاؤضقتخرقلنإنكمرحماآلازضفىولاتقش):تعالىقالكما،الناسعلىوالفخرالعظمة

الأرضبدقكولست،هذهمشيتكفيالبلادتقطعمشيكبسرعةلستيعني،37(:ا!سراءأ!هوطولا

علىفاتئد،طولاالجبالتبلغوترفعكوتعاظمكبتشامخكولست،عليهابوطئكالأرضتخرقبرجلك

.قدركتعدوفلست،نفسك

فهو،الأرضبهاللهخسفإذفيهمايتبختربرديهفييمشيرجلبينما"الحديثفيثبتوقد

المخيلةمنفإنهاالإزاروإسبالوإياك":الآخرالحديثوفي.")5(القيامةيومإلىفيهايتجلجل)4(

عننهاهولما.!فخورنحنالص!بلاآدلهإن!و:الآيةهذهفيقالكما.")6(اللهيحبهالاوالمخيلة

:فقال،بالخيروأمرهالشرعنفنهاه،يمشيأنلهبدلافإنه،فيهبالقصدأمرهالمشيفيالاختيال

قالكما،قواماذلكبينولكن،مفرطاإسراعاتسرعولامفرطاتتباطألا:أي!مشيكفىوآقصذ!يو

.(63:نظا!فرأ!سنمالواقاأفخووتضالمجهماوفيهؤناألاز!طكلصونالذلىألرخنوعباد):لىتعا

التعظم.:طفي)1(

.بمنسقطعمرووبيتالقول)2(

شعراءضمنترجمتهانظر.أصلاوجودهوفي،أبيهواسماسمهفياختلف.جاهليشاعرفارسحنيبنوعمرو

للمحقق.تغلب

.(29)رقمهالهأصمعيةقصيدةمن،للمتلمسينسبأنالأولى،فتقوماالروايةبهذهالبيت)3(

مطلعها:أبياتمنوهو،فتقومبروايةفهوحنيبنعمروإلىينسبالذيأما

بالدمالدميبألامحارمناوتتقىملوكمناتستحيألا

.327()2/للمحقق،تغلبشعراءديوانفيحنيبنعمروشعر

يتجلل.:طفي)4(

،اللباسفي،(8802)ومسلم،الخيلاءمنثوبهجرمنباب،اللباسفي،(0957)رقم:البخاريأخرجه)5(

.اختلافبعضاللفظوفي،بثيابهإعجابهمعالمشيفيالتبخترتحريمباب

صحيح.وهو،(377/وه4/65)أحمدأخرجه)6(
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الأصواتأرفعفإن،صوتكرفعتتكلففلاتكلمتإذايعني!صؤتكمنواغضفى):قالثم

الحمير.صوتوأنكرها

رأتفإنها،بالليلالحميرصوتسماععندبالاستعاذةالأمر")1(الصحيحين"فيثبتوقد

الصوتخفضفيستحب،العطاسعندسيماولاإليهحاجةلاحيثالصوترفععننهيولهذا،شيطانا

إلىالدعاءوعندبالأذانالصوترفعفأما.)2(غ!ي!اللهرسولصنيعمنالحديثبهثبتكماالوجهوتخمير

.مشروعفذلكذلكونحو)3(الإهلالوعند،للقتالالفئة

للخيرالجامعةالنافعةوالوصاياالحكممنالقرآن)4(فيالسلامعليهلقمانعنتعالىاللهقصهممافهذا

)5(مجلةيسمىعنهيؤثركتابلهكانوقدومواعظهأخبارهفيكثيرةآثاروردتوقد.الشرمنالمانعة

تعالى.اللهشاءإنتيسرماذلكمننذكرونحن.لقمان

بننهشلأخبرني،سفيانأخبرناالمباركابنأخبرنا)1.(إسحاقبنعليحدثنا:أحمدالإمامقال

كانالحكيملقمانان":قالع!م!اللهرسولأضرنا:قالعمرالنعنقزعةعن،الضي)7(
ص...مجمع

.")8(حفظهشيئااستودعإذااللهإن:يقول

بنموسىعن،الأوزاعيعنيونسبنعيسىحدثنا،الأشجسعيدأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

إياكبنييايعظهوهولابنهلقمانقال":قالع!ي!اللهرسولأن)9(مخيمرةبنالقاسمعن،سليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ومسلم،الجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممالخيرباب،الخلقبدءفي(3033)رقم:البخاريأخرجه

في(5251)داودأبوأخرجهوكذلك،الديكصياحعندالدعاءاستحبابباب،والدعاءالذكرفي(9272)

.الحمارنهيقسمعإذايقولماباب،الدعواتفي(9345)والترمذي،والبهائمالديكفيجاءماباب،الأدب

خفضفيجاءماباب،الأدبفي(5274)والترمذي،العطاسفيباب،الأدبفي(9205)داودأبوأخرجه

علىثوبهأويدهوضععطسإذالمجيداللهرسولكان:قالهريرةأبيحديثمن،العطاسعندالوجهوتخميرالصوت

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال،صوتهبهاغضأووخفض،فيه

فذلك.ذلك:طوفي.خطأوهوالإهلاك:طفي

عنه.اللهرضى:بفي

العربعندكتابكل:وقيل.الحكمةفيهاوالصحيفة،فيهايكتبصحيفة:والمجلة.بحكمة:وطبفي

.(جلل)العربلسان.مجلة

..سفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:ففيه،المسندفيالحديثسندفيإسحاقبنعلييردلم

التهذيب.رجالمنالكوفيالضبيمجمعبنونهشل.وتصحيفتحريفوفيهيجمعبننهيك:طفي

ثقة،وهومجمعبننهشلسوىالصحيحرجالثقاترجاله،صحيحوإسناده)6056(رقم(287/)أحمدمسند

.25(4/التقريب)تحريرجرحأفيهنعلمولا.سفيانبنويعقوبداودوأبومعينابنوثقه

النبلاءأعلامسير.للهجرةمئةسنةتوفي،ثقةمحدث،دمشقنزيل،الهمدانيعروةأبو،مخيمرةبنالقاسم

(/5102).
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.")1(بالنهارومذمةبالليلمخوفةفإنهوالتقنع

قالقاليحيىبنالسريحدثناضمرةحدثنا)2(عثمانبنعمروحدثنا،أبيحدثنا:أيضاوقال

.الملوكمجالسالمساكينأجلستالحكمةإنبنييا:لابنهلقمان

عن،المسعوديالرحمنعبدأخبرناالمباركابنأخبرناسليمانبنعبدةحدثنا،أبيوحدثنا

،السلاميعني،الإسلامبسهمفارمهمقومناديأتيتإذابنييا:لابنهلقمانقال:قالاللهعبدبنعون

وإن،معهمسهمكفأجلاللهذكرفيأفاضوافإن،نطقواقدتراهمحتىتنطقفلاناحيتهمفياجلسثم

غيرهم.إلىعنهمفتحولذلكغيرفيأفاضوا

جرابالقمانوضع:قالعمربنحفصعن،ضمرةحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا،أبيوحدثنا

وعظتكبنييا:فقال،الخردلنفدحتى،خردلةويخرجوعظةابنهيعظوجعل،جانبهإلىخردلمن

ابنه.فتفطر:قال.تفطرجبلوعظهالوموعظة

الرحمنعبدبنأحمدحدثنا،المصيصيالباقيعبدبنيحىحدثنا:الطبرانيالقاسمأبووقال

بنخليفةعن،المقدسي)4(سفيانبنأبينحدثناالطرائفي)3(الرحمنعبدبنعثمانحدثنا،الحراني

ثلاثةفإنالسوداناتخذوا":!سيىاللهرسولقال:قالعباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،سلام

يعني:الطبرانيقال")6(المؤذنوبلال،والنجاشي،الحكيملقمان:الجنةأهل)5(ساداتمنمنهم

منكر.بلغريبحديثوهذا.الحبشي

حدثنا:)7(فقال،جمةمهمةفوائدفيهاذكرترجمة"الزهد"كتابفيأحمدالإماملهذكروقد

الفقه:قال(12:أدقمان!وآلحكمةلقمقءانياولقذميومجاهدعن،رجلعن،سفيانحدثنا،وكيع

منبه.بنوهبعنرويوكذا.)8(نبوةغيرفيوالإصابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيه.واردةالأخبارباقيوكذلك.(3474/)كثيرابنتفسير

خطأ.وهوعمارة:طفي

.ضعافقومعنويرويهاالحديثطرائفيتبعكانلأنهبذلكلقب،الطرائفيالحرانيالرحمنعبدبنعثمان

.(2278/)اللباب

المجروحين.الضعفاءمنرواتهأكثرشيخالمقدسيسفيانبنوأبين.خطأوهو،سفيانابنعن:طفي

.(1917/)حبانلابن

الجنة.أهلمن:طوفي،الجنةساداتمن:بفي

له.أصللاباطلمتنهذا:وفيه.(1/018)المجروحينفيحبانابنأورده

.(2)66الزهد

اخر.طريقمن(1/243)تفسيرهفيالطبريذكره
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عبدالقمانكان:قالعباسابنعن،عكرمةعن،أشعثعنسفيانحدثنا،وكيعوحدثنا

.حبشيا)1(

خياطا.كانلقمانأنالمسيببنسعيدعنزيدبنعليعن،حمادحدثنا،أسود)2(وحدثنا

اتخذبنييا:لابنهلقمانقال:قالدينارابنيعنيمالكحدثنا،جعفرحدثنا،سيار)3(وحدثنا

بضاعة.غيرمنالأرباحتأتكتجارةاللهطاعة

اللهاتقبنييا:لابنهيقوللقمانكان:قالواسعبنمحمدعنالأشهبأبوحدثنا،يزيد)4(وحدثنا

فاجر.وقلبكبذلكليكرموكاللهتخشىأنكالناستريولا

عبدالقمانكان:قالالربعيخالدعن،الأشهبأبوحدثنا:(قالا)ووكيعهارونبنيزيدوحدثنا

فأتاه،فيهامضغتينبأطيبائتني:فقال،شاةلهفذبح،شاةلياذبح:سيدهلهفقال،نجاراحبشيا

سكت،ماعنهفسكت:قال.لا:قال؟هذينمنأطيبشيءفيهاكانأما:فقال.والقلبباللسان

والقلب،)6(باللسانفرمى،مضغتينأخبثهاألق:لهفقال،شاةلهفذبح،شاةلياذبح:لهقالثم

فألقيتمضغتينأخبثهاتلقيأنوأمرتك،والقلبباللسانفأتيتنيمضغتينبأطيبهاتأتينيأنأمرتك:فقال

.خبثا)7(إذامنهماأخبثولا،طاباإذامنهماأطيبشيءليسإنه:لهفقال،!والقلباللسان

يقالالبصرةأهلمنرجلعثمانأبيعن،معمرحدثنا،المباركابنحدثنا،رشيدبنداودوحدثنا

عمله،ترضىأنكفيرىالجاهلودفيترغبلا:لابنهلقمانقال:قال،عثمانأبوالجعد:له

.فيك)8(فيزهدهالحكيمبمقتتهاونولا

الحضرمي،عبيدبنشريحعن،زرعةبنضمضمعن،عياشبنإسماعيلحدثناأسيد،بنداودوحدثنا

.له)9(اللههياماإلاأحدهميتكلملا،الحكماءأفواهعلىاللهيدإنألا:لقمانقال:قالزيدبناللهعبدعن

)2(

)3(

)4(

)61

)7(

)8(

)9(

وانظر.مجاهدعن،الزبيديسعيدعن،الرازيحكامروايةمنأنه2651(الزهدكتابفيوالذي،قالهكذا

.(11/243:الطبريتفسير

.(2671رقم،الزهد

.(2681رقم،الزهد

.(1926رقم،الزهد

.(1027رقم،الزهد

لأحمد."الزهد"كتابفيالذيهوأثبتناهوما،اللسانفألقى:بفي

.(44-11/243الطبريتفسيرفيوهو

الزهد.منالمطبوعفيعليهأقفلم

كذلك.
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أما:عمرو)1(ليفقال،بالليلرأسيأقنعكنت:قالجريجابنسمعت،الرزاقعبدوحدثنا

:قال؟بالليلرأسكتقنعفلم،بالليلمعجزةقالأو،معذرةمذلةبالنهارالقناع:قاللقمانأنعلمت

."صدينعليهيكنلملقمانإن:لهقلت

علىندمتمابنييا:لابنهلقمانقال)4(:قال،سفيانحدثنا،؟!9الجنيد!بنحسنوحدثني

ذهب.منفالسكوتفضةمنالكلامكانوإن،قطالسكوت)د(

اعتزلبنييا:لابنهقاللقمانأنقتادةعن،الأشهب)6(أبوحدثنا:قالاووكيعالصمدعبدوحدثنا

خلق.للشرالشرفإن،يعتزلكالشر

والرغبإياكبنييا:الحكمةفيمكتوب:قالأبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،معاويةأبووحدثنا

وشدةإياكبنييا.الطربيزيلكما7(الحلمويزيلالقريبمنالقريبيبعدالرغبكلالرغبفإن

الحكيم.لفؤادممحقةالغضبشدةفإن،الغضب

عن،مليكةأبيابنعن،عمر)8(بننافعحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

المجلسرأيتفماذا،عينكعلىالمجالساختربنييا:يعظهوهولابنهلقمانقال:قالعميربنعبيد

يطلعوإن،يعلموكغبياتكوإن،علمكينفعكعالماتكإنفإنك،معهمفاجلسوجلعزاللهفيهيذكر

تكإنفإنك،فيه)01(اللهيذكرلاالذيالمجلسفيتجلسلابنييا.معهمتصبك)9(برحمةعليهمالله

يصبكبسخطذلكبعد12(إليهماللهيطلعوإن،ا(اغبيايزيدوكغبياتكوإن،علمكينفعكلاعالما

.يموتلاقاتلااللهعندلهفإن،المؤمنيندماءيسفكالذراعينرحبامرأ(تغبطوأ13لابنييا.معهم

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

...عمر:طوفي.عمروفقال:بفي

الزهد.منالمطبوعفيعليهأقفلم

.(127)رقم،الزهد

لأحمد.الزهدفيوهي،بمن

الصمت.:بفي

.272()رقمالأشهبأبيعن،المباركابنعن،حنبلبنأحمدعناللهعبدزياداتمنالزهدفيأخرجه

الحكم.:طفي

.وغيرهمليكةابنعنحدث.ثبت،حافظإماماللهعبدبنعمربنونافع.سهووهو،عمرابنعننافع:بفي

.(7433/):النبلاءأعلامسير.هـ(ا96)سنةتوفي

خطأ.وهوتصيبك:طفي

الله.فيه:بفي

غفلة.أي:وغبي،وغبوة،غبوةفيه:يقال

عليهم.:بفي

تغبطن.لابنيويا:بفي
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كلمتكلتكنبنيأالحكمةفيمكتوب:قالأبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،)1(معاويةأبووحدثنا

.العطاءيعطيهمممنالناسإلىأحبتكنبسطاوجهكوليكن،طيبة

الحكمة.رأسالرفق:التوراةأوا)2(الحكمةفيمكتوب:وقال

.ترحمونترحمونكما:التوراةفيمكتوب:وقال

.تحصدونتزرعونكما:الحكمةفيمكتوب:وقال

أبيك.وخليلخليلكأحب:الحكمةفيمكتوب:وقال

:قال؟أصبرالناسأي:للقمانقيل:قالقلابةأبيعنأيوبعنمعمرعنالرزاقعبدوحدثنا

الناسفأي:قيل.علمهإلىالناسعلممنازدادمن:قال؟أعلمالناسفأي:قيل.أذىيتبعهلاصبر

وإلا،وجدخيرعندهالتمسإذاالذيالغنيولكنلا:قال؟المالمنالغني:قيل.الغني:قال؟خير

.)3(الناسعننفسهأغنى

يراهأنيباليلاالذي:قال؟شرالناسأي:للقمانقيل:قالعيينةابنهو،)4(سفيانوحدثنا

مسيئا.الناس

الذينعظاماللهيبدد:الحكمةبعضفيوجدت:قالديناربنمالكعنالصمد)5(عبدأبووحدثنا

علمت،قدبما)6(تعملولماتعلملمماتعلمأنفيلكخيرلا:فيهاووجدت.الناسبأهواءيتكلمون

.أخرىإليهافضمعنهافعجزيحملهاذهبثمحزمةفحزمحطبااحتطبرجلمثلذلكمثلفإن

بنالفرجحدثنا،موسىبنالحكموهو،زهيرأبيبنالحكمحدثنا:أحمدبناللهعبدوقال

أمركفيوشاور،الأتقياءإلاطعامكيأكللابنييا:لابنهلقمانقال:قالسعيدأبيعن،فضالة

.العلماء

الموضعهذافيأحمدالإمامذكرهمامجموعوهذا

أعلم.والله.عندناليستأشياءذكر

.(732)قمر،لزهدا(1)

عين.بنقلةبمنسقطت)2(

الزهد.منالمطبوعفيعليهأقفلم)3(

.(427)رقم،لزهدا(4)

.طمنسقطت)5(

تعمل.ولمتعلملاما:بفي)6(

المواضع.هذه:طفي)7(

أنهكما،يروهالمكثيراالاثارمنقدمناوقد.)7(
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الخزاعي،عبيدبنيحيىبنزيدحدثنا،الوليدبنالعباسحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنوقال

علىالحكمةفاختار،والحكمةالنبوةبينالحكيملقماناللهخير:قالقتادةعن،بشيربنسعيدحدثنا

)1(فسمعت:سعيدقال.بهاينطقفأصبح:قال،الحكمةعليهفذرنائموهوجبريلفأتاهقال،النبوة

إليئأرسللوإنه:فقال؟ربكخيركوقدالنبوةعلىالحكمةاخترتكيف:للقمانقيل:يقولقتادة

عنأضعفأنفخفت،خيرنيولكن،بهاأقومأنأرجوولكنت،منهالفوزفيهلرجوتعزمةبالنبوة

.إليئ)2(أحمتالحكمةفكانت،النبوة

عنعروبةأبيبنسعيدرواهوالذي.فيه)3(تكلمواقدقتادةعنبشيربنسعيدلأن،نظرفيهوهذا

نبيايكنولم،)4(الإسلامفيالفقهيعني:قال(12:دقمانأ!الحكمةولقذءالجالقمق):قولهفيقتادة

المسيببنوسعيدمجاهدمنهم،السلفمنواحدغيرهذاعلىنصوهكذا.)5(إليهيوحولم

أعلم.والله.عباسوابن

)2

)3

)4

ط:سمعت.في

.(3444/)كثيرابنتفسير

.(1315/):المجروحين.عليهيتابعلاماقتادةعنيروي:حبانابنقال

.والإسلام:طفي

.(1/243)الطبريتفسير
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ذاتالار5الأفدودأمحبقنل!و!مهودوشاهد!واليوهـاتوعود5البروجذاتوأالئ!!):تعالىاللهقال

الذىاتعضيزآلحميدهباللهيؤمنواأنإلامنهتمنقمواومافحهرو!بآتمؤمنينيفعرنماعكوهتم!قعورعلتهاه!إذ5اتولؤد

والتمجهنمفله!عذابلعؤبرألؤثمواتمؤمننتاتؤمنينفننواالذينإت5شيهاشئءكلعكواللهوالأزصالسفؤتمقكلال!

.(01-ا:البروخأ!والحرقيعذاب

الحمد.ودله()1السورةهذهتفسيرفيمستقصىذلكعلىتكلمناقد

قبله.كانواأنهمفزعمواغيرهوخالفه،المسيحمبعثبعدكانواأنهمإسحاقبنمحمدزعموقد

الكافرين،الجبارينمنالمؤمنينحقفيمراراالعالمفيمكررالصنيعهذاأنواحدغيرذكروقد

متعارضانوهما،إسحاقابنأوردهوأثر،مرفوعحديثفيهموردقدالقرآنفيالمذكورونهؤلاءولكن

.عليهما)2(لنوقفنوردهمانحنوها

بنالرحمنعبدعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،)4(عفانحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

كبرفلما،ساحرلهوكان،قبلكمكانفيمنملككان":قال!ي!اللهرسولأنصهيبعن،ليلىأبي

إليهفدفع،السحرفلأعلمهغلاماإليفادفع،أجليوحضر،سنيكبرتقدإني:للملكقالالساحر

فسمع،الراهبعلىالغلامفأتى،راهب)5(الملكوبينالساحربينوكان،السحريعلمهفكان،غلاما

ضربوهأهلهأتىوإذا؟حبسكما:وقالضربهالساحرأتىإذاوكان،وكلامهنحوهفأعجبه،كلامهمن

وإذا،أهليحبسنيفقليضربكأنالساحرأرادإذا:فقال،الراهبإلىذلكفشكا؟حبسكما:وقالوا

عظيمةفظيعةدابةعلىأتىإذيومذاتهوفبينما)6(:قال.الساحرحبسني:فقليضربوكأنأهلكأراد

الراهب.أمرأماللهإلىأحبالساحرأمرأعلماليوم:فقال،يجوزواأنيستطيعونفلاالناسحبستقد

الدابةهذهفاقتلالساحرأمرمنوأرضىإليكأحبالراهبأمركانإناللهم:فقالحجرافأخذ:قال

وإنك،منيأفضلأنتبنيأي:فقال،بذلكالراهبفأخبر،ومضىفقتلهاورماها،الناسيجوزحتى

)2(

)3(

)4(

)6(

بعدها.وما(4194/)كثيرابنتفسير

لتقف.:طفي

.)6/17(المسندفي

السند.من"عفان"سقط:طفي

المصنف.منهينقلالذيالمسندفيلماموافقوهو،بمنأثبتناهوما."الساحروبينالملكبينوكان":وأطفي

للمسند.الموافقوهو،بمنهناوما"فبينا":وأطفي
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علىاللهويشفيهمالأدواءوسائروالأبرصالأكمهيبرئالغلامفكان.عليتدلفلاابتليتفإنستبتلى

أجمع.هاهناماولكاشفني:فقال،كثيرةبهدايافأتاه،بهفسمع،فعميللملكجليسوكان)1(يديه

اللهفدعا،فآمن.فشفاك)2،اللهدعوتبهامنتفإن،وجلعزاللهيشفيإنما،أحدأأشفيأناما:فقال

؟بصركعليكردمنفلانيا:الملكلهفقال،يجلسكانمانحومنهفجلس،الملكأتىثم.فشفاه

وربكربي،نعم:قال؟غيريرل!ولك:قال.اللهورئكربيلا:قال.أنا:قال.ربي:فقال

الأكمهتبرئأنسحركمنبلغ!بنيأي:فقالبهفأتى،الغلامعلىدلحتىيعذبهيزلفلم.الله

لا.:قال.أنا:قال.وجلعزاللهيشفيإنما3(أحدالمأناأشفيماقال!؟الأدواءوهذه،والأبرص

علىدل!حتىبهيزلولم،بالعذابأيضأفأخذه:قال.اللهوربكربي:قال؟غيريرل!أولك:قال

وقعحتىرأسهمفرقفيالمنشارفوضع.فأبى.دينكعنارجع:فقال)2(بالراهبفأتي،الراهب

وقال.شفاهوقعحتىرأسهمفرقفيالمنشارفوضع.فأبى.دينكعنارجع:للأعمىوقال.شقاه

فإن)5(ذروتهبلغتمإذا:وقال.وكذاكذاجبلإلىنفرمعبهفبعث.فأبى.دينكعنارجع:للغلام

فرجف.شئتبمااكفنيهماللهم:قال!الجبلعلوافلما،بهفذهبوا،فدهدهوه)6(وإلا،دينهعنرجع

أصحابك؟فعلما:فقالالملكعلىدخلحتىيتلمسالغلاموجاء.أجمعونفدهدهواالجبلبهم

وإلا،دينهعنرجعفإنالبحرلججتمإذا:فقالقرقور)7"فينفرمعبهفبعث.اللهكفانيهم:فقال

وجاء،أجمعونفغرقوا،شئتبمااكفنيهماللهم:الغلامفقال،البحربهفلججوا،البحرفيفغرقوه)8(

لستإنك:للملكقالثم.اللهكفانيهم:فقال؟أصحابكفعلما:فقالالملكعلىدخلحتىالغلام

:قال.قتليتستطيعلافإنكوإلا،قتلتنيبهآمركمافعلتأنتفإن،بهامركماتفعلحتىبقاتلي

قل:ثم،كنانتيمنسهماوتأخذ،جذععلىتصلبنيثم،واحمصعيدفيالناستجمع:قال؟هووما

بسم:وقالرماهثمالقوسكبدفيالسهمووضعففعل،قتلتنيذلكفعلتإذافإنك،الغلامرباللهبسم

:الناسفقال،وماتالسهمموضععلىيدهالغلامفوضع،صدغهفيالسهم)9(فوقع،الغلامربالله

)1(قوله:

)2(فيط

)3(ليست

)4(فيط

)5(فيب

فيزاد()6

فيكذا)7(

فيط)8(

فيب()9

المسند.فيولا،بفيليسيديهعلىالله

.شفاك.ودعوت:

.بفي

الراهب.:

الجبل.ذروة:

الدحرجة.:والدهدهة.فوقهمن:المسند

السفينة.:والقرقور.قرقرة،وط،وب،أوفي.الصوابوهو.المسند

.فأغرقوه:

المسند.فيلماموافقوهو.فوضع:
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الناسامنقد،بكنزل!واللهفقد،تحذركنتماأرأيت:للملكفقيل.الغلامبربامناالغلامبربامنا

دينهعنرجعمن:وقال!،النيرانفيهاوأضرمت،الأخاديدفيهافخدت)1(السككبأفواهفأمر،كلهم

ترضعه،لهابابنامرأةفجاءت،ويتواقعونفيهايتعادونفكانوا:وقال!.فيهافأقحموهوإلا،فدعوه

."الحقعلىفإنكأماهيااصبري:الصبيفقال!،النارفيتقعأنتقاعستفكأنها

النسائيزاد.سلمةبنحمادحديثمنوالنسائي+(مسلم)2(ورواه.أحمدالإمامرواهكذا

ثابت،عن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمن)4(الترمذيورواه.به،ثابتعنكلاهمازيدبنوحماد

.(")التفسير"فيذلكبسطناكماإيرادهوجود،نحوهبإسناده

بنمحمدعن،زيادبنيزيدحدثني:فقال!6(اخروجهعلىالقصةهذهإسحاقبنمحمدأوردوقد

وكان،الأوثانيعبدونشركأهلكانوانجرانأهلأنأهلهاعن،نجرانأهلبعضأيضاوحدثني،كعب

ساحر-البلادتلكأهلجماعإليهاالتيالعظمىالقريةهيونجران-نجرانمنقريباقراهامنقريةفي

منبه،ابنسماهالذيبالاسملييسموهولم،)7(فيميوننزلهافلما،السحرنجرانأهلغلمانيعلم

نجرانأهلوجعل،الساحرفيهاالتيالقريةتلكوبيننجرانبينخيمةفابتنى،نزلهارجل:قالوا

أهلغلمانمعاللهعبدابنهالثامرفبعث.،)8(السحريعلمهمأالساحرذلكإلىغلمانهميرسلون

منهويسمعإليهيجلسفجحل،وصلاتهعبادتهمنيرىماأعجبهالخيمةبصاحبمرإذافكان،نجران

الاسمعنيسألهجعلفيهفقهإذاحتى،الإسلامشرائععنيسألهوجعل،وعبدهاللهفوحد،أسلمحتى

والثامر.عنهضعفكأخشى،تحملهلنإنكأخيابنيا:لهوقال!إياهفكتمه،يعلمهوكان،الأعظم

صاحبهأناللهعبدرأىفلما،الغلمانيختلفكماالساحرإلىيختلف)01(ابنهأنإلايظنلا)9(عبداللهأبو

،قدحفيكتبهإلايعلمهاسمادلهيبقلمثم،فجمعهاقداحإلىعمد،فيهضعفهوتخوفعنهبهضنقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الطرق:والسكك.فحفر:طفي

.والغلاموالراهبوالساحرالأخدودأصحابقصةباب،الزهدفي،(5535)رقممسلمصحيح

اليومعملوفي)8633(،السيروفي،سلمةبنحمادعن(1)1661الكبرىسننهمنفيهوهو)681(،التفسيرفي

زيد.بنحمادعن61()4والليلة

.البروجسورةومنباب،التفسيرفي(0334)رقمالترمذيسنن

صهيبكلاممنيكونأنفيحتمل:المزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال:هناكوقال.(4494/)كثيرابنتفسير

.النصارىأخبارمنعلمعندهكانفإنه،الرومي

بعدها.وما(1/47)الأنفالروض

تحريف.وهو.فيمون:طفي

.بفيليست

.إسحاقلابنالسيرةنصفيوهي.طمنسقطت

الله.عبد:طفيزاد
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بالاسممرإذاحتى،قدحاقدحافيها)1(يقذفهاجعلثمناراأوقدأحصاهاإذاحتى،قدحاسملكل

أنهفأخبرهصاحبهبهأتىثمفأخذه،شيئاتضرهلممنهاخرجحتىالقدحفوثب،بقدحهفيهاقذفالأعظم

علمته؟)2(وكيف:قال.وكذاكذا:قال؟هووما:فقال،كتمهقدالذيالأعظمالاسمعلمقد

فجعل.تفعلأنأظنوما،نفسكعلىفأمسكأصبتهقد،أخيابنأي:قال.صنعبمافأخبره

وأدعودينيفيوتدخلاللهأتوحداللهعبديا:قالإلاضربهأحدايلقلمنجراندخلإذاالثامربناللهعبد

فيشفى،اللهويدعو)5(،ويسلماللهفيوحد،نعم:)4(فيقول.البلاءمنفيهأنتمما)3(فيعافيكلكالله

ملكإلىشأنهرفعحتى،فعوفيلهودعا.أمرهعلىفاتبعهأتاهإلاضربهأحدبنجرانيبقلمحتى

علىتقدرلا:قال.بكلأمثلنآبائيوديندينيوخالفتقريتيأهلعليأفسدت:فقالفدعاه،نجران

يبعثوجعل،بأسبهماالأرضإلىفيقع،رأسهعلىفيطرح،الطويلالجبلإلىبهيرسلفجعل.ذلك

لهقالغلبهفلما.بأسبهليسفيخرجفيهابهفيلقىهلكإلاشيءفيهايلقىلابحوربنجرانمياهإلىبه

سلطتفعلتإنفإنك،بهآمنتبمافتؤمناللهتوخدحتىقتليعلىتقدرلاواللهإنك)6(الثامربناللهعبد

يدهفيبعصاضربهثم،الثامربناللهعبدشهادةوشهد،الملكذلكاللهفوحد:قال.فقتلتني)7(علي

الثامر،بناللهعبددينعلىنجرانأهلواستجمع.مكانهالملكوهلك،فقتلهكبيرةغيرشجةفشجه

مندينهمأهلأصابماأصابهمثم،وحكمهالإنجيلمنمريمابنعيسىبهماجاءعلىوكان

.بنجرانالنصرانيةدينأصلكانهنالكفمن.)8(الأحداث

أعلمفالئه.الثامربناللهعبدعننجرانأهلوبعضكعببنمحمدحديثفهذا:إسحاقابنقال

.كانذلكأي

فاختاروا،القتلأوذلكبينوخيرهم،اليهوديةإلىفدعاهم،بجندهنواسذوإليهمفسار:قال)9(

ألفا،عشرينمنقريبامنهمفقتل.بهمومثل،بالسيفوقتل،بالناروحرق،الأخدودفخد)01(القتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.طفيليست

قد.:بفيزاد

عما.:طفي

.طمنسقط،أمرهعلى....فيقول:قوله

الأنف.الروضفيلماموافقوهو،له:بفيزاد

.طفيليست

فتقتلني.:بفي

.الأحزاب:طفي

.(1/15)الأنفالروضفيالسابقللخبرتتمةوهو.إسحاقابن

لهم.فخد:الأنفالروضوفي..فخدوا:طفي
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الآيات..!اتولؤدذاتالار5الأضدودأمحبقئل)!ح!رسولهعلىاللهأنزلوجندهنواسذيففي

الأخدودأنبعضهمزعموقد.مسلمسياقفيوقعماغيرالقصةهذهأنيقتضيوهذا.(ه-4:البروجأ

عن،صفوانأخبرنا،اليمانأبوحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيابنقالكماكثيراالعالمفيوقع

صرفحينقسطنطينزمانالقسطنطينةوفي،صتئعزماناليمنفيالأخدودكان:قالجبيربنالرحمنعبد

دينعلىكانواالذينالنصارىفيهوألقىأتونافاتخذ)1(،والتوحيدالمسيحدينعنقبلتهمالنصارى

فسجدواالناسوأمرالصنمصنعحيننصربختزمانفيبابلأرضفيالعراقوفي.والتوحيدالمسيح

فيهألقاهماثم،والنارالحطبفيهاوألقىأتونالهمفأوقد،ومشايلعزرياوصاحباهدانيالفامتنع،له

فأكلتهم،رهط)2(تسعةوهمعليهبغواالذينفيهاوألقى،منهاوأنقذهموسلامابرداعليهماللهفجعلها

.النار

خد:ثلاثةالأخدودكان:قال(4:ادبروجمهـأالأضدودأمحبقنل!و:قولهفيالسديعنأسباطوقال

حاتم.أبيابنرواه.باليمنوخد،بالعراقوخد،بالشام

والمنة.الحمدودله)3(البروجسورةفيتفسيرهاعلىوالكلامالأخدودأصحابذكراستقصيتوقد

)2(

)3(

واتخذ.:وطأوفي.بفيكذا

رهطه.من:بفي

التفسير.من:بفيوزاد.بعدهاوما(4194/)كثيرابنتفسير
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عن،يساربنعطاءعن،زيدحدثنا،همامحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمدالإمامقال

فليتبوأمتعمداعليكذبومن،عليتكذبواولاعنيحذثوا":قال!لمج!النبيعنالخدريسعيدأبي

.")2(حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثوا.النارمنمقعده

سعيدأبيعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدأخبرنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أيضاوقال

فليمحه"القرانغيرشيئاعنيكتبفمن،القرآنغيرشيئاعنيتكتبوالا":قال!رالنبيعن،الخدري

كذبومن":قال.")3(عليتكذبواولاعنيحدثوا.حرجولاإسرائيلبنيعنحدثوا":وقال

.")5(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدا":قالأحسبه)4(همامقال."علي

.همامحديثمن)7(والنسائي)6(مسلمرواهوهكذا

أسلمبنزيدعن،همامعن،هدبةعن،السجستانيداودأبيعن،الأسفرايينيعوانةأبوورواه

.قالكذا.سعيدأبيقولمنهو)8(همامفيهأخطأ:داودأبوقال:قالثم.به

)01(ببعضهأسلمبنزيدعن،عيينةبنسفيانعن،وكيععن،سفيانعن)9(الترمذيرواهوقد

أعلم.فالله.مرفوعا

حدثني،عطيةبنحسانحدثنا،الأوزاعيأخبرنا،مسلمبنالوليدحدثنا:أحمدالإمامقال

.طمنالتحديثلفظةوسقطت.بيان:وطبفي(1)

.تبوأفقد:وفيه(364/)المسند2()

المسند.فيليست)3(

المسند.فيلماموافقةوهي.وطبمنزيادة()4

.(356/)المسند)5(

العلم.كتابةوحكمالحديثفيالتثبتباب،الزهدفي(4003)مسلمصحيح)6(

.08()80الكبرىسننهفي)7(

وهو.:طفي)8(

العلم.كتابةكراهتهفيجاءماباب،العلمفي)2566(الترمذيجامع)9(

هذاغيرمنالحديثهذارويوقد":عقبهالترمذيوقال،"لنايأذنفلمالكتابةفي!س!النبياستأذنا":قولههو1()0

."أسلمبنزيدعنهمامرواه،أسلمبنزيدعنأيضأالوجه
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عنيبلغوا":يقوليعني!ي!اللهرسولسمعأنهحدثهالعاصبنعمروبناللهعبدأن،السلوليكبشةأبو

.")2(النارمنمقعدهفليتبوأ(متعمدا)1عليكذبومن،حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثوا،ايةولو

به.،)3(الأوزاعيعنكلاهما،الرزاقوعبدنميربناللهعبدعنأيضاأحمدورواه

به.،الأوزاعيعن،النبيلعاصمأبيعن)4(البخاريرواهوهكذا

بنمحمدعن،الذهلييحيىبنمحمدعنرواهثم.عاصمأبيعنبندارعنالترمذيرواهوكذا

.)7(صحيححسن:وقال)6(عطيةبنحسانعنثوبانبنثابتبنالرحمنعبدعن(هالفريابييوسف

عن،أبيحدثنا،معاويةبنهشامحدثنا،موسىأبوالمثنىبنمحمدحدثنا:البزاربكرأبووقال

حتىإسرائيلبنيعنليلةعامةيحدثنا!ي!الثهنبيكان:قالعمروبناللهعبدعن،حسانأبيعن،قتادة

حدثنا:البزارقالثم.مثنىبنمحمدعن،داود)9(أبوورواه1)8(صلاةلعظمإلافيهانقومما،نصبح

حصين،بنعمرانعن،حسانأبيعن،قتادةعن،هلالأبوحدثنا،عفانحدثنا،مثنىبنمحمد

.ا)01(صلاةلعظمإلايقوملاإسرائيلبنيعنليلةعامةيحدثناص!اللهرسولكان:قال

بنعمرانعنلاعمروبناللهعبدعنالصوابأنيعني،هلالأبيمنأحفظوهشام:البزارقال

أعلم.والله.حصين

عن،سلمةأبوحدثنا،عمروبنمحمدعن-القطان-هويحيىحدثنا:أحمدالإماموقال

.يخرجوهولمصحيح(إسناد)13(")12حرجولاإسرائيلبنيعنحدثوا"!ك!()11النبيعن،هريرةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

أحمد.مسندفيواردةوهي.بفيليست

.(2915/)المسند

.(2202/)المسند

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي(3461)رقمالبخاريصحيح

.(2427/)اللباب.بلخبنواحيبلدة،فاريابإلىنسبةوالفريابي.تصحيفوهوالعرياني:طفي

،الترمذيفيلماموافقوهو.بهسمعأنه،العاصبنعمروبناللهعبدعنالسلوليكبشةأبوحدثني:بفيزاد

.تكراراليههناإيرادهلكن

إسرائيل.بنيعنالحديثفيجاءماباب،العلمفي(9266):الئرمذيسنن

وأحمدالبزاررواه:وقال،حصينبنعمرانحديثمن8/264(.191،)1/الزوائدمجمعفيالهيثميأورده

ومعظمه.أكثره:الثيءوعظم.المكتوبةالفريضةيعني:روايةوفي:أيضأوقال.صحيحوإسناده،الكبيرفيوالطبراني

صحيح.حديثوهو،إسرائيلبنيعنالحديثباب،العلمفي(3663)رقمداودأبيسنن

.وطبمنزيادة

.قال:طفيزاد

.(2474/)المسند

.إسناده:بفي
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عن،الجعفيسعدبنربيعحدثنا،وكيعحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

فيهمكانقدفإنهإسرائيلبنيعنحدثوا":!يواللهرسولقال:قالجابرعن،سابطبنالرحمنعبد

مقابرهم،منمقبرةأتواحتىإسرائيلبنيمنطائفةخرجت":قال!يويحدثأنشأثم."الأعاجيب

،الموتعنيحدثنانسائلهماتقدرجلالنافيخرجوجلعزاللهودعوناركعتينصلينالو:فقالوا

:فقال،السجودأثرعينيهبين،القبورتلكمنقبر)1(منرأسهرجلأطلعإذكذلكهمفبينما،ففعلوا

نأالثهفادعوا،الانحتىالموتحرارةعنيسكنتفماعاممئةمنذمتفقد؟إليأردتمما!هؤلاءيا

.")2(كنتكمايعيدني

فأما،صحيحايكونأنيمكنماعلىمحمولفهوعنهمالروايةجوازتقررإذا،غريبحديثوهذا

ثم،عليهيعرجلامردودمتروكفذاك،المعصومعنبأيديناالذيالحقلمخالفتهبطلانهيظنأويعلمما

بنمحمدحدثنا:قائلا)3(البخاريرواهلما،صحتهتعتقدأنروايتهجوازمنيلزملاكلههذامع

عن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،المباركبنعليحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،بشار)4(

فقال،الإسلاملأهلبالعربيةويفسرونهابالعبرانيةالتوراةيقرؤونالكتابأهلكان:قالهريرةأبي

إليكمأنزلوماإليناأنزلوماباللهامناوقولواتكذبوهمولاالكتابأهلتصدقوالا":!يماللهرسول

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد."مسلمونلهونحنواحدوإلهكموإلهنا

عندجالساكانأنهأبيهعنالأنصارينملةأبي،)6(ابنأعنالزهريطريقمنأحمد)5(الإماموروى

:!اللهرسولفقال؟الجنازةهذهتتكلمهلمحمديا:فقالاليهودمنرجلجاء)7(إذ،!يواللهرسول

)8(الكتابأهلحدثكمإذا":!ش!اللهرسولفقال.تتكلمأنهاأشهدأنا:اليهوديفقال."أعلمالله"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.بفيليست

وكيع،أبيبنمحمدبنجعفرشيخهعنالبزاررواه:وقال،باختصار(1191/)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

.ثقاترجالهوبقية،أعرفهماولم،أبيهعن

في(7362)ورقم،!إليناأنزلوماباللهءامئاقؤلوا)باب،التفسيرفي(4485)رقمالبخاريصحيح

يجوزماباب،التوحيدفي(7542)ورقم،"شيءعنالكتابأهلتسألوالا":!ي!النبيقولباب،الاعتصام

بالعربية.اللهكتبمنوغيرهاالتوراةتفسيرمن

.بفيالسندمنعمروسقط.تصحيفوهويسار:طفي

.(4136/)المسند

،عمارهوفقيل،اسمهفيمختلفصحابيالأنصارينملةوأبو.المسندفيلماموافقةوهي،بمنزيادة

.(2482/)التهذيبتقريب.أحداشهدالأوسمن.عمارةوقيل،عمرو:وقيل

خطأ.وهو..جاءإذافقال:طفي

.بشيء:بفيزاد
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كانوإن،تكذبوهملمحقاكانفإن،ورسلهوكتبهباللهآمنا:وقولوا،تكذبوهمولاتصدقوهمفلا

أحمد.بهتفرد."تصدقوهملمباطلا

الشعبيعن،مجالدأخبرنا،هشيمحدثنا،النعمانبن)2(سريجحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

فقرأه،الكتابأهلبعضمنأصابه)3(بكتابءلمجي!النبيأتىالخطاببنعمرأناللهعبدبنجابرعن

لقدبيدهنفسيوالذي؟!الخطابابنيافيهاأمتهوكون":وقالفغضب:قال،لمجيمالنبيعلى

به،فتصدقوابباطلأو،بهفتكذبوابحقفيخبروكمشيءعنتسألوهملا،نقيةبيضاء)4(بهاجئتكم

علىوإسناده،أحمدبهتفرد."يتبعنيأنإلاوسعهماحياكانموسىأنلو()بيدهنفسيوالذي

مسلم.شرط

ووضعوهاوأولوهاوحرفوهاالسماويةالكتبمنبأيديهممابدلواقدأنهمعلىدليلالأحاديثفهذه

فكيف،بلغتهموهي،بها)6(علمايحيطوالمالتيالمغرباتمنيبدونهماسيماولا،مواضعهاغيرعلى

الفاسدةالقصود)7(منمالهممعكثيرووهمكبيرخطأتعريبهمفيوقعهذهولأجل؟بغيرهاعنهايعبرون

التبديلوقبيحالتعبيرسوءمنفيهاماوتأملبأيديهمالتيكتبهمفينظرمنيتحققهوهذا،الباردةوالآراء

النصير.ونعمالمولىنعموهوالمستعانوبالله،والتغيير

تعبيروسوءوتغييروتبديل)8(تحريففيهاذكروهفيماكثيرامنهاويخفونيبدونهاالتيالتوراةوهذه

البناءفاسدةعبارةيسوغونوكيف،أخفوهوماأبدوهوما)01(قالوهماوتأملفيهانظرمن)9(يعلم

فيأسلموقد،عنهمينقلمنأجودمنالأحباركعبوهذا.وألفاظهامعناهاحيثمنباطلة،والتركيب

لماينقلهمابعضيستحسنعنهاللهرضيعمرفكان،الكتابأهلعن)11(شيئاينقلوكان،عمرزمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.(3387/)المسند

الطبقةكبارمن،البغداديالحسنأبو،الجوهريمروانبنالنعمانبنوسريج.تصحيفوهوشريح:طفي

.(0/1912)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(172)سنةتوفي،العاشرة

.كتابفي:بفيزاد

فيالوقوعوهو،كالتهور:والتهؤك...بهجئتكملقدبه:وطأوفي،المسندفيلماموافقوهو،بفيكذا

روية.بغيرالأمر

به..وطأوفي.المسندفيلماموافقوهو،بفيكذا

بهاعلمأ.:طفي

المقاصد.لعله:الأصلحاشيةوفي.المقاصد:طفي

تحريف.من:بفي

يعلمه.:بفي

.بفيليست

كتب.بفيزاد



إسرائيلبنيأخبارعنوالتحديثالروايةفيالإذنبيان536

تلكنقلفيهوأيضا)1(وبالغ،عندهماأخذفيالناسمنكثيرفتوسع،لقلبهوتأليفاالحقمنيصدقه

لهيشهدلماصحيحهوماومنها،محالةلاباطلهوماومنها،مدادهيساويلامامنهاكثيرالتيالأشياء

بأيدينا.الذي)2(الحق

حميدبنأخبرني،الزهريعن،شعيبحدثنا:اليمانأبووقال)3(:البخاريقالوقد

منكانإن":فقال،الأحباركدبوذكر.بالمدينةقريشمنرهطايحدثمعاويةسمعأنهالرحمنعبد

منيعني"الكذبعليهلنبلو-ذلكمع-كناوإن،الكتابأهلعنيحدثونالذينالمحدثينهؤلاءأصدق

قصدمنه.غير

كيف":قالأنهعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريحديثمن)4(البخاريوروى

لممحضأتقرؤونهباللهالكتبأحدثرسولهعلىاللهأنزلالذيوكتابكمشيءعنالكتابأهلتسألون

عندمنهو:وقالواالكتاببأيديهموكتبوا،وغيروهاللهكتاببدلواالكتابأهلأنحدثكموقد،يشب

يسألكمرجلامنهمرأيناماواللهلا؟مسألتهمعنالعلممنجاءكمماينهاكمألا،قليلاثمنابهليشترواالله

."عليكمأنزلالذيعن

يهدوكملنفإنهمشيءعنالكتابأهلتسألوالا:قالأنهمسعودبناللهعبدعنجريرابنوروى

أعلم.والله.بباطلتصدقواأوبحقتكذبواأنإما،ضلواوقد

مجلإجملأ!م

أيضا.هو:بفي(1)

الحق.من:بفي)2(

لما.شيءعنالكتابأهلتسألوالا":!سي!النبيقولباب،الاعتصامفي،(7361)رقمالبخاريصحيح)3(

.(7363)رقم()4
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عنيحدثسيرينبنمحمدسمعت،أبيحذثني،جريربنوهبحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

وكان":قال."مريمابنعيسى:ثلاثةإلاالمهدفييتكلملم":لمجيماللهرسولقال:قالهريرةأبي

عبادةإسرائيلبنوفذكر:قال.فيهاوتعبدصومعةفابتنى،جريجلهيقالعابدرجلإسرائيلبني)2(في

فلم،لهفتعرضت،فأتته:قال.ذاكشئناقد:فقالوا.لأفتننهشئتملئن:منهمبغيئفقالت،جريج

فولدت،فحملت،جريجصومعةأصلإلىغنمهيؤويكانراعمننفسهافأمكنت.إليهايلتفت

صومعته،وهدمواوضربوهفشتموه،فاستنزلوه،فأتوه.جريجمن:قالت؟ممن:فقالوا،غلاما

.هذاهو:قالوا؟هووأين:فقال.غلامافولدتالبغيئبهذهزنيتإنك:قالوا؟شأنكمما:فقال

:فقال؟أبوكمنغلاميابالله:فقال،بإصبعهفطعنهالغلامإلىانصرفثم،ودعافصلى،فقام:قال

حاجةلا:قال.ذهبمنصومعتكنبني:وقالوا،يقبلونهفجعلواجريجإلىفوثبوا.الراعيابن)3(أنا

كانت.كماطينمنابنوها،ذلكفيلي

ابنياجعلاللهم:فقالت.شارةذوراكسثبهامزإذ،ترضعهلهاابنحجرهافيامرأةوبينما:قال

ثديهاإلىعادثم:قال.مثلهتجعلنيلااللهم:فقالالراكبعلىوأقبلثديهافترك:قال.هذامثل

يمصها.فيهفيإصبعهووضعالصبيصنيعيحكي!ي!اللهرسولإلىأنظرفكأني:هريرةأبوقال.فمضه

اللهم:فقالالأمةعلىوأقملثديهافترك:قال.مثلهااشيتحعللااللهم:فقالت!".)4(لأمة8
...لصر.مرلم

فقلت:،الشارةذوالراكبمر.()حلقى:فقالت،الحديثتراجعاحينفذاك:قال.مثلهااجعلني

ابنيتجعللااللهم:فقلتالأمة)6(بهذهومر.مثلهتجعلنيلااللهم:فقلت،مثلهابنياجعلاللهم

هذهوإن،الجبابرةمنجباز)7(الشارةذاالراكبإنأفاهيا:فقال!مثلهااجعلنياللهم:فقلت.مثلها

."الثهحسبي:تقولوهي،تسرقولموسرقت،تزنولم،زنت:يقولونالأمة

)1(المسند)2/703(.

ب:من.)2(في

المسند.فيلماموافقةوهي،وطبمنزيادة)3(

.مرت:طفي()4

اللغةفيالمعروف:السنديقال،حلقاالله:حلقكأي:حلقى:وقولها.تصحيفوهو،خلفي:طفي)5(

تنوين.بلاالألسنةعلىاشتهرلكن،بالتنوين

.مررت:طفي()6

خطأ.وهو.ذو:وط.وب.أفي)7(
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فيومسلم.إبراهيمبنمسلمعن)3(المظالموفي،الأنبياء)2(أحاديثفيالبخاريرواهوهكذا)1(

أخرىطريق.به،حازمبنجريرعنكلاهما،هارونبنيزيدعنحرببنزهيرعن)4(الأدبكتاب

اخر.وسياق

عن،هلالبنحميدحدثنا،المغيرةبنسليمانحدثنا،سعيدبنيحيىحدثناأحمد)5(:الإمامقال

أفهفأتته":قال")7(صومعتهفييتعبدجريجكان":قال!ي!)6(النبيعنهريرةأبيعن،رافعأبي

يدهوضع!يواللهرسولكانكيفيصفهريرةأبووكان:قال."وكلمنيأمكأناجريجيا:فقالت

فرجعت.أ،صلاتهفاختار،وصلاتيأميربيا:قال.يصليوصادفته":قال،الأيمنحاجبهعلى

فاختار،وصلاتيأميربيا:فقال.فكلمنيأمكأناجريجيا:فقالت،يصليفصادفتهأتتهثم

تريهحتىتمتهفلااللهم،()8(يكلمنيأنفأبىكلمتهوإنيابنيوإنه،جريجهذااللهم:فقالت.صلاته

فوقع،امرأةفخرجت،ديرهإلىيأويراعوكان:قال.لافتتنيفتتنأنعليهدعتولو.المومسات

بفؤوسهمفأقبلوا.الديرصاحبمنهو:فقالت؟هذاممن:فقيل،غلامافولدت،الراعيعليها

)9(
:فقالوا،إليهمفنزل،ديرهيهدمونفأقبلوا،يكلمهمفلم،فنادوهالديرإلىواقبلوا،ومساحيهم

.الضأنراعي:قال؟أبوكمن:فقالالصبيرأسمسحثم:قال،تبسمأراه:قال.المرأةهذهسل

."ففعلوا.كانكماأعيدوهولكن،لا:قال.والفضةبالذهبديركمنهدمنامانبنيجريجيا:قالوا

به.،المغيرةبنسليمانعنفروخبنشيبانعنالاستئذانفي)01(مسلمورواه

رافع،أبيعن،ثابتأخبرنا)12(،حمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)11(الإمامقال:آخرسياق

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

13(لأ

.وهذا:بفي

.!أقلهامنأنتبذتإذمريمأقكتببمرفىوا):تعالىاللهقولباب،(4363)رقمالبخاريصحيح

مثله.فليبنحائطاهدمإذاباب،(2482)رقمالبخاريصحيح

وغيرها.بالصلاةالتطوععلىالوالدينبرتقديمباب،والادابوالصلةالبربفي.)0255(رقممسلمصحيح

.434(-)2/433المسندفي

الحديثلأنالنسخصحتإنالمصنفإضافاتمنهذاأنوالظاهر،أحمدمسندفيمج!ي!النبيإلىالحديثيرفعلم

.مرفوعحقيقتهفي

صومعة.أوفي.المسندفيلماموافقوهو.وطبفيكذا

.بمنسقطت

.وتجرفالأرضبهاتقشرأداة:المسحاة

.)2555(مسلم

.(2385/)المسند

وحدثنا.:بفي
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فييتعبدكان،جريج:لهيقالرجلإسرائيلبنيفيكان":قال!سيماللهرسولأن،هريرةأبيعن

علي،أشرفأمكأناأكلمكعليأشرفبنيأيجريجأي:فقالتفنادته،يومذاتأمهفأتته،صومعته

بنيأيجريجأي:فقالت،مرارافنادتهعادتثم،صلاتهعلىفأقبل،وأميصلاتيربيأي:فقال

تريهحتىتمتهلااللهم:فقالت.صلاتهعلىفأقبلوأميصلاتيربأي:فقال.عليأشرف

فحملتفاحشةفأصابت،صومعتهظلإلىتأويثم،لأهلهاغنماترعىراعيةوكانت.المومسة

فجاؤوا،الصومعةصاحبجريجمن:قالت؟ممن:فقالوا.قتلمنهمزنىمنوكان.فأخذت

هدمفيفأخذوا،يصليصلاتهعلىوأقبلفأبى،انزل،مراءأيجريجأي؟فقالواوالمروربالفؤوس

فوضع،الناسفيبهمايطوفونفجعلوا)1(،حبلاوعنقهاعنقهفيفجعلوانزلذلكرأىفلما.صومعته

شئتإن:وقالوافقبلوه.الضأنراعيفلانأبي:)2(فقال؟أبوكمنغلامأي:فقالبطنهاعلىأصبعه

."كانتكماأعيدوها:قال،وفضةذهبمنصومعتكلكبنينا

الوجه.هذامنالكتبأصحابمنأحديخرجهولم،مسلمشرطعلىوإسناده،غريبسياقوهذا

،)3(قصتهعلىالكلامتقدموقد،السلامعليهمريمابنعيسى:المهدفيتكلمواثلاثةفهؤلاء

صحيحفيبهمصرحاوردكمايابوسواسمه،سمعتكماالراعيمنالبغيابنجريجوصاحب

نأفتمنىالحسنةالشارةكصاحبيكونأنلهفتمنتترضعهكانتالتيالمرأةابنوالثالث،)4(البخاري

روايةفيتقدمكما،الوكيلونعماللهحسبي:تقولوهيمنهبريئةهيبماالمتهومةالأمةكتلكيكون

مرفوعا.هريرةأبيعنسيرينبنمحمد

بقصة!سممالنبيعنهريرةأبيعنخلاسعنالأعرابيعوفعنهوذةعنأحمد)5(الإمامرواهوقد

حسن.إسنادوهو،الرضيعالغلامهذا

،الأعرجالرحمنعبدعن،الزنادأبوحدثنا،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:)6(البخاريوقال

وهيراكببهامرإذابنهاترضعامرأةبينما)7(":قالع!ي!اللهرسولسمعأنههريرةأباسمعأنهحدثه

فيرجعثم.مثلهتجعلنيلااللهم:فقال.هذامثليكونحتىابنيتمتلااللهم:فقالت،ترضعه

.بفيليست)1(

المسند.فيلماموافقوهذاقال!:بفي)2(

كلامه.:بفي)3(

.الصلاةفيولدهاالأمدعتإذاباب،الصلاةفيالعملفي،(6012)رقمالبخاريصحيح(4)

.(2593/)المسند()5

.(45)باب،الأنبياءأحاديثفي،(3466)رقم)6(

.البخاريلروايةموافقوهو،بينا:بفي)7(
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اجعلنياللهم:فقال.هذه)1(مثلابنيتجعللااللهم:فقالت،بهاويلعبتجرربامرأةومرالثدي

الله،حسبي:وتقول،تزني2(إنها:يقولونفإنهمالمرأةوأما.كافرفإنهالراكبأما:فقال.مثلها

."اللهحسبي:وتقول،تسرق:ويقولون

والله.فرعون)3(آلماشطةوابن،تقدمكمايوسفشاهدأيضاالمهدفيتكلممنفيوردوقد

أعلم.

)1(

)2(

)3(

.البخاريلروايةموافقوهو،مثلها:بفي

.البخاريلروايةموافقوهو،لها:بفي

.الجزءهذافيالماشطةابنخبروتقدم.بفيليست
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فتن.)2(وذلك،عصمجريجافإنجريجلمحصيهعكسوهي
و(")1.-

عن،جدهعن،أبيهعن،أبيأخبرنا،المسعوديإبراهيمبنيحيىحدثني:جريرابنقال

آلشتطنممثل):الآيةهذهفيمسعودبناللهعبدعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،عمارةعن،الأعمش

آلئارفىأضهماعقبتهضآنف!!آلفدفيربآللهأضافإقمنثبرىءإتقالكفرفلماآتحفرللابنسنقالإد

وكان،الغنمترعىامرأةوكانت-مسعودابن-قال.(-1617:اووأ!آلطدينجمفؤالكوذفيهألخديق

فحملت،،بهاففجر،الراهبفنزل:قال،راهبصومعةإلىبالليلتأويوكانت،أربعةإخوةلها

فأتى:قال.دفنهاثمفقتلها.قولكويسمعتصدقرجلفإنك،ادفنهاثماقتلها:لهفقالالشيطانفأتاه

دفنهاثمقتلهاأحبلهافلمابأختكمفجرالصومعةصاحبالراهبإن:لهمفقالالمنامفيإخوتهاالشيطان

عليكمأقصهاأدريمارؤياالبارحةرأيتلقد)3(والله:منهمرجلقالأصبحوافلما.وكذاكذامكانفي

فقال.ذلكرأيتلقدواللهوأنا:الآخرفقال.فقصها:قال.عليناقصهابللا:قالوا؟أتركأم

ذلكعلىملكهمفاستعدوافانطلقوا.لشيءإلاهذامافوالله:قالوا.ذلكرأيتلقدواللهوأنا:الآخر

منهينجيكولن،هذافيأوقعتكأنا)4(إني:فقالالشيطانفأتاه،بهانطلقواثم.فأنزلوهفأتوه،الراهب

تبرأملكهمبهأتوافلما،لهفسجد:قال.فيهأوقعتكمماوأنجيكواحدةسجدةليفاسجد،غيري

.ذلك)6(نحوحيانبنومقاتلوطاووسعباسابنعنرويوهكذا.)5(فقتلوأخذ،منه

حدثنا:جرير)7(ابنفقال،اخربسياقعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنرويوقد

نهيك،بناللهعبدسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةأخبرناشميلبنالنضرحدثنا،أسلمبنخلاد

ولهافأجتها)8(امرأةإلىفعمد،فأعياهأرادهالشيطانوإن،سنةستينتعبدراهباإن:يقولعلياسمعت

)1(فيب

)2(فيب

)3(فيب

)4(فيب

)5(تفسيرا

)6(قوله:

8/3(

)7(تفسيرا

)8(فيب

:قصة.

.كاوذ:

لله.والقد:

جرير.ابنعندلماموافقوهو...الذيأنا:

.(2833/)لطبري

الطبريتفسيرفيوطاووسعباسابنطريقمنوالرواية.وطبمنزيادة،هناإلى...رويوهكذا

-334).

.(28/33)لطبري

فأحبلها.:
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،عندهوكانت.فداواها،إليهبهافجاؤوا:قال،فيداويهاالقسبهذاعليكم:لإخوتهافقال،إخوة

الشيطانفقال.إخوتهافجاء،فقتلهاإليهافعمد،فحملت،فأتاها،أعجبتهإذعندهايومأهوفبينما

لياسجد،بكصنعتمماأنجكفأطعنيبكهذاصنعتأنا،أعييتنيإنكصاحبكأنا:للراهب

قوله:فذلك.العالمينرباللهأخافإنيمنكبريءإنيقالله)1(سجدفلمالهفسجد،سجدة

.!آتجدفيرباللهأضافإقمنلثءبرىإتقالكفرفلماآتحفرللابنشنقالإدلشتطنآممثل)

جرير.ابنعندلماموافقةوهي،بمنزيادة،لهسجدفلما:قوله(1)



عليهمفانطبقالغارإلىأوواالذينالثلاثةقصة

عليهمفانطبقالغارإلىأوواالذينالثلاثةقصة

عنهمففرجأعمالهماحبصااللهإلىفتوسلوا

367

عمر،بناللهعبيدعن،مسهربنعليأخبرنا،خليلبنإسماعيلحدثنا:)1(البخاريالإمامقال

أصابهمإذ،يمشونقبلكمكانممننفرثلاثةبينما":قال!سي!اللهرسولأنعمرابنعن،نافععن

،الصدقإلاينجيكملاهؤلاءياواللهإنه:لبعضبعضهمفقال.عليهمفانطبق،غارإلىفأووا،مطر

أجيرليكانأنهتعلمكنتإناللهم:)2(منهمواحدفقال.فيهصدقأنهيعلمبمامنكمرجلكلفليدع

أنيأمرهمنفصار،فزرعتهالفرقذلكإلىعمدتوأني،وتركهفذهب،أرزمن)3(فرقعلىليعمل

ليإنما:ليفقال.فسقهاالبقرتلكإلىاعمد:فقلت،أجره)4(يطلبأتانيوأنه،بقرامنهاشتريت

أنيتعلمكنتفإن.فساقها،الفرقذلكمنفإنهاالبقرتلكإلىاعمد:لهفقلت.أرزمنفرقعندك

ليكانتعلمكنتإناللهم:الآخرفقال.الصخرةعنهمفانساخت)5(.عناففزجخشيتكمنذلكفعلت

وعياليوأهليرقداوقدفجئت،ليلةفابطأتليغنمبلبنليلةكلآتيهماوكنت،كبيرانشيخانأبوان

أدعهماأنوكرهت،أوقظهماأنفكرهت،أبواييشربحتىأسقيهملاوكنت،الجوعمنيتضاغون)6(

ففرجخشيتكمنذلكفعلتأنيتعلمكنتفإن،الفجرطلعحتىأنتظرأزلفلم،لشربتهمافيستكنا

ابنةليكانتأنهتعلمكنتإناللهم:الآخرفقال.السماءإلىنظرواحتىالصخرةعنهمفانساخت،عنا

،قدرتحتىفطلبتها،ديناربمئةآتيهاأنإلافأبت،نفسهاعنراودتهاوأنيإليالناسأحبمنعئم

الخاتمتفضولااللهاتق:قالترجليهابينقعدتفلما،نفسهامنفأمكنتني،إليهافدفعتها،بهافأتيتها

اللهففرج.عناففرجخشيتكمنذلكفعلتأنيتعلمكنتفإن.دينارالمئةوتركتفقمت،بحقهإلا

00)7(1

."محرجواعنهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رقمعنهمااللهرضيعمربناللهعبدطريقمنالبخاريرواهالذيالحديثففيها،هاهناعمابنسخةفيخلافثمة

..أجرهفتركأجيرااستأجرمنباب،الإجارةفي(2272)

منهم.واحدأ:طوفي،أحدهم:أوفي،البخاريفيكذا

.محددمكيال:والفرق.البخاريفيلماموافقةوهي،طمنزيادة

فطلب.:أوفي.والبخاريطفيكذا

انشقت.:انساخت

.ببكاءالصياح:الضغاء

.الغارحديثباب،الأنبياءأحاديثفي،(3465)رقمالبخاريصحيح



عليهمفانطبقالغارإلىأوواالذينالثلاثةقصة368

)1(
به.،2(مسهربنعليعن،سعيدبنسويدعنمسلمورواه

عن،عمربناللهعبدبنحمزةبنعمرعن،معاويةبنمروانعنبهمنفردأأحمد)3(الإمامرواهوقد

.بنحوه،ءلمجي!النبيعن،أبيهعن،سالم

هذامنبنحو!لخي!النبيعن،بشيربنالنعمانعن،منبهبنوهبحديثمنأحمد)4(الإمامورواه

.زياداتوفيه،السياق

.)3(مثلهمرفوعأبشيربنالنعمانعنبجيلةمنرجلعنإسحاقأبيطريقمنالبزارورواه

.)7(بنحوه!يرالنبيعنطالبأبيبنعليعن)6(حبيشابنحديثمنمسندهفيالبزارورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.رواه:طفي

.الأعمالبصالحوالتوسلالثلاثةالغارأصحابقصةباب،والدعاءالذكرفي(2743)رقممسلمصحيح

.(2116/)المسند

.(4274/)المسند

.)3178(الأستاركشف

رضيعليعنالرواةأحدهوحبيشبنزرأنفالمعروف،الصوابوهوبفيأثبتناهوما"حنتشأبي":وطأفي

.(7335/)التهذيبوتهذيب،(4167/)النبلاءأعلامسير..الرجالكتبفيكماعنهالله

ثمة.فلينظر،عليهمطولتعليقالأرناؤوطالقادرعبدوللشيخ،(96)التوابينكتابفيقدامةابنوذكره
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طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعن،يحيىبنهمامعنوجهغيرمنومسلم)2(ا(البخاريروى

بنيفيثلاثةإن":يقول!ي!اللهرسولسمعأنهحدثههريرةأباأن،عمرةأبيبنالرحمنعبدحدثني

يأ:لهفقال،الأبرصفأتى،ملكاإليهم4(فبعث،يبتليهمأنالله)3(أرادوأعمىوأقرعأبرصإسرائيل

فأعطيعنهفذهبفمسحه:قال.الناسقذرنيقد،حسنوجلدحسنلون:قال؟إليكأحبشيء

نأذلكفيشك)5(،البقر:قالأو-الإبل:قال؟إليكأحبالمالأي:فقال.حسناوجلداحسنالونا

:قال.فيهالكيبارك:فقال،عشراءناقةفأعطي-البقرالآخروقالالإبلأحدهماقالوالأقرعالأبرص

قذرنيقد،هذا)8(عنيويذهبحسنشعر:قال؟إليكأحبشيء)7(أي:فقال)6(الأقرعوأتى

حاملابقرةفأعطاه،البقر:قال؟إليكأحبالمالأيقال.حسناشعراوأعطيفذهبفمسحه.الناس

.بصريإلياللهيردقال؟إليكأحبشيءأي:فقالالأعمىوأتى:قال)9(.فيهالكيبارك:وقال

الغنم.:قال؟إليكأحبالمالفأي:قال.بصره)01(إليهاللهفرد،فمسحه:قال.الناسبهفأبصر

وادولهذا،البقر)11(منوادولهذا،الإبلمنوادلهذافكان،هذاوولد،هذانفأنيجوالداشاةفأعطاه

فلاسفريفيالحبالبيتقطعتمسكينرجل:فقال،وهيئتهصورتهفيالأبرصأتىإنه12(ثئمالغنممن

أتبلغبعيرا-والمالالحسنوالجلدالحسناللونأعطاكبالذي-أسألك،بكثمباللهإلا)13(اليومبلاع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

ورقم،إسرائيلبنيفيوأقرعوأعمىأبرصحديثباب،الأنبياءأحاديث،(3464)رقمالبخاريصحيح

وشئت.اللهشاءمايقوللاباب،والنذورالأيمانفي،(6653)

الزهد.أولفي(6492)رقممسلمصحيح

لله.بداوأقرعوأعمى:طفي

الله.فبعث:طفي

.البخاريروايةوهي،شكهو:طفي

له.:طفيزاد

.المال:وطأوفي.البخاريلفظوهو:بفيكذا

عني.هذا:بفي

.البخاريفيوكذلك.بفيليست

الأصل.منسقطت،والبخاريوطبمنزيادةهناإلى..اللهيرد:قولهمن

.البخاريروايةوهي،بقر:بفي

.البخاريللفظموافقة.طمنزيادة

.والأسبابالوسائل:والحبال.اليوملي:بفي
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الناسيقذركأبرصتكنألم!أعرفككأني:لهفقال.كثيرم!الحقودتىإن:لهفقال.سفريفيعليه

إلىاللهفصيرككاذباكنتإن:فقال.كابرعنلكابر)1(ورثتلقد:فقال؟وجلعزاللهفأعطاكفقيرا

.هذاعليهردمامثلعليهفرد،لهذاقالمامثللهفقال،وهيئتهصورتهفيالأقرعوأتى.كنتما

مسكينرجل:فقال،وصورتههيئتهفيالأعمىوأتى.كنتماإلىاللهفصيرككاذباكنتإن:فقال

عليكردبالذيأسألك،بكثمبالئهإلااليومبلاعفلا،سفريفيالحبالبيوتقطعت،سبيلوابن

فخذ)2(أغنانيفقدوفقيرا،بصريإلياللهفردأعمىكنتقد:فقال.سفريفيبهاأتبلغشاةبصرك

!011)3(ء

رضيفقد،ابتليتمفإنمامالكأمسك:فقال.وجلعزدلهأخذتهبشيءاليومأجهدكلا!واللهسئت

."صاحبيكعلىوسخطعنكالله

إسرائيل.بنيأحاديثفي()4البخاريلفظهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

مسلم.لفظوهو،كابرا:بفي

.البخاريللفظموافقةوهي.وطبمنزيادة

.ودع:وفيه.مسلملفظوهوشئتماواترك:بفيزاد

مسلم.لفظإلىأقربوهو



فأداهادينارألفصاحبهمناستلفالذيحديث

فأداهادينارألفصاحبهمناستلفالذيحديث

371

بنالرحمنعبدعن،ربيعةبنجعفرعن،ليثحدثنا،محمدبنيونسحدثنا:أحمدالإمامقال

نأإسرائيلبنيبعضسألإسرائيلبنيمنرجلاأن"ذكرأنهلمجي!اللهرسولعن،هريرةأبيعن،هرمز

:قال.بكفيلائتني:قال.شهيداباللهكفى:قال.أشهدهمبشهداءائتني:فقال،دينارألفيسلفه

ثم،حاجتهفقضى،البحرفيفخرج،مسمىأجلإلىإليهفدفعها.صدقت:قال.كفيلاباللهكفى

دينارألففيهاوأدخلفنقرهاخشبةفأخذ،مركبايجدفلمأجلهالذيللأجلعليهيقدممركباالتمس

أنيعلمتإنكاللهم:قالثم،البحربهاأتىثم،موضعهازججثم،صاحبهاإلىمعهاوصحيفة

فقلت:شهيدأوسألني،بذلكفرضيكفيلاباللهكفى:فقلتكفيلافسألني،دينارألففلانأاستسلفت

مركبا،أجدفلمأعطانيبالذيإليهأبعثمركباأجدأنجهدتقدوإني،بذلكفرضيشهيداباللهكفى

،بلدهإلىمركبايطلبذلكفيوهوانصرفثم،فيهولجتحتىالبحرفيبهافرمى،استودعتكهاوإني

لأهلهفأخذها،المالفيهاالتيبالخشبةفإذا،بمالهيجيئهمركبالعلينظرأسلفهكانالذيالرجلفخرج

:وقالديناربألففأتاه،منهتسلفكانالذيالرجلقدمثم،والصحيفةالمالوجدكسرهافلما،حطبا

كنتهل:قال.فيهأتيتالذيقجلمركباوجدتفمابمالكلاتيكمركبطلبفيجاهدازلتماوالله

عنكأدىاللهفإن:قال.فيهجئتالذيهذاقبلمركباأجدلمأنيأخبركألم:قال؟بشيءإليبعثت

."راشدأبألفكفانصرف،الخشبةفيبعثتالذي

الجزمبصيغة")2(صحيحه"منموضعغيرفيالبخاريعلقهوقد.(مسندأ)1أحمدالإمامرواههكذا

الحافظمنوالعجب.عنه)3(الليثكاتبصالحبناللهعبدعنبعضهافيوأسنده،سعدبنالليثعن

بنعمرعنعوانةأبيعنحمادبنيحيىعنمدركبنالحسنعنمسندهفيرواهكيفالبزاربكرأبي

.الإسنادبهذاالوجههذامنإلايروىلا:قالثم.بنحوهلمجي!النبيعنهريرةأبيعنأبيهعنسلمة

.(2/348-934المسند))1(

القرضفيالكفالةباب،الكفالةوفيو)2734(و)0243(24(0و)4،(1922)()8914رقمالبخاريصحيح)2(

.الكتابفييبدأبمنباب،الاستئذانفي(1626)ورقم،وغيرهابالأبدانوالديون

.(02)صلاالبخاري)3(
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والأمانةالصدقفي)1(بهذهشبيهةأخرىقصة

عن،منبهبنهفامعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا،نصربنإسحاقحدثنا:البخاريقال

العقاراشترىالذيالرجلفوجد،لهعقارارجلمنرجلاشترى":ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبي

أبتعولمالأرضمنكاشتريتإنمامنيذهبكخذ:العقاراشترىالذيلهفقال،ذهبفيهاجرةعقارهفي

الذيفقال،رجلإلىفتحاكما.فيهاوماالأرضبعتكإنما:الأرضلهالذيفقال.الذهبمنك)2(

الجاريةالغلامأنكحواقال.جاريةلي:الآخروقال،غلامليأحدهماقال؟ولدألكما:إليهتحاكما

."وتصدقا،منهأنفسهماعلىوأنفقوا)3(

عنرافعبنمحمدعن)5(مسلموأخرجه.إسرائيلبنيأخبارفيالحديثهذا)4(البخاريروىهكذا

به.،الرزاقعبد

والله.متطاولةبدهورإسرائيلبنيقبلكانوقد.القرنينذيزمنفيوقعتالقصةهذهأنرويوقد

أعلم.

نإ:الحسنعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن"المبتدأ"كتابهفي6(بشربنإسحاققال

ذلكأنكرإلاخيانةمنهمأحدعلىيطلعلاوكان،بنفسهوعمالهملوكهأمور)7(يتفقدكانالقرنينذا

فجلس،المدائنبعضفيمتنكرايسيرهوفبينما:قال.بنفسههويطلعحتىذلكيقبللاوكان،عليه

شيءعلىيطلعولمالقرنينبذيطالأنفلما،خصومةفيأحدإليهيختلفلاأياماقضاتهممنقاضإلى

أيها:فقالأحدهمافادعى،إليهاختصماقدبرجلينهوإذا،بالانصرافوهم،القاضيذلكأمرمن

لهفقال.عليئفأبىأخذهإلىدعوتهوإني،كنزافيهاووجدتوعمرتهاداراهذامناشتريتإنيالقاضي

أيها:المدعيقال.منهأقبضهولاليهوفليسبه)8(علمتولادفنتما:قال؟تقولماالقاضي

أنصفتني،ما،فيهوتدخلنيالشرمنتفر:القاضيفقال.أحببتحيثفيضعهيقبضهمنمرالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."القصةبهذه":طفي

.البخاريللفظموافقةوهي،وطبمنزيادة

وانفقا...انكحا:أوفي.البخاريفيلماموافقوهو.وطبفيكذا

.(54)باب،الأنبياءأحاديثفي،(3472)رقمالبخاريصحيح

الخصمين.بينالحاكمإصلاحاستحبابباب،الأقضيةفي(1721)رقممسلمصحيح

وكتابه.هـ(602)سنةتوفي.بخارىواستوطن،ببلخولد،مؤرخ،حذيفةأبو،محمدبنبشربنإسحاق

.(1/492)الأعلام.الظاهريةالمكتبةفيمخطوطجزءمنهالمبتدأ

...مملكته:بفيزاد

وما.:طفي
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قالا:؟إليهدعوتمانيمماأنصفأمرفي)1(لكماهل:القاضيفقال.الملكقضاءفيهذاأظنوما

فزوجاذهبا:قال.نعم:قال؟ابنةألك:للاخروقال.نعم:قال؟ابنألك:للمدعيقال.نعم

حملتا)3(قدفتكونابهيعيشانإليهمابقيمافضلوادفعاالمالهذامنوجهزاهما)2(هذاابنمنابنتك

يفعلأحداالأرضفيأنظننتما:للقاضيقالثم،ذلكسمعحينالقرنينذوفعجب.وشرهبخيره

قال؟هذاغيريفعلأحدوهل:يعرفهلاوهوالقاضيفقال؟هذابمثليقضيقاضأو،هذامثل

بمثل:وقالذلكمنالقرنينذوفعجب؟!بلادهمفييمطرونفهل:القاضيقال.نعم:القرنينذو

.والأرضالسمواتقامتهذا

أخرىقصة

عن،قتادةعن،شعبةعن،عديأبيبنمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:)4(البخاريقال

)6(قتلرجلإسرائيلبنيفيكان":قال!يوالنبيعن،الخدريسعيدأبيعن،الناجي)5(الصديقأبي

فقتله..لا:قال؟توبؤ)7(منهل:فقال،فسأله،راهبأفأتى،يسألخرجثم،إنساناوتسعينتسعة

فيهفاختصمت،نحوهابصدرهفناءالموتفأدركه،وكذاكذاقريةائت:رجللهفقال،يسألفجعل

:وقال،تباعديأنهذهإلىوأوحى،تقربيأنهذهإلىاللهفأوحى،العذابوملائكةالرحمةملائكة

."لهفغفر،بشبرأقربهذهإلىفوجد،بينهماماقيسوا

عنآخروجهومن،شعبةحديثومن.به،بندارعن)8(مسلمرواهوقد.مختصراهاهنارواههكذا

مطولأ.به،قتادة

.طفيليست)1(

وجهزهما.:طوفي.وجهزوهما:أوفي،بفيكذا)2(

مليأ.فتكونا:طفي)3(

.(54)باب،الأنبياءأحاديثفي(0347)رقمالبخاريصحيح(4)

سنةمات،الثالثةالطبقةمنثقة،الناجيعمروبنبكرهوالصديقوأبو.سهووهوالصديقبكرأبي:بفي)5(

.(1601/)التهذيبتقريب.هـ(أ80)

قد.:زادأوفي.ومسلموالبخاري.وطبفيكذا)6(

توبة.لههلفسألهأوفي.والبخاريوطبفيكذا)7(

قتله.كثروإنالقاتلتوبةقبولباب،التوبةفي(2766)رقممسلمصحيح)8(
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عن،الأعرجعن،الزنادأبوحدثنا،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:)1(البخاريقال

()2(بوجههالناسعلىأقبلثم،الصبحصلاةجم!اللهرسولأبناصلى:قالهريرةأبيعن،سلمةأبي

فقال.للحرثخلقناإنما،لهذانخلقلمإنا:فقالتفضربهاركبهاإذبقرةيسوقرجلبينما":فقال

وبينماقال.ثمهما)3(وماوعمربكروأبوأنابهذاأومنفإني:فقال؟!تكفمبقرةاللهسبحان:الناس

!هذا:الذئبلهفقال،منهاستنقذهاكأنهحتى)4(فطلبه،بشاةمنهافذهبالذئبعداإذغنمهفيرجل

يتكلم.ذئباللهسبحان:الناسفقال؟غيريلهاراعيلايوم،)5(الشبعيوملهافمن،منياستنقذتها

."ثمهما)6(وماوعمربكروأبوأنابهذاأومنفإني:قال

سلمة،أبيعن،إبراهيمبنسعدعن،مسعرعن،سفيانحدثنا)8(:قالعليوحدثنا:قال)7(

بمثله.مج!يهالنبيعن،هريرةأبيعن

عنكلاهماعبادبنمحمدعن)01(ومسلم.)9(المدينيبنعليعنالمزارعةفيالبخاريأسندهوقد

.()11صحيححسن:الترمذيوقال.بهمسعرعنكلاهما،شعبةطريقمنوأخرجاه،عيينةبنسفيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(54)باب،الأنبياءأحاديثفي(3471)رقم،(6512/)

.طفيليست

وهاهما.:أوفي.والبخاريوطبفيكذا

فطلب.:طفي

وقيل:.والفزعالذعر:السبع:قيل.الحديثتتمةمعيصلحلاهذابأنوردوه،القيامةيومهوقيل:السبعيوم

ماشيتهمعنوينشغلونبهيلهونالجاهليةفيلهمكانعيدالسبعيوم:وقيل.هملاالناسيتركهاالفتنعندأراد

.(337-2336/)الحديثغريبفيالنهاية

وهاهما.:أوفي.والبخاري.وطبفيكذا

.(6512/)البخاريأي

.والبخاري.وطبفيوهي.أمنسقطت،حدثنا:قال،علي:قوله

بنمحمدعنهوإنما)2314(المزارعةحديثأنالبخاريصحيحمنالمطبوعفيوالذي،المصنفعندوقعهكذا

جاءإذالمزيلشيخه"الأشرافتحفة"كتابمنذلكنقلقدالمصنفأنوالظاهر.فقطشعبةعنغندرعنبشار

بنسعدعنكلاهما،مسعرعنسفيانعنعليوعن.شعبةعنغندرعنبشاربنمحمدعنالمزارعةفي"خ:فيه

.بشار.د.ط(15941)رقم346(/01)"بهإبراهيم

بكرأبيفضائلمنباب،الصحابةفضائلفي،(2388)رقم،مسلمصحيحفيبطرقهوالحديث.بفيليست

عنه.اللهرضيالصديق

.(5936و)(3677)الترمذيجامع
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.(،)1الزنادأبيعنكلاهماالثوريوسفيانعيينةبنسفيانحديثمنالأولالطريقمسلموأخرجأ

آخر:حديث

سلمة،أبيعن،أبيعن،سعد)2(بنإبراهيمحدثنا،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:البخاريقال

فيكانوإنوإنهمحدثونالأمممنقبلكممضىفيماكانقد)3(إنه":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن

.)5(الوجههذامنمسلميخرجهلم.")4(الخطاببنعمرفإنهمنهمهذهأمتي

عنها.اللهرضي)6(عائشةعنسلمةأبيعنسعدبنإبراهيمعنرويوقد

آخر:حديث

الرحمنعبدبنحميدعن،شهابابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:)7(البخاريقال

)9(حرسييدفيكانتشعرمنقصة)8(وتناول،المنبرعلى-حجعام-سفيانأبيبنمعاويةسمعأنه"

بنوهلكتإنما:ويقولهذهمثلعنينهى!ي!اللهرسولسمعت؟علماؤكمأينالمدينةأهليا:فقال

."نساؤهماتخذهاحينإسرائيل

عنعيينةبنوسفيانويونسمعمررواهوكذا.مالكحديثمنداود)11(وأبو1()0مسلمرواهوهكذا

.بنحوهالزهري

.()12صحيححديث:الترمذيوقال

المسيببنسعيدسمعت:قال،مرةبنعمروحدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا:البخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.()17باب،المناقبفي)3677(رقممسلمصحيحفيوهي،بفيليست

سهو.وهو،سعدعن:وطأوفي.والبخاري،بفيكذا

.طمنسقطت

عنقزعةبنيحيىطريقمنأيضاورواه.(54)باب،الأنبياءأحاديثفي،(9346)رقمالبخاريصحيح

.الخطاببنعمرمناقبباب،الصحابةفضائلفي(9368)رقمسعدبنإبراهيم

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرفضائلمنباب،الصحابةفضائلفي)8923(مسلمصحيحفيأخرىبطرقالحديث

.(705/)الفتحفيالحديثهذاسندفيقولحجرلابن

.(54)بابالأنبياءفي،(3468)رقمالبخاريصحيح

.فتناول:طفي

.الحراسواحدوهو،الحرسإلىمنسوب:والحرسي.منهوالخصلة،الناصيةشعرهي:القضة

والمستوصلة.الواصلةفعلتحريمباب،والزينةاللباسفي(1272)رقممسلمصحيح

الشعر.صلةباب،الترجلفي(1674)رقمداودأبيسنن

القضة.اتخاذكراهيةفيجاءماباب،الأدبفي(2781)رقمالترمذي
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:وقالشعركبةكمهمنفأخرج،فخطبنا،قدمهاقدمةآخرالمدينةسفيانأبيبنمعاويةقدم:قال

تابعه."الشعرفيالوصاليعني،الزورسماهع!ي!النبيإن،اليهودغيرهذايفعلأحداأرىكنتما"

.)1(شعبةعنغندر

بنسعيدعنقتادةحديثومن.)2(شعبةعنغندرعنوجهغيرمنرواهمسلماأنوالعجب

.به)4(،)3(المسيب

اخر:حديث

،أيوبعن،حازمبنجريرأخبرني()قالوهبابنحدثنا،تليدبنسعيدحدثنا:البخاريقال

يقتلهكادبركيةيطيفكلمببينما":!شيماللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن

.)7("بهلهافغفر،فسقته،موقهافنزعت،إسرائيلبنيبغايا)6(منبغيامرأةرأتهإذ،العطش

.)8(به،وهبابنعنالسرحبنالطاهرأبيعنمسلمورواه

اخر:حديث

اللهعبدعن،نافععن،جويريةحدثنا،أسماءا()"بنمحمدبناللهعبدحدثني:)9(البخاريقال

)11(هيفلا،النارفيهافدخلتماتتحتىسجنتهاهرةفيامرأم!عذبت":قاللمجواللهرسولأنعمرابن

."الأرضخشاشمنتأكلتركتهاهيولا،حبستهاإذسقتهاولاأطعمتها

.)12(به،أسماءبنمحمدبناللهعبدعنمسلمرواهوكذا

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)12

.الأنبياءفي(3488)البخاريصحيح

في()2123()127غندرعنثلاثتهم،بشاربنومحمد،العنزيالمثنىبنومحمد،شيبةأبيمنبكرأبيعنرواه

.اللباس

.(412)(2)127مسلم

.وطبمنزيادة

.البخاريللفظموافقة.طمنزيادة

.البخاريفيولا.طفيليست

.(54)باب،الأنبياءفي(3467)رقمالبخاريصحيح

الخف.:والموق.وإطعامهاالمحترمةالبهائمساقيفضلباب،السلامفي(2245)رقممسلمصحيح

.الأنبياءفي)3482(البخاريصحيح

.البخاريلنصموافقة.بمنزيادة...بنمحمد:قوله

لا.:بفي

نفسه.بالإسنادجميعا،الأدبوفي،الحيوانفي(4222)رقممسلمصحيح
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اخر:حديث

عن،نضرةأبوحدثنا،الريانبنالمستمرحدثنا،عمربنعثمانحدثناأحمد)1(:الإمامقال

خشب،منرجلينفصنعت،قصير!لىامرأةإسرائيلبنيفيكان":قالع!ي!اللهرسولأنسعيدأبي

الطيبأطيبفصهتحتوحشت،ذهبمنخاتمأواتخذت.قصيرتينامرأتينبينتمشيفكانت

."ريحهفنفححركتهبالمجلسمرتإذافكانت،)2(والمسك

قريبا)3(مرفوعأسعيدأبيعننضرةأبيعنكلاهماجعفربنوخليدالمستمرحديثمنمسلمرواه

منه.

.)4(صحيححسنحديث:الترمذيوقال

اخر:حديث

عنيحدثحراشبنربعيسمعت،منصورعن،شعبةحدثنا،ادمحدثنا:البخاريقال

فاصنعتستحلماذا:)6(الأولىالنموةكلاممنالناسأدركمماان":ع!ي!النيقال:قالد)5(
.ء.مسعوبي

مسلم.)7(دونالبخاريبهتفرد."شئتما

أعلم.والله.)9(أيضاوموقوفامرفوعأحذيفة)8(عنربعيعنبعضهمرواهوقد

اخر:حديث

بنشهر-حدثنابهرامابنيعني-الحميدعبدحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمد)01(الإمامقال

فجاء،شيءعلىيقدرانلاالخاليالسلففيلهوامرأ!لىرجلبينما:)11(هريرةأبوقال:قالحوشب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

المسند)3/45(.

المسند.فيهووكذلك.واوبلاالمسك:بفي

الطيب.أطيبوأنهالمسكاستعمالباب،الألفاظفي(2252)رقممسلمصحيح

فيجاءمافيباب،الجنائزفي،(199)رقمالترمذيفيالذيوهو،بمنأثبتناهوما"صحيح"ةوأطفي

.(431)1التحفةفيالمزينقلهوكذلك،للميتالمسك

سهو.وهوابن:وطأوفي،البخاريلنصموافقوهو،بفيكذا

.البخاريفيوكذلك.بفيليست

.(54)باب،الأنبياءفي،(3484)رقمالبخاريصحيح

.حراشابن:طفيزاد

.)8299(الأشرافتحفةتنظر

.(2421/)(المسند

المسند.فيالذيهوهناوما،اللهرسولقالقال:طفي(زاد
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؟شيء)1(أعندك:لامرأتهفقالشديدةمسغبةأصابتهقدجائعاامرأتهعلىفدخل،سفرهمنالرجل

نعم:قالت.شيءعندككانإنأبتغيويحك:فقالفاستحثها.اللهرزدتىأتاك،أبشرنعم:قالت

ء-)2(.مص
فأتينيشيءعندككانإنفابتغيقوميويحك:قال)3(الطولعليهطالإذاحتى.اللهرحمةلرجو.-

ساعةعنهاسكتأنفلما.تعجلفلاالتنورينضجالاننعم:فقالت.وجهدت)4(بلغتقدفإنيبه

تنورهافوجدتفقامت.تنوريإلىفنظرتقمتلو:نفسهاعندمنقالت،لهايقولأنأيضاوتحينت

جنوبمنتنورهافيماواستخرجتفنفضتهاالرحىإلىفقامت،تطحنورحاهاأالغنمجنوبمنملآن

ولمرحييهافيماأخذتلو!محمدقولعنبيدهالقاسمأبينفسفوالذي:هريرةأبوقال.،)5(الغنم

القيامة.يومإلىلطحنتها)6(تنفضها

:قالهريرةأبيعن،محمدعن،هشامعن،بكرأبوحدثنا،عامرابنحذثنا:أحمد)7(وقال

إلىقامت)9(امرأتهرأتفلما،البرئةإلىخرج)8(الحاجةمنبهممارأىفلما،أهلهعلىرجلدخل

:قال.امتلأتقدالجفنةفإذافنظرت.ارزقنااللهم:قالتثم،فسجرتهالتنوروإلى،فوضعتهاالرحى

مننعم:امرأتهقالت؟شيئابعديأصبتم:قالالزوجفرجع:قال.ممتلئأفوجدتهالتنورإلىوذهبت

تدورتزللمترفعهالملوإنهأما":فقالجم!للنبيذلكفذكر.فرفعتها)01(الزحىإلىقامتثم،ربنا

."القيامةيومإلى

فيستعفففيبيعهيحملهثمحطب)11(بحزمةأحدكميأتيلأنوالله:يقولوهو!النبيشهدت:قال

فيسأله.رجلايأتيمنلهخيرمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

المسند.فيلماالموافقوهوبفيهكذا

الوقت.منالقليل:هنةتصغير:والهنية.هنيئة:طفي

.المطال:نسخةفي:أحاشيةوفي.المطال.طفي

الجهد.:طفيزاد

جنوبالتنورفيكانأنهأي،الشاةجنبيريد،جنبجمع:الغنموجنوب.أحمدمسندفيوهي،بفيليست

.(1403/)الحديثغريبفيالنهاية.واحدجنبلاكثيرة

أحمد.روايةوهي،بمن

.(2135/)أحمدمسند

فرجع.:أوفي.المسندفيلماموافقوهو.وطبفيكذا

.أخرىنسخةروايةأنها:أحاشيةوفي،المسندفيوليست.مالقي:طفيزاد

فرفعها.الرجلقام:بوفي.فذكرقامتثمالرحىإلىفرفعتهاربنامن:طفي

.صبيرأ:المسندوفي.بحطب:بفي
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عن،حرببنسماكعن،المسعوديحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

،فتفكر)2(مملكتهفيكانقبلكمكانفيمنرجلبينما:قالأبيهعن،مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

)4(فأصبحقصرهمنليلةذاتفانساب،ربهعبادةعنشغلهقدفيههو)3(ماوأن،عنهمنقطعذلكأنفعلم

يزلولم.بالفضلويتصدقفيأكلبالأجراللبنيضرببهفكان،البحرساحلوأتى،غيرهمملكةفي

هاربا،ولىراهفلما،الملكإليهفركب،يأتيهأنفأبى،إليهفأرسل،ملكهمإلىأمرهرقيحتىكذلك

من:لهفقالأدركهحتىفقام.بأسمنيعليكليسإنهاللهعبديا:فناداه،يدركهفلمأثرهفيفركض

أن)6(فعلمتأمريفي)5(تفكرت،وكذاكذامملكةصاحبفلانبنفلانأنا:فقال؟اللهرحمك،أنت

له:فقال.ربيأعبدهاهناوجئتفتركته-وجلعز-ربيعبادةعنشغلنيقدوأنه،منقطعفيهأناما

وجلعزاللهيعبدانجميعافكانا،وتبعهفسيبها،دابتهعنفنزل:قال.منيصنعتلمابأحوجأنتما

بالنعتقبورهمالأريتكممصربرميلة)7(كنتفلو:اللهعبدقال.فماتا،جميعايميتهماأناللهفدعوا

ع!يم.اللهرسوللنانعتالذي

اخر:حديث

عن،الغافرعبدبنعقبةعن،قتادةعن،عوانةأبوحدثنا،الوليدأبوحدثنا:)8(البخاريقال

بأأي:حضرلمالبنيهفقال،مالااللهرغسه)01(قبلكمكانرجلاإن":قال)9(لمجي!النبيعنسعيدأبي

ذوونيثماسحقونيثمفاحرقونيمتفإذا،قطخيراأعمللمفإني:قال.أبخير:قالوا؟لكمكنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الاختلاطبعدمنهسمعممنويزيد،المسعوديلاختلاطضعيفوإسناده،(1451/)المسند

المسند.فيكذلكوهي:بمن

.بفيليست

المسند.فيالذيوهو،بمن

المسند.فيوكذلك،بمن

أنا.مافعلمت:بفي

برملية.:طفي

طريقمنللحديثأخرىروايةبنسخةفيوالذي.(54)باب،الأنبياءفي،(3478)رقمالبخاريصحيح

الحديث.آخرفيإليهالإشارةوستأتي،(3481)رقمالبخاريفيوهي،محمدبناللهعبد

.وطبفيليست

.وأعطاه،مالهكثر:رغسه
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."برحمتهفتلقاه.مخافتك:فقال؟حملكما:فقالوجلعزاللهفجمعه.ففعلوا.عاصفيومفي

حديثمنومسلمالبخاريرواهثم.به)1(،قتادةعنطرقمنومسلم،أخرمواضمعفيورواه

الرحمنعبدبنحميدعنالزهريحديثومن01)2(بنحوه!ي!النبيعنحذيفةعن،حراشبنربعي

.،)3(بنحوهع!النبيعنهريرةأبيعن

اخر:يثحلى

عن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيمحدثنا،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:)4(البخاريقال

)6(فكانالناسيداينرجلكان":قال(!يو)اللهرسولأنهريرةأبيعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

."عنهفتجاوزاللهفلقي:قال.عنايتجاوزأناللهلعلعنهفتجاوزمعسراأتيتإذا:لفتاهيقول

.به)8(،الزهريطريقمنومسلم،7(أخزمواضمعفيرواهوقد

اخر:حديث

وعن1،المنكدربنمحمدعن،مالكحدثني،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:)9(البخاريقال

بنأسامةيسألسمعهأنهأبيهعنوقاصأبيبنسعدبنعامرعن،اللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبي

رجسالطاعون":!ي!اللهرسولقال:أسامةقال؟الطاعونفي!ي!اللهرسولمنسمعتماذا:زيد

وإذا،عليهتقدموافلابأرضبهسمعتمفإذا،قبلكمكانمن(،)01وعلىإسرائيلبنيمنطائفةعلىأرسل

."منهفراراإلايخرجكملا":النضرأبوقال."منهفراراتخرجوافلافيهاوأنتمبأرضوقع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

التوبة.في()28()2757ومسلم.التوحيدفي75(و)80الرقاقفي(4816)البخاري

)3452(الأنبياءوفي)0648(،الرقاقفيفرواه،وحدهالبخاريبهتفردإنما،مسلميخرجهولم،قالهكذا

.و)0348(و)9347(

)25()2756(مسلمصحيحمنالتوبةوفي)3481(،البخاريمنالأنبياءفيالطريقوهذا،وطبمنزيادة

.)26(و)2756(

.(54)باب،الأنبياءفي(0348)رقمالبخاريصحيح

المصنف.منهينقلالذيالمصدروهوالبخاريفيالذيوهوبمنأثبتناهوما"!النبيعن":وأطفي

.والبخاريوطبمنزيادة

.معسرأأنظرمنباب،البيوعفي(7802)رقمالبخاريصحيح

المعسر.إنظارفضلباب،المساقاةفي(5621)رقممسلمصحيح

نسخةبفيالحديثوورد.(54)باب،الأنبياءفي،(3473)رقمالبخاريعندوالحديث.وطبمنزيادة

.هذابعدتيوستأ،(3474)رقمأيضأالبخاريفيهيأخرىورواية،آخرطريقمن

.البخاريمنزيادة
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به.،سعدبنعامرعن،أخرطردتىومن،مالكحديثمن()1مسلمورواه

بنيحيىعن،بريدةبناللهعبدحدثنا،الفراتأبيبنداودحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا

يشاءمنعلىاللهيبعثهعذال!أنه"فأخبرنيالطاعونعنع!ي!اللهرسولسألت:قالتعائشةعن،يعمر

محتسباصابرابلدهفيفيمكثالطاعونيقعأحدمنليس،للمؤمنين)2(رحمةجعلهاللهوأن،عبادهمن

الوجه.هذامنمسلمعن)3(البخاريبهتفرد."شهيدأجرمثللهكانإلا،لهاللهكتبماإلايصيبهلاأنيعلم

آخر:حديث

قريشاأن)،عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،ليمثحدثنا،قتيبةحدثنا:)4(البخاريقال

يجترىءومن:فقالواأ؟ع!يواللهرسولفيهايكلممن:فقالوا،سرقتالتيالمخزوميةشأن)5(أهمهم

"!؟اللهحدودمنحدفيأتشفع":فقال.أسامةفكلمه()6(ع!ي!اللهرسولحبزيدبنأسامةإلاعليه

وإذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكممنالذين)7(أهلكإنما":قالثم،فاختطبقامثم

."يدهالقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلواللهوايم.الحدعليهأقامواالضعيففيهمسرق

.به)8(،سعدبنالليثعنطرقمنالجماعةبقيةوأخرجه

آخر:حديث

سبرةبنالنزالسمعت،ميسرةبنالملكعبدحدثنا،شعبةحدثنا،آدمحدثنا:البخاريوقال

بهفجئت،خلافهايقرأع!يواللهرسولوسمعتاية)9(قرأرجلاسمعت:قالمسعودابنعن،الهلالي

تختلفواولا،محسنكلاكما":)01(فقالالكراهيةوجههفيفعرفت،فأخبرتهع!ي!اللهرسولإلى

ونحوها.والكهانةوالطيرةالطاعونباب،السلامفي(1822)رقممسلمصحيح(1)

.والبخاري.وطبمنزيادة)2(

.(54)باب،الأنبياءفي(3474)رقمالبخاريصحيح)3(

.(54)باب،الأنبياءفي(3475)رقمالبخاريصحيح()4

.البخاريفيهووكذلك.المرأة:بفيزاد)5(

عين.بنقلةبمنسقطت)6(

وهلك..فخطب:طفي)7(

في،(0143)رقموالترمذي.وغيرهالشريفالسارققطعباب،الحدودفي(1688)رقممسلمأخرجه)8(

يشفعالحدفيباب،الحدودفي(4373)داودوأبو.الحدودفييشفعأنكراهيةفيجاءماباب،الحدود

.(75-872/)والنسائي،الحدودفيالشفاعةباب،الحدودفي(2547)ماجهوابن.فيه

.البخاريمنزيادة)9(

.البخاريفيهيوكذلك.وقال:طفي(01)
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مسلم.دون)2(البخاريبهتفرد."فهلكوااختلفواقبلكم(من)1فإن

آخر:حديث

شهابابنعن،صالحعنسعد)3(بنإبراهيمحدثنا،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا:البخاريقال

اليهودإن":قال!ماللهرسولإن:قالهريرةأباأن:الرحمنعبدبنسلمةأبوقال:قال

فيصلوا":داود)6(أبيسننوفي.مسلمدونبهتفرد)5(."فخالفوهميصبغونلا)4(والنصارى

."اليهودخالفوانعالكم

اخر:حديث

عن،طاووسعن،عمروعن،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:)7(البخاريقال

حرمت،اليهوداللهلعن":قال!يماللهرسولأنيعلمألمفلانااللهقاتل:يقولعمرسمعت:عباسابن

بنعمروحديثومن.عيينةابنحديثمنمسلمرواه"فباعوها.فجملوها)8(الشحومعليهم

)9(
.(!يوالثبيعنهريرةوأبوجابرأبوتابعه):البخاريقالثم.به،رد-.

الثقة.وبه،اللهشاءإن(1)1الأحكامكتابمنالحيلبابفيوسيأتي.(01)كثيرةطرقالحديثولهذا

آخر:حديث

عن،قلابةأبيعن،خالدحدثنا،الوارثعبدحدثنا،ميسرةبنعمرانحدثنا:()12البخاريقال

يوتروأنالأذانيشفعأنبلالفأمر،والنصارىاليهودفذكرواوالناقوسالنارذكروا):قالمالكبنأنس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.البخاريفيهيوكذلك.كان:طفيزاد

.(54)باب،الأنبياءفي(3476)رقمالبخاريصحيح

.وطبفيليست

.بفيليست

اللحيةشيبصبغ:هنابالصبغوالمراد.إسرائيلبنيعنذكرمابابالأنبياءفي(3462)رقمالبخاريصحيح

.والرأس

النعل.فيالصلاةباب،الصلاةفي(652)رقم

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي(0346)رقمالبخاريصحيح

أذابوها.أي:جملوها

.والأصناموالخنزيروالميتةالخمربيعتحريمباب.المساقاةفي(1582)رقممسلمصحيح

بعدها.وما(1045/)الأصولجامع

.الكتابهذافيهووليس،للمصنفالكبيرالأحكام:كتابهو

.الأذانفي(306)رقمالبخاريصحيح
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.به)1(،الجزميزيدبناللهعبدقلابةأبيحديثمنالجماعةبقيةوأخرجه.الإقامة

383

كانالمدينةقدملماع!ي!اللهرسولفإن،شعارهمجميعفيالكتابأهلمخالفةهذامنوالمقصود

الصلاة):الصلاةوقتفيهميناديمنأمرثم،إليهادعوةبغيرالصلواتوقتيتحينونالمسلمون

:اخرونوقال.بالناقوسنضرب:قائلونفقال!،الناسيعرفهبشيءإليهايدعواأنأرادواثم،(جامعة

فيالأنصاريرلهعبدبنزيدبناللهعبدفأري)3(الكتابينأهللمشابهةذلكفكرهوا،بالنارنوري
)2(

بابمنموضعهفىمبسوطهوكما،به)4(فنادىبلالافأمرع!ي!اللهرسول!علىفقصها،الأذانمنامه

.الأحكامكتابفيالأذان

اخر:حديث

أخبرني،الزهريعنويونسمعمرأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،محمدبنبشرحدثنا:)5(البخاريقال

على)6(خميصةيطرحطفق!ي!اللهبرسولنزل!لما:قالاعباسوابنعائشةأن،اللهعبدبناللهعبيد

قبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة،كذلكوهو":فقالوجههعنكشفهااغتمفإذا،وجهه

به.،الزهريعنطرقمن)8(ومسلم،)7(موضعغيرفيرواهوهكذا."صنعوامايحذر.مساجدأنبيائهم

اخر:حديث

عن،أسلمبنزيد1()0حدثني:قال!،غسانأبوحدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:)9(البخاريقال!

بذراعوذراعابشبرشبراقبلكممن)11(سننلتتبعن":قالع!ي!النبيأنسعيدأبيعن،يساربنعطاء

فيباب،الصلاةفي(805)داودوأبو.الإقامةوإيتارالأذانبشفعالأمرباب،الصلاةفي(378)مسلمأخرجه(أ)

الأذانفيو)073()972(ماجهوابن.الإقامةإفرادفيجاءماباب،الصلاةفي(391)والترمذي،الإقامة

.الصلاةفي3()2/والنسائي،الإقامةإفرادباب،والسنة

.نارانورياخروقال:طفي)2(

.الكتاب:وطبفي)3(

.(5926/)الأصولجامع(4)

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي(3453)رقمالبخاريصحيح)5(

.البخاريلصحيحالموافقوهو،طمنهناوما."لهخميصة":وبأفي)6(

.)5815(اللباسوفي،(4444و44)43المغازيوفي،(436و435)صحيحهمنالصلاةفيالبخاريأخرجه)7(

.القبورعلىالمساجدبناءعنالنهيباب،المساجدفي،(531-952)رقممسلمصحيح)8(

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي(3456)رقمالبخاريصحيح)9(

حدثني.غسانأبو:بوفي.البخاريصحيحفيلماموافقةوطبمنزيادة(01)

.كان:بفيزاد(1)1
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ع!ي!:النبيقال؟والنصارىاليهوداللهرسوليا:فقلنا"لسلكتموهض!ثجحرسلكوالوحتى

.؟"فمن"

.(به)1،أسلمبنزيدحديثمنمسلمرواهوهكذا

أهليشابهمماشرعاعنهاالمنهيوالأفعال)2(الأقوالمنيقععماالإخبارهذامنوالمقصود

المؤمنقصدكانولوحتىوأفعالهمأقوالهمفيمشابهتهمعنينهيانورسولهاللهإن.قبلناالكتاب

وعندالشمسطلوععندالصلاةعننهىوكما،فعلهمالظاهرفي4(ففعلة،تشبهلكنه،3(خيرأ

منشيءببالهيخطرلاالمؤمنكانوإن،حيمئذللشمسيسجدونالذينالمشركينتشابهلئلاغروبها

وآسمعوأأنظرناوقولوارعناتقولوالاانذلىءامنوايهأقها):تعالىقولهوهكذا،بالكليةذلك

راعنا،:معهكلامهمفي!ؤللنبييقولونالكفارفكان.(401:البقرةأ!ألصوللفردررصعذاب

نأالمؤمنينفنهى،الزعونةمن،راعنا:بقولهمويقصدون،كلامناواسمعببصركإليناانظر:أي

،والترمذيد(،أحمد)6(الإمامروىفقد.(أبدأههذامنهمأحدبباليخطرلاكانوإنذلكيقولوا

وحدهاللهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيفبعثت":قالأنهع!ي!النبيعنعمربناللهعبدحديثمن

ومن.أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلا

،)8(عباداتهمولامواسمهمولاأعيادهمفيلا،بهميتشبهأنللمسلمفليس."منهمفهوبقومتشبه

لوالذيالكاملالشاملالقويمالعظيمالدينلهشرعالذيالأنبياءبخاتمالأمةهذهشرفتعالىاللهلأن

لمحيينالإنجيلعليهأنزلالذيمريمبنوعيسى،التوراةعليه)9(أنزلتالذيعمرانبنموسىكان

غيرعلىيكونأنمنهملواحوساغلماالأنبياءوكلبل،موجودينكانالوبل،متبعشرعلهمايكن

أتباعمنجعلنابأنعلينامنقدتعالىاللهكانفإذا،المعظمةالمكرمةالمشزفةالمطهرةالشريعةهذه

قد،السبيلسواءعنوضلواكثيراوأضلواقبلمنضلواقدبقومنتشبهأنبنايليقفكيفلمج!محمد

.والنصارىاليهودسنناتباعباب،العلمفي،(9266)رقممسلمصحيح(1)

.والأقوالالأفعالمن:بفي)2(

الخير.:بفي)3(

فعله.يشبه:بفي)4(

بعدها.وما(1/373)الطبريتفسير)5(

.(255،29/)المسند)6(

يعلىوأبيأحمدروايةمن،(1/427)الصغيرالجامعفيوهو.الترمذيسننفيالحديثعلىأقفلم)7(

الكبير.فيوالطبراني

عباداتهم.فيولا:طوفي.أعيادهمولامواسمهمفيولاعباداتهمفيلا:بفي)8(

.أنزل:بفي()9
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منسوخكلهذلكبعدهوثم.أولالهمشرعماغيركأنهصارحتىوأولوهوحرفوهدينهمبدلوا

بالكلية.يشرعلمالذيوبينبينهفرقولا،كثيراولاقليلامنهاللهيقبللاحرائمبالمنسوخ)1(والتمسك

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله

اخر:حديث

:قال!ي!اللهرسولعن،عمرابنعن،نافععن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا:)2(البخاريقال

ومثلمثلكموإنما.الشمسمغربإلىالعصرصلاةبينكماالأمممنخلا)3(منأجلفيأجلكمإنما"

فعملت؟قيراطقيراطعلىالنهارنصفإلىلييعملمن:فقالعمالااستعملكرجلوالنصارىاليهود

علىالعصرصلاةإلىالنهارنصفمنلييعملمن:قالثم.قيراطقيراطعلىالنهارنصفإلىاليهود

يعملمن:قالثتم.قيراطقيراطعلىالعصرصلاةإلىالنهارنصفمنالنصارىفعملت؟قيراطقيراط

العصرصلاةمنيعملونالذينفأنتمألا؟قيراطينقيراطينعلىالشمسمغربإلىالعصرصلاةمنلي

:فقالوا،والنصارىاليهودفغضب.مرتينالأجرلكمألا.قيراطينقيراطينعلى)4(الشمسمغربإلى

فضليفإنه:قال.لا:فقالوا؟شيئاحقكممنظلمتمهل:تعالىاللهقال؟عطاءوأقلعملاأكثرنحن

."شئت)5(منأوتيه

قبلها،الأمممددمنمضىماإلىبالنسبةقصير!الأمةهذهمدةأنعلىدليلفيهالحديثوهذا

،"الشمسمغربإلىالعصرصلاةبينكماقبلكمالأمممنخلامنأجلفيأجلكمإنما":لقوله

اطلاعولا،سبقماإلىبالنسبةقصيوولكنه،هوإلايعلمهلاالاتيأنكما،اللهإلايعلمهلافالماضي

،(187:ا!عرافأ!وإلاهولوقنهالالمجيها!:تعالىاللهقالكماوجلعزاللهإلابقيماتحديدعلىلأحد

يدكرهوما.(44-24:ادنازعاتأ!مننهنهارفياك!تجرلفامنأنتفيم5مزسنهاأيانألساعةعنيشلونك):لوقا

أصللهفليس،الأرضتحتيؤلفلاالسلامعليهأنهمنالعامةعندالمشهورالحديثمنالناسبعض

نظر.صحتهوفي.الاخرةجمعمنجمعةالدنياأنفيه)6(حديثوورد،الحديثكتبفي

بأموربل،وقلتهالعملبكثرةمنوطاليسذلكوأن،أجورهمتفاوتبالعمالالتشبيههذامنوالمراد

العملالقدرليلةهذه،الكثيرالعمليجديهلاماأجدىقليلعملمنوكم،تعالىاللهعندمعتبرةأخر

والعمل.:بفي(1)

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي،(9345)رقمالبخاريصحيح)2(

.البخاريفيوليست،قبلكممن:طفيزاد)3(

.المغربإلى:طفي()4

.البخاريلروايةموافقأثبتناهوما،أشاءمن:طفي()5

حديث.فيه:طوفي،بمن)6(
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منغيرهمأنفقهلوأوقاتفيأنفقوا!يممحمدأصحابوهؤلاء.سواهاشهرألفعبادةمنأفضلفيها

أربعينرأسعلىاللهبعثهلمجي!اللهرسولوهذا.تمرمننصيفه)1(ولاأحدهممدبلغماأحدمثلالذهب

".ص-")2(
ثلاثهيالتيالمدةهذهميبرزومد،المشهورعلى)3(وستينثلاثابنوهوومبصه،عمرهمنسنه

فيلبثالذينوحعلىحتى،قبلهالأنبياءسائرعلىالصالحةوالأعمالالنافعةالعلومفيسنةوعشرون

،ونهاراليلااللهبطاعةويعمل،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىيدعوهمعاماخمسينإلاسنةألفقومه

وتضاعفشرفتإنماالأمةفهذه.أجمعينالأنبياءسائروعلىعليهوسلامهاللهصلوات،ومساءصباحا

برسوصلهءوءامنواأدلهاتقواءامنواألذينيأجمها):تعالىاللهقالكما،وعظمتهوشرفهنبيهاسيادةببركةثوابها

ألاأل!نبأقليغولئلآ!رحيمغفورواطهلكتمويغفربهء!شوننورالحتم!تجعلرختهءمنكفلينيؤتكتم

.921-28:الحديدأ!اتحظيمألفضلذووأللهلمجشآءمنيؤتيهاللهبيدلفضلاوأنألئهفضلمنلثئءعكيقدرون

لطالذلكنتقصىذهبناولو،النبوية)4(السنةوفيالكتابفيجداكثيرةإسرائيلبنيوأخبار

وهو،وكفايةمقنعففيه،)5(الكتابهذافيالبخارياللهعبدأبوالإمامذكرهماذكرناولكن،الكتاب

أعلم.واللهالبابلهذاوأنموذجتذكرة

صحيحهوماومنها،فكثيرم!جدا،والمؤرخينالمفسرينمنكثيزيذكرهفيماالإسرائيليةالأخباروأما

وضلالهم،زنادقتهموضعهمفترىمكذوبالقصاصيذكرهمماأكثرهابلمنهاوكثير،وقعلماموافق

ومنها.!يماللهرسولبهأخبرأوكتابهفياللهقصهمالموافقته،صحيحهومامنها:أقسامثلاثةوهي

الذيفهذا،والكذبالصدقيحتملماومنها.رسولهوسنةاللهكتابلمخالفته؟البطلانمعلومهوما

رقم:البخاريرواهحديثمنمأخوذهناالمؤلفوكلام.المددونمكيالوقيل،النصف:النصيف)1(

أصحابي،تسبوالا":ولفظه."خليلامتخذاكنتلو":!شي!النبيقولباب،الصحابةفضائلفي،(3673)

فضائلفي(2541و)(0254)مسلمورواه."نصيفهولاأحدهممدبلغماذهباأحدمثلأنفقأحدكمأنفلو

الصحابة.سبتحريمباب،الصحابة

.بفيليست)2(

سنة.:بفيزاد)3(

والسنة.:طفي(4)

كله.بهيأتولم،إسرائيلبنيعنذكرماباب،الأنبياءفي،بعدهاوما،(6494/)البخاريصحيح)5(



387التائبينالملكينقصة

تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكمإذا":الصحيحفيثبتكما)1(نكذبهولانصدقهفلافيهبالتوقفأمرنا

المتقدمالحديثهذامعروايتهوتجوز."إليكموأنزلإليناأنزلبالذيامنا:وقولوا،ممذبوهمولا

.")2(حرجولاإسرائيلبنيعنوحدثوا"

)1(

)2(

ب:لما.في

إسرائيل.بنيأخبارعنوالتحديثالروايةفيالإذنبيانعنالمؤلفحديثعند،(235)الصفحةفيتقدم
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أديانهموتبديلهمالكتابأهلتحريف(ذكر)1

تعالى:قالكما،السلامعليهعمرانبنموسىيديعلىالتوراةعليهماللهأنزلفقداليهودأما

.(451:ا!نعامأ!شئءلكلوتفصيلاائذهـأخسنعلىتمامالكتبأموسىءاتئناثو)

كثيرا!وتخفونت!اونهاقراطيستجحلونهللئالىوهدىلؤراموسىب!ءجاالذىلكتفأألزلمنقل):تعالىوقال

.191:الأنعامأ

.481:ا!نبجاءأ!للمنقبوتجراوضياءألفرقانوهرونموسىءاساولقد):تعالىوقال

.11-17118:الصافاتأمهواتم!تقيمألمز!!وهدشهماالمح!تينالكنفوءانينفط):تعالىوقال

وألربخنيونهادوالفذيناشلمواالذينألنبيوتبهايحيهمولؤرهدىفيهاألتؤرلةائزتناإنا!و:تعالىوقال

!نا!ايئلتشترواولاواخشؤنح!فاأتخشواف!!ثهد%عليهو!الؤاأدلهكنفمنأشتخفظوابمالاخباروأ

.،044المائدةأ!وألبهفرونهمفأول!كاللهأنزلبمايحكصلؤومنقليلا

وتغييرهاوتبديلهاتحريفهافيشرعوالم،الزمنمنبرهةبهامتمسكونوهمبهايحكمونفكانوا

منلتخسبىبأتكنتأقسفتهويقونلفرلقامنه!وإق!و:تعالىقالكما،منهاليسماوإبداءوتأويلها

!هويغدونوهمائكذبأللهعلىويمولونأللهعندمنهوومااطهعندمقهوويمولوتأتكتتتهووماتحمتا

.781:عمرانالا

بينفيهخلافلاماوهذا،مواضعهاغيرعلىويضعونهاويتأولونهايفسرونهاأنهمتعالىفأخبر

بالجلدالرجمحكمبدلواكما،المرادغيرعلىويحملونهامعانيهافييتصرفونأتهموهو؟العلماء

فيهمسرقوإذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهموكما،فيهاالرجملفظبقاءمع،والتحميم)2(

والوضيع.الشريفعلىوالقطعالحدبإقامةمأمورونأنهممع،الحد)3(عليهأقامواالضعيف

تعالى:بقولهواحتجوا،تبدللم:اخرونوقال.بدلتجميعهابأنها:قائلونفقالألفاظهاتبديلفأما

فىعندهتممكئوبامجدونهرالذى):وقوله(43:الماشدةأ!هوأددهحكمفيهاألتؤرنةوعندهوعكهونكجمف)

!وصدقينكنتخإنفأتثوقآبالخؤرلةفأتوا!ل!و:وبقوله(157:الأعرأفأالاية...!هوالتورلة

.391:عمرانالأ

)1(

)2(

)3(

.طفيليست

كالفحمة.يصبححتىالوجهتسويد:التحميم

.(038ص)!سي!اللهرسولحديثفيهذاتقدم
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عنمسلم"صحيح"وفي،عمرالنعن")2(الصحيحين"فيث!تكمافإنهم،جما(بمصه الر.-)1(-

إلىتحاكموالماوغيره)5(هريرةأبيعن"السنن"وفي،)2(اللهعبدبنوجابر)3(عازببنالبراء

شأنفيالتوراةفيتجدونما":لهمفقالزنيااللذينواليهوديةاليهوديقصةفي!ي!اللهرسول

وجعلوابهاجاؤوافلما،التوراةبإحضار!ي!اللهرسولفأمرهم.ويجلدوننفضحهم:فقالوا"؟الرجم

وماقبلهاماوقرأالرجمآيةعلىيدهصوريابناللهعبدووضع،فيهاالتيالرجمآيةويكتمونيقرؤونها

لمجي!اللهرسولفأمر،الرجمآيةفيهافإذايدهفرفع."أعوريايدكارفع":!ي!اللهرسوللهفقال،بعدها

الوسادةنزعبهاجاؤوالماأنهمداود)6(أبيوعند"أماتوهإذأمركأحيامنأولإنياللهم":وقالبرجمها

علىأقفولم،لهاقامأنهبعضهموذكر."أنزلكوبمنبكآمنت":وقالتحتها)7(فوضعهاتحتهمن

أعلم.والله.إسناده

زمنفيتواترهاانقطعالتوراةإن:وغيرهمالمتكلمينمنكثيميقولهماعلىيشكلكلهفهذا

المعصومإلىوالتواترمعصوئمفهونبياكانإنالعزير)8(ثم،العزيرإلايحفظهامنيبقولمنصربخت

متمسكينكانواوكلهموعيسىويحيىزكريابعدهلكن.إليهتتواترلمإنهايقالأنإلااللهم،يكفي

.معصومونأنبياءوهمعليهااعتمدوالمابهامعمولاصحيحةتكنلمفلو،بالتوراة

جميعوعلىعليهوسلامهاللهصلواتالأنبياءخاتممحمدرسولهعلىأنزلفيماتعالىاللهقالقد)9(ثم

بهمأمورونوأنهم،عندهمصحتهيعتقدونعماعدلواإذ،الفاسدقصدهمفياليهودعلىمنكراالأنبياء

علىيوافقهمقدمازعمهمفيكانلمالكن.بهجاءمايعاندونوهمع!يواللهرسولإلىالتحاكمإلىحتما

وبقضية.:بفي()1

في،(3635)ورقم،والمسجدبالمصلىالجنائزعلىالصلاةباب،الجنائزفي،(9132)رقمالبخاريفي)2(

تعالى:قولهباب،التفسيرفي،(4556)ورقم.!همإلتآيغركؤنيغرفونهوكما):تعالىقولهباب،المناقب

أهلأحكامباب(1684)ورقم،البلاطفيالرجمباب،الحدودفي(9681)ورقم!فاتلوهابالتؤرلةفأتوأقل)

العلم،أهلاتفاقعلىوحضع!ي!النبيذكرماباب،الاعتصامفي(7332)ورقم،زنواإذاوإحصانهمالذمة

وغيرها.التوراةتفسيرمنيجوزماباب،التوحيدفي(7543)ورقم

الزنى.فيالذمةأهلاليهودرجمباب،الحدودفي،(9916)ومسلم

.(0017)رقممسلمصحيح)3(

.(1175)رقممسلمصحيح)4(

اليهوديين.رجمفيباب،الحدودفي،(4514و)(5445)داودأبيسننفي()5

.(9444)رقمداودأبيسنن)6(

.التوراةتحت)7(

قصته.تقدمت)8(

.بفيليست)9(
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والتحميمبالجلدلكمحكمإن:وقالواحتمأبهاللهأمرلماالمصادموالتحميمالجلدمن)1(ابتدعوهما

بالرجمبلبهذالكميحكملموإن،القيامةيوماللهعندلكمنبيبحكماعتذرتمقدوتكونونفاقبلوه

الفاسدالغرضعليهحملهمإنماالذيالفاسدالقصدهذافيعليهمتعالىاللهفأنكر.منهتقبلواأنفاحذروا

تجدمنيتوئؤتثصأددهحكمفيهاألتؤرنةوعندهويحكهونككيف):فقالالحقالدينلاالهوىوموافقة

هادواللذينأس!واألذينلنبيوتأبهايحيمولؤرهدىفيهاالتؤرلةائزتاإتآ!تمؤمنينباأولنكوماذالئث

بالرجمحكملما)2(ولهذا.(44-43:المائدةأالآية...!اللهكئفمناستخفظوابمالأحبارواوالرلئيون

الذياللهأمرتركواولم؟هذاعلىحملهمماوسألهم،"أماتوهإذأمركأحىمنأولإنياللهم":قال

منزنىمننرجموكنا،عليهمنفيمهأنيمكناولمأشرافنافيكثرقد)3(الزنىإن:فقالوا؟بأيديهم

والتحميم،الجلدعلىفاصطلحنا،والوضيعالشريفمعنفعلهنصفأمرإلىتعالوا:فقلنا،ضعفائنا

لفظبقاءمعالمعانيفيفعلوهإنماوهذا.الباطلوتأويلهموتغييرهموتبديلهمتحريفهمجملةمنفهذا

تبديلهميقعلمإنهالناسمنهذاقالمنقالفلهذا،عليهالمتفقالحديثعليهدلكماكتابهمفيالرجم

إلىذلكلقادهمجميعهكتابهمفيماأقاموالوإذ،عليهمحجةوهيباقيةالألفاظوإن،المعانيفيإلا

مجدونهواثذىالأثالنبىالرسوليتبعوتألذين):تعالىقالكما!محمدالرسولومتابعةالحقاتباع

ويحرمالطينتلهصويحلأتمن!وعنويخضبالمحغروفيأمرهموالإنجيلالتؤرلةفىعندهئممكنوبا

أقامواأفهمولؤ):تعالىوقالالاية..!علتهركاثالئلاشنهظواإضرهتمعنهمويضعالخنيثعلتهو

وو!ل.(66:أ!اولةأالآيئ..!أز!ه!تختومندؤقهزمنلأ!دواربهمئنإليهمأنزلوماوالإنجيلالتورلة

الآية...!وزبكممنإلتكمأنزلومآوالإنجيلالتؤرلةتقيمواحىشىءعكلمتغالكئفيأهلقل):تعالى

حكاه،ألفاظهافيلامعانيهافيوقعإنماالتبديلبأنالقولوهو،المذهبوهذا.(68:المائدةأ

الرازيالدينفخرالعلامةوحكاه.يردهولمعليهوقرر"الصحيح"كتابهآخرفيعباسابنعنالبخاري

المتكلمين.أكثرعن"تفسيره"في

.)4(
فيالحناطيوحكاه.محدثوهوالتوراةمسللجنبيجوزلاأنهإلىالحنفيةفقهاءودهب

فيالتوسطإلىالعلماءمنآخرونوذهب.جداغريبوهو،الشافعيأصحاببعضعن"فتاويه"

أنهاإلىذهبمنأما:فقال-اللهرحمه-تيميةبنالعباسأبوالعلامةالإمامشيخنامنهم،القولينهذين

)1(

)2(

)3(

)4(

.ابتدعوا:بفي

.طفيليست

.بفيليست

فيأومتنهافيذكرلهوليس،أحاشيةفيمكتوبوهو.التوراةلمسللجنبليس:الفقرةلهذهعنواناطفيزاد
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منهاشيءيبدللمقالمنوكذا،بعيدفهذابدلوهإلاحرفمنهايبقولمآخرهاإلىأولهامنمبدلةكلها

كما،والنقصبالزيادةألفاظهابعضفيوتصرفوا،وتغييرتبديلدخلهاأنهوالحق،أيضابعيدبالكلية

قصةفيقولهفيكما،أعلموالله،آخرموضعولبسطه،التأملعندمعلوموهذا،معانيهافيتصرفوا

لأن،مريةبلامزيدةمقحمةإسحاقفلفظة،إسحاقبكرك:نسخةوفي،وحيدكابنكاذبح:الذبيح

البكرالوحيديكونفكيف،سنة)1(عشرةبأربعإسحاققبلولدلأنه،إسماعيلالبكروهوالوحيد

بهذهيذهبواأنفأرادوا،)2(الذبيحهوإسماعيليكونأنالعربحسدذلكعلىحملهموإنما.إسحاق

منكثيرخلقالزيادةبهذهاغتروقد!ي!رسولهوعلىاللهعلىافتراءاللهكتابفيذلكفزادوا،لهمالفضيلة

والله،قدمناكماإسماعيل)3(الذبيحوالصحيح،إسحاقالذبيحأنعلىووافقوهم،والخلفالسلف

ذلكوليس،الصلاةفيالطورإلىبالتوجهالأمرزيادةالكلماتالعشرفيالسامرةتوراةفيوهكذا.أعلم

.والنصارىاليهودنسخسائرفي

فيه)5(ملحقةمزيدةأشياءوفيه،كثيرامختلفاالسلامعليهداودعنالمأثورالزبور)4(يوجدوهكذا

أعلم.والله،منهوليست

ألفاظها،منكثيروتحريفتبديلهافيعاقليشكفلاالمعربةالتوراةمنبأيديهمماوأما:قلت

شيءالفاحشوالخطأالبينالكذبمنوفيها،الواضحالبينوالنقصوالزياداتوالألفاظالقصصوتغيير

خونةكذبةأنهمبهموالمظنون،عليهلنااطلاعفلابأقلامهمويكتبونهبلسانهميتلونهمافأما،جداكثير

وكتبه.ورسلهاللهعلىالفريةيكثرون

زيادةوأكثراختلافاأشدويوحناومتىولوقامرقسطريقمنالأربعةفأناجيلهم،النصارىوأما

شرعوهقدشيءماغيرفيوالإنجيلالتوراةأحكامخالفواوقد.التوراةمنتفاوتاوأفحش،ونقصا

الأناجيلمنشيءفيبهامأموراولاعليهامنصوصاوليست،الشرقإلىصلاتهمذلكفمن،لأنفسهم

إلىوزيادته،الربيعزمنإلىصيامهمونقلهم،الختانوتركهم،كنائسهمتصويرهموهكذا.الأربعة

وهيوالرهبانية،الحقيرةالخيانةهيوإنما،الكبيرةالأمانةووضعهم،الخنزيروأكلهم،يوماخمسين

والثمانيةالثلاثمئةالأساقفةلهموضعتهاالتيالقوانينوكتبهم،عليهوتحريمهالتعبدأرادلمنالتزويجترك

زمنهوكان،القسطنطينيةبانيقسطنبنقسطنطينأيامفيووضعوهاابتدعوهاالأشياءهذهفكل،عشر

)2(

)3(

)4(

)5(

خطأ.وهوعشر:طفي

الذبيح.هوأبوهميكونأن:بفي

الذبيح.أن:بفي

.الزبورفي:طفي

...وليستمزيدة:بفي
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بلادمنللصيدأسفارهبعضفيهيلانةأمهوتزؤج،الرومملوكأحدأبوهوكان،سنةبثلاثمئةالمسيحبعد

الفلسفةتعلمالمذكورقسطنطينمنهلهاولدفلما،المتقدمينالرهابيندينعلىنصرانيةوكانت،حران

،الشيءبعضبهاالقائمينفعظم،عليهاأمهالتيالنصرانيةإلىالشيءبعضميلفيهوصارفيهاومهر)1(

فأحبه،عادلةسيرةرعيتهفيسار،المملكةفيهوواستقلأبوهماتفلما.الفلاسفةاعتقادعلىوهو

.القياصرةأولوكانشأنهوعظم،الجزيرةمعبأسرهالشامملكعلىوغلب،فيهموساد،الناس

منرجلوبينأكصندروسالإسكندريةبتركبين)2(ومنازعةالنصارىبينزمانهفياختلافاتفقثم

قوله،عناللهتعالى،اللهابنعيسىأنإلىأكصندروسفذهب،أريوسبناللهعبد:لهيقالعلمائهم

الأكثرونواتفقالنصارىمنطائفةهذاعلىواتبعه،ورسولهاللهعبدعيسىأنإلىأريوسابنوذهب

علىيستعديفذهب،وأصحابههوالكنيسةدخولمنأريوسابنومنع،بتركهمقولعلىالأخسرون

أريوسبناللهعبدعليهفعرض،مقالتهعنالملكفسأله،قسطنطينالملكإلىوأصحابهأكصندروس

لهفقال،قولهإلىوجنحإليه)3(فمالذلكعلىواحتج،ورسولهاللهعبدأنهمنالمسيحفييقولما

كلالأقاليمسائرمنوطلب،بإحضارهالملكفأمر.كلامهفتسمعخصمهإلىتبعثأنفينبغي:قائلون

وروميةوأنطاكيةالقدسمنالأربعةالبتاركةوجمع،النصرانيةدينفيعلم)4(عندهمنوكلأسقف

مجلسفيفجمعهم،أسقفألفيعلىيزيدماوشهرينسنةمدةفياجتمعواإنهم:فيقال،والإسكندرية

.جدامنتشرامتباينااختلافا)د(مختلفونوهمالمشهورةالثلاثةمجامعهممنالأولالمجمعوهوواحد

وهؤلاء.مقالةعلىخمسونفهؤلاءعليهاالباقينمنأحديوافقهملاالتيالمقالةعلىالشرذمةفمنهم

ومئتان،مقالةعلىومئةأخرىعلىوأربعون)6(أخرىمقالةعلىعشرةوهؤلاء.أخرىمقالةعلىثمانون

وانتشرأمرهمتفاقمفلما.أخرىمقالةعلىوجماعة،أريوسابنمقالةعلىوطائفة،مقالةعلى

اليونانيين،أسلافهمنالصابئيندينعدابماالظنسيءأنهمع،قسطنطينالملكفيهمحار)7(اختلافهم

علىاجتمعواقدأسقفأعشروثمانيةثلاثمئةفوجدهممقالاتهممنمقالةعلىمنهمجماعةأكثرإلىفعمد

،الفرقأكثرلأنهمقولهمبنصرأولىهؤلاء:فقال،عدتهمبلغتطائفةيجدولم،أكصندروسمقالة

مقالتكمعلىاجتمعتمقدالفرقأكثررأيتكمإني:وقالإليهموخاتمهسيفهووضعخصوصابهمفاجتمع

وبهر.:وطأوفي.بفيكذا(1)

بين.وقعت:بفيزاد)2(

تحريف.وهوفحال:طفي)3(

.طفيليست)4(

.كثيرا:بفيزاد()5

.وطبفيليست)6(

خلافهم.:بفي)7(
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تكونوأن،الأحكامفيكتابالهيضعواأنمنهموطلب.لهفسجدوا،إليهاوأذهبأنصرهافأناهذه

فصالحوه،جثثلهاصورا13(كنائسهمفييصورواوأن،النيرةالكواكبمطلعلأنهاالشرقإلىالصلاة

مقالتهم،وإقامة،كلمتهموإظهار،نصرهمفيأخذذلكعلىتوافقوافلما،الحيطانفيتكونأنعلى

عليهم،وانتصروا،مخالفيهمعلىبجاههأصحابهفظهر،وقولهرأيهوتضعيف،خالفهممنوإبعاد

فيوغيرهابالشامقسطنطينأيامفيفبني،الملكدينإلىنسبةالملكيةوهمدينهمعلىالكنائسوأمرببناء

مولدمكانعلىيعني،لحمبيتببناءالملكواعتنى،كنيسةألفعشر)2(اثنيمنأزيدوالقرىالمدائن

والنصارىاليهودزعمتالذيالمصلوبمكانعلىالمقدسبيتقمامةهيلانةأمهوبنت،المسيح

لهموخدأولئكأعداءمنقتلإنه:ويقال،والسلامالصلاةعليهالمسيحأنهعلمهموقلةبجهلهم

النصرانيةدينوعظم،البروج)3(سورةفيذكرناهكمابهاوأحرقهمالنارفيهاوأجج،الأرضفيالأخاديد

فلاحولامعهنجاحولاله)2(صلاحلافساداعليهمأفسدهوقد.قسطنطينالملكبسببجداأمرهوظهر

كفرهم،وتفاقم.عبادهمأسماءعلىكنائسهموكثرت،عظمائهمبسببأعيادهموكثرت.عنده

صرفبل،بالهمأصلحولاقلوبهماللهيهدولم،وبالهموعظم،ضلالهموتخلد،مصيبتهموغلظت

.)6(حالهمالاستقامةعن)5(وأحالالحقعنقلوبهم

الأخرىتكفرهؤلاءمنفرقةوكل،واليعقوبيةالنسطوريةقضيةفيمجمعينذلكبعداجتمعواثم

بالأقانيميقولوكلهم،والكنائسالمعابدفيمجامعتهميرىولا،جهنمنارفيتخليدهموتعتقد

بينفيماوالاتحادالحلولفياختلافبينهمولكن.الكلمةوأقنوم،الابنوأقنوم،الأبأقنوم:الثلاثة

غليظ،بسببهوكفرهم،شديدذلكفيواختلافهم،بهاتحدأوفيهحلأوتدرعههلوالناسوتاللاهوت

ورسوله،اللهعبدالمسيحإنأريوسبناللهعبدأصحابالأريوسيةمنقالمنإلاالباطلعلىوكلهم

أمراستقرلماولكن.سواءفيهالمسلمونيقولكما.منهوروح،مريمإلىألقاهاوكلمته،أمتهوابن

أحدمنهماليوميعرففلاقلواحتىوالطردبالإبعادالثلاثةالفرقعليهمتسقط،المقالةهذهعلىالأريوسية

أعلم.والله.يعلمفيما

خطأ.وهوصور:أفي(1)

خطأ.وهو،اثنتي:وط،وب،أفي2()

.سورةتفسيرفي:بفي)3(

.إصلاخلا:طفي()4

.وأمال:طفي(5)

.بمنزيادة)6(
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اتنوءاتتناعيممىدرجمثبغضهؤورفعاللهمنممممنهمبغفقعكفقحقنابغضهغالرسلتفك!):تعالىاللهقال

.(253:البقرةأالاية!هوانقدلم!بروحوأتذنهانبينتمرلو

وإشنعيلإتزهيصإكوأؤحينآحبغدمنوألنبئق!ؤحإكأؤحئنامماإليكأؤحتنآ!إئآ):تعالىوقال

قصصنهخقدورسلا!زبوراداوودوءاتئناوسلتفنوهرونويودنسوأيوبوعيممئوالأسباطويغقوبوإشحق

للئاسلئلأليهونومنذرينمبشرين!رسال!ت!ليماموسئاللهوكملخائثنقصقحهتمتتمورسلأقتلمنعلتك

.(561-631:الشاءأ!صكيماعىجمفااللهوكانالرسلبغدحختمااللهعلى

بنإبراهيمطريقوغيرهمامن،"تفسيره"فيمردويهوابن،"صحيحه"فيحبانابنروىوقد

عن،جديعن،أبيحدثني،فيهتكلمواوقد،الشاميالغسانيمحمدبنيحيىعن،هشام

ألفا"وعشرونوأربعةألفمئة":قال؟الأنبياءكماللهرسوليا:قلت:قالذرأبيعن،إدريسأبي

مناللهرسوليا:قلت"غفيرجم،عشروثلاثةثلاثمئة":قال؟منهمالرسلكماللهرسوليا:قلت

فيهونفخ،بيدهاللهخلقهنعم":قال؟)1(مرسلنبياللهرسوليا:قلت."آدم":قال؟أولهمكان

إدريس،وهو،وخنوخونوحوشيثآدم:سريانيونأربعةذرأبايا:قالثم"قبلاسواهثم،روحهمن

بنيمننبيوأول.ذرأباياونبيكوشعيبوصالحهود:العربمنوأربعة.بالقلمخطمنأولوهو

."نبيكوآخرهم،آدمالنبيينوأول،عيسىوآخرهم،موسىإسرائيل

.")2(الموضوعات"فيالجوزيبنالفرجأبوالحديثهذاأوردوقد

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،عوفبنمحمدحدثنا:فقالآخروجهمنحاتمأبيابنرواهوقد

كماللهرسوليا:قلت:قال،أمامةأبيعن،القاسمعن،يزيدبنعليعن،رفاعةبنمعان

."غفيراجماعشروخمسةثلاثمئةذلكمن)3(الرسل،ألفاوعشرونوأربعةألفمئة":قال؟الأنبياء

)1(

)2(

)3(

حديثمن266()5/وأحمد،ذرأبيحديثمن(917و)5/178المسندفيوأحمد)361(رقمحبانابنرواه

(04)5رقم(الأوسط)فيوالطبراني61(09)حبانابنمختصراورواه.بطولهجداضعيفوهو،مطولأأمامةأبي

فهو،متابعاتلهولكن،ضعيف،الأنبياءعددوزيادة،نوحوبينبينهكانوكم،الرسلعددفيصحيحوهو

بطرقه.حسنحديث

.(411)4/(الكشافتخريج)فيحجرابنالحافظعليهردوقد،كذلكوليس

.بفيليست
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)2(000
شيحهوشيخ،وشيحه،()1معان:الضعفاءمنثلاثةفيه،ضعي!الوجههذامنأيضاوهذا

حدثنا،البصريالجوهرياللهعبدأبوإسحاقبنأحمدحدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظقالوقد

قال:قالمالكبنأنسعن،الرقاشييزيدعن،الربذي)3(عبيدةبنموسىحدثنا،إبراهيمبنمكي

سائرإلىآلافوأربعة،إسرائيلبنيإلىآلافأربعة،نبيآلافثمانيةاللهبعث":مج!ي!اللهرسول

."الناس

.)4(ء
أيضا.ضعيفانوشيحهموسى

خالدبنمعبدحدثنا،العبديثابتبنمحمدحدثنا،الربيعأبوحدثنا:أيضايعلىأبووقال

إخوانيمنخلافيمنكان":!ي!اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،الرقاشييزيدعن،الأنصاري

."أناكنتثم،عيسىكانثم،نبيآلافثمانيةالأنبياءمن

ضعيف.الرقاشييزيد

،طارقبنأحمدحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدعن،الإسماعيليبكرأبوالحافظرواهوقد

بنأنسعن،سليمبنصفوانعن،المنكدربنمحمدعن،سعدبنزيادحدثنا،خالدبنمسلمحدثنا

."إسرائيلبنيمنآلافأربعةمنهم،نبيالافثمانيةأثرعلىبعثت":!ي!اللهرسولقال:قالمالك

أعلم.والله.هذاطارقبنأحمدحالأعرفلالكني،بهبأسلاإسنادوهذا

اخر:حديمث

،الوهابعبدبنالمتعاليعبدحدثني:بخطهأبيكتابفيوجدت:أحمدالإمامبناللهعبدقال

الخوارجتقرهل:سعيدأبوقال:قالالوداكأبيعن،مجالدحدثنا،الأمويسعيدبنيحيىحدثنا

نبيااللهبعثوما،أكثرأونبيألفخاتمإني":!يماللهرسولقال:فقال.لا:قلت:قال؟بالدجال

،بأعورليسربكموأن،أعوروأنه،منهملأحديبينلممافيهليبينقدوإني،منهأمتهوحذرإلايتبع

)1(

)2(

)3(

)4(

المجروحين.مجاهيلأقوامعنويحدث،كثيرةمراسيليروي،الحديثمنكر،الدمشقيرفاعةبنمعان

(3/36).

حسن.فهوقبلهالذيلهيشهدولكن،يزيدبنعليترجمةفي(011)2/المجروحين.جداضعيفهوحبانابنقال

سنةمتوفى،العزيزعبدأبو،الربذينسطاسبنعبيدةبنوموسى.وتحريفتصحيفوهو،اليزيدي:طفي

.(2234/)المجروحين.بهالاحتجاجبطلأنهإلا،وصلاحانسكأالعبادخيارمنفاضل.هـ(أ53)

.(4132)رقم(016-7915/)يعلىأبيمسندفيوالحديث

كثير.ابنقالكما،ضعيفأنهإلا،البكائينالعبادأحد،البصرةأهلمن،الرقاشيعمروأبو،أبانبنيزيد

.(389/)المجروحين
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.دريكوكبكأنهااليسرىوعينه،مجصصحائطفينخامةكأنهاتخفىلاجاحظةعوراءاليمنىوعينه

.(")1تدخنسوداءالناروصورة،الماءفيهايجريخضراءالجنةصورةومعه،لسانكلمنمعه

غريب.حديثوهذا

بنيحيىحدثنا،عليبنعمروحدثنا:البزاربكرأبوالحافظفقال،اللهعبدبنجابرعنرويوقد

أكثر،أونبيألفلخاتمإني":ع!اللهرسولقال:قالجابرعن،الشعبيعن،مجالدحدثنا،سعيد

،أعوروإنه،منهملأحديتبينلممافيهليتبينقدوإنه،الدجالقومهأنذروقدإلانبيمنهمليسوإنه

.")2(بأعورليسربكموإن

فيلكن.الأنبياءمنالدجالقومهأنذرمنعددذكرعلىمحمولوهو،حسن)3(إسنادوهذا

أعلم.فالله"الدجالأمتهأنذروقدإلانبيمنما"الآخرالحديث

:قال،فراتعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:البخاريوقال

بنوكانت":قاللمجي!النبيعنيحدثفسمعتهسنينخمسهريرةأباقاعدت:قالحازمأباسمعت

."فيكثرونخلفاءوسيكون،بعدينبيلاوإنه،نبيخلفهنبيهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيل

عماسائلهماللهفإن،حقهمأعطوهم،فالأولالأولببيعةفوا":قال؟اللهرسولياتأمرنافما:قالوا

.(4")استرعاهم

.نحوه،به،فراتعناخروجهومن،بندارعن)5(مسلمرواهوكذا

قال:قالشقيقحدثني،الأعمشحدثني،أبيحدثنا،حفصبنعمرحدثنا:)6(البخاريوقال

يمسحوهوفأدموهقومهضربهالأنبياءمننبيايحكي!ي!اللهرسولإلىأنظر-كأنيمسعودابنهو-اللهعبد

.يعلمونلافإنهملقومياغفراللهم:ويقولوجههعنالدم

)7()8(
.نحوهبه،الأعمشحديثمنمسلمورواه

ضعيف.وهو،سعيدابنهوومجالدلفظهفييسيربخلاف.(397/)أحمدمسند(1)

.(7347/)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره)2(

ضعيف.وهوسعيدبنمجالدوفيهقالهكذا)3(

إسرائيل.بنيعنذكرماباب،الأنبياءفي،(5534)رقمالبخاري(4)

.فالأولالأولالخلفاءببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارةفي(1842)رقممسلمصحيح()5

.(54)باب،الأنبياءفي،(3477)رقمالبخاريصحيح)6(

.رواه.طفي)7(

أحد.غزوةباب،والسيرالجهادفي،(2917)رقممسلمصحيح)8(
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عن،رجلعن،أسلمبنزيدعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

عليكيديأضعأنأطيقماوالله:فقال!يوالنبيعلى)2(اليمنىيدهرجلوضع:قالالخدريسعيدأبي

كانإن،الأجرلنايضاعفكماالبلاءلنايضاعفالأنبياءمعشرإنا":لمجي!النبيفقال.حماكشدةمن

العباءةيأخذحتىبالفقرليبتلىالأنبياءمنالنبيكانوإن،يقتلهحتىبالقملليبتلىالأنبياءمنالنبي

بنزيدطريقمنأحمدالإمامرواههكذا."بالرخاءيفرحونكمابالبلاءليفرحونكانواوإن،فيجوبها

سعيد.أبيعنرجلعنأسلم

عن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامعن،فديكأبيابنعندحيمعن)3(ماجهابنرواهوقد

.فذكره،سعيدأبيعن،يساربنعطاء

بنمصعبعن،النجودأبيبنعاصمعن)5(،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

ثم.الصالحونثم.الأنبياء":قال؟2بلاأشدالناسأياللهرسوليا:قلت:قالأبيهعن،سعد

وإن،بلائهفيزيد،صلابةدينهفيكانفإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى،الناسمنفالأمثلالأمثل

."خطيئةعليهوماالأرضعلىيمشيحتىبالعبدالبلاء)6(يزالولاعليهخففرقةدينهفيكان

وقال.النجود)01(أبيبنعاصمحديثمن)9(ماجهوابن،)8(والنسائي)7(الترمذيورواه

صحيح.حسن:الترمذي

--(11).
نأوالمعنى."شتىوأمهاتناواحددينناعلاتأولادالأنبياءمعشرلحن":الحديثميولمدم

!ي!لمحمداللهشرعماإلىالجميعانتهىحتىبعضابعضهاونسخالفروعفياختلفتوإنشرائعهم

لهشريكلاوحدهاللهيعبدأنالتوحيدوهوالإسلامدينهفإنما،اللهبعثهنبيكلأنإلا،أجمعينوعليهم

.(25:ا!نبياءأ!فآغبدونأناإلأإلهلاأنوإلتهإلالؤحىرسولمنقبلثمنأزسفناوما):تعالىاللهقالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.بعدهمالهيشهدولكنالرجلجهالةسندهفي(349/)المسند

المسند.فيولا،بفيليست

صحيح.حديثوهو،البلاءعلىالصبرباب،الفتنفي،(2404)رقمماجهابنسنن

.(1172/)المسند

خطأ.وهو،بن:طفي

المسند.فيوكذلك،يزالما:بفي

صحيح.حديثوهو،البلاءعلىالصبرفيجاءماباب،الزهدفي(8923)رقمالترمذيسنن

.)7481(الكبرىسننهمنالطبفي

صحيح.حديثوهو،البلاءعلىالصبرباب،الفتنفي،(2304)رقمماجهابنسنن

به.:بفيزاد

.(992)صتقدم
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وقال.541:ضفاكأ!يغبدونءالهةألرخندونمنأجتنارسلنامنقتكمنأزسقامنوشتل):لىتعالوقا

مرومتهماللههدىمنفمنهمألطعوتواجتنجواأدئهأغبدواأترسولاأفة!فىبعثناولقذ):تعالى

.(36:النحلأالاية!الضن!علتهحقت

التوحيد،وهوالدينبمنزلةفالأب،متفرقاتوالأمهات،واحداالأبيكونأنالعلاتفأولاد

:الماثدةمهـأومنهاجأشرعةمنكغجعقنالكل):تعالىقالكماأحكامهااختلاففيالشرائعبمنزلةوالأمهات

هومويها!وتجهةولكل):وقال.671:الحجألأ!وناسوهتممنس!جعلناأفةلكل):وقال.481

.تفسيرها)1(فيالقولينأحدعلى.1481:البقرةأ

له،شريكلاوحدهاللهبعبادةامرةالجميعأنإلا،أوقاتهافيتنوعتوإنالشرائعأنوالمقصود

قالكماالقيامةيومغيرهاللهيقبللاالذيالدينوهو،الأنبياءلجميعاللهشرعهالذيالإسلامدينوهو

وقال.185:عمرانالأ!الخسرينمنألأخرهفىوهومئهيقبلفلندينااقيشلئمغتريئتغومن):تعالى

دإ!الضلحيهتلمنالاخرةفىوإنمتياالدفىاضطفيتهولقدنفسهسفهمنلاإإتنهوملةعنيرغبومن):تعالى

!وحمتفلاالدينلكماضطنئاللهإنيبنئويغقولببنيهإبنهوبهاووضى!الفلمينلرثأشطتتقالأشلئمؤرئهلوقال

النبيوتبهاولؤريحيهمهدىفيهاالتؤرلةائزتناإنآ):تعالىوقال.(132-013:البقرةأ!إلاوأشوشئ!لمون

وهو،لهشريكلاوحدهاللهعبادةهوالإسلامفدين.441:المائدةأالاية!هادوائمذينأشلمواألذين

به،المأمورالوقتذلكفيالمشروعالوجهعلىيكونأنوالإحسان،سواهمادونوحدهلهالإخلاص

تعالى:قالكمالهشرعهماعلىإلا)2(!يممحمدابعثأنبعدعملاأحدمناللهيقبللاولهذا

انالقرةهذاإكوأورحى):تعالىلوقا.(581:ا!عرافأ!جميعاإلجغأدئهرسولإلىألاسىجأئهاقل)

.171:مودأ!فأفارمؤعدةلاخزابامنيكفربهءومن):تعالىوقال.911:أ!نعامأ!بلغومنبهءكملأنذ

الإنسوقيل.والعجمالعربأرادقيل."والأسودالأحمرإلىبعثت":لمجي!اللهرسولوقال

")4(لضللتموتركتمونياتبعتموهثمموسىفيكمأصبحلوبيدهنفسيوالذي":!ي!وقال.)3(والجن

.جدأكثيرةهذافيوالأحاديث

بعدالعللشربمنمأخوذ،شتىوأمهاتهمواحدأبمنيكونواأن"العلاتإخوة"أنوالمقصود

الأشقاءفهمالأعيانوإخوة.شتىاباءمنواحدةأمهمتكونأنهذافعكسالأخيافإخوةوأما.النهل

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.واحدةوأمواحدأبمن

.(1/491)لمؤلفاتفسير(1)

.وطبمنسقطت)2(

.(1/437)الحديثغريبفيالنهاية)3(

ثابت.بناللهعبدطريقمن(4471/)مسندهفيأحمدأخرجه(4)
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خصائصمنوهذا")1(صدقةفهوتركناما،نورثلاالأنبياءمعاشرنحن":الآخرالحديثوفي

علىتوكلهمولأن،عنهممخلفةتكونأنمنعندهمأحقرالدنيالأنإلاذاكوما،يورثونلاأنهمالأنبياء

بعدهممنلورثتهميتركواأنإلىمعهيحتاجواأنمنوآكدوأشد)2(أعظمذراريهمفيوجلعزالله

خلتهم.وذويومحاويجهمالناسلفقراءصدقةتركوهماجميعيكونبل،الناسعنبهيستأثرونلاما

كتابأولفيأجمعينوعليهم!ي!نبيناخصائصمعالسلامعليهمبالأنبياءيختصماجميعوسنذكر

رحمةالشافعياللهعبدأبيبالإماماقتداءالمصنفينمنالأئمةذكرهحيثالكبيرالأحكامكتابمنالنكاح

أجمعين.وعليهمعليهالله

الرحمنعبدعن،وهببنزيدعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

)4(
بينا:يقولفسمعته،الكعبةظلفيجالسوهوعمروبناللهعبدإلىانتهيت:قالالكعبةربعبدبن

منومنا،(جشرة)فيهومنومنا،خباءهيضربمنفمنامنزلانزلإذسفرفي!ي!اللهرسولمعنحن

:فقالفخطبنا!راللهرسولفقام:قال.فاجتمعنا:قال،جامعةالصلاة:مناديهنادىإذ،ينتضل

هذهأمتكموإن،لهمشرايعلمهماوحذرهم،لهميعلمهماخيرعلىأمتهدلإلاقبلينبييكنلمإنه"

بعضها)6(يرققفتنتجيء،ينكرونهاوأمورشديدبلاءسيصيبهاآخرهاوإن،أولهافيعافيتهاجعلت

.هذه:المؤمنفيقولالفتنةتجيءثم.تنكشفثم.مهلكتيهذه:المؤمنفيقولالفتنةتجيء،بعضا

واليومباللهمؤمنوهو)7(منيتهفلتدركهالجنةيدخلوأنالنارعنيزحزحأنمنكمسرهفمن.تنكشفثم

فليطعهقلبهوثمرةيدهصفقةفأعطاهإمامابايعومن،إليهيؤتىأنيحبالذيالناسإلىوليأت،الآخر

أنشدك:فقلتالناسبينمنرأسيفأدخلتقال."الآخرعنقفاضربواينازعهآخرجاءفإن،استطاعما

قلبي.ووعاهأذنايسمعته:وقالأذنيهإلىبيدهفأشار:قال؟!ي!اللهرسولمنهذاسمعتأنتبالله

قالوقد،أنفسنانقتلوأنبالباطلبينناأموالنانأكلأنيأمرنا-معاويةيعني-عمكابنهذا:فقلت:قال

يديهفجمع:قال،92:النساءأ!بألنطلبئنمأقولكمتآ!لوآلاءامنواالذجمتيأيها):تعالىالله

الله.معصيةفيواعصه،اللهطاعةفيأطعه:فقالرأسهرفعثم،هنيهةنكسثمجبهتهعلىفوضعهما

تخريجه.تقدم(1)

.وطبمنزيادة)2(

.(2161/)المسند)3(

خطأ.وهو،أن:طفي(4)

الحديثغريبفيالنهاية.البيوتإلىيأوونولا،مكانهمويبيتونالمرعىإلىبدوابهميخرجونقوم:الجشرة)5(

.بالنشابالمراماة:والمناضلة.(1/273)

يريق.:وطأوفي.والمسند،بفيكذا)6(

الرواية.هذهإلىأحاشيةفيوأشار.موتته:وطبفي)7(
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إلاقبلينبييكنلمإنهالنالصأيها":فيهوقال.به،الأعمشعن،وكيععنأيضاأحمدورواه

.()1بنحوهتمامهوذكر"لهمشرأيعلمهماوينذرهملهمخيرأيعلمهماعلىأمتهيدلأنعليهحقاكان

به.،الأعمشعنطرقمن)5(ماجهوابن،()4والنسائي،داود)3(وأبو،)2(مسلمرواهوهكذا

،عمروبناللهعبدعن،الكعبةربعبدبنالرحمنعبدعن)6(الشعبيحديثمنأيضامسلمورواه

.)7(بنحوهمج!ي!النبيعن

)1(المسند)2/191(.

.الخلفاءببيعةالوفاءوجوبباب،الإمارةفي،()46(4184)رقممسلمصحيح)2(

ودلائلها.الفتنذكرباب،الفتنفي،(4248)رقمداودأبيسنن)3(

.(7153/)النسائيسنن(4)

الفتن.منيكونماباب،الفتنفي،(5693)رقمماجهابنسنن)5(

.()47()1844مسلمصحيح)6(

رحمه-المصنفخطمنالثامنالجزءاخر:أنسخةفيوجاء.اللهرحمهكثيرابنتصنيفمنالثامنالجزءآخرهذا)7(

سنةشوالعشرسابعفيالمجلدهذاتتمةمنالفراغوكان.العربأخباركتابتعالىاللهشاءإنيتلوه-تعالىالله

اللهعبادأفقريدعلىالمحروسةبدمشقوالسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبويةالهجرةمن(..؟؟..)

لهوختملهتعالىاللهغفرالأنصاريالشافعيالدرعيإسماعيلوكرمهولطفهوغفرانهوعفوهرحمتهإلىوأحوجهم

وصحبهوآلهخلقهخيرمحمدعلىوالسلاموالصلاةالمسلمينولجميع،ولمشايخهولإخوانهولأحبابه،بخير

الدين.يومإلىكثيراتسليمأوسلم
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العربأخبارذكر

.والإكراموالتحيةالسلامعليهماإبراهيمبنإسماعيلإلىينتسبونالعربجميعإن:)1(قيل

وطسموثمودعادمنهمالعاربةالعربأنقدمناوقد،إسماعيلقبلالعاربةالعربأنالمشهوروالصحيح

الصلاةعليهالخليلقبلكانوا،اللهإلايعلمهملااخرونوأمموالعماليقوجرهموأميموجديس

بنإسماعيلذريةفمن،الحجازعربوهم،المستعربةالعربفأما.أيضأزمنهوفي،والسلام

،مهزمواسمه،قحطانمنأنهمفالمشهور،حميروهم،اليمنعربوأما.السلامعليهما)2(إبراهيم

بنوقحطان.(4وفالغ)،ومقحط،وقاحط،قحطان:إخوةأربعةكانواأنهموذكروا،ماكولا)3(ابنقاله

سلالةمنقحطانإن:وقيل.ذريتهمن:وقيل.أخوههود)6(:وقيل.هودهو:وقيل.هود)5(

بنقيذربنتيمنبنالهميسعأبنقحطانهو:بعضهمفقال.وغيره)7(إسحاقابنحكاه،إسماعيل

أعلم.والله.إسماعيلإلىنسبهفيذلكغيروقيل.إسماعيلبنا)8(نبت

عليهإسماعيلإلىاليمننسبةباب):فقالذلكعلى"صحيحه"فيالبخاريترجموقدأ

خرج:قالعنهاللهرضيسلمةحدثنا،عبيدأبيبنيزيدعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا،)9((السلام

"فلانبنيمعوأناإسماعيلبنيارموا":فقال)01(بالسوقيتناضلونأسلممنقومعلىع!يماللهرسول

.فلانبنيمعوأنتنرميوكيف:قالوا")11(مالكم":فقال،بأيديهمفأمسكوا-الفريقينلأحد-

."كلكممعكموأناارموا":فقال

معوأناارموا،رامياكانأباكمفإنإسماعيلبنيارموا":ألفاظهبعضوفي.()12البخاريبهانفرد

."كلكممعكموأناارموا":فقالالقومفأمسك."الأدرعابن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

.العربأخباركتاب:بفي

.بمنسقطت

.(1/91)الأنفالروضفيالسهيليأيضأونقله

.وبقال:بفيزاد

.(7-8)حزملابنالنسبوجمهرة،(1131/)معدنسب:فيقحطاننسبانظر

.بفيليست

.(1/5)السيرة

.طمنسقطت

عين.بنقلةبمنسقط

.بالسيوف:وطأوفي،وب،البخاريفيكذا

مالهم.:وب،البخاريفي

المناقب.في،(7035)رقمالبخاريصحيح
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كانممنفرقةوخزاعةيعني،خزاعةمنعامربنعمروبنحارثةبنأفصىبنوأسلم:البخاريقال

منهم،والخزرجالأوسوكانت،بيانهسيأتيكما،العرمسيلعليهماللهأرسلحينسبأقبائلمنتمزق

اخرونوتأوله،سلالتهمنأنهمعلىفدل")1(إسماعيلبنيارموا":والسلامالصلاةعليهلهمقالوقد

علىالجمهورلكن.دليلبلاالظاهرخلافهوإذ،بعيدتأويللكنه،العربجنسبذلكالمرادأنعلى

العربجميعأنوعندهم،إسماعيلسلالةمنليسواوغيرهماليمنعربمنالقحطانيةالعربأن

شعبانوالعدنانية،وحضرموتسبأ:شعبانفالقحطانية،وعدنانيةقحطانية:قسمينإلىينقسمون

فقيل:،فيهممختلف)2(قضاعةوهمالخامسوالشعب،عدنانبنمعدبننزارابناومضرربيعة:أيضأ

بنوجبيرعمروابنعباسابنعنهذاويروى،الأكثرونوعليه:البرعبدابنقال.عدنانيونإنهم

بنقضاعةحديثفيوردوقد.هشاموابن،الزبيريمصعبوعمه،بكاربنالزبيراختياروهو،مطعم

منوصدرجاهليتهمفييزالوالنإنهم:ويقال.)3(وغيرهالبرعبدابنقاله.يصحلاولكنه،معد

إلىانتسبوا،أخوالهوكانوا،معاويةبن)4(يزيدبنخالدزمنفيكانفلما،عدنانإلىينتسبونالإسلام

البسيط(!نأ:لهقصيدةفيثعلبةبني)5(أعشىذلكفيفقال،قحطان

عتقوامااللهآلخلائفلولاأنهمالقرطاسفيقضاعةأبلغ

صدقواومابروامايعلمواللهيمنيذويمنإنا:قضاعةقالت

الفرقذلكولكنيعلمونقدأمهمنالماوالداادعواقد

إلىانتسابهمفيقضاعةتغيير)7(فيإقذاعفيهماالعربشعرمنأيضأ)6(السهيليعمروأبوذكروقد

أعلم.والله،اليمن

السابق.الحديثشرحفيحجرابنأورده(1)

.(31)البرعبدلابن،الرواهقبائلعلىوالإنباه.(8)حزملابنالنسبوجمهرة،(2551/)معدنسب)2(

.بفيليست)3(

.والنجوموالكيمياءبالطباشتغل،الحكماءالعلماءأحدهذاوخالد.وطبمنزيادة.بنيزيد:قوله)4(

والأعلام،(2224/)الأعيانوفيات.هـ(09)وقيلهـ(85)سنةفقيل.وفاتهسنةفيواختلفوا

(/2003).

أعشى:لهيقال،ثعلبةبنقيسقبيلةمن.المشهورالجاهليالشاعر،قيسبنميمونوهو.بن:وطأفي)5(

الكبير.والأعشى،ثعلبةبنيوأعشى،قيس

حسين.محمدمحمدالدكتوربتحقيقالمطبوعديوانهفيليستالقادمةوالأبيات

.(42-1/23)الأنفالروض()6

تفسير.فيإبداع:طوفي.إبداع:أوفي.أشعارمنالروضفيجاءمايؤيدهالصوابوهو،بفيكذا)7(
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النسب.أهلمنوطائفة،والكلبي)2(،()1إسحاقابنقولوهو،قحطانمنأنهم:الثانيوالقول

قالوقد،قحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنحميربنمالكبنقضاعةوهو:إسحاقابنقال

الرجز(منأ:حديثانله)3(صحابي،مرةبنعمرووهو،شعرائهمبعض

تنزرولاقضاعياوكنوأبشرادعناالداعيأيهايا

حميربنمالكبنقضاعةالأزهرالهجانالشيخبنونحن

المنكر)4(غيرالمعروفالنسب

عن،لهيعةابنوقال.حميربنزيدبنمرةبنعمربنمالكبنقضاعةهو:النسبأهلبعضقال

أمااللهرسولياقلت:قالعامربنعقبةعن،)5(موسىبنمحمدعشابةأبيعن،سويدبنمعروف

."حميربنمالكبنقضاعةأنتم":قال؟نحنفمن:قلت."لا":قال؟معدمننحن

بنالحافبنعمرانبنأسلمبنأسودبنزيدبنجهينةأنيختلفونولا:البرعبدبنعمرأبوقال

بعضهمجمعوقد،سبأبنحميرفياليمنفيقضاعةهذافعلى.)6(الجهنيعامربنعقبةقبيلةقضاعة

حميربنمالكتزوجهاجرهممنامرأةقضاعةأنمنوغيرهبكاربنالزبيرذكرهبماالقولينهذينبين

إلىفنسبحملاكانأنهبعضهموزعم،صغيروابنهاعدنانبنمعدعليهاخلفثم،قضاعةلهفولدت

أعلم.والله.أمهزوجإلىالرجلينسبونمنهمكثيرعادةكانتكماأمهزوج

وقضاعة.،والقحطانية،العدنانية:جراثيمثلاثةالعرب:النسابةالبصريسلامبنمحمدوقال

وإن،أكثرفالقحطانيةتيامنتإنقضاعةشاءتما:فقال؟القحطانيةأوالعدنانية،أكثرفأيهما:لهقيل

)7(.
لهيعةابنحديثصحفإن،سمبهمفييتلومونأنهمعلىيدلوهذا،أكثرلمحالعدنانيةدت-

.(1/01)لسيرةا(1)

.(2551/)معدنسب)2(

والخبر(..الشيخبنونحن)والرابعالثالثالبيتينلهوأورد.(6195)رقم،(315/)الإصابةفيترجمته)3(

الشعر:قولهالزبيرعنونقل،الأولىالأربعةالأبياتوأورد،(1/23)الأنفالروضفيالسهيليأورده

.(111/)هشاملابنالسيرةتهذيب.اليعبوببنلأفلح

.(111/):السيرةفيوهو،المنبرتحتالمنقوشالحجرفي:وهو،سادسابيتاطفيزاد(4)

لأبيترجمةعلىأقففلم.بالصوابالأشبهولعله،يومنبنحيعسانةأبيعن:بوفي.وطأفيكذا)5(

.(1/582)التهذيبتقريب.هـ(ا18)سنةتوفي،الثالثةالطبقةرجالمن،يومنبنوحي.عشابة

.سندهدون(123/)الروضفيالسهيليأوردهوالخبر

.(32)الرواهقبائلعلىالإنباه)6(

تعددنت.:وطأوفي.الصوابوهو.بفيكذا)7(
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أعلم.واللهالقحطانيةمنأنهمعلىدليلفهو(المقذم)1

اللهأتحومك!عندإنلتعارفونموقبايلشعوباوجعقنبهؤبمروأنثئظقنبهوقنإناألاسيايها):تعالىاللهقالوقد

ثم،بطونثم،عمائرثم،قبائلثئم،شعوب:يقال:النسبعلماءقال.131:الحجرأتأ!أنقنكتم

.شيءبعدهاوليس)3(الرجلإلىالناسأقرب)2(والعشيرة،عشائرثم،فصائلثم،أفخاذ

الجاهليةأمرمنكانوماالعدنانيةوهمالحجازعرببعدهمنذكرثم،القحطانيةبذكرأولاولنبدأ

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنعص!اللهرسولبسيرةمتصلاذلكليكون

،بلالبنسليمانحدثنا،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا()4(قحطانذكرباب):البخاريقالوقد

رجليخرجحتىالساعةتقوملا":قالع!ي!النبيعنهريرةأبيعن،)5(الغيثأبيعن،زيدبنثورعن

."بعصاهالناسيسوققحطانمن

.به)6(،زيدبنثورعن،الدراورديعن،قتيبةعن،مسلمرواهوكذا

صباحا.أنعم:لهقيلمنوأول،اللعنأبيت:لهقيلمنأولوقحطان:)7(السهيليقال

عن،المقرائي)01(سعدبنراشدحذثنيحريز)9(عن،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

.)11(صء
منهمالله!نزعه،حميرفيالأمرهذاكان":قال!يواللهرسولأن،مخبر)12(ديعن،حيئبي

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

11

12

.المتقدم:بفي

.فالعشيرة:طفي

.(7ص)الذهبسبائك

المناقب.في،(3517)رقم،(6545/)البخاريصحيح

خطأ.وهو.المغيث.طفي

مكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملاباب،الفتنفي،(0192)رقممسلمصحيح

.البلاءمنالميت

.(1/91)الأنفالروض

.(419/)المسند

تقريب.ومئةوستينثلاثسنةتوفي،الحمصيالرحبيعثمانابنهووحريز.تصحيفوهو،جرير:طفي

.(1/951)التهذيب

بضموضبطت.(1024/)التهذيبتقريبفيحجرابنضبطهكذا.القافوسكونالميمفتح،المقرائي(

كحبلى:ومقرى:أقول.بالشامقريةإلىنسبة:وقال،(اللباب)فيبضمهاوكذلك.بفيقلمضبط،الميم

.صنعاءمنمرحلةعلىقرية

.(1347/)التهذيبتقريب.حيبنشدادهو(

التقريب:فيقال.فجر:وطأوفي.مخمر:أحمدومسند،بفيكذا(

=،الشامنزل،صحابي،الحبشي،ميمبدلها:وقيل،الموحدةوفتحالمعجمةوسكونأولهبكسر،مخبرذو



لعربارخباأذكر

،)2(مقطعأأبيكتابفي(هذا)1كاناللهعبدقال.(م5يوداليعوس)."قريشفيفجعله

."إليهموسيعود":يعني،الاستواءعلىبهتكلمبهحدثنا

)1(

)2(

.(1923/)النجاشيأخيابنوهو

في.كانوكذا:المسندوفي..فيكانهكذا:بفي

المسند.منزيادة

455
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سبأقصة

طعط
تجدل!وأشكروارئبهمرزقمن!واوشصاليمينعنجئتانءايةم!كنهخفىلسباكانلقذ):تعالىاللهقال

سذرمنوشئءوأتملخ!أ!لذواقجنتينبحئتتهئموللإتنفمأتعرمستلعليهتمفأرسقنافأغرضوا!غفورورثطيبة

طهققرىفيهابخرئحناالتىألقرىوبينئتنهتم!وجعقناأتكفورإلانجزىوهلكفروابماجريخهمذلك!قليل

أصاديثفجعقتهمأنفسهتموظلمواأشفارنابينبعذرلبافقالوا!ءامنينوأياماليالىفيهاسيرواألسيرفيهاوقدزنا

.(91-أد:سبأأ!ولكلصبارشكويىلأيخمخلكذفىإنممزقكلومزقنهتم

بنيعرببنيشجببنشمسعبدسبأاسم:)1(إسحاقبنمحمدمنهم،النسبعلماءقال

كانلأنهالرائش:لهأيقالوكان،)3(لذلكسبأفسميالعربفي)2(سبىمنأولوكان:قالوا.قحطان

كانأنهبعضهموذكر.)5(تتوجمنأولإنها)4(ويقال:السهيليقال.متاعهمنالأموالالناسيعطي

الوافر(منأ:)7(قولهذلكفمن،ع!يواللهرسول)6(بقدومفيهبشرشعرلهوكان،مسلما

الحرامفييرخصلانبيعظيماملكابعدناسيملك

ذامبغيرالعباديدينونملوكمنهمبعدهويملك

باقتسامفيناالملكيصيرملوكمنابعدهمويملك

الأنامخيرجبينهتقينبيقحطانبعدويملك

بعاممبعثهبعدأعمرأنيليتياأحمدايسمى

راموبكلمدججبكلبنصريوأحبوهفأعضده

سلامييبلغهيلقاهومنناصريهفكونوايظهرمتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(151/)السيرة

من.:طفي

فيالسهيليوقال.(15/192)للنويريالأربونهاية.(3131/)والتاريخوالبدء،(271/)الذهبمروج

.مهموزغيروالسبي،مهموزسبألأن،يقينعلىالاشتقاقهذامنولست:(1/91)الروض

هوبالرائشلقبالذيأن:(15/292)للنويريالأربنهايةفيوالذي.عينبنقلةبمنالعبارةسقطت

.شدادبنالحارث

.(1/91)الأنفالروض

.بوجود:وطأوفي.الأنسباللفظوهو،بفيكذا

بيتين.(51/292)الأربنهايةفيالنويريأورد

الشعرية.الضرائرفيهاتكررتوقد،منحولةمصنوعةالأبياتهذهأنوواضح
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."النذيرالبشيرمولدفيالتنوير"كتابهفي()1دحيةابنحكاه

عنهبيرةبناللهعبدعن،لهيعةابنحدثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:أحمدالإماموقال

هوما:سبأعنلمجيمالنبيسألرجلأإن:يقولعباسبناللهعبدسمعت،وعلةبن)2(الرحمنعبد

منهموبالشام،ستةمنهماليمنفسكن،عشرةولد)3(رجلهوبل":قال؟أرضأمامرأةأمأرجل

وجذامفلخمالشاميةوأما.وحميروأنماروالأشعريونوالأزدوكندةفمذحجاليمانيونفأما.أربعة

كما،ذلكعنالسائلهوالغطيفيمسيكبنفروةأن")5(التفسير"فيذكرناوقد.")4(وغسانوعاملة

الحمد.ودله.هناكوألفاظهالحديثهذاطرقاستقصينا

!لبع.واحدهم،اليمنبأرضالتبابعة)6(فيهمكانوقدكلهاالقبائلهذهيجمعسبأأنوالمقصود

وكانت،ذلكيفعلونالفرسملوكالأكاسرةكانتكما،الحكموقتيلبسونهاتيجانلملوكهموكان

الجزيرةمعالشامملكمنيسمونكما،!لبعاوحضرموتالشحرمع)7(اليمنملكمنكلتسميالعرب

ومن،النجاشيالحبشةملكومن،فرعونكافرأ)8(مصرملكومن،كسرىالفرسملكومن،قيصر

سليمانمعقصتهاقدمناوقد.بلقيساليمنبأرضحميرملوكجملةمنكانوقد.بطليموسالهندملك

الاستقامةعلىذلكمعوكانوا،كثيرةوزروعوثماردارةوأرزاقعظيمةغبطةفيكانواوقد،السلامعليه

.البواردارقومهمأحلواكفرأاللهنعمةبدلوافلما،الرشادوطريقوالسداد

أنهالسديوزعم.نبيا)9(عشرثلاثةإليهماللهأرسل:منبهبنوهبعن،إسحاقبنمحمدقال

أعلم.فالله.نبيألفعشراثنيإليهمأرسل

فيذلكوكان،اللهدونمنللشمسوسجدوا،الضلالإلىالهدىعنعدلوالماأنهموالمقصود

تعالى:قالكماالعرمسيلعليهماللهأرسلحتىفيهمذلكواستمر،أيضاوقبلهابلقيسزمان

ذلك!سذرقليلىفنوشئءوأقلحم!أ!لذواقجنتينبجنتيهتموللإئنفماتعرمستلعلتهتمفأزسمفنافأعرضحوا)

.(17-61:سبأأ!أتكفورإلانجزىوهلكفروابماجرئنهم

.هـ(633)سنةفيهاوتوفيبمصرأقام،مغربيمؤرخأديب،الكلبيدحيةابن،عليبنالحسنبنعمرهو)1(

ثمة.ترجمتهومصادر(544/)الأعلام

أحمد.ومسندبمنزيادة،الرحمنعبدعنهبيرةابن:قوله)2(

له.:بفيزاد)3(

.(1/316)أحمدمسند(4)

.(2253/)تفسيرهفيالطبريذكرهوكذلك،(3531/)المؤلفتفسير()5

حمير.ملوكوهم:بفيزاد)6(

.بمنسقطتمعاليمن)7(

.طمنسقطت)8(

.(2254/)تفسيرهفيالطبريوأورده()9
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المياهأنصنعتهكانمأربسدأنوغيرهم)1(المفسرينمنوالخلفالسلفعلماءمنواحدغيرذكر

فحكمالماءارتفعحتىجدأمحكمببناءبينهمامافسدواالزمانقديمفيفعمدوا،جبلينبينمنتجري

.الكثيرةالزروعوزرعوا،الأنيقةالمثمرةوالأشجارالبساتينفيهماوغرسوا،الجبلينأعاليعلى

يخرجفرضةثلاثينلهوجعل،إليهيفدوادياسبعينإليهوسلط،يعرببنسبأبناهمنأولكان:ويقال

فيوكانوا،فرسخفيفرسخأاتساعهوكان،بعدهحميرفكملته،بناؤهيكملولمومات،الماءمنها

رأسهاعلىبالمكتلتمركانتالمرأةأنوغيرهقتادةذكرحتى،طيبةوأيامرغيدوعيشعظيمةغبطة

البراغي!ثمنشيءبلادهمفييكنلمأنهوذكروا،وكثرتهنضجهمنفيهيتساقطما)2(الثمارمنفتمتلىء

ءايهم!كنهتمفىلسباكانلقذ!:تعالىقالكما،فنائهموطيب،هوائهملصحةالمؤذيةالدوابولا

تعالى:قالوكما.(دا:سبأأ!غفوروربطيبةبتدمول!واشكروارئبهخرزقمنممواوشيماليمينعنجنتان

غيرعبدوافلما.(7:إبرأهيمأ!لشديدعذاب!إن!فرتمولبنلازيدنكغشرت!لبنرلبهتمتأذتوإذ)

نأسألواالطرقاتوأمنالبساتينمنبينهاماوطيبقراهمبينماتقارببعدوسألوانعمتهوبطرواالله

بنوسألكما،شرا33(بالخيريبدلواأنوطلبوا،وتعبمشانفيسفرهميكونوأن،أسفارهمبينيباعد

العظيمةالنعمةتلكفسلبوا،والبصلوالعدسوالفوموالقثاءالبقولوالسلوىالمنبدلإسرائيل

ستلفأزسقناعليهتمفأغرضوا):تعالىقالكماالعبادوجوهعلىوالشتاتالبلادبتخريبالعميمةوالحسنة

.!ا!م

لذلكفطنوافلما،الخلدويقال،الجرذوهو،الفارالسذأصلعلىاللهأرسل:واحد)4(غيرقال

فلما(11:القيامةأ!لاوزرص)الحذرينفعولمالقدرحمقدإذشيئاتغنفلمالسنانيرعندهمأرصدوا

وانقطعت،والأنهارالجداولتلك)5(وتقطعتالقرارالماءفسلك،وانهارسقطالفسادأصلهفيتحكم

العزيزقالكماوالأثمارالأشجارءبرديبعدهاوتبدلوا،والأشجارالزروعتلك)6(ومادتالثمارتلك

هو:واحدوغيرومجاهدعباسابنقالأ!وأتملخطأ!لذواقجنتينيختيهموللإلنفم)الجئار

منوشئء):لهثمرلاحطبوهويشبهه:وقيل.الطرفاء)8(وهو:،)7(وأثل،البريروثمره،الأراك

.(2255/)الطبريتفسير(1)

بما.:بفي(2)

رديئة.لغةوهى...بنوسألواكما:أوفي.الشر:بفي)3(

.(2256/)الطبريتفسير(4)

فقطعت.:طفي(5)

.وبادت:بفي()6

الاية.تفسيرفيالآراءمجمل(2256/)تفسيرهفيالطبريأوردوقد.عينبنقلةبمنالعبارةسقطت)7(

.وقتادةعباسابنعن،السابقالمصدر)8(
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فييقالكماإليهبالنسبةوثمرهكثيرشوكذوأنهمعقليلاكانالنبقيثمركانلمالأنهوذلك!سذرقليل

تعالى:قالولهذا.فينتقى)1(سمينولافيرتقىسهللاوعرجبلرأسعلىغثجمللحم:المثل

وكذببناكفرمنالشديدةالعقوبةهذهنعاقبإنما:أي!اتكفورإ،نجزىوهلكفروآبماجرئنهمذلك)

محارمنا.وانتهكأمرناوخالفرسلنا

بلادهموخربتأموالهمهلكتلماأنهموذلك!ممزقكلومزقنهمأصاديثفجعقتهتم):تعالىوقال

فنزلت،مذرشذرسبأأيديونجدهاالبلادغورفيفتفرقوا،عنهاوينتقلوامنهايرتحلواأناحتاجوا

الأوسومنهم.سنذكرهماأمرهممنوكان،مكةظاهرنزلواخزاعةومنهم؟الحجازمنهمطوائف

ثلاثعندهمنزلتثم،سكنهامنأولفكانوا،اليوم)3(النبويةالمدينةوهي)2(بيثربنزلوا،والخزرج

عندهم،وأقاموا،والخزرجالأوسفحالفوا،النضيروبنو،قريظةوبنو،قينقاعبنو:اليهودمنقبائل

غسانوهم،بعدفيماتنضرواالذينوهم،الشاممنهمأخرىطائفةونزلت.سنذكرهماأمرهممنوكان

الشيخينزمنفيالشامفتوحذكرعندوسنذكرهم،وغيرهموتغلبوتنوخوجذامولخموبهراءوعاملة

عنهما.اللهرضي

بنميمونوهو،ثعلبةبنقيسبنالأعشىقال:قالعبيدةأبوحدثني:)4(إسحاقبنمحمدقال

-)5(
(المتقاربمنأ0لمحيس

)6(العرمعليهاعفىومأربأسوةللمؤتسيذاكوفي

يرم)7(لمموارهجاءإذاحميرلهمبنتهرخام

قسمإذماؤهمسعةعلىوأعنابهاالزروعفأروى

فطم)8(ماإذاطفلشربعلىنيقدرولاأياديفصاروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيمطولاشرحاشرحهوقد)2448(رقمومسلم)9518(رقمالبخاريرواه،الطويلزرعأمحديثمنجزءهو

.عياضالقاضيرسالة

.بمنزيادة،هناإلى..والأوس:قوله

.المنورة:طفي

الأعلى.الصحيحهووهذا..ثعلبةبنقيسبنيأعشىقال:وفيه.(1/41)السيرة

(المتقاربمنأ:ومطلعها،الرابعةالقصيدةمن(39ص)ديوانه

منجذمبهاواهالحبلأميلمأمغائبةأتهجر

.يكربمعدبنقيسيمدحوقالها

قفى.:الديوانوفي.سهووهوومأرم.طفي

.يرملمماؤهمجاءهإذا:الديوانفي

لفظة-سقطت.أوفي.طفيماوأثبت.الوزنيختلوعليه،فطمماإذاطفلشربعلىمنهيقدرونلا:بفي
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بنعمروالعرمسيلقبلاليمنمنخرجمنأولأن")1(السيرة"كتابفيإسحاقبنمحمدذكروقد

بنعريببنعمروبنهميسعبنزيدبنأزد)2(بنالحارثبنعديابنهوولخم،اللخميعامر

قال.)3(هشامابنقاله،سبأبنعمروبنعديبنلخم:ويقال.سبأبنكهلانبنزيدبنيشجب

سدفييحفرجرذأرأىأنهالأنصاريزيدأبوحدثنيفيمااليمنمنخروجهسببوكان:)4(إسحاقابن

علىللسدبقاء)6(لاأنفعلم،أرضهممنشاؤواحيثفيصرفونهالماء)5(عنهميحبسكانالذيمأرب

إليهيقومأنولطمهله)7(أغلظإذاولدهأصغرفأمر،قومهوكاد،اليمنعنالنقلةعلىفاعتزم،ذلك

وعرض.ولديأصغرفيهوجهيلطمببلدأقيملا:عمروفقال.بهأمر)8(ماابنهففعل،فيلطمه

ولدهفيوانتقل،أموالهمنهفاشتروا،عمروغضبةاغتنموا:اليمنأشرافمنأشراففقال.)9(ماله

نزلواحتىفساروامعهوخرجواأموالهمفباعوا،عامربنعمروعننتخلفلا:الأزدوقالت.ولدهوولد

)11(يقولذلكففي.سجالاحربهمفكانت،عكفحاربتهم)01(البلدانيرتادونمجتازينعأبلاد

الطويل(منأ:مرداسبنعباس

مطردكلطردواحتىبغسانتلعبواالذينعدنانبنوعك

الأوسونزل،الشامعامربنعمروبنجفنةالفنزلالبلاد)12(فيفتفرقوا،عنهمفارتحلوا:قال

أرسلثم،عمانعمانأزدونزلت،السراةالسراةأزدونزلت،(مرا!13خزاعةونزلت،يثربوالخزرج

.الاياتهذهاللهأنزلذلكوفي،فهدمهالسيلالسدعلىتعالىالله

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

،المتقاربمنأ:الديوانوفي(ماإذا)

فطمصبيلشربمنهنيقدرووماسراعافطاروا

(1/13).

.أزد:طفي

.(1/12)السيرة

.(1/13)السيرة

عليهم.:طفي

.بقاءلاأنه:طفي

عليه.:طفي

.أمره:وطبفي

أمواله.:طفي

.طمنزيادة

.(1/02)الأنفوالروض(1/9)السيرةفيوالبيت.قال:طفي

.السيرةفيوكذا.البلدانفي:بفي

.البلدانمعجم.مكةمنأميالخمسةعلىموضع:مر
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كاهنا.كانعامربنعمروأنروايتهفيإسحاقبنمحمدوعن.هذامنقريبالسديعنرويوقد

رأواوكأنهمبلادهمهلاكبقربفأخبرت،كاهنةالحميريةالخيربنتطريفةامرأتهكانت:غيرهوقال

عكرمةعنمطولةقصتهذكرتوقد.أعلمواللهفعلواماففعلواسدهمعلىسلطالذيالفأرفيذلكشاهد

.")1(التفسير"فيحاتمأبيابنرواهفيما

مأربأهلوذهب،بهاأكثرهمأقامبل،العرمبسيلأصيبوالمااليمنمنخرجواسبأجميعوليس

لمسبأقبائلجميعأنعباسابنعنالمتقدمالحديثمقتضىوهو،البلادفيفتفرقواالسدلهمكانالذين

وأنماروالأزد)2(وكندةمذحج:وهمستةباليمنوبقي،أربعةمنهاتشاءمإنمابل،اليمنمنيخرجوا

فيهمواستمرباليمنأقامواسبأمنقبائلستفهؤلاءوحمير-وبجيلةخثعمأبوهووأنمار-والأشعريون

مننحواوأرياطأبرهةأميريهصحبةبعثهالذيبالجيشالحبشةملكذلك)3(سلبهمحتىوالتبابعةالملك

كما،بقليل!اللهرسولمولدقبلذلكوكانالحميرييزنذيبنسيفاسترجعهثم،سنةسبعين

.التكلانوعليهالثقةوبه،تعالىاللهشاءإنقريبامفصلاسنذكره

بنومعاذ،الأشعريموسىأباثم،الوليدبنوخالدعليااليمنأهلإلى!ي!اللهرسولبعث)4(ثم

وأخرج،العنسيالأسوداليمنعلىتغلبثم)5(الحججلهمويبينونتعالىاللهإلىيدعونوكانوا،جبل

رضيالصديقبكرأبيأيامفيعليهاالإسلاميةاليداستقرتالأسودقتلفلما،منهاكلي!اللهرسولنواب

تعالى.اللهشاءإنالبعثةبعدذلكسنبينكما،عنهالله

.(3533/)كثيرابنتفسير()1

وعلى،(484)حزمابنجمهرة.وبجيلةخثعمأبوهوأنمارالأن(3531/)المؤلفوتفسير،بمنزيادة)2(

ستة.لاخمسةالقبائلعدديكونالمتنفيوردما

بعد.:بفيزاد)3(

أرسل.:طفي(4)

حتى.:بفي(5)
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بننصر:تقولاليمنونساب.)2(السهيليوقال.)1(إسحاقابنذكرهكذا،اللخميذكرهالمتقدم

)3(-.
بننصربنربيعه:بكاربنالزبيروقال.لخم)4(بننمارةبنالحارثبنلصربنربيعهوهو،ربيعه

لأنهلخماوسمي،جذامأخوولخم،لخمبننمارةبنعمروبنعجمبنمالكبنشعوذبن)5(مالك

أحدربيعةوكان.جذاما)7(فسمي،فجذمهايدهفيالاخرفعضه،لطمه:أي،خدهعلى)6(أخاهلخم

لمجي!.اللهرسولبوجودوإنذارهما،الكاهنينوسطيحشقمعوخبره،التبابعةحميرملوك

.)8(غسانبنمازنبنعديبنذئببنمازنبنمسعودبنربيعةبنربيعفاسمه:سطيحأما

ومنهم،نزاربنأنماربنعبقربنقسر)01(بنأفركبنرهمبنيشكربنصعب)9(ابنفهوشقوأما

سبأ.بنكهلانبنزيدبنمالكبننابتبنالغوثبنعمروبنلحيانبنأراشبنأنمار:يقولمن

غضبإذاوكانصدرهفيووجهه،السطيحةمثلكانوإنما،لهأعضاءلاكانسطيحاإن:ويقال

وجلس.انتفخ

وذكر.(1)1سلالتهمنكانالقسرياللهعبدبنخالدإن:ويقال،إنساننصفشقوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1/51)السيرة

اليمن:نسابقولفيوهو،ربيعةبننصر:فيهيقولوبعضهم:(27-1/26)الروضفيالسهيليعبارة

...لخمبننمارةبنالحارثبننصربنربيعة

.طمنسقطت

سهو.وهو.نصربنربيعةبنالحارث..:وبأوفي.الأنفالروضفيلماموافقوهو.طفيكذا

.بفيليست

فيدريدابنوقال.لطمهأي:أخاهلخم:طوفي.اللطم:واللخم.سهووهو.أخاهلطم:وبأفي

.والجفاءالغلظمنلخمواشتقاق:(376)الاشتقاق

...وكانفجذمهايدهفيالاخرفعضه:وبأوفي.الزبيرعنالسهيلينقلهلماموافقوهو.طفيكذا

الاشتقاقفيدريدوابن،(1/477)معدنسبفيالكلبيابنذكرهعماخلافوفيه.إسحاقابننسبهكذا

.(374)الجمهرةفيحزموابن(487)

أصعب.:وبأوفي.(388)حزمابنوجمهرة،السيرةفيلماموافقوهو.طفيكذا

تحريف.وهو،قيس:طفي

قتل.العراقينأمير،وأجوادهمالعربخطباءأحدهوالقسريوخالد.سلالتهكانالقسريبناللهعبدابن:طفي

.(2792/)الأعلام.هـ(ا02)سنةبعديزيدبنالوليدأيامفي
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إنها:ويقال،الحميريةالخيربنتطريفةماتتيومذلكوكان،واحديومفيولداأنهما)1(السهيلي

أعلم.والله.ذكرهالمتقدمعامربنعمروامرأةوهي،عنهاالكهانةفورثا)2(منهماكلفمفيتفلت

رؤيافرأى،التبابعةملوكأضعافبيناليمنملكنصربنربيعةوكان:)3(إسحاقبنمحمدقال

جمعهإلامملكتهأهلمنمنخماولاعائفاولاساحراولاكاهنايدعفلم،بها)5(وفظعهالته)4(هائلة

علينااقصصها:فقالوا.وبتأويلهابهافأخبرونيبهاوفظعتهالتنيرؤيارأيتقدإني:لهمفقال،إليه

منإلاتأويلهايعرفلالأنهبتأويلهاخبركمإلىأطمئنلمبهاأخبرتكمإنإني:فقال.بتأويلهانخبرك

ليسفإنهوسطيحشقإلىفليبعثهذايريدالملككانفإن:منهمرجللهفقال.بهاأخبرهأنقبلعرفها

قد)6(إني:لهفقال،شققبلسطيحإليهفقدم،إليهمافبعث.عنهسألبمايخبرانهفهمامنهماأعلمأحد

رأيت.أفعل:فقال.تأويلهاأصبتأصبتهاإنفإنك،بهافأخبرني،بهاوفظعتهالتنيرؤيارأيت

الملك:لهفقال.جمجمةذاتكلمنهافأكلت.لهمةبأرصلمحومعت.7طلمهمنحرجتحممه

لتهبطنحنشمنالحرتينبينبماأحلف:قال؟تأويلهافيعندكفما،سطيحياشيئامنهاأخطأتما

لغائظلناهذاإن)8(سطيحيا:الملكلهفقال.جرشإلىأبينبينمافليملكن،الحبشأرضكم

،(1)0سبعينأوستينمنأكثر،بحينبعدهبللا)9(:فقال؟بعدهأمزمانيأفي،كائنهوفمتى،موجع

منوسبعينلبضعينقطعبل:قال؟ينقطعأم)11(سلطانهممنذلكأفيدوم:قال.السنينمنيمضين

)12(يليه:قال؟وإخراجهمقتلهممنذلكيليومن:قال.هاربينمنهاويخرجونيقتلونثم،السنين

مأسلطانهمنذلكأفيدوم:قال.)13(باليمنأحدامنهميتركفلا،عدنمنعليهميخرج،يزنذيإرم

.(1/27)الأنفالروض(1)

.فورث:طفي(2)

.(1/51)السيرة)3(

.بفيليست)4(

كاهنأ.يتركفلم:بوفي.عليهاشتد:بالأمرفظع()5

.بفيليست)6(

منوخروجها،نارمنقطعةالحممةأنوذلك،ظلمةمنأي:(128/)السهيليوقال.الفحمةأراد:الحممة)7(

.السودانأرضمنالحبشةعسكرخروجيشبهظلمة

سطيح.ياوأبيك:بفيزاد)8(

وأبيك.:طفيزاد()9

والمعنى.،السجعةمنهذايستقيمولا،سنة:أفيزاد(51)

الأنف.والروضالسيرةفيوكذلك،ملكهم:بفي(11)

يليهم.:وطأوفي.السيرةفيلماموافقوهو.بفيكذا(21)

الأنف.والروضالسيرةفيلماموافقوهو.باليمنمنهمأحدأ:بفي()13
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:قال.العليقبلمن،الوحييأتيه،زكينبي:قال؟يقطعهومن:قال.ينقطعبل:قال؟ينقطع

آخرإلىقومهفيالملكيكون،النضربنمالكبنفهربنغالبولدمنرجل:قال؟النبيهذاوممن

فيهيسعد،والآخرونالأولونفيهيجمع)1(يولم،نعم:قال؟آخرمنللدهروهل:قال.الدهر

إذاوالفلق،والغسقوالشفق،نعم:قال؟تخبرنيماأحق:قال.المسيئونفيهويشقىالمحسنون

لحق.بهأنبأتكماإن،اتسق

.يختلفانأمأيتفقانلينظرسطيخقالماوكتمه،لسطيحكقولهله)2(فقال،شقعليهقدمثمقال

نسمة.ذاتكلمنهافأكلت،وأكمةروضةبينفوقعت،ظلمةمنخرجت،حممةرأيت،نعم:قال

تهمة،بأرضوقعت:قالسطيحاأنإلا،واحدقولهماوأن،اتفقاقدأنهماعرفذلكلهقالفلما

فقال.نسمةذاتكلمنهافأكلت،وأكمةروضةبينوقعت:شقوقال.جمجمةذاتكلمنهافأكلت

منالحرتينبينبماأحلف:فقال؟تأويلهافيعندكفما،شيئأمنهاشقياأخطأتما:الملكله

لهفقال.نجرانإلىأبينبينماوليملكن،البنانطفلةكلعلىفليغلبن،السودانأرضكملينزلن.إنسان

بعدهبللا:قال؟بعدهأمزمانيأفي،كائنهوفمتى،موجغلغائظلناهذاإنشقياوأبيك:الملك

:قال؟الشأنالعظيمهذاومن:قال.الهوانأشدويذيقهم،شأنذوعظيئممنهميستنقذكمثم.بزمان

:قال؟ينقطعأمسلطانهأفيدوم:قال.يزنذيبيتمن)4(عليهميخرجمدن)3(ولابدنيليسغلام

إلىقومهفيالملكيكون،والفضلالدينأهلبين)6(،والعدلبالحقيأتي،مرسلبرسولينقطعبل)5(

تسمع،بدعواتالسماءمنفيهيدعى،الولاةفيهيجزىيوم:قال؟الفصليوموما:قال.الفصليوم

أحق:قال.والخيراتالفوزاتقىلمنفيهيكون،للميقاتفيهالناسويجمع،والأمواتالأحياءمنها

فيهمالحق)7(بهأنبأتكماإن،وخفضرفعمنبينهماوما،والأرضالسماءوربإي:قال؟تقولما

أمض.

بماالعراقإلىبيتهوأهلبنيهفجهز،قالامانصربنربيعةنفس)8(فيفوقع:إسحاقابنقال

.السيرةلنصموافقة.طمنزيادة.يوم(1)

.بفيليست)2(

.الدناءةمعالضعفجمعالذي:المدن:الفراهيديعن،السهيليقال)3(

.بفيليست)4(

بل.لا:بفي)5(

من.:وطأوفي.الأنفوالروضالسيرةفيلماموافقوهو،بفيكذا)6(

والباطل.،والريبالشك:والأمض.السيرةلنصموافقة.وطبمنزيادة)7(

قلب.:بفي)8(
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.)2(الحيرةفأسكنهم،خرزاذبنسابور:لهيقالفارسملوكمنملكإلى(لهم)1وكتبيصلحهم

بنعمروبنالمنذربنالنعمانبنالمنذربنالنعماننصربنربيعةولد)3(بقيةفمن:إسحاقابنقال

إليهتفدالعربوكانت،الأكاسرةلملوكالحيرةعلىنائباكانالذييعني.نصربنربيعةبنعدي

أكثرقالهنصربنربيعةسلالةمنالمنذربنالنعمانأنمنإسحاقبنمحمدقالهالذيوهذا.وتمتدحه

المنذربنالنعمانبسيفجيءلماالخطاببنعمرالمؤمنيناميرأن)4(إسحاقابنروىوقد.الناس

فالله:إسحاقابنقال.عدنانبنمعدبنقنصأشلاءمن:فقال،كانممنعنهمطعمبنجبيرسأل

.كانذلكأيأعلم

)1(

)2(

)3(

.السيرةلنصموافقة.بمنزيادة

وهو-بابكبنأزدشيرولدمنفإنهم،خرزاذاسمهمنالفرسملوكفيليس:السهيليالقاسمابوقال:بفيزاد

منفيهمليس،محفوظةوأسماؤهم،أنوشروانبنهرمزبنأبرويزبنشهريارابنيعني،يزدجردإلى-أولهم

زمانهم.فيكاننصربنربيعةزمانفإن،الطوائفملوكمنملكأو،لهنائبهذاخرزاذولعل،خرزاذاسمه

فيليبسبنإسكندرشملهمفرقالذيوكان،وبعدهوقبلهالمسيحزمنفيالطوائفملوكوكانت.اعلموالله

كلوكان،أمرمنهملواحدينتظملئلاشملهمففرق،بعدهمنابنتهوتزوجدارابنداراعلىغلبكماالمقدوني

قريباكذلكالأمرواستمر.وغيرهم،فرسومنهم،عربمنهم،الأرضمنقطرعلىالناسمنطائفةيتبعهملك

سابورابنهوبعدهأردشيروكان.بشتاسببنأسفيدياربنبهمنبنساسانبنوبعدهمقامثم.سنةخمسمئةمن

.بتصرف(31-1/03)السهيليمن-سلفكما-مأخوذالقولوهذا.الساطرونمنوأخذهالحصنخربالذي

.والسيرة.وطبمنزيادة

.(1/21)السيرة
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،الحرامالبيتغزوأرادوكيف،)1(المدينةأهلمعاليمنملك

كساهمنأولفكان،الحللوكساهوعظمهشرفهثم

أسعد!لبانبنحسانإلىكلهاليمنملكرجع،نصربنربيعةهلكفلما:)2(إسحاقابنقال

بنالأذعارذيعمروبنالأولصتبعوزيد،زيدبنكلكيكرب)3(بن-الاخرتبعأسعدو!لئان-كربأبي

بنسهلبنزيدبنالظلمكهف)4(كعببنالأصغرسبأبنصيفيبنعديبنالراذشبنالمنارذيأبرهة

بنزهيربنعريببنقطنبنالغوثبنوائلبنشمسعبدبنجشمبنمعاويةبنقيسبنعمرو

و5)5(ء.
.قحطانبنيشجببنيعرببنالأكبرسبأبنحميرهووالعرنجج،العرنججبنالهميسعبنس!

.)7(قحطانبنيعرببن)6(يشجببنسبأ:هشامبنالملكعبدقال

إلىاليهودمن)8(الحبرينوساق،المدينةقدمالذيهوكربأبوأسعدو!لبان:إسحاقابنقال

طريقهجعلقدوكان،(نصر)01بنربيعة()9(ملكأقبلملكهوكان،وكساهالحرامالبيتوعمر،اليمن

وخلف،أهلهايهجفلمبدأتهفيبهامرقدوكان،)11(المدينةعلى-المشرقبلادغزوةمنرجعحين-

لهفجمع،نخلهاوقطعأهلهاواستئصاللإخرابهامجمعوهوفقدمها،غيلةفقتل،لهابناأظهرهمبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

....وكيف،المدينةأهلمعكربأبيتبعقصة:طفيالعنوانجاء

.(1/91)السيرة

.كليككرب:المخطوطأصلأنإلىالمحققوأشار.كربكلي:السيرةوفي.كلكيرب:بفي

الفلاحهو:والكرب:(16/)أيضاالسهيليوقال.مركباسمكربوكلكي:(134/)الأنفالروضوفي

تقدموكذلك.الكتابهذاغيرفيهشامابنقاله.الفلاحأبو:هذاعلىفمعناه،كربأبوتقدموقد(بالحميرية)

كلكي.ماأدريولا،كربكلكي

كهف.بن:وب.أوفي.السيرةفيلماموافقوهو.طفيكذا

أيمن.:الأنفوالروض،السيرةفي

.بفيليست

.(1/02)السيرةشرح

تحريف.وهو،الحرير:أفي

.والسيرة.وطبمنزيادة

المديد،منأ:لهيقالالذيوهو:هشامابنقال:بفيزاد

خبلهخيرهيسدأنكربأبيمنحظيليت

.(1/52)السيرةفيالزيادةوهذهإسحاقابنقال

.السيرةفيوكذا.المدينةعلىالمشرقمنأقبلحين:بفي
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واسم،مبذولبنعمروبنيأحدثم،النجاربنيأخو)1(طلحةبنعمروورئيسهمالأنصارمنالحيهذا

حارثةبنالخزرجبنعمروبنثعلبةبناللهتيم:هو)3(والنجار،النجاربنمالكبنعامر:مبدول
.)2(

عامر.بنعمروبن)4(ثعلبةابن

وطلة،النجاربنمالكبنعامربنعمروبنمعاويةبنعمروهوطلةبنعمرو:هشامابنوقال

)5(و
الخزرجية.زريقبنعامربنتوهي،أفه

منرجلعلىعدا،أحمر:لهيقال،النجاربنعديبنيمنرجلكانوقد:)6(إسحاقابنقال

تبعاذلكفزاد،)9(أبرهلمنالتمرإنما:وقال،فقتلهبمنجلهفضربهلهعذقا"8(يجدوجدهصتئع)7(أصحاب

ذلكفيعجبه،بالليلويقرونه)01(بالنهاريقاتلونهكانواأنهمالأنصارفتزعم.فاقتتلوا،عليهمحنقا

اليهودعلىحنقهكانإنماصتبعاأنالأنصارعنإسحاقابنوحكى.لكرامقومناإنوالله:ويقول،منهم

منه.منعوهمأنهم

فيعندهمنزلواالذيناليهودعلىعمهأبناءالأنصارلنصرةجاءإنماإنهويقال:)11(السهيليقال

أعلم.والله.)12(عليهمواستطالوابهايفوافلمشروطعلىالمدينة

،()14قريظةبنيمناليهودأحبارمنحبرانجاءهإذ)13(حربهممنذلكعلىصتبعفبينا:إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

14(

قليل.بعدصحيحأوسيذكره.سهووهو.طلحة:وطأفي

واسمه.:أوفي.والسيرة.وط،بفيكذا

.السيرةفيوكذاتيم:النجارواسم:وط،بفي

.طفيليست

.السيرةفيوكذلك.الخزرجبنجشمبنغضببنمالكبنحارثةعبدابن:بفيزاد

.(2501/)الطبريوتاريخ(1/12)السيرة

.السيرةفيوكذلك...أنهوذلك،فقتلهبهمنزلحين:بفيزاد

القطع.:والجد.النخلة:العذق

صلحه.أ:برها

الضيف.إطعامالقرى

.(1/35)الأنفالروض

واستضاموهم.:الروضفي

.السيرةفيوكذلك.قتالهم:طفي

بنالسبطبنالتوءمانبنالصريحبنالخزرجبن-هدلوهو-وعمرووالنحاموالنضيروقريظة:بفيزاد

بنلاويبنقاهثبنيصهربنعمرانبنهارونبنعودبنعادبنمنحومبنالنحامبنخيربنلاويبناليسع

يسير.خلافمع،السيرةفيوكذلك.!يه!الرحمنخليلإبراهيمبنإسحاقبنإسرائيلوهو،يعقوب
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فإنكتفعللاالملكأيها:لهفقالا)1(،وأهلهاالمدينةإهلاكمنيريدبماسمعاحين،راسخانعالمان

قالا:؟ذلكولم:لهمافقال.العقوبة)2(عاجلعليكنأمنولم،وبينهابينكحيلتريدماإلاأبيتإن

ذلك)3(عنفتناهى.وقرارهدارهتكون،الزماناخرفيقريشمنالحرمهذامنيخرجنبيمهاجرهي

.دينهما)4(علىواتبعهماالمدينةعنفانصرف،منهماسمعماوأعجبه،علمالهماأنورأى

إلىطريقهوهي،مكةإلى)5(فوجه،يعبدونهاأوثانأصحابوقومه!لبعوكان:إسحاقابنقال

بنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنهذيلمننفرأتاهوأمج)6(عسفانبينكانإذاحتى،اليمن

والزبرجداللؤلؤفيه،قبلكالملوكأغفلتهداثرمالبيتعلىندلكألاالملكأيها:لهفقالواعدنان

أرادوإنما.عندهويصلونأهلهيعبدهبمكةبيت:قالوا.بلى:قال؟والفضةوالذهبوالياقوت

أرسلقالوا)7(لماأجمعفلما.عندهوبغىالملوكمنأرادهمنهلاكمنعرفوالمابذلكهلاكهالهذليون

للهبيتانعلمما،جندكوهلاكهلاككإلاالقومأرادما:لهفقالا.ذلكعنفسألهماالحبرينإلى

جميعا.معكمنوليهلكنلتهلكنإليهدعوكمافعلتولئن،غيرهلنفسهالأرضفي)8(اتخذهوجلعز

وتعظمهبهتطوف،أهلهيصنعماعندهتصنع:قالا؟عليهقدمتأناإذاأصنعأنتأمراننيفماذا:قال

ذلك؟منأنتمايمنعكمافما:قال.عندهمنتخرجحتىله)9(وتذلل،عندهرأسكوتحلق،وتكرمه

وبينهبينناحالواأهلهولكن،أخبرناكلكماوإنه،السلامعليه،إبراهيمأبينالبيتإنهوالله1(أما)0:قالا

له.قالاكماأو،شركأهلنجسوهم،عندهيهريقونالتيوبالدماءحولهنصبوها)11(التيبالأوثان

قدمحتىمضىثم،وأرجلهمأيديهمفقطعهذيلمنالنفروقرب،حديثهماوصدقنصحهمافعرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.فقالوا:طفي

جل.:طفي

.السيرةمنزيادة

يفخرالنجاربنمالكبنغنمبنغوثبنعبيدبنعمروبنغزيةبنالعزىعبدبنخالدفقال:بفيزاد

المديد،منا:طلةبنبعمرو

وطرهلذةمنقضىأمذكرهنهىقدأمأصحا

.(1/22)السيرةفيالأبياتمعوالقول.الأبياتانتهاءإلى

.السيرةفيوكذلك.فتوجه:طفي

المدينة.أعراضمنبلد:وأمج.تهامةحدوهو،مكةمنمرحلتينعلى،موضع:عسفان

.قالواماسمع:بفي

.والسيرة.وطبمنزيادة

.وتذل:السيرةوفي.وتتذلل:بفي

.بفيليست

.نصبوا:بفي
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للناسبهاينحر-يذكرونفيما-أيامستةبمكةوأقام،رأسهوحلق،عندهونحر،بالبيتفطاف،مكة

نأالمنامفيأريثمالخصف)1(فكساه،البيتيكسوأنالمنامفيوأري.العسلويسقيهمأهلهاويطعم

الملاءفكساه.ذلكمنأحسنيكسوهأنأريثم،)2(المعافريفكساه،ذلكمنأحسنيكسوه

بتطهيرهوأمرهم،جرهممنولاتهبهوأوصىالبيتكسامنأول-يزعمونفيما-تبعفكان،والوصائل)3(

سبيعةقالتذلكففي.ومفتاحابابالهوجعل-المحايض)4(وهي-مئلاةولاميتةولادمايقربوهلاوأن

غالببنلؤيبنكعببنمرةبنتيمبنسعدبنكعببنمنافعبدبنخالدابنهاتذكرالأحب5بنت

الكامل،مجزوءمنأ:فيهاتبعأمرمنكانمالهوتذكر،بمكةالبغيعنوتنهاه

الكبيرولاالصغيرلاءبم!تظلملاأبني

الغروريغرنكولايمبفمحارمهاواحفظ

الشرورأطرافيلقءبم!يظلممنأبني

السعير)6(بخديهويلحوجههيضربأبني

يبور)7(ظالمهافوجدتجربتهاقدأبني

قصوربعرصتهابنيتوماآمنهاالله

ثبير)8(فيتامنوالعصمطيرهاآمنوالله

الحبيربنيتهافكساتبعغزاهاولقد

بالنذورفأوفىفيهاملكهربيوأذل

بعيرألفابفنائهاحافياإليهايمشي

الليف.ومنالنخلخوصمنتنسجحصر:الخصف()1

الثوبعلىعلماأصبحثم،رجلوهو،معافرإلىمنسوبثوب:والمعافري.المعافر:والسيرة،وب،طفي2()

.معافري:فيقال،نسبةدون

مخططةثياب:والوصائل.الملحفةوهي،ملاءةج:والملاء.بمنسقط.والوصائلالملاءفكساه:قوله)3(

بعض.إلىبعضهايوصليمنية

الحيض.خرقةوهي،محيضةج:المحايض()4

بنعكرمةبنمنصوربنهوازنبنبكربنمعاويةبنمضربنعوفبنجذيمةبنزبينةبنالأحببنت:بفي)5(

بنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنتيمبنسعدبنكعببنمنافعبدعندوكانت،عيلانقيسبنحفصة

وتذكره،فيهاالبغيعنوتنهاه،مكةحرمةعليهتعظم،خالدلهيقالمنبهأبيلابن،كنانةبنالنضربنمالك

.السيرةفيمنهوقريب.بهاصنعومالهاوتذلله

بحرمته.:بوفي،ويلج:طفي()6

يهلك.:يبور)7(

بمكة.جبل:وثبير.بالجبالتعتصملأنها،الوعول:العصم)8(
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والجزور)1(المهارىلحمأهلهايطعمويظل

الشعير)2(منوالرحيض!ىالمصفالعسليسقيهم

بالصخورفيهايرمونجيشهأهلكوالفيل

والخزير)3(الأعاجموفيدالبلاأقصىفيوالملك

الأمور)4(عاقبةكيف!موافحدثتإذافاسمع

دخلإذاحتى،وبالحبرين)5(جنودهمنمعهبمناليمنإلىمتوجها!لبعخرجثم:إسحاقابنقال

باليمن.كانتالتيالنارإلى)6(يحاكموهحتىعليهفأبوا،فيهدخلفيماالدخولإلىقومهدعا،اليمن

بنإبراهيمسمعت:قال)8(،القرظيمالكأبي)7(بنثعلبةبنمالكأبوحدثني:إسحاقابنقال

:وقالواذلكوبينبينهحميرحالتليدخلهااليمنمندنالما!لبعاأنيحدثاللهعبيدبنطلحةبنمحمد

:قالوا.دينكممنخيرإنه:وقالدينهإلىفدعاهم،ديننا)9(خالفتوقدعليناتدخلهالا

فيمابينهمتحكمنار-اليمنأهليزعمفيما-باليمنوكانت:قال.نعم:قال؟النارإلىتحاكمنا)01(

دينهم،فيبهيتقربونومابأوثانهمقومهفخرج،المظلومولاتضرالظالم)11(تأكل؟فيهيختلفون

منها،تخرجالذيمخرجهاعندللنارقعدواحتىمتقلدينأعناقهمافيبمصاحفهماالحبرانوخرج

منحضرهممنفزجرهم)13(،وهابوهاعنهاحادوانحوهم)12(خرجتفلما،إليهمالنارفخرجت

ذلكحملومن،معهاقربواوماالأوثانفأكلت،غشيتهمحتىفصبروا،لهابالصبروأمروهمالناس

تضرهما،لم)14(جباههماتعرقأعناقهمافيبمصاحفهماالحبرانوخرج،حميررجالمن

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

النجيبة.الإبل:المهارى

والمصفى.المنقى:الرحيض

العجم.منأمة:والخزير.والجزير:بوفي.والخزور:طفي

...إذاخافهم:أوفي.والسيرة،وطبفيكذا

.الجنود:طفي

.تحاكموا:بفي

.بفيليست

.والسيرة،وط،بمنزيادة

.السيرةفيوكذلك.فارقت:وطبفي

فحاكمنا.:السيرةوفي.حاكمنا:بفي

تأخذ.:طفي

.السيرةفيوكذلك.أقبلت:وط،بفي

وشجعهم.حضهم:وذمرهم.والنهيالمنع:والزبر.فزبرهم:السيرةوفي.فزبرهم:بفي

ولم.:طفي
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باليمن.اليهوديةأصلكانذلكوعنهنالكفمن،دينه)2(علىحميرذلكعند(فأصفقت)1

:وقالوا،ليردوهاالناراتبعواإنماحميرمنخرجومنالحبرينأنمحدثحدثنيوقد:إسحاقابنقال

عنهافحادوا،لتأكلهممنهمفدنت،ليردوهابأوثانهمحميررجالمنهافدنا،بالحقأولىفهوردهامن

إلىرداهاحتىعنهماوتنكص)4(التوراةيتلوانوجعلاذلكبعدالحبرانمنهاودن!3(،ردهايستطيعواولم

.كانذلكأيأعلموالله.دينهماعلىحميرذلكعندفأصفقت،منهخرجتالذيمخرجها

شركهم.علىكانواإذمنه)5(ويكلمونعندهوينحرونيعظمونهلهمبيتارئاموكان:إسحاقابنقال

منهفاستخرجا.بهفشأنكما:قال.وبينهبيننافخل)6(بذلكيفتنهمشيطانهوإنما:لتبعالحبرانفقال

آثار)7(بهاليذكركمااليومفبقاياه،البيتذلكهدماثم،فذبحاه،أسودكلبااليمنأهليزعمفيما

.عليه)8(تهراقكانتالتيالدماء

قال")9(أسلمكانقدفإنهتبعاتسبوالا":ع!ي!النبيعنوردالذيالحديثالتفسيرفيذكرناوقد

أسعدتسبوالا":قالع!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعنمنبهبنهمامعنمعمروروى:01(السهيلي

.(111(الكعبةكسامنأولف!نهالحميري

ا!ت!ارب،منأ:شعراع!ي!اللهرسولعنالحبرانأخبرهحينصتبعقالوقد:12(السهيليقال

النسمبارياللهمنرسوذأنهأحمدعلىشهدت

عموابن،لهوزيرالكنتعمرهإلىعمريمدفلو

هم)13(كلصدرهعنوفرجتأعداءهبالسيفوجاهدت

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)12(

)13(

عليه.اجتمعوا:الأمرعلىوأصفقوا...ذلكعندحميرفأصفقت:بفي

....أصلكانهنالكفمن.هذابعد.طوعبارة.دينهما:طفي

فدنا.:طفي

تنقص.وهي:طفي

فيه.:طفي

.والسيرة.طمنزيادة

...آثارفيهذكركما:بفي

.وطأفيقليلبعدهذاوسيأتي.اليمامة...بعدفيماالملكصارثم:قولههاهنابفيزاد

صحيح.حديثوهو،عنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلعن،(5034/)المسندفيأحمدأخرجه

.(1/36)الأنفالروض

به.أعلموالله،مردويهابنروايةمن31()6/"المنثورالدر"فيالسيوطيذكره

.(1/35)الأنفالروض

.(غمكل):بوفي.(وجههعن):وبأوفي:السهيليلنصموافقوهو،طفيكذا
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اللهرضيالأنصاريأيوبأبيعندوكان،بينهمويحفظونهالأنصارتتوارثهالشعرهذايزلولم:قال

.وأرضاهعنه

امرأتانفيهفوجد،بصنعاءحفرقبراأنالقبوركتابفيالدنياأبيابنوروى:)1(السهيليقال

تشهدانوهماماتتاصتبعابنتيوحبىلميسقبرهذا:وفيه،)3(بالذهبفيهمكتوبفضةمنلوحمعهما)2(

قبلهما.الصالحونماتذلكوعلى،له)4(شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

بابعلىصلبتالتيالزرقاءاليمامةأخووهو،أسعد!لبانبنحسانإلىبعدفيماالملكصارثم

اليمامة.يومئذمنفسميت،جومدينة

بهم)6(يطأأنيريداليمنبأهلسارأسعدتبانكربأبيبنحسانابنهملكفلما:()إسحاقابنقال

السيراليمنوقبائلحميركرهت)8(العراقأرضببعضكان)7(إذاحتى،الأعاجموأرضالعربأرض

فقالوا،جيشهفيمعهوكان،عمرو:لهيقاللهأخافكلموا،وأهليهمبلادهمإلىالرجعةوأرادوا،معه

رعينذاإلاذلكعلىفاجتمعوا)9(.فأجابهم.بلادناإلىبناوترجع،عليناونملككحسانأخاكاقتل:له

الوأفرأمنأ:البيتانهذانفيهارقعةرعينذوفكتب،منهيقبلفلم،ذلكعنعمرانهىفإنهالحميري

عينقريريبيتمنسعيدبنومسهرايشتريمنألا

)01(رعينلذيالإلهفمعذرةوخانتغدرتحميوفإما

)11(ورص
عليهوسلط،النوممنهمنع،اليمنإلىورجعحسانأخاهعمروقتلفلما.عمرااستودعهالم

قطأخاهرجلقتلماواللهإنه:لهفقيل،بهعماوالعرافينالكهانمنوالحزاة)12(الأطباءفسأل،السهر

)2

)3

)6

)7

)8

)9

01

11

12

.(وذكر):طوفى.(1/36)الأنفالروض

الأنف.والروض،طمنزيادة

وفيه.،بالذهبمكتوب:طفي

السهيلي.لنصموافقةطمنزيادة

.(1/28)السيرة

.السيرةلنصموافقة.وط،بمنزيادة

.السيرةفيوكذلك.كانوا:طفي

.السيرةشرحفيكذلكوهو.العلمأهلبعضليذكرفيمابالبحرين:هشامابنقال:بفيزاد

يقتلهأنعلىعمروأخيهمعفاتفقوا،وأهليهم..:أفيوالذي،السيرةلنصموافقوهو.وط،بفيكذا

ذلك.علىوأصفقوا،عليهمويملكون

العافية.وكرهالنعمةغمطلمنتضربأصبحتالأبياتوهذه.73(/1)الأمثالومجمع،(511)2/الطبريتاريخ

.وطأنسخةفيالمؤلفقليلابهتصرفالذيالسيرةنصتماممنهوكلاما:بفيزاد

.أصوبوهو.والحذاق:طفي
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،)3(أخيهبقتلأمرهمنكل)2(يقتلجعلذلكفعند،السهرعليهوسلطنومهذهبإلابغيا!ا(رحمذاأو

إليك.دفعتهالذيالكتاب:قال؟هيوما:قال.براءةعندكليإن:لهقالرعينذيإلىخلصفلما

.وتفرقواذلكعندحميرأمرفمرج،عمرووهلك.نصحهقدأنهورأىفتركه،البيتانفيهفإذافأخرجه

اليمنملكعلىشناترذيلخنيعةوثوب

بيوتمنيكنلمحميرمنرجلعليهمفوثب:)4(إسحاقابنقال.سنةوعشرينسبعاملكهاوقد

معوكان،)5(منهمالمملكةأهلببيوتوعبث،خيارهمفقتل،شناترذوينوفلخنيعة:لهيقالالملك

قدله)6(مشربةفيعليهفيقعالملوكأبناءمنالغلامإلىيرسلفكان،لوطقومعمليعملفاسقاامرأذلك

أخذقد)7(جندهمنحضرومنحرسهإلىتلكمشربتهمنيطلعثم،ذلكبعديملكلئلالذلكصنعها

حسنأخيأسعدتبانبننواسذيزرعةإلىبعثحتى.منهفرغقدأنهليعلمهمفيهفيفجعلهمسواكأ

رسولهأتاهفلما،وعقل)8(هيئةذاوسيماجميلاغلامأشبثم،حسانأخوهقتلحينصغيرأصبيأوكان

وثبمعهخلافلما،أتاهثم،ونعله1()0قدميهبينفخباه،لطيفأحديدا"9(سكينأفأخذ،منهيريدماعرف

ووضع،منهايشرفكانالتيالكوةفيفوضعهرأسهحزثم،قتلهحتىفوجأهنواسذوفواثبه،إليه

نحماس)11(سل:فقال؟يباسأمأرطبنواسذا:لهفقالواالناسعلىخرجثم،فيهفيمسواكه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.السيرةلنصموافقوهو.عليهأخاكقتلتمامثلعلى:بفيزاد

.السيرةفيوكذلك.وطبمنزيادة

.السيرةفيوكذلك.اليمنأشرافمن:بفيزاد

.(2171/)الطبريتاريخبمنالمقطعهذاومطلعالعنوانسقطوقد.(1/92)السيرة

الطويل،منأ:شعراحميرمنقائلفقال:بفيزاد

حميرالذللهابأيديهاوتبنيسراتهاوتنفيأبناهاتقتل

أكثرفهودينهامنضيعتوماحلومهابطيشدنياهاتدمر

فتخسرالشرورتأتيوإسرافهابظلمهاذاكقبلالقرونكذاك

.السيرةنصتماممنهووالنص

المرتفعة.الغرفة:المشربة

وقد.:بفي

هيبة.:وبأوفي،للمعنىموافقوهو،والسيرة،طفيكذا

تصحيف.وهوجديدا:طفي

قدميه.:وطأوفي.السيرةلنصوموافق،بالصوابالأشبهوهو،بفيكذا

.الرأس:لغتهمفيالنحماسأنهوفيه.الصوابهويكونأنيمكنأنهإلىالسهيليوأشارنخماس:السيرةفي
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أثرفيفخرجوا،مقطوعلخنيعةرأسفإذاالكوةإلىفنظروا،باسلااسترطبان،نواسذواسترطبان

عليهم،فملكوه،الخبيثهذامنأرحتناإذغيركيملكناأنينبغيما:فقالوا،أدركوهحتىنواسذي

زمانا.ملكهفيفأقام،يوسفوتسمى،حميرملوكاخرفكان،اليمنوقبائلحميرعليه)1(واجتمعت

أهلمنواستقامةفضلأهل)3(،الإنجيلعلىالسلامعليهمريمبنعيسىدينأهلمنبقاياوبنجران)2(

.الثامر)4(بناللهعبد:لهيقالرأسلهم،دينهم

يقالرجليديعلىكانذلكوأن،النصارىدينفينجرانأهلدخولسبب)5(إسحاقابنذكرثم

له:يقالرجلوصحبه،الدعوةمجابوكان،الشامبأطرافالنصارىعبادمنكانفيميون:له

للمرضىيدعووكان،البناءفيالجمعةبقيةفيميونويعمل،الأحديوميتعبدانفكانا)6(،صالح

الذيفكان،بنجرانفباعوهما،الأعراببعضوصاحبهاستأسرهثم،فيشفونالعاهاتوأهلوالزمنى)7(

ذلكفأعجبه،نوراالبيتعليهيمتلىءالليلفيفيههوالذيبالبيتمصلاهفيقامإذايراهفيميوناشترى

فيميونفقال،عندهاويعكفوننسائهمحليعليهايعلقونطويلةنخلةيعبدوننجرانأهلوكان،أمرهمن

نعم.:قال؟باطلعليهأنتمالذيأنأتعلمونفهلكتالشجرةهذهعلىاللهدعوتإنأرأيت:لسيده

منفجعفهاقاصفا)8(عليهااللهفأرسل،عليهااللهفدعا،مصلاهإلىفيميونوقام،نجرانأهللهفجمع

حتىالإنجيلشريعةعلىوحملهم،النصرانيةدينعلىنجرانأهلفاتبعه،الأرضإلىورماهاأصلها

منبنجرانالنصرانيةكانتهنالكفمن،أرضبكلدينهمأهلعلى)9(دخلتالتيالأحداثفيهمحدثت

.العربأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

مأأرطب:بالخارجيصيحونالحراسأنوفيه،العبارةهذهمنالمراديوضحبشكلالخبرالأصفهانيوأورد

يذاستأ،الأحراسستعلم:فقاليباس؟أمأرطب،نواسذايازرعة:صاحوانواسذوخرجفلما،يباس

.(22346/ثقافة-الأغاني)يباسأمرطبنواس

واجتمعت.فملكوه:بوفي.وأجمعت:أوفي.طفيكذا

إسحا!تى.ابنكلامتتمةمنهذا

فضل.فيهم:أوفي.والسيرة،وطبفيكذا

أهلكلهاالعربوسائرالزمانذلكفيالعربأرضبأوسطوهي،بنجرانالدينذلكأهلموقعوكان:بفيزاد

لهيقال:وآخره،إسحاقابنكلامتتمةوهذه.فيمونلهيقالالدينذلكأهلبقايامنرجلاوأن،يعبدونهاأوثان

.(2112/)الطبريتاريخ..بهفدانوا،عليهفحملهمأظهرهمبينوقعفيميون

بعدها.وما.(1/31)السيرة

خطأ.وهو،فكان:طفي

منه.يشفونولامرضهميطولالذين:الزمنى

القلع.:والجعف.قاصفاريحا:بفيزاد

حلت.:بفي
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وأصحابهقتلهوكيف،فيميونيديعلىتنصرحينالثامر)1(بناللهعبدقصةإسحاقابنذكرثم

)2(-الخندقمثلالأرضفيالمستطيلالحفروهو:هشامابنوقال-الأخدودلهموخد،نواسذو

فيمبسوطاذلكقدمناكما،ألفاعشرينمنقريباقتلحتىآخرينوقتل،بهاوحرقهمالنارفيهوأجج

ودله")3(التفسير"كتابنامن!اقيوجذاتوألشبما)سورةتفسيرفيمستقصىهووكما،إسرائيلبنيأخبار

الحمد.

*ئ!؟+كل!

)4(السودانالحبشةإلىوصيرورتهحميرمنباليمنالملكخروجذكر

لهيقال(واحد)رجلإلانجرانأهلمنينجلمأنهوذلك.الكاهنانوسطيحشقبذلكأخبركما

قيصرأتىحتىذلكوجههعلىفمضى،فأعجزهم،)6(الرملفسلك،لهفرسعلىثعلبانذودوس

علىنصرانيلأنهوذلك،منهمبلغبماوأخبره،وجنودهنواسذيعلىفاستنصره،)7(الرومصاحب

وهو،الدينهذاعلىفإنه،الحبشةملكإلىلكسأكتبولكن،منابلادكبعدت:لهفقال.دينهم

فبعث،قيصربكتابالنجاشيعلىدوسفقدم.بثأرهوالطلببنصرهيأمرهإليهفكتب.بلادكإلىأقرب

فركب،الأشرمأبرهةجندهفيومعهأرياط:لهيقالمنهمرجلاعليهموأمر،الحبشةمنألفاسبعينمعه

قبائلمنأطاعهومنحميرفينواسذوإليهوسار،دوسومعه،اليمن)8(ساحلنزلحتىالبحرأرياط

البحر،فيفرسهوجهوبقومهبهنزلمانواسذورأىفلما،وأصحابهنواسذوانهزمالتقوافلما.اليمن

العهدآخرفكان،)01(فيهفأدخلهغمرهإلىبهأفضىحتىالبحر)9(ضحضاحبهفخاضفيهفدخلضربهثم

.فملكها)11(اليمنأرياطودخل،به

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1/43)لسيرةا

.(1/36)لسيرةا

.(4194/)كثيرابنتفسير

.السودانالحبشةإلىحميرمنباليمنالملكخروج:طفي

.(2125/)الطبريوتاريخ،(1/37)السيرةفيالخبرتفصيل

الرجل.:أوفي.السيرةلنصموافقوهو،وطبفيكذا

.السيرةفيوكذلك.ملك:طفي

بساحل.:طفي

القعر.منهيظهرالذي:الماءمنالضحضاح

..غمره:طوفي..فيهافأدخلهغمرة:أوفي.المعنىإلىوأقرب،السيرةلنصموافقوهو،بفيكذا

الكثير.الماء:والغمر

وملكها.:وطبفي
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وحلاوةفصاحةوفيها،الغريبةالكائنةهذهمنوقعفيماللعربأشعاراهاهنا)1(إسحاقابنذكروقد

.المستعانوبالله.الملالةوخوف،الإطالةخشيةإيرادهاتركناولكن،وطلاوةوبلاغة

أرياطعلىالأشرمأبرهةخروجذكر

أرياط)2(قتلهبعدأبرهةإلىاليمنملكوصيرورة،واقتتالهما،واختلافهما

تفرقتحتىأبرهةنازعهثم،ذلكسلطانهفي)4(سنيناليمنبأرضأرياطفأقام:)3(إسحاقابنقال

أرسلالناستقاربفلما.الاخرإلىأحدهماسارثم)6(،طائفةمنهماكلإلىفانحاز.بينهما)5(الحبشة

وأبرزليفابرز،8(شيئاشيئاتفنيهاحتىببعضبعضهاالحبشةتلقىبأن)7(تصنعلاإنكأرياطإلىأبرهة

رجلاوكانأبرهةإليهفخرج.أنصفت:أرياطإليهفأرسل،جندهإليهانصرفصاحبهأصابفأينا،لك

يدهوفيطويلاعظيماجميلارجلاوكان،أرياطإليهوخرج،النصرانيةفيدينذاوكانلحيما)9(قصيرا

يافوخه،يريدأبرهةفضربالحربةأرياطفرفع،ظهرهيمنععتودة:لهيقالغلامأبرهةوخلف،لهحربة

.الأشرمأبرهةسميفبذلك،وشفته)01(وأنفهوعينهحاجبهفشرمتأبرهةجبهةعلىالحربةفوقعت

عليهفاجتمعت.أبرهةإلى)11(أرياطجندوانصرف،فقتلهأبرهةخلفمنأرياطعلىعتودةوحمل

إلىبعثهمالذيالحبشةملكأالنجاشيذلكبلغفلما.أرياطأبرهةوودى)12(،باليمنالحبشة

حلفثم،أمريبغيرفقتلهأميريعلىعدا:وقال،أبرهةعلىشديداغضباغضب،)13(اليمن

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

بعدها.وما(1/38)السيرة

..إسحاقابنقال.واختلافهماأرياطعلىالأشرمأبرهةخروج:ثمةوهو،هاهناعماطفيالعنواننقص

.(2281/)الطبريتاريخوانظر.(114/)السيرة

سنتين.:أوفي.السيرةلنصموافقوهو.وطبفيكذا

.السيرةفيوكذلك.عليهما:طفي

ثم.منهمأناسمنهماواحدكلإلى:بفي

تضيع.لن:طفي

.بشيء:بفي

الجسد.لحمالكثير:اللحيم

وعينه.أنفه:بفي(

على.:أفي(

ديته.دفع:ووداه.ووارى:بفي(

.بمنسقطت(
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بهبعثثماليمنترابمنجراباوملأرأسهأبرهةفحلق،ناصيتهويجزبلادهيطأحتىأبرهةيدعلاأن)1(

وكل،أمركفيفاختلفنا،عبدكوأناعبدكأرياطكانإنماالملكأيها:إليهكتبثم،النجاشيإلى

حينكلهرأسيحلقتوقد.منهوأسوسلهاوأضبطالحبشةأمرعلىأقوىكنتأنيإلا،لكطاعته

فلما.فيقسمهفيبر)3(قدميهتحتليضعهأرضيمن)2(تراببجرابإليهوبعثت،الملكقسمبلغني

أبرهةفأقام،أمرييأتيكحتىاليمنبأرضاثبتأنإليهوكتبعنهرضيالنجاشيإلىذلكانتهى

.)4(باليمن

الكعبةليخربمكةبالفيلأبرهةقصدسببذكر

:)5(وتعالىسبحانهقالكما،اجلغيرعاجلااللهفأهلكه

ترميهم5ألابيلطتراعلتهم!وأزسلتضليلفىكئدهؤتجعللؤأهلفيلآبأ!بربكفعلكفترألؤ!يو

.(5-أ:الفيلأ!مأ!ولىكعضف!علهتم!جحسجيلمن!حارة

منأولوهو.)7(الطبريقاله،الضحاكقتلالذيأثفيان)6(بنإفريدونالفيلةذللمنأول:قيل

الدنيا.ملوكمنالثالثالملكوهوفطهمورث)8(وركبهاالخيلسخرمنأولوأما.السرجللخيلاتخذ

.العربمنركبهامنأولأنهويحتمل،السلامعليهماإبراهيمبنإسماعيلركبهامنأولإن:ويقال

أعلم.تعالىوالله

قتالفيالحروبأمراءبعضاحتالوقد.الهرمن)9(يفرقخلقهعظمةمعالفيلإن:ويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفيليست

أرضي.مناليمنترابمن:أوفي.للسيرةموافقوهو.وطبفيكذا

قدمه.:طفي

نأوامتنعأبرهةفخالفه،طاعتهفيينصرهعليهشفقاأبرهةبعدأرياطبعثالنجاشيأنالسهيليوحكى:بفيزاد

فيبكرامرأةتزفلاأنأريد:قال.عليتمن:أبرهةلهقالأرياطعتودةقتلفلما،فاقتتلا،إليهاليمنيسلم

أهلعلىطالفلما.ذلكإلىفأجابه.إليهأردهاثم،منهاوطريفأقضيقبلهإليبهاجيءإلاغيرهاأواليمن

بدمه.يطلبهمولم،أبرهةيعنفهمفلم،غيلةعتودةقتلواذلكاليمن

..ترألم.الكعبةليخربمكةبالفيلأبرهةقصدسبب:طفيالذي

.بفيليست

ثمة.الضحاكقتلوخبر،(1/412)تاريخه

.(1/172)الطبريتاريخ

.والفزعالخوف:والفرق.يهربخلقهعظم:بفي
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الفيلة.فنفرتالوغىحومةإلى(أسنانيربإحضارالهنود

منبشيءزمانهافيمثلهايرلم3(كنيسه،بصنعاءالقليسبنىأبرهةإنثم:إسحاق)3(ابنقال

حتىبمنتهولست،قبلككانلملكمثلهايبنلمكنيسةلكبنيتقدإنيالنجاشيإلىوكتب،الأرض

.العربحجإليهاأصرف

منأنواعافيهاوسخرهم،الخسيسةالكنيسةهذهبناءفياليمنأهلاستذلأبرهةأن4(السهيليفذكر

قصرمنإليهاينقلوجعل.محالةلايدهيقطعالشمستطلعحتىالعملعنتأخرمنوكان.السخر

عاجمنمنابرفيهاوجعل.وفضةذهبمنصلبانافيهاوركب،عظيمةوأمتعةوأحجارارخامابلقيس

الحبشةوتفرقت)5(ذلكبعدأبرهةهلكفلما.باهراواتساعها،جداعظيماارتفاعهاوجعل،وأبنوس

اسمعلىمبنيةكانتلأنهاوذلك.بسوءالجنأصابتهوأمتعتهابنائهامنشيءلأخذيتعرضمنكان

تزلفلم.حالهاعلىاليمنأهلفتركها.ذراعاستينمنهماكلطولوكان-وامرأته-كعيبصنمين

فنقضهاوالعلموالحزمالعزمأهلمنجماعةإليهافبعث،العباسبنيخلفاءأولالسفاحزمنإلىكذلك

.6(هذايومكإلىواندثرت،حجراحجرا

كنانةمن7(النسألإمنرجلغضب،النجاشيإلىأبرهةبكتابالعربتحدثتفلما:إسحاقابنقال

فىزلادةألنسىصإنما):قولهعندذلكقررناكماالموسمأيامبمكةالحلإلىالحرامشهرينسؤونالذين

يأ،فيهفقعد،القليسأتىحتىالكنانيفخرج:إسحاقابنقال(37:ادتوبةأالآية....!وألفر

له:فقيل؟هذاصنعمن:فقال.بذلكأبرهةفأخبر.بأرضهفلحقخرجثم،أحديراهلاحيثأحدث

العربحجتصرفأنتريدإنكبقولكسمعلمابمكةالعربتحجهالذيالبيتهذاأهلمنرجلصنعه

وحلف،ذلكعندأبرهةفغضب.أهللذلكليسإنهأي.فيهفقعد،فجاء،فغضب،هذابيتكإلى

وسمعت،بالفيلمعهوخرجسارثم.وتجهزتفتهيأتالحبشةأمرثم.يهدمهحتىالبيتإلىليسيرن

اللهبيتالكعبةهدميريدبأنهسمعواحينعليهمحقاجهادهورأوا،بهوفظعوافأعظموه،العرببذلك

)2

)3

)6

)7

.سنورمفردها:نيرلسناا

.(1/43)لسيرةا

الكنيسة.فبنى:بفي

.(1/63)الأنفالروضفيوالخبرذكروقد:بفي

الحبشة.وتمزقت:بوفي...أبرهةذلكبعد:طفي

.هذايومناإلىآثارهاودرست:طفي

منالشهرفيحلون،الجاهليةفيالعربعلىالشهور-يؤخرونأي-ينسؤونكانواالذين:النسأة:إسحاقابنقال

السيرة.الشهرذلكويؤخرون،اللهحرمماعدةليواطئوا،الحلأشهرمنالشهرمكانهويحرمون،الحرمالأشهر

(/143).



942الكعإقليخربمكةبال!كلفيلأبرهةقصدسمبب

أجابهومنقومهفدعا،نفرذو:لهيقالوملوكهماليمنأهلأشرافمنوكانرجلإليهفخرج.الحرام

منفأجابه،وإخرابههدمهمنيريدوما)1(الحراماللهبيتعنوجهادهأبرهةحربإلىالعربسائرمن

أرادفلما،أسيرابهفأتينفرذولهوأخذ،وأصحابهنفرذوفهزم.فقاتلهلهعرضثم،ذلكإلىأجابه

منفتركه،القتلمنلكخيرامعكبقائييكونأنعسىفإنهتقتلنيلاالملكأيهايا:نفرذولهقالقتله

له،خرجمايريدذلكوجههعلىأبرهةمضىثم،حليمارجلاأبرهةوكان،وثاقفيعندهوحبسهالقتل

ومنوناهسشهرانوهما،خثعمقبيلتيفيالخثعميحبيببننفيللهعرضخثعمبأرضكانإذاحتى

نفيل:لهقالبقتلههتمفلما،بهفأتي،أسيرانفيللهوأخذ،أبرهةفهزمه،فقاتله،العربقبائلمنتبعه

وناهس-شهران-خثعمقبيلتيعلىلكيدايوهاتان،العرببأرضدليلكفإنيتقتلنيلا)2(الملكأيها

بنمعتببنمسعودإليهخرجبالطائفمرإذاحتى.يدلهمعهبهوخرجسبيلهفخلى.والطاعةبالسمع

نحنإنماالملكأيها:لهفقالوا،ثقيفرجالفيثقيفبنعوفبنسعدبنعمروبنكعببنمالك

-اللاتيعنون-تريدالذيالبيتهذابيتناوليس.خلافعندنا)3(لكليس،مطيعونلكسامعونعبيدك

عنهم.فتجاوز.عليهيدلكمنمعكنبعثونحن،بمكةالذيالبيتتريدإنما

أبامعهفبعثواقال.الكعبةتعظيمنحويعظمونهكانوا،بالطائفلهمبيتواللات:إسحاقابنقال

ماتبهأنزلهفلما.)4(بالمغمسأنزلهحتىرغالأبوومعهأبرهةفخرج.مكةإلىالطريقعلىيدلهرغال

بالمغمس.الناسيرجمالذيالقبرفهو،العربقبرهفرجمت،هنالكرغالأبو

حجرأصابهمنهخرجفلما،بالحرميمتنعوكان،منهمرجلاكانرغالأباأنثمودقصةفيتقدموقد

فحفروا،")5(ذهبمنغصنانمعهدفنأنهذلكوآية":لأصحابهقال!اللهرسولوأن،فقتله

ثقيف.أبووهو:قال.فوجدوهما

جدهاسماسمهوافقالمتأخرهذارغالأباأنإسحاقابنذكرماوبينهذابينوالجمع:قلت

الوافر(منأ:جرير)6(قالوقد.أعلمواللهأيضاالأولقبررجمواكماالناسرجمته،الأعلى

رغالأبيلقبركرجمكمفارجموهالفرزدقماتإذا

الثاني.أنهالظاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.يريدهوما:طوفي.السيرةلنصموافقة.وط،بمنزيادة

.السيرةلنصموافقة،طمنزيادة

لك.عندناليس:وط،بفي

مكة.إلىالطائفبطريقموضعوهو.المغمس:بفي

ضعيف.وإسنادهالعاديةالقبورنبشباب،والإمارةالخراجفي،(8803):سننهفيداودأبوأخرجه

طه.نعمانالدكتوربتحقيق،ديوانهفيليس
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علىمقصودبنالأسود:لهيقالالحبشةمنرجلابعثالمغمسأبرهةنزلفلما:إسحاقابنقال

بعيرمئتيفيهاوأصاب.وغيرهمقريشمنتهامةأهلأموالإليهفساق.مكةإلىانتهىحتىلهخيل

بذلككانومنوهذيلوكنانةقريشفهصت-وسيدهاقريشكبيريومئذوهو-هاشمبنالمطلبلعبد

مكة،إلىالحميريحناطةأبرهةوبعث.ذلكفتركوا،بهلهمطاقةلاأنهعرفواثم.بقتاله)1(الحرم

إنما،لحربكمآتلمإنييقولالملكإن:لهقلثم،وشريفهمالبلدهذاأهلسيدعنسل:لهوقال

حربييردلمهوفإن،بدمائكملي)3(حاجةفلا،بحرب)2(دونهتعرضوالمفإن،البيتهذالهدمجئت

هاشم.بنالمطلبعبد:لهفقيل،وشريفهاقريشسيدعنسألمكةحناطةدخلفلما.بهفائتني

طاقة،منبذلكومالنا،حربهنريدماوالله:المطلبعبدلهفقال.أبرهةبهأمرهمالهفقال،فجاءه

وإن،)4(وبيتهحرمهفهومنهيمنعهفإن-قالكماأو-السلامعليهإبراهيمخليلهوبيتالحراماللهبيتهذا

بك.آتيهأنأمرنيقدفإنهإليهمعيفانطلق:حناطةله)5(فقال.عنهدفععندنامافواللهوبينهبينهيخل

حتى-صديقالهوكان-نفرذيعنفسأل،العسكرأتىحتى،بنيهبعضومعهالمطلبعبدمعهفانطلق

نفر:ذولهفقال؟بنانزلفيماغناءمنعندكهلنفرذايا:لهفقال،محبسهفيوهوعليهدخل

إلا،بكنزلمماشيءفيغناءعنديما؟عشياأوغدوايقتلهأنينتظرملكبيديأسيررجلغناءوما

يستأذنأنوأسأله،حقك)7(عليهوأعظمبكفأوصيه)6(إليهفسأرسل،ليصديقالفيلسائسأنيساأن

فبعث.حسبي:فقال.ذلكعلىقدرإنبخيرعندهلكويشفع،لكبدابمافتكلمهالملكعلىلك

بالسهل،الناسيطعم،مكةعينوصاحبقريشسيدالمطلبعبدإن:لهفقالأنيسإلىنفرذو

بماعندهوانفعهعليهلهفاستأذن،بعير)8(مئتيالملكلهأصابوقد،الجبالرؤوسفيوالوحوش

يستأذنببابكقريشسيدهذاالملكأيها:لهفقال،أبرهةأنيسفكلم.أفعل:قال.استطعت

فائذن،الجبالرؤوسفيوالوحوش،بالسهلالناسيطعمالذيوهو،مكةعينصاحبوهو،عليك

وأعظمهمالناسأوسمالمطلبعبدوكان.أبرهةلهفأذن:قال)9(.حاجتهفيفليكلمكعليكله

.الحرمأكابرمنكانومن:بفي(1)

دونه.لنا:طفي(2)

له.:بفي)3(

وحرمه.بيته:بفي(4)

.بفيليست)5(

وأوصيه.:وطبفي)6(

.السيرةلنصموافقة،وط،بمنزيادة)7(

ذلك.فيجديدولا،السيرةونصالأصليخالفمماالتصرفبعضهاهنابعبارةفي)8(

...وكانقالأبرهةلهفأذن:وفيه.طفيليست)9(
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معه)3(يجلسهالحبشةتراهأنوكره،تحتهيجلسهأنعن)2(وأكرمهأجلهأبرهةرآهفلما،)1(وأجملهم

لترجمانه:قالثم،جانبه(إلى)وأجلسهبساطهعلىفجلس)4(سريرهعنأبرهةفنزل،ملكهسريرعلى

أصابهابعيرمئتيالملكعلييردأنحاجتي:فقال،)7(الترجمانذلكلهفقال؟)6(حاجتك:لهقل

زهدتقدثم،رأيتكحينأعجبتنيكنتلقد)8(:لهقل:لترجمانهأبرهةقال،ذلكلهقالفلما.لي

لأهدمه)9(جئتقدآبائكوديندينكهوبيتأوتتركلكأصبتهابعيرمئتيفيأتكلمني.كلمتنيحينفيك

كانما:فقال.سيمنعهرباللبيتوإن،الإبلربأناإني:المطلبعبدلهفقالإ؟فيهتكلمنيلا

إبله.المطلبعبدعلىفرد.1()0وذاكأنت:قال.منيليمتنع

الديلبنعديبننفاثةبنيعمرأبرهةعلىالمطلبعبدمعدخلقدكانإنهويقال:إسحادتىابنقال

أبرهةعلىفعرضوا،هذيلسيد)12(وائلةبنوخويلد،بكربنيسيد)11(،كنانةبنمناةعبدبنبكرابن

مأذلكأكانأعلمفاللهذلك)13(،عليهمفأبى،البيتيهدمولاعنهميرجعأنعلىتهامةأموالثلث

لا)14(.

مكةمنبالخروجوأمرهم،الخبرفأخبرهم،قريشإلىالمطلبعبدانصرفعنهانصرفوافلما

قريشمننفزمعهوقام،الكعبةباببحلقةفأخذالمطلبعبدقامثم.)15(الجبالرؤوسفيوالتحرز

وأعظمهم.وأجملهم:بفي(1)

.والسيرة.وط،بمنزيادة)2(

على.يجلس:بفي)3(

.بفيليس.سريره..منزل:قوله(4)

.السيرةفيوكذلك..إلىعليهمعهوأجلسه:طفي()5

حاجتك.ما:بفي)6(

.والسيرة.وط،بمنزيادة)7(

.السيرةفيوكذلك.قد:بفي)8(

.السيرةفيوكذلك.لهدمه:بفي)9(

حناطة-إليهبعثحين-أبرهةإلىالمطلبعبدمعذهبقدالعلمأهلزعمفيماوكان:قال:هذابعدبعبارة)01(

.السيرةفيوكذلك..نفاثةبنيعمر

.السيرةفيوكذلك..سيديومئذوهو:بفي(11)

.السيرةفيوكذلك..يومئذوهو،الهذلي:بفي()12

.السيرةفيوكذلك.بفيليست()13

.السيرةفيومثله.لهأصابالتيالمطلبعبدعلىالإبلأبرهةفرد:بفيزاد(1)4

.السيرةفيومثله....ثم.الجيمشمعرةعليهمتخوفاوالشعابالجبالشعففي:بفي()15

الجيش:ومعرة.الجبالبينالخفيةالمواضع:والشعاب.رؤوسها:الجبالوشعف.التمنع:والتحرز

شدته.
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ادكامل(أم-:الكعبة(باب)1بحلقةآخذوهو-المطلبعبدوقال.وجندهأبرهةعلىويستنصرونهاللهيدعون

)2(حلالكفامنعرحلهضعي!العبدإنهملا

محالك)3(غدوأومحالهمصليبهميغلبنلا

منها.له)4(عنديصحماهذا:هشامابنقال

إلىقريشمنمعهومنهووانطلق،الكعبةبابحلقةالمطلبعبدأرسلثم:()إسحاقابنوقال

وهيأ،مكةلدخولتهياأبرهةأصبحفلما)7(.فاعلأبرهةماينتظرونفيهايتحرزون)6(الجبالشعف

قامحتىحبيببننفيلأقبلمكةإلىالفيلوجهوافلما)8(،محموداالفيلاسموكان،جيشهوعبى،فيله

اللهبلدفيفإنك،جئت)9(حيثمنراشداوارجعمحمودابرك:فقالبأذنهأخذثم،الفيلجنبإلى

الفيل.فبرك.أذنه(01)وأرسل،الحرام

يبركمامنهاإنقيلوقد.تبركأنالفيلةشأنمنوليس،الأرضإلىسقطأي:)11(السهيليقال

أعلم.فالله،كالبعير

رأسهفضربوا،فأبىليقومالفيلوضربوا.الجبلأصعدحتىيشتدحبيببننفيلوخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بباب:أوفي.السيرةلنصموافقوهو،وط،بفيكذا

البيت.ومتاع،البيوتجماعة:والحلال.رحالك:طفي

.غدأأي:غدوأ

الرجزامنأ:آخربيتأطفيوزاد

لكبدامافأمرلحتناوقبتاركهمكنتإن

.الواقديعنزيادةالسيرةفيوهو

.السيرةنصفيولا.طفيليست

قصي:بنالدارعبدبنمنافعبدبنهاشمبنعامربنعكرمةوقال:إسحاقابنقال:بفيزاد

التقليدفيهاالهجمةالاخذمقصودبنالأسودأخزهملا

التطريدأولاتوهييحبسهافالبيدوثبيرحراءبين

محمودوأنتربياأخفرهسودطماطمإلىفضمها

.السيرةنصتماممنوهذا..منهالهصحماهذا:هشامابنقال

.فتحرزوا:بفي

.السيرةفيوكذلك...فلما،دخلهاإذابمكةفاعل:بفيزاد

.السيرةفيوكذلك..فلما.اليمنإلىالانصرافثمالبيتلهدممجمعوأبرهة:بفي

أتيت.:طفي

.السيرةفيوكذلك.أرسلثم:بفي

.(171/)الروضفيوهو.بمنسقطالسهيليقول
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الىراحعافوحهوه.فألى،ليقوملهافمزغوهمراقهفيمحاحنهم)2(فأدخلوا،فأم-)1(زبا ء......بىليموين.

ووجهوه.ذلكمثلففعلالمشرقإلىووجهوه،ذلكمثلففعلالشامإلىووجهوه.يهرولفقاماليمن

ثلاثةمنهاطائركلمع،والبلسان)3(الخطاطيفأمثالالبحرمنطيراعليهماللهوأرسل.فبركمكةإلى

إلاأحدامنهمتصيبلا،والعدسالحمصأمثال،رجليهفيوحجرانمنقارهفيحجر،يحملهاأحجار

بننفيلعنويسألون.جاؤوامنهاالتيالطريقيبتدرونهاربينوخرجوا،أصابتكلهموليس،هلك

الوافر(منأ:ذلكفي)4(نفيلفقال،اليمنإلىالطريقعلىليدلهمحبيب

عيناالإصباحمعنعمناكمرديناياعناحييتألا

رأينا)5(ماالمحصبجنبلدىتريهولاترينلوردينة

بينافاتماعلىتأسيولمأمريوحمدتلعذرتنيإذا

علينا)6(تلقىحجارةوخفتطيراأبصرتإذاللهحمدت

دينا)7(للحبشانعليكأننفيلعنيسألالقومفكل

منهل.كلعلى()9(مهلكبكلاويهلكون،طريقبكليتساقطونفخرجوا:)8(إسحاقابنقال

مدةمنهأتبعتهاأنملةسقطتكلما،(ا()"أنملةأأنملةيسقطمعهمبهوخرجوا،جسدهفيأبرهةوأصيب

صدرهانصدعحتىماتفما.الطائرفرخمثلوهوصنعاءبهقدمواحتىودما!يحا11لمث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

والطبرزين::(228)للجواليقيالمعربوفي.الفأس:بالفارسية،والطبر.حديدمنآلة:الطبرزين

به.يقاتلونمعهاتحملهالعجمفرسانلأن.السرجفأس:وتفسيره.فارسي

حديد.طرفهافييجعلوقد،معوجةعصا:والمحجن.السيرةفيومثله.لهممحاجن:وط،بفي

.أدموه:وبزغوه.بطنهأسفل:ومراقه

الزرازير.لعلها:والبلسان.أسودطائروهو،خطافجمع:الخطاطيف

الرجز(منأ:نقمتهمنبهماللهأنزلمارأىحينحبيببننفيلفقال:زيادة،بفي

الغالبليسالمغلوبوالأشرمالطالبوالإلهالمفرأين

.السيرةنصتماممنوهذا.إسحاقابنغيرعن،الغالبليس:قوله:هشامابنقال

بينفيماموضع:والمحصب.السيرةفيومثله..ولا:طوفي.السيرةفيوكذلك.رأيتلو:وط،بفي

ومنى.مكة

.السيرةفيمالموافقته.وط،بفيماوأثبت.ترمى:أوفي.أبصرتأن:بفي

.السيرةفيوكذلك.وكل:طفي

.بفيليست

.السيرةنصتوافق،طمنزيادة

.(1/74)الأنفالروض.جسمهينتثرأي،أنملةأنملةيسقط:وقوله.والسيرة،وط،بمنزيادة

القيح.منالجرحفييجتمعما:والمدة.ترشح:تمث
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.يزعمونفيما()1(قلبهعنا

بأرضوالجدريالحصبةرؤيتماأولأنحدثأنهعتبةبنيعقوبحدثني:)2(إسحاقابنقال

.العامذلكوالعشر)3(والحنظلالحرملالشجرمرائربهارؤيماأولوأنه،العامذلكالعرب

وفضلهعليهمنعمتهمن)د(قريشعلىاللهيعد)4(مماكان!يومحمدااللهبعثفلما:إسحاقابنقال

الؤ!الفيلبأ!بربكفعليهفترألز):تعالىفقالومدتهمأمرهملبقاءالحبشةأمرمنعنهمردما

ثآ!ولي!كعضفنجعلهئم!سجيلمنمجحارةترميهم!ألابيلقياعلئهموأزسل5تفحليلىفىكدهؤتحعل

.(-هأ:الفحلأ

القولبسطناوقد.بعدها)6(والتيالسورةهذهتفسيرعلىيتكلمانهشاموابنإسحاقابنشرعثم

والمنة.الحمدوله.تعالىاللهشاءإنكفايةفيهبما")7(التفسير"كتابنافيذلكفي

السجيل،وأماقال.)8(علمناهبواحدالعربلهاتتكلمولم،الجماعات:الأبابيل:هشامابنقال

أنهماالمفسرينبعضوزعم:قال.الصلبالشديد:العربعندأنهعبيدةوأبوالنحوييونسفأخبرني

الحجر،:فالسنج(1()1جل)و(سنج)(1وأنهما)0،واحدة)9(كلمةالعربجعلتهمابالفارسيةكلمتان

الزرعورق:والعصف:قال.والطينالحجرالجنسينهذينمن)12(الحجارةيقول.الطين:والجل

يقصب.لمالذي

السلف:منكثيرونوقال.إبيل)13(الأبابيلواحد:يقولالنحويينبعضسمعت:الكسائيوقال

وهاهنا.هاهنامنبعضابعضهايتبعالتيالطيرمنالفرق:الأبابيل

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.والسيرة،وط،بمنزيادة

.بمنسقطالايةآخرإلىهذاإسحاقابنقول

والحرمل.الحنظلفصيلةمن.ولبنصمغلهمرشجر:العشر

.يعدد:وط،بفي

.والسيرة،وط،بمنزيادة

.(1/55)السيرة

بعدها.وما،(4548/)كثيرابنتفسير

.بواحدةالعربتتكلمولم:وبأوفي.السيرةلنصموافقوهو.طفيكذا

.بفيليست

وأنها.:طفي

.(181).وطينحجارة:أي(كلو)(سنك):بالفارسيةالسجيل:قتيبةابنقال:المعزبفي

.والسيرة.طمنزيادة

الكلمة.هذهتفسيرفيجاءتالتيالآراءمعظمبعدهاوما(03191/)تفسيرهفيالطبريأورد
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.الكلابكأكفوأكف،الطيركخراطيمخراطيملهاكانعباسابنوعن

وقال.خضرأوكانت،البحرمنعليهمخرجت،السباعكرؤوسرؤوسهاكانتعكرمةوعن

.الحجارةوأكفهامناقيرهافيبحريةسوداكانت:عميربنعبيد

.)1(مغربكعنقاءأشكالهاكانت:عباسابنوعن

بنيونسذكرهوهكذا.كالإبلهوماومنها،الإنسانكرأسمنهاحجرأصغركانعباسابنوعن

أعلم.والله.صغاراكانت:وقيل.إسحاقابنعنبكير

معاوية،أبوحدثنا،)2(شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدحدثنا،زرعةأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

عليهمبعثالفيلأصحابيهلكأناللهأرادلما:قالعميربنعبيدعن،سفيانأبيعن،الأعمشعن

رجليهفيحجرين،مجزعة)3(أحجارثلاثةيحملمنهاطيركل،الخطاطيفأمثالالبحرمنأنشئتطيرأ

رجليهافيماوألقتصاحتثم.رؤوسهمعلىصفتحتىفجاءت:قال،منقارهفيوحجرا

منخرجإلاجسدهمنشيءعلىيقعولا.دبرهمنخرجإلارجلرأسعلىحجريقعفما.ومناقيرها

جميعأ.فأهلكوا،شدةفزادتهاالحجارةفضربتشديدةريحااللهوبعث.الآخرالجانب

اليمنإلىراجعونمنهمرجعبليعني،الحجارةأصابتهكلهموليس:قالإسحاقابنأنتقدموقد

.النكالمنبقومهمحلبماأهلهمأخبرواحتى

لعنه،فماتصدرهانصدعاليمنإلىوصلفلما،أنملةأنملةيتساقطوهورجعأبرهةأنوذكروا

.)4(الله

رأيتلقد:قالتعائشةعن،)5(عمرةعن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:قالإسحاقابنوروى

.يستطعمانمقعدينأعميينبمكةوسائسهالفيلقائد

أعلم.والله.يسمفلمقائدهفأما،أنيسااسمهكانالفيلسائسأنوتقدم

القلوبثمار.(مغربعنقاءمنأعز):يقال،يرىولابهيسمعالذيالشيءفيالمثلبهايضرب،مغربعنقاء(1)

(4551/)المؤلفتفسيرفيومثلهالصوابفهو،بفيماوأثبت.شيبةأبيبناللهعبدبنمحمد:وط(أفي)2(

.(-1/1122123)النبلاءأعلامسير.معاويةأبيعنأخذاللهوعبد،محمدبناللهعبدعنروىزرعةوأبو

المقطعة.:والمجزعة.طمنسقطت)3(

.(154/)السيرةفيإسحاقابنذكره(4)

ابنةهيوعمرة.تحريفوهوسمرة:وط.أوفي.الصوابوهو،السيرةلنصموافقوهو،بفيكذا)5(

.(157/)السيرةفيكما،زرارةبنسعدبنالرحمنعبد
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البحر.فيفألقاهاجثثهماحتملالسيلأن"تفسيره"في()1النقاشوذكر

)5(تاريخمن)4(وثمانمئةوثمانينستسنةمن)3(المحرمفيالفيلقصةوكانت:)2(السهيليقال

القرنين.ذي

نإسنذكركما،بسنينمولدهقبلكان:وقيل.المشهورعلى!اللهرسولولدعامهاوفي:قلت

الثقة.وبه،تعالىاللهشاء

الحرامبيتهفيهااللهنصرالتيالعظيمةالكائنةهذهفيالأشعارمنالعربقالتهما)6(إسحاقابنذكرثم

أركانهأحدالذيالقويمالدينمنلهيشرعومالمج!محمدببعثةويوقرهويطهرهويعظمهيشرفهأنيريدالذي

نصرةالفيلبأصحابفعلهمايكنولم.المطهرةالكعبةهذهإلىقبلتهوسيجعل،دينهعمادبل،الصلاة

قريش،مشركيمنلها)7(أقربكانواذاكإذالحبشةفإن،الحبشةهمالذينالنصارىعلىذاكإذلقريش

جم!.محمدلبعثةوتوطئةوإرهاصا،الحرامللبيتالنصركانوإنما

ادكامل،منأ:)8(السهميالزبعرىبناللهعبدقالهماذلكفمن

حريمها)9(يراملاقديماكانتإنهامكةبطنعنفتنكلوا

يرومهاالأناممنعزيزلاإذحرمتلياليالشعرىتخلقلم

عليمها)01(الجاهلينينبيفلسوفرأىماعنهاالحبشأميرسائل

سقيمهاالإياببعديعشلمبلأرضهميؤوبوالمألفاستون

يقيمها)11(العبادفوقمنواللهقبلهموجرهمعادبهاكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

عدةله.القراءشيخ،مفسر،علأمة،النقاش،بكرأبو،الموصليزيادبنمحمدبنالحسنبنمحمدهو

.(15573/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(351)سنةوتوفيهـ(266)سنةولد.كتب

.النقاشتفسيرعن(1/72)الأنفالروض

السهيلي.لنصموافقوهوالمحرمأول:طفي

وثمانين.اثنتينسنة:الأنفالروضفي

السهيلي.نصتوافق،طمنزيادة

.(1/57)السيرة

حالا.أقرب:بفي

.(94)ديوانهفيوالأبيات.هـ(ا5)سنةتوفي.الإسلاميةالدعوةشعراءأحد

بالوقص.البيتيصابالروايةهذهوعلىتنكلوا:الزبعرىابنوديوان،طفي

.ولسوف...الجيش:والسيرة،الديوانفي

.بمنالبيتهذاسقط



437الكعبةليخربمكةبالفيلأبرهةقصدسبب

(المتقاربمنأ:()1المدنيالأنصاريالأسلتبنقيسأبيقولذلكومن

رزم)2(بعثوهكلماإذشالحبوفيليومصنعهومن

فانخرم)3(أنفهشرمواوقدأقرابهتحتمحاجنهم

كلم)4(قفاهيمموهإذامغولاسوطهجعلواوقد

ثمكانمنبالظلمباءوقدأدراجهوأدبرفولى

)5(القزملفمثلفلفهمحاصبافوقهممنفأرسل

)6(الغنمثأجواكثؤاجوقدأحبارهمالصبرعلىتحث

ويروي:هشامابنقال.الثقفيعلاجبنوهبربيعةأبيبن)7(ربيعةالصلتأبيقولذلكومن

الخفيف(منأ:الصلتأبيابن)8(أميةلابنه

الكفور)9(إلافيهنيماريماباقياتربنااياتإن

مقدورحسابهمستبينفكلوالنهارالليلخلق

منشور)01(شعاعهابمهاةرحيمربالنهاريجلوثم

معقور)11(كأنهيحبوصارحتىبالمغمسالفيلحبس

محدور)12(كبكبظهرمنصق!كماالجرانحلقةلازما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

نأقبلومات،إسلامهإعلانفيوتريثولقيهالنبيأدرك،حكيمجاهليشاعرالأسلتعامربنصيفيقيسأبو

.للهجرةالأولىالسنةفييسلم

.باجودةمحمدحسن.دبتحقيق(59)ديوانهفيوالأبيات

.(1/95)السيرة.الصلتأبيبنلأميةتروىأيضاوالقصيدة:هشامابنوقال

السطلي.الحفيظعبد.دأستاذنابتحقيق(294)أميةديوانفيوالأبيات

هزالا.أوإعياءالنهوضعلىيقدرلاكانإذا:والرجلالبعيررزم

.الخاصرةوهو،قربمفردها:والأقراب.كالصولجانالمعوجةالعصي:المحاجن

.جرح:وكلم.كالسوطغمدهدقيقسيف:المغول

تحملشديدةريح:والحاصب.للمعنىوأقربأولىفهي،والسيرةوالديوان،طروايةوأئبتيلفهمب،أفي

الجئة.الصغيرالدنيءاللئيموهو،قزممفردها:والقزم.التراب

الغنم.صياح:والثؤاج.تحض:والديوان،وط،بفي

.(33)أميةديوان.خلافالصلتأبياسموفي.السيرةفيليست

ئمة.وتخريجها(193)أميةديوانفيوالأبيات:لأميةويروي:طفي

.ئاقبات:والديوان،والسيرة،طفي

الشمس.:المهاة

النحر.عنديشردكيلانحرهقبلالبعيرقوائمإحدىتقطعأن:والعقر.الحرمطرففيموضع:المغمس

.عرفاتخلفبمكةجبل:وكبكب.جانبهأي،قطرهعلىعلومنألقي:وقطر.العنقباطن:والجران.صخرمنقد:طفي
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)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)15

)11

)12
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صقور)1(الحروبفيملاويثذأبطاكندةملوكمنحوله

مكسور)2(ساقهعظمكلهمجميعأابذعرواثمخلفوه

بورالحنيفةدينإلا!اللىعندالقيامةيومدينكل

الطويلأمنأ:أيضأالأسلت)3(بنقيسأبيقولذلكومن

الأخاشب)4(بينالبيتهذابأركانوتمسحواربكمفصلوافقوموا

الكتائبهادييكسومأبيغداةمصدقبلالمح!منهفعندكم

)5(المناقبرؤوسفيالقاذفاتعلىورجلهتمشيبالسهلكتيبته

وحاصب)6(سافبينالمليكجنودردهمالعرشذينصرأتاكمفلما

)7(عصائبغيرملحبشأهلهإلىيؤبولمهاربينسراعافولوا

الخفيف(أمن:بسوءأرادهمنبهلاكوحمايتهالبيتعظمةفيالزقياتقيسبناللهعبد)8(قولذلكومن

)9(مهزوموجيشهفولى!لبالفبجاءالذيالأشرمكاده

)01(مرجومكأنهحتى!لبالجفالطيرعليهمواستهلت

()11ذميمالجيوشمنفلوهوجعيرالناسمنيغزهمنذاك

أخوهبعدهمنثم.يكسومابنهبعدهالحبشةملكأبرهةهلكفلما:وغيره)12(إسحاقابنقال

.ملوثأو،ملاث:مفردها،لأشداءا:الملاويث

.قواتفر:بذعرواا

مطلعها:قصيدةمن(96)صديوانه

غالببنلؤيعنيمغلغلةفبلغنعرضتإفاراكبأأيا

بمكة.جبال:الأخاشب

المقانب:أورواية.الجبلرأسفيالطريقوهي،منقبةجمع:والمناقب.البعيدةالجبالأعالي:القاذفات

.الذئاب:فالمقانب،بعيدةوهي

.الحجارةأصابتهالذي:والحاصب.الترابغطاهالذيأراد:السافي

.الجماعات:والعصائب.الحبشمنأي:ملحبش

.هـ(85)سنةتوفي.الأمويالعصرفيقريششاعروهو،اللهوعبيداللهعبد:اسمهفيوقيل.عبيد:طفي

.السيرةعن.(291)صديوانهفيوالأبيات

.الوزنبهايستقيمولا.الأشرملأبرهة:بفي

.الحجارة:الجندل

.منهزم:فل

.(1/16)السيرة
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بالجيشيدهمنالملكالحميرييزنذيبنسيفانتزعالذيوهو.ملوكهمآخروهو،أبرهةبنمسروق

بيانه.سيأتيكما،أنوشروانكسرىعندمنبهمقدمالذين

الثانيوهو،القرنينذي)1(تاريخمنوثمانمئةوثمانينستسنةالمحرمفيالفيلقصةوكانت

عنالحبشةملكوباد)2(،وابناهأبرهةهلكولما،الروملهيؤرخالذيالمقدونيفلبسبنإسكندر

يبابأوأصبح.عقلهوقلة)3(لجهلهإليهالعربحجصرفوأرادأبرهةبناهكانالذيالقليسهجر،اليمن

ستونمنهماكلطولخشبمنوكانا،وامرأتهكعيبوهما،صنمين)4(علىبناهقدوكان.بهأنيسلا

القليسبناءمنشيءأخذإلىأحديتعرضلاكانولهذا،الجانمنمصحوبينوكانا،السماءفيذراعا

فيهوماأمرهلهفذكر،العباسبنيخلفاءأولالسفاحأيامإلىكذلكيزلفلم.بسوءأصابوهإلاوأمتعته

حجراخربهمنإليهفبعث،باليمنكانالذيبلقيسصرحمنإليهنقلهأبرهةكانالذيوالرخامالأمتعةمن

أعلم.والله.)5(السهيليذكرههكذا.والحواصلالأمتعةمنفيهماجميعوأخذ،حجرا

الحميرييزنذيبنسيفإلىورجوعهالحبشةعنالملكخروجذكر

)6(اللخمينصربنلربيعةالكاهنانبذلكأخبركما

يكنى،كانوبه،أبرهةبنيكسومالحبشةملكأبرهةهلكفلما:اللهرحمه)7(إسحاقمحمدقال

أبرهة.بنمسروقأخوه)8(الحبشةفياليمنملكيكسومهلكفلما

يذبنسيفوهو،)9(الحميرييزنذيبنسيفخرج،اليمنأهلعلىالبلاءطالفلما:قال

بنوائلبنشمسعبدبنجشمبنمعاويةبنقيسبنعمروبنسهلبنزيدبنأصبحذيبنيزن

يكنىسيفوكان-سبأحميروهو،العرنججبنالهميسعبنأيمنبنزهيربنعريببنقطنبنالغوث

.طمنزيادة(1)

.وزال:طفي(2)

.بمن.وأصبح:كلمةأيضأوسقطت،بجهله:بفي)3(

صنمين.اسمعلى:بفي)4(

.(1/63)الأنفالروض(5)

.يزنذيبنسيفإلىورجوعهالحبشةعنالملكخروجمختصرا.طفيالعنوانورد)6(

بعدها.وما(1/16)السيرة)7(

الحبشة.من:طوفي.أخوهالحبشةملك:بفي)8(

.بفيوتأخيرتقديمالقادمينالسطرينفي()9
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ويخرج)1(ويليهمعنهيخرجهمأنوسأله،فيههوماإليهفشكىالرومملكقيصرعلىقدمحتى-مرةأبا

وهو،المنذربنالنعمانأتىحتىفخرج.يشكهفلم،اليمنملكلهفيكونالرومسائر)2(منإليهم

ليإن:النعمانلهفقال،الحبشةأمرإليهفشكا،العرا!تىأرضمنيليهاوماالحيرةعلىكسرىعامل

،كسرىعلىفأدخلهمعهخرجثم.ففعل،ذلكيكونحتىعنديفأقم،عامكلفيوفادةكسرىعلى

فيهيضرب-يزعمونفيما-العظيمالقنقلمثلتاجهوكان)3(تاجهفيهالذيمجلسهإيوانفييجلسوكان

ذلك،مجلسهفي)4(طاقةرأسفيذهبمنبسلسلةمعلقا،والفضةبالذهبواللؤلؤوالزبرجدالياقوت

فيرأسهيدخلثم،ذلك)6(مجلسهفييجلسحتى)5(بالثيابيسترإنما،تاجهتحمللاعنقهوكانت

فلما.لههيبةبركإلاذلكقبليرهلمأحد)7(يراهفلاالثيابعنهكشفمجلسهفياستوىفإذا،تاجه

طأطأ)8(عليهدخللماسيفاأنعبيدةأبوحدثني:هشامابنقال.بركيزنذيبنسيفعليهدخل

ذلكفقيل!رأسهيطأطئثمالطويلالبابهذامنعلييدخلالأحمقهذاإن:الملكفقال،رأسه

الملكأيها:قالثمإسحاقابنقال.شيء)9(كلعنهيضيقلأنهلهميهذافعلتإنما:فقال.لسيف

فجئتك،الحبشةبل:قال؟السثدأمالحبشة؟الأغربةأي:كسرىقال.الأغربةبلادناعلىغلبنا

جيشالأورطأكنفلم،خيرهاقلةمعبلادكبعدت:كسرىلهفقال.لكبلاديملكويكونلتنصرني

حسنة،كسوةواف)01(وكساهدرهمالافبعشرةأجازهثم،بذلكليحاجةلا،العرببأرضفارسمن

لهذاإنفقال،الملكذلكفبلغ،للناسالورقتلكينثرفجعلخرج،سيفذلك)11(قبضفلما

88ءنا)12(
بهذا؟أصنعوما:قال؟!للناستنثرهالملكحباءإلىعمدت:فقالإليهبعثلم،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

)12(

.بفيماوأثبت،ويلهم:طوفي.ويخرجويلهمعن:أفي

من.شاء:طفي

.(المحيط)لكسرىتاجواسم،الضخمالمكيال:والقنقل.القنقلمثلتاجهالذي:بوفي.طمنزيادة

.(1/82)الأنفالروض

من.أوفي.وط،بفيكذا

.بالثيابعليهيستر:طوفي.بالثيابيستتر:بفي

.عظامثمرلهشجر:القنقل:الخليلقال:بفيزاد

رجل.يراهفلاعنهالثيابكشفت:بفي

.(163/)السيرةفيالنصوكذلك،بمنزيادةهناإلى...ذبنسيف:قوله

..لهمتىذلكفعلت:أوفي.السيرةلنصموافقوهو.طفيكذا

.طفىليسإسحاقابنقال:وقوله.شيءكلعليتضيقلأنيلهميذلكفعلت:بوفي

.ورق:بوفي.عدله:المثقالالدرهموفى

منه.:طفيزاد

عظيما.:بفيزاد



144الحميرييزنذيبنسيفإلىورجوعهالحبشةعنالملكخروج

:لهم)2(فقال،مرازبتهكسرىفجمع،فيهايرغبه،وفضةذهمثإلامنهاجئتالتيأرضيجبالما)1(

حبستهمقدرجالأسجونكفيإن،الملكأيها:قائلفقال؟لهجاءوماالرجلهذاأمرفيترونما

فبعث،ازددتهملكاكانظفرواوإن،بهمأردتالذيذلككانيهلكوافإن،معهبعثتهمأنكفلو،للقتل

فيهم،سنذاوكان،وهرزعليهمواستعمل،رجلثمانمئةوكانوا،سجونهفيكانمنكسرىمعه

ستعدنساحلإلىووصلسفينتانفغرقت،سفائن)3(ثمانفيفخرجوا،وبيتأحسبأوأفضلهم

وأجميعانموتحتى)4(ورجلكرجلي:لهوقال،قومهمناستطاعمنوهرزإلىسيففجمع،سفائن

،جندهإليهوجمع،اليمنملكأبرهةبنمسروقإليهوخرج.أنصفت:وهرزلهفقال.جميعأنظفر

تواقففلما،عليهمحنقاذلكفزاده،وهرزابنفقتل،قتالهمفيختبرليقاتلهملهابنأوهرزإليهمفأرسل

رأسه،علىتاجهعاقداالفيلعلىرجلأأترى:لهفقالوا.ملكهمأروني:وهرزقالمصافهمعلىالناس

ثم،طويلافوقفوا:قال)5(.اتركوه:فقال.ملكهمذلك:قالوا.نعم:قال؟حمراءياقوتةعينيهبين

هو؟علام:قالثم.طويلافتركوه.اتركوه:قال.الفرسعلىتحولقدأ:قالوا؟هوعلام:قال

لمأصحابهرأيتمفإن)7(سأرميهإني،ملكهوذلذل!الحماربنت:وهرزقال.البغلةعلىا)6(:قالوا

فقدولاثوا)8(بهاستدارواقدالقومرأيتموإن،الرجلأخطأتقدفإني،أوذنكمحتىفاثبتوايتحركوا

وأمر-شدتهامنغيرهيوترهالايزعمونفيماوكانت-قوسهوترثم.عليهمفاحملواالرجلأصبت

منخرجتحتىرأسهفيالنشابةوتغلغلت،عينيهبينالتيالياقوتةفصك،رماهثم،لهفعصبابحاجبيه

فقتلوا1(وانهزموا)0،الفرسعليهموحملت،به)9(ولاثتالحبشةواستدارت،دابتهعنونكس،قفاه

،أبدأمنكسةرايتيتدخللا:قالبابهاأتىإذاحتى،صنعاءليدخلوهرزوأقبل،وجهكلفيوهربوا

)12(.
الوافر(مجزوءمنأ:يزلىديبنسيففقال.رايتهناصبادخلهاثم،فهدمالباب(1هذا)1اهدموا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.بحباك:طوفي.السيرةفيوكذلك،بمنزيادة

.السيرةفيوكذلك.طمنزيادة

صحيح.الجمعينوكلا.سفن:بفي

جميعا.نظفرأو:قولهبمنوسقط.السيرةفيوكذلك.رجلكمع:بفي

.السيرةفيولا.بفيليست

.بمنسقطت

.فإذا:أوفي.والسيرة،وط،بفيكذا

حوله.اجتمعوا:بهولاثوا.بهولاثوا:والسيرة،بفي

ولاثت.به:بفي

.فانهزموا:طفي

.والسيرة،بفيليست

.(1/84)الأنفوالروض(1/65)السيرةفيوالأبيات.الحميري:والسيرة،طفيزاد
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)2من

مرهأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

الحميرييزنذيبنسيفإلىورجوعهالحبشةعنالملكخروج

التأماقدأنهما-بالملكبالناسيظن

فقما)1(قدالخطبفانبلأمهمايسمعومن

دماالكثيبوروينامسروقاالقيلقتلنا

قسمامقسموهرزسالناقيلالقيلوإن

والنعماالسبييفيءحتىمشعشعايذوق

جملةمنفكان.وامتدحوه،إليهالملكبعوديهنئونهسيفعلىوغيرهاالحجازمنالعربووفدت

س..-.(

من)3(يعلمبماوأخبرهلمجماللهبرسولسي!لمحبشره،هاشمبنالمطلبعبدو!يهم،!ريشمنولمحد

.والسلامالصلاةعليهبهالبشاراتبابفيمفصلاذلكوسيأتي،

:)6(أميةلابنهويروىهشامابنقال،الثقفي)5(ربيعةأبيبنالصلتأبووقال:)4(إسحاقابنقال

أحوالا)7(للأعداءالبحرفيريميزنذيابنأمثالالوترليطلب

سالا)8(الذيبعضعندهيجدفلمرحلتهحانلماقيصريقم

والمالا)9(النفسيهينالسنينمنعاشرةبعدكسرىنحوانثنىثم

قلقالا)01(أسرعتلقدعمريإنكيحملهمالأحرارببنيأتىحتى

أمثالاالناسفيلهمأرىإنماخرجواعصبةمندرهملله

أشبالا)11(الغيضاتفيترببأسداأساورةبيضامرازبةغلبا

إعجالا)12(المرمييعجلبزمجرغبطكأنهاشدفعنيرمون

كلاهما.:بوفي.ملامهما:أوفيالأنفوالروض.والسيرة،طفيكذا

المعنى.بهايستقيم.وط،بمنزيادة

.يكون:بفي

.(165/)السيرة

سهو.وهوأمية:وب،أفي

الدكتوررجح،(453):أميةديوانفيوالأبيات.السيرةنصوكذلك،الصلتأبيبنلأميةويروى:طفي

منحولة.أنهاالسطلي

السير.فيزاد:وريم.الثأرليطلب:أميةديوانفي

.قيصرأ:طوفي.لقيصر:أفي

.وط.والديوانالسيرةفيوهو.وبأفييردلمالبيتهذا

فيها.ضرب:وقلقالاقلقلةالأرضفيقلقل

.الشجاعالفارسالفرسعندوهومرزبانمفردها:والمرازبة.الرقبةالغليظوهو،أغلبمفردها:الغلب

الأجمة.وهي،غيضةجمع:والغيضات.ترئي:وترئب.الفرسمنالقائدوهو،إسوارمفردها:والأساورة

وهو-،غبيطجمع:والغبط.شدفاءواحدتها،الفارسيةالقسي:والشدف.المهملةبالسينسدف:طفي
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فلالا)1(الأرضفيشريدهمأضحىفقدالكلابسودعلىأسدأأرسلت

محلالا)2(منكداراغمدانرأسفيمرتفقأالتاجعليكهنيئأفاشرب

إسبالا)3(برديكفياليوموأسبلنعامتهمشالتفقدهنيئاواشرب

أبوالا)4(بعدفعادابماءشيبالبنيمنقعبانلاالمكارمتلك

سبأ.بنحميربنوائلةواحتلهبعده)5(وأكملهقحطانبنيعرببناه،باليمنقصرغمدانإن:يقال

.)6(أعلمفالله.طبقةعشرينارتفاعهكان:ويقال

(المنسرحمنأ:تميمبنيأحدوكان)7(الحميريزيدبنعديوقال:إسحاقابنقال

مواهبهاجزلملكولاةيعمرهاكانصنعاءبعدما

محاربها)8(مسكاوتندىحزنادقزعلدىبنىمنرفعها

غواربها)9(ترتقىماكائدادعرىدونبالجبالمحفوفة

قاصبها)01(بالعشيجاوبهاإذاالنهامصوتفيهايأنس

مواكبهافرسانهاأحرارادبنيجندالأسبابإليهاساقت

(توالبها)11بهاوتسعىحتفبادتوسقبالبغالوفوزت

كتائبها)12(مخضرةحنقلادطرفمنالأقوالراهاحتى

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

.الهام:والزمجر.الرحلبخشبالفارسيةالقسيشبه.الرحل

.مهزومون:وفلال.الأحباش:لكلابابسودأراد

والإقامة.الحلولفيهايكثرالتي:والمحلال.متكئا:ومرتفقأ.مرتفعا:بفي

.وتفرقواهلكوا:نعامتهمشالت

خلطا.:وشيبا.الضخمالقدح:القعب

وملكه.:طفي

.بفيليسالمقطعهذا

.وط.المعيبد.تح)بعدهاوما(45)صعديديوانفيقصيدةمنوالأبيات.سهووهو.الحميري:طفي

.(امهـ-1385659العراق

المرتفعة.الغرف:والمحارب.متفرقةصغارالسحابمنقطع:والقزع.يرفعها:الديوانفي

الأنفالروض.وأسبابهاالسماءعرىيريد:الكائدعرىدون:وقواه.ترقىفيهاالكيد:الديوانفي

الأعالي.:والغوارب.(186/)

بالقصب.يزمرالذي:والقاصب.البومذكر:النهام

بالحتف.تحملأي:بالحتفوتوسق.حمله:البعيرووسق.الصحاريأيالمفاوزركبت:بالبغالفوزت

.الحمارولدوهوتولبجمع:والتوالب

=:وقوله.حميرملوكمنالملكوهو،قيلجمع:والأقوال.الحصونأعالي:المنقلوطرف.يراها:طفي
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هاربها)1(يفلحنلايكسوموادبربرآلينادونيوم

مراتبها)2(ثابتأمةلتوزاالحديثباقييومافكان

عجائبها)3(جمخونياموالأبالزرافةالفيجوبدل

مرازبها)4(بهااطمأنتقدنخاور؟تبعبنيبعد

فلا،عدنمنعليهميخرج،يزنذيإرميليه:بقولهسطيحعنىالذيوهذا:)5(هشامابنقال

.يزنذيبيتمنيخرجمدنولابدنيليسغلام:بقولهشقعنىوالذي.)6(باليمنأحدامنهميترك

باليمنالذينالأبناءالفرسمنالجيشذلكبقيةفمن،باليمنوالفرسوهرزوأقام:إسحاقابنقال

وأخرجتأبرهةبنمسروقالفرسقتلتأنإلىأرياطدخلهاأنبينفيماباليمنالحبشةملكوكان.اليوم

ثم،أبرهةبنيكسومثم،أبرهةثم،أرياط:أربعةمنهمذلكتوارث،سنةوسبعيناثنتينالحبشة

أبرهة.بنمسروق

باليمنالفرسأمرإليهالماذكر

ماتثم،اليمنعلىوهرزبنالمرزبانابنهكسرىفأمر،وهرزماتثم:)7(هشامابنقال

،باذانعليهاوأمراليمنعنعزلهثم،التينجانابنفأمر،ماتثم،التينجانابنهكسرىفأمر،المرزبان

!ي!.اللهرسولبعثزمنهوفي

قريشمنرجلاأنبلغنيإنه:باذانإلىكسرىكتب:قالأنهالزهريعنفبلغني:هشامابنقال

بكتابباذانفبعث،برأسهإليفابعثوإلا،تابفمان،فاستتبهإليهفسر،نبيأنهيزعمبمكةخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الحديد.منيعني:كتائبهامخضرة

:الديوانفي

هاربهايفلتنلايكونوادبربرياليقولونيوم

النعمة.:والإمة.بمنالبيتسقط

والزرافة:.مشيتهفيالمنفرد:والفيج.غياجهاالفيل:بوفي.الهيجوبدل:وطأوفي.الديوانفيكذا

.الناسمنالجماعة

.الأشرافالكرام:والنخاورة.بهم:الديوانوفي.نواخرةفيهاتبعوبعد:بفي

.(1/68)السيرة

باليمن.منهمأحدا:والسيرة،بفي

.(1/96)السيرة
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منوكذاكذايومكسرىيقتلأنوعدنيقداللهإن":!ي!اللهرسولإليهفكتب!يماللهرسولإلىكسرى

كسرىاللهفقتل.قالمافسيكوننبيأكانإن:وقاللينتظر)1(وقفالكتابباذانأتىفلما."كذاشهر

شيرويه.ابنهيديعلى:)2(هشامابنقال.!ي!اللهرسولقالالذياليومفي

بنأنوشروانبنهرمزبنأبرويزهوهذاوكسرى،قتلهعلىتمالؤوابنوه)3(بعضهموقال:قلت

كما(3-أ:الرومأ!الأزضأذق!فىالزوثم!غلبتالص):تعالىقولهفيالرومغلبالذيوهو،قباذ

بيانه.سيأتي

.الهجرةمنتسع)5(سنةالأولىجمادىمنخلونلعشرالثلاثاءليلةقتلهوكان:)4(السهيليقال

إلىكتب،كتابهومزقفغضب،الإسلامإلىيدعوه!ن!اللهرسولإليهكتبلما-أعلموالله-وكان

قدربيإن":،)6(باذانلرسولقاللمجيواللهرسولأنالرواياتبعضوفي.قالمالهيقولأباليمننائبه

بعدعدلهبعدلظلمهبنوهقتله،بعينهاالليلةتلكقتل!مواللهرسولقالكمافكان."ربكالليلةقتل

بنخالديقولهذاوفي.دونهاأوأشهرستةإلاأباهقتلهبعديعشفلم،شيرويهابنهوولوا)7(خلعوهما

الوأفر(منأ:)8(الشيبانيحق

)9(اللحاماقتسمكمابأسيافيبنوهتقاسمهإذوكسرى

)01(تمامحاملةولكلأنىبيويملهالمنونتمخضت

فقالتءلخيرواللهرسولإلىالفرسمنمعهمنوإسلامبإسلامهبعث)11(باذانبلغفلما:الزهريقال

قالثمومن:الزهريقال.البيتأهلوإلينامناأنتم:قال؟اللهرسوليانحنمنإلى:الرسل

.")12(البيتأهلمناسلماندا:!سيرواللهرسول

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

ينظر.توقف:بفي

سهو.وهوشهابابن:بفي

قتله.:بفيزاد

.(1/88)الأنفالروض

سبع.:الأنفالروضفي

.بمنسقطت

بقومه.لظلمهخلعوهبعدما:بفي

.(1/88)الأنفوالروض(1/96)السيرةفيالبيتان

لحم.جمع:واللحام...تقسمه:والروض،والسيرة،طفي

.حانأي:أنى:وقوله.ألا:طفي

.88(/1)السهيليأوردكماللهجرةعشرسنةباذانإسلاموكان.باذانذلكبلغ:طوفي..باذانسمع:بفي

ضعف.وفيهعوفبنعمروحديثمن(895)3/والحاكم،الكبيرفيالطبرانيرواه
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اليمنإلىالأمراءبعثولهذا،المدينةإلى!لمج!اللهرسولهاجربعدماكانهذاأنوالظاهر:قلت

ثم،طالبأبيبنوعليالوليدبنخالدأولافبعث،وجلعزاللهإلىودعوتهمالخيرالناسلتعليم

ولدهبعدهفقام،باذانومات.للإسلاموأهلهااليمنودانت.جبلبنومعاذالأشعريموسىأباأتبعهما

عنوأجلى،بيانهسيأتيكمازوجتهوأخذتنبأ)1(حينالعنسيالأسودقتلهالذيوهو،باذانبنشهر

عليها.الإسلاميةاليدعادتالأسودقتلفلمالمجيماللهرسولنواباليمن

والذي.العليقبلمنالوحييأتيهزكينبي:بقولهسطيحبهعنىالذيهووهذا:هشامابنوقال

الملكيكون،والفضلالدينأهلبين،والعدلبالحقيأتي،مرسلبرسولينقطعبل:بقولهشقعنى

الفصل.يومإلىقومهفي

:الأول)3(الزمانفيكتببالزبور-كتافييزعمونفيما-باليمنحجرفيوكان:)2(إسحاقابنقال

.الأحرارلفارس؟ذمارملكلمن.الأشرارللحبشة؟ذمارملكلمن.الأخيارلحمير؟ذمارملكلمن

.التجارلقريش؟ذمارملكلمن

ادخفيف(منأ:المسعوديذكرهفيماالمعنىهذاالشعراءبعضنظم)4(وقد

الأخيار)5(لحمير:فقالت؟خماأتلمن:قيلذمارشيدتحين

الأشرار)6(أخبثللحبشأنا:فقالتذاكبعدمنسيلتثم

الأحرار)7(لفارس:فقالت؟تأتلمن:ذاكبعدمنقالواثم

التجار)8(قريشإلى:فقالت؟تأتلمن:ذاكبعدمنسيلتثم

حينالسلامعليههودقبرعندمكتوباوجد،)9(إسحاقبنمحمدذكرهالذيالكلامهذاإن:ويقال

بعدها.وما.(3184/)الطبريتاريخ.للهجرةعشرةإحدىسنةالأسودتنبؤأولكان(1)

.(1/07)السيرة(2)

.بالزمان:طفي)3(

ثم،أسودحجرفيالأولبالقلممكتوبظفاربابعلىوكان:قالبل،هذانظمأحداأنإلىالمسعودييشرلم)4(

.(288/)الذهبمرو!.الأبياتأورد

.يوم:المروجوفي.سدت:طفي()5

ملكي.إن:المروجفي)6(

ملكي.إنفقالتذاكبعدمنسيلتثم:المروجفي)7(

.أخرىأبياتللاثةالمسعوديوأورد.ملكيإنفقالتذاكبعدما:المروجوفي.قالواثم:طفي)8(

عنكثيرابنأخذهابلإسحاقابنيذكرهافلمالمنظومةالأبياتأما.منثوركلاممنإسحاقابنقالهماإلىالإسارة)9(

ذكر.كماالمسعودي
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أخيالمنارذيبنمالكأيامفيبيسيربلقيسزمنقبلوذلك،اليمنبأرضقبرهعنالريحكشفت

.السلامعليهكلامهمنوهو،هود)1(قبرعلىمكتوباكان:ويقال،المنارذيبنالأذعارذيعمرو

أعلم.والله.)2(السهيليحكاه

)1(

)2(

السهيلي.عندوكذلك،منبر:بفي

.(1/09)الأنفالروض
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الحضرصاحبالساطرونقصة

المنذربنالنعمانإن:النسبعلماءبعضقالهمالأجل)1(هشامبنالملكعبدهاهناقصتهذكروقد

سلالةمنإنه)2(إليهاليمنملكردفيمساعدتهفيوسؤالهعليهيزنذيبنسيفورودفيذكرهتقدمالذي

وأنه،نصربنربيعةذريةمنالمنذربنالنعمانأنإسحاقابنعنقدمناوقد.الحضرصاحبالساطرون

فاستطرد،نسبهفيأقوالثلاثةفهذه،عدنانبنمعدبنقيصرأشلاءمنأنهمطعمبنجبيرعنروى

الحضر.صاحبذكرفيهشامابن

مرتفعمنيفوهو،الفراتحافةعلى،الساطرونوهو،الملكهذابناهعظيمحصنوالحضر

،والسناءوالحسنوالبهاءالإحكامغايةفيوهو،عظيمةمدينةبقدردوره،والفناءالرحبةواسع،البناء

بنسليح)3(بنعبيدبنمعاويةبنالضيزنالساطرونواسم.والأرجاءالأقطارمنحولهمايجبىوإليه

ملوكأحدوكانالجرامقة)4(منكانغيره:وقال.الكلبيابننسبهكذا.قضاعةبنالحافبنحلوان

.والفراتدجلةبينحصنهوكان،اجتمعواإذا)5(يقدمهموكان،الطوائف

غير)8(وقال.الحضرملكساطرون)7(غزاالأكتافذوسابوركسرىوكان:)6(هشامابنقال

وردالطوائفملوكأذل،ساسانبنيملوكأولبابكبنأردشيربنسابورصاحبغزاإنما:هشامابن

ذكره.أعلموالله.طويلبدهرذلكفبعدهرمزبنالأكتافذوسابوروأما.الأكاسرةإلىالملك

.)9(السهيلي

سابوربلادعلىأغاركانلأنهوذلك،1()0سنينأربع:غيرهوقال.سنتينفحصره:هشامابنقال

.إسحاقلابنالسيرةمهذبهو(1)

ملك.إنه:بفي)2(

بنعمروبنالأجرامبنالعبيدابن:(2/47)الطبريتاريخوفي.سليحبنيمنأجرمبنعبيد...:طفي)3(

سليح.بنالنخع

.(1/47)الطبري)4(

...حصنهوكانغيرهممنعدولحرباجتمعواإذايقدمهم:طفي()5

.(1/17)السيرة()6

.الساطرون:طفي)7(

.(1/47)الطبري)8(

.(1/19)الأنفالروض()9

.(148/)الطبريعنهنقلهفيماالكلبيابنقاله(1)0
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ثيابوعليهسابورإلىفنظرت،النضيرةاسمهاوكان،الساطرونبنتفأشرفت،العراقبأرضغيبتهفي

إليه:فدلست،جميلاوكان،واللؤلؤوالياقوتبالزبرجدمكللذهبمنتاجرأسهوعلى،ديباج

وكان،سكرحتىشرب،ساطرونأمسىفلما!نعم:فقال؟الحضربابلك)1(فتحتإنأتتزوجني

ففتح،لهامولىمعبها)3(فبعثترأسهتحتمنالحضرباب)2(مفاتيحفأخذت،سكرانإلايبيتلا

.الباب

علىدلتهمبل:ويقال،الحضرإلىمنهفولجوا،متسعالماءمنه)4(يدخلنهرعلىدلتهمبل:ويقال

بحيضرجلاهاوتخضب،ورقاءحمامةتؤخذحتىيفتحلا(أنه)علمهمفيوكانالحضرفيكانطلسم

ذلكففعل.البابفيفتحالطلسمذلكسقطالحضرسورعلىوقعتفإذا،ترسلثم،زرقاءبكرجارية

هيفبينا.فتزوجهامعهبهاوسار.وخربهالحضرواستباحساطرونفقتلسابور)6(فدخل،البابفانفتح

.آسورقةعليهفوجد،فراشهاففتش،بالشمعفدعا)7(،تناملاتململجعلتإذليلأفراشهاعلىنائمة

يفرشكان:قالت؟بكيصنعأبوككانفما:قال.نعم:قالت؟أسهركالذيأهذا:سابورلهافقال

صنعتماأبيكجزاءأفكان:قال.الخمر)8(ويسقيني،المخويطعمني،الحريرويلبسني،الديباجلي

حتىالفرسركضثم،فرسبذنبرأسهاقرونفربطتبها)9(أمرثم،أسرعبذلكإليأنت؟!به

،المتقاربمنأ:ثعلبةبنقيسبني)01(أعشىيقولففيه.قتلها

نعممنخالدوهلبنعمىأهلهإذللحضرترألم

القدمفيهتضربحوليندالجنوشاهبوربهأقام

ينتقمفلمإليهأنابدعوةربهدعافلما

يقملممجاورهومثلقوةربهزادهفهل

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(

)9(
)01(

أفتح.وأنا:بفي

.بفيليست

وبعثت.:طفي

للسهيلي.بل،هشاملابنليسهاهناوالكلام.وط،بمنزيادة

.(1/94)الطبريعننقلاالسهيليفيوكذلك.طمنزيادة:هناإلى...وكان:قوله

.هشامابنقالهماإلىهناعاد

لها.فدعا:والسيرة،وط،بفي

مخيرىكانأنهوذكر.الخمروصفو،النحلأبكاروشهد،والزبدالمخيطعمنيكان:الطبريوقال:بفيزاد

.(105/)الطبريتاريخ.بشرتهاصفاءمنساقها

شعرها.ذوائبأي:رأسهاوقرون.والسيرة،بمنزيادة

وفي.يكربمعدبنقيسفيهايمدحطويلةقصيدةمن،(39ص)ديوانهفيوالأبيات.سهووهو،بن:طفي

هنا.عمااختلافبعضالديوانرواية
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الحضرصاحبالمتماطرونقصة

دعوةقومهدعاوكان

بأسيافكمكرامافموتوا

(المنسرحمنأ:ذلك)2(فيزيدبنعديوقال

داهيةعليهصابتوالحضر

والدهاتوفلمربية

صافيةصهباءغبقتهإذ

بليلتهاأهلهافأسلمت

داجشرإذالعروسح!فكان

وقدواستبيحالحضروخرب

الخفيف(منأ:أيضا)7(ريدبنعديوقال

بالدهـالمعيرالشامتأيها

دامنالوثيقالعهدلديكأم

منأمخقدنالمنونرأيتمن

أنوالملوككسرىكسرىأين

داملوكالكرامالأصفروبنو

!دوإذبناإذالحضروأخو

كأوجللهمرمراشاده

فباالمنونريبيهبهلم

ذإالخورنقربوتذكر

!يماوكثرةمالهسره

صرمقدأمركمإلىهلموا

جشم)1(منيجشمهالموتأرى

مناكبها)3(أيدفوقهمن

راقبهاأضاعإذلحينها

شاربها)4(يهيموهلوالخمر

خاطبهاالرئيسأنتظن

سبائبها)5(تجريدماء!مبح

مشاجبها)6(خدرهافيأحرق

الموفورالمبزأأنتأ-

مغرورجاهلأنتبلأيام

خفيريضامأنمنعليهذا

سابورقبلهأينأمشروان

مذكورمنهميبقلم-وم

والخابورإليهتجبىطة

وكورذراهفيفللطيرسا

مهجورفبابهعنهالملكن

تنكير)8(وللهدىيوماأشرف

والسديرمعرضاوالبحرطك

ويركبه.يتكلفه:يجشمه

.الأ!ا!!ضخلافمع،(46ص)ديوانهفيالأبيات

.شديدة:أيد

.غيرهإلىوهمهفذهبشيئاأرادإذا:الرجلوهل:ويقال.العشيشرابوهو،الغبوقسقته:غبقته

الطرائق.:ئبوالسبا.وبينأضاء:جشر

.الثيابعليهتعلقعودوهومشجبجمع:المشاجب

الرواية.فياختلافبعضوفيه،(87ص)ديوانه

تفكير.:والديوان.وط،بفي
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يصيرالمماتإلىحيطةغبوماوقالقلبهفارعوى

والدبور)1(الصبابهفألوتفجىورنكأنهمأضحواثم

فيزمانهعلماءبعضوعظه،المتقدمينالملوكمنرجلشعرهفيذكرهالذيالخورنقورب:قلت

بمنفوعظه،مولاهافيهايراقبولم،هواهانفسهوأتبعفيهوتمرد،وعتافيهأسرفكان)2(قدالذيأمره

منتقلوهوإلاغيرهعنإليهصارماوأنه،أحدمنهميبقولمبادواوكيف،والدولالملوكمنقبلهسلف

وخاف،وأمسهيومهفيوفكر،لنفسهفارعوى،مبلغكلمنهوبلغتموعظتهفأخذته،بعدهمنإلىعنه

055)3(
الفلواتفيوساحالفقراءزيولبسالملكوترك،فيهكانعماونزعوأنابفتاب.رمسهصيقمن

.السماواتربوعصيانالشهواتاتباعمنفيهالناسكانعماوخرج،بالخلواتوحظي

."التوابين"كتابفياللهرحمه)5(المقدسيقدامةبنموفقالإمامالشيخ)4(مبسوطةقصتهذكروقد

أحسنالمرتب")7(الأنفالروض")6(كتابفيالسهيليالقاسمأبوالحافظمتينبإسنادأوردهاوكذلك

تبيين.وأوضحترتيب

الطوائفملوكخبر

وكان،الطوائفملوكسائرعلىمقدماكانأنهتقدمفقد،ساطرونوهو،الحضرصاجماوأما

وأذلدارابنداراالفرسملكعلىغلبلمالأنهوذلك،اليونانيالمقدونيفليبسبناسكندرزمنمن)8(

نأعزم،مذرشذرالفرسشملومزق،حواصلهونهب،قومهبيضةواستباحبلادهوخربمملكته

منأقليمفيالناسمنطائفةعلىملككليقرفجعل،أمرلهميلتئمولا،شملذلكبعدلهميجتمعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وهو:،اخربيتاهنابفيوزاد.ريح:والدبور،الصبا

قبورهناكوارتهممةوالأوالملكالفلاحبعدثم

...قدكانالذي:طوفي.أسرفكانالذي:بفي

القبر.:الرمس

هنا.العبارةفيوتأخيرتقديمبفي

دارفيطبعالتوابينوكتاب.هـ(062)سنةتوفي،المقدسيقدامةبنمحمدبنأحمدبناللهعبدالموفقهو

.(93ص)فيهوالخبر.الأرناؤوطالقادرعبدالشيخبتحقيق،(9691)بدمشقالبيان

.كتاب:طفي

.(49-1/39)الأنفالروض

في.:بفي
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صقعه)2(ويحفظ،حوزتهيحميمنهمملككلفاستمر،وأعاجمها)1(عربهابينماالأرضأقاليم

سنة،خمسمئةمنقريباكذلكالأمرفاستمر،قومهأحدأوبعدهمنولدهقامهلكفإذا،محلتهويستغل

ملكهمفأعاد،لهراسببنيشتاسببنأسفندياربنبهمنبنساسانبنيمنبابكبنأردشيركانحتى

تالد)3(منهميبقولم،الطوائفملوكممالكوأزال،إليهبرمتهاالممالكورجعت،عليهكانماإلى

كانإذ،وأعظمهموأشدهمأكبرهمكانالذيالحضرصاحبحصارعليهتأخر)4(وكأنه،طارفولا

سبحانهوالله.تقدمكماأخذهحتىفحاصرهسابورولدهلهتصدىأزدشيرماتفلما،ومقدمهمرئيسهم

أعلم.وتعالى

وأعاجم.عرب:بوفي.وأعاجمهاعرببينما:أوفي.طفيكذا(1)

خطأ.وهو.حصته.طفي)2(

منه.:بفي)3(

.وكان:طفي()4
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باب)1(

البعثةزمانإلىالجاهليةأمورمنكانوماالحجازعربوهمإسماعيلبنيذكر

إبراهيمأبوهاحتملهحينأمرهمنكانوكيف،الأنبياء)2(ذكرمعالسلامعليهنفسهإسماعيلذكرتقدم

بهأنيسلاحيثفارانجبالبينمكةبواديفأسكنها)3(،هاجرأمهمعوالسلامالصلاةعليهالخليل

أمهعندليس،بذلكلهاللهأمرعنهنالكوتركهماذهبثم،رضيعا)4(إسماعيلوكان،حسيسولا

وشفاءطعمطعام"هيالتيزمزملهاجراللهأنبعذلكنفدفلما،ماءفيه(ووكا!لأتمرفيهجرابسوى

الله.رحمه)6(البخاريرواهالذيالطويلعباسابنحديثفيبيانهتقدمكما"سقم

ليسأنعلىبمكةهاجرعندالأقدمينالعربأمممنالعاربةالعربمنطائفةوهم،جرهمنزلتثم

السلامعليهالخليلوجعل،بهمهاجرفاستأنست،بهوينتفعونمنهيشربونماإلاشيءالماءفيلهم

لماثم،وإيابهذهابهفيالمقدسبيتبلادمنالبراقيركبكانإنه:يقال،حينكلفيأمرهميطالع

علىإسماعيلهوالذبيحأنبيانتقدمكما،الذبحقصةكانتالسعيأبيهمعوبلغوشبالغلامترعرع

الصحيح.

عمروبنمضاضبنتبالسيدةوتزوجغيرهاوتزوجفارقهاثم،امرأةجرهممنتزوجكبرلماثم

،وأدبيل)8(،وقيذر،نابت:وهم،ذكرهمتقدمكماعشر)7(الاثناالبنونوجاءته،جرهمرئيس

ذكرههكذا.وقيذما،وطيما،ونيشى،ويطور،وأذر،ودما)9(،وماسى،ومسمع،وميشا

منزوجهاالتيوهي،نسمةاسمهاواحدةابنةوله.الكتابأهلكتبعنوغيره)01(إسحاقبنمحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.الحجازعربوهم.باب:طمنسقط

.الكتابهذامنالأولالجزءفي

أنيس.ولابهحسيسلاحيث:أيضاوفيها.فأسكنهما:بفي

.ذاكإذ:بفيزاد

القربة.وأراد.وغيرهالكيسبهيشدماهو:الوكاء

.الأولالجزءفيتخريجهتقدم

عليهإسماعيلسيرةفيكثيرابنأشاركماالخبروتقدم.عشرالاثنيبالبنينوجاءتهالجرهميعمروابن:طفي

.الأولالجزءفيالسلام

.(1/431)الطبريتاريخ.العددتتمم،بمنزيادة:وأدبيل

ودوما.:بفي

.(5-1/4)السيرة
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القولين.أحدفيأيضاوالأشبان،()1واليونانالروممنهالهفولدإبراهيمبنإسحاقبنالعيصوأخيهابن

.وقيذرنابتولديهإلىأنسابهمفييرجعونقبائلهماختلافعلىالحجازعربجميعثم

إسماعيل،بننابتوزمزمالبيتأمرفيوالناظرمكةفيالحاكمبالأموروالقائمبعدهالرئيسوكان

والاهاومابمكةفحكموا،أختهمبنيفيطمعاالبيتعلىجرهمتغلبتثم،الجرهميينأختابنوهو

بنعمروبنمضاضنابتبعدالبيتأمرإليهصارمنأولفكان،طويلةمدةإسماعيلبنيعنعوضا

بنعيبربنيقطنبنجرهمويقالقحطانبنوجرهم،جرهمبننبتبنهي)2(بنالرقيببنسعد

سيدالشميدعوكان،بقعيقعانمكةبأعلىنازلاوكان.الجرهمينوحبنسامبنأرفخشذبنشالخ

جرهمبينوقعثم.مكةإلىمجتازابهمزمنيعشر)3(منهماوكل،مكةأسفلفيبقومهنازلاقطوراء

فيينازعهلاوالبيتبمكةالحاكموهو،لمضاضالأمرواستوثقالسميدعفقتل،فاقتتلوا،وقطوراء

البيتولعظمةلهلخؤولتهموذلك،وبغيرهابمكة)4(وانتشارهموشرفهمكثرتهممعإسماعيلولدذلك

.الحارثبنعمروإلىثم،الحارثابنهإلىبعدالملكصارثم.الحرام

له:يقالمنهمرجلاأنذكرحتىالحرامبالمسجدوألحدواالفسادفيهاوأكثرتبمكةجرهمبغتثم

فمسخهما،الفاحشةإليهامنهفكان،الكعبةفياجتمعاوائلبنتنائلة:لهايقالوامرأة،بغيبنإساف

دونمنعبدابمددذلكبعدالمطالطالفلما،بهماليعتبرواالبيتمنقريبأالناسفنصبهما،حجرينالله

فلما.ونائلةإساف:لهمايقالصنمين)5(منصوبينفكانا.موضعهفيبيانهسيأتيكماخزاعةزمنفيالله

منوكانوا،الحرمحولنزلواكانوا)7(الذينخزاعةعليهمتمالأتالحرامبالبلد)6(البغيجرهمأكثرت

نإ:وقيل.تقدمكما،)9(العرمسيلمنتوقعمالأجلاليمنمنخرج)8(الذيعامربنعمروذرية

أعلم.فالله.إسماعيلبنيمنخزاعة

الفريقين.كلاإسماعيلبنوواعتزل،واقتتلوابالحربوآذنوهملحربهماجتمعواأنهموالمقصود

)1(فيب

)2(فيب

)3(يعشر

)4(فيط

)5(فيط

)6(فيب

)7(ليست

الذي)8(

الخبر()9

.وفارسالروم:طوفي.فولد:وط

هنا.كما،(1/136)الأنفالروضوفي.عيبر:وط

أموالهم.عشريأخذ:

نتثارهم.وا:

منصوبين.صنمين:

الظلم.:

ب.في

.وطبمنزيادة،

بعدها.وما(1111/)السيرةفي
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بنعمروفعمد،البيتعنجرهما)1(وأجلوا،وغبشانعبدمناةبنبكربنووهمخزاعةفغلبت

وهوالركنوحجر،ذهبمنوهما)2(،الكعبةغزاليإلىسيدهموهو،الجرهميمضاضبنالحارث

فرجعوابقومهوارتحلزمزموعلم،زمزمفيفدفنهاأخروأشياء،محلأةسيوفوإلى،الأسودالحجر

الطويلأمنأ:)3(مضاضبنالحارثبنعمرويقولذلكففي.اليمنإلى

المحاجرمنهابالدمعشرقتوقدمبادرسكبوالدمعوقائلة

سامربمكةيسمرولمأنيسالصفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

طائر)4(الجناحينبينيلجلجهكأنمامنيوالقلبلهافقلت

العواثر)5(والجدوداللياليصروففأزالناأهلهاكنانحنبلى

ظاهروالخيرالبيتبذاكنطوفنابتبعدمنالبيتولاةوكنا

المكاثرلدينايحظىفمابعزنابتبعدمنالبيتوليناونحن

فاخرثمغيرنالحيفليسبملكنافأعظمفعززناملكنا

الأصاهر)6(ونحنمنافأبناؤهعلمتمشخصخيرمنتنكحواألم

التشاجروفيهاحالالهافإنبحالهاعليناالدنياتنثنيفإن

المقادرتجري،للناسيا،كذلكبقدرةالمليكمنهافأخرجنا

وعامرسهيليبعدلاالعرشأذاأنمولمالخلينامإذاأقول

ويحابرحميرمنهاقبائلأحبهالاأوجهامنهاوبدلت

الغوابرالسنونعضتنابذلكبغبطةوكناأحاديثاوصرنا

المشاعر)7(وفيهاأمنحرمبهالبلدةتبكيالعيندموعفسحت

العصافر)8(وفيهأمنا(به)يظلحمامهيؤذىليسلبيتوتبكي

تغادرفليستمنهخرجتإذاأنيسةتراملاوحوشوفيه

وأجلوهم.:طفي(1)

.طمنزيادة:وهما)2(

فيهما.والأبيات،بعدهاوما(1/136)الأنفوالروض،(1/411)السيرة)3(

الأنف.والروض،السيرةفيكذلكوهو.طمنزيادةالبيت(4)

.الحظوظ:والجدود.نوائبه:الدهرصروف()5

علمته.:والروض،والسيرة.وط،بفي()6

بها.يتعبدالتيالحجفيالمشهورةالمواضع:المشاعر)7(

الياءوحذف،العصافيرأراد:العصافر:وقوله.الوزنبهايستقيم،والروض،والسيرة.وط،بمنزيادة)8(

.ضرورة
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بعدهمخلفواالذينوغبشانبكربنييذكرأيضامضاضبنالحارثبنعمرووقال:إسحاقابنقال

البسيط(منأ:()1بمكة

تسيرونا)2(لايومذاتتصبحواأنقصركمإنسيرواالناسأيهايا

تقضوناماوقضواالمماتقبلأزمتهامنوأرخواالمطيحثوا

تصيرونا)3(صرناكمافأنتمدهرفغيرناكنتمكماأناساكنا

قيلشعرأولالأبياتهذهأنبالشعرالعلمأهلبعضوحدثني.منهالهصحماهذا:هشامابنقال

قائلها.يسمولمباليمنحجرفيمكتوبةوجدتوأنها،العربفي

وزاد:قال.معربةوإنشاداتمعجبةحكايةعندهاوحكى،أخوةالأبياتلهذه)4(السهيليوذكر

بنالحارثبنعمروإلىالمنسوبة()الأبياتهذهعلى"مكةفضائل"كتابهفيالأزرقيالوليدأبو

البسيط،منأ:مضاض

ناسونا)6(الناسوبزفينابالبغيأهلكناثمعلينادهومالقد

الهوناعندهطريقاستبانكماقبلكمالناسصنيعفيواستخبروا

مسكونااللهحرامفيبمسكنيقبلكمالناسملوكزماناكنا

-جم!،برمم

.(1/913)الأنفوالروض،(1/161)السيرة(1)

وغايتكم.نهايتكموأرادتحريفوهو.قصاركم:طفي)2(

تكونونا.كناكما:والروضالسيرةوفي.تصيروناكنا:بفي)3(

بعدها.وما(1/041)الأنفالروض(4)

.المذكورةالأبيات:طفي)5(

البيت:هذابعدبفيوزاد.الناسوكلفيه:بوفي.فيه:أوفي.السهيليعندومثله.طفيكذا)6(

دونالهعلمفيالبديهةعندبصاحبهلايجديالتفكرإن

مسنوناثمرشدتمرشدأمورلهاإنبالحزمأموركمقضوا

الأنف.الروضفيكذلكوهما
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يليهالذيوكان،مناةعبدبنبكربنيدونالبيتوليتخزاعةمنغبشانإنثم:إسحادتىابنقال

بنيمنقومهمفيمتفرقونوبيوتات)2(وصرمحلولذاكإذوقريش،الغبشانيالحارثبنعمرومنهم

.)3(كنانة

اليمنمنأقبلواحينعامربنعمروولدمنتخزعوالأنهم)4(خزاعةخزاعةسميتوإنما:قالوا

ذلكفي:الخزرجيثمالأنصاريأيوببنعونقال.بهفأقاموا،الظهرانبمرفنزلوا،الشاميريدون

-..)5(

الطويل،منأ:بعصهميمول!

كراكرحلولفيمناخزاعةتخزعتمربطنهبطنافلما

البواتروالمرهفاتالقنابصمواحتمتتهامةمنوابكلحمت

الأوسي:الأنصاريرافعبنإسماعيلالمطهرأبووقال

المتحاملالآكلدارخزاعةأحمدتمكةبطنهبطنافلما

)6(وساحلنجدبينحيكلعلىقبائلأوشتتأكاريسأفحلت

الكواهلشديدخزاعيبعزواحتبوامكةبطنعنجرهمانفوا

بنسلولبنحبشيةبنحليلآخرهمكانحتى،كابرعنكابراذلكيتوارثونالبيت)7(خزاعةفوليت

الأربعة:بنيهلهفولدت،حبىابنتهكلاببنقصيتزوجالذي،الخزاعيربيعةبنعمروبنكعب

.وعبدا،العزىوعبد،منافوعبد،الدارعبد

الثقة.وبه،تعالىاللهشاءإن)8(موضعهفيوتفصيلهبيانهسيأتيكماإليهالبيتأمرصارثم

.للأصنامالعربوعبادةلحيبنوعمروخزاعةقصة:طفي(1)

المتقطعة.الجماعات:الصرم)2(

.(1/171)السيرة)3(

.(468)دريدلابنالاشتقاق.وفارقوهمعنهمانقطعوا:وتخزعوا.بفيليست()4

الروايةفيخلافمع.(26وه264)ديوانهفيوهما،ثابتبنلحسانفالبيتان.الخبربهايستقيمبمنزيادة)5(

.حسانإلىمنسوبا(خزاعة)اشتقاقعنحديثهبعدالأولالبيتدريدابنوأورد.(البرقوقيالرحمنعبدتحقيق)

مجتمعة.الناسمنأبياتوهي،كرسجمعوهي،أكراسجمع،والاكاريس.قنابلاوشتت:طفي)6(

.إسحاقابنقالهمانقلإلىعاد)7(

.الجزءهذافيصفحاتبعدقصيخبرسيأتي)8(
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أعلم.والله.سنةخمسمئة:وقيل،سنةثلاثمئةمننحواالبيتولايةعلىخزاعةواستمرت

وذلك،بالحجازالأوثانعبادةأولكانزمانهمفيلأنوذلك،ولايتهمفيمشؤومين)1(وكانوا

.جداجزيلمالذاوكان،ذلك)2(إلىدعاهممنأولفإنه،اللهلعنهلحيبنعمرورئيسهمبسبب

نأالعربعادةمنوكان،بعيرألفعشرينملكأنهعنعبارةوذلك،بعيراعشرينعين)3(فقأإنه:يقال

الأزرقي.ذلكذكروممن.عنهاالعينبذلكيدفع)4(كأنهمنهاواحدعينفقأبعيرألفملكمن

سنةكلفيحلةالافعشرةوكسا،بدنةالافعشرةالحجيج)5(أيامذبحربماأنه:السهيليوذكر

فيهموفعلهقولهوكان:قالوا.)6(السويقلهمويلث،والعسلبالسمنالحيسلهمويحيسالعربيطعم

عليهم.وكرمه،عندهمومحلته،فيهملشرفهالمتبعكالشرع

بعضفيالشامإلىمكةمنخرجلحيبنعمروأنالعلمأهلبعضحدثني:)7(هشامابنقال

عمليقولد)8(:ويقال،عملاقولدوهم،العماليقيومئذوبها،البلقاءأرضمنمآبقدمفلما،أموره

قالوا؟تعبدونأراكمالتيالأصنامهذهما:لهمفقال،الأصناميعبدونرآهم،نوحبنسامبنلاوذابن

صنمامنهاتعطونيألا:لهمفقال.فتنصرنابها)9(ونستنصرفتمطرنافنستمطرهانعبدهاأصنامهذه:له

بعبادتهالناسوأمرفنصبهمكةبهفقدم،هبل:لهيقالصنمافأعطوه.فيعبدونهالعربأرضإلىبهفأسير

وتعظيمه.

كانأنهالسلامعليهإسماعيلبنيفيالحجارةعبادةكانتماأولأنويزعمون:إسحاقابنقال

منحجرامعهحملإلاالبلاد)01(فيالفسحوالتمسواعليهمضاقتحينمنهمظاعنمكةمنيظعنلا

ذلكسلخحتى،بالكعبةكطوافهمبهفطافواوضعوهنزلوامافحيث،للحرمتعظيماالحرمحجارة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)/9(

)9(

)01(

.سوسوكانوا:طفي

(199/)الأنفوالروض،(176/)والسيرة،(1943/)للسيوطيواللباب،(8)الكلبيلابنالأصنام

.(6691السعودية.ط48)صللعسكريوالأوائل،بعدهاوما

أعين.:طفي

لأنه.:طفي

زمن.:بفي

منضرب:والسويق.والسحق،والفت،الذق:واللت.شديدافيعجنوأقطبسمنيخلطتمر:الحيس

.الطعام

.(177/)السيرة

.والسيرة،بفيليست

.السيرةفيوكذلك.ونستنصرها:طفي

.السيرةنصتوافق.طمنزيادة



945لحيبنعمرووخبرخزأعةقصة

)1(
كانواماونسوا،الخلوفخلفتحتىوأعجبهمالحجارةمناستحسنوامايعبدونكانواانإلىبهم

عليه.

منحثيةجمعناحجرانجدلمإذاالجاهليةفيكنا:قال،العطارديرجاءأبيعنالصحيحوفي

بها.طفناثمعليهفحلبناهابالشاةوجئناالتراب

وصارواالأوثانفعبدوا،غيرهالسلامعليهماوإسماعيلإبراهيمبدينواستبدلوا:إسحاقابنقال

السلامعليهإبراهيمعهدمنبقاياذلكعلىوفيهم،الضلالاتمنقبلهمالأممعليهكانتماإلى

والمزدلفة،عرفاتعلىوالوقوف،والعمرة،والحج،بهوالطواف،البيتتعظيممن،بهايتمسكون

أهلواإذاوقريشكنانةفكانت.منهليسمافيهإدخالهممع،والعمرةبالحجوالإهلال،البدنوهدي

بالتلبيةفيوحدونه.ملكوماتملكه،لكهوشريكاإلا،لكشريكلالبيك.لبيكاللهملبيك:قالوا

باللهأتحثرهميؤمنوما!و:!ي!لمحمدتعالىاللهيقول.بيدهملكهاويج!.لونأصنامهممعه)2(ويدخلون

خلقي.منشريكامعيجعلواإلاحقيلمعرفةيوحدوننيما:أي.(601:يوسفأ!وممثركونإلاوهم

فيلهتبدىإبليسوأن،لحيبنعمروالتلبية!ذهلبىمنأولأن:وغيره)3(السهيليذكروقد

ذلك.فيالعربواتبعه،يقولكماويقول،منهفيسمعذلكيلقنهفجعل،شيخصورة

")4(قدقد":يقوللكشريكلالبيك:يقولونسمعهمإذاكان!ي!اللهرسولأنالصحيحفيوثبت

حسب.حسب:أي

عن،إسرائيلأخبرنا،آدمبنيحيىحدثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:)5(البخاريقالوقد

بنقمعةبنلحيبنعمرو":قال!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،()7(صالحأبي)عن،حصين"بي
)6(

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد"خزاعةأبوخندف

،الهجريإبراهيمحدثنا،مجمعبنعمروحدثنا:أبيعلىقرأت:أحمدالإمامبناللهعبدوقال

السوائب،سيبمنأولإن":قال)8(!ي!النبيعن،مسعودبناللهعبدعن،الأحوصأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

:خر!بهم.بهمسلخ

ط:ثم.في

.(1/201)الأنفالروض

ووقتها.وصفتهاالتلبيةباب،الحجفي(1851)مسلمرواه

خزاعة.قصةباب،المناقبفي،(5352)رقمالبخاريصحيح

.والبخاري،بمنوالزيادة.سهووهو،حفص:وط،أفي

.طمنسقط

قبل.مناضطرابففيه،النصبهايستقيمبمنزيادةهناإلى...لحيبنعمرو:قوله
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هذامنأحمد)1(به"تفردالنارفيأمعاءهيجزرأيتهوإني،عامربنعمروخزاعةأبو،الأصناموعبد

الوجه.

منبعضهمزعمهكما،بكاملهاالقبيلةإليهتنسبالذيخزاعةأبوهولحيبنعمروأنيقتضيوهذا

كالنص.بل،ذلكفيظاهرالكانهذامجردتركناولو.وغيرهإسحاقابنحكاهفيما،النسبأهل

عن،شعيبأخبرنا:اليمانأبو2(حدثنا:البخاريفقال،الوجوهبعضمنيخالفهماجاءقدولكن

منأحديحلبهاولاللطواغيتدرهايمنعالتيالبحيرة:قالالمسيببنسعيدسمعت:قال،الزهري

قال:هريرةأبووقال)3(،قال!.شيءعليهايحملفلالآلهتهميسيبونهاكانواالتي-والسائبة-الناس

سيبمنأولوكان،النارفيقصبهيجرالخزاعي4(لحيبنعامربنعمرورأيت":ع!جوالنبي

."السوائب

عنسعيدعنالزهريعنكيسانبنصالححديثمن)6(ومسلم،أيضاالبخاري)5(رواهوهكذا

.الزهريعنالهادابنورواه:البخاريقالثم.بههريرةأبي

.قالكذا.الزهريعن،بختبنالوهابعبدعنالهادابنرواهأراد)7(:الحاكمقال

عن،الهادبنيزيدعن،سعدبنالليثعناالخزاعيسلمةبنمنصور)8(عنأحمدرواهوقد

يجر39(عامربنعمرورأيت":يقول!اللهرسولسمعت:هريرةأبيعن،سعيدعن،الزهري

كمابختبنالوهابعبدبينهمايذكرولم."البحيرةوبحرالسوائبسيبمنأولوكان،النارفيقصبه

أعلم.فالله.الحاكمقال

قال:قالهريرةأبيعن،الزهريعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:ا(أيضأ.أحمدوقال

."السوائبسيبمنأولوهو،النارفيقصبهيجرالخزاعيعامربنعمرورأيت":!صاللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(1/446المسند)

خزاعة.قصةباب،المناقبفي،(1352)رقمالبخاريفيوالحديث.اليمانأبووقال:طفي

.والبخاري،طمنزيادة

.طمنسقطت

.(13)باب،المائدةسورةتفسيرفي،(4623)رقمالبخاريصحيح

.الجبارونيدخلهاالنارباب،نعيمهاوصفةالجنةفي،(2856)رقممسلمصحيح

.البخاري:طفيزاد

وما،سلمةبنعمرواسمهمنأحمدشيوخفينعرففلا،خطأوهو"عمرو":طوفي.(2/366)المسند

.(28531/الكمالتهذيب)وينظرالصوابهوأثبتناه

عين.بنقلةبمنسقطت

.(2275/)المسند
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.تقدمكماعنهسعيدعن،الزهري:والصحيح.الوجههذامنمنقطعوهذا

)1(فلعل،منتسببلالقبيلةوالدليسأنهعلىيدل!"الخزاعي"قبلهوالذيالحديثهذافيوقوله

يكنىكانأنهأو،،)2((خزاعةأخو)منالراويمنتصحيفا"خزاعةأبو"قولهمنالروايةفيوقعما

أعلم.والله.كلهمخزاعةأبوبأنهالإخباربابمنذلكيكونولا،خزاعةبأبي

السمانصالحأباأن:التميميالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني:)3(إسحاقبنمحمدوقال!

أكثم،يا":الخزاعيالجونبنلأكثميقول!!ي!اللهرسول!سمعت:يقول!هريرةأباسمعأنه:حدثه

بكولابهمنكبرجلأشبهرجلارأيتفما،النارفيقصبهيجرخندفبنقمعةبنلحيبنعمرورأيت

كانإنه.كافروهومؤمن)4(إنك،لا":قال!!؟اللهرسول!ياشبههيضرنيأنعسى:أكثمفقال!."منه

وحمى،الوصيلةووصل،السائبةوسيب،البحيرةوبحر،الأوثانفنصبإسماعيلدينغيرمنأول!

.")5(الحامي

عنعمروبنمحمدعنعبدةعنهنادعنجريرابنرواه.وقدالوجههذامنالكتبفيليس

أيضا.الكتبفيوليس.مثلهأوبنحوه!ي!النبيعنهريرةأبيعنسلمةأبي

إبراهيم،بنحسانحدثنا،الكرمانياللهعبدأبويعقوبأبيبنمحمدحدثني:)6(البخاريوقال!

يحطمجهنمرأيت":!اللهرسول!قال!:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،يونسحدثنا

.البخاريبهتفرد."السوائبسيبمنأول!وهو،قصبهيجرعمراورأيت،بعضابعضها

.ذلك)8(فيمرفوعاعباسابنعن،)7(صالحطريقمنالطبرانيوروى

فاتبعه،الخليلدينبهاغيرالدينفيأشياءلهمابتدعقدكاناللهلعنهلحيبنعمروأنوالمقصود

العزيزكتابهفيعليهمتعالىاللهأنكروقد.شنيعافظيعابينابعيداضلالابذلكفضلوا،ذلكفيالعرب

اللهعلىففترواحراموهذاهذاصنلائكذباتسنئمتصفلماتقولواولا):تعالىفقال!،منهايةماغيرفي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

مع.إليها:طفي

عين.بنقلةبمنسقطت

.الأمعاء:والقصب.(175/)السيرة

.والسيرة.طمنزيادةلا

فحل:والحام.لطواغيتهميسيبونها،أنثىثمأنثىتنتجالبكرالناقة:والوصيلة.(58)صالكلبيلابنالأصنام

الحمل.منويعفونهللطواغيتيتركونه،الإبل

.(13)باب،المائدةسورةتفسيرفي،(4462)رقمالبخاريصحيح

التوأمة.مولىهووصالح،(1)8080الكبيرمعجمهفي

ذلك.نحوبنحوهمرفوعا:بفي
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الذينولاصاهـولبهنولاوصحي!سإلبةولامجيرةمنأللهماجحلميوتعالىوقال.(161:النحلأالآية..!أتكذلمحث

.(301:المالدةأ!لايعقلونوأكزهتمئكذبأاللهعلىيفترونكفروا

منفليأخذهأرادهفمن،ذلكتفسير)1(فيالسلفاختلافوبينامبسوطاكلههذاعلىتكلمناوقد

والمنة.الحمدودله.ثم

.(56:النحلأ!تفترونكتضعضاقتئلنتأدلهرزقنه!ممانصي!بايغلمونلالاوئحعلون):تعالىوقال

وهذابزغمهولل!هدافقالوانصيباوالأنعصأتحضث!فذرأمماللهوجعلوا):تعالىوقال

شر!ابه!إفيصلفهولله!اتوصماإهـاللهيصلفسلالشر!بلهغ!اتفمالشربمشآ

شر!اؤهغأؤلدهتمقتلألمثتر!عتتلحثيرزجمتلثو!ذ!يخموتماسا

وحرثأنعوهذهءوقالوا!يقتروتومافذزهمفحلؤماأدلهشآولؤدينهغعلتهووليتبسواليردوهتم

سيخزيهوعلتةأفز%عليهااشصأدلهلاي!برونوأنعوظهورهاوأدغؤحرمتبزغمهمدتشامنلاإيظعمهآلأحجر

رركنوإنأزوجنآعلنوعغلذ!رداضالصةألائفوضذبطونفمالواوقا!يفتروت!انوابما

عقوبغيرسفهاأؤلدهتمقتلوالذينخسراقذ!عليوحيمإنهووضفهئمسيخزيهتمشر!آءفيهفهؤميتة

.(041-136:ا!نعامأمهومقتديى!الؤاوماضلواقذأدلهعلىأفترأأدئهرزقهوماوحزموا

:العربجهلباب:)2(صحيحهفيالبخاريقال

إذا:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعنعوانةأبوحدثثا،النعمانأبوحدثنا

أؤلدهتمقتلواألذينقدخسر!و:الأنعامسورةفيومئةالثلاثينفوقمافاقرأالعربجهلتعلمأنسرك

.(1041!هومقتديى!انواوماضفواقدأللهعلىافترآءأللهرزقهوماوحرمواعقيبغرسفالا

بنعمروكبيرهمظنهاالتيالفاسدةالباطلةالشرائعمنابتدعوهكانواوماالآيةهذهتفسيرذكرناوقد

والضلالالجهلهذاومع،ذلكفيمفتركاذبوهو،والبهائمبالدوابورحمةمصلحةاللهقبحهلحي

الأوثانعبادةوهو،بكثيروأعظمذلكمنأطم)4(هوفيماتابعوهقدبل،فيهالطغام)3"الجهلةهؤلاءاتبعه

توحيدمن،المستقيموالصراطالقويمالدينمنخليلهإبراهيمبهبعثاللهكانماوبدلوا،وجلعزاللهمع

برهانولاعلمبغيرالدينومعالمالحجشعائروغيروا،الشركوتحريم،لهشريكلاوحدهاللهعبادة

،نوحقوموشابهوا،المشركينأمممنقبلهمكانمنذلكفيواتبعوا،ضعيفولاصحيحدليلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرنا.:بفي

.العربوجهلزمزمقصةباب:وفيه.المناقبفي،(6055/)

.الناسأوغاد:الطغام

وأعجب.أدهى:وأطم.بكثيرذلكمنوأعظمأطم:بفي
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عبادةعنينهىبعثرسولأولوكاننوحاإليهماللهبعثولهذا،الأصناموعبدباللهأشركمنأولوكانوا

ولنترا!ويحوقيغوثولاسواعاولاوداولالذرنءالهيئوقالوالانذرن)(1نوح)قصةفيبيانهتقدمكما،الأصنام

.(24-23:نوحأالآية!وقذأضلواكثيرا

طالفلما،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفيصالحينقوماهؤلاءكان:عباسابنقال

هاهنا.إعادتهعنأغنىبماعبادتهمفيأمرهممنكانماكيفيةبيناوقد.عبدوهمالأمدعليهم

دوفكان،إسماعيلدينتبديلهمبعدالعربفيالأصنامهذهصارتثم:وغيره)2(إسحاقابنقال

.الجندلبدومةمنصوباوكان.قضاعةبنالحافبنعمرانبنحلوانبنتغلببن)3(وبرةبنكلبلبني

.)4(رهاطلهيقالبمكانمنصوباوكان.مضربنمدركةبنإلياسبنهذيللبنيسواعوكان

.)5(بجرشمنصوباوكانمذحجمنجرشولأهلطيئمنأنعملبنييغوثوكان

.)6(همدانمنبطنخيوانلبنياليمنمنهمدانبأرضمنصوبايعوقوكان

.الكلاع)7(ذو:لهميقاللقبيلةحميربأرضمنصوبأنسروكان

وحروثهمأنعامهممنلهيقسمونأنس)8(عم:لهيقالصنمبأرضهملخولانوكان:إسحاقابنقال

وما،لهتركوهلهقسموهالذياللهحقمنأنسعمحقفيدخلفما،يزعمونفيمااللهوبينبينهقسما

آتحضثتذرأمماللهوجعلوا!اللهأنزلوفيهم،عليهردوهأنسعمحقمناللهحقفيدخل

.!نصيباوالأنعو

أرضهمبفلاةصخر!،سعد:لهيقالصنممدركةبنخزيمةبنكنانةبنملكانلبنيوكان:قال

وكانت،الإبلرأتهفلما،يزعمفيما،بركتهالتماسعليهليقفهاله)9(بإبلمنهمرجلفأقبل،طويلة

فأخذ،ربهاوغضب،وجهكلفيفذهبتمنهنفرت،الدماءعليهيهراقالصنموكان،تركبلامرعية

:قاللهاجتمعتفلما،طلبهافيخرجثم،إبليعلينفرت،فيكاللهباركلا:قالثمبهفرماهحجرا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/78)والسيرة.الكتابهذامنالأولالجزءفي

.(1/251)الأنفوالروض،(1/78)السيرة

.(01ص)الكلبيلابنالأصنام.سهووهومرة:وطأوفي.الصحيحوهو.بفيكذا

.(9ص)الأصنام

لطئ.أنهيذكرولم،(51ص)الأصنام

.(51ص)الأصنام

.(11ص)الأصنام

عميانس.(43ص)الأصناموفي.كثيرابنأوردهماإلىالمحققوأشار:عميانس:السيرةفي

القفر.:والتنوفة.جدةبساحلأنهالصنمموضعذكر،(36ص)الأصناموفي.مؤبلة:طفيزاد
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سعد)1(مننحنفلاسعدفشتتنابينناليجمعسعدإلىأتينا

رشد)2(ولالغييهديلاالأرضمنبتنوفؤصخرةإلاسعدوهل

الدوسي.حممةبنلعمروصنم)3(دوسفيوكان:إسحاقابنقال

ذكرهفيماتقدموقد،هبل:لهيقالالكعبةجوففيبئرعلىصنمااتخذتقدقريشوكانتقال

الله.لعنهلحيبنعمرونصبهصنمأولأنههشامابن

كاناأنهماذكرثم.عندهماينحرونزمزمموضععلىونائلةإسافاواتخذوا:)4(إسحاقابنقال

بنبكرأبيبناللهعبدحدثني:قالثم.()حجريناللهفمسخهماالكعبةفيعليهافوقع،وامرأةرجلا

رجلاكاناونائلةإسافاأننسمعزلناما:تقولعائشةسمعتأنها)6(عمرةعن،حزمبنعمروبنمحمد

أعلم.والله.حجرينوجلعزاللهفمسخهما،الكعبةفيأحدثا،جرهممنوامرأة

الصفاعندنصباذلكفعند،ذلكقبلمسخهمابل،فيهافجراحتىيمهلهمالماللهإنقيل)7(وقد

يقولذلكوفي.بهماالناسوطافزمزمعلىفوضعهمانقلهمالحيبنعمروكانفلما،والمروة

الطويل،منأ:طالبأبو

)8(ونائلإسافمنالسيولبمفضىركابهمالأشعرونينيخوحيث

تخمششمطاءسوداءمنهاخرجتالفتحيومنائلةبكسرأمرلما!ماللهرسولأن:الواقديذكروقد

.والثبور)9(بالويلوتدعووجهها

بنأجااسمهرجلباسمسمياإنماالحجازبأرضجبلانوهماوسلمىأجاأن:السهيليذكروقد

صنموسلمىأجابينوكان:قال.بهمافعرفاالجبلينهذينفيفصلباحامبنتبسلمىفجرالحيعبد

.فلس)01(:لهيقاللطيئ

.(37ص)الأصنامفيوكذلك..شملناليجمع:طفي()1

يدعى.لا:الأصناموفي.يدعولا:طفي)2(

.(37ص)الكلبيابنذكركما،الكفينذوهو)3(

.(1/82)السيرة(4)

حجرين.فمسخا:بفي)5(

سمعت.قالتأنها:والسيرة،طفي)6(

.(1/501)الأنفالروض)7(

.(92)صوالأصنام،(1/601)الأنفوروض،(1/83)السيرةفيالبيت)8(

.(2/148)المغازي(9)

.(95)صوالأصنام.(801-1/701)الأنفالروض(01)



465لحيبنعمرووخبرخزاعةقصة

تمسحسفرامنهمالرجلأرادفإذا،يعبدونهصنمادارهمفيداركلأهلواتخذ:)1(إسحاقابنقال

أول)2(فكان،بهتمسحسفرهمنقدمفإذا.سفرهإلىيتوجهحينيصنعمااخرذلكفكان،يركبحينبه

ألألهةأجعل):قريشقالتبالتوحيدع!ي!محمدااللهبعثفلما:قال.أهلهعلىيدخلأنقبلبهيبدأما

.(5:صأ!لمجابلشئئهذاإنوصدالهاإ

لهاالكعبةكتعظيمتعظمهابيوتوهيطواغيتالكعبةمعاتخذتالعربكانتوقد:إسحاقابنقال

تنحركماعندهاوتنحر،بها)3(كطوافهابهاوتطوف،للكعبةتهديكمالهاوتهدي،وحجابسدنة

.ومسجدهالسلامعليهالخليلإبراهيمبناءلأنها،عليهاالكعبةفضلتعرفذلكمعوهي.عندها)4(

بنيحلفاءسليممنشيبانبنيوحجابهاسدنتهاوكانت،بنخلةالعزىكنانةوبنيلقريشفكانت

.-سيأتيكماالفتحزمنالوليدبنخالدخربهاوقد-هاشم

وخربها)5(ثقيفمنمعتببنيوحجابهاسدنتهاوكانت،بالطائفلثقيفاللاتوكانت:قال

سيأتي.كماالطائفأهلمجيءبعدشعبةبنوالمغيرةسفيانأبو

منالبحرساحلعلىالمدينةأهلمنبدينهمدانومنوالخزرجللأوسمناةوكانت:()6(قالأ

سيأتي.كماطالبأبيبنعليوقيل،أيضاسفيانأبوخربهاوقد.بقديد)7(المشللناحية

له:يقالوكان،بتبالة)8(العربمنببلادهمكانومنوبجيلةوخثعملدوسالخلصةذووكان:قال

سيأتي.كماالبجلياللهعبدبنجريرخربهوقد.الشاميةالكعبةمكةولبيت،اليمانيةالكعبة

.تقدمكمامشهورانجبلانوهما،وسلمىأجابينلطيئ)9(فلسوكان:قال

حمير،ملوكأحدتبعقصةفيذكره()11(تقدمكمااليمنوأهللحميربيتاريآم)01(وكانأ:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/83)السيرة

ذلك.فكان:طفي

بالكعبة.كتطوافهابهاوتطوف:بفي

.السيرةولا.طفيليست

.(1/85)السيرة

.والسيرة.طمنزيادة

البحر.ناحيةمنالقديدإلىمنهيهبطجبل:والمشلل.مكةقربموضع:قديد

مكة.منليالسبعمسيرةعلىموضع:تبالة

الذيجبلهموسطفيأحمرأنفاوكان:(95ص)الأصناموفي.طيءبجبلييليهاومنلطيئ:والسيرة.طفي

.إنسانتمثالكأنهأسود،أجألهيقال

.رآم:طفي

عين.بنقلةبمنسقط
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.أسودكلبامنهوقتلاخرباهحينالحبرينوقصة

المستوغر،يقولولها،تميمبنمناةزيدبنسعدبنكعببنربيعةلبنيبيتارضاء)1(وكانت:قال

الكامل(منأ:كعببنربيعةبنعمرو)2(واسمه

أسحمابقاعقفرافتركتهاشدةرضاءعلىشددتولقد

المحرما)3(أغشىاللهعبدوبمثلمكروههافياللهعبدوأعان

الذيوهو،عمراكلهامضرأطولوكانسنةوثلاثينسنةثلاثمئةعاشهذاالمستوغرإن:ويقال

الكامل(منأ:يقول

مئيناالسنينعددمنوعمرتوطولهاالحياةمنسئمتولقد

سنيناالشهورعددمنوازددتليمئتانبعدهاحدتهامئة

تحدونا)4(وليلةيمريومفاتناقدكماإلابقىماهل

هبل.بنجناببنلزهير)5(وتروى:هشامابنقال

ودغفل،شريةبنوعبيد،هذازهيروالثلاثمئةالمئتينجازواالذينالمعمرينومن:السهيليقال

بنأشجعبندهمانبنونصر،العدوانيالإصبعوذو،الفزاريضبعبنوالربيع،النسابةحنظلةابن

.)6(اعوجاجهبعدظهرهوتقوم،ابيضاضهبعدشعرهاسودقدوكان،غطفانبنريث

بنقيسبنيأعشىيقولوله،بسنداد)8(وإيادوائلبنوتغلبلبكرالكعباتذووكان:قال)7(

الكامل(منأ:)9(ثعلبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

رضى.:(03ص)الأصنامفي

(المخطوطاتنوادرفي)الشعراءألقاب.معروفغيروهذا...ربيعةبنكعب:وط:و،ب:و،أفي

.(03)صوالأصنام،(13-21)والمعمرين،(1/384)والشعراءوالشعر،(2403/)

المحرما.يغشىاللهعبدولمثل...ودعوت:الأصنامفي

.(1384/)والشعراءوالشعر،(12ص)المعمرينفيوالأبيات.لطيئلغةوهي،بقييريد،بقى:قوله

.السيرةإلىإضافة

.(31):المعمرينانظر.أيضأالمعمرينمنالكلبيهبلبنجناببنوزهير.الأبياتهذهوتروى:طفي

المعمرين.فىلهؤلاءذكرأوانظر.(1/011)الأنفالروض

.(1/88)إسحاقابن

الكوفة.سوادأسفلإيادمنازلمن:سنداد

ديوانفيالأبياتوليست.النهشلييعفربنللأسودالبيتهذاأنإلىهشامابنوأشار.والسيرة.الأصلفيكذا

الله.رحمه،حسينمحمدمحمدالدكتوربشرحالأعشى



له:

فقتله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(
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سندادمنالشرفاتذيوالبيتوبارقوالسديرالخورنقبين

الكامل(منأ:()1القصيدةهذهوأول

الأعوادذيسبيلالسبيلأنالمدىبيتطاولوإنعلمتولقد

إيادوبعدمنازلهمتركوامحرقآلبعدأؤملماذا

أطوادمنيجيءالفراتماءعليهميسيلبأنقرةنزلوا

سندادمنالشرفاتذيوالبيتوبارقوالسديرالخورنقأرض

ميعادعلىكانوافكأنماديارهممحلعلىالرياحجرت

ونفادبلىإلىيصيريومابهيلهىماوكلالنعيموأرى

يقالرجلوبناه،عندهفيهولدهليكونلسابورالأكبرالنعمانبناهقصر:الخورنق:)2(السهيليقال

أعلاهمنفألقاهمثلهلغيرهيبنيأنالنعمانفخشي،منهأعجببناءيرولم،سنةعشرينفيسنمار

البسجط(منأ:الشاعر)3(يقولذلكففي.

ذنبذاكانوماسنمارجزاءجزائهشراللهجزاهجزاني

)4(والسكببالقرامدعليهيعلقحجةعشرينالبنيانرصهسوى

الصعبوالباذخالطودكمثلوآضتمامهيوماالبنيانانتهىفلما

()الخطبأعظممناللهلعمروذاكرأسهحقعلىبسنماررمى

.القمر)7(أسماءمنوالسنمار.)6(الحيوانكتابفيالجاحظأنشده:السهيليقال

هذهمنبيتكلإلى!يماللهرسولجهز،الإسلامجاءلما،هدمتكلهاالبيوتهذهأنوالمقصود

الرواية.فياختلافبعضمع،بعدهاوما(216ص)،يعفربنللأسودمفضليةقصيدةضمنالأبياتهذه

يعفر.بنللأسودالأولالبيتالسهيلينسبوكذلك

عين.بنقلةبمنسقطالثانيالمقطعوبدايةالسهيلي:قولهإلىالخورنق:قولهومن(1/111)الأنفالروض

الأماليفيكماالكلبيالقيسامركئىبنالعزىولعبد.(1913/)للثعالبيالقلوبثمارفيكماالكلبيشرحبيلهو

.(1/201)الشجرية

.الرصاصأوالنحاس:والسكب..عليهيعد...رضفهسوى:وب،طفي

أقبح.من:ط،بفي

.(1/23)الحيوانحياة

آخر:وقال:بفيزاد

سنماريجزىكماظنوحسنكبرعنالغيلانأبابنوهجزى

ابنذكرهكمابهويطوفونعندهينحرونكانوابيت،الشرفاتوهي،الكعباتوذو.الملكفبيت:السديروأما

أعلم.والله.وغيرهإسحاق
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شريكلاوحدهاللهوعبد،يضاهيهاماللكعبةيبقلمحتى،كسرهامنالأصنامتلكوإلى،تخربهسرايا

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنمواضعهفيوتفصيلهبيانهسيأتيكما،له

الحجازعربجدعدنانخبر

()1(!ب!اللهرسولىنسبإليهينتهيالذيوهوا

الاباءعدةفيواختلفوا،السلامعليهما،الخليلإبراهيمبنإسماعيلسلالةمنعدنانأنخلافلا

،الكتابأهلعندالموجودوهو،أباأربعون:قيلمافأكثر،كثيرةأقوالعلى.إسماعيلوبينبينه

وقيل:.ثلاثونبينهما:وقيل.سنذكرهماعلى،حلقيابنأرمياكاتبرخياكتابمنأخذوه

قيلماأقلإن:وقيل.سبعة:وقيل.تسعة:وقيل.عشرة:وقيل.عشرخمسة:وقيل.عشرون

)2(
أنه!يمالنبيعن،سلمةأمعن،عمتهعن،الزمعييعقوببنموسىرواهلما،أربعة:ذلكفي

هو:فزند:سلمةأمقالت.")3(الثرىأعراقبناليرىبنزندبنأددبنعدنانبنمعد":قال

،النارتأكلهلموإبراهيم،إبراهيمابنلأنهإسماعيلهو:الثرىوأعراق،نابتهو:واليرى،الهميسع

.الثرىتأكللاالنارأنكما

الشاعر.دلامةأبا)4(الجونبنوزندالحديثهذافيإلازندانعرفلا:الدارقطنيقال

منأكثرإسماعيلزمنإلىعدنانبينمامدة:الأئمةمنوغيره،)5(السهيليالقاسمأبوالحافظقال

ثنتينصربختزمنعمرهكانعدنانبنمعدأنوذلك،عشرونأوعشرةأواباءأربعةبينهمايكونأن

إلىاذهبأنحلقيابنأرمياإلى)7(أوحىتعالىاللهأنوغيره)6(الطبريجعفرأبوذكروقد.سنةعشرة

كيالبراقعلىعدنانبنمعدمعهيحملأنلأرميااللهوأمر،العربعلىسلطتهأنيفأعلمهنصربخت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.طمنسقط

.(2928/)التهذيبتقريب.زمعةبنوهببناللهعبدبنيعقوبابن:فقالطفينسبهتمم

.عدنانبعدفيمارويشيءأصح:وقال،(1/11)الروضفيالسهيليورواه،(2271/)الطبريتاريخ

منشاعردلامةوأبو.الدارقطنيعن،(111/)الروضفيالسهيلينقلهوالخبر.دلامةأبووهوالجون:طفي

حسنعليرشديالدكتورجمعهشعرديوانوله.أهـ(61)سنةتوفي،والعباسيةالأمويةالدولتينمخضرمي

.(أمهـ-859أ604)الرسالةمؤسسةفيوطبع

.(1/11)الأنفالروض

.(955-1/585)تاريخه

.الزمانذلكفي:طفيزاد
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واحتمل،ذلكأرمياففعل.الرسلبهأختمكريمانبياصلبهمنمستخرجفإني،)1(النقمةتصيبهلا

هناكوتزوج،المقدسبيتخراببعدمنهمبقيممنإسرائيلبنيمعفنشأ،الشامأرضإلى2(معدأ

هدأتأنبعدعادثم،بلادهإلىيرجعأنقبلجرهمبندببنيمن3(جوشنبنتمعانةاسمهاامرأة

خزانةفيليكونعندهكتابفينسبهكتبقدأرمياكاتبرخياوكان.)4(العربجزيرةوتمحضتالفتن

.عدنانبعدماإلىالنسبرفعاللهرحمهمالككرهولهذا.أعلموالله.لذلك(معد)نسبفيحفظأرميا

كابن،يكرههولمذلكيرىمنمذهبعلىالأنسابهذهرفعفيتكلمناوإنما:6(السهيليقال

الرجلعنسئلفقداللهرحمهمالكوأما.العلماءمنوغيرهموالطبريبكاربنوالزبيروالبخاريإسحاق

أيضاذلكفأنكر؟إسماعيلفإلى:لهفقيل؟ذلك)7(بعلملهأينمنوقال،ذلكفكرهادمإلىنسبهيرفع

،فلانبنفلانبنإبراهيم:يقالأنمثلالأنبياءنسبفييرفعأنأيضاوكره،بهيخبرهومن:وقال

:قالأنهالزبيربنعروةعنروىممانحوهذامالكوقول:قال.كتابه)8(فيالمعيطيذكرههكذا

ثلاثونوإسماعيلعدنانبين:قالأنهعباسابنوعن.)9(وإسماعيلعدنانبينمايعرفأحداوجدناما

.يعرفونلاأبا

والأصح.ثلاثا)01(أومرتينالنسابونكذب:يقولعدنانبلغإذاكانأنهأيضاعباسابنعنوروي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

فيهم.:طفيزاد

.البراقعلى:طفيزاد

الجرهمي.جلهمةبنجوشمبنتمعانةتزوجمعداأن،(1.56/)الطبريفي

العربعلىنصربختعليهمتعالىاللهسلطإنماالسهيليذكر.هنابفيوزاد،الشوائبمنتخلصت:تمحضت

صنين.:لهيقالباليمنبجبلفقبره،وقتلوهفكذبوه،مهدمذيبنشعيب:لهيقالرسولافيهمبعثكانلأنه

إلىتعالىاللهوبعث:قال.صيفونابن:ويقال،عيفيبنشعيبوذاك،مدينصاحببشعيبوليس:قال

نظرقالهالذيهذاوفي.نصربخت.عليهماللهفسلط،أيضافكذبوه،صفوانبنحنظلة:لهيقالآخرنبياالعرب

علىمكةأهللا،العرببهموالمراد!قتلكمننذيىفنأتنهممالتنذرقؤما):تعالىقولهاكدهامن،وجوهمن

الطبريوتاريخ،(112/)،الأنفالروض.تعالىاللهشاءإن،بعدفيمابسطاهذاوسنزيد،الخصوص

(/2271).

تاريخ.الضابطينألفاظتختلفلكن،تقدمكماأباأربعينمنقريباإسماعيلوبينبينهالنسبوكان:بفيزاد

.(2274/)الطبري

.(1/41)الأنفالروض

ذلك.علملهمنلهوقال:طفي

بنمحمدبناللهلعبدأصلهوإنما،المعيطيإلىالمنسوبالكبيرالكتابفيلمالكالكلامهذاوقع:السهيليقال

إليه.فنسب،المعيطيوتممه،حنين

والسهيلي.،طمنزيادةهناإلى...عنروي:قولهمن

ضعيف.وهو،عباسابنحديثمن،عساكروابنسعدلابنونسبه،الصغيرالجامعفيالسيوطيذكره
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.عدنانإلىتنسبإنماالخطاببنعمروقال.مثلهمسعودابنعن

أنهالأسودأبيعنلهيعةابنروى"الرواهقبائلمعرفةفيالإنباه"كتابهفيالبرعبدبنعمرأبووقال

وقال،تخزصاإلاقحطانوراءولاعدنانوراءمايعرفأحداوجدناما:يقولالزبيربنعروةسمع

:يقولوأنسابهمبأشعارهمقريشأعلممنوكان،خيثمةأبيبنسليمانبنبكرأباسمعت:الأسودأبو

عالم.علمولاشاعرشعرفيعدنانبنمعدوراءمايعرفأحداوجدناما

بنومحمدالأوديميمونبنوعمرومسعودبيئاللهعبدمنهمالسلفمنقوموكان:عمر)1(أبوقال

.)2(النسابونكذب:قالوا(9:إبراهيمأ!وأدلهإلايغلمهغلابغدهتممنوالذيت!وتلواإذاالقرظيكعب

ادمبنيإحصاءادعىمنأنوالمراد،ذهبوا)3(ماغيرهذافيعندناوالمعنى:اللهرحمهعمرأبوقال

وحفظواوعواقدوأنسابهابأيامهاالعلمأهلفإنالعربأنسابوأما،خلقهمالذياللهإلايعلمهملافإنهم

.ذلك)4(فروعبعضفيواختلفوا،قبائلهاوأمهاتجماهيرها

ناحوربنمقومبنأددبنعدنان:قالواعدناننسبفيالشأنهذاأئمةعليهوالذي:عمرأبوقال

بنمحمدذكرهوهكذا.السلامعليهماالخليلإبراهيمبنإسماعيلبننابتبنيشجببنابن)5(يعرب

.")6(السيرة"فييساربنإسحاق

إلىالنسببقيةعمرأبوساقثم.أددبنأدبنعدنانيعني،أدبنعدنان:ويقال:هشامابنقال

.السلامعليهالخليلقصةفيقدمناهكماآدم

والنسب،اثنانفيهايتمارىلاجداشهيرةفمحفوظةالعربقبائلسائرمنعدنانإلىالأنسابوأما

بعدموضعهفيسنوردهكماعليهبالنصمرفوعحديثوردوقد.الصبحفلقمنوأوضحأظهرإليهالنبوي

شاءإنالمنيفوالأصلالشريفالنسبسلكفيوانتظامهاأنسابهاوذكرالعربقبائلعلىالكلام

الحكيم.العزيزباللهإلاقوةولاحولولاالتكلانوعليهالثقةوبهتعالىالله

المشهورةقصيدتهفيالناشئمحمدبناللهعبدالعباسأبوالإمامالنبويالنسبنظمماأحسنوما

الطويل(منأ:قولهوهيإليهالمنسوبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

البر.عبدابن:بفيزاد

.(13/521)الطبريوتفسير(91-17)الإنباه

إليه.:بفيزاد

فيالخلافوذكر،تاريخهفيجريربنجعفرأبوالإماممطولامستقصىذلكحرروقد:بفيوزاد(91)الإنباه

.(2274/)الطبريتاريخ.اللهرحمهمبسوطاذلك

.السيرةفيوكذلك.تيرحابن:طفيزاد

.(02)لإنباهوا،(1/2)لسيرةا
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بمدحهأبغياللهرسولمدحت

موحداالمديحفاقامرأمدحت

نورهالمشارقفيتسامىنبيا

مجيئهقبلالأنباءبهأتتنا

باسمهتهتفالكهانوأصبحت

تبرأتنطقاالأصناموأنطقت

مبينا:قولاالكفرلأهلوقالت

فزيلتجنالسمعاستراقورام

لهنهتدينكنمالمإلىهدانا

أنهاتبينباياتوجاء

تعممتحينالبدرانشقاقفمنها

بنانهبينالماءنبوعومنها

وأسهلتغفيراجمابهفروى

سهمهمسمنبالماءطفتوبئر

يكنولمفاستدرمراهوضرع

مبينةذراعمنفصيحونطؤ

كونهقبلمنبالأمروإخباره

بهأتىوحيالاياتتلكمومن

يطعفلمعنهالأفكارتقاصرت

حكمةكلواحتوىعلمكلحوى

الماربكريممنحظوظيوفور

)1(ومقاربمبعدعنبأوصافه

المغاربلأهلهواديهفلاحت

جانبكلفيالأخباربهوشاعت

الكواذبالظنونرجمبهوتنفي

الأكاذبمقالمنفيهاللهإلى

غالببنلؤيمننبيأتاكم

)2(الكواكبرجوممنهامقاعدهم

المذاهبواضحاتمنالعمىلطول

معاقبمثيبجباردلائل

الأخاشب)3(رؤوسمنهالضياشعوب

)4(المشاربقربالورادعدموقد

المذانب)5(أكفطوعابأعناقه

)6(شارببمذقةتسمحلمقبلومن

حالبكفإلىتصغيدرةبه

ناصبللعداوةعدؤلكيد

العواقبفيبمابواديهوعند

العجائبمستجمالمآتيقريب

خاطبقلبعلىيخطرولمبليغا

المواربالمستمرمراموفات

471

معبد.عن:طفي)1(

-117!مل!شيالبفأنتع!السحأشتر!منإلا!رجيوشيطزصمنوحفظتها):الحجرسورةفيتعالىقولهلىإإشارة(2)

18).

جامعفيرواياتهالأثيرابنأوردمشهورالقمرانشقاقوحديث.!ه!اتقمروألنشقالساعةاقترلت)وجلعزقال)3(

.الجبال:والأخاشب.والترمذيومسلمالبخاريعن(11/693)الأصول

وقصةالطويلجابرحديثباب،الزهدفي،(4103وحتى6003)مسلمأخرجه!سموأصابعهبينالماءنبعحديث()4

اليسر.أبي

.الأرضإلىالماءسيلوهومذنبجمع:المذانب()5

الشربة.:المذقة()6
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مرتئرويةعنلابهأتانا

سائلإجابةفيطورايواتيه

شرائعوفرضبرهانوإتيان

حجةوتثبيتأمثالوتصريف

الوغىحومةوفي،الناديمجمعوفي

طرقاتهمنشئتماعلىفيأتي

كأنمابعضاالبعضمنهيصدق

مابمثليجيؤواأنعنالورىوعجز

والدأكرم(اللهبعبد)تأبى

بهفخرتالذيالحمدذي(شيبة)و

بوجههالغماميستسقىكانومن

افتخارهمشيدالباني(هاشئم)و

اش!قومهعلموهو()عبدمنافو

غراسهكريممن(قصيا)وإن

مابعدالقبائلاللهجمعبه

معقلاالمجدذرىمن(كلال!)وحل

عزمهمريرةيحلللم(مرة)و

كعبهالمجدطالبعنعلا(كعبو)

فطوعتبالعداة(لؤياوألوى

دونهمالبأسأبىبأش(غالب)وفي

خطابةقريشفي(لفهراوكانت

مالكخير(ماللث)منهمزالوما

دونهالطرفيقصرطوذواللنضر(

قبله(كنانة)أبدىلقدلعمري

.وامتنان:طفي(1)

الإثم.:الحوبة(2)

.بعدهوبأوفي.الصحيحوهو.طفيكذا)3(

الحجازعرب

كاتبولاوصفمستملولاصحف

مخاطبووعظمستفتوإفتاء

مآربونصأحاديثوقص

كاذبوتوقيفجحدذيوتعريف

الغرائبالمعضلاتحدوثوعند

الضرائبمستدرالمعانيقويم

المراقببعينمعناهيلاحظ

التجارببطولمعلوئموصفناه

المناسبكريمعنمنهتبلج

والمناصبالعلىأهلعلىقريشن

النوائبفيآرائهعنويصدر

)1(المواهبوامتهانالمساعيبعز

الرغائبواحتكامالأمانيضطاط

قاضبكفمنيدنلممنهللفي

السوالبالأكفنهبتقسمها

وغائبدانكلعنهتقاصر

حائب)2(محوبةأوسفيهسفاه

المراتبأعلاالسعيبأدنىفنال

الأغالبالأنوفالشمهممله

مغالبقرنكلعنهميدافع

المخاطباشتجارعندبهايعوذ

صاحبوأكرممصحوبوأكرم

الثواقبالنجومضوءالتقىبحيث

)3(لغالبتطوعأنتأبىمحاسن
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حمده(خزيمة)أبقىقبلهومن

مثلهالناسيدركلم(مدركةو)

مقارنأمنهاليأسكان(إلياسو)

كلهالفخريستجمع(مضر)وفي

قومهرياسةمن(نزار)وحل

لوليهعدة(معد)وكان

فضلهعدإذا(عدنان)زالوما

بغايةمنهالفضلتأدى(أد)و

بالحجاتزينحلم(أدب)وفي

بالعلى(هميسع)يستعليزالوما

وابتغىالعزدوحةبنته(نبت)و

حاتمسماحة(لقيذاراوحيزت

وعدهصادق(إسماعيل)نسلهموا

عنتمنأكرم(اللهخليل)وكان

أريحيةلهزالتما(تارح)و

لهحفظتالعدىنحار(ناحور)و

غابةضيغمالهيجاءفي(أشرع)و

محكمالحروبفيفناب(أرغو)و

قومهتلوفضلهفي(فالغ)وما

بهمسمت)سام(وو)ارفخشذ()شالخ(و

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.بعدهخزيمةأبقىبعدهومن:وبأوفي.طفيكذا

والفرسانالخيلجماعةوهي،مقنبجمع:المقانب

أهله.:طفي

.الشجعانالفرسانالسادة:القروم

ويتبع.:طفي

المرتفع.العالي:المشمخر

.المضارب:طفي

.الأعناق:الطلى

دونه.:وبأوفي.طفيكذا

الحجازعرب

)1(الأقاربحميدعنتراثتليد

المكاسبدنيعنوأعلىأعف

الكتائباعتدادقبللأعدائه

المقانب)2(زحوفيومأاعتركتإذا

الرواقب)3(عيونعنتسامىمحلا

المحاربالعدوكيدمنخافإذا

وصاحبقرينعنفيهتوحد

أشايب)4(قرومعنحواهوإرث

الحواجبقطوبأزهاهالحلمإذا

(المراغب)البعيدامالويبلغ

الأهاضب)6(مشمخرفيمعاقله

حاجبوهمةلقمافيوحكمة

لذاهبمسعىالفخرفيبعدهفما

وراكبعليهاماشمنالأرضله

)7(الضرائبحميدعنمنهتبين

حاسبعديحصهالماماثر

القواضب)8(بالمرهفاتالطلىيقد

المغالبالمشيحنفسعلىضنين

)9(المراتبفيدونهممن)عابز(ولا

وعائبزاركلحمتهمسجايا

473
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الأطايبالمصطفينفييعددهفاضلاالعرشذيعند(نوخ)زالوما

المضاربالكمينفسعلىجريئارائعاالروعفيكانأبوه(لملثاو

الشوازببالذائداتالعدىيذود()متوشلخيزللململثقبلومن

راغببهمةتقرنلماللهمن4منازالنبي(لإدريساوكانت

الماربمستدقالخزاياأبيسراتهالعندبحز(يارد)و

المثالبفاحشاتمنمهذبةفضائلفيه(لمهلاييلاوكانت

)1(الركائبوخدالفضلبشأووقادقومهمجداقتنىقبلمن(قينان)و

المطالبمردياتعنونزههانفسهللمجدناش(أنوش)وكان

المعايبذميممنبريئاشريفافاضلابالفضائل(شيحث)زالوما

المناقبثمارأجنواعودهوعنأقبسوا(آدم)نورمنوكلهم

المناجبالطيبينظهورفيجرىمنجبأكرماللهرسولوكان

المثالبفاضحاتمنمبرأةأمهاتهآباؤهمقابلة

غاربكلوفيضوءالناألاحشارقيكلفياللهسلامعليه

")3(تهذيبه"فيالمزيالحجاجأبوالحافظوشيخنا،البر)2(عبدبنعمرأبوالشيخالقصيدةأوردهكذا

ء)4(
وورد،الأنبارمناصله،شرشيربابنالمعروفالناشئمحمدبناللهعبدالعباسأبيالأستاذشعرمن

يحكي،معتزليامتكلماوكان.ومئتينوتسعينثلاثسنةماتحتىبهافأقاممصرإلىارتحلثمبغداد

حتىمطبقاشاعراوكان.المعتزلةعنيحكيفيما"المقالات"كتابهفيالأشعريالحسنأبوالشيخعنه

يطيقونهلاماويبتكرمخالفتهمفيفينظم،المعانيفيالشعراءيعاكسكانالشعرعلىاقتدارهجملةمنإنه

البغداديالخطيبوذكر.والاختلاطالتهوسإلىبعضهمنسبهحتى،البليغةوالألفاظالبديعةالمعانيمن

.ذكرنا)5(كماوفاتهوأرخ،الناجمذكرهابيتآلافأربعةمنقريباواحدةقافيةعلىقصيدةلهأن

لفظه،وحسن،وحفظهوفهمهوعلمهوبلاغتهوفصاحتهوبراعتهفضيلتهعلىتدلقصيدةهذه:قلت

المعانيهذهعلىوغوصه،شعرهسلكفيالشريفالنسبهذانظمعلىواقتدارهواضطلاعهواطلاعه

وإيابه.مصيرهوأحسنوأثابهاللهفرحمه،بحرهقاموسمننفيسةجواهرهيالتي

.سراعل!ا:لوخدا(1)

.(1/225)الرواهقبائلعلىالإنباه)2(

.(018-1/177)الكمالتهذيب)3(

.(41/54)والسير،(319/)الأعيانوفيات:فيترجمته(4)

.بشار(.د.)ط992(-1/1792)السلاممدينةتاري!)5(



عدنانإلىالحجازعربقبائلأنسابأصول

)1(عدنانإلىالحجازعربقبائلأنسابأصولذكر
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،الحارثاسمهابنأيضاولعدنان:السهيليقال.وعكمعد:ولدانلهولدعدنانلأنوذلك

لمعدابنالضحاكإنوقيل.الضحاكبنيهفيأيضاذكروقدقال.المذهبله)2(يقالوآخر

.لعدنانابنينكانا،أبينوكذلك،عدنمدينةبهتعرفالذيعدنإن:وقيل:قال.عدنانابنلا

،)4(واحدةلغتهمفصارت،اليمنمنبلادهمفيوسكنالأشعريينفيعكفتزوج.)3(الطبريحكاه

:ويقال،الغوثبنالأزدبناللهعبدبنعدنانبنعك:فيقولونمنهمأنهماليمنأهلبعضفزعم

أنهممنذكرناماوالصحيح،الذيببدلالريث:يقال،الأسدبناللهعبدبنالذيببنعدنانبنعك

الطويل(منأ:مرداسبنعباسقال.)5(عدنانمن

مطرد)6(كلطردواحتىبغسانتلقبواالذينعدثانبنوعك

يكنى،كانوبه،بكرهقضاعةوكان.وإياد،وقنص،وقضاعة،نزار:أربعةلهفولد:معدوأما

أعلم.والله.وغيره)8(إسحاقابنعندالصحيحهوهذاولكن،قضاعةفيالخلافقدمنا)7(وقد

لكسرىنائباكانالذيالمنذربنالنعمانأنإلا،بقيةلهميبقولمهلكواإنهم:فيقال:قنصوأما

أعلم.والله.تقدمكما،حميرمنكانبلوقيل.)9(السلفمنطائفةقولعلىسلالتهمنكانالحيرةعلى

ادرمل(أمن:(01الشاعر)قالكمانزاربنوإياد:هشامابنقال.وأنمارومضرربيعةلهمفولد:نزاروأما

معدبننزاربنإيادمنأوجههمحسنوفتو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الحجازعربأنسابأصول:طفي

النص.هذافيالتاليةالزياداتبقيةوكذلك،(1/18)السهيلينصتوافق،طمنزيادة،لهيقالواخر:قوله

هذانإليهماتنتسباللذينباليمناللذينوأبينعدنإنوقيل:وب،أونص.الأنفالروضفيومثله.طفيكذا

.(2027/)الطبريتاريخ.عدنانبنلمعدابنينكانااللذان

.(1/8)السيرة

.(1/18)الأنفالروضانظر

.(1/52)لروضوا،(1/9)لسيرةا

.الجزءهذامن(العربأخبارذكر)فصلفي

.(151/)السيرة

.(111/)السيرة

.(174/)السيرة.الإياديداودلأبيويروى:وقال،الإياديدوسبنالحارسإلىالبيتهشامابننسب

.(1/79)الأنفوالروض
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أمهما،شقيقانوأنماروربيعة.عدنانبنعكبنتسودة:وأمهما،شقيقانومضروإياد:قال

.عدنانبنعكبنتجمعة:ويقال)1(،شقيقة

قال.3(البجلياللهعبدبنجريرقبيلة،وبجيلة،خثعموالدفهوأنمارفأما:إسحاق)2(ابنقال

بنعمروبنلحيانبنإراشبنأنمار:يقولوناليمنوأهل:هشامابنقال.باليمنفلحقتتيامنتوقد

سبأ.بنكهلانبنزيدبنمالكبننبتبنالغوث

أعلم.والله.هذاعلىيدلسبأذكرفيالمتقدموالحديث:قلت

يدهفوثيت،بعيرهعنيومافسقط،الصوتحسنكانلأنهوذلك،حدامنأولمضروكان:قالوا

.4(لذللأالإبلفأعنقت،وايدياهوايدياه:يقولفجعل

وطابخةمدركةلإلياسوولد،وعيلانإلياس:رجليننزاربنمضرفولد:(إسحاق)ابنقال

قضاعة.بنالحافبنعمرانبنتخندفوأمهم،وقمعة

همافبيناصيدااصطادولكن،عمراطابخةواسم،عامرامدركةاسموكان:إسحاقابنقال

أبيهماعلىراحافلما،يطبخالآخروجلس،أدركهاحتىطلبهافيعامرفذهب،الإبلنفرتإذيطبخانه

.طابخه*6(أنت:لعمرووقال،مدركةأنت:لعامرفقال،ذلكلهذكرا

قلت.7(إلياولبنقمعةبنلحيبنعمروولدمنخزاعةأنمضرنسابفيزعمقمعةوأما:قال

أعلم.والله.تقدم)8(كماحميرمنوأنهم،والدهملامنهمأنهوالأظهر

كنانة:خزيمةوولد.قضاعةمنامرأةوأمهما،وهذيلخزيمة:مدركةفولد:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

جدالةأمهما:(2268/)الطبريتاريخوفي...ويقال،عدنانبنعكبنتشقيقةوأنمارربيعةوأم:طفي

جرهم.من،عمروبنجلهمةبنجوشمبنوعلانبنت

.(1/74)السيرة

توفي.الجمالكاملالحسنبديع.نبيلاأميراوكان،مسلملكلالنصحعلى!ي!النبيبايع،الصحابةأعيانمن

.(2053/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(54)وقيلهـ(15)سنة

الدينبدرمحمد.تح)(43-42)قتيبةلابنالأوائل:فيوالخبر.أسرعت:الإبلوأعنقت.انكسرت:وثيت

،(101/)الأنفوالروض.(ام879اهـ-704-كثيرابندارطبع-الأرناؤوطمحمودبإشراف،القهوجي

.(ام889هـ-ا904-دمشق-الإيماندار.ط)(911)صللحنبليوالأوائل

.(1/75):السيرة

.(2267/)الطبريتاريخوانظر.بهوتصرفاختلافمع،(1/75)السيرةعنالنص

.الجزءهذامنلحيبنوعمروخزاعةخبرفي

.(1/29)السيرة
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،والحارث،عامرا:الأربعةهؤلاءعلىكنانةأبناءفي()1الطبريجعفرأبووزاد.والهونوأسدةوأسدا

.وغزوان،لوالحدا،وجرولا،وعوفا،وسعدا،وغنما،لنضيروا

.)2(وملكانمناةوعبدومالكاالنضركنانةوولدقال

كنانةبنالنضربنووهموفضلاواشتقاقانسباقريشعلى)3(الكلام

وخالفه.أخرىلامرأةبنيهوسائر)5(،طابخةبنأدبنمربنتبرةالنضروأم:)4(إسحاقابنقال

أزدمنالغطريفبنسويدبنتهالةمناةعبدوأم.وملكانومالكالنضرأممربنتبرةفجعلهشامابن

فليسولدهمنيكنلمومن،قرشيفهوولدهمنكانفمن،قريشهوالنضر:هشامابنقال.شنوءة

ولدهمنيكنلمومن،قرشيفهوولدهمنكانفمن،قريشهومالكبنفهر:ويقال:قال.بقرشي

البر،عبدبنعمرأبيكالشيخالنسب)6(أئمةمنواحدغيرحكاهماقدالقولانوهذان.بقرشيفليس

.واحد)7(وغير،ومصعببكاربنوالزبير

قيس.بنالأشعثلحديث،كنانةبنالنضرأنهالأكثرونعليهوالذي:البرعبدوابن،عبيدأبوقال

وهو،المثنىبنمعمرعبيدةوأبو،الكلبيالسائببنمحمدبنهشامعليهنصالذيوهو:قلت

عنه.اللهرضيالشافعيمذهبجادة

يرجعوهوإلاقريشإلىينتسبممناليومأحدليسبأنهواحتج،مالكبنفهرأنهعمرأبواختارثم

بنوعليالزبيريومصعببكاربنالزبيرعنالقولهذااختيارحكىثم.مالكبنفهرإلىنسبهفي

قريشنسابأجمعوقد:بكاربنالزبيرقالوقد.الشانهذافيالمرجعوإليهم:قال،كيسان

ولدأن،)8(قريشنسابمنأدركتمنعليهوالذي،مالكبنفهرمنتفرقتإنماقريشاأنوغيرهمأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

بنمربنتبرةوأمه،قيس:النضرواسم:(2265/)الطبريونص.لبسهناالطبريعنكثيرابننقلهفيما

ومخرمةوغنموعوفوسعدوعمرووالحارثوعامروملكانومالك،نضير:وأمهلأبيهوإخوته.طابخةبنأد

فكيهة.مهوأ،مناةعبدأبيهممنوأخوهم.وحدالوغزوانوجرول

.بنسخةفيتأخيرالخبروفي.(139/)السيرة

.طفيليسعلىالكلام:قوله

.(1/39)السيرة

بقيته.الشيءسائر

علم.أئمة:طفي

.(161-1151/)الأنفالروض

عين.بنقلة،بمنسقطت
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عزيزانصراالقولهذانصرثم،قريشمنفليسبنسبهمالكبنفهرجاوزمنوأن،قريشمالكبنفهر

لمآثرهم.وأحفظقومهمبأنساب(1)أعلمبأنهونحوهلهوتحامى

حديثفي،زينبيعني!مالنبيلربيبةقلت:قالوائلبنكليبحديثمن)2(البخاريروىوقد

بنيمنكان)3(،مضرمنإلاكانفممن:قالت؟مضرمن،كانممن!مالنبيعنأخبريني:ذكره

كنانة.بنالنضر

حدثنا،البجليعمروبنإسماعيلحدثنا،الأصبهانينائلةبنإبراهيمحدثنا:)4(الطبرانيوقال

:فقالوا!اللهرسولإلىكندةمنقومجاء:قالالكنديالجفشيش)5(عن،أبيهعن،صالحبنالحسن

."كنانةبنالنضرولد)7(نحن،أبينامنننتفيولاأمنانقفوالا)6(":فقال.وادعوه،مناأنت

عن،صالحأبيعن،الكلبيحدثنا،أبيحدثناسعيد)8(بنيحيىبنسعيدعثمانأبوالإماموقال

نأنزعمإنااللهرسوليا:فقالع!ي!النبيإلىالجفشيش:لهيقالكندةمنرجلجاءقال)9(عباسابن

فقال،ذلكمثلفقالعادثم،عنهأعرضثم،ذلكمثلفقالعادثم،عنهفأعرض،منامنافعبد

سكتكنتألا:الأشعثفقال."أبينامنننتفيولاأمنانقفوالاكنانةبنالنضربنونحن":!ي!النبي

والكلبي.الوجههذامنأيضاغريبوهذا.!منبيهلسانعلىقولهم(1من)0ذلكفأبطلالأولىالمرةفي

.(11)أعلموالله.ضعيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

أعلم.ونحوهبأنهله:طفي

المناقب.أولفي،(2934)رقمالبخاريصحيح

.طفيليست

.(181/)الصغيرالمعجمفي

خطأ.وهو...الجشيش:وطأوفي.الطبرانيعندلماموافقوهو.بفيكذا

بنخشيشوفيهم.(1024/)الإصابةفيترجمتهذلكغيروقيل،أسودبنمعدانواسمه،لقبوجفشيش

.(12/025)النبلاءأعلامسيرفيترجمتههـ(253)سنةتوفي.النسائيوثقه،النسائيالأسود

أبينا.منننتفيولاأمنانقفلاكنانةبنالنضربنونحن:طفي

وننتسبالآباءإلىالنسبنتركلا:وقيل.نقذفهاولانتهمهالاأي:أمنانقفوالا:وقوله.بنو:وط.بفي

أمنا.ننبوالا:الطبرانيوفي.(459/)الحديثغريبفيالنهاية.الأمهاتإلى

.(1803/)التهذيبتقريب.هـ(924)سنةتوفي،العاشرةالطبقةمن،ثقة

المجروحينكتاب.كذبفهوعباسابنعنصالحأبيعنمنيسمعتهما:الكلبيليقالالثوري!قال/سحفيان

.وزاد.قولهمذلك:طفي

السائببنمحمدهووالكلبي.النبيحديثمنوروي،قيسبنالأشعثحديثهذافيوالمحفوظ:بفيزاد

.(562-2532/)المجروحين.هـ(ا04)سنةتوفي،الأخباري،النسابة،المفسر



947وفضلاواشتقاقانسباقريشعلىالكلام

بنعقيلحدثني:قال،سلمةبنحمادحدثنا:قالاوعفانبهزحدثنا:أحمدالإمامقالوقد

:قالأنهقيسبنالأشعثعن،الهيضمبنمسلمعن،السلميطلحةبنعقيل:عفانقال.طلحةأبي

نزعمإنااللهرسوليا:فقلت:قال-أفضلهميرونيلا-عفانقال.كندةوفدفي!شي!اللهرسولأتيت

."أبينامننثتفيولاأمنانقفوا)1(لاكنانةبنالنضربنونحن":ع!ي!اللهرسولفقال:قال.مناأنكم

.الحد)2(جلدتهإلاكنانةبنالنضرمنقريشانفىأحداأسمعلافوالله:قيسبنالأشعثفقال:قال

فيفيصلوهو،قويجيدإسنادوهذا.به)3(،سلمةبنحمادعنطرقمنماجهابنرواهوهكذا

والمنة.الحمدودله،أعلموالله،خالفهمنقولإلىالتفاتفلا،المسألةهذه

الوافر،منأ:مروانبنالملكعبدبنهشاميمدحالتميميعطيةبنجرير)4(قالوقد

ولاعقيمالنجاربمقرفةقريشاولدتالتيالأمفما

تميممنبأكرمولاخالأبيكممنبأنجبقرموما

.(مر)بنتميمأختمربنتبرةوهي،كنانةبنالنضرأميعني:هشامابنقال

،كلاببنقصيزمنفيوذلك،التفزقبعدالتجمعوهو)6(التقرشمن:فقيلقريشاشتقاقوأما

الطويل(منأ:)7(العدويغانمبنحذافةقالوقد.بيانهسيأتيكمابالحرمفجمعهممتفرقينكانوافإنهم

فهرمنالقبائلاللهجمعبهمجمعايدعىكانقصيأبوكم

قالكماالتجمع:والتقرش،التجمعمن:قيل،قريش:لهيقالقصيكان:بعضهموقال

الخفيف،منأ:)8(اليشكريجلدةأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نقف.لا:طفي

.(5/212مسندأحمد)

حسن.حديثوهو،قبيلتهمنرجلانفىمنباب،الحدودفي،(2612)رقمماجهابنسنن

الطويل،منأ:أولهاقصيدةمن،(1/912)ديوانهفي

الظلومالخطلمقالةوقلتتلوميبأنرفقتوماألمت

.(1/912)جريروديوان..(1/39):السيرة

-2263/)الطبريوتاريخ،(1/39)السيرة:قريشاشتقاقفيجاءمازانظر.طمنزيادةوهوالتقرش:قوله

.(1/511)والروض،(265

جمح.بنحذافةإلى،(0/1148)السهيليونسبه،نسبهبلا.(1126/)السيرةفيالبيتإسحاقابنأورد

قائلهإنوقيلمطرودإلىونسبه،(2256/)الطبريتاريخفيوهو.مجمعأيدعىكانلعمريقصي:وفيهما

غانم.بنحذافة

للزركليوالأعلام،(2/733)والشعراءالشعر.هـ(83)سنةتوفي.بالشرابمولعاكان،أمويشاعر

.(1/161)والروض،(1/49)السيرةفيوالبيت.(2133/)
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وقديمدهرنامنحديثفيعليناالذنوبقرشواإخو!

.)1(اللهرحمههشامابنحكاه.والتجارةالتكسبوهو،التقرشمن(قريش)سميت:وقيل

قريش!،سميتوبه:الفراءقال.يقرشقرشوقد،والجمعالكسب:القرش:الجوهريوقال

.)2(فوقهومن،كنانةولددونقرشيفهوولدهمنكانمنفكل،كنانةبنالنضروأبوهم،قبيلةوهي

خلةعنيقرشكانلأنهقريشاتسمىكنانةبنالنضركان:الكلبيبنهشامقال.التفتيشمن:وقيل

الحاجةعنالموسمأهليقرشونبنوهوكان،التفتيشهووالتقريش،بمالهفيسدهاوحاجتهمالناس

فيحلزةبنالحارثقالوقد.3(قريشالموقرشهمفعلهممنبذلكفسموا،بلادهميبلغهمبمافيرفدونهم

الخفيف(منأ:التفتيشالتقزشأدبياد

إبقاء)4(لهفهلعمروعندعناالمقرشالناطقأيها

:الشعراءبعضقال.البحرفيدابةوهو،قرشتصغيرقريش:وقيل.بكاربنالزبيرذلكحكى

قريشاقريشسميتبهاصالب!تسكنالتيهيوقريش

حدثنا،المالينى)5(عيسىبنعليالحسنأبوأخبرنا،قتادةبننصرأبوأخبرنا:البيهقيقال

بنهشامعن،الجراحبنوكيعحدثنا:حدثهمكريبأباأن،)6(النسويالخليلبنالحسنبنمحمد

فقال؟قريشاقريشسميتفلم:عباسلابنقالمعاويةأن،العامريركانةأبيعن،أبيهعن،عروة

أكلته.إلاوالسمينالغثمنبشيءتمرلا،القرش:لهافيقالدوابهأعظمتكون،البحرفيتكونلدابة

ادخ!حف(منأ:يقولإذالجمحيشعرفأنشده،شيئاذلكفيفأنشدني:قال

قريشاقريشنسميتبهاصالب!تسكنالتيهيوقريشن

ريشاالجناحينلذيتتركنولاوالسمينالغثتأكل

كميشا)7(أكلاالبلاديأكلونقريشحيالبلادفيهكذا

.(1/49)السيرة(1)

وهو.طفيماوأثبت.فوقهفمنكنانةمنكانمندون،وبأفيوالنص.(قرش)(31601/)الصحاح)2(

.الصحاحفيلماموافق

.(2264/)الطبريتاريخ)3(

.(534)للأنباريالسبعالقصائدشرح.فيهشاهدولا.المرقث!:ويروى.معلقتهمن(4)

.(3551/)اللباب.فارسبلادفيهراةأعمالمنمجتمعةقرى،مالينإلىنسبة:الماليني()5

.فارسمدنإحدى،نساإلىنسبة:النسوي)6(

المغني.السريع:الكميشالاكل)7(
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والخموشافيهمالقتليكثرنبيالزماناخرولهم

)1(وصاحبالنضربنيدليلوكان،كنانةبنالنضربنيخلدبنالحارثبنبقريشسموا:وقيل

حفرالذيهوقريشبنبدر)3(وابنه:قالوا،)2(قريشعيرجاءتقد:تقولالعربفكانت،ميرتهم

أعلم.والله.الجمعانالتقىيومالفرقانيومالعظمىالوقعةعندهاكانتالتيإليهالمنسوبةالبئر

أالطولأمن:الشاعرقال.القياسوهو:الجوهريقال.وقريشيقرشي:قريشإلىالنسبةفيويقال

)4(والتكرمالنداداعيإلىسريغمهابةعليهقريشيبكل

ملأاولأمن:الصرفتركفيالشاعرقال.منعتهالقبيلةأردتوإن،صرفتهالحيبقريشأردتفإذا)5(قال

وسادها)6(المعضلاتقريشوكفى

سس)7(
حدثني،عمارأبوشدادحدثني:قالالأوزاعيعمروأبيحديثمنصحيحهفيمسلمروىوقد

منقريشأواصطفى،إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن":غ!يىاللهرسولقال:قالالأسقعبنواثلة

."هاشمبنيمنواصطفاني،قريشمنهاشماواصطفى،كنانة

وبنو،فخذههاشموبنو،!صاللهرسولفصيلةالمطلبعبدبنو:يقال:البرعبدبنعمرأبوقال

إلىدائماعليهوسلامهاللهصلوات،شعبهومضر،قبيلتهكنانةوبنو،عمارتهوقريش،بطنهمنافعبد

.)8(الدينيوم

جميعاوأمهم،والصلت:هشامابنقال.ويخلد)9(مالكاكنانةبنالنضرفولد:إسحاقابنقالثم

خزاعة:منعمروبنمليحبنيأحدعزةكثيروهوالرحمنعبدبنكثيرقال.العدوانيالظرببنسعدبنت

أزهراالنضربنيمنهجانلكلإخوتيليسأمبالصلتأبيأليس

صاحب.وهو:بفي(1)

قريش.عيرخرجتقد:بفيزاد)2(

.(264-2263/)الطبريتاريخ.خطأوهووابن:طفي)3(

لكل.:طوفي.الصحاحنصتوافق،طمنزيادةالبيتمنالثانيالشطر()4

.الصحاحفيوكذلك،فإن:بفي)5(

البيت:وصدر.(قرش)(36101/)الصحاح()6

سماحةالوليدالمساميحغلب

.(45-43)الإنباه.الملكعبدبنالوليدمدحفيالعامليالرقاعبنلعديوهو

الفضائل.أول!في،(2276)رقممسلمصحيح)7(

.(54)الإنباه)8(

خطأ.وهو،ومخلدأ:طفي)9(
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المخصرا)1(والحضرميوبهمبناالسدىمختلطالعصبثيابرأيت

أخضرا)2(الفوائجبأذنابأراكافاتركواالنضربنيمنتكونوالمفإن

.النضر)3(بنالصلتإلىيعزونعمروبنمليحوبنو:هشامابنقال

مضاضبنالحارثبنتجندلةوأمه،مالكبنفهرالنضربنمالكفولد:إسحاقابنقال

مدركة.بنهذيلبنسعدبنتليلىوأمهم،وأسداوالحارثومحارباغالبافهروولد،الأصغر

فهر.بنتجندلة)4(لأبويهموأختهم:هشامابنقال

بنو:لهميقالالذينوهم،غالببنوتيم،غالببنلؤيفهربنغالبفولد:إسحاقابنقال

الخزاعي.عمروبنتسلمىوأمهما،الأدرم

وتيملؤيأموهي،الخزاعيعمروبنكعببنتسلمىوأمه،غالببنوقيس:هشامابنقال

.)5(غالبابني

:هشامابنقال.وعوفا)6(وسامةوعامراكعبا:نفرأربعةغالببنلؤيفولد:إسحاقابنقال

بنشيبانفيبنانةوهما،لؤيبنوسعدربيعةمنهزانفيالحارثبنجشموهموالحارث:ويقال

لهم.حاضنةوبنانة،ثعلبة

.)7(ثعلبةبنشيبانفيعائذةوهم،لؤيبنوخزيمة

كانلشنآن)9(وذلك،بهافكان،عمانإلىخرجوأنه،لؤيبنسامةخبر)8(إسحاقابنذكرثم

كانأنهوذلك،غريبابهاماتوأنه،عمانإلىهارباعنهفخرج،عامرفأخافه،عامرأخيهوبينبينه

إنه:فيقال.)01(قتلتهحتىسامةالحيةنهشتثم،لشقهافوقعت،بمشفرهاحيةفعلقت،ناقتهيرعى

الخفيف(منأ:الأرضعلىبأصبعهكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.المخصرةالنعالمننوعوالحضرمي.اليمنيةالثيابمننوع:العصب

الأودية.رؤوس:الفوائج

.(811-1/171)الروض،(59-1/49)السيرة

.(1/59)السيرة.لأبيهم:وب،طفي

.والسيرة.بمنزيادةغالبابنيوتيم:قوله

.والسيرة.ط،بمنزيادةإسحاقابنقول

.(179/)السيرةفيالنصتتمة

.(1/021)الروض0(1/79)السيرة

.البغضاء:الشنان

.السيرة.عليهاحدثحينعليهايسيركانوقيل
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العلأقهمابسامةعلقتلؤيبنلسامةفابكيعين

لناقهقتيلابهحلوايوملؤيبنسامةمثلأرىلا

مشتاقه)1(إليهمانفسيأنرسولاوسعداعامرابلغا

فاقهغيرمنخرجتغالبيفإنيداريعمانفيتكنإن

مهراقهيمنلمالموتحذرلؤيابنياهرقتكأسرب

طاقهبالحتفذاكراملمنمالؤيبنياالحتوفدفعرمت

ورشاقه)2(وجدةجدبعدردياتركتالسرىوخروس

لهفقال،لؤيبنسامةإلىفانتسب!ي!اللهرسولأتىولدهبعضأنوبلغني:)3(هشامابنقال

قوله:أردتاللهرسولياكأنك:أصحابهبعضلهفقال"؟آلشاعر":!ي!اللهرسول

مهراقهتكنلمالموتحذرلؤيبنياهرقتكأسرب

أجل.:فقال

والنبيت،،غالبالؤيبنأسامةولد:الزبيروقال.يعقبلمأنهبعضهمعنالسهيليوذكر

لكونهأباهيشتمكان،الجعدبنعليومنهم،عليأيبغضونبالعراقذريةلهوكانت:قالوا،والحارث

.)4(البخاريشيخاليزيدبنعرعرةبنمحمدلؤيبنسامةبنيومن.علياسماه

كانإذاحتى،قريشمنركبفييزعمونفيماخرجفإنهلؤيبنعوفوأما:إسحاقابنوقال

سعد،بنثعلبةفأتاه،قومهمنمعهكانمنفانطلق،بهأبطئعيلانبنقيسبنسعدبنغطفانبأرض

فيماوثعلبةذبيانفينسبهفشاع،واخاهوالتاطه)5(وزوجهفحبسه،ذبيانبنينسبفيأخوهوهو

)6(.
يزعمولى.

بناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدأو،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

بنمرةبنيلادعيتبناملحقهمأوالعربمنحيامدعياكنتلو:قالالخطاببنعمرأنالحصين

)2(

)3(

)4(

)6(

وكعبا.عامرا:والروض،والسيرة.طفي

منه.تضجرلاالسرىعلىصبوراصموتاناقةأراد:السرىخروس

.(121-1/021)والروض(89-1/79)السيرة

.(1/121)الأنفالروض

بنسبه.وألحقهإليهوضمهبهألصقه:التاطه

.(99-1/89)السيرة
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.()1لؤيبنعوفيعني.وقعحيثالرجلذلكموقعمننعرفمامعالأشباهمنهملنعرفإنا،عوف

نأشئتمإن:مرةبنيمنمنهملرجلقالالخطاببنعمرأنأتهملامنوحدثني:إسحاقابنقال

.)2(إليهفارجعوانسبكمإلىترجعوا

غطفان)3(فيصيتلهمقوم،وقادتهمسادتهمهم،غطفانفيأشرافاالقوموكان:إسحاقابنقال

.)4(نسبهمعلىفأقاموا،كلهاوقيمس

ذكرثم.إليناالنسبلأحبوإنه،)3(نجحدهوماننكرهمانسبهملهمذكرإذايقولونوكانوا:قالوا

.)6(لؤيإلىانتمائهمفيأشعارهم

،العرببينمنسنةكلمنلهمأشهرثمانيةتحريموهو،البسلكانوفيهم:إسحاقابنقال

.أيضا)7(ويؤمنونهمفيهاويأمنونهمذلكلهمتعرفالعربوكانت

،والمحرمالحجةوذوالقعدةذووهي،السنةمنأشهرأربعةيحرمونإنماومضرربيعةوكانت

وقالت.وشعبانجمادىبينالذيهو:مضرفقال.رجبوهو،الرابعفيومضرربيعةواختلفت

فيقالغ!ي!اللهرسولأنبكرةأبيعن)8(الصحيحينفيثبتوقد.وشوالشعبانبينالذيهو:ربيعة

عشراثناالسنة،والأرضالسموات()9(اللهأخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانإن":الوداعحجةخطبة

بينالذيمضرورجب،والمحرمالحجةوذوالقعدةذو:متوالياتثلاث،حرمأربعةمنها،شهرا

عندالثهورعذإن):وجلعزاللهقالوقد،ربيعةلامضرقولترجيحعلى"فنصوشعبانجمادى

علىردفهذا(36:التوبةأ!حرمأزبع!ةمتهآلأزضوأالسفؤتضلقيؤمالله!تففىشخهراعشراثناأدله

وقوله.منهليسمافيهوأدخلوااللهحكمعلىفزادوا،ثمانيةالحرمالأشهرجعلهمفيلؤيبنعوفبني

صفر.إلىالمحرمتحريميؤخرونكانواالذينالنسيءأهلعلىرد"متوالياتثلاث":الحديثفي

ربيعة.علىرد"مضرورجب"فيهوقوله

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/99)السيرة

.(1/001)السيرة

.السيرةفيوكذلك.وذكر:بفيزاد

هاهنا.الخبركثيرابناختصر،(201-1101/)السيرة

.(1/99)السيرة

السنة.منأشهرثمانيةتحريموهوالسبلذكر:عنوانهنابفيوضع

.(1/621)والروض،(1/201)السيرة

في،(9167)رقمومسلم،(8)باب،براءةسورةتفسير،التفسيرفي،(4662)رقمالبخاريفي

.والأموالوالأعراضالدماءتحريمتغليظباب،القسامة

والصحيحين.،بمنزيادة
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أيضا:ثلاثة،مرةوولد،(وعديا)1،وهصيصا،مرة،ثلاثةلؤيبنكعبفولد:إسحاقابنقال

.ثلاثأمهاتمن،مرةبنويقظة،مرةبنوتيم،مرةبنكلاب

أحدسيلبنسعدبنتفاطمةوأمهما،كلاببنوزهرةكلاببنقصي:رجلينكلال!وولد:قال

الشاعر:يقولأبيهاوفي.كنانةبنمناةعبدبنبكربنالديلبنيحلفاءاليمنمنالأسدجعثمةمنالجدرة

سيلبنكسعدعلمناهمنواحداشخصاالناسفينرىما

نزل)2(القرنواقفماوإذاعسر!فيهأضبطفارسا

)3(الحجلالقطاميالحرضدرجاسكماالخيليستدرجفارسا

.)4(والفضةبالذهبالسيوفلهطليتمنأولوهو،حمالةبنخيراسمهسيل:السهيليقال

بنالحارثبنتتزوججثعمةبنخزيمةبنعمروبنعامرلأنالجدرةسمواوإنما:إسحاقابنقال

،الجداربذلكعامرفسمي،جداراللكعبةفبنى،البيتولاةذاكإذجرهموكانت،الجرهميمضاض

لذلك.الجدرة:لولدهفقيل

قريشإلىالبيتولايةارتجاعهفيأمرهمنكانوماكلاببنقصيخبر

تفرقهابعدللعبادأمنااللهجعلهالذيالحرمإلىقريشواجتماعخزاعةمنذلكوانتزاعه

والمهاد)5(الجبالفيوتمزقهاالبلادفي

قدمثم،بلادهإلىوبهبهاوخرج،عذرةمنحرامبنربيعةأمهتزوجكلابأبوهماتلماأنهوذلك

حليلاأن)6(فزعمخزاعةفأما.حبشيةبنحليلخزاعةرئيسابنةحبىفتزوج،شابوهومكةقصي

.مني)7(بذلكأحقأنت:وقال،ابنتهمننسلهكثرةمنرأىلماالبيتبولايةقصيإلىأوصى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/301)السيرةفيوكذلك.وهصيصاوعديا:طفي

.الحربفييقاومالذي:والقرن.يديهبكلتايعملالذي:الأضبط

.(1/128)والروض،(1/501)السيرةفيوالأبيات.الصقرأراد:القطاميالحر

.(2452/)الطبريعننقلا،(1/128)الروض

فقط..خزاعةمن....وارتجاعهكلاببنقصيخبر:ففيه.طمنكبيرجزءالكلامهذامنسقط

فتزعم.:بفي

-2255/)إسحادتىابنعنالطبرينقلهوكذلك.هناعمااختلافوفيه،(118-1/117)السيرةفيالخبر

.(1421/)الروضفيوالسهيلي،(256
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منبإخوتهاستغاثأنهيزعمونفإنهمغيرهموأما.منهمإلاذلكنسمعولم:إسحاقابنوقال!

قريشمنمكةحولومن،وقضاعة،كنانةوبني،إخوته)1(وإخوةربيعبنرزاحرئيسهموكان،أمه

ء)2(
صوفة،إلىكانتالحجيجإجازةأن)3(إلا،البيتبولايةهوواستقل،البيتعنفاجلاهم،وعيرهم

،يرمواحتىالجماريرمونلاالناسفكان،مضربنإلياسبنطابخةبنأدبنمربنالغوثبنووهم

بنسعدبنوبالقعدد)4(ذلكفورثهم،انقرضواحتىفيهمكذلكيزلفلم،ينفرواحتىمنىمنينفرونولا

بنأكعببنعوفبنعطاردبنشجنةابنالحارثبنصفوانأولهمفكان،)5(تميمبنمناةزيد

بنكربوهو،الإسلاماخرهمعلىقامحتىبيتهفيذلكوكان،تميممنمناةزيدبن،)6(سعد

.صفوان

بنعميلةسيارةأبووهو،اخرهمعلىالإسلامقامحتىعدوانفيالمزدلفةمن)7(الإجازةوكانت

يدفعمكثعوراءلهأتانعلىبالناسيجيزوكانخالدالأعزل!)8(واسمالعاصياسمه:وقيل،الأعزل!

كيماثبيرأشرق:يقول!كانمنوأول!،(01مئة)الديةجعلمنأول!وهو،سنةأربعين)9(الموقففيعليها

.الشهيلى)12(حكاه)11(..
لعير

به،يقضيبمافيرضونإليهتحاكمواإلا(نائرة)13العرببينيكونلاالعدوانيالظرببنعامروكان

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

11

12

13

ربيعةبنرزاحفخرج..نصرتهإلىيدعوهربيعةبنرزاحأمهمنأخيهإلىكتب:السيرةفيوالنص.طمنسقطت

...فاطمةلغيروهم...إخوتهومعه

خزاعة.على:بفيزاد

.المرادمعيستقيمولا،لأن:طفي

الاكبر.الجدمنبالنسبالاباءقرب:القعدد

سهم.من:أفيزاد

.(1/012)والسيرة،طمنزيادة

الإفاضة.:والروض،السيرةوفي

الأنف.والروض،طمنوالزيادةخالدبنالعاص:وبأفي

.(الفاخرةالدرة)الأمثالوسوائر،(3/39)الأغانىفيالأصبهانيقالهماوانظر.والروض.طمنزيادة

.(273ص):(بيروت-الكتبعالم)سعدفهمي.دتحقيق

بكرلأبيوالأوائل،(233)الأمثالوسوائر،(233)قتيبةلابنالأوائل.المطلبعبدذلكسنمنأولوقيل

.(72)للسيوطيوالوسائل،(72)الحنبليالجراعي

الأمثالمجمع.والعجلةالإسراعفييضربمثلوهو.للنحرنسرعكيماأشرقيريد.بمكةجبل:ثبير

(1/362).

.(1/461)الأنفالروض

سنة.مئتيعاشقيل،الجاهليةفيالمعمرينأحدالعدوانيالظرببنوعامر.القومبينالشنيعةالكائنة:النائرة

.(56)للسجستانيالمعمرين
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ترعىكانتلهجاريةفرأته،بهيحكمماذايتروىساهراليلتهفبات،خنثىميراثفيمرةإليهفتحاكموا

فيه،مفكرهومالهافذكر؟ساهرأالليلة-لكأبالا-لكما:لهفقالتسخيلة)1(اسمهاغنمهعليه

سخيلة.ياواللهفرجتها:فقال.المبالالقضاءأتبع:فقالت.شيءذلكفيعندهايكون)2(لعله:قال

.)3(بذلكوحكم

،الشرعفيأصلوله،)4(والعلاماتبالأماراتالاستدلالبابمنالحكموهذا:السهيليقال

وقال.فيهالذئبلأنيابأثرلاحيث(18:يوسفأ!وبدهـكذلبءقميصهعكووجا):تعالىاللهقال

منوهوفكذبتدبر!نقدقميصحهوكانوإن!اتبهذبينمنوهوفصدقتقبلمنقذقميصهوكاتإن):تعالى

الذيفهوجماليأ(جعدا!هأوردتىبهجاءتفإنأنظروها":الحديثوفي.(-2627:يوسفأ!الصنهدقين

)6(؟صو
به"رمي!

بنمالكبنالحارثبنثعلبةبنعامربنعديبنفقيمبنيفيالنسيءوكان:إسحاقابنقال

مضر.بنإلياسبنمدركةبنخزيمةبنكنانة

فقيمبنعبدبنحذيفةوهو،القلفس)8(العربعلىالشهورنسأمنأولوكان:)7(إسحاقابنقال

اخرهمكانثم،أميةبنعوفثم،قلعبنأميةثم،عبادبنقلعثم،عتادابنهبعدهقامثم،عديابن

وكانت.الإسلامقامثمامةأبيفعلى،القلمسوهوحذيفةبنعبادبنقلعبنعوفبنجنادةثمامةأبو

شيئامنهايحلأنأرادفإذا،الحرمالأشهرفحرم،فخطبهم)9(،إليهاجتمعتحجهامنفرغتإذاالعرب

الصفرين،أحدأحللتإنياللهم:فيقولاللهحرمماعدةليواطئواصفرأمكانهوجعل،المحرمأحل

بنعمير(1مفتخرأ)0يقولذلكففي.ذلكفيالعربفتتبعه.المقبلللعامالاخروأنسأت،الأولالصفر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

فصيلة.:المعمرينفي

لعلها.:وقال:طفي

.(481-1/471)والروض،(57)والمعمرين،(231-1/221)السيرةفي،مفصلأ،الخبر

بابمنوهذا:بوفي...ولهبالأماراتالحكموهذا:أوفي.السهيليلنصموافقوهو.طفيكذا

وله.بالأماراتالاستدلال

وأحمد،اللعانفيباب،الطلاقفي(2256)داودأبورواهطويلوالحديث.الحديثنصتوافقطمنزيادة

القصير:والجعد،سمرةفيهلونهالذي:والأورق.عنهاللهرضيعباسابنطريقمن،(1/238-923)

الشعر.

.(1/471)الأنفالروض

.(54-1/44)السيرة

البحر.أسماءمنالقلمسإذ،لجودهالقلمسسميقيل

الأربعة.الحرمالأشهرومحرم،خطيبأفيهمفقام:بفي

.طفيليست
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الوافي(منأ:الطعانبجذل:هذاقيسبنعميرويعرف،كنانةبنمالكبنغنمبنفراسبنيأحدقيس

كراما)1(لهمأنالناسكرامقوميأنمعدعلمتلقد

لجامانعلكلمالناسوأيبوترفاتوناالناسفأي

حرامانجعلهاالحلشهورمعدعلىالناسئينألسنا

أحياءمنأطاعهبمنواستعان،العربجزيرةمنمواضعهممتفرقاتمنقريشاجمعأنهوالمقصود)2(

كبير)4(قتالبينهمفكان،قصيإلىوتسليمه)3(الحرامالبيتعنوإجلائهمخزاعةحربعلىالعرب

بنبكربنليثبنعامربنكعببنعوفبنيعمرإلىفتحاكموا،التحكيمإلىتداعواثم،غزيرةودمالمح!

بكروبنيخزاعةمنقصيأصابهدمكلوأن،خزاعةمنبالبيتأولىقصيابأنفحكم،كنانةبنمناةعبد

الديةففيهقضاعة)6(وبنيوكنانةقريشمنبكروبنوخزاعةأصابتهماوأن،قدميهتحتيشدخه)5(موضوع

.الشداخ)7(:يومئذيعمرفسمي.والكعبةمكةوبينقصيبينيخلىوأن،مؤداة

قومهعلىوتملك،مكةإلىمنازلهممنقومهوجمع،مكةوأمرالبيتقصيفولي:إسحاقابنقال

.تغييرهينبغيلانفسهفيدينأذلكيرىلأنه،عليهكانواماعلىالعربأقرأنهإلا،فملكوهمكةوأهل

ذلكبهاللهفهدمالإسلامجاءحتى،عليهكانواماعلىعوفبنومرةوالنساةوعدوانصفوانآلفأقر

والسقايةالحجابةإليهوكانت،قومهبهلهأطاعملكاأصابكعببنيأولقصيفكان:قال.كله

قريشمنقومكلفأنزل،قومهبينرباعامكةوقطع،كلهمكةشرففحاز،واللواء)8(والندوةوالرفادة

.مكة)9(منمنازلهم

.لؤيمنمعدا:أوفي.والروض،والسيرة،طفيكذا(1)

هذافي.السيرةفيلهاوجودولا.معظمامطاعارئيساسيداقومهفيقصيوكان:الكلمةهذهقبلطفيزاد)2(

الموضع.

.طفيليست،الحرام)3(

.كثيرة:طفي)4(

.الدماءتلكإبطاليريد،يكسره:يشدخه()5

.طفيليست،بني)6(

.(1/124)السيرة)7(

طعام:والرفادة.الحجيجسقاية:والسقاية.بإذنهإلاأحديدخلهفلا،عندهالبيتمفاتيحيكونأن:الحجابة)8(

ولأنهالحربفييعني:واللواء.والرأيللمشورةالاجتماع:والندوة.الموسملأهلعامكلتجمعهقريشكانت

.مخصوصونأناسإلايحملهلاكان

منازلهم.مكةمن:وب،أوفي.السيرةفيوكذلك:طفيكذا)9(
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منوقضت،الداربقريشواستقرت،)1(إيابهبعدالعدلشاردورد،نصابهإلىالحقفرجع:قلت

ونصبهاالأوثانعبادةمنخزاعةأحدثتبمالكن،القديمالعتيقبيتهموتسلمت،والأوطارالمرادخزاعة

وأنزل.منهاالرزقوطلبهم،بهاواستنصارهم،عندهاوتضرعهم،لهاونحرهم،الكعبةحولإياها

وقريشالبطاحقريش:يقالفكان،ظواهرهامنهمطائفةوأنزل،مكةأباطحقريشقبائلقصي

لإزاحةداراوبنى،واللواءوسدانتهالبيتحجابةمنالرئاسةجميعكلاببنلقصيفكانت.الظواهر

فاشتورواقبيلؤكلمنالرؤساءاجتمعقضيةأعضلتإذا،الندوةدارسماهاالخصوماتوفصلالظلامات

بها.إلا)2(فتذرعتدرعأنجاريةتبلغولا،بهاإلانكاحعقدولالواءعقديعقدولا،وفصلوهافيها

بنيبعدحزامبنحكيمإلىبعدفيماالدارهذهصارتثم،الحرامالمسجدإلىالدارهذهبابوكان

قومكشرفبعت:وقال،معاويةبيعهاعلىفلامه،درهمألفبمئةمعاويةزمنفيفباعها،الدارعبد

بعتهاقدأناوها،خمربزقالجاهليةفيابتعتهالقدوالله.بالتقوىاليومالشرفإنما:فقال؟ألفبمئة

رجالأسماء"فيالدارقطنيذكره.المغبونفأينا،اللهسبيلفيصدقةثمنهاأنوأشهدكم،ألفبمئة

.")3(الموطأ

من)4(مطمومةذاكإذزمزموكانت،حياضهماءمنإلايشربونفلا.،الحجيجسقايةإليهوكانت

قصيوكان:الواقديقال.موضعهاإلىيهتدونولا،عهدهاتقادممنأمرهاتناسواقد،جرهمزمن

أيامالحجيجإطعاموهيوالرفادة.عرفاتمنيأتيمنإليهاليهتديبالمزدلفةالناروقيدأحدثمنأول

فقال،عليهمفرضهقصياأنوذلك:إسحاقابنقال.بلادهمإلىراجعينيخرجواأنإلىالموسم

بيته،وزواراللهضيفالحجاجوإن.الحرموأهل،()مكةوأهلاللهجيرانإنكمقريشمعشريا:لهم

يخرجونفكانواففعلوا،عنكميصدرواحتىالحجأياموشراباطعامالهمفاجعلوا،)6(بالضيافةأحقوهم

أمرهمنذلكفجرى،منىأيامللناسطعامافيصنعه،إليهفيدفعونهخرجاأموالهممنعامكلفيلذلك

كلالسلطانيصنعهالذيالطعامفهو،هذايومكإلىالإسلامفيجرىثم،الإسلامقامحتىالجاهليةفي

.)7(الحجينقضيحتىللناسبمنىعام

ذهابه.بعدشرد:وآب:بفي(1)

.المرأةقميصوالدرعالدرعلبست:الجاريةادرعت2()

.(1941/)الروضفيالسهيلينقله)3(

مطموسة.:طفي)4(

.السيرةفيوكذلك.بيته:بفي()5

بالكرامة.الضيفأحق:السيرةوفي،والكرم:بفيزاد)6(

.(1/013)السيرة)7(
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وماءزادحملفيفتصرفالمالبيتمنطائفةبإخراجأمرثم،إسحاقابنبعدهذاانقطعثم:قلت

يكونأنالواجبولكن،ذكرهايطولوجوهمنحسنصنيعوهذا،الحجإلىالقاصدينالسبيللأبناء

البيتيحجونلالأنهم)1(الذمةجواليمنيكونأنوالأولى،فيهماأحلمنالمالبيتخالصمنذلك

.")2(نصرانياأويهودياشاءإنفليمتيحجفلمالحجاستطاعمن":الحديثفيجاءوقد،العتيق

..-)3(

الطويل(منأ:!ومهميوشر!همصيمدحفيقائلهموقال

فهرمنالقبائلاللهجمعبهمجمعايدعىكانلعمريقصي

بكربنيغواةعناطردواوهموسؤددامجداالبطحاءملؤواهموا

معه،بمنبلادهإلىربيعةبنرزاحأخوهانصرفحربهمنقصيفرغولما:إسحاقابن)4(قال

(ادمتقاربمنأ:قصياإجابتهفيرزاحقال.()5(وجلهمةومحمودحنوهمالثلاثةأبيهمنوإخوتها

الخليلاأجيبواالرسولفقالرسولقصيمنأتىولما

الثقيلاالملولعناونطرحدالجيانقودإليهنهضنا

نزولا)6(لئلاالنهارونكميحالصباحتىالليلبهانسير

رسولاقصيمنبنايجبنالقطاكوردسراعفهن

قبيلا)7(جمعناحيكلومنأشمذينمنالسرمنجمعنا

رسيلا)8(سيباالألفعلىتزيدليلةماحلبةفيالك

سبيلا)9(مستناخمنوأسهلنعسجرعلىمررنفلما

)1(

)2(
)3(

)4(

)6(
)7(
)8(
)9(

لزمتهمنكللزمثم،العربجزيرةعنأجلاهمعنهاللهرضيعمرلأن،الذمةأهلوهم،جاليةجمع:الجوالي

.(اللسان).بلدبكلالكتابأهلمنالجزية

ضعيف.وإسناده،الحجتركفيالتغليظفيجاءماباب،الحجفي،(281):الترمذيأخرجه

.العدويغانمبنحذافةإلىونسبه،واشتقاقانسباقريشعلىالكلامفي،قليلقبلالأولالبيتكثيرابنأورد

.(44)الرواةقبائلعلىوالإنباه،(1/941)الروضفيوهو

إلىوالسقايةوالرفادةوالندوةواللواءوالحجابةالسدانةمنإليهكانتالتيالجهاتهذهقصيفوضثم:بفيزاد

فقيم،بنيفيالنسيءوأقر،عدوانبنيفيالمزدلفةفيالإجازةوأقر،وإيضاحهتفصيلهسيأتيكماالدارعبدابنه

مطلعفيهذاوسيكرر.ذلكقبلبأيديهمكانما،كلهذلكبيانتقدمكماصوفهفيالنفروهو،الإجازةوأقر

قليل.بعد،القادمالفصل

.(1/126)السيرةنصفيالقولهذايردلم

ونستتر.نكمنأي:النهارنكمي

.(1/151):والروض،(أشمذان)البلدانمعجمانظر.قبيلتان:وقيل،هاهناجبلان:الأشمذان

الخيل.منالدفعة:الحلبة

عسجر.:بالراءروايتهإلىوأشار.(عسجد)البلدانمعجمفيالبيتياقوتروىوكذا.عسجد:بفي
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حلولا)1(حيابالعرجوجاوزننورقامنبالركنوجاوزن

طويلا)2(ليلامرمنوعالجنذقنهماالحليعلىمررن

الصهيلا)3(يسترقنأنإرادةأفلاءهاالعوذمنندني

قبيلا)4(قبيلاالرجالأبحنامكؤإلىانتهينافلما

العقولاخلسناأوبكلوفيفحدالسيوثمنعاورهم

الذليلا)5(العزيزقويخبزرالنسوبصلابنخبزهم

فجيلاوجيلاقتلناوبكرادارهافيخزاعةقتلنا

سهولاأرضايحلونلاكماثالملببلادمننفيناهم

الغليلاشفيناحيكلومن!الحدبفيسبيهمفأصبح

قال.)6(اليومإلىعذرةقبيلافهما،حناونشراللهنشرهبلادهإلىرزاحرجعفلما:إسحاقابنقال

الوأفرأمنأ:ذلك)7(فيكلاببنقصيوقال:إسحاق

ربيتوبهامنزليبمكةلؤيبنيالعاصمينابنأنا

رضيتبهارضيتومروتهامعدعلمتقدالبطحاءإلى

والنبيت)8(قيذرأولادبهاتأثللمإنلغالبفلست

حييتماضيماأخاففلستأساميوبهناصريرزاح

مابعدقدمإنمارزاحأأن:حفصبنمحمدعن،عبيدةأبيعن،)9(الأثرمعن،الأمويذكروقد

أعلم.والله.خزاعةقصي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

عظيم.جبل:بكسرهاوروي،الراءبفتح،ورقان

فيالمستنقعالماءوهو،الحيل:ويروى.شاكةبقلةوهي،حلةجمعوهوالحل:ويروى.نبتثمر:الحلي

.(1151/)الروض.وادبطن

.الصغار:والأفلاء.الظباءمنالنتاجالحديثات:العوذ

.الرحالأنخنا:بفي

.شديداسوقانسوقهم:نخبزهم

بنيمنوهم،رفيدةبنعذرة:عذرتانقضاعةفي:السهـيليوقال.عذرةقبيلتا:بوفي.(1912/)السيرة

.(1151/)الروض،قضاعةبنالحافبنأسلمبنسودبنسعدبنوعذرة،وبرةبنكلب

.(1/281)السيرة

وتنمو.تتأصل:تتأثل

والأصمعي،عبيدةأبالقي،وراق،أديب،المغيرةبنعليهو:بالثاء،والأثرم.خطأوهوالأشرم:طفي

.(1577/)الأدباءمعجمفيترجمته.هـ(232)سنةتوفي،عنهماوأخذ
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الرفادةمنوشرفهاقريشرئاساتمنإليهكانتالتيالوظائفهذهأمرفوضقصيكبرلماثم

لأنكلهابهاخصصهوإنما.ولدهأكبروكان،الدارعبدابنهإلىا(9والندوواللواءوالحجابةوالسقاية

شرفاقوتهم)3(فيوبلغوا،أبيهمزمنفيشرفواقدكانواوعبد2(العزىوعبدمنافعبدإخوتهبقية

فيينازعونهلاإخوتهفكان،بذلكفخصصه،السؤددفيالدارعبد4(بهميلحقأنقصيفأحب،كبيرا

ليلحقهبذلكالدارعبدقصيخصصإنما:وقالوا،ذلكفيأبناؤهمتشاجرانقرضوافلما،ذلك

أحقفنحن،قصيلناجعلهأمرهذا:الدارعبدبنووقال،يستحقونهأباؤناكانمانستحقفنحن،بإخوته

وفرقة،وحالفتهمالدارعبدبايعتففرقة:فرقتينقريشبطونوانقسصت،كثيرااختلافاواختلفوا.به

قاموالماثم،طيبفيهاجفنةفيالحلفعندأيديهمووضعواذلكعلىوحالفوهممنافعبدبنيبايعت

بنأسدبنو:قريشقبائلمنمنهموكان.المطيبينحلف:فسمواالكعبةبأركانأيديهممسحوا

،مخزومبنوالدارعبدبنيمعوكان.فهربنالحارثوبنوتميموبنو،زهرةوبنو،قصيبنالعزىعبد

يكونوافلم،الجميعفهربنومحاربلؤيبنعامربنوواعتزلت.عديوبنو،جمحوبنو،سهموبنو

الحجابةتستقروأن،منافعبدلبنيوالسقايةالرفادةتكونأنعلىواتفقوااصطلحواثم.منهماواحدمع

.5(واستمرذلكعلىالأمرفانبرم،الدارعبدبنيفيوالندوةواللواء

بنتحبىتزوجلماقصياأن6(خزاعهلممنقوموزعم:قالعبيدةأبيعنالأثرمعنالأمويوحكى

بنعمروبنسليمغبشانأباعنهاواستناب،حبىابنتهإلىجعلهاالبيتولايةعنحليلونقلحليل

،وقعود)7(خمربزقمنهالبيتولايةقصيفاشترى،عامربنعمروبنحارثةبنقصيبنملكانبنلؤي

،أخاهفاستنصر،قصيعلىاشتدواذلكخزاعةرأتولما.غبشان)8(أبيصفقةمنأخسر:يقالفكان

.كانماوكان،معهبمنفقدم

)2

)3

)6

)7

)8

.الندوةودار:بفي

الشمس.عبد:وط،أوفي،(1/912)السيرةلنصموافقوهو.بفيكذا

قومهم.بفي

بهم.الدارعبديلحق:بفي

.(131-1/921)السيرة

.بفيليست

والفصيل.،الناقة:القعود

.(1/913)الفاخرةالدرةفيوالقصةالمثل
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)1(و
والسقايةوالرفادةوالندوةواللواءوالحجابةالسدانةمنإليهكانتالتيالجهاتهذهقصيفوضثم

النسيءوأقر،عدوانبنيفيمزدلفةمنالإجازةوأقر،وإيضاحهتفصيلهسيأتيكما،الدارعبدابنهإلى

ذلك.قبلبأيديهمكانمماكلهذلكبيانتقدمكما،)2(صوفةفيالنفروهو،الإجازةوأقر،فقيمفي

وتخمر،وعبدأالعزىوعبدالداروعبدمنافعبد:وامرأتيننفرأربعةقصيفولد:إسحاقابنقال

منآخروهو،)3(الخزاعيعمروبنكعببنسلولبنحبشيةبنحليلبنتحبىكلهموأمهم،وبرة

.كلاببنقصيالبيتأخذيدهومنخزاعةمنالبيتولي

وأمهم،والمطلب،شمسوعبد،هاشما:نفرأربعةقصيبنمنافعبدفولد:)4(إسحاقابنقال

المازنية.عمروبنتواقدةوأمه،منافعبدبنونوفل،هلالبنمرةبنتعاتكة

وأم،وريطة،وحية،وقلابة،وتماضرعمروأبو:أيضامنافلعبدوولد:هشامابنقال

.)5(سفيانوأم،الأخثم

وأسدا،المطلبعبد:نسوةوخمسنفرأربعةمنافعبدبنهاشموولد:هشامابنقال

سلمى:ورقيةالمطلبعبدفأم،وحية،ورقية،وضعيفة،وخالدة،والشفاء،ونضلة،صيفيوأبا

أمهاتوذكر،المدينةمنالنجاربنعديبنغنمبنعامربنخداشبنلبيدبنزيدبنعمروبنت

وعبدالله،،وحمزة،العباس:وهمنسوةوستنفرعشرةالمطلبعبدوولدقال.الباقين

وجحل،-يكنىكانوبهأبيهبكروكان)6(-والحارث،والزبير،عمرانلامنافعبدواسمه،طالبوأبو

واسمه-لهبوأبو،وضرار،والمقوم،خيرهلكثرةبالغيداقيلقبوكان،حجل:يقولمنومنهم

إلى،أمهاتهموذكر.وبرة،وأروى،وأميمة،وعاتكة،البيضاء)7(حكيموأم،وصفية-العزىعبد

بنعائذبنعمروبنتفاطمة:صفيةإلا،النساءوجميعوالزبيرطالبوأبياللهعبدوأم:قالأن

بنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمران

!لمجواللهرسولمحمدااللهعبدفولد:قال.عدنانبنمعدبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنخزيمة

ذكرثم،لؤيبنكعببنمرةبنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهببنتامنةوأمه،ادمولدسيد

.بفيليست)1(

طابخة.بنأدبنمربنالغوث:صوفة)2(

.(601-1/501)السيرة)3(

.(1601/)والسيرة.سهووهو.هشامبن:طفي()4

.(1571/)السيرة)5(

.والسيرة.طمنزيادة)6(

.برةوبعدالبيضاذكر:وب،أوفي.السيرةفيلماموافقوهو،طفيكذا)7(
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اللهصلواتوأمهأبيهقبلمننسباوأفضلهم،حسباادمولدأشرففهو:قالأنإلىفأغرقأمهاتها

.)1(الدينيومإلىدائماعليهوسلامه

نإ":!ي!اللهرسولقال:قالالأسقعبنواثلةعن،عمارأبيشدادعنالأوزاعيحديثتقدموقد

واصطفاني،قريشمنهاشماواصطفى،كنانةمنقريشاواصطفى،إسماعيلولدمنكنانةاصطفىالله

.)2(مسلمرواه."هاشمبنيمن

فوائدالشريفالنسبسردعندوسنورد،والآثارالأخبارمنفيهوردوماالكريممولدهبيانوسيأتي

.التكلانوعليه،الثقةوبه،تعالىاللهشاءإنهاهناليستأخر

)3(الجاهليةزمنفيالواقعةالأحداثمنجملذكر

بناتهم،أبناءلأنهمفيهمطمعوا،إسماعيلبنيمنالبيتولايةجرهمأخذمنكانماتقدمقد

قصيإلىذلكرجوعمنكانماثم،منهمالبيتولايةوانتزاعهمجرهمعلىخزاعةتوثبمنكانوما

عليه.كانتماعلىالوظائفتلكفأقر!رسولهاللهبعثأنإلىأيديهمفيذلكواستمراروبنيه

باب

)4(الجاهليةفيكانوامشهورينجماعةذكر

)5(م!
أعلم.والله.نبيا63(كانأنهبعضهمزعموقد،الفترةزمنفيكانالذيالعبسيسنانبنخالدخبر

بنالمعلىبنيحيىحدثنا،)7(التستريزهيربنأحمدحدثنا:الطبرانيالقاسمأبوالحافظقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(011-1/701)السيرة

الفضائل.أولفي،(2276)رقممسلمصحيح

الجاهلية.فىالأحداث:طفي

الجاهلية.فيمشهورينجماعةذكر:طفي

ذكر.:بفي

وتاريخ،(1/466)والإصابة،(1/376)الأثيرلابنوالكامل،(2/226)الذهبمروج:فيأخباره

.(991)الخميس

.(1/162)اللباب.خوزستانقرىمن،تسترإلىنسبة:التستري
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بنسعيدعن،الأفطسسالمعن،الربيعبنقيسحدثنا،الصلتبنمحمدحدثنا،الرازيمنصور

نبيبنت":وقالثوبهلهافبسط،ع!ي!النبيإلىسنانبنخالدبنتجاءت:قال:عباسابنعن،جبير

.")1(قومهضيعه

عن،الصلتبنمحمدعن،منصوربنالمعلىبنيحيىعن،البزاربكرأبوالحافظرواهوقد

:فقال!ي!اللهرسولعندسنانبنخالدذكر:قال.عباسابنعن،سعيدعن،سالمعن،قيس

فيثقةالربيعبنقيسوكان.)2(الوجههذامنإلامرفوعانعرفهولا:قالثم."قومهضيعهنبيذاك"

أعلم.والله.منها)3(ليسماأحاديثهفييدخلابنلهوكان،الحفظرديءكانأنهإلا،نفسه

مرسلا.جبيربنسعيدعن،الأفطسسالمعنالثوريرواهوقد:البزارقال

عوانة،أبوحدثنا:قال)4(الموصليالمهديبنالمعلىحدثنا:الموصلييعلىأبوالحافظوقال

إني:لقومهقالسنانبنخالد:لهيقالعبسمنرجلاأن:عباسابنعن،عكرمةعن،يونسأبيعن

وشأنشأنكفما،حقاإلاقطلناقلتماخالدياوالله:قومهمنرجللهفقال.الحرتيننارعنكمأطفئ

،زيادبنعمارةفيهم،قومهعبس)5(منأناسومعهخالدفخرج؟!تطفئهاأنكتزعمالحرتيننار

عليكمأبطأتإن:فقال،فيهافأجلسهم،خطةخالدلهمفخطجبلشقمنتخرجهيفإذا،فأتوها

مص"م!ء)6(هص..

يضربهافجعل،خالدفاستقبلها،بعضابعضهايتبعسمرخيلكانهامحرجت.باسميتدعونيفلا

حتى.تندىوثيابيمنهاأخرجلاأنيالمعزىراعيةابنزعم)7(مؤدىهدىكلبدابدابدا:ويقولبعصاه

بعدإليكمخرجلقدحياكانلوصاحبكمإن:زيادبنعمارةلهمفقال،عليهمفأبطأ.الشقمعهادخل

برأسهاخذوهوفخرج.باسمهفدعوه.باسمهندعوهأننهاناقدإنه:فقالوا:قال.باسمهفادعوه

بكممرتفإذا،فادفنونيفاحملوني)8(،قتلتمونيواللهفقد،باسميتدعونيأنأنهكمألم:فقال

حمارفيهاالحمربهمفمرت،فدفنوهفحملوه،حياتجدونيفإنكم،فانبشونيأبترحمارفيها،الحمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(8412/)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

.(2227/)والمسعودي،(1376/)الأثيروابن،(1/466)الإصابةفيحجرابنوأورده

.(8412/)الزوائدمجمعفيالهيثميأوردهوالحديث.قلت:بفيزاد

المجروحين.فيهاختلف.اهـ(67)سنةتوفي،الكوفةأهلمن،محمدأبو،الأسديالربيعبنقيس

(2/216-921).

الموصلي.مهديبنمعلىعن،العكبريعمروبنوخلف،العزيزعبدبنعليعنالطبريورواه:بفيزاد

.طفيليست

.وط،بمنزيادةهناإلى...لهمفخط:قوله

.الأصولفياختلافبعضهناالعبارةفي

.وطبمنزيادة:فاحملوني
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خالد:لهمقالكانوقد.موتاناننبشأنامضرتحدثلاواللهلا،تنبشوهلاعمارة(لهم)1فقالنبشهفأرادوا،أبتر

يمسهماولاقالعنهتسألونماستجدونفإنكم،فيهمافانظرواأمرعليكمأشكلفإنلوحينامرأتهعكن)2(فيإن

.(4أعلممنفيهماكانمافذهب،حائضوهيإليهمفأخرجتهما،عنهماسألوهاامرأتهإلى)3(رجعوافلما.حائض

قال!:."قومهأضاعهنبيئذاك":فقال!!ي!النبيعنهسئل:حرببنسماكقال!:يونسأبوقال!

.")6(أخيبابنمرحبا":فقال!!ي!النبيأتىسنانبنخالدابنإنحرب)5(بنسماكقال!:يونسأبو

بهايحتجلانبيأنهفيهاالتيوالمرسلات،نبياكانأنهفيهوليس،عباسابنعلىموقوفالسياقفهذا

صحيحفيثبتفقدالفترةزمنفيكانإنفإنه،وكراماتأحوال!لهصالحارجلاكانأنهوالأشبه،هاهنا

.")7(نبيوبينهبينيليسلأنه،أنامريمبنبعيسىالناسأولىإن":قالأنه!اللهرسولعنالبخاري

لعثهتمقتلفمننذيرقنأتنهمقنذرقؤماما!و:قال!تعالىاللهلأننبيايكونأنيمكنفلاقبلهاكانوإن

نبياإسماعيلبعديبعثلمتعالىاللهإن:العلماءمنواحدغيرقال!وقد.(46:القصصأ!هويتذ!رون

قبلةاللهجعلهاالتيالمكرمةالكعبةبانيالخليلإبراهيمبهدعاالذيالأنبياءخاتم!ي!محمداإلاالعربفي

.السلامعليهمريمبنعيسىبهبشرمناخركانحتى،لقومهمالأنبياءبهوبشرت،شرعأالأرضلأهل

يذبنشعيب:لهيقالالعربمننبيإرسالمنوغيره)8(السهيليذكرهمايردبعينهالمسلكوبهذا

فسلطفكذبوهما)9(صفوانبنحنظلةأيضاالعربإلىوبعث،مدينصاحبصفوانبنشعيببنمهذم

بنمعدزمنفيوذلك،إسرائيلبنيمننال!مانحووالسبيالقتلمنمنهمفنال!نقمربختالعربعلىالله

أعلم.والله.الخيرإلىيدعونصالحينقوماكانواهؤلاءأنوالظاهر.عدنان

جرهم.بعدخزاعةأخبارفيخندفبنقمعةبنلحيبنعمروذكرتقدموقد

.عمارةلهمفقال،ننبشهأنأمرنافإنه،انبشوهفقلنا:طفي(1)

والعكن:.علم:وب،أوفي.بالصوابالأشبهوهو.الإصابةفيحجرابننقلهلماموافقوهو،طفيكذا)2(

.وانطوىالبطنلحممنتثنىماوهي،عكنةجمع

امرأته.أتوادفنهمنفرغوافلماحائضتمسهولاتسألون:وب،أوفي.حجرابنأوردهلماموافقوهو.طفيكذا)3(

والمروج.(1376/)والكامل،(525-991)الخميسوتاريخ،(468-1/467)الإصابةفيالخبر)4(

.اختلافروايتهوفي،(2226/)

والإصابة..وط،بمنزيادة()5

ابنه.لا،سنانبنخالدابنة!ي!النبيإلىأتىالذيأن:والكامل.الإصابةفيوالذي.الأصولفيكذا)6(

وفيه!ومريمالكئتفىوابمر):تعالىاللهقولباب،الأنبياءفي،(3443و3442)رقمالبخاريصحيح)7(

.السلامعليهعيسىفضائلباب،الفضائلفي(2365)رقم،مسلمرواهوكذلك،هاهناعمااختلاف

.(2127/)الطبريوتاريخ،(1/21)الروض)8(

.(002)الخميستاريخفيخبره)9(
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واسمه،أخزمأبيبنأخزمبنعديبنالقيسامرئبنالحشرجبنسعدبناللهعبدبنحاتموهو

)1(-"
حاتمبنعديوالد،الطائيسفانةأبو،طيئبنالغوثبنعمروبنثعلبنجرولبنربيعهبنهرومه

.)2(الصحابي

عجيبة،وأمورماثرلحاتموكانت.الإسلامفيابنهكانوكذلك،الجاهليةفيممدحاجواداكان

قصدهكانوإنما،الاخرةوالداراللهوجهبهايقصديكنلمولكن،ذكرهايطولكرمهفيمستغربةوأخبار

والذكر.السمعة

القيسي،واقدبنعبيدحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقال

:فقال!ي!النبيعندحاتمذكر:قالعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن-الناجيهو-نصرأبوحدثنا

.")3(فأدركهأمراأرادذاك"

.حماداسمهإن:ويقال،الناجينصرأبيعن،واقدبنعبيدبهتفرد:الدارقطنيقال.غريبحديث

الناجي.يسمولم،حمادنصرأبيوبينالناجينصرأبيبينالحاكمأحمدأبوفرقوقد:عساكرابنقال

.)4(أعلموالله.الناجيشيبةنصرأبيعنعساكرابنالحافظرواياتبعضفيووقع

عن،حرببنسماكعن)6(شعبةحدثنا:قال،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

ويفعل،،الرحميصلكانأبيإن:!ي!اللهلرسولقلت:قالحاتمبنعديعن،قطريبنمري

."فأصابهشيئاطلبأباكإن":قال.أجرمنيعني؟ذلكفيلهفهل،ويفعل

أباكإن":وقال.به،سماكعن،شعبةعن،غندرعن،القواريريعن،يعلىأبورواهوهكذا

الذكر.يعني"فأدركهأمراأراد

الشعر.المصادرفياختلافبعضنسبهفيوقع.(17/278ثقافة)الأغانيفيوكذلك.وب.طمنزيادة)1(

والأغاني.،(1/223)الطربونشوة،(1/142)والشعراء

ثمة.ترجمتهومصادر(3162/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(68)وقيلهـ(67)سنةعديتوفي)2(

حاتم.أبوضعفه،العبسيواقدبنعبيدوفيه،البزاررواه:وقال،(1/911):الزوائدمجمعفيالهيثميأورده)3(

.362(1/)1دمشقتاريخ)4(

.)4/258(المسندفي)5(

خلط،وفيهأحمد،الإماممسندفييوجدلاالإسنادهذاومثل"...سماكعنسفيانحدثنا،إسماعيلبنيزيد"حدثنا:طفي)6(

قلت:قال،رجلعنعبيدةأبيعن،سيرينبنمحمدعنحسانبنهشامعن-هارونابنوهو-يزيدعنأحمدروىفقد

عديعنمريعنسماكعن،سفيانعن،مهديابنوهو-الرحمنعبدعنروىكما257()4/هذاغيرحديثاوذكر،لعدي

بنمحمدطريقمنالأول:طريقينسوىالمسندفيلهفليسالحديثهذاأما)4/256(الذبيحةعلىاللهاسمذكرحديث

.258()4/به،شعبةعن،المروزيبهرامبنمحمدبنحسينطريقمنوالثاني،هذاوهو،سماكعنشعبةعنغندرجعفر
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.سواء)2(،به،شعبةعن،الجعدبنعليعن،()1البغويالقاسمأبورواهوهكذا

كريم،إنه:ليقالينفقالذيالرجلمنهم،جهنمبهمتسعرالذينالثلاثةفيالصحيحفيثبتوقد

.والمجاهد)3(العالمفيوكذا،الدنيافيذلكيقالأنجزاؤهفيكون

بنعمروبنجدعانبناللهعبدعنع!ي!اللهرسولسألواأنهمالصحيحفيالاخرالحديثوفي

:فقال؟ذلكينفعهفهل،ويتصذقويعتقالضيفيقريكان:لهفقالوامرةبنتيمبنسعدبنكعب

.")4(الدينيومخطيئتيلياغفرربالدهرمنيومايقللمإنه"

المرملة.والأوقاتالممحلةالسنينفيالمطعمينأيضاالمشهورينالأجوادمنكانوقدهذا

بناللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثني،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)5(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

حدثنا،صرد)6(بنضرارحذثنا،الكوفيالواحدعبدبنكثيربنعبيدسعيدأبوحدثنا،العمانييوسف

)9(النخعيزيادبنكميلعن،جندببنالرحمنعبدعن،)7(الثماليحمزةأبيعن،حميدبنعاصم

أخوهيجيئهلرجلعجبا،خيرفيالناسمنكثيراأزهدمااللهسبحانيا:طالبأبيبنعليقال:قال

نألهينبغيلكانعقابا)9(يخشىولاثوابايرجولاكانفلو،أهلاللخيرنفسهيرىفلاحاجةفيالمسلم

أميرياوأميأبيفداك:فقالرجلإليهفقام.النجاحسبيلعلىتدلفإنها،الأخلاقمكارمفييسارع

جاريةوقعتطيئبسباياأتيلما:منهخيرهووما.نعمقال؟ع!ي!اللهرسولمنأسمعته،المؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(975)تياالجعد

حاتمبنعديأن،سعدبنسهلعن،حازمأبيعنهلالأبيبنسعيدطريقمنالطبرانيوروى:بفيزاد

لا.:قال؟الإسلامأدركهل:قال.الطعامويطعم،الكلويحمل،القرابةيصلكانأبيإناللهرسوليا:قال

فذكر.يذكرأنيحبكانأباكفإن:قال

في،(2382)الترمذيوكذلك.الناراستحقوالسمعةللرياءقاتلمنباب،الإمارةفي(5591)مسلمأخرجه

.(623/)والنسائي.غريبحسنحديثهذا:وقال.والسمعةالرياءفيجاءماباب،الزهد

مسندهفيوأحمد.عملهينفعهلاالكفرعلىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانفي،(214)مسلمرواه

عنها.اللهرضيعائشةطريقمن،(639،012/)

.34(1)5/النبوةدلائلفي

.376(/1)المجروحين.هـ()922سنةتوفي.معينبنيحيىكذبه،عالمفقيه،الكوفيالطحاننعيمأبو،صردبنضرار

.هـ(ا48)سنةتوفي.رافضي،ضعيف،كوفي،صفيةأبيبنثابتالثماليحمزةأبو

.(1/161)التهذيبوتقريب،(1/652)المجروحين

.(422-1/142)اللباب.الأزدمنبطن(ثمالة)إلىنسبة:والثمالي

الحديث.منكركان.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليأصحابمنالنخعيزيادبنكميل

.(2122/)المجروحين

عذابا.:بفي
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خدلجة،الكعبيندرماء،والهامةالقامةمعتدلة،الأنفشماء،عيطاء،زلفاء،لعساءحمراء

رأيتهافلما:قال.المتنينمصقولة،الكشحينضامرة،الخصرين(خميصة)1،الفخذينلفاء،الساقين

رأيتلماجمالهاأنسيتتكفمتفلما.فيئيفيفيجعلهاع!ي!اللهرسولإلىلأطلبن:وقلت،بهاأعجبت

قومي،سيدابنةفإني،العربأحياءبيتشمتولاعنيتخليأنرأيتإنمحمديا:فقالت.فصاحتهامن

ويطعم،الضيفويقري،ويكسوالعاري،الجائعويشبع،العانيويفك،الذماريحميكانأبيوإن

هذهجاريةيا":ع!يمالنبيفقال.طيءحاتمابنةأنا،قطحاجةطالبيردولم،السلامويفشي،الطعام

،الأخلاقمكارميحبكانأباهافإنعنهاخلوا،عليهلترحمنامؤمناأبوككانلو،حقاالمؤمنينصفة

مكارميحبوالله،اللهرسوليا:فقالديناربنبردةأبوفقام.ا)2("الأخلاقمكارميحبأتعالىوالله

.")3(الخلقبحسنإلاأحدالجنةيدخللابيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسولفقال؟الأخلاق

بن)4(الهيثمهو-الطائيالرحمنعبدأبيعن،بكربنعمرحدثني:الدنياأبيبنبكرأبووقال

لأمهحاتمبنعديأخاوكان،جدهعن،أبيهعن،الطائيحليسبنعركىعن،عثمانعن-عدي

كلحصتسنةأصابتنا.عجباكانأمرهكل:قالت.حاتمعنحدثينا:حاتمامرأةلنوارقيل:قال

حدباالإبلوراحت،أولادهاعلىالمراضعوضنت،السماءلهاواغبرتالأرضلهافاقشعرت،شيء

تضاغىإذا،الطرفينبينمابعيدة،صنبر)6(ليلةلفيوإنا،المالوحلقت،بقطرةتبض)5(ما،حدابير

)8(الصبيينأحدإلىفقام.بهنعللهمشيئاوجدناإنفوالله،وسفانة،وعدي،اللهعبد:الجوعمنالأصبية)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

المستوية.النظيفةالمراةوهي،الزلفةمنالبشرةالصقيلة:الزلفاء.مستحسنسوادشفتهافيالتي:اللعساء

الممتلئة:والخدلجة.حجملهمايبنلمحتىاللحمغطاهماأي:الكعبينودرماء.العنقالطويلة:والعيطاء

الظهر.ووسطالسرةبينما:والكشح.الضامرة:والخميصة.الفخذينالضخمة:واللفاء.والساقينالذراعين

منها.ظهرماأو،الظهر:والمتن

.بفيليست

.364(-11/363)تاريخهفيعساكروابن،(927-17/278الثقافة)الأغانيفيالأصبهانيالخبروروى

سهو.وهو،عديبنالقاسم:وط،أوفي.الصحيحوهو،بفيكذا

وأخباربالسيرعالماكان،بغدادوسكن،بالكوفةولد،الرحمنعبدأبوالطائيالرحمنعبدبنعديبنوالهيثم

-329/)والمجروحين،(451-5/1301)النبلاءأعلامسير.هـ(572)سنةوتوفي.فيهتكلموا،العرب

39).

ظهرها.وعظمحراقفهابدتالتيوهي،حدباءجمع:والحدب

.ءببطالسيلان:والبضق.أيضاالجدبةوالسنة.الضامرةالإبلوهي،حدبيرجمع:والحدابير

.البردشديدة:صنبروليلة.بالإبلذهبت:المالحلقت

صبي.جمع:وأصبية.صاح:ضغا

.الصبيان:وط،بفي
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الاخرالصبيئإلىعدناثم.الليلمنهدأةبعدإلاسكتاإنفوالله،فعللتهاالصبيةإلىوقمت،فحمله

ونمت،عليهاالصبيانفأضجعنا،خملذاتشاميةلنا)1(قطيفةافترشناثم.كادوماسكتحتىفعللناه

مالك:فقال.فتناومت،يريدماوعرفت،لأناميعللنيعليئأقبلثم،بينناوالصبيانحجرةفيوهوأنا

)2(،النجوموتهورتالليلادلهمفلما.نومبيومانامتقدإلاأراهاما:فقال.فسكت؟أنمت

قلت:حتى،فولى؟هذامن:فقال.رفعقدالبيتجانبإذا،الرجلوسكنت،الأصواتوهدأت

أحدعلىوجدتما،عديأبايافلانةجارتك:قالت؟هذامن:فقالعاد،كدناأوأسحرناقدإذا

قالت.عليأعجليهم:قال.الجوعمنالذئابعواءيتعاوونأصبيةعندمنأتيتك،غيركمعولا

ا)4(فكيفبهأتعللهمماوجدتفماأصبيتكتضاغىلقدوالله؟!)3(صنعتماذا:فقلتفوثبت:النوار

تحملفأقبلت:قالت.اللهشاءإن()4(وإياهمألأشبعنكفوالله،اسكتي:فقال؟وبولدهابهذه

ثم،)5(لبتهفيبحربتهفوجأ،فرسهإلىفقام،رئالهاحولهانعامةكأنها،أربعةجنبتيهاوتمشي،اثنين

ثم.دونك:قالثم،المرأةإلىالمديةدفعثم،جلدهعنفكشطبمديةجاءثم،نارهوأورىزندهقدح

فيهميطوففجعل؟)6(الصرمأهلدونشيئاأتأكلون!سوءة:قالثم.فبعثتهم،صبيانكابعثي:قال

لأحوجهموإنه،)7(مزعةذاقماوالله.إليناينظرناحيةاضجعثمثوبهفيوالتفع.عليهوأقبلواهبواخى

.حافر)8(أوعظمإلامنهالأرضعلىومافأصبحنا،إليه

بنعثيمحدثنا،سعدأبيبناللهعبدحدثنا،المحاملياللهعبدأبوالقاضيحدثني:الدارقطنيوقال

اكلأنأشتهي،سفانةأبايا:لحاتمحاتمامرأةقالت:قالجدهعن،أبيهعن،الطائيحاتمبنثوابة

بالطعاموأمر،فرسخعلىالجماعةمنخيمتهافحولتفأمرها.أحدعليهليسوحدناطعاماأناوأنت

(الطولحمتأ:قالثمرأسهعنكشفالطعامنضجقاربفلما،وعليهاعليهستورهامرخاةوهي،فهيئ

حرامتطبخينماإذنعليدونهاوستركقدريتطبخيفلا

مخفل.دثار:القطيفة(1)

أكثرها.ولىأو،ذهبتالنجومتهورت2()

اضطجع.:طفيزاد)3(

.بمنزيادة()4

المنحر.:واللبة.ضرب:ووجأ.النعامولد:الرأل()5

.الناسمنالمنقطعةالمجتمعةالأبيات:الصرم)6(

اللحم.منالقطعة:المزعة)7(

الطربونشوة،(303-7203/)والأغاني،(442-1/422)والشعراءالشعرفيوالخبر.وحافر:طفي)8(

يسير.اختلافروايتهوفي،(1/522)
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بضرام)1(لاأوقدتإذابجزلفأوقدياليفاعبهذاكولكن

قلت.ماليأتممتما:فقالت.وأكلوافأكل،الناسودعاالطعاموقدمالستوركشفثم:قال

ثم.السخاءليسبقوقد،هذاعلييثنيأنمنعليأكرمونفسي،نفسيتطاوعنيلافإني:فأجابها

الطويل،منأ:يقولأنشأ

أستشيرهاماالجودنفسوأتركأعزهاحتىالبخلنفسأمارس

أزورهالابعلهاعنهاغابإذاأنهاغيرجارتيتشتكينيولا

ستوره!2(عليهاتقصرولم،إليهابعلهاويرجعخيريسيبلغها

الوافر،منأ:حاتمشعرومن

رويت)3(فلاالشرابفيلسكرزقيفوقأشرببتماإذا

خفيتفلاالظلامليخفينيجاريعرسأختلبتماإذا

حييت)4(ماأفعلواللهفلاجاريوأخونجارتيأفضحأ

الكامل،منأ:أيضاشعرهومن

سترلبابهيكونلاأنأجاورهليجارأضرما

الخدر)5(جارتييواريحتىبرزتجارتيماإذاأغضي

الوافر(منأ:أيضاحاتمشعرومن

يرتجينيمنمخلف!أناوماعميابنشتمشيمتيمنوما

فانقذينيمري:وقلتسمعتجرمغيرمنحاسدوكلمة

جبينييومالهايعرقولمتعبنيفلم،عليوعابوها

يأتسينيتغيبإذاوليسطليقايلقانيوجهينوذي

6(ودينيحسبيعلىمحافظةعنهفكففتبعيبهظفرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اختلافوفيه.(هـ0991ا141-القاهرةالخانجيمكتبة-جمالعادل.دتحقيق)،(164)ديوانهفيالبيتان

.الألفاظبعضفي

الحطب.دقيق:والضرام.اليابسالحطبمنالغليظ:والجزل.الأرضمنالمرتفع:واليفاع

.366(1/1)الدارقطنيطريقمنعساكرابنتاريخفيوالخبر،قصيدةمن،بعدهاوما(232)ديوانه

.ريفو!تى:طفي

.(012)ديوانه

.(692)ديوانه

.(521)ديوانه



الجاهليةأجوأدأحدالطائيحاتمذكر205

الطويل(منأ:شعرهومن

ومجزريناريبينأتانيماإذامالكأمياالمقرورالبائسسلي

)1(منكريدونلهمعروفيوأبذلالقرىأولإنهوجهيأبسطأ

الطويل(منأ:أيضاوقال

أجمعا)2(الذممنتهىنالاوفرجكسؤلهبطنكأعطيتإنوإنك

حدثنا،الكوكبيالقاسمبنالحسينحدثنا:الجريريزكريا)3(بنالمعافىالفرجأبوالقاضيوقال

المتلمس:قولطيئحاتمبلغلما:قال.عبيدةأبيعن،التوزيأخبرني،المبردالعباسأبو

الفسادعلىالكثيريبقىولافيبقىتصلحهالمالقليل

زادبغيرالبلادفيوعسففناهمنخيرالمالوحفظ

الطويل(أمن:قالفهلا،البخلعلىالناسحمللسانهاللهقطعلهما:قال

يزيدالشحيحمالفيالبخلولافنائهقبلالماليفنيالجودفلا

جديديعودرزنغدلكلمقتربعيشمالاتلتمسفلا

بعيد)4(غيريعطيكالذيوأنورائحغادالمالأنترألم

لهلرجيمسلماكانولو.بعيدغيريعطيكالذيوإن:قولهفيأحسنولقد:الفرجأبوالقاضيقال

تعالى:وقال.32(:النساءأ!هوفضلأ-مناللهوشئلوا):كتابهفيتعالىقالوقد.معادهفيالخير

.(861:البقرة1(5!هو)دعانإذااعلدادغوةأجيبقرسبفارزعنىعادىسألفوإذا)

ثم،وأدناهفأكرمه،المنذربنالنعمانعلىالطائيحاتموفد:قالالطائيمعبدبنالوضاحوعن

تلقتهأهلهعلىأشرففلما،فرحل،بلدهطرائفمنأعطاهماغيروورقاذهباجملينانصرافهعندزوده

حاتم:فقال.بالفقرأهاليناعندمنوأتينا)6(بالغنىالملكعندمنأتيتحاتميا:قالت.طيئأعاريب

حاتمإلىفخرجت.فاقتسموهالنعمانحباءمنيديهبينماإلىفوثبوا،فتوزعوهيديبينمافخذواهلم

.(482)نهايود(1)

.(471)نهايود(2)

الخوليمرسيمحمد.دتحقيق)،(321-1032/)الشافيالناصحوالأنيسالكافيالصالحالجليسكتابهفي)3(

.(8191-بيروت-الكتبعالم-

.(052)ديوانه(4)

.(321-1032/)الكافيالصالحالجليس)5(

.بمنزيادة)6(
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.بعيراولاشاةولادرهماولاديناراهؤلاءيدعفما،نفسكعلىوأبقاللهاتق:لهفقالت،جاريتهطريفة

البسيط(أمن:يقولفأنشأ

خرقولافيهاسردتبناومادراهمناتبقىما:طريفةقالت

نرتزقنحنولسناسواناممنيرزقنافالثهعندنامايفنإن

ينطلقثمعليهايمرإلاخرقتناالكاريالدرهممايألف

)1(تستبقالمعروفسبلإلىظلتدراهمنايومااجتمعتإذاإنا

ثم.منيأجودالعربكل:فقال؟منكأجودالعربفيهل:لحاتمقيل:عياشبنبكرأبووقال

شاةليفذبح،الغنممنمئةلهوكانت،ليلةذاتيتيمالعربمنغلامعلىنزلت:قال،يحدثأنشأ

منهيأتينييزلفلم،فذهب:قال!الدماغهذاأطيبما:قلتدماغهاإليقربفلما،بهاوأتاني،منها

به؟صنعتفما:فقيل؟لهشيءلاوبقيشاةالمئةذبحقدهوإذاأصبحتفلما،اكتفيتقد:قلتحتى

منناقةمئةأعطيته:فقال؟حالكلعلى:قالوا)2(؟!شيءكلبهصنعتولوشكرهأبلغومتى:فقال

إبلي.خيار

الربعي،الفضلبنالعباسحدثنا:"الأخلاقمكارم"كتابفي)3(الخرائطيجعفربنمحمدوقال

بنت)4(عنترةكانت:قالوا،طيئمشيخةمنومشيخةالراويةحمادحدثني،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

يمنعونهاإخوتها)5(وكان؟وجوداسخاءشيئاتمسكلاطيئحاتمأمالقيمسامرئبنعمروبنعفيف

أخرجوهاثم.تصنععماتكفلعلهاقوتهايطعمونهاسنةبيتفيفحبسوها،موسرةامرأةوكانت،فتأبى

فأتتها،بهااستمتعي:وقالوامالهامنصرمةإليهافدفعوا،الخلقذلكتركتقدأنهاظنواوقدسنةبعد

الجوعمنمسنيواللهفقدالصرمةهذهدونك:فقالت،فسألتها،تغشاهاوكانت،هوازنمنامرأة

الطويل(أمن:تقولأنشأتثمسائلاأمنعلاأنآليتما

جائعاالدهرأمنعلاأنفآليتعضةالجوععضنيلقدمالعمري

الأصابعافعضتفعللمأنتوإنأعفنياليوماللائميلهذافقولا

.(682)نهايود(1)

.قال:طوفي.بالصوابالأشبهوهو،بفيكذا)2(

.هـ(327)سنةيافافيتوفي.الحديثحفاظمنفاضل،السامريالخرائطيسهلبنمحمدبنجعفربنمحمد)3(

.مطبوعالأخلا!تىمكارموكتابه

.(607/)لأعلاما

عنبة.:والشعراءالشعروفي.غنية:والأغاني،بوفي.وط،مفيكذا(4)

يمنعونها.وكانوا:أوفي.ط،بفيكذا()5
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مانعا)1(كانمنمنعأوعذلكمسوىلأختكمتقولواأنعساكمفماذا

الطبائعا)2(أميابنيابتركيفكيفطبيعةإلااليومترونومهما

شهدت:قال،جدهعن،أبيهعن،حاتمبنعديبنعركىبنملحانعن،عديبنالهيثموقال

قط،لريبةجارةخاتلتماوالله:خصالثلاثنفسيمنأعهدإنيبنيأي:ليفقال)3(بنفسهيكيدحاتما

.بسوءقبليمنأحدأوتيولا،أديتهاإلاأمانةعلىائتمنتولا

حدثنا،العدوييحيىبن)4(الرحمنعبدحدثنا،حرببنعليحدثنا:الخرائطيبكرأبووقال

مولىالمحررعن-الوليدبنالمحرربنجعفريعني-مسكينأبيعنالكلبيالسائببنمحمدبنهشام

له:يقالابعضهمإليهفقال،منهقريبافنزلوا،طيئحاتمبقبرالقيسعبدمننفرمر:قالهريرةأبي

أصحابه:بعضلهفقال.اقرناالجعراء)7(أبايا:ويقول.برجلهقبره)6(يركضفجعل()5(الخيبريأبو

عليكمقوميا:يقولفزعاالقولصاحبفقام.فنوموا)8(الليلوأجنهم!بليتوقدرمةمنتخاطبما

أ!ارب(أمن:يقول.حفظتهوقد،شعراوأنشدني،النومفيأتانيحاتمافإنبمطيكم

شتامهاالعشيرةظلومامرؤوأنتخيبريأبا

هامها)9(صخبقدحفرةلدىالقرىتبغيبصحبكأتيت

وأنعامهاطيئوحولكصتالمببعندالذنبليأتبغي

فنعتامها)01(المطيوتأتيأضيافناسنشبعوإنا

واللهوقالوا.ويأكلونيشتوونوقاموافنحروها،عقيراتكوس)11(القولصاحبناقةوإذا:قال

رجلفإذا.وساروا،صاحبهموأردفواالقوموأصبح:قال.وميتاحياحاتمأضافنالقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

من.عذلأو:طوفي.عسيتم:بفي

.(17/028)والأغاني،(1/422)والشعراءالشعرفيوالخبر.ترونوماذا:طفي

.جاد:بنفسهكاد

خطأ.وهوالرزاقعبد:بفي

.طمنزيادة.الخيبريأبولهيقال:قوله

بها.والضرب،الرجلتحريك:الركض

الأصل،فيماوأثبت.جعفر:الأغانيوفي.عذي:والشعراءالشعروفي.الجعد:الذهبومروج،طفي

حاتم.منيسخرإنماهناوهو.الاستهيفالجعراء.بالصوابالأشبهوهو

.فناموا:طفي

هامها.صدتقد:طفي

الرواية.فياختلافمع،(681)ديوانهفيوالأبيات.لنشبع:طفي

أرجل.ثلاثةعلىتمشي:تكوس
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النومفيأتانيحاتماإن:قال.أنا:قال؟الخيبريأبوأيكم:فقال.اخرويقودجملاراكبابهم1ينوه

.)2(إليهودفعه.فخذهبعيزوهذا،أحملكأنوأمرني،ناقتكأصحابكقرىأنهفأخبرني

جدعانبناللهعبدأخبارمنشيءذكر

والدعمابنوهو،تيمبنيسيد،مرةبنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنجدعانبناللهعبدهو

.للمسنتين)3(المطعمينالجاهليةفيالأجوادالكرماءمنوكان.عنهاللهرضيالصديقبكرأبي

وأهلهوعشيرتهقومهأبغضهحتى،الجناياتمنيكثرسريراوكان،مملقافقيراأمرهبدءفيوكان

فظن،جبلفيشقافرأى،بائرا)4(حائرامكةشعابفييومذاتفخرج،أبوهحتىوأبغضوه،وقبيلته

إليهيخرجثعبانإذامنهاقتربفلما،فيههوممافيستريحيموتلعلهفقصده،يؤذيشيءبهيكونأن

هماعينانوله،ذهبمنهوإذامنهدنافلما،شيئايغنيفلاويثبعنهيحيدفجعل،عليهويثب

بنالحارثومنهم،جرهمملوكمن()لرجالقبورفيهفإذاالغارودخل،وأخذهفكسره،ياقوتتان

وفاتهمتاريخفيهذهبمنلوحارؤوسهمعندووجد،ذهبأينيدرىفلاغيبتهطالتالذيمضاض

ثم،)6(حاجتهمنهفأخذ،كثيرشيءوالفضةوالذهبواللآلئالجواهرمنعندهموإذا،ولايتهمومدد

،الناسيطعموجعل،وسادهم،أحبوهحتىفأعطاهم،قومهإلىانصرفثمالغاربابوعلم.خرج

.رجع)7(ثم،حاجتهفأخذالغارذلكإلىذهبيدهفيماقلوكلما

.")8(التيجان"كتابفيهشامبنالملكعبدهذاذكرفممن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.ديينا:ينؤه

288-17/287)والأغاني،(163-2/162)الذهبومروج،(1/924)والشعراءالشعرفيالخبر

.(3921/)الأدبوخزانة،(03و.

الجاهلية.أجوادمنوعده(913-137)المحبرفيحبيبابنذكرهوقد.المجدبون:المسنتون

.(القاموس).مرشدأيطيعولا،رشدأيأتمرولا،لشيءيتجهلم:بائرحائر

.طوال:بفيزاد

يكفيه.ما:بفي

حقيقيأ.وليسمصنوعالثعبانأنجدعانابناكتشفكيفتوضيحوفيه،(1915/)الأنفالروضفيالخبر

هذبالذيوهو.العربوأخبارواللغةبالأنسابعالممؤرخ،المعافريالحميريأيوببنهشامبنالملكعبد

.مطبوعحميرملوكفيالتيجانوكتابه.هـ(218):وقيلهـ(213)سنةتوفي.إسحاقلابنالسيرةكتاب

.(4166/)والأعلام،(3177/)الأعيانوفياتفيترجمته
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."الواحشوأنسالعاطشري"كتابفي(عمار)1بنأحمدوذكره

.فغرقصغيرفيهاووقع،بعيرهعلىالراكبمنهايأكلجفنةلهوكانت

صكةجدعانبناللهعبدجفنةبظلأستظلكنتلقد":قال!اللهرسولأن)2(وغيرهقتيبةابنوذكر

.الظهيرةوقتأي"عمي

فيبشخةوتعرفوهالقتلىبينتطلبوه":لأصحابهقالمج!ي!اللهرسولأنجهل)3(أبيمقتلحديثوفي

فأثرها،فانهشمت،ركبتهعلىفسقط،فدفعته،جدعانلابنمأدبؤعلىوهوأناتزاحمتفإني،ركبته

الكامل(أمن.كذلكفوجدوه."ركبتهفيباق

الصلت:أبيبنأميةقولسمعحتى،اللبنويسقي،والسويقالتمريطعمكانأنهوذكروا

)4(الديانبنيأكرمهمفرأيتوفعلهمالباذلينرأيتولقد

)5(جدعانبنويعللنامالاطعامهمبالشهاديلبكالبز

علىليلةكليناديمنادياوجعل،والسمنوالشهدالبرتحملبعيرألفيالشامإلىجدعانابنفأرسل

الوافر(أمن:ذلكفيأميةفقال.جدعانابنجفنةإلىهلمواأنالكعبةظهر

)6(يناديكعبتهافوقوآخرمشمعلبمكةداعله

بالشهاد)7(يلبكالبرلبابعليهاالشيزىمنردحإلى

الطعاميطعمكانجدعانابنإناللهرسوليا:قالتعائشةأنلمسلمالصحيحفيثبتفقدهذاومع

.هـ(044)نحوتوفي.بالقيروانالمهديةمن،أندلسيمقرئ،التميميالمهدويعماربنأحمد(1)

.(1/481)لأعلاما

يريد:عميصكةفي(3/43)الحديثغريبفيالنهايةفيالأثيرابنوقال،(1/455)الحديثغريب)2(

يفيضكانعدوانمنرجلاسمعمياإنوقيل.أعمىتصغيركأنه،مرخممصغرعمياأنفيهاوالأصل.الهاجرة

الحرشدةفييخرجمنفيالمثلبهفضربالظهيرةحرفيقومهعلىأغارإنهوقيل.الحروشدةالهاجرةعندبالحاج

.(1158/)الأنفوالروض،(2287/)والمستقصى،(2182/)الأمثالمجمع.عميصكةلقيثه:يقال

.(1635/)السيرةفيوالخبر.بدريوم:بفيزاد)3(

الفاعلين.:وط،بفي(4)

فيوالبيتانبهشغله:بالشيءعلله.العسلوهو،شهدمفردها:والشهاد.يخلط:ويلبك.الحنطة:البر)5(

.(السطليالحفيظعبد.دصنعة)،(205)أميةديوان

.المبادر،السريعالنشيط:المشمعل()6

كلمنواللباب.الجفانمنهتتخذأسودخشب:والشيزى.العظيمةالجفان:والردح.لبابملاء:طفي)7(

.وخيارهخالصه:شيء

.(1/581)الأنفالروضفيوالخبر،381()أميةديوانفيوالبيتان
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.(")1الدينيومخطيئتيلياغفررب:يومايقللمإنه":فقال؟القيامةيومذلكينفعهفهلالضيفويقري

)2(المعلقاتإحدىصاحبالكنديحجربنالقيسامرئذكر

أولها:التيوأشهرهنأفخرهنوهي

ومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريعن،الجهمأبوحدثنا،)3(هشيمحدثنا:أحمدالإمامقال

.")4(النارإلىالشعراءلواءصاحبالقيسامرؤ":!ي!اللهرسولقال:قال

اللهوعبد،عرفةبنوالحسن،الحكمبنبشرمنهم،كثيرونجماعةهشيمعنالحديثهذاروىوقد

الرزاقعبدطريقمنعديابنوأخرجه.معينبنويحيى،الأمينأخوالمأمونالمؤمنينأميرهارونابن

هذاغيرمنيصحولا)7(،هريرةأبيعناخروجهمنوروي،)6(منقطعوهذابه)5(.،الزهريعن

.)8(الوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.هناكوتخريجه،الطائيحاتمعنالحديثأولفي،قليلقبلتقدم

(8/932ثقافة)الأغانيفيوأخباره.(237)المحبر.الجاهليةفيالخمرحرمواممنواحدجدعانوابن

بعدها.وما

السبع.المعلقات:بوفي.طفيليسذكر:قوله

خطأ.وهوهشام:ط.أفي

وضعفه.،(1/172)الصغيروالجامع،(2228/المسند)

.(44041/)الكامل

عبدهووإنما،المقالةهذهفقالالصنعانيهمامابنهوهذاالرزاقعبدظنفكأنه،منهوهموهو،المصنفقالهكذا

)تهذيبالمعروفينالكذبةالزهريأصحابومنالمتروكينالضعفاءمنوهو،الدمشقيالثقفيعمربنالرزاق

وبعدالإياديالجهمأبيترجمةفيفقالإليهالحديثهذاعديابننسبوقد(،عليهوالتعليق05-18/48الكمال

عنالدمشقيعمربنالرزاقعبدعنالحديثهذاروي"وقد:الزهريعنعنههشيمطريقمنالحديثهذاساقأن

منهبشيربنهشيمترجمةفيذكرهثم1454(.4/)الكاملطريقهمنساقهثم"الجهمأبورواهكما،الزهري

.بشار(.)د2755()7/الكنىمنالجهمأبيترجمةوفي8925(،)7/

."باطلالإسنادبهذاالحديثوهذا":عقيبهوقال2(1/45)الكاملفيعديابنأخرجه

واهيهذاالجهموأبو،صحيحأنهلا،الجهمأبيطريقمنإلايعرفلاأي"،الوجههذاغيرمنيصح"ولا:قوله

:(015)3/المجروحينفيحبانابنوقال527(،)2/الضعفاءكتابفيالرازيزرعةأبوالإمامقالكماالحديث

"العللكتابهفيالجوزيابنذكرهولذلكجدأ،ضعيفالحديثفإسنادانفرد"إذابروايتهالاحتجاجيجوز"لا

.217(1/)الصغيرالجامعفيالسيوطيوضعفه(،1138/)"الواهيةالأحاديثفيالمتناهية
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بنالمراراكلحجرا(بنعمروبنالحارثبنحجربنالقيسامرؤهو:عساكرابنالحافظوقال

وهبأبو:ويقاليزيدأبو.كندةبنمعاويةبنمرتعبنثوربنيعرببنالحارثبنمعاويةبنعمرو

قوله:ذلكفمن،شعرهفيمنهامواضعذكروقد،دمشقبأعمالكان.الكنديالحارثأبو:ويقال

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

وشمألجنوبمننسجتهالمارسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

.بحورالى"2(معروفةمواضعوهذه:قال

معديبنعفيفبنسعيدبنفروةحدثني:الكلبيالسائببنمحمدبنهشامطريقمنروىثم

:فقالوا،اليمنمنوفدأقبلإذ!يواللهرسولعندنحنبينا:قال،جدهعن،أبيهعن،كرب

،نريدكأقبلنا:قالوا؟"ذاكوكيف":قال.القيسامرىءشعرمنببيتيناللهأحيانالقداللهرسوليا

طلحأصولإلىفتفرقنا،الماء)3(علىنقدرلاثلاثافمكثنا،الطريقأخطأناالطريقببعضكناإذاحتى

بعضنارآهفلما،بعيرعلىيوضعراكبإذارمقباخرنحنفبينا،شجرةظلفيمنارجلكلليموتوسمر

يسمع:والراكب،قال

4(داميئفرائصهامنالبياضوأنهمهاالشريعةأنرأتولما

(هطافيعرمضهاالظلعليهايفيءضارجعندالتيالعينتيممت

حجر.بنالقيسامرؤ:قلنا:قال؟الجهدمنبنامارأىوقدالشعرهذايقولومن:الراكبفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

البعيريأكلهحارنبت:والمرار.حجربنالحارثابن.أ:فيوزاد.عساكرابنلنصموافقوهو،طفيكذا

.مشفرهمنهفيتقلص

عننقلبل،حورانمنالمواضعهذهأنإلىياقوتيشرولم.(5/33)منظورلابندمشقتاريخمختصر

مكةطريقعلىموضع:وإمرة.العينوأسودإمرةبينمامواضعوتوضحوالمقراةوالدخولحومل:قولهالسكري

.(العينأسود،إمرة،حومل)البلدانمعجم.البصرةمن

عليه.:أوفي.وطبفيكذا

والفرائص:.الشاربينمورد:والشريعة.وردهاالمنبةأن:أوفي.دمشقتاريخومختصر.وطبفيكذا

.الفزععندترتعد.والصدرالكتفبينلحمة،فريصةجمع

طلبها.:همها.(ضرج)اللسانوفي.الطحلب:والعرمض.عبسببلادموضع:وقيل،جبل:ضارج

تدمىوأن،الرماةمنأنفسهاعلىخافتالماءشريعةأرادتلماالحمرأنيريد،للحمر(رأت)فيوالضمير

مرتفع.:وطامي...فيهالتيالعينعلىالرماةلعدمضارجإلىعدلت،سهامهممنفرائصها

الفضلأبو.تح)القيسامرىءديوانملحقاتوفي،(121-1111/)والشعراءالشعرفيالخبرمع،والبيتان

.(ضرج)واللسان،(534/)دمشقتاريخومختصر،(476)(إبراهيم
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خمسينمننحوالماءوبينبيننافإذافنظرنا،عندكم،()1(ضارج)أوالضارجهذاوإنكذبما:قال

فقال.الظلعليهيفيءالعرمضعليهالقيسامرؤقالكماهوفإذا،الركبعلىإليهفحبونا،ذراعا

،الآخرةفيخامل،الدنيافيشريف!،الآخرةفيمنسيالدنيافيمذكوورجلذاك":مج!ي!اللهرسول

."النارإلىيقودهمالشعراءلواءبيده

وبها،بتبالةفمر،أباهقتلواحينأسدبنيقتاليريدبراياتهأقبلالقيسامرأأن:الكلبيوذكر

الثانية،ثم،الناهيالقدحفخرج،فاستقسم،عندهتستقسمالعربوكانت،صنموهو،الخلصةذو

كانلو،أبيكبأيرعضضت:وقالالخلصةذيوجه)2(فيبهاوضربالقداحفكسر،كذلكالثالثةثم

يستقسمفلم:الكلبيابنقال.ذريعاقتلاأسد)3(فقتلهمبنيعلىأغارثم.عوقتنيلماالمقتولأبوك

بعضفييستنجدهالرومملكقيصرامتدحأنهبعضهموذكر.)4(الإسلامجاءحتىالخلصةذيعند

فألجأه،فقتلهسماسقاهإنه:فيقال،ذلكبعدفهجاه،عندهيؤملهمايجدفلم،ويسترفدهالحروب

ادطويلأأمن:هنالكفكتب،عسيب:لهيقالجبلعندامرأةقبرجنبإلىالموت

عسيبأقاممامقيموإنيقريبالمزارإنأجارتنا

)5(نسيبللغريبغريبوكلهاهناغريبانإناأجارتنا

أحدهمعملإذاكانواالعربأنوذلك،)7(لالكع!ةمعلقةكانتالسبعالمعلقاتأنذكرواو!د .")6(.

هذهذلكمنفاجتمع،لشأنهاتعظيماالكعبةعلىعلقوهاأجازوهافإن،قريشعلىعرضهاقصيدة

السبع:المعلقات

الطويل،أمن:وأولها،تقدمكماالكنديحجربنالقيسلامرئفالأولى

فحوملالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

عندكم.ضارجهذا،كذبماوالله:طفي(1)

الكلبي.لابنالأصنامولا.طفيليست)2(

سهو.وهوسليم:أفي)3(

الخلصة.ذيخبرتفصيل.(3436-)صوفي.(47)الكلبيلابنالأصنام)4(

تاريخومختصر،(9151/)والأغاني،(1121/)والشعراءالشعرفيوكذلك،(357)ديوانهفيالبيتان)5(

.(41)دمشق

.وذكروا:طفي()6

لنجيب(وتاريخاسيرةالمعلقات)كتابفيذلكإلىوماوعددهاوتسميتهاالمعلقاتعنالحديثفيجاءماانظر)7(

.(ام829هـ-أ524).المغرب-الثقافةدارطبع.البهبيتي
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بنضباببنمعاويةبن-عمرو)1(بنزياد:ويقال-معاويةبنزيادواسمه:الذبيانيللنابغةوالثانية

)2(
ادبسيط(أمن:وأولها،بغيضبنذبيانبنسعدبنعو!بنمرةبنغيظبنيربوعبنبر.

الأبدسالفعليهاوطالأقوتفالسندبالعلياءميةداريا

الطويل(أمن:وأولها،المزنيرياحبنربيعة،سلمىأبيبنلزهير)3(والثالثة

فالمتثلم)4(الدراجبحومانةيململمدمنةأوفىأمأمن

صعببنعكابةبنثعلبةبنقيسبنضبيعةبنمالكبنسعدبنسفيانبنالعبدبنلطرفةوالرابعة

ادطويل(أمن:وأولها،وائلبنبكربنعلىابن

اليدظاهرفيالوشمكباقيتلوحثهمدببرقةأطلاللخولة

بنقطيفةبن)5(غالببنمالكبنربيعةبنمخزومبنقرادبنمعاويةبنشدادبنلعنترةوالخامسة

الكامل(أمن:وأولهاالعبسيعبس

)6(توهمبعدالدارعرفتهلأممتردممنالشعراءغادرهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(464)العشرالقصائدشرحفيالتبريزيقاله

الشعراءفحولطبقاتفيهناكماالنابغةونسب.ضباببنجابربن:أوفي.بفيالنسبمنضبابسقط

وجمهرة،(191)والمختلفوالمؤتلف،(11/3)والأغاني،(1/163)والثعراءوالشعر،(151/)

.(253)حزملابنالنسب

.وهكذا،الرابعةلزهيرتابعثم،عبدةبنلعلقمةالثالثةجعلبفي

.موضعان:والمتثلم،الدراجوحومانة.أماكنهممناسودوماالناسآثار:والدمنة.زهيرزوجة:أوفىأم

والشعر،(1152/)الشعراءفحولطبقاتانظر.عنترةنسبمنالمشهورتوافق،طمنزيادةغالب:قوله

.(1/025)والشعراء

أنهالعامةفتوهم،كأمهاللونأسمرفكان،حبشيةأمهكانتوإنما،صليبةعربيوهو:قولهالبيتبعدبفيزاد

منشيءفيذلكأرولم،شيبوباسمهأخالهويجعلون،عنتر:ويقولون.زبيبةأمهوسموا،رقيقاعبداكان

الشجعانمنأبوهوكان.السبعالمعلقاتشرحفيخالويهابنذكرهفيماعتبةاسمهأخلهكانوإنما.التواريخ

مقاماتلهوكان.يداوأبطشهم،بأساالناسأشدمنعنترةوكان-لهفرساسم-جروةبفارسيعرفوكان،أيضا

لأحضرإنيوالله!ويلك:عنترةلهفقالرجلفاخرهوقد.ذلكعلىويشكرهبذلكلهيعترفأبوهوكان،العربفي

ستعلم:عنترةلهفقال.منكأشعرأنا:الرجللهفقال.الشجعانوأفضل،الغنيمةعنوأعف،المقامفيالبأس

كثيرشعروله.الهيثمأمبنتعبلةبمعشوقتهوتغزل،نزالبنمعاويةقتلفيهافذكر،هذهقصيدتهفعمل.ذلك

:يقولشعرهومن.خالويهابنذكرهفيماالشعرمنقالهماأولهيالقصيدةهذهولكن.غيرها

بهاقضىالسماءفيربيكانإنمهربيللمنيةعبليا

مكذوبة،كثيرةأشياءالناسوجهلةالقصاصعليهافزاد،سيرتهمنيسيراشيئاعبيدةوأبو،الأصمعيلهذكروقد

-حروبفيمنهاكثيرافساقوا،طويلةحروببينهماكانتالفرسملوكمنملكواسفندياررستمبينكانتوحروبا



511الكنديحجربنالقيسامرىءذكر

الطويل(أمن:وأولهاتميمبنيأحدقيسبنالنعمانبنعبدةبنلعلقمةوالسادسة

)1(مشيبحانعصرالشباببعيدطروبالحسانفيقلببكطحا

بن)2(ربيعةبنللبيدوهي-وغيرهالأصمعيقولوهوالمعلقاتفيلايثبتهامنومنهم-والسابعة

بنعكرمةبنمنصوربنهوزانبنبكربنمعاويةبنصعصعةبنعامربنكلاببنجعفربنمالك

الكامل(أمن:وأولهامضربنقيسبنخصفة

فرجامها)3(غولهاتأبدبمنىفمقامهامحلهاالديارعفت

قوله:فهيوغيرهموالمبردوالأصمعيعبيدةأبوذكرهفيما،قائلهايعرفلاالتيالقصيدةفأما

عهد)4(بتكلملهاهلأمردلسائلبالطلولهل

.)5(كثيرةحسنةمعانوفيهامطولةوهي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سيرةيسمعونيجلسونالعامةإن:تيميةابنالعلامةلشيخناقيلوقد.تناسبلاركيكةأشعارالهاووضعوا،عنترة

أثخلونلنكذبسضحوت):فيهمتعالىاللهقالهؤلاء:فقال،المقليوالباقلاالترمسمنويأكلون،عنترة

.!للشخث

يبدوفيمافناسخ،العلممنشيءفيهظهروإن،يختلففالأسلوب،كثيرابنمنلاالناسخمنالنصهذاأنويبدو

عالم.روايتهمن

عدهاوقد.العشرأو،التسعأو،السبعالمعلقاتمنهذهعلقمةقصيدةجعل-قرأتفيما-أحداأعرفلا

فيهمصدرعلىوقعاقدخلدونوابنكثيرابنولعل،كذلكالمعلقاتمنهـ(858)سنةالمتوفىخلدونابن

إلينا.يصلولم،ذلك

.(111)وتاريخأسيرةالمعلقات

والشعراءالشعر.قومهأسرىإطلاقإلىبهاوشمعى،الغسانيشمرأبيبنالحارثيمدحقالهاهذهعلقمةوقصيدة

.(33)ديوانهفيوهي.(1/122)

القيس،امرىءقصيدةأنعلىالرواياتاتفقتفقد،عليهاالمتفقالسبعالمعلقاتمنلبيدقصيدةأنالمشهور

قصائد:بينالمتممتينالقصيدتينفيواختلفوا،السبعالقصائدمن،ولبيد،كلثومبنوعمرو،وطرفة،وزهير

سيرةالمعلقات:فيالمعلقاتعددحولمفصلاالحديث.حلزةبنوالحارث،وعنترة،والأعشى،النابغة

بعدها.وما(96)وتاريخا

:والرجاموالغول.هو:وقيل،بمكةالذيغيرموضع:ومنى.توحش:وتاسبد.وانمحتدرست:عفت

.موضعان

القصيدة)بعنوانالمنبجيدوقلةإلىمنسوبةالقصيدةونشرت.شاعراعشرسبعةإلىتنسبالقصيدةهذهإن:قيل

الجديد-الكتابدار.ط)المنجدالدينصلاح.دحققها.التنوخيالمحسنبنعليالقاضيبرواية(اليتيمة

.(م0791-بيروت

.كثيرةمعانوفيها:بفي
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)1(الثقفيالصلتأبيبنأميةأخبارمنشيءذكر

()2(الإسلامزمنأدركوقد،الجاهليةشعراءمنكانأ

غيرةبن)4(عقدةبنعوفبنربيعةأبيبناللهعبدالصلتأبيبنأميةهو:عساكر)3(ابنالحافظقال

،الإسلامقبلدمشققدم،جاهليشاعر.الثقفيالحكمأبو:ويقال،عثمانأبو،ثقيفبنعوفابن

أرادالذيهووإنه،عنهزاغثم،الإيمانعلىأمرهأولفيكانوإنه،مستقيما)5(كانإنه:وقيل

!واتغاوجمتمنف!نآلشيطنفأتبعهمتهافآ!ملخءايخئناءاتيتهآلذىنبأعلتهتموآتل):بقوله)6(تعالىالله

.(173:الأعرافأ

واسم،الصلتأبيابنالشاعرأميةمنافعبدبنشمسعبدبنترقيةفولدت:بكاربنالزبيرقال

الشعراءمنأبوهكان:غيرهوقالثقيفبنسلمةأبيبنعلاجبنوهببنربيعة:الصلتأبي

أشعرهم.أميةوكان،بالطائف)7(المشهورين

قولهفيقالعمروبناللهعبدأنثابتأبيبنحبيبأخبرني:الثوريقال:الرزاقعبدوقال

بنأميةهو!ائغاوجمتمنف!نآلشيطنفأتبعهمنهافآ!ملخءايخئناءاتيتهالذىنبأعليهخوأتل!:تعالى

،مسددعن،المثنىبنمعاذعن،الشافعيبكرأبيعن)8(مردويهبنبكرأبورواهوكذا.الصلتأبي

فيها)9(حلقةلفيإني:قال.مسعودبنعاصمبننافععن،عميربنالملكعبدعن،عوانةأبيعن

ءايئنافآفمملخآلذىءاتيتهنبأعلتهخوأتل)الأعراففيالتيالآيةالقوممنرجلفقرأ،عمروبناللهعبد

رجلبلعمهوبل:اخروقال.الراهببنصيفيهو:بعضهمفقال؟هومنتدرونهل:فقال!ومنها

الصلت.أبيبنأميةهو:قال؟فمن:)01(قال!لا:فقال.إسرائيلبنيمن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.طفيليس،منشيءذكر:قوله

لمجؤ.اللهرسولالمرسلينسيدعنهقالهكماقلبهوكفرشعرهآمنممنفكان،هنابفيوزاد.منسقط

.255()9/دمشقتاريخ

:الاشتقاقانظر.نسبهمنالصوابوأثبتعزة".بنربيعةبن"عقدة:أوفي"ربيعةبنعقدةبن"عوف:طفي

.(42)5/:دمشقتاريخومختصر926(،،)267:حزمابنوجمهرة،03()4

نبيا.كان:دمشقتاريخمختصرفي

.(83-982/)الطبريتفسير

.(46وأ1/954)والشعراءالشعر

مردويه.ابنرواهوقد:بفي

جماعة:بفي

.(546/)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر:قالوا:بفي
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.(1بعضهمعنقتادةوحكاه.والكلبي:صالحأبوقالوهكذا
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بنمحمدحدثنا،الربعيشبيببناللهعبدحدثنا،العزيزعبدبنعليحدثنا:2(الطبرانيوقال

أبيه،عن،أبيحدثني،الثقفيإسماعيلبنالطريحبنإسماعيلحدثنا،المخزوميهشامبنمسلمة

الصلتأبيبنوأمية)3(خرجت:قال،أبيهعن،سفيانأبيبنمعاويةعن،الحكمبنمروانعن

منقريةنزلناحتىكذلكفكنا،علينايقرؤهلهسفراأميةأخذمنزلانزلنافكلما،الشامإلىتجاراالثقفي

فطرح،النهاروسطفيرجعثم،بيوتهمإلىمعهموذهبوأكرموهلهوأهدوافجاؤوه،النصارىقرى

إليهالنصارىعلماءمنعالمفيسفيانأبايالكهل:ليوقالفلبسهما،أسودينلهثوبينوأخذثوبيه

بماحدثنيولئن،بهأثقلاأحببماحدثنيلئنوالله،فيهليأربلا:قلت؟تسألهالكتابعلميتناهى

تذهبأنيمنعكما:فقالعليفدخل،النصارىمنشيخوخالفه،فذهب:قال.منهلأوجلن)4(أكره

أثقفيليقالثم.وتراهعجبامنهتسمعفإنك.وإن:قال.دينهعلىلست:قلت؟الشيخهذاإلى

:قال.بكمويوصيليحبكمإنهاللهفو؟الشيخمنيمنعكفما:قال؟قرشيولكن،لا:قلت؟أنت

فراشه،علىانجدلثم،ثوبيهفطرح،الليلمنهدأة)6(بعدجاءناحتى(أميتماومكث،عندنامنفخرج

:قالثم.نكلمهولايكلمناماصبوحه)7(علىغبوقهساقطاحزيناكئيباأصبححتىقامولاناممااللهفو

فيقالثمهمه)8(منليلتينبذلكفسرنا.فرحلنا،نعم:قال؟رحيلمنبكوهل:قلت؟ترحلألا

بهرجعتالذيمثلرأيت)9(ماوالله؟حديثمنبكوهل:قلت؟سفيانأباياتحدثألا:الثالثةالليلة

وهل:قلت.منقلبيمنمنهوجلتلشيءذلكإنما،فيهلستلشيءذلكإنأما:قال.صاحبكعندمن

على:قال؟أمانتيقابلأنتهل:قلت:قال.لأحيينثملأموتن.واللهإي:قال؟منقلبمنلك

ثملنبعثنسفيانأباياوالله!بلى:قالثمفضحك:قال.تحالسبولاتبعثلاأنكعلى:قلت؟ماذا

علملا:قال؟صاحبكأخبركأنتأيهماففي:قلت،الناروفريقالجنةفريقوليدخلنلنحاسبن

قدمناحتى،منهوأضحكمنييعجبليلتينذلكفيفكنا:قال.نفسهفيولالافيبذلكلصاحبي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(-98283/)الآيةهذهفيقيلتالتيالاراءمعظمتفسيرهفيالطبريأورد

.26(0-257)9/عنه،نعيمأبيعن،الحدادعليأبيعنعساكرابنذكره

وأمية.أنا:طفي

.الخوف:والوجل.لأجدن:طفي

عندهم.:طفيزاد

ثلثه.إلىالليلأول:والهدء،والرجل،الليلهدأحينأي:الليلمنهدأةبعد

فيه.يشربوما،الصباح:والصبوح.فيهيشربوما،العشي:الغبوق

.وط،بفيليس،همهمن:قوله

منك.:بفي
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رأوهفلما،النصارىقرىمنقريةنزلناحتى،فارتحلنا،شهرينبهاوأقمنامتاعنافبعنا،دمشقغوطة

إليهموذهبثوبيهفلبس،النهارمنتصفبعدإلاجاءفما،بيعتهمإلىمعهموذهب،لهوأهدواجاؤوه

حزيناوأصبح،قامولاناممافوالله،فراشهعلىبنفسهورمىثوبيهفطرح،الليلمنهدأةبعدجاءحتى

وحزنهبثه)1(منكذلكفرحلنا.شئتإنبلى:قلت؟ترحلألا:قالثم.نكلمهولايكلمنالاكئيبا

نعم!:قال؟فيه)2(ليهل:قلت.أصحابنانقذم؟المسيرفيلكهلسفيانأبايا:ليقالثم.ليالي

بنعتبةعنحدثني:قال؟تشاءما:فقلت.صخر)3(هيا:قالثم،ساعةأصحابنامنبرزناحتىفسرنا

صء-)4(

يإ:قلت؟بصلتهاويأمرالرحمويصل:قال.واللهإي:قلت؟والمحارمالمظالمايجتنبربيعه

قلت:؟مثهأشرفقرشيا)5(تعلم:قال!نعم:قلت؟العشيرةفيوسيطالطرفينوكريم:قال!والله

؟)6(السنمنعليهأتىوكم:قال.كثيرمالذوهوبل،لا:قلت؟هوأمحوجقال.أعلملاواللهلا

بلواللهلا؟بهيزريذاكولم:قلت؟بهأزرينوالمالوالسنفالشرف:قال.المئةعلىزادقد:فقلت

مرحتىفاضطجعنا:قال،فيه)7(ليهلقلت؟المبيتفيلكهل.ذاكهو:قال.خيرايزيده

لي:قالالليلكانفلما.منهارتحلنا)9(ثم،بهوبتناالمنزلفينزلناحتىفسرنا:قال.)8(الثقل

علىفسرنا)01(:قال!فيهليهل:قلت؟البارحةمثلفيلكهل:قال؟تشاءما:قلت.سفيانأبايا

:قال.فيههيها:قلت:قال،ربيعةبنعتبةعنهيه،صخرهيا:قالبرزناإذاحتىبختيتينناقتين

وذو:قال.ليفعلإنه،واللهإي:قلت؟بصلتهاويأمر،الرحمويصل،والمظالمالمحارمأيجتنب

منلهأتىكم:قال!أعلمماواللهلا:قلت؟منه)11(أسودقرشياأتعلم:قال.مالوذو:قلت؟مال

بهأزرىماواللهكلا:قلت؟بهأزرينوالمالوالشرفالسنفإنقال.المئةعلىزادقد:قلت؟السن

الذيفإن:قالثم.آتهومامنهيأتيحتى)12(حديثيتذكرلا:قال.فقلهشيئاقائلوأنت،ذلك

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.الحزنشدة:البث

فيه.لكهللنتقدم:طفي

.هـ(31)سنةتوفيصحابي،أميةبنحرببنصخرسفيانأبو

.الشركعلىبدريومقتل،فضلذاحليما،خطيباكان،الجاهليةفيقريشسادةأحد،شمسعبدبنربيعةبنعتبة

تعلم.فهل:طفي

السنين.منلهأتى:بفي

فيه.ليقالت:طفي

والحشم.،المتاع:الثقل

رحلنا.:بفي

.الجمالمننوع:والبخت.بخيبتين:بوفي.فسرنانعمقال.فيهلكهل:طفي

.السيادةمن:أسود

.طفيليست
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:قال.ينتظرالذيالنبيهذاعنأخبرني:قلتثم،أشياءعنفسألتهالعالمهذاجئتأنيأصابنيرأيت

تحجهبيتأهلمنقال؟هوالعربأيفمن،العربمنأنهعلمتقد:قلت.العربمنرجلهو

شيءواللهفأصابني.قريشمنإخوانكممنهو:قال.العربتحجهبيتوفينا:قلت.العرب

كانفإذا:قلت،إياهأكونأنأرجووكنت،والآخرةالدنيافوزيديمنوخرج،قط)1(مثلهأصابنيما

،والمحارمالمظالميجتنبأمرهبدو.)2(الكهولةفيدخلحينشابرجل:قال.ليفصفهكانما

)3(جندهأكثر،العشيرةفيمتوسط،الطرفينكريممحوجوهو،بصلتهاويأمر،الرحمويصل

)4(ثلاثينالسلامعليهمريمابنعيسىهلكمنذالشامرجفتقد:قال؟ذلكآيةوما:قلت.الملائكة

الباطل،واللههذا:فقلت:سفيانأبوقال.مصائبفيهاعامةرجفةوبقيت،مصيبةفيهاكلها،رجفة

،سفيانأبايالهكذاهذاإنبهحلفتوالذي:أميةقال.شريفامسناإلايأخذهلارسولااللهبعثلئن

جاءناحتىفبتنا:قال.(فيه)ليهل،نعمقلت؟المبيتفيلكهل.حقالنصرانيقولإنتقول

:يقولهوفإذا،فسألناه،خلفنامنراكبأدركنا)6(ليلتانمكةوبينبينناكانإذاحتىخرجناثم،الثقل

عليفأقبل:سفيانأبوقال.عظيمةمصائبفيهاوأصابتهمأهلهادمرترجفةبعدكمالشامأهلأصابت

حق.صاحبكبهحدثكماأن)7(وأظنواللهأرىقلت؟سفيانأباياالنصرانيقولترىكيف:فقالأمية

بهافكنت،تاجرااليمنجئتحتىانطلقتثم،معيكانمافقضيت،مكةفقدمنا:سفيانأبوقال

حتى،بضائعهمعنويسألون)8(يسلمونالناسجاءنيمنزليفيأنافبينا،مكةقدمتثم،أشهرخمسة

ومقاميسفريعنوسألنيبيورحبعليفسقم،صبيانهاتلاعبعنديوهنداللهعبدبنمحمدجاءني

معيلهقريشمنأحدمنما،)9(يعجبنيهذاإنوالله:لهندفقلت.قامثم،بضاعتهعنيسألنيولم

وقدقلت؟شأنهعلمتماأو:هندليفقالت.بضاعتهعنهذاسألنيوما،عنهاسألنيوقدإلابضاعة

النصراني،قول)11(وذكرتفوقذتني.اللهرسولأنهيزعم:قالت؟شأنهما.!زعت
..)01(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

مثله.قطبفي

وخمسين.إحدىإلىوثلاثينأربعأأوالثلاثينجاوزمن:الكهل

الملائكة.من:طفي

ثمانين.:طوفي.دمشقتاريخمختصرفيوكذلك.بمنزيادة

لي.نعمقلت:طفي

.ليلتانمرحلتان:طفي

والله.وأظنأرى:طفي

علي.يسلمون:دمشقتاريخومختصر،طفي

يعجبني.الذيأييعجبنيما:بوفي.ليعجبني:طفي

.فزعوأنافقلت:طفي

.الضربشدة:والوقذ.وتذكرت:طوفي.وذكرتني:بفي
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)1(.
يقولأنمنأعقللهو،الباطللهوهذاإن:فقلت،فانتبهت؟مالك:هندليقالتحتى!وجمت

هذا)3(:قلت.دينهعلى)2(صحابةلهوإن،عليهويؤاتىذلكليقولإنهواللهبلى:قالت.هذا

،وكذاكذابلغتقدبضاعتكإن:لهفقلت)4(لقيتهبالبيتأطوفأنافبينا.وخرجت:قال.الباطل

إذن:وقال،عليفأبى،قوميمناخذمافيهامنكآخذولست،فخذها)5(فأرسلخيرفيهاوكان

فأخذها،بضاعتهإلىفأرسل.قوميمناخذمامثلمنكآخذوأنافخذهافأرسل:قلت.آخذهالا

علىفنزلتالطائفقدمتثم،اليمنإلىخرجتأن)6(أنشبفلم.غيرهمناخذكنتمامنهوأخذت

:فقال؟النصرانيقولتذكرهل)7(:قلت؟تشاءما:قال،عثمانأبايا:فقلتالصلتأبيبنأمية

ابن:قلت؟المطلبعبدابنقال.اللهعبدبنمحمد:قلت؟ومن:فقال.كانفقد:قلتأذكره

والله:قالثم.عرقالتصبب)8(،يعلمفالله:قال،هندنجرعليهقصصتثم.عبدالمطلب

:قال.عذرانصرهفيوجلعزاللهمنلأنيلن)9(حيئوأناظهرولئن،لهيصفتهإن!لعقهسفيانأبايا

الصلتأبيبنأميةعلىنزلتحتىفأقبلت،استهلالههنالكجاءنيأنأنشبفلماليمنإلىومضيت

كانقد:قال)01(.وسمعتبلغكقدماالرجلأمرمنكانقد!عثمانأبايا:فقلت،بالطائف

قال.أبداثقيفغيرمنبرسوللأومنكنتماوالله:فقال؟عثمانأبايامنهأنتفأين:قلت.لعمري

قال،ويعقرونيضربونأصحابهفوجدتمكةجئتحتىببعيدأنامافوالله،مكةإلىوأقبلت:سفيانأبو

.()11النفاسةمنالناسيدخلمافدخلني:قال!؟الملائكةمنجندهفأين:أقولفجعلت:سفيانأبو

")12(الدلائل"كتابفيالبيهقيالحافظرواهوقد

أعلم.والله.وأطولأتمأوردناهالذيالطبراني

سياقولكن،بهطريحبنإسماعيلحديثمن

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

فرجفت.:طفي

المطاوعة.حسن:والمؤاتاة.لصحابةلهوإنإليهويدعواذلكليقولن:طفي

الباطل.هوهذا:طفي

لقيته.قدبيإذ:طفي

يأخذها.من:طفي

لبث.ماأي:ينشبولم.أنشبفلم:سفيانأبوقال:طفي

،المطبوعبينوقلتقال:ألفاظفيخلافثمةوكذلك...هلتشاءماسفيانأباياليفقالالصلت..:طفي

إليها.أشيرلن.وب،وأ

يتصبب.وأخذ:طفي

.الأضدادمن،قصرأو،اجتهدإذا:وائتلى.لأطلبن:طفي

.فقالوسمعته:طفي

.(4123/)والأغاني،(46-543/)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.الحسد:النفاسة

.(1-16117)2/فيهوهو،النبوةدلائلكتابه:بفي
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محمدبنيعقوبحدثنا،شبيببناللهعبدحدثنا،نفيلبنأحمدبنبكرحدثنا:الطبرانيوقال

بنمحمدالأسودأبيعن،سعدبنليثحدثنا،الأسديعمروبنمجاشعحدثنا،الزهري

بنأميةألىحرببنسفيانأبيعن،سفيانأبيبنمعاويةعن،الزبيربنعروةعن،)1(الرحمنعبد

الرفقةعلىتتقدمأنلكهلسفيانأبايا:أميةليقالقفلنافلما،بإيلياءأوبغزةكانالصلتأبي

كريم:قلت.ربيعةبنعتبةعنإيهأباسفيانيا:ليفقال،ففعلنا:قال!نعم:قلت؟فنتحدث

وشريف:قلت.؟مسنوشريف:قال.نعم:قلت.؟والمظالمالمحارمويجتنب،الطرفين

:قال.شرفاازدادإلاسناازدادما،كذبت:لهفقلت؟بهأزرياوالشرفالسن:قال.مسن

:قال.أخبركحتىعليتعجلفلا،تبصرتمنذلييقولهاأحداسمعتماكلمةإنهاسفيانأبايا

أشكلاكنتبل،أظنفكنت،هذهحرتنا)2(منيبعثنبياكتبيفيأجدكنتإني:قال.هات:قلت

أحداأجدفلممنافعبدبنيفيفنظرت،منافعبدبنيمنهوإذاالعلمأهلدارستفلما،هوأناأني

يوحولمالأربعينجاوزحينبهليسأنهعرفتبسنهأخبرتنيفلما،ربيعةبنعتبةغيرالأمرلهذايصلح

منركبفيوخرجت،ع!ح!اللهرسولإلىفأوحي،ضربهمن)3(الدهرفضرب:سفيانأبوقال.إليه

الذيالنبيخرجقد،أميةيا:بهكالمستهزىءلهفقلت،بأميةفمررت،تجارةفياليمنأريدقريش

منالاستحياءإلايمنعنيما:قال؟اتباعهمنيمنعكما:قلت.فاتبعهحقإنه)4(:قال.تنعتهكنت

كأني:أميةقالثم!منافعبدبنيمنلغلامتابعايريننيثم،هوأنيأحدثهنكنتإني،ثقيفنسيات)5(

يريد.بمافيكفيحكمإليهبكيؤتىحتىالجدييربطكماربطتقدثم،خالفتهإن)6(سفيانأبايابك

إحداهما،فزعتإذلهابنتانومعهراقدأميةبينا:قالالكلبيعنمعمرأخبرنا:الرزاقعبدوقال

إليكأحدهمافنزل،البيتسقفكشطانسرينرأيت:قالت؟شأنكما:لهافقال،عليهفصاحت

:)7(قال؟أزكا:قال.نعم:قال؟أوعى:فقالفناداه،البيتظهرعلىواقفوالآخر،بطنكفشق

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدهوالأسودفأبو،سهووهو.الرحمنعبدمحمدبنبنالأسودأبي:أفي

.(2185/)التهذيبتقريب.ومئةوثلاثينبضعسنةتوفي.ثقة،الأسدي

.السودالحجارهذاتالأرض:الحزة

.طفيليست

إنه.أنا:طفي

.نساء:طفي

قد.:طفي

لا.قالأرجا:قال.وعى:قال؟أوعى:أوفي.العباراتأوضحوهي.دمشقتاريخومختصر.طفيكذا

:قال؟زكا:قال،الخبرويروى،الشفعيعني،زكا:وقوله.أرجا:قال:وفيهما،طفيمامثلبوفي

=لطبقاتثحقيقهفيشاكرمحمودالشيخقالفرد؟أمأزوجأيخسازكا-:يقال،الفردهو:وخسا.خسا
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.)1(يقبلهفلمبأبيكماأريدخيزذاك:فقال.لا

،الزهريعن،إسحاقبنمحمدعن،بشربنإسحاقفقال،اخربسياق،اخروجهمنرويوقد

الفارعةقدمت:قالالمسيببنسعيدعن،الزهريعن،الرحمنعبدبنوعثمانالمسيببنسعيدعن

وكان،وجمالوعقللبذاتوكانت،مكة)2(فتحبعد!يواللهرسولعلىالصلتأبيبنأميةأخت

نعم،:فقالت؟شيئاأخيكشعرمنتحفظينهلفارعةيا:يومذاتلهافقال،معجبابهاجميماللهرسول

علىفرقد،عليفدخل)4(بدأنيانصرففلما،السفرفيأخيكان:قالت،رأيتقدمامنه)3(وأعجب

أحدهما،الكوةعلىفوقع،أبيضينكالطيرينأو،أبيضانطائرانأقبلإذ،يديفيأديماأحلقوأناالسرير

قلبه،فأخرججوفهفييدهأدخلثم،عانتهإلىقصه)5(بينماعليهالواقعفشق،عليهفوقعالاخرودخل

درثم،أبىقال؟أزكا:قال.وعى:قال؟أوعى:الاخرالطائرلهفقال،شمهثم،كفهفيفوضعه

فقلت:فحركتهمنهدنوتذلكرأيتفلما،ذهباثم،عينطرفةمنأسرعالجرحفالتأممكانهإلىالقلب

أراكليما:فقال-رأيتمماارتعبتكنتوقد-جسديفيتوهيناإلا،لا:قال.شيئاتجدهل

(المنسرحأمن:يقول!أنشأثم.عنيصرفثمبيأريدخير:فقال!.الخبرفأخبرته:قالت؟مرتاعة

سابقهاوالدمععينيأكفطوارقهاتسريهموميباتت

ناطقها)6(يقصبراةأوتولماليقينمنأتانيمما

سرادقها)7(بهممحيط!رالفواقدةتلظىمنأم

نمارقهامصفوفة-ارالأبوعدالتيالجنةأسكنأم

طرائقهاتستويلاحالالأ!ولاثمالمنزلانيستويلا

حدائقهابهمحفتضةال!تدخلفرقةفريقانهما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يقبل،ولموعىأم.معاوالقبولالوعي،زوجفهذان؟فقبلأوعى:الخبرهذافيبهوأراد:(266)سلامابن

.القبولدونوحدهالوعيفيفردفهذا

.(546/)دمشقتاريخمختصرفيوالخبر.يفعله:طفي

الطائف.:الإصابةفي

ذلك.من:وط،بفي

.سريريعلى:طوفي.بيبدأ:دمشقتاريخومختصر،بفي

عظمه.أو،وسطهأو،رأسهأو،الصدر:القص

منتخففبراءةيعطلمأي،البراءةبهاأراد:والبراة.مؤكدشيءوهو،والحساببالبعثالعلمبهأراد:اليقين

.الحسابيومعليهمماوعليه،الناسمنواحدلأنه،همه

كمنالعذاببهويحيطبالناريحترقأمن:والتقدير،محذوف(من)وخبر.ونحوهبالبناءأحاطما:السرادق

الجنة.يسكن
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مرافقهافساءتهم!راكادخلتقدمنهموفرقة

عوائقهاعاقتبخييرهمتإذاالقلوبهذهتعاهدت

ماحقهاأللهدنياجنةادطلبعنللشقاءوصدها

رامقهاالبصيرأنيعلمفعاتبهانفسهدعاعبد

لاحقها)1(فالموتقليلأتحياوإنالحياةفيالنفسرغبةما

يوافقهاغز؟علىيومأمنيتهمنفرمنيوشك

ذائقها)2(والمرءكأسللموتهرمأتمتعبطةتمتلمإن

فانصرفت،الخبرفأتانيحيارته)4(فيطعنحتىيسيرأإلايلبثفلم،رحلهإلىانصرفثم:مال
")3(

)6(س"-ء.،
السقفنحوونظر،بصرهوسق،شهمه!شهق،منهفدنوت،عليهسجيقد(منعوشا)فوجدته،إليه

الرجز(أمن:وقال،صوتهورفع

لديكماأنذاهالبيكمالبيكما

هلكقد:فقلتشهقةشهقإذ،عليهأغميثم.فتحمينيأهلذوولا،فيفدينيمالذولا

الرجز(أمن:فقال،صوتهفرفعالسقفنحوبصرهفشق.الرجل

لديكماذاأناهالبيكمالبيكما

نحوونظر،بصرهوشقشهقةشهقإذ،عليهأغميثم.فأنتصرعشيرةذوولا،فأعتذربراءةذولا

الرجز(أمن:فقال،السقف

لديكماذاأناهالبيكمالبيكما

ادرجز(أمن:فقال.شهقةشهقإذعليهأغميثم،محصودوبالذنب،محفودبالنعم

لديكماذاأناهالبيكمالبيكما

ألما)7(لالكعبموأيجماتغفراللهمتغفرإن

رغب.ما:طفي(1)

أمية:ديوانفيوالأبيات.شابا:عبطةومات.ديوانهفيماوأثبت.لهاوجهولا.غبطة:الأصولطفي)2(

فيه.وتخريجها،(914)

قالت.:بفي)3(

الأثر.:والحيار.المعنىبهايستقيمولا.جنازتهفيظعن:دمشقتاريخمختصروفي.حيارته::طفي(4)

.مرضإذاالملكعليهيحملالسرير:النعش)5(

طرفه.إليهيرتدلا،شيءإلىينظركأنهوشخصعيناهانفتحت:الميتبصرشق)6(

.الذنوبصغاروهو،اللممفيوقع:الرجلوألم.(194)ديوانه)7(
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الخفيف(أمن:فقال!شهقةشهقإذعليهأعميثم

يزولاأنإلىمرةصائردهراتطاول!وإنعيشكل

الوعولا)1(أرعىالجبال!قلال!فيبداليقدماقبلكنتليتني

آ!اتها!4آ!اهالذيكمثلأخيكمثلفإنفارعةيا":مج!ي!اللهرسول!فقال!.ماتثم:قالت

لآية.ا(!)2منهافالمحسلخ)

الحديث.هذاغريبعلىالخطابيتكلموقد

البسيط(أمن:الصلتأبيبنأمي!قال!:قال!أنهالزهريعنعساكرابنالحافظوروى

مجرانا)3(رأسمنغايتنابعدمايخبرنامنالناألارسول!

ثمانيبالبحرينأمي!وأقام،!اللهرسول!وتنبا،البحرينإلىالصلتأبيبنأمي!خرجثم:قال!

كنتهو)4(الذي،نبيأنهيزعم:قالوا؟اللهعبدبنمحمديقول!ما:لهمفقال!الطائفقدمثم،سنين

تقول!؟الذيهذاما،المطلبعبدابنيا:فقال!.فلقيه،مكةعليهقدمحتىفخرج:قال!.تتمنى

قال!:.غدافعدني،أكلمكأنأريدإني:قال!.هوإلاإلهلاوأن،اللهرسول!إني:أقول!:قال!

منجماعةفيأووحدكوتأتيني،أصحابيمنجماعةفيأووحديآتيكأنفتحب:قال!.غدافموعدك

جماعة.فيفأت،جماعةفيآتيكفإني:قال!."شئتذلكأي":ع!اللهرسول!فقال!؟أصحابك

حتىأصحابهمننفرمعهع!اللهرسول!وغدا:قال!،قريشمنجماعةفيأمي!غداالغدكانفلما:قال!

قال!:()فرغإذاحتى،الشعرأنشدثم،سجعثم،فخطبأمي!فبدأ:قال!.الكعبةظلفيجلسوا

!والحكيموالقران.يس.الرحيمالرحمناللهبسم):!اللهرسول!فقال!.المطلبعبدابنياأجبني

أنهأشهد:قال!؟أمي!ياتقول!ما:يقولونقريشفتبعته:قال!،رجليهيجرأمي!وثبمنهافرغإذاحتى

وقدم،الشامإلىأمي!خرجثم:قال!.أمرهفيأنظرحتى:قال!؟تتبعههل:فقالوا.الحقعلى

اللهرسول!يريدترخلثم،بدرانزل!حتىالشاممنأمي!)6(قدمبدرأهلقتلفلما،المدينةع!اللهرسول!

إليهوألقيبهأومن:قال!؟تصنعوما:قال!.محمداأريد:قال!؟تريدماالصلتأبايا:قائلفقال!ع!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الجبل.أعلىوهي،قلةجمع:والقلال.(451-545)ديوانه

-4131/)والأغاني،(267-265)الشعراءفحولوطبقات.(52-505/)دمشقتاريخمختصرفيالخبر

.(4375/)لإصابةوا،(132

.(5)17:أميةديوان

فهو.:دمشقتاريخومختصر،بفي

الشعر.فرغ:طفي

أقبل.:عساكروابن،بفي
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ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبةفيه:قال.لا:قال؟القليبفيمنأتدري:قال.الأمرهذامقاليد

علىوقفثم،ذنبهاوقطع،ناقتهأذنيفجذع:قال-شمسعبدبنت)1(رقيةوأمه-خالكابناوهما

الكامل(مجزوءأمن:يقولالقليب

جحاجح)2(مرازبؤمن!لفالعقفماذاببدر

والطائف،مكةإلىرجعثم.اللهشاءإنبدرقصةفيبتمامهاذكرهاسيأتيكما،اخرهاإلىالقصيدة

.)3(الإسلاموترك

.تقدمكماوفاتهوقصة،الطيرينقصةذكرثم

الخفيف،أمن:الوفاةعندشعرهوألشد

يزولاأنإلىمرةصائردهراتطاولوإنعيشكل

الوعولاأرعىالجبالقلالفيليبداقدماقبلكنتليتني

غولا)4(للدهرإنالدهرغولةواحذرعينيكنصبالموتفاجعل

(الشكيلا)المنارفيوالطفلعانوالضدالقساورظفرهانائلا

الضئيلا)6(البراموالعوهجفرالناواليعفرالنيافوبغاث

،صدعواحدها،الوحشثيران:والصدعان.الأسدوهو،قسورةجمع:القساور:فقوله

الظبي.:واليعفر.الجبال:والنياف.الرخم:والبغاث.العينحمرةمنالشكل:والطفل

فيالساكنالرخمولا،البراريفيالوحوشمنهينجولاالموتأنيعني.النعامةولد:والعوهج

.لكبرهكبيرأولالصغرهصغيرايتركولا،الجبالرؤوس

الأحاديث.هذهغريبعلىوغيرهالخطابيتكلموقد

ربيعة.:ط،أوفي.معروفوهو:بفيكذا(1)

.(فارسية)الشجاعالفارسوهو،مرزبانجمع:والمرازبة.ببدررملكثيب:والعقنقل.(346)ديوانه)2(

الكريم.السيدوهو،جحجاحجمع:والجحاجح

.(53-552/)دمشقتاريخمختصر)3(

.الإنسانأهلكماوكلالمنية:والغول.أهلكهإذاغولاالشيءغالهمنالمرة:الغولة(4)

ولهذا،الروايةبهذهمعناهيستقيملا:المنارالمتنروايةفيمحققهوقال.الشكيلاالقفارفي:الديوانفي)5(

موضع:والمنار.وحشيةكلولدأو،النار:اللغةفيالطفللأن(الشكيلاالقفارفيوالطفل)أقرأهأناجتهدت

المعنى.هذاعلىتساعدلاالأبياتوطبيعة.النور

.ونحوهبالبعيرتعلقدويبةوهو،القراد:والبرام.(524-154)أميةديوان)6(
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باسمك:قالمنأولالصلتأبيبنأميةأن:")1(والإعلامالتعريف"كتابهفيالسهيليذكروقد

أميةبنحربفيهمسفرفيقريشمنجماعةفيخرجواأنهموهو،غريبةقصةذلكعندوذكر،)2(اللهم

فيفعاتبتهمالجانمنامرأةجاءتهمأمسوافلما،فقتلوهابحيةمسيرهمفيفمزوا:قال،سفيانأبيوالد

كلوشردتفذهبت،اخرهاعنالإبلنفرتضربةالأرضبهفضربت،قضيبومعها،الحيةتلكقتل

بقضيبها،الأرضفضربتأيضاجاءتهماجتمعوافلما،ردوهاحتىطلبهافييزالوافلموقاموا،مذهب

منفيهنحنلماعندكهلوالله:قالواذلكأعياهمفلما،ردوها)3(حتىطلبهافيفذهبوا،الإبلفنفرت

عمايسألهأحدايجدلعلهالمحلةتلكفيفسار)4(قال.ذلكفيسأنظرولكن،واللهلا:فقال؟مخرج

منهووإذا،نارايوقدخيمةبابعلىشيخفإذا،فجاءها،بعدعلىتلوحنارإذا،العناءمنبهمحلقد

باسمك:فقلجاءتكمإذا:فقال،فيههمعمافسأله،عليهفسلم،والدمامةالضآلةغايةفي،الجان

اللهم،باسمك:أميةوجههافيقالالرابعةأوالثالثةوجاءتهماجتمعوافلما،تهربفإنها،اللهم

أصحابه(فقبره)،الحيةبتلكفقتلوهأميةبنحربعلىالجنعدتلكن،قرارلهايقرولمفشردت

الرجز(أمن:الجانيقولذلكففي،دارولاجارلاحيثهنالك

قبر)6(حربقبرقربوليسقفربمكانحربوقبر

علىالسفرفييمرفكان،الحيوانات)7(لغاتفيالأحيانبعضفييتفرسكانأنه:بعضهموذكر

قطيععلىمرواحتى.يقولماصدقنعلملا:فيقولون،وكذاكذايقولهذاإن:لأصحابهفيقولالطير

له؟تقولماأتدرون:فقال.تستحثهكأنهافثغت)8(إليهفالتفتت،ولدهاومعهاشامنهانقطعتقدغنم

،أولعام)9(أخاكالذئبأكلكمافيأكلكالذئبيجىءلابناأسرع:تقولإنها:قال.لا:قالوا

.(01نعم):فقال؟البقعةبتلكحملاأولعامالذئبأكلهل:الراعيسألواحتىفأسرعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.(مهـ3891ا356)مصرفيطبع،والأعلامالأسماءمنالقرانفيأبهمبماوالإعلامالتعريف

.(4/231)الأغاني

.ط،بفيليسردوهاحتى:قوله

الجماعة.بصيغةطفيوردالخبرباقيوكذلكفساروا:طفي

.قبره:طفي

للجاحظوالتبيينالبيان.الكلماتتنافرعلىالبلاغيينشواهدمنوالبيت.(127-4125/)الأغانيفيالخبر

.(الداية.د.تح).(47)الإعجازودلائل،(1/65)

.كلام:بفي

الغنم.صوت:الثغاء

في.أخاكأكلكما:بفي

.(548/)دمشقتاريخومختصر،(4412/)الأغاني
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إنك:لهايقولإنه:فقال.ويرغوإليهارأسهيرفعوهوراكبةامرأةعليهبعيرعلىيوماومر:قال

.(قال)1كمامخيطفيهفإذاالرحلذلكوحلواالمرأةتلكفأنزلوا.مخيطالحداجةوفيرحلتني

بفيك:لهفقال.غرابنعبإذيومايشربهوبينماالصلتأبيبنأميةأن:السكيتابنوذكر

ثميدكفيالذيالكأسهذاتشربإنك:يقولإنه:فقال؟يقولما:لهفقيل.مرتين،التراب

)2(
فيعلقمنهافاكلالمزبلةهذهعلىأنزلأنيذلكواية:يقولإنه:فقالالغرابنعبلم.تموتء--

.فمات،عظمحلقهفيفعلق،شيئافأكل،المزبلةتلكعلىالغرابنزلثم.فأموتحلقيفيعظم

فيالذيالكأسذلكشربثم.لاأمفيصدقهلسأنظرولكن،نفسهفيصدقفقدهذاأما:أميةفقال

.)3(فماتاتكاثم،يده

عن،عميربنالملكعبدعن،الثوريعن،مهديابنحديثمنالصحيحفيثبتوقد

ادطويل(أمن:لبيدكلمةشاعرقالهاكلمةأصدقإن":!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبي

باطلاللهخلاماشيءكلألا

.")4(يسلمأنالصلتأبيبنأميةوكاد

سمعأنهميسرةبنإبراهيمحدثنا،إسحاقبنزكرياحدثنا،روححدثنا:أحمد)5(الإمامفقال

بنأميةشعرمنأمعك":ليفقال!ي!اللهلرسولردفاكنت:الشريدقال:يقولالشريدبنعمرو

أنشدتهكلمالييقوليزلفلم،بيتافأنشدته."فأنشدني":قال!نعم:قلت؟"شيءالصلتأبي

وسكت.!ي!النبيسكتثم:قال.بيتمئةأنشدتهحتى"إيه":بيتا

به.،ميسرةبن)6(إبراهيمعنعيينةبنسفيانحديثمنمسلمرواهوهكذا

.!ي!)7(النبيعنالثقفيسويدبنالشريدأبيهعنالشريدبنعمروعنوجهغيرومن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.للنساءمركب:والحداجة.(94-548/)دمشقتاريخمختصر

.الكلامسياقتوافقعساكروابن،بمنزيادة،تتكىء:قوله

.(552/)دمشقتاريخمختصر

الشعر،في،(2256)ومسلم،والرجزالشعرمنيجوزماباب،الأدبفي(6147)رقمالبخاريأخرجه

الشعر.باب،الأدبفي(3757)ماجهوابن

.(4938/)المسند

فيترجمته.اهـ(32)سنةمنقريباتوفي.ثقة،فقيهالطائفيميسرةبنوإبراهيم.مسرةبنتميمأبي:طفي

.(6123/)النبلاءأعلامسير

الشعر.كتابأولفي،(2255)مسلمصحيحفيوالحديث

.بنحوه:بفيزاد
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."ليسلمكادإن":!اللهرسولفقال:الرواياتبعضوفي

حدثنا،أسامةأبوحدثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيمحدثنا:صاعدبنمحمدبنيحيىوقال

ثقيفوأخوالهالهمدانيالشريدعن،نافعبنعمروعن،حرببنسماكعن،صغيرة)1(أبيبنحاتم

فإذا)2(فالتفتخلفيناقةوقعإذايومذاتأمشيأنافبينا،الوداعحجةفي!ي!هاللهرسولمعخرجنا:قال

إعياء)3(منوما،بلى:قلت؟"أحملكألا":قال.نعم:فقلت؟"الشريد":فقال!صاللهرسول

بنأمي!شعرمنأمعك":فقال،فحملني،فأناخ!اللهرسولمعركوبيفيالبركةأردتولكني

اللهعند":فقال،بيتمئ!:قالأظنه:قال.فأنشدته."هات":قال!نعم:قلت؟"القملتأبي

غريب.حديثهذا:صاعدابنقالثم.")4(الصلتأبيبنأمي!علم

أعلم.والله.)5(أعرفهفلا،"قلبهوكفرشعرهامن":أمي!فيقال!ي!اللهرسولأنيروىالذيفأما

،سليمانبنعبدة-حدثناشيبةأبيبنبكرأبووهو-محمدبناللهعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

أمي!صدق!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةعن،عتبةبنيعقوبعن،إسحاقبنمحمدعن

الطويل(أمن:قالشعرهمنشيءفي

مرصد)7(وليثللأخرىوالنسريمينهرجلتحتوثوررجل

الكامل(أمن81(وقال،صدق:!اللهرسولفقالأ

يتوردلونهايصبححمراءليلةاخركلتبدووالشمس

تجلد)9(وإلاإلامعذبةرسلهافيلناتطلعفماتأبى

."صدق":!اللهرسولفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تقريب.السادسةالطبقةمن،ثقة،البصرييونسأبوصغيرةأبيبنوحاتم.تحريفوفيهصفرة:طفي

.(1137/)التهذيب

.بفيزيادة

.لغوبولاإعياءمنبيوما:بفي

.(547/)دمشقتاريخمختصر

دمشقتاريخومختصر،(4013/)الأغانيفيوهو.وضعفه،(1/7)الصغيرالجامعفيالسيوطيأورده

(5/48).

.(1256/)المسند

.للوثوبالمتهيىءالمترقب:المرصد

منه.ينقلالذيالمسندفيوهي،بمن

.(47)5/دمشقتاريخمختصرفيوالحديث،366(-)365أميةديوانفيوالأبيات.العنفوعدمالرفق:الرسل
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حتىتطلعلاالشمسإن:قالأنهعباسابنعن،عكرمةعن،الهذليبكرأبيروايةوفي

دونمنيعبدوننيقومعلىأطلعلا:فتقول،اطلعياطلعي:لهايقولونملكألفسبعونينخسها)1(

للغروبتضيفتفإذا.وتحرقهقرنيهبينفتطلع،يثبطهاأنيريدشيطانأتاهابالطلوعهمتفإذا.الله

وتحرقه.قرنيهمنفتغرب،السجودعنيثبطهاأنيريدشيطانفيأتيهاوجلعزدلهالسجود)2(علىعزمت

.مطولا)3(عساكرابنأورده

الطويل(أمن:العرشحملةفيشعرهومن

وبلدوا)4(كلواالخلقإلهولولاعرشهقوائمإحدىحاملفمن

ترعد)5(الخوفشدةمنفرائصهمتحتهعانونالأقدامعلىقيام

ال!خفيف(أمن:أميةشعرمنينشدكانأنهالأصمعيعنوروي،عساكرابنرواه

كبيراأمسىالسماءفيربناأهلللمجدفهواللهمجدوا

سريراالسماءفوقوسوىطسالفسبقالذيالأعلىبالبناء

صورا)6(الملائكدونهترىصالعببصرينالهلاشرجعا

وهؤلاء،العنقالمائلوهو،أصورجمع:والصور،ملكجمع:الملائك:الأصمعييقولثم

ا!أ!ز(أمن:)7(التيميجدعانبناللهعبديمدحالصلتأبيبنأميةشعرومن.العرشحملة

الحياءشيمتكإنحياؤككفانيقدأمحاجتيأذكرأ

والسناءالمهذبالحسبلكفرعوأنتبالحقوقوعلمك

مساء)8(ولاالجزيلالخلقعنصباحيغيرهلاكريم

الشتاءأجحرهالكلبماإذاوجودامكرمةالريحيباري

سماءلهاوأنتتيمبنوبنتهامكرمةأرضوأرضك

.ونحوهبعودجنبهاأومؤخرهاغرز،الدابةنخس:يقال:ينخسها(1)

.بمنزيادة)2(

.(548/)دمشقتاريخمختصر)3(

ديوانه.فيوكذلك.وأبلدوا:طفي(4)

.(936-368)أميةديوانفيوالبيتان.الأسير:العاني()5

-993)ديوانهفيوالأبيات.بذلكالوزنيستقيمولا،ينالهشرجعا:طفي)6(

المنيف.العالي:والشرجع

.جدعانابنيمدحشعرهومن:بفي)7(

الجميل.:ط،بفي)8(

المتهمالشعرمنوهي.(545
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الثناء)1(تعزضهمنكفاهيوماالمرءعليكأثنىإذا

أخر.مدائحفيهوله

يأكلجفنةلهوكان،المشهورينالممدحينالأجوادالكرماءمنهذا)2(جدعانبناللهعبدكانوقد

بالشهديلبكالبرلبابيملؤهاوكان،طعامهاوكثرةحافتهاعرضمنبعيرهعلىوهومنهاالراكب

:فقال؟ذلكأينفعه:!النبيعائشةسألتوقد.النوائبعلىويعين،الرقابيعتقوكان،والسمن

.")4(الدينيومخطيئتيلياغفررب:الدهر)3(منيومايقللمإنه"

الكامل(أمن:البديعأميةشعرومن

()بالعيدانالعلاتكتطلبسؤالهمعندالأرضينكتونلا

الألوانكأحسنالسؤالعندلهافترىوجوههميسفرونبل

وقيانصواهلرفيردوهرحالهموسطأقامالمقلوإذا

)6(بالفرسانالشمسشعاعسدواملمةلكلدعوتهموإذا

.)7(الصلتأبيبنأميةترجمةاخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(533-333)نهايود

قليل.قبلجدعانابنعنالحديثسلف

.يقولالدهرمنيومايكنلم:بفي

.جدعانبناللهعبدترجمةفيقليلقبلتخريجهتقدم

.المهمومالمفكرفعل،بالعودالأرضنبش:النكت

.(205-005)ديوانه

فيعساكرابنذكرهاجليلةفائدة:التاليالنصفيوزاد،المصنفأجزاءمنالتاسعالجزءآخروهو:بحاشيةفي

خربوذبنمعروفعن،مزاحمبننصرعن،حسنبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيرقال.أميةبنصفوانترجمة

لهمووصلهالجاهليةشرفإليهمانتهىالذينبطونعشرةمنالذينالعشرةأحدالجد،أميةبنصفوانقال،اللهرحمه

هاشم:فمن.وجمح،وسهم،وعدي،ومخزوم،وتيم،الداروعبد،وأسد،ونوفل،وأمية،هاشم:الإسلام

بنيومن،حرببنسفيانأبوأميةبنيومن.الإسلامفيلهوبقيالحجيجسقىكانقد،المطلبعبدبنالعباس

بنعثمان:الدارعبدبنيومن.عامربنالحارثفيغلط:الزبيرقال.عامربنالحارث:الجاهليةفينوفل

بنالوليدبنخالد:مخزومبنيومن.زمعةبنيزيد:أسدبنيومن.الصديقبكرأبو:تيمبنيومن.طلحةأبي

أمية.بنصفوان:جمحبنيومن.قيسبنالحارث:سهمبنيومن.الخطاببنعمر:عديبنيومن.المغيرة

منالرياسةأهلبينأقرعواحربكانتفإذا،أحداالجاهليةفيعليهاتملكتكنلمقريشافإن:خربوذابنقال

أقرعواالفجاريومكانفلما.بهتيمناأجلسوه،كبيراأوكانصغيرايبالونلا،أجلسوهالحربحضرتفإذا،الذكور

جم!النبيوكان،يحضرهاطالبأبووكان،فرسعلىفأجلسوه،غلاموهو،العباسسهمفخرج،هاشمبنيبين

تغب.لالكأبالا:فقالوا،كنانةهزمتيجىءلموإذاقريشهزمتطالبأبوجاءفإذا،غلاموهومعهيجيء
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مكة،أهلمنتجارفيالشامقدمحينطالبأبيعمهمعوهوالنبوة!ي!اللهرسولفيتوسمالذي

واستدعاهم،،ضيافةطعامالهمفصنع.بينهممنتظلهالغمامةفرأى،سنة)2(عشرةاثنتاذاكإذوعمره

هنالك.عليهالكلامبسطناحديثاذلكفيالترمذيروىوقد.)3(السيرةفيذلكبيانسيأتيكما

،الترمذيرواهمايوردولم،بحيرىترجمةفيوسائغاتشواهدعساكر)4(ابنالحافظلهأوردوقد

عجب.وهذا

وهي،أميالستةبصرىوبينبينها،الكفر:لهايقالقريةيسكنكانبحيرىأنعساكرابنوذكر

وراءبالبلقاءمنفعة:لهايقالقريةيسكنكانإنه:ويقال:قال.(بحيرىدير):لهايقالالتي

.)5(
أعلم.والله.ريزاء

)1(

)2(

)3(

)4(

وأما،معروفةفإنهاالسقايةفأما،المطلبعبدبنالعباسإلىكانتوالسقايةفإنها،الحرامالمسجدعمارةوأما

لذلكيستطيعونلا،بالخيرعمارتهعلىيحملهم:يقول!ولا،الحرامالمسجدفيأحدايدعلافإنهمالعمارة

الرئيس،دمانه،سفيانأبيعندالعقابوكانت.أعوانلهفهم،ذلكعلىقريشملأاجتمعقدلأنه،امتناعأ

لمدمان،إياهأعطوهاأحدعلىقريشأجمعتفإن،الحربحمشتإذاأخرجهارجلعندكانتإذاالعقابوكانت

تخرجقريشكانتما:والرفادة،نوفلبنعامربنالحارثإلىالرفادةوكانت.صاحبهافأمرواأحدعلىيجمعوا

يوموقتل،أسدبنالمطلببنالأسودبنربيعةبنيزيدإلىالمشورةوكانت.الحاجينقطعزمنفيأموالهامن

رأيهرأيهموافقف!ن،عليهعرضوهإلاأمرعلىيجتمعوالمقريشاأن:والمشورة،!لمجتاللهرسول!معالطائف

بنطلحةأبيبنعثمانإلىواللواءالبيتسدانةوكانت.عنهيرجعواحتىجوابالهفكانوافيهسعتدمان،سكت

إذاكان،الدياتيحمل،الصديقبكرأبيإلى:الأشياقوكانت.الحجابةمعالخزانة:والسدانة.العزىعبد

.يصدقوهولمخذلوهغيرهبهقامدمان،معهقاممنوحمالةحمالتهوأمضواصدقوهقريشافيهفسأل!شيئاحمل

القبة:وأما.الجاهليةفيقريشخيول!علىيكونأنفإنه:الأعنةفأما.الوليدبنخالدإلىوالأعنةالقبةوكانت

الحربوقعتإن،الخطاببنعمرإلىالسفارةوكانت.عيشلهيجيرونماإليهايجمعون،يضربونهاكانوافإنهم

وكانت.بهورضواومفاخرامسافرابعثوه،مفاخرفاخرهمأو،منافرنافرهم!مان،سفيرابعثوهوغيرهمقريشبين

إلىالأسماروكانت.لالهتهمسمواالتيوالأموال،عبادبنقيسبنالحارثإلىالمحجرةوالنوالالحكومة

."بهيديهعلىيسرهالذيهويكونحتىعامبأمريشقلافكان،والأزلاموالأنصاب،أميةبنصفوان

.بنسخةمنسقطهناالراهببحيراخبر

خطأ.وهو،عشرةاثني:الأصلفي

.الكتابهذامنالثالثالجزءأوائلفي

.(551-5451/)فيترجمةلهوأورد.بعدهاوما(26/)دمشقتاريخمختصر

-.بهكانبحيرىأنياقوتذكرفقد،بصرىديرأرادلعله.بحيرىدير:وقوله.(5451/)دمشقتاريخمختصر
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حدثنا")2(الجنانهواتف"كتابفيالخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبوالحافظقال

الحارثأبيعن،المشرقياللهعبدأبوحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا،القنطريداود3(بنعلي

علىإيادوفدقدملما:قال،الصامتبنعبادةعن،العجليمورقعن،يزيدبنثورعن،الوراق

:قال.اللهرسولياهلك:قالوا؟"الإياديساعدةبنقسفعلما!إيادوفدمعشريا":قال!مالنبي

إلي!فقام."أحفظهأجدنيلامونقمعجببكلاميتكفمأحمرجملعلىعكاظبسوقيوماشهدتهلقد"

بسوقفكان:قال.بذلك!النبيفسر:قال.اللهرسولياأحفظهأنا:فقالالقومأقاصيمنأعرابي

،آتاتشيءوكل،فاتفاتمنفكل،اجتمعواالناسمعشريا:يقولوهوأحمرجملعلىعكاظ

فيإن،مجريةوأنهار،مرسيةوجبال،تزهرنجوم،عخاجوبحر،أبراجذاتوسمالمح!،داجليل

بالإقامةأرضوا،يرجعونفلا()4ويموتونيذهبونالناسأرىمالي،لعبراالأرضفيوإن،لخبراالسماء

كانوإنأهذادينكممنأرضىهوديناللهإن،فيهريبلاقسماباللهقسأقسم،فنامواتركواأم،فأقاموا

الكامل(مجزوءأمن:يقولأنشأثم،(3الاستطالبعضفيه

بصائرلناالقرونمنصالأولبالذاهبينفي

مصادرلهاليس!للموتمواردارأيتلما

والأكابرالأصاغريمضينحوهاقوميورأيت

غابرالباقينمنولا!كإلبيأتيمضىمنلا

صائر)6(القومصارحيثلةلامحاأنيأيقنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ياقوت).عظيمةبركةوفيها،الحاجينزلهاكان:وزيزاء

222الشعراء)ومعجم،(903-152،803/)والتبيينوالبيان،(09-87)المعمرين:فيوأخبارهترجمته

(هارون.تح)الأدبوخزانة،(97-78)منقذبنلأسامةوالعصا،(1111/)الأمثالومجمع،(223-

.(001-1/59)الأثروعيون.(3927/)والإصابة،(298-09/)

الخرائطي:وكتاب.الصدرفيلاستتارهوالقلب،والليل،الجانجمع:والجنان.الجان:ط،بفي

صالح.إبراهيمتح،الرسائلنوادركتابضمنالرسالةمؤسسةطبع(الكهانعنيحكىوماالجنانهواتف)

ثقة.محدث،الأدميالقنطرييزيدبنداودبنوعلي.النصبهاويستقيمالجنانهواتففيماتوافقبمنزيادة

.(13431/)النبلاءأعلامسيرفيترجمته.هـ(272)سنةتوفي

.طفيليست

.طفيليست

.(186-185)الجنانهواتففيوالخبر.ترجمتهمصادرفيالأبيات
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الوجه.هذامنغريبإسنادوهذا

بنالسريبنمحمدحدثنا:")1(الكبيرالمعجم"كتابهفيفقالاخروجهمنالطبرانيرواهوقد

مجالد،عن،الحجاجبنمحمدحدثنا،السمتي)2(حسانبنمحمدحدثنا،البغدايالناقدبنمهران

بنالقسيعرفأيكم":فقال!يمالنبيعلىالقيسعبدوفدقدم:قال.عباسابنعن،الشعبيعن

فما":قال.هلك:قالوا؟"فعلفما":قال.اللهرسوليايعرفهكلنا:قالوا؟"الإياديساعدة

الناسأيهايا:يقولوهو،الناسيخطبوهوأحمرجملعلىوهوالحرامالشهرفيبعكاظأنساه

،لخبراالسماءفيإن.اتاتهوماوكل،فاتماتومن،ماتعاشمن،وعواواستمعوااجتمعوا

قس)3(أقسم.تغورلاوبحار،تمورونجوم،مرفوعوسقفث،موضوعمهاد،لعبرأالأرضفيوإن

عليه.أنتمالذيدينكممنإليهأحبهولدينادلهإن.سخطبعدهليكونرضئالأمرفيكانلئنحقأقسما

اللهرسولقالثم."فنامواتركواأم.فأقاموابالمقامأرضوا.يرجعونولايذهبونالناسأرىمالي

الكامل(مجزوءأمن:بعضهمفأنشده؟"شعرهيرويمنأفيكم":!!

بصائرلناالقرونمنشالأولبالذاهبينفي

مصادرلهاليسللموتمواردأرأيتلما

(4والأكابزالأصاغريسعىنحوهاقوميورأيت

غابرالباقينمنولاإليئالماضييرجعلا

صائرالقومصارحيثلةمحالاأنيأيقنت

به.،الشمتي)5(حسانبنمحمدطريقمنالنبوةدلائلكتابهفيالبيهقيالحافظأوردهوهكذا

أخبار"فيدرستويهبنجعفربناللهعبدمحمدأبوالأستاذجمعهالذيالجزءفيرويناهوهكذا

بنمحمدعن،شبيببنسعيدعن،الديرعاقولي)7(الهيثمبنالكريمعبدحدثنا:قال"لمحس
)6(سو

.(12561)الكبيرالمعجم(1)

بنحسانبنومحمد،(2136/)اللباب.والهيئةالسصتإلىنسبةوالسمتي.تحريفوهو،السهمي:طفي)2(

تقريب.هـ(228)سنةتوفي.الحديثلين،صدوقمحدث،البغداديجعفرأبو،السمتيالضبيخالد

.(2531/)التهذيب

وأقسم..طفي)3(

.بفيليسيليهوالذيالبيتهذا)4(

.(2401/)النبوةدلائلفيوالخبر.تحريفوهو،السلمي:طفي()5

إليه.رجعتفيماذكرهغيرهأحدعلىأقفولم،الكتابهذاإلىالإشارةفيكثيرابنتفرد)6(

.(1/523)اللباب.بغدادقرىمنعاقولديرإلىنسبة:الديرعاقولي)7(
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بنيحيىكذبهوقد،)2(بهالهريسةبصاحبويعرفبغدادنزيلالواسطي)1(إبراهيمأبووهوالحجاج

)6(ص)3(
الحديث.بوضععديابنمنهمواحدغيرواتهمه،)5(والدارقطني،()4الرازيحاتموأبومعين

.هذا)8(الحجاجبنمحمدحديثمننعيموأبو،البزار)7(رواهوقد

أمثلالطريقوهذه،عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيطريقمننعيموأبودرستويهابنورواه

!لمجو.اللهرسوليديبينونثرهانظمهابكمالهاالقصةأوردالذيهوبكرأباأنوفيه،قبلهاالتيمن

بنالحسينبنعليحدثنا.الخطميإسحاقبنموسىبنأحمدحديثمننعيمأبوالحافظورواه

عن،إسحاقبنمحمدعن،جريربنوهبحدثنا،السجستانيحاتمأبوحدثنا:المخزوميمحمد

فقالء!ي!اللهرسولعلىوائلبنبكروفدقدم:قالعباسابنعن،المسيببنسعيدعن،الزهري

.)9(مطولةالقصةوذكر.."الإياديساعدةبنقس:لهيقاللكمحليففعلما":لهم

جعفرلناأجاز:قالسماعايكنلمإنإجازةالحجارطالبأبيبنأحمدالرحلةالمسندالشيخوأخبرنا

سماعاالسلفيإبراهيمبنأحمدبنمحمدبنأحمد)01(طاهرأبوالحافظأخبرنا:قالالهمدانيعليابن

بكرأبيبنعليبنالحسنعليأبوأخبرنا:الذهبياللهعبدأبيالحافظشيخناعلىوقرأت:)ح()11(

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،سماعاالسلفيأخبرنا:سماعاعليبنجعفرأخبرنا:قالسماعاالخلال

اللهعبيدالقاسمأبوأخبرنا،السعديعيسىبنأحمدبنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الرازيإبراهيمبنأحمد

إسماعيلحدثنا:قالالنحويدرستويهبنجعفربناللهعبدمحمدأبوحدثناالمقرىء،عليبنأحمدابن

درهمبنيحيىبنسيفبنسليمانداودأبوحدثنا-فارس-قاضيالسعديأحمدبنإبراهيمابن

أصحابنابعضحدثني،إسحاقبنمحمدعن،يربعبنسعيدعمروأبوحدثنا،حرانأهلمن،الطائي

معلىبنحنشبنالمعلىبنالجارودكان:قالأنهالبصريالحسنأبيبنالحسنعنالعلمأهلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

خطأ.وهو.الواسطيإبراهيمعن:طفي

وهوالهريسةحديثروىلأنهالهريسةبصاحبلقبوإنما.طمنبهلفظوسقط.تحريفوهو،الفريسة:طفي

.692(-592)2/المجروحين."الليللقيامظهركلتشدهذهكل:فقالبهريسةجبريلأتاني":قال!يمالنبيأن

.)897(رقم،يحيىعنالدارميتاريخ

.(1278الترجمة)7/الرحمنعبدلابنهوالتعديلالجرح

.(046)رقموالمتروكونوالضعفاء،(472)رقمالبرقانيسؤالات

.2156()6/الضعفاءفيالكامل

.)9275(الأستاركشففيكما

.(39)3/الخطيبتاريخعلىتعليقهفيمعروفعوادبشارالدكتوربينهكماموضوعحديثوهو

.(98-88)سجستانيالمعمرين

اسمه.تماميذكرولم،السلفيطاهرأبو:بفي

.طفييردلمهذاالحوالةمختصر
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بالفلسفةبصيرا،وأقاويلهاالفرسبسيرعالمأ،وتأويلهاالكتببتفسيرالمعرفةحسن،نصرانيا()1العبدي

رجالفيوافدا!ي!النبيعلىقدموإنه،ومالثروةذا،الجمالكامل،والأدبالدهاءظاهر،والطب

بينوقف!ي!النبيعلىقدمفلما،وبرهانوحجج،وبيانوفصاحةوأسنانآراءذويالقيسعبدمن

اد!ف،أمن:يقولوأنشأ،إليهوأشار،يديه

فالا)2(والافدفدأقطعترجالأتتكالهدىنبييا

كلالا)3(فيكالكلالتعدلاتهوىالصحاصحنحوكوطوت

إرقالا)4(قلاصناأرقلتهاعنهاالطرفقصريهماءكل

تتلالا)5(كأنجيمبكماةفيهايخمحالعتاقوطوتها

وهالاالقلوبأوجعهائلعظيميومبأسدفعتبتغي

ضلالاتمادىلمنوفراقأطراالخلقلمحشرومزادا

تنالاأنونعمةوبرنوبرهاالإلهمننوبىنحو

سجالاسجالاأتتإذبهاجرالخىآمنةابنيااللهخصك

أحالاخلفبحظلاجزيلاءالدحجةيامنكالحظفاجعل

فقال.وبقومكبكالموعودتأخرلقد،جاروديا:لهوقالمجلسهوقرب!ك!ي!النبيفأدناه:قال

كنتوما،عقوبةوأغلظحوبةأعظموتلك،حظهفاتهفقدعنكتأخرمنأما،وأميأبيفداك:الجارود

تاركهأناوهاجئتكقد،بهعلمتقددينعلىالانوإني،سواكواتبعفعداكبكسمعأورآكفيمن

اللهرسوللهفقال؟المربوبعنالربويرضي؟والحوبوالماثمالذنوبيمحصمماأفذلكلدينك

:الجارودفقال."النصرانيةدينعنكودع،بالوحدانيةدلهالانوأخلص،ذلكلكضامنأنا":!ي!

ورسوله.عبدهمحمدأنكوأشهدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدفأنايدكمد،وأميأبيفداك

بهسرواماإكرامهممنوأظهر،بإسلامهما!ي!النبيفسر،قومهمنأناسمعهوأسلم،فأسلم:قال

فقال؟"الإياديساعدةبنقسيعرفمنأفيكم":فقالا)6(!ي!اللهرسولعليهمأقبلثم.بهوابتهجوا

قسكان:أمرهعلىواقف،بخبرهلعالمبينهممنوإني،نعرفهكلناوأميأبيفداك:الجارود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تقريب.ذلكغيروقيل.هـ(12)سنةاستشهد.العلاءابنوقيل،عمروبنالجارود:فقيلأبيهاسمفياختلف

.(2368/)الأثيرلابنوالكامل،(172-1162/)والإصابة،(1124/)التهذيب

.الفلاة:الفدفد

.الأرضمناستوىما:الصحاصح

السير.علىالباقيةالإبلمنالشديدةوهي،قلوصجمع:والقلاص.أسرع:وأرقل.فيهايهتدىلاالفلاة:اليهماء

.(282-2281/)الأثرعيونفيوالأبياتوالخبر.يسرع:يجمح

عين.بنقلةبمنسقطت
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والقفارالبراريفيأعمارخمسةمنهاتقفر،)2(سنةستمئةعمر،العربأسباطمنسبطا)1(اللهرسوليا

يلبسكان.جاربهيستمتعولا،دارتكنهولا،قراويقرهلا،المسيحمثالعلىبالتسبيحيضج

،بالهوامويأنس،النعامبيضسياحتهفييتحسى،رهبانيتهمنيفترولا،السياحويفوقا!لأمساح)3(

)4(،الأمثالبحكمتهتضربواحدالذلكفصار،فيختبرويفكر،فيعتبريبصر،بالظلامويستمتع

وأقر،ووحدالعربمنتألهرجلأولوهو،سمعانالحواريينرأسأدرك،الأهوالبهوتكشف

،بالموتووعظ،الفوتقبلبالعملوأمر،القآبسوءوحذر،والحساببالبعثوأيقن،وتعبد

الأقدارفيوفكر،بالأشعاروندب،النشوروذكر،القبوروزار،والرضاالسخطعلىبالقضاوسلم

راكبا،وخطب،الاثاروعرف،البحارووصف،الماءوكشفالنجوموذكر،والنماءالسماءعنوأنبأ

فيوأرغم،هائلكلوذكر،الرسائلورشل،الغضبشدةومن،الكربمنوحذر،دائباووعظ

إلىوشوق،الكفروجنب،الأمروعظم،الأزر)5(وحذر،الدهروخوف،كتبهفيوبين،خطبه

وسلم،)6(وحزبويتم،وغربشرق:عكاظيومفيالقائلوهو.اللاهوتيةإلىودعا،الحنيفية

وإناث،ونهاروليل،وأمطارورياح،وأقماروشموس،وعذب)7(وأجاج،ورطبويابس،وحرب

،آياتإثرهافيوآيات،وأشتاتوجمع،وأمهاتوآباء،ونباتوحب،وبحور)8(وبرار،وذكور

وتربية،مفقودووأد)9(،مولودنشو،الأنامضللقد،وأصنامورب،وإعدامويسر،وظلامونور

الآملوليفقدن،عملهالعاملليصلحن،الغفل!لأربابتبا،ومسيءومحسن،وغنيوفقير،محصود

الذكروخلق،وأحياوأمات،وأبدىأعاد،والدولابمولودليس،واحدإلهوهوبلكلا،أمله

؟!والأجدادالآباءوأين؟!وعادثمودأين،إيادمعشرفيا:بعدأما.(1)0والأولىالآخرةرب،والأنثى

،الانفرادعلىلتحشرن،المهادوساطح،العبادبربقمسيقسم.معادلهكل!؟والعؤادالعليلوأين

بدين.المنفردالشخصأي،الأمة:ال!بط(1)

سنة.سبعمئةعاشأنه:(259/)الخزانةوفي.سنة(038)عاشأنه:المعمرينففي،ذلكغيروقيل2()

الشعر.منالكساءوهو،للمسحقلةجمع:الأمساح)3(

الأعشى:قال(4)

حارداأصبحخفانمنالفيلبذيالذيمنوأجرىقسمنوأحلم

لبيد:وقال

نكالهاالنفوسمسإذالرمحمنمضىإذاوأمضى،قسمنوأقول

.بفيليستتليهاوالتيالجملةوهذه.ضد،والضعف،القوة:الأزر()5

.الناسمنوالجماعة،الطائفة:الحزب)6(

المر.الملح:الأجاج)7(

.وفجوروأبرار:بفي)8(

.نشوء:أرادالهمزبتسهيل،نشو:وقوله.مفقودوولد:بفي()9

.قالمنأولوهو:بفيزاد(01)
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فانتبذ،الواعظووعظ،الأرضوأشرقت،الناقورفيونقر)1(،الصورفينفخإذا،التناديومفي

يومفي،الأكبروالعرض،الأزهروالنور،الأشهرالحقعنصدفلمنفويل،اللاحظوأبصر،الغائظ

فيففريق،التقصيروظهر،النصيروبعد،النذيروشهد،القديرحكمإذا،العدلوميزان،الفصل

الخفيف(أ!ت:القائلوهو.السعيرفيوفريقالجنة

نهارخلالهنوليالادكارجواهمنالقلبذكر

نارجواهنوفيماءثرنغماممنهواطلوسجاذ

تطارالخافقينفيشداددوأرعاالعيونيطمسضوءها

قفاربهنخلتوأخرىجرالفحوتمشيدةوقصوز

غزارمياههنوبحازراسياتشوامغوجباذ

تداريومكلفينراها!اللبظلمفيتلوحونجوم

موارمتابعوكل!اللبقمريحثهاشمسثم
مزاريوماالصعيدفيكلهموكبيروأشمطوصغير

يحارلاالذيالخاطرحدسهعنهيقصرمماوكبير

واعتبارهدىلهانفوساءاللىعلىدلذكرتقدفالذي

يخطبأحمرجملعلىواقفا،عكاظبسوقأنساهفلستنسيتمهما":!ي!اللهرسولفقال:قال

وإذاوقولوا،فانتفعواوعيتموإذا،فعواسمعتموإذا،فاسمعوااجتمعوا)2(الناسأيهايا:ويقولالناس

،وأمواتوأحياء،ونباتمطر،اتآتهوماوكل،فاتماتومن،ماتعاشمن،فاصدقواقلتم

وبر،وأيام)3(وليل،وظلاموضوء،تزخروبحار،تزهرونجوم،أبراجذاتوسماء،داجليل

وسقف،موضوعمهاد،البصرافيهنيحار،عبراالأرضفيوإن،خبراالسماءفيإن،)4(وأثام

ووزن،)6(النسطاسكحد،خوانودهر،دوانومنايا،تفورلاوبحار،(تغور)ونجوم،مرفوع

ثم.سخطليكونن،رضىالأمرهذافيكانلئن،آثماولافيهلاكاذبا،قسماقسأقسم.القسطاس

قال!:ثم.وأوانهزمانهوهذا،عليهأنتمالذيهذادينكممنإليهأحبهودينادلهإنالناسأيها:قال

بينهما.ماوسقط.نقرإذا:بفي(1)

.(1/79)الأثرعيونفيوالخبر.بمنزيادة.الناسأيهايا:قوله)2(

وليالى.:بفي)3(

.وجزاؤه،الإثم:أثام(4)

.وتجيءتذهبأي،تمورونجوم:قسحديثوفي.(مور)اللسانوفي.وتختفيتذهبأي:تغور(5)

وفي.حقيقتهتعرفولا،السهمريشإنه:قيل،النسطاصكحذو:قسحديثفي:(نسطس)اللسانفي)6(

.النسطاسكحد:رواية
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!ي!هاللهرسولوالتفت."فنامواتركواأم؟فأقاموابالمقامأرضوا،يرجعونفلايذهبونالناسأرىمالي

لهشاهدأناوأميأبيفداك:الصديقبكرأبوفقال؟"لناشعرهيرويأيكم":فقالأصحابهبعضإلى

الكامل(مجزوءأمن:يقولىحيثاليومدلك!ي

بصائرلناالقرونمنشالأولبالذاهبينفي

مصادرلهاليسللموتمواردارأيتلما

والأكابرالأصاغريمضينحوهاقوميورأيت

غابرالباقينولامن-إدالماضيلايرجع

صائرالقومصارحيثلةمحالاأنيأيقنت

بينمابعيد،القامةطويل،الهامةعظيم،القيسعبدمنشيخ!ي!اللهرسولإلىفقام:قال

رأيتالذيما":!ي!هاللهرسوللهفقال.عجباقسمنرأيتوأنا،وأميأبيفداك:فقال،المنكبين

ذاتقفافتنائففيأثرهأقفوعنيندليبعيرا\(أتبعشبيبتيفيخرجت:فقال؟"القيسعبدبنيأخايا

ورصيع،ظلمانومهمه،حوذان)3(وغمير،جذعانصدوربين،جثجاث)2(وعرصاتضغابيس

أراكنشزاتهافيبهضبةأناوإذا،فدفدها(هوأرمقبسبسبهاأجولالفلواتتلكفيأنافبينا،أيهقان)4(

بعينوإذا،أقحوانوبواسقالفلفلحب7(بريرهاكأن،متهدلةوأغصانها،مخضوضله"6(كباث

وبيدهالشجرةتلكأصلفيساعدةبنبقسأناوإذا،عارمةوشجرة،مدهامة)8(وروضة،خرارة

سباعالعينوردتوقد!صباحكفنعموأنت:فقال!صباحاأنعم:لهوقلتمنهفدنوت.قضيب

:وقال.بيدهالذيبالقضيبقمسضربهصاحبهقبلالعينمنيشربمنهاسبعذهبكلمافكان،كثيرة

بقبرينوإذا.تخفلا:فقالإليونظر،شديداذعراذلكمنفذعرت،قبلكالذييشربحتىاصبر

فأنا،الموضعبهذاوجلعزاللهيعبدانكاناأخوينقبراقال؟القبرانهذانما:فقلت،مسجدبينهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أربع.:وط،أوفي.بالصوابأشبهوهوبفيكذا

حجارةوهي،قفجمع:والقفاف.الأطرافالبعيدةالواسعةوالأرض،المفازةوهي،تنوفةجمع:التنائف

.الشوكوأغصان،القثاءصغار،ضغبوسجمع:والضغابيس.سهولةلاتخالطهاببعضبعضهاغاص

.نبات:والجثجاث

.نبات:وحوذان.الكثير:الغمير

:والأيهقان.النعامذكروهو،ظليمجمع:والظلمان.البعيدةالمفازة:والمهمه.خطأوهو.ليهقان:طفي

.البريوالجرجير،يطولعشب

.الفلاة:والفدفد.لحظه:ورمقه.المفازة:والسبسب.تحريفوهو،أرنق:طفي

ندية.رطبة:ومخضوضلة.الأراكثمرمنالنضيج:والكباث.المرتفعالمكان:النشز

.الأراكثمرمنالأول:البرير

وريا.نعمةالسوادإلىتضربخضراء:مدهامةروضة
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وتباييهمخيرهمفيمعهمفتكونبقومكتلحقأفلا:لهفقلت.بهماألحقحتىاللهأعبدقبريهمابينمقيم

الأضدادواتبعواأبيهمدينتركواإسماعيلولدأنعلمتماأو،أمكثكلتك:ليفقال؟شرهمعلى

ادطويل(أمن:يقولوأنشأالقبرينعلىأقبلثم،(1الأنداد)وعظموا

كراكما)2(تقضيانلاأجدكمارقدتماقدطالماهباخليلي

سقاكما)3(العقاريسقيالذيكأنمنكماوالعظمالجلدبينالنومأرى

سقاكماالعقاريسقيالذيكأنداعياتجيبانلانومطولأمن

سواكما)4(حبيبمنفيهوماليمفردابنجرانأنيتعلماألم

صداكمايجيبأواللياليإياببارحالستقبريكماعلىمقيم

بكاكماأنلوعةذيعلىيردالذيوماالحياةطولأبكيكما

فداكماتكونأنبنفسيلجدتفدىامرىءلنفسنفس!جعلتفلو

أتاكماقدقبريكمافيبروحيغايةأقربوالموتكأنكما

.")5(وحدهأمةالقيامةيومسيبعثإنهأما،قسااللهرحم":!ك!ي!اللهرسولفقال:قال

والله.الجارودمنسمعهالحسنيكونأنإلامرسلوهوالوجههذامنجداغريبالحديثوهذا

بنعيسىبنمحمدحديثمن،آخروجهمنعساكربنالقاسمأبووالحافظ،البيهقيرواهوقد

)6(،
عن،عليبنسليمانعنسليمانبنعليحدثنا،أبيحدثنا،الأخباريالقرشيسعيدبنمحمد

فذكر،)8(اللهعبدبنالجارودقدم:قال.عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدعن،اللهعبدبن
)7(

طلبه،فيفذهببعيرهضلالذيعنذكرهما)9(وفيه،ونثرهنظمهفيكثيرةبزياداتمطولانحوهأومثله

.أنداد:جمعه،الجوهرفيوالمشارك،المثل:الند(1)

.لنوما:الكرى(2)

الخزانة.ولا،الأغانيفييردلمالبيتوهذا.الخمر:العقار)3(

فيهما.الروايةفيكماقسفيهكانالذيالجبلوهو.بسمعان:والخزانة،الأغانيفي(4)

.(الخزانة).جماعةمقاميقومواحدايبعثأي،بدينالمنفردالشخص:الأمة()5

.(83-208/)(هارون.تح)الأدبوخزانة،(391-51/291)(ثقافة)الأغانيفيوالخبر

الصحيح.وهو.الأثروعيون.وط،بمنزيادة)6(

بنعليعنعليبنسليمانبنعلي:وط،موفي.الصحيحوهو،الأثرعيونفيلماموافقوهو،بفيكذا)7(

الله.عبد

.الجارودنسبفيآخراختلافهذا)8(

فمنه.:بفي()9
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وأرمق،الكوكبأرقبأ(فبت،سيفيغيرإلىأركنولا،حتفيفيهامنلاوادفيفبت:قال!

الرجز(أمن:يقول!هاتفبيهتف،يتنفسأنالصبحوكاد،2"الليلعسعسإذاحتى،الغيهب

الحرم)3(فينبيااللهبعثقدالأجمالليلفيالراقدأيهايا

4(والبهمالدياجيدجناتيجلووالكرمالوفاءأهلهاشممن

جز(ادأ!ت:أقول!فأنشأت:قال!،(فحصأثلهسمعتولاشخصالهرأيتفماطرفيفأدرت:قال!

ألمطيفمنبكوسهلاأهلاالظلمداجيفيالهاتفأيهايا

يغتنمإليهتدعوالذيماذاالكلملحنفياللههداكبين

،بالحبور)7(محمدااللهوبعث،الزوروبطل،النورظهر:يقول!)6(وقائلبنحنحؤأنافإذا:قال!

،الأحوروالطرف،الأقمروالحاجب،الأزهروالوجه،8(والمغفزوالتاج،الأحمرالنجيبصاحب

،والوبر)9(المدرأهلوالأبيضالأسودإلىالمبعوثمحمدوذلك،اللهإلاإلهلاأنشهادةقول!صاحب

جض(الهـجزوءأمن:يقولأئشأثم

عبثالخلقيخلقلمالذيدلهالحمد

واكترث)01(عيسىبعدمنسدىيومايخلنالم

بعثقدنبيخيرأحمدافيناأرسل

وحثركمثلهحجمااللهعليهصلى

البسجط(أمن:ساعدةبنقسإنشاد)11(منوفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

.طفيليست

عسعس.الليلإذا:طفي

بالليل.اهتم:واحتم،شيءكلمنالأسود:والأحم.تصحيفوهو،بالجيمالأجم:طفي

.السود:والبهم.الظلمات:والدجنات.غياهبيجلو:بفي

مشي.وصوتقدموقعأي:فحصالهسمعتولا:ضحديثوفي:(فحص)اللسانفي

وقائلا.:وط،أوفي،بفيكذا

والنعمة.السرور:الحبور

.القلنسوةتحتيلبسالدرعمنزرد:المغفر

الأثر.عيونفيوكذلك.والمدرالوبرأهلمنوالأحمرللأسودالمبعوث:بفي

الذينالبدو:الوبروأهل.القشوهو،المدرفيهالذيبالطينبيوتهميبنونالذينالقرىأهلهم:المدروأهل

الوبر.منبيوتهمينسجون

الأثر.عيونفيوكذلك:سدىيخلنافلم:بفي

.إنشاء:طفي
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خرق)1(ثوبهمبقايامنعليهمجدثفيوالملحودالموتناعييا

أرقوانومهممنانتبهواإذافهمبهـميصاحيومالهمفإندعهم

خلقواقبلهمنكماجديداخلقاحالهمغيربحاليعودواحتى

)2(الخلقالمنهجومنهاالجديدمنهاثيابهمفيومنهمعرام!منهم

بنأحمدبكرأبوحدثنا،الأصبهانيأحمدبنيوسفبن)3(اللهعبدمحمدأبيعنالبيهقيرواهثم

بنسعيداللهعبيدأبوحدثنا،مهديبناللهعبدبنالقاسمحدثنا.بمكةالإخميمي)4(فرضخبنسعيد

عن،جبيربنسعيدعن،الثماليحمزةأبيعن،عيينةبنسفيانحدثنا.المخزومي(الرحمنعبد

ادبسيط(أمن:فيهاصحيفةرأسهعندفوجدواقال،الإنشاد)6(وذكرالقصةفذكر..عباسابن

خرق)7(نومهمبقايامنعليهمجدثفيوالأمواتالموتناعييا

الضعقنوماتهمنتنبهكمابهميصاحيومالهمفإندعهم

الخلقالأزرقومنهاالجديدمنهاثيابهمفيوموتىعرام!منهم

."بالبعثقس)8(آمنلقدبالحقبعثنيوالذي":!ي!اللهرسولفقال

تكلموقد.القصةأصلإثباتعلىكالمتعاضدةضعفهاعلىالطرقوهذه.مشهوروأصله

فيهكانوما،تعالىاللهشاءإنظاهروأكثره،الحديثهذافيوقعماغريبعلىدرستويهبنمحمدأبو

الحواشي.فيعليهنبهناشديدةغرابة

طاهرأبيبنعمروأبوحدثنا،الشعيثي)9(أحمدبنمحمدبنسعيدسعدأبوأخبرنا:البيهقيوقال

بنسعيدحدثنا،أبيحذثنا،الأموردي)11(المهديبنمحمدلبابةأبوحدثنا،لفظااباذي)01(المحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

قولهم.:طوفي.بزهم:بفي

البالي.:المنهج

.(83-218/)الأدبوخشانة،(99-1/69)الأثرعيونفيوالخبر

الله.عبدبنمحمدعن:وطموفي،الدلائللنصموافقوهو،بفيكذا

.(135/)اللباب.مصرصعيدمنبلدة،إخميمإلىنسبة:الإخميمي

الرحمن.عبدبنسعيدبناللهعبيد:بفي

.صخرةرأسهعند:وفيها.الإنشادهذا:بفي

ثوبهم.:بفي

.(401-2201/):النبوةدلائلفيمطولاوالخبر.بالبعثساعدةبنقسآمنلقدبيدهنفسيوالذي:بفي

.(2002/)اللباب.تميمبنعمروبنبلعنبرمنبطن،شعيثإلىنسبة:الشعيثي

.(3175/)اللباب.نيسابورخارجمحلةآباذمحمدإلىنسبة:آباذيالمحمد

.خراسانقرىمنأبيوردإلىنسبة،الأبيورديولعلها.النسبةهذهعلىأقفولم.الأنبوردي:بفي
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:فقال!يمالنبيعلىإيادوفدقدم:قالمالكبنأنسعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرحدثناهبيرة

فقال."أحفظهأنيأرىكلامامنهسمعتإنيأما":قال.هلك:قالوا؟"ساعدةبنقسفعلما"

:فقالعكاظبسوقواقفإني:قائلهمفقال."هاتوا":قال.اللهرسوليانحفظهنحن:القومبعض

ليل،اتاتهوماوكل،فاتماتمنوكل،ماتعاشمنكل،وعواواسمعوااستمعواالناسأيهايا

السماءفيإن،مجريةوأنهار،مرسيةوجبال،تزخروبحار،تزهرونجوم،أبراجذاتوسماء،داج

تركواأم،فأقاموابالإقامةأرضوا،يرجعونولايموتونالناسأرى،لعبراالأرضفيوإن،لخبرا

الكامل(مجزوءأمن:يقولأنشأثم.عليهأنتممماأرضىهودينادلهإن،فيهإثملاباللهقسماقسأقسم.فناموا

بصائرلناالقرونمنشالأولبالذاهبينفي

مصادر)1(لهاليسللقوممصارعارأيتلما

والأصاغر)2(الأكابريمضينحوهاقوميورأيت

صائرالقومصارحيثلةمحالاأنيأيقنت

الحديثهذارويوقد:كلهذلكبعدقالثم.تقدمفيماعليهانبهناقدأخرطرقمنالبيهقيساقهثم

البصريالحسنعناخروجهمنوروي.ونقصانبزيادةعباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيعن

.هريرةوأبيوقاصأبيبنسعدحديثمنمختصرأوروي.منقطعا

كتابفينعيمأبورواهكما،مسعودبناللهوعبد،تقدمكما،الصامتبنوعبادة:قلت

بنعلىمولىاللهعبيدبنطريفالوليدأبيعن،الواسطيعثمانبنمحمدبناللهعبدعن")3(الدلائل"

عن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،الحمانيالحميدعبدبنيحيىعن،بالموصلطالبأبي

.فذكره،مسعودابنعن،مسروقعن،الضحىأبي

.)4(وقاصأبيبنوسعد،المتقدمعبادةحديثأيضانعيمأبووروى

للحديثأنعلىدل،ضعيفابعضهاكانوإن،أخرأوجهمنالحديثرويوإذا:البيهقيقالثم

أعلم.والله.أصلا

)1(

)2(

)3(

)4(

.للقوممصارعا:بفي

:بعدهوزاد.والأواخرالأوائل:العبارةفوقوكتب.والاكابرالأصاغر:بفي

غابرالباقينمنيبقىولاالماضييرجعلا

بعدها.وما(2101/)للبيهقيالنبوةدلائلفيوالخبر

.(912-1127/)نعيملأبيالنبوةدلائل

بنلمحمدالزهرةفيوهو.نعيمأبيدلائلفيسعدعندالخبرأجدولم.بفيليسوقاصأبيبنوسعد:قوله

.(8591-الأردن.ط-السامرائي.تح).(505-2405/)الأصبهانيداود
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بنكعببنعديبنرزاحبنقرطبناللهعبدبنرياحبنالعزىعبدبننفيلبنعمروبنزيدهو

.()1العدويالقرشيلؤي

علىخلفقدكاننفيلبنعمرولأنوذلك.لأمهوأخاهعمهالخطاببنعمروالدالخطابوكان

.)2(إسحاقبنومحمدبكاربنالزبيرقاله.الخطابأخوهنفيلمنلهاوكان،أبيهبعدأبيهامرأة

اللهاسمعلىذبحماإلايأكللاوكان.دينهموفارق،الأوثانعبادةتركقدعمروبنزيدوكان

.وحده

بنتأسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثني:إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسقال

والذي،قريشمعشريا:يقولالكعبةإلىظهرهمسندأنفيلبنعمروبنزيدرأيتلقد:قالتبكرأبي

الوجوهأحبأعلملوإنياللهم:يقولثم.غيريإبراهيمدينعلىأحد)3(منكمأصبحمابيدهزيدنفس

.)4(راحلتهعلىيسجدثم،أعلملاولكني،بهعبدتكإليك

إبراهيم،إلهإلهي:ويقولالكعبةإلىيصليوكان:وزاد.به،هشامعنأسامةأبورواهوكذا

إليادفعها،تقتلهالا:ابنتهيقتلأنأرادإذاللرجلويقولالموؤدةيحييوكان.إبراهيمدينوديني

.فادفعها)6(شئتوإنفخذهاشئتإن():قالترعرعتفإذا،أكفكها

بنهشامإليكتب:الليثوقال:فقالالبخاريوعلقه.أسامةأبيطريقمنالنسائيأخرجه

.به)7(،أبيهعن،عروة

نفيل،بنعمروبنزيد:قريشمننفركانوقد:إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوقال

الذهبومروج،(134)والاشتقاق،بعدهاوما(1/223)السيرةفيوترجمته.اختلافبعضنسبهفي)1(

والروض،(167-9162/)دمشقتاريخومختصر،بعدهاوما(3171/)(ثقافة)والأغاني،(107/)

.(6614/)الأدبوخزانة،(1/956)والإصابة،(1/253)الأنف

.(9621/)دمشقتاريخومختصر.(1/922)السيرة2()

.(1/225)السيرةفيوالخبر.منكمأحد:ب،طفي)3(

والإصابة،الأنفوالروض،السيرةمنوالتصحيح،المعنىبهيستقيملاتحريفوهو.راحلته:الأصولفي)4(

حجر.لابن

.فإنترعرعت:طفي)5(

دمشق.تاريخمختصرفيوكذلك.فدعها:بفي)6(

نفيل.بنعمروبنزيدحديثباب،الأنصارمناقبفي،(3828)رقمالبخاريصحيح)7(
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بناللهوعبيد،العزىعبدبنأسدبنالحويرثبنوعثمان،العزىعبدبنأسدبننوفلبنوورقة

أميمةوأمه،خزيمةبنأسد)1(بندودانبنغنمبنكبيربنبرةبنصبرةبنيعمربنرياببنجحش

كما،حارثةبنزيدمولاهبعد!اللهرسولتزوجهاالتيجحشبنتزينبوأخته،المطلبعبدبنت

بعضخلااجتمعوافلما،أعيادهممنلعيدعندهيذبحونكانوالهموثنعندقريشاحضروا.بيانهسيأتي

قومكمماواللهتعلمن:قائلهمفقال.بعضعلىبعضكموليكتمتصادقوا:وقالبعضإلىالنفرأولئك

لأنفسكم،فابتغوا،ينفعولايضزلا؟يعبدوثنما.وخالفوهإبراهيمدينأخطؤوالقد،شيءعلى

دينالحنيفيةكلهاوالمللوالنصارىاليهودمنكتابأهليلتمسونالأرضفيويسيرونيطلبونفخرجوا

علماعلمحتى،أهلهامنالكتب)2(واتبع،النصرانيةفيواستحكمفتنصرنوفلبنورقةفأما.إبراهيم

اعتزل،نفيلبنعمروبنزيدمنشأنا)3(وأعدلأمراأعدلفيهميكنولم،الكتابأهلمنكثيرا

الله،يوحد،إبراهيمدينالحنيفيةدينإلاكلهاوالمللوالنصارىاليهودمنالأديانوفارق،الأوثان

فيه.هملمابالفراق)4(باداهم،قومهذبائحيأكلولا،دونهمنويخلع

منشباباالخطاببهووكل،مكةأعلىإلىمنهخرجحتى،كثيراأذىاذاهقدالخطابوكان:قال

بهعلموافإذا،منهمسراإلايدخلهالافكان،يدخلتتركوهلا:فقالسفهائهممنوسفهاءقريش

عليه.هوماإلى)5(أحديتابعهأودينهمعليهميفسدأنكراهيةواذوهأخرجوه

قريشعلىيعيبكاننفيلبنعمروبنزيدأن)6(يحدثأرضىمنسمعت:عقبةبنموسىوقال

علىتذبحونها)7(لم،الأرضمنلهاوأنبت،ماءالسماءمنلهاوأنزلاللهخلقهاالشاة:ويقولذبائحهم

له.وإعظامالذلكإنكارا!؟اللهاسمغير

مكة،منالخروجعلىعزمقدنفيلبنعمروبنزيدكانوقد:إسحاقابنعن،يونسوقال

نهضقدأبصرتهكلماالحضرميبنتصفيةامرأتهوكانت،إبراهيمدينالحنيفيةيطلبالأرضفيفضرب

دينالأولالكتابأهلفيويطلبيلتمسالشامإلىزيدفخرج.نفيلبنالخطاباذنتوأرادهللخروج

.السيرةفيليستزيادةوهي.أسدبنأسعدبندودان:وط،أفي(1)

وابتغى.:طفي)2(

ثباتا.:وط،أوفي.النبلاءأعلاموسير،دمشقتاريخمختصرفيومثله.بالصوابالأشبهوهو.بفيكذا)3(

لها.معنىولا.همفإذا:طفي)4(

النبلاءأعلاموسير،(9163/)دمشقتاريخومختصر،(223-1/222)السيرةفيوالخبر...على:بفي()5

(1/127).

عن.:وط،أوفي.(1/956)الإصابةفيومثله،بفيكذا)6(

باب،الأنصارمناقبفي(3826)رقمالبخاريأخرجهبتمامهوالحديث.خطأوهو...تذبحوها:الأصولفي)7(

نفيل.بنعمروبنزيدحديث



145عنهاللهرضينفيلبنعمروبنزيدذكر

أتىحتىأقبلثم،كلهاوالجزيرةالموصلأتىحتىيزعمونفيماذلكفييزلولم،عنهويسألإبراهيم

فسأله،يزعمونفيماالنصرانيةعلمإليهينتهيكانالبلقاءأرضمنببيعةراهباأتىحتىفيهافجال،الشام

،اليومعليهيحملكمنبواجدأنتمادينعنلتسألإنك:الراهبلهفقال،إبراهيمدينالحنيفيةعن

شام)2(كانوقد.زمانهوهذانبيخروجأظل)1(قدولكنه،يعرفهكانمنوذهب،علمهمندرسلقد

كانإذاحتى،مكةيريدقالماالراهبلهقالحينسريعافخرج،منهاشيئايرضفلموالنصرانيةاليهودية

يرثيه:ورقةفقال،فقتلوهعليهعدوالخمبأرض

حامياالنارمنتنوراتجنبتوإنماعمروابنوأنعمترشدت

هياكماالطواغيأوثانوتركككمثلهربليسربابدينك

واديا)3(ستينالأرضتحتكانولوربهرحمةالإنسانتدركوقد

عن،عطيةبنعمروحدثناالوابشي)4(طارقبنأحمدحدثنا:شيبةأبيبنعثمانبنمحمدوقال

منرجلاأتىحتىفانطلق،الجاهليةفييتألهكانأنهنفيلبنعمروبنزيدعن،عمرابنعن،أبيه

تبوءحتىدينيفيأدخلكلا:اليهوديلهفقال.دينكفيمعكتدخلنيأنأحب:لهفقال،اليهود

تدخلنيأنأحب:لهفقالنصرانياأتىحتىفانطلق!أفراللهغضبمن:فقال.اللهغضبمنبنصيبك

أفر!الضلالةمن:فقال.الضلالةمنبنصيبكتبوءحتىدينيفيأدخلكلست:فقال.دينكفيمعك

:قال.إبراهيمدين:قال؟دينأي:قال.اهتديتتبعتهإندينعلى()أدلكفإنيالنصرانيلهقال

:فقال!ي!للنبيشأنهفذكرقال.أموتوعليهأحياعليه،إبراهيمدينعلىأنيأشهدكإنياللهم:فقال

.")6(القيامةيوموحدهأمةهو"

.هذا)7(نحوعمرابنعن،سالمعن،عقبةبنموسىروىوقد

مجالد)8(بنإسماعيلعن،القرشيسيفبناللهعبدبنمحمدبنعليحدثنا:سعدبنمحمدوقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.يخرجنبيزمانأظل:السيرةوفي.دمشقتاريخمختصرفيوكذلك.أظلك:بفي

اختبر.:شام

.(1/135)النبلاءأعلاموسير،(651-9164/)دمشقتاريخومختصر،(232-1/231)السيرةفيالخبر

.(3343/)اللباب.زيدبنوابشإلىنسبة:الوابشي

لأدلك.فإني:بفي

النبلاءأعلامسيرفيالحديثهذاالأرناؤوطشعيبالشيخخرجوقد.(9/165)دمشقتاريخمختصر

(1/013).

فيالفرجأبووأورده.نفيلبنعمروبنزيدحديثباب،الأنصارمناقبفي(3827)رقمالبخاريأخرجه

.(121-3021/)(ثقافة)الأغانى

الشعبي.عنمجالدعنإسماعيل:طفي
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نفيل:بنعمروبنزيدقال:قالالخطاببنزيدبنالرحمنعبدعن،الشعبيعن،مجالدعن

،)2(صومعةفيراهباأتيتحتى،والاهاومابالشامفكنت،فكرهتهما)1(والنصرانيةاليهوديةشاممت

دينتريدأراك:لهفقال.والنصرانيةواليهوديةالأوثانعبادةوكراهتيقوميعناغترابيلهفذكرت

كان،إبراهيمأبيكدينوهو،به)3(يدينأحداليوميوجدمادينالتطلبإنك،مكةأهلأخاياإبراهيم

،ببلدكفالحق،ببلادكالذيالبيتهذاإلىويسجديصليكان)4(،نصرانياولايهوديايكنلم،حنيفا

.)د(اللهعلىالخلقأكرموهو،الحنيفيةإبراهيمبدينيأتيمنبلدكفيقومكمنيبعثاللهفإن

الكعبةدخلإذاكانزيداإن:نفيلبنعمروبنزيدآلبعضحدثني:إسحاقابنعن،يونسوقال

راغم،عانلكأنفيإلهيقالإذ،قائموهوإبراهيمبهعاذبماعذت،ورقاتعبدا،حقاحقالبيك:قال

.قال)6(كمنمهجرليس،الخاللاأبغيالبر،جاشمفإنيتجشمنيمهما

نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدبنهشامبننفيلعن،المسعوديحدثنا:الطيالسيداودأبووقال

إلىانتهياحتى،الدينيلتمسانخرجانوفلبنوورقةعمروبنزيدأنجدهعن،أبيهعن،العدوي

:فقال،إبراهيمبنيةمنفقال؟البعيرصاحبياأقبلتأينمن:عمروبنلزيدفقال،بالموصلراهب

:قال.أرضكفييظهرأنيوشكفإنهارجع:قال.الدينألتمس:قال؟تلتمسوما

الرجز(مجزوءأمن:يقولوهوفرجع،يوافقنيفلمالنصرانيةعلىفعزمتأناوأما.فتنصرورقةفأما

ورقاتعبداحقاحقالبيك

قالكمنمهجرفهلالخاللاأبغيالبر

يخرثم،جاشمفإنيتجشمنيمهما،راغمعانلكأنفي:يقولوهو،إبراهيمبهآمنبماآمنت

كماأبيإن!اللهرسوليا:فقالعنهاللهرضيالعشرةأحدزيدبنسعيديعني،ابنهوجاء:قال.فيسجد

.")7(واحدةأمةالقيامةيوميبعثفإنهنعم":قال،لهفاستغفر،بلغكوكمارأيت

لهما،سفرةمنيأكلانوهماحارثةبنزيدومعهلمج!ي!اللهرسولعلىزيدبنعمروبنزيدوأتى:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وكرهتهما.واليهوديةالنصرانية:بفي

عليه.فوقفتبفيزاد

.ببلدكفالحقاليوميوجدما:السيروفيطمنزيادة.يدينأحد:قوله

.كانإنه:بفي

.(1132/)النبلاءأعلامسير

شدةفي،الهاجرةفيالسيروالتهجير.الظهيرةعندالنوموهي،القيلولةمن،وقال.والكبرالخيلاء:الخال

.(1/023)السيرة.الحر

قليل.تبلالحديثوتقدم.(7431/)الباريفتحفيحجرابنالخبرإلىأشار
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.()1النصبعلىذبحمماآكللاأناأخيابنيا:عمروبنزيدفقال،لطعامهمافدعواه

بنموسىعن،سبرةأبيبنبكرأبووحدثني،عمروبنمحمدحدثنا:سعدبنمحمدوقال

بعدبوانةصنمعندوأناعمروبنزيدرأيت:قال،إهابأبيبنحجير)2(عنمليكةأبيابنعن،ميسرة

هذه:يقولثموسجدتينركعةفصلىالكعبةاستقبلزالتفإذا،الشمسيراقبوهوالشاممنرجعما

وأنا،الأزلامأستقسمولا،لهذبحماآكلولا،لهأصليولا،حجراأعبدلاوإسماعيلإبراهيمقبلة

لكشريكلالبيك:فيقوليلبيوكان،بعرفةفيقفيحجوكان.أموتحتىالبيتهذا)3(إلىأصلي

.مرقوقا)4(متعئدالبيك:يقولوهوماشياعرفةمنيدفعثم،لكندولا

بنزيدسمعت:قالربيعةبنعامرعن،أبيهعن،الحكميعيسىبنعليحدثني:الواقديوقال

وأنا،أدركهأرانيولا،المطلبعبدبنيمنثم،إسماعيلولدمننبياأنتظرأنا:يقولنفيلبنعمرو

حتىنعتهماوسأخبرك،السلاممنيفأقرئهفرأيتهمدةبكطالتفإن،نبيأنهوأشهد،وأصدقهبهأومن

بقليله،ولاالشعربكثيرولا،بالقصيرولابالطويلليسرجلهو:قال!هلم:قلت.عليكيخفىلا

يخرجهثم،ومبعثهمولدهالبلدوهذا،أحمدواسمه،كتفيهبينالنبوةوخاتم،حمرعينهتفارقوليست

البلادطفتفإني،عنهتخدعأنفإياك،أمرهفيظهريثربإلىيهاجرحتى،بهجاءماويكرهونمنهاقومه

،وراءكالدينهذا:يقولونوالمجوسوالنصارىاليهودمنأسألمنفكان،إبراهيمدينأطلبكلها

أخبرتأسلمتفلما:ربيعةبنعامرقال.غيرهنبييبقلم:ويقولون،لكنعتهمامثلوينعتونه

فيرأيتهقد":وقالعليهوترحمالسلامعليهفرد،السلاممنهوأقرأتهعمروبنزيدقوللمجي!اللهرسول

.(")ذيولايسحبالجنة

نفيل:بنعمروبنزيدذكر:)6(صحيحهفيالبخاريوقال

بن)7(سالمحدثني،عقبةبنموسىحدثنا،سليمانبنفضيلحدثنا،بكرأبيبنمحمدحدثني

الوحي،!يمالنبيعلىينزلأنقبلبلدحبأسفلنفيلبنعمروبنزيدلقيلمجي!النبيأنعمربناللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

به.،المسعوديعنهارونبنيزيدعنأحمدرواهوقد:بفيزاد

.(1/912)السيرفيالذهبيوذكره،(1/918)المسندفيكذلكوهو

خطأ.وهو.حجر:طفي

.لهذاأصليوإنما:طفي

.(3038/)سعدابنطبقاتمنوهو،(9165/)دمشقتاريخمختصر

.(3937/)سعدابنطبقاتفيوهو.(166-9165/)دمشقتاريخمختصر

.(24)باب،الأنصارمناقبفي(3828و3827و3826)رقمالبخاريصحيح

.البخاريعنوالتصحيح.عن:طفي
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علىتذبحونمماآكللستإني:زيدقالثم.منهايأكلأنفأبى،سفر!مج!ي!النبيإلىفقدمت

ذبائحهمقريشعلىيعيبكان)1(عمروبنزيدوأن،عليهاللهاسمذكرماإلااكلولا،أنصابكم

غيرعلىتذبحونهاثم،)3(الأرضمنلهاوأنبت،الماء)2(السماءمنلهاوأنزلاللهخلقهاالشاة:ويقول

له.وإعظامالذلكإنكارا،اللهاسم

نأ:عمر)4(ابنعنبهيحدثإلاأعلمهولا،اللهعبدبنسالموحدثني:عقبةبنموسىقال

دينهم،عنفسأله،اليهودمنعالمافلقي،ويتبعهالدينعنيسألالشامإلىخرجنفيلبنعمروبنزيد

منبنصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلا)5(إنك:فقال.فأخبرنيدينكمأدينأنلعليإني:فقال

أستطيعه،ولاشيئااللهغضبمنأحملولا،تعالىاللهغضبمنإلاأفروما:زيدقال.اللهغضب

عليهإبراهيمدينقال؟الحنيفوما:زيدقال.حنيفاتكونأنإلاأعلمهما:قال؟غيرهعلىتدلنيفهل

مثله،فذكر،النصارىمنعالمافلقي،زيدفخرج.اللهإلايعبدولانصرانياولايهوديايكنلمالسلام

منأحملولا،اللهلعنةمنإلاأفزما:قال.اللهلعنةامنبنصيبكتأخذحتىدينناعلىتكونلن:فقال

نأإلاأعلمهما:قال؟غيرهعلى،)7(تدلنيفهل،)6(أستطيعولا،أبداشيئاغضبهمنولااللهلعنة

الله.إلايعبدولانصرانياولايهوديايكنلم،إبراهيمدين:قال؟الحنيفوما:قال.حنيفاتكون

إبراهيم.دينعلىأنيأشهدكإنياللهم:فقاليديهرفعبرزفلما،خرجإبراهيمفيقولهمزيدرأىفلما

رأيت:قالتبكرأبيبنتأسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامإليكتب:الليثوقال:قال)8(

إبراهيمدينعلىمنكمماوالله،قريشمعشريا:يقولالكعبةإلىظهرهمسنداقائمانفيلبنعمروبنزيد

مؤونتها،أكفيكأناتقتلهالا:ابنتهيقتلأنأرادإذاللرجليقول،الموؤودةيحييوكان.غيري

مؤونتها.كفيتكشئتوإن،إليكدفعتهاشئتإن:لأبيهاقالترعرعتفإذا،فيأخذها

.البخاريذكرهماانتهى

بنعيسىعن،داودأبيبنبكرأبيطريقمنعساكرابنالحافظأسندهقدالأخيرالحديثوهذا

.والبخاري،بمنزيادة.كان:قوله(1)

.ماء:طفي)2(

.(1/256)الأنفالروضفيوكذلك.الكلأ:بفيزاد)3(

عمر.ابنعنإلابهيحدثأعلمهولا:بفي()4

نصيبك.تأخذ:طوفي.والبخاري،بفيليست)5(

أستطيع.وأنى:البخاريولفظ.أستطيعلاوإني:بفي)6(

.طمنالعبارةهذهسقطت)7(

.(1/128)النبلاءأعلامسيرفيأيضاوالخبر،(3828)رقمالبخاريصحيح)8(
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.)1(نحوهفذكر،أسماءعن،أبيهعن،هشامعن،الليثعن،حماد

بنزيدسمعت:قالتأسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدوقال

.)3(الفقريورثفإنهوالزناإياكمقريشمعشريا:يقولالكعبةإلىظهرهمسندوهونفيلبنعمرو

متعددةطرقمنأوردثم.شديدةنكارةبعضهاوفي،جداغريبةأحاديثهاهناعساكرابنساقوقد

بنعثمانبنمحمدرواهماذلكفمن.")3(وحدهأمةالقيامةيوميبعث":قالأنهغ!ي!اللهرسولعن

الشعبي،عن،مجالدعن،الأمويسعيدبنيحيىحدثنا،الصفاريعقوببنيوسفحدثنا،شيبةأبي

:ويقولالجاهليةفيالقبلةيستقبلكانأنهنفيلبنعمروبنزيدعن!ي!اللهرسولسئل:قالجابرعن

وبينبينيوحدهأمةذاكيحشر":!ي!اللهرسولفقال.ويسجد،إبراهيمدينودينيإبراهيمإلهإلهي

."مريمبنعيسى

.)4(حسنجيدإسناده

سمعت:قالمالكبنكعببناللهعبدبنخارجةعن،شيبةبنموسىحدثني:الواقديوقال

علىالوحيينزلأنقبلالكعبةتبنيوقريشتوفي:فقالنفيلبنعمروبنزيديذكرالمسيببنسعيد

زيدبنسعيدابنهفأسلم،إبراهيمدينعلىأنا:ليقولوإنهبهنزلولقد،سنينبخمس!يواللهرسول

بنعمروبنزيدعنفسألاه!ي!اللهرسولزيدبنوسعيدالخطاببنعمروأتى،!يواللهرسولواتبع

اليومذلكبعدالمسلمونفكانقال.")5(إبراهيمدينعلىماتفإنهورحمهلهاللهغفر":فقالنفيل

وقال.لهوغفراللهرحمه:المسيببنسعيديقولثم.لهواستغفرعليهترحمإلامنهمذاكريذكرهلا

بنعمروبنزيدمات:قالأبيهعن،السعدييحمىبنزكرياحدثني:الواقديعن،سعدبنمحمد

لخمبنيمنقومعليهعدالماالشاممنالبلقاءبأرضماتأنهتقدموقد،)6(حراءبأصلودفنبمكةنفيل

أعلم.والله.)7(ميفعة:لهيقالبمكانفقتلوه

قالت:عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،معاويةأبيعن،الأشجسعيدأبيعن،الباغنديوقال

.(1/225)والسيرة.(9166/)دمشقتاريخمختصر(1)

والربا.إياكم:(9167/)دمشقتاريخمختصروفي.(132-1131/)النبلاءأعلامسير)2(

.(166-9162/)دمشقتاريخمختصر.وحده:بفي)3(

ضعيف.،سعيدابنوهو،ومجالد،قالهكذا)4(

.(1/057)والإصابة.(9661/)السابقالمصدر()5

.(9671/)السابقلمصدرا(6)

:للواقديالمغازيفيحاشيةعن).بردثمانيةالمدينةوبينبينها،نجدبناحيةالنقرةإلىنخلبطنوراء:ميفعة)7(

.(3112/)(ثقافة)الأغانيفيوالخبر.(2726/
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قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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.(")1دوحتيننفيلبنعمروبنلزيدفرأيتالجنةدخلت":!اللهرسول

الكتب.منشيءفيهووليس،جيدإسنادوهذا

ادطويل(أمن:القصيدةتلكمنالخلقبدءفيقدمناهمااللهرحمهنفيلبنعمروبنزيدشعرومن

باقياالدهرينيلارضياوقولاوثنائيامدحتيأهدياللهإلى

مدانيايكونربولاإلهفوقهليسالذيالأعلىالملكإلى

أعلم.والله.)2(الصلتأبيبنلأميةإنها:قيلوقد

(ادمتقاربأمن:وغيرهمابكاربنوالزبير)3(إسحاقبنمحمدحكاهماالتوحيدفيشعرهومن

ثقالاصخراتحملالأرضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

الجبالاعليهاوأرسىسواءشدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصتتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

فحالاحالاتصرفالريحلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

الوافر(أمن:قالعمروبنزيدأنأبيروى:قالعروةبنهشامحدثني:)4(إسحاقبنمحمدوقال

الأمورتق!متإذاأدينربألفأمواحدأرب

الصبورالجلديفعلكذلكجميعاوالعزىاللاتعزلت

أزورعمروبنيصنميولاابنتيهاولاأدينالعزىفلا

يسير)5(حلميإذالدهرفيلنارباوكانأدينهبلاولا

البصيريعرفهاالأياموفيمعجباتاللياليوفي،عجبت

وحسنه.،عساكرابنعن،(1/564):الصغيرالجامعفيالسيوطيوذكره.(9166/)دمشقتاريخمختصر

غيرمنحولةأنهاالمرجحومن:وقالالأبياتهذهنسبةاختلافإلىالسطلي.دأشاروقد،(537)أميةديوان

موثقة.

مع،أبياتأربعة،(133-1132/)النبلاءأعلامسيروفي.الخامسالبيتيذكرولم،(1231/)السيرة

.أبياتثلاثة،(122-3121/)الأغانيصاحبأوردوكذلك.الروايةفياختلاف

،أبياتسبعة(911-3/181)الأغانيوفي.(258-1/257)الأنفوالروض(227-1226/)السيرة

ثلاثة(22)الأصناموفيالروايةفياختلافبعضوفيها،أبياتثمانية(9/167)دمشقتاريخمختصروفي

.أبيات

فيماوأثبت.تحريفولعله،دمشقتاريخمختصرفيوكذلك.وجهألهاأجدولم.غنمأولا:الأصولفي

.الأبياتمصادرسائر
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الفجورشأنهمكانكثيرارجالاأفنىقداللهبأن

الصغير)1(الطفلمنهمفيربلقومببزاخرينوأبقى

النضير)2(الغصنيتروحكمايوماثابيعثرالمرءوبينا

الغفورالرفيذنبيليغفرربيالرحمنأعبدولكن

تبوروالاتحفظوهامامتىاحفظوهاربكماللهفتقوى

سعيرحاميةوللكفارجناندارهمالأبرارترى

الصدوربهتضيقمايلاقوايموتواوإنالحياةفيوخزفي

.،)3(القصيدةهذهمنإسحاقبنمحمدذكرهماتمامهذاا

بنالرحمنعبدعن،عثمانبنالضحاكعن،اللهعبدبنمصعبعن،البغويالقاسمأبورواهوقد

بنعمروبنزيدقال:قالتبكرأبيبنتأسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامقال:قاللزناد

الوأفر(أمن:

الصبور)4(الجلديفعلكذلكعنيوالجنانالجنعزلت

أديرطسمبنيصنميولاابنتيهاولاأدينالعزىفلا

صغيرحلميإذالدهرفيلنارباوكانأدينغنماولا

الأمورتقسمتإذاأدينربألفأمواحداأربا

الفجورشأنهمكانرجالاأفنىاللهبأنتعلمألم

الصغيرالطفلمنهمفيربوقومببراخرينوأبقى

النضيرالغصنيتروحكمايوماثابيعثرالمرءوبينا

الطويل،أمن:)5(نوفلبنورقةفقال:قالت

حامياالنارمنتنوراتجنبتوإنماعمروابنوأنعمترشدت

هياكماالجبالجنانوتركككمثلهرفيليسربالدينك

)2(

)3(

)4(

.(الروض).ويعظميشب:يربل

.(الروض).سقوطهبعدورقهينبتأي:الغصنيتروح

.بمنسقط

الأغاني.فيوكذلك

.عمروبنزيدرثاءفيالأبياتهذهأنقليلقبلتقدم

(538)ديوانهفيأيضالأميةتروىقصيدةمنوالرابع(542)الصلتأبيبنأميةديوانفي،2-أ:والأبيات

.(952)لأميةثالثةقصيدةمنوالخاص
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الأعادياعليتظهرلاحنانيكمخوفةأرضاأهبطتإذاأقول

ا(ورجائياربناإلهيوأنترجاءهمكانتالجنإنحنانيك

2(وادياسبعينالأرضتحتكانوإنربهرحمةالمرءلتدركن

واعياالدهريسمعلالمنأدينأرىولايستجيبلربأدين

داعياباسمكأكثرتقدتباركتبيعةكلفيصليتإذاأقول

بناللهوعبيدالحويرثبنوعثماننوفلبنوورقةهوالشامإلىخرجنفيلبنعمروبنزيدأنتقدم

وحدهاللهعبادةمنفطرتهعلىبقيبل،الأديانمنشيءفييدخللمفإنه،زيداإلافتنصرواجحش

.ذكرناه)3(ماعلىإبراهيمدينمنأمكنهمامتبعا،لهشريكلا

.4(المبعمثأولفيخبرهفسيأتينوفلبنورقةوأما

،الأمويذكرهعجيبخبروله.(هقيصرعندفيهاماتحتىبالشامفأقام،الحويرثبنعثمانوأما

ليجهزالشامعربملكجفنةابنإلىلهكتبقومهمنلقيماإليهفشكىقيصرعلىقدملماأنهومختصره

وكيفمكةعظمةمنرأوالماذلكعنتنهاهالأعرابإليهفكتبتذلكعلىفعزم،قريشلحربجيشأمعه

بنزيدفرثاه،سمه)6(منفمات،مسمومامصبوغاقميصاجفنةابنفكساه،الفيلبأصحاباللهفعل

والله.نحوهاأوسنينبثلاثالمبعثقبلوفاتهوكانت.اختصاراتركناهالأمويذكرهبشعرنفيلبنعمرو

.7(أعلئموتعالىسبحانه

...

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

كنت.:أميةديوانفي

ربه.رحمةالمرءتفوتلنلاأ:أميةديوانفي

.ذكرناهماأمرهمنفكان:بفي

.الكتابهذامنالثالثالجزءفي

.العربمنالنصرانيةعلىوماتتنصر(171)المحبرفيحبيبابنذكره

بسببه.فمات:بفي

تجزئةمنالثانيالجزء:عليهاكتبمستقلةصفحةوردتثم.هنا(أ)الأحمديةالنسخةفيالخبرانتهى

،المحدثالمفتيالعالم،الهمامالإمامالشيختصنيف،والنهايةبالبدايةالمسمىالإسلامتاريخمن(المؤلف)

عليه.اللهرحمةكثيربنإسماعيلالدينعماد

بناللهعبيدوأما:التاليالخبرقبلهوذكر،لؤيبنكعببخبرمباشرةالكلاموصلفقد(ب)النسخةفيأما

ثم،سفيانأبيبنتحبيبةأمزوجتهومعه،الحبشةإلىوهاجرأسلممنجملةمنوكان،مكةإلىفرجعجحش

ذلكسيأتيكما،كي!هاللهرسولبعدهزوجتهعلىفخلف،هناكومات-اللهقبحه-الحبشةبأرضالنصرانيةإلىعاد

.التكلانوعليه،الثقةوبه،اللهشاءإنموضعهفي

.الأخبارإيرادفيوتأخيرتقديمهناكأي.ذلكبعدالفترةزمنفيالحوادثمنوقعماخبرأوردثم
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