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 2        ابن كثري-قصص األنبياء

 

 باب ما ورد يف خلق آدم عليه السالم
وإذا قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها : " قال اهللا تعاىل 

وعلم آدم األمساء كلها * الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون ويسفك 
قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما * مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني 

قال أمل أقل لكم إين قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم * علمتنا إنك أنت العلم احلكيم 
وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم * أعلم غيب السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال * فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين 
 فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما *منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني 

فتلقى آدم من * مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني 
ربه كلمات فتاب عليه فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لوكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني 

قلنا اهبطوا منهم مجيعا فإما يأتينكم * رحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب ال
مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 

 " أصحاب النار هم فيها خالدون
: وقال تعاىل " إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون : " وقال تعاىل 

 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال يا أيها" 
 " ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم : " كما قال 
 "  عليم خبريعند اهللا أتقاكم إن اهللا

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها: " وقال تعاىل   " 

ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن : " وقال تعاىل 
* لقته من طني قال ما منعك أال تسجد إذا أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخ* من الساجدين 

قال أنظرين إىل يوم يبعثون * قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين 
مث آلتينهم من بني أيديهم * قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم * قال إنك من املنظرين * 

 قال إخرج منها مذءوما مدحورا *ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 
wويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما * ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني 
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 3        ابن كثري-قصص األنبياء

فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من * وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني 
* كونا ملكني أو تكونا من اخلالدين سوآما وقال ما اكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن ت

فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآما وطفقا * وقامسهما إين لكما ملن الناصحني 
خيصفان عليهما من ورق اجلنة ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 

قال اهبطوا * تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين قاال ربنا ظلمنا أنفسنا إن مل * لكما عدو مبني 
قال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها * بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني 

 " خترجون

: وقال تعاىل " منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى : " كما قال يف اآلية األخرى 

وإذ * واجلان خلقناه من قبل من نار السموم * من صلصال من محإ مسنون ولقد خلقنا اإلنسان " 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي * قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون 

قال يا * إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين * فسجد املالئكة كلهم أمجعون * فقعوا له ساجدين 
* قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون * ن مع الساجدين إبليس مالك أال تكو

* قال رب فأنظرين إيل يوم يبعثون * وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين * قال فاخرج منها فإنك رجيم 

قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض * إىل يوم الوقت املعلوم * قال فإنك من املنظرين 
إن عبادي ليس لك * قال هذا صراط مستقيم * إال عبادك منهم املخلصني * مجعني وألغوينهم أ

هلا سبعة أبواب لكل باب * وإن جهنم ملوعدهم أمجعني * عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين 
 " منهم جزء مقسوم

قال *  طينا وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت: " وقال تعاىل 
قال اذهب فمن * أرأيتك هذا الذي كرمته علي لئن اخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم * تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 
إن عبادي * را خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدههم الشيطان إال غرو

وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم : " وقال تعاىل " ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال 
فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو 

وإذا قلنا * جند له عزما ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل : " وقال تعاىل " بئس للظاملني بدال 
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال * للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب 

* وإنك ال تظمأ فيها وال تضحى * إن لك أال جتوع فيها وال تعرى * خيرجنكما من اجلنة فتشقى  w
w
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 4        ابن كثري-قصص األنبياء

فأكال منها فبدت هلما * ى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبل
مث اجتباه ربه فتاب عليه * سوآما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة وعصى آدم ربه فغوى 

قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداى فال يضل * وهدى 
قال رب مل * يامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم الق* وال يشقى 

وقال " قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * حشرتين أعمى وقد كنت بصريا 
إن * ما كان يل من علم باملأل األعلى إذ خيتصمون * أنتم عنه معرضون * قل هو نبأ عظيم : " تعاىل 

فإذا سويته ونفخت * ق بشرا من طني إذ قال ربك للمالئكة إين خال* يوحي إيل إال إمنا أنا نذير مبني 
إال إبليس استكرب وكان من * فسجد املالئكة كلهم أمجعون * فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

قال * استكربت أم كنت من العالني * قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي * الكافرين 
ها فإنك رجيم وإن عليك لعنيت إىل يوم أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فاخرج من

قال * إىل يوم الوقت املعلوم * قال فإنك من املنظرين * قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون * الدين 
ألمألن جهنم منك * قال فاحلق واحلق أقول * إال عبادك منهم املخلصني * فبعزتك ألغوينهم أمجعني 
* إن هو إال ذكر للعاملني * يه من أجر وما أنا من املتكلفني قل ما أسألكم عل* وممن تبعك منهم أمجعني 

 " ولتعلمن نبأه بعد حني
فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن وقد تكلمنا على ذلك كله يف التفسري ولنذكر 
هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه اآليات الكرميات وما يتعلق ا من األحاديث الواردة يف ذلك عن 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا املستعانر  

أعلم مبا يريد أن خيلق من " إين جاعل يف األرض خليفة : " فأخرب تعاىل أنه خاطب املالئكة قائال هلم 
: وقال تعاىل " وهو الذي جعلكم خالئف األرض : " آدم وذريته الذين خيلف بعضهم بعضا كما قال 

 بذلك على سبيل التنويه خبلق آدم وذريته كما خيرب باألمر العظيم فأخربهم" وجيعلكم خلفاء األرض " 
قبل كونه فقالت املالئكة سائلني على وجه اإلستكشاف واإلستعالم عن وجه احلكمة ال على وجه 

أجتعل فيها من : " اإلعتراض والتنقص لبين آدم واحلسد هلم كما قد يتومهه بعض جهلة املفسرين قالوا 
الدماءيفسد فيها ويسفك   " 

 وقيل علموا أن ذلك كائن مبا رأوا ممن كان قبل آدم من اجلن والنب قاله قتادة
كانت اجلن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث اهللا إليهم جندا من : وقال عبد اهللا بن عمر 

w املالئكة فطردوهم إىل جزائر البحور
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 وعن ابن عباس حنوه وعن احلسن أهلموا ذلك
طلعوا عليه من اللوح احملفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقهما يقال ملا أ: وقيل 

 له السجل رواه ابن أيب حامت عن أيب جعفر الباقر
ألم علموا أن األرض ال خيلق منها إال من يكون ذه املثابة غالبا: وقيل   

فإن كان املراد خبلق هؤالء أي نعبدك دائما ال يعصيك منا أحد " وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك  "
 أن يعبدوك فها حنن أوالء ال نفتر ليال وال ارا

أي أعلم من املصلحة الراجحة يف خلق خلق هؤالء ما ال تعلمون أي " قال إين أعلم ما ال تعلمون  "
 سيوجد منهم األنبياء واملرسلون والصديقون والشهداء الصاحلون

هي هذه : قال ابن عباس " وعلم آدم األمساء كلها : " قال مث بني هلم شرف آدم عليهم يف العلم ف
إنسان ودابة وأرض وسهل وحبر وجبل ومجل ومحار وأشباه ذلك من : األمساء ال يتعارف ا الناس 

 األمم وغريها
علمه اسم الصحفة والقدر حيت الفسوة والفسية: وقال جماهد   

كذا قال سعيد بن جبري وقتادة وغري واحدعلمه اسم كل دابة وكل طري وكل شيء و: وقال جماهد   

علمه أمساء ذريته: علمه أمساء املالئكة وقال عبد الرمحن بن زيد : وقال الربيع   

أنه علمه أمساء الذوات وأفعاهلا مكربها ومصغرها كما أشار إليه ابن عباس رضي اهللا : والصحيح 
 عنهما

وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن وذكر البخاري هنا ما رواه هو و مسلم من طريق سعيد 
جيمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

" فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء 

 وذكر متام احلديث
ملا أراد : قال احلسن البصري "  أنبؤين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني مث عرضهم على املالئكة فقال "

إن كنتم : " ال خيلق ربنا خلقا إال كنا أعلم منه فابتلوا ذا وذلك قوله : اهللا خلق آدم قالت املالئكة 
 " صادقني

 وقيل غري ذلك كما بسطناه يف التفسري
أي سبحانك أن حييط أحد بشيء " ت العليم احلكيم سبحانك العلم لنا إال ما علمتنا إنك أن: " قالوا 

وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء: " من علمك من غري تعليمك كما قال   " w
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قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السموات واألرض  "
كما أعلم العالنيةأي أعلم السر " وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون   

وما : " وبقوله " أجتعل فيها من يفسد فيها : " ما قالوا " اعلم ما تبدون : " إن املراد بقوله : وقيل 
املراد ذا الكالم إبليس حني أسر الكرب والنفاسة على آدم عليه السالم قاله سعيد بن " كنتم تكتمون 

  جريرجبري وجماهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن

لن خيلق ربنا خلقا إال كنا : قوهلم " وما كنتم تكتمون : " وقال أبو العالية والربيع واحلسن وقتادة 
 أعلم منه وأكرم عليه منه

هذا إكرام عظيم من " وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب : " وقوله 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي : "  روحه كما قال اهللا تعاىل آلدم حني خلقه بيده ونفخ فيه من

خلقه بيده الكرمية ونفخه من روحه وأمر املالئكة : فهذه أربع تشريفات " فقعوا له ساجدين 
 بالسجود له وتعلميه أمساء األشياء

 أنت آدم أبو البشر: " وهلذا قال له موسى حني اجتمع هو وإياه يف املأل األعلى وتناظرا كما سيأيت 

وهكذا " الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء 
 يقول له أهل احملشر يوم القيامة كما تقدم وكما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

لقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال : " وقال يف اآلية األخرى 
قال ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار * لساجدين إبليس مل يكن من ا
 " وخلقته من طني

أول من قاس إبليس وما : قال إبليس وهو أول من قاس وقال حممد بن سريين : قال احلسن البصري 
 عبدت الشمس وال القمر إال باملقاييس روامها ابن جرير

ايسة بينه وبني آدم فرأى نفسه أشرف من آدم فامتنع من السجود ومعىن هذا أنه نظر نفسه بطريق املق
له مع وجود األمر له ولسائر املالئكة بالسجود والقياس إذا كان مقابال بالنص كان فاسد اإلعتبار مث 

هو فاسد يف نفسه فإن الطني أنفع وخري من النار ألن الطني فيه الرزانة واحللم واألناة والنمو والنار 
يش واخلفة والسرعة واإلحراقفيها الط  

: " مث إن آدم شرفه اهللا خبلقه له بيده ونفخه فيه من روحه وهلذا أمر املالئكة بالسجود له كما قال 

فإذا سويته ونفخت فيه من * وإذا قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محا مسنون 
* إال إبليس أىب أن يكون من الساجدين * فسجد املالئكة كلهم أمجعون * روحي فقعوا له ساجدين  w
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 7        ابن كثري-قصص األنبياء

قال مل أكن السجد لبشر خلقته من صلصال من محا * قال يا إبليس ما لك أال تكون مع الساجدين 
استحق هذا من اهللا تعاىل " وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين * قال فاخرج منها فإنك رجيم * مسنون 

ليه خمالفة األمر اإلهلي ومعاندة احلق يف النص على آدم ألنه استلزم تنقصه آلدم وازدارءه به وترفعه ع
 على التعيني

وشرع يف اإلعتذار مبا ال جيدي عنه شيئا وكان اعتذاره أشد من ذنبه كما قال تعاىل يف سورة 
قال * وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا : " سبحان 

قال اذهب فمن * ت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال أرأيتك هذا الذي كرم
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم * تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 

إن عبادي * خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا 
وكفى بربك وكيال* ليس لك عليهم سلطان   " 

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إبال إبليس كان من اجلن ففسق : " وقال يف سورة الكهف 
أي خرج عن طاعة اهللا عمدا وعنادا وإستكبارا عن " عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين 

 ما كان إليه فإن خملوق من نار كما قال امتثال أمره وما ذاك إال ألنه خانه طبعه ومادته اخلبيثة أحوج
خلقت املالئكة : " وكما جاء يف صحيح مسلم عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 " من نور وخلقت اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
ان من ك: مل يكن إبليس من املالئكة طرفة عني قط وقال شهر بن حوشب : قال احلسن البصري 

اجلن فلما أفسدوا يف األرض بعث اهللا إليه جندا من املالئكة فقتلوهم وأجلوهم إىل جزائر البحار 
وكان إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إىل السماء فكان هناك فلما أمرت املالئكة بالسجود امتنع إبليس 

 منه
كان إبليس رئيس : قال ابن مسعود وابن عباس ومجاعة من الصحابة وسعيد بن املسيب وآخرون 

: احلارث قال النقاش : وكان امسه عزازيل ويف رواية عنه : املالئكة بالسماء الدنيا قال ابن عباس 

وكان من حي من املالئكة يقال هلم اجلن وكانوا خزان اجلنان : وكنيته أبو كردوس قال ابن عباس 
األربعة فمسخه اهللا شيطانا وكان من أشرفهم ومن أكثرهم علما وعبادة وكان من أوىل األجنحة 

 رجيما
فإذا سويته ونفخت فيه من * إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني : " وقال يف سورة ص 

* إال إبليس أستكرب وكان من الكافرين * فسجد املالئكة كلهم أمجعون * روحي فقعوا له ساجدين  w
w
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 8        ابن كثري-قصص األنبياء

قال أنا خري منه * أم كنت من العالني قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت 
* وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين * قال فاخرج منها فإنك رجيم * خلقتين من نار وخلقته من طني 

قال فبعزتك * إىل يوم الوقت املعلوم * قال فإنك من املنظرين * قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون 
ألمالن جهنم منك وممن * قال فاحلق واحلق أقول * إال عبادك منهم املخلصني * ألغوينهم أمجعني 

 " تبعك منهم أمجعني
مث آلتينهم من بني * قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم : " وقال يف سورة األعراف 

أي بسبب إغوائك إياي " أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين 
  وآلتينهم من كل جهة منهم فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعهألقعدن هلم كل مرصد

 حدثنا - هو عبد اهللا بن عقيل الثقفي -حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل : وقال اإلمام أمحد 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : موسى بن املسيب وعن سامل بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب الفاكه قال 

وذكر احلديث"  إن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه : "عليه وسلم قال   

* * * 

 وقد اختلف املفسرون يف املالئكة املأمورين بالسجود آلدم
 أهم مجيع املالئكة كما دل عليه عموم اآليات ؟ وهو قول اجلمهور

أو املراد م مالئكة األرض كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس ؟ وفيه انقطاع ويف 
 السياق نكارة وإن كان بعض املتأخرين قد رجحه

وهذا عموم أيضا " وأسجد له مالئكته : " ولكن األظهر من السياقات األوىل ويدل عليه احلديث 
 واهللا أعلم

دليل على أنه كان يف السماء فأمر باهلبوط منها " اخرج منها " و " اهبط منها : " وقوله تعاىل إلبليس 
املكانة اليت كان قد ناهلا بعبادته وتشبهه باملالئكة يف الطاعة والعبادة مث سلب واخلروج من املرتلة و

 ذلك بكربه وحسده وخمالفته لربه فأهبط إىل األرض مذءوما مدحورا
* * * 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك : " وأمر اهللا آدم عليه السالم أن يسكن هو وزوجته اجلنة فقال 
ئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملنياجلنة وكال منها رغدا حيث ش  " 

* قال اخرج منها مذءوما مدحورا ملن تبعك منهم ألمالن جهنم منكم أمجعني : " وقال يف األعراف 

w " ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني
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 9        ابن كثري-قصص األنبياء

فقلنا يا آدم إن هذا عدو * ة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب وإذا قلنا للمالئك: " وقال تعاىل 
إن لك أال جتوع فيها وال تعرى وإنك ال تظمأ فيها * لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى 

 " وال تضحى
ويا آدم اسكن : " وسياق هذه اآليات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم إىل اجلنة لقوله 

وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه اآليات" نة أنت وزوجك اجل  

ولكن حكى السدي عن أيب صاحل وأيب مالك وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
أخرج إبليس من اجلنة وأسكن آدم اجلنة فكان ميشي فيها وحشي ليس له فيها : الصحابة أم قالوا 

ما أنت ؟ : قظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها اهللا من ضلعه فسأهلا زوج يسكن إليها فنام نومة فاستي
ما : لتسكن إيل فقالت له املالئكة ينظرون ما بلغ من علمه : ومل خلقت ؟ قالت : امرأة قال : قالت 

ألا خلقت من شيء حي: ومل كانت حواء ؟ قال : حواء قالوا : امسها يا آدم ؟ قال   

أا خلقت من ضلعه األقصر األيسر وهو نائم وألم مكانه :  عباس وذكر حممد بن إسحاق عن ابن
 حلما

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها : " ومصداق هذا يف قوله تعاىل 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة : " اآلية ويف قوله تعاىل " زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء 

اآلية وسنتكلم عليها فيما "  ليسكن إليها فلما تغشاها محلت محال خفيفا فمرت به وجعل منها زوجها
 بعد إن شاء اهللا تعاىل

ويف الصحيحني من حديث زائدة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
عوج شيء يف الضلع استوصوا بالنساء خريا فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أ: " عليه وسلم أنه قال 

هذا لفظ البخاري" أعاله فإن ذهب تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خريا   

هي الكرم وروى عن ابن : فقيل " وال تقربا هذه الشجرة : " وقد اختلف املفسرون يف قوله تعاىل 
 رواية عن ابن عباس عباس وسعيد بن جبري والشعيب وجعدة بن هبرية وحممد بن قيس والسدي يف

وتزعم يهود أا احلنطة وهذا مروى عن ابن عباس واحلسن : وابن مسعود وناس من الصحابة قال 
 والبصري ووهب بن منبه وعيطة العويف وأيب مالك وحمارب بن دثار وعبدالرمحن بن أيب ليلى

واحلبة منه ألني من الزبد وأحلى من العسل: وقال وهب   

هي النخلة وقال ابن جريج " وال تقربا هذه الشجرة : "  حصني عن أيب مالك وقال الثوري عن أيب
wكانت شجرة من أكل منها أحدث : هي التينة وبه قال قتادة وابن جريج وقال أبو العالية : عن جماهد 
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 10        ابن كثري-قصص األنبياء

 وال ينبغي يف اجلنة حدث
 إلينا لعينها لنا كما وهذا اخلالف قريب وقد أم اهللا ذكرها وتعيينها ولو كان يف ذكرها مصلحة تعود

 يف غريها من احملال اليت تبهم يف القرآن

هل هي يف السماء أو يف األرض هو : وإمنا اخلالف الذي ذكروه يف أن هذه اجلنة اليت أدخلها آدم 
 اخلالف الذي ينبغي فصله واخلروج منه

: " يث كقوله تعاىل واجلمهور على أا هي اليت يف السماء وهي جنة املأوى لظاهر اآليات واألحاد

واأللف والالم ليست للعموم وال ملعهود لفظي وإمنا تعود " وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة 
: " على معهد ذهين وهو مستقر شرعا من جنة املأوي وكقوله موسى عليه السالم آلدم عليه السالم 

؟ احلديث كما سيأيت الكالم عليه" عالم أخرجتنا ونفسك من اجلنة   

 عن أيب حازم - امسه سعد بن طارق -وروى مسلم يف صحيحه من حديث أيب مالك األشجعي 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمة بن دينار عن أيب هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قاال 

استفتح يا أبانا : جيمع اهللا الناس فيقوم املؤمنون حني تزلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون : " وسلم 
؟ وذكر احلديث بطوله" وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم : لنا اجلنة فيقول   

 هذا فيه قوة جيدة ظاهرة يف الداللة على أا جنة املأوى وليس ختلو عن نظر
بل اجلنة اليت أسكنها آدم مل تكن جنة اخللد ألنه كلف فيها أال يأكل من تلك الشجرة : وقال آخرون 

فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها وهذا مما ينايف أن تكون جنة املأوىوألنه نام   

وهذا القول حمكي عن أيب بن كعب وعبد اهللا بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختاره ابن 
والقاضي بن منذر بن سعيد البلوطي يف تفسريه وأفرد له مصنفا على حدة " املعارف " قتيبة يف 

يب حنيفة اإلمام وأصحابه رمحهم اهللا ونقله أبو عبد اهللا حممد ابن عمر الرازي بن خطيب وحكاه عن أ
الري يف تفسريه عن أيب القاسم البلخي وأيب مسلم األصبهاين ونقله القرطيب يف تفسريه عن املعتزلة 

 والقدرية
سألة أبو حممد بن وهذا القول هو نص التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب وممن حكى اخلالف يف هذه امل

وأبو حممد بن عطية يف تفسريه وأبو عيسى يف الرماين يف تفسريه وحكى عن " امللل والنحل " حزم يف 
واختلف يف اجلنة اليت : اجلمهور األول وأبو القاسم الراغب والقاضي املاوردي يف تفسريه فقال 

أا جنة أعدها اهللا هلما : لد والثاين أا جنة اجل: أحدمها :  على قولني - يعين آدم وحواء -أسكناها 
w وجعلها دار إبتالء وليست جنة اخللد اليت جعلها دار جزاء
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 11        ابن كثري-قصص األنبياء

أا يف السماء ألنه أهبطهما منها وهذا قول احلسن : أحدمها : ومن قال ذا اختلفوا على قولني 
ون غريها من الثمار وهذا والثاين أا يف األرض ألنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة اليت يا عنها د

 قول ابن حيىي وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود آلدم واهللا أعلم بالصواب من ذلك
هذا كالمه فقد تضمن كالمه حكاية أقوال ثالثة وأشعر كالمه أنه متوقف يف املسألة وهلذا حكى أبو 

: ثة اليت أوردها املارودي ورابعها هذه الثال: عبد اهللا الرازي يف تفسريه يف هذه املسألة أربعة أقوال 

 الوقف وحكى القول بأا يف السماء وليست جنة املأوي عن أيب علي اجلبائي
ال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل : وقد أورد أصحاب القول الثاين سؤاال حيتاج مثله إىل جواب فقالوا 

عنها واهلبوط منها وهذا األمر طرد إبليس حني امتنع من السجود عن احلضرة اإلهلية وأمره باخلروج 
: " ليس من األوامر الشرعية حبيث ميكن خمالفته وإمنا هو أمر قدري ال خيالف وال ميانع وهلذا قال 

اخرج منها " وقال " اهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها : " وقال " اخرج منها مذموما مدحورا 
أو املرتلة وأيا ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا والضمري عائد إىل اجلنة أو السماء " فإنك رجيم 

 يف املكان الذي طرد منه وأبعد منه ال على سبيل اإلستقرار وال على سبيل املرور واإلجتياز

هل أدلك على شجرة : " ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس آلدم وخاطبه بقوله له : قالوا 
 ما اكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من : "وبقوله " اخللد وملك ال يبلى 

اآلية" فدالمها بغرور * وقامسهما إين لكما ملن الناصحني * اخلالدين   

 وهذا ظاهر يف اجتماعه معهما يف جنتهما
ستقرار وقد اجيبوا عن هذا بأنه ال ميتنع أن جيتمع ما يف اجلنة على سبيل املرور فيها ال على سبيل اإل

 ا وأنه وسوس هلما وهو على باب اجلنة أو من حتت السماء
 ويف الثالثة نظر واهللا أعلم

ما رواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف الزيادات عن هدبة ابن خالد : ومما احتج به أصحاب هذه املقالة 
: كعب قال عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن البصري عني حيىي بن ضمرة السعدي عن أيب بن 

أين : إن آدم ملا احتضر اشتهى قطفا من عنب اجلنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم املالئكة فقالوا 
ارجعوا فقد كفيتموه : إن أبانا اشتهى قطفا من عنب اجلنة فقالوا هلم : تريدون يا بين آدم ؟ فقالوا 

يل ومن خلفه املالئكة ودفنوه فانتهوا إليه فقبضت روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جرب
هذه سنتكم يف موتاكم: وقالوا   

w وسيأيت احلديث بسنده ومتام لفظه عند ذكر وفاء آدم عليه السالم
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 12        ابن كثري-قصص األنبياء

فلوال أنه كان الوصول إىل اجلنة اليت كان فيها آدم اليت اشتهى منها القطف ممكنا ملا ذهبوا : قالوا 
ء واهللا تعاىل أعلميطلبون ذلك فدل على أا يف األرض ال يف السما  

مل يتقدم عهد " ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة : " واإلحتجاج بأن األلف والالم يف قوله : قالوا 
يعود عليه فهو املعهود الذهين مسلم ولكن هو ما دل عليه سياق الكالم فإن آدم خلق من األرض ومل 

إين جاعل : " لرب املالئكة حيث قال ينقل أنه رفع إىل السماء وخلق ليكون يف األرض وذا أعلم ا
 " يف األرض خليفة

فاأللف والالم ليس للعموم ومل " إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة : " وهذا كقوله تعاىل : قالوا 
 يتقدم معهود لفظي وإمنا هو للمعهود الذهين الذي دل عليه السياق وهو البستان

قيل يا نوح اهبط بسالم منا : " من السماء قال اهللا تعاىل وذكر اهلبوط ال يدل على الرتول : قالوا 
وإمنا كان يف السفينة حىت استقرت على اجلودي ونضب املاء " وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 

 على وجه األرض أمر أن يهبط إليه هو ومن معه مباركا عليه وعليهم

وإن منها ملا يهبط من خشية : " ة وقال تعاىل اآلي" اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم : " وقال اهللا تعاىل 
اآلية ويف األحاديث واللغة من هذا كثري" اهللا   

 أن اجلنة اليت أسكنها آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع األرض - بل هو الواقع -وال مانع : قالوا 
" وال تعرى إن لك أال جتوع فيها : " ذات أشجار ومثار وظالل ونعيم ونضرة وسرور كما قال تعاىل 

أي ال ميس باطنك " وأنك ال تظمأ فيها وال تضحي " أي ال يذل باطنك باجلوع وال ظاهرك بالعري 
 حر الظمأ وال ظاهرك حر الشمس وهلذا قرن هذا وهذا وبني هذا وهذا ملا بينهما من املالءمة

تعب والنصب فلما كان منه ما كان من أكله من الشجر اليت ي عنها أهبط إىل أرض الشقاء وال
والكدر والسعي والنكد واإلبتالء واإلختبار واإلمتحان واختالف السكان دينا وأخالقا وأعماال 

ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني: " وقصودا وإرادات وأقوال وأفعاال كما قال تعاىل   " 

ل اسكنوا األرض فإذا وقلنا من بعده لبين إسرائي: " وال يلزم من هذا أم كانوا يف السماء كما قال 
ومعلوم أم كانوا فيها ومل يكونوا يف السماء" جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا   

وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود اجلنة والنار اليوم وال تالزم بينهما فكل من : قالوا 
ليوم كما دلت عليه حكى عنه هذا القول من السلف وأكثر اخللف ممن يثبت وجود اجلنة والنار ا

 اآليات واألحاديث الصحاح واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب
wأي من النعيم " فأخرجهما مما كانا فيه " أي عن اجلنة " فأزهلما الشيطان عنها : " وقوله تعاىل 
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 13        ابن كثري-قصص األنبياء

والنضرة والسرور إىل دار التعب والكد والنكد وذلك مبا وسوس هلما وزينة يف صدورمها كما قال 
فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما وقال ما اكما عن هذه : "  تعاىل

ما اكما عن أكل هذه الشجرة إال أن : يقول " الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين 
 تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين أي لو أكلتما منها لصرمتا كذلك

: " كما قال يف اآلية اآلخرى " إين لكما من الناصحني "  هلما على ذلك أي حلف" وقامسهما  "

أي هل أدلك على " فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى 
الشجرة اليت إذا أكلت منها حصل لك اخللد فيما أنت فيه من النعيم واستمررت يف ملك ال يبيد وال 

التغرير والتزوير واإلخبار خبالف الواقعينقضي ؟ وهذا من   

شجرة اخللد اليت إذا أكل منها خلدت وقد تكون هي الشجرة اليت قال اإلمام : واملقصود أن قوله 
قال رسول : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أيب الضحاك مسعت أبا هريرة يقول : أمحد 

شجرة : جرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها إن يف اجلنة ش: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 " اخللد

 وكذا رواه أيضا عن غندور وحجاج عن شعبة ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن شعبة أيضا به
ليس فيها هي تفرد به أمحد: هي شجرة اخللد ؟ قال : قلت لشعبة : قال غندر   

" بدت هلما سوآما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة : " وقوله 

وكانت " فأكال منها فبدت هلما سوآما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة : " كما قال يف طه 
 حواء أكلت من الشجرة قبل آدم وهي اليت حثته على أكلها واهللا أعلم

مد حدثنا عبد اهللا أنبأنا معمر عن مهام بن حدثنا بشر بن حم: وعليه حيمل احلديث الذي رواه البخاري 
لوال بنو إسرائيل مل خيرت اللحم ولوال حواء : " منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه 

 " مل ختن أنثى زوجها
تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب 

أمحد و مسلم عن هارون بن معروف عن أيب وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب هريرة به ورواه 
 يونس عن أيب هريرة به

أن الذي دل حواء على األكل من الشجرة هي احلية : ويف كتاب التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب 
وكانت من أحسن األشكال وأعظمها فأكلت حواء عن قوهلا وأطعمت آدم عليه السالم وليس فيها 
wذكر إلبليس فعند ذلك انفتحت أعينها وعلما أما عريانان فوصال من ورق التني وعمال مآزر وفيها 
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 14        ابن كثري-قصص األنبياء

وكان لباسهما نورا على فرجه وفرجها: أما كانا عريانني كذا قال وهب ابن منبه   

ة وهذا الذي يف هذه التوراة اليت بأيديهم غلط منهم وحتريف وخطأ يف التعريب فإن نقل الكالم من لغ
إىل لغة ال يتيسر لكل أحد وال سيما ممن ال يكاد يعرف كالم العرب جيدا وال حييط علما بفهم كتابه 

أيضا فلهذا وقع يف تعريبهم هلا خطأ كثري لفظا ومعىن وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما 
 من الكالم واهللا تعاىل فهذا ال يرد لغريه" ينتزع عنهما لباسهما لرييهما سوآما : " لباس يف قوله 

 أعلم
حدثنا على بن احلسن بن أسكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد ابن أيب عروبة : وقال ابن أيب حامت 

إن اهللا خلق آدم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن قتادة عن احلسن عن أيب بن كعب قال 
 الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه رجال طواال كثري شعر الرأس كأنه خنلة سحوق فلما ذاق

: عورته فلما نظر إىل عورته جعل يشتد يف اجلنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرمحن عز وجل 

يارب ال ولكن استحياء: يا آدم مين تفر ؟ فلما مسع كالم الرمحن قال   " 

وطفقا : "  عن ابن عباس وقال الثوري عن ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري
ورق التني" خيصفان عليهما من ورق اجلنة   

وهذا إسناد صحيح إليه وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب وظاهر اآلية يقتضي أعم من ذلك وبتقدير 
 تسليمه فال يضر واهللا تعاىل أعلم

 عن وروى احلافظ ابن عساكر من طريق حممد بن إسحاق عن احلسن بن ذكوان عن احلسن البصري
إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب بن كعب قال 

ستون ذراعا كثري الشعر مواري العورة فلما أصاب اخلطيئة يف اجلنة بدت له سوأته فخرج من اجلنة 
يا رب مما جئت بهبل حياء منك : أفرارا مين يا آدم ؟ قال : فلقيته شجرة فأخذت بناصيته فناداه ربه   

" 

مث رواه من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن حيىي بن ضمرة عن أيب بن كعب عن 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

 وهذا أصح فإن احلسن مل يدرك أبيا
مث أورده أيضا من طريق خيثمة بن سليمان األطرابلسي عن حممد بن عبد الوهاب أيب مرصافة 

ين عن آدم بن أيب إياس عن سنان عن قتادة بن أنس مرفوعا بنحوهالعسقال  

wقاال ربنا * ونادامها رما أمل أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني  "
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 15        ابن كثري-قصص األنبياء

 " ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

نة وافتقار إليه تعاىل يف الساعة الراهنة وهذا وهذا اعتراف ورجوع إىل اإلنابة وتذلل وخضوع وإستكا
 السر ما سرى يف أحد من ذريته إال كانت عاقبته إىل خري يف دنياه وأخراه

وهذا خطاب آلدم " قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني  "
م متعادين متحاربنيوحواء وإبليس قيل واحلية معهم أمروا أن يهبطوا من اجلنة يف حال كو  

وقد يستشهد لذكر احلية معهما مبا ثبت يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بقتل 
ما ساملناهن منذ حاربناهن: " احليات وقال   " 

هو أمر آلدم وإبليس واستتبع آدم " قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو : " وقوله يف سورة طه 
احليةحواء وإبليس   

وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت : " وقيل هو أمر هلم بصيغة التثنية كما يف قوله تعاىل 
 " فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين

وكنا حلكمهم : " والصحيح أن هذا ملا كان احلاكم ال حيكم إال بني اثنني مدع ومدعى عليه قال 
 " شاهدين

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض : " ة البقرة يف قوله وأما تكريره اإلهباط يف سور
قلنا اهبطوا * فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم * مستقر ومتاع إىل حني 

والذين كفروا * منها مجيعا فإما يأتينكم مين هدي فمن تبع هداى فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
: املراد باإلهباط األول : فقال بعض املفسرين " أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وكذبوا بآياتنا 

من السماء الدنيا إىل األرض: اهلبوط من اجلنة إىل السماء الدنيا وبالثاين   

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل : " وهذا ضعيف لقوله يف األول 
  أهبطوا إىل األرض باإلهباط األول واهللا أعلمفدل على أم" حني 

والصحيح أنه كرره لفظا وإن كان واحدا وناط مع كل مرة حكما فناط باألول عداوم فيما بينهم 
وبالثاين اإلشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي يرتله عليهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو 

ر يف القرآن احلكيمالشقي وهذا األسلوب يف الكالم له نظائ  

أمر اهللا ملكني أن خيرجا آدم وحواء من جوازه فرتع : وروى احلافظ ابن عسكر عن جماهد قال 
جربيل التاج عن رأسه وحل ميكائيل اإلكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل 

w !  حياء منك يا سيديبل: أفرارا مين ؟ قال : العفو العفو فقال اهللا : بالعقوبة فنكس رأسه يقول 
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 16        ابن كثري-قصص األنبياء

ستني عاما : مكث آدم يف اجلنة مائة عام ويف رواية  : - وهو ابن عطية -وقال األوزاعي عن حسان 
وبكى على اجلنة سبعني عاما وعلى خطيئته سبعني عاما وعلى ولده حني قتل أربعني عاما رواه ابن 

 عساكر

 شيبة حدثنا جرير عن سعيد عن ابن عباس حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أيب: وقال ابن أيب حامت 
بني مكة والطائف" دحنا " أهبط آدم عليه السالم إىل أرض يقال هلا : قال   

أهبط آدم باهلند وحواء جبدة وإبليس بدستميان من البصرة على أميال وأهبطت : وعن احلسن قال 
 احلية بأصبهان رواه ابن أيب حامت أيضا

 ونزل معه باحلجر األسود وبقبضة من ورق اجلنة فبثه يف اهلند فنبتت نزل آدم باهلند: وقال السدي 
 شجرة الطيب هناك

أهبط آدم بالصفا وحواء باملروة رواه ابن أيب حامت أيضا: وعن ابن عمر   

إن : أخربين عوف عن قسامة بن زهري عن أيب موسى األشعري قال : قال معمر : وقال عبد الرزاق 
نة إىل األرض علمه صنعة كل شيء وزوده من مثار اجلنة فثماركم هذه من اهللا حني أهبط آدم من اجل

 مثار اجلنة غري أن هذه تتغري وتلك ال تتغري
أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن حممد بن أمحد بن النضر عن معاوية بن عمرو : وقال احلاكم يف مستدركه 

ما أسكن آدم اجلنة : ن ابن عباس قال عن زائدة عن عمار بن أيب معاوية البجلي عن سعيد بن جبري ع
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: إال ما بني صالة العصر إىل غروب الشمس مث قال   

قال رسول اهللا صلى اهللا : ويف صحيح مسلم من حديث الزهري عن األعرض عن أيب هريرة قال 
وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج فيه خلق آدم : خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة : " عليه وسلم 

وفيه تقوم الساعة: " ويف الصحيح من وجه أخر " منها   " 

حدثنا حممد بن مصعب حدثنا األوزاعي عن أيب عمار عن عبد اهللا بن فروخ عن أيب : وقال أمحد 
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

على شرط مسلم" أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه   

حدثنا حممد بن جعفر الوركاين : فأما احلديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أيب القاسم البغوي 
هبط آدم وحواء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال 

: يا حواء قد آذاين احلر قال : جلنة فأصابه احلر حىت قعد يبكي ويقول هلا عريانني مجيعا عليهما ورق ا

كان آدم : " وقال " فجاء جربيل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم باحلياكة وعلمه أن ينسج  w
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 17        ابن كثري-قصص األنبياء

وكان كل : " قال " مل جيامع امرأته يف اجلنة حىت هبط منها للخطيئة اليت أصابتها بأكلها من الشجرة 
د منهما ينام على حدة وينام أحدمها يف البطحاء واآلخر من ناحية آخرى حىت أتاه جربيل فأمره واح

كيف وجدت امرأتك ؟ : وعلمه كيف يأتيها فلما أتاها جاءه جربيل فقال : " قال " أن يأيت أهله 
صاحلة: قال   " 

: سرة هذا هو فإنه حديث غريب ورفعه منكر جدا وقد يكون من كالم بعض السلف وسعيد بن مي

يروي املوضوعات : منكر احلديث وقال ابن حبان : أبو عمران البكري البصري قال فيه البخاري 
مظلم األمر: وقال ابن عدي   

* * * 

ربنا ظلمنا : " قيل هي قوله " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم : " وقوله 
روى هذا عن جماهد وسعيد بن جبري وأيب العالية " كونن من اخلاسرين أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لن

والربيع بن أنس واحلسن وقتادة وحممد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء اخلرساين وعبد الرمحن بن 
 زيد بن أسلم

حدثنا علي بن احلسن بن أسكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد ابن أيب عروبة : وقال ابن أيب حامت 
قال آدم عليه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : دة عن احلسن عن أيب كعب قال عن قتا

فتلقى آدم : " فذلك قوله " نعم : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إىل اجلنة ؟ قال : السالم 
 " من ربه كلمات فتاب عليه

 وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع
اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك رب إين : " الكلمات : ال وقال ابن أيب جنيح عن جماهد ق

ظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الرامحني اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك رب إين ظلمت 
 " نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم

كلمات فتلقى آدم من ربه : " وروى احلاكم يف مستدركه من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس 
بلى ونفخت يف من روحك ؟ قيل : يا رب أمل ختلقين بيدك ؟ قيل له : قال آدم : قال " فتاب عليه 

بلى وكتبت علي أن أعمل : بلى وعطست فقلت يرمحك اهللا وسبقت رمحتك غضبك ؟ قيل له : له 
نعم: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إىل اجلنة ؟ قال : بلى قال : هذا ؟ قيل له   

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: احلاكم مث قال   

wوروى احلاكم أيضا و البيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
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 18        ابن كثري-قصص األنبياء

يا : ملا اقترف آدم اخلطيئة قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمر بن اخلطاب قال 
 " رب أسألك حبق حممد إال غفرت يل

كيف عرفت حممد ومل أخلقه بعد ؟ف: فقال اهللا   

يا رب ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش : فقال 
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب : مكتوبا 

 اخللق إليك
إيل وإذا سألتين حبقه فقد غفرت لك ولوال حممد ما صدقت يا آدم إنه ألحب اخللق : فقال اهللا 

 خلقتك

تفرد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف واهللا أعلم: قال البيهقي   

مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى* وعصى آدم ربه فغوى : " وهذه اآلية كقوله تعاىل   " 

 ذكر احتجاج آدم وموسى عليهما السالم
حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة : ري قال البخا

أنت الذي أخرجت : حاج موسى آدم عليهما السالم فقال له : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 الناس بذنبك من اجلنة وأشقيتهم

 أتلومين على أمر قد كتبه اهللا علي قبل يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه: قال آدم 
 " أن خيلقين

فحج آدم موسى: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " 

وقد رواه مسلم بن عمرو الناقد و النسائي عن حممد بن عبد اهللا بن يزيد عن أيوب بن النجار به قال 
ومل خيرجا عنه يف الصحيحني سواه: أبو مسعود الدمشقي   

د عن عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن وقد رواه أمح
 عبد الرزاق به

حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا أبو شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب : وقال اإلمام أمحد 
أنت آدم : سى احتج آدم وموسى فقال له مو: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال 

 أخرجتك خطيئتك من اجلنة ؟
وأنت موسى الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه تلومين على أمر قدر علي قبل أن : فقال له آدم 

w " أخلق ؟
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 19        ابن كثري-قصص األنبياء

مرتني" فحج آدم موسى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

بن عبد الرمحن عن أيب وقد روى هذا احلديث البخاري و مسلم من حديث الزهري عن محيد : قلت 
 هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن : وقال اإلمام أمحد 
يا آدم أنت الذي خلقك اهللا : احتج آدم وموسى فقال موسى : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حه أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنةبيده ونفخ فيك من رو  " 

وأنت موسى الذي اصطفاك اهللا بكالمه تلومين على عمل أعمله كتبه اهللا علي : آدم : فقال : " قال 
فحج آدم موسى: قبل أن خيلق السموات واألرض ؟ قال   " 

 عن وقد رواه الترمذي و النسائي مجيعا عن حيىي بن حبيب بن عدي عن معمر بن سليمان عن أبيه
 األعمش به

وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن األعمش: قال الترمذي   

وقد رواه بعضهم عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد: قال   

هكذا رواه احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده عن حممد بن مثىن عن معاذ بن أسد عن الفضل : قلت 
 بن موسى عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد

حدثنا عمرو بن علي الفالس حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب : اه البزار أيضا ورو
 هريرة أو أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا سفيان عن عمرو مسع طاووسا مسع أبا هريرة يقول : وقال أمحد 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة: وسى فقال موسى احتج آدم وم: " وسلم   

 وخط لك بيده -برسالته :  وقال مرة -يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا بكالمه : قال له آدم 
 " أتلومين على أمره قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة ؟

حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى: " قال   " 

: حفظناه من عمرو عن طاووس قال : واه البخاري عن علي بن املديين عن سفيان قال وهكذا ر

احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت : " مسعت أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة

ى أمر قدره اهللا علي قبل أن يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده أتلومين عل: فقال له آدم 
w خيلقين بأربعني سنة ؟
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 20        ابن كثري-قصص األنبياء

هكذا ثالثا" فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى   

حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله: قال سفيان   

ينار عن عبد اهللا وقد رواه اجلماعة إال ابن ماجه عن عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن د
 بن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد 
أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وأسكنك اجلنة : لقي آدم موسى فقال : " قال 

 مث فعلت ما فعلت ؟

أنت موسى الذي كلمك اهللا واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا أقدم أم الذكر ؟ : فقال 
ال بل الذكر فحج آدم موسى: قال   " 

حدثنا عفان حدثنا محاد عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه : قال أمحد 
 عن النيب صلى -أظنه جندب بن عبد اهللا البجلي : ال محاد  ق-وسلم ومحيد عن احلسن عن رجل 

فذكر معناه وتفرد به أمحد من هذا الوجه" لقي آدم موسى : " اهللا عليه وسلم قال   

 عن أيب - هو ابن سريين - عن حممد - هو ابن حازم -حدثنا حسني حدثنا جرير : وقال أمحد 
أنت آدم الذي خلقك : لقي آدم موسى فقال  : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال 

 اهللا بيده وأسكنك جنته وأسجد لك مالئكته مث صنعت ما صنعت ؟
فهل جتده مكتوبا علي : نعم قال : أنت الذي كلمه اهللا وأنزل عليه التوراة ؟ قال : قال آدم ملوسى 

نعم: قبل أن أخلق ؟ قال   

فحج آدم موسى فحج آدم موسى: قال   " 

واه محاد بن زيد عن أيوب وهشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رفعه وكذا رواه علي بن وكذا ر
 عاصم عن خالد وهشام عن حممد بن سريين وهذا علي شرطهما من هذه الوجوه

حدثنا يونس بن عبد األعلي أنبأنا ابن وهب أخربين أنس بن عياض عن احلارث : وقال ابن أيب حامت 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  بن هرمز مسعت أبا هريرة يقول بن أيب دياب عن يزيد

أنت الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك : احتج آدم وموسى عند رما فحج آدم موسى قال موسى 
 من روحه وأسجد لك مالئكته وأسكنك جنته مث أهبطت الناس إىل األرض خبطيئتك ؟

 برسالته وكالمه وأعطاك األلواح فيها تبيان كل شيء أنت موسى الذي اصطفاك اهللا: قال آدم 
wفهل وجدت : بأربعني عاما قال آدم : وقربك جنيا ؟ فبكم وجدت اهللا كتب التوراة ؟ قال موسى 
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أفتلومين على أن عملت عمال كتب اهللا علي أن : نعم قال : ؟ قال " وعصى آدم ربه فغوى " فيها 
 أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة ؟

فحج آدم موسى: قال رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم : قال   " 

وحدثين عبد الرمحن بن هرمز بذلك عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال احلارث   

وقد رواه مسلم عن إسحاق بن موسى األنصاري عن أنس بن عياض عن احلارث بن عبد الرمحن بن 
رج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوهأيب رباب عن يزيد بن هرمز واألع  

قال رسول : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال : وقال أمحد 
يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك : احتج آدم وموسى فقال موسى آلدم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 النار
طفاك اهللا برسالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أن أهبط ؟ يا موسى اص: فقال آدم 

فحجه آدم: نعم قال : قال   " 

نكارة" أدخلت ذريتك النار : " وهذا على شرطهما ومل خيرجاه من هذا الوجه ويف قوله   

فهذه طرق احلديث عن أيب هريرة رواه عنه محيد وعبد الرمحن وذكوان أبو صاحل السمان وطاووس 
ن كيسان وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وعمار بن أيب عمار وحممد بن سريين ومهام بن منبه ويزيد ب

 بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرمحن
* * * 

وقد رواه احلافظ أبو يعى املوصلي يف مسنده من حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ا عبد اهللا بن وهب أخربين هشام بن سعد عن زيد بن حدثنا احلارث بن مسكني املصري حدثن: فقال 

: قال موسى عليه السالم : " أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أنت آدم ؟ فقال له : أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة فأراه آدم عليه السالم فقال : يارب 
اهللا فيك من روحه وأسجد لك مالئكته وعلمك األمساء كلها ؟ أنت الذي نفخ : نعم فقال : آدم 
فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟: نعم قال : قال   

أنت موسى نيب بين إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك اهللا : أنا موسى قال : من أنت ؟ قال : فقال له آدم 
تلومين على أمر قد سبق : نعم قال  : من وراء احلجاب فلم جيعل بينك وبينه رسوال من خلقه ؟ قال

فحج آدم موسى: من اهللا عز وجل القضاء به قبل ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " 

w ورواه أبو داود عن أمحد بن صاحل املصري عن ابن وهب به
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ديين حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد امللك بن الصباح املسمعي حدثنا عمران عن الر: قال أبو يعلي 
: "  قال - قال أبو حممد أكرب ظين أنه رفعه -عن أيب جملز عن حيىي بن يعمر عن ابن عمر عن عمر 

: أنت أبو البشر أسكنك اهللا جنته وأسجد لك مالئكته قال آدم : لقي آدم موسى فقال موسى آلدم 

فحج آدم موسى فحج آدم موسى: أما جتده علي مكتوبا ؟ قال : يا موسى   " 

ناد أيضا ال بأس به واهللا أعلموهذا اإلس  

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى هلذا احلديث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد ورواية اإلمام 
أمحد له عن عفان عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن رجل قال محاد أظنه جندب بن عبد اهللا 

فذكر معناه" ى لقي آدم موس: " البجلي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   

* * * 

 : وقد اختلفت مسالك الناس يف هذا احلديث
 فرده قوم من القدرية ملا تضمن من إثبات القدر السابق

ملا احتج عليه " فحج آدم موسى : " واحتج به قوم من اجلربية وهو ظاهر هلم بادي الرأي حيث قال 
 بتقدمي كتابه وسيأيت اجلواب عن هذا

نه المه على ذنب قد تاب منه والتائب من الذنب كمن ال ذنب لهإمنا حجه أل: قال آخرون   

: ألما يف شريعتني متغايرتني وقيل : ألنه أبوه وقيل : إمنا حجه ألنه أكرب منه وأقدم وقيل : وقيل 

 ألما يف دار الربزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمون

ى باملعىن وفيه نظرأن هذا احلديث روى بألفاظ كثرية بعضها مرو: والتحقيق   

ومدار معظمها يف الصحيحني وغريمها على أنه المه على إخراجه نفسه وذريته من اجلنة فقال له 
أنا مل أخرجكم وإمنا أخرجكم الذي رتب اإلخراج علي أكلي من الشجرة والذي رتب ذلك : آدم 

بة إىل أكثر من أين يت وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو اهللا عز وجل فأنت تلومين على أمر ليس له نس
عن األكل من الشجرة فأكلت منها وكون اإلخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي فأنا مل أخرجكم 

 وال نفسي من اجلنة وإمنا كان هذا من قدر اهللا وصنعه وله احلكمة يف ذلك فلهذا حج آدم موسى
عنه وناهيك به عدالة وحفظا ومن كذب ذا احلديث فمعاند ألنه متواتر عن أيب هريرة رضي اهللا 

 وإتقانا
 مث هو مروى عن غريه من الصحابة كما ذكرنا

wومن تأويله بتلك التأويالت املذكورة آنفا هو بعيد من اللفظ واملعىن وما فيها من هو أقوى مسلكا من 
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 اجلربية
 : وفيما قالوه نظر من وجوه

  فاعلهأن موسى عليه السالم ال يلوم على أمر قد تاب عنه: أحدها 

رب إين ظلمت نفسي فاغفر : " أنه قد قتل نفسا مل يؤمر بقتلها وقد سأل اهللا يف ذلك بقوله : الثاين 
 " يل فغفر له

أنه لو كان اجلواب عن اللوم على الذنب بالقدر املتقدم كتابته على العبد ال نفتح هذا لكل : الثالث 
باب القصاص واحلدود ولو كان القدر حجة من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق فينسد 

الحتج به كل أحد على األمر الذي ارتكبه يف األمور الكبار والصغار وهذا يفضي إىل لوزام فظيعة 
بأن جواب آدم إمنا كان إحتجاجا بالقدر على املصيبة ال املعصية: فلهذا قال من قال من العلماء   

 واهللا تعاىل أعلم
  خلق آدم عليه السالمذكر األحاديث الواردة يف

حدثنا حيىي وحممد بن جعفر حدثنا عوف حدثين قسامة بن زهري عن أيب موسى عن : قال اإلمام أمحد 
إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

اخلبيث والطيب والسهل واحلزن على قدر األرض فجاء منهم األبيض واألمحر واألسود وبني ذلك و
 " وبني ذلك

قال رسول اهللا صلى اهللا : ورواه أيضا عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهري مسعت األشعري قال 
إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض : " عليه وسلم 

ل واحلزن وبني ذلك واخلبيث والطيب وبني فجاء منهم األبيض واألمحر واألسود وبني ذلك والسه
 " ذلك

وكذا وراه أبو داود و الترمذي و ابن حبان يف صحيحه من حديث عوف بن أيب مجيلة األعرايب عن 
قسامة بن زهري املازين البصري عن أيب موسى عبد اهللا بن قيس األشعري عن النيب صلى اهللا عليه 

حسن صحيح: وسلم بنحوه قال الترمذي   

ذكر السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من وقد 
فبعث اهللا عز وجل جربيل يف األرض ليأتيه بطني منها : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا 

رب إا عاذت بك : أعوذ باهللا منك أن تنقص مين أو تشينين فرجع ومل يأخذ وقال : فقالت األرض 
w فأعذا
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: فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جربيل فبعث ملك املوت فعاذت منه فقال 

وأنا أعوذ باهللا أن أرجع ومل أنفذ أمره فأخذ من وجه األرض وخلط ومل يأخذ من مكان واحد وأخذ 
 من تربة بيضاء ومحراء فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني

: " هو الذي يلزق بعضه ببعض مث قال للمالئكة :  طينا الزبا والالزب فصعد به فبل التراب حىت عاد

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين* إين خالق بشرا من طني   " 

فخلقه اهللا بيده لئال يتكرب إبليس عنه فخلقه بشرا فكان جسدا من طني أربعني سنة من مقدار يوم 
ملا روأه وكان أشدهم فزعا إبليس فكان يرم به فيضربه فيصوت اجلمعة فمرت املالئكة ففزعوا منه 

: ويقول " من صلصال كالفخار : " اجلسد كما يصوت الفخار يكون له صلصة فلذلك حني يقول 

ال ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد : ألمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للمالئكة 
 وهذا أجوب لئن سلطت عليه ألهلكنه

إذا نفخت فيه من روحي : ا بلغ احلني الذين يريد اهللا عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للمالئكة فلم
: قل احلمد هللا فقال : فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح من رأس عطس فقالت املالئكة 

لما دخلت الروح رمحك ربك فلما دخلت الروح يف عينه نظر إىل مثار اجلنة ف: احلمد هللا فقال له اهللا 
يف جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إىل رجليه عجالن إىل مثار اجلنة وذلك حني يقول 

إال إبليس أىب أن يكون مع * فسجد املالئكة كلهم أمجعون " " خلق اإلنسان من عجل : " اهللا تعاىل 
وذكر متام القصة" الساجدين   

وإن كان كثري منه متلقى من اإلسرائيلياتولبعض هذا السباق شاهد من األحاديث   

حدثنا عبد الصمد حدثنا محاد عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال اإلمام أمحد 
ملا خلق اهللا آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق : " قال 

 " ال يتمالك

دثنا احلسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن ح: وقال ابن حبان يف صحيحه 
ملا نفخ يف آدم فبلغ الروح رأسه : " ثابت عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يرمحك اهللا: احلمد هللا رب العاملني فقال له تبارك وتعاىل : عطس فقال   " 

حيىي بن حممد بن السكن حدثنا حبان بن هالل حدثنا مبارك بن حدثنا : وقال احلافظ أبو بكر البزار 
 عن - وهو ابن عاصم بن عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب -فضالة عن عبيد اهللا عن حبيب عن حفص 

رمحك بك يا آدم: احلمد هللا فقال له ربه : ملا خلق اهللا آدم عطس فقال : " أيب هريرة رفعه قال   " w
w
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مل خيرجوهوهذا اإلسناد ال بأس به و  

ملا أمرت املالئكة بالسجود كان أول من سجد منهم إسرافيل فآتاه اهللا أن : وقال عمر بن عبد العزيز 
 كتب القرآن يف جبهته رواه ابن عساكر

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عمرو بن حممد عن إمساعيل بن رافع املقربي عن : وقال احلافظ أبو يعلي 
إن اهللا خلق آدم من تراب مث جعله طينا مث تركه : " اهللا عليه وسلم قال أيب هريرة أن رسول اهللا صلى 

فكان إبليس : حىت إذا كان محأ مسنونا خلقه اهللا وصوره مث تركه حىت إذا كان صلصاال كالفخار قال 
لقد خلقت ألمر عظيم: مير به فيقول   

 فعطس فلقاه اهللا رمحة به مث نفخ اهللا فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه
يا آدم اذهب إىل هؤالء النفر فقل هلم فانظر ماذا يقولون ؟ فجاء : يرمحك ربك مث قال اهللا : فقال اهللا 

: يا آدم هذه حتيتك وحتية ذريتك قال : وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته فقال : فسلم عليهم فقالوا 

أختار ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني فبسط كفه فإذا : قال اختر يدي يا آدم : يا رب وما ذرييت ؟ قال 
من هو كائن من ذريته يف كف الرمحن فإذا رجال منهم أفواهم النور وإذا رجل يعجب آدم نوره 

جعلت له : يا رب فكم جعلت له من العمر ؟ قال : ابنك داود قال : يا رب من هذا ؟ قال : قال 
  حىت يكون عمره مائة سنة ففعل اهللا ذلك وأشهد على ذلكيا رب فأمت له من عمري: ستني قال 

: أومل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال له امللك : فلما تقدم عمر آدم بعث اهللا ملك املوت فقال آدم 

 " أو مل تعطها ابنك داود ؟ فجحد ذلك فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته
من حديث صفوان ابن " اليوم والليلة " ائي يف وقد رواه احلافظ أبو بكر البزار و الترمذي و النس

عيسى عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذياب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
هذا حديث منكر : حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال النسائي : عليه وسلم قال الترمذي 

قربي عن عبد اهللا بن سالم قولهوقد رواه حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب سعيد امل  

حدثنا عبد بن محيد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أيب : وقوله الترمذي 
ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أيب هريرة قال 

القيامة وجعل بني عيين كل إنسان منهم فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم 
هؤالء ذريتك فرأى رجال : أي رب من هؤالء ؟ قال : وبيصا من نور مث عرضهم على آدم فقال 

هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال : قال : أي رب من هذا : فأعجبه وبيص ما بني عينيه فقال 
أي رب زده من عمري أربعني سنة: ل ستني سنة قا: رب وكم جعلت عمره ؟ قال : له داود قال   w
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أو مل تعطها : أو مل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال : فال انقضى عمر آدم جاء ملك املوت قال 
فجحد فجحدت ذريته ونسى آدم فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته: ابنك داود ؟ قال   " 

رة عن النيب صلى اهللا عليه ححسن صحيح وقد روي من غري وجه عن أيب هري: مث قال الترمذي 
صحيح على شرط : وسلم ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث أيب نعيم الفضل بن دكني وقال 

 مسلم ومل خيرجاه
وروي عن أيب حامت من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة 

يا آدم هؤالء ذريتك وإذا فيهم األجذم واألبرص : مث عرضهم على آدم فقال : " مرفوعا فذكره وفيه 
كي تشكر نعميت: يا رب مل فعلت هذا بذرييت ؟ قال : واألعمى وأنواع األسقام فقال آدم   " 

 مث ذكر قصة داود وستأيت من رواية ابن عباس أيضا

 عن أيب حدثنا اهليثم بن خارجه حدثنا أبو الربيع عن يونس بن ميسرة: وقال اإلمام أمحد يف مسنده 
خلق اهللا آدم حني خلقه فضرب كتفه : " إدريس عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

اليمىن فأخرج ذريته بيضاء كأم الدر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذريته سوداء كأم احلمم فقال 
وال أبايلإىل اجلنة وال أبايل وقال للذي يف كتفه اليسرى إىل النار : للذي يف ميينه   " 

: حدثنا احلكم بن سنان عن حوشب عن احلسن قال : حدثنا خلف بن هشام : وقال ابن أيب الدنيا 

خلق اهللا آدم حني خلقه فأخرج أهل اجلنة من صحفته اليمين وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى 
ت بني ولدي ؟ يا رب أال سوي: فألقوا على وجه األرض منهم األعمى واألصم واملبتلى فقال آدم 

يا آدم إين أردت أن أشكر: قال   

 وهكذا روي عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن بنحوه
حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن : وقد رواه أبو حامت وابن حبان يف صحيحه فقال 

قربي عن أيب بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا احلارث بن عبدالرمحن بن أيب ذباب عن سعبد امل
: ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال 

 إىل مأل -يرمحك ربك يا آدم اذهب إىل أولئك املالئكة : احلمد هللا فحمد اهللا بإذن اهللا فقال له ربه 
م السالم ورمحة اهللا مث رجع إىل وعليك: السالم عليكم فقالوا :  فسلم عليهم فقال -منهم جلوس 

هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم: ربه فقال   

اخترت ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني مباركة مث : اختر أيهما شئت فقال : وقال اهللا ويداه مقبوضتان 
wهؤالء ذريتك وإذا كل إنسان منهم : أي رب ما هؤالء ؟ قال : بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال 
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 مل يكتب له إال أربعون سنة - أو من أضوئهم -ب عمره بني عينيه وإذا فيهم رجل أضوؤهم مكتو
أي رب زد يف : هذا ابنك داود وقد كتب اهللا عمره أربعني سنة قال : يا رب من هذا ؟ قال : قال 

أنت وذاك : فإين قد جعلت له من عمري ستني سنة قال : ذاك الذي كتب له قال : عمره فقال 
اجلنةاسكن   

قد عجلت : فسكن اجلنة ما شاء اهللا مث هبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك املوت فقال له آدم 
بلى ولكنك جعلت البنك داود منها ستني سنة فجحد آدم فجحدت : وقد كتب يل ألف سنة قال 

هذا لفظه" ذريته ونسى فنسيت ذريته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود   

 حدثنا عبداهللا بن حممد حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب :وقد قال البخاري 
اذهب فسلم : خلق اهللا آدم وطوله ستون ذراعا مث قال : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

السالم عليكم : على أولئك النفر من املالئكة فاستمع ما جييبونك فإا حتيتك وحتية ذريتك فقال 
فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم فلم يزل " ورمحة اهللا " السالم عليك ورمحة اهللا فزاده : ا فقالو

 " اخللق ينقص حىت اآلن
وهكذا رواه البخاري يف كتاب االستئذان عن حيىي بن جعفر ومسلم عن حممد بن رافع كالمها عن 

 عبدالرزاق به

ن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب حدثنا روح حدثنا محاد بن سلمة ع: وقال اإلمام أمحد 
" كان طول آدم ستني ذراعا يف سبع أذرع عرضا : " هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 انفرد به أمحد
وقال اإلمام أمحد حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 

إن أول من جحد آدم إن : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت آية الدين ق: عباس قال 
أول من جحد آدم إن أول من جحد آدم إن اهللا ملا خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء 

هذا : أي رب من هذا ؟ قال : إىل يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرآى فيهم رجال يزهر قال 
ال إال أن أزيده : أي رب زد يف عمره قال : ره قال ستون عاما قال أي رب كم عم: ابنك داود قال 

من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعني عاما فكتب اهللا عليه بذلك كتابا وأشهد عليه 
 املالئكة

إنه قد : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما فقيل له : فلما احتضر آدم أتته املالئكة لقبضه قال 
ما فعلت وأبرز اهللا عليه الكتاب وشهدت عليه املالئكة:  داود قال وهبتها البنك  " w
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حدثنا أسود بن عامر حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن : وقال أمحد 
 - قاهلا ثالث مرات -إن من جحد آدم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس قال 

أي : خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجال يزهر فقال كإن اهللا عز وجل ملا 
ال إال أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعني سنة من عمره فكتب اهللا عليه : رب زد يف عمره قال 

 كتابا وأشهد عليه املالئكة

علتها البنك داود إنك قد ج: إنه بقي من أجلي أربعون سنة فقيل له : فلما أراد أن يقبض روحه قال 
فأخرج اهللا الكتاب وأقام عليه البينة فأمتها لداود مائة سنة وأمت آلدم عمره ألف : فجحد قال : قال 
تفرد به أمحد وعلي بن زيد يف حديثه نكارة" سنة   

وروى الطرباين عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
ملا نزلت آية الدين قال رسول اهللا : عن ابن عباس وغري واحد عن احلسن قال يوسف بن مهران 

وذكره " - ثالثا -إن أول من جحد آدم : " صلى اهللا عليه وسلم   

وقال اإلمام مالك بن أنس يف موطئه عن زيد أيب أنيسة أن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن 
وإذا أخذ بك : " عمر بن اخلطاب سئل عن هذه اآلية اخلطاب أخربه عن مسلم بن يسار اجلهين أن 

اآلية فقال ابن " من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
إن اهللا خلق آدم عليه السالم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل عنها فقال : اخلطاب 

خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون مث : ه قال مث مسح ظهره بيمينه فاسخرج منه ذرتي
خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون: مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال   " 

إذا خلق اهللا العبد : " يا رسول اهللا ففيم العمل ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال رجل 
على عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخل به اجلنة وإذا خلق للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت 

 " اهللا العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل أهل النار فيدخل به النار
وهكذا رواه اإلمام أمحد و أبو داود و الترمذي و النسائي وابن جرير وابن أيب حامت وأبو حامت و ابن 

مام مالك بهحبان يف صحيحه من طرق عن اإل  

هذا حديث حسن ومسلم بن يسار مل يسمع عمر وكذا قال أبو حامت وأبو زرعة زاد : وقال الترمذي 
وبينهما نعيم بن ربيعة: أبو حامت   

وقدر رواه أبو داود عن حممد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جثعم عن زيد بن أيب أنيسة عن عبد 
كنت عند :  مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن w
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 عمر بن اخلطاب وقد سئل عن هذه اآلية فذكر احلديث

وقد تابع عمر بن جعثم أبو فروة بن يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أيب : قال احلافظ الدارقطين 
وقوهلما أويل بالصواب من قول مالك رمحه اهللا: أنيسة قال   

أهل :  دالة على استخراجه تعاىل ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمتهم قسمني وهذه األحاديث كلها
هؤالء للجنة وال أبايل وهؤالء للنار وال أبايل: " اليمني وأهل الشمال وقال   " 

فأما اإلشهاد عليهم واستنطاقهم باإلقرار بالواحدانية فلم جييء يف األحاديث الثابتة وتفسري اآلية اليت 
 ومحلها على هذا فيه نظر كما بيناه هناك وذكرنا األحاديث واآلثار مستقصاة يف سورة األعراف

 بأسانيدها وألفاظ متوا فمن أراد حتريره فلرياجعه مث واهللا أعلم
* * * 

 عن كلثوم - يعين ابن حازم -حدثنا حسني بن حممد وحدثنا جرير : فأما احلديث الذي رواه أمحد 
إن اهللا أخذ امليثاق : "  عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بن جرب عن سعيد بن جبري عن ابن

من ظهر آدم عليه السالم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذريته ذرأها فنثرها بني يديه مث 
أو * ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني : " كلمهم قبال قال 

أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا مبا فعل املبطلونتقولوا إمنا   " " 

فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم رواه النسائي وابن جرير و احلاكم يف مستدركه من حديث 
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه إال أنه اختلف فيه على كلثوم : حسني بن حممد املروزي به وقال احلاكم 

 مرفوعا وموقوفا وكذا روي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفا وهكذا رواه بن جرب فروي عنه
 العويف والواليب والضحاك وأبو محزة عن ابن عباس قوله وهذا أكثر وأثبت واهللا أعلم

 وهكذا روي عن عبد اهللا بن عمر موقوفا ومرفوعا واملوقوف أصح
* * * 

:  مبا قال اإلمام أمحد -ق على الذرية وهم اجلمهور  وهو أخذ امليثا-واستأنس القائلون ذا القول 

حدثنا حجاج حدثين شعبة عن أيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لو كان لك ما على األرض من شيء أكنت مقتديا به : يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : " قال 

أردت منك ما هو أهو من ذلك قد أخذت عليك يف ظهر آدم أال قد : نعم فيقول : فيقول : ؟ قال 
أخرجاه من حديث شعبة به" تشرك يب شيئا فأبيت إال أن تشرك يب   

وإذا : " عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب بن كعب يف قوله تعاىل : وقال أبو جعفر الرازي  w
w
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عدهااآلية واليت ب" أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم   

فجمعهم له يؤمئذ مجيعا ما هو كائن منه إىل يوم القيامة فخلقهم مث صورهم مث استنطقهم : قال 
اآلية" ألست بربكم قالو بلى : " فتكلموا وأخذ عليهم العهد وامليثاق وأشهد عليهم أنفسهم   

ولوا يوم فإين أشهد عليكم السموات السبع واألرضني السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أال تق: قال 
مل نعلم ذا امسعوا أنه ال إله غريي وال رب غريي وال تشركوا يب شيئا وإين سأرسل إليكم : القيامة 

 رسال ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتايب
نشهد أنك ربنا وإهلنا ال رب لنا غريك وال إله لنا غريك فأقروا يومئذ بالطاعة: قالوا   

يا رب لو : فرأى فيهم الغين والفقري وحسن الصورة ودون ذلك فقال ورفع أباهم آدم فنظر إليهم 
إين أحببت أن أشكر: سويت بني عبادك ؟ فقال   

ورأى فيهم األنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا مبيثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول 
اهيم وموسى وعيسى ابن مرمي وإذا أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبر: " اهللا تعاىل 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس : " وهو الذي يقول " وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 
وما وجدنا : " ويف ذلك قال " هذا نذير من النذر األوىل : " ويف ذلك قال " عليها ال تبديل خللق اهللا 

 " ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني

عبد اهللا بن أمحد وابن أيب حامت وابن جرير و ابن مردويه يف تفاسريهم من طريق أيب : رواه األئمة 
جعفر وروى عن جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري واحلسن البصري وقتادة والسدي وغري واحد من 

 علماء السلف بسياقات توافق هذه األحاديث

* * * 

ود آلدم امتثلوا كلهم األمر اإلهلي وامتنع إبليس من السجود له وتقدم أنه تعاىل ملا أمر املالئكة بالسج
حسدا وعداوة له فطرده اهللا وأبعده وأخرجه من احلضرة اإلهلية ونفاه عنها وأهبطه إىل األرض طريدا 

 ملعونا شيطانا رجيما
احل عن حدثنا األعمش عن أيب ص: حدثنا وكيع ويعلي وحممد ابنا عبيد قالوا : وقد قال اإلمام أمحد 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة قال 
يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي : الشيطان يبكي يقول 

ورواه مسلم من حديث وكيع وأيب معاوية عن األعمش به" النار   

w سواء أكانت يف السماء أم يف األرض على ما تقدم من اخلالف -نة اليت أسكنها مث ملا أسكن آدم اجل
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 أقام ا هو وزوجته حواء عليهما السالم يأكالن منها رغدا حيث شاءا فلما أكال من الشجرة -فيه 
اليت يا عنها سلبا ما كانا فهي من اللباس وأهبطا إىل األرض وقد ذكرنا اإلختالف يف مواضع هبوطه 

 منها
فقيل بعض يوم من أيام الدنيا وقد قدمنا ما رواه مسلم عن أيب : واختلفوا يف مقدار مقامه يف اجلنة 

 -وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه " وخلق آدم يف آخر ساعة من ساعات يوم اجلمعة : " هريرة مرفوعا 

خلق آدم وفيه أخرج منها " -يعين يوم اجلمعة   " 

 فقد لبث بعض يوم - وقلنا إن األيام الستة كهذه األيام -ه أخرج فيه فإن كان اليوم الذي خلق في
من هذه ويف هذا نظر وإن كان إخراجه يف غري اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن تلك األيام مقدارها 
ستة آالف سنة كما تقدم عن ابن عباس وجماهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة 

 طويلة

ومعلوم أنه خلق يف آخر ساعة من يوم اجلمعة والساعة منه ثالثة ومثانون سنة وأربعة : ر قال ابن جري
أشهر فمكث مصورا طينا قبل أن ينفخ فيه الروح أربعني سنة وأقام يف اجلنة قبل أن يهبط ثالثا 

 وأربعني سنة وأربعة أشهر واهللا تعاىل أعلم
أنه كان ملا أهبط :  عطاء بن أيب رباح وقد روي عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خرب

 رجاله يف األرض ورأسه يف السماء فحطه اهللا إىل ستني ذراعا وقد روى عن ابن عباس حنوه
ويف هذا نظر ملا تقدم من احلديث املتفق على صحته عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا يقتضي أنه " يزل اخللق ينقص حىت اآلن إن اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا فلم : " وقال 
 خلق كذلك ال أطول من ستني ذراعا وأن ذريته مل يزالوا يتناقص خلقهم حىت اآلن

يا آدم إن يل حرما حبيال عرشي فانطلق فابن يل فيه بيتا : أن اهللا قال : وذكر ابن جرير عن ابن عباس 
ا فعرفه مكانه وعلمه املناسك وذكر أن فطف به كما تطوف مالئكيت بعرشي وأرسل اهللا له ملك

 موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قربة بعد ذلك
ما هذا ؟ : أن أول طعام أكله آدم يف األرض أن جاءه جربيل بسبع حبات من حنطة فقال : وعنه 
ابذره يف األرض : وما أصنع ذا ؟ قال : هذا من الشجرة اليت يت عنها فأكلت منهاه فقال : قال 
ره وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة ألف فنبتت فحصده مث درسه مث ذراه مث طحنة مث عجنه فبذ

فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى: " مث خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعب ونكد وذلك قوله تعاىل   " 

جزاه مث غزاله فنسج آدم له جبة وحلواء درعا ومخارا: وكان أول كسوما من شعر الضأن   w
w
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بل ولد : مل يولد هلما إال يف األرض وقيل : هل ولد هلما باجلنة شيء من األوالد ؟ فقيل : اختلفوا و
 هلما فيها فكان قابيل وأخته ممن ولد ا واهللا أعلم

وذكروا أنه كان يولد له يف كل بطن ذكر وأنثى وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخيه اليت ولدت معه 
  يكن حتل أخت ألخيها الذي ولدت معهواآلخر باألخرى وهلم جرا ومل

* * * 

قابيل وهابيل: ذكر قصة ابين آدم   

واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر : " قال اهللا تعاىل 
ي إليك لئن بسطت إىل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يد* قال ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهللا من املتقني 

إين أريد أن تبوء يإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك * ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني 
فبعث اهللا غرابا يبحث يف * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين * جزاء الظاملني 

راب فأواري سوأة األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغ
 " أخي فأصبح من النادمني

 وقد تكلمنا على هذه القصة يف سورة املائدة يف التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد
 : ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف يف ذلك

فذكر السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
 يزوج ذكر كل بطن بأثىن اآلخر وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان الصحابة أن آدم كان

أكرب من هابيل وأخت هابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر ا على أخيه وأمره آدم عليه السالم أن 
يزوجه إياها فأىب فأمرمها أن يقربا قربانا وذهب آدم ليحج إىل مكة واستحفظ السموات على بنيه 

رضني واجلبال فأبني فتقبل قابيل حبفظ ذلكفأبني واأل  

فلما ذهب قربا قرباما فقرب هابيل جذعة مسينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع من 
ألقتلنك حىت ال : ردىء زرعه فرتلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال 

إمنا يتقبل اهللا من املتقني: تنكح أخيت فقال   

ى عن ابن عباس من وجوه آخر وعن عبد اهللا بن عمرو وقال عبد اهللا بن عمرو وأمي اهللا إن كان ورو
 ! املقتول ألشد الرجلني ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقريبهما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل فقال قابيل 
w  ألنك دعوت له ومل تدع يل وتوعد أخاه فيما بينه وبينهآلدم إمنا تقبل منه
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فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل يف الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما بطأ به فلما ذهب إذا هو به 
إمنا يتقبل اهللا من املتقني فغضب قابيل عندها وضربه حبديدة : تقبل منك ومل يتقبل مين فقال : فقال له 

بل خنقه : إنه إمنا قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته وقيل :  وقيل كانت معه فقتله
 خنقا شديدا وعضه كما تفعل السباع فمات واهللا أعلم

لئن بسطت إيل بيدك لتقتلي ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا : " وقوله ملا توعده بالقتل 
 تعاىل وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء دل على خلق حسن وخوف من اهللا" رب العاملني 

 الذي أراد منه أخوه مثله
إذا تواجه املسلمان : " وهلذا ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

إنه كان : يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول ؟ قال : قالوا : بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار 
 " حريصا على قتل صاحبه

أي إين أريد " إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني : " وقوله 
ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى إذ قد عزمت علي ما عزمت عليه أن تبوء بإمثي وإمثك أي 

اهد والسدي وابن جرير وغري واحدتتحمل إمث قتلي مع مالك من اآلثام املتقدمة قبل ذلك قاله جم  

وليس املراد أن آثام املقتول تتحول مبجرد قتله إىل القاتل كما قد تومهه بعض الناس فإن ابن جرير 
 حكى اإلمجاع على خالف ذلك

ترك القاتل : " وأما احلديث الذي يورده بعض من ال يعلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
فال أصل له وال يعرف يف شيء من كتب احلديث بسند صحيح وال حسن  " على املقتول من ذنب

 وال ضعيف أيضا
ولكن قد يتفق يف بعض األشخاص يوم القيامة أن يطالب املقتول القاتل فتكون حسنات القاتل ال تفي 

ذه املظلمة فتحول من سيئات املقتول إىل القاتل كما ثبت بن احلديث الصحيح يف سائر املظامل 
لقتل من أعظمها واهللا أعلم وقد حررنا هذا كله يف التفسري وهللا احلمدوا  

وقد روي اإلمام أمحد و أبو داود و الترمذي عن سعد بن أيب وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن 
إا ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم : " أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عفان 

 "  من املاشي واملاشي خري من الساعيوالقائم خري

أفرأيت إن دخل علي بييت فبسط إيل ليقتلين: قال   

كن كابن آدم: " قال   " w
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 34        ابن كثري-قصص األنبياء

وروى مسلم وأهل " كن كخري ابين آدم : " ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعا وقال 
 السنن إال النسائي عن أيب ذر حنو هذا

حدثنا األعمش عن عبد اهللا : قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع قاال  : وأما اآلخر فقد قال اإلمام أمحد
ال تقتل نفس ظلما إال : " بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه كان أول من سن القتل

 وهكذا روى عن عبد اهللا بن عمرو ابن العاص ورواه اجلماعة سوى أيب داود من حديث األعمش به
 وإبراهيم النخعي أما قاال مثل هذا سواء

وجببل قاسيون مشايل دمشق مغارة يقال هلا مغارة الدم مشهورة بأا املكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل 
 عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فاهللا أعلم بصحة ذلك

 أنه رأى النيب -إنه كان من الصاحلني :  وقال - يف ترمجة أمحد بن كثري وقد ذكر احلافظ ابن عساكر
صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل وأنه استخلف هابيل أن هذا دمه فحلف له وذكر أنه 

سأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا املكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إىل ذلك وصدقه يف ذلك رسول اهللا 
إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا املكان يف كل يوم مخيس: يه وسلم وقال صلى اهللا عل  

 وهذا منام لوصح عن أمحد بن كثري هذا مل يترتب عليه حكم شرعي واهللا أعلم
فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويليت أعجزت : " وقوله تعاىل 

ذكر بعضهم أنه ملا قتله حلمه " سوأة أخي فأصبح من النادمني أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى 
ومل يزل كذلك حىت بعث اهللا غرابني قال السدي ! على ظهره سنة وقال آخرون محله مائة سنة 

أخوين فتقاتال فقتل أحدمها اآلخر فلما قتله عمد إىل األرض حيفر له فيها مث : بإسناده عن الصحابة 
قال يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري "  رآه يصنع ذلك ألقاه ودفنه وواراه فلما

ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه" سوأة أخي   

وذكر أهل التواريخ والسري أن آدم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا وأنه قال يف ذلك شعرا وهو 
 : قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن محيد

فوجه األرض مغرب قبيح... ليها تغريت البالد من ع "  " 

وقل بشاشة الوجه املليح... تغري كل ذي لون وطعم  "  " 

 : فأجبيب آدم
وصار احلي كامليت الذبيح... أبا قابيل قد قتال مجيعا  "  " w
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 35        ابن كثري-قصص األنبياء

على خوف فجاء ا يصيح... وجاء بشرة قد كان منها  "  " 

ا يتحزن به بلغته فألفه بعضهم إىل هذا وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السالم قال كالم
 وفيه أقوال واهللا أعلم

وقد ذكر جماهد أن هابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فتعلقت ساقه إىل فخذه وجعل وجهه إىل 
 الشمس كيفما دارت تنكيال به وتعجيال لذنبه وبغيه وحسده ألخيه ألبويه

ما من ذنب أجدر أن جيعل اهللا : " سلم أنه قال وقد جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
 " عقوبته يف الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم

* * * 

أن اهللا عز وجل أجله : والذي رأيته يف الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة 
وأنه ولد له خنوخ وخلنوخ " قنني "  يسمونه يف شرقي عدن وهم" نود " وأنظره وأنه سكن يف أرض 

عدا " عدا وصال فولدت : عندر ولعندر حماويل وحملاويل متوشيل وملتوشيل المك وتزوج هذا امرأتني 
وهو أول من أخذ يف " نوبل " وهو أول من سكن القباب واقتين املال وولد أيضا " أبل " ولدا امسه " 

 ضرب الونج والصنج

نعمى" وهو أول من صنع النحاس واحلديد وبنتا امسها " توبلقني " دا امسه ول" صال " وولدت   " 

من أجل أنه قد : وقالت " شيث " وفيها أيضا أن آدم طاف على امرأته فولدت غالما ودعت امسه 
 وهب يل خلفا من هابيل الذي قتله قابيل وولد لشيث أنوش

نة وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وكان عمر وكان عمر آدم يولد ولد شيث مائة وثالثون س: قالوا 
شيث يوم ولد له أنوش مائة ومخسا وستني وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وسبع سنني وولد له بنون 

 وبنات غري أنوش
وله من العمر تسعون سنة وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة ومخس عشرة سنة وولد " قينان " فولد ألنوش 

 له بنون وبنات
ينان سبعني سنة ولد له مهالييل وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وأربعني سنة وولد له فلما كان عمر ق

وعاش بعد ذلك مثامنائة " يرد " بنون وبنات فلما كان ملهالييل من العمر مخس وستون سنة ولد له 
 سنة وولد له بنون وبنات

 مثامنائة سنة وولد له وعاش بعد ذلك" خنوخ " فما كان لريد مائة سنة واثنتان وستون سنة ولد له 
w بنوت وبنات
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فمال كان خلنوخ مخس وستون سنة ولد له متوشلخ وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وولد له بنون وبنات 
وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنني ومثانني " المك " فلما كان ملتوشلخ مائة وسبع ومثانون سنة ولد له 

 سنة وولد له بنون وبنات

وعاش بعد ذلك مخسمائة ومخسا " نوح " مر مائة واثنتان ومثانون سنة ولد له فلما كان لالمك من الع
سام وحام ويافث: وتسعني سنة وولد له بنون وبنات فلما كان لنوح مخسمائة سنة ولد له بنون   

 وهذا مضمون ما يف كتام صرحيا
 العلماء طاعنني ويف كون هذه التواريخ حمفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غري واحد من

عليهم يف ذلك والظاهر أا مقحمة فيها ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسري وفيها غلط كثري 
 كما سنذكره يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل

أن حواء ولدت آلدم أربعني ولدا يف : وقد ذكر اإلمام أبو جعفر بن جرير يف تارخيه عن بعضهم 
ومساهم واهللا أعلم وقيل مائة وعشرين بطنا يف كل واحد ذكر وأنثى عشرين بطنا قال ابن إسحاق 

 أوهلم قابيل وأخته قليما وآخرهم عبد املغيث وأخته أم املغيث
يا أيها الناس اتقوا ربكم : " مث انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا يف األرض ومنوا كما قال تعاىل 

اآلية" بث منها رجاال كثريا ونساء الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و  

وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السالم مل ميت حىت رأى من ذريته من أوالده وأوالد أوالده 
 أربعمائة ألف نسمة واهللا أعلم

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها محلت : " وقال تعاىل 
فلما آتامها * فلما أثقلت دعوا اهللا رما لئن آتيتنا صاحلا لنكونن من الشاكرين محال خفيفا فمرت به 

اآليات فهذا تنبيه أوال بذكر آدم مث " صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها فتعاىل اهللا عما يشركون 
استطرد إىل اجلنس وليس املراد ذا ذكر آدم وحوله بل ملا جرى ذكر الشخص استطرد إىل اجلنس 

قال " مث جعلناه نطفة يف قرار مكني * ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني : " ما يف قوله تعاىل ك
ومعلوم أن رجوم الشياطني " ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني : " تعاىل 

 ليست هي أعيان مصابيح السماء وإمنا استطرد من شخصها إىل جنسها
* * * 

حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن : حلديث الذي رواه اإلمام أمحد فأما ا
wملا ولدت حواء طاف ا إبليس وكان ال : " احلسن عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
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مسيه عبد احلارث فإنه يعيش فسمته عبد احلارث فعاش وكان ذلك من وحي : يعيش هلا ولد فقال 
طان وأمرهالشي  " 

وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أيب حامت و ابن مرودويه يف تفاسريهم عند هذه اآلية وأخرجه 
صحيح اإلسناد : احلاكم يف مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به فقال احلاكم 

يم وراه بعضهم عن حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عمر ابن إبراه: ومل خيرجاه وقال الترمذي 
 عبد الصمد ومل يرفعه

فهذه علة قادحة يف احلديث أنه روى موقوفا على الصحايب وهذا أشبه والظافر أنه تلقاه من 
اإلسرائيليات وهكذا روى موقوفا عن ابن عباس والظاهر أن هذا متلقى عن كعب األحبار وذويه 

 واهللا أعلم
 فلو كان عنده عن مسرة مرفوعا ملا عدل منه إىل وقد فسر احلسن البصري هذه اآليات خبالف هذا

 غريه واهللا أعلم

وأيضا فاهللا تعاىل إمنا خلق آدم وحواء فيكونا أصل البشر وليبث منهما رجاال كثريا ونساء فكيف 
 كان حواء ال يعيش هلا ولد ذكر يف هذا احلديث إن كان حمفوظا ؟

 عليه وسلم خطأ والصواب وقفه واهللا أعلم وقد واملظنون بل املقطوع به أن رفعه إىل النيب صلى اهللا
 حررنا هذا يف كتابنا التفسري وهللا احلمد

مث قد كان آدم وحواء أتقى هللا مما ذكر عنهما يف هذا فإن آدم أبو البشر الذي خلقه اهللا بيده ونفخ 
 فيه من روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أمساء كل شيء وأسكنه جنته

مائة ألف : " يارسول اهللا كم األنبياء ؟ قال : قلت :  صحيحه عن أيب ذر قال وقد روى ابن حبان يف
جم : ثالمثائة وثالثة عشر : " يا رسول اهللا كم الرسل منهم ؟ قال : قلت " وأربعة وعشرون ألفا 

: " يا رسول اهللا نيب مرسل ؟ قال : قلت " آدم : " يا رسول اهللا من كان أوهلم ؟ قال : قلت " غفري 

م خلقه اهللا بيده مث نفخ فيه من روحه مث سواه قبالنع  " 

حدثنا إبراهيم بن نائلة األصبهاين حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع ابن هرمز عن : وقال الطرباين 
أال أخربكم بأفضل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عطاء بن رباح عن ابن عباس قال 

ني آدم وأفضل األيام يوم اجلمعة وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل جربيل وأفضل النبي: املالئكة 
 " الليايل ليلة القدر وأفضل النساء مرمي بنت عمران

wوهذا إسناد ضعيف فإن نافعا أبا هرمز كذبه ابن معني وضعفه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت و ابن حبان 
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 وغريهم واهللا أعلم
 حلية إال آدم حليته سوداء إىل سرته وليس أحد يكىن يف ليس أحد يف اجلنة له: وقال كعب األحبار 

 اجلنة إال آدم كنيته يف الدنيا أبو البشر ويف اجلنة أبو حممد
وقد روى ابن عدي من طريق شيخ ابن أيب خالد عم محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن 

  أبا حممدأهل اجلنة يدعون بأمسائهم إال آدم فإنه يكىن: عبد اهللا مرفوعا 

 ورواه ابن عدي أيضا من حديث علي بن أيب طالب وهو ضعيف من كل وجه واهللا أعلم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مر بآدم وهو يف : ويف حديث اإلسراء الذي يف الصحيحني 

عن يساره وإذا كان ميينه أسودة و: مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل وقال : السماء الدنيا قال له 
هذا آدم : يا جربيل ما هذا ؟ قال : أسودة فإذا نظر عن ميينه ضحك وإذا نظر عن مشاله بكى فقلت 

 - ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال - وهم أهل اجلنة -وهؤالء نسم بينه فإذا نظر قبل أهل اليمني 

  بكى-وهم أهل النار 

 وهذا معىن احلديث
بن املثىن حدثين يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن احلسن حدثنا حممد : وقال أبو بكر البزار 

كان عقل آدم مثل عقل مجيع ولده: قال   

فمررت بيوسف وغذا هو قد أعطى شطر احلسن : " وقال بعض العلماء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
 خلق آدم معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السالم وهذا مناسب فإن اهللا: قالوا " 

 وصوره بيده الكرمية ونفخ فيه من روحه فما كان ليخلق إال أحسن األشياء
أن اهللا تعاىل ملا خلق اجلنة قالت : وقد روينا عن عبد اهللا عن عمر وابن عمر أيضا موقوفا ومرفوعا 

:  تعاىل يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبين آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون فقال اهللا: املالئكة 

 وعزيت وجاليل ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وقد ورد احلديث املروي يف الصحيحني وغريمها من طرق 

وقد تكلم العلماء على هذا احلديث فذكروا فيه مسالك كثرية " إن اهللا خلق آدم على صورته " 
موضع بسطها واهللا أعلمليست هذا   

 ذكر وفاة آدم ووصيته إىل ابنه شيث عليه السالم
هبة اهللا ومساه بذلك ألما رزقاه بعد أن قتل هابيل" شيث " ومعىن   

wإن اهللا أنزل مائة صحيفة وأربع صحف : " قال أبو ذر يف حديثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 " على شيث مخسني صحيفة

وملا حضرت آدم الوفاة عهد إىل ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار : سحاق قال حممد بن إ
 وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك

إن أنساب بين آدم اليوم كلها تنتهي إىل شيث وسائر أوالد آدم غريه انقرضوا وبادوا : ويقال : قال 
 واهللا أعلم

 من عند اهللا - جاءته املالئكة حبنوط وكفن -وكان ذلك يوم اجلمعة  -وملا تويف آدم عليه السالم 
وكسفت الشمس :  من اجلنة وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليه السالم قال ابن إسحاق -عز وجل 

 والقمر سبعة أيام بلياليهن
احلسن عن حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن : وقد قال عبد اهللا ابن اإلمام أمحد 

هذا أيب بن : رأيت شيخا باملدينة يتكلم فسألته عنه فقالوا :  قال - هو ابن ضمرة السعدي -حيىي 
أي بين إين أشتهي من مثار اجلنة: إن آدم ملا حضره املوت قال لبنيه : كعب فقال   

احي فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم املالئكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس واملس: قال 
:  قالوا - أو ما تريدون ؟ وأين تطلبون ؟ -يا بين آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ : واملكاتل فقالوا هلم 

ارجعوا فقد قضي أبوكم فجاءوا فلما رأم حواء : أبونا مريض واشتهى من مثار اجلنة فقالوا هلم 
 وبني مالئكة ريب عز وجل إليك عين فإين إمنا أتيت من قبلك فخلى بيين: عرفتهم فالذت بآدم فقال 

فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وحلدوه وصلوا عليه مث أدخلوه قربه فوضوه يف قربه مث 
إسناد صحيح إليه" يا بين آدم هذه سنتكم : حثوا عليه مث قالوا   " 

 وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ عن حممد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس

كربت املالئكة على آدم أربعا وكرب أبو بكر على فاطمة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 " أربعا وكرب عمر على أيب بكر أربعا وكرب صهيب على عمرا أربعا

عن ابن عمر: ورواه غريه عن ميمون فقال : قال ابن عساكر   

لذي أهبط فيه يف اهلند وقيل جببل أيب قبيس واختلفوا يف موضع دفنه فاملشهور أنه دفن عند اجلبل ا
مبكة ويقال إن نوحا عليه السالم ملا كان زمن الطوفان محله هو وحواء يف تابوت فدفنهما ببيت 

 املقدس حكى ذلك ابن جرير
رأس عنه مسجد إبراهيم ورجاله عند صخرة بيت املقدس : وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال 

ة واحدةوقد ماتت بعده حواء بسن  w
w
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أن : فقدمنا يف احلديث عن ابن عباس وأيب سريرة مرفوعا : واختلف يف مقدار عمره عليه السالم 
 عمره اكتتب يف اللوح احملفوظ ألف سنة

وهذا ال يعارضه ما يف التوراة من أن عاش تسعمائة وثالثني سنة ألن قوهلم هذا مطعون فيه مردود إذا 
فوظ عن املعصومخالف احلق الذي بأيدينا مما هو احمل  

 - إن كان حمفوظا -وأيضا فإن قوهلم هذا ميكن اجلمع بينه وبني ما يف احلديث فإن ما يف التوراة 

حممول على مدة مقامه يف األرض بعد اإلهباط وذلك تسعمائة سنة وثالثون سنة مشسية وهي بالقمرية 
امه يف اجلنة قبل اإلهباط تسمائة وسبع ومخسون سنة ويضاف إىل ذلك ثالث وأربعون سنة مدة مق

 على ما ذكره ابن جرير وغريه فيكون اجلميع ألف سنة

ملا مات آدم بكت اخلالئق عليه سبعة أيام رواه ابن عساكر: وقال عطاء اخلرساين   

فلما مات آدم عليه السالم قام بأعباء األمر بعده ولده شيث عليه السالم وكان نبيا بنص احلديث 
أنه أنزل عليه مخسون صحيفة: يف صحيحه عن أيب ذر مرفوعا الذي رواه ابن حبان   

فما حانت وفاته أوصى إىل ابنه أنوش فقام باألمر بعده مث بعده ولده قينن مث من بعده ابنه مهالييل 
وهو الذي يزعم األعاجم من الفرس أنه ملك األقاليم السبعة وأنه أول من قطع أشجار وبين املدائن 

 هو الذي بىن مدينة بابل ومدينة السوس األقصى وأنه قهر إبليس وجنوده واحلصون الكبار وأنه
وشردهم عن األرض إىل أطرافها وشعاب جباهلا وأنه قتل خلقا من مردة اجلن والغيالن وكان له تاج 

 عظيم وكان خيطب الناس ودامت دولته أربعني سنة

وهو إدريس " خنوخ " صى إىل ولده فلما حضرته الوفاة أو" يرد " فما مات قام باألمر بعده ولده 
 عليه السالم على املشهور

 ذكر إدريس عليه السالم
فإدريس عليه " واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا : " قال اهللا تعاىل 

 السالم قد أثىن عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو خنوخ هذا وهو يف عمود نسب رسول اهللا صلى

 اهللا عليه وسلم على ما ذكره غري واحد من علماء النسب
 وكان أول بين آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السالم

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم ثالمثائة سنة ومثاين سنني وقد قال 
لسلمي ملا سأل رسول اهللا صلى اهللا إنه املشار إليه يف حديث معاوية بن احلكم ا: طائفة من الناس 

إنه كان نيب خيط به فمن وافق خطه فذاك: " عليه وسلم عن اخلط بالرمل فقال   " w
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يزعم كثري من علماء التفسري واألحكام أنه أول من تكلم يف ذلك ويسمونه هرمس اهلرامسة 
ء واألولياءويكذبون عليه أشياء كثرية كما كذبوا على غرية األنبياء والعلماء واحلكما  

أن رسول اهللا : هو كما ثبت يف الصحيحني يف حديث اإلسراء " ورفعناه مكانا عليا : " وقوله تعاىل 
صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يف السماء الرابعة وقد روى ابن جرير عن يونس عن عبد األعلى عن 

سأل ابن :  قال ابن وهب عن جرير بن حازم عن األعمش عن مشر بن عطية عن هالل بن يساف
أما : ؟ فقال كعب " ورفعناه مكانا عليا : " ما قول اهللا إلدريس : عباس كعبا وأنا حاضر فقال له 

 - لعله من أهل زمانه -إين أرفع لك كل يوم مثل مجيع عمل بين آدم : إدريس فإن اهللا أوحي إليه 

وحي يل كذا وكذا فكلم ملك املوت إن اهللا أ: فأحب أن يزداد عمال فأتاه خليل له من املالئكة فقال 
حىت أزداد عمال فحمله بني جنياحيه مث صعد به إىل السماء فلما كان يف السماء الرابعة تلقاه ملك 

وأين إدريس ؟ قال هو ذا على : املوت منحدرا فكلم ملك املوت يف الذي كلمه فيه إدريس فقال 
روح إدريس يف السماء الرابعة فجعلت يا للعجب بعثت وقيل يل اقبض : ظهري فقال ملك املوت 

كيف أقبض روحه يف السماء الرابعة وهو يف األرض ؟ فقبض روحه هناك فذلك قول اهللا عز : أقول 
ورفعناه مكانا عليا: " وجل   " 

سل يل ملك املوت كم بقي من عمري ؟ : ورواه ابن أيب حامت عند تفسريها وعند فقال لذلك امللك 
إنك لتسألين عن رجل : ال أدري حىت أنظر فنظر فقال : قي من عمره ؟ فقال كم ب: فسأله وهو معه 

 ما بقي من عمره إال طرفة عني فنظر امللك إىل حتت جناحه إىل إدريس فإذا هو قد قبض وهو ال يشعر
 وهذا من اإلسرائيليات ويف بعضه نكارة

إدريس رفع ومل ميت كما رفع : ل قا" ورفعناه مكانا عليا : " وقال ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله 
عيسى إن أراد أنه مل ميت إىل اآلن ففي هذا نظر وإن أراد أنه رفع حيا إىل السماء مث قبض هناك فال 

 ينايف ما تقدم عن كعب األحبار واهللا أعلم
 رفع إىل السماء السادسة فمات ا وهكذا" ورفعناه مكانا عليا : " وقال الويف عن ابن عباس يف قوله 

قال الضحاك واحلديث املتفق عليه من أنه يف السماء الرابعة أصح وهو قول جماهد وغريه واحد وقال 
يرد بن : " رفع يف حياة أبيه : إىل اجلنة وقال قائلون : قال " ورفعناه مكانا عليا : " احلسن البصري 

  بين إسرائيلواهللا أعلم وقد زعم بعضهم أن إدريس مل يكن قبل نوح بل يف زمان" مهالييل 

أن إلياس هو إدريس واستأنسوا يف ذلك مبا جاء : ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس : قال البخاري 
wمرحبا باألخ الصاحل : أنه ملا مر به عليه السالم قال له : يف حديث الزهري عن أنس يف اإلسراء 
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فلو كان يف : االبن الصاحل قالوا مرحبا بالنيب الصاحل و: والنيب الصاحل ومل يقل كما قال آدم وإبراهيم 
 عمود نسبه لقال كما قاال له

وهذا ال يدل وال بد ألنه قد ال يكون الراوي حفظه جيدا أو لعله قاله على سبيل اهلضم والتواضع ومل 
ينتصب له يف مقام األبوة كما انتصب آلدم أيب البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرمحن وأكرب أوىل 

صلوات اهللا عليهم أمجعنيالعزم بعد حممد   

 قصة نوح عليه السالم
 بن يرد بن مهالييل بن قينن ابن أنوش بن - وهو إدريس -هو نوح بن المك بن متوشلخ بن خنوخ 

 شيث بن آدم أيب البشر عليه السالم

 وكان مولده بعد وفاة آدم مبائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغريه
ب املقدم يكون بني مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة وكان وعلى تاريخ أهل الكتا

حدثنا حممد بن عمر بن يوسف : بينهما عشرة قرون كما قال احلافظ أبو احلامت بن حبان يف صحيحه 
حدثنا حممد بن عبد امللك بن زجنويه حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سالم عن أخيه زيد بن سالم 

" نعم مكلم : " يا رسول اهللا أنيب كان آدم ؟ قال : أن رجال قال : عت أبا أمامة مسعت أبا سالم مس

عشرة قرون: " فكم كان بينه وبني نوح ؟ قال : قال   " 

وهذا على شرط مسلم ومل خيرجه: قلت   

كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم: " ويف صحيح البخاري عن ابن عباس قال   " 

 فبينهما ألف سنة ال حمالة - كما هو املتبادر عند كثري من الناس -د بالقرون مائة سنة فإن كان املرا
لكن ال ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس باإلسالم إذا قد يكون بينهما قرون آخر 
 متأخرة مل يكونوا على اإلسالم لكن حديث أيب أمامة يدل على احلصر يف عشرة قرون وزادنا ابن

أم كانوا على اإلسالم: " عباس   " 

أن قابيل وبنيه عبدوا النار واهللا : وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغريهم من أهل الكتاب 
 أعلم

" وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح : " وإن كان املراد بالقرن اجليل من الناس كما يف قوله تعاىل 

وكم : " وقال " وقرونا بني ذلك كثريا : " وقال تعاىل " نا آخرين مث أنشأنا من بعدهم قر: " وقوله 
احلديث فقد كان اجليل " خري القرون قرين : " وقوله عليه الصالة والسالم " أهلكنا قبلهم من قرن 

w قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة فعلى هذا يكون بني آدم ونوح ألوف من السنني واهللا أعلم
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لسالم إمنا بعثه اهللا تعاىل ملا عبدت األصنام والطواغيت وشرع الناس يف الضاللة وباجلملة فنوح عليه ا
والكفر فبعثه اهللا رمحة للعباد فكان أول رسول بعث إىل أهل األرض كما يقول أهل املوقف يوم 

 القيامة
بنو راسب فيما ذكره ابن جرير وغريه: وكان قومه يقال هلم   

ابن ثالمثائة ومخسني سنة : كان ابن مخسني سنة وقيل :  فقيل :واختلفوا يف مقدار سنه يوم بعث 
ابن أربعمائة ومثانني سنة حكاها ابن جرير وعزا الثالثة منها إىل ابن عباس: وقيل   

* * * 

وقد ذكر اهللا قصته وما كان من قومه وما أنزل مبن كفر به من العذاب بالطوفان وكيف أجناه 
ن كتابه العزيز ففي األعراف ويونس وهو واألبيناء واملؤمنون وأصحاب السفينة يف غري ما موضع م

 والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة
* لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : " فقال يف سورة األعراف 

قال يا قوم ليس يب * ه إنا لنراك يف ضالل مبني قال املأل من قوم* إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
أبلغكم رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون * ضاللة ولكين رسول من رب العاملني 

فكذبوه * أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعكم ترمحون * 
ذين كذبوا بآياتنا إهم كانوا قوما عمنيفأجنيناه والذين معه يف الفلك وأغرقنا ال  " 

واتل عليهم نبأ نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي : " وقال تعاىل يف سورة يونس 
وتذكريي بآيات اهللا فعلي اهللا توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث 

ا سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأمرت أن أكون من فإن توليتم فم* اقضوا إيل وال تنظرون 
فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر * املسلمني 

 " كيف كان عاقبة املنذرين

 إال اهللا إين أن ال تعبدوا* ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني : " وقال تعاىل يف سورة هود 
فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك * أخاف عليكم عذاب يوم أليم 

قال يا قوم * اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني 
م أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عندي فعميت عليك

إن أجري إال على اهللا وما أنا بطارد الذين آمنوا إم مالقوا رم * ويا قوم ال أسألكم عليه ماال * 
wوال أقول لكم * ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردم أفال تذكرون * ولكين أراكم قوما جتهلون 
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ين ملك وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول إ
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا * خريا اهللا أعلم مبا يف أنفسهم إين إذا ملن الظاملني 

وال ينفعكم نصحي * قال إمنا يأتيكم به اهللا إن شاء وما أنتم مبعجزين * تعدنا إن كنت من الصادقني 
أم يقولون افتراه قال * صح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون إن أردت أن أن

وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد * إن افتريته فعلي إجرامي وأنا برىء مما جترمون 
م واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إ* آمن فال تبتئس عما كانوا يفعلون 

ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر * مغرقون 
حىت إذا جاء * منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم 

ن وما أمرنا وفار التنور قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آم
وهي جتري م * وقال اركبوا فيها بسم اهللا جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيم * آمن معه إال قليل 

قال سآوي * يف موج اجلبال ونادي نوح ابنه وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن من الكافرين 
ال بينهما املوج فكان من إىل جبل يعصمين من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم وح

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر واستوت على اجلودي * املغرقني 
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكم * وقيل بعدا للقوم الظاملني 

 فال تسألن ما ليس لك به علم إين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل* احلاكمني 
قال رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل * أعظك أن تكون من اجلاهلني 

قيل يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم * وترمحين أكن من اخلاسرين 
وحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال تلك من أنباء الغيب ن* سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم 

 " قومك من قبل هذا فأصرب إن العاقبة للمتقني
ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم : " وقال تعاىل يف سورة األنبياء 

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني*   " 

ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم : " ىل يف سورة قد أفلح املؤمنون وقال تعا
فقال املأل الذين كفروا من قومه ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل * من إله غريه أفال تتقون 

رجل به جنة فتربصوا به إن هو إال * عليكم ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا * قال رب انصرين مبا كذبون * حىت حني 

wوفاز التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول منهم وال ختاطبين يف 
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 45        ابن كثري-قصص األنبياء

ى الفلك فقل احلمد هللا الذي جنانا من فإذا استويت أنت ومن معك عل* الذين ظلموا إم مغرقون 
إن يف ذلك آليات وإن كنا ملبتلني* وقل رب أنزلين مرتال مباركا وأنت خري املرتلني * القوم الظاملني   " 

إين * إذ قال هلم أخوهم نوح أال تتقون * كذبت قوم نوح املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
* وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني * طيعون فاتقوا اهللا وأ* لكم رسول أمني 

إن * قال وما علمي مبا كانوا يعملون * قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون * فاتقوا اهللا وأطعيون 
قالوا لئن مل تنته يا * إن أنا إال نذير مبني * وما أنا بطارد املؤمنني * حسام إال على ريب لو تشعرون 

فافتح بيين وبينهم فتحا وجنين ومن معي من * قال رب إين قومي كذبون * تكونن من املرجومني نوح ل
وما كان * إن يف ذلك آلية * مث أغرقنا بعد الباقني * فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون * املؤمنني 

وإن ربك هلو العزيز الرحيم* أكثرهم مؤمنني   " 

 ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما : "وقال تعاىل يف سورة العنكبوت 
فأجنيناه وأصحاب السفينة وجعلناهم آية للعاملني* فأخذهم الطوفان وهم ظاملون   " 

* وجنيناه وأهله من الكرب العظيم * ولقد نادانا نوح فلنعم ايبون : " وقال تعاىل يف سورة الصافات 

إنا كذلك جنزي * سالم على نوح يف العاملني *  وتركنا عليه يف اآلخرين *وجعلناه ذريتهم الباقني 
مث أغرقنا اآلخرين* إنه من عبادنا املؤمنني * احملسنني   " 

فدعا ربه * كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر : " وقال تعاىل يف سورة القمر 
وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء على أمر * اء منهمر ففتحنا أبواب السماء مب* أين مغلوب فانتصر 

ولقد تركناها آية فهل * جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر * ومحلناه على ذات ألواح ودسر * قد قدر 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر* فكيف كان عذايب ونذر * من مدكر   " 

سلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم بسم اهللا الرمحن الرحيم إنا أر: " وقال تعاىل 
يغفر لكم من ذنوبكم * أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون * قال يا قوم إين لكم نذير مبني * عذاب أليم 

قال رب إين دعوت قومي * ويؤخركم إىل أجل مسمى إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون 
وإين كلما دعوم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذام * ئي إىل فرارا فلم يزدهم دعا* ليال ارا 

مث إين أعلنت هلم وأسررت * مث إين دعوم جهارا * واستغشوا ثيام وأصروا واستكربوا استكبارا 
وميددكم بأموال * يرسل السماء عليكم مدرارا * فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * هلم إسرارا 
أمل * وقد خلقكم أطوارا * مالكم ال ترجون هللا وقارا * ل لكم جنات وجيعل لكم أارا وبنني وجيع

واهللا أنبتكم * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا * تروا كيف خلق اهللا سبع مسوات طباقا  w
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ها لتسكلوا من* واهللا جعل لكم األرض بساطا * مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا * من األرض نباتا 
ومكروا مكرا * قال نوح رب إم عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا * سبال فجاجا 

وقد أضلوا كثريا * وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا * كبارا 
* هلم من دون اهللا أنصارا مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا نارا فلم جيدوا * وال تزد الظاملني إال ضالال 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال * وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا 
رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني وللمؤمنات وال تزد الظاملني إال * فاجرا كفارا 

 " تبارا
وسنذكر مضمون القصة جمموعا من هذه األماكن وقد تكلمنا على كل موضع من هذه يف التفسري 

 املتفرقة ومما دلت عليه األحاديث واآلثار
وقد جرى ذكره أيضا يف مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من خالفه فقال تعاىل يف سورة 

ل إنا أوحينا إليك كما أحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعي: " النساء 
ورسال * وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 

رسال مبشرين * قد قصصناهم عليكم من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما 
 " ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان اهللا عزيزا حكيما

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك  : " وقال يف سورة األنعام
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان * حكيم عليم 

وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كل من * وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني 
ومن آبائهم وذريام * يسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العاملني وإمساعيل وال* الصاحلني 

اآليات" وأخوام واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم   

 وتقدمت قصته يف األعراف
أمل يأم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وأصحاب : " وقال يف سورة براءة 

م بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونمدين واملؤتفكات أتتهم رسله  " 

 وتقدمت قصته يف يونس وهود
أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال : " وقال يف سورة إبراهيم 

ا أرسلتم به وإنا يعلمهم إال اهللا جاءم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم يف أفواههم وقالوا إنا كفرنا مب
w " لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
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وكم : " وقال فيها أيضا " ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا : " وقال يف سورة اإلسراء 
 " أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا

 وتقدمت قصته يف األنبياء واملؤمنون والشعراء والعنكبوت
وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى : " وقال يف سورة األحزاب 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو : " وقال يف سورة ص " ابن مرمي وأخذنا منهم ميثقا غليظا 
قابإن كل إال كذب الرسل فحق ع* ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك األحزاب * األوتاد   

" 

كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم : " وقال يف سورة غافر 
وكذلك حقت كلمة ربك * ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذم فكيف كان عقاب 

 " على الذين كفروا أم أصحاب النار

حا والذي أوحينا إليك وما وصينا به شرع لكم من الدين ما وصى به نو: " وقال يف سورة الشورى 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه اهللا جيتيب 

 " إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
وعاد وفرعون وإخوان * كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود : " وقال تعاىل يف سورة ق 

اب األيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدوأصح* لوط   " 

وقوم نوح من قبل إم كانوا قوما فاسقني: " وقال يف الذاريات   " 

وتقدمت قصته يف سورة " وقوم نوح من قبل إم كانوا هم أظلم وأطغى : " وقال يف سورة النجم 
 اقتربت الساعة

اهيم وجلعنا يف ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم ولقد أرسلنا نوحا وإبر: " وقال تعاىل يف سورة احلديد 
 " مهتد وكثري منهم فاسقون

وضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت " وقال تعاىل يف سورة التحرمي 
 " عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني

أنه : مون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة واآلثار فقد قدمنا عن ابن عباس وأما مض
كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم رواه البخاري وذكرنا أن املراد بالقرن اجليل أو 

 املدة على ما سلف
ان إىل عبادة األصناممث بعد ذلك القرون الصاحلة حدثت أمور اقتضت أن آل احلال بأهل ذلك الزم  w
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وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قوهلم 
هذه أمساء : قال " وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا : " تعاىل 

 انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن
 جيلسون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت

وصارت هذه األوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد وهكذا قال عكرمة : قال ابن عباس 
 والضحاك وقتادة وحممد ابن إسحاق

 حدثنا ابن محيد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن حممد بن قيس :قال ابن جرير يف تفسريه 
كانوا قوما صاحلني بني آدم ونوح وكان هلم أتباع يقتدون م فلما ماتوا قال أصحام الذين : قال 

لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إىل ذكرناهم فصورهم فلما ماتوا وجاء : كانوا يقتدون م 
إمنا كانوا يعبدوم وم يسقون املطر فعبدوهم:  إبليس فقال آخرون دب إليهم  

ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أوالد آدم وكان : وروى ابن أيب حامت عن عروة ابن الزبري أنه قال 
أكربهم وأبرهم به" ود "   

قال حدثنا أمحد بن منصور حدثنا احلسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أيب املطهر : قال ابن أيب حامت 
 وهو قائم يصلي يزيد بن املهلب قال فلما انفتل من صالته - هو الباقر -ذكروا عند أيب جعفر 

: ذكرمت يزيد بن املهلب أما أنه قتل يف أول أرض عبد فيها غري اهللا تقعاىل قال ذكر ودا قال : قال 

عوا عليه فلما كان رجال صاحلا وكان حمببا يف قومه فلما مات عكفوا حول قربه يف أرض بابل وجز
إين أرى جزعكم على هذا الرجل فهل : رأى إبليس جزعهم عليهم تشبه يف صورة إنسان مث قال 

فوضعوه : نعم فصور هلم مثله قال : لكم أن أصور لكم مثله فيكون يف ناديكم فتذكرونه به ؟ قالوا 
يف مرتل كل واحد هل لكم أن أجعل : يف ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما م من ذكره قال 

فمثل لكل أهل بيت متثاال مثله : نعم قال : منكم متثاال مثله ليكون له يف بيته فتذكرونه ؟ قالوا 
وتناسلوا ودرس : وأدرك أنباؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال : فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال 

" ود " أوالدهم فكان أول ما عبد غري اهللا أمر ذكرهم إياه حىت اختذوه إهلا يعبدونه من دون اهللا أوالد 

 الصنع الذي مسوه ودا
ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس وقد ذكر أنه ملا تطاولت العهود 

واألزمان جعلوا تلك الصور متاثيل جمسدة ليكون أثبت هلا مث عبدت بعد ذلك من دون اهللا عز وجل 
ثرية جدا قد ذكرناها يف مواضعها من كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنةوهلم يف عبادا مسالك ك  w
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أنه ملا ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة : وقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: " وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال " مارية " تلك الكنيسة اليت رأينها بأرض احلبشة ويقال هلا 

إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا مث صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار أولئك 
 " اخللق عند اهللا عز وجل

* * * 

واملقصود أن الفساد ملا اتنشر يف األرض وعم البالء بعبادة األصنام فيها بعث اهللا عبده ورسوله نوحا 
نهي عن عبادة ما سواهعليه السالم يدعو إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وي  

فكان أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض كما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب حيان عن أيب زرعة 
فيأتون : " بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الشفاعة قال 

ن ورحه وأمر املالئكة فسجدوا يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك م: آدم فيقولون 
ريب قد غضب : لك وأسكنك اجلنة أال تشفع لنا إىل ربك ؟ أال ترى ما حنن فيه وما بلغنا ؟ فيقول 

غضبا شديدا مل يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثله واين عن شجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا 
 إىل غريي اذهبوا إىل نوح

أنت أول الرسل إىل أهل األرض ومساك اهللا عبدا شكورا أال ترى إىل يا نوح : فيأتون نوحا فيقولون 
ريب قد غضب اليوم غضبا : ما حنن فيه أال ترى إال ما بلغنا ؟ أال تشفع لنا إىل ربك عز وجل ؟ فيقول 

وذكر متام احلديث كا أورده البخاري يف " مل يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثله نفسي نفسي 
 قصة نوح

ث اهللا نوحا عليه السالم دعاهم إىل إفراد عبادة اهللا وحده ال شريك له وأال يعبدوا معه صنما فما بع
وال متثاال وال طاغوتا وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه ال إله غريه وال رب سواه كما أمر اهللا تعاىل من بعده 

وقال فيه ويف " اقني وجلعنا ذريته هم الب: " من الرسل الذي هم كلهم من ذريته كما قال تعاىل 
أي كل نيب من بعد نوح فمن ذريته وكذلك إبراهيم" وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب : " إبراهيم   

: " وقال تعاىل " ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت : " قال اهللا تعاىل 

وما : " وقال تعاىل " رمحن آهلة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون ال
 " أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

: وقال " اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم : " وهلذا قال نوح لقومه 

wيا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله  : " وقال" أن ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم " 
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وقد " و " : أن اعبدوا اهللا واتقوا وأطيعون * يا قوم إين لكم نذير مبني : " وقال " غريه أفال تتقون 
اآليات الكرميات" خلقكم أطوارا   

يب فذكر أم دعاهم إىل اهللا بأنواع الدعوة يف الليل والنهار والسر واإلجهار بالترغيب تارة والتره
أخرى وكل هذا مل ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضاللة والطغيان وعبادة األصنام واألوثان 
ونصبوا له العداوة يف كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدهم بالرجم واإلخراج 

 ونالوا منهم وبالغوا يف أمرهم
لنراك يف ضالل مبنيإنا : " أي السادة الكرباء منهم " قال املأل من قومه  "  " 

أي لست كما تزعمون من أين ضال بل " قال يا قوم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملني  "
أبلغكم رساالت : " على اهلدى املستقيم رسول من رب العاملني أي الذي يقول للشيء كن فيكون 

ون بليغا أي فصيحا ناصحا وهذا شأن الرسول أن يك" ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون 
 أعلم الناس باهللا عز وجل

ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما : " وقالوا له فيما قالوا 
 " نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني

كانوا من أفناد الناس تعجبوا أن يكون بشر رسوال وتنقصوا من اتبعه ورأوهم أراذهلم وقد قيل إم 
وما ذاك إال ألنه ال مانع هلم من اتباع احلق" وهم أتباع الرسل : " وهم ضعفاؤهم كما قال هرقل   

أي مبجرد ما دعوم استجابوا لك من غري نظر وال روية وهذا الذي " بادي الرأي : " وقوهلم 
هر ال حيتاج إىل روية وال فكر وال رموهم به هو عني ما ميدحونه بسببه رضي اهللا عنهم فإن احلق الظا

 نظر بل جيب اتباعه واإنقياد له مىت ظهر
ما دعوت أحدا إىل اإلسالم إال كانت : " وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مادحا للصديق 

ة وهلذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غري نظر وال روي" له كبوة غري أيب بكر فإنه مل يتلعثم 
ألن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي اهللا عنهم وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا 

يأىب اهللا : " عليه وسلم ملا أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خالفته فتركه قال 
رضي اهللا عنه" واملؤمنون إال أبا بكر   

أي مل يظهر لكم أمر بعد "  وما نرى لكم علينا من فضل : "وقوله كفرة قوم نوح له وملن آمن به 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب * بل نظنكم كاذبني " اتصافكم باإلميان وال مزية علينا 

w " وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون
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فقوال له قوال لينا : " احلق كما قال تعاىل ترفق م يف الدعوة إىل : وهذا تلطف يف اخلطاب معهم 
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت : " وقال تعاىل " لعله يتذكر أو خيشى 

وهذا منه" هي أحسن   

فعميت " أي النبوة والرسالة " أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وأتاين رمحة من عنده : " يقول هلم 
وأنت " أي أنغصبكم ا وجنربكم عليها ؟ " أنلزمكموها " لم تفهموها ومل تدوا إليها أي ف" عليكم 

ويا قوم ال أسألكم عليه ماال إن أجري إال على " أي ليس يل فيكم حيلة واحلالة هذه " هلا كارهون 
ك إال أي لست أريد منكم أجرة على إبالغي إياكم ما ينفعكم يف دنياكم وأخراكم أن أطلب ذل" اهللا 

 من اهللا الذي ثوابه خري يل وأبقى مما تعطوين أنتم
كأم طلبوا منه أن " وما أنا بطارد الذين آمنوا إم مالقوا رم ولكين أراكم قوما جتهلون : " وقوله 

" إم مالقوا رم : " يبعد هؤالء عنه ووعدوه أن جيتمعوا به إذا هو فعل ذلك فأىب عليهم ذلك وقال 

ن طردم أفال تذكرونأي فأخاف إ  

وهلذا سأل كفار قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطرد عنه ضعفاء املؤمنني كعمار وصهيب 
 وبالل وخباب وأشباههم اه اهللا عن ذلك كما بيناه يف سوريت األنعام والكهف

عبد رسول ال أعلم أي بل أنا " وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك  "
من علم اهللا إال ما أعلمين به وال أقد إال على ما أقدرين عليه وال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما 

لن يؤتيهم اهللا خريا اهللا أعلم مبا يف " يعين من أتباعه " وال أقول للذين تزدري أعينكم : " شاء اهللا 
بأم ال خري هلم عند اهللا يوم القيامة اهللا أعلم م أي ال أشهد عليهم " أنفسهم إين إذن ملن الظاملني 

أنؤمن : " وسيجازيهم على ما يف نفوسهم إن خريا فيخر وإن شرا فشر كما قالوا يف املواضع األخر 
وما * إن حسام إال على ريب لو تشعرون * قال وما علمي مبا كانوا يعملون * لك واتبعك األرذلون 

أنا إال نذير مبنيإن * أنا بطارد املؤمنني   " 

* * * 

فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما : " وقد تطاول الزمان واادلة بينه وبينهم كما قال تعاىل 
أي ومع هذه املدة الطويلة فما آمن به إال القليل منهم" فأخذهم الطوفان وهم ظاملون   

خمالفته وكان الوالد إذا بلغ ولد وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم اإلميان به وحماربته و
 وعقل عنه كالمه وصاه فيما بينه وبينه أال يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما ما بقي

وال يلدوا إال فاجرا كفارا: " وكانت سجاياهم تأىب اإلميان وإتباع احلق وهلذا قال   " w
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قال إمنا * كنت من الصادقني قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن : " وهلذا 
أي إمنا يقدر على ذلك اهللا عز وجل فإنه الذي ال يعجزه " يأتيكم به اهللا إن شاء وما أنتم مبعجزين 

 شيء وال يكترثه أمر بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون

" وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون  "

أي من يرد اهللا فتنته فلن ميلك أحد هدايته هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال ملا 
يريد وهو العزيز احلكيم العليم مبن يستحق اهلداية ومن يستحق الغواية وله احلكمة البالغة واحلجة 

 الدامغة
* * * 

فال تبتئس " له عما كان منهم إليه تسلية " وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن  "
وهذه تعزية لنوح عليه السالم يف قومه أنه لن يؤمن منهم إال من قد آمن أي ال " مبا كانوا يفعلون 

 يسوءنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ عجب عجيب
 " واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون "

ه السالم يئس من صالحهم وفالحهم ورأي أم ال خري فيهم وتوصلوا إىل أذيته وذلك أن نوحا علي
وخمالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال دعا عليهم دعوة غضب اهللا عليهم فلىب اهللا دعوته 

" وجنيناه وأهله من الكرب العظيم * ولقد نادانا نوح فلنعم ايبون : " وأجاب طلبته قال اهللا تعاىل 

: " وقال تعاىل " ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم : " ل تعاىل وقا

: " وقال تعاىل " فافتح بيين وبينهم فتحا وجنين ومن معي من املؤمنني * قال رب إين قومي كذبون 

مما : " تعاىل وقال " قال رب انصرين مبا كذبون : " وقال تعاىل " فدعا ربه أين مغلوب فانتصر 
وقال نوح رب ال تذر على األرض * خطيآم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا* من الكافرين ديارا   " 

 فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم
اىل أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة اليت مل يكن هلا نظري قبلها وال يكون فعند ذلك أمره اهللا تع

 بعدها مثلها
وقدم اهللا تعاىل إليه أن إذا جاء أمره وحل م بأسه الذي ال يرد عن القوم ارمني أنه يعاوده فيهم وال 

نه ليس اخلرب كاملعاينة وهلذا يراجعه فإنه لعله قد يدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل م فإ
وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون: " قال   " w
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أي يستهزئون منه استبعادا لوقوع ما " ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه  "
أي حنن الذين نسخر منكم " قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون " توعدهم به 

 يف إستمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله وتتعجب منكم
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم" عليكم   " 

وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ يف الدنيا وهكذا يف اآلخرة فإم جيحدون أيضا أن 
 يكون جاءهم رسول
ثنا موسى بن إمساعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا األعمش عن أيب حد: كما قال البخاري 

جييء نوح عليه السالم وأمته : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أيب سعيد قال 
ال ما جاءنا : هل بلغكم ؟ فيقولون : هل بلغت ؟ فيقول أي رب فيقول ألمته : فيقول اهللا عز وجل 

: " وهو قوله تعاىل " حممد وأمته فنشهد أنه قال بلغ : فيقول ! من يشهد لك ؟ : وح من نيب فيقول لن

 " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
والوسط العدل فهذه األمة تشهد على شهادة نبيها الصادق واملصدوق بأن اهللا قد بعث نوحا باحلق 

وأمره به وأنه بلغه إىل أمته على أمل الوجوه وأمتها ومل يدع شيئا مما ينفعهم يف دينهم وأنزل عليه احلق 
 إال وقد أمرهم به وال شيئا مما قد يضرهم إال وقد اهم عنه وحذرهم منه

وهكذا شأن مجيع الرسل حىت إنه حذر قومه املسيح الدجال وإن كان ال يتوقع خروجه يف زمام 
ة محذرا عليهم وشفقة ورمح  

: قال ابن عمر : حدثنا عبدان حدثنا عبد اهللا عن يونس عن الزهري قال سامل : كما قال البخاري 

إين : " قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث ذكر الدجال فقال 
أقول لكم فيه قوال مل يقله نيب ألنذركموه وما من نيب إال وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكين 

تعلمون أنه أعور وأنه اهللا ليس بأعور: لقومه   " 

وهذا احلديث يف الصحيحني أيضا من حديث شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كثري عن أيب 
أال أحدثكم عن الدجال : " سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ا حدث نيب قومه ؟ إنه أعور وإنه جييء معه مبثال اجلنة والنار واليت يقول عليها اجلنة هي النار حديثا م
لفظ البخاري" وإين أنذركم كما أنذر به نوح قومه   

ملا استجاب اهللا له أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة فغرسه : وقد قال بعض علماء السلف 
ة أخرى وقيل يف أربعني سنة واهللا أعلموانتظره مائة سنة مث جنره يف مائ  w
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وكان من خشب الساج وقيل من الصنوبر وهو نص التوراة: قال حممد بن إسحاق عن الثوري   

وأمره أن جيعل طوهلا مثانني ذراعا وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار وأن جيعل هلا جؤجؤا : قال الثوري 
 أزور يشق املاء

ئة ذراع يف عرض مخسني ذراعا وهذا الذي يف التوراة على ما رأيته كان طوهلا ثالمثا: وقال قتادة 
ستمائة يف عرض ثالمثائة وعن ابن عباس ألف ومائتا ذراع يف عرض ستمائة : وقال احلسن البصري 

 ذراع وقيل كان طوهلا ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع
ة عشرة أذرع فالسفلى قالوا كلهم وكان ارتفاعها ثالثني ذراعا وكانت ثالث طبقات كل واحد

للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان بلبها يف عرضها وهلا غطاء من فوقها مطبق 
 عليها

أي بأمرنا " فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا * قل رب انصرين مبا كذبون : " قال اهللا تعاىل 
ك إىل الصواب يف صنعتهالك مبرأى منا لصنعتك هلا ومشاهدتنا لذلك لنرشد  

فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول منهم  "
 " وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون

فتقدم إليه بأمر العظيم العايل أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن حيمل يف هذه السفينة من كل زوجني 
حليوانات وسائر ما فيه روح من املأكوالت وغريها لبقاء نسلها وإن حيمل معه أهله أي أهل اثنني من ا

بيته إال من سبق عليه القول منهم أي إال من كان كافرا فإنه قد نفذت فيه الدعوة اليت ال ترد ووجب 
اب العظيم الذي عليه حلول البأس الذي ال يرد وأمر أنه ال يراجعه فيهم إذا حل م ما يعاينه من العذ

 قد حتمه عليهم الفعال ملا يريد كما قدمنا بيانه قبل
واملراد بالتنور عند اجلمهور وجه األرض أي نبعت األرض من سائر أرجائها حىت نبعت التنانري اليت 

باجلزيرة: هي حمال النار وعن ابن عباس التنور عني يف اهلند وعن الشعيب بالكوفة وعن قتادة   

املراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر أي إشراقة وضياؤه أي عند ذلك : يب طالب وقال علي بن أ
 فامحل فيها من كل زوجني اثنني وهذا قول غريب

حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق : " وقوله تعاىل 
 هذا أمر بأنه عند حلول النقمة م أن حيمل فيها من "عليه القول ومن آمن وما آمن معه إال قليل 

 كل زوجني اثنني

ذكر : أنه أمر أن حيمل كل ما يؤكل سبعة أزواج وماال يؤكل زوجني : ويف كتاب أهل الكتاب  w
w
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 وأنثى
إن جعلنا ذلك مفعوال به وأما إن جعلناه " اثنني : " وهذا مغاير ملفهوم قوله تعاىل يف كتابنا احلق 

زوجني واملفعول به حمذوف فال ينايف واهللا أعلمتوكيدا ل  

أن أول ما دخل من الطيور الدرة وآخر ما دخل من :  ويروى عن ابن عباس -وذكر بعضهم 
 احليوانات احلمار ودخل إبليس متعلقا بذنب احلمار

زيد حدثنا أيب حدثنا عبداهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين هشام ابن سعد عن : وقال ابن أيب حامت 
ملا محل نوح السفينة من كل زوجني : " بن أسلم عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 فسلط اهللا عليه - أي كيف تطمئن املواشي ومعنا األسد ؟ -اثنني قال أصحابه وكيف نطمئن ؟ 
امنا ومتاعنا الفويسقة تفسد علينا طع: احلمى فكانت أول محى نزلت يف األرض مث شكوا الفأرة فقالوا 

 " فأوحى اهللا إىل األسد فعطس فخرجت اهلرة منه فتخبأت الفارة منها
 هذا مرسل

أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر فكان " وأهلك إال من سبق عليه القول : " وقوله 
الذي غرق كما سيأيت بيانه" يام " منهم ابنه   

هذا مع " وما آمن معه إال قليل : " تك قال اهللا تعاىل أي وامحل فيها من آمن بك من أم" ومن آمن  "
طول املدة واملقام بني أظهرهم ودعوم األكيدة ليال وارا بضروب املقال وفنون املتطلفات والتهديد 

 والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى
 وقد اختلف العلماء يف عدة من كان معه يف السفينة

كانوا اثنني وسبعني نفسا : نفسا معهم نساؤهم وعن كعب األحبار كانوا مثانني : فعن ابن عباس 
 وقيل كانوا عشرة

الذي اخنزل وانعزل وسلك عن طريق " يام " وقيل إمنا كانوا نوحا وبينه الثالثة وكنائنه األربع بامرأة 
 النجاة فما عدل إذ عدل

غري أهله طائفة ممن آمن به وهذا القول فيه خمالف لظاهر اآلية بل هي نص يف أنه قد ركب معه من 
وقيل كانوا سبعة" وجنين ومن معين من املؤمنني : " كما قال   

" كنعان " وهم حام وسام ويافث ويام ويسميه أهل الكتاب : وأما امرأة نوح وهي أم أوالده كلهم 

فقد ماتت قبل الطوفان وقيل إا غرقت مع من غرق وكانت ممن " عابر " وهو الذي قد غرق و 
ق عليه القول لكفرهاسب  w
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وعند أهل الكتاب أا كانت يف السفينة فيحتمل أا كفرت بعد ذلك أو أا أنظرت ليوم القيامة 
ال تذر على األرض من الكافرين ديارا: " والظاهر األول لقوله   " 

 الظاملني فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل احلمد هللا الذي جنانا من القوم: " قال اهللا تعاىل 
وقل رب أنزلين مرتال مباركا وأنت خري املرتلني*   " 

أمره أن حيمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه ا وفتح بينه وبني قومه وأقر عينه ممن 
والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون : " خالفه وكذبه كما قال تعاىل 

ره مث تذكروا نعمة ربكم إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا لتستووا على ظهو* 
وإنا إىل ربنا ملنقلبون* وما كنا له مقرنني   " 

أن يكون على اخلري والربكة وأن تكون عاقبتها حممودة كما : وهكذا يؤمر بالدعاء يف ابتداء األمر 
وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج : " قال تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم حني هاجر 

 " صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا

اركبوا فيها بسم اهللا جمريها ومرساها إن ريب لغفور : " وقد امتثل نوح عليه السالم هذه الوصية وقال 
ه أي وذو عقاب أليم مع كون" إن ريب لغفور رحيم " أي على أسم اهللا ابتداء سريها ونتهاؤه " رحيم 

 غفورا رحيما ال يرد بأسه عن القوم ارمني كما أحل بأهل األرض الذين كفروا به وعبدوا غريه

وذلك أن اهللا تعاىل أرسل من السماء مطرا مل " وهي جتري م يف موج كاجلبال : " قال اهللا تعاىل 
جاجها وسائر تعهده األرض قبله وال متطره بعده كان كأفواه القرب وأمر األرض فنبعت من مجيع ف

وفجرنا * ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر * فدعا ربه أين مغلوب فانتصر : " أرجائها كما قال تعاىل 
" والدسر املسامري " ومحلناه على ذات ألواح ودسر * األرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر 

اء ملن كان كفرجز" أي حبفظنا وكالءتنا وحراستنا ومشاهدتنا هلا " جتري بأعيننا   " 

أن الطوفان كان يف ثالث عشر من شهر آب يف حساب القبط: وقد ذكر ابن جرير وغريه   

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن " أي السفينة " إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية : " وقال تعاىل 
 " واعية

سة عشر ذراعا وهو الذي عند أهل ارتفع املاء على أعلى جبل يف األرض مخ: قال مجاعة من املفسرين 
مثانني ذراعا وعم مجيع األرض طوهلا والعرض سهلها وحزا وجباهلا وقفارها ورماهلا : الكتاب وقيل 

 ومل يبق على وجه األرض ممن كان ا من األحياء عني تطرف وال صغري وال كبري
wالسهل واجلبل وقال عبد الرمحن كان أهل ذلك الزمان قد ملئوا : قال اإلمام مالك عن زيد بن أسلم 
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مل تكن بقعة يف األرض إال وهلا مالك وحائز: بن زيد بن أسلم   

 روامها ابن أيب حامت
قال سآوي إىل جبل * ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين  "

نهما املوج فكان من املغرقنييعصمين من املاء قال ال عام اليوم من أمر اهللا إال من رحم وحال بي  " 

وكان كافرا عمل عمال غري صاحل " كنعان " أخو سام وحام ويافث وقيل امسه " يام " وهذا االبن هو 
فخالف أباه يف دينه فهلك مع من هلك هذا وقد جنال مع أبيه األجانب يف النسب ملا كانوا موافقني 

 يف الدين واملذهب

مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا  "
 " للقوم الظاملني

أي ملا فرغ من أهل األرض ومل يبق ا أحد ممن عبد غري اهللا عز وجل أمر اهللا األرض أن تبتلع ماءها 
 أي" وقضي األمر " أي نقص عما كان " وغيض املاء " وأمر السماء أن تقلع أي متسك عن املطر 

 وقع م الذي كان قد سبق يف علمه وقدره من إحالله م ما حل م
بعدا هلم من الرمحة واملغفرة: أي نودي عليهم بلسان القدرة " وقيل بعدا للقوم الظاملني  "  

فكذبوه فأجنيناه والذين معه يف الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إم كانوا قوما : " كما قال تعاىل 
 " عمني

فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقناهم أمجعني: " ال تعاىل وق  " 

إن يف ذلك آلية وما كان * مث أغرقنا بعد الباقني * فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون : " وقال تعاىل 
وإن ربك هلو العزيز الرحيم* أكثرهم مؤمنني   " 

ينة وجعلناهم آية للعاملنيفأجنيناه وأصحاب السف: " وقال تعاىل   " 

مث أغرقنا اآلخرين: " وقال تعاىل   " 

ولقد يسرنا القرآن للذكر * فكيف كان عذايب ونذر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر : " وقال 
 " فهل من مدكر

ب وقال نوح ر* مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا : " وقال تعاىل 
إنك إن تذرهم يضوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا* ال تدر على األرض من الكافرين ديارا   " 

  دعوته فلم يبق منهم عني تطرف- وله احلمد واملنة -وقد استجاب اهللا تعاىل 

wوقد روى اإلمامان أبو جعفر بن جرير وأبو حممد بن أيب حامت يف تفسرييهما من طريق يعقوب بن حممد 
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هري عن قائد موىل عبد اهللا بن أيب رافع أن إبراهيم بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة أخربه أن عائشة أم الز
فلو رحم اهللا من قوم نوح أحدا لرحم أم : " املؤمنني أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ! " الصيب
 يعين إال مخسني - قومه ألف سنة مكث نوح عليه السالم يف: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 وغرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب مث قطعها مث جعلها سفينة وميرون عليه -عاما 
سوف تعلمون: تعمل سفينة يف الرب كيف جتري ؟ قال : ويسخرون منه ويقولون   

فخرجت به إىل فما فرغ ونبع املاء وصار يف السكك خشيت أم الصيب عليه وكانت حتبه حبا شديدا 
اجلبل حىت بلغت ثلثه فلما بلغها املاء خرجت به حىت استوت على اجلبل فلما بلغ املاء قبتها رفعته 

 ! " بيديها فغرقا فلو رحم اهللا منهم أحدا لرحم أم الصيب
وهذا حديث غريب وقد روى عن كعب األحبار وجماهد وغري واحد شبيه هلذه القصة وأخرى ذا 

موقوفا متلقى عن مثل كعب األحبار واهللا أعلماحلديث أن يكون   

 واملقصود أن اهللا مل يبق من الكفارين ديارا
 كان موجودا من قبل نوح إىل - ويقال ابن عناق -فكيف يزعم بعض املفسرين أن عوج بن عنق 

 كان لغري رشدة بل ولدته أمه بنت: كان كافرا متمردا جبارا عنيدا ويقولون : زمان موسى ويقولون 

آدم من زىن وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه يف عني الشمس وأنه كان يقول 
ما هذه القصة اليت لك ؟ ويستهزئ به ويذكرونه أنه كان طوله ثالثة آالف : لنوح وهو يف السفينة 

أا مسطرة يف كثري ذراع وثالمثائة وثالثة وثالثني ذراعا وثلثا إىل غري ذلك من اهلذايانات اليت لوال 
من كتب التفاسري وغريها من التواريخ وأيام الناس ملا تعرضنا حلكايتها لسقاطتها وركاكتها مث إا 

 خمالفة للمعقول واملنقول

فكيف يسوغ فيه أن يهلك اهللا ولد نوح لكفره وأبوه نيب األمة وزعيم أهل اإلميان وال : أما املعقول 
وهو أظلم وأطغى على ماذكروا ؟يهلك عوج بن عنق ويقال عناق   

وكيف ال يرحم اهللا منهم أحدا وال أم الصيب ويترك هذا الدعي اجلبار العنيد الفاجر والشديد الكافر 
 الشيطان املريد على ما ذكروا ؟
رب ال تذر على األرض من : " وقال " مث أغرقنا اآلخرين : " وأما املنقول فقد قال اهللا تعاىل 

 " الكافرين ديارا
إن اهللا : " مث هذا الطول الذي ذكروه خمالف ملا يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  w
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 " خلق آدم وطوله ستون ذراعا مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن

إنه مل يزل " إن هو إال وحي يوحى " فهذا نص الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى 
ن أي مل يزل الناس يف نقصان يف طوهلم من آدم إىل يوم إخباره بذلك وهلم جرا اخللق ينقص حىت اآل

  وهذا يقتضي أنه مل يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه0إىل يوم القيامة 

فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إىل أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب اهللا 
وضعوها ووضعوها على غري مواضعها ؟ فما ظنك مبا هم يستقلون بنقله أو املرتلة وحرفوها وأولوها و

يؤمتنون عليه وهم اخلونة والكذبة عليهم لعائن اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة وما أظن أن هذا اخلرب عن 
 عوج بن عناق إال اختالقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء األنبياء واهللا أعلم

  اهللا تعاىل مناشدة نوح ربه يف ولده وسؤاله له عن غرقه على وجه اإلستعالم واإلستكشافمث ذكر

أنك وعدتين بنجاة أهلى معي وهو منهم وقد غرق ؟: ووجه السؤال   

وأهلك إال من سبق عليه : " فأجيب بأنه ليس من أهلك أي الذين وعدت بنجام أي إنا قلنا لك 
 عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره وهلذا ساقته األقدار إىل أن فكان هذا ممن سبق" القول منهم 

 احناز عن حوزة أهل اإلميان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان
قيل يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم مسنتعهم مث : " مث قال تعاىل 

 " ميسهم منا عذاب أليم
ا نضب املاء عن وجه األرض وأمكن السعي فيها واإلستقرار عليها أن هذا أمر لنوح عليه السالم مل

وهو جبل " اجلودي " يهبط من السفينة اليت كانت قد استقرت بعد سريها العظيم على ظهر جبل 
أي أهبط ساملا مباركا عليك وعلى أمم من سيولد " بسالم منا وبركات : " بأرض اجلزيرة مشهور 

 مل جيعل ألحد ممن كان معه من املؤمنني نسال وال عقبا سوى نوح عليه بعد أي من أوالدك فإن اهللا
فكل من على وجه األرض اليوم من سائر أجناس بين " وجعلنا ذريته هم الباقني : " السالم قال تعاىل 

سام وحام ويافث: آدم ينسبون إىل أوالد نوح وهم   

عن احلسن عن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة : قال اإلمام أمحد 
سام أبو العرب وحام أبو احلبش ويافث أبو الروم: " وسلم قال   " 

ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 
 احلسن عن مسرة مرفوعا حنوه

wمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روى عن ع: وقال الشيخ أبو عمر بن عبد الرب 
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واملراد بالروم هنا الروم األول وهم اليونان املنتسبون إىل رومي بن لبطي بن يونان بن : مثله قال 
 يافث ابن نوح عليه السالم

ولد نوح : مث روى من حديث إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال 
العرب وفارس والروم : فولد سام : افث وحام وولد كل واحد من هذه الثالثة ثالثة سام وي: ثالثة 

القبط والسودان والرببر: الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وولد حام : وولد يافث   

حدثنا إبراهيم بن هاىنء وأمحد بن حسني ابن عباد : وقد قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده : قلت 
حدثين أيب عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن : حدثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي : اال أبو العباس ق

سام وحام ويافث : ولد لنوح : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املسيب عن أيب هريرة قال 
يأجوج ومأموج والترك والصقالبة وال : فولد لسام العرب وفارس الروم واخلري فيهم وولد ليافث 

القبط والرببر والسودان: خري فيهم وولد حلام   " 

ال نعلم يروى مرفوعا إىل من هذا الوجه تفرد به عن حممد بن يزيد بن سنان عن أبيه وقد : مث قال 
حدث عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه ورواه غريه عن حيىي بن عسيد مرسال ومل يسنده 

 وإمنا جعله من قول سعيد
وهكذا روى عن وهب ابن منبه : " لذي ذكره أبو عمر هو احملفوظ عن سعيد قوله وهذا ا: قلت 
واهللا أعلم ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف مبرة ال يعتمد عليه" مثله   

إن نوحا عليه السالم مل يولد له هؤالء الثالثة األوالد إال بعد الطوفان وإمنا ولد له قبل : وقد قيل 
مات قبل الطوفان" عابر " الذي غرق و " كنعان " السفينة   

والصحيح أن األوالد الثالثة كانوا معه يف السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص التوراة وقد ذكر أن 
واقع امرأته يف السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه خلقه نطفته فولد له ولد أسود هو كنعان " حاما " 

ائما وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخوه فلهذا دعا بن حام جد السودان وقيل بل رأى أباه ن
 عليه أن تغري نطفته وأن يكون أوالده عبيدا إلخوته

وذكر اإلمام أبو جعفر بن جرير من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن 
: فحدثنا عنها قال لو بعثت لنا رجال شهد السفينة : قال احلواريون لعيسى ابن مرمي : عباس أنه قال 

فانطلق م حىت أيت إىل كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه وقال أتدرون ما هذا ؟ 
قم بإذن : وضرب الكثيب بعصاه وقال : هذا كعب حام بن نوح قال : اهللا ورسوله أعلم قال : قالوا 

: لسالم هكذا هلكت ؟ قال اهللا فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب فقال له عيسى عليه ا w
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 ال ولكين مت وأنا شاب ولكين ظننت أا الساعة فمن مث شبت

كان طوهلا ألف ذراع ومائيت ذراع وعرضها ستمائة ذراع وكانت : حدثنا عن سفينة نوح قال : قال 
فطبقة فيها الدواب والوحش وطبقة فيها اإلنس وطبقة فيها الطري فلما كثر أرواث : ثالث طبقات 

واب أوحى اهللا عز وجل إىل نوح عليه السالم أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خرتير الد
وخرتيرة فأقبال على الروث وملا وقع الفأر خيرز السفينة بقرضه أوحى اهللا عز وجل إىل نوح عليه 

أن أضرب بني عيين األسد فخرج من منخرة سنور وسنورة فأقبال على الفأر فقال له : السالم 
بعث الغراب يأتيه باخلرب فوجد : كيف علم نوح عليه السالم أن البالد قد غرقت ؟ قال  : عيسى

 جيفة فوقع عليها فدعا عليه باخلوف فلذلك ال يألف البيوت

مث بعث احلمامة فجاءت بورق زيتون مبنقارها وطني برجلها فعلم أن البالد قد غرقت فطوقها : قال 
يا رسول : فقالوا : ن تكون يف أنس وأمان فمن مث تألف البيوت قال اخلضرة اليت يف عنقها ودعا هلا أ

فقال : كيف يتبعكم من ال رزق له ؟ قال : اهللا أال ننطلق به إىل أهلينا فيجلس معنا وحيدثنا ؟ قال 
عد بإذن اهللا فعاد ترابا وهذا أثر غريب جدا: له   

وح يف السفينة مثانون رجال معهم كان مع ن: وروى علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس قال 
أهلوهم وإم كانوا يف السفينة مائة ومخسون يوما وإن اهللا وجه السفينة إىل مكة فدارت بالبيت 

أربعني يوما مث وجهها إىل اجلودي فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السالم الغراب ليأتيه خبرب األرض 
أتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطني فعرف فذهب فوقع على اجليف فأبطأ عليه فبعث احلمامة ف

نوح أن املاء قد نضب فهبط إىل أسفل اجلودى فابتين قرية ومساها مثانني فأصبحوا ذات يوم وقد 
تبلبلت ألسنتهم على مثانني لغة إحداها العربية وكان بعضهم ال يفقه كالم بعض فكان نوح عليه 

 السالم يعرب عنهم
وا يف السفينة يف اليوم العاشر من شهر رجب فساروا مائة ومخسني يوما ركب: وقال قتادة وغريه 

واستقرت م على اجلودي شهرا وكان خروجهم من السفينة يف يوم عاشوراء من احملرم وقد روى 
 ابن جرير خربا مرفوعا يوافق هذا وأم صاموا يومهم ذلك

بيب األزدي عن أبيه حبيب ابن عبد اهللا حدثنا أبو جعفر حدثنا عبد الصمد بن ح: وقال اإلمام أمحد 
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم : عن شبل عن أيب هريرة قال 

هذا اليوم الذي جنى اهللا فيه موسى وبين إسرائيل من : ؟ فقال " ما هذا الصوم : " عاشوراء فقال 
wفينة على اجلودى فصامه نوح وموسى عليهما الغرق وغرق فيه فرعون وهذا اليوم استوت فيه الس
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أنا أحق مبوسى وأحق بصوم هذا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : السالم شكرا هللا عز وجل 
ومن كان منكم أصبح صائما فليتم صومه ومن كان منكم قد أصاب من : " وقال ألصحابه " اليوم 

 " غذ أهله فليتم بقية صومه

يف الصحيح من وجه آخر واملستغرب ذكر نوح أيضا واهللا أعلموهذا احلديث له شاهد   

وأما ما يذكره كثري من اجلهلة أم أكلوا من فضول أزوادهم ومن حبوب كانت معهم قد 
استصحبوها وطحنوا احلبوب يومئذ واكتحلوا باإلمثد لتقوية أبصارهم ملا اارت من الضياء بعد ما 

 وإمنا يذكر فيه آثار منقطعة عن بين إسرائيل - يصح فيه شيء  فكل هذا ال-كانوا يف ظلمة السفينة 
 ال يعتمد عليها وال يقتدى ا واهللا أعلم

ملا أراد اهللا أن يكف ذلك الطوفان أرسل رحيا على وجه األرض فسكن املاء : وقال حممد بن إسحاق 
 فيما - اجلودي وانسدت ينابيع األرض فجعل املاء ينقص ويغيض ويدبر وكان استواء الفلك على

 يف الشهر السابع عشر ليلة مضت منه ويف أول يوم من الشهر العاشر رئيت -يزعم أهل التوراة 
رؤس اجلبال فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك اليت صنع فيها مث أرسل الغراب 

لرجلها موضعا فبسط يده لينظر له ما فعل املاء فلم يرجع إليه فأرسل احلمامة فرجعت إليه ومل جيد 
للحمامة فأخذها فأدخلها مث مضت سبعة أيام مث أرسلها لتنظر له ما فعل املاء فلم ترجع فرجعت حني 
أمست ويف فيها ورق زيتونة فعلم نوح أن املاء قد قل عن وجه األرض مث مكث سبعة أيام مث أرسلها 

ة فيما بني أن أرسل اهللا الطوفان إىل فلم ترجع إليه فعلم نوح أن األرض قد برزت فلما كملت السن
أن أرسل نوح احلمامة ودخل يوم واحد من الشهر األول من سنة اثنني برز وجه األرض وظهر الرب 

 وكشف نوح غطاء الفلك
 وهذا الذي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب

قيل يا نوح اهبط " ة اثنني يف ست وعشرين ليلة منه ويف الشهر الثاين من سن: وقال ابن إسحاق 
 " بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم مسنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم

اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء : وفيما ذكر أهل الكتاب أن اهللا كلم نوحا قائال له 
ثروا يف األرض فخرجوا وابنيت نوح مذحبا هللا عز بنيك معك ومجيع الدواب اليت معك ولينموا وليك

وجل وأخذ من مجيع الدواب احلالل والطري احلالل فذحبها قربانا إىل اهللا عز وجل وعهد اهللا إليه أال 
يعيد الطوفان على أهل األرض وجعل تذكارا مليثاقه إليه القوس الذي يف الغمام وهو قوس قزح الذي 

wفيه إشارة إىل أنه قوس بال وتر أي أن هذا :  الغرق قال بعضهم روى عن ابن عباس أنه أمان من
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 63        ابن كثري-قصص األنبياء

 الغمام ال يوجد طوفان كأول مرة
إمنا : وقد أنكر طائفة من جهلة الفرس وأهل اهلند وقوع الطوفان واعترف به آخرون منهم وقالوا 

 يعنون -مث كان بأرض بابل ومل يصل إلينا قالوا ومل نزل نتوارث امللك كابرا عن كابر من لدن كيو
  إىل زماننا هذا-آدم 

وهذا قاله من قاله من زنادقة اوس عباد النريان وأتباع الشيطان وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع 
 وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب األرض والسموات

 على وقوع وقد أمجع أهل األديان الناقلون عن رسل الرمحن مع ما تواتر عند الناس يف سائر األزمان
الطوفان وأنه عم مجيع البالد ومل يبق اهللا أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه املؤيد املعصوم 

 وتنفيذا ملا سبق يف القدر احملتوم
 ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السالم

سه وشأنه كلهإنه كان اهللا على طعامه وشرابه ولبا: قيل " إنه كان عبدا شكورا : " قال اهللا تعاىل   

قال : حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن سعيد بن أيب بردة عن أنس بن مالك قال : وقال اإلمام أمحد 
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها أو يشرب : " رسول صلى اهللا عليه وسلم 

 " الشربة فيحمده عليها
  أسامةوكذا رواه مسلم و الترمذي و النسائي من حديث أيب

والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل جبميع الطاعات القلبية والقولية والعملية فإن الشكر يكون ذا 
 : وذا كما قال الشاعر

يدي ولساين والضمري احلجبا... أفادتكم النعماء مىن ثالثة  "  " 

 ذكر صومه عليه السالم
ل بن أيب سهل حدثنا سعيد ابن أيب مرمي حدثنا سه" : باب صيام نوح عليه السالم " وقال ابن ماجه 

مسعت رسول اهللا : عن ابن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن أيب فراس أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول 
صام نوح الدهر إال يوم عيد الفطر ويوم عيد األضحى: " صلى اهللا عليه وسلم يقول   " 

  ولفظهوهكذا رواه ابن ماجه عن طريق عبد اهللا بن هليعة بإسناده

حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج حدثنا عمر بن خالد احلراين حدثنا ابن هليعة عن : وقد قال الطرباين 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : أيب قتادة عن يزيد بن رباح أيب فراس أنه مسع عبد اهللا بن عمرو يقول 

wنصف الدهر وصام صام نوح الدهر إال يوم الفطر واألضحى وصام داود : " عليه وسلم يقول 
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 " إبراهيم ثالثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر
 ذكر حجه عليه السالم
 عن سلمة - وهو ابن أيب صاحل -حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن زمعة : وقال احلافظ أبو يعلي 

دي حج رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم فلما أتى وا: بن دهران عن عكرمة عن ابن عباس قال 
لقد مر ذا نوح وهود : " هذا وادي عسفان قال : ؟ قال " يا أبا بكر أي واد هذا : " عسفان قال 

فيه " وإبراهيم علي بكران هلم محر خطمهم الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار حيجون البيت العتيق 
 غرابة

* * * 

 ذكر وصيته لولده عليه السالم
 بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن الصقعب بن زهري عن زيد بن أسلم حدثنا سليمان: قال اإلمام أمحد 

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمر قال : قال محاد 
أال إن صاحبكم هذا : " وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيحان مزرورة بالديباج فقال 

 ورفع كل راع ابن -يريد أن يضع كل فارس ابن فارس :  أو قال -رس قد وضع كل فارس ابن فا
 " راع
" أال أرى عليك لباس من ال يعقل : " فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبجامع جبته وقال : قال 

آمرك : إن قاص عليك وصية : إن نيب اهللا نوحا عليه السالم ملا حضرته الوفاة قال البنه : " ؟ مث قال 
آمرك بال إله إال اهللا فإن السموات السبع واألرضني السبع لو وضعت يف : ثنتني وأاك عن اثنتني با

كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف كفة رجحت ن ال إله إال اهللا ولو أن السموات السبع واألرضني 
 شيء وا السبع كن حلقة مبهمة ضمتني ال إله إال اهللا وبسبحان اهللا وحبمده فإن ا صالت كل

 " يرزق اخللق وأاك عن الشرك والكرب
 يا رسول اهللا هذا الشرك قد عرفناه فما الكرب ؟ أن يكون ألحدنا نعالن - أو قيل -قلت : قال 

" ال : " هو أن يكون ألحدنا حلة يلبسها ؟ قال : قال " ال : " حسنتان هلما شراكان حسنان ؟ قال 

هو أن يكون ألحدنا أصحاب جيلسون : قال " ال : " ها ؟ قال هو أن يكون ألحدنا دابة يركب: قال 
" سفه احلق وغمط الناس : "  يا رسول اهللا فما الكرب ؟ قال - أو قيل -قلت " ال : " إليه ؟ قال 

 وهذا إسناد صحيح ومل خيرجوه
wورواه أبو القاسم الطرباين من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن 
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: كان يف وصية نوح البنه : " ينار عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال د

فذكر حنوه" أوصيك خبصلتني وأاك عن خصلتني   

وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعيد عن أيب معاوية الضرير عن حممد بن إسحاق عن عمرو 
اب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه والظاهر أنه عن عبد بن دينار عن عبد اهللا بن عمر بن اخلط

 اهللا بن عمرو بن العاص كما رواه أمحد و الطرباين واهللا أعلم
ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السالم ملا ركب السفينة كان عمره ستمائة سنة وقدمنا عن ابن 

ذا القول نظر فإن القرآن يقتضي أن وعاش بعد ذلك ثالمثائة ومخسون سنة ويف ه: عباس مثله وزاد 
نوحا مكث يف قومه بعد البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم الطوفان وهم ظاملون 

 مث اهللا أعلم كم عاش بعد ذلك

 من أنه بعث وله أربعمائة ومثانون سنة وأنه عاش بعد -فإن كان ما ذكر حمفوظا عن ابن عباس 
  فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة ومثانني سنة-سني سنة الطوفان ثالمثائة ومخ

فروى ابن جرير واألزرقي عن عبد الرمحن بن سابط أو غريه من التابعني : وأما قربه عليه السالم 
 مرسال أن قرب نوح عليه السالم باملسجد احلرام

بكرك نوح " بقاع تعرف اليوم وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكر كثري من املتأخرين من أنه ببلدة بال
وهناك جامع قد بىن بسبب ذلك فيما ذكره واهللا أعلم"   

 قصة هود عليه السالم
 وهو هود بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم

ويقال إن هودا هو عابر بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح ويقال هود بن عبد اهللا ابن رباح 
بن إرم ابن سام ابن نوح عليه السالم ذكره ابن جريراجلارود بن عاد بن عوص   

 وهي جبال -وكان من قبيلة يقال هلم عاد بن عوص بن سام بن نوح وكانوا عربا يسكنون األحقاف 
واسم " الشحر "  وكانت باليمن بني عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال هلا -الرمل 

مغيث" واديهم   " 

أمل ترى كيف فعل ربك : " اخليام ذوات األعمدة الضخام كما قال تعاىل وكانوا كثريا ما يسكنون 
أي مثل القبيلة وقيل مثل العمد والصحيح " اليت مل خيلق مثلها يف البالد * إرم ذات العماد * بعاد 

 األول كما بيناه يف التفسري
wارة يف احلجاز وتارة يف مدينة تدور يف األرض فتارة يف الشام وتارة يف اليمن وت" إرم " ومن زعم أن 
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 غريها فقد أبعد النعجة وقال ما ال دليل عليه وال برهان يعول عليه وال مسند يركن إليه

منهم أربعة : " ويف صحيح ابن حبان عن أيب ذر يف حديثه الطويل يف ذكر األنبياء واملرسلني قال فيه 
هو وصاحل وشعيب ونبيك يا أبا ذر: من العرب   " 

عليه السالم أول من تكلم بالعربية وزعم وهب ابن منبه أن أباه أول من تكلم ا ويقال إن هودا 
 وقال غريه ك أو من تكلم ا نوح وقيل آدم وهو األشبه وقيل غري ذلك واهللا أعلم

منهم عاد : ويقال للعرب الذين كانوا قبل إمساعيل عليه السالم العرب العاربة وهم قبائل كثرية 
وجديس وأميم ومدين وعمالق وجاسم وقحطان وبنو يقطن وغريهمومثود وجرهم وطسم   

وأما العرب املستعربة فهم من ولد إمساعيل بن إبراهيم اخلليل وكان إمساعيل بن إبراهيم عليهما 
السالم أول من تكلم العربية الفصيحة البلغية وكان قد أخذ كالم العرب من جرهم الذي نزلوا عند 

يت بيانه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ولكن أنطقه اهللا ا يف غاية الفصاحة أمه هاجر باحلرم كما سيأ
 والبيان وكذلك كان يتلفظ ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

* * * 

 كانوا أول من عبد األصنام بعد الطوفان وكانت أصنامهم - وهم عاد األوىل -واملقصود أن عادا 
 ثالثة صمدا وصمودا وهرا

يهم أخاهم هودا عليم السالم فدعاهم إىل اهللا كما قال تعاىل بعد ذكر قوم نوح وما كان فبعث اهللا ف
وإىل عاد أخاهم هودا وقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : " من أمرهم يف سورة األعراف 

قال يا قوم *  قال املأل الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبني* أفال تتقون 
أوعجبتم * أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني * ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني 

أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
اهللا وحده ونذر ما كان قالوا أجئتنا لنعبد * وزادكم يف اخللق بسطة فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون 

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب * يعبد آباؤنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني 
أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا ا من سلطان فانتطروا إين معكم من املنتظرين 

وا بآياتنا وما كانوا مؤمننيفأجنيناه والذين معه برمحة منا وقطعنا دابر الذين كذب*   " 

وإىل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم : " قال تعاىل بعد ذكر قصة نوح يف سورة هود 
يا قوم ال أسألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال * من إله غريه إن أنتم إال مفترون 

wيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إل* تعقلون 
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* قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك مبؤمنني * وال تتولوا جمرمني 

إين توكلت * إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا سوء قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين برىء مما تشركون 
فإن تولوا فقد * كم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم على اهللا ريب ورب

أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريب قوما غريكم وال تضرونه شيئا إن ريب على كل شيء 
وتلك عاد * وملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم من عذاب غليظ * حفيظ 

وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم * آيات رم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد جحدوا ب
 " القيامة أال إن عادا كفروا رم أال بعدا لعاد قوم هود

* مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين : " بعد قصة قوم نوح " قد أفلح املؤمنون " وقال تعاىل يف سورة 

وقال املأل من قومه الذين * بدوا اهللا ما لكم من إله غريه أفال تتقون فأرسلنا فيهم رسوال منهم أن اع
كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه 

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم * ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون * ويشرب مما تشربون 
إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما * هيهات هيهات ملا توعدون * اما أنكم خمرجون ترابا وعظ

قال رب انصرين مبا كذبون * إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له مبؤمنني * حنن مببعوثني 
ظاملنيفأخذم الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم ال* قال عما قليل ليصبحن نادمني *   " 

إذ قال هلم أخوهم * كذبت عاد املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء بعد قصة قوم نوح أيضا 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال * فاتقوا اهللا وأطيعون * إين لكم رسول أمني * هود أال تتقون 

وإذا بطشتم *  ختلدون وتتخذون مصانع لعلكم* أتبنون بكل ريع آية تعبثون * على رب العاملني 
* أمدكم بأنعام وبنني * واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون * فاتقوا اهللا وأطيعون * بطشتم جبارين 

قالوا سواء علينا أوعظت أم مل تكن من * إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * وجنات وعيون 
كناهم إن يف ذلك آلية وما كان فكذبوه فأهل* وما حنن مبعذبني * إن هذا إال خلق األولني * الواعظني 

وإن ربك هلو العزيز الرحيم* أكثرهم مؤمنني   " 

فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة : " وقال تعاىل يف سورة حم السجدة 
فأرسلنا عليهم رحيا * أو مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا جيحدون 

رصرا يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ص
 " ينصرون

wواذكر أخا عاد إذا أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني : " وقال تعاىل يف سورة األحقاف 
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 لتأفنكنا عن آهلتنا قالوا أجئتنا* يديه ومن خلفه أال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
قال إمنا العلم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكين أراكم * فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني 

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح * قوما جتهلون 
رى إال مساكنهم كذلك جنزي القوم ارمني تدمر كل شيء بأمر را فأصبحوا ال ي* فيها عذاب أليم 

ما تذر من شيء أتت عليه إال * ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم : " وقال تعاىل يف الذاريات " 
 " جعلته كالرميم

وقوم نوح من قبل إم كانوا هم * ومثود فما أبقى * وأنه أهلك عادا األوىل : " وقال تعاىل يف النجم 
فبأي آالء ربك تتمارى* فغشاها ما غشى * واملؤتفكة أهوى  * أظلم وأطغى  " 

إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا * كذبت عاد فكيف كان عذايب ونذر : " وقال تعاىل يف سورة اقتربت 
ولقد يسرنا * فكيف كان عذايب ونذر * ترتع الناس كأم أعجاز خنل منقعر * يف يوم حنس مستمر 

دكرالقرآن للذكر فهل من م  " 

سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام * وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية : " وقال يف احلاقة 
فهل ترى هلم من باقية* حسوما فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنل خاوية   " 

 اليت مل خيلق مثلها يف* إرم ذات العماد * أمل ترى كيف فعل ربك بعاد : " وقال يف سورة الفجر 

فأكثروا * الذين طغوا يف البالد * وفرعون ذي األوتاد * ومثود الذين جابوا الصخر بالواد * البالد 
إن ربك لباملرصاد* فصب عليهم ربك سوط عذاب * فيها الفساد   " 

 وقد تكلمنا على كل من هذه القصص يف أمكاا من كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنة
اءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت ويف سورة ص ويف سورة قوقد جرى ذكر عاد يف سورة بر  

* * * 

 ولنذكر مضمون القصة جمموعا من هذه السياقات مع ما يضاف إىل ذلك من األخبار
واذكروا إذ : " وقد قدمنا أم أول األمم الذين عبدوا األصنام بعد الطوفان وذلك بني قوله هلم 

أي جعلهم أشد أهل زمام يف اخللقة " يف اخللق بسطة جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
وهم قوم هود على " مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين : " والشدة والبطش وقال يف املؤمنون 

 الصحيح
وقوم صاحل هم : قالوا " فأخذم الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء : " وزعم آخرون أم مثود لقوله 

wوهذا الذي قالوه ال مينع من اجتماع "  عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما" الذين أهلكوا بالصيحة 
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الصيحة والريح العاتية عليهم كما سيأيت يف قصة أهل مدين أصحاب األيكة فإنه اجتمع عليهم أنواع 
 من العقوبات مث ال خالف أن عادا قبل مثود

نام فأرسل اهللا فيهم رجال منهم واملقصود أن عادا كانوا جفاة كافرين عتاة متمردين يف عبادة األص
يدعوهم إىل اهللا وإىل إفراده بالعبادة واإلخالص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فأهذهم اهللا أخذ عزيز 

 مقتدر
فلما أمرهم بعبادة اهللا ورغبهم يف طاعته وإستغفاره ووعدهم على ذلك خري الدنيا واآلخرة وتوعدهم 

أي " قال املأل الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة : " على خمالفة ذلك عقوبة الدنيا واآلخرة 
هذا األمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إىل ما حنن عليه من عبادة هذه األصنام اليت يرجتى منها 

 النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب يف دعواك أن اهللا أرسلك
أي ليس األمر كما تظنون وال " ني قال يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العامل "

والبالغ يستلزم عدم الكذب يف أصل املبلغ " أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني : " تعتقدون 
وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم أداءه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة ال لبس فيها وال 

 اختالف وال اضطراب
لصفة يف غاية النصح لقومه والشفقة عليهم واحلرص على هدايتهم وال وهو مع هذا البالغ على هذه ا

يبتغي منهم أجرا وال يطلب منهم جعال بل هو خملص هللا عز وجل يف الدعوة إليه والنصح خللقه ال 
يا قوم : " يطلب أجره إال من الذي أرسله فإن خري الدنيا واآلخرة كله يف يديه وأمره إليه وهلذا قال 

أي أما لكم عقل متيزون به " ليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون ال أسألكم ع
وتفهمون أين أدعوكم إىل احلق املبني الذي تشهد به فطركم اليت خلقتم عليها وهو دين احلق الذي 
بعث اهللا به نوحا وأهلك من خالفه من اخللق وها أنا أدعوكم إليه وال أسألكم أجرا عليه بل أبتغي 

اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم " : " يس " لك عند اهللا مالك الضر والنفع وهلذا قال مؤمن ذ
ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون* مهتدون   " 

يا هود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك : " وقال قوم هود له فيما قالوا 
يقولون ما جئتنا خبارق يشهد لك بصدق ما جئت " عض آهلتنا بسوء إن تقول إال اعتراك ب* بؤمنني 

به وما حنن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن جمرد قولك بال دليل أقمته وال برهان نصبته وما نظن إال 
أنك جمنون فيما تزعمه وعندنا أنه إمنا أصابك هذا ألن بعض آهلتنا غضب عليك فأصابك يف عقلك 

إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء: " ذلك وهو قوهلم فاعتراك جنون بسبب   " w
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من دونه فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون* قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون  "  " 

وهذا حتد منه هلم وتربأ من آهلتهم وتنقص منه هلم وبيان أا ال تنفع شيئا وال تضر وأا مجاد حكمها 
إن كانت كما تزعمون من أا تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منها العن هلا حكمه وفعلها فعله ف

فكيدوين مث ال تنظرون أنتم مجيعا جبميع ما ميكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه وال تؤخروين ساعة 
إين توكلت على اهللا ريب " واحدة وال طرفة عني فإين ال أبايل بكم وال أفكر فيكم وال أنظر إليكم 

أي أنا متوكل على اهللا ومتأيد " كم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم ورب
به وواثق جبنابه الذي ال يضيع من الذ به واستند إليه فلست أبايل خملوقا سواه لست أتوكل إال عليه 

 وال أعبد إال إياه
ى جهل وضالل يف عبادم غري اهللا وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد اهللا ورسوله وأم عل

ألم مل يصلوا إليه بسوء وال نالوا منه مكروها فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطالن ما هم عليه 
 وفساد ما ذهبوا إليه

يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي : " وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السالم قبله يف قوله 
على اهللا توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث وتذكريي بآيات اهللا ف

 " اقضوا إىل وال تنظرون
وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل : " وهكذا قال اخلليل عليه السالم 

يرتل به وكيف أخاف ما اشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل * شيء علما أفال تتذكرون 
الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم * عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون 

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن * أولئك هلم األمن وهم مهتدون 
 " ربك حكيم عليم

ترفناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال بشر وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأ "
* ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون * مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 

 " أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون
ميا وحديثا كما استبعدوا أن يبعث اهللا رسوال بشريا وهذه الشبهة أدىل ا كثري من جهلة الكفرة قد

وما منع : " وقال تعاىل " أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس : " قال تعاىل 
قل لو كان يف األرض مالئكة * الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم اهلدى إال أن قالوا بعث اهللا بشرا رسوال 

w " ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء ملكا رسوال
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" أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم : " قال هلم هود عليه السالم وهلذا 

 أي ليس هذا بعجيب فإن اهللا أعلم حيث جيعل رسالته
إن هي * هيهات هيهات ملا توعدون * أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون : " وقوله 

إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له * بعوثني إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مب
استعبدوا امليعاد وأنكروا قيام األجساد بعد صريورا ترابا " قال رب انصرين مبا كذبون * مبؤمنني 

إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما " هيهات هيهات أي بعيد بعيد هذا الوعد : وعظاما وقالوا 
 ميوت قوم وحييا آخرون وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض اجلهلة من أي" حنن مببعوثني 

أرحام تدفع وأرض تبلع: الزنادقة   

 وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أم يعودون إىل هذا الدار بعد كل ستة وثالثني ألف سنة
يستميل عقل وهذا كله كذب وكفر وجهل وضالل وأقوال باطلة وخيال فاسد بال برهان وال دليل 

ولتصغى إليه أفئدة الذين ال : " الفجرة من بين آدم الذي ال يعقلون وال يهتدون كما قال تعاىل 
 " يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم متقرفون

يقول " أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون ما صنع لعلكم ختلدون : " وقال هلم فيما وعظهم به 
ان مرتفع بناء عظيما هائال كالقصور وحنوها تعبثون ببنائها ألنه ال حاجة لكم فيه أتبنون بكل مك: هلم 

إرم ذات * أمل ترك كيف فعل ربك بعاد : " وما ذاك إال ألم كانوا يسكنون اخليام كما قال تعاىل 
 حتمل فعاد إرم هم عاد األوىل الذين يسكنون األعمدة اليت" اليت مل خيلق مثلها يف البالد * العماد 
 اخليام

مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل يف البالد فقد غلط وأخطأ وقال ما ال دليل " إرم " ومن زعم أن 
 عليه

" لعلكم ختلدون " قيل هي القصور وقيل بروج احلمام وقيل مآخذ املاء " وتتخذون مصانع : " وقوله 

فاتقوا اهللا *  بطشتم جبارين وإذا بطشتم" أي رجاء منكم أن تعمروا يف هذه الدار أعمارا طويلة 
إين أخاف * وجنات وعيون * أمدكم بأنعام وبنني * واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون * وأطيعون 

 " عليكم عذاب يوم عظيم

أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من : " وقالوا له مما قالوا 
بد اهللا وحده وخنالف آباءنا وأسالفنا وما كانوا عليه ؟ فإن كنت صادقني أي أجئتنا لنع" الصادقني 

w فيما جئت به فأتنا مبا تعدنا من العذاب والنكال فإنا ال نؤمن بك وال نتبعك وال نصدقك
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وما حنن * إن هذا إال خلق األولني * سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني : " كما قالوا 
فاملراد به اختالق األولني أي إن هذا الذي جئت به إال اختالق " اخلاء " قراءة فتح أما على " مبعذبني 

" منك أخذته من كتب األولني هكذا فسر غري واحد من الصحابة والتابعني وأما على قراءة ضم 

 من فاملراد به الدين أي إن هذا الدين الذي حنن عليه إال دين األولني اآلباء واألجداد" اخلاء والالم 
 األسالف ولن نتحول عنه وال نتغري وال نزال متمسكني به

قد وقع عليكم من ربكم : " قال " وما حنن مبعذبني : " ويناسب كال القراءتني األويل والثانية قوهلم 
رجس وغضب أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا ا من سلطان فانتظروا إين 

أي قد استحققتم ذا املقالة الرجس والغضب من اهللا أتعارضون عبادة اهللا  " معكم من املنتظرين
وحده ال شريك له بعبادة أصنام حنتموها ومسيتموها آهلة من تلقاء أنفسكم ؟ اصطلحتم عليها أنتم 
وآباؤكم ما نزل اهللا ا من سلطان أي مل يرتل علي ما ذهبتم إليه دليال وال برهانا وإذ أبيتم قبول 

حلق ومتاديتم يف الباطل وسواء عليكم أيتكم عما أنتم فيه أم ال فانتظروا اآلن عذاب اهللا الواقع بكم ا
 وبأسه الذي ال يرد ونكاله الذي ال يصد

* * * 

فأخذم الصيحة باحلق * قال عما قليل ليصبحن نادمني * قال رب انصرين مبا كذبون : " وقال تعاىل 
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إن : " وقال تعاىل "  الظاملني فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم

فما * قل إمنا العلم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكين أراكم قوما جتهلون * كنت من الصادقني 
* رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 

 " تدمر كل شيء بأمر را فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم كذلك جنزي القوم ارمني
فأجنيناه والذي : " وقد ذكر اهللا تعاىل خرب أهالكهم يف غري ما آية كما تقدم جممال ومفصال كقوله 

مرنا فنجينا وملا جاء أ: " وكقوله " معه برمحه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنني 
وتلك عاد جحدوا بآيات رم وعصوا * هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم من عذاب غليظ 

وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أال إن عادا كفروا رم أال * رسله وابتعوا أمر كل جبار عنيد 
وقوله " اهم غثاء فبعدا للقوم الظاملني فأخذم الصيحة باحلق فجعلن: " وكقوله " بعدا لعاد قوم هود 

وإن ربك هلو العزيز الرحيم* فكذبوه فأهلكناهم إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني : " تعاىل   

" 

wفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا : " وأما تفصيل أهالكهم فكما قال تعاىل 
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كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أم كانوا ممحلني " ب أليم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذا
مسنتني فطلبوا السقيا فرأوا عارضا يف السماء وظنوه سقيا رمحة فإذا هو سقيا عذاب وهلذا قال 

فأتنا مبا تعدنا إن كنت من : " أي من وقوع العذاب وهو قوهلم " بل هو ما استعجلتم به : " تعاىل 
األعرافومثلها يف " الصادقني   

فلما أبوا : وقد ذكر املفسرون وغريهم ها هنا اخلرب الذي ذكر اإلمام حممد بن إسحاق بن يسار قال 
وكان الناس إذا : إال الكفر باهللا عز وجل أمسلك عنهم القطر ثالث سنني حىت جهدهم ذلك قال 

ن بيته وكان معروفا عند جهدهم أمر يف ذلك الزمان فطلبوا من اهللا الفرج منه إمنا يطلبونه حبرمه ومكا
أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من ساللة معليق بن الوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم 

فبعث : إذا ذاك رجال يقال له معاوية بن بكر وكانت أمه من قوم عاد وامسها جلهذة ابنة اخليربي قال 
فمروا مبعاوية بن بكر بظاهر مكة فرتلوا عاد وفراد قريبا من سبقني رجال ليستسقوا هلم عند احلرم 

عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون اخلمر وتغنيهم اجلرادتان قينتان ملعاوية وكانوا قد وصلوا إليه يف 
شهر فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم باإلنصراف عمل 

أن تغنيهم به فقالشعرا يعرض هلم فيه باإلنصراف وأمر القينتني   : 

لعل اهللا يصبحنا غماما... أال يقيل وحيك قم فهبنم  "  " 

قد أمسوا ال يبينون الكالما... فيسقي أرض عاد إن عادا  "  " 

به الشيخ الكبري وال الغالما... من العطش الشديد فليس نرجو  "  " 

فقد أمست نساؤهم أيامى... وقد كانت نساؤهم خبري  "  " 

وال خيشى لعاد سهاما... أتيهم جهارا وأن الوحش ي "  " 

اركم وليلكم متاما... وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم  "  " 

وال لقوا التحية والسالما... فقبح وفدكم من وفد قوم  "  " 

فعند ذلك تنبه القوم ملا جاءوا له فنهضوا إىل احلرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو قيل بن : قال 
 أو -اختر لنفسك : بيضاء ومحراء وسوداء مث ناداه مناد من السماء : بات ثالثة عرت فأنشأ اهللا سحا

: اخترت السحابة السوداء فإا أكثر السحاب ماء فناداه مناد :  من هذا السحاب فقال -لقومك 

اخترت رماد رمددا ال تبقى من عاد أحدا ال والدا يترك وال ولدا إال جعلته مهدا إال بين اللوذية 
ومن بقي من : وهم بطن من عاد كانوا مقيمني مبكة فلم يصبهم ما أصاب قومهم قال : دا قال اهلم

w أنسام وأعقام هم عاد اآلخرة
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وساق اهللا السحابة السوداء اليت اختارها قيل بن عرت مبا فيها من النقمة إىل عاد حىت خترج : قال 
بل : " هذا عارض ممطرنا فيقول تعاىل : الوا عليهم من واد يقال له املغيث فلما رأوها استبشروا وق

أي لك كل شيء أمرت به" تدمر كل شيء بأمر را * هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم   

فلما تبينت " مهد " فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أا ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال هلا 
رأيت رحيا فيها شبه النار : ما رأيت يا مهد ؟ قالت : ا ما فيها صاحت مث صعقت فلما أفاقت قالو

الدائمة فلم تدع : أمامها رجال يقودوا فسخرها اهللا عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما واحلسوم 
 من عاد أحدا إال هلك

 يف حظرية هو ومن معه من املؤمنني ما يصيبهم - فيما ذكر يل - عليه السالم -واعتزل هود : قال 
ال ماتلني عليه اجللود وتلذ األنفس وإا لتمر على عاد بالظعن فيما بني السماء واألرض وتدمغهم إ

 باحلجارة وذكر متام القصة
حدثنا زيد بن اخلباب حدثىن أبو : وقد روى اإلمام أمحد حديثا يف مسنده يشبه هذه القصة فقال 

 وهو ابن - عن أيب وائل عن احلارث املنذر سالم بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أيب النجود
خرجت أشكو العالء بن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا :  ويقال ابن يزيد البكري قال -حسان 

يا عبد اهللا إن يل إيل رسول : عليه وسلم فمررت بالزبذة فإذا عجوز من بين متيم منقطع ا فقال يل 
ليه ؟اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إ  

فحملتها فأتيت املدينة فإذا املسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء ختفق إذا بالل متقلد السيف : قال 
يريد أن يبعث عمرو بن : ما شأن الناس ؟ قالوا : بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت 

 العاص وجها
فأذن يل فدخلت فسلمت  فاستأذنت عليه - أو قال رحله -فدخل مرتله : فجلست قال : قال 

نعم وكانت لنا الدائرة عليهم ومررت : ؟ فقلت " هل كان بينكم وبني بين متيم شيء : " فقال 
: بعجوز من بين متيم منقطع ا فسألتين أن أمحلها إليك وها هي ذي بالباب فأذن هلا فدخلت فقالت 

فحميت :  الدهناء فإا كانت لنا قال يا رسول اهللا إن رأيت أن جتعل بيننا وبني بين متيم حاجزا فاجعل
إن مثلي ما قال : قلت : يا رسول اهللا فإىل أين يضطر مضطرك ؟ قال : العجوز واستوفزت وقالت 

معزى محلت حتفها محلت هذه األمة وال أشعر أا كانت يل خصما أعوذ باهللا ورسوله أن : األول 
م باحلديث مين ولكن يستطعمههيه وما وافد عاد ؟ وهو أعل: أكون كوافد عاد قال   

wفمر مبعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه " قيل : " إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا هلم يقال له : قلت 
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اللهم إنك : اجلرادتان فلما مضى الشهر خرج إىل جبال امة فقال : اخلمر وتغنيه جاريتان يقال هلما 
ىل أسري فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فمرت به تعلم أين مل أجىء إىل مريض فأداويه وال إ

خذها رمادا رمددا وال : اختر فأومأ إىل سحابة منها سودا فنودي منها : سحابات سود فنودى منها 
فما بلغين أنه بعث عليهم من الريح إال كقدر ما جيري يف خامتي هذا من : تبقى من عاد أحدا قال 

 الريح حىت هلكوا
ال تكن كوافد عاد: وكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وافدا هلم قالوا : وصدق : ئل قال أبو وا  

وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن محيد عن زيد بن احلباب به ورواه النسائي من حديث سالم أيب 
املنذر عن عاصم بن دلة ومن طريقه رواه ابن ماجه وهكذا أورد هذا احلديث وهذه القصة عند 

  القصة غري واحد من املفسرين كابن جرير وغريهتفسري هذه

وقد يكون هذا السياق إلهالك عاد اآلخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغريه ذكر ملكة ومل تنب إال 
بعد إبراهيم اخلليل حني أسكن فيها هاجر وابنه إمساعيل فرتلت جرهم عندهم كما سيأيت وعاد األوىل 

ر وشعره وهو من الشعر املتأخر عن زمان عاد األوىل وال يشبه قبل اخلليل وفيه ذكر معاوية بن بك
كالم املتقدمني وفيه أن يف تلك السحابة شرر نار وعاد األوىل إمنا أهلكوا بريح صرصر وقد قال ابن 

هي الباردة والعاتية الشديدة اهلبوب: مسعود وابن عباس وغري واحد من أئمة التابعني   

كان أوهلا اجلمعة وقيل : أي كوامل متتابعات قيل " نية أيام حسوما سخرها عليها سبع ليال ومثا "
 األربعاء

شبههم بأعجاز النخل اليت ال رؤس هلا وذلك " فترى القوم فيها صرعى كأم أعجاز خنل خاوية  "
ألن الريح كانت جتيء إىل أحدهم فتحمله فترفعه يف اهلواء مث تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى 

أي يف يوم حنس " إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر : " أس كما قال جثة بال ر
 عليهم مستمر عذابه عليهم

ومن قال إنه اليوم النحس املستمر يوم األربعاء وتشاءم به " ترتع الناس كأم أعجاز خنل منقعر  "
رسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أيام فأ: " هلذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال يف اآلية األخرى 

ومعلوم أا مثانية أيام متتابعات فلو كانت حنسات يف أنفسها لكانت مجيع األيام السبعة " حنسات 
 املندرجة فيها مشئومة وهذا ال يقوله أحد وإمنا املراد يف أيام حنسات أي عليهم

يت ال تنتج خريا فإن الريح املنفردة ال أي ال" ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم : " وقال تعاىل 
wما تذر من شيء أتت عليه إال : " تثري سحابا وال تلقح شجرا بل هي عقيم ال نتيجة خري هلا وهلذا قال 
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أي كالشيء البايل الفاين الذي ال ينتفع به بالكلية" جعلته كالرميم   

باس عن رسول اهللا صلى اهللا وقد ثبت يف الصحيحني من حديث شعبة عن احلكم عن جماهد عن ابن ع
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: " عليه وسلم قال   " 

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه : " وأما قوله تعاىل 
 فالظاهر أن عادا هذه هي عاد األوىل فإن" أال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 

سياقها شبيه بسياق قوم هود ومث األوىل وحيتمل أن يكون املذكورون يف هذه القصة هم عاد الثانية 
 ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأيت من احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها

فإن عادا ملا رأوا هذا " فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا : " وأما قوله 
لناشيء يف اجلو كالسحاب ظنوه سحابا ممطرا فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رمحه العارض وهي ا

أي من " بل هو ما استعجلتم به : " فإذا هو نقمة رجوا فيه اخلري فنالوا منه غاية الشر قال اهللا تعاىل 
حيتمل أن ذلك العذاب هو ما أصام من الريح " ريح فيها عذاب أليم : " العذاب مث فسره بقوله 

الصرصر العاتية الباردة الشديدة اهلبوب اليت استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم تبق منهم 
أحدا بل تتبعهم حىت كانت تدخل عليهم كهوف اجلبال والغريان فتلفهم وخترجهم ولكهم وتدمر 

د منا قوة ؟ سلط من أش: عليهم البيوت احملكمة والقصور املشيدة فكما منوا بشدم وبقوم وقالوا 
 اهللا عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم

وحيتمل أن هذه الريح أثارت يف آخر األمر سحابة ظن من بقي منهم أا سحابة فيها رمحة م وغياث 
ملن بقي منهم فأرسلها اهللا عليهم شررا ونارا كما ذكره غري واحد ويكون هذا كما أصاب أصحاب 

ة من أهل مدين ومجع هلم بني الريح الباردة واملذاب النار وهو أشد ما يكون من العذاب باألشياء الظل
 املختلفة املتضادة مع الصيحة اليت ذكرها يف سورة قد أفلح املؤمنون واهللا أعلم

حدثنا أيب حدثنا حممد بن حيىي بن الضريس حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن : وقد قال ابن أيب حامت 
ما فتح اهللا على عاد من الريح اليت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هد عن ابن عمر قال جما

أهلكوا ا إال مثل موضع اخلامت فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأمواهلم بني السماء 
 فألقت أهل "قالوا هذا عارض ممطرنا " واألرض فلما رأى ذلك أهل احلاضرة من عاد الريح وما فيها 

 " البادية ومواشيهم على أهل احلاضرة
وقد رواه الطرباين عن عبدان بن أمحد عن إمساعيل بن زكريا الكويف عن أيب مالك عن مسلم املالئي 

ما فتح اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جماهد وسعيد بن جبري عن ابن عباس قال  w
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اخلامت مث أرسلت عليهم البدو إىل احلضر فلما رآها أهل احلضر على عاد من الريح إال مثل موضع 
هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على أهل : قالوا 

 " احلاضرة حىت هلكوا
خرجت بغري حساب: وقال غريه : قلت : عتت على خراا حىت خرجت من خالل األبواب : قالت   

أن هذا احلديث يف رفعه نظر مث اختلف فيه على مسلم املالئي وفيه نوع اضطراب واهللا واملقصود 
 أعلم

وظاهر اآلية أم رأوا عارضا واملفهوم منه لغة السحاب كما دل عليه حديث احلارث بن حسان 
 البكري إن جعلناه مفسرا هلذه القصة

أبو بكر الظاهر حدثنا ابن وهب حدثنا : وأصرح منه يف ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه حيث قال 
كان رسول اهللا : مسعت ابن جريج حدثنا عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة رضي اهللا عنها قال : قال 

اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما : " صلى اهللا عليه وسلم إذا عصفت الريح قال 
وإذا غيبت السماء تغري : قالت  " أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

لعله يا : لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا: " عائشة كما قال قوم عاد   " 

 رواه الترمذي و النسائي و ابن ماجه من حديث ابن جريج
 وهو -حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد اهللا بن وهب أنبأنا عمرو : قال اإلمام أمحد : ى طريق أخر

ما رأيت رسول اهللا :  أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أا قالت -ابن احلارث 
ا كان إذ: صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حىت أرى منه هلواته إمنا كان يبتسم وقالت 

يا رسول اهللا إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن : رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه قالت 
يا عائشة ما يؤمنين أن يكون : " يكون فيه املطر وأراك إذا رأيته عرف يف وجهك الكراهية ؟ فقال 

املذكورة يف سورة وقد رأى إليه أوال فعلى هذا تكون القصة " قد عذب قوم نوح بالريح ! فيه عذاب 
األحقاف خربا عن قوم عاد الثانية وتكون بقية السياقات يف القرآن خربا عن عاد األوىل واهللا أعلم 

 بالصواب
 وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف وأخرجه البخاري و أبو داود من حديث ابن وهب

ري املؤمنني علي بن أيب وقدمنا حج هود عليه السالم عند ذكر حج نوح عليه السالم وروى عن أم
wطالب أنه ذكر صفة قرب هود عليه السالم يف بالد اليمن وذكر آخرون أنه بدمشق وجبامعها مكان يف 
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 حائطه القبلى يزعم بعض الناس أنه قرب هود عليه السالم واهللا أعلم

 قصة صاحل عليه السالم
 نيب مثود

خي جديس ومها ابنا عائر بن إرم بن سام بن باسم جدهم مثود أ" مثود " وهم قبيلة مشهورة يقال هلم 
 نوح

وكانوا عربا من العاربة يسكنون احلجر الذي بني احلجاز وتبوك وقد مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 وسلم وهو ذاهب إىل تبوك مبن معه من املسلمني

 وكانوا بعد قوم عاد وكانوا يعبدون األصنام كأولئك
صاحل بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر بن مثود : عبد اهللا ورسوله فبعث اهللا فيهم رجال منهم وهو 

بن عاثر بن إرم بن نوح فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وأن خيلعوا األصنام واألنداد وال 
يشركوا به شيئا فآمنت به طائفة منهم وكفر مجهورهم ونالوا منه باملقال والفعال ومهوا بقتله وقتلوا 

اليت جعلها اهللا حجة عليهم فأخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدرالناقة   

وإىل مثود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله : " كما قال تعاىل يف سورة األعراف 
غريه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من * فيأخذكم عذاب أليم 
قال املأل الذين * سهوهلا قصورا وتنحتون اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين 

استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن آمن منهم أتعلمون أن صاحلا مرسل من ربه قالوا إنا مبا أرسل 
فعقروا الناقة وعتووا عن أمر رم * قال الذين استكربوا إنا بالذين آمنتم به كافرون * ون به مؤمن

* فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني * وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني 

 " فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال حتبون الناصحني
وإىل مثود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه هو : " وقال تعاىل يف سورة هود 

قالوا يا صاحل قد * أنشاكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميب 
قال يا * ا تدعونا إليه مريب كنت فينا مرجوا قبل هذا أنتهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مم

قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصرين من اهللا إن عصيته فما تزيدونين 
ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية فذورها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم * غري ختسري 

wفلما جاء أمرنا *  أيام ذلك وعد غري مكذوب فعقروا فقال متتعوا يف داركم ثالثة* عذاب قريب 
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وأخذ الذين * جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 
كان مل يغنوا فيها أال إن مثود كفروا رم أال بعدا لثمود* ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني   

" 

وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها * ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني " : وقال سبحانه يف سورة احلجر 
فأغىن عنهم ما كانوا * فأخذم الصيحة مصبحني * وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني * معرضني 

 " يكسبون
وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب ا األولون وآتينا : " وقال سبحانه وتعاىل يف سورة سبحان 

ود الناقة مبصرة فظلموا ا وما نرسل باآليات إال ختويفامث  " 

إين لكم * إذ قال هلم أخوهم صاحل أال تتقون * كذبت مثود املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
* وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إال على رب العاملني * فاتقوا اهللا وأطيعون * رسول أمني 

وتنحتون من اجلبال * وزروع وخنل طلعها هضيم * يف جنات وعيون * نا آمنني أتتركون يف ما هاه
الذين يفسدون يف األرض وال * وال تطيعوا أمر املسرفني * فاتقوا اهللا وأطيعون * بيوتا فارهني 

* ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني * قالوا إمنا أنت من املسحرين * يصلحون 

* وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم * اقة هلا شراب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ن

وإن ربك هلو * فأخذهم العذاب إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني * فعقروها فأصبحوا نادمني 
 " العزيز الرحيم

 فإذا هم فريقان ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلا أن اعبدوا اهللا: " وقال تعاىل يف سورة النمل 
قالوا * قال يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة لوال تستغفرون اهللا لعلكم ترمحون * خيتصمون 

وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون * اطرينا بك ومبن معك قال طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون 
مث لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلك وإنا قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله * يف األرض وال يصلحون 

فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون * لصادقون 
وأجنينا الذين * فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون * دمرناهم وقومهم أمجعني 

 " آمنوا وكانوا يتقون
وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى فأخذم صاعقة : " م السجدة وقال تعاىل يف سورة ح

وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون* العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون   " 

wفقالوا بشرا منها واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضالل * كذبت مثود بالنذر : " وقال تعاىل يف سورة اقتربت 
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إنا * سيعلمون غدا من الكذاب األشر * من بيننا بل هو كذاب أشر أألقي الذكر عليه * وسعر 
فنادوا * ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر * مرسلوا الناقة فتنة هلم فارتقبهم واصطرب 

إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم * فكيف كان عذايب ونذر * صاحبهم فتعاطى فعقر 
لقرآن للذكر فهل من مذكرولقد يسرنا ا* احملتظر   " 

* فقال هلم رسول اهللا ناقة اهللا وسقياها * إذا ابنعث أشقاها * كذبت مثود بطغواها : " وقال تعاىل 

وال خياف عقباها* فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها   " 

يم والفرقان سورة ص وكثريا ما يقرن اهللا يف كتابه بني ذكر عاد ومثود كما يف سورة براءة وإبراه
 وسورة ق والنجم والفجر

ويقال إن هاتني األمتني ال يعرف خربمها أهل الكتاب وليس هلما ذكر يف كتام التوراة ولكن يف 
وقال موسى إن : " القرآن ما يدل على أن موسى أخرب عنهما كما قال تعاىل يف سورة إبراهيم 

أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد * ين محيد تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا فإن اهللا لغ
اآلية الظاهر أن هذا من متام " والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءم رسلهم بالبينات * ومثود 

كالم موسى مع قومه ولكن كان هاتان األمتان من العرب مل يضبطوا خربمها جيدا وال اعتنوا حبفظه 
شهورا يف زمان موسى عليه السالم وقد تكلمنا على هذا كله يف التفسري وإن كان خربمها كان م

 مستقصى وهللا احلمد واملنة
* * * 

واملقصود اآلن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيف جنى اهللا نبيه صاحلا عليه السالم ومن آمن به 
الموكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوهم وخمالفتهم رسوهلم عليه الس  

وقد قدمنا أم كانوا عربا وكانوا بعد عاد ومل يعتربوا مبا كان من أمرهم وهلذا قال هلم نبيهم عليه 
اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها : " السالم 

ا جعلكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ* تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف 

أي إمنا جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتربوا مبا كان من أمرهم وتعلموا خبالف " األرض مفسدين 
" ون من اجلبال بيوتا فارهني وتنحت" عملهم وأباح لكم هذه األرض تبنون يف سهوهلا القصور 

 والعبادة له وحده ال شريك له وإياكم وخمالفته والعدول عن طاعته فإن عاقبة ذلك وخيمة
" وزروع وخنل طلعها هضيم * يف جنات وعيون * أتتركون يف ما هاهنا آمنني : " وهلذا وعظهم بقوله  w
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وال * فاتقوا هللا وأطيعون * هني وتنحتون من اجلبال بيوتا فار" أي متراكم كثري حسن ي ناضج 
الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون* تطيعوا أمر املسرفني   " 

" يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها : " وقال هلم أيضا 

روع أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من األرض وجعلكم عمارها أي أعطاكموها مبا فيها من الز
أي " فاستغفروه مث تبوا إليه " والثمار فهو اخلالق الرزاق وهو الذي يستحق العبادة وحده ال ما سواه 

إن ريب قريب جميب" أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل ويتجاوز عنكم   " 

مال قبل هذه أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كا" قالوا يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا  "
املقالة وهي دعاؤك إيانا إىل إفراد العبادة وترك ما كنا نعبده من األنداد والعدول عن دين اآلباء 

أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب: " واألجداد وهلذا قالوا   " 

فمن ينصرين من اهللا إن عصيته فما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة  "
 " تزيدونين غري ختسري

وهذا تلطف منه هلم يف العبارة ولني اجلانب وحسن تأت يف الدعوة هلم إىل اخلري أي فما ظنكم إن 
كان األمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ؟ ما عذركم عند اهللا ؟ وماذا خيلصكم من بني يديه وأنتم 

 إىل طاعته ؟ وأنا ال ميكنين هذا ألنه واجب علي ولو تركته ملا قدر تطلبون مين أن أترك دعاءكم
أحسن منكم وال من غري أن جيريين منه وال ينصرين فأنا ال أزال أدعوكم إىل اهللا وحده ال شريك له 

 حىت حيكم اهللا بيين وبينكم

دري ما تقوم يف أي من املسحورين يعنون مسحورا ال ت" إمنا أنت من املسحرين : " وقالوا له أيضا 
دعائك إيانا إىل إفراد العبادة هللا وحده وخلع ما سواه من األنداد وهذا القول عليه اجلمهور وهو أن 

 كأم يقولون - وهو الرئي -أي ممن له سحر : املسحورين وقيل من املسحرين : املراد باملسحرين 
فأت بآية : " وقوهلم " ال بشر مثلنا ما أنت إ: " إمنا أنت بشر له سحر واألول أظهر قوهلم بعد هذا 

قال هذه ناقة هلا " سألوا منه أن يأتيهم خبارق يدل على صدق ما جاءهم به " إن كنت من الصادقني 
وقد : " كما قال " وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم * شرب ولكم شرب يوم معلوم 

أكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها ت
وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا ا: " وقال تعاىل " عذاب أليم   " 

وقد ذكر املفسرون أن مثودا اجتمعوا يوما يف ناديهم فجاءهم رسول اهللا صاحل فدعاهم إىل اهللا 
wوأشاروا إىل صخرة إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة : وذكرهم وحذرهم ووعظهم فقالوا له 
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 ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا مسوها ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء -هناك 
أرأيتم إن أجبتكم إىل ما سألتم على : طويلة من صفتها كذا وكذا فقال هلم النيب صاحل عليه السالم 

نعم فأخذ عهدهم : ؟ قالوا الوجه الذي طلبتم أتؤمنون مبا جئتكم به وتصدقوين فيما أرسلت به 
 ومواثيقهم على ذلك

مث قام إىل مصاله فصلى هللا عز وجل ما قدر له مث دعا ربه عز وجل أن جييبهم إىل ما طلبوا فأمر اهللا 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه املطلوب الذي طلبوا أو على 

 الصفة اليت نعتوا
أوا أمرا عظيما ومنظرا هائال وقدرة باهرة ودليال قاطعا وبرهانا ساطعا فآمن فلما عاينوها كذلك ر

أي جحدوا ا " فظلموا ا : " كثري منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضالهلم وعنادهم وهلذا قال 
جندع ابن عمرو بن حمالة بن لبيد بن : ومل يتبعوا احلق بسببها أي أكثرهم وكان رئيس الذين آمنوا 

س وكان من رؤسائهم وهم بقية األشراف باإلسالم فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد واحلباب جوا
صاحب أوثام ورباب بن صعر بن جلمس ودعا جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان من 

أشرافهم فهم باإلسالم فنهاه أولئك فمال إليهم فقال يف ذلك رجل من املسلمني يقال له مهرش بن 
رمحه اهللاغنمة بن الذميل   : 

 "  إىل دين النيب دعوا شهابا...وكانت عصبة من آل عمرو  "

 "  فهم بأن جييب ولو أجابا...عزيز مثود كلهم مجيعا  "

 "  وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا...ألصبح صاحل فينا عزيزا  "

 "  تولوا بعد رشدهم ذبابا...ولكن الغواة من آل حجر  "

أضافها هللا سبحانه وتعاىل إضافة تشريف وتعظيم " هذه ناقة اهللا : " وهلذا قال هلم صاحل عليه السالم 
فذروها تأكل يف أرض " أي دليال على صدق ما جئتكم به " لكم آية " بيت اهللا وعبد اهللا : كقوله 

 " اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
 أرضهم وترد املاء يوما بعد فاتفق احلال على أن تبقى هذه الناقة بني أظهرهم ترغي حيث شاءت من

يوم وكانت إذا وردت املاء تشرب ماء البئر يومها ذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من املاء يف يومهم 
هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم: " إم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم وهلذا قال : لغدهم ويقال   

" 

w أي اختبارا هلم أيؤمنون ا أم يكفرون ؟ واهللا أعلم مبا "إنا مرسلوا الناقة فتنة هلم : " وهلذا قال تعاىل 
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على أذاهم فسيأتيك اخلرب على جلية " واصطرب " أي انتظر ما يكون من أمرهم " فارتقبهم " يفعلون 
ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر"   " 

ه الناقة ليسترحيوا منها فلما طال عليهم هذا احلال اجتمع علماؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذ
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رم : " ويتوافر عليهم ماؤهم وزين هلم الشيطان أعماهلم قال اهللا تعاىل 

 " وقالوا يا صاحل ائتينا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني
قدار بن سالف بن جندع وكان أمحر أزرق أصهب وكان : وكان الذين توىل قتلها منهم رئيسهم 

قال إنه ولد زانية ولد على فراش سالف وهو ابن رجل يقال له صيبان وكان فعله ذلك باتفاق ي
 مجيعهم فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم

ابنة احمليا " صدوق " أن امرأتني من مثود اسم إحدامها : وذكر ابن جرير وغريه من علماء املفسرين 
 رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن عم هلا بن زهري بن املختار وكانت ذات حسب ومال وكانت حتت

عنيزة " بن مهرج بن احمليا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة واسم األخرى " مصرع " يقال له 
بنت غنيم بن جملز وتكىن أم غنمة وكانت عجوزا كافرة هلا بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد " 

 إن هو عقر الناقة فله أي بناا شاء فانتدب هذا الروساء فعرضت بناا األربع على قدار بن سالف
الشابان لعقرها وسعوا يف قومهم بذلك فاستجاب هلم سبعة آخرون فصاروا تسعة وهم املذكورون يف 

وسعوا يف بقية القبيلة " وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون : " قوله تعاىل 
لك وطاوعوهم يف ذلك فانطلقوا يرصدون الناقة فلما صدرت من وحسنوا هلم عقرها فأجابوهم إىل ذ

فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها وجاء النساء يذمرن القبيلة يف قتلها " مصرع " وردها كمن هلا 
وحسرن عن وجوههن ترغيبا هلم يف ذلك فأسرعهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن 

رغاة واحدة عظيمة حتذر ولدها مث طعن يف لبتها فنحرها عرقوا فخرت ساقطة إىل األرض ورغت 
  فصعد جبال منيعا ورغا ثالثا- وهو فصيلها -وانطلق سقبها 

يا رب أين أمي ؟ مث دخل يف صخرة فغاب : وروى عبد الرزاق عن معمر عمن مسع احلسن أنه قال 
بل اتبعوه فعقروه أيضا: فيها ويقال   

إذا ابنعث : " وقال تعاىل " فكيف كان عذايب ونذر * م فتعاطى فعقر فنادوا صاحبه: " قال اهللا تعاىل 
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم : " أي أحذروها " فقال هلم رسول اهللا ناقة اهللا وسقياها * أشقاها 

وال خياف عقباها* رم بذنبهم فسواها   " 

w عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة - أبو عروة -حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا هشام : قال اإلمام أمحد 
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إذ انبعث : " خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : قال 
انبعث هلا رجل عارم عزيز منيع يف رهطه مثل أيب زمعة: أشقاها   " 

أي مطاع يف قومه: أي رئيس منيع : أي شهم عزيز : أخرجاه من حديث هشام به عارم   

حدثين يزيد بن حممد بن خثيم عن حممد بن كعب عن حممد بن خثيم بن يزيد : مد بن إسحاق وقال حم
؟ " أال أحدثك بأشقى الناس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : عن عمار بن ياسر قال 

 قرنه  يعين-رجالن أحدمها أمحري مثود الذي عقر الناقة والذي يضربك ياعلى هذا : " بلى قال : قال 
-  يعين حليته- حىت تبتل منه هذه -  " 

 رواه ابن أيب حامت
" فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رم وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني : " وقال تعاىل 

 : فجمعوا يف كالمهم هذا بني كفر بليغ من وجوه
كيد يف عقر الناقة اليت جعلها اهللا هلم آيةأم خالفوا اهللا ورسوله يف ارتكام النهي األ: منها   

: " أحدمها الشرط عليهم يف قوله : أم استعجلوا وقوع العذاب م فاستحقوه من وجهني : ومنها 

والكل حق " أليم " ويف األخرى " يوم عظيم " ويف آية " وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 
 والثاين استعجاهلم على ذلك

كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلك علما أم : ومنها 
: " جازما ولكن محلهم الكفر والضالل والعناد على استبعاد احلق ووقوع العذاب م قال اهللا تعاىل 

 " فعقروها فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوب
 أول من سطا قدار بن سالف لعنه اهللا فعرقبها فسقطت إىل األرض وذكروا أم ملا عقروا الناقة كان

 شرد عنهم فعال أعلى اجلبل - وهو ولدها -مث ابتدروها بأسيافهم يقطعوا فلما عاين ذلك سقبها 
 هناك ورغا ثالث مرات

هذا أي غري يومهم ذلك فلم يصدقوه أيضا يف " متتعوا يف داركم ثالثة أيام : " فلهذا قال هلم صاحل 
قالوا تقامسوا : "  أن يلحقوه بالناقة - فيما يزعمون -الوعد األكيد بل ملا أمسوا مهوا بقتله وأرادوا 

أي لنكبسنه يف داره مع أهله فلنقتلنه مث جنحدن قتله ولننكرن ذلك إن طلبنا " باهللا لنبيتنه وأهله 
ك أهله وإنا لصادقونمث لنقولن لوليه لويه ما شهدنا مهل: " أولياؤه بدمه وهلذا قالوا   " 

* * * 

wفانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون : " قال اهللا تعاىل 
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وأجنينا الذين * فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون * دمرناهم وقومهم أمجعني 
 " آمنوا وكانوا يتقون

 على أولئك النفر الذي قصدوا قتل صاحل حجارة رضختهم فأهلكهم سلفا وذلك أن اهللا تعاىل أرسل
 ووجوهم - وهو اليوم األول من أيام النظرة -وتعجيال قبل قومهم وأصبحت مثود يوم اخلميس 

أال قد مضى يوم من األجل مث : مصفرة كما أنذرهم صاحل عليه السالم فلما أمسوا نادوا بأمجعهم 
أال قد :  من أيام التأجيل وهو يوم اجلمعة ووجوهم حممرة فلما أمسوا نادوا أصبحوا يف اليوم الثاين

 ووجوههم -مضى يومان من األجل مث أصبحوا يف اليوم الثالث من أيام املتاع وهو يوم السبت 
أال قد مضى األجل: مسودة فلما أمسو نادوا   

 حيل م من العذاب والنكال فلكما كان صبيحة يوم األحد حتنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا
 والنقمة ال يدرون كيف يفعل م وال من أي جهة يأتيهم العذاب

فلما أشرقت الشمس جاءم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم ففاضت األرواح 
وزهقت النفوس وسكنت احلركات وخشعت األصوات وحقت احلقائق فأصبحوا يف دارهم جامثني 

بنت " كلبة " ح فيها وال حراك ا قالوا ومل يبق منهم أحد إىل جارية كانت مقعدة وامسها جثثا ال أروا
 وكانت شديدة الكفر والعداوة لصاحل عليه السالم فلما رأت -الذريعة :  ويقال هلا -السلف 

العذاب أطلقت رجالها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حيا من العرب فأخربم مبا رأت وما حل 
ا واستقتهم ماء فلما شربت ماتتبقومه  

أال إن مثود كفروا رم " أي مل يقيموا فيها يف سعة ورزق وغناء " كأن مل يغنوا فيها : " قال اهللا تعاىل 
أي نادى عليهم لسان القدر ذا" أال بعدا لثمود   

ن أيب الزبري عن حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ع: قال اإلمام أمحد 
ال تسألوا اآليات فقد سأهلم قوم : " ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلجر قال : جابر قال 

 ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر رم فعقروها - يعين الناقة -صاحل فكانت 
 أمهد اهللا ا من حتت أدمي وكانت تشر ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذم صيحة

هو أبو رغال : " من هو يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا " السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا 
 " فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه

 وهذا احلديث على شرط مسلم وليس هو يف شيء من الكتب الستة واهللا تعاىل أعلم
wأخربين إمساعيل بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر : قال معمر : وقد قال عبد الرزاق أيضا 
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هذا قرب أيب رغال : " اهللا ورسوله أعلم فقال : ؟ قالوا " أتدرون من هذا : " بقرب أيب رغال فقال 
رجل من مثود كان يف حرم اهللا فمنعه حرم اهللا عذاب اهللا فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا 

معه غصن من ذهب فرتل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصنودفن   " 

أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه: قال الزهري : قال معمر : قال عبد الرزاق   

وقد جاء من وجه آخر متصال كما ذكره حممد بن إسحاق يف السرية عن إمساعيل بن أمية عن جبري بن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا حني خرجنا معه إىل الطائف :  مسعت عبد اهللا بن عمر يقول :أيب جبري قال 

إن هذا قرب أيب رغال وهو أبو ثقيف وكان من مثود وكان ذا احلرم يدفع عنه : " فمررنا بقرب فقال 
ن من فما خرج منه أصابته النقمة اليت أصابت قومه ذا املكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غص

فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن" ذهب وإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه   

 وهكذا رواه أبو داود من طريق حممد بن إسحاق به
هذا حديث حسن عزيز: قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي رمحه اهللا   

 سوى إمساعيل بن أمية قال تفرد به جبري بن أيب جبري هذا وال نعرف إال ذا احلديث ومل يرو عنه: قلت 
فيحتمل أنه وهم يف رفعه وإمنا يكون من كالم عبد اهللا بن عمرو من زاملتيه واهللا أعلم: شيخنا   

لكن يف املرسل الذي قبله ويف حديث جابر أيضا شاهد له واهللا أعلم: قلت   

ن ال حتبون فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولك: " وقوله تعاىل 
إخبار عن صاحل عليه السالم أنه خاطب قومه بعد هالكهم وقد أخذ يف الذهاب عن " الناصحني 

أي جهدت يف هدايتكم " يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم : " حملتهم إىل غريها قائال هلم 
 بكل ما أمكنين وحرصت على ذلك بقويل وفعلي ونييت

أي مل تكن سجايكم تقبل احلق وال تريده فلهذا صرمت إىل ما أنتم فيه من " ولكن ال حتبون الناصحني  "
العذاب األليم املستمر بكم املتصل إىل األبد وليس يل فيكم حيلة وال ىل بالدفع عنكم يدان والذي 

 وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم ولكن اهللا يفعل ما يريد
وقف عليهم وقد ركب : لى اهللا عليه وسلم أهل قليب بدر بعد ثالث ليال وهكذا خاطب النيب ص

يا أهل القليب هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ فإين : " راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليل فقال 
بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم كذبتموين : " وقال هلم فيما قال " قد وجدت ما وعدين ريب حقا 

خرجتموين وآواين الناس قاتلتموين ونصرين الناس فبئس الناس فبئس عشرية النيب وصدقين الناس وأ
w " كنتم لنبيكم
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والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا : " يا رسول اهللا ختاطب أقواما قد جيفوا ؟ فقال : فقال له عمر 
 " أقول منهم ولكنهم ال جييبون

  فأقام به حىت ماتإن صاحلا عليه السالم انتقل إىل حرم اهللا: ويقال 

حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : قال اإلمام أمحد 
؟ " يا أبا بكر أي واد هذا : " ملا مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بوادي عسفان حني حج قال : قال 
لى بكرات خطمها الليف لقد مر به هود وصاحل عليهما السالم ع: " وادي عسفان قال : قال 

 " أزراهم العباء وأرديتهم النمار يلبون حيجون البيت العتيق
 إسناد حسن وقد تقدم يف قصة نوح عليه السالم من وراية الطرباين وفيه نوح وهود وإبراهيم

 ذكر مرور النيب صلى اهللا عليه وسلم بوادي احلجر
 من أرض مثود عام تبوك

ملا نزل : الصمد حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد : قال اإلمام أمحد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس على تبوك نزل م احلجر عند بيوت مثود فاستقى الناس من 
اآلبار اليت كانت تشرب منها مثود فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم رسول اهللا فأهرقوا القدور 

ل مث ارحتل م حىت نزل م على البئر اليت كانت تشرب منها الناقة واهم أن وعلفوا العجني اإلب
إين أخشى أن يصيبكم مثل ما أصام فال تدخلوا عليهم: " يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال   " 

مر حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد اهللا بن دينا عن عبد اهللا بن ع: وقال أمحد أيضا 
ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باحلجر : قال 

أخرجاه يف " تكونوا باكني فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصام 
 الصحيحني من غري وجه

سه وأسرع راحلته وي عن دخول منازهلم أنه عليه السالم ملا مر مبنازهلم قنع رأ: ويف بعض الروايات 
صلوات " فإن مل تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصام : " إال أن يكونوا باكني ويف رواية 

 اهللا وسالمه عليه
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا املسعودي عن إمساعيل بن أوسط عن حممد بن أيب : وقال اإلمام أمحد 

ملا كان :  رضي اهللا عنه قال - وامسه عمرو بن سعد ويقال عامر بن سعد -كبشة األنباري عن أبيه 
يف غزوة تبوك تسارع الناس إىل أهل احلجز يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه 

الصالة جامعة: " وسلم فنادى يف الناس   " w
w
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ماتدخلون على قوم غضب : " فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ممسك بعريه وهو يقول : قال 
أفال أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ رجل : " قال ! نعجب منهم يا رسول اهللا : فناداه رجل " اهللا عليهم 

من أنفسكم ينبئكم مبا كان قبلكم فاستقيمو وسدودا فإن اهللا ال يعبأ بعذابكم شيئا وسيأيت قوم ال 
إسناد حسن ومل خيرجوه" يدفعون عن أنفسهم شيئا   

* * * 

 ذكر أن قوم صاحل كانت أعمارهم طويلة فكانوا يبنون البيوت من املدار فتخرب قبل موت وقد
 الواحد منهم فنحتوا هلم بيوتا يف اجلبال

وذكروا أن صاحلا عليه السالم ملا سألوه آية فأخرج اهللا هلم الناقة من الصخرة أمرهم ا وبالولد 
ا بسوء وأخربهم أم سيعقروا ويكون سبب الذي كان يف جوفها وحذرهم بأس اهللا إن هم نالوه

هالكهم ذلك وذكر هلم صفة عاقرها وأنه أمحر أزرق أصهب فبعثوا القوابل يف البلد مىت وجدوا 
 مولودا ذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهرا طويال

 وانقرض جيل وأتى جيل آخر فلما كان يف بعض األعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت

آخر مثله يف الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف فلم تتمكن القوابل من قتله 
لشرف أبويه وجديه فيهم فنشأ نشأة سريعة فكان يشب يف اجلمعة كما يشب غريه يف شهر حىت كان 

 مثانية من من أمره أن خرج مطاعا فيهم رئيسا بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة وأتبعه على ذلك
 أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صاحل عليه السالم

فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صاحلا عليه السالم جاءهم باكيا عليهم فتلقوه 
إن : إن هذا مل يقع عن مأل منها وإمنا فعل هذا هؤالء األحداث فينا فيقال : يعتذرون إليه ويقلون 

تدراك سقيها حىت حيسنوا إليه عوضا عنها فذهبوا وراءه فصعد جبال هناك فلما تصاعدوا أمرهم باس
 فيه وراءه تعاىل اجلبل حىت ارتفع فال يناله الطري وبكى الفصيل حىت سالت دموعه

متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد : " مث استقبل صاحلا عليه السالم ورغا ثالثا فعندها قال صاحل 
وأخربهم أم يصبحون من غدهم صفرا مث حتمر وجوههم يف الثاين ويف اليوم الثالث " ب غري مكذو

تسود وجوههم فلما كان يف اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة فأخذم فأصبحوا يف 
 دارهم جامثني

ا واهللا ويف بعض هذا السياق نظر وخمالفة لظاهر ما يفهم من القرآن يف شأم وقصتهم كما قدمن
w سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب
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 قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم
ابن فالغ  " 239" بن راغو  " 230" بن ساروغ  " 148" بن ناحور  " 250" هو إبراهيم بن تارخ 

بن نةح  " 600" ابن سام  " 438" ابن أرفخشذ  " 433" بن شاحل  " 464" بن عابر  " 439" 
 عليه السالم

 الكتاب يف كتام وقد أعلمت على أعمارهم حتت أمسائهم باهلندي كما ذكروه من هذا نص أهل
 املدد وقدمنا الكالم على عمر نوح عليه السالم فأغىن عن إعادته

وحكى احلافظ ابن عساكر يف ترمجة إبراهيم اخلليل من تارخيه عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب 
مث أورد عنه يف خرب والدا له حكاية طويلة وقال " ميلة أ" أن اسم أم إبراهيم " املبتدأ " كتاب 
بنت كربتا بن كرثي من بين أرفخشذ بن سام بن نوح" بونا " امسها : الكليب   

أبا الضيفان" كان إبراهيم عليه السالم يكىن : وروى ابن عساكر من غري وجه عن عكرمة أنه قال   " 

سنة ولد له إبراهيم عليه السالم يكىن وناحور وهاران مخسا وسبعني " تارخ " وملا كان عمر : قالوا 
لوط" وولد هلاران   " 

وعندهم أن إبراهيم عليه السالم هو األوسط وأن هاران مات يف حياة أبيه يف أرضه اليت ولد فيها 
 وهي أرض الكلدانيني يعنون أرض بابل

ك احلافظ ابن عساكر بعد وهذا هو الصحيح املشهور عند أهل السري والتواريخ واألخبار وصحح ذل
ما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس 

: مث قال " قاسيون " ولد إبراهيم بغوطة دمشق يف قرية يقال هلا برزة يف جبل يقال له : قال 

ء معينا للوط عليه السالموالصحيح أنه ولد ببابل وإمنا نسب إليه هذا املقام ألنه صلى فيه إذ جا  

ابنة هاران يعنون ابنة أخيه" ملكا " وناحور " سارة " فتزوج إبراهيم : قالوا   

وكانت سارة عاقرا ال تلد: قالوا   

وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هاران فخرج م من أرض : قالوا 
ان فمات فيها تارخ وله مائتان ومخسون سنةالكلدانيني إىل أرض الكنعانيني فرتلوا حر  

 وهذا يدل على أنه مل يولد حبران وإمنا مولده بأرض الكلدانيني وهي أرض بابل وما واالها
مث ارحتلوا قاصدين أرض الكنعانعيني وهي بالد بيت املقدس فأقاموا حبران وهي أرض الكلدانيني يف 

انوا على الكواكب السبعة والذين عمروا مدينة ذلك الزمان وكذلك أرض اجلزيرة والشام أيضا وك
wدمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب الشمايل ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال 
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واملقال وهلذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدمية هيكل لكوكب منها ويعملون هلا 
 أعيادا وقرابني

ن الكواكب واألصنام وكل من كان على وجه األرض كانوا كفارا وهكذا كان أهل حران يعبدو
 سوى إبراهيم اخلليل وامرأته وابن أخيه لوط عليه السالم

وكان اخلليل عليه السالم هو الذي أزال اهللا به تلك الشرور وأبطل به ذاك الضالل فإن اهللا سبحانه 
ولقد آتينا إبراهيم : " كربه قال اهللا تعاىل وتعاىل آتاه رشده يف صغره وابتعثه رسوال واختذه خليال يف 

أي أهال لذلك" رشده من قبل وكنا به عاملني   

إمنا * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اهللا واتقوه ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون : " وقال تعاىل 
رزقا فابتغوا تعبدون من دون اهللا أوثانا وختلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون اهللا الميلكون لكم 

وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على * عند اهللا الرزاق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 
قل * أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق مث يعيده إن ذلك على اهللا يسري * الرسول إال البالغ املبني 

يعذب * رة إن اهللا على شيء قدير سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ النشأة اآلخ
وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء وما لكم من * من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون 

والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم * دون اهللا من ويل وال نصري 
وا أو حرقوه فأجناه اهللا من النار إن يف ذلك آليات فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتل* عذاب أليم 

وقال إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث يوم القيامة يكفر * لقوم يؤمنون 
فآمن له لوط وقال إين مهاجر إىل ريب إنه * بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم من ناصرين 

بنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره يف ووه* هو العزيز احلكيم 
 " الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

 مث ذكر تعاىل مناظرته ألبيه وقومه كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

* * * 

 قال وكان أول دعوته ألبيه وكان أبوه ممن يعبد األصنام ألنه أحق الناس بإخالص النصيحة له كما
إذ قال ألبيه يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال * واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا : " تعاىل 

يا * يا أبت إين قد جائين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا * يبصر وال يغين عنك شيئا 
 إين أخاف أن ميسك عذاب من يا أبت* أبت إين ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا 

wقال أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم لئن مل تنته ألرمجنك واهجرين مليا * الرمحن فتكون للشيطان وليا 
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وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعوا * قال سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا * 
 " ريب عسى أال أكون بدعاء ريب شقيا

كان بينه وبني أبيه من احملاورة واادلة وكيف دعا أباه إىل احلق بألطف عبارة وأحسن فذكر تعاىل ما 
إشارة بني له بطالن ما هو عليه من عبادة األوثان اليت ال تسمع دعاء عابدها وال تبصر مكانه فكيف 

 والعلم النافع تغين عنه شيئا أو تفعل به خريا من رزق أو نصر ؟ مث قال له منبها على ما اهللا من اهلدى
يا ألبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا : " وإن كان أصغر سنا من أبيه 

أي مستقيما واضحا سهال حنيفا يفضي بك إىل اخلري يف دنياك وأخراك"   

 وتوعده فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه مل يقبلها منه وال أخذها عنه بل دده
" بالفعال : باملقال وقيل : قيل " أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم لئن مل تنته ألرمجنك : " قال 

أي ال يصلك " سالم عليك : " أي واقطعين وأطل هجراين فعندها قال له إبراهيم " واهجرين مليا 
سأستغفر لك ريب إنه : " مىن مكروه وال ينالك مىن أذى بل أنت سامل من ناحييت وزاده خريا فقال 

: " قال ابن عباس وغريه أي لطيفا يعين يف أن هداين لعبادته واإلخالص له وهلذا قال " كان يب حفيا 

 " وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعوا ريب عسى أال أكون بدعاء ريب شقيا
و هللا تربأ منه كما قال وقد استغفر له إبراهيم عليه السالم كما وعده يف أدعيته فلما تبني له أنه عد

وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن : " تعاىل 
 " إبراهيم ألواه حليم

حدثين أخى عبد احلميد عن ابن أيب ذئب عن سعيد : حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا : وقال البخاري 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال املقربي عن أيب هريرة عن 

فاليوم ال أعصيك : أمل أقل لك ال تعصين ؟ فيقول له أبوه : وجه آزر قترة وغربة فيقول له إبراهيم 
يارب إنك وعدتين أال ختزيين يوم يبعثون فأي خزي أخزي من أيب األبعد ؟ فيقول : فيقول إبراهيم 

يا إبراهيم ما حتت رجليك ؟ فينظل فإذا هو بذبح : إين حرمت اجلنة على الكافرين مث يقال :  اهللا
هكذا رواه يف قصة إبراهيم منفردا" متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى يف النار   

وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة: وقال يف التفسري   

اه النسائي عن أمحد بن حفص بن عبد اهللا عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به وقد رواه وهكذا رو
البزار عن حديث محاد بن سلمة عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

wوسلم ويف سياقه غرابة ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد عن النيب 
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 صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

هذا " وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آهلة إين أراك وقومك يف ضالل مبني : " وقال تعاىل 
" تارح " يدل على أن اسم أيب إبراهيم آزر ومجهور أهل النسب منهم ابن عباس على أن اسم أبيه 

نه لقب بصنم كان يعبده امسه آزرإ: باخلاء املعجمة فقيل " تارخ " وأهل الكتاب يقولون   

والصواب أن امسه آزر ولعل له امسان علمان أو أحدمها لقب واآلخر علم وهذا : وقال ابن جرير 
 الذي قاله حمتمل واهللا أعلم

* * * 

فلما جن * وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من املوقنني : " مث قال تعاىل 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا * قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني عليه الليل رأى كوكبا 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب * ريب فلما أفل قال لئن يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني 
إين وجهت وجهي للذي فطر السموات * هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين برئ مما تشركون 

وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما * وما أنا من املشركني واألرض حنيفا 
وكيف أخاف ما أشركتم * تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون 

وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم * الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون * 

 " على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم

وهذا املقام مقام مناظرة لقومه وبيان هلم أن هذه األجرام املشاهدة من الكواكب النرية ال تصلح 
هللا عز وجل ألا خملوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة وتأفل لأللوهية وال أن تعبد مع ا

أخرى فتغيب عن هذا العامل والرب تعاىل ال يغيب عنه شيء وال ختفى عليه خافية بل هو الدائم الباقي 
 بال زوال ال إله إال هو وال رب سواه

ا إىل القمر الذي هو أضوأ فبني هلم أوال عدم صالحية الكوكب لذلك قيل هو الزهرة مث ترقى منه
منها وأى من حسنها مث ترقى إىل الشمس اليت هي أشد األجرام املشاهدة ضياء وسناء واء فبني أا 

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا : " مسخرة مسرية مقدرة مربوبة كما قال تعاىل 
 "  إياه تعبدونللشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم

قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين " أي طالعة " فلما رأى الشمس بازغة : " وهلذا قال 
* إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني * برئ مما تشركون  w
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أي " غالأن يشاء ريب شيئا وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به ظ
لست أبايل هذه اآلهلة اليت تعبدوا من دون اهللا فإا ال تنفع شيئا وال تسمع وال تعقل بل هي مربوبة 

 مسخرة كالكواكب وحنوها أو مصنوعة منحوتة منجورة
والظاهر أن موعظته هذه يف الكواكب ألهل حران فإم كانوا يعبدوا وهذا يرد قول من زعم أنه 
قال هذا حني خرج من السرب ملا كان صغريا كما ذكره ابن إسحاق وغريه وهو مستند إىل أخبار 

 إسرائيلية ال يوثق ا وال سيما إذا خالفت احلق
* * * 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون األصنام وهم الذين ناظرهم يف عبادم وكسرها عليهم وأهاا وبني 
 إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا ثن يوم وقال: " بطالا كما قال تعاىل 

 " القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
إذ قال ألبيه وقومه ما * ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني : " وقال يف سورة األنبياء 

قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف * قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين * أنتم هلا عاكفون هذه التماثيل اليت 
قال بل ربكم رب السموات واألرض الذي * قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني * ضالل مبني 

فجعلهم * وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين * فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 
قالوا مسعنا فىت * قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني *  إال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعون جذاذا

قالوا أأنت فعلت هذا * قالوا فأتوا به على أعني الناس لعلهم يشهدون * يذكرهم يقال له إبراهيم 
فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا * قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون * بآهلتنا يا إبراهيم 

قال أفتعبدون من دون * مث نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤالء ينطقون * إنكم أنتم الظاملون 
قالوا حرقوه * اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون 

وأرادوا به كيدا *  وسالما على إبراهيم قلنا يا نار كوين بردا* وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني 
 " فجعلناهم األخسرين

قالوا نعبد * إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون * واتل عليهم نبأ إابراهيم : " وقال يف سورة الشعراء 
قالوا بل وجدنا * أو ينفعونكم أو يضرون * قال هل يسمعونكم إذ تدعون * أصناما فنظل هلا عاكفني 

فإم عدو يل إال * أنتم وآباؤكم األقدمون * قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * لون آباءنا كذلك يفع
* وإذا مرضت فهو يشفني * والذي هو يطعمين ويسقني * الذي خلقين فهو يهدين * رب العاملني 

wرب هب يل حكما وأحلقين * والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الني * والذي مييتين مث حييني 
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 " بالصاحلني
إذ جاء ربه بقلب * إذ جاء ربه بقلب سليم * وإن من شيعته إلبراهيم : " وقال يف سورة الصافات 

* فما ظنكم برب العاملني * أئفكا آهلة دون اهللا تريدون * إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون * سليم 

ما *  فقال أال تأكلون فراغ إىل آهلتهم* فتولوا عنه مدبرين * فقال إين سقيم * فنظر نظرة يف النجوم 
واهللا * قال أتعبدون ما تنحتون * فأقبلوا إليه يزفون * فراغ عليهم ضرب باليمني * لكم ال تنطقون 

فأرادوا به كيدا فجعلناهم األسفلني* قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف اجلحيم * خلقكم وما تعملون   " 

نه أنكر على قومه عبادة األوثان وحقرها عندهم خيرب اهللا تعاىل عن إبراهيم خليله عليه السالم أ
؟ أي معتكفون عندها وخاضعون " ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون : " وصغرها وتنقصها فقال 

أي ما كان حجتهم إال صنيع اآلباء واألجداد وما كانوا عليه " وجدنا آباءنا هلا عابدين : " هلا قالوا 
 من عبادة األنداد

* إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون : " كما قال تعاىل "  كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني قال لقد "

فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا : قال قتادة " فما ظنكم برب العاملني * أئفكها آهلة دون اهللا تريدون 
 لقيتموه وقد عبدمت غريه ؟

قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك * يضرون أو ينفعونكم أو * هل يسمعونكم إذ تدعون : " وقال هلم 
سلموا له أا ال تسمع داعيا وال تنفع وال تضر شيئا وإمنا احلامل هلم على عبادا اإلقتداء " يفعلون 

* أفرأيتم ما كنتم تعبدون : " بأسالفهم ومن هو مثلهم يف الضالل من اآلباء اجلهال وهلذا قال هلم 

و يل إال رب العاملنيفإم عد* أنتم وآباؤكم األقدمون   " 

وهذا برهان قاطع على بطالن إهلية ما ادعوه من األصنام ألنه تربأ منها وتنقص ا فلو كانت تضر 
هذا الكالم الذي : ؟ ويقولون " قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني " لضرته أو تؤثر ألثرت فيه 

أتقوله حمقا جادا فيه أم العبا ؟تقوله لنا وتتنقص به آهلتنا وتطعن بسببه يف آبائنا   

يعين بل أقول لكم " قال ربكم رب السموات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين  "
ذلك جادا حمقا إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو ربكم ورب كل شيء فاطر السموات واألرض 

ال شريك له وأنا على ذلكم من الشاهديناخلالق هلما على غري مثال سبق فهو املستحق للعبادة وحده   

أقسم ليكيدن هذه األصنام اليت يعبدوا " وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين : " وقوله 
 بعد أن تولوا مدبرين إىل عيدهم

مسعه بعضهم: هذا خفية يف نفسه وقال ابن مسعود : إنه قال : قيل   w
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إين سقيم كما : رة إىل ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره فقال وكان هلم عيد يذهبون إليه يف كل عام م
عرض هلم يف الكالم حىت توصل إىل مقصوده " فقال إين سقيم * فنظر نظرة يف النجوم : " قال تعاىل 

من إهانة أصنامهم ونصرة دين اهللا احلق وبطالن ما هم عليه من عبادة األصنام اليت تستحق أن تكسر 
نةوأن ان غاية اإلها  

أي ذهب إليها مسرعا مستخفيا " راغ إىل آهلتهم " فلما خرجوا إىل عيدهم واستقر هو يف بلدهم 
فوجدها يف و عظيم وقد وضعوا بني أيديها أنواعا من األطعمة قربانا إليها فقال هلا على سبيل 

ألا أقوى " فراغ عليهم ضربا باليمني * ما لكم ال تنطقون * أالتأكلون : " التهكم واإلزدراء 
أي حطاما كسرها " فجعلهم جذاذا : " وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم يف يده كما قال تعاىل 

قيل إنه وضع القدوم يف يد الكبري إشارة إىل أنه غار أن " إال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعون " كلها 
 ! تعبد معه هذه الصغار

قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني " :فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل مبعبودهم   " 

وهذا فيه دليل ظاهر هلم لو كانوا يعقلون وهو ما حل بآهلتهم اليت كانوا يعبدوا فلو كانت آهلة 
: " لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضالهلم وخياهلم 

املني ؟من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظ  " 

أي يذكرها بالعيب والتنقص هلا واإلزدراء ا فهو املقيم " قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم  "
وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا : " عليها والكاسر هلا وعلى قول ابن مسعود أي يذكرها بقوله 

 " مدبرين
 يف املأل األكرب على رءوس األشهاد لعلهم أي" قالوا فأتو به على أعني الناس لعلهم يشهدون  "

 يشهدون مقالته ويسمعون كالمه ويعاينون ما حيل به من اإلقتصاص منه
وكان هذا أكرب مقاصد اخلليل عليه السالم أن جيتمع الناس كلهم فيقيم على مجيع عباد األصنام 

دكم يوم الزينة وأن موع: " احلجة على بطالن ما هم عليه كما قال موسى عليه السالم لفرعون 
 " حيشر الناس ضحى

* * * 

قال بل فعله * قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم : " فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا 
فأسألوهم إن " هو احلامل يل على تكسريهم وإمنا عرض هلم يف القول : قيل معناه " كبريهم هذا 

w " كانوا ينطقون
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ن يبادروا إىل القول بأن هذه ال تنطق فيعترفوا بأا مجاد كسائر اجلماداتوإمنا أراد بقوله هذا أ  

إنكم أنتم : أي فعادوا على أنفسهم باملالمة فقالوا " فرجعا إىل أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظاملون  "
 الظاملون أي يف تركها هلا وال حارس عندها

إنكم أنتم : " ىل الفتنة فعلى هذا يكون قوله أي مث رجعوا إ: قال السدي " مث نكسوا على رءوسهم  "
أي يف عبادا" الظاملون   

أي " لقد علمت ما هؤالء ينطقون : " أدركت القوم حرية سوء أي فأطرقوا مث قالوا : وقال قتادة 
 ! لقد علمت يا إبراهيم أن هذه ال تنطق فكيف تأمرنا بسؤاهلا ؟

* فتعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم أ: " فعند ذلك قال هلم اخلليل عليه السالم 

 " أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون
أي كيف تعبدون " أتعبدون ما تنحتون " يسرعون قال : قال جماهد " فأقبلوا إليه يزفون : " كما قال 

واهللا خلقكم وما  " أصناما أنتم تنحتوا من اخلشب واحلجارة وتصوروا وتشكلوا كما تريدون
 " تعملون

فمقتضي الكالم أنكم خملوقون وهذه األصنام " الذي " مصدرية أو مبعىن " ما : " وسواء أكانت 
خملوقة فكيف يتعبد خملوق ملخلوق مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم هلا بأوىل من عبادا لكم وهذا باطل 

للخالق وحده ال شريك لهفاآلخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح وال جتب إال   

* * * 

فأرادوا به كيدا فجعلناهم األسفلني* قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف اجلحيم  "  " 

عدلوا عن اجلدال واملناظرة ملا انقطعوا ةغلبوا ومل تبق هلم احلجة وال شبهة إىل استعمالقوم وسلطام 
ل جالله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه كما لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيام فكادهم الرب ج

قلنا يا نار كوين بردا وسالما على * قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني : " قال تعاىل 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين* إبراهيم   " 

 إن املرأة وذلك أم شرعوا جيمعوه خطبا من مجيع ما ميكنهم من األماكن فمكثوا مدة جيمعون له حىت
منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا حلريق إبراهيم مث عمدوا إىل حوية عظيمة 

فوضعوا فيها ذلك احلطب وأطلقوا فيه النار فاضطرمت وتأججت والتهبت وعال هلا شرر مل ير مثله 
 قط

وكان أول " هيزن "  مث وضعوا إبراهيم عليه السالم يف كفة منجنيق صنعه هلم رجل من األكراد يقاهللا w
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 من صنع اانيق فخسف اهللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة
ال إله إال أنت سبحانك رب العاملني لك احلمد ولك امللك ال : مث أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول 

 شريك لك

حسبنا اهللا : نه إىل النار قال فلما وضع اخلليل عليه السالم يف كفة املنجنيق مقيدا مكتوفا مث ألقوه م
حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم حني : ونعم الوكيل كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال 

إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا : " ألقي يف النار وقاهلا حممد حني قيل له 
اآلية" اهللا وفضل مل ميسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من * حسبنا اهللا ونعم الوكيل   

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق ابن سلمان عن أيب جعفر الرازي عن عاصم : وقال أبو يعلى 
ملا ألقى إبراهيم يف : " قال صلى اهللا عليه وسلم : بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

 ! "  األرض أعبدكاللهم إنك يف السماء واحد وأنا يف: النار قال 

أما إليك : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال : وذكر بعض السلف أن جربيل عرض له يف اهلواء فقال 
 ! فال

مىت أومر فأرسل املطر ؟ : جعل ملك املطر يقول : ويروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري أنه قال 
 فكان أمر اهللا أسرع

أي ال تضر به وقال ابن عباس : قال علي بن أيب طالب  " قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم "
آلذى إبراهيم بردها" وسالما على إبراهيم : " لوال أن اهللا قال : وأبو العالية   

مل ينتفع أهل األرض يومئذ بنار ومل حترق منه سوى وثاقه: وقال كعب األحبار   

رق عن وجهه مل يصبه منها شيء يروى أن جربيل عليه السالم كان معه ميسح الع: وقال الضحاك 
 غريه

كان معه أيضا ملك الظل وصار إبراهيم عليه السالم يف ميل احلوية حوله نار وهو يف : وقال السدي 
 روضة خضراء والناس ينظرون إليه اليقدرون على الوصول وال هو خيرج إليهم

نعم : رأى ولده على تلك احلال إذ قال ملا : أحسن كلمة قاهلا أبو إبراهيم : فعن أيب هريرة أنه قال 
 ! الرب يا إبراهيم

يا بين إين أريد أن : وروى ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إىل ابنها عليه السالم فنادته 
أجيء إليك فادع اهللا أن ينجيين من حر النار حولك فقال نعم فأقبلت إليه ال ميسها شيء من حر النار 

وقبلته مث عادتفلما وصلت إليه اعتنقته   w
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أخربت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعني وإما مخسني يوما وأنه : وعن املنهال بن عمرو أنه قال 
ما كنت أياما وليايل أطيب عيشا إذ كنت فيها وودت أن عيشي وحيايت كلها مثل إذ كنت : قال 

 فيها صلوات اهللا وسالمه عليه
: " عوا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا قال اهللا تعاىل فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا وأرادوا أن يرتف

ففازوا باخلسارة والسفال " األسفلني : " ويف اآلية أخرى " وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين 
هذا يف الدنيا وأما يف اآلخرة فإن نارهم ال تكون عليهم بردا وال سالما وال يلقون فيها حتية وال سالما 

إا ساءت مستقرا ومقاما: " ل تعاىل بل هي كما قا  " 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى أو ابن سالم عنه أنبأنا ابن جريج عن عبد احلميد بن جبري : قال البخاري 
كان : " عن سعيد بن املسيب عن أم شريك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال 

 " ينفخ على إبراهيم
 ابن جريج وأخرجه النسائي و ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة كالمها ورواه مسلم من حديث

 عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عنه

حدثنا حممد بن بكر حدثنا ابن جريج أخربين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب أمية أن نافعا : وقال أمحد 
اقتلوا الوزغ فإنه : " ه السالم قال موىل ابن عمر أخربه أن عائشة أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا علي

فكانت عائشة تقتلهن: قال " كان ينفخ النار على إبراهيم   

حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب : حدثنا إمساعيل : وقال أمحد 
: يه وسلم مث حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عل: نقتل به األوزاغ : ما هذا الرمح ؟ فقالت : فقالت 

أن إبراهيم ملا ألقى يف النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إال الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه"   " 

 تفرد به أمحد من هذين الوجهني
دخلت : حدثنا عفان حدثنا جرير حدثنا نافع حدثتين مسامة موالة الفاكه بن املغرية قالت : وقال أمحد 

هذا : يا أم املؤمنني ما تصنعني ذا الرمح ؟ قالت : وعا فقلت على عائشة فرأيت يف بيتها رحما موض
أن إبراهيم حني ألقي يف النار مل : " هلذه األوزاغ نقتلهن به فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا 

يكن يف األرض دابة أال تطفى عنه النار غري الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قتلهوسلم ب  " 

 ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن شيبة عن يونس بن حممد عن جرير بن حازم به
* * * w
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ذكر مناظرة إبراهيم اخلليل مع من أراد أن ينازع اجلليل يف إزار العظمة ورداء الكربياء فادعى 
 الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء

 أن آتاه اهللا امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حيي أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه: " قال اهللا تعاىل 
ومييت قال أنا أحىي وأميت قال إبراهيم فإن اهللا يأتى بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب فبهت 

 " الذي كفر واهللا ال يهدي القوم الظاملني
فأبطل اخلليل عليه يذكر تعاىل مناظرة خليله مع هذا امللك اجلبار املتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية 

 دليله وبني كثرة جهله وقلة عقله وأجلمه احلجة وأوضح له طريق احملجة
وهذا امللك هو ملك بابل وامسه النمرود ابن : قال املفسرون وغريهم من علماء النسب واألخبار 

خشذ منرود بن فاحل بن عابر بن صاحل بن أرف: كنعان بن كوش بن سام بن نوح قاله جماهد وقال غريه 
 بن سام بن نوح

مؤمنان وكافران : وكان أحد ملوك الدنيا فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة : قال جماهد وغريه 
النمرود وخبتنصر: ذو القرنني وسليمان والكافران : فاملؤمنان   

نياوذكروا أن منرود هذا استمر يف ملكه أربعمائة سنة وكان طغى وبغي وجترب وعتا وآثر احلياة الد  

وملا دعاه إبراهيم اخلليل إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له محله اجلهل والضالل وطول اآلمال على 
ريب الذي حيىي : " إنكار الصانع فحاج إبراهيم اخلليل يف ذلك وادعى لنفسه الربوبية فلما قال اخلليل 

 " ومييت قال أنا أحىي وأميت
أنه إذا أوتى بالرجلني قد حتتم قتلهما فإذا أمر بقتل يعىن : قال قتادة والسدي وحممد بن إسحاق 

 أحدمها وعفا عن اآلخر فكأنه قد أحيا وأمات اآلخر
وهذا ليس مبعارضة للخليل بل هو كالم خارج عن مقام املناظرة ليس مبنع وال مبعارضة بل هو 

 املشاهدات تشغيب حمض وهو انقطاع يف احلقيقة فإن اخلليل استدل على وجود الصانع حبدوث هذه
ضرورة عدم : من إحياء احليوانات وموا على وجود فاعل ذلك الذي ال بد من استنادها إىل وجوده 

قيامها بنفسها وال بد من فاعل هلذه احلوادث املشاهدة من خلقها وتسخريها وتسيري هذه الكواكب 
: " ا وهلذا قال إبراهيم والرياح والسحاب واملطر وخلق هذه احليوانات اليت توجد مشاهدة مث إماتته

إن عىن أنه الفاعل هلذه " أنا أحىي وأميت : " فقول هذا امللك اجلاهل " ريب الذي حيىي ومييت 
املشاهدات فقد كابر وعاند وإن عىن ما ذكره قتادة والسدي وحممد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق 

w بكالم اخلليل إذ مل مينع مقدمة وال عارض الدليل
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نقطاع مناظرة هذا امللك قد ختفي على كثري من الناس ممن حضره وغريهم ذكر دليال آخر وملا كان ا
قال إبراهيم فإن اهللا يأيت بالشمس : " بني وجود الصانع وبطالن ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهره 

أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من املشرق كما سخرها " من املشرق فأت ا من املغرب 
ا ومسريها وقاهرها وهو الذي ال إله إال هو خالق كل شئ فإن كنت كما زعمت من أنك خالقه

الذي حتي ومتيت فأت ذه الشمس من املغرب فإن الذي حيي ومييت هو الذي يفعل ما يشاء وال 
ميانع وال يغالب بل قد قهر كل شئ ودان له كل شئ فإن كنت كما تزعم فافعل هذا فإن مل تفعله 

عمت وأنت تعلم وكل أحد أنك ال تقدر على شئ من هذا بل أنت أعجز وأقل من أن فلست كما ز
 ختلق بعوضة أو تنتصر منها

فبني ضالله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطالن ما سلكه وتبجح به عند جهله قومه ومل يبق له كالم 
لقوم الظاملنيفبهت الذي كفر واهللا ال يهدي ا: " جييب اخلليل به بل انقطع وسكت وهلذا قال   " 

وقد ذكر السدي أن هذه املناظرة كانت بني إبراهيم وبني النمرود يوم خرج من النار ومل يكن اجتمع 
 به يومئذ فكانت بينهما هذه املناظرة

وقد روى عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون إليه للمرية 
د للمرية ومل يكن اجتمع به إال يومئذ فكانت بينهما هذه املناظرة ومل يعط فوفد إبراهيم يف مجلة من وف

 إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس بل خرج وليس معه شئ من الطعام
أشغل أهلي إذا قدمت عليهم : فلما قرب من أهله عمد إىل كثيب من التراب فمألمنه عدليه وقال 

مت امرأته سارة إىل العدلني فوجدما مآلنني طعاما طيبا فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام فقا
من : أين لكم هذا ؟ قالت : فعملت منه طعاما فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال 

 الذي جئت به فعرف أنه رزق رزقهموه اهللا عز وجل
هللا فأيب عليه مث دعاه الثانية وبعث اهللا إىل ذلك امللك اجلبار ملكا يأمره باإلميان با: قال زيد بن أسلم 

امجع مجوعك وأمجع مجوعي: فأىب عليه مث دعاه الثالثة فأيب عليه وقال   

فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس فأرسل اهللا عليه ذبابا من البعوض حبيث مل يروا 
واحدة منها عني الشمس وسلطها اهللا عليهم فأكلت حلومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت 

عذبه اهللا تعاىل ا فكان يضرب رأسه باملرازب يف ! يف منخر امللك فمكثت يف منخره أربعمائة سنة 
 هذه املدة كلها حىت أهلكه اهللا عز وجل ا
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  واستقراره يف األرض املقدسةذكر هجرة اخلليل عليه السالم إىل بالد الشام ودخوله الديار املصرية

ووهبنا له إسحاق ويعقوب * من له لوط وقال إين مهاجر إىل ريب إنه هو العزيز احلكيم فأ: " قال اهللا 
 " وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

لة ووهبنا له إسحاق ويعقوب ناف* وجنيناه ولوطا إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني : " وقال تعاىل 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء * وكال جعلنا صاحلني 

 " الزكاة وكانوا لنا عابدين
ملا هجر قومه يف اهللا وهاجر من بني أظهرهم وكانت امرأته عاقرا ال يولد هلا ومل يكن له من الولد أحد 

هبه اهللا تعاىل بعد ذلك األوالد الصاحلني وجعل يف ذريته بل معه ابن أخيه لوط ابن هران بن آزر و
النبوة والكتاب فكل نيب بعث بعده فهو من ذريته وكل كتاب نزل من السماء على نيب من األنبياء 
من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من اهللا وكرامة له حيث ترك بالده وأهله وأقرباءه وهاجر إىل 

ربه عز وجل ودعوة اخللق إليهبلد يتمكن فيها من عبادة   

إىل األرض اليت باركنا فيها : " واألرض اليت قصدها باهلجرة أرض الشام وهي اليت قال اهللا عز وجل 
 " للعاملني

 قاله أيب بن كعب وأبو العالية وقتادة وغريهم
: " ع إىل قوله مكة أمل تسم" إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني : " وروى العويف عن ابن عباس قوله 

حران" وزعم كعب األحبار أا " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني   " 

أنه خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناجور وامرأة : وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب 
افرتلوا حران فمات تارخ أبو إبراهيم " ملكا " إبراهيم سارة وامرأة أخيه   

 وقد - وهي ابنة ملك حران -انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقى إبراهيم سارة : وقال السدي 
  رواه ابن جرير وهو غريب-طعنت على قومها يف دينهم فتزوجها على أال يغريها 

 واملشهور أا ابنة عمه هران الذي تنسب إليه حران
سهيلي عن القتييب والنقاش فقد أبعد النجعة ومن زعم أا ابنة أخيه هارات أخت لوط كما حكاه ال

 وقال بال علم
ومن ادعى أن تزويج بنت األخ كان إذا ذاك مشروعا فليس له على ذلك دليل ولو فرض أن هذا 

  فإن األنبياء ال تتعاطها واهللا أعلم- كما هو منقول عن الربانيني من اليهود -كان مشروعا يف وقت 

wالسالم ملا هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا من بالده كما تقدم واهللا مث املشهور أن إبراهيم عليه 
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 أعلم
" إين جاعل هذه األرض خللفك من بعدك : " وذكر أهل الكتاب أنه ملا قدم الشام أوحى اهللا إيل 

فابتىن إبراهيم مذحبا هللا شكرا على هذه النعمة وضرب قبته شرقى بيت املقدس مث انطلق مرجتال إىل 
إنه كان جوع أي قحط وشدة وغالء فارحتلوا إىل مصرالتيمن و  

قويل أنا أخته وذكروا إخدام امللك إياها هاجر مث : وذكروا قصة سارة مع ملكها وإن إبراهيم قال هلا 
 أخرجهم منها فرجعوا إىل بالد التيمن يعين أرض بيت املقدس وما واالها ومعه دواب وعبيد وأموال

مل : بن حمبوب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال حدثنا حممد : وقال البخاري 
بل فعله : " وقوله " إين سقيم : " اثنتان منهم يف ذات اهللا قوله : يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات 

إن هاهنا رجال : وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من اجلبابرة فقيل له " كبريهم هذا 
يا : أخيت فأتى سارة فقال : من هذه ؟ قال : أة من أحسن الناس فأرسل إليه وسأله عنها فقال معه امر

 سارة ليس على وجه األرض مؤمن غريي وغريك وإن هذا سألين فأخربته أنك أخيت فال تكذبيين

 ادعي اهللا يل وال أضرك فدعت اهللا: فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده فأخذ فقال 

ادعى اهللا يل وال أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض : فأطلق مث تناوهلا الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال 
إنكم مل تأتوين بإنسان وإمنا أتيتموين بشيطان فأخدمها هاجر: حجبته فقال   

 يف حنره وأخدم - أو الفاجر -رد اهللا كيد الكافر : فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ فقالت 
 هاجر

فتلك أمكم يا بين ماء السماء تفرد به من هذا الوجه موقوفا: قال أبو هريرة   

وقد رواه احلافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفالس عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن 
إن إبراهيم مل يكذب : " حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

" بل فعله كبريهم هذا : " وقوله " إين سقيم : " ال ثالث كذبات كل ذلك يف ذات اهللا قوله قط إ

إن هاهنا رجال معه امرأة من : وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من اجلبابرة فقيل له 
سارة ليس يا : أخيت فأتى سارة فقال : من هذه ؟ قال : أحسن الناس فأرسل إليه وسأله عنها فقال 

 على وجه األرض مؤمن غريي وغريك وإن هذا سألين فأخربته أنك أخيت فال تكذبين

ادعي اهللا يل وال أضرك فدعت اهللا : فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده فأخذ فقال 
ا بعض ادعي اهللا يل وال أضرك فدعت فأطلق فدع: فأطلق مث تناوهلا الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال 

إنكم مل تأتوين بإنسان وإمنا أتيتموين بشيطان فأخدمها هاجر: حجبته فقال   w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 103        ابن كثري-قصص األنبياء

 يف حنره وأخدم - أو الفاجر -رد اهللا كيد الكافر : فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ فقالت 
 " هاجر

فتلك أمكم يا بين ماء السماء تفرد به من هذا الوجه موقوفا: قال أبو هريرة   

 احلافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفالس عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن وقد رواه
إن إبراهيم مل يكذب : " حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

" بل فعله كبريهم هذا : " وقوله " إين سقيم : " قط إال ثالث كذبات كل ذلك يف ذات اهللا قوله 

إنه قد نزل هاهنا رجل : بينما هو يسري يف أرض جبار من اجلبابرة إذ نزل مرتال فأتى جبار فقيل له و
إن هذا : إا أخيت فلما رجع إليها قال : معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال 

كذبيين عندهإنك أخيت وإا ليس اليوم مسلم غريي وغريك وإنك أخيت فال ت: سألين عنك فقلت   

ادعى اهللا يل وال أضرك فدعت له فأرسل فذهب يتناوهلا : فانطلق ا فلما ذهب يتناوهلا أخذ فقال 
ادعى اهللا يل وال أضرك فدعت فأرسل ثالث مرات فدعا أدىن حشمة : فأخذ مثلها أو أشد منها فقال 

إنك مل تأتين بإنسان ولكن أتيتين بشيطان أخرجها وأعطها هاجر: فقال   

كفى اهللا كيد الظامل : مهيم ؟ فقالت : جاءت وإبراهيم قائم يصلي فلما أحس ا انصرف فقال ف
 وأخدمين هاجر

ال يعلم إسناده عن حممد عن أيب هريرة إال هشام ورواه : وأخرجاه من حديث هشام مث قال البزار 
 غريه موقوفا

 عن أيب الزناد عن -اليشكري  وهو أبو عمر -حدثنا عل بن حفص عن ورقاء : وقال اإلمام أمحد 
مل يكذب إبراهيم إال ثالث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األعرج عن أيب هريرة قال 

وقوله " بل فعله كبريهم هذا : " وقوله " إين سقيم : " قوله حني دعى إىل آهلتهم فقال : كذبات 
إا أخيت: " لسارة   " 

دخل إبراهيم الليلة بامرأة : لك من امللوك أو جبار من اجلبابرة فقيل ودخل إبراهيم قرية فيها م: قال 
فأرسل ا : أخيت قال : من هذه معك ؟ قال : فأرسل إليه امللك أو اجلبار : من أحسن الناس قال 

ال تكذيب قويل فإين قد أخربته أنك أخيت إنه ما على األرض مؤمن غريي : فأرسل ا إليه وقال : قال 
 وغريك

اللهم إن كنت تعلم أين آمنت بك : ما دخلت عليه قام إليه فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول فل
فغط حىت ركض برجله: وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر قال   w
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اللهم إن ميت يقال هي : قال أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أا قالت : قال أبو الزناد 
فأرسل: ل قا: قتلته   

اللهم إين كنت تعلم آين آمنت بك : فقامت تتوضأ وتصلي وتقول : مث قال إليها قال : قال 
فغط حىت ركض برجله قال : وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر قال 

فأرسل: اللهم إين ميت يقل هي قتلته قال : أبو الزناد وقال أبو سلمة عن أيب هريرة أا قالت   

ما أرسلتم إىل إال شيطانا أرجعوها إىل إبراهيم وأعطوها هاجر: فقال يف الثالثة أو الرابعة : قال   

تفرد به أمحد من هذا ! أشعرت أن اهللا رد كيد الكافرين وأخدم وليدة : فرجعت فقال إلبراهيم : قال 
 الوجه وهو على شرط الصحيح

ن أيب محزة عن أيب الزناد عن أيب هريرة عن النيب صلى وقد رواه البخاري عن أيب اليمان عن شعيب ب
 اهللا عليه وسلم به خمتصرا

حدثنا أيب حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد : وقال ابن أيب حامت 
 ما منها كلمة إال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كلمات إبراهيم الثالث اليت قال : قال 

وقال للملك حني أراد " بل فعله كبريهم هذا : " وقال " إين سقيم : " ما حل ا عن دين اهللا فقال 
هي أخيت: امرأته   " 

إنه ليس على وجه األرض مؤمن غريي " هي أخيت أي يف دين اهللا وقوله هلا : فقوله يف احلديث 
ن لوطا كان معهم وهو نيب عليه يعين زوجني مؤمنني غريي وغريك ويتعني محله على هذا أل" وغريك 
 السالم

الفاجر : إن اهللا رد كيد الكافرين ويف رواية : ميهم ؟ معناه ما اخلرب فقالت : وقوله هلا ملا رجعت إليه 
 وهو امللك وأخدم جارية

وكان إبراهيم عليه السالم من وقت ذهب ا إىل امللك قام يصلي هللا عز وجل ويسأله أن يدفع عن 
رد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء وهكذا فعلت هي أيضا فلما أراد عدو اهللا أن ينال منها أهله وأن ي

: " أمرا قامت إىل وضوئها وصالا ودعت اهللا عز وجل مبا تقدم من الدعاء العظيم وهلذا قال تعاىل 

هيم عليه فعصمها اهللا وصاا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبرا" واستعينوا بالصرب والصالة 
 السالم

سارة وأم موسى ومرمي عليهن السالم: وقد ذهب بعض العلماء إىل نبوة ثالث نسوة   

w والذي عليه اجلمهور أن صديقات رضي اهللا عنهن وأرضاهن
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ورأيت يف بعض اآلثار أن اهللا عز وجل كشف احلجاب فيما بني إبراهيم عليه السالم وبينها فلم يرها 
ن رجعت إليه وكان مشاهدا هلا وهي عند امللك وكيف عصمها اهللا منه منذ خرجت من عنده إىل أ

ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته فإنه كان حيبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه 
وحسنها الباهر فإنه قد قيل إنه مل تكن امرأة بعد حواء إىل زماا أحسن منها رضي اهللا عنها وهللا 

نةاحلمد وامل  

وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك امللك املشهور بالظلم وكان عامال 
ألخيه على مصر ويقال كان امسه سنان بن علوان بن عويج بن عمالق بن الود ابن سام بن نوح 

على إن الذي أرادها عمرو بن امرىء القيس بن مايلون بن سبأ وكان : وذكر ابن هشام يف التيجان 
 مصر نقله السهيلي واهللا أعلم

* * * 

مث إن اخلليل عليه السالم رجع من بالد مصر إىل أرض التيمن وهي األرض املقدسة اليت كان فيها 
 ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم هاجر القبطية املصرية

 إىل أرض الغور املعروف مث إن لوطا عليه السالم نزح مبا له من األموال اجلزيلة بأمر اخلليل له يف ذلك
 بغور زغر فرتل مبدينة سدوم وهي أم تلك البالد يف ذلك الزمان وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا

وأوحى اهللا تعاىل إىل إبراهيم اخلليل فأمر أن ميد بصره وينظر مشاال وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بأن 
ثر ذريتك حىت يصريوا بعدد تراب هذه األرض كلها سأجعلها لك وخللفك إىل آخر الدهر وسأك

 األرض
 وهذا البشارة اتصلت ذه األمة بل ما كملت وال كانت أعظم منها يف هذه األمة احملمدية

إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا : " ويؤيد ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 " وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها

طائفة من اجلبارين تسلطوا على لوط عليه السالم فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه مث إن : قالوا 
فلما بلغ اخلرب إبراهيم اخلليل سار إليهم يف ثالمثائة ومثانية عشرة رجال فاستنقذ لوطا عليه السالم 

صل إىل واسترجع أمواله وقتل من أعداء اهللا ورسوله خلقا كثريا وهزمهم وساق يف آثارهم حىت و
مشايل دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن مقام إبراهيم إمنا مسي ألنه كان موقف جيش اخلليل 

 واهللا أعلم
wمث رجع مؤيدا منصورا إىل بالده وتلقاه ملوك بالد بيت املقدس معظمني له مكرهني خاضعني واستقر 
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 ببالده صلوات اهللا وسالمه عليه
* * * 

م من هاجرذكر مولد إمساعيل عليه السال  

إن إبراهيم عليه السالم سأل اهللا ذرية طيبة وأن اهللا بشره بذلك وأنه ملا كان : قال أهل الكتاب 
إن الرب قد أحرمين : إلبراهيم ببالد بيت املقدس عشرون سنة قالت سارة إلبراهيم عليه السالم 

 الولد فادخل على أميت هذه لعل اله يرزقك منها ولدا
فلما محلت ارتفعت : ا إبراهيم عليه السالم فحني دخل ا محلت منه قالوا فلما وهبتها له دخل 

افعلي ا ما : نفسها وتعاظمت على سيدا فغارت منها سارة فشكت ذلك إىل إبراهيم فقال هلا 
ال ختايف فإن اهللا جاعل : شئت فخافت هاجر فهربت فرتلت عند عني هناك فقال هلا ملك من املالئكة 

غالم الذي محلت خريا وأمرها بالرجوع وبشرها أا ستلد ابنا وتسميه إمساعيل ويكون من هذا ال
 وحش الناس يده على الكل ويد الكل به وميلك مجيع بالد إخوته فشكرت اهللا عز وجل على ذلك

وهذه البشارة إمنا انطبقت على ولده حممد صلوات اهللا وسالمه عليه فإن الذي به سادت العرب 
 البالد غربا وشرقا وآتاها اهللا من العلم النافع والعمل الصاحل ما مل يؤت أمة من األمم وملكت مجيع

قبلهم وما ذاك إال بشرف رسوهلا على سائر الرسل وبركة رسالته ومين سفارته وكماله فيما جاء به 
 وعموم بعثته جلميع أهل األرض

 وملا رجعت هاجر وضعت إمساعيل عليه السالم
وإبراهيم من العمر ست ومثانون سنة قبل مولد إسحاق بثالث عشرة سنةوولدته : قالوا   

قد : وملا ولد إمساعيل أوحى اهللا إىل إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة فخر هللا ساجدا وقال له 
استجبت لك يف إمساعيل وباركت عليه وكثرته ومنيته جدا كثريا ويولد له اثنا عشر عظيما وأجعله 

 رئيسا لشعب عظيم
ذه أيضا بشارة ذه األمة العظيمة وهؤالء اإلثنا عشر عظيما هم اخللفاء الراشدون اإلثنا عشر وه

: " املبشر م يف حديث عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

" من قريش كلهم : " ما قال ؟ قال : مث قال كلمة مل أفهمها فسألت أيب " يكون اثنا عشرة أمريا 

 أخرجاه يف الصحيحني
 حىت يكون اثنا عشر خليفة كلهم من -عزيزا :  ويف رواية -ال يزال هذا األمر قائما : " ويف رواية 

w " قريش
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ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا ومنهم بعض : أبو بكر وعثمان وعلي : فهؤالء منهم األئمة األربعة 
  عشر نسقا بل ال بد من وجودهمبين العباس وليس املراد أم يكونوا اثىن

وليس املراد األئمة اإلثىن عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة الذي أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم 
 فإن أولئك مل يكن فيهم أنفع - وهو حممد احلسن العسكري فيما يزعمون -املنتظر بسرداب سامرا 

ر ملعاوية وأمخد نار الفتنة وسكن رحى من علي وابنه احلسن بن علي حني ترك القتال وسلم األم
احلرب بني املسلمني والباقون من مجلة الرعايا مل يكن هلم حكم على األمة يف أمر من األمور وأما ما 

 يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس يف الرؤس وهذيان يف النفوس ال حقيقة له وال عني وال أثر
* * * 

لد هلا إمساعيل اشتدت غرية سارة منها وطلبت من اخلليل أن واملقصود أن هاجر عليها السالم ملا و
يغيب عن وجهها عنها فذهب ا وبولدها فساد ما حىت وضعهما حيث مكة اليوم ويقال إن ولدها 

 كان إذ ذاك رضيعا

يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا : فلما تركهما هناك ووىل ظهره قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه وقالت 
آهللا أمرك ذا ؟ : ليس معنا ما يكفينا ؟ فلم جيبها فلما أحلت عليه وهو ال جييبها قالت له هاهنا و
فإذن ال يضيعنا: نعم قالت : قالت   ! 

أن سارة غضبت على هاجر : وقد ذكر الشيخ أبو حممد بن أيب زيد رمحه اهللا يف كتاب النوادر 
ب أذنيها وأن ختفضها فترب قسمهافحلفت لتقطعن ثالثة أعضاء منها فأمرها اخلليل أن تثق  

فكانت أول من اختنت من النساء وأول من ثقبت أذا منهن وأولت من طولت ذيلها: قال السهيلي   

* * * 

  وبنائه البيت العتيقذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إمساعيل وأمه هاجر إىل جبال فاران وهي أرض مكة

 حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر -و بكر بن أيب شيبة  هو أب-قال عبد اهللا بن حممد : قال البخاري 
عن أيوب السختياين وكثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة يزيد أحدمها على اآلخر عن سعيد بن 

أو ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل اختذت منطقا لتعفى أثرها على : جبري عن ابن عباس قال 
ابنها إمساعيل وهي ترضعه حىت وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم سارة مث جاء ا إبراهيم وب

يف أعلى املسجد وليس مبكة يومئذ أحد وليس ا ماء فوضعها هنالك ووضع عندمها جرابا فيه متر 
 وسقاء فيه ماء

w يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادي الذي: مث قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إمساعيل فقالت 
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اهللا أمرك ذا ؟ : ليس به أنيس وال شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل ال يلتفت إليها فقالت له 
إذن ال يضيعنا مث رجعت: نعم قالت : قال   

فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث دعا ؤالء الدعوات 
ن ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا ربنا إين أسكنت م: " ورفع يديه فقال 

 " الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
وجعلت أم إمساعيل ترضع إمساعيل وتشرب من ذلك املاء حىت إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش 

انطلقت كراهية إن تنظر إليه فوجدت الصفا  ف- أو قال يتلبط -ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى 
أقرب جبل يف األرض يليها فقامت عليه مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت 

من الصفا حىت إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها مث سعت سعى اإلنسان اهود حىت 
ى أحدا فلم ترى أحدا فعلت ذلك سبع جاوزت الوادي مث أتت املروة فقامت عليها ونظرت هل تر

 مرات
ذلك سعى الناس بينهما: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس   " 

قد : صه تريد نفسها مث تسمعت فسمعت أيضا فقالت : فلما أشرفت على املروة مسعت صوتا فقالت 
 حىت - أو قال جبناحه - أمسعت إن كان عندك غواث فإذا هي بامللك عند موضع زمزم فبحث بعقبه

ظهر املاء فجعلت حتوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهو يفور بعد ما 
 تغرف

 أو -لو تركت زمزم ! يرحم اهللا أم إمساعيل : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عباس 
فشربت وأرضعت ولدها فقال هلا : ل قا"  لكانت زمزم عينا معينا -لو مل تغرف من املاء : قال 

ال ختايف الضيعة فإن هاهنا بيتا هللا يبنيه هذا الغالم وأبوه وإن اهللا ال يضيع أهله: امللك   

وكان البيت مرتفعا من األرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ ميينه وعن مشاله فكانت كذلك حىت مرت 
طريق كداء فرتلوا يف أسفل مكة فرأوا طائرا م رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلني من 

إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا ذا الوادي وما فيه من ماء فأرسلوا جريا أو : عائفا فقالوا 
 جريني فإذا هم باملاء فرجعوا فأخربهم باملاء فأقبلوا

نعم ولكن الحق لكم يف املاء : أتأذنني لنا أن نرتل عندك ؟ قالت : وأم إمساعيل عند املاء فقالوا : قال 
نعم: عندنا قالوا   

wفألفى ذلك أم إمساعيل وهي حتب األنس : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال عبد اهللا بن عباس 
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 فرتلوا وأرسلوا إىل أهليهم فرتلوا معهم حىت إذا كان ا أهل أبيات منهم
فلما أدرك زوجوه امرأة منهموشب الغالم وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حني شب   

وماتت أم إمساعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته فلم جيد إمساعيل فسأل امرأته عنه 
حنن بشر حنن يف ضيق وشدة وشكت : خرج يبتغي لنا مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت : فقالت 

له يغري عتبة بابهفإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم وقويل : إليه قال   

نعم جاءنا شيخ كذا وكذا : هل جاءكم من أحد ؟ فقالت : فلماء جاء إمساعيل كأنه آنس شيئا فقال 
هل أوصاك بشيء ؟ : فسألنا عنك فأخربته وسألين كيف عيشنا ؟ فأخربته أنا يف جهد وشدة قال 

نعم أمرين أن أقرأ عليك السالم ويقول لك غري عتبة بابك: قالت   

ذاك أيب وقد أمرين أن أفارقك فاحلقي بأهلك وطلقها وتزوج منهم أخرى ولبث عنهم إبراهيم : قال 
كيف : خرج يبتغي لنا قال : ما شاء اهللا مث أتاهم بعد فلم جيده فدخل على امرأته فسأهلا عنه فقالت 

 وما :حنن خبري وسعة وأثنت علي اهللا عز وجل فقال : أنتم ؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت 
اللهم بارك هلم يف اللحم واملاء: " املاء قال : فما شرابكم ؟ قالت : اللحم قال : طعامكم ؟ قالت   " 

: قال " ومل يكن هلم يومئذ حب ولو كان هلم حب لدعا هلم فيه : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 فهما ال خيلو عليهما أحد بغري مكة إال مل يوافقاه
هل أتاكم : ك فاقرئي عليه السالم ومريه يثبت عتبت بابه فلما جاء إمساعيل قال فإذا جاء زوج: قال 

نعم أتانا شيخ حسن اهليئة وأثنت عليه فسألين عنك فأخربته فسألين كيف عيشنا ؟ : من أحد ؟ قالت 
نعم هو يقرأ عليك السالم ويأمرك أن تثبت عتبة : فأوصاك بشيء ؟ قالت : فأخربته أنا خبري قال 

ذاك أيب وأنت العتبة أمرين أن أمسكك:  قال بابك  

مث لبث عندهم ما شاء اهللا مث جاء بعد ذلك وإمساعيل يربى نبال له حتت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه 
: يا إمساعيل إن اهللا أمرين بأمر قال : قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد مث قال 

فإن اهللا أمرين أن أبين هاهنا بيتا وأشار : وأعينك قال : وتعينين ؟ قال : ال فاصنع ما أمرك به ربك ق
 إىل أكمة مرتفعة على ما حوهلا

فعند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبين حىت إذا ارتفع : قال 
ربنا : " اوله احلجارة ومها يقوالن البناء جاء ذا احلجر فوضعه له فقام عليه وهو يبين وإمساعيل ين

 " تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم: " فجعال يبنيان حىت يدورا حول البيت ومها يقوالن : قال   " w
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حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثري : مث قال 
ملا كان بني إبراهيم وبني أهله ما كان خرج بإمساعيل : ن كثري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ب

 وأم إمساعيل ومعهم شنة فيها ماء وذكر متامه بنحو ما تقدم
وهذا احلديث من كالم ابن عباس وموضح برفع بعضه ويف بعضه غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن 

مساعيل كان رضيعا إذ ذاكاإلسرائيليات وفيه أن إ  

وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره اهللا بأن خينت ولده إمساعيل وكل من عنده من العبيد وغريهم 
فخنتهم وذلك بعد مضي تسع وتسعني سنة من عمره فيكون عمر إمساعيل يومئذ ثالث عشرة سنة 

 الوجوب وهلذا كان الصحيح وهذا امتثال ألمر اهللا عز وجل يف أهله فيدل على أنه فعله على وجه
 من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر يف موضعه

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغرية بن عبد الرمحن القرشي : وقد ثبت يف احلديث الذي رواه البخاري 
إبراهيم النيب اختنت : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

 " عليه السالم وهو ابن مثانني سنة بالقدوم

تابعه عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب الزناد وتابعه عجالن عن أيب هريرة ورواه حممد ابن عمرو عن 
 أيب سلمة عن أيب هريرة وهكذا رواه مسلم عن قتيبة

والقدوم هو اآللة " نت بالقدوم اختنت إبراهيم بعد ما أتت عليه مثانون سنة واخت: " ويف بعض األلفاظ 
 وقيل موضع

وهذا اللفظ ال ينايف الزيادة على الثمانني واهللا أعلم ملا سيأيت من احلديث عند ذكر وفاته عن أيب 
اختنت إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة : " هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

حبان يف صحيحهرواه ابن " وعاش بعد ذلك مثانني سنة   

وليس يف هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إمساعيل ومل يذكر يف قدمات إبراهيم عليه السالم إال 
 -أوالهن بعد أن تزوج إمساعيل بعد موت هاجر وكيف تركهم من حني صغر الولد : ثالث مرات 

إنه :  له وقيل  إىل حني تزوجيه ال ينظر يف حاهلم وقد ذكر أن األرض كانت تطوى-على ما ذكر 
كان يركب الرباق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة حاهلم وهم يف غاية الضرورة الشديدة 

 ! واحلاجة األكيدة ؟
وكأن بعض هذا السياق متلقى من اإلسرائيليات ومطرز بشيء من املرفوعات ومل يذكر فيه قصة 

يف سورة الصافاتالذبيح وقد دللنا على أن الذبيح هو إمساعيل على الصحيح   w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 111        ابن كثري-قصص األنبياء

 قصة الذبيح
فبشرناه بغالم حليم * رب هب يل من الصاحلني * وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين : " قال اهللا تعاىل 

فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما * 
قد * وناديناه أن يا إبراهيم * أسلما وتله للجبني فلما * تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين 
وتركنا * وفديناه بذبح عظيم * إن هذا هلو البالء املبني * صدقت الرؤيا إنا كذلك جنزي احملسنني 

وبشرناه * إنه من عبادنا املؤمنني * كذلك جنزي احملسنني * سالم على إبراهيم * عليه يف اآلخرين 
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني* بإسحاق نبيا من الصاحلني   " 

يذكر تعاىل عن خليله إبراهيم أنه ملا هاجر من بالد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صاحلا فبشره اهللا 
بغالم حليم وهو إمساعيل عليه السالم ألنه أول من ولد له على رأس ست ومثانني سنة من عمر اخلليل 

خالف فيه بني أهل امللل ألنه أول ولده وبكرهوهذا ما ال   

فلما بلغ معه : " أي شب وصار يسعى يف مصاحله كأبيه قال جماهد " فلما بلغ معه السعي : " وقوله 
أي شب وارحتل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل" السعي   

هذا ويف احلديث عن ابن عباس فلما كان هذا رأى إبراهيم عليه السالم يف املنام أنه يؤمر بذبح ولده 
قاله عبيد بن عمري أيضا" رؤيا األنبياء وحي : " مرفوعا   

وهذا اختبار من اهللا عز وجل خلليله يف أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كرب وقد طعن يف 
ضرع السن بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه يف بالد فقر وواد ليس به حسيس وال أنيس وال زرع وال 

فامتثل أمر اهللا يف ذلك وتركهما هناك ثقة باهللا وتوكال عليه فجعل اهللا هلما فرجا وخمرجا ورزقهما من 
 حيث ال حيتسبان

مث ملا أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له 
 غريه أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إىل طاعته

قال يا : " ك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذحبه قهرا مث عرض ذل
 " بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى

يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من : " فبادر الغالم احلليم سر والده اخلليل إبراهيم فقال 
سداد والطاعة للوالد ولرب العبادوهذا اجلواب يف غاية ال" الصابرين   

أي استسلما ألمر اهللا وعزم على ذلك " أسلما : " قيل " فلما أسلما وتله للجبني : " قال اهللا تعاىل 
wأي ألقاه على وجهه قيل أراد أن يذحبه من " تله للجبني : " وهذا من املقدم واملؤخر واملعىن : وقيل 
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بل :  عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة والضحاك وقيل قفاه لئال يشاهده يف حال ذحبه قال ابن
أي مسى إبراهيم وكرب " وأسلما " أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه الصقا باألرض 

جعل بينها : أمر السكني على حلقه فلم تقطع شيئا ويقال : وتشهد الولد للموت قال السدي وغريه 
 وبني حلقه صفيحة من حناس واهللا أعلم

أي قد حصل املقصود من " قد صدقت الرؤيا * أن يا إبراهيم : " فعند ذلك نودي من اهللا عز وجل 
اختبارك وطاعتك ومبادرتك إىل أمر بك وبذلت ولدك للقربان كما مسحت ببدنك للنريان وكما 

  البنيأي اإلختبار الظاهر" إن هذا هلو البالء املبني : " وهلذا قال تعاىل ! مالك مبذول للضيفان 

أي جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره اهللا تعاىل له من العوض عنه" وفديناه بذبح عظيم : " وقوله   

واملشهور عن اجلمهور أنه كبش أبيض أعني أقرن رآه مربوطا بسمرة يف ثبري قال الثوري عن عبد اهللا 
ة أربعني خريفا وقال كبش قد رعى يف اجلن: بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

كان يرتع يف اجلنة حىت تشقق عنه ثبري وكان عليه عهن أمحر وعن ابن عباس هبط : سعيد بن جبري 
عليه من ثبري كبش أعني أقرن له ثغاء فذحبه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه رواه ابن أيب 

 حامت

قامذحبه بامل: فذحبه مبين وقال عبيد بن عمري : قال جماهد   

فأما ما روى عن ابن عباس أنه كان وعال وعن احلسن أنه كان تيسا من األروى وامسه جرير فال يكاد 
 يصح عنهما

مث غالب ما هاهنا من اآلثار مأخوذ من اإلسرائيليات ويف القرآن كفاية عما جرى من األمر العظيم 
بشاواإلختبار الباهر وأن فدى بذبح عظيم وقد ورد يف احلديث أنه كان ك  

أخربتين : حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله نافع عن صفية بنت شيبة قالت : قال اإلمام أمحد 
أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عثمان : امرأة من بين سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت 

قال يل :  قال مل دعاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟: إا سألت عثمان : بن طلحة وقالت مرة 
إين كنت رأيت قرين الكبش حني دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن ختمرمها فخمرمها : " رسول اهللا 

 " فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت شيء يشغل املصلي
مل يزل قرنا الكبش معلقني يف البيت حىت احترق البيت فاحترقا: قال سفيان   

يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبسوكذا روى عن ابن عباس أن رأس الكبش مل   

wوهذا وحده دليل على أن الذبيح إمساعيل ألنه كان هو املقيم مبكة وإسحاق ال نعلم أن قدمها يف حال 
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 صغره واهللا أعلم

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كأنه نص على أن الذبيح هو إمساعيل ألنه ذكر قصة الذبيح مث قال 
ومن جعله حاال فقد تكلف ومستنده أنه إسحاق إمنا " يا من الصاحلني وبشرناه بإسحاق نب: " بعده 

هو إسرائيليات وكتام فيه حتريف وال سيما هاهنا قطعا ال حميد عنه فإنه عندهم أن اهللا أمر إبراهيم 
بكره إسحاق بلفظة إسحاق هاهنا مقحمة مكذوبة : أن يذبح ابنه ووحيده ويف نسخة من املعربة 

س هو الوحيد وال البكر إمنا ذاك إمساعيلمفتراة ألنه لي  

وإمنا محلهم على هذا حسد العرب فإن إمساعيل أبو العرب الذي يسكنون احلجاز الذين منهم رسول 
 الذي ينتسبون إليه فأرادوا أن - وهو إسرائيل -اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب 
وا فيه وهم قوم ت ومل يقروا بأن الفضل بيد اهللا جيروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كالم اهللا وزاد

 يؤتيه من يشاء
 من كعب األحبار - واهللا أعلم -وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثرية من السلف وغريهم وإمنا أخذوه 

 أو من صحف أهل الكتاب
وليس يف ذلك حديث صحيح عن املعصوم حىت نترك ألجله ظاهر الكتاب العزيز وال يفهم هذا من 

لقرآن بل املفهوم بل املنطوق بل النص عند التأمل على أنه إمساعيلا  
فبشرناها : " وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظي على أنه إمساعيل وليس بإسحاق من قوله 

فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب مث : قال " بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
قبل أن يولد له ؟يؤمر بذبح إسحاق وهو صغري   

 هذا ال يكون ألنه يناقض البشارة املتقدمة واهللا أعلم
مجلة تامة " فبشرناها بإسحاق : " وقد اعترض السهيلي على هذا اإلستدالل مبا حاصله أن قوله 

ألنه ال جيوز من : مجلة أخرى ليست يف حيز البشارة قال " ومن وراء إسحاق يعقوب : " وقوله 
ون خمفوضا إىل أن يعاد معه حرف اجلر فال جيوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده حيث العربية أن يك

منصوب بفعل " ومن وراء إسحاق يعقوب : " فقوله : عمرو حىت يقال ومن بعده بعمرو وقال 
ووهبنا إلسحاق يعقوب ويف هذا الذي قاله نظر: مضمر تقديره   

وإمساعيل مل يكن عنده إمنا كان يف : قال  " فلما بلغ معه السعي: " ورجح أنه إسحاق واحتج بقوله 
 حال صغره وهو وأمه جببال مكة فكيف يبلغ معه السعي ؟

wوهذا أيضا فيه نظر ألنه قد روى أن اخلليل كان يذهب يف كثري من األوقات راكبا الرباق إىل مكة 
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 يطلع على ولده وابنه مث يرجع واهللا تعاىل أعلم
 كعب األحبار وروى عن عمر والعباس وعلى وابن مسعود :فمن حكى القول عنه بأنه إسحاق 

ومسعود وعكرمة وسعيد بن جبري وجماهد وعطاء والشعيب ومقاتل وعبيد بن عمري وأيب ميسرة وزيد 
بن أسلم وعبد اهللا بن شقيق والزهري والقاسم وابن أيب بردة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي 

وهو اختيار ابن جرير وهذا عجب منه وهو أحدث الروايتني واحلسن وقتادة وأيب اهلذيل وابن سابط 
 عن ابن عباس

 أنه إمساعيل عليه السالم قال جماهد وسعيد والشعيب - وعن أكثر هؤالء -ولكن الصحيح عنه 
هو إمساعيل عليه السالم: ويوسف بن مهران وعطاء وغري واحد عن ابن عباس   

 أخربين عمرو بن قيس عن عطاء بن أيب رباح عن ابن حدثين يونس أنبأنا ابن وهب: وقال ابن جرير 
املفدى إمساعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود: عباس أنه قال   

وروى عن : هو إمساعيل وقال ابن أيب حامت سألت أيب حامت : وقال عبد اهللا بن اإلمام أمحد عن أبيه 
 وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد والشعيب علي وابن عمر وأيب هريرة وأيب الطفيل وسعيد بن املسيب

الذبيح هو إمساعيل عليه السالم : وحممد بن كعب وأيب جعفر حممد بن علي وأيب صاحل أم قالوا 
 وحكاه البغوي أيضا عن الربيع عن أنس والكليب وأيب عمرو بن العالء

يا ابن الذبيحني : سلم وروى عن معاوية وجاء عنه أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و: قلت 
 فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال شك يف : وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وحممد بن إسحاق بن يسار وكان احلسن البصري يقول 
 هذا

أنه حدثهم أنه : وقال حممد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فزوة األسلمي عن حممد بن كعب 
: "  يعين استداللة بقوله بعد العصمة -وهو خليفة إذ كان معه بالشام ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 

إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه :  فقال له عمر -" فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
 وأين ألراه كما قلت

مث أرسل إىل رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسالمه وكان يرى أنه من علمائهم 
إمساعيل واهللا يا أمري املؤمنني : أي ابين إبراهيم أمر بذحبه ؟ فقال : فسأله عمر بن عبد العزيز  : قال

وإن اليهود لتعلم بذلك ولكنهم حيسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر اهللا 
w إسحاق ألن فيه والفضل الذي ذكره اهللا منه لصربه ملا أمر به فهم جيحدون ذلك ويزعمون أنه
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 إسحاق أبوهم
 وقد ذكرنا هذه املسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها يف كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنة

* * * 

 ذكر مولد إسحاق عليه السالم
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما * وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني : " قال اهللا تعاىل 

 " حمسن وظامل لنفسه مبني

انت البشارة به من املالئكة إلبراهيم وسارة ملا مروا ا جمتازين ذاهبني إىل مدائن قوم لوط وقد ك
 ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سيأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث أن جاء بعجل : " قال اهللا تعاىل 
فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم  * حنيذ
قالت يا ويليت أألد * وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب * لوط 

 قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته* وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 

 " عليكم أهل البيت إنه محيد جميد

قالوا * إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال إنا منكم وجلون * ونبئهم عن ضيف إبراهيم : " وقال تعاىل 
قالوا بشرناك * قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون * ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم 

من رمحة ربه إال الضالونقال ومن يقنط * باحلق فال تكن من القانطني   " 

إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم قوم * هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني : " وقال تعاىل 
فأوجس منهم خيفة قالوا * فقربه إليهم قال أال تأكلون * فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني * منكرون 

قولوا * فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته يف صرة * ال ختف وبشروه بغالم عليم 
 " كذلك قال ربك إنه هو احلكيم العليم

 ملا وردوا على اخلليل -جربيل وميكائيل وإسرافيل : وكانوا ثالثة :  قالوا -أن املالئكة : يذكر تعاىل 
 حسبهم أوال أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف وشوى هلم عجال مسينا من خيار بقره فلما قربه إليهم

وعرض عليهم مل ير هلم مهة إىل األكل بالكلية وذلك ألن املالئكة ليس فيهم قوة احلاجة إىل الطعام 
أي لندمر عليهم " وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط : " فنكرهم إبراهيم 

ه عادة فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا هللا عليهم وكانت قائمة على رءوس األضياف كما جرت ب
wفبشرناها بإسحاق ومن : " الناس من العرب وغريهم فلما ضحكت استبشارا بذلك قال اهللا تعاىل 
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: " أي يف صرحة " فأقبلت امرأته يف صرة : " أي بشرا املالئكة بذلك " وراء إسحاق يعقوب 

ذا بعلي يا ويليت أألد وأنا عجوز وه: " أي كما يفعل النساء عند التعجب وقالت " فصكت وجهها 
أي كيف يلد مثلي وأنا كبرية وعقيم أيضا وهذا بعلي أي زوجي شيخا ؟ تعجبت من وجود " شيخا 

قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته * إين هذا لشيء عجيب : " ولد واحلالة هذه وهلذا قالت 
 " عليكم أهل البيت إنه محيد جميد

قال أبشرمتوين : " را ذه البشارة وتثبيتا هلا وفرحا ا وكذلك تعجب إبراهيم عليه السالم استبشا
أكدوا اخلرب ذه " قالوا بشرناك باحلق فال تكن من القانطني * على أن مسين الكرب فبم تبشرون 

وهو إسحاق أخو إمساعيل غالم عليم مناسب ملقامه " بغالم عليم " البشارة وقرروه معه فبشرومها 
فبشرناها بإسحاق ومن : " دق الوعد والصرب وقال يف اآلية األخرى وصربه وهكذا وصفه ربه بص

 " وراء إسحاق يعقوب
وهذا مما استدل به حممد بن كعب القرظي وغريه على أن الذبيح هو إمساعيل وأن إسحاق ال جيوز أن 

 يؤمر بذحبه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب املشتق من العقب من بعده
 الكتاب أنه أحضر مع العجل احلنيذ وهو املشوي رغيفا من مكة فيه ثالثة أكيال ومسن وعند أهل

كانوا يرون أم يأكلون والطعام يتالشى يف اهلواء: ولنب وعندهم أم أكلوا وهذا غلط حمض وقيل   

 وأبارك أما سارا امرأتك فال يدعى امسها سارا ولكن امسها سارة: وعندهم أن اهللا تعاىل قال إلبراهيم 
 -عليها وأعطيك منها ابنا وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه فخر إبراهيم على وجهه 

 وضحك قائال يف نفسه أبعد مائة سنة يولد يل غالم أو سارة تلد وقد أتت عليه تسعون -يعين ساجدا 
 ! سنة ؟

حبق أن امرأتك سارة تلد لك  : ليت إمساعيل يعيش قدامك فقال اهللا إلبراهيم: وقال إبراهيم هللا تعاىل 
غالما وتدعو امسه إسحاق إىل مثل هذا حلني من قابل وأوثقه ميثاقى إىل الدهر وخللفه من بعده وقد 
استجبت لك يف إمساعيل وباركت عليه وكثرته ومنيته جدا كثريا ويولد له اثنا عشر عظيما وأجعله 

 رئيسا لشعب عظيم
  أعلموقد تكلمنا على هذا مبا تقدم واهللا

دليل على أا تستمع بوجود ولدها " فبشرناها بإسحاق ومن رواء إسحاق يعقوب : " فقوله تعاىل 
إسحاق مث من بعده بولد ولده يعقوب أي يولد يف حياما لتقرأ أعينهما به كما قرت بولده ولو مل يرد 

wة وملا عني بالذكر هذا مل يكن لذكر يعقوب وختصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائد
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ووهبنا له إسحاق : " دل على أما يتمتعان به ويسران بولده كما سرا مبولد أبيه من قبله وقال تعاىل 
فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب: " وقال تعاىل " ويعقوب كال هدينا   

" 

ني من حديث سليمان بن مهران األعمش وهذا إن شاء اهللا ظاهر قوي ويؤيده ما ثبت يف الصحيح
يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ : قلت : عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال 

: " كم بينهما ؟ قال : قلت " املسجد األقصى : " مث أي ؟ قال : قلت " املسجد احلرام : " قال 

 "  الصالة فصل فكلها مسجدمث حيث أدركت: " مث أي ؟ قال : قلت " أربعون سنة 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السالم هو الذي أسس املسجد األقصى وهو مسجد إيليا ببيت 
 املقدس شرفه اهللا

 -وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من احلديث فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السالم وهو 

رام بأربعني سنة سواء وقد كان بناؤمها ذلك بعد  بعد بناء اخلليل وابنه إمساعيل املسجد احل-إسرائيل 
وإذ قال إبراهيم رب : " وجود إسحاق ألن إبراهيم عليه السالم ملا دعا قال يف دعائه كما قال تعاىل 

رب إن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه * اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام 
ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم * ر رحيم مين ومن عصاين فإنك غفو

ربنا * ربنا ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
احلمد هللا الذي * إنك تعلم ما خنفي وما نعلن وما خيفي على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء 

رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت * ى الكرب إمساعيل وإسحاق إن ريب لسميع الدعاء وهب يل عل
ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب* ربنا وتقبل دعاء   " 

وما جاء يف احلديث من أن سليمان بن داود عليهما السالم ملا بىن بيت املقدس سأل اهللا خالال ثالثا 
 وكما سنورده يف -" رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي  : " كما ذكرناه عند قوله

 فاملراد من ذلك واهللا أعلم أنه جدد بناءه كما تقدم من أن بينهما أربعني سنة ومل يقل أحد إن -قصته 
بني سليمان وإبراهيم أربعني سنة سوى ابن حبان يف تقاسيمه وأنواعه وهذا القول مل يوافق عليه وال 

 سبق إليه

* * * 

 ذكر بناية البيت العتيق
wوإذا بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني والقائمني : " قال اهللا تعاىل 
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وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق* والركع السجود   " 

فيه آيات بينات مقام * لذي ببكة مباركا وهدى للعاملني إن أول بيت وضع للناس ل: " وقال تعاىل 
وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا * إبراهيم ومن دخله كان آمنا 

 " غين عن العاملني

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييت : " وقال تعاىل 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى * ال ينال عهدي الظاملني قال 

وإذ قال إبراهيم * وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود 
ل ومن كفر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر قا

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل * فأمتعه قليال مث اضطره إىل عذاب النار وبئس املصري 
ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا * ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

ال منهم يتلوا عليهم آياتك ربنا وأبعث فيهم رسو* مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
 " ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم

يذكر تعاىل عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام احلنفاء ووالد األنبياء إبراهيم عليه السالم أنه بىن 
إليه ودله البيت الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون اهللا فيه بوأه اهللا مكانه أي أرشده 

 عليه

أنه أرشد إليه بوحي من اهللا عز وجل وقد : وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وغريه 
أن الكعبة حبيال البيت املعمور حبيث إنه لو سقط لسقط عليها : ذكرنا يف صفة خلق السموات 

د اهللا فيه أهل كل إن يف كل مساء بيتا يعب: وكذلك معابد السموات السبع كما قال بعض السلف 
 مساء وهو فيها كالكعبة ألهل األرض

فأمر اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم أن يبين له بيتا يكون ألهل األرض كتلك املعابد ملالئكة السموات 
وأرشده اهللا إىل مكان البيت املهيأ له املعني لذلك منذ خلق السموات واألرض كما ثبت يف 

 حرمه اهللا يوم خلق اهللا السموات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا إيل يوم أن هذا البلد: " الصحيحني 
 " القيامة

ومل جيىء يف خرب صحيح عن املعصوم أن البيت كان مبنيا قبل اخلليل عليه السالم ومن متسك يف هذا 
رر يف فليس بناهض وال ظاهر ألن املراد مكانه املقدر يف علم اهللا املق" مكان البيت : " القول بقوله 

w قدره املعظم عند األنبياء موضعه من لدن آدم إىل زمان إبراهيم
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قد طفنا قبلك ذا البيت وأن السفينة : وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن املالئكة قالوا له 
طافت به أربعني يوما أو حنو ذلك ولكن كل هذه األخبار عن بين إسرائيل وقد قررنا أا ال تصدق 

  حيتج ا فأما إن ردها احلق فهي مردودةوال تكذب فال

أي أول بيت وضع " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني : " وقد قال اهللا 
أي على أنه بناء " فيه آيات بينات " لعموم الناس للربكة واهلدى البيت الذي ببكة وقيل حمل الكعبة 

: " نفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته وهلذا قال اخلليل والد األنبياء من بعده وإمام احل

أي احلجر الذي كان يقف عليه قائما ملا ارتفع عن قامته فوضع له ولده هذا احلجر " مقام إبرهيم 
 املشهور لريتفع عليه ملا تعاىل البناء وعظم الفناء كما ذكر يف حديث ابن عباس الطويل

ط الكعبة على ما كان عليه من قدمي الزمان إىل أيام عمر بن اخلطاب وقد كان هذا احلجر ملصقا حبائ
رضي اهللا عنه فأخره عن البيت قليال لئال يشغل املصلني عنده الطائفني بالبيت واتبع عمر بن اخلطاب 

لو اختذنا : رضي اهللا عنه يف هذا فإنه قد وافقه ربه يف أشياء منها قوله لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 
وقد كانت آثار قدمي اخلليل " واختذوا من مقام إبراهيم مصلى : " ام إبراهيم مصلى فأنزل اهللا من مق

 : باقية يف الصخرة إىل أول اإلسالم وقد قال أبو طالب يف قصيدته الالمية املشهورة
وارق لريقى يف حراء ونازل... وثور ومن أرسى ثبريا مكانه  "  " 

وباهللا إن اهللا ليس بغافل.. .وبالبيت حق البيت من بطن مكة  "  " 

إذ اكتنفوه بالضحى واألصائل... وباحلجر املسود إذ ميسحونه  "  " 

على قدميه حافيا غري ناعل... ومواطئ إبراهيم يف الصخر رطبة  "  " 

: " يعين أن رجله الكرمية غاصت يف الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية ال منتعلة وهلذا قال تعاىل 

ربنا تقبل منا إنك أنت : " أي يف حال قوهلما " اهيم القواعد من البيت وإمساعيل وإذ يرفع إبر
فهما يف غاية اإلخالص والطاعة هللا عز وجل ومها يسأالن من اهللا عز وجل السميع " السميع العليم 

لك ربنا واجعلنا مسلمني : " العليم أن يتقبل منهما ما مها فيه من الطاعة العظيمة والسعي املشكور 
 " ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

واملقصود أن اخلليل بين أشرف املساجد يف أشرف البقاع يف واد غري ذي زرع ودعا ألهلها بالربكة 
وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة املياه وعدم األشجار والزروع والثمار وأن جيعله حرما حمرما وآمنا 

 حمتما

wأومل يروا أنا جعلنا : "  له مسألته ولىب دعوته وآتاه طلبته فقال تعاىل - وله احلمد -فاستجاب اهللا 
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أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل : " وقال تعاىل " حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم 
 " شيء رزقا من لدنا

هم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم وسأل اهللا أن يبعث فيهم رسوال منهم أي من جنس
 عليهم النعمتان الدنيوية والدينية سعادة األوىل واآلخرة

ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين مامل ! وقد استجاب اهللا له فبعث فيهم رسوال وأي رسول 
 يف سائر األقصار يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهل األرض على إختالف أجناسهم ولغام وصفام

واألمصار واألعصار إىل يوم القيامة وكان هذا من خصائصه من بني سائر األنبياء لشرفه يف نفسه 
 وكمال شفقته على أمته ولطفه ورمحته وكرمي حمتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده

ون منصبه وحمله وهلذا استحق إبراهيم اخلليل عليه السالم إذا كان باين الكعبة ألهل األرض أن يك
وموضعه يف منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت املعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة 
املبارك املربور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة يتعبدون فيه مث ال يعودون إىل يوم البعث 

 والنشور
يت وما ورد يف ذلك من األخبار واآلثار مبا فيه وقد ذكرنا يف التفسري من سورة البقرة صفة بنائه للب

 كفاية فمن أراد فلرياجعه مث وهللا احلمد

ملا أمر اهللا إبراهيم وإمساعيل أن يبنيا البيت مل يدريا أين مكانه حىت بعث : فمن ذلك ما قال السدى 
عبة عن هلا جناحان ورأس يف صورة حية فكنست هلما ما حول الك" اخلجوج " اهللا رحيا يقال له 

وإذ بوأنا : " أساس البيت األول وأتبعاها باملعاول حيفران حىت وضعا األساس وذلك حىت يقول تعاىل 
 " إلبراهيم مكان البيت

: يا بين اطلب يل حجرا حسنا أضعه هاهنا قال : فلما بلغا القواعد وبنيا الركن قال إبراهيم إلمساعيل 

ق وجاءه جربيل باحلجر األسود من اهلند وكان أبيض على ذلك فانطل: يا أبت إين كسالن تعب قال 
ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من اجلنة فاسود من خطايا الناس فجاء إمساعيل حبجر 

جاء به من هو أنشط منك فبنيا ومها يدعوان : يا أبت من جاءك ذا ؟ قال : فوجده عند الركن قال 
 "  السميع العليمربنا تقبل منا إنك أنت: " اهللا 

 مر ما - وكان ملك األرض إذ ذاك -وذكر ابن أيب حامت أنه بناه من مخسة أجبل وأن ذا القرنني 
وما يدريين مبا تقول ؟ فشهد : اهللا أمرنا به فقال : من أمركما ذا ؟ فقال إبراهيم : ومها يبنيانه فقال 

نه طاف مع اخلليل بالبيتأ: مخسة أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق وذكر األزرقي   w
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وقد كانت الكعبة على بناء اخلليل مدة طويلة مث بعد ذلك بنتها قريش فقصرت ا عن قواعد إبراهيم 
 من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم

أن عبداهللا بن حممد بن أيب بكر أخرب عن : ويف الصحيحني من حديث مالك عن ابن شهاب عن سامل 
أمل ترى أن قومك حني بنوا الكعبة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ر عن عائشة ابن عم

لوال : " يا رسول اهللا أال تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : ؟ فقلت " اقتصروا عن قواعد إبراهيم 
 -ل بكفر  أو قا-لوال أن قومك حديثو عهد جباهلية : " ويف رواية " حدثان قومك بالكفر لفعلت 

 " ألنفقت كرت الكعبة يف سبيل اهللا وجلعلت باا باألرض وألدخلت فيها احلجر

وقد بناها ابن الزبري رمحه اهللا يف أيامه على ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسبما أخربته 
عبد امللك بن مروان به خالته عائشة أم املؤمنني عنه فلما قتله احلجاج يف سنة ثالثة وسبعني كتب إىل 

اخلليفة إذا ذاك فاعتقدوا أن ابن الزبري إمنا صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إىل ما كانت عليه 
فنقضوا احلائط الشامي وأخرجوا منها اجلر مث سدوا احلائط وردموا األحجار يف جوف الكعبة فارتفع 

يومباا الشرقي وسدوا الغريب بالكلية كما هو مشاهد إىل ال  

مث ملا بلغهم أن ابن الزبري إمنا فعل هذا ملا أخربته عائشة أم املؤمنني ندموا على ما فعلوا وتأسفوا أن لو 
 كانوا تركوه وما توىل من ذلك

مث ملا كان يف زمن املهدي بن املنصور استشار اإلمام مالك بن أنس يف ردها على الصفة اليت بناهاه ابن 
أن يتخذها امللوك لعبة يعين كلما جاء مثلك بناءها على الصفة اليت يريد إين أخشى : الزبري فقال له 

 فاستقر األمر على ما هي عليه اليوم
* * * 

 ذكر ثناء اهللا ورسوله الكرمي على عبده وخليله إبراهيم
وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما قال ومن ذرييت : " قال اهللا تعاىل 

ملا ويف ما أمره به ربه من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يتقدون به " قال ال ينال عهدي الظاملني 
ويأمتون ديه وسأل اهللا أن تكون هذه اإلمامة متصلة بسببه وباقية يف نسبه وخالدة يف عقبه فأجيبب 

 واختص ا من ذريته العلماء إىل ما سأل ورام وسلمت إليه اإلمام بزمام واستثىن من نيلها الظاملون
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره : " العاملون كما قال تعاىل 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكال هدينا ونوحا : " وقال تعاىل " يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 
* وب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأي w
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وإمساعيل واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على * وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كل من الصاحلني 
ومن آبائهم وذريام وإخوام واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم* العاملني   " 

 على املشهور ولوط وإن كن ابن أخيه إال أنه دخل عائد إىل إبراهيم" ومن ذريته : " فالضمري يف قوله 
 يف الذرية تغليبا وهذا هو احلامل للقائد اآلخر أن الضمري على نوح كما قدمنا يف قصته واهللا أعلم

اآلية فكل كتاب " ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب : " وقال تعاىل 
ألنبياء بعد إبراهيم اخلليل فمن ذريته وشعيته وهذه خلعة سنية ال أنزل من السماء على نيب من ا

إمساعيل من هاجر مث : تضاهى ومرتبه عليه ال تباهي وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان 
 الذي ينتسب إىل سائر أسباطهم فكانت فيهم - وهو إسرائيل -إسحاق من سارة وولد له يعقوب 

 ال يعلم عددهم إال الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة وحىت ختموا النبوة وكثروا جدا حبيث
 بعيسى ابن مرمي من نيب إسرائيل

وأما إمساعيل عليه السالم فكانت منه العرب على إختالف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن شاء اهللا 
فخر بين آدم يف الدنيا تعاىل ومل يوجد من ساللته من األنبياء سوى خامتهم على اإلطالق وسيدهم و

حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم القرشي املكي مث املدين صوات اهللا وسالمه عليه: واآلخرة   

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن املنيف سوى هذه اجلوهرة الباهرة والدرة الزاهرة 
بطه األولون واآلخرون يوم القيامةوواسطة العقد الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل اجلمع ويغ  

سأقوم مقاما يرغب إىل اخللق كلهم حىت إبراهيم: " وقد ثبت عنه يف صحيح مسلم أنه قال   " 

فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة يف هذا السياق ودل كالمه على أنه أفضل اخلالئق بعده عند اخلالق 
 يف هذه احلياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن منصور عن املنهال عن سعيد بن جبري عن  : وقال البخاري
إن أباكما : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني ويقول : ابن عباس قال 

أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة: كان يعوذ ا إمساعيل وإسحاق   " 

واه أهل السنن من حديث منصور بهور  

وإذا قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن : " وقال تعاىل 
قليب قال فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءا مث ادعهن يأتينك 

لسؤال أسبابا بسطناها يف التفسري وقررناها بأمت ذكر املفسرون هلذا ا" سعيا واعلم أن اهللا عزيز حكيم 
w تقرير

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 123        ابن كثري-قصص األنبياء

أن اهللا عز وجل أجابه إىل ما سأل فأمره أن يعمد إىل أربعة من الطيور اختلفوا يف تعيينها : واحلاصل 
على أقوال واملقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن ميزق حلومهن وريشهن وخيلط ذلك بعضه يف 

ى كل جبل منهم جزءا ففعل ما أمر به مث أمر أن يدعوهن بإذن رن بعض مث يقسمه قسما وجيعل عل
فلما دعاهن جعل كل عضو يطري إىل صاحبه وكل ريشة تأيت إىل أختها حىت اجتمع بدن كل طائر 
على ما كان عليه وهو ينظر إىل قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون فأتني إليه سعيا ليكون أبني له 

تني طرياناوأوضح ملشاهدته من أن يأ  

ويقال إنه أمر أن يأخذ رءوسهن يف يده فجعل كل طائر يأيت فيلقى رأسه فتركب على جثته كما كان 
 فال إله إال اهللا

وقد كان إبراهيم عليه السالم يعلم قدرة اهللا تعاىل على إحياء املوتى علما يقينا ال حيتمل النقيض 
فأجابه اهللا إىل سؤاله !  إىل عني اليقني ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويترقى من علم اليقني

 وأعطاه غاية مأموله
* * * 

يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده أفال : " وقال تعاىل 
ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم واهللا يعلم * تعقلون 

ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من * تعلمون وأنت ال 
إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني* املشركني   " 

ينكر تعاىل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى يف دعوى كل من الفريقني كون اخلليل على 
وما أنزلت التوراة : " وطريقتهم فربأه اهللا منهم وبني كثرة جهلهم وقلة عقلهم يف قوله ملتهم 

أي فكيف يكون على دينكم وأنتم إمنا شرع لكم ما شرع بعده مبدد متطاولة " واإلجنيل إال من بعده 
كان حنيفا ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن : " إىل أن قال " أفال تعقلون : " ؟ وهلذا قال 

 " مسلما وما كان من املشركني
فبني أنه كان على دين اهللا احلنيف وهو القصد إىل اإلخالص واإلحنراف عمدا عن الباطل إىل احلق 

 الذي هو خمالف لليهودية والنصرانية واملشركية
ه يف ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإن: " كما قال تعاىل 

ووصى ا إبراهيم بنيه * إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني * اآلخرة ملن الصاحلني 
wأم كنتم شهداء إذ حضر * ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 124        ابن كثري-قصص األنبياء

يم وإمساعيل يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراه
تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال * وإسحاق إهلا واحدا وحنن له مسلمون 

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان * تسألون عما كانوا يعملون 
عيل وإسحاق ويعقوب قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمسا* من املشركني 

واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون 
قإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيسكفيكهم اهللا وهو السميع * 

قل أحتاجوننا يف اهللا وهو ربنا وربكم * ن صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له عابدو* العليم 
أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب * ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له خملصون 

واألسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم اهللا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا وما اهللا 
  هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملونتلك أمة قد خلت* بغافل عما تعملون 

" 

فنره اهللا عز وجل خليله عليه السالم عن أن يكون يهوديا أو نصرانيا وبني أنه إمنا كان حنيفا مسلما 
يعين الذين كانوا " إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه : " ومل يكن من املشركني وهلذا قال تعاىل 

يعين حممدا صلى اهللا عليه " وهذا النيب : " ن أتباعه يف زمانه ومن متسك بدينه من بعدهم على ملته م
وسلم فإن اهللا شرع له الدين احلنيف الذي شرعه للخليل وكمله اهللا تعاىل له وأعطاه ما مل يعط نبيا 

 ملة إبراهيم قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما: " وال رسوال من قبله كما قال تعاىل 
ال شريك له * قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني * حنيفا وما كان من املشركني 

إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من : " وقال تعاىل " وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 
يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة وآتيناه * شاكرا ألنعمه اجتباه وهداه إىل صراط مستقيم * املشركني 

مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني* ملن الصاحلني   " 

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : وقال البخاري 
أمر ا فمحيت ورأى إبراهيم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رآى الصور يف البيت مل يدخل حىت 

قاتلهم اهللا واهللا ما استقسما باألزالم قط: " وإمساعيل بأيدمها األزالم فقال   " 

 مل خيرجه مسلم
قاتلهم اهللا لقد علموا أن شيخنا مل يستقم ا قط: " ويف بعض ألفاظ البخاري   " 

wأي خاشعا له يف مجيع " قانتا هللا " يه أي قدوة إماما مهتديا داعيا إىل اخلري يقتدى به ف" أمة : " وقوله 
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" شاكرا ألنعمه * ومل يك من املشركني " أي خملصا على بصرية " حنيفا " حاالته وحركاته وسكناته 

أي اختاره اهللا لنفسه " واجتباه " أي قائما بشكر ربه جبميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله 
ريي الدنيا واآلخرةواصطفاه لرسالته واختذه خليال ومجع له بني خ  

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا : " وقال تعاىل 
يرغب تعاىل يف اتباع إبراهيم عليه السالم ألنه كان على الدين القومي والصراط " إبراهيم خليال 

وهلذا اختذه " وإبراهيم الذي وىف : " قال املستقيم وقد قام جبميع ما أمره به ربه ومدحه تعاىل بذلك ف
 : اهللا خليال واخللة هي غاية احملبة كما قال بعضهم

وبذا مسى اخلليل خليال... قد ختللت مسلك الروح مين  "  " 

وهكذا نال هذه املرتبة خامت األنبياء وسيد املرسلني حممد صلوات اهللا وسالمه عليه كما ثبت يف 
جندب البجلي وعبد اهللا بن عمرو وابن مسعود عن رسول اهللا صلى الصحيحني وغريهم من حديث 

أيها الناس إن اهللا اختذين خليال: " اهللا عليه وسلم أنه قال   " 

أيها الناس لو كنت متخذا من أهل األرض خليال الختذت أبا : " وقال أيضا يف آخر خطبة خطبها 
  سعيدأخرجاه من حديث أيب" بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا 

: وثبت أيضا من حديث عبد اهللا بن الزبري وابن عباس وابن مسعود وروي البخاري يف صحيحه 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن عمرو بن ميمون 
 رجل من فقال" واختذ اهللا إبراهيم خليال : " إن معاذا ملا قدم اليمن صلى م الصبح فقرأ : قال 

لقد قررت عني أم إبراهيم: القوم   ! 

حدثنا عبد الرحيم بن حممد بن مسلم حدثنا إمساعيل بن أمحد بن أسيد حدثنا : وقال ابن مردويه 
إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين مبكة حدثنا عبد اهللا احلنفي حدثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام 

 أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظرونه جلس ناس من: عن عكرمة عن ابن عباس قال 
عجبا إن اهللا اختذ من : فخرج حىت إذا دنا منهم مسعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول 

: ماذا بأعجب من أن اهللا كلم موسى تكليما وقال آخر : خلقه خليال ؟ فإبراهيم خليله وقال آخر 

قد مسعت : " م اصطفاه اهللا فخرج عليهم فسلم وقال آد: فعيسى روح اهللا وكلمته وقال آخر 
كالمكم وعجبكم إن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك وموسى كليمه وهو كذلك وعيسى روحه 

وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك أال أين حبيب اهللا وال فخر أال وإين أول شافع 
wنة فيفتحه اهللا فيدخلنيها ومعي نقراء املؤمنني وأول مشفع وال فخر وأنا أول من حيرك حلقة باب اجل
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 " وأنا أكرم األولني واآلخرين يوم القيامة وال فخر
 هذا حديث غريب من هذا الوجه وله شواهد من وجوه أخر واهللا أعلم

أتنكرون أن تكون : وروى احلاكم يف مستدركه من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال 
م ملوسى ؟ والرؤية حملمد ؟ صوات اهللا وسالم عليهم أمجعنياخللة إلبراهيم ؟ والكال  

حدثنا أيب حدثنا حممود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن إسحاق بن يسار : وقال ابن أيب حامت 
ملا اختذ اهللا إبراهيم خليال ألقى يف قلبه الوجل حىت إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كما : قال 

هلواءيسمع خفقان الطري يف ا  

كان إبراهيم عليه السالم يضيف الناس فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم : وقال عبيد بن عمري 
يا عبد اهللا ما أدخلك داري بغري إذين ؟ : جيد أحدا يضيفه فرجع إىل داره فوجد فيها رجال قائما فقال 

 إىل عبد من عباده أبشره أنا ملك املوت أرسلين ريب: دخلتها بإذن را قال ومن أنت ؟ قال : قال 
من هو ؟ فواهللا إن أخربتين به مث كان بأقصى البالد آلتينه مث ال أبرح له : بأن اهللا قد اختذه خليال قال 

فبم اختذين ريب خليال : نعم قال : أنا ؟ قال : ذلك العبد أنت قال : جارا حىت يفرق بيننا املوت قال 
اه ابن أيب حامتبأنك تعطي الناس وال تسأهلم رو: ؟ قال   

إنه مذكور يف : وقد ذكره اهللا تعاىل يف القرآن كثريا يف غري ما موضع بالثناء عليه واملدح له فقيل 
 مخسة وثالثني موضعا منها مخسة عشر يف البقرة وحدها

وهو أحد أوىل العزم اخلمسة املنصوص على أمسائهم ختصيصا من بني سائر األنبياء يف آييت األحزاب 
وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى : "  ومها قوله تعاىل والشورى

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي : " وقوله " وعيسى ابن مرمي وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 
اآلية" أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه   

و أشرف أوىل العزم بعد حممد صلى اهللا عليه وسلممث ه  

وهو الذي وجده عليه السالم يف السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت املعمور الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من املالئكة مث ال يعودون إليه آخر ما عليهم وما وقع يف حديث شريك ابن أيب منري عن 

يم يف السادسة وموسى يف السابعة فما انتقد على شريك يف هذا أنس يف حديث اإلسراء من أن إبراه
 احلديث والصحيح األول

قال : حدثنا حممد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال : حدثنا حممد بن بشر : وقال أمحد 
w بن إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 " إسحاق بن إبراهيم خليل الرمحن
 تفرد به أمحد

وأخرت الثالثة ليوم يرغب إىل : " مث مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى احلديث الذي قال فيه 
 " اخللق كلهم حىت إبراهيم

 رواه مسلم من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه
أنا سيد ولد آدم يوم : " المه عليه بقوله وهذا هو املقام احملمود الذي أخرب عنه صلوات اهللا وس

مث ذكر استشفاع الناس بآدم مث بنوح مث إبراهيم مث موسى مث عيسى فكلهم حييد " القيامة وال فخر 
احلديث بتمامه" أنا هلا أنا هلا : " عنها حىت يأتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فيقول   

حدثين سعيد عن أيب : ىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا حي: وقال البخاري 
ليس عن هذا : فقالوا " أكرمهم أتقاهم : " يا رسول اهللا من أكرم الناس قال : قيل : هريرة قال 

ليس عن : قالوا " فأكرم الناس يوسف بين اهللا ابن نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا : " نسألك قال 
فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف : نعم قال : معادن العرب تسألونين ؟ قالوا فعن : " هذا نسألك قال 

 " اإلسالم إذا فقهوا
وهكذا رواه البخاري يف مواضع آخر و مسلم و النسائي من طرق عن حيىي بن سعيد القطان عن 

  وهو ابن عمر العرى به-عبيد اهللا 

عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه قال أبو أسام ومعتمر عن عبيد اهللا : مث قال البخاري 
 وسلم
وقد أسنده يف موضع آخر من حديثهما وحديث عبيدة بن سليمان و النسائي من حديث حممد : قلت 

بن بشر أربعهم عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل 
 يذكروا أباه
قال : ن بشر حدثنا حممد بن عمر حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال حدثنا حممد ب: وقال أمحد 

إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تفرد به أمحد" ابن إسحاق بن إبراهيم خليل اهللا   

لرمحن بن عبيد اهللا عن أبيه عن إسحاق بن منصور أخربنا عبد الصمد حدثنا عبد ا: وقال البخاري 
الكرمي بن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف ابن : " ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

w " يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
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 تفرد به من طريق عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن ابن عمر به
* * * 

حدثين مغرية بن النعمان عن سعيد بن : حدثنا حيىي عن سفيان : محد فأما احلديث الذي رواه اإلمام أ
حيشر الناس عراة غرال فأول من يكسى : " جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأخرجاه يف الصحيحني من حديث " كما بدأنا أول خلق نعيده : " مث قرأ " إبراهيم عليه السالم 
جاج كالمها عن مغرية بن النعمان النخعي الكويف عن سعيد بن جبري بن سفيان الثوري وشعبة بن احل

 ابن عباس به
وهذه الفضيلة املعينة ال تقتضي األفضلية بالنسبة إىل ما قابلها مما ثبت لصاحب املقام احلمود الذي 

 يغبطه به األولون واآلخرون
 - وهو الثوري -يم حدثنا سفيان حدثنا وكيع وأبو نع: وأما احلديث اآلخر الذي قال اإلمام أمحد 

يا خري : قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : عن خمتار بن خمتار بن فلفل عن أنس بن مالك قال 
فقد رواه مسلم من حديث الثوري وعبد اهللا بن إدريس وعلى بن مشهر " ذاك إبراهيم : " الربية قال 

 وحممد بن فضيل أربعتهم عن املختار بن فلفل
" ال تفضلوين على األنبياء : " اب اهلضم والتواضع مع والده اخلليل عليه السالم كما قال وهذا ب

ال تفضلوين على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأوجد موسى : " وقال 
؟" باطشا بقائمة العرش فال أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور   

بت بالتواتر عنه صلوات اهللا وسالمه عليه من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة وهكذا كله ال ينايف ما ث
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إىل اخللق كلهم حىت : " وكذلك حديث أيب بن كعب يف صحيح مسلم 

 " إبراهيم
وملا كان إبراهيم عليه السالم أفضل الرسل وأويل العزم بعد حممد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

: قلنا : ر املصلى أن يقول يف تشهده ما ثبت يف الصحيحني من حديث كعب بن عجرة وغريه قال أم

قولوا اللهم صل على حممد : " يا رسول اهللا هذا السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة عليك ؟ قال 
وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما 

 " باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد
* * * 

wويف مجيع ما أمر به وقام جبميع خصال اإلميان وشعبه : قالوا " وإبراهيم الذي وىف : " وقال اهللا تعاىل 
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وكان ال يشغله مرعاة األمر اجلليل عن القيام مبصلحة األمر القليل وال ينسيه القيام بأعباء املصاحل 
ن الصغارالكبار ع  

وإذا ابتلى : " أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس يف قوله تعاىل : قال عبد الرزاق 
: مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد يف الرأس : ابتاله اهللا بالطهارة : قال " إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن 

تقليم األظافر وحلق العانة : قص الشارب واملضمضة والسواك واإلستنشاق وفرق الرأس ويف اجلسد 
 واخلتان ونتف اإلبط وغسل أثر الغائظ والبول باملاء رواه ابن أيب حامت

وروي عن سعيد بن املسيب وجماهد والشعيب والنخعي وأيب صاحل وأيب اجللد حنو ذلك: وقال   

اخلتان : القطرة مخس : " ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قلت 
 " واإلستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط

ويف صحيح مسلم وأهل السنن من حديث وكيع عن زكريا ابن أيب زائدة عن مصعب ابن شيبة 
قال : العبدري املكي احلجي عن طلق بن حبيب العرتي عن عبد اهللا بن الزريب عن عائشة قالت 

قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك : من الفطرة عشر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يعين -واستنشاق املاء وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء 

 " اإلستنجاء
 وسأيت يف ذكر مقدار عمره والكالم على اخلتان

وخضوع العبادة واملقصود أنه عليه الصالة والسالم كان ال يشغله القيام باإلخالص هللا عز وجل 
العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من اإلصالح والتحسني وإزالة ما 

 يشني من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح أو وسخ
وإبراهيم الذي وىف: " فهذا من مجلة قوله تعاىل يف حقه من املدح العظيم   " 

* * * 

 ذكر قصره يف اجلنة
: حدثنا أمحد بن سنان القطان الواسطي وحممد بن موسى القطان قاال : لبزار قال احلافظ أبو بكر ا

قال رسول اهللا : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن مساك عن عكرمة عن أيب هريرة قال 
 ليس يف فصم وال وهي أعده - أحسبه قال من لؤلؤة -إن يف اجلنة قصرا : " صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثنا أمحد بن مجيل املروزي حدثنا النضر بن : قال البزار " ه إبراهيم عليه السالم نزال اهللا خلليل
حدثنا محاد بن سلمة عن مساك عن عكرمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه: مشيل   w
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نضري بن وهذا احلديث ال نعلم من رواه عن محاد بن سلمة فأسنده إال يزيد بن هارون وال: مث قال 
 مشيل وغريمها يرويه موقوفا

لوال هذه العلة لكان على شرط الصحيح ومل خيرجوه: قلت   

* * * 

 ذكر صفة إبراهيم عليه السالم
حدثنا الليث عن أيب الزبري عن جابر عن رسول اهللا : حدثنا يونس وحجني قاال : قال اإلمام أمحد 

 فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال عرض على األنبياء: " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
شنوءة ورأيت عيسى بن مرمي فإذا أقرب من رأيت شبها عروة ابن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب 

 " من رأيت به شبها دحية
 تفرد به اإلمام أمحد من هذا الوجه وذا اللفظ

 عن جماهد عن ابن -ن املغرية  يعين اب-حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عثمان : وقال أمحد 
رأيت عيسى ابن مرمي وموسى وإبراهيم فأما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عباس قال 

انظروا إىل : " فإبراهيم ؟ قال : قالوا له " عيسى فأمحر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم 
يعين نفسه" صاحبكم   

 حدثنا النضر أخربنا ابن عون عن جماهد أنه مسع ابن عباس حدثنا بيان بن عمرو: وقال البخاري 
قال : مل أمسعه ولكنه قال : فقال " ك ف ر " وذكروا له الدجال وأنه مكتوب بني عينيه كافر أو 

أما إبراهيم فانظروا إىل صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على مجل أمحر : " صلى اهللا عليه وسلم 
حند يف الواديخمطوم خبلبة كأين انظر إليه ا  " 

ورواه البخاري أيضا و مسلم عن حممد بن املثىن عن ابن أيب عدي عن عبد اهللا بن عون به وهكذا 
رواه البخاري أيضا يف كتاب احلج ويف اللباس و مسلم مجيعا عن حممد بن املثىن عن ابن أيب عدي عن 

 عبد اهللا بن عون به

* * * 

رهذكر وفاة إبراهيم اخلليل وما قيل يف عم  

 الضحاك - فيما قيل -أن مولده كان يف زمن النمرود بن كنعان وهو : ذكر ابن جرير يف تارخيه 
 امللك املشهور الذي يقال إنه ملك ألف سنة وكان يف غاية الغشم والظلم

wوذكر بعضهم أنه من بين راسب الذي بعث إليهم نوح عليه السالم وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا 
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م أخفى ضوء الشمس والقمر فهلك ذلك أهل ذلك الزمان وفزع النمرود فجمع وذكروا أنه طلع جن
يولد مولود يف رعيتك يكون زوال ملكك على يديه فأمر : الكهنة واملنجمني وسأهلم عن ذلك فقالوا 

عند ذلك مبنع الرجال عن النساء وأن يقتل املولودون من ذلك احلني فكان مولد إبراهيم اخلليل يف 
فحماه اهللا عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب شبابا باهرا وأنبته اهللا نباتا حسنا حىت ذلك احلني 

 كان من أمره ما تقدم

وتقدم عن ابن عباس " كوثي " من ناحية " بالسواد " وقيل " ببابل " وقيل " بالسوس " وكام مولده 
ان مث إىل أرض الشام وأقام أنه ولد بربزة شرقي دمشق فلما أهلك اهللا منرود على يديه هاجر إىل حر
اليت يف أرض " حربون " ببالد إيليا كما ذكرنا وولد له إمساعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية 

كنعان وهلا من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه 
ال له عفرون بن صخر مغارة يق" حيث " السالم ورثاها رمحها اهللا واشترى من رجل من بين 

 بأربعمائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك
بنت بتوئيل بن ناحور بن تارح وبعث " رفقا " مث خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه : قالوا 

 مواله فحملها من بالدها ومعها مرضعتها وجواريها على اإلبل
 له زمران وبقشان ومادان ومدين وشياق فولدت" قنطورا " مث تزوج إبراهيم عليه السالم : قالوا 

 وشوح وذكروا ما ولد كل واحد من هؤالء أوالد قنطورا
وقد روى ابن عساكر من غري واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب يف صفة جميء ملك املوت إىل 

ان إبراهيم عليه السالم أخبارا كثريا اهللا أعلم بصحتها وقد قيل إنه مات فجأة وكذا داود وسليم
 والذي ذكره أهل الكتاب وغريهم خالف ذلك

مث مرض إبراهيم عليه السالم ومات عن مائة ومخس وسبعني وقيل وتسعني سنة ودفن يف : قالوا 
املغارة املذكورة اليت كان حبربون احليثي عند امرأته سارة اليت يف مزرعة عفرون احليثي وتوىل دفنه 

 أمجعني وقد ورد ما يدل على أنه عاش مائيت سنة كما إمساعيل وإسحاق صوات اهللا وسالمه عليهم
 قاله ابن الكليب

أنبأنا املفضل بن حممد اجلندي مبكة حدثنا علي بن زياد : فقال أبو حامت بن حبان يف صحيحه 
حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن : اللخمي 

اختنت إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرون ومائة سنة وعاش بعد : " سلم قال النيب صلى اهللا عليه و
w " ذلك مثانني سنة
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وقد رواه احلافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري عن حيىي بن سعيد 
 عن سعيد عن أيب هريرة موقوفا

أخربنا حممد بن عبد اهللا : اخلرب وهم ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن رفع هذا : مث قال ابن حبان 
بن اجلنيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

اختنت إبراهيم حني بلغ عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك مثانني سنة واختنت : " عليه وسلم قال 
 " بقدوم

يق حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن وقد رواه احلافظ ابن عساكر من طر
 النيب صلى اهللا عليه وسلم

القدوم اسم القرية: مث روى ابن حبان عن عبد الرزاق أنه قال   

وهو ابن مثانني سنة وليس : الذي يف الصحيح أنه اختنت وقد أتت عليه مثانون سنة ويف رواية : قلت 
هللا أعلمفيهما تعرض ملا عاش بعد ذلك وا  

زاد يف تفسري وكيع عنه فيما ذكره من الزيادات حدثنا : وقال حممد بن إمساعيل احلساين الواسطي 
كان إبراهيم أول من تسرول : أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

نة وعاش بعد ذلك وأول من فرق وأول من استحد وأول من اختنت بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة س
 مثانني سنة وأول من قرى الضيف وأول من شاب

 فكذا رواه موقوفا وهو أشبه باملرفوع خالفا البن حبان واهللا أعلم
كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس : وقال مالك عن حيىي بن سعيد بن املسيب قال 

" وقار : " يارب ما هذا ؟ فقال اهللا : اختنت وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال 

يا رب زدين وقارا: فقال   

وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس السراويل: وزاد غريمها   

فقربه وقرب ولده إسحاق وقرب ولد ولده يعقوب يف املربعة اليت بناها سليمان بن داود عليه السالم ببلد 
وم وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيال بعد جيل من زمن بين حربون وهو البلد املعروف باخلليل الي

إسرائيل وإىل زماننا هذا أن قربه باملربعة حتقيقا فأما تعيينه منها فليس فيه خرب صحيح عن املعصوم 
فينبغي أن تراعى تلك احمللة وأن حتترم إحترام مثلها وأن تبجل وأن جتل وأن يداس يف أرجائها خشية 

  اخلليل أو أحد أوالده األنبياء عليهم السالم حتتهاأن يكون قرب

wوجد عند قرب إبراهيم اخلليل على حجر كتابة : وروى ابن عساكر بسنده إىل وهب بن منبه قال 
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 : خلقه

ميوت من جاء أجله... أهلى جهوال أمله  "  " 

مل تغن عنه حيله... ومن دنا من حتفه  "  " 

ولهمن مات عنه أ... وكيف يبقى آخرا  "  " 

يف القرب إال عمله... واملرء ال يصحبه  "  " 

* * * 

 ذكر أوالد إبراهيم اخلليل
إمساعيل من هاجر القبطية املصرية مث ولد له إسحاق من سارة بنت عم اخلليل مث : أول من ولد له 

مدين وزمران وسرج ويقشان ونشق ومل : بنت يقطن الكنعاية فولدت له ستة " قنطورا " تزوج بعدها 
كيسان وسورج وأميم ولوطان : بنت أمني فولدت له مخسة " حجون " يسم السادس مث تزوج بعدها 

 ونافس
 هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي يف كتابه التعريف واألعالم

* * * 

قصة قوم لوط عليه السالم وما حل م من : ومما وقع يف حياة إبراهيم اخلليل من األمور العظيمة 
 النقمة العميمة

 ولوط ابن أخي إبراهيم اخلليل فإبراهيم - وهو آزر كما تقدم -وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح 
وهاران وناحور أخوة كما قدمنا ويقال إن هاران هذا هو الذي بىن حران وهذا ضعيف ملخالفته ما 

 بأيدى أهل الكتاب واهللا تعاىل أعلم
م بأمره له وإذنه فرتل مبدينة سدوم من أرض وكان لوط قد نزح عن حملة عمه اخلليل عليهما السال

غور زغر وكان أم تلك احمللة وهلا أرض ومعتمالت وقرى مضافة إليها وهلا أهل من أفجر الناس 
وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردأهم سريرة وسرية يقطعون السبيل ويأتون يف ناديهم املنكر وال يتناهون 

 عن منكر فعله لبئس ما كانوا يفعلون

وا فاحشة مل يسبقهم إليها أحد من بن آدم وهي إتيان الذكران من العاملني وترك ما خلق اهللا عن ابتدع
 النسوان لعباده الصاحلني

فدعاهم لوط إىل عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له واهم عن تعاطي هذه احملرمات والفواحش 
w واستمروا على فجورهم وكفرام املنكرات واألفاعيل املستقبحات فتمادوا على ضالهلم وطغيام
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فأحل اهللا م من البأس الذي ال يرد ما مل يكن يف خلدهم وحسام وجعلهم مثلة يف العاملني وعربة 
 يتعظ ا األلباء من العاملني

ولوطا : " وهلذا ذكر اهللا تعاىل قصتهم يف غري ما موضع يف كتابه املبني فقال تعاىل يف سورة األعراف 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون * مه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من العاملني إذ قال لقو

وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إم أناس * النساء بل أنتم قوم مسرفون 
ن عاقبة وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كا* فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين * يتطهرون 
 " ارمني

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث أن : " وقال تعاىل يف سورة هود 
فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا * جاء بعجل حنيذ 

قالت يا ويلىت * اء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن ور* إىل قوم لوط 
قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته * أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط * عليكم أهل البيت إنه محيد جميد 
 أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإم آتيهم عذاب يا إبراهيم* إن إبراهيم حلليم أواه منيب * 

وجاءه قومه * وملا جاءت رسلنا لوطا سيء م وضاق م ذرعا وقال هذا يوم عصيب * غري مردود 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال ياقوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم فاتقوا اهللا وال 

قالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما * يد ختزون يف ضيفي أليس منكم رجل رش
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك * قال لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد * نريد 

فأسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك إنه مصيبها ما أصام إن موعدهم 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل * الصبح أليس الصبح بقريب 

 " منضود مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد
إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال إنا منكم * ونبئهم عن ضيف إبراهيم : " وقال تعاىل يف سورة احلجر 

* متوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون قال أبشر* قالوا ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم * وجلون 

قال فما * قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون * قالوا بشرناك باحلق فال تكن من القانطني 
إال امرأته * إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني * قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني * خطبكم أيها املرسلون 
قالوا بل جئناك مبا * قال إنكم قوم منكرون * اء آل لوط املرسلون فلما ج* قدرنا إا ملن الغابرين 

wفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وال * وآتيناك باحلق وإنا لصادقون * كانوا فيه ميترون 
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وجاء * وقضينا إليه ذلك أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني * يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 
قالوا أو مل * واتقوا اهللا وال ختزون * قال إن هؤالء ضيفي فال تفضحون * ون أهل املدينة يستبشر
فأخذم * لعمرك إم لفي سكرم يعمهون * قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني * ننهك عن العاملني 
إن يف ذلك آليات * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * الصيحة مشرفني 

إن يف ذلك آلية للمؤمنني* وإا لبسبيل مقيم * للمتومسني   " 

إين * إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون * كذبت قوم لوط املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
* وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني * فاتقوا اهللا وأطيعون * لكم رسول أمني 

قالوا * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون *  أتأتون الذكران من العاملني
* رب جنين وأهلي مما يعملون * قال إين لعملكم من القالني * لئن مل تنته يا لوط لتكونن من املخرجني 

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر * مث دمرنا اآلخرين * إال عجوزا يف الغابرين * فنجيناه وأهله أمجعني 
وإن ربك هلو العزيز الرحيم* إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني * نذرين امل  " 

أئنكم لتأتون * ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون : " وقال تعاىل يف سورة النمل 
فما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل * الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم جتهلون 

وأمطرنا عليهم * فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها من الغابرين * ط من قريتكم إم أناس يتطهرون لو
 " مطرا فساء مطر املنذرين

ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد : " وقال تعاىل يف سورة العنكبوت 
يل وتأتون يف ناديكم املنكر فما كان جواب قومه إال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السب* من العاملني 

وملا جاءت * قال رب انصرين على القوم املفسدين * أن قالوا ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني 
قال إن فيها لوطا * رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني 

وملا أن جاءت رسلنا لوطا سيء * يها لننجيه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين قالوا حنن أعلم مبن ف
إنا * م وضاق م ذرعا وقالوا ال ختف وال حتزن إنا منجوك وأهلك إال امرأتك كانت من الغابرين 

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم * مرتلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون 
 " يعقلون

إال عجوزا يف * إذ جنيناه وأهله أمجعني * وإن لوطا ملن املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الصافات 
وبالليل أفال تعقلون* إنكم لتمرون عليهم مصبحني * مث دمرنا اآلخرين * الغابرين   " 

wقال فما خطبكم " : وقال تعاىل يف سورة الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارم إياه بغالم عليم 
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مسومة عند ربك * لنرسل عليهم حجارة من طني * قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني * أيها املرسلون 
وتركنا فيها * فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني * فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني * للمسرفني 

 " آية للذين خيافون العذاب األليم
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط جنيناهم *  كذبت قوم لوط بالنذر : "وقال يف سورة القمر 

ولقد راودوه * ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر * نعمة من عندنا كذلك جنزي من شكر * بسحر 
فذوقوا عذايب * ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر * عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر 

لقرآن للذكر فهل من مدكرولقد يسرنا ا* ونذر   " 

 وقد تكلمنا على هذه القصص يف أماكنها من هذه السور يف التفسري
 وقد ذكر اهللا لوطا وقومه يف مواضع أخر من القرآن تقدم ذكها مع نوح وعاد ومثود

* * * 

تعانواملقصود اآلن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل اهللا هلم جمموعا من اآليات واآلثار وباهللا املس  

وذلك أن لوطا عليه السالم ملا دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له واهم عن تعاطي ما ذكر اهللا 
عنهم من الفواحش مل يستجيبوا له ومل يؤمنوا به حىت وال رجل واحد منهم ومل يتركوا ما عنه وا بل 

 من بني ظهرانيهم وما كان استمروا على حاهلم ومل يرعووا عن غيهم وضالهلم ومهوا بإخراج رسوهلم
أخرجوا آل لوط من قريتكم إم : " حاصل جوام عن خطام إذ كانوا ال يعقلون إال أن قالوا 

وما محلهم على مقالتهم هذه إال العناد ! فجعلوا غاية املدح ذما يقتضي اإلخراج " أناس يتطهرون 
 واللجاج

إخراج وتركهم يف حملتهم خالدين لكن بعد ما فطهره اهللا وأهله إال امرأته وأخرجهم منها أحسن 
 صريها عليهم حبرية منتنة ذات أمواج لكنها عليهم يف احلقيقة نار تأجج وحر يتوهج ماؤها ملح أجاج

وما كان هذا جوام إال ملا اهم عن ارتكاب الطامة العظمى والفاحشة الكربى اليت مل يسبقهم إليها 
ذا صاروا مثلة فيها وعربة ملن عليهاأحد من العاملني أهل الدنيا وهل  

 وهو جمتمعهم وحمل حديثهم -وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق وخيونون الرفيق ويأتون يف ناديهم 
 املنكر من األقوال واألفعال على اختالف أصنافه حىت قيل إم كانوا يتضارطون يف -ومسرهم 

لة العظيمة يف احملافل وال يستنكفون وال جمالسهم وال يستحون من جمالسيهم ورمبا وقع منهم الفع
يرعوون لوعظ واعظ وال نصيحة من عاقل وكانوا يف ذلك وغريه كاألنعام بل أضل سبيال ومل يقلعوا 
wعما كانوا عليه يف احلاضر وال ندموا على ما سلف من املاضي وال راموا يف املستقبل حتويال فأخذهم 
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 اهللا أخذا وبيال
فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من " ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني : " وقالوا له فيما قالوا 

 العذاب األليم وحلول البأس العظيم
فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكرمي فسأل من رب العاملني وإله املرسلني أن ينصره على القوم 

 املفسدين
طلبته وبعث رسله الكرام ومالئكته فغار اهللا لغريته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إىل 

العظام فمروا على اخلليل إبراهيم وبشروه بالغالم العليم وأخربوه مبا جاءوا له من األمر اجلسيم 
لنرسل عليهم * قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني * قال فما خطبكم أيها املرسلون : " واخلطب العميم 
وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا : "  وقال "مسومة عند ربك للمسرفني * حجارة من طني 

قال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجيه * مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني 
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته : " وقال اهللا تعاىل " وأهله إال امرأته كانت من الغابرين 

وذلك أنه كان يرجو أن جييبوا أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا "  لوط البشرى جيادلنا يف قوم
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك * إن إبراهيم حلليم أواه منيب : " وهلذا قال تعاىل 

أي أعرض عن هذا وتكلم غريه فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذام " وإم آتيهم عذاب غري مردود 
أي قد أمر به من ال يرد أمره وال يرد بأسه وال معقب " إنه قد جاء أمر ربك " الكهم وتدمريهم وه

وإم آتيهم عذاب غري مردود" حلكمه   " 

: أن إبراهيم عليه السالم جعل يقول : وذكر سعيد بن جبري والسدي وقتادة وحممد بن إسحاق 

فأربعون مؤمنا ؟ : ال قال : ؤمن ؟ قالوا فمائتا م: ال قال : ألكون قرية فيها ثالمثائة مؤمن قالوا 
أفرأيتم إن كان فيها : إىل أن قال : ال قال ابن إسحاق : فأربعة عشر مؤمنا ؟ قالوا : ال قال : قالوا 

اآلية" قال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها " ال : مؤمن واحد ؟ قالوا   

ال أهلكهم : " سون رجال صاحلا ؟ فقال اهللا يارب ألكهم وفيهم مخ: وعند أهل الكتاب أنه قال 
ال أهلكهم وفيهم عشرة صاحلون: " مث تنازل إىل عشرة فقال اهللا " وفيهم مخسون صاحلا   " 

قال " وملا جاءت رسلنا لوطا سيء م وضاق م ذرعا وقال هذا يوم عصيب : " قال اهللا تعاىل 
 أقبلوا حىت أتوا -هم جربيل وميكائيل وإسرافيل  و-ملا فصلت املالئكة من عند إبراهيم : املفسرون 

أرض سدوم يف صور شبان حسان اختبارا من اهللا تعاىل لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا 
wلوطا عليه السالم وذلك عند غروب الشمس فخشي إن مل يضفهم أن يضيفهم غريه وحسبهم بشرا 
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قال ابن عباس وجماهد وقتادة " يوم عصيب سيء م وضاق م ذرعا وقال هذا " من الناس و 
شديد بالؤه وذلك ملا يعلم من مدافعته الليلة عنهم كما كان يصنع م يف غريهم : وحممد بن إسحاق 

 وكانوا قد اشترطوا عليه أن ال يضيف أحدا ولكن رأى من ال ميكن احمليد عنه
فوا فاستحيا منهم وانطلق أمامهم أم وردوا عليه وهو يف أرض له يعمل فيها فتضي: وذكر قتادة 

: وجعل يعرض هلم يف الكالم لعلهم ينصرفون عن هذه القرية ويرتلون يف غريها فقال هلم فيما قال 

واهللا يا هؤالء ما أعلم على وجه األرض أهل بلد أخبث من هؤالء مث مشى قليال مث أعاد ذلك عليهم 
  يهلكوهم حىت يشهد عليهم نبيهم بذلكوكانوا قد أمروا أن ال: حىت كرره أربع مرات قال 

خرجت املالئكة من عند إبراهيم حنو قرية لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا ر : وقال السدي 
" والصغرى " ريثا " سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من املاء ألهلها وكانت له ابنتان ؟ اسم الكربى 

نعم مكانكم ال تدخلوا حىت آتيكم شفقة : قالت هلم يا جارية هل من مرتل ؟ ف: فقالوا هلا " زغرتا 
يا أبتاه أرادك فتيان على باب املدينة ما رأيت وجوه قط هي : عليهم من قومها فأتت أباها فقالت 

خل عنا : أحسن منهم ال يأخذهم قومك فيفضحوهم وقد كان قومه وه أن يضيف رجال فقالوا 
 فلنضيف الرجال

إن يف بيت لوط :  أهل البيت فخرجت امرأته فأخربت قومها فقالت فجاء م فلم يعلم أحد إال
 رجاال ما رأيت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه

أي هذا مع ما سلف هلم من الذنوب العظيمة الكبرية " ومن قبل كانوا يعملون السيئات : " وقوله 
 غشيان نسائهم وهن بناته شرعا ألن يرشدهم إىل" قال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم " الكثرية 

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم : " النيب لألمة مبرتلة الوالد كما ورد يف احلديث وكما قال تعاىل 
أتأتون الذكران : " وهو أب هلم وهذا كقوله : ويف قول بعض الصحابة والسلف " وأزواجه أمهام 

زواجكم بل أنتم قوم عادونوتذرون ما خلق لكم ربكم من أ* من العاملني   " 

وهذا هو الذي نص عليه جماهد وسعيد بن جبري والربيع بن أنس وقتادة والسدي وحممد بن إسحاق 
 وهو الصواب

إن املالئكة : والقول اآلخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما أخطئوا يف قوهلم 
  يف هذه القصة ختبيطا عظيماكانوا اثنني وإم تعشوا عنده وقد خبط أهل الكتاب

ى هلم عن تعاطي ما ال يليق من " فاتقوا اهللا وال ختزون يف ضيفي أليس منكم رجل رشيد : " وقوله 
wالفاحشة وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة وال فيه خري بل اجلميع سفهاء فجرة أقوياء 
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 كفرة أغبياء

سمعوه منه من قبل أن يسألوه عنهوكان هذا من مجلة ما أراد املالئكة أن ي  

لقد علمت : " فقال قومه عليهم لعنة اهللا احلميد ايد جميبني لنبيهم فيما أمرهم به من األمر السديد 
 لقد علمت يا لوط أنه ال - عليهم لعائن اهللا -يقولون " ما لنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 

ا وغرضناأرب لنا يف نسائنا وإنك لتعلم مرادن  

واجهوا ذا الكالم القبيح رسوهلم الكرمي ومل خيافوا سطوة العظيم ذي العذاب األليم وهلذا قال عليه 
ود أن لو كان له م قوة أو له منعة وعشرية " لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد : " السالم 

 ينصرونه عليهم ليحل م ما يستحقونه من العذاب على هذا اخلطاب
حنن أحق بالشك من : " وقد قال الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا 

إبراهيم ويرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت 
 " الداعى

 ورواه أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ة عن أيب هريرة وقال حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلم

 فما بعث اهللا بعده - يعين اهللا عز وجل -رمحة اهللا على لوط إن كان يأوي إىل ركن شديد : " قال 
 " من نيب إال يف ثروة من قومه

 واتقوا اهللا وال* قال إن هؤالء ضيفي فال تفضحون * وجاء أهل املدينة يستبشرون : " وقال تعاىل 

فأمرهم بقربان نسائهم " قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني * قالوا أو مل ننهك عن العاملني * ختزون 
 وحذرهم اإلستمرار على طريقتهم وسيآم

 وهذا وهم فذي ذلك ال ينتهون وال يرعوون بل كلما اهم يبالغون يف حتصيل هؤالء
إليه صائرون وصبيحة ليلتهم إليه منقلبونالضيفان وحيرصون ومل يعلموا ما حم به القدر مما هم   

لعمرك إم لفي سكرم يعمهون : " وهلذا قال تعاىل مقسما حبياة نبيه حممد صلوات اهللا وسالمه عليه 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم * ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر : " وقال تعاىل " 

عذاب مستقرولقد صبحهم بكرة * فذوقوا عذايب ونذر   " 

أن نيب اهللا لوطا عليه السالم جعل ميانع قومه الدخول ويدافعهم الباب مغلق : ذكر املفسرون وغريهم 
وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب وكل ما هلم يف إحلاح وإحناح فلما 

wألحللت بكم "  ركن شديد لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل: " ضاق األمر وعسر احلال قال ما قال 
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 النكال
وذكروا أن جربيل عليه السالم خرج " يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك : " قالت املالئكة 

عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حىت قيل إا غارت بالكلية ومل يبق هلا 
إذا كان : سول الرمحن ويقولون حمل وال عني وال أثر فرجعوا يتحسسون مع احليطان ويتوعدون ر

 ! الغد كان لنا وله شأن
ولقد صبحهم بكرة * ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر : " قال اهللا تعاىل 

 " عذاب مستقر

وال " فذلك أن املالئكة تقدمت إىل لوط عليه السالم آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل 
يعين عند مساع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه أن يكون سريه يف آخرهم " د يلتفت منكم أح

 كالساقة هلم

كأنه " فأسر بأهلك : " حيتمل أن يكون مستثىن من قوله : على قراءة النصب " إال امرأتك : " وقوله 
أي " أتك وال يلتفت منكم أحد إال امر: " يقول إال امرأتك فال تسر ا وحيتمل أن يكون من قوله 

فإا ستلتفت فيصيبها ما أصام ويقوي هذا اإلحتمال قراءة الرفع ولكن األول أظهر يف املعىن واهللا 
 أعلم

والغة" واسم امرأة نوح " واهلة " قال السهيلي واسم امرأة لوط   " 

 سلفا لكل وقالوا له مبشرين الك هؤالء البغاة العتاة امللعونني النظراء واألشباه الذين جعلهم اهللا
إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب: " خائن مريب   " 

فلما خرج لوط عليه السالم بأهله وهم ابنتاه مل يتبعه منهم رجل واحد ويقال إن امرأته خرجت معه 
 واهللا أعلم

فلما خلصوا من بالدهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها جاءهم من أمر اهللا ما ال يرد ومن 
ا ال ميكن أن يصدالبأس الشديد م  

أن املالئكة أمروه أن يصعد إىل رأس اجلبل الذي هناك فاستبعده وسأل منهم أن : وعند أهل الكتاب 
اذهب فإنا ننتظرك حىت تصري إليها وتستقر فيها مث حنل م : يذهب إىل قرية قريبة منهم فقالوا 

ور زغر فلما أشرقت الشمس غ: اليت يقول الناس " صوعر " العذاب فذكروا أنه ذاهب إىل قرية 
 نزل م العذاب

* فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود : " قال اهللا تعاىل  w
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 " مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد
:  مبن فيهن من األمم فقالوا - وكن سبع مدن -اقتلعهن جربيل بطرف جناحه من قرارهن : قالوا 

إم كانوا أربعمائة نسمة وقيل أربعة آالف نسمة وما معهم من احليوانات وما يتبع تلك املدن من 
األراضي واألماكن واملعتمالت فرفع اجلميع حىت بلغ ن عنان السماء حىت مسعت املالئكة أصوات 

سقط منها فكان أول ما : ديكتهم ونباح كالم مث قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها قال جماهد 
 شرفاا

" وهو الشديد الصلب القوي : والسجيل فارسي معرب " وأمطرنا عليها حجارة من سجيل  "

أي معلمة مكتوب على كل " مسومة " أي يتبع بعضها بعضا يف نزوهلا عليهم من السماء " منضود 
ا قال وكم" مسومة عند ربك للمسرفني : " حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه كما قال 

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين: " تعاىل   " 

يعين قلبها فأهوى ا " فبأي آالء ربك تتمارى * فغشاها ما غشى * واملؤتفكة أهوى : " وقال تعاىل 
متتابعة مسومة مرقومة على كل حجر : منكسة عاليها سافلها وغشاها مبطر من حجارة من سجيل 

 احلاضرين منهم يف بلدهم والغائبني عنها من املسافرين والنازحني اسم صاحبه الذي سقط عليه من
 والشاذين منها

ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال إا خرجت مع زوجها وبنتيها ولكنها ملا مسعت الصيحة 
فسقط عليها ! واقوماه : وسقوط البلدة التفتت إىل قومها وخالفت أمر را قدميا وحديثا وقالت 

 فدمغها وأحلقها بقومها إذا كانت على دينهم وكانت عينا هلم على من يكون عند لوط من حجر
 الضيفان

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا : " كما قال تعاىل 
أي خانتامها يف الدين " صاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني 

 فإن اهللا ال يقدر على نيب - حاشا وكال وملا -فلم يتبعامها فيه وليس املراد أما كانتا على فاحشة 
ما بغت امرأة نيب قط ومن : قط أن تبغي امرأته كما قال ابن عباس وغريه من أئمة السلف واخللف 

 قال خالف هذا فقد أخطأ خطأ كبريا
إلفك ملا أنزل براءة أم املؤمنني عائشة بنت الصديق زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه قال اهللا تعاىل قصة ا

: وسلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فعاتب اهللا املؤمنني وأنب وزجر ووعظ وحذر قال فيما قال 

* إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم "  w
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أي سبحانك أن تكون " ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ذا سبحانك هذا تان عظيم 
 زوجة نبيك ذه املثابة

أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم يف فعلهم" وما هي من الظاملني ببعيد : " وقوله هنا   

ان حمصنا أو ال ونص عليه الشافعي و وهلذا ذهب من ذهب من العلماء إىل أن الالئط يرجم سواء أك
 أمحد بن حنبل وطائفة كثرية من األئمة

 واحتجوا أيضا مبا رواه اإلمام أمحد وأهل السنن من حديث عمرو بن أيب عمرو عن
من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط : " عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 " فاقتلوا الفاعل واملفعول به
: وذهب أبو حنيفة إىل أن الالئط يلقى من شاهق جبل ويتبع باحلجارة كما فعل بقوم لوط لقوله تعاىل 

وما هي من الظاملني ببعيد"   " 

وجعل اهللا مكان تلك البالد حبرية منتنة ال ينتفع مبائها وال مبا حوهلا من األرض املتامخة لفنائها لرداءا 
 وآية على قدرة اهللا تعاىل وعظمته وعزته يف انتقامه ممن خالف أمره ودناءا فصارت عربة ومثلة وعظة

وكذب رسله واتبع هواه وعصى مواله ودليال على رمحته بعباده املؤمنني يف إجنائه إياهم من املهلكات 
* إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني : " وإخراجه إياهم من الظلمات إىل النور كما قال تعاىل 

 "  هلو العزيز الرحيموإن ربك

فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من * فأخذم الصيحة مشرقني : " وقال اهللا تعاىل 
أي من نظر " إن يف ذلك آلية للمؤمنني * وإا لبسبيل مقيم * إن يف ذلك آليات للمتومسني * سجيل 

 وكيف جعلها بعد ما كانت آهلة عامرة بعني الفراسة والتوسم فيهم كيف غري اهللا تلك البالد وأهلها
 هالكة غامرة ؟

إن يف ذلك : " مث قرأ " اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا : " كما روى الترمذي وغريه مرفوعا 
 " آليات للمتومسني

وإنكم لتمرون عليهم : " أي لبطريق مهيع مسلوك إىل اآلن كما قال " وإا لبسبيل مقيم : " وقوله 
: " وقال تعاىل " ولقد تركنا منها آية لقوم يعقلون : " وقال تعاىل " وبالليل أفال تعقلون * حني مصب

وتركنا فيها آية للذين * فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني * فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني 
 " خيافون العذاب األليم

wرمحن بالغيب وخاف مقام ربه وى النفس أي تركناها عربة وعظة ملن خاف عذاب اآلخرة وخشي ال
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عن اهلوى فانزجر من حمارم اهللا وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط ومن تشبه بقوم فهو منهم 
 : وإن مل يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه كما قال بعضهم
 "  فما قوم لوط منكم ببعيد...فإن مل تكونوا قوم لوط بعينهم  "

م اخلائف من ربه ميتثل ما أمره اهللا به عز وجل ويقبل ما أرشده إليه رسول اهللا فالعاقل اللبيب الفاه
صلى اهللا عليه وسلم من إتيان ما خلق له من الزوجات احلالل واجلواري من السراري ذوات اجلمال 

وما هي من الظاملني ببعيد: " وإياه أن يتبع كل شيطان مريد فيحق عليه الوعيد ويدخل يف قوله تعاىل   

" 

* * * 

وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا : " قال اهللا تعاىل يف سورة األعراف بعد قصة قوم لوط 
ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال 

وال تقعدوا بكل صراط توعدون * تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني 
وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبغوا عوجا واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم وانظروا كيف كان 

وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم * عاقبة املفسدين 
كربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا قال املأل الذين است* اهللا بيننا وهو خري احلاكمني 

قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف * معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا قال أو لو كنا كارهني 
ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شيء علما 

وقال املأل الذين كفروا من قومه * تح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني على اهللا توكلنا ربنا اف
الذين كذبوا * فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني * لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون 

بلغتكم فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أ* شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم اخلاسرين 
 " رساالت ريب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما : " وقال يف سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضا 
* لكم من إله غريه وال تنقصوا املكيال وامليزان إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط 

*  وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين ويا قوم أوفوا املكيال

قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما * بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم حبفيظ 
لى قال يا قوم أرأيتم إن كنت ع* يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء إنك ألنت احلليم الرشيد 

wبينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما 
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ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل * استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 
غفروا ربكم مث توبوا واست* ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد 

قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك * إليه إن ريب رحيم ودود 
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا واختذمتوه وراءكم ظهريا إن ريب * لرمجناك وما أنت علينا بعزيز 

 عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين* مبا تعملون حميط 
وملا جاء أمرنا جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت * هو كاذب وارتقبوا إين معكم رقيب 

كأن مل يغنوا فيها أال بعدا ملدين كما بعدت مثود* الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني   " 

فانتقمنا منهم وإما * وإن كان أصحاب األيكة لظاملني : " لوط أيضا وقال يف احلجر بعد قصة قوم 
 " لبإمام مبني

إذ قال هلم شعيب أال تتقون * كذب أصحاب األيكة املرسلني : " وقال تعاىل يف الشعراء بعد قصتهم 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب * فاتقوا اهللا وأطيعون * إين لكم رسول أمني * 
وال تبخسوا الناس * وزنوا بالقسطاط املستقيم * أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين * لعاملني ا

قالوا إمنا أنت من * واتقوا الذي خلقكم واجلبلة األولني * أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين 
 السماء إن فأسقط علينا كسفا من* وما أنت إال بشر مثلنا وإن نظنك ملن الكاذبني * املسحرين 

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب * قال ريب أعلم مبا تعملون * كنت من الصادقني 
وإن ربك هلو العزيز الرحيم* إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني * يوم عظيم   " 

* * * 

 أطراف الشام اليت هي قريبة من أرض معان من" مدين " كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم 
مما يلي ناحية احلجاز قريبا من حبرية قوم لوط وكانوا بعدهم مبدة قريبة ومدين قبيلة عزفت م وهم 

 من بين مدين بن مديان بن إبراهيم اخلليل
 وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل بن يشجن وذكره ابن إسحاق

يشخر بن الوى ابن يعقوب ويف هذا نظر ويقال شعيب بن " يترون " ويقال له بالسريانية : قال 
ويقال شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم ويقال شعيب بن صيفر ابن عيفا بن ثابت بن 

 مدين بن إبراهيم وقيل غري ذلك يف نسبه
ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط: قال ابن عساكر   

w وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق
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شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار وهاجر معه إىل الشام : قال وعن وهب بن منبه أنه 
 فزوجهما بنيت لوط عليه السالم ذكره ابن قتيبة

 ويف هذا كله نظر واهللا تعاىل وأعلم
أنه قدم على رسول صلى : وذكر أبو عمر بن عبد الرب يف اإلستيعاب يف ترمجة سلمة بن سعد العرتي 

نعم احلي عرتة مبغي عليهم منصورون رهط شعيب : " م وانتسب إىل عرتة فقال اهللا عليه وسلم فأسل
 " وأختان موسى

فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال هلم عرتة ال أم 
 من عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فإن هؤالء بعده بدهر طويل واهللا أعلم

: أربعة من العرب : " ويف حديث أيب ذر الذي يف صحيح ابن حبان يف ذكر األنبياء والرسل قال 

 " هود وصاحل وشعيب ونبيك يا أبا ذر
ويعىن لفصاحته وعلو عبارته وبالغته يف دعاية " خطيب األنبياء " وكان بعض السلف يسمى شعيبا 

 قومه إىل اإلميان برسالته
كان رسول اهللا : ر عن جويرب ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال وقد روى ابن إسحاق بن بش

ذاك خطيب األنبياء: " صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال   " 

 وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل وخييفون املارة ويعبدون األيكة وهي شجرة
 من األيك حوهلا غيضة ملتفة ا

ون املكيال وامليزان ويطففون فيها ويأخذون بالزائد و يدفعون وكانوا من أسوأ الناس معاملة يبخس
بالناقص فبعث اهللا فيهم رجال منهم وهو رسول اهللا شعيب عليه السالم فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده 

ال شريك له واهم عن تعاطي هذه األفاعيل القبيحة من خبس الناس أشياءهم وإخافتهم هلم يف سبلهم 
  بعضهم وكفر أكثرهم حىت أحل اهللا م البأس الشديد وهو الويل احلميدوطرقام فآمن به

وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة : " كما قال تعاىل 
أي داللة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وأنه أرسلين وهو ما " من ربكم 

ى يديه من املعجزات اليت مل ينقل إلينا تفصيلها وإن كان هذا اللفظ قد دخل عليها إمجاالأجرى اهللا عل  

 " فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها "
ذلكم خري لكم إن كنتم : " أمرهم بالعدل واهم عن الظلم وتوعدهم على خالف ذلك فقال 

wأي تتوعدون الناس بأخذ أمواهلم من " توعدون " أي طريق " وال تقعدوا بكل صراط * مؤمنني 
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 مكوس وغري ذلك وختيفون السبل
أم كانوا يأخذون " وال تقعدوا بكل صراط توعدون : " قال السدي يف تفسريه عن الصحابة 

 العشور من أموال املارة
كانوا قوما طغاة جيلسون على : قال وقال إسحاق بن بشر عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 

 الطريق يبخسون الناس يعين يعشروم وكانوا أول من سن ذلك
اهم عن قطع الطريق احلسية الدنيوية واملعنوية " وتصدون عن سييل اهللا من آمن به وتبغوا عوجا  "

 الدينية
رهم بنعمة اهللا تعاىل عليهم ذك" واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين  "

يف تكثريهم بعد القلة وحذرهم نقمة اهللا م أن خالفوا ما أرشدهم إليه ودهلم عليه كما قال هلم يف 
" وال تنقصوا املكيال وامليزان إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط : " القصة األخرى 

  بركة ما يف أيديكم ويفقركم ويذهب ما به يغنيكمال تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه فيمحق اهللا

 ! وهذا مضاف إىل عذاب اآلخرة ومن مجع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة اخلاسرة
* * * 

فنهاهم أوال عن تعاطي ما ال يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة اهللا عليهم يف دنياهم وعذابه 
 األليم يف آخراهم وعنقهم أشد تعنيف

ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا : " م آمرا بعد ما كان عن ضده زاجرا مث قال هل
بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم * الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين 

 " حبفيظ

خذ أموال الناس أي رزق اهللا خري لكم من أ" بقية اهللا خري لكم : " قال ابن عباس واحلسن البصري 
خري لكم من أخذ أموال الناس : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل وامليزان : وقال ابن جرير 
وقد روى هذا عن ابن عباس: بالتطفيف قال   

قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك : " وهذا الذي قاله وحكاه حسن وهو شبيه بقوله تعاىل 
يل من احلالل خري لكم من الكثري من احلرام فإن احلالل مبارك وإن قل يعىن أن القل" كثرة اخلبيث 

ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات: " واحلرام ممحوق وإن كثر كما قال تعاىل   " 

رواه أمحد أي إىل قلة" إن الربا وإن كثر فإن مصريه إىل قل : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

wالبيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف : " عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا 
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 " بيعهما وإن كتما وكذبا حمقمت بركة بيعهما
: " واملقصود أن الربح احلالل مبارك فيه وإن قل واحلرام ال جيدى وإن كثر وهلذا قال نيب اهللا شعيب 

 " بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني
أي افعلوا ما أمركم به ابتغاء وجه اهللا ورجاء ثوابه ال ألراكم أنا " أنا عليكم حبفيظ وما : " وقوله 
 وغريى

قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء إنك ألنت  "
يت تصليها هي أصالتك هذه ال: يقولون هذا على سبيل اإلستهزاء والتنقص والتهكم " احلليم الرشيد 

اآلمرة لك بأن حتجر علينا فال نعبد إال إهلك ؟ و نترك ما يعبد آباؤنا األقدمون وأسالفنا األولون ؟ أو 
 أال نتعامل إال على الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك املعامالت اليت تأباها وإن كنا حنن نرضاها ؟

 وابن رجيج وزيد بن أسلم وابن قال ابن عباس وميمون بن مهران" إنك ألنت احلليم الرشيد  "
يقولون ذلك أعداء اهللا على سبيل اإلستهزاء: جرير   

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إىل ما  "
 " أاكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

ا تلطف معهم يف العبارة ودعوة هلم إىل احلق بأبني إشارةهذ  

أي على أمر بني من اهللا تعاىل أنه " إن كنت على بينة من ريب " أرأيتم أيها املكذبون : يقول هلم 
يعىن النبوة والرسالة يعىن وعمى عليكم معرفتها فأي حلية " ورزقين منه رزقا حسنا " أرسلين إليكم 

 فيكم ؟
دم عن نوح عليه السالم أنه قال لقومه سواءوهذا كما تق  

أي لست آمركم باألمر إال وأنا أول فاعل له " وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه : " وقوله 
 وإذا يتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه

يل يف وهذه هي الصفة احملمودة العظيمة وضدها هي املردودة الذميمة كما تلبس ا علماء بين إسرائ
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون : " آخر زمام وخطباؤهم اجلاهلون قال تعاىل 

: " وذكرنا عندها يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال " الكتاب أفال تعقلون 

يدور ا كما يدور  ف- أي خترج أمعاؤه من بطنه -يؤتى بالرجل فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه 
يا فالن مالك ؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ؟ : احلمار برحاه فيجمع أهل النار فيقولون 

بلى كنت آمر باملعروف وال آتيه وأى عن املنكر وآتيه: فيقول   " w
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علماء الذين وهذه صفة خمالفي األنبياء من الفجار واألشقياء فأما السادة من النجباء واأللباء من ال
وما أريد ان أخالفكم إىل ما أاكم عنه إن : " خيشون رم بالغيب فحاهلم كما قال نيب اهللا شعيب 

أي ما أريد يف مجيع أمرى إال اإلصالح يف الفعال واملقال جبهدي " أريد إال اإلصالح ما استطعت 
 وطاقيت

أي عليه أتوكل يف سائر " إليه أنيب إال باهللا عليه توكلت و" أي يف مجيع أحوال " وما توفيقي  "
 األمور وإليه مرجعي ومصريي يف كل أمري وهذا مقام ترغيب

ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم : " مث انتقل إىل نوع من الترهيب فقال 
 " نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد

ما جئتكم به على اإلستمرار على ضاللكم وجهلكم وخمالفتكم أي ال حيملنكم خمالفيت وبغضكم 
فيحل اهللا بكم من العذاب والنكال نظري ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم 

 صاحل من املكذبني املخالفني

كم ما يف الزمان أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغ: قيل معناه " وما قوم لوط منكم ببعيد : " وقوله 
وما هم منكم ببعيد يف احمللة واملكان وقيل يف الصفات : أحل م على كفرهم وعتوهم وقيل معناه 

 واألفعال املستقبحات من قطع الطريق وأحذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع احليل والشبهات
وال صفاتفإم مل يكونوا بعيدين منهم ال زمانا وال مكانا : واجلمع بني هذه األقوال ممكن   

أي أقلعوا " واستغفروا ربكم مث توبوا إليه إن ريب رحيم ودود : " مث مزج الترهيب بالترغيب فقال 
عما أنتم فيه وتوبوا إىل ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه رحيم بعباده أرحم م 

ده ولو من املوبقات العظاموهو احلبيب ولو بعد التوبة على عب" ودود : " من الوالدة بولدها   

 " قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا "
كان ضرير البصر وقد روى يف حديث : روى عن ابن عباس وسعيد بن جبري والثوري أم قالوا 

النار يا شعيب أتبكى خوفا من : " أنه بكى من حب اهللا حىت عمى فرد اهللا عليه بصره وقال : مرفوع 
بل من حمبتك فإذا نظرت إليك فال أبايل ماذا يصنع يب فأوحى اهللا : ؟ أو من شوقك إىل اجلنة ؟ فقال 

هنيئا لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى ابن عمران كليمى: إليه   " 

رواه الواحدي عن أيب الفتح حممد بن علي الكويف عن علي بن احلسن بن بندار عن عبد اهللا حممد بن 
سحاق الرملي عن هشام بن عمار عن إمساعيل بن عباس عن حيىي بن سعيد عن شداد بن بن أوس إ

w عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
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 وهو غريب جدا وقد ضعفه اخلطيب البغدادي
* * * 

هذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع " ولوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا بعزيز : " وقوهلم 
أي ما نفهمه وال نعقله ألنه ال حنبه وال نريده وليس لنا مهة " ما نفقه كثريا مما تقول : " حيث قالوا 

 إليه وال إقبال عليه
وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه : " وهو كما قال كفار قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
أي قبيلتك وعشريتك فينا " ولوال رهطك " أي مضطهرا مهجورا " وإنا لنراك فينا ضعيفا : " وقوهلم 

لرمجناك وما أنت علينا بعزيز"   " 

أي ختافون قبيليت وعشرييت وترعوين بسببهم وال ختافون " قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا  "
واختذمتوه وراءكم : " ار رهطي أعز عليكم من اهللا عذاب اهللا ؟ وال تراعوين ألين رسول اهللا ؟ فص

أي هو عليم مبا تعملونه وما " إن ريب مبا تعملون حميط " أي جانب اهللا وراء ظهوركم " ظهريا 
 تصنعونه حميط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه

ومن هو كاذب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه  "
 " وارتقبوا إين معكم رقيب

هذا أمر ديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم فسوف تعلمون 
أي يف هذه احلياة " من يأتيه عذاب خيزيه : " من تكون له عاقبة الدار ومن حيل عليه اهلالك والبوار 

أي مىن ومنكم فيما أخرب وبشر " ومن هو كاذب " ى أي يف األخر" وحيل عليه عذاب مقيم " الدنيا 
 وحذر

وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل : " هذا كقوله " وارتقبوا إين معكم رقيب  "
 " يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني

* * * 

ذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف قال املأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب وال "
قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما * ملتنا قال أو لو كنا كارهني 

يكون لنا أن نعود فيها إال أن يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شيء علما على اهللا توكلنا ربنا افتح بيننا 
w "  الفاحتنيوبني قومنا باحلق وأنت خري
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أو لو : " طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إىل ملتهم فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه ققال 
أي هؤالء ال يعودون إليك اختيارا وإمنا يعودون إليكم إن عادوا اضطرارا مكرهني " كنا كارهني 

نه وال حميد ألحد منهوذلك ألن اإلميان إذا خالطت بشاشته القلوب ال يسخطه أحد وال يرتد أحد ع  

قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود : " وهلذا قال 
أي فهو كافينا هو العاصم لنا " فيها إال أن يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شيء علما على اهللا توكلنا 

 وإليه ملجأنا يف مجيع آمرنا
ربنا افتح بيننا وبني : " قومه واستنصر ربه عليهم يف تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال مث استفتح على 

أي احلاكمني فدعا عليهم واهللا ال يرد دعاء رسله إذا استنصروه " قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني 
 على الذين جحدوه وكفروه ورسوله خالفوه

وقال املأل الذين كفروا من قومه لئن  : " ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون وبه متلبسون
 " اتبعتم شعيبا إنكم إذن خلاسرون

ذكر يف سورة األعراف أم أخذم " فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني : " قال اهللا تعاىل 
رجفة أي رجفت م أرضهم وزلزلت زلزاال شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصريت حيوان 

ا وأصبحت جثثهم جاثية ال أرواح فيها وال حركات ا وال حواس الأرضهم كجماده  

وقد مجع اهللا عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من املثالت وأشكاال من البليات وذلك ملا اتصفوا به 
من قبح الصفات سلط اهللا عليهم رجفة شديدة أسكتت احلركات صيحة عظيمة أمخدت األصوات 

رر النار من سائر أرجائهم واجلهاتوظلة أرسل عليهم منها ش  

ولكنه تعاىل أخرب عنهم يف كل سورة مبا يناسب سياقها ويوافق طباقها يف سياق قصة األعراف أرجفوا 
: " نيب اهللا وأصحابه وتوعدوهم باإلخراج من قريتهم أو ليعودون يف ملتهم راجعني فقال تعاىل 

ل اإلرجاف بالرجفة واإلخافة باخليفة وهذا مناسب فقاب" فأخذم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني 
 هلذا السياق ومتعلق مبا تقدمه من السياق

فذكر أم أخذم الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني وذلك ألم قالوا لنيب اهللا : وأما يف سورة هود 
و أن نفعل يف أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أ: " على سبيل التهكم واإلستهزاء والتنقص 
فناسب أن يذكر الصيحة اليت هي كالزجر عن تعاطي هذا " أموالنا ما نشاء إنك ألنت احلليم الرشيد 

الكالم القبيح الذي واجهوا به هذا الرسول الكرمي األمني الفصيح فجاءم صيحة أسكتتهم مع رجفة 
w أسكنتهم
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ان ذلك إجابة ملا طلبوا وتقريبا إىل ما فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة وك: وأما يف سورة الشعراء 
* وما أنت إال بشر مثلنا وإن نظنك ملن الكاذبني * إمنا أنت من املسحرين : " إليه رغبوا فإم قالوا 

قال ريب أعلم مبا تعملون* فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقني   " 

هم عذاب يوم الظلة إنه عذاب يوم عظيمفكذبوه فأخذ: " قال اهللا تعاىل وهو السميع العليم   " 

أن أصحاب األيكة أمة أخرى غري أهل مدين فقوله ضعيف: ومن زعم من املفسرين كقتادة وغريه   

ومل " إذ قال هلم شعيب * كذب أصحاب األيكة املرسلني : " أحدمها أنه قال : وإمنا عمدم شيئان 
وإىل مدين أخاهم شعيبا: " يقل أخوهم كما قال   " 

أنه ذكر عذام بيوم الظلة وذكر يف أولئك الرجفة أو الصيحة: والثاين   

ألنه وصفهم " كذب أصحاب األيكة املرسلني : " أنه مل يذكر األخوة بعد قوله : واجلواب عن األول 
 بعبادة األيكة فال يناسب ذكر األخوة هاهنا وملا نسبهم إىل القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم

ق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفةوهذا الفر  

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليال مبجرده على أن هؤالء أمة أخرى فليكن تعداد اإلنتقام 
 بالرجفة والصيحة دليال على أم أمتان أخريان وهذا ال يقوله أحد يفهم شيئا من هذا الشأن

مجة النيب شعيب عليه السالم من طريق حممد بن فأما احلديث الذي أورده احلافظ ابن عساكر يف تر
عثمان بن أيب شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن شقيق بن أيب هالل عن ربيعة 

إن قوم مدين وأصحاب األيكة أمتان بعث اهللا إليهم شعيبا : " بن سيف عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا 
 " النيب عليه السالم
 ويف رجاله من تكلم فيه واألشبه أنه من كالم عبد اهللا بن عمرو مما أصابه يوم فإنه حديث غريب

 الريموك من تلك الزاملتني من أخبار بين إسرائيل واهللا أعلم
مث قد ذكر اهللا عن أهل األيكة من املذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف يف املكيال وامليزان فدل 

ع من العذاب وذكر يف كل موضع ما يناسب من اخلطابعلى أم أمة واحدة أهلكوا بأنوا  

ذكروا أم أصام حر شديد " فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم : " وقوله 
وأسكن اهللا هبوب اهلواء عنهم سبعة أيام فكان ال ينفعهم مع ذلك ماء وال ظل وال دخوهلم يف 

م سحابة فاجتمعوا حتتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا األسراب فهربوا من حملتهم إىل الربية فأظلته
فيها أرسلها اهللا ترميهم بشرر وشهب ورجفت م األرض وجاءم صيحة من السماء فأزهقت 

w األرواح وخربت األشباح
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الذين كذبوا شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم * فأصبحوا يف دارهم جامثني  "
وملا جاء أمرنا : " جنى اهللا شعيبا ومن معه من املؤمنني كما قال تعاىل وهو أصدق القائلني و" اخلاسرين 

* جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني 

 " كأن مل يغنوا فيها أال بعدا ملدين كما بعدت مثود

فأخذم * ن كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون وقال املأل الذي: " وقال تعاىل 
الذين كذبوا شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين* الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني   

لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون: " وهذا يف مقابلة قوهلم " كذبوا شعيبا كانوا هم اخلاسرين   " 

* * * 

فتوىل عنهم وقال : " أنه نعاهم إىل أنفسهم موخبا ومؤنبا ومقرعا فقال تعاىل : مث ذكر تعاىل عن نبيهم 
 " يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت : " أي أعرض عنهم موليا عن حملتهم بعد هلكتهم قائال 
على من البالغ التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتكم بكل أي قد أديت ما كان واجبا " لكم 

ما أقدر عليه وأتوصل إليه فلم ينفعكم ذلك ألن اهللا ال يهدى من يضل وما هلم من ناصرين فلست 
 أتأسف بعد هذا عليكم ألنكم مل تكونوا تقبلون النصيحة وال ختافون يوم الفضيحة

أي ال يقبلون احلق وال يرجعون إليه وال " قوم كافرين على " أي أحزن " فكيف آسى : " وهلذا قال 
يلتفتون إليه فحل م من بأس اهللا الذي ال يرد ما ال يدفع وال ميانع وال حميد ألحد أريد به عنه وال 

 مناص عنه
أن شعيبا عليه السالم كان بعد يوسف عليه : وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف تارخيه عن ابن عباس 

أن شعيبا عليه السالم مات مبكة ومن معه من املؤمنني وقبورهم غريب : هب بن منبه السالم وعن و
 الكعبة بني دار الندوة ودار بين سهم

* * * 

 قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه الصالة والسالم والتحية واإلكرام
ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السالم ألا وذكرنا ما وقع يف زمانه من قصة قوم لوط وأتبعنا 

قرينتها يف كتاب اهللا عز وجل يف مواضع متعددة فذكر تعاىل بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم 
 أصحاب األيكة على الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعا هلا اقتداء بالقرآن العظيم

w ألن اهللا جعل يف ذريته النبوة والكتاب مث نشرع اآلن يف الكالم على تفضيل ذرية إبراهيم عليه السالم
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 فكل نيب أرسل بعده فمن ولده
* * * 

وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم األخوان النبيان العظيمان الرسوالن أسنهما 
الذي هو الذبيح على الصحيح إمساعيل بكر إبراهيم اخلليل من هاجر القبطية املصرية : وأجلهما 

  العظيم اجلليلعليها السالم من

إن الذبيح هو إسحاق فإمنا تلقاه من نقلة بين إسرائيل الذين بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة : ومن قال 
الوحيد: واإلجنيل وخالقوا ما بأيديهم يف هذا من الترتيل فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر ويف رواية   

أن إمساعيل ولد وإلبراهيم من العمر ست : وأيا ما كان فهو إمساعيل بنص الدليل ففي نص كتام 
ومثانون سنة وإمنا ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر اخلليل فإمساعيل هو البكر ال حمالة وهو 

 الوحيد صورة ومعىن على كل حالة
أما يف الصورة فألنه كان ولده أزيد من ثالث عشرة سنة وأما أنه وحيد يف املعىن فإنه هو الذي هاجر 

 فوضعهما يف وهاد جبال فاران وهي اجلبال - فيما قيل -بوه ومعه أمه هاجر وكان صغريا رضيعا به أ
اليت حول مكة نعم املقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد واملاء إال القليل وذلك ثقة باهللا 

يلوتوكال عليه فحاطهما اهللا تعاىل بعنايته وكفايته فنعم احلسيب والكايف والوكيل والكف  

فهذا هو الولد الوحيد يف الصورة واملعين ولكن أين من يتفطن هلذا السر ؟ وأين من حيل ذا احملل ؟ 
 ! ! واملعين ال يدركه وحييط بعلمه إال كل بنيه نبيل

وقد أثىن اهللا تعاىل عليه ووصفه باحللم والصرب وصدق الوعد واحملافظة على الصالة واألمر ا ألهله 
* فبشرناه بغالم حليم : " ع ما كان يدعو إليه من عبادة رب األرباب قال اهللا تعاىل ليقيهم العذاب م

فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 
 بذلك فطاوع أباه على ما إليه دعاه ووعده بأن سيصرب فويف" ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين 

 وصرب على ذلك
وكان يأمر أهله * واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا : " وقال تعاىل 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل : " وقال تعاىل " بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 
واذكر * م عندنا ملن املصطفني األخيار وإ* إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار * األيدي واألبصار 

وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من : " وقال تعاىل " إمساعيل واليسع وذا الكفل وكل من األخيار 
wإنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل : " وقال تعاىل " وأدخلناهم يف رمحتنا إم من الصاحلني * الصابرين 
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اآلية"  إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل  

قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب : " وقال تعاىل 
أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل : " اآلية ونظريا من السورة األخرى وقال تعاىل " واألسباط 

اآلية"  هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم اهللا وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا  

فذكر اهللا عنه كل صفة مجيلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما نسب إليه اجلاهلون وأمر بأن 
 يؤمن مبا أنزل عليه عباده املؤمنون
أنه أول من ركب اخليل وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها وركبها : وذكر علماء النسب وأيام الناس 

حدثنا عبد امللك بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن عمر أن : قال سعيد بن حيىي األموي يف مغازيه وقد 
اختذوا اخليل واعتقبوها فإا مرياث أبيكم إمساعيل: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال   " 

لعربية وكانت هذه العراب وحوشا فدعا هلا بدعوته اليت كان أعطي فأجابته وأنه أول من تكلم با
الفصيحة البليغة وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم مبكة من جرهم والعماليق 

 وأهل اليمن ومن األمم املتقدمني من العرب قبل اخلليل
حدثنا أبو عبيدة مسمع بن مالك عن حممد بن علي ابن احلسن : حدثين على بن املغرية : قال األموي 

أول من فتق لسانه بالعربية البينة إمساعيل وهو : " لى اهللا عليه وسلم أنه قال عن آبائه عن النيب ص
صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جرى حدثين: فقال له يونس " ابن أربع عشرة سنة   

وهي : وقد قدمنا أنه تزوج ملا شب امرأة من العماليق وأن أباه أمره بفراقها ففارقها قال األموي 
امة بن أكيل العماليقي مث نكح غريها فأمره أن يستمر ا فاستمر ا وهي عمارة بنت سعد بن أس

السيدة بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي وقيل هذه ثالثة فولدت له اثىن عشر ولدا ذكرا وقد مساهم 
نايت وقيذر وأزبل وميشي ومسمع وماش ودوصا وأرر و يطور : حممد بن إسحاق رمحه اهللا وهم 

كذا ذكرهم أهل الكتاب يف كتام وعندهم أم االثنا عشر عظيما املبشر ونبش وطيما وقيذما وه
 م املتقدم ذكرهم وكذبوا يف تأوليهم ذلك

وكان إمساعيل عليه السالم رسوال إىل أهل تلك الناحية وما واالها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
من " نسمة " يه إسحاق وزوج ابنته اليمن صلوات اهللا وسالمه عليه وملا حضرته الوفاة أوصى إىل أخ

بن إسحاق فولدت له الروح ويقال هلم بنو األصفر لصفرة كانت يف العيص " العيص " ابن أخيه 
وولدت له اليونان يف أحد األحوال ومن ولد العيص األشباب قيل منهما أيضا وتوقف ابن جرير رمحه 
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عمره يوم مات مائة وسبعا وثالثني سنةودفن نيب اهللا إمساعيل باحلجر مع أمه هاجر وكان   

شكا إمساعيل عليه السالم إىل ربه عز وجل حر مكة فأوحى : وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال 
إين أفتح لك بابا من اجلنة إىل املوضع الذي تدفن فيه جيرى عليك روحها إيل يوم القيامة: اهللا إليه   

نابت وقيذار: وعرب احلجاز كلهم ينتسبون إىل ولديه   

* * * 

قد قدمنا أنه ولد وألبيه مائة سنة بعد أخيه إمساعيل بأربع عشرة سنة وكان عمر أمه سارة حني بشرت 
 به تسعني سنة
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما * وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني : " قال اهللا تعاىل 

 " حمسن وظامل لنفسه مبني

بالثناء عليه يف غري ما آية من كتابه العزيزوقد ذكره اهللا تعاىل   

إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي : " وقدمنا يف حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 " ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم

مره أربعني سنة وأا بن بتواييل يف حياة أبيه كان ع" رفقا " وذكر أهل الكتاب أن إسحاق ملا تزوج 
وهو الذي تسميه " عيصو " أوهلما امسه : كانت عاقرا فدعا اهللا هلا فحملت فولدت غالمني توأمني 

وهو " يعقوب " وهو والد الروم والثاين خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه " العيص " العرب 
 إسرائيل الذي ينتسب إيل بنو إسرائيل

حتب يعقوب " رفقا " ثر من يعقوب ألنه بكره وكانت أمهما وكان إسحاق حيب عيصو أك: قالوا 
 أكثر ألنه األصغر

فلما كرب إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاما وأمره أن يذهب فيصطاد له : قالوا 
رفقا " صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك فأمرت 

ذبح جديني من خيار غنمه ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه ويأيت إليه به قبل ابنها يعقوب أن ي" 
أخيه ليدعو له فقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد اجلديني ألن العيص 

ولدك ضمه : من أنت ؟ قال : كان أشعر اجلسد ويعقوب ليس كذلك فلما جاء به وقربه إليه قال 
أما الصوت فصوت يعقوب وأما احلبس والثياب فالعيص فلما وفرغ دعا : جعل يقول إليه وجسه و

 له أن يكون أكرب أخواته قدرا وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده
هذا : فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص مبا أمره والده فقربه إليه فقال له ماهذا يابين ؟ قال  w
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ال واهللا : أما جئتين به قبل ساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : يته فقال الطعام الذي اشته
وعرف أن أخاه قد سبقه إىل ذلك فوجد يف نفسه عليه وجدا كثريا وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا 

 مات أبومها وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى أن جيعل لذريته غليظ األرض وأن يكثر أرزاقهم ومثارهم
" البان " ت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إليه أخيها فلما مسع

الذي بأرض حران وأن يكون عنده إىل حني يسكن غضب أخيه وأن يتزوج من بناته وقالت لزوجها 
 إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل

 فأدركه املساء يف موضع فنام فيه وأخذ فخرج يعقوب عليه السالم من عندهم من آخر ذلك اليوم
حجرا فوضعه حتت رأسه ونام فرأى يف نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إىل األرض وإذا املالئكة 

إين سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل : يصعدون فيه ويرتلون والرب تبارك وتعايل خياطبه ويقوله له 
 لك هذه األرض ولعقبك من بعدك

 نومه فرح مبا رأى ونذر هللا لئن رجع إىل أهله ساملا ليبنني يف هذا املوضع معبدا هللا عز فلما هب من
 وجل وأن مجيع ما يرزقه من شيء يكون هللا عشره

أي بيت اهللا " بيت إيل : " مث عمد إىل ذلك احلجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به ومسى ذلك املوضع 
  بعد ذلك كما سيأيتوهو موضع بيت املقدس اليوم الذي بناه يعقوب

" واسم الصغرى " ليا : " اسم الكربى : فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان : قالوا 

وكانت أحسنهما وأمجلهما فأجابه إىل ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنني فلما مضت " راحيل 
وكانت " ليا "  ابنته الكربى صنع طعاما ومجع الناس عليه وزف إليه ليال" البان " املدة على خاله 

غدرت يب ؟ وأنت إمنا : فقال خلاله " ليا " ضعيفة العينني قبيحة املنظر فلما أصبح يعقوب إذا هي 
إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكربى فإن أحببت أختها : خطبت إليك راحيل فقال 

 فاعمل سبع سنني أخرى وأزوجكها
ه مع أختها وكان سائغا يف ملتهم مث نسخ يف شريعة التوراة وهذا وحده فعمل سبع سنني وأدخلها علي

دليل كاف على وقوع النسخ ألن فعل يعقوب عليه السالم دليل على جواز هذا وإباحته ألنه معصوم 
" جارية امسها زلفى ووهب لـ " ليا " لكل واحدة من ابنتيه جارية فوهب لـ " البان " ووهب 

بلهىجارية امسها " راحيل   

بأن وهب هلا أوالدا فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل مث مشعون مث " ليا " وجرب اهللا تعاىل ضعف 
wوكانت ال حتبل فوهبت ليعقوب جاريتها بلهى فوطئها " راحيل " الوى مث يهوذا فغارت عند ذلك 
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ت عند ذلك فعمد" نيفتايل " ومحلت وولدت غالما آخر مسته " دان " فحملت وولدت له غالما مسته 
جاد وأشري غالمني ذكرين مث : من يعقوب عليه السالم فولدت له " زلفى " فوهبت جاريتها " ليا " 

" مث محلت وولدت غالما سادسا مسته " ايساخر " أيضا فولدت غالما خامسا منها ومسته " ليا " محلت 

فصار له سبعة من يعقوب" دينا " مث محلت وولدت بنتا مستها " زابلون   

وسألته أن يهب هلا غالما من يعقوب فسمع اهللا نداءها وأجاب دعاءها " راحيل "  دعت اهللا تعاىل مث
يوسف" فحملت من نيب اهللا يعقوب فولدت له غالما عظيما شريفا حسنا مجيال مسته   " 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتني ست سنني 
  مدة مقامه عشرين سنةأخرى فصار

إين قد بورك يل بسببك : أن يسرحه ليمر إىل أهله فقال له خاله " البان " فطلب يعقوب من خاله 
تعطيين كل محل يولد من غنمك هذه السنة أبقع وكل محل ما أبيض : فسلين من مايل ما شئت فقال 

نعم: بسواد وكل أملح ببياض وكل أجلح أبيض من املعز فقال   

وه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس لئال يولد شيء من احلمالن فعد بن
 على هذه الصفات وساروا ا مسرية ثالثة أيام عن غنم أبيهم

فعمد يعقوب عليه السالم إىل قطبان رطبة بيض من لوز ولب فكان يقشرها بلقا وينصبها يف : قالوا 
غنم إليها فتفزع وتتحرك أوالدها يف بطوا فتصري ألوان محالا كذلكمساقي الغنم من املياه لتنظر ال  

 وهذا يكون من باب خوارق العادات وينتظم يف سلك املعجزات
 فصار ليعقوب عليه السالم أغنام كثرية ودواب وعبيد وتغري له وجه خاله وبنيه وكأم احنصروا منه

بيه وقومه ووعده بأن يكون معه فعرض له ذلك على وأوحى اهللا تعاىل إىل يعقوب أن يرجع إىل بالد أ
 أهله فأجابوه مبادرين إىل طاعته فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبيها

وقومه فلما اجتمع البان بيعقوب عاتبه يف خروجه " البان " فلما جاوزوا وحتيزوا عن بالدهم حلقهم 
ل وحىت يودع بناته وأوالدهن ومل أخذوا بغري علمه وهال أعلمه فيخرجهم يف فرح ومزاهر وطبو

 أصنامه معهم ؟
ومل يكن عند يعقوب علم من أصنامه فأنكر أن يكون أخذوا له أصناما فدخل بيوت بناته وإمائهن 
يفتش فلم جيد شيئا وكانت راحيل قد جعلتهن يف برذعة اجلمل وهي حتتها فلم تقم واعتذرت بأا 

 طامث فلم يقدر عليهن

wعلى أن ال يهني بناته وال يتزوج عليهن وال " جلعاد " ثقوا على رابية هناك يقال هلا فعند ذلك توا
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جياوز هذه الرابية إىل بالد اآلخر ال البان وال يعقوب وعمل طعاما وأكل القوم عمهم وتودع كل 
 منها من اآلخر وتفارقوا راجعني إىل بالدهم

ة يبشرونه بالقدوم وبعث يعقوب الربد على أخيه تلقته املالئك" ساعري " فلما اقترب يعقوب من أرض 
العيصو يترفق له ويتواضع له فرجعت الربد وأخربت يعقوب بأن العيص قد ركب إليه يف أربعمائة 

 راجل
فخشي يعقوب من ذلك ودعا اهللا عز وجل وصلى له وتضرع إليه ومتسكن لديه وناشده عهده 

مائتا شاة :  العيص وأعد ألخيه هدية عظيمة وهي ووعده الذي وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخيه
وعشرون تيسا ومائتا نعجة وعشرون كبشا وثالثون لقحة وأربعون بقرة وعشرة من الثريان 

وعشرون أتانا وعشرة من احلمر وأمر عبيده أن يسوقوا كال من هذه األصناف وحده وليكن بني كل 
لعبدك :  من أنت ؟ وملن هذا معك ؟ فليقل :قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال لألول 

وهو : يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي بعده كذلك وكذلك الذي بعده ويقول كل منهم 
 جاء بعدنا

وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه األحد عشر بعد الكل بليلتني وجعل يسري فيهما ليال ويكمن ارا 
انية تبدى له ملك من املالئكة يف صورة رجل فظنه يعقوب فلما كان وقت الفجر من الليلة الث

ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إال أن امللك أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء 
ال ينبغي أن تدعي بعد اليوم إال إسرائيل فقال : يعقوب قال : ما امسك ؟ قال : الفجر قال له امللك 

ه فعلم أنه ملك من املالئكة وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله ومن أنت فذهب عن: له يعقوب 
 ! فلذلك ال يأكل بنو إسرائيل عرق النساء

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل يف أربعمائة راجل فتقدم أمام أهله فلما رأى أخاه العيص 
جدت املالئكة سجد له سبع مرات وكانت هذه حتيتهم يف ذلك الزمان وكان مشروعا هلم كما س

 آلدم حتية له وكما سجد أخوه يوسف وأبوه كما سيأيت

فلما رأى العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص عينيه ونظر إىل النساء والصبيان 
هؤالء الذين وهب اهللا لعبدك فدنت األمتان وبنومها فسجدوا له : من أين لك هؤالء ؟ فقال : فقال 

وابنها يوسف فخرا سجدا له وعرض عليه أن " راحيل "  فسجدوا له ودنت وبنوها" ليا " ودنت 
 يقبل هديته وأحل عليه فقبلها

" ورجع العيص فتقدم أمامه وحلقه يعقوب بأهله وما معه من األنعام واملواشي والعبيد قاصدين جبال  w
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 " ساعري

ة شخيم فرتل قبل القرية فلما مر بساحور ابتين له بيتا ولدوا به ظالال مث مر على أورشليم قري
إله " إيل " واشترى مزرعة شخيم بن مجور مبائة نعجة فضرب هنالك فسطاطه وابتين مذحبا فسماه 

إسرائيل وأمره اهللا ببنائه ليستعلن له فيه وهو بيت املقدس اليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان بن 
عليها قبل ذلك كما ذكرنا أوالداود عليهما السالم وهو مكان الصخرة اليت علمها بوضع الدهن   

وما كان من أمرها مع شخيم بن مجور " ليا " بنت يعقوب بنت " دينا " وذكر أهل الكتاب هنا قصة 
إال أن ختتتنوا كلكم : الذي قهرها على نفسها وأدخلها مرتله مث خطبها من أبيها وإخوا فقال إخوا 

أجابوهم إىل ذلك واختتنوا كلهم وقتلوا شخيما فنصاهركم وتصاهرونا فإنا ال نصاهر قوما غلفا ف
وأباه مجهور لقبيح ما صنعوا إليهم مضافا إىل كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم فلهذا قتلهم بنو 

 يعقوب وأخذوا أمواهلم غنيمة
إال أا جهدت يف طلقها به جهدا شديدا وماتت عقبيه " بنيامني " مث محلت راحيل فولدت غالما هو 

وهي بيت حلم وصنع يعقوب على قربها حجرا وهي احلجارة املعروفة " أفراث " فنها يعقوب يف فد
روبيل ومشعون والوي " ليا " بقرب راحيل إىل اليوم وكان أوالد يعقوب الذكور اثىن عشر رجال فمن 

ومن أمة دان ونفتايل " راحيل " يوسف وبنيامني ومن أمة " : راحيل " ويهوذا وايساخر وزابلون ومن 
جاد وأشري عليهم السالم" ليا "   

وجاء يعقوب إىل أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حربون اليت يف أرض كنعان حيث كان يسكن إبراهيم 
العيص ويعقوب من أبيه إبراهيم اخلليل يف : مث مرض إسحاق ومات عند مائة ومثانني سنة ودفنه ابناه 

 املغارة اليت اشتراها كما قدمنا
زل اهللا عز وجل يف شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم ليتدبر ما فيها من احلكم وقد أن

بسم اهللا الرمحن الرحيم آلر تلك : " واملواعظ واآلداب واألمر احلكيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
ن القصص مبا حنن نقص عليك أحس* إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * آيات الكتاب امليني 

 " أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني
قد تكلمنا على احلروف املقطعة يف أول تفسري سورة البقرة فمن أراد حتقيقه فلينظره مث وتكلمنا على 

هذه السورة مستقصى يف موضعها من التفسري وحنن نذكر هاهنا نبذا مما هناك على وجه اإلجياز 
 والنجاز

wأنه تعاىل ميدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكرمي بلسان : ة القول يف هذا املقام ومجل
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عريب فصيح بني واضح جلي يفهمه كل عاقل ذكي زكي فهو أشرف كتاب نزل من السماء أنزله 
 أشرف املالئكة على أشرف اخللق يف أشرف زمان ومكان بأفصح لغة وأظهر بيان

 األخبار املاضية أو اآلتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر احلق مما اختلف الناس فيه فإن كان السياق يف
 ودمغ الباطل وزيفه ورده

وإن كان يف األوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح املناهج وأبني حكما وأعدل حكما فهو كما 
ومتت كلمة ربك صدقا وعدال: " قال تعاىل   " 

  األوامر والنواهييعين صدقا يف األخبار وعدال يف

حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله : " وهلذا قال تعاىل 
أي بالنسبة إىل ما أوحي إليك فيه" ملن الغافلني   

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن : " كما قال تعاىل 
 صراط اهللا الذي له ما يف * دي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم جعلناه نورا

 " السموات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري األمور
من أعرض عنه * كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا : " وقال تعاىل 

هلم يوم القيامة محالخالدين فيه وساء * فإنه حيمل يوم القيامة وزرا   " 

يعين من أعرض عن هذا القرآن واتبع غريه من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد كما قال يف احلديث 
من ابتغى اهلدى يف غريه أضله : " املروي يف املسند و الترمذي عن أمري املؤمنني علي مرفوعا وموقوفا 

 " اهللا
أن عمر : نا هشام أنبأنا خالد عن الشعيب عن جابر حدثنا سريج بن النعمان حدث: وقال اإلمام أمحد 

بن اخلطاب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النيب صلى 
أتتهوكون فيها يا ابن اخلطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد : " فغضب وقال : اهللا عليه وسلم قال 

شيء فيخربوكم حبق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفس جئتكم ا بيضاء نقية ال تسألوهم عن 
إسناد صحيح" بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين   

والذي نفسي بيده : " ورواه أمحد من وجه آخر عن عمر وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من األمم وأنا حظكم من النبينيلو أصبح فيكم موسى مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم إنك حظي   " 

أن رسول اهللا صلى اهللا : وقد أوردت طرق هذا احلديث وألفاظه يف أول سورة يوسف ويف بعضها 
wأيها الناس إين قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه : " عليه وسلم خطب الناس فقال يف خطبته 
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مث أمر بتلك " مل يغرنكم املتهوكون واختصر يل اختصارا وقد أتيتكم ا بيضاء نقية فال تتهوكوا و
 الصحيفة فمحيت حرفا حرفا

قال * إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين  "
وكذلك * يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان عدو مبني 

ألحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمتها على أبويك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل ا
 " من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنني اثنا عشر ولدا ذكرا ومسيناهم وإليهم تنسب أسباط بين 
 إسرائيل كلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السالم

ن العلماء إىل أنه مل يكن فيهم نيب غريه وباقي إخوته مل يوح إليهموقد ذهب طائفة م  

 وظاهر ما ذكر من فعاهلم ومقاهلم يف هذه القصة يدل على هذا القول
قل آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل : " ومن استدل على نبوم بقوله 

 األسباط فليس استدالله بقوي ألن املراد باألسباط وزعم أن هؤالء هم" وإسحاق يعقوب واألسباط 
 شعوب بين إسرائيل وما كان يوجب فيهم من األنبياء الذين يرتل عليهم الوحي من السماء واهللا أعلم

ومما يؤيد أن يوسف عليه السالم هو املختص من بني إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على واحد من 
ناهإخوته سواه فدل على ما ذكر  

حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرمحن عن عبد اهللا ابن دينار عن : ويستأنس هلذا مبا قال اإلمام أمحد 
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي : " أبيه عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 " يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
بد اهللا بن حممد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث به وقد ذكرنا انفرد به البخاري فرواه عن ع

 طرفه قي قصة إبراهيم مبا أغىن عن إعادته هنا وهللا احلمد واملنة

رأى يوسف عليه السالم وهو صغري قبل أن حيتلم كأن أحد عشر كوكبا : قال املفسرون وغريهم 
عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلكوهم إشارة إىل بقية إخوته والشمس والقمر ومها عبارة   

فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أن سينال مرتلة عالية ورفعة عضيمة يف الدنيا واآلخرة حبيث 
خيضع له أبوه وإخوته فيها فأمره بكتماا وأال يقصها على إخوته كيال حيسدوه ويبغوا له الغوائل 

ا ذكرناهويكيدوه بأنواع احليل واملكر وهذا يدل على م  

استعينوا على قضاء حوائجكم بكتماا فإن كل ذي نعمة حمسود: وهلذا جاء يف بعض اآلثار   w
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 وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا وهو غلط منهم
أي خيصك " جيتبيك ربك " أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها " وكذلك جيتبيك ربك  "

أي يفهمك من معاين الكالم وتعبري املنام ما " ويعلمك من تأويل األحاديث " ة بأنواع اللطف والرمح
 ال يفهمه غريك

أي بسببك وحيصل هلم بك خري الدنيا " وعلى آل يعقوب " أي بالوحي إليك " ويتم نعمته عليك  "
وة كما أي ينعم عليك وحيسن إليك بالنب" كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق " واآلخرة 

كما قال " إن ربك عليم حكيم " أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك إبراهيم اخلليل 
اهللا أعلم حيث جيعل رسالته: " تعاىل   " 

يوسف نيب اهللا ابن نيب : " أي الناس أكرم ؟ قال : هلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل 
 " اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا

وقد روى ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسرييهما وأبو يعلى والبزار يف مسنديهما من حديث احلكم بن 
أيت النيب صلى اهللا :  عن السدي عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر قال - وقد ضعفه األئمة -ظهري 

كوا كب اليت يا حممد أخربين عن ال: بستانة اليهودي فقال : عليه وسلم رجل من اليهود يقال له 
فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبه بشيء : رآها يوسف أا ساجدة له ما أساؤها ؟ قال 

هل أنت مؤمن إن أخربتك : " فبعث إليه رسول اهللا فقال : ونزل جربيل عليه السالم بأمسائها قال 
ابس ووثاب وعمودان هي جريان والطارق والذيال وذو الكتفان وق: " نعم فقال : قال " بأمسائها 

 " والفيلق واملصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور
هذا أمر مشتت : فلما قصها على أبيه قال : أي واهللا إا ألمساؤها وعند أيب يعلى : فقال اليهودي 

 جيمعه اهللا والشمس أبوه والقمر أمه

 أحب إيل أبينا منا وحنن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه* لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني  "
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما * إن أبانا لفي ضالل مبني 

قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابت اجلب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم * صاحلني 
 " فاعلني

واحلكم والدالالت املواعظ والبينات مث ذكر حسد إخوة ينبه تعاىل على ما يف هذه القصة من اآليات 
 أكثر منهم وهم عصبة أي مجاعة - يعنون شقيقه ألمه بنيامني -يوسف له على حمبة أبيه له وألخيه 

أي بتقدميه حبهما علينا" إن أبانا لفي ضالل مبني " فكنا حنن أحق باحملبة من هذين : يقولون   w
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أي : يوسف أو إبعاده إىل أرض ال يرجع منها ليخلوا هلم وجه أبيهم مث اشتوروا فيما بينهم يف قتل 
 لتتمحض حمبته هلم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك

هو : هو مشعون وقال السدي : قال جماهد " قال قائل منهم : " فلما متالئوا على ذلك وتوافقوا عليه 
ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابت اجلب  : " هو أكربهم روبيل: يهوذا وقال قتادة وحممد بن إسحاق 

ما تقولون ال حمالة فليكن هذا " إن كنتم فاعلني " أي املارة من املسافرين " يلتقطه بعض السيارة 
 الذي أقول لكم فهو أقرب حاال من قتله أو نفيه وتغريبه

أرسله * إنا له لناصحون قالوا يا أبانا مالك التأمنا على يوسف و" فأمجعوا رأيهم على هذا فعند ذلك 
قال إين ليحزنين أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم * معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حلافظون 

طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم " قالوا لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون * عنه غافلون 
ن يلعب وينبسط وقد أضمروا له ما اهللا به أخاهم يوسف وأظهروا له أم يريدون أن يرعي معهم وأ

 عليم

يا بين يشق علي أن أفارقه ساعة من النهار ومع : فأجام الشيخ عليه من اهللا أفضل الصالة والتسليم 
هذا أخشى أن تشغلوا يف لعبكم وما أنتم فيه فيأيت الذئب فيأكله وال يقدر على دفعه عنه لصغره 

 وغفلتكم عنه
أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا أو " لذئب وحنن غصبة إنا إذا خلاسرون قالوا لئن أكله ا "

 اشتغلنا عنه حىت وقع هذا وحنن مجاعة إنا إذن خلاسرون أي عاجزون هالكون
أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطريق حىت أرشده رجل إليهم وهذا أيضا : وعند أهل الكتاب 

ن يعقوب عليه السالم كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم فكيف من غلطهم وخطئهم يف التعريب فإ
 يبعثه وحده

فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون  "
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب * وجاءوا أباهم عشاء يبكون * 

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم * وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني 
 " أمرا فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون

مل يزالوا بأبيهم حىت بعثه معهم فما كان إال أن غابوا عن عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعال 
 اجلب أي يف قعره على راعونته وهي الصخرة اليت تكون يف واملقال وأمجعوا على إلقائه يف غيابة

" وهو الذي يرتل مليأل الدالء إذا قل املاء والذي يرفعها باحلبل يسمى " املاتح " وسطه يقف عليها  w
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 " املاتح
أنه ال بد لك من فرج وخمرج من هذه الشدة اليت أنت فيها ولتخربن : فلما ألقوه فيه أوحى اهللا إليه 

وهم اليشعرون" نيعهم هذا يف حال أنت فيها عزيز وهم حمتاجون إليك خائفون منك إخوتك بص  " 

أي " وهم ال يشعرون : " وهم ال يشعرون بإحياء اهللا إليه ذلك وعن ابن عباس : قال جماهد وقتادة 
 لتخربم بأمرهم هذا يف حال ال يرفونك فيها رواه ابن جرير عنه

ا قميصه فلطخوه بشيء من دم ورجعوا إىل أبيهم عشاء وهم فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذو
وذكر ! ال يغرنك بكاء املتظلم فرب ظامل وهو باك : يبكون أي على أخيهم وهلذا قال بعض السلف 

 بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون أي يف ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم ال لعذرهم
أي يف غيبتنا " فأكله الذئب " أي ثيابنا " بق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نست "

أي ما أنت مبصدق لنا يف الذي " وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني : " عنه يف استباقنا وقوهلم 
 أخربناك من أكل الذئب له ولو كنا غري متهمني عندك

وضمنا لك أال يأكله لكثرتنا حوله فكيف وأنت تتهمنا يف هذا ؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب 
 فصرنا غري مصدقني عندك فمعذور أنت يف عدم تصديقك لنا واحلالة هذه

أي مكذوب مفتعل ألم عمدوا إىل سخلة ذحبوها فأخذوا من " وجاءوا علي قميصه بدم كذب  "
!  النسيان ونسوا أن حيرقوه وآفة الكذب: دمها فوضعوه على قميصه ليومهوه أنه أكله الذئب قالوا 

وملا ظهرت عليهم عالئم الريبة مل يرج صنيعهم على أبيهم فإنه كان يفهم عداوم له وحسدهم إياه 
على حمبته له من بينهم أكثر منهم ملا كان يتوسم فيه من اجلاللة واملهابة اليت كانت عليه يف صغره ملا 

ا أخذوه أعدموه وغيبوه عن عينيه يريد اهللا أن خيصه به من نبوته وملا راودوه عن أخذه فبمجرد م
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب : " وجاءوا وهو يتباكون وعلى ما متالئوا يتواطئون وهلذا 

 " مجيل واهللا املستعان على ما تصفون

أن روبيل أشار بوضعه يف اجلب ليأحذه من حيث ال يشعرون ويرده إيل أبيه : وعند أهل الكتاب 
ك القافلة فلما جاء روبيل آخر النهار ليخرج يوسف مل جيده فصاع وشق ثيابه فغافلوه وباعوه لتل

وعمد أولئك إىل جدى فذحبوه ولطخوا من دمه جبة يوسف فلما علم يعقوب شق ثيابه ولبس مئزرا 
 أسود وحزن على ابنه أياما كثرية وهذه الركاكة جاءت من خطئهم يف التعبري والتصوير

" ردهم فأدىل دلوه قال يا بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة واهللا عليم مبا  وجاءت سيارة فأرسلوا وا
wوقال الذي اشتراه من مصر * وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين * يعملون 
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المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ولنعلمه من 
وملا بلغ أشده آتيناه حكما *  غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون تأويل األحاديث واهللا

 " وعلما وكذلك جنزي احملسنني
أنه جلس ينتظر فرج اهللا ولطفه به فجاءت : خيرب اهللا تعاىل عن قصة يوسف حني وضع يف اجلب 

صدين ديار كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قا: سيارة أي مسافرون قال أهل الكتاب 
 مصر من الشام فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر فلما أدىل أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف

أي أومهوا أنه " هذا غالم وأسروه بضاعة " أي يا بشاريت " قال يا بشرى " فلما رآه ذلك الرجل 
ه إخوته ومبا يسره أي هو عامل مبا متاأل علي" واهللا عليم مبا يعملون " معهم غالم من مجلة متجرهم 

واجدوه من أنه بضاعة هلم ومع هذا ال يغريه تعاىل ملا له يف ذلك من احلكمة العظيمة والقدر السابق 
والرمحة بأهل مصر مبا جيري اهللا على يدي هذا الغالم الذي يدخلها يف صورة أسري رقيق مث بعد هذا 

ا ال حيد وال يوصفميلكه أزمة األمور وينفعهم اهللا به يف دنياهم وأخراهم مب  

وملا استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له حلقوهم وقالوا هذا غالمنا أبق منا فاشتروه منهم بثمن 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين: " خبس أي قليل نزر وقيل هو الزيف   " 

ن درمها باعوه بعشري: قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البكايل والسدي وقتادة وعطية العويف 
أربعون درمها : اثنان وعشرون درمها وقال عكرمة وحممد بن إسحاق : اقتسموها درمهني وقال جماهد 

 واهللا أعلم
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " أي أحسين إليه " وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه  "

هله له ويعطيه من خريي الدنيا واآلخرةوهذا من لطف اهللا به ورمحته وإحسانه إليه مبا يريد أن يؤ"   

وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير ا الذي اخلزائن مسلمة إليه قال ابن : قالوا 
وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق : وامسه أطفري بن روحيب قال : إسحاق 

والظاهر أنه " زليخا " كان امسها : اييل وقال غريه بنت رم" راعيل : " واسم امرأة العزيز : قال 
بنت ينوس رواه الثعليب عن ابن هشام الرفاعي" فكا " لقبها وقيل   

كان اسم الذي باعه مبصر : وقال حممد بن إسحاق عن حممد بن السائب عن أيب صاحل عن ابن عباس 
اهيم واهللا أعلم مالك بن زعر بن نويت بن مديان بن إبر- يعين الذي جلبه إليها -  

عزيز مصر حيث قال : أفرس الناس ثالثة : وقال ابن إسحاق عن أيب عبيدة عن ابن مسعود قال 
wيا أبت استأجره إن خري من استأجرت : " واملرأة اليت قالت ألبيه عن موسى " أكرمي مثواه " المرأته 
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  عنهماوأبو بكر الصديق حني استخلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا" القوي األمني 

اشتراه العزيز بعشرين دينارا وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا واهللا أعلم: مث قيل   

أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته حيسنان إليه ويعتنيان " وكذلك مكنا ليوسف يف األرض : " وقوله 
واهللا " رؤيا من ذلك أي فهمها وتعبري ال" ولنعلمه من تأويل األحاديث " به مكنا له يف أرض مصر 

أي إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابا وأمورا ال يهتدى إليها العباد وهلذا قال " غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس ال يعلمون: " تعاىل   " 

فدل على أن هذا كله كان وهو قبل " وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني  "
ألربعني الذي يوحى اهللا فيه إىل عباده النبيني عليهم الصالة والسالم من رب بلوغ األشد وهو حد ا

 العاملني
هو : فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم الشعيب : وقد اختلفوا يف مدة العمر الذي هو بلوغ األشد 

مخس : عشرون سنة وقال عكرمة : مثاين عشرة سنة وقال الضحاك : احللم وقال سعيد بن جبري 
ثالتة وثالثون سنة وقال : ثالثون سنة وقال ابن عباس وجماهد وقتادة : ن سنة وقال السدي وعشرو

حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة: " أربعون سنة ويشهد له قوله تعاىل : احلسن   " 

وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن  "
ولقد مهت به وهم ا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه * إنه ال يفلح الظاملون مثواي 

واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى * السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني 
 قال هي راودتين عن نفسي* الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم 

وإن كان قميصه قد * وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني 
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن * من دبر فكذبت وهو من الصادقني 

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني* عظيم   " 

مرأة العزيز ليوسف عليه السالم عن نفسه وطلبها منه ما ال يليق حباله يذكر تعاىل ما كان من مراودة ا
ومقامه وهي يف غاية اجلمال واملال واملنصب والشباب وكيف غلقت األبواب عليها وعليه ويأت له 

وبنت : وتصنعت ولبست أحسن ثياا وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة الوزير قال ابن إسحاق 
ان ابن الوليد صاحب مصرأخت امللك الري  

وهذا كله من أن يوسف عليه السالم شاب بديع اجلمال والبهاء إال أنه نيب من ساللة األنبياء فعصمه 
wربه عن الفحشاء ومحاه عن مكر النساء فهو سيد السادة النجباء السبع األتقياء املذكورين يف 
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سبعة يظلهم : " ن رب األرض والسماء الصحيحني عن خامت األنبياء يف قوله عليه الصالة والسالم م
إمام عادل ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه ورجل معلق قلبه : اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله 

باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق 
ه وشاب نشأ يف عبادة اهللا ورجل دعته امرأة ذات بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميين

 " منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا
يعىن زوجها " معاذ اهللا إنه ريب " واملقصود أا دعته إليها وحرصت على ذلك أشد احلرص فقال 

" إنه ال يفلح الظاملون " أي أحسن إيل وأكرم مقامي عنده " أحسن مثواي " صاحب املرتل سيدي 

مبا فيه كفاية ومقنع " ولقد مهت به وهم ا لوال أن رأى برهان ربه : " لمنا على قوله تعاىل وقد تك
 يف التفسري

 وأكثر أقوال املفسرين هاهنا متلقي من كتب أهل الكتاب فاإلعراض عنه أوىل بنا
 وهلذا أن اهللا تعاىل عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة ومحاه عنها وصانه منها: والذي جيب أن يعتقد 

كذلك لنضرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني: " قال تعاىل   " 

أي " وألفيا " أي هرب منها طالبا الباب ليخرج منه فرارا منها فاتبعته يف أثره " واستبقا الباب  "
 قالت ما جزاء من أراد" فبدرته بالكالم وحرضته عليه " لدى الباب " أي زوجها " سيدها " وجدا 

امته وهي املتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها فلهذا " بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم 
احتاج إىل أن يقول احلق عند احلاجة" هي راوتدين عن نفسي : " قال يوسف عليه السالم   

قيل كان صغريا يف املهد قاله ابن عباس وروى عن أيب هريرة وهالل بن " وشهد شاهد من أهلها  "
يساف واحلسن البصري وسعيد بن جبري والضحاك واختاره ابن جرير وروى فيه حديثا مرفوعا عن 

 ابن عباس ووقفه غريه عنه
ابن عباس : بعلها وقيل قريبا إليها وممن قال إنه كان رجال " وقطفري " وقيل كان رجال قريبا إىل 

أسلموعكرمة وجماهد واحلسن وقتادة والسدي وحممد بن إسحاق وزيد بن   

أي ألنه يكون قد راودها فدافعته " إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني : " فقال 
أي ألنه يكون قد " وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني " حىت قدت مقدم قميصه 

 رأى فلما: " هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك وكذلك كان وهلذا قال تعاىل 
أي هذا الذي جرى من مكركن أنت " قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 

w راودتيه عن نفسه مث امتيه بالباطل
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أي ال تذكره ألحد ألن كتمان " يوسف أعرض عن هذا : " مث أضرب بعلها عن هذا صفحا فقال 
 الذي صدر منها والتوبة إىل را فإن مثل هذه األمور هو األليق واألحسن وأمرها باإلستغفار لذنبها

 العبد إذا تاب إىل اهللا تاب اهللا عليه
وأهل مصر وإن كانوا يعبدون األصنام إال أم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ ا هو اهللا 
وحده ال شريك له يف ذلك وهلذا قال هلا بعلها وعذرها من بعض الوجوه ألا رأت ما ال صرب هلا 

استغفري لذنبك إنك كنت من : " له إال أنه عفيف نزيه برىء العرض سليم الناحية فقال على مث
 " اخلاطئني

* وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل مبني  "

قالت اخرج فلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا و
قالت * عليهن فلم رأينه أكربنه وقطعن أيديهن وقلن حاش هللا ما هذا بشر إن هذا إال ملك كرمي 

فذلكن الذي ملتنين فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من 
ب إليهن وأكن قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن أص* الصاغرين 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم* من اجلاهلني   " 

يذكر تعاىل ما كان من قبل نساء املدينة من نساء األمراء وبنات الكرباء يف الطعن على امرأة العزيز 
 من املوايل وعيبها والتشنيع عليها يف مراودا فتاها وحبها الشديد له وهو ال يساوي هذا ألنه موىل

أي يف وضعها الشيء يف غري حمله" إنا لنراها يف ضالل مبني : " وليس مثله أهال هلذا وهلذا قلن   

أي بتشنيعهن عليها والتنقص هلا واإلشارة إليها بالعيب واملذمة حبب موالها " فلما مسعت مبكرهن  "
سط عذرها عندهن وتبني أن وعشق فتاها فأظهرن ذما وهي معذورة يف نفس األمر فلهذا أحبت أن تب

هذا الفيت ليس كما حسنب وال من قبيل ما لديهن فأرسلت إليهن فجمعتهن يف مرتهلا وأعتدت هلن 
ضيافة مثلهن وأحضرت مجلة ذلك شيئا مما يقطع بالسكاكني كاألترج وحنوه وآتت كل واحدة منهن 

يف غاية طراوة الشباب سكينا وكانت قد هيأت يوسف عليه السالم وألبسته أحسن الثياب وهو 
 وأمرته باخلروج عليهن ذه احلالة فخرج وهو أحسن من البدر ال حمالة

أي أعظمنه وأجللنه وهبنه وما ظنن أن يكون مثل هذا يف بين آدم ورهن حسنه " فلما رأينه أكربنه  "
وقلن حاش " حىت اشتغلن عن أنفسهن وجعلن حيززن يف أيديهن بتلك السكاكني وال يشعرن باجلراح 

 " هللا ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي

wقال السهيلي " فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر احلسن : " وقد جاء يف حديث اإلسراء 
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معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السالم ألن اهللا تعاىل خلق آدم : وغريه من األئمة 
 احلسن البشري وهلذا يدخل أهل اجلنة اجلنة على طول بيده ونفخ فيه من روحه فكان يف غاية ايات

آدم وحسنه ويوسف كان على النصف من حسن آدم ومل يكن بينهما أحسن منهما كما أنه مل تكن 
 أنثى بعد حواء أشبه ا من سارة امرأة اخلليل عليه السالم

: ى وجهه وقال غريه وكان وجه يوسف مثل الربق وكانت إذا أتته امرأة حلاجة غط: قال ابن مسعود 

كان يف الغالب مربقعا لئال يراه الناس وهلذا ملا قام عذرن امرأة العزيز يف حمبتها هلذا املعين املذكور 
وجرى هلن وعليهن ما جرى من تقطيع أيديهن جبراح السكاكني وما ركبهن من املهابة والدهش عند 

 رؤيته ومعاينته
" ولقد راودته عن نفسه فاستعصم : " ته بالعفة التامة فقالت مث مدح" قالت فذلكن الذي ملتنين فيه  "

ولئن مل يفعل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين" أي امتنع   " 

وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته فأيب أشد اإلباء ونأى ألنه من ساللة األنبياء 
سجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن رب ال: " ودعا فقال يف دعائه لرب العاملني 
يعىن إن وكلتين إىل نفسي فليس يل من نفسي إال العجز والضعف " أصب إليهن وأكن من اجلاهلني 

وال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا فأنا ضعيف إال ما قويتين وعصمتين وحفظتين وحطتين 
 حبولك وقوتك

مث بدا هلم من بعد * فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم " : وهلذا قال تعاىل 
ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها إين أراين أعصر مخرا وقال * ما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني 

 قال ال* اآلخر إين أراين أمحل فوق رأسي خبزا تأكل الطري منه نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني 

يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمين ريب إين تركت ملة قوم ال 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم و اسحاق ويعقوب ما كان لنا أن * يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافرون 

يا صاحيب * يشكرون نشرك باهللا من شيء ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال
ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم * السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار 

وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان إن احلكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال اياه ذلك الدين القيم ولكن 
يسقي ربه مخرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل يا صاحيب السجن أما أحدكما ق* أكثر الناس ال يعلمون 

 " الطري من رأسه قضي األمر الذي فيه تستفتيان
wيذكر تعاىل عن العزيز وامرأته أم بدا هلم أي ظهر هلم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن 
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ا يسجنوه إىل وقت ليكون ذلك أقل لكالم الناس يف تلك القضية وأمحد ألمرها وليظهروا أنه راوده
 عن نفسها فسجن بسببها فسجنوه ظلما وعدوانا

 وهذا مما قدر اهللا له ومن مجلة ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرن وخمالطتهم
أن من العصمة أال جتد: ومن هاهنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي   ! 

واآلخر " بنوا " ك وامسه فيما قيل كان أحدمها ساقي املل: قيل " ودخل معه السجن فتيان : " قال اهللا 
وكان " جملث " وامسه فيما قيل " اجلاشنكري " خبازه يعىن الذي يلي طعامه وهو الذي يقوله له الترك 

امللك قد امهما يف بعض األمور فسجنهما فلما رأيا يوسف يف السجن أعجبتهما مسته وهديه ودله 
نه إىل خلقه فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبهوطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسا  

رأيا يف ليلة واحدة أما الساقي فرأى كأن ثالثة قضبان من حبلة وقد أورقت : قال أهل التفسري 
وأينعت عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها يف كأس امللك وسقاه ورأى اخلباز على رأسه ثالث سالل 

ىمن خبز وضواري الطيور تأكل من السلة األعل  

فأخربمها أنه عليم بتعبريها " إنا نراك من احملسنني : " فقصاها عليه وطلبا منه أن يعربها هلما وقاال 
معناه مهما : قيل " قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما " خبري بأمرها 

ناه أين أخربكم مبا يأتيكما من رأيتما من حلم فإين أعربه لكم قبل وقوعه فيكون كما أقول وقيل مع
وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم: " الطعام قبل جميئه حلوا وحامضا كما قال عيسى   " 

إبراهيم اخلليل : إن هذا من تعليم اهللا إياى ألين مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام : وقال هلما 
" أي أن هدانا هلذا "  من شيء ذلك من فضل اهللا علينا ما كان لنا أن نشرك باهللا" وإسحاق ويعقوب 

أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندهلم عليه وهو يف فطرهم مركوز ويف " وعلى الناس 
ولكن أكثر الناس ال يشكرون" جبلتهم مغروز   " 

 أمرها مث دعاهم إىل التوحيد وذم عبادة ما سوى اهللا عز وجل وصغر أمر األوثان وحقرها وضعف
ما تعبدون من دونه إال أمساء * يا صاحىب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار : " فقال 

أي املتصرف يف خلقه الفعال ملا " سيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان إن احلكم إال هللا 
" أي وحده ال شريك له و " ياه أمر أال تعبدوا إال إ" يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

أي فهم ال يهتدون " ولكن أكثر الناس ال يعلمون " أي املستقيم والصراط القومي " ذلك الدين القيم 
 إليه مع وضوحه وظهوره

wوكانت دعوته هلما يف هذه احلال يف غاية الكمال ألن نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقى ما يقول 
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  إىل ما هو األنفع هلما مما سأال عنه وطلبا منهبالقبول فناسب أن يدعومها

يا صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه : " مث ملا قام مبا وجب عليه وأرشد إىل ما أرشد إليه قال 
قضي األمر " قالوا وهو اخلباز " وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه " قالوا وهو الساقي " مخرا 

: " ع هذا ال حمالة ووحب كونه على كل حالة وهلذا جاء يف احلديث أي وق" الذي فيه تستفتيان 

 " الرؤيا على رجل طائر على ما مل تعرب فإذا عربت وقعت
: " مل نر شيئا فقال هلما : وقد روى عن ابن مسعود وجماهد وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم أما قاال 

 " وقضي األمر الذي فيه تستفتيان
ناج منهما اذكرين عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يف السجن بضع وقال للذي ظن أنه  "

 " سنني

يعىن اذكر أمري " اذكرين عند ربك : " خيرب تعاىل أن يوسف قال للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي 
وما أنا فيه من السجن بغري جرم عند امللك ويف هذا دليل على جواز السعي يف األسباب وال ينايف 

  التوكل على رب األربابذلك

أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف " فأنساه الشيطان ذكر ربه : " وقوله 
 عليه السالم قال جماهد وحممد بن إسحاق وغري واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب

لتسع وقيل إىل السبع وقيل ما بني الثالث إىل ا: والبضع " يف السجن بضع سنني " يوسف " فلبثت  "
حكاها الثعليب ويقال بضع نسوة وبضعة رجال: إىل اخلمس وقيل ما دون العشرة   

فلبث يف السجن : " ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر قال وإمنا يقال نيف وقال اهللا تعاىل 
وهذا رد لقوله" يف بضع سنني " وقال تعاىل " بضع سنني   

بضع ومائة وبضع وألف : يقال بضعة عشر وبعضة وعشرون إىل التسعني وال يقال و: قال الفراء 
: وخالف اجلوهري فيما زاد على بضعة عشر فمنع أن يقال بضعة وعشرون إىل تسعني ويف الصحيح 

وسبعون شعبة وأعالها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة : " ويف رواية " اإلميان بضع وستون شعبة " 
ن الطريقاألذى ع  " 

عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله وإن " فأنساه الشيطان ذكر ربه : " ومن قال إن الضمري يف قوله 
 كان قد روى عن ابن عباس وعكرمة

واحلديث الذي رواه ابن جرير يف هذا املوضع ضعيف من كل وجه تفرد بإسناده إبراهيم ابن يزيد 
w اخلوري املكي وهو متروك
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ة ال يقبل وال هاهنا بطريق األوىل واألحرى واهللا أعلمومرسل احلسن وقتاد  

: فأما قول ابن حبان يف صحيحه عند ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف يف السجن ما لبث 

أخربنا الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا خالد بن عبد اهللا حدثنا حممد بن 
رحم اهللا يوسف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

ما لبث يف السجن ما لبث ورحم اهللا لوطا إن كان ليأوي " اذكرين عند ربك " لوال الكلمة اليت قاهلا 
فما بعث اهللا نبيا : قال " لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد : " إىل ركن شديد إذ قال لقومه 

 "  قومهبعده إال يف ثروة من

فإنه حديث منكر من هذا الوجه وحممد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد ا وفيها نكارة وهذه 
 اللفظة من أنكرها وأشدها والذي يف الصحيحني يشهد بغلطها واهللا أعلم

وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات يا  "
قالوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملني * توين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون أيها املأل أف

يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع * وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون * 
 لعلهم بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إىل الناس

مث يأيت من * قال تزرعون سبع سنني دأبا فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليال مما تأكلون * يعلمون 
مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث * بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما حتصنون 

 " الناس وفيه يعصرون
ن السجن على وجه اإلحترام واإلكرام وذلك هذا كان من مجلة أسباب خروج يوسف عليه السالم م

أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن فاران بن عمرو ابن عمالق بن الوذ ابن 
 سام بن نوح رأي هذه الرؤيا

رأى كأنه على حافة ر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات مسان فجعلن يرتعن يف : قال أهل الكتاب 
سبع هزال ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن مث ملن عليهن فأكلنهن فاستيقظ روضة هناك فخرجت 

مذعورا مث نام فرأي سبع سنبالت خضر يف قصبة واحدة وإذا سبع أخر دقاق يابسات فأكلنهن 
 فاستيقظ مذعورا

أي أخالط " قالوا أضغاث أحالم " فلما قصها على ملئه وقومه مل يكن فيهم من حيسن تعبريها بل 
وما حنن بتأويل األحالم : " من الليل لعلها ال تعبري هلا ومع هذا فال خربة لنا بذلك وهلذا قالوا أحالم 
wفعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إىل حينه هذا " بعاملني 
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لناس عن تعبريها وذلك عن تقدير اهللا عز وجل وله احلكمة يف ذلك فلما مسع رؤيا امللك ورأى عجز ا
 تذكر أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكار

أي بعد مدة من الزمان وهو " بعد أمة " أي تذكر " وقال الذي جنا منهما وادكر : " وهلذا قال تعاىل 
أي بعد " وادكر بعد أمه : " بضع سنني وقرأ بعضهم كما حكى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 

بإسكان امليم وهو النسيان أيضا يقال أمه الرجل يأمه أمها وأمها " بعد أمة : " نسيان وقرأها جماهد 
 : إذا نسى قال الشاعر

 "  كذلك الدهر يزرى بالعقول...أمهت وكنت ال أنسى حديثا  "

: " أي فأرسلوين إىل يوسف فجاءه فقال " أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون : " فقال لقومه وللملك 

ا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يوسف أيها الصديق أفتن
 " يابسات لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون

أن امللك ملا ذكره له الساقي استدعاه إىل حضرته وقص عليه ما رآه ففسره له : وعند أهل الكتاب 
  الثريان من فرى وهذيانوهذا غلط والصواب ما قصه اهللا يف كتابه القرآن ال ما عربه هؤالء اجلهلة

فبذل يوسف عليه السالم ما عنده من العلم بال تأخر وال شرط وال طلب اخلروج سريعا بل أجام 
إىل ما سألوه وعرب هلم ما كان من منام امللك الدال على وقوع سبع سنني من اخلصب ويعقبها سبع 

وفيه " الغيث واخلصب والرفاهية يعىن يأتيهم " مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس " جدب 
يعىن ما كانوا يعصرونه من األقطاب واألعناب والزيتون والسمسم وغريها" يعصرون   

فعرب هلم وعلى اخلري دهلم وأرشدهم إىل ما يعتمدونه يف حاليت خصبهم وجدم وما يفعلونه من ادخار 
كل ومن تقليل البذر يف سين حبوب سىن اخلصب يف السبع األول يف سنبله إال ما يرصد بسبب األ

اجلدب يف السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه ال يرد البذر من احلقل وهذا يدل على كمال العلم 
 وكمال الرأي والفهم

 وقال امللك ائتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك فاسأله ما بال النسوة الاليت قطعن "
ال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش هللا ما علمنا ق* أيديهن إن ريب بكيدهن عليم 

ذلك * عليه من سوء قالت امرأة العزيز اآلن حصحص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني 
وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال * ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني 

ريب غفور رحيمما رحم ريب إن   " 

wملا أحاط امللك علما بكمال علم يوسف عليه الصالة والسالم ومتام عقله ورأيه السديد وفهمه أمر 
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بإحضاره إىل حضرته ليكون من مجلة خاصته فلما جاءه الرسول بذلك أحب أال خيرج حىت يتبني لكل 
يعين " قال ارجع إىل ربك " أحد أنه حبس ظلما وعدوانا وأنه برىء الساحة مما نسبوه إليه تانا 

إن سيدي : قيل معناه " فاسأله ما بال النسوة الالتى قطعن أيديهن إن ريب بكيدهن عليم " امللك 
كيف كان امتناعي الشديد عند مراودن : العزيز يعلم براءيت مما نسب إيل أي فمر امللك فليسأهلن 

؟إياي ؟ وحثهن يل على األمر الذي ليس برشيد وال سديد   

قلن حاش هللا ما علمنا " فلما سئلن عن ذلك اعترفن مبا وقع من األمر وما كان منه من األمر احلميد 
 " عليه من سوء

أي ظهر وتبني ووضح واحلق " اآلن حصحص احلق " وهي زليخا " قالت امرأة العزيز " فعند ذلك 
له ومنه أنه برىء وأنه مل يراودين أي فيما يقو" أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني " أحق أن يتبع 

 وأنه حبس ظلما وعدوانا وزورا وتانا
قيل إنه من كالم يوسف أي " ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني : " وقوله 

إمنا طلبت حتقيق هذا ليعلم العزيز أين مل أخنه بظهر الغيب وقيل إنه من متام كالم زليخا أي إمنا 
 اعترفت ذا ليعلم زوجي أين مل أخنه يف نفس األمر وإمنا كان مراودة مل يقع معها فعل فاحشة

وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثرية من أئمة املتأخرين وغريهم ومل حيك ابن جرير وابن أيب حامت 
 سوى األول

قيل إنه من كالم " حيم وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور ر "
يوسف وقيل من كالم زليخا وهو مفرع على القولني األولني وكونه من متام كالم زليخا أظهر 

 وأنسب وأقوى واهللا أعلم
* * * 

قال اجعلين * وقال امللك ائتوين به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني  "
وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب * على خزائن األرض إين حفيظ عليم 

وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون* برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني   " 

قال ائتوين به " ملا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه 
يت ومن أكابر دوليت ومن أعيان حاشييت فلما كلمه ومسع مقاله أي أجعله من خاص" أستخلصه لنفسي 

أي ذو مكانة وأمانة" قال إنك اليوم لدينا مكني أمني " وتبني حاله   

wطلب أن يوليه النظر فيما يتعلق باألهراء ملا يتوقع " قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم  "
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لينظر فيها مبا يرضي اهللا يف خلقه من اإلحتياط من حصول اخللل فيما بعد مضي سبع سين اخلصب 
هلم والرفق م وأخرب امللك أنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه أمني عليه عليم بضبط األشياء 

 ومصاحل األهراء
 ويف هذا دليل على جواز طلب الوالية ملن علم من نفسه األمانة والكفاءة

لسالم جدا وسلطه على مجيع أرض مصر وألبسه أن فرعون عظم يوسف عليه ا: وعند أهل الكتاب 
خامته وألبسه احلرير وطوقه الذهب ومحله على مركبه الثاين ونودي بني يديه أنت رب ومسلط وقال 

لست أعظم منك إال بالكرسي: له   

وكان يوسف إذا ذاك ابن ثالثني سنة وزوجه امرأة عظيمة الشأن وحكى الثعليب أنه عزل : قالوا 
فته ووالها يوسفقطفري عن وظي  

إنه ملا مات زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء ألن زوجها كان ال يأيت النساء فولدت ليوسف : وقيل 
واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فأحبه : أفرامي ومنسا قال : عليه السالم رجلني مها 

 الرجال والنساء
سنة وأن امللك خاطبه بسبعني لغة ويف كل حكي أن يوسف كان يوم دخل على امللك عمره ثالثني 

 ذلك جياوبه بكل لغة منها فأعجبه ذلك مع حداثة سنة واهللا أعلم
أي بعد السجن والضيق " وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء : " قال اهللا تعاىل 

 واحلصر صار مطلق الركاب
نها مكرما حمسودا معظماأي أين شاء حل م" يتبوأ منها حيث يشاء " بديار مصر   

من أي هذا كله من جزاء اهللا وثوابه للمؤمن مع " نصيب برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني  "
 ما يدخر له يف آخرته من اخلري اجلزيل والثواب اجلميل

وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون: " وهلذا قال   " 

  مات فواله امللك مكانه وزوجه امرأته زليخا فكان وزير صدقإن قطفري زوج زليخا كان قد: ويقال 

 أسلم على يدي يوسف عليه السالم - الوليد بن الريان -وذكر حممد بن إسحاق أن صاحب مصر 
 : فاهللا أعلم وقد قال بعضهم

 "  وأول مفروح به غاية احلزن...وراء مضيق اخلوف متسع األمن  "

 "  خزائنه بعد اخلالص من السجن...فال تيأسن فاهللا ملك يوسفا  "

" wوملا جهزهم جبهازهم قال ائتوين بأخ *  وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 
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فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال * لكم من أبيكم أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املرتلني 
 وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتم يف رحاهلم لعلهم يعرفوا *قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون * تقربون 

 " إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون
خيرب تعاىل عن قدوم إخوة يوسف عليه السالم إىل الديار املصرية ميتارون طعاما وذلك بعد إتيان سين 

 اجلدب وعمومها على سائر العباد والبالد
م يف أمور الديار املصرية دينا ودنيا فلما دخلوا عليه عرفهم وكان يوسف عليه السالم إذا ذاك احلاك

ومل يعرفوه ألم مل خيطر بباهلم ما صار إليه يوسف عليه السالم من املكانة والعظمة فلهذا عرفهم وهم 
 له منكرون

أم ملا قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد أال يعرفوه فأغلظ هلم يف القول : وعند أهل الكتاب 
معاذ اهللا إمنا جئنا منتار لقومنا من اجلهد : أنتم جواسيس جئتم لنا لتأخذوا خري بالدي فقالوا : ال وق

واجلوع الذي أصابنا وحنن بنو أب واحد من كنعان وحنن اثنا عشر رجال ذهب منا واحد وصغرينا 
هم واحتبس مشعون أنه حبسهم ثالثة أيام مث أخرج: ال بد أن أستعلم أمركم وعندهم : عند أبينا فقال 

 عنده ليأتوه باألخ اآلخر ويف بعض هذا نظر

أي أعطاهم من املرية ما جرت به عادته من إعطاء كل إنسان " وملا جهزهم جبهازهم : " قال تعاىل 
وكان قد سأهلم عن حاهلم وكم هم ؟ " قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم " محل بعري ال يزيده عليه 

إذا قدمتم من العام املقبل : ال فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا فقال كنا اثين عشر رج: فقالوا 
 فأتوين به معكم

؟ أي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغبهم ليأتوه به مث " أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املرتلني  "
أي فلست أعطيكم " فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال تقربون : " رهبهم إن مل يأتوه به فقال 

 مرية وال أقريكم بالكلية عكس ما أسدي إليهم أوال
 فاجتهد يف إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب

أي وإنا " وإنا لفاعلون " أي سنجتهد يف جميئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن " قالوا سنراود عنه أباه  "
 لقادرون على حتصيله

ضاعتهم وهي ما جاءوا به يتعوضون به عن املرية يف أمتعتهم من حيث ال مث أمر فتيانه أن يضعوا ب
قيل أراد أن يردوها إذا وجدوها " لعلهم يعرفوا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون " يشعرون ا 

wيف بالدهم وقيل خشي أال يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية وقيل تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن 
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 املرية
قد اختلف املفسرون يف بضاعتهم على أقوال سيأيت ذكرها وعند أهل الكتاب أا كانت صررا من و

 ورق وما أشبه واهللا أعلم
* * * 

قال هل * فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له حلافظون  "
وملا فتحوا * فاهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل 

متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ومنري أهلنا وحنفظ 
قال لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا لتأتنين به إال * أخانا ونزداد كيل بعري ذلك كيل يسري 

وقال يا بين ال تدخلوا من باب واحد * اهللا على ما تقول وكيل :  موثقهم قال أن حياط بكم فلما آتوه
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغين عنكم من اهللا من شيء إن احلكم إال هللا عليه توكلت وعليه 

وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغين عنهم من اهللا من شيء إال حاجة * فليتوكل املتوكلون 
 "  يعقوب قضاها وإنه لذو علم ملا علمناه ولكن أكثر الناس ال يعلمونيف نفس

أي بعد عامنا " منع منا الكيل : " يذكر تعاىل ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إىل أبيهم وقوهلم له 
 هذا إن مل ترسل معنا أخانا فإن أرسلته معنا مل مينع منا

أي شيء نريد وقد ردت إلينا " لو يا أبانا ما نبغي وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قا "
" وحنفظ أخانا ونزداد " أي منتار هلم ونأتيهم مبا يصلحهم يف سنتهم وحملهم " ومنري أهلنا " بضاعتنا ؟ 

كيل بعري" بسببه   " 

أي يف مقابلة ذهاب ولده اآلخر" ذلك كيل يسري : " قال اهللا تعاىل   

ء بولده بنيامني ألنه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به عنه وكان يعقوب عليه السالم أضن شي
 ويتعوض بسببه منه

أي إال أن تغلبوا " لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا لتأتنين به إال أن حياط بكم : " فلهذا قال 
اهللا على ما نقول وكيل: فلما آتوه موثقهم قال " كلكم عن اإلتيان به   " 

ولوال حاجته وحاجة قومه ! رر العهود واحتاط لنفسه يف ولده ولن يغين حذر من قدر أكد املواثيق وق
إىل املرية ملا بعث الولد العزيز ولكن األقدار هلا أحكام والرب تعاىل يقدر ما يشاء وخيتار ما يريد 

 وحيكم ما يشاء وهو احلكيم العليم
wأراد أال يصيبهم : من أبواب متفرقة وقيل مث أمرهم أال يدخلوا املدينة من باب واحد ولكن ليدخلوا 
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أحد بالعني وذلك ألم كانوا أشكاال حسنة وصورا بديعة قاله ابن عباس وجماهد وحممد بن كعب 
 وقتادة والسدي والضحاك

أراد أن يتفرقوا لعلهم جيدون خربا ليوسف أو حيدثون عنه بأثر قاله إبراهيم النخعي: وقيل   

وما أغين عنكم من اهللا من شيء" : واألول أظهر وهلذا قال   " 

وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغين عنه من اهللا من اهللا من شيء إال حاجة : " وقال تعاىل 
 " يف نفس يعقوب قضاها إنه لذو علم ملا علمناه ولكن أكثر الناس ال يعلمون

لوز والصنوبر والبطم والعسل أنه بعث معهم هدية إىل العزيز من الفستق وال: وعند أهل الكتاب 
 وأخذوا الدراهم األوىل وعرضا آخر

فلما جهزهم * وملا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إين أنا أخوك فال تبتئس مبا كانوا يعملون  "
قالوا وأقبلوا عليهم * جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذن أيتها العري إنكم لسارقون 

قالوا تاهللا لقد علمتم ما *  قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم *ماذا تفقدون 
قالوا جزاؤه من وجد يف * قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني * جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني 
عاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من و* رحله فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني 

كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا نرفع درجات من نشاء وفوق 
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم * كل ذي علم عليم 

يخا كبريا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا ش* قال أنتم شر مكانا واهللا أعلم مبا تصفون 
قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون* إنا نراك من احملسنني   " 

يذكر تعاىل ما كان من أمرهم حني دخلوا بأخيهم بنيامني على شقيقه يوسف وإيوائه إليه وإخباره له 
ن منهم من اإلساءة إليهسرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم وساله عما كا  

مث احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دوا فأمر فتيانه بوضع سقايته وهي اليت كان يشرب ا 
ويكيل ا للناس الطعام عن غرة يف متاع بنيامني مث أعلمهم بأم قد سرقوا صواع امللك ووعدهم 

من امهم بذلك فذنبوه وهجنوه فيما قاله جعالة على رده محل بعري وضمنه املنادي هلم فأقبلوا على 
أنتم تعلمون منا : يقولون " قالوا تاهللا قد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني : " هلم 

 خالف ما رميتمونا به من السرقة

قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني * قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني  "
كذلك جنزي الظاملني: " أن السارق يدفع إىل املسروق منه وهلذا قالوا : وهذه كانت شريعتهم "   " w
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ليكون ذلك أبعد " فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه : " قال اهللا تعاىل 
" يف دين امللك كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه : " للتهمة وأبلغ يف احليلة مث قال اهللا تعاىل 

أي لوال اعترافهم بأن جزاءه من وجد يف رحله فهو جزاؤه ملا كان يقدر يوسف على أخذه منهم يف 
وفوق كل ذي علم : " أي يف العلم " إال أن يشاء اهللا نرفع درجات من نشاء " سياسة ملك مصر 

 " عليم

عل ما فعل عن أمر اهللا له يف وذلك ألن يوسف كان أعلم منهم وأمت رأيا وأقوى عزما وحزما وإمنا ف
 ذلك ألنه يترتب على هذا األمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه

يعنون " قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل " فلما عاينوا استخراج الصواع من محل بنيامني 
ه قد علقت عليه بني ثيابه وهو يوسف قيل كما قد سرق صنم جده أيب أمه فكسره وقيل كانت عمت

صغري منطقا كانت إلسحاق مث استخرجوها من بني ثيابه وهو ال يشعر مبا صنعت وإمنا أرادت أن 
يكون عندها ويف حضانتها حملبتها له وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء وقيل غري ذلك 

وهي كلمته بعدها " ا يوسف يف نفسه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره: " فلهذا 
أجام سرا ال جهرا حلما وكرما وصفحا وعفوا " أنتم شر مكانا واهللا أعلم مبا تصفون : " وقوله 

يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه إنا : " فدخلوا معه يف الترفق والتعطف فقالوا 
أي إن أطلقنا " خذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون قال معاذ اهللا أن نأ* نراك من احملسنني 

 املتهم وأخذنا الربىء وهذا ما ال نفعله وال نسمح به وإمنا نأخذ من وجدنا متاعنا عنده
أن يوسف تعرف إليهم حينئذ وهذا مما غلوا فيه ومل يفهموه جيدا: وعند أهل الكتاب   

هم أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا ومن فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا قال كبري "
* قبل ما فرطتم يف يوسف فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكم اهللا يل وهو خري احلاكمني 

* ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني 

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا * فيها والعري الىت أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية اليت كنا 
وتوىل عنهم وقال يا أسفى على * فصرب مجيل عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا إنه هو العليم احلكيم 

قالوا تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون * يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم 
يا بين اذهبوا * قال إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون * لكني من اهلا

 " فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون
هم وهو خلصوا يتناجون فيما بينهم قال كبري: يقول تعاىل خمربا عنهم ملا استيأسوا من أخذه منه  w
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لتأتنين به إال أن حياط بكم ؟ لقد أخلفتم " أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا : " روبيل 
" فلن أبرح األرض " عهده وفرطتم فيه كما فرطتم يف أخيه يوسف من قبله فلم يبق يل وجه أقابله به 

بأن يقدرين على رد "  أو حيكم اهللا يل "يف القدوم عليه " حىت يأذن يل أيب " أي ال أزال مقيما هاهنا 
وهو خري احلاكمني" أخي إىل أيب   " 

" أي أخربوه مبا رأيتم من األمر يف ظاهر املشاهدة " ارجعوا إيل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق  "

" لنا فيها واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقب* وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني 

 أمر اشتهر مبصر وعلمه العري اليت كنا - من أخذهم أخانا ألنه سرق -أي فإن هذا الذي أخربناك به 
وإنا لصادقون" حنن وهم هناك   " 

أي ليس األمر كما ذكرمت مل يسرق فإنه ليس سجية " قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل  "
مرا فصرب مجيلسولت لكم أنفسكم أ" له وال خلقة وإمنا   " 

ملا كان التفريط منهم يف بنيامني مترتبا على صنيعهم يف يوسف قال هلم ما : قال ابن إسحاق وغريه 
إن من جزاء السيئة السيئة بعدها: قال وهذا كما قال بعض السلف   ! 

 أي حبايل "إنه هو العليم : " يعىن يوسف وبنيامني وروبيل " عسى اهللا أن يأتيين م مجيعا : " مث قال 
فيما يقدره ويفعله وله احلكمة البالغة واحلجة القاطعة" احلكيم " وما أنا فيه من فراق األحبة   

ذكره حزنه اجلديد باحلزن القدمي " وقال يا أسفى على يوسف : " أي أعرض عن بنيه " وتوىل عنهم  "
 : وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم

 "  ما احلب إال للحبيب األول...نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى  "

 : وقال آخر
 "  رفيقي لتذراف الدموع السوافك...لقد المين عند القبور على البكا  "

 "  لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك...أتبكي كل قرب رأيته : فقال  "

 "  دعىن فهذا كله قرب مالك...إن األسى يبعث األسى : فقلت له  "

أي مكظم من كثرة حزنه " فهو كظيم " أي من كثرة البكاء " حلزن وابيضت عيناه من ا: " وقوله 
 وأسفه وشوقه إىل يوسف

: له على وجه الرمحة والرأفة واحلرص عليه " قالوا " فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وأمل الفراق 

تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني"   " 

ه حىت ينحل جسدك وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أوىل بكال تزال تتذكر: يقولون   w
w
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لست أشكو إليكم وال : يقول لبنيه " قال إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون  "
إىل أحد من الناس ما أنا فيه إمنا أشكوه إىل اهللا عز وجل وأعلم أن اهللا سيجعل يل مما أنا فيه فرجا 

: م أن رؤيا يوسف ال بد أن تقع وال بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى وهلذا قال وخمرجا وأعل

وأعلم من اهللا ما ال تعلمون"   " 

يا بين اذهبوا فتحسسوا من : " مث قال هلم حمرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرمها 
أي ال تيأسوا من "  القوم الكافرون يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه الييأس من روح اهللا إال

الفرج بعد الشدة فإنه ال ييأس من روح اهللا وفرجه وما يقدره من املخرج يف املضايق إال القوم 
 الكافرون

* * * 

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل  "
* قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون * تصدقني وتصدق علينا إن اهللا جيزي امل

قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال 
قال ال تثريب عليكم اليوم * قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئني * يضيع أجر احملسنني 

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب يأيت بصريا وأتوين * م وهو أرحم الرامحني يغفر اهللا لك
 " بأهلكم أمجعني

خيرب تعاىل عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيها لديه من املرية والصدقة عليهم 
أي من اجلدب " نا الضر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل: " برد أخيهم بنيامني إليهم 

أي ضعيفة ال يقبل مثلها منا إال أن تتجاوز عنا " وجئنا ببضاعة مزجاة " وضيق احلال وكثرة العيال 
: قيل كانت دراهم رديئة وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم وحنو ذلك وعن ابن عباس 

 كانت خلق الغرائر واحلبال وحنو ذلك

قيل بقوهلا قاله السدي وقيل برد أخينا إلينا " نا إن اهللا جيزي املتصدقني فأوف لنا الكيل وتصدق علي "
إمنا حرمت الصدقة على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ونزع : قال ابن جريج وقال سفيان بن عيينة 

 ذه اآلية رواه ابن جرير
ف املال تعرف إليهم فلما رأى ما هم فيه من احلال وما جاءوا به مما مل يبق عندهم سواه من ضعي

وعطف عليهم قائال هلم عن أمر ربه ورم وقد حسر عن جبينه الشريف وما حيويه من احلال الذي 
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون: " يعرفون فيه   " w
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أئنك ألنت " وتعجبوا كل العجب وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم ال يعرفون أنه هو " قالوا  "
؟" وسف ي  

يعىن أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيه ما " قال أنا يوسف وهذا أخي  "
تأكيد ملا قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا هلما من احلسد وعملوا يف " وهذا أخي " فرطتم وقوله 

ته علينا وإيوائه لنا وشده أي بإحسانه إلينا وصدق" قد من اهللا علينا : " أمرمها من اإلحتيال وهلذا قال 
معاقد عزنا وذلك مبا أسلفنا من طاعة ربنا وصربنا على ما كان منكم وطاعتنا وبرنا ألبينا وحمبته 

إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني" الشديدة لنا وشفقته علينا   " 

أي فيما أسدينا " وإن كنا خلاطئني " أي فضلك وأعطاك ما مل يعطنا " قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا  "
أي لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد " قال ال تثريب عليكم اليوم " إليك وها حنن بني يديك 

ومن زعم أن الوقف " يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني : " يومكم هذا مث زادهم على ذلك فقال 
فقوله ضعيف والصحيح " ليوم يغفر اهللا لكم ا: " وابتدأ بقوله " ال تثريب عليكم : " على قوله 

 األول
مث أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلى جسده فيضعوه على عيين أبيه فإنه يرجع إليه بصره بعد 

 ما كان ذهب بإذن اهللا وهذا من خوارق العادات ودالئل النبوات وأكرب املعجزات
إىل اخلري والدعة ومجع الشمل بعد الفرقة على مث أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أمجعني إىل ديار مصر 

 أكمل الوجوه وأعلى األمور
قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك * وملا فصلت العري قال أبوهم إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون  "

فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا قال أمل أقل لكم إين أعلم من اهللا ما ال * القدمي 
قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور * قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني * ن تعلمو

 " الرحيم
: " أنبأنا إسرائيل عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل مسعت ابن عباس يقول : قال عبد الرزاق 

: " ح قميص يوسف فقال ملا خرجت العري هاجت ريح فجاءت يعقوب بري: قال " وملا فصلت العري 

فوجد رحيه من مسرية ثالثة أيام وكذا رواه الثوري : قال " إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون 
 وشعبة وغريهم عن أيب سنان به

كان بينهما مسرية مثانني فرسخا وكان له منذ فارقه مثانون : وقال احلسن البصري وابن جريج املكي 
w سنة
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أي تقولون إمنا قلت هذا من الفند وهو اخلرف وكرب السن " لوال أن تفندون: " وقوله   

تسفهون وقال جماهد أيضا " تفندون " قال ابن عباس وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة 
رمون: واحلسن   

قالوا له كلمة غليظة: قال قتادة والسدي " قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي  "  

أي مبجرد ما جاء ألقى القميص " اء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا فلما أن ج: " قال اهللا تعاىل 
أمل أقل لكم إين : " على وجه يعقوب فرجع من فوره بصريا بعد ما كان ضريرا وقال لبنيه عند ذلك 

أي أعلم أن اهللا سيجمع مشلي بيوسف وسيقر عيين به وسرييين فيه ومنه " أعلم من اهللا ماال تعلمون 
 ما يسرين

طلبوا منه أن يستغفر هلم هللا عز وجل " قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني : " فمنذ ذلك 
عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه وملا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم 

سوف : " وما عليه عولوا قائال اهللا لالستغفار عند وقوع ذلك منهم فأجام أبوهم إىل ما سألوا 
 " أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم

أرجأهم إىل وقت السحر قال : قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغريهم 
مسعت عبد الرمحن بن إسحاق يذكر عن : حدثنا ابن إدريس قال : حدثين أبو السائب : ابن جرير 

اللهم دعوتين فأجبت وأمرتين : " كان عمر يأيت املسجد فسمع إنسانا يقول  : حمارب بن دثار قال
فاستمع إىل الصوت فإذا هو من دار عبد اهللا بن مسعود فسأل : قال " فأطعت وهذا السحر فاغفر يل 

وقد قال " سوف أستغفر لكم ريب : " إن يعقوب أخر بنيه إىل السحر بقوله : عبد اهللا عن ذلك فقال 
واملستغفرين باألسحار: " تعاىل   " 

يرتل ربنا كل ليلة إىل مساء الدنيا : " وثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
؟ وقد ورد يف " هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له : فيقول 

أن يعقوب أرجأ بنيه إىل ليلة اجلمعة: " حديث   " 

حدثنا سليمان بن عبد الرمحن أبو أيوب الدمشقي حدثنا الوليد : حدثين املثين قال : ال ابن جرير ق
سوف : " أنبأنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حىت ليلة اجلمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه: " يقول " أستغفر لكم ريب   " 

ا الوجه ويف رفعه نظر واألشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي اهللا عنهماوهذا غريب من هذ  
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ورفع أبويه على * فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني  "
العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقا وقد أحسن يب إذ 

جين من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت إن ريب لطيف ملا أخر
رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات * يشاء إنه هو العليم احلكيم 

 " واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني
ثالث : وقيل ! إا مثانون سنة :  اجتماع املتحابني بعد الفرقة الطويلة اليت قيل هذا إخبار عن حال

: مخس وثالثون سنة قاله قتادة وقال حممد بن إسحاق : ومثانون سنة ومها روايتان عن احلسن وقيل 

وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعني سنة: ذكروا أنه غاب عنه مثاين عشرة سنة قال   

اق القصة يرشد إىل حتديد املدة تقريبا فإن املرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنة فيما وظاهر سي
قاله غري واحد فامتنع فكان يف السجن بضع سنني وهي سبع عند عكرمة وغريه مث أخرج فكانت 

سنوات اخلصب السبع مث ملا أحمل الناس يف السبع البواقي جاء إخوته يتمارون يف السنة األويل 
دهم ويف الثانية ومعهم أخوه بنيامني ويف الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهليهم أمجعني وح

 فجاءوا كلهم
وقال " واجتمع ما خصوصا وحدمها دون إخوته " فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه  "

مصر وآوي إليه ادخلوا : قيل هذا من املقدم واملؤخر تقديره قال " ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني 
بل تلقامها وآوامها يف مرتل اخليام مث ملا اقتربوا من باب : أبويه وضعفه ابن جرير وهو معذور وقيل 

إن األمر ال حيتاج إىل هذا أيضا: قاله السدي ولو قيل " ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني " مصر   

 خرج يوسف لتلقيه -لبيس  وهي أرض ب-أن يعقوب ملا وصل إىل أرض جاشر : وعند أهل الكتاب 
وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بني يديه مبشرا بقدومه وعندهم أن امللك أطلق هلم أرض جاشر 

يكونون فيها ويقيمون ا بنعمهم ومواشيهم وقد ذكر مجاعة من املفسرين أنه ملا أزف قدوم نيب اهللا 
امللك وجنوده خدمة ليوسف  أراد يوسف أن خيرج لتلقيه فركب معه - وهو إسرائيل -يعقوب 

وأنه دعا للملك وأن اهللا رفع عن أهل مصر بقية سين اجلدب بربكة " إسرائيل " وتعظيما لنيب اهللا 
 قدومه إليهم فاهللا أعلم

 فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أيب عبيدة عن -وكان مجلة من قدم مع يعقوب من بنيه وأوالدهم 
  ثالثة وستني إنسانا-ابن مسعود 

كانوا ثالثة ومثانني إنسانا: وقال موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب عن عبد اهللا بن شداد   w
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دخلو وهم ثالمثائة وتسعون إنسانا: وقال أبو إسحاق عن مسروق   

أم كانوا سبعني : وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل ويف نص أهل الكتاب : قالوا 
 نفسا ومسوهم

* * * 

كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة : قيل " ورفع أبويه على العرش : "  تعاىل قال اهللا
واخلالة مبرتلة األم" ليا " بل كانت خالته : أحياها اهللا تعاىل وقال آخرون : وقال بعض املفسرين   

 نقل أهل بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إىل يومئذ فال يعول على: وقال ابن جرير وآخرون 
 الكتاب فيما خالفه وهذا قوي واهللا أعلم

أي سجد له األبوان " وخروا له سجدا : " ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره 
واإلخوة األحد عشر تعظيما وتكرميا وكان هذا مشروعا هلم ومل يزل ذلك معموال به يف سائر 

 الشرائع حىت حرم يف ملتنا
من رؤييت األحد : أي هذا تعبري ماكنت قصصته عليك " ويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأ "

عشر كوكبا والشمس والقمر حني رأيتهم يل ساجدين و أمرتين بكتماا ووعدتين ما وعدتين عند 
أي بعد اهلم والضيق جعلين حاكما " قد جعلها ريب حقا وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن " ذلك 

أي البادية وكانوا يسكنون أرض " وجاء بكم من البدو " يار املصرية حيث شئت نافذ الكلمة يف الد
أي فيما كان منهم من األمر " من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت " العربات من بالد اخليل 
 الذي تقدم وسبق ذكره

 وجوه ال يهتدي إليها أي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها" إن ريب لطيف ملا يشاء : " مث قال 
" احلكيم " باألمور " إنه هو العليم " العباد بل يقدرها ويسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته أي جبميع 

 يف خلقه وشرعه وقدره

أن يوسف باع أهل مصر وغريهم من الطعام الذي كان حتت يده بأمواهلم كلها : وعند أهل الكتاب 
ميلكونه كله حىت باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء مث أطلق هلم من الذهب والفضة والعقار واألثاث وما 

أرضهم وأعتق رقام على أن يعملوا ويكون مخس ما يستغلون من زروعهم ومثارهم للملك فصارت 
 سنة أهل مصر بعده

أنه كان اليشبع يف تلك السنني حىت الينسى اجليعان وأنه إمنا كان يأكل أكلة : وحكى الثعليب 
wوقد كان أمري املؤمنني عمر بن : فمن مث اقتدى به امللوك يف ذلك قلت : هار قال واحدة نصف الن
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 اخلطاب رضي اهللا عنه اليشبع بطنه عام الرمادة حىت ذهب اجلدب وأتى اخلصب
لقد اجنلت عنك وإنك البن : قال رجل من األعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة : قال الشافعي 

 ! حرة

 السالم نعمته قد متت ومشله قد اجتمع وعرف أن هذه الدار ال يقر ا قرار مث ملا رأى يوسف عليه
وأن كل شيء فيها ومن عليها فان وما بعد التمام إال النقصان فنعد ذلك أثىن على ربه مبا هو أهله 

 أن يتوفاه أي حني يتوفاه على - وهو خري املسئولني -واعترف له بعظيم إحسانه وفضله وسأل منه 
اللهم أحينا مسلمني وتوفنا : "  وأن يلحقه بعباده الصاحلني وهكذا كما يقال يف الدعاء اإلسالم

أي حني تتوفانا" مسلمني   

وحيتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السالم كما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عند احتضاره 
اللهم يف الرفيق : " ملرسلني كما قال أن يرفع روحه إىل املأل األعلى و الرفقاء الصاحلني من النبيني وا

مث قضى" األعلى ثالثا   

وحيتمل أن يوسف عليه السالم سأل الوفاء على اإلسالم منجزا يف صحة بدنه وسالمته أن ذلك كان 
ما متىن نيب قط املوت قبل يوسف: سائغا يف ملتهم وشرعتهم كما روي عن ابن عباس أنه قال   

لدعاء باملوت إال عند الفنت كما يف حديث معاذ يف الدعاء الذي رواه فأما يف شريعتنا فقد ى عن ا
ابن آدم املوت خري : " ويف احلديث اآلخر " وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غري مفتونني : " أمحد 

ومتىن املوت " ياليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا : " وقالت مرمي عليها السالم " لك من الفتنة 
 أيب طالب ملا تفاقمت األمور وعظمت الفنت واشتد القتال وكثر القيل والقال ومتىن ذلك علي بن

 البخاري أبو عبد اهللا صاحب الصحيح ملا اشتد عليه احلال ولقي من خمالفيه األهوال
قال : فأما يف حال الرفاهية فقد روى البخاري و مسلم يف صحيحهما من حديث أنس بن مالك 

اليتمنني أحدكم املوت لضر نزل به إما حمسنا فلعله يزداد وإما : "  عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا
اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا : مسيئا فلعله يستعتب ولكن ليقل 

ما خيص العبد يف بدنه من مرض وحنوه ال يف دينه: واملراد بالضر هاهنا " يل   

اهللا يوسف عليه السالم سأل ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكون والظاهر أن نيب 
 كذلك

أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة مث : وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب 
wتويف عليه السالم وكان قد أوصى إىل يوسف عليه السالم أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق قال 
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ه وسريه إىل بالد الشام فدفنه باملغارة عند أبيه إسحاق وجده اخلليل عليه السالمفصرب: السدي   

أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثالثون سنة وعندهم أنه أقام بأرض مصر : وعند أهل الكتاب 
فكان مجيع عمره مائة وأربعني سنة: سبع عشرة سنة ومع هذا قالوا   

لنسخة أو منهم أو قد أسقطوا الكسر وليس بعادم فيما هو أما يف ا: هدا نص كتام وهو غلط 
 أكثر من هذا فكيف يستعملون الطريقة ها هنا

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من : " وقد قال تعاىل يف كتابه العزيز 
حنن له مسلمونبعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا و  " 

 يوصي بنيه باإلخالص وهو دين اإلسالم الذي بعث اهللا به األنبياء عليهم السالم
أن أوصى بنيه واحدا واحدا وأخربهم مبا يكون من أمرهم وبشر يهوذا : وقد ذكر أهل الكتاب 

 خبروج نيب عظيم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى ابن مرمي واهللا أعلم

ات يعقوب بكي عليه أهل مصر سبعني يوما وأمر يوسف األطباء فطيبوه بطيب أنه ملا م: وذكروا 
ومكث فيه أربعني يوما مث استأذن يوسف ملك مصر يف اخلروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له 
وخرج معه أكابر مصر وشيوخها فلما وصلوا حربون ودفنوه يف املغارة اليت كان اشتراها إبراهيم 

بن صخر احليثي وعملوا له عزاء سبعة أياماخلليل من عفرون   

مث رجعوا إىل بالدهم وعزى إخوة يوسف يوسف يف أبيهم وترققوا له فأكرمهم وأحسن : قالوا 
 منقلبهم فأقاموا ببالد مصر

مث حضرت يوسف عليه السالم الوفاة فأوصى أن حيمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه 
ان مبصر حىت أخرجه معه موسى عليه السالم فدفنه عند آبائه كما فحنطوه ووضعوه يف تابوت فك

فمات وهو ابن مائة سنة وعشر سنني: سيأيت قالوا   

ألقي يوسف : هذا نصهم وفيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضا وقال مبارك ابن فضالة عن احلسن 
لك ثالثا وعشرين سنة يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه مثانني سنة وعاش بعد ذ

أوصى إىل أخيه يهوذا صلوات اهللا عليه وسالمه: ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة وقال غريه   

* * * 

كان رجال من الروم وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيص بن إسحاق بن : قال ابن إسحاق 
 إبراهيم اخلليل

wق بن يعقوب وقيل غريه ذلك يف هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحا: وقال غريه 
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 نسبه
وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السالم وقيل كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السالم يوم 

 ألقي يف النار فلم حترقه
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب : " واملشهور األول ألنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعاىل 

اآليات من أن الصحيح أن الضمري عائد على إبراهيم دون نوح عليهما " ون ويوسف وموسى وهار
 السالم

إنا أوحينا إليك كما : " وهو من األنبياء املنصوص على اإلحياء إليهم يف سورة النساء يف قوله تعاىل 
سى أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعي

اآلية" وأيوب   

" رمحة " بنت يعقوب وقيل " ليا " امسها : فالصحيح أنه من ساللة العيص بن إسحاق وامرأته قيل 

بنت منسا بن يعقوب وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا" ليا " بنت أفراثيم وقيل   

نمث نعطف بذكر أنبياء بين إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكال  

فاستجبنا له فكشفنا ما * وأيوب إذ نادي ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني : " قال اهللا تعاىل 
: " وقال تعاىل يف سورة ص " به من ضر وآتيناه أهلة ومثلهم معهم رمحة من عندنا وذكرى للعابدين 

هذا مغتسل اركض برجلك * واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب 
وخذ بيدك ضغثا * ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب * بارد وشراب 

 " فاضرب به وال حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
أول نيب بعث إدريس مث نوح مث إبراهيم مث إمساعيل مث : وروى ابن عساكر من طريق الكليب أنه قال 

مث يوسف مث لوط مث هود مث صاحل مث موسى وهارون مث إلياس مث اليسع مث عرف بن إسحاق مث يعقوب 
سويلخ بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب مث يونس بن مىت من بين يعقوب مث أيوب بن زراح ابن 

: فإن هودا وصاحلا : آموص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ويف بعض هذا الترتيب نظر 

بعد نوح وقبل إبراهيم واهللا أعلماملشهود أما   

* * * 

كان أيوب رجال كثري املال من سائر صنوفه وأنواعه من : قال علماء التفسري والتاريخ وغريهم 
أا : األنعام والعبيد واملواشي واألراضي املتسعة بأرض الثنية من أرض حوران وحكى ابن عساكر 

w كلها كانت له وكان له أوالد وأهلون كثري
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 منه ذلك مجيعه وابتلى يف جسده بأنواع من البالء ومل يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه فسلب
 يذكر اهللا عز وجل ما وهو يف ذلك صابر حمتسب ذاكر اهللا عز وجل يف ليله واره وصباحه ومسائه

وطال مرضه حىت عافه اجلليس وأوحش منه األنيس وأخرج من بلده وألقى على مزبلة خارجها 
نقطع عنه الناس ومل يبق أحد حينو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قدمي إحسانه إليها وا

وشفقته عليها فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم مبصلحته وضعف 
 وهي حاهلا وقل ماهلا حىت كانت ختدم الناس باألجر لتطعمه وتقوم بأوده رضي اهللا عنها وأرضاها

صابرة معه على ما حل ما من فراق املال والولد وما خيتص ا من املصيبة بالزوج وضيق ذات اليد 
 وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة واخلدمة واحلرمة فإنا هللا وإنا إليه راجعون

أشد الناس بالء األنبياء مث : " وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف : " وقال " لصاحلون مث األمثل فاألمثل ا

 " بالئه
ومل يزد هذا كل أيوب عليه السالم إال صربا واحتسابا ومحدا وشكرا حىت إن املثل ليضرب بصربه 

 عليه السالم ويضرب املثل أيضا مبا حصل له من أنواع الباليا

ب بن منبه وغريه من علماء بين إسرائيل يف قصة أيوب خرب طويل يف كيفية ذهاب وقد روى عن وه
 ماله وولده وبالئه يف جسده واهللا أعلم بصحته

كان أيوب عليه السالم أول من أصابه اجلدري: وعن جماهد أنه قال   

قص وقال فزعم وهب أنه ابتلي ثالث سنني ال تزيد وال تن: وقد اختلفوا يف مدة بلواه على أقوال 
ابتلي سبع سنني وأشهرا وألقى على مزبلة لبين إسرائيل ختتلف الدواب يف جسده حيت فرج : أنس 

مكث يف بلواه مثاين عشرة سنة وقال : اهللا عنه وأعظم له األجر وأحسن الثناء عليه وقال محيد 
فرشه حتته فلما تساقط حلمه حىت مل يبق إال العظم والعصب فكانت امرأته تأتيه بالرماد ت: السدي 

قد عشت سبعني سنة صحيحا فهل : يا أيوب لو دعوت ربك لفرج عنك فقال : طال عليها قالت 
قليل هللا أن أصرب له سبعني سنة ؟ فجزعت من هذا الكالم وكانت ختدم الناس باألجر وتطعم أيوب 

 عليه السالم

ن يناهلم من بالئه أو تعديهم مث إن الناس مل يكونوا يستخدموا لعلمهم أا امرأة أيوب خوفا أ
مبخالطته فلما مل جتد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات األشراف إحدي ضفريتيها بطعام 

wخدمت به أناسا فلما كان الغد : من أين لك هذا ؟ وأنكره فقالت : طيب كثري فأتت به أيوب فقال 
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حلف ال يأكله حىت ختربه من أين هلا هذا مل جتد أحدا فباعت الضفرية األخرى بطعام فأتته به فأنكره و
رب إين مسين الضر : " الطعام ؟ فكشفت عن رأسها مخارها فلما رأى رأسها حملوقا قال يف دعائه 

 " وأنت أرحم الرامحني
حدثنا أيب حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم عن عبد اهللا ابن عبيد بن عمري : وقال ابن أيب حامت 

خوان فجاءا يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من رحيه فقاما من بعيد فقال أحدمها كان أليوب أ: قال 
لو كان اهللا علم من أيوب خريا ما ابتاله ذا فجزع أيوب من قوهلما جزعا مل جيزع مثله : لصاحبه 

اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقين : من شيء قط فقال 
اللهم إن كنت تعلم أين مل يكن يل قميصا قط وأنا أعلم : دق من السماء ومها يسمعان مث قال فص

: اللهم بعزتك وخر ساجدا فقال اللهم : مكان عار فصدقين فصدق من السماء ومها يسمعان مث قال 

 بعزتك ال أرفع رأسي أبدا حىت تكشف عين فما رفع رأسه حىت كشف عنه
حدثنا يونس بن عبد األعلى أنبأنا ابن وهب أخربين نافع بن :  جرير مجيعا وقال ابن أيب حامت وابن

إن نيب اهللا أيوب : " يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
لبث به بالؤه مثاين عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إال رجلني من إخوانه كانا من أخص إخوانه له 

تعلم واهللا لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من : يغدوان إليه ويروحان فقال أحدمها لصاحبه كانا 
منذ مثاين عشرة سنة مل يرمحه ربه فيكشف ما به فلما راحا إليه : وما ذاك ؟ قال : العاملني قال صاحبه 

ز وجل يعلم أين ال أدرى ما تقول ؟ غري أنا اهللا ع: مل يصرب الرجل حىت ذكر ذلك له فقال أيوب 
كنت أمر على الرجلني يتنازعان فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما كراهية أن يذكر اهللا إال يف 

 حق

وكان خيرج يف حاجته فإذا قفاها أمسكت امرأته بيده حىت يرجع فلما كان ذات يوم أبطأت : قال 
فاستبطأته " مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا " أن : عليه فأوحى اهللا إىل أيوب يف مكانه 

أي بارك : فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب اهللا ما به من البالء وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت 
هل رأيت نيب اهللا هذا املبتلى ؟ فواهللا القدير على ذلك ما رأيت رجال أشبه به منك إذا ! اهللا فيك 

ه أندران أندر للقمح وأندر للشعري فبعث اهللا سحابتني وكان ل: فإين أنا هو قال : كان صحيحا قال 
فلما كانت إحدامها على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حىت فاض وأفرغت األخرى يف أندر الشعري 

 " الورق حىت فاض
wهذا لفظ ابن جرير وهكذا رواه بتمامه ابن حبان يف صحيحه عن محد بن احلسن بن قتيبة عن حرملة 
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ذا غريب رفعه جدا واألشبه أن يكون موقوفاعن ابن وهب به وه  

حدثنا أيب حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أنبأنا على بن زيد عن يوسف بن : وقال ابن أيب حامت 
وألبسه اهللا حلة من اجلنة فتنحى أيوب وجلس يف ناحية فجاءت امرأته : مهران عن ابن عباس قال 

 هذا املبتلى الذي كان ها هنا ؟ لعل الكالب ذهبت به أو يا عبد اهللا أين ذهب: فلم تعرفه فقالت 
وحيك : أتسخر مىن يا عبد اهللا ؟ فقال : قالت ! وحيك أنا أيوب : الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال 

 أنا أيوب قد رد اهللا علي جسدي
ورد اهللا عليه ماله وولده بأعيام ومثلهم معهم: قال ابن عباس   

قد رددرت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل ذا : "  اهللا إليه أوحي: وقال وهب بن منبه 
رواه ابن أيب حامت" املاء فإن فيه شفاءك وقرب من صحابتك قربانا واستغفر هلم فإم قد عصوين فيك   

حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس : وقال ابن أيب حامت 
ملا عايف اهللا أيوب عليه : " بن يك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن بشري 

يا أيوب أما : فقيل له : السالم أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده وجيعل يف ثوبه قال 
يارب ومن يشبع من رمحتك ؟: تشبع ؟ قال   " 

وعبد الصمد عن مهام عن قتادة به ورواه ابن حبان وهكذا رواه اإلمام أمحد عن أيب داود الطيالسي 
يف صحيحه عن عبد اهللا بن حممد األزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به ومل خيرجه أحد 

 من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح واهللا أعلم
يوب رجل أرسل على أ: حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة : وقال اإلمام أمحد 

أي رب من : يا أيوب أمل يكفك ما أعطيناك ؟ قال : من جراد من ذهب فجعل يقبضها يف ثوبه فقيل 
هذا موقوف وقد روى عن أيب هريرة من وجه مرفوعا! يستغين عن ذلك   

هذا ما حدثنا أبو هريرة : حدثنا معمر عن مهام بن منبه قال : حدثنا عبد الرزاق : وقال اإلمام أمحد 
بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

بلى : يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : ذهب فجعل أيوب حيثى يف ثوبه فناداه ربه عز وجل 
رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به" يارب ولكن ال غين يل عن بركتك   

أي اضرب األرض برجلك فامتثل ما أمر به فأنبع اهللا عينا باردة املاء " ك اركض برجل: " وقوله 
وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب اهللا عنه ما كان جيده من األمل واألذي والسقم واملرض 
wالذي كان يف جسده ظاهرا وباطنا وأبدله اهللا بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة ومجاال تاما وماال 
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ب له من املال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهبكثريا حىت ص  

: أحياهم اهللا بأعيام وقيل : فقيل " وآتيناه أهله ومثلهم معهم : " وأخلف اهللا له أهله كما قال تعاىل 

رمحة : " آجره فيمن سلف وعوضه عنهم يف الدنيا بدهلم ومجع له مشله بكلهم يف الدار اآلخرة وقوله 
وذكرى للعابدين " شدته وكشفنا ما به من ضر رمحة منا به ورأفة وإحسانا أي رفعنا عنه " من عندنا 

أي تذكرة ملن ابتلى يف جسده أو ماله أو ولده فله أسوة بنيب اهللا أيوب حيث ابتاله اهللا مبا هو أعظم " 
 من ذلك فصرب واحتسب حق فرج اهللا عنه

 فقد أبعد النجعة وأغرق الرتع وقال من هذه اآلية" رمحة " هي : ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال 
رد اهللا إليها شباا وزادها حىت ولدت له ستة وعشرين ولدا ذكرا: الضحاك عن ابن عباس   

 وعاش أيوب بعد ذلك سبعني سنة بأرض الروم على دين احلنيفية مث غريوا بعده دين إبراهيم
هذه رخصة "  نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث إنا وجدناه صابرا: " وقوله 

من اهللا تعاىل لعبده ورسوله أيوب عليه السالم فيما كان من خلفه ليضربن امرأته مائة سوط فقيل 
حلفه ذلك لبيعها ضفائرها وقيل ألنه عارضها الشيطان يف صورة طبيب يصف هلا دواء أليوب فأتته 

لما عافاه اهللا عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثا فأخربته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربنها مائة سوط ف
وهو كالعثكال الذي جيمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضرا به ضربة واحدة ويكون هذا مرتال مرتلة 

 الضرب مبائة سوط ويرب وال حينث
وهذا من الفرج واملخرج ملن اتقى اهللا وأطاعه وال سيما يف حق امرأته الصابرة احملتسبة املكابدة 

قة البارة الراشدة رضي اهللا عنهاالصدي  

وقد استعمل كثري " إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب : " وهلذا عقب اهللا الرخصة وعللها بقوله 
من الفقهاء هذه الرخصة يف باب األميان والنذور وتوسع آخرون فيها حىت وضعوا كتاب احليل يف 

أتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب وسنذكر طرفا اخلالص من األميان وصدروه ذه اآلية الكرمية و
 من ذلك يف كتاب األحكام عند الوصول إليه إن شاء اهللا تعاىل

أن أيوب عليه السالم ملا تويف كان عمره ثالثا وتسعني : وقد ذكر ابن جرير وغريه من علماء التاريخ 
 سنة وقيل إنه عاش أكثر من ذلك

أن اهللا حيتج يوم القيامة بسليمان عليه السالم على األغنياء  : وقد روى ليث عن جماهد ما معناه
 وبيوسف عليه السالم على األرقاء وبأيوب عليه السالم على أهل البالء

* * * w
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بن أيوب وهو الذي يزعم كثري من " بشر " وقال باألمر بعده ولده " حومل " وأنه أوصى إىل ولده 
فاهللا أعلم" ذو الكفل " الناس أنه   

ات ابنه هذا وكان نبيا فيما يزعمون وكان عمره من السنني مخسا وسبعنيوم  

إنه ابن أيوب عليهما السالم وهذه هي: ولنذكر ها هنا قصة ذي الكفل إذ قال بعضهم   

* * * 

* وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين : " قال اهللا تعاىل بعد قصة أيوب يف سورة األنبياء 

تنا إم من الصاحلنيوأدخلناهم يف رمح  " 

واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل : " وقال تعاىل بعد قصة أيوب أيضا يف سورة ص 
واذكر * وإم عندنا ملن املصطفني األخيار * إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار * األيدي واألبصار 

 " إمساعيل واليسع وذا الكفل وكل من األخيار
 يف القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤالء السادة األنبياء أنه نيب عليه من ربه فالظاهر من ذكره

 الصالة والسالم وهذا هو املشهور
وقد زعم آخرون أنه مل يكن نبيا وإمنا كان رجال صاحلا وحكما مقسطا عادال وتوقف ابن جرير يف 

 ذلك فاهللا أعلم
 يكن نبيا وإمنا كان رجال صاحلا وكان قد تكفل لبين أنه مل: وروى ابن جرير وأبو جنيح عن جماهد 

 قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل
لو أين : ملا كرب اليسع قال : وروى ابن جرير وابن حامت من طريق داود بن أيب هند عن جماهد أنه قال 

من : يف يعمل فجمع الناس فقال استخلفت رجال على الناس يعمل عليهم يف حيايت حيث أنظر ك
يصوم النهار ويقوم الليل وال يغضب: يتقبل مين بثالث أستخلفه   

: أنت تصوم النهار وتقوم الليل وال تغضب ؟ قال : أنا فقال : فقام رجل تزدريه العني فقال : قال 

أنا : قال فرده ذلك اليوم وقال مثلها يف اليوم اآلخر فسكت أناس وقام ذلك الرجل ف: نعم قال 
 أستخلفه

دعوين وإياه فأتاه يف صورة : عليكم بفالن فأعياهم ذلك فقال : فجعل إبليس يقول للشياطني : قال 
شيخ كبري فقري وأتاه حني أخذ مضجعه للقائلة وكان ال ينام الليل والنهار إال تلك النومة فدق الباب 

إن بيين : لباب فجعل يقص عليه فقال فقام ففتح ا: شيخ كبري مظلوم قام : من هذا ؟ قال : فقال 
wوبني قومي خصومة وأم ظلموين وفعلوا يب وفعلوا وجعل يطول عليه حىت حضر الرواح وذهبت 
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إذا رحت فإنين آخذ لك حبقك: القائلة فقال   

فانطلق رواح فكان يف جملسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه فلما كان الغد جعل 
من هذا : س وينتظره فال يراه فلما رجع إىل القائلة أخذ مضجعه أتاه فدق الباب فقال يقضي بني النا

إم أخبث قوم : أمل أقل لك إذا قعدت فأتين ؟ قال : الشيخ الكبري املظلوم ففتح له فقال : ؟ فقال 
فانطلق فإذا رحت فأتين: نعطيك حقك وإذا قمت جحدوين قال : إذا عرفوا أنك قاعد قالوا   

ال تدعن أحدا : ففاتته القائلة فراح فجعل ينتظره فال يراه شق عليه النعاس فقال لبعض أهله  : قال
يقرب هذا الباب حىت أنام فإين قد شق على النوم فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل وراءك 

دا يقربه فلما ال واهللا لقد أمرنا أن ال ندع أح: قد أتيته أمس وذكرت له أمرى فقال : وراءك فقال 
: أعياه نظر فرأى كوة يف البيت فتسور منها فإذا هو يف البيت وإذا هو يدق الباب من داخل قال 

أما من قبلي واهللا فلم تؤت فانظر من أين أتيت ؟: يا فالن أمل آمرك ؟ قال : فاستيقظ الرجل فقال   

أعدو اهللا ؟ : البيت فعرفه فقال فقام إىل الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه يف : قال 
نعم ؟ أعييتين يف كل شيء ففعلت كل ما ترى ألغضبك: قال   

 ! فسماه اهللا ذا الكفل ألنه تكفل بأمر فويف به
وقد روى ابن أيب حامت أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق وهكذا روى عن عبد اهللا بن احلارث 

  من السلف حنو هذاوحممد بن قيس وابن حجرية األكرب وغريهم

حدثنا أبو اجلماهر أنبأنا سعيد بن بشري حدثنا قتادة عن كنانة بن : حدثنا أيب : وقال ابن أيب حامت 
ما كان :  وهو على هذا املنرب يقول - يعين أبا موسى رضي اهللا عنه -مسعت األشعري : األخنس قال 

 له ذو الكفل من بعده يف فكان ذو الكفل نبيا ولكن كان رجل صاحل كل يوم مائة صالة فتكفل
 يصلى كل يوم مائة صالة فسمي ذا الكفل

 ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال أبو موسى األشعري فذكره منقطعا
حدثنا أسباط بن حممد حدثنا األعمش عن عبد اهللا ابن عبد اهللا : فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 

مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا لو مل أمسعه : طلحة عن ابن عمر قال عن سعد مويل 
كان : "  مل أحدث به ولكين قد مسعته أكثر من ذلك قال - حىت عد سبع مرار -إال مرة أو مرتني 

 الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينا را على أن يطأها فلما

ال ولكن : قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال هلا ما يبكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت 
: مث نزل فقال ! فتفعلني هذا ومل تفعليه قط : هذا عمل مل أعمله قط وإمنا محلتين عليه احلاجة قال  w
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: ح مكتوبا على بابه واهللا ال يعصي اهللا الكفل أبدا فمات من ليلته فأصب: اذهيب بالدنانري لك مث قال 

 " قد غفر اهللا للكفل
حسن وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر: ورواه الترمذي من حديث األعمش به وقال   

ال أعرفه إال حبديث واحد : فهو حديث غريب جدا ويف إسناده نظر فإن سعدا هذا قال أبو حامت 
  الرازي هذا فاهللا أعلمووثقه ابن حبان ومل يرو عنه سوى عبد اهللا بن عبد اهللا

الكفل من غري إضافة فهو رجل آخر غري : وإن كان حمفوظا فليس هو ذا الكفل وإمنا لفظ احلديث 
 املذكور يف القرآن فاهللا تعاىل أعلم

* * * 

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون : " وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعاىل 
اآلية" األوىل   

ما رواه ابن جرير وابن أيب حامت والبزار من حديث عوف األعرايب عن ابن أيب نضرة عن أيب سعيد ك
ما أهلك اهللا قوما بعذاب من السماء أو من األرض بعدما أنزل التوراة على وجه : اخلدري قال 

تاب من بعد ما ولقد آتينا موسى الك: " األرض غري القرية اليت مسخوا قردة أمل تر أن اهللا تعاىل يقول 
 " أهلكنا القرون األوىل

ورفعه البزار يف رواية له واألشبه واهللا أعلم وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه 
 السالم

 : فمنهم
وكال ضربنا * وعادا ومثود وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك كثريا : " قال اهللا تعاىل يف سورة الفرقان 

نا تتبرياله األمثال وكال ترب  " 

وعاد وفرعون وإخوان * كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود : " وقال تعاىل يف سورة ق 
وأصحاب األيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد* لوط   " 

 وهذا السياق والذي قبله يدل على أم أهلكوا ودمروا وتربوا وهو اهلالك
األخدود الذين ذكروا يف سورة الربوج ألن أولئك عند وهذا يرد اختيار ابن جرير من أم أصحاب 

 ابن إسحاق ومجاعة كانوا بعد املسيح عليه السالم وفيه نظر أيضا
أهل قرية من قرى مثود أصحاب الرس :قال ابن عباس : وروى ابن جرير قال   

ريخ أيب وقد ذكر احلافظ الكبري أبو القاسم ابن عساكر يف أول تارخيه عند ذكر بناء دمشق عن تا w
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القاسم عبداهللا بن عبداهللا بن جرداد وغريه أن أصحاب الرس كانوا حبضور فبعث اهللا اليه نبيا يقال له 
حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فصال عاد بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح وولده من الرس 

 األرض كلها فرتل األحقاف وأهلك اهللا أصحاب الرس وانتشروا يف اليمن كلها وفشوا مع ذلك يف
حىت نزل جربون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وبين مدينتها ومساها جربون وهي 

إرم ذأت العماد وليس أعمدة احلجارة يف موضع أكثر منها بدمشق فبعث اهللا هود بن عبد اهللا بن 
أهلكهم اهللا عز وجلرباح بن خالد بن احللود بن عاد إىل عاد يعىن أوالد عاد باألحقاف فكذبوه ف  

 فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فاهللا أعلم
وروى ابن أيب حامت عن أيب بكر بن أيب عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس 

الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي : الرس بئر بأذربيجان وقال الثوري عن أيب بكر عن عكرمة قال : قال 
وه فيهادفن  

فلج من قرى : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس وقال قتادة : قال عكرمة : قال ابن جريج 
 اليمامة
: " كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة قال اهللا تعاىل يف قصتهم " يس " فإن كانوا أصحاب : قلت 

وستأيت قصتهم بعد هؤالء" إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون   

ا غريهم وهو الظاهر فقد أهلكوا أيضا وتربوا وعلى كل تقدير فينايف ما ذكره ابن جريروإن كانو  

أن أصحاب الرس كانت هلم بئر ترويهم وتكفي أرضهم : وقد ذكر أبو بكر حممد بن احلسن النقاش 
مجيعا وكان هلم ملك عادل حسن السرية فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما فلما كان بعد أيام 

إين مل أمت ولكن تغيبت عنكم حىت أرى صنيعكم ففرحوا أشد : م الشيطان يف صورته وقال تصور هل
الفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخربهم أنه ال ميوت أبدا فصدق به أكثرهم وافتتنوا به 

وعبدوه فبعث اهللا فيهم نبيا فأخربهم أن هذا شيطان خياطبهم من وراء احلجاب واهم عن عبادته 
هم بعبادة اهللا وحده ال شريك لهوأمر  

قال السهيلي وكان يوحي إليه يف النوم وكان امسه حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه وألقوه يف 
البئر فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم ويبست أشجارهم وانقطعت مثارهم وخربت ديارهم وتبدلوا بعد 

هم وسكن يف مساكنهم اجلن والوحوش فال األنس بالوحشة وبعد االجتماع بالفرقة وهلكوا عن آخر
 يسمع ببقاعهم إال عزيف اجلن وزئري األسود وصوت الضباع

w عن حممد بن محيد عن سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن كعب - أعين ابن جرير -فأما ما رواه 
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مة العبد إن أول الناس يدخلون اجلنة يوم القيا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القرظي قال 
وذلك أن اهللا تعاىل بعث نبيا إىل أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إال ذلك العبد األسود مث " األسود 

فكان ذلك : إن أهل القرية عدوا على النيب فحفروا له بئرا فألقوه فيها مث أطبقوا عليه حبجر أصم قال 
 طعاما وشرابا مث يأيت به إىل تلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره مث يأيت حبطبه فيبيعه ويشتري به

 البئر فريفع تلك الصخرة ويعينه اهللا عليها ويدىل إليه طعامه وشرابه مث يردها كما كانت
فكان كذلك ما شاء اهللا أن يكون مث إنه ذهب يوما حيتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم : قال 

ام فضرب اهللا على أذنه سبع سنني نائما حزمته وفرغ منها فلما أراد أن حيتملها وجد سنة فاضطجع فن
مث إنه هب فتمطى فتحول لشقه اآلخر فاضطجع فضرب اهللا على أذنه سبع سنني أخرى مث إنه هب 

واحتمل حزمته وال حيسب أنه نام إال ساعة من ار فجاء إىل القرية فباع حزمته مث اشترى طعاما 
موضعها الذي كانت فيه يلتمسه فلم جيده وقد وشرابا كما كان يصنع مث إنه ذهب إىل احلفرية إىل 

 كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه

فكان نبيهم يسأهلم عن ذلك األسود ما فعل فيقولون له ما ندري ؟ حىت قبض اهللا النيب عليه : قال 
 ذلك األسود إن: " السالم وهب األسود من نومته بعد ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " ألول من يدخل اجلنة

 فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر ولعل بسط قصته من كالم حممد بن كعب القرظي واهللا أعلم
الجيوز أن حيمل هؤالء على أم أصحاب الرس املذكورون يف : مث قد رده ابن جرير نفسه وقال 

ء قد بدا هلم فآمنوا بنبيهم اللهم إال ألن اهللا أخرب عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤال: القرآن قال 
 أن يكون حدثت هلم أحداث آمنوا بالنيب بعد هالك آبائهم واهللا أعلم

مث اختار أم أصحاب األخدود وهو ضعيف ملا تقدم وملا ذكر يف قصة أصحاب األخدود حيث 
س واهللا تعاىل توعدوا بالعذاب يف اآلخرة إن مل يتوبوا ومل يذكر هالكهم وقد صرح ذا أصحاب الر

 أعلم
* * * 

واضرب هلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها : " قال اهللا تعاىل " يس " وهم أصحاب القرية أصحاب 
قالوا ما أنتم إال * إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون * املرسلون 

وما * قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون * كذبون بشر مثلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إال ت
قالوا * قالوا إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب أليم * علينا إال البالغ املبني  w
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وجاء من أقصا املدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا * طائركم معكم أئن ذكرمت بل أنتم قوم مسرفون 
أأختذ * ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون *  من اليسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا* املرسلني 

إين إذا لفي ضالل مبني * من دونه آهلة إن يردين الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئا وال ينقذون 
 من مبا غفر يل ريب وجعلين* قيل ادخل اجلنة قال ياليت قومي يعلمون * إين آمنت بربكم فامسعون * 

إن كانت إال صيحة * وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا فمرتلني * املكرمني 
 " واحدة فإذا هم خامدون

رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن " أنطاكية " اشتهر عن كثري من السلف واخللف أن هذه القرية 
بن اخلصيب وعكرمة قتادة والزهري عباس وكعب األحبار ووهب ابن منبه وكذا روى عن بريدة 

وكان هلم ملك امسه : وغريهم قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أم قالوا 
صادوق ومصدوق : انطيخس بن أنطيخس وكان يعبد األصنام فبعث اهللا إليه ثالثة من الرسل وهم 

 وشلوم فكذم
 أم كانوا رسال من املسيح وكذا قال ابن جرير وهذا ظاهر أم رسل من اهللا عز وجل وزعم قتادة

مشعون ويوحنا واسم : كان اسم املرسلني األولني : عن وهب عن ابن سليمان عن شعيب اجلبائي 
 الثالث بولس والقرية أنطاكية

وهذا القول ضعيف جدا ألن أهل أنطاكية ملا بعث إليهم املسيح ثالثة من احلواريني كانوا أول مدينة 
ملسيح يف ذلك الوقت وهلذا كانت إحدى املدين األربع اليت تكون فيها بتاركة النصاري آمنت با

أنطاكية والقدس واإلسكندرية ورومية مث بعدها القسطنطينية ومل يهلكوا وأهل هذه القرية : وهن 
إن كانت إال : " املذكورة يف القرآن أهلكوا كما قال يف آخر قصتها بعد قتلهم صديق املرسلني 

ولكن إن كانت الرسل الثالثة املذكورون يف القرآن بعثوا إىل أهل " حة واحدة فإذا هم خامدون صي
أنطاكية قدميا فكذبوهم وأهلكهم اهللا مث عمرت بعد ذلك فلما كان يف زمن املسيح آمنوا برسله إليهم 

 فال مينع هذا واهللا أعلم
حاب املسيح فضعيف ملا تقدم وألن ظاهر فأما القول بأن هذه القصة املذكورة يف القرآن هي قصة أص

 سياق القرآن يقتضي أن هؤالء الرسل من عند اهللا

* * * 

إذ جاءها " يعين املدينة " أصحاب القرية " يعىن لقومك يا حممد " واضرب هلم مثال : " قال اهللا تعاىل 
فقالوا إنا " ث يف الرسالة أي أيدنامها بثال" إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث * املرسلون  w
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فردوا عليهم بأم بشر مثلهم كما قالت األمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث " إليكم مرسلون 
اهللا نبيا بشريا فأجابو بأن اهللا يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنها وانتقم منا أشد اإلنتقام 

منا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم واهللا هو الذي يهدي من أي إ" وما علينا إال البالغ املبني " 
" لئن مل تنتهوا لنرمجنكم " أي تشاءمنا مبا جئنمونا به " قالوا إنا تطرينا بكم " يشاء ويضل من يشاء 

توعدم بالقتل واإلهانة" وليمسنكم منا عذاب أليم : " قيل باملقال وقيل بالفعال ويؤيد األول قوله   

أي بسبب أنا ذكرنا باهلدى ودعوناكم إليه " أئن ذكرمت " أي مردود عليكم " ا طائركم معكم قالو "
أي ال تقبلون احلق وال تريدونه" بل أنتم قوم مسرفون " توعدمتونا بالقتل واإلهانة   

قال يا " يعىن لنصرة الرسل وإظهار اإلميان م " وجاء من أقصا املدينة رجل يسعى : " وقوله تعاىل 
أي يدعونكم إىل احلق احملض بال " اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون * قوم اتبعوا املرسلني 

 أجرة وال جعالة
مث دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له واهم عن عبادة ما سواه مما ال ينفع شيئا ال يف الدنيا وال 

اهللا وعبدت معه سواهأي إن تركت عبادة " إين إذا لفي ضالل مبني " يف اآلخرة   

فاستمعوا مقاليت واشهدوا يل ا عند : قيل " إين آمنت بربكم فامسعون : " مث قال خماطبا للرسل 
فاستمعوا يا قومي إمياين برسل اهللا جهرة فعند ذلك قتلوه قيل رمجا وقيل عضا : ربكم وقيل معناه 

 وقيل وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه
وطئوه بأرجلهم حىت أخرجوا قصبته: عض أصحابه عن ابن مسعود قال وحكى ابن إسحاق عن ب  

مث " حبيب بن مري " كان اسم هذا الرجل : وقد روى الثوري عن عاصم األحول عن أيب جملز 
كان جنارا وقيل حياكا وقيل إسكافا وقيل قصارا وقيل كان يتعبد يف غار هناك فاهللا أعلم: قيل   

جار قد أسرع فيه اجلذام وكان كثري الصدقة فقتله قومه وهلذا قال كان حبيب الن: وعن ابن عباس 
" يعىن ملا قتله قومه أدخله اهللا اجلنة فلما رأى فيها من النضرة والسرور " قيل ادخل اجلنة : " تعاىل 

يعىن ليؤمنوا مبا آمنت به فيحصل " مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني * قال يا ليت قومي يعلمون 
  حصل يلهلم ما

يا ليت : " وبعد مماته يف قوله " يا قوم اتبعوا املرسلني : " نصح قومه يف حياته بقوله : قال ابن عباس 
ال يلقى : رواه ابن أيب حامت وكذلك قال قتادة " مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني * قومي يعلمون 

مبا غفر يل * يا ليت قومي يعلمون " اهللا املؤمن إال ناصحا ال يلقى غاشا ملا عاين من عاين من كرامة 
متىن واهللا أن يعلم قومه مبا عاين من كرامة اهللا وما هو عليه" ريب وجعلين من املكرمني   ! w
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إن كانت إال صيحة واحدة فإذا أنتم خامدون: " فال واهللا ما عاتب اهللا قومه بعد قتله : قال قتادة   " 

أي" من بعده من جند من السماء وما كنا مرتلني وما أنزلنا على قومه : " وقوله تعاىل   

 وما احتجنا يف اإلنتقام منهم إىل إنزال جند من السماء عليهم
وما أنزل عليهم : هدا معىن ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال جماهد وقتادة 

واألول أوىل: جندا أي رسالة أخرى قال ابن جرير   

أي وما كنا حنتاج يف اإلنتقام إىل هذا حني كذبوا رسلنا " وما كنا مرتلني : " ال وأقوى وهلذا ق: قلت 
إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون" وقتلوا ولينا   " 

بعث اهللا إليه جربيل عليه السالم فأخذ بعضاديت الباب الذي لبلدهم مث صاح م : قال املفسرون 
دت أصوام وسكنت حركام ومل يبق منهم عني تطرفصيحة واحدة فإذا هم خامدون أي قد أمخ  

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية ألن هؤالء أهلكوا بتكذيبهم رسل اهللا إليهم 
وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل املسيح من احلواريني إليهم فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة آمنت 

 باملسيح
اه الطرباين من حديث حسني األشقر عن سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن فأما احلديث الذي رو

يوشع : فالسابق إىل موسى : السبق ثالثة : " جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
فإنه حديث ال " علي بن أيب طالب : صاحب يس والسابق إىل حممد : بن نون والسابق إىل عيسى 

ينا هذا متروك شيعي من الغالة وتفرد ذا مما يدل على ضغفه بالكلية واهللا أعلميثبت ألن حس  

* * * 

فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا : " قال اهللا تعاىل يف سورة يونس 
 " عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حني

وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات : " اء وقال تعاىل يف سورة األنبي
فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني* أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني   

" 

فساهم * إذ أبق إىل الفلك املشحون * وإن يونس ملن املرسلني : " وقال تعاىل يف سورة الصافات 
للبث يف بطنه إىل يوم * فلوال أنه كان من املسبحني * فالتقمه احلوت وهو مليم * ن من املدحضني فكا

وأرسلناه إىل مائة ألف أو * وأنبتنا عليه شجرة من يقطني * فنبذناه بالعراء وهو سقيم * يبعثون 
فآمنوا فمتعناهم إىل حني* يزيدون   " w
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* بك وال تكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظوم فاصرب حلكم ر: " وقال تعاىل يف سورة القلم 

فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني* لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم   " 

من أرض املوصل فدعاهم إىل اهللا " نينوي " بعث اهللا يونس عليه السالم إىل أهل : قال أهل التفسري 
هم فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بني عز وجل فكذبوه ومتردوا على كفرهم وعناد

 أظهرهم ووعدهم حلول العذاب م بعد ثالث
فلما خرج من بني : قال ابن مسعود وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة وغري واحد من السلف واخللف 

 إىل ظهرانيهم وحتققوا نزول العذاب م قذف اهللا يف قلوم التوبة واإلنابة وندموا على ما كان منهم
نبيهم فلبسوا املسوح وفرقوا بني كل يمة وولدها مث عجوا إىل اهللا عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه 
ومتسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات واألمهات وجأرت األنعام والدواب واملواشي 

ة عظيمة هائلةفرغت اإلبل وفصالا وخارت البقر وأوالدها وثغت الغنم ومحالا وكانت ساع  

فكشف اهللا العظيم حبوله وقوته ورأفته ورمحته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل م سببه ودار على 
 رءوسهم كقطع الليل املظلم

أي هال وجدت فيما سلف من القرون " فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا : " وهلذا قال تعاىل 
وما أرسلنا يف قرية من نذير إال : " لك بل كما قال تعاىل قرية آمنت بكاملها فدل على أنه مل يقع ذ

إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي : " وقوله " قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون 
أي آمنوا بكاملهم" يف احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حني   

خرة فينقذهم من العذاب األخروى كما هل ينفعهم هذا اإلميان يف الدار اآل: وقد اختلف املفسرون 
 : أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولني

وأرسلناه إىل مائة : " وقال تعاىل " ملا آمنوا : " نعم واهللا أعلم كما قال تعاىل : األظهر من السياق 
 من رفع وهذا املتاع إىل حني الينفي أن يكون معه غريه" فآمنوا فمتعناهم إىل حني * ألف أو يزيدون 

 العذاب األخروي واهللا أعلم
فعن مكحول عشرة آالف وروى الترمذي وابن : وقد كانوا مائة ألف ال حمالة واختلفوا يف الزيادة 

حدثين أيب بن كعب أنه سأل رسول اهللا : جرير وابن أيب حامت من حديث زهري عمن مسع أبا العالية 
" يزيدون عشرين ألفا : " قال " ائة ألف أو يزيدون وأرسلناه إىل م: " صلى اهللا عليه وسلم عن قوله 

 فلوال هذا الرجل املبهم لكان هذا احلديث فاصال يف هذا الباب
wوبضعة وثالثني ألفا وعنه وبضعة وأربعني ألفا : كانوا مائة ألف وثالثني ألفا وعنه : وعن ابن عباس 
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كانوا مائة ألف وسبعني ألفا: وقال سعيد بن جبري   

هي :  هل كان إرساله إليهم قبل احلوت أو بعده ؟ أو مها أمتان ؟ على ثالثة أقوال :واختلفوا 
 مبسوطة يف التفسري

* * * 

واملقصود عليه السالم ملا ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة يف البحر فلجت م واضطربت 
 وماجت م وثقلت مبا فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره املفسرون

روا فيها بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منهفاشتو: قالوا   

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نيب اهللا يونس فلم يسمحوا به فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا 
يريده اهللا فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك مث أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا ملا 

 به من األمر العظيم
فساهم فكان من املدحضني * إذ أبق إىل الفلك املشحون * وإن يونس ملن املرسلني : " قال اهللا تعاىل 

وذلك أنه ملا وقعت عليه القرعة ألقي يف البحر وبعث اهللا عز وجل " فالتقمه احلوت وهو مليم * 
 تعاىل أال يأكل له حلما واليهشم له عظما فليس لك حوتا عظيما من البحر األخضر فالتقمه وأمره اهللا

 برزق فأخذه فطاف به البحار كلها وقيل إنه ابتلع ذلك احلوت حوت آخر أكرب منه
وملا استقر يف جوف احلوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي فخر هللا : قالوا 

أحد يف مثلهيارب اختذت لك مسجدا يف موضع مل يعبدك : ساجدا وقال   

: التقمه ضحى ولفظه عشية وقال قتادة : وقد اختلفوا يف مقدار لبثه يف بطنه فقال جماهد عن الشعيب 

سبعة أيام ويشهد له شعر أمية ابن أيب الصلت: فمكث فيه ثالثا وقال جعفر الصادق   : 

 "  وقد بات يف أضعاف حوت لياليا...وأنت بفضل منك جنيت يونسا  "

مكث يف جوفة أربعني يوما واهللا أعلم كم مقدار ما لبث فيه: أيب احلسن وأبو مالك وقال سعيد بن   

واملقصود أنه ملا جعل احلوت يطوف به يف قرار البحار اللجية ويقتحم به جلج املوج األجاجي فسمع 
تسبيح احليتان للرمحن وحىت مسع تسبيح احلصى لفالق احلب والنوى ورب السموات السبع 

سبع وما بينهما وما حتت الثرى فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان احلال واملقال كما واألرضني ال
أخرب عنه ذو العزة واجلالل الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى مسع األصوات وإن 

ضعفت وعامل اخلفيات وإن دقت وجميب الدعوات وإن عظمت حيث قال يف كتابه املبني املرتل على 
" أي إىل أهله " وذا النون إذ ذهب : " ألمني وهو أصدق القائلني ورب العاملني وإله املرسلني رسوله ا w
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* مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 

نضيق عليه وقيل أن " فظن أن لن نقدر عليه " " فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني 
نقدر من التقدير وهي لغة مشهورة قدر وقدر كما قال الشاعر: معناه   : 

 "  تباركت ما تقدر يكن فلك األمر...فال عائد ذاك الزمان الذي مضى  "

قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبري وحممد بن " فنادى يف الظلمات  "
  ظلمة احلوت وظملة البحر وظلمة الليل:كعب واحلسن وقتادة والضحاك 

ابتلع احلوت حوت آخر فصارت ظلمة احلوتني مع ظلمة البحر: وقال سامل بن أيب اجلعد   

للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون* فلوال أنه كان من املسبحني : " وقوله تعاىل   " 

إلعتراف هللا باخلضوع والتوبة قيل معنا فلوال أنه سبح اهللا هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح وا
إليه والرجوع إليه للبث هنالك إىل يوم القيامة ولبعث من جوف ذلك احلوت وهذا معىن ما روى عن 

 سعيد بن جبري يف إحدى الروايتني عنه

أي املطيعني املصلني الذاكرين " من املسبحني " من قل أخذ احلوت له " فلوال أنه كان : " وقيل معناه 
 قاله الضحاك ابن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبري والضحاك اهللا كثريا

 والسدي وعطاء بن السائب واحلسن البصري وقتادة وغري واحد واختاره ابن جرير
ويشهد هلذا ما رواه اإلمام أمحد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك تعرف إىل اهللا يف : م إين معلمك كلمات يا غال: " قال له 
 " الرخاء يعرفك يف الشدة

وروى ابن جرير يف تفسريه والبزار يف مسنده من حديث حممد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد اهللا بن 
ملا أرأد اهللا : " ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: مسعت أبا هريرة يقول : رافع موىل أم سلمة قال 

أن أخذه وال ختدش له حلما وال تكسر له عظما : حبس يونس يف بطن احلوت أوحى اهللا إىل احلوت 
ما هذا ؟ فأوحى اهللا إليه وهو يف بطن : فلما انتهى به إىل أسفل البحر يونس حسا فقال يف نفسه 

احلوت فسمعت املالئكة تسبيحه فسبح وهو يف بطن : إن هذا تسبيح دواب البحر قال : احلوت 
ذلك عبدي يونس عصاين فحبسته يف : قال ! يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة : فقالوا 

العبد الصاحل الذي كان يصعد إليك منه يف كل يوم وليلة عمل صاحل ؟ : بطن احلوت يف البحر قالوا 
وهو سقيم: "  الساحل كما قال اهللا نعم قال ؟ فشفعوا له عند ذلك فأمر احلوت فقذفه يف: قال   " " 

wال نعلمه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من : هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا مث قال البزار 
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 هذا الوجه ذا اإلسناد كذا قال
 حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن أخي وهب حدثنا عمى: وقد قال ابن أيب حامت يف تفسريه 

مسعت أنس بن مالك وال أعلم إال أن أنسا يرفع احلديث إىل : حدثين أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال 
إن يونس النيب عليه السالم حني بدا له أن يدعو ذه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 فأقبلت اللهم ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: الكلمات وهي يف بطن احلوت كال 

أما : يارب صوت ضعيف معروف من بالد غريبة فقال : هذه الدعوة حتت العرش فقالت املالئكة 
عبدك يونس الذي مل يزل يرفع : عبدي يونس قالوا : ال يارب ومن هو ؟ قال : تعرفون ذاك ؟ فقالوا 

اء فتنجيه من البالء ؟ يا ربنا أو ال ترحم ما كان يصنعه يف الرخ: له عمل متقبل ودعوة جمابة ؟ قالوا 
بلى فأمر احلوت فطرحه يف العراء: قال   " 

 ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به
قال أبو صخر محيد بن زياد فأخربين ابن قسيط وأنا أحدثه هذا احلديث أنه مسع أبا : زاد ابن أيب حامت 

شجرة :  هريرة وما اليقطينة ؟ قال يا أبا: طرح بالعراء وأنبت اهللا عليه اليقطينة قلنا : هريرة يقول 
هشاش األرض : وهيأ اهللا له أروية وحشية تأكل من خشاش األرض أو قال : الدباء قال أبو هريرة 

فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حىت نبت: قال   

 وقال أمية بن أيب الصلت يف ذلك بيتا من شعره
لوال اهللا أصبح ضاويا من اهللا ...فأنبت يقطينا عليه برمحة  "  " 

وهذا غريب أيضا من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقوى حبديث أيب هريرة املتقدم كما 
 يتقوى ذاك ذا واهللا أعلم

وهو املكان القفر الذي ليس فيه شيء من " بالعراء " أي ألقيناه " فنبذناة : " وقد قال اهللا تعاىل 
كهيئة الفرخ ليس عليه : أي ضعيف البدن قال ابن مسعود "  سقيم وهو" األشجار بل هو عار منها 

كهيئة الصيب حني يولد وهو املنفوش ليس عليه شيء: ريش وقال ابن عباس والسدي وابن زيد   

قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وجماهد وسعيد ابن جبري " وأنبتنا عليه شجرة من يقطني  "
 اهللا بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء اخلرساين ووهب بن منبه وهالل بن يساف وعبد

هو القرع: وغري واحد   

يف إنبات القرع عليه حكم مجة منها أن ورقه يف غاية النعومة وكثري وظليل وال : قال بعض العلماء 
wيقربه ذباب ويؤكل مثره من أول طلوعه إىل آخره نيا ومطبوخا ويقشره وببزره أيضا وفيه نفع كثري 
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وية للدماغ وغري ذلكوتق  

وتقدم كالم أيب هريرة يف تسخري اهللا تعاىل له تلك األروية اليت كانت ترضعه لبنها وترعى يف الربية 
فاستجبنا : " وتأتيه بكرة وعشية وهذا من رمحة اهللا به ونعمته عليه وإحسانه إليه وهلذا قال اهللا تعاىل 

أي وهذا صنيعنا " وكذلك ننجي املؤمنني " ن فيه أي الكرب والضيق الذي كا" له وجنيناه من الغم 
 بكل من دعانا واستجار بنا

حدثين عمران بن بكار الكالعي حدثنا حيىي بن صاحل حدثنا أبو حيىي ابن عبد الرمحن : قال ابن جرير 
 وهو ابن -مسعت سعد بن مالك : حدثين بشر بن منصور عن على بن زيد عن سعيد بن املسيب قال 

اسم اهللا الذي إذا دعى به : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :  يقول -أيب وقاص 
يا رسول اهللا هي يونس خاصة أم : فقلت : أجاب وإذا سئال به أعطى دعوة يونس بن مىت قال 

: " هي ليونس خاصة وللمؤمنني عامة إذا دعوا ا أمل تسمع قول اهللا تعاىل : جلماعة املسلمني ؟ قال 

فالستجبنا له وجنيناه من الغم * ى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فناد
فهو شرط من اهللا ملن دعاه به" وكذلك ننجي املؤمنني   " 

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األمحر عن كثري بن زيد عن املطلب بن : وقال ابن أيب حامت 
قال رسول اهللا صلى :  عن سعد قال - يعين ابن سعد -ه عن مصعب أحسب: حنطب قال أبو خالد 

وكذلك : " يريد به : قال أبو سعيد األشج " من دعا بدعاء يونس استجيب له : " اهللا عليه وسلم 
وهذان طريقان عن سعد" ننجي املؤمنني   

أيب إسحاق حدثنا إمساعيل بن عمري حدثنا يونس بن : وقال اإلمام أمحد : وثالث أحسن منهما 
 وهو ابن أيب وقاص -اهلمداين حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد حدثين والدي حممد عن أبيه سعد 

مررت بعثمان بن عفان يف املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مين مث مل يرد علي :  قال -رضي اهللا عنه 
ال وما : شيء ؟ قال يا أمري املؤمنني هل حدث يف اإلسالم : السالم فأتيت عمر بن اخلطاب فقلت 

ال إال أين مررت بعثمان آنفا يف املسجد فسلمت عليه فأل عينيه مين مث مل يرد علي : ذاك ؟ قلت 
مامنعك أال تكون رددت على أخيك السالم ؟ : فأرسل عمر إىل عثمان فدعاه فقال : السالم قال 

بلى : ان ذكر فقال مث إن عثم: بلى حىت حلف وحلفت قال : قلت : ما فعلت قال سعد : قال 
وأستغفر اهللا وأتوب إليه إنك مررت يب آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا 

فأنا أنبئك ا إن رسول : عليه وسلم ال واهللا ما ذكرا قط إال تغشى بصري وقليب غشاوة قال سعد 
wشغله حىت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة مث جاء أعرايب ف
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وسلم فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقين إىل مرتله ضربت بقدمي األرض فالتفت إىل رسول اهللا صلى اهللا 
: ؟ قلت " مه : " نعم يا رسول اهللا قال : قلت : قال " من هذا ؟ أبو إسحاق ؟ : " عليه وسلم فقال 

نعم دعوة ذي النون إذ : "  جاء هذا األعرايب فشغلك قال ال واهللا اال أنك ذكرت لنا أول دعوة مث
فانه مل يدع ا مسلم ربه يف " ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني : " هو يف بطن احلوت 

 " شيء قط إال استجاب له

 ورواه الترمذي و النسائي من حديث إبراهيم بن حممد بن سعد به
* * * 

مذكر فضل يونس عليه السال  

وذكره تعاىل يف مجلة األنبياء الكرام يف سوريت النساء " وإن يونس ملن املرسلني : " قال اهللا تعاىل 
 واألنعام عليهم من اهللا أفضل الصالة والسالم

قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال : وقال اإلمام أمحد 
ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " 

 ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس عن : وقال البخاري أيضا 

به إىل أبيهما ينبغي لعبد أن يقول إين خري من يونس بن مىت ونس: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   " 

مل يسمع : ورواه أمحد و مسلم و أبو داود من حديث شعبة به قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه 
 قتادة من أيب العالية سوى أربعة أحاديث وهذا أحدها

وقد رواه اإلمام أمحد عن عفان عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يونس بن مهران عن ابن 
تفرد " ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس ابن مىت : " عليه وسلم قال عباس عن النيب صلى اهللا 

 به أمحد
حدثنا حممد بن احلسن بن كيسان حدثنا عبد اهللا بن رجاء أنبأنا : وراه احلافظ أبو القاسم الطرباين 

بغي ال ين: " إسرائيل عن أيب حيىي العتاب عن جماهد عن ابن عباس أن رسول اهللا عليه وسلم قال 
إسناده جيد ومل خيرجوه" ألحد أن يقول أنا عند اهللا خري من يونس بن مىت   

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم مسعت محيد بن عبد الرمحن عن : وقال البخاري 
ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من : " أيب هريرة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وكذا رواه مسلم من حديث شعبة" نس بن مىت يو  w
w
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ويف البخاري و مسلم من حديث عبد اهللا بن الفضل عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن أيب هريرة 
ال والذي اصطفى موسى على العاملني: يف قصة املسلم الذي لطم وجه اليهودي حني قال   

وهذا اللفظ يقوى أحد "  يونس بن مىت إن أحدا أفضل من: و ال أقول : " قال البخاري يف آخره 
أي ليس ألحد أن يفضل " ال ينبغي ألحد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت : " القولني من املعىن 
 نفسه على يونس

ال : " ال ينبغي ألحد أن يفضلين على يونس بن مىت كما قد ورد يف بعض األحاديث : والقول اآلخر 
يونس بن مىتتفضلوين على األنبياء وال على   " 

 وهذا من باب اهلضم والتواضع منه صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر أنبياء اهللا واملرسلني
* * * 

وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم 
 وناديناه من جانب الطور *واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا : " قال تعاىل 

ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا* األمين وقربناه جنيا   " 

وقد ذكره اهللا تعاىل يف مواضع كثرية متفرقة من القرآن وذكر قصته يف مواضع متعددة مبسوطة وغري 
ىل آخرها مطولة وقد تكلمنا على ذلك كله يف مواضعه من التفسري وسنورد سريته هاهنا من ابتدائها إ

من الكتاب والسنة وما ورد يف اآلثار املنقولة من اإلسرائيليات الذي ذكرها السلف وغريهم إن شاء 
 اهللا وبه الثقة وعليه التكالن

نتلوا عليك من نبأ * تلك آيات الكتاب املبني * طسم " * بسم اهللا الرمحن الرحيم : قال اهللا تعاىل 
 فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة إن* موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون 

ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف * منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من املفسدين 
ومنكن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم * األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني 

 " ما كانوا حيذرون
ملخص القصة مث يبسطها بعد هذا فذكر أنه يتلو على نبيه خرب موسى وفرعون باحلق أي يذكر تعاىل 

 بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد لألمر معاين له
أي جترب وعتا وطغى وبغى وآثر احلياة الدنيا وأعرض " إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا  "

ته إىل أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة عن طاعة الرب األعلى وجعل أهلها شيعا أي قسم رعي
wمنهم وهم شعب بين إسرائيل الذين هم من ساللة نيب اهللا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل اهللا 
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وكانوا إذ ذاك خيار أهل األرض وقد سلط عليهم هذا امللك الظامل الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم " وأدناها ومع هذا ويستخدمهم يف أخس الصنائع واحلرف وأرداها 

 " إنه كان من املفسدين
وكان احلامل له على هذا الصنيع القبيح أن بين إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن 

 واهللا -إبراهيم عليه السالم من أنه سيخرج من ذريته غالم يكون هالك ملك مصر على يديه وذلك 
 كان جرى على سارة امرأة اخلليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة  حني-أعلم 

اهللا هلا وكانت هذه البشارة مشهورة يف بين إسرائيل فتحدث ا القبط فيما بينهم ووصلت إىل 
فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده فأمر عند ذلك بقتل أبناء بين إسرائيل 

 !  وجود هذا الغالم ولن يغين حذر من قدرحذرا من

وذكر السدي عن أيب صاحل وأيب مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من 
أن فرعون رأى يف منامه كأن نارا قد أقبلت من حنو بيت املقدس فأحرقت دور مصر : الصحابة 

ع الكهنة واحلذقة والسحرة وسأهلم ومجيع القبط ومل تضر بين إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك فجم
هذا غالم يولد من هؤالء يكون سبب هالك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل : عن ذلك فقالوا 

 الغلمان وترك النسوان
وجنعلهم " وهم بنو إسرائيل " ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض : " وهلذا قال اهللا تعاىل 

ومنكن هلم يف األرض ونري : " ي الذين يئول ملك مصر وبالدها إليهم أ" أئمة وجنعلهم الورثني 
أي سنجعل الضعيف قويا واملقهور قاهرا والذليل " فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون 

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون : " عزيزا وقد جرى هذا كله لبين إسرائيل كما قال تعاىل 
اآلية " را اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا مشارق األرض ومغا

" كذلك وأورثناها بين إسرائيل * وكنوز ومقام كرمي * فأخرجناهم من جنات وعيون : " وقال تعاىل 

 وسيأيت تفصيل ذلك يف موضعه إن شاء اهللا
* * * 

وسى حىت جعل رجاال وقوابل يدورون على واملقصود أن فرعون احترز كل اإلحتراز أال يوجد م
 احلبايل ويعلمون ميقات وضعهن فال تلد امرأة ذكرا إال ذحبه أولئك الذباحون من ساعته

أنه إمنا كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بين إسرائيل فال يقاوموهم إذا : وعند أهل الكتاب 
w غالبوهم أو قاتلوهم
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فلما : " ا يف األمر يقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعاىل وهذا فيه نظر بل هو باطل وإمنا هذ
وهلذا قالت بنو إسرائيل " جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 

أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا: " ملوسى   " 

ذرا من وجود موسىفالصحيح أن فرعون إمنا أمر بقتل الغلمان أوال ح  

يا أيهذا امللك اجلبار املغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم : هذا والقدر يقول 
العظيم الذي ال يغالب وال ميانع وال ختالف أقداره إن هذا املولود الذي حتترز منه وقد قتلت بسببه من 

 وعلى فراشك وال يغذي إال بطعامك النفوس ما ال يعد وال حيصى ال يكون مرباه إال يف دارك
وشرابك يف مرتلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفداه وال تطلع على سر معناه مث يكون هالكك يف 
دنياك وأخراك على يديه ملخالفتك ما جاءك به من احلق املبني وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت 

يد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم وسائر اخللق أن رب السموات واألرض هو الفعال ملا ير
 ! واحلول والقوة واملشيئة اليت ال مرد هلا

أن القبط شكوا إىل فرعون قلة بين إسرائيل بسبب قتل ولدام : وقد ذكر غري واحد من املفسرين 
الذكور وخشي أن تتفاين الكبار مع قتل الصغار فيصريون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل 

جلون فأمر فرعون بقتل األبناء عاما وأن يتركوا عاما فدكروا أن هارون عليه السالم ولد يف عام يعا
املساحمة عن قتل األبناء وأن موسى عليه السالم ولد يف عام قتلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من 

ا فربطته يف أول ما حبلت ومل يكن يظهر عليها خمايل احلبل فلما وضعت أهلمت أن اختذت له تابوت
حبل وكانت دارها متامخة للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته يف ذلك التابوت فأرسلته 

 يف البحر وأمسكت طرف احلبل عندها فإذا ذهبوا استرجعته إليها به

 وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين: " قال اهللا تعاىل 

فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان * إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني 
وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه * وجنودمها كانوا خاطئني 
 " ولدا وهم ال يشعرون

بك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا وأوحى ر: " هذا الوحي وحي إهلام وإرشاد كما قال تعاىل 
اآلية " مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوا * ومن الشجر ومما يعرشون 

وليس هو بوحى نبوة كما زعمه ابن حزم وغري واحد من املتكلمني بل الصحيح األول كما حكاه 
w أبوه احلسن األشعري عن أهل السنة واجلماعة
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املقصود أا أرشدت إىل هذا الذي " أياذخت " وقيل " أيارخا " واسم أم موسى : سهيلي قال ال
ذكرناه وألقى يف خلدها وروعها أال ختايف وال حتزين فإنه إن ذهب فإن اهللا سريده إليك وإن اهللا 
سيجعله نبيا مرسال يعلى كلمته يف الدنيا واآلخرة فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات يوم 

" فالتقطه آل فرعون " ذهلت أن تربط طرف احلبل عندها فذهب مع النيل فمر على دار فرعون و

العاقبة وهو ظاهر إن كان " الم " هذه : قال بعضهم " ليكون هلم عدوا وحزنا : " قال اهللا تعاىل 
لتقاطه وأما إن جعل متعلقا مبضمون الكالم وهو أن آل فرعون قيضوا ال" فالتقطه : " متعلقا بقوله 

إن : " ليكون هلم عدوا وحزنا وصارت الالم معللة كغريها واهللا أعلم ويقوى هذا التقدير الثاين قوله 
أي كانوا على " كانوا خاطئني " التابعني هلما " وجنودمها " وهو الوزير السوء " فرعون وهامان 

 خالف الصواب فاستحقوا هذه العقوبة واحلسرة

ي التقطنة من البحر يف تابوت مغلق عليه فلم يتجاسرن على فتحه حىت أن اجلوار: وذكر املفسرون 
بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون " آسية " وضعنه بني يدي امرأة فرعون 

مصر يف زمن يوسف وقيل إا كانت من بين إسرائيل من سبط موسى وقيل بل كانت عمته حكاه 
 السهيلي فاهللا أعلم

 مدحها والثناء عليها يف قصة مرمي بنت عمران وأما يكونان يوم القيامة من أزواج رسول اهللا وسيأيت
 صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة

فلما فتحت الباب وكشفت احلجاب ورأت وجهه يتألأل بتلك األنوار النبوية واجلاللة املوسوية فلما 
ما هذا ؟ وأمر بذحبه فاستوهبته :  فرعون قال رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا فلما جاء

أما لك فنعم وأما يل فال أي ال : فقال هلا فرعون " قرة عني يل ولك : " منه ودفعت عنه وقالت 
 ! حاجة يل به والبالء موكل باملنطق

 يف اآلخرة قد أناهلا اهللا ما رجت من النفع أما يف الدنيا فهداها اهللا به وأما" عسى أن ينفعنا : " وقوهلا 
: " وذلك أما تبنياه ألنه مل يكن يولد هلما ولد قال اهللا تعاىل " أو نتخذه ولدا " فأسكنها جنته بسببه 

أي ال يدرون ماذا يريد اهللا م أن قيضهم اللتقاطه من النقمة العظيمة لفرعون " وهم ال يشعرون 
 وجنوده ؟

ابنة فرعون وليس المرأته ذكر بالكلية وهذا من " دربته " وعند أهل الكتاب أن اليت التقطت موسى 
 غلطهم على كتاب اهللا عز وجل

wوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها لتكون : " وقال اهللا تعاىل 
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وحرمنا عليه املراضع من * وقالت ألخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون * من املؤمنني 
فرددناه إىل أمه كي تقر عينها * لت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون قبل فقا

 " وال حتزن ولتعلم أن وعد اهللا حق ولكن أكثرهم ال يعلمون
: " قال ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وأبو عبيدة واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم 

وإن كادت لتبدي "  شيء من أمور الدنيا إال مكن موسى أي من كل" وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 
لتكون من " أي صربناها وثبتناها " لوال أن ربطنا على قلبها " أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة " به 

فبصرت به " أي اتبعي أثره واطليب يل خربه " قصيه : " وهي ابنته الكبرية " وقالت ألخته * املؤمنني 
وهم ال : " جعلت تنظر إليه وكأا ال تريده وهلذا قال : عن بعد وقال قتادة : قال جماهد " عن جنب 
وذلك ألن موسى عليه السالم ملا استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل " يشعرون 

: " ثديا وال أخذ طعاما فحاروا يف أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل كما قال تعاىل 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إىل السوق لعلهم جيدون من يوافق " نا عليه املراضع من قبل وحرم
رضاعته فبينما هم وقوف به والنساء إىل السوق عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أا تعرفه 

لت ملا قا: ؟ قال ابن عباس " هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون : " بل قالت 
رغبة يف سرور امللك ورجاء منفعته: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : ذلك قالوا هلا   

فأطلقوها وذهبوا معها إىل مرتهلم فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ ميتصه ويرتضعه ففرحوا 
 وعرضت عليها أن يعلمها بذلك فاستدعتها إىل مرتهلا" آسية " بذلك فرحا شديدا وذهب البشري إىل 

تكون عندها وأن حتسن إليها فأبت عليها وقالت إن يل بعال وأوالدا ولست أقدر على هذا إال أن 
ترسليه معي فأرسلته معها ورتبت هلا رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوى واهلبات فرجعت به 

 حتوزه إىل رحلها وقد مجع اهللا مشله بشملها

أي كما وعدها "  إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن ولتعلم أن وعد اهللا حق فرددناه: " قال اهللا تعاىل 
ولكن أكثرهم ال يعلمون" برده ورسالته فهذا رده وهو دليل على صدق البشارة برسالته   " 

إذ أوحينا إىل * ولقد مننا عليك مرة أخرى : " وقد امنت على موسى ذا ليلة كلمه فقال له فيما قال 
 أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو يل وعدو له *أمك ما يوحى 

قال قتادة وغري " ولتصنع على عيين " وذلك أنه كان يراه أحد إال أحبه " وألقيت عليك حمبة مين 
أي تطعم وترفه وتعذي بأطيب املآكل وتلبس أحسن املالبس مبرأى مين وذلك : واحد من السلف 

إذ " فظي وكالءيت لك فيما صنعت بك ولك وقدرته من األمور اليت ال يقدر عليها غريي كله حب w
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متشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إىل أمك كي تقر عينها وال حتزن وقتلت نفسا 
لثقة وسنورد حديث الفتون يف موضعه بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل وبه ا" فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 

 وعليه التكالن
ودخل املدينة على حني غفلة * وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني  "

من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على 
قال رب * دو مضل مبني الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه ع

قال رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا * إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 
 " للمجرمني

ملا ذكر تعاىل أنه أنعم على أمه برده هلا وإحسانه بذلك وامتنانه عليها شرع يف ذكر أنه ملا بلغ أشده 
األربعني يف قول األكثرين آتاه اهللا حكما وعلما وهو واستوى وهو احتكام اخللق واخللق وهو سن 

انا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني: " النبوة والرسالة اليت كان بشر ا أمه حني قال   " 

من بالد مصر وذهابه إىل أرض مدين وإقامته هنالك حىت كمل * مث شرع يف ذكر سبب خروجه 
هللا له وإكرامه مبا أكرمه به كما سيأيتاألجل وانقضى األمد وكان ما كان من كالم ا  

قال ابن عباس وسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة " ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها : " قال تعاىل 
بني العشائني: وذلك نصف النهار وعن ابن عباس : والسدي   

وهذا من " ائيلي أي إسر" هذا من شيعته " أي يتضاربان ويتهارشان " فوجد فيها رجلني يقتتالن  "
أي قبطي قاله ابن عباس وقتادة والسدي وحممد بن إسحاق" عدوه   

وذلك أن موسى عليه السالم كانت له بديار مصر " فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه  "
صولة بسبب نسبته إىل تبين فرعون له وتربيته يف بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت هلم 

 فلما استغاث ذلك - أي من الرضاعة -تفعت رءوسهم بسبب أم أرضعوه وهم أخواله وجاهة وار
أي طعنه : قال جماهد " فوكزه " اإلسرائيلي موسى عليه السالم على ذلك القبطي أقبل إليه موسى 

أي فمات منها" فقضى عليه " بعصا كانت معه : جبمع كفه وقال قتادة   

باهللا العظيم ومل يرد موسى قتله بالكلية وإمنا أراد زجره وردعه وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا 
قال رب إين ظلمت نفسي * هذا من عمل الشيطان إن عدو مضل مبني : " موسى " قال " ومع هذا 

فلن أكون " أي من العز واجلاه " قال رب مبا أنعمت علي * فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 
w " ظهريا للمجرمني
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أصبح يف املدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي ف "
فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما قال يا موسى أتريد أن تقتلين كماقتلت نفسا باألمس * مبني 

املدينة وجاء رجل من أقصا * إن تريد إال أن تكون جبارا يف األرض وما تريد أن تكون من املصلحني 
فخرج منها خائفا * يسعى قال ياموسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين لك من الناصحني 

 " يترقب قال ريب جنين من القوم الظاملني
 أن يعلموا أن هذا القتيل - أي من فرعون وملئه -خيرب تعاىل أن موسى أصبح مبدينة مصر خائفا 

 نصرة رجل من بين إسرائيل فتقوى ظنوم أن موسى منهم الذي رفع إليه أمره إمنا قتله موسى يف
 ويترتب على ذلك أمر عظيم

أي يتلفت فبينما هو كذلك إذ ذلك " خائفا يترقب " فصار يسرييف املدينة يف صبيحة ذلك اليوم 
الرجل اإلسرائيلي الذي استنصره باألمس يستصرخه أي يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قتله فعنفه 

مث أراد أن يبطش بذلك القبطي " إنك لغوي مبني : " مه على كثرة شره وخمامته قال له موسى وال
" الذي هو عدو ملوسى ولإلسرائيلي فريدعه عنه وخيلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي 

ريد قال ياموسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باألمس ان تريد إال أن تكون جبارا يف األرض وما ت
 " أن تكون من املصلحني

إمنا قال هذا الكالم اإلسرائيلي الذي اطلع على ما صنع موسى باألمس وكأنه ملا رأى : قال بعضهم 
فقال ما قال " إنك لغوي مبني : " موسى مقبال إىل القبطي اعتقد أنه جاء إليه ملا عنفه قبل ذلك بقوله 

لقبطي فاستعدي فرعون على موسى وهذا الذي ملوسى وأظهر األمر الذي كان وقع باألمس فذهب ا
مل يذكر كثري من الناس سواه وحيتمل أن قائل هذه هو القبطي وأنه ملا رآه مقبال إليه خافه ورأى من 

إن هذا لعله قاتل ذاك : سجيته انتصارا جديدا لإلسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة 
سرائيلي حني استصرخه عليه ما دله على هذا واهللا أعلمالقتيل باألمس أو لعله فهم من كالم اإل  

واملقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك املقتول باألمس فأرسل يف طلبه وسبقهم رجل 
يا موسى إن : " ساعيا إليه مشفقا عليه فقال " وجاء رجل من أقصا املدينة " ناصح من طريق أقرب 

أي فيما أقوله لك" إين لك من الناصحني " أي من هذه البلدة " املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج   

أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه ال " فخرج منها خائفا يترقب : " قال اهللا تعاىل 
وملا توجه تلقاء مدين قال عسى أن * رب جنين من القوم الظاملني : " يهتدي إىل طريق وال يعرفه قائال 

w وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوم امرأتني *يهديين سواء السبيل 
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فسقى هلما مث توىل إىل * تدودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري 
 " الظل فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري

يترقب أي يتلفت وخشية أن يدركه أحد خيرب تعاىل عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا 
 من قوم فرعون وهو ال يدري أين يتوجه وال إىل أين يذهب وذلك ألنه مل خيرج من مصر قبلها

أي " قال عسى ريب أن يهديين سواء السبيل " أي اجته له طريق يذهب فيه " وملا توجه تلقاء مدين  "
ع فقد أوصلته إىل مقصود وأي مقصودعسى أن تكون هذه الطريق موصلة إىل املقصود وكذا وق  

وكانت بئرا يسقون منها ومدين هي املدينة اليت أهلك اهللا فيها أصحاب األيكة " وملا ورد ماء مدين  "
 وهم قوم شعيب عليه السالم وقد كان هالكهم قبل زمن موسى عليه السالم يف أحد قويل العلماء

أي " اس يسقون ووجد من دوم امرأتني تدودان وجد عليه أمة من الن" وملا ورد املاء املذكور 
 تكفكفان عنهما غنمهما أن ختتلط بغنم الناس

وعند أهل الكتاب أن كن سبع بنات وهذا أيضا من الغلط ولعلهن كن سبعا ولكن إمنا كان تسقي 
ال ما ق" اثنتان منهن وهذا اجلمع ممكن إن كان ذاك حمفوظا وإال فالظاهر أنه مل يكن له سوى بنتني 

 خطبكما قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ

أي ال نقدر على ورود املاء إال بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف " كبري 
فسقى هلما: " أبينا وكربه قال اهللا تعاىل   " 

بئر صخرة عظيمة وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم ال: قال املفسرون 
فتجيء هاتان املرأتان فيشرعان غنمهما يف فضل أغنام الناس فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع 

: تلك الصخرة وحده مث استقى هلما وسقى غنمهما مث رد احلجر كما كان قال أمري املؤمنني عمر 

 وكان ال يرفعه إال عشرة وإمنا استقى ذنوبا واحدا فكفامها
وكان ظل شجرة من السمر وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنه رآها : الضل قالوا مث توىل إىل 

فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري" خضراء ترف   " 

سار من مصر إىل مدين مل يأكل إال البقل وورق الشجر وكان حافيا فسقطت نعال : قال ابن عباس 
 وإن بطنه لالصق بظهره من اجلوع - خلقه  وهو صفوة اهللا من-قدميه من احلفاء وجلس يف الظل 

 وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه حملتاج إىل شق مترة
أمسع املرأة" رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري : " قال عطاء بن السائب ملا قال   

ه فجاءته إحدامها متشي على استحياء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء " w
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قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من * وقص عليه القصص قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني 
قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن * استأجرت القوي األمني 

ال ذلك بيين ق* أمتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني 
 " وبينك أميا األجلني قضيت فال عدوان علي واهللا على ما نقول وكيل

مسعته املرأتان " رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري : " ملا جلس موسى عليه السالم يف الظل وقال 
ليه إنه استنكر سرعة رجوعهما فأخربتاه مبا كان من أمر موسى ع: فيما قيل فذهبتا إىل أبيهما فيقال 

أي مشي " فجاءته إحدامها متشي على استحياء : " السالم فأمر إحدامها أن تذهب إليه فتدعوه 
صرحت له ذا لئال يوهم كالمها ريبة " قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا " احلرائر 

 من أمره يف وأخربه خربه وما كان" فلما جاءه وقص عليه القصص : " وهذا من متام حيائها وصيانتها 
ال ختف جنوت من القوم الظاملني : " له ذلك الشيخ " قال " خروجه من بالد مصر فرارا من فرعوا 

أي خرجت من سلطام فلست يف دولتهم"   

وقد اختلفوا يف هذا الشيخ من هو ؟ فقيل هو شعيب عليه السالم وهذا هو املشهور عند كثريين وممن 
ن أنس وجاء مصرحا به يف حديث ولكن يف إسناده نظرنص عليه احلسن البصري ومالك ب  

وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السالم عاش عمرا طويال بعد هالك قومه حىت أدركه موسى عليه 
 السالم هذا وتزوج بابنته

أن صاحب موسى عليه السالم هذا امسه شعيب : وروى ابن أيب حامت وغريه عن احلسن البصري 
: ابن عمه وقيل : إنه ابن أخي شعيب وقيل : س بالنيب صاحب مدين وقيل وكان سيد املاء ولكن لي

يثرون : هكذا هو يف كتب أهل الكتاب " يثرون " رجل امسه : رجل مؤمن من قوم شعيب وقيل 
 كاهن مدين أي كبريها وعاملها

 وزاد ابن وهو ابن أخي شعيب: امسه يثرون زاد أبو عبيدة : وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد اهللا 
صاحب مدين: عباس   

أنه ملا أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد جنا فعند ذلك قالت : واملقصود 
أي لرعي غنمك مث مدحته بأنه قوي أمني" يا أبت استأجره : " إحدى البنتني ألبيها   

ملا قالت : اق وغري واحد قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة وحممد بن إسح
إنه رفع صخرة ال يطيق رفعها إال عشرة وإنه ملا جئت : وما علمك ذا ؟ فقال : ذلك قال هلا أبوها 

كوين من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذيف يل حبصاة أعلم ا كيف الطريق: معه تقدمت أمامه فقال   w
w
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وصاحبة " أكرمي مثواه : " قال المرأته صاحب يوسف حني : أفرس الناس ثالثة : قال ابن مسعود 
وأبو بكر حني استخلف " يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني : " موسى حني قالت 
 عمر بن اخلطاب

قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن أمتمت عشرا فمن عندك  "
 "  شاء اهللا من الصاحلنيوما أريد أن أشق عليك ستجدين إن

استدل ذه مجاعة من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا على صحة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو 
إحدى ابنيت هاتني: " الثوبني وحنو ذلك أن يصح لقوله   " 

 ويف هذا نظر ألن هذه مراوضة ال معاقدة واهللا أعلم
الكسوة كما جرت به العادة واستأنسوا واستدل أصحاب أمحد على صحة اإلستئجار بالطعمة و

باب استئجار األجري على طعام بطنه : باحلديث الذي رواه ابن ماجه يف سننه مترمجا عليه يف كتابه 
حدثنا حممد بن املصفى احلمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن على عن سعيد بن أيب أيوب عن 

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا : تبة ابن الندر يقول مسعت ع: احلارث بن يزيد عن على بن رباح قال 
إن موسى عليه السالم آجر نفسه مثاين : " حىت إذا بلغ قصة موسى قال " طسم : " عليه وسلم فقرأ 

 "  على عفة فرجه وطعام بطنه- أو عشر سنني -سنني 

ضعيف عند وهذا احلديث من هذا الوجه ال يصح ألن مسلمة بن على اخلشين الدمشقي البالطي 
حدثنا أبو زرعة حدثنا حيىي : األئمة ال حيتج بتفرده ولكن قد روى من وجه آخر فقال ابن أيب حامت 

بن عبد اهللا بن بكر حدثين أيب هليعة ح وحدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عبد اهللا بن 
مسعت عتبة بن الندر السلمي : هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال 

إن موسى : " صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 " عليه السالم آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه

" ذلك بيين وبينك أميا األجلني قضيت فال عدوان علي واهللا على ما نقول وكيل : " مث قال تعاىل 

األمر على ما قلت فأيهما قضيت فال عدوان علي واهللا على مقالتنا : موسى قال لصهره إن : يقول 
سامع وشاهد ووكيل علي وعليك ومع هذا فلم يقض موسى إال أكمل األجلني وأمتهما وهو العشر 

 سنني كوامل تامة

 عن سامل حدثنا حممد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مروان بن شجاع: قال البخاري 
: أي األجلني قضي موسى ؟ فقلت : سألين يهودي من أهل احلرية : األفطس عن سعيد بن جبري قال  w
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قضى أكثرمها وأطيبهما : ال أدرى حىت أقدم على حرب العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال 
 أن رسول اهللا إذا قال فعل

حديث الفتون كما سيأيت منتفرد به البخاري من هذا الوجه وقد رواه النسائي يف   

 طريق القاسم بن أيب أيوب عن سعيد بن جبري به

وقد رواه ابن جرير عن أمحد بن حممد الطوسي وابن أيب حامت عن أبيه كالمها عن احلميدي عن سفيان 
بن عيينة حدثين إبراهيم بن حيىي بن أيب يعقوب عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن 

أمتهما : سألت جربيل أي األجلني قضي موسى ؟ قال : "  اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى
 " وأكلهما

وإبراهيم هذا غري معروف إال ذا احلديث وقد رواه البزار عن أمحد بن أبان القرشي عن سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن أعني عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 

 وسلم فذكره
 وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن جماهد مرسال

: " أن رسول اهللا سأل عن ذلك جربيل فسأل جربيل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال 

 " أبرها وأوفامها
 وبنحوه رواه ابن أيب حامت من حديث يوسف بن سرج مرسال

أي األجلني :  صلى اهللا عليه وسلم سئل ورواه ابن جرير من طريق حممد بن كعب أن رسول اهللا
أوفامها وأمتهما: " قضى موسى ؟ قال   " 

وقد رواه البزار وابن أيب حامت من حديث عويد بن أيب عمران اجلوين وهو ضعيف عن أبيه عن عبد 
أي األجلني قضى موسى ؟ : اهللا بن الصامت عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل 

وإن سئلت أي املرأتني تزوج ؟ فقال الصغرى منهما: " قال " أوفامها وأبرمها : " قال   " 

وقد رواه البزار وابن أيب حامت من طريق عبد اهللا بن هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن على بن 
إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه : " رباح عن عتبة بن الندر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أبرمها وأوفامها: " يا رسول اهللا أي األجلني ؟ قال : فلما ويف األجل قيل " طعام بطنه و  " 

 سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما -فلما أراد فراق شعيب 
الم ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسانا فانطلق موسى عليه الس
wإىل عصا قسمها من طرفها مث وضعها يف أدين احلوض مث أوردها فسقاها ووقف موسى عليه السالم 
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 218        ابن كثري-قصص األنبياء

ووضعت كلها " فأتأمت وألبنت : " بإزاء احلوض فلم يصدر منها شاة إال ضرب جنبها شاة شاة قال 
ش يف قوالب ألوان إال شاة أو شاتني ليس فيها فشوش وال ضبوب وال عزوز وال ثعول وال كمو

لو افتتحتم الشام وجدمت بقايا تلك الغنم وهي : " تفوت الكف قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 " السامرية

ضيقة : طويلة الضرع جتره والعزوز : واسعة الشخب والضبوب : الفشوش : " قال ابن هليعة 
ا لصغرهاليت ال حيكم الكف على ضرعه: الصغرية الضرع كاحللمتني والكموش : الشخب والثعول   

" 

حدثنا حممد بن املثىن حدثنا : ويف صحة رفع هذا احلديث نظر وقد يكون موقوفا كما قال ابن جرير 
ملا دعا نيب اهللا موسى صاحبه إىل : " معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال 

ولدها فعمد موسى كل شاة ولدت على غري لوا فلك : األجل الذي كان بينهما قال له صاحبه 
فوضع حباال على املاء فلما رأت احلبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا إال شاءة واحدة 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات واهللا أعلم" فذهب بأوالدهن كلهن ذلك العام   

أنه أطلق له ما " البان " وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السالم حني فارق خاله 
ولد من غنمه بلقا ففعل حنو ما ذكر عن موسى عليه السالم فاهللا أعلمي  

* * * 

فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال ألهله امكثوا إين : " قال اهللا 
فلما آتاها نودي من شاطئ * آنست نارا لعلي آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

وأن ألق عصاك * ن يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني الوادي األمي
اسلك يدك * فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب يا موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني 

يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إىل 
رعون وملئه إم كانوا قوما فاسقنيف  " 

" فلما قضى موسى األجل : " تقدم أن موسى قضى أمت األجلني وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله 

أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها: وعن جماهد   

 - فيما ذكره غري واحد من املفسرين وغريهم -أي من عند صهره زاعما " وسار بأهله : " وقوله 

ىل أهله فقصد زيارم ببالد مصر يف صورة خمتف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم أنه اشتاق إ
w قد استفادها مدة مقامه
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واتفق ذلك يف ليلة مظلمة باردة وتاهوا يف طريقهم فلم يهتدوا إىل السلوك يف الدرب املألوف : قالوا 
 وجعل يورى زناده فال يورى شيئا واشتد الظالم والربد

"  وهو اجلبل الغريب منه عن ميينه فـ -كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج يف جانب الطور فبينما هو 

وكأنه واهللا أعلم رآها دوم ألن هذه النار هي نور يف احلقيقة وال " قال ألهله امكثوا إين آنست نارا 
أو : " يق أي لعلي أستعلم من عندها عن الطر" لعلي آتيكم منها خبرب : " يصلح رؤيتها لكل أحد 

فدل على أم كانوا قد تاهوا عن الطريق يف ليلة باردة ومظلمة " جذوة من النار لعلكم تصطلون 
إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا إين آنست نارا * وهل أتاك حديث موسى : " لقوله يف اآلية األخرى 

م تاهوا عن الطريق فدل على وجود الظالم وكو" لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 
إذ قال موس ألهله إين آنست نارا سآتيكم منها خبرب أو آتيكم : " ومجع الكل يف سورة النمل يف قوله 

وقد أتاهم خبرب وأي خرب ووجد عندها هدي وأي هدي واقتبس منها " بشهاب قبس لعلكم تصطلون 
 ! نورا وأي نور ؟

الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا موسى فلما آتاها نودي من شاطئ : " قال اهللا تعاىل 
 " إين أنا اهللا رب العاملني

أي " فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا وسبحان اهللا رب العاملني : " وقال يف النمل 
يا موسى إنه أنا اهللا العزيز احلكيم" سبحان اهللا الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد   " 

إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس * فلما أتاها نودي يا موسى : " وقال يف سورة طه 
إن * إنين أنا اهللا ال إله أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري * وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى * طوى 

ا واتبع هواه فال يصدنك عنها من ال يؤمن * الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى 
 " فتردى

ملا قصد موسى إىل تلك النار اليت رآها فانتهى إليها : قال غري واحد من املفسرين من السلف واخللف 
وجدها تأجج يف شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار يف اضطرام وكل ما خلضرة تلك 

 منه عن ميينه كما قال الضجرة يف ازدياد فوقف متعجبا وكانت تلك الشجرة يف حلف جبل غريب
وكان موسى يف " وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى األمر وما كنت من الشاهدين : " تعاىل 

فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن ميينه من ناحية الغرب فناداه ربه " طوى " واد امسه 
وقريا لتلك البقعة املباركة وال سيما يف بالواد املقدس طوي فأمر أوال خبلع نعليه تعظيما وتكرميا وت

w تلك الليلة املباركة
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أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره: وعند أهل الكتاب   

إين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم " " إين أنا اهللا رب العاملني : " مث خاطبه تعاىل كما يشاء قائال له 
أي أنا رب العاملني الذي ال إله إال هو الذي ال تصلح العبادة وإقامة الصالة إال له" ري الصالة لذك  

مث أخربه أن هذه الدنيا ليست بدار قرار و إمنا الدار الباقية يوم القيامة اليت ال بد من كوا 
ة من أي من خري وشر وحضه وحثه على العمل هلا وجمانب" لتجزى كل نفس مبا تسعى : " ووجودها 

ال يؤمن ا ممن عصي مواله واتبع هواه مث قال خماطبا ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء 
أي أما هذه عصاك اليت تعرفها "  موسى -وما تلك بيمينك يا : " والذي يقول للشيء كن فيكون 

 منذ صحبتها ؟ أي بلى هذه عصاي اليت أعرفها وأحتققها
قاها فإذا هي حية تسعىفأل* قال ألقها يا موسى  "  " 

وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول لشيء كن فيكون وأنه الفعال 
 باإلختيار

أنه سأل برهانا صادقا على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر فقال له الرب : وعند أهل الكتاب 
" فألقاها فإذا هي حية تسعى " إىل األرض ألقها : عصاي قال : ما هذه اليت يف يدك ؟ قال : عز وجل 

فهرب موسى من قدامها فأمر الرب عز وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها فلما استمكن منها 
 ارتدت عصا يف يده

وأن ألق عصاك فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب : " وقد قال اهللا تعاىل يف اآلية اآلخرى 
هلا ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك يف سرعة حركة اجلان أي قد صارت حية عظيمة " 

اجلان واجلنان وهو لطيف ولكن سريع اإلضطراب واحلركة جدا : وهو ضرب من احليات يقال له 
أي هاربا " وىل مدبرا : " فهذه مجعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه السالم 

يا موسى : " أي ومل يلتفت فناداه ربه قائال له " ومل يعقب "  ذلك منها ألن طبيعته البشرية تقتضي
 " أقبل وال ختف إنك من اآلمنني

فيقال إنه هاا " قال خذها وال ختف سنعيدها سريا األوىل " فلما رجع أمره اهللا تعاىل أن ميسكها 
أمسك بذنبها فلما : شديدا فوضع يده يف كم مدرعته مث وضع يده يف وسط فمها وعند أهل الكتاب 

استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتني فسبحان القدير العظيم رب املشرقني 
 ! واملغربني

wمث أمره تعاىل بإدخال يده يف جيبه مث أمره برتعها فإذا هي تتألأل كالقمر بياضا من غري سوء أي من 
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ج بيضاء من غري سوء واضمم إليك اسلك يدك يف جيبك ختر: " غري برص وال ق وهلذا قال 
إذا حفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك: قيل معناه " جناحك من الرهب   

وهذا وإن كان خاصا به إال أن بركة اإلميان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه اإلقتداء 
 باألنبياء

 تسع آيات إيل فرعون وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء يف: " وقال يف سورة النمل 
العصا واليد مها الربهانان املشار إليهما يف : أي هاتان اآليتان ومها " وقومه إم كانوا قوما فاسقني 

ومع ذلك سبع آيات " فذانك برهانان من ربك إىل فرعون وملئه إم كانوا قوما فاسقني : " قوله 
ولقد آتينا : " سبحان حيث قال تعاىل أخر فذلك تسع آيات بينات وهي املذكورة يف آخر سورة 

 " موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إين ألظنك يا فرعون مثبورا
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات : " وهي املبسوطة يف سورة األعراف يف قوله 

ن تصيبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه أال إمنا فإذا جاءم احلسنة قالوا لنا هذه وإ* لعلهم يذكرون 
وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك * طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم ال يعلمون 

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا * مبؤمنني 
م على ذلك يف موضعهكما سيأيت الكال" وكانوا قوما جمرمني   

وهذه التسع اآليات غري العشر الكلمات فإن التسع من كلمات اهللا القدرية والعشر من كلماته 
الشرعية وإمنا نبهنا على هذا ألنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا 

 ذلك يف تفسري آخر سورة بين إسرائيل
* * * 

قال رب إين قتلت منهم : " نه ملا أمر موسى عليه السالم بالذهاب إىل فرعون واملقصود أن اهللا سبحا
وأخي هارون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن * نفسا فأخاف أن يقتلون 

قال سنشد عضدك بأخيك وجنعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما * يكذبون 
 " الغالبون

يقول تعاىل خمربا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السالم يف جوابه لربه عز وجل حني أمره 
بالذهاب إىل عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حني كان من أمره ما كان يف 

 وأخي هارون هو* قال رب إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون : " قتل ذلك القبطي وهلذا 

wأي أجعله معي معينا وردءا " أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون 
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 ووزيرا يساعدين ويعينين على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مين لسانا وأبلغ بيانا
فال " أي برهانا " سنشد عضدك بأخيك وجنعل لكما سلطانا : " قال اهللا تعاىل جميبا له إىل سؤاله 

أنتما ومن " أي فال ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما بآياتنا وقيل بربكة آياتنا " ن إليكما يصلو
 " اتبعكما الغالبون
* ويسر يل أمري * قال رب اشرح يل صدري * اذهب إىل فرعون إنه طغى : " وقال يف سورة طه 

بب تلك اجلمرة اليت وضعها قيل إنه أصابه يف لسانه لثغة بس" يفقهوا قويل * واحلل عقدة من لساين 
على لسانه واليت كان فرعون أراد اختبار عقله حني أخذ بلحيته وهو صغري فهم بقتله فخافت عليه 

إنه طفل فاختربه بوضع مثرة ومجرة بني يديه فهم بأخذ الثمرة فصرف امللك يده إىل : آسية وقالت 
 زوال بعضها مبقدار ما يفهمون قوله ومل اجلمرة فأخذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل

 يسأل زواهلا بالكلية
والرسل إمنا يسألون حبسب احلاجة وهلذا بقيت يف لسانه بقية: قال احلسن البصري   

أي يفصح عن مراده " وال يكاد يبني : " وهلذا قال فرعون قبحه اهللا فيما زعم أنه يعيب به الكليم 
 ويعرب عما يف ضمريه وفؤاده

وأشركه * اشدد به أزري * هارون أخي * واجعل يل وزيرا من أهلي : "  موسى عليه السالم مث قال
قال قد أوتيت سؤلك يا * إنك كنت بنا بصريا * ونذكرك كثريا * كي نسبحك كثريا * يف أمري 
 " موسى

أي قد أجبناك إىل مجيع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل حني 
" وكان عند اهللا وجيها : " ع أن يوحى اهللا إىل أخيه فأوحى إليه وهذا جاه عظيم قال اهللا تعاىل شف

ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا: " وقال تعاىل   " 

أي أخ أمن على أخيه : وقد مسعت أم املؤمنني عائشة رجال يقول ألناس وهم سائرون يف طريق احلج 
هو موسى بن عمران حني شفع يف أخيه هارون : ملن حول هودجها ؟ فسكت القوم فقالت عائشة 

ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا: " فأوحى إليه قال اهللا تعاىل   " 

* * * 

قوم فرعون أال يتقون * وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
وهلم علي * ق صدري وال ينطلق لساين فأرسل إىل هارون ويضي* قال رب إن أخاف أن يكذبون * 

wفأتيا فرعون فقوال إنا رسول * قال كال فاذهبا بآياتتا إنا معكم مستمعون * ذنب فأخاف أن يقتلوين 
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* قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني * أن أرسل معنا بين إسرائيل * رب العاملني 

أنت من الكافرينوفعلت فعلتك اليت فعلت و  " 

فأتياه فقاال له ذلك وبلغاه ما أرسال به من دعوته إىل عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك : تقدير الكالم 
له وأن يفك أسارى بين إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته ويتركهم يعبدون رم حيث شاءوا 

 ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه
أمل نربك فينا : " ا وطغي ونظر إىل موسى بعني اإلزدراء والتنقص قائال له فتكرب فرعون يف نفسه وعت

أي أما أنت الذي ربيناه يف مرتلنا ؟ وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة " وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني 
 من الدهر ؟

ن أن م: وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه خالفا ملا عند أهل الكتاب 
 فرعون الذي فر منه مات يف مدة مقامه مبدين وأن الذي بعث إليه فرعون آخر

أي وقتلت الرجل القبطي وفررت منا " وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين : " وقوله 
 وجحدت نعمتنا

فوهب ففرت منكم ملا خفتكم " أي قبل أن يوحى إيل ويرتل علي " قال فعلتها إذا وأنا من الضالني  "
 " يل ريب حكما وجعلين من املرسلني

وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين : " مث قال جميبا لفرعون عما امنت به من التربية واإلحسان إليه 
أي وهذه النعمة اليت ذكرت من أنك أحسنت إىل وأنا رجل واحد من بين إسرائيل تقابل " إسرائيل 

تعبدم يف أعمالك وخدمتك وأشغالكما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واس  

قال ملن * قال رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني * قال فرعون وما رب العاملني  "
* قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون * قال ربكم ورب آبائكم األولني * حوله أال تستمعون 

 " قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
يذكر تعاىل ما كان بني فرعون وموسى من املقاولة واحملاجة واملناظرة وما أقامه الكليم على فرعون 

 اللئيم من احلجة العقلية املعنوية مث احلسية
* فحشر فنادى : "  أظهر جحد الصانع تبارك وتعاىل وزعم أنه اإلله - قبحه اهللا -وذلك أن فرعون 

 "  فرعون يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غرييوقال" " فقال أنا ربكم األعلى 

وهو يف هذه املقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن اهللا هو اخلالق البارئ املصور اإلله احلق كما قال 
وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين: " تعاىل   " w
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وما رب : " سبيل اإلنكار لرسالته واإلظهار أنه ما من رب أرسله وهلذا قال ملوسى عليه السالم على 
ومن رب العاملني ؟ الذي : فكأنه يقول هلما " إنا رسول رب العاملني : " ألما قاال له " العاملني 

 تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما ؟
 رب العاملني خالق يعين" رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني : " فأجابه موسى قائال 

هذه السموات واألرض املشاهدة وما بينهما من املخلوقات املتعددة من السحاب والرياح واملطر 
والنبات واحليوانات اليت يعلم كل موقن أا مل حتدث بأنفسها وال بد هلا من موجد وحمدث وخالق 

 وهو اهللا الذي ال إله إال هو رب العاملني
من أمرائه ومرازبته ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص ملا قرره "  حوله ملن" أي فرعون " قال  "

يعىن كالمه هذا" أال تستمعون : " موسى عليه السالم   

أي هو الذي خلقكم والذين من " ربكم ورب آبائكم األولني : " موسى خماطبا له وهلم " قال  "
ن كل أحد يعلم أنه مل خيلق نفسه وال أبوه وال قبلكم من اآلباء واألجداد والقرون السالفة يف اآلباد فإ

أمه وال حيدث من غري حمدث وإمنا أوجده وخلقه رب العاملني وهذان املقامان مها املذكوران يف قوله 
سنرييهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق: " تعاىل   " 

لته بل استمر على طغيانه وعناده ومع هذا كله مل يستفق فرعون من رقدته وال نزع عن ضال
قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نون : " وكفرانه 

أي هو املسخر هلذه الكواكب الزاهرة املسرية لألفالك الدائرة خالق الظالم والضياء " كنتم تعقلون 
شمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت ورب األرض والسماء رب األولني واآلخرين خالق ال

احلائرة خالق الليل بظالمه والنهار بضيائه والكل حتت قهره وتسخريه وتسيريه سائرون ويف فلك 
 يسبحون يتعاقبون يف سائر األوقات ويدورون فهو تعاىل اخلالق املالك املتصرف يف خلقه مبا يشاء

يبق له قول سوى العناد عدل إىل استعمال سلطانه فلما قامت احلجج على فرعون وانقطعت شبهه ومل 
* قال أولو جئتك بشيء مبني * قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني " وجاهه وسطوته 

ونزع يده فإذا هي بيضاء * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني * قال فأت به إن كنت من الصادقني 
 " للناظرين

ن أيده اهللا ما ومها العصا واليد وذلك مقام أظهر فيه اخلارق العظيم الذي وهذان مها الربهانان اللذا
 ر به العقول واألبصار حني ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني أي عظيم

wالشكل بديع يف الضخامة واهلول واملنظر العظيم الفظيع الباهر حىت قيل إن فرعون ملا شاهد ذلك 
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يث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر من أربعني مرة يف يوم وعاينه أخذه رهب شديد وخوف عظيم حب
 وكان قبل ذلك ال يتربز يف كل أربعني يوما إال مرة واحدة فانعكس عليه احلال

وهكذا ملا أدخل موسى عليه السالم يده يف جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفلقة القمر تتألأل نورا 
  رجعت إىل صفتها األوىليبهر األبصار فإذا أعادها إىل جيبه واستخرجها

 بشيء من ذلك بل استمر على ما هو عليه وأظهر أن هذا - لعنه اهللا -ومع هذا كله مل ينتفع فرعون 
كله سحر وأراد معارضته بالسحرة فأرسل جيمعهم من سائر مملكته ومن هم يف رعيته وحتت قهره 

بني واحلجة الباهرة القاطعة على ودولته كما سيأيت بسطه وبيانه يف موضعه من إظهار اهللا احلق امل
 فرعون وملئه وأهل دولته وملته وهللا احلمد واملنة

* * * 

واصطنعتك * فلبثت سنني يف أهل مدين مث جئت على قدر يا موسى : " وقال تعاىل يف سورة طه 
 لينا فقوال له قوال* اذهبا إىل فرعون إنه طغى * اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري * لنفسي 

قال ال ختافا إنين معكما أمسع * قاال ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى * لعله يتذكر أو خيشى 
 " وأرى

قد كنت : يقول تعاىل خماطبا ملوسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمه منه إليه 
في مث أخرجتك من أرض مصر إىل مشاهدا لك وأنت يف دار فرعون وأنت حتت كنفي وحفظي ولط

أي مىن لذلك فوافق " مث جئت على قدر " أرض مدين مبشيئيت وقدريت وتدبريي فلبثت فيها سنني 
أي اصطفيتك لنفسي برساليت وبكالمي" واصطنعتك لنفسي " ذلك تقديري وتسيريي   

متما عليه ووفدمتا إليه يعين وال تفترا يف ذكري إذا قد" اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري  "
 فإنه ذلك عون لكما على خماطبته وجماوبته وأداء النصيحة إليه وإقامة احلجة عليه

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مالق قرنه : " يقول اهللا تعاىل : وقد جاء يف بعض األحاديث 
 "  كثريا لعلكم تفلحونيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا: " وقال تعاىل " 

وهذا من حلمه " فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى * اذهبا إىل فرعون إنه طغى : " مث قال تعاىل 
تعاىل وكرمه ورأفته ورمحته خبلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه وجتربه وهو إذ ذاك أردى خلقه وقد 

ول هلما ويأمرمها أن يدعوا إليه باليت هي أحسن بعث إليه صفوته من خلقه يف ذلك الزمان ومع هذا يق
 برفق ولني ويعاماله بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو خيشى

وقال " ادغ إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن : " كما قال لرسوله  w
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: قال احلسن البصري " ا منهم وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلمو: " تعاىل 

إن لك ربا ولنا معادا وإمنا بني يديك جنة ونارا: أعذرا إليه قوال له " فقوال له قوال لينا "   

إين إىل العفو واملغفرة أقرب مين إىل الغضب والعقوبة قال يزيد : قوال له : وقال وهب بن منبه 
 !  فكيف مبن يتواله ويناديه ؟يا من يتحبب إىل من يعاديه: الرقاشي عند هذه اآلية 

وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا " قاال ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى  "
له سلطان يف بالد مصر طويل عريض وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاناه من حيث البشرية وخافا 

ال ختافا إنين معكما أمسع : " لي األعلى فقال أنا يسطو عليهما يف بادئ األمر فثبتهما تعاىل وهو الع
 "  إنا معكم مستمعون0 0: " كما قال يف اآلية األخرى " وأرى 

فأتياه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذم قد جئناك بآية من ربك والسالم  "
يذكر تعاىل أنه أمرمها أن " ىل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتو* على من اتبع اهلدى 

يذهبا إىل فرعون فيدعواه إىل اهللا تعاىل أن يعبده وحده ال شريك له وأن يرسل معهما بين إسرائيل 
وهو الربهان العظيم يف العصي واليد " قد جئناك بآية من ربك " ويطلقهم من أسره وقهره وال يعذم 

إنا : " يغ عظيم مث دداه وتوعداه على التكذيب فقاال تقييد مفيد بل" والسالم على من اتبع اهلدى " 
أي كذب باحلق بقلبه وتوىل عن العمل بقالبه" قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل   

أنه ملا قدم من بالد مدين دخل علي أمه وأخيه هارون ومها يتعشيان من : وقد ذكر السدي وغريه 
يا هارون إن اهللا أمرين وأمرك أن ندعو : كل معهما مث قال وهو اللفت فآ" الطفشيل " طعام فيه 

فرعون إىل عبادته فقم معي فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق فقال موسى للبوابني واحلجبة 
 أعلموه أن رسول اهللا بالباب فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به

أذن هلما بعد سنتني : ل حممد بن إسحاق وقد زعم بعضهم أنه مل يؤذن هلما عليه إال بعد حني طويل قا
ألنه مل يك أحد يتجاسر على اإلستئذان هلما فاهللا أعلم ويقال إن موسى تقدم إىل الباب فطرقه بعصاه 

 فانزعج فرعون وأمر بإحضارمها فوقفا بني يديه فدعواه إىل اهللا عز وجل كما أمرمها
 يعىن الذي من نسل الوي - إن هارون الالوي :أن اهللا قال ملوسى عليه السالم : وعند أهل الكتاب 

 سيخرج ويتلقاك وأمره أن يأخذ معه مشايخ بين إسرائيل إىل فرعون وأمره أن يظهر ما -بن يعقوب 
إين سأقسى قلبه فال يرسل الشعب وأكثر آيايت وأعاجييب بأرض مصر : آتاه من اآليات وقال له 

اه بالربية عند جبل حوريب فلما تلقاه أخربه موسى أمره وأوحي اهللا إىل هارون أن خيرج إىل أخيه يتلق
من هو : به ربه فلما دخال مصر مجيعا شيوخ بين إسرائيل وذهبا إىل فرعون فلما بلغاه رسالة اهللا قال  w
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 اهللا ؟ ال أعرفه وال أرسل بين إسرائيل
* * * 

أعطى كل شيء خلقه مث قال ربنا الذي * قال فمن ربكما يا موسى : " وقال اهللا خمربا عن فرعون 
الذي * قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى * قال فما بال القرون األوىل * هدى 

جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات 
اكم وفيها نعيدكم ومنها منها خلقن* كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات ألويل النهى * شىت 

 " خنرجكم تارة أخرى

قال ربنا * فمن ربكما يا موسى : " إنه أنكر إثبات الصانع تعاىل قائال : يقول تعاىل خمربا عن فرعون 
أي هو الذي خلق اخللق وقدر هلم أعماال وأرزاقا وآجاال " الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى 

 مث هدى كل خملوق إىل ما قدره له فطابق عمله فيهم على وكتب ذلك عنده يف كتابه اللوح احملفوظ
سبح اسم ربك : " الوجه الذي قدره وعلمه وقدرته وقدره لكمال علمه وهذه اآلية كقوله تعاىل 

أي قدر قدرا وهدى اخلالئق إليه" والذي قدر فهدى * الذي خلق فسوى * األعلى   

فإذا كان ربك هو اخلالق املقدر اهلادي اخلالئق : يقول فرعون ملوسى " قال فما بال القرون األوىل  "
ملا قدره وهو ذه املثابة من أنه ال يستحق العبادة سواه فلم عبد األولون غريه ؟ وأشركوا به من 

قال علمها عند ريب " الكواكب واألنداد ما قد علمت ؟ فهال اهتدى إىل ما ذكرته القرون األوىل ؟ 
أي هم وإن عبدوا غريه فليس ذلك حبجة لك وال يدل على  " يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى

خالف ما أقول ألم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم يف الزبر من صغري وكبري 
وسيجزيهم على ذلك ريب عز وجل وال يظلم أحدا مثقال ذرة ألن مجيع أفعال العباد مكتوبة عنده يف 

اكتاب ال يضل عنه شيء وال ينسى ريب شيئ  

مث ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق األشياء وجعله األرض مهادا والسماء سقفا حمفوظا 
كلوا وأرعوا أنعامكم إن يف : " وتسخريه السحاب واألمطار لرزق العباد ودوام وأنعامهم كما قال 

مة فهو أي لذي العقول الصحيحة املستقيمة والفطر القومية غري املستقي" ذلك آليات ألويل النهى 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم : " تعاىل اخلالق الرازق كما قال تعاىل 

الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من * لعلكم تتقون 
 " الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون

أي من " منها : "  باملطر واهتزازها بإخراج نباا فيه نبه به على املعاذ فقال وملا ذكر إحياء األرض w
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كما بدأكم تعودون : " كما قال تعاىل " خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى " األرض 
وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف السموات : " وقال تعاىل " 

رض وهو العزيز احلكيمواأل  " 

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضينا بسحرك يا * ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب : " مث قال تعاىل 
قال * فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا ال خنلفه حنن وال أنت مكانا سوى * موسى 

 " موعدكم يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى
قاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله يف تكذيبه بآيات اهللا واستكباره عن اتباعها وقوله خيرب تعاىل عن ش

إن هذا الذي جئت به سحر وحنن نعارضك مبثله مث طلب من موسى أن يواعده إىل وقت : ملوسى 
 معلوم ومكان معلوم

رة حبضرة أن يظهر آيات اهللا وحججه وبراهينه جه: وكان هذا من أكرب مقاصد موسى عليه السالم 
وأن حيشر الناس " وكان يوم عيد من أعيادهم وجمتمع هلم " قال موعدكم يوم الزينة " الناس وهلذا 

أي من أول النهار يف وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون احلق أظهر وأجلى ومل يطلب أن " ضحى 
 ألنه على يكون ذلك ليال يف ظالم كما يروج عليهم حماال وباطال بل طلب أن يكون ارا جهرة

 ! بصرية من ربه ويقني بأن اهللا سيظهر كلمته ودينه وإن رغمت أنوف القبط
* * * 

قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا * فتوىل فرعون فجمع كيده مث أتى : " قال اهللا تعاىل 
هذان قالوا إن * فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى * فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى 

فأمجعوا كيدكم مث ائتوا * لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى 
 " صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

خيرب تعاىل عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببالده من السحرة وكانت بالد مصر يف ذلك الزمان 
 كل بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثري مملوءة سحرة فضالء يف فنهم غاية فجمعوا له من

 وقيل سبعني ألفا قاله القاسم بن أيب بردة - قاله حممد بن كعب -كانوا مثانني ألفا : وجم غفري فقيل 
مخسة : تسعة عشر ألفا وقال حممد بن إسحاق : بضعة وثالثني ألفا وعن أيب أمامة : وقال السدي 

ا اثىن عشر ألفاكانو: عشرة ألفا وقال كعب األحبار   

كانوا سبعني رجال وروى عنه أيضا أم كانوا أربعني غالما من : وروى ابن أيب حامت عن ابن عباس 
wوما أكرهتنا عليه من : " بين إسرائيل أمرهم فرعون أن يذهبوا إىل العرفاء فيتعلموا السحر وهلذا قالوا 
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ويف هذا نظر" السحر   

ل بدله عن بكرة أبيهم وذلك أن فرعون نادى فيهم أن وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأه
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبني: " حيضروا هذا املوقف العظيم فخرجوا وهم يقولون   " 

وتقدم موسى عليه السالم إىل السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة 
*  تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ويلكم ال: " آليات اهللا وحججه فقال 

 " فتنازعوا أمرهم بينهم
بل : هذا كالم نيب وليس بساحر وقائل منهم يقول : قيل معناه أم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول 

 هو ساحر فاهللا أعلم وأسروا التناجي ذا وغريه
إن هذا وأخاه : يقولون " قالوا إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها  "

هارون ساحرانا عليمان مطبقان متقنان هلذه الصناعة ومرادمها أن جيتمع الناس عليهما ويصوال على 
 امللك وحاشيته ويستأصالكم عن آخركم ويستأمرمها عليكم ذه الصناعة

وإمنا قالوا الكالم األول ليتدبروا " توا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأمجعوا كيدكم مث ائ "
 ويتواصوا ويأتوا جبميع ما عندهم من املكيدة واملكر واخلديعة والبهتان

كذبت واهللا الظنون وأخطأت اآلراء أين يعارض البهتان والسحر واهلذيان خوارق العادات ! وهيهات 
 الكليم ورسوله الكرمي املؤيد بالربهان الذي يبهر األبصار وحتار فيه اليت أجراها الديان على يدي عبده

 العقول واألذهان
أي مجلة واحدة مث حضوا بعضهم " مث ائتوا صفا " أي مجيع ما عندكم " فأمجعوا كيدكم : " وقوهلم 

رابعضا على التقدم يف هذا املقام ألن فرعون كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إال غرو  

قال بل ألقوا فإذا حباهلم وعصيم خييل إليه * قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى  "
وألق ما يف * قلنا ال ختف إنك أنت األعلى * فأوجس يف نفسه خيفة موسى * من سحرهم أا تسعى 

 " ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى
إما أن تلقي قبلنا وإما أن : اصطفى السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السالم جتاههم قالوا له ملا 

أنتم وكانوا قد عمدوا إىل حبال وعصي فأودعوها الزئبق وغريه من " قال بل ألقوا " نلقي قبلك 
ا وإمنا اآلالت اليت تضطرب بسببها تلك احلبال والعصي اضطرابا خييل للرائي أا تسعي باختياره

تتحرك بسبب ذلك فعند ذلك سحروا أعني الناس واسترهبوهم وألقوا حباهلم وعصيهم وهم 
بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون: " يقولون   " w
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: وقال اهللا تعاىل " فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم : " قال اهللا تعاىل 

أي خاف " فأوجس يف نفسه خيفة موسى * سحرهم أا تسعى فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من " 
على الناس أن يفتنوا بسحرهم وحماهلم قبل أن يلقى ما يف يده فإنه ال يصنع شيئا قبل أن يؤمر فأوحى 

وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا * ال ختف إنك أنت األعلى : " اهللا إليه يف الساعة الراهنة 
ما جئتم به : " فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال " فلح الساحر حيث أتى صنعوا كيد ساحر وال ي

وحيق احلق بكلماته ولو كره ارمون* السحر إن اهللا سيبطله إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين   " 

فوقع احلق وبطل ما * وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون : " وقال تعاىل 
* قالوا آمنا برب العاملني * وألقي السحرة ساجدين * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * كانوا يعملون 

 " رب موسى وهارون
وذلك أن موسى عليه السالم ملا ألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم فيما ذكره غري واحد من 

وتأخروا علماء السلف وعنق عظيم وشكل هائل مزعج حبيث إن الناس احنازوا منها وهربوا سراعا 
عن مكاا وأقبلت هي على ما ألقوه من احلبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا أسرع ما يكون 
من احلركة والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها وأما السحرة فإم رأوا ما هاهلم وحريهم يف أمرهم 

م فعند ذلك وهنالك واطلعوا على أمر مل يكن يف خلدهم وال باهلم وال يدخل حتت صناعتهم وأشغاهل
حتققوا مبا عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر وال شعوذة وال حمال وال خيال وال زور وال تان وال 

ضالل بل حق اليقدر عليه اال احلق الذي ابتعث هذا املؤيد به احلق وكشف اهللا عن قلوم غشاوة 
نابوا إىل رم وخروا له ساجدين وقالوا الغفلة وأنارها مبا خلق فيها من اهلدى وأزاح عنها القسوة وأ

فألقي : " كما قال تعاىل " آمنا برب هارون وموسى : " جهرة للحاضرين ومل خيشوا عقوبة وال بلوى 
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي * السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى 

 وألصلبنكم يف جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد علمكم السحر فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي * عذابا وأبقى 

إنه * إنا آمنا بربنا ليغفرلنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا خري وأبقى * هذه احلياة الدنيا 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فأولئك *  جهنم ال ميوت فيها وال حييا من يأت ربه جمرما فإن له

جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى* هلم الدرجات العلى   " 

ملا سجد السحرة رأوا منازهلم : قال سعيد بن جبري وعكرمة والقاسم بن أيب بردة واألوزاعي وغريهم 
نة يأ هلم وتزخرف لقدومهم وهلذا مل يلتفتوا إىل ويل فرعون وديده ووعيدهوقصورهم يف اجل  w
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وذلك ألن فرعون ملا رأى هؤالء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون يف الناس على 
هذه الصفة اجلميلة أفزعه ذلك ورأى أمرا ره وأعمى بصريته وبصره وكان فيه كيد ومكر وخداع 

آمنتم له قبل أن آذن لكم : " يف الصد عن سبيل اهللا فقال خماطبا للسحرة حبضرة الناس وصنعة بليغة 
مث دد وتوعد وأبرق وأرعد ! أي هال شاورمتوين فيما صنعتم من األمر الفظيع حبضرة رعييت ؟ " 

إن هذا ملكر : " وقال يف اآلية أخرى " إنه لكبريكم الذي علمكم السحر : " وكذب فأبعد قائال 
كرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمونم  " 

وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب واهلذيان بل ال يروج 
مثله على الصبيان فإن الناس كلهم من أهل دولته وغريهم يعلمون أن موسى مل يره هؤالء يوما من 

ي علمهم السحر ؟ مث هو مل جيمعهم وال علم باجتماعهم حىت كان الدهر فكيف يكون كبريهم الذ
فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد سحيق من حواضر بالد مصر 

 واألطراف ومن املدن واألرياف
* * * 

ا مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه فظلموا : " قال اهللا تعاىل يف سورة األعراف 
حقيق على أن * وقال موسى يا فرعون إين رسول من رب العاملني * فانظر كيف كان عاقبة املفسدين 

قال إن كنت جئت * ال أقول على اهللا إال احلق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل 
ذا هي بيضاء ونزع يده فإ* فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني * بآية فأت ا إن كنت من الصادقني 

يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا * قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * للناظرين 
وجاء السحرة * يأتوك بكل ساحر عليم * قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين * تأمرون 

قالوا يا موسى إما أن * قال نعم وإنكم ملن املقربني * فرعون قالوا إن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني 
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر * تلقي وإما أن نكون حنن امللقني 

فوقع احلق وبطل ما كانوا * وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون * عظيم 
رب * قالوا آمنا برب العاملني * جدين وألقي السحرة سا* فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * يعملون 

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها * موسى وهارون 
قالوا إنا إىل ربنا * ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف مث ألصلبنكم أمجعني * أهلها فسوف تعلمون 

ات ربنا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمنيوما تنقم منا إال أن آمنا بآي* منقلبون   " 

wمث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه بآياتنا فاستكربوا : " وقال تعاىل يف سورة يونس 
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قال موسى أتقولون * فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني * وكانوا قوما جمرمني 
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون * هذا وال يفلح الساحرون للحق ملا جاءكم أسحر 

فلما جاء * وقال فرعون ائتوين بكل ساحر عليم * لكما الكربياء يف األرض وما حنن لكما مبؤمنني 
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله * السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 

وحيق اهللا احلق بكلماته ولو كره ارمون* إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين   " 

قال أو لو * قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني : " وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
ونزع * فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبني * قال فأت به إن كنت من الصادقني * جئتك بشيء مبني 

يريد أن خيرجكم من أرضكم * قال للمأل حوله إن هذا لساحر عليم * هي بيضاء للناظرين يده فإذا 
* يأتوك بكل سحار عليم * قالوا أرجه وأخاه وابعث يف املدائن حاشرين * بسحره فماذا تأمرون 

لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم * وقيل للناس هل أنتم جمتمعون * فجمع السحرة مليقات يوم معلوم 
قال نعم وإنكم إذا ملن * فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني * لغالبني ا

فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن * قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون * املقربني 
قالوا آمنا برب * ساجدين فألقي السحرة * فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون * الغالبون 
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر * رب موسى وهارون * العاملني 

قالوا ال ضري إنا إىل ربنا * فلسوف تعلمون ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم أمجعني 
مننيإنا نطمع أن يغفز لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤ* منقلبون   " 

" إنه لكبريكم الذي علمكم السحر : " واملقصود أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر يف قوله 

إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف : " وأيت ببهتان يعلمه العاملون يف قوله 
ليمىن والرجل اليسرى يعىن يقطع اليد ا" ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف : " وقوله " تعلمون 
ولتعلمن أينا " أي على جذوع النخل ألا أعلى وأشهر " وألصلبنكم يف جذوع النخل " وعكسه 

يعين يف الدنيا" أشد عذابا وأبقى   

أي لن نطيعك ونترك ما وقع يف قلوبنا من البينات " قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات  "
أي فاعل ما " فاقض ما أنت قاض " قيل معطوف وقيل قسم " ا والذي فطرن" والدالئل القاطعات 

أي إمنا حكمك علينا يف هذه احلياة الدنيا فإذا انتقلنا منها " إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا " قدرت عليه 
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما : " إىل الدار اآلخرة صرنا إىل حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله 

وأبقى " أي ثوابه خري مما وعدتنا به من التقريب والترغيب " هتنا عليه من السحر واهللا خري وأبقى أكر w
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إنا نطمع * قالوا ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون : " أي وأدوم من هذه الدار الفانية ويف اآلية األخرى " 
أي من القبط " كنا أول املؤمنني إن " أي ما اجترمناه من املآمث واحملارم " أن يغفر لنا ربنا خطايانا 

 مبوسى وهارون عليهما السالم
أي ليس لنا عندك ذنب إال إمياننا مبا " وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا : " وقالوا له أيضا 

 به من أي ثبتنا على ما ابتلينا" ربنا أفرغ علينا صربا " جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا ملا جاءتنا 
وتوفنا مسلمني" عقوبة هذا اجلبار العنيد والسلطان الشديد بل الشيطان املريد   " 

إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها : " وقالوا أيضا يعظونه وخيوفونه بأس ربه العظيم 
حلات فأولئك ومن يأته مؤمنا قد عمل الصا" فإياك أن تكون منهم فكان منهم : يقولون له " وال حييا 

جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء " أي املنازل العالية " هلم الدرجات العلى 
فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبني ذالك األقداراليت ال تغالب والمتانع وحكم " من تزكى 

األليم يصب من فوق رأيه  من أهل اجلحيم ليباشر العذاب - لعنه اهللا -العلي العظيم بأن فرعون 
ذق إنك أنت : " احلميم ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ وهو املقبوح املنبوح والذميم اللئيم 

 " العزيز الكرمي
 صلبهم وعذم رضي اهللا عنهم قال عبد اهللا بن - لعنه اهللا -والظاهر من هذه السياقات أن فرعون 

نهار سحرة فصاروا من آخره شهداء بررةكانوا من أول ال: عباس وعبيد بن عمري   ! 

ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمني: " ويؤيد هذا قوهلم   " 

وملا وقع ما وقع من األمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط يف ذلك املوقف اهلائل وأسلم السحرة 
 الذين استنصروا م مل يزدهم ذلك إال كفرا وعنادا وبعدا عن احلق

وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه : "  تعاىل بعد قصص ما تقدم يف سورة األعراف قال اهللا
ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األرض هللا يورثها من 

قال عسى ربكم أن قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا * يشاء من عباده والعاقبة للمتقني 
 " يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون

خيرب تعاىل عن املأل من قوم فرعون وهم األمراء والكرباء أم حرضوا ملكهم فرعون على أذية نيب اهللا 
 موسى عليه السالم ومقابلته بدل التصديق مبا جاء به والكفر والرد واألذي

 أن دعوته إىل - قبحه اهللا -يعنون " يفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك أتذر موسى وقومه ل: " قالوا 
wعبادة اهللا وحده ال شريك له والنهي عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة إىل اعتقاد القبط لعنهم اهللا وقرأ 
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أحدمها ويذر دينك وتقويه القراءة : أي وعبادتك وحيتمل شيئني " ويذرك وآهلتك : " بعضهم 
ويذر أن يعبدك فإنه كان يزعم أنه إله لعنه اهللا: ين األخرى والثا  

أي غالبون" وإنا فوقهم قاهرون " أي لئال يكثر مقاتلتهم " قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم  "  

أي إذا هم مهوا بأذيتكم والفتك بكم فاستعينوا أنتم " قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا  "
أي فكونوا " إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني " م بربكم واصربوا على بليتك

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا : " أنتم املتقني تكون لكم العاقبة كما قال يف اآلية األخرى 
جننا و* فقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني * فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني 

 " برمحتك من القوم الكافرين
أي قد كانت األبناء تقتل قبل جميئك " قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا : " وقوهلم 

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون" وبعد جميئك إلينا   " 

إىل فرعون وهامان * لنا موسى بآياتنا وسلطان مبني ولقد أرس: " وقال اهللا تعاىل يف سورة حم املؤمن 
 " وقارون فقالوا ساحر كذاب

وكان فرعون امللك وهامان الوزير وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى إال أنه كان على دين فرعون 
 وملئه وكان ذا مال جزيل جدا كما ستأيت قصته فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

ندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين فلما جاءهم باحلق من ع "
وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إمنا كان على وجه اإلهانة واإلذالل والتقليل " إال يف ضالل 

ملأل بين إسرائيل لئال يكون هلم شوكة ميتنعون ا ويصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم 
 حيذرون فلم ينفعهم ذلك ومل يرد عنهم قدر الذي يقول للشيء كن فيكون

وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدغ ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض  "
وهذا منه فإن فرعون يف " صار فرعون مذكرا : " وهلذا يقول الناس على سبيل التهكم " الفساد 

لهم موسى عليه السالمزعمه خاف على الناس أن يض  ! 

أي عذت باهللا وجلأت " وقال موسى إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب  "
أي جبار " من كل متكرب : " إليه واستجرت جبنابه من أن يسطو فرعون وغريه على بسوء وقوله 

من : " عادا وال جزاء وهلذا قال عنيد ال يرعوى وال ينتهى وال خياف عذاب اهللا وعقابه ألنه ال يعتقد م
 " كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب
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وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات  "
من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن اهللا ال يهدي من 

 يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا *هو مسرف كذاب 
 " قال فرعون ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد

وهذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يكتم إميانه من قومه خوفا منهم على نفسه وزعم بعض الناس 
  الكالم لفظا ومعىن واهللا أعلمأنه كان إسرائيليا وهو بعيد وخمالف لسياق

مل يؤمن من القبط مبوسى إال هذا والذي جاء من أقصا املدينة وامرأة : قال ابن جريج قال ابن عباس 
 فرعون رواه ابن أيب حامت

بالشني املعجمة إال مؤمن آل فرعون حكاه السهيلي" مشعان " وقال الدارقطين ال يعرف من امسه   

فاهللا أعلم" خري "  امسه أن: ويف تاريخ الطرباين   

 بقتل موسى عليه السالم - لعنه اهللا -واملقصود أن هذا الرجل كان يكتم إميانه فلما هم فرعون 
وعزم على ذلك وشاور مأله فيه خاف هذا املؤمن على موسى فتلطف يف رد فرعون بكالم مجع فيه 

 الترغيب والترهيب فقال على وجه املشورة والرأي
أفضل اجلهاد كلمة عدل عند : " ديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وقد ثبت يف احل

وهذا من أعلى مراتب هذا املقام فإن فرعون ال أشد جورا منه وهذا الكالم ال أعدل " سلطان جائر 
ألنه فيه عصمة نيب وحيتمل أنه كاشفهم بإظهار إميانه وصرح هلم مبا كان يكتمه واألول أطهر ! منه 
  أعلمواهللا

أي من أجل أنه قال ريب اهللا فمثل هذا ال يقابل ذا بل " أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا : " قال 
 باإلكرام واإلحترام أو املوادعة وترك اإلنتقام

أي باخلوارق اليت دلت على صدقه فيما جاء به عمن " قد جاءكم بالبينات من ربكم : " يعين ألنه 
إن يك كاذبا فعليه كذبه: "  كنتم يف سالمة ألنه أرسله فهذا إن وادعتموه  " 

أي وأنتم " يصبكم بعض الذي يعدكم " وقد تعرضتم له " وإن يك صادقا " وال يضركم ذلك 
تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما يتوعدكم به فكيف بكم إن حل مجيعه عليكم ؟ وهذا الكالم يف 

  والعقل التامهذا املقام من أعلى مقامات التلطف واإلحتراز

حيذرهم أن يسلبوا هذا امللك العزيز فإنه ما " يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض : " وقوله 
w ! تعرضت الدول للدين إال سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم
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وكذا وقع آلل فرعون ما زالوا يف شك وريب وخمالفة ومعاندة ملا جاءهم موسى به حىت أخرجهم اهللا 
 فيه من امللك واألمالك والدور والقصور والنعمة واحلبور مث حولوا إىل البحر مهانني ونقلت مما كانوا

 أرواحهم بعد العلو والرفعة إىل أسفل السافلني
يا قوم : " وهلذا قال هذا الرجل املؤمن املصدق البار الراشد التابع للحق الناصح لقومه الكامل العقل 

فمن ينصرنا من بأس اهللا " أي عالني على الناس حاكمني عليهم " ض لكم امللك اليوم ظاهرين يف األر
؟ أي لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة ملا نفعنا ذلك وال رد " إن جاءنا 

 عنا بأس مالك املمالك

وما "  عندي أي ما أقول لكم إال ما" ما أريكم إال ما أرى : " أي يف جوابه هذا كله " قال فرعون  "
 " أهديكم إال سبيل الرشاد

وكذب يف كل من هذين القولني وهاتني املقدمتني فإنه قد كان يتحقق يف باطنه ويف نفسه أن هذا 
 الذي جاء به موسى من عند اهللا ال حمالة وإمنا كان يظهر خالفه بغيا وعدوانا وعتوا وكفرانا

 ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر قال لقد علمت: " قال اهللا تعاىل إخبارا عن موسى 
وقلنا من * فأراد أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه مجيعا * وإين ألظنك يا فرعون مثبورا 

 " بعده لبين إسرائيل اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا
وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما * ني فلما جاءم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مب: " وقال تعاىل 

 " وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين
فقد كذب أيضا فإنه مل يكن على رشاد من األمر بل " وما أهديكم إال سبيل الرشاد : " وأما قوله 

كان على سفه وضالل وخبل وخيال فكان أوال ممن يعبد األصنام واألمثال مث دعا قومه اجلهلة 
إىل أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر واحملال يف دعواه أنه رب تعاىل اهللا ذو الضالل 
 ! اجلالل

ونادى فرعون يف قومه قال يا قوم أليس يل ملك مبصر وهذه األار جتري من حتيت : " قال اهللا تعاىل 
قي عليه أسورة من ذهب فلوال أل* أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني * أفال تبصرون 

فلما آسفونا انتقمنا * فاستخف قومه فأطاعوه إم كانوا قوما فاسقني * أو جاء معه املالئكة مقترنني 
فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين* منهم فأغرقناهم أمجعني   " 

م فقال أنا ربك* فحشر فنادى * مث أدبر يسعى * فأراه اآلية الكربى فكذب وعصى : " وقال تعاىل 
إن يف ذلك لعربة ملن خيشى* فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل * األعلى   " w
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إىل فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر * ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني : " وقال تعاىل 
ة يوم وأتبعوا يف هذه لعن* يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد املورود * فرعون برشيد 

 " القيامة بئس الرفد املرفود
وما أهديكم إال سبيل الرشاد: " ويف قوله " ما أريكم إال ما أرى : " واملقصود بيان كذبه يف قوله   " 

* * * 

مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود * وقال الذي آمن يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب  "
يوم تولون * ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد * باد والذين من بعدهم وما اهللا يريد ظلما للع

ولقد جاءكم يوسف من قبل * مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم ومن يضلل اهللا فما له من هاد 
 بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن

ادلون يف آيات اهللا بغري الذين جي* يبعث اهللا من بعده رسوال كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب 
 " سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار

حيذرهم ويل اهللا إن كذبوا برسول اهللا موسى أن حيل م ما حل باألمم من قبلهم من النقمات 
ود ومن بعدهم إىل زمام ذلك مما واملثالت مما تواتر عندهم وعند غريهم مما حل بقوم نوح وعاد ومث

أقام به احلجج على أهل األرض قاطبة يف صدق ما جاءت به األنباء ملا أنزل من النقمة مبكذبيهم من 
األعداء وما أجنى اهللا من اتبعهم من األولياء وخوفهم يوم القيامة وهو يوم التناد أي حني ينادى الناس 

* يقول اإلنسان يومئذ أين املفر : " ك وال إىل ذلك سبيال بعضهم بعضا حني يولون إن قدروا على ذل

يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا : " وقال تعاىل " إىل ربك يومئذ املستقر * كال ال وزر 
يرسل * فبأي آالء ربكما تكذبان * من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 

فبأي آالء ربكما تكذبان* س فال تنتصران عليكما شواظ من نار وحنا  " 

بتشديد الدال أي يوم الفرار وحيتمل أن يكون يوم القيامة وحيتمل أن " يوم التناد : " وقرأ بعضهم 
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها " يكون يوم حيل اهللا م البأس فيودون الفرار والت حني مناص 

رفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألونال تركضوا وارجعوا إىل ما أت* يركضون   " 

مث أخربهم عن نبوة يوسف يف بالد مصر وما كان منه من اإلحسان إىل اخللق يف دنياهم وأخراهم 
وهذا من ساللته وذريته ويدعو الناس إىل توحيد اهللا وعبادته وأال يشركوا به أحدا من بريته وأخرب 

: " يتهم التكذيب باحلق وخمالفة الرسل وهلذا قال عن أهل الديار املصرية يف ذلك الزمان وأن من سج

w فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن
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كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب : " أي وكذبتم يف هذا وهلذا قال " يبعث اهللا من بعده رسوال 
ه ودالئل توحيده بال أي يردون حجج اهللا وبراهين" الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم * 

حجة وال دليل عندهم من اهللا فإن هذا أمر ميقته اهللا غاية املقت أي يبغض من تلبس به من الناس ومن 
قرئ باإلضافة وبالنعت وكالمها " كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار " اتصف به من اخللق 

 فإن اهللا يطبع عليها أي -بال برهان  وال ختالفه إال -أي هكذا إذا خالفت القلوب احلق : متالزم 
 اختمر عليها مبا فيها

* * * 

أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى * وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب  "
 " وإىن ألظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إال يف تباب

سالم يف دعواه أن اهللا أرسله وزعم فرعون لقومه ما كذبه وافتراه يف كذب فرعون موسى عليه ال
ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل صرحا لعلي أطلع : " قوله هلم 

أي طرقها " أسباب السموات * لعلي أبلغ األسباب : " وقال هاهنا " إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا 
أحدها وإين ألظنه كاذبا يف : وحيتمل هذا معنيني " فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا " ومسالكها 

قوله أن للعامل ربا غريي والثاين يف دعواه أن اهللا أرسله واألول أشبه بظاهر حال فرعون فإنه كان 
أي فأسأله هل " فأطلع إىل إله موسى : " ينكر ظاهرا إثبات الصانع والثاين أقرب إىل اللفظ حيث قال 

أي يف دعواه ذلك وإمنا كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن " وإين ألظنه كاذبا " أرسله أم ال ؟ 
 تصديق موسى عليه السالم وأن حيثهم على تكذيبه

" وصد عن السبيل : " وقرئ " وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل : " قال اهللا تعاىل 

بابوما كيد فرعون إال يف ت"   " 

إال يف خسار أي باطل ال حيصل له شيء من مقصوده الذي رامه فإنه : يقول : قال ابن عباس وجماهد 
 فكيف مبا بعدها من - أعين السماء الدنيا -ال سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إىل نيل السماء أبدا 

ل ؟ وذكر غري واحد من السموات العلى ؟ وما فوق ذلك من اإلرتفاع الذي ال يعلمه إال اهللا عز وج
املفسرين أن هذا الصرح وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له مل ير بناء أعلى منه وأنه كان مبنيا من 

فأوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل صرحا: " اآلجر املشوي بالنار وهلذا قال   " 

ن مما محلوا من التكاليف أن بين إسرائيل كانوا يسخرون يف ضرب اللنب وكا: وعند أهل الكتاب 
wالفرعونية أم ال يساعدون على شيء مما حيتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذين جيمعون ترابه وتبنه 
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وماءه ويطلب منهم كل يوم قسط معني إن مل يفعلوه ضربوا وأهينوا غاية اإلهانة وأوذوا غاية األذية 
ن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم أوذينا من قبل أن تأتينا وم: " وهلذا قالوا ملوسى 

فوعدهم بأن العاقبة هلم على القبط وكذلك وقع وهذا " ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون 
 من دالئل النبوة

* * * 

 ولنرجع إىل نصيحة املؤمن وموعظته واحتجاجه
يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا * وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد : " قال اهللا تعاىل 

من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها ومن عمل صاحلا من ذكر أو * متاع وإن اآلخرة هي دار القرار 
 " أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب

جاء به من يدعوهم رضي اهللا عنه إىل طريق الرشاد احلق وهي متابعة نيب اهللا موسى وتصديقه فيما 
عند ربه مث زهدهم يف الدنيا الدنية الفانية املنقضية ال حمالة ورغبهم يف طلب الثواب عند اهللا الذي ال 
يضيع عمل عامل لديه القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه الذي يعطي على القليل كثريا ومن عدله 

 مؤمنا قد عل -اليت من وافاها ال جيازي على السيئة إال مثلها وأخربهم أن اآلخرة هي دار القرار 
 فله الدرجات العاليات والغرف اآلمنات واخلريات الكثرية الفائقات واألرزاق الدائمة -الصاحلات 

 اليت ال تبيد واخلري الذي كل ما هلم منه يف مزيد
اة ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النج: " مث شرع يف إبطال ما هم عليه وختويفهم مما يصريون إليه فقال 

تدعونين ألكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار * وتدعونين إىل النار 
ال جرم إمنا تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة وأن مردنا إىل اهللا وأن املسرفني هم * 

فوقاه اهللا * اهللا بصري بالعباد فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن * أصحاب النار 
النار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم * سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 

 " الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
كان يدعوهم إىل عبادة رب السموات واألرض الذي يقول للشيء كن فيكون وهم يدعونه إال عبادة 

لعونفرعون اجلاهل الضال امل  

تدعونين * ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار : " وهلذا قال هلم على سبيل اإلنكار 
 " ألكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار

ن نفع وال مث بني هلم بطالن ما هم عليه من عبادة ما سوى اهللا من األنداد واألوثان وأا ال متلك م w
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ال جرم إمنا تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة وأن مردنا إىل اهللا وأن : " إضرار فقال 
أي ال متلك تصرفا وال حكما يف هذه الدار فكيف متلكه يوم القرار ؟ " املسرفني هم أصحاب النار 

ذي أحيا العباد ومييتهم ويبعثهم فيدخل وأما اهللا عز وجل فإنه اخلالق الرازق لألبرار والفجار وهو ال
 طائعهم اجلنة وعاصيهم إىل النار

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن : " مث توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله 
 " اهللا بصري العباد

ى كفرهم باهللا أي بإنكاره سلم مما أصام من العقوبة عل" فوقاه اهللا سيئات ما مكروا : " قال اهللا 
ومكرهم يف صدهم على سبيل اهللا مما أظهروا للعامة من اخلياالت واحملاالت اليت ألبسوا ا على 

النار يعرضون عليها * بآل فرعون سوء العذاب " أي أحاط " وحاق : " عوامهم وطعامهم وهلذا قال 
وم تقوم الساعة أدخلوا وي" أي تعرض أرواحهم يف برزخهم صباحا ومساء على النار " عدوا وعشيا 

وقد تكلمنا على داللة هذه اآلية على عذاب القرب يف التفسري وهللا احلمد" آل فرعون أشد العذاب   

واملقصود أن اهللا تعاىل مل يهلكهم إال بعد إقامة احلجة عليهم وإرساله الرسول إليهم وإزاحة الشبه 
ولقد أخذنا آل : " خرى كما قال تعاىل عنهم وأخذ احلجة عليهم منهم بالترهيب تارة والترغيب أ

فإذا جاءم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم * فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 
وقالوا مهما تأتنا به * سيئة يطريوا مبوسى ومن معه أال إمنا طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم ال يعلمون 

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم *  من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني
 " آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني

خيرب تعاىل أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنني وهي أعوام اجلدب اليت ال يستغل فيها 
لعلهم يذكرون " ألشجار وهي قلة الثمار من ا" ونقص من الثمرات : " زرع وال ينتفع بضرع وقوله 

" فإذا جاءم احلسنة " أي فلم ينتفعوا ومل يرتدعوا بل متردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم " 

وإن تصيبهم سيئة " أي هذا الذي نستحقه وهذا الذي يليق بنا " قالوا لنا هذه " واخلصب وحنوه 
 يقولون يف األول إنه بربكتهم أي يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا وال" يطريوا مبوسى ومن معه 

وحسن جماورم هلم ولكن قلوم منكرة مستكربة نافرة عن احلق إذا جاء الشر أسندوه إليه وإن رأوا 
أي اهللا جيزيهم على هذا أوفر اجلزاء " أال إمنا طائرهم عند اهللا : " خريا ادعوه ألنفسهم قال اهللا تعاىل 

ولكن أكثرهم ال يعلمون"   " 

w وهي -أي مهما جئتنا به من اآليات " مهما تأتينا به من آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني وقالوا  "
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 فلسنا نؤمن بك وال نتبعك وال نطيعك ولو جئتنا بكل آية وهكذا أخرب اهللا عنهم -اخلوارق للعادات 
ا العذاب ولو جاءم كل آية حىت يرو* إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون : " يف قوله 
 " األليم

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت : " قال اهللا تعاىل 
هو كثرة األمطار املغرقة املتلفة للزروع : أما الطوفان فعن ابن عباس " فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني 

 عباس وعطاء هو كثرة املوت والثمار وبه قال سعيد بن جبري وقتادة والسدي والضحاك وعن ابن
أمر طاف م: الطوفان املاء والطاعون على كل حال وعن ابن عباس : وقال جماهد   

وقد روى ابن جرير وابن مردويه من طريق حيىي بن ميان عن املنهال بن خليفة عن احلجاج عن احلكم 
وهو غريب" ملوت الطوفان ا: " بن ميناء عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   

سئل رسول اهللا : وأما اجلراد فمعروف وقد روى أبو داود عن أيب عثمان عن سلمان الفارسي قال 
وترك النيب صلى اهللا عليه وسلم أكله إمنا " أكثر جنود اهللا ال آكله وال أحرمه : " عن اجلراد فقال 

ثوم والكراث ملا ثبت يف هو على وجه التقذر له كما ترك أكل الضب وترته عن أكل البصل وال
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات : الصحيحني عن عبد اهللا بن أيب أويف قال 

 نأكل اجلراد وقد تكلمنا على ما ورد فيه من األحاديث واآلثار يف التفسري
ا القمل فعن ابن واملقصود أنه استاق خضراءها فلم يترك هلم زراعا وال مثارا وال سبدا وال لبدا وأم

هو السوس الذي خيرج من احلنطة وعنه أنه اجلراد الصغار الذي ال أجنحة له وبه قال جماهد : عباس 
هو دواب سود صغار وقال عبد الرمحن بن زيد بن : وعكرمة وقتادة وقال سعيد بن جبري واحلسن 

ان وهو صغار القردان فوق أا احلمن: القمل هي الرباغيث وحكى ابن جرير عن أهل العربية : أسلم 
القمامة فدخل معهم البيوت والفرش فلم يقر هلم قرار ومل ميكنهم معه الغمض وال العيش وفسره 

 عطاء بن السائب ذا القمل املعروف وقرأها احلسن البصري كذلك بالتخفيف

 فتح فاه وأما الضفادع فمعروفة لبستهم حىت كانت تسقط يف أطعمتهم وأوانيهم حىت إن أحدهم إذا
 لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك الضفادع

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فال يستقون من النيل شيئا إال وجدوه دما عبيطا وال من ر 
 وال بئر وال شيء إال كان دما يف الساعة الراهنة

ة الباهرة واحلجة القاطعة أن هذا كله ومل ينل بين إسرائيل من ذلك شيء بالكلية وهذا من متام املعجز
wهذا كله حيصل هلم عن فعل موسى عليه السالم فيناهلم عن آخرهم وال حيصل هذا ألحد من بين 
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 إسرائيل ويف هذا أدل دليل
* * * 

فرجع عدو اهللا فرعون حني آمنت السحرة مغلوبا مغلوال مث أيب إال اإلقامة : قال حممد بن إسحاق 
فأرسل عليه الطوفان مث اجلراد : ر فتابع اهللا عليه باآليات فأخذه بالسنني على الكفر والتمادي يف الش

 ففاض على وجه األرض - وهو املاء -مث القمل مث الضفادع مث الدم آيات مفصالت فأرسل الطوفان 
 مث ركد ال يقدرون علي أن حيرثوا وال أن يعملوا شيئا حىت جهدوا جوعا

ادع لنا ربك مبا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك قالوا يا موسى : " فلما بلغهم ذلك 
 " ولنرسلن معك بين إسرائيل

فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلما مل يفوا له بشيء مما قالوا أرسل اهللا عليهم اجلراد فأكل الشجر 
 ما فيما بلغين حىت إن كان ليأكل مسامري األبواب من احلديد حىت تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل

قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل اهللا عليهم القمل فذكر يل أن موسى 
عليه السالم أمر أن ميشى إىل كثيب حىت يضربه بعصاه فمضى إىل كثيب أهيل عظيم فضربه ا فانثال 

 عليهم قمال حىت غلب على البيوت واألطعمة ومنعهم النوم والقرار

قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل اهللا فلما جهدهم 
عليهم الضفادع فمألت البيوت واألطعمة واآلنية فلم يكشف أحد ثوبا وال طعاما إال وجد فيه 

 الضفادع قد غلبت عليه
 مما قالوا فأرسل اهللا فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا بشيء

عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما ال يستقون من بئر وال ر وال يغترفون من إناء إال عاد دما 
املراد بالدم الرعاف رواه ابن أيب حامت: عبيطا وقال زيد بن أسلم   

لئن كشفت عنا وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك : " قال اهللا تعاىل 
فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا هم * الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بين إسرائيل 

فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني* ينكثون   " 

باع آيات اهللا خيرب تعاىل عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضالل واجلهل واإلستكبار عن ات
وتصديق رسوله مع ما أيده به من اآليات العظيمة الباهرة واحلجج البليغة القاهرة اليت أراهم اهللا إياها 

 عيانا وجعلنا عليهم دليال وبرهانا

wوكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حلفوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه 
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ه فكلما رفعت عنهم تلك اآلية عادوا إىل شر مما كانوا عليه ليؤمنن به ولريسلن معه من هو من حزب
وأعرضوا عما جاءهم به من احلق ومل يلتفتوا إليه فريسل اهللا عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها 

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك : " وأقوى فيقولون ويكذبون ويعدون وال يفون 
م ذلك العذاب الوبيل مث يعودون إىل جهلهم العريض الطويلفيكشف عنه" بين إسرائيل   

هذا والعظيم احلليم القدير ينظرهم وال يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد إليهم مث أخذهم بعد 
إقامة احلجة عليهم واإلعذار إليهم أخذ عزيز مقتدر فجعلهم عربة ونكاال وسلفا ملن أشبههم من 

ن عباده املؤمننيالكافرين ومثال ملن اتعظ م  

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : " كما قال تبارك وتعاىل وهو أصدق القائلني يف سورة حم والكتاب املبني 
وما * فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون * إىل فرعون وملئه فقال إين رسول رب العاملني 

وقالوا يا أيها الساحر ادع * يرجعون نريهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم 
ونادى فرعون يف * فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون * لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون 

أم أنا خري من هذا * قومه قال يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األار جترى من حتىت أفال تبصرون 
* ليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني فلوال ألقي ع* الذي هو مهني وال يكاد يبني 

* فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني * فاستخف قومه فأطاعوه إم كانوا قوما فاسقني 

 " فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين
نات يذكر تعاىل إرساله عبده الكليم الكرمي إىل فرعون اخلسيس اللئيم وأنه تعاىل أيد رسوله بآيات بي

واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم والتصديق وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر ويرجعوا إىل احلق 
والصراط املستقيم فإذا هم منها يضحكون وا يستهزئون وعن سبيل اهللا يصدون وعن احلق 
ن التوكيد ينصرفون فأرسل اهللا عليهم اآليات تترى يتبع بعضها بعضا وكل آية أكرب من اليت تتلوها أل

 أبلغ مما قبله
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون * وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون  "

مل يكن لفظ الساحر يف زمنهم نقصا وال عيبا ألن علماءهم يف ذلك الوقت هم السحرة وهلذا " 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم " تعاىل خاطبوه به يف حان احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال اهللا 

 " ينكثون
مث أخرب تعاىل عن تبجح فرعون مبلكه وعظمة بلده وحسنها وخترق األار فيها وهي اخللجانات اليت 

wيكسروا أيام زيادة النيل مث تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتنقص رسول اهللا موسى عليه السالم 
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 كالمه بسبب ما كان يف لسانه من بقية تلك اللثغة اليت هي يعين" ال يكاد يبني " ويزدريه بكونه 
 شرف له وكمال ومجال ومل تكن مانعة له أن كلمه اهللا تعاىل وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه

وإمنا ذلك من حلية النساء ال !  بكونه ال أساور يف يديه وال زينة عليه - لعنه اهللا -وتنقصه فرعون 
لرجال فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقال وأمت معرفة وأعلى مهة وأزهد يف الدنيا يليق بشهامة ا

 وأعلم مبا أعد اهللا ألوليائه يف األخرى ؟
ال حيتاج األمر إىل ذلك فإن كان املراد أن تعظمه املالئكة " أو جاء معه املالئكة مقترنني : " وقوله 

إن : " ه السالم بكثري كما جاء يف احلديث فاملالئكة يعظمون ويتواضعون ملن هو دون موسى علي
فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم ملوسى الكليم " املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع 

؟! عليه الصالة والتسليم والتكرمي   

 وإن كان املراد شهادم له بالرسالة فقد أيد من املعجزات مبا يدل قطعا لذوي األلباب وملن قصد إىل

احلق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات واحلجج الواضحات من نظر إىل القشور وترك لب 
اللباب وطبع على قلبه رب األرباب وختم عليه مبا فيه من الشك واإلرتياب كما هو حال فرعون 

 القبطي العمي الكذاب
* * * 

هم من حال إىل حال إىل أن أي استخف عقوهلم ودرج" فاستخف قومه فأطاعوه : " قال اهللا تعاىل 
" أي أغضبونا " فلما آسفونا * إم كانوا قوما فاسقني " صدقوه يف دعواه الربوبية لعنه اهللا وقبحهم 

أي بالغرق واإلهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة واهلوان بعد " انتقمنا منهم 
انه القدمي من ذلكالرفاهية والنار بعد طيب العيش عياذا باهللا وسلط  

خاف من وبيل مصرعم : أي ملن اتعض م " ومثال " أي ملن اتبعهم يف الصفات " فجعلناهم سلفا  "
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا : " ممن بلغه جلية خربهم وما كان من أمرهم كما قال اهللا تعاىل 

وقال موسى ريب أعلم مبن جاء باهلدى من * ما هذا إال سحر مفترى وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني 
وقال فرعون يا أيها املأل ما علمت لكم من إله * عنده ومن يكون له عاقبة الدار إنه ال يفلح الظاملون 

غريي فأوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل صرحا لعلي أطلع إىل إله موسى وإين ألظنه من 
فأخذناه وجنوده *  بغري احلق وظنوا أم إلينا ال يرجعون واستكرب هو وجنوده يف األرض* الكاذبني 

وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال * فنبذناهم يف اليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني 
wوأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم * وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ال ينصرون * ينصرون 
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 "  من املقبوحنيالقيامة هم

خيرب تعاىل أنه ملا استكربوا عن اتباع احلق وادعى ملكهم الباطل ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد 
غضب الرب القدير العزيز الذي ال يغالب وال ميانع عليهم فانتقم منهم أشد اإلنتقام وأغرقه هو 

كل قد غرق فدخل النار وجنوده يف صبيحة واحدة فلم يفلت منهم أحد ومل يبق منهم ديار بل 
 وأتبعوا يف هذه الدار لعنة بني العاملني ويوم القيامة بئس الرفد املرفود و يوم القيامة هم من املقبوحني

ملا متادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة مللكهم فرعون وخمالفة لنيب اهللا ورسوله 
أهل مصر احلجج العظيمة القاهرة وأراهم من وكليمه موسى بن عمران عليه السالم أقام اهللا على 

خوارق العادات ما ر األبصار وحري العقول وهم مع ذلك ال يرعوون وال ينتهون وال يرتعون وال 
 يرجعون

 ومؤمن - وال علم ألهل الكتاب خبربها -وهم إمرأة فرعون : ومل يؤمن منهم إال القليل قيل ثالثة 
ه ومشورته وحجته عليهم والرجل الناصح الذي جاء يسعى آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظت

يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين من الناصحني: " من أقصا املدينة فقال   " 

 قاله ابن عباس فيما رواه ابن أيب حامت عنه ومراده غري السحرة فإم كانوا من القبط
ن والسحرة كلهم ومجيع شعب بين إسرائيل ويدل وقيل بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعو

فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم : " على هذا قوله تعاىل 
 " وإن فرعون لعال يف األرض وإنه ملن املسرفني

 موسى عائد على فرعون ألن السياق يدل عليه وقيل على" إال ذرية من قومه : " فالضمري يف قوله 
لقربه واألول أظهر كما هو مقرر يف التفسري وإميام كان خفيا ملخالفتهم من فرعون وسطوته 

 وجربوته وسلطته ومن ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم
أي جبار عنيد " وإن فرعون لعال يف األرض : " قال اهللا تعاىل خمربا عن فرعون وكفى باهللا شهيدا 

أي يف مجيع أموره وشئونه وأحواله ولكنه جرثومة قد حان " وإنه ملن املسرفني " ق مشتغل بغري احل
 اجنعافها ومثرة خبيثة قد آن قطافها ومنهجة ملعونة قد حتم إتالفها

فقالوا على اهللا * يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني : " وعند ذلك قال موسى 
فأمرهم بالتوكل على اهللا " وجننا برمحتك من القوم الكافرين *  فتنة للقوم الظاملني توكلنا ربنا ال جتعلنا

 واإلستعانة به واإللتجاء إليه فأمتروا بذلك فجعل اهللا هلم مما كانوا فيه فرجا وخمرجا
wوأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصالة وبشر  "
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ملؤمننيا  " 

أوحى اهللا تعاىل إىل موسى وأخيه هارون عليهما السالم أن يتخذا لقومهما بيوتا مميزة فيها بينهم عن 
 بيوت القبط ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض

قيل مساجد وقيل معناه كثرة الصالة فيها" واجعلوا بيوتكم قبلة : " وقوله   

و مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن وغريهمقال جماهد وأب  

: " اإلستعانة على ما هم فيه الضر والشدة والضيق بكثرة الصالة كما قال تعاىل : ومعناه على هذا 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلي" واستعينوا بالصرب والصالة   

أم مل يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادم يف جمتمعام ومعابدهم فأمروا أن : وقيل معناه 
يصلوا يف بيوم عوضا عما فام من إظهار شعائر الدين احلق يف ذلك الزمان الذي اقتضى حاهلم 

 الثاين وإن كان ال ينايف" وبشر املؤمنني : " إخفاءه خوفا من فرعون وملئه واملعىن األول أقوى لقوله 
 أيضا واهللا أعلم

أي متقابلة" واجعلوا بيوتكم قبلة : " وقال سعيد بن جبري   

* * * 

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا  "
أجيبت قال قد * اطمس على أمواهلم واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم 

 " دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سييل الذين ال يعلمون
هذه دعوة عظيمة دعا ا كليم اهللا موسى على عدو اهللا فرعون غضبا هللا عليه لتكربه عن اتباع احلق 

وصده عن سبيل اهللا ومعاندته وعتوه ومترده واستمراره على الباطل ومكابرته احلق الواضح اجللي 
يعين قومه من القبط ومن " ربنا إنك آتيت فرعون ومأله : " هان القطعي فقال احلسي واملعنوي والرب

أي وهذا يغتر به " زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك " كان على ملته ودان بدينه 
من يعظم أمر الدنيا فيحسب اجلاهل أم على شيء لكن هذه األموال وهذه الزينة من اللباس 

كب احلسنة اهلنية والدور األنيقة والقصور املبنية واملآكل الشهية واملناظر البهية وامللك العزيز واملرا
 والتمكني واجلاه العريض يف الدنيا ال الدين

أي أهلكها وقال أبو العالية والربيع بن أنس : قال ابن عباس وجماهد " ربنا اطمس على أمواهلم  "
بلغنا أن زروعهم صارت حجارة : هيئة ما كانت وقال قتادة اجعلها حجارة منقوشة ك: والضحاك 

wصارت أمواهلم كلها حجارة ذكر ذلك : جعل سكرهم حجارة وقال أيضا : وقال حممد بن كعب 
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قم ائتين بكيس فجاء بكيس فإذا فيه محص : لعمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد العزيز لغالم له 
امترواه ابن أيب ح! وبيض قد حول حجارة   

أي اطبع عليها : قال ابن عباس " واشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم : " وقوله 
 وهذه دعوة غضب هللا تعاىل ولدينه ولرباهينه

رب ال تذر على : " فاستجاب اهللا تعاىل هلا وحققها وتقبلها كما استجاب لنوح يف قومه حيث قال 
وهلذا قال " ن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا إنك إ* األرض من الكافرين ديارا 

تعاىل خماطبا ملوسى حني دعا على فرعون وملئه وأمن أخوه هارون على دعائه فرتل ذلك مرتلة الداعي 
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين اليعلمون: " أيضا   " 

 استأذن بنو إسرائيل فرعون يف اخلروج إىل عيد هلم فأذن :قال املفسرون وغريهم من أهل الكتاب 
هلم وهو كاره ولكنهم جتهزوا للخروج وتأهبوا له وإمنا كان يف نفس األرض مكيدة بفرعون وجنوده 

 ليتخلصوا منهم وخيرجوا عنهم
جوا  أن يستعريوا حليا منهم فأعاروهم شيئا كثريا فخر- فيما ذكره أهل الكتاب -وأمرهم اهللا تعاىل 

بليل فساروا مستمرين ذاهبني من فورهم طالبني بالد الشام فلما علم بذهام فرعون حنق عليهم كل 
 احلنق واشتد غضبه عليهم وشرع يف استحثاث جيشه ومجع جنوده ليلحقهم وميحقهم

ين فأرسل فرعون يف املدائن حاشر* وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون : " قال اهللا تعاىل 
فأخرجناهم من جنات * وإنا جلميع حاذرون * وإم لنا لغائظون * إن هؤالء لشرذمة قليلون * 

فلما تراءى * فأتبعوهم مشرقني * كذلك وأورثناها بين إسرائيل * وكنوز ومقام كرمي * وعيون 
ن فأوحينا إىل موسى أ* قال كال إن معي ريب سيهدين * اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون 

وأجنينا موسى * وأزلفنا مث اآلخرين * اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 
وإن ربك هلو * إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني * مث أغرقنا اآلخرين * ومن معه أمجعني 
 " العزيز الرحيم

و أثرهم كان يف جيش كثيف ملا ركب فرعون يف جنوده طالبا بين إسرائيل يقف: قال علماء التفسري 
عرمرم حىت قيل كان يف خيوله مائة ألف فحل أدهم وكانت عدة جنود تزيد على ألف ألف وستمائة 
ألف فاهللا أعلم وقيل إن بين إسرائيل كانوا حنوا من ستمائة ألف مقاتل غري الذرية وكان بني خروجهم 

إسرائيل أربعمائة سنة وستا وعشرين من مصر صحبة موسى عليه السالم ودخوهلم إليها صحبة أبيهم 
w سنة مشسية
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واملقصود أن فرعون حلقهم باجلنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراءى اجلمعان ومل يبق مث ريبوال 
لبس وعاين كل من الفريقني صاحبه وحتققه ورآه ومل يبق إال املقاتلة واادلة واحملاماة فعندها قال 

وذلك ألم اضطروا يف طريقهم إىل البحر فليس هلم " ملدركون إنا : " أصحاب موسى وهم خائفون 
طريق وال حميد إال سلوكه وخوضه وهذا ما ال يستطيعه أحد وال يقدر عليه واجلبال عن يسرم وعن 

أميام وهي شاهقة منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه يف جنوده وجيوشه وعدده وعدده 
ذعر ملا قاسوا يف سلطانه من اإلهانة واملكروهم منه يف غاية اخلوف وال  

كال إن : " فشكوا إىل نيب اهللا ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه فقال هلم الرسول الصادق املصدوق 
وكان يف الساقة فتقدم إىل املقدمة ونظر إىل البحر وهو يتالطم بأمواجه ويتزايد " معي ريب سيهدين 

رت ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون وهو يومئذ من سادات بين هاهنا أم: زبد أجاجه وهو يقول 
إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد أوحي اهللا إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما السالم 
كما سنذكره فيما بعد إن شاء اهللا ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون وهم وقوف وبنو إسرائيل بكماهلم 

ن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا يف البحر هل ميكن سلوكه ؟ فال عليه عكوف ويقال إن مؤم
نعم: يا نيب اهللا هاهنا أمرت ؟ فيقول : ميكن ويقول ملوسى عليه السالم   

فلما تفاقم األمر وضاق احلال واشتد األمر واقترب فرعون وجنوده يف جدهم وحدهم وحديدهم 
ناجر عند ذلك أوحى احلليم العظيم القدير وغضبهم وحنقهم وزاغت األبصار وبلغت القلوب احل

: فلما ضربه يقال إنه قال له " أن اضرب بعصاك البحر : " رب العرش الكرمي إىل موسى الكليم 

إنه كناه بأيب خالد واهللا أعلم: انفلق بإذن اهللا ويقال   

ويقال " عظيم فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كالطود ال: " قال اهللا تعاىل 
إنه انفلق اثين عشر طريقا لكل سبط طريق يسريون فيه حىت قيل إنه صار فيه أيضا شبابيك لريى 

ويف هذا نظر ألن املاء جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه! بعضهم بعضا   

 كن وهكذا كان ماء البحر قائما مثل اجلبال مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء
فيكون وأمر اهللا ريح الدبور فلفحت حال البحر فأذهبته حىت صار يابسا ال يعلق يف سنابك اخليول 

 والدواب
ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا ال ختاف : " قال اهللا تعاىل 

وأضل فرعون قومه وما هدى* فأتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم * دركا وال ختشى   

" w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 249        ابن كثري-قصص األنبياء

واملقصود أنه ملا آل أمر البحر إىل هذه احلال فبإذن الرب العظيم الشديد احملال أمر موسى عليه 
السالم أن جيوزه ببين إسرائيل فاحندروا فيه مسرعني مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من األمر 

ه وجاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا العظيم ما حيري الناظرين ويهدي قلوب املؤمنني فلما جاوزو
 عنه وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه

فأراد موسى عليه السالم أن يضرب البحر بعصاه لريجع كما كان عليه لئال يكون لفرعون وجنوده 
 وهو وصول إليه وال سبيل عليه فأمره القدير ذو اجلالل أن يترك البحر على هذه احلال كما قال

أن أدوا إيل عباد اهللا إين * ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرمي : " الصادق يف املقال 
وإين عذت بريب وربكم أن * وأن ال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني * لكم رسول أمني 

عبادي ليال إنكم فأسر ب* فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون * وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون * ترمجون 
وزروع ومقام كرمي * كم تركوا من جنات وعيون * واترك البحر رهوا إم جند مغرقون * متبعون 

فما بكت عليهم السماء واألرض وما * كذلك وأورثناها قوما آخرين * ونعمة كانوا فيها فاكهني * 
* إنه كان عاليا من املسرفني من فرعون * ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني * كانوا منظرين 

وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني* ولقد اخترناهم على علم على العاملني   " 

أي ساكنا على هيئته ال يغريه عن هذه الصفة" واترك البحر رهوا : " فقوله تعاىل   

 بن حرب قاله عبد اهللا بن عباس وجماهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب األحبار ومساك
 وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم وغريهم

فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين هاله هذا املنظر العظيم 
وحتقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكرمي فأحجم ومل يتقدم وندم يف 

ال ينفعه الندم لكنه أظهر جلنوده جتلدا وعاملهم نفسه على خروجه يف طلبهم واحلالة هذه حيث 
معاملة العدا ومحلته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال ملن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله 

انظروا كيف احنسر البحر يل ألدرك عبيدي اآلبقني من يدي اخلارجني على طاعيت وبلدي ؟ : تابعوه 
هم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم تارة وحيج تاراتوجعل يورى يف نفسه أن يذهب خلف  ! 

فذكروا أن جربيل عليه السالم تبدى يف صورة فارس راكب على رمكة حائل فمر بني يدي فحل 
فرعون لعنه اهللا فحمحم إليها وأقبل عليها وأسرع جربيل بني يديه فاقتحم البحر واستبق اجلواد وقد 

سه ضرا وال نفعا فلما رأته اجلنود قد سلك البحر اقتحموا أجاد فبادر هذا وفرعون ال ميلك من نف
wوراءه مسرعني فحصلوا يف البحر أمجعني أكتعني أبصعني حىت هم أوهلم باخلروج منه فعند ذلك أمر 
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اهللا تعاىل كليمهه فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم 
 ينج منهم إنسان

إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم * مث أغرقنا اآلخرين * وأجنينا موسى ومن معه أمجعني : "  قال تعاىل
أي يف إجنائه أولياءه فلم يغرق منم أحد وإغراقه أعداءه فلم " وإن ربك هلو العزيز الرحيم * مؤمنني 

جاء به عن خيلص منهم أحد آيه عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعاىل العظيمة وصدق رسوله فيما 
 ربه من الشريعة الكرمية وملناهج املستقيمة

وجاوزنا بين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حىت إذا أدركه الغرق : " وقال تعاىل 
اآلن وقد عصيت قبل وكنت من * قال آمنت أنه ال إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني 

ك ببدنك لتكون ملن خلفك آية وإن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلونفاليوم ننجي* املفسدين   " 

خيرب تعاىل عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه ملا جعلت األمواج ختفضه تارة وترفعه أخرى 
وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإىل جنوده ماذا أحل اهللا به وم من البأس العظيم واخلطب اجلسيم ليكون 

عني بين إسرائيل وأشفى لنفوسهم فلما عاين فرعون اهللكة وأحيط به وباشر سكرات املوت أقر أل
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك : " أناب حينئذ وتاب وآمن حني ال ينفع نفسا إمياا كما قال تعاىل 

ولو جاءم كل آية حىت يروا العذاب األليم* ال يؤمنون   " 

فلم يك ينفعهم * نا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلما رأوا بأس: " وقال تعاىل 
 " إميام ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أمواهلم ويشدد على قلوم فال يؤمنوا حىت 
 أي ملوسى -عهم ذلك ويكون حسرة عليهم وقد قال تعاىل هلما يروا العذاب األليم أي حني ال ينف

فهذا من إجابة اهللا تعاىل دعوة كليمه وأخيه " قد أجيبت دعوتكما : "  حني دعوا ذا -وهارون 
 هارون عليهما السالم

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن سلمة عن علي : ومن ذلك احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 
ملا قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال بن زيد ع
لو رأيتين وقد أخذت من : قال يل جربيل " آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل " فرعون 

 ! " حال البحر فدسسته يف فيه خمافة أن تناله الرمحة

: مت عند هذه اآلية من حديث محاد بن سلمة وقال الترمذي ورواه الترمذي وابن جرير وابن أيب حا

w حديث حسن
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 251        ابن كثري-قصص األنبياء

حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن : وقال أبو داود الطيالسي 
لو رأيتين وأنا آخذ من حال : قال يل جربيل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس قال 

فم فرعون خمافة أن تناله الرمحةالبحر فأدسه يف   " 

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األمحر عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى : وقال ابن أيب حامت 
: " ملا أغرق اهللا فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته : الثقفي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

فخاف جربيل أن تسبق رمحة اهللا فيه غضبه :  قال "آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل 
 فجعل يأخذ احلال جبناحيه فيضرب به وجهه فريمسه ورواه ابن جرير من حديث أيب خالد به

حسن غريب صحيح وأشار ابن جرير : ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة وقال الترمذي 
 يف رواية إىل وقفه

قال : ن زاذان وليس مبعروف وعن أيب حازم عن أيب هريرة قال وقد رواه ابن جرير من طريق كثري ب
يا حممد لو رأيتين وأنا أغطه وأدس : قال يل جربيل عليه السالم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يعىن فرعون" من احلال يف فيه خمافة أن تدركه رمحة اهللا فيغفر له   

وقتادة وميمون بن مهران ويقال إن الضحاك بن وقد أرسله غري واحد من السلف كإبراهيم التيمي 
ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حني : " قيس خطب به الناس ويف بعض الروايات أن جربيل قال 

ولقد جعلت أدس يف فيه الطني حني قال ما قال" أنا ربكم األعلى : " قال   " 

ار ونص على عدم قبوله استفهام إنك" آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين : " وقوله تعاىل 
 لو رد إىل الدنيا كما كان لعاد إىل ما كان عليه كما أخرب تعاىل - واهللا أعلم -تعاىل منه ذلك ألنه 

يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من : " عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أم يقولون 
" فون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه وأم لكاذبون بل بدا هلم ما كانوا خي: " قال اهللا " املؤمنني 

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية: " وقوله   " 

شك بعض بين إسرائيل يف موت فرعون حىت قال بعضهم إنه ال ميوت : قال ابن عباس وغري واحد 
األرض وعليه درعه اليت فأمر اهللا البحر فرفعه على مرتفع قيل على وجه املاء وقيل على جنوة من 

فاليوم ننجيك ببدنك : " يعرفوا من مالبسه ليتحققوا بذلك هالكه ويعلموا قدرة اهللا عليه وهلذا قال 
أي من بين إسرائيل " ملن خلفك " أي أنت آية " لتكون : " أي مصاحبا درعك كاملعروفة بك " 

وحيتمل أن "  لتكون من خلفك آية : "ودليال على قدرة اهللا الذي أهلكك وهلذا قرأ بعض السلف 
wننجيك حبسدك مصاحبا درعك لتكون عالمة ملن وراءك من بين إسرائيل على معرفتك : يكون املراد 
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 وأنك هلكت واهللا أعلم وقد كان هالكه وجنوده يف يوم عاشوراء
س حدثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عبا: كما قال اإلمام البخاري يف صحيحه 

ما هذا اليوم الذي : " قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : قال 
: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه : ؟ فقالوا " تصومونه 

أنتم أحق مبوسى منهم فصوموا"   " 

اهللا أعلموأصل هذا احلديث يف الصحيحني وغريمها و  

وأورثنا * فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني : " قال اهللا تعاىل 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على 

وجاوزنا ببين *  كانوا يعرشون بين إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما
 يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة -إسرائيل البحر فأتوا على قوم 

قال أغري اهللا أبغيكم إهلا * إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * قال إنكم قوم جتهلون 
ن آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم وإذ أجنيناكم م* وهو فضلكم على العاملني 

 " ويستحيون نساءكم ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم
يذكر تعاىل ما كان من أمر فرعون وجنوده يف غرقهم وكيف سلبهم عزهم وماهلم وأنفسهم وأورث 

ونريد أن  " :وقال " كذلك وأورثناها بين إسرائيل : " بين إسرائيل مجيع أمواهلم وأمالكهم كما قال 
وأورثنا القوم : " وقال هاهنا " منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني 

الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارا اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على بين 
ونإسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرش  " 

أي أهلك ذلك مجيعه وسلبهم عزهم العزيز العريض يف الدنيا وهلك امللك وحاشيته وأمراؤه وجنوده 
 ومل يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا

أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجاهلا بسبب أن : ذكر ابن عبد احلكم يف تاريخ مصر 
لعامة فكانت هلن السطوة عليهم واستمرت هذه سنة نساء األمراء والكرباء تزوجن مبن دون من ا

 ! نساء مصر إىل يومنا هذا
أن بين إسرائيل ملا أمروا باخلروج من مصر جعل اهللا ذلك الشهر أول سنتهم : وعند أهل الكتاب 

وأمروا أن يذبح أهل كل بيت محال من الغنم فإن كانوا ال حيتاجون إىل محل فليشترك اجلار وجاره فيه 
wحبوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوام ليكون عالمة هلم على بيوم وال يأكلونه مطبوخا فإذا ذ
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ولكن مشويا برأسه وأكارعه وبطنه وال يبقوا منه شيئا وال يكسروا له عظما وال خيرجوا منه شيئا إىل 
من سنتهم خارج بيوم وليكن خبزهم فطريا سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر األول 

وكان ذلك يف فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم يف أرجلهم وعصيهم يف 
أيديهم وليأكلوا بسرعة قياما ومهما فضل عن عشائهم فما بقى إىل الغد فليحرقوه بالنار وشرع هلم 

 هذا عيدا ألعقام ما دامت التوراة معموال ا فإذا نسخت بطل شرعها وقد وقع
وقتل اهللا عز وجل يف تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دوام ليشتغلوا عنهم وخرج بنو : الوا ق

إسرائيل حني انتصف النهار وأهل مصر يف مناحة عظيمة على أبكار أوالدهم وأبكار أمواهلم ليس من 
 بيت إال فيه عويل

ومحلوا األردية وألقوها وحني جاء الوحي إىل موسى خرجوا مسرعني فحملوا العجني قبل اختماره 
على عواتقهم وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حليا كثريا فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوى 
 الذراري مبا معهم من األنعام وكانت مدة مقامهم مبصر أربعمائة سنة وثالثني سنة هذا نص كتام

" احلمل " وعيد " الفطر " يد وهلم ع: وهذا العيد الفسخ " الفسخ " وهذه السنة عندهم تسمى سنة 

 وهو أول السنة وهذه األعياد الثالثة آكد أعيادهم منصوص عليها يف كتام
وملا خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السالم وخرجوا على طريق حبر يوسف 

 عمود نار وكانوا يف النهار يسريون والسحاب بني أيديهم يسري أمامهم فيه عمود نور والليل أمامهم
فانتهى م الطريق إىل ساحل البحر فرتلوا هنالك وأدركهم فرعون وجنوده من املصريني وهم هناك 

كان بقاؤنا مبصر أحب إلينا من : حلول على شاطئ اليم فقلق كثري من بين إسرائيل حىت قال قائلهم 
وا فإن فرعون وجنوده ال ال ختش: املوت ذه الربية فقال موسى عليه السالم ملن قال هذه املقالة 

 يرجعون إىل بلدهم بعد هذا
وأمر اهللا موسى عليه السالم أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنو إسرائيل يف البحر : قالوا 

واليبس وصار املاء من هاهنا وهاهنا كاجلبلني وصار وسطه يبسا ألن اهللا سلط عليه ريح اجلنوب 
ر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما تسطوه أمر اهللا موسى فضرب البحر والسموم فجاز بنو إسرائيل البح

أن هذا كان يف الليل وأن البحر ارتطم : بعصاه فرجع املاء كما كان عليهم لكن عند أهل الكتاب 
 عليهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم فهمهم يف تعريبهم واهللا أعلم

: " موسى وبنو إسرائيل ذا التسبيح للرب وقالوا وملا أغرق اهللا فرعون وجنوده حينئذ سبح : قالوا 

وهو تسبيح طويل" نسبح الرب البهي الذي قهر اجلنود ونبذ فرساا يف البحر األنيع احملمود   w
w
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 دفا بيدها وخرج النساء يف أثرها كلهن بدفوف وطبول - أخت هارون -وأخذت مرمي النبية : قالوا 
لرب القهار الذي قهر اخليول وركباا إلقاء يف البحرسبحان ا: وجعلت مرمي ترتل هلن وتقول   

أن مرمي بنت : هكذا رأيته يف كتام ولعل هذا هو من الذي محل حممد بن كعب القرظي على زعمه 
يا أخت هارون: " عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله   " 

د عليه بل كل واحد خالفه فيه ولو قدر وقد بينا غلطه يف ذلك وأن هذا ال ميكن أن يقال ومل يتابعه أح
أن هذا حمفوظ فهذه مرمي بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السالم وأم عيسى عليها السالم 
وافقتها يف اإلسم واسم األب واسم األخ ألم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمغرية بن 

حىت سأل رسول اهللا : فلما يدر ما يقول هلم " ارون يا أخت ه: " شعبة ملا سأله أهل جنران عن قوله 
رواه مسلم" علمت أم كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم : " صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال   

كما يقال للمرأة من بيت امللك ملكة ومن بيت اإلمرة أمرية وإن مل تكن مباشرة " النبية : " وقوهلم 
ا ال أا نبية حقيقة يوحى إليهاشيئا من ذلك فكذا هذه استعارة هل  

وضرا بالدف يف مثل هذا اليوم الذي هو أعظم األعياد عندهم دليل على أنه قد كان شرع من قبلها 
حلديث اجلاريتني اللتني كانتا عند : ضرب الدف يف العيد وهذا مشروع لنا أيضا يف حق النساء 

هللا عليه وسلم مضطجع مول ظهره إليهن عائشة يضربان بالدف يف أيام مىن ورسول اهللا صلى ا
ووجهه إىل احلائط فلما دخل أبو بكر زجرهن وقال أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا 

وهكذا يشرع عندنا يف " دعهن يا أبا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " عليه وسلم ؟ فقال 
أعلماألعراس ولقدوم الغياب كما هو مقرر يف موضعه واهللا   

وذكروا أم ملا جازوا البحر وذهبوا قاصدين إىل بالد الشام مكثوا ثالثة أيام ال جيدون ماء فتكلم من 
تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء زعافا أجاجا مل يستطيعوا شربه فأمر اهللا موسى فأخذ خشبة 

ةفوضعها فيه فحال وساغ شربه وعلمه الرب هنالك فرائض وسننا ووصاه وصايا كثري  

* * * 

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر : " وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز املهيمن على ماعداه من الكتب 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم 

إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون* جتهلون   " 

ا اجلهل والضالل وقد عاينوا من آيات اهللا وقدرته ما دهلم على صدق ما جاءهم به رسول قالوا هذ
wذي اجلالل واإلكرام وذلك أم مروا على قوم يعبدون أصناما قيل كانت على صور البقر فكأم 
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سألوهم مل يعبدوا ؟ فزعموا هلم أا تنفعهم وتضرهم ويسترزقون ا عند الضروريات فكأن بعض 
هال منهم صدقوهم يف ذلك فسألوا نبيهم الكليم الكرمي العظيم أن جيعل هلم آهلة كما ألولئك آهلة اجل

إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون: " فقال هلم مبينا هلم إم ال يعقلون وال يهتدون   " 

شرع والرسول الذي بني مث ذكرهم نعمة اهللا عليهم يف تفضيله إياهم على عاملي زمام بالعلم وال
أظهرهم وما أحسن به إليهم وما امنت به عليهم من إجنائهم من قبضة فرعون اجلبار العنيد وإهالكه 

إياه وهم ينظرون وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه جيمعونه من األموال والسعادة وما كانوا 
ه ألنه اخلالق الرازق القهار وليس كل يعرشون وبني هلم أنه ال تصلح العبادة إال هللا وحده ال شريك ل

وجاوزنا ببين إسرائيل : " بين إسرائيل سأل هذا السؤال بل هذا الضمري عائد على اجلنس يف قوله 
أي قال " البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة 

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا *  منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر: " بعضهم كما يف قوله 
فالذين زعموا هذا بعض الناس ال كلهم" كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن جنعل لكم موعدا   

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن أيب سنان الديلي عن : وقد قال اإلمام أمحد 
يا : هللا صلى اهللا عليه وسلم قبل حنني فمررنا بسدرة فقلنا خرجنا مع رسول ا: أيب واقد الليثي قال 

رسول اهللا اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سالحهم بسدرة 
: " اهللا أكرب هذا كما قالت بنو إسرائيل ملوسى : " يعكفون حوهلا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم" آهلة اجعل لنا إهلا كما هلم   " 

ورواه النسائي عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرمحن 
حسن صحيح: املخزومي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به مث قال   

 سنان وقد روى ابن جرير من حديث حممد بن إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان بن أيب
وكان : عن أيب واقد الليثي أم خرجوا من مكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني قال 

فمررنا بسدرة : قال " ذات أنواط : " للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون ا أسلحتهم يقال هلا 
قلتم : " واط قال يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أن: فقلنا : خضراء عظيمة قال 

إن * اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون : " والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
 " هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون

* * * 

wواملقصود أن موسى عليه السالم ملا انفصل من بالد مصر وواجه بالد بيت املقدس وجد فيها قوما من 
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من احليثانيني والفزازيني والكنعانيني وغريهماجلبارين   

فأمرهم موسى عليه السالم بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجالئهم إياهم عن بيت املقدس فإن اهللا كتبه 
هلم ووعدهم إياه على لسان إبراهيم اخلليل وموسى الكليم اجلليل فأبوا ونكلوا عن اجلهاد فسلط اهللا 

 يسريون وحيلون ويرحتلون ويذهبون وجييئون يف مدة من السنني طويلة عليهم اخلوف وألقاهم يف التيه
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ : " هي من العدد أربعون كما قال اهللا تعاىل 

يا قوم ادخلوا األرض املقدسة * جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني 
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين * تب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين اليت ك

قال رجالن من الذين خيافون أنعم * وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا منها فإنا داخلون 
*  كنتم مؤمنني اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن

قال * قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون 
قال فإا حمرمة عليهم أربعني سنة * رب إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني 

 " يتيهون يف األرض فال تأس على القوم الفاسقني
يب اهللا نعمة اهللا عليهم وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية ويأمرهم باجلهاد يف سبيل اهللا يذكرهم ن

" يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم : " ومقاتلة أعدائه فقال 

فتخسروا بعد الربح أي " فتنقلبوا خاسرين " أي تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم 
 وتنقصوا بدع الكمال

وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها " أي عتاة كفرة متمردين " قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين  "
خافوا من هؤالء اجلبارين وقد عاينوا هالك فرعون وهو أجرب من " فإن خيرجوا منها فإنا داخلون 

هذا يدل علي أم ملومون يف هذه املقالة ومذمومون هؤالء وأشد بأسا وأكثر مجعا وأعظم جندا و
 على هذه احلالة من الذلة عن مصاولة األعداء ومقاومة املردة األشقياء

وقد ذكر كثري من املفسرين هاهنا آثارا فيها جمازفات كثرية باطلة يدل العقل والنقل على خالفها من 
أن رسل بين إسرائيل ملا قدموا عليهم تلقاهم أم كانوا أشكاال هائلة ضخاما جدا حىت إم ذكروا 

رجل من رسل اجلبارين فجعل يأخذهم واحدا واحدا ويلقهم يف أكمامه وحجرة سراويله وهم اثنا 
ما هؤالء ؟ ومل يعرف أم من بين آدم : عشر رجال فجاء م فنثرهم بني يدي ملك اجلبارين فقال 

ة هلاحىت عرفوه وكل هذه هذيانات وخرافات ال حقيق  

wوأن امللك بعث معهم عنبة كل عنبة تكفي الرجل وشيئا من مثارهم ليعلموا ضخامة أشكاهلم وهذا 
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 ليس بصحيح
وذكروا هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند اجلبارين إىل بين إسرائيل ليهلكهم وكان طوله ثالثة 

 آالف ذراع وثالمثائة ذراع وثالثة وثالثني ذراعا وثلث ذراع
إن اهللا : " لبغوي وغريه وليس بصحيح كما قدمنا بيانه عند قوله صلى اهللا عليه وسلم هكذا ذكره ا

 " خلق آدم طوله ستون ذراعا مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن

فعمد عوج إىل قمة جبل فاقتلعها مث أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى فجاء طائر فنقر : قالوا 
عنق عوج بن عنق مث عمد موسى إليه فوثب يف اهلواء عشرة تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقا يف 

 أذرع وطوله عشر أذرع وبيده عصاه وطوهلا عشرة أذرع فوصل إىل كعب قدمه فقتله
يروى هذا عن نوف البكايل ونقله ابن جرير عن ابن عباس ويف إسناده إليه نظر مث هو مع هذا كله 

ئيل فإن األخبار الكاذبة قد كثرت عندهم وال من اإلسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بين إسرا
متييز هلم بني صحتها وباطلها مث لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين يف النكول عن 
قتاهلم وقد ذمهم اهللا على نكوهلم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم وخمالفتهم رسوهلم وقد أشار 

إما يوشع بن نون وكالب بن :  عن اإلحجام ويقال عليهم رجالن صاحلان منهم باإلقدام وياهم
 يوفنا قاله ابن عباس وجماهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغري واحد

أنعم اهللا : " أي يهابون " خيافون : " أي خيافون اهللا وقرأ بعضهم " قاال رجالن من الذين خيافون  "
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم " اعة أي باإلسالم واإلميان والطاعة والشج" عليهما 

أي إذا توكلتم على اهللا واستعنتم به وجلأمت إليه نصركم " غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني 
 على عدوكم وأيدكم عليهم وأظفركم م

" اعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا ق "

إن يوشع وكالب ملا مسعا : فصمم ملؤهم على النكول عن اجلهاد ووقع أمر عظيم ووهن كبري فيقال 
هذا الكالم شقا ثياما وإن موسى وهارون سجدا إعظاما هلذا الكالم وغضبا هللا عز وجل وشفقة 

 عليهم من وبيل املقالة

اقض بيين : قال ابن عباس " لقوم القاسقني قال رب إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني ا "
عوقبوا " قال فإا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فال تأس على القوم الفاسقني : " وبينهم 

على نكاهلم بالتيهان يف األرض يسريوا إىل غري مقصد ليال وارا وصباحا ومساء ويقال إنه مل خيرج 
wوا كلهم يف مدة أربعني سنة ومل يبق إال ذراريهم سوى يوشع وكالب أحد من التيه ممن دخله بل مات

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 258        ابن كثري-قصص األنبياء

 عليهما السالم

لكن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر مل يقولوا له كما قال قوم موسى ملوسى بل ملا 
 استشارهم يف الذهاب إىل النفري تكلم الصديق فأحسن وتكلم غريه من املهاجرين

كأنك تعرض بنا يا رسول اهللا ؟ فوالذي : حىت قال سعد بن معاذ " لي أشريوا ع: " مث جعل يقول 
بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ما ختلف منا رجل واحد وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غدا إنا لصرب يف احلرب صدق يف اللقاء لعل اهللا أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا 

  فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلكعلى بركة اهللا

 هو بن -حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خمارق بن عبد اهللا األمحسى عن طارق : وقال اإلمام أمحد 
يا رسول اهللا إنا ال نقول لك :  أن املقداد قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر -سهاب 

ولكن اذهب أنت " فاذهب أنت وربك ققاتال إنا هاهنا قاعدون : " ى كما قالت بنو إسرائيل ملوس
 وربك فقاتال فإنا معكما مقاتلون وهذا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى

قال عبد اهللا : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن خمارق عن طارق بن شهاب قال : قال أمحد 
ملقدار مشهدا ألن أكون أنا صاحبه أحب إىل مما عدل به بن مسعود رضي اهللا عنه لقد شهدت من ا

واهللا يا رسول اهللا ال نقول لك : أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني فقال 
ولكننا نقاتل عن " فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون : " كما قالت بنو إسرائيل ملوسى 
ديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرق ميينك وعن يسارك ومن بني ي

 لذلك وسر بذلك رواه البخاري يف التفسري واملغازي من طرق عن خمارق به
حدثنا على بن احلسني بن علي حدثنا أبو حامت الرازي حدثنا حممد : وقال احلافظ أبو بكر بن مردويه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سار إىل بدر حدثنا محيد عن أنس : بن عبد اهللا األنصاري 
يا معشر األنصار إياكم يريد رسول : استشار املسلمني فأشار عليه عمر مث استشارهم فقالت األنصار 

فاذهب أنت : " إذن ال نقول له كما قال بنو إسرائيل ملوسى : قالوا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي بعثك باحلق لو ضربت أكبادها إىل برك الغماد التبعناك " وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون  

رواه اإلمام أمحد عن عبيدة بن محيد عن محيد الطويل عن أنس به ورواه النسائي عن حممد بن املثين 
عن خالد بن احلارث عن محيد عن أنس به حنوه وأخرجه ابن حبان يف صحيحه عن أيب يعلى عن عبد 

يد عن أنس به حنوهاألعلى عن معتمر عن مح  

wقد ذكرنا نكول بين إسرائيل عن قتال اجلبارين وأن اهللا تعاىل عاقبهم بالتيه وحكم بأم ال خيرجون 
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 منه إىل أربعني سنة
أن يوشع جهزه موسى : ومل أر يف كتاب أهل الكتاب قصة نكوهلم عن قتال اجلبارين ولكن فيها 

ر جلسوا على رأس أكمة ورفع موسى عصاه فكلما لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهارون وخو
رفعها انتصر يوشع عليهم وكلما مالت يده ا من تعب أو حنوه غلبهم أولئك وجعل هارون وخور 

يدعمان يديه عن ميينه ومشاله ذلك اليوم إىل غروب الشمس فانتصر حزب يوشع عليه السالم 
الم بلغه ما كان من أمر موسى وكيف كاهن مدين وخنت موسى عليه الس" يثرون " وعندهم أن 

" زوجة موسى وابناها منه " صفورا " أظفره اهللا بعدوه فرعون فقدم على موسى مسلما ومعه ابنته 

فتلقاه موسى وأكرمه واجتمع به شيوخ بين إسرائيل وعظموه وأجلوه" عازر " و " جرشون   

مات اليت تقع بينهم فأشار على وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بين إسرائيل على موسى يف اخلصو
موسى أن جيعل على الناس رجاال أمناء أتقياء أعفاء يبغضون الرشاء واخليانة فيجعلهم على الناس 

رءوس ألوف ورءوس مئني ورءوس مخسني ورءوس عشرة فيقضوا بني الناس فإذا أشكل عليهم أمر 
 جاءوك ففصلت بينهم ما أشكل عليهم ففعل ذلك موسى عليه السالم

ودخل بنو إسرائيل الربية عند سيناء يف الشهر الثالث من خروجهم من مصر وكان خروجهم : قالوا 
يف أول السنة اليت شرعت هلم وهي أول فصل الربيع فكأم دخلوا التيه يف أول فصل الصيف واهللا 

 أعلم
ذكر بين ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى اجلبل فكلمه ربه وأمره أن ي: قالوا 

إسرائيل ما أنعم به عليهم من إجنائه إياهم من فرعون وقومه وكيف محلهم على مثل جناحي نسر من 
يده وقبضته وأمره أن يأمر بين إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيام وليستعدوا إىل اليوم 

منهم إليه فن دنا منه قتل حىت الثالث فاذا كان يف اليوم الثالث فليجتمعوا حول اجلبل وال يقتربن أحد 
وال شيء من البهائم ماداموا يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع 

 بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا
فلما كان اليوم الثالث ركب اجلبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جدا 

رائيل من ذلك فزعا شديدا وخرجوا فقاموا يف سفح اجلبل وغشي اجلبل دخان عظيم يف ففزع بنو إس
وسطه عمود نور زلزل اجلبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد وموسى 

عليه السالم فوق اجلبل واهللا يكلمه ويناجيه وأمر الرب عز وجل موسى أن يرتل فيأمر بني إسرائيل 
wمن اجلبل ليسمعوا وصية اهللا وأمر األحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا اجلبل أن يتقربوا 
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 ليتقدموا بالقرب
 وهذا نص يف كتام على وقوع النسخ ال حمالة

يارب إم اليستطيعون أن يصعدوا وقد يتهم عن ذلك فأمره اهللا تعاىل أن يذهب فيأيت : فقال موسى 
  العلماء والشعب وهم بقية بين إسرائيل غري بعيد ففعل موسىمعه بأخيه هارون ولكن الكهنة وهم

 وكلمه ربه عز وجل فأمره حينئذ بالعشر الكلمات
: وعندهم أن بين إسرائيل مسعوا كالم اهللا ولكن مل يفهموا حىت فهمهم موسى وجعلوا يقولون ملوسى 

 بلغنا أنت عن الرب عز وجل فإنا خناف أن منوت
األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له والنهي عن احللف : شر الكلمات وهي فبلغهم عنه فقال هذه الع

باهللا كاذبا واألمر باحملافظة على السبت ومعناه تفرغ يوم من األسبوع للعبادة وهذا حاصل بيوم 
اجلمعة الذي نسخ اهللا به السبت أكرم أباك وأمك ليطول عمرك يف األرض الذي يعطيك اهللا ربك ال 

ال تسرق ال نشهد على صاحبك شهادة زور ال تعمد عينك إيل بيت صاحبك وال تشته تقتل ال تزن 
امرأة صاحبك وال عبده وال أمته وال ثوره وال محاره وال شيئا من الذي لصاحبك ومعناه النهي عن 

 احلسد
مضمون هذه العشر الكلمات يف آيتني من القرآن ومها : وقد قال كثري من علماء السلف وغريهم 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين : "  تعاىل يف سورة األنعام قوله
إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

قربوا مال اليتيم إال وال ت* وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 
باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم 

وأن هذا صراطي * فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 
م به لعلكم تتقونمستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاك  " 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثرية وأحكاما متفرقة عزيزة كانت فزالت وعمل ا حينا من 
الدهر مث طرأ عليها عصيان من املكلفني ا مث عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها مث بعد ذلك كل سلبوها 

 فصارت منسوخة مبدلة بعد ما كانت مشروعة مكملة
قبل ومن بعد وهو الذي حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد أال له اخللق واألمر تبارك اهللا فلله األمر من 

 رب العاملني
wيا بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور األمين ونزلنا : " وقد قال اهللا تعاىل 
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غضيب ومن حيلل كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم * عليكم املن والسلوي 
وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى* عليه غضيب فقد هوى   " 

يذكر تعاىل منته وإحسانه إال بين إسرائيل مبا أجناهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق واحلرج وأنه 
يف وعدهم صحبة نبيهم إىل جانب الطور األمين أي منهم ليرتل عليه أحكاما عظمية فيما مصلحة هلم 
دنياهم وأخراهم وأنه تعاىل أنزل عليهم يف حال شدم وضرورم يف سفرهم يف األرض اليت ليس 
ليها زرع وال ضرع منا من السماء يصبحون فيجدونه خالل بيوم فيأخذون منه قدر حاجتهم يف 

كثريا مل ذلك اليوم إىل مثله من الغد ومن ادخر منه ألكثر من ذلك فسد ومن أخذ منه قليال كفاه أو 
يفضل عنه فيصنعون منه مثل اخلبز وهو يف غاية البياض واحلالوة فإذا كان من آخر النهار غشيهم 

 طري السلوى فيقتنصون منها بال كلفة ما حيتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم

وإذا كان فصل الصيف ظلل اهللا عليهم الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوءها 
يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا : "  كما قال تعاىل يف سورة البقرة الباهر

وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به * بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون 
 " وال تشتروا بآيايت مثنا قليال وإياي فاتقون

 يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم ويستحيون وإذ جنيناكم من آل فرعون: " إىل أن قال 
وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم * نساءكم ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم 

مث عفونا عنكم من * وإذ واعادنا موسى أربعني ليلة مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون * تنظرون 
وإذ قال موسى لقومه * تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون وإذ آ* بعد ذلك لعلكم تشكرون 

يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة * بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 

وظللنا عليكم * مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون * تم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأن
الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 

 " يظلمون
وإذ استسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا : " إىل أن قال 

وإذ قلتم يا * كل أناس مشرم كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين قد علم 
موسى لن نصرب على طعام واحد فادغ لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها 

wوعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 
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 عليهم الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من اهللا ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون وضربت
 " النبيني بغري احلق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

فذكر تعاىل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم مبا يسر هلم من املن والسلوى طعامني شهيني بال كلفة وال 
را ويرسل عليهم طري السلوى عشيا وأنبع املاء هلم بضرب موسى سعي هلم فيه بل يرتل اهللا املن باك

عليه السالم حجرا كانوا حيملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عني منه تنبجس 
مث تنفجر ماء زالال فيستقون فيشربون ويسقون دوام ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من 

 احلر
عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها وال قاموا بشكرها وحق عبادا مث وهذه نعم من اهللا 

ضجر كثري منهم منها وتربموا ا وسألوا أن يستبدلوا منها ببدهلا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها 
 وفومها وعدسها وبصلها

ن الذي هو أدىن بالذي هو أتستبدلو: " فقرعهم الكليم ووخبهم وأنبهم على هذه املقالة وعنفهم قائال 
أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم اليت أنتم فيها " خري اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 

حاصل ألهل األمصار الصغار والكبار موجود ا وإذا هبطتم ا ما تشتهون وما ترومون مبا ذكرمت 
إىل سؤال ذلك هاهنا وال أبلغم ما تعنتم به من من املآكل الدنية واألغذية الردية ولكين لست أجيبكم 

 املىن
وكل هذه الصفات املذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أم مل ينتهوا عما وا عنه كما قال 

أي فقد هلك وحق له " وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن حيلل عليه غضيب فقد هوى : " تعاىل 
غضب امللك اجلبارواهللا اهلالك والدمار وقد حل عليه   

ولكنه تعاىل مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء ملن أناب وتاب ومل يستمر على متابعة الشيطان املريد 
وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى: " فقال   " 

خيه وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى أل: " قال تعاىل 
وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب * هارون اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين 

أرين أنظر إليك قال لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فلما جتلى ربه 
قال يا * ؤمنني للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول امل

وكتبنا له يف * موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 
wاأللواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم 
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وا كل آية ال يؤمنوا ا سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق وإن ير* دار الفاسقني 
وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بأم كذبوا بآياتنا 

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما كانوا * وكانوا عنها غافلني 
 " يعملون

الثالثون ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله : جماهد قال مجاعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق و
 وأمتت أربعني ليلة بعشر من ذي احلجة

فعلى هذا يكون كالم اهللا له يوم عيد النحر ويف مثله أكمل اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا عليه وسلم 
 دينه وأقام حجته وبراهينه

ائما يقال إنه مل يستطعم الطعام فلما واملقصود أن موسى عليه السالم ملا استكمل امليقات وكان فيه ص
كمل الشهر أخذ حلاء شجرة فمضغه ليطيب ريح فمه فأمره اهللا أن ميسك عشرا أخرى فصارت 

أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك: أربعني ليلة وهلذا ثبت يف احلديث   

بب املبجل اجلليل وهو ابن فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بين إسرائيل أخاه هارون احمل
 أمه وأبيه ووزيره يف الدعوة إىل مصطفيه فوصاه وأمره وليس يف هذا لعلو مرتلته يف نبوته منافاة

أي كلمه " وكلمه ربه " أي يف الوقت الذي أمر باىء فيه " وملا جاء موسى مليقاتنا : " قال اهللا تعاىل 
داه وناجاه وقربه وأدناه وهذا مقام رفيع ومعقل منيع اهللا من وراء حجاب إال أنه أمسعه اخلطاب فنا

 ومنصب شريف ومرتل منيف فصلوات اهللا عليه تترى وسالمه عليه يف الدنيا واألخرى
وملا أعطى هذه املرتلة العلية واملرتبة السنية ومسع اخلطاب سأل رفع احلجاب فقال للعظيم الذي ال 

مث بني تعاىل أنه ال يستطيع أن " أنظر إليك قال لن تراين رب أرين : " تدركه األبصار القوي الربهان 
يثبت عند جتليه تبارك وتعاىل ألن اجلبل الذي هو أقوى وأكرب ذاتا وأشد ثباتا من اإلنسان ال يثبت 

ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين: " عند التجلي من الرمحن وهلذا قال   " 

يا موسى إنه ال يراين حي إال مات وال يابس إال تدهده: " هللا تعاىل قال له أن ا: ويف الكتب املتقدمة   

" 

 ويف -حجابه النور : " ويف الصحيحني عن أيب موسى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 "  لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إىل بصره من خلقه-النار : رواية 

ذاك نوره الذي هو نوره إذا جتلى لشيء ال " ال تدركه األبصار : " ىل وقال ابن عباس يف قوله تعا
w يقوم له شيء
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فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت : " وهلذا قال تعاىل 
 " إليك وأنا أول املؤمنني

" ه أكرب منك وأشد خلقا فإن" ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين : " قال جماهد 

فنظر إىل اجلبل ال يتمالك وأقبل اجلبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع " فلما جتلى ربه للجبل 
 اجلبل فخر صعقا

وقد ذكرنا يف التفسري ما رواه اإلمام أمحد و الترمذي وصححه ابن جرير و احلاكم من طريق محاد بن 
فلما جتلى : " س أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ سلمة عن ثابت وزاد ابن جرير وليث عن أن

قال هكذا بأصبعه ووضع النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلام على املفصل " ربه للجبل جعله دكا 
 األعلى من اخلنصر فساخ اجلبل لفظ ابن جرير

صر فجعل  منه إال قدر اخلن- يعىن من العظمة -ما جتلي : وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس 
ميتا والصحيح األول : أي مغشيا عليه وقال قتادة " وخر موسى صعقا " ترابا : اجلبل دكا قال 

ترتيه وتعظيم وإجالل أن يراه " قال سبحانك " فإن اإلفاقة إمنا تكون عن غشي " فلما أفاق : " لقوله 
أنه ال يراك أحد " نني وأنا أول املؤم" أي فلست أسأل بعد هذا الرؤية " تبت إليك " بعظمته أحد 

 حي إال مات وال يابس إال تدهده

وقد ثبت يف الصحيحني من طريق عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين األنصاري عن أبيه 
ال ختريوين من بني األنبياء فإن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب سعيد اخلدري قال 
فأكون أول من يفيق فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال الناس يصعقون يوم القيامة 

؟" أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور   

ال والذي اصطفى : لفظ البخاري ويف أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه األنصاري حني قال 
نبياءال ختريوين من بني األ: " موسى على البشر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   " 

ويف الصحيحني من طريق الزهري عن أيب سلمة وعبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى 
وذكر متامه" ال ختريوين على موسى : " اهللا عليه وسلم بنحوه وفيه   

: وهذا من باب اهلضم والتواضع أو النهي عن التفضيل بني األنبياء على وجه الغضب والعصبية أو 

كم بل اهللا هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وليس ينال هذا مبجرد الرأي بل ليس هذا إلي
 بالتوقيف

wومن قال إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل مث نسخ باطالعه على أفضليته عليهم كلهم ففي قوله 
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نه مل نظر ألن هذا من رواية أيب سعيد وأيب هريرة وما هاجر أبو هريرة إال عام حنني متأخرا فيبعد أ
 يعلم ذا إال بعد هذا واهللا أعلم

كنتم خري أمة : " وال شك أنه صلوات اهللا وسالمه عليه أفضل البشر بل اخلليقة قال اهللا تعاىل 
وما كملوا إال بشرف نبيهم" أخرجت للناس   

 مث "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر : " وثبت بالتواتر عنه صلوات اهللا وسالمه عليه أنه قال 
ذكر اختصاصه باملقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون الذي حتيد عنه األنبياء واملرسلون 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي: حىت أولوا العزم األكملون   

 أي آخذا -فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
دليل على أن هذا الصعق الذي حيصل للخالئق " ي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور  فال أدر-ا 

فيصعقون من شدة اهليبة والعظمة : يف عرصات القيامة حني يتجلى الرب لفصل القضاء بني عباده 
واجلالل فيكون أوهلم إفاقة حممد خامت األنبياء ومصطفى رب األرض والسماء على سائر األنبياء فيجد 

؟ أي وكانت " فال أدرى أصعق فأفاق قبلي : "  باطشا بقائمة العرش قال الصادق املصدوق موسى
؟ يعىن فلم يصعق " أو جوزي بصعقة الطور " صعقته خفيفة ألنه قد ناله ذا السبب يف الدنيا صعق 

 بالكلية
من كل وجه وهذا فيه شرف كبري ملوسى عليه السالم من هذه احليثية وال يلزم تفضيله ا مطلقا 

وهلذا نبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شرفه وفضيلته ذه الصفة ألن املسلم ملا ضرب وجه 
ال والذي اصطفى موسى على البشر قد حيصل يف نفوس املشاهدين لذلك هضم : اليهودي حني قال 

 جبناب موسى عليه الصالة والسالم فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم فضيلته وشرفه

أي يف ذلك الزمان ال ما " قال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي : " وقوله تعاىل 
قبله ألن إبراهيم اخلليل أفضل منه كما تقدم بيان ذلك يف قصة إبراهيم وال ما بعده ألن حممدا صلى 

األنبياء وكما ثبت أنه اهللا عليه وسلم أفضل منهما كما ظهر شرفه ليلة اإلسراء على مجيع املرسلني و
سأقوم مقاما يرغب إيل اخلالئق حىت إبراهيم: " قال   " 

أي فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكالم وال " فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين : " وقوله تعاىل 
 تسأل زيادة عليه وكن من الشاكرين على ذلك

وكانت األلواح "  وتفصيال لكل شيء وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة: " وقال اهللا تعاىل 
wأن اهللا كتب له التوراة بيده وفيها مواعظ عن اآلثام وتفصيل لكل ما : من جوهر نفيس ففي الصحيح 
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 حيتاجون إليه من احلالل واحلرام

أن يضعوها على أحسن " وأمر قومك يأخذوا بأحسنها " أي بعزم ونية صادقة قوية " فخذها بقوة  "
أي سترون عاقبة اخلارجني عن طاعيت املخلفني " سأوريكم دار الفاسقني " املها وجوهها وأمجل حم

 ألمري املكذبني لرسلي

" أي عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي أريد منها ودل عليه مقتضاها " سأصرف عن آيايت  "

وا مهما شاهدوا أي ولو شاهد" الذين يتكربون يف األرض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا 
أي ال " وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال " من اخلوارق واملعجزات ال ينقادون إلتباعها 

أي صرفناهم عن " وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بأم كذبوا بآياتنا " يسلكوه وال يتبعوه 
تفكري يف معناها وترك العمل ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق ا وال

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما كانوا يعملون" مبقتضاها   " 

واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم : " قال اهللا تعاىل 
 يف أيديهم ورأوا أم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا وملا سقط* وال يهديهم سبيال اختذوه وكانوا ظاملني 

وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموين من * ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين 
بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه جيره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوين 

قال رب اغفر يل وألخي *  يب األعداء وال جتعلين مع القوم الظاملني وكادوا يقتلونين فال تشمت
إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رم وذلة يف * وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني 

والذين عملوا السيئات مث تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من * احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين 
وملا سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم * رحيم بعدها لغفور 

 " لرم يرهبون
قال هم أوالء على أثري وعجلت إليك رب * وما أعجلك عن قومك يا موسى : " وقال تعاىل 

فرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا * قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري * لترضى 
ا قوم أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردمت أن حيل عليكم غضب من ربكم قال ي

قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك * فأخلفتم موعدي 
 يرون أفال* فأخرج هلم عجال جسدا له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسي * ألقى السامري 

* ولقد قال هلم هارون من قبل يا قوم إمنا فتنتم به * أال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا 

قال * قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى * وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري  w
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ل يا ابن آدم ال تأخذ بلحييت وال قا* أال تتبعن أفعصيت أمري * يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 
قال * قال فما خطبك يا سامري * برأسي إين خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل 

قال فاذهب * بصرت مبا مل يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذا وكذلك سولت يل نفسي 
لفه وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعدا لن خت

إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما* لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا   " 

يذكر تعاىل ما كان من أمر بين إسرائيل حني ذهب موسى عليه السالم إىل ميقات ربه فمكث على 
أشياء كثرية وهو تعاىل جييبه عنهاالطور يناجيه ربه ويسأله موسى عليه السالم عن   

فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري فأخذ ما كانوا استعاروه من احللي فصاغ منه عجال وألقي 
فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جربيل حني رآه يوم أغرق اهللا فرعون على يديه فلما 

 إنه استحال عجال جسدا أي حلما خيور ودما حيا ألقاها يف فيه خار كما خيوار العجل احلقيقي ويقال
خيور قاله قتادة وغريه وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما ختور 

 البقرة فريقصون حوله ويفرحون
تعاىل ! أي فنسى موسى ربه عندنا وذهب يتطلبه وهو هاهنا " فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسي  "

قولون علوا كبريا وتقدست أمساؤه وصفاته وتضاعفت آالؤه وهباتهاهللا عما ي  

قال اهللا تعاىل مبينا بطالن ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إهلية هذا الذي قصاراه أن يكون حيوانا 
أمل : " وقال " أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا : " يما أو شيطانا رجيما 

 "  أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال اختذوه وكانوا ظاملنييروا

فذكر أن هذا احليوان ال يتكلم وال يرد جوابا وال ميلك ضرا وال نفعا وال يهدى إىل رشد اختذوه وهم 
 ظاملون ألنفسهم عاملون يف أنفسم بطالن ما هم عليه من اجلهل والضالل

ورأوا أم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر " ا أي ندموا على ما صنعو" وملا سقط يف أيديهم  "
 " لنا لنكونن من اخلاسرين

وملا رجع موسى عليه السالم إليهم ورأى ما هم عليهم من عبادة العجل ومعه األلواح املتضمنة 
التوراة ألقاها فيقال إنه كسرها وهكذا هو عند أهل الكتاب وإن اهللا أبدله غريها وليس يف اللفظ 

لقرآين ما يدل على ذلك إال أنه ألقاها حني عاين ما عاينا  
أما كانا لوحني وظاهر القرآن أا ألواح متعددة ومل يتأثر مبجرد اخلرب من اهللا : وعند أهل الكتاب 

w تعاىل عن عبادة العجل فأمره مبعاينة ذلك
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قال رسول اهللا صلى : ل وهلذا جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد و ابن حبان عن ابن عباس قا
ليس اخلرب كاملعاينة: " اهللا عليه وسلم   " 

: مث أقبل عليهم فعنفهم ووخبهم وهجنهم يف صنيعهم هذا القبيح فاعتذوا إليه مبا ليس بصحيح قالوا 

حترجوا من متلك حلى آل فرعون " محلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقي السامري " إنا 
 وقد أمرهم اهللا بأخذه وأباحه هلم ومل يتحرجوا جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة وهم أهل حرب

 ! العجل الذي له خوار مع الواحد األحد الفرد الصمد القهار
" أال تتبعن * يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا : " مث أقبل على أخيه هارون عليهما السالم قائال له 

إين خشيت أن تقول فرقت بني بين : "  اتبعتين فأعلمتين مبا فعلوا فقال أي هال ملا أرأيت ما صنعوا
أي تركتهم وجئتين وأنت قد استخلفتين فيهم" إسرائيل   

وقد كان هارون عليه السالم " قال رب اغفر يل وألخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني  "
الزجراهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي وزجرهم عنه أمت   

أي إمنا قدر اهللا أمر هذا العجل " ولقد قال هلم هارون من قبل يا قوم إمنا فتنتم به : " قال اهللا تعاىل 
" أي فيما أقول لكم " فاتبعوين " أي ال هذا " وإن ربكم الرمحن " وجعله خيور فتنة واختبارا لكم 

" يشهد اهللا هلارون عليه السالم  " قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى* وأطيعوا أمري 

أنه اهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ومل يتبعوه" وكفى باهللا شهيدا   

قال " أي ما محلك على ما صنعت ؟ " قال فما خطبك يا سامري " مث أقبل موسى على السامري 
أي " لرسول فقبضت قبضة من أثر ا: " أي رأيت جربيل وهو راكب فرسا " بصرت مبا مل يبصروا به 

من أثر فرس جربيل وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت حبوافرها على موضع أخضر وأعشب 
: " فأخذ من أثر حافرها فلما ألقاه يف هذا العجل املصنوع من الذهب كان من أمر ما كان وهلذا قال 

وهذا دعاء " قال فاذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس * فنبذا وكذلك سولت يل نفسي 
عليه بأال ميس أحدا معاقبة له على مسه ما مل يكن له مسه هذا معاقبة له يف الدنيا مث توعده يف األخرى 

وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا " " لن خنلفه : " وقرئ " وإن لك موعدا لن ختلفه : " فقال 
: قيل : م إىل هذا العجل فحرقه فعمد موسى عليه السال: قال " لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا 

بالنار كما قاله قتادة وغريه وقيل باملبادر كما قاله علي وابن عباس وغريمها وهو نص أهل الكتاب مث 
ذراه يف البحر وأمر بين إسرائيل فشربوا فمن كان من عابديه علق يف شفاههم من ذلك الرماد ما يدل 

w عليه وقيل بل اصفرت ألوام
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 269        ابن كثري-قصص األنبياء

إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما: " إخبارا عن موسى أنه قال هلم مث قال تعاىل   " 

إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي : " وقال تعاىل 
عة مسجلة لكل صاحب بد" وكذلك جنزي املفترين : " وهكذا وقع وقد قال بعض السلف " املفترين 

 إىل يوم القيامة
مث أخرب تعاىل عن حلمه ورمحته خبلقه وإحسانه على عبيده يف قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه 

والذين عملوا السيئات مث تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم: " فقال   " 

 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم : "لكن مل يقبل اهللا توبة عابدي العجل إال بالقتل كما قال تعاىل 
ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند بارئكم فتاب 

فيقال إم أصبحوا يوما وقد أخذ من مل يعبد العجل يف أيديهم " عليكم إنه هو التواب الرحيم 
ب قريبه وال النسيب نسيبه مث مالوا على عابديه السيوف وألقى اهللا عليهم ضبابا حىت ال يعرف القري

 فقتلوهم وحصدوهم فيقال إم قتلوا يف صبيحة واحدة سبعني ألفا
وملا سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرم : " مث قال تعاىل 

ذا اإلستدالل نظر وليس على أا تكسرت ويف ه" ويف نسختها : " استدل بعضهم بقوله " يرهبون 
 يف اللفظ ما يدل على أا تكسرت واهللا أعلم

أن عبادم العجل كانت على أثر خروجهم من : وقد ذكر ابن عباس يف حديث الفتون كما سيأيت 
وهكذا عند " قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة : " البحر وما هو ببعيد ألم حني خرجوا 

بادم العجل كانت قبل جميئهم بالد بيت املقدس وذلك أم ملا أمروا بقتل من أهل الكتاب فإن ع
عبد العجل قتلوا يف أول يوم ثالثة آالف مث ذهب موسى يستغفر فغفر هلم بشرط أن يدخلوا األرض 

 املقدسة
واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا فلما أخذم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل  "

إياي ألكنا مبا فعل السفهاء منا إن هي إال فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشاء أنت ولينا و
واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك قال * فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين 

زكاة والذين هم عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون ال
الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل * بآياتنا يؤمنون 

يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم 
wوا النور الذي أنزل معه أولئك هم واألغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبع
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 " املفلحون
ذكر السدي وابن عباس وغريمها أن هؤالء السبعني كانوا علماء بين إسرإئيل ومعهم موسى وهارون 

ويوشع وناذاب وأبيهو ذهبوا مع موسى عليه السالم ليعتذروا عن بين إسرائيل يف عبادة من عبد منهم 
تطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا من اجلبل وعليه العجل وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا وي

 الغمام وعود النور ساطع صعد موسى اجلبل
فذكر بنو إسرائيل أم مسعوا كالم اهللا وهذا قد وافقهم عليه طائفة من املفسرين ومحلوا عليه قوله 

ه وهم يعلمونوقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلو: " تعاىل   " 

أي مبلغا وهكذا هؤالء مسعوه مبلغا من " فأجره حىت يسمع كالم اهللا : " وليس هذا بالزم لقوله تعاىل 
 موسى عليه السالم

وزعموا أيضا أن السبعني رأوا اهللا وهذا غلط منهم ألم ملا سألوا الرؤية أخذم الرجفة كما قال 
مث * حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك : " تعاىل 

فلما أخذم الرجفة قال رب لو شئت : " وقال هاهنا " بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 
 " أهلكتهم من قبل وإياي

اختار موسى من بين إسرائيل سبعني رجال اخلري فاخلري وقال انطلقوا إىل اهللا : قال حممد بن إسحاق 
ا إليه مبا صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا فتوبو

 ثيابكم
فخرج م إىل طور سيناء مليقات وقته له ربه وكان ال يأتيه إال بإذن منه وعلم فطلب منه السبعون أن 

أفعل: يسمعوا كالم اهللا فقال   

 تغشي اجلبل كله ودنا موسى فدخل يف الغمام فلما دنا موسى من اجلبل وقع عليه عمود الغمام حىت
ادنوا وكان موسى إذا كلمه اهللا وقع على جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد من بين آدم : وقال للقوم 

أن ينظر إليه فضرب دونه احلجاب ودنا القوم حىت إذا دخلوا يف الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو 
فعل فلما فرغ اهللا من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل افعل وال ت: يكلم موسى يأمره وينهاه 

فأخذم الرجفة وهي الصاعقة فأتلفت " يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة : " إليه فقالوا 
رب لو شئت أهلكتهم : " أرواحهم فماتوا مجيعا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول 

أي ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا " ل السفهاء منا من قبل وإياي ألكنا مبا فع
w فإنا براء مما عملوا
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إمنا أخذم الرجفة ألم مل ينهوا قومهم عن عبادة : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة وابن جريج 
عيد بن جبري أي اختبارك وابتالؤك وامتحانك قاله ابن عباس وس" إن هي إال فتنتك : " العجل وقوله 

وأبو العالية والربيع بن أنس وغري واحد من علماء السلف واخللف يعين أنت الذي قدرت هذا 
قال هلم هارون من قبل يا قوم إمنا فتنتم به : " وخلقت ما كان من أمر العجل اختبارا ختتربهم به كما 

أي اختربمت"   

ئت أضللته باختبارك إياه ومن شئت أي من ش" تضل ا من تشاء ودي من تشاء : " وهلذا قال 
 هديته لك احلكم واملشيئة وال مانع وال راد ملا حكمت وقضيت

واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا * أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين  "
وأبو العالية وإبراهيم أي تبنا إليك ورجعنا وأنبنا قاله ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري " هدنا إليك 

 التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغري واحد وهو كذلك يف اللغة
أي أنا أعذب من شئت مبا أشاء من " قال عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء  "

 األمور اليت أخلقها وأقدرها
: " وسلم أنه قال كما ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه " ورمحيت وسعت كل شيء  "

إن رمحيت : إن اهللا ملا فرغ من خلق السموات واألرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش 
أي فسأوجبها " فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون " " تغلب غضيب 

يةاآل" الذين يتبعون الرسول النيب األمي : " حتما ملن يتصف ذه الصفات   

وهذا فيه تنويه بذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته من اهللا ملوسى عليه السالم يف مجلة ما ناجاه به 
وأعلمه وأطلعه عليه وقد تكلمنا على هذه اآلية وما بعدها يف التفسري مبا فيه كفاية ومقنع وهللا احلمد 

 واملنة
 خري أمة أخرجت للناس يأمرون يارب إين أجد يف األلواح أمة هي: قال موسى : وقال قتادة 

تلك أمة أمحد: باملعروف وينهون عن املنكر رب اجعلهم أميت قال   

رب إين أجد يف األلواح أمة هم اآلخرون يف اخللق السابقون يف دخول اجلنة رب اجعلهم أميت : قال 
تلك أمة أمحد: قال   

 وكان من قبلهم يقرءون كتام رب إين أجد يف األلواح أمة أناجيلهم يف صدورهم يقرءوا: قال 
نظرا حىت إذا رفعوها مل حيفظوا شيئا ومل يعرفوه وإن اهللا أعطاهم من احلفظ شيئا مل يعطه أحدا من 

تلك أمة أمحد: رب اجعلهم أميت قال : األمم قال   w
w
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 رب إين أجد يف األلواح أمة يؤمنون بالكتاب األول وبالكتاب اآلخر ويقاتلون فضول الضاللة: قال 

تلك أمة أمحد: حق يقاتلوا األعور الكذاب فاجعلهم أميت قال   

رب إين أجد يف األلواح أمة صدقام يأكلوا يف بطوم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من : قال 
األمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث اهللا عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها 

تلك أمة : رب فاجعلهم أميت قال : أخذ صدقام من غنيهم لفقريهم قال السباع والطري وإن اهللا 
 أمحد
رب فإين أجد يف األلواح أمة إذا هم أحدهم حبسنة مث مل يعملها كتبت له عشرة أمثاهلا إىل : قال 

تلك أمة أمحد: رب اجعلهم أميت قال : سبعمائة ضعف قال   

تلك أمة أمحد: املشفوع هلم فاجعلهم أميت قال رب إين أجد يف األلواح أمة هم املشفعون : قال   

اللهم اجعلين من أمة أمحد: فذكر لنا أن موسى عليه السالم نبذ األلواح وقال : قال قتادة   

وقد ذكر كثري من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السالم وأوردوا أشياء كثرية ال أصل هلا 
ار بعون اهللا وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييدهوحنن نذكر ما تيسر ذكره من األحاديث واآلث  

ذكر سؤال كليم اهللا ربه عز وجل عن : " قال احلافط أبو حامت حممد بن حامت بن حبان يف صحيحه 
أخربنا عمر بن سعيد الطائي ببلخ حدثنا حامد ابن حيىي البلخي حدثنا " أدين أهل اجلنة وأرفعهم مرتلة 

مسعت : مسعنا الشعيب يقول : وعبد اهللا بن أجبر شيخان صاحلان قاال سفيان حدثنا مطرف بن طريف 
إن موسى عليه السالم سأل ربه : " املغرية بن شعبة يقول على املنرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: رجل جييء بعدما يدخل أهل اجلنة اجلنة فيقال له : أي أهل اجلنة أدىن مرتلة ؟ فقال : عز وجل 

أترضي : كيف أدخل اجلنة وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخاذام ؟ فيقال له : يقول ادخل اجلنة ف
لك هذا : نعم أي رب فيقال : أن يكون لك من اجلنة مثل ما كان مللك من ملوك الدنيا ؟ فيقول 

لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وسأل : أي رب رضيت فيقال له : ومثله معه فيقول 
سأحدثك عنهم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فال :  اجلنة أرفع مرتلة ؟ قال أي أهل: ربه 

 " عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا : " ومصداق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل 
 " يعملون

:  به ولفظ مسلم - وهو ابن عيينة -ن سفيان وهكذا رواه مسلم و الترمذي كالمها عن ابن عمر ع

: رضيت رب فيقال له : أترضي أن يكون لك مثل ملك ملوك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : فيقال له "  w
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هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما : رضيت رب فيقال : لك ذلك ومثله ومثله ومثله فيقول يف اخلامسة 
أولئك الذين : رب فأعالهم مرتلة ؟ قال : رضيت رب قال : اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول 

 " أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون: " ومصداقه من كتاب اهللا : قال   " 

عن الشعيب عن املغرية فلم يرفعه واملرفوع ورواه بعضهم : قال : حسن صحيح : وقال الترمذي 
 أصح

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم " : ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع : " وقال ابن حبان 
ببيت املقدس حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن أبا السمح حدثه عن 

سأل موسى ربه عز وجل عن : "  عليه وسلم أنه قال ابن حجرية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا
 ست خصال كان يظن أا له خالصة والسابعة مل يكن موسى حيبها

الذي : فأي عبادك أهدى ؟ قال : الذي يذكر وال ينسى قال : يارب أي عبادك أتقي ؟ قال : قال 
فأي عبادك : لنفسه قال الذي حيكم للناس كما حيكم : فأي عبادك أحكم ؟ قال : يتبع اهلدى قال 

الذي إذا : فأي عبادك أعز ؟ قال : عامل ال يشبع من العلم جيمع علم الناس إىل علمه قال : أعلم قال 
: فأي عبادك أفقر ؟ قال : الذي يرضي مبا يؤيت قال : فأي عبادك أغين ؟ قال : قدر غفر قال 

 " صاحب منقوص

الغين عن ظهر إمنا الغين غين النفس وإذا أراد اهللا بعبد ليس : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 " خريا جعل غناه يف نفسه وتقاه يف قلبه وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بني عينيه

يريد به منقوص حالته يستقل ما أويت ويطلب الفضل" صاحب منقوص : " قوله : قال ابن حبان   

يعقوب التميمي عن هارون بن هبرية عن أبيه عن ابن وقد رواه ابن جرير يف تارخيه عن ابن محيد عن 
: أي رب فأي عبادك أعلم ؟ قال : قال : " سأل موسى ربه عز وجل فذكر حنوه وفيه : عباس قال 

أي رب : الذي يبتغي علم الناس إىل علمه عسى أن جيد كلمة ديه إىل اهلدى أو ترده عن ردي قال 
عم اخلضر فسأل السبيل إىل لقياه فكان ما سنذكره بعد إن ن: فهل يف األرض أحد أعلم مين ؟ قال 

 شاء اهللا وبه الثقة

* * * 

 ذكر حديث آخر مبعىن ما ذكره ابن حبان
wحدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا ابن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد : قال اإلمام أمحد 
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أي رب عبدك املؤمن مقتر عليه :  قال إن موسى: " اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
: يا موسى هذا ما أعددت له فقال موسى : ففتح له باب من اجلنة فنظر إليها قال : يف الدنيا ؟ قال 

يارب وعزتك وجاللك لو كان مقطع اليدين والرجلني يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إىل يوم 
أي رب عبدك الكافر موسع عليه يف الدنيا : ال مث ق: القيامة وكان هذا مصريه مل ير بؤسا قط قال 

أي رب وعزتك : هذا ما أعددته له فقال موسى : يا موسى : ففتح له باب إىل النار فقال : قال 
 " وجاللك لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصريه مل ير خريا قط

هللا أعلمتفرد به أمحد من هذا الوجه ويف صحته نظر وا  

حدثنا ابن سلمة " ذكر سؤال كليم اهللا ربه جل وعال أن يعلمه شيئا يذكره به : " وقال ابن حبان 
حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن دراجا حدثه عن أيب اهليثم عن أيب 

شيئا أذكرك به وأدعوك يارب علمين : قال موسى : " سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
: قل ال إله إال اهللا قال : يارب كل عبادك يقول هذا قال : ال إله إال اهللا قال : قل يا موسى : به قال 

يا موسى لو أن أهل السموات السبع واألرضني السبع يف كفة وال إله : إمنا أريد شيئا ختصين به قال 
 " إال اهللا يف كفة مالت م ال إله إال اهللا

شهد هلذا احلديث حديث البطاقة وأقرب شيء إىل معناه احلديث املروي يف السنن عن النيب صلى وي
أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى ال إله إال : " اهللا عليه وسلم أنه قال 

 " اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
حدثنا أمحد بن القاسم بن عطية حدثنا أمحد ابن عبد : مت عند تفسري آية الكرسي وقال ابن أيب حا

الرمحن الدسكي حدثين أيب عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن 
فناداه ربه عز ! اتقوا اهللا : أن بين إسرائيل قالوا ملوسى هل ينام ربك ؟ قال : جبري عن ابن عباس 

يا موسى سألوك هل ينام ربك ؟ فخذ زجاجتني يف يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب  : وجل
من الليل ثلثه نعس فوقع لركبتيه مث انتعش فضبطهما حىت إذا كان آخر الليل نعس فسقطت 

يا موسى لو كنت أنام لسقطت السموات واألرض فهلكن كما هلكت : الزجاجتان فانكسرتا فقال 
وأنزل اهللا على رسوله آية الكرسي: قال ! ديك الزجاجتان يف ي  

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن احلكم : وقال ابن جرير 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكى عن موسى عليه : بن أبان عن عكرمة عن أيب هريرة قال 

wوسى عليه السالم هل ينام اهللا عز وجل ؟ فأرسل اهللا ملكا وقع يف نفس م: " السالم على املنرب قال 
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 فأرقه ثالثة مث أعطاه قارورتني يف كل يد قارورة وأمره أن حيتفظ ما
فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحدامها على األخرى حىت نام نومة : قال 

أن لو كان ينام مل تستمسك السماء : ضرب اهللا له مثال : فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان قال 
 " واألرض

 وهذا حديث غريب رفعه واألشبه أن يكون موقوفا وأن يكون أصله إسرائيليا
* * * 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه : " وقال اهللا تعاىل 
وقال "  عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرين مث توليتم من بعد ذلك فوال فضل اهللا* لعلكم تتقون 

وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه : " تعاىل 
 " لعلكم تتقون

ملا جاءهم موسى باأللواح فيها التوراة أمرهم بقبوهلا واألخذ : قال ابن عباس وغري واحد من السلف 
أنشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها: فقالوا ا بقوة وعزم   

بل اقبلوها مبا فيها فراجعوه مرارا فأمر اهللا املالئكة فرفعوا اجلبل على رءوسهم حىت صار كأنه : فقال 
 على رءوسهم وقيل هلم إن هلم تقبلوها مبا فيها وإال سقط هذا اجلبل عليكم - أي غمامة -ظلة 

أمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ينظرون إىل اجلبل بشق وجوههم فصارت سنة لليهود فقبلوا ذلك و
ال سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب: إىل اليوم يقولون   

فلما نشرها مل يبق على وجه : وقال سنيد بن داود عن حجاج بن حممد عن أيب بكر بن عبد اهللا قال 
س على وجه األرض يهودي صغري وال كبري تقرأ عليه األرض جبل وال شجر وال حجر إال اهتز فلي

 التوراة إال اهتز ونفض هلا رأسه
أي مث بعد مشاهدة هذا امليثاق العظيم واألمر اجلسيم " مث توليتم من بعد ذلك : " قال اهللا تعاىل 

ال بأن تدارككم باإلرسال إليكم وإنز" فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته " نكثتهم عهودكم ومواثيقكم 
لكنتم من اخلاسرين" الكتب عليكم   " 

وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ : " قال اهللا تعاىل 
قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي قال إنه يقول إا بقرة ال فارض وال * باهللا أن أكون من اجلاهلني 

قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوا قال إنه يقول إا بقرة *  تؤمرون بكر عوان بني ذلك فافعلوا ما
wقالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء * صفراء فاقع لوا تسر الناظرين 
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قالوا قال إنه يقول إا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث مسلمة الشية فيها * اهللا ملهتدون 
وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم * اآلن جئت باحلق فذحبوها وما كادوا يفعلون 

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون* تكتمون   " 

جل يف كان ر: قال ابن عباس وعبيدة السلماين وأبو العالية وجماهد والسدي وغري واحد من السلف 
بين إسرائيل كثري املال وكان شيخا كبريا وله بنو أخ وكانوا يتمنون موته لريثوه فعمد أحدهم فقتله 

 يف الليل وطرحه يف جممع الطرق ويقال على باب رجل منهم

ما لكم ختتصمون وال : فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا 
جاء ابن أخيه فشكا أمر عمه إىل رسول اهللا موسى صلى اهللا عليه وسلم فقال موسى تأتون نيب اهللا ؟ ف

فلم يكن عند أحد منهم " أنشد اهللا رجال عنده علم من أمر هذا القتيل إال أعلمنا به : " عليه السالم 
 علم منه وسألوه أن يسأل يف هذه القضية ربه عز وجل

إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة : " مرهم بذبح بقرة فقال فسأل ربه عز وجل يف ذلك فأمره اهللا أن يأ
قال أعوذ باهللا أن " يعنون حنن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول لنا هذا ؟ " قالوا أتتخذنا هزوا 
أي أعوذ باهللا أن أقول عنه غري ما أوحى إيل وهذا هو الذي أجابين حني سألته " أكون من اجلاهلني 
: أسأله فيه قال ابن عباس وعبيدة وجماهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغري واحد عما سألتموين أن 

فلو أم عمدوا إىل أي بقرة فذحبوها حلصل املقصود منها ولكن شددوا فشدد عليهم وقد ورد فيه 
 حديث مرفوع ويف إسناده ضعف

قد ذكرنا تفسري ذلك كله فسألوا عن صفتها مث عن لوا مث عن سنها فأجيبوا مبا عز وجوده عليهم و
 يف التفسري

واملقصود أم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط النصف بني الفارض وهي الكبرية والبكر وهي 
الصغرية قاله ابن عباس وجماهد وأبو العالية وعكرمة واحلسن وقتادة ومجاعة مث شددوا وضيقوا على 

 أي مشرب حبمرة تسر الناظرين وهذا اللون عزيز أنفسهم فسألوا عن لوا فأمروا بصفراء فاقع لوا
قالوا ادغ لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اهللا ملهتدون" مث شددوا أيضا   " 

لوال أن بين إسرائيل استثنوا ملا أعطوا : " ففي احلديث املرفوع الذي رواه ابن أيب حامت وابن مردويه 
  أعلمويف صحته نظر واهللا" 

قال إنه يقول إا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث مسلمة الشية فيها قالوا اآلن جئت  "
wوهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست " باحلق فذحبوها وما كادوا يفعلون 
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 عيب فيها قاله أبو بالذلول وهي املذللة باحلراثة وسقي األرض بالساقية مسلمة وهي الصحيحة اليت ال
أي ليس فيها لون خيالف لوا بل هي مسلمة من العيوب ومن " الشية فيها " العالية وقتادة وقوله 

قالوا " خمالطة سائر األلوان غري لوا فلما حددها ذه الصفات وخصرها ذه النعوت واألوصاف 
 " اآلن جئت باحلق

 إال عند رجل منهم كان بارا بأبيه فطلبوها منه فأيب عليهم ويقال إم مل جيدوا هذه البقرة ذه الصفة
فأرغبوه يف مثنها حىت أعطوه فيما ذكر السدي بوزا ذهبا فأيب عليهم حىت أعطوه بوزا عشر مرات 

 فباعها هلم
أي وهم يترددون يف أمرها مث أمرهم عن اهللا أن " فذحبوها وما كادوا يفعلون " فأمرهم نيب اهللا بذحبها 

ربوا ذلك القتيل ببعضها قيل بلحم فخذها وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف وقيل بالبضعة اليت يض
من : بني الكتفني فلما ضربوه ببعضها أحياه اهللا تعاىل فقام وهو يشخب أوداجه فسأله نيب اهللا موسى 

قتلين ابن أخي مث عاد ميتا كما كان: قتلك ؟ قال   

أي كما شاهدمت إحياء هذا "  املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك حيي اهللا: " قال اهللا تعاىل 
: القتيل عن أمر اهللا له كذلك أمره يف سائر املوتى إذا شاء إحياءهم أحياهم يف ساعة واحدة كما قال 

ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة"   " 

فلما بلغا * حرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع الب: " قال اهللا تعاىل 
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من * جممع بينهما نسيا حوما فاختذ سبيله يف البحر سربا 

قال أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن * سفرنا هذا نصبا 
فوجدا عبدا * ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها قصصا قال * أذكره واختذ سبيله يف البحر عجبا 

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما * من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 
قال ستجدين * وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا * قال إنك لن تستطيع معي صربا * علمت رشدا 

قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه *  لك أمرا إن شاء اهللا صابرا وال أعصي
قال * فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا * ذكرا 

فانطلقا * قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا * أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا 
قال أمل أقل لك إنك * ا غالما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا حىت إذا لقي

* قال إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا * لن تستطيع معي صربا 

wفانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 
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قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه * فأقامه قال لو شئت الختذت عليه أجرا 
أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل * صربا 

 فأردنا أن يبدهلما *وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * سفينة غصبا 
وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كرت هلما * رما خريا منه زكاة وأقرب رمحا 

وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كرتمها رمحة من ربك وما فعلته عن أمري 
 " ذلك تأويل ما مل تستطع عليه صربا

إن موسى هذا الذي رحل إىل اخلضر هو موسى بن منسا بن يوسف بن  : قال بعض أهل الكتاب
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن 
كتبهم منهم نوف بن فضالة احلمريي الشامي البكايل ويقال إنه دمشقي وكانت أمه زوجة كعب 

 األحبار
أنه موسى بن : القرآن ونص احلديث الصحيح الصريح املتفق عليه والصحيح الذي دل عليه سياق 

 عمران صاحب بين إسرائيل

: أخربين سعيد بن جبري قال : حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال : قال البخاري 

ل إن نوفا البكايل يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس هو صاحب بين إسرائيل فقا: قلت البن عباس 
إن : " كذب عدو اهللا حدثنا أيب بن كعب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ابن عباس 

أنا فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم : أي الناس أعلم ؟ فقال : موسى قام خطيبا يف بين إسرائيل فسئل 
يارب فكيف يل به ؟ : إليه فأوحى اهللا إليه إن يل عبدا مبجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى 

تأخذ معك حوتا فتجعله يف مكتل فحيثما فقدت احلوت فهو مث فأخذ حوتا فجعله يف مكتل مث : قال 
انطلق وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون حىت إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب احلوت 

 اهللا عن احلوت جرية املاء يف املكتب فخرج منه فسقط يف البحر واختذ سبيله يف البحر سربا وأمسك
 فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن خيربه باحلوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما

قال ومل جيد " آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا : " حىت إذا كان من الغد قال موسى لفتاه 
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين : " له فتاه موسى النصب حىت جاوز املكان الذي أمره اهللا به فقال 

فكان للحوت : قال " نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجبا 
ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها قصصا: " سربا وملوسى ولفتاه عجبا فقال له موسى   " 

wلصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال فرجعا يقصان آثارمها حىت انتهيا إىل ا: قال 
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نعم أتيتك لتعلمين : موسى بين إسرائيل ؟ قال : أنا موسى قال : اخلضر وأىن بأرضك السالم ؟ قال 
يا موسى إين على علم من علم اهللا علمنيه اهللا " قال إنك لن تستطيع معي صربا : " مما علمت رشدا 

لم اهللا علمكه اهللا ال أعلمهال تعلمه أنت وأنت على علم من ع  

ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا: " فقال موسى   " 

ميشيان " فانطلقا * فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا : " فقال له اخلضر 
لما على ساحل البحر فمرت ما سفينة فكلموهم أن حيملوهم فعرفوا اخلضر فحملوههم بغري نول ف

قوم : ركبا يف السفينة مل يفجأ إال واخلضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى 
قال أمل أقل إنك * لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا " محلونا بغري نول عمدت إىل سفينتهم فخرقتها 

قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا* لن تستطيع معي صربا   " 

وجاء عصفور : فكانت األوىل من موسى نسيانا قال : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
ما علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل : فوقع على حرف السفينة فنقر يف البحر نقرة فقال له اخلضر 

 ! ما نقص هذا العصفور مبنقاره من هذا البحر
 على الساحل إذ أبصر اخلضر غالما يلعب مع الغلمان فأخذ مث خرجا من السفينة فبينما مها ميشيان

أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا : " اخلضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى 
قال إن سألتك عن " وهذه أشد من األوىل : قال " قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا * نكرا 

د بلغت من لدين عذراشيء بعدها فال تصاحبين ق  " 

" فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض  "

لو شئت " قوم أتيناهم فلم يطعمونا ومل يضيفونا : بيده فقال موسى " فأقامه " مائل فقام اخلضر : قال 
ذلك تأويل ما مل تستطع عليه : " إىل قوله " سأنبك قال هذا فراق بيين وبينك * الختذت عليه أجرا 

وددنا أن موسى كان صرب حىت يقص اهللا علينا من : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " صربا 
 " خربمها

وكان " وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا : " فكان ابن عباس يقرأ : قال سعيد بن جبري 
فرا وكان أبواه مؤمننيوأما الغالم فكان كا: " يقرأ   " 

فخرج موسى ومعه فتاه : " مث رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة بإسناده حنوه وفيه 
 " يوشع بن نون ومعهما احلوت حىت انتهيا إىل الصخرة فرتال عندها قال ؟ فوضع موسى رأسه فنام

wيقال هلا احلياة ال يصيب من مائها ويف أصل الصخرة عني : ويف حديث غري عمرو قال : قال سفيان 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 280        ابن كثري-قصص األنبياء

فتحرك وانسل من املكتل فدخل البحر فلما : شيء إال حىي فأصاب احلوت من ماء تلك العني قال 
اآلية وساق احلديث " 00آتنا غداءنا لقد لقينا : " استيقظ قال موسى لفتاه   

ما علمي : وسى ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره يف البحر فقال اخلضر مل: وقال 
 وعلمك وعلم اخلالئق يف علم اهللا إال مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر متام احلديث

* * * 

: أن ابن جريج أخربهم قال : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف : وقال البخاري 

احبه وغريمها قد مسعته أخربين يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبري يزيد أحدمها على ص
 -أي أبا عباس : سلوين فقلت : إنا لعند ابن عباس يف بيته إذ قال : حيدثه عن سعيد بن جبري قال 

 بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس مبوسى بين إسرائيل أما عمرو -جعلين اهللا فداك 
: حدثين أيب بن كعب قال :  عباس قال ابن: قد كذب عدو اهللا وأما يعلى فقال يل : فقال يل فقال 

ذكر الناس يوما حىت إذا فاضت : موسى رسول اهللا قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هل يف األرض أحد أعلم منك ؟ ! أي رسول اهللا : العيون ورقت القلوب وىل فأدركه رجل فقال 

مبجمع : أي رب فأين ؟ قال : ى قال بل: ال فعتب اهللا عليه إذ مل يرد العلم إىل اهللا وقيل : قال 
حيث يفارقك احلوت وقال : قال : أي رب اجعل يل علما أعلم ذلك به قال يل عمرو : البحرين قال 

خذ نونا ميتا حيت ينفخ فيه الروح: قال : يل يعلى   

فت ما كل: ال أكلفك إال أن ختبين حبيث يفارقك احلوت قال : فأخد حوتا فجعله يف مكتل فقال لفتاه 
يوشع بن نون ليست عن سعيد بن جبري قال " وإذ قال موسى لفتاه : " كثريا فذلك قوله جل ذكره 

بينما هو يف ظل صخرة يف مكان ثريان إذ تضرب احلوت وموسى نائم فقال فتاه ال أوقظه حىت إذا 
ثره استيقظ نسى أن خيربه وتضرب احلوت حىت دخل البحر فأمسك اهللا عنه جرية البحر حىت كان أ

هكذا كان أثره يف حجر وحلق بني إاميه واللتني تلياما: يف حجر قال يل عمرو   

قد قطع اهللا عنك النصب ليست هذه عن سعيد أخربه فرجعا : قال " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  "
 عن طنفسة خضراء على كبد البحر قال سعيد بن - قال يل عثمان بن أيب سلمان -فوجدا خضرا 

مسجى بثوبه قد جعل طرفه حتت رجليه وطرفه حتت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه جبري 
نعم : موسى بين إسرائيل ؟ قال : أنا موسى قال : هل بأرضي من سالم ؟ من أنت ؟ فقال : وقال 
أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن : جئتك لتعلمين مما علمت رشدا قال : فما شأنك ؟ قال : قال 

wأتيك ؟ يا موسى إن يل علما ال ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما ال ينبغي يل أن أعلمه فأخذ الوحي ي
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واهللا ماعلمي وعلمك يف جنب علم اهللا كما أخذ هذا الطائر مبنقاره من : طائر مبنقاره من البحر فقال 
 البحر

 هذا الساحل اآلخر وجد معابر صغارا حتمل أهل هذا الساحر إيل أهل" حىت إذا ركبا يف السفينة  "
نعم ال حنمله بأجر فخرقها ووتد : خضر ؟ قال : فقلنا لسعيد : عبد اهللا الصاحل قال : عرفوه فقالوا 

قال " منكرا ؟ : قال جماهد " أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا : " موسى " قال " فيها وتدا 
قال ال " والوسطى شرطا والثالثة عمدا كانت األوىل نسيانا " أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا 

قال يعلى قال " فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فقتله * تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا 
قال أقتلت نفسا " وجد غلمانا يلعبون فأخذ غالما كافرا ظريفا فأضجعه مث ذحبه بالسكني : سعيد 

مل تعلم" زكية بغري نفس   

غالما زكيا: زكية زاكية مسلمة كقولك : عباس قرأها باخلبيث وكان ابن   

قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال " فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه " فانطلقا 
قال سعيد " قال لو شئت الختذت عليه أجرا : " فمسح بيده فاستقام : حسبت أن سعيدا قال : يعلى 

 أجرا نأكله
هدد بن " أمامهم ملك يزعمون عن غري سعيد أنه :  أمامهم قرأها ابن عباس كان" وكان وراءهم  "

فأردت إذا هي مرت " ملك يأخذ كل سفينة غصبا " " جيسور " والغالم املقتول امسه يزعمون " بدد 
سدوها بقارورة ومنهم من : به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا ا ومنهم من يقول 

اريقول بالق  

أي حيملهما حبه على أن " فخشينا أن يرهقهما ظغيانا وكفرا " وكان كافرا " وكان أبواه مؤمنني  "
وأقرب " " أقتلت نفسا زكية : " لقوله " فأردنا أن يبدهلما رما خريا منه زكاة " يتابعاه على دينه 

مها به أرحم منهما باألول الذي قتل اخلضر" رمحا   

إا جارية:  أم أبدال جارية وأما داود ابن أيب عاصم فقال غري واحد وزعم غري سعيد بن جبري  

خطب موسى : وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
ما أحد أعلم باهللا وبأمره مين فأمر أن يلقى هذا الرجل فذكر حنو ما تقدم: بين إسرائيل فقال   

بن إسحاق عن احلسن بن عمارة عن احلكم ابن عيينة عن سعيد بن جبري عن ابن وهكذا رواه حممد 
 عباس عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنحو ما تقدم أيضا

: ورواه العويف عنه موقوفا وقال الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس  w
w
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هو خضر فمر : بن حصن الفزاري يف صاحب موسى فقال ابن عباس أنه متارى هو واحلر بن قيس 
إين متاريت أنا وصاحيب هذا يف صاحب موسى الذي سأل : م أيب بن كعب فدعاه ابن عباس فقال 

نعم وذكر احلديث: السبيل إىل لقياه فهل مسعت من رسول اهللا فيه شيئا ؟ قال   

ورة الكهف وهللا احلمدوقد تقصينا طرق هذا احلديث وألفاظه يف تفسري س  

ومها أصرم وصرمي ابنا كاشح : قال السهيلى " وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة : " وقوله 
قيل كان ذهبا قاله عكرمة وقيل علما قاله ابن عباس واألشبه أنه كان لوحا " وكان حتته كرت هلما " 

بن سعيد اجلوهري حدثنا بشر بن املنذر حدثنا حدثنا إبراهيم : من ذهب مكتوبا يف علم قال البزار 
إن : " احلارث بن عبد اهللا اليحصيب عن عياش بن عباس الغساين عن ابن حجرية عن أيب ذر رفعه قال 

عجبت ملن أيقن بالقدر كيف : الكرت الذي ذكره اهللا يف كتابه لوح من الذهب مصمت مكتوب فيه 
ت ملن ذكر املوت كيف غفل ؟ ال إله إال اهللا حممد نصب ؟ وعجبت ملن ذكر النار مل ضحك ؟ وعجب

 " رسول اهللا
 وهكذا روى عن احلسن البصري وعمر موىل غفرة وجعفر الصادق حنو هذا

فيه داللة : قيل إنه كان األب السابع وقيل العاشر وعلى كل تقدير " وكان أبومها صاحلا : " وقوله 
ستعانعلى أن الرجل الصاحل حيفظ يف ذريته واهللا امل  

دليل على أنه كان نبيا وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو " رمحة من ربك : " وقوله 
نيب وقيل رسول وقيل ويل وأغرب من هذا من قال إنه كان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو 

 ابن فرعون وقيل إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة
ويقال إنه كان على " أفريدون " ليه مجهور أهل الكتاب أنه كان يف زمن والذي ع: قال ابن جرير 

مقدمة ذي القرنني الذي قيل إنه كان أفريدون وذو الفرس هو الذي كان يف زمن اخلليل وزعموا أنه 
 شرب من ماء احلياة فخلد وهو باق إىل اآلن

أرميا " وقيل " ملكان " ل امسه وقيل إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل وقي
وقيل كان نبيا يف زمن سباسب بن راسب" بن حلقيا   

وقد كان بني أفريدون وبني سباسب دهور طويلة ال جيهلها أحد من أهل العلم : قال ابن جرير 
باألنساب قال ابن جرير والصحيح أنه كان يف زمن أفريدون واستمر حيا إىل أن أدركه موسى عليه 

الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك " منو شهر " وكانت نبوة موسى يف زمن السالم 
wالفرس وكان إليه امللك بعد جده أفريدون لعهده وكان عدال وهو أول من خندق اخلنادق وأول من 
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جعل يف كل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا من مائة ومخسني سنة ويقال إنه كان من ساللة 
براهيمإسحاق بن إ  

وقد ذكر عنه من اخلطب احلسان والكلم البليغ النافع الفصيح ما يبهر العقل وحيري السامع وهذا يدل 
 على أنه من ساللة اخلليل واهللا أعلم

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول : " وقد قال اهللا تعاىل 
قال أقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 

 " وأنا معكم من الشاهدين
فأخذ اهللا ميثاق كل نيب على أن يؤمن مبن جييء بعده من األنبياء وينصره واستلزم ذلك اإلميان وأخذ 

ه وينصره فلو امليثاق حملمد صلى اهللا عليه وسلم ألنه خامت األنبياء فحق على كل نيب أدركه أن يؤمن ب
كان اخلضر حيا يف زمانه ملا وسعه إال اتباعه واإلجتماع به والقيام بنصره ولكان من مجلة من حتت 

 لوائه يوم بدر كما كان حتتها جربيل وسادات من املالئكة
وقصارى اخلضر عليه السالم أن يكون نبيا وهو احلق أو رسوال كما قيل أو ملكا فيها ذكر وأيا ما 

 رئيس املالئكة وموسى أشرف من اخلضر ولو كان حيا لوجب عليه اإلميان مبحمد كان فجربيل
ونصرته فكيف إن كان اخلضر وليا كما يقوله طوائف كثريون ؟ فأوىل أن يدخل يف عموم البعثة 

وأحرى ومل ينقل يف حديث حسن بل وال ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إىل رسول اهللا صلى اهللا 
اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان احلاكم قد رواه فإسناده ضعيف عليه وسلم وال 

 واهللا أعلم وسنفرد خلضر ترمجة على حدة بعد هذا
وقتلت : " قال اإلمام أبو عبد الرمحن النسائي يف كتاب التفسري من سننه عند قوله تعاىل يف سورة طه 

 "  الفتونحديث" : " نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 

حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم ابن أيب أيوب أخربين 
فسألته عن " وفتناك فتونا : " سألت عبد اهللا بن عباس عن قول اهللا تعاىل ملوسى : سعيد بن جبري قال 

يثا طويالاستأنف النهار يا ابن جبري فإن هلا حد: الفتون ما هي ؟ فقال   

تذكر فرعون : فلما أصبحت غدوت إىل ابن عباس ألتنجز منه ما وعدين من حديث الفتون فقال 
إن بين : وجلساؤه ما كان اهللا وعد إبراهيم عليه السالم أن جيعل يف ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهم 

ليس : هلك قالوا إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما 
wفكيف ترون ؟ فأمتروا وأمجعوا أمرهم على أن يبعث رجاال : هكذا كان وعد إبراهيم فقال فرعون 
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 معهم الشفار يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولودا ذكرا إال ذحبوه ففعلوا ذلك
ون أن تفنوا بين توشك: فلما رأوا أن الكبار من بين إسرائيل ميوتون بآجاهلم والصغار يذحبون قالوا 

إسرائيل فتصريوا إىل أن تباشروا من األعمال واخلدمة اليت كانوا يكفوم فاقتلوا عاما كل مولود 
ذكر واتركوا بنام ودعوا عاما فال تقتلوا منهم أحدا فيشب الصغار مكان من ميوت من الكبار فإم 

ا مبن تقتلون وحتتاجون إليهملن يكثروا مبن تستحيون منهم فتخافوا مكاثركم إياكم ولن يفنو  

فأمجعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى ارون يف العام الذي ال يقتل فيه الغلمان فولدته عالنية 
 آمنة

فلما كان من قابل محلت مبوسى عليه السالم فوقع قي قلبها اهلم واحلزن وذلك من الفتون يا ابن 
ال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك : " ى اهللا إليها جبري ما دخل عليه يف بطن أمه مما يراد به فأوح

فأمرها إذا ولدت أن جتعله يف تابوت وتلقيه يف اليم" وجاعلوه من املرسلني   

ما فعلت بابين ؟ لو : فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت يف نفسها 
لقيه إىل دواب البحر وحيتانهذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إيل من أن أ  

فانتهى املاء به حىت أويف عند فرضة تستقي منها جواري امرأة فرعون فلما رأينه أخذنه فهممن أن 
إن يف هذا ماال وإنا إن فتحناه مل تصدقنا امرأة امللك مبا وجدنا فيه : يفتحن التابوت فقال بعضهن 

ا فلما فتحته رأت فيه غالما فألقي اهللا عليه منها حمبة فحملنه كهيئته مل خيرجن منه شيئا حىت دفعنه إليه
من ذكر كل شيء إال من ذكر موسى فلما " وأصبح فؤاد أم موسى فارغا " مل يلق منها على أحد قط 

 ! مسع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إىل امرأة فرعون ليذحبوه وذلك من الفتون يا ابن جبري

واحد ال يزيد يف بين إسرائيل حىت آتى فرعون فأستوهبه منه فإن وهبه أقروه فإنه هذا ال: فقالت هلم 
فقال " قرة عني يل ولك : " مىن كنتم قد أحسنتم وأمجلتم وإن أمر بذحبه مل أملكم فأتت فرعون فقالت 

والذي حيلف : " يكون لك فأما يل فال حاجة يل فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فرعون 
فرعون ألن يكون قرة عني له كما أقرت امرأته هلداه اهللا كما هداها ولكن حرمه ذلكبه لو أقر   " 

فأرسلت إىل من حوهلا إىل كل امرأة هلا ألن ختتار له ظئرا فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه مل 
رج يقبل على ثديها حىت أشفقت امرأة فرعون أن ميتنع من اللنب فيموت فأحزا ذلك فأمرت به فأخ

إىل السوق ومجع الناس ترجو أن جتد له ظئرا تأخذه منها فلم يقبل وأصبحت أم موسى وهلا فقالت 
قص أثره واطلبيه هل تسمعني له ذكرا ؟ أحي ابين أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت ما كان اهللا : ألخته 

w وعدها فيه
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اإلنسان إىل شيء بعيد أن يسمو بصر : واجلنب " عن جنب وهم ال يشعرون " أخته " فبصرت به  "
أدلكم على أهل بيت " أنا : وهو إىل جنبه ال يشعر به فقالت من الفرح حني أعياهم الظئرات 

ما يدريك ما نصحهم له ؟ هل تعرفينه ؟ حىت : فأخذوها فقالوا " يكفلونه لكم وهم له ناصحون 
عليه رغبتهم يف صهر نصحهم له وشفقتهم : فقالت ! شكوا يف ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبري 

امللك ورجاء منفعة امللك فأرسلوها فانطلقت إىل أمها فأخربا اخلرب فجاءت أمه فلما وضعته يف 
حجرها نزا إىل ثديها فمصه حىت امتأل جنباه ريا وانطلق البشري إىل امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا 

 البنك ظئرا فأرسلت إليها فأتت ا وبه

ال : امكثي ترضعي ابين هذا فإين مل أحب شيئا حبه قط قالت أم موسى : ا قالت فلما رأت ما يصنع 
أستطيع أن أترك بيىت وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إىل بييت فيكون معى ال 

آلوه خريا فعلت فإين غري تاركة بييت وولدي وذكرت أم موسى ما كان اهللا وعدها فتعاسرت على 
ون وأيقنت أن اهللا منجز موعوده فرجعت إىل بيتها من يومها وأنبته اهللا نباتا حسنا وحفظه امرأة فرع

 ملا قد قضي فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم يف ناحية القرية ممتنعني من السخرة والظلم ما كان فيهم
* * * 

اه فيه وقالت امرأة أزيريين ابين فوعدا يوما تزيرها إي: فلما ترعرع قالت امرأة فرعون ألم موسى 
ال يبقني أحد منكم إال استقبل ابين اليوم دية وكرامة ألرى : فرعون خلزاا وظئورها وقهارمتها 

ذلك فيه وأنا باعثة أمينا حيصى كل ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل اهلدايا والكرامة والنحل 
لما دخل عليها حنلته وأكرمته تستقبله من حني خرج من بيت أمه إىل أن دخل على امرأة فرعون ف

آلتني به فرعون فلينحلنه وليكرمنه: وفرحت به وأحنلت أمه حلسن أثرها عليها مث قالت   

فلما دخلت به عليه جعله يف حجره فتناول موسى حلية فرعون فمدها إىل األرض فقال الغواة من 
فأرسل ! أنه يرثك ويعلوك ويصرعك أال ترى ما وعد اهللا إبراهيم نبيه ؟ إنه زعم : أعداء اهللا لفرعون 

 إىل الذباحني ليذحبوه وذلك من الفتون يا ابن جبري بعد كل بالء أبتلي به وأريد به
أال : ما بدا لك يف هذا الغالم الذي وهبته يل ؟ فقال : فجاءت امرأة فرعون تسعى إىل فرعون فقالت 

أمرا تعرف فيه احلق ائت جبمرتني اجعل بيين وبينك : ترينه يزعم أن يصرعين ويعلوين ؟ فقالت 
فإن بطش بالؤلؤتني واجتنب اجلمرتني عرفت أنه يعقل وإن تناول اجلمرتني ومل ! ولؤلؤتني فقرن إليه 

يرد اللؤلؤتني علمت أن أحدا ال يؤثر اجلمرتني على اللؤلؤتني وهو عاقل فقرب إليه اجلمرتني 
wأال ترى ؟ فصرفه اهللا عنه : ة أن حترقا يده فقالت املرأة واللؤلؤتني فتناول اجلمرتني فانتزعهما منه خماف
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 بعد ما كان هم به وكان اهللا بالغا فيه أمره
فلما بلغ أشده وكان من الرجال مل يكن أحد من آل فرعون خيلص إىل أحد من بين إسرائيل معه بظلم 

 املدينة إذا هو برجلني وال سخرة حىت امتنعوا كل اإلمتناع فبينما موسى عليه السالم ميشي يف ناحية
يقتتالن أحدمها فرعوين واآلخر إسرائيلي فاستغاثه اإلسرائيلي على الفرعوين فغضب موسى غضبا 

شديدا ألنه تناوله وهو يعلم مرتلته من بين إسرائيل وحفظه هلم ال يعلم الناس إال أنه من الرضاع إال 
يطلع عليه غريه فوكز موسى الفرعوين أم موسى إال أن يكون اهللا أطلع موسى من ذلك على ما مل 

هذا من عمل : " فقتله وليس يرامها أحد إال اهللا عز وجل واإلسرائيلي فقال موسى حني قتل الرجل 
رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور : " مث قال " الشيطان إنه عدو مضل مبني 

" فأصبح يف املدينة خائفا يترقب * مجرمني قال رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا لل* الرحيم 

 األخبار
: إن بين إسرائيل قتلوا رجال من آل فرعون فخذ لنا حبقنا وال ترخص هلم فقال : فأميا فرعون فقيل له 

ابغوين قاتله ومن يشهد عليه فإن امللك وإن كان صفوة من قومه ال ينبغي له أن يقتل بغري بينة وال 
  آخذ لكم حبقكمثبت فاطلبوا يل علم ذلك

فبينما هم يطوفون ال جيدون بينة إذا مبوسى من الغد قد رأى ذلك اإلسرائيلي يقاتل رجل من آل 
فرعون آخر فإستغاثه اإلسرائيلي على الفرعوين فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه وكره الذي 

: " فعل باألمس واليوم رأى فغضب اإلسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوين فقال لإلسرائيلي ملا 

فنظر اإلسرائيلي إىل موسى بعد ما قال له ما قال فإذا هو غضبان كغضبه باألمس " إنك لغوي مبني 
أن يكون إياه أراد ومل " إنك لغوي مبني : " الذي قتل فيه الفرعوين فخاف أن يكون بعد ما قاله له 
 يا موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا : "يكن أراده إمنا أردا الفرعوين فخاف اإلسرائيلي وقال 

؟ وإمنا قال له خمافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا" باألمس   

أتريد أن تقتلين كما قتلت : " وانطلق الفرعوين فأخربهم مبا مسع من اإلسرائيلي من اخلرب حني يقول 
 فرعون يف الطريق األعظم ميشون فأرسل فرعون الذباحني ليقتلوا موسى فأخذ رسل" نفسا باألمس 

على هينتهم يطلبون موسى وهم ال خيافون أن يفوم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصا املدينة 
 ! فاختصر طريقا حىت سبقهم إىل موسى فأخربه وذلك من الفتون يا ابن جبري

 ظنه بربه عز فخرج موسى متوجها حنو مدين مل يلق بالء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إال حسن
wوملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس * عسى ريب أن يهديين سواء السبيل : " وجل فإنه قال 
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" ما خطبكما : " يعين بذلك حابستني غنمهما فقال هلما " يسقون ووجد من دوم امرأتني تذودان 

ضهم فسقى هلما فجعل يغترف ليس لنا قوة تزاحم القوم وإمنا ننتظر فضول حيا: معتزلني الناس قالتا 
من الدلو ماء كثريا حىت كان أول الرعاء وانصرفتا بغنمهما إىل أبيهما وانصرف موسى فاستظل 

رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري: " بشجرة وقال   " 

إن لكما اليوم لشأنا فأخربتاه مبا صنع : واستنكر أبومها سرعة صدورمها بغنمهما حفال بطانا فقال 
قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني : " فأمر إحدامها أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه موسى 

يا أبت استأجره إن : " ليس لفرعون وال لقومه علينا من سلطان ولسنا يف مملكته فقالت إحدامها " 
وما أمانته ؟ ما يدريك ما قوته : فاحتملته الغرية على أن قال هلا " خري من استأجرت القوي األمني 

أما قوته فما رأيت منه يف الدلو حني سقى لنا مل أر رجال قط أقوى يف ذلك السقي منه وأما : فقالت 
األمانة فإنه نظر إىل حني أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أين امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حىت 

 إال وهو أمني فسرى عن أبيها امشي خلفي وانعىت يل الطريق فلم يفعل هذا: بلغته رسالته مث قال يل 
 وصدقها وظن به الذي قالت

أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن أمتمت عشرا فمن " هل لك : فقال له 
ففعل فكانت على نيب اهللا مسوى " عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني 

ن عدة منه فقضي اهللا عنه عدته فأمتها عشرامثاين سنني واجبة وكانت السنتا  

هل تدرى أي :  لقيين رجل من أهل النصرانية من علمائهم فقال - وهو ابن جبري -قال سعيد 
أما : ال وأنا يومئذ ال أدري فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال : األجلني قضي موسى ؟ قلت 

يب اهللا لينقص منها شيئا ؟ وتعلم أن اهللا كان قاضيا علمت أن مثانية كانت على نيب اهللا واجبة مل يكن ن
الذي سألته : عن موسى عدته اليت وعده فإنه قضى عشر سنني فلقيت النصراين فأخربته ذلك فقال 

أجل وأويل: فأخربك أعلم منك بذلك قلت   

 فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص اهللا عليك يف القرآن
 اهللا تعاىل مايتخوف من آل فرعون يف القتيل وعقدة لسانه فإنه كان يف لسانه عقدة متنعه من فشكا إىل

كثري من الكالم وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا يتكلم عنه بكثري مما ال يفصح به 
هلسانه فأتاه اهللا عز وجل سؤله وحل عقدة من لسانه وأوحى اهللا إىل هارون فأمره أن يلقا  

فاندفع موسى بعصاه حىت لقى هارون فانطلقا مجيعا إىل فرعون فأقاما على بابه حينا ال يؤذن هلما مث 
wفأخربه بالذي قص اهللا " فمن ربكما : " قال " إنا رسوال ربك : " أذن هلما بعد حجاب شديد فقاال 
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ريد أن تؤمن باهللا فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر مبا قد مسعت قال أ: عليك يف القرآن قال 
فألقى عصاه فإذا هي * ائت بآية إن كنت من الصادقني : " وترسل معى بين إسرائيل فأيب عليه وقال 

حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إىل فرعون فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره " 
 وإستغاث مبوسى أن يكفها عنه ففعل

ضاء من غري سوء يعىن من غري برص مث ردها فعادت إىل لوا األولمث أحرج يده من جيبه فرآها بي  

إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم : " فاستشار املأل من حوله فيما رأى فقالوا له 
يعين ملكهم الذي هم فيه والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه " بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى 

امجع السحرة فإم بأرضك كثري حىت تغلب بسحرك سحرمها: له شيئا مما طلب وقالوا   

: مب يعمل هذا الساحر ؟ قالوا : فأرسل إىل املدائن فحشر له كل ساحر متعلم فلما أتوا فرعون قالوا 

فال واهللا ما أحد يف األرض يعمل السحر باحليات واحلبال والعصي الذي نعمل : يعمل باحليات قالوا 
: أنتم أقاريب وخاصيت وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواعدوا :  غلبنا ؟ قال مل فما أجرنا إن حنن

يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى"   " 

فحدثين ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر اهللا فيه موسى على فرعون والسحرة : قال سعيد 
 هو يوم عاشوراء

لعلنا نتبع السحرة " انطلقوا فلنحضر هذا األمر : ض فلما اجتمعوا يف صعيد قال الناس بعضهم لبع
: " يعنون موسى وهارون استهزاء ما فقالوا يا موسى بعد تريثهم بسحرهم " إن كانوا هم الغالبني 

فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا " قال بل ألقوا " إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني 
أن ألق عصاك : " ى موسى من سحرهم ما أوجس يف نفسه خيفة فأوحي اهللا إليه فرأ" لنحن الغالبون 

فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فأغرة فاها فجعلت العصا تلتبس باحلبال حىت صارت حرزا للثعابني " 
 تدخل فيه حىت ما أبقت عصا وال حبا إال ابتلعته

من سحرنا كل هذا ولكنه أمر من اهللا تعاىل فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا مل يبلغ 
 آمنا باهللا ومبا جاء به موسى ونتوب إىل اهللا مما كنا عليه

فغلبوا هنالك * وبطل ما كانوا يعملون " فكسر اهللا ظهر فرعون يف ذلك املوطن وأشياعه وظهر احلق 
 " وانقلبوا صاغرين

 فرعون وأشياعه فمن رآها من آل فرعون وامرأة فرعون بارزة مبتذلة تدعو اهللا بالنصر ملوسى على
w ظن أا ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإمنا كان حزا ومهها ملوسى
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* * * 

فلما طال مكث موسى مبواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بين إسرائيل 
أرسل اهللا على قومه الطوفان فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غري هذا ؟ 

واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت كل كذلك يشكو إىل موسى ويطلب إليه أن يكفها 
عنه ليوافقه علي أن يرسل معه بين إسرائيل فإذا كف ذلك عنه أخلف بوعده ونكث عهده حىت أمر 

 اهللا موسى باخلروج بقومه فخرج م ليال
م قد مضوا أرسل يف املدائن حاشرين فتتبعه جبنود عظيمة كثرية وأوحى فلما أصبح فرعون ورأى أ

إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق اثنيت عشرة فرقة حىت جيوز موسى ومن معه مث : اهللا إىل البحر 
 التق على من بقى بعد من فرعون وأشياعه

أن يضربه موسى بعصاه فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إىل البحر وله قصيف خمافة 
 ! وهو غافل فيصري عاصيا هللا عز وجل

افعل ما أمرك به ربك فإنه مل يكذب " قال أصحاب موسى إنا ملدركون " فلما تراءى اجلمعان وتقاربا 
وعدين ريب إذا أتيت البحر انفرق اثنيت عشرة فرقة حىت أجاوزه مث ذكر بعد ذلك : ومل تكذب قال 

حني دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر كما أمره العصا فضرب البحر بعصاه 
ربه وكما وعد موسى فلما أن جاوز موسى وأصحابه كهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقي 

إنا خناف أال يكون فرعون غرق وال : عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه 
  له ببدنه حىت استيقنوا الكهنؤمن الكه فدعا ربه فأخرجه

* * * 

قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال : " مث مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام هلم 
قد رأيتم من العرب ومسعتم ما " إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * إنكم قوم جتهلون 

 يكفيكم
أطيعوا هارون فإن اهللا قد استخلفه عليكم فإين ذاهب إىل ريب : قال ومضى فأنزهلم موسى مرتال و

 وأجلهم ثالثني يوما أن يرجع إليهم فيها
فلما أيت ربه عز وجل وأراد أن يكلمه يف ثالثني يوما وقد صامهن ليلهن وارهن كره أن يكلم ربه 

له ربه حني أتاه مل أفطرت وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسى شيئا من نبات األرض فمضغه فقال 
أوما : يارب إين كرهت أن أكلمك إال وفمي طيب الريح قال :  قال - وهو أعلم بالذي كان -؟  w
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ارجع فصم عشرا مث ائتين ففعل ! علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح املسك 
 موسى ما أمره به ربه

إنكم :  ساءهم ذلك وكان هارون قد خطبهم فقال فلما رأى قوم موسى أنه مل يرجع إليهم يف األجل
خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع ولكم فيها مثل ذلك وأنا أرى أن حتتسبوا ما 

لكم عندهم وال أحل لكم وديعة استودعتموها وال عارية ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك وال 
 من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه يف ذلك احلفري ممسكيه ألنفسنا فحفر حفريا وأمر كل قوم عندهم

ال يكون لنا وال هلم: مث أوعد عليه النار فأحرقه فقال   

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جريان لبين إسرائيل ومل يكن من بين إسرائيل فاحتمل مع موسى 
يا : ن فقال له هارون وبين إسرائيل حني احتملوا فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر ارو

هذه قبضة من أثر : سامري أال تلقي ما يف يديك ؟ وهو قابض عليه ال يراه أحد طوال ذلك فقال 
الرسول الذي جاوز بكم البحر وال ألقيها لشيء إال أن تدعو اهللا إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها 

يف احلفرة من متاع أو حلية أو حناس أو أريد أن تكون عجال فاجتمع ما كان : ودعا له هارون فقال 
 حديد فصار عجال أجوف ليس فيه روح وله خوار

ال واهللا ما كان فيه صوت قط إمنا كانت الريح تدخل من دبره وخترج من فيه فكان : قال ابن عباس 
 ذلك الصوت من ذلك

 هذا ربكم ولكن :يا سامري ما هذا وأنت أعلم له ؟ قال : فتفرق بنو إسرائيل فرقا فقالت فرقة 
 ! موسى أضل الطريق

ال نكذب ذا حىت يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا مل نكن ضيعناه وعكفنا عليه حني : وقالت فرقة 
 رأيناه وإن مل يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى

هذا من عمل الشيطان وليس بربنا وال نؤمن به وال نصدق وأشرب فرقة يف قلوم : وقالت فرقة 
ا قال السامري يف العجل وأعلنوا عدم التكذيب بهالصدق مب  

ليس هذا" يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن : " فقال هلم هارون عليه السالم   

: فما بال موسى وعدنا ثالثني يوما مث أخلفنا ؟ هذه أربعون يوما قد مضت وقال سفهاؤهم : قالوا 

 أخطأ ربه فهو يطلبه ويبتغيه
فرجع موسى إىل قومه غضبان : " وسى وقال له ما قال أخربه مبا لقي قومه من بعده فلما كلم اهللا م

wوألقى األلواح من الغضب مث " وأخذ برأس أخيه جيزه إليه " فقال هلم ما مسعتم مما يف القرآن " أسفا 
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: ما محلك على ما صنعت ؟ قال : إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له وانصرف إىل السامري فقال له 

قال * فنبذا وكذلك سولت يل نفسي " قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت هلا وعميت عليكم 
فاذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعدا لن ختلفه وانظر إىل إهلك الذي ظلت 

ولو كان إهلا مل خيلص إىل ذلك منه" عليه عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا   

يا : إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون فقالوا جلماعتهم فاستيقن بنو 
موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا ما عملنا فاختار موسى من قومه سبعني 

بة رجال لذلك ال يألوا اخلري من خيار بين إسرائيل ومن مل يشرك يف احلق فانطلق م يسأل هلم التو
 فرجفت م األرض

رب لو شئت : " فاستحيا نيب اهللا عليه السالم من قومه ومن وفده حني فعل م ما فعل فقال 
وفيهم من كان اهللا اطلع منه على ما أشرب قلبه " أهلكتهم من قبل وإياي ألكنا مبا فعل السفهاء منا 

 وسعت كل شيء فسأكتبها ورمحيت: " من حب العجل وإميانه به لذلك رجفت م األرض فقال 
والذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي * للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 

 " جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل

إن رمحيت كتبتها لقوم غري قومي فليتك أخرتين حىت : يارب سألتك التوبة لقومي فقلت : فقال 
إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد : ك الرجل املرحوم فقال له خترجين يف أمة ذل

 وولد فيقتله السيف وال يبايل من قتل يف ذلك املوطن
وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون أمرهم واطلع اهللا من ذنوم فاعترفوا ا وفعلوا 

 ما أمروا وغفر اهللا للقاتل واملقتول
سى عليه السالم متوجها حنو األرض املقدسة وأخذ األلواح بعد ما سكت عنه الغضب مث سار م مو

فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا ا فنتق اهللا عليهم اجلبل كأنه 
ظلة ودنا منهم حىت خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأميام وهم مصغون ينظرون إىل اجلبل 

كتاب بأيديهم وهم من وراء اجلبل خمافة أن يقع عليهم مث مضوا حىت أتوا األرض املقدسة فوجدوا وال
يا : " مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكروا من مثارهم أمرا عجبا من عظمها فقالوا 

منها فإنا فإن خيرجوا " ال طاقة لنا م وال ندخلها ما داموا فيها " موسى إن فيها قوما جبارين 
 " داخلون

wنعم من اجلبارين آمنا مبوسى وخرجا : هكذا قرأه ؟ قال : قيل ليزيد " قال رجالن من الذين خيافون  "
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حنن أعلم بقومنا إن كنتم إمنا ختافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإم ال قلوب هلم : إليه فقالوا 
إم من قوم موسى: إنكم غالبون ويقول أناس وال منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ف  

يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك : " فقال الذين خيافون من بين إسرائيل 
فأغضبوا موسى فدعا عليهم ومساهم فاسقني ومل يدع عليهم قبل ذلك ملا " فقاتال إنا هاهنا قاعدون 

 كان يومئذ فاستجاب اهللا له ومساهم كما مساهم موسى فاسقني رأى منهم من املعصية وإساءم حىت
فحرمها عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض يصبحون كل يوم فيسريون ليس هلم قرار مث ظلل عليهم 

الغمام يف التيه وأنزل عليهم املن والسلوى وجعل هلم ثيابا ال تبلى وال تتسخ وجعل بني ظهرانيهم 
 فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يف كل ناحية ثالثة أعني وأعلم حجرا مربعا وأمر موسى

كل سبط عينهم اليت يشربون منها فال يرحتلون من حملة إال وجدوا ذلك احلجر بينهم باملكان الذي 
 كان فيه باملرتل األول باألمس

ن معاوية مسع ابن رفع ابن عباس هذا احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وصدق ذلك عندي أ
عباس حيدث هذا احلديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوين الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي 

كيف يفشي عليه ومل يكن علم به وال ظهر عليه إال اإلسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ : قتل فقال 
 يا أبا إسحاق هل :فغضب ابن عباس فأخذ بيت معاوية وانطلق به إىل سعد بن مالك الزهري فقال له 

تذكر يوم حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ 
إمنا أفشى عليه الفرعوين مبا مسع من اإلسرائيلي : اإلسرائيلي الذي أفضي عليه أم الفرعوين ؟ قال 

 الذي شهد ذلك وحضره
رير وابن أيب حامت يف تفسريمها من حديث وهكذا ساق هذا احلديث اإلمام النسائي وأخرجه ابن ج

 يزيد بن هارون
  أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر- واهللا أعلم -واألشبه 

 وغالبة متلقى من اإلسرائيليات وفيه شيء يسري مصرح برفعه يف أثناء الكالم
أبا ويف بعض ما فيه نظر ونكارة واألغلب أنه من كالم كعب األحبار وقد مسعت شيخنا احلافظ 

 احلجاح املزي يقول ذلك واهللا أعلم
وقد أمر اهللا موسى عليه السالم بعمل قبة من خشب الشمشاز وجلود األنعام : قال أهل الكتاب 

وشعر األنعام وأمر بزينتها باحلرير املصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب 
wا وعرضه أربعة أذرع وهلا أربعة أبواب وهلا عشر سرادقات طول كل واحد مثانية وعشرون ذراع
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وأطناب من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولكل زواية بابان وأبواب 
أخر كبرية وستور من حرير مصبغ وغري دلك مما يطول ذكره وبعمل تابوت من خشب الشمشاز 

ن مضببا بذهب خالص من يكون بطوله ذراعني ونصفا وعرضه ذراعني وارتفاعه ذراعا ونصفا ويك
 يعنون صفة -داخله وخارجه وله أربع حلق يف أربع زواياه ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب 

بصليال: "  ومها متقابالن صنعة رجل امسه -ملكني بأجنحة   " 

وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طوهلا ذراعان وعرضها ذراعان ونصف هلا ضباب ذهب 
ة مرتفعة بإكليل من ذهب وأربع حلق من نواحيها من ذهب مغرزة يف مثل الرمان وإكليل ذهب بشف

من خشب ملبس ذهبا وأن يعمل صحافا ومصايف وقصاعا على املائدة ويصنع منارة من الذهب ديل 
فيها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثالثة على كل قصبة ثالثة سرج وليكن يف املنارة أربع 

أيضا وهو الذي عمل املذبح " بصليال " ع هذه اآلنية من ذهب صنع ذلك قناديل ولتكن هي ومجي
 أيضا

 واهللا -ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت الشهادة وهو 
إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك : "  املذكور يف قوله تعاىل -أعلم 

ى وآل هارون حتمله املالئكة إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمننيآل موس  " 

وقد بسط هذا الفصل يف كتام مطوال جدا وفيه شرائع هلم وأحكام وصفة قربام وكيفيته وفيه أن 
قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادم العجل الذي هو متقدم على جميئهم بيت املقدس وأا كانت 

ن فيها وإليها ويتقربون عندها وأن موسى عليه السالم كان إذا دخلها يقفون هلم كالكعبة يصلو
 عندها ويرتل عمود الغمام على باا فيخرون عند ذلك سجدا هللا عز وجل

ويكلم اهللا موسى عليه السالم من ذلك العمود الغمام الذي هو نور وخياطبه ويناجيه ويأمره وينهاه 
ما بني الكروبيني فإذا فصل اخلطاب خيرب بين إسرائيل مبا أوحاه اهللا وهو واقف عند التابوت صامد إىل 
 عز وجل إليه من األوامر والنواهي

وإذا حتاكموا إليه يف شيء ليس عنده من اهللا فيه شيء جييء إىل قبة الزمان ويقف عند التابوت 
 ويصمد ملا بني ذينك الكروبيني فيأتيه اخلطاب مبا فيه فصل تلك احلكومة

ان هذا مشروعا هلم يف زمام أعىن استعمال الذهب واحلرير املصبغ والآللئ يف معبدهم وعند وقد ك
مصالهم فأما يف شريعتنا فال بل قد ينا عن زخرفة املساجد وتزيينها لئال تشغل املصلني كما قال عمر 

: لى عمارته بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا وسع مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي وكله ع w
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ال تزخرفنها كما زخرفت : ابن للناس ما يكنهم وإياك أن حتمر أو تصفر فتفنت الناس وقال ابن عباس 
 اليهود والنصارى كنائسها

وهذا من باب التشريف والتكرمي والترتيه فهذه األمة غري مشاة من كل قبلهم من األمم إذ مجع اهللا 
قبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم عن اإلشتغال والتفكري مهمهم يف صالم على التوجه إليه واإل

 يف غري ما هم بصدده من العبادة العظيمة فلله احلمد واملنة

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بين إسرائيل يف التيه يصلون إليه وهي قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم 
ماهللا موسى عليه السالم ومقدم القربان أخوه هارون عليه السال  

فلما مات هارون مث موسى عليهما السالم استمر بنو هارون يف الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان 
 وهو فيهم إىل اآلن

وقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبري األمر بعده فتاه يوشع بن نون عليه السالم وهو الذي دخل م 
 بيت املقدس كما سيأيت بيانه

رت يده على البيت املقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت املقدس فكانوا واملقصود هنا أنه ملا استق
يصلون إليها فلما بادت صلوا إىل حملتها وهي الصخرة فلهذا كانت قبلة األنبياء بعده إىل زمان رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد صلى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة وكان جيعل 
 - وقيل سبعة عشر -يديه فلما هاجر أمر بالصالة إىل بيت املقدس فصلي إليه ستة عشر الكعبة بني 

 شهرا

مث حولت القبلة إىل الكعبة وهي قبلة إبراهبم اخلليل يف شعبان سنة ثنتني يف وقت صالة العصر وقبل 
 عن قبلتهم سيقول السفهاء من الناس ما والهم: " الظهر كما بسطنا ذلك يف التفسري عند قوله تعاىل 

قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك : " إىل قوله " اليت كانوا عليها 
 اآليات "شطر املسجد احلرام 

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء : " قال اهللا تعاىل 
وابتغ فيما آتاك اهللا الدار * تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني بالعصبة أوىل القوة إذ قال له قومه ال 

اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهللا ال 
قال إمنا أوتيته على علم عندي أو مل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من * حيب املفسدين 

فخرج على قومه يف زينته قال الذين * أكثر مجعا وال يسأل عن ذنوم ارمون هو أشد منه قوة و
wوقال الذين أوتوا العلم ويلكم * يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أويت قارون إنه لذو حظ عظيم 
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ان له فخسفنا به وبداره األرض فما ك* ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا وال يلقاها إال الصابرون 
وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يقولون * من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من املنتصرين 

ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر لوال أن من اهللا علينا خلسف بنا ويكأنه ال يفلح 
سادا والعاقبة للمتقنيتلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال ف* الكافرون   " 

كان قارون ابن عم موسى : قال األعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 
وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل ومساك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار 

ران بن قاهث قال ابن هو قارون بن يصهب بن قاهث وموسى ابن عم: وابن جريج وزاد فقال 
وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عم موسى ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى : جرير 

وكان يسمى املنور حلسن صوته بالتوراة ولكن عدو اهللا نافق كما نافق السامري فأهلكه : قال قتادة 
رفعا على قومهزاد يف ثيابه شربا طوال ت: البغي لكثرة ماله وقال شهر بن حوشب   

وقد ذكر اهللا تعاىل كثر كنوزه حىت إن مفاحته كان يثقل محلها على الفئام من الرجال الشداد وقد قيل 
 إا كانت من اجللود وإا كانت حتمل على ستني بغال فاهللا أعلم

اهللا إن " أي ال تبطر مبا أعطيت وتفخر على غريك " ال تفرح : " وقد وعظه النصحاء من قومه قائلني 
لتكن مهتك مصروفة لتحصيل ثواب : يقولون " وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة * ال حيب الفرحني 

أي وتناول منها مبالك " ال تنس نصيبك من الدنيا : " اهللا يف الدار اآلخرة فإنه خري وأبقى ومع هذا 
أي وأحسن إىل " اهللا إليك وأحسن كما أحسن " ما أحل اهللا لك فتمتع لنفسك باملالذ الطيبة احلالل 

أي وال تسئ إليهم وال " وال تبغ الفساد يف األرض " خلق اهللا كما أحسن اهللا خالقهم وبارئهم إليك 
إن اهللا ال حيب املفسدين: " تفسهم فيهم فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك   " 

" قال إمنا أوتيته على علم عندي "  أن فما كان جواب قومه هلذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إال

يعىن أنا ال أحتاج إىل استماع ما ذكرمت وال إىل ما إليه أشرمت فإن اهللا إمنا أعطاين هذا لعلمه أين أستحقه 
 وأين أهل له ولوال أين حبيب إليه وحظي عنده ملا أعطاين ما أعطاين

ن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد أو مل يعلم أ: " قال اهللا تعاىل ردا عليه فيما ذهب إليه 
أي قد أهلكنا من األمم املاضني بذنوم " مئه قوة وأكثر مجعا وال يسأل عن ذنوم ارمون 

وخطياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أمواال وأوالدا فلو كان ما قال صحيحا مل نعاقب أحدا 
وما أموالكم : "  على حمبتنا له واعتنائنا به كما قال تعاىل ممن كان أكثر ماال منه ومل يكن ماله دليال

wأحيسبون أمنا مندهم : " وقال تعاىل " وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 296        ابن كثري-قصص األنبياء

وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه " نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون * به مال وبنني 
إمنا أوتيته على علم عندي: " ه من معىن قول  " 

وأما من زعم أن املراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء لو أنه كان حيفظ اإلسم األعظم 
فاستعمله يف مجع األموال فليس بصحيح ألن الكيمياء ختييل وصنعة وال حتيل احلقائق وال تشابه صنعة 

 به وقارون كان كافرا يف الباطن منافقا يف الظاهر اخلالق واإلسم األعظم ال يصعد الدعاء به من كافر
مث ال يصح جوابه هلم ذا على التقدير وال يبقى بني الكالمني تالزم وقد وضحنا هذا يف كتابنا 

 التفسري وهللا احلمد
ذكر كثري من املفسرين أنه خرج يف جتمل عظيم من " فخرج على قومه يف زينته : " قال اهللا تعاىل 
ب وخدم وحشم فلما رآه من يعظم زهرة احلياة الدنيا متنوا أن لو كانوا مثله وغبطوا مالبس ومراك

ويلكم ثواب : " مبا عليه وله فلما مسع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد األنباء قالوا هلم 
 اهللا أي ثواب اهللا يف الدار اآلخرة خري وأبقى وأجل وأعلى قال" اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا 

أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه املقالة وهذه اهلمة السامية إىل " وال يلقاها إال الصابرون : " تعاىل 
الدار اآلخرة العلية عند النظر إىل زهرة هذه الدنيا الدنية إال من هدى اهللا قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه 

 وحقق مراده
 النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند إن اهللا حيب البصر: وما أحسن ما قال بعض السلف 

 حلول الشهوات

فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من : " قال اهللا تعاىل 
 " املنتصرين

" فخسفنا به وبداره األرض : " ملا ذكر تعاىل خروجه يف زينته واختياله فيها وفخره على قومه ا قال 

بينا : " ا روى البخاري من حديث الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كم
 " رجل جير إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل يف األرض إيل يوم القيامة

مث رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سامل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه 
أن قارون أعطى امرأة بغيا ما ال على أن تقول ملوسى عليه السالم : س والسدي وقد ذكر عن ابن عبا

إنك فعلت يب كذا وكذا فيقال إا قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى : وهو يف مأل من الناس 
ركعتني مث أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما محلك عليه فذكرت أن قارون هو الذي 

wاستغفرت اهللا وتابت إليه فعند ذلك خر موسى هللا ساجدا ودعا اهللا على قارون محلها على ذلك و
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إين قد أمرت األرض أن تطيعك فيه فأمر موسى األرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك : فأوحى اهللا إليه 
 واهللا أعلم

يه وقد قيل إن قارون ملا خرج على قومه يف زينته مر جبحفله وبغاله ومالبسه على جملس موسى عل
السالم وهو يذكر قومه بأيام اهللا فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثري منهم ينظرون إليه فدعاه موسى 

يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فقد : ما محلك على هذا ؟ ققال : عليه السالم فقال له 
 فضلت عليك باملال ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على وألدعون عليك

أدعو أنا فدعا قارون : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : قارون يف قومه فقال له موسى فخرج موسى وخرج 
اللهم مر األرض فلتطعين اليوم : نعم فقال موسى : أدعو ؟ قال : فلم جيب له يف موسى فقال موسى 

خذيهم : يا أرض خذيهم فأخذم إىل أقدامهم مث قال : إين قد فعلت فقال موسى : فأوحى اهللا إليه 
أقبلي بكنهوزهم وأمواهلم فأقبلت ا حىت نظروا إليها مث : ذم إىل ركبهم مث إىل مناكبهم مث قال فأخ

اذهبوا بين الوي فاستوت م األرض: أشار موسى بيده فقال   

: خيسف م كل يوم قامة إىل يوم القيامة وعن ابن عباس أنه قال : وقد روى عن قتادة أنه قال 

ابعة وقد ذكر كثري من املفسرين هاهنا إسرائيليات كثرية أضربنا عنها خسف م إىل األرض الس
 صفحا وتركناها قصدا

مل يكن ناصر له من " فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من املنتصرين : " وقوله تعاىل 
فما له من قوة وال ناصر: " نفسه وال من غريه كما قال   " 

سف وذهاب األموال وخراب الدار وإهالك النفس واألهل والعقار ندم من وملا حل به ما حل من اخل
كان يتمين مثل ما أويت وشكروا اهللا تعاىل الذي يدبر عباده مبا يشاء من حسن التدبري املخزون وهلذا 

: " وقد تكلمنا على لفظ " لوال أن من اهللا علينا خلسف بنا ويكأنه ال يفلح الكافرون : " قالوا 

يف التفسري وقد قال قتادة ويكأن مبعىن أمل ترأن وهذا قول حسن من حيث املعىن واهللا أعلم" ويكأن   

وهي دار القرار وهي الدار اليت يغبط من أعطيها ويعزى من " الدار اآلخرة " أن : مث أخرب تعاىل 
لفخر واألشر فالعلو هو التكرب وا" للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا " حرمها إمنا هي معدة 

 والبطر
والفساد هو عمل املعاصي الالزمة واملتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم واإلساءة إليهم 

 وعدم النصح هلم
والعاقبة للمتقني: " مث قال تعاىل   " w
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فإن الدار " فخسفنا به وبداره األرض : " وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله 
لبنيان وقد تكون بعد ذلك يف التيه وتكون الدار عبارة على احمللة اليت تضرب فيها اخليام ظاهرة يف ا

 : كما قال عنترة

 "  وعمى صباحا دار عبلة واسلمي...يا دار عبلة باجلواء تكلمي  "

 واهللا أعلم
بآياتنا ولقد أرسلنا موسى : " وقد ذكر اهللا تعاىل مذمة قارون يف غري ما آية من القرآن قال اهللا 

إىل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب* وسلطان مبني   " 

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى : " وقال تعاىل يف سورة العنكبوت بعد ذكر عاد ومثود 
فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا * بالبينات فاستكربوا يف األرض وما كانوا سابقني 

ه الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن ومنهم من أخذت
 " كانوا أنفسهم يظلمون

 فالذي خسف به األرض قارون كما تقدم والذي أغرق فرعون وهامان وجنودمها أم كانوا خاطئني
ن عيسى بن هالل حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثنا كعب بن علقمة ع: وقد قال اإلمام أمحد 

من حافظ : " الصديف عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر الصالة يوما فقال 
عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة 

انفرد به أمحد رمحه اهللا" وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف   

وناديناه من جانب * واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا : " قال اهللا تعاىل 
ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا* الطور األمين وقربناه جنيا   " 

يتك وكن من قال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آت: " وقال تعاىل 
 " الشاكرين

ال تفضلوين على موسى فإن : " وتقدم يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فال أدري أصعق 

 " فأفاق قبلي ؟ أم جوزي بصعقة الطور ؟
 صلوات -من باب اهلضم والتواضع وإال فهو " صلى اهللا عليه وسلم "  وقد قدمنا أنه من رسول اهللا

  خامت األنبياء وسيد ولد آدم يف الدنيا واآلخرة قطعا جزما ال حيتمل النقيض-اهللا وسالمه عليه 

wإنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل : " وقال تعاىل 
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ورسال قد قصصناهم عليك ورسال مل نقصصهم عليك : " إىل أن قال "  ويعقوب واألسباط وإسحاق
 " وكلم اهللا موسى تكليما

يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا : " وقال تعاىل 
 " وجيها

براهيم ابن روح بن عبادة عن عوف عن احلسن حدثنا إسحاق بن إ: قال اإلمام أبو عبد اهللا البخاري 
إن موسى كان رجال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحممد وخالس عن أيب هريرة قال 

ما يستتر : فآذاه من آذاه من بين إسرائيل فقالوا " حييا ستريا ال يرى من جلده شيء استحياء منه 
 أدرة وإما آفة وإن اهللا عز وجل أراد أن يربئه مما قالوا هذا التستر إال من عيب جبلده إما برص وإما

ملوسى فخال يوما وحده فوضع ثيابه على احلجر مث اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن 
ثويب حجر ثويب حجر حىت انتهى إىل : احلجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب أحلجر فجعل يقول 

انا أحسن ما خلق اهللا وبرأه اهللا مما يقولون وقام احلجر فأخذ ثوبه فلبسه مأل من بين إسرأئيل فرأوه عري
وطفق باحلجر ضربا بعصاه فواهللا إن باحلجر لندبا من أثر ضربه ثالثا أو أربعا أو مخسا فذلك قوله عز 

جيهايا أيها اللذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا و: " وجل   " 

وقد رواه اإلمام أمحد من حديث عبد اهللا بن شقيق ومهام بن منبه عن أيب هريرة به وهو يف الصحيحني 
من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مثام عنه به ورواه مسلم من حديث عبد اهللا بن شقيق العقيلي 

 عنه

يكون معه وزيرا فأجابه كان من وجاهته أنه شفع يف أخيه عند اهللا وطلب منه أن : قال بعض السلف 
ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا" اهللا إىل سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبيا ؟ قال   " 

مسعت عبد : مسعت أبا وائل قال : حدثنا شعبة عن األعمش قال : حدثنا أبو الوليد : مث قال البخاري 
إن هذه القسكة ما أريد ا :  رجل قسما فقال" صلى اهللا عليه وسلم " قسم رسول اهللا : اهللا قال 

: " فأخربته فغضب حىت رأيت الغضب يف وجهه مث قال " صلى اهللا عليه وسلم " وجه اهللا فأتيت النيب 

 " يرحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب
 وكذا رواه مسلم من غري وجه عن سليمان بن مهران األعمش به

جاج مسعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أيب هاشم موىل حدثنا أمحد بن ح: وقال اإلمام أمحد 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هلمدان عن زيد بن أيب زائد عن عبد اهللا بن مسعود قال 

وأيت : قال " ال يبلغين أحد من أحد شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر : " ألصحابه  w
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واهللا ما أراد حممد بقسمته : ررت برجلني وأحدمها يقول لصاحبه فم: رسول اهللا مال فقسمه قال 
يا رسول اهللا إنك : وجه اهللا وال الدار اآلخرة فثبت حىت مسعت ما قاال مث أتيت رسول اهللا فقلت 

 قلت لنا ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئا وإين مررت بفالن وفالن
دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر : " وشق عليه مث قال ومها يقوالن كذا وكذا فامحر وجه رسول اهللا 

 " من ذلك فصرب
وهكذا رواه أبو داود و الترمذي من حديث إسرائيل عن الوليد بن أيب هاشم به ويف رواية للترمذي 

غريب من هذا : و أليب داود من طريق ابن عبد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد به وقال الترمذي 
 الوجه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر مبوسى وهو : الصحيحني يف أحاديث اإلسراء وقد ثبت يف 
 قائم يصلى يف قربه ورواه مسلم عن أنس

ويف الصحيحني من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مر 
فسلمت : " س فسلم عليه قال هذا مو: ليلة أسرى به مبوسى يف السماء السادسة فقال له جربيل 

أبكي : مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل فلما جتاوزت بكى قيل له ما يبكيك ؟ قال : عليه فقال 
 " ألن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخله من أميت

 وذكر إبراهيم يف السماء السابعة وهذا هو احملفوظ
ر عن أنس من أن إبراهيم يف السادسة وموسى يف السابعة بتفضيل وما وقع يف حديث شريك بن أيب من

أن موسى يف السادسة وإبراهيم : أن الذي عليه اجلادة :  فقد ذكر غري واحد من احلفاظ -كالم اهللا 
يف السابعة وأنه مسند ظهره إىل البيت املعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة مث ال 

ما عليهميعودون إليه أخر   

واتفقت الروايات كلها على أن اهللا تعاىل ملا فرض على حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته مخسني صالة 
ارجع إىل ربك فسله التخفيف ألمتك فإين قد عاجلت بين :  مر مبوسى فقال -يف اليوم والليلة 

يتردد بني موسى وبني إسرائيل قبلك أشد املعاجلة وإن أمتك أضعف أمساعا وأبصارا وأفئدة فلم يزل 
: اهللا عز وجل وخيفف عنه يف كل مرة حىت صارت إىل مخس صلوات يف اليوم والليلة وقال اهللا تعاىل 

هي مخس وهي مخسون أي باملضاعفة فجزي اهللا عنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم خريا وجزي اهللا عنا 
 موسى عليه السالم خريا

w بن منري عن حصني بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبريعن حدثنا مسدد حدثنا حصني: وقال البخاري 
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عرضت علي األمم : " خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقال : ابن عباس قال 
 " ورأيت سوادا كثريا سد األفق فقيل هذا مومى يف قومه

 هكذا روى البخاري هذا احلديث هاهنا خمتصرا
: حدثنا شريح حدثنا هشام حدثنا حصني بن عبد الرمحن قال : وقد رواه اإلمام أمحد مطوال فقال 

إين : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت ؟ إين مث قلت : كنت عند سعيد بن جبري فقال 
وما محللث على ذلك ؟ : استرقيت قال : مل أكن يف صالة ولكن لدغت قال وكيف فعلت ؟ قلت 

فقال " ال رقية إال من عني أو محة : " ريدة األسلمي أنه قال حديث حدثناه الشعيب عن ب: قال قلت 
  قد أحسن من أي إىل ماسع- يعين ابن جبري -سعيد 

عرضت علي األمم فرأيت الين ومعه : حدثنا ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : مث قال 
هذه أميت ؟ :  سواد عظيم فقلت الرهط والنيب معه الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد إذ رفع يل

هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل األفق فإذا سواد عظيم مث قيل انظر إىل هذا اجلانب فإذا : فقيل 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفأ يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب: سواد عظيم فقيل   

من هؤالء الذين : وا مث ض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل فخاض القوم يف ذلك فقال
صلى اهللا عليه " لعلهم الذين صحبوا النيب : يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ؟ فقال بعضهم 

لعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا باهللا شيئا قط وذكروا أشياء: وقال بعضهم " وسلم   

م ختوضون فيه ؟ فأخربوه ما هذا الذي كنت: فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون فقام عكاشة بن : مبقالتهم فقال 

أنا منهم يا : مث قام آخر فقال " أنت منهم : أنا منهم يا رسول اهللا ؟ قال : حمصن األسدي فقال 
سبقك ا عكاشة: " رسول اهللا ؟ فقال   " ! 

له طرق كثرية جدا وهو يف الصحاح واحلسان وغريها وقد أوردناها يف باب صفة اجلنة وهذا احلديث 
 عند ذكر أحوال القيامة وأهواهلا

وقد ذكر اهللا تعاىل موسى عليه السالم يف القرآن كثريا وأثين عليه وأورد قصته يف كتابه العزيز مرارا 
يغاوكررها كثريا مطولة ومبسوطة وخمتصرة وأثين عليه ثناء بل  

وكثريا ما يقرنه اهللا ويذكره ويذكر كتابه مع حممد صلى اهللا عليه وسلم وكتابه كما قال يف سورة 
وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا : " البقرة 

w " وراء ظهورهم كأم ال يعلمون
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نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه *  احلي القيوم اهللا ال إله إال هو* امل : " وقال تعاىل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب * وأنزل التوراة واإلجنيل 

 " شديد واهللا عزيز ذو انتقام

شر من شي قل من وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على ب: " وقال تعاىل يف سورة األنعام 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوا وختفون كثريا وعلمتم 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق * مامل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون 
يؤمنون به وهم على صالم الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا والذين يؤمنون باآلخرة 

 " حيافظون

 فأثين اهللا تعاىل على التوراة مث مدح القرآن العظيم مدحا عظيما
مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن وتفصيال لكل شيء وهدى : " وقال تعاىل يف آخرها 

كم ترمحونوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعل* ورمحة لعلهم بلقاء رم يؤمنون   " 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ا النبيون الذين أسلموا للذين : " وقال تعاىل يف سورة املائدة 
هادوا والربانيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشون 

وليحكم : " إىل أن قال " هللا فأولئك هم الكافرون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل ا
وأنزلنا إليك الكتاب * أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون 

اآلية" باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه   

بينا ما وقع فيها من التحريف فجعل القرآن حاكما على سائر الكتب غريه وجعله مصدقا هلا وم
والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها وال على 
ضبطها وصوا فلهذا دخلها ما دخلها من تغيريهم وتبديلهم ولسوء فهمهم وقصورهم يف علومهم 

 إىل يوم القيامة وهلذا يوجد يف كتبهم من ورداءة قصودهم وخيانتهم ملعبودهم عليهم لعائن اهللا املتتابعة
  وماال يوجد مثلة وال يعرف- ماال حيد وال يوصف -اخلطأ البني على اهللا وعلى رسوله 

الذين * ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقني : " وقال تعاىل يف سورة األنبياء 
ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرونوهذا * خيشون رم بالغيب وهم من الساعة مشفقون   " 

فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى : " وقال اهللا تعاىل يف سورة القصص 
قل فأتوا بكتاب * أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون 

كنتم صادقنيمن عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه إن   " w
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 فأثين اهللا على الكتابني وعلى الرسولني عليهما السالم
إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى: " وقالت اجلن لقومهم   " 

اقرأ باسم ربك : " وقال ورقة بن نوفل ملا قص عليه رسول اهللا خرب ما رأى من أول الوحي وتال عليه 
علم اإلنسان مامل يعلم * الذي علم بالقلم *  األكرم اقرأ وربك* خلق اإلنسان من علق * الذي خلق 

سبوح سبوح هذا الناموس الذي أنزل على موسى ابن عمران: قال "   

وباجلملة فشريعة موسى عليه السالم كانت شريعة عظيمة وأمته كانت أمة كثرية ووجد فيها أنبياء 
كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت وعلماء وعباد وزهاد وألباء وملوك وأمراء وسادات وكرباء لكهنم 

شريعتهم ومسخوا قردة وخنازير مث نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت عليهم خطوب وأمور 
 يطول ذكرها ولكن سنورد ما فيه مقنع ملن أراد أن يبلغه خربها إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن

 العالية عن ابن عباس أن رسول اهللا حدثنا هشام حدثنا داود بن أيب هند عن أيب: قال اإلمام أمحد 
كأين : " وادي األزرق قال : أي واد هذا قالوا : " صلى اهللا عليه وسلم مر بوادي األزرق فقال 

حىت أيت على ثنية هرشاء " أنظر إىل موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إىل اهللا عز وجل بالتلبية 
كأين أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة محراء : " رشاء قال هذه ثنية ه: ؟ قالوا " أي ثنية هذه " فقال 

أخرجه مسلم من "  وهو يليب -يعين ليفا :  قال هشيم -" عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة 
 حديث داود بن أيب هند به

وهذا غريب جدا" أن موسى حج على ثور أمحر : " وروى الطرباين عن ابن عباس مرفوعا   

كنا عند: حدثنا حممد بن أيب عدى عن ابن عون عن جماهد قال : وقال اإلمام أمحد   

: ما يقولون ؟ قال : فقال " ك ف ر " إنه مكتوب بني عينيه : ابن عباس فذكروا الدجال فقال 

أما " فقال ابن عباس مل أمسعه قال ذلك ولكن قال " ك ف رضي اهللا عنه " يقولون مكتوب بني عينيه 
بكم وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على مجل أمحر خمطوم خبلبة كأين إبراهيم فانظروا إىل صاح

الليف: اخللبة : قال هشيم " أنظر إئجه وقد احندر من الوادي يليب   

قال : مث روه اإلمام أمحد عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن املغرية عن جماهد عن ابن عباس قال 
فأما عيسى فأمحر جعد : ى ابن مرمي وموسى وإبراهيم رأيت عيس: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

انظروا إىل صاحبكم: " فإبراهيم ؟ قال : قالوا " عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط   " 

حدث قتادة عن أيب العالية حدثنا ابن عم نبيكم : حدثنا يونس حدثغا شيبان قال : وقال اإلمام أمحد 
wرأيت ليلة أسرى يب موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنه من " : " قال نيب اهللا : ابن عباس قال 
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 " " رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مرمي مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الرأس
: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري : وأخرجاه من حديث قتادة به وقال اإلمام أمحد 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أسري به : ال وأخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ق

 مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال - حسبته قال -لقد لقيت موسى قال فنعته فإذأ رجل " 
ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس : الشنوءة ولقيمت عيسى فنعته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

احلديث وقد تقدم غالب هذه " " يم وأنا أشبه ولده به ورأيت إبراه:  قال - يعين احلمام -
 األحاديث يف ترمجة اخلليل
حدثنا حيىي بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا " وفاة موسى عليه السالم : " قال البخاري يف صحيحه 

أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم فلما : معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قال 
أرجع إليه فقل له : أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت قال : ه صكه فرجع إىل ربه عز وجل فقال جاء

مث املوت : أي رب مث ماذا ؟ قال : يضع يده على منت تور فله مبا غطت يده بكل شعرة سنة قال 
فاآلن: قال   

" فقال رسول اهللا  : فسأل اهللا عز وجل أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر قال أبو هريرة: قال 

فلو كنت مث ألريتكم قربه إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر" : " صلى اهللا عليه وسلم   " 

حنوه" صلى اهللا عليه وسلم " وأنبأنا معمر عن مهام عن أيب هريرة عن النيب : قال   

محاد بن سلمة وقد روى مسلم الطريق األول من حديث عبد الرزاق به ورواه اإلمام أمحد من حديث 
 عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة مرفوعا وسيأيت

 عن أيب هريرة - يعىن ساليم بن جبري -حدثنا احلسن حدثنا هليعة حدثنا أبو يونس : وقال اإلمام أمحد 
أجب ربك فلطم : جاء ملك املوت إىل موسى عليه السالم فقال : " اإلمام أمحد مل يرفعه قال : ؟ قال 

: إنك بعثتين إىل عبد لك ال يريد املوت قال : ك املوت ففقأها فرجع امللك إىل اهللا فقال موس عني مل

احلياة تريد ؟ فإن كنت تريد احلياة : ارجع إىل عبدي فقل له : فرد اهللا عينه وقال : وقد فقأ عيين قال 
مث املوت : ل مث مه ؟ قا: فضع يدك على منت ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش ا سنة قال 

فاآلن يا رب من قريب: قال   " 

 تفرد به أمحد وهو موقوف ذا اللفظ
: وقد رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قال معمر 

فذكره" صلى اهللا عليه وسلم " وأخربين من مسع احلسن عن رسول اهللا   w
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أن ملك املوت ملا قال له هذا مل يعرفه يئه له على :  حاصله مث أستشكله ابن حبان وأجاب عنه مبا
غري صورة يعرفها موسى عليه السالم كما جاء جربيل يف صورة أعرايب وكما وردت املالئكة على 

إبراهيم ولوط يف صورة شباب فلم يعرفهم إبراهيم وال لوط أوال وكذلك موسى لعله مل يعرفه لذلك 
 داره بغري إذن وهذا موافق لشريعتنا يف جواز فقء عني من نظر إليك يف لطمه ففقأ عينه ألنه دخل

 دارك بغري إذن
صلى " قال رسول اهللا : مث أورد احلديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة قال 

أجب ربك فلطهم موسى : جاء ملك املوت إىل موسى ليقبض روحه قال له " : " " اهللا عليه وسلم 
وذكر متام احلديث كما أشار إليه البخاري" "  ملك املوت ففقأ عينه عني  

أجب ربك وهذا التأويل ال يتمشى على ما ورد به : مث تأوله على أنه ملا رفع يده ليلطمه قاىل له 
أجب ربك بلطمه ولو استمر على اجلواب األول لتمشي له وكأنه مل يعرفه : اللفظ من تعقيب قوله 

ومل حيمل قوله هذا على أنه مطابق إذ مل يتحقق يف تلك الساعة الراهنة أنه ملك كرمي يف تلك الصورة 
ألنه كان يرجو أمورا كثرية كان حيب وقوعها يف حياته من خروجهم من التيه ودخوهلم األرض 

 املقدسة وكان قد سبق يف قدر اهللا أنه عليه السالم ميوت يف التيه بعد هارون أخيه سنبينه إن شاء اهللا

 تعاىل
أن موسى عليه السالم هو الذي خرج م من التيه ودخل م األرض املقدسة : وقد زعم بعضهم 

 وهذا خالف ما عليه أهل ألكتاب ومجهور املسلمني
ولو كان قد " رب أدنين إىل األرض املقدسة رمية حجر : " ومما يدىل على ذلك قوله ملا اختار املوت 

كان مع قومه بالتيه وفاته عليه السالم أحب أن يتقرب إىل األرض اليت دخلها مل يسأل ذلك ولكن ملا 
 هاجر إليها وحث قومه عليها ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية حبجر

فلو كنت مث ألريتكم قربه عند الكثيب : " وهلذا قال سيد البشر ورسول اهللا إىل أهل الوبر واملدر 
 " األمحر

حدثنا محاد حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن : ان حدثنا عف: وقال اإلمام أمحد 
ملا أسري يب مررت مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه عند : " " قال " صلى اهللا عليه وسلم " رسول اهللا 

ورواه مسلم من حديث محاد بن سلمة به" " الكثيب األمحر   

ة وعن ابن مسعود وعن ناس من وقال السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مر
مث إن اهللا تعاىل أوحى إىل موسى إين متوف هارون فائت به جبل كذا وكذا: الصحابة قالوا   w
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فانطلق موسى وهارون حنو ذلك اجلبل فإذا هم بشجرة مل تر شجرة مثلها وإذا هم ببيت مبين وإذا هم 
يا : اجلبل والبيت وما فيه أعجبه قال بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما نظر هارون إىل ذلك 

إين أخاف أن يأيت ريب هذا : فنم عليه قال : موسى إين أحب أن أنام على هذا السرير قال له موسى 
يا موسى بل من معي فإن : ال ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فنم قال : البيت فيغضب علي قال له 

يا : ناما أخذ هارون املوت فلما وجد حسه قال جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك مجيعا فلما 
 موسى خدعتين فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إىل السماء

إن موسى قتل هارون وحسده على حب بين : فلما رجع موسى إىل قومه وليس معه هارون قالوا 
يف موسى بعض الغلظة عليهم فلما إسرائيل له وكان هارون أكف عنهم وألني هلم من موسى وكان 

كان أخي أتروين أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتني مث دعا اهللا ! بلغه ذلك قال هلم وحيكم 
 فرتل السرير حىت نظروا إليه بني السماء واألرض

ظن مث إن موسى عليه السالم بينما هو ميشي ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع 
تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نيب اهللا فاستل موسى عليه السالم من : أا الساعة فالتزم موسى وقال 

: حتت القميص وترك القميص يف يدي يوشع فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا 

فإذا مل : له قال ال واهللا ما قتلته ولكنه استل مىن فلم يصدقوه وأرادوا قت: قتلت نيب اهللا فقال 
تصدقوين فأخروين ثالثة أيام فدعا اهللا فأيت كل رجل ممن كان حيرسه يف املنام فأخرب أن يوشع مل يقتل 

 موسى وإنا قد رفعناه إلينا فتركوه
ومل يبق أحد ممن أىب أن يدخل قرية اجلبارين مع موسى إال مات ومل يشهد الفتح ويف بعض هذا السياق 

أعلمنكارة وغرابة واهللا   

وقد قدمنا أنه مل خيرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون وكالب ابن يوفنا وهو 
زوج مرمي أخت موسى وهارون ومها الرجالن املذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على مأل بين 

 إسرائيل بالدخول عليهم
حيفرون قربأ فلم ير أحسن منه وال أن موسى عليه السالم مر مبأل من املالئكة : وذكر وهب بن منبه 
لعبد من عباد اهللا كرمي فإن كنت : يا مالئكة اهللا ملن حتفرون هذا القرب ؟ فقالوا : أنضر وال أج فقال 

حتب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القرب ومتدد فيه وتوجه إىل ربك وتنفس أسهل تنفس ففعل ذلك 
املالئكة ودفنوهفمات صلوات اهللا وسالمه عليه فصلت عليه   

w وذكر أهل الكتاب وغريهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة
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حدثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار : حدثنا أمية بن خالد ويونس قاال : وقد قال اإلمام أمحد 
صلى اهللا " رفع هذا احلديث إىل النيب : قال يونس " صلى اهللا عليه وسلم " عن أيب هريرة عن النيب 

فأيت موسى عليه السالم فلطمه ففقأ : كان ملك املوت يأيت الناس عيانا قال : " " قال " يه وسلم عل
: يا رب عبدك موسى فقأ عيين ولوال كرامته عليك لعتبت عليه وقال يونس : عينه فأتى ربه فقال 

كل  فله ب- أو مسك ثور -اذهب إىل عبدي وقل له فليضع يده على جلد : أشفقت عليه قال له 
فشمه مشة : فاآلن قال : املوت قال : ما بعد هذا ؟ قال : شعرة وارت يده سنة فأتاه فقال له فقال 

 " " فقبط روحه
فرد اهللا عليه عينه وكان يأيت الناس خفية وكذا رواه ابن جرير عن أيب كريب عن : قال يونس 

 مصعب بن املقدام عن محاد بن سلمة به فرفعه أيضا
 نون بن إفرائيم بن يونس بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم وأهل هو اخلليل يوشع بن

يوشع ابن عم هود: الكتاب يقولون   

وإذ قال موسى لفتاه : " وقد ذكره اهللا يف القرآن غري مصرح بامسه يف قصة اخلضر كما تقدم من قوله 
من رواية أيب كعب رضي اهللا عنه وقدمنا ما ثبت يف الصحيح " فلما جاوزا قال لفتاه " " الكهف " " 

من أنه يوشع بن نون" صلى اهللا عليه وسلم " عن النيب   

وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب فإن طائفة منهم وهم السامرة ال يقمرون بنبوة أمحد بعد 
 موسى إال يوشع بن نون ألنه مصرح به يف التوراة ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقا ملا معهم من

 ! رم فعليهم لعائن اهللا املتابعة إىل يوم القيامة
من أن النبوة حولت من موسى : وأما ما حكاه ابن جرير وغريه من املفسرين عن حممد بن إسحاق 

إىل يوشع يف آخر عمر موسى فكان موسى يلقي يوشع فيسأله ما أحدث اهللا إليه من األوامر والنواهي 
كنت ال أسألك عما يوحي اهللا إليك حىت ختربين أنت ابتداء من تلقاء يا كليم اهللا إين : حىت قال له 

نفسك فعند ذلك كره موسى احلياة وأحب املوت ففي هذا نظر ألن موسى عليه السالم مل يزل األمر 
والوحي والتشريع والكالم من اهللا إليه من مجيع أحواله حىت توفاه اهللا عز وجل ومل يزل معززا مكرما 

عند اهللا كما قدمنا يف الصحيح من قصة فقئه عني مالك املوت مث بعثه اهللا إليه إن كان مدلال وجيها 
: يريد احلياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها قال مث ماذا ؟ قال 

فاآلن يا رب وسأل اهللا أن يدنيه إىل البيت املقدس رمية حبجر وقد أجيب إىل ذلك : املوت قال 
لوات اهللا وسالمه عليهص  w
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فهذا الذي ذكر حممد بن إسحاق إن كان إمنا يقوله من كتب أهل الكتاب ففي كتام الذي يسمونه 
أن الوحي مل يرتل على موسى يف كل حني حيتاجون إليه إىل آخر مدة موسى كما هو املعلوم : التوراة 

 من سياق كتام عند تابوت الشهادة يف قبة الزمان
أن اهللا أمر موسى وهارون أن يعدا بين إسرائيل على أسباطهم وأن : ا يف السفر الثالث ولقد ذكرو

جيعال على كل سبط من االثين عشر أمريا وهو النقيب وماذاك إال ليتأهبوا للقتال قتال اجلبارين عند 
موسى عليه إمنا فقأ : اخلروج من التيه وكان هذا عند اقتراب انقضاء األربعني سنة وهلذا قال بعضهم 

السالم عني ملك املوت ألنه مل يعرفه يف صورته تلك وألنه كان قد أمر بأمر كان يرجتى وقوعه يف 
 زمانه ومل يكن يف قدر اهللا أن يقع ذلك يف زمان فتاه يوشع بن نون عليه السالم

ه وملا جهز رسوا اهللا جيش أسامة تويف عليه الصالة والسالم وأسامة خميم باجلرف فنفذه صديق
وخليفته أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مث ملا مل شعث جزيرة العرب وما كان دهي من أمر أهلها 

وعاد احلق إىل نصابه جهز اجليوش مينة ويسرة إىل العراق أصحاب كسرى ملك الفريس وإىل الشام 
 أصحاب قيصر ملك الروم ففتح اهللا هلم ومكن هلم وم وملكهم نواصي أعدائهم

كان اهللا دق أمره أن جيند بين إسرائيل وأن جيعل عليهم نقباء كما قال : عليه السالم وهذكا موسى 
ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثىن عشر نقيبا وقال اهللا إين معكم لئن أقمتم : " تعاىل 

 سيئاتكم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرمتوهم وأقرضتم اهللا قرضا حسنا ألكفرن عنكم
لئن : يقول هلم " وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل 

قمتم مبا أوجبت عليكم ومل تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة ألجعلن ثواب هذه مكفرا ملا وقع 
اب هذه مكفرا ملا وقع عليكم من عقاب عليكم ومل تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة ألجعلن ثو

مبا أوجبت عليكم ومل تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة ألجعلن ثواب هذه مكفرا ملا وقع عليكم 
عن " صلى اهللا عليه وسلم " من عقاب تلك كما قال تعاىل ملن ختلف من األعراب عن رسول اهللا 

 بأس شديد تقاتلوم أو يسلمون قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل: " غزوة احلديبية 
 " فإن تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما

مث ذمهم تعاىل " فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل : " وهكذا قال تعاىل لبين إسرائيل 
ارى على اختالفهم يف دينهم على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم كما ذم من بعدهم من النص

 وأدياا وقد ذكرنا ذلك يف التفسري مستقصى وهللا احلمد
wواملقصود أن اهللا تعاىل أمر موسى عليه السالم أن يكتب أمساء املقاتلة من بين إسرائيل ممن حيمل 
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: السالح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعدا وأن جيعل على كل سبط نقيبا منهم السبط األول 

 روبيل ألنه بكر يعقوب وكان عدة املقاتلة منهم ستة وأربعني ألفا ومخسمائة ونقيبهم منهم وهو سبط
وكانوا تسعة ومخسني ألفا وثالمثائة ونقيبهم : سبط مشعون : اليصور بن شديئور السبط الثاين 

قيبهم سبط يهوذا وكانوا أربعة وسبعني ألفا وستمائة ون: شلوميئيل ابن هوريشداي السبط الثالث 
سبط أيساخر وكانوا أربعة ومخسني ألفا وأربعمائة ونقيبهم : حنشون بن عمينا ذاب السبط الرابع 

سبط يوسف عليه السالم وكانوا أربعني ألفا ومخسمائة ونقيبهم : نشائيل بن صوعر السبط اخلامس 
م مجليئيل بين سبط ميشا وكانوا أحدا وثالثني ألفا ومائتني ونقيبه: يوشع بن نون السبط السادس 

سبط بنيامني وكانوا مخسة وثالثني ألفا وأربعمائة ونقيبهم أبيدن بن جدعون : فدهصور السبط السابع 
سبط حاد وكانوا مخسة وأربعني ألفا وستمائة ومخسني رجال ونقيبهم الياساف بن : السبط الثامن 

ئة ونقيبهم فجعيئيل بن عكران سبط أشري وكانوا أحدا وأربعني ألفا ومخسما: رعوئيل والسبط التاسع 
سبط دان وكانوا اثنني وستني ألفا وسبعمائة ونقيبهم أخيعزر ابن عمشداي السبط : السبط العاشر 
سبط نفتايل وكانوا ثالثة ومخسني ألفا وأربعمائة ونقيبهم الباب بن حيلون هذا نص : احلادي عشر 

 كتام الذي بأيديهم واهللا أعلم

فقد أمر اهللا موسى أال يعدهم معهم ألم موكلون حبمل قبة الشهادة  " بنو الوي" وليس منهم 
وضرا وخزا ونصبها ومحلها إذا ارحتلوا وهم سبط موس وهارون عليهما السالم وكانوا اثنني 

وعشرين ألفا من ابن شهر فما فوق ذلك وهم يف أنفسهم قبائل من كل قبيلة طائفة من قبة الزمان 
ا وحيفظوا ويقومون مبصاحلها ونصبها ومحلها وهم كلهم حوهلا يرتلون ويرحتلون أمامها حيرسو

 ومينتها ومشاهلا ووراءها
ومجلة ما ذكر من املقاتلة غري بين الوي مخسمائة ألف واحد وسبعون ألفا وستمائة وستة ومخسون 

 ستمائة ألف فكان عدد بين إسرائيل ممن عمره عشرون فما فوق ذلك ممن محل السالح: لكن قالوا 
 وثالثة آالف ومخسمائة ومخسة ومخسني رجال سوى بين الوي

ويف هذا نظر فإن مجيع اجلمل املتقدمة إن كانت كما وجدنا يف كتام ال تطابق اجلملة اليت ذكروها 
 واهللا أعلم

نو فكان بنو الوي املوكلون حبفظ قبة الزمان يسريون يف وسط بين إسرائيل وهم القلب ورأس امليمنة ب
 بأمر اهللا تعاىل له -روبيل ورأس امليسرة بنو دان وبنو نفتايل يكونون ساقة وقرر موسى عليه السالم 

wذناداب وهو بكره وأبيهو وألعازر ويثمر :  الكهانة يف بين هارون كما كانت ألبيهم من قبلهم وهم -
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: " بارين الذين قالوا واملقصود أن بين إسرائيل مل يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة اجل

قاله الثوري عن أيب سعيد عن عكرمة عن ابن عباس " فاذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون 
وقاله قتادة وعكرمة ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة حىت قال ابن 

  التيه مجيعاومات موسى وهارون قبله كالمها يف: عباس وغريه من علماء السلف واخللف 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت املقدس هو موسى وإمنا كان يوشع على مقدمته وذكر يف 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ : " مروره إليها قصة بلعام بن باعورا الذي قال تعاىل فيه 

ه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله ولو شئنا لرفعناه ا ولكن* منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص 

ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون* القصص لعلهم يتفكرون   " 

 يعلم االسم األعظم وأن قومه -ه  فيما قاله ابن عباس وغري-وقد ذكرنا قصته يف التفسري وأنه كان 
 فامتنع عليهم وملا أحلوا عليه ركب محارة له مث سار حنو معسكر -سألوه أن يدعو على موسى وقومه 

بين إسرائيل فلما أشرف عليهم رضت به محارته فضرا حىت قامت فسارت غري بعيد وربضت فضرا 
يا بلعام أين تذهب ؟ أما ترى املالئكة : ضربا أشد من األول فقامت مث ربضت فضرا فقالت له 

أمامي تردين عن وجهي هذا ؟ أتذهب إىل نيب اهللا واملؤمنني تدعو عليهم ؟ فلم يرتل عنها فضرا حىت 
ونظر إىل معسكر موسى وبين إسرائيل فأخذ " حسبان " سارت به حىت أشرف عليهم من رأس جبل 

 ملوسى وقومه ويدعو على قوم نفسه فالموه على ذلك يدعو عليهم فجعل لسانه ال يطيعه إال أن يدعو
قد : فاعتذر إليهم بأنه ال جيري على لسانه إال هذا واندلع لسانه حق وقع على صدره فقال لقومه 

 ذهبت اآلن مين الدنيا واآلخرة ومل يبق إال املكر واحليلة
 هلم لعلهم يقعون يف الزىن فإنه مث أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن باألمتعة يبعن عليهم ويتعرضن

" مىت زىن رجل منهم كفيتوهم ففعلوا وزينوا نسائهم وبعثوهم إىل املعسكر فمرت امرأة منهم امسها 

يقال إنه كان رأس سبط بين " زمرى بن شلوم " وهو : برجل من عظماء بين إسرائيل " كسبىت 
لطاعون على بين إسرائيل فجعل جيوس فيهم مشعون بن يعقوب فدخل ا قبته فلما خال ا أرسل اهللا ا

بن العيزار بن هارون أخذ حربته وكانت من حديد فدخل عليهما القبة " فنحاص " فلما بلغ اخلرب إىل 
فانتظمهما مجيعا فيها مث خرج ما على الناس واحلربة يف يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إىل 

 اللهم هكذا نفعل مبن يعصيك ورفع الطاعون فكان مجلة من :حليته ورفعهما حنو السماء وجعل يقول 
wمات يف تلك الساعة سبعني ألفا واملقلل يقول عشرين ألفا وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون 
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فلهذا جيعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللبة والذراع واللحى وهلم البكر من كل أمواهلم 
 وأنفسهم

 ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح وقد ذكره غري واحد من علماء السلف لكن وهذا الذي ذكره
لعله ملا أراد موسى دخول بيت املقدس أول مقدمه من الديار املصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه 

 غري ما فهمه بعض الناقلني عنه وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واهللا أعلم

وهي " حسبان " انت يف خالل سريهم يف التيه فإن يف هذا السياق ذكر ولعل هذه قصة أخرى ك
 بعيدة عن أرض بيت املقدس أو لعله كان قاصدا بني املقدس كما صرح به السدى واهللا أعلم

أن هارون توىف بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتني وبعده : وعلى كل تقدير فالذي عليه اجلمهور 
  قدمنا وأنه سأل ربه أن يقربه إىل بيت املقدس فأجيب إىل ذلكموسى يف التيه أيضا كما

فكأن الذي خرج م يف التيه وقصد م بيت املقدس هو يوشع بن نون عليه السالم فذكر أهل 
الكتاب وغريهم من أهل التاريخ أنه قطع ببين إسرائيل ر األردن وانتهى إىل أرحيا وكانت من أحصن 

قصورا وأكثرها أهال فحاصرها ستة أشهر مث إم أحاطوا ا يوما وضربوا املدائن أسوارا وأعالها 
 وكربوا تكبرية رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخلوا - يعين األبواق -بالقرون 

وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اثىن عشر ألفا من الرجال والنساء وحاربوا ملوكا كثرية 
هر على أحد وثالثني ملكا من ملوك الشامويقال إن يوشع ظ  

وذكروا أنه انتهى حماصرته إىل يوم اجلمعة بعد العصر فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل 
إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم : عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع هلم ذلك الزمان قال ها 

 وأمر القمر فوقف عند الطلوع وهذا يقتضي احبسها علي فحبسها اهللا عليه حىت متكن من فتح البلد
أن هذه الليلة كان الرابعة عشرة من الشهر األول وهو قصة الشمس املذكورة يف احلديث الذي 

سأذكره وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب وال ينايف احلديث بل فيه زيادة تستفاد فال تصدق وال 
 أن هذا كان يف فتح بيت - واهللا أعلم -ر واألشبه تكذب ولكن ذكرهم أن هذا يف فتح أرحيا فيه نظ

 املقدس الذي هو املقصود األعظم وفتح أرحيا كان وسيلة إليه واهللا أعلم
: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن هشام وعن ابن سريين عن أيب هريرة قال : قال اإلمام أمحد 

س مل حتبس لبشر إال ليوشع ليايل سار إىل بيت إن الشم" : " " صلى اهللا عليه وسلم " قال رسول اهللا 
انفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري" " املقدس   

wوفيه داللة على أن الذي فيه بيت املقدس هو يوشع بن نون عليه السالم ال موسى وأن حبس الشمس 
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ع عليه السالم فيدل كان يف فتح بيت املقدس ال أرحيا كما قلنا وفيه أن هذا كان من خصائص يوش
أن الشمس رجعت حىت صلى على بن أيب طالب صالة العصر : على ضعف احلديث الذي رويناه 

على ركبته فسأله رسول اهللا أن يردها اهللا عليه " صلى اهللا عليه وسلم " بعد ما فاتته بسبب نوم النيب 
 يف شيء من الصحاح حىت يصلي العصر فرجعت وقد صححه أمحد بن أيب صاحل املصري ولكنه ليس

وال احلسان وهو مما تتوافر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت جمهولة ال يعرف 
 حاهلا واهللا أعلم

صلى " قال رسول اهللا : حدثنا بعد الرزاق حدثنا عمر عن مهام عن أيب هريرة قال : وقال اإلمام أمحد 
ال يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد : بياء فقال لقومه غزا نيب من األن" : " " اهللا عليه وسلم 

أن يبين ا وملا ينب وال آخر قد بىن بنيانا ومل يرفع سقفها وال آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو 
 ينتظر أوالدها

أنت مأمورة وأنا مأمور : فغزا فدنا من القرية حني صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس : قال 
فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله : اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه قال 

: فيكم غلول فليبايعين من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال : فأبت أن تطعمه فقال 

فيكم :  فقال -ة  أو ثالث-فلصقت بيد رجلني : فيكم الغلول فليبايعين قبيلتك فبايعته قبيلته قال 
 الغلول أنتم غللتم

فوضعوه باملال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته : فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال : قال 
 " " فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا ذلك بأن اهللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا

 فضالة بن عبيد اهللا ابن سعيد انفرد به مسلم من هذا الوجه وقد روى البزار من طريق مبارك بن
ورواه حممد بن عجالن عن سعيد : حنوه قال " صلى اهللا عليه وسلم " املقربي عن أيب هريرة عن النيب 

صلى اهللا عليه وسلم" ابن املسيب عن أيب هريرة عن النيب   " 

رين اهللا عز واملقصود أنه ملا دخل م باب املدينة أمروا أن يدخلوها سجدا أي ركعا متواضعني شاك
: " وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان اهللا وعدهم إياه وأن يقولوا حال دخوهلم 

أي حط عنا خطايانا اليت سلفت من نكولنا الذي تقدم منا" حطة   

مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع " صلى اهللا عليه وسلم " وهلذا دخل رسول اهللا 
 ليمس مورك رحله مما يطأطئ رأسه خضعانا هللا عز وجل - طرف حليته -كر حىت إن عثنونه حامد شا

" ومعه اجلنود واجليوش ممن ال يرى منه إال احلدق وال سيما الكتيبة اخلضراء اليت فيها رسول اهللا  w
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 مث ملا دخلها اغتسل وصلى مثاين ركعات وهي صالة الشكر على النصر على" صلى اهللا عليه وسلم 

املشهور من قول العلماء وقيل إا صالة الضحى وما محل هذا القائل على قوله هذا إال ألا وقعت 
 وقت الضحى

وأما بنو إسرائيل فإم خالفوا ما أمروا به قوال وفعال فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم وهم 
حنطة يف شعرة: حبة يف شعرة ويف رواية : يقولون   

 أمروا به واستهزءوا به كما قال تعاىل حاكيا عنهم يف سورة األعراف وهي وحاصله أم بدلوا ما
وإذ قيل هلم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا : " مكية 

فبدل الذين ظلوا منهم قوال غري الذي قيل هلم فأرسلنا عليهم * نغفر لكم خطيئاتكم سرتيد احملسنني 
 "  السماء مبا كانوا يظلمونرجزا من

وإذ قلنا ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا : " وقال يف سورة البقرة وهي مدنية 
فبدل الذين ظلموا قوال * وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنريد الشاكرين 

ا كانوا يفسقونغري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء مب  " 

وادخلوا الباب : " وقال الثوري عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
ركعا من باب صغري رواه احلاكم و ابن جرير و وابن أيب حامت وكذا روى العويف عن : قال " سجدا 

 ابن عباس وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن الرباء
والباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت املقدس: دي و الضحاك قال جماهد و الس  

فدخلوا مقنعى رءوسهم ضد ما أمروا به وهذا ال ينايف قول ابن عباس أم دخلوا : قال ابن مسعود 
يزحفون على أستاهم وهكذا يف احلديث الذي سنورده بعد فإم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 

 رءوسهم
الواو هنا حالية ال عاطفة أي ادخلوا سجدا يف حال قولكم حطة قال ابن " وقولوا حطة : " " وقوله 

أمروا أن يستغفروا: عباس وعطاء واحلسن وقتادة والربيع   

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن ابن املبارك عن عمر عن مهام بن منبه : حدثنا حممد : قال البخاري 
ادخلوا الباب سجدا : " قيل لبين إسرائيل : " ال ق" صلى اهللا عليه وسلم " عن أيب هريرة عن النيب 

وكذا " فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة يف شعرة " وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
رواه النسائي من حديث ابن املبارك ببعضه ورواه عن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به 

w موقوفا
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صلى " قال رسول اهللا : نا معمر عن مهام بن منبه أنه مسع أبا هريرة يقول أنبأ: وقد قال عبد الرزاق 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم : " قال اهللا لبين إسرائيل " : " اهللا عليه وسلم 

حبة يف شعرة: فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا "   " 

حسن صحيح:  من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي ورواه البخاري و مسلم و الترمذي  

كان تبديلهم كما حدثين صاحل بن كيسان عن صاحل موىل التوأمة عن أيب : وقال حممد بن إسحاق 
دخلوا الباب : " قال " صلى اهللا عليه وسلم " هريرة وعمن ال أم عن ابن عباس أن رسول اهللا 
حنطة يف شعرية:  أستاههم وهم يقولون الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على  " 

فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي : " وقال أسباط عن السدى عن مرة عن ابن مسعود قال يف قوله 
حبة حنطة مثقوبة فيها شعرة سوداء: " فهي يف العربية " هطى سقانا أزمة مزيا : " قالوا " قيل هلم   " 

ه املخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون كما وقد ذكر اهللا تعاىل أنه عاقبهم على هذ
ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن حممد بن املنكدر 

أنه " : صلى اهللا عليه وسلم " وسامل أيب النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول اهللا 
 "  رجز عذب به بعض األمم قبلكم-  أو السقم-إن هذا الوجع : " قال 

وروى النسائي و ابن أيب حامت وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن 
صلى اهللا عليه " قال رسول اهللا : سعيد بن أيب وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وخزمية بن ثابت قالوا 

الرجز العذاب : وقال الضحاك عن ابن عباس " الطاعون رجز عذب به من كان قبلكم " : " وسلم 
: هو الغضب وقال الشعيب : وكذا قال جماهد وأبو مالك والسدي واحلسن وقتادة وقال أبو العالية 

هو الطاعون: الرجز إما الطاعون وإما الربد وقال سعيد بن جبري   

 اهللا يوشع حيكم بينهم وملا استقرت يد بين إسرائيل على بيت املقدس استمروا فيه وبني أظهرهم نيب
بكتاب اهللا التوراة حىت قبضه اهللا إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة فكانت مدة حياته بعد موسى 

 سبعا وعشرين سنة

 

فقد تقدم أن موسى عليه السالم رحل إليه يف طلب ما عنده من العلم اللدين وقص اهللا : أما اخلضر 
لكهف وذكرنا يف تفسري ذلك هنالك وأوردنا هنا ذكر احلديث من خربمها يف كتابه العزيز يف سورة ا

املصرح بذكر اخلضر عليه السالم وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نيب بين إسرائيل عليه 
w السالم الذي أنزلت عليه التوراة
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ك  سأذكرها لك هنال- على أقوال -وقد اختلف يف اخلضر يف امسه ونسبه ونبوته وحياته إىل اآلن 
 إن شاء اهللا وحبوله وقوته
: يقال إنه اخلضر بن آدم عليه السالم لصلبه مت روى من طريق الدارقطين : قال احلافظ ابن عساكر 

حدثنا حممد بن الفتح القالنسي حدثنا العباس بن عبد اهللا الرومي حدثنا رواد ابن اجلراح حدثنا مقاتل 
ابن آدم لصلبه ونسئ له يف أجله حىت يكذب اخلضر : بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال 

 الدجال وهذا منقطع وغريب
: مسعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغريه قالوا : وقال أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان السجستاين 

 إن أطول بين آدم عمرا اخلضر وامسه خضرون بن قابيل بن آدم
ه الوفاة أخرب بنيه أن الطوفان سيقع بالناس وذكر ابن إسحاق أن آدم عليهه السالم ملا حضرت: قال 

وأوصاهم إذا كان ذلك أن حيملوا جسده معهم يف السفينة وأن يدفنوه معهم يف مكان عينه هلم فلما 
كان الطوفان محلوه معهم فلما هبطوا إىل األرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى 

إن آدم دعا ملن : ها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك وقال فقالوا ك إن األرض ليس ا أنيس وعلي
يلي دفنه بطول العمر فهابوا املسري إىل ذلك املوضع يف ذلك الوقت فلم يزل جسده عندهم حىت كان 

 اخلضر هو الذي توىل دفنه وأجنز اهللا ما وعده فهو حييا إىل ما شاء اهللا له أن حييا
ويقال بليا بن ملكان بن فالغ " بليا " أن اسم اخلضر : نبه وذكر ابن قتيبة يف املعارف عن وهب بن م

 بن عابر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم
 املعمر بن مالك بن عبد اهللا ابن - فيما بلغنا واهللا أعلم -اسم اخلضر : وقال امساعيل بن أيب أويس 

ن العيص بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل هو خضرون بن عماييل بن اليفز ب: نصر بن األزد وقال غريه 
أرميا بن حلقيا فاهللا أعلم: ويقال هو   

رواه حممد : وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا غريب جدا قال ابن اجلوزي 
 بن أيوب عن ابن هليعة ومها ضعيفان

ى مقدمة ذي القرنني إنه ابن مالك وهو أخو إلياس قال السدي كما سيأيت وقيل إنه كان عل: وقيل 
وقيل كان ابن بعض من آمن بإبراهيم اخلليل وهاجر معه وقيل كان نبيا يف زمن نشتاسب ابن 

 راسب
والصحيح أنه كان متقدما يف زمن أفريدون ابن إثفيان حىت أدركه موسى عليه : قال ابن جرير 

w السالم
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مه رومية وأبوه فارسياخلضر أ: وروى احلافظ ابن عساكر عن سعيد بن املسيب أنه قال   

 وقد ورد على أنه من بين إسرائيل يف زمان فرعون أيضا
حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشري " قال أبو زرعة يف دالئل النبوة 

أنه ليلة  : " صلى اهللا عليه وسلم "عن قتادة عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن رسول اهللا 
هذه ريح قرب املاشطة : يا جربيل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال : ى به وجد رائحة طيبة فقال أسر

 وابنيها وزوجها
وكان بدء ذلك أن اخلضر كان من أشرف بين إسرائيل وكان ممره براهب يف صومعته فتطلع : وقال 

م وأخذ عليها أال تعلم عليه الراهب فعلمه اإلسالم فلما بلغ اخلضر زوجه أبوه امرأة فعلمها اإلسال
أحدا وكان ال يقرب النساء مث طلقها مث زوجه أبوه بأخرى فعلمها اإلسالم وأخذ عليها أال تعلم أحدا 

 مث طلقها فكتمت إحدامها وأفشت عليه األخرى

فانطلق هاربا حىت أتى جزيرة يف البحر فأقبل رجالن حيتطبان فرأياه فكتم أحدمها وأفشى عليه اآلخر 
ومن رآه معك ؟ قال فالن فسئل فكتم وكان من دينهم أنه من كذب :  رأيت اخلضر قيل قد: قال 

فبينما هي متشط بنت فرعون إذ سقط املشط من : قتل فقتل وكان قد تزوج الكامت املرأة الكامتة قال 
ا تعس فرعون فأخربت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود املرأة وزوجه: يدها فقالت 

وما وجدت رحيا أطيب : إين قاتلكما فجعلهما يف قرب واحد فقال : أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال 
 منهما وقد دخلت اجلنة

وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون وهذا املشط يف أمر اخلضر قد يكون مدرجا من كالم أيب بن 
عباس واألشبه واهللا أعلم أن اخلضر كنيته أبو ال: كعب أو عبد اهللا بن عباس واهللا أعلم وقال بعضهم 

 لقب غلب عليه
حدثنا حممد بن سعيد ااألصبهاين حدثنا ابن املبارك عن معمر: قال البخاري رمحه اهللا   

 إمنا مسى اخلضر ألنه جلس على ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "عن مهام عن أيب هريرة عن النيب 
 " فروة بيضاء فإذا هي تزمن خلفه خضراء

رد به البخاري وكدلك رواه عبد الرزاق عن معمر بهتف  

وقال : احلثسيش األبيض وما أشبه يعين اهلشيم اليابس وقال اخلطايب : الفروة : مث قال عبد الرزاق 
هو اهلشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه : األرض اليت ال نبات فيها وقال غريه : الفروة : أبو عمر 

مبا عليها من الشعر كما قال الراعيفروة الرأس وهي جلدته : قيل   : w
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  جذال إذا ما نا يوما مأكال...ولقد ترى احلبشي حول بيوتنا  "

 " صعال أصك كان فروة رأسه بذرت فأنبيت جانباه فلفال

وهذا ال ينايف ما ثبت يف : إمنا مسى اخلضر خضرا حلسنه وإشراق وجهه قلت : ويقال : قال اخلطايب 
 من التعليل بأحدمها فما ثبت يف الصحيح أوىل وأقوى بل ال يلتفت إىل ما الصحيح فإن كان وال بد

 عداه

حدثنا : وقد روى احلافظ ابن عساكر هذا احلديث أيضا من طريق إمساعيل بن حفص بن عمر األبلى 
 "عثمان وأبو جزى ومهام بن حيىي عن قتادة عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن ابن عباس عن النيب 

 " إمنا مسى اخلضر خضرا ألنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء ":  قال " عليه وسلم صلى اهللا

 وهذا غريب من هذا الوجه
إمنا مسى اخلضر ألنه كان إذا صلى اخضر ما : وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن جماهد قال 

 حوله

على طنفسة خضراء على كبد وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السالم ملا رجعا يقصان األثر وجداه 
البحر وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه من حتت رأسه وقدميه فسلم موسى عليه السالم فكشف 

نيب بين إسرائيل ؟ : أنا موسى قال : إين بأرضك السالم ؟ من أنت ؟ قال : عن وجهه فرد وقال 
نعم فكان من أمرمها ما قصه اهللا يف كتابه عنهما: قال   

 فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه ": قوله تعاىل : أحدها : صة على نبوته من وجوه وقد دل سياق الق
 " رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما

قال إنك لن تستطيع معي *  هل اتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا ": قول موسى له : الثاين 
* اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا قال ستجدين إن شاء * وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا * صربا 

 " قال فإين اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا
فلو كان وليا وليس ببين مل خياطبه ذه املخاطبة ومل يرد على موسى هذا الرد بل موسى إمنا سأل 

صوما ومل تكن صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه اهللا به دونه فلو كان غري نيب مل يكن مع
 كبري رغبة وال عظيم طلبة يف علم ويل غري - وهو نيب عظيم ورسول كرمي واجب العصمة -ملوسى 

واجب العصمة وملا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه ميضي حقبا من الزمان قيل مثانني سنة 
أنه نيب مثله يوحى إليه كما مث ملا اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه يف صورة مستفيد منه فدل على 

wيوحى إليه وقد خص من العلوم اللدنية واألسرار النبوية مبا مل يطلع اهللا عليه موسى الكليم نيب بين 
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 إسرائيل الكرمي وقد احتج ذا املسلك بعينه الرماين على نبوة اخلضر عليه السالم
يه من امللك العالم وهذا دليل مستقل أن اخلضر أقدم على قتل الغالم وما ذلك إال للوحي إل: الثالث 

على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته ألن الويل ال جيوز له اإلقدام على قتل النفوس مبجرد ما يلقى يف 
خلده ألن خاطره ليس بواجب العصمة إذ جيوز عليه اخلطأ باالتفاق وملا أقدم اخلضر على قتل ذلك 

إذا بللغ يكفر وحيمل أبويه على الكفر لشدة حمبتهما له الغالم الذي مل يبلغ احللم علما منه بأنه 
فيتابعانه عليه ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة ألبويه عن الوقوع يف الكفر 

 وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من اهللا بعصمته
اج على نبوة اخلضر وقد رأيت الشيخ أبا الفرج ابن اجلوزي طرق هذا املسلك بعينه يف االحتج

 وصححه وحكى االحتجاج عليه الرماين أيضا
أنه ملا فسر اخلضر تأويل األفاعيل ملوسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك : الرابع 

 يعين ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمر أمرت به وأوحى " رمحة من ربك وما فعلته عن أمري ": كله 
 إيل فيه

على نبوته وال ينايف ذلك حصول واليته بل وال رسالته كما قاله آخرون وأما فدلت هذه الوجوه 
 كما ذكرناه مل يبق ملن قال بواليته وأن -كونه ملكا من املالئكة فقول غريب جدا وإذا ثبتت نبوته 

الويل قد يطلع على حقيقة األمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه وال معتمد 
هيعتمدون علي  

وأما اخلالف يف وجوه إىل زماننا هذا فاجلمهور على أنه باق إىل اليوم قيل ألنه دفن آدم بعد خروجهم 
من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول احلياة وقيل ألنه شرب من عني احلياة فحىي وذكروا أخبارا 

به الثقةاستشهدوا ا على بقائه إىل اآلن وسنوردها مع غريها إن شاء اهللا تعاىل و  

 " قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا ": وهذه وصيته ملوسى حني 

أنبأنا أبو سعيد بن أيب عمرو حدثنا أبو عبد اهللا : قال البيهقي : روى يف ذلك آثار منقطعة كثرية 
 حدثين أبو عبد اهللا امللطي الصفار حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا جرير

كن نفاعا وال تكن ضرارا كن : أوصين قال : ملا أرد موسى أن يفارق اخلضر قال له موسى : قال 
بشاشا وال تكن غضبان ارجع عن اللجاجة وال متشي يف غري حاجة ويف رواية من طريق أخرى 

وال تضحك إال من عجب: زيادة   

وسى إن الناس معذبون يف الدنيا على قدر مهومهم ايا م: قال اخلضر : وقال وهب بن منبه   w
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يسر اهللا عليك طاعته: أوصين فقال : قال موسى للخضر : وقال بشر بن احلارث احلايف   

 إال أنه من -وقد ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا بن حيىي الوقاد 
ب وأنا أمسع قال الثوري قال جمالد قال أبو الوداك قرئ على عبد اهللا بن وه:  قال -الكذابني الكبار 

 قال أخي " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال أبو سعيد اخلدري قال عمر بن اخلطاب قال رسول اهللا 
 فأتاه اخلضر وهو فىت طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها -يا رب وذكر كلمته : موسى 
هو : مران إن ربك يقرأ عليك السالم قال موسى السالم عليك ورمحة اهللا يا موسى بن ع: فقال 

 السالم وإليه السالم واحلمد هللا رب العاملني الذي ال أحصي نعمه وال أقدر على أداء شكره إال مبعونته
يا طالب العلم إن القائل : أريد أن توصيىن بوصية ينفعين اهللا ا بعدك فقال اخلضر : مث قال موسى 

 متل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا حتشو به وعاءك أقل ماللة من املستمع فال
واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك فإا ليست لك بدار وال لك فيها حمل قرار وإمنا جعلت بلغة للعباد 

 والتزود منها ليوم املعاد ورض نفسك على الصرب ختلص من اإلمث
العلم ملن تفرغ له وال تكن مكثارا للعلم مهذارا فإن كثرة يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده فإمنا 

املنطق تشني العلماء وتبدي مساوئ السخفاء ولكن عليك باالقتصاد فإن ذلك من التوفيق والسداد 
وأعرض عن اجلهال وماطلهم واحلم عن السفهاء فإن ذلك فعل احلكماء وزين العلماء وإذا شتمك 

زما فإن ما بقى من جهلة عليك وسبه إياك أكثر وأعظماجلاهل فاسكت عنه حلما وجانبه ح  

يا ابن عمران وال ترى أنك أوتيت من العلم إال قليال فإن االندالث والتعسف من االقتحام والتكلف 
يا ابن عمران ال تفتحن بابا ال تدري ما غلقه وال تغلقن بابا ال تدري ما فتحه يا ابن عمران من ال 

ال تنقضي منها رغبته ومن حيقر حاله ويتهم اهللا فيما قضي له كيف يكون ينتهي من الدنيا مته و
زاهدا ؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه ؟ أو نفعه طلب العلم واجلهل قد حواه ؟ ألن 

 سعيه إىل آخرته وهو مقبل على ديناه

ك نوره ياموسى بن يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به وال تعلمه لتحدث به فيكون عليك بوارد ولغري
عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر كالمك واستكثر من احلسنات فإنك مصيب 

السيئات وزعزع باخلوف قلبك فإن ذلك يرضي ربك واعمل خريا فإنك ال بد عامل سوءا قد 
 وعظت إن حفظت

فتويل اخلضر وبقى موسى حمزونا مكروبا يبكي: قال   " 

wأظنه من صنعة زكريا بن حيىي الوقاد املصرى وقد كذبه غري واحد من األئمة ال يصح هذا احلديث و
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 والعجب أن احلافظ ابن عساكر سكت عنه
حدثنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين حدثنا عمرو بن إسحاق : وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين 

دي حدثنا بقية ابن الوليد عن بن إبراهيم بن العالء احلمصي حدثنا حممد بن الفضل بن عمران الكن
 أال أحدثكم عن ":  قال ألصحابه " صلى اهللا عليه وسلم "حممد بن زياد عن أيب أمامة أن رسول اهللا 

بينما هو ذات يوم ميشي يف سوق بين إسرائيل أبصره رجل : " بلى يا رسول اهللا قال : اخلضر قالوا 
 آمنت باهللا ما شاء اهللا من أمر يكون ما عندي تصدق علي بارك اهللا فيك فقال اخلضر: مكاتب فقال 

أسألك بوجه اهللا ملا تصدقت علي فإين نظرت إىل السماء يف وجهك : من شيء أعطيكه فقال املسكني 
أمنت باهللا ما عندي شيء أعطيكه إال أن تأخذين فتبيعين فقال : ورجوت الربكة عندك فقال اخلضر 

 احلق أقول لك لقد سألتين بأمر عظيم أما إين ال أخيبك بوجه نعم: وهل يستقيم هذا ؟ قال : املسكني 
 ريب بعين

فقدمه إىل السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند املشتري زمانا ال يستعمله يف شيء فقال : قال 
أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبري ضعيف : إنك إمنا ابتعتين التماس خري فأوصين بعمل قال : له 

فانقل هذه احلجارة وكان ال ينقلها دون ستة نفر يف يوم فخرج الرجل : لي قال ليس تشق ع: قال 
أحسنت وأمجلت وألطفت ما مل أرك : لبعض حاجاته مث انصرف وقد نقل احلجارة يف ساعة فقال 

فأوصين : إين أحسبك أمينا فاخلفين يف أهلي خالفة حسنة قال : تطيقه مث عرض للرجل سفر فقال 
فاضرب من اللنب لبييت حىت أقدم : ليس تشق علي قال : كره أن أشق عليك قال إين أ: بعمل قال 

 عليك فمضى الرجل لسفره فرجع وقد شيد بناؤه

سألتين بوجه اهللا والسؤال بوجه اهللا أوقعين يف : أسألك بوجه اهللا ما سبيلك وما أمرك ؟ فقال : فقال 
 مسكني صدقة فلم يكن عندي من شيء العبودية سأخربك من أنا أنا اخلضر الذي مسعت به سألين

أعطيه فسألين بوجه اهللا فأمكنته من رقبيت فباعين وأخربك أنه من سئل بوجه اهللا فرد سائل وهو يقدر 
 وقف يوم القيامة جلده ال حلم له وال عظم يتقعقع

فقال ال بأس أحسنت وأبقيت : فقال ! آمنت باهللا شققت عليك يا نيب اهللا ومل أعلم : فقال الرجل 
: بأيب وأمي يا نيب اهللا احكم يف أهلي ومالك مبا أراك اهللا أو أخريك فأخلي سبيلك فقال : الرجل 

احلمد هللا الذي أوقعين يف العبودية مث جناين : أحب أن ختلي سبيلي فأعبد ريب فخلى سبيله فقال اخلضر 
 " منها

w  يعرف فاهللا أعلموهذا احلديث رفعه خطأ واألشبه أن يكون موقوفا ويف رجاله من ال
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وقد رواه ابن اجلوزي يف كتابه عجالة املنتظر يف شرح حال اخلضر من طريق عبد الوهاب بن 
 الضحاك وهو متروك عن بقية

أن اخلضر وإلياس كانا أخوين كان أبومها ملكا : وقد روى احلافظ ابن عساكر بإسناد إىل السدي 
 امللك فو أنك زوجته لعله جيىء منه ولد يكون امللك إن أخي اخلضر ال رغبة له يف: فقال إلياس ألبيه 

إنه ال حاجة يل يف النساء فإن شئت أطلقت : له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر فقال هلا اخلضر 
نعم وأقامت معه : سراحك وإن شئت أقمت معي تعبدين اهللا عز وجل وتكتمني على سري فقالت 

 سنة

إمنا الولد من عند : إنك شابة وابين شاب فأين الولد ؟ فقالت : فلما مضت السنة دعاها امللك فقال 
اهللا إن شاء كان وإن مل يشأ مل يكن فأمره أبوه فطلقها وزوجه بأخرى ثيبا قد ولد هلا فلما زفت إليه 

: قال هلا كما قال لليت قبلها فأجابت إىل اإلقامة عنده فلما مضت السنة سأهلا امللك عن الولد فقالت 

 حاجة له بالنساء فتطلبه أبوه فهرب فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه فيقال إنه قتل املرأة إن ابنك ال
 الثانية لكوا أفشت سره فهرب من أجل ذلك وأطلق سراح األخرى

: باسم اهللا فقالت له : فأقامت تعبد اهللا يف بعض نواحي تلك املدينة فمر ا رجل يوما فسمعته يقول 

إين من أصحاب اخلضر فتزوجته فولدت له أوالدا مث صار من أمرها أن : قال أين لك هذا االسم ؟ ف
باسم اهللا فقال : صارت ماشطة بنت فرعون فبينما هي يوما متشطها إذ وقع املشط من يدها فقالت 

ال ريب وربك ورب أبيك اهللا فأعلمت أباها فأمر بنقرة من حناس فأمحيت : أيب ؟ فقالت : ابنة فرعون 
 يا أمه : ا فألقيت فيها فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها فقالت هلا ابن معها صغري مث أمر

 اصربي فإنك على احلق فألقت نفسها يف النار فماتت رمحها اهللا
 عن أنس بن مالك ومن - وهو كذاب وضاع -وقد روى ابن عساكر عن أيب داود األعمى نفيع 

أن اخلضر جاء :  عن أبيه عن جده - وهو كذاب أيضا -طريق كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف 
 اللهم أعين على ما ينجيين مما خوفتين ":  وهو يدعو ويقول " صلى اهللا عليه وسلم "ليلة فسمع النيب 

 أنس بن " اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فبعث إىل رسول "وارزقين شوق الصاحلني إىل ما شوقتهم إليه 
 إن اهللا فضلك على األنبياء كما فضل شهر رمضان ": السالم وقال له مالك فسلم عليه فرد عليه 

  احلديث"على سائر الشهور وفضل أمتك على أمم كما فضل يوم اجلمعة على غريه 

 " صلى اهللا عليه وسلم "وهو مكذوب ال يصح سندا وال ممتنا فكيف ال يتمثل بني يدي رسول اهللا 

w ! وجييء بنفسه مسلما ومتعلما ؟
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ذكرون يف حييام وما يسندونه عن بعض مشاخيهم أن اخلضر يأيت إليهم ويسلم عليهم ويتعرف وهم ي
أمساءهم ومنازهلم وحماهلم وهو مع هذا ال يعرف موسى بن عمران كليم اهللا الذي اصطفاه اهللا يف ذلك 

 الزمان على من سواه حىت يتعرف إليه بأنه موسى بين إسرائيل
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو بكر بن بالويه حدثنا : بن البيهقي قائال وقد قال احلافظ أبو احلسن 

ملا : حممد بن بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك قال 
 أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا فدخل رجل " صلى اهللا عليه وسلم "قبض رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه " جسيم صبيح فتخطى رقام فبكي مث التفت إىل أصحاب رسول اهللا أشهب اللحية
إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك فإىل اهللا :  فقال "وسلم 

 فأنيبوا وإليه فارغبوا وقد نظر إليكم يف البالء فانظروا فإن املصاب من مل جيرب وانصرف
نعم هو أخو رسول اهللا اخلضر عليه : أتعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر وعلي : عض فقال بعضهم لب

 السالم
 وقد رواه أبو بكر بن أىب الدنيا عن كامل بن طلحة به ويف متنه خمالفة لسياق البيهقي

عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن : عباد بن عبد الصمد ضعيف فهذا منكر مبرة قلت : مث قال البيهقي 
منكر : أكثرها موضوع وقال البخاري : لبصر روى عن أنس نسخة قال ابن حبان و العقيلي معمر ا

عامة ما يرويه يف فضائل علي : ضعيف احلديث جدا منكره وقال ابن عدي : احلديث وقال أبو حامت 
 وهو ضعيف غال يف التشيع

 حممد عن أبيه عن جده عن أنبأنا القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن جعفر بن: وقال الشافعي يف مسنده 
:  وجاءت التعزية مسعوا قائال يقول " صلى اهللا عليه وسلم "ملا تويف رسول اهللا : علي بن احلسني قال 

إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة و خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فباهللا فثقوا وإياه فارجعوا 
رون من هذا ؟ هذا اخلضرفإان املصاب من حرم الثواب قال علي بن احلسني أتد  

ويضع : يكذب زاد أمحد : شيخ الشافعي القاسم العمري متروك قال أمحد بن حنبل و حيىي بن معني 
 احلديث مث هو مرسل ومثله ال يعتد عليه هاهنا واهللا أعلم

 وقد روى من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي وال يصح
أن عمر بن :  بن وهب عمن حدثه عن حممد بن عجالن عن حممد بن املنكدر وقد روى عبد اهللا

ال تسبقنا يرمحك اهللا فانتظره حيت حلق : اخلطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ مسع هاتفا وهو يقول 
: إن تعذبه فكثريا عصاك وإن تغفر له ففقري إىل رمحتك وملا دفن قال : بالصف فذكر دعاءه للميت  w
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خذوا : يا صاحب القرب إن مل تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا فقال عمر طوىب لك 
فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع فقال : الرجل نسأله عن صالته وكالمه عمن هو ؟ قال 

 "  صلى اهللا عليه وسلم"هذا واهللا اخلضر الذي حدثنا عنه رسول اهللا : عمر 

م وفيه انقطاع وال يصح مثلهوهذا األثر فيه مبه  

وروى احلافظ ابن عساكر عن الثوري عن عبد اهللا بن احملرز عن يزيد بن األصم عن علي بن أيب 
يا من ال : دخلت الطواف يف بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : طالب قال 

إحلاح امللحني وال مسألة السائلني ارزقين برد مينعه مسع عن مسع ويا من تغلطه املسائل ويا من ال يربمه 
: نعم فقال يل : أو مسعته ؟ قلت : فقتل أعد علي ما قلت فقال يل : عفوك وحالوة رمحتك قال 

 ال يقوهلا عبد خلف صالة مكتوبة إال غفر اهللا -وكان هو اخلضر :  قال -والذي نفس اخلضر بيده 
شجر وعدد النجوم لغفرها اهللا لهله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وورق ال  

وهذا ضعيف من جهة عبد اهللا بن احملرز فإنه متروك احلديث ويزيد بن األصم مل يدرك عليا ومثل هذا 
 ال يصح واهللا أعلم

حدثنا مالك بن إمساعيل حدثنا صاحل بن أيب األسود عن حمفوظ بن : وقد رواه أبو إمساعيل الترمذي 
بينما علي بن أيب طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل : ن حيىي قال عبد اهللا احلضرمي عن حممد ب

يا من ال يشغله مسع عن مسع ويامن ال يغلطه السائلون ويامن ال : متعلق بأستار الكعبة وهو يقول 
عبد اهللا أعد دعاءك هذا : فقال له علي : يتربم بإحلاح امللحني ارزقين برد عفوك وحالة رمحتك قال 

فادع به يف دبر كل صالة فوالذي نفس اخلضر بيده لو كان : نعم قال : ته ؟ قال أوقد مسع: قال 
 عليك من الذنوب عدد جنوم السماء ومطرها وحصباء األرض وتراا لغفر لك أسرع من طرفة عني

 وهذا أيضا منقطع ويف إسناده من ال يعرف واهللا أعلم
حدثنا يعقوب بن يوسف حدثنا مالك بن : وقد رواه ابن اجلوزي من طريق أيب بكر بن أيب الدنيا 

وهذا إسناد جمهول منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل اخلضر: إمساعيل فذكره حنوه مث قال   

أنبأنا أبو القاسم بن احلصني أنبأنا أبو طالب حممد بن حممد أنبأنا : وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر 
 بن خزمية حدثنا حممد بن أمحد بن يزيد أماله علينا بعبادان أبو إسحاق املزكي حدثنا حممد بن إسحاق

 وال -: أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا احلسن بن رزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
يلتقي اخلضر وإلياس كل املوسم : "  قال - " صلى اهللا عليه وسلم "أعلمه إال مرفوعا إىل النيب 

wباسم اهللا ما شاء اهللا ال يسوق : حبه ويتفرقان عن هؤالء الكلمات فيحلق كل واحد منهما رأس صا
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اخلري إال اهللا ما شاء اهللا ال يصرف السوء إال اهللا ما شاء اهللا ما كان من نعمة فمن اهللا ما شاء اهللا ال 
 " حول وال قوة إال اهللا

 الغرق واحلرق من قاهلن حني يصبح وحني ميسي ثالث مرات آمنه اهللا من: قال وقال ابن عباس 
وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان واحلية والعقرب: والسرق قال   

هذا حديث غريب من حديث ابن جريج مل حيدث به غري هذا الشيخ عنه : قال الدارقطين يف األفراد 
يعين احلسن بن رزين هذا وقد روى عن حممد بن كثري العبدي أيضا ومع هذا قال فيه احلافظ أبو أمحد 

دي ليس باملعروفبن ع  

هو حديث : جمهول وحديثه غري حمفوظ وقال أبو احلسن بن املنادي : وقال احلافظ أبو جعفر العقيلي 
 وهو كذاب -واه باحلسن بن رزين وقد روى ابن عساكر حنوه من طريق علي بن احلسن اجلهضمي 

هللا بن احلسن عن أبيه  عن ضمرة بن حبيب املقدسي عن أبيه عن العالء بن زياد القشريي عن عبد ا-
 جربيل وميكائيل -جيتمع كل يوم عرفة بعرفات : عن جده عن علي بن أيب طالب مرفوعا قال 

 وإسرافيل واخلضر وذكر حديثا طويال موضوعا تركنا إيراده قصدا واهللا احلمد
إلياس : وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن احلسن بن حيىي اخلشين عن ابن رواد قال 

واخلضر يصومان شهر رمضان ببيت املقدس وحيجان يف كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة 
 تكفيهما إىل مثلها من قابل

 أحب أن يتعبد ليلة يف - باين جامع دمشق -أو الوليد بن عبد امللك بن مروان : وروى ابن عساكر 
اء يف باب الساعات فدخل اجلامع فإذا املسجد فأمر القومة أن خيلوه له ففعلوا فلما كان من الليل ج

يا أمري : أمل آمركم أن ختلوه ؟ فقالوا : رجل قائم يصلي فيما بينه وبني باب اخلضراء فقال للقوم 
 املؤمنني هذا اخلضر جييء كل ليلة يصلي هاهنا

أنا أبو أنبأنا أبو القاسم بن إمساعيل بن أمحد أنبأنا أبو بكر بن الطربي أنب: قال ابن عساكر أيضا 
 حدثين حممد بن - هو ابن سفيان الفسوي -احلسني بن الفضل أنبأنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب 

رأيت رجال مياشي عمر بن : عبد العزيز حدثنا ضمرة عن السرى بن حيىي عن رباح بن عبيدة قال 
رف من الصالة فلما انص: إن هذا الرجل حاف قال : عبد العزيز معتمدا على يديه فقلت يف نفسي 

ما : نعم قال : وهل رأيته يا رباح ؟ قلت : من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا ؟ قال : قلت 
 أحسبك إال رجال صاحلا ذا أخي اخلضر بشرين أين سأىل وأعدل

wالرملي جمروح عند العلماء وقد قدح أبو احلسن بن املنادي يف : قال الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي 
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سرى ورباح مث أورد من طرق أخرى عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع باخلضر وضعفهما ضمرة وال
 كلها

 وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي وبسفيان بن عيينة ومجاعة يطول ذكرهم
وهذه الروايات واحلكايات هي عمدة من ذهب إىل حياته إىل اليوم وكل من األحاديث املرفوعة 

ال يقوم مبثلها حجة يف الدين واحلكايات ال خيلو أكثرها عن ضعف اإلسناد وقصارها أا ضعيفة جدا 
 صحيحة إال من ليس مبعصوم من صاحيب أو غريه ألنه جيوز عليه اخلطأ واهللا أعلم

: أنبأنا معمر عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن أبا سعيد قال : وقال عبد الرزاق 

 يأيت الدجال ":  حديثا طويال كان الدجال وقال فيما حيدثنا " صلى اهللا عليه وسلم "سول اهللا حدثنا ر
 أو من خريهم - فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس - وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة -
يثه  حبد" صلى اهللا عليه وسلم "أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول اهللا :  فيقول -

ال فيقتله مث حيييه : أرأيتم إن قتلت هذا مث أحييته أتثسكون يف األمر ؟ فيقولون : فيقول الدجال 
فرييد قتله الثانية فال يسلط عليه: واهللا ما كنت أشد بصرية فيك مين اآلن قال : فيقول حني حييا   " 

الذي يقتله الدجال مث حيييه بلغين أنه حيمل على حتقه صحيفة من حناس وبلغين أنه اخلضر : قال معمر 
 وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني من حديث الزهري به

الصحيح أن يقال إن هذا : وقال أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم 
فيأيت : بلغين ليس فيه حجة وقد ورد يف بعض ألفاظ احلديث : الرجل اخلضر وقول معمر وغريه 

 ال يقتضي " صلى اهللا عليه وسلم "بابا فيقتله وقوله الذي حدثنا عنه رسول اهللا بشاب ممتلئ ش
 املشافهة بل يكفي التواتر

" عجالة املنتظر يف شرح حالة اخلضر : " وقد تصدي الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا يف كتابه 

 عن الصحابة والتابعني فمن لألحاديث الواردة يف ذلك من املرفوعات فبني أا موضوعة ومن اآلثار
 بعدهم فبني ضعف أسانيدهم ببيان أحواهلم وجهالة رجاهلا وقد أجاد يف ذلك أحسن االنتقاد

وأما الذين ذهبوا إىل أنه قد مات ومنه البخاري وإبراهيم احلريب وأبو احلسن بن املنادي والشيخ أبو 
الة املنتظر يف شرح حالة اخلضر فيحتج الفرج بن اجلوزي وقد انتصر لذلك وألف فيه كتابا أمساه عج

 فاخلضر إن كان بشرا فقد دخل " وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد ": منها قوله : هلم بأشياء كثرية 
يف هذا العموم ال حمالة وال جيوز ختصيصه منه إال بدليل صحيح واألصل عدمه حىت يثبت ومل يذكر فيه 

w دليل على التخصيص عن معصوم جيب قبوله
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 وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول ": منها أن اهللا تعاىل قال و
مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 

 " وأنا معكم من الشاهدين
يثاق لئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه امل: قال ابن عباس 

 وأمره أن يأخذ على أمته امليثاق لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ذكره البخاري عنه
 صلى اهللا عليه "فاخلضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل يف هذا امليثاق فلو كان حيا يف زمن رسول اهللا 

يكون بني يديه يؤمن مبا أنزل اهللا عليه وينصره أن يصل أحد من  لكان أشرف أحواله أن "وسلم 
 األعداء إليه ألنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه

حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم أنبأنا جمالد عن الشعيب عن : وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان : "  قال "صلى اهللا عليه وسلم  "جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا 

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة وقد دلت عليه هذه " حيا ما وسعه إال أن يتبعين 
 صلى اهللا عليه "أن األنبياء كلهم لو فرض أم أحياء مكلفون يف زمن رسول اهللا : األية الكرمية 

لهم أباعا له وحتت أوامره ويف عموم شرعه كما أنه صلوات اهللا وسالمه عليه ملا  لكانوا ك"وسلم 
اجتمع م ليلة اإلسراء رفع فوقهم كلهم وملا هبطوا معه إىل بيت املقدس وحانت الصالة أمره جربيل 

ول عن أمر اهللا أن يؤمهم فصلى م يف حمل وال يتهم ودار إقامتهم فدل على أنه اإلمام األعظم والرس
 اخلامت املبجل املقدم صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني

 " علم أنه لو كان اخلضر حيا لكان من مجلة أمة حممد - وهو معلوم عند كل مؤمن -فإذا علم هذا 

  وممن يقتدي بشرعه ال يسمعه إال ذلك"صلى اهللا عليه وسلم 

حيكم ذه الشريعة املطهرة ال خيرج منها وال هذا عيسى ابن مرمي عليه السالم إذا نزل يف آخر الزمان 
حييد عنها وهو أحد أويل العزم اخلمسة املرسلني وخامت أنبياء بين إسرائيل واملعلوم أن اخلضر مل ينقل 

 يف يوم " صلى اهللا عليه وسلم "بسند صحيح وال حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول اهللا 
من املشاهدواحد ومل يشهد معه قتاال يف مشهد   

وهذا يوم بدر يقول الصادق املصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من 
 وتلك العصابة كان حتتها سادة " اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد بعدها يف األرض ": كفره 

 قصيدة له يف املسلمني يومئذ وسادة املالئكة حىت جربيل عليه السالم كما قال حسان بن ثابت يف
w : بيت يقال إنه أفخر بيت قالته العرب
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 "  جربيل حتت لوائنا وحممد...وببئر بدر إذ برد وجوههم  "

 فلو كان اخلضر حيا لكان وقوفه حتت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته
هل مات : سئل بعض أصحابنا عن اخلضر : قال القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراد احلنبلي 

وكان حيتج بأنه لو كان حيا جلاء : وبلغين مثل هذا عن أيب طاهر بن الغباري قال : نعم قال : ؟ فقال 
 "  صلى اهللا عليه وسلم"إىل رسول اهللا 

 نقله ابن اجلوزي يف العجالة
أن : فهل يقال إنه كان حاضرا يف هذه املواطن كلها ولكن مل يكن أحد يراه ؟ فاجلواب : فإن قيل 

صل عدم هذا االحتمال البعيد الذي يلزم منه ختصيص العموميات مبجرد التومهات مث ما احلامل له األ
على هذا االختفاء ؟ وظهوره أعظم ألجره وأعلى يف مرتبته وأظهر ملعجزته ؟ مث لو كان باقيا بعده 

آنية وإنكاره ملا  األحاديث النبوية واآليات القر" صلى اهللا عليه وسلم "لكان تبليغه عن رسول اهللا 
وقع من األحاديث املكذوبة والروايات املقلوبة واآلراء البدعية واألهواء العصبية وقتاله مع املسلمني 

يف غزوام وشهود مجعهم ومجاعام ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء 
ونه يف األمصار وجوبه الفيايف واألقطار واحلكام وتقريره األدلة واألحكام أفضل مما يقال عنه من كن

واجتماعه بعباد ال يعرف أحوال كثري منهم وجعله هلم كالنقيب املترجم عنهم وهذا الذي ذكرناه ال 
 يتوقف فيه أحد بعد التفهيم واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

 صلى اهللا عليه وسلم " أن رسول اهللا: ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن عبد اهللا بن عمر 
 أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإنه إىل مائة سنة ال يبقى ممن هو على وجه ":  صلى ليلة العشاء مث قال "

 "فوهل الناس من مقالة رسول اهللا :  قال ابن عمر " عني تطرف " ويف رواية "األرض اليوم أحد 

  هذه أراد خنرام قرنه"صلى اهللا عليه وسلم 

أخربين سامل بن عبد اهللا وأبو بكر : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال  : قال اإلمام أمحد
 ذات " صلى اهللا عليه وسلم "صلى رسول اهللا : بن سلمان بن أيب خيثمة أن عبد اهللا بن عمر قال 

ة سنة  أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائ": ليلة صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام فقال 
  ؟ وأخرجه البخاري و مسلم من حديث الزهري"ال يبقى ممن على ظهر األرض أحد 

حدثنا حممد بن أيب عدي عن سليمان التيمي عن أيب نضرة عن جابر ابن عبد اهللا : وقال اإلمام أمحد 
 أو - ما من نفس منفوسة ":  قبل موته بقليل أو بشهر " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : قال 

w "  يأيت عليها مائة سنة وهي يومئذ حية-ما منكم من نفس اليوم منفوسة 
w
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 صلى اهللا عليه "حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر عن النيب : وقال أمحد 
ى  يسألونين عن الساعة وإمنا علمها عند اهللا أقسم باهللا ما عل":  أنه قال قبل أن ميوت بشهر "وسلم 

 " األرض نفس منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة
كل منهما عن جابر بن عبد اهللا به حنوه: وهكذا رواه مسلم من طريق أيب نضرة وأيب الزبري   

قال رسول : حدثنا عباد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : وقال الترمذي 
لى األرض من نفس منفوسة يأيت عليها مائة سنة ما ع" : " صلى اهللا عليه وسلم "اهللا   " 

 وهذا أيضا على شرط مسلم
فهذه األحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة اخلضر: قال ابن اجلوزي   

 كما هو املظنون الذي " صلى اهللا عليه وسلم "فاخلضر إن مل يكن قد أدرك زمان رسول اهللا : قالوا 
ل وإن كان قد أدرك زمانه فهذا احلديث يقتضي أنه مل يعش بعد يترقى يف القوة إىل القطع فال إشكا

مائة سنة فيكون اآلن مفقودا ال موجودا ألنه داخل يف هذا العموم واألصل عدم املخصص له حىت 
 يثبت بدليل صحيح جيب قبوله واهللا أعلم

 أيب بكر وقد حكى احلافظ أبو القاسم السهيلي يف كتابه التعريف واألعالم عن البخاري وشيخه
  ولكن مات بعده هلذا احلديث" صلى اهللا عليه وسلم "أنه أدرك حياة النيب : العريب 

  نظر" صلى اهللا عليه وسلم "ويف كون البخاري رمحه اهللا يقول ذا وأنه بقي إىل زمان النيب 

 ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن األكثرين
 وتعزيته ألهل البيت بعده فمروي من طرق "سلم  صلى اهللا عليه و"وأما اجتماعه مع النيب : قال 

 صحاح مث ذكر ما تقدم مما ضعفناه ومل يورد أسانيدها واهللا أعلم

إذ قال لقومه *  وإن إلياس ملن املرسلني ": قال اهللا تعاىل بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات 
فكذبوه فإم *  آبائكم األولني اهللا ربكم ورب* أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني * أال تتقون 
إنا كذلك جنزي * سالم على إلياسني * وتركنا عليه يف اآلخرين * إال عباد اهللا املخلصني * حملضرون 
إنه من عبادنا املؤمنني* احملسنني   " 

: ابن ياسني ابن فنحاص بن العيزار بن هارون وقيل : إلياس النشيب ويقال : قال علماء النسب هو 

ن العازر بن العيزار ابن هارون بن عمرانإلياس ب  

قالوا وكان إرساله إىل أهل بعلبك غريب دمشق فدعاهم إىل اهللا عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم هلم 
واهللا أعلم" بعل " وقيل كانت امرأة امسها " بعال " كانوا يسمونه   w
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اهللا ربكم ورب *  اخلالقني أتدعون بعال وتذرون أحسن*  أال تتقون ": واألول أصح وهلذا قال هلم 
 " آبائكم األولني

إنه هرب منهم واختفي عنهم قال أبو يعقوب األذرعي عن : فكذبوا وخالفوه وأرادوا قتله فيقال 
إن : ومسعت من يذكر عن كعب األحبار أنه قال : يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال 

م عمثر سنني حىت أهلك اهللا امللك ووىل غريه فأتاه إلياس اختفى من ملك قومه يف الغار الذي حتت الد
إلياس فعرض عليه اإلسالم وأسلم من قومه خلق عظيم غري عشرة آالف منهم فأمر م فقتلوا عن 

 آخرهم
حدثين أبو حممد القاسم بن هشام حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن : وقال ابن أيب الدنيا 

أقام إلياس عليه السالم هاربا من قومه يف كهف جبل : مشق قال عبد العزيز عن بعض مشيخة د
  تأتيه الغربان برزقه- أو قال أربعني ليلة -عشرين ليلة 

أول نيب : أنبأنا هشام بن حممد بن السائب الكليب عن أبيه قال : وقال حممد بن سعد كاتب الواقدي 
ب مث يوسف مث لوط مث هود مث صاحل مث بعث إدريس مث نوح مث إبراهيم مث إمساعيل وإسحاق مث يعقو

شعيب مث موسى وهارون ابنا عمران مث إلياس النشيب بن العازر بن هارون ابن عمران بن قاهث بن 
 الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

ويف هذا الترتيب نظر: هكذا قال   

: إلياس واخلضر واثنان يف السماء اثنان يف األرض : أربعة أنبياء أحياء : وقال مكحول عن كعب 

 إدريس وعيسى عليهم السالم
وقد قدمنا قوك من ذكر أن إلياس واخلضر جيتمعان يف كل عام يف شهر رمضان ببيت املقدس وأما 

حيجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إىل مثلها من العام املقبل وأوردنا احلديث الذي فيه 
  كل سنةأما جيتمعان بعرفات

أن اخلضر مات وكذلك إلياس عليهما : وبينا أنه مل يصح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل 
 السالم

أنه ملا دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه ملا كذبوه وآذوه فجاءته دابة : وما ذكره وهب بن منبه وغريه 
عنه لذة املطعم واملشرب وصار ملكيا لوا لون النار فركبها وجعل اهللا له ريشا وألبسه النور وقطع 

بشريا مساويا أرضيا وأوصى إىل اليسع بن أخطوب ففي هذا نظر وهو من اإلسرائيليات اليت ال تصدق 
w وال تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة واهللا أعلم
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اس أمحد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو العب: فأما احلديث الذي رواه احلافظ أبو بكر البيهقي 
حدثنا عبدان بن سنان حدثين أمحد بن عبد اهللا : بن سعيد املعداين البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممود 

الربقي حدثنا يزيد بن يزيد البلوي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن مكحول عن أنس بن 
رتال فإذا رجل يف الوادي  يف سفر فرتلنا م" صلى اهللا عليه وسلم "كنا مع رسول اهللا : مالك قال 

:  املرحومة املغفورة املتاب هلا قال " صلى اهللا عليه وسلم "اللهم اجعلين من أمة حممد : يقول 

أنس بن : من أنت ؟ فقلت : فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثالمثائة ذراع فقال يل 
: هو ذا يسمع كالمك قال : و ؟ قلت فأين ه:  قال " صلى اهللا عليه وسلم "مالك خادم رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم "فأتيت النيب : أخوك إلياس يقرئك السالم قال : فأته فأقرئه مين السالم وقل له 
يا رسول اهللا إين ما آكل يف السنة :  فأخربته فجاء حىت لقيه فعانقه وسلم مث قعدا يتحادثان فقال له "

فرتلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت : وأنت قال إال يوما وهذا يوم فطري فآكل أنا 
 وكرفس فأكال وأطعماين وصلينا العصر مث وعده ورأيه مرة يف السحاب حنو السماء

هذا حديث ضعيف مبرة: فقد كفانا البيهقي أمره وقال   

 يستدرك والعجب أن احلاكم أبا عبد اهللا النيسابوري أخرجه يف مستدركه على الصحيحني وهذا مما
فإنه حديث موضوع خمالف لألحاديث الصحاح من وجوه ومعناه ال يصح أيضا : به على املستدرك 

 إن اهللا خلق آدم طوله ستون ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "فقد تقدم يف الصحيحن أن رسول اهللا 
مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن : - إىل أن قال -ذراعا يف السماء   " 

 حىت كان هو الذي ذهب إليه وهذا ال يصح ألنه " صلى اهللا عليه وسلم " يأت رسول اهللا وفيه أنه مل
كان أحق بالسعي إىل بني يدي خامت األنبياء وفيه أنه يأكل يف السنة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سلبه 

ىل مثلها أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إ: اهللا لذة املطعم واملشرب وفيما تقدم عن بعضهم 
 من احلول اآلخر

 وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة ال يصح شيء منها
وقد ساق ابن عساكر هذا احلديث من طريق أخرى واعترف بضعفها وهذا عجب منه كيف تكلم 

عليه ؟ فإنه أورده من طريق حسني بن عرفة عن هانئ بن احلسن عن بقية عن األوزاعي عن مكحول 
 فذكر حنو هذا مطوال وفيه أن ذلك كان يف غزوة تبوك وأنه بعث إليه عن واثلة عن ابن األسقع

فإذا هو أعلى جسما منا :  أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان قاال " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 
w صلى اهللا عليه "بذراعني أو ثالثة واعتذر بعدم قدرته لئال تنفر اإلبل وفيه أنه ملا اجتمع به رسول اهلل 
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إن يل يف كل أربعني يوما أكلة ويف املائدة خبز من عنب وموز :  أكال من طعام اجلنة وقال "م وسل
:  سأله عن اخلضر فقال " صلى اهللا عليه وسلم "ورطب وبقل ما عدا الكراث وفيه أن رسول اهللا 

إنك ستلقاه قلي فأقرئه مين السالم: عهدي به عام أول وقال يل   

لياس بتقدير وجودمها وصحة هذا احلديث مل جيتمعا به إىل سنة تسع من وهذا يدل على أن اخلضر وإ
 اهلجرة وهذا ال يسوغ شرعا وهذا موضوع أيضا

وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بإلياس من العباد وكلها ال يفرح ا لضعف إسنادها أو 
حدثنا محاد : حدثين بشر ابن معاذ : جلهالة املسند إليه فيها ومن أحسنها ما قاله أبو بكر بن أيب الدنيا 

كنا مع مصعب بن الزبري بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي فيه ركعتني : بن واقد عن ثابت قال 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب * ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم *  حم ": فافتتحت 

 غافر ": إذا قلت : مقطعات مينية فقال يل  فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه "ذي الطول 
يا قابل التوب تقبل :  فقل " قابل التوب ": يا غافر الذنب اغفر يل ذنيب وإذا قلت :  فقل "الذنب 

 " ذي الطول ": يا شديد العقاب ال تعاقبين وإذا قلت :  فقل " شديد العقاب ": توبيت وإذا قلت 

مر بكم رجل على بغلة : لتفت فإذا ال أحد وخرجت فسألت يا ذا الطول تطول على برمحة فا: فقل 
ما مر بنا أحد فكانوا ال يرون إال أنه إلياس: شهباء عليه مقطعات مينية ؟ فقالوا   

 أي للعذاب أما يف الدنيا واآلخرة أو يف اآلخرة واألول أظهر " فكذبوه فإم حملضرون ": وقوله تعاىل 
 ":  أي إىل من آمن منهم وقوله " إال عباد اهللا املخلصني ": وقوله على ما ذكره املفسرون واملؤرخون 

 ":  أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له يف العاملني فال يذكر إال خبري وهلذا قال "وتركنا عليه يف اآلخرين 

 أي سالم على إلياس والعرب حتلق النون يف أمساء كثرية وتبدهلا من غريها كما "سالم على إلياسني 
سالم على آل ياسني أي : إمساعيل وإمساعني وإسرائيل وإسرائني وإلياس وإلياسني وقد قرئ : ا قالو

سالم على إدراسني ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة : على آل حممد وقرأ ابن مسعود وغريه 
إلياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة : بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال 

حممد بن إسحاق والصحيح أنه غريه كما تقدم واهللا أعلمو  

ال خالف بني أهل العلم بأخبار املاضني وأمور السالفني من أمتنا وغريهم أن : قال ابن جرير يف تارخيه 
كالب بو يوفنا يعين أحد أصحاب موسى عليه السالم وهو : القائم بأمور بين إسرائيل بعد يوشع 

لرجلني اللذين ممن خيافون اهللا ومها يوشع وكالب ومها القائالن لبين زوج اخته مرمي وهو أحد ا
w ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اهللا ": إسرائيل حني نكلوا عن اجلهاد 
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 " فتوكلوا إن كنتم مؤمنني
دعا اهللا فأحيا مث من بعده كان القائم بأمور بين إسرائيل حزقيل ابن بوذي وهو الذي : قال ابن جرير 

 الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت
 أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث ": قال اهللا تعاىل 

 " أحياهم إن اهللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون
ن يوفنا ملا قبضه اهللا إليه بعد يوشع خلف يف بين إن كالب ب: قال حممد بن إسحاق عن وهب بن منبه 

 إسرائيل حزقيل بن بوذي وهو ابن العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم اهللا يف كتابه فيما بلغنا
فروا من الوباء :  قال ابن إسحاق "أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت  "

موتوا فماتوا مجيعا فحظروا عليهم حظرية دون السباع : م اهللا فرتلوا بصعيد من األرض فقال هل
أحتب أن : فمضت عليهم دهور طويلة فمر م حزقيل عليه السالم فوقف عليهم متفكرا فقيل له 

نعم فأمر أن يدعوا تلك العظام أن تكتسي حلما وأن يتصل العصب : يبعثهم اهللا وأنت تنظر ؟ فقال 
اهللا له وبذلك فقال القوم أمجعون وكربوا تكبرية رجل واحدبعضه ببعض فناداهم عن أمر   

وقال أسباط عن السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
 أمب تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم ": أناس من الصحابة يف قوله 

 كانت قرية يقال هلا داوردان قبل واسط وقع ا الطاعون فهرب عامة : قالوا "اهللا موتوا مث أحياهم 
أهلها فرتلوا ناحية منها فهلك من بقي يف القرية وسلم اآلخرون فلم ميت منهم كثري فلما ارتفع 

أصحابنا هؤالء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا : الطاعون رجعوا ساملني فقال الذين بقوا 
اعون ثانية لنخرجن معهم فوقع يف قابل فهربوا وهم بضعة وثالثون ألفا حىت نزلوا ذلك ولئن وقع الط

أن موتوا فماتوا حىت إذا : املكان وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعاله 
هلكوا وبقيت أجسادهم مر م نيب يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي 

نعم وإمنا كان تفكريه أنه تعجب : يه وأصابعه فأوحى اهللا إليه تريد أن أريك كيف أحييهم ؟ قال شدق
يا أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن جتتمعي فجعلت العظام : ناد فنادي : من قدرة اهللا عليهم فقيل له 

أيتها العظام عن اهللا يا : يطري بعضها إىل بعض حىت كانت أجسادا من عظام مث أوحى اهللا إليه أن ناد 
يا أيتها : ناد فنادى : يأمرك أن تكتسي حلما فاكتست حلما ودما وثياا اليت ماتت فيها مث قيل له 

 األجساد إن اهللا يأمرك أن تقومي فقاموا
" سبحانك اهللا وحبمدك ال إله إال أنت : " فزعم منصور عن جماهد أم قالوا حني أحيوا : قال أسباط  w
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قومهم أحياء يعرفون أم كانوا موتى سحنة املوت على وجوههم ال يلبسون ثوبا إال عدا فرجعوا إىل 
 رمسا حىت ماتوا آلجاهلم اليت كتبت هلم

وعن ابن عباس أم كانوا أربعة آالف وعنه مثانية آالف وعن أيب صاحل تسعة آالف وعن ابن عباس 
  من أهل أذرعاتأيضا كانوا أربعني ألفا وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا

هذا مثل يعين أنه سيق مثال مبينا أنه لن يغين حذر من قدر: وقال ابن جريج عن عطاء   ! 

 وقول اجلمهور أقوى من هذا وقع
وقد روى اإلمام أمحد وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبد احلميد بن عبد الرمحن ابن زيد بن 

 اهللا بن عباس أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام اخلطاب عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن عبد
حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد أبو عبيدة بن اجلراح وأصحابه فأخربوه أن الوباء وقع بالشام 
فذكر احلديث يعين يف مشاورته املهاجرين واألنصار فاختلفوا عليه فجاء عبد الرمحن بن عوف وكان 

"  يقول " صلى اهللا عليه وسلم "ندي من هذا علما مسعت رسول اهللا إن ع: متغيبا ببعض حاجته فقال 

 فحمد اهللا " إذا كان بأرض وأنتم ا فال خترجوا فرارا منه وإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه "
 عمر مث انصرف

اهللا حدثنا ابن أيب ذؤيب عن الزهري عن سامل عن عبد : حدثنا حجاك ويزيد املفيت قاال : وقال اإلمام 
 صلى اهللا عليه وسلم "بن عامر بن ربيعة أن عبد الرمحن بن عوف أخرب عمر وهو يف الشام عن النيب 

 أن هذا السقم عذب به األمم قبلكم فإذا مسعتم به يف أرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم ا "
فرجع عمر من الشام: فال خترجوا فرارا منه قال   

لزهري بنحوهوأخرجاه من حديث مالك عن ا  

ومل يذكر لنا مدة لبث حزقيل يف بين إسرائيل مث إن اهللا قبضه إليه فلما قبض : قال حممد بن إسحاق 
نسي بنو إسرائيل عهد اهللا إليهم وعظمت فيهم األحداث وعدوا األوثان وكان يف مجلة ما يعبدونه من 

  بن العيزار بن هارون بن عمرانفبعث اهللا إلياس بن ياسني بن فنحاص" بعل " األصنام صنم يقال له 

وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة اخلضر ألما يقرنان يف الذكر غالبا وألجل أا بعد قصة : قلت 
 موسى يف سورة الصافات فتعجلنا قصته لذلك واهللا أعلم
ن مث تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه اليسع ب: قال حممد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال 

 أخطوب عليه السالم
w وإمساعيل واليسع ويونس ولوطا وكال ": وقد ذكره اهللا تعاىل مع األنبياء يف سووة األنعام يف قوله 
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 واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفل ":  وقال تعاىل يف سورة صلى اهللا عليه وسلم "فضلنا على العاملني 
: يفة أنبأنا سعيد عن قتادة عن احلسن قال حدثنا بشر أبو حذ:  قال ابن إسحاق "وكل من األخيار 

كان بعد إلياس اليسع عليهما السالم فمكث ما شاء اهللا أن ميكث يدعوهم إىل اهللا مستمسكا مبنهاج 
الياس وشريعته حىت قبضه اهللا عز وجل إليه مث خلف فيهم اخللوف وعظمت فيهم األحداث واخلطايا 

م ملك عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن وكثرت اجلبابرة وقتلوا األنبياء وكان فيه
 هو تاب ورجع دخل اجلنة فسمي ذا الكفل

هو اليسع بن أخطوب: قال حممد بن إسحاق   

اليسع وهو األسباط بن عدي بن : من تارخيه " الياء " وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف حرف 
بن إبراهيم اخلليل ويقال هو ابن عم إلياس النيب شوتلم بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق 

عليهما السالم ويقال كان مستخفيا معه جببل قاسيون من ملك بعلبك مث ذهب معه إليها فلما رفع 
 إلياس خلفه اليسع يف قومه ونبأه اهللا بعده

ألسباط وكان ا: ذكر ذلك عبد املنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب ابن منبه قال وقال غريه 
 ببانياش

مث ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف والتشديد ومن قرأ والليسع وهو اسم واحد لنيب 
 من األنبياء

قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليه السالم ألنه قد قيل إنه ابن أيوب فاهللا تعاىل أعلم: قلت   

 : فصل
ئيل وعظمت منهم اخلطوب واخلطايا وقتلوا من قتلوا من مث مرج أمر نيب إسرا: قال ابن جرير وغريه 

األنبياء وسلط اهللا عليهم بدل األنبياء ملوكا جبارين يظلموم ويسفكون دماءهم وسلط اهللا عليهم 
األعداء من غريهم أيضا وكانوا إذا قاتلوا أحدا من األعداء يكون معهم تابوت امليثاق الذي كان فيه 

ره فكانوا ينصرون بربكته ومبا جعل اهللا فيه من السكينة والبقية مما ترك آل قبة الزمان كما تقدم ذك
 موسى وآل هارون

فلما كان يف بعض حروم من أهل غزة وعسقالن غلبوهم وقهوروهم على أخذه فانتزعوه من 
 أيديهم فلما علم بذلك ملك بين إسرائيل يف ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا

لغنم بال راع حىت بعث اهللا فيهم نبيا من األنبياء يقال له مشويل فطلبوا منه أن وبقي بنو إسرائيل كا
w يقيم هلم ملكا ليقاتلوا معه األعداء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص اهللا يف كتابه
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فكان من وفاة يوشع بن نون إىل أن بعث اهللا عز وجل مشويل بن بايل أربعمائة سنة : قال ابن جرير 
مث ذكر تفصيلها مبدد امللوك الذي ملكوا عليهم ومساهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم وستون سنة 

 قصدا
 بن بايل بن علقمة بن يرخام بن اليهو ابن و بن صوف بن علقمة بن - ويقال أمشويل -هو مثويل 

 ماحث بن عموصا بن عزريا
مل يرفع يف نسبة أكثر من هذا هو أمشويل ابن هلفاقا و: وهو من ورثة هارون وقال جماهد : قال مقاتل 
 واهللا أعام

أنه ملا : حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعليب وغريهم 
غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقالن على بين إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثريا وسبوا من أبنائم 

 فيم إال امرأة حبلى فجعلت تدعو اهللا عز وجل أن مجعا كثريا وانقطعت النبوة من بسط الوى ومل يبق
 يرزقها ولدا ذكرا فولدت غالما فسمته أمشويل ومعناه بالعربانية إمساعيل أي مسع اهللا دعائي

فلما ترعرع بعثته إىل املسجد وأسلمته عند رجل صاحل يكون عنده ليتعلم من خريه وعبادته فكان 
نائم إذأ صوت يأتيه من ناحية املسجد فانتبه مذعورا فظنه عنده فلما بلغ أشده بينها هو ذات ليلة 

نعم من فنام: أدعوتين ؟ فكره أن يفزعه فقال : الشيخ يدعوه فسأله   

إن ربك قد بعثك إىل قومك فكان : مث ناداه الثانية فكذلك مث الثالثة فإذا جربيل يدعوه فجاءه فقال 
 من أمره معهم ما قص اهللا يف كتابه

 أمل تر إىل املإل من بين إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنيب هلم ابعث ":  يف كتابه العزيز قال اهللا تعاىل
لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتل 

ا إال قليال منهم واهللا عليم يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولو
وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق * بالظاملني 

بامللك منه ومل يؤت سعة من املال قال إن اهللا اصطفاه عليكم زاده بسطة يف العلم واجلسم واهللا يؤيت 
م نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من وقال هل* ملكه من يشاء واهللا واسع عليم 

* ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حتمله املالئكة إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني 

فلما فصل طالوت باجلنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين 
بوا منه إال قليال منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة إال من اغترف غرفة بيده فشر

wلنا اليوم جبالوت وجنوده قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا 
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نا وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصر* واهللا مع الصابرين 
فهزموهم بإذن اهللا وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء * على القوم الكافرين 

 " ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العاملني
 وقيل مها كان نيب هؤالء القوم املذكورين يف هذه القصة هو مشويل وقيل مشعون: قال أكثر املفسدين 

أن بني موت يوشع وبعثه : واحد وقيل يوشع وهذا بعيد ملا ذكره اإلمام أبو جعفر بن جرير يف تارخيه 
 مشويل أربعمائة سنة وستني سنة فاهللا أعلم

واملقصود أن هؤالء القوم ملا أكتهم احلروب وقهرهم األعداء سألوا نيب اهللا يف ذلك الزمان وطلبوا 
 ":  يكونون حتت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبني يديه األعداء فقال هلم منه أن ينصب هلم ملكا

 أي وأي شيء "هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا 
 ويقولون حنن حمروبون موتورون فحقيق لنا أن " وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا "مينعنا من القتال 

قاتل عن أبنائنا املنهورين املستضعفني فيهم املأسورين يف قبضتهمن  

 كما ذكر يف آخر " فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم واهللا عليم بالظاملني ": قال تعاىل 
 القصة أنه مل جياوز النهر مع امللك إال القليل الباقون رجعوا ونكلوا عن القتال

وهو طالوت بن قيش ابن أفيل بن :  قال الثعليب " قد بعث لكم طالوت ملكا وقال هلم نبيهم إن اهللا "
 صارو بن حتورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامني بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل

كان دباغا وقيل غري ذلك واهللا أعلم: وقال وهب بن منبه ! كان سقاء : قال عكرمة والسدي   

 ولقد ذكروا أن "مللك علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال  قالوا أىن يكون له ا"وهلذا 
النبوة كانت يف سبط الوى وأن امللك كان يف سبط يهوذا فلما كان هذا من سبط بنيامني نفروا منه 
وطعنوا يف إمارته عليهم وقالوا حنن أحق بامللك منه وقد ذكروا أنه فقري ال سعة من املال معه فكيف 

ثل هذا ملكايكون م  

كان اهللا قد أوحى إىل مشويل أن :  قيل "قال إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم  "
بين إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا إذا حضر عندك يفوز هذا القرن الذي فيه من دهن 

نهم على طوهلا القدس فهو ملكهم فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم يكن أحد م
 إن ": سوى طالوت وملا حضر عند مشويل فاز ذلك القرن فدهنه منه وعينه للملك عليهم وقال هلم 

 قيل " واجلسم " قيل يف أمر احلروب وقيل بل مطلقا "اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم 
w واهللا يؤيت " عليه السالم الطول وقيل اجلمال والظاهر من السياق أنه كان أمجلهم وأعلمهم بعد نبيهم
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 "  واهللا واسع عليم" فله احلكم وله اخللق واألمر "ملكه من يشاء 

وقال هلمنبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل  "
ية هذا الرجل  وهذا أيضا من بركة وال"هارون حتمله املالئكة إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني 

الصاحل عليهم ومينه عليهم أن يرد اهللا عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وفهرهم األعداء عليه 
 قيل طست من ذهب كان يغسل فيه " فيه سكينة من ربكم "وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه 

 صرخت يف حال احلرب صدور األنبياء وقيل السكينة مثل الريح اخلجوج وقيل صورا مثل اهلرة إذا
 قيل كان فيه رضاض األلوح " وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون "أيقن بنو إسرائيل بالنصر 

 أي تأتيكم به املالئكة حيملونه وأنتم " حتمله املالئكة "وشيء من املن الذي كان نزل عليهم بالتيه 
وله لكم وعلى صحة والية هذا ترون ذلك عيانا ليكون آية هللا عليكم وحجة باهرة على صدق ما أق

 "  إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني": امللك الصاحل عليكم وهلذا قال 

إنه ملا غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية املباركة وقيل : وقيل 
فلما أصبحوا إذا التابوت كان فيه التوراة أيضا فلما استقر يف أيديهم وضعوه حتت صنم هلم بأرضهم 

على رأس الصنم فوضعوه حتته فلما كان البوم الثاين إذا التابوت فوق الصنم فلما تكرر هذا علموا 
أن هذا أمر من اهللا تعاىل فأخرجوه من بلدهم وجعلوه يف قرية من قراهم فأخذهم داء يف رقام فلما 

لومها فيقال إن املالئكة ساقتها حىت جاءوا طال عليهم هذا جعلوه يف عجلة وربطوها يف بقرتني وأرس
ما مأل بين إسرائيل وهم ينظرون كما أخربهم النيب بذلك فاهللا أعلم على أي صفة جاءت به املالئكة 

والظاهر أن املالئكة كانت حتمله بأنفسهم كما هو املفهوم من اآلية واهللا أعلم وإن كان األول قد 
 ذكره كثري من املفسرين أو أكثرهم

فلما فصل طالوت باجلنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه  "
 " مين إال من اغترف غرفة بيده

هذا النهر هو ر األردن وهو املسمى بالشريعة فكان من أمر : قال ابن عباس وكثري من املفسرين 
أن من شرب من :  أمر اهللا له اختبارا وامتحانا طالوت جبنوده عند هذا النهر عن أمر نيب اهللا له عن

 هذا النهر فال يصحبين يف هذه الغزوة وال يصحبين إال من مل يطعمه إال غرفة بيده
 "  فشربوا منه إال قليال منهم": قال اهللا تعاىل 

كان اجليش مثانني ألفا فشرب منه ستة وسبعون ألفا فبقي معه أربعة آالف كذا قال: قال السدي   

wقد روى البخاري يف صحيحه من حديث إسرائيل وزهري والثوري عن أيب إسحاق عن الرباء بن و
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 نتحدث أن عدة أصحاب بدر عدة " صلى اهللا عليه وسلم "كنا أصحاب حممد : عازب قال 
أصحاب طالت الذين جاوزوا معه النهر ومل جياوز معه إال بضعة عشر وثالمثائة مؤمن وقول السدي 

كانوا مثانني ألفا فيه نظر ألن أرض بيت املقدس ال حتتمل أن جيتمع فيها جيش مقاتله إن عدة اجليش 
 يبلغون مثانني ألفا واهللا أعلم

 أي " فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده ": قال اهللا تعاىل 
 قال الذين " قلتهم وكثرة عدد عدوهم استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إىل

 يعين ثبتهم "يظنون أم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بغذن اهللا واهللا مع الصابرين 
 الشجعان منهم والفرسان أهل اإلميان واإليقان الصابرون على اجلالد واجلدال والطعان

 "ا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علين "

طلبوا من اهللا أن يفرغ عليهم الصرب أي يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوم وال تقلق وأن يثبت 
أقدامهم يف جمال احلرب ومعترك األبطال وحومة الوغي والدعاء إىل الرتال فسألوا التثبيت الظاهر 

على أعدائهم وأعدائه من الكافرين اجلاحدين بآياته وآالئه فأجام والباطن وأن يرتل عليهم النصر 
 العظيم القدير السميع البصري احلكيم اخلبري إىل ما سألوا وأناهلم ما إليهم فيه رغبوا

 أي حبول اهللا وقوته ال حبوهلم وبقوة اهللا ونصره ال بقوم وعددهم " فهزموهم بإذن اهللا ": وهلذا قال 
 ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا ": م وكمال عددهم كما قال اهللا تعاىل مع كثرة أعدائه

 " لعلكم تشكرون
 فيه داللة على شجاعة " وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ": وقوله تعاىل 

غزوة يقتل فيها ملك عدوه داود عليه السالم وأنه قتله قتال أذل به جنده وكسر جيشه وال أعظم من 
فيغنم بسبب ذلك األموال اجلزيلة ويأسر األبطال والشجعان واألقران وتعلو كلمة اإلميان على 

 األوثان ويدال ألولياء اهللا على أعدائه ويظهر الدين احلق على الباطل وأوليائه
 ثالثة عشر ذكرا كان وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السالم كان أصغر أوالد أبيه وكانوا

من : مسع طالوت مالك بين إسرائيل وهو حيرض بين إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول 
قتل جالوت زوجته بابنيت وأشركته يف ملكي وكان داود عليه السالم يرمي بالقذافة وهو املقالع رميا 

يب تقتل جالوت فأخذه مث حجر عظيما فبينما هو سائر مع بين إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذين فإن 
آخر كذلك مث آخر كذلك فأخذ الثالثة يف خالته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إىل نفسه 

wلكين أحب قتلك وأخذ تلك األحجار الثالثة : ارجع فإين أكره قتلك فقال : فتقدم إليه داود فقال له 
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ا مث رمى ا جالوت ففلق رأسه وفر جيشه فوضعهما يف القذافة مث أدارها فصارت الثالثة حجرا واحد
مهزوما فوىف له طالوت مبا وعده فزوجه ابنته وأجرى حكمه يف ملكه وعظم داود عليه السالم عند 
بين إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال على 

طالوت فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال ذلك بنو إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من 
على ذلك ومل يصل إليه وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حىت مل يبق 

منهم إال القليل مث حصل له تابوت وندم وإقالع عما سلف منه وجعل يكثر من البكاء وخيرج إىل 
أن يا طالوت قتلتنا وحنن أحياء : ودي ذات يوم من اجلبانة اجلبانة فيبكي حىت يبل الثرى بدموعه فن

وآذيتنا وحنن أموات فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله مث جعل يسأل عن عامل يسأل عن أمره 
حىت دل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به ! وهل أبقيت عاملا ؟ : وهل له من توبة فقيل له 
ال : أقامت القيامة ؟ فقالت : فدعت اهللا فقام يوشع من قربه فقال :  قالوا إىل قرب يوشع عليه السالم

نعم ينخلع من امللك ويذهب فيقاتل يف سبيل : هل له من توبة ؟ فقال : ولكن هذا طالوت يسألك 
 اهللا حىت يقتل مث عاد ميتا

ل اهللا حىت قتلوا فترك امللك لداود عليه السالم وذهب ومعه ثالثة عشر من أوالده فقاتلوا يف سبي
 "  وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء": فذلك قوله : قالوا 

 هكذا ذكره ابن جرير يف تارخيه من طريق السدي بإسناده ويف بعض هذا نظر ونكارة واهللا أعلم
النيب الذي بعث فأخرب طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب حكاه ابن جرير : وقال حممد بن إسحاق 

اأيض  

وذكر الثعليب أا أتت به إىل قرب مشويل فعاتبه على ما صنع بعده من األمور وهذا أنسب ولعله إمنا يف 
النوم ال أنه قام من القرب حيا فإن هذا إمنا يكون معجزة لنيب وتلك املرأة مل تكن نبية واهللا أعلم قال 

والده أربعون سنة فاهللا أعلموزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إىل أن قتل مع أ: ابن جرير   

هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن مسلمون بات حنشون بن عوينادب بن إرم بن حصرون بن 
 فرص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل عبد اهللا ونبيه وخليفته يف أرض بيت املقدس

داود عليه السالم قصريا أزرق كان : قال حممد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه 
 العينني قليل الشعر طاهر القلب ونقيه

تقدم أنه ملا قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر 
wفأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإىل ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما كان وصار امللك إىل داود 
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ع اهللا له بني امللك والنبوة بني خري الدنيا واآلخرة وكان امللك يكون يف سبط والنبوة عليه السالم ومج
 يف آخر فاجتعا يف داود هذا

 وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ولوال دفع اهللا ": وهذا ؟ قال تعاىل 
 أي لوال إقامة امللوك حكاما "ني الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العامل
وقال " السلطان ظل اهللا يف أرضه " على الناس ألكل قوي الناس ضعيفهم وهلذا جاء يف بعض األمثلة 

إن اهللا ليزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن: " أمري املؤمنني عثمان بن عفان   " 

 اخرج إيل وأخرج إليك فندب :وقد ذكر ابن جرير يف تارخيه أن جالوت ملا بارز طالوت فقال له 
 طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت

فمال الناس إىل داود حىت مل يكن لطالوت ذكر وخلعوا طالوت وولوا عليم : قال وهب بن منبه 
 داود وقيل إن ذلك عن أمر مشويل حىت قال بعضم إنه واله قبل الوقعة

لك بعد قتل جالوت واهللا أعلم وروى ابن عساكر والذي عليه اجلمهور أنه إمنا وىل ذ: قال ابن جرير 
أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هو املذكور : عن سعيد بن عبد العزيز 

 يف اآلية فاهللا أعلم

أن اعمل سابغات *  ولقد آيتنا دواد منا فضال يا جبال أويب معه والطري وألنا له احلديد ": وقال تعاىل 
 وسخرنا مع داود اجلبال ":  وقال تعاىل " السرد واعملوا صاحلا إين مبا تعملون بصري وقدر يف

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون* يسبحن والطري وكنا فاعلني   " 

أعانه اهللا على عمل الدروع من احلديد ليحصن املقاتلة من األعداء وأرشده إىل صنعتها وكيفيتها 
 أي ال تدق املسماء فيفلق وال تغلظه فيفصم قاله جماهلد وقتادة واحلكم " وقدر يف السرد ": ل فقا

 وعكرمة
كان اهللا قد أالن له احلديث حىت كان يتفله بيده ال حيتاج : قال احلسن البصري و قتادة و واألعمش 

 قبل ذلك من صفائح فكان أول من عمر الدروع من زرد وإمنا كان: إىل نار وال مطرقة قال قتادة 
كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آالف درهم: قال ابن شوذب   

 وقد ثبت يف احلديد أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نيب اهللا داود كان يأكل من كسب يده
إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي *  واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب ": وقال تعاىل 

وشددنا ملكه وأتيناه احلكمة وفصل اخلطاب* والطري حمشورة كل له أواب * واإلشراق   " 

األيد القوة يف الطاعة يعين ذا قوة يف العبادة والعمل الصاحل: قال ابن عباس وجماهد   w
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وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم : أعطي قوة يف العبادة وفقها يف إسالم قال : قال قتادة 
 نصف الدهر

 أحب الصالة إيل صالة داود ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "بت يف الصحيحني أن رسول اهللا وقد ث
وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما 

 " ويفطر يوما وال يفر إذا القى
 كما "والطري حمشورة كل له أواب *  إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق ": وقوله 

 أي سبحي معه قاله ابن عباس وجماهد وغري واحد يف تفسري هذه " يا جبال أويب معه والطري ": قال 
 أي عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان " إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق "اآلية 

 أحد حبيث إنه كان إذا ترمن بقراءة كتابه يقف الطري اهللا تعاىل قد وهبه من الصوت العظيم ما مل يعطه
يف اهلواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك اجلبال جتيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا 

 صلوات اهللا وسالمه عليه

أعطي داود من حسن الصوت ما مل يعط أحد قط : حدثين عبد اهللا بن عامر قال : وقال األوزاعي 
وقال ! لطري والوحش ينعكف حوله حىت ميوت عطشا وجوعا وحىت إن األار لتقف حىت إن كان ا

كان ال يسمعه أحد إال حجل كهيئة الرقص وكان يقرأ الزبور بصوت مل تسمع : وهب ابن منبه 
اآلذان مبثله فيعكف اجلن واإلنس والطري والدواب على صوته حىت يهلك بعضها جوعا وقال أبو 

 حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا حدثنا حممد ابن منصور الطوسي مسعت صبيحا أبا :عوانة األسفراييين 
حدثين أبو العباس املدين حدثنا بن حممد بن صاحل العدوي حدثنا سيار : تراب رمحه اهللا قال أبو عوانة 

كان داود عليه السالم إذا أخذ يف قراءة الزبور تفتقت : هو ابن حامت عن جعفر عن مالك قال 
ارى وهذا غريبالعذ  

وما بأس بذلك ؟ مسعت : وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال 
كان داود عليه السالم يأخذ املعزفة فيضرب ا فيقرأ عليها فترد عليه صوته : عبيد بن عمر يقول 

 يريد بذلك أن يبكي وتبكي
مسع :  معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت حدثنا عبد الرزاق حدثنا: وقال اإلمام أمحد 

 لقد أويت أيب ":  صوت أيب موسى األشعري وهو يقرأ فقال " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 
 " موسى من مزامري آل داود

w وهذا على شرط الشيخني ومل خيرجاه من هذا الوجه
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عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن حدثنا حسن حدثنا محادة بن سلمة عن حممد بن عمر : وقال أمحد 
  على شرط مسلم" لقد أعطي أبو موسى من مزامري داود ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 

لقد مسعت الرببط واملزمار فما مسعت صوتا أحسن من : وقد روينا عن أب عثمان النهدي أنه قال 
 صوت أيب موسى األشعري

حدثنا عبد الرزاق :  القراءة لكتابة الزبور قال اإلمام أمحد وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع
 خفف على " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : حدثنا عمر عن مهام عن أيب هريرة قال 

داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان ال يأكل إال 
 " من عمل يديه

 خفف على داود ": واه البخاري منفردا به عن عبد اهللا بن حممد عن عبد الرزاق به ولفظه وكذلك ر
 " القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه وال يأكل إال من عمل يديه

 ورواه موسى بن عقبة عن صفوان هو ابن سدليم عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة: مث قال البخاري 

 "  صلى اهللا عليه وسلم"عن النيب 

وقد أسنده ابن عساكر يف ترمجة داود عليه السالم يف تارخيه من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن 
 موسى بن عقبة ومن طرق أيب عاصم عن أيب بكر السربي عن صفوان بن سليم به

واية أشبه أن يكون حمفوظا فإنه واملراد بالقرآن ها هنا الزبور ألذي أنزله اهللا عليه وأوحاه إليه وذكر ر
كان ملكا له أتباع فكان يقرأ ألزبور مبقدار ما تسرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدبر والترمن 

 والتغين به على وجه التخشع صلوات اهللا وسالمه عليه
لذي  والزبور كتاب مشهور وذكرنا يف التفسري احلديث ا" وآتينا داود زبورا ": وقد قال اهللا تعاىل 

 رواه أمحد وغريه أنه أنزل يف شهر رمضان وفيه من املواعظ واحلكم ما هو معروف ملن نظر فيه
  أي أعطيناه ملكأ عظيما وحكما نافذا" وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب ": وقوله 

 ادعى روى ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس أن رجلني تداعيا إىل داود عليه السالم يف بقر
أحدمها على اآلخر أنه اغتصبها منه فأنكر املدعى عليه فأرجأ أمرمها إىل الليل فلما كان الليل أوحى 

إن اهللا قد أوحى إيل أن أقتلك فأنا قاتلك ال حمالة : اهللا إليه أن يقتل املدعى فلما أصبح قال له داود 
 حملق فيما ادعيت عليه ولكين كنت اغتلت واهللا يا نيب اهللا إين: فما خربك فيما ادعيته على هذا ؟ قال 

أباه قبل هذا فأمر به داود فقتل فعظم أمر داود يف بين إسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما قال 
w وفصل " أي النبوة " وآتيناه احلكمة ":  وقوله تعاىل " وشددنا ملكه ": وهو قوله تعاىل : ابن عباس 
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فصل اخلطاب الشهود : أبو عبد الرمحن السلمي وغريهم  قال شريح والعشيب وقتادة و"اخلطاب 
هو : والسدي : وقال جماهد " البينة على املدعي واليمني على من أنكر : " واألميان يعنون بذلك 

وهو الفصل يف الكالم ويف احلكم واختاره ابن جرير: إصابة القضاء وفهمه وقال جماهد   

أما بعد: " ل وهذا ال ينايف ما روي عن أيب موسى أنه قو  " 

مل كثر الشر وشهادات الزور يف بين إسرائيل أعطى داود سلسلة لفصل القضاء : وقال وهب بن منبه 
فكانت ممدودة من السماء إىل صخرة بيت املقدس وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجالن يف حق 

لؤة فجحدها منه وأخذ فأيهما كان حمقا ناهلا واآلخر ال يصل إليها فلم تزل كذلك حىت أودع رجال لؤ
عكازا وأودعها فيه فلما حضرا عند الصخرة تناوهلا املدعى فلما قيل لآلخر خذها بيدك عمد إىل 

اللهم إنك تعلم أين دفعتها إليه مث تناول السلسلة : العكاز فأعطاه املدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال 
مفناهلا فأشكل أمرها على بين إسرائيل مث رفعت سريعا من بينه  

ذكره مبعناه غري واحد من املفسرين وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به 
 مبعناه

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ال ختف خصمان * وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب  "
أخي له تسع إن هذا * بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشطط واهدنا إىل سواء الصراط 

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك * وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب 
إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما 

ن له عندنا لزلفى وحسن فغفرنا له ذلك وإ* هم وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 
 " مآب

وقد ذكر كثري من املفسرين من السلف واخللف هاهنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما 
هو مكذوب ال حمالة تركنا إيرادها يف كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على جمرد تالوة القصة من القرآن 

 العظيم واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
هل هي من عزائم السجود أو إمنا هي سجدة شكر ليست من " " : ختلف األئمة يف سجدة وقد ا

 : عزائم السجود ؟ على قولني

حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت جماهدا : قال البخاري 
 ": أو ما تقرأ : ت ؟ قال سألت ابن عباس من أين سجد: فقال " صلى اهللا عليه وسلم " يف سجدة 

w " فكان داود ممن أمر نبيكم " أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده " "ومن ذريته داود وسليمان 
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 صلى اهللا عليه " أن يقتدي به فسجدها داود عليه السالم فسجدها رسول اهللا "صلى اهللا عليه وسلم 
 " وسلم

 عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه - علية  هو ابن-حدثنا إمساعيل : وقد قال اإلمام أمحد 
 صلى اهللا عليه وسلم "ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول اهللا " ص " يف السجود يف : قال 

  يسجد فيها"

حسن : وكذا رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي من حديث أيوب وقال الترمذي 
 احلسن املقسمي حدثنا حجاج بن حممد عن عمر ابن ذر عن صحيح وقال النسائي أخربين إبراهيم ابن

: وقال " ص "  سجد يف " صلى اهللا عليه وسلم "أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب 

 سجدها داود توبة ونسجدها شكرا تفرد به أمحد ورجاله ثقات

ارث عن سعيد بن أيب حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احل: وقال أبو داود 
 "قرأ رسول اهللا : هالل عن عياض بن عبد اهللا بن سعيد بن أيب سرح عن أيب سعيد اخلدري قال 

فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس فلما " ص "  وهو على املنرب "صلى اهللا عليه وسلم 
ا هي توبة نيب ولكن رأيتكم  إمن": كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال 

  فرتل وسجد تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح"تشزنتم 

حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محيد حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق : وقال اإلمام أمحد 
يسجد ا رأى فلما بلغ إىل اليت " ص " الناجي أنه أخربه أن أبا سعيد اخلدري رأى رؤيا أنه يكتب 

 فلم " صلى اهللا عليه وسلم "الدواة والقلم وكل شيء حبضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النيب 
 يزل يسجد ا بعد تفرد به أمحد

وروى الترمذي و ابن ماجه من حديث حممد بن يزيد بن خنيس عن احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن 
جاء رجل : جدك عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس قال حدثين : قال يل ابن جريج : أيب يزيد قال 

يا رسول اهللا إين رأيت فيما يرى النائم كأين أصلي خلف :  فقال " صلى اهللا عليه وسلم "إىل النيب 
اللهم اكتب يل : " شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة 

ضع عين ا وزرا واقبلها مين كما قبلت من عبدك داودا عندك أجرا واجعلها عندك ذهرا و  " 

 قام فقرأ السجدة مث سجد فسمعته يقول وهو " صلى اهللا عليه وسلم "فرأيت النيب : قال ابن عباس 
غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: ساجد كما حكى الرجل عن كالم الشجرة مث قال الترمذي   

wالم مكث ساجدا أربعني يوما وقاله جماهد واحلسن وغريمها وقد ذكر بعض املفسرين أنه عليه الس
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 345        ابن كثري-قصص األنبياء

 وورد يف ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية
 أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي " فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ": قال اهللا تعاىل 

 املقسطون على منابر ":  حظرية قدسه بسببها كما ثبت يف حديث القربة اليت يقربه اهللا ا ويدنيه من
 " من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يقسطون يف أهليهم وحكمهم وما ولوا

: حدثنا حيىي بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أيب سعيد اخلدري قال : وقال اإلمام أمحد يف مسنده 

 إن أحب الناس إىل اهللا يوم القيامة وأقرم منه جملسا إمام " : " وسلم  صلى اهللا عليه"قال رسول اهللا 
 " عادل وإن أبغض الناس إىل اهللا يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر

ال نعرفه مرفوعا إال من هذا : وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق األغر به وقال 
 الوجه

رعة حدثنا عبد اهللا بن أيب زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو ز: وقال ابن أيب حامت 
يقوم داود عليه السالم :  قال " وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ": مسعت مالك بن دينار يف قوله 

يا داود جمدين اليوم بذلك الصوت احلسن الرخيم الذي : يوم القيامة عند ساق العرش فيقول اهللا 
فريفع داود : إين أرده عليك اليوم قال : وكيف وقد سلبته فيقول : دنيا فيقول كنت متجدين يف ال

 بصوت يستفرغ نعيم أهل اجلنان
يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا  "

 هذا خطاب من اهللا تعاىل مع "إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب 
داود واملراد والة األمور وحكام الناس وأمرهم بالعدل بغري ذلك وقد كان داود عليه السالم هو 

املقتدى به يف ذلك الزمان يف العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حىت إنه كان ال ميضي ساعة من 
 اعملوا آل داود شكرا ": ال وارا كما قال تعاىل آناء الليل وأطراف النهار إال وأهل بيته يف عبادة لي

 " وقليل من عبادي الشكور
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا صاحل املري عن أيب عمران : قال أبو بكر بن أيب الدنيا 
يا رب كيف يل أن أشكرك : قرأت يف مسألة داود عليه السالم أنه قال : اجلويل عن أيب اجللد قال 

أن يا داود ألست تعلم أن الذي بك من : " فأتاه الوحي :  ألصل إىل شكرك إال بنعمتك ؟ قال وأنا
فإين أرضى بذلك منك: بلى يا رب قال : النعم مين ؟ قال   " 

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو بكر بن بالويه حدثنا حممد بن يونس القرشي حدثنا : وقال البيهقي 
wاحلمد هللا كما ينبغي : " قال داود :  عبد اهللا بن الحق عن ابن شهاب قال روح بن عبادة حدثين
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إنك أتعبت احلفظة يا داود: لكرم وجهه وعز جالله فأوحى اهللا إليه   " ! 

 ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا عن علي بن اجلعد عن الثوري مثله
إن : ن رجل عن وهب ابن منبه قال وقال عبد اهللا بن املبارك يف كتاب الزهد أنبأنا سفيان الثوري ع

ساعة يناجي فيها ربه وساعة : حق على العقل أال يغفل عن أربع ساعات : يف حكمة آل داود 
حياسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إىل إخوانه الذي خيربونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة 

ون على هذه الساعات وإمجام للقلوب خيلي بني نفسه وبني لذاا فيما حيل وجيمل فإن هذه الساعة ع
وحق على العاقل أن يعرف زمانه وحيفظ لسانه ويقبل على شأنه وحق على العاقل أال يظعن إال يف 

زاد ملعاده ومرمة ملعاشه ولذة يف غري حمرم: إحدي ثالث   

 األغر وقد رواه أبو بكر بن أيب الدنيا عن أيب بكر بن أيب خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبيه
عن وهب بن منبه فذكره ورواه أيضا عن على بن اجلعد عن عمر بن اهليثم الرقاشي عن أيب األغر عن 

 وهب بن منبه فذكره وأبو األغر هذا هو الذي أمه ابن املبارك يف روايته قاله ابن عساكر
مسعت : د اهللا قال أبو عب: أنبأنا بشر بن رافع حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له : وقال عبد الرزاق 

وهب بن منبه فذكر مثله وقد أورد احلافظ بن عساكر يف ترمجة داود عليه السالم أشياء كثرية مليحة 
كن لليتيم كاألب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك حتصد: منها قوله   

يا زارع السيئات أنت حتصد شوكها وحسكها: وروى بسند غريب مرفوعا قال داود   

مثل اخلطيب األمحق يف نادي القوم كمثل املغين عند رأس امليت : ه السالم أنه قال وعن داود علي
أنظر ما تكره أن : ما أقبح الفقر بعد الغين وأقبح من ذلك الضاللة بعد اهلدي وقال : وقال أيضا 

 يذكر عنك يف نادي القوم فال تفعله إذا خلوت
اوة بينك وبينهال تعدن أخاك مبا ال تنجزه له فإنا ذلك عد: وقال   

: أنبأنا حممد بن عمر الواقدي حدثين هشام بن سعيد عن عمر مويل عفرة قال : وقال حممد بن سعد 

انظروا إىل هذا الذي ال يشبع !  يتزوج النساء " صلى اهللا عليه وسلم "قالت يهود ملا رأت رسول اهللا 
لو كان نبيا : سائه وعابوه بذلك فقالوا حسدوه لكثرة ن: من الطعام وال واهللا ماله مهة إال إىل النساء 

ما رغب يف النساء وكان أشدهم يف ذلك حىي بن أخطب فأكذم اهللا وأخربهم بفضل اهللا وسعته 
 يعين " أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ": على نبيه صلوات اهللا وسالمه عليه فقال 

د آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا  فق" " صلى اهللا عليه وسلم "بالناس رسول اهللا 
w يعين ما آيت اهللا سليمان بن داود كانت له ألف امرأة سبعمائة مهرية وثالمثائة سرية وكانت "عظيما 
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لداود عليه السالم مائة امرأة منهن امرأة أرويا أم سليمان بن داود اليت تزوجها بعد الفتنة هذا أكثر 
 وقد ذكر الكليب حنو هذا وأنه كان لداود عليه السالم مائة امرأة " عليه وسلم  صلى اهللا"مما حملمد 

 ولسليمان ألف امرأة منهن ثالمثائة سرية
وروى احلافظ يف تارخيه يف ترمجة صدقة الدمشقي الذي يروى عن ابن عباس من طريق الفرج بن 

ابن عباس عن الصيام فضالة احلمصي عن أيب هريرة احلمصي عن صدقة الدمشق أن رجال سأل 
ألحدثنك حبديث كان عندي يف البحث خمزونا إن شئت أنبأتك بصوم داود فإنه كان صواما : فقال 

 صلى اهللا عليه "قواما وكان شجاعا ال يفر إذا القى وكان يصوم يوما ويفطر يوما وقال رسول اهللا 
ا يكون فيها وكانت له ركعة  وكان يقرأ الزبور بسبعني صوت" أفضل الصيام صيام داود " : "وسلم 

 من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكائه كل شيء ويصرف بصوته املهموم واحملموم
وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر ثالثة أيام ومن وسطه ثالثة أيام 

 ومن آخره ثالثة أيام يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام وخيتمه بصيام
 شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى ابن مرمي فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعري وإن

ويلبس الشعر ويأكل ما وجد وال يسأل عما فقد ليس له ولد ميوت وال بيت خيرب وكان أينما 
أدركه الليل صف بني قدميه وقام يصلي حىت يصبح وكان راميا ال يفوته صيد يريده وكان مير 

ين إسرائيل فيقضي هلم حوائجهممبجالس ب  

 وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مرمي بنت عمران فإا كانت تصوم يوما وتفطر يومني
 فإنه كان يصوم من كل " صلى اهللا عليه وسلم "وإن شئت أنبأتك بصوم النيب العريب األمي حممد 

لنضر عن فرج بن فضالة إن ذلك صوم الدهر وقد روى اإلمام أمحد عن أيب ا: شهر ثالثة أيام ويقول 
 عن أيب هرم عن صدقة عن ابن عباس مرفوعا يف صوم داود

قد تقدم يف ذكر األحاديث الواردة يف خلق آدم أن اهللا ملا استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم 
: هذا ابنك داود قال : أي رب من هذا ؟ قال : األنبياء عليهم السالم ورأى فيهم رجال يزهر فقال 

ال إال أن أزيده من عمرك : أي رب زد يف عمره قال : ستون عاما قال : عمره ؟ قال أي رب كم 
بقي من : وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعني عاما فلما انقضى عمر آد جاءه ملك املوت فقال 

 عمري أربعون سنة ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود فأمتها اهللا آلدم ألف سنة ولداود مائة سنة

: أمحد عن ابن عباس و الترمذي وصححه عن أيب هريرة وابن خزمية وابن حبان وقال احلاكم رواه 

w على شرط مسلم وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه يف قصة آدم
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 348        ابن كثري-قصص األنبياء

هذا غلط مردود : قال ابن جرير وقد زعم أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعا وسبعني سنة قلت 
هذا قد نقله ألنه ليس عندنا ما ينافيه ومل ال ما يقتضيهعليهم قالوا ؟ وكانت مدة ملكه أربعني سنة و  

حدثنا قبيصة حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن : وأما وفاته عليه السالم فقال اإلمام أمحد يف مسنده 
:  قال " صلى اهللا عليه وسلم "حممد بن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

 فيه غرية شديدة فكان إذا خرج أغلق األبواب فلم يدخل على أهله أحد حىت كان داود عليه السالم
فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إىل الدار فإذا رجل قائم وسط الدار : يرجع قال 

من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة واهللا لنفضحن بداود فجاء داود فإذا : فقالت ملن يف البيت 
أنا الذي ال أهاب امللوك وال أمنع من : من أنت ؟ فقال :  يف وسط الدار فقال له داود الرجل قائم

مث مكث حىت قبضت روحه فلما : أنت واهللا إذن ملك املوت مرحبا بأمر اهللا : احلجاب فقال داود 
أظلي على داود فأظلته الطري : غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس فقال سليمان للطري 

 "فطفق رسول اهللا : اقبضي جناحا قال أبو هريرة :  أظلمت عليه األرض فقال سليمان للطري حىت

 بيده " صلى اهللا عليه وسلم " يرينا كيف فعلت الطري وقبض رسول اهللا "صلى اهللا عليه وسلم 
 وغلبت عليه يومئذ املضرحية

وغلبت عليه يومئذ املضرحية : ه انفرد بإخراجه اإلمام أمحد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات ومعىن قول
أي وغلبت على التظليل عليه املضرحية وهي الصقوع الطوال األجنحة واحدها مضرحي قال 

هو الصقر الطويل اجلناح: اجلوهري   

وقال السدي عن أيب مالك عن ابن مالك عن ابن عباس قال مات داود عليه السالم فجاء وكان 
مات داود : أيضا عن أيب مالك وعن سعيد بن جبري قال بسبت وكانت الطري تظله وقال السدي 

 عليه السالم يوم السبت فجأة

مات داود عليه السالم : وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أحلسن قال 
مات إبراهيم اخلليل فجأة : وهو ابن مائة سنة ومات يوم األربعاء فجأة وقال أبو السكن اهلجري 

أة وابنه سليمان فجأة صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني رواه ابن عساكروداود فج  

يا : دعين أنزل أو أصعد فقال : وروى عن بعضهم أن ملك املوت جاءه وهو نازل من حمرابه فقال له 
فخر ساجدا على مرقاة من تلك املراقي : نيب اهللا قد نفدت السنون والشهور واآلرثار واألرزاق قال 

  ساجدفقبضه وهو

إن : أنبأنا وافر بن سليمان عن أيب سلمان الفلسطيين عن وهب بن منبه قال : وقال إسحاق بن بشر  w
w
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وكان قد شيع : الناس حضروا جنازة داود عليه السالم فجلسوا يف الشمس يف يوم صائف قال 
ائيل بعد جنازته يومئذ أربعون ألف راهب عليهم الربانس سوى غريهم من الناس ومل ميت يف بين إسر

فآذاهم احلر فنادوا : موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود قال 
سليمان عليه السالم أن يعمل هلم وقاية ملا أصام من احلر فخرج سليمان فنادى الطري فأجابت 

لناس أن فأمرها أن تظل الناس فتراص بعضها إىل بعض من كل وجه حىت استمسكت الريح فكاد ا
يهلكوا غما فصاحوا إىل سليمان عليه السالم من الغم فخرج سليمان فنادى الطري أن أظلي الناس من 
ناحية الشمس وتنحي عن ناحي الريح ففعلت فكان الناس يف ظل ب عليهم الريح فكان ذلك أول 

 ما رأواه من ملك سليمان
ع حدثين الوليد بن مسلم عن اهليثم بن محيد حدثنا أبو مهام الوليد بن شجا: وقال احلافظ أبو يعلى 

 "قال رسول اهللا : عن الوضني بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء قال 

 لقد قبض اهللا داود من بني أصحابه ما فتنوا وال بدلوا ولقد مكث " : "صلى اهللا عليه وسلم 
 " أصحاب املسيح على سننه وهديه مائيت سنة

  حديث غريب ويف رفعه نظر والوضني بن عطاء كان ضعيفا يف احلديث واهللا أعلمهذا

وهو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن خنشون بن : قال احلافظ ابن عساكر 
عمينا أداب بن إرم بنحصرون ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أيب الربيع نيب 

  اهللاهللا بن نيب

فارص بالصاد املهملة وذكر نسبه قريبا مما : جاء يف بعض اآلثار أنه دخل دمشق قال ابن ماكوال 
 ذكره ابن عساكر

 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شيء إن ": قال اهللا تعاىل 
املراد ورثه يف املال ألنه قد كان له بنون غريه  أي ورثه يف النبوة وامللك وليس "هذا هلو الفضل املبني 

فما كان ليخص باملال دوم وألنه قد ثبت يف الصحاح من غري وجه عن مجاعة من الصحابة أن 
 حنن معاشر ":  ويف لفظة " ال نورث ما تركنا فهو صدقة ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 

صدوق أن األنبياء ال تورث أمواهلم عنهم كما يورث غريهم بل  فأخرب الصادق امل"األنبياء ال نورث 
تكون أمواهلم صدقة من بعدهم على الفقراء واحملاويج ال خيصون ا أقرباؤهم ألن الدنيا كان أهون 

 يا أيها ": عليهم وأحقر عندهم من ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وقال 
w يعين أنه عليه السالم كان يعرف ما يتخاطب به "نا من كل شيء الناس علمنا منطق الطري وأوتي
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 الطيور بلغاا ويعرب للناس عن مقاصدها وإرادا
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا علي بن حشاد حدثنا إمساعيل بن : وقد قال احلافظ أبو بكر البيهقي 

عن أيب يعقوب العمي : مد بن عبد الرمحن قتيبة حدثنا علي بن قدامة حدثنا أبو جعفر األسواين يعين حم
أتدرون : مر سليمات بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال ألصحابه : حدثين أبو مالك قال 

خيطبها إىل نفسه ويقول زوجيين أسكنك أي غرف : وما يقول يا نيب اهللا ؟ قال : ما يقول ؟ قالوا 
دمشق مبنية بالصخر ال يقدر أن يسكنها أحد ألن غرف : قال سليمان عليه السالم ! دمشق شئث 

 ! ولكن كل خاطب كذاب
رواه ابن عساكر عن أيب القاسم زاهر بن طاهر عن البيهقي به وكذلك ماعداها من احليوانات وسائر 

 أي من كل " وأوتينا من كل شيء ": صنوف املخلوقات والدليل على هذه قوله بعد هذا من اآليات 
من العدد واآلالت واجلنود واجليوش واجلماعات من اجلن واإلنس والطيور ما حيتاج امللك إليه 

والوحوش والشياطني السارحات والعلوم والفهوم والتعبري عن ضمائر املخلوقات من الناطقات 
 أي من بارئ الربيات وخالق األرض والسموات " إن هذا هلو الفضل املبني ": والصامتات مث قال 

حىت إذا أتوا على * شر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري فهم يوزعون  وح": كما قال تعاىل 
وادي النمل قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون 

فتبسمم ضاحكا من قوهلا وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن * 
ه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلنيأعمل صاحلا ترضا  " 

خيرب تعاىل عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمات بن داود عليهما الصالة والسالم أنه ركب يوما يف جيشه 
مجيعه من اجلن واإلنس والطري فاجلن واإلنس يسريون معه والطري سائرة معه تظله بأجنحتها من احلر 

 يردون أوله على آخره فال يتقدم أحد - أي نقباء - وزعة وغريه وعلى كل من هذه اجليوش الثالثة
 حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة ": عن موضعه الذي يسري فيه وال يتأخر عنه قال اهللا تعاىل 

 فأمرت وحذرت "يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون 
دم الشعور وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف واعتذرت عن سليمان وجنوده بع

وأن هذه النملة كان امسها جرسا وكانت من قبيلة يقال هلا بنو الشيصبان وكان عرجاء وكانت بقدر 
 الذئب

وذي هذا كله نظر بل يف هذه السياق دليل على أنه كان يف موكبه راكبا يف خيوله وفرسانه الكما 
w كان إذا ذاك على البساط ألنه لو كان كذلك مل ينل النمل منه شيء وال وطء زعم بعضهم من أنه
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ألن البساط كل عليه مجيع ما حيتاجون إليه من اجليوش واخليول واجلمال واألثقال واخليام واألنعام 
 والطري من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد ذلك إن شاء اهللا تعاىل

ما خاطبت به تلك النملة ألمتها من الرأس السديد واألمر واملقصود أن سليمان عليه السالم فهم 
احلميد وتبسم من ذلك على وجه االستبشار والفرح والسرور مبا أطلعه اهللا عليه دون غريه وليس 

كما يقوله بعض اجلهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وختاطب الناس حىت أخذ عليهم 
تكلم مع الناس بعد ذلك فإن هذا ال يقوله إال الذين ال يعلمون سليمان بن داود العهد وأجلمها فلم ت

ولو كان هذا هكذا مل يكن لسليمان يف فهم مقاهلا مزية على غريه إذ قد كان الناس كلهم يفهمون 
ذلك ولو كان قد أخذ عليها العهد أال تتكلم مع غريه وكان هو يفهمها مل يكن يف هذا أيضا فائدة 

 أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي " أي أهلمين وأرشدين " رب أوزعين " : يعول عليها وهلذا قال
 فطلب من اهللا أن "وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني 

يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من املزية على غريه وأن ييسر عليه العمل 
توفاه مع عباده الصحاليحن وقد استجاب اهللا تعاىل لهالصاحل وأن حيشره إذا   

واملراد بوالديه داود عليه السالم وأمه وكانت من العابدات الصاحلات كما قال سنيد بن داود عن 
 قالت أم ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر عن النيب 

 "ثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقريا يوم القيامة يا بين ال تك: سليمان بن داود 

 رواه ابن ماجه عن أربعة من مشاخيه عنه به حنوه
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان بن داود عليه السالم خرج هو وأصحابه 

 ارجعوا فقد سقيتم إن هذه :يستسقون فرأى منلة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال ألصحابه 
 النملة استسقت فاستجيب هلا

وقد روى مرفوعا ومل يذكر فيه سليمان مث ساقه من طريق حممد بن عزيز عن : قال ابن عساكر 
سالمة بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا 

 نيب من األنبياء بالناس يستسقون اهللا فإذا هم بنملة رافعة  خرج":  يقول " صلى اهللا عليه وسلم "
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة: بعض قوائمها إىل السماء فقال النيب   " 

أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السالم فأمر الناس فخرجوا فإذا بنملة : وقال السدي 
" اللهم أنا خلق من خلقط وال غناء بنا عن فضلك  : " قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول

فصب اهللا عليهم املطر: قال   w
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ألعذبنه عذابا شديدا *  وتفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني ": وقال اهللا تعاىل 
 سبأ بنبأ فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا مل حتط به وجئتك من* أو ألذحبنه أو ليأتيين بسلطان مبني 

وجدا وقومها يسجدون * إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم * يقني 
أال يسجدوا * للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون 

 إال هو رب اهللا ال إله* هللا الذي خيرج اخلبء يف السموات واألرض ويعلم ما ختفون وما تعلنون 
اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول * قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني * العرش العظيم 

إنه من سليمان وإنه بسم اهللا * قالت يا أيها املأل إين ألقي إيل كتاب كرمي * عنهم فانظر ماذا يرجعون 
أل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة قالت يا أيها امل* أال تعلوا علي وأتوين مسلمني * الرمحن الرحيم 

قالت * قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين * أمرا حىت تشهدون 
وإين مرسلة إليهم دية * إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 

مان قال أمتدونن مبال فما أتاين اهللا خري مما آتاكم بل أنتم فلما جاء سلي* فناظرة مب يرجع املرسلون 
ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون* ديتكم تفرحون   " 

يذكر تعاىل ما كان من أمر سليمان واهلدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها مقدمون 
ضرون عنده بالنوبة كما هي عادة اجلنود مع امللوك وكانت وظيفة اهلدهد يقدمون مبا يطلب منهم وحي

على ماذكره ابن عباس وغريه أم كانوا إذأ أعوزوا املاء يف القفار يف حال األسفار جييء فينظر هلم 
هل ذه البقاع من ماء وفيه من القوة أليت أودعها اهللا تعاىل فيه أن ينظر إىل املاء حتت ختوم األرض 

فإذا دهلم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه حلاجتهم فلما تطلبه سليمان عليه السالم 
 " فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني "ذات يوم فقده ومل جيده يف موضعه من حمل خدمته 

 توعده "ديدا  ألعذبنه عذابا ش"أي ماله مفقود من هاهنا أو قد غاب عن بصري فال أراه حبضريت 
 أو ألذحبنه أو ليأتيين بسلطان "بنوع من العذاب اختلف املفسرون فيه واملقصود حاصل على تقدير 

  أي حبجة تنجيه من هذه الورطة"مبني 

 " فقال " أي فغاب اهلدهد غيبة ليست بطويلة مث قدم منها " فمكث غري بعيد ": قال اهللا تعاىل 

 أي " وجئتك من سبأ بنبأ يقني " أي اطلعت على ما مل تطلع عليه " أحطت مبا مل حتط به ": لسليمان 
 يذكر ما كان عليه " إين وجدت امراة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم "خبرب صادق 

ملوك سبأ يف بالد اليمن من اململكة العظيمة والتبابعة املتوجني وكان امللك قد آل يف ذلك الزمان إىل 
w  ملكهم مل خيلف غريها فملكوها عليهمامرأة منهم ابنة
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وذكر الثعليب وغريه أن قومها ملكوا عليها بعد أبيها رجال فعم به الفساد فأرسلت إليه ختطبه 
فتزوجها فلما دخلت عليه سقته مخرا مث حزت رأسه ونصبته على باا فأقبل الناس عليها وملكوها 

احيل بن ذي جدن بن السريح بن احلارث بن عليهم وهي بلقيس بنت السريح وهو اهلدهاد وقيل سر
قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان أبوها من أكابر امللوك وكان قد تأىب 
أن يتزوج من أهل اليمن فيقال إنه تزوج بامرأة من اجلن امسها رحيانة بنت السكن فولدت له هذه 

 املرأة وامسها تلقمة ويقال هلا بلقيس
ثعليب من طريق سعيد بن بشري عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن يك عن أيب وقد روى ال

كان أحد أبوي بلقيس جنيا وهذا حديث غرب :  أنه قال " صلى اهللا عليه وسلم "هريرة عن النيب 
 ويف سنده ضعف

لليث حدثنا أبو أخربين أبو عبد اهللا بن قبحونة حدثنا أبو بكر بن حرجة حدثنا ابن أيب ا: وقال الثعليب 
كريب حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أيب بكرة قال ذكرت بلقيس عند 

 إمساعيل بن مسلم هذا " ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ":  فقال " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 
 هو املكي الضعيف

 صلى اهللا عليه "بكرة أن رسول اهللا وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث عوف عن احلن عن أيب 
 "  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة":  ملا بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال "وسلم 

 صلى اهللا عليه وسلم "ورواه الترمذي و النسائي من حديث محيد عن احلسن عن أيب بكرة عن النيب 
 أي مما من شأنه أن تؤتاه "تيت من كل شيء  وأو": حسن صحيح وقوله :  مبثله وقال الترمذي "

 يعين سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع اجلواهر والآللئ والذهب واحللي " وهلا عرش عظيم "امللوك 
 الباهر

مث ذكر كفرهم باهللا وعبادم الشمس من دون اهللا وإضالل الشيطان هلم وصده إياهم عن عبادة اهللا 
رج اخلبء يف السموات واألرض ويعلم ما خيفون وما يعلنون أي تعاىل وحده ال شريك له الذي خي

 أي له " اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم ": يعلم السرائر والظواهر من احملسوسات واملعنويات 
 العرش العظيم الذي ال أعظم منه يف املخلوقات

اهللا وطاعة رسوله واإلنابة فعند ذلك بعث سليمان عليه السالم كتابه يتضمن دعوته هلم إىل طاعة 
 أي ال تستكربوا " أال تعلوا علي ": واإلذعان إىل الدخول يف اخلضوع مللكه وسلطانه وهلذا قال هلم 

w أي واقدموا علي سامعني مطيعني بال معاودة وال " وأتوين مسلمني "عن طاعتني وامتثال أوامري 
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س البطائق ولكن أين الثريا من الثرى تكل مراودة فلما جاءها الكتاب مع الطري ومن مث اختذ النا
البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عامل مبا يقول ويقال له فذكر غري واحد من الفسرين 

وغريهم أن اهلدهد محل الكتاب وجاء إىل قصرها فألقاه إليها وهي يف خلوة هلا مث وقف ناحية ينتظر ما 
 قالت يا أيها املأل "ووزراءها وأكابر دولتها إىل مشورا يكون من جواا عن كتاا فجمعت أمراءها 

 وإنه بسم اهللا " مث قرأته " إنه من سليمان " مث قرأت عليهم عنوانه أوال "إين ألقي إيل كتاب كرمي 
 مث شاورم يف أمرها وما قد حل ا وتأدبت معهم "أال تعلوا علي وأتوين مسلمني * الرمحن الرحيم 

 " قالت يا أيها املأل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون ": سمعون وخاطبتهم وهم ي

 يعنون لنا قوة " قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد "تعين ما كنت ألبت أمرا إال وأنتم حاضرون 
 هذا  مع" و "وقدرة على اجلالد والقتال ومقاومة األبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 

 فبذلوا هلا السمع والطاعة وأخربوها مبا عندهم من االستطاعة " األمر إليك فانظري ماذا تأمرين "
 وفوضعوا إليها يف ذلك األمر لترى فيه ما هو األرشد ها وهلم

فكان رأيها أمت وأشد من رأيهم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب ال يغالب وال ميانع وال خيالف وال 
 تقول "امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون  قالت إن "خيادع 

إن هذا امللك لو قد غلب على هذه اململكة مل خيلص األمر من بينكم إال إيل ومل تكن : برأيها السديد 
رادت  أ" وإين مرسلة إليهم دية فناظرة مب يرجع املرسلون "احلدة والشدة والسطوة البليغة إال علي 

أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها دية ترسلها وحتف تبعثها ومل تعلم أن سليمان عليه السالم ال 
 يقبل منهم واحلالة هذه صرفا وال عدال ألم كافرون وهم وجنوده عليهم قادرون

 هذا "فرحون  ملا جاء سليمان قال أمتدونن مبال فما آتاين اهللا خري مما آتاكم بل أنتم ديتكم ت": وهلذا 
 وقد كانت تلك اهلدايا مشتملة على أمور عظيمة ذكره املفسرون

 ارجع إليهم فلنأتينهم ": مث قال لرسوهلا إليه ووافدها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعون 
 يقول ارجع ديتك اليت قدمت ا إىل من "جبنود ال قبل هلم ا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 

 ا فإن عندي مما قد أنعم اهللا علي وأسداه إيل من األموال والتحف والرجال ما هو أضعاف قد من
 فلنأتينهم جبنود ال قبل "هذا وخري من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه 

اهلم وألخرجنهم  أي فألبعثن إليهم جبنود ال يستطيعون دفاعهم وال نزاهلم وال مما نعتهم وال قت"هلم ا 
  عليهم الصغار والعار والدمار" وهم صاغرون "من بالدهم وحوزم ومعاملتهم ودوتلهم أذلة 

wفلما بلغهم ذلك عن نيب اهللا مل يكن هلم بد من السمع والطاعة فبادروا إىل إجابته يف تلك الساعة 
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ليه ووفودهم إليه قال ملن وأقبلوا صحبة امللكة أمجعني سامعني مطيعني خاضعني فلما مسع بقدومهم ع
 قال يا أيها املأل أيكم يأتيين بعرشها ": بني يديه ممن هو مسخر له من اجلان ما قصه اهللا عنه يف القرآن 

قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي * قبل أن يأتوين مسلمني 
ك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتي* أمني 

قال هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريب غين 
فلما جاءت قيل أهكذا * قال نكروا هلا عرشها ننظر أتدي أم تكون من الذين ال يهتدون * كرمي 

وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا إا *  قبلها وكنا مسلمني عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من
قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قال إنه * كانت من قوم كافرين 

 " صرح ممرد من قوارير قالت رب إين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني

رش بلقيس وهو سرير مملكتها اليت جتلس عليه وقت ملا طلب سليمان من اجلان أن حيضروا له ع
 يعين قبل أن " قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك "حكمها قبل قدومها عليه 

ينقضي جملس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إىل قريب الزوال يتصدى ملهمات بين إسرائيل 
 أي وإين لذو قدرة على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه "أمني  وإين عليه لقوي "وما هلم من األشغال 

 املشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن " قال الذي عنده علم من الكتاب "من اجلواهر النفيسة لديك 
خالة سليمان وقيل هو رجل من مؤمين اجلان كان فيما يقال حيفظ االسم األعظم وقيل رجل من بين 

إنه سليمان وهذا غريب جدا وضعفه السهيلي بأنه ال يصح يف سياق : ل إسرائيل من علمائهم وقي
 قيل " أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ": جربيل : وقد قيل فيه قول رابع وهو : الكالم قال 

معناه قبل أن تبعث رسوال إىل أقصى ما ينتهي إليه طرفك من األرض مث يعود إليك وقيل قبل أن يصل 
تراه من الناس وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك وقيل إليك أبعد ما 

 قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إىل ابعد غابة منك مث أغمضته وهذا أقرب ما قيل
 أي فلما رأى عرش بلقيقرا عنده يف هذه املدة القريبة من بالد اليمن إىل "فلما رآه مستقرا عنده  "

 أي هذا من فضل اهللا " قال هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر "س يف طرفة عني بيت املقد
 أي إمنا يعود " ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه "علي وفضله على عبيده ليخربهم على الشكر أو خالفه 

 أي غين عن شكر الشاكرين وال يتضرر بكفر " ومن كفر فإن ريب غين كرمي "نفع ذلك عليه 
 الكافرين

w ": مث أمر سليمان عليه السالم أن يغري حلي هذا العرش وينكر هلا لتخترب فهمها وعقلها وهلذا قال 
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 وهذا "فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو * ننظر أتدي أم تكون من الذين ال يهتدون 
من ومل تكن من فطنتها وغزارة فهمها ألا استبعدت أن يكون عرشها ألا خلفته وراءها بأرض الي

 ": تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب قال اهللا تعاىل إخبارا عن سليمان وقومه 

وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا إا كانت من قوم كافرين * وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمني 
اتباعا لدين آبائهم  أي ومنعها عبادة الشمس اليت كانت تسجد هلا هي وقومها من دون اهللا "

 وأسالفهم ال لدليل قادهم إىل ذلك وال حادهم على ذلك
وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل يف ممره ماء وجعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه 

 فلما رأته "السمك وغريها من دواب املاء وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 
ن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إين ظلمت نفسي وأسلمت حسبته جلة وكشفت ع

 وقد قيل إن اجلن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن "مع سليمان هللا رب العاملني 
ساقيها لريى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها ألن أمها من اجلان فتتسلط 

كر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة وهذا ضعيف ويف األول نظر واهللا أعلمعليهم معه وذ  

إال أن سليمان قيل إنه ملا أراد إزالته حني عزم على تزوجها سأل اإلنس عن زواله فذكروا له املوسى 
فامتنعت من ذلك فسأل اجلان فصنعوا له النورة ووضعوا له احلمام فكان أول من دخل احلمام فلما 

أوه من عذاب أوه أوه قبل أن ال ينفع أوه: مسه قال وجد   

وقد ذكر الثعليب وغريه أن سليمان ملا تزوجها أقرها على مملكة اليمن وردها إليه كان يزورها يف كل 
غمدان : شهر مرة فيقيم عندها ثالثة أيام مث يعود على البساط وأمر اجلان فبنوا له ثالثة قصور باليمن 

  أعلموساحلني وبيتون فاهللا

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان مل يتزوجها بل زوجها مبلك 
مهدان وأقرها على ملك اليمن وسخر زوبعة ملك اليمن فبين هلا القصور الثالثة اليت ذكرناها باليمن 

 واألول أشهر وأظهر واهللا أعلم
إذ عرض عليه بالعشي * ان نعم العبد إنه أواب  ووهبنا لداود سليم": وقال تعاىل يف سورة ص 

ردوها علي * فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب * الصافنات اجلياد 
قال رب * ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب * فطفق مسحا بالسوق واألعناق 

فسخرنا له الريح جتري بأمره *  أنت الوهاب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي إنك
wهذا عطاؤنا فامنن * وآخرين مقرنني يف األصفاد * والشياطني كل بناء وغواص * رخاء حيث أصاب 
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وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* أو أمسك بغري حساب   " 

نعم العبد إنه أواب  ": يذكر تعاىل أنه وهب لداود سليمان عليهما السالم مث أثىن اهللا تعاىل عليه فقال 
 أي رجاع مطيع هللا مث ذكر تعاىل ما كان من أمره يف اخليل الصافنات وهي اليت تقف على ثالثة "

 وطرف حافر الرابعة اجلياد وهي املضمرة السراع
 يعين الشمس وقيل اخليل على ما "فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب  "

 قيل مسح عراقيبها وأعناقها " ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق "سنذكره من القولني 
 بالسيوف وقيل مسح عنها العرق ملا أجراها وسابق بينها بني يديه على القول اآلخر

والذي عليه أكثر السلف األول فقالوا اشتغل بعرض تلك اخليول حىت خرج وقت العصر وغربت 
وغريه والذي يقطع به أنه مل يترك الصالة عمدا من غري الشمس وروى هذا عن علي بن أيب طالب 

عذر اللهم إال أن يقال إنه كان سائغا يف شريعتهم فأخر الصالة ألجل أسباب اجلهاد وعرض اخليل 
 من ذلك

 صالة العصر يوم اخلندق أن هذا " صلى اهللا عليه وسلم "وقد ادعي طائفة من العلماء يف تأخري النيب 
بل :  حىت نسخ بصالة اخلوف قاله الشافعي وغريه وقال مكحول و األوزاعي كان مشروعا إذ ذاك

هو حكم حمكم إىل اليوم أنه جيوز تأخريها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك يف سورة النساء 
 صالة العصر يوم " صلى اهللا عليه وسلم "بل كان تأخري النيب : عند صالة اخلوف وقال آخرون 

نا وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السالم على هذا واهللا أعلماخلندق نسيا  

 عائد على اخليل وأنه مل تنته وقت صالة " حىت توارت باحلجاب ": الضمري يف قوله : وأما من قال 
 يعين مسح العرق عن عراقيبها " ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق ": وأن املراد بقوله 

اختاره ابن جرير ورواه الواليب عن ابن عباس يف مسح العرق ووجه هذا القول وأعناقها فهذا القول 
ابن جرير بأنه ما كان ليعذب احليوان بالعرقبة ويهلك ماال بال سبب وال ذنب هلا وهذا الذي قاله فيه 

نظ ألنه قد يكون هذا سائغا يف ملتهم وقد ذهب بعض علمائنا إىل أنه إذا خاف املسلمون أن يظفر 
ار على شيء من احليوانات من أغنام وحنوها جاز ذحبها وإهالكها لئال يتقووا ا وعليه محل صنيع الكف

جعفر بن أيب طالب يوم عقر فرسه مبؤتة وقد قيل إا كانت خيال عظيمة قيل كانت عرة آالف فرس 
 وقيل كانت عشرين ألف فرس وقيل كان فيها عشرون فرسا من ذوات األجنحة

حدثنا حممد بن عوف حدثنا سعيد بن أيب مرمي أنبأنا حيىي ابن أيوب : ود يف سننه وقد روي أبو دا
wحدثين عمارة بن غزية أن حمد بن إبراهيم حدثه عن حممد بن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة 
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 من غزوة تبوك أو خيرب ويف سهوا ستر فهبت الريح " صلى اهللا عليه وسلم "قدم رسول اهللا : قالت 
بنايت ورأى بينهن :  ما هذا يا عائشة ؟ فقالت ": ت ناحية الستر من بنات لعائشة لعب فقال فكشف

وما الذي : " فرس قال : ؟ قالت " ما هذا الذي أرى وسطهن : " فرسا له جناحان من رقاع فقال 
هلا أما مسعت أن لسليمان خيال : ؟ قالت " فرس له جناحان : " حناحان قال : ؟ قالت " عليه هذا 

 "  صلى اهللا عليه وسلم"فضحك حىت رايت نواجذه :  قالت "أجنحة ؟ 

ملا ترك اخليل هللا عوضه اهللا عنها مبا هو خري له منها وهو الريح اليت كانت غدوها : قال بعض العلماء 
 شهر ورواحها شهر كما سيأيت الكالم عليها

رية عن محيد بن هالل عن أيب قتادة وأيب حدثنا إمساعيل حدثنا سليمان بن املغ: كما قال اإلمام أمحد 
أخذ : أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي : الدمهاء وكانا يكثران السفر حنو البيت قاال 

 إنك ال تدع ":  فعل يعلمين مما علمه اهللا عز وجل وقال " صلى اهللا عليه وسلم "بيدي رسول اهللا 
 "  خريا منهشيئا اتقاء اهللا عز وجل إال أعطاك اهللا

 "  ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب": وقوله تعال 

ذكر ابن جرير و ابن أيب حامت وغريمها من املفسرين هاهنا آثارا كثرية عن مجاعة من السلف وأكثرها 
تفسري أو كلها متلقاة من اإلسرائيليات ويف كثري منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك يف كتابنا ال

 واقتصرنا هاهنا على جمرد التالوة
ومضمون ما ذكره أن سليمان عليه السالم غاب عن سريره أربعني يوما مث عاد إليه وملا عاد أمر ببناء 

بيت املقدس فبناه بناء حمكما وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جتعله مسجدا إسرائيل عليه السالم 
 املسجد احلرام ": يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ قال : كما ذكرنا ذلك عند قول أيب ذر قلت 

أربعون سنة: " كم بينهما ؟ قال : قلت " مسجد بيت املقدس : " مث أي ؟ قال : قلت   " " 

ومعلوم أن بني إبراهيم الذي بىن املسجد احلرام وبني سليمان بن داود عليهما السالم أزيد من ألف 
لك الذي ال ينبغي ألحد من بعده بعد إكماله البيت املقدس ؟ قال سنة دع أربعني سنة وكان سؤاله امل

اإلمام أمحد و النسائي و ابن ماجه و وابن خزمية و ابن حابن و احلاكم بأسانيدهم عن عبد اهللا بن 
 إن " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : فريوز الديلمي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

بىن بيت املقدس سأل ربه عز وجل خالال ثالثا فأعطاه اثنتني وحنن نرجو أن تكون لنا سليمان ملا 
سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه إياه : الثالثة 

ه وسأله أميا رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة يف هذه املسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أم w
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 " فنحن نرجو أن يكون اهللا قد أعطانا إياها
 وداود وسليمان ": فأما احلكم الذي يوافق حكم اهللا تعاىل فقد أثىن اهللا تعاىل عليه وعلى أبيه يف قوله 

ففهمناها سليمان وكال آتينا * إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين 
القاضي وغري واحد من السلف أن هؤالء القوم كان هلم كرم  وقد ذكر شريح "حكما وعلما 

فنفشت فيه غنم قوم آخرين أي رعته بالليل فأكلت شجرة فأكلت فتحاكموا إىل داود عليه السالم 
بكذا : مب حكم لك نيب اهللا ؟ فقالوا : فحكم ألصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال 

ا حكمت إال بتسليم الغنم إىل أصحاب الكرم فيستغلوا نتاجا ودرا أما لو كنت أنا مل: وكذا فقال 
حىت يصلح اصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إىل ما كان عليه مث يتسلموا غنمهم فبلغ داود عليه 

 السالم ذلك فحكم به
قال : وقريب من هذا ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب الزناد عن األعراج عن أيب هريرة قال 

 بينما امرأتان معهما ابنامها إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحدامها " : " صلى اهللا عليه وسلم " اهللا رسول
بل إمنا ذهب بابنك فتحاكمتا : إمنا ذهب بابنك وقالت الصغرى : فتنازعتا يف اآلخر فقالت الكربى 

كل واحدة آتوين بالسكني أشقه نصفني ل: إىل داود فحكم به للكربى فخرجتا على سليمان فقال 
يرمحك اهللا هو ابنها فقضى به هلا: منكما نصفه فقالت الصغرى   " 

ولعل كل من احلكمني كان سائغا يف شريعتهم وكلن ما قاله سليمان أرجح وهلذا أثىن اهللا عليه مبا 
 وكال آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري ": أهلمه إياه بعد ذلك إياه فقال 

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون* علني وكنا فا  " 

 جتري بأمره إىل األرض " أي وسخرنا لسليمان الرحي عاصفة " ولسليمان الريح عاصفة ": مث قال 
ومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك * اليت باركنا فيها وكنا بكل شيء عاملني 

 " وكنا هلم حافظني
والشياطني كل بناء *  فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب ": قال يف صورة ص و

وإن له عندنا * هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب * وآخرين مقرنني يف األصفاد * وغواص 
 " لزلفى وحسن مآب

وأعظم وال كلفة عليه ملا ترك اخليل ابتغاء وجه اهللا عوضه اهللا منها الريح اليت هي أسرع سريا وأقوى 
 أي حيث أراد من أي البالد كان له بساط مركب من أخشاب " جتري بأمره رخاء حيث أصاب "هلا 

wحبيث إنه يسع مجيع ما حيتاج إليه من الدور املبنية والقصور اخليام واألمتعة واخليول واجلمال واألثقال 
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فإذا أراد سفرا أو مسترتها أو قتال والرجال من اإلنس واجلان وغري ذلك من احليوانات والطيور 
ملك أو أعداء من أي بالد اهللا شاء فإن محل هذه األمور املذكورة على البساط أمر الريح فدخلت 

حتته فرفعته فإذا استقل بني السماء واألرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر 
ء حبيث إنه كان يرحتل يف أول النهار من العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته يف أي مكان شا

بيت املقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسرية شهر فيقيم هناك إىل آخر النهار مث يروح من 
 آخره فترده إىل بيت املقدس

 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومن اجلن من ": كما قال تعاىل 
يعملون له ما يشاء من * ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري يعمل بني يديه بإذن 

 " حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور

كان يغدو من دمشق فيرتل بإصطخر فيتغدى ا ويذهب رائحا منها فيبيت : قال احلسن البصري 
ني اصطخر مسرية شهر وبني اصطخر وكابل مسرية شهربكابل وبني دمشق وب  

قد ذكر املتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بنتها اجلان لسليمان وكان فيها قرار : قتل 
مملكة الترك قدميا وكذلك غريها من بلدان شىت كتدمر وبيت املقدس وباب جريون وباب الربيد 

 اللذان بدمشق على أحد األقوال
هو النحاس قال قتادة وكانت : ر فقال ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة وغري واحد وأما القط

ثالثة أيام فقط أخذ منها مجيع ما حيتاج إليه للبنايات وغريها: باليمن أنبعها اهللا له قال السدي   

 " ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري ": وقوله 

أي وسخر اهللا له من اجلن عماال يعملون له ما يشاء ال يفترون وال خيرجون عن طاعته ومن خرج 
 وهي األماكن احلسنة وصدور " يعملون له ما يشاء من حماريب "منهم عن األمر عذبه ونكل به 

واب  وجفان كاجل" وهي الصور يف اجلدران وكان هذا سائغا يف شريعتهم وملتهم " ومتاثيل "االس 
اجلفنة كاجلوبة من األرض وعنه كاحلياض وكذا قال جماهد واحلسن وقتادة :  قال ابن عباس "

والضحاك وغريهم وعلى هذه الرواية يكون اجلواب مجع جابية وهي احلوض الذي جيىب فيه املاء قال 
 : األعشى

 "  كجابية الشيخ العراقي تفهق...تروح على آل احمللق جفنة  "

أثافيها منها يعين أن ثوابت ال يزلن عن أماكنهن وهكذا قال : لراسيات فقال عكرمة وأما القدور ا
wجماهد وغري واحد وملا كان هذا بصدد إطعام الطعام واإلحسان إىل اخللق من إنسان وحيوان قال 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 361        ابن كثري-قصص األنبياء

 "  اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور": تعاىل 

 أي قد عصوا فقيدوا "وآخرين مقرنني يف األصفاد * ص  والشياطني كل بناء وغوا": وقال تعاىل 
مقرنني اثنني اثنني يف األصفاد وهي القيود وهذا كله من مجلة ما هيأه اهللا وسخر له من األشياء اليت 

 هي من متام امللك الذي ال ينبغي ألحد من بعده ومل يكن أيضا ملن كان قبله
 حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حممد بن زياد عن أيب حدثنا حممد بن بشار حدثنا: وقد قال البخاري 

 إن عفريتا من اجلن تفلت علي البارحة ليقطع علي ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "هريرة عن النيب 
صاليت فأمكنين اهللا منه فأخذته فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد حىت تنظروا إليه كلكم 

  فردته خاسئا" رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي ": فذكرت دعوة أخي سليمان 

" 

 وكذا رواه مسلم و النسائي من حديث شعبة
حدثنا حممد بن سلمة املرادي حدثنا عبد اهللا بن وهب عن معاوية بن صاحل حدثين ربيعة : وقال مسلم 

 ثالثا وبسط يده "بلعنة اهللا  أعوذ باهللا من ك ألعتك ": بن يزيد عن أيب إدريس يصلي فسمعناه يقول 
يا رسول اهللا قد مسعناك تقول يف الصالة شيئا مل نسمعك : كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا 
 إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله يف ": تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال 

نك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مرات ألع: أعوذ باهللا منك ثالث مرات مث قلت : وجهي فقلت 
 " مث أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة

 وكذا رواه النسائي عن حممد بن سلمة به
رأيت عطاء بن : حدثنا أبو أمحد حدثنا مرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال : وقال أمحد 

 "حدثين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا :  الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بني يديه فردين مث قال يزيد

 قام فصلى صالة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من "صلى اهللا عليه وسلم 
بني أصبعي  لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنفه حىت وجدت برد لعابه ": صالته قال 

هاتني اإلام واليت تليها ولوال دعوة أخي سليمان ألصبح مربوطا بسارية من سواري املسجد يتالعب 
 " به صبيان املدينة فمن استطاع منك أال حيول بينه وبني القبلة أحد فليفعل

  إىل آخره عن أمحد بن سريج عن أمحد الزبريي به" فمن استطاع "روى أبو داود منه 

غري واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمائة مبهور وثالمثائة وقد ذكر 
wسرارى وقيل بالعكس ثالمثائة حرائر وسبعمائة من اإلماء وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرا 
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 عظيما جدا

عرج عن أيب حدثنا خالد بن خملد حدثنا مغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األ: قال البخاري 
ألطوفن الليلة على سبعني :  قال سليمان بن داود ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "هريرة عن النيب 

إن شاء اهللا فلم يقل فلم حتمل شيئا : امرأة حتمل كل امرأة فارسا جياهد يف سبيل اهللا فقال له صاحبه 
 "  لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهللا" : " صلى اهللا عليه وسلم " فقال النيب "إال واحدا ساقطا أحد شقيه 

تسعني وهو أصح تفرد به البخاري من هذا الوجه: وقال شعيب وابن أيب الزناد   

قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة قال : وقال أبو يعلي 
ألطوفن الليلة على مائة امرأة كل :  قال سليمان بن داود " : " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا 

امرأة منهن تلد غالما يضرب بالسيف يف سبيل اهللا ومل يقل إن شاء اهللا فطاف تلك الليلة على مائة 
 : " صلى اهللا عليه وسلم " فقال رسول اهللا "امرأة فلم تلد منهن امرأة إال امرأة ولدت نصف إنسان 

غالما يضرب بالسيف يف سبيل اهللا عز وجل لو قال إن شاء اهللا لولدت كل امرأة منهن "  " 

 إسناده على شرط الصحيح ومل خيرجوه من هذا الوجه
قال سليمان بن : حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قال : وقال اإلمام أمحد 

يستثن فما ألطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن غالما يقاتل يف سبيل اهللا ومل : داود 
 لو استثىن لولد له " : " صلى اهللا عليه وسلم "رسول اهللا : ولدت إال واحدة منهن بشق إنسان قال 

  تفرد به أمحد أيضا"مئة غالم كلهم يقاتل يف سبيل اهللا عز وجل 

قال : حجثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة قال : وقال اإلمام أمحد 
ألطوفن الليلة مبائة امرأة تلد كل :  قال سليمان بن داود " : " صلى اهللا عليه وسلم "ل اهللا رسو

فلم تلد : ونسي أن يقول إن شاء اهللا فأطاف ن قال : امرأة منهن غالما يقاتل يف سبيل اهللا قال 
 قال إن شاء  لو" : " صلى اهللا عليه وسلم " فقال رسول اهللا "منهن امرأة إال واحدة نصف إنسان 

 " اهللا مل حينث وكان دركا حلاجته
 وهكذا أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق به مثله

أنبأنا مقاتل عن أيب الزناد وابن أيب الزناد عن أبيه عن عبد الرمحن عن أيب : قال إسحاق بن بشر 
ألطوفن الليلة على ألف : هريرة أن سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال يوما 

امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس جياهد يف سبيل اهللا ومل يستثن فطاف عليهن فلم حتمل واحدة 
w منهن إال امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان
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 والذي نفسي بيده لو استثىن فقال إن شاء اهللا لولد له ما قال " : " صلى اهللا عليه وسلم "فقال النيب 
اهدوا يف سبيل اهللا عز وجلفرسان وجل  " 

 وهذا إسناد ضعيف حلال إسحاق بن بشر فإنه منكر احلديث وال سيما وقد خالف الروايات الصحاح
وقد كان له عليه السالم من أمور امللك واتساع الدولة وكثرة اجلنود وتنوعها ما مل يكن ألحد قبله 

 قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال " و " شيء  وأوتينا من كل": وال يعطيه اهللا أحدا بعده كما قال 
  وقد أعطاه اهللا ذلك بنص الصادق املصدوق"ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب 

 هذا عطاؤنا فامنن أو ": وملا ذكر تعاىل ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال 
ال حساب عليك أي تصرف يف املال  أي أعط من شئت واحرم من شئت ف"أمسك بغري حساب 

كيف شئت فإن اهللا قد سوغ لك ما تفعله من ذلك وال حياسبك على ذلك وهذا شأن النيب امللك 
 خبالف العبد الرسول فإن من شأنه أال يعطي أحدا إال بإذن اهللا له يف ذلك

 عبدا رسوال ويف وقد خري نبينا حممد صلوات اهللا وسالمه عليه بني هذين املقامني فاختار أن يكون
بعض الروايات أنه استشار جربيل يف ذلك فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسوال 

صلوات اهللا وسالمه عليه وقد جعل اهللا اخلالفة وامللك من بعده يف أمته إىل يوم القيامة فال تزال طائفة 
 من أمته ظاهرين حىت تقوم الساعة فلله احلمد واملنة

عاىل ما وهبه لنبيه سليمان عليه السالم من خري الدنيا نبه على ما أعده له من اآلخرة من وملا ذكر ت
الثواب اجلزيل واألجر اجلميل والقربة إليه والفوز العظيم واإلكرام بني يديه وذلك يوم املعاد 

 "  وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب": واحلساب حيث يقول تعاىل 

فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته فلما  ": قال اهللا تبارك وتعاىل 
 " خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

روى ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها من حديث إبراهيم ابن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد 
 كان سليمان نيب اهللا عليه السالم ":  قال "صلى اهللا عليه وسلم  "بن جبري عن ابن عباس عن النيب 

ألي شيء أنت ؟ فإن : ما امسك ؟ فتقول كذا فيقول : إذا صلى رأى شجرة نابتة بني يديه يقول هلا 
كنت لغرس غرست وإن كات لدواء أنبتت فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بني يديه فقال 

: خلراب هذا البيت فقال سليمان : ألي شيء أنت ؟ قالت : اخلروب قال : ما امسك ؟ قالت : هلا 

اللهم عم على اجلن مويت حىت تعلم اإلنس أن اجلن ال يعلمون الغيب فنحتها عصا فتوكأ عليها حوال 
wواجلن تعمل فأكلتها األرضة فتبينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حوال يف العذاب 
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 "  فشكرت اجلن لألرضة فكانت تأتيها باملاء- وكان ابن عباس يقرؤها كذلك -: ل املهني قا

 لفظ ابن جرير وعطاء اخلرساين يف حديثه نكارة
وقد رواه احلافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن ابن عبسا موقوفا وهو 

 أشبه بالصواب واهللا أعلم
:  مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن أناس من الصحابة وقال السدي يف خرب ذكره عن أيب

كان سليمان عليه السالم يتجرد يف بيت املقدس السنة والسنتني والشهر والشهرين وأقل من ذلك 
وأكثر يدخل طعامه وشرابه فأدخله يف املرة اليت تويف فيها فكان بدء ذلك أنه مل يكن يوم يصبح فيه 

امسي كذا وكذا فيجعلها : رة فيأتيها فيسأهلا ما امسك ؟ فتقول الشجرة إال نبتت يف بيت املقدس شج
وألي شيء : أنا اخلروبة فقال : كذلك حىت نبتت شجرة يقال هلا اخلروبة فساهلا ما امسك ؟ فقالت 

ما كان اهللا ليخربه وأنا حي أنت اليت على : نبت خلراب هذا املسجد فقال سليمان : نبت ؟ فقالت 
خراب بيت املقدس فرتعها وغرسها يف حائط له مث دخل احملراب فقام يصلي متكئا وجهك هالكي و

على عصاه فمات ومل تعلم به الشياطني وهم يف ذلك يعملون له خيافون أن خيرج فيعاقبهم وكانت 
الشياطني جتتمع حول احملراب وكان احملراب له كوى بني يديه وخلفه فكان الشيطان الذي يريد أن 

ألست جليدا إن دخلت فخرجت من ذلك اجلانب فيدخل حىت خيرج من اجلانب اآلخر : خيلع يقول 
فدخل شيطان من أولئك فمر ومل يكن شيطان ينظر إىل سليمان عليه السالم وهو يف احملراب إال 
احترق قلم يسمع صوت سليمان مث رجع فلم يسمع مث رجع فوقع يف البيت ومل حيترق ونظر إىل 

م قد سقط ميتا فخرج فأخرب الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه سليمان عليه السال
 قد أكلتها األرضة ومل يعلموا منذ كم مات فوضعوا - وهي العصا بلسان احلبشة -ووجدوا منسأته 

األرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة مث حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة 
فمكثوا يدابون له من بعد موته حوال كامال فأيقن الناس عند ذلك أن اجلن : د وهي قراءة ابن مسعو

كانوا يكذبون ولو أم علموا الغيب لعلموا مبوت سليمان ومل يلبثوا يف العذاب سنة يعملون له ذلك 
 ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن ": وذلك قول اهللا عز وجل 

تبني أمرهم للناس أم كانوا يكذبوم مث :  يقول "و كانوا يعملون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني ل
لو كنت تأكلني الطعام ألتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربني الشراب : إن الشياطني قالوا لألرضة 

ليها ذلك حيث كانت فإم ينقلون إ: سقيناك أطيب الشراب ولكنا سننقل إليك املاء والطني قال 
أمل تر إىل الطني الذي يكون يف جوف اخلشب فهو ما يأتيها به الشيطان تشكرا هلا: قال   w
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 وهذا فيه من اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب
حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن األعمش : وقال أبو داود يف كتاب القدر 

إذا أردت أن تقبض روحي : مان بن داود عليهما السالم مللك املوت قال سلي: عن خيثمة قال 
ما أنا أعلم بذلك منك إمنا هي كتب يلقي غلي فيها تسمية من ميوت: فأعلمين قال   

قال سليمان مللك : وقال أصبغ بن الفرج وعبد اهللا بن وهب عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال 
يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا :  فقال إذا أمرت يب فأعلمين فأتاه: املوت 

فدخل عليه : الشياطني فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكأ على عصاه قال 
ملك املوت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه ومل يصنع ذلك فرارا من ملك املوت قال واجلن 

 - يعين إىل منسأته -فبعث اهللا دابة األرض :  حي قال تعمل بني يديه وينظرون إليه حيسبون أنه

فأكلتها حىت إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر فلما رأت اجلن ذلك انفضوا وذهبوا 
 ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن لو ": فقلك قوله : قال 

عذاب املهنيكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف ال  " 

وبلغين عن غريه أا مكثت سنة تأكل من منسأته حىت خر وقد روى حنو هذا عن مجاعة : قال أصبغ 
 من السلف وغريهم واهللا تعاىل أعلم

قال إسحاق بن بشر عن حممد بن إسحاق عن الزهري غريه أن سليمان عليه السالم عاش اثنتني 
أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن : اق ومخسني سنة وكان ملكه أربعني سنة وقال إسح

فكان مجيع عمر سليمان ابن داود عليهما السالم : ملكه كان عشرين سنة واهللا أعلم وقال ابن جرير 
 نيفا ومخسني سنة

ويف سنة أربع من ملكه ابتداء ببناء املقدس فيما ذكر مث ملك بعده ابنه رحبعام مدة سبع عشرة سنة 
مث تفرقت بعده مملكة بين إسرائيل: رير وقال فيما ذكره ابن ج  

 ممن ال يعلم وقت زمام على التعيني إال أم بعد داود عليه السالم وقبل زكريا وحيىي عليهما السالم
وكان قبل زكريا وحيىي وهو ممن بسثر بعيسى وحممد : فمنهم شعيا بن أمصيا قال حممد بن إسحاق 

 امسه حزقيا على بين إسرائيل ببالد بيت املقدس وكان سامعا عليهما السالم وكان يف زمانه ملك
مطيعا لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من املصاحل وكانت األحداث قد عظمت يف بين إسرائيل فمرض 
امللك وخرجت يف رجله قرحة وقصد بيت املقدس ملك بابل يف ذلك الزمان وهو سنحاريب قال ابن 

يف ستمائة ألف راية: إسحاق   w
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ماذأ أوحى اهللا إليك يف أمر سنحاريب : وفزع الناس فزعا عظيما شديدا وقال امللك للنيب شعيا 
مل يوح إيل فيهم شيء بعد مث نزل عليه الوحي باألمر للملك حزقيا بأن يوصي : وجنوده ؟ فقال 

فصلى وسيتخلف على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجله فلما أخربه بذلك أقبل امللك على القبلة 
اللهم : وسبح ودعا وبكى فقال وهو يبكي ويتضرع إىل اهللا عز وجل بقلب خملص وتوكل وصرب 

رب األرباب وإله اآلهلة يا رمحن يا رحيم يا من ال تأخذه سنة وال نوم اذكرين بعملي وفعلي وحسن 
 قضائي على بين إسرائيل وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من نفسي سري وإعالين لك

 فاستجاب اهللا له ورمحه وأوحى اهللا إىل شعيا أن يبشره بأنه قد رحم بكاءه وقد أخر يف أجله :قال 
مخس عمثرة سنة وأجناه من عدوه سنحاريب فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر 

 اللهم أنت الذي تعطي امللك من تشاء وترتعه ممن تشاء وتعز: واحلزن وخر ساجدا وقال يف سجوده 

من تشاء عامل الغيب والشهادة فأنت األول واآلخر والظاهر والباطن ؟ وأنت ترحم وتستجيب دعوة 
 املضطرين

فلما رفع رأسه أوحى اهللا إىل شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التني فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح قد 
 برئ ففعل ذلك فشفي

ا كلهم سوى سنحاريب ومخسة من وأرسل اهللا على جيش سنحاريب املوت فأصبحوا وقد هلكو
أصحابه منهم خبتنصر أرسل ملك بين إسرائيل فجاء م فجعلهم يف األغالل وطاف م البالد على 

وجه التنكيل م واإلهانة هلم سبعني يوما ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفني من شعري مث أودعهم 
اهلم إىل بالدهم لينذروا قومهم ما قد حل م السجن وأوحى اهللا تعاىل إال شعيا أن يأمر امللك بإرس

إنا : فلما رجعوا مجع سنحاريب قومه وأخربهم مبا قد كان من أمرهم فقال له السحرة والكهنة 
أخربناك عن شأن رم وأنبيائهم فلم تطعنا وهي أمة ال يستطيعها أحد من رم فكان أمر سنحاريب 

ع سننيمما خوفهم اهللا به مث مات سنحاريب بعد سب  

مث ملا مات حزقيا ملك بين إسرائيل مرج أمرهم واختلطت أحداثهم وكثر شرهم : قال ابن إسحاق 
فأوحى اهللا تعاىل إىل شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخربهم عن اهللا مبا هو أهله وأنذرهم بأسه 

 منهم فمر بشجرة وعقابه إن خالفوه وكذبوه فلما فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه فمهرب
فاتفلتت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ دبة ثوبه فأيرزها فلما رأوا ذلك جاءوا باملنشار 

 فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها فإنا هللا وإنا إليه راجعون
w وقد قيل إنه اخلضر رواه الضحاك عن ابن عباس وهو غريب وليس بصحيح
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أيها :  اآلثار أنه وقف على دم حيىي بن زكريا وهو يفوز بدمشق فقال جاء يف بعض: قال ابن عسكر 
 الدم فتنت الناس فاسكن فسكن ورسب حىت غاب

حدثين علي بن أيب مرمي عن أمحد بن حباب عن عبد اهللا ابن عبد الرمحن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا 
 ذكرا الذين يشتغلون بذكري أكثرهم يل: أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال : قال أرميا : قال 

عن ذكر اخلالئق الذي ال تعرض هلم وساوس الفناء وال حيدثون أنفسهم بالبقاء الذين إذا عرض هلم 
 عيش الدنيا قلوه وإذا زوى عنهم سروا بذلك أولئك أحنلهم حمبيت وأعطيهم فوق غايام

ذرية * ال تتخذوا من دوين وكيال  وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أ": وقوله تعاىل 
وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني * من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شورا 

فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل * ولتعلن علوا كبريا 
عليهم وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر مث رددنا لكم الكرة * الديار وكان وعدا مفعوال 

إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم * نفريا 
عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت * وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا 

 " عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا

أوحى اهللا إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل يقال له أرميا حني ظهرت فيهم :  بن منبه وقال وهب
أن قم بني ظهراين قومك فأخربهم أن هلم قلوبا وال يفقهون وأعينا وال يبصرون وآذانا وال : املعاصي 

يسمعون وإين تذكرت صالح آبائهم فعطفين ذلك على أبنائهم فسلهم كيف وجدوا غب طاعيت 
د أحد ممن عصاين مبعصييت وهل شقى أحد ممن أطاعين بطاعيت ؟ إن الدواب تذكر أوطاا وهل سع

فترتع إليها وإن هؤالء القوم تركوا األمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غري 
ما وجهها أما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غريي وأما نساكهم فلم ينتفعوا مبا علموا وأ
والم فكذبوا علي وعلى رسلي خزنوا املكر يف قلوم وعودوا الكذب ألسنتهم وإين أقسم جباليل 

وعزيت ألهيجن عليهم جيوشا ال يفقهون ألسنتهم وال يعرفون وجوههم وال يرمجون بكاءهم وألبعثن 
ته طريان فيهم ملكا جبارا قاسيا له عساكر كقطع السحاب ومواكب كأمثال الفجاج كأن خفقان رايا

النسور وكأن محل فرسانه كر العقبان يعيدون العمران خرابا ويتركون القرى وحشة فياويل إليا 
وسكاا كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم السبا وأعيد بعد جلب األعراس صراخا وبعد صهيل اخليل 

ز الذب عواء الذئاب وبعد شرفات القصور مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالع
wوبالنعمة العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب وباملشي على الزرايب اخلبب وألجعلن أجسادهم 
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زبال لألرض وعظامهم ضاحية للشمس وألدوسنهم بألوان العذاب مث آلمرن السماء فتكون طبقا من 
ذلك فربمحيت حديد واألرض سبيكة من حناس فإن أمطرت مل تنبت األرض وإن أنبتت شيئا يف خالل 

للبهائم مث أحبسه يف زمان الزرع وأرسله يف زمان احلصاد فإن زرعوا يف خالل ذلك شيئا سلطت 
عليه اآلفة فإن خلص منه شيء نزعت منه الربكة فإن دعوين مل أجبهم وإن سألوا مل أعطهم وإن بكوا 

 مل أرمحهم وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم رواه ابن عساكر ذا اللفظ
إن اهللا تعاىل ملا بعث أرميا إىل بين : أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه قال : حاق بن بشر وقال إس

إسرائيل وذلك حني عظمت األحداث فيهم فعملوا باملعاصي وقتلوا األنبياء طمع خبتنصر فيهم وقذف 
إين مهلك : ميا اهللا يف قلبه وحدث نفسه باملسري إليهم ملا أراد اهللا أن ينتقم به منهم فأوحى اهللا إىل أر

بين غسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت املقدس ياتيك أمري ووحيي فقام أرميا فشق ثيابه 
وجعل الرماد على رأسه وخر ساجدا وقال يا رب وددت لو أن أمي مل تلدين حني جعلتين آخر أنبياء 

ارفع رأسك فرفع  : بين إسرائيل فيكون خراب بيت املقدس وبوار بين إسرائيل من أجلي فقال له
عبدة النريان ال خيافون عقايب وال يرجون ثوايب : يا رب من تسلط عليهم ؟ فقال : رأسه فبكى مث قال 

من قبل أن أخلفك اخترتك ومن قبل أن : قم يا أرميا فاستمع وحيي أخربك خربك وخرب بين إسرائيل 
ومن قبل أن تبلغ نبأتك أصورك يف رحم أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك 

 ومن قبل أن تبلغ األشد اخترتك وألمر عظيم اجتنبتك فقم من امللك تسدده وترشده
فكان مع امللك يسدده ويأتيه الوحي من اهللا حىت عظمت األحداث ونسوا ما جناهم اهللا به من عدوهم 

 نعميت عليهم قم فاقصص عليهم ما آمرك به وذكرهم: سنحاريب وجنوده فأوحى اهللا إىل أرميا 
وعرفهم أحداثهم فقال أرميا ك يا رب إين ضعيف إن مل تقوين عاجز إن مل تبلغين خمطئ إن مل تسددين 

أومل تعلم أن األمور كلها تصدر عن مشيئيت : خمذول إن مل تنصرين ذليل إن مل تعزين فقال اهللا تعاىل 
بها كيف شئت فتطيعين فأنا اهللا الذي وأن اخللق واألمر كله يل وأن القلوب واأللسنة كلها بيدي فأقل

ليس شيء مثلي قامت السموات واألرض وما فيهن بكلميت وأنه ال خيلص التوحيد ومل تتم القدرة إال 
يل وال يعلم ما عندي غريي وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قويل وأمرا ففعلت أمري وحددت 

جلبال فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة لطاعيت عليها حدودا فال تعدو فال تعدو حدي وتأيت بأموال كا
وخوفا واعترافا ألمري وإين معك ولن يصل إليك شيء معي وإين بعثتك إىل خلق عظيم من خلقي 

 لتبلغهم رسااليت فتستوجب بذلك أجر من اتبعك وال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
w فلذلك استبقاكم يا معشر إن اهللا قد ذكركم بصالح آبائكم: انطلق إىل قومك فقم فيهم وقل هلم 
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أبناء األنبياء وكيف وجد آباؤكم مغبة طاعيت وكيف وجدمت مغبة معصييت وهل وجدوا أحدا عصاين 
فسعد مبعصييت وهل عملوا أحدا أطاعين فشقي بطاعيت ؟ إن الدواب إذا ذكرت أوطاا الصاحلة 

لذي أكرمت به آباءهم وابتغوا نزعت إليها وإن هؤالء القوم رتعوا يف مروج اهللكة وتركوا األمر ا
الكرامة من غري وجهها فأما أحبارهم ورهبام فاختذوا عبادي خوال يتعبدوم ويعملون فيهم بغري 
كتايب حىت أجهلوهم أمري وأنسوهم ذكري وسنيت وغروهم عين فدان هلم عبادي بالطاعة اليت ال 

 تنبغي إىل يل فهم يطيعوم يف معصييت
هم فبطروا نعميت وأمنوا مكري وغرم الدنيا حىت نبذوا كتايب ونسوا عهدي وأما ملوكهم وأمراؤ

فهم حيفون كتايب ويفترون على رسلي جرأة منهم علي وغرة يب فسبحان جاليل وعلو مكاين وعظمة 
شأين هل ينبغي أن يكون يل شريك يف ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع يف معصييت ؟ وهل ينبغي يل 

أجعلهم أربابا من دوين أو آذن ألحد بالطاعة ألحد وهي ال تنبغي إال يل ؟أن أخلق عبادا   ! 

وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخريون فينقادون للملوك فيتابعوم على البدع اليت يبتدعون 
يف ديين ويطيعوم يف معصييت ويوفون هلم بالعود الناقضة لعهدي فهم جهلة مبا يعلمون ال ينتفعون 

  مما علموا من كتايببشيء

وأما أوالد النبيني فمقهورون ومفتونون خيوضون مع اخلائضني يتمنون مثل نصري آباءهم والكرامة 
اليت أكرمتهم ا ويزعمون أنه ال أحد أوىل بذلك منهم بغري صدق منهم وال تفكر وال يذكرون كيف 

ف بذلوا أنفسهم ودماءهم كان صرب آبائهم وكيف كان جهدهم يف أمري حني اغتر املغترون وكي
فصربوا وصدقوا حىت عز أمري وظهر ديين فتأنيت هؤالء القوم لعلهم يستحيون مين ويرجعون 

فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت هلم يف العمر وأعذرت هلم لعلهم يتذكرون وكل 
ال يزدادون إال ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت هلم األرض وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو و

 طغيانا وبعدا مين فحىت مىت هذا ؟ أيب يسخرون أم يب يتحرشون أم إياي خيادعون أم علي جيترئون

فإين أقسم بعزيت ألتيحن عليهم فتنة يتحري فيها احلليم ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة احلكيم مث 
أفة والرمحة وآليت أن يتبعه عدد ألسلطن عليهم جبارا قاسيا عاتيا ألبسه اهليبة وأنزع من قلبه الر

وسواد مثل الليل املظلم له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكأن خفيق راياته 
طريان النسور ومحل فرسانه كريد العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى وحشا ويعيشون يف األرض 

 وال يرقبون وال يرمحون وال يبصرون وال فسادا ويتربون ما علو تتبريا قاسية قلوم ال يكترثون
wيسمعون جيولون يف األسواق باصوات مرتفعة مثل زئري األسد تقشعر من هيبتها اجللود وتطيش من 
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مسعها األحالل بألسنة ال يفقهوا ووجوه ظاهر عليها املنكر ال يعرفوا فوعزيت ألعطلن بيوم من 
روسها وألوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها كتيب وقدسي وألخلني جمالسهم من حديثها ود

الذين كانوا يتزينون بعمارا لغريي ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين ويتفقهون فيها 
لغري الدين ويتعلمون فيها لغري العمل ألبدلن ملوكها بالعز الذل وباألمن اخلوف وبالغىن الفقر 

 ألوان البالء وبلباس الديباج واحلرير مدارع الوبر والعباء وبالنعمة اجلوع وبطول العافية والرخاء
وباألرواح الطيبة واألذهان جيف القتلى وبلباس التيجان أطواق احلديد والسالسل واألعالل مث 

ألعيدن فيهم بعد القصور الواسعة واحلصون احلصينة اخلراب وبعد الربوج املشيدة مساكن السباع 
ب وبعد ضوء السراج دخان احلريق وبعد األنس الوحشة والقفاروبعد صهيل اخليل عواء الذئا  

مث ألبدلن نساءها باألسورة األغالل وبقالئد الدر والياقوت سالسل احلديد وبألوان الطيب واألدهان 
النقع والغبار وباملشي على الزرايب عبور األسواق واألار واخلبب إىل الليل يف بطون األسواق 

سور عن الوجوه والسوق واألسفار واألرواح السموم مث ألدوسنهم بأنواع واخلدور والستور احل
العذاب حىت لو كان الكائن منهم يف حالق لوصل ذلك إليه إين إمنا أكرم من أكرمين وإمنا أهني من 

هان عليه أمري مث آلمرن السماء خالل ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد وآلمرن األرض فلتكون 
ال مساء متطر وال أرض تنبت فإن أمطرت خالل ذلك شيئا سلطت عليهم اآلفة فإن سبيكة من حناس ف

خلص منه شيء نزعت منه الربكة وإن دعوين مل أجبهم وإن سألوين مل أعطهم وإن بكوا مل أرمحهم وإن 
اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برمحتك : تضرعوا إيل صرفت وجهي عنهم وإن قالوا 

ذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكتابك ومساجدك مث مكنت لنا يف البالد وكرامتك و
واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغرا وحفظتنا وإياهم برمحتك كبارا فأنت أوىف 

املنعمني وإن غرينا وال تبدل وإن بدلنا وأن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت 
إين أبتدئ عبادي برمحيت ونعميت فإن قبلوا أمتمت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن : هلم 

 غريوا غريت وإذا غريوا غضبت وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء بغضيب

بوجهك أصبحت أتعلم بني يديك وهل ينبغي ذلك يل وأنا أذل وأضعف من : فقال أرميا : قال كعب 
 بني يديك ولكن برمحتك أبغيتين هلذا اليوم وليس أحد أحق أن خياف هذا أن ينبغي يل أن أتكلم

العذاب وهذا الوعيد مين مبا رضيت به مين طوال واإلقامة يف دار اخلاطئني وهم يعصونك حويل بغري 
 نكر وال تغيري مين فإن تعذبين فبذنيب وإن ترمحين فذلك ظين بك

w وتعاليت ألك هذه القرية وما حوهلا وهي مساكن يا رب سبحانك وحبمدك وتباركت ربنا: مث قال 
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أنبيائك ومرتل وحيك يا رب سبحانك وحبمدك وتباركت ربنا وتعاليت ملخرب هذا املسجد وما 
حوله من املساجد ومن البيوت اليت رفعت لذكرك يا رب سبحانك وحبمدك وتباركت وتعاليت ملقتل 

يلك وأمة موسى جنيك وقوم داود صفيك يا رب هذه األمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خل
أي القرى تأمن عقوبتك بعد وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة جنيك موسى 

يا اأرميا من عصاين فال يستنكر : وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النريان ؟ قال اهللا تعاىل 
عيت ولو أم عصوين ألنزلتهم دار العاصني إال أن نقميت فإين إمنا أكرمت هؤالء القوم على طا

 أتداركهم برمحيت
يا رب اختذت إبراهيم خليال وحفظتنا به موسى قربته جنيا فنسألك أن حتفظنا وال تتخطفنا : قال أرميا 

يا أرميا إين قدستك يف بطن أمك وأخرتك إىل هذا اليوم فلو : وال تسلط علينا عدونا فأوحى اهللا إليه 
مك حفظوا اليتامى واألرامل واملساكني وابن السبيل لكنت الداعم هلم وكانوا عندي مبرتلة جنة أن قو

ناعم شجرها طاهر ماؤها وال يغور ماؤها وال تبور مثارها وال تنقطع ولكن سأشكو إليك بين 
إين كنت هلم مبرتلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع م اخلصب حىت : إسرائيل 

صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا فياويلهم مث يا ويلهم إمنا أكرم من أكرمين وأهني من هن عليه أمري 
إن من كان قبل هؤالء من القرون يستخفون مبعصييت وإن هؤالء القوم يتربعون مبعصييت تربعا 

نهم فيظهروا يف املساجد واألسواق وعلى رءوس اجلبال وظالل األشجار حىت عجت السماء إيل م
وعجت األرض واجلبال نفرت منها الوجوش بأطراف األرض وأقاصيها ويف كل ذلك ال ينتهون وال 

 ينتفعون مبا علموا من الكتاب
فلما بلغهم أرميا رسالة رم ومسعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه واموه : قال 

طل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته كذبت وأعظمت على اهللا الفرية فترتعم أن اهللا مع: وقالوا 
لقد أعظمت الفرية ! وتوحيده ؟ فمن يعبده حني ال يبقى له يف األرض عابد وال مسجد وال كتاب ؟ 

على اهللا واعتراك اجلنون فأخذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث اهللا عليهم خبتنصر فأقبل يسري 
فلما :  قال " فجاسوا خالل الديار ": اىل جبنوده حىت نزل بساحتهم مث حاصرهم فكان كما قال تع

 فجاسوا خالل ": طال م احلصر نزلوا على حكمه ففتحوا األبواب وختللوا األزفة وذلك قوله 
 وحكم فيهم حكم اجلاهلية وبطش اجلبارين فقتل منهم الثلث وسيب الثلث وترك الزمين "الديار 

دس وساق الصبيان وأوقف النساء يف األسواق والشيوخ والعجائز مث وطئهم باخليل وهدم بيت املق
wحاسرات وقتل املقاتلة وخرب احلصون وهدم املساجد وحرق التوراة وسأل عن دانيال الذي كان قد 
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كتب له الكتاب فوجدوه قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن حزقيل 
لكتاباألصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى هلم ذلك ا  

وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دانيال األكرب ودخل خبتنصر جبنوده بيت املقدس ووطئ الشام كلها 
وقتل بين إسرائيل حىت أفناهم فلما فرغ منها انصرف راجعا ومحل األموال اليت كانت ا وساق 

لكناسات يف بيت السبايا فبلغ معه عدة صبيام من أبناء األحبار وامللوك تسعني ألف غالم وقذف ا
املقدس وذبح فيه اخلنازير وكان الغلمان سبعة آالف غالم من بيت داود وأحد عشر ألفا من سبط 
يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامني ومثانية آالف من سبط ايشي بن يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط 

آالف من سبط روبيل زبالون ونفتايل ابين يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط دان بن يعقوب ومثانية 
 والوي واثين عشر ألفا من سائر بين إسرائيل وانطلق حىت قدم أرض بابل

كان هلم صاحب حيذرهم ما : فلما فعل ما فعل قيل له : قال وهب بن منبه : قال إسحاق بن بشر 
أصام ويصفك وخربك هلم وخيربهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسيب ذراريهم ودم مساجدهم وحترق 

: هم فكذبوه واموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فأمر خبتنصر فأخرج أرميا من السجن فقال له كنائس

أرسلين اهللا إليهم : فإين علمت ذلك قال : نعم قال : أكنت حتذر هؤالء القوم ما أصام ؟ قال 
بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا : نعم قال : كذبوك وضربوك وسجنوك ؟ قال : فكذبوين قال 

سالة رم فهل لك أن حتلق يب فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم يف بالدك فقد أمنتك قال له ر
إين مل أزل يف أمان اهللا منذ كنت مل أخرج منه ساعة قط ولو أن بين إسرائيل مل خيرجوا منه مل : أرميا 

 فأقام أرميا مكانه خيافوك وال غريك ومل يكن لك عليهم سلطان فلما مسع خبتنصر هذا القول منه تركه
 بأرض إيليا

 وهذا سياق غريب وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جهة التعريف غرابة
كان خبتنصر أصفهبذا ملا بني األهواز إىل الروم للملك على : وقال هشام بن حممد بن السائب الكليب 

الترك وأجلأهم إىل أضيق الفرس وهو هلراسب وكان قد بين مدينة بلخ اليت تلقب باخلنساء وقاتل 
األماكن وبعث خبتنصر لقتال بين إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صاحله أهل دمشق وقد قيل إن الذي 

بعث خبتنصر إمنا هو من ملك الفرس بعد بشتاسب بن هلراسب وذلك لتعدي بين إسرائيل على 
 رسله إليهم

 عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب
w يعين القمامة -األنصاري عن سعيد بن املسيب أن خبتنصر ملا قدم دمشق وجد ا دما يغلي على كبا 
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فقتل : أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال : ما هذا الدم ؟ فقالوا :  فسأهلم -
سكنعلى ذلك سبعني الفا من املسلمني وغريهم ف  

وهذا إسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب وقد تقدم من كالم احلافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا 
دم حيىي بن زكريا وهذا ال يصح ألن حيىي بن زكريا بعد خبتنصر مبدة والظاهر أن هذا دم نيب متقدم أو 

 دم لبعض الصاحلني أو ملن شاء اهللا ممن اهللا أعلم به
قدم خبتنصر بيت املقدس فصاحله ملكها وكان من آل داود وصانعه عن بين : قال هشام بن الكليب 

إسرائيل وأخذ منه خبتنصر رهائن ورجع فلما بلغ طربية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه 
ألجل أنه صاحلهه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ املدينة عنوة وقتل املقاتلة 

 وسيب الذرية
وبلغنا أنه وجد يف السجن أرميا النيب فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره إياهم وحتذيره هلم : قال 

بئس القوم قوم عصوا رسول اهللا وخلى سبيله وأحسن إليه : عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال خبتنصر 
إىل اهللا عز وجل إنا قد أسأنا وظلمنا وحنن نتوب : وأمجع إليه من بقي من ضعفاء بين إسرائيل فقالوا 

مما صنعنا فادع اهللا أن يقبل توبتنا فدعا ربه فأوحى اهللا إليه أنه غري فاعل فإن كانوا صادقني فليقيموا 
كيف نقيم ذه البلدة وقد خربت وقد غضب : معك ذه البلدة فأخربهم ما أمره اهللا تعاىل به فقالوا 

 اهللا على أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا
ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل يف البالد فرتلت طائفة منهم احلجاز وطائفة : قال ابن الكليب 

يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم إىل مصر فتب خبتنصر إىل ملكها يطلب منه من شرد 
منهم إليه فأىب عليه فركب يف جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسىب ذراريهم مث ركب إىل بالد املغرب حىت 

مث انصرف بسيب كثري من أرض املغرب ومصر وأهل بيت املقدس :  أقصى تلك الناحية قال بلغ
 وأرض فلسطني واألردن ويف السيب دانيال

والظاهر أنه دانيال بن حزقيل األصغر ال األكرب على ما ذكره وهب بن منبه واهللا أعلم: قلت   

إن مل أكن مسعته من شعيب ابن صفوان : قال حدثنا أمحد بن عبد األعلى الشيباين : قال ابن أيب الدنيا 
فحدثين بعض أصحابنا عنه عن األجلح الكندي عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال ك ضرا خبتنصر أسدين 

فألقامها يف جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه فمكث ما شاء اهللا مث اشتهى ما يشتهي 
أن اعدد طعاما وشرابا لدانيال : ىل أرميا وهو بالشام اآلدميون من الطعام والشراب فأوحى اهللا إ

أن أعدد ما : يا رب أنا باألرض املقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق فأوحى اهللا إليه : فقال  w
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أمرناك به فإنا سنرسل من حيملك وحيمل من أعددت ففعل وأرسل إليه من محله ومحل ما أعده حىت 
أرسلين : ما جاء بك ؟ فقال : أنا أرميا فقال : من هذا ؟ قال : ال وقف على راس اجلب فقال داني

احلمد هللا الذي ال ينسى من ذكره : نعم فقال دانيال : وقد ذكرين ريب ؟ قال : إليك ربك قال 
واحلمد هللا الذي جييب من رجاه واحلمد هللا الذي من وثق به مل يكله إىل غريه واحلمد هللا الذي جيزي 

حلمد هللا الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا واحلمد هللا الذي يقينا حني يسوء ظننا بالصرب جناه وا
 بأعمالنا واحلمد هللا الذي هو رجاؤنا حني تنقطع احليل عنا

ملا افتتحنا : وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن أيب خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال 
 عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا املصحف تستر وجدنا يف مال بيت اهلرمزان سريرا

فحملناه إىل عمر بن اخلطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قراه قرأته مثل 
سريكم وأموركم وحلون كالمكم وما هو : ما أقرأ القرآن هذا فقلت أليب العالية ما كان فيه ؟ قال 

حفرنا بالنهار ثالثة عشر قربا متفرقة فلما كان بالليل :  قال فما صنعتم بالرجل ؟: كائن بعد قلت 
كانت السماء : فما يرجون منه قال : دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فال ينبشونه قلت 

رجل يقال له : قال : من كنتم تظنون الرجل : إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت 
إال : ما تغري منه شيء ؟ قال : منذ ثالمثائة سنة قلت : وه قد مات ؟ قال منذ كم وجدمت: دانيال قلت 

 شعرات من قفاه إن حلون األنبياء ال تبليها األرض وال تأكلها السباع

وهذا إسناد صحيح إىل أيب العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته حمفوظا من ثالمثائة سنة فليس بنيب بل 
 نيب بنص " صلى اهللا عليه وسلم " ليس بينه وبني رسول اهللا هو رجل صاحل ألن عيسى ابن مرمي

احلديث الذي يف البخاري والفترة اليت كانت بينهما أربعمائة سنة وقيل ستمائة وقيل ستمائة 
وعشرون سنة وقد يكون تاريخ وفاته من مثامنائة سنة وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه 

مر فإنه فد يكون رجال آخر إما من األنبياء أو الصاحلني ولكن قربت دانيال هو املطابق ملا يف نفس األ
 الظنون أنه دانيال ألن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم

وقد روى بإسناد صحيح إىل أيب العالية أن طول أنفه شرب وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول 
كون رجال من األنبياء األقدمني قبل هذه املدد واهللا تعاىل أعلمأنفه ذراع فيحتمل على هذا أن ي  

حدثنا أبو بالل حممد بن احلارث بن عبد اهللا : وقد قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب أحكام القبور 
بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري حدثنا أبو حممد القاسم بن عبد اهللا عن أيب األشعث األمحري 

w " إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة حممد " : " صلى اهللا عليه وسلم "ول اهللا قال رس: قال 
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 "فلما افتتح أبو موسى األشعري تستر وجده يف تابوت تضرب عروقه ووريده وقد كان رسول اهللا 

 فكان الذي دل عليه رجل يقال له " من دل على دانيال فبشروه باجلنة " : "صلى اهللا عليه وسلم 
 "أن ادفنه وابعث إىل حرقوص فإن النيب : وص فكتب أبو موسى إىل عمر خبربه فكتب إليه عمر حرق

  بشره باجلنة"صلى اهللا عليه وسلم 

 وهذا مرسل من هذا الوجه ويف كونه حمفوظا نظر واهللا أعلم
 - عاملا  وكان-حدثنا أبو بالل حدثنا قاسم بن عبد اهللا عن عنبسة بن سعيد : مث قال ابن أيب الدنيا 

وجد أبو موسى مع دانيال مصحفا وجرة فيها ودك ودراهم وخامته فكتب أبو موسى بذلك إىل : قال 
أما املصحف فابعث به إليها وأما الودك فابعث إليه منه ومر من قبلك من : عمر فكتب إليه عمر 

 املسلمني يستشفون به وأقسم الدراهم بينهم وأما اخلامت فقد نفلناكه
أن أبا موسى ملا وجده وذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله : يب الدنيا من غري وجه وروى ابن أ

وكتب إىل عمر يذكر له أمره وأنه وجده عند ماال موضوعا قريبا من عشرة آالف درهم وكان من 
جاء اقترض منها فإن ردها وإال مرض وإن عنده ربعة فأمر عمر بأن يغسل مباء وسدر ويكفن ويدفن 

 وخيفي قربه فال يعلم به أحد وأمر باملال أن يرد إىل بيت املال وبالربعة فتحمل إليه ونفله خامته
وروي عن أيب موسى أنه أمر أربعة من األسراء فسكروا را وحفروا يف وسطه قربا فدفنه فيه مث قدم 

اهللا عنهاألربعة األسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضع قربه غري أيب موسى األشعري رضي   

حدثين إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن : وقال ابن أيب الدنيا 
رأيت يف يد ابن أيب بردة عن أيب موسى األشعري خامتا نقش : عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال 

 ذلك الرجل امليت الذي وهذا خامت: فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل قال أبو بردة 
فسأل أبو موسى علماء تلك : زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه قال أبو بردة 

إن امللك الذي كان دانيال يف سلطانه جاءه املنجمون وأصحاب : القرية عن نقش ذلك اخلامت فقالوا 
واهللا ال يبقى تلك الليلة : ويفسده فقال امللك إنه يولد كذا وكذا غالم يغور ملكك : العلم فقالوا له 

غالم إال قتلته إال أم أخذوا دانيال فألقوه يف أمجة األسد فبات السد ولبؤته يلحسانه ومل يضراه 
قال : قال أبو موسى : فجاءت أمه فوجدما يلحسانه فنجاه اهللا بذلك حىت بلغ ما بلغ قال أبو بردة 

نيال صورته وصورة األسدين حيلسانه يف فص خامته لئال ينسى نعمة اهللا فنقش دا: علماء تلك القرية 
 عليه يف ذلك إسناد حسن

w أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على ": قال اهللا تعاىل يف كتابه املبني وهو أصدق القائلني 
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ال لبثت يوما أو عروشها قال أىن حييي هذه اهللا بعد موا فأماته اهللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت ق
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر إىل محارك ولنجعلك آية 
للناس وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلما فلما تبني له قال أعلم أن اهللا على كل شيء 

 " قدير
إين عامر بيت املقدس :  السالم فيما بلغين مث أوحى اهللا تعاىل إىل أرميا عليه: قال هشام بن الكليب 

سبحان اهللا أمرين اهللا أن أنزل هذه : فاخرج إليهم فانزهلا فخرج حىت قدمها وهي خراب قال يف نفسه 
 ! البلدة وأخربين أنه عامرها فمىت يعمرها ومىت حيييها اهللا بعد موا ؟

سبعني سنة حىت هلك خبتنصر وامللك مث وضع رأسه فنام ومعه محاره وسلة من طعام فمكث يف نومه 
الذي فوقه وهو هلراسب وكان ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده ولده بشتاسب بن هلراسب وكان 
موت خبتنصر يف دولته فبلغه عن بالد الشام أا خراب وأن السباع قد كثرت يف أرض فلسطني فلم 

أن من شاء أن يرجع إىل الشام فلريجع  : يبق ا من اإلنس أحد فنادى يف أرض بابل يف بين إسرائيل
وملك عليهم رجال من آل داود وأمره أن يعمر بيت املقدس ويبين مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح 

اهللا ألرميا عينيه فنظر إىل املدينة كيف تبىن وكيف تعمر ومكث يف نومه ذلك حىت متت له مائة سنة مث 
 ": عة وقد عهد املدينة خرابا فلما نظر إليها عامرة آهلة قال بعثه اهللا وهو ال يظن أنه نام أكثر من سا

 " أعلم أن اهللا على كل شيء قدير
فأقام بنو إسرائيل ا ورد اهللا عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حىت غلبت عليهم الروم يف زمن : قال 

كاه ابن ملوك الطوائف مث مل يكن هلم مجاعة وال سلطان يعين بعد ظهور النصارى عليهم هكذا ح
جرير يف تارخيه عنه وذكر ابن جرير أن هلراسب كان ملكا عادال سائسا ململكته قد دانت له العباد 
والبالد وامللوك والقواد وأنه كان ذا رأي جيد يف عمارة األمصار واألار واملعاقل مث ملا ضعف عن 

 زمانه ظهور دين اوسية تدبري اململكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن امللك لولده بشتاسب فكان يف
وذلك أن رجال امسه زرادشت كان قد صحب أرميا عليه السالم فأغضبه فدعا عليه أرميا عليه 

السالم فربص زرادشت فذهب فلحق بأرض أذربيجان وصحب بشتاسب فلقنه دين اوسية الذي 
 خلقا كثريا ممن أباه اخترعه من تلقاء نفسه فقبله منه بشتاسب ومحل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم

 منهم
مث كان بعد بشتاسب من بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس املشورين واألبطال املذكورين وقد 

w ناب خبتنصر لكل واحد من هؤالء الثالثة وعمر دهرا طويال قبحه اهللا
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م قاله واملقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا املار على هذه القرية هو أرميا عليه السال
وهب بن منبه وعبد اهللا بن عبيد بن عمري وغريمها وهو قوي من حيث السياق املتقدم وقد روى عن 

علي وعبد اهللا بن سالم وابن عباس واحلسن وقتادة والسدي وسليمان بن بردة وغريهم أنه عزير 
 وهذا أشهر عند كثري من السلف واخللف واهللا أعلم

هو عزير بن جروة ويقال ابن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا  : قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر
عزير بن سروخا : عن عدي بن تقي بن أسبوع بن فنحاص بن العاذر بن هارون بن عمران ويقال 

جاء يف بعض اآلثار أن قربه بدمشق مث ساق من طريق أيب القاسم البغوي عن داود بن عمرو عن 
ال أدري العزير بيع أم ال وال :  أبيه عن ابن عباس مرفوعا حبان بن علي عن حممد بن كريب عن

 أدري أعزير كان نبيا أم ال
مث رواه من حديث مؤمل بن احلسن عن حممد بن إسحاق السجزي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن 

 أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة مرفوعا حنوه
أن : ويرب ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس مث روى من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك عن ج

ومل يكن : عزيرا كان ممن سباه خبتنصر وهو غالم حدث فلما بلغ أربعني سنة أعطاه اهللا احلكمة قال 
وكان يذكر مع األنبياء حىت حما اهللا امسه من ذلك حني سأله : أحد أحفظ وال أعلم بالتوراة منه قال 

 ربه عن القدر
كر واهللا أعلموهذا ضعيف ومنقطع ومن  

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد عن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن عبد اهللا ابن سالم أن عزيرا 
 هو العبد الذي أماته اهللا مائة عام مث بعثه

أنبأنا سعيد بن بشري عن قتادة عن كعب وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن : وقال إسحاق بن بشر 
حاك عن ابن عباس وعبد اهللا بن إمساعيل السدي عن أبيه عن جماهد احلسن ومقاتل وجويرب عن الض

كل هؤالء حدثوين عن عديث عزير : عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منبه قال إسحاق 
إن عزيرا كان عبدا صاحلا خرج ذات يوم إىل ضيعة له : وزاد بعضهم على بعض قالوا بإسنادهم 

حني قامت الظهرية وأصابه احلر ودخل اخلربة وهو على محار يتعاهدها فلما انصرف أتى إىل خربة 
فرتل عن محاره ومعه سلة فيها تني وسلة فيها عنب فرتل يف ظل اخلربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من 

العنب الذي كان معه يف القصعة تثم أخرج خبزا يابسا معه فألقاه يف تلك القصعة يف العصري ليبتل 
wاه وأسند رجليه إىل احلائط فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي ليأكله مث استلقى على قف
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 فلم يشك " أىن حييي هذه اهللا بعد موا ": قائمة على عروشها وقد باد أهلها ورأى عظاما بالية فقال 
 أن اهللا حيييها ولكن قاهلا تعجبا فبعث اهللا ملك املوت فقبض روحه فأماته اهللا مائة عام

فبعث اهللا إىل : ائة عام وكانت فيما بني ذلك يف بين إسرائيل أمور وأحداث قال فلما أتت عليه م
عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل به وعينيه لينظر ما فيعقل كيف حييي اهللا املوتى مث ركب خلفه وهو 

ينظر مث كسى عظامه اللحم والشعر واجللد مث نفخ فهي الروح كل ذلك وهو يرى ويعقل فاستوى 
لبثت يوما أو بعض يوم وذلك أنه كان لبث صدر النهار : كم لبثت ؟ قال : ل له امللك جالسا فقا

أو بعض يوم ومل يتم يل يوم فقال له : عند الظهرية وبعث يف آخر النهار والشمس مل تغب فقال 
ه  مل يتسن": بل لبثت مائة عام فانظر إىل طعامك وشرابك يعين الطعام اخلبز يابس فذلك قوله : امللك 

:  يعين مل يتغري وكذلك التني والعنب غض مل يتغري شيء من حاهلما فكأنه أنكر يف قلبه فقال له امللك "

أنكرت ما قلت لك ؟ فانظر إىل محارك فنظر إىل محاره قد بليت عظامه وصارت خنرة فنادى امللك 
ألبسها العروق عظام احلمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حىت ركبه امللك وعزير ينظر إليه مث 

والعصب مث كساها اللحم مث أنبت عليها اجللد والشعر مث نفخ فيه امللك فقام احلمار رافعا رأسه 
 وانظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس ": وأذنيه إىل السماء ناهقا يظن القيامة قد قامت فذلك قوله 

ظام محارك كيف يركب بعضها  يعين وانظر إىل ع"وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلما 
 فلما ": بعضا يف أوصاهلا حىت إذا صارت عظاما مصورا محارا يال حلم مث انظر كيف نكسوها حلما 

  من إحياء املوتى وغريه"تبني له قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير 

 وهم منه حىت فركب محاره حىت أتى حملته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر مرتله فانطلق على: قال 
أتى مرتله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة هلم فخرج عنهم 

يا : عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته فلما أصاا الكرب أصاا الزمانه فقال هلا عزير 
رأيت أحدا من كذا وكذا ما : نعم هذا مرتل عزير فبكت وقالت : هذه أهذا مرتل عزير ؟ قالت 

سبحان : فإين أنا عزير كان اهللا أماتين مائة سنة مث بعثين قالت : سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الناس قال 
فإن عزيرا : فإين أنا عزير قالت : فإن عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر قال ! اهللا 

 بالعافية والشفاء فادع اهللا أن يرد علي بصري رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البالء
 حىت أراك فإن كنت عزيرا عرفتك

قومي بإذن اهللا فأطلق اهللا رجليها : فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها وقال : قال 
أشهد أنك عزير: فقامت صحيحة كأمنا نشطت من عقال فنظرت فقالت   w
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م يف أنديتهم وجمالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة ومثاين عشر وانطلقت إىل حملة بين إسرائيل وه
هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت أنا فالنة : سنة وبين بنيه شيوخ يف الس فنادم فقالت 

فنهض : موالتكم دعا يل ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن اهللا أماته مائة سنة مث بعثه قال 
كان أليب شامة سوداء بني كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو :  فنظروا إليه فقال ابنه الناس فأقبلوا إليه

فإنه مل يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غري عزير وقد حرق خبتنصر : عزير فقالت بنو إسرائيل 
 أيام التوراة ومل يبق منها شيء إال ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة

خبتنصر يف موضع مل يعرفه أحد غري عزير فانطلق م إىل ذلك املوضع فحفره فاستخرج التوراة وكان 
 قد عفن الورق ودرس الكتاب

وجلس يف ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد هلم التوراة ونزل من السماء شهابان حىت : قال 
عزير ابن اهللا للذي كان من : الت اليهود دخال جوفه فتذكر التوراة فجددها لبين إسرائيل فمن مث ق

أمر الشهابني وجتديده التوراة وقيامه بأمر بين إسرائيل وكان جدد هلم التوراة بأرض السواد بدير 
 حزقيل والقرية اليت مات فيها يقال هلا سايراباذ

 وذلك أنه كان  يعين لبين إسرائيل" ولنجعلك آية للناس ": فكان كما قال اهللا تعاىل : قال ابن عباس 
جيلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب ألنه مات وهو ابن األربعني سنة فبعثه اهللا شابا كيئته يوم مات 

بعث بعد خبتنصر وكذلك قال احلسن: قال ابن عباس   

 : وقد أنشد أبو حامت السجستاين يف معىن ما قاله ابن عباس
هو أكرب ومن قبله ابن ابنه ف...اسود رأس شاب من قبله ابنه  "  

 يرى ابنه شيخا يدب على العصا وليحته سوداء والرأس أشقر
 وما البنه حيل وال فضل قوة يقوم كما ميشي الصيب فيعثر

 يعد ابنه يف الناس تسعني حجة وعشرين ال جيري وال يتبختر
 وعمر أبيه أربعون أمرها والبن ابنه تسعون يف الناس غرب

نت ال تدري فباجلهل تعذرفما هو يف املعقول إن كنت داريا وإن ك  " 

املشهور أن عزيرا نيب من أنبياء بين إسرائيل وأنه كان فيما بني داود وسليمان وبني زكريا وحيىي وأنه 
ملا مل يبق يف بين إسرائيل من حيفظ التوراة أهلمه اهللا حفظها فسردها على بين إسرائيل كما قال وهب 

ور فقذفها يف عزير فنسخ التوراة حرفا حىت فرغ منهاأمر اهللا ملكا فرتل مبغرفة من ن: بن منبه   

w وقالت اليهود ": وروى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد اهللا بن سالم عن قول اهللا تعاىل 
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 مل قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سالم ما كتبه لبين إسرائيل التوراة من حفظه ؟ وقول بين "عزير ابن اهللا 
أن يأتينا بالتوراة إال يف كتاب وإن عزيرا قد جاءنا ا من غري كتاب فرماه مل يستطع موسى : إسرائيل 

عزير ابن اهللا: طوائف منهم وقالوا   

إن تواتر التوراة انقطع يف زمن العزير: وهلذا يقول كثري من العلماء   

رواه وهذا متجه جدا إذا كان العزير غري نيب كما قاله عطاء بن أيب رباح واحلسن والبصري وفيما 
إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن عثمان بن عطاء اخلرساين عن أبيه ومقاتل عن 

خبتنصر وجنة صنعاء وجنة سبأ وأصحاب : كان يف الفترة تسعة أشياء : عطاء ابن أيب رباح قال 
 األخدود وأمر حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع

كان أمر عزير وخبتنصر يف الفترة: أنبانا سعيد عن قتادة عن احلن قال : بن بشر وقال إسحاق   

 إن أوىل الناس بابن مرمي ألنا إنه ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا 
 " ليس بيين وبينه نيب
كان فيما بني سليمان وعيسى عليهما السالم: وقال وهب بن منبه   

ى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرا كان يف زمن موسى ابن عمران وقد رو
مائة موتة : وأنه استأذن عليه فلم يأذن له يعين ملا كان من سؤاله عن القدر وأنه انصرف وهو يقول 

 أهون من ذلك ساعة
مائة موتة أهو من ذل ساعة قول بعض الشعراء: ويف معىن قول عزير   : 

  ويأنف الصرب على احليف...صرب احلر على السيف قد ي "

 " ويؤثر املوت على حالة يعجز فيها عن قرى الضيف
فأما ما روى ابن عساكر وغريه عن ابن عباس ونوف البكايل وسفيان الثوري وغريهم من أنه سأل 

لياتعن القدر فمحي امسه من ذكر األنبياء فهو منكر ويف صحته نظر وكأنه مأخود من اإلسرائي  

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أيب عمران اجلوين عن نوف البكايل 
: يا رب ختلق خلقا فتضل من تشاء ودي من تشاء ؟ فقيل له : قال عزير فيما يناجي به : قال 

ل عما أفعل لتعرضن عن هذا أو ألحمون امسك من األنبياء إين ال أسأ: أعرض عن هذا فعاد فقيل له 
 وهم يسألون وهذا يقتضي وقوع ما توعد عليه ملا عاد فما حمى

وقد روى اجلماعة سوى الترمذي من حديث يونس عن يزيد عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة 
w صلى اهللا عليه "قال رسول اهللا : وكذلك رواه شعيب عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 
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ن األنبياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فأخرج من حتتها مث أمر ا  نزل نيب م" : "وسلم 
 فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد "فهال منلة واحدة : فأحرقت بالنار فأوحى اهللا إليه 

أنه عزير وكذا روى عن ابن عباس واحلسن البصري أنه عزير واهللا أعلم: الوهاب بن جماهد عن أبيه   

* ذكر رمحة ربك عبده زكريا *  كهيعص ": بسم اهللا الرمحن الرحيم : تعاىل يف كتابه العزيز قال اهللا 

قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا ومل أكنت بدعائك رب * إذ نادى ربه نداء خفيا 
من يرثين ويرث * وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فهب يل من لدنك وليا * شقيا 

قال رب * يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا * آل يعقوب واجعله رب رضيا 
قال كذلك قال ربك هو علي هني * أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا 

اس ثالث ليال سويا قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الن* وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا 
يا حيىي خذ الكتاب بقوة * فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا * 

وسالم * وبرا بوالديه ومل يكن جبارا عصيا * وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا * وآتيناه احلكم صبيا 
 " عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا

 زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال يا مرمي أىن لك  وكفلها": وقال تعاىل 
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب * هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب 

فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك * يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء 
قال رب أىن يكون يل غالم وقد *  مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني بيحىي

قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم * بلغين الكرب وامرأيت عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء 
 " الناس ثالثة أيام إال رمزا واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واإلبكار

*  وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني ":  األنبياء وقال تعاىل يف سورة

فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا 
 " وكانوا لنا خاشعني

 "  وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كل من الصاحلني": وقال تعاىل 

زكريا بن برخيا ويقال زكريا بن : القاسم بن عساكر يف كتابه التاريخ املشهور احلافل قال احلافظ أبو 
دان ويقال زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة 

بن برخيا بن بلعطة بن ناحور بن شلوم بن فاشاط بن اينامن ابن رحيعام بن سليمان بن داود أبو 
w  النيب عليه السالم من نيب إسرائيلحيىي
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دخل البثنة من أعمال دمشق يف طلب ابنه حيىي وقيل إنه كان بدمشق حني قتل ابنه حيىي واهللا أعلم 
 وقد قيل غري ذلك يف نسبه ويقال فيه زكريا باملد والقصر ويقال زكري أيضا

على الناس خرب زكريا عليه  أن يقص " صلى اهللا عليه وسلم "واملقصود أن اهللا تعاىل أمر رسوله 
السالم وما كان من أمره حني وهبه اهللا ولدا على الكرب وكانت امرأته مع ذلك عاقرا يف حال شبيبتها 

 ذكر رمحة ربك ": وقد أسنت أيضا حىت ال ييأس أحد من فضل اهللا ورمحته وال يقنط من فضله تعاىل 
إن اهللا يعلم القلب النقي ويسمع : د تفسريها  قال قتادة عن"إذ نادى ربه نداء خفيا * عبده زكريا 

قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده : الصوت اخلفي وقال بعض السلف 
 أي " قال رب إين وهن العظم مين "لبيك لبيك لبيك : يا رب يا رب يا رب فقال اهللا : خمافته فقال 

 استعارة من اشتعال النار يف احلطب أي غلب على " واشتعل الرأس شيبا "ضعف وخار من الكرب 
 : سواد الشعر شيبه كما قال ابن دريد يف مقصورته

  طرة صبح حتت أذيال الدجا...أما ترى رأسي حاكى لونه  "

 واشتعل املبيض يف مسوده مثل اشتعال النار يف مجر الغضا
 " وآض عود اللهم يبسا ذاويا من بعد ما قد كان جماج الثرى

 إين وهن العظم ": ر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا وهكذا قال زكريا عليه السالم يذك
 " مين واشتعل الرأس شيبا

 أي ما عودتين فيما أسألك إال اإلجابة وكان الباعث له على " ومل أكنت بدعائك رب شقيا ": وقوله 
ما دخل عليها حمراا وجد عندها فاكهة هذه املسألة أنه ملا كفل مرمي بنت عمران بن ماثان وكانت كل

يف غري إباا وال يف أواا وهذه من كرامات األولياء فعلم أن الرزاق للشيء يف غري أوانه قادر على 
 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذرية "ان يرزقه ولدا وإن كان قد طعن يف سنه 

 قيل املراد "ت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا  وإين خف":  وقوله "طيبة إنك مسيع الدعاء 
باملوايل العصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده يف بين إسرائيل مبا ال يوافق شرع اهللا وطاعته فسأل 

 أي من عندك حبولك " فهب يل من لدنك ": وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا وهلذا قال 
 ويرث من آل يعقوب واجعله رب "لنبوة واحلكم يف بين إسرائيل  أي يف ا"يرثين *  وليا "وقوتك 

 يعين كما كان آباؤه وأسالفه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم يف الكرامة اليت أكرمتهم "رضيا 
ا من النبوة والوحي وليس املراد هاهنا وراثة املال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن 

اه عن أيب صاحل من السلف لوجوهجرير هاهنا وحك  : w
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 أي يف النبوة وامللك ملا ذكرنا يف " وورث سليمان داود ": ما قدمناه عند قوله تعاىل : أحدها 
احلديث املتفق عليه بني علماء املوري يف الصحاح واملسانيد والسنن وغريها من طرق عن مجاعة من 

 فهذا نص " ال نورث ما تركنا فهو صدقة ": ل  قا" صلى اهللا عليه وسلم "الصحابة أن رسول اهللا 
 ال يورث وهلذا منع الصديق أن يصرف ما كان خيتص به " صلى اهللا عليه وسلم "على أن رسول اهللا 

يف حياته إىل أحد من ورثته الذين لوال هذا النص لصرف إليهم وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع 
الصديق يف منعه إياهم ذا احلديث وقد وافقه على وعمه العباس رضي اهللا عنهم تواحتج عليهم 

 عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ايب طالب " صلى اهللا عليه وسلم "روايته عن رسول اهللا 
 والعباس بن عبد املطلب وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري وأبو هريرة وآخرون رضي اهللا عنهم

  وصححه" حنن معاشر األنبياء ال نورث ": م سائر األنبياء أن الترمذي رواه بلفظ يع: والثاين 

أن الدنيا كانت أحقر عند األنبياء من أن يكرتوا هلا أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حىت : الثالث 
يسالوا األوالد ليحوزوها بعدهم فإن من ال يصل إىل قريب من منازهلم يف الزهادة ال يهتم ذا املقدار 

دا يكون وارثا له فيهاأن يسأل ول  

أن زكريا عليه السالم كان جنارا بعمل بيده ويأكل من كسبها كما كان داود عليه السالم : الرابع 
يأكل من كسب يده والغالب وال سيما من مثل حال األنبياء أنه ال جيهد نفسه يف العمل إجهادا 

بني واضح لكل من تأمله وتدبره يستفضل منه ماال يكون ذخرية له وملن خيلفه من بعده وهذا أمر 
 وتفهمه إن شاء اهللا

حدثنا يزيد يعين ابن هارون أنبأنا محاد بن سلمة ن عن ثابت عن أيب رافع عن أيب : قال اإلمام أمحد 
 وهكذا رواه مسلم و ابن " كان زكريا جنارا ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "هريرة أن رسول اهللا 

ن سلمة بهماجه من غري وجه عن محاد ب  

 فنادته ":  وهذا مفسر بقوله " يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا ": وقوله 
املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك بيحىي مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا 

 " من الصاحلني
 قال "لى وجه التعجب وجود الولد له واحلالة هذه فلما بشر بالولد وحتقق البشارة شرع يستعلم ع

 أي كيف يوجد ولد من شيخ "رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا 
 وكانت "كبري قيل كان عمره إذ ذاك سبعا وسبعني سنة واألشبه واهللا أعلم أنه كان أسد من ذلك 

يف حال شبيبتها عاقرا ال تلد واهللا أعلم يعين وقد كانت امرأيت "امرأيت عاقرا   w
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 يا ويلىت أألد وأنا ":  وقالت سارة " أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون ": كما قال اخلليل 
قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته عليكم * عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 

 " أهل البيت إنه محيد جميد
 كذلك قال ربك هو ": يب زكريا عليه السالم قال له امللك الذي يوحي إليه بأمر ربه وهكذا أج
 أي قدرته أوجدتك بعد أن " وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا " أي هذا سهل يسري عليه "علي هني 

 ! مل تكن شيئا مذكورا أفال يوجد منك ولد وإن كنت شيئا ؟
حيىي وأصلحنا له زوجه إم كانوا يسارعون يف اخلريات  فاستجبنا له ووهبنا له ": وقال تعاىل 

 ومعىن إصالح زوجته أا كانت ال حتيض فحاضت وقيل "ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني 
 كان يف لساا شيء أي بذاءة

  قال آيتك أال" أي عالمة على وقت تعلق مين املرأة ذا الولد املبشر به "قال رب اجعل يل آية  "

 يقول عالمة ذلك أن يعتريك سكت ال تنطق معه ثالثة أيام إال رمزا "تكلم الناس ثالث ليال سويا 
وأنت يف ذلك سوى اخللق صحيح املزاج معتدل البنية وأمر بكثرة الذكر يف هذه احلال بالقلب 
من واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي واإلبكار فلما بشر ذه البشارة خرج مسرورا ا على قومه 

 والوحي هاهنا هو األمر اخلفي إما بكتابة كما قاله " فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا "حمرابه 
جماهد والسدي أو إشارة كما قاله جماهد أيضا ووهب وقتادة قال جماهد وعكرمة ووهب والسدي 

م أحدكان يقرأ ويسبح ولكن ال يستطيع كال: اعتقل لسانه من غري مرض وقال ابن زيد : وقتادة   

 خيرب تعاىل عن وجود الولد وفق " يا حيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا ": وقوله تعاىل 
 البشارة اإلهلية ألبيه زكريا عليه السالم وأن اهللا علمه الكتاب واحلكمة وهو صغري يف حال صباه

ماللعب :  بنا نلعب فقال اذهب: قال الصبيان ليحىي بن زكريا : قال معمر : قال عبد اهللا بن املبارك 
 "  وآتيناه احلكم صبيا": وذلك قوله : خلقنا قال 

 فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه " وحنانا من لدنا ": وأما قوله 
 أي " وحنانا من لدنا ": ال أدري ما احلنان وعن ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة والضحاك : قال 

 أي حمبة عليه وحيتمل أن " وحنانا ": عندنا رمحنا ا زكريا فوهبنا له هذا الولد وعن عكرمة رمحة من 
 يكون ذلكصفة لتحنن حيىي على الناس وال سيما على أبويه وهو حمتبهما والشفقة عليهما وبره ما

ال أوامره وترك وأما الزكاة فهو طهارة اخللق وسالمته من النقائص والرذائل والتقوى طاعة اهللا بامتث
w زواجره
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 وبرا بوالديه ومل يكن ": مث ذكر بره بوالديه وطاعته هلما أمرا ويا وترك عقوقهما قوال وفعال فقال 
 هذه األوقات الثالثة أشد " وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا " مث قال "جبارا عصيا 

مل إىل عامل آخر فيفقد األول بعد ما كان ألفه ما تكون على اإلنسان فإنه ينتقل يف كل منها من عا
وعرفه ويصري إىل األخر وال يدري ما بني يديه وهلذا يستهل صارخا إذا خرج من بني األحشاء وفارق 

 ! لينها وضمها وينتقل إىل هذه الدار ليكابد مهومها وغمها
رار وصار بعد الدور والصور وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إىل عامل الربزخ بينهما وبني دار الق

إىل عرصة األموات سكان القبور وانتظر هناك النفخة يف الصور ليوم البعث والنشور فمن مسرور 
وحمبور ومن حمزون ومثبور وما بني جيرب وكسري وفريق يف اجلنة وفريق يف السعري ولقد أحسن بعض 

 : الشعراء حيث يقول
حولك يضحكون سرورا والناس ...ولدتك أمك باكيا مستصرخا  "  

 " فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا يف يوم موتك ضاحكا مسرورا
وملا كانت هذه الواطن الثالثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم اهللا على حيىي يف كل مواطن منها 

 "  وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا": فقال 

استغفر : إن حيىي وعيسى التقيا فقال له عيسى :  قال وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن احلسن
أنت خري مين سلمت على : استغفر يل أنت خري مين فقال له عيسى : يل أنت خري مين فقال له اآلخر 

 نفسري وسلم اهللا عليك فعرف واهللا فضلهما
صور الذي ال يأيت  فقيل املراد باحل" وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني ": وأما قوله يف اآلية األخرى 

 "  هب يل من لدنك ذرية طيبة": النساء وقيل غري ذلك وهو أشبه لقوله 

حدثنا محاد أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن : حدثنا عفان : وقد قال اإلمام أمحد 
 هم  ما من أحد من ولد آدم إال وقد أخطأ أو":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "عباس أن رسول اهللا 

 " خبطيئة ليس حيىي بن زكريا وما ينبغي ألحد يقول أنا خري من يونس بن مىت

علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غري واحد من األئمة وهو منكر احلديث وقد رواه ابن خزمية 
: والدارقطين من طريق أيب عاصم العباداين عن علي بن زيد بن جدعان به مطوال مث قال ابن خزمية 

رطناوليس على ش  

 صلى اهللا عليه "خرج رسول اهللا : حدثين بن هليعة عن عقيل عن ابن شهاب قال : وقال ابن وهب 
: موسى كليم اهللا وقال قائل :  على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل األنبياء فقال قائل "وسلم  w
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ن الشهيد بن  أي": إبراهيم خليل اهللا وهم يذكرون ذلك فقال : عيسى روح اهللا وكلمته وقال قائل 
يريد حيىي بن زكريا:  قال ابن وهب "الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر خمافة الذنب   

وقد رواه حممد بن إسحاق وهو مدلس عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب حدثين ابن 
ة وله ذنب  كل ابن آدم يأيت يوم القيام":  يقول " صلى اهللا عليه وسلم "العاص أنه مسع رسول اهللا 

 " إال ما كان من حيىي بن زكريا
 فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من املدلسني وقد عنعن هاهنا

 مث قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن املسيب مرسال

مث رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أيب أسامة عن حيىي بن سعيد األنصاري مث رواه ابن عساكر من 
حدثنا حممد بن األصبهاين حدثنا أبو خالد األمحر :  يعقوب اجلوزجاين خطيب دمشق طريق إبراهيم بن

ما أحد إال يلقى اهللا بذنب إال : عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا ابن عمرو قال 
 ما كان معه إال مثل هذا مث:  مث رفع شيئا من األرض فقال " وسيدا وحصورا "حيىي بن زكريا مث تال 

 ! ذبح ذحبا
وهذا موقوف من هذا الطريق وكونه موقوفا أصح من رفعه واهللا أعلم وأورده ابن عساكر من طرق 

من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر وهو ضعيف عن عثمان بن ساج عن ثور : عن معمر 
  بنحوه" صلى اهللا عليه وسلم "بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النيب 

طريق أيب داود الطيالسي وغريه عن احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم عن أبيه عن أيب وروى عن 
 احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : سعيد قال 

 " ابين اخلالة حيىي وعيسى عليهما السالم
أمحد حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا أمحد بن أيب حدثنا إسحاق بن : وقال أبو نعيم احلافظ األصبهاين 
خرج عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكريا يتماشيان فصدم حيىي امرأة : احلواري مسعت أبا سليمان يقول 

وما هي يا ابن : يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أنه يغفر لك أبدا قال : فقال له عيسى 
سبحان اهللا بدنك معي فأين روحك ؟ : واهللا ما شعرت ا قال : امرأة صدمتها قال : خالة ؟ قال 

معلق بالعرش ولو أن قليب اطمأن إىل جربيل لظننت أين ما عرفت اهللا طرقة عني فيه غرابة وهو : قال 
 من اإلسرائيليات

كان عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكريا ابين خالة وكان : وقال إسرائيل عن أيب حصني عن خيثمة قال 
wسى يلبس الصوف وكان حيىي يلبس الوبر ومل يكن لواحد منهما دينار وال درهم وال عبد وال أمة عي
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ال تغضب : أوصين قال : وال مأوى يأويان إليه أين ما جنهما الليل أويا فلما أرادا أن يتفرقا قال حيىي 
أما هذه فعسى: ال تقنت ماال قال : ال أستطيع إال أن أغضب قال : قال   

هل مات زكريا عليه السالم موتا أو قتل قتال ؟ على : لفت الرواية عن وهب بن منبه وقد اخت
هرب من قومه : روايتني فروى عبد املنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال 

لئن : فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا املنشار عليهما فلما وصل املنشار إىل أضالعه أن فأوحى اهللا إليه 
  يسكن انينك ألقلنب األرض ومن عليها فسكن أنينه حىت قطع باثنتنيمل

 وقد روى هذا يف حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء اهللا
الذي انصدعت له الشجرة هو شعيا : وروى إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال 

 فأما زكريا فمات موتا فاهللا أعلم
 حدثنا - وكان يعد من البدالء -أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف حدثنا عفان : وقال اإلمام أمحد 

 صلى اهللا عليه "حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن جده ممطور عن احلارث األشعري أن النيب 
إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا :  قال "وسلم 

: يا أخي إين أخشى إن سبقتين أن أعذب أوخيف يب قال :  وإما أن أبلغهن فقال ن فإما أن تبلغهن

فجمع حيىي بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل املسجد فقعد على الشرف فحمد اهللا وأثىن عليه مث 
إن اهللا عز وجل أمرين خبمس كلمات أن أعمل ن وآمركن أن تعملوا ن وأوهلن أن تعبدوا : قال 
 ال تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اتشرى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل اهللا

يعمل ويؤدي غلبته إىل غري سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن اهللا خلقكم ورزقكم 
 فاعدوه وال تشركوا به شيئا

فتواآمركم بالصالة فإن اهللا ينصب وجه قبل عبده مامل يلتفت فإذا صليتم فال تلت  

وآمركم بالصيام فإن اهللا مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك 
 وإن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه 
عل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حىت فك نفسههل لكم أن أفتدي نفسي منكم فج: فقال   

وآمركم بذكر اهللا عز وجل كثريا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أثره فأتى حصنا 
 حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر اهللا عز وجل

باجلماعة :  وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين ن " : " صلى اهللا عليه وسلم "وقال رسول اهللا : قال  w
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والسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا فإن من خرج عن اجلماعة قيد شرب فقد خلق ربق 
يا رسول اهللا وإن : اإلسالم من عنقه إال أن يرجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من حثا جهنم قال 

اهلية وزعم أنه مسلم ادعوا املسلمني بأمسائهم مبا مساهم وإن صام بدعوى اجل: " صام وصلى ؟ قال 
 " اهللا عز وجل املسلمني املؤمنني عباد اهللا عز وجل

وهكذا رواه أبو يعلى عنهدبة بن خالد عن أبان بن زيد عن حيىي بن أيب كثري به وكذلك رواه 
 يزيد العطار به الترمذي من حديث أيب داود الطيالسي وموسى بن إمساعيل وكالمها عن أبان بن

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن حممد بن شعيب بن سابور عن معاوية بن سالم عن أخيه زيد 
بن سالم عن أيب سالم عن احلارث األشعري به ورواه احلاكم من طريق مروان بن حممد الطاطري عن 

بن سالمتفرد به مروان الطاطري عن معاوية : معاوية بن سالم عن أخيه به مث قال   

وليس كما قال ورواه الطرباين عن حممد بن عبدة عن أيب توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن : قلت 
سالم عن أيب سالم عن احلارث األشعري فذكر حنوه فسقط ذكر زيد بن سالم عن أيب سالم عن 

 احلارث األشعري فذكر حنو هذه الرواية
: بن أيب جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قال مث روى احلافظ ابن عساكر من طريق عبد اهللا 

 فيم مسعوا من علماء بين إسرائيل أن حيىي " صلى اهللا عليه وسلم "ذكر لنا عن أصحاب رسول اهللا 
 بن زكريا أرسل خبمس كلمات وذكر حنون ما تقدم

 الرباري ويأكل من وقد ذكروا أن حيىي عليه السالم كان كثري االنفراد من الناس إمنا كان يأنس إىل
من أنعم منك يا حيىي ؟: ورق األشجار ويرد ماء األار ويتغذى باجلراد يف بعض األحيان ويقول   

وروى ابن عساكر أن أبويه خرجا يف تطلبه فوجداه عند حبرية األردن فلما اجتمعا به أبكامها بكاء 
 شديدا ملا هو فيه من العبادة واخلوف من اهللا عز وجل

وهب عن مالك عن محيد بن قيس عن جماهد قال كان طعام حيىي بن زكريا العشب وإنه وقال ابن 
 كان ليبكي من خشية اهللا حىت لو كان القار على عينيه خلرقه

جلست يوما إىل أيب : حدثنا الليث حدثين عقيل عن ابن شهار قال : وقال حممد بن حيىي الذهلي 
 مبن كان أطيب الناس طعاما ؟ فلما رأى الناس قد أال أخربكم: إدريس اخلوالين وهو يقص فقال 

إن حيىي بن زكريا كان أطيب الناس طعاما ؟ إمنا كان يأكل مع الوحش كراهة أن : نظروا إليه قال 
 خيالط الناس يف معايشتهم

wفقد زكريا ابنه حيىي ثالثة أيام فخرج يلتمسه يف الربية : وقال ابن املبارك عن وهيب بن الورد قال 
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يا بين أنا أطلبك من ثالثة أيام وأنت يف قرب :  هو قد احتفر قربا وأقام فيه يبكي على نفسه فقال فإذا
يا أبت ألست أنت أخربتين أن بيت اجلنة والنار مفازة ال تقطع إال : احتفرته قائم تبكي فيه ؟ فقال 

وجماهد بنحوهابك يا بين فبكيا مجيعا وهكذا حكاه وهب بن منبه : بدموع البكائني فقال له   

إن أهل اجلنة ال ينامون للذة ما هم فيه من النعيم فكذا ينبغي : وروى ابن عساكر عنه أنه قال 
كم بني النعيمني وكم بينهما: للصديقني أال يناموا ملا يف قلوم من نعيم احملبة هللا عز وجل مث قال   

موعهوذكروا أنه كان كثري البكاء حىت أثر البكاء يف خديه من كثرة د  

وذكروا يف قتله أسبابا من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض 
حمارمه أو من ال حيل له تزوجيها فنهاه حيىي عليه السالم عن ذلك فبقي يف نفسها منه فلما كان بينها 

جاء براسه ودمه يف وبني امللك ما جيب منها استوهبت منه دم حيىي فوهبه هلا فبعثت إليه من قتله و
 طست إىل عندها فيقال إا هلكت من فورها وساعتها

وقيل بل أحبته امرأة ذلك امللك وراسلته فأىب عليها فلما يئست منه حتيلت يف أن استوهبته من امللك 
 فتمنع عليها امللك مث أجاا إىل ذلك فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه يف طست

أنبأنا يعقوب الكويف عن : ث رواه إسحاق بن بشر يف كتابه املبتدأ حيث قال وقد ورد معناه يف حدي
يا : عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن حيىي خربين عن قتلك كيف كان ومل قتلك بنو إسرائيل ؟ قال 
 ": حممد أخربك أن حيىي كان خري أهل زمانه وكان أمجلهم وأصبحهم وجها وكان كما قال تعاىل 

 وكان ال حيتاج إىل النساء فهويته امرأة ملك بين إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه "سيدا وحصورا 
وعصمه اهللا وامتنع حيىي وأىب عليها فأمجعت على قتل حيىي وهلم عيد جيتمعون يف كل عام وكانت سنة 

 امللك أن يعد وال خيلف وال يكذب
معجبا ومل تكن تفعله فيما مضى فلما أن فخرج امللك إىل العيد فقامت امرأته فشيعته وكان ا : قال 

سليين : أريد دم حيىي ابن زكريا قال هلا : سليين فما سألتين شيئا إال أعطيتك قالت : شيعته قال امللك 
قال هو لك قال فبعثت جالوزا إىل حيىي وهو يف حمرابه يصلي وأنا إىل جانبه : هو ذاك : غريه قالت 
 : " صلى اهللا عليه وسلم "فقال رسول اهللا : أسه ودمه إليها قال فذبح يف طست ومحل ر: أصلي قال 

ما انفلت من صاليت: فما بلغ من صربك ؟ قال   

فلما محل رأسه إليها فوضع بني يديها فلما أمسوا خسف اهللا بامللك وأهل بيته وحشمه فلما : قال 
ضب مللكنا فنقتل زكريا قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حىت نغ: أصبحوا قالت بنو إسرائيل 

wفخرجوا يف طليب ليقتلوين وجاءين النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدهلم علي فلما ختوفت : قال 
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إيل إيل وانصدعت يل ودخلت فيها: أال أعجزهم عرضت يل شجرة فنادتين وقالت   

ن الشجرة وجاء إبليس حىت أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا م: وقال 
أما رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره : ن وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس 

فشققت مع الشجرة باملنشار: شقوها باملنشار شقا قال : حنرق هذه الشجرة فقال إبليس : فقال   

ا وجدت ذلك ال إمن: هل وجدت له مسا أو وجعا ؟ قال  : " صلى اهللا عليه وسلم "قال له النيب 
 الشجرة اليت جعل اهللا روحي فيها

هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل حال ومل ير يف شيء من 
أحاديث اإلسراء ذكر زكريا عليه السالم إال يف هذا احلديث وإمنا احملفوظ يف بعض ألفاظ الصحيح يف 

يسى ومها ابنا اخلالة فجاء على قول اجلمهور كما يف فمررت بابين اخلالة حيىي وع: حديث اإلسراء 
ظاره احلديث فإن أم حيىي أشياع بنت عمران أخت مرمي بنت عمران وقيل بل أشياع وهي امرأة 

 زكريا أم حيىي هي أخت حنة امرأة عمران أم مرمي فيكون حيىي ابن خالة مرمي فاهللا أعلم
فقال الثوري عن : سجد األقصى أم بغريه على قولني مث اختلف يف مقتل حيىي بن زكريا هل كان يف امل

قتل على الصخرة اليت ببيت املقدس سبعون نبيا منهم حيىي بن : األعمش عن مشلة بن عطية قال 
 زكريا عليه السالم

حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن : وقال أبو عبيدة القاسم بن سالم 
دم خبتنصر دمشق فإذا هو بدم حيىي بن زكريا يغلي فسأل عنه فأخربوه فقتل على دمه ق: املسيب قال 

سبعني ألفا فسكن وهذا إسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة 
خبتنصر كانت بعد املسيح كما قاله عطاء واحلسن البصري فاهللا أعلم وروى احلافظ ابن عساكر من 

رأيت رأس حيىي بن زكريا حني أرادوا بناء مسجد : د بن مسلم عن زيد بن واقد قال طريق الولي
دمشق أخرج من حتت ركن من أركان القبلة الذي يلي احملراب مما يلي الشرق فكانت البشرة 

كأمنا قتل الساعة: والشعر على حاله مل يتغري ويف رواية   

روف بعمود السكاسكة فاهللا أعلموذكر يف بناء مسجد دمشق أنه جعل حتت العمود املع  

وقد روى احلافظ ابن عساكر يف املستقصي يف فضائل األقصى من طريق العباس بن صبح عن مروان 
 هداد - يعين دمشق -كان ملك هذه املدينة : عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم موىل معاوية قال 

كان من مجلة أمالكها سوق امللوك بن هدار وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا وقد 
wبدمشق وهو الصاغة العتيقة وقال كان قد حلف بطالقها ثالثا مث إنه أراد مراجعتها فاستفىت حيىي بن 
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ال حتل لك حىت تنكح زوجا غريك فحقدت عليه وسألت من امللك رأس حيىي بن زكريا : زكريا فقال 
بعث إليه وهو قائم يصلي مبسجد جربون من أتاه وذلك بإشارة أمها فأىب عليها مث أجباها إىل ذلك و

ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه فأخذت املرأة الطبق فحملته : برأسه يف صينية فجعل الرأس يقول له 
على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك فلما متثلت بني يدي أمها خسف ا إىل قدميها مث إىل 

رخن ويلطمن وجوههن مث خسف ا إىل منكبيها فأمرت حقويها وجعلت أمها تولول واجلواري يص
أمها السياق أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل فلفظت األرض جثتها عند ذلك ووقعوا يف الذل 

 والفناء ومل يزل دم حيىي يفور حىت قدم خبتنصر فقتل عليه مخسة وسبعني ألفا
: حىت وقف عنده أرميا عليه السالم فقال وهي دم كل نيب ومل يزل يفور : قال سعيد بن عبد العزيز 

ايها الدم أفنيت بين إسرائيل فاسكن بإذن اهللا فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق 
 إىل بيت املقدس فتبعهم إليها فقتل خلقا كثريا ال حيصون كثرة وسىب منهم مث رجع عنهم

ث ومثانون آية منها يف الرد على قال اهللا تعاىل يف سورة آل عمران اليت أنزل صدرها وهو ثال
 النصارى عليهم لعائن اهللا الذين زعموا أن هللا ولدا وتعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا

 فجعلوا يذكرون ما هم عليه " صلى اهللا عليه وسلم "وكان قد قدم وفد جنران منهم على رسول اهللا 
 ثالث ثالثة وهم الذات املقدسة وعيسى من الباطل من التثليث يف األقانيم ويدعون بزعمهم أن اهللا

ومرمي على اختالف فرقهم فأنزل اهللا عز وجل صدر هذه السورة بني فيها أن عيسى بعد من عباد اهللا 
خلقه وصوره يف الرحم كما صور غريه من املخلوقات وأنه خلقه من غري أب كما خلق آدم من غري 

 اصل ميالد أمه مرمي وكيف كان من أمرها وكيف أب وال أم وقال له كن فكان سبحانه وتعاىل وبني
محلت بولدها عيسى وكذلك بسط ذلك يف سورة مرمي كما سنتكلم على ذلك كله بعون اهللا وحسن 

 توفيقه وهدايته
 إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني ": فقال تعاىل وهو أصدق القائلني 

إذ قالت امرأة عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا *  مسيع عليم ذرية بعضها من بعض واهللا* 
فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت * فتقبل مين إنك أنت السميع العليم 

فتقبلها را * وليس الذكر كاألنثى وإين مسيتها مرمي وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 
سن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال بقبول ح

 " يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب

wيذكر تعاىل أنه اصطفى آدم عليه السالم واخللص من ذريته املتبعني شرعه املالزمني طاعته مث خصص 
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 فدخل فيهم بنو إمساعيل مث ذكر فضل هذا البية الطاهر الطيب وهم آل "ل إبراهيم  وآ": فقال 
 عمران واملراد بعمران هذا والد مرمي عليهما السالم

وهو عمران بن هشام بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن مومث بن : وقال حممد بن إسحاق 
اشاط بن إيشا بن إيان بن رحبعام بن داودعزازيا بن أمصيا بن ياوش بن أحريهو بن يازم بن يهف  

مرمي بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليهود بن أخرت بن صادوق بن : وقال أبو القاسم بن عساكر 
عيازوز بن الياقيم بن أيبود بن زرابابيل ابن شالتال بن يوحينا بن برشا بن أمون ابن ميشا بن حزقيا 

ام بن يوشافاط بن إيشا بن إيبا بن رحبعام بن سليمان بن داود بن أحاز بن موثام بن عزريا بن يور
 عليه السالم وفيه خمالفة ملا ذكره حممد بن إسحاق

وال خالف أا من ساللة داود عليه السالم وكان أبوها عمران صاحب صالة بين إسرائيل يف زمانه 
 ذلك الزمان زوج أخت وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات وكان زكريا نيب

فاهللا أعلم" أشياع " يف قول اجلمهور وقيل زوج خالتها " أشياع " مرمي   

وقد ذكر حممد بن إسحاق وغريه أن أمر مرمي كانت ال حتبل فرأت يوما طائرا يزق فرخا له فاشتهت 
 الولد فنذرت هللا إن محلت لتجعلن ولدها حمررا أي حبيسا يف بيت املقدس

 فلما وضعتها قالت "ن فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت مبرمي عليها السالم فحاضت م: قالوا 
 أي يف خدمة " وليس الذكر كاألنثى " وقرئ بضم التاء "رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت 

 بيت املقدس وكانوا يف ذلك الزمان ينذرون لبيت املقدس خداما من أوالدهم
 استدل به على تسمية املولود يوم يولد وكما ثبت يف الصحيحني عن "مرمي  وإين مسيتها ": وقوهلا 

 فحنك أخاه ومساه عبد اهللا وجاء يف " صلى اهللا عليه وسلم "أنس يف ذهبه بأخيه إىل رسول اهللا 
  كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي وحيلق رأسه": حديث احلسن عن مسرة مرفوعا 

" 
 " ويسمى " بدل " ويدمى ": أهل السنن وصححه الترمذي وجاء يف بعض ألفاظه رواه أمحد و

 وصححه بعضهم واهللا أعلم
 قد استجيب هلا يف هذا كما تقبل منها " وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ": وقوهلا 

ب عن أيب هريرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن املسي: نذرها فقال اإلمام أمحد 
 ما من مولود إال والشيطان ميسه حني يولد فيستهل صارخا ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "أن النيب 

 وإين أعيذها بك ": واقرءوا إن شئتم :  مث يقول أبو هريرة "من مس الشيطان إال مرمي وابنها 
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 " وذريتها من الشيطان الرجيم

ن جرير عن أمحد بن الفرج عن بقية عن عبد اهللا بن الزبيدي أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه اب
  بنحوه" صلى اهللا عليه وسلم "عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب 

 "حدثنا إمساعيل بن عمر حدثنا ابن أيب ذؤيب عن عجالن موىل املشتمعل عن النيب : وقال أمحد أيضا 

 من بين آدم ميسه الشيطان بأصبعه إال مرمي بنت عمران  كل مولود":  قال "صلى اهللا عليه وسلم 
 " وابنها عيسى

تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن ابن وهب عن عمر بن احلارث عن أيب يونس 
  بنحوه" صلى اهللا عليه وسلم "عن أيب هريرة عن النيب 

 صلى " أبيه عن أيب هريرة أن النيب حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة عن العالء عن: وقال أمحد 
 كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال ما كان من مرمي وابنها أمل ":  قال "اهللا عليه وسلم 

ذلك حني يلكزه الشيطان : بلى يا رسول اهللا قال : تر إىل الصيب حني يسقط كيف يصرخ ؟ قالو 
 " حبضنيه

ذا الوجه ورواه قيس عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب وهذا على شرط مسلم ومل خيرجه من ه
 ما من مولود إال وقد عصره الشيطان " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : هريرة قال 

 وإين " " صلى اهللا عليه وسلم " مث قرأ رسول اهللا " إال عيسى ابن مرمي ومرمي - أو عصرتني -عصرة 
لرجيمأعيذها بك وذريتها من الشيطان ا  " 

 صلى اهللا عليه "وكذا رواه حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبيد اهللا بن قسيط عن أيب هريرة عن النيب 
  بأصل احلديث"وسلم 

حدثنا عبد اهللا حدثنا املغرية هو ابن عبد الرمحن احلزامي عن أيب الزناد عن األعرج : وقال اإلمام أمحد 
 كل نيب آدم يطعن الشيطان يف جنبه حني ":  قال "لم  صلى اهللا عليه وس"عن أيب هريرة عن النيب 

 وهذا على شرط الصحيحني ومل خيرجوه من "يولد إال عيسى ابن مرمي ذهب يطعن فطعن يف احلجاب 
 هذا الوجه

 ذكر كثري من الفسرين أن أمها " فتقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ": وقوله 
يف خرقها مث خرجت ا إىل املسجد فسلمتها إىل العباد الذين هم مقيمون به حني وضعتها لفتها 

وكانت ابنة إمامهم وصاحب صالم فتنازعوا فيها والظاهر أا إمنا سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة 
w مثلها يف صغرها

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 394        ابن كثري-قصص األنبياء

 أراد أن يستبد ا مث ملا دفعتها إليهم تنازعوا يف أيهم يكفلها وكان زكريا نبيهم يف ذلك الزمان وقد
دوم من أجل زوجته أختها أو خالتها على القولني فشاحوه يف ذلك وطلبوا أن يقترع معهم 

 فساعدته املقادير فخرجت قرعته غالبة هلم وذلك أن اخلالة مبرتلة األم
 الغيب  ذلك من أنباء":  أي بسبب غلبه هلم يف القرعة كما قال تعاىل " وكفلها زكريا "قال اهللا تعاىل 

 "نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون 

وذلك أن كال منهم ألقى قلمه معروفا به مث محلوها ووضعوها يف موضع وأمروا غالما مل يبلغ : قالوا 
انية وأن يكون ذلك احلنث فأخرج واحدا منها وظهر قلم زكريا عليه السالم فطلبوا أن يقترعوا مرة ث

بأن يلقوا أقالمهم يف النهر فأيهم جرى قلمه على خالف جرية املاء وسارة أقالمهم مع املاء مث طلبوا 
منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع املاء ويكون بقية األقالم قد انعكس سريها صعدا فهو 

  ا شرعا وقدرا لوجوه عديدةالغالب ففعلوا فكن زكريا هو الغالب هلم فكفلها إذا كان أحق

 كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو ": قال اهللا تعاىل 
اختذ هلا زكريا مكانا شريفا من :  قال املفسرون "من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب 
قوم مبا جيب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها املسجد ال يدخله سواها فكانت تعبد اهللا فيه وت

وتقوم بالعبادة ليلها وارها حىت صارت يضرب ا املثل بعبادا يف بين إسرائيل واشتهرت مبا ظهر 
عليها من األحوال الكرمية والصفات الشريفة حىت إنه كان نيب اهللا زكريا كلما دخل عليها موضع 

با يف غري أوانه فكان جيد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء وفاكهة الشتاء يف عبادا جيد عندها رزقا غري
 إن اهللا يرزق من " أي رزق رزقنيه اهللا " هو من عند اهللا ":  فتقول " أىن لك هذا "الصيف فيسأهلا 

 " يشاء بغري حساب

ب يل  قال رب ه"فعند ذلك وهنالك طمع زكريا يف وجود ولد من صلبه وإن كان قد أسن وكرب 
يامن يرزق مرمي الثمر يف غري أوانه هب : قال :  قال بعضهم "من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء 

 يل ولدا وإن كان يف غري أوانه فكان من هربه وقضيته ما قدمنا ذكره يف قصته

 يا مرمي اقنيت* وإن قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني  "

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون * لربك واسجدي واركعي مع الراكعني 
إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك * أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون 

م الناس يف املهد ويكل* بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني 
wقالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء * وكهال ومن الصاحلني 
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ورسوال إىل * ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل * إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون 
هيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم أين أخلق لكم من الطني ك

بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحي املوتى بإذن اهللا وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم 
ومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم * إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني 

إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم* عون عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطي  

" 
يذكر تعاىل أن املالئكة بشرت مرمي باصطفاء اهللا هلا من بني سائر نساء علمي زماا بأن اختارها إلجياد 

 أي يف صغره يدعوهم إىل " يكلم الناس يف املهد "ولد منها من غري اب وبشرت بأن يكون نبيا شريفا 
 شريك له وكذلك يف حال كهوليته فدل على أن يبلغ الكهولة ويدعو إىل اهللا فيها عبادة اهللا وحده ال

á÷وأمرت بكثرة العبادة والقنةت والسجود والركوع لتكون  Ç á å Ð å Çá ß ÑÇã É 

æ á ÊÞ æ ã ÈÔ ßÑ å Ð å Çá ä Úã É Ýí Þ Çá Å ä å Ç ß ÇÊä ÊÞ æ ã Ýí 
Çá Õá Ç É Í Êì ÊÝ Ø ÑÊ Þ Ï ã Çå Ç ÑÖ í Çá á å Úä å Ç æ ÑÍ ã å Ç 

æ ÑÍ ã Ã ã å Ç æ Ã ÈÇå Ç  
ÝÞ æá Çá ã á ÇÆ ßÉ : " í Ç ã Ñí ã Å ä Çá á å ÇÕ Ø ÝÇß " Ã í 

ÇÎ ÊÇ Ñß æ ÇÌ ÊÈÇ ß " æ Øå Ñ ß " Ã í ã ä Çá Ã Î á ÇÞ Çá ÑÐ í á É 

æ Ã ÚØ Çß Çá Õ ÝÇÊ Çá Ì ã í á É " æ Ç Õ ØÝÇ ß Úá ì ä Ó ÇÁ 

Çá ÚÇá ã í ä " í Í Êã á Ã ä í ßæ ä Çá ã ÑÇ Ï Ú Çá ã í Òã Çä å Ç 

ßÞ æ á å á ã æ Óì : " Å ä í Ç ÕØ Ýí Ê ß Úá ì Çá ä Ç Ó " æ ßÞ æ á å Úä 

Èä í Å Ó ÑÇÆ í á : " æ á Þ Ï ÇÎ Ê Ñä Çå ã Úáì Úá ã Úá ì Çá ÚÇá ã í ä 

" æ ã Úá æ ã Ã ä Å È ÑÇå í ã Úá í í å Çá Óá Çã Ã Ý Öá ã ä ã æ Óì 

æ Ã ä ã Í ã Ï Ç " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Ã ÝÖá ã ä å ã Ç æ ßÐ á ß 

å Ð å Çá Ã ã É Ã ÝÖá ã ä Ó ÇÆ Ñ Çá Ã ã ã Þ Èá å Ç æ Ã ßË Ñ ÚÏ Ï Ç 
æ Ã ÝÖá Úá ã Ç æ Ã Òß ì Úã á Ç ã ä Èä í Å Ó ÑÇÆ í á æ Ûí Ñå ã  
æíÍÊã á Ã ä í ßæ ä Þ æ á å : " æ ÇÕ ØÝÇ ß Úá ì ä ÓÇÁ 

Çá ÚÇá ã í ä " ã Í Ýæ Ù Çá Úã æ ã ÝÊ ßæ ä Ã Ý Öá ä ÓÇÁ Çá Ï ä í Ç 

ã ã ä ßÇä Þ Èá å Ç Ã æ Ì Ï ÈÚ Ï å Ç á Ã ä å Ç Å ä ßÇä Ê ä Èí É Úá ì 
Þ æ á ã ä í Þ æ á Èä Èæ Êå Ç æ ä Èæ É ÓÇ Ñ É Ã ã Å ÓÍ ÇÞ ä Èæ É 

Ã ã ã æ Óì ã Í ÊÌ Ç Èßá Çã Çá ã á ÇÆ ß É æ Çá æ Í í Å á ì Ã ã ã æ Óì w
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ßã Ç í ÒÚã Ð á ß Ç Èä Í Òã æ Û í Ñå Ýá Ç í ã Êä Ú Úá ì å Ð Ç Ã ä 
Êßæ ä ã Ñí ã Ã Ý Öá ã ä ÓÇ ÑÉ Ã ã ã æ Óì á Úã æ ã Þ æ á å : " 

æ ÇÕ ØÝÇ ß Úá ì ä ÓÇÁ Çá ÚÇá ã í ä " Å Ð á ã í ÚÇ Ñ Öå Ûí Ñå 

æ Çá á å Ã Úá ã  
æÃ ã Ç Þ æ á Çá Ì ã å æ Ñ ßã Ç Þ Ï Í ßÇå Ã Èæ Çá Í Óä 

Çá Ã ÔÚ Ñí æ Ûí Ñå ã ä Ã å á Çá Óä É æ Çá Ì ã Ç ÚÉ ã ä Ã ä 
Çá ä Èæ É ã Î Ê ÕÉ ÈÇá ÑÌ Çá æ á í Ó Ýí Çá ä ÓÇÁ ä Èí É Ýí ßæ ä 

Ã Úá ì ã Þ Çã Ç Ê ã Ñí ã ßã Ç Þ Çá Çá á å ÊÚÇá ì : " ã Ç Çá ã Óí Í 

ÇÈä ã Ñí ã Å á Ç ÑÓ æ á Þ Ï Î á Ê ã ä Þ Èá å Çá Ñ Óá æ Ã ã å 
ÕÏ í Þ É " Ý Úá ì å Ð Ç á Ç í ã Êä Ú Ã ä Ê ßæ ä Ã Ý Öá Çá ÕÏ í Þ Ç Ê 

Çá ã Ôå æ ÑÇ Ê ã ã ä ßÇä Þ Èá å Ç æ ã ã ä í ß æ ä È ÚÏ å Ç æ Çá á å 
Ã Úá ã  
æÞ Ï Ì ÇÁ Ð ß Ñå Ç ã Þ Ñæ ä Ç ã Ú Â Óí É Èä Ê ã ÒÇ Í ã æ Î Ï í Ì É 
Èä Ê Î æ í á Ï æ Ý ÇØã É Èä Ê ã Í ã Ï " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " 

æ Ñ Öí Çá á å Úä å ä æ Ã ÑÖ Çå ä  
æÞ Ï Ñæ ì Çá Å ã Çã Ã Í ã Ï æ Çá ÈÎ ÇÑí æ ã Óá ã æ Çá ÊÑã Ð í 

æ Çá ä ÓÇÆ í ã ä Ø ÑÞ ÚÏ í Ï É Úä å ÔÇã Èä Ú Ñæ É Úä Ã È í å 
Úä Ú ÈÏ Çá á å Èä Ì ÚÝ Ñ Úä Úá í Èä Ã Èí Ø Çá È Ñ Öí Çá á å 

Úä å Þ Çá : Þ Çá Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Î í Ñ 

ä ÓÇÆ å Ç ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä æ Î í Ñ ä ÓÇÆ å Ç Î Ï í Ì É Èä Ê 
Î æ í á Ï  " 

æÞÇá Çá Å ã Çã Ã Í ã Ï : Í Ï Ëä Ç Ú ÈÏ Çá Ñ ÒÇÞ Ã ä ÈÃ ä Ç ã Úã Ñ 

Úä Þ ÊÇ Ï É Úä Ã ä Ó Þ Çá : Þ Çá Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å 

Úá í å æ Óá ã " : " Í ÓÈ ß ã ä ä ÓÇÁ Çá ÚÇá ã í ä ÈÃ Ñ ÈÚ : ã Ñí ã 

Èä Ê Úã Ñ Çä æ Â Óí É Çã ÑÃ É Ý ÑÚ æ ä æ Î Ï í Ì É Èä Ê Î æ í á Ï 
æ ÝÇØã É Èä Ê ã Í ã Ï  " 

æÑæÇå Çá Ê Ñã Ð í Úä Ã Èí Èß Ñ Èä Òä Ì æ í å Úä Ú ÈÏ 
Çá Ñ ÒÇÞ Èå æÕ Í Í å æ Ñæ Çå ÇÈä ã ÑÏ æ í å ã ä Ø Ñí Þ ÈÚÏ 

Çá á å Èä Ã Èí Ì Ú ÝÑ Çá Ñ ÇÒí æ ÇÈä Ú ÓÇ ßÑ ã ä Ø Ñí Þ Êã í ã 
Èä Òí ÇÏ ßá Çå ã Ç Úä Ã Èí Ì ÚÝ Ñ Çá ÑÇ Òí Úä Ë ÇÈ Ê Úä Ã ä Ó 
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Þ Çá : Þ Çá ÑÓ æ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Î í Ñ 

ä ÓÇÁ Çá ÚÇá ã í ä Ã ÑÈ Ú : ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä æ Â Óí É Çã ÑÃ É 

ÝÑ Úæ ä æ Î Ï í Ì É Èä Ê Î æ í á Ï æ ÝÇØã É Èä Ê ã Í ã Ï Ñ Óæ á 
Çá á å  " 
æÞÇá Çá Å ã Çã Ã Í ã Ï : Í Ï Ëä Ç Ú ÈÏ Çá Ñ ÒÇÞ Í Ï Ëä Ç ã Úã Ñ 

Úä Çá Òå Ñí Úä ÇÈä Çá ã Óí È Þ Çá : ßÇä Ã Èí å Ñí Ñ É í Í Ï Ë Ã ä 

Çá ä Èí " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Þ Çá : " Î í Ñ ä Ó ÇÁ Ñ ßÈä 

Çá Å Èá Õá ÇÍ ä Ó ÇÁ Þ Ñí Ô Ã Í ä Çå Úá ì æ á Ï Ýí Õ ÛÑå 
æ Ã ÑÚ Çå á Ò æ Ì Ýí Ð ÇÊ í Ï å " Þ Çá Ã Èæ å Ñí Ñ É : æ á ã Ê Ñß È 

ã Ñí ã È Úí ÑÇ Þ Ø  
æÞ Ï Ñæ Çå ã Óá ã Ýí ÕÍ í Í å Úä ã Í ã Ï Èä Ñ ÇÝ Ú æ ÚÈÏ Èä 
Í ã í Ï ßá Çå ã Ç Úä ÚÈÏ Çá ÑÒÇÞ Èå  

æÞ Çá Ã Í ã Ï : Í Ï Ëä Ç Òí Ï Èä Çá Í ÈÇÈ Í Ï Ëä í ã æ Óì Èä Úá í 

Óã Ú Ê Ã Èí í Þ æ á : Óã ÚÊ Ã ÈÇ å Ñí Ñ É í Þ æ á : Þ Çá Ñ Óæ á 

Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Î í Ñ ä ÓÇÁ Ñ ßÈä Çá Å Èá 

ä ÓÇÁ Þ Ñí Ô Ã Í ä Çå Úá ì æ á Ï Ýí Õ Û Ñå æ Ã ÑÃ Ýå È Òæ Ì Úá ì 
Þ á É Ð ÇÊ í Ï å " Þ Çá Ã Èæ å Ñí Ñ É : æ Þ Ï Úá ã Ñ Óæ á Çá á å " 

Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Çä ÇÈä É Úã Ñ Çä á ã Ê Ñ ßÈ Çá Å Èá  

ÊÝ ÑÏ Èå æ å æ Úá ì Ô Ñ Ø Çá ÕÍ í Í æ á å Ð Ç Çá Í Ï í Ë Ø ÑÞ Ã Î Ñ 
Úä Ã Èí å Ñí ÑÉ  

æÞ Çá Ã Èæ í Úá ì Çá ã æ Õá í : Í Ï Ëä Ç í æ ä Ó Èä ã Í ã Ï Í Ï Ëä Ç 

Ï Çæ Ï Èä Ã Èí Çá ÝÑÇ Ê Úä Úá ÈÇÁ Ç Èä Ã Í ã Ñ Úä Ú ßÑã É Úä 
ÇÈä Ú ÈÇ Ó Þ Çá : Î Ø Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " 

Ýí Çá Ã Ñ Ö Ã ÑÈ Ú Î Øæ Ø ÝÞ Çá : " " Ã ÊÏ Ñæ ä ã Ç å Ð Ç "  ¿

Þ Çá æ Ç : Çá á å æ Ñ Óæ á å Ã Úá ã ÝÞ Çá Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì 

Çá á å Úá í å æ Óá ã " " : Ã Ý Öá ä ÓÇÁ Ã å á Çá Ì ä É Î Ï í Ì É Èä Ê 

Î æ í á Ï æ ÝÇ Øã É ÈäÊ ã Í ã Ï æ ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä æ Â Óí É Èä Ê 
ã ÒÇÍ ã Çã ÑÃ É Ý ÑÚæ ä " " æ Ñ æ Çå Çá ä ÓÇÆ í ã ä Ø ÑÞ Úä 
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Ï Çæ Ï Èä Ã Èí å ä Ï  
æÞ Ï Ñæ Çå Ç Èä Ú ÓÇ ßÑ ã ä Ø Ñí Þ Ã Èí È ßÑ Ú ÈÏ Çá á å Èä 
Ã Èí Ï Çæ Ï Óá í ã Çä Èä Çá Ã ÔÚ Ë Í Ï Ëä Ç í Í í ì Èä Í ÇÊã 

Çá Ú Óß Ñí : Ã ä ÈÃ ä Ç È Ô Ñ Èä ã å ÑÇä Èä Í ã Ï Çä Í Ï Ëä Ç ã Í ã Ï 

Èä Ï í ä Ç Ñ Úä Ï Çæ Ï Èä Ã Èí å ä Ï Úä Çá Ô Ú Èí Úä Ì ÇÈ Ñ Èä 
ÚÈÏ Çá á å Þ Çá : Þ Çá Ñ Óæ á Çá á å 0 Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã 

" : " Í Ó Èß ã ä å ä Ã ÑÈ Ú Óí Ï Ç Ê ä Ó ÇÁ Çá Ú Çá ã í ä : ÝÇ Øã É Èä Ê 

ã Í ã Ï æ Î Ï í Ì É Èä Ê Î æ í á Ï æ Â Óí É Èä Ê ã ÒÇÍ ã æ ã Ñí ã Èä Ê 
Úã Ñ Çä  " 

æÞÇá Ã Èæ Çá Þ ÇÓã Çá È Ûæ í : Í Ï Ëä Ç æ å È Èä ÈÞ í É Í Ï Ëä Ç 

Î Çá Ï Èä ÚÈÏ Çá á å Çáæ ÇÓ Øí Úä ã Í ã Ï Èä Úã Ñæ Úä Ã Èí 
Óá ã É Úä ÚÇÆ ÔÉ Ã ä å Ç Þ Çá Ê á Ý ÇØã É : Ã ÑÃ í Ê Í í ä Ã ß ÈÈ Ê 

Úá ì ÑÓæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " ÝÈ ßí Ê Ëã ÖÍ ßÊ ¿ 

Þ Çá Ê : Ã Î ÈÑä í Ã ä å ã í Ê ã ä æ Ì Úå å Ð Ç ÝÈ ßí Ê Ëã Ã ßÈ ÈÊ 

Úá í å ÝÃ Î ÈÑä í Ã ä í Ã Ó ÑÚ Ã å á å á Í æ Þ Ç Èå æ Ã ä í Óí Ï É 
ä ÓÇÁ Ã å á Çá Ì ä É Å á Ç ã Ñí ã Èä Ê ÚãÑÇä Ý ÖÍ ß Ê  
æÃ Õá å Ð Ç Çá Í Ï í Ë Ý í Çá ÕÍ í Í æ å Ð Ç Å Óä ÇÏ Úá ì Ô ÑØ 
ã Óá ã æ Ýí å Ã ä å ã Ç Ã ÝÖá Çá Ã Ñ ÈÚ Çá ã Ð ßæ ÑÇ Ê  

æå ßÐ Ç Çá Í Ï í Ë Çá Ð í Ñæ Çå Çá Å ã Çã Ã Í ã Ï : Í Ï Ëä Ç Ú Ëã Çä 

Èä ã Í ã Ï Í Ï Ëä Ç Ì Ñí Ñ Úä í Òí Ï - å æ ÇÈä Ã È í Òí ÇÏ - Úä ÚÈÏ 

Çá ÑÍ ã ä Èä Ã Èí ä Úã Úä Ã Èí Ó Úí Ï Þ Çá : Þ Çá ÑÓ æ á Çá á å 0 

Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Ý ÇØã É Óí Ï É ä ÓÇÁ Ã å á Çá Ì ä É 

Å á Ç ã Ç ßÇä ã ä ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä " Å Óä ÇÏ Í Óä æ ÕÍ Í å 

Çá ÊÑã Ð í æ á ã í Î ÑÌ æ å æ Þ Ï Ñæ í ä Í æ å ã ä Í Ï í Ë Úá í Èä Ã Èí 
ØÇá È æ á ßä Ýí Å Óä ÇÏ å ÖÚ Ý  

æÇá ã Þ Õæ Ï Ã ä å Ð Ç í Ï á Úá ì Ã ä ã Ñí ã æ ÝÇ Øã É Ã Ý Öá å Ð å 
Çá Ã ÑÈ Ú Ëã í Í Êã á Çá Ç ÓÊ Ëä ÇÁ Ã ä Ê ßæ ä ã Ñí ã Ã Ý Öá ã ä 

ÝÇØã É æ í Í Êã á Ã ä í ß æ ä Ç Úá ì Çá Óæ ÇÁ Ýí Çá Ý Öí á É  
æá ßä æ ÑÏ Í Ï í Ë Å ä ÕÍ Ú í ä Çá ÇÍ Êã Çá Çá Ã æ á ÝÞ Çá 

Çá Í ÇÝ Ù Ã Èæ Çá Þ ÇÓã Èä Ú ÓÇß Ñ : Ã ä ÈÃ ä Ç Ã È æ Çá Í Óí ä w
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Èä Çá Ý ÑÇÁ æ Ã Èæ ÛÇá È æ Ã Èæ Ú ÈÏ Çá á å Ç Èä Ç Çá Èä Ç 
Þ Çá æ Ç : Ã ä ÈÃ ä Ç Ã Èæ Ì Ú ÝÑ Èä Çá ã Óá ã É Ã ä ÈÃ ä Ç Ã È æ 

ØÇå Ñ Çá ã Î á Õ Í Ï Ëä Ç Ã Í ã Ï Èä Óá í ã Çä Í Ï Ëä Ç Çá ÒÈí Ñ å æ 
ÇÈä È ßÇ Ñ Í Ï Ëä Ç ã Í ã Ï Èä Çá Í Óä Úä Ú ÈÏ Çá Ú Òí Ò Èä ã Í ã Ï 
Úä ã æ Óì Èä ÚÞ ÈÉ Úä ßÑí È Úä ÇÈä Ú ÈÇ Ó Þ Çá : Þ Çá 

ÑÓ æ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Óí Ï É ä ÓÇÁ Ã å á 

Çá Ì ä É ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä Ëã ÝÇØã É Ëã Î Ï í Ì É Ëã Â Óí É 
Çã ÑÃ É ÝÑ Úæ ä  " 

ÝÅ ä ßÇä å Ð Ç Çá á Ý Ù ã Í Ýæ ÙÇ ÈËã Çá Êí á á Ê ÑÊí È Ýå æ 
ã Èí ä á Ã Í Ï Çá ÇÍ Êã Çá í ä Çá á Ð í ä Ï á Úá í å ã Ç Çá Ç ÓÊ Ëä ÇÁ 

æ ÊÞ Ï ã Úá ì ã Ç ÊÞ Ï ã ã ä Çá Ã á ÝÇ Ù Çá Êí æ ÑÏ Ê È æ Çæ 
Çá Ú ØÝ Çá Êí á Ç ÊÞ Ê Öí Çá ÊÑ Êí È æ á Ç Êä Ýí å æ Çá á å Ã Úá ã  

æÞ Ï Ñæ ì å Ð Ç Çá Í Ï í Ë Ã Èæ Í ÇÊã Çá ÑÇÒí Úä Ï Çæ Ï 
Çá Ì ÚÝ Ñí Úä ÚÈÏ Çá Ú Òí Ò Èä ã Í ã Ï æ å æ Çá Ï Ñ Çæ Ñ Ï í Úä 

Å ÈÑÇå í ã Úä ÚÞ Èå Úä ßÑí È Úä Ç Èä Ú ÈÇ Ó ã ÑÝæ ÚÇ 
ÝÐ ßÑå Èæ Ç æ Çá ÚØ Ý á Ç ÈËã Çá Ê ÑÊí Èí É ÝÎ Çá Ýå 

Å Óä ÇÏ Ç æ ã Êä Ç ÝÇá á å Ã Úá ã  
ÝÃ ã Ç Çá Í Ï í Ë Çá Ð í Ñæ Çå Ç Èä ã ÑÏ æ í å ã ä Í Ï í Ë Ô ÚÈ É Úä 

ã ÚÇæ í É Èä Þ Ñ É Úä Ã Èí å Þ Çá : Þ Çá ÑÓ æ á Çá á å " Õá ì 

Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " ßã á ã ä Çá ÑÌ Çá ßËí Ñ æ á ã í ßã á ã ä 

Çá äÓÇÁ Å á Ç Ëá ÇË : ã Ñí ã Èä Ê  

Úã Ñ Çä æ Â Óí É Çã ÑÃ É Ý ÑÚæ ä æ Î Ï í Ì É Èä Ê Î æ í á Ï æ Ý Öá 
ÚÇÆ ÔÉ Úá ì Çá ä ÓÇÁ ßÝ Öá Çá Ë Ñí Ï Úá ì ÓÇÆ Ñ Çá Ø ÚÇã " 

æ å ßÐ Ç Çá Í Ï í Ë Çá Ð í Ñæ Çå Çá Ì ã Ç ÚÉ Å á Ç Ã ÈÇ Ï Çæ Ï ã ä 
ØÑÞ Úä Ô ÚÈ É Úä Úã Ñæ Ç Èä ã ÑÉ Úä ã ÑÉ Çá å ã Ï Çä í Úä 
Ã Èí ã æ Ó ì Çá Ã Ô Ú Ñí Þ Çá Þ Çá Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å 

Úá í å æ Óá ã " : " ßã á ã ä Çá ÑÌ Çá ßËí Ñ æ á ã í ßã á ã ä 

Çá ä ÓÇÁ Å á Ç Â Óí É Çã ÑÃ É Ý Ñ Úæ ä æ ã Ñí ã Èä Ê Úã Ñ Çä 
æ Å ä ÝÖá ÚÇÆ ÔÉ Úá ì Çá ä ÓÇÁ ßÝ Öá Çá ËÑ í Ï Úá ì Ó ÇÆ Ñ 

Çá Ø ÚÇã  " 
ÝÅ ä å Í Ï í Ë ÕÍ í Í ßã Ç ÊÑì ÇÊ ÝÞ Çá Ôí Î Çä Úá ì Å Î ÑÇÌ å w
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æ á ÝÙå í Þ Ê Öí Í ÕÑ Çá ßã Çá Ýí Çá ä ÓÇÁ Ýí ã Ñí ã æ Â Óí É 
æ á Úá Çá ã ÑÇÏ ÈÐ áß Ýí Òã Çä å ã Ç ÝÅ ä ßá Ç ã ä å ã Ç ßÝá Ê 

ä Èí Ç Ýí Í Çá ÕÛ Ñå ÝÂ Óí É ßÝá Ê ã æ Óì Çá ßá í ã æ ã Ñí ã 
ßÝá Ê æ á Ï å Ç ÚÈÏ Çá á å æ ÑÓ æ á å Ýá Ç í ä Ýí ßã Çá Ûí Ñå ã Ç 

Ýí å Ð å Çá Ã ã É ßÎ Ï í Ì É æ ÝÇ Øã É  
ÝÎÏí Ì É Î Ï ã Ê Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Þ Èá 

Çá ÈÚ ËÉ Î ã Ó É ÚÔ Ñ Óä É æ È ÚÏ å Ç Ã Òí Ï ã ä ÚÔ Ñ Óä í ä 
æ ßÇä Ê á å æÒí Ñ ÕÏ Þ Èä Ý Óå Ç æ ã Çá å Ç ÑÖ í Çá á å Úä å Ç 

æ Ã ÑÖ Çå Ç  
æÃ ã Ç ÝÇ Øã É Èä Ê Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " 

ÝÅ ä å Ç Î Õ Ê Èã Òí Ï ÝÖí á É Úá ì Ã Î æ Ç Êå Ç á Ã ä å Ç Ã Õí È Ê 
ÈÑ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " æ ÈÞ í É Ã Î æ Ç Êå Ç 

ã Êä Ýí Í í ÇÉ Çá ä Èí " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã  " 

æÃ ã Ç ÚÇÆ ÔÉ ÝÅ ä å Ç ßÇä Ê Ã Í È Ã ÒæÇÌ Ñ Óæ á Ç Çá á å " 

Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Å á í å æ á ã í Ê Òæ Ì Èß ÑÇ Ûí Ñå Ç á Ç 

í ÚÑ Ý Ýí ÓÇÆ Ñ Çá ä ÓÇÁ Ýí å Ð å Çá Ã ã É - Èá æ á Ç Ýí 

Ûí Ñå Ç - Ã Úá ã ã ä å Ç æ á Ç Ã Ýå ã æ Þ Ï ÛÇ Ñ Çá á å á å Ç Í í ä 

Þ Çá á å Ç Ã å á Çá Å Ýß ã Ç Þ Çá æ Ç ÝÃ ä Òá Çá á å ÈÑÇÁ Êå Ç 
ã ä Ýæ Þ Ó È Ú Óã æ ÇÊ æ Þ Ï Úã Ñ Ê È ÚÏ Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì 

Çá á å Úá í å æ Óá ã " Þ Ñí ÈÇ ã ä Î ã Óí ä Óä É ÊÈá Û Úä å 

Çá Þ ÑÂ ä æ Çá Óä É æ Ê ÝÊí Çá ã Óá ã í ä æ Ê Õá Í Èí ä 
Çá ã Î Êá Ýí ä æ å í Ã Ô ÑÝ Ã ã å Ç Ê Çá ã Ä ã ä í ä Í Êì Î Ï í Ì É Èä Ê 

Î æ í á Ï Ã ã Çá Èä ÇÊ æ Çá Èä í ä Ýí Þ æ á ØÇÆ Ý É ã ä Çá Úá ã ÇÁ 
Çá ÓÇ ÈÞ í ä æ Çá á Ç Í Þ í ä æ Çá Ã Í Ôä Çá æ Þ Ý Ýí å ã Ç Ñ Öí 

Çá á å Úä å ã Ç æ ã Ç Ð Çß Å á Ç á Ã ä Þ æ á å " Õá ì Çá á å Úá í å 

æ Óá ã " : " æ ÝÖá ÚÇÆ Ô É Úá ì Çá ä Ó ÇÁ ß ÝÖá Çá Ë Ñí Ï Úá ì 

ÓÇÆ Ñ Çá ØÚ Çã " í Í Êã á Ã ä í ß æ ä Ú Çã Ç È Çá ä Ó ÈÉ Å á ì 

Çá ã Ð ßæ Ñ ÇÊ æ Ûí Ñå ä æ í Í Êã á Ã ä í ßæ ä ÚÇã Ç ÈÇá ä ÓÈ É 
Å á ì ã ÇÚÏ Ç Çá ã Ð ßæ ÑÇ Ê æ Çá á å Ã Úá ã  

æÇá ã Þ Õæ Ï å Çå ä Ç Ð ß Ñ ã Ç í Ê Úá Þ Èã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä w
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Úá í å Ç Çá Óá Çã ÝÅ ä Çá á å Øå Ñå Ç æ Ç ÕØÝÇå Ç Úá ì ä ÓÇÁ 
ÚÇá ã í Òã Çä å Ç æ í Í æ Ò Ã ä í ß æ ä ÊÝ Öí á å Ç Úá ì Çá ä ÓÇÁ 

ã á ØÞ Ç ßã Ç Þ Ï ã ä Ç æ Þ Ï æ ÑÏ Ýí Í Ï í Ë Ã ä å Ç Ê ßæ ä ã ä 
Ã Òæ ÇÌ Çá ä Èí " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Ýí Çá Ì ä É å í æ Â Óí É 

Èä Ê ã ÒÇÍ ã æ Þ Ï Ð ß Ñä Ç Ýí Çá Ê ÝÓí Ñ Úä ÈÚ Ö Çá Óá Ý Ã ä å 
Þ Çá Ð á ß æ Ç ÓÊÃ ä Ó ÈÞ æ á å : " Ëí ÈÇ Ê æ Ã È ßÇ ÑÇ " Þ Çá : 

ÝÇá Ëí È Â Óí É æ ã ä Çá Ã Èß ÇÑ ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä æ Þ Ï 
Ð ßÑä Çå Ýí Â Î Ñ Ó æ Ñ É Çá ÊÍ Ñí ã ÝÇá á å Ã Úá ã  

ÞÇá Çá Ø ÈÑ Çä í : Í Ï Ëä Ç ÚÈ Ï Çá á å Èä ä ÇÌ í É Í Ï Ëä Ç ã Í ã Ï Èä 

ÓÚÏ Çá Ú æ Ýí Í Ï Ëä Ç Ã Èí Ã ä ÈÃ ä Ç Úã í Çá Í Óí ä Í Ï Ëä Ç í æ ä Ó 
Èä ä Ýí Ú Úä Ó ÚÏ Èä Ì ä ÇÏ É å æ Çá Úæ Ýí Þ Çá : Þ Çá ÑÓæ á 

Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " : " Å ä Çá á å Òæ Ì ä í Ýí Çá Ì ä É 

ã Ñí ã Èä Ê Úã Ñ Çä æ Çã ÑÃ É ÝÑ Úæ ä æ Ã Î Ê ã æ Óì  " 
ÑæÇå ÇÈä Ì ÚÝ Ñ Çá ÚÞ í á í ã ä Í Ï í Ë ÚÈÏ Çá ä æ Ñ Èå æ Ò ÇÏ 
ÝÞ á Ê : å ä í Æ Ç á ß í Ç ÑÓæ á Çá á å Ëã Þ Çá Çá ÚÞ í á í : æ á í Ó 

Èã Í Ýæ Ù  
æÞ Çá Çá Ò Èí Ñ Èä È ßÇÑ : Í Ï Ëä í ã Í ã Ï Èä Çá Í Óä Úä í Úá ì Èä 

Çá ã Ûí ÑÉ Úä Ã Èí Ï Çæ Ï Þ Çá : ÏÎ á Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å 

Úá í å æ Óá ã " Úá ì Î Ï í Ì É æ å í Ýí ã ÑÖå Ç Çá Ð í Ê æ Ýí Ê Ýí å 

ÝÞ Çá á å Ç : " È Çá ß Ñå ã ä í ã Ç Ã Ñí ã ä ß í Ç Î Ï í Ì É æ Þ Ï í Ì Úá 

Çá á å Ýí Çá ßÑå Î í Ñ Ç ß Ëí Ñ Ç Ã ã Ç Úá ã Ê Ã ä Çá á å Þ Ï Ò æ Ì ä í 
ã Úß Ýí Çá Ì ä É ã Ñ í ã Èä Ê Úã ÑÇä æ ßá Ëã Ã Î Ê ã æ Óì æ Â Óí É 

Çã ÑÃ É ÝÑ Úæ ä Þ Çá Ê : æ Þ Ï Ý Úá Çáá å È ß Ð á ß í Ç Ñ Óæ á 

Çá á å ¿ Þ Çá " : ä Úã " Þ Çá Ê : ÈÇá ÑÝÇÁ æ Çá Èä í ä  " 

æÑæì ÇÈä Ú ÓÇß Ñ ã ä Í Ï í Ë Èä Ò ß Ñí Ç Çá Ûá Ç Èí Í Ï Ëä Ç 
Çá ÚÈ ÇÓ Èä ÈßÇ Ñ Í Ï Ëä Ç Ã Èæ È ß Ñ Çá å Ð á í Úä Ú ß Ñã É Úä 

ÇÈä Ú ÈÇ Ó Ã ä ÑÓ æ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Ï Î á 

Úá ì Î Ï í Ì É æ å í Ýí ã Ñ Ö Çá ã æ Ê ÝÞ Çá : " " í Ç Î Ï í Ì É Å ÐÇ á Þ í Ê 

ÖÑ ÇÆ Ñ ß ÝÃ Þ ÑÆ í å ä ã ä í Çá Óá Çã " Þ Çá Ê : í Ç Ñ Óæ á w
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Çá á å æ å á Ê Òæ Ì Ê Þ Èá í ¿ Þ Çá " : á Ç æ á ßä Çá á å Òæ Ì ä í 

ã Ñí ã Èä Ê Úã Ñ Çä æ Â Óí É Èä Ê ã ÒÇÍ ã æ ßá Ëã Ã Î Ê ã æ Óì  " " 
æÑæì ÇÈä Ú ÓÇß Ñ ã ä Ø Ñí Þ Óæ í Ï Èä Ó Úí Ï Í Ï Ëä Ç ã Í ã Ï Èä 
ÕÇá Í Èä Úã Ñ Úä Çá ÖÍ Ç ß æ ã Ì Çå Ï Úä ÇÈä Úã Ñ Þ Çá : ä Òá 

Ì ÈÑí á Å á ì Ñ Óæ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Èã Ç 

Ã ÑÓá Èå æ Ì á Ó í Í Ï Ë ÑÓ æ á Çá á å " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " 

ÛÐ ã Ñ Ê Î Ï í Ì É ÝÞ Çá Ì È Ñí á : ã ä å Ð å í Ç ã Í ã Ï ¿ Þ Çá : " " å Ð å 

ÕÏ í Þ É Ã ã Êí " " Þ Çá Ì ÈÑ í á ã Úí Å á í å Ç Ñ ÓÇá É ã ä Çá ÑÈ Ú Ò 

æ Ì á í Þ ÑÆ å Ç Çá Óá Çã æ í ÈÔ Ñå Ç ÈÈí Ê Ýí Çá Ì ä É ã ä Þ Õ È 
ÈÚí Ï ã ä Çá á å È á Ç ä Õ È Ýí å æ á Ç ÕÎ È Þ Çá Ê : Çá á å 

Çá Óá Çã æ ã ä å Çá Óá Çã æ Çá Óá Çã Úá í ßã Ç æ ÑÍ ã É Çá á å 
æ ÈÑ ßÇ Êå Úá ì Ñ Óæ á Çá á å æ ã Ç Ð á ß Çá È í Ê Çá Ð í ã ä Þ Õ È 

 ¿Þ Çá " : á Ä á Ä É Ì æ Ý ÇÁ Èí ä Èí Ê ã Ñí ã Èä Ê Úã ÑÇä æ Èí Ê 

Â Óí É Èä Ê ã ÒÇÍ ã æ Úã Ç ã ä Ã Ò æ ÇÌ í í æ ã Çá Þ í Çã É  " 
æÃ Õá Çá Óá Çã Úá ì Î Ï í Ì É ã ä Çá á å æ ÈÔÇ ÑÊå Ç È Èí Ê Ýí 
Çá Ì ä É ã ä Þ ÕÈ á Ç ÕÎ È Ýí å æ á Ç æ Õ È Ýí Çá ÕÍ í Í æ á ßä 

å Ð1 Çá Óí ÇÞ Èå Ð å Çá Òí ÇÏ Ç Ê ÛÑí È Ì Ï Ç æ ßá ã ä å Ð å Ç 
Çá Ã Í ÇÏ í Ë Ýí Ã Ó Çä í Ï å Ç ä ÙÑ  

æÑæì ÇÈä Ú ÓÇß Ñ ã ä Í Ï í Ë Ã Èí Ò Ñ ÚÉ Çá Ï ã ÔÞ í Í Ï Ëä Ç È ÚÏ 
Çá á å Èä ÕÇá Í Í Ï Ëä í ã ÚÇæ í É Úä Õ Ýæ Çä Èä Úã Ñæ Úä 
Î Çá Ï Èä ã ÚÏ Çä Úä ßÚ È Çá Ã Í È ÇÑ Ã ä ã ÚÇ æ í É ÓÃ á å Úä 

Çá ÕÎ ÑÉ - í Úä í ÕÎ Ñ É Èí Ê Çá ã Þ Ï Ó - ÝÞ Çá : Çá Õ Î Ñ É Úá ì 

ä Î á É æ Çá ä Î á É Úá ì ä å Ñ ã ä Ã ä å ÇÑ Çá Ì ä É æ ÊÍ Ê Çá ä Î á É 
ã Ñí ã Èä Ê Úã Ñ Çä æ Â Óí É Èä Ê ã ÒÇÍ ã í ä Ùã Çä Óã æ Ø Ã å á 

Çá Ì ä É Í Êì ÊÞ æ ã Çá Ó ÇÚ É  
Ëã Ñ æ Çå ã ä ØÑí Þ Å Óã Ç Úí á Úä Ú í ÇÔ Úä Ë Úá ÈÉ Èä ã Óá ã 
Úä ã Ó Úæ Ï Úä ÚÈ Ï Çá ÑÍã ä Úä Î Çá Ï Èä ã ÚÏ Çä Úä Ú ÈÇÏ É 
Èä Çá ÕÇã Ê Úä Çá ä Èí " Õá ì Çá á å Úá í å æ Óá ã " Èã Ëá å  

æå Ð Ç ã ä ß Ñ ã ä å Ð Ç Çá æ Ì å Èá å æ ã æ Ö æ Ú  
æÞ Ï Ñæ Çå Ã Èæ Ò Ñ ÚÉ Úä ÚÈÏ Çá á å Èä ÕÇá Í Úä w
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ã ÚÇæ í É Úä ã Ó Úæ Ï Èä ÚÈÏ Çá ÑÍ ã ä Úä Ç Èä ÚÇÈ Ï Ã ä 
ã ÚÇæ í É ÓÃ á É ß Ú ÈÇ Úä Õ Î Ñ É Èí Ê Çá ã Þ Ï Ó ÝÐ ß Ñå  

ÞÇá Çá Í ÇÝ Ù Ç Èä ÚÓÇ ß Ñ : æ ßæ ä å ã ä ßá Çã ßÚ È 

Çá Ã Í ÈÇ Ñ Ã Ô Èå  
Þá Ê : æ ßá Çã ßÚ È Çá Ã Í ÈÇ Ñ å Ð Ç Å ä ã Ç Êá Þ Çå ã ä 

Çá Å ÓÑ ÇÆ í á í Ç Ê Çá Êí ã ä å Ç ã Ç å æ ã ßÐ æ È ã Ý ÊÚá æ Ö Úå 
ÈÚ Ö Òä ÇÏ Þ Êå ã Ã æ Ì å Çá å ã æ å Ð Ç ã ä å æ Çá á å Ã Úá ã  

م حجابا فاختذت من دو*  واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ": قال اهللا تعاىل 
قال إمنا أنا * قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا * فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرا سويا 

قال * قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا * رسول ربك ألهب لك غالما زكيا 
فحملته فانتبذت به * كذلك قال ربك هو علي هني ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا 

* فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا * مكانا قصيا 

وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا * فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا 
 نذرت للرمحن صوما فلن أكلم فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين* فكلي واشريب وقري عينا * جنيا 

يا أخت هارون ما كان أبوك * فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا * اليوم إنسيا 
قال إين عبد * فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا * امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 
* ا أين ما كنت وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا وجعلين مبارك* اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا 

ذلك * والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا * وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا 
ما كان اهللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا * عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون 

فاختلف األحزاب من بينهم * هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن ا* يقول له كن فيكون 
 " فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

ذكر تعاىل هذه القصة بعد قصة زكريا اليت هي كاملقدمة هلا والتوطئة قبلها كما ذكر يف سورة آل 
إذ نادى ربه رب ال تذرين  وزكريا ": عمران قرن بينهما يف سياق واحد وكما قال يف سورة األنبياء 

فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إم كانوا يسارعون يف * فردا وأنت خري الوارثني 
واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا * اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني 

 " وجعلناها وابنها آية للعاملني

wتها أمها حمررة ختدم بيت املقدس وأنه كفلها أختها أو خالتها نيب ذلك وقد تقدم أن مرمي ملا جعل
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الزمان زكريا عليه السالم وأنه اختذ هلا حمرابا وهو املكان الشريف من املسجد ال يدخله أحد عليها 
سواه وأا ملا بلغت اجتهدت يف العبادة فلم يكن يف ذلك الزمان نظريها يف فنون العبادات وظهر 

 األحوال ما عبطها به زكريا عليه السالم وأا خاطبتها املالئكة بالبشارة هلا باصطفاء اهللا هلا عليها من
وبأا سيهب هلا ولدا زكيا يكون نبيا كرميا طاهرا مكرما مؤيدا باملعجزات فتعجبت من وجود ولد 

در على ما يشاء إذا قضى من غري والد ألا ال زوج هلا وال هي ممن ترتوج فأخربا املالئكة بأن اهللا قا
أمرا فإمنا يقول له كن فيكون فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت ألمر اهللا وعلمت أن هذا فيه حمنة 

عظيمة هلا فإن الناس يتكلمون فيها بسببه ألم ال يعلمون حقيقة األمر وإمنا ينظرون إىل ظاهر احلال 
 من غري تدبر وال تعقل

من حيضها أو حلاجة ضرورية ال بد منها من استقاء ماء أو حتصيل وكانت إمنا خترج من املسجد يف ز
 أي انفردت وحدها شرقي املسجد " انتبذت "غذاء فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شئوا و 

 " فلما رأته " فتمثل هلا بشرا سويا "األقصى إذا بعث اهللا إليها الروح األمني جربيل عليه السالم 

علمت أن التقى ذو ية وهذا يرد قول :  قال أبو العالية "نك إن كنت تقيا قالت إين أعوذ بالرمحن م
فإن هذا قول باطل بال " تقي " من زعم أنه كان يف بين إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق امسه 

 دليل وهو من أسخف األقوال
ببشر ولكين  أي لست " قال إمنا انا رسول ربك " أي خاطبها امللك "قال إمنا أنا رسول ربك  "

 "  ألهب لك غالما زكيا"ملك بعثين اهللا عليك 

 ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا " أي كيف يكون يل غالم أو يوجد يل ولد "قالت أىن يكون يل غالم  "
 أي فأجاا " قال كذلك قال ربك هو علي هني " أي ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة "

 أي وعد أنه سيخلق " كذلك قال ربك ": د منها واحلالة هذه قائال امللك عن تعجبها من وجود ول
 أي وهذا سهل عليك ويسري " هو علي هني "منك غالما ولست بذات بعل وال تكونني ممن تبغني 

 لديه فإنه على ما يشاء قدير
واع  أي ولنجعل خلقه واحلالة هذه دليال على كمال قدرتنا على أن" ولنجعله آية للناس ": وقوله 

اخللق فإنه تعاىل خلق آدم من غري ذكر وال أنثى وخلق حواء من ذكر بال أنثى وخلق عيسى من أنثى 
 أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إىل اهللا " ورمحة منا "بال ذكر وخلق بقية اخللق من ذكر وأنثى وقوله 

ريك له ويرتهوه عن اختاذ يف صغره وكربه يف طفوليته وكهوليته بأن يفردوا اهللا بالعبادة وحده ال ش
w الصاحبة واألوالد والشركان والنظراء واألضداد واألنداد
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 حيتمل أن يكون هذا من متام كالم جربيل معها يعين أن هذا أمر قضاه " وكان أمرا مقضيا ": وقوله 
 وحتمه وقدره وقرره وهذا معىن قول حممد بن إسحاق واختياره ابن جرير ومل حيك سواه واهللا أعلم

 ومرمي ":  كناية عن نفخ جربيل فيها كما قال تعاىل " وكان أمرا مقضيا ": وحيتمل أن يكون قوله 
 " ابنة عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا

فذكر غري واحد من السلف أن جربيل نفخ يف جيب رعها فرتلت النفخة إىل فرجها فحملت من 
 ومن قال إنه نفخ يف فمها أو أن الذي كان خياطبها هو الروح فورها كما حتمل املرأة عند مجاع بعلها

الذي وجل فيها من فمها فقوله خالف ما يفهم من سياقات هذه القصة يف حماهلا من القرآن فإن هذا 
السياق يدل على أن الذي أرسل ملك من املالئكة وهو جربيل عليه السالم وأنه إمنا نفخ فيها ومل 

 ": نفخ يف جيبها فرتلت النفخة إىل فرجها فانسلكت فيه كما قال تعاىل يواجه امللك الفرج بل 

 فدل على أن النفخة وجلت فيه ال يف فمها كما رواه السدي بإسناده عن بعد "فنفخنا فيه من روحنا 
 الصحابة

 وذلك ألن مرمي عليها " فانتبذت به مكانا قصيا " أي فحملت ولدها " فحملته ": وهلذا قال تعاىل 
سالم ملا محلت ضافت به ذرعا علمت أن كثريا من الناس سيكون منهم كالم يف حقها فذكر غري ال

واحد من السلف منهم وهب بن منبه أا ملا ظهرت عليها خمايل احلمل كان أول من فطن لذلك رجل 
من عباد بين إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار وكان إبن خاهلا فجعل يعجب من ذلك عجبا 
شديدا وذلك ملا يعمل من ديانتها ونزاهتها وعبادا وهو مع ذلك يراها حبلى وليس هلا زوج فعرض 

نعم فمن خلق الزرع : يا مرمي هل يكون زرع من غري بذر ؟ قالت : هلا ذات يوم يف الكالم فقال 
نثى قال نعم إن اهللا خلق آدم من ذكر وال أ: فهل يكون ولد من غري ذكر ؟ قالت : األول مث قال 

 بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيها يف الدنيا "إن اهللا بشرين : فأخربيين خربك فقال : هلا 
ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني* واآلخرة ومن املقربني   " 

 ويروي مثل هذا عن زكريا عليه السالم أنه سأهلا فأجابته مبثل هذا واهللا أعلم
أشعرت أين : أن مرمي دخلت يوما على أختها فقالت هلا أختها : اده عن الصحبة وذكر السدي بإسن
إين أرى ما يف بطين : وشعرت أيضا أين حبلى ؟ فاعتنقتها وقالت هلا أم حيىي : حبلى ؟ فقال مرمي 

 ومعىن السجود هاهنا اخلضوع والتعظيم " مصدقا بكلمة من اهللا ": يسجد ملا يف بطنك وذلك قوله 
: د عند املواجهة للسالم كما كان يف شرع من قبلنا وكما أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم كالسجو

wوقال أبو القاسم قال مالك يك بلغين أن عيسى ابن مرمي وحيىي بن زكريا ابنا خالة وكان محلهما مجيعا 
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أرى ذلك : ك إين أرى ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك قال مال: معا فبلغين أن أم حيىي قالت ملرمي 
 لتفضيل عيسى عله السالم ألن اهللا تعاىل جعله حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص وراه ابن أيب حامت

كنت إذا خلوت حدثين وكلمين وإذا كنت بني الناس سبح يف : قالت مرمي : وروى عن جماهد قال 
 بطين

 محلهن ووضعهن إذ لو كان مث الظاهر أا محلت به تسعة أشهر كما حتمل النساء ويضعن مليقات
 خالف ذلك لذكر

وعن ابن عباس وعكرمة أا محلت به مثانية أشهر وعن ابن عباس ما هو إال أن محلت به فوضعته قال 
*  فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ": محلت به تسع ساعات واستأنسوا لذلك بقوله : بعضهم 

 " فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة

 مث خلقنا النطفة ":  وكقوله " فتصبح األرض خمضرة ": يب كل شيء حببسه كقوله والصحيح أن تعق
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا 

  ومعلوم أن بني كل حالني أربعني يوما كما ثبت يف احلديث املتفق عليه"أحسن اخلالقني 

شاع واشتهر يف بين إسرائيل أا حامل فما دخل على أهل بيت ما دخل على : د بن إسحاق قال حمم
 آل بيت زكريا

وامها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها يف املسجد وتوارت عنهم مرمي واعتزلتهم : قال 
اضطرها الطلق إىل  أي فأجلأها و" فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة ": وانتبذت مكانا قصيا وقوله 

جذع النخلة وهو بنص احلديث الذي رواه النسائي بإسناد ال بأس به عن أنس مرفوعا و البيهقي 
بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعا أيضا بيت حلم الذي بين عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 

 على ما سنذكره هذا البناء املشاهد اهلائل
 فيه دليل على جواز متين املوت عند الفنت وذلك "كنت نسيا منسيا قالت يا ليتين مت قبل هذا و "
أا علمت أن الناس يتهموا وال يصدقوا بل يكذبوا حني تأتيهم بغالم على يدها مع أا قد كانت 

عندهم من العابدات الناسكات ااورات يف املسجد املنقطعات إليه املعتكفات فيه ومن بيت النبوة 
 نسيا "فحملت بسبب ذلك من اهلم ما متنت أو لو كانت ماتت قبل هذا احلال أو كانت والديانة 

  أي مل ختلق بالكلية"منسيا 

  على اخلفض" حتتها " وقرئ من " فناداها من حتتها ": وقوله 

wومل يتكلم عيسى إال حبضرة : ويف املضمر قوالن أحدمها أنه جربيل قاله العويف عن ابن عباس قال 
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ذا قال سعيد بن جبري وعمر بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة وقال جماهد واحلسن وابن القوم و
هو ابنها عيسى واختاره ابن جرير: زيد وسعيد بن جبري يف رواية   

 قيل النهر وإليه ذهب اجلمهور وجاء فيه حديث رواه " أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا ": وقوله 
ه ابن جرير وهو الصحيح وعن احلسن والربيع بن أنس وابن أسلم الطرباين لكنه ضعيف واختار

 " وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ": وغريهم أنه ابنها والصحيح األول لقوله 

 "  فكلي واشريب وقري عينا": فذكر الطعام والشراب وهلذا قال 

 أعلم وحيتمل أا كانت خنلة لكنها مل كان جذع النخلة يابسا وقيل كانت خنلة مثمرة فاهللا: مث قيل 
تكن مثمرة إذا ذاك ألن ميالده كان يف زمن الشتاء وليس ذاك وقت مثر وقد يفهم ذلك من قوله 

 "  تساقط عليك رطبا جنيا"تعاىل على سبيل االمتنان 

 ليس شيء أجد للنفساء من التمر والرطب مث تال هذه اآلية وقال ابن أيب: قال عمرو بن ميمون 

حدثنا علي بن احلسني حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرمحن بن : حامت 
 صلى اهللا عليه "قال رسول اهللا : عمرو األوزاعي عن عروة بن رومي عن علي بن أيب طالب قال 

شيء  أكرموا عمتكم النخلة فإا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم وليس من الشجر " : "وسلم 
 أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن مل يكن " : " صلى اهللا عليه وسلم " وقال رسول اهللا "يلقح غريها 

 " رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أرم على اهللا من شرجة نزلت حتتها مرمي بنت عمران

د وكذا رواه أبو يعلى يف مسنده عن شيبان بن فروخ عن مسروق بن سعيد ويف رواية مسرور بن سع
وهو : والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد له ابن عدي هذا احلديث عن األوزاعي به مث قال 

 منكر احلديث ومل أمسع بذكره إال يف هذا احلديث
 فإما ": يروى عن األوزاعي املناكري الكثرية اليت ال جيوز االحتجاج مبن يرويها قوله : وقال ابن حبان 

 وهذا من متام كالم الذي " نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ترين من البشر أحدا فقويل إين
 أي فإن رأيت أحدا من " كلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا ": ناداها من حتتها قال 

 أي صمتا وكان من " إين نذرت للرمحن صوما " له أي بلسان احلال واإلشارة " فقويل "الناس 
 ":  ترك الكالم والطعام قاله قتادة والسدي وابن أسلم ويدل على ذلك قوله صومهم يف شريعتهم

  فأما يف شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إىل الليل"فلن أكلم اليوم إنسيا 

يا أخت هارون ما كان أبوك *  فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا ": وقوله تعاىل 
w ذكر كثري من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أم ملا افتقدوها من " بغيا امرأ سوء وما كانت أمك
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بني أظهرهم ذهبوا يف طلبها فمروا على حملتها واألنوار حوهلا فلما واجهوها وجدوا معها ولدها 
 أي أمرا عظيما منكرا ويف هذا الذي قالوه مع أنه كالم " يا مرمي لقد جئت شيئا فريا ": فقالوا هلا 

 أوله آخره وذلك ألن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أا محلته بنفسها وأتت به قومها ينقض
وذلك بعد ما تعالت من نفاسها بعد أربعني يوما: وهي حتمله قال ابن عباس   

 والفرية هي الفعلة " قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا "واملقصود أم ملا رأوها حتمل معها ولدها 
لعظيمة من الفعال واملقالاملنكرة ا  

 قيل شبهوها بعابد من عباد زمام كانت تساميه يف العبادة وكان " يا أخت هارون ": مث قالوا هلا 
امسه هارون قاله سعيد بن جبري وقيل أرادوا ارون أخا موسى شبهوها به يف العبادة وأخطأ حممد بن 

ن بينهما من الدهور الطويلة ما ال خيفى على كعب القرظي يف زعمه أا أخت موسى وهارون نسبا فإ
أدىن من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع وكأنه غره أن يف التوراة أن مرمي أخت موسى 

 وهارون ضربت بالدف يوم جنى اهللا موسى وقومه وأغرف فوعون ومأله فاعتقد أن هذه هي هذه
ح من نص القرآن كما قررناه يف التفسري مطوال وهللا وهذا يف غاية البالن واملخالفة للحديث الصحي

 احلمد واملنة
وقد ورد يف احلديث الصحيح الدال على أنه قد كان هلا أخ امسه هارون وليس يف ذكر قصة والدا 

 وحترير أمها هلا ما يدل على أا ليس هلا أخ سواها واهللا أعلم
أيب يذكره عن مساك عن علقمة ابن وائل عن املغرية حدثنا عبد اهللا بن إدريس مسعت : قال اإلمام أمحد 

 يا ": أرأيت ما تقرءون :  إىل جنران فقالوا " صلى اهللا عليه وسلم "بعثين رسول اهللا : بن شعبة قال 
 صلى اهللا " وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال فرحت فذكرت ذلك لرسول اهللا "أخت هارون 

م كانوا يسمعون باألنبياء والصاحلني قبلهم أال أخربم أ":  فقال "عليه وسلم   " 

حسن : وكذا رواه مسلم و النسائي و الترمذي من حديث عبد اهللا بن إدريس وقال الترمذي 
 أال أخربم أم كانوا يتسمون بأمساء صاحليهم ": صحيح غريب ال نعرفه إال من حديثه ويف رواية 

 " وأنبيائهم

يكثرون من التسمية ارون حيث قيل إنه حضر بعض جنائزهم بشر وذكر قتادة وغريه أم كانوا 
 كثري منهم ممن يسمى ارون أربعون ألفا فاهللا أعلم

 ودل احلديث على أا قد كان هلا أخ نسيب امسه هارون " يا أخت هارون ": واملقصود أم قالوا 
w " امرأ سوء وما كانت أمك بغيا  ما كان أبوك": وكان مشهورا بالدين والصالة واخلري وهلذا قالوا 
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أي لست من بيت هذا مشيتهم وال سجيتهم ال أخوك وال أمك وال أبوك فاموها بالفاحشة العظمى 
 ورموها بالداهية الدهياء

فذكر ابن جرير يف تارخيه أم اموا ا زكريا وأرادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت له الشجرة 
رف ردائه فنشره فيها كما قدمناه ومن املنافقني من امها بابن خاهلا فدخلها وأمسك إبليس بط
 يوسف بن يعقوب النجار

فلما ضاق احلال واحنصر اال وامتنع املقال عظم التوكل على ذي اجلالل ومل يبقى إال اإلخالص 
 "يه فعندها  أي خاطبوه وكلموه فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكالم لد" فأشارت إليه "واالتكال 

 أي كيف حتيلينا يف اجلواب " كيف نكلم من كان يف املهد صبيا ":  من كان منهم جبارا شقيا "قالوا 
على صيب صغري ال يعقل اخلطاب وهو مع ذلك رضيع يف مهده وال مييز بني خمض وزبده وما هذا 

ين علينا قوال نطقيا بل منك إال على سبيل التهكم بنا واالستهزاء والنقص لنا واالزدراء إذ ال ترد
 حتيلني يف اجلواب على من كان يف املهد صبيا

وجعلين مباركا أين ما كنت وأوصاين بالصالة *  قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا ": فعندها 
والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت * وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا * والزكاة ما دمت حيا 

بعث حياويوم أ  " 

 اعترف لربه " قال إين عبد اهللا "هذا أول كالم تفوه به عيسى ابن مرمي فكان أول ما تكلم به أن 
تعاىل بالعبودية وأن اهللا ربه فرته جناب اهللا عن قول الظاملني يف زعمهم أنه ابن اهللا بل هو عبده 

 آتاين الكتاب ": ورموها بسببه بقوله ورسوله وابن أمته مث برأ أمه مما نسبها إليه اجلاهلون وقذفوها به 
 ":  فإن اهللا ال يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم اهللا وقبحهم وكما قال تعاىل "وجعلين نبيا 

إا :  وذلك أن طائفة من اليهود يف ذلك الزمان قالوا "وبكفرهم وقوهلم على مرمي تانا عظيما 
فبأها اهللا من ذلك وأخرب عنها أا صديقة واختذ ولدها نبيا محلت به من زىن يف زمن احليض لعنهم اهللا 

 وذلك أنه حيث " وجعلين مباركا أين ما كنت "مرسال أحد أويل العزم اخلمسة الكبار وهلذا قال ك 
كان دعا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اختاذ الولد والصاحبة 

 وهذه وظيفة العبيد يف القيام حبق العزيز " بالصالة والزكاة ما دمت حيا  وأوصاين"تعاىل وتقدس 
احلميد بالصالة واإلحسان إىل اخليقة بالزكاة وهي تشتمل على طهارة النفوس من األخالف الرذيلة 
وتطهري األموال اجلزيلة بالعطية للمحاويج على اختالف األصناف وقري األضياف والنفقات على 

رقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القرباتالزوجات واأل  w
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 أي وجعلين برا بوالديت وذلك أنه تأكد حقها عليه " وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا ": مث قال 
 ومل "لتحض جهتها إذ ال والد له سواها فسبحان من خلق اخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها 

ظ وال غليظ وال يصدر مين قول وال فعل ينايف أمر اهللا وطاعته أي لست بف"جيعلين جبارا شقيا   

 وهذه املواطن الثالثة اليت تقدم الكالم "والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا  "
 عليها يف قصة حيي بن زكريا عليهما السالم

 ابن مرمي قول احلق  ذلك عيسى": مث ملا ذكر تعاىل قصته على اجللية وبني أمره ووضحه وشرحه قال 
 كما "ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون * الذي فيه ميترون 

 ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر ": قال تعاىل بعد ذكر قصته وما كان من أمره يف آل عمران 
احلق من ربك فال * ل له كن فيكون إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قا* احلكيم 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم * تكن من املمترين 
إن هذا هلو القصص * ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني 

فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين* كيم احلق وما من إله إال اهللا وإن اهللا هلو العزيز احل  " 

وهلذا ملا قدم وفد جنران وكانوا ستني راكبا يرجع أمرهم إىل أربعة عشر منهم ويؤول أمر اجلميع إىل 
ثالثة هم أشرافهم وسادام وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا يناظرون يف أمر 

 يف ذلك وبني أمر املسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله املسيح فأنزل اهللا صدر سورة آل عمران
وأمر رسوله بأن يباهلهم إن مل يستجيبوا له ويتبعوه فلما رأوا عينيها وأذنيها نطصوا وامتنعوا عن 

يا معشر النصارى لقد : املباهلة وعدلوا إىل املسالة واملوادعة وقال قائلهم وهو العقب عبد املسيح 
يب مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خرب صاحبكم ولقد علمتم أنه ما العن قوم نبيا علمتم أن حممدا لن

قط فبقي كبريهم وال نبت صغريهم وإا لالستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم قد أبيتم إال إلف 
دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه من القول يف صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم فطلبوا 

 وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجال " صلى اهللا عليه وسلم " رسول اهللا ذلك من
أمينا فبعث معهم أبا عبيدة بن اجلراح وقد بينا ذلك يف تفسري آل عمران وقد بسطنا هذه القسة يف 

 السرية النبوية
قول احلق الذي فيه  ذلك عيسى ابن مرمي ": واملقصود أن اهللا تعاىل بني أمر املسيح فقال لرسوله 

 ما كان هللا أن يتخذ من ولد ":  يعين من أنه عبد خملوق من امرأة من عباد اهللا وهلذا قال "ميترون 
w أي ال يعجزه شيء وال يكرنه وال يؤوده بل هو "سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون 
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 وإن اهللا ريب ":  وقوله "ه كن فيكون  إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول ل"القدير الفعال ملا يشاء 
 هو من متام كالم عيسى هلم يف املهد أخربهم أن اهللا ربه ورم "وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 

 وإهله وإهلهم وأن هذا هو الصراط املستقيم
 أي فاختلف " فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ": قال اهللا تعاىل 

 أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه
إنه ولد زنية واستمروا على كفرهم وعنادهم: فمن قائل من اليهود   

هو ابن اهللا: هو اهللا وقال آخرون : وقابلهم آخرون يف الكفر فقالوا   

هو عبد اهللا ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وهؤالء هم الناجون : وقال املؤمنون 
ون واملؤيدون املنصورون ومن خالفهم يف شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون اجلاهلون املثاب

 "  فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم": وقد توعدهم العي العظيم احلكيم العليم بقوله 

حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا الوليد حدثنا األوزاعي حدثين عمري بن هانئ حدثين : قال البخاري 
 من شهد أن ال ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "جنادة بن أيب أمية عن عبادة بن الصامت عن النيب 

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل 
 " مرمي وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل

 من أبواب اجلنة ": وزاد : فحدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عمري عن جنادة : قال الوليد 
  ز"الثمانية أيها شاء 

 وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به ومن طريق أخري عن األوزاعي به
 شيئا عظيما من "ئتم شيئا إدا لقد ج*  وقالوا اختذ الرمحن ولدا ": وقال تعاىل يف آخر سورة مرمي 

* أن دعوا للرمحن ولدا *  تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا "القول وزورا 

لقد * إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا * وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا* أحصاهم وعدهم عدا   " 

 أنه تعاىل ال ينبغي له الولد ألنه خالق كل شيء ومالكه وكل شيء فقري إليه خاضع ذليل لديه فبني
 وجعلوا ": ومجيع سكان السموات واألرض عبيده هو رم ال إله إال هو ال رب سواه كما قال تعاىل 

ديع ب* هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون 
ذلك * السموات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 

wال تدركه األبصار وهو * اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 
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 " يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري

كون إال بني شيئني متناسبني واهللا تعاىل ال فبني أنه خالف كل شيء فكيف يكون له ولد والولد ال ي
*  قل هو اهللا أحد ": نظري له وال شبيه وال عديل له فال صاحبة له فال يكون له ولد كما قال تعاىل 

 يقرر أنه األحد الذي ال نظري له يف ذاته وال يف "ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد 
 مل " وهو السيد الذي كمل علمه وحكمته ورمحته وبلغ مجيع صفاته "الصمد  "صفاته وال يف أفعاله 

 أي " ومل يكن له كفوا أحد " أي ومل يتولد عن شيء قبله " ومل يولد " أي مل يوجد منه ولد "يلد 
وليس له عدل وال مكافئ وال مساو فقطع النظري املداين واألعلى واملساوي فانتفى أن يكون له ولد 

ن الولد إال متولدا بني شيئني متعادلني أو متقاربني تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياإذ ال يكو  

 يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا ": وقال تبارك وتعاىل وتقدس 
ال تقولوا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باهللا ورسله و

ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما يف السموات وما يف األرض 
لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يسنتكف عن * وكفى باهللا وكيال 

احلات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الص* عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذم عذابا أليما وال جيدون هلم من دون اهللا 

 " وليا وال نصريا

ينهى تعاىل أهل الكتاب ومن شاهم عن الغلو واإلطراء يف الدين وهو جماوزة احلد فالنصارى لعنهم 
احلداهللا غلوا وأطروا املسيح حىت جاوزوا   

فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد اهللا ورسوله وابن أمته العذراء البتول اليت أحصنت فرجها 
فبعث اهللا امللك جربيل إليها فنفخ فيها من أمر اهللا نفخة محلت منها بولدها عيسى عليه السالم والذي 

ي خملوقة من خملوقات اهللا اتصل ا من امللك هي الروح املضافة إىل اهللا إضافة تشريف وتكرمي وه
بيت اهللا وناقة اهللا وعبد اهللا وكذا روح اهللا أضيفت إليه تشريفا هلا وتكرميا ومسى : تعاىل كما يقول 

 ": عيسى ا ألنه كان ا من غري أب وهي الكلمة أيضا اليت عنها خلق وبسببها وجد كما قال تعاىل 

 وقالوا اختذ ":  وقال تعاىل "مث قال له كن فيكون إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب 
بديع السموات واألرض وإذا قضى * اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السموات واألرض كل له قانتون 

 " أمرا فإمنا يقول له كن فيكون

w  وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك قوهلم بأفواههم": وقال تعاىل 
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 " يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون

فأخرب تعاىل أن اليهود والنصارى عليهن لعائن اهللا كل من الفريقني ادعوا على اهللا شططا وزعموا أن 
له ولدا تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا وأخرب أم ليس هلم مستند فيما زعموه وال فيما ائتفكوه إال 

ول ومشاة من سبقهم إىل هذه املقالة الضالة تشات قلومجمرد الق  

وذلك أن الفالسفة عليهم لعنة اهللا زعموا أن العقل األول صدر عن واجب الوجود الذي يعربون عنه 
بعل العلل واملبدأ األول وأنه صدر عن العقل األول عقل ثان ونفس وفلك مث صدر عن الثاين كذلك 

شرة والنفوس إىل تسعة واألفالك إىل تسعة باعبارات فاسدة ذكروها حىت تناهب العقول إىل ع
 واختيارات باردة أوردوها ولبسط الكالم معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر

وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا جلهلهم أن املالئكة بنات اهللا وأنه صاهر سروات اجلن 
 وجعلوا املالئكة الذين ": لون وترته عما يشركون كما قال تعاىل فتولد منها املالئكة تعاىل اهللا عما يقو

 فاستفتهم ألربك ":  وقال تعاىل "عم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادم ويسألون 
ولد اهللا * أال إم من إفكهم ليقولون * أم خلقنا املالئكة إناثا وهم شاهدون * البنات وهلم البنون 

أم لكم * أفال تذكرون * ما لكم كيف حتكمون * اصطفى البنات على البنني * ن وإم لكاذبو
وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة إم * فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني * سلطان مبني 
إال عباد املخلصني* سبحان اهللا عما يصفون * حملضرون   " 

ال يسبقونه بالقول وهم بأمره * بحانه بل عباد مكرمون  وقالوا اختذ الرمحن ولدا س": قال تعاىل 
ومن * يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون * يعملون 

 " يقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني

ذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له  احلمد هللا ال": وقال تعاىل يف أول سورة الكهف وهي مكية 
* قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا * عوجا 

ما هلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج * وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا * ماكثني فيه أبدا 
 " من أفواههم إن يقولون إال كذبا

 قالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه هو الغين له ما يف السموات وما يف األرض إن عندكم من ": وقال تعاىل 
* قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون * سلطان ذا أتقولون على اهللا ما ال تعلمون 

 " متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون

wفهذه اآليات املكيات الكرميات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من الفالسفة ومشركي العرب 
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واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بال علم أن هللا ولدا سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون 
 املعتدون علوا كبريا

ن أشهر من قال ذه املقالة ذكروا يف وملا كانت النصارى عليهم لعنة اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة م
القرآن كثريا للرد عليهم وبيان تناقضهم وقلة علمهم وكثرة جهلهم وقد تنوعت أقواهلم يف كفرهم 

 وذلك أن الباطل كثري التشعب واالختالف والتناقض
تالفا  ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اخ": وأما احلق فال خيتلف وال يضطرب قال اهللا تعاىل 

 فدل على أنه احلق يتحد ويتفق والباطل خيتلف ويضطرب فطائفة من ضالهلم وجهاهلم زعموا "كثريا 
 أن املسيح هو اهللا تعاىل وطائفة قالوا هو ابن اهللا عز اهللا وجل وطائفة قالوا هو ثالث ثالثة جل اهللا

املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو ": قال اهللا تعاىل يف سورة املائدة 
اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا وهللا ملك السموات واألرض 

 فأخرب تعاىل عن كفرهم وجهلهم وبني أنه اخلالق "وما بينهما خيلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير 
 لقد كفر الذين قالوا إن ": ه وقال يف أواخرها القادر على كل شيء وأنه رب كل شيء ومليكه وإهل

اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم إنه من يشرك باهللا فقد 
لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما * حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار 

أفال يتوبون * واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم من إله إال إله 
ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه * إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم 

 " صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون

 شرعا وقدرا فأخرب أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إليهم هو عيسى ابن مرمي حكم تعاىل بكفرهم
وقد بني هلم أنه عبد مربوب خملوق مصور يف الرحم داع إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وتوعدهم 

 ": على خالف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار واخلزء يف الدار اآلخرة واهلوان والعار وهلذا قال 

ه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصارإن  " 

:  قال ابن جرير وغريه " لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد ": مث قال 

قة من األب واالبن أقنوم األب وأقنوم االبن وأقنوم الكلمة املنبث: املراد بذلك قوهلم باألقانيم الثالثة 
على اختالفهم يف ذلك ما بني املليكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن اهللا كما سنبني كيفية 

اختالفهم يف ذلك وجمامعهم الثالثة يف زمن قسطنطني ابن قسطس وذلك بعد املسيح بثالمثائة سنة 
w وقبل البعثة احملمدية بثالمثائة سنة
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 أي وما من إله إال اهللا وحده ال شريك له وال نظري له "ن إله إال إله واحد  وما م": وهلذا قال تعاىل 
 وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن ": وال كفؤ له وال صاحبة له وال ولد مث توعدهم وددهم فقال 

 مث دعاهم برمحته ولطفه إىل التوبة واالستغفار من هذه األمور الكبار "الذين كفروا منهم عذاب أليم 
 "  أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم": والعظائم اليت توجب النار فقال 

مث بني حال املسيح وأمه وأنه عبد رسول وأمه صديقة أي ليست بفاجرة كما يقول اليهود لعنهم اهللا 
 كناية "ام  كانا يأكالن الطع": وفيه دليل على أا ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا وقوله 

تعاىل اهللا عن ! عن خروجه منهما كما خيرج من غريمها أي ومن كان ذه املثابة كيف يكون إهلا 
 قوهلم وجهلهم علوا كبريا

 زعمهم يف عيسى وأمه " لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ": وقال السدي وغريه املراد بقوله 
 وإذ ":  كفرهم يف ذلك بقوله يف آخر هذه السورة الكرمية أما اإلهلان مع اهللا يعين كما بني تعاىل

قال اهللا يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون 
يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قتله فقد علمته تعلم ما يف يفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك 

ل هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ما قت* أنت عالم الغيوب 
إن تعذم فإنه عبادك * دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 

 " وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم

بيل اإلكرام له والتفريغ والتبويخ خيرب تعاىل أنه يسأل عيسى ابن مرمي عليه السالم يوم القيامة على س
لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن اهللا أو أنه اهللا أو أنه شريكه تعاىل اهللا عما يقولون فيسأله 

 أأنت قلت للناس ": وهو يعلم أنه مل يقع منه ما يسأله عنه ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له 
 ما يكون يل أن " أي تعاليت أن يكون معك شريك " سبحانك اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال

 إن كنت قلته فقد علمته تعمل ما يف نفسي " أي ليس هذا يستحقه أحد سواك "أقول ما ليس يل حبق 
 ما قلت " وهذا تأدب عظيم يف اخلطاب واجلواب "وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب 

ت غري ما أمرتين عليه حني أرسلتين إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي  أي ما قل"هلم إال ما أمرتين به 
 أي خالقي وخالقكم " أن اعبدوا اهللا ريب وربكم ": كان يتلى عليهم مث فسر ما قاله هلم بقوله 

 أي رفعتين إليك حني أرادوا " وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين "ورازقي ورازقكم 
 كنت "وخلصتين منهم وألقيت شبهي على أحدهم حىت انتقموا منه كان ذلك قتلي وصليب فرمحتين 

w " أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
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 " إن تعذم فإم عبادك ": مث قال على وجه التفويض إىل الرب عز وجل والتربي من أهل النصرانية 

هذا التفويض واإلسناد إىل  و" إن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم "أي وهم يستحقون ذلك 
 ومل يقل الغفور " فإنك أنت العزيز احلكيم ": املشيئة بالشرط ال يقتضي وقوع ذلك وهلذا قال 

 الرحيم
 قام ذه " صلى اهللا عليه وسلم "وقد ذكرنا يف التفسري ما رواه اإلمام أمحد عن أيب ذر أن رسول اهللا 

 " فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  إن تعذم": اآلية الكرمية ليلة حىت أصبح 

إين سألت ريب عز وجل الشفاعة ألميت فأعطانيها وهي نائلة إن شاء اهللا تعاىل ملن ال يشرك  " ": وقال 
لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه *  وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني ":  وقال "" باهللا شيئا 

* بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون * كنا فاعلني من لدنا إن 

يسبحون الليل * وله من يف السموات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون 
 " والنهار ال يفترون

*  هو اهللا الواحد القهار  لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه": وقال تعاىل 

خلق السموات واألرض باحلق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس 
 " والقمر كل جيري ألجل مسمى أال هو العزيز الغفار

سبحان رب السموات واألرض رب *  قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين ": وقال تعاىل 
 " العرش عما يصفون

 وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل ": قال تعاىل و
 " وكربه تكبريا

ومل يكن له كفوا أحد* مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد *  قل هو اهللا أحد ": وقال تعاىل   " 

شتمين ابن :  يقول اهللا تعاىل ":  أنه قال " صلى اهللا عليه وسلم "وثبت يف الصحيح عن رسول اهللا 
 " آدم ومل يكن له ذلك يزعم أن يل ولدا وأنا األحد الصمد الذي مل ألد ومل أولد ومل ين يل كفوا أحد

 ال أحد أصرب على أذى مسعه ":  أنه قال " صلى اهللا عليه وسلم "ويف الصحيح أيضا عن رسول اهللا 
يهممن اهللا إم جيعلون له ولدا وهو يزرقهم ويعاف  " 

 إن اهللا ليملي للظامل ":  أنه قال " صلى اهللا عليه وسلم "ولكن ثبت يف الصحيح أيضا عن رسول اهللا 
  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد":  مث قرأ "حىت إذا أخذه مل يفلته 
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 "  وإيل املصري وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذا": وهكذا قوله تعاىل 

 قل إن الذين يفترون على ":  وقال تعاىل " منتعهم قليال مث نضطرهم إىل عذاب غليظ ": وقال تعاىل 
متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون * اهللا الكذب ال يفلحون 

 "  فمهل الكافرين أمهلهم رويدا":  وقال تعاىل "

ء الوحي إليه من اهللا تعاىلوبيان بد  

 قد تقدم أنه ولد ببيت حلم قريبا من بيت املقدس
وزعم وهب بن منبه أنه ولد مبصر وأن مرمي سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على 

 محار ليس بينهما وبني اإلكاف شيء

كرنا ومهما عارضه وهذا ال يصح واحلديث الذي تقدم ذكره دلياط على أن مولده كان ببيت حلم ذ
 فباطل

وذكر وهب بن منبه أنه ملا خرت األصنام يومئذ يف مشارق األرض ومغارا وأن الشياطني حارت يف 
سبب ذلك حىت كشف هلم أبليس الكبري أمر عيسى فوجدوه يف حجر أمه واملالئكة حمدقة به وأنه 

هذا : ة عن ذلك فقالوا ظهر جنم عظيم يف السماء وأن ملك الفرس أشفق من ظهروه فسأل الكهن
ملولد عظيم يف األرض فبعث رسالة ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إىل عيسى فلما قدموا الشام سأهلم 

ملكهم عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى ابن مرمي ببيت 
أرسل معهم من يعرفه له ليتوصل املقدس واشتهر أمره بسبب كالمه يف املهد فأرسلهم إليه مبا معهم و

إىل قتله إذا رسل ملك الشام إمنا جاءوا ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهبت به إىل مصر فأقامت به حىت 
بلغ عمره اثنيت عشرة سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات يف حال صغره فذكر منها الدهقان 

إال الفقراء والضعفاء واحملاويج فلم يدر الذي نزلوا عنده افتقد ماال من داره وكانت داره ال يسكنها 
من أخذها وعز ذلك على مرمي عليها السالم وشق على الناس وعلى رب املرتل وأعياهم أمرها فلما 

رأى عيسى عليه السالم ذلك عمد إىل رجل أعمى وآخر مقعد من مجلة من هو منقطع إليه فقال 
بلى كما فعلت أنت وهو : أستطيع ذلك فقال إين ال : امحل هذا املقعد واض به فقال : لألعمى 

حني أخذمتا هذا املال من تلك الكوة يف الدار فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا باملال فعظم عيسى 
 يف أعني الناس وهو صغري جدا

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أوالده فلما اجتمع الناس وأطعمهم مث 
w كما كانوا يصنعون يف ذلك الزمان مل جيد يف جراره شيئا فشق - يعين مخرا -هم شرابا أراد أن يسقي
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ذلك عليه فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل مير على تلك اجلرار ومير يده على أفواههم فال يفعل 
جبرة منها ذلك إال امتألت شرابا من خيار الشراب فعتعجب الناس من ذلك جدا وعظموه وعرضوا 

  وعلى أمه ماال جزيال فلم يقباله وارحتال قاصدين بيت املقدس واهللا أعلمعليه

أنبأنا عثمان بن ساج وغريه عن موسى ابن وردان عن أيب نضرة عن أيب : وقال إسحاق بن بشر 
إن عيسى ابن مرمي أول ما أطلق اهللا لسانه بعد الكالم الذي : سعيد وعن مكحول عن أيب هريرة قال 

ل فمجد اهللا متجيدا مل تسمع اآلذان مبثله مل يدع مشسا وال قمرا وال جبال وال را وال تكلم به وهو طف
اللهم أنت القريب يف علوك املتعال يف دنوك الرفيع على كل شيء : عينا إال ذكره يف متجيده فقال 

من خلقك أنت الذي خلقت سبعا يف اهلواء بكلماتك مستويات طباقا أجنب وهي دخان من فرقك 
تني طائعات ألمرك فيهن مالئكتك يسبحون قدسك لتقديسك وجعلت فيهن نورا على سواد الظالم فأ

وضياء من ضوء الشمس بالنهار وجعلت فيهن الرعد املسبح باحلمد فبعزتك جيلو ضوء ظلمتك 
وجعلت فيهن مصابيح يهتدي به يف الظلمات احلريان فتباركت اللهم يف مفطور مساواتك وفيما 

ك دحوا على املاء فمسكتها على تيار املوج الغامر فأذللتها إزالل التظاهر فذل دحوت من أرض
لطاعتك صعبها واستحيا ألمرك أمرها وطبعت بعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد البحور األار ومن 
ر بعض األار اجلداول الصغار ومن بعد اجلداول ينابيع العيون الغزار مث أخرجت منها األار واألشجا

 والثمار مث جعلت على ظهرها اجلبال فوتدا أوتادا على ظهر املاء فأطاعت أطوادها وجلمودها
فمن يبلغ بنعته نعتك أم من يبلغ صفتك ؟ تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي ! فتباركت اللهم 

ت احلق وأنت خري الفاصلني ال إله إال أنت سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل ذنب ال إله إال أن
سبحانك سترت السموات عن الناس ال إله إال أنت سبحانك إمنا خيشاك من عبادك األكياس نشهد 
أنك لست بإله استحدثناك وال رب يبيده ذكره وال كان معك شركاء فندعوهم ونذرك وال أعانك 

 " على خلفنا أحد فنشك فيك نشهد أنك أحد صمد مل تلد ومل تولد ومل يكن لك كفوا أحد

ق بن بشر عن جويرب ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أن عيسى ابن مرمي أمسك عن وقال إسحا
الكالم بعد أن كلمهم طفال حىت بلغ ما يبلغ الغلمان مث أنطقه اهللا بعد ذلك احلكمة والبيان فأكثر 

 وبكفرهم وقوهلم على ": اليهود فيه ويف أمه من القول وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعاىل 
 " مرمي تانا عظيما

فلما بلغ سبع سنني أسلمته أمه يف الكتاب فجعل ال يعلمه املعلم شيئا إال بدره إليه فعلمه أبا : قال 
wكيف تعلمين ماال تدري فقال : ال أدري فقال عيسى : جاد فقال عيسى ما أبو جاد ؟ فقال املعلم 
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سلين ؟ فقال : جلس عيسى جملسه فقال فقم من جملسك فقام ف: إذن فعلمين فقال له عيسى : املعلم 
األلف آالء اهللا والباء اء اهللا واجليم جة اهللا ومجاله فعجب : فما أبو جاد ؟ فقال عيسى : املعلم 

 املعلم من ذلك فكان أول من فسر أبا جاد
 عن ذلك فأجابه على كل كلمة حبديث " صلى اهللا عليه وسلم "مث ذكر أن عثمان سأل رسول اهللا 

يل موضوع ال يسأل عنه وال يتمادىطو  ! 

وهكذا روى ابن عدي من حديث إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن حيىي عن ابن أيب مليكة عن ابن 
مسعود عن مسعر بن كدام عن عطية عن أيب سعيد رفع احلديث يف دخول عيسى إىل الكتاب وتعليمه 

 املعلم معىن حروف أيب جاد وهو مطول ال يفرح به
وهذا احلديث باطل ذا اإلسناد ال يرويه غري إمساعيل وروى ابن هليعة عن عبد اهللا : ابن عدي مث قال 

كان عيسى ابن مرمي وهو غالم يلعب مع الصبيان فكان : كان عبد اهللا بن عمر يقول : بن هبرية قال 
كذا خبأت لك كذا و: نعم فيقول : تريد أن أخربك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : يقول ألحدهم 

: وأي شيء خبأت لك ؟ فيقول : فيذهب الغالم منهم إىل أمه فيقول هلا أطعميين ما خبأت يل فتقول 

عيسى ابن مرمي ليفسدم فجمعوهم يف بيت وأغلقوا : من أخربك ؟ فيقول : كذا وكذا فتقول له 
هؤالء إمنا : عليهم فخرج عيسى يلتمسهم فلم جيدهم فسمع ضوضاءهم يف بيت فسأل عنهم فقالوا 

اهللا كذلك فكانوا كذلك رواه ابن عساكر: قردة وخنازير فقال   

وكان عيسى يرى : وقال إسحاق بن بشر عن جويرب ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال 
العجائب يف صباه إهلاما من اهللا ففشا ذلك يف اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت 

 وجعلنا ابن مرمي وأمه ": ن تنطلق به إىل أرض مصر فذلك قوله تعاىل أمه عليه فأوحى اهللا إىل أمه أ
 " آية وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني

وقد اختلف السلف واملفسرون يف املراد ذه الربوة اليت ذكر اهللا من صفتها أا ذات قرار ومعني 
ض الذي أعاله مستو يقر عليه وهذه صفة غريبة الشكل وهي أا ربوة وهو املكان املرتفع من األر

املراد : وارتفاعه متسع ومع علوه فيه عيون املاء املعني وهو اجلاري السارح على وجه األرض فقيل 
 ناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك "املكان الذي ولدت فيه املسيح وهو خنلة بيت املقدس وهلذا 

لف وعن ابن عباس بإسناد جيد أار دمشق فلعله  وهو النهر الصغري يف قول مجهور الس"حتتك سريا 
أراد تشبيه ذلك املكان بأار دمشق وقيل ذلك مبصر كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه 

w عنهم واهللا أعلم
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 وقيل هي الرملة
إن عيسى ملا بلغ ثالث عشرة : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال : وقال إسحاق بنبشر 

 اهللا أن يرجع من بالد مصر إىل بيت إيليا قال فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على سنة أمره
محار حىت جاء هلما إيليا وأقام ا حىت أحدث اهللا له اإلجنيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء املوتى وإبراء 

 كان يأيت من العجائب األسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون يف بيوم وحتدث الناس بقدومه وفزعوا ملا
 فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إىل اهللا ففشا فيهم أمره

 ": حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عمن حدثه قال : وقال أبو زرعة الدمشقي 

أنزلت التوراة على موسى يف ست ليال خلون من شهر رمضان ونزل الزبور على داود يف اثنيت 
ر رمضان وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتني ومثانني سنة وأنزل اإلجنيل عشرة ليلة خلت من شه

على عيسى ابن مرمي يف مثاين عرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بألف عام ومخسني عاما 
 "  يف أربع وعشرين من شهر رمضان" صلى اهللا عليه وسلم "وأنزل الفرقان على حممد 

 األحاديث الواردة يف ذلك " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ": ند قوله وقد ذكرنا يف التفسري ع
 وفيها أن اإلجنيل أنزل على عيسى ابن مرمي عليه السالم يف مثاين عشرة ليلة خلة من شهر رمضان
وذكر ابن جرير يف تارخيه أنه أنزل عليه وهو ابن ثالثني سنة ومكث حىت رفع إىل السماء وهو ابن 

ني سنة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىلثالث وثالث  

وأنبأنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ومقاتل عن قتادة عن عبد الرمحن بن : وقال إسحاق بن بشر 
يا عيسى جد يف أمري وال ن : أوحى اهللا عز وجل إىل عيسى ابن مرمي : آدم عن أيب هريرة قال 

نك من غري فحل وأنا خلقتك آية للعاملني إياي فاعبد وعلي وامسع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول إ
فتوكل خذ الكتاب بقوة فسر ألهل السريانية بلغ من بني يديك أنا احلق احلي القائم الذي ال أزول 

 - واملدرعة والنعلني واهلراوة - وهي العمامة -صدقوا النيب األمي العريب صاحب اجلمل والتاج 

نني الصلت اجلبني الواضح اخلدين اجلعد الرأس الكث اللحية املقرون  األجنل العي-وهي القضيب 
احلاجبني األقىن األنف املفلج الثنايا البادي العنفقة الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب جيري يف 
تراقيه له شعرات من لبته إىل سرته جتري كالقضيب ليس على بطنه وال على صدره شعر غريه شثن 

ذا التفت التفت مجيعا وإذا مشى كأمنا يتقلع منه صخر وينحدر من صبب عرقه يف الكف والقدم إ
وجهه كالؤلؤ وريح املسك ينفح منه ومل ير قبله وال بعده مثله احلسن القامة الطيب الريح نكاح 

w من قصب ال نصب فيه وال - يعين يف اجلنة -النساء ذا النسل القليل إمنا نسله من مباركة هلا بيت 
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كفله يا عيسى يف آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها فرخان مستشهدان وله عندي صخب ت
مرتلة ليست ألحد من البشر كالمه القرآن ودينه اإلسالم وأتاه السالم طوىب ملن أدرك زمانه وشهد 

 أيامه ومسع كالمه
ها أصلها من غرس شجرة أنا غرستها بيدي فهي للجنان كل: يا رب وما طوىب ؟ قال : قال عيسى 

رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزجنبيل ورحيها ريح املسك من شرب 
 منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا

حرام على النبيني أن يشربوا منها حىت يشرب ذلك النيب : يا رب اسقين منها قال : قال عيسى 
مة ذلك النيبوحرام على األمم أن يشربوا منها حىت تشرب منها أ  

أرفعك مث أهبطك يف آخر الزمان لترى : يا رب ومل ترفعين ؟ قال : يا عيسى أرفعك إيل قال : قال 
من أمة ذلك النيب العجائب ولتعينهم على قتال اللعني الدجال أهبطك يف وقت صالة مث ال تصلي م 

 ألا مرحومة وال نيب بعد نبيهم

يا رب : لم عن عبد الرمحن بن زيد عن أبيه أن عيسى قال وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مس
أمة أمحد هم علماء حكماء كأم أنبياء يرضون مين بالقليل من : أنبئين عن هذه األمة املرحومة قال 

العطاء وأرضى منهم باليسري من العمل وأدخلهم اجلنة بال إله إال اهللا يا عيسى هم أكثري سكان اجلنة 
قوم قط بال إله إال اهللا كما ذلت ألسنتهم ومل تزل رقاب قوم قط بالسجون كما ألنه مل تذل ألسن 

 ذلت به رقام
رواه ابن عساكر وروى ابن عساكر من طريق عبد اهللا بن بديل العقلي عن عبد اهللا ابن عوسجة 

 أنزلين من نفسك كهمك واجعلين ذخرا يف معادك وتقرب إيل: أوحى اهللا إىل عيسى ابن مرمي : قال 

بالنوافل أحبك وال تول غريي فأخذلك اصرب على البالء وارض بالقضاء وكن ملسريت أن أطاع فال 
أعصى وكن مين قريبا وأحي ذكري بلسانك ولتكن موديت يف صدرك تيقظ من ساعات الغفلة 

واحكم يف لطيف الفطنة وكن يل راغبا راهبا وأمت قلبك يف اخلشية يل وراع الليل حلق مسريت واظم 
 ارك ليوم الري عندي نافس يف اخلريات جهدك واعترف باخلري حيث توجهت وقم يف اخلالئق

بنصيحيت واحكم يف عبادي بعديل فقد نزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسيان وجالء 
 األبصار من عشاء الكالل حلسا كأنك مقبوض وأنت حي تنفس

وال خشعت يل إال رجت ثوايب فأشهدك أا آمنة يا عيسى ابن مرمي ما آمنت يب خليقة إال خشعت 
w من عقايب مامل تغري أو تبدل سنيت
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يا عيسى ابن مرمي البكر البتول ابك على نفسك أيام احلياة بكاء من ودع األهل وقال الدنيا وترك 
اللذات ألهلها وارتفعت رغبته فيما عند إهله وكن يف ذلك تلني الكالم وتفشي السالم وكن يقظان 

 نامت عيون األبرار حذار ما هو آت من أمر املعاد زالزل شدائد األهوال قبل أن ينفع أهل وال إذا
مال واكحل عينك مبحلول احلزن إذ ضحك البطالون وكن يف ذلك صابرا حمتسبا وطوىب لك إن 

 نالك ما وعدت الصابرين ارج من الدنيا باهللا يوم يبعثون وذق مذاقة ما قد حرب منك أين طعمه وما

مل يأتك كيف لذته فرح من الدنيا بالبلغة وليكفك منها اخلشن اجلئيب قد رايت إىل ما يصري اعمل 
 على حساب فإنك مسئول لو رأت عيناك ما أعددت ألوليائي الصاحلني ذاب قلبك وزهقت نفسك

ن حدثنا حممد بن حيىي بن فارس حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ع: وقال أبو داود يف كتاب القدر 
أما علمت أنه لن يصيبك : لقي عيسى ابن مرمي إبليس فقال : الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال 

فأوف بذروة هذا اجلبل فتردى منه فانظر هل تعيش أم ال فقال ابن : إال ما كتب لك ؟ قال إبليس 
فعل ما شئت ال جيربين عبدي فإين أ: أما علمت أن اهللا تعاىل قال : فقال عيسى : عن أبه : طاووس 

إن العبد ال يبتلي ربه ولكن اهللا يبتلي عبده: وقال الزهري   

أتى الشيطان عيسى : حدثنا أمحد بن عبدة أنبأنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال : وقال أبو داوود 
يا ابن آدم : ويلك أليس قال : أليس تزعم أنك صادق ؟ فأت هوة فألق نفسك قال : ابن مرمي فقال 
الك نفسك فإين أفعل ما أشاءال تسألين ه  ! 

تعبد الشيطان مع : وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسني بن طلحة مسعت خالد بن يزيد قال 
أرأيت إن ألقيت نفسي هل : عيسى عشر سنني أو سنتني أقام يوما على شفري جبال فقال الشيطان 

  إذا شاء ابتالين وعرفه أنه الشيطان ففارقهيصيبين إال ما كتب يل إين لست بالذي أبتلي ريب ولكن ريب

حدثنا شريح بن يونس حدثنا علي بن ثابت عن اخلطاب بن القاسم عن : وقال أبو بكر بن ايب الدنيا 
أنت الذي تزعم أن كل : أيب عثمان كان عيسى عليه السالم يصلي على رأس جبل فأتاه إبليس فقال 

يالعني اهللا خيترب : نفسك من هذا اجلبل وقل قدر علي فقال ألق : نعم قال : شيء بقضاء وقدر ؟ قال 
 العباد وليس العباد خيتربون اهللا عز وجل

حدثنا الفضل بن موسى البصري حدثنا إبراهيم بن بشار مسعت سفيان : وقال أبو بكر من أيب الدنيا 
الذي بلغ من عظم يا عيسى ابن مرمي : لقي عيسى ابن مرمي إبليس فقال له إبليس : بن عيينة يقول 

بل الربوبية لإلله الذي أنطقين مث : ربوبيتك أ ك تكلمت يف املهد صبيا ومل يتكلم فيه أحد قبلك قال 
wبل الربوبية هللا الذي : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك حتيي املوتى قال : مييتين مث حيييين قال 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 423        ابن كثري-قصص األنبياء

فصكه جربيل : يف السماء وإله يف األرض قال واهللا إنك إلله : حييي وميييت من أحييت مث حيييه قال 
جبناحيه فما نباها دون قرون الشمس مث صحه أخرى جبناحيه فما نباها دون العني احلامية مث صحه 

فاسلكه فيها حىت وجد طعم احلمأة فخرج منها وهو : أخرى فأدخله حبار السابعة فأساخه ويف رواية 
ا ابن مرميما لقي أحد من أحد ما لقيت منك ي: يقول   

أخربين ابو احلسن بن : وقد روي حنو هذا بأبط منه من وجه آهر فقال احلافظ أبو بكر اخلطيب 
رزقويه أنبأنا أبو بكر أمحد ابن سيدي حدثنا ابو حممد احلسن بن علي القطان حدثنا إمساعيل ابن 

صلى عيسى ببيت : عيسى العطار أنبأنا علي بن عاصم حدثين أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال 
املقدس فانصرف فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول 

إنك ال ينبغي لك أن تكون عبدا فأكثر عليكه وجعل عيسى حيرص على أن يتخلص منه فجعل ال : له 
تغاث عيسى بربه فاس: ال ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا قال : يتخلص منه فقال له فيما يقول 

فأقبل جربيل وميكائيل فلما رآها إبليس كف فلما استقر معه على العقربة اكتنفا عيسى وضرب 
فعاد إبليس معه وعلم أما مل يؤمرا بغري ذلك فقال : جربيل إبليس جبناحه فقذفه يف بطن الوادي قال 

د وقد رأيت ما لقيت قد أخربتك أنه ال ينبغي أن تكون عبدا إن غضبك ليس بغضب عب: لعيسى 
منك حني غضبت ولكن أدعوك ألمر هو لك آمر الشياطني فليطيعوك فإذا رأى البشر أن الشياطني 

أطاعوك عبدوك أما إين ال أقول أن تكون أنت إهلا يف األرض فلما مسع عيسى ذلك منه اتسغاث بربه 
 إبليس فلما استقر وصرخ صرخة شديدة فإذا إسرافيل قد هبط فنظر إليه جربيل وميكائيل فكف

معهم ضرب إسرافيل إبليس جبناحه فصك به عني الشمس مث ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي 
يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا فرمى به يف عني الشمس : ومر عيسى وهو مبكانه فقال 

واهللا : ك احلمأة قال فغطوه فجعل كلما خرج غطوه يف تل: فوجد سبعة أمالك عند العني احلامية قال 
 ما عاد إليه بعد

سيدنا لقد : واجتمع إليه شياطينه فقالوا : وحدثنا غسماعيل العطار حدثنا أبو حذيفة قال : قال 
إن هذا عبد معصوم ليس يل عليه من سبيل وسأصل به بشرا كثريا وأبث فيهم أهواء : لقيت تعبا قال 

وأنزل اهللا فيما أيد به عيسى وعصمه من : ن دون اهللا قال خمتلفة وأجعلهم شيعا وجيعلونه وأمه إهلني م
 يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى ": إبليس قرآنا ناطقا يذكر نعمته على عيسى فقال 

 تكلم الناس يف املهد " يعين إذ قويتك بروح القدس يعين جربيل "والدتك إذ أيدتك بروح القدس 
w اآلية كلها " والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة
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وإذ جعلت املساكني لك بطانة وصحابة وأعوانا ترضي م وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا 
 إىل اجلنة فذلك فاعلم خلقان عظيمان من لقيين ما فقد لقيين بأزكى اخلالئق وأرضاها عندي

 صمنا فلم يتقبل صيامنا وصينا فلم تقبل صالتنا وتصدقنا فلم تقبل صدقاتنا وسيقول لك بنو إسرائيل
ومل ذلك وما الذي مينعين ؟ أن ذات يدي قلت : وبكينا مبثل حنني اجلمال فلم يرحم بكاؤنا فقل هلم 

؟ أو ليس خزائن السموات واألرض بيدي أنفق منها كيف أشاء أو أن البخل يعتريين أو لست أجود 
وسع من أعطى أو أن رمحيت ضاقت ؟ وإمنا يتراحم املترامحون بفضل رمحيتمن سئل وأ  

ولوال أن هؤالء القوم يا عيسى ابن مرمي غروا أنفسهم باحلكمة اليت تورث يف قلوم ما استأثروا به 
الدنيا أثرة على اآلخرة لعرفوا من أين أتوا وإذن أليقنوا أن أنفسهم هي أعدى األعداء هلم وكيف 

امهم وهم يتقوون عليه باألطعمة احلرام وكيف أقبل صالم وقلوم تركن إىل الذين حياربوين أقبل صي
وستحلون حمارمي وكيف أقبل صدقام وهم يغضبون الناس عليهم فيأخذوا من غري حلها يا عيسى 

  غضباازددت عليهم! إمنا أجزي عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء األنبياء ؟ 

يا عيسى وقضيت يوم خلقت السموات واألرض أنه من عبدين وقال فيكما بقويل أن أجعلهم 
جريانك يف الدار ورفقاءك يف املنازل وشركاءك يف الكرامة وقضيت يوم خلقت السموات واألرض 

 أنه من اختذك وأمك إهلني من دون اهللا أن أجعلهم يف الدرك األسفل من النار
سموات واألرض أين مثبت هذا األمر على يدي عبدي حممد وأختم به األنبياء وقضيت يوم خلقت ال

والرسل ومولده مبكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق وال 
يتزين بالفحش وال قوال باخلنا أسدده لكل أمر مجيل وأهب له كل خلق كرمي وأجعل التقوى ضمريه 

والوفاء طبيعته والعدل سريته واحلق شريعته واإلسالم ملته امسه أمحد أهي به بعد واحلكم معقوله 
الضاللة وأعلم به بعد اجلهالة وأعىن به بعد العائلة وأرفع به بعد الضعة أهدى به وأقتح به بني آذان 

صم وقلوب غلف وأهواء خمتلفة متفرقة وأجعل أمته خري أمة اخرجت للناس يأمرون باملعروف 
ون عن املنكر إخالصا ال مسى وتصديقا ملا جاءت به الرسل أهلمهم التسبيح والتقديس والتهليل وينه

يف مساجدهم وجمالسهم وبيوم ومنقلبهم ومثواهم يصلون يل قياما وقعودا وركعا وسجودا ويقاتون 
بالليل يف سبيلي صفوفا وزحوفا قربام دماؤهم وأناجيلهم يف صدورهم وقربام يف بطوم رهبان 

 ليوث يف النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم
 وسنذكر ما يصدق كثريا من هذا السياق مما سنورده من سور املائدة والصف إن شاء اهللا وبه الثقة

wوقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسنانيده عن كعب األحبار ووهب بن منبه وابن عباس 
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ملا بعث عيسى ابن مرمي وجاءهم بالبينات جعل : ث بعضهم يف بعض قال وسلمان الفارسي دخل حدي
ما أكل فالن البارحة وما : املنافقون والكافرون من بين إسرائيل يعجبون ويستهزئون به فيقولون 

 ادخر يف مرتله ؟ فيخربهم فيزداد املؤمنون إميانا والكافرون واملنافقون شكا وكفرانا
مرتل يأوي إليه إمنا يسبح يف األرض ليس له وال موضع يعرف به فكان وكان عيسى مع ذلك ليس له 

مالك أيتها : أول من أحيا من الورق أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قرب وهي تبكي فقال هلا 
ماتت ابنة يل مل يكنن يل ولد غريها وإن عاهدت ريب أن ال أبرح من موضعي هذا : املرأة ؟ فقالت 
أرايت إن نظرت إليها : اقت من املوت أو حيييها اهللا يل فانظر إليها فقال هلا عيسى حىت أذوق ما ذ

نعم ز نعم ك فصلى ركعتني مث جاء فجلس عند القرب فنادى الثانية فانصدعن : اراجعة أنت ؟ قالت 
ك ما أبطأ ب: القرب بإذن اهللا مث نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب فقال ليها عيسى 

ملا جاءتين الصيحة األوىل بعث اهللا يل ملكا فركب خلفي مث جاءتين الصيحة الثانية : عين ؟ فقالت 
فرجع إيل روحي مث جاءتين الصحية الثالثة فخفت أا صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجبياي وأشفار 

اجة يل يف الدنيا يا يـ أماه اصربي واحتسيب فال ح: عيين من خمافة القيامة مث أقبلت على أمها فقالت 
روح اهللا وكلمته سل ريب أن يردين إىل اآلخرة وأن يهون علي كرب املوت فدعا ربه فقبضها إليه 

 واستوت عليها األرض
 فبلغ ذلك اليهود فازاجاجو غضبا
 إذ قال اهللا يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك ": وقال تعاىل وهو أصدق القائيلني 

بروح القدس تكلم الناس يف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل إذ أيدتك 
وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ األكمه واألبرص بإذين وإذ 

هم إن هذا خترج املوتى بإذين وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذا جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا من
وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون* إال سحر مبني   " 

يذكره تعاىل بنعمته عليه وإحسانه إليه يف خلقه إياه من غري أب بل من أم بال ذكر وجعله له آية 
 يف اصطفائها "لدتك  وعلى وا"للناس وداللة على كمال قدرته تعاىل مث إرساله بعد هذا كله 

 إذ ": واختيارها هلذه النعمة العظيمة وإقامة الربهان على براءا مما نسبها إليه اجلاهلون وهلذا قال 
 وهو جربيل بإلقاء روحه إىل أمه وقرنه معه يف حال رسالته ومدافعته عنه ملن "أيدتك بروح القدس 

س إىل اهللا يف حال صغرك يف مهدك ويف جهولتك  أي تدعو النا" تكلم الناس يف املهد وكهال "كفر به 
w " والتوراة واإلجنيل " أي اخلط والفهم ونص عليه بعض السلف " وإذ علمتك الكتاب واحلكمة "
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 أي تصوره وتشكله من الطني على هيئة الطري على " وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين ": وقوله 
 أي بأمري يؤكد تعاىل بذكر اإلذن له يف ذلك لرفع "ريا بإذين  فتنفخ فيها فتكون ط"أمر اهللا له بذلك 

 التوهم
وهو الذي يولد أعمى وال سبيل ألحد من احلكماء إىل :  قال بعض السلف " وتربئ األكمه ": وقوله 

 وإذ خترج " هو الذي ال طب فيه بل قد مرض بالربص وصار داؤه عضاال " واألبرص "مداواته 
 وقد تقدم ما فيه داللة على وقوع ذلك مرارا متعددة مبا فيها " بإذين "م أحياء  أي من قبوره"املوتى 
 كفاية

 وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر ": وقوله 
عن األذى  وذلك حني أرادوا صلبه فرفعه اهللا إليه وأنقذه من بني أظهرهم صيانة جلنابه الكرمي "مبني 

 وسالمة له من الردى
 قيل املراد " وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ": وقوله 

 " " وأوحى ربك إىل النحل ": ذا الوحي وحي إهلام أي أرشدهم اهللا إليه ودهلم عليه كما قال 

 وقيل املراد وحي بواسطة الرسول " فألقيه يف اليم وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه
 "  آمنا واشهد بأننا مسلمون": وتوفيق يف قلوم لقبول احلق وهلذا استجابوا قائلني 

وهذا من مجلة نعم اهللا على عبده ورسوله عيسى ابن مرمي أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه 
 " " صلى اهللا عليه وسلم "ما قال تعاىل لعبده حممد ويدعون معه إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ك

وألف بني قلوم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم * هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني 
 ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ":  وقال تعاىل "ولكن اهللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم 

 أين قد جئتكم بآية من ربكم أين أخلق لكم من الطني فأنفخ فيه فيكون طريا ورسوال إىل بين إسرائيل
بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحي املوتى بإذن اهللا وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم 

ومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم * إن يف ذلك آلية لكم إن كنت مؤمنني 
* إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم *  وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون عليكم

فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا 
كر اهللا واهللا خري ومكروا وم* ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين * مسلمون 

 " املاكرين

wكانت معجزة كل نيب يف زمانه مبا يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن موسى عليه السالم كانت 
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معجزته مما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء فبعث بآيات رت األبصار وخضعت هلا الرقاب 
ا ما عاينوا من األمر الباهر اهلائل الذي وملا كان السحرة خبريين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينو

 ال ميكن صدوره إال عمن أيده اهللا وأجرى اخلارق على يديه تصديقا له أسلموا سراعا ومل يتعلثموا

وهكذا عيسى ابن مرمي بعث يف زمن الطبائعية احلكماء فأرسل مبعجزات ال يستطيعوا وال يهتدون 
أسوأ حاال من األعمى واألبرص واذوم ومن به مرض مزمن إليها وأىن حلكيم إبراء األكمه الذي هو 

وكيف يتوصل أحد من اخللق إىل أن يقيم امليت من قربه ؟ هذا مما يعلم كل أحد معجزة دالة على 
 صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله

هللا عليه  وعليهم أمجعني بعث يف زمن الفصحاء البلغاء فأنزل ا" صلى اهللا عليه وسلم "وهكذا حممد 
القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد فلفظه معجز 

حتدى به اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة وقطع عليهم بأم ال يقدرون ال 
نه كالم اخلالق عز وجل واهللا تعاىل يف احلال وال يف االستقبال فإن مل يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إال أ

 ال يشبهه شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله

واملقصود أن عيسى عليه السالم ملا أقام عليهم احلجج والرباهني استمر أكثرهم على كفرهم 
بعته وضالهلم وعنادهم وطغيام فانتدب من بينهم طائفة صاحلة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا مبتا

ونصرته ومناصحته وذلك حني هم به بنو إسرائيل ووشوا به إىل بعض ملوك ذلك الزمان فعزموا على 
قتله وصلبه فأنقذه اهللا منهم ورفعه إليه من بني أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه 

من النصارى ما وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم يف ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلم هلم كثري 
 ادعوه وكال الفريقني يف ذلك خمطئون

 وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين ":  وقال تعاىل " ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين ": قال تعاىل 
إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد 

ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى إىل *  قالوا هذا سحر مبني فلما جاءهم بالبينات
يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره * اإلسالم واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

  يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي":  إىل أن قال بعد ذلك "الكافرون 

للحواريني من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفرت 
 " طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين

wفعيسى عليه السالم هو خامت أبيناء بين إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم خبامت األنبياء اآليت بعده 
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 هلم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من اهللا إليهم ونوه بامسه وذكر
 الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل ": كما قال تعاىل 

رهم يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إص
واألغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 

 " املفلحون

 صلى اهللا "حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اهللا : وقال حممد بن إسحاق 
وة أيب إبراهيم وبشرى عيسى  دع": يا رسول اهللا أخربنا عن نفسك قال :  أم قالوا "عليه وسلم 

 " ورأت أمي حني محلت يب كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام

دعوة :  حنو هذا وفيه " صلى اهللا عليه وسلم "وقد روي عن العرباض بن سارية وأيب أمامة عن النيب 
 " وابعث فيهم رسوال منهم  ربنا": أيب إبراهيم وبشرى عيسى وذلك أن إبراهيم ملا بىن الكعبة قال 

اآلية وملا انتهت النبوة يف بين إسرائيل إىل عيسى قام فيهم خطيبا فأخربهم أن النبوة قد انقطعت عنهم 
وأا بعده يف النيب العريب األمي خامت األنبياء على اإلطالق أمحد وهو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب 

إبراهيم اخلليل عليه السالمبن هاشم الذي هو من ساللة إمساعيل بن   

 حيتمل عود الضمري إىل عيسى عليه " فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني ": قال اهللا تعاىل 
 "  صلى اهللا عليه وسلم"السالم وحيتمل عوده إىل حممد 

مة مث حرض تعاىل عباده املؤمنني على نصرة اإلسالم وأهله ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقا
 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي للحواريني ": الدين ونشر الدعوة فقال 

 وكان ذلك " قال احلواريون حنن أنصار اهللا " أي من يساعدين يف الدعوة إىل اهللا "من أنصاري إىل اهللا 
 فآمنت طائفة من بين إسرائيل ": يف قربة يقال هلا الناصرة فسموا بذلك النصارى قال اهللا تعاىل 

 يعين ملا دعا عيسى ابن مرمي بين إسرائيل وغريهم إىل اهللا تعاىل منهم من آمن ومنهم "وكفرت طائفة 
من كفر وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكاملهم فيما ذكره غري واحد من أهل السري والتواريخ 

آمنوا واستجابوا وليس هؤالء هم املذكورون والتفسري بعث إليهم رسال ثالثة أحدهم مشعون الصفا ف
يف سورة يس ملا تقدم تقريره يف قصة أصحاب القرية وكفر آخرون من بين إسرائيل وهم مجهور 

: اليهود فأيد اهللا من آمن به على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليه قاهرين هلم كما قال تعاىل 

 إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق  إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك"
w اآلية فكل من كان إليه أقرب كان غالبا ملن دونه وملا كان قول "الذين كفروا إىل يوم القيامة 
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املسلمني فيه هو احلق الذي ال شك فيه من أنه عبد اهللا ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى الذين 
  ما أنزله اهللا بهغلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق

وملا كان النصارى أقرب يف اجلملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعائن اهللا كان النصارى قاهرين 
 لليهود يف أزمان الفترة إىل زمن اإلسالم وأهله

 إذ قال احلواريون يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك أن يرتل علينا مائدة من ": قال اهللا تعاىل 
قالوا نريد أن يأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا * اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني السماء قال 

قال عيسى ابن مرمي اهللا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا * ونكون عليها من الشاهدين 
 فمن يكفر بعد قال اهللا إين مرتهلا عليكم* عيدا ألولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خري الرزاقني 

 " منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني

قد ذكرنا يف التفسري اآلثار الواردة يف نزول املائدة عن ابن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر 
 وغريمها من السلف

من عيسى أن عيسى عليه السالم أمر احلواريني بصيام ثالثني يوما فلما أمتوها سالوا : ومضمون ذلك 
إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوم أن اهللا قد تقبل صيامهم وأجام إىل 

طلبتهم وتكون هلم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية ألوهلم وآخرهم لغنيهم وفقريهم 
وا حق شروطها فأبوا فوعظهم عيسى عليه السالم يف ذلك وخاف عليهم أال يقوموا بشكرها وال يؤد

 عليه إال أن يسأل هلم ذلك من ربه عز وجل
فلما مل يقلعوا عن ذلك قام إىل مصاله ولبس مسحا من شعر وصف بني قدميه وأطرق رأسه وأسبل 

 عينيه بالبكاء وتضرع إىل اهللا يف الدعاء والسؤال أن جيابوا إىل ما طلبوا
ظرون إهلا تنحدر بني غمامتني وجعلت تدنوا قليال قليال فأنزل اهللا تعاىل املائدة من السماء والناس ين

وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن جيعلها رمحة ال نقمة وأن جيعلها بركة وسالمة فلم تزل تدنوا 
: حىت استقرت بني يدي عيسى عليه السالم وهي مفطاة مبنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول 

ورمان : وخل ويقال :  عليها سبعة من احليتان وسبعة أرغفة ويقال فإذا" بسم اهللا خري الرازقني " 
 ومثار وهلا رائحة عظيمة جدا قال اهللا كوين فكانت

إنكم الذين ابتدأمت السؤال هلا فأبوا أن : ال نأكل حىت تأكل فقال : مث أمرهم باألكل منها فقالوا 
ىن وكانوا قريبا من ألف وثالمثائة فأكلوا منها يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء واحملاويج واملرضى والزم

wفربأ كل من به عاهة أ آفة أو مرض مزمن فندم الناس على ترك األكل منها ملا رأوا من إصالح حال 
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أولئك مث قيل إا كانت ترتل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم كما يأكل أوهلم حىت قيل 
 إا كان ياكل منها حنو سبعة آالف

مث كانت ترتل يوما بعد يوم كما كانت ناقة صاحل يشربون لبنها يوما بعد يوم مث أمر اهللا عيسى أن 
يقصرها على الفقراء أو احملاويج دون األغنياء فشق ذلك على كثري من الناس وتكلم منافقوهم يف 

 ذلك فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا يف ذلك خنازير
جرير مجيعا حدثنا احلسن بن قزعة الباهلي حدثنا سفيان ابن حبيب حدثنا وقد روى ابن أيب حامت وابن 

:  قال " صلى اهللا عليه وسلم "سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن عمار بن ياسر عن النيب 

 نزلت املائدة من السماء خبز وحلم وأمروا أال خيونوا وال يدخروا وال يرفعوا لغد فخانوا وادخروا "
مسخوا قردة وخنازيرورفعوا ف  " 

مث رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن خالس عن عمار موقوفا وهذا 
 أصح وكذا رواه من طريق مساك عن رجل من بين عجل عن عمار موقوفا وهو الصواب واهللا أعلم

ة فإن العلماء وخالس عن عمار منقطع فلو صح هذا احلديث مرفوعا لكان فيصال يف هذه القص
هل نزلت أوال ؟ فاجلمهور أا نزلت كما دلت عليها هذه اآلثار كما هو املفهوم : اختلفوا يف املائدة 

  كما قرره ابن جرير واهللا أعلم" إين مرتهلا عليكم ": من ظاهر سياق القرآن وال سيما قوله 

مل ترتل : ن البصري أما قاال وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إىل جماهد وإىل احلسن بن أيب احلس
 وهلذا قيل " فمن يكفر منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني ": وإم أبوا نزوهلا حني قال 

إن النصارى ال يعرفون خرب املائدة وليس مذكورا يف كتام مع أن خربها مما تتوافر الدواعي على 
 نقله واهللا أعلم

 ذلك يف التفسري فليكتب من هناك ومن أراد مراجعته فلينظره من مث وهللا وقد تفصينا الكالم على
 احلمد واملنة

حدثنا رجل سقط امسه حدثنا حجاج بن حممد حدثنا أبو هالل حممد بن : قال أبو بكر بن أيب الدنيا 
 فقد احلواريون نبيهم عيسى فقيل هلم توجه حنو البحر: سليمان عن بكر بن عبد اهللا املزيف قال 

فانطلقوا يطلبونه فسا انتهوا إىل البحر إذا هو ميشي على املائدة يرفعه املوج مرة ويضعه أخرى وعليه 
كساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه حق انتهى إليهم فقال له بعضهم قال أبو هالل ظننت أنه من 

ء مث ذهب ليضع فوضع إحدى رجليه على املا: بلى قال : أال أجيء إليك يا نيب اهللا ؟ قال : أفاضلم 
wأرين يدك يا قصري اإلميان لو أن البن آدم من اليقني قدر : أوه غرقت يا نيب اهللا فقال : األخرق فقال 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
 431        ابن كثري-قصص األنبياء

 ! شعرية مشى على املاء

ورواه أبو سعيد عن األعرايب عن إبراهيم بن أيب اجلحيم عن سليمان بن حرب عن أيب هالل بن بكر 
 بنحوه

حممد بن علي بن احلسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن األشعث عن حدثنا : مث قال ابن أيب الدنيا 
باإلميان : يا عيسى بأي شيء متشي على املاء ؟ قال : قيل لعيسى ابن مرمي : ألفضيل بن عياش قال 

فمشوا معه يف املوج : فامشوا إذن قال : فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال : واليقني قالوا 
فأخرجهم مث : قال ! أال خفتم رب املوج ؟ : خفنا املوج قال : مامل ؟ فقالوا :  عيسى فغرقوا فقال هلم

 أو حصى -ضرب بيده إىل األرض فقبض ا مث بسطها فإذا يف إحدى يديه ذهب ويف األخرى مدر 
فإا عندي سواء: هذا الذهب قال :  فقال ؟ أيهما أحلى يف قلومب ؟ قالوا -  ! 

ن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السالم كان يلبس الشعر ويأكل من وقدمنا يف قصة حيىي ب
كان يأكل من : ورق الشجر وال يأوي إىل مرتل وال أهل وال مال وال يدخر شيئا لغد قال بعضهم 

 غزل أمه صلوات اهللا وسالمه عليه
ة صاح ويقول كان عيسى عليه السالم إذا ذكر عنده الساع: وروى ابن عساكر عن الشعيب أنه قال 

 ال ينبغي البن مرمي أن يذكر عنده الساعة ويسكت

 وعن عبد امللك بن سعيد بن أجبر أن عيسى كان إذا مسع املوعظة صرخ صراخ الثكلى
اللهم إين أصبحت ال : " حدثنا جعفر بن بلقان أن عيسى كان يقول : أنبأنا معمر : وقال عبد الرزاق 

ا أرجو وأصبح األمر بيدي غريي وأصبحت مرنا بعملي فال أستطيع دفع ما أكره وال أملك نفع م
فقري افقر مين ؟ اللهم ال تشمت يب عدوي وال تسؤ يب صديقي وال جتعل مصيبيت يف ديين وال تسلط 

 " علي من ال يرمحين

ال يصيب أحد حقيقة اإلميان حىت ال : قال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد كان عيسى يقول 
 !  الدنيايبايل من أكل

فكرت يف اخللق فوجدت من مل خيلف أغبط عندي ممن خلق: وكان عيسى يقول : قال الفضيل   ! 

إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة : وقال إسحاق بن بشر عن هشام بن حسان عن احلسن قال 
وإن الفزارين بذنوم حيشرون يوم القيامة مع عيسى: قال   

يا : لى حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم إذ مر به إبليس فقال وبينما عيسى يوما نائم ع: قال 
فقام : عيسى ألست تزعم أنك ال تريد شيئا من عرض الدنيا ؟ فهذا احلجر من عرض الدنيا قال  w
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 ! عيسى فأخذ احلجر فرمى به إليه وقال هذا لك من الدنيا
ان وتبان حافيا باكيا خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكس: وقال معتمر بن سليمان 

السالم عليكم يا بين إسرائيل أنا الذي : شعثا مصفر اللون من اجلوع يابس الشفتني من العطش فقال 
أين بيتك يا روح اهللا ؟ : أنزلت الدنيا مرتلتها بإذن اهللا وال عجب وال فخر أتدرون أين بييت ؟ قالوا 

 القمر بالليل وصاليت يف الشتاء مشارق بييت املساجد وطي املاء وأدامي اجلوع وسراجي: قال 
الشمس ورحياين بقول األرض ولباسي الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمىن واملساكني 

! أصبح وليس يل شيء وأمسي وليس يل شيء وأنا طيب النفس غري مكترث فمن أعىن مين وأربح 

 رواه ابن عساكر
أيب احلسن العقيلي املصري حدثنا هانئ ابن املتوكل وروى يف ترمجة حممد بن الوليد بن أبان بن 

اإلسكندراين عن حيوة بن شريح حدثين الوليد بن أيب الوليد عن شفي بن ماتع عن أيب هريرة عن 
أن يا عيسى انتقل من مكان إىل : أوحى اهللا تعاىل إىل عيسى :  قال " صلى اهللا عليه وسلم "النيب 

يل ألزوجنك ألف حوراء وألملن عليك أربعمائة عاممكان لئال تعرف فتؤذى فوعزيت وجال  

وهذا حديث غريب رفعه وقد يكون موقوفا من رواية شفي ابن ماتع عن كعب األحبار وأو غريه من 
 اإلسرائيلني واهللا أعلم

: قال عيسى للحواريني : عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال : وقال عبد اهللا بن املبارك 

لوك احلكمة فكذلك فاتركوا هلم الدنياكما ترك لكم امل  

سلوين فإين لني القلب وإين صغري عند نفسي: قال عيسى عليه السالم : وقال قتادة   

كلوا خبز : قال عيسى للحواريني : وقال إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال 
منني حبق ما أقول لكم إن حالوة الدنيا مرارة الشعري واشربوا املاء القراح واخرجوا من الدنيا ساملني آ

اآلخرة وإن مرارة الدنيا حالوة اآلخرة وإن عباد اهللا ليسوا باملتنعمني حبق ما أقول لكم إن شركم 
 عالم يؤثر هواه على عامله يود أن الناس كلهم مثله وروى حنوه عن أيب هريرة

ا نيب إسرائيل عليكم باملاء القراح والبقل ي: قال أبو مصعب عن مالك إنه بلغه أن عيسى كان يقول 
 الربير وخبز الشعري وإياكم وخبز الرب فإنكم لن تقوموا بشكره

اعربوا الدنيا وال : كان عيسى يقول : وقال ابن وهب عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد قال 
حب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزرع يف القلب الشهوة: تعمروها وكان يقول   

ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويال: وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد   w
w
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يا ابن آدم الضعيف اتق اهللا حيث ما كنت وكن يف الدنيا ضيفا واختذ : وعن عيسى عليه السالم 
 املساجد بيتا وعلم عيناك البكاء وجسدك الصرب وقلبك التفكر وال تم برزق غد فإا خطيئة

كما أنه ال يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دارا فال يتخذ : قال وعنه عليه السالم أنه 
 الدنيا قرارا

 : ويف هذا يقول سابق الرببري
 "  يبىن على املاء بيت أسه مدر...لكم بيوت مبسنت السيوف وهل  "

ال يستقيم حب الدنيا وحب اآلخرة يف قلب مؤمن كما : قال عيسى ابن مرمي : وقال سفيان الثوري 
  يستقيم املاء والنار يف إناءال

طالب الدنيا مثل : قال عيسى : وقال إبراهيم احلريب عن داود بن رشيد عن أيب عبد اهللا الصويف قال 
 شارب ماء البحر كلما ازداد عطشا حىت يقتله

إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع املاء وتزينه مع اهلوى واستمكانه عند : وعن عيسى عليه السالم 
واتالشه  

طوىب ملن قرأ كتاب : طوىب حلجر محلك ولثدي أرضعك فقال : وبه قالت امرأة لعيسى عليه السالم 
 اهللا واتبعه

طوىب ملن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته: وعنه   

طوىب لعني نامت ومل حتدث نفسها باملعصية وانتبهت إىل غري إمث: وعنه   

ما أبيض أسناا : ما أننت رحيها فقال :  وأصحابه جبيفة فقالوا مر عيسى: وعن مالك بن دينار قال 
 لينهاهم عن الغيبة

قال عيسى ابن : حيدثنا احلسني بن عبد الرمحن عن زكريا بن عدي قال : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا 
ين مع يا معشر احلواريني ارضوا بدين الدنيا مع سالمة الدين كما رضي أهل الدنيا بدين الد: مرمي 

ويف ذلك يقول الشاعر: سالمة الدنيا قال زكريا   : 

  وال أراهم رضوا يف العيش بالدون...أرى رجاال بأدىن الدين قد قنعوا  "

 " فاستغن بالدين عن دنيا امللوك كما استغىن امللوك بدنياهم عن الدين

ديث بغري ذكر اهللا ال تكثروا احل: " وقال أبو مصعب عن مالك قال عيسى ابن مرمي عليه السالم 
فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اهللا ولكن ال تعلمون وال تنظروا يف ذنوب العباد كأنكم 

wأرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد فإمنا الناس رجالن معاىف ومبتلى فارمحوا أهل البالء وامحدوا اهللا على 
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 " العافية

حبق أقول لكم من : قال عيسى ألصحابه : لتيمي قال مسعت أيب يقول عن إبراهيم ا: وقال الثوري 
 طلب الفردوس فخبز الشعري والنوم يف املزابل مع الكالب كثري

إن أكل الشعري مع الرماد والنوم على املزابل مع الكالب لقليل : قال عيسى : وقال مالك بن دينار 
 يف طلب الفردوس

اعملوا : قال عيسى : ور عن سامل بن أيب اجلعد قال أنبأنا سفيان عن منص: وقال عبد اهللا بن املبارك 
هللا وال تعملوا لبطونكم انظروا إىل هذه الطري تغدو وتروح ال حترث وال حتصد واهللا يرزقها فإن قلتم 

حنن أعظم بطونا من الطري فانظروا إىل هذه األباقري من الوحوش واحلمر فإا تغدو ال حترث وال حتصد 
 واهللا يرزقها

: قال احلواريون للمسيح : عن شريح بن عبد اهللا عن يزيد بن ميسرة قال : وان بن عمرو وقال صف

آمني آمني حبق ما أقول لكم يترك اهللا من هذا : يا مسيح اهللا انظر إىل مسجد اهللا ما أحسنه قال 
ار اليت املسجد حجرا قائما إال أهلكه بذنوب أهله إن اهللا ال يصنع بالذهب وال الفضة وال ذه األحج

تعجبكم شيئا إن أحب إىل اهللا منها القلوب الصاحلة وا يعمر اهللا األرض وا خيرب اهللا األرض إذا 
 كانت على غري ذلك

أخربتنا عائشة : أخربنا أبو منصور بن حممد الصويف : وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه 
بو حممد عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا ابن اهلشيم حدثنا أ: بنت احلسن بن إبراهيم الوركانية قالت 

إمالء حدثنا الوليد بن أبان إمالء حدثنا أمحد بن جعفر الرازي حدثنا سهيل بن إبراهيم احلنظلي حدثنا 
 " صلى اهللا عليه وسلم "عبد الوهاب بن عبد العزيز عن املعتمر عن جماهد عن ابن عباس عن النيب 

أي رب مر هذه املدينة أن : م على مدينة خربة فأعجبه البنيان فقال  مر عيسى عليه السال": قال 
عيسى حبييب وما : فنادت املدينة : أيتها املدينة اخلربة جاويب عيسى قال : جتيبين فأوحى اهللا إىل املدينة 

حبييب : ما فعلت أشجارك وما فعل أارك وما فعل قصورك وأين سكانك ؟ قالت : تريد مين ؟ قال 
فأين : وعد ربك احلق فيبست أشجاري ونشفت أاري وخربت قصوري ومات سكاين قال جاء 

: مجعوها من احلالل واحلرام موضوعة يف بطين هللا مرياث السموات واألرض قال : أمواهلم ؟ فقالت 

طالب الدنيا واملوت يطلبه وباين القصور : تعجبت من ثالثة أناس : فنادى عيسى عليه السالم 
ابن آدم ال بالكثري تشبع وال بالقليل تقنع جتمع ! رتله ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه والقبور م

wمالك ملن ال حيمدك وتقدم على رب ال يعذرك إمنا أنت عبد بطنك وشهوتك وإمنا متأل بطنك إذا 
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 هذا حديث غريب جدا وفيه "دخلت قربك وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك يف ميزان غريك 
  فكتبناه لذلكموعظة حسنة

يا معشر احلواريني اجعلوا : وقال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال عيسى عليه السالم 
 كنوزكم يف السماء فإن قاب الرجل حيث كرته

من تعلم وعلم : قال عيسى ابن مرمي عليه السالم : وقال ثور بن زيد عن عبد العزيز ظبيان قال 
  السماءوعمل دعي عظيما يف ملكوت

ال خري يف علم ال يعرب معك الوادي ويعرب بك : روي أن عيسى عليه السالم قال : وقال أبو كريب 
 النادي

يا : أن عيسى قام يف بين إسرائيل فقال : وروى ابن عساكر بإسناد غرب عن ابن عباس مرفوعا 
: فتظلموهم واألمور ثالثة معشر احلواريني ال حتدثوا باحلكم غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها 

 أمر تبني رشده فاتبعوه وأمر تبني غيه فاجتنبوه وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إىل اهللا عز وجل
ال تطرحوا اللؤلؤ إىل اخلرتير : قال عيسى : أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال : وقال عبد الرزاق 

كمة من ال يريدها فإن احلكمة خري من اللؤلؤ ومن ال فإن اخلرتير ال يصنع باللؤلؤ شيئا وال تعطوا احل
 يريدها شر من اخلرتير

أنتم ملح األرض فإذا فسدمت فال دواء لكم وإن : وكذا حكي وهب وغريه عنه أنه قال ألصحابه 
 فيكم خصلتني من اجلهل الضحك من غري عجب والصبحة من غري سهر

لة العامل فإن العامل إذا زل يزل بزلته عامل كثريز: من أشد الناس فتنة ؟ قال : وعنه أنه قيل له   

يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رءوسكم واآلخرة حتت أقدامكم قولكم شفاء : وعنه أنه قال 
 وعلمكم داء مثلكم مثل شجرة الدقلي تعجب من رآها وتقتل من أكلها

 تدخلوا وال تدعون يا علماء السوء جلستم على أبواب اجلنة فال: قال عيسى : وقال وهب 
 املساكني يدخلوا إن شر الناس عند اهللا عامل يطلب الدنيا بعلمه

يا ابن اخلالة مايل : التقى حيىي وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال له حيىي : وقال مكحول 
فأوحى اهللا ! مايل أباك عابسا كأنك قد يئست : أراك ضاحكا كأنك قد أمنت ؟ فقال له عيسى 

إن أحبكما إيل أبشكما بصاحبه : إليهما  

وقف عيسى هو وأصحابه على قرب وصاحبه يديل فيه فجعلوا يذكرون القرب : وقال وهب بن منبه 
قد كنتم فيما هو أضيق منه يف أرحام أمهاتكم فإذا أحب اهللا أو يوسع وسع: وضيقه فقال   w
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ده دمابلغين أن عيسى كان إذا ذكر املوت يقطر جل: وقال أبو عمر الضرير   

واآلثار يف مثل هذه كثرية جدا وقد أورد احلافظ ابن عساكر منها طرفا صاحلا اقتصرنا على هذا 
 القدر واهللا املوفق للصواب

إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل *  ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين ": قال اهللا تعاىل 
عوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة مث إيل مرجعكم ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتب

 " فأحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون

 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم األنبياء بغري حق وقوهلم قلوبنا غلف ": وقال تعاىل 
وقوهلم * نا عظيما وبكفرهم وقوهلم على مرمي تا* بل طبع اهللا عليهم بكفرهم فال يؤمنون إال قليال 

إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين اختلفوا فيه 
بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا * لفي شك منه ماهلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا 

 "  ويوم القيامة يكون عليهم شهيداوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته* حكيما 

فأخربه تعاىل أنه رفعه إىل السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح املقطوع به وخلصه ممن كان أراد 
 أذيته من اليهود الذين وشوا به إىل بعض امللوك الكفرة يف ذلك الزمان

تله وصلبه فحصروه يف دار كان امسه داود بن نورا فأمر بق: قال احلسن البصري وحممد بن إسحاق 
ببيت املقدس وذلك عشية اجلمعة ليلة السبت فلما حان وقت دخوهلم ألفى شبهه على بعض أصحابه 

احلاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة من ذلك البيت إىل السماء وأهل البيت ينظرون ودخل 
لبوه ووضعوا الشوك الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقى عليه شبهة فأخذوه ظانني أنه عيسى فص

على رأسه إهانة له وسلم لليهود عامة النصاري الذي مل يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب 
 وضلوا بسبب ذلك ضالال مبينا كثريا فاحشا بعيدا

 أي بعد نزوله إىل األرض يف آخر " وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ": وأخرب تعاىل بقوله 
يام الساعة فإنه يرتل ويقتل اخلرتير ويكسر الصليب ويضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم الزمان قبل ق

كما بينا ذلك مبا ورد فيه من األحاديث عند تفسري هذه اآلية الكرمية من سورة النساء كما أوردنا 
يح ذلك مستقصى يف كتاب الفنت واملالحم عند أخبار املسيح الدجال فذكرنا ما ورد يف نزول املس

 املهدي عليه السالم من ذي اجلالل لقتل املسيح الدجال الكذاب الداعي إىل الضالل
 : وهذا ذكر ما ورد يف اآلثار يف صفة رفعه إىل السماء

wحدثنا أمحد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن : قال ابن أيب حامت 
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رفع عيسى إىل السماء خرج على أصحابه ويف البيت اثنا عشر رجال ملا أراد اهللا أن ي: ابن عباس قال 
إن منكم من يكفر : منهم من احلواريني يعين فخرج عليهم من عني يف البيت ورأسه يقطر ماء فقال 

أيكم يلقى علي شبهي فيقتل مكاين فيكون معي يف درجيت : يب اثنيت عشرة مرة بعد أن آمن يب مث قال 
أنت هو : أنا فقال : اجلس مث أعاد عليهم فقام الشاب فقال : هم سنا فقال له ؟ فقال شاب من أحدث

 ذاك فألقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة يف البيت إىل السماء
وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه مث صلبوه فكفر به بعضهم اثنيت عشر مرة بعد أن : قال 

كان اهللا فينا ما شاء مث صعد إىل السماء وهؤالء اليعقوبية :  طائفة آمن به وافترقوا ثالث فرق فقالت
كان فينا عبد : كان فينا ابن اهللا ما شاء مث رفعه اهللا إليه وهؤالء النسطورية وقالت فرقة : وقالت فرقة 

لم اهللا ورسوله ما شاء مث رفعه اهللا إليه وهؤالء املسلمون فتظاهرت الكافرتان على املسلمة فقتلوها ف
 "  صلى اهللا عليه وسلم"يزل اإلسالم طامسا حىت بعث اهللا حممدا 

 "  فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين": وذلك قوله تعاىل : قال ابن عباس 

وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس على شرط مسلم ورواه النسائي عن أيب كريب عن أيب معاوية به 
  بن جنادة عن أيب معاويةحنوه ورواه ابن جرير عن مسلم

 وهذكا ذكر غري واحد من السلف وممن ذكر ذلك مطوال حممد بن إسحاق بن يسار
وجعل عيسى عليه السالم يدعو اهللا عز وجل أن يؤخر أجله يعين ليبلغ الرساله ويكمل الدعوة : قال 

بطرس ويعقوب  : وكان عنده من احلواريني اثنا عشر رجال: ويكثر الناس الدخول يف دين اهللا قيل 
ابن زبدا وحينس أخو يعقوب وأندراوس وفليبس وأبرثلما ومىت وتوماس ويعقوب بن حلقيا وتداوس 

 وفتياتيا ويودس كريايوطا وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى
وكان فيهم رجل آخر امسه سرجس كتمته النصارى وهو الذي ألقي شبه املسيح : قال ابن إسحاق 

وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن املسيح وألقي عليه شبهه هو يودس  : عليه فصلب عنه قال
 ابن كريايوطا واهللا أعلم

استخلف عيسى مشعون وقتلت اليهود يودس الذي ألقي عليه الشبه: وقال الضحاك عن ابن عباس   

 ومكر اهللا  ومكروا": مسعت الفراء يقول يف قوله : حدثنا حممد بن اجلهم قال : وقال أمحد بن مروان 
إن عيسى غاب عن خالته زمانا فأتاها فقام رأس اجلالوت اليهودي فضرب :  قال "واهللا خري املاكرين 

على عيسى حىت اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس 
wت عيسى وألقى أن: مل أره ومع سيف مسلوك فقالوا : اهللا عينيه عن عيسى مث خرج إىل أصحابه فقال 
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  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم": اهللا شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه فقال جل ذكره 

" 
حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه : حدثنا ابن محيد : وقال ابن جرير 

خلوا عليهم صورهم اهللا أتى عيسى ومعه سبعة عشر من احلواريني يف بيت فأحاطوا م فلما د: قال 
سحرمتونا لتربزن إلينا عيسى أو لنقتلنكم مجيعا فقال عيسى : كلهم على صورة عيسى فقالوا هلم 

أنا عيسى وقد : أنا فخرج إليهم فقال : من يشتري منكم نفسه اليوم باجلنة ؟ فقال رجل : ألصحابه 
 وظنوا أهم قد قتلوا عيسى فظنت صوره اهللا على صورة عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه فمن مث شبه مل

 النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع اهللا عيسى من يومه ذلك
وحدثنا املثىن حدثنا إسحاق حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي حدثين عبد الصمد بن : قال ابن جرير 

وت وشق إن عيسى ابن مرمي ملا أعلمه اهللا أنه خارج من الدنيا جزع من امل: معقل أنه مسع وهبا يقول 
احضروين الليلة فإن يل إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه : عليه فدعا احلواريني وصنع هلم طعاما فقال 

من الليل عشاهم وقام خيدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده وميسح 
ع فليس مين وال أنا منه من رد علي شيئا الليلى مما أصن: أيديهم بثيابه فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال 

أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت : فأقروه حىت إذا فرغ من ذلك قال 
أيديكم بيدي فليكن لكم يب أسوة فإنكم ترون إين خريكم فال يتعظم بعظكم على بعض وليبذل 

عون اهللا يل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجيت اليت استعنتكم عليها فتد
 وجتتهدون يف الدعاء أن يؤخر أجلي

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن جيتهدوا أخذهم النوم حىت مل يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم 
واهللا ما ندري مالنا واهللا لقد : سبحان اهللا أما تصربون يل ليلة واحد تعينوين فيها ؟ فقالوا : ويقول 

يذهب بالراعي : طيق الليلة مسرا وما نريد دعاء إال حيل بيننا وبينه فقال كنا نسمر فنكثر السمر وما ن
وجعل يأيت بكالم حنو هذا ينعي به نفسه! وتتفرق الغنم   

احلق ليكفرن يب أحدكم قبل أن يصيح الديك ثالث مرات وليبيعين أحدكم بدراهم يسرية : مث قال 
 وليأكلن مثين

هذا من صحابه :  فأخذوا مشعون أحد احلواريني فقالوا وكانت اليهود تطلبه: فخرجوا وتفرقوا 
ما أنا بصاحبه فتركوه مث أخذه آخرون فجحد كذلك مث مسع صوت ديك فبكى : فجحد وقال 

 وأحزنه
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ما جتعلون يل إن دللتكم على املسيح ؟ فجعلوا له : فلما أصبح أيت أحد احلواريني إىل اليهود فقال 
 وكان شبه عليهم قبل ذلك فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه باحلبل ثالثني درمها فأخذها ودهلم عليه

أنت كنت حتيي املوتى وتنتهر الشيطان وتربئ انون أفال تنجي نفسك : وجعلوا يقودونه ويقولون 
ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حىت أتوا به اخلشبة اليت أرادوا أن يصلبوه ! من هذا احلبل ؟ 

يه وصلبوا ما شبه هلم فمكث سبعاعليها فرفعه اهللا إل  

مث إن أمه واملرأة اليت كان يداويها عيسى فأبرأها اهللا من اجلنون جاءتا تبكيان حيث كان املصلوب 
إين قد رفعين اهللا إليه ومل يصبين إال خري وإن : عليك قال : عالم تبكيان ؟ قالتا : فجاءمها عيسى فقال 

يلقوين إىل مكان كذا وكذا فلقوه إىل ذلك املكان أحد عشر هذا شيء شبه هلم فأمرا احلواريني أن 
وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسأله عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل 

هو معكم : لو تاب لتاب اهللا عليه مث سأهلم عن غالم كان يتبعهم يقال له حيىي فقال : نسفه فقال 
  إنسان منكم حيدث بلغة قوم فليذرهم وليدعهمفانطلقوا فإنه سيصبح كل

وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح مما ذكره النصارى لعنهم اهللا من أن املسيح جاء إىل مرمي وهي 
جالسة تبكي عند جذعة فذأراها مكان املسامري من جسده وأخربها أن روحه رفعت وأن جسده 

 صلب

باطلة يف اإلجنيل على خالف احلق ومقتضى وهذا ت وكذب واختالق وحتريف وتبديل وزيادة 
 الدليل

وحكى احلافظ ابن عساكر من طريق حيىي بن حبيب فما بلغه أن مرمي سألت من بيت امللك بعد ما 
صلب املصلوب بسبعة أيام وهي حتسب أنه ابنها أن يرتل جسده فأجام إىل ذلك ودفن هنالك 

:  املسيح فذهبتا فلما دنتا من القرب قالت مرمي ألم حيىي أال تذهبني بنا نزور قرب: فقالت مرمي ألم حيىي 

إين ال : من هذا الرجل الذي هو عند القرب فقالت أم حيىي : وممن أستتر ؟ فقالت : أال تستترين ؟ قال 
أرى أحدا فرجت مرمي أن يكون جربيل وكان قد بعد عهدها به فاستوقفت أم حيىي وذهبت حنو القرب 

أزور قرب املسيح فأسلم : يا مرمي أين تريدين ؟ فقالت : قال هلا جربيل وعرفته فلما دنت من القرب 
يا مرمي إن هذا ليس املسيح إن اهللا قد رفع املسيح وطهره من الذين : عليه وأحدث عهدا به فقال 

كفروا ولكن هذا الفىت الذي ألقى شبهه عليه وصلب وقتل مكانه وعالمة ذلك أن أهله قد فقدوه 
ن ما فعل به فهم يبكون عليه فإذا كان يوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك تلقني فال يدرو
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فرجعت إىل أختها وصعد جربيل فأخربا عن جربيل وما قال هلا من أمر الغيضة فما كان ذلك : قال 
عو اليوم ذهبت فوجدت عيسى يف الغيضة فلما رآها أسرع إليها وأكب عليها فقبل رأسها وجعل يد

يا أمه إن القوم مل يقتلوين ولكن اهللا رفعين إليه وأذن يل يف لقائك واملوت : هلا كما كان يفعل وقال 
 يأتيك قريبا فاصربي واذكري اهللا كثريا مث صعد عيسى فلم تلقه إال تلك املرة حىت ماتت

هللا عنها وبلغين أن مرمي بقيت بعد عيسى مخس سنني وماتت وهلا ثالث ومخسون سنة رضي ا: قال 
 وأرضاها

 إن ": وكان عمر عيسى عليه السالم يوم رفع أربعا وثالثني سنة ويف احلديث : وقال احلسن البصري 
 على ميالد ":  ويف احلديث اآلخر "أهل اجلنة يدخلوا جردا مردا مكحلني أبناء ثالث وثالثني 

:  بن املسيب أنه قال  وكذا قال محاد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد"عيسى وحسن يوسف 

 رفع عيسى وهو ابن ثالث وثالثني سنة
فأما احلديث الذي رواه احلاكم يف مستدركه ويعقوب بن سفيان الفسوي يف تارخيه عن سعيد بن أيب 
مرمي عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو ابن عثمان أن أمه فاطمة 

 " صلى اهللا عليه وسلم "أخربتين فاطمة أن رسول اهللا : ة كانت تقول بنت احلسني حدثته أن عائش

أخربها أنه مل يكن نيب كان بعده نيب إال عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله وأنه أخربين أن 
عيسى ابن مرمي عاش عشرين ومائة سنة فال أراين إال ذاهب على رأس ستني هذا لفظ الفسوي فهو 

 حديث غريب

والصحيح أن عيسى مل يبلغ هذا العمر وإمنا أراد به مدة مقامه يف أمته كما : افظ ابن عساكر قال احل
 "قال يل رسول اهللا : قالت فاطمة : روى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال 

نقطع وهذا م" إن عيسى ابن مرمي مكث يف بين إسرائيل أربعني سنة " : "صلى اهللا عليه وسلم   

مكث عيسى يف قومه أربعني عاما: قال جرير والثوري عن األعمش عن إبراهيم   

ويروى عن أمري املؤمنني على أن عيسى عليه السالم رفع ليلة الثاين والعشرين من رمضان وتلك 
 الليلة يف مثلها تويف علي بعد طعنه خبمسة أيام

اء جاءته سحابة فدنت منه حىت جلس وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى ملا رفع إىل السم
هذه عالمة ما : عيها وجاءته مرمي فودعته وبكت مث رفع وهي تنظر وألقي إليها عيسى بردا له وقال 

بيين وبينك يوم القيامة وألقى عمامته على مشعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشري ا إليه حىت غاب 
wحبه من جهيت الوالدين إذ ال أب له وكانت ال تفارقه عنها وكانت حتبه حبا شديدا ألنه توفر عليها 
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 : سفرا وال حضرا وكانت كما قال بعض الشعراء

 "  فكيف ببني كان موعده احلشر...وكنت أرى كاملوت من بني ساعة  "

وذكر إسحاق بن بشر عن جماهد بن جبري أن اليهود ملا صلبوا ذلك الرجل شبه هلم وهم حيسبونه 
ثر النصارى جبهلهم ذلك تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب واحلبس فبلغ املسيح وسلم هلم أك

إن اليهود قد تسلطوا على : أمرهم إىل صاحب الروم وهو ملك دمشق يف ذلك الزمان فقيل له 
أصحاب رجل كان يذكر هلم أنه رسول اهللا وكان حييي املوتى ويربئ األكمه واألبرص ويفعل 

أهانوا أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء م وفيهم حيىي بن زكريا العجائب فعدوا عليه فقتلوه و
ومشعون ومجاعة فسأهلم عن أمر املسيح فأخربوه عنه فبايعهم يف دينهم وأعلى كلمتهم وظهر احلق 

على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إىل املصلوب فوضع عن جذعه وجيء باجلذع الذي 
 عظمت النصارى الصليب ومن هاهنا دخل دين النصرانية يف صلب عليه ذلك الرجل فعظمه فمن مث

 : الروم ويف هذا نظر من وجوه
أن حيىي بن زكريا نيب ال يقر على أن املصلوب عيسى فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة : أحدها 

 احلق
بن قسطن أن الروم مل يدخلوا يف دين املسيح إال بعد ثالمثائة سنة وذلك يف زمان قسطنطني : الثاين 

 باين املدينة املنسوبة إليه على ما سنذكره
أن اليهود ملا صلبوا ذلك الرجل مث ألقوه خبشبته جعلوا مكانه مطرحا للقمامة والنجاسة : الثالث 

وجيف امليتات والقاذورات فلم يزل كذلك حىت كان يف زمان قسطنطني املذكور فعمدت أمه هيالنة 
ن هنالك معتقدة أنه املسيح ووجدوا اخلشبة اليت صلب عليها احلرانية الفندقانية فاستخرجته م

املصلوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إال عويف فاهللا أعلم أكان هذا أمال وهل كان هذا ألن ذلك 
الرجل الذي بذل نفسه كان رجال صاحلا أو كان هذا حمنة وفتنة ألمة النصارى يف ذلك اليوم حىت 

الذهب واآلىلء ومن مث اختفوا الصلبانات وتربكوا بشكلها وقبلوها عظموا تلك اخلشبة وغشوها ب
وأمرت أم امللك هيالنة فأزيلت تلك القمامة وبين مكاا كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه 

املشهورة اليوم ببلد بيت املقدس اليت يقال هلا القمامة باعتبار ما كان عندها ويسموا القيامة يعنون 
 يقوم جسد املسيح منها مث أمرت هيالنة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة اليت

اليت هي قبلة اليهود فلم تزل كذلك حىت فتح عمر بن اخلطاب بيت املقدس فكنس عنها القمامة 
w " بردائه وطهرها من األخباث واألجناس ومل يضع املسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول اهللا
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  ليلة اإلسراء باألنبياء وهو املسجد األقصى"صلى اهللا عليه وسلم 

 "  ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة": قال اهللا تعاىل 

قيل مسي املسيح ملسحه األرض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفنت يف ذلك الزمان لشدة تكذيب 
عليه وعلى أمه عليهما السالم وقيل ألنه كان ممسوح القدمنياليهود له وافترائهم   

 ":  وقال تعاىل " مث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلجنيل ": وقال تعاىل 

  واآليات يف ذلك كثرية جدا"وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس 

 ما من مولود إال والشيطان يطعن يف خاصرته حني يولد فيستهل ": وقد تقدم ما ثبت يف الصحيحني 
 وتقدم حديث عمري ابن هانئ عن جنادة عن "صارخا إال مرمي وابنها ذهب بطعن فطعن يف احلجاب 

 من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ":  أنه قال " صلى اهللا عليه وسلم "عبادة عن رسول اهللا 
هللا ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته اليت أقاها إىل مرمي وروح منه له وأن حممدا عبد ا

  رواه البخاري وهذا لفظه و مسلم"واجلنة حق والنار حق أخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل 

قال رسول اهللا : وروى البخاري و مسلم من حديث الشعيب عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال 
 إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها " : " عليه وسلم  صلى اهللا"

فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ابن مرمي مث آمن يب فله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع 
  هذا لفظ البخاري"مواليه فله أجران 

حدثنا عبد الرزاق :  عن معمر وحدثين حممود حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام: وقال البخاري 
 صلى اهللا عليه وسلم "قال النيب : أنبأنا معمر عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

مضطرب رجل الرأس :  فإذا رجل حسبته قال -فنعته :  قال - ليلة أسري يب ولقيت موسى " : "
ربعة أمحر :  فقال " صلى اهللا عليه وسلم "عته النيب ولقيت عيسى فن: كأنه من رجال شنوءة قال 

  احلديث" ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به - يعين احلمام -كأمنا خرج من دمياس 

 وقد تقدم يف قصيت إبراهيم وموسى
قال : حدثنا حممد بن كثري أنبأنا إسرائيل عن عثمان بن املغرية عن جماهد عن ابن عمر قال : مث قال 
 رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأمحر جعد عريض " : " صلى اهللا عليه وسلم "النيب 

  تفرد به البخاري"الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط 

قال عبد اهللا بن : حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال : وحدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا أبو ضمرة 
w إن اهللا ":  يوما بني ظهراين الناس املسيح الدجال فقال "اهللا عليه وسلم  صلى "ذكر النيب : عمر 
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ليس بأعور إال أن املسيح الدجال أعور اليعن اليمىن كأن عينه عنبة طافية وأراين الليلة عند الكعبة يف 
: املنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب ملته بني منكبيه فقلت من هذا ؟ فقالوا 

املسيح ابن مرمي مث رأيت رجال وراءه جعدا قططا أعور عني اليمىن كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا 
املسيح الدجال: يده على منكيب رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ فقالوا   " 

تابعه عبد اهللا بن نافع مث ساقه من طريق : ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة مث قال البخاري 
وابن قطن رجل من خزاعة هلك يف اجلاهلية: عن سامل بن عمر قال الزهري الزهري   

ميسح اهلدى ومسيح الضاللة ليعرف هذا إذا نزل : فبني صلوات اهللا وسالمه عليه صفة املسيحيني 
 فيؤمن به املؤمنون ويعرف اآلخر فيحذره املوحدون

بأنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد الرزاق أن: وقال البخاري 
أسرقت ؟ :  رأى عيسى ابن مرمي رجال يسرق فقال له ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "عن النيب 

 وكذا رواه مسلم عن حممد "آمنت باهللا وكذبت عيين : كال والذي ال إليه إال هو فقال عيسى : قال 
 بن رافع عن عبد الرزاق

فان حدثنا محاد بن سلمة عن سلمة عن محيد الطويل عن احلسن وغريه عن أيب حدثنا ع: وقال أمحد 
 رأى عيسى رجال يسرق ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "وال أعلمه إال عن النيب : هريرة قال 

آمنت باهللا وكذبت بصري: ال واهللا ما سرقت فقال : يا فالن أسرقت ؟ فقال : فقال   " 

يث قدم حلف اهللا الرجل فظن أن أحدا ال حيلف بعظمة اهللا كاذبا وهذا يدل على سجية طاهرة ح
آمنت باهللا أي صدقتك وكذبت بصري : على ما شاهده منه عيانا فقبل عذره ورجع على نفسه فقال 

 ألجل حلفك

حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن املغرية بن النعمان عن سعيد ابن جبري عن : وقال البخاري 
 كما ":  حتشرون حفاة عراة غرال مث قرأ " : " صلى اهللا عليه وسلم " قال رسول اهللا :ابن عباس قال 

 فأول اخللق يكسى إبراهيم مث يؤخذ برجال من "بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني 
 إم لن يزالوا مرتدين على أعقام منذ: أصحايب ذات اليمني وذات الشمال فأقول أصحايب فيقال 

 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما ": فارقتهم فأقول كما قال العبد الصاحل عيسى ابن مرمي 
إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم * توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 

  تفرد به دون مسلم من هذا الوجه" "فإنك أنت العزيز احلكيم 

wأخربين عبد اهللا : حدثنا سفيان مسعت الزهري يقول :  بن الزبري احلميدي حدثنا عبد اهللا: وقال أيضا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 444        ابن كثري-قصص األنبياء

 " صلى اهللا عليه وسلم "مسعت رسول اهللا : بن عبد اهللا عن ابن عباس مسع عمر يقول على املنرب 

 "  ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله": يقول 

 "حدثنا إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب : اري وقال البخ

عيسى وكان يف بين إسرائيل رجل يقال له :  مل يتكلم يف املهد إال ثالثة ":  قال "صلى اهللا عليه وسلم 
ريه وجوه اللهم ال متته حىت ت: أجيبها أو أصلي ؟ فقالت : جريح يصلي إذ جاءته أمه فدعته فقال 

املومسات وكان جريح يف صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأىب فأتت راعيا فأمكنته من نفسها 
من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبه فتوضأ وصلى : ممن ؟ قالت : فولدت غالما فقيل هلا 

: تك من ذهب ؟ قال أنبين صومع: فالن الراعي فقالوا : من أبوك يا غالم ؟ قال : مث أتى الغالم فقال 

: ال إال من طني وكانت امرأة ترضع ابنا هلا يف بين إسرائيل فمر ا رجل راكب ذو شارة فقالت 

اللهم ال جتعلين مثله مث أقبل على ثديها : اللهم اجعل ابين مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال 
:  ميص إصبعه مث مر بأمة فقالت "ه وسلم  صلى اهللا علي"كأين أنظر إىل النيب : ميصه قال أبو هريرة 

الراكب : مل ذلك فقال : اللهم اجعلين مثلها فقالت : اللهم ال جتعل ابين مثل هذه فترك ثديها فقال 
 " جبار من اجلبابرة وهذا األمة يقولون سرقت وزنت ومل تفعل

: ة أن أبا هريرة قال حدثنا شعيب عن الزهري أخربين أبو سلم: حدثنا أبو اليمان : وقال البخاري 

 أنا أوىل الناس بابن مرمي واألنبياء أوالد عالت ":  يقول " صلى اهللا عليه وسلم "مسعت رسول اهللا 
 " ليس بيين وبينه نيب

 تفرد به البخاري من هذا الوجه
ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب داود احلفري عن الثوري عن أيب الزناد عن أيب سلمة عن 

ريرةأيب ه  

 عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة - وهو الثوري -حدثنا وكيع حدثنا سفيان : وقال أمحد 
 أنا أوىل الناس بعيسى عليه السالم واألنبياء إخوة " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : قال 

 " أوالد عالت وليس بيين وبني عيسى نيب

رجوه من هذا الوجه وأخرجه أمحد عن عبد الرزاق عن معمر وهذا إسناد صحيح على شرطهما ومل خي
 بنحوه وأخرجه ابن حبان من حديث عبد " صلى اهللا عليه وسلم "عن مهام عن أيب هريرة عن النيب 

 الرزاق حنوه
w "حدثنا حيىي عن أيب عروبة حدثنا قتادة عن عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة عن النيب : قال أمحد 
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 األنبياء إخوة لعالت ودينهم واحد وأمهام شىت وأنا أوىل الناس ":  قال "ه وسلم صلى اهللا علي
بعيسى ابن مرمي ألنه مل يكن بيين وبينه نيب وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إىل 

ر احلمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن مل يصبه بلل بني خمصرتني فيكسر الصليب ويقتل اخلرتي
ويضع اجلزية ويعطل امللل حىت لك يف زمانه كلها غري اإلسالم ويهلك اهللا يف زمانه املسيح الدجال 
الكذاب وتقع األمنة يف األرض حىت ترتع اإلبل مع األسد مجيعا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم 

 ميكث مث يتوىف فيصلي ويلعب الصبيان والغلمان باحليات ال يضر بعضهم بعضا فيمكث ما شاء اهللا أن
 " عليه املسلمون ويدفنونه

فيمكث : مث رواه أمحد عن عفان عن مهام عن قتادة عن عبد الرمحن عن أيب هريرة فذكر حنوه وقال 
أربعني سنة مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون ورواه أبو داود عن هدبة ابن خالد عن هشام بن حيىي به 

 حنوه

 ":  قال " صلى اهللا عليه وسلم "موىل أيب هريرة عنه أن رسول اهللا وروى هشام بن عروة عن صاحل 

 وقد بينا نزوله عليه السالم يف آخر الزمان يف كتاب املالحم كما "فيمكث يف األرض أربعني سنة 
 وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به ": بسطنا ذلك أيضا يف التفسري عند قوله تعاىل يف سورة النساء 

 اآلية وأنه يرتل على املنارة " وإنه لعلم للساعة ":  وقوله "م القيامة يكون عليهم شهيدا قبل موته ويو
ال : تقدم يا روح اهللا فصل فيقول : البيضاء بدمشق وقد أقيمت صالة الصبح فيقول له إمام املسلمني 

الصالة لك إمنا أقيمت : بعضكم على بعض أمراء مكرمة اهللا هذه األمة ويف رواية فيقول له عيسى 
فيصلي خلفه مث يركب ومعه املسلمون يف طلب املسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله بيده 

 الكرمية
وذكرنا أنه قوي الرجاء حىت بنيت هذه املنارة الشرقية بدمشق اليت هي من حجارة بيض وقد بنيت 

ى ابن مرمي عليه السالم أيضا من أموال النصارى حني حرقوا اليت هدمت وما حوهلا فيرتل عليها عيس
فيقتل اخلرتير ويكسر الصليب وال يقبل من أحد إال اإلسالم وأنه خيرج من فج الروحاء حاجا أو 
 "معتمرا أو لثنتيهما ويقيم أربعني سنة مث ميوت فيدفن فيما قيل يف احلجرة النبوية عند رسول اهللا 

  وصاحبيه"صلى اهللا عليه وسلم 

ن عساكر يف آخر ترمجة املسيح عليه السالم يف كتابه عن عائشة وقد ورد ذلك حديث ذكره اب
 وأيب بكر وعمر يف احلجرة النبوية ولكن ال " صلى اهللا عليه وسلم "مرفوعا أنه يدفن مع رسول اهللا 

w يصح إسناده
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حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثين أبو : وقال أبوعيسى الترمذي 
ملدين حدثنا عثمان بن الضحاك عن حممد بن يوسف بن عبد اهللا ابن سالم عن أبيه عن جده مودود ا

صفة حممد وعيسى ابن مرمي عليهما السالم يدفن معه قال أبو مودود وقد : مكتوب يف التوراة : قال 
 بقي من البيت موضع قرب

املدينوالصواب الضحاك بن عثمان : هذا حديث حسن كذا قال : مث قال الترمذي   

 وقال البخاري هذا احلديث ال يصح عندي وال يتابع عليه
وروى البخاري عن حيىي بن محاد عن أيب عوانة عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عن سلمان 

مخسمائة وستون :  ستمائة سنة وعن قتادة " صلى اهللا عليه وسلم "الفترة ما بني عيسى وحممد : قال 
عون سنة وعن الضحاك أربعمائة وبعض وثالثون سنة واملشهور ستمائة سنة سنة وقيل مخسمائة وأرب

 ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة بالقمرية ليكون ستمائة الشمسية واهللا أعلم
حدثنا أبو يعلى " : ذكر املدة اليت بقيت فيها أمة عيسى على هديه : " وقال ابن حبان يف صحيحه 

ن مسلم عن اهليثم بن محيد عن الوضني بن عطاء عن نصر بن علقمة عن حدثنا أبو مهام حدثنا الوليد ب
 لقد قبض اهللا داود " : " صلى اهللا عليه وسلم "قال رسول اهللا : جبري بن نفري عن أيب الدرداء قال 

 " من بني أصحابه فما فتنوا وال بدلوا ولقد مكث أصحاب املسيح على سنته وهديه مائيت سنة

  وإن صححه ابن حبانوهذا حديث غريب جدا

وذكر ابن جرير عن حممد بن إسحاق أن عيسى عليه السالم قبل أن يرفع وصى احلواريني بأن يدعوا 
الناس إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وعني كل واحد منهم إىل طائفة من الناس يف إقليم من األقاليم 

لم بلغة الذين أرسله املسيح إليهممن الشام وبالد املغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتك  

لوقا ومىت ومرقس ويوحنا وبني هذه األناجيل األربعة : وذكر غري واحد أن اإلجنيل نقله عنه أربعة 
تفاوت كثري بالنسبة إىل كل نسخة ونسخة وزيادات كثرية ونقص بالنسبة إىل أخرى وهؤالء األربعة 

وحنا ومنهم اثنان من أصحابه ومها مرقس ولوقامنهم اثنان ممن أدرك املسيح وراءه ومها ميت وي  

وكان ممن آمن باملسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا وكان خمتفيا يف مغارة داخل الباب 
الشرقي قريبا من الكنيسة املصلبة خوفا من بولس اليهودي وكان ظاملا غامشا مبغضا للمسيح وملا جاء 

من باملسيح وطاف به يف البلد مث رمجه حىت مات رمحه اهللابه وكان قد حلق رأس ابن أخيه حني آ  

وملا مسع بولص أن املسيح عليه السالم قد توجه حنو دمشق جهز بغالة وخرج ليقتله فتلقاه عند كوكبا 
wفلما واجه أصحاب املسيح جاء إليه ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه فلما رأى ذلك وقع يف 
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ه واعتذر مما صنع وآمن به فقبل منه وسأله أن ميسح عينيه لريد اهللا عليه نفسه تصديق املسيح فجاء إلي
بصره فقال اذهب إىل ضينا عندك بدمشق يف طرف السوق املستطيل من املشرق فهو يدعو لك فجاء 

إليه فدعا فرد عليه بصره وحسن إميان بولص باملسيح عليه السالم أنه عبد اهللا ورسوله وبنيت له 
هي كنيسة بولص املشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي اهللا عنهم حىت كنيسته بامسه ف

 خرجت

اختلف أصحاب املسيح عليه السالم بعد رفعه إىل السماء فيه على أقوال كما قاله ابن عباس وغريه 
 "  فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين": من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله 

: كان فينا عبد اهللا ورسوله فرفع إىل السماء وقال آخرون : قال قائلون منهم : باس وغريه قال ابن ع

 هو اهللا وقال آخرون هو ابن اهللا
 فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين ": فاألول هو احلق والقوالن اآلخران كفر عظيم كما قال 

 " كفروا من مشهد يوم عظيم

على أربعة أقاويل ما بني زيادة ونقصان وحتريف وتبديلوقد اختلفوا يف نقل األناجيل   

مث بعد املسيح بثالمثائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكربى اختلف البتاركة األربعة ومجيع 
األساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابني يف املسيح على أقوال متعددة ال تنحصر وال تنضبط 

لك قسطنطني باين القسطنطينية وهم اجلمع األول فصار امللك إىل قول أكثر واجتمعوا وحتاكموا إىل امل
فرقة اتفقت على قول من تلك املقاالت فسموا امللكية ودحض من عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة 

التابعة لعبد اهللا بن أريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد اهللا ورسول من رسله فسكنوا 
وبنوا الصوامع والديارات والقاليات وقنعوا بالعيش الزهيد ومل خيالطوا أولئك امللل الرباري والبوادي 

والنحل وبنت امللكية الكنائس اهلائلة عمدوا إىل ما كان من بناء اليونان فحولوا حماريبها إىل الشرق 
 وقد كانت إىل الشمال إىل اجلدي

أمه هيالنة القمامة يعين على قرب املصلوب وبىن امللك قسطنطني بيت حلم على حمل مولد املسيح وبنت 
 وهم يسلمون لليهود أنه املسيح

وقد كفرت هؤالء وهؤالء ووضعوا القوانني واألحكام ومنها خمالف للعتيقة اليت هي التوراة وأحلوا 
أشياء هي حرام بنص التوراة ومن ذلك اخلرتير وصلوا إىل املشرق ومل يكن املسيح صلى إال إال 

قدس وكذلك مجيع األنبياء بعد موسى وحممد خامت النبيني صلى إليها بعد هجرته إىل صخرة بيت امل
w  شهرا مث حول إىل الكعبة اليت بناها إبراهيم اخلليل- أو سبعة عشر -املدينة ستة عشر 
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وصوروا الكنائس ومل تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة اليت حيفظها أطفاهلم ونساؤهم ورجاهلم 
ا باألمانة وهي يف احلقيقة أكرب الكفر واخليانةاليت يسمو  

ومجيع امللكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل امع الثاين واليعقوبية أصحاب يعقوب الرباذعي 
 أصحاب امع الثالث يعتقدون هذه العقيدة خيتلقون يف تفسريها

كة األلفاظ وكثرية الكفر  على ما فيها من ر- وحاكي الكفر ليس بكافر البث -وها أنا أحكيها 
 : واخلبال املفضي بصاحبه إىل النار ذات الشواط فيقولون

نؤمن بإله واحد ضابظ الكل خالق السموات واألرض كل ما يرى وكل ما ال يرى وبرب واحد 
يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد املولود من األب قبل الدهور نور من نور إليه حق من إله حق مولود 

مساو لألب يف اجلوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا نزل غري خملوق 
من السماء وجتسد من روح القدس ومن مرمي العذراء وتأنس وصلب على عهد مالطس النبطي وتأمل 

وقرب وقام يف اليوم الثالث كما يف الكتب وصعد إىل السماء وجلس على ميني األب وأيضا فسيأيت 
دبر األحياء واألموات الذي ال فناء مللكه وروح القدس الرب احمليي املنبثق من األب مع جبسده لي

األب واالبن مسجود له ومبجد الناطق يف األنبياء كنيسة واحدة جامعة مقدسة يهولية واعترف 
 " مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا وأنه حي قيامة قيامة املوتى وحياة الدخر العتيد كونه آمني
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