
 
 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اململكة العربية السعودية
  ايلـليم العـوزارة التع

  رىــة أم القــجامع
  كلية الدعوة وأصول الدين

 )اب والسنةـكتال(سم ـق

  أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب
  هـ٤٢٧املتوىف سنة 

  
  }من أول سورة األعراف إىل آخر سورة األنفال { 

  دراسة وحتقيق وختريج وتعليق
  

  رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن
  هاشم بن حمسن بن عبداهللا باصرة/ من الطالب

   ) ٤٢٧٨٠٢١٤: ( الرقم اجلامعي
  

  .إمساعيل بن عبدالستار امليمين:بإشراف فضيلة الدكتور
  

 هـ١٤٣١/  هـ ١٤٣٠: السنة الدراسية

 
 

 



  
  
  
  
  
  
 

 



 

 
]١[

 
 الكشف والبيان عن تفـسري القـرآن، تـأليف اإلمـام أيب             :عنوان الرسالة 

هــ، دراسـة    ٤٢٧بن إبـراهيم الـثعليب املتـوفّى سـنة           بن حممد  إسحاق أمحد 
، إىل آخـر سـورة األنفـال        األعـراف وحتقيق وختريج وتعليق، من أول سـورة        

  .رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري
 جلهود الزمالء يف حتقيق هذا الكتاب ملـا فيـه مـن              إكماالً ةتعد هذه الرسال  

رصيد عظيم من مأثور التفـسري مـن األحاديـث واآلثـار املرويـة والقـراءات                
واملباحث اللغوية والعقائدية واملـواعظ والقـصص، ويف ذلـك إحيـاء للتـراث              

  .اإلسالمي األصيل، وخدمة لكتاب اهللا عز وجل
  :وتتلخص الرسالة يف ما يلي

  وحتتوي علـى أمهيـة املوضـوع وأسـباب اختيـاره وخطـة البحـث               :قدمةامل
  . ومنهجي فيه

  : يف فصلني:  الدراسة:القسم األول
   .ترمجة املؤلف يف ستة مباحث: ألولالفصل ا

  .التعريف بالكتاب يف مخسة مباحث: الفصل الثاين
  . النص احملقق:القسم الثاين

ملخطوطـات، فـاخترث    وقد راعيت يف ذلك ما تقتـضيه منـاهج حتقيـق ا           
، ومنـها النـسخة     ثالث نسخ جيدة مما حصلت عليه مـن خمطوطـات الكتـاب           

 وراعيت القواعـد املتبعـة يف النـسخ واملقابلـة، ويف عـزو              .املعتمدة من القسم  
اآليات، وختريج األحاديث واآلثار واحلكـم عليهـا، وشـرح الغريـب، وتوثيـق           

  .، واألماكن والقبائلالنصوص، واألبيات الشعرية، والتعريف باألعالم
  : وذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها والتوصيات:مث اخلامتة

أنّ هذا الكتاب يعد مـن املـصادر األصـيلة املتقدمـة يف             : ومن هذه النتائج  
التفسري، وفيه مادة علمية ضخمة من التفسري باملأثور وبـالرأي ممـا جعلـه عمـدة            

يه روايات مـسندة مل توجـد عنـد مـن سـبقه،      لكثري من املفسرين من بعده، وف     
نـه مل    اليوم، وهو مـع تلـك األمهيـة إال أ          وحِفظَ مرويات من كتب مفقودة إىل     
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من األحاديث املوضوعة، والـضعيفة، والقـصص الغريبـة، واإلسـرائليات،            يسلم
ولعل إسناده هلا خيلي عهدته، ولكنه جيعل احلاجـة ماسـة هلـذا اجلهـد العلمـي                 

 "الـدعوة وأصـول الـدين     "بكليـة   " الكتاب والـسنة  " تبناه قسم    لتحقيقه والذي 
  . حفظها اهللا" أم القرى"جبامعة 

أن هذا الكتاب حيتاج إىل أن يطبع طباعـة علميـة حمققـة             : ومن التوصيات 
مستفيدا من اجلهود الكبرية اليت قام ا القـسم، ليقـدم للمـسلمني بـدال مـن                 

تليـق   هـا أخطـاء كـثرية، وعيـوب ال    الطبعات التجارية اليت نزلت األسواق وفي   
  .مبكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية

  
               الباحث                                                                          

  
    .هاشم بن حمسن باصرة
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Thesis summary 
 
Thesis Title: Exploration and Illustration about the 

HOLLY QURAN Explanation, written by  
IMMAMM ABO ISSAGH AHMED BIN 

MOHAMMED BIN IBRAHEEM AL-THAALABI, Died: 
٤٢٧ Hegria, study, attainment, ascribing, annotation, from the 
beginning of chapter AL-AARAF up to the end of chapter 
AL-ANFAL, a dissertation submitted to obtain the master 
degree. 

This thesis is a completion of the effort done by my 
colleague students, for attainment this important book, for its 
great credit of the HOLLY QURAN Explanation by the 
saying of the prophet-peace be upon him-, old narrations, 
readings, linguistic and religious researches, speech and 
stories, all to revive the original Islamic heritage, and serving 
the book of GOD the HOOLY QURRAN. 

The Thesis can be summarized in: 
Introduction: contains the important of the subject, 

reasons by which it has been chosen, research plan and my 
protocol in it. 

The First Part: The study: the first section: the author 
translation,  in six parts, the second section: introducing the 
book in five parts. 

The second Part: The ascribed text, the effort done by 
the researcher in comparing and attainment. 

In my protocol I considered with care the requirements 
of scriptures ascribing, for that, three good deferent copies 
were selected among the book's seven scripts copies, among 
them the department's approved copy. 

Throughout the Thesis I followed the known rules in 
copying and attainment, in tracing back the HOLLY QURAN 
verses, ascribing and judging the prophet's sayings and the 
old narration, 

Explaining the unknown, prove the text and the poets, 
introducing the figures, the places, the tribes and the 
scientific indexes. 
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closing statement: I listed the important results obtained 
and the recommendations, some of which are: this book is 
accounted as one of the original advance references in the 
HOLLY QURAN explanation, it's contain a huge scientific 
material of ascribing and opinions explanation of the HOLLY 
QURAN, by which it's considered as a major reference for 
the explanation scientist after the author, the book contained 
some ascribed narrations, that cannot be found in other old 
explanation books, also the book saved old narrations from 
some missing books that cannot be found until now, but 
beside its importance the book contained, week and unknown 
prophets sayings, strange stories, Israeli narrations, the author 
by ascribing them save himself to be blame off , because of 
the that, a great deal of effort must be done to achieve the 
scientific attainment of the book, a load which will be taken 
be the department of the HOLLY QURAN AND THE 
SUNNAH, of the Collage of "OUSOUL ALDEEN WA 
ALDAAWA" of "UMALQURAH" University, may ALLAH 
saves it. 

The closing statement also contained some 
recommendations some of which, that this book need to be 
printed with a scientific ascribed printing, benefiting from the 
effort done by the department, to introduce it to the 
MUSLEMS, to replace the commercial issues available in the 
book's markets, these issues contain a lot of mistakes, and 
misprints, that should not be related to the book and it's 
scientific value. 

 
Researcher: Hashem Bin MOhsen Basourrah.     
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ـ      ،أحصي ثناء عليه  احلمد هللا الذي ال       توفيقـه   ا علـى  ر فله احلمـد أوال وآخ

ال يـشكر    ( (:صـلى اهللا عليـه وسـلم       هلوقين ومن باب    مث إ  يل يف هذه الرسالة،   
 وأبـدأ    فأتوجه بالشكر ألهلـه، ومـن هـم معدنـه،          )١()) اهللا من ال يشكر الناس    

ـ         يا علـى مجيـل فـضلهما، وأُثَــن        بالوالدين رمحهما اهللا بالدعاء بالرمحـة هلم
 ممثلـة يف كليـة الـدعوة وأصـول          ،جامعة أم القرى  هلذه اجلامعة العريقة    شكر  الب

 ، ملا تقدمه من خدمات جليلة للعلم وأهلـه، وملـا أتاحتـه يل مـن إكمـال                 الدين
 إمساعيـل بـن     فضيلة الـشيخ الـدكتور    وأتقدم بالشكر كذلك ل    ،دراسيت العلمية 

عبد الستار امليمين، الذي خصين بإشرافه علـى رسـاليت، وأكـرمين اهللا مبعرفتـه               
 ولطـف التوجيـه واإلرشـاد، وبـذل         ، فرأيت منه حسن اخللق    ،خالل هذه املدة  

 جـزاء إال أن     أجد لـه عنـدي مـن       يل بطيب نفس من وقته وجهده وعلمه ما ال        
 وجيزيه عين خـري اجلـزاء، فقـد كـان يل         ،أدعو اهللا أن يكرمه يف العاجلة واآلجلة      

الـشيخ  ئـيس قـسم الكتـاب والـسنة          كذلك لفـضيلة ر    والشكرنعم املوجه،   
الدكتور غالب بن حممد احلامضي، ومجيع مـشاخينا يف القـسم الـذين نفعـين اهللا                

بـن   اهللا بـن عبـد     موفـق  /م، وأخص منهم شيخي الـدكتور     بعلمهم وتوجيهه 
 نفعـين اهللا    لكـل مـن   الشكر  وفقد نفعين اهللا بعلمه وخصين بتوجيهه،       . عبدالقادر

الـدكتور  بعلمه أو جهده أو وقته يف هذه الرسالة وأخص منـهم فـضيلة الـشيخ                
 أسـدى    ممـن  فلهم ولغريهـم   باعثمان، الذي سبقين يف املشروع،       بن سامل  صالح

أهلـي  أنـسى   الـشكر والتقـدير، وال    ون واملـساعدة   يل يد الع    معروفا أو مد   إيلَّ
يت الذين وقفوا معي طيلة أيام الدراسة والبحثوخاص .  

  :الطالب    
  هاشم بن حمسن بن عبداهللا باصرة                                 

  هـ٣٠/٣/١٤٣١يوم الثالثاء يف  جدة :مدينة

                                                
  ،)٥/١٥٧(" يف شكر املعروف" باب " األدب"أخرجه أبو داود يف السنن كتاب  )١( 

 مـن  )٤/٣٣٩(" ما جاء يف الشكر ملن أحـسن  إليـك    " باب  " الرب والصلة "تاب  والترمذي يف السنن ك   
 .وهذا حديث حسن صحيح: حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه مرفوعا واللفظ أليب داود، وقال الترمذي
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م بني النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه،          احلمد هللا الذي أنزل القرآن باحلق ليحك      
له احلمد هدى الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق، وهو يهـدي مـن يـشاء إىل                  ف

صراط مستقيم، وأزكى الصالة وأمت التسليم على املوصـوف مـن ربـه بـاخللُق               
  :العظيم، وأنه باملؤمنني رؤوف رحيم، وبعد

 وحتـدى اهللا    ،ا خـامت النبـيني    القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة اليت بِعث        ف
 . 8 7    M, -  . / 0 1 2ــا اإلنــس واجلــن أمجعــني

3 4 5 6 7  8 9 : ;  <  = >L ] ــن مـــــ

 Mg h  : فقـال تعـاىل    ولقد تكفـل اهللا حبفـظ كتابـه        ]اإلسراء :من سورة  ،٨٨: اآلية
i j   k l m   L ] ليبقـى القـرآن مـصدر     ]احلجـر  :مـن سـورة    ،٩: من اآلية

 انية للبشرية يف مجيع مراحـل نـضجها البـشري املعلـوم يف قـدر اهللا               اهلداية الرب 
   .تعاىل

ومنذ القرون املفضلة وإىل هذه األزمنة املتأخرة سـخر اهللا رجـاال خيـدمون              
كتابه مدارسة وحفظا، ورواية وفهما، وتبيانـا وتفـسريا، بـذلوا كـل رخـيص               

لـيت أخـرب ـا خـري       لينالوا شرف اخلريية ا    ؛ عز وجلّ  ونفيس يف خدمة كتاب اهللا    
 :عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال            ،عن عثمان رضي اهللا عنـه     فالربية،  

وهـم يطمعـون يف الـدخول مـع زمـرة        ،  )١()) خريكم من تعلم القرآن وعلمه     ((
 رضـي   أنـس بـن مالـك      عناهم سيد العامة واخلاصة مبا رواه        نأهل خاصته الذي  

 )) إن هللا أهلـني مـن النـاس        ((: وسلم عليه   قال رسول اهللا صلى اهللا    :  قال اهللا عنه 
   .)٢())  وخاصتههللاهم أهل القرآن أهل ا (( : قال؟ من هم:قالوا يا رسول اهللا

وممن يطمع أن يدخل يف أهـل القـرآن الـذين هـم أهـل اهللا وخاصـته،                  
أولئك الذين اعتنوا بتفسريه وبيان مراد اهللا منه، وصـرفوا يف ذلـك أوقاتـا مثينـة،          

وحتقيقـا ملـا حيبـه       ، عز وجـلّ   دمة للقرآن، ورغبة يف ثواب اهللا     وأعمارا جليلة خ  
                                                

 . )٥٠٢٧(   برقم)٣/١٦٢٠ (أخرجه البخاري يف صحيحه باب خريكم من تعلم القران وعلمه  )١ (
   وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن )١/١٤٠(ه باب فضل من تعلم القران وعلمه سننيف   ابن ماجهرواه )٢ (

 ).١٧٨(حديث  )١/٤٢(ماجه 
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حيـسن   الـذي يقـرأ القـرآن وال       (:  رضي اهللا عنهما    قال ابن عباس   ، عز وجلّ  اهللا
آيـة إال   مـن   مـا أنـزل اهللا      : احلسنوقال   ،)١() ا الشعر هذ  تفسريه كاألعرايب يهذُّ  

ـ  عين ذانزلت وما فيما أُ العباد  علم  يحيب أن    اهللاو  والتـصال علـم التفـسري      . )٢(ا
بكتاب اهللا فقد شرف قدره، وعال كعبه، وتنـافس أهـل العلـم يف نيـل مرتبـة                  

سري فهمه للناس، فقلمـا جتـد عاملـا إال وقـد غـاص يف حبـره،        يبيان معانيه، وت  
ـ  أخرج مـصنفا كـامال يف تفـسريه، أو م          ٍرِثكْبني م  واستخرج من كنوزه ما     لٍِّق

  .اب من كتبه عن القرآن وتفسريهتأفرد جزءا أو صفحات يف ك
      اهللا تعاىل علي بااللتحاق بالدراسات العليـا جبامعـة أم القـرى يف          ولقد من

، ومن أحب العلـوم إيلّ تفـسري القـرآن          بقسم التفسري كلية الدعوة وأصول الدين     
  . من تالوة كالمه وتدبر آياته تعاىللتعلقه مبا حيبه اهللا

 يـأ اهللا يل وللـزمالء بقـسم الدراسـات         ومن متام نعمة اهللا كـذلك أن ه       
ن مشايخ فـضالء حببـوا لنـا الزيـادة يف طلـب             العليا شعبة التفسري وعلوم القرآ    

العلم وحتصيله، مع حرصهم على تذليل مصاعبه وحضهم لطـالب القـسم علـى              
  .نيل أعلى مراتبه

تفـسري  (( الـستار املـيمين أن        إمساعيل بـن عبـد     .وملا أعلمين مرشدي د   
 بـن إبـراهيم الـثعليب    بـن حممـد    لإلمام أيب إسحاق أمحـد      ))بيانالكشف وال 

تـزال فيـه بقيـة صـاحلة للتخـريج، والتحقيـق،             رمحـه اهللا ال    )هـ٤٢٧ت(
والدراسة، والتعليق، عزمت على االرتشاف منـه رشـفة، ألذوق طعـم كـشفه،              

.  يف القـسم د    متم ما بقي من حتقيق بنيانـه، شـاكرا ملـشريف           وأ واطلع على بيانه،  
 امليمين على توجيهه، وإفـضاله، وترحيبـه، وإرشـاده، ممـا            بن عبدالستار  اعيلإمس

كان له األثر اجلميل يف تشجيعي على املـضي قـدما يف املـشروع ألكـون لبنـة                
، واهللا املعـني وعليـه      قيق ودراسة كتـاب الكـشف والبيـان       علمية يف إكمال حت   

  .التكالن

                                                
 .)١/٤٢(معاين القرآن ذكره اإلمام أبو جعفر النحاس يف مقدمة كتابه  )١ (
  .)٣/٢٩٣(الدر املنثور  ذكره السيوطي يف تفسريه )٢ (
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  :  اختيار هذا املوضوع عدة أمور منهامما دعاين إىل

 مـن مـأثور     وكونه حيمل رصيدا كـبريا     ،)الكشف والبيان  (أمهية كتاب  -١
التفسري من األحاديث واآلثار املروية بأسـانيدها، وهـذا األمـر جيعـل احلاجـة               

 لتعم بـه الفائـدة، السـيما وقـد           بتخريج الكتاب حمققًا   ،ماسة إىل خدمة الكتاب   
 منـها،  أقـل شـأنا   ولـيس ب  ،يعترب تفسري الثعليب متقدماً عليها     ،طبعت عدة تفاسري  

  .وسيأيت ذكر ذلك عند التحدث عن أمهية الكتاب
بعــد أن بــدأ القـسم يف مــشروع حتقيقــه عــام  ن هـذا الكتــاب  إ -٢
فيهما أخطـاء كـثرية، ومل ختـدما بتحقيـق          جتاريتني   )١(طبع طبعتني هـ،  ١٤١٨

 . تعاىلعلمي رصني كما سأقوم به إن شاء اهللا
رغبيت يف املشاركة يف إحيـاء التـراث اإلسـالمي األصـيل، وخدمـة               -٣

كتاب اهللا تعاىل بتحقيق أحد تفاسريه العظيمة، وتقـدمي شـيء تنتفـع بـه األمـة               
 .اإلسالمية
ختريج األحاديث الضعيفة واملوضـوعة واإلسـرائيليات الـيت يف اجلـزء             -٤

 ليعمـل ـا      األحاديـث الـصحيحة يف الكتـاب،       نياخلاص يب من الكتاب، وتبي    
 .ويترك ما ليس بصحيح

 واألخذ مـن معـني القـرآن        ،صي على التزود بتفسري كالم اهللا تعاىل      حر -٥
 .ا يل يف حيايت العلمية والعمليةالكرمي مايكون عون

  
  
  
  
  
  

                                                
   أيب :وحتقيق دراسة يف بريوت العريب التراث إحياء عن دار هـ ١٤٢٢  صدرت يف عام:األوىل الطبعة)  ١(

  . الساعدي نظري األستاذ :وتدقيق عاشور، مراجعة بن حممد
 .هـ عن دار الكتب العلمية يف بريوت حتقيق سيد كسروي حسن١٤٢٥ صدرت عام : والطبعة الثانية
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مركـز  الرجـوع إىل     و  االختـصاص،  طالع وسؤال أهـل   االالبحث و بعد  

مـن  الفـضالء   رسـائل   وجـدت أن     ية اإلسالم امللك فيصل للدراسات والبحوث   
تفـسري الكـشف     (املـسجلة يف حتقيـق       طالب املاجـستري والـدكتوراه    الزمالء  

 بكليـة  دم بـه قـسم الكتـاب والـسنة          شروع الذي تقَّ  امل ضمن   ،) والبيان للثعليب
 ؛املخـصص يل  التفـسري    جـزء    الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى ال تتـضمن        

  ) األنفالسورةإىل اية  األعرافمن أول سورة ( :وهو
 

 
حتقيق هذا الكتاب ملن مارسه ليس باألمر اليسري بـل أحاطـت بـه بعـض                
 الصعوبات اليت حتتاج من الطالب إىل جهد لتذليلها، وقبل ذلـك توفيـق مـن اهللا               

  : هذه الصعوباتشري باختصار اىل أهموأ، تعاىل
 مصادر الثعليب رمحـه اهللا مـن كتـب          تنوع مادة الكتاب العلمية وتعدد     -١

ـ     . دة، والفقـه، واللغـة، والـشعر وغريهـا    التفسري، واحلديث، والقراءات، والعقي
وحيتـاج إىل    ق علـوم شـىت،    روهو مع ما فيه من مزايا إال أنه جيهد الباحث يف طَ           

بعـض   والتنقل بينها كـل حـني وآخـر، كمـا أن     ،إملام ا، والرجوع ملصادرها   
  . اليوم مما يصعب توثيق نصوصها عداد املفقودهذه املصارد يف

 ونـزول   ،عـن عـصر الروايـة املتقدمـة       تأخر شيوخ الثعليب رمحه اهللا       -٢
يف كتـب الرجـال،      همالوقوف علـى تـرامج    جهدا كبريا يف    مين  تطلب   أسانيده،
جـدها ولكنـها ال تغـين كـثريا يف     أ هلم ترمجة أو    أجدبعد طول عناء ال     ووأحيانا  

  .كثرة التراجمل، وكما ترتب على ذلك أيضا اجلرح والتعدي
ـ         ؤلف   امل نّ أ -٣ دقيق يف انتقـاء  رمحـه اهللا جيمـع الروايـات مـن غـري ت

يف ذكـر   أحيانـا    ويتفـرد  ، والروايات املنقطعة  ، واملناكري ،األسانيد فساق الغرائب  
ـ عجيالواحلكايات  القصص  بعض   ختـريج  يف  علـي    قـد أثقـل       ذلـك  ، كـل  ةب

 فيهـا ممـا حيتـاج إىل تعقيـب      ام، وتتبع   حلكم عليها  وا هاأسانيد الروايات ودراسة 
  .تصويب أو
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  .  أليب إسحاق الثعليب))  الكشف والبيان عن تفسري القرآن ((كتاب 

 إىل آخر سورة األعرافمن أول سورة (( دراسة وحتقيق وختريج وتعليق 
   )) األنفال

  .من مقدمة وقسمني وخامتة وفهارستتكون اخلطة 
  : وتتناول ما يلي:املقدمة

  . و أسباب اختيارهأمهية املوضوع  -أ 
 .الدراسات السابقة والصعوبات  -ب 
 .منهج الكتابة فيه  -ج 

  :الدراسة وفيه فصالن:القسم األول
  :ترمجة املؤلف وتشتمل على املباحث التالية: الفصل األول

  .امسه ونسبه ولقبه وكنيته: املبحث األول
  .طلبه للعلموالدته وعصره ونشأته و: املبحث الثاين

  .شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث الرابع

  .مؤلفاته: املبحث اخلامس
  .وفاته: املبحث السادس

  :التعريف بكتاب الكشف والبيان وفيه املباحث التالية: الفصل الثاين
  .إثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املبحث األول

  .وذكر مصادرهأمهية الكتاب  :ايناملبحث الث
  .احملقق اجلزء خالل  منمنهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثالث
  .وصف النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق: املبحث الرابع

  .يف التحقيقاملتبع  نهجامل: املبحث اخلامس
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حتقيق اجلزء املخـصص للعمـل فيـه مـع التعليـق عليـه               :القسم الثاين 
  .))  إىل اية سورة االنفالاألعرافورة من أول س ((

  .النتائج والتوصياتأهم وتتضمن : اخلامتة
  :الفهارس

  . فهرس اآليات القرآنية -١
 . فهرس األحاديث النبوية -٢
  .فهرس اآلثار  -٣
 . فهرس األشعار -٤
  . فهرس األعالم -٥
  . فهرس األماكن والبلدان -٦
  . املصادر واملراجعتب ثَ -٧
  . فهرس املوضوعات -٨
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  :امسه، ونسبه، ولقبه، وكنيته: املبحث األول
هو أمحد بن حممـد بـن إبـراهيم النيـسابوري، اإلمـام، املفـسر،                :امسه
  .)١ (، شيخ التفسري، وأحد أوعية العلم"عليببالثَّ"شهور احلافظ، امل
وهـي أحـسن مـدن      : )٢(رنيـسابو ، نسبة إىل    "النيسابوري: "يقال له  :نسبه

خراسان، وأشهرها، وأمجعها للخريات، وأكثرهـا أئمـة مـن أصـحاب الفنـون              
  .)٣(املشهورين
ـ  :لقبه ـ كذلك  ويلقب  ،"الثَّعلَيب: "يلقب ب غـري أن لقـب     " الثعـاليب : "بـ

ويلقـب كـذلك     .)٤ (أشهر وأكثـر تـداوال يف كتـب أهـل العلـم           " الثعليب"
  .)٥( وغريمها والبغوي،لقبه بذلك تلميذه الواحدي،" باألستاذ"

، وهي كنيـة مـشهورة عنـه، ومتفـق عليهـا بـني              )أبو إسحاق ( :كنيته
 مـن غـري     )أيب إسـحاق  ( ، بل إن تلميذه الواحدي يطلق عليـه لفـظ         )٦(املؤرخني

  .)٧ (إال إياه: يعينتعريف آخر، وال
  
  
  

                                                
، )٣/٣٦(معجم األدباء لياقوت احلمـوي      و،  )١/١٥٤(فطي   النحاة للق  هابنعلى أَ  باه الرواة نِإ: انظر ترمجته  )١ (

املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيين       و،  )١/٢٣٨(اللباب يف ذيب األنساب البن األثري       و
سـري أعـالم النـبالء للـذهيب        و )١/٧٩(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلّكـان         و،  )٩١ص(
طبقـات  و،  )٣/١٠٩٠(للـذهيب   تذكرة احلفاظ   و،  )٣/١٦١(من غرب للذهيب    العرب يف خرب    و،  )١٧/٤٣٥(

البداية والنهاية البن كـثري     و،  )٤/٥٨(طبقات الشافعية الكربى للسبكي     و،  )١/١٥٩(الشافعية لألسنوي   
، )٢٨ص(طبقات املفسرين للسيوطي  و،  )١/١٠٠(البن اجلزري   يف طبقات القراء    غاية النهاية    و ،)١٢/٥٠(
 .)١/٦٦(رين للداودي طبقات املفسو

   نسب إليها يف زمن اخللفاء الراشدون،وقد فتحت  قدميا، من مدن خراسان، وإحدى عواصمها :نيسابور )٢ (
 ،)٥/٣٨٢ (احلمـوي  يـاقوت لعجم البلدان   م : انظر .إيران، وتقع اليوم يف مشال شرق       كثري من العلماء  

 .)٢٥/٦٢٤ ( موعة من الباحثنياملوسوعة العربية العامليةو
، وفيـات األعيـان     )٣/١٧٨(ذيب األمساء واللغات للنـووي      و،  )٥/٥٥٠(األنساب للسمعاين   : انظر )٣ (

 .)٥/٣٣١( ، معجم البلدان)١/٨٠(
 اللبـاب و )١/١٥٤( الـرواة    هإنباو،  )٩١ص( من السياق    ، املنتخب )١/٥٠٥(  للسمعاين األنساب: انظر )٤ (

)١/٢٣٧(. 
 .)١/٢٩(البغوي ومعامل الترتيل ، )٢/١٣(لواحدي لتفسري الوسيط : انظر )٥ (
 .املصادر السابقة: انظر )٦ (
 .)٢/٢٢٨(لواحدي لتفسري الوسيط : انظر )٧ (
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  .نشأته، وطلبه للعلمو ،والدته، وعصره: املبحث الثاين
  :والدته

 كتــب التــراجم  ومل تــبني".نيــسابور"وىل يف بــالد نــشأته األكانــت 
شـيوخه  مساعاتـه و   معرفـة أقـدم      لتقدير ذلك البد من   ، و تاريخ والدته واملصادر  

مـام  وإذا نظرنـا إىل مساعـات اإل      ،   حبـسب ذلـك    التقديرالذين تلقى عنهم، مث     
ـ ٣٨١ له سـنة      أقدم مساع   وجدنا أن  ،الثعليب رمحه اهللا املتقدمة    نـص   فقـد    ،ـه

بكر أمحـد بـن احلـسني         أخربنا اإلمام أبو   : فقال ى مساعه يف ذلك التاريخ،    هو عل 
ـ .)١(مثائـة بن مهران املقرئ سنة إحدى ومثانني وثال       هـو حـسب حبثـي       و .أهـ

  .، ألنه بعد ذلك التاريخ توالت مساعاته من شيوخهأقدم مساعاتهواجتهادي 
 كـان قبـل سـنة     زم بأن ميالد اإلمام الثعليب رمحـه اهللا         ميكن اجل  يهوبناء عل 

 ويف غالـب    ، فيها العلم، ويتأهـل للـسماع      ىهـ مبدة ميكن من خالهلا يتلق     ٣٨١
؛ ألن الـسماعات املعتمـدة عـن الـشيوخ           سن البلوغ  قد قارب   أن الثعليب  األمر

وهلـذا يتـرجح أن تكـون سـنة         ،  حيظى ا الطالب قبل هذه الـسن       واألئمة ال 
  .، واهللا أعلمهـ٣٧٠ قبل عام والدة الثعليب

  
  : شأته وطلبه للعلمن

 ، تزدهـر بالعلمـاء يف خمتلـف اـاالت         نشأ الثعليب يف بيئة علمية ثرية     لقد  
 د عـد  يف ذكر علمائهـا وأهـل الفـضل       " تاريخ نيسابور "ألف احلاكم كتابه    فقد  

، واسـتدرك عبـد الغـافر        اهلجري لرابع وا  الثالث ني عاملا خالل القرن   )١١٣٥( فيه
   .)٢ ( عاملا)١٦٩٩(  نيسابور مايبلغالفارسي يف ذيله على تاريخ
وطلبـه   الـثعليب    نـشأة قـوي يف    أثـر   الكبرية  العلمية  وقد كان هلذه البيئة     

، ولعـل ذلـك يعـود       يف كتب التـراجم   رحالته العلمية   لذكر  يرد  مل  للعلم، ولذا   
ـ            كانت" نيسابور" إىل أن   يف ريـب  ال من حواضر مـدن العلـم، ومـع ذلـك ف

ة يف الطلب، وتلقيه عـن بعـض املـشايخ يف مـدن             خروج الثعليب من أجل الرحل    

                                                
 .)٥٠٤ص(كتاب الكشف والبيان رسالة املاجستري لألخت عفراء املصري لتحقيق جزء من : انظر )١ (
  .)٢٥-٢٤(موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد للدكتور أكرم العمري : انظر )٢ (
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، وتلقيـه   )١(طَـابران خروجـه إىل    :  ومنـه  ه يف بعض مساعاته،   أخرى كما صرح ب   
  .)٢(الروايات مساعا من شيخه أيب احلسن عبد الرمحن الطرباين

  
    :عصره

عاش اإلمام الثعليب رمحه اهللا فيما بني النـصف الثـاين مـن القـرن الرابـع،        
ـ ٤٢٧ت ( حيث كانت وفاته    القرن اخلامس  والربع األول من    ، وهـو عـصر    )هـ

 قـد شـهد مـن االضـطرابات والـوهن      والذي ،متأخر يف خالفة الدولة العباسية   
ـ   تاليدوجعل    مما ؛)٣( الكثري يءوالتفكك الش  طر علـى بـالد املـشرق       يسعدة ت

ـ     بـني  اعمدينة نيسابور حمور نـز    وكانت   ،نشأ اإلمام الثعليب  حيث    ،دولتلـك ال
 الثعليب شهدت حكم الغزنـويني وكـانوا يف أوج قـوم             فـي فترة نشأة   ولكنها
ـ اعكم حممود الغزنوي أعظـم ملـوكهم، ف       أيام ح  ، )٤( يف اسـتقرار سياسـي     تش

ن املؤرخ حممد بـن حـسني البيهقـي ذكـر يف            حىت إ  ،االنشاط العلمي   ازدهر  و
 كمـا  ،)٥ ( بـضع وعـشرون مدرسـة      )هـ٤١٤ (تارخيه أنه كان يف نيسابور سنة     

 وقـد سـبقت اإلشـارة يف        ،)٦()دار السنة والعـوايل    (:السخاوي عليها لقب   أطلق
  . مبحث نشأته وطلبه للعلم التنويه لكثرة العلماء فيها

وقد كان من آثار انتـشار النهـضة العلميـة، تعـدد املـدارس الفكريـة،                
ـ  ذلـك إىل  الـثعليب   أشار  قد   و ،ظهور بعض االحنرافات  و حيـث  ي تفـسريه،    ـ ف
 فرقـة هـم أهـل    ،فرقا على طـرق  فألفيت املصنفني يف هذا الباب : "هللال رمحه ا  اق

لفـوا فأحـسنوا، غـري أـم خلطـوا          وفرقة أ  ... البدع واألهواء معوجة املسالك   
جنـد أن ثـراء الكتـب       : ويف اجلانـب اآلخـر    . )٧(السلف أباطيل املبتدعني بأقوال  

                                                
   ومن املدن ااورة ملعاهلما اليوم مدينة ،وقد اندثرتمن نواحي نيسابور   إحدى بلديت طوس:طابران )١ (

 ويكيبيديا، املوسوعة احلرة:  وموقع).٤/٣ ( لياقوت معجم البلدان:انظر .مشهد يف مشال شرق إيران
www.ar.wikipedia.org. 

 .)٦٦٧ص(الكشف والبيان رسالة الدكتوراه للزميل خالد بن عون العرتي يف حتقيق جزء من : انظر )٢ (
 .)٦٧ص(دراسات يف تاريخ الدولة العباسية للدكتور حسن الباشا : انظر )٣ (
 .)٣٤٦ص(اخلضري الدولة العباسية للشيح حممد : انظر )٤ (
 .)٢٢٦ص(تاريخ البيهقي : انظر )٥ (
 .)١٤١ص(اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ للسخاوي : انظر )٦ (
 ).٢٤٠-٢٣٩ص(الكشف والبيان رسالة الدكتوراه خلالد العرتي يف حتقيق جزء من : انظر )٧ (
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ـ            ر ذلـك بوضـوح يف      والتأليف كان له أثر كبري على شخصية الثعليب العلميـة، أثَّ
قـد اسـتفاد يف     فتفسريه، كما نص على ذلـك يف مقدمـة الكـشف والبيـان،              

  .)١ (التفسري من عشرات الكتب ومئات العلماء املشايخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)٢٤٣ص(املرجع السابق : انظر )١ (



 

 
]١٨[

  :شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث
  :شيوخه

كان الثعليب رمحه اهللا كثري الشيوخ كما وصـفه بـذلك مـن تـرجم لـه،                 
" الكـشف والبيـان   "وكما نص هـو يف مقدمـة        . )١(الغافر الفارسي  دكاإلمام عب 

  .)٢(فذكر أن التفسري قد تلقفه من أفواه املشايخ وهم قريب من ثالمثائة شيخ
بـن إبـراهيم    بـن حممـد   إبـراهيم : )٣(ه الذين تتلمـذ علـيهم   ومن شيوخ 

بـن   بـن عبدويـه    بـن إبـراهيم    أمحدو ،)٤()هـ٤١٨ت (اإلسفراييين إسحاق أبو
بـن مهـران     بن احلـسني   أمحدو ،)٥()هـ٣٨٥ت (احلسن النيسابوري   أبو سدوس

ـ ٣٨١ت(النيـسابوري    بكر األصـبهاين   أبو بـن أيب الفـرايت      أمحـد و،  )٦()هـ
ـ ٣٩٩ت( عمرو امللقب بالبستان   أبو بـن حبيـب     بـن حممـد    احلـسن و،  )٧() ه
بـن   بـن احلـسني    بـن حممـد    احلسنيو ،)٨()هـ٤٠٦ت(القاسم النيسابوري    أبو
ـ ٤١٤ت(اهللا الثقفي الـدينوري      عبد  أبو هنجويف بـن حممـد     شـعيب و،  )٩()هـ

ـ ٣٩٦ت (صاحل العجلـي البيهقـي     أبو بـن إبـراهيم     الـرمحن  عبـد و،  )١٠()هـ
ـ ٣٩٧ت(احلسن الطـرباين العـدل     أبو اهللا  بـن عبـد   الـرمحن  عبـد  و،)١١()هـ

بـن   بـن احلـسن    امللـك  عبدو ،)١٢()هـ٣٨٩ت(احلمشاذي أبو حممد األصبهاين     
بـن   بـن أمحـد    كاملو ،)١٣()هـ٤٠٠ت(نعيم االسفراييين    أبو ق،بن إسحا  حممد

ـ ٤٠٥ت (جعفر العزائمي املستملي النيـسابوري     حممد أبو  بـن   حممـد و ،)١٤()هـ
                                                

 .)٩١ص(املنتخب من السياق :  انظر)١ (
 .)٢٤٣ص(الكشف والبيان رسالة الدكتوراه خلالد العرتي يف حتقيق جزء من : انظر )٢ (
 .سترد ترمجة شيوخه الحقا يف القسم الثاين من الرسالة يف النص احملقق بإذن اهللا )٣ (
 .)١٧/٣٥٣(السري و، )١/١٤٤(  للسمعايناألنساب: انظر )٤ (
 .)١٦/٥٠٤( ، السري)٤/١٣٤(  للسمعايناألنساب: انظر )٥ (
 .)١/٤٩(غاية النهاية و، )١٦/٤٠٦(السري : انظر )٦ (
 .)٩٨ص(املنتخب من السياق و، )٤/٣٥٣(  للسمعايناألنساب: انظر )٧ (
 .)١٧/٢٣٧(السري و، )١٧٩ص(املنتخب من السياق : انظر )٨ (
 .)١٧/٣٨٣(السري و، )١٩٣ص(املنتخب من السياق : انظر )٩ (
 .)٣/٣٠٣(ة للسبكي طبقات الشافعي: انظر )١٠ (
 .)١٦/٤٩٧(السري و، )١٠/٣٠١(  للخطيب البغداديتاريخ بغداد: انظر )١١ (
 .)٣/٣٠٦(طبقات الشافعية للسبكي : انظر )١٢ (
 .)١٧/٧١(السري و، )٣٢٦ص(املنتخب من السياق : انظر )١٣ (
 .)٢/٢٦٦(بغية الوعاة و، )٤٢٦ص(املنتخب من السياق : انظر )١٤ (



 

 
]١٩[

ـ ٣٨١ت(بـن املقـرئ      بكـر  املعـروف بـأيب    إبراهيم بـن   حممـد و ،)١()هـ
ـ ٣٩٦ت( بكر النيـسابوري الفقيـه     أبو أمحد بـن   بـن أمحـد    حممـد و ،)٢()هـ
بـن فـورك     بن احلـسن   حممدو،  )٣()هـ٣٨٩ت(محد الرازي   أ بن شاذان أبو   حممد

بـن أيب    الـرمحن  بن عبـد   حممدو ،)٤()هـ٤٠٦ت(بكر األنصاري األصبهاين     أبو
 ،)٥()هــــ٣٩٢ت (النيـــسابوري يكِّـــزاحلـــسن املُ إســـحاق أبـــو

ـ ٣٩٠ت (سـعيد النيـسابوري    بـن محـدون أبـو      اهللا عبـد  بن حممدو  ،)٦()هـ
ـ بـن ح   اهللا بن عبد  حممدو مـ منـصور احلَ   بـو  أ ذاش مـ ٣٨٨ت (يذاش  ،)٧()هـ
 اهللا النيـسابوري احلـاكم     عبـد  بـن محدويـه أبـو      بن حممد  اهللا بن عبد  حممدو
 بكـر اجلـوزقي النيـسابوري      بن حممد أبـو    اهللا بن عبد  حممدو ،)٨()هـ٤٠٥ت(
 طـاهر النيـسابوري    أبـو  بـن خزميـة    بـن الفـضل    حممدو ،)٩()هـ٣٨٨ت(
مـام الـثعليب رمحـه اهللا مـن خـالل           شيوخ اإل  بعضؤالء  فه ،)١٠()هـ٣٨٧ت(

  .أسانيده يف تفسريه، وكتب التراجم والرجال وغريها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)٣٨٧ص(  للسيوطيطبقات احلفاظو، )٣/٩٧٣(احلفاظ تذكرة  : انظر )١ (
 .)١٧/٥٧(السري و، )٣/٥٦(إنباه الرواة و، )٥/٧٥(  للسمعايناألنساب: انظر )٢ (
 .)٣٧٥-٢٤٥ص(الكشف والبيان رسالة الدكتوراه خلالد العرتي يف حتقيق جزء من : انظر )٣ (
 )٤/١٢٧(طبقات الشافعية للسبكي و، )١٧/٢١٤(السري و، )١٥ص(املنتخب من السياق : انظر )٤ (
 .)٣/١٨٩(طبقات الشافعية للسبكي : انظر )٥ (
 .)٣/١٧٩(طبقات الشافعية للسبكي : انظر )٦ (
 .)٣/١٧٩(طبقات الشافعية للسبكي : انظر )٧ (
 .)٢/١٨٤(غاية النهاية و، )٤/١٥٥(طبقات الشافعية للسبكي و، )١٧/١٦٢(السري : انظر )٨ (
 .)٣/٢٥٨(الشذرات و، )٣/١٨٤(لشافعية للسبكي طبقات ا: انظر )٩ (
 .)١٦/٤٩٠(السري  : انظر )١٠ (



 

 
]٢٠[

  :تالميذه
وال ريـب أن لـه مـن الطلبـة           ، من تلقى عنـه    تعدادمل تتوسع املصادر يف     

 الذي حظـي باالنتـشار والنقـل         ومنها كتابه يف التفسري    ، نشروا علمه  ،خنبة جنباء 
  .سيأيت يف التعريف بالكتابكثرة النسخ له كما  و،عنه

  
  :طلبته املربزينومن 

احلـسن الواحـدي     بـن مـستويه، أبـو      بن علـي   بن حممد  بن أمحد  علي
املفـسر، املـشهور، صـاحب    وهـو  أشهر تالمذته،   من   )هـ٤٦٨ت (النيسابوري

  .)١()أسباب الرتول ( و)البسيط، والوسيط، والوجيز (:التفاسري الثالثة
ـ  بن إبراهيم، أبـو    أمحد  البغـوي يف  هذكـر : عيد الـشرحيي اخلـوارزمي   س

تلقى تفسري الكشف والبيان فيمـا قـرأه عـن الـثعليب، عـن              ه  أنومقدمة تفسريه   
  .)٢ (شيوخه رمحهم اهللا

 معـشر الطـربي املقـرئ      بـن حممـد، أبـو      الـصمد  بن عبد  الكرمي عبد
إمام عـارف، شـيخ أهـل مكـة، حمقـق، صـاحب كتـاب                :)هـ٤٧٨ت(
قـال  ، "الرشـاد يف شـرح القـراءات الـشاذة    " الثمان، و  يف القراءات " التلخيص"

روى تفسري النقاش، عن شـيخه الزيـدي، وتفـسري الـثعليب عـن              : ابن اجلزري 
  .)٣(مؤلفه، وكذا قال الداودي

" أسـد الغابـة  "ذكر ابن األثري يف مقدمـة كتابـه   : بن خلف الشريازي   أمحد
ملتـصل عـن طريـق      باإلسـناد ا  " الكشف والبيـان  "أنه وصل إليه كتاب الثعليب      

  .)٤(شيخه الشريازي

                                                
غايـة النهايـة    و،  )٥/٢٤٠(طبقات الشافعية للسبكي    و،  )٨/٣٣٩(السري  و،  )٢/٢٢٣( الرواة   هإنبا: انظر )١ (

 .)١/٣٩٤(طبقات املفسرين للداودي و، )١/٥٢٣(
 .)١/٢٨( معامل الترتيل :انظر )٢ (
 .)١/٣٩٥(طبقات املفسرين للداودي و، )٣/١٦١(العرب و، )١/٤٣٥(للذهيب الكبار  القراء  معرفة:انظر )٣ (
 .)١/١٤(  البن األثريالصحابة معرفة يف أسد الغابة :انظر )٤ (



 

 
]٢١[

ـ  كتبـت عنـه   : قال الـسمعاين  : سعيد الفُرخرادي  بن سعيد، أبو   حممد  أي  ـ
" الكـشف والبيـان   "املـسمى   " تفـسري الـثعليب   " ومسعت منه    ـ حممد بن املنتصر  

  .)١ (روايته عن الفرخرادي عنه
" لتـوابني ا"ذكـر ابـن قدامـة يف كتابـه          : بن علي الواقدي   بن أمحد  علي

  .)٢ (ن طريق الواقدي عن الثعليبماديث وقصصا باإلسناد أح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .)٦/٤٠٢(طبقات الشافعية للسبكي و، )٢٠/٢٨٨(السري و، )٤/٤٣(  للسمعايناألنساب :انظر )١ (
 .)٢٧١ ،٢٠٩ص(امة  كتاب التوابني البن قد:انظر )٢ (



 

 
]٢٢[

  .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: املبحث الرابع
  :مكانته العلمية

بلغ الثعليب يف العلم مراتب عالية، وذلك ملا كـان عليـه يف زمـن الطلـب                 
ـ   لابرز رمحه اهللا يف علم التفسري، وهو        من مهة عالية، وقد       عـِرف بـه،   ذيعلـم ال

:  قـال ابـن خلكـان      ،)املفسر( كان أشهر األلقاب العلمية اليت خلعت عليه لقب       و
   .)١(كان أوحد زمانه يف علم التفسري

 وهـو أمـر ظـاهر ملـن اطلـع           ،من أفذاذ علم القراءات   أيضا   الشيخ   دعيو
ت غايـة النهايـة يف طبقـا      "ترجم له ابن اجلـزري يف كتابـه         قد   و على تفسريه، 

ـ وي بإيراد األسانيد عناية ظـاهرة،    عناية   ، وله )٢("القراء  ه،ر الروايـة يف تفـسري     كث
ه عـن   أسـانيد كما يروي طائفة من األحاديـث ب       ، عدة الحديث طرق ورمبا أورد ل  

، وهـو يكثـر يف      )٣(كثري ممن تـرجم لـه     " باحلافظ"وصفه  وألجل ذلك    ،شيوخه
ـ الـشعراء، ولـذا ي    أقوال  تفسريه من إيراد أقوال أهل اللغة واألدب و        عيف أهـل    د 

، "معجـم األدبـاء   " ترجم لـه يـاقوت احلمـوي يف كتابـه            قد و ،اللغة واألدب 
   .)٤("ةبغية الوعا"والسيوطي يف 
فتجـده يعـتين يف تفـسريه        عداد فقهاء الشافعية،      أيضا يف   الثعليب دعيوكما  

ـ     ؛مواضع آيات األحكام  بإيراد أقوال الفقهاء يف بعض       ه أصـحاب    وهلذا تـرجم ل
   .اوغريمه )٥(الطبقات من الشافعية، كاإلمام السبكي، واإلمام األسنوي

وله عناية فائقة بالوعظ فهو من أهل االختـصاص فيـه فنـراه مـأل كتابـه                
ـ     الـسابقني  من قـصص  بالكثري    وأخبـارهم   ،صاحلني والزهـاد  ، وحكايـات ال

 يف  طويـل البـاع   : وصـفه اإلمـام الـذهيب بقولـه       حىت   ،ومواعظهم وأشعارهم 
 ممـا متيـز     وغريهـا ه يف هذه العلـوم      تعمقمن اطلع على تفسريه أدرك      و،  )٦(الوعظ

  .به اإلمام الثعليب رمحه اهللا
                                                

 .)١/٧٩(وفيات األعيان البن خلكان  :انظر )١ (
 .)١/١٠٠( غاية النهاية :انظر )٢ (
 .)١٧/٤٣٥(، والذهيب يف السري )١/١٥٤(، والقفطي يف إنباه الرواة )٩١ص(كعبد الغافر يف املنتخب  )٣ (
 .)١/٣٥٦( ةبغية الوعاو ،)٢/٢٠( معجم األدباء :انظر )٤ (
 .)١٦٠-١/١٥٩(طبقات الشافعية لألسنوي ، و)٤/٥٨(قات الشافعية للسبكي  طب:انظر )٥ (
 .)١٧/٤٣٥(سري ال :انظر )٦ (
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  :ثناء العلماء عليه
مـن جـاء     ابتداء ممن عاصـره وتتلمـذ عليـه أو           الثعليبعلى  علماء  أثىن ال   
 : حيـث قـال    تلميـذه الواحـدي   ما قالـه    : من مجيل ثناء العلماء عليه    و ؛بعدهم

م، وزيـن األمـة بـل        بـل بـدره    ءضال بل حبرهم، وجنم الف    ءوكان حرب العلما   (
فخرهم، وأوحد األمة بل صدرهم، وله التفسري امللقـب بالكـشف والبيـان عـن               
تفسري القرآن الذي رفعت به املطايا يف السهل واألوغـار، وسـارت بـه الفلـك                

   .)١() يف البحار
إسـحاق الثعـاليب،     األستاذ، أبـو   (: بقوله الغافر الفارسي  الشيخ عبد نعته  و

ملقرئ، املفـسر، الـواعظ، األديـب، الثقـة، احلـافظ، صـاحب التـصانيف               ا
والـثعليب هـو يف نفـسه        (: شيخ اإلسالم ابن تيمية بقولـه      عليه  وأثىن .)٢() اجلليلة

اإلمـام، احلـافظ،     (: بقولـه  اإلمـام الـذهيب   أثىن عليه   و. )٣( ) كان فيه خري ودين   
احلـافظ ابـن كـثري       وكذلك   ،)٤() كان أحد أوعية العلم   ... فسريالعالمة، شيخ الت  

احلـافظ  ، وقـد وصـفه      )٥() كان كـثري احلـديث، واسـع الـسماع         ( :فيهقال  
  .)٦() كان إماما كبريا، حافظا للغة، بارعا يف العربية (: بقوله السيوطي
ـ     عليه هذا بعض ثناء العلماء   ف احلـصر، وعلـى     ل املثـال ال   بي ذكرته على س
ـ    اإلمجال واالختصار،  طريقة مل يـسلم  ه رمحـه اهللا  ومع هذا الثنـاء العـاطر إال أن

 تساهله يف نقـل اإلسـرائيليات، والروايـات         له، وخاصة يف  من نقد بعض العلماء     
بعـض أقـوال    نقـل ة، وبعض اآلراء الـضعيفة يف تفـسريه، و       وضوعالضعيفة، وامل 

ـ  : " وقد نبه على ذلك ابـن اجلـوزي بقولـه       ،البدعأهل   ه مايعـاب إال  لـيس في
ضمنه من األحاديث الواهية، الـيت هـي يف الـضعف متناهيـة، خـصوصا يف                 ما

ـ ، )٨()حاطب ليـل  (:ووصفه ابن تيمية بأنه    .)٧("أوائل السور  يس اإلمـام الـثعليب   ول
                                                

 .)١/٢٣٣( للواحدي البسيط تفسريجزء من   يف حتقيقمد بن صاحل الفوزانرسالة الدكتوراة حمل: انظر )١ (
 .)٩١ص(املنتخب من السياق : انظر )٢ (
 )٧٦ص(ن تيمية البمقدمة أصول التفسري : انظر )٣ (
 .)١٧/٤٣٥(السري : انظر )٤ (
 .)١٢/٥٠(البداية والنهاية : انظر )٥ (
 .)١/٣٥٦(بغية الوعاة : انظر )٦ (
 .)٤/٢٨٣ (بردي  البن تغريالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة: انظر )٧ (
 .)٧٦ص(مقدمة أصول التفسري : انظر )٨ (



 

 
]٢٤[

مـن قبلـه يـوردون مـا       فقد كان أهـل التفـسري       بأوحد الناس يف هذا الطريق،      
 هذكـر و نـون بـاجلمع ال بـالتحقيق،      تيعأورده، ويقعون فيما وقع فيه، وكـانوا        

ـ و كمـا    ، فيـه معرفـة األسـانيد      ت يف عصر توفر   هد براءة ل  يناسألل ذلـك   حض 
إذا ساقوا احلديث بإسـناده اعتقـدوا أـم قـد           : احلافظ ابن حجر رمحه اهللا بقوله     

   .)١(برئوا من عهدته
وما أُخذ على اإلمام الثعليب هو مغمـور يف حبـر حـسناته، وغفـر اهللا لـه                  

  .سكنه فسيح جناتهوأ

                                                
 .)٣/٣٥٣( البن حجرلسان امليزان : انظر )١ (



 

 
]٢٥[

  .مؤلفاته: املبحث اخلامس
لقد كان الثعليب رمحه اهللا من املكثرين للتأليف، ويـدل علـى ذلـك نقـل                  

 ا التفـسري الكـبري    عـد  ،قرأ عليه مخسمائة جزء من مؤلفاتـه       تلميذه الواحدي أنه  
  .)١(وكتابه الكامل
  :وهي زر اليسري،ـغري النفيما نقل من أمساء مؤلفاته ولكن اليوجد 

  
  :عرائس االس

غـري  نـسبه إليـه     وقـد    ،وهو كتاب تناول قصص األنبياء عليهم الـسالم         
ـ بينهما  جند   ته بتفسريه وعند مقارن  .)٢( املؤرخني واحد من   ممـا يـدل     ا كـبري  ااشت

ـ    )٤٠٨ (مطبـوع يف بـريوت يف     وهـو    على أن مصنفهما واحد،     ة صـفحة، طبع
 ،)٣(ليهـا صـاحب الفهـرس الـشامل        وله نسخ خطية كثرية، نبه ع      ،املكتبة الثقافية 

ـ ة يف ثالثة كتب مـستقلة و      فردوطبعت فصول منه م    ـ قـصة   " يه سون الـنيب   مش
قـصة سـيدنا يوسـف      " و   ."قصة سيدنا موسى عليـه الـسالم      "و. "عليه السالم 
  .)٤ (، ذكرها صاحب كتاب معجم املطبوعات"عليه السالم

  
  :قتلى القرآن

يف  ، ولـه ذكـر    يـد يف بابـه    وهو فر  ، القرآن تأثرا بسماع ممات  خصه ملن   
أواخر كتاب تاريخ جرجان للسهمي، على أنـه مـن مـسموعات عبـد القـادر                

ضـمن  وقـد طبـع الكتـاب        .)٥(ـه٥٩٦الغين املقدسي سنة     الرهاوي، عن عبد  
سلسلة إصدارات مركز البحوث بكلية التربية جبامعـة امللـك سـعود بالريـاض،              

صـر املنيـع األسـتاذ املـساعد        ق الـدكتور نا   يحقبت )هـ١٤٢٥ (يف طبعته األوىل  
ومخـس   مائـة    ويقـع الكتـاب يف    ،  امعةاجلبقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية ب     

  . صفحة من القطع العاديوعشرين
                                                

 .)١/٢٣٣( للواحدي البسيط تفسريجزء من   يف حتقيقالفوزان رسالة :انظر )١ (
 .)١٧/٤٣٦(السري و، )٩١ص(املنتخب من السياقو، )٢/٣٧(معجم األدباء و، )١/١٥٥(  الرواةهإنبا: انظر )٢ (
 .)١/٨٢(الفهرس الشامل : انظر )٣ (
 ).٦٦٤-٦٦٣ص (س سركينإليا بن ليوسف واملعربة  العربيةمعجم املطبوعات: انظر )٤ (
 .)٥٦١ص( يتاريخ جرجان للسهم: انظر )٥ (



 

 
]٢٦[

  :ربيع املذكرين
، وهـو أيـضا يف عـداد    )١ (ذكره السيوطي، والداودي يف طبقات املفـسرين    

  الكتب املفقودة 
  

  :الكامل يف علوم القرآن
، وقـد عـد مـن الكتـب         )٢ (ي يف مقدمة تفـسريه البـسيط      ذكره الواحد 

   .املفقودة
  

  :كتاب الكشف والبيان عن تفسري القرآن
وهو الكتاب الذي بني أيدينا والذي أقوم بتحقيـق جـزء منـه، والكتـاب               
له عشرات النسخ، وسيأيت الكالم عنه مفصال يف الفـصل الثـاين مـن الدراسـة                

  .بإذن اهللا
  

  .هوفات: املبحث السادس
 كانـت سـنة     ذهب جلّ مجهور املؤرخني إىل أن وفـاة الـثعليب رمحـه اهللا            

وقـد وهـم    ،  )٣(يوم األربعاء لسبع بقـني مـن احملـرم        يف  سبع وعشرين وأربعمائة    
الـذي عليـه     تواريخ غري ذلك، ولكن هـذا التـاريخ هـو            بعض املؤرخني بذكر  

  .مجهور املؤرخني
  
  
  
  

                                                
 .)١/٦٦(، طبقات املفسرين للداودي )٢٨ص(طبقات املفسرين للسيوطي : انظر )١ (
 .)١/٢٣٣( للواحدي البسيط تفسريجزء من   يف حتقيقالفوزانرسالة : انظر )٢ (
 . ماسبق ذكره من املصادر يف ترمجة املؤلفانظر )٣ (



 

 
]٢٧[

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 
  

 

 
 

 
 
   
 
 



 

 
]٢٨[

  :تاب وإثبات نسبته إىل مؤلفهعنوان الك: املبحث األول
الكـشف والبيـان عـن      "ليس هناك خالف على تسمية تفسري الثعليب باسم         

 ومـن   السـم،  ا ا إثبـات هـذ    استفاضت األدلة املختلفة على   فقد  ". تفسري القرآن 
فعـل  ، وكـذلك    علـى هـذه التـسمية      )١(يف مقدمة تفسريه  نص  الثعليب  ذلك أن   
سري امللقب بالكشف والبيـان عـن تفـسري         وله التف  :حيث قال رمحه اهللا    الواحدي

  .خمطوطات هذا الكتابنسخ  هذه التسمية يف أغلفة د وقعتوق. )٢(القرآن
 قت مجيع املصادر الـيت ترمجـت لـه علـى          فقد فقد اتف   تهنسبأما من ناحية    

وهـي  نسبة الكتاب إليه وكذا ما هو مسطور علـى أغلفـة نـسخ املخطوطـات              
إلمـام الـثعليب مـن غـري        لونسبته  الكتاب   اسم   هرتشولذا فقد ا   ،)٣(كثرية متوافرة 

  .نكري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)٢٤٤ص(الكشف والبيان رسالة الدكتوره خلالد العرتي يف حتقيق جزء من : انظر )١( 

 .)١/٢٣٣( للواحدي البسيط تفسريجزء من   يف حتقيقالفوزانرسالة : انظر )٢ (
 . ومابعدها)٨٨-١/٨٣(الفهرس الشامل : انظر )٣ (



 

 
]٢٩[

  أمهية الكتاب وذكر مصادره: ملبحث الثاينا
  :أمهية الكتاب
ـ         ،"الكشف والبيان "كتاب  كان ل  أمهية ومرتلة كبرية عنـد العلمـاء، وعوه د

ومما يدل على ذلك كثرة عنايتهم بـه نـسخا لـه وروايـة        ،  من أهم كتب التفسري   
أولئك العلمـاء الـذين اقتبـسوا       ومن  األقوال، واآلثار،   ه، واالقتباس مما فيه من      عن
 بـل إـم    ، وابـن اجلـوزي،     والبغوي، والزخمشري، والقـرطيب    ،الواحدي :منه

علـى   نبـه كمـا    ،كتاب الـثعليب   ل ا، اختصار "معامل الترتيل "كتاب البغوي   اعتربوا  
هتمـام  مهيـة الكتـاب وعنايـة وا       ومما يدل على أ    .)١(شيخ اإلسالم ابن تيمية   ذلك  

  .  اخلطيةهِخسكثرة ن العلماء به، على مر العصور
ـ يأنـه  ولعل من أسباب تلك العناية    عاملؤلفـة يف  املتقدمـة   الكتـب  مـن  د

مل تـربز كتـب التفـسري املـشهورة         و ،أوائل القرن اخلامس  فقد صنفه يف    التفسري  
  املـادة العلميـة الـيت حيويهـا،        عوتنوغزارة  ، وكذلك   زر اليسري منها  ـإال الن بعد  

 ، وفيـه القـراءات، ومـسائل      املـسندة ففيه األحاديث الكثرية، واآلثـار املرويـة        
الفقه، والنحو، واللغة، واإلعراب، والقـصص، واألخبـار، واألشـعار،           و ،العقيدة

ثـراء الكتـاب يف مـصادره        وغريها من علوم شىت، ومما يدل على أمهيته          واملواعظ
 غـري مـن مسـع منـهم     كتـاب  مائـة  تخلصه مؤلفه من زهـاء   اس فقد   ،وعلومه
احتـواؤه  ، ومما يدل علـى أمهيتـه كـذلك          ، كما صرح بذلك يف مقدمته     مشافهة

حفظ لنا ثـروة علميـة ضـخمة مـن          فقد   ،على كثري من الكتب املتقدمة املفقودة     
، والشـك   اآلثار، واألقوال، واألخبار، وهذه قيمة علمية مهمـة لتفـسري الـثعليب           

  .ذا التفسري مرتلة عظيمةهلدلنا داللة واضحة على أن سبق ذكره يأن ما 
  
  
  
  
  

                                                
 .)١٣/٣٨٦( البن تيمية جمموع الفتاوى: انظر )١ (



 

 
]٣٠[

  :مصادره
 مائـة   والـيت جـاوزت    ،)١(يف مقدمـة تفـسريه     الثعليب مصادره    قد أوضح 

، ومـن تلـك   وهم قريب مـن ثالمثائـة شـيخ   عدا ما تلقاه ممن عاصرهم  مصدر،  
 نـص املؤلـف     تفسري ابن عباس رضي اهللا عنـهما      ك: املصادر املصنفات يف التفسري   

، اك، وغريهـم   من رواية عكرمـة، والعـويف، والـضح        ه عنه من طرق عدة    او ر أنه
 ابـن    عـن   ونقل عنه املصنف من طـرق      ،)هـ١٠٢ (وتفسري جماهد بن جرب املكي    

 و .بن أيب سـليم    جيح، وابن جريج، وليث   أيب ن   بـن مـزاحم    اكتفـسري الـضح 
ـ ١١٠ت( تفسري احلسن البصري   و ،)هـ١٠٥ت( بـن أيب    عطـاء تفـسري    و ،)هـ

ـ ١١٧ت (،بن دعامة  تفسري قتادة  و ،)هـ١١٤ت( رباح   الـسدي  تفـسري  و ،)هـ
ـ ١٣٦ت( بـن أسـلم    تفسري زيـد   و ،)هـ١٢٨ت( الكبري  وغريهـم مـن     ،)هـ

  .املفسرين
تفـسري عبـد اهللا بـن       ك : يف التفـسري    مـشاخيه  ومن تلك املصادر مصنفات   

 لنيـسابوري بـن حبيـب ا     تفـسري أيب القاسـم     و ،)هـ٣٨٩ت( حامد األصبهاين 
 يِملَالـرمحن الـس   تفـسري أيب عبـد  ، و تفسري أيب عمرو الفـرايت    و ،)هـ٤٠٦ت(
  . وغريها)هـ٤١٢ت(

ـ و كتـب معـاين القـرآن        ومن تلك املصادر مصنفات      واملـشكالت  هغريب
ـ ١٨٢ت (بـن محـزة الكـسائي    أليب احلسن علي   تاب معاين القرآن   ك :مثل  ،)هـ

ـ ٢٠٧ت(د الفـراء    بن زيـا    أليب زكريا حيىي   كتاب معاين القرآن  و ب كتـا ، و )هـ
معـاين القـرآن    كتـاب   ، و )هـ٢٢٤ت (بن سالم  معاين القرآن أليب عبيد القاسم    

: كتـاب نظـم القـرآن     ، و )هـ٣١١ت (بن السري الزجاج   أليب إسحاق إبراهيم  
 أليب فيـد   :كتـاب غريـب القـرآن     ، و )هـ٣١٠ت(أليب علي اجلرجاين الطوسي     

بـن    غريـب القـرآن للنـضر      كتاب، و )هـ١٩٥ت(بن عمرو السدوسي     املؤرج
ـ ٢٠٣ت (مشيل املازين  كتـاب غريـب القـرآن أليب احلـسن األخفـش           و ،)هـ

بـن مـسلم الـدينوري       اهللا لعبـد  كتاب غريب القرآن  ، و )هـ٢١٥ت(األوسط  

                                                
   .)٣٧٥-٢٤٥ص( .الكشف والبياندكتوره خلالد العرتي يف حتقيق جزء من  رسالة الانظر )١ (

 .سترد ترمجة هؤالء االعالم يف القسم الثاين من النص احملقق حبسب وردوهم



 

 
]٣١[

 أليب علـي قُطْـرب بـن املـستنري        : كتـاب مـشكل القـرآن     ، و )هـ٢٧٦ت(
ـ ٢٧٦ت (اهللا الـدينوري   كتاب مـشكل القـرآن لعبـد      ، و )هـ٢٠٦ت( ، )هـ
ـ ٢١٠ت (أليب عبيدة التيمي  : كتاب جماز القرآن  و وغريهـا مـن مـصنفات       )هـ

  .هذا الفن
قـراءة أيب عبيـد     : مثـل  كتـب القـراءات      ومن تلك املصادر مـصنفات    

ـ ٢٢٤ت(بن سالم    القاسم ـ ٢٢٩ت(بـن هـشام      قـراءة خلَـف   و،  )هـ  )هـ
  . خهويرويها املؤلف بأسانيد من طريق شيوغريمها 

كتـاب   :كتـب الـسري واملغـازي، ومنـها        ومن تلك املصادر مـصنفات    
ـ ١١٤ت (بـن منبـه اليمـاين      اهللا وهـب    أليب عبـد   :) املبتدأ (  كتـاب ، و )هـ

  . وغريها)هـ١٥١ت (بن يسار بن إسحاق اهللا حممد  أليب عبد:) املغازي (
كتـاب جـامع   ومن تلك املصادر اليت ال خيفـى علـى الباحـث معرفتـها      

ـ ٣١٠ت (بن جريـر الطـربي    أليب جعفر حممد يف تأويل القرآن   البيان  فقـد  ،)هـ
ـ ي وإن مل  ا،كثريه  اعتمد الثعليب يف النقل عن     عه يف  يـنص علـى اعتمـاد     أو    إليـه  ز

  . وسيظهر ذلك جليا يف اجلزء احملقق من الدراسة الحقا،مقدمته
عليـه املـصنف يف     عتمـد   سبق ذكره شيء يسري من حبر املصادر الـيت ا         وما  

ظها لبعض الكتب املفقودة جعلـت مـن تفـسري          ثرائها وكثرا وحف  كتابه، وهي ل  
 يف  املبحـث الثـاين    كما مـر يف      ،الثعليب مصدرا لكثري ممن صنف بعده من العلماء       

  .أمهية الكتاب
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
]٣٢[

  : من خالل اجلزء احملققمنهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثالث
ـ   ، فبعـد أن      إمجاال هالثعليب منهجه يف مقدمة تفسري    أوضح اإلمام     هذكـر طلب

وتعـدد   علمـاء التفـسري   مـن سـبقه مـن         ذكـر  اختالفه إىل العلماء،   و لعلمل
 ،مث بني رمحـه اهللا تلـك املـسالك يف التـأليف            ، واختالف مسالكهم  مناهجهم،

: د كتـاب جـامع فقـال      أشـار إىل عـدم وجـو      وعلق عليها حبسب اجتهاده، و    
ـ    تعلما مل أعثر يف هذا الشأن على كتـاب جـامع، مهـذب، ي             ف ( م مـد، ويف عل

  قْالقرآن عليه يفاسـتخرت اهللا يف تـصنيف كتـاب شـامل، مهـذب،             ... صرت
ـ      وقد أوضح الثعليب     .)١() كامل، ملخص، مفهوم، منظوم    ل يف  صمـواد كتابـه، وفَ

البسائط واملقـدمات، والعـدد والـترتيالت،       : ة عشر حنوا   أربع  فهي كما قال   بياا
الحتجاجـات، والعربيـة    والقصص والرتوالت، والوجوه والقـراءات، والعلـل وا       

واللغات، واإلعراب واملوزونـات، والتفـسري والتـأويالت، واملعـاين واجلهـات،         
ــارات،   ــم واإلش ــات، واحلك ــام والفقهي ــشكالت، واألحك ــوامض وامل والغ

 الكتـاب   أدرجتـها يف أثنـاء     : وقـال  ،ملتعلقاتوالفضائل والكرامات، واألخبار وا   
  .)٢(حبذف األبواب

: استغىن عن تكرار األسانيد يف ثنايـا تفـسريه فقـال          كما أوضح الثعليب أنه     
، مث قام بـسردها، وذكـر إسـناده         )٣(وهذا ثبت الكتب اليت عليها مباين كتابنا هذا       

  . إىل كل صاحب تفسري من هذه التفاسري
وهذا إمجال من املؤلف يف مقدمته أحسن لبيـان منهجـه، ويتـضح ذلـك               

ـ         ق يف الغالـب وهـو علـى سـيبل          املنهج على وجه التفصيل يف حالل اجلزء احمل
  :االختصار على النحو التايل

مث   وهـل هـي مكيـة أم مدنيـة؟         بذكر اسم السورة،   الثعليب يف تفسريه  يبدأ  
  يعـرج علـى    ، مث ها مث يـذكر فـضل     ،يقوم بذكر عدد آياا، وكلماا، وحروفها     

 فيهـا    ومـا  ، مبينا أقوال أهل العلم واللغـة يف معناهـا         ، آية إال ماندر   آية تفسريها
 علـى توضـيح     األبيـات الـشعرية   ب  ويستشهد كـثريا   وجوه اللغوية، والنحوية،  ال

                                                
 .)٢٤٣ص( الكشف والبيانرسالة الدكتوره خلالد العرتي يف حتقيق جزء من  :انظر )١ (
 .)٢٤٤ص( املرجع السابق :انظر )٢ (
 .)٢٤٤ص( رجع السابقامل :انظر )٣ (



 

 
]٣٣[

مـن  [ M" # $ % L :كمـا يف قولـه تعـاىل       املعىن أو كشاهد حنـوي،    

 واستـشهد لـذلك بأبيـات مـن         ، حيث وضح فيها القول    ]األعراف :، من سورة  ١٢ :اآلية
  .الشعر كشواهد حنوية

ـ   قـراءات كما أن له عناية واهتمام بـذكر ال        سـواء   ، يف اآليـة   ت إن كان
ـ  فيذكر  ،   واليفَرق بينهما  شاذة وأمتواترة،  كانت    ا، ورمبـا ذكـر مـا    من قـرأ

ـ     كمـا يف قولـه تعـاىل   ، يطيـل يف ذلـك  افيها من توجيـه، وأحيان : MD 
EL ] ت يف كلمـة   فقـد اسـتطرد يف ذكـر القـراءا         ]األعراف :من سورة ١٦٥:من اآلية 

MELوفصل القول فيها تفصيال.  
 فيـذكر مـن     ،القـرآن بـالقرآن   فيفسر   ، باملأثور تفسريال طريقة   وهو يعتمد 

األحاديـث واآلثـار الـواردة      ذكر  كثر من   ي و ،اآليات ما يوافق اآلية ويبني معناها     
 ]األنفـال  :مـن سـورة   ١٢ :مـن اآليـة   [ )l k j( :فيها، كما يف قوله تعـاىل     

فيهـا سـبب نـزول إال       ال يكاد مير بآية ورد      ، ف وحيرص على ذكر أسباب الرتول    
ـ  اعتىن بذكره  صكمـا يف قولـه تعـاىل       ،مل يـصح   وأ ح :  ) * ) ( '

فقـد ذكـر ثالثـة أسـباب للـرتول           ]األنفال :من سورة ١٧ :من اآلية [ ) + , -
  .ومنها ما هو ضعيف ال يصح إسناده

خيلـو   أنـه ال     الإ ،الغالب على كتاب الثعليب هو التفسري بالروايـة       وإن كان   
توسـع يف     ورمبـا  التفـسري، متعـددة مـن     ري بالرأي يف مواضع      التفس منكذلك  

عـد اإلمـام الـثعليب مـن     يوأقـواهلم، و كاختالف الفقهـاء    مسائل الرأي،  بعض
 مـن  اآليـة  ومـا يف  ، باملـسائل الفقهيـة  تهعناي قد ظهر ذلك يف و ،فقهاء الشافعية 

ــاىل  ــه تعـ ــا يف قولـ ــام، كمـ  ®  ¬ » M© ª :أحكـ
¯L ] حيث فصل أقوال أهـل العلـم يف املواضـع           ]ألعـراف ا: من سورة ٢٠٤: من اآلية

  .اليت يكون فيها اإلنصات عند تالوة القرآن
  كمـا يف قولـه     ،تعدد األقوال يف مسائل العقيـدة وغريهـا       ذكر  يكذلك   و

  .]األعراف: من سورة١٤٣: من اآلية[ M¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯L: تعاىل



 

 
]٣٤[

ـ  ينعتي كما ، م عبـارا   فينقـل  ، والـوعظ  أقـوال أهـل الـسلوك     ذكر   ب
  Mj k l: كمـا يف قولـه تعـاىل      ،  رقائقالزهد، وال يف   هم وقصصهم أشعارو

m n o q pL]األعراف: من سورة٢٧: من اآلية[.  
ـ            و ا يهتم بـذكر األخبـار، والقـصص، واإلسـرائيليات، ويـسوقها أحيان

ــه تعــاىل ،بإســناده  ' & $% # !"M: كمــا يف قول
( )  * +  , - .L ]  ـ :  مـن سـورة   ١٤٤: من اآليـة فقـد   .]رافاألع

  .ساق عندها خربين بإسناده
ـ   ذلـك   فمـن  ،بعض املآخـذ  إال أن عليه     الرأي   امه بالتفسري ممع اهت و  ه نقل

 : تعـاىل كمـا يف قولـه   ،قد يكون فيها مبالغـة اليت لعبارات والقصص الوعظية، و  ل
Mk l m n  o pL ] وقـد نبـهت    .]األعـراف :  مـن سـورة    ١٧٥: من اآلية 

  .عليه يف موضعه
طائـل مـن     بعض اآلراء املدخولـة علـى التفـسري الـيت ال    وسع يفورمبا ت 

:  مـن سـورة    ٥٤: مـن اآليـة   [ M _ ` a bL :كمـا يف قولـه تعـاىل      ،  ذكرها

فقد نقل أقواال ألهل السنة ولغريهـم ممـن خـالفهم كاملعتزلـة مث حكـم                 ]األعراف
بفسادها مجيعا، ومال إىل طريقة أهل التأويل كما هـو موضـح يف موضـعه مـن                 

  .ققاجلزء احمل
بانتقـاء  ئـه   عـدم اعتنا  كما أُخذ على الثعليب يف بـاب التفـسري باملـأثور            

ة، املوضـوع اآلثـار   ، ورمبـا ذكـر       والتنبيه على السقيم منها    الروايات الصحيحة، 
 ،أهـل العلـم   بعـض    هلذا نقـده     ،كفعله عند إيراد حديث فضائل السور املشهور      

وفيـه مـا هـو كـذب         :عليبتفسري الث  عنرمحه اهللا،     شيخ اإلسالم ابن تيمية    قال
  .)١(موضوع باتفاق أهل العلم

 ولعـل مـرد ذلـك       ، اإلسـرائيلية  ذكر اآلثـار  ا يف    أيض هعسو ت وأُِخذَ عليه 
M H G: كمـا يف قولـه تعـاىل       والغرائـب،    ،واملواعظ القصص،عنايته ب 

IL ] فقد توسع يف ذكـر صـفة ترتيـل هـذه      ]األعراف:  من سورة  ١٣٣: ىل آخر اآلية  إ
  .تفصيلهااآليات و

                                                
 .)٧/٩٠(كالمه يف منهاج السنة : انظر )١ (



 

 
]٣٥[

ـ  وال ،ة يف اآليـة الواحـدة     تعـدد املثـار   اآلمن    كثريا نه يسوق كما أ  يحرج 
ـ     ،كثريا يف اجلزء احملقق   هذا   وسريد   ،بينها غالبا   هنـا إىل ذكـر      ا فـال أراين حمتاج

  . أمثلة له
 وجيمع بينها يف سـياق واحـد مـن غـري            ،متعددةا  نصوصأحياناً    ينقل وهو

ــها ــز بين ــه، متيي ــا يف قول ــاىلكم  = > ; : M6 7 8 9:  تع
>L ]ــة ــن اآلي ــورة١٧٢ :م ــن س ــراف : م ــال  ]األع ــه اهللاق ــثعليب رمح ــال  :ال ق

مث ذكر قوهلم إمجاال، مث عاد ففصل أقـوال بعـضهم ومسـاهم،             . خلإ ... املفسرون
ز القول ملن، وقـد نبـهت عليـه يف موضـعه            يم ومل ي  ،خلإ ... قالوا: مث عاد فقال  

  .يف اجلزء احملقق
ال تقلـل   و،يسرية يف حبر حـسنات هـذا التفـسري   هي و ،آخذاملهذه بعض   ف
ـ أهل العلـم ممـن     من   ثريفاد منه ك  استقد  ف،   وأمهيته ، العلمية تهمن قيم   بعـده،  ىأت
ـ    كغريه رمحه اهللا  والثعليب ـ  فنيصن من امل فلـه أجـر اجتـهاده        يف أخطـاء،   واوقع
  برمحتـه  تغمـده اهللا   جمتهـد،   إمـام  ن من زلل فهـو    له ما كا   وعفى اهللا    ،وصوابه

  .له املثوبة واجلزاءوأحسن 
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  : يف التحقيقةوصف النسخ اخلطية املعتمد: املبحث الرابع
  .ا حتتوي على اجلزء املراد حتقيقهمجيعه، نسخ ثالثوهي 

  
  :نسخة احلرم النبوي: األوىل

ـ    :مكان وجودها  ، رم النبـوي الـشريف قـسم املخطوطـات         يف مكتبة احل
  .هـ١٣٢٠وقف حممد العزيز الوزير مبكتبة احلرم عام  ،وتقع يف مخسة أجزاء

 )٣٩/٢١٢( ورقمـه  "اجلـزء الرابـع    "ضـمن التحقيق  يف   املتعلق يب اجلزء  و
 )٤٩١ (الورقـة  األعـراف سـورة    يبـدأ مـن      الذي خيـصين   و ، ورقة )١٦٨(يف  

 )٩٦ ( ورقـة يف   )٤٨ (واجلزء املـراد حتقيقـه مقـداره       النحل،   وينتهي بنهاية سورة  
 صـفحتان،   يف كـل ورقـة    و )٤٨(  وينتهي بالورقـة   )١ (من الورقة  يبدأ   ،صفحة

ومل يلتزم الناسخ رمحه اهللا طريقة واحدة يف عـدد األسـطر يف الـصفحات، ففـي         
 كلمـة   )١٢ (، ويف كـل سـطر      سـطرا  )٣٩( سطرا، ويف بعـضها      )٢٥ (بعضها
  .تقريبا

ـ   جيـد، نسخي معتاد    خطها   :وصف النسخة  زم الناسـخ رمحـه اهللا       مل يلت
  يف كتابة احلروف، فنراه مرة يـنقط الكلمـات ومـرة ال ينقطهـا،               واحدا منهجا

، وقد جعلتـها األصـل، لكوـا النـسخة     هـ٥٧٨ يف عام    قدموتاريخ نسخها مت  
  .األقدم مع وضوحها وضبطها

  
   التركية:النسخة :النسخة الثانية

 دامـاد   كتبـة ، م )١٠٢(  يف املكتبة السليمانية، حتت الـرقم      :مكان وجودها 
  ورقـة، يف كـل ورقـة       )١٦٧٨(وهـي نـسخة كاملـة تـضم          .هيم باشا إبرا

 كلمـة تقريبـا،   )١٣ ( سـطرا، ويف كـل سـطر   )٢٥ (صفحتان، ويف كل صفحة 
  . جملدات، خيتص كل جملد منها بترقيم خاص بهةوتقع يف أربع

 وأولـه  ،)٤٩١(، والذي يبـدأ مـن الورقـة     الثاينويقع اجلزء احملقق يف الد    
واجلـزء املـراد حتقيقـه      ،  )اإلسراء(  بين إسرائيل  هي بنهاية سورة  وينت  األنعام، سورة



 

 
]٣٧[

 وينتـهي   ،)٥٢٨ ( يبـدأ مـن الورقـة      ، صـفحة  )١٥٨ ( ورقـة يف   )٧٩ (:مقداره
  .)٦٠٦ (بالورقة

 خطها جيد، وصغري، متقارب، وتـاريخ نـسخها متـأخر           :وصف النسخة 
 هـ، وتوجد امش النسخة شـروح، وتعليقـات خبـط الناسـخ           ١١٨٦يف عام   

دد من كتب التفسري والتراجم وغريمهـا الصـلة هلـا بـاملؤلف، ومل يـضع                من ع 
فيهـا أخطـاء    صـل، و  ة إىل عـدم دخوهلـا يف األ        إشـار  )صـح  (الناسخ كلمة 

 فـوق    خطـاً أمحـر    ختفى على الباحث املدقق، ويـضع الناسـخ        وتصحيفات ال 
ايـة كـل صـفحة مـن        ويف   اآليات تكتب باللون األمحـر،    عناوين  اآليات، و 

ـ          اجلهة ا  أيت يف الـصحفة الـيت      ليمىن يضع الناسخ التعليقة، وهي الكلمـة الـيت ت
  . على تسلسل الصفحاتتليها، حفاظًا

نـسخة  وجبامعـة أم القـرى       ،ويوجد باجلامعة اإلسالمية باملدينـة املنـورة      
، حمفوظـة يف قـسم املخطوطـات،        )امليكروفيلم(مصورة كاملة هلذه النسخة على      

املخصص يل مـن جامعـة أم القـرى، ولكـن           وكنت قد أخذت نسخة من اجلزء       
 وفيهـا مـسح يف أطـراف الـصفحات، مث يـسر اهللا يل      ،ها غري جيديركان تصو 

السفر لتركيا وأخذ نسخة من املكتبة السليمانية وهي واضحة ملونـة خاليـة مـن               
  .)ت(وقد رمزت هلا باحلرف لعيوب اتلك 

  
  السليمانية: النسخة الثالثة

املكتبـة الـسليمانية، حتـت      ذا أيضا مـن     وهي نسخة أخ  : مكان وجودها 
 صـفحتان، ويف     ورقـة، يف كـل ورقـة       )٢٧١ (قـع يف  ت،  )Yozgat٩٤ (الرقم

  كلمـة تقريبـا، وتقـع يف جملـد         )١٢ ( سطرا، ويف كل سـطر     )٢٧( كل صفحة 
 مـن  )٤٠ (عنـد اآليـة  وينتـهي  . األعراف  وأوله سورة)١ (والذي يبدأ من الورقة 

 يبـدأ  ، صـفحة )١٦٠ ( ورقـة يف   )٨٠(قيقه مقـداره    اجلزء املراد حت   و ،سورة التوبة 
  .)٢٧٠ ( وينتهي بالورقة،)١٩١ (من الورقة

ـ  خطها جيد، وصغري، متقـارب،       :وصف النسخة  ذه النـسخة كتبـت     وه
وتـاريخ نـسخها    الختالف اخلطـوط الـيت كتبـت فيهـا،     بأكثر من خط نظرا  
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خلمـيس  قد كتب يف آخر النسخة وكان الفراغ من نسخه عـشية يـوم ا             متأخر ف 
السادس من شهر رجب الفرد أحد شهور سنة واحد بعـد األلـف مـن اهلجـرة                 

تعليقـات  ، وتوجـد ـامش النـسخة        النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم     
 وأن  صـل،  إشـارة إىل دخوهلـا يف األ       )صـح ( وقد وضـع كلمـة     ،خبط الناسخ 

  .)س( وقد رمزت هلا باحلرف النسخة مصححة ومقابلة،
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   : يف التحقيق املتبعنهج امل:املبحث اخلامس
 مـن تفـسري      واألنفـال  األعراف سورة   نسخت املقدار املخصص يل من     -١

رم النبوي الـشريف الـيت اعتربـا أصـال، مث           مكتبة احل من نسخة    ،اإلمام الثعليب 
ـ       ،قابلتها على النسختني    ني النـسخة األصـل والنـسخ       وما كان من فروقـات ب

، وإذا وجـدت نقـصا يف األصـل أو تـصويبا            أثبته يف اهلـامش   ملعىن  يفيد يف ا   ما
 أو أحـدمها واجعـل      )س( و ،)ت (لكلمة فيه من النسخ فإين أثبته مـن النـسختني         

 .ىل ذلك يف احلاشية وأنبه إ] [ني قوسني معقوفما أثبته يف املنت بني 
عند تفاوت النسخ يف جتزئة اآلية راعيت مـا يناسـب املقـام، واتبعـت                -٢

قة املصنف يف جه لتقسيم اآلي غالبا، ومل أشـر إليـه، ومـا يتكـرر مـن                  طري
ـ     فقد تـأيت العبـارة يف بعـض         )عز وجل (  أو )قال تعاىل ( العبارات قبل اآليات ك

النسخ دون األخرى فال أتقييد بالتنبيه على ذلك، وفعلت مثـل ذلـك مـع مجـل                 
 والترضـي  يـه وسـلم،   صـلى اهللا عل والصالة على نبيـه وجلّ،   عز الثناء على اهللا  
جعلـت اآليـات بـني      والترحم على العلماء، كمـا  رضي اهللا عنهم، عن الصحابة 

قوسي ن هكذا   ن مزهريM  L،             وذكرت رقمها عند آخـر اآليـة إن كانـت مـن
تبعتـها بـذكر رقـم    السورة املفسرة، وإن كانت من اآليات اليت يستـشهد ـا ا        

، واسـتغنيت عـن اإلشـارة       ]  [  هكـذا  قوسني معقوفني  بني   اسم السورة و ،اآلية
 .هلا يف احلاشية

٣- جت األحاديث النبويـة   خر،       أحـدمها  ن أو  فمـا كـان يف الـصحيحي، 
 ما، وما كان يف غري الصحيحني فـأرجع إىل كتـب الـسنن املعتمـدة                تكتفيا

 مسترشدا بـأقوال أهـل العلـم احملققـني مبـا            ،حكم عليه ، مث أ  احلديثختريج  يف  
 ن بـني قوسـي  حاديـث جعلـت اال  كمـا  .و الـضعف يناسبه من حيث الصحة أ 

  )). ((مزدوجني 
 واحلكـم  ا مسندة، قمـت بدراسـة إسـناده       الواردة إن كانت  آلثار  أما ا  -٤

 الـيت ورد فيهـا، أمـا         من الكتـب   اهجرخأُ مث    مستعينا بأقوال أهل العلم،    ،اعليه
كمـا    دون احلكـم عليهـا     ا من مصادره  اخرجه فإين أ  إذا ساق اآلثار بدون إسناد    

 . )  (ن بني قوسيثارجعلت اآل



 

 
]٤٠[

 وماخالفـه   اعتمدت على الرسم اإلمالئي املتفق عليـه بـني املتـأخرين،           -٥
  مـن  اضـبطت كـثري   ، و لتزم به، كما هي عـادة احملققـني       أمن رسم الناسخ فال     

 . األعالم، والكلمات واألبيات الشعرية اليت حتتاج إىل الضبطأمساء
خطوط عند أول موضـع يـرد فيـه         رد ذكرهم يف امل   اترجم لألعالم الو  أ -٦

نقل أقوال أهل العلـم يف الـرواة املختلـف فـيهم مـن كتـاب                وأ ،من التحقيق 
 خـتم أوىل أحـدمها،   ، وذيب التهـذيب، أو أكتفـي باإلحالـة إ         ذيب الكمال 

 ومـامل أجـد لـه ترمجـة عنـد         ،على الرجال يف التقريب   بن حجر   ا كم احلافظ حب
فـإين  مل أعثـر لـه علـى ترمجـة     من   وأماريه،احلافظ فإين أنقل احلكم عليه من غ   

 .أشري لذلك يف احلاشية

ـ  ، ونـسبتها إىل قائليهـا     ، األبيـات الـشعرية    ت عزو -٧  الـيت   صادر وامل
 .ن كان غامضا وما فيه من كلمات غريبة، كما أشري إىل معىن البيت إأوردا

٨-  القبائـل   والبلـدان،   األماكن و فت ب عر    ـا، وبمـن مظاـ ي ت معـىن   ن
 . اظ الغريبة من الكتب املعتمدة قدر اجتهادياأللف

مـن بعـض كتـب      ف فإن مل أجد   ، القراءات من كتب القراءات    ت عزو -٩
بـالرجوع إىل   ، ونبهت علـى مـا كـان شـاذا منـها             التفسري اليت اعتنت بذلك   

ِنالكتب اليت عذا العلمي ت. 
١٠- هت على األخبار الغريبـة، والقـصص اإلسـرائيلية، الـيت أوردهـا        نب

 .صنف، إذا جاء فيها ما ال يصح عند أهل العلمامل
هـت  ، ونب احتـاج األمـر   إن   والفقهيـة    ديةائاملسائل العق  قت على علَّ -١١

ـ    اتباع ما كان    ما خالف فيه إىل    على حـسب   الـسلف الـصاحل   ذهب  موافقـا مل
 .حبثي واجتهادي

أرجـأت  فقـد    ، واملراجـع،   يف إحاالت التوثيـق للمـصادر      ارااختص -١٢
 : حتـت عنـوان    ، آخـر الرسـالة    إىل يلية للمصادر، واملراجع  تفصعلومات ال املذكر  

 بـذكر اسـم الكتـاب كـامال،         اشـية اكتفيت يف احل  ، و املراجعثبت املصادر، و  
عند تكـرار اإلحالـة للمـرة الثانيـة أذكـر        و ،واسم مؤلفه، عند وروده أول مرة     

 .معاً ماه بغريه ذكربتفإن أش  أو مؤلفه،خمتصرا اسم الكتاب



 

 
]٤١[

والتوصـيات   ،ا فيهـا أهـم النتـائج      نبي آخر التحقيق م   كتبت خامتة يف   -١٣
 .اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث

 فهـرس   : علـى  تشـتمل قـد ا   و ؛الفهـارس ذيلت البحث بعدٍد من      -١٤
اآليات، فهرس األحاديث، فهرس اآلثـار، فهـرس األشـعار، فهـرس األعـالم،              

 .ملوضوعاتفهرس او  واملراجع، وثَبت املصادرفهرس األماكن والبلدان،
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 صفحة الغالف من النسخة األصل  
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 اجلزء املراد حتقيقه من النسحة األصلبداية   
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   اجلزء املراد حتقيقه من النسحة األصلاية 
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 األخرية من النسخة األصلالصفحة   
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 )ت( قيقه من النسخة التركيةاجلزء املراد حتبداية   
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   ت( قيقه من النسخة التركيةاجلزء املراد حتاية( 
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 )س(اجلزء املراد حتقيقه من النسخة السليمانية بداية   
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 )س(اجلزء املراد حتقيقه من النسخة السليمانية  اية  
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]٥٢[

  األعرافسورة 
  

أربعة عشر ألـف    و ،)٣(]ويف رواية مخس  [ ،)٢(وهي مئتان وست آيات    )١(مكية /
  . ومخس وعشرون كلمة مائة  آالف وثالث)٤(ثالثة وعشرة أحرف، و مائة وثالث

 بـن أمحـد    اهللا  حممد عبد  حدثنا أبو  :قال ،)٥(القاسم الفارسي  بن حممدأخربنا  
، )٨(الوهاب بن عبد  حممدحدثنا أبو أمحد     ،)٧(عمرو احلَرشي  حدثنا أبو : ، قال )٦(الشيباين

                                                
  . وقتادة ابن عباس: قاله)١ (

، )٢/٣٥٨ (للنحـاس الناسخ واملنـسوخ  ، و)٧٣ص (فضائل القرآن البن الضِريس  : انظر :ابن عباس 
  . )٣/١٢٥ (والدر املنثور للسيوطي

 .)١/٤٤ ( يف علوم القرآن للسيوطياإلتقان: انظر :قتادة
 .)١٥٥ص( البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو الداين : انظر.هذا العد لآليات يف املدين واملكي والكويف )٢ (
 . وهذه الرواية لعد اآليات يف البصري والشامي املرجع السابق)ت(من  )٣ (
 .قدم ذكر الكلمات على احلروفو ]،وكلماا ثالثة[ )ت(يف  )٤ (
  .)هـ٤٢٢ت ( أبو احلسن ،اوردي الفارسيحممد بن القاسم امل: هو )٥ (

 قرأته كله على    : قال الثعليب  "تفسري الصحابة "، األصويل املفسر، أحد شيوخ الثعليب، له كتاب         الفقيه
، "املصباح"قال الثعليب مسعت بعضه من مصنفه، واجازين بالباقي، وله كتاب           " تفسري النيب "، و مصنفه
املنتخب من السياق    :انظر.  الفلوسي يف املنتخب من السياق     خالد العرتي أن امسه صِحف إىل     /ونبه د 

خالد بن  /، ورسالة د  )١/٤٥٢ ( حلاجي خليفة  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     ، و )٣٥ص(
 .)٣٣٠ص(عون العرتي يف حتقيق الكشف والبيان 

  .)هـ٣٧٢ت(  أبو حممد بن أيب حامد الشيباين النيسابوري،اهللا بن أمحد بن جعفر عبد:هو )٦ (
 ،)٩/٣٩٨( تاريخ بغـداد   :انظر. ثقه اخلطيب البغدادي  وو ،كان من أكثر أقرانه مساعاً    : احلاكم قال

 .هـ٣٨٠-٣٥١، وفيات)٥٢٠ص (لذهيبل  اإلسالمتاريخو
  .)هـ٣١٧ت (.اِحلِرييشي النيسابوري، أبو عمرو ر احلَحفصأمحد بن  أمحد بن حممد بن:  هو )٧ (

، واِحلِريي نسبة إىل    بن صعصعة بن قيس    ش بن كعب بن ربيعة بن عامر      نسبة إىل بين احلري    :احلرشي
وكان صدرا معظما، وعاملا    مام احملدث العدل الرئيس،   اإل: قال الذهيب .  قرية من قرى نيسابور    "ريةِح"

 ،)٢/٤٧٨(  للبكري واملواضع البالد أمساء منستعجم   ا معجم ما ، و )١٤/٤٩٢ (سري ال :انظر. حمتشما
 .)٢/٢٠٢ (ايناألنساب للسمعو

   .)هـ٢٧٢ت(  أبو أمحد الفراء النيسابوري،الوهاب بن حبيب العبدي عبد حممد بن:  هو)٨ (
  :قال ابن حجر . يف صحيحه له وروى البخاري،ثقة صدوق:  وقالاثىن عليه مسلم بن احلجاج

 .)٢/١٠٨ ( التهذيب البن حجرتقريب، و)٩/٢٨٤( التهذيب البن حجر  ذيب:انظر.ثقة عارف

]أ/١[



 

 
]٥٣[

ثنـا  :  قال ،)٢(ين ثنا سالّم بن سليم املدائ     : قال ،)١( بن يونس   عبداهللا حدثنا أمحد بن  : قال
 عـن أُيب بـن      ،)٦(أُمامـة   أيب ، عن )٥( عن أبيه  ،)٤(أسلم عن زيد بن     ،)٣(هارون بن كثري  

 ،األعرافمن قرأ سورة     (( :قال صلى اهللا عليه وسلم    عن النيب رضي اهللا عنه   )٧(كعب
  )٨()) يوم القيامةله  ا وكان آدم شفيعراجعل اهللا بينه وبني إبليس ست

                                                
   )هـ٢٢٧ت(اهللا بن قيس التميمي الريبوعي الكويف  عبد اهللا بن يونس بن عبد أمحد بن: هو )١( 

 .)١/٣٩ (التقريب :انظر. ثقة حافظ: قال ابن حجر
  .)هـ١٧٧ت(، املدائين م، أبو سليمانلِْس أو م بن سليمسالّ:  هو)٢ (

 .)١/٤٠٥( تقريبال :انظر .متروك: قال ابن حجر
  ،سالم بن سلم املدائين :عنه،  زيد بن أسلم:روى عن .كثريهارون بن : هو )٣ (

  .جمهول: قال ابن حجر. ليس مبعروف:  قال ابن عدي
 .)٧/٢٣٨ (، ولسان امليزان)٨/٤٤٠(البن عدي يف ضعفاء الرجال  الكامل :انظر

  . )هـ١٣٦ت ( موىل عمر أبو أسامة املدين ،ويدزيد بن أسلم الع:  هو)٤ (
  )١/٣٢٦ (التقريب :انظر . وكان يرسل،عاملثقة : قال ابن حجر

  .قيل بعد سنة ستنيو )هـ٨٠ت ( . أبو خالد املدين، موىل عمر،ويدأسلم الع :هو )٥ (
 . )١/٨٩ (التقريب :انظر.  ثقة خمضرم:قال ابن حجر

  .)هـ٨٦ت(. رضي اهللا عنهأُمامة الباهلي  أبو،عجالن بن وهبوقيل  ،بن احلارث النجصدي بن ع: هو)٦ (
وشهد بيعـة  ، لطرباين لكن بسند ضعيف، وعزاه لداًحشهد أُ :  قال ابن حجر   ، بكنيته صحايب مشهور 

 البـن  يف معرفة الـصحابة   اإلصابةو،  )٣/١٥( سد الغابة أَ :انظر. الشاممن  سكن محص    و الرضوان،
 .)٢/٣٧( حجر

  .  )هـ٣٢،وقيل ١٩ت (  عنه، رضي اهللا أبو املنذر،يب بن كعب بن قيس األنصاري اخلزرجيأُ: هو )٧ (
 أول من كتـب لرسـول اهللا      و ،واملشاهد كلها ،  شهد العقبة وبدراً  ،  من فضالء الصحابة   سيد القراء 

  . ه مسروق يف الستة من أصحاب الفتياد وع،صلى اهللا عليه وسلم مقدمه املدينة
 .)١/٥(اإلصابة و ،)١/١٦٨( سد الغابةأَ :انظر

  .ام متروكسلَّو ،جمهولن هارووقد سبق بيان حال رواته، ف .وعموض :ديثاحلكم على احل )٨ (
 رضي اهللا عنـه  هذا احلديث جزء من حديث طويل يف فضائل سور القرآن عن أيب بن كعب   :خترجيه

صـالح باعثمـان، يف رسـالة       /، وقد مجع هذه الطرق د     طرق عدة تفسريه ب  وقد جزأه  املصنف يف    
 ، ويف  ذا  الـسند     املؤلف هنا  ، وأخرجه )٢ص(البيان  املاجستري لتحقيق جزء من كتاب الكشف و      

  ".الليل"و ،"راملدث"و ،"النجم"و "األحزاب" سورة مواضع متعددة من تفسريه كما يف فضل
  : ، وممن قال بذلكالعلماء رمحهم اهللا على رده وعدم قبولهمن  وقد نص طائفة
فضائل السور مـصنوع بـال   وهذا حديث يف  : " حيث قال  )١/٣٩٢(" املوضوعات"ابن اجلوزي يف    

 فإنه قد استقرأ السور، وذكر يف كل واحـدة مـا            ،فنفس احلديث يدل على أنه مصنوع      ... شك
  . ال يناسب كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،يناسبها من الثواب بكالم ركيك يف اية الربودة

 "يف أصـول التفـسري    مقدمـة   "، و )٧/١٠٩( "جمموع الفتاوى "يف  : بن تيمية وممن نص على ذلك ا    
ويف التفسري من هذه املوضوعات قطعـة  : "قالف . حيث نقل اتفاق العلماء على أنه موضوع   )٧٥ص(

كبرية، مثل احلديث الذي يرويه الثعليب، والواحدي، والزخمشري يف فضائل سـور القـرآن سـورة         
   ".سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم

الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري     " كما يف    ،لبيضاوييف حاشيته على تفسري ا    : السيوطيوقال  
ومن طرقـه   : " حيث قال  )١/٢٠٨( "الآللئ املصنوعة "، و )١/٤٥٤( لعبدالرؤوف املناوي    "البيضاوي

  ".الباطلة طريق هارون بن كثري، عن زيد بن أسلم
  = خالف وال ": حيث قال)٢/٣٨٠( "الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة"يف كتابه : الشوكاينو



 

 
]٥٤[

)١(]  بسم اهللا الرمحن الرحيم [ 

   تعاىلقوله:  M ! L]بن أيب طلحة  قال ]١ رضـي   )٣( عن ابن عباس،)٢( علي
  .)٦(به أقسم اهللا )٥ (مسقَ )٤ (]M!L[ :مااهللا عنه

 ،)٩(احلص أبووقال   .)٨(على نفسه به   اهللا    أثىن هو ثناء : )٧(وقال عطاء بن أيب رباح    
  .)١٠(اسم من أمساء اهللا تعاىل: مارضي اهللا عنه عن ابن عباس

                                                                                                                                 
  بني احلفاظ بأن حديث أيب بن كعب هذا موضوع، وقد اغتر به مجاعة من املفسرين، فذكروه يف = 

 ".كالثعليب، والواحدي، والزخمشري، والجرم فليسوا من أهل هذا الشأن: تفاسريهم
 .)ت(من  )١ (
  .)هـ١٤٣ت(  أبا احلسن يكىن، موىل بين العباس،علي بن أيب طلحة سامل: هو )٢ (

 :وقال النـسائي  ،  شياء منكرات أ له   :قال أمحد  .بينهما جماهد ف ومل يسمع منه     ، ابن عباس  :روى عن 
، )٧/٣٣٩ ( التهـذيب :انظـر . صدوق قد خيطئ: قال عنه ابن حجر، ووثقه العجلي،  ليس به بأس  

 .)١/٦٩٧ (التقريبو
  .) هـ٦٨ت(ما املطلب رضي اهللا عنه اهللا بن عباس بن عبد عبد: هو )٣ (

دعا له رسول اهللا صـلى اهللا  و ،ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ، عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بنا
  .  الصحابةفقهاءمن  وهو ، واحلرب لسعة علمه،بالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر عليه وسلم

 .)٣/٢٩١ (، وأسد الغابة)٣/٩٣٣ ( االستيعاب:انظر
 .)ت(من  )٤ (
 .)ت( أثبته من وما. ]قسما[يف األصل )٥ (
  ، وعن عكرمة يف عن ابن عباس )١/٢٠٧ (القرآن تأويل يف البيان  جامعأخرجه الطربي يف تفسريه )٦ (

 عنـد تفـسري    قتادة عن )٦/٦٠(، وذكره املاوردي يف تفسريه      ]البقرة:  من سورة  ١:اآلية[ M!Lتفسري
 . ابن عباسعن ،ملنذربن ا ال.)١٤/٦٢٠ (الدر املنثور، وعزاه السيوطي يف )ن والقلم(سورة 

  . )هـ١١٤ت ( موالهم املكيي،رهالقرشي الِف  واسم أيب رباح أسلم،باحعطاء بن أيب ر: هو )٧ (
 ،ثقة فقيه فاضل  : قال ابن حجر   ،ذكره ابن حبان يف الثقات    ، و  كان ثقة فقيها عاملا    :قال ابن املديين  

  . ومل يكثر ذلك منه  ِبأَخرٍةوقيل إنه تغري، لكنه كثري اإلرسال على املشهور
 .)١/٦٧٤(التقريب و ،)٧/١٩٩ (التهذيب، و)٥/١٩٩ ( البن حبانالثقات :انظر

 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٨ (
  )هـ١٢١ت( . ارضي اهللا عنه م هانئ بنت أيب طالبأ موىل ، أبو صاحل، باذان:باذام ويقال: هو )٩ (

 وما مسعت أحدا من الناس يقـول فيـه    ،ا تركه  مل أر أحدا من  أصحابن      :قال ابن املديين عن القطان    
 كان ابن مهدي    : وقال أمحد  يء، وإذا روى عنه الكليب فليس بش      ،سأ وقال ابن معني ليس به ب      ،شيئا

ـذيب   :انظـر   .ضعيف يرسل : قال ابن حجر  ،   ليس بثقة  : وقال النسائي  ،ترك حديث أيب صاحل   
 . )١/١٢١ (التقريبو ،)١/٤١٦ (التهذيب، و)٤/٦ (للمزي الكمال

   النكت  عن ابن عباس، والشعيب، وذكره اإلمام املاوردي يف تفسريه)١/١٣٠ (أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (
   ،بن املنذر ال)٦/٣١٢ (الدر املنثور، وعزاه السيوطي يف  وعكرمة،ابن عباس عن )١/٦٤( والعيون

 . ابن عباسعنوابن أيب حامت 



 

 
]٥٥[

  . )٢(]لِصأفْ[أنا اهللا : رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس،)١(الضحى أبووقال 
اسـم مـن أمسـاء      : )٧(قتادة )٦(وقال. )٥(]راملصو[ هجاء   )٤(يه: )٣( السدي وقال

فواتح : )١٢(جماهدوقال   )١١ (].)١٠(ومفتاح هلا قاله احلسن    [ )٩(لسورةلاسم  : وقيل .)٨(القرآن
  .)١٤( كتابه)١٣(] ا [تعاىل افتتح اهللا 

                                                
   .)هـ١٠٠ت (.  أبو الضحى الكويف العطار،اهلمداينح يبمسلم بن ص: أبو الضحى :هو )١ (

    .ثقة فاضلقال ابن حجر ،والعجلي، النسائي، و وأبو زرعة،ابن معنيوثقه 
 .)٢/١٧٩ (التقريب، و)١٠/١٣٢ (التهذيب، و)٨/١٨٦ (بن أيب حامت الرازي الاجلرح والتعديل :انظر

 .بن جبري ، وسعيد رضي اهللا عنهماعباس ابن )١/٧٣(النحاس يف معاين القرآن  ذكره ] أُفضل [ )س(  يف)٢ (
  .)هـ١٢٧ت(.  الكويف،موالهم حممد القرشي  أبو،الرمحن بن أيب كرمية السدي إمساعيل بن عبد :هو )٣ (

ضعفه  ،الشعيب من بالقرآن أعلم السدي كان: خالد أيب بن إمساعيل ، وقال املفسر مامإلا: الذهيبقال  
صـدوق  : قال ابن حجر  .  والعجلي ،أمحد ثقةوو ، ليس به بأس   :ل النسائي  وقا ،العقيلي و بن معني ا

 .)١/٩٧ (التقريب، و)١/٣١٣ (التهذيب و)٥/٢٦٥(السري :انظر . ورمي بالتشيع،يهم
 . وهو موافق ملا يف املصادر )ت( وما أثبته من ]هو[   األصليف  )٤ (
  فق ملا أخرجه الطربي يف تفسريه او، وهو م)س(، وما أثبته من ]املصدر[ )ت(، ويف ]املصون[يف األصل  )٥ (

 . كالمها عن السدي)٢/١٩٨( يف تفسريه املاوردي، و)١٢/٢٩٣(
 . قدم قول قتادة على السدي)ت(يف  )٦ (
   )هـ١١٧ت(.  أبو اخلطاب البصري،عامة بن قتادة السدوسيادة بن دتقَ : هو)٧ (

ثقـة  : قال ابن حجر   ، ثقة :بن معني ا وقال   ،ظ الناس حفأ قتادة هو    :قال ابن سريين  ،  يقال ولد أكمه  
 .)٢/٢٦ (التقريب، و)٨/٣٥١ (التهذيب، و)٥/٣٢١ (لثقات ا:انظر .ثبت

  عن  )١٢/٢٩٤(  عن قتادة، والطربي يف تفسريه)١/٢٥٨( أخرجه عبد الرزاق بن مهام يف تفسري القران )٨ (
 . عن قتادة، وابن جريج)١/٦٣( ، واملاوردي يف تفسريهابن جريجو ،جماهدو ،قتادة

 .]السورة[ )س ( و)ت(يف  )٩ (
   .)هـ١١٠ت( أبو سعيد موىل األنصار ،احلسن بن أيب احلسن يسار البصري: هو )١٠ (

  .  تابعي ثقة رجل صاحل صاحب سنة:قال العجلي ا،رضي اهللا عنه أمه خرية موالة أم سلمة
  . دلس وكان يرسل كثريا وي،ثقة فقيه فاضل مشهور: قال ابن حجر

 .)١/٢٠٢ (التقريب، و)٢/٢٦٣ (التهذيب، و)١/٢٩٣ (ثقات العجلي معرفة ال:انظر
   يف املاورديالرمحن بن زيد بن أسلم، واإلمام   عن عبد)١/٢٠٦(ذكره الطربي يف تفسريه .  )س(من   )١١ (

 . عن احلسن)٢١/١٩٨٤ (النكت والعيون
  .)هـ١٠٢ت (هم املكي  موال، أبو احلجاج املخزومي،ربجماهد بن ج :هو )١٢ (

ثقة إمام يف التفسري ويف     : قال ابن حجر  ،  مة على أُمامة جماهد   ل الذهيب يف آخر ترمجته امجعت األ      قا 
 .)٤/٤٤٩( والسري )٢/١٥٩(التقريب  :انظر .العلم

 .)ت(وما أثبته من ]به[يف األصل   )١٣ (
   ،بن املنذر ال)١/١٢٣ ( الدر املنثوريف عن جماهد، وعزاه السيوطي )١/٢٠٦ ( يف تفسريهالطربي أخرجه )١٤ (

 . عن ابن جريج)٢/٤٢٠ ( النكت والعيون عن جماهد، واملاوردي يفانيبن حا و،وابن أيب حامت



 

 
]٥٦[

إذا  ، أمسـاء اهللا تعـاىل     منء  أمسا وهي،  )٢(]افتتح اهللا ا  [ فواتح: )١(الشعيبوقال  
  .)٦(الصادق )٥(] املالع [أنا اهللا : )٤(وقال أبو روق .)٣(اها كانت امستوصل

 افتتاح  األلف: )٩(حممد بن كعب   وقال   .)٨(أنا اهللا أصدق  : )٧(سعيد بن جبري  وقال  
  وملـك،  ، جميد :امسهوامليم افتتاح   لطيف، :والالم افتتاح امسه    آخر، ، أول ، أحد :امسه

ورأيـت يف    ،)١١( وصانع املصنوعات  ، الوعد  وصادق د، صم :افتتاح امسه  )١٠(] دوالصا [
 ]الـشرح :  مـن سـورة    ١:اآليـة  [. )١٢( M!L، Mu v  w xL: بعض التفاسري معىن  

  .)١٥(] )١٤(لمهي حساب اجلُ: وقيل ،)١٣(هجاء مقطّعةهي حروف: قيلو [

                                                
  . )هـ١٠٠ت بعد ( . أبو عمرو الشعيب،عامر بن شراحيل:  هو)١ (

  . ثقة مشهور: قال ابن حجر، الشعيبو ابن معني وأبو زرعة ثقه و،فقيه فاضل
 .)١/٤٦١ (التقريب، و)٥/٦٥ (تهذيبال :انظر

 .)س(من  )٢ (
 . عن ابن عباس)٢/٤٩٧ (، وذكره اخلازن يف لباب التأويل)١٢/٢٩٤ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٣ (
  .)هـ١٠٠ت بعد ( . صاحب التفسري،داين الكويفق اهلمو أبو ر،عطية بن احلارث: هو )٤ (

قـال ابـن     . صدوق : حامت أيبابن   وقال   ، صاحل :عني وقال ابن م   ، ليس به بأس   : والنسائي قال أمحد 
 .)١/٦٧٧ (التقريب و)٧/٢٠٠(والتهذيب،)٦/٣٨٢ (اجلرح والتعديل: انظر .صدوق: حجر

 .)ت(من  )٥ (
   أليب )٦/٣١٣ (، وعزاه السيوطي يف الدر)١/٥٣٠ ( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه حبر العلوم)٦ (

 .الشيخ عن الضحاك
  .)هـ٩٥ت( .اهللا عبدو أب: ويقال، أبو حممد، موالهم الكويف،ديسر بن هشام اَأليبد بن جسعي :هو )٧ (

   .ثقة ثبت فقيه:  قال ابن حجر،كان فقيها عابدا فاضالقتله احلجاج بن يوسف، 
 .)١/٣٤٩ (التقريب :انظر

 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٨ (
  .)هـ١٢٠ت ( .أبو محزة ي،ظربن أسد القُبن سليم ويقال ا ،حممد بن كعب بن مالك : هو)٩ (

 )٢/١٢٨ (التقريب :انظر.  ثقة:قال ابن حجر، فاضل أهل املدينة علما وفقهاأمن 
 .)س( و )ت(، وما أثبته من ]والصادق[ يف األصل )١٠ (
 .بنحوه عن الربيع بن أنس) ١/٢٠٨( أخرجه الطربي يف تفسريه )١١ (
 )٤٦/٣١٦ (، واآللوسي يف روح املعاين)٤/٢٦٦(ه البحر احمليط  يف تفسريأبو حيان األندلسي ذكره )١٢ (
 .)١/٢٠٨( ذكره الطربي يف تفسريه )١٣ (
  كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنه، وذكره أبو الليث يف حبر :  وقال)١/٢٠٨ ( ذكره الطربي يف تفسريه)١٤ (

 . ونسبه لليهود)١/٨٨(العلوم 
   وموضوعه احلروف ،ث عن خواص احلروف إفرادا وتركيباوهو علم باح :حساب اجلُمل. )ت(من   )١٥ (

 وصورته تقسيمها كما وكيفا وتأليف األقسام والعـزائم ومـا           ، ومادته األوفاق والتراكيب   ،اهلجائية
  ومرتبتـه  ،التصرف على وجه حيصل به املطلوب إيقاعا وانتزاعا         وغايته ،املتصرف  وفاعله ،ينتج منها 

 .)١/٦٥٠(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : انظر .مةبعد الروحانيات والفلك والنجا



 

 
]٥٧[

معـاين   هي حروف حتوي     :وقيل ،)١(األعظم تعاىلهي حروف اسم اهللا     : وقيل
   .)٢( ذلكلك اهللا ا خلقه على مراده من دلو كثرية،

ف كتاب حرو M ! L كأنه قال  ،خربهM#L   و باالبتداءوموضعه رفع   

M$ %Lرفع علـى  :وقيل .)٣(]كتاب[ هذا :يأ ،اء مضمر كتاب خرب ابتد :وقيل 
 & ' ) ( Mزل كتاب إليك وهـو القـرآن      ـأُن: يعين ،)٤(] والتأخري [التقدمي  

 *+] - ,[)٥(L .   
قـال  ،  )١٠(إمث: )٩(وقال الضحاك  .)٨(كش: وقال جماهد  .)٧(ضيق: )٦(العالية أبوقال  

ق قلبك  يضيمعناه ال   : وقيل ،)١٢(نه من اهللا  أالقرآن  يففال يكن يف قلبك شك    : )١١(مقاتل
)١٣(وإبالغ من أمرتك بإبالغه إياه، ك بإنذارهنابإنذار من أرسل 

                                                
 .)٢/١٩٩ ( عن ابن عباس، واملاوردي يف النكت والعيون)١/٢٠٦(  أخرجه الطربي)١ (
  هذه األقوال اليت . )٢/١٩٩(، واملاوردي يف النكت والعيون )١/٨٧ ( أورده أبو الليث يف حبر العلوم)٢ (

صلى الغريب كقول هي حساب اجلمل، ومل يصح عن رسول اهللا           أوردها املصنف منها القريب ومها      
 . ولعل األقرب ما ختم به هذه األقوال شيء يف تأويلهااهللا عليه وسلم

 .)س( من )٣ (
 )١/٢٨١( مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب :انظر .)س( و )ت(من  )٤ (
  )ت(من  )٥ (
  .  ذلك غري وقيل)هـ٩٠ت(. موالهم البصري، حيياالية الرهران أبو العفيع بن مر :هو )٦ (

  أدرك اجلاهلية وأسلم بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني ودخل على أىب بكر وصلى خلف 
  ثقة : قال ابن حجر ه،داود ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من قال ابن أيب. ارضي اهللا عنهمعمر

 .)١/٣٠٣ (التقريب، و)٣/٢٤٦ (التهذيب :انظر.كثري اإلرسال
   عن احلسن )٣/١٢٧ (، عن أيب العالية، وابن اجلوزي يف تفسريه)٣/١٤٨( أورده البغوي يف تفسريه )٧ (

 . والزجاج
   وذكره ابن اجلوزي يف تفسريه.  عن ابن عباس، وجماهد، وقتادة)١٢/٢٩٥( أخرجه الطربي يف تفسريه )٨ (

 .عنهم، وعن السدي، وابن قتيبة )٣/١٢٧(
  )هـ١٠٢ت( أو أبو حممد اخلراساين ، أبو القاسم،الضحاك بن مزاحم اهلاليل :هو )٩ (

 كان من أوعية العلم، وليس باود حلديثه، وهو صـدوق يف نفـسه،     : قال الذهيب  ،صاحب التفسري 
  . صدوق كثري اإلرسال: وقال ابن حجر، بن سعيد، ووثقة أمحد، وابن معنيضعفه حيىي 

 .)١/٤٤٤ (التقريب، و)٤/٤٥٣ (التهذيب، و)٤/٥٩٨(السري  :انظر
 .النساء:  من سورة والستون عنه، عند اآلية اخلامسة)٦/٤٧٠(  تفسريه اللباب ذكره ابن عادل يف)١٠( 

  .)هـ١٥٠ت ( . صاحب التفسري،يِخلْ أبو احلسن الب،مقاتل بن سليمان األزدي اخلراساين :هو )١١ (
   من وجوه الناس عيال على مقاتل :الشافعيقال   العلم فيه،اسععند أهل التفسري وهو و حمل كبريله 

   .أهـ. سنادإلم لو كان له  وقال ابن املبارك ملا نظر إىل شئ من تفسريه ياله من ع،يف التفسري
   التهذيب :انظر.  كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم:قال ابن حجر . يف الروايةاحلفاظوضعفه 

 .)٢/٢١٠ (التقريب، و)١٠/٢٤٩(
 .)١/٣٨٣ ( تفسري مقاتل)١٢ (
 .)١٢/٢٩٥( قاله أبو جعفر الطربي كما يف تفسريه )١٣ (



 

 
]٥٨[

M. /L ]موضعه رفع مردود على الكتاب    و  عظة هلم،  :أي ]٢ ،
   .)١(ذكرىه ذكروينصب على املصدر تقديره : وقيل

 M98 اتبعـوا  هلم قلو :أيM2 1 3 4   5 6L :تعاىلقوله  

: ;Lةاءةقرالعام اإلتباعمن  بالعني.  
 )وال تبتغـوا   ()٤( ومالك بن دينـار    ،)٣(تياح عن أيب ال   ،)٢(وروى عاصم اجلحدري  

  . ]٣[ M= > ?Lال تطلبوا : أي)٥(بالغني املعجمة
 ، رفـع باالبتـداء    )كم(  موضع ،بالعذاب M  A B  C D L : تعاىل قوله

  MGL   عذابنا    ME FL)٦(وإن شئت نصبته برجوع اهلاء    ،  وخربه يف أهكلنا  

 وقـائلون   ، يف وقت القائلة   راا: يعين ]٤[ M H I JL ،ت العساكر ايبليال ك 
إن من هذه القرى ما أُهلكت      : يعين قائلون همو أو   :ومعىن اآلية  .)٧(ظهريةيف  نائمون  

هذا قـول    ،)٨( نسق /على اوإنما حذفوها الستثقاهلم نسقً   را،  ليال ومنها ما أُهلكت ا    
 ، جاءهم بأسنا مرة ليال  : تقديره ، واإلباحة خيري الت )أو(  معىن )١٠(وجعل الزجاج  .)٩(الفراء

  .)١١(راومرة ا

                                                
 )١/٣٧٠(معاين القرآن للفراء  :انظر  )١(
  .)هـ١٢٩ت  (.من بين قيس بن ثعلبة،  أبو جمشر اجلحدرى البصري،عاصم بن العجاج :هو )٢ (

  . من عباد أهل البصرة وقرائهم:، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقالبن معنيا هثق واملقرئ املفسر
 .)٥/٢٤٠ (ثقات ابن حبانو ،)٦/٣٤٩ (اجلرح والتعديل :انظر

  .) هـ١٢٨ ت (. مشهور بكنيته،بصري،  أَبو التياحالضبعي،يزيد بن محيد  :هو )٣ (
 .)٢/٣٢٢ (التقريب :انظر .ثقة ثبت: قال ابن حجر

  .)هـ١٣٠ت (.  أبوحيىي البصري الزاهد،سامة بن لؤي ناجية بن  موىل لبين ِدينار،مالك بن :هو )٤ (
 .)٢/١٥٣ (التقريب:انظر .صدوق عابد: قال ابن حجر

  . )٤/٢٦٧(وأبو حيان يف تفسريه . )٩/١٥١(، والقرطيب يف تفسريه )٣/٩( ذكره النحاس يف معاين القرآن )٥ (
 .)٤٧ص(البن خالَويه  خمتصر يف شواذ القرآن :انظر، :قراءة شاذة: وهي

  نصبا على االشتغال وضمري أهلكاا راجع إىل معىن كم فإن املعىن قرى ) كم(أي جيوز أن يكون جمل  )٦(
 .كثرية أهلكناها

 .]يف وقت الظهرية[ )ت(يف  )٧ (
   كذلك فاستثقلوا اجلمع بني )الواو( حرف عطف و)أو( وذلك ألن .)١/٣٧٢( للفراء "معاين القرآن: "انظر )٨ (

 .)٤/٣٢٠(العطف انظر تفسري روح املعاين لآللوسي حرفني من حروف 
  .)هـ٢٠٧ت( . أبوزكرياء الفراء، موالهم الكويف،اهللا األسدي حيىي بن زياد بن عبد :هو )٩ (

   .صدوق: قال ابن حجر، ذكره ابن حبان يف الثقات، النحوي املشهور
 ..)٢/٣٠٣ (التقريب، و)١١/٢١٢ (التهذيبو ،)٩/٢٥٦ (الثقات :انظر

  .)هـ١٠٠ت بعد ( . الزجاج،شي احلمصيرالرمحن اجلُ الوليد بن عبد :هو )١٠ (
 .)٢/٢٨٧ (التقريب:انظر  .ثقة: قال ابن حجر

 .)٢/١٤٨ ( ذكره البغوي عنه يف تفسريه)١١ (

  ]ب/١[



 

 
]٥٩[

تعـاىل   مثل قولـه   ،هم ودعاؤهم  قولُ :أي ML M    NL :قوله عز وجل  

ME F G  HL]األنبياء:سورةمن  ١٥:يةمن اآل [.  
  :)١(قال الشاعر

)٤(ونُهي ا فَ)٣(ٍلذْ من مواِكعدِب     فيت أشِكي دعوتِلج ِر)٢(تلَِذ منْوِإ    

M  O P Q   L   عذابناMT S R U V W  L ]مـسيئني آمثـني    ]٥ ، 
  .وا على أنفسهم أقر.الفني خموألمره

: قـال  يه وسـلم لع صلى اهللا رسول اهللاعن  ، رضي اهللا عنه)٥(روى ابن مسعود 
)) م لَا هقَ كوم  ى يحت ذَعوا من أَ  رفقرأ هذه   كيف يكون ذلك؟   :قلت: قال. )) همِسفُن

   .)٦())ML M    N O P Q  R   S T U V W  L: اآلية
م عـن إجابتـهم     اُألم: يعين   MY Z [ \L: وجلقوله عز   

  عن تبليغ اُألمم ]٦[ M] ^  Lالرسل

M`L خنربنMa bL ينطق هلم   : رضي اهللا عنهما   ابن عباس  الـ ق 
:  من سـورة   ٢٩:من اآلية [Mµ ¶  ¸ ¹  ºL:  تعاىل قولهك[ ،)٧( باحلق كتاب أعماهلم 

. واُألمم فيما أجابوااوغلبعن الرسل فيما  ]٧[ Md e fL.)٨(]اجلاثية 

                                                
   .)هـ١٠٧ت(.  أبو صخر،الرمحن اخلزاعي املدين ثري بن عبدكَ: وهو .كثري عزة )١ (

: قال املرزباينو ،كان شيعيا:  قال الزبري بن بكار   ،ة، وشبب ا   وكان قد تتيم بعز    ،من فحول الشعراء  
 .)٥/٢١٩ (األعالم للزركليو ،)٥/١٥٢ (سري ال:انظر .كان شاعر أهل احلجاز يف اإلسالم

 .)مذل( مادة )١١/٦٢١ ( البن منظورلسان العرب: انظر . مذَل: وكل خدر أَو فَترٍة، خِدرت:مذلت )٢ (
 املرجع السابق.  وِإما أَن تكون لغة، أَراد مذَل فسكن للضرورةِإما أَن يكون )٣ (
 .)٣/١٢٥(  يف فنون األدباية األربو، )١٧٦ص(ديوانه  :انظر )٤ (
  .)هـ٣٢ت ( الرمحن  أبوعبد، بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيلاهللا عبد:هو )٥ (

من كبار العلماء من الـصحابة      ،  ا واملشاهد كله  ، وشهد بدرا  ، هاجر اهلجرتني  ،من السابقني األولني  
 .)٢/١٧١ (اإلصابة، و)٣١/٩٨٧ (االستيعاب:انظر.مناقبة مجة

   إسناد هذا احلديث منقطع، وللحديث طرق أخرى صحيحة فقد صححه األلباين :احلكم على احلديث )٦ (
  .)٤٣٤٧(يف صحيح سنن أيب داود حديث رقم 

وأخرجـه  ،   مرفوعاً  ابن مسعود   عن )١٢/٣٠٤(ه   يف تفسري  ابن جرير من هذا الطريق    أخرجه   :خترجيه
 امللـك  عبد:وهو امللك الزراد،   وكالمها من طريق عبد    .موقوفا ه عن )٥/١٤٣٩( تفسريه   ابن أيب حامت  

مل يدرك ابن مـسعود     ولكنه   ،ثقة، روى له اجلماعة    وهو   )هـ١٢٠ت بعد ( بن ميسرة اهلاليل الزراد   
 وله طرق أخرى صحيحة فقد أخرجه أمحـد  . الطريق من هذا   فإسناده منقطع  ،وال غريه من الصحابة   

 وأبـو . حممد بن حسني حدثنا: قال )٥/٢٩٣( ويف. جعفر بن حممد حدثنا: قال )٤/٢٦٠( يف املسند 
 حـدثنا  : قـالوا  مجعيهم   .عمر بن حرب،وحفص بن سليمان حدثنا : قال )٤٣٤٧(يف السنن    داود

: أي ))حىت يعذروا من أنفـسهم    (( :قوله. ث فذكر احلدي  البختري أيب عن مرة، بن عمرو عن شعبة،
 )١/٢٧١(غريب احلديث أليب إسحاق  :انظر .تكثر ذنوم فيعذروا من أهلكهم بالعقوبة

 .)١٢/٣٠٨(ذكره الطربي  )٧ (
 .)س ( و)ت(من   )٨ (



 

 
]٦٠[

قـال جماهـد    M  jLالسؤاليوم  : يعينMh iL :عز وجل  قوله
  وذلـك أن اهللا ،أراد به وزن األعمال   : )٢(وقال آخرون  )١(والقضاء يومئذ العدل   :معناه
أعمال العبـاد خريهـا     به  يوزن  ف ، يوم القيامة  )٣(انتان وكفّ لس له   اينصب ميزان  تعاىل

 وخيفّف مـرة    ، جناته لنجاة من يريد   عالمةمرة ميزان احلسنات    اهللا به   فيثقل  ،  وشرها
   .الك من يريد هالكههلعالمة  احلسناتميزان 

 واهللا هو العامل مبقدار كـلّ شـيء         ،ما احلكمة يف وزن أعمال العباد     : فإن قيل 
تعاىل عباده باإلميان به     امتحان اهللا : أحدها: أربعة أشياء :  قلنا  ؟ ل خلقه إياه وبعده   ـقب
تعريف : والثالث ،هل السعادة والشقاوة يف العقىب    جعل ذلك عالمة أل   : الثاين الدنيا،يف

 احلجـة  مـة إقا: والرابـع   عند اهللا من جزاء على خري وشر،ـم هل لعباد ما تعاىل ا اهللا  
       Mµ ¶    ¸ ¹  »º ¼ ½  ¾ ¿  Àتعاىل قوله ذاه ونظري ،)٤ (]معليه[

ÁL ] اجلاثية:  من سورة  ٢٩:اآلية [ا     األعمال ونسخها م   بإثبات فأخرب ا ذكرنـا   ملع علمه
  .من املعاين واهللا أعلم

Ml m nL   ٥(حــسناته: قـال جماهـد(Mo p q L ]٨[ 
Mts u v xw  y  z {  }|L ]٩[ 

 عليـه  صاحب املوازين يوم القيامـة جربيـل    : رضي اهللا عنه   )٦(حذيفة  قال ،جيحدون
:  قـال  .)) ضبعض على بع  من  د  ر فَ ،يا جربائيل زن بينهم    (( :يقول اهللا تعاىل   ،السالم

رد علـى  ت فه أخذ من حسنات  ،إن كان للظامل حسنات   ف ، مثّ ذهب وال فضة    )٧(] وليس [

                                                
 .  عن جماهد)١٢/٣٠٩( أخرجه الطربي يف تفسريه )١ (
 .وجماهدي  عن السد)١٢/٣١٠( أخرجه الطربي يف تفسريه )٢ (
 .]بلسان وكفتني[ )س(يف   )٣ (
 .)س( وما أثبته من ]عليه[يف األصل  )٤ (
 . عن جماهد)١٢/٣١١( أخرجه الطربي تفسريه )٥ (
  .)هـ٣٦ت(اهللا  العبسى أبوعبد لس ِح: ويقال،يلسح: اليمان واسم ،حذيفة بن اليمان :هو )٦ (

صاحب سر ، وهو السابقني وأبوه صحايب أيضا  األنصار صحايب جليل من     من  عبداألشهل   حليف بين 
ـ يف  وكانت له فتوحـات   ، ومناقبه كثرية مشهورة   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ان والـري  ذمه

 .)١/٢١٦( اإلصابة ،)١/٣٣٤ (االستيعاب :انظر. اوغريمه
 .)س (، و)ت(من  )٧ (



 

 
]٦١[

ريجع الرجل وعليه    ف ل عليه من سيئات صاحبه،    ِم وإن مل يكن له حسنات ح      ،املظلوم
  .)١(مثل اجلبال

 لسان  لهوزن احلسنات والسيئات يف ميزانت:  رضي اهللا عنهـما   قال ابن عباس  و
 ،وهو احلـق  ع يف كفّة امليزانوض بعمله يف أحسن صورة فيىأما املؤمن فيؤت ف ،تانفّوِك

: بعملـه فـذلك قولـه    يعرفهاف ،له يف اجلنةـ فيوضع عم،قل حسناته على سيئاته ثتف
Ml m n o p q L ـ   وهلـم  ،الناجون رف مبنـازهلم إذا    أع

فيؤتى بأعماهلم يف   وأما الكفّار    .منازهلم إىل   انصرفواة إذا   مع إليها من أهل اجل    انصرفوا
مثّ ، فيخف وزنه حتى يقـع يف النـار   ، الباطلووه وضع يف كفّة امليزانتأقبح صورة ف 
  )٢(. بعملكاحلق: يقال للكافر

 فيجـوز ،   وليست بأجسام  أعراض وهي   ؟صح وزن األعمال  ي كيفف: فإن قيل 
 العباد   اليت فيها أعمال   الصحف إىل   راجعوزن  ال : قلنا .ها ووصفها بالثقل واخلفة   ـوزن

ؤتى بالرجـل  ي ((: قال رضي اهللا عنهما     )٣(و بن عمر  عبداهللا يدلّ عليه حديث  ،  مكتوبة
 البصر فيها   كلّ سجل منها مد    رج له تسعة وتسعون سجال    خيامليزان مثّ    إىل   يوم القيامة 

 أن ال إلـه   ةخطاياه وذنوبه فيوضع يف الكفّة مثّ يخرج له كتاب مثل األمنلة فيها شهاد            
ح جرتيوضع يف الكفّة اُألخرى فَ   ف صلى اهللا عليه وسلم    ورسوله ا عبده  وأن حممد  إالّ اهللا 

: ; > = < ? M:تعاىل ونظري هذه اآلية قوله    .)٤()) طاياه وذنوبه خب

B A @L األنبياء : من سورة٤٧ :من اآلية[.آخر اآلية إىل[.  

                                                
  ويف سنده . يف حكم املرفوعواحلديث  . موقوفا على حذيفة)١٢/٣١٠ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)١ (

 كـذاب خبيـث يـضع       :قال أمحد شاكر عنه يف حتقيقه على تفسري الطـربي         العزيز بن أبان األموي      عبد
. فاحلديث من هذا الطريق موضوع، ومل أجد حسب حبثي من خرجه غري الطـربي  . أهـ.األحاديـث 

 رضي اهللا عنه يف كتاب      وقد أخرج البخاري يف صحيحه ما يشهد ملعىن هذا احلديث، عن أيب هريرة            
 .)٦٥٣٥(الرقاق باب القصاص يوم القيامة حديث رقم  

 .عن ابن عباس، بنحوه خمتصرا) ٣/١٣١(يف علم التفسري   ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري)٢ (
  .)هـ٦٣ت( أبو حممد ،السهميالقرشي  بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد اهللا عبد:هو )٣ (

 وكان جمتهدا يف العبادة غزير العلم، استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن يكتـب                ،بيهأسلم قبل أ  
 .)٥/٣٣٧ (التهذيب، و)٢/١٥٨(اإلصابة و ،)٣/٩٥٦ (االستيعاب: انظر. حديثه، فأذن له

   اهللا بن عبد  ورواه أمحد يف مسنده مطوال، يف مسنداهللا،  عن عبد)١٢/٣١٣( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (
 كتاب اإلميان حـديث   )١/٤٧ ( على الصحيحني   ورواه احلاكم يف املستدرك    ،)٦٩٩٤( حديث   عمرو

 .صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب: ، وقال)٩(



 

 
]٦٢[

   لفظهجيوز أن يكون    : قيل؟  ِلم مجعه وهو ميزان واحد    : فإنّ قيل ومعنـاه   امجع 
كقوله ،اواحد MÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈL ] من سورة  ١٧٣ :من اآلية  :

:)١(األعشىوقال . ]املؤمنون:  من سورة٥١ :من اآلية[Mu t s r qL و ]آل عمران 

  ِزووجه نقي اللون صاف يينمع اجليد لَ     ه٣( هلا ومعاصم)٢(اتب(  
  .ا لبة ومعصم:أراد

األصل ميزان عظيم ولكل عبـد فيـه    : وقيل .)٤(ه األعمال املوزونة  أراد ب : وقيل
واللسان  )٦(مجعه ألن امليزان ما اشتمل على الكفتني والشاهني       : وقيل .)٥(ميزان معلّق به  

ميزان يفرق بـه بـني احلـق      : ثةالثن  ازيامل :وقيل .)٧(وال حيصل الوزن إالّ باجتماعها    
وميزان يفرق  ،)٨(]  بني احلالل واحلرام وهو العلم  به وميزان يفرق  [ والباطل وهو العقل،  

  )٩(. وباهللا التوفيقاإلرادةو املشيئةهو وبه بني السعادة والشقاوة 
كـم   ل  ووطّأنـا  M¢  £Lملّكناكم    M�  ¡Lقوله عز وجل  

عيشون ا أيام حياتكم مـن      ت  M¤ ¥ ¦ §Lومهادا ااها لكم قرار  وجعلن
  M© ª  )١٠(الياء من األصل فلذلك ال مز     ،   املعيشة  واملعايش مجع  ،رباكل واملش آامل

«L ]١٠[فيما صنعت إليكم.  

                                                
  .)ـ ه٧ت (ري أعشى بين قيس ِص أبو ب، قيسبينمن  ،ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل:  هو)١ (

، ومـن أصـحاب   راء اجلاهليـة وفحـوهلم     وهوأحد األعالم من شع    ،لقب باالعشى لضعف بصره   
 فلقيه أبو سفيان فجمع له مائة مـن اإلبـل    ،وفد إىل مكة يريد النيب صلى اهللا عليه وسلماملعلقات،  

 البـن  تاريخ دمشق: انظر. اقربهف رمى به بعريه فقتله قريته ربفلما صار بق  ومل يسلم  فرجع ،ورده
 .)٧/٣٤١ (األعالم، و)٢٩١ص(  للمرزباينلشعراء امعجم، و)٦١/٣٢٧ (عساكر

 .)٣/٣١ (غريب احلديث أليب عبيد: انظر. مجعها لَباتو موضع النحر، :اللبة )٢ (
 .]مع احلَلْي[ وهو فيهما)٩/١٢٥ ( أليب الفرج األصفهايناألغاين، و)١٨١(ديوانه :  انظر)٣ (
 .)٩/١٥٦( ذكره القرطيب يف تفسريه )٤ (
 .)٢/١٤٩( ذكره البغوي يف تفسريه )٥ (
 ).٣٥/٢٩٩(لزبيدي لتاج العروس  :انظر .عمود اِمليزاِن: يطلق على الطائر املعروف، وعلى :الشاهني )٦(
 . املرجع السابق)٧ (
 .)س(وما أثبته من .]وميزان فيه إقامة احلجة عليهم[يف األصل  )٨ (
 . مل أجده)٩ (
 . الزائدة كصحيفة وصحائفألن أهل النجو يقولون ال يهمز بعد ألف اجلمع إال الياء  )١٠(

]أ/٢[



 

 
]٦٣[

 M® ¯L ]   خلقنا أصلكم : يعين: )١(]  رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس 
 ،والضحاك،  )٣( والربيع ،قتادة قالو . يف أرحام أُمهاتكم   M° ±L ،)٢(وأباكم آدم 

خلقنـا آدم مثّ  : قـال جماهـد  . )٤(تهأما خلقناكم فآدم وأما صورناكم فذري : والسدي
خلقناكم يف أصالب الرجال وصورناكم يف      : )٦(وقال عكرمة  )٥(.صورناكم يف ظهر آدم   

وقـال   .)٩( يف األرحام  )٨(] واصور [خلقوا يف ظهر آدم مثّ      : قال عطاء  .)٧(أرحام النساء 
  .)١١(وأصابعه ق مسعه وبصرهشخلق اإلنسان يف الرحم مثّ صوره ف: )١٠(ميان

 )١٢(] بعد [لقنا  وإنما خM² ³ ́ µ  ¶ L    :وجه قوله  ما: إن قيل ف
ال يكـون   و ،قمت مثّ قعدت  :  كقول القائل  ، يوجب الترتيب والتراخي   )مثُ ( و ،ذلك

: )١٤(قـال يـونس   و .)١٣(على التقدمي والتأخري  هو  : قال قوم : قلنا .القعود إالّ بعد القيام   
قد ضربناكم وإنما ضربت    : قولتكما   ،عليه السالم آدم   إىل   راجعاناخللق والتصوير   

  .)١٥(سيدهم

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .)١٢/٣١٨(الطربي .  أخرجه الطربي عن ابن عباس)٢ (
   أو قبلها)هـ١٤٠ت(احلنفي، البصري، مث اخلراساين : الربيع بن أنس بن زياد البكري، ويقال :هو )٣ (

  .تشيعصدوق له أوهام ورمي بال: رقال ابن حج .الثقاتيف  وذكره ابن حبان ،ثقة: قال العجلي
 .)١/٢٩٣ (تقريبوال، )٤/٢٢٨ (الثقاتو، )١/٣٥٠ (ثقات العجلي :انظر

 . عنهم)١٢/٣١٨ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٤ (
 . عنه)١٢/٣٢٠ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٥ (
  .  ذلكغري وقيل ،)هـ١٠٧ت( . موىل ابن عباس،اهللا املدين عكرمة الرببري أبوعبد :هو )٦ (

قال ابن  . وثقه النسائي وأبو حامت والعجلي    ،  من علماء الناس يف زمانه بالقرآن      وكان   أصله من الرببر  
 .)١/٦٨٥ (تقريب، وال)٧/٢٦٣ (التهذيبو ،)٢/١٤٥ (العجليثقات  :انظر.ثقة ثبت: حجر

 . عن عكرمة)١٢/٣١٩ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٧ (
 .)س ( و)ت(وما أثبته من  .]صورناكم[ يف األصل )٨ (
 . ومل يذكره عن عطاء)١٢/٣١٧ (الطربي يف تفسريه أورده )٩ (
  . )هـ٢٠٠ت قبل (.رسايناخلمن بين أسيد بن عمرو بن متيم،  ئابميان بن ِر: هو )١٠ (

ن أهـل الـسنة،    ماليمان، وهارون، وعلي بنو رئاب، هارون       : قال أبو حممد علي بن أمحد بن حزم       
ضعيف : قال الدارقطين  .نوا متعادين كلهم  واليمان من أئمة اخلوارج، وعلي من أئمة الروافض، وكا        

 .)٤/٤٦٠ (للذهيب يف نقد الرجال ميزان االعتدال، و)٣٠/٨٣ (ذيب الكمال : انظر.من اخلوارج
 .)١٢/٣٢٠(الطربي . عن معمر عمن ذكره:  أخرجه الطربي ومل يذكر ميان، وإمنا قال)١١ (
 .)س ( و)ت( وماأثبته من ]قبل[يف األصل  )١٢ (
 . ونسبه إىل من ضعفت معرفته بكالم العرب)١٢/٣٢٢( الطربي يف تفسريه  أورده)١٣ (
   .وقيل بعد ذلك) هـ١٨٢ت (، أبو عبد الرمحن النحوييونس بن حبيب: هو )١٤ (
من . أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغريهم     . نحاة يف عصره  ال ةممن أئ   وقيل موىل غريهم،   هو موىل ضبة  و

 .)٧/٢٤٤ (وفيات األعيان: انظر. "االمثال "  و" النوادر " و " اللغات " ، و  " الكرميمعاين القرآن" كتبه 
 ).٢/٤٥(  لوامع األنوار البهيةالسفاريين، و)٢/٢(معاىن القرآنذكره األخفش يف . اخل...كما تقول:قوله )١٥ (



 

 
]٦٤[

  :)٣( كقول الشاعر.)٢(قلناو ه مبعىن الواو جماز)مثّ (:)١(األخفش قالو
من خريها ربيعةَسألت       أُمث  اأبِل:فقالت ام ٤(؟هم(  

  . أباً وأُما:أراد 
ــه ــاىل قول ــين M¸L :تع ــة: يع  ½  ¼  «  Mº ¹املالئك

¾L ]ـف،  آلدم ]١١MقالL إلبليس حني امتنع من السجود      عز وجل     اهللا
:  تقدير الكالم  ،)٦(] صلة [ )نأ ( زائدة و  )ال( :)٥( قال بعضهم  M" # $ % L :آلدم

M K:عز وجلّ   قال اهللا  ،مفعولني إىل   ألن املنع يتعدى   ؟ما منعك السجود آلدم   

Q P O N M LL ]٧(قال الشاعر ]األنبياء : من سورة٩٥ :من اآلية(:   
   لْويحيـي يف اللَِّننـِح أن ال أُِوهبه     ـلَّلَوِوه اٍعداِئ دغَب ٨(ِلـِفاغَ ري(  
  :)١٠(وقال آخر.)٩(] هأن أُحب: أراد [

   أىب جودهال الب استعجلَو لَخبهت     نعِم مفَ ن١١( لهت قا]دوـاجل[ ال مينع ىت(  
   .أىب جوده البخل: أراد

                                                
  . )هـ٢١٥ت( . باألخفش األوسط، أبو احلسن: املعروف موالهم،سعيد بن مسعده ااشعي،: هو )١(

 .وله كتب كثرية  ،  واألخفش أحذق أصحاب سيبويه   : إمام النحو لزم سيبويه حىت برع، قال القفطي       
 .)١٥/٢٥٨(  للصفديالوايف بالوفياتو، )١٠/٢٠٦ (السريو، )١١/١٢(معجم األدباء  :انظر

 .خطأهو و:  قال،قطربوألخفش  وعزاه ل)٣/١٢( معاين القرآن النحاس يف أوره )٢ (
  .)ـه٨٠حنوت (  أبو معرض،سدياهللا بن معرض األ املغرية بن عبدمسه او.  اَألسِديقَيِشراُأل: هو )٣ (

 قيشر النه كـان أمحـر   لقب باأل،  ولد يف اجلاهلية، ونشأ يف أول اإلسالم     ،اء، عايل الطبقة  شاعر هج
 .)٧/٢٧٧ (األعالم، و)٢٤٤ص ( معجم الشعراء:انظر. الوجه أقشر

   ، واألغاين لألصبهاين)١١٥( ديوانه :انظر .]من خريها[ بدال ]ن شرهام[يف الديوان :  البيت)٤ (
 )٤/٥٤ (، واية األرب يف فنون األدب للنويري)١١/٢٦٨٤(

 .)١٢/٣٢٤ ( بعض حنويي البصرة كما ذكره الطربي يف تفسريه)٥ (
 .)س( و )ت( وما أثبته من ]أصله[ يف األصل )٦ (
  .)ـ ه١٠٥ت(اهللا بن عاصم بن ثابت األنصاري،   بن حممد بن عبداهللا عبد:وامسه:  وهو األحوص)٧ (

 ،امللك يزيد بن عبد   أيام   قدم دمشق و ،وهو من سكان املدينة   ،  حوص لضيق يف مؤخر عينيه    لقب باأل 
 . )٤/١١٦( األعالم، و)١/١١٣( البن قتيبة الشعر والشعراء :انظر. فمات فيها

   من:يِننيحلْوي .)١٧٣ص(وديوانه : انظر. و موافق ملا يف املصادر، وه)س( وما أثبته من ]عاقل[يف األصل )٨ (
 )١٥/٢٤١( لسان العرب :انظر .لَحيت الرجل أَحلاه لَحياً ِإذا لُمته وعذَلتهقولك 

 .)ت (من )٩ (
 . مل أجده)١٠ (
   ال مينع «وله ق: )نعم( مادة )١٢/٥٨٩ ( لسان العربقال ابن منظور يف .]اجلوع[ويف األصل  )ت(  من)١١ (

   يف  والذي. اجلوع:واجلوس .»اجلوس قاتله«  ويف احملكم،والصحاح  هكذا يف األصل،»اجلوع قاتله
 .يصله بل الشخص ذلك حيرم ال فجوده قتله إنسان أراد فإذا  أي...اجلود مينع ال اللبيب مغين



 

 
]٦٥[

 حيكـي عـن    ،)٣(يزجس ال )٢(مسعت أبا اهليثم  :  يقول ،)١(احلبييبمسعت أبا القاسم    
؛ ول يف املنع القول   أتيو،  )ال(إلغاء  كان بعضهم يكره    :  قال ،)٤(ثعلب بن   أمحد بن حيىي  

معـىن  : )٦(قال بعضهم . )٥(تسجدأال  من قال لك    : وتقديره نعان،األن القول والفعل م   
: خالف ما منع منه فكأنه قـال       إىل   ضطراملمنوع م ف ،ه احلول بني املرء وما يريد     :املنع

ـ   إبلـيس  L(Mبه   M'&L )٧(] ؟تسجدأن ال   إىل   [أي شيء اضطرك     هللا اجميب 
وأفضل  والنار خري  .]١٢[ M- . / 0  1 2Lألنك M*  + , L:تعاىل

  . وأنور من الطنيوأصفى
س القياس فمن قا    فأخطأ ، أول من قاس إبليس    :رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس    

أول من قـاس    : )٩(وقال ابن سريين   [ )٨(.مع إبليس اهللا تعاىل   الدين بشيء من رأيه قرنه      
  .)١٠(]مس والقمر إالّ باملقاييسـوما عبدت الش إبليس،

                                                
  )هـ٤٠٦ت (.الواعظ املفسر ، أبو القاسم النيسابورى،احلسن بن حممد بن حبيب بن أيوب:  هو)١ (

املشهور، وكان أديباَ حنويـَآ، عارفـاً،       " التفسري  " له مصنف    إمام عصره يف معاين القرآن وعلومه،     
كان أوال كرامي املذهب،   ،   وكان أبو إسحاق الثعليب من خواص تالميذه       ،باملغازي والقصص والسري  

 يف رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السجزي، فاهللا     وقد تكلم فيه احلاكم    : قال الذهيب  .مث حتول شافعياً  
 .)٤٦ص( للسيوطي طبقات املفسرين، و)١٧/٢٣٧( سريوال ،)١٩٠ص( تاريخ جرجان :انظر .أعلم

  .)هـ٣٨٠ت بعد(.  أبو اهليثم،بن حممد، النيسابوري احلنفي عتبة بن خيثمة: مل أعرفه، إال أن يكون)٢ (
مل يبق خبراسان   : وصار أوحد عصره يف املذهب حىت قيل      ...،هشيخ احلنفية، نعمان زمان   : قال الذهيب 

 .أهـ.حديثا، وعظمه، وأثىن عليه   " تارخيه  "  روى عنه احلاكم يف      ،..قاض حنفي إال وهو ينتمي إليه     
 .)١٧/١٣ (سريال، والقاضي أبو العالء يف ترمجة تليمذه  )١/١٣٤ (األنساب للسمعاين: انظر

   بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره زاي، اسم لسجستان البلد املعروف يف :جزِس  الِسجزي نسبة إىل)٣ (
والنسبة إليها ِسجزي، وقد نسب إليها خلق كثري من األئمة والرواة واألدباء، وأكثر          أطراف خراسان 

 .)٣/٢١٤ (معجم البلدان :انظر.  أهل سجستان ينسبون هكذا
  )هـ٢٩١ت( . بثعلب:لبغدادي، أبو العباس الشهريأمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين، موالهم ا : هو)٤ (

، قال ابن   إمام الكوفيني يف النحو واللغة، صاحب التصانيف، واملعرفة بالغريب، ورواية الشعر القدمي           
  .العالمة احملدث:  وقال الذهيب،وكان ثقة حجة صاحلاً مشهوراً باحلفظ وصدق اللهجة: خلكان

  .)١٤/٥( السريو، )١/١٠٢ (وفيات األعيان :انظر
 .فيه احلبييب وقد تكلم فيه احلاكم وفيه من مل أعرفه:احلكم على اإلسناد

 . ومل ينسبه)١٢/٣٢٥ (: ذكره الطربي يف تفسريه)٥ (
 . ومل يذكر من القائل)١٢/٣٢٥ ( ذكره الطربي يف تفسريه)٦ (
 .و موافق ملا يف املصدر وه)س( وما أثبت من ]أن ال[ وهو يف األصل )١٢/٣٢٥( ذكره الطربي يف تفسريه )٧ (
 . عن ابن عباس)٢/١٥٠ ( أورده البغوي يف تفسريه)٨ (
  )هـ١١٠ت( .حممد بن سريين األنصاري موالهم أبو بكر بن أيب عمرة البصري:  هو)٩ (

 .)٢/٨٥(التقريب ، و)٩/٢١٤ (التهذيب: انظر .ثقة، ثبت: قال ابن حجر ،إمام وقته
 . عن ابن سريين)٢/١٥٠ (، والبغوي يف تفسريه)١٢/٣٢٧( ذكره الطربي يف تفسريه. )ت (من )١٠ (



 

 
]٦٦[

ن الطني أفضل   أل  فضل النار على الطني،    ثأخطأ عدو اهللا حي   : )١(ماءعلوقالت ال 
  :من النار من وجوه

 واحلُلم واحلياء )٢(] واألناة [نة والسكون والوقار نّ من جوهر الطني الرزا    أ: أحدها
التوبـة   إىل    السعادة اليت سبقت له    بعد  عليه السالم  ك هو الداعي آلدم   ـوذل والصرب،

 ومن جوهر النار اخلفّة     ،ه املغفرة واالجتباء واهلداية والتوبة    ثروأف ،والتواضع والتضرع 
لداعي إلبليس بعد الشقاوة الـيت   ا  هو وذلك والطيش واحلدة واالرتفاع واالضطراب،   

   .ءه اهلالك والعذاب واللعنة والشقاثرو فأ،واإلصراراالستكبار  إىل قت لهبس
   .سبب مجع األشياء والنار سبب تفريقها/  نّ الطنيأ: والثاين

 ومل ينطق اخلرب بأن يف اجلنة    ،ن اخلرب ناطق بأن تراب اجلنة مسك أذفر       أ: والثالث
يف النو اناراار تراب.  

ا  وليس التـراب سـبب  ألعدائه وهي عذاب اهللا ،ن النار سبب العذاب أ: والرابع
  .للعذاب

 إىل  حمتاجـة  )٣(] وهيليه،  حمتاج إ  [  والنار ،ن النار مستغن ع نّ الطني   أ: واخلامس
  .)٤(املكان ومكاا التراب

مـن  : وقيـل  . من اجلنة  :أي M 5  6( L لهتعاىل  اهللا   M4Lقوله تعاىل 
 ، البحـور  رزائج وإنما سلطانه وعظمته يف      ، فأحلقه جبزائر البحور   ،األرض إىل   لسماءا

ـ  عليه أطمار    ،ة السارق يأهك فال يدخل األرض إالّ      ،وعرشه يف البحر األخضر     غروي
وليس   يف اجلنة،  L >  ;  أن Mفليس لك    M 7 8 9L )٥( خيرج منها  حىتفيها  

ـ ينبغي أن يسكن اجلنة وال السماء متكـرب           ? < =M تعـاىل  لف أمـر اهللا     اخم

@L ]الذل واملهانة:را والصغ، األذالء]١٣ .  

                                                
 .]احلكماء[ )س ( و)ت(يف  )١ (
 .)س ( و)ت (من )٢ (
 .)س(من  )٣ (
 .)٩/١٦٦( الوجه األول، وقد استوعبها القرطيب يف تفسريه )١٢/٣٢٧ ( أورد الطربي يف تفسريه)٤ (
 .لتفسري مما اليعتمد عليهاهذه األقوال من اإلسرائيليات اليت وردت يف بعض كتب ا  )٥(

]ب/٢[



 

 
]٦٧[

MBL   إبليس عند ذلك:M CL ين وأمهلـين وال    و )١(] جلينأ [ :أيأخر
أراد   النفخة األخرية عند قيام الساعة،     و وه ،من قبورهم  ]١٤[ MD  E FLمتتين

مثّ  ،ملؤخرين ا ]١٥[ M I  J K L: اهللا تعاىل  M HL اخلبيث أال يذوق املوت،   
 مـن   ٣٨ :اآليـة [ Mæ å ä ãLفقال  واملهلة يف موضع آخر،    ةبين مدة النظر  

   .وت اخللق كلّهمميحني  ، النفخة األوىلووه] احلجر :سورة

MM N OL  فبـأي  : يعين ،ستفهامابعضهم هو   : )٢(قال ف )ما (اختلفوا يف
 فبأنـك : يعـين  ،زاء اجل )ما (هو: قيلو .MQ PL مثّ ابتدأ فقال   ؟شيء أغويتين 

 املـصدر يف    )مـا  (هو: )٣(وقيل .ألقعدن: فقال مث ابتدأ  ،ألجل أنك أغويتين  و ،أغويتين
M Õ Ô Ó Ò Ñ Ð :كقولـه  بإغوائك إياي ألقعدن  ف: موضع القسم تقديره  

ÖL ]ـ :  من سورة  ٢٧ :يةاآل ضللتين عن   أ :يأMOL:وقوله .بغفران ربي : يعين ]سي
وذلك إذا فقـد     ،ىو غَ ىغو الفصيل ي  يِو غَ : العرب من قول  أهلكتين،: وقيل .اهلدى

  : )٦(] يصف قوسا [ )٥(قال الشاعر. )٤(اللنب فمات
  )٧(ىِزِئها درا والميٍت غَوار ِب     اِء ليس فصيلهانثمعطَّفَةُ األ      
  .)٩(امريض: ا أيأصبح فالن غاوي:  أا تقول)٨(العربقبائل   عن بعضيحك

  
                                                

 .)س ( و)ت (من )١ (
 .)...وكان بعضهم يتأول(:  ومل ينسبها، وإمنا قال)١٢/٣٣٣( ذكر هذه األقوال الطربي يف تفسريه )٢ (
 . املصدر السابق)٣ (
 .)١٧٦ص (أليب اهلالل العسكريالفروق اللغوية  :انظر )٤ (
   جممع األمثال للميداين: انظر. ، من قضاعةميرنون اجلَعامر بن ا : وامسه. الريحجِردم :هو )٥ (

  .)١/١٥٦( الشعر والشعراءو ،)١/٣٧٦(
 .)ت(من  )٦ (
   البن سيده املخصص :انظر . به عنهايم سهماً ر:فصيلهاو ،القوس: مبعطفة األثناء: الشاعر: يعين )٧ (

 .)غوى ( مادة)٨/٢١٩(  لألزهريذيب اللغة، و)٤/١٦٢(
 ]طيء)[ت( يف )٨ (
 . ونسبه إىل طيء)١٢/٣٣٣( ذكره الطربي يف تفسريه )٩ (



 

 
]٦٨[

 حتى   الشيءَ  الرجلُ ينيزأصل اإلغواء يف كالم العرب ت     : )١(مد بن جرير  وقال حم 
يحسن٢( به لهاه عنده غار( .  

 عبـداهللا  حـدثنا أبو   : قال ،)٣(ئاحلسن بن هان  بن  أخربنا أبو بكر حممد بن حممد       
حدثنا أبـو معاويـة     :  قال ،)٥(حدثنا علي بن سلمة   :  قال ،)٤(يناسحممد بن حممد الراو   

فجـاء  ، يف املسجد احلـرام    )٨( طاووس معكنت  :  قال ،)٧(ه رجل مل يسم   ثنا ،)٦(الضرير
 أو قـوم ت:  فقـال طـاووس    .القدر من كبار الفقهاء فجلس إليه     ب ىرم ممن ي  )٩(رجل

] أفقه منه   إبليس :فقال .تقول هذا لرجل فقيه   :  لطاووس لت فق .فقام الرجل  )١٠(] قامت ، 
  .)١١(غوي نفسيا أُهذا أن:  ويقولM U V   WL:قول إبليسي

                                                
  . )هـ٣١٠ت (حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي: هو )١ (

 كان إماما يف فنون كثرية منـها التفـسري واحلـديث    ،صاحب التفسري الكبري والتاريخ أحد األئمة، 
 تـذكرة احلفـاظ   ، و )٤/١٩١ (وفيات األعيان  :انظر. طربستان لأهمن    أصله ،ذلك والتاريخ وغري 

 .)٩٥ص (طبقات املفسرين للسيوطيو )١/٧١٠(
 .)١٢/٣٣٣(تفسري الطربي : انظر )٢ (
  . النيسابوري، أبوبكر حممد بن حممد بن احلسن بن هانئ البزاز:هو )٣ (

 املعـروف بالعيـار،   لصويف عثمان بن أيب سعيد اأيبمل أجد له ترمجة، وقد ورد ذكر امسه يف شيوخ          
هـ، وهي سنة وفاة املصنف، فهو يعـد  ٤٢٧وأيب نصر منصور بن رامش، وقد تويف ابن رامش عام       

ـ ٣٤٦ت(من شيوخ املصنف كذلك، وهو غري أيب علي حممد بن حممد بن احلسن الكـارزي       ، )هـ
 ،)٥/٤٨٨ (تـاريخ بغـداد    :انظـر . فهذا من شيوخ أيب القاسم احلبييب شيخه ومل يدركه املصنف         

 .)٦٠/٣١٥ (تاريخ دمشق، و)١٩/١٢١ ( البن النجاراملستفاد من ذيل تاريخ بغدادو
 .)٣٤٠ص(" الكشف والبيان" ومل أقف له على ترمجة، وكذا قال أمحد الربيدي يف رسالته حتقيق جزء من )٤ (
  .)هـ٢٥٢ت( . النيسابوري،اللَّبِقي علي بن سلمة بن عقبة القرشي: هو )٥ (

 .)١/٦٩٥ (تقريب ال:انظر.  يقال إن البخاري روى عنه،صدوق:  حجرقال ابن
   .)هـ١٩٥ت  (. أبو معاوية الضرير الكويف،حممد بن خازم: هو )٦ (

 . وقد رمي باإلرجـاء ، وقد يهم يف حديث غريه ، أحفظ الناس حلديث األعمش    ،ثقة: قال ابن حجر  
 .)٢/٧٠ (تقريبال:انظر

 .عرفه مل أجد من صرح بامسه، ومل أ)٧ (
   وقيل بعد ذلك)هـ١٠٦ت(ي ِدنالرمحن احلمريي اجلَ طاووس بن كيسان اليماين، أبوعبد: هو )٨ (

 )١/٤٤٨ (التقريبو، )٥/٨ ( التهذيب: انظر.ثقة فقيه فاضل: قال ابن حجر
 .قتادة:  بامسه فقال)٢/٢١٦(" الثقات" صرح العجلي يف )٩ (
 .)س ( و)ت(، وما أثبته من ]يقام[ يف األصل )١٠ (
  .يف سنده من مل أقف عليه، وفيه جمهول.  ضعيف:اإلسناداحلكم على  )١١ (

 خمتصرا، قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب،        )٢/٢١٦(" الثقات" أخرجه العجلي بسنده يف      :خترجيه
 . اخل وذكره، ويف سنده انقطاع... قيل لطاووس : عن فضيل بن عياض، قال



 

 
]٦٩[

ألجلسن لبين آدم : يعين ]١٦[ R SLقْعدنَّ لَهم َأل  Mوقوله عز وجل
: من اآليـة  [ M 0 / .L :اهللا تعاىل   كما قال  ،اإلسالمعلى طريقك القومي وهو     

.)١(] عن أمر ربكم: يعين [ ]األعراف:  من سورة١٥٠ 

ِووري  عن س ب٢(أيب الفاِكه  ة بن ر(،  أنه مسع  يقول صلى اهللا عليه وسلم     النيب :))  إن
  دينكأتسلم وتذر:  فقال،اإلسالم بطريق )٣(] فقعد له  [ ،ِهِقرطْأَن آدم ب  بالشيطان قعد ال  

أاجر وتذر أرضك :  فقال، مثّ قعد له بطريق اهلجرة    ،أسلمفعصاه ف ؟   آبائك )٤(] دينو [
 مثّ قعد لـه     ، فعصاه وهاجر  ،)٦(ِلويف الطِّ  )٥(] رسفالمثل  ك [مثل املهاجر    إنماو ،ومساءك

 املال  مسقَي و ةُح املرأَ كَنتل فَ تقْأتقاتل فت :  فقال ، النفس واملال  ده وهو ج  ،بطريق اجلهاد 
  .)٧()) جاهدففعصاه 

   .)٩(طريق مكّة:  قالR SLَألقْعدنَّ لَهمM   )٨(بن عبداهللاوعن عون 
 ابن عباس  عن ، طلحة قال علي بن أيب    MU  V W  X YL :تعاىلقوله   

 MZآخـرم أمر  أشككهم يف   : يعين ،مث آلتينهم من بني أيديهم    : رضي اهللا عنهما  

[L   أرغبهم يف دنياهم M\ ]Lعليهم أمر دينـهم    أشبه M^ _L 
  .)١٠(أُشهي هلم املعاصي

                                                
 .)س ( و)ت(من  )١ (
   .وقيل األسدي،  ابن أيب الفاكه املخزومي: ويقالة ابن الفاكه: ويقال،ه بن الفاِكةُربس: هو )٢ (

 .)١/٤١٨ (اإلصابةو ،)٢/٥٧٨ (االستيعاب :انظر .صحايب نزل الكوفة
 .)ت (من  )٣ (
 .)س(بدون حرف العطف، وما أثبته من  ]دين[ يف األصل)٤ (
 .  ملا يف املصادر وهو موافق)ت( وما أثبته ]كالفرس[ يف األصل )٥ (
 . )٢/٢٩٢ (غريب احلديث البن قتيبة :انظر .يضاأ احلبل، وهو الطيل :لوالطِّ )٦ (
  ملن أسلم "باب " اجلهاد" خمتصرا بغري إسناد، وأخرجه النسائي كتاب )١٢/٣٣٤(  ذكره الطربي يف تفسريه)٧ (

 عن سربة بن أيب فاكـه      )٣/٤٨٣(، وأمحد   )٤٣٤٢ ( رقم احلديث  )٣/١٦(بإسناده  " مث هاجر وجاهد  
رجاله كلهم ثقـات ويف     : )٢٩٧٩ ( حديث )٦/١٠٨٦( قال األلباين يف السلسلة الصحيحة    . بنحوه

 .بعضهم كالم اليضر
   )هـ١٢٠قبل :ت( .اهللا الكويف  أبو عبد،اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل عون بن عبد: هو )٨ (

 .)١/٧٦٠ (تقريب ال:انظر .ثقة عابد: قال ابن حجر
 . عنه)١٢/٣٣٥ ( أخرجه الطربي)٩ (
 . عنه)١٢/٣٣٨ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)١٠ (



 

 
]٧٠[

بني أيديهم فمن ِقبل    ن  ِما  أم:  قال رضي اهللا عنهما   عباس ابن عن   )١(روى عطية و
 وأما عـن    ، حسنام ِلبن قِ ميام فمِ أن  ع وأما   ، آخرم فأمرن خلفهم   ا مِ  وأم ،دنياهم

.)٢(  سيئامِلبن ِقِممشائلهم فَ 

ـ   وال جنة وال نار،    بعث بني أيديهم فأخربهم أنه ال       نأتاهم مِ : وقال قتادة   نوِم
ـ ب حسنام ِلب قِ نوعن أميام مِ    أمر الدنيا فزينها هلم ودعاهم إليها،      نخلفهم مِ  أهم طَّ

ـ  وأمرهم ا، /  ،وعن مشائلهم زين هلم السيئات واملعاصي ودعاهم إليها        عنها،  اكأت
 مل يستطع أن حيول بينـك وبـني         ،بن آدم من كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك          اي

  )٣(.رمحة اهللا
الدنيا أدعـوهم إليهـا     : يعين: MV  W  X YL  والسدي )٤(وقال احلكم 

 هاعنوأثبطهم  فيها   ِقبل اآلخرة أُشككهم     نِم MZ [L ها وأُزينها هلم  وأُرغبهم في 
M\ ]L ِمم فيه هكشكأو )٥(] أصدهم عنه  [ قبل احلق    ن M^ _L  ـ  نِم

  .)٦(ِقبل الباطل أُخففه عليهم وأُزينه هلم وأُرغبهم فيه
 ومن خلفهم وعن    ،من حيث يبصرون   من بني أيديهم وعن أميام     :قال جماهد و
 : أي ،حيث يبصرون : معىن قوله : )٨(قال ابن جريج   و .)٧(حيث ال يبصرون  ن  م مشائلهم

   .)٩( ال يعلمون أم خيطئون: وحيث ال يبصرون،خيطئون حيث يعلمون أنهم خيطئون

                                                
  .)هـ١١١ت(.  أبو احلسن،الكويف يلدادة العويف اجلَنعطية بن سعد بن ج:  هو)١ (

صـدوق خيطـئ   : قال ابن حجـر  ،صاحل : وقال ابن معني   ، وابن عدي  ، والنسائي ،أبو حامت  ضعفه
 .)١/٦٧٨ (تقريب، وال)٧/٢٠١ (التهذيب :انظر. شيعيا مدلسا  وكان،كثريا

 . عنه)١٢/٣٣٩ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٢ (
 . املصدر السابق عن قتادة)٣ (
  . ، أو بعدها)هـ١١٣ت (.دي الكويفن أبو حممد الكَ،ةبيت احلكم بن ع:هو )٤ (

 .)١/٢٣٢ (تقريب ال:انظر. نه رمبا دلسإ إال ،ثقة ثبت فقيه: قال ابن حجر
 .)ت(من  )٥ (
 . عنهما)١٢/٣٤٠ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
 . عنه)١٢/٣٤١ (أخرجه الطربي يف تفسريه)٧ (
  . أو بعدها)هـ١٥٠ت (. موالهم املكي، بن عبدالعزيز بن جريج األمويامللك عبد: هو )٨ (

 .)١/٦١٧( تقريبال :انظر .ثقة فقيه فاضل: قال ابن حجر
 . عنه بنحوه)٢/١٥٢ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٩ (

]أ/٣[



 

 
]٧١[

 أخربهم أنه ال جنة     ،من ِقبل آخرم   MU V  W  X YL :)١(وقال الكليب 
اليعطـون  مث  ،األموالمرهم جبمع آن ِقبل دنياهم ف م MZ [Lنار وال نشور   وال

 يتهم    ،اهلا حقوأُخوفهم الضيعة على ذر M\ ]L   ُن لكلّ قوم   زمن ِقبل دينهم فأي
 ^M،   وإن كانوا على هدى شبهته عليهم حتى أخـرجهم منـه           ،ما كانوا يعبدون  

_L من ِقبلنها هلم٢(الشهوات واللذات فأُزي(.  
 : الشيطان على أربعة مراصد    ما من صباح إالّ قعد يل     : )٣(وقال شقيق بن إبراهيم   

ال حتـزن  : قوليأما من بني يدي ف  وعن مشايل،، وعن مييين، ومن خلفي ،من بني يدي  
 من  ٨٢:يةاآلمن  [ Mg h  i  j k l mLذلك  : قول فأ .إنّ اهللا غفور رحيم   ف

 & % $ # "M فأقول.يِفلَّخخوفين الضيعة على م   يوأما من خلفي ف   ]طـه : سورة

'  ( ) *L ]هود:  من سورة  ٦: اآلية من[،       ل مييين فيأتيين من قبل الثناءفـأقول  .وأما من ِقب : 
M© ªL ]  ا من قبل مشايل فيأتيين مـن قبـل      ،]األعـراف :  من سورة  ١٢٨:يةاآلمنوأم

 Ma .]سبأ:  من سورة  ٢٤:من اآلية [ )٤(M^ _ ` a bL: فأقول .الشهوات واللّذات 

b c d L] موحدين )٥(]: يعين MfL إلبلـيس  عـاىل ت اهللاMg h 

iL معي :أيا،ب والذي ه   :يقال  الذم، منوهو أبلغ    ،بت أشد الع  :مأ والذ مه يذمذم

                                                
   .)هـ١٤٦ت (.حممد بن السائب بن بشر، الكليب، أبو النضر الكويف: هو )١ (

٢/٧٨ (تقريب ال:انظر .متهم بالكذب، ورمي بالرفض: قال ابن حجرسابة املفسر، الن(. 
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٢ (
   .)هـ١٩٤ت (. أبو علي،ي البلخيِدز شقيق بن إبراهيم األ:هو )٣ (

حاديث مـن   نكارة تلك األ:، وله أحاديث منكرة، قال الذهيب يف امليزان    مام الزاهد شيخ خراسان   اإل
 ميـزان االعتـدال   :انظـر . استشهد يف غزاة كـوالن  ، وكان من كبار ااهدين،      جهة الرواة عنه  

 .)٩/٣١٣ (سري، وال)٢/٢٧٩(
   )على من أُخِلفه(: ، إال أنه قال)٩٥ص ("شيطانإغاثة اللهفان من مصائد ال"ذكره ابن القيم عنه يف كتابه  )٤ (

 .)الثناء ( بدال من)النساء (، و)مخلَِّفي(بدال من  
 .)س(من  )٥ (



 

 
]٧٢[

و ،)١(] فهو مذموم  [ اذمهذَأَم    ومذْؤذَأْماً فهو م هذْأَمذميه  ، يي همثل ،وذام: س  فهو  ري،ِسار ي
٢(ذميم(.Mj L يقال. املقصي: املدحور  :ره يدححدره دحإذا أبعده وطردهار .   

 امو مـذؤ  عنه وروى عطية    .)٣(ا ممقوتا  مذؤوم :مارضي اهللا عنه   ابن عباس  قالو
مقيتـا  :  الـسدي  وقـال  .)٥(لعينا منفيـا  :  وقال قتادة  .)٤(صغريا مقيتا : يعين :دحورام

وقـال   .)٨( صـاغرا  مـذؤوما :  وقال جماهد  .)٧(منفيا مصغرا : وقال الربيع  .)٦(مطرودا
 :وقـال الكلـيب    .)١٠( به  مذؤوما مزرى  :وقال أبو العالية   .)٩( مذؤوما ممقوتا  :وقر أبو

امذؤوم ا ملوم ا مدحور قْ مة ومن كل خري     ىصوقـال عطـاء    .)١١( من اجلن:  ا مـذؤوم 
: )١٦(يلمر بن ش  ضوقال الن  .)١٥(املذؤوم املقبوح : )١٤(ائيسوقال الكِ  .)١٣(املعون )١٢(]:يعين[

   .)٢٠(املذؤوم املعيب: )١٩(دواملرب )١٨(لبتغن بوقال أبان  .)١٧(روساملذؤوم احمل

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .)ذمي ( مادة)١٢/٢٢٣ (، و)ذأم( مادة )١٢/٢١٩ ( لسان العرب:انظر )٢ (
 . عنه)١٢/٣٤٣ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٣ (
 .)صغريا منفيا (:ما إال أنه قالرضي اهللا عنهابن عباس  املصدر السابق عن )٤ (
 .لعينا شقيا: إال أنه قال.  عنه)٢/١٥٢ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٥ (
 .)منفياً مطروداً ( عنه إال أنه قال)١٢/٣٤٣ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
 . عنه)١٢/٣٤٤ ( املصدر السابق)٧ (
 .)٣٣٤ص(، وكذا يف تفسري جماهد )منفياً مطروداً ( أنه قال عنه إال)١٢/٣٤٤ ( املصدر السابق)٨ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٩ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)١٠ (
 . عنه)٢/١٥٢ ( ذكره البغوي يف تفسريه)١١ (
 .)س(من  )١٢ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)١٣ (
  .)هـ١٨٩ت( .الهم الكويف املقرئ النحويي، أبو احلسن السدي، مواِئسعلي بن محزة الِك: هو )١٤ (

اإلمـام،  : الذهيب  قال ،له مصنفات عدة   وي،غوي لُ لقب بالكسائي لكساء أحرم فيه، إمام مقرئ حنْ       
 .)١/٥٣٥( غاية النهاية ،)٩/١٣١(السري  :انظر. شيخ القراءة والعربية

  .مل أجده حسب حبثي واطالعي )١٥ (
  .)هـ٢٠٤ت(.  أبو احلسن النحوي البصري،زينالنضر بن مشيل بن حرشة املا: هو )١٦ (

   .، وثَّقَه ابن املديين، وابن معني، والنسائييام الناسأدب وكان من فصحاء الناس وعلمائهم باأل
 .)٢/٢٤٥ (تقريب، وال)١٠/٣٩٠( التهذيب :انظر .ثقة، ثبت: قال ابن حجر

 . مل أجده)١٧ (
   .)هـ١٤٠ت(كويف القارئ أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد، ال: هو )١٨ (

  . تكلم فيه للتشيع،ثقة: قال ابن حجر ، ثقة: والنسائي، وأبوحامت، وحيىي،أمحدو قال ابن سعد،
 .)١/٥٠( تقريب، وال)١/٩٣( التهذيب :انظر

  .)هـ٢٨٦ت( .د األزدي، البصري، النحوياألكرب، أبو العباس املرب حممد بن يزيد بن عبد: هو )١٩ (
كان إماما، عالمة، فصيحا، مفوهـا،  ، "الكامل"افظ علم العربية صاحب كتاب شيخ أهل النحو وح 

  .   وثقه اخلطيب ومجاعة:وقال ابن حجر والذهيب، اخلطيبوثقه  ،له تصانيف كثريةو
 .)٦/٦٢٩(  امليزانسان ول،)١٣/٥٧٦( السريو ،)٢/١٤٨( تاريخ بغداد :انظر

 . مل أجده)٢٠ (



 

 
]٧٣[

  :)١(قال امرؤ القيس
   هـالمـابا ظـل منجالليـ       درـه يوبـدا له وجــ 
  )٤(هم ذا)٣(]ابغ[و كانت تصونُ       اليت)٢(هـهـدت حماسنش 

  :قال األعشى
  )٥(اـوقَد ال تعدم احلَسناُء ذام     د قالَت قُتيلَةُ ِإذ رأَتينــوقَ        

  : )٦(توقال أُمية بن أيب الصل
)٧(امومذؤنا يج دحريا لعخرا       العباد ربال إلبليســقو          

M l m nL  من بين آدمMo p qL   مـن  منك ومن ذريتك و
  . ]١٨[ MrL .كفار ذرية آدم

 ¡ � ~ {  | } Mt  u v w x y z  :تعاىل قوله

¢ £ ¤L ]١٩[.  

   M¦ § Lومعناه فحدث إليهما     ،إليهما: يعين M¨ © ª « 

¬ ® ¯ °L ما وستر عنهما من يطليظهر هلما ما غُ: يعينسوءا.   
   .)٨(رى عورماكان عليهما نور ال ي: قال وهب

                                                
  .)هـ.ق٨٠ت( .ديناحلارث الِكر بن جامرؤ القيس بن ح: هو )١ (

ل الشعر، فقالـه وهـو      ِهلْهلقنه خاله املُ  ،  مياين األصل، مولده بنجد، وكان أبوه ملك أسد وغطفان        
، وذكره ابن سالم اجلُمحي يف الطبقة األوىل من شعراء اجلاهلية، وهو من أصحاب املعلقـات                غالم

 .)٢/١١(األعالم و، )١/١٢( الشعراءالشعر و، و)١/٥٢(طبقات فحول الشعراء  :انظر. املشهورة
 .]حماسننا[ )ت(يف  )٢ (
 .]ابع[ويف األصل )س( من )٣ (
 . مل أجده، وال يوجد يف ديوانه املطبوع)٤ (
  ، ومجهرة )٦٢ص( ديوانه :انظر. ، وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت(، وما أثبته من ]ذامه[يف األصل  )٥ (

 .)٢/٣٩٨(هالل العسكري  األمثال أليب
  .)ـ ه٥ت(.  بن عبد اهللا أيب الصلت بن أيب ربيعة بن عوف الثقفيأمية: هو )٦ (

 وأدرك البعثـة ومل     طلع على الكتب القدمية، فأثر ذلك يف شعره،،       ، ا من الطبقة األوىل  خمضرم  شاعر  
 .)٢/٢٣ (األعالمو ،)١/٩٥ (الشعر والشعراء :انظر. يسلم حسدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .)١١٣ص( ديوانه :انظر .أِن اخرج دحريا لعينا ذؤوما:  يف ديوانه الشطر الثاينو ،البيت مكسور )٧ (
 .)ال ترى سواءما( عنه، وفيه )١٢/٣٤٧ (أخرجه الطربي يف تفسريه. ]سواءما[ )ت(يف  )٨ (



 

 
]٧٤[

 ¶ Mµآدم وحـواء     يا   M± ²  ³  ´L :فقال بني الوسوسة    )١(] مثُ [

¸ ¹  º  »L ة أن    تكونا و  ئالل: يعينكوناتكراهيM¼L  /    مـن املالئكـة
  .مان اخلري والشرلَعت

ـ ِلم (:)٢(كـثري وحيىي بن أيب     ،والضحاك ، رضي اهللا عنهما   ابن عباس  قرأ ، )ِنيكَ
  Ml m n o p q r:تعاىل  أخذوها من قوله،)٣(ِكلْبكسر الالم من املُ  

sL ] طه:  من سورة  ١٢٠:من اآلية[M½ ¾ ¿  ÀL ]٢٠[  ميوتون  ال من الباقني الذين. 
MÂL خي  اليتمن املفاعلة     وهذا  أقسم وحلف هلما،   : أي  الواحـد مثـل    بتص

)٥(قال خالد بن زهري.املعاقبة واملناولةو )٤(املعافاة 

)٦(ألذُّ من السلوى إذا ما نشورها      هدا َألنتمـوقامسها ِباهللا ج    

 MÃ  Ä Å[ع املؤمن باهللا    وقد خيد حىت خدعهما،   حلف هلما باهللا    : قال قتادة 

ÆL[)٧(]لقت قبلكما  : فقال .]٢١أنا أعلم منكما فاتبعاين أرشدكما و ،إين خ. 
   .)٩(ناعِدعنا باهللا خمن خاد: يقول )٨(وكان بعض أهل العلم

  
  

                                                
 .)ت(من  )١ (
   . وقيل قبل ذلك)ـه١٣٢ت(حيىي بن أيب كثري الطائي، موالهم، أبو نصر اليمامي : هو )٢ (

وقال . ث إال عن ثقة   حدي حيىي إمام ال  : وقال أبو حامت  . ثقة: عالم قال العجلي  مام احلافظ، أحد األ   اإل
  . لكنه يدلس ويرسل،ثقة ثبت: قال ابن حجر .كان يذكر بالتدليس: العقيلي

 .)٦/٢٧ (سريوال ،)٢/٣١٣ (التقريبو، )٩/١٤١(اجلرح ، و)٢/٣٥٧(ثقات العجلي  :انظر
  ما، وحيىي بن أيب كثري، وذكره النحاس رضي اهللا عنه عن ابن عباس )١٢/٣٤٨ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٣ (

   عنهما وعن الضحاك، )٩/١٧٦( ومل ينسبه، وذكره القرطيب يف تفسريه )٣/٢٠ (يف معاين القرآن
  .)٤٨ص(الشواذ البن خالَويه  :انظرقراءة شاذة، : وهي

 .]علةاملفا[ )س(يف  )٤ (
 .)٢٤٧ص( معجم الشعراء :ظرنا .أيب ذؤيبالشاعر  ابن أخت خالد بن زهري اهلذيل،: هو )٥ (
  السلوى و ، جنتنيها:نشورهاو، وهو موافق ملا يف املصادر، )س ( و)ت( وما أثبته من ]نشوزها[يف األصل  )٦ (

 .والبيت ال يوجد يف ديوان اهلذليني. )٦/٢٩٢( األغاين :انظر العسل :هاهنا
 .)ت(من  )٧ (
 . هذا القول البن عمر رضي اهللا عنه)٧/٥٣( نسب الرازي يف تفسريه مفاتيح الغيب )٨ (
 . عن قتادة إىل هذا املوضع)١٢/٣٥١ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٩ (

  ]ب/٣[



 

 
]٧٥[

ـ     كـرمي،  ِغراملؤمن   (( :صلى اهللا عليه وسلم   وقال رسول اهللا     والفـاجر خب 
  )١()) لئيم

احلسن املظفّر بن حممد بن     أنشدنا أبو :  قال ،ناهعماحلبييب يف   نا أبو القاسم    وأنشد
  :)٣(ويهطَفْأنشدنا ِن:  قال،)٢(اينذم اهلَغالب

    إن الكرمي إذا تشاء خدعهت      وترى اللئيم جمرابال ي خد٤(ع(  
M ÉÈL   بِ فخدعهما: يعين يقال رور،غ  :   ما زال فالن يِب اًي فالن لِّدرورغ، 

، )٦(فزين هلما الباطل :قال مقاتل  .)٥(باطلو القول    من ه ويكلّمه بزخرف  دعازال خي م يأ
  .)٨(علقهما بغرورف: يعين: )٧( بن الفضلنيوقال احلس
 إىل   مـن علـو    )١٠(] إالّ [وال يكون التدلّي    ،   بنفسه ودىل غريه   )٩(] دىلت [: يقال

ـ ى  تمطّي: كقوله  فأبدل من إحدى الالمات ياء،     ، أصله دللهما  :وقيل سفل، ها،اودس 
   .وتصدية

                                                
   ،)٤٧٩٠(  رقم احلديث)٤/٢٥١(" يف حسن العشرة"، باب "األدب" يف كتاب  أبو داود:أخرجه )١ (

   عن أيب )١٩٦٤(  رقم احلديث)٤/٣٤٤(" ماجاء يف البخيل"، باب "الرب والصلة"اب  يف كتوالترمذي
  ، )٤٧٩٠(حديث  )٣/١٧٦( داودصحيح سنن أيب :انظر. حسن: قال األلباين. رضي اهللا عنههريرة 

 الِفطْنة  وِقلةُ، يريد أنَّ املؤمن احملمود من طَبعه الغرارة،مور مع حداثة السن الذي مل جيرب األ:روالِغ
.                       وليس ذلك منه جهال ولكنه كَرم وحسن خلُق،وترك البحث عنه، شرلل
النهاية يف ، و)٤/٣٤٦( للخليل بن أمحد كتاب العني :انظر.  وهو اخلَداع املُفِْسد،ِضد الِغر :باخلَو

  .)١/٣٥٧(، وباب اخلاء مع الباء )٣/٩٩٣( باب الغني مع الراء البن األثريغريب األثر 
 . مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي)٢ (
   .)ـ ه٣٢٣ ت (.طويهفْ ِن: بـكي، أبو عبد اهللا، املشهورتزدي العإبراهيم بن حممد بن عرفة األ: هو )٣ (

فقيها، رأسا يف مذهب داود، وكان حسن احلفظ للقرآن، أول مـا يبتـدئ بـه يف                ،  إمام يف النحو  
  . ، وله نظم ونثرسية ودين وفتوة ومروءة، وحسن خلق، وكَنوكان ذا س: قال الذهيب ،سهجمل

 .)١/٦١( األعالم، و)١٥/٧٥( سري، وال)١/٢٥٤( معجم األدباء :انظر
  ومل أجده حسب .  عنه)٢/٢٢٤(  عنه، والشوكاين يف فتح القدير)٧/١٨٠(  ذكره القرطيب يف تفسريه)٤ (

 .ء من كتب األدب ودوواين الشعرحبثي واطالعي يف شي
 . ومل ينسبه)١٢/٣٥١ (ذكره الطربي يف تفسريه )٥ (
 .)١/٣٨٦ (تفسري مقاتل: انظر )٦ (
  .)هـ٢٨٢ت(احلسني بن الفضل بن عمري، أبو علي البجلي الكويف، النيسابوري : هو )٧ (

يف  الـذهيب عزا ابن حجر إىل ، العالمة، املفسر، اإلمام، اللغوي، احملدث، إمام عصره يف معاين القرآن        
  . فاهللا أعلم،مل أر فيه كالما، لكن ساق احلاكم يف ترمجته مناكري عدة: قولهامليزان 

 .)٤٨ص (طبقات املفسرين للسيوطي، )٢/٥٦٩(  البن حجر، اللسان)١٣/٤١٤(السري  :انظر
 . مل أجده)٨ (
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]يدىل  [ يف األصل )٩ (
 .)ت(من  )١٠ (



 

 
]٧٦[

 الـدلو إذا أرسـلتها يف       ة من تدلي  ،المهاخخذهلما و  مهادالّ: )١(وقال أبو عبيدة  
   .)٢(البئر

MË Ì ÍL   ما  وبط إىل    أكال منها ووصلMÎL      ظهـرتM Ï 

ÐL ماافَ ، عوراو ى أبصر كل واحد منهما ما        [ عنهما لباسهما    تيوروحت 
  . )٣(] ال يريان ذلك وكانا ،عنه من عورة صاحبه

فلما  ، كله )٥(ارفُيف اجلنة ظُ   )٤(] عليهما السالم كان لباس آدم وحواء      [: قال قتادة 
أقـبال وجعـال     )٧(MÑL )٦(ايواقعا الذنب كشط عنهما وبدت سوءاما فأستحي      

MÒL زقان ويصالن   لن وي الَّعان ويش قِّريMÓ Ô Õ ÖL    وهـو ورق
  . النعلفصنه خ وم،ة الثوبأهيكالتني حتى صار 

: قـال  صلى اهللا عليه وسلم   عن رسول اهللا    : رضي اهللا عنه   أُيب بن كعب   روىو
اخلطيئة ب فلما وقع    ، الرأس )٩(] شعر [ كثري   )٨(ا سحوق اال كأنه خنلةً  وكان آدم رجال طِ    ((

 فعرضت له شجرة من شـجر  ، فانطلق هارباً يف اجلنة، وكان ال يراها،تهأبدت له سو  
آدم   يـا  :فناداه ربه  لست مبرسلتك، : قالت،  ينيأرسل: هلافقال   ،هرعه بش تسبحاجلنة فَ 

  .)١٠()) كت ولكني أستحيي،ال يا رب: قال ؟أمني تفر

                                                
  .، وقيل بعد ذلك)هـ٢٠٩ت( .معمر بن املثىن التيمي، موالهم البصري، أبو عبيدة النحوي: هو )١ (

جمـاز القـرآن   "  فمنها كتاب :صنفمتقارب مائيت وهي  ، صاحب التصانيف  ،مام العالمة البحر  اإل
، رجاخلوا ممن كان يرى رأي   : قال اجلاحظ " معاين القرآن "وكتاب  " ب القرآن غري"وكتاب  " الكرمي

صلى  من حبور العلم ومع ذلك مل يكن باملاهر بكتاب اهللا، وال العارف بسنة رسول اهللا         : وقال الذهيب 
 )١/٣٤( للجاحظ  البيان والتبيني،)٥/٢٣٥(  وفيات األعيان،)٩/٤٤٥(السري  :انظر.اهللا عليه وسلم

 .)دالَّ( مادة )١٤/٢٦٤ (، ولسان العرب)٢/٢٥٣(  تفسري البغوي:انظر )٢ (
 .)س ( و)ت(من  )٣ (
 .)س( و )ت(من  )٤ (
) ٥( والظُّفُر الظُّفْر:وأَظافري وأُظْفور لسان العرب: انظر.  معروف ومجعه أَظْفار) ظفر ( مادة )٤/٥١٧( 
 . ومل يذكر حواء، وفيه اختالف)..كان لباس آدم( عنه، إال أنه قال )١٢/٣٥٤ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦( 

 . وما أثبته موافق ملا يف املصحف)طفقاف( يف األصل )٧ (
 )٣١٣( للثعاليب  فقه اللغة:انظر. إذا تناهت يف الطول مع اجنرادالنخلة  :السحوق. )ت(من  )٨ (
 . )ت(من  )٩ (
  . )١٢/٣٥٢( حاشية تفسري الطربي: انظر.  ضعفه أمحد شاكر:احلكم عليه )١٠ (

ه تفـسري وفا على أيب بن كعب رضـي اهللا يف          الطربي مرفوعا املصدر السابق، وموق      أخرجه :خترجيه
 ذكره ابن كثري يف تفـسريه ، ووهو أصح إسنادا من ذاك املرفوع:  وقال عنه أمحد شاكر   ،)١٢/٣٥٤(
وقد رواه ابن جرير، وابن مردويه      : قالو.  كذلك رضي اهللا عنه موقوفًا    كعب بن أيب عن ،)٣/٣٥٨(

ق، عن احلسن، عن أيبن كعب، عن اب من طُرإسناد النيب صلى اهللا عليه وسلم، واملوقوف أصح. 



 

 
]٧٧[

أمـين  : آلدمتعـاىل   قال اهللا   : )١(] معناه [ وقتادةرضي اهللا عنهما     وقال ابن عباس  
 لـى ب: قـال ؟  لشجرةن ا عتك من اجلنة مندوحة     ح ومن كأمل يكن لك فيما أحبت    تفر؟  

فبعـزيت  : قـال  ،ا كاذب )٢(] بك [ لفحيمن خلقك    اًد ولكن ما ظننت أن أح     ،زتكعو
  منها كانا يأكالن  و من اجلنة،  طهِبفأُ ،ا مثّ ال تنال العيش إالّ كد      ،األرض إىل   ُألهبطنك

ف رغد من طعام وشراب،   غري إىل   ارغدوأمـر بـاحلرث فحـرث    ،م صنعة احلديدلّع 
 مثّ طحنه مثّ عجنه مثّ خبزه مثّ        اه مث ذر  )٤(سها،مث د )٣(دص ح غَلَسقى حتى إذا ب    مثّ   ،وزرع

   )٥(.بلغيه حتى بلغ منه ما شاء اهللا أن غبليم فل ،هأكل

MØ  Ù Ú Û Ü  Ý Þ ß à  á    â ã ä  åL ]٢٢[ 
طعمتين يارب أ :  قال ؟ناداه ربه يا آدم مل أكلت منها وقد يتك        : )٦(قال حممد بن قيس   

: قالت ؟)٧(] أمرا [ِلم  : قال للحية  .رتين احلية مأَ : قالت ؟مل أطعمتيه  حواءيا: قال .حواء
 ، كل شهر  دمنيت فكما أدميت الشجرة     تنأياحواء أما   : تعاىل  فقال اهللا  .أمرين إبليس 

 رأسـك مـن     يشدخ على وجهك س   ىرحفتمشني  وأما أنِت ياحية فاقطع قوائمك      
 : أي M ! " # $L. )٨(ا أنت يا إبلـيس فملعـون مـدحور        وأم/  لقيك،

   .اهلالكني ]٢٣[ M % & '  ( ) * + , Lضررناها باملعصية 
M. / 0 1 32 4 5 6  7 8 9 <: =L ]٢٤[ 

  .]٢٥[ M > ? @  A BL )٩(] يف األرض: يعين [
                                                

 .)ت(من  )١ (
 .)س ( و)ت(من  )٢ (
 .، وهو موافق ملا يف املصدر)ت( وما أثبته من ]حصده[يف األصل  )٣ (
) ٤( الطعام هو:داس داسه ِدياساً فانوسدةٌ، يداسوه، واملوضع مسروه دوأَداس احلَب الناس ل ...  وداس رجخي  

دوس( مادة )٦/٩٠(لسان العرب  :انظر. احلَب.( 
 .)١٢/٣٥٢ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٥ (
  .)هـ١٢٥ت بعد (.  موىل آل أيب سفيان: يقال، أبو إبراهيم املدين،حممد بن قيس: هو )٦ (

  قال ابن معني ليس بشئ و ، وذكره ابن حبان يف الثقات،قال يعقوب بن سفيان وأبو داود ثقة
 .)٢/١٢٦ (تقريب، وال)٩/٤١٤ (التهذيب:انظر . ثقة:قال ابن حجر. يروى عنه ال

 .)ت(من  )٧ (
    قال الرزاي يف تفسريه مفاتيح الغيب. عنه، وفيه اختالف يسري)١٢/٣٥٥ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٨ (

الدخول يف فـم     واعلم أن هذا وأمثاله مما جيب أن ال يلتفت إليه ألن إبليس لو قدر على                 :)٣/٤٦٢(
 وقد عد هذه الروايـة أبـو شـهبة مـن    . احلية فلم مل يقدر على أن جيعل نفسه حية مث يدخل اجلنة        

 . )١٧٨ص (اإلسرائيليات واملوضوعات ىف كتب التفسري  : أنظر كتابهاإلسرائيليات
 .)ت(من  )٩ (

]أ/٤[



 

 
]٧٨[

نزلنا أسبابه  أ: وقيل  خلقنا لكم،  :أي  MD E F G HL :عز وجل قوله  
وذلـك أن    أهلمناكم كيفية صنعته،     : أنزلنا عليكم  :وقيل مبا يرتل،    تِبنوآالته ألنه املُ  

وقوله .)١( كانوا يطوفون بالبيت عراةاقريش :M I L لبس من الثيابوهو ما ي  
]MJL يسترل M KL واحد )٢(] عوراتكم ا سوهي فَ ة،أَولَع  وءة مـن الـس. 

 يت سمسه أَواة ألن ين جسده   نكشافها م اوء صاحبها   سMLL  يف قول  ،  ماال: يعين
ـ  :قال ي .)٣( والسدي ،والضحاك ، وجماهد رضي اهللا عنهما   ابن عباس  ريش الرجـل إذا    ت

تم٥(وقال ابن زيد  . )٤(لو( :اجلَ :الريش الم)أنّ  )٨(أبو عمرو  ىحك .)٧(هو اللباس : وقيل .)٦ 
   .)٩(هوجهازته سو ِك: أي،هشيأعطاين فالن ِر: العرب تقول
 ،)١١(رجاء أبو و ،)١٠(وأبو عبدالرمحن  ،واحلسن ،عنه رضي اهللا  عثمان بن عفان  وقرأ  

ـ  ،ارئر وب ئ وب ،ابئب وذ ئ ذ :ش مثل ي وهو مجع رِ   ،)١٢(باأللف )ارياشو (:وقتادة دح وقَ
  .)١٣(داحوِق

                                                
 . عن جماهد)١٢/٣٦٢ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)١ (
  على طريقة املصنف ) س(متصلة ما أثبته من ] ليستر عوراتكم  M   K JL ) [ت(يف األصل و  )٢ (

 .يف تقسيم اآلي
 . عنهم مجيعا)١٢/٣٦٥ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٣ (
 )ريش(، مادة )٦/٣٠٨(لسان العرب  :انظر )٤ (
  .)هـ١٨٢ت( .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي، موالهم، املدين: هو )٥ (

. أهـ.احب قرآن وتفسري، مجع تفسريا يف جملد، وكتابا يف الناسخ واملنسوخوكان ص: قال الذهيب
  .ضعيف :قال ابن حجر .ليس حديثه بشئ:  وقال ابن معني، وأبو حامت،ضعفه النسائي، وأمحد

 .)٢٨٢ص (التقريب، و)٦/١٧٧( التهذيب و)٨/٣٤٩(السري :انظر
 . عنه)١٢/٣٦٦ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
 .مارضي اهللا عنه عن ابن عباس )١٢/٣٦٥ (الطربي يف تفسريه أخرجه )٧ (
  .)هـ١٥٤ت( .ان، التميمي، املازين، البصري، أبو عمرويران بن العالء بن عمار بن العبز: هو )٨ (

 غاية النهايـة  :انظر .من علماء العربيةثقة : قال ابن حجر ،مجاعة كثريةعلى أحد القراء السبعة، قرأ   
 .)٢/٤٤١ (التقريبو، )١/١٠٩ ( البن اجلزرينشر يف القراءات العشرالو ،)١/٢٨٨(

 .)أي بكسوته وجهازه " ورحال بريشه.."يقولون ( : وقال)١٢/٣٦٤ ( ذكره الطربي يف تفسريه)٩ (
  .)هـ ٧٠ويف بعد ت( الرمحن السلمي، الكويف، مشهور بكنيته عبد  بن حبيب، أبواهللا عبد:هو )١٠ (

 أخذ القراءة ، إليه انتهت القراءة جتويداً وضبطا ،بيه صحبة  وأل ، اهللا عليه وسلم   ولد يف حياة النيب صلى    
.  وحديثه خمرج يف الكتب الـستة      ما،رضي اهللا عنه   بن أيب طالب    وعلي ،بن عفان  عرضاً عن عثمان  

 .)١/٤٨٥( التقريبو، )٤/٢٦٧( السريو، )١/١٨٣( غاية النهاية :انظر.ثقة، ثبت: قال ابن حجر
  .)هـ١٠٥ت(أبو رجاء العطاردي، مشهور بكنيته  وقيل ابن متيم، ران بن ملحانعم: هو )١١ (

يف كبار  يعدو ،أدرك اجلاهلية وكان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يره
   .خمضرم، ثقة معمر: قال ابن حجر . وعمر عمراً طويالً أزيد من مائة وعشرين سنة،التابعني

 .)١/٧٥٣(التقريب و ،)٣/٣٢٧( ، اإلصابة)٣/٢٨٥( االستيعاب :انظر
   يف الوجيز احملرر ابن حبيش واحلسن، وذكره ابن عطية يف  عن)١٢/٣٦٣( ذكره الطربي يف تفسريه )١٢ (

  .)٤٨ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. قراءة شاذة: وهي.  عنهم مجيعا)٢/٣٨٩( العزيز الكتاب تفسري
 .)١٢/٣٦٣ (ه ذكره الطربي يف تفسري)١٣ (



 

 
]٧٩[

ـ س ولِ ب ولِ ،غ ودباغ بكقولك دِ  ،)٢(الريش والرياش واحد  : )١(قال قطرب و اسب، 
 ريشهي اهللاراشه  : من قول القائل  ا  مصدر كونتوجيوز أن    ،امر وح مرِح و ،لالَ وح لٌّوِح

الفَثاث وما ظهر من املتاع والثياب و  األ :والرياش يف كالم العرب   ا،  رياش٣(ش وغريهر(. 
وقـال  . )٤(الرياش اللباس والعـيش والنعـيم    :وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما     ......

   .)٥(ب واملعاشصالرياش اِخل: األخفش

M N O P Q L   والِك ، والشام ،قرأ أهل املدينة بالنصب ،  سائي لباس
وجعلوا ذلك صـلة  ،  وخربه خري، وقرأ الباقون بالرفع على االبتداء     ،لباس على ال  اعطفً

ى وقْ الت اسبِلو (:مارضي اهللا عنه   وكذلك قرأ ابن مسعود وأُيب بن كعب       ،)٦(يف الكالم 
خي٧()ر(.   

 عر الـد  : لباس التقوى  :)٨(فقال زيد بن علي    ؟ ماهو ،واختلفوا يف لباس التقوى   
 ،وقال قتادة . )٩( العدو نتقى ا يف احلرب م    اليت ي   والساعدان والساقان واآلالت   واِملغفَر

ـ عوقال م  .)١٠(التقوى هو اإلميان   لباس:  وابن جريج  ،والسدي ـ : )١١(د اجلهـين  ب و ـه
  .)١٢(ءاحليا

  

                                                
  .)هـ٢٠٦ت (.بأبو على البصري املعروف بقطر بن أمحد ريحممد بن املستن: هو )١ (

 امليـزان لـسان    :انظـر  .وكان معتزليا يقول بالقـدر    ،   تصانيف عدةأحد أئمة النحو واللغة، وله      
 .)١٩/٥٢ (معجم األدباءو ،)٦/٥٢٥(

 . عنه)٣/١٣٩ ( ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري)٢ (
 . وأطلقه ومل ينسبه ألحد)١٢/٣٦٤(كره الطربي يف تفسريه ذ )٣ (
 . عنه)١٢/٣٦٥(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٤ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٥ (
   ، وابن عامر، فقرأ املدنيان)ولباس التقوى( واختلفوا يف : وقال)٢/٢٠٢( ذكره ابن اجلزري يف النشر )٦ (

 .ن برفعها وقرأ الباقو،والكسائي بنصب السني
  .   عن األعمش)٣/٢٤( عنهما، والنحاس يف معاين القرآن )٩/٧٠( ذكره ابن عادل يف تفسريه اللباب )٧ (

 .)٤٨ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. قراءة شاذة: وهي
  .)هـ١٢٢ت( زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسني املدين: هو )٨ (

 .)١/٣٣٠ (تقريب، وال)٥/٣٨٩ (سري ال:انظر . ثقة: قال ابن حجر.،كان ذا علم وجاللة وصالح
 . عنه)٩/١٨٦( ذكره القرطيب يف تفسريه )٩ (
 . عنهم مجيعا)١٢/٣٦٦ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)١٠ (
  .)هـ٧٢ت( .، رضي اهللا عنه روعةو أب،معبد بن خالد اجلهين: هو )١١ (

ولـه  ،  وكان يلزم الباديـة ،لوا ألوية جهينة يوم الفتح وهو أحد األربعة الذين مح،صحايب أسلم قدمياً 
 .)٣/١٠٧ (اإلصابة، و)٣/١٤٢٦ (االستيعاب :انظر. رضي اهللا عنهماوعمر  بكر رواية عن أيب

 .عنه) ١٢/٣٦٦ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)١٢ (



 

 
]٨٠[

   يف معناه،)١(سيودسابة الرأنشدين أبو ع: قال ،بييبأنشدين أبو القاسم احل
  .)٢( عرياناقوموال أمانة وسط ال      هلء إين كأين أرى من ال حيا       
   .)٤( العمل الصاحل)٣(] هو [: عطية عن ابن عباس رضي اهللا عنهماوقال 

هـو الـسمت   :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ،)٥( بن عمرو  لُايوروى الذَ 
   .)٦(هاحلسن يف الوج

صـلى  رسول اهللا    على منرب  رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه      : وقال احلسن 
 وينهى عن ، بقتل الكالب ومسعته يأمر ،ر حملول الز  )٧(يوِهقميص قُ  عليه   اهللا عليه وسلم  

فإين مسعت رسـول    اتقوا اهللا يف هذه السرائر،،أيها الناس  يا  (:مثّ قال  ام،ماللعب باحلَ 
ـ عمل أحد قطُّ  ما،والذي نفس حممد بيده    ((: يقول  عليه وسلم  صلى اهللا  اهللا  إالّ ار س

M  L مثّ تال هذه اآلية      ))  فشر اوإن شر  ، فخري ا إن خري  ، عالنية  عمله  اهللا رداء  هألبس

N O P Q L لبـاس  : )٩(وقال عروة بن الـزبري     .)٨() السمت احلسن : قال
 )١١(عورتـه  يـواري فاهللا   يتقيف ،لعورةا  ستر  هو :ابن زيد  وقال   ،)١٠( خشية اهللا  :التقوى

MS T U  V W XL ]٢٦[.  

                                                
 يف متيم و ... ، ربيعة سدوس بن شيبان وهو يف    : هذه النسبة إىل قبائل، منها     :وسيدالسو.  مل أجد له ترمجة    )١ (

  .)٣/٢٣٥( لسمعاين ل األنساب:انظر .سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة..........
 . ومل ينسبه)١/٥٣٦(  ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه حبر العلوم)٢ (
 .)ت(من  )٣ (
 . عنه)١٢/٣٦٧(  أخرجه الطربي يف تفسريه)٤ (
  ، وعند )٣/١٤٠( يف النسخ املخطوطة، وعند ابن اجلوزي يف تفسريه  كهذا ورد امسه:الذَيال بن عمرو )٥ (

 . ، وقال أمحد شاكر  يف حاشية تفسري الطربي يف اهلامش مل نعرفه)١٥/٤٤٤( الطربي يف  تفسريه
 . عنه)١٢/٣٦٧ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
   وكل ثوب .ورةٌ بين نيسابور وهراةَكُ: تانسوه منسوب إىل قُ، ضرب من الثياب ِبيض:يوِهثوب قُ )٧ (

  لسان و ،)١١٢٧ص (لفريوزآباديلالقاموس احمليط  :انظر. قوهي:  يقال له. يكن منها أشبهه وإن مل
 .)١٣/٥٣٢( العرب

  :  وقال)٣/٣٦١ ( القرآن العظيمرواه ابن كثري يف تفسري عنه، و)١٢/٣٦٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )٨ (
  . وفيه ضعف، رواية سليمان بن أرقم بن جرير منهكذا رواه ا

  .)هـ٩٤ت(اهللا املدين  عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي أبوعبد:هو )٩ (
 كان عروة بن    : ابن شهاب  قال  رضي اهللا عنها،   علم الناس حبديث عائشة   أكان  ، و نةفقهاء املدي أحد  

   .  فقيه مشهورثقة: قال ابن حجر، الءيكدره الد الزبري حبرا ال
 )١/٦٧١ (تقريب ال)٧/١٦٣( التهذيبو ،)٦/٣٩٥ (اجلرح والتعديل:انظر

 . عنه)١٢/٣٦٨ (أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (
 . املصدر السابق عنه)١١ (



 

 
]٨١[

ـ  ه التقوى لباسو ،انير ع اإلميانُ: )١(بن منبه  قال وهب  ـ    ه، وزينت ه احليـاء، ومآلُ
  .)٣(ه العمل الصاحلتومثر ،)٢(عفةال

 )٥(] وال مينيـنكم   [يـضلنكم    )٤(] ال [ MZ [ \ ]L :قوله تعاىل 
  إيـاه،  كم للناس يف الطـواف بطـاعتكم      عوراتبدي  يف M^L يستزلنكم وال

M `_ a b c d e f   g   jhL الشيطان : يعين
MkL    يابين آدمM l  m L     قال ابـن   ، و  خيله وجنوده وهم اجلن والشياطني
نـرى  : عل لنا أربـع   ج:  قال إبليس  :قال جماهد  .Mq p o nL )٦(نسله: زيد
  .)٧( ويعود شيخنا فىت،الثرى/ رى وخنرج من حتت ن وال

. )٨( اهللا هنة إالّ من عصم   ويراك وال تراه لشديد املؤ     عدوا   إن: قال مالك بن دينار   
 ،)١٠(مسعت علي بن حممد الوراق    : لوقي ،)٩(يِب مسعت أَ  :لا ق ،ومسعت أبا القاسم احلبييب   

والشيطان  ،الشيطان قدمي وأنت حديث   :  يقول ،)١١(مسعت حيىي بن معاذ الرازي    : يقول

                                                
  .)هـ١١٠ت بعد  (.ناويب أبوعبد اهللا اَأل،وهب بن منبه بن كامل اليماين: هو )١ (

سرائيليات، ومن صحائف   د قليلة، وإمنا غزارة علمه يف اإل      سن وروايته للم  ،العالمة االخباري القصصي  
  .ثقة: قال ابن حجر، وثقه العجلي وأبوزرعة والنسائي، قضاء صنعاءتوىل  ،أهل الكتاب

 .)٢/٢٩٣ (تقريب، وال)٤/٥٤٤(سري وال )٢/٣٤٥(ثقات العجلي : انظر
 .)٨٩ص( البن أيب الدنيا ألخالقمكارم ا، وهو موافق ملا يف )ت( وما أثبته من ]الفقه[يف األصل )٢ (
 .)ومثرته العمل الصاحل(:  أخرجه ابن أيب الدنيا املرجع السابق، وليس فيه)٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 .)ت(من  )٥ (
  . عنه)١٢/٣٧٧ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
   كالمها عن جماهد وزاد )٢/٤٩٧( ، واخلازن يف تفسريه)٧/٥٨( ذكره الرازي يف تفسريه )٧ (

 .]ونتصور على أي صورة نشاء[: فيه
  . عنه)٢/١٥٥ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٨ (
  .والد أيب القاسم احلبييب، ومل أجد له ترمجة،  حممد بن حبيب بن أيوب النيسابوري:هو )٩ (
   من الكتاب تارة ذا اإلسناد هكذا يف النسخ، وورد امسه يف مواضع عدة بنفس علي بن حممد الوراق )١٠ (

  سم وأخرى باسم حممد بن علي الوراق ولعله الصواب، وبذلك قال صاحل احلارثي يف رسالته اال
   وكذلك قالت فريدة الغامدي يف )٧٤ص(حتقيق جزء من كتاب الكشف والبيان يف سورة طه 

  .)١١٣ص(رسالتها حتقيق جزء من كتاب الكشف والبيان يف سورة احلجرات 
  )هـ٢٧٢( . يعرف حبمدان،هران البغدادي الوراق  م بناهللا،  حممد بن علي بن عبد:وهو

العبـد  : وقال الـذهيب  . لدارقطينا توثيقه ل  عزكذلك  و،   كان فاضالً حافظاً عارفاً ثقة     :قال اخلطيب 
 .)١٣/٤٩( سري، وال)٣/٦١( تاريخ بغداد:  انظر.احلافظ، اود، العامل ،الصاحل

  .)هـ٢٥٨ت(. كريا أبو ز،حيىي بن معاذ بن جعفر، الرازي: هو )١١ (
روى عنه الغرباء من أهل الري ومهذان       ،  من كبار املشايخ، له كالم جيد، ومواعظ مشهورة       الواعظ  

  .  وكان قد انتقل عن الري وسكن نيسابور إىل أن مات ا،وخراسان أحاديث مسندة قليلة
  .)١٣/١٥( سري، وال)١٤/٢٠٨( تاريخ بغداد، و)٩٨ص(للسلمي طبقات الصوفية  :انظر

]ب/٤[



 

 
]٨٢[

والشيطان ال ينساك وأنـت      ،تراهوالشيطان يراك وأنت ال    ،م الناحية سلي وأنت   سيكَ
   .)١( ومن نفسك له عون وليس لك منه عون،تزال تنساه ال

ـ  ، جمرى الدمه وجيري من،صدر ابن آدم مسكن له  : وقيل قاومـه إالّ  ت ال كوأن
       :)٣(وفيه يقول .)٢(بعون اهللا

  ه ال ينساين وعندما أنسا       يـ يرانا موال أراه حيث  
  )٤(ناناجلكما سبا آدم من        ينافسيدي إن مل تغث سب  

 فإنّ اهللا يراه مـن      ، تراه إن كان هو يراك من حيث ال      : )٥(قال ذو النون املصري   
   )٦(ا فإنّ كيد الشيطان كان ضعيفً، فاستعن باهللا عليه،يرى اهللا حيث ال

Ms t u vL وقرناء [ اأعوان [)٧(  M w  x yL ]٢٧[.   
وفاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة       M{ | } L :تعاىل قوله

 وال نطوف يف الثيـاب الـيت        ،نطوف كما ولدتنا أُمهاتنا   : ويقولون،  الرجال والنساء 
  : تقولف ، أو الشيء)٩(ةعنسوكانت املرأة تضع على قُبلها ال،  فيها الذنوب)٨(رفنااق

  )١٠(هلُّ منه فال أُِحاوما بد      هلُّ أو كُهبعض اليوم يبدو 

                                                
  ، فيه أبو القاسم احلبييب تكلم فيه احلاكم، وقد سبقت ضعيف: اإلسناد واحلكم على .مل أجده:خترجيه )١ (

 .ترمجته، وأبوه مل أجد له ترمجة
   رضي اهللا عنها يفحيي يشهد هلذا املعىن احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن صفية بنت )٢ (

 .)) إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم       ((:  قال وسلمصلى اهللا عليه    الصحيحني أن رسول اهللا     
صـحيح  و ،)٢٠٣٨( حديث )٢/٦٠٥( صحيح البخاري باب ِزيارِة املرأِة زوجها ِفي اعِتكاِفهِ   : انظر

 ).٢١٧٤( حديث )٣/٤١٧( مسلم باب بياِن أنه يستحب ِلمن رِئي خاِليا ِبامرأٍة
  . مل أعرفه حسب حبثي وطالعي)٣ (
  .مل أعثر على خترجيه و]تغث[ بدال من ] تعن[ )س( يف )٤ (
   .)هـ٢٤٥ت( . غري ذلكفَيض بن أمحد، وقيل: ثوبان بن إبراهيم، وقيل: هو )٥ (

: ، وقال الـذهيب   أوحد وقته علما وورعا وحاال وأدبا     :  قال ابن عساكر   املعروف بذي النون املصري   
 وطبقـات  حلية األولياء :انظر. كان يتقنه الزاهد، شيخ الديار املصرية، قل ماروى من احلديث، وال        

 .)١١/٥٣٢ (السريو ،)١٧/٤٠١ (تاريخ دمشقو، )٩/٣٣١( األصفياء أليب نعيم
  . عنه مع اختالف يف األلفاظ)١/٤٠٩( الـتأويل  ذكره النسفي يف مدارك الترتيل ومداراك)٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 )قرف(  مادة)٩/٢٧٩( لسان العرب: انظر . أَي خالطها:قارف فالنٌ اخلطيئة:  يقال)٨ (
  ، وكأا كانت  وقد تنسج عريضةً جتعل على صدر البعري،سري مضفور جيعل زماماً للبعري وغريه :ةعسلنا )٩ (

 .)نسع (: مادة)٨/٣٥٢ (لسان العرب: انظر .تستعمل العريض منه ألنه أبلغ يف الستر
   ضباعة بنت :ن املرأة اليت قالت ذلك هيأيقال  . عن جماهد)١٢/٣٧٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (

 .)١/٣٥١( لسهيليلالروض األنف  :انظر. مث من بين سلمة بن قشري بن صعصعة عامر



 

 
]٨٣[

 ¡  �قـالوا Mنهوا عنها    ف L {  | وإذاM :ويف اآلية إضمار معناه   

¢L  قـالوا ؟  ا آبـاؤكم  همن أين أخذ  و: قيل :M£  ¤ ¥ § ¨ © ª  « 

¬ ¯ ° ± ² ³ ´ L ]٢٨[.  

: قال ابن عباس رضـي اهللا عنـهما        M¶  ¸  ¹ ºL :قوله عز وجل  
   .)٣(بالعدل:  والسدي،وقال جماهد .)٢(التوحيدب: وقال الضحاك .)١(اهللا إالّ إله ال

M¼ ½ ¾ ¿ ÀL  يعين:  والسدي وابن زيد   ، قال جماهد :
 إذا   يقـول  :وقال الضحاك  .)٤(الكعبة إىل   وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم يف الصالة      

  أُصلي يف مسجدي،   دكمأح: ولنيقحضرت الصالة وأنتم عند مسجد فصلّوا فيه وال         
  .)٥(ليصلِّ فيهشاء و مسجد :د فليأت أي مسجهعند وإذا مل يكن

 دون ما سـواه مـن اآلهلـة    ا واجعلوا سجودكم هللا خالص   :معناه: وقال الربيع 
   .الطاعة والعبادة  )٧(MÂ]Ã  Ä[Lواعبدوه   MÁL )٦(واألنداد

MÆ     Ç ÈL ]٢٩[ . صلى اهللا عليه وسلم    قال النيب :)) تنفس  كلُّ عثب 
إن اهللا سبحانه بدأ خلـق   (: رضي اهللا عنهما ل ابن عباس قا، و )٨(»على ما كانت عليه   

M : 9 8 7 6 5: جـل ثنـاؤه     كما قال  ،ا وكافر اآدم مؤمن  ابن

<;L ] ٩(م يوم القيامة كما بدأ خلقه   ممثّ يعيده   .] التغابن :من سورة ٢ :يةمن اآل(ا و مؤمن١٠() اكافر(. 
افيبعث املؤمن مؤمن،ا والكافر كافر.   

                                                
 .)٧/٦١( ذكره الرازي يف تفسريه )١ (
 .عنه)٢/١٥٦( ذكره البغوي يف تفسريه )٢ (
 . عنهما)١٢/٣٨٠( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
 .هم املصدر السابق عن)٤ (
 . وما بعده مل أجد من خرجه)يف مسجدي( عنه، إىل قوله )٢/١٥٦(ذكره البغوي يف تفسريه  )٥ (
 . عنه، ورجحه)١٢/٣٨١( أخرجه الطربي يف تفسريه )٦ (
 . على التمام ملوافقة ما بعده)ت( وما أثبته من ]خملصني[ يف األصل اقتصر على )٧ (
  اجلنة وصفة "ه كتاب صحيح يف مسلم عنه مبثله، وأخرج )١٢/٣٨٤( أخرجه الطربي يف تفسريه :خترجيه )٨ (

، عـن   )٢٨٧٨(  احلديث رقـم   )٤/٣٣٤(" األمر حبسن الظن باهللا عند املوت     "، باب   "نعيمها وأهلها 
 .)يبعثُ كُلُّ عبٍد علَى ما مات علَيِه(: جابر رضي اهللا عنه، ولفظه عند مسلم

 . موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]خلقه[يف األصل )٩ (
 . عنه، إىل هذا املوضع، ومابعده مل أجده حسب حبثي وإطالعي)١٢/٣٨٢ (أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (



 

 
]٨٤[

والكافر علـى   [ املؤمن على إميانه   ، عليه )٢(] كانواما [يبعثون على   : )١(وقال جابر 
قال حممـد   و .)٥(علمه فيهم  إىل   عادوا: وقال أبو العالية  . )٤(واملنافق على نفاقه  ،  )٣(]كفره

 وإن عمـل  ،خلقه [ما ابتدأ عليه  إىل  صار،قوةخلقه على الشاهللا  من ابتدأ   : بن كعب 
ما ابتدأ   إىل   صارمث   ،أعمال أهل السعادة  ببليس عمل   كما أنّ إ   بإعمال أهل السعادة،  

 وإن عمل   ،عليه خلقه  ما ابتدأ  إىل    صار ،ومن ابتدأ خلقه على السعادة     ،)٦(] عليه خلقه 
 إىل  مث صـاروا ،أهل الشقاء أعمالبكما أنّ السحرة عملت    ،ء الشقا )٧(] أهل [بأعمال  

   .)٨(ما ابتدأ خلقهم عليه
كمـا  :  السدي وقال .)٩(كونونت كما كتب عليكم     معناه: وقال سعيد بن جبري   

  خلقكم فريق متدونه،  ١٠(كذلك تعودون خترجون من بطون أُمهاتكم      الل، وفريق ض( .
كذلك تعودون  يف الدنيا ومل تكونوا شيئا،      كما بدأكم فخلقكم    : قال احلسن وجماهد  و

ـ  [ M   C B A @ ?L :تعاىل ريه قوله ظن ،)١١( أحياء يوم القيامة   مـن   ١٠٤:ةمن آي

 : تعـاىل   قوله هريظ ن ،)١٢(عودوني وإىل التراب    ،م من التراب  بدأه: قال قتادة و ].األنبياء :سورة
MQ P O NL]طه : من سورة٥٥:من اآلية[.   

  
  

                                                
  . )هـ٧٤ت(. رضي اهللا عنه اهللا  أبو عبد،اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري جابر بن عبد: هو )١ (

 :ل قـا  ،لعقبة الثانية مع أبيه وهو صـغري       شهد ا  ، وألبيه صحبة  ، املكثرين احلفاظ للسنن   صحايب من 
، وكانـت    بصره يف آخر عمره    ف وكُ ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة         وت مع غز

 .)١/١٤٣ (اإلصابةو ،)١/٢١٩ (االستيعاب :انظر. وفاته باملدينة
 . موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]ماتواما [يف األصل  )٢ (
 .)س(من  )٣ (
 . عنه)١٢/٣٨٢ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٤( 

 . املصدر السابق عنه)٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)ت(من  )٦ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)ت(من  )٧ (
 . عنه بنحوه)١٢/٣٨٣ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٨ (
 . املصدر السابق عنه)٩ (
 .وه عنه، بنح)١٢/٣٨٤(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١٠ (
 .ورجح هذا القول.  عنهما بنحوه)١٢/٣٨٥(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١١ (
 . املصدر السابق عنه بنحوه)١٢ (



 

 
]٨٥[

ـ ِر ع إليهتعودون   اًيِركما بدأكم ع  : وقال الربيع بن أنس    ـ  ن ،)١(اًي  M Ã :ريهظ

É È Ç Æ Å ÄL ]األنعام : من سورة٩٤:من اآلية[.   
صلى اهللا عليه   عن النيب   / رضي اهللا عنهما      عن ابن عباس   ، سعيد بن جبري   ىرو

 .))  وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم      ،رالً غُ  عراةً يحشر الناس حفاةً   (( :قال وسلم
ــرأ ــه  ،)٢())M Æ    Ç ÈL: مثّ ق ــريه قول M@ ? A B  C  :نظ

FEL ]  األنبيـاء  : من سورة  ١٠٤:يةاآلمن.[ MÊ Ë  ÍÌL ] ٣(] وجب( MÎ 

Ï Ñ Ò Ó Ô L  ] ــ ٤(] اأرباب( MÕ Ö × Ø Ù 

ÚL ]٣٠[.  
 كانـت   : املفـسرون  :قال M " # $ % & '  ( L: تعاىلقوله  

وكانوا إذا   والنساء بالليل،  ، الرجال بالنهار  ،البيت عراة بعامر يف اجلاهلية يطوفون      بنو
زعت ت وهي عليه ضرب وان     وإن طاف  ، طرح أحدهم ثيابه يف رحله     ىنقدموا مسجد مِ  

قـال  . الثياب: يعين )M" # $ % & '  ( L)٥ :تعاىل اهللا فأنزل ؛منه
   .)٧(طشاِملهي : وق وقال عطية وأبو ر.)٦( عباءةما تواري به عورتك ولو: جماهد

القاضي  حيكي عن    ،يزجسمسعت أبا اهليثم ال   :  القاسم احلبييب يقول   اومسعت أب 
 حيتج خبرب و،  )٩(رفع األيدي يف الصالة   : يعين L )  ' & %  $M:)٨(نوخيتال

                                                
 .ومل أجد خترجيا هلذا األثر عن الربيع.  يف كال املوضعني]عريانا[ )ت(يف  )١ (
   ،)٤/٢٠٤٤(" وكيف احلشر؟"، باب "الرقاق" كتاب البخاري يف صحيحهحديث متفق عليه أخرجه  )٢ (

فناء الدنيا، وبيـان  "، باب "اجلنة وصفة نعيمها وأهلها" كتاب ، ومسلم يف صحيحه )٦٥٢٦( حديث
 . كالمها عنه)٢٨٦٠( ، حديث)٤/٣٢٥(" احلشر يوم القيامة

 .)ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 .مهللا عنهرضي ا آثارا كثرية عن طائفة من الصحابة والتابعني )٣٩٤-١٢/٣٨٩(أخرج الطربي يف تفسريه  )٥ (
 .عنه )١٢/٣٩٢ ( أخرجه الطربي يف تفسريه)٦ (
 . ومل ينسبه)٢/٢١٨ (ذكره املاوردي يف تفسريه )٧ (
  . )هـ٣٤٢ت(. ، القاضي العالمةوخينالقاسم الت  أبو،علي بن حممد بن أيب الفهم: هو )٨ (

 من طائفة مـن     ثمسع احلدي و ،حنيفة قدم بغداد يف حداثته وتفقه ا على مذهب أيب        : قال اخلطيب 
ـ ي: وقال ابن حجر  . أهـ.مات بالبصرة و أهل العلم،،   وينـادم علـى الـشراب       ، بـاالعتزال  ىرم

 .)١/٤٨٤( األنساب للسمعاين، و)٥/٨٧ (، ولسان امليزان)٥/٢٦٦( تاريخ بغداد :انظر. يتورع وال
  ثر أخرجه املصنف عنهذا األ :خترجيه .تكلم فيه احلاكم: أبو القاسمفيه  .ضعيف:  احلكم على األثر)٩ (

 . ومل يسنده)٩/١٩٥( يف تفسريهأورده القرطيب شيوخه ومل أجد من خرجه غريه غري أن 

]أ/٥[



 

 
]٨٦[

قول جربيـل عليـه      و ،)١(ةريِحنيف ال  صلى اهللا عليه وسلم   رضي اهللا عنه عن النيب       علي
 وإن زينة الصالة رفع األيدي   ،إن لكل شيء زينة    (( :صلى اهللا عليه وسلم    السالم للنيب 
 مـن   )٢(] رأسك [وإذا رفعت    ت،وإذا ركع  لصالة،ل ت إذا حترم  :ضع موا ةفيها يف ثالث  

  .)٣()) الركوع
M) *L  ـ         : قال الكليب اكانت بنو عامر ال يأكلون من الطعام إالّ قوت، 

رسول اهللا   يا:  فقال املسلمون  ، يف أيام حجهم يعظّمون بذلك حجهم      ايأكلون دمس  وال
 .)٤(M*L اللحم والدسـم  : يعين M)L: تعاىل فأنزل اهللا  ،حنن أحق أن نفعل   

M+  ,L ـ ت،  شئ  ما لْكُ ( :رضي اهللا عنهما   ابن عباس  قال. احلرام: يعين س بوالْ
رت ص اإلسراف ما قَ   :وقال جماهد  .)٥() لَةيمِخوف  رس: خصلتانشئت ما أخطأتك     ما

  به عن حد يف      :  وقال ،عز وجل   اهللا قو  ول ،اسرفًمكن  ت اهللا مل    سبيللو أنفقت مثل أُح
: يعينوال تسرفوا : وقال الكليب .)٦(اإسرافً كان تعاىلعصية اهللا يف م اًد أو م  اأنفقت درمهً 

   .)٧(ال حترموا طيبات ما أحلّ اهللا لكمو

                                                
    لسان العرب:انظر .وضع اليمني على الشمال يف الصالةواملراد  ،الصدروهو النحر  من :النِحرية )١ (

)٥/١٩٥(. 
 .)ت(من  )٢ (
  ا، وقال ابن اجلوزي يف حديث منكر جد: ال ابن كثري يف تفسريهق. سناده ضعيف جدا إ: احلكم عليه)٣ (

   .هذا حديث موضوع :املوضوعات
  .)٩٦٥ ( رقم احلديث)٢/٣٩٠( واملوضوعات البن اجلوزي ،)٨/٤٧٦(  تفسري ابن كثري:انظر

أخربنـا  : أخربنا أبو حممد املخلدي قال    :  أخرجه املصنف مسندا يف تفسري سورة الكوثر قال        :خترجيه
 ابن أيب حامت    وأخرجه .اخل... حدثنا احلسن بن الفضل   : يوسف بن عاصم قال    بن و الفضل يعقوب  أب

أخربنا : اهللا إسرائيل بن حامت قال   عبد حدثنا أبو :  وهب بن إبراهيم الرازي قال     كالمها عن  هتفسرييف  
 ابن أيب حامت   تفسري   :انظر . وذكر احلديث  نباتة عن علي رضي اهللا عنه      بن مقاتل بن حيان عن أصبغ    

  .)٤٥٣ص(رسالة أمحد الربيدي يف حتقيق جزء من الكشف والبيان ، و)١٠/٣٤٧٠(
بِن عمر اعن  وأما رفع اليدين يف الصالة فقد ثبت بأحاديث صحيحة منها ماجاء يف صحيح البخاري               

 يكونا  ىتديِه ح رأيت رسول اِهللا صلى اهللا عليِه وسلم ِإذا قام ِفي الصالِة رفع ي            (: لارِضي اهللا عنهما ق   
 : ويقول ، ويفعل ذِلك ِإذا رفع رأسه ِمن الركوعِ       ،ر ِللركوعِ ب وكان يفعل ذِلك ِحني يك     ،حذو منِكبيهِ 

 كبـر  اي باب رفِع اليديِن ِإذ   يح البخارِ صِح :انظر .) وال يفعل ذِلك ِفي السجودِ     ،ِمسع اللَّه ِلمن ِمحده   
 ).٧٣٦(حديث  )١/٢٢٩(وِإذا ركع وِإذا رفع 

 . عنه)٢/١٥٧( ذكره البغوي يف تفسريه )٤( 
 .)خيل ( مادة)١١/٢٢٦(  لسان العرب:انظر. ِكبٍر  ذو: أي:يلٍَةمِخ . املرجع السابق عنه)٥ (
   عنه، إالّ أما )٢/١٣٦( ، وذكره البغوي يف تفسريه)١/٥١٩( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه )٦ (

 .وفيه اختالف يف األلفاظ. اخل ...  لرجل فأنفقه يف طاعة اهللاابهس ذَيب لو كان أبو قُ:قاال
 . مل أجده حسب حبثي وطالعي)٧ (



 

 
]٨٧[

M. /  0 1L)اوزين .]٣١[ )١الطعام واحلرام يف الشراب إىل احلالل ا.   
فقـال لعلـي بـن       نـصراين حـاذق،     كان له طبيـب    )٢(وبلغين أنّ الرشيد  

 ، علم األديان:والعلم علمان  كتابكم من علم الطب شيء، ليس يف : )٣(واقد بن احلسني
 . الطب كله يف نصف آية من كتابنـا        تعاىل قد مجع اهللا  : عليله  قال   ف .وعلم األبدان 

فقـال   M) * +   ,L :سـبحانه وتعـاىل    قولـه  :قال وما هي؟ : قال
 صـلى اهللا   نامجع رسول : فقال علي   الطب؟ منوال يؤثر عن رسولكم شيء      : النصراين

دة بيت ِعاملَ ((: عليه السالم قوله: قال وما هي؟: الطب يف ألفاظ يسرية قال     عليه وسلم 
 ما تـرك  :فقال النصراين. )٤())  وأعِط كل بدن ما عودته    ، كلّ دواء  الداء واحلمية رأس  

  .)٦(ا طب)٥(كتابكم وال نبيكم جلالينوس
 > ;Mالثياب  : يعين   M3 4 5 6 7 8  9 :L: تعاىلقوله  

=L   وا و     :قال ابن زيدكان قوم إذا حج  اعتمروا حموا الشاة عليهم وما خيـرج      ر

                                                
 . وهو كذلك يف كتاب اهللا)س( و )ت( وما أثبته من )]والتسرفوا إن اهللا  ال حيب املسرفني[ (يف األصل  )١ (
  . )ـه١٩٣ت(. الرشيدهارون ، أبو جعفر بن املنصور اهلامشي العباسي، هارون بن حممد: هو )٢ (

  كان من أنبل اخللفاء، وأحشم امللوك، ذا حج وجهاد، وغزو  خلفاء الدولة العباسية، خامس
  والفقه، فصيحا،  دب وأخبار العرب واحلديثوكان عاملا باأل، وازدهرت الدولة يف أيامه وشجاعة،
 .)٨/٦٢( األعالم، و)٩/٢٨٦( سري ال: انظر.حازما كرميا متواضعا شجاعا،

  .)هـ٢١١ت( . أبو احلسن،علي بن احلسني بن واقد املروزي: هو )٣( 
 ، ضعيف احلديث  :قال أبو حامت  ،  صاحب حديث كأبيه   وكان عاملا، ،..مام احملدث اإلقال الذهيب عنه    

   .صدوق يهم:  قال ابن حجر. وذكره ابن حبان يف الثقات، ليس به بأس:وقال النسائي
 .)١/٦٩٢( تقريب، وال)٧/٣٠٨( التهذيب، و)١٠/٢١١( سري ال:انظر

  يصح رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل هو  ال: )٣٨٩ص(  املقاصد احلسنةقال اإلمام السخاوي يف )٤ (
 .دة طبيب العرب أو غريهلْاحلارث بن ِك من كالم

  كان خامت : طبيب يوناين يعترب أحد أعظم األطباء يف العصورالقدمية، قال فيه صاحب عيون األنباء:  هو)٥ (
  . أهـ.أن يساويه األطباء الكبار املعلمني، وليس يدانيه أحد يف صناعة الطب، فضالً عن

  وضع عشرات من املؤلفات يف علمي التشريح والفسيولوجيا، وطور أول النظريات الطبية اليت تعتمد 
  ، وموسوعة )٩٥ص(  عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة:انظر. على التجارب العلمية

 .)٨/١٣٧( ، واملوسوعة العربية العاملية)٤/١٨٦( املورد
 .)٩/١٩٧(  ذكر القصة القرطيب يف تفسريه)٦ (



 

 
]٨٨[

  M3 4 5 6 7 8 :فأنزل اهللا تعـاىل     وشحمها، ، وحلمها ، ومسنها ، لبنها ،منها

9 ; : < =L)١( .  
م  ما حـر   :بالطيبات من الرزق  : يعين: رضي اهللا عنهما وقتادة    قال ابن عباس  و

   .)٥( واحلوامي،)٤(ل والوصاي،)٣(لسوائب وا،)٢(أهل اجلاهلية من البحائر
M? @ A B C  D E F  G HL   ٦(] ابـن عبـاس    [ قال( 

 فأكلوا  ، الدنيا يفنّ املؤمنني يشاركون املشركني يف الطيبات       أ: يعين: ارضي اهللا عنهم  
ـ خمث ي  ،وا من صاحل نسائهم    ونكح ،اد ثيام ي ولبسوا من جِ   ،من طيبات طعامهم   ص ِل

قـل  : وجماز اآلية  ،)٧( وليس للمشركني فيها شيء    ، اآلخرة للذين آمنوا   اهللا الطيبات يف  
   . يوم القيامة)٨(] يف [صة لهي للذين آمنوا مشتركة يف الدنيا خا

 قل  :يعنون . بالرفع ) خالصةٌ (: )٩(ونافع/ وقتادة   رضي اهللا عنهما    ابن عباس  أوقر
. )١٠(ألن الكالم قد متّ دونـه      ،القطعاحلال و بالنصب على   : وقرأ الباقون  ،هي خالصة 

MJ  K L  M  N L ]٣٢[.  

                                                
 . عنه)١٢/٣٩٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
   وخلوها ال متنع ، فكان آخرها ذكرا شقوا أذا، الناقة إذ نتجت مخسة أبطن: مجع حبرية، وهي:البحائر )٢ (

 .)٢/٣٧٠(  للنحاسمعاين القرآن: انظر . وال يركبها أحد،مرعىمن 
   وإذا أعتق ،نب ناقة أو ما أشبه ذلكسيين برأ من مرضه لإ أن ينذر أحدهم : مجع سائبة، وهي:والسوائب )٣ (

 )٢/٣٧١( املصدر السابق .هو سائبة مل يكن عليه والء: عبدا فقال
   فان كان السابع ذكرا ،نم خاصة إذا ولدت الشاة سبعة أبطن يف الغ:، وهيوصيلة مجع :والوصايل )٤ (

  املصدر .  وقالوا وصلت أخاها، وإذا ولدت أنثى مل يذحبوها،دون النساء للرجال  وكان حلمه،ذحبوه
 .)٢/٣٧٢( السابق

  ب  فلم يرك، قد محى ظهره: قالوا، البعري إذا ولد له من صلبة عشرة أوالد:، وهوحامي مجع :واحلوامي )٥ (
عنهما، وفيه اختالف)١٢/٣٩٦(  أخرجه الطربي يف تفسريه. املصدر السابق:انظر. يلِّوخ . 

 .)ت(من  )٦ (
 . يف روايتني عنه، وقد مجع املصنف بينهما يف سياق واحد)١٢/٣٩٩ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٧ (
 .)ت(من  )٨ (
  .)هـ١٦٩ت (.أصله من أصبهانو ،ملدينم الليثي، موالهم اي نافع بن عبد الرمحن بن أيب نع:هو )٩ (

إليه انتهت رئاسة اإلقراء    و ،أهل املدينة من  أحد القراء السبعة األعالم، أخذ القراءة عرضاً عن مجاعة          
 .)٢/٢٣٨(تقريب ال ،)١/٤٢٢( غاية النهاية : انظر. صدوق ثبت يف القراءة:قال ابن حجر. فيها

   وقرأ ،فقرأ نافع بالرفع  )خالصة يوم القيامة(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٢( ذكره ابن اجلزري يف النشر )١٠ (
 .الباقون بالنصب

]ب/٥[



 

 
]٨٩[

 MU V   WLالطواف عراة : يعين MP Q  R S TL  :عز وجل قوله

  .ةخالّهي الزنا واملُ: وقيل .طواف النساء بالليل MX Y Lطواف الرجال بالنهار 
   صلى اهللا عليه وسلم   قال النيب: ))   ليس أحد أحب  عز وجل   من اهللا   إليه املدح ، 

 من أجـل ذلـك حـرم        ، تعاىل  من اهللا  ريغْوليس أحد أَ   من أجل ذلك مدح نفسه،    
 ، سبحانه وتعاىل إليه العذر من اهللا     أحب وليس أحد  ما ظهر منها وما بطن،     الفواحش،

. الذنب واملعـصية  : يعين MZL )١())  وأرسل الرسل  ،من أجل ذلك أنزل الكتب    
   :)٣(قال الشاعر .)٢(اإلمث اخلمر: وقال احلسن

)٤(ذْهب بالعقُوِلياإلثْم  كَذَاك     شِربت اإلثْم حتى ضلَّ عقِْلي    

  :)٥(وقال اآلخر
   نشرب اإلمث بالصرى تو     اواع جهارك٧( بيننا مستعارا)٦(املُت(   

M [L والكرب الظلم  M\   ]  ^ _ ` a b  c d    e L حجة 
اوبرهان M f g h i j k  l L ]٨( واملشارب،كلآحترمي امليف  ]٣٣(.  

Mn o pL    ،ة وأجلل العذاب نزو و ،حلول العقاب يف  وقت  : وقيل مد .
MrL ولهم،  كنقطع أ ا M s tL   ٩( آجاهلم :وقرأ ابن سريين( Mu vL 

  .يتقدمون ]٣٤[ Mw y z Lيتأخرون  ال

                                                
   )١٤١٥ /٣  (":وال تقربوا الفواحش"أخرجه البخاري يف التفسري، سورة األنعام، باب : حديث متفق عليه )١ (

 رقـم   )٤/٢٦٥ (:، ومسلم يف التوبة، باب غرية اهللا تعاىل وحتـرمي الفـواحش           )٤٦٣٤ (حديث رقم 
 .بن مسعود واللفظ ملسلم اهللا  من حديث عبد)٢٧٦٠ (احلديث

 . عنه)٢/١٥٨ (ذكره البغوي يف تفسريه )٢ (
 .مل أعرفه حسب حبثي واطالعي )٣ (
 . ومل ينسبه)يذهب( بدال )يفعل بالعقول(: ، وفيه)٤/٨٧( اية األرب يف فنون األدب: انظر )٤ (
 .مل أعرفه حسب حبثي واطالعي )٥ (
 .)متك(  مادة)١٠/٤٨٥( لسان العرب :انظر.  اُألترج:تكواملُ )٦ (
 . ومل ينسبه ألحد، ومل أجده حسب حبثي عند غريه)٣/٣٢( النكت والعيونيف   ذكره املاوردي)٧ (
 .]املآكل واملالبس[ )س( ويف ]املالبس واملآكل[ )ت(يف  )٨ (
  ، وابن عطية )٢/٤٤٠(التأويل  وجوه يف قاويلاأل وعيون الترتيل حقائق عن ذكره الزخمشري يف الكشاف )٩ (

  احملتسب يف تبيني وجوه القراءات : انظر. قراءة شاذة:  كالمها عنه، وهي)٢/٣٩٥( يف تفسريه
 .)١/٢٤٦( جين البن



 

 
]٩٠[

، وجوابه  إن أتاكم : شرط معناه   M   |  } ~ � ¢ ¡L :تعاىل قوله
ـ  :أراد بقوله يابين آدم   :  وقال مقاتل  . فأطيعوه :وقيل .فمن اتقى  ـ  ال يشركم  رب،ع

 M £ ¤ ¥ § ¨  ©Lو .)١(وحده صلى اهللا عليه وسلم    اوبالرسل حممد 
  .]٣٥[  Mª  « ¬ ®  ¯ °L )٢(]عمله[

M² ³  ´ µ ¶L     مبحمد والقـرآن    تكربوا عن اإلميان
M¸ ¹ º ¼ ½   ¾ L ]٣٦[ .  

 MÀ Á  Â Ã  Ä Å Æ  Ç  È   ÊÉ Ë Ì :وجـل  عـز  قوله

Í Î ÏL قال احلسن . تب هلم يف اللوح احملفوظ    ا كُ ممحظّهم   يصيبهم   : أي، 
 ، وجماهـد  ،وقال سعيد بن جـبري     .)٣(ب هلم من العذاب   تما ك : حلا وأبو ص  ،والسدي

 عن جماهد يف هذه     ،)٥(وروى بكر الطويل   .)٤(ماسبق هلم من الشقاوة والسعادة    : وعطية
 قال ابن عبـاس   و. )٧( ومل يعملوها بعد   ،)٦(هلم منها  البد   قوم يعملون أعماال  : اآلية قال 

ـ  ،اليت عملوها وأسلفوها  أعماهلم  : يعين:  والضحاك ، وقتادة ،رضي اهللا عنهما    توكتب
ـ  ا ومن عمل شر   ، به يزو ج افمن عمل خري   [ عليهم من خري أو شر،      .)٨( بـه يزو ج

خري الكتاب من   ن   م اهو ما وعدو  : جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       وروى  
   .)٩(] وشر

  

                                                
 . عنه)٢/١٥٨ (أخرجه البغوي يف تفسريه )١ (
 .)س( و )ت(من  )٢ (
 .م عنه)١٢/٤٠٩ (ه الطربي يف تفسريه أخرج)٣ (
 .م وعن ابن عباس رضي اهللا عنه عنه)١٢/٤١٠ (ه الطربي يف تفسريهج أخر)٤ (
   .يبكر بن يزيد الطويل احلمص: هو )٥ (

 حدثنا بكر بن يزيـد      : قال يِنيِدبن املَ  علي، نقل اخلطيب يف تارخيه عن       من أهل محص سكن بغداد    
 .)٣/٢٠٧(  بغدادتاريخ، و)٢/٣٩٤( اجلرح والتعديل :انظر.  وكان صدوقاً، وكان ببغداد،الطويل

 .]من أن يعملوها[ )س ( و)ت(يف  )٦ (
 . عنه)١٢/٤١٠( ه الطربي يف تفسريه أخرج)٧ (
 .م عنه)١٢/٤١١( املصدر السابق )٨ (
 . عنهم)١٢/٤١٢( املصدر السابق )ت(من  )٩ (



 

 
]٩١[

ـ عماكتب   يناهلم: قالرضي اهللا عنهما عطية عن ابن عباسوروى    وقـد  ،هميل
       تعـاىل  يدل عليه قوله   ،)١(كتب ملن يفتري على اهللا أن وجهه مسود: M F E

K J I H GL ] ر:  من سورة  ٦٠:من اآليةموالقُ ،الربيع قال .]الز وابن زيد  ،ظير  :
 وإذا فرغت   MÑ Ò  Ó  L )٢(واألعمار ،واألعمال ، من األرزاق  ما كتب هلم  : يعين

ملـك املـوت    : يعين ،يقبضون أرواحهم  MÔ ÕL وفنيت آجاهلم جاءم  
 غلواتشا [ MÝ Ü Û ß àL )٣(]عبدونت [   MÖ × Ø Ù ÚL وأعوانه 

  .]٣٧[ Mã ä å æ  çLوا أقرMá âL  )٤( ] بأنفسهم

 #Mهلم يوم القيامة ادخلـوا      اىل   تع يقول اهللا : يعين M ! "L :تعاىل قوله

$L  مع مجاعات  : يعينM% & ' ( ) * +  , -L كفـار  : يعين
 ؛ ومل يقل أخاها   ،ين وامللة يف الدM2 3L   النار M  0 / 1Lاُألمم املاضية   

وكـذلك   ، اليهـود   واليهود ،فيلعن املشركون املشركني  واجلماعة   ا اُألمة    ألنه عىن 
لعـنكم اهللا أنـتم     :  يقولون  القادةَ  ويلعن األتباع  ،)٦(واوس ،)٥(والصابئون ،النصارى
واجتمعوا يف النـار     تالحقوا   :أي M5 6 8 7L : تعاىل ل اهللا ا ق ،غررمتونا

M9L.   
  

  
                                                

 . عنه)١٢/٤١٣ (ه الطربي يف تفسريه أخرج)١ (
 .م عنه املصدر السابق)٢ (
 .)ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
  هم قوم دينهم شبيه : نئوالصابو ، كما تصبؤ النجوم من مطالعها، الذي خيرج من دين إىل دين:الصابئ )٥ (

  . النصارى إال أن قبلتهم حنو مهب اجلنوب، حيال منتصف النهار، يزعمون أم على دين نوح بدين
 .)٧/١٧١( كتاب العنيو ،)١/٤٣( أليب عبيدة جماز القرآن :انظر

   انتشرت يف بالد الفرس ِنحلَة: ، وهي واجلمع املَجوس، واملَجوِسي منسوب ِإليها،حلَةاملَجوِسية ِن :وسا )٦ (
ل ِفعِ والشر من   ،عل النور ِفيزعمون أنَّ اخلري من     و ، النور والظلمة  : ومها ،باألصلنيقدميا، وهم يؤمنون    

اعتقادات فـرق   و ،)٤/١٢٩٧( بن األثري الب األثر   النهاية يف غري   :انظر. ، وهم يعبدون النار   الظلمة
 ).جمس( مادة )٦/٢١٣ (لسان العرب، و)٨٦ص (املسلمني واملشركني للرازي



 

 
]٩٢[

ـ ح (:)٣(النخعي وقرأ ،)٢(األصل على )واكُاردت اذَِإ ىتح( :)١(األعمش قرأو اذَِإ ىت 
  .)٤(لوا من الدركتعفاأراد  مثقلة الدال من غري ألف ،)واكُردا

M: ;L  لنـار وهـم األتبـاع،   اأُخراهم دخـوال    : يعين: قال مقاتل 
M<L   يعـين   ،أخراهم :ابن عباس رضي اهللا عنهما     قال،  )٥(دخوال وهم القادة :

 الـذين : يعـين   ،أخـراهم :  السدي وقال،  )٦(أول اُألمم : يعين ،ألوالهم ،آخر اُألمم 
 < =M ،)٧(شرعوا هلم ذلـك الـدين     : يعين ،، ألوالهم انيف آخر الزم   / كانوا

?L  ة  ادقال: يعين ،عن اهلدىM@L   فأعطهمMA BL ] ٨(] اعفًامض( 
M   من النارFL تعاىل اهللا  MGL القادة واألتباع : يعين  MHL    من العـذاب
MI J  K L ]٣٨[ ى يحتل بكمح.   

MM N O  P Q  R S T UL  كم كفرمتنا كفر)٩(امبألن 
ـ    نحن  ف وأنتم يف الكفر شر     اع سـواء ويف العـذاب أيـض MV W X Y  

ZL ]٣٩[.   

                                                
  .)هـ١٤٨ت(. أبو حممد الكويف األعمش،  موالهم،لياِهران األسدي الكَهسليمان بن م: هو )١ (

م لكتاب اهللا، وأحفظهم للحديث،     عمش أقرأه كان األ : عيينةبن   قال سفيان    ،شيخ املقرئني واحملدثني  
  أليب   مشاهري علماء األمـصار    :انظر.  لكنه يدلس  ،ثقة حافظ  :قال ابن حجر  ،  وأعلمهم بالفرائض 

 .)١/٣٩٢ (التقريب، و)٦/٢٢٦ (السري، و)١١١ص (حامت البسيت
   .شاذةقراءة :  كالمها عنه، وهي)٧/٢٠٤( والقرطيب يف تفسريه )٢/٣٩٩(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)٢ (

 .)١/٣٥٨(  احملتسب البن جين:انظر
  )هـ٩٦ت( .ران الكويفمعي، أبو ِعخإبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الن: هو )٣ (

  .، وقد أدرك منهم مجاعةةصحابالمل حيدث عن أحد من : العجليقال  ،مام، احلافظ، فقيه العراقاإل
 .)١/٦٩( التقريبو، )١/١٧٧( هذيبالت :انظر .  ثقة إال أنه يرسل كثريا:حجر قال ابن

   كالمها عن جماهد يف إحدى )٩/١٠٧( ، وابن عادل يف تفسريه)٤/٢٩٦(  ذكره أبو حيان يف تفسريه)٤ (
 الـشوذ البـن خالويـه       :انظر. وهي قراءة شاذة  . القراءتني عنه، ومل أجد من ذكرها عن النخعي       

 .)٤٩ص(
 .)١/٣٩١ ( تفسري مقاتل)٥ (
 . عنه)٢/١٥٩ ( تفسريه ذكره البغوي يف)٦ (
 . عنه)١٢/٤١٧ ( الطربي يف تفسريه أخرجه)٧ (
 .)س ( و)ت(من  )٨ (
 .]كما[ )س(يف  )٩ (

]أ/٦[



 

 
]٩٣[

ـ اء وال ي بال M \ ] ^   _  `  a b c L :عز وجل  لهوق  اءت

  ١(اوالتشديد والتخفيف مجيع( Md e fL هـا   عمـاهلم ألألرواحهم و : يعينألن
الـيت حتـت    اخلـضراء    حتت الصخرة    نيجِس إىل    ا ىوهيبل  ا   فال يصعد    ،خبيثة

   .األرضني
إن  (( :صلى اهللا عليـه وسـلم      رسول اهللا   عن ،رضي اهللا عنه   )٢(روى أبو هريرة  
اخرجي أيتها الـنفس الطيبـة      :  قالوا . فإذا كان الرجل الصاحل    ،امليت حيضره املالئكة  

 )٤(]  تعـاىل  من اهللا  [وأبشري بروح    ،ةكانت يف اجلسد الطيب اخرجي محيد      )٣(] اليت [
 .فتح هلـا  تس في ،السماء إىل   رج ا عي فيقولون ذلك حتى     ، ورب غري غضبان   ،ورحيان

 بالنفس الطيبة اليت كانت يف اجلسد       امرحب: لا فيق . فالن :ونلو فيق ؟من هذا : )٥(]لافيق[
هلا ذلـك   : فيقال  ورب غري غضبان،   ، وأبشري بروح ورحيان   ،ةالطيب ادخلي محيد  

 ى ياخرجي أيتها الـنفس    :  قالوا .لسوء كان الرجل ا   اوإذ،  السماء السابعة  إىل   نتهىحت
 وآخر من   ، وأبشري حبميم وغساق   ، اخرجي ذميمة  ، اجلسد اخلبيث  كانت يف اخلبيثة  

 ،تفتح هلـا سيالسماء ف إىل عرج ا  ي )٦(] مثّ رج،خت [ن ذلك حتى    فيقولو شكله أزواج، 
 اجلـسد    بالنفس اخلبيثة كانت يف    اال مرحب : فيقولون ، فيقولون فالن  ؟من هذا : فيقال

 الـسماء واألرض   بنيرسل  ت ف ،رجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب السماء       ا ،اخلبيث
  .)٧()) القرب إىل صريتف

                                                
  عمرو بالتأنيث  أبو  فقرأ)ال تفتح هلم( واختلفوا يف : وقال)٢/٢٠٢ (النشر ذكره ابن اجلزري يف )١ (

 .باقون بالتأنيث والتشديد وقرأ ال، وقرأ محزة والكسائي وخلف بالتذكري والتخفيف،والتخفيف
  . وقيل بعد ذلك)هـ٥٧ت(. ، اشتهر بكنيتهأبو هريرة، الدوسي اليماين الرمحن بن صخر عبد: هو )٢ (

كثـر  أ وهو مـن     ،ةفَّ وكان من أصحاب الص     وشهد ما بعدها من املشاهد،     كان إسالمه عام خيرب،   
 .)٦/٣١٣( بةأسد الغاو ،)٤/١٧٦٨( االستيعاب :انظر.  للحديثروايةالصحابة 

 .)س(من  )٣ (
 )س(من  )٤ (
 .)ت( وما أثبته ]ولونفيق[يف األصل  )٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت ( من)٦ (
  .  صحيح:اسناده )٧ (

  يف  وابن ماجه ،)٦/١٤٠ (مام أمحد يف مسندهاإل، و)١٢/٤٢٤ (هتفسري يف أخرجه الطربي: خترجيه
  ه األلباين صحح، و)٤٢٦٨(  احلديث رقم)٤/٥٠١(" البلىذكر القرب و " باب،"الزهد"كتاب السنن 

 .)٢/٤٢٢( ماجة  سنن ابنيف صحيح



 

 
]٩٤[

    M g h  i  j k l m n oL يـدخل الـبعري يف     حىت  : يعين
 بـضم   )لماجلُ (: وسعيد بن جبري   ،وقرأ عكرمة  .اإلبرة :طيخواخلياط واملِ  ،ثقب اإلبرة 

احلبـل  : قال عكرمةو .)٢(سلْقَ ال: ويقال له، حبل السفينة : وهو ،)١(ماجليم وبتشديد املي  
الذي ي٣(النخل إىل عد بهص(. M q r s L ]٤٠[.  

M u v w xL ِفالاش من   رار  نMy z {L   مجع غاشـية ، 
 ~ {M .)٤(هـي اللحـف   :  وجماهد ،رظيقال القُ ،  غطاهمفوذلك ما غشاهم    

�L  قال الباءر ] صـلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا    :  عنه  رضي اهللا  )٥(]باِزبن ع
 Mu v w :تعـاىل  فذلك قوله  ،)) لكافر لوحني من نار يف قربه     ل فرشي (( :وسلم

x y z {L)٤١[ )٦[.  

M¢ £ ¤ ¥  ¦  § ¨ ©   ª L   طاقتــها :أي 
 ± °  ® ¬ » M )٧(] حترج منه وال تضيق عنه     [ فال   ،يسعها وحيلّ هلا   وما

²L  ]٤٢[ .   

                                                
  قراءة :  كالمها عنهما، وهي)٢/٤٠٠( ، وذكره ابن عطية يف تفسريه)١٢/٤٣١( ه الطربي يف تفسريه أخرج)١ (

  .)٤٨ص(الشواذ البن خالَويه  : انظر.شاذة
   هو حبل :سلْالقَو .، وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]الفلس[ )ت( ويف ]الطلس[يف األصل  )٢ (

  ، ومعاين القرآن)٥/٧٨( العني للخليل :انظر. غليظ من ليف أو خوص، وهو من حبال السفن ضخم
 .)٣/٣٥( للنحاس

 .)١٢/٤٣٢( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
   وذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري القرظي والضحاك،  عن)١٢/٤٣٦ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (

 .ومل أجد من نسبه اهد.  عن ابن عباس، والقرظي، وابن زيد)٣٢/١٥٣(
  .)هـ٧٢ت(. ارةم أبو ع،ب بن احلارث األنصاري األوسياِز بن عاُءرالب: هو. )س(من  )٥ (

ـ   استصغر يوم بدر، وشـهد ،من أعيان الصحابة، وأبوه من قدماء األنصار      ل اخلنـدق   أحـداً، وقي
ـ ،  )١/١٥٥(االسـتيعاب    :انظـر .  نزل الكوفة ومات ـا     ،روى حديثا كثريا   ،ومابعدها سري وال

)٣/١٩٤(. 
  تاريخ "الرافعي يف ، و)٣٩٠ ( حديث)١/١٥٦ (همسند يف  الروياين أخرجه:خترجيه .ضعيف: اسناده )٦ (

 عـن زاذان    ،بن عمرو  عن املنهال    ، عمار بن حممد عن الليث     :من طريق كالمها   ،)١٧٥ /١ ("قزوين
 :، حـديث  )٧/٢٤٤(: "السلسلة الضعيفة واملوضـوعة     " قال األلباين يف    . عن الرباء رضي اهللا عنه    

 . وهذا إسناد ضعيف:)٣٢٤٨(
 .)س(وما أثبته من . ]هنضيق عيرج منه وال  خي[ يف األصل)٧ (



 

 
]٩٥[

M´L  بنا  وأخرجنا وأذهMµ ¶ ¸L    مقلـوM¹ ºL   غـش
 علـى سـرر     ا فجعلناهم إخوان  ،وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض يف الدنيا        

  . بهوفضله به بعضهمتعاىل  على شيء خص اهللا احيسد بعضهم بعض  ال،متقابلني
 :نزلـت   بـدر  فينا واهللا أهـل   : قال ،ن علي رضي اهللا عنه    ع ،)١(روى احلسن 

M° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º L)٢(.  
 وقال علي    ي أل  (: ارضي اهللا عنه أيض٣( وطلحة ، وعثمان ،رجو أن أكون أنا   إن(، 

   .) )٥(اآلية M° ± ² ³ ´ µL  :تعاىل من الذين قال اهللا ،)٤(والزبري
 ا با  وجدوا عند  ،اجلنة إىل   إن أهل اجلنة إذا سيقوا    : يف هذه اآلية  :  السدي وقال

فـيرتع مـا يف صـدورهم        ،امن إحدامه  فشربوا ،عينان )٦(] أصل ساقها  [شجرة يف   
 ن فل،رة النعيمض فجرت عليهم ن  ، واغتسلوا من اُألخرى   ،الشراب الطهور   فهو ،لٍِّغ من

ينوا ولثُيشع سخت٧(اوا بعدها أبد(.   

                                                
  . )١٢/٤٣٨( احلسن بن حيىي كما هو يف تفسري الطربي:  احلسن هو)١ (

  .)هـ٢٦٣ت( سن بن حيىي بن اجلعد العبدي أبو علي بن أيب الربيع اجلرجايناحل: وهو
 )١/٢١٠( تقريبال :انظر. صدوق: قال ابن حجرنزيل بغداد 

 . عنه)١٢/٤٣٨(  أخرجه الطربي يف تفسريه)٢ (
  .)هـ٣٦ت(رضي اهللا عنه  ، حممدو أب،بن عثمان القرشي التيمي طلحة بن عبيد اهللا: هو )٣ (

أحـد  و  الصديق رضي اهللا عنـه، أحد اخلمسة الذي أسلموا على يد أيب بكر ، الفياضيعرف بطلحة 
صلى اهللا عليـه     املبشرين باجلنة، أسهم له رسول اهللا        أحد العشرة و ،الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم    

 ،)٢/٧٦٤ (االسـتيعاب  :انظـر . بعدها من املـشاهد    شهد أحدا وما   يف بدر ومل يشهدها، و     وسلم
 .)٢/٦٩ (ةاإلصابو

  .)هـ٣٦ت( .، رضي اهللا عنهاهللا عبدو أبي،الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسد:  هو)٤ (
 أسـلم  ، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنـة ،حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وابن عمته         

 اإلصـابة و ،)٢/٥١٠ (االسـتيعاب  :انظـر   .يتخلف عن غـزوة   ، ومل    سنة ةوهو ابن مخس عشر   
)١/٣٧٩(. 

 . عنه)١٢/٤٣٨ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
  . وهو موافق ملا يف املصدر)ت( وما أثبته من ]أصلها[يف األصل  )٦ (
 . عنه)١٢/٤٣٩ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٧ (



 

 
]٩٦[

 حتـى   ، دون اجلنـة   بس أهل اجلنة  حي : قال ،)٢(رةض عن أيب ن   ،)١(يِريروروى اجلُ 
ا،     حىت ،بعضهم من بعض  ل صقية حني يدخلوال و  يدخلوا اجلن  ايطلب أحد منهم أحد 

 ، لبعضهم من بعضصقيبس أهل النار دون النار حتى    حي و ، ظلمها إياه  )٣(]ٍرفُظُ[ة  مالبق
ة ظفـر ظلمهـا   مالق ب)٤(] اأحد [وال يطلب أحد منهم  يدخلون النار حني يدخلوا، ف

   .)٥(أياه

M» ¼ ½  ¾[ À Á Â Ã ÄL أرشـــدنا وفقنـــا و
MÅL   ة  /: يعينهذا   إىلاحلمـد هللا    )٧(] معناه [: )٦( وقال سفيان الثوري   .طريق اجلن 

   .MÆ Ç È  É Ê Ë ÌL، )٨(الذي هدانا لعمل هذا ثوابه
 ، مـن اجلنـة    هكل أهل النار يرى مرتل     (( :صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    

 ، من النـار   هرى مرتل ي اجلنة    وكل أهل  فيكون عليهم حسرة،   ،لو هدانا اهللا  : فيقولون
   .)٩())  فهذا شكرهم.لوال أن هدانا اهللا: يقولونف

                                                
   .)هـ١٤٤ت( . أبو مسعود البصري،يِريرسعيد بن إياس اجلُ: هو )١ (

 تغري حفظه قبل موته فمن كتب       : وقال أبو حامت   ، ثقة :وري عن ابن معني   حمدث أهل البصرة قال الد    
ثقة اختلط قبـل موتـه    :ابن حجر قال .نكر أيام الطاعون ثقة أُ: وقال النسائي،عنه قدميا فهو صاحل  

 .)١/٣٤٨(تقريب ، وال)٤/٥(التهذيب  :انظر. بثالث سنني
  . )هـ١٠٩هـ أو ١٠٨ت( .يرة العبدض أبو ن،عةطَاملنذر بن مالك بن قُ: هو )٢ (

 .)٢/٢١٣ (تقريب ال:انظر. ثقة: قال ابن حجر .مشهور بكنيته
 .]بظالمة ظلمها إياه[ )س( ويف )ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 . يف كال املوضعني)يقص( بدال من )يقضى(: ، إال أنه قال عنه)١٢/٤٣٩( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
  .)هـ١٦١ت(. اهللا الكويف  الثوري، أبوعبدسفيان بن سعيد بن مسروق: هو )٦ (

، فقيـه،   ثقة حافظ : قال ابن حجر   ، والفقهاء يف الدين   ، من احلفاظ املتقنني   ،مري املؤمنني يف احلديث   أ
 )١/٣٧١( التقريبو ،)٤/١١١( التهذيب :انظر .وكان رمبا دلس. عابد، إمام، حجة

 .)ت(من  )٧ (
 . عنه)٢/١٦١(  ذكره البغوي يف تفسريه)٨ (
  .  حسن: احلكم عليه )٩ (

: ، قال أمحد شـاكر رضي اهللا عنهبنصه عن أيب سعيد  )١٢/٤٤٠( أخرجه الطربي يف تفسريه  :خترجيه
وكأنه خطأ ال شك فيه، فإين مل أجد اخلرب يف حديث أيب سعيد، وألن هذا اخلرب معروف يف حديث                   

تفـسري سـورة   يف  لسنن الكربىايف  لنسائي  ، وا )٢/٥١٢( سنديف امل أمحد  وأخرجه  . أهـ.هريرة أيب
  حـديث رقـم    )٢/٤٧٣( كتاب التفسري تفسري سورة الزمر       املستدركيف  حلاكم  وا ،)٦/٤٤٧(الزمر  

:  احلـاكم  ، وقال ، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه         بكر بن عياش    من طريق أيب   )٣٦٢٩(
 ومنبـع   جممع الزوائد "  يف اهليثميوأخرجه   ،ووافقه الذهيب " صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه     "

رواه كله   :قالمث  وساق اخلرب بنحوه من طريقني       )١٠/٧٣٧(  باب شكر أهل اجلنة هللا تعاىل      "الفوائد
 حديث  )٥/٥٤(وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة      . وىل رجال الصحيح  أمحد، ورجال الرواية األ   

 .فهو حسن احلديثأبو بكر بن عياش فيه كالم من قبل حفظه، : ، وقال)٢٠٣٤(رقم 

]ب/٦[



 

 
]٩٧[

 فـإذا دخـل     ،وليس من كافر وال مؤمن إالّ وله يف اجلنة والنار مـرتل           : )١(قال
 ، فدخلوا منازهلم رفعت اجلنة ألهل النـار       ،)٣(] النار [  النارِ  وأهلُ ، اجلنةَ  اجلنةِ )٢(] أهلُ [

 M Î Ï Ð Ñ[  هذه منازلكم لو عملتم بطاعة اهللا      :م فيها فقيل هل    منازهلم فرأوا

ÔÒ Õ Ö × ØL[)اوهتمرثأويا أهل اجلنة    : مثّ يقال  ،)٤ MÙ Ú 

ÛL ]٤٣[. قْفية منازهلم    سـ  أن صحوا    :ونودوا ،م بني أهل اجلن  ،ال تـسقموا  ف
  .)٥( وشبوا فال رموا،أسوابال تفنعموا ا و،خلدوا فال متوتوااو

 من الثواب   M ! " # $ % &  ' ( ) *  +L :لعز وج  قوله
M,L ] ً٦(] اصدق( M - . / 0 1L     من العذاب M ,L     سؤال تعيني وتقرير
M54L ٨(] ومها لغتان  ،حيث وقع  [  بكسر العني  )٧(] منِع [ : الكسائي راءقو(. M 7 

8L فنادى مناد M9 : ;  < = >L ]الكافرين]٤٤ .   

                                                
   ، يشعر بأنه تتمة للحديث السابق، وأنه      ) اخل..وليس من كافر  : قال(: هذا األثر الذي أورده املصنف بقوله      )١ (

   :من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليس األمر كذلك فاحلديث السابق انتهى عند قوله..........
   ابن ، وأخرجه)١٢/٤٤٣ (أخرجه الطربي يف تفسريهر فقد ، ومت خترجيه، أما هذا األث) فهذا شكرهم (

  .، ولفظ املصنف موافق لرواية الطربيالسدي ن كالمها ع)٥/١٤٨١ (هتفسرييف أيب حامت 
 )٤/٥٤٢( "صفة اجلنة "باب  " الزهد" كتاب   يف السنن ولكن يشهد هلذا األثر ما أخرجه ابن ماجه يف          

ما ِمنكُم ِمن أَحٍد ِإال لَه       (( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال رسول : عن أَيب هريرة قال    )٤٣٤١(حديث  
                   لُـهقَو فَـذَِلك ِزلَهنِة منلُ الْجِرثَ أَهو ارلَ النخفَد اتاِر فَِإذَا مِزلٌ ِفي الننمِة ونِزلٌ ِفي الْجنِزالِن منم

صحيح سـنن ابـن     :انظرصححه األلباين   . ]وناملؤمن:  من سورة  ١٠:اآليةM\  [  ZL ((]: تعالَى
 .)٢/٤٣٨( ماجة

 .)س( و )ت( من )٢ (
 .)س( و )ت( من )٣ (
 .)ت( من )٤ (
   "يف دوام نعيم اجلنة" حديث صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه باب)رموا فال( إىل )ونودوا(:  هذا األثر)٥ (

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      ا  رضي اهللا عنهم  هريرة وأيب سعيد     عن أيب  )٢٨٣٤ (حديث )٤/٣١٦(
MÛ  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  ÔL أن صحوا فال تسقموا، وأنعموا فال      : نودوا (( : قال

 .)) تبأسوا، وشبوا فال رموا، واخلدوا فال متوتوا
 .)س ( و)ت(من  )٦ (
 .)س ( و)ت(من  )٧ (
  فقرأ الكسائي  ... حيث وقع )نعم(يف  اختلفوا" : قال)٢/٢٠٢ (ذكره ابن اجلزري يف النشر .)س(من  )٨ (

 ". وقرأ الباقون بفتحها،بكسر العني منها



 

 
]٩٨[

M@ AL  ] ــصرفون ــند [  M B C   DL )١(] ي  M E  FL )٢(] اهللا ي
ا زيغوميال ايطلبو M G H IL ]٤٥[.  
 وهـو  ،حـاجز  M LL  اجلنة والنار   أهل بني: يعين  LوبينهماM :عز وجل  قوله

 .]احلديد:  من سورة١٣:من اآلية[ L)٣(]MJ I H]L K :يف قوله تعاىل  اهللا هالسور الذي ذكر  

MN OرجالL ة  )٤(]أهل[ر بني    سو األعرافو،  على ذلك احلجاب  و: يعيناجلن
رف الـديك الرتفاعـه علـى     ومنه ع، مرتفعلٍّ وهو كلّ ت ،فر وهي مجع ع   ،والنار

  .ماسواه من جسده
قال الش٥(اخم(:   

 )٧(ِرماح نحاها ِوجهةَ الريِح راِكز      كَأَنها،)٦(ىوظَلت ِبأَعراٍف تغالَ   
  : )٨( آخروقال. نشوز من األرضب: يعين

  )٩ (األعرافكَالْعلَِم الْموِفي علَى        مه ِنياِفـاٍز لَحـلُّ ِكنـكُ   

                                                
 .)س( و )ت(من  )١ (
 . أنسب)ت(وسياق      M F    EL  : أوردها بعد قوله)س( ويف )ت(من  )٢ (
 .)ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
  .)هـ٢١ ت (.ه معقلامس: ، وقيلة املازين الذبياين الغطفاينلَمرار بن حراخ بن ِضمالش: هو )٥ (

جعله اجلمحي يف الطبقة الثالثة من شعراء اإلسالم، وقرنه بالنابغـة اجلعـدي              خمضرم،  مشهور شاعر
 وتـويف يف  ،شهد القادسية ممن ر وللقوس،ماخ أوصف الناس للحمكان الش : قال ابن الكليب  ، و ولبيد

 .)٣/٣٥٣( اإلصابةو، )٣/١٩٦(دي  ولب لباب لسان العرب للبغداخزانة األدب :انظر .غزوة موقان
   .، وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]الفات[ يف األصل )٦ (

يصف ،  احتكاك بعضها ببعض  : ) احلمر تغايل(: )١٢/٤٤٩ (قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي      
 .ضمور محر الوحش، كأا رماح مائلة تستقبل مهب الرياح

 .)١٢/٤٤٩(  وتفسري الطربي،)٥٣ص(ديوانه : انظر )٧ (
 . مل أعرفه حسب حبثي واطالعي)٨ (
  . )٩/٣٤٢( )نوف (: مادةلسان العرب، و)١/٢١٥(أليب عبيدة  جماز القرآن: انظر )٩ (

يقـال   :النيافو.  الناقة الصلْبة اللحم   : والِكناز ،ناقة ِكناز بالكسر أَي مكْتِنزةُ اللحمِ     : يقال :الِكناز
الشيُء ين وأَناف الشيُء على غريه ارتفع وأَشرف،وف إذا طال وارتفعناف .  

اجلبل املشرف  :  بأنه كثري اللحم قوي، مع طول فيه وارتفاع، ويشبهه بالعلم أي           مجال الشاعر   يصف
لـسان  ، و )١٢/٤٥٠( تفسري الطـربي  تعليق أمحد شاكر يف حاشية       :انظر .من األرض مرتفع  على  

 .)٩/٣٤٢( )نوف (:دة، وما)كرت(: ، مادة)٥/٤٠١ (العرب



 

 
]٩٩[

: وقال احلسني بن الفضل   . )١( ألن أصحابه يعرفون الناس    امسي أعرافً :  السدي قال
   .)٢(هو الصراط

 ومـا  ؟ مـن هـم  األعرافأم على تعاىل واختلفوا يف الرجال الذين أخرب اهللا     
: رضـي اهللا عنـهما      وابن عباس  ،حذيفة قالو سبب الذي من أجله صاروا هناك؟     ال

 ،م سيئام عن اجلنـة      وقصرت ،سيئامو قوم استوت حسنام     األعرافأصحاب  
 ، فيهم ما يشاء   عزوجل فوا هناك حتى يقضي اهللا    ِقفو وجتاوزت م حسنام عن النار،    

قد عرفوا أهل اجلنة وأهل     ،  خر من يدخل اجلنة    وهم آ  ،رمحتهو همثّ يدخلهم اجلنة بفضل   
 حافتاه  ، ر احلياة  :)٣(] ر يقال له   [ إىل   أن يعافيهم انطلق م     تعاىل فإذا أراد اهللا   النار،
بـدو يف  ت و،لقوا فيه حتى يصلح ألوامأ ف، ترابه املسك، مكلّل باللؤلؤ، الذهب قصب

     ِتأُ فَ ،احنورهم شامة بيضاء يعرفوني ـ : هلـم  عز وجل  فقال اهللا،م وا ماشـئتم  متن
 ،اه سبعون ضـعفً  ومثلَ ،لكم الذي متنيتم  :  قال هلم  ،ىت إذا انقطعت أمنيتهم   ح ،فيتمنون

  . )٤( يسمون مساكني أهل اجلنة،فيدخلون اجلنة ويف حنورهم شامة بيضاء يعرفون ا
 فمـن   ،القيامةالناس يوم    عز وجلّ  حياسب اهللا : رضي اهللا عنه   قال ابن مسعود  و

 ومن كانت سيئاته أكثـر مـن        ،كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل اجلنة       
  M l m n o p s q: مثّ قرأ  حسناته بواحدة دخل النار،   

t u v w x y L ] امليـزان    إن :مثّ قال  ]األعراف:  من سورة  ٨-٧:من اآليتني 
 ،األعرافن من أصحاب     ومن استوت حسناته وسيئاته كا     ،يرجحوخيف مبثقال حبة    

فوا على الصراطِقفو ،٥(رتع منهم النور الذي كان يف أيديهمومل ي(.   
                                                

 . عنه)١٢/٤٥٠ (أخرجه الطربي يف تفسريه )١ (
 . عن ابن جريج، ومل أجده عن احلسني بن الفضل)٥/١٤٨٤ (أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه )٢ (
 .)س ( و)ت(من  )٣ (
 .وما يف املنت موافق للفظ ابن عباس رضي اهللا عنهما. ما عنه)١٢/٤٥٢( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (
   رضي اهللا عنه مطوال، واختصر املصنف من رواية ابن مسعود  عنه)١٢/٤٥٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (

مث عرفوا أهل اجلنة وأهل النار، فإذا نظروا إىل أهـل           (:  النص التايل  )فوِقفوا على الصراط   (: بعد قوله 
نظـروا   ارهم إىل يـسارهم   وإذا صرفوا أبص  ،]األعراف: من سورة ٤٦:من اآلية [MZ YL :اجلنة نادوا 

 فيتعوذون باهللا مـن  ،] األعـراف :سورة من  ٤٧:من اآلية [ Mn m l k j iL : قالوا أصحاب النار 
 وبأميام، ويعطـى  ،فأما أصحاب احلسنات، فإم يعطون نورا فيمشون به بني أيديهم    : منازهلم، قال 

  =.  ومنافقة، سلب اهللا نور كل منافقفإذا أتوا على الصراط .ٍة نورامكل عبد يومئذ نورا، وكل أُ



 

 
]١٠٠[

 ،هالل  أخربه عن رجل من بين     ،ريِض أنّ رجال من بين الن     ،)١(وروى حيىي بن شبل   
:  فقال األعرافعن أصحاب    صلى اهللا عليه وسلم     أنه سأل رسول اهللا    ،أن أباه أخربه  

قتلهم يف سبيل   بوا من النار    تق فقتلوا فاع  ،صاة آلبائهم يل اهللا ع  هم رجال غزوا يف سب     ((
   .)٢()) بائهم فهم آخر من يدخل اجلنةآ تهم وحبسوا عن اجلنة مبعصي،اهللا

وقـال  . )٤(همالغزو بغري إذن آبـائِ  هم قوم خرجوا يف: )٣(بيل بن سعدحرقال ش و
ـ ج وأبو مِ  )٦(يِميالتيمان  سلوقال   .)٥(هم قوم صاحلون فقهاء علماء    : جماهد هـم  : )٧(زلَ

:  وعـال  جـلَّ  يقـول اهللا :زفقيل أليب جملقال  ،مالئكة يعرفون أهل اجلنة وأهل النار  
MN O  P L    م مالئكةم  : فقال ،؟وتزعم أنت أ٨(ذكور ليسوا بإناث   /إ(. 

                                                                                                                                 
  وأما أصحاب .]التحرمي: من سورة٨:من اآلية[MG F E L :فلما رأى أهل اجلنة ما لقي املنافقون، قالوا=        

] \ [ ^ M: يقـول اهللا   األعراف، فإن النور كان يف أيديهم فلم يرتع من أيـديهم، فهنالـك            
_L]  أن العبـد   على: فقال ابن مسعود: قال.  الطمع دخوال  فكان،  ]األعراف: من سورة  ٤٦:من اآلية

هلك من غلـب    : مث يقول . إذا عمل حسنة كتب له ا عشر، وإذا عمل سيئة مل تكتب إال واحدة             
 .أهـ.وحدانه أعشاره

   .)هـ١٠٠بعد. ت( حيىي بن شبل البلخي: هو )١ (
  . مقبول:  حجرقال ابن. عرافصحاب األأشيخ مدين يروي عنه أبو معشر حديثا يف 

 .)٢/٣٠٥( تقريب، وال)١١/٢٢٩( التهذيب :انظر
  .ضعيف: اإلسناداحلكم على  )٢ (

 ، حدثنا عبد اهللا بن صـاحل      : قال ،حدثين املثىن :  قال )١٢/٤٥٧( أخرجه الطربي يف تفسريه    :خترجيه 
 أخربه،  أن رجال من بين النضري، حدثين خالد، عن سعيد، عن حيىي بن شبل   : قال ، حدثين الليث  :قال

 وهذا خرب ضعيف، ملـا      :قال أمحد شاكر يف احلاشية    .  فذكره  أن أباه أخربه   ،عن رجل من بين هالل    
 .فيه من ااهيل

  . )هـ١٢٣ت( . موىل األنصار، أبوسعد املدين،بيل بن سعدحرش: هو )٣ (
والبـدريني  علم باملغازي   أحد  أ ومل يكن باملدينة     ،صلى اهللا عليه وسلم   روى عن أصحاب رسول اهللا      

صـدوق  : قال ابن حجر  . ، ضعفه أبوزرعة، والنسائي، والدارقطين، وذكره ابن حبان يف الثقات         منه
 .)١/٤١٤( تقريب، وال)٤/٣٢١( التهذيب :انظر.  ِبأَخرٍةاختلط

 . عنه)١٢/٤٥٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (
 . عنه)١٢/٤٥٨( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
  . )هـ١٤٣ت  ( أبو املعتمر البصري، موالهم،يِميان التخر طَسليمان بن:  هو)٦ (

  . ثقة عابد:قال ابن حجر. العباد اتهدين  وكان منأحد حفاظ البصرة،
 .)١/٣٨٧( التقريب، و)٤/٢٠١( التهذيب :انظر

  .)هـ بقليل١٠٠ت بعد ( .زلَج أبو ِم،وسي البصريديد بن سعيد السم الحق بن ح:هو )٧ (
قال  ، ومات بالكوفة ، وأقام ا مدة مع قتيبة بن مسلم       ،ث ا قدم خراسان وحد   ور بكنيته تابعي  مشه

  . ثقة:قال ابن حجر .من ثقات التابعني، لكنه يدلس: الذهيب
 .)٢/٢٩٤( التقريب، و)٤/٣٥٦( ميزان االعتدال :انظر

  يب جملز، وليس كما يف األصل من طريق سليمان التيمي، عن أ)١٢/٤٥٩ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٨ (
 .بالعطف

]أ/٧[



 

 
]١٠١[

 حـسم وكان   ،عظامهم رجال كانت هلم ذنوب      : رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  و

  .)١( يعرفون كال بسيماهماألعرافيقومون على  ،م هللاأمره
 أصـحاب   :رضي اهللا عنـهما قـال       أنّ ابن عباس   )٢(ةأموتوروى صاحل موىل ال   

 وما جعل   ،هم قوم يطمعون أن يدخلوا اجلنة     : وقال أبو العالية  . )٣( أوالد الزنا  األعراف
 عـن   ،)٥(هاب بن جماهد  وعبدال روى و ،)٤(اهللا ذلك الطمع فيهم إالّ كرامة يريدها م       

 فلـم  ،أُمهام دون آبـائهم   أو،هم دون أُمهامؤم رضي عنهم آبااقوأهم  :  قال ،أبيه
 ومل يدخلهم النار لرضـا      ،أُمهام غري راضني عنهم    وأألن آباءهم    يدخلهم اهللا اجلنة،  

 ،أن يقـضي اهللا بـني اخللـق        إىل   األعرافسون على   جل في ،آبائهم أو أمهام عنهم   
  .)٦(] بعد [ اجلنة هميدخلف

ـ الفيف  هم الذين ماتوا    : )٧(] الكناين [عزيز بن حيىي    ال عبد وقال  ومل يبـدلوا    ةرت
  .)١٠(م أوالد املشركنيأ: )٩(يفنجوامل ويف تفسري .)٨(دينهم

                                                
  يموا ذلك ِقفأُ[ : قال)وكان حسم أمرهم هللا(: إال أنه بعد قوله.  عنه)١٢/٤٦٢ (أخرجه الطربي يف تفسريه )١ (

مـن  [ Mn m l k j i L :نظروا إىل أهل النار عرفوهم بسواد الوجـوه، فقـالوا        املقام، إذا 
M  V U:إىل أهل اجلنة عرفوهم ببياض الوجوه، فذلك قوله   ، وإذا نظروا    ]األعراف:  من سورة  ٤٧:اآلية

_ ^ ] \ [ Z Y X WL]أهـ..]األعراف :من سورة٤٦:من اآلية. 
  .وقيل بعدها) هـ١٢٥ت(. بن أيب صاحل  وهو صاحل،مةأَوصاحل بن نبهان املدين موىل الت:  هو)٢ (

ن مالكـا تـرك     إ : قلت له  .جة صاحل موىل التوأمة ثقة ح     : مسعت ابن معني يقول    :بن أيب مرمي  اقال  
 ، والثوري إمنا أدركه بعد مـا خـرف        ،ن كرب وخرف  أن مالكا إمنا أدركه بعد      إ فقال   .السماع منه 

صـدوق  : قال ابن حجر   ، ولكن ابن أيب ذئب مسع منه قبل أن خيرف         ،ومسع منه أحاديث منكرات   
 )١/٤٣٣(تقريب ، وال)٤/٤٠٥( التهذب :انظر .اختلط

 . عنه، ومل يسنداه)٢/٥١١ (، واخلازن يف تفسريه)١/٥٤٣(يف تفسريه  ذكره السمرقندي )٣ (
 . عنه)٢/١٦٣( ذكره البغوي يف تفسريه )٤ (
  ، وضعفه أمحد، وابن معني، كذبه الثوري.هم موال، بن جماهد بن جرب املكيالوهاب عبد:هو )٥ (

 .)١/٦٢٧( تقريبل، وا)٦/٤٥٣( التهذيب : انظر.متروك: قال ابن حجر. حامت، والدارقطين وأبو
 . عنه)٣/١٥٧ (ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه. )س( من )٦ (
  . )هـ٢٣٠ت بعد( عزيز بن حيىي بن عبدالعزيز بن مسلم الكناين املكيعبدال : وهو.)ت(من  )٧ (

 واشتهر  ، وكان ممن تفقه للشافعي    ،"احليدة"كتاب  منها   وله مصنفات عدة،     ،من أهل العلم والفضل   
: انظـر . صدوق فاضل  :قال ابن حجر  ،  نه وبني بشري املريسي مناظرة يف القرآن       وجرت بي  ،بصحبته
 .)١/٦٠٩( تقريبوال ،)٦/٣٦٣( التهذيب

 .عنه) ٣٢/١٥٧ ( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٨ (
  : واملنجويف مل أعرفه، إال أن يكون.  ]الفنجومي[ )ت(يف  )٩ (

ـ ٢٥٢ت (.جوِفي، أبوبكر  الْمن ،اهللا بن علي بن سويد بن منجوف       أمحد بن عبد    روى لـه    .)هـ
 .صـدوق : قال ابن حجر  . ذكره ابن حبان يف الثقات    و ، صاحل : قال النسائي  البخاري يف صحيحه،  

 .)١/٣٨ (تقريب، وال)١/٤٨ (التهذيب :انظر
 . وعزاه إىل املنجويف يف تفسريه)٣/١٥٧ ( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)١٠ (



 

 
]١٠٢[

 حيكي  ،)١(ثبن األشع  بن حممد  مسعت حممد :  يقول ،بن حبيب   أبا القاسم  مسعت
يـدخلون   يف أعماهلم فال   اوؤ ولكنهم را  ، وجلّ عز  أم أُناس عملوا هللا    :عن بعضهم 

 ، وال يدخلون اجلنة ألنهم طلبوا الثواب مـن غـري اهللا           ،النار ألنهم عملوا أعماهلم هللا    
  .)٢(بني اخللق تعاىلأن يقضي اهللا  إىل األعراففيوقفون على 
ني احلـس  حدثين القاضي أبو  : ل قا ،)٣(بن عبداهللا القايين   عبداهللا بن حممد   أخربين

 ثنا أمحد بـن     ،)٥(يعيِببن صاحل الس   ثنا حممد بن احلسني    ،)٤(النصييب [بن عثمان    حممد
 ،)٩( ثنا إبراهيم بن سالم بن رشيد البصري،)٨(عيب الض)٧(]  ثنا أبو جعفر،)٦(نصر نصر أبو 

                                                
  .  أبوسهل، منارياين اَألقَالَ الطَحممد بن حممد بن األشعث: هو )١ (

والية أيضا عنـد قـزوين،   " ان قَطالَ" بلدة بني مرو الروذ وبلخ مما يلي اجلبال، و " انقَطالَ"نسبة إىل   
 ،أمنار بطون من العرب   نسبة إىل   : منارياَألو. ان قزوين قَطالَ: ان خراسان، والثانية  قَطالَ: وىلويقال لأل 

 : انظـر .ومل أجد فيه جرحا وال تعديال، وال ترمجة وافية  يف مقدمته، وقد صرح املصنف بامسه كامال    
 معجـم البلـدان    ،)١/٧٩( للسيوطي   لب اللباب يف حترير األنساب    ، و )٤/٢٩( األنساب للسمعاين 

 .)٣٢٣ص(  ورسالة العرتي يف حتقيق جزء من الكشف والبيان،)٤/٦(
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٢ (
   . الزاهدالطيباهللا القَاِيِني، أبو حممد  اهللا بن حممد بن عبد عبد: هو .]الفارسي[ )ت(يف  )٣ (

عبـاس،   ، وهو من شيوخ املصنف روى عنه تفسري ابن        خوستبقرب  ن  اِي هذه النسبة إىل قَ    :القَايين
، كما يف هذا املوضع من السورة ويف سورة املائدة عنـد اآليـة    اهللا بن حممد القايين     عبد :مرة يسميه 

 )٣٥( كما يف املقدمة، وسورة الواقعة عند اآليـة          بن الطيب  بن حممد  اهللا  عبد : وتارة يسميه  ،)٦٧(
  .، ومل أجد فيه جرحا وال تعديال وال ترمجة وافية)٣(وسورة الربوج عند اآلية 

 ورسالة الدكتوراة للزميـل خالـد       )٣/٣٦١( معجم البلدان ، و )٤/٤٣٦( األنساب للسمعاين  :انظر
عـرب    أبو اهللا ، ورسالة املاجستري لألخت هبة    )٢٤٥ص(  جزء من الكشف والبيان    العرتي يف حتقيق  

، ورسالة املاجستري للدكتور صالح باعثمان يف حتقيـق  )١٥٣ص( يف حتقيق جزء من الكشف والبيان   
 .)٤٢٥ص( جزء من الكشف والبيان

  . )هـ٤٠٦ت( يىب، أبو احلسنيِصحممد بن عثمان بن حسن القاضى الن: هو )٤ (
وعـزاه  وحدث عن الشاميني من مسـاع صـحيح         ،  وكان أمره يف االبتداء مستقيماً    :  اخلطيب الق
 للـشيعة املنـاكري   ى رو:كذاب، ونقل عن الدقاق قوله:فقال: ، قال وسألت األزهري عنه   ألزهريل

 .)٣/٦٤٣ (عتدالميزان اإل، و)٢/٥ (تاريخ بغداد: انظر .ووضع هلم أيضاً أحاديث
   .يعيِبد بن احلسني بن صاحل السأبو بكر حمم: هو )٥ (

يف مساعات : )١٧/٦٢ (،)١٤/٩٠(، ذكره ابن عساكر يف مواضع متعددة من تاريخ دمشق نزيل حلب
 .ومل أجد له ترمجة. علي الرقِّي املعروف باجلَصاص، ويف من روى عن اخلناصري أيب

   .)هـ٢٤٥ت (د اهللا بن أيب جعفرأمحد بن نصر بن زياد النيسابوري الزاهد املقرئ أبو عب: هو )٦ (
 .)١/٤٧ (تقريب ال:انظر. ثقة فقيه حافظ :قال ابن حجر

 .] أمحد بن نصر أبو جعفر الضبعي[ )س( ويف )ت(من  )٧ (
  :  مل أعرفه، إال أن يكون صحف امسه، فيكون هو)٨ (

جعفر بن سليمان الضهـ١٧٨ت(.  أبوسليمان البصري،عيب(.   
ذكـره البخـاري يف     .  فنسب إلـيهم   وهي حملة بالبصرة،   ، يف بين ضبيعة   من أهل ميامة، كان يرتل    

 :قال ابـن حجـر    .  وكان يتشيع  ، وبه ضعف  ، كان ثقة  : وقال ابن سعد   ، ابن معني   وثقه ،الضعفاء
 تقريـب ، وال)٢/٩٥( التهـذيب ، و)٤/٨( األنساب للسمعاين :انظر .صدوق زاهد لكنه كان يتشيع    

)١/١٦٢(. 
 .ب حبثي واطالعي مل أجد له ترمجة حس)٩ (



 

 
]١٠٣[

 عـن   ،)٢( جويرب بن سـعيد     حدثنا ،)١(إسحاققال حدثنا عاصم بن سليمان املفسر أبو        
 MN O  P L :عز وجـلّ   يف قوله  بن عباس رضي اهللا عنهما     عن ا  ،الضحاك

وعلي بـن أيب     ،)٤( ومحزة )٣( موضع عال من الصراط عليه العباس      األعراف (:  قال اآلية
ـ  ،بياض الوجـوه  ب يعرفون حمبيهم    ،)٥(اجلناحني وجعفر ذو  ،طالب ـ هم  ض ومبغ سواد ب

  .)٦() الوجوه
ـ  ال أهل اجلنة ببياض    يعرفون M Q R SL :تعاىل قوله رة ضوجوه ون

  . وزرقة عيومهم ويعرفون أهل النار بسواد وجوه،النعيم عليهم
   MU V W X Y [Z \  ]  ^ _L ]أهـل  : يعين ]٤٦

 ، تعاىل سلب نـور املنـافقني  الطمع يف قلوم ألن اهللا   : قال سعيد بن جبري   ،  األعراف
  .)٧(فأطْفلم يهم نوروهم على الصراط وبقي 

                                                
   . البصري أبو شعيب التميمييعاصم بن سليمان الكوز: هو )١ (

  .ال جيوز كتب حديثه إال تعجباً: وقال ابن حبان،  متروك احلديث:قال النسائي وابن أيب حامت
 .)٣/٦٤١( امليزان لسان، و)٦/٣٤٤(البن أيب حامت اجلرح ، و)١/٢١٨( للنسائي الضعفاء:انظر

  )هـ١٤٠ت (. أبو القاسم،وامسه جابر بن سعيد األزدي،جويرب لقبقيل و،  تصغري جابرجويرب: هو )٢ (
 .)١/١٦٨ (تقريبال: انظر .ضعيف جدا: قال ابن حجر .نزيل الكوفة راوي التفسري

  . )هـ٣٢ت  (. رضي اهللا عنهالفضلو  أب،بن هاشم بن عبد مناف املطلب عباس بن عبدال: هو )٣ (
 وكان العبـاس يف اجلاهليـة       ، وقيل بثالث  ، بسنتني هأسن من ، و عليه وسلم عم رسول اهللا صلى اهللا      

 وشهد بدرا مع    ، وحضر بيعة العقبة مع األنصار قبل أن يسلم        ، وإليه كانت السقاية   ،رئيساً يف قريش  
 مث أظهر إسالمه يـوم     ،   وكان يكتم إسالمه   ، وقيل قبل بدر،   أسلم قبل فتح خيرب   و ،رهاكْاملشركني م

 .)٢/٨٩(اإلصابة و ،)٢/٨١٠ (االستيعاب :انظر. ، ومات باملدينةناً والطائفين ح وشهد،فتح مكة
  .)ـه٣ت ( رضي اهللا عنه  عمارةو أب،املطلب بن هاشم محزة بن عبد:هو )٤ (

 وقيـل  ، ولد قبل النيب بـسنتني     ، وأخوه من الرضاعة،   عم النيب صلى اهللا عليه وسلم     سيد الشهداء، و  
 أسد اهللا وأسد رسـوله صـلى اهللا عليـه    : وكان يقال له ة،بعثالسادسة من   يف السنة ال  أسلم   ،بأربع
 .)١/٢٤٢ (اإلصابةو ،)١/٣٦٩ (االستيعاب :انظر.، واستشهد يوم أحد شهد محزة بدراً،وسلم

   .)هـ٨ت(  يعرف جبعفر الطيار رضي اهللا عنهاهللا أبوعبد ،املطلب جعفر بن أيب طالب بن عبد: هو )٥ (
 قاً برسول اهللا  لُقاً وخ لْأشبه الناس خ  و ،أحد السابقني إىل اإلسالم   و ، بعشر سنني  هن م ن وأس ،أخو علي 

 يوم خيـرب،     وقدم منها  ، هاجر إىل احلبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه         ،صلى اهللا عليه وسلم   
 .)١/١٥٩ (اإلصابةو ،)١/٢٤٢ (االستيعاب :انظر. استشهد مبؤتةو وشهد املشاهد بعدها،

  فيه من ام بالكذب كعاصم، وحممد بن عثمان، وفيه من وصف . ضعيف جداً :اإلسنادكم على احل )٦ (
  .بالضعيف جدا  كجويرب، وفيه من مل أجد له ترمجة

 ومن باليا عاصم بن سليمان عـن جـويرب عـن            : وقال )٢/٣٥٢( يزان ذكره الذهيب يف امل    :خترجيه
، واآللوسـي  )٩/٢٢٨ (كره القرطيب يف تفسريه وذكر األثر، وذعباس رضي اهللا عنه  الضحاك عن ابن  

  .مارضي اهللا عنهعباس   كالمها عن ابن)٤/٣٦٣ (يف تفسريه
  لعل و  سبق بيان ضعف بعضها،بيان أصحاب األعرافيف اليت أوردها املصنف الكثرية هذه األقوال و

   أن ي اهللا عنهمرض وابن عباسوابن مسعود  ،حذيفة ىلأقرا اىل الصواب ما عزاه يف مبتدأ حديثه إ
 .واهللا أعلم. سيئامو أصحاب األعراف قوم استوت حسنام

 . بأطول منهرضي اهللا عنه، عن ابن مسعود  عنه)١٢/٤٦٥ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٧ (



 

 
]١٠٤[

وحياهلم تعوذوا   Mf g Lه  اوج Mb c d eL: قوله عز وجل  
  Mp q )١(] الكافرين يف النـار    [ ]٤٧[ Mh  i j k l m  n L وباهللا  

r sL    ارين   من  كانوا عظماءأهل النار جبMt  u v w x y 

zL      د  ليف الدنيا من املال و الوM{  |    }L ]عـن اإلميـان    ]٤٨. 
بن  أبا جهل   ويا ،)٢(املغريةبن   وليد يا :إم ينادون وهم على السور    : قال الكليب .....
واملساكني ممـن    اجلنة فريون فيها الضعفاء والفقراء     إىل    مثّ ينظرون  ، ويا فالن  )٣(هشام

 مهم فينـادو  شـباه  وأ )٦(وخباب ،)٥( وصهيب ،)٤( سلمان :ن م مثل  ئوكانوا يستهز 
M� ¡ ¢L       حلفتم وأنتم يف الدنياM  £ ¤  ¥  ¦L ة: يعيناجلن، 

  .]٤٩[ )٧(M¨ © ª «  ¬ ® ¯ °L :األعراف مثّ يقال ألصحاب

                                                
 .)س( ويف حاشية )ت(من  )١ (
  .كافرا)هـ١ت( عبد مشس، و أب،اهللا بن خمزوم الوليد بن املغرية بن عبد: هو )٢ (

ن بالظلم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكل من          يااهرعظماء قريش وأشرافها، وكان من      أحد  
 لطـربي ل  األمـم وامللـوك  تاريخ :انظر. وأنزل اهللا يف ذمه قرآنا مات مبكة ودفن باحلجون  آمن به،   

 .)١٤٤ص ( حزم البنمجهرة أنساب العرب، و)٢/٧١ (ابن األثري لكامل يف التاريخ، وا)٢/٣٩٨(
  .كافرا)هـ٢قتل (. وكنيته أبو احلكم، وأبو جهل لقب،اهللا  بن املغرية بن عبدعمرو بن هشام: هو )٣( 

 قريش ومل يطر شـاربه فأدخلتـه دار النـدوة مـع     ه سودت،أحد سادات قريش ودهاا يف اجلاهلية 
 ليه وسلم صلى اهللا ع   وهو الذي أشار بقتل رسول اهللا        ،هرسولو اربني هللا احمل، وكان من أشد     الكهول

 مجهـرة أنـساب العـرب     و ،)١/٣٣٣ ( البن قتيبة  خبارعيون األ  :انظر. قُِتل يف بدر   يف دار الندوة،  
 .)٥/٨٧ (األعالم، و)١٤٥ص(

  . وقيل غري ذلك)هـ٣٥ت( رضي اهللا عنه اهللا عبدوأب، سلمان الفارسي:هو )٤ (
وحلق بالشام، مث انتقـل      وكان على دين اوسية، مث تنصر        أصله من فارس،  و ،يعرف بسلمان اخلري  

، )٤/٧٥ (البـن سـعد    الطبقات الكـربى   :انظر. وتويف باملدائن  وأول مشاهده اخلندق،  للمدينة،  
 .)٢/٦٣٤( االستيعابو ،)٦/١٦(

   .وقيل بعدها)هـ٣٨ت( رضي اهللا عنه ري، أبو حيىيمان الننيب بن ِسهص: هو )٥ (
كان من املستضعفني ممن يعذب يف اهللا وهاجر إىل          و من السابقني األولني،  الرومي،  املعروف بصهيب   

 ،)٢/٧٢٧ (االسـتيعاب  :انظـر  .دفن بـالبقيع  ومات باملدينة   ،   وشهد بدرا واملشاهد بعدها    ،املدينة
 .)٢/٦٤(اإلصابة و

  .وقيل بعدها)هـ٣٧ت (. رضي اهللا عنهاهللا، دلة التميمي، أبوعبدنخباب بن األرت بن ج: هو )٦ (
ا ومـا بعـدها مـن    املهاجرين األولني، شهد بدر و  السابقني  كان فاضالً من   ، اجلاهلية نا يف يوكان قَ 
 .)٢/٢٥٨(  اإلصابة،)٢/٤٣٧( االستيعاب :انظر.  نزل الكوفة ومات ا،املشاهد

 .ومل ينسبه )١/٥٤٤(  عنه، وأبوالليث السمرقندي يف تفسريه)٢/١٦٣(  ذكره البغوي يف تفسريه)٧ (



 

 
]١٠٥[

 بـل   ، ال يـدخلون اجلنـة     األعرافأقسم أهل النار أن أصحاب      : وقال مقاتل 
 علـى  األعـراف  حبسوا أصـحاب    )١(] لذينا [فقالت املالئكة    .يدخلون النار معهم  

هلم اهللا  نـا ال ي أـم    أقسمتم يا أهل النار      ،األعرافأصحاب  : يعينهؤالء  : طالصرا
   .)٢( اآلية ادخلوا اجلنة:األعرافمثّ قالت املالئكة ألصحاب  برمحة،

  صبوا وأوسـعوا   M² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹L :عز وجل  قوله
Mº »  ¼ ½ ¾ ¿ ÀL       ـةمن طعام اجلنM Â Ã Ä ÅL 

  .]٥٠[MÆ Ç Lاملاء والطعام : يعين
: قال؟  أي الصدقة أفضل   :رضي اهللا عنهما   سألت ابن عباس  : )٣(قال أبو اجلوزاء  

 )٤() ؟بأهل اجلنة قالوا أفيضوا علينا مـن املـاء   / ا رأيت أهل النار ملا استغاثوام أ ،املاء (
وهو ما زين هلم الشيطان      M É Ê Ë Ì ÍL:قوله عز وجل  ....

 ، حـول البيـت    )٥(التصديةو ،كاءوامل ، واحلام ، والوصيلة ، والسائبة ،من حترمي البحرية  
ين كل ما أطيع بـه      والد ،ةاهلياجلوا يفعلوا يف    الدنيئة اليت كان  ة  ئالرديوسائر اخلصال   

 MÎ Ï )٦(هم عيـد  :يهم أ  دين :قووقال أبو ر   والتزم من حق أو باطل،    

ÑÐ Ò ÓL     نتركهم يف النارMÔ Õ Ö  × Ø  Ù Ú 

Û ÜL ]٥١[.  

                                                
 .)ت( وما أثبته من )ينللذ(يف األصل  )١ (
 .)١/٣٩٣ ( تفسري مقاتل)٢ (
  )هـ ٨٣ت (اهللا الربعي، البصري، أبو اجلوزاء البصري  أَوس بن عبد: هو )٣ (

 ، اثنيت عـشرة سـنة      رضي اهللا عنه   بن عباس ا صحب   ،كان عابدا فاضال  و،   التابعني من كبار علماء  
 يف إسناده نظر، ووثقه العجلـي، وابـن        : قال البخاري  ،مع ابن األشعث فقتل أيام اجلماجم      خرجو

 التهـذيب و ،)٩/٤٤٦( للـصفدي  الوايف بالوفيات :انظر. يرسل كثريا، وثقة: قال ابن حجر . حبان
 .)١/١١٢( تقريبوال ،)١/٣٨٣(

 . إال أن السائل غري أيب اجلوزاءرضي اهللا عنه عن ابن عباس )٥/١٤٩٠( أورده ابن أيب حامت يف تفسريه )٤ (
 )٢/٣٧٠( للنحاس معاين القرآن.  التصفيق:والتصدية ، الصفري:املكاء )٥ (
 . عنه)٣/١٦٠ ( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٦ (

]ب/٧[



 

 
]١٠٦[

 M% &Lبيناه   M$ Lالقرآن  : يعين M! " #L: تعاىل قوله
  . ]٥٢[ L*  (M )١( على القطعا نصبL) 'Mمنا بذلك 

M, -L ] ٢(] ينتظرون( M. / L ما يؤول إليه أمـرهم مـن        :أي 
:  السدي وقال .)٤(جزاؤه: وقال جماهد  .)٣(تأويله ثوابه : قال قتادة  .العذاب وورود النار  

 : M 1 2 3 4 5  6 7 8 9 .)٦(حقيقته: وقال ابن زيد  . )٥(تهعاقب
; < = > ?L اليوم M @ A B C  D  EL  الدنيا إىلMF G  
H J IL    عز وجـل  قال اهللا: M L M N OL ]   ٧(] زال وبطـل( 

MP Q R SL ]٥٣[.  
قـال   M U  V W X Y Z [ \ ] ^ L :تعاىل قوله

 ، السماوات واألرض يف حملة وحلظة     خلق على   )٨(] عز وجل  اهللا [ رِدقَ: سعيد بن جبري  
 هن يف سِ  قَلَوإمنا خعلة أيام ت  ت٩(ألمـور  خللقه الرفق والتثبـت يف ا      ايم(. M _ ` a 

bL   وقـال   .)١١(صـعد  :ةوقال أبو عبيـد    [،  )١٠(استقر: يعين:  قال الكليب ومقاتل
   .)١٣(ملك: وقيل، )١٢(استوىل وغلب: بعضهم

                                                
أي يف األصل يكون صفة لكتاب، والنعت املقطوع جيوز فيه االتباع للمنعوت أو الرفع على أنه خرب ملبتدأ  )١(

 وأمدح يف صفة املدح وأذم يف صفة حمذوف أو مفعوال به لفعل حمذوف يقدر بأعين يف صفة التوضيح
 .الذم وأرحم يف صفة الترحم

 .)ت(من  )٢ (
 . عنه)١٢/٤٧٨ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
 . عنه)١٢/٤٧٩ (املصدر السابق )٤ (
 .املصدر السابق عنه )٥ (
 .املصدر السابق عنه )٦ (
 .)س( و )ت(من  )٧ (
 .)ت( من )٨ (
 . عنه)٢/١٦٤ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٩ (
 . عنهما)٢/١٦٥ ( املرجع السابق)١٠ (
  إذ له   يف هذا املوضعالستواء عند السلفوما ذكره املصنف عنهم هو من معاين ا . املرجع السابق عنه)١١ (

   : ابن القيم يف نونيته حيث قالليها إأربعة معان أشارعندهم 
  عانفارس الطَّـقد حصلت ِلل  ...   عـليها أَربـهم عبارات عـفل

  رانـ الذي ما فيه من نكتفع ...   ار وكذلك عال وقد استقروهي 
   ...  ........................... عـ الذي هو رابصعدوكذاك قد 

   .)١/٤٤٠( البن عيسى" توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة ابن القيم:"انظر
 عند قولـه    )٣٠ص (هتفسرييف  السعدي  د بينها   وأما معىن اإلستواء يف املواضع املختلفة من القرآن فق        

ترد يف القرآن على    } استوى{: حيث قال  ]البقرة: من سورة  ٢٩:من اآلية [ M É        È  Ç  ÆL: تعاىل
: فتارة ال تعدى باحلرف، فيكون معناها، الكمال والتمام، كما يف قوله عـن موسـى              : ثالثة معاين 

M$  #  "  !L ] وذلـك إذا  "ارتفع "و "عال "وتارة تكون مبعىن  ،]صصالق: من سورة  ١٤:من اآلية
، ]عـراف األ:  مـن سـورة    ٥٤:من اآليـة   [Mb  a  `  _L: كما يف قوله تعاىل    "على"عديت بـ   

M=  <  ;L] كما إذا عديت بــ     "قصد  " وتارة تكون مبعىن     ،]زخرفال:  من سورة  ١٣:من اآلية
 .كما يف هذه اآلية "إىل"

   ونسبه إىل املعتزلة )٢/١٦٥(  ومل ينسبه، وذكره البغوي يف تفسريه)١/٤٣٠( ذكره الطربي يف تفسريه )١٢ (
االستواء على العرش صـفة هللا      : وأما أهل السنة فيقولون    ،وأولت املعتزلة االستواء باالستيالء   : فقال

 .أهـ.تعاىل، بال كيف، جيب على الرجل اإلميان به، ويكل العلم فيه إىل اهللا عز وجل
  . وهو من أقوال املعتزلة)طه( عند اآلية اخلامسة من سورة )٢/٥٣٠( ي يف تفسريه ذكره الزخمشر)١٣ (



 

 
]١٠٧[

الـصحيح  التأويـل  أمـا  ف ،)١(ادهفـسا كلّها تأويالت مدخولة ال خيفى     هذه  و
 خلـق   علـى ل  قبأمعناها  ن  أ :)٢(قاله الفراء ومجاعة من أهل املعاين      والصواب فهو ما  

 عمـد  : أي M² ³ µ ´L :عز وجل  يدل عليه قوله     ،خلقه إىل   دمالعرش وع 
  . )٣(خلق السماءإىل 

وهو كاإلتيـان    ،)٤(] أحدث اهللا فعال مساه استواء    : وقال أهل احلق من املتكلمني    
  .)٦(صفات أفعالهمن  اهكل )٥(] والرتول [وايء 

                                                
    هذا القول فيه صواب وخطأ فليس كلها تاويالت فاسدة، فما جاء عن املعتزلة ومن وافقهم يف القول)١ (

  ومقاتل  وأما ما جاء عن الكليب ، فهو فاسد كما قال املصنف، استوىل وملك:          بأن معىن استوى
 .وأيب عبيدة فهو صحيح ومن أقوال السلف كما سبق بيانه

 ).٢٩١ /١(الربهان يف علوم القرآن  :انظر.  الكتب يف معاين القرآن كالزجاج ومن قبلهأصحابهم  )٢(

  :  معقبا على كالم الثعليب)٣/٣١٠( فتاوىالجمموع قال ابن تيمية يف .  هذا القول على مذهب األشاعرة)٣ (
ويدل :  قال ،ما حكاه عن الفراِء ومجاعة أَن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إىل خلقه              هوواختار  

 عليه قوله :M¸  ¶  µ   ´  ³  ²L ] أَي عمد إىل خلـق الـسماء؛        ]فصلت: من سورة  ١١:من اآلية 
لق السموات واألرض   وهذا الوجه من أَضعف الوجوه؛ فإنه قد أَخرب أَن العرش كان على املاء قبل خ              

:  عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنـه قـال              خاريب صحيح ال  كذلك ثبت يف  و
))                     لَـقخ ٍء ثُـمـيِفي الذِّكِْر كُلَّ ش بكَتاِء ولَى الْمع هشركَانَ عو لَهٌء قَبيش كُني لَمو كَانَ اللَّه

 ضاألراِت ووما قبل خلق السموات واألرض فكيف يكون اسـتواؤه         فإذا كان العرش خملوق   . )) الس
 وهـذا  ، أَن استوى على كذا مبعىن أَنه عمد إىل فعله:عمده إىل خلقه له؟ لو كان هذا يعرف يف اللغة      

 ذكره  :استوى مبعىن عمد  : ومن قال . ال يعرف قط يف اللغة ال حقيقة وال جمازا ال يف نظم وال يف نثر              
ألنه عدي حبرف الغايـة كمـا   ]  فصلت: من سورة ١١:من اآلية  [ M¸  ¶  µ   ´  ³  ²L: يف قوله 

 .أهـ.  وال قصدت عليه،عمدت على كذا:  وال يقال،عمدت إىل كذا وقصدت إىل كذا: يقال
 .، ونسبه إىل أيب احلسن األشعري)٢/٥١٩( ذكره اخلازن يف تفسريه. )س ( و)ت(من  )٤ (
 .)ت(من  )٥ (
   ومن وافقهم ، وأئمة أَصحابه،وهذا قول اَألشعري: )٨/٤٧٩(: اوىفتالجمموع  قال ابن تيمية يف )٦ (

االستواء فعـل   :  فاَألشعري يقول  . وابن عقيل يف كثري من أَقواله      ،وابن الزاغوين ،  كالقاضي أَيب يعلى  
مث ذكر قول أئمـة     .  وكذلك يقول يف اإلتيان والرتول     ،فعله يف العرش فصار به مستويا على العرش       

  . أهـ .ها كما دلت عليه أَفعال تقوم بذاته مبشيئته واختيارهنإ: لفقه فقالالسنة واحلديث وا
االستواء على العرش صفة هللا تعاىل، بال       : وأما أهل السنة فيقولون   : )٢/١٦٥ (وقال البغوي يف تفسريه   

وما أورده املصنف بعد    . أهـ. كيف، جيب على الرجل اإلميان به، ويكل العلم فيه إىل اهللا عز وجل            
 .لك من آثار دالة على مذهب السلف يف هذه املسألةذ



 

 
]١٠٨[

 ،)٣(اهللا اجلرجاين  بن عبد  ن حممد ب حممد ،)٢(] ثنا: قال [ )١(بكر اجلوزقي  أخربنا أبو 
 حيىي ثنا أبو ، ببغداد)٥(براهيم املدايين بن اسحاق بن إ    اهللا بن عبد  حممد أبو )٤(] ثنا: قال [

 )٨(ايـد  بـن عبـد    املغرية عمري   ثنا أبو  ،)٧(األنصاري بن األشرس  حممد ثنا   ،)٦(الوراق
يف  رضي اهللا عنـها      )١٢(سلمة أم   )١١( عن ، احلسن  عن ،)١٠(بن خالد  قرة عن   ،)٩(] احلنفي [

 واالستواء  ،الكيف غري معقول   (: قالت MY  Z  [ \L  :عز وجل  قوله
  )١٣()  واجلحود به كفر، به إميانواإلقرار ،غري جمهول

                                                
  .)هـ٣٨٨ت( .قيزو أبو بكر اجلَ،حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا الشيباين: هو )١ (

، ولـه تـصانيف     احلافظ اإلمام األوحد حمدث نيسابور صاحب الصحيح املخرج على كتاب مسلم          
 يف معرفـة     اإلرشاد :انظر. نه فأثىن عليه، ووثقه   لت احلاكم ع  ثقة متفق عليه، سأ   : غريه، قال اخلليلي  

 .)٤٠١ص (طبقات احلفاظ، و)١٦/٤٩٣ (سري، وال)٣/٨٥٩ ( للخليليعلماء احلديث
 .]أخربنا[ )س( ويف )ت(من  )٢ (
   .)هـ٣٦٠ت بعد (.  أبو احلسن،جاينرحممد بن حممد بن عبد اهللا اجلُ: هو )٣ (

ان وهي مدينة مشهورة جرنسبة إىل بلدة ج :جاينراجلُ، والوال جحاإلمام احلافظ ر: قال السيوطي
، )٢/٤٠( األنساب للسمعاين : انظر. خرج منها مجاعة من العلماء، عظيمة بني طربستان وخراسان

 .)٢/١٣٩( معجم البلدان، و)٣٩٠ص( طبقات احلفاظو
 .)ت(من  )٤ (
  .                   )هـ٣١١ت (. أبو حممد،ياِطمن عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم املدائين اَأل:هو )٥ (

   وكان ثقة حدثين علي بن حممد بن نصر قال مسعت :قال اخلطيب ،سكن بغداد وحدث ا
، اهللا بن إسحاق املدائين فقال ثقة مأمون       بن يوسف يقول سألت أبا احلسن الدارقطين عن عبد         محزة

 .)١٤/٤٣٧(سري ، وال)٩/٤١٣(يخ بغداد تار :انظر. الشيخ احملدث الثقة: قال الذهيب عنه
 .، ومل أجد له ترمجةحممد بن عمر بن كبيشة أبو حيىي النهدي )١/٢٥٣( ةنالس يف الاللكَاِئي عند )٦ (
 .مل أجد له ترمجةو . ليس بثقة:)٦٥ص(" العلو " قال احلافظ الذهىب ىف  .ِكنانة أبو حممد بن األشرس، )٧ (
  .املغرية احلنفي البصري  أبو،يد احلنفيعمري بن عبد ا:  هو)٨ (

سئل عنه   ...  كان ممن ينفرد باملناكري عن املشاهري      :حبان  وقال ابن   ليس به بأس،   :أيب حامت  بنقال ا 
 البـن أيب حـامت      اجلـرح والتعـديل    :انظر .ضعيف:  وقال ، صاحل مث ضرب عليه    :معني فقال  بنا
 .)٥/٣٣٧ (ن امليزانلسا، و)٢/١٩٩( البن حبان اروحني، و)٦/٣٧٧(

 .)ت(من  )٩ (
  .)هـ١٥٥ت(.  أبو حممد البصري: ويقال، أبو خالد،قرة بن خالد السدوسي: هو )١٠ (

: قال ابن حجـر .  وثقه أمحد وابن معني والنسائي، كان عندنا من أثبت شيوخنا     :قال حيىي بن سعيد   
 .)٢/٢٩( تقريب، وال)٥٧٧ /٢٣( ذيب الكمال :انظر .ثقة ضابط

 . كما هو يف املصادر، وتأيت يف التخريج لألثرقط من سند املصنف رواية احلسن عن أمه س)١١ (
  .)هـ٦١ت( . رضي اهللا عنهااهللا املخزومية، أم سلمة هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد: هي )١٢ (

 اهللا  صـلى  تزوجها النيب ،   وكانت من أمجل النساء وأشرفهن نسباً      ،ولأم املؤمنني، من املهاجرات األ    
 وكانت تعد من فقهـاء       من اهلجرة،   سنة أربع، وقيل ثالث     رضي اهللا عنه   سلمة عليه وسلم بعد أيب   

 .)٢/٢٠١( سريال، )٤/١٩٢٠(االستيعاب  :انظر .الصحابيات
  .يصح هذا األثر عن أم سلمة رضي اهللا عنها  ضعيف، وال:احلكم عليه )١٣ (

قول حمفوظ عن مجاعة كربيعة الـرأى، ومالـك         هذا ال : )٦٥ ص(" العلو   "  يف قال احلافظ الذهىب  
عمـري    وأبـو  ، ألن أبا كنانة ليس بثقـة      ،جعفر الترمذى، فأما عن أم سلمة فال يصح        اإلمام، وأيب 

وقد رِوي هذا اجلواب عن أم سلمة       : )٣/٢١٩( فتاوىالجمموع  يف   تيمية ابنوقال   .أهـ .أعرفه ال
كذا قـال رمحـه اهللا ومل   . أهـ.ناده مما يعتمد عليه   ولكن ليس إس   ، ومرفوعا ،رضي اهللا عنها موقوفا   

         =.املغرية احلنفي ضعفوه وفيه من مل أعرفه ويف السند أبو. أعثر على من رواه عنها مرفوعا



 

 
]١٠٩[

، يقول  )١(زي اخلطيب جبن علي بن حممد بن محدان الس       ومسعت أبا حممد احلسن   
:  يقـول  ،)٣(با بكر البخاري  مسعت أ :  يقول ،)٢(مسعت القاضي أبا سهل حممد بن سعيد      

رمحـه اهللا    )٥(أنس بن سئل مالك : لوقي ،)٤(بن شجاع البلخي   حممداهللا   مسعت أبا عبد  
الكيـف   ( :قال كيف استوى؟  MY  Z  [ \L : عز وجل عن قول اهللا    

  .)٦()السؤال عنه بدعةو ، واجب به واإلميان، واالستواء غري معقول،جمهول

                                                                                                                                 
  ثنا:  قال،بن جعفر العزيز حدثين أبو بكر عبد: قال )٣/١٦٣ (اإلبانة أخرجه ابن بطة يف :خترجيه=        

 )١/٢٥٣( الـسنة  يف   الاللكَاِئيوأخرجه   .بن أمحد السياري   ثنا حممد :  قال ،نبن هارو  بكر أمحد  وأب
 حيـىي    أيب كالمها من طريـق   . بن علي  الصمد ثنا عبد : بن أمحد، قال   بن حممد  اهللا أخربنا عبد : قال

بن  ثنا قرة : احلميد الثقفي، قال   بن عبد  عمري ثنا  :  قال ،بن األشرس  كنانة حممد  ثنا أبو : الوراق، قال 
: عمري، والاللكـائي قـال    : إال أن ابن بطة قال    .  وذكره الد، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة       خ
 .ابن مردويهوعزاه إىل  )٦/٤٢١(السيوطي يف الدر  وردهأو. عمري احلنفي أبو

   شيخ املصنف، مل أجد له ترمجة، .احلسن بن علي بن حممد بن محدان السجزي اخلطيب، أبو حممد )١ (
   يف رسالتيهما لتحقيق جزء ،)٣٥٣ص(، و أمحد الربيدي )٨٥٦ص(لزميالن خالد العرتي وكذا قال ا

 .من الكشف والبيان
 . مل أجد له ترمجة)٢ (
  :  بكر البخاري كثري ممن ذكر ذه الكنية والنسب، ولكن لعل أقرم إىل الرواية عن ابن شجاع  أبو)٣ (

. بكـر البخـاري     أبـو  ،ر بن مسعدة األسدي   تيق بن عامر بن املنتجع بن سهل بن منصو        ع: هو
بن نصر امليداين وأبو عبيد      بن حممد الرازي، وعنه حممد      حدث عن البخاري وصاحل    .)هـ٣٢٤ت(

 يف رفع اإلرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن          كمال اإل :انظر. بن عروة البخاريان   أمحد
 .)٦/١١٣ (البن ماكوال واألنساب

  بن حممد:  املعروف ذه الكنية واالسم.)هـ٢٦٦ت(اهللا  عبد البلخي، أبون شجاع حممد ب:  هو)٤ (
يقال له البلخي فلعله نسب      ، ويف املصادر كثريا ما    البغدادي القاضي اهللا   عبد ، أبو يِجلْالثَ بن شجاع

تـاريخ   :انظـر   .متروك ورمي بالبدعة : قال ابن حجر  . كان فقيه العراق يف وقته    له أو تصحيف،    
 .)٢/٨٦( تقريب، وال)١/٣٧٦( دادبغ

  .)هـ١٧٩ت( اهللا املدين مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي أبوعبد: هو )٥ (
حىت قال البخاري أصـح     ،  رأس املتقنني وكبري املتثبتني   و وأحد أئمة الفقه يف الدين،     ،إمام دار اهلجرة  

 .)٢/١٥١( تقريبل ا:انظر. بن عمرااألسانيد كلها مالك عن نافع عن 
  وفيه من مل   ضعيف، فيه حممد بن شجاع قال عنه ابن حجر متروك، اإلسناد هذا :على األثر  احلكم)٦(

  .ولكن ورد لألثر طرق أخرى صحيحة. أعرفه
M  [  Z     Y : باب ماجاء يف قول اهللا عز وجـل        األمساء والصفات يف  لبيهقي  أخرجه ا  :خترجيه

\L )بن حممد بن احلارث الفقيه األصـفهاين، أنـا          نا أبوبكر أمحد  أخرب:  بسنده قال  )٢/٣٠٥
  بـن زيـرك    بن حيان املعروف بأيب الشيخ، ثنا أبو جعفر أمحد         بن جعفر  بن حممد  اهللا حممد عبد  أبو

كنا عنـد   : بن حيىي، يقول   مسعت حيىي : بن النضر النيسابوري، يقول    بن عمرو  اليزدي، مسعت حممد  
  االستواء غري جمهول، والكيف غري معقـول :فذكره، إال أنه قال   ...  بن أنس فجاء رجل فقال     مالك
بـن   اهللا وأَخرج البيهقي بسند جيد عن عبـد      : )١٣/٤١٧ (فتح الباري يف  بن حجر    ا لوقا. اخل... 

 خمتصر العلو ، وقد صححه األلباين يف      )١/٢٥٣(السنة  يف  اللكائي  وأخرجه ال . وذكر األثر  ... وهب
 .الرمحن عبد أيب بن بيعةرمن قول  )١/٧٥(للذهيب 
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  عن)٤( أن رجال سأل األوزاعي،)٣( عن أبيه،)٢(ابورش بن )١(شعيبوروى حممد بن   
هو على العرش كمـا وصـف        (: فقال MY  Z  [ \L :سبحانهقوله  
  .)٥() وإين ألراك رجال ضاال نفسه،

كيف استوى على   :  فقال ،)٦( احلنظلي إبراهيمق بن   اوبلغين أن رجال سأل إسح    
 ويقـوم مـن ميـل       ،قياميا هذا إمنا يقعد من ميل ال      : فقال ؟ أقائم هو أم قاعد    ؟العرش
  .)٧( تسأل عنهنك أبوغري هذا أوىل ، القعود

ومنـه عـرش     أظـل، فهو ما عال    : وقال آخرون  ،)٨( السرير :والعرش يف اللغة  
  . )١٠(العرش امللك: وقيل ،)٩(مرالكَ

  : )١١(قال زهري
  )١٢(أَقْداِمها النعلُوذُبيانَ إذْ زلَّت ِب      تداركْتما عبساً وقَد ثُلَّ عرشها      

                                                
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س(، وما أثتبه من ]سعيد[ )ت (يف األصل و )١ (
  . )هـ٢٠٠ت ( .الدمشقي  األموي موالهم،حممد بن شعيب بن شابور: وهو )٢ (

 .)٢/٨٦ (تقريبال: انظر. صدوق صحيح الكتاب :قال ابن حجرنزيل بريوت 
 .حسب حبثي واطالعي مل أجد له ترمجة.  شعيب بن شابور،حممد والد )٣ (
  . )هـ١٥٧ت( بن عمرو بن حيمد بن عبد عمرو، أبو عمرو األوزاعي الفقيه الرمحن عبد: هو )٤ (

، وزاع اليت عرف ا قريـة بدمـشق  واأل، أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وحفظا وفضال وعبادة    أحد  
 ،)١٨٠ص (مـشاهري علمـاء األمـصار      : انظر . ثقة جليل  :قال ابن حجر  . ومات ببريوت مرابطا  

 .)١/٥٨٤ (تقريبال
   حممد بن شعيب صدوق، ولكين مل أجد لوالده ترمجة، فهو جمهول عندي، ال يعرف :احلكم على األثر )٥ (

 . وعزاه للثعليب ومل يعلق عليه بشيء)١٣/٤١٧(  ذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح:خترجيه. حاله
  .)هـ٢٣٨ت( . أبو حممد بن راهويه املروزي،لد احلنظليإسحاق بن إبراهيم بن خم:  هو)٦ (

.  ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري،ثقة حافظ جمتهد قرين أمحد بن حنبل: قال ابن حجر
 .)١/٧٨( تقريب، وال)١/٢١٦( التهذيب :انظر

 .مل أجده حسب حبثي واطالعي )٧ (
 .)١/٣٣٥(لسجستاين ا بكر يبألغريب القرآن : انظر )٨ (
 .)عرش ( مادة)٦/٣١٣(لسان العرب  :انظر )٩ (
 .ثعلب عن ابن األعرايبل ، وعزاه)١٣١ص( عمر أليبالعشرات يف غريب اللغة : انظر )١٠ (
  .) ق هـ١٣ ت( .لمى ربيعة بن رياح املزين، من مضرزهري بن أيب س: هو )١١ (

 بنواحي  )مزينة( ولد يف بالد     ة،، وأحد أصحاب املعلقات املشهور    شعراء اجلاهلية من الطقبة األوىل يف     
 يدرك اإلسالم، وأدركـه ابنـاه       ومل ،املدينة، وكان يقيم يف ديار جند واستمر بنوه فيه بعد اإلسالم          

 وجبري الـشعر والـشعراء   و ،)١/٥١(اجلمحـي   سـالم  بن الطبقات فحول الشعراء  : انظر  .كعب
 .)٣/٥٢(األعالم و ،)١/٢٠(

  .)١/٣٦٩ (معجم مقاييس اللغة البن فارس، و)١/٢٤٩(  العنيكتابو ،)٥٠ص( هديوان: انظر )١٢ (
 .اخل ...  تداركتما األحالف:والبيت يف هذه املصادر
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 ا مـسرعMd  e    f gL   )١(] سلـب ي [ McL : عز وجل  قوله
Mh i j kL ]  ٢(] أي مذلّالت( MlL    وقرأ أهل الشام

   .Mn o p q L   .)٣(بالرفع على االبتداء واخلرب
بـن نـافع التـاجر        حممد اهللا عبد  مسعت أبا  :يقول ،مسعت أبا القاسم احلبييب   

 مسعت:  يقول ،)٧(اميسبن حمبوب ال   حامت )٦(]يزيد[ امسعت أب : يقول ،)٥( راة )٤(يِزجسال
 Mon : عـن قولـه    )٩(بن عيينة  سألت سفيان :  يقول ،)٨(ء العطّار بن العال  باراجل عبد

p q L.مجع بينهما فقد كفرففرق اهللا بني اخللق واألمر :  فقال ن١٠(م(.  

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .)ت(من  )٢ (
  فقرأ  Mi  h     k  j  L :واختلفوا يف" : وقال)٢/٢٠٢(  ذكره ابن اجلزري يف النشر)٣ (

 .)مسخرات( بنصبها وكسر التاء من  وقرأ الباقون،ابن عامر برفع األربعة األمساء
  .)هـ٣٣٧ت( عبد اهللا السجزي حممد بن إبراهيم بن نافع، أبو: هو )٤ (

 .)هـ٣٥٠-٣٣١( ضمن وفيات )١٥٠ص( لعله نسبه إىل جده، ذكره الذهيب يف تاريخ اإلسالم
  شوة بالعلماء ومملؤة حم، كثرية  فيها بساتني،مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان: بالفتح: هراةُ )٥ (

    للقزويينآثار البالد وأخبار العبادو ،)٥٤/٤٥٦( معجم البلدان :انظر. بأهل الفضل والثراِء
 .)٢٨١ص(

   سقطت من النسخ الثالث يف هذا املوضع، وأثبتها من املصادر الواردة يف الترمجة، ومن هذا التفسري فقد )٦ (
 . من هذه السورة١٤٦ة ومنها عند تفسري اآلية جاءت الكنية بأيب يزيد يف مواضع متعدد

   )هـ٣٢٢ت(حامت بن حمبوب السامى أبو يزيد اهلروي، : هو )٧ (
   .وكان ثقة، صاحلاً: قال الذهيب، نسبة إىل سامة بن لؤي بن غالب :السامي

 تاريخ اإلسالم للذهيبو ،)٢/١٨٧( العرب، و)٣/٢٠٣( األنساب للسمعاين، و)٤/٥٥٨( كمال اإل :انظر
 .)٣٣٠-٣٢١ ( وفيات)٨٢ص(

   )هـ٢٤٨ت(.  أبو بكر،عبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار العطار البصري: هو )٨ (
 . وذكره ابن حبان يف الثقـات ، وقال مرة ال بأس به، وقال النسائي ثقة  ،قال أبو حامت صاحل احلديث    

 .)١/٥٥٢ (تقريب، وال)٦/١٠٤ (التهذيب: انظر .به بأس ال: قال ابن حجر
  .)هـ١٩٨ت( .سفيان بن عيينة بن أيب عمران، أبو حممد الكويف املكي: هو  )٩ (

 وسفيان ،لوال مالك: الشافعي، قال من حكماء أصحاب احلديث، وكان حديثه حنوا من سبعة آالف       
 ثقة حافظ فقيـه إمـام       :قال ابن حجر   . سكن مكة ومات ا ودفن باحلجون      ،لذهب علم احلجاز  

 ـذيب الكمـال   :انظـر . ، وكان رمبا دلس لكن عـن الثقـات   ِبأَخرٍةفظه إال أنه تغري ح ،حجة
 .)١/٣٧١ (تقريب، وال)١١/١٧٧(

   وقد تكلم فيه احلاكم يف رقعة نقلها عنه: فيه أبو القاسم احلبييب قال الذهيب:احلكم على األثر )١٠ (
   فيه جرحا وال تعديال، وفيه حممد بن نافع مل أرى. أهـ .بن علي السجزي، فاهللا أعلم مسعود       

  .وبقية رجاله ثقات
   كالمها من غري )٩/١٥٥(، وابن عادل يف تفسريه )٢/١٦٥( ذكره البغوي بنصه يف تفسريه :خترجيه          

M  on بسنده من طريقني عن سفيان يف قـول اهللا  )٦/٦٩ (هتفسرييف  ابن أيب حامت     هسناد، وأخرج إ
q   pL خللق هو اخللق، واَألمر هو الكالم فا:إالّ أنه قال يف األول."                          

   األمساء والصفاتيف لبيهقي  وذكره ا".ذلك دون العرش، واألمر ما فوق اخللق ما: وقال يف الثاين
 اخللـق   Mq   p  onL: عن القرآن، فقال ابن عيينة أما مسعت قوله        أن رجال سأله     )١/٦١٠(

 . واألمر األمر،اخللق



 

 
]١١٢[

 على عمل صاحل     تعاىل  مل حيمد اهللا   من ((: صلى اهللا عليه وسلم   وقال رسول اهللا    
زعم أن اهللا جعل للعباد من األمر         وحبط عمله،   شكره )١(] قلّ [ نفسه فقد    ِدِموح نوم
  .Mn o p q L  : لقوله تعاىل)٢())  فقد كفر مبا أنزل اهللا على أنبيائهاشيئً

 ،)٣(يلـي ِقبن زيد الع   أنشدنا أبو احلسن عيسى   :  قال ،القاسم احلبييب  وأنشدنا أبو 
  : قال)٦(مود الوراقحمل ،)٥( عن أبيه،)٤(بن املثىن العنربي أنشدنا أبو املثنى معاذ :قال
  )٧(ِرم اَألن ِمٌءي شوِقلُخاملَ إىل سيلَو    ِهِقلْ خلَّ كُي ِفِرم اَأللُّهللا كُاإىل  /  

 Ms t L١٠(متجد: )٩(بن أمحد اخلليلوقال  ،)٨(تبارك تعظم:  قال الضحاك(.   
  

                                                
 .)ت(ن م )١ (
  حدثين املثىن قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا هشام :  قال)١٢/٤٨٤ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٢ (

العزيز األنـصاري، عـن    الغفار بن عبد حدثنا بقية بن الوليد قال، حدثين عبد      : الرمحن قال  عبد أبو
وهـذا  " :يف احلاشية وذكره، قال حمققه أمحد شاكر   العزيز الشامي، عن أبيه، وكانت له صحبة،       عبد

، وابن األثري يف أسـد  "سعيد"و" العزيز عبد أيب" اخلرب، رواه احلافظ ابن حجر يف املوضعني من ترمجة       
وهو خـرب    .)٦/٤٢٥( ، والسيوطي يف الدر املنثور    )٣/٣٨٤( ، وابن كثري يف تفسريه    )٦/١٩٨ (الغابة

 .أهـ".اإلسنادضعيف هالك 
  . )هـ٣٣٧ت (يليِقاهللا اهلامشي الع  بن عبدعيسى بن زيد بن عيسى بن زيد:هو )٣ (

، )٣/٣١٢ (ميزان االعتـدال  : انظر.كذاب: ، وقال الذهيب  الرواية عنه  كنت أتورع عن  : قال احلاكم 
 .)٥/٣٦٨ (لسان امليزانو

  .)هـ٢٨٨ت( .معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي، أبو املثىن: هو )٤ (
 .)١٣/٥٢٧ ( السري:انظر. ثقة متقن: قال الذهيب

 .)٢/١٥٨ ( التقريب:انظر. ثقة:  قال ابن حجر.)هـ٢٢٨(املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي : هو )٥ (
  .)هـ٢٢٠ت بعد( رة، ويكىن أبا احلسنه حممود بن احلسن البغدادي موىل بين ز:هو )٦ (

  .  خالفة املعتصمإنه كان خناسا يبيع الرقيق، ومات يف: وقيل، أكثر القول يف الزهد واآلداب واحلكم
 .)١١/٤٦١ (سري، وال)٣/٨٨ (اية األرب يف فنون األدب، و)٥/٤٨٩ (تاريخ بغداد: انظر

 . مل أجد من خرجه)٧ (
  كالمها عنه يف تفسري سورة الفرقان )٩/٤٢٤ (، واآللوسي يف تفسريه)٦/٨٠ ( ذكره أبو حيان يف تفسريه)٨ (

 .اآلية األوىل
  . )هـ١٦٠ت بعد  (.الرمحن البصري زدي الفراهيدي، ويقال الباهلي، أبوعبداخلليل بن أمحد األ: هو )٩ (

كان دينا، ورعـا،    ،يف اللغة " العني" وصاحب كتاب    ،مام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض     اإل
صدوق عامل : قال ابن حجر  .  ولد ومات يف البصرة    ،ط الذكاء رفْ وكان م  ،كبري الشأن قانعا، متواضعا،   

 .)١/٢٧٤(تقريب ال ،)٧/٤٢٩(سري لا: انظر.عابد
 .كالمها عنه)٩/٤٢٤ (، واآللوسي يف تفسريه)٦/٤٨٠ ( ذكره أبو حيان يف تفسريه)١٠ (

]أ/٨[



 

 
]١١٣[

   .)٢(تفاعل من الربكة :تبارك: )١(القتييبوقال 
 Mu .)٣( وبارك فيمن شاء من خلقـه      ،تبارك يف ذاته  : بن الفضل  احلسنيوقال  

vL ]٥٤[.  
   .ا سرM  { L تذلّال واستكانة Mx y zL: عز وجله قول 

 عنـه  رضي اهللا    )٦( عن أيب موسى   ،)٥(ديهنل عثمان ا  يبأ عن   ،)٤(ولحوروى عاصم األ  
 فجعل ناس يكبرون    ، فأشرفوا على واد   ،ةازيف غَ  صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب   : قال

 على )٨(واعأيها الناس أرب (( : صلى اهللا عليه وسلم     فقال .)٧(] أصوام [ويهلّلون ويرفعون   
كم ال تدعون أصمكم تدعون مسيعاً وال غائبأنفسكم إنه معكماَ قريباَ إن٩())  إن(.  

إن كـان   : قال مث   ،ابني دعوة السر ودعوة العالنية سبعون ضعفً      : وقال احلسن 
 ،ه الفقه الكـثري   قُالرجل لقد فَ  وإن كان    ،شعر به جاره   ي  وما ،الرجل لقد مجع القرآن   

 وعنده ال  ه وإن كان الرجل ليصلّي الصالة الطويلة يف بيت        ، به الناس  وما يشعر زر وما  و
                                                

  .)هـ٢٧٦ت( بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد اهللا عبد:هو )١ (
 وكان رأسا يف علم اللـسان العـريب،         ،من كبار العلماء املشهورين، عنده فنون مجة، وعلوم مهمة        

مث ويل قضاء   ،  سكن الكوفة ،  ليس بصاحب حديث  ، و  ومن املصنفني املكثرين   ،خبار وأيام الناس  واأل
 .)٤/١٣٧ (األعالمو ،)١٣/٢٩٦ (سري ال:انظر .وتويف ببغداد، الدينور مدة، فنسب إليها

 . والضحاك والزجاجرضي اهللا عنه عنه وعن ابن عباس )٣/١٦٤(  ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٢ (
 . أجده حسب حبثي واطالعيمل)٣ (
   .)هـ١٤٠ت بعد( الرمحن البصري عبد  أبو،عاصم بن سليمان األحول: هو )٤ (

 .)١/٤٥٧ (تقريب ال:انظر. يتكلم فيه إال القطان  مل،ثقة :قال ابن حجر
   .)هـ٩٥بعد.ت (ديهعثمان الن  بن عمرو أبو- مثلثة وامليم ثقيلة  بالم-عبدالرمحن بن مل :هو  )٥ (

، روى عن طائفـة مـن       يلقه ومل ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على  أسلم ،هور بكنيته مش
 .)١/٥٩٢ (تقريب، وال )٦/٢٧٧(التهذيب  :انظر. ثقة ثبت عابد : قال ابن حجر.الصحابة

  . غري ذلك وقيل)هـ٥٠ت(  رضي اهللا عنهاهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري عبد:هو )٦ (
كان من أحسن النـاس  و ، أسلم وقدم مهاجرا إىل املدينة عام خيرب،     بامسه وكنيته معا   صحايب مشهور 
  رضي اهللا عنـه     واستعمله عمر  ، استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض اليمن         ،صوتاً بالقرآن 
كان و ، على الكوفة  رضي اهللا عنه  مث استعمله عثمان    ،   وكان هو الذي فقه أهل البصرة      ،على البصرة 

 .)٢/١٦٤( اإلصابةو ،)٤/١٧٦٢( االستيعاب :انظر.  مث اعتزل الفريقني،نيد احلكمني بصفِّأح
 .)س ( و)ت(من  )٧ (
 .)١٢/٤٨٦( وهو موافق ملا أخرجه الطربي يف تفسريه ]أيها الناس[ بدون ] أن اربعوا)[س( يف )٨ (
  .  يف الصحيحنيوهو.  صحيح:احلكم على احلديث )٩ (

 رقم  )٤/٢٠٠٥( "الدعاء إذا عال عقبة   "باب  " الدعوات" كتاب   ري يف صحيحه  ه البخا  أخرج :خترجيه
  كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر        ، ومسلم يف صحيحه   )٦٣٨٤( احلديث

 .)٣٧٠٤ ( رقم احلديث)٤/٢٣٦(



 

 
]١١٤[

ا ما كان على األرض من عمل يقدورن أن يعملوه يف           امولقد أدركنا أقو   يشعرون به، 
   فيكون عالنية أبد يـسمع هلـم     ما و ،ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء     ! االسر 

إ صوت   بينهم وبني    )١(]به[ ان كان إال مهس يقـول  تعاىلسبحانه ووذلك أن اهللا  م،ر: 

Mx y z   { L أو فق ،لهفعب يا ورض صاحلًان اهللا ذكر عبدوجلال عز : 
 M) * +  , - L ]٢(]مــــرمي:  مــــن ســــورة٣:مــــن اآليــــة( .M   � ~ }

¡L ]٥٥[ .  
وقال عطيـة    ،)٣(منازل األنبياء اهللا  هم الذين يسألون    : زلجقال أبو مِ   يف الدعاء، 

خـزهم اللّهـم    االلّهم  :  فيقولون ،هم الذين يدعونه فيما ال حيل على املؤمنني       : العويف
 ،حيا والـص  ، والنداء بالدعاء  ، رفع الصوت  ،من االعتداء : ن جريج قال اب  و ،)٤(لعنهما

  .)٥(انوا يؤمرون بالتضرع واالستكانةوك
غـري   إىل   بالشرك واملعصية والدعاء   M ¦ ¥ ¤ £ L: عز وجل  قوله
واألمـر   بعث الرسل، ب اهللا إياها    إصالح بعد   )٦(]M¨ § L[ تعاىلعبادة اهللا   

 حتـى يبعـث    ،ها نيب فاسدة  يلإ قبل أن يبعث     كل أرض ف ،باحلالل والنهي عن احلرام   
   .صلح األرض بالطاعةتالرسل إليها ف

املطر ويهلك احلـرث     تعاىل األرض فيمسك اهللا   يف معناه ال تعصوا  : وقال عطية 
 فيمـا   ا منه ومن عذابه وطمع    اخوفً:  قال الكليب  M « ª ©L. )٧(مبعاصيكم

                                                
 .)ت(من  )١ (
  ن نصر قال، أخربنا ابن  حدثين املثىن قال، حدثنا سويد ب:قال )١٢/٤٨٥(  أخرجه الطربي يف تفسريه)٢ (

ومل يرد فيه ما بـدأ      . وذكره...إنْ كانَ الرجل لقد   :  املبارك بن فضالة، عن احلسن قال       املبارك، عن 
، وذكـره اآللوسـي يف      )ابني دعوة السر ودعوة العالنية سبعون ضعفً       (:به املصنف من قول احلسن    

 الشيخ، وفرق بني الروايتني فبعد أن       عن احلسن وعزاه البن املبارك وابن جرير وأيب       )٤/٣٨٧(تفسريه  
 .ذكر ما أخرجه الطربي، قال ويف رواية عنه وذكر ما بدأ به املصنف عن احلسن

 )ال يسأل منازلَ األنبياء عليهم السالم(: قالإال أنه .  عنه)١٢/٤٨٦( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
 . كالمها عنه)٩/١٥٩(، وابن عادل يف تفسريه )٢/١٦٦( ذكره البغوي يف تفسريه )٤ (
 . عنه)١٢/٤٨٧( ذكره الطربي يف تفسريه )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
 . كالمها عنه)٢/٥٢٢ (، واخلازن يف تفسريه)٢/١٦٦ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٧ (



 

 
]١١٥[

  ¾M : كقولـه  M « ª L :الربيع بن أنس  وقال   .)١(عنده من مغفرته وثوابه   

¿ÀL)ابـن  وقـال    .)٣(ةرغف خوف العاقبة وطمع امل    : وقيل .]األنبياء:  من سورة  ٩٠:من اآلية [ )٢
ـ      اخوفً: عطاءوقال   .)٤(خوف العدل وطمع الفضل   : جريج يف  ا مـن الـنريان وطمع 
 ® ¯ M .)٦( يف التالق  ا من الفراق وطمع   اخوفً: ذو النون املصري  وقال  . )٥(اجلنان

³ ² ± °L ]واختلف النحاة فيه وأكثروا   وكان حقه قريبة،     .]٥٦، 
وقـال   ،)٧(الرمحة هاهنـا الثـواب    : قال سعيد بن جبري   : وأنا ذاكر نصوص ما قالوا    

M 6: تعاىل  كقوله ،ا للمعىن دون اللفظ    فيكون القريب نعت   ،)٨(هي املطر : األخفش

> = < ; : 9 8 7L ]ومل . ]النساء : من سورة٨:من اآلية
M i h g f e :وقال. )٩(ألنه أراد بالقسمة املرياث واملال    ؛  امنه: يقل

n m l k jL ] ـه أراد بـه       الصواعو ]يوسـف  : من سورة  ٧٦:من اآليةمذكّر ألن
 ،القريب والبعيد يستوي فيهمـا املـذكر      : وقال اخلليل بن أمحد   . )١٠(قايةة والس برشاملَ

  :)١٢( الشاعرواحتج بقول .)١١(اجلمعو،الواحد  و،واملؤنث
            كفى حي مقيم ببلدٍةازنأخالّ       أن١٣(ون بعيدـ عنها نازحي(  

  :)١٤(وقال آخر
                                                

 . مع اختالف يف اللفظ ومل ينسبه)١/٥٤٧(ذكره السمرقندي يف تفسريه  )١ (
   من٩٠:من اآلية[ M À¿  ¾  ½L :ابن زيد، يف قوله عن )١٨/٥٢١(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٢ (

 .خوفا وطمعا:  قال]األنبياء :سورة
 .مل أجده حسب حبثي واطالعي )٣ (
 . عنه)٢/١٦٦ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٤ (
 . عنه)٤/٣٨٠ ( ذكره اآللوسي يف تفسريه)٥ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٦ (
 . عنه)٢/١٦٦ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٧ (
 . عنه)٤/٣١٣ ( ذكره أبو حيان يف تفسريه )٨ (
 .)٢/١٦٦ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٩ (
   . هو الصاع والصواع بعينه:السقايةُو ،)٦/٢٥٧(كتاب العني . إناٌء يشرب به:اِملشربةُ )١٠ (

 .)سقى ( مادة)١٤/٣٩٠(لسان العرب  :انظر
 ).اف والراء والباءالق ( باب)٥/١٥٥(كتاب العني : انظر )١١ (
 .)٥/٢٧(تاريخ دمشق : انظر أمحد بن علي بن أمحد: بن الزياتال )١٢ (
    لليوسيزهر األكم يف األمثال واحلكم، و)١١٠ص (عقالء اانني البن حبيب النيسابوري: انظر )١٣ (

)١/٢٦٦(. 
 . هو الرماح بن أبرد، واملشهور بابن مياده)١٤ (



 

 
]١١٦[

  )١( غدرواواـرباا تقـحتى إذا م      فكنت آملهماوا بعيدـكان            
  :يف املؤنث )٢(وقال

  )٣(ت مواتايتنلكن نفسي ما كا     غري نازحةقريب فالدار مني      
  . )٥(ريذكت أخرجه على خمرج الاملذكّر إىل  ملّا أضاف املؤنث:)٤(وقال سيبويه

; > M : سبحانه  كقوله ،ن رمحة اهللا مكاا قريب    أراد أ : وقال الكسائي  /

> = ?L] ا قريبإ لعل: أي ]الشورى : من سورة١٧:من اآليةتيا.   
= M: له كقو)٦(حق املصادر التذكريمن الرمحة مصدر و: ميلضر بن شقال الن و

B A @ ? >L ]٧(الشاعروقال  .] البقرة:من سورة٢٧٥:من اآلية( :  
  )٨(قَبرا مبرو على الطَِّريِق الواِضِح       إنَّ السماحةَ واملُروَءة ضمنا     
  .انا مصدرمضمنتا ألنه: ومل يقل

 ريـب ، وق ٍبر قُ  قريب :القريب يف اللغة على ضربني    : وقال أبو عمر بن العالء    
 وهذه املرأة قريـب  ،هذه املرأة قريبة منك إذا كانت مبعىن القرابة   : قول العرب ت ،ٍةابرقَ

   :مرؤ القيساقال . )٩(منك إذا كانت مبعىن املسافة واملكان

  )١٠(قَريب وال البسباسةُ ابنةُ يشكُرا      له الويلُ ِإنْ أَمسى وال أُم هاشٍم         
  

                                                
 .]غدروا[ بدال من ]هجروا[وفيه .)١/٤٨٦(اب ومثر األلباب للقريواين  ذكره يف زهر اآلد)١ (
 .مل أعرفه )٢ (
 .مل أجده )٣ (
  .)هـ١٨٠ت( . املعروف بسيبويه، أبو بشر، الفارسي، مث البصري،ربنعمرو بن عثمان بن قُ: هو  )٤ (

ة، فربع وساد أهـل     حة التفاح، وقد طلب الفقه واحلديث مدة، مث أقبل على العربي          ئومعىن سيبويه را  
ـ :انظر .العصر وألف فيها كتابه الكبري الذي ال يدرك شأوه فيه   تـاريخ بغـداد  ، و)٨/٣٥١ (سري ال

)١٢/١٩٥(. 
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٥ (
 . ومل ينسبه)٩/١٦١ ( ذكره ابن عادل يف تفسريه)٦ (
   يفيرثي املغرية بن املهلبعجم قاله ، وأكثر املصادر أنه لزياد األالعبدي لصلتان يروى هذا البيت ل)٧ (

  والباِكرين وللمِجد الراِئِح...  قُلْ ِللْقَواِفِل والغِزي إذا غَزوا:حائية  مشهورة مطلعها  قصيدة
 .)١/٢٠٦( أليب احلسن البصري احلماسة البصريةو  ،)١/١(أمايل اليزيدي : انظر 

 .]إن السماحة واملرؤة[ بدال من ]لشجاعة والسماحةإن ا[املرجعني السابقني وفيهما : انظر )٨ (
 . عنه)٢/١٦٦ ( ذكره البغوي يف تفسريه)٩ (
  .)٢/٣٠٦( للزبيدي، وتاج العروس )١/٦٦٣(، ولسان العرب )٩٧ص(ديوانه : انظر )١٠ (

]ب/٨[



 

 
]١١٧[

بقول عروة    واحتج ،)١(لتأنيثوا القريب والبعيد يكونان للتذكري   : ةوقال أبو عبيد  
  :)٢(بن الورد
  )٣(وال عفْراُء ِمنك بِعيد فَتدنو       عِشيةَ ال عفْراُء ِمنك قَِريبةٌ      

ن فـإ  ،القريب والبعيد إذا كانا امسني استوى فيهما املذكر واملؤنـث : وقال أبو عبيدة 
  .)٤(بعيدةت فهي دعب و،فهي قريبةت بر قَ:قلتت قَربوت دععلى ببنيتهما 

ـ  بال )٦(] )اربش ([ )٥(قرأ عاصم  Mº ¹ ¸ ¶ µ L :تعاىل قوله اء ب
_ M :تعـاىل   يدلّ عليه قوله   ،أنها تبشر باملطر  : يعين )٧( والشني ازومة  ،املضمومة

                                                
 . إال أنه مل يذكر هذا الشاهد من الشعر وإمنا ذكر غريه)١/٢١٦( ذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن )١ (
   وليس لعروة بن الورد كما هو يف ديوانه واملصادر، ولعله خطأ من النساخ، وكذا عروة بن حزام البيت ل)٢ (

  . )١٢/٤٨٨ (حاشية تفسري الطربي: انظرصوبه أمحد شاكر، 
أحد املتـيمني   و ،شاعر حجازي مشهور   .)هـ٣٠ت( رةذ ع بين من   عروة بن حزام بن مالك    :هوو

وعشقه  به العذريضرب حبو ،له شعر إال يف عفراء بنت عمه وتشبيبه ا        الذين قتلهم اهلوى ال يعرف      
 .)٢٤/١٢٣(األغاين ، و)٤٠/٢١٧( تاريخ دمشق :انظر. املثل

  : ، من قصيدة بائية مطلعها)٢٤/١٢٣(واألغاين : انظر )٣ (
                    ي لَتإنـِني ِلعروواِك رِذكْرعِجلِْد      ةٌ و نيا بلَهبيبالِْعظَاِم دي و  

  : كذا أورده املصنف، وهو يف املصادروالبيت
  وال عفْراُء منك قَريب    فترجى ضرارها    داٍنفْراُء ـ ال ع عشية                              

 . بنحوه)١/٢١٦( ذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن )٤ (
  .)هـ١٢٨ت(ود األسدي، موالهم، الكويف، أبو بكر املقرئ جعاصم بن دلة، وهو ابن أيب الن: هو )٥ (

 وهو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمي ،أحد القراء السبعة
 صدوق :قال ابن حجر وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، ،تقان مجع بني الفصاحة واإل،يف موضعه

   . وحديثه يف الصحيحني مقرونحجة يف القراءة، .له أوهام
 .)١/٤٥٦( تقريبوال، )١/٣٤٦( غاية النهاية :انظر

  .)ت(من  )٦ (
  ، وابن اجلزري يف )٩٦ص(القراءات السبع  ، وأبو طاهر يف العنوان)١٢/٤٩٠(  ذكره الطربي يف تفسريه)٧ (

اء الواحدة وضمها   ببال هنا والفرقان والنمل فقرأ عاصم       )نشراً( يف   )واختلفوا: "قالو )٢/٢٠٢( النشر
 وقـرأ محـزة   ،إسـكان الـشني  وعامر بالنون وضمها   وقرأ ابن،إسكان الشني يف املواضع الثالثة  و

 " وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشني،والكسائي وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشني



 

 
]١١٨[

`L ] الـروم  : من سورة  ٤٦:من اآلية .[ ِوورعنه ي  )بشعلى مجع بـشري   بضم الباء والشني   )ار. 
   .رضي اهللا عنهما )١(ابن عباس وهي قراءة، رير ونذذُ ن:مثل

 الـريح   :ي وه )٢( وجزم الشني  ، بفتح النون  MhL :وقرأ غريه من أهل الكوفة    
  :مرؤ القيساقال  .الطيبة اللينة

   )٣(رطُلقُر اش ونىامزوريح اخلُ       الغمامبو وصدامن املُأك      
واختاره  ،)٤(يشب بن ح  ر وز اوهي قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم        

   .] املرسالت: من سورة٣:اآلية[ )٦(Mh gL : لقوله)٥(عبيد أبو
 واختـاره   ،)٨( بـضم النـون والـشني      )ارشن (: أهل احلجاز والبصرة   )٧(] وقرأ [

 وهي الرياح   ،ٍركُ وش وٍركُوش ،ٍربور وص ب ص : مثل .ورشهي مجع ن  : قالو ،)٩(حامت أبو
  .من كل وجه ب و،اليت ب من كل ناحية

                                                
   رضي اهللا عن ابن عباس )٢/٤١٢(  ومل ينسبه، وابن عطية يف تفسريه)١٢/٤٩٠(  ذكره الطربي يف تفسريه)١ (

 ).١/٣٦٧( احملتسب البن جين انظر. قراءة شاذة: عبلة، وهي أيب وعن عاصم، والسلمي، وابن
 .)٢/٢٠٢( ، وابن اجلزري يف النشر)٩٦ص( ، وأبو طاهر يف العنوان)١٢/٤٩٠(  ذكره الطربي يف تفسريه)٢ (
 .)٥/١٠٧ (، ولسان العرب)٤٧ص (، والشعراء والشعراء البن قتيبة)١٠٦ص(ديوانه : انظر )٣ (
  .)هـ٨١ت( ويقال أبو مطرف األسدي ، أبو مرمي،باشة األسدي الكويفبيش بن ح بن حرِز: هو )٤ (

   .اهللا بن مسعود يسأله عن العربية  وكان عبد،ررأيت أقرأ من ِز  ما: قال عاصم،عالماألأحد 
 .)١/٣١١(تقريب ، وال)١/١٢٩(غاية النهاية  :انظر. ثقة جليل خمضرم :قال ابن حجر

   )هـ٢٢٤ت (.م البغدادي، أبو عبيدالقاسم بن سالّ:  هو)٥ (
قال ابـن   . ديب املشهور صاحب التصانيف املشهورة، ومناقبه وفضائله كثرية جدا        الفقيه القاضي األ  

   .له يف الكتب حديثا مسندا بل من أقواله يف شرح الغريب ر ومل أَ، اإلمام املشهور ثقة فاضل:حجر
 .)٢/١٩(تقريب ، وال)٢٣/٣٥٤(ذيب الكمال  :انظر

 .عنهم مجيعا وعزاه أليب حامت) ٢/٤١٢( ذكره ابن عطية يف تفسريه )٦ (
 ).ت(من ) ٧ (
 ، و ابـن اجلـزري يف النـشر        )٩٦ص (، وأبو طاهر يف العنوان    )١٢/٤٩١ ( ذكره الطربي يف تفسريه      )٨ (
)٢/٤١٢.( 
  .)هـ٢٥٠ت(يزيد، أبو حامت السجستاين سهل بن حممد بن عثمان بن : هو )٩ (

، قـال    له تصانيف كثرية   ها ستني سنة،  إمام جامع و ، البصرة يف النحو والقراءة واللغة والعروض      عامل
غايـة  : انظر. صدوق فيه دعابة   :قال ابن حجر   .تءا وأحسبه أول من صنف يف القرا      :ابن اجلزري 

 .)١/٤٠٠(تقريب ، وال)١/١٤١(النهاية 



 

 
]١١٩[

 بضم النون وجـزم     )ارشن ()١(وقرأ احلسن وأبو رجاء وأبو عبدالرمحن وابن عامر       
   .)٢(الشني على التخفيف
 « ¼ M .ضبض والقَ نفَ كال ا أراد منشور  )٤( بفتحتني )ارشن( )٣(وقرأ مسروق 

½L ام املطر   : يعينقدM Á À ¿ ¾ L ] ٥(] محلت( MÃ Â L  ـ املطر ب
MÄL   لفظ السحاب    إىل    رد الكنايةM Æ Å L حياءإل: قيل، وبلدإىل : يعين 

: يعـين  MÉ L بالبلد:  وقيل ،السحابب : أي M Ç ÈLه  فيال نبات   ميت  بلد  
 ،ع رياح من السماء قطرة حتى يعمل فيها أرب       يرتل ال: )٦(قال أبو بكر بن عياش     املطر،

   .)٨(ه تفرقالدبورو، واجلنوب تدره،  والشمال جتمعه، يجه)٧(الصباف

M ]Ë Ê Î Í Ì[)٩(Ò Ñ Ð Ï L اهللا البلـد   أحيا   كما   :أي
 .املوتى أحياء امليت باملطر كذلك خنرج

إذا مات الناس كلّهم يف النفخـة       : قال أبو هريرة وابن عباس رضي اهللا عنهما       
 مـاءُ   من ماء حتت العـرش يـدعى       ، الرجال كمين اهم أربعني عام  ر علي مِط أُ ،األوىل

وكما ينبـت     كما ينبتون يف بطن أُمهام،     ، فينبتون يف قبورهم بذلك املطر     ،احليوان

                                                
   .)هـ١١٨ت. (عمران وأب، الدمشقي املقرئ يبصحاهللا بن عامر بن يزيد بن متيم اليعبد : هو) ١ (

 وكـان إمـام   ،ي القضاء بدمشقِلو، يه مشيخة اإلقراء الإمام أهل الشام يف القراءة والذي انتهت إ       
  ١/١٨٨ (غايـة النهايـة    :انظـر . ةثق: قال ابن حجر  . ن مجاعة من الصحابة   عومسع  ا،  اجلامع( ،

 .)١/٥٠٤ (تقريبلوا
 .وهي قراءة صحيحة) ٢/٢٠٢ ( ذكره ابن اجلزري يف النشر)٢ (
  . وقيل بعدها)هـ٦٢ت(مسروق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي، أبو عائشة الكويف : هو )٣ (

 وروى عن أيب بكر وعمر وعلي وأيب بن كعب ومعـاذ            ،أخذ القراءة عرضاً عن عبد اهللا بن مسعود       
، )١/٤٠٦ (غايـة النهايـة   :انظـر  . ثقة فقيه عابد خمضرم:قال ابن حجر  . عنهم بن جبل رضي اهللا   

 .)٢/١٧٥ (تقريبوال
  . قراءة شاذة:  كالمها عنه، وهي)٢/٤٥١(، والزخمشري يف تفسريه )٢/٤١٢(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)٤ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه : انظر
 .)س( و )ت(من  )٥ (
  . وقيل غري ذلك)هـ١٩٤ت( .اش بن سامل األسدي، الكويف املقرئيبن عأبو بكر : هو )٦ (

. وثقه أمحد وابن معني وابن حبان      ،عن عاصم   أخذ القراءة  ،الصحيح أن امسه كنيته   اختلف يف امسه و   
    .، إال أنه ملا كرب ساء حفظه وكتابه صحيحثقة عابد: قال ابن حجر

 .)٢/٣٦٦( تقريب، وال)١٢/٣٤( تهذيب، وال)١/١٤٤(غاية النهاية  :انظر
 . ريح معروفة تقابل الدبور:الصبا: )١٤/٤٤٩ (لسان العرب قال ابن منظور يف )٧ (
 . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٨ (
 .)س(  و)ت( من )٩ (



 

 
]١٢٠[

لقى عليهم نومـة     نفخ فيه الروح مثّ ي     ، حتى إذا استكملت أجسادهم    ،الزرع من املاء  
عاشوا وهم جيـدون طعـم النـوم يف    فإذا نفخ يف الصور الثانية      فينامون يف قبورهم،  

« M:  فعند ذلك يقولون   ، كما جيد النائم إذا استيقظ من نومه       ،رؤوسهم وأعينهم 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼L  ــادي ــاديهم املنــ M Æ Å Ä Ã Âفينــ

ÇL)١( ]يس :من سورة٥٢:من اآلية[. ]M Ô Ó L[)٥٧[ )٢[.  
هذا مثل ضربه   و M' & % $ # " !  ) (L: تعاىلقوله  

 بإذن  هيع فمثل املؤمن مثل البلد الطيب الزاكي خيرج نباته ر         ،من والكافر لمؤل تعاىل اهللا
 , M نباا وغلّتها  / M*  + L بخة اخلبيثة اليت  سمثل الكافر كمثل األرض ال     و ه،رب

 -L  ِسأي عِبيالًِل قَ ار عناء ومنكَ (:)٣(جعفر  وقرأ أبو،قّةشأي)٤( بفتح الكـاف )اد : 
  .]٥٨[ M3 2L بينهان M1 0 /Lنكد ب

ـ   M9 8 7 6 5 L: قوله عز وجل   وهو نـ ح بـن لَ   و بـن  )٥(كم 
متوأَبن   لحشخوخ،ن    وهو إدريس بن مِييل بن   الِئهبن  يثبن شِ  نوشأبن   انن بن قي  )٦(در

إىل بعثه اهللا عز وجـلّ       ،ا وكان جنار  ،وهو أول نيب بعد إدريس     ،)٧(آدم عليهم السالم  

                                                
   من دون إسناد، قال احملقق أمحدرضي اهللا عنه أيب هريرة عن) ١٢/٤٩٣ (ذكره الطربي يف تفسريه )١ (

 وحديث أيب هريرة يف البعث، رواه       ، مل أجد نص هذا اخلرب يف شيء من مراجعي         : احلاشية شاكر يف 
 :، قـال  )٢٩٥٥(رقم احلـديث    ) ٤/٣٧٩( كتاب الفنت، باب ما بني النفختني        مسلم يف صحيحه  

أربعون يومـا؟   : يا أبا هريرة  : قالوا. ما بني النفختني أربعون   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ((
؟ قال أبيت، مث يـرتل اهللا مـن          أربعون سنة : قالوا. أبيت: ؟ قال  أربعون شهرا : قالوا. أَبيت: قال

وليس من اإلنساِن شيء إال يبلَى، إال عظمـا واحـدا، وهـو    . السماء ماًء فينبتون كما ينبت البقْل 
 .)) ب، ومنه يركَّب اخللق يوم القيامةنعجب الذَّ

 ).ت(من ) ٢ (
   )هـ١٢٧ت(أبو جعفر القارئ ، املدين، وقيل جندب بن فريوز،يزيد بن القعقاع: هو )٣ (

   ،)١/٤٤٦ (غاية النهاية :انظر .ثقة :قال ابن حجر .رد تابعي مشهور كبري القَ،أحد القراء العشرة 
 .)٢/٣٧٦ (تقريبوال

  أبو جعفر بفتح الكاف وقرأ  فقرأ) نكداً الإ(واختلفوا يف  : قال)٢/٢٠٣(النشر ذكره ابن اجلزري يف  )٤ (
 ".الباقون بكسرها

 . )١/٢٠ (تاريخ اإلسالم للذهيب: انظر) المك: (ويقال له) ٥ (
   ، جد نوح بن ملك بن"إدريس:"وأما أهل األنساب فإم يقولون: )١١/٥٠٩(ه تفسريقال الطربي يف ) ٦ (

وكذلك روي عن وهـب بـن       ". مهالئيلإدريس بن يرد بن     "هو" أخنوخ" و  بن أخنوخ،  متوشلخ
 ). مهالئيل(على ) يرد(قدم . أهـ.منبه

 .)بن مهالييل يرد (: وقال)٢/٢٧١ (مروج الذهب كذا نسبه املسعودي يف )٧ (

  ]أ/٩[
 



 

 
]١٢١[

، MB A @ ? > = < ;L :هلم M:Lقومه وهو ابن مخسني سنة      
قرأ حممد بن السم١(عفَي( )٢( بالنصب)هغري(.  
متّ الكـالم    نصبوها،   )إال( إذا كان معىن غري   بين أسد وقضاعة     بعض: قال الفراء 

  :)٤(فضلاملأنشد و .)٣(ك وما أتاين أحد غري،كغريما جاءين :  فيقولون.مل يتم قبلها أو
  برِع الشنمي اِم[لَمه٥(]ن(طَقَتأَنْ ن وٍن ذَاِت      غَريةٌ يف غُصاممألوانح)٦(  

 ،أحدمها االستثناء من غري جنسه    : قد يكون النصب من وجهني    : وقال الزجاج 
  .)٧(املعارف إىل وإن أضيف ألن غريه نكرة M= <L: والثاين احلال من قوله
 < ? @ M A : والكـسائي  ، واألعمـش  ،)٨(ثّاب وحيىي بن و   ،وقرأ أبو جعفر  

  . )٩(ا واحداعبيد ليكون كالم أبوواختاره  على نعت اإلله،  بكسر الراءLِهِريغَ
ا ر وإن كان مؤخ،التقدمينية : أحدمها:  على وجهني  )١٠( بالرفع )هغري (وقرأ الباقون 

 ألن املعـىن    اإللـه لتأويل  ا  أن جيعله نعت  : والثاين .من إله  مالكم غريه : يف اللفظ تقديره  

                                                
  .)هـ٩٠ت(ع، أبو عبد اهللا اليماين، فَيمحممد بن عبد الرمحن بن الس: هو )١ (

 ميزان االعتدال :انظر . أبو عمرو الداىن وغريهالسند، قاله له قراءة شاذة منقطعة ،أحد القراء 
 .)١/٣٤٨ ( غاية النهاية،)٣/٥٧٥(

 . وهي قراءة شاذة،وقرأ عيسى بن عمر غريه بالنصب: )٤/٣٢٠ (حيان يف تفسريه  قال أبو)٢ (
 .)غ ي ر( )٢٠٣ص(  للرازيخمتار الصحاحوالرازي يف   عنه،)٩/٢٦٠(  ذكره القرطيب يف تفسريه)٣ (
  . ت ألىب قيس بن األسلتالبي )٤ (

شاعر جاهلي كـان  .)هـ١ت بعد (. صيفي بن عامر األسلت األنصاري األوسي، أبو قيس     : وهو
ويبحث عن دين يطمئن     رأس األوس وخطيبهم وشاعرهم وقائدهم يف احلروب،وكان يكره األوثان،        

  .  ملدينة قبل أن يسلم وتريث يف قبول الدعوة فمات باصلى اهللا عليه وسلمإليه، اجتمع برسول اهللا 
  .)٣/٢١١(، واألعالم )١٥/٧٨٤(، وتاج العروس )١٧/١٢١(، واألغاين )٣/٤٢( أسد الغابة :انظر

 .)١/٤١٢( غاية النهاية :انظر.  عالمة إمام مقريءواملفضل بن حممد بن يعلى الضيب أبو العباس
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]مين[ يف األصل)٥ (
   )١٥/٧٨٤(، وتاج العروس )٣/١٣١٦(  البن دريدمجهرة اللغةو ،)٢/٣٤٤( لسيبويه الكتاب :انظر )٦( 

 .)لقَو ( مادة)٩/٣١٢(ذيب اللغة : انظر .أي مثار. ]أَوقَاِل ذات[وفيها مجيعا
 . عنه خمتصرا)غ ي ر ( مادة)٥/٣٤( لسان العرب ذكره ابن منظور يف )٧ (
  . )هـ١٠٣ت(املقرئ  األسدي موالهم الكويفاب ثّحيىي بن و: هو )٨ (

  تابعي من العكان أحسن الناس قراءة،    :  قال األعمش  ،كان مقرئ أهل الكوفة يف زمانه     و ،اد األعالم ب
 للنـووي ذيب األمسـاء   : انظر.ثقة عابد  :قال ابن حجر   .ورمبا اشتهيت تقبيل رأسه حلُسن قراءته     

 .)٢/٣١٧ (قريبت، وال)١/٤٤٤ (غاية النهاية، و)٢/١٥٩(
 .)٢/٥٩ ( للنحاسإعراب القرآن: انظر )٩ (
   < ? @ Mواختلفوا يف : " وقال)٢/٢٠٣ (النشر، وابن اجلزري يف )١٢/٤٩٨(ه تفسري يف الطربي ذكره )١٠ (

 AَغِهِريL   فض الراء وكـسر    خبجعفر والكسائي     فقرأ أبو  ، وهو هنا ويف هود واملؤمنون     ،حيث وقع
 ".اقون برفع الراء وضم اهلاء وقرأ الب،اهلاء بعدها



 

 
]١٢٢[

ــالك ــريه م ــه غ ــوا[ ME D CL.)١(م إل M G F )٢(]إن مل تؤمن

HL ]٥٩[.  
هم : وقال الفراء  ،األشراف والسادة : يعين MM L K J L :تعاىل قوله

ـ  M Q P O NL .)٣(الرجال ليست فـيهم امـرأة     وزوال عـن احلـق   أخط
MRL]ن ]٦٠ظاهربي .   

MTL نوح MX W V UL ألن معىن  يب ضاللة،ليست: ومل يقل 
 ٤(وقد يكون على معـىن تقـدم الفعـل         ،لالَالضاللة الض( M \ [ Z Y

]L]٦١[.  
  خفيفة يف مجيع القـرآن     )غكمِلأُب (:عمرو قرأ أبو  M_L: قوله عز وجل    

M à ß Þ Ý ،]األعراف:  من سورة  ٩٣: من اآلية [ M´ ³ ² ±L :تعاىل لقوله

â áL ] غـري  وألن مجيع كتب األنبياء نزلت دفعة واحدة   ،  ]اجلـن  : من سورة  ٢٨من اآلية 
حامت ألنهـا أجـزل    أبوأبو عبيد و   ه واختار ،)٥(أُبلّغكم بالتشديد : وقرأ الباقون  .القرآن
   .]املائدة:  من سورة٦٧:من اآلية[ MQ P O N M LL :عز وجلقال اهللا  ،)٦(اللغتني

Mc b a `L وشكرته وشكرت له   ، ونصحت له  نصحته :يقال  
Mi h g f e dL ]رمنيعقابه ال يرد عن الأن من . ]٦٢قوم ا.   

MkL   عتم كـذا  صنأ: قال  كأنه،ستفهام دخلت على واو العطفاألف
M q بيـان : وقيل رسالة،ونبوة  : يعين Mp o n m lL أو عجبتم وكذا  

                                                
 .)٩/٢٦٠(ه تفسرييف القرطيب  ذكر الوجهان )١ (
 .)ت(من  )٢ (
 .)١/٣٨٣(معاين القرآن للفراء : انظر )٣ (
  جتريد (ولعله ) تقدم الفعل( كذا جاء يف األصل والنسخ وعند البغوي .)٢/١٦٨(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٤ (

 امسها مؤنـث   من تاء التأنيث مع كون )لَيس(وجتريد  : )١٤٨/ ٨(قال ابن عاشور يف التحرير      ) الفعل
 يف جتريد الفعل من عالمة التأنيث، إذا كان مرفوعة غري حقيقـي التأنيـث،     زاللفظ جرى على اجلوا   
 .وملكان الفصل بارور

    األحقاف فقرأ يف املوضعني هنا ويف)أبلغكم(واختلفوا يف : " و قال)٢/٢٠٣( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٥ (
 .)٢٨٥(اإلحتاف  ، وذكره البنا يف" وقرأ الباقون بتشديدها فيها،ثةبتخفيف الالم يف الثال عمرو أبو

 . مل أجد من عزى إليهما هذا اإلختيار)٦ (



 

 
]١٢٣[

t s rL      ؤمنـوا   تعذاب اهللا إن مل]MuL[)قـوا اهللا   تولكـي    )١ت
Mw vL]رمحواو ]٦٣لكي ت.  

MyL يعين :عليه السالم ا  نوح MzL      مـن الطوفـانM {

|L   وأزواجهم وسـتة    ، ويافث ، وحام ،سام: بنيه الثالثة : يعين: )٢(قاقال ابن إسح 
كانوا مثانني : وقال الكليب، السفينة وهو M~ }L )٣(أناس ممن كان آمن به ومحلهم  

٤(وأربعون امرأة  ،جال أربعون ر  :اإنسان(. M ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

¨ §L]وا قومـا    كان: وقال الضحاك  عن احلق جاهلني بأمر اهللا،     ]٦٤  عمـني
ٍم عن احلق وأعمى     : عمني يف البصائر يقال   : وقال احلسني بن الفضل    .)٥(اكفّاررجل ع

عموا عن نـزول  : وقال مقاتل .)٦( واألعمى واخلضر واألخضر   يالعم: وقيل. يف البصر 
  .)٧(قرغالعذاب م وهو ال

 وهو  ،الكالمنصب   لذلك، و عاد إىل   وأرسلنا: يعين M¬ «L: قوله عز وجل  
يف  M®L )٨( عاد األوىل  يوه ،عليه السالم  بن نوح  بن سام  بن إرم   عوص بن عاد

بـن   دبن عا  لودبن اجل  احبن ر ب اهللا بن عبد ود  وهو هM¯L  النسب ال يف الدين     
عإبن   صومر  امبن س  بـن   بن شاخل   هود :ابن إسحاق  وقال   ،)٩( عليه السالم  وحبن ن

                                                
 .)ت(من  )١ (
  . وقيل بعدها)هـ١٥٠ت( املدين، أبو بكر املطليب موالهم حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار: هو )٢ (

   . ورمي بالتشيع والقدر،صدوق يدلس :قال ابن حجر املغازي إمام
 .)٢/٥٤( تقريبوال ،)٩/٣٨( التهذيب :انظر

 .)٧/٢٠٣٢ ("هود" عنه، وابن أيب حامت يف تفسريه يف سورة )١٢/٥٠٢( ه الطربي يف تفسريه أخرج)٣ (
   بن اجلوزي يف تفسريه، وذكره ا عنهما ابن عباس رضي اهللا عن)١٥/٣٢٦ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (

 . عن مقاتل)٣/٨٢(
 .رضي اهللا عنه عن الضحاك عن ابن عباس )٥/١٥٠٧(ه تفسرييف ابن أيب حامت  أخرجه )٥ (
 . عن معاذ النحوي)٤/٣٢٣(حيان يف تفسريه  وذكره أبو  ومل ينسبه،)٢/١٦٩ (هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
 . كالمها عنه)٤/٣٩٢ (هتفسرييف  لوسياآل، و)٢/١٦٩ (هتفسرييف البغوي  ذكره )٧ (
 . ومل ينسبه)١/٢١٦ ( ابن اسحاق، ويف تارخيه عن)١٢/٥٠٦ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٨ (
 .)٢/١٦٩ ( ومل ينسبه، والبغوي يف تفسريه)١/٢١٦ ( ذكره الطربي يف تارخيه)٩(



 

 
]١٢٤[

 ´ M³ ² ¼ » º ¹ ¸ ¶ µهلـم    M±L )١(بن سام بن نوح    أرفخشد
½L ]فتوحدونه وتعبدونه)٢(] اهللا [ ]٦٥ .  

MÆ Å Ä Ã Â Á À ¿L ياهود MÈ ÇL  جهالة
لينـا   إ اهللا رسولل )٣(]أنك[ ]٦٦[MÌ Ë Ê ÉLوضاللة بترك ديننا    
  .اوأن العذاب نازل بن

   MÎL ــود M Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  /هـــــ
×L ]٦٧[. M' & % $ # " !L ]إىل  أدعــوكم ]٦٨

قد كنت فيكم قبـل اليـوم       : قال الكليب  .)٤(أمني على الرسالة  : الضحاك الق ،التوبة
٥(اأمين(.  

M1 0 / . - , + * )L نفسه: يعين M 3 2
; : 9 8 7 6 5 4L منـهم وأبدلكم فيهـا     أهلكهم: يعين 

M? > = <L ة  :أية  طوال وقوطـول كـل    كان  : قال مقاتل ،  وشد
  .)٦(ا عشر ذراعثينارجل 

أبو محـزة  وقال  ،)٧(ان ذراعوذراع وأقصرهم ست مائة أطوهلمكان  : وقال الكليب 
 وقـال   ،)١٠(امثانون ذراع : رضي اهللا عنهما   ابن عباس وقال   ،)٩(ا سبعون ذراع  :)٨(الثمايل

                                                
  عزاه و )٦/٤٤٥ (لدر املنثوراعابر، والسيوطي يف :  وقال أن اسم هودا)١/٢١٦ (ذكره الطربي يف تارخيه) ١ (

 .يشر وابن عساكر عن الشريف بن قطامإسحاق بن بإىل 
 .)س ( و)ت(من  )٢ (
 .)س ( و)ت(من  )٣ (
 . ومل ينسبه)١٢/٥٠٤ (وذكره الطربي يف تفسريه.  عنه)٣/١٧٠ (زاد املسري ذكره ابن اجلوزي يف )٤ (
 . عنه)٣/١٧٠ (زاد املسرييف  عنه، وابن اجلوزي )٢/١٦٩ (هتفسرييف البغوي  ذكره )٥ (
   )٢/٢٣٣( النكت والعيون عن مقاتل عن قتادة، واملاوردي يف )١/٥٥٠( ذكره السمرقندي يف تفسريه )٦ (

 .ا، ومل ينسبهكان أقصرهم طوالً اثين عشر ذراع: إال أنه قال
 .ذراعاً رهم مثانونا وأقص أطوهلم مائة وعشرين ذراع: عنه،وقال)١/٥٥٠( ذكره السمرقندي يف تفسريه )٧ (
   .)هـ١٤٨ت(.  وقيل سعيد، أبو محزة واسم أبيه دينار،مايلثابت بن أيب صفية الثُ: هو )٨ (

، )١/١٧٢ (ضـعفاء العقيلـي   :انظـر .  ضعيف رافضي :قال ابن حجر  . ذكره العقيلي يف  الضعفاء    
 .)١/١٤٦ (تقريبوال

  . عنه)٢/١٧٠(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٩ (
 . عنه)٢/١٧٠(ه تفسرييف وي البغ ذكره )١٠ (

]ب/٩[



 

 
]١٢٥[

ـ  فيه  وكان عني الرجل يفرخ    ،عظيمةال )١(قبةكالكان رأس أحدهم    : وهب  ،)٢(باعضال
 )٥(]يِمع[مثل   )٤(]يلِْإ[واحدها  نعم اهللا    MC B AL .)٣(وكذلك مناخرهم 

 ]نا من سورة آل عمر   ١١٣:من اآلية [ M© ¨L : ونظريها ا وأَقْفَاء، قَفَ: أيضا مثل  )٦(]ىلَأَ[و وأَمعاء،
  .]٦٩[ ME DL. )٨(ناَآ و)٧ (]ىنإ[واحدها 

ML K J I H GL ــدع  MQ P O N ML ون
   .]٧٠[ MX W V ULالعذاب  من MT S RLمن األصنام 

MZL هود :M\ [L  نزل  وجب وM` _ ^ ]L أي : 
 Mf e d c b aL .)٩( من الزاي  لة والسني مبد  ،عذاب

ــنو ــينعتموها ص ــنام : يع ــبلكم Mh gLاألص M m l k j i ق

nL   ة وبيانوبرهان  وعذر  حجMp L   نزول العـذاب M s r q

tL ]٧١[.   

MvL يعين :عند نزول العذاب   اهود ،M  { z y x w

� ~ } |L استأصلناهم وأهلكناهم عـن آخـرهم      : أي  M £ ¢

¤L ]٧٢[.   
                                                

 .]مثل القبة[ )ت(يف  )١ (
 .]السباع[ )ت(يف  )٢ (
  ): ٣٦١ص ( ئيليات واملوضوعاتاإلسرا يف كتابه  شهبةوأب  قال. عنه)٢/١٧٠(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٣ (

  ، وأنه من اإلسرائيليات  ذلك هم أهل الكتاب الذين أسلمواوأغلب الظن عندي أن من ذكر هلم
 .ختلقةامل

 )١٢/٥٠٦ (تفسري الطربي :انظر . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]إالً[يف األصل )٤ (
 .)أال ( مادة)١٤/٤٠ (لسان العرب :انظر . وما أثبته من املصادر]معا[ يف األصل)٥ (
 .لسابقاملرجع ا. وهو موافق ملا يف املصادر. )س ( و)ت( وما أثبته من ]أالً[: يف األصل )٦ (
  .)٩/١٨٩( تفسري اللباب البن عادل :انظر . وما أثبته من املصادر]إنا[ يف األصل)٧ (
  بكسر اهلمزة »  لْيإِ « مفرده : بأوسع من ذلك حيث قال)٩/١٨٩( يف تفسريهابن عادل  ذكره )٨ (

» إىل«كقُفْل، وأقْفَاٍل، أو    : بضم اهلمزة وسكُوِن الالَّمِ   »  لْيأُ « أو كِحملْ وأحماِل،  وسكُوِن الالَِّم؛ 
... بفتحهما كقَفَا وأقْفَاء؛  » ى  لَ أَ «بكسر اهلمزة، وفتح الالم؛ كِضلَع وأضالع، وِعنب وأعناب، أو          

 .»إنو«: وقال األخفش.»أَنى« أو» ِإنى«أو » أُني« أو» ِإني«مجع » اآلناء« ومثلها
 .مرو بن العالءن أيب ع ع)١٢/٥٢١ ( ذكره الطربي يف تفسريه)٩ (



 

 
]١٢٦[

مـن    وغريمها ، والسدي ،قابن إسح اكر  وكانت قصة عاد وهالكهم على ماذَ     
ـ  ،اليمن كانوا يرتلون    ان عاد أ: )١(الرواة واملفسرين   ،)٢(رح مـساكنهم بالـش    توكان

 )٧(مانبني ع  ما،  )٦(ينرب وي ،)٥(] ءانهود [ ،)٤(وهي رمال يقال هلا رمل عاجل      ،)٣(واألحقاف
 وقهروا أهلها بفـضل     ،كلّها وكانوا مع ذلك قد فشوا يف األرض       ،)٨(حضرموتإىل  

 صـنم  ؛وكانوا أصحاب أوثان يعبدوا مـن دون اهللا  ،قوم اليت آتاهم اهللا عز وجلّ     
 عز وجلّ  فبعث اهللا  .)٩(اهلبار: وصنم يقال له   ود،مص: وصنم يقال له   ،ءادص: يقال له 

 وهو من    ،اينبعليه السالم    اإليهم هود  اأوسطهم نسب،  ـ  ،ا وأفضلهم حسب أمرهم أن  ف
مل  [،  )١٠(]  عـن ظلـم النـاس       يكفـوا  وأن [  غريه، اوا معه إهلً  علال جي ف ،يوحدوا اهللا 

 ابنوف  منا قوة،  من أشد :  وقالوا ،فأبوا عليه وكذّبوه  ،  ذكر بغري ذلك  ي فيما   )١١(] يأمرهم
فلما فعلوا ذلك أمـسك اهللا   ،تعاىل  كما ذكر اهللا، وبطشوا بطشة اجلبارين  ،)١٢(املصانع
وكان الناس يف ذلك الزمان إذا نزل م         ، حتى جهدهم ذلك   ،املطر ثالث سنني  عنهم  

                                                
  مروج  و)١/١٠٤( لمسعودي، وأخبار الزمان ل)١٢/٥٠٦( وتفسريه )١/٢١٦( الطربييخ رات :انظر )١ (

والقـصة  . )١/٩٩ ( والبداية والنهايـة   ،)١/٢٥٢(، واملنتظم البن اجلوزي     )٢/١٥٠ ( له أيضا  الذهب
 .اق ابن اسح عن)١٢/٥٠٧( أخرجه الطربي يف تفسريهقريب ملا  الورادة وسياقها

) ٢( رالشالشط وهو، الشط الضيق:ةح والشحر  :ساحل اليمن، وهو ممتد بينها وبني عانم .  
 .)٣/٧٨٣( معجم ما استعجم، و)٣/٣٢٧( معجم البلدان :انظر

  اً وهي املنطقة اليت حددها  والعرب تسمي الرمل املعوج حقافاً وأحقاف، مجع ِحقف من الرمل:األحقاف )٣ (
 )١/١١٥ (معجم البلدان :انظر .عمان إىل حضرموتاملؤلف ما بني 

  ويسمى  اِل تيماء،مش مير ِفي مشاِل جنٍد قرب مِدينِة حاِئل إىل ،حييط بأكثر أرض العرب  عِظيمل رم:عاِلج )٤ (
 لعاتق  املعامل اجلغرافية الواردة يف السرية النبوية     ، و )٣/٩١٣( معجم ما استعجم   :انظر. »النفود« اليوم
  .)١٩٧ص (غيث البالديبن 

   رمال يف طريق ر، متد وتقص:الدهناِءما أثبته من املصادر، و .]دمساء[ )ت( ويف ]دمها)[س (يف األصل و )٥ (
   .وإذا أخصبت الدهناء ربعت العرب مجعاً لسعتها مكة، اليمامة إىل

  .)٢/٩٥٩( معجم ما استعجمو ،)٢/٤٩٣( معجم البلدان :انظر
 .)٤/١٣٨٧( معجم ما استعجم :انظر .د بين متيم موضع كثري الرمل من بال:يربين )٦ (
  تشتمل على و ،)مسقَطٌ( وهي اليوم دولة تعرف بسلطنة عمان عاصمتها العرب، على ساحل حبر :عمان )٧ (

 .)١/٣٤٩(املعامل اجلغرافية ، و)٤/١٥٠( معجم البلدان: انظر.  كثرية ذات خنل وزروعمدن
    ِبالربِع  رمل األحقَاِف املتِصل ِبما يعرف اليومبني جنوب جِزيرِة العرِب، يِفاملعروفة  املنِطقة: حضرموت )٨ (

 .)١٠١ص(املعامل اجلغرافية و ،)٢/٢٦٩( معجم البلدان :انظر .اخلاِلي، وحبر العرِب
 .ومساه هباء، بدال من هبار )١٢/٥٠٨( ذكره الطربي يف تفسريه )٩ (
 .، وهو موافق لرواية الطربي عن ابن اسحاق)ت( وما أثبته من ] يأمرهماهم فيميكفّ[يف األصل )١٠ (
 .)ت(من  )١١ (
) ١٢( ِنيِة وغريها :املَصاِنعمن اآلبار واَألب ه الناسعنصما ي ،صانعقال اَألزهري ويقال للقُصور أَيضاً م .  

 .)٨/٢٠٨ (لسان العرب :انظر



 

 
]١٢٧[

 احلـرام   هعند بيت  تعاىل   اهللا إىل   طلبتهم كانت   ،منهاهللا الفرج     إىل وافطلب ،دهجبالء أو   
 )١(] مهوكل [خمتلفة أديام   ،  جتمع مبكّة ناس كثري شىت    ي ف ، مسلمهم ومشركهم  ،مبكّة

وإنما   وأهل مكّة يومئذ العماليق    .عز وجلّ  عارف حبرمتها ومكاا من اهللا       ،معظّم ملكّة 
وكان سيد العمـاليق إذ     ،  بن نوح  بن سام  وذبن ال  عمليقسموا العماليق ألن أباهم     

ـ     ويةاوكانت أم مع  ،  بن بكر  ويةامع: ك مبكة رجل يقال له    لذ ي ربكلهدة بنـت اخلي
مكـة   إىل   اوفدمنكم  جهزوا  : وا قال ،دواِهعاد وج  نع قحط املطر     فلما ،رجل من عاد  

بن عاد   بن ضد  يلثوع ،بن هزيل  بن هزال  يمق ولُ ،زنيل بن ع   فبعثوا قَ  ،لكم يستسقواف
 مة بن اخليربي،  هل وج ، يكتم إسالمه  اوكان مسلم ،  ريفومرثد بن سعد بن ع    [ ،األكرب

فانطلق  ،)٢(]بن صد بن عاد األكرب    صغراأل بن عاد   مثّ بعثوا لقمان   ،وية بن بكر  اال مع خ
 )٤(فدهم سـبعني و د حتى بلغ عد   ، من قومه  )٣( من هؤالء القوم ومعه رهط     واحدكل   /

،  من احلرم  ا وهو بظاهر مكّة خارج    ،وية بن بكر  افلما قدموا مكّة نزلوا على مع      .رجال
 وتغنيهم ،ون اخلمر يشربافأقاموا عنده شهر  ،  ه وأصهاره الخوأفأنزهلم وأكرمهم وكانوا    

وية بن بكر  ا قينتان ملع  :تاناجلراد،   اوكان مسريهم شهر،  فلمـا رأى    ،ا ومقامهم شهر
البالء الذي أصام شق      وقد بعثهم قومهم يتغوثون من     ،وية بن بكر طول مقامهم    امع

 واهللا  ! وهم ضيفي  ،قيمون عندي م وهؤالء   ! وأصهاري ايلخوأهلك  :  وقال ،ذلك عليه 
 فيظنون أنـه    ،هيلإما بعثوا    إىل    أستحي أن آمرهم باخلروج    ؟أصنع م ما أدري كيف    

 افـشك  !ا وعطـش اده قومهم ج  ن ورائهم مِ  نوقد هلك م   هم عندي، مقاِضيق مني مب  
 ، ال يدرون من قالـه     ، به هم نغني ا شعر قل:  فقالتا ،قينتيه اجلرادتني  إىل   ذلك من أمرهم  

   !حيركهمأن لعلّ ذلك 
  
  

                                                

 . وهو موافق لرواية الطربي عن ابن اسحاق)س ( و)ت ( وما أثبته من]وكلٌ[يف األصل )١ (
 .)س( و )ت(من  )٢ (
 .)رهط (مادة. )٧/٣٠٥ (لسان العرب: انظر.  عدد جمٍع من ثالثٍة إىل عشرة:الرهطُ )٣ (
 . وما يف األصل موافق لرواية الطربي يف تفسريه]تسعني) [س( يف )٤ (

  ]أ/١٠[
 



 

 
]١٢٨[

  :بن بكر فقال معاوية
  )١(م فَهيِنمـقُ! كــويح أَال يا قَيلَ

 

  اــمامـــ غَ)٢(لَعلَّ اَهللا يصِبحنا
اداــع إنَّ اٍدـي أَرض عـفَيسِق   وا أقَدساـــالكَون بيت يمام٣(الم( 

وــفَلَيس نرج ِدِمن الْعطَِش الشِدي الكَِبري خيِبِه الش واـــال الغالم 
 ِنساؤهم ِبخيٍر)٤(انتــد كَــوق َـَقـفهاؤِنس تسأَم ىـداميع ٥(م(  

 شحإنَّ الْووَِجي ـأِتيِهماـــهال   اروَيى ِلعشخا ِســــاِديامه 
ه متأنـوتا اشا ِفيمنــا هتيـهم  ارـنلكُــكُهلَيو ـماممالت اـم 

وٍمــــفَقُبح وفْدكُم ِمن وفِْد قَ ُال لــقُّـوالمالسةَ وِحي٦(اـوا الت( 
 إنما بعـثكم قـومكم      ،ياقوم: قال بعضهم لبعض  ذا،   اجلرادتان   فلما غنتهم  

احلرم  فادخلوا هذا    )٧(] مت عليهم أطبقد أ ف [ ،يتغوثون بكم من هذا البالء الذي نزل م       
وكان قد آمن ود عليه السالم سرا       ،قال مرثد بن سعد بن عفري     ف. استسقوا لقومكم ف

 )٨(]  ربكـم  إىل [ وأنبتم   ، ولكن إن أطعتم نبيكم    ،بدعائكم تسقون  إنكم ال  :من قومه 
عند ذلكإسالمهفأظهر  ،قيتمس .   

اتبع  قد حني مسع قوله وعرف أنه    بكر بن  خال معاوية  ،فقال جلهمة بن اخليربي   
  : قال عليه السالم دين هود
ـِن قَبـبا سعٍد فَِإنك ِمأ يٍلـ ثَم ِمن كأُمٍم وـُـذَِوي كَر   وِدـ

ا لَن نِطيعك ما بِقيناـَإنــفَ  َا فنلَســوِلم ِريـاِعِلنيــا تد 

                                                
 ).هنم( مادة )١٢/٦٢٣ (لسان العرب :انظر.  فادع اهللا:راد به هنا، واملالكالم اخلفي: اهلَينم )١ (
 .] مينحنا)[س( يف )٢ (
 .]ال يِبينونَ[  بتحقيق أمحد شاكر)١٢/٥١٠ ( ويف تفسري الطربي]ما يبيتون[ كذا يف األصل والنسخ )٣ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(وما أثبته من ]وكان[ يف األصل )٤ (
  .  وعيامى،عيام مى، واجلمعي، وامرأة عمانُيرجل ع.  هلكت إبلهم فلم جيدوا لبنا:لقومأعام ا )٥ (

 .)عيم ( مادة)١٢/٤٣٢ (لسان العرب :انظر
 يف، ومجهرة أشعار العرب   )١/١٨٠( جممع األمثال و ، بتحقيق أمحد شاكر   )١٢/٥١٠ ( تفسري الطربي  :انظر )٦ (

 .)١/١٤٢ (قرشي أليب زيد الاجلاهلية واإلسالم.........
 .)س ( و)ت(من  )٧ (
 .)س( وما أثبته من ]إليه [  يف األصل)٨ (



 

 
]١٢٩[

] ــأبا سأَ ٍدـعأْتما ِلرننترِد كقَين ١(] ــــيدارق مـعطأ ٍمو(  

ـأَتِديـأْم كرتا ِلنِرفْـرن ٍدـن مرــــودآلَ صوِد لَ وب٢(والع( 
  )٣(وِدـــذَِوي رأٍي ونتبع ِدين ه راٍمـــن آباٍء ِكـونترك ِدي

ا مرثد بن   ن ع ااحبس: ا كبري ا شيخ  حييا كانو ،)٤(] أبيه [ ملعاوية بن بكر و    وامث قال 
مكّـة   إىل   مثّ خرجوا  ! وترك ديننا  ،اتبع دين هود  قد   فإنه   ، معنا مكّة  مندق فال ي  ،سعد

 خرج مرثد بن سعد من مرتل معاويـة حتـى   ؛مكّةإىل   فلما ولّوا،يستسقون ا لعاد  
وا وفد  ،نتهى قام يدعو اهللا افلما    أن يدعو اهللا بشيء مما خرجوا له،       قبل ،أدركهم ا 

اللهم أعطين سؤيل وحدي والتدخلين يف      :  يقول )٥(] فجعل [ ،يدعونقد اجتمعوا   عاد  
: وفـد عـاد    وقال ،رأس وفد عاد  ل بن عرت    يوكان قَ   به وفد عاد،   شيء مما يدعونك  

كان ختلف عن وفد عاد حني      قد  و ؤله،نا مع س   واجعل سؤلَ  ، ما سألك  الي قَ اللّهم أعطِ 
اللّهم إني  : غوا من دعوم قام فقال     حىت إذا فر   . وكان سيد عاد   ، لقمان بن عاد   ،دعا

ـ ع [فعمـر   . وسأل اهللا طول العمر   ،   فأعطين سؤيل  ،جئتك وحدي يف حاجيت    ٦(]َ رم( 
  .)٧(سبعة أنسر
: وقـال ،   فإنا قد هلكنا   ، فاسقنا اكان هود صادقً    إن ،يا إهلنا  :ل بن عرت  يقَ وقال

 ، ما كنت تسقيه   االلهم اسق عاد   ،اديهفاللّهم إني مل أجىء ملريض فأُداويه وال ألسري فأُ        
ل ييا قَ : ءاممناد من الس    مثّ نادى  ، وسوداء ، ومحراء ،بيضاء: اله سحائب ثالثً   فأنشأ اهللا 

  .قومك من هذا السحابلاختر لنفسك و
فنـاداه منـاد     ،ماًء اتبار السح ث فإنها أك  ،اخترت السحابة السوداء  : ليقَ فقال

وال تـرك   ت اال والـد   ،اعاد أحد  آلمن   )٩(] بقىتال   ،ادِدمِر [ا  ادم ر )٨(] ليياقَ [ اخترت

                                                
 . وليست يف تفسري الطربي، واليب مكسور)ت(من  )١ (
 .د، قبائل من عاد، والعبود منهمصورفد، ورمل، و: )١/٢٢١(  يف تارخيه قال الطربي)٢ (
 .ق أمحد شاكر بتحقي)١٢/٥١٠ ( ضبطت األبيات بالشكل من تفسري الطربي)٣ (
 .، وهي موافقة للسياق وملا يف املصادر)ت ( وقد سقطت من األصل و)س(من  )٤ (
 .)س( من )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
 . ذكر املؤلف الحقا أن النسر يعمر مثانني سنة)٧ (
 .)س( من )٨ (
   معروف، والِرمِدداء، :الرماد.  موافق ملا يف تفسري الطربي)ت( وما أثبته من ] رمدا اليبقي [ يف األصل)٩ (

 :قال الكميـت  . رماد ِرمِدد، أي هاِلك، جعلوه صفة     : ويقال. بالكسر واملد مثله، وكذلك األرِمداء    
 .)رمد ( مادة)٢/٦٢( للجوهري الصحاح يف اللغة :انظر. رماداً أَطارته السواِهك ِرمِدداً



 

 
]١٣٠[

ا،ولد   ِمإال جعلتهم ه١(اد(،  ُّوِذإال بين اللة املهداي)بنو لقـيم بـن   طهر :اللوذية وبنو. )٢ 
و ،ال بن هزيلة بن بكر    هز مل يكونوا مع عاد بأرضهم     ، مبكّة مع أخواهلم   اكانوا سكان ، 

   . الذي بقوا من عادهمنسل /نكان ممن  ،ةعاد اآلخرفهم 
فيهـا مـن النقمـة      مبـا   ل  ي اليت اختارها قَ   ،السحابة السوداء تعاىل   اهللا   ساقو

 فلما رأوها   . املغيث : حتى خرجت عليهم من واد هلم يقال له        ،)٣(] عاد إىل   والعذاب [
M d c b a: يقول اهللا تعاىل L _ `)٤(]^[\ [  M: وقالوا،استبشروا ا

 g f ek j i h p o n m lL ]  أي كـل    ] األحقاف : من سورة  ٢٥-٢٤ اآليتنيمن
:  يقال هلا  ، من أبصر ما فيها وعرف إنها ريح امرأة من عاد          وكان أولُ شيء مرت به،    

مها ت  ،ددقالـت  ما رأيت؟ :  فلما أفاقت قالوا   ،صعقتمث   ،صاحتما فيها   ت  بينفلم :
 ارأيت رحي  فيها كش اب النار أمامها رجال     هرها اهللا عليهم  ف .يقودوسبع ليـال    سخ

  ت أي دائمة فلم     ،اومثانية أيام حسوم   عليـه   فاعتزل هـود ،  إالّ هلكادع من عاد أحد
ريح إالّ ما تلـني     معه من ال   يصيبه ومن  ماو ،)٥( ومن معه من املؤمنني يف حظرية      ،السالم

ما بـني    )٨(] فتحملهم [ )٧(لظعنابعاد   )٦(] على [ رموإا لت ،   األنفس لتذُّ وت ،اجللود عليه
  . هم باحلجارةمغ وتد،السماء واألرض

 ، فرتلوا عليه فبينا هم عنده     ،وخرج وفد عاد من مكّة حتى مروا مبعاوية بن بكر         
 فأخربهم ،صاب عاد من م)٩(] أيامثٍةالرة ثيسم[ إذ أقبل رجل على ناقة له يف ليلة مقمرة  

                                                
 )مهد( مادة )٣/٤٣٦( لسان العرب: انظر.  ماتِميده يهمد همودا فهو هاِمد وهِمد و:همد )١ (
 .]ملُهدى[ ويف تفسري الطربي]املهندا[ )ت(يف  )٢ (
 .]العذاب[ أيضا ولكن بدون كلمة )س( وهي يف )ت(من  )٣ (
 .)س ( و)ت(يف األصل ناقصة وما أثبته من  )٤ (
  . لغنم واِإلبل يقيها الربد والريحهي يف اَألصل املوضع الذي يحاطُ عليه لتأْوي ِإليه ا :احلظرية )٥ (

 .)حظر( مادة )٤/٢٠٢(لسان العرب :انظر
 . موافق ملا يف تاريخ الطربي)س( وما أثبته من ]من[ يف األصل)٦ (
 .)ظغن ( مادة)١٣/٢٧٠(لسان العرب  :انظر. مل يكن ِإلبل اليت عليها اهلوادج كان فيها نساء أَو ا:الظعن )٧ (
 .)س( من )٨ (
 .)ت(وما أثبته من ]مسي ثالثة[ألصل يف ا )٩ (

]ب/١٠[



 

 
]١٣١[

كـأنهم  ف .فارقتهم بساحل البحـر   : قال وأصحابه؟ افأين فارقت هود  :  فقالوا ،اخلرب
   .)١(!صدق ورب مكّة: يلة بنت بكرز فقالت ه،شكوا فيما حدثهم به

حني دعوا مبكّة قيل    ل بن عرت    ي وقَ د بن سعد ولقمان بن عاد،     ث أنّ مر  )٢(وذكروا
ـ    ،اخللود إىل   سبيل  إالّ أنه ال   ،اكم فاختاروا ألنفسكم  ن قد أعطيتم م   :هلم ن  والبـد م

أعطين يارب  : وقال لقمان ،   فأعطي ذلك  ،ا وصدقً االلهم أعطين بر  : درث فقال م  .املوت
أبعار ضأن    بقاء   ،اختر لنفسك : فقيل له  ،اعمر٣فٍْرع(   عِريف جبل و)ال )٤  ر،طْالقَبه   لقىي 

 ،لقمان عمر األبعار   ريحتفاس [ ،نسر إىل   )٦(] حتول [ )٥(] نسر [ سبعة أنسر إذا مضى      مأ
 الفرخ حني خيرج من     )٨(]أخذي[ ،فعمر لقمان عمر سبعة أنسر     )٧(] عمر النسور اختار  ف

لم يزل يفعـل   فحتى إذا مات أخذ غريه،، )٩(] ويربيه [ يأخذ الذكر منها لقوته  ف ،هبيض
فلما  د،ب وكان آخرها لُ ، سنة مثاننيوكان كل نسر يعيش      على السابع، أتى  ذلك حتى   

 فقيـل  ،ه ما أصاب قومهاختار أن يصيب: قالل فإنه   يوأما قَ . هد مات لقمان مع   بمات لُ 
 ا فأصابه الذي أصاب عاد    .ال أُبايل ال حاجة يل يف البقاء بعدهم       :  فقال ،نه اهلالك إ: له

  .)١٠(هلكواهلالك فمن العذاب 
  

                                                
 . إىل هنا انتهى سياق القصة الوارد يف تفسري الطربي)١ (
 . هذه التتمة لسياق القصة وردت يف تاريخ الطربي)٢ (
   . لون األعفَر، وهي حمرة فيها كدرة كلون األرض:والعفْرة، األرض تراب ظاهر :والعفَر والعفْر )٣ (

 )ر غ ف ( مادة)١/٤٢١( مجهرة اللغة :انظر
 .)وعر ( مادة)٥/٢٨٥(لسان العرب  :انظر. غليظ حزنٌ يصعب الصعود ِإليه أي :وعر )٤ (
 .)س ( من)٥ (
 .)ت( وما أثبته من ]خلوت[ )س(يف األصل و  )٦ (
 ]فاستحري[ بدال من ] فاستحقر)[س( إال أنه يف )س ( و)ت(من  )٧ (
 . موافق ملا يف تاريخ الطربي)س(أثبته من  وما ]فيأخذ[ )ت(يف األصل و  )٨ (
 .)س( من )٩ (
 .)١/٢٢٣(تاريخ الطربي : انظر )١٠ (



 

 
]١٣٢[

بـن   ، ثنا احلـسن   )٢(بن جعفر  لدخ ثنا م  ،)١(أخربنا احلسني بن حممد بن احلسني     
لَّعوبـن   أخـربين املـثىن   : ، قال )٥(بن بشر  ، ثنا اسحاق  )٤(بن عيسى   ثنا إمساعيل  ،)٣(ةي

الـريح   إىل   أوحى اهللا  (:  قال )٩( عن جده  ،)٨( عن أبيه  ،)٧(بن شعيب  وعن عمر  )٦(الصباح
 ،فخرجت بغري كيل على قدر منخر ثور رج على قوم عاد فتنتقم له منهم،خيالعقيم أن  

                                                
  .)هـ٤١٤ت(اهللا  يه، الثقفي الدنيوري، أبو عبدوجنبن فَا ،احلسني بن حممد بن احلسني: هو )١ (

 وكان مـن   :فيينقال عنه الصري   ،التصانيف احلسنة واملعرفة باحلديث   له   ،مام، احملدث املفيد  الشيخ اإل 
كان ثقة صدوقا، كثري الروايـة      :  أنه قال   شريويه يف تارخيه    عن  الذهيب يف السري    ونقل ،ثقات الرجال 

 .)١٧/٣٨٣( سريوال ،)١٩٣ص( املنتخب من السياق :انظر. للمناكري
  .)هـ٣٧٠ت(حي الدقاق، أبو علي راقَالفارسي الب بن محران لد بن سهلخمخلد بن جعفر بن م: هو )٢ (

ملا مسعنا منه كان أمره مستقيماً مث ملا خرجنا من بغـداد            : فقال سألت أبا نعيم احلافظ   : قال اخلطيب 
 كان ثقة صحيح السماع غري أنه مل يكن يعـرف           : ألمحد بن علي البادا فقال     هذكر،وبلغنا أنه خلط  

إىل باقرح وهي قرية من     النسبة  : حيراقَالبو.  الشيخ الصدوق املعمر   :، وقال الذهيب  شيئاً من احلديث  
 .)١٦/٢٥٤ (سري وال)١/٢٦٤ (األنساب للسمعاين، و)٦/٢٨ (تاريخ بغداد : انظر.نواحي بغداد

  .)هـ٢٩٨ت(  أبوحممد،ه، البغدادي القطانيولَّاحلسن بن علي بن حممد بن سليمان بن ع: هو )٣ (
 الشيخ، االمـام،  :  وقال الذهيب  ، ونقل يف تارخيه بسنده توثيق الدارقطين له،        وكان ثقة  :قال اخلطيب 

 .)١٣/٥٥٩ (سري، وال)٣/٣٣٢ (تاريخ بغداد :انظر. الثقة
  . )هـ٢٣٢( أبو إسحاق ،إمساعيل بن عيسى البغدادي العطار: هو )٤ (

: روى عن أيب حذيفة البخاري كتاب املبتدأ وغريه، قال ابن أيب حامت مسعت أيب وأبا زرعة يقـوالن                 
   .ضعفه األزدي وصححه غريه:  الذهيبقال،  يف الثقات وذكره ابن حبان،كتبنا عنه

 .)١/٢٤٥(ميزان االعتدال ، و)٨/٩٩ (ثقات ابن حبان، و)٢/١٩١ (اجلرح والتعديل :انظر
  . )هـ٢٠٦ت( .إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري: هو )٥ (

قيلـي يف  ، ذكـره الع  وأحاديثه منكـرة :ابن عدي، قال صاحب كتاب املبتدأ كذبه علي بن املديين    
  . أمجعوا على أنه كذاب: ، قال ابن حجر حدث مبناكري:الضعفاء وقال

 .)١/٥٤٠ (لسان امليزانو ،)١/١٠٠ ( ضعفاء العقيلي،)١/٣٣٧ (الكامل البن عدي :انظر
  أصله من أبناء  .)هـ١٤٩ت( حيىي املكي اهللا أو أبو  أبو عبد،ناويباح اليماين اَألاملثىن بن الصب: هو )٦ (

 .)٢/١٥٨ (تقريب ال:انظر.  وكان عابدا ِبأَخرٍةضعيف اختلط :قال ابن حجر .فارس
  .)هـ١١٨ت ( ، أبو إبراهيم،عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي: هو )٧ (

 . وغريهم كثري  بن دينار والزهري  اوعنه عطاء و   وغريمها،   روى عن أبيه وجل روايته عنه وعمته زينب       
 إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب            :سحاق ابن منصور عن حيىي بن معني      قال إ 

 وقال أبو زرعة روى عنه الثقات وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيـه عـن         ،ومن هنا جاء ضعفه   
  . صدوق: قال ابن حجر.  وقال إمنا مسع أحاديث يسرية وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها،جده
 .)١/٧٣٧( تقريب، وال)٨/٤٨( ذيبالته: انظر

   .)هـ١٠٠ت بعد( .شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص: هو )٨ (
. شعيب بن حممد مسع جده وليس ذلك عندي بـصحيح     ويقال أن  :ذكره ابن حبان يف الثقات وقال     

وقال . اة والده اهللا وأنه روى عنه فأكثر ألنه ترىب يف حجره بعد وف           وذكره الذهيب يف ترمجة جده عبد     
وغريمها أنه مسع من جده ومل يذكر أحد منهم أنه           وذكر البخاري وأبو داود   : ابن حجر يف التهذيب   

   .مساعه من جده صدوق ثبت :قال ابن حجر  .يروي عن أبيه حممد
 .)١/٤٢٠( تقريبال، و)٤/٣٥٦( التهذيبو، )٣/٨١( سري، وال)٤/٣٥٧( ثقات ابن حبان :انظر

 . سبقت ترمجته بن عمرو بن العاصعبد اهللا:   هو)٩ (



 

 
]١٣٣[

و ول  يارب لن نطيقها،   :انز فقال اخلُ  ،املغرب   إىل حتى رجفت األرض ما بني املشرق     
إليها أن تعاىل اهللا  خرجت على حاهلا ألهلكت ما بني مشارق األرض ومغارا فأوحى       

    ارجعي فاخرجي على قدر خـ        [اخلامت   )١(تر فرجعت فخرجت علـى قـدر ختر 
  .)٣() لقة وهي احل)٢(] خامت

 ثنـا   )٦(] :قال [ ،)٥(ين حدثنا الس  )٤(] : قال ،احلسني [بن   بن حممد  وأخربنا احلسني 
بـن عمـر     ، وعبيـد اهللا   )٨(إسرائيل أيببن   قا حدثنا إسح  : قال ،)٧( املوصلي يعلى أبو

ـ : )١١(] قال [ ،عيب جعفر بن سليمان الض    )١٠(] دثناـح [:  قاال ،)٩(القواريري نا ـحدث

                                                
 ).خرت(  مادة)٢/٢٩(  لسان العرب:انظر.  الثَّقب يف اُألذن واِإلبرة والفأْس وغريها:اخلَرت واخلُرت )١ (
 .)فرجعت(  ولكن بدون كلمة)س( ويف )ت(من  )٢ (
  . واٍه جداً: احلكم عليه )٣ (

 ضـعيف واخـتلط   :   املثىن قال ابن حجر     سحاق بن بشر متروك وأم بالكذب، وفيه      إ: فمن رواته 
هو كتاب ومن هنـا   فعن أبيه عن جده     إذا حدث    :عمرو بن شعيب   عن   حيىي بن معني  وقال  . ِبأَخرٍة

ق بن بشر وابن عساكر     ا إسح هأخرج:  وقال )٦/٤٥١( الدرذكره السيوطي يف     :خترجيه .جاء ضعفه 
 .أبيه عن جده بن شعيب عن من طريق عمرو

 .)ت(من  )٤ (
   .)هـ٣٦٤ت( السين  ويعرف بابن،، أبوبكريورنيسباط الدأسحاق بن إمحد بن حممد بن أ: هو )٥ (

،  صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، وراوي سنن النسائي        ،من أهل الدينور، كان إماما حافظا فاضال      
 للسمعايناألنساب   :انظر. مام الثقة  احلافظ اإل  :قال الذهيب، والسيوطي  و،   ثقة صدوق  :قال السمعاين 

 .)٣٧٩( طبقات احلفاظو ،)٣/٩٣٩( تذكرة احلفاظو ،)١٦/٢٥٥ (سري، وال)١/٢٩٧(
 .)ت(من  )٦ (
  .)هـ٣٠٧ت (.أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل، التميمي، املوصلي، أبو يعلى: هو )٧ (

بن منـدة   ابار، قال    لقي الك  ، حمدث املوصل، وصاحب املسند واملعجم     ،مام احلافظ، شيخ اإلسالم   اإل
 وقد رابـن  و ،ووثقه الدارقطين ،  مجاع أهل العصر على ثقتك وإتقانك     إمنا رحلت إليك إل   : يه إل لَح
انتهى إليـه   ،   احلافظ الثقة  :، واحلاكم، وقال الذهيب    البسيت ، وأبو حامت  زدييزيد بن حممد األ   و ،حبان
، )٢/٧٠٧( تذكرة احلفاظ و،  )١٤/١٧٤( السري :انظر . وازدحم عليه أصحاب احلديث    ،اإلسنادعلو  

 .)٧/٢٤١( الوايف بالوفياتو
  .)هـ٢٤٥ت( يعقوب املروزي  أبو، إبراهيم: وامسه، إسحاق بن أيب إسرائيل:هو )٨ (

حـامت    وقال أبـو   ، صدوق يف احلديث   : قال صاحل جزرة   ،الدارقطين و ، وثقه ابن معني،    نزيل بغداد 
صدوق تكلم فيه لوقفـه يف       :قال ابن حجر  .  حديثه  كتبنا عنه فوقف يف القرآن فوقفنا عن       :الرازي
 .)١/٧٩( تقريب، وال)١/٢٢٣( التهذيب :انظر .القرآن

  . )هـ٢٣٥ت (. أبو سعيد البصري، موالهم، القواريريعبيد اهللا بن عمر بن ميسرة،: هو )٩ (
 .)١/٦٣٧( تقريب ال:انظر. ثقة ثبت :قال ابن حجر ، روى له البخاري ومسلمنزيل بغداد

 .)س ( و)ت(من  )١٠ (
 .)ت(من  )١١ (



 

 
]١٣٤[

 رضـي اهللا     الباهلي مامةأُعن أيب   ،  )٢(] البجِلي [ عن عاصم بن عمرو      ،)١(بِخيد الس قَرفَ
يبيت قوم من هذه اُألمـة علـى       (( :أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا    عن   ،عنه

 ، وليـصيبنهم خـسف وقـذف      ، قردةً وخنازير  )٣(] وهلو فيصبحون  [طعام وشراب   
 رسلنت ول ، فالن بين وخسف الليلة ب   ، الليلة ببين فالن   )٤(] اليوم أو  [ سفخ لقد: فيقولون

ختـاذهم  ا و ، وأكلـهم الربـا    ، بشرم اخلمور  االريح العقيم اليت أهلكت عاد    عليهم  
   .)٥())  وقطعهم األرحام، ولبسهم احلرير،القينات

                                                
  . )هـ١٣١ت(ي، أبو يعقوب البصري ِخبفرقد بن يعقوب الس: هو )١ (

 التراب املاحل الذي ال ينبـت فيـه         -من أهل أرمينية، وانتقل إىل البصرة وسكنها، ينسب إىل سبخة         
 :ال ابن معـني    وق ،يعجبين التحديث عنه   ما: قال ابن املديين عن حيىي القطان     .  كان يأويها  -النبات

: قال.  ليس بثقة : وقال النسائي  ، يف حديثه مناكري   :وقال البخاري ،   ثقة :، وقال مرة أخرى   ليس بذاك 
، )٣/٢١٢( األنـساب للـسمعاين    :انظر . كثري اخلطأ  ، لكنه لني احلديث   ،صدوق عابد  :ابن حجر 

  .)٢/٨( تقريب، وال)٨/٢٦٢( التهذيبو
  .)هـ١٠٠بعد.ت(جلي الكويف بن عوف البعاصم بن عمرو ويقال ا:  هو )ت( من )٢ (

 صدوق  : وقال أبو حامت   من الكوفة، ذكره البخاري يف الضعفاء، وابن حبان يف الثقات،         أحد الشيعة   
يحصدوق رمي بالتشيع :قال ابن حجر. الذي للبخاري:  يعين،ل من كتاب الضعفاءو.   

 .)١/٤٥٨( تقريب، وال)٦/٣٤٨( حامت البن أيباجلرح و ،)٩٤( الضعفاء الصغري للبخاري :انظر
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]هلم فيصبحوا[يف األصل  )٣ (
 .)س( من )٤ (
  .  حسن: احلكم على احلديث)٥ (

هـذا حـديث    : )٨٥٧٢( رقم احلـديث     )٤/٥٦٠( كتاب الفنت واملالحم     املستدركيف  حلاكم  ا قال
بغية الرائـد حتقيـق     "اهليثمي يف   وقال  .  فرقد فإما مل خيرجاه    صحيح على شرط مسلم جلعفر، فأما     

 :)١٢٥٨٦( رقـم احلـديث      )٨/١٩(.. كتاب الفنت باب ما جاء يف املسخ والقذف       "  الزوائد جممع
.  صدوق عابد لكنه لني احلـديث      :حجر يف ترمجته بأنه    وسبق بيان كالم ابن   . أهـ. وفرقد ضعيف 

وصححه احلاكم والذهيب وفيه نظر بينتـه يف        : )٦٧ص( ) الطرب حترمي آالت ( كتابقال األلباين يف    و
ال يتحمل منه تفرده ـذه      :  عن فرقد  )١٦٠٤( حديث   )٤/١٣٧(يف الصحيحة   قال  و ."الصحيحة  "

 ومـن    .لكن للحديث شواهد يتقوى ا إن شاء اهللا تعاىل         .الطرق العدة، دون كل الثقات األثبات     
 باب ما جـاء     )٥٥٩٠(حديث   ،)٤/١٧٩٤(  جمزوما به  قاعلم البخاري يف صحيحه     اهروشواهده ما 

بـن خالـد حـدثنا     حـدثنا صـدقة   :قال هشام بن عمار  ،  فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه     
بن غـنم األشـعري      الرمحن الكاليب حدثين عبد   بن قيس  بن جابر حدثنا عطية    بن يزيد  الرمحن عبد
 مسع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    - ما كذبين     و اهللا  -األشعري   مالك حدثين أبو عامر أو أبو    : قال

أقوام إىل جنـب    واحلرير و اخلمر و املعازف، وليرتلنرليكونن من أميت أقوام يستحلون احلِ      ((: يقول
إلينا غدا، فيبيتهم اهللا، و يضع العلم،        ارجع: علم، يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم حلاجة، فيقولون       

 ،)٣٤١٧( حـديث  ،)٣/٢٨٢(وقد وصله الطرباين     .)) القيامة ىل يوم وميسخ آخرين قردة وخنازير إ    
  .وغريمها )٦١٠٠(  حديث،)٣/٣٨٦( والبيهقى

 )١٢٣٣( رقم   )٢/٤٥٦( يف مسنده    الطيالسيو ،)٥/٣٢٩ ( وأمحد ،)٤/٥٦٠( أخرجه احلاكم  :خترجيه
 .من طريق فرقد



 

 
]١٣٥[

  .)١(ري يف خامتجيقدر ما العقيم أنه أُرسل عليهم من الريح : ويف اخلرب

 إىل ا فلما دنت منهم نظرو،عاد الريح العقيمإىل  عز وجل   بعث اهللا :  السدي قال
 ،البيـوت  إىل   بادروات فلما رأوها    .السماء واألرض  بنياإلبل والرجال تطري م الريح      

فلما أهلكهـم     مثّ أخرجتهم من البيوت،    ،أهلكتهم فيها ف دخلت عليهم    ،دخلوافلما  
رج ريح قـط إالّ     خي ومل   ،ألقتهم فيه فالبحر   إىل   تهملقن ف ،ا سود ا أرسل عليهم طري   ،اهللا
 فلـم  ،لبتـهم غف / عتت على اخلزنة ،)٢(] خرجت بغري كيل [  فإنها،يومئذ إالّ   ،كيالمب

  .)٣(مكياهلاكان يعلموا كم 
     بن أيب طالب     :)٤(ةلَاِثوقال أبو الطفيل عامر بن و يقول   رضي اهللا عنه    مسعت علي

  لرجل من حيهل رأيت كث  (: رموتضاب   أمحر خيالط م ة محـر  )٥(هرد،  ـ اك  ذا أر ر دوِس
واهللا إنـك    نعم يا أمري املؤمنني،   : قال )!؟رموتض من ح  )٦(] كذاو [ ية كذا  بناح ،كثري

 ومـا : فقال احلضرمي ،) ثت عنهولكني قد حدال،  (: قال فلتنعته نعت رجل قد رآه،   
  .)٧() فيه قرب هود صلوات اهللا عليه (: قال شأنه يا أمري املؤمنني؟

  

                                                
 .رضي اهللا عنه  بِن عمٍروعن عبِد اِهللابسنده  )١٠/٣٣١٣(ه  تفسري يفابن أيب حامت أخرجه )١ (
 .)س( من )٢ (
 . عنه، مطوال)١٢/٥٢٠(، وتفسريه )١/٢٢٥(ه تارخي أخرجه الطربي يف )٣ (
  . وقيل بعدها)هـ١٠٠ت(اهللا بن عمرو الكناين، أبو الطفيل  عامر بن واثلة بن عبد:  هو)٤ (

إنه آخر من مات :  ويقال،د كان مولده عام أح   ،أدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني         
 .)٣/٦٠٥( اإلصابة، و)٢/٧٩٨( االستيعاب : انظر.اهللارسول ممن رأى 

 .)٨/٣٨(كتاب العني :انظر.  الواحدة مدرة، ِقطع طني يابس:املَدر )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
   إسحاق،  حدثنا ابن محيد قال، حدثنا سلمة قال، حدثنا ابن: قال)١٢/٥٠٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )٧ (

 وذكره، وقال حمققه أمحد     عبد اهللا بن أيب سعيد اخلزاعي، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة            بن عن حممد 
ـ .مطوال، ومل يذكر فيه جرحـا      ، بنحوه، )١/١/١٣٥( الكبري  ساق اخلرب البخاري يف    :شاكر  .أهـ

 .وسكت عنه الذهيب) ٢/٦١٥ (:الصحيحني على املستدركوأخرجه احلاكم يف 

  ]أ/١١[



 

 
]١٣٦[

أخربنـا  : ، قـال  )٢(بن عمـرو   ا املغرية ، أخربن )١(] الفرايت [ بن أيب  أمحد خربينوأ
 عـن سـفيان     ،)٥(بن أيب حكيم   حدثنا يزيد  ،)٤(بن حممد  يونس ثنا   ،)٣(بن حممد  املفضل
بـني الـركن   :  أنه قال  )٧(بن سابط  رمحنال عبد  عن ،)٦(بن السائب  عطاء عن   ،الثوري

 مساعيـل  وإن قرب هود وشعيب وصـاحل وإ      ،ا تسعة وتسعني نبي   )٨(] قرب [ واملقام وزمزم 
   .)٩( يف تلك البقعةعليهم السالم

                                                
  .) هـ٣٩٩ت( توائيسَألا ايترأبو عمرو أمحد بن أيب الفُ: هوطت من النسخ  سق)١ (

 ذكره املصنف من .وأوالدههو  ،وجان وهي قصبة أستوا بنواحي نيسابور سكن خ،الزاهد الواعظ
 وال ا فيه جرحأجدومل ،  جبميعه لفظا وخطاه له أجازالبستان: ا يسمىتفسريوأن له  مجلة شيوخه،

، ، وتاريخ اإلسالم للذهيب)٢/٤١٣(األنساب للسمعاين ، و)٥٠٩ص( تاريخ جرجان :انظر. تعديال
، ورسالة الدكتوراه خلالد العرتي يف حتقيق جزء من )٣٦٣ص( )هـ٤٠٠-٣٨١(حوادث ووفيات 
 .)٣٢٨ص (الكشف والبيان

  . )هـ٣٧٢ت( .املغرية بن عمرو، أبو احلسن املكي: هو )٢ (
عبد الرمحن بن احلـسن  : روى عنها، بن حممد السوسي وغريمهجعفر  وأيب سعيد املفضل،    : روى عن 

روى حـديثاً  :  قال الـذهيب .هيو والد أيب علي، وعمر بن اخلضر الثمانيين، وابن باكُ ،املكي الشافعي 
 تـاريخ اإلسـالم للـذهيب     ، و )٦٠/٧٩( تاريخ دمشق  :انظر. دي احلمل فيه عليه   نموضوعاً على اجلَ  
 .)٧/٢٨( لسان امليزان و)٥٣٠ص( ،)هـ٣٨٠-٣٥١ (حوادث ووفيات

   .)هـ٣٠٨ت( .دي مث املكين أبو سعيد اجلَ،املفضل بن حممد بن إبراهيم بن املفضل:  هو)٣ (
قال احلاكم سـألت     ، نزل مكة، وحدث بالكثري، ومجع كتابا يف فضائل مكة         ،ماماملقرئ احملدث اإل  

د بلدة من بالد الـيمن  نهذه النسبة إىل ج :ديناجلَ. ما كان إال ثقة مأموناً: عنه أبا علي احلافظ فقال   
 .)٧/٣٤( لسان امليزان، و)١٤/٢٥٧( سريوال )٢/٩٦( األنساب للسمعاين : انظر.مشهورة

  .العدىن احلفار إمساعيل بن حممد بن يونس:  هو)٤ (
 .)١١/٣٢٠( التهذيب :انظر. ، ومل أجد له ترمجةيزيد بن أيب حكيمورد ذكره فيمن روى عن 

  .) هـ٢٢٠بعد .ت( . أبو عبد اهللا العدين،يزيد بن أيب حكيم الكناين: و ه)٥ (
قال ابن أيب حامت عن أبيه صـاحل  ، ذكره ابن حبان يف الثقات  و ،قال اآلجري عن أيب داود ال بأس به       

 .)٢/٣٢٢( تقريبوال ،)١١/٣٢٠( التهذيب :انظر. صدوق :حجر ابنقال . احلديث
  . )هـ١٣٦ت( . ويقال أبو السائب الثقفي الكويف،مد أبو حم،عطاء بن السائب:  هو)٦ (

 يف  ، تغـري حفظـه     ِبأَخرةٍ  مث ،ن خيتلط صاحل مستقيم احلديث    أ كان حمله الصدق قبل      :قال أبو حامت  
صـدوق   :قال ابـن حجـر    .  ثقة يف حديثه القدمي إال أنه تغري       :وقال النسائي ،  حفظه ختاليط كثرية  

 .)١/٦٧٥( قريبت، وال)٧/٢٠٣( التهذيب : انظر.اختلط
  . )هـ١١٨ت( .اهللا بن سابط اجلمحي املكي الرمحن بن عبد عبد:  هو)٧ (

 يف صحيح مـسلم     كثري احلديث له  كان   ،ه صحبة بيأل، و تابعي أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 .)١/٥٧٠( تقريب، وال)٦/١٨٠( التهذيب : انظر.ثقة كثري اإلرسال :قال ابن حجر .حديث واحد

 .)س( من )٨ (
  عن )٥/١٢٠( ه كتاب املناسك باب ذكر من قرب بني الركن واملقاممصنفالصنعاين يف عبد الرزاق أخرجه  )٩(
  كذا  فذكر أخربين عبد اهللا بن عثمان عن ابن سابط عن عبد اهللا بن ضمرة السلويل: ابن جريج قال         

  . سبعني  أو هنالك أحسبه ذكر حنو تسعني نبياقرب إمساعيل وكذا، حىت ذكر
امللك أنا إبراهيم    اهللا احلسني بن عبد    عبد  أخربنا أبو  : قال )٦٢/٢٨٨( وأخرجه ابن عساكر يف تارخيه    

اهللا بن أيب غسان نـا جريـر بـن     بن منصور أنا أبو بكر بن املقرئ أخربنا املفضل بن حممد نا عبد            
هود وشعيب وصـاحل   إن قرب نوح و:الرمحن بن سابط قال   عبداحلميد عن عطاء بن السائب عن عبد      

 .بني زمزم وبني الركن واملقام



 

 
]١٣٧[

وكان النيب من األنبياء إذا هلك قومه وجنا هو والصاحلون           ((: ويف رواية أُخرى  
  .)١()) من معه فيعبدون اهللا فيها حتى ميوتوافيى مكّة أتمعه 

 جراء بـاإل  )٢(] وٍدمثإىل  و [: بن وثاب  حيىيقرأ   M¦  §L: عز وجل  قوله
وهـو   مثود، إىل   )٦(] أرسلناو [: يعينوإنما  ،  )٥( بغري الصرف  )٤(] باقونوال [ ،)٣(والتنوين

  .أراد ههنا القبيلة و)٨(بن نوح وهو أخو جديس بن سام  بن إرم)٧(] ترعا [بن  مثود
  املـاء القليـل،    : والثمد ؛سميت مثود لقلّة مائها   : )٩(] ءالعال [بن   أبو عمرو قال  

   .)١٠(رىوادي القُ إىل لشاموكانت مساكنهم احلجر بني احلجاز وا

 M¨ ©L وهو: اِلحِبيدِ نب صع   فاشِ ب بِن آسـ  جِن م ـ  ِن عِبيـدِ  ب ِن ب
ِنب اِدِرح  ـود١١(ثَم(، M«  ¬ ® ¯ °  ± ² ³ µ´ ¶ ¸ 

¹L    ة وداللةحج Mº  »L    على صدقيM½  ¾ ¿L   أضافها إليه

                                                
  .ضعيف:احلكم على األثر )١ (

تابعي، : عبد الرمحن بن سابط   "فإن: أما إرساله : )١/٤٤٨(قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي        
  .وهو ثقة، ولكنه مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل مل يدرك كبار الصحابة

حدثنا جرير، عن عطـاء،     : حدثنا ابن محيد قال    بسنده   )١/٤٤٨(  تفسريه أخرجه الطربي يف   :خترجيه
 .بنحوه خمتصراعنه  )١/٧٦(ه تفسرييف ابن أيب حامت وأخرجه   وذكره مطوال،عن ابن سابط

 .)ت(من  )٢ (
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٩/٢٦٦(ه تفسرييف القرطيب ، و)٢/٤٢٠( ذكره ابن عطية يف تفسريه )٣ (

   .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 .)ت( من دون حرف العطف، وما أثبته من ]الباقون[يف األصل )٤ (
   إعراب القرآن النحاس يف لقا. )٣/١٨٣(، وابن عطية يف تفسريه )٢/١٣٢( يف تفسريه لسمرقنديذكره ا) ٥(

 القرآن سائر يف دامثو وصرفا ) صاحلا أخاهم مثود وإىل ( واألعمش وثاب بن حيىي وقرأ: )٢/٦١(
 فصرفوه فيه القراء سائر واختلف احلسن عن روي وكذا القرآن من شيء يف مثود محزة يصرف ومل
 .موضع يف يصرفوه ومل موضع يف

 .)ت(من  )٦ (
 .]غاثر[ بتحقق أمحد شاكر)١٢/٥٢٤( ويف تفسري الطربي ]عامر[ )س ( ويف)ت (من )٧ (
 .)١٢/٥٢٤( ذكره الطربي يف تفسريه )٨ (
 .)ت(من  )٩ (
   .عنه)٧/٤١٠(ه تفسرييف ابن عادل عنه، و)٧/١٦٨(ه تفسرييف الرازي  ذكره )١٠ (

  ، وأصبح وادي الْقُرى  املعروفة الْعالمدينة من الشمال إىل ترميلو ك٢٢ بعد على: الِْحجرو
 )١/٤٤٥(املعامل اجلغرافية : انظر .يسمى وادي الْعال

  وهو صاِلح بن عِبيِد بِن آسف بِن ماِشيح بِن عِبيِد بِن  : وقال)٢/١٧٤( هتفسرييف البغوي  ذكره )١١ (
 .ثَمود بِن خاِدِر



 

 
]١٣٨[

اهللا ألنها كانت      إىل أُضيفت: وقيل .)١(بيت اهللا : كما يقال  ،والتخصيص على التفضيل 
 ومل يكـن    ، يف صلب وال رحم    )٢(] كنتومل   [ ،ن من غري اجتماع ذكر وأُنثى     يبالتكو

 العشب  MÃ  ÄL على احلال    بِصنMÀ ÁL   )٣(للخلق فيها سعي  
MÅ  Æ ÈÇ É  Ê ËL ] ــصيبوها ــر )٤(] وال تـ  MÌ  Í بعقـ

ÎL ]٧٣[ .  
ــه ــز قول ــل ع  M ! " #  $  % & ' (L :وج

 قرأ احلسن  M) * + ,   - . /L وأنزلكم أسكنكمو
)وتنح٥( بفتح احلاء وهي لغة    )ونت(، M 0 1L  وكانوا يبون يف اجلبال البيوت   قُن. 

M3  4 5 6 7  8 9  : L ]٧٤[.   
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 .)٢/٤٢٦(ه تفسرييف ابن كثري و )٧/١٧٠(ه تفسرييف الرازي  ذكره )١ (
 .)س ( و)ت(من  )٢ (
 .)٢/٤٦٢(  ذكره الزخمشري يف تفسريه)٣ (
 .)س ( و)ت(من  )٤ (
  .  مجيعهم عنه)٢٨٥(، واإلحتاف )٩/١٩٥(ه تفسرييف  ابن عادل ، و)٢/٤٢٣(ه ابن عطية يف تفسريه  ذكر)٥ (

  .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظروهي قراءة شاذة، 



 

 
]١٣٩[

         :)١(قال الشاعر
  )٣(فجر تِمو بالقَِمو القَ)٢(الُمِجوظلّت       د آنَ وقْتهـج قَـا رأيت احلَـوملّ     

  :)٤(وقال األخطل
  )٥(ف، واإلنسانُ مهدودـكَالنسِر أَرج      اِني الشيب ِمن ِكبٍرـِما تريِني حنإ       
   )٦(]. مكسور إذا شاب:أي [

Mp  q rL أي:    م لذلك وأرضهم وبلد أراد بـه   : وقيل. د الدار ح
 كقوله تعاىل  ،دالديار فوح :  M!  #  $ % &L ] العـصر  : من سورة  ٢-١ :اآلية [. 

MsL ]البارك على الركبة وأصل اجلامث ،ىتني صرعى هلكيامدين مخ .]٧٨.   
  :)٧(قال جرير

    أَى،ـعتاملُن فْتر عـوِمن فْتاـره      ا الِقـ مِر كَاِحلـطَايـد٨( اجلُثُوِمإد(  
Mu L أعرض Mv L  صـاحل :Mw  x y z {  | 

} ~ � ¡  ¢ £  L ]٧٩[.   

                                                
 .)٨٢ص(كتاب الورقة البن اجلراح  :انظر . مسلم اخللقوأب:  وقيلراشد بن إسحاق: هو )١ (
 .)س( وما أثبته من ]محال[ يف األصل )٢ (
 .وأبصرت بزلَ العيس بالركِب تعِسف:  املرجع السابق، إال أنه قال يف الشطر الثاين)٣ (
  )ـ ه٩٠ت (خطلاأل : املعروف أبو مالك،، التغليب النصراينبن الصلت غياث بن غوث: هو )٤ (

ـ :، وقال ابن قتيبة   شاعر زمانه  :قال الذهيب  وكان األخطل ي شبالنابغـة  ه مـن شـعراء اجلاهليـة   ب 
 وأخبـاره مـع الـشعراء       ،اشتهر يف عهد بين أمية بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم         . أهـ.الذبياين

  .)٥/١٢٣( األعالم، و)٤/٥٨٩( سري، وال)٢٩٩ص( الشعر والشعراء :انظر .واخللفاء كثرية
 .)١٢/٥٤٤( الطربيوتفسري ، )١/٩٣( األخطل ديوان: انظر )٥ (
 .)ت(من   )٦ (
  .)هـ١١٠ت(  التميمي البصري، أبو حزرة،يِفطْر بن عطية بن اخلَجري: هو )٧ (

 قـال   ،وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويـساجلهم       ،  ولد ومات يف اليمامة   ،  أشعر أهل عصره  
 .)٢/١١٩( األعالم، و)٤/٥٩٠( سريال :انظر. كان جرير عفيفا منيبا: وقيل: الذهيب

  .)٤١١ص( ديوانه، و)٣/٧(  الكامل يف اللغة واألدب للمربد:انظر )٨ (
ومطايـا  .  حفري النؤي حول البيت    :واملنتأى :)١٢/٥٤٦( قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي      

 .، لسوادها من سـخام النـار      " اجلثوم إكاحلد"وجعلها  .  أثافيها، تركبها القدر فهي هلا مطية      :القدر
 .خلباء لئال يدخله ماء املطر حفرية حول ا:والنؤي )٦/٥٢١(: وقال اجلوهري يف الصحاح



 

 
]١٤٠[

  هالكهم على ما ذكـره ابـن       وكيفيةصاحل وعقرهم الناقة     و قصة مثود  كانت
 ملّا  ا عاد نّأ: )١( وغريهم من أهل الكتب    ،وكعب ،بن منبه  ، ووهب ،والسدي ،إسحاق

ـ  فرب ،واسـتخلفوا يف األرض   مثود بعدها   رت  مى أمرها ع  قضكت وت هل  فيهـا   )٢(وال
 فينهدم والرجل منـهم     )٣(رحتى جعل أحدهم يبين املسكن من املد       وعمروا، / وكثروا

 وكانوا يف   ،هافووجوجابوها و   فنحتوها ،ااجلبال بيوت من   فلما رأوا ذلك اختذوا      ،حي
سفبعث اهللا إليهم  فسدوا يف األرض وعبدوا غري اهللا،هللا وأ فعتوا على ا   ،ة من معائشهم  ع

 اهللا هفبعث ،ا وأفضلهم موضع  ،اكان صاحل من أوسطهم نسب    و ،اا عرب قوم وكانوا   اصاحلً
 ال يتبعه منـهم إالّ      ، وكرب )٤(طَِماهللا عز وجلّ حتى ش     إىل    فدعاهم اإليهم شاب سبحانه  

  وأكثـر هلـم التخويـف      ، بالدعاء والتبليغ   فلما أحلّ عليهم صاحلٌ    ،قليل مستضعفون 
 :قالوا أي آية تريدون؟  : هلمقال  ف  لقوله، اسألوه أن يريهم آية تكون مصداقً      .والتحذير

معلوم مـن     يف يوم  ،م عيد خيرجون إليه بأصنامهم    هل وكان   ،عيدنا هذا  إىل   خترج معنا 
. جيب لنا اتبعتنا   وإن است  ،ستجيب لك اتبعناك  اإن  ف ، آهلتنا  فتدعو إهلك وندعو   ،السنة

ـ  وخرج صاحل معهم     ،عيدهم ذلك  إىل   فخرجوا بأوثام  نعم،: فقال هلم صاحل   دعوا ف
ع بن عمرو   ندمثّ قال ج  . يستجاب لصاحل يف شيء مما يدعو به       أوثام وسألوها أن ال   

 لـصخرة  ،ج لنا من هـذه الـصخرة  ِرخأَيا صاحل :  وهو سيد مثود يومئذ ،ساوبن ح 
ـ ِرتخم [ ناقة   ،الكاثبة:  يقال هلا  .حلجرمنفردة يف ناحية ا    ج ة جـ و ـ  و )٥(] اءفَ ب٦(اءر(، 

 صدقناك وآمنا بـك،   ذلك  فإن فعلت   ،   من اإلبل  )٧(تخ الب لَاكَ ما ش  ] :ةجِرتخاملُو [
صاحل  صلّى و .نعم: قالوا ،يب ومننتصدقين ول تفعلت ل  نإلفأخذ صاحل عليهم مواثيقهم     

                                                
  التاريخ الكامل يفو ،)١/١١٣( البداية والنهاية، و)١/١٢٦(ه تارخي، و)١٢/٥٢٦(  تفسري الطربي:انظر )١ (

 .)١/٨٩(البن األثري 
 .)ربل ( مادة)١١/٢٦٣( لسان العرب :انظر . كَثُروا أَو كَثُر أَوالدهم وأَمواهلم:ربل القوم )٢ (
) ٣( رالطِني الياِبِس ِق:املَد لسان العرب :انظر. طَع )مدر( مادة )٥/١٦٢(. 
 .)٣/٣٧٧( الصحاح يف اللغة :انظر.  سواده بياض شعر الرأِس خيالط:الشمطُ )٤ (
 .)ت( )س (من و )٥(
)٦( ربِرو ،صوف اِإلبل واَألرانب وحنوها :الوبِإذا كان كثري الو ربوأَو ِبريقال مجل و،راُء وناقة وبةٌ ووِبر.   

 .)وبر( مادة )٥/٢٧١( لسان العرب :انظر
 .)خبت ( مادة)٢/٩( لسان العرب: انظر .وبخاٍت بخٍت على ويجمع اَألعناق طوالُ مجالٌ :البخِت )٧(

  ]ب/١١[



 

 
]١٤١[

 مثّ حتركت اهلـضبة     ، الصخرة متخض النتوج بولدها    )١( فتمخضت ،ركعتني ودعا ربه  
 ال يعلم ما بني جنبيها إالّ       ،واوصفكما   ،راءب جوفاء و  )٣(ءراش عن ناقة ع   )٢(] فانصدعت [

فـآمن بـه    ،   مثلها يف العظـم    )٤(ابقَس مثّ نتجت    ،وهم ينظرون ا،  ظمعز وجلّ عِ   اهللا
  فنهاهم ،أن يؤمنوا به ويصدقوه   وأراد أشراف مثود     بن عمرو ورهط من قومه،     جندع

 ، ورباب بـن صـمعر     ، واحلباب صاحب أوثام   ،ديِباب بن عمرو بن لَ    ؤ ذ عن ذلك 
  . وكانوا من أشراف مثود

 شهاب بن خليفة بن خمالة بـن        : يقال له  ، ابن عم  )٥(] بن عمرو  [ وكان جلندع 
  : )٦( فقال رجل من مثود، فأراد أن يسلم فنهاه أُولئك الرهط فأطاعهم،لبيد

  وكَانــت عــصبةٌ ِمــن آِل عمــرٍو
 

  
 

  ِإلَى ِديـِن النِبـي دعـوا ِشـهابا        
ــا    ِميعج ــم ــود كُلِِّه ثَم ــز   عِزي

 

  
  

  فَهم ِبـأَنْ يِجيـب ولَـو أَجابـا        
ــزا     ــا عِزي ِفين ــاِلح ص حــب َألص  

 

  
  

  ومــا عــدلوا بــصاِحِبهم ذُؤابــا
  ــو الغ ــن ــنَ آِل حلِك ــٍرواةَ ِم ج  

  
  

 

ذت ــِدِهم شر ــد عا بــو ــايولَّ ٧(اب(  
 هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم :عليه السالم   قال صاحل  ؛فلما خرجت الناقة   

 كانتف ، وتشرب املاء،ها يف أرض مثود ترعى الشجر   بفمكثت الناقة ومعها سق    معلوم،

 ، بئر الناقـة : يقال هلا.احلجر منسها يف بئر  فإذا كان يومها وضعت رأ ،)٨(ابِغترد املاء   
ـ ترفع رأسها فَت مث ،ال تدع قطرةً ماء فيهاف ، فيهاءفما ترفعه حتى تشرب كلّ ما   جشفْ

                                                
 .)خمض( )٧/٢٢٨( لسان العرب :انظر . واملَخاض وجع الِوالدة،أَخذها الطلق أي )١(
 .)س ( و)ت(من  )٢(
)٣( راَءعةُ أشهر:شرشالصحاح يف اللغة :انظر . هي الناقة اليت أتت عليها من يوم أرسل فيها الفحلُ ع   

 .)عشر( مادة )١/١٩٠(
)٤( قْبلَِد الناقة:السالصحاح يف اللغة :انظر . الذَكَر من و )١/٢٢٣(. 
 .)س(من  )٥(
 )١٢/٥٣٠( تفسري الطربي :انظر. مهوس بن عنمة بن الدميل، وكان مسلما :يقال له )٦(
  . ]ذُبابا[وكأن الصواب: ، وقال أمحد شاكر يف حاشية الطربي]ريابا[ )ت( يف )٧(

 .)١/١٠٩(، والبداية والنهاية )٢/٣٩٥( كثري  ابن تفسريو ،)١٢/٥٣٠(  تفسري الطربي:انظر

) ٨( الصحاح يف اللغة:انظر.  أن ترد اإلبلُ املاء يوماً وتدعه يوما:الِغب  )غبب( مادة )١/٢٨٧(. 



 

 
]١٤٢[

ا أوانيهم ؤو حتى ميل، فيحتلبون ما شاؤوا من لنب فيشربون ويدخرون       ،هلم )١(ججفْ ت حىت
رد تمن حيث  صدرتدر على أن  قتوردت ال   منه   الذي   )٢(من غري الفج   صدرت مثّ   ا،كله

  .رجع منهتضيق عنها فال ت
 ، الناقة درصأتيت أرض مثود فذرعت م    : رضي اهللا عنه   قال أبو موسى األشعري   

  ى إذا كان الغد كان يومهم ،)٣(افوجدته ستني ذراعفيشربون ما شاؤوا من املـاء ،حت ، 
ف إذا  يص وكانت الناقة ت   .عة ذلك يف سعة ود    يففهم   ويدخرون ماشاؤوا ليوم الناقة،   

بطـن   إىل    فتهبط ، فتهرب منها أغنامهم وبقرهم وإبلهم     ،ظهر الوادي على  كان احلر   
 بطـن   تـشتو و ، تنفر منها إذا رأا     كانت املواشيذلك أن   و،  الوادي يف حره وجدبه   

 فأضـر   ،ظهر الوادي يف الربد واجلدب     إىل   فتهرب مواشيهم  الوادي إذا كان الشتاء،   
 ،)٤(مىسِحاب و ن وكانت مراتعها يف ما يزعمون اجلِ      .ختبار للبالء واإل  ،مبواشيهمذلك  

 ومحلهم  ، ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم      )٦(] ربفك [،  )٥(كل ذلك ترعى مع واد احلجر     
يزة ن ع :وكانت امرأة من مثود يقال هلا     ،   فأمجعوا على عقرها   ،الناقة  على عقر  )٧(] ذلك [

وكانـت امـرأة     عبيد بن املهل،  ال / وهي من بين     ،منى أُم غِ  نكْ ت لزجبن مِ عمرو  بنت  
وكانـت ذات     وكانت ذات بنات حسان،    ، مسنة اوكانت عجوز  ،واب بن عمر  ؤذ

 ،)٨(ةدوف بنت احمليـا بـن زهـر   ص:  وامرأة أُخرى يقال هلا،مال من إبل وغنم وبقر  
د الناس عداوة لصاحل    وكانتا من أش  وكانت مجيلة غنية ذات مال من إبل وبقر وغنم،          

                                                
) ١( جوالفَش الفَج:لَيجما بني ر فْريجولَ الناقة تبأَو ت لَبحو ِلت ،فاجدون الت جلسان العرب :انظر  .الفَش   

 .)فشج( مادة )٢/٣٤٥(
) ٢( لني:الفَجبل، الطريق الواسع بني جلسان العرب :انظر.  وقيل يف جب) فجج( )٢/٣٣٨(. 
 .)١٢/٥٣٩(ه تفسرييف الطربي رجه  أخ)٣ (
) ٤( اباَء:الِْجنمياملعامل اجلغرافية  :انظر . أرض واِسعة تقع مشال خيرب ومتتد إىل ت)٨٦ص(.  

  . من سلسلة جبال شرقي األردن، وتقع جنويب جبال الشراة، ومتتد حىت حدود احلجاز :وِحسمى
 . مد شراب املعامل األثرية يف السنة والسرية حمل)١٠٠ص (:انظر

) ٥( رف ِباِمسِه، وهو واٍد يأخذ ِمياه ِجباِل مداِئِن صاِلٍح ر ما زال يع:الِْحج)ِعيِد)أرض مثودمث يصب ِفي ص   
  . املِدينة املعروفة، وأصبح واِدي الْقُرى يسمى واِدي الْعال: الْقُرى فيمر سيله ِبالْعال واِدي
 .)٩٣ص( املعامل اجلغرافية :انظر

 .)ت(وما أثبته من ]فكثر[يف األصل  )٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 .صدوف بنت احمليا بن دهر:  قال)١٢/٥٣١( تفسري الطربي ويف ]دهم[ )س(يف  )٨ (

]أ/١٢[



 

 
]١٤٣[

 ،الناقة مع كفرمها به ملا أضرت به من مواشـيهما      عقر يفن  تاالكانتا حت ، ف عليه السالم 
بـن   بن الغطريف  بن سعد  بن هراوة  متنص: صدوف عند ابن خال هلا يقال له       وكانت

 فأنفقه على من    ،وكانت صدوف قد فوضت إليه ماهلا       وحسن إسالمه،  أسلم ف ،لهال
 فاطلعت على ذلـك مـن       .حتى رق املال   عليه السالم صاحل   من أصحاب ه  مع أسلم
 ،اإلسـالم اهللا وإىل    إىل   دعاهـا و فأظهر هلا دينه     ،بته على ذلك  تافع ، صدوف هإسالم

ـ   بين   فغيبتهم يف    ،وبناا منه  أبناءهاأخذت   ف ، له )١(وشِنفَتفأبت عليه     يتعبيد بطنها ال
ردي علـي   : خاهلا فقال هلـا    كان ابن و  وكان صنتم زوجها من بين هليل،      ،هي منه 
 بن عبيـد،   ندعبين ج  إىل   بن عبيد أو   )٣(عانصنبين   إىل   )٢(أنافركحتى  : فقالت ولدي،

  فقال هلا صنوذلك أن بـين مـرداس كـانوا         ،بن عبيد  بين مرداس إىل   أنافرك بل   :مت 
هللا لتعطينـه   وا: بنو مرداس  فقال،  من دعوتك إليه   إىل   إالّ أنافركال  : فقالت،  مسلمني

ا يف  تلتاحامث إنّ صدوف وعنيزة      . رأت ذلك أعطته إياهم     فلما ،ولده طائعة أو كارهة   
ـ  احلُ : فدعت صدوف رجال من مثود يقال له       ، للشقاء الذي نزل م    ،عقر الناقة  اب ب

 فأىب عليها فدعت ابن عم هلا يقال        ، إن هو فعل   )٤(] نفسها [عليه  لعقر الناقة وعرضت    
وكانت مـن     وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة،       ،حيابن املُ  جره بن مِ  دعصِم: له

بـن   قُـدار    عنيزة دعتو .ذلك إىل    فأجاا ، ماال )٥(] نوأكثره [ حاال ءاسأحسن الن 
  وكان رجـال أمحـر أزرق      ،ةواسم أُمه قدير   ،حزرجال من أهل ق    دعنسالف بن ج  

ه كان لِ    ،اقصرييزعمون أن زومل يكن لـسالف الـذي       ،انسه :ية من رجل يقال له    ن 
 بنايت شئت على أن     يأعطيك أَ  : فقالت . قد ولد على فراش سالف     هولكن ،يهلإيدعى  

  . يف قومها منيعاعزيز قُدار وكان تعقر الناقة،

                                                
) ١( فنوالتنكُّر:الش ضغِنفْت له بالكسر أَي، بالتحريك البوقد ش :تلسان العرب:انظر.  أَبغض  )٩/١٨٣(   

 )شنف (مادة
 .)٨/٢٦٨(  كتاب العني:انظر.  املُحاكَمة إىل من يقْضي يف خصومٍة أو مفاخرة:املُنافَرة )٢ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ] ضبعان[يف األصل   )٣ (
 .)س ( و)ت(من   )٤ (
 .)ت( وما أثبته من ]وأكثرهم[يف األصل   )٥ (



 

 
]١٤٤[

  يف  انبعث هلا رجل عزيز، منيع     (( :قال ف صلى اهللا عليه وسلم    وذكره رسول اهللا    
ا غواة  غويبن سالف ومصدع بن مهرج فاست      قُدار   انطلقف،  )٢()) )١( أيب زمعةَ  رهطه، مثل 

 وكان ،قدار خال )٣( مبلغيل بنذكانوا تسعة رهط أحدهم ه ف  فاتبعهم سبعة نفر،   ،مثود
 بـن مهـرج    )٥(وداود ، بن مهرج  )٤(] ذاغر [ بن غنم بن      ودعني ، من أهل حجر   زاعزي
  .الناقةفامجعوا على عقر  ،همؤكر لنا أمساذْ ومخسة مل ي، مصدع)٦(وأخ

ن قومـك  إ :عليـه الـسالم    صـاحل  إىل   تعاىل أوحى اهللا :  وغريه  السدي وقال
عليـه  فقـال صـاحل     . )٨(ماكنا لنفعل : فقالوا،  )٧(] ذلك [فقال هلم    سيعقرون ناقتك، 

ال : قالوا ف يكون هالككم على يديه،   و ،غالم يعقرها هذا  كم  شهرإنه يولد يف    : السالم
، يف ذلـك الـشهر  منهم فولد لتسعة : قال،  الشهر إالّ قتلناه   )٩(] هذا [يولد لنا ابن يف     

 وكان مل يولد له قبل ذلـك        ،بنها فأىب أن يذبح     )١٠(] لعاشرل [ مثّ ولد    ،وا أبناءهم ذحبف
وكان إذا مر بالتـسعة      ،ا سريع ا وكان ابن العاشر أزرق أمحر فنبت نبات       ،)١١(] شيء [

 فغضب التسعة على صـاحل     ،)١٢(] هذا [ مثل   لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا    :  قالوا ،فرأوه
خنـرج  :  قالوا . فتقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله    ،همَءهم أبنا ِلتألنه كان سبب قَ    ؛عليه السالم 

 وخرج  ،فيه حتى إذا كان الليل      فنأيت الغار فنكون   ،سفر إىل    الناس أنا قد خرجنا    يِرنفَ

                                                
  . كافرا)هـ٢ (قتل يوم بدر. صي األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن ق:هو )١ (

M  5:  وكان أحد املستهزئني الذين قال اهللا تعاىل فيهم،من كرباء قريش وأشرافها، كين بابنه زمعة
7           6L ] ذكروا أن جربيل رمى يف وجهه بورقة فعميو ] احلجر:  من سورة٩٥اآلية .  

 .)٣/٩١١( االستيعابو ،)٤٦٣ص( للزبري بن بكار مجهرة نسب قريش وأخبارها :انظر
   "والشمس وضحاها" باب تفسري سورة جزء من حديث متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه )٢ (

 يدخلها النار"  وأهلها باب نعيمها وصفة اجلنة  يفهصحيح يف مسلم، و)١٥٨٨( حديث)٣/٢٨٨(
 ).٢٨٥٥(حديث  )٤/٣٢٣(" الضعفاء يدخلها واجلنة اجلبارون

 .هويل بن ميلغ:  بـ)١٢/٥٣٢( تفسري الطربيوورد امسه يف  ،]ِلغ سنهويل ب[ )ت(يف  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 .دأب:  بـ)١٢/٥٣٢(  تفسري الطربي، وورد امسه يف]ودار[ )ت(يف  )٥ (
 .)س ( و)ت(وما أثبته من ]أخا[يف األصل )٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 . كالمها عنه)١٣/١٢٩(ه تفسرييف القرطيب و ،)٢/١٧٨( هتفسرييف البغوي  ذكره )٨ (
 .)س ( و)ت(من   )٩ (
 .)س ( و)ت(وما أثبته من ]العاشر[يف األصل  )١٠ (
 .)س ( و)ت(من  )١١ (
 .)س ( و)ت(من  )١٢ (



 

 
]١٤٥[

رجعنـا    مثّ ،الغار فكنا فيـه    إىل    رجعنا  مثّ ،مسجده أتيناه فقتلنا  إىل  عليه السالم   صاحل  
 إىل  نا قد خرجنا  أ يصدقوننا يعلمون    ، وإنا لصادقون  ،مهلك أهله  )١(] ما شهدنا  [فقلنا  

 يقال  ، مسجد )٢(]  له وكان [،  ال ينام معهم يف القرية     مسالالعليه   وكان صاحل  سفرنا،
أمـسى   وإذا كرهم،وذ وعظهمو فإذا أصبح أتاهم     ،الليلب مسجد صاحل فيه يبيت      :له

 ،للي وأرادوا أن خيرجوا من ال     ، فانطلقوا فلما دخلوا الغار    ،املسجد فبات فيه   إىل   خرج
 فـإذا هـم     ،ل ممن قد اطلع على ذلك منهم      افانطلق رج  .سقط عليهم الغار فقتلهم   ف
 صـاحل أن    ] أما رضـي   [ فرجعوا وجعلوا يصيحون يف القرية أي عباد اهللا          ،)٣(خضر

  . فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة،دهم حتى قتلهمأمرهم بقتل أوال
بعد عقرهم   صاحلتيبيالتسعة على ت اجتمع  إنما   /: قاابن إسح  )٤(] حممد [وقال  

هلّـم  :  قـالوا ،أن التسعة الذين عقروا الناقة  ذلك، وإنذار صاحل إياهم بالعذاب ،الناقة
 فـأتوه  ! قد أحلقناه بناقته ا كنا ان كاذب وإن ك   عجلناه، ا وإن كان صادقً   ،افلنقتل صاحلً 

 أتوا مرتل  ،وا على أصحام  ؤ فلما أبط  .تهم املالئكة باحلجارة  مغ فد ،يف أهله ه  وتليال ليبي 
أنـت  : عليه السالم  فقالوا لصاحل    ،شدخني قد رضخوا باحلجارة   ن فوجدوهم م  ،صاحل
واهللا ال :  وقـالوا هلـم  ،دونه ولبسوا السالح )٥(] تهريعش [ فقامت  ،مثّ مهّوا به   !قتلتهم

 مل تزيـدوا  ا فإن كان صادقً،وعدكم أنّ العذاب نازل بكم يف ثالث    قدو ا،أبد قتلونهي
 فانصرفوا عنـهم    ! فأنتم من وراء ما تريدون     ا وإن كان كاذب   ،اغضب  إالّ  عليكم ربكم

  . )٦(] ليلتهم تلك [
 يف اليوم شباب غريه يف      شبقُدار  : يعين ،ولد ابن العاشر   ملا:  وغريه  السدي قال

 فلما كرب جلس مع أُناس يصيبون من        ، وشب يف الشهر شباب غريه يف السنة       ،اجلمعة
 وكان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا املـاء      ، شرام به ميزجون   ء فأرادوا ما  ،الشراب

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .)س( وما أثبته من ] يفكان[ يف األصل )٢ (
) ٣( خضلسان العرب :انظر . باحلجارة كسر الرأْس:الر )رضخ( مادة )٣/١٩(. 
 .)ت(من   )٤ (
 .)س( وما أثبته من ]عشرة[يف األصل  )٥ (
 .ه،عن )١٢/٥٣٥( ه تفسري يفالطربي أخرجه )ت(من   )٦ (

]ب/١٢[



 

 
]١٤٦[

مـا  وقالوا   ، وقالوا يف شأن الناقة وشدا عليهم      ،اشتد ذلك عليهم  و ،قد شربته الناقة  
نـسقيه أنعامنـا    ف لو كنا نأخذ هذا املاء الذي تشربه هذه الناقـة            ،باللنبحنن  صنع  ن

١(نعم: قالوا  هل لكم يف أن أعقر لكم؟:فقال ابن العاشر  لنا،اوحروثنا كان خري(.  
 أنّ امرأة يقال هلا ملكا كانت قد ملكت         ،كان سبب عقرهم الناقة   : وقال كعب 

 يقـال   المرأة فقالت   .وصارت الرئاسة إليه حسدته    ، فلما أقبل الناس على صاحل     ،مثود
 كانـت  ،الي ق: والمرأة أُخرى يقال هلا ،بن سالف  قُدار    وكانت معشوقة  ،)٢( قطام :هلا

 جيتمعـان   )٤(] مصدع [و قُدار   وكان ويقال ابن مهرج،  ،  )٣(بردهز بن   عمعشوقة مصد 
ومصدع فال   قُدار   لةإن أتاكم اللي  :  فقالت هلما ملكا   ، ويشربون اخلمر  ،كل ليلة معهما  
 فنحن ال نطيعكما    ، وألجل صاحل  ،إن امللكة حزينة ألجل الناقة    : وقوال هلما  ،ماتطيعا

: فقـاال  ،فلما أتيامها قالت هلما هذه املقالة       فإن عقرمتاها أطعناكما،   ،حتى تعقرا الناقة  
  .)٥(من وراء عقرهانكون ن حن

 فرصـدوا   ،عةبأصحاما الس ومصدع و  قُدار   فانطلق: وغريه إسحاق   وقال ابن 
وكمن  رة على طريقها،  صخيف أصل    قُدار    وقد كمن هلا   ،ن املاء مالناقة حني صدرت    
 فمرت على مصدع فرما بسهم فانتظم به عـضلة          ،ىخرأرة  صخهلا مصدع يف أصل     

رت ف وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فاس  ،عنيزةبنت   وخرجت أم غنم     ،ساقها
ـ  فكشف عرقوا فخرت ور    ، على الناقة بالسيف   فشد مرتهأ مثّ   ،لقدار ـ ت ر غَ  )٦(اةغَ

أهل البلدة واقتسموا حلمهـا      خرجف ، فنحرها )٧(تهاب مثّ طعن يف لَ    ،ر سقبها ذحت ،واحدة
امسه : وقيل .ون ص: يقال لهافً فلما رأى سقبها ذلك انطلق حتى أتى جبال مني      ،وطبخوه

 فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون     ،قد عقرت فة  أدرك الناق : ل له ي صاحل فق  يِتوأُ قارة،
                                                

 . عنه)٢/١٧٨( هتفسرييف  البغوي ه، وذكرهعن )١٢/٥٢٦(  املصدر السابق)١ (
 .] قطاف[ )س(يف  )٢ (
 ]دهر[ )س( ويف ]بريد[ )ت(يف  )٣ (
 .هو موافق ملا يف املصادر و)ت( وما أثبته من ]مهرج[ يف األصل )٤ (
 .مل أعثر على خترجيه)٥ (
 .)رغا ( مادة)١٤/٣٢٩( لسان العرب: انظر.  صوت اإلبِل:الرغاُء )٦ (
 .)لبب( مادة )١/٧٢٩(  لسان العرب:انظر. اِإلبل تنحر وفيها ،الصدر فوق اليت اللِّهِزمةُ هي :اللَّبِة )٧ (



 

 
]١٤٧[

نظـروا هـل    ا: عليه السالم   فقال صاحل  ،ذنب لنا  الف يانيب اهللا إنما عقرها فالن       ،إليه
 ،فخرجوا يطلبونه . عنكم العذاب  فعر ي  فعسى أن  ا فإن أدركتموه  ،)١(لهايِصتدركون فَ 

 فتطاول يف الـسماء  ،ىل اجلبلإ  تعاىل  فأوحى اهللا  ،فلما رأوه على اجلبل ذهبوا ليأخذوه     
فلما رآه الفصيل بكى حتـى سـالت         ، وجاَء صاحل عليه السالم    ،تناله الطري ما  حتى  
لكـل   [: عليه السالم  فقال صاحل ثالثا، وانفجرت الصخرة فدخلها،      مثّ رغا    ،دموعه

  . )٣( ذلك وعد غري مكذوب، متتعوا يف داركم ثالثة أيام)٢(] رغاة أجل يوم
 ، الذين عقروا الناقـة    )٤(] التسعة [تبع السقب أربعة نفر من      ا :ابن إسحاق ال  وق

 ، مصدع بسهم فانتظم قلبه    اه فرم ، بن مهرج  )٥(بذؤا وأخوه   ،وفيهم مصدع بن مهرج   
 مثّ جه   أحلف ،أنزلهف برجله   رانتهكتم حرمة اهللا: )٦(] صاحل [هلم  قال، فقوا حلمه مع حلم أُم 
 وما آية   ؟ومىت ذلك يا صاحل   : قالوا وهم يهزأون به    اهللا ونقمته،  فأبشروا بعذاب    ،تعاىل

 ،ارب والثالثاء د  ،نوهأَثنني  إل وا ،لوأَ األحد )٧(] فيوم [ األيام    فيهم وكان يسمون  ذلك؟
 واألربعاء جارب،  واخلميس م واجلمعة   ،سِنؤ العروالسبت شِ  /،ةوبوكانوا عقـروا   . اري

س ِنؤ م ةتصبحون غدا : حني قالوا ذلك   عليه السالم  فقال هلم صاحل   ،الناقة يوم األربعاء  
ار ي مثّ تصبحون يوم شِ ،ة ووجوهكم حممرة  وبرالعمثّ تصبحون يوم     ووجوهكم مصفرة، 
فأصـبحوا يـوم اخلمـيس       مثّ يصبحكم العذاب يـوم األول،      ووجوهكم مسودة، 
فأيقنوا  هم،اثنأهم ذكرهم و صغريهم وكبري،وقلُ كأنما طليت باخلَ   ،ووجوههم مصفرة 

 اهاربعليه السالم   صاحل   وخرج  فطلبوه ليقتلوه،  ، قد صدقهم  االعذاب وعرفوا أن صاحلً   
 يقـال   ،فرتل على سيدهم رجل منهم     بنو غنم، : ميقال هل  بطن من مثود،   إىل   حتى جلأ 

 علـى   عـدوا  ف  فلم يقدروا عليه،   ، فغيبه )٨(] وهو مشرك  [ ،بدفيل ويكنى أبا ه   ن: له

                                                
 .)فصل ( مادة)١١/٥٢١( لسان العرب :انظر. فُِصل عن أُمه ولد الناقة ِإذا :الفَِصيل )١ (
 .)ت( وما أثبته من ]لكل دعوة يوم[ يف األصل )٢ (
 . عن ابن اسحاق ضمن سياق القصة بطوهلا)١٢/٥٣٢( تفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 .]دأب[ )ت(يف  )٥ (
 .)س ( و)ت(من  )٦ (
 .)س(من  )٧ (
 .)س ( و)ت(من  )٨ (

]أ/١٣[



 

 
]١٤٨[

 عليـه   فقال رجل من أصحاب صـاحل     ،   ليدلّوهم عليه  )١(] يعذّبوم [أصحاب صاحل   
: قـال  يا نيب اهللا إنهم ليعذبونا لندهلم عليك أفندهلم؟       : دع بن هرم  ي م : يقال له  السالم

 ،نعم عندي صـاحل   : فقال يف ذلك،  كلّموهف فأتوا أبا هدب     ،فدلّهم عليه ميدع   نعم،
 )٢(] م [  تعاىل  وشغلهم عنه ما أنزل اهللا     ،ضوا عنه وتركوه   فأعر ،وليس لكم إليه سبيل   

وا صـاحوا   مـس فلمـا أ  ،  يف وجوههم  يرونا  ما  فجعل بعضهم خيبر بعض    ،من عذاب 
فلما أصبحوا اليوم الثاين إذا وجوههم حممـرة          قد مضى يوم من األجل،     الَأَ: بأمجعهم

فلمـا أمـسوا صـاحوا     اب، العذهأن فصاحوا وبكوا وعرفوا  ،بت بالدماء كأنما خضِ 
 اليـوم   أصـبحوا  فلما   ، قد مضى يومان من األجل وحضركم العذاب       الَ أَ :بأمجعهم
 قد حـضركم  الَ أَ:ا فصاحوا مجيع،)٣(ارق إذا وجوههم مسودة كأنما طُليت بال  ،الثالث
 أسـلم  ومن   ،بني أظهرهم  من   عليه السالم  فلما كان ليلة األحد خرج صاحل     ،  العذاب

 وكـان   ، فلما أصبح القوم تكفّنـوا وحتنطـوا       .)٤(ة فلسطني لَم فرتل ر  ،الشام إىل   معه
 ٦(رواملَقْ )٥(ربحنوطهم الص(  ،م األوكانت أكفااعطَن)بـاألرض  أنفـسهم بلقوا امثّ ، )٧، 

 ال يدرون من أين يـأتيهم       ،السماء مرة وإىل األرض مرة     إىل   فجعلوا يقلّبون أبصارهم  
 فيها صوت كلّ    ،يوم األحد أتتهم صيحة من السماء     من  ضحى  فلما اشتد ال  ،  العذاب
 فلـم   ، فقطّعت قلوم يف صدورهم    ، وصوت كل شيء له صوت يف األرض       ،صاعقة

 Mp q r s L:  كما قال اهللا تعاىل،يبق منهم صغري وال كبري إالّ هلك    
 وكانت كـافرة  ،قلْذريعة بنت سِ  :  يقال هلا  ،إالّ جارية مقعدة  . ]األعراف من سورة    ٧٨من اآلية   [

ها بعدما عاينت العـذاب  يهلا رجل تعاىل  فأطلق اهللا  ،شديدة العداوة لصاحل عليه السالم    
                                                

 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]ليعذبوهم[ يف األصل )١( 
 .)س ( و)ت(من  )٢ (
) ٣(  والقاريؤخذ من شجرةوهو ،  والسفن مينع املاء أَن يدخل، لغتان وهو شيء أَسود تطلى به اِإلبل:القري  

ـ ، )قـري ( مـادة    )٥/١٢٤(لسان العرب    :انظر.  القار اذاب فيستخرج منه  ت ،عدصتسمى ال  ادة وم
 .)٣/٢٥١ ()صعد(

 .)١٨ص( املعامل اجلغرافية:انظر . ِفي ِفلسِطني غرب بيِت املقِدِس قرب الساِحِلة معروفة مِدين:الرملَةُ )٤(
) ٥( ِبرور:الصبة ومجعه صِبرواحدته ص رارة شجر مصلسان العرب:انظر.  ع  )صرب (مادة.)٤/٤٣٧(. 
   وقيل هو، شبيه بالصِبِر وليس به:واملَِقر . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(ثبته من ، وما أ] رغوامل [يف األصل  )٦ (

ِبرمقر(مادة . )٥/١٨٢ ( لسان العرب:انظر. نفسه الص(. 
 .)نطع ( مادة)٨/٣٥٧( لسان العرب :انظر لود، من اجلوهو ما يتخذطْع  مجع ِن:األنطَاع  )٧ (



 

 
]١٤٩[

 فأخربم  )١(رى وهي وادي القُ   حرت قُ ت حتى أ  ، قط  رؤي فخرجت كأسرع ما   أمجع،
 ،ستـسقت مـن املـاء    ا مثّ   ،)٢(] من العذاب  [ مثود  وما أصاب  ،مبا عاينت من العذاب   

ا شقيت فلمِرفس٣(ت ماتتب(.  
صلى اهللا   ملّا مر النيب  : قال رضي اهللا عنه   بن عبداهللا  عن جابر    ،)٤(وروى أبو الزبري  

 وال  ، القرية نكمم ال يدخلن أحد   (( : قال ألصحابه  )٥(ر يف غزوة تبوك   جباِحل عليه وسلم 
 أن يصيبكم   ، وال تدخلوا على هؤالء املعذّبني إالّ أن تكونوا باكني         ،تشربوا من مائهم  

هؤالء قوم صاحل    أما بعد فال تسألوا رسولكم اآليات،      ((: مثّ قال ،  ))  أصام الذيمثل  
ر من هذا   صدوت،  ج فكانت ترد من هذا الفَ     ، فبعث اهللا هلم الناقة    ،سألوا رسوهلم اآلية  

 فعتوا  ة،ارقراهم مرتقى الفصيل حني ارتقى يف ال      أ و .ردها و  فتشرب ماءهم يوم   ،جالفَ
يف مـشارق األرض    فأهلك اهللا من حتت أدمي السماء منهم         وعقروها ،عن أمر ربهم  

 فمنعه  ،كان يف حرم اهللا   ثقيف   أبو  وهو ،الغَ أبو رِ  :يقال له  اإالّ رجال واحد   ،ومغارا
صن من  فدفن ودفن معه غُ    فلما خرج أصابه ما أصاب قومه،        ،حرم اهللا من عذاب اهللا    

ـ  ع )٦(] وحبثـوا  [وم فابتدروه بأسـيافهم     ل الق فرت .الغَ وأراهم قرب أيب رِ    ))ذهب  ،هن
 وأسـرع  ،أسـه ر صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا    )٧(عنمثّ قَ  فاستخرجوا ذلك الغصن،  

  .)٨()) السري حتى جاز الوادي

                                                
) ١( حوم مِدينة ي اسم العال، ألنه أعلى الواِدي، وهو الِهِه، فغلب عليِررى ِمن صدقُ موِضع كان ِبواِدي ال:قُر  

 .)٢٥٠ص (املعامل اجلغرافية :انظر .الْعال
 .)ت(من   )٢ (
 . عن ابن اسحاق ضمن سياق القصة بطوهلا)١٢/٥٣٤( تفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
  .)هـ١٢٦ت(. املكي لزبري أبو ا،س األسدي موالهمردحممد بن مسلم بن ت: هو )٤ (

 . يكتب حديثه وال حيتج بـه :حامت و وقال أب، وذكره ابن حبان يف الثقات،   النسائيو  ابن معني   وثقة
 .)٢/١٣٢(تقريب ، وال)٩/٤٤٠٠( التهذيب: انظر .صدوق إال أنه يدلس :قال ابن حجر

  حيث  للهجرةب سنة تسعيف رج وكانت صلى اهللا عليه وسلمهي آخر غزوات رسول اهللا  :غزوة تبوك )٥ (
لغزو الروم وذلك يف زمان من عسرة الناس وشدة من احلر وجدب من الـبالد                بالتهيؤ أمر أصحابه 

  .)٢/٥٢١( ابن هشام سرية :انظر .وحني طابت الثمار والناس حيبون املقام يف مثارهم
ـ        :وتبوك املعـامل األثـرية    : انظر. كليو متراً ) ٧٧٨( املدينة املعروفة وتبعد عن املدينة املنورة مشاال ب

 .)٦٩ص(
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]حثوا[يف األصل   )٦ (
) ٧( عه:قَنلسان العرب:انظر.  بردائه غَطِّي رأْس  )قنع( مادة )٨/٢٩٧(. 
  = :)٤٣٣٣ ( حديث)٩/٣١٨( سلسلة األحاديث الضعيفة قال األلباين يف  ضعيف:احلكم على احلديث )٨ (



 

 
]١٥٠[

 وهو ابن مثان ومخسني سنة      ،مبكّة عليه السالم  تويف صاحل  أهل العلم بعض  قال  و
  .)١(يف قومه عشرين سنةوأقام 

ـ  / ،)٢(نا حممد بن عبداهللا بن محدون  وأخرب ن حممـد بـن   قال أخربنا عبـداهللا ب
 ،)٧( حدثنا وكيع بن اجلـراح     )٦(] قال [ ،)٥( حدثنا عبداهللا بن هاشم    )٤(] قال [ ،)٣(ناحلس

قـال  :  قـال  ،عن الضحاك بن مزاحم    ،)١٠( عن أبيه  ،)٩(عثمان  حدثنا قتيبة أبو   )٨(]قال[
: قـال  )) أتدري من أشقى األولني؟    )١١(] يا علي  [ ((: صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

                                                                                                                                 
الزبري مدلس وقد عنعنه، ومعلوم أن  وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غري أن أبا= 

  .أهـ.املدلس ال يقبل حديثه إذا مل يصرح بالتحديث كما هو الواقع هنا
، )٣/٢٩٦(: ه يف مسندأمحد  عنهرواهو ،)٢/٨٤(ه تفسرييف  الصنعاين الرزاق عبدأخرجه  :خترجيه

 )٢/٣٧١( املستدرك يف حلاكمكالمها من طريقه، وأخرجه ا، )١٢/٥٣٧ (:هالطربي يف تفسريو
 .رضي اهللا عنه الزبري عن جابر م عن أيبيبن خث عثمان مجيعهم من طريق )٣٣٠٤(حديث 

  وذكره . اخل...  صاحلا عليه السالم ومن أهل العلم من يزعم أن:  وقال)١/٢٣٢( يف تارخيه الطربي ذكره )١ (
 .)٢/١٧٩( هتفسري يف البغوي

  .)هـ٣٩٠ت( .حممد بن عبد اهللا بن محدون بن الفضل، أبو سعيد النيسابوري: هو )٢ (
 حـدث سـنني، وكثـر    ،كان من أعيان الصاحلني اتهدين يف العبادة: قال احلاكم،  الزاهد احملدث 
   .الزاهد، العامل، أحد الصاحلني: وقال السبكي، االنتفاع بعلمه

 .)٣/١٧٩( لسبكيل  طبقات الشافعية،)١/١٨٨( الصالح بنالفعية طبقات الفقهاء الشا :انظر
  .)هـ٣٢٨ت( أبو حممد، الشرقياحلسن بن عبد اهللا بن حممد بن : هو )٣ (

 ذكر احلاكم أنه رآه وهـو شـيخ   .  وغريهممسع الذهلي، وعبد اهللا بن هاشم، وعبد الرمحن بن بشر        
مساعاته صحيحة من مثل الذهلى وطبقته، ولكن       : ، قال الذهيب  طوال أمسر، وأصحاب احملابر بني يديه     

 .)١٥/٤٠(سري، وال)٢/٤٩٤( ميزان االعتدال:  انظر.تكلموا فيه الدمانه شرب املسكر
 .)ت(من  )٤ (
  . وقيل بعدها)هـ٢٥٥ت( .الطوسي  أبو عبد الرمحن،عبد اهللا بن هاشم بن حيان العبدي:هو )٥ (

 ثقـة  :قال ابن حجـر   . ه مسلم سبعة عشر حديثا     روى عن  ،ولد بطوس وكان أكثر مقامه بنيسابور     
 .)١/٥٤٢(التقريب ، و)٦/٦٠(التهذيب  :انظر.حديث صاحب

 .)ت(من  )٦ (
  .)هـ١٩٧ت (.الكويف سفيان أبو،ليحع بن اجلراح بن ميِكو: هو )٧ (

 ثقـة  :قال ابن حجر، مع خشوع وورعوأحد أوعية العلم، وحفاظ احلديث       ،مام املسلمني يف وقته   إ
 .)٢/٢٨٣(تقريب ، وال)١١/١٢٣(التهذيب  :انظر. عابد حافظ

 .)ت(من  )٨ (
  ، عنه وكيعو ،بيه عن الضحاكأروى عن  .، أبو عثمانياسؤقتيبة بن قدامة بن عبد الرمحن الر: هو )٩ (

 .)٩/١٩( الثقات البن حبانو ،)٧/١٤٠(ح والتعديل اجلر : انظر.وذكره ابن حبان يف الثقات
   .يد الرمحن الرؤاسقدامة بن عب:هو )١٠ (

براهيم بـن  إالواحد بن زياد و مروان بن معاوية وعبدو روى عنه ابنه قتيبة      ، روى عن الضحاك   كويف
  . ، ذكره ابن حبان يف الثقاتمحيد الرؤاسى

 .)٧/١٧٩(  للبخاريالكبري التاريخ، و)٩/٢١( ثقات ابن حبانو ،)٧/١٢٨( اجلرح والتعديل :انظر
 .)ت(من  )١١ (

]ب/١٣[



 

 
]١٥١[

 ))أتدري من أشـقى اآلخـرين؟    ((: قال،  ))عاقر الناقة ((: قال،  اهللا ورسوله أعلم  : قلت
  .)١())قاتلك((: قال، اهللا ورسوله أعلمقلت : قال

 وهو  ا،واذكر لوطً :  وقيل معناه  ،اوأرسلنا لوطً : يعين M¥ L :وجل عز قوله
 M¦  § ¨L )٣( الـسالم  ماعليه  إبراهيم )٢(] يأخ [  بن  تارخ لوط بن هاران بن   

  وهم أهل س٤(ومد(،   ًاوذلك أنّ لوط    لاِب شخص من أرض ب)ه إبـراهيم   )٥عليـه    مع عم
وأنـزل   [ ،فلسطني عليه السالم  فرتل إبراهيم،الشام إىل  معها به مهاجر  ا مؤمن ،السالم

  ©M:  فقال هلم،أهل سدوم  إىل    اهللا ه األردن فأرسل  ا عليه السالم   لوطً )٦(] ابن أخيه 

ªL ] إتيان الذكران : يعين [)٧( M«  ¬ ®  ¯ °  ± ²L ]٨٠[. 
   .)٩( ذكر على ذكر يف الدنيا حتى كان قوم لوطىزنما : )٨(قال عمرو بن دينار

                                                
  . بشواهده صحيح:على احلديثاحلكم  )١(

 ولكن احلـديث صـحيح    . ، من مراسيل الضحاك   مرسل ضعيف :  الذي ذكره املصنف   اإلسنادهذا  
 رضي   و صهيب الرومي   ،و عمار بن ياسر   ،   علي نفسه  :كثرية عن مجع من الصحابة منهم     ال هشواهدب

  .)١٠٨٨( حديث )٣/٧٨(الصحيحة لأللباين : انظر. اهللا عنهم مجيعا
النـسائي يف سـننه الكـربى يف       و  رضي اهللا عنه،   حديث عمار  من   )٤/٢٦٣(رجه أمحد   أخ :خترجيه

  وقال صحيح على شـرط مـسلم ومل          )٣/١٥١(واحلاكم يف مستدركه    ،  )٥/١٥٣(ي  خصائص عل 
 .خيرجاه

 . وهو موافق ملا يف املصادر وقواعد النحو)س( وما أثبته من ]أخ[يف األصل  )٢(
 .)٢/١٧٩(ه تفسري يف البغوي ذكره )٣(
)٤( سجنوب للبحر امليت،اجلنويب الطرف من مقربةعلى  ،مدينة من مدائن قوم لوط أعظم :ومد   

 .)١/٣٠٨( مرييِحل لالروض املعطار يف خرب األقطار :انظر. حاليا األردن 
  بني النهريِن،  باِبل تقع آثار،زالت باِقية راِق العِظيمة، وقد اندثرت باِبلُ، وآثارها الِع ِهي مِدينة ال:لبابِِ )٥(

 )٣٩ص( املعامل اجلغرافية :انظر .وِهي إىل الْفُراِت أقرب، ِفي اجلنوِب ِمن بغداد 
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]نزل[يف األصل)٦(
 .)ت(من  )٧(
  .)هـ١٢٦ت(.  أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم،عمرو بن دينار املكي: هو )٨(

 وكان مفـيت  ، كان ثقة ثبتا كثري احلديث صدوقا عاملا  : بن جرير  قال ابن عيينة وعمرو   ،  عالمأحد األ 
 ،)٨/٢٨( التهـذيب  :انظر. ثقة ثبت  :قال ابن حجر  . ، وثقة النسائي، وأبو زرعة    أهل مكة يف زمانه   

 .)١/٧٣٤ (تقريبوال
  . عنه بنحوه)١٢/٥٤٨(ه تفسري يف الطربي أخرجه )٩(



 

 
]١٥٢[

M´  µL ]  ١(]  تأتون :الفاحشة أي( M¶L  يف أدبارهم M¸ 

¹ º »L ج النساء   أدبار الرجال أشهى عندكم من فرو     : يعينM½ ¾ ¿  

ÀL ]احلرام إىل  احلاللجماوزونمشركون  ]٨١.  
كانت هلم مثار وقرى مل يكن يف األرض مثلها فقصدهم          : قاقال حممد بن إسح   

 ذا وكـذا  لتم م ك  فعإن  : قالف يف صورة شيخ     )٢(] إبليس [فعرض هلم    آذوهمفالناس  
 فـأخبثوا   ا صـباح  اغلماندوهم فأصابوا   قصفلما أحلّ الناس عليهم      جنومت منهم فأبوا،  

: وقال الكلـيب   .)٤(غرباءال كانوا ال ينكحون إالّ   : قال احلسن  .)٣(ستحكم فيهم ذلك  او
أول من عمل عمل قوم لوط إبليس اخلبيث ألن بالدهم أخـصبت فانتجعهـا أهـل     

ـ  مثّ ع  ، دبره فنكح يف دبره    إىل مثّ دعا    ، فتمثّل هلم إبليس يف صورة شاب      ،البلدان وا بث
  فسمعت السماء فعجـت ،ربها إىل عجت األرض كثر ذلك فيهم لما   ف ،العملبذلك  

 وأمـر   ،صبهمحي أن   )٥(] السماءتعاىل   [ فأمر اهللا    ،ربه إىل    فسمع العرش فعج   ،ربهاإىل  
  .)٦(سف مخياألرض أن 
 M% & 'L قال هلم ذلـك      إذ M! " # $L :تعاىل قوله

ـ   الوطً: يعين M(L :قال بعضهم لبعض    , + * (Mه   وأهل دين

- .L ]جون عن أتيان أدبار الرجال وأدبار النساء. ]٨٢يترتّهون ويتحر.   
M0L الوطً: يعين M1 L ،زعـوا : بنتـاه اأهلـه   : وقيل املؤمنني، 

الباقني يف  : يعين. ]٨٣[ M 4 5 6Lفإنها  أهله   M2 3L .)٧(ورثا
ي قد أتى عليهم دهر كانت من الباقني واملعمرين قبل اهلالك الذ : معناه:  وقيل ،العذاب
هلك من قوم لوط حني أتـاهم         فهلكت مع من   ، فهرمت فيمن هرم من الناس     ،طويل

                                                
 .)س(من  )١ (
 .)س ( و)ت(من  )٢ (
 . عنه)٢/١٧٩( هتفسرييف وي البغ ذكره )٣ (
 . املرجع السابق عنه)٤ (
 .)س ( و)ت(من  )٥ (
 . عنه)٢/١٨٠( هتفسرييف البغوي ذكره ) ٦ (
 .وامسهما زينا ورميا:   إال أنه قال)٢/٢٣٧(ه تفسريي يف املاوردذكره  )٧ (



 

 
]١٥٣[

 مـع الرجـال   يالغابرات ألنه أراد أنها ممن بق: الغابرين ومل يقل:  وإنما قال  ،العذاب
ـ  غَ :منـه ل  الفعو ،الغابرينمن  : ذكر الرجال قيل   إىل   ذكرها  ضم )١(]فلما[ ب ر يـ غ بر 
  : )٣(قال الشاعر .)٢( إذا بقيارب،وغَاروبغُ

  )٤(ِرـِانَ الغابــفَأَذَلَّها ِلبِني أَب       وأَِبي الَِّذي فَتح الِبالد ِبِسيِفِه     
       :)٥(وقال أبو ذؤيب .الباقي: يعين

  )٦(عـق مستتبـخال أني الحإو       رت بعدهم بعيش ناصببغفَ     
M8  9 : L يل    : يعينحجارة من سجM<  = >      

@ ?L ]ة   . ]٨٤عـز   يف موضعها إن شـاء اهللا     بتمامها  وسنذكر القص
  . )٧(وجل

 أخربنـا   : قال ،)٩( بن عقيل القطان   )٨(] بن حممد  [ أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد     
 حـدثنا  ،)١١( حدثنا أبو حـامت الـرازي    ،)١٠(الفضل عبدوس بن احلسني بن منصور      أبو

                                                
 .)ت( وما أثبته من ]فإن قبل[يف األصل  )١ (
 .)١٢/٥٥١( ه تفسري يفالطربي ذكره )٢ (
 )١/١١٤( خزانة األدب :انظر. كان شريفاً شاعراً ،يزيد بن احلكم الثقفي:  هو)٣ (
 .املرجع السابق: انظر )٤ (
  .)هـ٢٧:حنو.ت ( أبو ذؤيب اهلذيل، خويلد بن خالد بن حمرث:هو )٥ (

 وخرج مع عبد اهللا بن الزبري يف مغزى حنو املغرب، ،شاعر فحل، خمضرم، أدرك اجلاهلية واإلسالم
 .)٢/٣٢٥( األعالم، و)٣٩٧ص( الشعر والشعراء: انظر .فمات، فداله عبد اهللا بن الزبري يف حفرته

 .)١/٤٢٠(خزانة األدب ) ١/٢( ديوان اهلذليني:انظر.  يرثي ا أوالدهههذا البيت من قصيدة مشهورة ل )٦ (
 ).٧٤(م ابتداء من اآلية ذكرها املصنف يف سورة هود عند اآليات الواردة يف قصة لوط عليه السال  )٧(
 .)س(من  )٨ (
  . بن عقيل، أبو بكر النيسابوري القطان بن أمحد حممد بن أمحد بن حممد:هو )٩ (

يف ترمجـة    األنصاري ذكر ذلك الصريفيين دجانة مساك بن خرشةوأبيرجع نسبه إىل الصحايب اجلليل   
احلـاكم،  : وعنـه . بـدان، وطبقتـهما   ه، وعلي بن ع   يولَمسع حممد بن أمحد بن د     الرمحن،   ابنه عبد 

 حـوادث   تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب   ، و )٣٠٥ص( املنتخب من السياق   :انظر .علي الصابوين  وأبو
 .)١٧٣ص( )هـ٤٠٠-٣٨١(ووفيات 

  .إن اسم عبدوس عبد القدوس:  ويقال. اباذي، أبو الفضلرصعبدوس بن احلسني بن منصور الن: هو )١٠ (
علـي   روى عنه أبو، مسع حممد بن عبد الوهاب الفراء وطبقته، أعايل البلد منها بنيسابور من   من حملة   

    .عالمأحد األ: أخيه حممد بن احلسن بن احلسني  قال الذهيب عنه يف ترمجة ابن.احلافظ
 .)١٦/٦٦(سري ، وال)٥/٤٩٢( األنساب للسمعاين :انظر

  .)هـ ٢٧٧ت( .يحممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي أبو حامت الراز: هو )١١ (
وقال الاللكائي كان إماما عاملا باحلديث حافظا له متقنا       ،  قال النسائي ثقة  ،  ئمةاحلافظ الكبري أحد األ   

قـال  . ثبات مشهورا بـالعلم مـذكورا بالفـضل       ئمة احلفاظ األ   وقال اخلطيب كان أحد األ     ،ثبتا
 .)٢/٥٣(التقريب ، و)٩/٣١( التهذيب :انظر. ظأحد احلفا :حجر ابن



 

 
]١٥٤[

لك عبدامل كتب:  قال ،)٢(و صفوان بن عمر    حدثنا ،)١(بن نافع احلمصي   اليمان احلكم  أبو
 فكتب أن عليه ؟ كم عقوبة اللوطي   :سألهي )٥( قاضي محص  )٤( حبيب يبأ إىل   )٣(بن مروان 

  M8 9: فإن اهللا تعـاىل قـال      ، كما رجم قوم لوط    ،أن يرمى باحلجارة  

:L] األعراف:  من سورة  ٨٤: من اآلية[، وقال : M' ( )  * +L ]  من اآلية

  .)٦(لك ذلك منه وحسنهعبدامل فقبل. ]هود:  من سورة٨٢
 صلى اهللا عليـه وسـلم     النيب  ابن عباس رضي اهللا عنهما أن       وروى عكرمة عن    

  .)٧()) قتلوا الفاعل واملفعول بهامن وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ف ((: قال

                                                
  .)هـ٢٢٢ت( .احلمصي مشهور بكنيتهاليمان   أبو،راين موالهمهاحلكم بن نافع الب: هو )١ (

 :قـال ابن حجر . ال بأس به: وقال العجلي، ثقة: وقال ابن عمار، نبيل ثقة صدوق:قال أبو حامت
 .)١/٢٣٤(تقريب ، وال)٢/٤٤١(التهذيب  :انظر.  يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة.ثقة ثبت

  . أو بعدها)هـ١٥٥ت( أبو عمرو احلمصي ،صفوان بن عمرو بن هرم: هو )٢ (
قـال  .اتـ وذكره ابن حبان يف الثق، والنسائي، وأبو حامت،العجلى، وثقه مام احملدث، احلافظاإل
 .)١/٤٣٩( قريبتال، و)٤/٤٢٨(التهذيب  :انظر. ثقة :حجر ابن

  .)هـ٨٦ت ( أبو الوليد املدين مث الدمشقي،ألمويعبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص ا:هو )٣ (
 ملك ثالث عشرة ، مث اشتغل ا فتغري حاله،قبل اخلالفةحىت عد من فقهاء املدينة كان طالب علم 

  تاريخ اخللفاء،)١/٦٢٠(التقريب  :انظر.  وقبلها منازعا البن الزبري تسع سنني،سنة استقالال
 .)٢٤٥ص (للسيوطي

  . احلمصي،ريهر أبو حبيب الِظِمخماحلارث بن : هو )٤ (
 من الصحابة، نقل ابن عساكر توثيق أمحد له،         لقي أبا الدرداء وغريه    . محص يف أيام عبد امللك     يقاض

 للـدارقطين    واملختلف املؤتلفو ،)٤/١٣١(  الثقات البن حبان   :انظر. وذكره ابن حبان يف الثقات    
 .)١١/٤٧٢(تاريخ دمشق ، و)٤/٢١١٤(

 .)١٠٣ص(  املعامل األثرية:انظر. اسوري يف وسطوتقع اليوم  املشهورةدينة  امل:محص )٥ (
  :اإلسناداحلكم على  )٦ (

  . ثقات، ومل أجد يف أيب بكر القطان، وأيب الفضل عبدوس جرحا وال تعديالاإلسنادرجال 
ليمان  عن أيب احاق الصغاينحممد بن إسباسناد صحيح من طريق أخبار القضاة   وقد أخرجه الضيب يف     

  .)٨٢٤ص ( تقريب كما قال ابن حجر يف ال.ثقة ثبت: الصغاينبه، و
، وابـن   )١١٠ص( يذم املاله ابن أيب الدنيا يف     و ،)٣/٢١٠(أخبار القضاة   يف   الضيب  أخرجه :خترجيه

 . )١١/٤٧٣( تاريخ مدينة دمشقعساكر يف 
  .)٨/١٧( اديث منار السبيلـج أحإرواء الغليل يف ختريصححه األلباين يف .  صحيح:احلكم على احلديث )٧ (

  اب فيمن ـب: ، يف احلدود)١٥٨ /٤(أبو داود ، و)١/٣٠٠( سنديف املأخرجه أمحد بن حنبل  :خترجيه
  وط ـباب من عمل عمل قوم ل: ، يف احلدود)٣/٢٢٩(، وابن ماجة )٤٤٦٢(قوم لوط  عمل عمل

)٢٥٦١(. 



 

 
]١٥٥[

 أنه  رضي اهللا عنه   أيب بكر  إىل   )٢(كتب خالد بن الوليد   : )١(وقال حممد بن املنكدر   
رسـول  نكح كما تنكح املرأة فشاور أصحاب       ي العرب   ضواحيوجد رجال يف بعض     

  .)٣(يهم على أن يحرقوه فأحرقهرأفاجتمع  يف ذلك، صلى اهللا عليه وسلم اهللا
بن  مدينوهو  ولد مدين إىل وأرسلنا: يعين / MB  CL: قوله عز وجل 

 ،مـدين  إىل   أرسل مرتني : وقال قتادة ،  )٤(أليكة وهم أصحاب ا   رمحنإبراهيم خليل ال  
   .)٥(وإىل أصحاب األيكة

M D FELهو شعيب بن : قال عطاء .)٦(هو شعيب بن نويب:  قال قتادة
 هو شعيب بن ميكيل بن      :ابن إسحاق وقال   .)٧( عليه السالم  توبة بن مدين بن إبراهيم    

 وكان ،أُمه ميكيل بنت لوط و، وامسه بالسريانية يثروب   ،)٨( بن مدين بن إبراهيم    يشجن
 وكان قومه أهل    ، خطيب األنبياء حلسن مراجعته قومه     لهقال  كان ي و،  )٩(شعيب أعمى 

ـ  [ )١٠( املكيال وامليزان  وا وخبس ،كفر باهللا   MH I )١١(] هلـم  MGL فـ

JL ] ــ   MLK M N PO Q R S T )١٢(] يـربـــ
                                                

  . أو بعدها)هـ١٣٠ت(اهللا   أبوعبد،مي املدينحممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير التي: هو )١ (
 وذكـره   ، والعجلي،  وأبو حامت  ،ابن معني وثقه   ،ورعا عابدا قليل احلديث   كان   ،عالمئمة األ أحد األ 

 .)٢/١٣٧ (تقريب، وال)٩/٤٧٣( التهذيب :انظر. ثقة فاضل :قال ابن حجر .الثقات ابن حبان يف
  . أو بعدها)هـ٢١ت( رضي اهللا عنه. ي املخزومي أبو سليمانالقرش، خالد بن الوليد بن املغرية: هو )٢ (

، مث  أسلم يف سنة سبع بعد خيرب وقيل قبلـها ، أحد أشراف قريش يف اجلاهلية   املسلول كان  سيف اهللا 
ـ ِع ومل يزل من حني أسلم يوليه أَ   ، فتح مكة  هشهد مع ، و صلى اهللا عليه وسلم   هاجر إىل رسول اهللا      ة ن

وكانـت وفاتـه    .  رضي اهللا عنهم   عزله  عمر يلَا و ولَم ،على اجليوش  الصديق كرب ره أبو م وأَ ،اخليل
 .)٢/٢٥١( اإلصابةو .)٢/٤٢٧( االستيعاب : انظر.حبمص

  ابن أيب، وعزاه إىل )٨/١٢٥(، وذكره السيوطي يف تفسريه )٨/٢٣٢ (سنن الكربى يف الالبيهقي  أخرجه )٣ (
 قال ابن حـزم ، و مرسل :وقال البيهقي . لبيهقي يف شعب اإلميان    وا ، وابن املنذر  ،املالهي الدنيا يف ذم  

 . أهـ.بكر كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا: عن أسانيد هذا األثر)١١/٣٨٣(يف احمللى 
 . هي الغيضة من الشجر:األيكةو: قال )١٢/٥٦٦( هتفسري يف الطربي أخرجه )٤ (
 .نه ع)٣/٩( هتفسرييف الصنعاين  ذكره عبدالرزاق )٥ (
 . عن عطاء)٩/٢١٠( ذكره ابن عادل يف تفسريه )٦ (
 . عنه)٢/١٨٠(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٧ (
 اخل..إسحاق ابن أيضا وزعم:  قال)١٢/٥٥٤( هتفسرييف الطربي  ذكره )٨ (
  –ومن فساد التفاسري تفسري الضعيف بفاقد البصر وأنه لغة محريية فركبوا منه أن شعيبا : ابن عاشورقال  )٩ (

 كان أعمى، وتطرقوا من ذلك إىل فرض مسألة جواز العمى على األنبياء، وهو بنـاء علـى           -عليه السالم   
تفـسري  : انظـر  .ومل يعرف من األثر وال من كتب األولني ما فيه أن شعيبا عليه السالم كان أعمى    . أوهام

 .)١١/٣١٩(التنويرالتحرير و
 .)٢/١٨٠(ه تفسرييف البغوي  ذكره )١٠ (
 .)ت( من )١١ (
 .)س(من  )١٢ (

]أ/١٤[



 

 
]١٥٦[

VUL شـعيب  ءيجم وهي  MW L    فـأمتّواMX Y Z  

[ \  ]L إياهم   م وال تنقصوه  ،ناس حقوقهم تظلموا ال  وال M ^ 

_ ` a b dc L      كانـت   :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 ، ويستحلّ فيها احملارم   ، يعمل فيها باملعاصي   ،األرض قبل أن يبعث إليها شعيب رسوال      

 ، عليه السالم  فلما بعث إليها شعيب     فذلك فسادها،  ،ويسفك فيها الدماء بغري حقّها    
 )١(صـالحهم  قومـه فهـو   إىل   وكلّ نـيب بعـث     ، صلحت األرض  اهللا إىل   ودعاهم

MeL    ٢(] لكـم وأمـرتكم بـه      [الذي ذكرت(، Mf g h i 

jL ]٨٥[ .لكم مبا أقولمصدقي .   
Ml m n oL كقولـه  . طريق كل على: يعين :M_ ` 

aL   ]الفجر : من سوة  ١٤:اآلية [MpL ]  هـددون٣(] ت( Mq r  s 

tL    دين اهللاMu v w x zyL زيوذلـك   ،)٤(] ونفاقا [ا  غ 
 إنّ  ، ليؤمن به  ا عليه السالم   فيخربون من قصد شعيب    ،أنهم كانوا جيلسون على الطرق    

نك عن    ،   كذّاب اشعيبم      ،كدينفال يفتنفـو٥( وكانوا يتوعدون املؤمنني بالقتل وخيو( ،
يقطعـون   كانوا   :رمحن بن زيد  عبدال قالو .)٦(ارينعشكانوا  :  وأبو روق   السدي قال

  . )٧(الطريق

                                                
 .)٧/٢٤٨( هتفسرييف القرطيب  ذكره )١ (
 .)ت(من  )٢ (
 .)س ( و)ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 . عنه)٢/١٨١( ه تفسرييفالبغوي  ذكره )٥ (
  .  عن السدي)٣/٤٠١(ه تفسرييف ابن كثري  ذكره )٦ (

  ولـذا   عشر أَمواهلم  ونأَخذ ي  من الناس، وكانوا   الضراِئبواملُكُوس  هم الذين يأخذون     :ونالعشارو
 .)مكس(  مادة)٦/٢٢٠(، و )عشر(  مادة)٤/٥٦٨(  لسان العرب:انظر .مسوا بالعشارين

 . عنه)٣/١٧٦( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٧ (



 

 
]١٥٧[

   ال  ،رأيت ليلة أُسري يب خشبة على الطريق       (( :صلى اهللا عليه وسلم   وقال النيب 
 هذا مثل   :قال ))  فقلت ما هذا يا جربيل؟     . وال شيء إالّ خرقته    ،مير ا ثوب إالّ شقّته    

 Ml m n:  يقعدون على الطريق فيقطعونـه مثّ تـال        ،أقوام من أُمتك  

oL ١(اآلية(.   
M{  | } ~ ¡�L  كم عددفكثّرM¢  £  

¤ ¥  ¦L ]قوم لوطأمر آخر : يعين ]٨٦.   
M¨ © ª «  ¬ ® ¯ ° ±  ² ³  ´  

µ ¶ ¸ º¹ » ¼  ½ L ]٨٧[.  
سـاء الـذين    ؤالر: يعين M"  # $ % & 'L :عز وجل قوله  

 M( )  * + , - . /  0 1 وا عـن اإلميـان بـه      عظمت

32L ِلترج عدينكم وتدعون   ،ديننا الذي حنن عليه    إىل   ن، M4L شعيب :M5   

6 7 L ]ا كارهني لذلك   : يعين. ]٨٨األلـف  فأُدخلت   ،عليه تجربونناف ،ولو كن 
   .)٢(الستفهام على ولول

M9 : ; < =   >  ? @ A B  C D  E GF H I J K L 

ML      اهللا منها    أنقذنا نرجع إليها بعد إذMN   O  P    Q SRL إالّ أن يكون    يقول 
وينفـذ   ،قضاء اهللا فينا  ينئذ   أن نعود فيها فيمضي ح     ، ومشيئته سبق لنا يف علم اهللا    قد  

                                                
  . ضعيف:احلكم عليه )١(

  يف  ثري، قال ابن كرواية أيب هريرة رضي اهللا عنهيف اإلسراء واملعراج من  طويل هذا األثر من حديث
  بيـضعيف الترغيب والترهيف  وقد ضعفه األلباين.وهي مطولة جدا وفيها غرابة: )٥/٣٠ (هتفسري

  ).٧٩١( حديث)١/٣٩٢ (كتاب اجلهاد 
ه تفـسري يف  ابـن أىب حـامت      و ،)١٧/٣٣٧(، ويف   )١٢/٥٥٧ (هتفسرييف  الطربي   أخرجه   :خترجيه

ـ ، وقال )٢/٣٩٨(دالئل النبوة  يف   لبيهقي، وا )٧/٢٣١٠(  ):٩/١٧٣( املنثـور  الـدر  يف سيوطيال
وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وحممد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة وابن أيب حامت وابـن                  

 .مطوالوذكره   ...عدي وابن مردويه والبيهقي، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
 .)١٢/٥٦١(ه تفسريذكر الطربي يف  )٢ (



 

 
]١٥٨[

 فال خيفـى    ،أحاط علمه بكل شيء    MT U V  W  YXLحكمه وعلمه علينا    
  .فيما توعدوننا به MZ [ ]\L وال شيء هو كائن ،عليه شيء كان

 MH I J K L :وقوله M/  0 1 32L :واختلف العلماء يف قوله   

ML  نا   أدخل فيها إالّ    ي ولن   ،خلن معناه أو لتد   :فقال بعضهمفيضلنا  ،ن يشاء اهللا رب 
مسعت علـي بـن     : احلبييب يقول احلسن بن حممد بن احلسن      ومسعت   .)١(بعد إذ هدانا  

يكـون ابتـداء     عـود الألن   إنّ عدنا يف ملّتكم أي صرنا،     : يقول  ا )٢(مهدي الطربي 
٣(اورجوع(.  

   :بن أيب الصلت أُميةقال 
  )٤(االِشيبا مباء فعادا بعد أبو     بان من لنبعقَتلك املكارم ال     

   .كن بوال قطي صار اآلن اللنب،مل :أي
معنـاه إذ   :  يقول ،)٥(مسعت أبا زكريا العنربي   : لوقي ،احلبييبأبا القاسم   ومسعت  

  . )٦(والقلم ،احملفوظ وعند اللوح ،جنّانا اهللا منها يف سابق علمه
 مثّ  ،مستخفنيقية  يف ت أمرهم   ِءدن آمن معه يف ب    كان شعيب وم  : وقال بعضهم  /

حسبوا أنهـم   ألم   M/  0 1 32L : قال هلم قومهم   فلذلك .أظهروا أمرهم 

                                                
 . بنحوه)٥٤٨-١/٥٤٧(ه تفسري  ذكره أبو الليث السمرقدين يف)١ (
  .أبو احلسن األصفهاين الطربي، علي بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي:  هو)٢ (

 ، والكـالم  ، حافظـا للفقـه    ،مصنفا للكتب ىف أنواع العلوم    ،  أحد الرواة العلماء النحويني الشعراء    
يخ األشعرى صـحبه وأخـذ    عاملاً بكتاب العني خاصة، تلميذ الش. وأيام العرب  ، واملعاىن ،والتفاسري

  . واتصل بأيب النجم املعتضدي موىل املعتضد، عنه
 .)٢/٢٠٨(بغية الوعاة ، و)٣/٤٦٦(للسبكي طبقات الشافعية ، و)١٥/٨٨(معجم األدباء  :انظر

 . بنحوه)٣/٥٤( معاين القرآنيف لنحاس  ذكره ا)٣ (
  لغليظُ ويجمع على  القدح ا:القَعبو. )١/٢٦٢( طبقات فحول الشعراء :انظر  )٤ (

 .)١/١٨٢ ( للخليلكتاب العني :انظر. ِقعاٍب
  .)هـ٣٤٤ت( السلمي موالهم، أبو زكريا العنربي النيسابوري ،حيىي بن حممد بن عبد اهللا: هو )٥ (

 حافظا لعلوم   ديب العالمة املفسر األوحد بني أقرانه، كان عاملاً  فاضالً،         مام الثقة املفسر احملدث األ    اإل
 الناس يتعجبون مـن حفظنـا هلـذه األسـانيد           : أنه قال   على احلافظ   أيب نقل السمعاين عن   شىت،

 معجم األدبـاء   : انظر .زكريا العنربى حيفظ من العلوم ما لو كلفنا حفظ شئ منها لعجزنا عنه             ووأب
 .)١/٣٧٧ (األنساب للسمعاينو ،)٣/٤٨٥(للسبكي طبقات الشافعية و ،)٢٠/٣٤(

 .سب حنثي واطالعي مل أجد من ذكره ح)٦ (

]ب/١٤[



 

 
]١٥٩[

 ألنهم  عليه السالم دون شعيب،ه على أصحاب شعيب كل ذاهن  إقيل  و .)١(على ملّتهم 
 ألن؛   وجواب شعيب عنهم ال عن نفسه      ،اخلطاب هلم ف ،آمنواف اكانوا كفّار ا عليه   شعيب

. )٢( من فارق دينـهم إليـه      النضمامناوله اخلطاب   ت وإنما   ، قط امل يكن كافر   السالم
 قبل نبوته فلما نبئ اعليهشعيب  وكان ،هنا الشريعة هورأيت يف بعض التفاسري أن امللّة  

  `  _ ^M :فقـال  ،من فالحهم س  يئمثّ دعا شعيب على قومه إذ       ،  )٣(فارقهم

a b cL وقال املُ  ،ض اق :أيؤرضـي اهللا    عباس وقال ابن  .)٥(افصل: )٤(جر
ـ ا حتى مسعت    M^  _  `  a b cL :ما كنت أدري قوله   : عنهما  ةبن

 مـان أهـل ع : وقال الفـراء  .)٦( أقاضيك : أي ،تعال أفاحتك : ذي يزن تقول لزوجها   

   .)٨(ادرلغة مب وذكر غريه أنه ،)٧( والفتاح، الفاتح:يسمون القاضي
   :)٩(بعضهمل أنشدو
  )١١(ني عن فُتاحِتكُم غَِنيفَِإ          رسوالً)١٠(] عصٍم [أَال أَبِلغْ بين       

   .ي احلاكمنيأ ]٨٩[ Md  e fL . حكمكم:أي

                                                
  .)١٤/١٨٤( ه تفسرييفالفخر الرازى  ذكره )١ (
 . بنحوه)٣/٥٤( معاين القرآنيف لنحاس  ذكره ا)٢ (
 .)١٤/١٨٤( ه تفسرييفالفخر الرازى  ذكره )٣ (
 . وقيل بعد ذلك)هـ١٩٥ت( أبو فَيٍد مؤرج بن عمٍرو السدوِسي: هو )٤ (

 وكـان   ،وكان يعد مع سيبويه، والنضر بن مشيل      ،  عرفته بالعربية قرحية  كانت م  العالمة شيخ العربية،  
 .)٩/٣٠٩( سري، وال)١٣/٢٥٨( تاريخ بغداد :انظر .وله عدة تصانيف، من أصحاب اخلليل بن أمحد

 .)٣/٤٠٢( هتفسرييف ابن كثري  ذكره )٥ (
 . عنه)١٢/٥٦٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (
 .)١/٣٨٥( اءللفر القرآن معاين: انظر )٧ (
 .ومراد قبيلة من قبائل العرب معروفة )١/٢٢٠( القرآن جماز يف عبيدة أبوذكره  )٨ (
  أَال من مبِلغٌ: وشطر البيت ) فتح( مادة )٢/٥٣٦( لسان العرب :انظر  لألسعر اجلعفي شاعر جاهلي،)٩ (

 . عمراً رسوالً
  رهط عمرو بن : مصبنو عو . موافق ملا يف املصادر وهو)س ( و)ت( وما أثبته من ]ٍمصاع[ يف األصل )١٠ (

  .)٢/٩٢٧( للميمين مسط الآليل يف شرح أمايل القايل :انظر. معدي كرب
 .)فتح( مادة )١١/٢٨١(لسان العرب : انظر )١١ (



 

 
]١٦٠[

Mh i    j k   l  m n o pL      وتركتم ديـنكم Mq   r  

sL ]قـال عطـاء   و .)١(مغبونـون : رضي اهللا عنهما   عباس قال ابن  .]٩٠ :
  .)٣(]ةزجع[: قال الضحاكو. )٢(جاهلون

Mu vL  رضي اهللا عنـهما    قال ابن عباس  و،  )٤(الزلزلة: قال الكليب، 
 فأرسـل علـيهم     ، من أبواب جهـنم    اعليهم باب تعاىل   فتح اهللا  :وغريه من املفسرين  

] [و )٥(] ارحي٦(]ةًقر( اوحر فـدخل   ، فدخلوا أجواف البيـوت    ،بأنفاسهم أخذ و ،ا شديد
سحابة فيها   عز وجلّ   فبعث اهللا  ،أنضجهم احلر و،  ماء وظل ينفعهم   مل و ،البيوتعليهم  

 فخرجوا،  )٧(] عليكم ا  [ فتنادوا   ،طيبها وظل السحابة  و فوجدوا برد الريح     ،ريح طيبة 
 أهلبها اهللا علـيهم     ، فلما اجتمعوا حتت السحابة رجاهلم ونساؤهم وصبيام       ،الربيةإىل  
م األرض انار قامل )٨(] يف [اد  فاحترقوا كما حيترق اجلر، ورجفت الى وصاروا رمـاد، 

 )٩(]٩١[ Mw x y zL : تعـاىل  ذلك قوله ف وهو عذاب يوم الظلّة،   
كل شـيء يف    : )١٢(حممد بن مروان   قال .)١١(دارهم منازهلم : العالية  قال أبو  ،)١٠(] ميتني [

   .)١٣(هم فهو عساكرهمر وكلّ شيء ديا،همدينتالقرآن دارهم فهو م
  

                                                
 . عنه)٤/٣٤٥(أبو حيان يف تفسريه   ذكره)١ (
 . عنه)٢/١٨٢(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
 .ع السابق عنه، املرج)ت(من  )٣ (
 . عنه)٢/٢٦٥( ه تفسري يفاملاوردى  ذكره)٤ (
 .)ت(من  )٥ (
 . ومل أجد هلا معىن مناسبا للسياق] مدة[ويف األصل )س( من )٦ (
 .)ت( وما أثبته من ]عليهم[يف األصل  )٧ (
 .)ت(من  )٨ (
 . عن السدي بنحوه)١٢/٥٦٦( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٩ (
  .)س ( و)ت(من  )١٠ (
 . ومل ينسبه)٧/٢٤٢(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )١١( 

  .حممد بن مروان بن عبد اهللا بن إمساعيل السدي وهو األصغر: هو )١٢ (
 .)٢/١٣١( تقريب ال:انظر كويف متهم بالكذب :قال ابن حجر

 . عنه)٢/٢٣٦( هتفسرييف املاوردى  ذكره )١٣ (



 

 
]١٦١[

من أهل مدين يقال له عمر بن جلها ملّـا رأى            بلغين أن رجال  : ابن إسحاق  قال
  :ب قالعذاالظلّة فيها ال

  يا قَوم إنَّ شـعيبا مرسـلٌ فَـذَروا        
 

  
 

  عنكم سميرا وِعمـرانَ بـن شـدادِ       
   يا قَوم قَد طَلَعـت     ]ةًميغَ[ إني أَرى   

 

  
  

 وو ِبصعدلَى   تٍت عضاِدي  انةم١(الْـو(  
     غـد  ءوِإنكم لَن تروا ِفيها ضـحا       

 

  
  

 ِقيمــر ــشإال ال ــاِدمي جأن نــي ٢(ي ب(  
  .)٣(والرقيم كلب هلما ،نكاهنا: وسمري وعمران 

، )٧(]وسعفص[ ،وكلمن،  )٦(]وحطي[ ،وهوز ،)٥(داجوأب: )٤(اهللا البجلي  عبد  أبو قالو
 عليـه الـسالم   وكان ملكهم يوم الظلة يف زمان شعيب      ،مدينلوك  أمساء م : وقرشت

  :)٩(] حني هلك [ تبكيه )٨(فقالت أخت كلمن .كلمن

  كَلَمـــونٌ هـــد ركِْنـــي
 

  
 

  ــه ــطَ املَحلَّ سو ــه   )١٠(هلْكُ
ـ    ــ ــاه الْ ِم أَتــو ــيد الْقَ س  

 

  
  

ــةْ  ــطَ ظُلَّ سا وــار ن ــف تح  
      ْجِعلَـــت نـــارا علَـــيِهم

 

  
  

ــضمِحلَّةْ ــم كَالْمـ   )١١(دارهـ
 

                                                
   يف )١٢/٥٦٧(  يف بعض املصادر، ويف تفسري الطربي وهو موافق ملا)ت( وما أثبته من ]عتبة[يف األصل  )١ (

  . الدفعة الشديدة من املطر: وهي:  قال أمحد شاكر]غَبية[احلاشية 
 أرض صلبة ذات حجارة إىل جنب       :، وهي ]صمانِة[:، ويف تفسري الطربي قال حمققه     ] طمانة [ )س(يف  

 .الوادي معىن مناسب للبيت" طمانة"أو " ضمانة"ولعل هذا هو الصواب فلم أجد لـ. أهـ.رمل
 .]ضحاَء[ ضبطها أمحد شاكر)١٢/٥٦٧ ( هكذا، ويف تفسري الطربي]ضحا[، و يف النسخ ]وإنه[يف ت  )٢ (
 . عنه)١٢/٥٦٧(ه تفسرييف الطربي  ذكره )٣ (
  روى أبو جعفر  مل أجد من يكىن ا، ولكن: )١٢/٥٦٨(  قال أمحد شاكر يف حاشية حتقيق تفسري الطربي)٤ (

حدثنا ابن   : قال اإلسناد يفسر هذا    ه، وإسناد )٩٩: ١( امللوك   كيف تارخيه مثل هذا اخلرب، يف ذكر هال       
: محيد قال، حدثنا سلمة بن الفضل، عن حيىي بن العالء، عن القاسم بن سلمان، عن الـشعيب قـال             

،  البجلي وحيىي بن العالء  . ..أجبد، وهوز، وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت، كانوا ملوكًا جبابرة        
  يـرجح أن اإلسنادأبو عبد اهللا، ولكن ظاهر هذا   ومل أجد كنيته  . عمرو أبو: أبو سلمة، ويقال   كنيته

قريبا .ت( حيىي بن العالء البجلي    و .حيىي بن العالء البجلي، واهللا أعلم      أبا عبد اهللا البجلي، هو نفسه     
 . متروك احلديث:دارقطينوقال النسائي وال  ، كذاب يضع احلديث   :قال أمحد بن حنبل   .)هـ١٦٠من

 .)٢/٣١١( تقريب، وال)١١/٢٦١( التهذيب :انظر.  رمي بالوضع:قال ابن حجر
 .] أجبد[ )س(يف  )٥ (
 .)س ( و)ت(من  )٦( 
 .)ت( وما أثبته من ]صعفص[يف األصل )٧ (
 .)١/٣٢٥(  املنتظم:انظر، أخت كلمون: ويف روايةبنت كلمون، :  قال ابن اجلوزي حالفه:وامسها )٨ (
 .)س(من  )٩ (
 ] كلمن[ )س(يف  )١٠ (
 .)١/٣٢٥(اجلوزي   البناملنتظم، و)١٢/٥٦٨(  تفسري الطربي:انظر )١١ (



 

 
]١٦٢[

 أي مل يعيشوا ومل يرتلوا      M|  }   ~ �  ¡ ¢ ¤£L: ز وجل  ع قوله
ـ  واملَ . باملكان إذا أقمت بـه     تيِنوأصله من قوهلم غَ    ، فيها ومل يقيموا ومل ينعموا    ي اِنغ

  :)٢(لبيد قال .)١(ىنغحدها ما و،املنازل
  )٣(لُودـوِج خـو كَانَ للنفِْس اللَّجـلَ        مجرى داِحٍس ] بلَقَ [وغَِنيت سبتا      

  :)٤(]حامت[وقال 
      ما زنــغَِنيصىـاناً بالتالِغنلُِك وسـفَكُ        ع ِهما الـالياه بكأْسـقَانرهد  
     نادا زاً [ا ـفَميغب [)ٍة)٥ابلَى ِذي قَرع        ] اان٦(] ِغن( ااِبنسى بأحروال أز الفَقْر)٧(  

M¥ ¦ §  ̈  ©  ªL ]يف [  كما زعمـوا   نيال املؤمن  ]٩٢
  .)٨(]M n o q p  r  sL:قوهلم

M¬L أي:أع ض رM®L هم اأظهرهم حني أتبني  من ص شاخشعيب
ــذاب    M¯ ° ± ²  ³ ´ µ ¸¶ ¹ ºL /العـ

                                                
 .)٢/١٨٢(ه تفسرييف البغوي  ذكره )١ (
  .)ـ ه٤١ت (لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: هو )٢ (

أدرك اإلسالم، ووفد على ، ات وهو أحد أصحاب املعلق،شراف يف اجلاهليةأحد الشعراء الفرسان األ
  .  وعمر عمراً طويالً، وكان عذب املنطق، رقيق حواشي الكالم وسلم،النيب صلى اهللا عليه

 .)٥/٢٤٠( األعالم، و)١/١٣٥( طبقات فحول الشعراء :انظر
  رة ومجه، )٤٦ص(ديوانه  : انظر.وهو موافق ملا يف املصادر )س( بالواو وما أثبته من ]وقبل [ يف األصل)٣ (

جمرى داحس، هو : )١٦/٢٠٤(  تفسري الطربيقال أمحد شاكر يف حتقيق. )١/٢٠٦ (أشعار العرب
اخلرب املشهور عن داحس والغرباء وإجرائهما، وكانت بسببه احلرب بني عبس وذبيان أربعني سنة، 

 .دهرا: سبتا، أي :وقوله
  . املصادر، وهو موافق ملا يف )ت ( وما أثبته من]أبو حامت[ يف األصل)٤ (

  . )ـ ق ه٤٦ت( يِدأبو ع،  الطائي القحطاين  حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج:هو      و
وأخباره كثرية متفرقـة يف     ،  كان من أهل جند، وكان جواداً شاعراً جيد الشعر، يضرب املثل جبوده           

 .)٢/١٥١( األعالمو ،)١٣٢ص( الشعر والشعراء :انظر.دب والتاريخكتب األ
 كربا وفخرأ:، أي]بأوا[ وهو موافق ملا يف املصادر، ويف ديوانه )س (وما أثبته من ]نارا[ األصليف )٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]عيانا[يف األصل  )٦ (
  ، ولسان العرب )٣/٨٢٢( زهر اآلداب ومثر األلبابوفيه اختالف يف األبيات، و) ٢١٣( ديوانه :انظر )٧ (

 .)صعلك( مادة )١٠/٤٥٥(
 .)س(من  )٨ (

]أ/١٥[



 

 
]١٦٣[

 )٢(].سى أَ ىسآ يتِسأَ: يقال. يعذّبونحني   [ ]٩٣[ M» ¼ ½L )١(] أحزن [
  :)٣(قال الشاعر

  )٤(لْج اَألهونى دت أَمى أَجري فَيحأَ         لع ما فَِرد أَملَ وٍديى زلَ عتسيأَ        
  .واألسى الصرب، واألسى احلزن

بوه فكذَّ: يعين واختصار   إضمارفيه    M¿ À Á Â Ã ÄL: قوله تعاىل 
MÅ    ÆL   عاقبنا M ÇL     ؤمنواحني مل يMÈL ة والبؤس  : يعينالشد

 قال. )٦(نةاملرض والزما :  وقيل ،)٥( احلال ءوسضر و ال: يعين MÉ Lوضيق العيش   
لكـي   ]٩٤[ MÊ  ËL  )٧(الفقـر واجلـوع   : يعين ، والضراء  البأساء :السدي

  .ويتوبوا ينيبواويتضرعوا 
MÍ Î  Ï ÐL واجلوع  بدواجلوالضراء  البأساء   وهي MÑL 

وكثرت أمواهلم   ، كثروا :أي [ MÒ  ÓLالنعمة والسعة والرخاء واخلصب     : يعين
   .)٩(وامج: يعين )٨(]فواع: رضي اهللا عنهما قال ابن عباس ،وأوالدهم

حـىت  : قال قتـادة  و .)١٠(كثروا كما يكثر النبات والريش    : يعين: قال ابن زيد  
صله مـن    ومل يشكروا رم، وأ    ،رواشروا وبط أحىت  : بن حيان  وقال مقاتل . )١١(سروا

   .)١٢(الكثرة

                                                
 .)س( و )ت(من  )١ (
 .)أسا( مادة )١٤/٣٤(لسان العرب  :انظر،  )س ( و)ت(من  )٢ (
   . الصحايب اجلليلرضي اهللا عنهوالد زيد  ،حارثة بن شراحيل بن عبد العزى )٣ (

. األدبوقال هذه األبيات حينما فقد ابنه زيد يف قصة مـشهورة يف كتـب الـسرية والتـاريخ و                  
 .)١٦/١٨٤(  يف فنون األدب، واية األرب)١٩/٥٣٠( تاريخ دمشق :انظر

  ، وهو كذلك فيما اطلعت عليه من مصادر أخرى ]بكيت[املصدرين السابقني، ومطلع البيت فيهما : انظر )٤ (
 . كما استدل به املصنف]أسيت[عديدة، وليس فيها 

 .)٢/٢٤٢( هتفسرييف املاوردى  ذكره )٥ (
 .لقتيبل  وعزاه)١/٥٥٧( كره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه ذ)٦ (
 . عنه)١٢/٥٧٢( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
 ].وأثروا) [س(ويف ) س(و ) ت(من  )٨ (
 . عنه)١٢/٥٧٥( هتفسري يف الطربي أخرجه )٩ (
 . املصدر السابق عنه)١٠ (
 . املصدر السابق عنه)١١ (
 . بنحوه)١/٤٠٤(تفسري مقاتل  )١٢ (



 

 
]١٦٤[

١()) أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ((: صلى اهللا عليه وسلم وقال النيب(.   
   :)٢(وقال الشاعر

         فَع٤(ريـندهم بعـزمانا ليس ع          وكانوا)٣(] اهالك [ من بعد و(  
  :)٥(وقال اآلخر

  )٦(بأسوِق عاِفياِت الشحِم كُوِم         هاـنض السيف ِمـنا نِعـولَِك   
MÔL عقلـهم  ونقصان ،مهلهجو ،وغفلتهم ،غَرِتهم من MÕ ÖL 

ـ ي ،كما أصابنا  M× Ø Ù L )٧(] أصاب [  MÚ :تعـاىل  ل اهللا وق

ÛL آمن ما كانوا،فجأة  MÜ Ý  ÞL ]برتول العذاب. ]٩٥.   
 وأطـاعوه  وحـدوا اهللا     :يأ M! "  # $  % &L  :تعاىل قوله

M'L ألنزلنا M( ) *  +L املطـر : يعين  ،M,L  يعـين :
واظـب   إذا   ،رك فالن على فالن   اب: لاقي ،بة على الشيء  ظوأصل الربكة املوا   النبات،

  واجلـدب  القحـط عنهم  ورفعنا   ،باملطر والنبات واخلصب   وأراد تابعنا عليهم     ،عليه
M- .  /L ةلنا هلم العقوب  جع ف   M0 1 2 L ]مـن  . ]٩٦

   .واملعصية واألعمال اخلبيثةالكفر 

                                                
  رضي اهللا  عن ابن عمر )١/١٨٥(" خصال الفطرة"يف صحيحه باب مسلم أخرجه  :صحيح حديث )١ (

 .ماعنه
 . مل أعرفه حسب حبثي واطالعي)٢ (
 .]إقالل[يف س  )٣ (
 .مل أجده)٤ (
 )١٨٦ص( هديوان: انظر.  لبيد بن ربيعة)٥ (
   .وهو موافق ملا يف املصادر )س( وما أثبته من ]كور[يف األصل   )٦ (

وهذا البيت من أبيات يفخر فيها بإكرامهم الضيف، وال سيما يف الشتاء، يقول إذا جاء الشتاء بربده        "
  إىل البكِْر املُقَاِرِب والكَزوم... فَالَ نتجاوز العِطالِت ِمنها : وقحطه

اوز عند الذبح فندع    ال نتج : يقول. لإلبل" منها"والضمري يف ................... ولكنا نِعض السيف  
النوق الطوال األعناق السمينات، إىل بكر دينء أو بكر هرم، ولكننا نعض الـسيف، أي نـضرب                 

قالـه  ".بالسيف حىت يعض يف اللحم بعراقيب السمينات العظام األسنمة، وهي الكوم، مجع كومـاء          
ـ  وتعليقات أمحد شاكر يف احلاشـية، و    )٤/٣٤٣( تفسري الطربي  :انظر. أمحد شاكر   سان العـرب ل

 . )عطل( مادة )١١/٤٥٣(
 .)ت(من  )٧ (



 

 
]١٦٥[

M4 5 6L       الذين كفـروا وكـذّبواM7 8 9L  عـذابنا 
M:L ليال M; <L ]نيآمـن . ]٩٧. M> ? @ A B C    

DL ارا ME  FL ]الهونساهون   .]٩٨. MH I KJ  L M  
N  O P  Q RL ]مبا أنعـم   ،ه إياهم  استدراج : اهللا  مكر  ومعىن .]٩٩ 
ـ   ،ر اهللا استدراجه بطول الصحة    مك: قال قتادة و .يف دنياهم عليهم    ،)١(ة وتظاهر النعم

  . )٢(أخذه وعذابه: يعين :وقال عطية
  :نشأ الشبلي يقولمكر اهللا فأمعىن  عن )٣(ليب الشوحيكى أن رجال سأل

  ا حبك يل حراكًبِقوإن مل ي        ليـحبك ال ببعضي بل بكأ    
  كا منك ذاه فيحسنلـفعوت        عنديلفعل ا اكوسقبح من يو         

 فعلم الـشبلي أنـه مل   ! شعرببيت وجييبين ،اسأله عن آية من كتاب اهللا : فقال السائل 
  .)٤( على ما هم فيه إياهممكره م تركهيا هذا : فقال يفطن ما قال،

 )٦( يف رواية زيد   )٥(وقتادة ويعقوب  رمحنعبدال قرأ أبو  MT UL :تعاىل قوله
ن    :ومعـىن اآليـة    .)٧(باقون بالياء على التفريد    وال ، بالنون على التعظيم   هِدنـيبأو مل ي  

MV   WL  يستخلفون يف  MX Y Z [L   هـالك آخـرين    بعد
  ^  [  \Mربهم   وعتوا على    ،وعملوا أعماهلم  ،كانوا أهلها فساروا بسريم    ،قبلهم

                                                
 . بنحوه، ومل ينسبه)٧/٢٥٤(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )١ (
 . عنه)٣/٢٦٠(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
  .)هـ٣٣٤ت(. جعفر بن دلف: وقيل ر،دحف بن جلَ د: امسه،أبو بكر الشبلي البغدادي: هو )٣ (

وكان فقيها عارفا مبـذهب مالـك، وكتـب         ،  ادهم املوصوفني أحد شيوخ الصوفية املعدودين وزه    
وله ذوق يف ذلك، وله      .وكان هلجا بشعر الغزل واحملبة     .، مث ترك ذلك ولزم العبادة والزهادة      احلديث

تـاريخ دمـشق   :  انظـر .تويف ببغداد عن نيف ومثانني سـنة      .جماهدات عجيبة احنرف منها مزاجه    
 .)١٥/٣٦٧( سري، وال)٦٦/٥٠(

   األبيات، وهي تنسب أليب نواس  ومل يذكر املسؤول أو يعز)٢/١٨٤(ه تفسرييف لوسي اآلره ذك )٤ (
 .)٣٨٣ص( هديوان: انظر بن هاينء  احلسن

  .)هـ٢٠٥ت(.  أبو حممد،يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي موالهم: هو )٥ (
 :قال ابن حجر   . والنحو  من أعلم أهل زمانه بالقرآن     ،أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقريها      

 .)٢/٣٣٧(تقريب ، وال)٢/٣٨٦(النهاية غاية  :انظر. صدوق
   . أبو علي احلضرمي،زيد بن أمحد بن إسحاق بن زيد: هو )٦ (

بن إسحاق احلضرمي، روى القراءة عنه عرضاً علي بن أمحـد            وبقروى القراءة عرضاً عن عمه يع     
 .)١/٢٩٦(غاية النهاية  : انظر.وغريمهااجلالب وأمحد بن العالء البزاز 

                      )٩/٢٣٨(ه تفسري يف ادلــابن عو ، قتادة ويعقوب عن)٢/١٨٤(ه تفسري يف البغويذكرها ) د( قراءة )٧ (
  ونسبها إىل ابن  )٥٠ص( يف الشواذ بن خالَويهوهي قراءة شاذة، ذكرها ا.  مجاهد          عنهما وعن

 . والسلميما،رضي اهللا عنهعباس 



 

 
]١٦٦[

_L   أهلكناهمM`L ما أهلكنا من قبلهم     كMbL    خنـتم Mc 
d e f   gL ]قبلون املوعظة وال يدىاهل. ]١٠٠.  

يا حممد أمرها وأمر    هذه القرى اليت ذكرت لك       Mi jL :عز وجل  قوله
 Mk l  m onL وشعيب   ، وقوم لوط  ، ومثود ، وعاد ،قرى نوح : يعين ،أهلها

واألمر والنـهي    ،باآليات والعالمات  Mp q r s Lخنربك أخبارها   
Mt u v  w y x {zL ـ  أُيبقال ف:  يف تأويله وا اختلف  ببن كع

 ، مبا سبق يف علـم اهللا      ، الرسل يءفما كانوا ليؤمنوا عند جم     / )١(]معناه[: رضي اهللا عنه  
 وقال ابن عباس   .)٢(هم من صلب آدم   ذ يوم أقروا له بامليثاق حني أخ      ،أنهم يكذّبون به  

 ليؤمنوا عند   ،كان هؤالء الكفار الذين أهلكناهم     فما: يعين: رضي اهللا عنهما والسدي   
 ، آدم صـلب  أخرجهم مـن     ني يوم أخذ ميثاقهم ح    ،ا كذبوا من قبل   إرسال الرسل مب  

 معناه فما كانوا لو    : وقال جماهد  .)٣(روا التكذيب ضم وأ ، وأقروا باللسان  ،افآمنوا كره
 ،)٤( ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل هالكهـم ،الدنيا إىل أحييناهم بعد هالكهم ورددناهم  

   ].األنعام : من سورة٢٨: من اآلية[ M* + , - . /L :وجل عز كقوله
ما كانوا  ف ، قومه بالعذاب  رذنمعىن أنّ كلّ نيب أ    على  هذا  : ابيوقال ميان بن ر   

 هنظري ،)٥(أولوهمما كذب   كبل كذّبوا    ،اخلاليةليؤمنوا مبا كذب به أوائلهم من اُألمم        
 M! " # $ % & ' ( ) * + ,    -  .  / 10L :تعاىل قوله

   .]لذارياتا:  من سورة٥٣-٥٢من اآليتني [
باملعجزات والعجائب اليت   : يعين Mp q r s L: معناه: وقيل

 مبا كذبوا به مـن قبـل        ، فما كانوا ليؤمنوا بعد ما رأوا اآليات والعجائب        ،سألوهم

                                                
 .)ت(من  )١ (
 . عنه)١٣/٨(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 .املصدر السابق عنه )٣ (
 . املصدر السابق عنه)٤ (
 . عنه)٢/١٨٤( هتفسرييف البغوي  ذكره )٥ (

]ب/١٥[



 

 
]١٦٧[

 M¼ ½  ¾ ¿ À Á :عـز وجـل   نظريه قوله    ،)١(رؤيتهم تلك العجائب  

Â Ã ÄL ]وقوله ،]املائدة : من سورة  ١٠٢:اآلية:  M! " # $ % & ' 

( ) *L ]اإلسراء:  من سورة٥٩ :من اآلية[.     

M|  }  ~  � ¡ ¢L ]كما طبع اهللا علـى      :أي [. ]١٠١ 
 ،)٢(]  كذلك يطبع اهللا على قلوب الكـافرين       ، اليت أهلكهم  ،قلوب كفار األمم اخلالية   
   .من قومكأبدا يؤمنون  الذين كتب عليهم أن ال

M¤ ¥  ¦ § ©¨L واألمـر   الوصية :والعهد  وفاء بالعهد،  :يأ ، 
Mª « ¬ ®L ]أي ما وجدنا أكثرهم إالّ فاسقني ناقضني . ]١٠٢

  .العهد
أي من بعد قوم نوح وهود وصاحل ولـوط          M° ± ² ³L :تعاىل قوله

 M¶ ¸  ¹ º L حبجتنا وأدلّتنـا  M´ µL عليهم السالم  وشعيب
فعلنـا   كيف. ]١٠٣[ M¼» ½ ¾   ¿  À ÁLفجحدوا وكفروا   

  .م
  MÃ ÄL َل٣( وامسه قابوس يف قول أهل الكتاب  ،ى فرعون ا دخل عل  م(، 

ر أكثر من   م وع ،)٤( وكان من القبط   ،انيكان امسه الوليد بن مصعب بن الر      : وهب قال
لـه   فقـال    ،إليك. ]١٠٤[ MÅ Æ  Ç  È É ÊL ،)٥(عام مائة   أربع

 ) ' & % $ # " !M :عليـه الـسالم    فقال موسى    ! كذبت :فرعون

*)L البـاء (  مبعىن )على( تكونف أقول على اهللا إالّ احلق،    ال  ن  أنا خليق بأ  : يعين(، 
                                                

 . بنحوه)٤/٣٥٣(ذكره أبو حيان يف تفسريه  )١ (
 .)ت(من  )٢ (
 .)١/٣٨٣(ه تفسرييف لقرطيب  ذكره ا)٣ (
   إىل قبطي بن :ام وقيلـ إىل قبط بن قوط بن حننسبوإم ي: يقال ، هم سكان مصر القدمية:طبالِق )٤ (

 الكنيـسة   على أتباع تدل  وتستعمل اليوم ل   ،اإلسالميف   هم دخل الكثري من   وعندما فتحت مصر   ،مصر
 ).٢/٤٠٩( املوسوعة العربية العاملية، و)٢/١٩٧(اللباب  : انظر.األرثوذكسية القبطية يف مصر

  . ومل يصح القول بطول عمر فرعون ولعله من أخبار بين إسرائيل)٢/١٩٠( هتفسري يف البغويذكره  )٥ (



 

 
]١٦٨[

وحبـال   [ على حال حسنة     ئت وج ،على القوس ورميت   ،رميت بالقوس : كما يقال 
أَنْ ال أَقُولَ علَـى اللَّـِه ِإال      ِبحِقيق علَى   ( :واألعمش ، قراءة أيب   يدل عليه،  ،)١(] حسنة
ق( رضي اهللا عنه وقرأ عبداهللا . )٢()الْحِقحقُال أَ أَيق٤(] معنـاه  [: عبيدة وقال أبو )٣ ()لَو(: 

تـشديد  ب )يلَ ع يقِقح (: ونافع )٦(وقرأ شيبة ،  )٥(حريص على أال أقول على اهللا إالّ احلق       
  .  - +,M . واجب علي ترك القول على اهللا إالّ احلق        حق: يعين )٧(الياء

/L العصا: يعين.   
إنه تعريض : يقول عت علي بن مهدي الطربي مس: مسعت أبا القاسم احلبييب يقول    

ـ اف يكون مبعىن ال   ، وحِقيق فعيل من احلق    .)٨(صرف اخلطاب ف  عليك، يقول حقيق   لع
األرض  إىل   ا وخلهم يرجعـو   ، عنهم أطلقأي   M0 1 2 3L )٩(واملفعول
  .املقدسة
 أنّ فرعون موسى    ،وكان سبب استعباد فرعون بين إسرائيل     : )١٠(] وهب [قال  و

 وكثـر   ،وانقرضت األسـباط   ،عليه السالم  فلما تويف يوسف   ،عون يوسف فر كان
 عليه الـسالم،     مبوسى تعاىل  فأنقذهم اهللا  ،عليهم فرعون فاستعبدهم   )١١(غلبهم ،نسلهم

                                                
 .)١٣/١٣(ه تفسرييف الطربي  ذكره )س ( و)ت(من  )١ (
  .  عنه وعن األعمش)٩/٢٩٢(ه  تفسري يفالقرطيب عن أُيب، و)١/٣٥٢(ه تفسري يف البيضاوي ذكره )٢ (

  )٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  : انظر.وهـي قراءة شاذة
  .  اهللا  كالمها عن عبد)٩/٢٩٢(ه  تفسري يفالقرطيبو ،)٣/٦٠( معاين القرآن ذكره النحاس يف )٣ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. وهـي قراءة شاذة
 .)ت(من  )٤ (
 .)١/٢٢٤( جماز القرآن أليب عبيدة :انظر  )٥(
  .)هـ١٣٠ت( املدين س بن يعقوبِجربن س صاحشيبة بن ِن: هو )٦ (

 مسحت على رأسه ودعـت لـه        ، وموىل أم سلمة رضي اهللا عنها      ، املدينة مع أيب جعفر وقاضيها     ئمقر
 وهـو أول مـن ألـف يف         ،ء التابعني الذين أدركوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم         اباخلري، من قر  

 .)١/٤٢٤(التقريب ، و)١/٣٢٩(نهاية غاية ال:انظر .ثقة :حجر قال ابن . وكتابه مشهور،الوقوف
 النشر وأنه قراءة مجاعة من أهل املدينة، وقال ابن اجلزري يف )١٣/١٤(ه  تفسري يفالطربي ذكره )٧ (

 ، بتشديد الياء وفتحها على أا ياء اإلضافة)يعل( فقرأ نافع )حقيق على أن( :واختلفوا يف: )٢/٢٠٣(
 . على أا حرف جر)على( وقرأ الباقون

 .مل أجده )٨ (
 .وحقيق فَعيلٌ يف موضع مفعول: )٣/٦(كتاب العني  قال اخلليل يف )٩ (
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ] فرعون[ يف األصل)١٠ (
 .]سلط عليهم[ )ت( يف )١١ (



 

 
]١٦٩[

ـ    ،مصرعليه السالم    وكان بني اليوم الذي دخل يوسف     : )١(]قال[  ها واليوم الذي دخل
   .)٣(ئة عاماأربعمال رسو )٢(عليه السالم موسى
 >  ;  :  M6 8 7 9  عليه الـسالم   ملوسى افرعون جميبM5L   ـف

=    > ?L ]١٠٦[ .  
MAL موسى  MBL ]  من يده [)٤( MC D E FL ]١٠٧[. 

 فاها بني )٥(] فاغرة [ أشعر  عظيمة ذكر حية  : والسدي ،رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  
األعلى علـى سـور     حليها  و ،األرضيف  واضعة حليها األسفل    ذراعا،   مثانني   )٦(حلييها

 ، فوثب فرعون من سريره وهرب منـها       )٧(] هأخذتل [مثّ توجهت حنو فرعون      القصر،
 ،على الناس هي   ومحلت   ، وهرب الناس وصاحوا   ،دث قبل ذلك  حيأحدث ومل يكن    و

ـ        ودخـل   ،ا قتـل بعـضهم بعـض      ،افازموا منها فمات منهم مخسة وعشرون ألفً
 ،ل معك بـين إسـرائيل  ِسر وأُ،ؤمن بك أا وأنا   يا موسى خذه   :قالالبيت و  / فرعون

هل معك آيـة    : مثّ قال له فرعون   ،  )٨(فعادت كما كانت   ،عليه السالم فأخذها موسى   
  MJ K Lمنه  مثّ نزعها   ،فأدخل يده جيبه   )٩(] MH  I L [نعم،: قال أُخرى،

ML ]١٠(دمآ  عليه السالم  وكان موسى  هلا شعاع غلب نور الشمس،    . ]١٠٨(، 
  . كما كانتاها جيبه فصارت يدمثّ أدخل

                                                
 .)ت( من )١ (
 . يف هذا املوضع وهي زائدة]وكان بني[ يف األصل )٢ (
   والقول بأن فرعون موسى هو فرعون .بنحوه )٢/٤٠( وم الترتيلالتسهيل لعل يف تفسريه ابن جزي ذكره )٣ (

يوسف فيه غرابة وبعد لطول الفترة الزمنية بينهما، وقد عرب القرآن عمن حكم مصر يف زمن يوسف 
 .بامللك ومل يلقبه بفرعون وهو لقب معروف يطلق على من حكم مصر يف زمن موسى عليه السالم

 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .)ت( وما أثبته من ]قاعدة[صل  يف األ)٥ (
   وهذه.)٣/٢٩٦ (كتاب العني :انظر.  العظمان اللذان فيهما منابت األسنان من كلّ ذي لَحٍي:اللَّحيان )٦ (

 .  األوصاف للحية من أخبار بين إسرائيل وفيها مبالغات، اليقتضيه وال يدل عليه السياق القرآين للقصة
 .، وهو موافق ملا يف تفسري الطربي)س(وما أثبته من ، ]ليأخذه[ )ت (يف األصل و )٧ (
 . بنحوه)٢/١٨٦( هتفسرييف البغوي  عنهما خمتصرا، وذكره )١٣/١٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٨ (
 .)ت( من )٩ (
  .ربه مسي آدم أَبو البشقيل  و، وهو لَونها، هو من أُدمة اَألرض: وقيل، السمرة الشديدة:يف الناساآلدم  )١٠ (

 .)أدم ( مادة)١٢/٨(لسان العرب  :انظر

]أ/١٦[



 

 
]١٧٠[

MO P Q  R S T U V W L)ه يأخـذ    . ]١٠٩[ )١يعنون أن
الـشيء  و ،دم أبـيض  واآل،خيل إليهم العصا حيـة يإياهم حتى  داعهخل ،بأعني الناس 

 ،هلاوع نباا من أص   ط إذا جاءها فق   ،حر املطر األرض   س : قيل ومنه،)٢(]به[خبالف ما هو    
 فـشبه سـحر     ، واألرض مسحورة  ،ارحها سِ رحس فهو ي  ،لبطنظهرا  وقلب األرض   

ومنه قـول    ،)٤( الشيء خبالف ما هو به     ى من سحره أنه ير    )٣(]إىل[يله  ي لتخ ،الساحر به 
  :رابس يف صفة ال)٥(ي الرمةذ

  )٦(رومترقَّص يف نواِشِرها اُأل        راب ِمن املَواِميس الوساِحرة        
MY Z [L ــم ــبط شرعـ ــصر M\ ^]L القـ  _M مـ

`L ]هذا من قول فرعون للمأل    . ]١١٠،  تعـاىل  كقوله   ،كر فرعون ذْ ومل ي :
MÊ  Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Õ  Ö  ×  Ø Ú ÙL 

   .ه ومل يذكر،هذا من كالم يوسف. ]يوسف:  من سورة٥٢-٥١من اآليتني [

MbL املأل: يعين McL   أحبسهMdL       هـارون وال تقتلـهما وال
 وهذا أعجب إيلّ ألنه قد علم أنه ال يقـدر علـى             .)٧(هرأخ: قال عطاء و .ؤمن ما ت

: يعين. ]١١١[ Me f g hL .من العصا واليد  رأى   أن بعد   ،حبسه
   . اليهم إذا حزبه أمر أرسل،دة لألشياءع  فيها السحرة،نيله مدا  وكان،الشرط

                                                
 .والصواب ما أثبته كما هو يف رسم املصحف]لساحر مبني)[س ( يف األصل و)١ (
 .)ت( من )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
 .)١٣/١٩( هتفسرييف الطربي  ذكره )٤ (
  .)هـ١١٧ت( ، أبو احلارث،بن مسعود العدويوقيل يس   يشغيالن بن عقبة بن: هو )٥ (

ـ   حىت قيل أن     ،الشاعر املشهور املعروف بذي الرمة، أحد فحول الشعراء         أكثـر   ه،الشعراء ختموا ب
  .  وقيل بالباديةمات بأصبهان،  وهو أحد عشاق العرب املشهورين،تشبيب وبكاء أطالل شعره
 .)٥/١٢٤( األعالم، و)٤/١١( وفيات األعيان :انظر

  ".ترقَّص ِفي عساِقِلها"ديوانه  ، ويف"وساِحرة العيون"لسان العرب يف  )٦ (
قالـه ابـن محـدون يف       .  األعالم :واألروم السراب،   :العساقلو  كما يف اللسان،    املَفاِوز :املَوامي

، وعىن به ما ميتد من       بسطه "نشر الشيء " ، من "ترقص يف نواشرها  : "قوله: قال أمحد شاكر  التذكرة،  
التذكرة  حتقيق أمحد شاكر، و    )١٣/١٩( فسري الطربي ت، و )٢٦٣ص (ديوانه :انظر السراب وينبسط؟ 

 .)مومي( مادة )١٥/٣٠٠ (، و)أرم ( مادة)١٢/١٣( لسان العربو ،)٥/٣٩٣( محدون  البناحلمدونية
 . عنه)١٣/٢٢(ه تفسري يف الطربي أخرجه )٧ (



 

 
]١٧١[

Mj k  l mL)١( ][أهل الكوفة اءة قر .]١١٢ارغري عاصم سح[)٢( 
 أن  ، والفرق بـني الـساحر والـسحار       ،)٣()راِح س لِّكُِب( العامة   اءةوقر،  ى التكثري عل

الـساحر  : املؤرجوقال  .)٥(ملِّعم ويلَعار الذي ي والسح،معلِّّاليم لَيع الذي  )٤(] الساحر [
فإن غلبهم موسى    .)٦(] دمي السحر يار من   والسح دون وقت،  [سحره يف وقت    يكون  
 إسحاق  وابن ،رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس   .)٧( أنه ساحر  نا علم  غلبوه وإن ،صدقناه

إنـا  : )٩(] ما رأى [العصا  )٨(] اليد و [قال فرعون ملّا رأى من سلطان اهللا يف       : والسدي
قريـة   إىل  فبعث ـم ، بين إسرائيل مناذ غلماناخت ف،هنمبن هو م ال نغالب موسى إالّ 

فعلّموهم ،  بااب يف الكت  ت كما يعلّم الصبيان الكِ    ،موم السحر  يعلّ )١٠(امرفَ ال :يقال هلا 
اسحر عليه السالم     وواعد فرعون موسى   ،ا كثري الـسحرة  إىل   ث فرعون عب ف ،اموعد، 
 ال  اقد علمتـهم سـحر    : قال  ماذا صنعت؟  :فقال له ،  معلمهم معهم وجاء   م   ءفجا

   .)١١(فإنه ال طاقة هلم به من السماء اأمر [ إالّ أن يكون ،يطيقه سحر أهل األرض
 ، بـه  يتَ إالّ أُ  ا فلم يترك يف سـلطانه سـاحر       ،لكتهيف مم  مكانه   مث بعث فرعون  

Mo p qL     قـال  .  مجعهم فرعون  )١٢(] اختلفوا يف عدد السحرة الذين
سـا  أ ومها ر، من القبط)١٣(] هممن [ اثنان ،ا ساحر ني وسبع نيالسحرة اثن ت  كان: مقاتل

                                                
  ملا يف رسـم ، وهو مـوافق )س(و) ت(على قراءة اهل الكوفة، وما أثبته من )] بكل سحار[( يف األصل )١ (

 .املصحف على قراءة حفص
 .)س ( و)ت( من )٢ (
  بكل سحار (وقرأ محزة وعاصم يف رواية أيب بكر والكسائي :  قال)٣/١٩٤( يف تفسريه لسمرقندي ذكره ا)٣ (

  النـشر  ، وكذا قال ابـن اجلـزري يف        وقرأ الباقون بكل ساحر    ،وجه املبالغة يف السحر    على )عليم
 .ر خلف العاشر ومل يذكرها عن عاصم إال أنه ذك)٢/٢٠٣(

 . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وال يستقيم مع السياق، وما أثبته من ]السحار[ يف األصل )٤ (
 .)٢/١٦٨( هتفسري يف البغوي  ذكره )٥ (
 .)ت( من )٦ (
 . املرجع السابق ومل يعزه)٧ (
 .)س(من  )٨ (
 .)ت( من )٩ (
  يِصل   مِدينة ِبِمصِر، تبعد عن ساِحِل البحر اَألبيض ِبقدِر ِميلِني، كان هلا ِميناء عاِمٍر،:ينةُالْفَرما أَو الطِّ )١٠ (

، وكانت ِفي عهِد الفراِعنِة ِحصن ِمصر ِمن ِجهِة الشرِق، وتعرف اآلن ِبتـلِّ               ...إليها فرع ِمن النيلِ   
 . )٢٣٧ص(املعامل اجلغرافية : انظر. الْفَرما

 .رضي اهللا عنه عن ابن عباس )١٣/٢٥( هتفسري يف الطربيأخرجه  )١١ (
 .)س ( و)ت( من )١٢ (
 .)ت( من )١٣ (



 

 
]١٧٢[

،  غري رئيـسهم   اكانوا سبعني ساحر  : وقال الكليب  .)١(رائيل وسبعون من بين إس    ،القوم
كـانوا اثـين   : وقال كعب .)٢(ىوين من أهل نِ ، يعلّموم رجلني جموسيني   نوكان الذي 
سـبعني  كـانوا   : عكرمـة وقال  . )٤( وثالثني اكانوا بضع :  السدي قالو[ .)٣(اعشر ألفً 

كـان رئـيس الـسحرة    : وقال مقاتل .)٦(امثانني ألفًكانوا  : ابن املنكدر وقال   )٥(].األفً
 MrLجتمع الـسحرة    افلما   ،)٨(كان رئيسهم يوحنه  : وقال ابن جريج  . )٧(مشعون

 Mv w  x اوثوابـــومـــاال أي جعـــال  Ms   t uLلفرعـــون 

yL ]١١٣[.    

M{L   فرعونM| } ~  �L ]عندي يف املرتلـة   . ]١١٤، 
. الـسحرة : يعين M¢L )٩(رجأول من يدخل علي وآخر من خي      : يعين: قال الكليب 

M£ ¤ ¥ ¦L عصاك M§ ¨ ©  ª «L ]نا  ل .]١١٥عـصي
   .وحبالنا

M®L بـل  موسى  M¯L  أنـتم M± ² ³ ´  µ 

¶L وأفزعوهم)١٠(بوهمه أر:أي  M¸ º¹L ]وذلك  .]١١٦
 قـد مـألت     ،بالجلكأمثال ا  فإذا هي حيات     االو طُ ابش وخ ،غالظاأنهم ألقوا حباال    

  .)١١(ا بعضاضه بعركبيمن ذلك الوادي 

                                                
 . عنه)٢/١٨٧( هتفسرييف البغوي ذكره  )١ (
 ان ِمنها نِبي اهللاِ   ـهرٍة تاِرِخييٍة، ك  ـكانت إحدى مدِن الِْعراِق املِهمِة، ذات ش      : ِنينوى.  املرجع السابق عنه   )٢ (

..........ىيتس بن مِصِللي اوهي. ونولَةَ مقابلة مِدينة الْمفَِّة اليسرى ِلنهِر ِدجوم أطالل وآثار على الض.   
 .)١/٤٤١(املعامل اجلغرافية  :انظر

 . عنه)١٣/٢٦( تفسري يف الطربي أخرجه )٣ (
 . عنه)٢/١٨٧( هتفسرييف البغوي ذكره  )٤ (
 . عنه)١٣/٢٦( تفسري يف الطربيأخرجه . )س ( و)ت( من )٥ (
 . عنه )٢/١٨٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
 . املرجع السابق عنه)٧ (
 . املرجع السابق عنه)٨ (
 . املرجع السابق عنه)٩ (
 .]أي استدعوا رهبتهم حىت رهبهم الناس[ )س(يف  )١٠ (
 . عن ابن إسحاق)١٣/٢٨ (هتفسريأخرجه الطربي يف  )١١ (



 

 
]١٧٣[

M½ ¾ ¿ À Á ÃÂL فألقاها MÄ Å ÆL  ،تبتلع   نوم
بن  سعيدودليله قراءة    ،)١( يلقف فِق فهو من لَ   ، ساكنة الالم خفيفة القاف    )فقَتلْ( قرأ

يقلبـون  : وقيـل  بون،كِذ ي ما .]١١٧[ MÇ È L،)٢(قملْم ي ِق من لَ  )مقَلْت( :جبري
   .)٣( فأكلت سحرهم كله،ويزورون على الناس

:  تعاىلفذلك قوله، )٤( لبقت حبالنا وعصيناالو كان هذا سحر   : فقالت السحرة  /
MÊL ظهر  فMËL   فَ :فوقع احلق أي  : بن مشيل  النضرقال عهم   ،همزعوصـد 

   .من السحر. ]١١٨[ MÌ Í Î     ÏL )٥(عةيقَكوقع اِمل
MÑ Ò  ÓL وانصرفوا MÔL ]ذليلني مقهورين ]١١٩.   

MÖ × Ø L ]حيث عرفوا أنّ ذلك أمـر مسـاوي         هللا ]١٢٠ ، 
 من سرعة ما سجدوا كأم      :وقال األخفش  ،)٦(هم اهللا قاأل: مقاتلل  اق و سحر،بوليس  

  .)٧(ألقوا
M! " # $ L ]فقالوا   ،إياي تعنون : فقال فرعون  .]١٢١ M& 

' (L ]ـ كان رئيس السحرة بأقصى مدائن      و: قال عطاء  .]١٢٢  ،)٨(عيدصال
 فدلتهما  ،لّينا على قرب أبينا    قاال ُألمهما د   ،مها رسول فرعون   فلما جاء  ، أخوين )٩(]وكانا[

ألنـه   إن امللك وجه إلينا أن نقدم عليه،      :  له  فقاال ، فأتياه فصاحا بامسه فأجاما    ،عليه
        وقد ضاق امللـك مـن       ، ومنعة ةأتاه رجالن ليس معهما رجال وال سالح وهلما عز 

.  احلديد واحلجـر واخلـشب     تبلع ،ا شيء ومعهما عصا إذا ألقياها ال يقوم هل       عزمها،

                                                
 .حفص من قراءة )٢/٢٠٣ (النشراجلزري يف   ذكره ابن)١ (
  .وهي قراءة شاذة )٣/٦٣(معاين القرآن  يف لنحاس ذكره ا)٢ (
 . عن قتادة خمتصرا)١٣/٢٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 . عن ابن إسحاق)١٣/٣٠(  املصدر السابق)٤ (
 .)وقع( مادة )٨/٤٠٢(لسان العرب : انظر . اِملطْرقةُ:اِمليقَعةُو.  مل أجده)٥ (
 . عنه)٢/١٨٨( هتفسرييف  البغوي كره ذ)٦ (
 . عنه)١/٥٦١(  ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه)٧ (
   )١٣/٤٠٢(  لسان العرب:انظر. ومدن، مدٍن: يقال ،بالتخفيف والتثقيل أيضا  وجتمع،املَِدينة مجع :مدائن )٨ (

 .)مدن(مادة 
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]وكانوا[ يف األصل )٩ (

]ب/١٦[



 

 
]١٧٤[

 فـإنّ الـساحر     ، فإنّ قدرمتا أن تسال العصا فسالّ      ،إذا مها ناما   انظرا   :فأجاما أبومها 
 )١ (]الرب وهـو  [  فذلك أمر  ،إن عملت العصا ومها نائمان     ف م،ئ نا وهويعمل سحره    ال

ما يف خفية   اهيتأَفَ ميع أهل الدنيا،  جللملك وال   ل وال   ماوال طاقة لكما     رب العاملني، 
  عليـه الـسالم    قال موسى  :قال مقاتل  .)٢(ومها نائمان ليأخذا العصا فقصدما العصا     

  ولئن غلبتين، آلتني بسحر ال يغلبه سحر     : فقال .؟ إن غلبتك  يتؤمن بِ أ: للساحر األكرب 
   .)٣( وفرعون ينظر،منن بكوأل

 M, - . / 0 21 3 4حني آمنـوا     M+Lهلم   M*L فـ
5L وخديعة    صنيع M6L     صنعتموه أنتم وموسىM7 8L   يف مصر

 =Mبـسحركم    M9 :  ; L ،هـذا املوضـع    إىل   قبل خـروجكم  
>L ]ما أفعل بكم ]١٢٣.   

M@ A  B C DL      قـال   .شق طرفا كل   وهو أن يقطع من 
 M E F .)٤(أول مـن قطـع مـن خـالف فرعـون          : سعيد بـن جـبري    

GL ]ر مصر   .]١٢٤ على شاطئ.   
MIL ة لفرعون   السحر: يعينMKJ L ML ]راجعون يف    .]١٢٥

   .اآلخرة
MO P QL ة بكسر القاف   اءةقربفـتح   )٥(وقرأ احلسن وابن حميصن   ،   العام

   .)٧(طعن عليناتوما : قال الضحاك وغريه .مقَنيم ِق ون،مِقن يمقَ ومها لغتان ن،)٦(القاف
                                                

 .)س(من  )١ (
  وهذه القصة فيها ما اليصح كرد املوتى وجوام ملن خاطبهم، أما قوله . مل أجده حسب حبثي واطالعي)٢ (

 .يف العصا فهو من أخبار بين إسرائيلي وروايام، واهللا أعلم بصحة تلك األخبار
 .)١/٤٠٨(تفسري مقاتل : انظر )٣ (
 . عنه)٥/١٥٣٧( هتفسرييف ابن أىب حامت  أخرجه )٤ (
  )هـ١٢٣ت( .حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي، موالهم، املكي: هو )٥ (

 ، اختيار يف القراءة على مذهب العربية      هكان ل ، و مع ابن كثري  ،  قارئ أهل مكة  اختلف يف امسه، كان     
  .  وأمجعوا على قراءة ابن كثري، فرغب الناس عن قراءته،فخرج به عن إمجاع أهل بلده

 .)١/٧٢٢(تقريب وال ،)٢/١٦٧(غاية النهاية  :انظر. مقبول :قال ابن حجر
   حيوة  احلسن وأيب:كالمها عن)٥/٤٢٣(ه تفسريحيان يف  ، وأبو)٢/٤٤١(ابن عطية يف تفسريه  ذكره )٦ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر، وهي قراءة شاذة، وابن أيب عبلة  اليسروأيب
 . عنه)٢/١٨٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )٧ (



 

 
]١٧٥[

 )١(عـذّبنا عليـه    ت ا وما ركبنا منك مكروه    ،ما لنا عندك من ذنب    : قال عطاء و
MR S T U  V W YXL  فقالوا   ، تعاىل اهللا إىل   مثّ فزعواMZ [L 

 ^M )٢(] سـحرة  [ احتـى ال نرجـع كفـارM\ ]L         وأنـزل  اصبب
_L ]فاصبحوا ضنا إليك على دين موسى،    واقِب    .]١٢٦  أمسوا و ، سحرة ا كفار 

  .شهداء بررة
 Mg h   i أتدع   Ma b  c d e fL :عز وجل  قوله

j kL مـصر  ويف أرضـك   ،عبيدكو خدمكيفسدوا عليك كي  لMlL 
أنـه قـرأ      رضي اهللا عنه   )٣(وروى سليمان التيمي عن أنس بن مالك       .وليذرك: يعين

 إن ترك موسى  ،أخربوا عن أنفسهم أم يتركون عبادته      ،)٤( والنصب  بالنون ) ذركنو (
  . )٥(اهفيصرفهم عنيا ح

 MnmL  وهو يذرك  :أي ،)٦(مستأنفا بالرفع على    ) كرويذ (وقرأ احلسن   
 ،كان لفرعون بقرة يعبـدها    : رضي اهللا عنهما    قال ابن عباس   ،عبدهايعبدك وال   يفال  

 )٧(] هلـم  [لذلك أخرج الـسامري      ف  بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها،     ىوكان إذا رأ  
  . )٨(عجال

                                                
 . املرجع السابق عنه)١ (
 .)ت( من )٢ (
  .)هـ٩٣ت(. رضي اهللا عنه محزة و األنصاري اخلزرجي، أب،أنس بن مالك بن النضر: هو )٣ (

، شهد بدراً وهو غالم خيدمه    و ،حد املكثرين من الرواية عنه    أ و ،خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ة رضي  صحابالآخر من مات بالبصرة من      ، وهو   ثرية جدا  وفضائله ك  ه ومناقب وغزا معه مثاين غزوات،   

 .)١/١٢٦(اإلصابة ، و)١/١٠٩(االستيعاب  : انظر.اهللا عنهم
  رضي اهللا  كالهـما عن أنس )٢/٤٤١(، وابن عطية يف تفسريه )٢/٤٩١(ذكره الزخمشري يف تفسريه  )٤(

  .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظروهي قراءة شاذة، . عنه
 . عنه)٧/٢٦٢( هتفسرييف القرطيب ره  ذك)٥ (
   كالهـما عن احلسن، وهي قراءة )٢٨٨ص (، واحتاف فضالء البشر)١٣/٣٧(ه تفسري يف  الطربيذكره )٦ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه : انظر. شاذة
 .)ت( من )٧ (
 . عنه)٢/١٨٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )٨ (



 

 
]١٧٦[

 )٢(] حنـره  [ معلقـة يف     ،)١(ةكان لفرعون حنان  :  عن احلسن قال   ،وروى عمرو 
   .)٣(سجد عليهايعبدها وي
ِوورعن ابن عباس رضي اهللا عنهما      ي  كان فرعون صنع لقومـه     :  أنه قال  اأيض

اأصنام ا صغار  ذلك قوله  ف  هذه األصنام،  )٤(] ربو [ ربكم أنا: وقال،  ا وأمرهم بعباد: 
MI J  KL)بلغين عن احلسن أنه قيـل  و: قال أبو عبيد .]النازعات:  من سورة ٢٤:من اآلية  [)٥
   .!)٦(ايعبد تيسلكان  نْإنعم : قال !؟ا كان فرعون يعبد شيئًهل: له

الشعيب والضحاك وابن   و  بن عبداهللا وبكر   ابن مسعود رضي اهللا عنهم    ووقرأ ابن عباس    
: قالوا. عبدنفال يعبدك كما     ،)٨(] عبادتكأي   [ )٧( بكسر األلف  )هلتكِإو(: أيب إسحاق 

قـال  .)١٠(وقيل أراد باآلهلة الشمس وكانوا يعبدوا     ،  )٩(ألن فرعون كان يعبد وال يعبد     
  : )١١(ة بن شهابتبع

  )١٣(هةَ أنْ تؤوباَِلفأعجلْنا اآل          صراًقََ )١٢(باِءعتروحنا ِمن اللَّ /        
  . الشمس:عىني

                                                
 .]حنانة صنمة[  )ت( يف )١ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]حنرها[صل يف األ)٢ (
   بدال ]انةمج[وفيه  ،)١٣/٣٩(ه تفسرييف الطربي  مبثله، وأخرجه )٢/٤٤١ ( ذكره ابن عطية يف تفسريه)٣ (

  : ، مجيعـهم عن احلسن إال أم قالوا)٣/٤١٣ (هتفسرييف ابن كثري عند  ، وهو كذلك]حنانة[من 
 .]ويسجد هلا[

 .)س( من )٤ (
  .  عنه)٣/١٨٧( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٥ (
 .يف السر:  املرجع السابق عنه إال أنه زاد)٦ (
   كالهـما عن ابن عباس )٣/٦٤( معاين القرآنوذكره النحاس يف  ،)١٣/٣٩(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (

  .)٥٠ص(يه الشواذ البن خالَو: انظرما، وهي قراءة شاذة، رضي اهللا عنه
 .)س ( و)ت(  من )٨ (
 . رضي اهللا عنهماابن عباس عن )٥/١٥٣٨( هتفسرييف ابن أىب حامت  أخرجه )٩ (
 . عنه)٢/١٨٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )١٠ (
  إىل مية بنت أم عتبة، ونسبه األزهري يف : نسبه ابن منظور يف اللسان، وابن عاشور يف تفسريه )١١ (

هو ألم البنني   : ، ونقل يف اللسان عن أيب عبيدة قوله       بن احلارث اليربوعي   تيبةقُ: ــذيب اللغة إىل  
ـ        ،)٦/٤٢٤( ـذيب اللغـة   : ، انظر وال ترمجة له  " عبتة بن شهاب  "بنت عتبة، ومل أجد من نسبه ل

 .)٢٤/٢٩٩( البن عاشور التحرير، و)أله ( مادة)١٣/٤٦٧( لسان العربو
 .، وهو موافق ملا يف املصادر)ت( من ، وما أثبته]الدهناء[ يف األصل )١٢ (
  لسان العرب  :انظر . ِحبذاِء القَِطيِف وِسيِف البحِر، سِبخةٌ معروفة بناحية البحرين موضع:اللَّعباُء )١٣ (

صالة العـصر وصـالة   :  واحد، يقال:والعصرالقَصر و ،ياشِ أي ع  :قصراًو ،)لعب ( مادة   )١/٧٣٩(
 .)١/٣٦٧( مجهرة اللغة :انظر. القصر

]أ/١٧[



 

 
]١٧٧[

 وقـرأ أهـل     ،بالتشديد على التكثري   Mp qL :فرعون MoL فـ
، غـالبون . ]١٢٧[ Mr s  t u vL  )١(احلجاز بالتخفيف 

إسرائيل يف العام الذي قيل     بين   اءبنأل  تقَكان فرعون ي  : رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  
عليـه   لهم حتى أتاهم موسى   تقَ فلم يزل ي   ،له إنه يولد مولود يذهب مبلكك      )٢(] فيه [

أعـادوا  ف ، عليهم القتل  واديعفقال فرعون أ   . ما كان  هكان من أمر  و ،بالرسالة السالم
   .)٣(معليه السال موسى إىل بنو إسرائيلذلك فشكت  ،عليهم القتل

: يعين My z {  | ~} � ¡ ¢Lهلم   MxLـف
 )ثهـا يور(وقرأ احلسن    M¤ ¥  ¦ ¨§Lيعطيها   M£Lأرض مصر   

 :مـن سـورة   ١٣٧ :من اآليـة   [ M¦ §L: لقوله )٥(التخفيفواالختيار  ،  )٤(الراءبتشديد  

 ©M وحنوهـا كـثري    . ] الزمـر  : مـن سـورة    ٧٤ :آليـة من ا  [ MÂ  ÃL ،] األعراف

ªL ]ة: وقيل السعادة والشهادة، : وقيل النصر والظفر، : يعين. ]١٢٨٦(اجلن(. 
ملا آمنت السحرة اتبع موسى ست    : قال رضي اهللا عنهما   وروى عكرمة عن ابن عباس    

  .)٧(مائة ألف من بين إسرائيل
M¬L إنا  قوم موسى   : يعينM®L   اسـتخدام النـساء    بقتل األبناء و
إعـادة  ببالرسالة   M³ ´ µ ¸¶Lبالرسالة   M¯ ° ± ²L ،والتسخر

 فأما  ، يف أعمال فرعون   اكانوا أصنافً : قال وهب  .تعاب يف العمل  القتل وأخذ املال واإل   
 أعنـاقهم وعـواتقهم     قِرحـت  وقد   ،ي من اجلبال  ارون السو حذو القوة منهم فيسل   

                                                
 .)٢/٢٠٣ (النشر ذكره ابن اجلزري يف )١ (
 .)س(من  )٢ (
 . عنه)٢/١٨٩( هتفسري يف البغوي ذكره )٣ (
   كالمها عن احلسن، وهي قراءة )٣/١٨٧١( وابن اجلوزي يف تفسريه )٣/٤٤٢(ذكره ابن عطية يف تفسريه  )٤ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. شاذة
 .وهو موافق للشاهدين بعده )س ( و)ت( وما أثبته من ]يدشدالت[ يف األصل )٥ (
 .)٢/١٨٩( هتفسرييف البغوي  ذكر هذه األقوال )٦ (
 .هعن )١٣/٤٢( هتفسري يف الطربي أخرجه )٧ (



 

 
]١٧٨[

مـن   )١(] قرحوا [وطائفة أُخرى قد    ،  قلهن ودبرت ظهورهم من قطع ذلك و      ،وأيديهم
وطائفة  جر،اآلويطبخون  وطائفة يلبنون اللنب    بنون له القصور،    ي ،الطنيقل احلجارة و  ن

ربت  فمن غ  ،كل يوم  ادوؤنهم عليهم اخلراج ضريبة ي    م ةوالضعف جنارون وحدادون، 
ن غـزل وأما النـساء في    ،اعنقه شهر  إىل   هيندى ضريبته غلت مي   ؤل إن ي  بق عليه الشمس 

  .)٢(تان وينسجنهلكا
 Mº » ¼  ½ ¾L :عليه الـسالم   موسى M¹L ـف

  MÂ ويسكنكم مصر مـن بعـدهم      M¿ À ÁLفرعون  
Ã ÄL ]تعاىل ظن موسى عليه الـسالم فغـرق         فحقق اهللا . ]١٢٩

  . واستخلفهم يف ديارهم وأمواهلم فعبدوا العجل ،فرعون

باجلدوب والقحوط سنة    MÆ Ç È É Ê L :عز وجل  قوله
  : )٣(قال الشاعر . جدبوا:ت القوم أينس أَ: يقال منه.نةبعد س
 (٤)ورجالُ مكّةَ مسِنتون ِعجاف      هشم الثَِّريد ِلقَومهىعمرو العل  

MË Ì ÍL     يأيت علـى    :والغالت باآلفات والعاهات، قال كعب 
 فكان بباديتـهم     أما السنون  :، قال قتادة  )٥(ال مثرة واحدة  حتمل النخلة إ   الناس زمان ال  

 MÎ )٦(] أمـصارهم  [ وأما نقص مـن الثمـرات فكـان يف           ،مواشيهموأهل  

ÏL ]فلم يذكروا. ]١٣٠.  

                                                
 .)ت( من )١ (
 . عنه بنحوه)٢/١٩٠( هتفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
  وكذا قال . إمنا قاله ابن الزبعري: يببن الكلقال او: ، مث قال إىل مطرود بن كعب اخلزاعي نسبه الطربي)٣ (

   البداية والنهايةو ،)٢/٢٥١( تاريخ الرسل وامللوك :انظرابن كثري، وإىل أحدمها نسبته بقية املصادر، 
)٢/٢٠٥(.  

 .)٦/٩٥( ذيب اللغة  )١/٢٩٠( غريب احلديث أليب عبيد :انظر )٤(
 . عنه)١٣/٤٦( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 .املصدر السابق عنه )٦ (



 

 
]١٧٩[

M! " #L اخلصب والسعة والرخـاء والعافيـة وكثـرة        : يعين
 ومل يروها   ،حنن أهلها وأحق ا    M$ % '&L فرأوا ما حيبون     ،الثمرات والغالت 

 ورأوا مـا يكرهـون   ،لـبالء اجلدب وا : يعين M(  ) *Lتفضال وامتنانا   
M+L يتشاءموا  M, - /.L       حـىت   ، قالوا ما رأينا شرا وما أصابنا بالء 

قال . )٢( على الفعل املاضي   ، بالتاء وختفيف الطاء   )ريواطَت ()١(وقرأ طلحة اليامي  . رأيناكم
 مائة   وعاش ثالث  ،سنة مائة   سعيد بن جبري وحممد بن املنكدر كان ملك فرعون أربع         

محى ليلـة أو      ولو كان له يف تلك املدة جوع يوم أو         ، اليرى مكروها  وعشرين سنة 
  . )٣( ملا ادعى الربوبية قط،وجع ساعة

مـن اخلـصب    هم  انـصباء : يعين M0  1 2 3 4L: قال اهللا تعاىل  
وقال ابن  . )٤(مصائبهم عند اهللا   رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس   .واجلدب واخلري والشر  

: أيضا أنـه قـال     عباس رضي اهللا عنهما    وروي عن ابن  . )٥(جريج األمر من ِقبل اهللا    
 بغـري  )هم ِعند اللَّـهِ ريأَال ِإنما طَ (: وقرأ احلسن . )٦( ما قضي عليهم وقدر هلم     :طائرهم

  : )٨(قال الشاعررى لك اليوم؟ ج طري : أي: ومها مبعىن واحد، يقال،)٧(ألف
   )٩(س بسعود وحنو        وكذاك الطري جيري            

  
                                                

  . أو بعدها)هـ١١٢ت( . ويقال أبو عبد اهللا اهلمداين، أبو حممد،ف بن عمرورصطلحة بن م: هو)١ (
ثقة قـارئ    :قال ابن حجر  ،  تابعي كبري، له اختيار يف القراءة ينسب إليه،كانوا يسمونه سيد القراء          

 .)١/٤٥٢(تقريب ، وال)١/٢٤٣(غاية النهاية  :انظر. فاضل
  وهي قراءة   كالمها عن طلحة،)٧/٢٦٤(  يف تفسريهالقرطيبذكره ، و)٢/٤٤٣( ذكره ابن عطية يف تفسريه )٢ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. شاذة
 . عنهما)٢/١٩٠( هتفسرييف البغوي  ذكره )٣ (
 .هعن )١٣/٤٨( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 . اهللا عنه املصدر السابق عنه عن ابن عباس رضي)٥ (
 .عنه )٢/١٩٠(تفسري يف البغوي  ذكره )٦ (
  وهي قراءة  . كالمها عن احلسن)٧/٢٦٦( يف تفسريه القرطيب وذكره )٢/٤٤٣ (يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٧ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. شاذة
 .النعمان بن املنذر ذكر القاضي التنوخي قصه هلذا البيت وعزاه إىل )٨ (
 .)٤/٤١٣( الفرج بعد الشدة للتنوخي :انظر )٩ (



 

 
]١٨٠[

 .)١(بكْ وراكب ور،رج تاجر وت: مثل، الطري مجع طائر:ومن العرب من يقول   /
M5 6  7 8L ]م من اهللا. ]١٣١أن الذي أصا.  

M:L ملوسى عليـه الـسالم     القبط: يعين M;  < =L    ،أي كلمـا
ـ  :  األوىل ،)ما (،)ما (:وكان يف األصل  .  شرط وجزاء  )٢(]) مهما ([و : ةللجزاء، والثاني

 ألا لو تركت كذلك ألشبهت      ، لتخفيف اللفظ  )هاء (للتأكيد، فحولت األلف األوىل   
. )٤( اجلزاء فوصـلت   )ما ( كلمة النهي ضمت إليها    )مه (هو: وقال الكسائي . )٣(اجلحد

لتنقلنا  M@  ALعالمة   M> ?L .)٥( والثانية زائدة  ، تأتنا )ما( :وقال ابن زيد  
  .مصدقني. ]١٣٢[  .MD  ELا عما حنن عليه من دين فرعون

 :رضـي اهللا عنـهما   قال ابن عباس MG H I L: عز وجل  قوله
وروى الضحاك  . )٦(تعاىل عليهم السماء    وهو املاء أرسل اهللا    ،كان أول اآليات الطوفان   

وقال عطاء وجماهد الطوفـان      .)٧( الغرق :الطوفان: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
   .)١٠(صلى اهللا عليه وسلمعن النيب  ارضي اهللا عنه )٩(وروت كذلك عائشة .)٨(املوت

                                                
 .ألخفش وعزاه ل)٥/٢٤٥( ذكره ابن عادل يف تفسريه )١ (
 .)ت( وال تصح، وما أثبته من ]ومىت[ يف األصل )٢ (
 . الفراهيديلخليل وعزاه ل)٢/٦٨(إعراب القرآن  ذكره النحاس يف )٣ (
 . عنه)٧/٢٦٧( هتفسرييف القرطيب  ذكره )٤ (
 . عنه)١٣/٤٩ (هتفسرييف الطربي جه  أخر)٥ (
 . عنه)١٣/٥٠( املصدر السابق )٦ (
 . املصدر السابق عنه)٧ (
 .  املصدر السابق عنهما)٨ (
  .) هـ٥٨ت(. اهللا  أم عبدعائشة بنت أيب بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان،: هي )٩ (

، وأنزل اهللا   رواية للحديث عنه    نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم       وأكثر ،أفقه نساء املسلمني وأعلمهن   
قال الزهري لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أمهات املـؤمنني            يف براءا قرآنا يتلى إىل يوم القيامة،        

االسـتيعاب   :انظـر . دفنت بـالبقيع  توفيت باملدينة و   ،وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل      
 .)٨/١٦(اإلصابة ، و)٤/١٨٨١(

  . ضعيف:احلكم على احلديث )١٠ (
بن مردويه بإسنادين ضعيفني عن عائـشة مرفوعـا         اوعند  : )٨/١٥٥(فتح الباري   يف  ابن حجر   قال  

 بإسنادين، وحكم عليهما أمحد شاكر      )١٣/٥١( هتفسري يف   الطربيأخرجه   :خترجيه،   املوت :الطوفان
 .أيضا بالضعف

]ب/١٧[



 

 
]١٨١[

 الطـاعون   :الطوفان: وقال وهب بن منبه   . )١(هو املوت الذريع اجلارف   : ويقال
 فلم يبق ، يف ليلة فاقعصهن ، أرسل اهللا تعاىل الطوفان على أبكار آل فرعون        ،بلغة اليمن 

 ،هم أول من عذبوا بـه      و ، اجلدري :الطوفان: البةِق وقال أبو . )٢(منهم إنسانا والدابة  
وقـال   .)٤( طفا فـوق حـروثهم     ، هو املاء  :الطوفان: وقال مقاتل  .)٣(فبقي يف األرض  

  . )٦(هو كثرة املطر والريح: وقال بعضهم .)٥(هو السيل الشديد: املؤرجاألخفش و
  :)٧(قال الشاعر

   )٨( الطُّوفَانُ والزؤدخرقَاَء يعتادها      لِعيس أَدركْنا نكَاِئثَهاتضِحي إذَا ا 
  .)٩(]الفزع: الزؤدو[

  : )١٠(وقال أبو النجم
           ومد طوفان فبات مددا        ادر١١(شهرا شآبيب وشهرا ب(  

 )١٣(] أمر من [الطوفان : قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس)١٢(وروى أبو ظبيان
  . )١٤(]القلم :من سورة١٩:اآلية[ M3 4 5 6 7 8   9   L  : مث قرأ،أمر اهللا طاف م

                                                
 . ومل يعزه)١٣/٥٢( هتفسرييف الطربي  ذكره )١ (
 . عنه خمتصرا)٢/١٩١(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
 . املرجع السابق عنه)٣ (
 .)١/٤١٠(تفسري مقاتل : انظر )٤ (
 . ومل يعزه)١٣/٥٢( هتفسرييف الطربي  ذكره )٥ (
 .)١٣/٥٣( هتفسرييف الطربي  ذكره )٦ (
  . امللك بن مروان  من قصيدة له طويلة ميدح عبد،امسه عبيد بن حصنيو: الراعي الشاعر: هو )٧ (

 .)١٤/٦٣( الوايف بالوفيات، و)٦/٣٩( البن مبارك الطلب من أشعار العرب  منتهى:انظر
  ليت ال تتعهد  الناقةلصفة  :وخرقاء،  يقال بِلغت نِكيثَةُ البعري ِإذا جِهد قوته،مجع نكيثة :هانكائث )٨ (

 تعليق أمحد شـاكر  :انظر .اقو  العيس بقيتتعبتكأا جمنونة، إذا    باحلدة  ناقته يصف. قوائمها واضعـم
 .)١٠/٧٣ ()خرقاء(، ومادة )نكث ( مادة)٢/١٩٦( لسان العرب، و)١٣/٥٣( تفسري الطربييف حاشية 

 .)زأد ( ومادة)٣/١٩٢( لسان العرب :أنظر )ت(  من )٩ (
  .)ـ ه١٣٠ت( الراجزالعجلي  أبو النجم ،ن عجلبهو الفضل بن قدامة  )١٠ (

من طبقـة العجـاج يف      ،  موينبغ يف العصر األ   ،   إنشادا للشعر  من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس     
 حوادث  تاريخ اإلسالم للذهيب  و ،)٣٦٨ص( الشعر والشعراء  : انظر .يهالرجز، ورمبا قدمه بعضهم عل    

 .)٥/١٥١ (األعالمو ،)٣٨٥ (هـ١٢٠-١٠١ووفيات 
  . ده يف مكان آخرمل أج: قال أمحد شاكر. )فبات(بدال من ) فَبثَّ(عند الطربي يف التفسري  )١١ (

  . ال يقال للمطر شآبيب، إال وفيه برد : ويقال، الدفعة من املطر: مجع شؤبوب، وهي:والشآيب
 .)شأب (  مادة )١/٤٧٩(لسان العرب ، و)١٣/٥٤(تفسري الطربي حاشية :انظر

  . وقيل غري ذلك)هـ٩٠ت(يان الكويف ب أبوظَ،حصني بن جندب بن احلارث: هو )١٢ (
  قال ابن  . وذكره ابن حبان يف الثقات، ثقة:العجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطينقال ابن معني و

 .)١/٢٢١(التقريب ، و)٢/٣٧٩(التهذيب  :انظر. ثقة: حجر
 .)ت( من )١٣ (
 .هعن )١٣/٥٢( هتفسري يف الطربي أخرجه  )١٤ (



 

 
]١٨٢[

ـ ج كالر هو مـصدر  : اللغة فقال حناة الكوفة   وأما من طريق     ح ـ ان والن  انصقْ
  .)١(هو مجع وواحدها طوفانة:  وقال أهل البصرة،جيمع ال

بن جبري عن ابن     سعيد فروى   ،اختلفوا فيه  MJ KL: عز وجل  قوله
وروى . )٢(الذي خيرج مـن احلنطـة      هو السوس    :القُمل: قال عباس رضي اهللا عنهما   

   .)٣(ىب الد:القمل: قال رضي اهللا عنهما بن أيب طلحة عن ابن عباس علي
 والقمـل  ،أجنحـة اجلراد الطيارة اليت هلا : وقال جماهد والسدي وقتادة والكليب 

  . )٥(اجلراد القمل أوالد: وروى معمر عن قتادة قال .)٤( اليت ال أجنحة هلا الصغارالدبى
وقـال   .)٧(القمل الرباغيـث  : وقال ابن زيد   .)٦(هي بنات اجلراد  : وقال عكرمة 

هـو  : وقال عطـاء اخلرسـاين    . )٨(القمل دواب سود صغار   : بن جبري واحلسن   سعيد
  .)١٠( بفتح القاف وجزم امليم)والقَمل( وبه قرأ احلسن .)٩(القَمل

 .ملَ يشبه احلَ،)١١(دانر وهو ضرب من الِق،نانمهو احلَ: وقال أبو عبيدة واألخفش   
قام، وهو أصغر ما رأيته مما ميـشي  م فيخرج منه القَ  ،ة تتفقأ من ظهرها   ملَ إن احلَ  :يقال

 ، وقد عظم مث يضمر حىت يذهب دمـه        ، فإذا امتأل سقط باألرض    ،قط، ويتعلق باإلبل  
نان م احلَ أرسل اهللا : قال أبو العالية  . )١٢(مةلَ مث يتعلق باإلبل ثانية فيكون ح      ،رادافيكون قِ 

  .)١٣( حىت مل يقدروا على املرية،على دوام فأكلها
  
  

                                                
 .)١٣/٥٢(ه تفسرييف الطربي  ذكره )١ (
 .هعن )١٣/٥٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 . املصدر السابق عنه)٣ (
 همعن )٢/١٩٢( يف تفسريه لبغويذكره ا )٤ (
 .هعن )٢/١٩٢( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 . املصدر السابق عنه)٦ (
 . املصدر السابق عنه)٧ (
 . املصدر السابق عنه)٨ (
 .هعن )٢/١٩٢( يف تفسريه لبغويذكره ا )٩ (
  . وهي قراءة شاذة . كالمها عنه)٧/٢٧٠(ه تفسريوالقرطيب يف  ،)٢/١٩٢(  يف تفسريهلبغوي ذكره ا)١٠ (

  .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه : انظر
 .)١٣/٥٦(تفسري الطربي ، و)١/٢٢٦( عبيدة يب ألالقرآن جماز: انظر )١١ (
 . مل أجده)١٢ (
 . مل أجده)١٣ (



 

 
]١٨٣[

   .)١(واحدا قَملة: وقال األمحر.  نسمع للقمل بواحدة مل:قال الفراء
  : )٢(الشاعر قال

  )٣(وراـلكَتهم ومـ فأهوعذَاباً        أرسلَ الذَّر واجلراد عليهم      
  .الريح والتراب: يعين

 وهي ،ل تأكل اإلبلمه القَِبشل دابة ي  مبن جرير عن بعضهم أن القُ     وحكى حممد   
  :اليت عناها األعشى بقوله

  )٤(وسالِسالً أُجداً وباباً مؤصدا        مالً أَبناؤهماً يعاِلج قُـقَوم     
ML ML ِكْ ذعباس  ترتيل هذه اآليات وتفصيلها، قال ابن      )٥(]ةقص[ ر 

 دخل كـالم    )٦(وابن يسار  إسحاق   وسعيد بن جبري وقتادة وحممد بن      رضي اهللا عنهما  
، مث  )٧(مغلوبا معلوال   رجع فرعون عدو اهللا    ،ملا آمنت السحرة  :  قالوا ،بعضهم يف بعض  

عز وجـل علـيهم     فتابع اهللا  ،أىب هو وقومه إال اإلقامة على الكفر والتمادي يف الشر         
منهم  عليه السالم  فلما عاجل موسى   ، ونقص من الثمرات   ، وأخذهم بالسنني  ،باآليات

 إن عبـدك   يارب: العصا واليد والسنني ونقص من الثمار، دعا فقال       : باآليات األربع 
 وأخلفوا وعدك، رب    ، وبغى وعتا وإن قومه قد نقضوا عهدك       ،فرعون عال يف األرض   

. عدهم من األمم الباقية آية وعربة      ولقومي عظة وملن ب    ،فخذهم بعقوبة جتعلها هلم نقمة    
عليهم السماء حـىت     تعاىل  وهو املاء أرسل اهللا    ،عليهم الطوفان  / عز وجل  فبعث اهللا 

كادوا أن يهلكوا، وبيوت بين إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة خمتلطة بعضها يف بعض،             

                                                
  ا، فإن مل يكن مجعا، فواحده مل أمسع فيه شيئً:يقول  الفراء كان أن)١٣/٥٦( هتفسرييف الطربي ذكر  )١ (

 .قملة: راكع، وإن يكن امسا على معىن مجع، فواحدته  ساجد و:مثل قامل،
 .)٦/٤٣٩(كتاب احليوان للجاحظ ) ٧٢ص( ديوانه :انظر. أميةُ بن أيب الصلت )٢ (
 . )وعذَاباً( بدال من )وِسِنيناً( املرجعني السابقني وفيه )٣ (
    مادة)٣/٧٠ (لسان العرب : انظر .ة حمكمةوثيق: أُجداً. )١٣/٥٦(تفسري الطربي ، و)٥٨ (:ديوانه :انظر )٤ (

 .)١١/٥٦٨( )قمل ( والبيت أيضا يف اللسان مادة)أجد(
 .وهو الصحيح ملقتضى السياق )س(  وما أثبته من]ةفص [يف األصل)٥ (
  وهو احلسن البصري، وذكـره  مروياته عنهم وعن ابن يسار )١٣/٥٥( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (

 . عنهم ومل يذكر احلسن)٢/١٩١( هتفسرييف البغوي 
 .] معلوال مقهورا[ )س(يف  )٧ (

  ]أ/١٨[



 

 
]١٨٤[

 من جلـس منـهم      ،)٢(تراقيهم إىل    حىت قاموا يف املاء    ،)١(] ماء [فامتألت بيوت القبط    
سرائيل من املاء قطرة، وفاض املاء على وجـه أرضـهم           غرق، ومل يدخل بيوت بين إ     

 ودام عليهم ذلك سبعة ،جهدوا  اليقدرون على أن حيرثوا وال يعملوا شيئا حىت      ،وركد
ادع لنا ربك يكـشف عنـا        :عليه السالم   فقالوا ملوسى  ،السبت إىل   أيام من السبت  

وفان، فلم يؤمنوا   فنؤمن لك ونرسل معك بين إسرائيل، فدعا ربه فرفع عنهم الط           ،املطر
هلم يف تلـك     تعاىل  وعادوا بشر ما حبضرم، فأنبت اهللا      ،ومل يرسلوا معه بين إسرائيل    

 بالدهـم   هلم قبل ذلك من الكأل والـزرع والثمـر وأعـشب           [السنة شئيا مل ينبته     
 إال نعمـة علينـا   )٤(] املـاء  [هذا ما كنا نتمىن، وما كان هذا       : فقالوا،  )٣(] وأخصبت

 ،فبعث اهللا تعاىل عليهم اجلراد      فأقاموا شهرا يف عافية،    يسرنا أنا مل منطر،    وما   ،وخصبا
 كانت لتأكـل    نْ حىت إ  ،فأكلت عامة زروعهم ومثارهم وأوراق الشجر وأنواع الزهر       

 ،شب والثياب واألمتعة ومسامري األبواب من احلديـد        وسقوف البيت واخلَ   ،األبواب
 غري أنه اليدخل بيوت بـين  ال تشبع،لت  فجع وابتلي اجلراد باجلوع،حىت تقع دورهم  

ياموسى ادع لنا ربك    :  وقالوا ، فعجوا وضجوا  ، وال يصيبهم من ذلك شيء     ،إسرائيل
 )٥( وأعطوه عهـد اهللا    ، ولنرسلن معك بين إسرائيل    ،لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك     

هم عنهم اجلراد بعدما أقام علـي      تعاىل  فكشف اهللا  ،عليه السالم  وميثاقه، فدعا موسى  
  .السبت إىل سبعة أيام من السبت

 فأشار بعـصاه حنـو املـشرق        ،الفضاء إىل   برز عليه السالم  إن موسى : ويقال
وكان قد بقيـت      حىت كأن مل يكن قط،     ،واملغرب، فرجعت اجلراد من حيث جاءت     

 ، وما حنن بتاركي ديننـا     ،قد بقي لنا ما هو كافينا     : من زروعهم وغالم بقية، فقالوا    
 فأقاموا  ،أعماهلم السوء  إىل    وعادوا ،ك بين إسرائيل، ومل يفوا مبا عهدوا      وال نرسل مع  
 أن ميشي  عليه السالم   وأمر موسى  ،عليهم القمل  عز وجل   مث بعث اهللا   ،شهرا يف عافية  

                                                
 .)ت( من )١ (
 .)١٠/٣٢( لسان العرب :انظر. هي عظم بني ثُغرة النحر والعاتق من اجلانبنيوالترقُوةُ مجع  :التراقي )٢ (
 .)ت( من )٣ (
 .)ت( من )٤ (
 .ولعله خطأ من الناسخ) س(و) ت( األصل مرتني، ومل تتكرر يف  تكررت يف)٥ (



 

 
]١٨٥[

عليـه    فمشى موسـى )٢( تدعى عني الشمس،بقرية من قرى مصر  ،)١(كثيب أعفر إىل  
 علـيهم   )٥( عظيما، فضربه بعصاه فانثـال     )٤(هيل ذلك الكثيب وكان أ    )٣(] إىل [ السالم

م       قمفأكله وحلـس األرض كلـها،       ،ال، فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونبا
 ،وكان يدخل بني ثوب أحدهم وبني جلده فيعضه، وكان يأكـل أحـدهم الطعـام    

 زلقها حىت اليرتقي فوقهـا      ، أحدهم ليبين االسطوانة باجلص    نْال، حىت إ  فيمتلىء قمفي
قال سـعيد بـن    .ال وجده مآلن قم، فإذا صعد إليه ليأكله  ،يرفع فوقها الطعام  ،  شيء
 إىل  )٦(بة فكان الرجل خيرج عشرة أجرِ     ، السوس الذي خيرج من احلبوب     :مل الق :جبري
ـ          ،)٧( فال يرد منها ثالثة أقفزة     ،الرحا ل،  فلم يصابوا ببالء كان أشد عليهم مـن القم

كأنـه    ولزم جلودهم  ، عيوم وحواجبهم  )٨(] ارفوأش [ أشعارهم وأبشارهم  وأخذت
 إىل   ومنعتهم النوم والقرار، فلم يستطيعوا له حيلة، فصرخوا وصاحوا         ،اجلدري عليهم 

 فدعا  دع لنا ربك فيكشف عنا هذا البالء،      إنا نتوب وال نعود، فا     عليه السالم  موسى
 يهم سبعة أيام من السبتل عنهم بعد ما أقام علفرفع اهللا تعاىل القم    عليه السالم  موسى

   . أعماهلم)٩(] إىل أخبث [السبت، فنكثوا وعادوا إىل 
ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر منا اليوم، جيعـل الرمـل دواب،            : وقالوا

عليهم بعدما أقـاموا     عليه السالم  فدعا موسى . وعزة فرعون ال نصدقه أبدا وال نتبعه      
 وامتألت منـها    ،ادع، فدخلت عليهم دورهم    فأرسل اهللا عليهم الضف    ،شهرا يف عافية  

بيوم وأطعمتهم وأفنيتهم وأنديتهم، فال يكشف أحد ثوبا وال إنـاء وال طعامـا وال     
                                                

 .)عفر ( مــادة)٤/٥٨٣(رب ـ لسان الع:انظر.  عِفر عفَراً وهو أَعفَر:، يقال غُبرة يف حمرة:العفْرة )١ (
  وم جزء وهي الي،قدمية، يقال إن ا مساكن لفرعون، وا آثار عجيبةاملصرية الدن من امل :عني مشس )٢ (
 .)١/٤٢٢(والروض املعطار يف حرب األقطار  ،)٤/١٧٨(البلدان معجم  : انظر.من القاهرة   
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]يف [ األصل )٣ (
  . يثبت ال الـمنه أَهيل لـ ورم،انه حىت ينهال فيسقطـ الذي ال يثبت مك:لـاهلَيل واهلَائل من الرم )٤ (

 )هيل( مادة )١١/٧١٣( لسان العرب :نظر ا
) ٥( رابثَال عليه التان:بصلسان العرب :انظر.  أَي ان )ثول( مادة )١١/٩٥(. 
) ٦( أَربعِة أَقِْفزٍة:اجلَِريب رلسان العرب  انظر.  ِمكْيالٌ قَد)جرب( مادة )١/٢٥٩(. 
  .الف البالدـمكيال قدمي خيتلف باختوهو  ،يزِفقَع  مج:ةزِفقْأَ. عنه) ١٣/٥٨( أخرجه الطربي يف تفسريه )٧ (

لسان العرب  :انظر  وهو مثانية مكاكيك عند أَهل العراق،صاعا١٢يساوي :القفيز الشرعيو
 .)٣٦٨ص (جي قلعهلمعجم لغة الفقهاء ، و)قفز( مادة )٥/٣٩٥(

 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت ( وما أثبته من]وأشعار[ يف األصل )٨ (
 .)ت( وما أثبته من ]األخبث[ األصل  يف)٩ (



 

 
]١٨٦[

ويهـم أن   [ ذقنه يف الـضفادع  إىل شرابا إال وجد فيه الضفادع، وكان الرجل جيلس 
 قدورهم تفسد عليهم طعامهم، وتطفئ    يتكلم فيثب الضفدع يف فيه، وكانت تثب يف         

 وكان أحدهم يضطجع، فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما، حـىت مـا            ،)١(] نريام
فيه،  إىل   شقه اآلخر، ويفتح فاه ألكلته فيسبق الضفدع أكلته        إىل   يستطيع أن ينصرف  

منها  فلقوا   / فيه، وال يطبخ قدرا إال امتألت ضفادع،       )٢(حتديعجن عجينا إال تس    وال
  .أذى شديدا

 كانت الضفادع برية، فلما     :قال رضي اهللا عنهما   ن عباس وروى عكرمة عن اب   
 آل فرعون مسعت وأطاعت، فجعلت تقذف أنفـسها يف          )٣(] لىع [ أرسلها اهللا تعاىل  

  . )٥( طاعتها برد املاء)٤(] حبسن [القدور، وهي تغلي ويف التنانري وهي تفور، فأثاا اهللا 
هذه املرة نتـوب    : وقالوا ،عليه السالم  موسى إىل   فلما رأو ذلك بكوا وشكوا    

 عنـهم   )٦(] اهللا تعـاىل   [نعود، فأخذ عهودهم ومواثيقهم، مث دعا ربه فكـشف           وال
 مث  ،فأقاموا شهرا يف عافيـة     السبت، إىل   الضفادع، بعدما أقام عليهم سبعا من السبت      

فأرسـل   ،عليه السالم  فدعا عليهم موسى    وعادوا لكفرهم وتكذيبهم،   ،نقضوا العهد 
 دما كلها، فمـا     )٧(] مياههم [عليهم الدم، فسال النيل عليهم دما، وصارت        اهللا تعاىل   

إنا : فرعون، وقالوا إىل أمحر، فشكوا )٨(بيطاوجدوا دما ع يستقون من اآلبار واألار إال 
 ؟من أين سحرنا  : فقالوا. إنه قد سحركم  : قد ابتلينا ذا الدم، وليس لنا شراب، فقال       

بيطا أمحر، فكان فرعون جيمـع بـني        ئا من املاء إال دما ع      أوعيتنا شي  وحنن ال جند يف   
ما يلي اإلسـرائيلي     [ي، فيكون   الرجلني على اإلناء الواحد، القبطي واآلخر اإلسرائيل      

                                                
 .)س ( و)ت( من )١ (
   الصرع بطْحاً على الوجه أَو ِإلقاًء على الظهر ال يقع : والسدح، استلقى وفرج رجليه:انسدح الرجلُ )٢ (

 .)سدح ( مادة)٢/٤٧٧(لسان العرب  :انظر. قاعداً وال متكوراً
 .وهو موافق ملا يف املصادر )س(ن  وما أثبته م] إىل[يف األصل )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .هعن )١٣/٦٣( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 .)س(من  )٦ (
 .)ت( وما أثبته من ]أمياههم[ يف األصل )٧ (
 .)٢/٢١(كتاب العني  :انظر .اً طري: أي)٨ (

  ]ب/١٨[



 

 
]١٨٧[

 ، وكان القبطي واإلسرائيلي يستقيان من مـاء واحـد         ي دما، وما يلي القبط  ،  )١(] ماء
 فيـه   )٢(اجلُـر  إىل   ، فيقومان  وخيرج لإلسرائلي ماء عذبا    ،فيخرج ماء هذا القبطي دما    

كانـت   فيخرج لإلسرائيلي ماء وللقبطي دما، حىت إن املرأة من آل فرعون             )٣(] املاء [
اسقيين من مائك، فتغرف هلا     :  حني جهدهم العطش فتقول    ،تأيت املرأة من بين إسرائيل    

: قول هلا  كانت لت  نْ إ  فيعود يف اإلناء دما، حىت     ،، أو تصب هلا من قربتها     )٤(]اجر[من  
    اجعليه يف فيك مث مج  فتأخذ يف فِ   ،يه يف ِفي يه   ا ماء، فإذا مقالوايف فيها صار دما، ته  ج  :

املـاء دمـا     فإذا ذهبوا ليستقوا من بني الزرع عاد         ،والنيل على ذلك يسقي الزروع    
مضغ األشجار الرطبة، فـإذا      إىل    حىت إنه ليضطر   ،بيطا، وإن فرعون اعتراه العطش    ع

 يصري ماؤها يف فيه ملحا أجاجا، فمكثوا يف ذلك سبعة أيـام ال يـأكلون إال                 مضغها
  .الدم، واليشربون إال الدم

 عليـه  ، فأتوا موسى  )٥(الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف     : أسلمقال زيد بن    
ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم؛ فنؤمن بك ونرسل معك            : وقالوا السالم

 فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين إسـرائيل،         ،فكشف عز وجل  ، فدعا ربه  ئيلبين اسرا 
 M G H I  J K L M N :عز وجل  )٦(فذلك قوله 

OL  يتبع بعضها بعضاMP Q R SL ]١٣٣[.   
يف آل فرعون بعد مـا غلـب         عليه السالم  مكث موسى : )٧(ياِلكَقال نوف البِ  

  . )٨(ادع والدم عشرين سنة يريهم اآليات الطوفان واجلراد والقمل والضف،السحرة

                                                
 .)س ( و)ت( من )١ (
) ٢( ةٌ، وا:  آنية من خزف، الواحدة:اجلَررجلميعج :ارذيب اللغة  :انظر .ِجر)١٠/٤٧٣(. 
 .)ت( من )٣ (
 .وهو موافق ملا يف املصادر )س( وما أثبته من ] جرة[يف األصل )٤ (
 . عنه)١٣/٦٨( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
إىل تلك هذا القول من املصنف الحيمل على أن هذا سبب نزول اآلية فهذا بعيد، وإمنا املراد أن اآلية تشري  )٦(

 .  احلادثة اليت وقعت يف زمن موسى عليه السالم
  .)هـ٩٠بعد.ت (.وقيل غري ذلك ،و يزيد ويقال أبو رشيدأب ،ياِلكَري الِبيمالة احلَضبن فَ فون: هو )٧ (

 عن علي وأيب أيوب وثوبـان       روى ،هل دمشق كان إماما أل  ، و أحد العلماء  حباراأل بن امرأة كعب  ا
بن عباس  ا وإمنا كذب    ،شامي مستور  :قال ابن حجر  . كره ابن حبان يف الثقات    وذ. رضي اهللا عنهم  

 .)٢/٢٥٥(التقريب ، و)١٠/٤٩٠(التهذيب  :انظر. ما رواه عن أهل الكتاب
 .هعن )٥/١٥٤٩( هتفسرييف ابن أىب حامت  أخرجه )٨ (



 

 
]١٨٨[

 وهـو مـا   ،نزل م العذاب: يعين MU V W X L :قوله عز وجل 
 ؛ ألنـه نغـص      )١(الدم: وقال عكرمة الرجز  . من الطوفان وغريها   ذكر اهللا عز وجل   

   .عليهم عيشهم
وهو العذاب السادس، وذلك أن موسى ، )٢(الطاعون: وقال سعيد بن جبري الرجز 

 بعدما جاء قوم فرعون باآليات اخلمس الطوفـان         أمر قومه، بين اسرائيل    عليه السالم 
ليذبح كـل رجـل مـنكم       : وغريها، فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين اسرائيل، فقال        

ه يف دمه، مث ليضرب ا على بابه، فقالت القـبط لـبين              كفّ ، مث ليخضب  )٣(] كبشا [
، مرسل عليكم عذابا  إن اهللا تعاىل    : ؟ فقالوا مل تعاجلون هذا الدم على أبوابكم     : إسرائيل

هكذا أمرنا :  العالمات، فقالوافما يعرفكم اهللا إال ذه   : فنسلم ولكون، فقالت القبط   
من قوم فرعون سبعون ألفا، فأمسوا وهـم ال         فأصبحوا وقد طعن     ،عليه السالم  نبينا

   .)٤(يتدافنون

MYL عند ذلك ملوسى عليه السالم    فرعون  : فقال :MZ [ \ ] 

^ _ a`L    املؤرجوقال   .)٦(مبا نبأك : وقال عطاء . )٥(مبا أوصاك : العاليةقال أبو :
وهو الطاعون، وقرأ سعيد بن جبري وجماهد        Mb c  d eL. )٧(مبا أعلمك 

 Mf g .)٨(ومها لغتان كالعـضو والِعـضو     بضم الراء،    / )الرجز( وابن حميصن 

h i j k L ]١٣٤[.  

Mm n o p q r s  tL الغـرق،   : يعينM u v  

wL ]العهد)٩(] ينقضون [. ]١٣٥ .   
                                                

 . مل أجده)١ (
 . عنه رضي اهللاعن ابن عباس عنه و)١٣/٧١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
 .هعن )١٣/٧١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 .عنه )١٣/٧٢(ه ره الطربي يف تفسري ذك)٥ (
 . عنه)٢/١٩٣( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
 .مل أجده )٧ (
  وهي قراءة  . ومل ينسبه)٧/٢٧١(ه تفسرييف القرطيب وذكره   عنهم،)٢/٤٤٦(  يف تفسريه عطية ذكره ابن)٨ (

 .)٥٠ص(الشواذ البن خالَويه : انظر. شاذة
 .)ت( من )٩ (

]أ/١٩[



 

 
]١٨٩[

My zL فانتصرنا :أي M {  |  }L وهو البحر.  
  :الرمة قال ذو

  )١(يم تراطَن ِفي حافَاِتِه الروم      داِويةٌ ودجى لَيٍل كَأَنهما

M~ �     ¡  ¢  £Lــا،   : أي ــل حلوهل ــة قب ــن النقم  ع
M¤L ]معرضني كانوا عن آياتنا :وقيل معناه. ]١٣٦.  

يقهــرون  M¦ § ¨ ©    ªL :عــز وجــل قولــه
ويستذلون بذبح األبناء، واستخدام النساء والتسخر واالستعباد، وهم بنو إسـرائيل،           

M« ¬  ®L مـصر والـشام     : يعينM¯  ° ²±L   باملـاء
 مبهلك أهلـها مـن      ،واالشجار والثمار، وإمنا ذكره بلفظ املرياث ألنه أورثهم ذلك        

  .العمالقة والفراعنة

M³ ́ µ  ¶ L كلمة اهللا  وفَّ: يعين تعاىل، وهي وعده إيـاهم      ت
 ¼   « Mµ ¶ ̧ ¹ º: بالنصر والتمكني يف األرض، وذلك قولـه      

½L   قولهإىل :M*  + ,  L ]   معنـاه  : وقيل،  ]القصص:  من سورة  ٦-٥من اآليتني
 )٣(إم جيزون احلسىن يوم القيامة     M¸ ¹ ºL  ربك احلسىن  )٢(] مةنع [وجبت  

M» ½¼L    على دينهمM¾L     أهلكنا وتربنـاM¿ À Á  Â 

ÃL يف أرض مصر من العمارات MÄ Å ÆL ]١٣٧[ .  
يبنون : يعين :وقال جماهد . )٤(كانوا يعرشون من الثمار واألعناب     وما: احلسن قال

  .)٥(البيوت والقصور واملساكن، وكان عنبهم غري معروش

                                                
  فهو يشبهها بالبحر الذي يتردد يف جوانبه تراطـن  ،اليت يسمع فيها دوي الصوتالواسعة  الفالة :الداوية )١ (

، )١٣/٧٤( تفـسري الطـربي   ، و )٢٥٧ص(  ديوانه :انظر .وهو كالمهم الذي اليفهمه العرب    : الروم
 .)١٣/١٨١ ()رطن(، ومادة )دوا ( مادة)١٤/٢٧٦( لسان العرب، و)٦/٤٤٨(  احليوانوكتاب

  . وهو موافق ملا يف املصدر)س ( و)ت ( وما أثبته من]كلمة[ يف األصل )٢ (
 . وعزاه للكليب)١/٥٦٦( . ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه)٣ (
 . عنه)٢/١٩٤( هتفسري يف البغوي ذكره )٤ (
 .هعن )١٣/٧٩( هفسريتيف الطربي  أخرجه )٥ (



 

 
]١٩٠[

عـن   [ )٢(]عيـاش  [ابـن    و ، وابن عامر  ،)١(] رضي اهللا عنهما   ابن عباس  [وقرأ  
 وقـرأ   .ش ويعرش ، ومها لغتان صحيحتان فصيحتان عرش يعرِ      )٤( بضم الراء  )٣ (] عاصم

  .)٦(شون بالتشديد على الكثرةرع ي)٥(ةأيب عبلإبراهيم بن 
 بعد اآليـات الـيت      M" #  $Lقطعنا    M!L: عزو جل  قوله

 ،عليه السالم يوم عاشـوراء  سى   عرب م مو   :قال الكليب  [ . والعرب اليت عاينوها   ،رأوها
'   &Mفمـروا    M% L )٧(]  هللا اوصام يومئذ شـكر   بعد مهلك فرعون وقومه،     

(L وخلف [ ، والكسائي ، قرأ محزة  ،يقيمون [)بكـسر الكـاف     )يعِكفون( )٨ 
 كـانوا   ،لَهـم ٍل  ومثُأوثان   L+,   * (M على   ،)٩(والباقون بالضم، ومها لغتان   

 وذلك أول شـأن     ،)١٠(] بقر [متاثيل  هلم   كانت   : ابن جريج  قال .يعبدوا من دون اهللا   
  .)١١(العجل

                                                
 .)ت( من )١ (
 .)ت( وما أثبته من ]عباس[ يف األصل )٢ (
 .)س(من  )٣ (
بكر بضم   عامر وأبو فقرأ ابن... )يعرشون( :واختلفوا يف: " وقال)٢/٢٠٤( النشرذكره ابن اجلزري يف ) ٤ (

  ".هار وقرأ الباقون بكس،الراء فيهما
  .)هـ١٥٢ت( إمساعيل و الدمشقي أب،ر بن يقظان الشاميلة وامسه مشبإبراهيم بن أيب ع: هو )٥ (

  .ثقة :قال ابن حجر سنادها إليه نظر،إ يف صحة ، واختيار خالف فيه العامة،تاءاله حروف يف القر
 .)١/٦١(التقريب ، و)١/١٩(غاية النهاية  :انظر

  عن ابن أيب عبلة،  كالمها )٣/١٩٤( يف تفسريهاجلوزي ابن  و)٢/٤٤٧(  يف تفسريه عطيةذكره ابن )٦ (
 .وهـي قراءة شاذة

 . عنه)٢/١٩٤( هتفسرييف البغوي ذكره . )س ( و)ت( من )٧ (
   .)هـ٢٢٩ت( خلف بن هشام بن ثعلب البزار املقرئ البغدادي:هو )س(من  )٨ (

ثقة :قال ابن حجر.  ببغداد وهو خمتف من اجلهمية،مات وكان زاهداً عابداً عاملا،أحد القراء العشرة
 .)١/٢٧٢( التقريب، و)١/٢٧٢( غاية النهاية :انظر. يار يف القراءاتله اخت

  وراق ـوالكسائي وال زةـ فقرأ مح)يعكفون(واختلفوا يف : قال )٢/٢٠٤(  النشرذكره ابن اجلزري يف )٩ (
 .عن خلف بكسر الكاف

 .)ت( من )١٠ (
 .عنه )١٣/٨٠(ه أخرجه الطربي يف تفسري )١١ (



 

 
]١٩١[

ـ  بالرنزوال وكانوا ،)٢(مخ أُولئك القوم من لَ )١(] كان [: قال قتادة  : وقيـل  ،)٣(ةقَّ
إسرائيل  فقالت بنو  M -Lـف .)٥(]هلمابقت[مر موسى    الذين أُ  )٤(كانوا من الكنعانيني  

موسـى   M 2    3 546 Lعبده  ثاال ن ِم M. / 0  1 L: ا رأوا ذلك  مل
   .عظمة اهللا ونعمته وحرمته. ]١٣٨[ M7  8 9L: هلم

M; < =L   خفسد ومهلَك ممرس M> ? @ AL   ٦(]زائـل [مضمحل( 
MB C      D L ]١٣٩[.  

MF G H IL     أطلب وأبغي لكمM JL   ة لفحذف حرف الص
 MK L M ،]األعـراف  :من سورة ١٥٥ :من اآلية [ M« ¬  ®L  : تعاىل قولهك

NL ]م زمانكعامليعلى . ]١٤٠.   
 خرجنا مع   :قالرضي اهللا عنه     )٩( عن أيب واقد الليثي    )٨( عن الزهري  )٧(روى معمر 

: ة خـضراء عظيمـة فقلنـا      سدرل حنني فمررنا ب   بِق صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
، وكـان للكفـار    كما للكفّار ذات أنواط    )١٠(رسول اهللا اجعل لنا هذه ذات أنواط       يا

صـلى   قال النيب  . ذات أنواط  : يقال له  ، ويعكفون حوهلا  ،يعلقون ا أسلحتهم  سدرة  
   M/ 0  1  2: اهللا أكرب هذا كما قالت بنو إسرائيل ملوسـى     (( :اهللا عليه وسلم  

                                                
 .)س(أثبته من  وما ]كانوا[يف األصل  )١ (
   قبيلة من كهالن، وخلم هذا أخو جذام عم كندة، وقد كان للخميني ملك باحلرية من :بنو خلم )٢ (

 )٣٦٧ص (لقلقشندي لاية األرب يف معرفة األنساب العرب :انظر. راقـالع
  مما يلي مدينة بالعراق  :ةقَّالرو.  دون ذكر موضع نزوهلمعنه )١٣/٨١(ه أخرجه الطربي يف تفسري )٣ (

   .اجلزيرة، وكل أرض إىل جانب واد ينبسط عليها املاء عند املد فهي رقة، وبه مسيت املدينة
 .)١/٢٧٠( الروض املعطار :انظر

  ، سام بن نوح، وهم من نسل  قوم من العرب نزحوا إىل فلسطني من شبه اجلزيرة العربية:الكنعانيون )٤ (
  املنتخب  :انظر. أرض كنعانولذا يقال لفلسطني . نيوهم أقدم الشعوب السامية اليت سكنت فلسط

 .)٢٠/١٠٥(املوسوعة العربية العاملية ، و)٧١ص (لمغريي لذكر نسب قبائل العرب يف
 .)١٣/٨١(ه الطربي يف تفسريذكره  . وهو موافق ملا يف املصدر)ت(، وما أثبته من ]بقتاهلم[ يف األصل)٥ (
 .)ت( من )٦ (
  .)هـ ١٥٤ت( نزيل اليمن ، موالهم أبو عروة البصري، األزديمر بن راشدعم: هو )٧ (

 وكذا ،ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا :قال ابن حجر
 .)٢/٢٠٢( تقريب ال:انظر .فيما حدث به بالبصرة

   . وقيل قبل)هـ١٢٥ت(.  القرشي الزهري أبو بكر،اهللا حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد: هو )٨ (
 .)٢/١٣٣( بتقري ال:انظر .الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه :حجر قال ابن

  .)هـ٦٨ (ت وقيل عوف بن احلارث بن أسيد .بن مالكا : وقيل.احلارث بن عوفهو  )٩(
 ةوضمر ليث بين لواء حيمل وكان ،الفتح عام أسلم لوقي ،يثبت وال بدرا شهدإنه   قيلو ،قدميا أسلم

 دفن، و فمات سنة ا فجاور مكة إىل   خرج وكان ،تبوك غزوة ويف وحنني الفتح يوم بكر بن وسعد
 .)٧/٤٥٥(اإلصابة ، و)١/٢٩٦(االستيعاب  : انظر.املهاجرين مقربة يف

    ويعكُفون،أي يعلِّقونه ا: اسم شجرٍة بعينها كانت للمشركني ينوطون ا ِسالحهم :ذات أنواط )١٠ (
و٤/١٤٤٤( النهاية يف غريب األثر البن األثري  :انظر اهلَح(. 



 

 
]١٩٢[

3 54L ] ـ       ،]األعراف:  من سورة  ١٣٨ :من اآلية س والذي نفسي بيده لتـركنب كـان     ن ـنن م
  .)١()) قبلكم

يف هو   وكذلك   ،)ماكُجن أَ ذْوِإ(رأ أهل الشام    ق  MP QL :تعاىل قوله
  .)٢(مصاحفهم

 MR S T U V XW Y  ZL ــافع ــرأ ن  :ق
)قَيل يقتت من ال  )٣(كثريتالتشديد على ال  بوقرأ الباقون    قليل،تمن القتل على ال     خفيفة )ونلُت

M[ ]\ ^ _ `   a b  cL ]١٤١[.  
  Mi jالقعـدة    ذا Mf g h iL :عز وجـل   قوله /

kL   ةمن ذي احلج Ml m n o r p q L    عند انطالقه Ms 
t u vL   كن خليفيتMw x yL  وأصلحهم حبملك إياهم على

 ،وال تسلك طريق العاصني   . ]١٤٢[ Mz   { |  }L  وعبادته طاعة اهللا 
 وهم مبصر إذا ،وعد بين إسرائيل عليه السالم وذلك أن موسى   للظاملني، انعووال تكن   

 ما يأتون وما يذرون،بيان  أتاهم بكتاب فيه  ،نقذهم من أيديهم  أهلك اهللا عدوهم واست   
صوم ثالثني  يفأمره اهللا   ،   ربه الكتاب   عليه السالم   سأل موسى  ،فلما فعل اهللا ذلك م    

فمه فتسوك بعـود     ف أنكر خلو  ، فلما متت ثالثون ليلة    ، وهو شهر ذي القعدة    ،ايوم 
   .)٥( فأفسدته بالسواك،ائحة املسككنا نشم من فيك ر: فقالت له املالئكة، )٤(رنوبخ

                                                
  . صحيح:احلكم عليه )١ (

  .إسناده صحيح على شرط الشيخني: ، يف تعليقه على مسند أمحد، وقالشعيب األرناؤوطصححه 
ه  الطربي يف تفسري   ، وقد روى هذا األثر مسندا     ، ألن الزهري مل يسنده    ةمرسل رواية املصنف    :خترجيه

 )٦/٣٤٦(والنسائي يف الكربى    ،  )٥/٢١٨(محد يف مسنده    أو،  حدثنا احلسن بن حيىي   :  قال )١٣/٨١(
من طريق عبد الرازق، عن معمر عن الزهري، عن سنان بن أيب سـنان،               مجيعهم   بن رافع،  عن حممد 

 .وذكروا احلديث بنحوه ،واقد الليثيأيب عن 
  عامر بألف بعد اجلحيم   فقرأ ابن)وإذ أجنيناكم(يف واختلفوا :  قال)٢/٢٠٤( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٢ (

 ، وقرأ الباقون بياء ونون وألـف بعـدها  ، وكذلك هو يف مصاحف أهل الشام    ،من غري ياء وال نون    
 .وكذلك هو يف مصاحفهم

  بفتح الياء وإسكان  نافع  فقرأ)يقتلون أبناءكم(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٤( النشرابن اجلزري يف   ذكره)٣ (
 . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة،لقاف وضم التاء من غري تشديدا

  مثرة قرنية كبرية بنفسجية   شجرة دائمة اخلضرة يصل ارتفاعها إىل عشرة أمتار وهلا: أو اخلَروبوبنراخلُ )٤ (
  .)١٠/٤١(ة العاملية املوسوعة العربي :انظر.  بعض الناسهيأكلوغذاء للماشية،  قدميو، إىل بنية

   )١/٥٦٧( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه )٥ (

]ب/١٩[



 

 
]١٩٣[

صوم عشرة  أن ي  تعاىل اهللا   )١(] هفأمر [ ،إنه أكل من حلاء الشجر    : وقال أبو العالية  
 فم الصائم أطيب عندي من ريح       فأما علمت أن خلو   :  له وقال،  أيام من ذي احلجة   

  .)٢( فتنتهم يف العشر اليت زادها اهللاتفكان املسك،
الذي ضـربنا لـه أن   لوقت  ل :أي M� ¡ ¢ £L :عز وجل  قوله  

 ،)٣(] يـاءً  [  انقلبت الـواو   .الدملي كامليعاد وا  ،ال من الوقت  عفْ مِ :وامليقات ،كلمه فيه ن
   .)٤( وانكسار ما قبلها،لسكوا
 فلما أتى ، وطهر ثيابه مليعاد ربه  ،تطهر عليه السالم  إنّ موسى : )٥(قال املفسرون   

لى ح فاسـت  ، القلـم  )٦(فيرص حتى مسع    ،وناجاه وأدناه   M¤ ¥ L طور سيناء 
ـ  ، وطمع فيهـا   ،رؤيته إىل    واشتاق ،كالمه  قـال   M¦ § ¨ © «ªLفـ

لـه   عز وجل  اهللا M ¬Lفـ ،)٧(أعطين أنظر إليك  : يعين: رضي اهللا عنهما   عباس ابن
M® ¯L   موسـى  قال  من نظر إيلّ مات،، يطيق النظر إيلّ يف الدنياأن بشر لوليس

مث ن أنظـر إليـك      ألو ،النظر إليك  إىل   واشتقت،  كالمكمسعت  إهلي  : عليه السالم 
  M° ±  ² :تعـاىل لـه     فقـال اهللا   ؛أراك  أحب إيلّ من أن أعيش وال      ،أموت

³L قال له  ،هو أعظم جبل مبدين   وي  :ا مسعت اجلبال ذلك    ،)٨(ريِبزتعاظمت  ، فلم 
تعاىل ذلك منه    [  فلما رأى اهللا   .نينهري يتواضع من ب   ِبوجعل ز ،  رجاء أن يتجلّى اهللا هلا    

  . وخصه بالتجلّي،  رفعه من بينها، تواضعه)٩(] ومن

                                                
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]فأمر [ يف األصل  )١ (
 . عنه)٢/١٩٥( هتفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
 .)وقت(ومادة ، )٢/١٠٧(لسان العرب ، و)١٩٧ص( لسجستاينلغريب القرآن  :انظر )٤ (
 .، وأيب بكر اهلذيل وابن اسحاقالربيع السدي، وعن هذه األقوال )١٣/٩١( هتفسرييف الطربي  أخرج )٥ (
 .)صرف ( مادة)٩/١٨٩(لسان العرب  :انظر.  كتبهي أَي صوت جرياِنه مبا :صِريف القلِم )٦ (
 .هعن )١٣/٩١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
  .  وهو أعظم جبل مبدينجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى على نبينا وعليه الصالة والسالماسم ا :زِبري )٨ (

 .)٤/٣١٥( لسان العرب :انظر
 .)س(من  )٩ (



 

 
]١٩٤[

ـ  ، عليه السالم  ملّا كلّم اهللا موسى   :  السدي قالو    اخلبيـث إبلـيس يف      صاغ
 ،)١(إن مكلمـك شـيطان  :  وقال، حتى خرج بني قدمي موسى فوسوس إليه     ،األرض

 الرؤية اةفَنتعلّقت  و،M® ¯L: قال اهللا، الرؤيةموسى عليه السالم فعند ذلك سأل    
ـ  ،  وجب التأبيد ي ههنا ال    )لن( وال دليل هلم فيها ألنّ     ،)٢(ذه اآلية  و يوجـب   وإمنا ه

من ٩٥: من اآلية [ M3 4 5 6 7 98L  :قوله حكاية عن اليهود   ، ك لتوقيتا

من [ M7 8  9 ;:L :مثّ حكى عنهم أم يقولون ملالك، املوت: يعين ].البقرة: سورة

 وقـال  املوت،: يعين. ]احلاقة:  من سورة  ٢٧ :من اآلية [ MÀ Á    ÂL و ،]الزخرف :ورة من س  ٧٧ :اآلية
آل  : من سورة  ٩٢ :من اآلية [ M$ % & ('L  )٣(] اجلنة: يعين [ M! " #L : تعاىل

  .حيبوقد يدخل اجلنة من ال ينفق مما  ،]عمران
: عزيز بن حيىي  ال عبد قال .وإمنا تراين يف العقىب   ،   لن تراين يف الدنيا    :فمعىن اآلية   

قع على  يالو M§ ¨ © «ªL : جواب قول موسى   M® ¯L : تعاىل قوله
،  إمنا سأله الرؤيـة يف الـدنيا       ،ألن موسى مل يقل أرين أنظر إليك يف اآلخرة         ،اآلخرة

   .)٤(حجة فيه ملَن أنكر الرؤية  وال،فأُجيب عما سأل
معناه لن تـراين    : وقيل [ ،)٥( ال تقدر أن تراين    :M® ¯Lقوله  معىن  : وقيل  

   .)٦(بعني فانية وإمنا تراين بعني باقية
وإمنا تراين بعد حممد    ،  وأُمته صلى اهللا عليه وسلم     قبل حممد  )٧(] لن تراين : وقيل  

  .)٨(وأُمته

                                                
  . عنه، وهي من املرويات اإلسرائيلية اليت اليصح التعلق ا)٢/١٩٦( هتفسرييف البغوي  ذكره )١ (
 .)٢/٥٠٤(الكشاف  :انظر.  وهم املعتزلة)٢ (
 .)ت( من )٣ (
 . ومل يعزه)٣/١٩٦(  ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٤ (
 .)٥/٤٤( هتفسرييف   ذكره اآللوسي)٥ (
 . املرجع السابق بنحوه)٦ (
 .)ت( من )٧ (
 . مل أجده)٨ (



 

 
]١٩٥[

 لو   اهللا نّأل ، وإمنا تراين بالنوال والعطاء    ،معناه لن تراين بالسؤال والدعاء    : وقيل  
وجيوز أن يكون فعله مكافأة فعـل       ،  لسؤالللرؤية مكافأة    إياه بسؤاله لكانت ا    اأعطاه
  . )١(عبدهجيوز أن يكون هو مكافأة فعل   وال،عبده

وذلك أنّ الشيطان تـراءى  ، معناه لن تراين بالعني اليت رأيت ا عدوي : وقيل  
ـ موسى أما تعلم أنّ رؤية احل يا :له وجل عز فقال اهللا وسوس إليه، وله    ب والعـدو بي
  . )٢( وزمان واحد،ومكان واحد،  يف حال واحدجيتمعان ال

  مسعت علي بن مهـدي الطـربي    : يقول ،حبيببن   احلسن بن حممد  ومسعت    
 ملا أقدم عليه نيب اهللا موسى       ،مستحيال عليه السالم ممتنعا     لو كان سؤال موسى   : يقول

ز أن يسأله لنفـسه صـاحبة       جيكما مل    ، عزوجل عليه السالم مع علمه ومعرفته باهللا     
  .)٣(اولدو

ـ واسـتقراره    M´ µ  ¶ ¸ º¹L :عز وجل  قوله / كونه س
 دلّ   اجلبل الرؤية باستقرار سبحانه  ملا علق اهللا    : )٤(سنةقال املتكلّمون من أهل ال     .وثباته

فدلّ على أن ما علق عليه مـن كـون           [،  ألن استقراره غري حمال   ؛  على جواز الرؤية  
   ة ملا كان مـستحيال علقـه           أال ترى ،  )٥(] االرؤية غري حمال أيضأن دخول الكفار اجلن 

من [ )٦(Mg h  i  j k l m n poL : تعاىل  وهو قوله  ،بشيء مستحيل 

  . ]األعراف : من سورة٤٠:اآلية
  
  

                                                
 . خمتصرا)١/٤٣٨( هتفسري ذكره النسفي يف )١ (
 .ال يصح التعلق امل أجده، وهو من املرويات اإلسرائيلية اليت تقدح يف األنبياء ف) ٢ (
 . عنه)٧/٢٧٩( هتفسرييف القرطيب  ذكره )٣ (
  شرح ، و)١٩٤ص(  البن قتيبةتأويل خمتلف احلديث :انظرم األشاعرة وهو قول أهل السنة عموما :  يعين)٤ (

 .)٢٠٨ص( الطحاوية
 .)ت( من )٥ (
 .)٣/١٩٦( ـوزي يف تفسريه خمتصـرا، وابن اجل)٢٣ص(اإلبانة عن أصول الديانة  ذكره األشعري يف )٦ (

]أ/٢٠[



 

 
]١٩٦[

 إىل  ملـا أراد اخلـروج    عليه الـسالم   إن الكليم : )١(واإلشارةوقال أهل احلكمة    
من [ Mv w xL: ارون ألخيه ه  هقول، ب  جعل بني قومه وبني ربه واسطة      ،امليقات

  وهـو اجلبـل  ،الرؤية جعل اهللا بينه وبينها واسطةاهللا فلما سأل ،  ]األعـراف  : من سورة  ١٤٢اآلية  
 ،الفتك دون أخيـك   خبإن مل أصلح    : فقال M® ¯ ° ±  ²  ³L: قولهب

٣( اجلبل)٢(] استقرار [دون ال تصلح لرؤييت  افأنت أيض(.  

 عليه الـسالم   أل موسى ملا س : قال وهب  M» ¼ ½  ¾L :قوله تعاىل 
، الضباب والصواعق والظلمة والرعـد والـربق      اهللا تعاىل   الرؤية أرسل   عز وجل    ربه

 مالئكة السماوات أن يعترضوا على  تعاىلأمر اهللا، و فأحاطت باجلبل الذي عليه موسى    
 ،البقـر ن  اسماء الدنيا كثري  ال فمرت به مالئكة     ، من كل ناحية   )٤(موسى أربعة فراسخ  

مثّ أمر    الرعد الشديد،  )٥(] كصوت [هم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة      أفواهبع  تن
 هلـم   دساُأل فهبطوا عليه مثل     ،سماء الثانية أن اهبطوا على موسى     المالئكة  تعاىل  اهللا  

 واقشعر  ،مما رأى ومسع  ،   ففزع العبد الضعيف ابن عمران     ، بالتسبيح والتقديس  )٦(بجلَ
 من مكاين   )٧(] ينيِجنفهل ي  [ندمت على مسأليت    : المثّ ق ،  كل شعرة يف رأسه وجسده    

 فقليـل   ،يا موسى اصرب ملا سألت    : ر املالئكة ورأسهم  بفقال له ح   ؟ شيء الذي أنا فيه  
  .من كثري ما رأيت
ـ  ،   كأمثال النسور  ،مالئكة السماء الثالثة  عليه  مثّ هبطت      ورجـف  فصهلم قَ

لـهب  كب اجليش العظيم و   جلَ ك ،سبيحالتوبالتقديس   بعين وأفواههم   ، شديد بجولَ
  .النار

                                                
  هر ألرباب ـهو تأويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظو : أي املتصوفة أصحاب التفسري اإلشاري)١ (

 .)٢/٨٦(للزرقاين  العرفان مناهل :انظروالتصوف  السلوك
 .)ت( من )٢ (
 .)٣/٢٣٤ (البيان روحه تفسري يف حقي إمساعيل ذكره )٣ (
  مشى قعد واستراح   مسي بذلك َألن صاحبه ِإذا،السكون وهو: الفَرسخه واحد عرب فارسي م:الفراسخ )٤ (

 .)٣/٤٤(لسان العرب  :انظر . والفرسخ ثالثة أَميال أَو ستة، كأَنه سكن،من ذلك
 .)ت(وما أثبته من . ]صوت[ يف األصل)٥ (
 . )١/٥٥٤(مجهرة اللغة  :انظر . اختالط األصوات:واللَّجب )٦ (
 .)ت( من )٧ (



 

 
]١٩٧[

 ال يشبههم شيء من الذين مـروا بـه          ،مثّ هبطت عليه مالئكة السماء الرابعة     
 أصوام عالية بالتـسبيح     ، وسائر خلقهم كالثلج األبيض    ،ألوام كلهب النار   ،قبلهم

   .ء من أصوات الذين مروا به قبلهم ال يقارم شي،والتقديس
 موسى   فلم يستطع  ، سبعة ألوان  )١ (] يف [ ئكة السماء اخلامسة   مال مثّ هبطت عليه  

فـامتأل جوفـه    ،  ومل ير مثلهم ومل يسمع مثل أصوام      ،  تبعهم طرفه  أن ي  عليه السالم 
 يا بن عمران مكانك   :ر املالئكة ورأسهم  بفقال له ح  ،   واشتد حزنه وكثر بكاؤه    ،اخوفً

   .حتى ترى ما ال تصرب عليه
أراد أن  الـذي   مالئكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي         اىلتع مثّ أمر اهللا  

 يدةشـد  [ االطويلة نار  فهبطوا عليه يف يد كل ملك مثل النخلة        وا عليه ض فاعتر ،يراين
إذا سبحوا وقدسوا جاوم  النار،كلهب  ولباسهم   ، من الشمس   أشد ضوءا  ،)٢(] الضوء

 سبوح قـدوس  : شدة أصوام ب  يقولون ،من كان قبلهم من مالئكة السماوات كلهم      
يف رأس كـل ملـك     ال ميوت،ا رب العزة أبد  )٣ (]  ويف راوية  ،رب املالئكة والروح   [

رفع صوته يـسبح معهـم حـني         ،عليه السالم  موسى فلما رآهم  منهم أربعة أوجه،  
 ال أدري أنقلب مما أنا فيه أم ،ذكرين وال تنس عبدكارب  :  ويقول  وهو يبكي  ،سبحوا

قـد  :  املالئكة ورئيـسهم   كبريفقال له     وإن مكثت مت،   ،رقتتحارجت  إن خ  ؟ ال
مثّ أمـر   ،  تأل فاصرب للذي س   ، وينخلع قلبك  ،وفكشتد خ بن عمران أن ي    أوشكت يا 

فلما بدا نور العرش  أروه،:  وقال،مل عرشه يف مالئكة السماء السابعة   حأن ي  تعاىل اهللا
 فارتج  ،اكة السماوات أصوام مجيع    ورفعت مالئ  ، من عظمة الرب   )٤(] اجلبل [انفرج  

 ، وخر العبد الضعيف موسى صِعقًا على وجهه       ،كل شجرة كانت فيه   و ،اجلبل واندك 
كـي   ،ة القبة أ وجعله كهي  ، فقلب اهللا احلجر الذي كان عليه موسى       ،ليس معه روحه  

 الـسالم   عليهفقام موسى    ،برمحته إليه روح احلياة     )٥(] اهللا [أرسل   و حيترق موسى،  ال
 إىل ومـن نظـر  ، آمنت أنك ربي وصدقت أنه ال يراك أحد فيحيا        : ويقول يسبح اهللا 

                                                
 .)س(من  )١ (
 .)ت( من )٢ (
 .)س(من  )٣ (
 .)ت( من )٤ (
 .)ت( من )٥ (



 

 
]١٩٨[

 وإلـه   ، أنت رب األربـاب    !مالئكتك / وأعظم   ، فما أعظمك  ،مالئكتك اخنلع قلبه  
يك احلمـد هللا   رب تبت إل،وال يقوم لك شيء، ال يعدلك شيء  وملك امللوك، ،اآلهلة

  .)١(شريك لك رب العاملني ال
وحف  [ ،نارال وحف حول املالئكة ب    ،حف حول اجلبل باملالئكة   : السدي وقال

  . )٣( للجبلهمثّ جتلّى رب ،)٢(]  وحف حول املالئكة بنار،حول النار مبالئكة
وقـال   .)٥( زبري )٤(] جبل [ظهر نور ربه للجبل     : رضي اهللا عنهما   عباس قال ابن 

 )٧(وقال كعـب األحبـار     .)٦(منخر ثور من نور احلجب مثل       اهللا تعاىل  ظهرالضحاك أ 
 صـار    حىت من عظمة اهللا للجبل إالّ مثل سم اخلياط،        [ما جتلّى   : )٨(بن سالم  اهللا عبدو

٩(ادك( .  
يدلّ عليه ما روى ثابت عن      . )١١(صرن منه إالّ قدر اخلِ    )١٠(] ما جتلّى :  السدي وقال

 ،))هكـذا ((:  فقـال  ،هذه اآلية قرأ   صلى اهللا عليه وسلم   ن النيب   أرضي اهللا عنه     أنس
   .)١٢(فساخ اجلبل ووضع اإلام على املفصل األعلى من اخلنصر،

                                                
   عنه )٢/١٩٦( هتفسري يف البغويوذكـره  ،ابن إسحاق بنحوه عن )١٣/٩١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١ (

 . وهذه األقوال من اإلسرائيليات اليت وردت يف بعض كتب التفسري مما اليعتمد عليها.وهبوعن 
 .)س ( و)ت(  من)٢ (
 . عنه)١٣/٩٠( هتفسري يف الطربي أخرجه )٣ (
 .)ت( من )٤ (
 . عنه)٢/١٩٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٥ (
 .  املرجع السابق عنه)٦ (
  ) هـ٣٢ت( بكعب األحبار : املعروف، أبو إسحاق،كعب بن ماتع احلمريي: هو )٧ (

 رضي يام أيب بكرأ وقدم املدينة يف ،لمسفأكان على دين يهود و ،درك اجلاهليةاليمن أكان من أهل 
 فسكن محص حىت تويف ا يف خالفة ، مث خرج إىل الشام رضي اهللا عنه،يام عمر أ وقيل يفاهللا عنه،

 .)٢/٤٣(تقريب ، وال)٨/٤٣٨(التهذيب  :انظر. ثقة خمضرم : قال ابن حجر. رضي اهللا عنهعثمان
  .) هـ٤٣ت(رضي اهللا عنه  . أبو يوسف،صاري اإلسرائيلي مث األن،عبد اهللا بن سالم: هو )٨ (

 ، وشـهد ، أسلم أول ما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينـة         ، وكان من بين قينقاع    ،أحد األحبار 
 .)٤/١١٨(اإلصابة ، و)٣/٩٢١(االستيعاب  : انظر. رضي اهللا عنهوتويف باملدينة يف خالفة معاوية

 . عنه)٢/١٩٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٩ (
  .)ت( من )١٠ (
  .  رضي اهللا عنهماعن عكرمة عن ابن عباس عن السدي )١٣/٩٧( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١١ (

 .)٤/٣٣٨( كتاب العني ،اِإلصبع الصغرى القُصوى من الكَف: اِخلنصرو
  )٢١٠ص(ظالل اجلنة وصححه األلباين يف  ،ووافقه الذهيبصححه احلاكم .  صحيح:احلكم عليه )١٢ (

وابن أيب  ،  )٣٠٧٤( حديث )٥/٢٦٥(والترمذي يف تفسري هذه اآلية      ،  )٣/١٢٥(أخرجه أمحد    :خترحيه
 .)٢١٠ص(عاصم يف السنة 

  ]ب/٢٠[



 

 
]١٩٩[

 وسـاخ يف    ، فغار اجلبـل   ؟اجلبل هل تطيق رؤييت    إىل   أوحى اهللا : احلسنوقال  
  ½ ¼ «M: وقال قطرب  .)١(؟ ذهب أمجع  هل ينظر    عليه السالم   وموسى ،األرض

¾Lه كقوله:  أيأمر رب :Mj kL)٢(
   .]يوسف : من سورة٨٢ :يةمن اآل[ 

  كالتبدل ا متعدي جعله فعال ف،  )٤( فلما جلّى ربه آية للجبل     )٣(] همعنا [: وقال املربد 
   .والتخلّص والتوعد

ـ ح: )٦( الـوراق  )٥(] بن عمر  حممد [وقال أبو بكر      يل عـن سـهل بـن        يِك
 سـبعني ألـف     )٨(]وراء[ ن اهللا تعاىل أظهر مـن     إ: رضي اهللا عنه   )٧ (] الساعدي [سعد

، فَعذُب إذ ذاك كل ماء    : قال أبو بكر   .)٩(ا فجعل اجلبل دكً   ، قدر الدرهم  انورحجاب  
، ت األرض ضرخاو،  وزالت الشوك عن األشجار   ،  وبرأ كل مريض  ،  وأفاق كل جمنون  

   .)١١( وخرت األصنام لوجهها، نريان اوس)١٠(ومخدالنبات، وأزهرت 

M¿ ÀL جعلـه  : رضي اهللا عنـهما   قال ابن عباس ، باألرض امستوي
األرض   ساخ اجلبـل يف    )١٤(وقال سفيان  .)١٣(بعض وقال قتادة تقعر بعضه على     .)١٢(اتراب

  . )١٥( فهو يذهب معه،حىت وقع يف البحر

                                                
 . مل أجده)١ (
   ،من قال إن التقدير فلما جتلى أمر ربه: اجـ وقال الزج: )٢/٤٥١(وقال ابن عطية يف تفسريه .  مل أجده)٢ (

 .فقد أخطأ وال يعرف أهل اللغة ذلك
 .)ت( من )٣ (
 . مل أجده)٤ (
 .)ت( من )٥ (
  .حممد بن عمر الوراق الترمذي مث البلْخي احلكيم، الشهري بأيب بكر الوراق: هو )٦ (

 له مواعظ و ، وأسند احلديث  ،له الكتب املشهورة يف أنواع الرياضات واآلداب      ،  من مشايخ خراسان  
 .)١٠/٢٣٥(ولياء ، حلية األ)١٨٧ص(طبقات الصوفية  :انظر.فوظة حمجيدة

  .)هـ٩١ت(  رضي اهللا عنه العباسو أب،األنصاري الساعدي،  سهل بن سعد بن مالك: هو)س(من  )٧ (
مات النيب صلى اهللا    و ، فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، كان امسه حزنا   : يقال ،من مشاهري الصحابة  

 مـات باملدينـة مـن       آخر من كان   ، حىت عاش مائة سنة  و ،بن مخس عشرة سنة   اعليه وسلم وهو    
 .)٣/٢٠٠(اإلصابة ، و)٢/٦٦٤(االستيعاب  :انظر .الصحابة

 .)س(من  )٨ (
 .وذكره ... وحكي عن سهل:  قال)٢/١٩٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٩ (
 .] ومخدت[ )س(يف   )١٠ (
 .  مل أجده)١١ (
 .هعن )٥/١٥٦٠( هتفسري يف ابن أىب حامت أخرجه )١٢ (
 .هعن )١٣/٩٧( هتفسري يف الطربي أخرجه )١٣ (
 . الثوري:  هو)١٤ (
 .  املصدر السابق عنه)١٥ (



 

 
]٢٠٠[

 .)٢(يوم القيامـة   إىل    فال يظهر  ،حتت األرض  انقعر ودخل : )١(اهلذيلأبوبكر  وقال  
جعلـه دكـا أي     : ل الكلـيب  وقـا . )٣(جعله دكا أي رمال هائال    : وقال عطية العويف  

   .)٥( جباال صغارا)٤(] كسرا [
  .)٧(صار صخرا ترابا: وقال مسروق .)٦( ذاهبا أصال:جعله دكا أي: وقال احلسن

أخـربين شـيخي    : ، قـال  )٨(بن أمحد املزكَّي   بن حممد  الرمحن أخربنا أبو حممد عبد   
حـدثنا  :  قال،)١١(ضرحدثنا الن:  قال،)١٠(بن صاحل الرازي   حدثنا حممد :  قال ،)٩(علي أبو
بـن   دـْلن اجلَ ـ ع ،)١٣(الـضة ال ـاويـ عن مع  ،)١٢(ةـالببن ز  نـبن احلس  دـحمم

                                                
  .)هـ١٦٧ت(امسه روح : لمى، وقيللمى بن عبد اهللا بن سس:  البصري، امسهيلأبو بكر اهلذ: هو )١ (

  .  متروك احلديث: وقال النسائي وعلي بن اجلنيد،ضعيف:  وقال أبو زرعة،ليس بشئ: قال ابن معني
 .)٢/٣٦٩(التقريب ، و)١٢/٤٥( التهذيب :انظر .ي متروك احلديثأخبار :قال ابن حجر

 .هعن )١٣/٩٧( هتفسري يف الطربيأخرجه ) ٢ (
 . عنه)٢/١٩٧(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٣ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ] كسرة[يف األصل )٤ (
 .  املرجع السابق عنه)٥ (
 . عنه، إال أنه جعل قوله كقول سفيان)٢/٢٥٨( هتفسرييف املاوردى ه  مل أجده ذا اللفظ، وذكر)٦ (
 . مل أجده)٧ (
  .)هـ٤١٠ت(. الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه، أبو حممد النيسابوري عبد: هو )٨ (

 ، ونقل  وكان صادقا أمينا   ،كان من وجوه البلد   ، و وحد، الثقة املسند  الرئيس األ : قال الذهيب يف السري   
 مـن   ، واألمناء املعروفني  ، أحد الثقات املتقنني   : يف املنتخب من السياق عن احلاكم أنه قال        الصريفيين

 .)١٧/٢٤٠(سري ، وال)٣٠٣ص(املنتخب من السياق  :انظر. وجوه مشايخ البلد
  .)هـ٣٧٤ت( . أبو علي النيسابوري،حممد بن أمحد بن بالويه: هو )٩ (

حدثنا : ، قال اخلطيب   وحممد بن إسحاق السراج    ،زميةبن خ ا و ،بن شريويه ا مسع   ،مسع على كرب السن   
   . وهو صدوق صاحب كتاب:، وقال احلاكم ثقة:عنه أبو بكر الربقاين وسألته عنه فقال

 .)٦٢ ص(سؤاالت السجزي للحاكم ، و)١/٢٨٢(تاريخ بغداد  :انظر
   .احلسنيو  أب،الطربي ريمي الصاهللا عبد بن صاحل بن حممد:  هو)١٠ (

 حفـص  أيب، وفـيمن روى عـن        بالويه ذكره اخلطيب يف تارخيه ضمن شيوخ ابن       ،الريبنزل  ممن  
  .فيه نظر:  أنه قالاحلاكم عن قل، وذكره الذهيب يف الضعفاء، ونالفالس

 .)٢/٥٩١(  للذهيباملغين يف الضعفاء، و)١٢/٢٠٩ (و ،)١/٢٨٢(تاريخ بغداد  :انظر
  .النضر بن سلمة شاذان املروزي: هو )١١ (

، وذكـره ابـن حبـان يف        ومل يكن بـصدوق    ، قال أبو حامت كان يفتعل احلديث      ،مكة سكن   ممن
، وقـال ابـن حجـر يف         كان ممن يسرق احلديث، ال حيل الرواية عنه إال لالعتبار          :اروحني وقال 

  . هو من رواية النضر بن سلمة بن شاذان وهو متروك:اإلصابة عند حديث جحدم
 .)١/٤٦٥(اإلصابة ، و)٣/٥١(روحني ا، و)٨/٤٨٠(اجلرح والتعديل  :انظر

  .)هـ٢٠٠قبل.ت( . أبو احلسن املدين،الة املخزوميبحممد بن احلسن بن ز: هو )١٢ (
 ، واهي احلديث وكذا: وقال أبو زرعة، يسرق احلديث، مل يكن بثقة، كذاب خبيث:قال ابن معني
 .)٢/٦٦(قريب ت، وال)٩/١١٥(التهذيب  :انظر. كذبوه :قال ابن حجر .قال أبو حامت

  .)هـ١٨٠ت(.  املعروف بالضال، أبو عبد الرمحن البصري،معاوية بن عبد الكرمي الثقفي: هو )١٣ (
 وقـال   ، وذكره ابـن حبـان يف الثقـات        ، ليس به بأس   : وقال النسائي  ، ابن معني وأبو داود    ثقهو

 وإمنا ضـل  ، الضالالكرمي بن عبد  معاوية،قبيحان لقبان لزمهما  ، رجالن نبيالن  :بن سعيد  الغين عبد
قـال ابـن     . وإمنا كان ضعيفا يف جسمه ال يف حديثه        ،بن حممد الضعيف   اهللا وعبد،  يف طريق مكة  

 .)٢/١٩٦(التقريب ، و)١٠/٢١٣(التهذيب  :انظر. صدوق :حجر



 

 
]٢٠١[

 رسول اهللا قال  : قال ،رضي اهللا عنه   بن مالك  أنس عن   ،)٢(بن قرة  ةيواعن مع  ،)١(أيوب

ـ  ((: M» ¼ ½  ¿¾ ÀL: يف قولـه   صلى اهللا عليه وسلم     ارتص
 وثالثة مبكّـة    ،)٥(وىضور ،)٤(انقَِرو و ،)٣(دح أُ :فوقعت ثالثة باملدينة   لعظمته ستة أجبل  

  .)٩()))٨(اءر وٍح،)٧(ريِب وثَ،)٦(روثَ
 والـيت يف    ،بالقصر والتنوين هاهنا  عاصم   قرأ ف يف هذا احلرف،   ةواختلفت القراء 

  ممـدود )دكاء ()١١(دوقرأ غريه من أهل الكوفة ومحي      ،)١٠(] من غري تنوين   [ الكهف باملد 

  . ا مجيعرتنيوسل يف اةغري جمرا

                                                
   .د بن أيوب البصريلْاجلَ: هو )١ (

 وال ، يكتب حديثـه ، شيخ أعرايب ضعيف احلديث  :أبو حامت قال   ،بيه وعن معاوية بن قرة    أروى عن   
أنّ إسحاق بن راهوية، وأمحد، وابن      : ، وذكر ابن حجر يف اللسان      متروك : وقال الدارقطين  ،حيتج به 

، )١٦٨ص(كتاب الضعفاء واملتروكني للدارقطين     و ،)٢/٥٤٨(اجلرح والتعديل    :انظر. معني ضعفوه 
 .)٢/٢٣٩(لسان امليزان و

  .)هـ١١٣ت( ين أبو إياس البصريمعاوية بن قرة بن إياس بن هالل املز:هو )٢ (
، لقي الكثري من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     كان من عقالء الرجال   ،مام العامل الثبت  إلا

   .وذكره ابن حبان يف الثقات، العجلي والنسائي وأبوحامت وابن سعدومعني  بنوسلم، وثقه ا
 .)٢/١٩٧(لتقريب ا، و)١٠/٢١٦(التهذيب ، و)٥/١٥٣( سري ال:انظر. ثقة:قال ابن حجر

 ).٢٠ص( املعامل األثرية :انظر . جبل مشهور مشال املدينة، وعنده وقعت غزوة أحد:أُحد )٣ (
 ).٢٩٦ص( املرجع السابق : انظر. جبل يبعد عن جنوب املدينة سبعني كيلو متر:وِرقان) ٤ (
  شرقي من مدينة ينبع  جبل ضخم يقع على الضفة اليمىن لوادي ينبع، وهو إىل الشمال ال:رضوى )٥ (

  ).١٢٨ص( املرجع السابق : انظر.البحـر
 ).٢٩٦ص( املرجع السابق :انظر. جبل ضخم يقع جنوب مكة، وفيه غار ثور املشهور: ثَور )٦ (
) ٧( اء ِمن  :ثَِبريناِوح ِحرماِل، ويى ِمن الششِرف على ِمنرِق، ويكَّة ِمن الششِرف على مهو اجلبل الِذي ي  

 .)٧١ص(املعامل اجلغرافية  :انظر.  جبل الرخِم:ويسميِه اليوم أهل مكَّة اجلنوب،
   ويسمى جبل النور وهو الغار املعروف الذي كان يتعبد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزل :ِحراء )٨ (

 ).٩٨ص( املعامل األثرية :انظر. الوحي فيه، وهو يقع يف الشمال الشرقي من مكة
  وقال احلافظ ابن كثري .انالنضر متروك، ودلْ اجلَ كذبوه، وفيهالةببن زيف إسناده ا .موضوع:احلكم عليه )٩ (

ابن اجلوزي يف   ، وممن حكم عليه بالوضع      .أهـ . وهذا حديث غريب بل منكر     )٣/٤٢٣(يف تفسريه   
 الـضعيفة  يف  ونقل عن ابن حبان بأنه موضوع، وكذا حكم عليـه األلبـاين   )١/١٧٣(املوضوعات  

  .)١٦٢( حديث )١/٣٠٠(
  ومن طريـق   )٢/٨١(أخبار مكة    يف   لفاكهيوا ،)٦/٣١٤(حلية األولياء   ه أبو نعيم يف     أخرج :خترجيه

  .  وهو متروك أيضا عبد العزيز بن عمرانوأخرجه الفاكهي بسند آخر من طريق. الةببن زا
 يف  الـنمريي أخرجه ابن شـبة ك بن عمران كذلمن طريق عبد العزيز     و. )١/٦٠٦(تقريب  ال :انظر

 .)٥/١٥٦٠( وابن أيب حامت يف تفسريه، )١/٧٩(تاريخ املدينة 
 .)س(من  )١٠ (
  روى القراءة عن الكسائي وهو يف املكثرين عنه، روى .يع أبو القاسم السابوريبمحيد بن الر: هو )١١ (

  .)١/٢٦٥(غاية النهاية  :انظر .القراءة عنه حممد بن إسحاق السراج



 

 
]٢٠٢[

 وهو اختيار أيب حامت وأيب عبيـد،       .)٢(مقصورة منونة  )١(] كالمها [وقرأ الباقون   
 ألن الكـاف والقـاف      ، والدك والدق مبعىن واحد    ا،فمن قصر فمعناه جعله مدكوكً    

ـ    :وجيوز أن يكون معناه    ،)٣(رقيقو ركيكم  كال: قوهلم ك ،نيتعاقبا  : أي ادكه اهللا دكً
 ME: وقوله ]الفجر:  من سورة  ٢١ :من اآلية [ M³  ´ µ ¶ ¸L :قولهب اعتبارا ،)٤(فته

F G H I JL ]احلاقة:  من سورة١٤ :من اآلية[.  
قال ح٥(يدم(:  

           همزال هكَانَ اِجلبأَر كدي        طُريخهمهقَاِق ب٦( ِبالِبيِض الر(  

 نئـذ ي، وح يكن هلـا سـنام     إذا مل    ، ناقة دكاء  :ومن مده فهو من قول العرب     
هذا قـول    ألن اجلبل مذكر،   أي مستوية ال شيء فيها،      دكاء، اضر جعله أ  منه يكون

ـ أُوحذف مثل   ف ا، جعله مثل دك   )٨(] :معناه [: وقال حناة البصرة   .)٧(أهل الكوفة  ِرجي 
مى  ِرجMj kL)٩(

من مـد قـال يف      : قال األخفش  .]يوسـف  : من سورة  ٨٢من األية   [ 
: قال يف اجلمـع    أرض دك، : ومن قال  ر،مراوات وح مك مثل ح  دو كاوات،د: اجلمع
  .)١٠(دكوك

                                                
 .)ت( من )١ (
   هنا والكهف)جعله دكا(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٤ (النشرذكره ابن اجلزري يف  )٢ (

 وافقهـم عاصـم يف      ،فقرأ محزة والكسائي وخلف باملد واهلمز مفتوحاً من غري تنوين يف املوضعني           
 . وقرأ الباقون بالتنوين من غري مد وال مهز يف السورتني،الكهف

 . بنحوه)١/٣٩٩(جم مقاييس اللغة معيف  ابن فارس  ذكره)٣ (
 .)٢/١٩٧(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٤ (
   .آلثار كانت بوجهه األرقطامللقب ب. ي بن خماشنِعبمحيد بن مالك بن ر: هو )٥ (

اية األرب يف   ، و )١١/١٣( معجم األدباء  :انظر.  من شعراء الدولة األموية وكان خبيالً      ،شاعر جميد 
 .)٣/٢٩٩( فنون األدب

)٦( ميف جوفه:اهلَز ِزمهنِدك فيه بيِزمهزك الشيء تانُ الرج من قوهلم خ:ختـطر . غَمه يف املشي ـطَرِل اهتزاز  
.  وسوطه يخِطر خطَراناً ِإذا رفعه مـرة ووضـعه أُخـرى           ، وقضيبه ، ورحمه ، وخطَر بسيفه  ،وتبختره
 وقيـل  ، من شدة بأِْسه،الذي ال يدرى من أَين يؤتى له هو الفارس  : وقيل ، بالضم الشجاع  :والبهمةُ

 فهـو  . السيوف الرقيقة من حسن صقلها :والبيض الرقاق .  ويقال للجيش بهمةٌ   ،هم مجاعة الفُرسان  
 لـسان العـرب   و ،)١٣/١٠٠( تفـسري الطـربي    :انظر. يصف ممدوحه وجيشه بالقوة والشجاعة    

 .)١٢/٦٠٨ ()هزم(، ومادة )١٢/٥٦ ()م(، ومادة )خطر( مادة )٤/٢٤٩(
 .بن قتيبة وابن عيسىال  وعزاه )٢/٢٥٨( هتفسري يف  ياملاورد ذكره )٧ (
 .)ت( من )٨ (
 .)٢/٣٠٩(معاىن القرآن لألخفش  :انظر )٩ (
 )دكك ( مادة)١٠/٤٢٤(لسان العرب : انظر )١٠ (



 

 
]٢٠٣[

رضي  قال ابن عباس   MÂ ÄÃL )١(]  وقع :أي [ M ÁL: عز وجل  قوله
 يـوم   اخر موسى صـعقً   : قال الكليب  .)٣(اًميت: وقال قتادة . )٢( عليه اغشيم :اهللا عنهما 

  .)٤( النحريوم  وأعطى التوراة يوم اجلمعة،اخلميس يوم عرفة
ما البن عمران   :  قالت مالئكة السماوات   ا،ملا خر موسى صعقً   : )٥(قال الواقدي 

  .سؤال الرؤية؟لو /
 وهو مغـشي     عليه السالم  ويف بعض الكتب أنّ مالئكة السماوات أتوا موسى       

ض أطمعت يف رؤيـة رب      ييابن النساء احلُ  : ونه بأرجلهم ويقولون  لكرعليه فجعلوا ي  
   .)٦(العزة

MÅ ÆL   ه قد     ليه  ثاب إ  و ،من صعقته موسىسـأ عقله عرف أن  ال ال أمـر 
ـ  ،ينبغي له   MË Ìمـن سـؤايل الرؤيـة        M Ç È É ÊLفـ

ÍL ]رى يف الدنيا    . ]١٤٣ي قالو .بأنك ال تدوجماهد  الس  :    ـنل موأنا أو
   .)٧(آمن بك من بين إسرائيل

  

                                                
 .)ت( من )١ (
 .هعن )١٣/٩٧( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 . السابق عنه املصدر)٣ (
 . عنه)٢/١٩٨( هتفسرييف البغوي  ذكره )٤ (
  .)هـ٢٠٧ت (سلمي موالهم أبو عبد اهللا املدين حممد بن عمر بن واقد الواقدي األ: هو )٥ (

 مجـع   ،صاحب التصانيف واملغازي، أحد أوعية العلم على ضعفه املتفق عليه         و ،عالمالقاضي أحد األ  
ومع هذا فال يستغىن عنه يف املغازي، وأيام الصحابة          لذلك، طرحوهاف فأوعى، وخلط الغث بالسمني،   

 .)٢/١١٧(التقريب ، و)٩/٤٥٤( سريال:  انظر.متروك مع سعة علمه :قال ابن حجر .وأخبارهم
  وهذه الرواية من اإلسرائـليات اليت فيها تنقـص لألنبياء واليت ،  عنه)٢/١٩٨( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (

 . ملالئكة املكرمنيبا تليق م وال ال
 .هما، وعن ابن عباس رضي اله عنهماعن )١٣/١٠٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (

]أ/٢١[



 

 
]٢٠٤[

 حيكي عـن    )١(يذ آبا رصم الن مسعت أبا القاس  : لوقيومسعت أبا القاسم احلبييب     
أنا أول املؤمنني بأنـك ال  و ييت،بنله حيتمساط يف شيء ال نبت إليك من األ تب :)٢(اجلنيد

  .)٣( أول من سألك الرؤيةترى يف الدنيا ألين
طـور سـيناء     إىل    عليه السالم  ملّا سار موسى  : رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  

 قال قد وجدتـه     ،ى جئت أبتغي اهلد   :قال بتغي؟ما ت : عز وجل   قال له ربه   ،للميقات
الذي يذكرين  : قال يارب أي عبادك أحب إليك؟    : عليه السالم فقال موسى    ياموسى،

أي : قال. الذي يقضي باحلق وال يتبع اهلوى: قال ى؟ضأي عبادك أق  : قال. ينساين وال
أو  ،هدىإىل   هديعلمه فيسمع الكلمة     إىل   الذي يبتغي علم الناس   : قال  أعلم؟ الناس

  .)٤(ن ردىع هردت
 )٥(] طـور ب [ موسى    تعاىل ملّا قرب اهللا  : رضي اهللا عنه   بن مسعود  اهللا عبد وقال

  اسيناء رأى عبد    حيـسد   هذا عبد ال: قال؟  هذا نميارب   : قال .ا يف ظلّ العرش جالس
يـه  عل فقال موسى    ، ال ميشي بالنميمة   ، بوالديه  بر ،الناس على ما أتاهم اهللا من فضله      

 وما أنت أعلم بـه      ، وما بني ذلك   ،غَبرى من ذنيب وما     جريارب اغفر يل ما     : السالم
قد كفيت  : فقال.  عملي سوء وأعوذ بك من     ،أعوذ بك من وسوسة نفسي     رب   مين،

                                                
  .)هـ٣٦٧ت(. باذي النيسابوري الصويف آرص أبو القاسم الن،ويهمحإبراهيم بن حممد بن م: هو )١ (

ـ  لسان أهل احلقائق يف عصره، وكان مع تقدمه يف التصوف           و ،شيخ خراسان يف وقته    اعني من اجلم
  خرج يف  ،  مسع بنيسابور وبالعراق وبالشام ومبصر وبالري      .الني يف طلب احلديث   للروايات، ومن الرح

: بـاذي  آ رصالنو. وكان ثقة : ا، قال اخلطيب  آخر عمره إىل مكة وحج وأقام باحلرم جماورا ومات          
ـ ، و )٣٦٢ص(للـسلمي   طبقات الصوفية    : انظر . بنيسابور ةحملنسبة إىل     ،)٦/١٦٩(اريخ بغـداد    ت

 .)٥/٤٩٢(األنساب للسمعاين و
  .وقيل قبلها بسنة. )هـ٢٩٨ت(يري اِرواز ويقال القَزاجلنيد بن حممد بن اجلنيد أبو القاسم اخلَ: هو )٢ (

 أصـله   ،قته وفريد عصره يف علم األحوال وطريقة الوعظ       يف و الزاهد املشهور شيخ طريقة التصوف      
ه ببغداد ومسع ا احلديث ولقي العلماء ودرس الفقه على أيب ثور وصحب             مولده ومنشأ و ،من اوند 

 طبقـات احلنابلـة  و ،)٧/٢٤١(تاريخ بغداد   :انظر.  مث اشتغل بالعبادة والزمها    ،مجاعة من الصاحلني  
 .)٢/٢٦٠( للسبكي طبقات الشافعيةو ،)١/٣٧٣( وفيات األعيانو ،)١/٣٤٣( البن أيب يعلى

 . مل أجده)٣ (
  : سأل موسى ربه وقال: قاله يف سياق قصة اخلضر عليه السالم عن )١٨/٦٣( هتفسرييف الطربي جه  أخر)٤ (

أي إليك؟ رب وذكر قصة اخلضر عليه السالم. اخل ... عبادك أحب. 
 . )س( وما أثبته من ]طور [ ويف األصل)٥ (



 

 
]٢٠٥[

تذكرين : قال )١(] أن أعمل به؟   [يا رب أي العمل أحب إليك       : قال ف ذلك يا موسى،  
 وال ،جر قلبهفْ وال ي  ،ب لسانه ذكْي من ال : الق أي عبادك خري عمال؟   : قال والتنساين،
: قـال  ؟  عمال )٣(ئسيفأي عبادك   : )٢(] يارب [ قال  خلق حسن،  مؤمن يف  ،يزين فرجه 

  .)٤(ليل بطال النهاربال جيفة ،ئفاجر يف خلق سي
M!L تعاىل اهللا :M" # $L  اخترتـك  M% & ' 

( )  * + L  أعطيتكM, - .L ]هللا على نعمه. ]١٤٤.   
بـن   بن احلسن  بكر حممد  أبوقال حدثنا    ، الفرايت يببن أ  عمرو أمحد  نا أبو أخرب

حـدثنا   : قال ،)٦(بن حيىي بن سالم اإلمام     بن علي  دثنا احلسن ح : قال ،)٥(بكري الرازي 
بن قيس    عطاء بن  إمساعيل حدثنا أبو عاصم   :قال ،)٧(بن موسى البلخي   بن حسان  أمحد

قـال  : قال عنهما  رضي اهللا  بن عباس  اهللا عبد  عن ،)٩( عن أيب حازم املدين    ،)٨(موياُأل
يا رب لقد أكرمتين    : قالف .اموسى األلواح فنظر فيه    تعاىل   ملا أعطى اهللا   ((: رسول اهللا 

   ي اصطفيتك على الناس برسااليت       ((:  قال ،)١٠( قبلي ابكرامة مل تكرمها أحديا موسى إن
وت على حب   مت(( ،وحمافظةجبد   : أي .))آتيتك وكن من الشاكرين     فخذ ما  ،وبكالمي

ـ ثْأمحد الذي أَ  : قال يارب ومن حممد؟  : قال موسى  .))صلى اهللا عليه وسلم    حممد بت 
                                                

 .)ت( من )١ (
 .)س( من )٢ (
 .]أشر[ )س( يف )٣ (
 .آدم بن أيب أياس يف كتاب العلم عنه مطوال، وعزاه إىل )٦/٥٥٠( فسريه ذكره السيوطي يف ت)٤ (
 .مل أجده) ٥ (
 . مل أجده)٦ (
 . مل أجده)٧ (
 . مل أجده)٨ (
  .) هـ١٤٠ت( . أبو حازم األعرج األفزر التمار املدين،سلمة بن دينار: هو )٩ (

روى عن طائفة من     ،زهادهم كان قاضي أهل املدينة ومن عبادهم و       ،القاص موىل األسود بن سفيان    
 . ثقـة  :قال أمحد وأبو حامت والعجلي والنسائي وابن خزمية        صلى اهللا عليه وسلم   أصحاب رسول اهللا    

 .)١/٣٧٦(التقريب ، و)٤/١٤٣(التهذيب  :انظر.  ثقة عابد:قال ابن حجر
 .] تكرم ا أحدا قط[ )س( يف )١٠ (



 

 
]٢٠٦[

إنه نبيي وصـفيي   بألفي عام،واألرض  من قبل أن أخلق السماوات      ،امسه على عرشي  
قـال  .  وهو أحب إيل من مجيع خلقي ومجيع مالئكـيت         ،وحبييب وخرييت من خلقي   

ـ ،ان حممد أحب إليك من مجيع خلقك  رب إن ك   يا: موسى  أكـرم  ة فهل خلقت أم
 كفضلي على   ،موسى إنّ فضل أُمة حممد على سائر اخللق        يا: اهللاقال   عليك من أميت؟  

لـو أردت أن     يا موسى إنك لن تراهم،     :قال هم،يا رب ليتين رأيت   : قال. مجيع خلقي 
: عز وجل  قال اهللا  ،يا رب فإين أُريد أن أمسع كالمهم       :قال سمعت،لتسمع كالمهم   

، )١(] لبيـك  [ لبيك اللهم    :فأجبنا كلنا من أصالب آبائنا وأرحام أُمهاتنا       يا أُمة أمحد،  
   .إنّ احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لكلبيك 

ـ  وعفـوي    ،يا أُمة أمحد إن رمحيت سبقت غضيب      : تعاىل قال اهللا   قـد   .ايبعق
  من  وقد غفرت لكم   ،ينل أن تدعون   وقد أجبتكم من قب    ،أعطيتكم من قبل أن تسألوين    

 عبـدي   ا وأن حممد  ،من جاءين يوم القيامة بشهادة أن ال إله إالّ اهللا         ،  قبل أن تعصوين  
   .)٢( كانت ذنوبه أكثر من زبد البحرإن و،ورسويل دخل اجلنة

 ,   +  *  (  ) ' & %  #$ " !M /:قولـــه اوهـــذ
-L ]القصص : من سورة٤٤ :من اآلية[.  

  
  
  

                                                
 .)ت( من )١ (
  كور جماهيل ممن مل أجد له ترمجة، ويظهر على هذا اخلرب أنه من اده املذسن مل أجد من خرجه واحلديث يف إ)٢ (

 .يعتمد عليها  اإلسرائيليات اليت وردت يف بعض كتب التفسري مما ال

  ]ب/٢١[



 

 
]٢٠٧[

العباس  أخربنا أبو ،)١(ين نصري املزكب بن علي بن أمحد  حممد اهللا عبد بوأخربنا أ و
ـ حدثنا رِ  : قال ،)٣(بن سعيد  حدثنا قتيبة  :قال ،)٢(السراجسحاق  بن إ  حممد بـن   يندش
 أن كعب األحبار رأى حرب      ،)٦( عن أبيه  ،)٥(رياِفعرمحن امل ال بن عبد  عن سعيد  ،)٤(سعد

ـ أَ: فقال له كعب   .ذكرت بعض اُألمر  : قال ما يبكيك؟ : اليهود يبكي قال   نشك اهللا  د
 املـرتل   اهللاأنشدك اهللا جتد يف كتاب: قال .نعم: قال تصدقين؟للئن أخربتك ما أبكاك    

ـ مم أُخرجـت للنـاس      اُألإين أجد أُمة خري     : أنّ موسى نظر يف التوراة فقال      أمرون ي
قاتلون أهل  ي و ، اآلخر  والكتاب لكتاب األول ؤمنون با ي و ،نهون عن املنكر  يباملعروف و 

 أُمة  يه: قال. رب اجعلهم أُميت  يا: فقال موسى  قاتلوا األعور الدجال،  تالضاللة حتى   
   .نعم: ربقال احلَ .؟حممد يا موسى

: اهللا جتد يف كتاب اهللا املرتل أنّ موسى نظر يف التوراة فقال           بك  دشنأَ: كعبقال  
 نفعله إن : قالوااحملكمون اذا أرادوا أمرا    الشمس،   ة هم احلمادون رعا   رب إين أجد أُمةً   

  . قال احلرب نعم. ؟هي أمة حممد ياموسى:  قال. فاجعلهم أميت.شاء اهللا

                                                
  .)هـ٣٧٥ت بعد  (ري، أبو عبد اهللايصر بن عبد اهللا النيصحممد بن أمحد بن علي بن ن: هو )١ (

عن أيب بكر اجلـوري النيـسابوري، وأيب العبـاس     روى .على، كان بنيسابورمنسوب إىل جده األ   
 العالء الواسـطي،    ن القاضي أيب  ع وحدث ا    ، قدم بغداد حاجا   ،السراج، وحممد املقابري، وغريهم   

تاريخ بغـداد    :انظر. بن بكري أنه مسع من النصريي يف صفر من سنة مخس وسبعني وثالمثائة            اوذكر  
 .)٥/٤٩٩(األنساب للسمعاين ، و)١/٣٢١(

  .)هـ٣١٣ت( .اخلراساين، موالهم،الثقفي العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم السراج أبو: هو )٢ (
بواب والتاريخ وغري ذلك، ورد بغداد وأقام ـا دهـرا مث رجـع إىل       صاحب املسند الكبري على األ    

وقـال   ، روى عنه البخاري ومسلم بشئ يسري خارج الصحيحني،نيسابور واستقر ا إىل حني وفاته     
ونقـل   ، باحلديث وصنف كتبا كـثرية     يِنثبات، ع كان من املكثرين الثقات الصادقني األ     : اخلطيب

، )١/٢٤٨(تاريخ بغداد    :انظر.  ثقة متفق عليه من شرط الصحيح      : قوله  يعلى اخلليلي  أيبالذهيب عن   
 .)١٤/٣٨٨(السري ، و)١/٥٠٩( األنساب للسمعاينو

  .)هـ٢٤٠ت (الينغأبورجاء الب بن طريف الثقفيميل قتيبة بن سعيد بن ج: هو )٣ (
بثقة : قال ابن معني وأبو حامت والنسائي      ، وقتيبة لقبه،  علييل   وق ، امسه حيىي  يل ق ،من قرى بلخ   النغ  .

 .)٢/٢٧(التقريب ، و)٨/٣٥٨(التهذيب  :انظر. ثقة ثبت :قال ابن حجر
  .)هـ١٨٨ت(احلجاج املصري ري أبو هبن هالل املَ بن سعد بن مفلح دينشِر: هو  )٤ (

 الـ ضعيف احلديث وق:ةـال أبو زرعـ وق، ليس بشئ:قال عثمان الدارمي وغريه عن ابن معني
 . متروك احلديث: وقال النسائي، وحيدث باملناكري عن الثقات، وفيه غفلة، منكر احلديث:حامت أبو

 .)١/٣٠١(التقريب ، و)٣/٢٧٧(التهذيب  :انظر. ضعيف :قال ابن حجر
 .مل أجده) ٥ (
 .مل أجده) ٦ (



 

 
]٢٠٨[

اهللا جتد يف كتاب اهللا املرتل أنّ موسى نظـر يف التـوراة             بأنشدك   ف :قال كعب 
ن  أُمةً يأكلون كفارام وصدقام،وكان األولـو )١(] يف التوراة  [ رب إين أجد  يا: فقال

 ، كان جيمع صدقات بين إسـرائيل       عليه السالم  حيرقون صدقام بالنار غري أن موسى     
  ما فضل حفر له و ، مثّ أعتقه من تلك الصدقات، وال أمةً إالّ اشتراها مملوكً افال جيد عبد

وهم املستجيبون املـستجاب   رجعوا فيه،يال   مثّ دفنه كي  ، عميقة القعر فألقاه فيها    ابئر
مد حمهي أُمة   : قال اجعلهم أُميت؟ ف )٢(] رب [ :قال موسى  .املشفوع هلم  الشافعون   ،هلم

  .نعم: قال احلرب .؟يا موسى
نظر  جتد يف كتاب اهللا املرتل أنّ موسى عليه السالم        هل  اهللا  بأنشدك  : قال كعب 

 وإذا ، كـرب اهللا فإين أجد أُمة إذا أشرف أحدهم على شـر   يارب  : فقال يف التوراة، 
 يتطهرون   واألرض هلم مسجد حيث ما كانوا      ،الصعيد هلم طهور  ،  هللا محد ا  اهبط وادي

 )٣(نغر حمجلـو    حيث ال جيدون املاء،    ،هم باملاء هم بالصعيد كطهورِ  طهور من اجلنابة، 
   .نعم: قال احلرب. ؟هي أُمة أمحد يا موسى: قال فاجعلهم أُميت؟ من آثار الوضوء،
 أن موسـى نظـر يف       ؟ملـرتل جتد يف كتاب اهللا ا    هل   ،اهللابأنشدك  : قال كعب 

 يعملها كتبت لـه حـسنة        مل  أجد أُمةً إذا هم أحدهم حبسنة      رِب إين : قالف ،التوراة
بسيئة  )٤ (] حدهمأ[إذا هم   ، ف ئة ضعف ام سبع إىل   وإن عملها ضعف عشر أمثاهلا     مثلها،

ة هي أُم : قال اجعلهم أُميت ، ف  وإن عملها كتبت سيئة مثلها     ،مل يعملها مل يكتب عليه    و
   .نعم: قال احلرب. ؟أمحد

: قالف ،أنشدك اهللا جتد يف كتاب اهللا املرتل أن موسى نظر يف التوراة           : قال كعب 
فمنـهم ظـامل     ون الكتاب الذين اصطفيناهم،   ثُِر ي ،رِب إني أجد أُمة مرحومة ضعفاء     

                                                
 .)س( من )١ (
 .)ت( من )٢ (
) ٣( رة:الغربياض الوجه:  مجع األغَر من الغ .والتيف صفة اخليل هو الذي يرتفع البياض يف قوائمه:ليِجح   

 بيض مواضع الوضوء من األيدي مأ : واملراد.إىل موضع القيد وجياوز األرساغ وال جياوز الركبتني
 استعار أثر الوضوء يف الوجه واليدين والرجلني لإلنسان من البياض الذي يكون يف ،وجه واألقداموال

 .)١/٢٥٩(، و )٣/٩٩٣(البن األثري النهاية يف غريب األثر  :انظر. وجه الفرس ويديه ورجليه
 .)س( من )٤ (



 

 
]٢٠٩[

ـ   ا فال أجد منهم أحـد     ، ومنهم سابق باخلريات   ، ومنهم مقتصد  ،لنفسه ا إالّ مرحوم .
  . نعم: قال احلرب. ؟موسى هي أُمة أمحد يا: قال .هم أُميتاجعلف

: قالف ،أنشدك اهللا جتد يف كتاب اهللا املرتل أنّ موسى نظر يف التوراة           : قال كعب 
 أُمة مصاحفهم يف صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهـل          )١(] يف التوراة  [ رِب إني أجد  

ال   مساجدهم كدوي النحل،    أصوام يف  ،صفوف املالئكة  صفوفهم يف الصالة   اجلنة،
 ق احلجر مـن ور ئربما  مثل ت،ان احلسئربإال من   )٢(] اأبد [يدخل النار منهم أحد     

 . نعـم  :قال احلرب  .؟موسى هي أمة أمحد يا   : قال .فاجعلهم أُميت : قال موسى  الشجر،
        قـال  .وأمته صلى اهللا عليه وسلم    افلما عجب موسى من اخلري الذي أعطى اهللا حممد :

ـ هرضييثالث آيات    عز وجلّ   فأوحى اهللا  .ليتين من أصحاب حممد    يا  ن: M" 

$ # % & ' (L     إىل قولهMC D L ]  ١٤٥-١٤٤ :من اآليـتني 

 ]األعـراف  :من سورة ١٥٩ :اآلية[ M¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾L  ]األعراف :من سورة 

  .)٣(فرضى موسى كل الرضا: قال

قـال   .M2 3L )٤(] ملوسى: يعين [ M0 1 L : عز وجل  قوله
كانـت  : وقال ابن جريج .)٥(درمن ب عليه السالم كانت ألواح موسى  : بن أنس  الربيع

الذي  /كتبها بالقلم   و عدن   )٦(] جنة [ جربيل حتى جاء ا من     تعاىل  أمر اهللا  ،من زمرد 
   .)٨(ه األلواحب )٧(] كتب [ النور راستمد من و ، به الذكر اهللاكتب

                                                
 .)س( من )١ (
 .)ت( من )٢ (
  . ضعيف:اإلسناداحلكم على  )٣ (

  . ضعيف، وفيه من مل أعرفه، وبقية رجاله ثقات: تروك، قال ابن حجرفيه ِرشدين م
 خمتصرا، وعـزاه  )٦/٥٨٠(وذكره السيوطي يف تفسريه  ،)٥/٣٨٤(لية يف احلنعيم   أخرجه أبو  :خترجيه

وهذا اخلرب من مرويـات بـين       .  وإمنا هو يف احللية     حسب حبثي  أليب نعيم يف الدالئل، ومل أجده فيه      
 .ضع واالختالق فيه ظاهرةإسرائيل وآثار الو

 .)ت( من )٤ (
 .عن أيب العاليةو، هعن )١٣/١٢٧( ه عنهتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 .)س( من )٦ (
 .)س( من )٧ (
 . عنه بنحوه)٢/١٩٩(وذكره البغوي يف تفسريه . ه خمتصراعن )١٣/١٢٧( ه عنهتفسرييف الطربي  أخرجه )٨ (

]أ/٢٢[



 

 
]٢١٠[

 كتب اهللا فيها    ، خضراء وياقوتة محراء   ةزبرجدمن  أللواح  كانت ا : وقال الكليب 
  .)١(مثاين عشرة آية من بين إسرائيل وهي عشر آيات يف التوراة

تعاىل بقطع األلواح من صخرة صماء لينها اهللا له فقطعها            اهللا ه أمر :قال وهب و
وكان  صرير القلم بالكلمات العشر،   عليه السالم   ومسع موسى    [بعه  ها بإص قبيده مثّ شق  

 وكانت األلواح عشرة على طول موسى عليـه         ،)٢(] أول يوم من ذي القعدة    يف  ذلك  
 وكتب  ،كنقش اخلامت  M0 1  2 3L :بوهوقال مقاتل و   .)٣(السالم

 من أهل السماء وال مـن أهـل         ا ال تشركوا يب شيئ    ،الرمحن الرحيم  إين أنا اهللا  : فيها
 فـإن مـن     ا حتلفوا بامسي كاذب    وال ، وال تقطعوا السبل   ،األرض فإنّ كل ذلك خلقي    

٤( وال تعقّوا الوالدين، وال تقتلوا وال تزنوا، فال أُزكّيهاحلف بامسي كاذب(.   
يقرأ اجلزء منـه يف    بعري،)٥(نزلت التوراة وهي سبعون وقر   : وقال الربيع بن أنس   

وقـال  . )٦(عليهم الـسالم   يوشع وعزير وعيسى  وموسى  :  مل يقرأه إالّ أربعة نفر     ،سنة
   .)٧(M0 1  2 3L :قوله: يعينألف آية يف التوراة هذه اآلية : احلسن

M4 5 6 7 8L انييوتب M9  :L      من األمر والنـهي
قال . )٨(ظةفاجبد وحم : قال مقاتل  M; <L .احلالل واحلرام واحلدود واألحكام   و

   .)٩(بطاعة: الضحاك

                                                
 .عنه خمتصرا )٢/١٩٩( ذكره البغوي يف تفسريه )١ (
 .)س ( و)ت( من )٢ (
  عنه)٢/١٩٩( ذكره البغوي يف تفسريه )٣ (
  وذكره أبو حيان يف  ،]ووقر والديك[،خمتصرا، وفيه وهب عن )٢/١٠١( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه )٤ (

 . مبثلهمقاتل عن )٤/٣٨٧( هتفسري
 .)٤/١٥٠٤(البن األثري  النهاية يف غريب األثر : انظر. اِحلمل: بكسر الواو :قْرالِو )٥ (
 . عنه)٢/١٩٩( ذكره البغوي يف تفسريه )٦ (
 . املرجع السابق عنه)٧ (
  هتفسري يف الطربي، وأخرجه ]باجلد واملواظبة عليه[: إال أنه قال )١/٤١٤( تفسري مقاتل :انظر )٨ (

  . رضي اهللا عنهما، والسدي بنحوهعن ابن عباس )١٣/١٠٩(
  عن الربيع )١/١٣٠( هتفسري يف ابن أىب حامتو ،أنس بن الربيع عن )١٣/١٠٩( هتفسري يف الطربي أخرجه )٩ (

 .وكذلك عزوه يف أغلب املصادر، ومل أجد من عزاه للضحاك. العالية عن أيب



 

 
]٢١١[

M= > ? A@L  يف رواية الكليب    رضي اهللا عنهما   عباس قال ابن: 
وكـان    وحيرموا حرامها،  ،حالهلا ض فيحلوا ائرف ال  من ،هافي [بأحسن ما أُمروا    : ينيع

  .)٢( به)١(] مر مبا مل يؤمروادة من قومه أُباموسى أشد ع
ألنه كان فيها أمـر      ،واألوامرأحسنها الفرائض   : وقال ابن كيسان وابن جرير    

 فالعمـل   ، عنه )٣(] هماا  تركوا م يو [أن يعملوا مبا أمرهم به       تعاىل فأمرهم اهللا  وي،
   .)٤(باملأمور به أحسن من العمل باملنهي عنه

 أي  :يأخذوا بأحـسنها  : وقال قطرب ،  )٥(ةلص وأحسن   ،أخذوا ا يمعناه  : وقيل
وقال  .]العنكبوت:  من سورة  ٤٥: من اآلية [ )٦(M¼ ½  ¿¾L : كقوله .نسكلّها ح و ،حبسنها

 ،لكلمـة معنـيني أو ثالثـة      ا تتجه أن   :)أحسنها (بـمعىن قوله   : احلسني بن الفضل  
 ا وفـضائل منـدوب    ،ك هلا تركان فيها فرائض ال م    : وقيل. )٧( باحلق أشبهه إىل   صرفتف

  .)٨(النوافلجمع بني الفرائض و أن يحسناألف ،إليها
 هذا كقـول    :قال أهل املعاين  . ]١٤٥[  MB C  DL: قوله تعاىل 
 علـى وجـه   ،ال من خيالف أمري  ح ليهإصري  ما ي  إىل   ا سأُريك غد  :القائل ملن خياطبه  
مـصريهم يف   : قـال  MB C  DL: وقال جماهـد   .)٩(الوعيد والتهديد 

ـ  ،ماشسأُدخلكم ال : وقال قتادة وغريه   ،)١١(جهنم: قال احلسن و .)١٠(اآلخرة أُريكم س ف
   .)١٢(منازل الكافرين الذين هم سكاا من اجلبابرة والعمالقة

                                                
 .)ت( من )١ (
 . رضي اهللا عنهما خمتصرا عن ابن عباس)١٣/١١٠( هتفسري يف الطربي أخرجه )٢ (
 .]وتركوا ماتيهم عنه[ )ت( ويف ]اهمتركوا ما [ويف األصل )س(من  )٣ (
 .)١٣/١١٠(تفسري الطربي  :انظر )٤ (
 .)٤/٣٨٨( هتفسري ذكره أبو حيان يف )٥ (
 . عنه)٢/٢٩٥( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرميه تفسرييف  السعود و أبذكره )٦ (
 . مل أجده)٧ (
 . مل أجده)٨ (
 )١٣/١١٠( ذكره الطربي يف تفسريه )٩ (
 .هعن )١٣/١١١(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )١٠ (
 . املصدر السابق عنه)١١ (
 . املصدر السابق عنه)١٢ (



 

 
]٢١٢[

  يدلّ عليـه   ،)١(ار فرعون وقومه وهي مصر    معناه سأُريكم د  : وقال عطية العويف  
دار  [ )٢() دار الفاسقني  سأُوِرثُكُم (:وقسامة بن زهري   ،رضي اهللا عنهما    ابن عباس  اءةقر

   .)٣(] فرعون وقومه
 حـىت   ،)٤(] وهي دار فرعون   [مصر   عليه السالم  العالية رفعت ملوسى   بوأوقال  

دار : وقـال الكلـيب    .)٦(صارع الفاسقني دار الفاسقني م  :  السدي وقال. )٥(نظر إليها 
وقال . )٧(الفاسقني ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد ومثود والقرون الذين أهلكوا            

: وقال ابـن زيـد   .)٨(ما يصري قرارهم يف األرض إىل  : يعيندار الفاسقني   : ابن كيسان 
ملّـا   تعاىل وذلك أن اهللا  . )١٠(] ومجعه أدوار  [الدار اهلالك   : وقيل .)٩(سنن األولني : يعين

 ففعل فنظر إليهم    ،لى الساحل عالبحر أن يقذف أجسادهم      إىل   أوحى ،أغرق فرعون 
مـسكن  : يعـين : )١٢(] بن رئاب  [وقال ميان    .)١١( فأراهم هالك الفاسقني   ،بنو إسرائيل 

   .)١٣(فرعون
: قال قوم   MF G H I J K  L M N L :تعاىل قوله

 تعاىل  اآليات التسع اليت أعطاها اهللا     )َءاياِتى (:قولهب: يعينحكم اآلية ألهل مصر خاصة      
عن : يعين: وقال ابن جريج وابن زيد     .)١٤(هي عامة : وقال آخرون ،  عليه السالم  ملوسى

 من الشمس والقمر والنجوم والبحور والنبـات         ومابينهما ،خلق السماوات واألرض  
                                                

 . عنه)٢/٢٠٠( هتفسري يف البغوي ذكره )١ (
  .  كالمها عنهما، وهي قراءة شاذة)٧/٢٨٢ (هتفسري يف القرطيبو ،)٢/٤٥٣( يف تفسريهعطية  ذكره ابن )٢ (

 .)٥١ص(ه الشواذ البن خالَوي :انظر
 .)س( من )٣ (
 .)س( من )٤ (
 .  عن سعيد بن جبري)٥/١٥٦٦( هتفسري يف ابن أىب حامت أخرجه )٥ (
 . عنه)٣/١٩٩( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٦ (
 . عنه)٢/٢٠٠( هتفسرييف البغوي  ذكره )٧ (
 .مل أجده)٨ (
 . عنه)٤/٣٨٩( ذكره أبو حيان يف تفسريه )٩ (
 .)س ( و)ت( من )١٠ (
 .، خمتصراعن سفيان )٥/١٥٦٦( هتفسري يف ابن أىب حامت أخرجه )١١( 

 .)ت( من )١٢ (
 .  عن عطية العويف)٢/٢٠٠( هتفسري يف البغوي ذكره )١٣ (
 . املرجع السابق)١٤ (



 

 
]٢١٣[

إني أمنع قلوم   : )٢(ايبل الفري وقا .)١(كروا فيها ويعتربوا ا   أصرفهم عن أن يتف    ،وغريها
  .)٣(ن التفكر يف أمريم

مسعت أبا سعيد حممد بن نافع الـسجزي        : لوقي ،حبيببن  ومسعت أبا القاسم    
بن  / باراجل عبد مسعت: لوقي ،اميس ال مسعت أبا يزيد حامت بن حمبوب     :  يقول ،اةرهِب

هم فَهم  مأحر: فقال ؟ذه اآلية مسعت سفيان بن عيينة سئل عن ه      : لوقي ،العالء العطار 
  .)٤(القرآن

جعفر حممد بن    مسعت أبا : لوقي،  سن بن حممد النيسابوري   القاسم احل   أبا مسعت
مسعـت ذا النـون     : لوقي ،)٦(مسعت العباس بن محزة   : لوقي ،)٥(أمحد بن سعيد الرازي   

   .)٧( حكمة القرآننونكمبني لابطأىب اهللا أن يكرم قلوب ال: املصري يقول

MO cPL رين : يعينهؤالء املتكب MQ R S T U  V WL، 
   .MX YLم  ذلك  يفعل : أي ،)٨( بضم الياء  )رواإن ي و (:قرأ مالك بن دينار   و

                                                
 .عن ابن جريج )١٣/١١٣( هتفسري يف الطربي أخرجه )١ (
  .)هـ٣٠١ت (.كر أبو ب،ايبيرجعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض الِف: هو )٢ (

 وصـنف   ، ولقي أعالم احملـدثني    ، طوف شرقا وغربا   ،الفهموأوعية العلم   و ،أحد االئمة املشهورين  
 تغريا، فتـورع وتـرك      قبل وفاته بسنة    أنس من نفسه   ، وويل القضاء بالدينور مدة    ،التصانيف النافعة 

 .مـام احلـافظ الثبـت      اإل :، وقال الذهيب   كان ثقة أمينا حجة    :قال اخلطيب . بغدادب تويف   ،الرواية
األنـساب  ، و)٧/١٩٩(تـاريخ بغـداد   : انظر .هذه النسبة إىل فارياب بليدة بنواحي بلخ     :الفريايبو

 .)١٤/٩٦( السريو ،)٤/٣٧٦(للسمعاين 
 .هعن )٥/١٥٦٧( هتفسري يف ابن أىب حامت أخرجه )٣ (
   احلاكم يف رقعة نقلها عنه مسعود بن  وقد تكلم فيه: فيه أبو القاسم احلبييب قال الذهيب:احلكم على األثر )٤ (

  .وفيه حممد بن نافع مل أجد فيه جرحا وال تعديال، وبقية رجاله ثقات. أهـ .السجزي علي
والزركـشي يف    ،)٤/٢٥٥٢( اهلداية إىل بلوغ النهايـة     يف تفسريه    طالب أيب بن  مكي  ذكره :خترجيه

 . كالمها عنه)١/٦(علوم القرآن  الربهان يف
  .)هـ٣٤٤ت(مد بن أمحد بن سعيد أبو جعفر الرازي حم: هو  )٥ (

أبو عبد اهللا احلـاكم، وأبـو عبـد الـرمحن     : عنه، مسع أبا زرعة الرازي، وحممد بن مسلم بن وارة       
وقـال ابـن     ،ال أعرفه لكن أتى خبرب باطل هو آفته       : ، قال الذهيب  تويف ا و ،ورد نيسابور ،  السلمي

ميـزان  و ،)٣٠٦/ص( )٣٥٠-٣٣١( حوادث ووفيات    يبتاريخ الذه  : انظر . الدارقطين هضعف:حجر
 .)٦٤٧ /٥(لسان امليزان ، و)٣/٤٥٧(االعتدال 

  .)هـ٢٨٨ت(العباس بن محزة بن عبد اهللا بن أشرس أبو الفضل النيسابوري : هو )٦ (
 قتيبـة   : وحدث عن   من طائفة،   رحل يف طلب احلديث ومسع بدمشق      ،الواعظ صاحب لسان وبيان   

وصـحب   وآخرون، وعنه أبو العباس السراج وأبو حيىي البزار وغريهم،  ن حنبل   بن راهوية وأمحد ب   او
 .)٢٦/٢٤٥(تاريخ دمشق  :انظر. جماب الدعوة، وقيل إنه كان ذا النون مبصر

 .هعن )١/٤٤٠( هتفسرييف النسفي  ذكره )٧ (
 .ي قراءة شاذة كالمها عنه، وه)٢/٤٥٤ ( يف تفسريه عطيةابن، و)٢/٥٠٩ ( يف تفسريهلزخمشريذكره ا )٨ (

]ب/٢٢[



 

 
]٢١٤[

 L`  _ ^ [ \Mألنفـسهم    L] MZ والـسداد    ىطريق اهلد 
 ، واألعمش ، وطلحة ، ومحيد ، وقرأ جماهد  ،Ma cbLالضالل واهلالك   : يعين

 ومهـا   ،بفتح الراء والـشني    ،)دشالر( :)٢(] وخلف [ ، والكسائي ، ومحزة ،)١(] وحيىي [
ل،وكان أبو عمـرو يفـرق      خل الب خ والب ،نزن واحلَ ز واحلُ ،مقَم والس قْ كالس .)٣(لغتان

 M½ ¾ ¿ ÀL :تعاىل قولهكالصالح يف األمر   ،د بالضم شالر: بينهما فيقول 
ـ  عبـد ،وقـرأ أبو  )٤(مة يف الدين   االستقا ،د بفتحتني شوالر .]لنساءا:  من سورة  ٦: من اآلية [ رمحن ال

    Md  e f . كالعفـاف والـصالح  ، وهو مصدر  )٥( باأللف )ادشالر (:السلمي

g h  i jL ]هني ساهني ال يتفكرون فيها وال يتعظـون        ال. ]١٤٦
   .ا

Ml m n  o p L    ،اهللا  لقـاء : وقيـل  ورؤية القيامـة
 Mv w xLيف العقـىب      Mq sr t uLيف اآلخرة    )٦(]تعاىل[
  . الدنيايف. ]١٤٧[ My L )٧(]جزاء ما كانوا: يعين[

 اجلبـل  إىل    من بعد انطالقه   :أي M{ | } ~ �L :قوله عز وجل  

M¡ ¢L     وكانت بنو إسرائيل يف القبط مبرتلـة        .اليت استعاروها من قوم فرعون
 ويستعريون من القـبط     ،وكان هلم يوم عيد يتزينون فيه      ،اإلسالمأهل  أهل اجلزية يف    

 وغرق ، فلما أخرجهم اهللا من مصر،لقبطاوا حلي ر فاستعا ، ذلك عيدهم  فقاو ف ،ياحلل
 ةوهو ولد البقر   M£L  فاختذ السامري منها   ،فرعون بقيت تلك احللي يف أيديهم     

                                                
 .)ت( من )١ (
 .)س ( و)ت( من )٢ (
 فقرأ محزة والكسائي وخلف MY  XL واختلفوا يف:  قال)٢/٢٠٤( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٣ (

 . وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشني،بفتح الراء والشني
 .ا عنه، ومل يذكرا اآلية كالمه)٧/٢٨٣(ه تفسرييف القرطيب ، و)٢/٢٠٠(ه  تفسري يفالبغوي ذكره )٤ (
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٤/٣٩٠(ه تفسري، وأبو حيان يف )٣/٧٩( معاين القرآنذكره النحاس يف  )٥ (

 .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 .)س( من )٦ (
 .)ت( من )٧ (



 

 
]٢١٥[

M¤L    د ال روح فيهوقال وهب . جمس :اجسد ] ـ  )١(] احلم ٢(ا ودم( M¥ §¦L 
كان يـسمع   : وقال وهب . ايعد بعده  مثّ مل    ،خورة واحدة  ت خار ،ةوهو صوت البقر  

وهو ،  )٤( باجليم واهلمز  )ارجؤ (:وقرأ علي بن أيب طالب    . )٣( إالّ أنه ال يتحرك    ،منه اخلوار 
  .الصوت

فقرأ يعقوب بفتح احلاء وجزم الالم وختفيف        ،)حليهم(  يف قوله  ةواختلفت القراء 
  اليـاء،  بكسر احلـاء وتـشديد     )يهمِحل( :وقرأ محزة والكسائي  ة،   على الواحد  ،الياء

 جيوز فيها   ،)٧(] يتع [ و ي وبك )٦(] يثج [ و يصل : ومها لغتان مثل   ،)٥(الباقون بضم احلاء  و
 ¬ »  Mªالذين عبدوا العجل من دون اهللا       : يعين M¨  ©L .)٨(الكسر والضم 

® ¯  ±° L    تعاىل قال اهللاM ²L     ـ  M³ ا عبدوه واختـذوه إهلً

´L ]كافرين. ]١٤٨.   
 وهذا ، ندموا على عبادة العجل:أي M¶ ¸ ¹  ºL :عز وجل  قوله

سقط يف   :أو عاجز عن شيء   مر  أعلى  والعرب تقول لكل نادم     ،  من فصيحات القرآن  
 )٩(] الرجـل  [ أن يـضرب الرجـل       وهو ،ساري وأصله من االست   ، لغتان سقط وأُ ،يده
ه مسقوط يف يـد     باملرمي   ف يكتفه،فاألرض ليأسره    إىل   هي فريمي به من يد    ،يصرعه أو

  .)١٠(الساقط

                                                
  .)س ( و)ت( من )١ (
 .عن قتادةو هعن كالمها )٥/١٥٦٨( ه تفسري يفابن أىب حامت، و)٢/٩٠( ه تفسري يفالصنعاين أخرجه )٢ (
 . عنه)٢/٢٠١( هتفسري يف البغوي ذكره )٣ (
  .  كالمها عن علي رضي اهللا عنه)٤/٣٩٢(ه تفسريوأبو حيان يف  ،)٢/٥١٠( ذكره الزخمشري يف تفسريه )٤ (

 .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظروهي قراءة شاذة،  
   ،والكسائي بكسر احلاء  فقرأ محزة)من حليهم(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٤( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٥ (

 وكلهم كسر الـالم     ، وقرأ الباقون بضم احلاء    ،وقرأ يعقوب بفتح احلاء وإسكان الالم وختفيف الياء       
 .وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب، وتقدم انفراد فارس عن رويس عنه بضم اهلاء

 .، وهو موافق ملا يف املصدر)ت(ه من  وما أثبت]جلى[ يف األصل )٦ (
 .، وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]عىن[ يف األصل )٧ (
   يف وكسرها، وذلك ضم احلاء وهو األصل:  لغتان)احللي( ويف : قال)١٣/١١٧(ه تفسرييف الطربي  ذكره )٨ (

 .فمصيب، وبأيتهما قرأ القارئ "عيت"و" جثي"و" يصل ":كل ما شاكله من مثل
 .)س ( و)ت( من )٩ (
 . مبثله)١٣/١١٩( هتفسرييف الطربي  ذكره )١٠ (



 

 
]٢١٦[

M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂL      يتب علينـاMÄÃ ÅL 
   .بالعقوبة  .]١٤٩[ MÆ Ç ÈLويتجاوز عنا 

: قـال أبـو الـدرداء      M! " # $ % & 'L :عز وجل  قوله
 رضـي اهللا عنـهما     وقال ابن عبـاس    .)١( ذلك  أشد من  ،األسف مرتلة وراء الغضب   

 M( ) * +  -,L )٣(احزين  غضبان:قال احلسن، )٢(احزين: يعين: والسدي
 ] وأ [يف أهله    الهو إذا أ  ،منه خلفه خبري أو شر    :  بئس الفعل فعلتم بعد ذهايب،يقال     :أي

 M/ 10 2  أسـبقتم  M.L. )٥(ا أو شر  اهم خري نبعد شخوصه ع   )٤(قومه

3Lه حني عبدوا العجل على قوما غضب.   
 ،صلى اهللا عليه وسلم     مسع من فضائل أُمة حممد     لكثرة ما إنما ألقاها   : وقال قتادة 

   .)٦(رب اجعلين من أُمة حممد: قالو . األلواحألقىف
ـ  لـيس  /رحم اهللا أخي موسى    ((: صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا  و املخب ر 
 علـى   إنه و ،حق )٧(] به [ربه   فعرف أنّ ما أخربه      ، لقد أخربه اهللا بفتنة قومه     ،كاملعاين

 وكـان شـديد     )٩(] غـضب ف [ )٨(] رآهمف [قومه   إىل   ذلك ملمسك مبا يف يديه،فرجع    
  .)١٠())  األلواح فألقى،الغضب

                                                
 .نهع )١٣/١٢٠( هتفسري يف الطربي أخرجه )١ (
 .نهع )١٣/١٢١(  املصدر السابق)٢ (
 .نه ع املصدر السابق)٣ (
 . موافق ملا يف املصدر)س ( وما أثبته من]وقومه[ يف األصل )٤ (
 .)١٣/١٢١( هتفسري يف الطربي ذكره )٥ (
   . عنه، بنحوه)٢/٢٦٣( هتفسرييف املاوردى نه مطوال، وذكره ع )١٣/١٢٣( هتفسري يف الطربي أخرجه )٦ (

وما جاء عن قتادة هنا خمالف ملا يف اخلرب الصحيح الذي بعده وهو أنه القاها غضبا على قومـه ملـا                     
 .عاينهم وهم يعبدون العجل

 .)ت( من )٧ (
 .)ت( من )٨ (
 .)س( وما أثبته من ]غضب[صل  يف األ)٩ (
  .صحيح: احلكم عليه )١٠ (

 .)٥٣٧٤(  حـديث  )٢/٩٤٨ ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع     ،ووافقه الذهيب  احلاكمحه  صح
 حـديث  )٢/٤١٢() طه( يف تفسري سورة  املستدركلفظ املصنف بنحو ما أخرجه احلاكم يف      : خترجيه

 املستدرك، ومل أجدها عند غـريه حـسب          وفيما ذكره املصنف زيادات ليست يف      ،)٣٤٣٥(: رقم
باب مـا جـاء يف      يف   هصحيح يف   ابن حبان و،  )١/٢٧١ (اطالعي، وأخرجه خمتصرا أمحد يف املسند     

يف  ، والطـرباين )٥/١٥٧٠(ه  تفـسري يف  ابن أىب حامت    و ،)٦٢١٣( حديث   )١٤/٩٦(موسى الكليم   
 .)١/٤٦(املعجم األوسط 

]أ/٢٣[



 

 
]٢١٧[

ع منها رف ف، فلما ألقى األلواح تكسرت،كانت التوراة سبعة أسباع : قالت الرواة 
 وفيما بقي اهلدى تفصيل كل شيء،ع ف ر )١(]  الذي يف [ وكان   ،وبقي سبع ها  ستة أسباع 

  .)٢(والرمحة

ـ لحيته و ب :أي M4 5  6L  :تعاىل قوله وكـان    M7 98Lه  ذؤابت
بين إسرائيل   إىل    وأحب ، بثالث سنني   عليه السالم  أكرب من موسى   عليه السالم    روناه

عنـد  عليه السالم رون ا هM:Lفـألنه كان لني الغضب  ، عليه السالممن موسى 
بكسر امليم هاهنا    :)٤(]  وابن عامر  ،)٣(إال حفصا  [ قرأ أهل الكوفة     M; <L  يا :ذلك

 وأبقـى   ،النداء على احلذف   ألن مبىن   فحذف ياء اإلضافة،   ، أُمي  يا بن  :أراد ،ويف طه 
 يدل عليه  .]الزمر:  من سورة  ١٠:من اآلية [ MÔL :كقوله،  اإلضافةدل على   ي ل ،الكسرة يف امليم  
وقرأ الباقون بفـتح املـيم        بإثبات الياء على األصل،    )٥()يابن أُمي  (:عفقراءة ابن السمي  

ـ  ،ا واحد امسا لهاوجع ، على معىن يابن اُماه    ،همايف :  كقـوهلم  ،ه علـى الفـتح    و وبن
   .)٧(وحنومها )٦(] درمها [ ومخسة عشر ،حضرموت

M= > ?L  العجل   عبدة: يعين M@L أن  مهّوا وقاربوا    :يأ
MA B C D EL        اءةبضم التاء وكسر امليم ونصب األعداء قـر 

 ،بفتح التـاء واملـيم     ) ُءت ِبي اَألعدا  شمفَال ت   (بن دينار  مالك و ،جماهد وقرأ   ،العامة
ـ يف مو  MF GL .)٨(األعداء رفـع     MH I وعقوبتـك يل     ،دتك علـي  ج

JL ]أصحاب العجل: يعين. ]١٥٠.   
                                                

 .)س( وما أثبته من ] فيم[ يف األصل)١ (
 .)١٣/١٢٦( ه تفسري يفالطربي ذكره )٢ (
   .)هـ١٨٠ت( حفص بن سليمان أبو عمر األسدي موالهم الغاضري الكويف: هو )٣ (

املقرىء أخذ القراءة عرضاً وتلقينا عن عاصم، قال حيىي بن معني الرواية الصحيحة اليت رويت عـن                 
ثبت ضابط هلا خبـالف حالـه يف         وقال الذهيب أما القراءة فثقة       ،قراءة عاصم رواية أيب عمر حفص     

 .)١/٢٥٤(غاية النهاية ، و)١/١٤٠(معرفة القراء الكبار  :انظر. احلديث
  العنوان يف القراءات السبعيف  والصحيح أن ابن عامر قرأ بالكسر، قال أبو طاهر .)س ( و)ت( من )٤ (
 ".طه " بالكسر، ابن عامر والكوفيون سوى حفص ومثله يف : )٩٨ص(   
  .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر عنه، وهي قراءة شاذة، )٧/٢٩٠(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )٥ (
 .)ت( من )٦ (
  امر ــ فقرأ ابن ع)ابن أم يا( هنا ويف طه )ابن أم( يف اواختلفو:  قال)٢/٢٠٤( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٧ (

 .حهما فيهماتقرأ الباقون بف و،عنيضو والكسائي وخلف وأبو بكر بكسر امليم يف امل ومحزة
  ال ـف« رأ مجهور الناس ـوق:  قال)٢/٤٥٧( يف تفسريهعطية ابن ، و)١٣/١٣١(ه تفسرييف الطربي  ذكره )٨ (

فـال  « بضم التاء وكسر امليم ونصب األعداء، وقرأ جماهد فيما حكاه أبو حامت » األعداء   تشِمت يب 
   .وقراءة جماهد وابن دينار شاذة. »األعداُء « بفتح التاء من فوق وامليم ورفع » تشمت يب

  .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر



 

 
]٢١٨[

MLL        ن له عذر أخيهموسى ملّا تبيMM N OL   إىل  ما صـنعت  على 
ــي ــ MQ PL أخ ــي  امجيع ــا وأخ  MR TS  U V أن

WL ]١٥١[.   
يف اآلخرة   MY Z [ \  ] ^ _ `L: وجلعز   قوله

Ma   b c edL ١( هو ما أُمروا به من قتل أنفسهم:قال أبو العالية(.  
 على عهـد رسـول اهللا    ألوالدهم الذين كانوا   سيناهلم أراد: وقال عطية العويف  

 )٢(وهو ما أصـاب بـين قريظـة        لّة يف احلياة الدنيا،   غضب وذِ  ،صلى اهللا عليه وسلم   
ِضوالنعبـاس  قال ابن . )٤(العجل ورضاهم به   لتوليهم متخذي    ، من القتل واجلالء   ،)٣(ري 

 قال  ، الكاذبني .]١٥٢[ Mf g hL .)٥( اجلزية :هو: رضي اهللا عنهما  
  .)٦(تعاىليذله اهللا أن يوم القيامة، إىل هي واهللا جزاء كل مفتر: البةأبو ِق

 عثمان  )٧(] أيب [بن   بكر بن أيب  مسعت أبا سعيد  : يقول ،مسعت أبا عمرو الفرايت   
: يقـول  ،)٩(يعنرب ال اهللا بن عبد  ارومسعت س : يقول ،راجمسعت الس : ليقو ،)٨(ريياِحل

                                                
 .  عنه)٢/٢٠٢( ه تفسري يفالبغوي ذكره )١ (
  وس، وينسبون إىل قريظة، وهوكانوا من حلفاء األ من قبائل يهود الذين سكنوا بقرب املدينة و:بنو قريظة )٢ (
   حني قدم صلى اهللا عليه وسلم السالم، وقد عاهدهم الرسول  عليهيبمن أوالد هارون الناسم رجل          

  ، مث نزلــوا على غزوة بين قريظةيف   للهجرةسنة مخساملدينة فنقضوا العهد يوم اخلندق، فقصدهم 
  . حكم سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فحكم فيهم حبكم اهللا

  .)٤/٤٧٥(األنساب للسمعاين ، و)٢/٢٣٥( سرية ابن هشام :انظر
  ، وينتسبون إىل نضري كانوا من حلفاء اخلزرجو  من قبائل يهود الذين سكنوا بقرب املدينة،:بنو النضري )٣ (

صـلى اهللا   السالم، وقد نقضوا العهد وحاولوا قتلـه  أخوان من أوالد هارون النيب عليه  قريظةووهو  
، )٢/١٩٠( ة ابـن هـشام    سري :انظر. أربع للهجرة فأجالهم عن املدينة    سنة  ، فقصدهم   عليه وسلم 

 .)٥/٥٠٢(األنساب للسمعاين و
  . املصدر السابق عنه)٤ (
 . عنه)٢/٢٠٢( ه تفسري يفالبغوي ذكره )٥ (
 . املصدر السابق عنه)٦ (
 .)س ( و)ت( من )٧ (
  .)ـه٣٥٣ت(.  أبو سعيد،ري النيسابورييمساعيل اِحلإمحد بن حممد بن سعيد بن أ: هو )٨ (

 وكان ذا أموال    : روى عنه احلاكم كثريا وقال      اِحليري، احلافظ الكبري أيب عثمان    حفيد ،احلافظ اإلمام 
.  صنف التفسري الكبري، والصحيح املخرج على كتاب مسلم، استشهد بطرسوس          ،وحشمة وفضائل 

 .)٣/٩٢٠(تذكرة احلفاظ ، و)١/٣٨٢( البن الصالحطبقات الفقهاء الشافعية  :انظر
  .)هـ٢٤٥ت( . أبو عبد اهللا البصري،ار بن عبد اهللا التميمي العنربين سوار بن عبد اهللا بسو: هو )٩ (

 ، ثقـة : وقـال النـسائي  اً، ما بلغين عنه إال خري: قال أمحد، الرصافة وغريها اء قض  وويل ،نزل بغداد 
، )٤/٢٦٨(التهـذيب    :انظر . ثقة غلط من تكلم فيه     :قال ابن حجر    .وذكره ابن حبان يف الثقات    

 .)١/٤٠٢(التقريب و



 

 
]٢١٩[

ما من مبتدع إالّ وجتد فوق رأسـه        :  قال ،بن أنس  مالك  مسعت : يقول ،)١(مسعت أيب 
 MY  Z [ \  ] ^ _ ` a b  c مثّ قـــرأ .ذلّـــة

fed g hL ٢(املبتدعني: يعين( .  
 Mj k l m n  o p q r s t :عـز وجـل    قوله

u v wL ]١٥٣[.  
يدلّ عليـه قـراءة      M{ | }Lسكن   :أي My zL :قوله

   .)٣(بالنون )سكن (وملّا: رةقن ب ةمعاوي
  : النجم أبوقال 

  )٤(وسكَت املُكَّاُء أَنْ يِصيحا          وهمِت األفْعى ِبأَنْ تِسيحا         
بعد اليت  M~  ¡� L .ومنه الساكت عن الكالم    وأصله الكف عن الشيء،   

قـال   .ما نسخ منها    يفو : أي )٥(M¢ £ L وذهب منها ستة أسباعها      ،ألقاهاا  م
   .)٦(ومل يذهب من احلدود واألحكام شيء فيما بقي منها،وي أ: عطاء

ـ    :  وعمرو بن دينار   رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  و اصام موسى أربعني يوم، 
 مكان الذي ، يف لوحني وأُعيدت،ت عليه رد صام مثلها فَ   ،فلما ألقى األلواح فتكسرت   

   .)٧(انكسر

                                                
  . وقيل بعدها)هـ٢٢٧ت (.ار البصريو أبو الس،ار بن عبد اهللا العنربيوعبد اهللا بن س: هو )١ (

   .ثقة :قال ابن حجر . ابن حبان يف الثقاته وذكر، ثقة: قال أبو داود،القاضي
 .)١/٥٠٠(التقريب ، و)٥/٢٤٨(التهذيب  :انظر

  .تعديال واِحليري جرحا وال ، الفرايتيفرجال السند ثقات، ومل أجـد : احلكم على السند )٢ (
يف  النيـسابوري و،  )٧/٢٩٢( هتفسرييف  القرطيب  ، و )٣/٢٠٣( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه       :خترجيه
 . مجيعهم عنه)٣/٣٢٣( غرائب القرآن هتفسري

  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٧/٢٩٢ (هتفسرييف القرطيب ، و)٢/٤٥٩ ( يف تفسريه عطيةذكره ابن )٣ (
 .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

  ديه ـ مسي بذلك َألنه جيمع ي،قاًـ ِإال أَن يف جناحيه بلَ، بالضم والتشديد طائر يف ضرب القُنبرِة:اءكَّاملُ )٤ (
  . )مكا(مادة )١٥/٢٨٩ (لسان العرب: انظر. مث يصِفر فيهما صِفرياً حسناً

 ... مل أجد البيتني  :  وقال حمققه أمحد شاكر يف احلاشية      )١٣/١٣٨(والبيت ذكره الطربي يف تفسريه      
 .أهـ.وأليب النجم أبيات كثرية من الرجز على هذا الوزن، ومل أجد الرجز بتمامه

 . على طريقة املصنف يف تقسيم اآلية)ت(، وما أثبته من ]M¤£   ¢L[ يف األصل )٥ (
 . عنه)٢/٢٠٣( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
 . عنهما، وذكر صيامه أربعني يوما مرة واحدة)٢/٢٠٣( هتفسرييف البغوي  ذكره )٧ (



 

 
]٢٢٠[

M¤ ¥L   رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس :هورمحة من   ،ى من الضاللة  د 
واختلف أهل  .خيشون فيعملون ا: أي. ]١٥٤[ M¦ § ¨ ©L .)١( العذاب

ملا تقدمت قبـل    : ، فقال الكسائي  )لرم( :العربية يف وجه دخول الالم يف قوله تعاىل       
 تنكقوله ،الِفعل حس :M Ï Ð L)براهبون : وقيل أراد  .] يوسف : من سورة  ٤٣ :من اآلية [ )٢ 

   .)٣(لرم، أو رهبتهم لرم
نقدت له مائة درهـم، يريـد       :  يقول )٥( مسعت الفرزدق  )٤(وقال عيسى بن عمر   

 !M :وقوله .]النمل : من سورة  ٧٢: من اآلية [ M± ²L:  كقوله ،وهي لغة صحيحة   .)٦(نقدته
" #  $ % & ' )(L ]سبأ : من سورة٢٣:آليةمن ا[.  

 .)٨(وقيل معناه من أجل رم يرهبـون       ،)٧(أراد من رم يرهبون   : وقال قطرب  /
  :)٩(قال الراجز
   )١٠(اللماء يف أجوافها خرير        اريحت اسإذاع للجر عتسم             

  .عرل اجلج من أ:أي
نزع حرف الصفة    فلما   ، من قومه  :أي  M« ¬  ®L :عز وجل  قوله  
  :الفرزدق كقول .نصب

   )١١(وجودا ِإذَا هب الرياح الزعاِزع        الرجالَ سماحةً ] اخِتري [وِمنا الَِّذي   
  . من الرجال:أي

                                                
 . عنه)٢/٥٩٠( هتفسرييف اخلازن  ذكره )١ (
 . عنه)٢/٢٠٣( هتفسري  يف البغوي، وذكره ]قال بعضهمو[:  بقوله)١٣/١٣٩( ه تفسري يفالطربي ذكره )٢ (
  مسعت بعض : قال الكسائى، )١/٢٣٣(ىن القرآن معا يف قال الفراء، و)٢/٢٠٣( هتفسري  يف البغوي ذكره )٣ (

   .نقدت هلا مائة، يريدون نقدا مائة، المرأة تزوجها: العرب يقول
  .)هـ١٥٦ت( . أبو عمر الكويف،داينعيسى بن عمر األسدي اهلم: هو )٤ (

ـ  ،عمى مقرى الكوفة بعد محزة    القارئ األ  ن  قال سفيان الثوري أدركت الكوفة وما ا أحد أقـرأ م
   .ثقة : قال ابن حجر.الثقات يف حبان ابن وذكره، وثقه ابن معني، والنسائي، والعجلي، عيسى
 .)١/٧٧٣(التقريب و، )٨/٢٢٢(التهذيب و ،)١/٦١٢(غاية النهاية  :انظر

  .)ـ ه١١٠ت ( التميمي الدارمي، أبو فراس، الشهري بالفرزدق مهام بن غالب بن صعصعة: هو )٥ (
 وهـو صـاحب     ،ه بزهري بن أيب سلمى    بش ي  يف اإلسالم،  وىل شعراء الطبقة األ    من ،شاعر من النبالء  

 .)٨/٩٣( األعالمو ،)٢/٢٩٨( طبقات فحول الشعراء :انظر. خطلخبار مع جرير واألاأل
 . عنه)١٣/١٣٩( ه تفسري يفالطربي ذكره )٦ (
 . عنه)٢/٢٠٣( هتفسري  يف البغوي وذكره )٧ (
 .]قال بعضهمو[:  بقوله)١٣/١٣٩( ه تفسري يفالطربي ذكره )٨ (
  .)٤١٤ص( تب البن قتيبةاأدب الك :انظر العجاجرؤبة بن  )٩ (
   . صوته:وخرير املاء ، إحارته أدخلته يف أجوافها:واستحري ، بلع املاء:واجلرع ،يصف إبال وردت املاء )١٠ (

  )٣١٢ص( للجواليقي شرح أدب الكاتب :انظر
   .، وهو موافق ملا يف املصادر)ت(ه من ، وما أثبت] اختار [ يف األصل)١١ (

 ،ومنا الذي اختري، أباه غالبـاً، وكـان جـواداً         :  وأرد بقوله  ناقض ا جرير،  البيت مطلع قصيدة    و
وعىن بذلك الشتاء، وفيه تقل األلبـان،  .  مجع زعزع كجعفر، وهي الريح اليت ب بشدة  :والزعازع

  . يف مثل هذا الوقت الذي يقل فيه اجلودهو جواد : فيقول، وتعدم األزواد، ويبخل اجلواد
 .)٩/١١٣( خزانة األدبو ،)١/٨٣( دبالكامل يف اللغة واأل و،)١/٧١ ( ديوانه:انظر

]ب/٢٣[



 

 
]٢٢١[

  :)١(خراآلوقال 
    كترت٢(اخ(ِإذْ غَثَّت اسالن )٣(مالِئقُهكَانَ        خ نلَّ متاعو هدى ِعنجرولُ [ يالس [)٤(  
  . من الناس:أي

 تعاىل موسـى     أمر اهللا  : السدي قالف ،واختلفوا يف سبب اختيار موسى السبعني     
 ،ا موعـد  هم ووعد ، يعتذرون إليه من عبادة العجل     ،أن يأتيه يف ناس من بين إسرائيل      ب

 ،املكـان  فأتوا ذلك    .وا ليعتذر ممثّ ذهب    M¯ °Lواختار موسى من قومه     
 ، فأخذم الـصاعقة ،إنك قد كلّمته فأرناهف ،لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة  : قالوا

   .)٥(فماتوا
 ويسألوه التوبة علـى مـن       ، اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوه     :ابن إسحاق وقال  

   .)٦(تركوا وراءهم من قومهم
 ئيل ملوسـى  قالت بنو إسرا  : وقال وهب  .)٧(اختارهم لتمام املوعد  : وقال جماهد 

 أمل ،كالمـه بقمت  ما ولو كلمك ،إن طائفة يزعمون أنّ اهللا ال يكلمك : عليه السالم 
 طائفة منا حتـى     ضرك تسأله أن حي   )٨(] فالأ [ ،تر أنّ طائفة منا سألوه النظر إليه فماتوا       

أن موسى   إىل   عز وجل  فأوحى اهللا  ؤمنوا وتذهب التهمة،  ي ف ،هسمعوا كالم ي ف ،يكلمك
 واستخلف على   ،رونااجلبل أنت وه   إىل   مثّ ارتق م   يارهم سبعني رجال،  اختر من خ  

                                                
 )٣/١٥٦ (غريب احلديث أليب عبيد :انظر .عبيد بن حصنيامسه و: الراعي الشاعر: هو )١ (
 .] اختارك[ )س( يف )٢ (
  ، ورجح أن وال معىن هلا:، قال أمحد شاكر]عنت[ )ت( مل تنقط كاملة، ويف )س (و  يف األصل)٣ (

   ، )١٣/١٤٦(تفسري الطربي حاشية :انظر.]رثّت[وهو ما أثبته، ويف ديوانه،وبعض املصادر ]غثّت[تكون
 .واملرجع السابق

  لسانو ،)١/١٥١ (هديوان :انظر.  وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت(وما أثبته من ]السعد[ يف األصل)٤ (
 .)سول( مادة )١١/٣٥٠ (عرب ال

 .ه مطوالعن )١٣/١٤٠( ه تفسري يفالطربي أخرجه )٥ (
 . عنه)٢/٢٠٣( هتفسري يف البغوي ذكره )٦ (
 .هعن )١٣/١٤١( ه تفسري يفالطربي أخرجه )٧ (
 .]فال[ ويف األصل)س( من )٨ (



 

 
]٢٢٢[

سـبعني   )١(] موسـى  [اختـار   و تعاىل  كما أمر اهللا   ففعل ،بين إسرائيل يوشع بن نون    
  .)٢(رجال

 وقرأ هذه   )٥(الرقاشي د أبا سعي  تمسع:  قال )٤( عن الربيع بن حبيب    )٣(روى املنهال 
 وذلـك أن    ، ومل جياوز األربعـني    ،)٦(عدا عشرين  ما   ءبناأكان السبعون   : قالفاآلية  

د مـن عقلـه     فقجاوز األربعني مل ي   ت وأنّ من مل ي    ،له وصباه هعشرين قد ذهب ج    ابن
  . )٨(اكانوا شيوخ: وقال اآلخرون. )٧(ئاشي

فلم يـصب إالّ     ،معهاجلبل   إىل   اختار موسى سبعني رجال لينطلقوا    : قال الكليب 
 فاختار من كل سـبط      ، عشرة نتار من الشبا  خيليه أن   إ أوحى اهللا تعاىل  ف ،استني شيخ 
سبعني بإنما أمرت   : عليه السالم   موسى  هلم فقال . فصاروا اثنني وسبعني   ،)٩(ستة رهط 

ن قعد مثل أجر ملإن :  موسىفقال. وا على ذلكح فتشا ،تخلف منكم رجالن  ي ف ،رجال
أمـر   و.ن نـون  واآلخر يوشع ب،)١٠(ان أحدمها كالب بن يوق    :فقعد رجالن  من خرج، 

 إىل   مثّ خرج ـم    ،مطهروا ثيا يو تطهروا،يصوموا و يالسبعني أن    موسى عليه السالم  
                                                

 .)ت( من )١ (
 .ه خمتصراعن )٣/٢٠٥(  ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٢ (
  . بن املنهال ،  احلجاج)١٣/١٤٣( ه تفسري ورد امسه يف األصل ويف النسخ، ووقع عند الطربي يفهكذا )٣ (

  ) هـ١١٧هـ أو ١١٦ت(حجاج بن املنهال األمناطي أبو حممد السلمي موالهم البصري : و هو
 وذكـره   والنـسائي، العجلـي   كان فاضال دينا يظهر السنة، كثري احلديث، وثقه أمحد وأبو حامت و           

 .)١/١٩٠(التقريب ، و)٢/٢٠٦(التهذيب  :انظر. ثقة فاضل :حجر قال ابن. حبان يف الثقات ابن
  .الربيع بن حبيب احلنفي أبو سلمة البصري:هو )٤ (

  . ثقة:قال ابن حجر .وثقه أمحد وحيىي بن معني وعلي بن املديين وغريهم
 .)١/٢٩٣(التقريب ، و)٣/٢٤١(التهذيب  : انظر

   . أيب ساسان حصني بن املنذر الرقاشيقيس موىل: هو )٥ (
 بـن معـني    ل لـيحىي  ي ق  رضي اهللا عنه،   بن عباس امن أهل البصرة وكان قليل احلديث وروى عن         

. وذكره ابن حبان يف الثقـات .  نعم:التيمي امسه قيس قال بوسعيد الرقاشي الذي روى عنه سليمان   أ
 .)٤٢٨ص( سؤاالت ابن اجلنيد ،)٥/٣١٥(الثقات البن حبان و ،)٧/٢١٢( الكربىالطبقات  :انظر

   كانوا[، وهو عند أيب حامت ]ماعدا[ كذا يف مجيع النسخ وعند الطربي، وتستقيم العبارة بدون كلمة )٦ (
 . التخريج:انظر]. الثالثني جاوزوا قد كانوا[، وعند السيوطي ]العشرين جاوزوا قد يتاماأ

  .رواته ثقات.  صحيح:اإلسناداحلكم على  )٧ (
، وعزاه )٥/١٥٧٤( هتفسرييف  ابن أىب حامت ، و)١٣/١٤٣( ه تفسري يفالطربي أخرجه :هخترجي

 . الشيخبن املنذر وابن أيب حامت وأيبال  )٦/٦٠١(يف تفسريه  السيوطي
 .مل أجده)٨ (
 . ]اأصبحوا شيوخف[ )ت( يف )٩ (
  يف كتاب " : قال]يوفنا[طربي بـ هكذا يف أغلب املصادر، وصوبه أمحد شاكر يف حتقيقه لتفسري ال:يوقنا )١٠ (

  تفسري الطربي حاشية  :انظر. "بن يفَنة: ".. القوم، يف سفر العدد، يف اإلصحاح الثالث عشر
)١٠/١١٤(. 



 

 
]٢٢٣[

  ¬ »M :تعاىل  وذلك قوله، وكان ال يأتيه إالّ بإذن منه،سيناء مليقات ربه   طور

® ¯ ²± ° L)١(.  

M³ ´ µL وسـبب أخـذها     ،اختلفوا يف كيفية هذه الرجفة    و 
: عليه السالم  قالوا ملوسى،إنهم ملّا أتوا ذلك املكان  : ق والسدي افقال ابن إسح   .إياهم

 ،من اجلبـل   عليه السالم  فلما دنا موسى   أفعل،:  فقال .نسمع كالم ربنا  أن  اطلب لنا   
:  وقال للقـوم   ،دخل فيه ف ودنا موسى    ، اجلبل كله  ىوقع عليه عمود الغمام حتى يغش     

يستطيع أحد من بين     ال ،ته نور ساطع   وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على جبه        !ادنوا
 ودنا القوم حتى إذا دخلوا يف الغمـام         ،احلجاببفضرب دونه    !إسرائيل أن ينظر إليه   

 ، فلما فرغ  !ال تفعل و ،افعل: ههانيو فسمعوه وهو يكلّم موسى يأمره       ،اودسج قعواو
 اهللا  يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى      :  فقالوا ،أقبل إليهم و .انكشف عن موسى الغمام   

رضي اهللا   وقال ابن عباس   .)٢(ا فماتوا مجيع  ـ الصاعقةوهي   ـالرجفة  فأخذم  ! جهرة
 ، فأخذم الصاعقة  ، لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة       : إن السبعني الذين قالوا    :عنهما

أن عليه الـسالم     موسىتعاىل   وإمنا أمر اهللا   كانوا قبل السبعني الذين أخذم الرجفة،     
فكان فيما دعـوا أن       ليدعوا رم،  واوبرز / فاختارهم   ، سبعني رجال  خيتار من قومه  

ذلك مـن    فكره اهللا   بعدنا، ا وال تعطيه أحد   ، قبلنا االلهم أعطنا ما مل تعطه أحد     : قالوا
  . )٣( فأخذم الرجفة،دعائهم
 مـن أجـل     )٤(] إنما أخذم الرجفة  : رضي اهللا عنه   قال علي بن أيب طالب    و [

علـيهم  وشبري  ،   وشرب ، وهارون ،وذلك أن موسى   ل هارون، تسى ق دعواهم على مو  
عـز    فتوفّـاه اهللا   ،على سرير عليه السالم   سفح جبل فنام هارون      إىل   انطلقوا ،السالم
:  قالوا له.بين إسرائيل  إىل    فلما رجع موسى   ، دفنه موسى  )٥(] هارون [ فلما مات  ،وجل

                                                
 .، وذكره خمتصرا"قال أصحاب األخبار: ")٢/٥٩٠(اخلازن   تفسري جاء يف)١ (
 . عنهما)١٣/١٤١( ه تفسري يفالطربي أخرجه )٢ (
 . عنه)٢/٢٠٣( ه تفسري يفيالبغو ذكره )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .)ت( من )٥ (

]أ/٢٤[



 

 
]٢٢٤[

ـ  على خلُقه و   تهدحس بل أنت قتلته     :لهقالوا   .تعاىل توفّاه اهللا : قال أين هارون؟   .هلين
 إىل  فلما انتـهوا    وذهب م،  ،ال سبعني رج   منهم فاختاروا فاختاروا من شئتم،  : قال
اين ولكن توفّ ،  ما قتلين أحد  : فقال هارون  ؟تِملت أم   ِتهارون أقُ  يا:  قال موسى  ،القرب
ـ ،الرجفـة  فأخـذم  ! اليومنعصي بعد هذاموسى لن  يا: فقالوا .تعاىلاهللا   قوا ِع وص

أنـت  : يقولون يارب ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم،       : وقال موسى  وماتوا،
   .)١( وجعلهم أنبياء كلّهم،قتلتهم فأحياهم اهللا

هوا تن ومل ي  ،ضوارإنما أخذم الرجفة أم مل ي     : رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  
أخذم الرجفة ألنهم مل   : وحممد بن كعب  جريج   وقال قتادة وابن   .)٢(العجلعبادة  ن  ع

   .)٣( ومل ينهوهم عن املنكر، ومل يأمروهم باملعروف،يزايلوا قومهم حني عبدوا العجل
 ولكن القوم ملا رأوا تلك اهليبة أخذم        ،امل تكن تلك الرجفة موت    : وقال وهب 

 فلما  ،هم ظهور وتنقض ،مفاصلهممنهم    رجفوا حتى كادت أن تبني    ولقوا  ق و ،ةعدالر
 ، واشتد عليـه فقـدهم     ، وخاف عليهم املوت   ،رمحهم عليه السالم   موسى  ذلك رأى

 وناشـد ربـه     ، فعند ذلك دعا وبكـى     ، على اخلري سامعني مطيعني    زراءوكانوا له و  
 فذلك  ،سكنوا واطمأنوا ومسعوا كالم رم    و ،والرعدة فكشف اهللا عنهم تلك الرجفة    

   .)٤(وجل زع قوله

M¶L ــين ــى: يع    M¸  ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â موس
Ã ÅÄL ه عليه السالم     وظن موسى  ،عبدة العجل : يعينعوقبوا باختـاذ بـين      مأن 

إىل موسى أن هؤالء السبعني ممن       عز وجل  أوحى اهللا :  السدي  وقال .إسرائيل العجل 
يارب كيـف    : فقال موسى  ،ال يعلم ذلك   عليه السالم     وكان موسى  ،اختذوا العجل 

 الـذي  ذا وليس معي رجلٌ واحد فمـا ، وقد أهلكت خيارهم،سرائيلبين إ إىل   أرجع
  .)٥( تعاىلفأحياهم اهللا يأمنونين عليه بعد هذا، وأ ، بهينيصدقون

                                                
 . عنه بنحوه)١٣/١٤١( ه تفسري يفالطربي أخرجه )١ (
 . عنه)١٣/١٤٤( املصدر السابق )٢ (
 . عنهم)١٣/١٤٤( املصدر السابق )٣ (
   وهي ليست يف  ]Mµ  ´  ³L[ عنه، وذكر اآلية )٢/٥٩١( ه تفسري يفاخلازن ذكره )٤ (

 .النسخاألصل و
 . عنه خمتصرا)١٣/١٤٩(ه تفسري يف الطربي أخرجه )٥ (



 

 
]٢٢٥[

 أي  ،م اسـتعطاف  فهااسـت  MÀ  Á Â  Ã  ÅÄL :قولـه : وقال املربد 
 ولكنـه   ،ل من أن يؤاخذ جبريرة اجلاين غـريه       قد علم موسى أن اهللا أعد     و ،لكنا ال

  ]املائدة : من سورة١١٨:من اآلية[MÁ Â Ã ÅÄL:  عيسى عليه السالمكقول
العاليـة   أبوقال سعيد بن جبري و    و .اركب اخت : أي MÆ Ç  È É L: وقوله

 )٣(]MÊ ËL[ .)٢(عـذابك : رضي اهللا عنـهما    وقال ابن عباس   ،)١(تكبلي: والربيع
 ناصـرنا   MÏ ÑÐ Ò ÓLوتـصرفه عـن      L)٤(] MÌ Í ] Îتصيب به   
   . ]١٥٥[ MÔ Õ ×Ö Ø Ù ÚLوحافظنا 

كتب اهللا   :للمسافريقال   .وأوجب حقق   :أي M" #L :عز وجل قوله  
  M( )Lاألعمال الـصاحلة    : يعين M$ % & 'L ،عليك السالمة 

وكـان   )٥(جزة الـسعدي  وقرأ أبو    M,L تبنا M* + Lاملغفرة واجلنة   : يعين
ـ يه )٧(] هاد [ و ،دوه هاد ي  :يقال،  )٦( بكسر اهلاء  )دناِه( :ا من القراء شاعر   احيصف د إذا  ي

   .)٨(وأصله امليل ،تاب
   :)٩(قال الشاعرو

  )١٠(دِئا هلا هذنبي من الأن         اتهااروجى ملْ ستمِل عدقَ              
                                                

 .همعن )١٣/١٥١(  املصدر السابق)١ (
 .ه رضي اهللا عنهعن )١٣/١٥١(  املصدر السابق)٢ (
 .)ت( من )٣ (
 .)ت( من )٤ (
  .)هـ١٣٠ت (.السعدي املدين زةج أبو و،يزيد بن عبيد: هو )٥ (

  . ثقة:قال ابن حجروردت عنه الرواية يف حروف القرآن،  وراويةً للحديث، كان شاعراً جميداً،
 ..)٢/٣٢٩(التقريب ، و)٢/٣٨٢(غاية النهاية ، و)٤٢٢ص(الشعر والشعراء  :انظر

  . وهي قراءة شاذة  كالمها عنه،)٣/٢٠٧( يف تفسريهاجلوزي ابن و ،)٢/٤٦٠(  يف تفسريه عطية ذكره ابن)٦ (
  )٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

 .)س( من )٧ (
  وجاء  .)٢٩٣ص(  للعكربيالقرآن مجيع يف والقراءات اإلعراب وجوه من إمالء ما من به الرمحن: انظر )٨ (

 .أي حركنا إليك نفوسنا: وهو من هاد يهيد إذا حترك أو حرك: فيه
 . مل أعرفه)٩ (
   ]من اللَّه[ هذه املراجع وجاء يف. )٩/٣٣٧(، وابن عادل يف تفسريه )٤/٤٠١( هتفسرييف  حيان و أبذكره )١٠ (

 .]من الذنب[بدال 



 

 
]٢٢٦[

M.L عز وجل   اهللا :M/ 0 1 2 43L  احلسن  رأ وق ، من خلقي 
  . )١(اءةسإل من الف املفتوحةبالسني واأل )اءسمن أ( :عِفوابن السمي

M5 6 L   تعم M 7 98L ]   يف وسـعت   : قال احلسن وقتادة
وسعت كل : وقال عطية العويف. )٢( وهي يوم القيامة للمتقني خاصة     ،الدنيا الرب والفاجر  

دفع عنه باملؤمن    وي ،رزقوذلك أنّ الكافر ي    لذين يتقون، لب إالّ   جت ولكن ال    ،)٣(] شيء
 ،اآلخرة وجبت للمؤمنني خاصـة     إىل   إذا صار  ف يهايعيش ف ف ،نيلسعة رمحة اهللا للمؤمن   

ورمحـيت  : قال أبو روقو .)٤(كاملستضيء بنار غريه إذا ذهب صاحب السراج بسراجه 
ها بني اخلالئق يعطف ـا بعـضهم علـى          مسالرمحة اليت قَ  : يعينوسعت كل شيء    

   .)٦( التوبةي هM5 6  7  98L: وقال ابن زيد /.)٥(بعض
رضي اهللا   وقال ابن عباس  . )٧( عام ومعناه خاص هلذه اُألمة     لفظه: خروناآلوقال  

 ،M5 6  7 98L  :ملا نزلت : وأبو بكر اهلذيل  ج  جري وقتادة وابن  عنهما
 :M : فقـال  .من إبليس  تعاىل رتعها اهللا فالشيء  ذلك  أنا من   : قال إبليس 

;  < = >  ? @ A BL ]ــود .]١٥٦ ــت اليه  فقال
 وجعلها هلذه   ، فرتعها اهللا منهم   ، ونؤمن بآيات ربنا    حنن نتقي ونؤيت الزكاة    :والنصارى

   .)٨(اآلية MD E F  G HL :فقال ،اُألمة
ملا اختار موسى قومه سبعني رجال مليقات ربه قال         : يِريمايل احلِ كَف البِ وقال ن و

إالّ ،  تصلّون حيث أدركتكم الـصالة    ا وطهور ا أجعل لكم األرض مسجد    :اهللا ملوسى 
ن التـوراة  ؤوكم تقر وأجعلُ، وأجعل السكينة يف قلوبكم   ،ام أو قرب  عند مرحاض أو مح   
فقـال  . ها الرجل منكم واملرأة واحلر والعبد والصغري والكبري       ؤيقر عن ظهور قلوبكم،  

                                                
  وس و احلسن وطا، كالهـما عن)٤/٤٠٢ (هتفسريوأبو حيان يف  ،)٢/٤٦١ ( يف تفسريه عطية ذكره ابن)١ (

 .)٥١ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر، وهي قراءة شاذة، فائد بن وعمرو
 .هماعن )٩٩ / ٢( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه )٢ (
 .)ت( من )٣ (
 . عنه)٢٠٤ /٢( هتفسرييف البغوي  ذكره )٤ (
 .)٢/٣١٣ (معاىن القرآن يف ألخفش ذكره ا)٥ (
 .عنه)١٣/١٥٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (
 . املصدر السابق بنحوه)٧ (
 .همعن )١٣/١٥٧( املصدر السابق )٨ (

  ]ب/٢٤[



 

 
]٢٢٧[

 وال نـستطيع محـل      ، يف الكنائس   إال ال نريد أن نصلي   :  فقالوا .ذلك موسى لقومه  
وال نـستطيع أن نقـرأ       ابوت،ونريد أن تكون كما كانت يف الت       السكينة يف قلوبنا،  

 : M:تعـاىل  فقال اهللا ،اوال نريد أن نقرأها إالّ نظر التوراة عن ظهر قلوبنا،   
;  <L      قوله  إىلMpL رب يـا : فقال موسى  . هلذه األمة  ا فجعله

 فقال. هماجعلين نبي :إنك لن تـدركهم    :قال .رب اجعلين منهم  : قال. هم منهم نبي . 
: )١( تعـاىل فأنزل اهللا،  تنا لغرينا ادفَد بين إسرائيل فجعلت وِ    بوف رب أتيتك : فقال موسى 

M¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾L ] فرضي موسى  [ ]األعراف من سورة    ١٥٩:من اآلية 
 )٣(] وأخذ لكم بـسهمكم  [كم  بت حفظ غي  اال حتمدون رب  أ: قال نوف  .)٢(] عليه السالم 

  .)٤(وجعل وفادة بين إسرائيل لكم
كم بـي هو ن :  رضي اهللا عنهما   فقال ابن عباس   .ُألمي ا :واختلف العلماء يف معىن   

 عز وجـل    قال اهللا  .)٥( ال يكتب وال يقرأ وال حيسب      ،اكان أمي : MT V U W 

X Y Z [  \ ^]L ] صلى اهللا عليه وسلم     وقال ].العنكبـوت  : من سورة  ٤٨ :من اآلية: 
ن أصله أُميت   ا ك ،هأُمت إىل   هو منسوب : وقيل .)٦()) إنا أُمة أُمية ال نكتب وال حنسب       ((

أُم  إىل   منسوبهو  : وقيل. )٧(ينكي واملد  كما سقطت من امل    ،فسقطت التاء من النسبة   
   .)٨(القرى وهي مكّة

MI JL  أي صفت تـ  ه ونبو ٩(] وأمـره  [ هه ونعت( MK  L M  
N OL .  

                                                
 وإمنا املراد أن اآلية تشري إىل حيمل على أن هذا سبب نزول اآلية فهذا بعيد، هذا القول من املصنف ال )١(

 . تلك احلادثة اليت وقعت يف زمن موسى عليه السالم
 .)ت( من )٢ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]وأجزل لكم سهمكم[ يف األصل )٣ (
 . عنه بنحوه)١٣/١٦٣( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 .عنه )٣/٢٨٨ (هتفسري يف البغوي ذكره )٥ (
   الَ (( وسلم عليه اهللا صلى النىب قول ابـب) ١٩١٣(حديث  )٢/٥٦٨( هصحيحيف البخاري  أخرجه )٦( 

بكْتالَ نو بسحوجوب صوم رمضان لرؤية اهلـالل     "باب   )٤٥ / ٧( هصحيحيف  مسلم  ، و ))ن "...
 . رضي اهللا عنهمابن عمركالمها من حديث 

 .)٢/٢٠٥( ه تفسري يفالبغوي ذكره )٧ (
 .املرجع السابق )٨ (
 .)س( من )٩ (



 

 
]٢٢٨[

: فقلت  رضي اهللا عنهما    بن عمرو بن العاص    عبداهللا لقيت: قال عطاء بن يسار   
أجـل واهللا إنـه     :  فقال .يف التوراة  صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا  أخربين عن صفة  

ـ  وما يا أيها النيب إنا أرسـلناك شـاهد  : كصفته يف القرآن ،ملوصوف يف التوراة   بشار 
وحِ ،اونذير راز وال غلـيظ     ليس بفظٍّ  ، مسيتك املتوكل  ،يني أنت عبدي ورسويل    لُألم 

 ولن أقبضه  ، ولكن يعفو ويصفح   ،جيزي بالسيئة السيئة    وال ،سواقاأليف   )١(ابخص وال
ـ  افتح به قلوب  ن ف ،اهللا إالّ إله ال:  بأن يقولوا  ،امللّة العوجاء به  قيم  نحتى   ـ ا وآذ ،ا غلفً ان 
ماص،ا وأعينا عمي.   

ـ   [ إالّ   ا فما اختلفا حرفً   ،ه عن ذلك  ت فسأل ا كعب تمثّ لقي : قال عطاء  ٢(] اأن كعب( 
 )٤(] صـفة  [ كعب يف    زادو .)٣(اوميم ع ا وأعين ايِم صمو ا وآذان ،وفياًلُ غُ بلغته قلوباً : قال

 ، وملكه بالـشام   ،بةا وهجرته بط  ،كةمبمولده  : فقال صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
ـ ي  ويف كل مرتلة،   ،دون اهللا على كل حال    محمدون ي ااحلوأمته    ،ن أطـرافهم  ؤووض

 ولو على ، يصلون الصالة حيث أدركتهم  ،سعاة الشم ر ،أنصاف ساقهم  إىل   ونرزويت
 ¢ ¡  � ~M :ل مثل صفهم يف الصالة مثّ قـرأ تاصفهم يف الق ظهر الكناسة، 

£ ¤ ¥ ¦ §    ¨  ©L) ٥(
  .]الصف :من سورة ٤:من اآلية[ 

                                                
 .)٢/٧٥١(النهاية يف غريب األثر البن األثري   :انظر. الضجة واضطراب األصواِت للِخصام: الصخب )١ (
  .)ت( من )٢ (
 . اخل..ه مبثله،دون قوله وزاد كعبعن )١٣/١٦٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
  ولو على [ كعب، بنحوه يف تفسري سورة الصف، وفيه عن )١٠/٣٣٥٤( هتفسرييف  ابن أىب حامتأخرجه  )٥ (

 .]ظهر دابة



 

 
]٢٢٩[

 عـن   ،)٢( عن يزيد بـن اهلـاد      ،)١(دثين عثمان بن الضحاك   ـح: وقال الواقدي 
ـ  رضـي اهللا عنـه     ابـ بن اخلط  مرـ أن ع  ،)٤(الكـم )٣(]يـأب[بن   ثعلبة  ألـس

وكان مـن علمـاء     ،  يف التوراة  صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا  عن صفة    )٥(مالك أبا
د  أمح ،غري ومل ي  بدلرون الذي مل ي   ا بين ه  ،عز وجل  اهللا   صفته يف كتاب  : قال ف اليهود،

 بـدين   النيب العريب الذي يأيت    / وهو   ، آخر األنبياء  وهو ،من ولد إمساعيل بن إبراهيم    
 خامت  ه وبني كتفي  ، يف عينيه محرة   ، ويغسل أطرافه  ، على وسطه  )٦(يأتزر إبراهيم احلنيف، 

ـ  وجي ،)٨(يلبس الـشملة   و ليس بالقصري وال بالطويل،    ،)٧(لةج زر احلَ  :النبوة مثل   زىءت
سيفه علـى    ،معه حرب وقتل وسيب     وميشي يف األسواق،   ، ويركب احلمار  ،)٩(غةلْبالب 

 أهلكـوا   معه صالة لو كانت يف قـوم نـوح مـا    ن لقي ِمن الناس،عاتقه ال يبايل م
 كانت يف مثـود مـا أهلكـوا          ولو ، ولو كانت يف عاد ما أهلكوا بالريح       ،بالطوفان
رة ح هي ودار هجرته يثرب     ،ا نبوته )١٠(] وبدء [ ، ومنشأه ا  ،مولده مبكّة  ،بالصيحة

                                                
   .عثمان بن الضحاك املدين حجازي قيل إنه احلزامي:هو )١ (

 وذكره ابن حبـان يف      ،، فيه ضعف  :، وقال الذهيب   ضعيف : فقال نه سألت أبا داود ع    :قال اآلجري 
  للـذهيب  الـستة  الكتب يف رواية له من معرفة يف اشفلكا :انظر. ضعيف :قال ابن حجر  ،  الثقات

 .)١/٦٦٠(تقريب ، وال)٧/١٢٣( التهذيب، و)٢/٨(
  .)هـ١٣٩ت( أبو عبد اهللا املدين ،يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي املؤذن: هو )٢ (

 وذكره  ،دين ثقة  وقال العجلي م   ، وقال ابن معني والنسائي ثقة     ،ثرم عن أمحد ال أعلم به بأسا      قال األ 
 .)٢/٣٢٦(تقريب ، وال)١١/٣٣٩(التهذيب : انظر. ثقة مكثر :قال ابن حجر .ابن حبان يف الثقات

  . سقطت من األصل والنسخ وأثبتها كما وردت يف املصادر)٣ (
  .ثعلبة بن أيب مالك القرظي حليف األنصار أبو مالك ويقال أبو حيىي املدين: هو )٤ (

 قال أبـو    .عليه وسلم وعن عمر وعثمان وجابر وحارثة بن النعمان ومجاعة         روى عن النيب صلى اهللا      
قـال ابـن     وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال العجلي تابعي ثقة، هو من التابعني:حامت يف املراسيل  

 .)١/١٤٩(التقريب ، و)٢/٢٥(التهذيب  :انظر.  خمتلف يف صحبته :حجر
  . والد ثعلبة،د اهللا عب: وقيل امسه،أبو مالك القرظي: هو )٥ (

ذكره الواقدي وقال إنه قدم من اليمن وهو على دين اليهودية فتزوج امرأة من قريظة فانتسب فـيهم     
اإلصـابة  ، و)٦/٢٦٨( أسـد الغابـة   :انظر . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم،وهو من كندة  

)٧/٣٥٧(. 
  .)أَزر( )٤/١٦( لسان العرب :رانظ. اِإلزار كُلُّ ما واراكو يلبس اإلزار، :يأتزر )٦ (
) ٧(  لةِزرة يستر بالثياب: احلَجلسان العرب :انظر.  ويكون له أَزرار كبار، هو بيت كالقُب )مادة)١١/١٤٣  :

  .)حجل(
  .)٢/٢٦٢ (للزخمشري الفائق يف غريب احلديث :انظر.  كساء يشتملُ به:الشملةَ )٨ (
) ٩( ذيب اللغة  :انظر . يكتفي به:وجيتزيء، وال فضل فيه، يتبلغ به ما :غة من القوتلْالب)٨/١٤٠(   

      .)جزأ( )٤٣ص(تار الصحاح ، وخم)بلَـغ(
 .)س ( و)ت( من )١٠ (

  ]أ/٢٥[



 

 
]٢٣٠[

 ١(خةِبوخنل وس(،     ،ي ال يكتب بيدهحلمادا [ وهو    وهو أُم [)اهللا علـى شـدة       حيمـد  )٢
 ،دائشـد و يلقى من قومه أذى      .صاحبه من املالئكة جربئيل    الشام،بسلطانه   ،ورخاء

يكـون لـه     ،)٤(ينِر اجلَِ دهم حص ديحصف مثّ يدال على قومه      ا، شديد اهبج )٣(ونههبوجي
املـوت    إىلمعه أقوام هم ،  عدبمثّ يكون له العاقبة      منها له ومنها عليه،    يثرب،بوقعات  

 ليوث  ، قربام دماؤهم  ،صدورهم أناجيلهم  أسفله، إىل   أسرع من املاء من رأس اجلبل     
ـ يباشر القتال بنفسه حتى ي      يرعب منه عدوه مبسرية شهر،     ،النهار ورهبان الليل   حرج 

٥(حرس حيرسه  وال، ال شرطة معه،ملَكْوي(.   

: يعين MR S  TLميان   باإل : أي MP QL: قوله
  . )٦(سنةيف واملنكر ما ال يعرف يف شريعة وال ،  املعروف الشريعة والسنة:وقيل .الشرك

 ، وصلة األرحام  ، ومكارم األخالق  ،يأمرهم باملعروف خبلع األنداد   : وقال عطاء 
   .)٧( وقطع األرحام،ينهاهم عن املنكر عن عبادة األصنامو

MU V WL ٨(رمهاحياحلالالت اليت كانت أهل اجلاهلية      : يعين( :
: يعين MX Y Z L :قوله .وائب والوصائل واحلوامي  السولبحائر  امن  

  .  وغريها من احملرمات،حلم اخلرتير والدم وامليتة والربا
M[ \ ]L   واحلـسن  ، رضـي اهللا عنـهما     ابن عبـاس  قال، 
 على بين إسرائيل بالعمل     ذَِخهدهم الذي كان أُ   ع: يعين وجماهد   ، والسدي ،والضحاك

  .)٩(مبا يف التوراة

                                                
) ١ (ِبةُالسِبت، هي اَألرض اليت تعلوها امللوحة:خنلسان العرب :انظر.  وال تكاد ت )سبخ( مادة )٣/٢٣(.  
 .)س( من )٢ (
) ٣( هبهٍا جبه جهبجه عن حاجته:الرجلَ يدت فالنا ِإذا استقبلته بكالم فيه ، واستقبله مبا يكره، رهبوج   

  .)جبه ()١٣/٤٨٣(لسان العرب  :انظر. ِغلْظة
 .)١١/٣٦( ذيب اللغة :انظر . ما طحنته، وقد جِرنَ احلَب جرنا شديدا:ينِراجلَِ )٤ (
  .متروك مع سعة علمهار هذا األثر على الواقدي وهو  مد:اإلسناداحلكم على  )٥ (

مـن روايـة    مالك أيب طرفا من هذا احلديث يف ترمجة  )٧/٣٥٧(اإلصابة   ذكر ابن حجر يف      :خترجيه
 .الواقدي

 .)٢/٢٠٥( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
 . عنه)٧/٢٩٩( هتفسرييف القرطيب  ذكره )٧ (
 .واهللا أعلم] حترمها[ولعل الصواب ) س(وسقطت من ) ت( هكذا يف األصل و)٨ (
 .همعن )١٣/١٦٦(ه  تفسرييفالطربي  أخرجه )٩ (



 

 
]٢٣١[

ـ ال: يعين : ابن زيد وقتادة   وقال  .)١(د الـذي كـان علـيهم يف الـدين         يشدت
M^L األثقال  : يعينM_ ` baL ما أُمروا به من قتل األنفـس يف        و
  :)٢(الشاعركما قال  .شبه ذلك باألغالل ، اخلاطئةاءعض وقطع األ،ةبالتو

  وهكَع سـلَي ا أُماِر يِد الداِلٍكم        أَح لَِكنالِسلُاطَـ وقَاِب السِبالر ت  
  )٣( شيئًا واستراح الْعواِذلُعدِلِسوى الْ         ِلِئاقوعاد الْفَتى كَالشيِخ لَيس ِب         

 بالسالسل احمليطـات    ،وراتظاحمل إىل    وموانعه عن التخطّي   اإلسالمفشبه حدود   
  .بالرقاب

  Mg h  i أعانوه ووقّروه  Mc d e fL :قوله

j  k ml L] القرآن: يعين [)٤( Mn o pL ]١٥٧[ .  
 |  }  Mr s  t u v w x y z : تعاىل قوله

} �~ ¡ ¢  £     ¤ ¥ §¦ ¨  © ª « ¬ ® 
¯ ° ± L عيـسى  : يعين : والسدي اهد وقال جم  ،)٥(وآياته: قتادة قال
  . ]١٥٨[ M² ³ ´L .)٦( عليه السالمابن مرمي

M¶ ¸ ¹L بين إسرائيل   : يعينMºL عة  مجاM» ¼L  أي 
 ويعملـون بـه     ، ويـستقيمون عليـه    ، يهتـدون  معنـاه : وقيل احلق، إىل   يرشدون

M¾½L ]ي وقال .نرووجي وال ينصفون من أنفسهم     :أي .]١٥٩دهم :  الس
  . )٧(هدشمن ر قوم بينكم وبينهم 

                                                
 .هماعن )١٣/١٦٧( املصدر السابق )١ (
 .)٢/٧٦ (دب الكامل يف اللغة واأل:انظر. خراش اهلذيل  أبو)٢ (
  مر بعد أَنُْ أِسـر ، قتله يوم حنني مجيل بن معزهري بن العجوة اهلذيليف رثاء : قاهلا .]فاستراح [ )ت( يف )٣ (

فوسرية ابن )٢/١٥٠( :ديوان اهلذليني : انظر.وهناك اختالف يف كلمات البيتني يف املصادر .وكُت ،  
 .)٢/٤٧٣( هشام

 . )س ( و)ت( من )٤ (
 .نهع )٣/١٥٩ ( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٥ (
 .نهماع )٣/٢٠٦ (هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
  . اجلنة أار من عسل من راً: يعىن "شهد من ر" :وقوله . عنه)١٣/١٧٣( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٧ (

 .أمحد شاكر يف احلاشية: قاله



 

 
]٢٣٢[

كانوا اثـين   ف ،كفرواوبلغين أن بين إسرائيل ملا قتلوا أنبياءهم        : وقال ابن جريج  
 ،م واعتذروا وسألوا اهللا أن يفرق بينهم وبينـه ، منهم مما صنعوا  تربأ سبطٌ  ،ابطًعشر س 

حتـى خرجـوا مـن وراء        ا فساروا فيه سنة ونـصف     ، األرض يف ام نفقً ففتح اهللا هل  
   .)١( يستقبلون قبلتنا، مسلموننفاءك حلفهم هنا / الصني،
ـ     :  وعطاء ، والضحاك ، والربيع ،قال الكليب و  خلـف   )٢(ربهم قوم من قبل املغ
 وليس ألحد منهم مال دون ،دافو يسمى ر أَ،)٣ (] الرمل  من جيري ر [ على   ،الصني
 وال  ، ال يصل إليهم منا أحـد      ، بالنهار ويزرعون  )٤(ونحص ميطرون بالليل وي   ،صاحبه

 أن جربيل  صلى اهللا عليه وسلم     وذكر عن النيب   ، وهم على احلق   ،منهم إلينا  )٥(] يصل [
هل تعرفون  :  عليه السالم   فقال هلم جربيل   . فكلّمهم ،ذهب ليلة أُسري به   م  عليه السال 

يا رسول اهللا إنّ : وقالوا نوا به،فآم ،األميهذا حممد النيب   : قال .ال: قالوا من تكلّمون؟ 
صـلى   حممد )٦(] ردف [ .السالم موسى أوصانا أن من أدرك منكم أمحد فليقرأ مني عليه         

 )٧(] مـن القـرآن   [مثّ أقرأهم عشر سور      السالم، معليهو وسىعلى م  :اهللا عليه وسلم  
 ،فأمرهم بالصالة والزكـاة   [ ،كن نزلت فريضة غري الصالة والزكاة     ت ومل   ،نزلت مبكة 

  .)٩( ويتركوا السبت، فأمرهم أن جيمعوا،)٨(] كانوا يسبتونف ،وأمرهم أن يقيموا مكام

                                                
 . املصدر السابق عنه بنحوه)١ (
  ازن ـتفسري اخل، و)٢/٢٠٦(تفسري البغوي  :انظر ]رقـبأقصى الش[: ، ويف املصادر]الغرب [ )س( يف )٢ (

 .من جهة املشرق لبالد املسلمنيوهو األصوب فالصني . )٢/٥٨٩(
 .)ت( وما أثبته من ]جمرى الرمل[ يف األصل)٣ (
) ٤( وحماء:الصم تقول السيالغ كتاب العني : انظر.  ذَهاب)٣/٢٦٨( . 
 . )ت( من )٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]ورد[ يف األصل)٦ (
 .)س ( و)ت( من )٧ (
 .)س ( و)ت( من )٨ (
  وقال اآللوسي يف  ومل أجد من خرج هذا احلديث، . عنهم، بنحوه)٢/٢٠٦(ه تفسرييف البغوي ذكره  )٩ (

: صلى اهللا عليه وسلم   إيراد هلذه األقول واألثر املنسوب لرسول اهللا         بعد) ٥/٨٠(تفسريه روح املعاين    
هلا سندا يعول عليه ولـو ابتغيـت   وضعف هذه احلكاية ابن اخلازن وأنا ال أراها شيئا وال أظنك جتد   

 .نفقا يف األرض أو سلما يف السماء

  ]ب/٢٥[



 

 
]٢٣٣[

روى  M" # $ &%Lبين إسرائيل   : يعين M!L: قوله تعاىل 
 القبائل  : وأراد باألسباط  .)٢( بالتخفيف )عناهمطَقَو( : عن عاصم  ،)١(بن يزيد العطار   انبأَ

  . واألسباط مجع مذكر، العددث ولذلك أن،والفرق
  : )٣(قال الشاعركما 

         ِإنَّ قريشطٍُناوأَب رشِذِه عه         شا الْعاِئِلهقَب ِريٌء ِمنب تأَن٤(ِرو(  
:  وإمنـا قـال    ،البطن مذكر  و ،أنثهاالقبيلة والفصيلة فلذلك     إىل   فذهب البطن 

 فأقام ،ألنه أراد األعداد واجلموع  ،أتاين اثنا عشر رجاال   :  وال يقال  ، باجلمع ا أُمم اأسباطً
   .)٥(ة عشريت اثنا أممامعناه وقطعناهم أسباطً: قيل. كل عدد مقام واحد

M' ( )  *  + ,L  يف التيه  M- . / 

10L  لكل سـبط  ، أعني لكل وجه ثالث  ،لحجر أربعة وجوه  لكان  :  قال عطاء 
  .)٦(معني ال يخالطهم سواه

M2L ظَـم   قال  . صبت وانفجرت فانانبجـست  : أهـل التفـسري   ع
 ،تقَِر انبجست ع: فيقول ،وكان أبو عمرو بن العالء يفرق بينهما      . )٧(وانفجرت واحد 
يظهر على كل موضع من احلجر يضربه موسى        كان  : قال عطاء  و .)٨(وانفجرت سالت 

 ]M3 4 5 76 )٩( مثّ يسيل  ، فيعرق أوال  ، ثدي املرأة  :مثل ،عليه السالم 
8 9 : ;L ] كل سبط    )١٠(]: يعين M=<L     ال يدخل سبط على غريه 

                                                
قـرأ علـى     .)هـ١٦٠يف حدود   .ت( . أبو يزيد البصري العطار النحوي     ،أبان بن يزيد بن أمحد    : هو )١ (

 .)١/٥٢(تقريب ، وال)١/٤( غاية النهاية :انظر. ثقة له أفراد :قال ابن حجر . وروى احلروف عن قتادة،عاصم
 .وهي قراءة شاذة.  عنه)٧/٣٠٣(، والقرطيب يف تفسريه )٢/٤٦٥(كره ابن عطيه يف تفسريه  ذ)٢ (
 .)١٣/١٧٥( قاله أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي .النواح الكاليب، رجل من بىن كالب )٣ (
   البن دالعقد الفريو ،)٢/١٧٤(  عيون األخبار:انظر ]كالبا[ ويف جلِّ املصادر]قريشا[يف مجيع النسخ )٤ (

 )بطن( مادة )١٣/٥٢( لسان العرب، و)١/٣١٢(ربه األندلسي  عبد
 .)٢/٢٠٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٥ (
 .نهع )١/٧٧(  املصدر السابق)٦ (
   عن ابن عباس رضي اهللا عنه، )٥/١٥٨٩(، وابن أيب حامت يف تفسريه )١٣/١٧٧( هتفسري يف الطربي ذكره )٧ (

 . حكاه عن ابن قتيبة)٣/٢١١(ابن اجلوزي يف تفسريه ، و)١/٧٧(والبغوي يف تفسريه 
 .نهع )١/٧٧(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٨ (
 . عنه)١/٤٢١(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )٩ (
 .)س ( و)ت( من )١٠ (



 

 
]٢٣٤[

 حـر  يف التيه يقـيهم  M> ? @L . أب واحدبنووكل سبط  ،يف شربه 
ــشمس    MA B C ED  F G H I KJ Lال

M N O P QL ]١٦٠[.  
 [  \ ] MS T  U V W X Y Z :قولـه 

^ _ ` a b c  dL،   وقرأ أهل املدينة :) ترفَغ( 
 على  )خطيئتكم (بتاء مضمومه  )رفَتغ (:وقرأ ابن عامر    رفع، )كمتائخطي(مضمومة و  اءتب

  .]١٦١[ Mf gL .)١(واحدة
ــه :قولـ

 Mi j k l m n o p q r  s 

t u v w x y L ]١٦٢[.  
واسأل ياحممد هؤالء اليهود الـذين هـم   : عيني M{L :عز وجل قوله  

 بقربه :أي M| } ~ � ¡  ¢L ، سؤال تقرير وتوبيخ،جريانك
: قـال  .رضي اهللا عنـهما    عن ابن عباس     ،واختلفوا فيها فروى عكرمة    وعلى شاطئه، 

 ابـن    عن ،وروى علي بن أيب طلحة    . )٤( والطور )٣(يندمبني   ،)٢(ةلَيأَ قرية يقال هلا     :هي
:  يقال هلا . مصر واملدينة  بني ، قرية على شاطئ البحر    :هي: قال  اهللا عنهما  عباس رضي 

                                                
 هنا واألعراف فقرأ ابن )نغفر(فوا يف لواخت:  قال يف سورة البقرة)٢/١٦١(  النشر ذكره ابن اجلزري يف)١ (

. األعرافبوقرأ املدنيان بالتذكري هنا والتأنيث يف األعراف ووافقهما يعقوب . نيث فيهماعامر بالتأ
وقرأ الباقون بالنون وفتحها كسر الفاء يف . واتفق هؤالء األربعة على ضم حرف املضارعة وفتح الفاء

 وقرأ ابن ، جبمع السالمة ورفع التاء)خطيئاتكم(واختلفوا يف : )٢/٢٠٤(، وقال يف األعراف املوضعني
 على وزن عطاياكم جبمع التكسري وقرأ الباقون جبمع )خطاياكم(عامر باإلفراد ورفع التاء وقرأ أبو عمرو 

 . يف البقرة من أجل الرسم)خطاياكم( على )واتفقوا(السالمة وكسر التاء نصباً 
  ، وكانت جمتمع حلجاج امـش وقيل هي آخر احلجاز وأول ال البحر األمحر،على ساحلقدمية  مدينة :أَيلَةُ )٢ (

  .  خليج العقبة: يف،األردنية اهلامشيِة العقبة ميناء اململكة :وتعرف اليوم باسم ،مصر والشام
 .)٣٥ص(املعامل اجلغرافية ، و)١/٣٤٧(معجم البلدان  :انظر

) ٣( نيدتعرف اليوم باسم مدينة قدمية مشهورة،  :م)الي يف واد ـوهوهي بلدة بني تبوك والساحل، ) دِعب  
 .)٢٨٤ص( املعامل اجلغرافية :انظر. بني اجلبال

  جزيرة  بل معروف يف شبهـ هو طور سيناء، وهو ج:روالطُّ .هعن )١٣/١٨٠( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 .)١٨٩ص(  املعامل اجلغرافية:انظر. ورالطُّ  وبه اليوم بلدة عامرة تسمى،سيناء مبصر



 

 
]٢٣٥[

: وقال الزهري  .)٣( بني مدين وعينونا   ،)٢(ىنقْم :هي قرية يقال هلا   :  وقال ابن زيد   .)١(ةيلأ
  .)٤(ةيِربالطَهي 

وقـرأ   .ز وجـل  ع يتجاوزون أمر اهللا     : أي M£ ¤ ¥ ¦L :قوله
 يريـد   .عداد من اإل  ،)٦(تثقيل الدال وبضم الياء وكسر العني      )وندِعيإذ  ( :)٥(هيكن أبو
  .أخذهابون اآللة ئيهي

  © ¨ §M )٧(على مجع السبت   ،)باتسيف األ ( :عفوقرأ ابن السمي  
ª «L   

رع ظـاهرة   وا ش :أي M¬L )٩()يوم إسبام  (:)٨(عزيزبن عبدال عمر   قرأو
  .على املاء كثرية

.  ال يفعلـون الـسبت     : أي M® ¯ ±°L.)١٠(متتابعة: وقال الضحاك 
 بـضم   )يسبتون( :وقرأ احلسن  .عظم السبت  / إذا   ،ا وسبوت ا سبت يسبت سبت   :يقال
 دخلنا يف اجلمعـة      إذا ، أمجعنا وأشهرنا  : كما يقال  ، يدخلون يف السبت   : أي ،)١١(الياء

  .]١٦٣[ M¹ ¸       ºL خنتربهم   M² ´³ µ ¶L .والشهر

                                                
 .عنه١٣/١٨٠( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 )٣٠٨ص( املعامل اجلغرافية :انظر.  على ساحل العقبة)يلةأ ( قرية تقع إىل اجلنوب من مدينة: أو مقْنامقَىن )٢ (
   وأنا واد ،"عني أنا"ل هي اقوي:  أو عينونعينوين و أ:اينونع . عنه)١٣/١٨١ (هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (

 مـن    قرية يف طرف الشام    : وقيل ، من قرى بيت املقدس    :قيل هي و  قدميا، املصرياحلاج  طريق  على  
 .)٤/٩٩(معجم البلدان  :انظر. ]البحر األمحر[جهة حبر القلزم

  املوسوعة العربية ، و)٤/١٩(معجم البلدان  :انظر .تقع على حبرية طربيةمشال فلسطني احملتلة ة  مدين:طَبِريةَ )٤ (
 .)١٥/٥٦٢(العاملية 

  .هيك البصري القارئ أبو ن الفراهيدي،ديهيك األزبن نعثمان : هو )٥ (
  . ذكره أبو أمحد احلاكم وابن حبان يف الثقات فيمن ال يعرف امساؤهم،تءاصاحب القرا

 .)١/٦٦٦(تقريب ، وال)٧/١٧٥( التهذيب :انظر. مقبول من الرابعة :قال ابن حجر
  . وهي قراءة شاذة  كالمها عنه،)٧/٣٠٥(ه سريتفيف  القرطيب ، و)٢/٤٦٧ (يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٦ (

 .)٥٢ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٢/٢٩٣(تفسريه والشوكاين يف  ،)٧/٣٠٥(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )٧ (
  .)هـ١٠١ت (. أمري املؤمنني، أبو حفص األموي،عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم:  هو)٨ (

كان حـسن   و وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، ،أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب        
 .)١/٧٢٢(تقريب وال ،)١/٥٩٣(غاية النهاية  :انظر. الصوت بالقرآن ومناقبه كثرية

   كالمها عنه، وهي قراءة )٢/٤٦٨ (يف تفسريهعطية ابن و ، )٢/٥٢٥(الزخمشري يف تفسريه  ذكره )٩ (
 .)٥٢ص(الشواذ البن خالَويه  :ظران. شاذة

 . عنه)٩/٣٥٨(  ذكره ابن عادل يف تفسريه)١٠ (
  . وهي قراءة شاذة، )٢/٢٠٨( البغوي يف تفسريه ذكره، و)٣/٩٣( معاين القرآنذكره ابن النحاس يف  )١١ (

 .)٥٢ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

]أ/٢٦[



 

 
]٢٣٦[

ـ   مسعت إبراهيم : يقول ،ني بن حممد بن احلس    نيمسعت احلس  بن مبـن   اربض
سألت احلسني بن الفضل هل جتد يف كتاب اهللا         :  يقول )٢(مسعت أيب  :يقول ،)١(إبراهيم

    ة داود    . نعـم : قـال  ؟افًر ج افًر واحلرام يأتيك ج   ،ااحلالل ال يأتيك إالّ قوتيف قـص
 ° M§ ¨ ©  ª ®¬« ¯ ² :ةلَــــــيأَو

³L ٣(اآلية(.  
 واملصحف  ، فإذا هو يبكي   ايوم رضي اهللا عنهما  جئت ابن عباس    : قال عكرمة و

 فـإذا هـو يف      .هؤالء الورقات : قال.  جعلين اهللا فداك   ؟مايبكيك:  فقلت .هيف حجر 
فإنه كان ا حي من اليهـود يف  : قال .نعم: قلت ؟لَةيأَتعرف : فقال. األعرافسورة  

 أنّ اليهود أمروا وذلك السبت،يوم احليتان يف صيد  حرم عليهم     عليه السالم  زمن داود 
 فابتلوا بـه وحـرم      ، فتركوه واختاروا السبت   ، يوم اجلمعة  )٤(] أمرمت به  [باليوم الذي   

  .  وإن عصوا عذبوا، إن أطاعوا مل يؤجروا،أمروا بتعظيمهو ،عليهم فيه الصيد
     اوكانت احليتان تأتيهم يوم السبت شرع ا املـاخض ا، بيضا مساننـتطح  ي )٥( كأ

 ويوم ال يـسبتون ال تـأتيهم   ، حتى ال يرى املاء من كثرا      ،بأفنيتهمظهورها لبطوا   
إمنا يتم  :  إليهم فقال  سوسمثّ إنّ الشيطان و    .فكانوا كذلك برهة من الدهر    كذلك،  

، كانوا يسوقون احليتان إليها يوم اجلمعـة      ف ،تخذوا احلياض اعن أخذها يوم السبت ف    
  .)٦( فيأخذوا يوم األحد،املاءميكنها اخلروج منها لقلة  قي فيها والبفت

                                                
  . أبو إسحاق النحويباِرضإبراهيم بن م: هو )١ (

أبـا  :  مسـع ، وقال الذهيبعبد اهللا بن أسيد : حدثنا عنه :قال ابن منده  .  أصبهاين، نزل نيسابور    أصله
 بنال فتح الباب يف الكىن واأللقاب     :انظر .احلاكم، وغريه : وعنه. اهللا البوشنجي، وجعفر الترك    عبد
 .)٢٩٤ص ()هـ٣٥٠-هـ٣٣١( حوادث ووفيات  تاريخ اإلسالم للذهيب،)٥٣ص (منده

  .)هـ٢٩٧ت(بو الفضل النيسابوري أ. ضارب بن إبراهيمم: هو )٢ (
 ،ولـده إبـراهيم   : وعنـه . ابن راهويـه  : مسع،  األديب، أوحد عصره بنيسابور يف النحو واألدب      

  . أسندنا حديثه يف الطبقات الكربى:ا، قال السيوطيعمرو بن مطر وغريمه أبوو
بغيـة الوعـاة    ، و )٣١٢ص( )هـ٣٠٠-هـ٢٩١( حوادث ووفيات    تاريخ اإلسالم للذهيب  : انظر

 .)٢/٢٨٨( للسيوطي
  :اإلسناداحلكم على  )٣ (

  .احلسني بن حممد هو ابن فنجويه ثقة، وإبراهيم ووالده مضارب، مل أرى فيهما جرحا وال تعديال
 .)١٠٤٦ص(اإلتقان ، والسيوطي يف )٧/٣٠٦( هتفسرييف القرطيب  ذكره :خترجيه

 .)ت(، وما أثبته من ]رمتأم[ )س(، ويف ] أمرم فيه[ يف األصل )٤ (
 .)حمض( مادة )٧/٢٢٨( لسان العرب :انظر. دنا ِوالدها وقد أَخذها الطلْقاليت امل  هي احل:املاخض )٥ (
 .بنحوه مطوال. هعن )٢/٩٦( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه )٦ (



 

 
]٢٣٧[

 يف غري يوم الـسبت ال       وا وكان ، حبب احليتان  )١(وامكانوا قد قر  : وقال ابن زيد  
خـشبة   إىل مث ربطه ،ا فربط يف ذنبه خيطً ا فأخذ رجل منهم حوت    ،حوت واحد  أتيهمي

 جار له ريـح     )٢(] فوجد [ .فأخذه وشواه يوم األحد،    إىل    مث تركه يف املاء    ،يف الساحل 
 فتطلع يف تنوره فإذا     .ال: قال .)٣( أجد يف بيتك ريح نون     ينإيا فالن   : فقال له . احلوت
 ، ومل يعجل عليه بالعـذاب     ،فلما مل يره عذب    إين أرى اهللا سيعذّبك،   :  فقال .هو فيه 

أكلوا أخذوا و  ،فلما رأوا أن العذاب ال يعاجلهم     . خر حوتني اثنني  أخذ يف السبت اآل   
 )٤(] أهـل  [فـصارت   ،ا من سبعني ألفًاوكانوا حنو كثر ماهلم،وملحوا وباعوا وأثروا و   

ـ :  قالواا وثلثً ا،عشر ألفً )٥(]  من اثين  احنو [وا وكانوا   ه ن ا ثلثً ا،ثالثًأ القرية تعظون قوم اِلم 
: فلما مل ينتهوا قـال املـسلمون       .أصحاب اخلطيئة من   اوثلثً ؟ أو معذم  اهللا مهلكهم 

عليه   ولعنهم داود  ،ة جبدار للمسلمني باب وللمعتدين باب      فقسموا القري  ،هماكننس ال
إن : فقالوا  ومل خيرج من املعتدين أحد،     ، فأصبح الناهون ذات يوم يف جمالسهم      ،السالم

 ففتحوا الباب   ، فنظروا فإذا هم قردة    ، فعلوا على اجلدار   ، لعل اخلمر غلبتهم   اللناس شأن 
هم مـن   ءابعرف األنس أنس  يوال  ،  نسها من األ  ءابعرفت القردة أنس  ف ،دخلوا عليهم و

 أمل ننهكم؟ :  فيقول ،بكيتشم ثيابه و  فتنسيبها من األنس     أيتتفجعلت القردة   . القرود
  .)٦(نعم: فتقول برأسها

صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فما جنا إالّ الذين ـوا وهلـك             : قال قتادة 
  .)٧(سائرهم

M! " # $ % & (' ) *L    ة الذين  اختلف العلماء يف الفرق
كانـت مـن    : فقال بعـضهم    من اهلالكة؟  م أ ؟كانت من الناجية   أ . ِلم تعظون  :قالوا

  .)٨( ألنها كانت من الناهية،الناجية
                                                

) ١( مة الشهوة ِإىل اللحم:القَرلسان العرب : انظر.  شد)قرم( مادة )١٢/٤٧٣.( 
 .)ت( وما أثبته من ]مث وجد[ يف األصل )٢( 

 .)نون ( مادة)١٣/٤٢٧(لسان العرب  :انظر.  احلوت واجلمع أَنوانٌ وِنينانٌ:النونُ )٣ (
 .)س( و )ت( من )٤ (
 .)٥/٨٧(، وهو موافق ملا ذكره اآللوسي يف تفسريه )ت(وما أثبته من ، ] وكانوا إثنا [ يف األصل )٥ (
   هذا اجلزء من ].اخل..هاءابعرفت القردة أنسف[:  عنه بنحوه، وقوله)١٣/١٩١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (

 .عباس رضي اهللا عنه عند الطربي رواية ابن
 .  عنه)١/٨١( هتفسرييف البغوي  ذكره )٧ (
 .)١٣/١٨٦( هتفسرييف الطربي  ذكره )٨ (



 

 
]٢٣٨[

 وذلك أم ملا    ،ألنهم كانوا من اخلاطئة    ،كانت من الفرقة اهلالكة   : وقال آخرون 
 فإنا قد علمنـا     ،لعذاب قبل أن يرتل بكم ا      السيئ انتهوا عن هذا العمل   : ل هلم يوا وق 

 ( ') & % $ # " !M :قالوا هلم ف .كم بأسه إن مل تنتهوا    بأن اهللا مرتل    
*L)ــتم أنّ اهللا م)١ ــم هلك إذ علم   M + ,  -  /. 0 1 2ه

3L/ إىل  فعل معـذرة  ن :أي .)٢(بالنصب )معذرةً (:وقرأ حفص  . هذه معذرة  :أي 
 من الفرقـة     أا كانت  :والصواب .صيد احليتان . ]١٦٤[ M4 5L ربكم

 ألنه لـو كـان اخلطـاب        ، وأن هذا الكالم من قول املؤمنني بعضهم لبعض        ،الناجية
 الطائفتـان   ت جن : يدلّ عليه قول ميان بن رئاب      ،)٣(] ولعلكم تتقون  [: للمعتدين لقالوا 

ة تأهلك اهللا أهـل معـصي    و M1 2  3L : والذين قالوا  M% &L  :ن قالوا يالذ
  .)٤( قردة وخنازير فجعلهم،الذين أخذوا احليتان

 %M :ؤالء الذين قـالوا ليت شعري ما فعل  :  رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  
& (' ) *L م قد     ،جعلين اهللا فداك  : فقلت له :  قال عكرمة  .؟أال ترى أ 

فلم أزل به حتى     M% & (' ) *L:  وخالفوهم وقالوا  ،كرهوا ما هم عليه   
  .)٥(كساين حلّةو ،عرفته أم قد جنوا

 = > ;M  تركوا ما وعظـوا    M7 8 9 :L :له عز وجل  قو
> ? @L املعصية : أي  MAL  عاقبنا MB CL    باعتـدائهم يف

 من البأس وهو ،شديد وجيع MD EL عليهم واستحالهلم ما حرم اهللا   ،السبت
 بكسر  )سيِب( : فقرأ أهل املدينة   :اختلف القراء فيها   و س،ؤب بؤس ي  : والفعل منه  ،الشدة

علـى   )ِبئْس (:عامر كذلك  وقرأ ابن  .)٦(لع على وزن فِ   ،ياء من غري مهزة   الباء وجزم ال  

                                                
 .)١٣/١٩٣(  املصدر السابق)١ (
 . فروى حفص بالنصب وقرأ الباقون بالرفع)معذرة(واختلفوا يف : )٢/٢٠٤( النشرقال ابن اجلزري يف ) ٢ (
 .)ت( وما أثبته من ]M5  4L[ يف األصل )٣ (
 .]فجعلهم قردة وخنازير[ :دون قوله عنه، )٢/٢٠٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )٤ (
 . عنه بنحوه من حديث طويل له)١٣/١٨٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 .)٢/٢٠٤(ن اجلزري يف النشر  ذكره اب)٦ (

]ب/٢٦[



 

 
]٢٣٩[

 بفتح الباء وجزم )بيئس( :يف رواية أيب بكر: عاصم )٢(] قرأ [و .)١(ه إالّ أنه مهز ،وزن ِفعل 
   :)٤(كما قال الشاعر .برثْل ويقَي مثل ص)٣(لعي على وزن فَ،الياء وفتح اهلمزة

.........] اِكالهم [ ائيسكَانَ ر ] َئيابِفي اهلَ      ] س ِربضييااِءجسن٥( منه القَو(  
ـ  بفتح الباء وكسر اهلمزة على وزن فَ )بِئس (:أهل البصرة   قراء وقرأ بعض   ،)٦(لِع

كقول .رِذمثل ح قَقيس الر٧(اتي(:  
  )٨(سأن غَيِر ما ب خلْوٍة ِم       لَيتِني أَلْقَي رقَيةَ ِفي           

وقـرأ   ، العذاب سي على معىن بِ   )٩(بكسر الباء وفتح السني    )ِبيس (:وقرأ احلسن  [
 والياء مـن   )١٢(]  بفتح الباء  )سيب( :)١١(أياس  وقرأ أبو  ،)١٠( على وزن فاعل   )سباِي (:جماهد

                                                
 .)٢/٢٠٥(املصدر السابق : انظر )١ (
 .)ت( من )٢ (
  . وهي قراءة شاذة. )٧/٣٠٨( والقرطيب يف تفسريه )٢/٤٦٩( ذكره ابن عطية يف تفسريه )٣ (

 .)٥٢ص (خالويه  الشواذ البن:انظر
 . ومل أجده يف غريه)١٣/٢٠٠( تفسري الطربي: انظر. امرئ القيس )٤ (
  . ، وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]بيأسا[ و]كليهما[يف األصل )٥ (

باملـد  واهلَيجاُء   ، واهلَيجا ،واِهلياج،  واهلَيج ]يضِرب يف يوِم اِهلياِج القَونسا    [الثاين يف املصادر    والشطر  
األصلُ واملَنِبـت يف كـلِّ    وهو  :  والِقنس  القَنس  من :قَونسوال . احلرب َألا موِطن غَضبٍ    :والقصر

. يضرب مقدمة الرأس  : واملراد به هنا   ،ما بني أذُنيه إىل الرأس    أي  : قَونس الدابةِ : يقال. شيٍء ومعتمده 
، )٢/٤٦٩( احملرر الـوجيز  ، و )هيج( مادة   )٢/٣٩٤( لسان العرب ، و )٥/٢٩٢(احمليط يف اللغة     :انظر

 .)٩/٣٦٣( عادل البنتفسري اللباب و
  . ، وهي قراءة شاذة)٧/٣٠٨( والقرطيب يف تفسريه )٢/٤٦٩(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)٦ (

 .)١/٣٧٨( جين  احملتسب البن:انظر
   .)ـ ه٨٥حنو . ت(  املعروف بابن قيس الرقيات بين عامر،من عبيد اهللا بن قيس بن شريح :هو )٧ (

ومسي الرقيات ألنـه    ،  ره الغزل والنسيب، وله مدح وفخر      أكثر شع  ،مويشاعر قريش يف العصر األ    
 األعـالم و ،)٣٣٥ص( الـشعر والـشعراء   :انظـر   .كان يشبب بثالث نسوة يقال هلم مجيعاً رقية      

)٤/١٩٦(. 
   . لتكون شاهدا على القراءة، وكما هي يف املصادر]بِئِس[كذا يف النسخ والصواب  )٨ (

وهـذا يف   ... )من غري ما أنـس  (ورواية صاحب اخلزانة    : قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي      
  . ]بِئِس[: يعين. أهـ.ظين، اجتهاد من صاحب اخلزانة، وأن البيت مصحف صوابه ما يف الطربي

  .)٨/٤٩٠( خزانة األدب، و)١٣/٢٠١( تفسري الطربي، و)٦٤ص(ديوانه : انظر
  . ، وهي قراءة شاذة)٧/٣٠٨(ه  والقرطيب يف تفسري)٢/٤٧٠(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)٩ (

 .)٥٢ص ( الشواذ البن خالويه:انظر
 .)١/٣٧٨( جين احملتسب البن: انظر. وهي قراءة شاذة ،)٢/٤٧٠(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)١٠ (
  . أبو إياس الكويف،هارون بن علي بن محزة: هو )١١ (

الداين كان حممـد بـن       و عمرو أخذ القراءة عن أبيه الكسائي وهو من املكثرين عنه، قال احلافظ أب           
 .)٢/٣٤٦(غاية النهاية  :انظر .سعدان رمبا دلس باسم الكسائي فيقول حدثين أبو هارون الكويف

 .)س ( و)ت( من )١٢ (



 

 
]٢٤٠[

 ،)٢( مهز  من غري  ا بفتح الباء وكسر الياء مشدد     )سيب(: وقرأ نصر بن عاصم    ،)١(غري مهز 
  .  للبعريريِعِب:  كما يقال،)٣(اء واهلمزب بكسر ال)يسِئِب (:وقرأ بعض أهل مكة

 ، أحد حروف احللق فإنه جيوز كسر أولـه        ه ثاني )٤ (]ليعِف[كل  : وقال أهل اللغة  
 .)٥(يلِع على وزن فَ   )سيِئب (:وقرأ الباقون . خيلِب و ،مهيِب و ،حيم ورِ ،غري وصِ ، ِبعري :مثل

   .وتعنالوصفات ال ألن فعيال أشبه ب. وأيب حامت، أيب عبيدوهو اختيار
  :)٦(صبع العدوايناإل ذي كقول

  )٧(جون إيلّ شوساك حيم        ــلقد رأيت بين أبي            
          مو ،لَيقًا عنىـحرأَثَـِل         ا ت اـي ِفيِهمئيسا ب٨(ر(  

  .]١٦٥[ MF G    H L :قوله تعاىل
MJ K L M N OL   أبوا أن يرجعوا عن    :  رضي اهللا عنهما   عباس قال ابن
: قال سعيد بـن جـبري  .  صاغرين ]١٦٦[ MP Q R S TL .)٩(املعصية

 وقـال   ،)١٠( فـضرب عنقـه    ، يوم السبت  ارجال حيمل قصب   عليه السالم  رأى موسى 

                                                
  . وهي قراءة شاذة ،)٤/٤١٣(ه تفسريوأبو حيان يف  ،)٢/٤٧٠(  ذكره ابن عطية يف تفسريه)١ (

 .)١/٣٧٨( جين  احملتسب البن:انظر
  . ، وهي قراءة شاذة)٣/٢١٣(، وابن اجلوزي يف تفسريه )٢/٤٧٠(  ابن عطية يف تفسريهذكره )٢ (

 .)١/٣٧٨(جين   احملتسب البن:انظر
 .، وهي قراءة شاذة)٧/٣٠٨( والقرطيب يف تفسريه )٢/٤٧٠( ذكره ابن عطية يف تفسريه )٣ (
 .)ت( وما أثبته من ] حرف[ يف األصل)٤ (
 .)٢٠٥ص(ر  ذكره ابن اجلزري يف النش)٥ (
   .)ـه. ق٢٢حنو . ت( صبع العدواينحرثان بن احلارث بن حمرث بن ثعلبة، ذو اإل: هو )٦ (

وشـعره ملـئ    ،   له حروب ووقائع وأخبـار     ،عمر دهراً عاش يف اجلاهلية و    ،حلكماء الشعراء اأحد  
لـه  صبع ألن أفعى ضـربت إـام رج   وقيل له ذو اإل،باحلكمة والعظة والفخر، قليل الغزل واملديح  

 .)٢/١٧٣( األعالم، و)١/٤( توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة البن ناصر الدين :انظر. فقطعها
  رجلٌ أشوس وامرأة شوساُء، إذا عرف يف نظره  يقال :شوساً .] إين [، ويف املصادر ]لقد[ يف النسخ)٧ (

   =.قاهلا يف ابن عم له يعاديه، وهذان البيتان من قصيدة له  حتديق النظر:التحميجاحلقد،  أو الغضب
 .)٣/٩٨( األغاينو ،)٢/٩( للخليل العني :انظر=       

) ٨( أثَراً بأليب عبيدةجماز القرآن :انظر. اً شديد:ساًِئي  )١/٢٣١(. 
 . عنه)٢/٢٠٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )٩ (
 .هعن )١٣/٢٠٣( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١٠ (



 

 
]٢٤١[

. )٢(عد الكلب بي كما   ، مبعدين :جرؤوقال امل  .)١(يتكلّمون اسئون الذين ال  اخل :روق أبو
 ومل  ، مثّ هلكـوا   ، أيام ينظر إليهم الناس    ة ثالث امكثوف : رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  
عاشوا سـبعة   : قال مقاتل  و .)٣( ومل ميكث مسخ فوق ثالثة أيام      ،وافداسيتوالدوا ومل يت  

   .)٤(مثّ ماتوا والصغري بصغره، رف الكبري بكربهع ي،أيام
إن  (( :قال صلى اهللا عليه وسلم   ن رسول اهللا    رضي اهللا عنه أ    وروى ابن مسعود  

  .)٥()) ة فجعل له نسال وعاقبااهللا مل ميسخ شيئً
   .علمأ تعلم مبعىن :مثل MXLن وأعلم آذ MV WL :عز وجلقوله 
٦(دوأنشد املرب( :  

          تلم أنَّع شرقَ اِس النوم         ينيف ِشىاد عارهم ي٧(ارس(  
. )٩(أمر ربك : قال جماهد و. )٨(تأذن ربك قال ربك   : رضي اهللا عنه   باسع قال ابن 

  .)١٢(وعد: وقال قطرب. )١١(أخرب: ةوقال أبو عبيد. )١٠(مكح: وقال عطاء
MY Z [ \ ] ^ _  ` baL      هم اليهود بعـث اهللا 

 ى يسلموا أو يعطوا اجلزية      ، وأمته اعليهم حممدم حتهم  :وقال سعيد بن جبري   .  يقاتلو 
 فهـو سـوء     ،يوم القيامة  إىل    جيبوم اخلراج  ،بعث اهللا عليهم العرب    /لكتاب  أهل ا 

                                                
  . مل أجده)١ (
 . ومل ينسبه)٢/١٧٤( هتفسرييف لطربي ا ذكره )٢ (
 . عنه بنحوه)١/٨٢( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٣ (
 .وساقه بنحوه..وزعم مقاتل:  قال)١/٢٤٦( ذكره أبو حيان يف تفسريه )٤ (
   تزيد ال وغريها واألرزاق اآلجال أَن بيان" باب) ٢٦٦٣( حديث )٤/٢١٥( يف صحيحه مسلم أخرجه )٥ (

 .عن ابن مسعود رضي اهللا عنه بنحوه". القدر  به بقس عما تنقص وال
  " يسار"، حينما سلبه ابن ورقاء غالما له امسه  بن ورقاء احلارثَ زهري هجا بهلزهري بن أيب سلمىالبيت  )٦ (

 .)٥/٤٥٦( خزانة األدب :انظر .مع إبله، ورفض أن يرده يف أول األمر
   أفلح، يا:  وغزوهم، حنو،عالمة القوم يف سفرهم: ارعالشو ،]مقو[ بدال من ]حي[ يف املصادر املختلفة)٧ (

 .)٢/٤٧١(، وتفسري ابن عطية )١٠/٣٥٨( األغاين، و)٢/١٠٠٩( مجهرة اللغة:  انظر.سالمة ويا
 . عنه)٢/٢٠٩( ذكره البغوي يف تفسريه )٨ (
 .هعن )١٣/٢٠٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٩ (
 . عنه)٢/٢٠٩( ذكره البغوي يف تفسريه )١٠ (
 . عنه)٤/٤١٤(ذكره أبو حيان يف تفسريه ) ١١ (
 . عنه)٤/٤١٤( ذكره أبو حيان يف تفسريه )١٢ (

]أ/٢٧[



 

 
]٢٤٢[

 ،هو أول من وضع اخلراج    و ،عليه السالم   ومل جيب نيب قط اخلراج إالّ موسى       ،العذاب
 Mc d .)٢( صلى اهللا عيلـه وسـلم       ونبينا ، عشرة سنة مثّ أمسك    )١(ثالثفجباه  

e gf h i  jL ]١٦٧[.  
بـين إسـرائيل، قـال      : يعين  Ml m n poL: قوله عز وجل  

  Mq.)٣(كـل أرض يدخلـها قـوم مـن اليهـود           رضي اهللا عنهما   عباس ابن
rL   وحممـد  ،املؤمنني من آمن منهم بعيـسى    : يعين: وعطاء [ ،قال جماهد 

: م الصاحلون قال الكليب منه   .)٥(الكفار: يعين )٤(]Ms t vuLعليهما السالم   
 .)٦(ما ههنا من اليهود الذين تـرى : يعين دون ذلك داف، ومنهمهم الذين وراء ر أو  

Mw xL    عـة  باخلصب والعافية والسعة والد MyL  يعـين :
طاعـة   إىل   لكي يرجعوا  .]١٦٨[ Mz {L اجلدب والشدة والرازيا والباليا   

  . رم ويتوبوا وينيبوا
 وجاء وتبدل من بعد هـؤالء الـذين         دث أي ح   M} ~ �L: قوله
 والواحد واجلمع   ، بسكون الالم األوالد   :فاخللْ: متقال أبو حا   M¡Lوصفناهم  
   .)٧(ا كان أو غريبا بفتح الالم البدل ولد:ف واخللَ،فيه سواء

 ، بالفتح الـصاحل   :ف اخللَ :وقال ابن األعرايب   .)٨(ف سوء هم خلْ : وقال اآلخرون 
  :)١٠(قال لبيد. )٩(احلطباجلزم الو

    ذهب الذينوبق          يف أكنافهم يعاشيتلْ كِجٍفلْ يف خ١١(ِبد األجر(  
                                                

 .، ألن املعدود مؤنث فيخالف العدد تذكريا)س( وما أثبته من ]ثالثة[ يف األصل )١ (
 .ه بنحوهعن )١٣/٢٠٦( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 . عنه)١٣/٢٠٨( املصدر السابق )٣ (
 . مل يذكر عطاء)س( إال أنه يف )س ( و)ت( من )٤ (
 . ومل ينسبه)٣/٢١٤( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٥ (
 . عنه بنحوه)٢/٢٠٩( ذكره البغوي يف تفسريه )٦ (
 . عنه بنحوه)٢/٢١٠( ذكره البغوي يف تفسريه )٧ (
 . الفراء وأبا عبيدةوأكثر أهل اللغة على هذا إال:  وقال)٤/٤١٥( هتفسري ذكره أبو حيان يف )٨ (
 . عنه بنحوه)٢/٢١٠( ذكره البغوي يف تفسريه )٩ (
 .)٣/٢٣٠( الكامل يف اللغة :انظر. لبيد بن ربيعة قاهلا يف رثاء أخيه )١٠ (
) ١١( بدانَ الناِس واِإلِبِل:اجلَرلُو أَبعي ثَرديوانه :انظر.  معروف ب) ٤/٣٤٠( للنحاس معاين القرآن، و)٣٤ص(،   

 .)جرب (مادة )١/٢٥٩( ن العربلساو



 

 
]٢٤٣[

   .)٢(افًلْ خقطن والفًأسكت : ومنه املثل السائر .)١(فخلْ:  من الكالميءومنه قيل للرد
 سكاا يف القرن السوء واحـد،     إ الالم و  تحريكاخللف ب : وقال النضر بن مشيل   

  :)٤(وأنشد .)٣( الالم ال غريريكحبتفأما يف القرن الصاحل ف
      جا ولَفإننا خانداخلَلَف ِبئْس         دبِل اعقَ إذا ما ناَء باِحلمو٥(ف(  

 ويف الـذم  ،أكثر ما جاء يف املدح بفـتح الـالم   : وقال حممد بن جرير الطربي    
يف  )٦(بن ثابت  حسان ومن ذلك قول     ،ن يف املدح  كَّس وقد حترك يف الذم وت     ،بتسكينها

  : املدح
            ا الْقَداُأللَن املْفُنخك وا ِفي طََأل        ولَى إلَيِلنوِةاعاِبع٧( اللِّه ت(  

ـ خ:  مأخوذ من قوهلم   ،الفساد إىل   حسب أنه إذا وجه   أو: قال إذا  ، اللـنب  فلْ
حض من طول تركه يف السِ     م  فَقاء حىت تومن قوهلم  د،س :إذا  ،ف فـم الـصائم    لْخ 

  .)٨(به الفاسد مشبه ن الرجلَأفك ه وفسد،تحائ رتتغري
 . متاع الدنيا أمجع:ضروالعM¢ £ ¤ ¥ ¦ §L  :تعاىلقوله 

الراء ما كان من املال سوى الدراهم والدنانريزم جب:ضوالعر .   
ه وعلمـوه وضـيعوا     وؤ فقر ، ورثوا كتاب اهللا   ، اليهود هؤالء: )٩(قال املفسرون 

حممـد  وتغيري صـفة  ، هب يرتشون يف حكم اهللا وتبديل كتا، وخالفوا حكمه  ،بهالعمل  
ملناه بالليل كُفّر عنا    ع ما   ، ذنوبنا M¨ © ªL صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

   .على اهللا األباطيلمنهم  ا متني،بالنهار كفر عنا بالليل ملناهعوما  بالنهار،
                                                

 .)٧/٣١١( ذكره القرطيب يف تفسريه )١ (
 . املرجع السابق)٢ (
 . عنه ومل يذكر بيت الشعر)٢/٢١٠( ذكره البغوي يف تفسريه )٣ (
  .)٣/١٦٩ ( اللغة الكامل يف :انظر.  وذكر البيت ...وأنشدين الرياشي ألعرايب يذم رجالً :قال املربد )٤ (
  .  بنحوه)١٢/٤٠٤(ه تفسري يف ابن عادلوذكره ه اختالف كثري بني املصادر، البيت في )٥ (

  .)خلف( مادة )١٢/١٨٦( تاج العروسو ،)٣/١٦٩( دب الكامل يف اللغة واأل:انظر
  .)هـ٥٤ت( .نصارى اخلزرجي، أبو عبد الرمحناأل امرحسان بن ثابت بن املنذر بن ح:هو  )٦ (

 سنة وفـد    عاش يف اجلاهلية ستني    الشعراء،   من فحول ويعد   ،سلمصلى اهللا عليه و   شاعر رسول اهللا    
 :انظر .صلى اهللا عليه وسلم   ينافح عن رسول اهللا     يف اإلسالم   وعاش مثلها    فيها على ملوك الغساسنة،   

 .)٢/٩٢( اإلصابة، و)١٧٤ص( الشعر والشعراء
  رسول اهللا صلى اهللا عليه والشهداء من أصحابيف يوم بىن قريظة من قصيدة له يبكي سعد بن معاذ  )٧ (

 سـرية ابـن هـشام     و ،)١٤٨ص( ديوانـه  :انظر. ]يف طاعة [ بدل   ]يف ِملَّةِ [ويف كُتِب السير    . وسلم
 .)٣/٢٩٣( الروض األنف، و)٢/٢٧١(

 .)١٣/٢١٠( ذكره الطربي يف تفسريه )٨ (
   عنه اختلفت وإن لتأويلا أهل قال ذلك يف قلنا الذي  وبنحو: وقال)١٣/٢١١( ذكره الطربي يف تفسريه )٩ (

 .، وغريهمالسدي، وقتادة، و جماهد،جبري بنا :، مث ساق بأسانيده األقوال عنعبارام



 

 
]٢٤٤[

وإن عرض هلم ذنـب     : قال سعيد بن جبري    M« ¬ ® ¯ ±°L: قوله
حـرام   م يف اليوم من شيء من الدنيا حالل أوما أشرف هل  : قال جماهد  .)١(آخر عملوه 

يبالون حالال كـان أو      ال،  وكلما وهف هلم شيء من الدنيا أكلوه      ،  يشتهونه أخذوه 
٢( فإن جيدوا الغد مثله يأخذوه،ن املغفرةتمنو وي،احرام(.  

 وإن  ، إالّ ارتشى يف احلكم    اإسرائيل ال يستقضون قاضي    كانت بنو :  السدي قال
 فجعل الرجل منهم إذا     ،بعض العهود أال يفعلوا   على  هم  بعض فأخذ   ،عواخيارهم اجتم 

غفر يل : فيقول مالك ترتشي يف احلكم،   : يقال له ف .ى ارتشى ِضقْاستفيطعن عليـه    !سي
  وجعل مكانه رجل   ،فإذا مات أو نزع     صنع، )٣(] مافي [ من بين إسرائيل     اآلخرونالبقية  

قيل  و .)٤(يأت اآلخرين عرض مثله يأخذوه    ن  إو:  يقول .فريتشي ،عليهممن كان يطعن    
 صلى اهللا عليـه وسـلم     عهد رسول اهللا    يف  وإن يأت يهود يثرب الذين كانوا       : همعنا

   .)٥( يأخذوه كما أخذ أسالفهم،مثلهمن الدنيا عرض 
سم املؤنـث  اال / فلما ترك  ،عرض هذه الدار الدنيا   وأراد   ،واألدىن تذكري الدنيا  

  . اللفظ لتذكري،ذكر النعت
 يقول فيه تقدمي   )٦(وسبن عبد  مسعت أبا بكر  : لوقيحبيب  بن   أبا القاسم مسعت  و
   .)٧(يأخذون هذا العرض األدىن:  أي،وتأخري

ــه  M² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿L :قولــ
 : أي اداركـوا مثل  ،   تدارسوا : أي )٩()دارسواا(: وقرأ السلمي .  MÀ ÂÁL )٨(] اأووقر [

   .اهم بعض بعضقارئا: تداركوا، أي

                                                
 .هعن )١٣/٢١٢(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 . املصدر السابق عنه)٢ (
 . موافق ملا يف املصدر)س ( و)ت( وما أثبته من ]مبا[ يف األصل)٣ (
 . املصدر السابق عنه)٤ (
 .)٧/٣١٢( ذكره القرطيب يف تفسريه )٥ (
  .)هـ٣٩٦ت (أبو بكر. حممد بن أمحد بن عبدوس بن أمحد، النيسابوري: هو )٦ (

أبو عبد اهللا احلـاكم،  : وعنه ، وغريمها مسع مكي بن عبدان، وأبا عمرو احلريي   ،النحوي الفقيه  ماماإل
   .القاسم القشريي، وآخرونمالء سنة مثان ومثانني، وروى عنه أبو عقدت له جملس اإل: وقال
 .)١٧/٥٧(سري ، وال)٣/٥٦ ( إنباه الرواة:انظر

 . مل أجده)٧ (
  .)ت( من )٨ (
   وعن رضي اهللا عنه كالمها عن علي )٨/٥٤( يف تفسريه ابن عادل، و)٤/٤١٧(  يف تفسريهو حيانبأذكره  )٩ (

  .)٥٢ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر. وهي قراءة شاذة. السلمي

]ب/٢٧[



 

 
]٢٤٥[

MÃ Ä  Å Æ ÇL  الشرك واحلرام MÉ ÊL ]١٦٩[. 
  .)٢( بالتاء على اخلطاب:)١(األشهب أبووقرأ احلسن و ،الياء قرأ أكثر القراء على اخلربب

 رضي اهللا عنـه    قرأ عمر بن اخلطاب    MÌ Í Î L :قوله تعاىل 
ـ ي (:وقرأ البـاقون  .  خفيفة )ونكُسمي (:رواية أيب بكر  بالعالية وعاصم    وأبو مكونس( 

 وال يقـال  ،ألنه يقال مسكت بالشيء   :  أبو عبيد وأبو حامت     واختاره .)٣( السني تشديدب
 :رضي اهللا عنـه    بن كعب   يدل عليه قراءة أُيب    ،إمنا يقال أمسكته  و ،أمسكت بالشيء 

) والذين مّ(:وهو جيد لقوله   ،ضيا على امل  )٤()الكتاببوا  كُس Ï Ð (،  ّما   إذ قل 
بل إالّ يف املعىن على مستقماضعطف ي.  

 مبا  نن يعملو الذيو: اآلية  ومعىن )٥() بالكتاباستمسكُوا  والذين    (:وقرأ األعمش 
  اليهود والنصارى ميسكون بالكتاب    )٦(] هم من  [:  قال جماهد وابن زيد    .يف كتاب اهللا  

 أحلّوا حاللـه وحرمـوا      ،فال حيرفونه وال يكتمونه   عليه السالم   الذي جاء به موسى     
هـم  : وقال عطاء  .)٧( بن سالم وأصحابه   عبداهللا  يف ت نزل لة،كأ ومل يتخذوه م   ،حرامه

   .]١٧٠[ MÏ Ð Ñ Ò  Ó Ô  ÕL )٨(صلى اهللا عليه وسلم حممد مةأ
نتـق  تكما  : قال جماهد  . قلعنا :أي M" # $ %L :عز وجل وقوله  

 .)١٢(]قنالَّع: ءوقال الفرا [ .)١١(زعزعنا: وقال أبو عبيدة   .)١٠( قطعنا :رجوقال املؤ . )٩(ةالزبد
  : )١٤(واحتج بقول العجاج، )١٣( رفعنا:وقال بعضهم

                                                
  .)هـ١٦٥ت (.  أبو األشهب العطاردي البصري احلذاء،جعفر بن حيان السعدي: هو )١ (

  .  ثقة:حجر قال ابن.  قرأ على رجاء العطاردي، قرأ عليه يعقوب احلضرمي،مشهور بكنيته
 .)١/١٦١( تقريب، وال)١/١٩٢(غاية النهاية  :انظر

 . يف سور ة األنعام) تعقلونأفال( : عند قوله تعاىل)٢/١٩٣( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٢ (
 .)٢/٢٠٥( املرجع السابق )٣ (
 .كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٢/٤٧٣(  يف تفسريه عطيةابنو ،)٢/٥٢٨(ه تفسرييف  زخمشريال ذكره )٤ (
 .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٤/٤١٦(ه تفسرييف  ، وأبو حيان)٢/٤٧٣(  يف تفسريه عطيةابن ذكره و)٥ (
 .]مها[ ويف األصل )س (و )ت( من )٦ (
 .جماهد عن )٢/٢١١( هتفسرييف البغوي وذكره  هما خمتصرا،عن )١٣/٢١٧( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
 . عنه)٢/٢١١( هتفسرييف البغوي  ذكره )٨ (
 هعن )١٣/٢١٨( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٩ (
 .مل أجده )١٠ (
 .ومل يعزه. تقنا وقد زعزعناف: يعين:  وقال)٦٧ص( هتفسرييف التستري ذكره  )١١ (
 .اخل ... وقال بعض الكوفيني:  وقال)١٣/٢٢١( هتفسرييف الطربي ذكره . )ت( من )١٢ (
 .٢/٣٩٩(معاىن القرآن يف لفراء وذكره ا. اخل..فقال بعض البصريني: ، وقال)١٣/٢١٩(  املصدر السابق)١٣ (
  .) هـ٩٠و حن. ت( .شعثاء، العجاجة بن لبيد السعدي التميمي، أبو البعبد اهللا بن رؤ: هو )١٤ (

بن  مث أسلم، وعاش إىل أيام الوليد.  وقال الشعر فيها، ولد يف اجلاهلية،راجز جميد من الشعراء
  .حىت يعج عندها من عجعجا:مسى العجاج بقولهو ،زجاللمك، وهو أول من رفع الر عبد
 .)٤/٨٦(األعالم ، و)٣٦١ص(الشعر والشعراء ، و)٢/٧٣٨(طبقات فحول الشعراء  :انظر



 

 
]٢٤٦[

قتني ادِليِل أَقْتقَا الشت١(ن(.  
   :)٢(خراآل لوقوب . يرفعه عن ظهره:يأ
   .)٣(األثَاِقال أحالمنا ونتقُوا                             

  . )٤( بهأصل النتق والنتوق أن يقلع الشيء من موضعه فريمى: وقال بعضهم
ـ  )٥(والقمسعت رجال من العرب يقول لغالمه خذ اجلُ       : تغلب بن أبانقال    ه فانتق

   .)٨(ا رميبأوالدها ترمي اأكناتق ومنتاق : )٧(الولودويقال للمرأة ، )٦( نكسه:أي
  :قال النابغة

  )٩(ت عليك ِبناِتٍق ِمذْكَاِرقحد        همماِء وأُلَم يحرموا حسن الغذَ     
ه ل ينتق برج وفالنكين، السري أي حرقيننت: قالي التحريك   يفهو  : وقال بعضهم 

   .)١٠(تعدولرجله على الدابة بك  إذا حر،ويركض

M& 'L  ما أظلـك    كل  الظلة  ، و )١١(سقيفة: قال عطاءM( ) *L  
فاعملوا به   M-  . / 0 1 2L خذواهلم   قلنا   :يأ M+ , L نازل

M3 4L ]ها ا في  ويعملوا مب  ،وا أن يقبلوا أحكام التوراة    وذلك حني أب  . ]١٧١

                                                
   احللس، أو :والشليل .، يذكر فيها بعريه وسرعته وشدة سريه)١/٢٣٢(جماز القرآن أليب عبيدة : انظر )١ (

.  خشب الرحـل   ،دت مجع قَ  :و األقتاد . مسح من شعر أو صوف جيعل على عجز البعري وراء الرحل          
 .يف ديوانه، ومل أجده )١٣/٢١٩ ( حاشية تفسري الطربي:انظر. قاله أمحد شاكر

 .)١/٢٣٢( القرآن جماز، و)١٢٢ص(ديوانه  :انظر. العجاج بن ةرؤب هو )٢ (
  فَلْم ير الناس لنا معاِدال .. ، ومتام البيتعلي بن سليمان مدح مث ،بقومه فيها متدح أرجوزة من )٣ (

) ١٢٢ص(وانه  دي: انظر. قاله أمحد شاكر  . الناس  أحالم سائر من أثقل يعىن األثقل، مجع :واألثاقل
 .)نتق ( مادة)١٠/٣٥١( لسان العربو، )١٣/٢٢٠ (وحاشية تفسري الطربي

 .)١٣/٢١٩( هتفسرييف الطربي  ذكره )٤ (
) ٥( ب، يوضع فيه املتاع من طعام وغريه، بكسر الالم وفتحها وعاء من اَألوعية:اجلُوالقمعر .  

 .)جلق ( مادة)١٠/٣٦( لسان العرب :انظر
 .مل أجده )٦ (
 .]الولدالكثرية [ )س(يف  )٧ (
 .)١٣/٢٢١( هتفسرييف الطربي  ذكره )٨ (
  . دحقَت املرأَة بولدها دحقاً ولدت بعضهم يف إثر بعض:يقال: ]دحقت[ بدل]طفحت[: ويروى  )٩ (

قتيبة  البناملعاين الكبري ، و)١٠٨( ديوانه :انظر. تلد الذكور: ِمذكارو الكثرية الولد، :الناتقو
 .)دحق( مادة )١٠/٩٥ (سان العربلو ،)٢/٩١٧(

 .)١٣/٢١٩( هتفسرييف الطربي  ذكره )١٠ (
 . عنه)٢/٢١١( هتفسرييف البغوي  ذكره )١١ (



 

 
]٢٤٧[

 مقـدار   )١(] رؤوسهم [ جبال على    عز وجل   فرفع اهللا  ، وكانت شريعة ثقيلة   ،لتغليظها
لـيقعن  وإال  إن قبلتموها مبـا فيهـا       : وقيل هلم ،   يف فرسخ  ا وكان فرسخ  ،عسكرهم

  . عليكم
 حاجبـه  فلما نظروا للجبل خر كل رجل ساجدا علـى    : قال احلسن البصري  و
 )٢(] اليوم [ فلذلك ليس    ، من أن يسقط عليه    ارقً ف ،اجلبل إىل    ونظر بعينه اليمىن   ،األيسر

هذه السجدة اليت رفعت    : يقولون  إالّ على حاجبه األيسر،    ،سجدييف األرض يهودي    
 مل يبق ، بيدههاأللواح فيها كتاب اهللا كتب   عليه السالم    نشر موسى فلما   ،عنا ا العقوبة  

فليس اليوم يهـودي علـى       [ ،ر وال حجر إال اهتز    شجوال   األرض جبل، على وجه   
واألرض صغري وال كبري ي ٣(] ضفنقرأ عليه التوراة إالّ اهتز(ه هلا رأس)٤(.  

قــال  .M6 7 8 9 : ; < = >L: قولــه عــز وجــل
ـ ك وأخرج منه ذريته كلهم      ،ملّا خلق اهللا عز وجلّ آدم مسح ظهره       : )٥(املفسرون  أةهي

ـ عن ن ببط:  رضي اهللا عنهما    فقال ابن عباس   ، واختلفوا يف موضع امليثاق    .الذر ان واد م 
   .)٦(جنب عرفةإىل 

  وهو املوضع الذي أهبط اهللا آدم      ،)٧(ا أرض باهلند  نهد أنّ ذلك ب   اه أيض  عن وروي
أخرج اهللا آدم مـن     :  السدي وقال،  )٩(بني مكّة والطائف  : وقال الكليب  .)٨(مسالالعليه  

                                                
 .)س ( و)ت( من )١ (
 .)س ( و)ت( من )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
  من . اخل..فلما نشر:  عن احلسن، وقولهاهللا عبد بن بكر أيب عن )١٣/٢١٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (

 .كالم أيب بكر
  بن  ، وعمرعن ابن عباس بأسانيده عن طائفة من الصحابة والتابعني )٢٢٢ /١٣( هتفسرييف الطربي  ذكره )٥ (

 .اخلطاب رضي اهللا عنهما، وابن جبري، وعطاء، والضحاك
  ، وهـو بفتح النون وسكون العني على وزن فَعالن: ونعمان. هعن )١٣/٢٢٢ (هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (

 ).٢٨٨ص( املعامل األثرية :انظر. نعمان األراك، أحد أودية احلجاز، وهو بني مكة والطائف
  ربيـالط ريـتفس كما حقق ذلك أمحد شـاكر يف حاشية صوابا وليس، )بدهنا( هكذا أوردها املؤلف )٧ (

ها البكرى  ذكروقد   .أهـ. )دهنج( تعريب يف    مث عقب أا    كما قال،  )دحنا(والصواب   )١٣/٢٢٥(
يذكر أهل العلـم  : قال ابن إسحق  (: ، قال )واشم(يف مادة    )٤/١٣٦٤( استعجم ما  معجم :يف كتابه 

شم، من أرض اهلند، وهو اليوم وسط بني قراهـا، بـني            اأن مهبط آدم وحواء، علي جبل يقال له و        
 .أهـ.)الدهنج واملندل

 . عنه)١٣/٢٢٥(ه ريـتفس يف ربيـالط أخرجه )٨ (
   مدينة غنية عن التعريف، تقع شـرق :والطائف. مقاتل عنه، وعن )٢/٢٧٨( هتفسرييف ملاوردى ا ذكره )٩ (

  . مترا) ١٦٣٠(مكة مع ميل قليل إىل اجلنوب، على مسافة تسعني كيلو متر وترتفع عن سطح البحر 
 ).١٧٠ص( املعامل األثرية :انظر



 

 
]٢٤٨[

١(] مـن  [فأخرج  : قال ،أخرج ذريته مث   ، ظهره / مثّ مسح  ، من السماء  هة ومل يهبط  اجلن( 
 ،نـة بـرمحيت   ادخلوا اجل : فقال هلم مثل اللؤلؤ،   اء  بيض )٢(] ذرية [  مىنصفحة ظهره الي  

 . وال أبـايل    ادخلوا النـار   : فقال هلم  ،وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء      
من  [M§ ¨L،  ] الواقعة : من سورة  ٢٧: ةمن اآلي [ MS TL :قوله تعاىل فذلك  

 � M،] الواقعـة  : مـن سـورة    ٨: من اآليـة  [ My z L،  ]الواقعة:  من سورة  ٤١: اآلية
¡L ] وأنـا   [ ،غـريي  إله  ال هعلموا أن امجيعا  : وقال هلم ،  ] الواقعـة  :من سورة ٩:من اآلية
ـ وأ ،تشركوا يب شيئا    ال ف ،ال رب لكم غريي   و )٣(] ربكم ـ مرسـل إلـيكم ر    ان ال س

شهدنا أنـك ربنـا   :  فتكلّموا وقالوا. ومرتل عليكم كتبا، عهدي وميثاقي كمكرونذي
   .)٤( وطائفة على وجه التقية،فأقروا يومئذ كلهم طائعني وإهلنا ال رب لنا غريك،

  فنظـر إلـيهم آدم  ،بهمئامص آجاهلم وأرزاقهم وبتمث كفأخذ بذلك مواثيقهم  
رب لـوال   : فقال سن الصورة ودون ذلك،   رأى منهم الغين والفقري وح     ف ،عليه السالم 

 وفيهم األنبيـاء يومئـذ أمثـالُ      : )٥(قالوا .إني أحببت أن أشكر   : فقال سويت بينهم، 
قال .هذا داود نيب من ذريتك    : قال من هذا؟ :  فقال .ساطعا  فرأى آدم نورا   ،رجالس  :

.  بـين آدم   على آل جرى القلم    قد   :قال .رب زده :  قال .ستون سنة : قال كم عمره؟ 
 عليـه   وكان عمر آدم،نوربعاأل لداود تبتثفأ. رب زده من عمري أربعني سنة   : قال

 ملـك   ه جـاء  ،وسـتني سـنة    مائة   فلما استكمل آدم تسع   .  سنة )٦(] ألف [السالم  
:  عليه الـسالم قال له آدم. استوفيت أجلك قد  : قال مالك؟: املوت،فلما رآه آدم قال   

. فجحـد آدم  . ال: قال  وهبتها لداود؟  ليس قد وأ: قال. بقي من عمري أربعون سنة    

                                                
 .)س ( و)ت( من )١ (
 .)س ( و)ت( من )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
   وجعله املصنف سياقا )١٣/٢٣٨( عن أيب بن كعبه بنحوه، وعن )١٣/٢٤٢( هتفسري يف الطربي أخرجه )٤ (

 .واحد
   هتفسرييف الطربي أي املفسرين، وقد مجع املصنف أقواهلم يف سياق واحد وذكرهـا : قالوا:  قول املصنف)٥ (

 .وعطاء، والضحاك رضي اهللا عنهما، وابن جبري، عن ابن عباس بأسانيده )١٣/٢٢٢(
 .)س ( و)ت( من )٦ (

  ]أ/٢٨[



 

 
]٢٤٩[

فرجـع  . خطئت ذريته  ف ،آدم ىءوخط ،نسيت ذريته و ، ونسي آدم  ،فجحدت ذريته 
أخـرب آدم أنـه   : قال.  سنةنيعي من عمره أربع إن آدم يد  : ربه فقال  إىل   املوتملك  
  . )١(ة فأثبتت لداودبطر واألقالم ،عليه السالم ها البنه داودجعل

 فال تقـوم  ،صلبه إىل    أعادهم ، بعضهم على بعض   أشهدو ،فلما قررهم بتوحيده  
فـذلك قولـه     نهم،م ال يزاد فيهم وال ينقص       ،الساعة حتى يولد كل من أخذ ميثاقه      

وإذ أخذ ربك مـن  :  ونظم اآلية  M6 7 8 9 : ; < =L :وجل عز
ألن   ظهـره، منرجوا يوم امليثاق خإمنا أو ،ر آدمظهومل يذكر  ر بين آدم ذريتهم،  وظه
يتوالد األبناء مـن    على حنو ما،عز وجلّ أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض     اهللا  

 أم كلـهم بنـوه      مِل فلما ع  ،عن ذكر ظهر آدم بقوله من بين آدم       به  فاستغىن  ،  اآلباء
  .  ترك ظهر آدم وذكر ظهور بنيه،خرجوا من ظهرهأو

وقرأ . لف بغري أ  )ذريتهم (:والكوفةوأهل املدينة    قرأ أهل مكة     M>L :وقوله
 MB :وقال هلـم    M? @  AL. )٢(على اجلمع  بألف   )ذريام (:الباقون

DCL ]  ٣(] سؤال تقرير( MEL امجيع MGFL  ناأنت رب MIH J KL 
ـ  بال )يقولوا (:وابن حميصن وأبو عمرو   رضي اهللا عنهما    قرأ ابن عباس     والبـاقون   ،اءي

هـو  :  السدي لفقا MIHL: واختلفوا يف قوله  . MB DCL  :قولهل .)٤(بالتاء

                                                
   .صحيحيف األلباين و صححه احلاكم والذهيب. آدم من عمره لداود عليهما السالم صحيح حديث زيادة )١ (

  . )٥٢٠٨ (:حديث رقم) ٢/٩٢٥( يف صحيح اجلامع :انظر
 )٣٠٧٦ (حـديث  )٥/٢٦٧(كتاب تفسري القرآن تفسري سورة األعراف  يف  أخرجه الترمذى    :خترجيه
 )٣٢٥٧ (حـديث  ،)٢/٣٥٥(  يف املستدرك تفسري سورة األعـراف      واحلاكم،  حسن صحيح : وقال
 .على شرط مسلم: ، وقال الذهيبصحيح على شرط مسلم: وقال

 .)٢/٢٠٥( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
   فقرأ أبو عمرو بالغيب )، أو تقولواأن يقولوا( :واختلفوا يف:  قال)٢/٢٠٥( النشر وابن اجلزري يف ذكره )٤ (

 . الباقون باخلطاب فيهما وقرأ



 

 
]٢٥٠[

وقـال   .)١( ومالئكته أم شهدوا على إقـرار بـين آدم         ،عن نفسه  تعاىل اهللاخرب من   
   .)٢(بعضهم على بعضاهللا بين آدم حني أشهد خرب عن قول بل ذلك : اآلخرون

 امليثـاق واإلقـرار    ML M  N  O  P QL :قولواتأال  : يعينقولوا  تأن  
MRL ]١٧٢[.  

   MT U V W X  Z Y [ \ ] ^_L  فاتبعناهم   M` 
a b  c L ]ماملشركون، . ]١٧٣ وكنا يف غفلة عن التوحيد،وإمنا اقتدينا .   

Me f gL    لقومك ياحممدMh iL ]عـن   .]١٧٤ 
  .كفرهم
فقـال   .اختلفـوا فيـه    Mk l m n  o pL :قوله عزوجل   

 : هـو  ا رضي اهللا عنهم    وقال ابن عباس   ،)٣(ر أَب م بن علْهو ب : رضي اهللا عنه  مسعود   بنا
رضـي   عطية عن ابن عباس    قال. )٥(هو بلعام بن باعر   : وقال جماهد . )٤(ابلعم بن باعور  

هو من الكنعانيني من    : عنهوقال علي بن أيب طلحة      . )٦(هو من بين إسرائيل   : اهللا عنهما 
وقال مقاتـل    .)٨(لوط بن بلعام بن باعورا بن مأب     هو: وقال مقاتل  .)٧(مدينة اجلبارين 
١٠(بالق: ألن ملكها كان رجال يقال له / ءومسيت بلقا، )٩(ءاقَلْهو من مدينة ب(.   
والسدي  إسحاق   وابن رضي اهللا عنهما  صته على ما ذكره ابن عباس       قوكانت  

 ونزل أرض بين كنعان من ،جلباريناعليه السالم ملا قصد حرب    ن موسى أ: )١١(وغريهم

                                                
 .هعن )١٣/٢٤٩( هتفسري يف الطربي ذكره )١ (
 .)١٣/٢٥٠( املصدر السابق )٢ (
 .هعن )١٣/٢٥٣( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 .باعر  بن:ه، إال أنه قالعن املصدر السابق )٤ (
 .هعن )١٣/٢٥٤( املصدر السابق) ٥ (
 . عن ابن مسعود رضي اهللا عنه)١٣/٢٥٣(  املصدر السابق)٦( 

 .هعن )١٣/٢٥٥( املصدر السابق) ٧ (
 . نسبه مطوال، ومل يعزه)٢/٤٥٧( هتفسري يف ابن كثري ذكر )٨ (
  ،اُألردن، تتوسطه مدينة عمان عاصمة الْأُردنيف قليم  إ:الْبلْقَاُءو.  عنه)٢/٢١٣( هتفسريلبغوي يف ا ذكر )٩ (

ر األردين غرباويو٥٣ص( املعامل األثرية :انظر. شرف على الْغ(  
 . عنه)١٣/٢٦٧( اية األرب يف فنون األدبذكره  النويري يف  )١٠ (
  . عن ابن عباس رضي اهللا عنه وابن اسحاق، والسدي وغريهـم)١٣/٢٦٠( هتفسرييف الطربي  ذكره )١١ (

 ابـن  ذكـره  الذي هذا: )١/٢٥٠( :والنهاية البداية  ابن كثري يف   قالو. وسياق القصة البن إسحاق   
 .أهـ.السلف من واحد غري ذكره قد صحيح بلعام قصة يف إسحاق

]ب/٢٨[



 

 
]٢٥١[

إن موسى  : فقالوا .سم اهللا األعظم   وكان عنده ا   ،بلعم إىل    قوم بلعم  ى أت ،أرض الشام 
 وحيلـها   ، وإنه قد جاء خيرجنا من بالدنا ويقتلنا       ، ومعه جنود كثرية   ،)١(] حديد [رجل  

،  وأنت رجل جمـاب الـدعوة      ،مرتل وليس لنا    ،نا قومك وبنو عمك   وإ ،بين إسرائيل 
معـه املالئكـة    وويلكم نـيب اهللا     :  فقال .خرج وادع اهللا أن يرد عنا موسى وقومه       اف

 إن فعلت هذا ذهبـت       وإين ،أعلم  وأنا أعلم من اهللا ما     ؟عليهم وواملؤمنون كيف أدع  
 امر ربـي،  ؤحىت أُ  :قالف . وراجعوه يف ذلك   ،رتلمما لنا من    : قالوا ف ؟دنياي وآخريت 

فقيـل لـه يف      . الدعاء عليهم   يف مرآ ف ،يف املنام به  يدعو حتى ينظر ما يؤمر       وكان ال 
 وإنـي قـد     ،مرت ربي يف الدعاء عليهم    واإين قد   :  لقومه فقال. تدع عليهم  ال: املنام

 ، ريب مراؤحتى أ : فقال دع عليهم، ا:  مثّ راجعوه وقالوا   ،فقبلها  له هدية  واهدأف .نهيت
لو كـره ربـك أن   : فقالوا .شيءب إيلّ  ررت فلم جي  موا قد   :فقال. شيءب إليه   رفلم جي 

قونه ويتضرعون إليه  قير )٢(] به [ يزالوا   فلم. تدعو عليهم لنهاك كما اك يف املرة األوىل       
 ،ه على عسكر بين إسـرائيل     عِلطْجبل ي  إىل    فركب أتانا له متوجها    ،نتتحتى فتنوه فاف  

 فرتل عنها فضرا حتى إذا      ، فلما سار عليها غري كثري ربضت به       ،)٣(انبسح :يقال له 
ففعل ا مثل ذلك فقامـت   [ ،سر به كثريا حتى ربضت ت فلم، قامت فركبها  )٤(قهالَأذْ

 هلـا   )٦(] اهللا [قها أذن   ل فضرا حتى إذا أذ    )٥(] سر به كثريا حتى ربضت    ت فلم   ،فركبها
 أال تـرى املالئكـة      ؟وحيك يا بلعم أين تذهب    :  فقالت . حجة عليه  ه فكلمت ،بالكالم

 زعـلم ين  ف !نيب اهللا واملؤمنني تدعو عليهم     إىل   ذهبتأ ؟ين عن وجهي هذا   أمامي ترد 
ـ ت به على جبـل      ف حتى إذا أشر   ،)٧(] به [  فخلّى اهللا سبيلها فانطلقت    ،عنها حسانب، 

 وال ،ىل قومـه إال يدعو عليهم بشيء إالّ صرف به لـسانه      و ، يدعو عليهم  )٨(] جعل [
                                                

 . وهو موافق ملا يف املصادر)س(، وما أثبته من ]شديد[ يف األصل)١ (
 .)س( من )٢ (
 . مل أجد له إشارة يف كتب معاجم البلد حسب حبثي واجتهادي)٣ (
   )١٠/١٠٩(لسان العرب : انظر.  أَن يبلغ منه اجلَهد حىت يقْلَق ويتضور:واِإلذْالق،  أجهدها:أذلقها )٤ (

 ).ذلق(مادة 
 .)ت( من )٥ (
 .)س ( و)ت( من )٦ (
 .)س( من )٧ (
 .)س ( و)ت( من )٨ (



 

 
]٢٥٢[

يابلعم أتدري مـا    : فقال له قومه   .بين إسرائيل  إىل   هسانيدعو لقومه خبري إالّ صرف ل     
 هذا شيء قد غلـب اهللا       ه،أملك ال فهذا ما : قال !دعو علينا  وت ، إمنا تدعو هلم   ؟تصنع
 قد ذهبت اآلن مين الدنيا واآلخـرة، :  فقال هلم  ، واندلع لسانه فوقع على صدره     ،عليه

لوا النساء وزينوهن وأعطـوهن     مج  فسأمكر لكم وأحتال،   ،فلم يبق إالّ املكر واحليلة    
ها من رجـل     فال متنع امرأة نفس    وهنر وم ،ا فيه بعنهالعسكر ي  إىل    مثّ أرسلوهن  ،السلع
فلما دخل النساء العسكر    ؛   ففعلوا !وهممتيِفكُ رجل واحد منهم      فإم إن زىن   ،أرادها

 برجل من عظماء بين إسرائيل      ،)  بنت صور  سبىك ( :ن الكنعانيني امسها  ممرت امرأة   
ن إبراهيم عليه   ب إسحاق    رأس سبط مشعون بن يعقوب بن      ) زمري بن شلوم   ( :يقال له 
عليه   مثّ أقبل حتى وقف على موسى،ه مجاهلا عجب فقام إليها فأخذ بيدها حني أَ      ،السالم
أجل هي حـرام عليـك ال   :  قال؟إين أظنك ستقول هذه حرام عليك     :  فقال .السالم
فأرسـل اهللا   ؛   مثّ دخل ا قبته فوقـع عليهـا        .يعك يف هذا  ِطن فواهللا ال :  قال !تقرا

   .بين إسرائيل يف الوقتلطاعون على ا
ـ     أمر موسى رجال    صاحب ) العيزار بن هارون   بن فنحاص (وكان    ي قـد أعط

ق وقوة يف البطش   لْ يف اخلَ  ةًسطَب،  حني صنع زمري بن شلوم مـا صـنع         ا وكان غائب ، 
بته وكانت من حديد    ر فأخذ ح  ،ر اخلرب ِبخ وأُ ،س يف بين إسرائيل   وجياعون  فجاء والطّ 

 مثّ خرج ما رافعهمـا    ،  حبربته ومها متضاجعان   امهنتظم فا ،خل عليه القبة   مثّ د  ،كلّها
 إىل  وأسند احلربة، واعتمد مبرفقه على خاصرته، واحلربة قد أخذها بذراعه   ،السماءإىل  

فـع  رو !اللهم هكذا نفعل مبـن يعـصيك  :  وجعل يقول ، لعيزار راكبوكان   /،هييحلَ
 )١(] مـري ِز [ بني أن أصاب    ،رائيل يف الطاعون   هلك من بين إس    نب م ِسحفَ. الطاعون

 .نـهار ال قد هلك منهم سبعون ألفا يف ساعة من          وا فوجود ،حاصأن قتله فنِ   إىل   املرأة
 والـذراع   )٢(ةَبِقكل ذبيحة ذحبوها ال   من  إسرائيل ولد فنحاص     فمن هنالك يعطي بنو   

 إىل  سـناده إياهـا   العتماده باحلربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعـه وإ         ،يحواللَّ

                                                
 .)س ( و)ت( من )١ (
 ).قبا( مادة )١٥/١٦٩(لسان العرب  :انظر .هي هنة متصلة بالكرش ذات أَطباق :الِقبةُ )٢ (

  ]أ/٢٩[



 

 
]٢٥٣[

فـي  ف لعيزار بن هارون     ا ألنه كان بكر   ،والبكر من كل أمواهلم وأنفسهم     ،)١(] هيحلي [
 Mk l m n  o p rqL :)٢(عـز وجـل  م أنـزل اهللا   ابلع

  .)٣(اآلية
 .عليـه الـسالم    على موسى اهللا  دع  ا: إن ملك البلقاء قال لبلعام    : وقال مقاتل 

فلما رأى ذلك خـرج     ه،  ت خشبة ليصلب  نح ف ، إنه من أهل ديين ال أدعو عليه       :فقال
 . قامت به األتان ووقفت فـضرا      ،فلما عاين عسكرهم   على أتان له ليدعو عليهم،    

 . قد منعتين أن أمشي    ، وهذه نار أمامي   ، فال تظلمين  ، إين مأمورة  ؟ تضربين مِل: فقالت
 لـسالم  عليه ا   فدعا على موسى   ،لتدعون عليه أو ألصلبنك   : فقال .أخرب امللك ففرجع  

وبنـو   عليه السالم     فاستجيب له ووقع موسى    .يدخل املدينة  أن ال    :باسم اهللا األعظم  
 ؟يارب بأي ذنب وقعنا يف التيـه      : عليه السالم   فقال موسى  .إسرائيل يف التيه بدعائه   

 فـدعا   ، فامسع دعائي عليـه    ،فكما مسعت دعاءه علي   يارب  : قال. لعامببدعاء  : قال
 فسلخه اهللا مما كان عليه  .نه االسم األعظم واإلميان   ع يرتع   عليه أن  عليه السالم    موسى

M q : فـذلك قولـه    . فخرجت من صدره كحمامة بيضاء     ،ونزع منه املعرفة  

rL ٤(اتأنزل اهللا تعاىل فيه هذه اآليو(.  
 ،)٥(بـن املـسيب    وسعيد ،رضي اهللا عنهما  بن العاص    وبن عمر  اهللا عبد وقال

   .)٦(اآلية يف أُمية بن أيب الصلت الثقفينزلت هذه : روق  وأبو،أسلمبن  وزيد
 وعلـم أن اهللا مرسـل       ، قرأ الكتب   قد  أنه كان يف ابتداء أمره     :وكانت قصته 

صلى اهللا   افلما أرسل حممد  ،  رجا أن يكون هو ذلك الرسول     ف ،رسوال يف ذلك الوقت   
 فـسأل  ، فلما رجع مر على قتلى بـدر ، وكان قصد بعض امللوك، حسده عليه وسلم 

                                                
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]حليته[ يف األصل )١ (
  حيمل على أن هذا سبب نزول اآلية فهذا بعيد، وإمنا املراد أن اآلية تشري إىل   هذا القول من املصنف ال )٢(

 .  تلك احلادثة اليت وقعت يف زمن موسى عليه السالم
  وهي من اإلسرائليات اليت راجت يف بعض كتب .  بطوهلا بنحوه)٢/٢١٣( هتفسريلبغوي يف ا ذكرها )٣ (

 .التفسري
 . وسبقت اإلشارة قريبا إىل املراد بقول املصنف فأنزل اهللا هذه اآليات املرجع السابق عنه)٤ (
   .)هـ٩٠ بعد.ت( . القرشي املخزومي،سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو: هو )٥ (

بـن  اء األثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل وقال  أحد العلما 
 )١/٣٦٤(تقريب  ال:انظر.  مات وقد ناهز الثمانني، ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه:املديين

 .اهللا وسعيد والكليب  عبدعن )١٣/٢٥٥( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (



 

 
]٢٥٤[

 فلما مات أمية أتت أخته      ،لو كان نبيا ما قتل أقرباءه     : قال ف ، قتلهم حممد  :م فقيل عنه
صـلى اهللا    فسأهلا رسول اهللا     .صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   رضي اهللا عنها     )١(فارعة

آتيان، فكشطا سقف البيت قد      هقد أتا رابينا هو   :  فقالت . عن وفاة أخيها   عليه وسلم 
 فقال الذي عند رجله للذي عنـد        . واآلخر عند رأسه   ،رجلهفقعد أحدمها عند    نزال،  
خـري  :  قال .فسألته عن ذلك  : قالت .أىب: قال ؟اكَزأَ: قال. ىعو: قالى؟  عوأَ: رأسه

  : مثّ غشي عليه فلما أفاق قال.فصرف عين،  يبيدأر
  زوالـــ إىل أن يةرـائر مــص    كل عـيش وإن تطـاول دهـرا       

ـ قـد   ليتين كنت قبل ما        بـال أرعـى الوعـوال     يف قالل اجل       يل داب
ـ يشاب فيه الـصغري         يوم احلـساب يـوم عظـيم      إن   ٢( ثقـيال  اوم(  

  : فأنشدته. أنشديين شعر أخيك: صلى اهللا عليه وسلممثّ قال هلا رسول اهللا 
  )٣(ا وأجمـد وال شيء أعلى منك جـد          ربنـا  لك احلمد والنعماء والفضل   

  )٤(لعزتــه تعنــو الوجــوه وتــسجد    ماء مهـيمن  مليك على عرش الس   
  :وأنشدته قصيدته.  أتت على آخرهاوهي قصيدة طويلة حتى

  )٥(] فــشقي معــذب وســعيد      وقف الناس للحـساب مجيعـا     ي [
               :)٦(] مثّ أنشدته قصيدته اليت فيها [

ــسر     عرضـون عليـه   تعند ذي العرش     ــر وال ــم اجله ــا يعل   اخلفي
ـ       أيت الـرمحن وهـو رحـيم      توم  ي   اإنــه كــان وعــده مأتيـ

                                                
   .ةالثقفي نت أيب الصلتالفارعة ب: هي )١ (

 قدمت على النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد فتح الطائف            ،أخت أمية بن أيب الصلت الشاعر املشهور      
وكانت ذات لب وعفاف ومجال وكان يعجب ا وقال هلا يوما هل حتفظني من شعر أخيك شـيئا                  

 .)٨/٤٩(اإلصابة ، و)٤/١٨٨٩(االستيعاب  :انظر.  وشعرهفأخربته خربه
 .)١٣/٢٧٢(اية األرب يف فنون األدب ، و)٨٣ص( األصبهاين داود البنالزهرة  :انظر )٢ (
      وهو موافق ملا يف )س ( و)ت( وما أثبته من ]احلمد والنعماءولك الفضل [مطلع البيت  : يف األصل)٣ (

 .......املصادر         
 .)١٣/٢٧٢(ون األدب اية األرب يف فنو  وفيه اختالف،)٣٨ص(  ديوانه:انظر )٤ (
     يف ترمجة الفارعة بنت أيب )٨/٥٢(اإلصابة ، وذكره ابن حجر يف )٦٠( ديوانه :انظر. )ت( من )٥ (

 ...............................الصلت          
 .)ت( من )٦( 



 

 
]٢٥٥[

ـ امث البــد راشــد     اأتيه مثـل مـا قـال فـرد        تيوم     )١(ا أو غويـ
/ــعيد ــواأس ــا أرج ــعادة أن ــ     س ــ اأو مهان ــقيمب ــسبت ش   اا اكت
ـ فرسوف ألقـى يف العـذاب           رمـت فــإين تخـذ مبــا أج  تؤاأو ٢(اي(  

ــاة ظ ــف فاملعاف ــيرب إن تع ــا    ن ــب بري ــم تعاق ــب فل   )٣(أو تعاق
ـ .)٤()) آمن شعره وكفر قلبه   (( :صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    ف  أنزل اهللا ف

وجلّ عز :Mk l m n  o pL ٥(اآلية(.  
وكان رجال قد أعطي ثالث دعوات      ،  إا نزلت يف البسوس   : )٦(ومنهم من قال  

منـها دعـوة   يل اجعـل  :  فقالت له.ولد وكان له منها    ،وكانت له امرأة  . ةمستجاب
ادع اهللا أن جيعلين أمجـل      : فقالت فما تريدين؟  واحدة،دعوة  لك منها   : فقال. واحدة

فلما علمت أنـه     . فجعلت أمجل امرأة يف بين إسرائيل      .فدعا هلا  امرأة يف بين إسرائيل،   
فذهبت  ، فصارت كلبة نباحة  ،دعا عليها ف  فغضب الرجل  ،ليس فيهم مثلها رغبت عنه    

 كلبة نباحـة     قد صارت أمنا   نا على هذا قرار   بليس  : فجاء بنوها فقالوا   فيها دعوتان، 

                                                
  : )١٣/٢٧٢( اية األرب يف فنون األدب  يف)١ (

 .داً أم غوياًــمث ال أدر راش       فرداًال ـيوم آتيه مثل ما ق                   
  : )١٣/٢٧٢(اية األرب يف فنون األدب  يف )٢( 

              ....  سوف ألقى من العذاب فريا      إن أؤاخذ مبا اجترمت فإين                    
 .)فريا( بدال من )قويا (.)٨/٥١(اإلصابة ويف ...    

 .)١٣/٢٧٢(اية األرب اختالف، وفيه ) ١٥٥( ديوانه:انظر )٣ (
  .ضعيف :احلكم عليه )٤ (

يف :  وقـال  )١٥٤٦ ( حـديث  )٤/٥٢(لضعيفة  ، واأللباين يف ا   )١/٥٩(  يف فيض القدير   املناوىضعفه  
  . وهو متروك،بكر اهلذيلو أبسنده
 من طريق أيب   )٤/٧( و ابن عبد الرب يف التمهيد        ،)٩/٢٧١(تاريخ دمشق   يف   رواه ابن عساكر     :خترجيه

 .بكر اهلذيل عن عكرمة
   .عنعنألن مدار أسانيد هذه القصة على حممد بن اسحاق وقد ف،  ضعي:اإلسناد احلكم على )٥ (

   بدون إسناد، وذكرها )١٣/٢٧٢(اية األرب يف فنون األدب جاءت القصة بتمامها يف  :خترجيها
  .  الصلت وساق إسنادها يف ترمجة الفارعة بنت أيب)٨/٥١(اإلصابة بنحوه خمتصرة ابن حجر يف 

 .)٩/٢٨٢(تاريخ مدينة دمشق وأخرج القصة خمتصرة ابن عساكر يف 
  أا نزلت يف البسوس، رجل من بين : ويف رواية عن ابن عباس:  وقال)٢/٢١٥(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٦ (

 .إسرائيل

]ب/٢٩[



 

 
]٢٥٦[

فدعا اهللا فعـادت     احلال اليت كانت عليها،    إىل   دع اهللا أن يردها    ا ،اوالناس يعريوننا   
  .)١(كما كانت فذهب فيها الدعوات

صلى اهللا  ه النيب    الذي مسا  ،)٢( نزلت يف أيب عامر الراهب     :وقال سعيد بن املسيب   
قـال  ف فقدم املدينة    .ح ولبس املسو  ،وكان قد ترهب يف اجلاهلية     ،الفاسق عليه وسلم 

  جئت باحلنفيـة ديـن      ( :قال )) ؟ما هذا الذي جئت به     (( :صلى اهللا عليه وسلم   للنيب
 ولكنـك   ،لست عليها  (( : صلى اهللا عليه وسلم    فقال النيب  ها،عليأنا  ف :فقال ) إبراهيم

 .) ا وحيد اكاذب منا طريد  الأمات اهللا    (: فقال أبو عامر   ،)) هامنليس  فيها ما   أدخلت  
 مثّ .ااملنافقني أن استعدوا القوة والسالح وابنوا يل مسجد إىل    وأرسل ،الشام إىل   فخرج

وأصحابه مـن    صلى اهللا عليه وسلم    حممدا وأتى جبند ليخرج     ،قيصر إىل   أتى الراهب 
 اآلية، ].التوبة : من سورة  ،١٠٧ :من اآلية [ M) *  +  , -L : فذلك قوله  .املدينة
  .)٣(ا وحيدا فمات بالشام طريد .يئهاانتظار: يعين

ـ    آنزلت يف قـريش     :  رضي اهللا عنه   )٤(وقال عبادة بن الصامت     هتـاهم اهللا آيات
   .)٥(مل يقبلوهاوفانسلخوا منها 

لذين كانوا يعرفون    ا ،نزلت يف منافقي أهل الكتاب    : قال احلسن وابن كيسان   و
 ٦(كما يعرفون أبناءهم صلى اهللا عليه وسلمالنيب(.   

                                                
 .والقوالن األوالن أشهر:  وقال)٢/٦١٦( هتفسري يف اخلازن ذكرها )١ (
  ) هـ٩ ت (، الراهب عبد عمرو بن صيفي األنصاري األوسي، أبو عامر وقيلعمرو: هو )٢ (

م، فسمي  امييل إىل النصرانية، ويتتبع الرهبان ويألفهم، ويكثر الشخوص إىل الش         كان  من أهل املدينة،    
 وملا،  الراهب، فلما ظهر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حسده، ومر إىل مكة وقاتل مع قريش                

، )١/٣٣٤( لـبالذري ل  أنساب األشـراف   :انظر .اانتشر اإلسالم خرج إىل بالد الروم، فمات فيه       
 .)١/٣٨٠(االستيعاب و

   بسنده من طريق حممد بن إسحاق )٤٢ص( دالئل النبوةيف  نعيم األصبهاين وأبأخرجه . ضعيف:  إسناده)٣ (
 .)٧/٣٢٠( هتفسرييف  القرطيب وقد عنعنه، وذكره

  .)هـ٣٤ت(ي، أبو الوليد جة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرعباد: هو )٤ (
 ،ممن مجع القرآن وروي أنه   وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كثريا        ،كان نقيباً والعقبة  بيعيت  شهد  

 مث  ، فأقام حبمـص   ، إىل الشام قاضياً ومعلماً     رضي اهللا عنه   وشهد بدراً واملشاهد كلها مث وجهه عمر      
 .)٣/٦٢٤(اإلصابة ، و)٢/٨٠٧(االستيعاب  : انظر.ني ومات اانتقل إىل فلسط

 .)٧/٣٢١( هتفسرييف  القرطيب  ذكره)٥ (
 .ما عنه)٢/٢١٥( هتفسرييف  البغوي  ذكره)٦ (



 

 
]٢٥٧[

 )١(] يريد [ .هذا وهذا :  فقال ،سئل عكرمة عن هذه اآلية    : وقال عمرو بن دينار   
 أىب أن هذا مثل ضربه اهللا ملن عرض عليه اهلدى ف         :وقال قتادة  .)٢( ليست يف خاصة   أا

رضي اهللا  قال ابن عباس     .)٣(Mk l m n  o pL:  فذلك قوله  ،يقبله
 إالّ  اكان ال يسأل اهللا شـيئً     : وقال ابن زيد  . )٤( اسم اهللا األعظم   :هي: والسديعنهما  
   .)٥(أعطاه

  مـن كتـب اهللا     ا كتاب ويتأ: يف رواية أُخرى    رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  
فرشاه قومـه   ، بلعم أويت النبوة: يقال له  ، بين إسرائيل  يفهو نيب   : جماهدوقال  . )٦(تعاىل

   .)٧(هم عليه  ففعل وتركهم على ما،على أن يسكت
Mq rL ة من جلدها  كما ت  )٨(] منها [ خرج :أينسلخ احلي،  Ms 

tL حلقه وأدركه:أي  Mu v wL ]١٧٥[.   
My z {  |L       قـال   .)٩( أي فضلناه وشرفناه ورفعنا مرتلته باآليـات

لرفعنا عنه الكفر   : ال جماهد وعطاء  وق .)١٠( ا هعملرفعناه ب ل:  رضي اهللا عنهما   عباس ابن
 إىل  ركـن : قال سعيد بن جبري    M} ~ � ¡L .)١١(باآليات وعصمناه 

لزمها : عبيدة أبوقال  . )١٤(رضي بالدنيا : مقاتلوقال  . )١٣(سكن: جماهدقال   .)١٢(األرض
 تبقى ثنايـاه    )١٥(] اليت [ ومن الدواب    ، شيبه نبطد من الرجال هو الذي ي     خِلواملُ ،ابطرا

                                                
 .]يزيد[ وكتبت تصحيفا )ت( من )١ (
 . مل أجده)٢ (
  ، أما ما ورد من قصص أو  ولعله القول الراجح يف تفسري اآليةهعن )١٣/٢٧٣( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (

 .أخبار عن بعض السابقني إمنا هي من باب املثال وانطباق اآلية عليهم
 . عنهما)١٣/٢٥٧( املصدر السابق )٤ (
 . عنه)١٣/٢٥٨( املصدر السابق )٥ (
 . عنه)١٣/٢٥٨( املصدر السابق )٦ (
 . عنه)١٣/٢٥٩( املصدر السابق )٧ (
 .)س( من )٨ (
 .)ت( وال تستقيم مع السياق وما أثبته من ]تلآليا[ يف األصل )٩ (
 .هعن )١٣/٢٦٨( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١٠ (
 .ماعنه )٢/٢١٦( هتفسري يف  البغوي عن جماهد، وذكره)١٣/٢٦٨( املصدر السابق )١١ (
 . عنه)١٣/٢٦٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١٢ (
 . عنه)١٣/٢٦٩( املصدر السابق )١٣ (
 . )١/٤٢٥(ل تفسري مقات :انظر )١٤ (
 .)ت( وما اثبته من ]الذي[ يف األصل )١٥ (



 

 
]٢٥٨[

 وهـو  ،له من اخللـود   ص وأ ،لد واحد خخلد وأَ : قال الزجاج  و .)١(رج رباعيتاه حتى خت 
  :ومنه قول زهري .)٢( إذا أقام بهناكخلد فالن باملأيقال  /،الدوام واملقام

  )٣(ِلِدـكَالْوحِي ِفي حجِر الْمِسيِل املُخ        ]  ِبالْفَدفَِد [ ِلمن الديار غَِشيتها       
   .املقيم: يعين

  : )٤(وقال مالك بن نويرة
  (٥)أخلدواووا ـوعمرو بن يربوع أقام      الكـمن قبائل مي ـ حِبأَبناء        

 .)٦(األمور وترك معاليها   افلسمتبع  ا:  قال الكليب   M¢ £L :قوله عز وجل  
ـ  : وقال ابن زيد . )٧(اختار الدنيا على اآلخرة   : وقال أبو روق    .)٨(موكان هواه مـع الق

 امرأتـه ألنهـا     : أي ،اتبع هواه : وقال ميان  .)٩(أراد الدنيا وأطاع شيطانه   : قال عطاء و
   .)١٠(محلته على اخليانة

                                                
 .)١/٢٣٣( عبيدة أليب القرآن جماز :انظر )١ (
  عنه )٢/٢١٦( هتفسري يف  البغوي ذكره)٢ (
  .)١٣/٢٧٠( وهو ما رجحه أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي )س ( وما أثبته من]بالغرقد[يف األصل  )٣ (

 :حجر املـسيل   :وقوله.  الكتابة :يوالوح،  صالبة وقيل اَألرض املستوية   املكان املرتفع فيه     :والفدفد
فشبه آثار الديار، ببـاقى   .  الكتابة ىيضربه السيل خللوده فيأخذ منه، فتخف      ف مجرى املاء أي الذي يف    

تفـسري  يف حاشـية  قاله أمحد شـاكر  .ة ما كتب فيهادالكتابة على صخرة ينتاا السيل، فيمحو جِ      
 )٣/١٦٤ (ان العرب ، ولس )١٣/٢٧٠( تفسري الطربي ، وحاشية   )٢٦ص(  زهري ديوان :رانظ .الطربي

 .)٣/٣٣٠() فدفد (، و)١١/٦٢٣( )مسيل (، و)خلد(: مادة
  .)ـ ه١٢ت  ( حنظلةو أب،مالك بن نويرة بن مجرة بن شداد التميمي الريبوعي: هو  )٤ (

 وملـا   ، صدقات قومـه    وسلم ه وآله  أسلم وواله رسول اهللا صلى اهللا علي       ،كان شاعرا شريفا فارسا   
 فتوجه إليه خالد .ارتد: وقيل .صارت اخلالفة إىل أيب بكر اضطرب مالك يف أموال الصدقات وفرقها         

 ،)٥/٤٧(اإلصـابة   : انظـر  .سدي فقتله زور األ ن األ ب راربن الوليد وقبض عليه يف البطاح، وأمر ضِ       
 .)٥/٢٦٧( األعالمو

  .]بأفناء[هلمزات والنقاط، وضبطُها من املصادر، ويف العقد الفريد  بدون ا]ِبأَبناَء[يف األصل )٥ (
 .)٦/٥٧( العقد الفريدو ،)١٣/٢٧٠( تفسري الطربيو ،)١٦٢ص( لألصمعي  األصمعيات:انظر

 .  عنه)٣٢١ص(ألمثال يف القرآن  ذكره ابن القيم يف ا)٦ (
 . املرجع السابق)٧ (
 .هعن )١٣/٢٧١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٨ (
 .عنه )٢/٢١٦( هتفسري يف  البغوي ذكره)٩ (
 . عنه)٣٢ص(ألمثال يف القرآن  ذكره ابن القيم يف ا)١٠ (

  ]أ/٣٠[



 

 
]٢٥٩[

M¦ ¥ § ¨ © ª « ¬  ® °¯ L  ــال قـ
الكلب منقطـع   : وقال ابن جريج   .)١(هو مثل الذي يقرأ الكتاب وال يعمل به       : جماهد

 وهو مثل الذي يترك اهلدى ال ،هث إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يل      ،الفؤاد ال فؤاد له   
هو الكافر ضال إن وعظته      :وروى معمر عن بعضهم قال     .)٢(فؤاد له إمنا فؤاده منقطع    

معناه إن حتمـل عليـه احلكمـة مل         :  رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  و .)٣(مل تعظه  أو
 وقال .)٤(ا هلث وإن طرد هلث    بض كالكلب إن كان را    ،ريخل وإن ترك مل يهتِد      ،حيملها

 ، وعـظ أو مل يـوعظ      ، دعي أو مل يـدع     ،احلق إىل   هو املنافق ال ينيب   : )٥(] احلسن [
 .)٧( عليه ملحت وإن مل    ،مل عليه حتينبح إن   : قال عطاء و .)٦(كالكلب يلهث طرد أو ترك    

فإنه يلهث يف    من إعياء أو عطش إالّ الكلب،     إمنا يلهث   كل شيء يلهث    : وقال القتييب 
ـ   حال الصحة وحال املرض،   و حال الكالل وحال الراحة،     ، والعطـش  ريوحال ال
 ، وإن تركتـه فهـو ضـال   ،إن وعظته فهو ضال: فقال، فضربه اهللا ملن كذب بآياته    

 ¢ ¡ �M : ونظريه قوله.)٨( هلثته على حالهكالكلب إن طردته هلث وإن ترك

£ ¤ ¦¥ § ¨ © ª  « ¬ L ]األعراف : من سورة١٩٣ :اآلية[.   

M± ² ³ ´ µ    ¸¶ ¹ º  » ¼L ]١٧٦[. 
 قـد  : أي . بين إسرائيل  ذا: يعين:  قال )٩(ضرنال وأب ساملعن   إسحاق   روى حممد بن  

                                                
  .هعن )١٣/٢٧٢( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 . املصدر السابق عنه)٢ (
 .عن معمر عن الكليب )٢/١٠٠(ه تفسرييف الصنعاين  أخرجه )٣ (
 .هعن )١٣/٢٧٢( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 .)س ( و)ت( من )٥ (
 هعن )١٣/٢٧٣( هتفسرييف الطربي   ذكره )٦ (
 . عنه)٣٣ص(ألمثال يف القرآن  ذكره ابن القيم يف ا)٧ (
 .عنه )٢/٢١٦( هتفسري يف  البغوي ذكره)٨ (
  .)هـ١٢٩ت( موىل عمر بن عبيد اهللا التيمي ، أبو النضر املدين،سامل بن أيب أمية:  هو)٩ (

 ثقـة كـثري   :وقال ابن سعد، زاد العجلي رجل صاحل،   ثقة :معني والعجلي والنسائي  قال أمحد وابن    
 )٣٣٤ /١(تقريب ، وال)٣/٤٣١(التهذيب  :انظر. ثقة ثبت وكان يرسل :قال ابن حجر .احلديث



 

 
]٢٦٠[

فيعرفون أنه مل يـأت ـذا      M» ¼L . عنك خيفون  ما كانوا  جئتهم خبرب 
   .)١(اخلرب عما مضى فيهم إالّ نيب يأتيه خرب السماء

ـ   ،  )٢(] املثل مثال  [ بئس   :أي M¾ ¿ ÀL : عز وجل  قوله ل حال من املث
   : جريركما قال .املضمر

                     فنعم الزادزاد ٣(ا أبيك زاد(.  
 وإن حولت   ، فعل املثل ورفعت القوم بدال من الضمري فيه        )٤(] جعلت ساء من   [هذا إذا   

مثل القوم فلما حولته    اء  يريد س  ،ابه على التمييز  ص كان انت  ،القوم ورفعتهم به   إىل   فعله
مىت ما سقط التنوين  و،اذرعبه  وضاق ،ابه عين   رقَ: لوقتكما  ا  سرإليهم خرج املثل مف   

   .فض باإلضافةخنن املميز ام
يريـد  : وقال أبو حامت .)٥(ضافةإل با)وِم القَمثّلُاء س (:دليله قراءة اجلحدري واألعمش  و

 Mj :كقولـه   فـرفعهم قامـه وأقام القوم م،  فحذف مثل  ،مثال مثل القوم  ساء  

kL)ــن اآل[ )٦ ــةمـ ــورة ٨٢: يـ ــن سـ ــف : مـ MÂÁ Ã Ä  Å .]يوسـ

ÆL ]١٧٧[.  
ــه  ــاىلقولــ  MÈ É Ê Ë  ÍÌ Î Ï Ð Ñ: تعــ

ÒL ]١٧٨[ .M! "L ] ــا  & %  $ #M )٧(] خلقنــ

('L      م      ،وإمنا قال ذلك لنفاد علمه فيهمم يصريون إليهـا بكفـرهم بـربأ ، 

                                                
 .هعن )١٣/٢٧٥( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]مثال[ يف األصل )٢ (
  .)زود( مادة )٣/١٩٨( لسان العرب، و)١٠٧ص( هديوان :انظر .ِفينا أِبيك زاِد ِمثْلَ تزود : وشطر البيت)٣ (
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]يف[ يف األصل )٤ (
  .  كالمها عنهما، وهي قراءة شاذة)٩/٣٩١( يف تفسريه ابن عادل، )٧/٣٢٤(ه تفسري يف القرطيب ذكره  )٥ (

 .)٥٣ص(ه الشواذ البن خالَوي :انظر
  .)٢/٢١٦( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
  .)ت( من )٧ (



 

 
]٢٦١[

 MG H I:  كقولـه  .)١(ةعاقبويسمي بعض أهل املعاين هذه الالم الم ال       

J K  L  MN L ]٢(وأنشدوا. ]القصص : من سورة٨ :من اآلية( :  

     عمجاِث نرا ِلذَِوي اِمليوالُناـأمه      هاِب الدرا ِلخنرودهاـ وِنيب٣(ِر ن(  
  :)٤(وقال آخر

  )٥(يخلَّد ِلحي ايـح أرى ولَست       دـيولَ فَِللْموِت مولُوٍد كُلُّ أالَ /          
  :)٦(وقال آخر

  )٧(كَما ِلخراِب الدور تبنى املَساِكن      ِللْموِت تغذُو الواِلدات ِسخالَهاف           
يف هذه   :صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   رضي اهللا عنهما     بن عمرو    عبداهللا وروى

  . )٨()) ن ولد الزنا ممن ذرأ جلهنم كا،ا ذرأ جلهنم ما ذرأملإن اهللا تعاىل  ((: اآلية قال
  واهلدى ،اخلريا  ال يعلمون    : أي M) * +  , -L :مثّ وصفهم فقال  

M. / 0 1 2L    لرشـاد  سـبيل ا طريق احلق وM3 4 5 6 7 L 
 ،رـم  فيعرفون بـذلك توحيـد       ،ويعتربون ا فيها  فكرون  تفي ،مواعظ اهللا والقرآن  

 على الـشرب    رم مثال يف اجلهل واالقتصا    ضرب هل ،  همئاأنبيحتقيق نبوة   ا  ون  ميعلو
 M9 : ;  < >=L: وجلعز   قالف ،لقن موجبات الع  ع وبعدهم   ،واألكل

                                                
  .)٥/١٤٦(  إمالء ما من به الرمحن:انظر )١ (
 .)٢/٣٣٧(البن عبدالرب جة االس  :انظر. سابق الرببريالبيت ل )٢ (
 .)٢٨٦ص(البن حبان البسيت روضة العقالء ونزهة الفضالء  املرجع السابق، و:انظر )٣ (
 .ده حسب حبثي واطالعي يف املصادرمل أج)٤ (
 .)٤/٤٢٧( أليب حيانتفسري البحر احمليط  :انظر )٥ (
 .مل أجده حسب حبثي واطالعي يف املصادر )٦ (
  املذاكرة يف ألقاب الشعراء و ،)٢٨٢ص( البن هشام األنصاري مغين اللبيب عن كتب األعاريب :انظر )٧ (

 .)١١٣ص( النشايب اإلربلي
  ، وضعفه كذلك )١٣/٢٧٧(يف حاشية تفسري الطربي  ضعف إسناده أمحد شاكر.  ضعيف:احلكم عليه )٨ (

ابـن أيب  ، وأخرجه  )١٣/٢٧٧( هتفسري يف    الطربي  أخرجه :خترجيه. )١/١٨١( ظالل اجلنة األلباين يف   
ه إىل ابـن أيب حـامت،       ازع، و )٦/٦٨٢(ه السيوطي يف الدر املنثور      أوردو،  )١/١٨١(السنة  يف  عاصم  

 .يخ وابن مردويهوأيب الش

]ب/٣٠[



 

 
]٢٦٢[

 ،يعرفون رم وال يطيعونه     والكافرون ال  ،طيعهت تعرف را وتذكره و    )١(] ألن األنعام  [
  .]١٧٩[ M ? @ AL.)٢()) كل شيء أطوع هللا من ابن آدم (( :ويف اخلرب

وذلك أن رجال دعـا     : قال مقاتل  MC D E F  HGL :قوله تعاىل 
 وأصحابه  ازعم حممد يس  يأل: فقال رجل من مشركي مكة     اهللا يف صالته ودعا الرمحن،    

  م يعبدون رباأ وجـل   عز فأنزل اهللا  ؟ فما بال هذا يدعو ربني اثنني      ا، واحد :MC 
D E F  HGL)األمسـاء  و  تأنيث األحسن كالكربى والـصغرى،    ي وه .)٣

  .السالم وحنوهاوالقدوس وامللك والرحيم و الرمحن :ياحلسىن ه
بـن   بكـر  أبو أخربنا   ،)٤(بن احلسن اجلرجاين   بن حممد  احلسني علي  أخربنا أبو 

أخربنـا   : قال ،)٧(بن هارون   حدثنا يزيد  : قال ،)٦(بن أيب أسامة    حدثنا احلارث  ،)٥(خالد

                                                
 .)س( و )ت( من )١ (
  يف صحيح  األلباينو ،)٢/٣٢٤ (التيسري بشرح اجلامع الصغرييف ملناوى ا :هحسن. حسن :احلكم عليه  )٢ (

  .)٥٣٩٣(: حديث) ٢/٩٥٠ (اجلامع
 مـن   )٢/٢٦١(أخبار أصـبهان    يف   نعيم ، وأبو )٢/٥٠(املعجم الصغري    يف    الطرباين : أخرجه :خترجيه

 .رضي اهللا عنهحديث بريدة 
 .)١/٤٢٦(  مقاتلتفسري: انظر )٣ (
  .)هـ٣٩٨ت(  اخلبازي اجلرجاينني أبو احلس،علي بن حممد بن احلسن بن حممد: هو )٤ (

كـان  : قولهاحلاكم ونقل عن  ،حمقق إمام ثقة مؤلف: قال ابن اجلوزينزيل نيسابور وشيخ القراء ا    
اجتـهاداً يف العبـادة مسـع بـالعراق         و ، يف التلقني  داء وأكثرهم اجتهاداً  أمن أقرأ الناس وأحسنهم     

 .)١/٥٧٧(غاية النهاية  : انظر.وجرجان
  .)هـ٣٥٩ت  ( أبو بكر العطار،بن خالد النصييب أمحد بن يوسف بن أمحد: هو )٥ (

قـل  ن، وأنَّ صـحيحا  شيئا، غري أن مساعة      كان ال يعرف من العلم    :  قال اخلطيب  ،أصله من نصيبني  
 .الشيخ الصدوق احملدث، مسند العراق    : وقال الذهيب .  له  الفتح بن أيب الفوارس    أيب و  نعيم أيبتوثيق  
 .)١٦/٦٩(سري ، وال)٥/٢٢٠(تاريخ بغداد  :انظر

  .)هـ٢٨٢ت( أبو حممد التميمي ،احلارث بن حممد بن أيب أسامة: هو )٦ (
 : يف التـذكرة   قال الذهيب  ،اإلسنادكان حافظا عارفا باحلديث عايل       من أهل واسط صاحب املسند    

وقال أبو الفتح األزدي    ... وقال الدارقطين صدوق  ،  وثقه إبراهيم احلريب مع علمه بأنه يأخذ الدراهم       
، والذي يظهر   بن حبان يف الثقات   اذكره  ونقل اخلطيب يف تارخيه توثيقه، و     . أهـ. حزم ضعيف  وابن

  . شددهأنه يف مرتبة الصدوق، وال يلتفت لألزدي ألنه ضعيف، وال البن حزم لت
لـسان  ، و )٢/٦١٩(تذكرة احلفـاظ    و ،)٨/٢١٨(تاريخ بغداد   و ،)٨/١٨٣( حبان ثقات ابن  :انظر

 .)٢/٢٨٦( امليزان
  .)هـ٢٠٦ت (يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم أبو خالد الواسطي: هو )٧ (

 وقال أبـو    لي،، وثقه ابن املديين وابن معني والعج      عالم احلفاظ املشاهري قيل أصله من خبارى      أحد األ 
   .ثقة متقن عابد :حجر قال ابن. يدلس: بن معنيوقال ا ، ثقة إمام صدوق ال يسأل عن مثله:حامت
 .)٢/٣٣٣(تقريب ، وال)١١/٣٦٦( التهذيب :انظر



 

 
]٢٦٣[

: قال ،رضي اهللا عنه   رة عن أيب هري   ،)٢(األعرج عن   ،)١(عن أيب الزناد   ، إسحاق بن حممد
ئـة  ام ،اإن هللا تبارك وتعاىل تسعة وتسعني امس       (( :صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    

   .)٣()) من أحصاها كلّها دخل اجلنة غري واحدة،
MI J K L NM L .  رضـي اهللا عنـهما    عبـاس    ابنقال: 
: أسـلم  بن يدزوقال  . )٦(ئونهايض: وقال عطاء  .)٥( يشركون :وقال قتادة  .)٤(يكذبون

وإحلادهم  ،هم املشركون : وجماهدرضي اهللا عنهما    ابن عباس   وقال   .)٧(مييلون عن احلق  
 وزادوا فيهـا    ، فسموا ا أوثام   ، أم عدلوا ا عما هي عليه      :يف أمساء اهللا عز وجل    

   .)٨( من املنانة ومنا، والعزى من العزيز، فاشتقوا الالت من اهللا،ونقصوا منها
 ينطق بـه     ومل ،سم به ت يسميه مبا مل ي    أناإلحلاد يف أمساء اهللا     : ل املعاين وقال أه 

 .العدول عن القصد ومنه حلد القرب     وأصل اإلحلاد امليل و    ، وال دعا إليه رسول    ،كتاب
ـ  [ .)٩( إذا مالاودح ولُاحلدلَحد يلْحد    و ،اإحلادأحلد يلِْحد   : يقال  مـا  )١٠(] رئوقد قُ
بفتح الياء واحلـاء هاهنـا ويف النحـل         : اب واألعمش ومحزة  وث بن   قرأ حيىي  .امجيع

                                                
  . قيل بعدها)هـ١٣٠ت(املعروف بأيب الزناد ،  أبو عبد الرمحن املدين،عبد اهللا بن ذكوان القرشي: هو )١ (

 وقال البخاري أصح أسانيد أيب هريرة      ،يه صاحل ق وقال أبو حامت ثقة ف     ،العجلىو عنيوثقه أمحد وابن م   
تقريب ، وال )٥/٢٠٣( التهذيب   :انظر.ثقة فقيه  :قال ابن حجر   .عرج عن أيب هريرة   أبو الزناد عن األ   

)١/٤٩٠(. 
  .)هـ١١٧ت( . موىل ربيعة بن احلارث، أبو داود املدين،عبد الرمحن بن هرمز األعرج: هو )٢ (

ثقـة   :قال ابن حجر   .، وذكره ابن حبان يف الثقات     أبو زرعة  و العجلىوابن املديين   وابن سعد   وثقه  
 .)١/٥٩٤(تقريب ، وال)٦/٢٩٠(التهذيب  :انظر. ثبت عامل

  بن   من طريق أيب بكر)٨٦ص( "حديث إن هللا تسعة وتسعني امسا" يف كتاب  نعيم األصبهاينوأبأخرجه  )٣ (
 )٤/٢٣٠٩ (صحيح البخاري  :انظر. احلديث خمرج بطرق عدة يف الصحيحني     خالد بسنده ومتنه، و   

 يف"  باب )٢٦٧٧( برقم   )٤/٢٢٥ ( وصحيح مسلم  ،"واحدا إال اسم مائة هللا إن"  باب )٧٣٩٢(برقم  
 ".أحصاها من وفضِل تعاىل اهللا أمساء

 هعن )١٣/٢٨٣( هتفسرييف الطربي   أخرجه)٤ (
 .هعن )٢/١٠١( هتفسرييف الصنعاين  ذكره )٥ (
 .مل أجده حسب حبث واطالعي) ٦ (
 .مل أجده حسب حبث واطالعي) ٧ (
 .هما بنحوهعن )١٣/٢٨٣( هتفسرييف الطربي   أخرجه)٨ (
 .)١٣/٢٨٣( هتفسرييف الطربي   ذكره)٩ (
  .)س( و )ت( من )١٠ (



 

 
]٢٦٤[

وأما . حتانيصف  صحيحتان  ومها لغتان  .بضم الياء وكسر احلاء   :  وقرأ الباقون  ،)١(حمو
 ان وك ،)٢(حم بالضم و األعرافالكسائي فإنه قرأ اليت يف النحل بفتح الياء واحلاء ويف           

 واللحـد واللحـود     ،ل عن القصد  ود العد حلااإل:  فيقول .يفرق بني اإلحلاد واللحود   
ــيت يف النحــل  الركــون، ــزعم أن ال ــىنمبوي ــونع      MO P Q .)٣( الرك

RL ]يف اآلخرة ]١٨٠.   

ــاىل  ــه تعـ ــصبة  MT U VL :قولـ  MW X Yعـ

ZL ]١٨١[.  
:  فقال ،قرأ هذه اآلية   صلى اهللا عليه وسلم   بلغنا أن النيب    : جريج قال قتادة وابن  

بـني  ممن القوم  يوقد أعط (( ،)٤( ))يعطونبه  يقضون و به  ق يأخذون و   باحل ميتألهي   ((
 مـن   ١٥٩ :اآليـة مـن   [M¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾L .)٥( ))أيديكم مثلها 

إن  ((:  فقال،هذه اآلية صلى اهللا عليه وسلمقرأ النيب  : قال الربيع بن أنس    و .]األعـراف  :سورة
  .)٦( )) عليه السالم ابن مرمي احلق حتى يرتل عيسى /من أميت قوماً على 

                                                
  .فصلت:  سورة)١ (
   بضم الياء )يلِْحدونَ (:ا يف القرآنيقرأ مجيع مالكسائي وكان :  قال)١٣/٢٨٣ (هتفسرييف الطربي  ذكره )٢ (

قرأته عامة قـراء    ....بفتح الياء واحلاء  " يلْحدون: "إال اليت يف النحل، فإنه كان يقرؤها       وكسر احلاء، 
قراء أهل املدينـة وبعـض البـصريني         وقرأ ذلك عامة  ...بفتح الياء واحلاء  " يلْحدونَ: "أهل الكوفة 
  .  )٢/٢٠٥ (، وذكره ابن اجلزري يف النشرالياء وكسر احلاء، بضم )يلِْحدون (:والكوفيني

  .   عنه)١٣/٢٨٣ (هتفسرييف الطربي  ذكره )٣ (
  . أورده املصنف عنهما يف سياق واحد وقد وردت به الرواية عنهما جبملتني منفصلتني )٤ (

ابـن أىب   و. اخل... كر لنا ذُ:  قال ابن جريج  عن   )١٣/٢٨٥( هتفسرييف  الطربي  هذه اجلملة أخرجها    
 .موقوفا عليهعن قتادة  )٥/١٦٢٣(ه تفسرييف حامت 

  : )٦/٦٩٠(الدر اخل، وقـال السيوطي يف ...  بلغنا: قالعن قتادة )١٣/٢٨٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
  .وذكره.. . بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن قتادة وأخرج عبد

، ومل صلى اهللا عليه وسـلم ن أسندمها إىل رسول اهللا       النقطاعهما، ومل أعثر على م     واخلربان ضعيفان 
 .يعلق أمحد شاكر عليهما بشيء يف حتقيقه لتفسري الطربي

   ... قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال بإسناده عن الربيع )٥/١٦٢٣( هتفسرييف ابن أىب حامت  أخرجه )٦ (
 )١/١٢٥(مـسلم   صـحيح   ضعيف النقطاعه، ولكن للحديث أصـل يف    اإلسنادوهو ذا   . وذكره

 .من حديث جابر رضي اهللا عنه..." نزول عيسى ابن مرمي" باب )١٥٧(حديث 

]أ/٣١[



 

 
]٢٦٥[

بـن كليـب     أخربنا أبو سعيد اهليثم   : قال ،بن أيب الفرات   عمر أمحد  أخربنا أبو 
بـن   ا بـشر  ـدثنـح: الـ، ق )٢(بن أمحد العسقالين   حدثنا عيسى : ، قال )١(الشاشي

بـن    عمـري  مسعت:  قال ،)٤(ابرـبن ج  بن يزيد  الرمحن ا عبد ـحدثن: الـ ق ،)٣(بكر
 رسول اهللا مسعت  :  يقول ، على هذا املنرب    رضي اهللا عنه   )٦(ةمسعت معاوي : لوقي ،)٥(ئهان

 ال يـضرهم مـن      ،ال يزال من أُميت أُمة قائمة بأمر اهللا        ((: لوقيصلى اهللا عليه وسلم     
   .)٧()) وهم ظاهرون على الناس  حتى يأيت أمر اهللا عز وجلّ،همفالخ وال من ،خذهلم

                                                
  .)هـ٣٣٥ت( أبو سعيد ،اهليثم بن كليب بن سريج بن معقل العقيلي الشاشي: هو )١ (

وروى  صول،مسعة واأل  وكان صحيح األ   :قال السمعاين  ،حمدث ما وراء النهر ومصنف املسند الكبري      
  . احلافظ احملدث الثقة: قال الذهيب. اسان والعراقعن أهل خر

 .)٣/٨٤٨(تذكرة احلفاظ ، و)١/٤٠٥(األنساب للسمعاين  :انظر
  .)هـ٢٦٨ت(أبوحيىي البلخي  عيسى بن أمحد بن عيسى بن وردان العسقالين: هو )٢ (

وذكره ابن  ، صدوق:حامت  وقال أبو، ثقة: قال النسائي، يقال إن أصله من بغداد،خلْمن عسقالن ب
 .)١/٧٦٩(تقريب ، وال)٨/٢٠٥(التهذيب  :انظر.  ثقة يغرب:قال ابن حجر. حبان يف الثقات

  .)هـ٢٠٠ ( وقيل)هـ٢٠٥ت(  دمشقي األصليبشر بن بكر التنيسي أبو عبد اهللا البجل: هو )٣ (
ـ      : وقال مرة  ، ثقة : وقال الدارقطين  ، ما به بأس   :حامت  وقال أبو  ،ثقة:زرعة قال أبو  أس  لـيس بـه ب

التهـذيب   :انظـر .  ثقة يغـرب :وقال ابن حجر .حبان يف الثقات  وذكره ابن،علمت إال خريا   ما
 .)١/١٢٦(تقريب ، وال)١/٤٤٣(

  .وقيل بعدها ) هـ١٥٣ت(. عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، أبو عتبة الشامي الداراين: هو )٤ (
 بـأس  ال صدوق :حامت أبو  وقال، ثقة: وقال ابن معني والعجلي وغري واحد، ليس به بأس   :قال أمحد 

 .)١/٥٩٥(تقريب ، وال)٦/٢٩٧(التهذيب :  انظر.ثقة :قال ابن حجر .ثقه به
  . وقيل قبل ذلك.)هـ١٢٧ت(. سي أبو الوليد الدمشقي الداراينعمري بن هانئ العن: هو )٥ (

ـ  ، شامي تابعي ثقة   : قال العجلي  ،أدرك ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم         ره ابـن    وذك
 )١/٧٥٦(تقريب ، وال)٨/١٤٩(التهذيب : انظر . ثقة :قال ابن حجر .حبان يف الثقات

  رضي اهللا عنهما. )هـ٦٠ت ( األموي، أبو عبد الرمحن القرشيصخر : معاوية بن أيب سفيان: هو )٦ (
 وواله عمـر  ،صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم وكتب لـه    ، و من مسلمة الفتح  أمري املؤمنني، كان    

 مث  ، مث حاربه واستقل بالشام     رضي اهللا عنهم،    مث استمر فلم يبايع عليا     ،وأقره عثمان ،  الشام بعد أخيه  
 مث استقل ملا صاحل احلسن واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عـام              ،تسمى باخلالفة بعد احلكمني   

 .)٦/١٥١(اإلصابة و ،)٣/١٤١٦(االستيعاب  :انظر. اجلماعة
  . صحيح، رواته ثقات غري أيب عمر بن أيب الفرايت مل أجد فيه جرحا أو تعديال:اداإلسناحلكم على  )٧ (

   باب سؤال املشركني النيب صلى اهللا عليه املناقب يف البخاري أخرجه. وأصل احلديث متفق عليه
   عليه اهللا صلى قوله باب اإلمارة، يف ومسلم ،)٣٦٤٠(حديث  )٣/١١٢١(وسلم أن يريهم آية 

  بإسناديهما من ) ١٠٣٧(حديث ) ٣/٢٧١..." (احلق على ظاهرين أميت من طائفة التز ال: "وسلم
 .طريق عمري بن هانئ أنه مسع معاوية رضي اهللا عنه وذكره



 

 
]٢٦٦[

هـم املهـاجرون    :  وقال عطـاء   .)٢(هم مؤمنو أهل الكتاب   : )١(حيانابن  وقال  
 :وقال الكليب . )٣(يف سورة براءة   تعاىل قد مساهم اهللا  و ،بإحسانهلم  واألنصار والتابعون   
  .)٤(هم من مجيع اخللق

ــل ــز وجـ ــه عـ  M\ ] ^  _ ` a b: قولـ

cL ]م من حيث اليعلمون     :طاءقال ع . ]١٨٢ وقـال بعـضهم     .)٥( سنمكر 
: وقال الـضحاك  . )٧(ن هلم أعماهلم فنهلكهم   نزي: وقال الكليب . )٦(سنأخذهم بالعذاب 

عمرهم يف    سنطوي :وقال اخلليل بن أمحد    .)٨(كلما جددوا لنا معصية جددنا هلم نعمة      
   .)١٠(من حيث ال يعلم االستدراج أن يأتيه: املؤرجوقال أبو عبيدة و .)٩(اغترار منهم

قلـيال وال   قلـيال  ،الشيء يف خفية إىل  درجيتاالستدراج أن   : وقال أهل املعاين  
جم اهر وال جت ال   : أي ،عرف ما صنع  ي حتى   ااستدرج فالن :  يقال ه،اهرجتباغت وال   ت

 وذلك أن ،ة وأصله من الدرج،، ولكن استخرج ما عنده قليال قليال   )١١(] بالسؤال [ عليه
الكتاب إذا  درج   ومنه   ،انهم فاستعري هذا    ،)١٢(]مرقاة[الراقي والنازل يرقى ويرتل مرقاة      

ودرج الـصيب إذا     ر بعض، أثودرج القوم إذا مات بعضهم يف         بعد شيء،  ائً شي اهطو
   .)١٣( خطاه يف املشيبنيقارب 

                                                
  .)هـ١٥٠ت( . موىل بكر بن وائل،طي، أبو بسطام البلخي اخلرازببن حيان النمقاتل  :هو )١ (

 وذكره ابن حبـان يف  ، صاحل: وقال الدارقطين،بأس ليس به : وقال النسائيوثقه ابن معني وأبوداود،  
 .)٢/٢١٠(تقريب ، وال)١٠/٢٧٧(التهذيب  :انظر . صدوق فاضل:قال ابن حجر .الثقات

 . ومل يعزه)١/٥٧٥( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه )٢ (
 . رضي اهللا عنهماعطاء عن ابن عباس عن )٢/٢١٨(ه تفسرييف البغوي  ذكره )٣ (
 .رجع السابق عنه  امل)٤ (
 . املرجع السابق عنه)٥ (
 .)١٣/٢٨٣ (هتفسرييف الطربي  ذكره )٦ (
 .  عنه)٩/٤٠٤( ذكره ابن عادل يف تفسريه )٧ (
 .  املرجع السابق عنه)٨ (
 . عنه)٤/٤٣٠( ذكره أبو حيان يف تفسريه )٩ (
 .)١/٢٣٣(جماز القرآن  ذكره أبو عبيدة يف )١٠ (
 .)س ( و)ت(دون حرف اجلر، وأثبته من  ب]السؤال[ يف األصل )١١ (
 .)س ( و)ت( من )١٢ (
 .)٢/٥٣٦(، وتفسري الزخمشري )٢/٢١٨(تفسري البغوي ، و)٣/١٠٩(معاين القرآن للنحاس : انظر )١٣ (



 

 
]٢٦٧[

 وهـو  ،الوةواملُال  من املَ  ،هلمأُمهلهم وأطيل   : يعين Me gfL : تعاىل قوله
ي ِذخأي أَ . ]١٨٣[ Mh i  jL )١(ات دهر عش :أي ليت مت :منه يقالالدهر،  

  .فقتلهم اهللا يف ليلة واحدة ني،يف املستهزئ: لتنز ،ديدشقوي 
صـلى اهللا عليـه     لنا أن نيب اهللا      ذكر:  قتادة قال Ml mL :قوله تعاىل 

 ، يابين فالن يابين فـالن     :ا فخذً ا فخذً ا فجعل يدعو قريش   ،قام على الصفا ليال    وسلم
 إن صاحبكم هذا نون بات يـصوت      :  فقال قائلهم  .ووقائعه تعاىل   حيذرهم بأس اهللا  

عليه حممد    Mo pL. )٢(Ml m L:  عز وجل   فأنزل اهللا  .حالصباإىل  
  . خموف ]١٨٤[ Mu v w xLما  MtL جنون Mq srL السالم

 M~ �  ¡ ¢ £Lملك   Mz { | }L :تعاىلقوله  
 فيهلكـوا   M¨ © ª « ®¬ L أن لعلّ    )٣(]: يعين [ M¤ ¥ ¦ §L فيها

  بعـد القــرآن :أي M¯ ° ±Lوا إىل العـذاب  ري ويــص،علـى الكفـر  
M²L ]ن العلّة يف إعراضهم عن القرآن وتركهم اإلميان،يصدقون. ]١٨٥مثّ بي .   

  ¾ ½ ¼ M»º فال مرشد  M´ µ ¶ ¸ ¹ L  :فقال عز من قائل   
¿L ]قبل مت قد   تعاىلألن ذكر اهللا      بالياء، :وأهل الكوفة  عمرو قرأ أبو . ]١٨٦ ، 

  .)٤(لى يضللدود عر ومن جزم الراء فهو م،أنه كالم مستأنف على  بالنون،:والباقون
 قـال :  رضي اهللا عنهما    قال ابن عباس   اآلية، MÁ Â ÃL :قوله تعاىل 

جإن ؟  الساعة)٦(مىت حممد أخربنا يا:  ومها من اليهود،)٥(بن زيد ومشيل  ،شريقل بن أيب    ب
٧(فأنزل اهللا هذه اآلية نعلم مىت هي؟إنا  ف، كما تقولاكنت نبي(.  

                                                
 . بنحوه)١/٢٣٤ ( ذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن)١ (
  حدثنا سعيد، عن :  قال،ا يزيدحدثن:  قال،بشر بن معاذ: قال) ١٣/٢٨٩(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (

 . به، وإسناده صحيح إىل قتادهقتادة
 .)س( من )٣ (
 .وقرأ محزة والكسائي وخلف جبزم الراء:  قال)٢/٢٠٥( ذكره ابن اجلزري يف النشر )٤ (
   عن قيام اسؤاهلم )١/٥٦٩( ، وذكر يف بين قريظة يهودمن وأما )١/٥١٥( السرية  يفابن هشام ذكرمها )٥ (

 .وذكره... زيد بن بن أيب قشري ومشويل وقال جبل: اعةالس
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( و )ت( وما أثبته من ]عن[ يف األصل )٦ (
 . عنه)١٣/٢٩٢(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (



 

 
]٢٦٨[

 فأشر  ،إن بيننا وبينك قرابة    : عليه وسلم  صلى اهللا   قالت قريش حملمد   :وقال قتادة 
 MÄLالقيامة  : يعين )١(MÁ Â ÃL : عز وجل   فأنزل اهللا  ؟إلينا مىت الساعة  

  :)٢(قول الراجز ومنه .مىت
  )٣( أما ترى ِلنجِحها أبانا       إيانَ تقِْضي حاجِتي أيانا           

MÆÅL     ٥(قيامها: وقال قتادة . )٤(منتهاها: ارضي اهللا عنهم  قال ابن عباس( .
فـال  استأثر بعلمهـا     MÈ É Ê ËLيا حممد    MÇL الثبات واحلبس    هاوأصل

 وقال .)٦(ال يأيت ا  : وقال جماهد  /.ال يكشفها وال يظهرها    MÍ ÎLيعلمها إال هو    
ثقل علمها علـى    : يعين MÏ  Ð  ÒÑ  Ó  Ô Õ ×ÖL )٧(يرسلها  ال :السدي

 فلم يعلم قيامها ملَـك      ،)٨(ا فال يعرفون جميئها ووقته    ،رض خلفائها أهل السموات واأل  
يقول إذا جاءت ثقلت على السموات واألرض       : وقال احلسن  .مقرب وال نيب مرسل   

 فجأة علـى    :أي MØ Ù Ú ÜÛL :قوله تعاىل  ،)٩(كربت وعظمت  :أي ماوأهله
  .غفلة منكم

:  قال،)١٠(د بن هِمردان الرازيأخربنا أبو أمحد عبداهللا بن حممد بن عبداهللا بن أمح 
يعقوب   أنا أبو: قال،)١١(أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عمري بن يوسف األصبهاين     

                                                
 . املصدر السابق عنه)١ (
   أعثر عليه حسب حبثي ومل. )١٣/٢٩٣( تفسري الطربيحاشية : انظر. مل أعرف قائله :قال أمحد شاكر )٢ (

 .واطالعي
 .)أبن ( مادة)١٣/٣( لسان العربو ،)١/٣٣٤(  أليب عبيدةاز القرآنجم: انظر )٣ (
 . عنه)١٣/٢٩٤(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 . املصدر السابق عنه)٥ (
 . املصدر السابق عنه)٦ (
 . املصدر السابق عنه)٧ (
 . تستقيم يف السياق يف هذا املوضع وال ]أحد[ يف األصل )٨ (
 . املصدر السابق عنه)٩ (
  .)هـ٣٦٥ت( .ابن املفسراملعروف ب أبو أمحد ،بد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن الناصحع: هو )١٠ (

البلخـى احلـافظ وجنيـد        مسع حممد بن إسحاق بن راهويه وعبد اهللا        ،من أهل دمشق سكن مصر    
وحدث عنه احلفاظ عبـد      ليه أبو احلسن الدارقطىن   وانتقى ع ،  السمرقندى لقى هؤالء الثالثة ىف احلج     

طبقـات  ، و)٣٢/٢٢٣(تاريخ دمشق  :انظر. الغىن وابن مندة وأمحد بن حممد بن أىب العوام وآخرون       
 .)٣/٣١٤( للسبكيالشافعية 

  . مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي)١١ (

]ب/٣١[



 

 
]٢٦٩[

ثنا :  قال ،)٢(داهللايدثنا هشام بن عب   ـح: الـ ق ،)١(ق بن إبراهيم بن يزيد القطان     اإسح
كان  يه وسلم صلى اهللا عل  ن رسول اهللا    ذكر لنا أ  :  عن قتادة قال   ،)٤(سعيد عن   ،)٣(عمرو
 ، والرجل يـسقي ماشـيته     ، والرجل يصلح حوضه   ،الناسبإن الساعة يج     ((: يقول

  .)٦())  )٥(] ويرفعه [خيفض ميزانه الرجل  و،هوالرجل يقيم سلعته يف سوق

                                                
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي) ١ (
  .)هـ٢٢١ت( رازيهشام بن عبيد اهللا ال:  هو)٢ (

 حـامت  أيبونقل الذهيب عن   كما قال الذهيب يف السري،   وكان من حبور العلم    ،الفقيه، أحد أئمة السنة   
هو لـني يف    : قوله إسحاق   الشيخ أيب أيضا عن    ، ونقل ما رأيت اعظم قدرا منه بالري       صدوق :هلوق

ثبات، فلمـا كثـر     عن األ  وكان يهم يف الروايات وخيطئ إذا روى         :ابن حبان وقال  . أهـ. الرواية
ـ  ،)٣/٩٠( البـن حبـان   اروحني :انظر. ثبات بطل االحتجاج به خمالفته األ  ، )١٠/٤٤٦(سري وال

 .)١١/٤٧(التهذيب و
   .عمرو بن محران البصري:هو )٣ (

 ،الـرازي  وعنه هشام  وغريهم،   ريري وهشام بن حسان واجلَ    ،ىب عروبة  أ بن ا  روى عن  ،سكن الرى 
 :محد بن حنبل عنه فقـال أ سألت  : عنه فقال  يبأسألت  : حامت قال ابن أيب   م،وسواهبن اىب فاطمة    او

 ، وسـئل   صـاحل احلـديث    : قلـت  ؟ وكيف حديثه  ؟علم به كيف هو   أنتم  أليكم  إ وقع   يهذا بصر 
 .)٦/٢٢٧( حامت اىب بنالاجلرح والتعديل  :انظر .يءحاديثه ليس فيها شأ :زرعة فقال وبأ

  . وقيل بعدها)هـ١٥٦ت( ران اليشكري موالهم أبو النضر البصريوبة مهرسعيد بن أيب ع: هو )٤ (
 كـان أحفـظ   : وقال أبو داود الطيالسي  ، ثقة مأمون  : وقال أبو زرعة   ، ثقة :قال ابن معني والنسائي   

 واختلط وكان مـن أثبـت       ، ثقة حافظ له تصانيف كثري التدليس       :قال ابن حجر   .أصحاب قتادة 
 )١/٣٦٠(تقريب ، وال)٤/٦٣(التهذيب  :انظر .ادةتالناس يف ق

 .  وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]ويضعه[ يف األصل )٥ (
  .وفيه من مل أعرفه.  قتادةليسامرضعيف، ألنه من : اإلسناد هذا :احلكم عليه )٦ (

 كالمها عـن  )١٠/٣١٩٧(ه تفسرييف ابن أىب حامت   ، و )١٣/٢٩٧( هتفسري يف   الطربي أخرجه   :خترجيه
  .عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة وعزاه ل)٦/٦٩٤(وذكره السيوطي يف تفسريه  قتادة،
واحلديث يف الصحيحني بغري هذا اللفظ أخرجاه     : )١/٤٧٥( ختريج أحاديث الكشاف  يف  لزيلعي  قال ا 

لتقومن الساعة وقد نشر الـرجالن   (( : صلى اهللا عليه وسلم قال أن النيب عنهرضي اهللا هريرة عن أيب 
ثوما بينهما فال يتبايعانه وال يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقحته فال يطعمـه                

ط حوضه فال يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفـع أكلتـه إىل فيـه فـال                 يولتقومن الساعة هو يل   
) ٤/٤٠٢٠" (طلوع الشمس من مغرـا    " باب الرقاق، يف البخاري صحيح: انظر. أهـ.)) يطعمها

 .) ٤/٣٧٩( "الساعة قرب" باب الفنت، يف مسلمصحيح و ،)٦٥٠٦(ديثح



 

 
]٢٧٠[

 عـن   ،)٢(يم عن زيد الع   ،)١( أخربنا حممد بن الفضل    : قال ، عن هشام  ،وبإسناده
 :صلى اهللا عليه وسـلم    قال رسول اهللا    : قال ، عنه رضي اهللا  )٤(عن زيد بن أرقم    ،)٣(مرة

 وعند قلّـة    ،إذا كثر القول وقلّ العمل    :  مواطن ةتقوم الساعة عند ثالث   : قال جربيل  ((
ـ وإذا قال النـاس     ا عنده، مب كل رجل    ني حتى يض  سواتال يـذكر اهللا فيهـا   الس 

  . )٥()) بدعة
ية تقـدمي    يف اآل  :قال أهل التفسري   MÝ ßÞ áà L: وجل قوله عز 

  قريـب  )٦(] هلم [م صديق    بار   :أيا  وتأخري تقديرها يسألونك عنها كأنك حفي       
كأنك عـامل   : وقال جماهد والضحاك  . )٧(وقتادة رضي اهللا عنهما     قاله ابن عباس  منهم،  

  .]١٨٧[ Mâ ã ä  å æ ç éè ê  ëL )٨(ا
 رضـي اهللا    عباس ابنقال   .اآلية M! "  # $ % & 'L:  تعاىل قوله

ـ        ربك ياحممد أال خيربك  : إن أهل مكة قالوا   : عنهما  ،و بالسعر الرخيص قبـل أن يغل
 ؟ما قد أخـصبت  إىل رحتل منهان ف ،بدجيريد أن   ي  يتاألرض ال بو ربح فيه، نشتريه ف نف

 )٩(M$ % & 'Lال أقـدر    M "  # Lيا حممد    M!L وجل عزفأنزل اهللا   
   . -Mيكه إياي   متلأملكه و  نأ M( ) * +Lضر  و دفع   أب نفع   ال اجت :أي

/ 0 1 2 3L يأت لسنة القحط مـا يكفيهـا       هلاملال و : يعين
M4 5 6L الضر والفقرين أصابوما  :أي .  

                                                
  .)هـ١٨٠ت(حممد بن الفضل بن عطية العبسي موالهم، أبو عبد اهللا الكويف، ويقال املروزي :  هو)١ (

 وقـال   ، حديثه حـديث أهـل الكـذب       ! ليس بشئ  :اهللا بن أمحد عن أبيه      قال عبد  ،نزيل خبارى 
 : وقال مـسلم والنـسائي  ،كان كذابا:  وقال مرة، ضعيف:بن معني وقال ا ، كان كذابا  :اجلوزجاين

 .)٢/١٢٤(تقريب ، وال)٩/٤٠١( التهذيب :انظر. كذبوه :قال ابن حجر .متروك احلديث
   . يقال اسم أبيه مرة موىل زياد بن أبيه،مي البصريزيد بن احلواري أبو احلواري الع:  هو)٢ (

 قاضي هوقـال   ، والنـسائي،   وغريهم، ضعفه ابن معني    بن جبري اوبن املسيب   ا روى عن أنس و    ،اةر 
 .)١/٣٢٨(تقريب ، وال)٣/٤٠٧(التهذيب  :انظر. ضعيف :قال ابن حجر.  صاحل:الدارقطين

  .وقيل بعد ذلك )هـ٧٦ت(. داين أبو إمساعيل الكويفرة بن شراحيل اهلمم: هو )٣ (
 رقـم أ روى عن أيب بكر وعمر وعلي وزيد بـن           ،عرف مبرة الطيب ومرة اخلري لقب بذلك لعبادته       ي

. ، وذكره ابن حبـان يف الثقـات   تابعي ثقة:وقال العجليرضي اهللا عنهم وغريهم، وثقه ابن معني،      
 .)٢/١٧٠(التقريب ، و)١٠/٨٨(التهذيب  : انظر.ثقة عابد :قال ابن حجر

    )ـ ه٦٨ ت(اختلف يف كنيته  نصاريزيد بن قيس بن النعمان اخلررجي األ زيد بن أرقم بن :هو )٤ (
أول مـشاهده اخلنـدق   كانت  و غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة غزوة،          جليل   صحايب

 .)٢/٥٨٩( اإلصابة، و)٢/٥٣٥(االستيعاب  :انظر .ومات بالكوفة ،وقيل املريسيع
 . مل أجده حسب حبثي:خترجيه.  يضع احلديثفيه حممد بن الفضل.  موضوع: احلكم عليه)٥ (
 .)س ( و)ت( من )٦ (
 . عنهما)١٣/٢٩٨(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
 . عنهما)١٣/٢٩٩(املصدر السابق   )٨ (
 . عنه)٢/٢٢٠( هتفسرييف البغوي  ذكره )٩ (



 

 
]٢٧١[

والـضاللة   اهلـدى : يعين M! "  # $ % & 'L: جريج ابن وقال
M- .       / 0L    مىت أموتM1 2 3L    من العمل الصاحل
M4 5 6L)١(.  

لو و: قال بعض أهل املعاين   . )٢(هالفتناجتنبت ما يكون من الشر و     و: قال ابن زيد  
معرفته حتى ال خيفى علـي شـيء         من   : أي ،اخلريكنت أعلم الغيب الستكثرت من      

M4 5 6L معناهو هذا متصل بالكالم األول      :وقال مقاتل  .)٣(التكذيب: يعين :
 فكيـف أعلـم     ، يرتل يب  ني ح اأدفع عنها شر    أو ،انفسي خري  إىل   ال أقدر أن أسوق   

  ؟ )٤(م الساعةلك علموأ
 M4 5 6L: مث ابتدأ فقـال    M( ) * +L: قولهعند  ومتام الكالم   

  . يصدقون ]١٨٨[ M8  9  :  ; <    =  >L اجلنون: يعين
عليـه الـسالم    آدم: يعين MA B C D  E FL :قوله عز وجل  

MGL   وخلقMH  I J LKL يستأنس  لويأوي إليها لقـضاء     ،ا 
 وهو مـاء    MO P QL واقعها وجامعها    MM N L منهاحاجته  
 ومل  ، بـه   استمرت ِبه وقامت وقعدت    :أي  MR TSL عليها   )٥(] خفيف [الرجل  

  .)٦()فاستمرت به (:رضي اهللا عنهما يدل عليه قراءة ابن عباس كترث حبملها،ي
 )تفمـر  (:وقرأ حيىي بن يعمر   . )٧( استبان محلها  :أي  MR TSL: قال قتادة 
 كرب الولد يف :أي MU VL .؟)٩(شكّت أمحلت أم ال:  أي)٨(ملريةاخفيفة الراء من 

                                                
 . عنه)١٣/٣٠٢(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 . املصدر السابق)٢ (
 .لزجاج وعزاه ل)٣/٢٢٩( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٣ (
 .]فكيف أملك علم[ بنحوه وفيه )١/٤٢٧(تفسري مقاتل  :انظر )٤ (
 .)س ( و)ت( وما أثبته من ]خفيفه[ يف األصل)٥ (
  . وهي قراءة شاذة.  كالمها عنه)٢/٥٤١( والزخمشري يف تفسريه )٣/١١٤( قرآنمعاين الذكره النحاس يف  )٦ (

 .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 . عنه)١٣/٣٠٥(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
  وهي قراءة شاذة، . كالمها عنه)٢/٥٤١( والزخمشري يف تفسريه )٣/١١٤( معاين القرآن ذكره النحاس يف )٨ (

  .)٥٣ص( البن خالَويه الشواذ: انظر
 . عن ابن عباس رضي اهللا عنه)١٣/٣٠٥(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٩ (



 

 
]٢٧٢[

  MW .)١(مثـر  أمثر إذا صار ذا   :  كما يقال  . وصارت ذات ثقل حبملها    ،بطنها وحترك 

XL عليهما السالم  آدم وحواء : يعين MZ Y [L   ياربنا M\L.  قال
 ^ [M .)٣( مثلنـا  ا سـوي  ا بـشر  /:وقـال اآلخـرون   . )٢(ا ذكر اغالم: احلسن

_L ]ما  وذ.]١٨٩ألك أ ٤(اإلنسان سوى اشيئً  أو،ةميشفقا أن يكون(.   
 .)٥(] يف أول مامحلت   [إن إبليس أتى حواء يف صورة رجل ملا أثقلت          : قال الكليب 

 .إين أخاف أن يكـون يمـة      : قال !ما أدري : قالت ؟ما هذا الذي يف بطنك    : فقال
 إين من   : مثّ عاد إليها فقال    ، من ذلك  مهفلم يزاال يف      عليه السالم،   ذلك آلدم  :فقالت

إني أدعـو   ف: قال .نعم:  قالت .؟ يب  أتسميه انسانإ اهللا فولدت     فإن دعوت  ،ةرتلمباهللا  
ـ  . احلارث:قال  وما امسك؟:فقالت .مسيه بامسي:  فقال . فأتاها وقد ولدت   ،اهللا ولو  ـ

  .)٦(ارثاحل عبد  فسمتهـ نفسه لعرفتههلا مسى 
 أُلقيـت  ،األرضإىل ط آدم وحواء عليهما الـسالم   ملا هب:وقال سعيد بن جبري   

 جاءهـا إبلـيس     . فلما حترك ولدها يف بطنها     ، فأصاا فحملت  ،الشهوة يف نفس آدم   
ما  ف . أو حنوها  ،زةعام  أو ،ةنئاض  أو ،بقرة  أو ،ترين يف األرض إالّ ناقة    أ ؟ ما هذا  :فقال

 ؟  من أين خيرج   ؟يدريك  وما .محار  أو ،خرتير  أو ، لعله كلب  .؟يدريك ما يف بطنك   
فخافـت  ؟  شق بطنك فيقتلك  ني  أو ،فيك  أو ،عينك  أو ،أذنك  أو ،أمن دبرك فيقتلك  

وكـان امسـه يف املالئكـة       . رثااحل عبد  ومسيه )٧(] فأطيعيين [:  قال .حواء من ذلك  
لعلّـه  : عليه السالم فقال   دمفذكرت ذلك آل   ،)٨(] مثلكما [تلدين شبيهكما    رث،ااحل

                                                
 .)١٣/٣٠٥(ه تفسرييف الطربي  ذكره )١ (
 ]ذكرا[: عنه، وليس فيه قوله)١٣/٣٠٦(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٢ (
 .)١٣/٣٠٦(ه تفسرييف الطربي  ذكره )٣ (
 .، وأيب صاحلالبختري أيب عنضي اهللا عنهما، و رعباس ابن عن املصدر السابق )٤ (
 .)س ( و)ت( من )٥ (
 . عنه)٧/٣٣٨(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )٦ (
 .)س ( و)ت( من )٧ (
 .)س ( و)ت( من )٨ (

]أ/٣٢[



 

 
]٢٧٣[

 فعاودها إبليس فلم يـزل مـا حتـى غرمهـا فـسمياه         .صاحبنا الذي قد علمت   
  . )١(رثااحل عبد

قال   مسوه يب وإالّ قتلته،    :ا إبليس فقال   فأتامه .اولدت حواء غالم  :  السدي قالو
 . فمات الغـالم   ،فأىب أن يطيعه   قد أطعتك فأخرجتين من اجلنة،    : عليه السالم  له آدم 

 .فمـات الولـد    فأبيا أن يطيعـاه،  . ذلك  مثل : قال هلما  . فلما ولدته  ،فحملت بآخر 
 تمـاين فـسمياه   بلغإذ  أمـا   : )٢(]  مث قال هلما   ،مثل ذلك  [ :فقال هلما فحملت بآخر   

فواهللا ال أزال أقتلهم حتى    ـ ه ب اومل يشعر ،  )٣(رثاوكان اسم إبليس احل    ـ رثااحل عبد
   .)٤(رث فعاشااحل عبد  فسمياه.كما قتلت األول والثاين، رثااحل عبد هتسميا

فتسميه  ، عليهما السالم  كانت حواء تلد آلدم    :رضي اهللا عنهما  وقال ابن عباس    
إن :  فأتامها إبليس فقال. فيصيبهم املوت  ،الرمحن وحنو ذلك    وعبد ،اهللا  وعبيد ،اهللا عبد
 .رثا فـسمياه عبـداحل  ا فولدت ابن .رثاكما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبداحل      سر

ـ  ا حي ا بشر ا سوي ا أي ولد  )٥(Mba c L: عز وجلّ  ففيهما أنزل اهللا   ا  آدمي
Mf e d]g   ih[)٦(L     وسعيد بن جـبري    رضي اهللا عنهما  قرأ ابن عباس 

 : أي . بكسر الشني والتنـوين    )ركاًِش( :لب وعاصم وعكرمة وأهل املدينة    غتوأبان بن   
ضمومة  م )ركاءش (:وقرأ الباقون  ،)٧( من غريه  ا ونصيب اأي حظً : قال أبو عبيدة   .ةشرك

 M È É:قولهك [ ،)٨( أخرب عن الواحد بلفظ اجلمع     ،الشني ممدودة على مجع شريك    
Ê Ë Ì Í Î Ï ÐL ] ـ  ].آل عمـران  :  من سـورة   ١٧٣ :من اآلية مت الكـالم    ا،وحنوه

   .أهل مكة: يعين ]١٩٠[ Mj k  l mL: )١(] اهللا تعاىلمثّ قال  [ .)٩(] هاهنا
                                                

   أخرجه عن ] إىل فيقتلك... فما يدريك [ومن قوله .  عنه بنجوه)١٣/٣٠٧(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )١ (
 .السدي

 .)ت( من )٢ (
 . عنه إىل هذا املوضع)١٣/٣١٣(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
  مل أجد حسب حبثي من روى هذه الزيادة عن السدى وهي مذكورة بنحوها عند الطربي يف تفسريه ) ٤ (

 .عن ابن عباس رضي اهللا عنه) ١٣/٣١١(
 . عنه)١٣/٣١٠( املصدر السابق )٥ (
 .)س ( و)ت( من )٦ (
 . عنه)٢/٢٢١(ريه  ذكره البغوي يف تفس)٧ (
  بكر بكسر   فقرأ املدنيان وأبو:)جعال له شركاء(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٥( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٨ (

 وقرأ الباقون بضم الشني وفتح الراء واملد ومهزة         ،الشني وإسكان الراء مع التنوين من غري مد وال مهز         
 .مفتوحة من غري تنوين

 .)س ( و)ت( من )٩ (



 

 
]٢٧٤[

فقال  ، عليهما السالم  آدم وحواء    إىل واختلف العلماء يف تأويل الشرك املضاف     
وقـال أهـل     .)٣( ال يف العبادة والربوبية    ،ا يف التسمية والصفة   كان شركً : )٢(املفسرون

 لكنـهما   ،رثاعبداحل رث رما بتسميتهما ولدمها   اأن احل  إىل   أما مل يذهبا  : املعاين
 رب  ي يسم كما ، به  فسمياه ،سبب جناة الولد وسالمة أُمه    كان  رث  اأن احل  إىل   قصدا
كمـا قـال    .)٤(، على جهة اخلضوع له ال على أن الضيف ربه     نفسه عبد ضيفه   املرتل
  :)٥(حامت
  )٦( ِشيمِة العبِد] نِم [ك يوما يفَّ إال ت        وإين لَعبد الضيف ما دام ثَاوياً          

  عليه السالماملشركني من ذرية آدم إىل إن هذا راجع : )٧(وقال قوم من أهل العلم    
:  كقولـه  .فحـذف األوالد وأقامهمـا مقـامهم      ،  وإن معناه جعل أوالدمها شركاء    

Mj kL ] األبنـاء يف    إىل    أضاف فعل اآلبـاء    ا وكم .]يوسـف  : من سورة  ٨٢ :من اآلية
صـلى اهللا عليـه     فقال لليهود الذين كانوا يف عهد رسول اهللا          هم بفعل آبائهم،  عريقت

 MO N :وقـال . ]البقـرة  : مـن سـورة    ٥١ :من اآلية [ ME F G H IL :وسلم

QP SRL ] وقـال سـبحانه   . ]البقـرة  : من سورة  ٧٢ :من اآلية :Mp q r s 

tL ] عـين  : يدل عليه ما روى معمر عن احلسن قال       . )٨(وحنوها .]البقرة : من سورة  ٩١ :من اآلية
: وروى قتادة عنه قال    .)٩( عليه السالم  آدمب  ومل يكن عىن   ،ذا من أشرك من ذرية آدم     

   .)١٠( فهودوا ونصروااأوالد تعاىل رزقهم اهللا ،هم اليهود والنصارى
                                                                                                                                 

 .)ت( من )١ (
 . رضي اهللا عنه، وعكرمة، وقتادة،وجماهد، وابن جبري، والسديابن عباس )٢ (
  .  عنهم)١٣/٣١١(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 .)٢/٦٣٠( هتفسرييف اخلازن ، و)٧/٣٣٩( هتفسريفي   القرطيب، و)٢/٢٢١( ذكره البغوي يف تفسريه )٤ (
   قيس بن عاصم املنقريونسب البيت ل .)١٦/٢٨٨( ج البالغة شرح  يفحديد أيب ابن نسبه إىل حامت )٥ (

  ، )٢/٢٨٢( زهر األكم يف األمثال واحلكميف  اليوسي، و)٢/٢٨٠(  احلمدونية التذكرةيف  ابن محدون
  :  وهو من قصيدة له خياطب فيها امرأته مطلعها

  الوردوبا ابنة ذي الربدين والفرس ...  أيا ابنة عبد اهللا وابنة مالك        
  وما شيمة يل غريها تشبه العبدا..  وإين لعبد الضيف ما دام ثاوياً:  بيت يشبههدينع الِكنقَلمول

 .وين يف أشياء تكسبهم محداـدي..  ومي وإمناـيعاتبين يف الدين ق: من قصيدة له مطلعها              
   التذكرة احلمدونية :انظر .صادروهي موافقة ملا يف امل )ت ( ليست يف األصل، وأثبتها من]من[ )٦ (

)٢/٢٨٠(. 
 .احلسن وعكرمة إىل )٢/٢٢٢( هتفسرييف البغوي  نسبه )٧ (
 . املرجع السابق)٨ (
 . عنه)١٣/٣١١(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٩ (
 .)٢/٢٢٢(ذكره البغوي يف تفسريه .  املصدر السابق عنه عن احلسن)١٠ (



 

 
]٢٧٥[

 ،الـالت  وعبـد  ،عزىال عبد / هم الكفار جعلوا له شركاء    : كيسان وقال ابن 
  بعد آدم  الناس ولكن جعلها عامة جلميع      ،مل خيص ا آدم   : وقال عكرمة  .)١(مناة وعبد

أهل النظر ملا يف القول األول       إىل   جبأعهذا  و: قال احلسني بن الفضل    .)٢(عليه السالم 
 ويدل عليه مجعه يف اخلطـاب حيـث   ،)٣(من إلصاق العظائم بنيب اهللا آدم عليه السالم     

 انصرف مـن    MM N L: مثّ قال  ،MA B C D  E FL: قال
   .)٤(فلما تغشى الرجل منكم امرأته: يعيناخلرب  إىل اخلطاب

 Mp q r s tمكـة   أهـل   كفار  : يعين MoL :قال اهللا عز وجل   
uL ]تامهـا  أ ف ،ولد آلدم ولد فسماه عبداهللا    : قال ابن زيد   .األصنام: يعين ]١٩١

ـ  قبل ذلـك      ولد وكان ولد هلما  : قال .ما مسيتما ابنكما هذا؟   : إبليس فقال  سمياه ف
 ؟أتظنان أن اهللا تارك عبده عندكما     : فقال إبليس  مسيناه عبداهللا، :  فقاال .عبداهللا فمات 
 ،ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتمـا     اآلخر،بكما ذهب   به  نب  ال واهللا ليذه  

 Mpo q r s t uL :عز وجـل    اهللا فذلك قول . فسمياه عبد مشس  
وقـال  :  قال .إنما هي خملوقة  و ،)٥(] عبد [ حتى يكون هلا     ،الق شيئً خيالشمس ال   : يعين

 وخدعهما يف   ،نة خدعهما يف اجل   ،خدعهما مرتني  (( :صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 Mw .)٧( بالتـاء  )أتـشركون ( :والذي يؤيد القول األول قراءة السلمي      .)٦()) األرض

x y z { | }L ]١٩٢[.  
ألا  M¤  ¦¥Lاألصنام  : يعين M� ¡ ¢ £L: عز وجل قوله  
   . ساكتون]١٩٣[ M§ ¨ © ª  « ¬ Lغري عاقلة 

                                                
 .نه ع)٢/٢٢٢( ذكره البغوي يف تفسريه )١ (
 . عنه)٧/٣٣٩( ذكره القرطيب يف تفسريه )٢ (
 . املرجع السابق عنه، إىل هذا املوضع)٣ (
 . بنحوه)١٣/٣١٤( ذكره الطربي يف تفسره ] امرأته...ويدل [ وقوله )٤ (
 .)ت( من )٥ (
  .ضعيف: احلكم عليه )٦ (

  .لم ومل يسنده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسرسلهأ ضعفوه، وقدابن زيد ألن 
كالمها  )٥/١٦٣٥(ه  تفسرييف  ابن أىب حامت    و  بنحوه، )١٣/٣١٤( أخرجه الطربي يف تفسريه      :خترجيه

 فجعل هذه اجلملة  ]خدعهما يف اجلنة، وخدعهما يف األرض     : قال زيد [: إال أن ابن أيب حامت قال     . عنه
 .من كالمه ال من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .  كالمها عن، وهي قراءة شاذة)٧/٣٣٨(ه  تفسري يفالقرطيب، و)٢/٤٨٨( سريه يف تف عطية ذكره ابن)٧ (
 .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

]ب/٣٢[



 

 
]٢٧٦[

M¯ ° ± ² ³ ´ µ L  خملوقــة مملوكــة مقــدرة مــسخرة
M¸¶L ــباه    ½   ¼ « M¹ ºكم أشـــــ

¾L ]ها آهلة]١٩٤أن .  
MÀ Á Â ÃL  ا ميضون MÅ Æ Ç È  L   يأخذون MÊÉ 

Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô  ÖÕ × Ø ÙL  ــشر يامعــ
   .]١٩٥[ MÜ ÝL )١(]وهم[أنتم MÚ Û Lاملشركني 

M! "L ]ين ومينعين مـنكم   ظ الذي حيف  :)٢(]يعين M# $ % '& ( 

) *L ]١٩٦[.   

M, - . / 0 1 2 4 3  5L ]١٩٧[.   
M7 8 9 :  ;  =< > L األصـنام   : يعين ،حممد  ياM? 

@ A B CL ]أي ،دارك إىل   نظـر تداري  : قول العرب توهذا كما    ]١٩٨ : 
 مشـاال  وأ ا فخذ ميين  ،لب فنظر إليك اجل   ، كذا وضعإذا أتيت م  : قول العرب وت .يقابلها

 ا قريب  إذا كان  ،احلائط ينظر إليك  : عبيد عن الكسائي قال    وحدث أبو  .استقبلك: أي
  : )٤(ل الشاعراق .)٣(منك حيث تراه

         ظَرتِإذَا نِميٍم ِبالدِني تب          ِبالد ٍن أَوياِحِبعبِني ص٥( ب(  

   .يريد يقابل نبتها وعشبها
وتراهم : معناه: مسعت أبا زكريا العنربي يقول    : ومسعت أبا القاسم احلبييب يقول    

 كـأم  :أي ]احلج : من سورة ٢:من اآلية [ M8 9 :L : كقوله ،كأم ينظرون إليك  

                                                
 .)ت( من )١ (
 .)ت( من )٢ (
 .)نظر( مادة )٥/٢١٥(لسان العرب وابن منظور يف   عنه،)١٣/٣٢٦(ه تفسرييف الطربي  ذكره )٣ (
 .)١٣/٣٢٦( تفسري الطربي حاشية :انظر  أعرف قائلهمل: قال أمحد شاكرمل أجده حسب حبثي، و )٤ (
   مع )٤/٢٠٧( معجم مقاييس اللغةيف ابن فارس ، و)٤٤٣ص(ساس البالغة  أورد الزخمشري البيت يف أ )٥ (

  احب بين صبعني أو بالد           بين منري بالدإذا نظرت:     بيت آخر فقال
 ة والصباحشييان الع وفت        ده نبرميناهم بكلّ أقَ 



 

 
]٢٧٧[

ـ  )١(]  آدم  بين صور [ألنها مصورة على    ؛  خرب عنهم باهلاء وامليم    وإنما أ  ،سكارى  هربخي
  .)٢(عنها بأفعاهلم
 ،العفو مـن أخـالق النـاس      : يعين: قال جماهد  ME FL :عز وجل قوله  

يف   ما أنزل اهللا هذه اآليـة إالّ       :رضي اهللا عنه   قال ابن الزبري   .)٣(سسوأعماهلم بغري حت  
: يعين: والسدي والضحاك والكليب   رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس   .)٤(أخالق الناس 

 فخـذه   ا فما أتوك به عفو    ، وهو الفضل من العيال والكل     ،ماعفا لك من أمواهلم   خذ  
لمـا نزلـت آيـة      ف ،وهذا قبل أن يرتل فريضة الصدقات     ،   ذلك وراءوال تسأهلم ما  

  .)٥(اوكرهأ اأخذها منهم طوعبأن ي وأمر ،ت نسخت هذه اآليةالصدقا
MG H L ف [: قرأ عيسى بن عمرورومها ، احلُلُم: مثل،)٧(ضمتنيب )٦(] الع 

 وتطمئن  ،ها العقول يضترتلة محيدة   ص كل خ  : والعارفة )٨(] املعروفو [ والعرف   ،لغتان
   :)١٠(قال الشاعر . النفوس)٩(] اإليه [

     فْعي نمالَ ي رهِل اخلَياِزيوم جداس       عالنبني اللَِّه و فرالع بذْه١١(الَ ي(  
   .)١٢(ال إله إالّ اهللاب: يعينوأمر بالعرف : قال عطاء /

MI J KL ]نــسختها آيــة ،وأصــحابه  أيب جهــل.]١٩٩ 
 جلربيل  عليه وسلم  صلى اهللا   رسول اهللا   قال )١٤(] اآلية [ ويقال ملا نزلت هذه      ،)١٣(السيف

                                                
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ] صورة آدم[ يف األصل)١ (
 . ومل يعزه)٣/٢٣٤(  ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه)٢ (
  عنه)١٣/٣٢٦(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 . املصدر السابق عنه)٤ (
  املصفى بأكف أهل الرسوخ من ل ابن اجلوزي يف  قا. عنهم ومل يذكر الكليب)١٣/٣٢٨( املصدر السابق )٥ (

 وقال آخرون هي صـدقة      ، ذهب قوم إىل أنه الزكاة فتكون حمكمة       :)٣٦ص  ( علم الناسخ واملنسوخ  
 .كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة مث نسخت بالزكاة

 .)ت( من )٦ (
  . وهي قراءة شاذة  كالمها عنه)٧/٣٤٦(ه تفسري يف القرطيب، و)٢/٤٩١( يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٧ (

  .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه : انظر
 .)س( بدون حرف العطف، وما أثبته من ] املعروف[ يف األصل )٨ (
 .)س( وما أثبته من ] إليه[ يف األصل )٩ (
 .)٢/٢٠٥( دبالكامل يف اللغة واأل :انظر ،لحطَيئةالبيت ل )١٠ (
  : وفيها بيته املشهورقانالزبرمن قصيدة قاهلا احلُطَيئة يف هجاء  )١١ (

  .واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال ترحل لبغيتها
 .)١٣٧ص( لباب اآلداب للثعاليب: انظر

 . عنه)٢/٢٢٤(  ذكره ابن البغوي يف تفسريه)١٢ (
   ٥: اآليةمن (   M~  }  |    {    z  y  x� .....    L   : قوله تعاىلالسيف آية  )١٣(

 وقيـل  ،قيل نسخ بآية الـسيف ): ٣٦ص  (الناسخ واملنسوخقال ابن اجلوزي يف     .)وبةالت:من سورة 
 .املراد وأعرض عن مقاتلتهم لسفههم وذلك ال مينع قتاهلم فتكون حمكمة

 .)س ( و)ت( من )١٤ (

]أ/٣٣[



 

 
]٢٧٨[

يا حممد إن ربـك     : مثّ رجع فقال   ال أدري حتى أسأل،   : قال ؟اما هذ  ((: عليه السالم 
ـ  .)١()) وتعفو عمن ظلمـك    وتعطي من حرمك،   يأمرك أن تصل من قطعك،      هفنظم

  : فقال)٢(الشاعر
  ك الفىتاذـمن كملت فيه ف        ارم األخالق يف ثالثةـمك          
 )٣(عتدىاقطعه والعفو عمن ي        رمه ووصل منحي من إعطاء         
 ،مبكارم األخالق  صلى اهللا عليه وسلم   أمر اهللا تعاىل نبيه     : )٤(قال جعفر الصادق  و

   .)٥(مجع ملكارم األخالق من هذه اآليةوليس يف القرآن آية أ
 ٦()) بعثت ليتمم يب مكارم األخالق (( :صلى اهللا عليه وسلمقال النيب(.  

 وصدق  ،صدق احلديث : مكارم األخالق عشرة  : ارضي اهللا عنه   لت عائشة وقا
 ، وأداء األمانـة   ، وصلة الرحم  ، ومكافأة الصنيع  ، وإعطاء السائل  ،س يف طاعة اهللا   ناال

   .)٧( والتذمم للجار وقرى الضيف ورأسهن احلياء،والتذمم للصاحب

                                                
  ختريج أحاديث اإلحياء  ضعيف النقطاعه، وله طرق موصولة حسنها احلافظ العراقي يف :احلكم عليه )١ (

  وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد  أخرجه ابن مردويه من حديث جابر : ، حيث قال)٢/٧٣٣(
  .حسان
يف ابن أىب حـامت     ،و)١٣/٣٣٠( هتفسرييف  الطربي  و ،)٢/٢٠٦( هتفسرييف  الصنعاين  أخرجه   :خترجيه
 " بن ربيعة املـرادى  يأم"  مجيعهم من طريق     )١/٥٩٠( والسمرقندي يف تفسريه   ،)٥/١٦٣٨( هتفسري

 )١/٤٧٧(كما يف ختريج الزيلعـي علـى الكـشاف           يف تفسريه   وأخرجه ابن مردويه   وهو منقطع، 
وكـذلك أخرجـه الطـرباين يف                        ، وحديث قيس بن سعد   ،موصوال من حديث جابر رضي اهللا عنه      

    )٤٨٩٤(حديث  )٣/٢١٨( املستدركواحلاكم يف  ،)٢٩٣٧(ديث ح )٣/١٤٣(املعجم الكبري 
 .رضي اهللا عنه  هريرةعن أيبال موصو

 .مل أعرفه حسب حبثي واطالعي )٢ (
  .، ومل أجده يف غريه من املصادر)٧/٣٤٥( تفسري القرطيب: انظر  )٣ (
  .)هـ١٤٨ت(. جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي، أبو عبد اهللا: هو )٤ (

 علمت أنه من ساللة يه كنت إذا نظرت إل:بن أيب املقدام  ا  قال ،الصادقاملعروف جبعفر    ،عالمأحد األ 
 :ال ابـن حجـر  ق .عن مثله وقال ابن أيب حامت عن أبيه ثقة ال يسأل      ، وثقه ابن معني وغريه،      النبيني

 .)١/١٦٣( تقريب، وال)٢/١٠٣( التهذيب، و)٦/٢٥٥(سري  ال:انظر .صدوق، فقيه، إمام
 . عنه)٢/٢٢٤(  ذكره ابن البغوي يف تفسريه)٥ (
  صحيح :  الذهيبوقال )٤٢٢١(حديث  )٢/٦٧٠(صححه احلاكم يف املستدرك .  صحيح: احلكم عليه)٦ (

تصل من وجوه صحاح    ي ذا احلديث  ه :وقال )٢٤/٣٣٣( التمهيديف  ابن عبد الرب    و ،على شرط مسلم  
 )١/١١٢( ةيف الـصحيح ، واأللباين  وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه  يب هريرة أعن  

حديث ) ٢/٣٨١(أمحد  و ،)٢٧٦( حديث)٩١ص( "األدب املفرد " البخاري يف    :خترجيه. )٤٥(حديث  
 .)٢٠٧٨٢(حديث  )١٠/٣٢٢(البيهقى و ،)٨٩٣٩(

  . ضعيف:احلكم عليه )٧ (
املؤتلـف واملختلـف     يف   لـدارقطين وهو يروى موقوفا على عائشة رضي اهللا عنها ومرفوعا، قال ا          

 )٣ /٦(فيض القـدير  يف وصرح املناوي ، وليس هذا احلديث حمفوظ  :  إسناده  بعد أن ساق   )١/٣٢١(
وقال األلباين يف    ،وعده ابن اجلوزي من الواهيات    : )٢/٣٧٧(التيسري  وقال يف   بشدة ضعف املرفوع،    

  .ضعيف جدا: )٧١٩ ( حديث)٢/١٥٣( الضعيفة



 

 
]٢٧٩[

بـن    حممـد  اهللاعبد أنشدنا أبو  : قال أنشدنا أبو القاسم احلسن بن حممد املذكر      
  .)٣( أنشدين أبو جعفر القرشي)٢(أنشدنا ابن أيب الدنيا: ، قال)١( الصفارعبداهللا

  اقـه لك بـإنـناء فـإالّ الث        نقضيتزول عنك وتكل األمور 
  )٤(ما اخترت غري مكارم األخالق        ل فضيلةـيرت كـأنين خو لو

: صلى اهللا عليـه وسـلم   قال النيب ،ملا نزلت هذه اآلية: رمحن بن زيد  عبدال قال

نـك  ك ويفتن يصيبنMM NL  :ترتلف )٦( ))!؟ والغضب )٥(] يارب [كيف   ((
ك ويعرض لك    ويغرنMO  P QL )يقـال  .وأصله الولوع بالفساد والشر    )٧: 

وهـم   ، والنغاز إياك والرتاغ : يقال نزغ ونغز، : وفيه لغتان  ،بضنزغ عرقه إذا هاج ون    
   .)٩(من الشيطان أدىن وسوسةو ،كونيالرتغ أدىن حركة : الزجاجوقال  .)٨(رشوناملو

                                                                                                                                 
 ،)٦١/٣٧٠(عـساكر  ، وابـن  )٧٧٢٠ ( حديث)٦/١٣٨( أخرجه البيهقى ىف شعب اإلميان     :خترجيه

 .، وخرجه غريهم الوليد بن الوليد العنسى:، ترمجة)٣/٨١(ابن حبان ىف اروحني : أخرجه أيضاو
   .)هـ٣٣٩ت( حممد بن عبد اهللا بن أمحد أبو عبد اهللا الصفار األصبهاىن: هو )١ (

ذكـره  : ينقال السمعا  كان زاهدا حسن السرية ورعا كثري اخلري،         ،من أهل أصبهان، سكن نيسابور    
ومسع الكتب من   ....حمدث عصره خبراسان، كان جماب الدعوة،     : فقال" تاريخ نيسابور   "احلاكم يف   

  . مام احملدث القدوة الشيخ اإل:،وقال الذهيبالدنيا، وصنف على كثري منها يف الزهديات أيب ابن
 .)٣/١٧٨( للسبكيطبقات الشافعية ، و)١٥/٤٣٧(سري ، وال)٣/٥٤٦(األنساب للسمعاين  :انظر

  .)هـ٢٨١ت(موي موالهم أبو بكر بن أيب الدنيا البغدادي عبد اهللا بن حممد بن عبيد القرشي األ: هو )٢ (
بن   وقال صاحل  ، صدوق : سئل عنه أيب فقال    :قال ابن أيب حامت   ،  احلافظ صاحب التصانيف املشهورة   

 .)١/٥٣٠(ب تقري، وال)٦/١٢(التهذيب  :انظر. صدوق حافظ :قال ابن حجر . صدوق:حممد
   . رجاء أبو جعفر القرشي موىل بىن هاشمحممد بن مزيد بن أيب: هو )٣ (

 ، الدنيا وحممد احلـضرمي    بن أيب  بكر  روى عنه أبو   ، داود الطيالسي  حدث عن عبد اهللا اخلرييب وأيب     
، )٣/٢٨٧(تاريخ بغـداد     :انظر .حممد بن مزيد بن أيب رجاء، شيخ البن أيب الدنيا          :قال ابن حجر  

 .)٤/١٢٧٣( البن حجرصري املنتبه بتحرير املشتبه تبو
  للراغب حماضرات األدباء ، و)١/٣٢٠( زكريا بن معاىفللاجلليس الصاحل واألنيس الناصح  :انظر )٤ (

 .)١/٢٧٤(األصفهاين 
 .)س ( و)ت( من )٥ (
  . عليه وسلم ومل يسنده إىل رسول اهللا صلى اهللارسلهأ ضعفوه، وقدابن زيد ف.  ضعيف:احلكم عليه )٦ (

   عنه، ومل أجد من أسنده إىل الرسول عليه الصالة )١٣/٣٣٣( هتفسرييف الطربي أخرجه  :خترجيه
 .والسالم

   على طريقة )ت( جاء هذا اجلزء من اآلية يف األصل مع الذي قبله مبوضع واحد، وأثبت تقسيمها من )٧ (
 .املصنف يف تقسيم اآلي

  لسان  :انظر.  التحريش يقال ورشت بني القوم وأَرشت:والتوِريش. )٧/٣٤٧( ذكره القرطيب يف تفسريه )٨ (
 )ورش( مادة )٦/٣٧١(العرب 

 . كالمها عنه)٢/٢٢٤(، وذكره البغوي يف تفسريه )٥/٢١٨( أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد )٩ (



 

 
]٢٨٠[

  من الـشيطان،    وكان بينهما نزغ   ،اشهدت عثمان وعلي  : قال سعيد بن املسيب   
ستغفر كـل واحـد منـهما       ا مثّ مل يربحا حتى      ا،فما أبقى واحد منهما لصاحبه شيئً     

  .]٢٠٠[ MTS U V WL فاستجر MRL .)١(لصاحبه
 أصـام  L[ \Mاملـؤمنني  : يعين L] MY  Z: قوله عز وجل  

M_ ^ `L  ٣(بن يزيد ألسود   وا ، وأبو عمرو  ،)٢( ابن كثري  و ، قرأ النخعي(، 
 املائت، و  كامليت ،)٤(ومها لغتان  ،)طائف(: وقرأ الباقون  ،)فيطَ (: وطلحة ،واجلحدري

 مـا  :الطـائف : عمرو فقال أبو،  وفرق قوم بينهما.)٥(م بكيل الشيء الذي    :ومعنامها
: )٧(وقال بعض املكـيني   . )٦(اخلطرةو والوسوسة   م اللم : والطيف ،وف حول الشيء  يط

وجيوز أن يكـون    . )٨(م واملس م والطيف الل  ،الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان      
 )طيـف ( :يدل عليه قراءة سعيد بن جـبري      .  هين ولين  : مثل ،فين طَ م االطيف خمفّفً 

ـ       .)٩(بالتثقيل  :أي M\ ] _ ^ `L: هماقال ابن عباس رضي اهللا عن
 .)١٢(هـو الغـضب   : وقـال جماهـد    .)١١(ذنـب : وقال الكليب  .)١٠(نزغ من الشيطان  

                                                
 . عنه)٧/٣٤٨( ذكره القرطيب يف تفسريه )١ (
  .)هـ١٢٠ت( أبو معبد القارئ ،داري املكيعبد اهللا بن كثري ال: هو )٢ (

  . وكان فصيحاً بليغاً مفوها،إمام أهل مكة يف القراءة، ولد مبكة سنة مخس وأربعني
 .)١/٥٢٤(تقريب ، وال)١/٤٤٣(غاية النهاية  :انظر. صدوق :قال ابن حجر 

  .)هـ٧٥ت( األسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكويف: هو )٣ (
  .ام اجلليل، قرأ على عبد اهللا بن مسعود، وروى عن اخللفاء األربعةاإلم

 .)١/١٠٢(تقريب ، وال)١/٧١(غاية النهاية  :انظر.  ثقة مكثر فقيه:قال ابن حجر
  وابن كثري  فقرأ البصريانM]  \ ^L :واختلفوا يف:  قال)٢/٢٠٦(  ذكره ابن اجلزري يف النشر)٤ (

 وقرأ الباقون بألف بعد الطـاء  ،لطاء والفاء من غري مهزة وال ألف بياء ساكنة بني ا   )طيف(والكسائي  
 .ومهزة مكسورة بعدها

   :، وقـال أحـمد شـاكر يف احلاشيةالبصريني بعض وعزاه ل)١٣/٣٣٤( ذكره الطربي يف تفسريه )٥ (
 .، منسوبة إىل الفراء، وهو كويف)طوف(البصريني، وهي يف لسان العرب  جعفر إىل نسبها أبو

 وذكر الـشطر الثـاين مـن       . اخل...  يقول كان أنه العالء بن عمرو أيب عن  وذكر : املصدر السابق، قال   )٦ (
 . العبارة..........

 ]الكوفيني[ )١٣/٣٣٤( كذا يف مجيع النسخ، ولعل الصواب ما ذكره الطربي يف تفسريه )٧ (
 . املصدر السابق)٨ (
  . وهي قراءة شاذة.  كالمها عنه)٧/٣٤٩(ه تفسرييف طيب القرو ،)٢/٤٩٢( يف تفسريهعطية  ذكره ابن )٩ (

 .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 . عنه)١٣/٣٣٦( أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (
 .)١/٥٩٠( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه )١١ (
 . عنه)١٣/٣٣٦( أخرجه الطربي يف تفسريه )١٢ (



 

 
]٢٨١[

MaL  ٢( بن الزبري  عبداهللا ويف قراءة  .)١(ابتهلوا: قال أبو روق   .تفكروا وعرفوا( 
هـو  : قال سعيد بن جبري    .)٣()أملواتإذا مسهم طائف من الشيطان      (: مارضي اهللا عنه  

هـم  يهو الرجـل    :  عن جماهد  )٥(ليثوقال   .)٤(فيكظم الغيظ  [الرجل يغضب الغضبة    
   .)٧( فيذكر اهللا فيدعه)٦(] بالذنب

إن املتقي إذا أصابه نزغ     يقول  : وقال مقاتل . )٨(معناه إذا زلوا تابوا   :  السدي وقال
  . )٩(ن خمالفة اهللاعرتغ ف وعرف أا معصية فأبصرها ،من الشيطان تذكر

Mb c dL ]ـ  [ع  ق موا )١٠(] رونبصي [ .]٢٠١  بـالتفكر   )١١(] همئخط
  .ويبصر فيقصر ،فينتهيفإنّ املتقي من يشتهي  رون فيقصرون،يبص ،رذكوالت

 ،نيطاإخوان الشي و: يعين Mf g h iL :مث ذكر الكفار فقال   
وقرأ أهل   .م يف الضاللة   هلم ويزيدو  نلوي يط :أي ،الغيب  نيطادهم الشي متوهم الكفار   

 وقـرأ   ، ومها لغتـان مبعـىن واحـد       ،)١٢(امليم / بضم الياء وكسر     )ومدِمي (:املدينة
ــاعلوم)مــادومي( :اجلحــدري  : أي]٢٠٢[ Mj k  lL .)١٣( علــى يف

                                                
 .عنه )٤/٤٥٠( ذكره أبو حيان يف تفسريه )١ (
  .)هـ٧٣ت(عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر، : هو )٢ (

        دعـا لـه    و ،صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا    كهأول مولود يف اإلسالم يف املدينة من املهاجرين، حن
وبويلِّ ، وحفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري وحدث عنه جبملة من احلـديث               ،ك عليه ر  
 .)٤/٧٨(اإلصابة و، )٣/٩٠٥(االستيعاب  : انظر.لِتخلالفة تسع سنني إىل أن قُا

 . كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٤/٤٥٠(ه تفسرييف  وأبو حيان ، )٢/٤٩٢( يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٣ (
 . عنه بنحوه)٢/٢٢٥( ذكره البغوي يف تفسريه )٤ (
  .)هـ١٤٨ت(شي موالهم، أبو بكر م القرينم بن زيلَليث بن أيب س:  هو)٥ (

 مسعـت أيب    :، وقال ابن أيب حامت     احلديث  كان رجال صاحلا عابدا وكان ضعيفا يف       :وقال ابن سعد  
 ، صدوق اختلط جـدا    :قال ابن حجر   ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث،         :زرعة يقوالن  اأبو

 .)١/١٨٧( التقريب، و)٨/٤٦٥(التهذيب  :انظر .ركتومل يتميز حديثه فَ
 .)ت( من )٦ (
 . عنه)٢/٢٢٥( ذكره البغوي يف تفسريه )٧ (
 . عنه)١٣/٣٣٦( أخرجه الطربي يف تفسريه )٨ (
 . بصيغة اجلمع]...إن املتقني[ بنحوه، وفيه )١/٤٣٠(تفسري مقاتل : انظر )٩ (
 .)س ( و)ت( من )١٠ (
  ا عند البغوي يف تفسريه وهو وموافق مل)س( وما أثبته من ]خطائهم) [ت ( ويف]خطاهم[يف األصل )١١ (

 )٢/٢٢٥(. 
   )ميدوم(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٦( النشر ذكره ابن اجلزري يف  )١٢ (

  . وقرأ الباقون بفتح الياء وضم امليم،فقرأ املدنيان بضم الياء وكسر امليم
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٩/٤٣٧( ابن عادل، و)٧/٣٥٢( هتفسري يف  القرطيبذكره )١٣ (

 .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

]ب/٣٣[



 

 
]٢٨٢[

قال ابـن عبـاس      .)١(ترونفي ال يسأمون وال  : وقال ابن زيد   .يرتغون كون وال سمي ال
ـ  شياطنيل وال ا،ال اإلنس يقصرون عما يعملون من السيئات: رضي اهللا عنهما  سك مت

   . واحد وقصر وأقصر،)٣( بفتح الياء وضم الصاد)يقصرون (:وقرأ عيسى .)٢(عنهم
  :)٤(قال امرؤ القيس

  )٥(] فعرعرا [وحلَّت سلَيمى بطْن خبٍت          لَك شوق بعدما كان أَقْصراسما       
Mq  r   sاملـشركني   : يعينحممد   يا Mn o pL :قوله عز وجل  

tL ا من قبل نفسك واختيارك،فتعا هال :أي٦(قاله قتادة لتها وأنشأ( .  
: وقال ابن زيـد   . )٧( واختيارك لوال اقتضيتها وأخرجتها من نفسك    : وقال جماهد 

  تلقنتـها  لوال: رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  . )٨(جئت ا من عندك   وها  تلتقولوال  
لوال أخذا أنـت فجئـت ـا مـن     : )١٠(] قال الضحاكو [ .)٩(] كربتها من  بلتقو [

 إذا افتعلتـه    ،لقته وارجتلته تت الكالم وأخ  تبيجا: تقول العرب : قال الفراء و. )١١(ءالسما
 ومل  ،دئة الرجـل  تبيقول العرب ذلك الكالم     تإنما  : قال ابن زيد  و .)١٢(من قبل نفسك  

 Mw  x y z {  | ~}Lيا حممد   هلم   MvL )١٣(نفسهيف  يكن أعده قبل ذلك     

                                                
 . عنه بنحوه)١٣/٣٣٨( أخرجه الطربي يف تفسريه )١ (
 . املصدر السابق عنه)٢ (
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٤/٤٥١(ه تفسري ، وأبو حيان)٢/٤٩٣(  يف تفسريه عطية ذكره ابن)٣ (

 .)٥٣ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
  . طويلة المرئ القيس، قاهلا بعد أن ذهب إىل الروم مستنجداً بقيصر لألخذ بثأر أبيه  البيت من قصيدة )٤ (

 ارتفع وذهب بك كلَّ مذهب      : مسا شوقُك أَي   :نفسه يقول فيها  خياطب  وهذا البيت مطلع القصيدة     
  . ِلبعِد من تِحبه بعدما كان أَقصر عنك الشوق لقُرب املُِحب ودنوه

 )عرعر( مادة )٤/٥٥٥( لسان العرب، و)٨/٥٤٧( خزانة األدب، و)٩٣ص( ديوانه:انظر
  . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت(وما أثبته من . ]فعرضوا[ ويف األصل )٥ (

: موضع، ويقال : ظيب و ]بطن ظَبي [ أو   ]قَو بطن[ كما أَورده املصنف، ويف باقي املصادر        ]بطن خبت [
 ديوانـه،  :انظر. واد:  وعرعر، وقيل موضع بني فَيٍد والنباج كذلك، ع موض : وقَو ،ماء من مياه كلب   

 .)قوا(مادة  )١٥/٢٠٦( لسان العربوخزانة األدب السابقني، و
 . عنه بنحوه)١٣/٣٤١( أخرجه الطربي يف تفسريه )٦ (
 . املصدر السابق عنه بنحوه)٧ (
 . عنه بنحوه)١٣/٣٤٢( املصدر السابق )٨ (
 . عنه بنحوه)١٣/٣٤٢(ق  املصدر الساب)٩ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( و )ت( وما أثبته من ]عنه أيضا[ يف األصل )١٠ (
 . عنه بنحوه)١٣/٣٤٢( املصدر السابق )١١ (
 . عنه بنحوه)١٣/٣٤٣( ذكره الطربي يف تفسريه )١٢ (
  .املصدر السابق عنه بنحوه )١٣ (



 

 
]٢٨٣[

 M¢ £L حجج وبرهان وبيـان      M ¡Lالقرآن  : يعين M�L : قال مثّ
   .)١( طرق من ربكم،والبصائر طرق الدم:وقال الزجاج. ةواحدا بصري

     :)٢(قال اجلعفي
     اِفِهملَى اكْتع مهاِئرصا         راحوا ب ودعيت يصِيربو] تدأَ] ع٣(ي و(  

 إليهـا  ينسان فيهتد اإلها حتى يبصر ،كامهوأصلها ظهور الشيء وقيامه واستح    
  .]٢٠٣[M¤ ¥ ¦ §  L )٤(بصرية  للترسومنه قيل ينتفع ا،و

 بـن   عبـداهللا  قال M© ª « ¬  ® ¯L: تعاىلقوله  
 ، وسالم على فالن   ، سالم على فالن   ،لم بعضنا على بعض يف الصالة     سكنا ن : مسعود

 وقال  .)٥(يف الصالة : يعين  M© ª « ¬  ® ¯L: فجاء القرآن 
ت هـذه اآليـة وأُمـروا       رتل ف ،كانوا يتكلّمون يف الصالة   : رضي اهللا عنه  هريرة   أبو

 كـان رسـول اهللا      ،نزلت هذه اآلية يف فىت من األنصار      : وقال الزهري . )٦(باإلنصات
   .)٧(فرتلت هذه اآلية قرأه،من القرآن  اكلما قرأ شيئً صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 . عنه)٧/٢٥٣( ذكره القرطيب يف تفسريه )١ (
 .األسعر اجلُعفي:  هو)٢ (
   . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت( وما أثبته من ]عد[ يف األصل)٣ (

ام اخللـق   تالشديد  الفرس ال  : بفتح التاء وكسرها   :دتعيعدو ا   ،  بالبصائر دم أَبيهم  : يعين :بصائرهم
العتيد احلاضر املعـد للركـوب       : وقيل هو  ،سريع الوثبة معد للجرِي ليس فيه اضِطراب وال رخاوة        

فالشاعر يعيـب علـى غـريه       . من الدواب السِريع املُشدد اخلَلْق     :يأَو. الذكر واُألنثى فيهما سواء   
. أخذهم الدية وأم مل يطلبوا دم أبيهم، أما هو فإنه يطلب بثأره على فرس شديد تام اخللق سـريع                  

 ، ومادة )٤/٦٤ ()بصر(، ومادة   )عتد(، ومادة   )٣/٢٧٥( لسان العرب و ،)١١٧ص( األصمعيات :انظر
 . )١٥/٣٧٦( )وأي(

 .)بصر( مادة )٤/٦٤(لسان العرب : انظر )٤ (
  . عنه)١٣/٣٤٥(ه تفسرييف الطربي  أخرجه :خترجيه.  ضعيف:احلكم عليه  )٥ (

 األثـر   )١٣/٣٤٥( حاشـية تفـسري الطـربي        :انظر. اإلسناد فهذا اخلرب منقطع     :قال أمحد شاكر  
كنا نسلم على رسول اهللا وهـو  : ، واحلديث له شاهد يف الصحيحني عن ابن مسعود قال     )١٥٥٨١(

 حـديث ) ١/٣٥٨ ("باب ما ينهى من الكالم يف الصالة      " يف   البخاري: انظر. احلديث..يف الصالة 
 ).  ٥٣٨( حديث) ١/٣٣١ (" باب حترمي الكالم يف الصالة"، ومسلم يف )١٢٠٠(

   :انظر ي،، لضعف إبراهيم اهلجراإلسنادوهذا خرب ضعيف : محد شاكرقال أ.  ضعيف:احلكم عليه  )٦ (
  .)١٣/٣٤٥(تفسري الطربي حاشية 
الـسنن الكـربى   يف لبيهقـي  ، وا)١٣/٣٤٩( ويف )١٣/٣٤٥( أخرجه الطربي يف تفـسريه     :خترجيه

عن اهلجـري، عـن أيب      مجعيهم  ) ٨٣٨٠( حديث   )٢/٢٢٥( همصنفيف  أيب شيبة    ابن، و )٢/١٥٥(
وللحديث شاهد يف الصحيحني من حديث ابن مسعود رضي         . رضي اهللا عنه   يب هريرة عياض، عن أ  

 . ختريج احلديث الذي قبلهانظر. اهللا عنه
  وللحديث شواهد بطرق  . )١٣/٣٤٦( أخرجه الطربي يف تفسريه :خترجيه.  ضعيف:احلكم عليه  )٧ (

ليه وسلم انصرف من صـالة  أن رسول اهللا صلى اهللا ع  صحيحة مسندة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه         
رواه مالك وأمحد وأصـحاب     . احلديث.."هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟     : "جهر فيها بالقراءة، فقال   

 .)٨٢٦ ( حديث)١/٢٣٢(صحيح أيب داود : انظرالسنن وغريهم، وصححه األلباين 



 

 
]٢٨٤[

رضي اهللا   صلّى ابن مسعود  :  قال )٢( بن جابر   عن بشري  )١(وروى داود بن أيب هند    
  أمـا  ؟  أما آن لكم أن تفقهوا     (:  فلما انصرف قال   ،اإلمامون مع   ؤ يقر اعنه فسمع ناس

   .)٣()  كما أمركم اهللا، القرآن فاستمعوا له وانصتوائإذا قرف ؟آن لكم أن تعقلوا
 )٥(بن عمري  درأيت عبي :  قال )٤(ريزاهللا بن كَ   بن عبيد   عن طلحة  ريريوروى اجلُ 

الـذكر   إىل   أال تـستمعان  :  فقلـت  .قـص  ي صبن أيب رباح يتحدثان والقا     عطاءو
 ،يلّإفأعدت فنظرا   : قال  مثّ أقبال على حديثهما،    ،فنظرا إيلّ : قال ؟ان املوعود جبوتستو

 .إنما ذلـك يف الـصالة  : فقاال فأعدت الثالثة، قال فنظرا إيلّ       ،مث أقبال على حديثهما   
M© ª « ¬  ® ¯L)٦(.  

                                                
  . وقيل قبلها)هـ١٤٠ت (.مان القشريي موالهم، أبوبكرهطَ: دينار، ويقال: داود بن أيب هند، وامسه )١ (

 ثقة  :قال ابن حجر  . حامت والنسائي  وثقه أمحد وابن معني والعجلي وأبو     كان من خيار أهل البصرة       
 .)١/٢٨٣( التقريبو، )٣/٢٠٤( التهذيب:  انظر. ِبأَخرٍةمتقن، كان يهم

   هكذا ) بن جابربشري(:  غري منقوطة، قال أمحد شاكر]يسري[ )س(، ويف ]بشري بن جابر[ )ت ( يف األصل و)٢ (
 غري منقوط، وقد أعياىن أن أجد هلا وجهاً،         )بسري(: ويف املخطوطة . )٢/٤٨٥( وابن كثري  املطبوعة يف

  .)١٣/٣٤٦(تفسري الطربي  حاشية :انظر . يف شيء من املراجع)بشري بن جابر(أو أن أجد 
ـ      اهللا عنه، قال ابن     وعده يف أصحاب ابن مسعود رضي        )يسري بن جابر   (وقد وجدت من ترجم له ب

 فـروى عنـه أهـل    ،اهللا بن مسعود  يسري هذا أبو عمر من أصحاب عبد      :)٦٨ص(املديين يف العلل    
 وإمنا علمنا   ....الكوفة وأهل البصرة وكان يعرف بالكوفة بيسري بن عمرو وبالبصرة بيسري بن جابر            

يباين كلها فيقول فيها    أن يسري بن جابر هو يسري بن عمرو ألن شعبة يروي أحاديث أيب إسحاق الش              
   .أهـ.يسري بن عمرو

  . )هـ٨٥ت(خمتلف يف نسبته يسري بن عمرو أو ابن جابر الكويف ويقال أسري، : وهو
، حاديـث أ كان ثقة ولـه      :قال ابن سعد  ،   له رؤية  نّإ ويقال   ،أدرك زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 : وقال ابن حـزم    ،بان يف الثقات   وذكره ابن ح   ،بن مسعود اصحاب  أوذكره العجلي يف الثقات من      
 )٢/٣٣٦( تقريبوال ،)١١/٣٧٨(التهذيب  :انظر .ليس بالقوي

  . ضعيف:احلكم عليه  )٣ (
حدثنا احملاريب، عـن داود  : ريب قالأبو كُ قال حدثنا )١٣/٣٤٦(  أخرجه الطربي يف تفسريه    :خترجيه

عبد الـرمحن بـن     : اريب وهو رواته ثقات ولكن احمل    واألثر. ، وذكره بن أيب هند، عن بشري بن جابر      
 :انظـر . ال بأس به وكـان يـدلس  ، قد عنعنه، وهو مدلس، كما قال عنه ابن حجر         حممد بن زياد  

 .)١/٥٨٩(التقريب 
  .الكويف ويقال املصري رفطَّ أبو املُكعيبريز اخلزاعي الطلحة بن عبيد اهللا بن كَ: هو  )٤ (

قال ابن   . وذكره ابن حبان يف الثقات     ، ثقة :سائيمحد والن أ وقال   ،كان قليل احلديث  :  قال ابن سعد  
 .)١/٤٥١( تقريب، وال)٥/٢٢(التهذيب  :انظر. ثقة :حجر

  .)هـ٦٨ت(الليثي مث اجلندعي املؤذن أبو عاصم املكي  عبيد بن عمري بن قتادة: هو )٥ (
ر  وعـده غـريه يف كبـا   ، ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله مسلم    ،كان قاص أهل مكة   

 .)١/٦٤٥(التقريب ، و)٧/٧١(التهذيب  :انظر. على ثقته جممع: قال ابن حجر، التابعني
  رجاله ثقات. اإلسناد صحيح : احلكم عليه)٦ (

حدثنا بشر بن :  حدثنا محيد بن مسعدة قال: قال)١٣/٣٤٦(  أخرجه الطربي يف تفسريه:خترجيه
 .، وذكرهكريزحدثنا اجلريري، عن طلحة بن عبيد اهللا بن : املفضل قال



 

 
]٢٨٥[

نزلت هـذه اآليـة يف رفـع     :  عن أبيه عن أيب هريرة قال      أسلموروى زيد بن    
   .)١(يف الصالة صلى اهللا عليه وسلماألصوات وهم خلف رسول اهللا 

 يسمعون ذكـر اجلنـة      ني ح ،وكانوا يرفعون أصوام يف الصالة    : وقال الكليب 
 واميتكلمـون يف صـل    كانوا  : وقال قتادة  .)٢( هذه اآلية   عز وجل   فأنزل اهللا  .والنار

 فيسأهلم كـم    ، الصالة وكان الرجل يأيت وهم يف     أول ما فرضت عليهم،    ،حبوائجهم
 :رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس   .)٣(هذه اآلية  فأنزل اهللا عز وجلّ    كم بقي؟  صليتم؟

ـ  وقرأ   ،ةبقرأ يف الصالة املكتو    صلى اهللا عليه وسلم   إنّ رسول اهللا      رافعـني   ةصحابال
 كان املـشركون    :وقال سعيد بن املسيب    .)٤(خلطوا عليه فرتلت هذه اآلية     ف ،أصوام

ال :  فيقول بعـضهم لـبعض مبكّـة       ،إذا صلّى  صلى اهللا عليه وسلم   يأتون رسول اهللا    
 M© ª «L هلم   اجواب  تعاىل  فأنزل اهللا  . والغوا فيه  ،تستمعوا هلذا القرآن  

   .)٥(اآلية
بـن   وزيـد  بـن دينـار،    وعمـرو  ،وعطاء وجماهد، بن جبري،  سعيدقال  و

 : رمحهـم اهللا   )٨(حوشب بن رهوش ،)٧(بن يسار  ومسلم ،)٦(ةرخميمبن   والقاسم / ،أسلم
  .)٩(هذا يف اخلطبة يوم اجلمعة أمر باإلنصات لإلمام

                                                
  . ضعيف:احلكم عليه )١ (

  .، وكذا قال أمحد شاكر يف حتقيق تفسري الطربيضعيف: فيه عبد اهللا بن عامر : الدارقطينقال
مسعت : أخربين أيب قال  : حدثين العباس بن الوليد قال     )١٣/٣٤٦( هتفسرييف  الطربي   أخرجه   :خترجيه

وذكـره،  ..زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أيب هريـرة      ثين  : بن عامر قال   اهللا حدثنا عبد : قال األوزاعي
بن األشـعث وأبـو بكـر      حدثنا عبد اهللا بن سليمان  : قال )١/٣٢٦(وأخرجه الدارقطين يف السنن     

 .وساق سند الطربي به...  حدثنا العباس بن الوليدالنيسابوري قاال
 . عنه)٢/٢٢٦( هتفسرييف ي غوالب ذكره )٢ (
 .  عنه بنحوه)١٣/٣٤٨( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
 . عنه)٤/٤٥٢( ذكره أبو حيان يف تفسريه )٤ (
 . عنه)٧/٣٥٣( هتفسرييف  قرطيبال ذكره )٥ (
  .)هـ١٠٠ت(داين الكويف رة أبو عروة اهلمميخالقاسم بن م:هو )٦ (

 ،بطاانتقل منها إىل الشام مرا    ها، مث   من خيار الناس ومن صاحلي أهل      صل كان معلما بالكوفة   كويف األ 
 وذكره ابن حبـان يف      ، ووثقه أبو حامت، وابن معني، والعجلي،       كان ثقة وله أحاديث    :سعد قال ابن 
 .)٢/٢٣(تقريب ، وال)٨/٣٣٧(التهذيب  :انظر. ثقة فاضل :حجر قال ابن. الثقات

   . أو بعدها بقليل)هـ١٠٠ت( مسلم بن يسار املكي أبو عبد اهللا الفقيه: هو )٧ (
   كان من عباد أهل البصرة       غريهم،  وقيل موىل  ،موىل بين أمية  ،  رة ومسلم املصبح  كَّويقال له مسلم س 

قـال ابـن    . وذكره ابن حبان يف الثقات   ، وثقه أمحد، والعجلي،   وزهادها أدرك مجاعة من الصحابة    
 )١٨١ / ٢(تقريب ، وال)١٠/١٤٠(التهذيب  : انظر.ثقة عابد :حجر

  .)هـ١١٢ت(. اهللا وقيل غري ذلك  وقيل أبو عبد، أبو سعيد،ر بن حوشب األشعريهش: هو )٨ (
،  ليس بالقوي  :احلاكمو النسائي قال ، روى عن طائفة من الصحابة،     مساء بنت يزيد بن السكن    أموىل  
 :حجر ابن قال .والعجلي معني، ابنثقه  و ،زرعة أبوقال   كذا و ،بأس به ليس: أمحد عن حنبل وقال

 .)١/٤٢٣(تقريب ، وال)٤/٣٦٩(ذيب الته: انظر .واألوهام اإلرسال كثري صدوق
   عن سعيد وجماهد وعطاء، ومل أجد من خرجه عن بقية من ذكرهم)١٣/٣٥٠( أخرجه الطربي يف تفسريه )٩ (

 .املصنف

]أ/٣٤[



 

 
]٢٨٦[

نـك  أة  طب هذه اآلية يف اخل    )٢(] حكمأن   [والدليل على   : )١( بن املبارك  عبداهللا قال
قـوارع  فأراد أن يقرأ يف اخلطبة آية من         يوم اجلمعة، خيطب   على املنرب    اترى خطيب  ال

هذا يف الـصالة    : قال احلسن و .)٣( القرآن  مث قرأ  ،قراءتهقرأ هذه اآلية قبل       إال ،القرآن
 عند الرجـل    :ت يف اثنني  مووجب الص  :وقال جماهد وعطاء   .)٤(املكتوبة وعند الذكر  

هـذا يف  : وقال سعيد بن جـبري   .)٥( وهو خيطب  اإلمام وعند   ،يقرأ القرآن وهو يصلّي   
وقـال   .)٦(اإلمـام  ويوم اجلمعة فيما جيهر بـه        ،يوم الفطر و ،اإلنصات يوم األضحى  

   .)٧(اإلنصات لقول كل واعظ: عزيزبن عبدال عمر
  : )٨(الشاعرقال  . اإلصغاء واملراعاة:واإلنصات

  )٩(ا قاالملفلم خنالف وأنصتنا        قال اإلمام عليكم أمر سيدكم
 اعملـوا   M¬  ® ¯L :وجيوز أن يكون معىن قوله    : ل الزجاج قاو

  . )١٠( أجاب اهللا دعاءك: دعاءكمسع اهللا: ألن معىن قول القائل فيه ال جتاوزوه، مبا
  . ]٢٠٤[ M°  ± L :عز وجلقوله 

M³ ´ µ  ¶L   بالـذكر  : يعـين  :رضي اهللا عنهما   عباس ناب قال
 دون رفع   Mº »Lسرا   M¹L ا جهرM¸L  .)١١(القراءة يف الصالة  
: وقال أهل املعاين   M¼ ½L القران   سمع من خلفك  ت ،نوسكوالقول يف خفض    

بـه   واذكر ربك بالطاعة فيما يأمرك       ، بآياته اعترباتعظ بالقرآن و  يقول   ،واذكر ربك 

                                                
  .)هـ١٨١ت(عبد اهللا بن املبارك املروزي موىل بين حنظلة : هو )١ (

 .)١/٥٢٧(تقريب  ال:انظر .ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد مجعت فيه خصال اخلري :قال ابن حجر
 .)س ( و)ت( من )٢ (
 . مل أعثر عيه حسب حبثي واطالعي)٣ (
 . عنه)١٣/٣٥١( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (
 . املصدر السابق عنه خمتصرا)٥ (
 . املصدر السابق عنه)٦ (
 . عنه بنحوه)٢/٢٢٦( ذكره البغوي يف تفسريه )٧ (
 .مل أعرفه )٨ (
 .، ومل أجده يف غريه حسب حبثي واطالعي)٣٥٤ / ٧( طيبتفسري القر :انظر )٩ (
 .مل أعثر عيه حسب حبثي واطالعي)١٠ (
 . عنه)٢/٢٢٦( ذكره البغوي يف تفسريه )١١ (



 

 
]٢٨٧[

عو اتضراتواضع عـ  ساندعوت بالل وإذا قرأت    و  من عقابه،  ا وخيفة خوفً  ا وختش دون ف
  . )١(خفاء ال جهار، اجلهر

ىف  [ؤمر بالتـضرع    يو،  )٢(الصدور يف   ذكروهيأمر أن   : ال جماهد وابن جريج   وق
 : وأما قوله،)٥( بالدعاء والصياحداءن الصوت وال )٤(] رفع [ويكره  ،   واالستكانة )٣(] الدعاء

M¾ ¿ L   ميـني   :واحد اآلصال أصيل،مثل   بالبكر والعشيات، به  : يعينفإنه 
 MÀ  Á Â :عز وجل قوله   .)٦(املغرب إىل   صرهو ما بني الع   : وقال أهل اللغة   .أميانو

ÃL ]٢٠٥[ .  
MÅ Æ Ç ÈL  م من الفضل   ق :)عند( لهوبق واملراد   .املالئكة: يعينر
 غـري   عبـد اهللاَ  يقد  : وقال احلسني بن الفضل    .ةفاس ال من حيث املكان وامل     ،والرمحة
   .)٧(ةمن عند ربك جاءهم التوفيق والعصم الذين نّإ : املعىنوإمنا ،املالئكة

MÉ  Ê L    يتعظمون  وال  ال يتكربونMË Ì ÍL    ويرتهونـه
 )٨(مغـرية  قال .يصلّون .]٢٠٥[ MÎ Ï    ÐLويذكرونه ويقولون سبحان اهللا     

  .)١٠( إن شاء ركع وإن شاء سجداألعراف من قرأ آخر :)٩(عن إبراهيم

                                                
   وهو من كالم أيب جعفر قاله ابتداء مث ذكره مفرقا عن مجلة من )١٣/٣٥٣( ذكره الطربي يف تفسريه )١ (

 .املفسرين
 .]وخيفة تضرعا[ عن جماهد إىل هذا املوضع، وزاد)١٣/٣٥٤(  أخرجه الطربي يف تفسريه)٢ (
 .)س ( و)ت( من )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 . عن ابن جريج)١٣/٣٥٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
 .)أصل( مادة )٤/٤١٠ ( وعزاه للجوهري وهو يف الصحاح)١٣/٣٥٥(  ذكره القرطيب يف تفسريه)٦ (
 .طالعيمل أعثر عيه حسب حبثي وا) ٧ (
  .)هـ١٣٦ت( عمى األالفقيه قسم الضيب موالهم أبو هشام الكويفاملغرية بن ِم: هو )٨ (

 ثقة فقيه   : وقال العجلي  وثقه ابن معني، وابن أيب حامت، والنسائي،        النخعي، كان من فقهاء أصحاب   
. لـسا  كان مد  : وقال ، وذكره ابن حبان يف الثقات     ،نه كان يرسل احلديث عن إبراهيم     أ احلديث إال 

، )١٠/٢٦٩(التهـذيب    :انظر.   سيما عن إبراهيم   والثقة متقن إال أنه كان يدلس        :جحر قال ابن 
 )٢/٢٠٨(تقريب وال

 .إبراهيم النخعي:  هو)٩ (
   الثوري  عن"استمعها من على السجدة" باب )٥٩٢١(ديث ح )٣/٣٤٨(ه مصنفيف الرزاق  عبد أخرجه )١٠ (

 إن انشقت السماء وإذا والنجم ربك باسم أقرإو إسرائيل وبين األعراف" :قال إبراهيم عن مغرية عن
 ".سجد شاء وإن ركع شاء



 

 
]٢٨٨[

  األنفال سورة
مثانون حرفا،  ف و آالمخسة  و ،)٣(مخس وسبعون آية  وهي   )٢(مدنية )١(سورة األنفال 

  .)٤(مخس وسبعون كلمةو وألف
 أخربنا أبو عمرو حممـد بـن      : قال ،)٥(أخربنا أبو جعفر كامل بن أمحد النحوي      

 حدثنا أمحد بـن     : قال ،)٧( حدثنا إبراهيم بن شريك    : قال ،)٦(جعفر بن حممد الشروطي   
 عن  ، كثري  حدثنا هارون بن   ، حدثنا سالم بن سليم املدايين     ،عبداهللا بن يونس الريبوعي   

قـال  :  قـال   رضي اهللا عنه   يب بن كعب  أُ عن   ،أُمامة عن أيب    ، عن أبيه  ،زيد بن أسلم  
 ،شفيع لـه   )٨(] فأنا [ من قرأ سورة األنفال وبراءة     (( : صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

ومنـافق   ،)٩(  وأُعطي من األجر بعدد كـل      ، من النفاق  يء أنه بر  ، يوم القيامة  وشاهد
 عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له         )١٠(] له [، وكتب   ار الدنيا  يف د  ومنافقة

                                                
 . مسيت بذلك الشتماهلا على ذكر األنفال وبيان اهللا حلكمها بعد سؤال الصحابة عنها)١ (

يف اجلامع ألحكام القـرآن     القرطيب  ذكره  . مدنية بدرية أا  قول احلسن وعكرمة وجابر وعطاء       )٢ (
)٧/٣٦٠(. 

   وست، وهي سبعون ومخس آيات يف الكويف:)١/١٥٨(البيان يف عد آي القرآن  قال أبو عمر الداين يف )٣ (
 . وسبع يف الشامي، يف املدين واملكي والبصري

  وهي مخسة آالف ومائتان ومثانون حرفا وألف [ )س( ويف ]مخس وتسعون كلمةوألف ومئتان و[ )ت(يف  )٤ (
  وإحدى  وكلمها ألف ومئتان:)١/١٥٨(البيان قال أبو عمر يف . ]ومائةومخس وسبعون كلمة

 . وهو الصحيحوحروفها مخسة آالف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا،كلمة وثالثون
  )هـ٤٠٥ت( .النيسابوري  املستمليكامل بن أمحد بن حممد بن أمحد، أبو جعفر العزائمي:  هو)٥ (

كثري الشيوخ مسع من مشايخ العراق والكوفـة       وكان   ،مشهور حافظ عارف بالنحو بارع يف الرواية      
 واتفق أن أصحاب احلـديث هجـروه        ،كان ثقة صحيح الرواية    : قال احلاكم  ،واحلجاز وخراسان 
بغية و،  )٤٢٦ص(املنتخب من السياق     :انظر. مجلة من مساع املشايخ مغايظة هلم      واموه بأنه أخفى  
  .)٢/٢٦٦(الوعاة للسيوطي 

  .)هـ٣٦٠ت( .، أبو عمروالشروطين حممد بن مطر النيسابوري، حممد بن جعفر ب: هو )٦ (
الشيخ اإلمام القدوة العامل احملدث، شيخ العدالة، :  قال الذهيب،أثىن عليه أبو عبد اهللا احلاكم كثريا

 .)٣/١٣٥(الشذرات و، )١٦/١٦٢(السري  :انظر .وكان ذا حفظ وإتقان
  .)هـ٣٠٢ت( .ق األسديإبراهيم بن شريك بن الفضل، أبو إسحا: هو  )٧ (

، مادخل عليكم أحد أوثق من إبراهيم بن شريك: مسعت أبا العباس بن عقدة يقول: قال ابن الزيات
   .اإلمام، احملدث: قال عنه الذهيبو ،ثقة: وقال الدارقطين

 .)٢/٤١٩(الشذرات و، )٢/١٢٢( العربو، )١٤/١٢٠( السريو، )٦/٩٩(تاريخ بغداد  :انظر
 .)س( وما أثبته من ]كانتا له شفيعا له وشاهدا[ )ت( ويف ]إنهف[ ويف األصل )٨ (
 . وليست يف بقية النسخ وال يف الكتب اليت نقلت عنه] ؤمنة ومؤمنم [ )ت( يف )٩ (
 .)ت(من  )١٠ (



 

 
]٢٨٩[

 )٢(] يف الـدنيا   [ ِحياتـه  )١(] أيام [العرش ومحلته يصلّون عليه يف        وكان ،عشر درجات 
  .)٣()) أبدا

  )٤(]  الرحيم بسم اهللا الرمحن [
قـال  : رضي اهللا عنهما  عباس   قال ابن   )! " # $( :قوله عز وجل  

ـ نمن أتى مكان كذا وكذا فله من ال (( :)٥( يوم بدرصلى اهللا عليه وسلم     اهللا رسول  لف
سارع إليـه  تفلما التقوا   ،))  فله كذا  اومن أسر أسري   )٦(] ومن قتل فله كذا    [، وكذا كذا

 علـى    تعاىل فلما فتح اهللا   خ ووجوه الناس عند الرايات،    اشي وأقام األ  ،الشبان و الفتيان
فقـال هلـم      صـلى اهللا عليـه وسـلم،       النيبهلم  جعل   وا يطلبون ما  ؤ جا ،املسلمني

  .)٧( دوننامنغاال تذهبوا بامل ف،إلينا  الحنزمتازمتم  ولو، لكماًكنا ردء / :خاشياأل
 إنـك   :رسول اهللا ل فقال   ، أخو بين سلمة   )٨(وقام أبو اليسر بن عمرو األنصاري     

 وأسـرنا  ، وإنا قد قتلنا سبعني، فله كذاا ومن أسر أسري، من قتل قتيال فله كذا    ناوعدت
                                                

 .)س(من  )١ (
 .)س(من  )٢ (
  بقهذا احلديث جزء من حديث طويل يف فضائل السور جزاه املصنف عند مطلع كل سورة، وقد س )٣ (

 ، وابن عادل يف تفـسريه     )٤/٦٠(خترجيه يف مطلع سورة األعراف، وقد ذكره الزخمشري يف تفسريه           
  . ]ؤمنة ومؤمنم[ بنحوه وليس فيها)١/٣٩٣(، والبيضاوي يف تفسريه )٩/٥٨٢(

 .)ت(من  )٤ (
) ٥( برمث ظ، كانت ماء لِغفَار:د ا  ونشأترت فيها عني جارية، ه ،وهي بدرة فيها حدثت معركوقرية ،

 .)٤٢ص(املعامل اجلغرافية  :انظر. كيلومتر١٥٥: ، تبعد عن املدينة معروفةبلدة اليوم
 .)س(من  )٦ (
   .نا بنحوه إىل همارضي اهللا عنه ابن عباس عن )١٣/٣٦٧(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (

، )١٥٦٥٣ – ١٥٦٥٠( :يرويه أبو جعفر من أربعة طرق، من رقم        ( (: قال أمحد شاكر يف احلاشية    
فمـن هـذه    ،  اإلسنادوهو خرب صحيح    . ماإال آخرها فهو غري مرفوع إىل ابن عباس رضي اهللا عنه          

هـذا  : "، وقال )٢/٣٢٦( رواه احلاكم يف املستدرك   و. .. معتمر بن سليمان عن داود،     :الطريق األول 
، وفيهما  )٦/٣١٥(ووافقه الذهيب، والبيهقي يف السنن الكربى       " ، ومل خيرجاه  اإلسنادحديث صحيح   

، والسيوطي  )٤/٦( ه ابن كثري يف تفسريه    ذكرو. "فقد كنا ردًءا لكم     " ال تذهبوا به دوننا   "زيادة بعد   
 .أهـ) .٧/١٠(يف الدر املنثور 

   .)هـ٥٥ت (رضي اهللا عنه . ، أبو اليسرقيبمي املدين البدري الِعلَكعب بن عمرو األنصاري الس: هو )٨ (
الذي أسر العباس رضي اهللا عنهما يوم بدر، وهو الذي انتزع ، وهو وله عشرون سنة شهد العقبة

 .)٣/٨(اإلصابة ، و)٣/١٣٢٢(االستيعاب  :انظر .مات باملدينة، راية املشركني يوم بدر

]ب/٣٤[



 

 
]٢٩٠[

واهللا ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤالء زهادةً يف          :  فقال ،)١(معاذ بن فقام سعد  سبعني،
من  [ل   خي ك فيعطف علي  ، مصافك ىعر كرهنا أن ي   ا لكن ،ن عن العدو  ب والج ،اآلخرة

مثّ عاد  عليه وسلم،    صلى اهللا    فأعرض عنهما رسول اهللا    .كني فيصيبوك  املشر )٢(] لخيو
 وإن  ،يا رسول اهللا إنّ الناس كثري     :  وقال ،ثل كالمه مب وقام سعد    ،ثل مقالته ملأبو اليسر   

 . يبق ألصحابك كـثري شـيء       مل ، ذكرت الذينإن تعِط هؤالء    ف ،الغنيمة دون ذلك  
بينـهم  صلى اهللا عليه وسـلم    فقسم رسول اهللا    . اآلية )! " # $( فرتلت

  .)٣(بالسوية
سألت عبادة بن الصامت عـن      :  قال ، عن أيب أُمامة الباهلي    ،)٤(حولوروى مك 

وساءت فيـه    ،لنفل حني اختلفنا يف ا    ،نزلت  أصحاب بدر  شرفينا مع :  فقال ؟األنفال
  فقـسمه  صلى اهللا عليه وسـلم    فجعله إىل رسول اهللا       فرتعه اهللا من أيدينا،    خالقُنا،أ

 وكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعـة        ـ اءعلى السو  ـ )٥(اءوب بني املسلمني عن     رسول اهللا 
  .)٦(صالح ذات البنيورسوله 

                                                
   .)هـ٥استشهد(. رضي اهللا عنه. وسيأل أبو عمرو األنصاري ا،سعد بن معاذ بن النعمان:  هو)١ (

، تويف  ومناقبه مشهورة يف الصحاح ويف السرية     ،  لذي اهتز العرش ملوته   السيد الكبري الشهيد، البدري ا    
 .)٣/٨٤(اإلصابة ، و)٢/٦٢٠(االستيعاب  :انظر .سبع وثالثني سنة، ودفن بالبقيع ابنهو و

 .)ت(من  )٢ (
  فقسم رسول[:  بنحوه، وليس فيه قولهرضي اهللا عنه عن ابن عباس )٢/١١١( هتفسرييف الصنعاين أخرجه  )٣ (

رضـي اهللا   ، وفيه أن الذي رد على أيب اليسر سعد بن عبادة            ]بينهم بالسوية  صلى اهللا عليه وسلم      هللا
 .السائب الكليب متروك بن  إسناده حممدما، ويفعنه

  . وقيل بعدها)هـ١١٢ت (. أبو مسلم: ويقال،اهللا مكحول الشامي أبو عبد: هو )٤ (
، وعن طائفة مـن أصـحابه،    عليه وسلم مرسال روى عن النيب صلى اهللا    ، روى عمن    الفقيه الدمشقي 

قال ابـن   .  رمبا دلس  : وقال ابن حبان يف الثقات     ، تابعي ثقة  : قال العجلي  واختلفوا يف مساعه منهم،   
 .)٢/٢١١(تقريب ، وال)١٠/٢٨٩( التهذيب:  انظر.اإلرسال  ثقة فقيه كثري:حجر

 .على سواء:  أي:بواء وقسم املال بينهم على: )١٥/٥٩٧( ذيب اللغة جاء يف )٥ (
  .نا بنحوه إىل همارضي اهللا عنه ابن عباس عن )١٣/٣٧١(ه تفسرييف الطربي  أخرجه )٦ (

  ،"حممد بن إسحاق " وهذا اخلرب من رواية (: )١٣/٣٧١( تفسري الطربي قال أمحد شاكر يف حاشية
  يف التـاريخ   ورواه الطربي بإسـناده هـذا     ...  بإسناده هذا،  )١/٦٦٦(هشام   مذكور يف سرية ابن   

وذكره بلفظه هنـا  ...، من طريقني عن حممد بن إسحاق)٥/٣٢٢(ورواه أمحد يف مسنده    .)٢/٢٨٥(
ورجال الطريقني : ه، من الطريق املطولة، مث قال    ، هو واخلرب الذي قبل    )٧/٩٩( جممع الزوائد  اهليثمي يف 

 .أهـ.)٧/٨ (، والسيوطي يف الدر املنثور)٤/٦( كثري يف تفسريه ه ابنذكرو ،ثقات



 

 
]٢٩١[

ذلك أنه ملّـا    و ،هذه اآلية   نزلت ِفي: ي اهللا عنه   رض )١(وقال سعد بن أيب وقاص    
 ، وأخذت سـيفه   ،)٣(قتلت سعيد بن العاص بن أمية     ، ف )٢(ريمل أخي ع  تكان يوم بدر قُ   

:  فقلـت  صلى اهللا عليه وسلم    به إىل النيب      فجئت ، فأعجبين )٤(ةفَيِتوكان يسمى ذا الكَ   
     ليس  : فقال ، فهب يل هذا السيف    ،فى صدري من املشركني   يارسول اهللا إن اهللا قد ش 

ـ     ، وال لك  )٥(] يل [هذا   ـ  [ ،)٦(ضب اذهب فاطرحه يف القَ ويبورجعـت    )٧(] هفطرحت 
ن مل يبل   ملهذا   ىعطعسى أن ي  :  قلت  و ،سليبمن قتل أخي وأخذ      يعلمه إالّ اهللا   ال ما
 :عـز وجـلّ    وقـد أنـزل اهللا    ،   فما جاوزت إالّ قليال حتى جاءين الرسول       ،بالئيب

فلما انتـهيت إىل      شيء، ي أن يكون قد نزل فِ     فت فخِ .اآلية )! " #$(
 وإنـه   ؛ وليس يل  ،يا سعد إنك سألتين السيف     (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

  .)٨()) قد صار يل فاذهب فخذه فهو لك

                                                
  .) هـ٥٥ ت(. رضي اهللا عنه. ري، أبو إسحاقهبن أيب وقاص مالك القرشي الزاسعد : هو )١ (

وأول من رمى بسهم يف سبيل        سنة، ١٧ أسلم وهو ابن     ،سابع سبعة يف اإلسالم   و ،أحد العشرة املبشرين  
هم عمر رضي اهللا عنه     فتح العراق، ومدائن كسرى، وأحد الستة الذين عين       و ا وما بعدها،  اهللا، وشهد بدر  

 .)٧٣ /٣(اإلصابة و ،)٢/٦٠٦(االستيعاب  : انظر. وكان جماب الدعوة،للخالفة
  .)هـ٢استشهد ( رضي اهللا عنه. هيب القرشي الزهريأأيب وقاص مالك بن ابن عمري : هو  )٢ (

دم إسالمه  جد له رواية لق   تو مل   ، وقتله عمرو بن عبد ود     ،أخو سعد أسلم قدميا وشهد بدرا واستشهد ا       
 .)٤/٧٢٥( اإلصابة، و)٣/١٢٢١(االستيعاب  :انظر. وموته

يف ترمجـة عمـري بـن أيب     )٤/٧٢٥ ( اإلصابةابن حجر يفكذا يف األصل والنسخ، والصواب كما قال      )٣ (
   .)١٣/٣٧٣(تفسري الطربي ، وبذلك قال أمحد شاكر يف حاشية العاص بن سعيد بن العاص :وقاص

   .كافرا) هـ٢قتل ( العاص بن أمية القرشي األموي العاص بن سعيد بن :وهو
   ويقال إن، كما ورد يف أكثر من مصدر وهو خبالف ما يف املنت،رضي اهللا عنه قتل يوم بدر قتله علي

  . وإمنا قتلت خايل العاص بن هشام، مل أقتل أباك:رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه قال لسعيد بن العاص عمر
  . فأعجبه قوله. وكان على الباطل، احلق ولو قتلته لكنت على:فقال
 . يف ترمجة ابنه سعيد بن العاص)٣/١٠٧(اإلصابة ، و)١/١٨٧(االستيعاب  :انظر

  ،)٢/٤٣٤(معجم مقاييس اللغة : انظر. كَِتيف الصفيح للسيف ويقال ،طويلة يةٍضِعر حديدة :ةفَيِتكَال )٤ (
 ).كتف(مادة ) ٩/٢٩٤(واللسان 

  . موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]إيلّ[يف األصل  )٥ (
) ٦( ضم:القَبقْسِمع من الغنيمة قبل أَن تالفائق يف غريب احلديث  :انظر.  هو ما ج)حرف(، )٣/١٥٤  

 .) القاف مع الباء
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]فطرحت[ يف األصل )٧ (
   بأكثر من رواية ومن ثالثة طرق، وقد مجع املصنف)١٣/٣٧٢(  هذا اخلرب أخرجه الطربي يف تفسريه)٨ (

  اخلرب وهذا: بينها يف سياق واحد، وصحح أمحد شاكر إسناد الطريق األول والثاين، وقال عن الثالث
 .النقطاعه ،اإلسناد ضعيف



 

 
]٢٩٢[

 وكـان   ، يوم بدر  عائذ )٢(] ينب [صبت سيف   أ: )١(بن ربيعة   مالك  أُسيد وقال أبو 
  فلما نزلت هذه اآلية أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم            ،)٣(انبزرميدعى الْ  السيف

  الناس أن يوكان رسول اهللا    ،ألقيته يف النفل  و فأقبلت به    ،وا ما يف أيديهم من النفل     رد 
 )٥(األرقم املخزومـي   )٤(] أيب [ بنافرآه األرقم   ،  لهئ س امينع شيئً  ال  عليه وسلم  صلى اهللا 

   .)٦( اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه إياهفسأله رسولَرضي اهللا عنه، 

اختلفوا فكانوا  ا، و نزلت يف املهاجرين واألنصار ممن شهد بدر      : جريج وقال ابن 
ه قسمها كمـا أرا ف ،صلى اهللا عليه وسلم ه رسولَ وملّكها اُهللا، فرتلت هذه اآلية   ا،ثالثًأ

   .)٧(اهللا
 كانت املغامن لرسـول     : رضي اهللا عنهما   علي بن أيب طلحة عن ابن عباس      وقال  

 وما أصاب سرايا املـسلمني      ، ليس ألحد فيها شيء    ،صةلخا اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
صلى اهللا  ألوا رسول اهللا فس.لول فهو غُاكًلِْس فمن حبس منه إبرة أو    ،من شيء أتوه به   

حكم عن   : أي .)٨(يسألونك يا حممد عن األنفال    : فرتلت ،عليه وسلم أن يعطيهم منها    
 ،األنفـال مـن   : يعين )! " #$ (:معناه: وقيل .األنفال وعلمها وقسمها  

                                                
  .وقيل غري ذلك )هـ٦٠ت (.رضي اهللا عنه. ديسأُ أبو مالك بن ربيعة اخلزرجي الساعدي،: هو )١ (

   ،كانت معه راية بين ساعدة يوم الفتح، وصحايب مشهور بكنيته شهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها
 .)٥/٧٢٣(اإلصابة و ،)٣/١٣٥١(االستيعاب  :انظر. نه آخر البدريني موتاإ:  وقيل،باملدينة مات

  تفسري الطربية  وهو ما صوبه أمحد شاكر يف حاشي)س(،وما أثبته من ]ابن[ )ت( ويف ]أيب[ يف األصل )٢ (
  أنساب األشراف :انظر.  القرشي املخزوميعائذ بن عمران هم من ولد :وبنو عائذ. )١٣/٣٧٤( 
 )١٠/٢٣١(. 

   ومنه قوهلم، وهو الفارس الشجاع املقدم على القوم دون املَِلك،ربع ميرسفا بضم الزاي :مرزبان )٣ (
 ).رزب( مادة )١/٤١٦(لسان العرب : ظران. ولعل منه تسمية السيف بذلك.  مرزبان: لألسد

 .ليست يف األصل وال النسخ وأثبتها من ترمجته كما وردت يف املصادر )٤ (
  . وقيل قبل ذلك)ـ ه٥٥ ت(. ، أبو عبد اهللا القرشي املخزوميبن أيب األرقم عبد منافاأرقم : هو )٥ (

ـ  اليت   الدار    وهي ،الصفا من املهاجرين األولني قدمي اإلسالم، وكانت داره على         كبـار  اأسـلم فيه
  . تويف باملدينة،صلى اهللا عليه وسلم وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا، الصحابة

 .)١/٤٣(اإلصابة ، و)١/١٣١(االستيعاب  :انظر
  ، )٣/٤٩٧ (سندامل يف ، وأمحد)١/٦٤٢(السرية يف ابن هشام أخرجه  :خترجيه . ضعيف:احلكم عليه )٦ (

  بن أيب بكر  اهللا إسحاق قال حدثين عبد بن ، مجيعهم من طريق حممد)١٣/٣٧٤( هتفسري يف الطربيو
   يف التعليق على األرناؤوطقال شعيب .  رضي اهللا عنهقال حدثين بعض بين ساعدة عن أيب أسيد

  . عن أيب أسيد رضي اهللا عنهوهذا إسناد ضعيف إلام الراوي: املسند
 . بنحوههعن )١٣/٣٧٩( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٧ (
 .املصدر السابق عنه  يفالطربي أخرجه )٨ (



 

 
]٢٩٣[

ـ و. )١(] نفالاأل [  صلة أي يسألونك   )عن (:وقيل ،)من ( مبعىن )عن( و  ابـن   أهذا قـر  ك
 الغنائم  : واألنفال .)٣( وهو قول الضحاك وعكرمة    ،)٢(نحبذف ع  رضي اهللا عنه   مسعود

  :قال لبيد .واحدها نفل
  ) ٤(وِبِإذِْن اِهللا ريثي وعجلْ        خري نفَلاللَِّهِإنَّ تقْوى     

فقـال  : واختلفوا يف معناهـا    .زدتك: ك وأنفلتك أي  نفلت: وأصله الزيادة يقال  
وقال علي بن صاحل بـن      ؟  اآلية يسألونك عن غنائم بدر ملن هي      معىن  : أكثر املفسرين 

 إىل املسلمني بغـري      من املشركني   هي ما شذَّ   :وقال عطاء  .)٦(هي أنفال السرايا  : )٥(حي
 ما  فيه /يصنع فهو للنيب صلى اهللا عليه وسلم      متاع،   سالح أو   أو  من عبد أو أمة    ،التق

   .)٧(يشاء
 ،م الغنائم سقْي ما يسقط من املتاع بعدما ي      ه: رضي اهللا عنهما  وقال ابن عباس    
رسول  وذلك أنّ املهاجرين سألوا      ،هي اخلمس : وقال جماهد . )٨(فهي نفل هللا ولرسوله   

رفع منا هـذا    ي ِلم:  وقالوا ،عن اخلمس بعد األربعة األمخاس      صلى اهللا عليه وسلم    اهللا
 يقسماا كما   .)٩()% & ' )(( : تعاىل فقال اهللا . ؟خرج منا ِلم ي  اخلمس،

  . شاءاما  ويرضخان منها ،ها ما شاءامنينفالن  و،شاءا
هي :  فقال جماهد وعكرمة والسدي    ؟حمكمة   واختلفوا يف هذه اآلية منسوخة أم     

 M" # $ % & ' ( ) *L : عز وجل  منسوخة نسخها قوله  
                                                

 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]يسألونك ما أنفال؟ [يف األصل  )١ (
  . ، كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٢/٢٢٨ (هتفسري يف البغوي، و)١٣/٣٧٨ (هتفسري يف الطربي ذكره )٢ (

 .)٥٤ص( الشواذ البن خالَويه :انظر
 . عنهما)٢/٢٢٨ (هتفسريذكره البغوي يف  )٣ (
  تفسري الطربي  و،)١/٢٤٠(، وجماز القرآن أليب عبيدة )٤٦ص(ديوانه  :انظر ]ناتقوى رب[ يف املصادر )٤ (

 . قصيدة له طويلة والبيت مطلع،)نفل( مادة )١١/٦٧٠( ولسان العرب، )١٣/٣٦٦(
  . وقيل بعدها)هـ١٥١ت (.أبو حممد الكويف ،علي بن صاحل بن صاحل بن حي اهلمداين: هو )٥ (

قال أمحد وابن معني و ، قليل احلديث، وكان ثقة إن شاء اهللا، كان صاحب قرآن:قال ابن سعد
، )٧/٣٣٢( التهذيب : انظر.ثقة عابد :قال ابن حجر .حبان يف الثقات  وذكره ابن، ثقة:والنسائي

 .)١/٦٩٦(تقريب وال
 .هعن )١٣/٣٦٣( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٦ (
 .هعن املصدر السابق )٧ (
 .هعناملصدر السابق  )٨ (
 .هعن )١٣/٣٦٥(املصدر السابق  )٩ (

]أ/٣٥[



 

 
]٢٩٤[

 ،خاصـة  عليه وسلم كانت الغنائم يومئذ للنيب صلى اهللا        ف ]األنفال : من سورة  ٤١: من اآلية [ اآلية
  . )١(فنسخها اهللا باخلمس

 وإنما معىن ذلك قـل      ،)٢(هي ثابتة وليست منسوخة   : زيدعبدالرمحن بن    وقال
رسول يضعها يف مواضعها    ال و ، وهي ال شك هللا مع الدنيا مبا فيها واآلخرة         ،األنفال هللا 

فـإنّ هللا   ) ٣(] عنياألرب [  مثّ أنزل حكم الغنائم بعد     ،بوضعها فيها  عز وجل    اليت أمره اهللا  
هذا اخلمس مردود   و ((: )٤( وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،خمسه ولكم أربعة أمخاس   

لـبالء  إياه  )٦(] اقتطاعهو [م كذلك يقول يف تنفيل اإلمام بعض القو    و .)٥()) قرائكمفعلى  
   .بني األنفال والغنائمأباله، أو غَناء عنده، ففرق 

 وذلك حني اختلفـوا يف      )* + , - ./( :قوله عزو جل  
: جريج قال قتادة وابن   . واهم عن املفارقة واملخالفة    ،الغنيمة أمرهم بالطاعة واجلماعة   

ب الرجل من الكفّار إذا     لَينفل الرجل من املؤمنني س     كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
بدر مأل الناس    حتى إذا كان يوم      ،)٨(بالئهوائه  نغَعلى قدر   الرجل   وكان ينفل    ،)٧(قتله

% & ' ( : فرتلت !.ذهب أهل القوة بالغنائم   : فقال أهل الضعف  ،  أيديهم غنائم 

 ،)٩( لريد أهل القوة على أهـل الـضعف        )* + , - ./ )(
أمـرهم اهللا  و ،بعضهم علـى بعـض    أن يرد  صلى اهللا عليه وسلم    فأمرهم رسول اهللا  

   .]١[ )0 1 2 3 4 5(:  فقال،بالطاعة فيها

                                                
 .همعن )١٣/٣٨٠(املصدر السابق  )١ (
  ورجح أا حمكمة اختالف أهل العلم يف نسخها، بني و) ١٣/٣٨١(ذكر هذه األقوال الطربي يف تفسريه  )٢(

 . ولعل هذا هو الصوابغري منسوخة
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]ةليلأربعني [يف األصل  )٣ (
 .]يوم خيرب[يف املصدر  )٤ (
  . حدثين يونس قال، أخربنا ابن وهب قال، قال ابن زيد:  قال)١٣/٣٨١( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٥ (

ن أتبـاع التـابعني،    متأخر، م، وهومن كالم عبد الرمحن بن زيد بن أسلمهذا األثر  . وذكره بنحوه 
  .ضعيف :قال ابن حجر سبقت ترمجته وهو كما )هـ١٨٢ت(

 .  وهو األنسب يف السياق)ت( وما أثبته من ]واقتنائه[ )س(ويف . ]ضابهاقت[يف األصل )٦ (
 . عن قتادة إىل هذا املوضع)١٣/٣٨٣( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٧ (
 .]ائهنِجده وغَ[يف املصدر  )٨ (
 . عن ابن جريج إىل هنا)١٣/٣٨٣( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٩ (



 

 
]٢٩٥[

 إىل  "ذات"أضـاف   :  فقال أهل البـصرة    ،تأنيث ذات البني  جه  وواختلفوا يف   
 : وبعضها يذكر حنو   ، ألن بعض األشياء يوضع عليه اسم املؤنث       "اذات" وجعله   "البني"
 :إنما أراد بقوله  : وقال أهل الكوفة   .)١("احلائط" وذكّر   "الدار" أنث   "احلائط" و "الدار"

) ِنكُميب يريد الـساعة الـيت فيهـا        "ذات العشاء "ك  كذلو ، احلال اليت للبني   )ذَات 
  .)٢( ملذكّر إالّ ملعىنا ملؤنث وال مؤنثًاومل يضعوا مذكّر: قالوا، العشاء

الذي بليس املؤمن و:  جل ثناؤه يقول اهللا  )٣()7 8(: عز وجل قوله  
 ): ; > =9 ( إمنا املؤمنون الـصادقون يف إميـام         ،خيالف اهللا ورسوله  

 وقـال . رضي اهللا عنـه   )٦(عبداهللا  مصحف )٥(] يف [ا هو   وهكذ )<( )٤(] فرقت [
قُرئـت    )? @(. )٧(ع عنـه ِرت فـي لم، أو يهم ملعصية  ظْ الرجل أن ي   هو: السدي

)D C B A(   اتـصديقً  رضي اهللا عنـهما       قال ابن عباس)وقـال  . )٨
ـ   .)١٠(خشية: وقال الربيع بن أنس   . )٩(] يقينا [ :الضحاك  )١١(حبيـب  بـن  ريوقال عم

إذا ذكرنـا  : قال فما زيادته؟: قيلا، إن لإلميان زيادة ونقصان  : )١٢(] نت له صحبة  وكا [
  .)١٤(ه وإذا سهونا وقصرنا وغفلنا فذلك نقصان، فذلك زيادته)١٣(] دناهومح [اهللا 

                                                
 .البصرة حنويي بعضعن  )١٣/٣٨٤( هتفسري يف الطربي ذكره )١ (
 .أهـ.بالصواب القولني أوىل القول هذا: وقال هم،بعضعن  )١٣/٣٨٤( هتفسري يف الطربي ذكره )٢ (
 .قة املصنف يف تقسيم اآلي وهو موافق لطري)س ( و)ت(يف األصل اآلية كاملة، وما أثبته من  )٣ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(وما أثبته من  ]فزعت[ األصل  يف)٤ (
 )س( و )ت(من  )٥ (
  : كالمها عن ابن مسعود أنه قرأ)٤/٤٥٧( هتفسري وأبو حيان يف )٢/٥٠١(  يف تفسريه عطيةذكر ابن )٦ (

 .التفسري على تحمل ةالقراء ذهه أن :ونبه أبو حيان.  وهي شاذة:عطية ، قال ابن)فرقت قلوم(   
 . عنه)١٣/٣٨٧( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٧ (
 .هعن )٥/١٦٥٦( هتفسري يف ابن أىب حامتأخرجه  )٨ (
   البن اجلوزيزاد املسري :انظر.  وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت(وما أثبته من  ]تبينا[  األصل يف)٩ (

 )٣/٢٤٤(. 
 .هعن )٥/١٦٥٦( هتفسري يف حامتابن أىب أخرجه  )١٠ (
  . رضي اهللا عنه. بن جويرب األنصاري اخلطمي اشةمويقال ابن خ اشةبعمري بن حبيب بن ح: هو )١١ (

 ومل جند له رواية عن :بن السكناقال ، كانت له صحبة وبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم عند احتالمه          
 .)٤/٧١٤(اإلصابة و ،)٣/١٢١٣(االستيعاب  :انظر .النيب صلى اهللا عليه و سلم من وجه ثابت

 .)س ( و)ت(من  )١٢ (
 .)س ( و)ت(من  )١٣ (
 . عنه)٢/٢٢٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )١٤ (



 

 
]٢٩٦[

 وقال ع  كَ: )١(ديدي بن عتإ : عمر بن عبدالعزيز    إيلّ ب  وفرائض  ان لإلميان سنن 
ومن مل يـستكملها مل يـستكمل        [ استكمل اإلميان،  )٢(] فقد ااستكمله [وشرائع فمن   

قون بـه فـال   ث يفوضون إليه أُمورهم وي: أي ]٢[ )G F E(. )٣(] اإلميان
   . من الوكولتفعل ال: والتوكل،يرجون غريه وال خيافون سواه

Q P ( ]٣[ )N M L K J I(: قولـــه
TS R( يعين :قُّوا حقا  : تقديره ،ا صدقً ايقينصـدقوا صـدقا   : قول كما ت  ، ح .

يف  / ال شـك     احق: قال مقاتل . )٤(وا من الكفر  ئبر:  رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  
وقال ابن  . )٦( فأحقّه اهللا هلم   ،استحقّوا اإلميان حبق  : قال قتادة  .)٥(إميام كشك املنافقني  

  .)٧(ا فهو مؤمن حقا من مل يكن منافقً:أيضا  رضي اهللا عنهماعباس
 ،)٩( علي بن حممد بـن عمـري       حدثنا: )٨(] قال [الرازي، داهللا بن حممد  أخربنا عب 

حدثنا هشام بن عبيداهللا حـدثنا      : )١٢(] قال [ ،)١١(ق بن إبراهيم  اإسححدثنا  : )١٠(] قال [
 سـئل  إذا: قـال  ،)١٦(التيمـي  عن إبراهيم  ،)١٥( عن عمر بن ذر    ،)١٤(]سامل[ بن   )١٣(]سلم[

                                                
  .)هـ١٢٠ت(.  أبو فروة اجلزري،دي بن عمرية الكنديدي بن عع: هو )١ (

لعجلـي  ، وثقه ابن سـعد وابـن معـني وا          ، وهو صاحب عمر بن عبد العزيز      ،كان ناسكا فقيها  
 .)١/٦٦٨(تقريب ، وال)٧/١٦٨(التهذيب : انظر.  ثقة فقيه:قال ابن حجر .حامت وأبو

 . وهو موافق ملا يف املصدر)س (و )ت(وما أثبته من  ]ناستكمله[ األصل  يف)٢ (
 . عنه بنحوه)٢/٢٢٩( هتفسرييف البغوي  ذكره )س ( و)ت(من  )٣ (
 . عنه)١٣/٣٨٨( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٤ (
 .)٢/٤(تفسري مقاتل : انظر )٥( 

 . عنه)١٣/٣٨٨( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٦ (
 .هعن )١/٤٦٠( هتفسري النسفيذكره  )٧ (
 .)ت(من  )٨ (
  .مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي )٩ (
 ).ت(من  )١٠ (
 .مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي )١١ (
 .)ت(من  )١٢ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(، وما أثبته من  وهو تصحيف]سامل[يف األصل  )١٣ (
  .)هـ١٩٤ت(.  أبو حممد،سلم بن سامل  البلخي:  هو)ت(من  )١٤ (

 ولكنه كان صارما يأمر باملعروف      ،كان مرجئا ضعيفا يف احلديث    :، قال ابن سعد يف الطبقات     الزاهد
 وكـان   ،قلبا خبارب األ  منكر احلديث يقل   :، وذكره ابن حبان يف اروحني وقال      وينهى عن املنكر  
 :انظر. رجاء غال يف اإل   ، ضعفه أمحد بن حنبل والنسائي     :، قال الذهيب يف املغين    رجاءمرجئا شديد اإل  

 . )١/٢٧٣(املغين يف الضعفاء ، )١/٣٤٤(البن حبان اروحني و ،)٧/٣٧٤( ابن سعدطبقات 
  . وقيل غري ذلك)هـ١٥٢ت (.  أبو ذر الكويف،داين املرهيبعمر بن ذر بن عبد اهللا اهلم: هو )١٥ (

 . وهو ثقة، كان مرجئا،رجاء وكان يرى اإل، كان ثقة بليغا   : وقال العجلي  ، والنسائي ،ابن معني وثقه  
 .)١/٧١٦(التقريب ، و)٧/٤٤٤( التهذيب : انظر.ثقة رمي باإلرجاء :قال ابن حجر

  . وقيل بعدها)هـ٩٢ت(. الكوىف أمساء أبو التيمى، شريك بن يزيد بن إبراهيم :هو )١٦ (
قال .  صاحل احلديث  : وقال أبو حامت   ، ثقة مرجئ  : وقال أبو زرعة   ، ثقة : قال ابن معني   ،العباد من كان
 .)١/٦٨( تقريب، وال)١/١٧٦(التهذيب  :انظر.  ويدلس يرسل أنه إال ثقة :حجر ابن

]ب/٣٥[



 

 
]٢٩٧[

تبـارك   فـإنّ اهللا     ا فإن كان صادقً   امؤمن حق إني  :  فليقل ا؟أمؤمن أنت حق  أحدكم  
 فما فيه من الكفـر      اإن كان كاذب  ، و يعذّب على الصدق ولكن يثيب عليه     وتعاىل ال   

  . )١(اإني مؤمن حق: أشد عليه من قوله
   فقـال  ؟)٣(]  أنـت  أمؤمن: لهفقال   [ سأل رجل احلسن  : )٢(يحِجوقال ابن أيب ن :

 عن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر         ينكنت تسأل ن   فإ ،اإلميان إميانان 
 :عز وجـل  وإن كنت تسألين عن قوله واجلنة والنار والبعث واحلساب فأنا ا مؤمن،      

 ال فواهللا  ،)X W( : إىل قوله  )9 : ; > = < 7 8(
  ؟)٤(أدري أمنهم أنا أم ال

حنن املؤمنـون   : فقالوا من القوم؟ :  فقلنا اكنا يف سفر فلقينا قوم    : )٥(علقمة وقال
ى لقينا  ،فلم ندِر ما جنيبهم    ،احقفأخربنـاه مبـا   ، رضي اهللا عنه   عبداهللا بن مسعود    حت

أفال قلتم أَِمن أهل اجلنة     : قالا،  مل نرد عليهم شيئً   : قلنا فما رددمت عليهم؟  :  قال .قالوا
   .)٦( املؤمنني أهل اجلنةنَِّإ أنتم؟

 أنـه يف    مل يشهد مثّ  ،  اهللا ا، أو عند   أنه مؤمن حق   من زعم : وقال سفيان الثوري  
  .)٧(بنصف اآلية دون النصففقد آمن  ،اجلنة

                                                
  ، وفيهلني يف الرواية  هشام بن عبيد اهللاضعفوه، وسلم بن سامل فيه .  إسناده ضعيف:احلكم على األثر )١ (

 .مل أجد من خرجه، حسب حبثي واطالعي:خترجيه. من مل أعرفه، ومل أجد فيه جرحا وال تعديال   
  .  وهو الصواب، ألنه الراوي عن احلسن]متام بن نِجيح[ ويف املصدر ]ابن أيب نِجيح[ يف األصل والنسخ )٢ (

  ا، وغريمه،  وعطاء،عن احلسن البصريروى  .يح األسدي الدمشقي نزيل حلبِج متام بن ن:وهو
  ضعيف من :قال ابن حجر.  منكر احلديث: وقال أبو حامت، ضعيف: وقال أبو زرعة،ابن معنيوثقه 

 .)١/١٤٣(تقريب ، وال)١/٥١٠(التهذيب  :انظر. السابعة
   أنت أمؤمن. رضوان اهللا عليهما وعن حمبيهماسأل رجل احلسن بن علي [ ويف األصل )س ( و)ت( من )٣ (

  ففي املصدر. ، وليست كذلك يف باقي النسخ وال املصدر]؟ صلى اهللا عليه وسلمابن رسول اهللا  يا
 .)١/٨٦(  للبيهقي شعب اإلميان:انظر. ]سأل رجل احلسن البصري عن اإلميان[

 .)١/٨٦( شعب اإلميانيف  أخرجه البيهقي )٤ (
    . وقيل بعد ذلك)هـ٦٢ت( .كويف أبو شبل النخعي ال،علقمة بن قيس بن عبد اهللا: هو )٥ (

  . ، وروى عن طائفة من الصحابة، وثقه أمحد وابن معنيولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .)١/٦٨٧(تقريب ، وال)٧/٢٧٦(التهذيب  :انظر.  ثقة ثبت فقيه عابد:قال ابن حجر

 .هن ع)٢/٢٢٩( هتفسرييف البغوي ذكره  )٦ (
 .املرجع السابق عنه )٧ (



 

 
]٢٩٨[

مثّ .  مت الكالم هاهنـا    :وقال،  )R Q( : على قوله  )١(] بعضهم [ووقف  
W V U ( :لقولها  تأكيد)TS( : فجعل قوله،)X W V U( :قال

X()ـة ير   : يعين: وقال عطاء ،  )٣(أعمال رفيعة : جماهد قال. )٢ـا  تدرجات اجلنقو
كـل  آهلم يف اجلنة من لذيـذ امل      اهللا  أعد   ما: يعين: بن عروة  [هشام   وقال   .)٤(بأعماهلم

 )٧(] سبعون )X W V U(:)٦(رييزحم وقال ابن . )٥( العيش ءواملشارب وهين 
 لـذنوم  )Y( )٩(سنة سبعني  )٨(رمض الفرس اجلواد املُ   خطو كلّ درجة    ،درجة

)[ Z( ]ة: أي]٤حسن عظيم وهو اجلن .  
 ا هلـذ  حلـالني اختلفوا يف ا   )[ ^ _̀  b a(: قوله عز وجل  
مـن   صلى اهللا عليه وسلم ه بإخراج اهللا نبيه بما الذي ش  ، و )كما (:الكاف اليت يف قوله   

 فإن ذلك خـري     ،معىن ذلك فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم      : قال عكرمة ف. باحلق بيته
 ، لكم اصلى اهللا عليه وسلم من بيته باحلق خري       ا  تعاىل حممد لكم كما كان إخراج اهللا      

   .)١٠(وإن كرهه فريق منكم
أخرجك ربك يا حممد من بيتك باحلق على كره فريق          كما  : يعين: وقال جماهد 

 أنهم يكرهون القتـال     :أي  وجيادلونك فيه،  ، يكرهون القتال   هم  كذلك ،من املؤمنني 
رسوله صلى اهللا عليه     تعاىل أمر اهللا : وقال بعضهم  .)١١(وجيادلونك فيه كما فعلوا ببدر    
                                                

 .)س ( و)ت(من  )١ (
 .مل أعرفه ومل أجد من خرجه حسب حبثي واطالعي )٢ (
 .هعن )١٣/٣٨٩( ه تفسري يفالطربيأخرجه  )٣ (
 هن ع)٢/٢٢٩( هتفسرييف البغوي ذكره  )٤ (
 . عنه)١٥/١٢٨( هتفسري يف الفخر الرازىذكره  )٥ (
  . وقيل قبلها)هـ٩٩ت (.رييز املكيح أبو م،حيمرييز بن جنادة بن وهب اجلُحعبد اهللا بن م:هو )٦ (

 من كـان مقتـديا    : األوزاعي قال. سكن بيت املقدس  ،  من رهط أيب حمذورة وكان يتيما يف حجره       
   .ثقة عابد :قال ابن حجر. وثقه النسائي والعجلي ،فليقتد مبثل ابن حمرييز

 .)١/٥٣٢(تقريب ، وال)٦/٣٢(التهذيب  :انظر
 .)س ( و)ت(من  )٧ (
)٨ (ِمريضلف ِإالَّ قُوتا: اخليلتعظاهر عليها بالعلف حىت تسمن مث ال تا هلا لغزٍو، أو سباٍق هو أَن يإعداد ،  

 )ضمر( مادة )٤/٤٩١(لسان العرب  :انظر
 .]خطو[ بدال من]الفرس حضر[ه، وفيهعن )١٣/٣٩٠( ه تفسري يفالطربيأخرجه  )٩ (
 .ه، بنحوهعن )١٣/٣٩١(املصدر السابق  )١٠ (
 .ه، بنحوهعن )١٣/٣٩١(املصدر السابق  )١١ (



 

 
]٢٩٩[

مـره يف    كما مـضى أل    ، يف الغنائم على كره من أصحابه      )١(] ألمره [أن ميضي    وسلم
   .)٢(وهم كارهون خروجه من بيته لطلب العري

:  فقـالوا  . كما جادلوك يـوم بـدر      ،معناه يسألونك عن األنفال جمادلة    : وقيل
 كما  امعناه أُولئك هم املؤمنون حق    : وقيل .)٣(تعد له  فنس االلعري ومل تعلمنا قت   ل ناأخرجت

   .)٤(أخرجك ربك من بيتك باحلق
، مض على الذي أخرجك ربـك     ا:  تقديره )على( :الكاف مبعىن : وقال بعضهم 

 الـذي  و : مبعىن القـسم جمازهـا     وه: عبيدة وقال أبو . )٥(عن الكليب :  ابن حيان  هقال
 وجوابه جيادلونك وعليه يقع القسم تقـديره       .)٦()لذيا ( يف موضع  )ما (ألن [أخرجك،  

  .  من بيتك باحلق)٧(]  أخرجكجيادلونك واهللا الذي
أخرجك ربك من بيتك املدينة إىل       كر إذ ذاو:  تقديره ،)إذ( الكاف مبعىن : وقيل
   .لطلب املشركني ]٥[  )g f e d c( .)٨(بدر باحلق

)k j i(ملّا [منني  وذلك أن املؤ، يف القتال: أي [)الشوكةب أيقنوا )٩، 
نـا  أيا رسول اهللا مل تعلمنا      :  وقالوا . وعرفوا أنه القتال كرهوا ذلك     ،واحلرب يوم بدر  

 )n m l( إياه،    فذلك جداهلم  . وإنما خرجنا للعري   ، فنستعد لقتاهلم  ، العدو ىنلق
يف احلـق   / لوهادجهؤالء املشركون : وقال ابن زيد . اهللا بهكنك ال تصنع إالّ ما أمر    أ

)r q p o(ــاهي لكراه، يــدعون لإلســالم حــنيتــهم إي، )s 

t()٦[)١٠[.  
                                                

 .)ت(من  )١ (
 .ةالكوف حنويي بعض وعزاه ل)١٣/٣٩٢( ه تفسري يفالطربيأخرجه  )٢ (
 .بعض حنويي الكوفة أيضا إىل عزهو )١٣/٣٩٢( ه تفسري يفالطربي أخرجه )٣ (
 .بعض حنويي البصرة إىل عزهو )١٣/٣٩٣(املصدر السابق  )٤ (
 .ومل يعزه )٢/٢٣٠( سريهذكره البغوي يف تف )٥ (
 .)١/٢٤٠(  لهالقرآن جماز انظر )٦ (
 .)س ( و)ت(من  )٧ (
 .ومل يعزه )٢/٢٣٠(  ذكره البغوي يف تفسريه)٨ (
 .)س( و )ت(من  )٩ (
   اآلخرين، صفة من هذا وليس: قال[ : عن ابن زيد وتتمة كالمه)١٣/٣٩٦( ه تفسري يفالطربيأخرجه  )١٠(

 .]رالكف ألهل مبتدأة صفة هذه

]أ/٣٦[



 

 
]٣٠٠[

عبـاس   قال ابـن   )w v x | { z y(: قوله عز وجل  
 علـى سـرح     ،)٣(القرشي )٢(] جابر [بن   زرأغار كُ :  وابن يسار والسدي   )١(الزبري وابن

 فـسبقه   ،كب يف أثره   فر ،صلى اهللا عليه وسلم     فبلغ النيب  .)٤(املدينة حتى بلغ الصفراء   
 أقبل من الشام    )٥(سفيان مث إن أبا   .تهفأقام سن ،  صلى اهللا عليه وسلم     فرجع النيب  .رزكُ

 ،)٧(بن نوفل الزهري    وخمرمة ،هشام بن  وعمرو ،)٦(بن العاص  يف عري لقريش فيها عمرو    
  ـى إذا    ،)٩( وهي اللطيمـة   ، وفيها جتارة عظيمة   ، قريش )٨(كبار من   ايف أربعني راكبحت 

 فندب أصحابه إليه وأخربهم    ذلك،  بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،رد من ب  ا قريب واكان
هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليها لعـلّ      ((: قال، و )١٠(عدد وقلّة ال  ،بكثرة املال 

   .)١١()) موهالكُنِفيأن اهللا 
                                                

 .]قال ابن زيد وابن عباس[ )س(يف  )١ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]خالد[يف األصل  )٢ (
  .)هـ٨ت(رضي اهللا عنه . ل القرشي الفهريس ابن ِح: ويقال،ليِسز بن جابر بن حركُ: هو )٣ (

مه وواله رسول اهللا صلى      وحسن إسال  ، مث أسلم بعد اهلجرة    ،كان من رؤساء املشركني قبل أن يسلم      
  . فيمن استشهد يوم الفتح فأسرهم، وكان  يف أثر العرنينيا بعثهيت السريةاهللا عليه وسلم ال

 .)٥/٥٨١(اإلصابة ، و)٣/١٣١٠(االستيعاب  :انظر
  مى اليوم فتس:  مرارا، أما القريةصلى اهللا عليه وسلماٍد وقرية بني املدينة وبدر نزله رسول اهللا و :الصفْراِء )٤(

 نم لو متركي) ٥١ (: بعدري القرى، علىث من أودية احلجاز الفحول، ك:الواسطة، وأما الوادي فهو
 .)١٧٦ص(املعامل اجلغرافية ، و)١٥٩ص( املعامل األثرية :انظر. ينةدامل

  . وقيل بعدها) هـ٣١ت( رضي اهللا عنه.  أبو سفيان،صخر بن حرب األموي القرشي: هو )٥ (
 أسلم يوم فتح مكة وأبلـى  ،رأس املشركني يوم أحد ويوم األحزاب و ،ش يف اجلاهلية  من سادات قري  

مـات يف  بطال، كان من الشجعان األ والريموك، و وشهد حنينا والطائف،،بعد إسالمه البالء احلسن 
 .)٣/٤١٢(اإلصابة و ،)٢/٧١٤(االستيعاب  :انظر. رضي اهللا عنهخالفة عثمان 

  .) هـ٤٣ت(رضي اهللا عنه . وائل السهمي القرشي، أبو عبد اهللاعمرو بن العاص بن : هو )٦ (
 سنة مثـان    مث أسلم وهاجر  شداء على اإلسالم،    كان من األ  ه، و أحد الدهاة يف أمور الدنيا املقدمني في      

 كـان  ، مث استعمله على عمان غزوة ذات السالسل،   واله النيب صلى اهللا عليه وسلم إمرة         ،قبل الفتح 
م، مات  رضي اهللا عنه   وعمل لعمر وعثمان ومعاوية    وافتتح مصر،     اجلهاد بالشام  من أمراء اجليوش يف   
 .)٤/٦٥٠(اإلصابة ، و)٣/١١٨٤(االستيعاب  : انظر.مبصر وهو أمري عليها

  .وقيل بعدها.)هـ٥٤ت( رضي اهللا عنه. الزهريالقرشي املسور  خمرمة بن نوفل أبو صفوان وأبو: هو )٧ (
كان مـن مـسلمة     ، و وكانت له سن عالية وعلم بالنسب     ،  ايب املشهور ور بن خمرمة الصح   سوالد املِ 

مـات  ،  اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مخسني بعريا          قلوم، أعطاه رسول     الفتح من املؤلفة  
 .)٦/٥٠(اإلصابة ، و)٣/١٣٨٠(االستيعاب  :انظر.  وقد بلغ مائة ومخس عشرة سنة،باملدينة

 .]ركبان[ من )ت(يف  )٨ (
   إمنا مسي وقيل إنّ املسك،  هي العري اليت حتمل املسك: وقيل اللطيمة، املسك تكون يف العري:اللطيمة )٩ (

 .)٣/٢٦٧(املخصص  :انظر. يوضع على املالطم وهي اخلدود لطيمة ألنه
 .]العدو[ )ت( يف )١٠ (
  . )٢٣٣ص (صححه األلباين يف ختريج أحاديث فقه السرية.  صحيح:احلكم عليه )١١ (

  .)٣/٣٢(دالئل يف اللبيهقي ، وا)١/٦٠٦( أخرجه ابن هشام يف السرية :رجيهخت



 

 
]٣٠١[

 وخـف  ،غنيمة هلم إالّ ا إالّ أبا سفيان والركب ال يرو    )١(] يريدون [فخرجوا ال 
ـ  ي صلى اهللا عليه وسلم    وذلك أنهم مل يظنوا أنّ رسول اهللا      ،  بعضهم وثقل بعض    ىلق

احرب.      ا مسع أبو سفيان مبسري النيباستأجر ضمضم بن عمرو ،صلى اهللا عليه وسلم     فلم 
 قـد   ا فيستنفرهم وخيربهم أن حممـد     اأمره أن يأيت قريش   و ،بعثه إىل مكّة  ف ،)٢(الغفاري
 وخرج الشيطان يف صورة     ، إىل مكّة  افخرج ضمضم سريع  ،  أصحابهيف  لعريهم  عرض  

ال و ، وأصحابه قد عرضـوا لعريكـم      اإنّ حممد :  فأتى مكّة فقال   ،)٣(عشمجسراقة بن   
ال أ وانتـدبوا وتنـادوا   ،فغضب أهل مكّة غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم،       

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        و يتخلف عنا أحد إالّ هدمنا داره واستبحناه،      
    ى بلغ واديِفذَ:  يقال له  ايف أصحابه حتفأتاه اخلرب عن مسري قـريش ليمنعـوا         ،)٤(انر

ـ   )٥(اءحوحتى إذا كان بالر    [ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       عريهم، ا أخذ عين 
ـ  )٦(ينةهه من ج   عينا ل  اأيض  صلى اهللا عليه وسلم    النيب وبعث   ،للقوم فأخربه م    ا حليفً

صلى اهللا عليـه     وسبقت العري رسول اهللا     فأتاه خبرب القوم،   )٧(طِقيرأُ لألنصار يدعى ابن  
 ،اإن اهللا وعدكم إحدى الطائفتني إما العري وإما قريـش         : فرتل جربيل فقال  . )٨(] وسلم

ب العـري   صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف طل        فاستشار النيب  .وكان العري أحب إليهم   
 رضي اهللا عنـه    قام عمر مث   .أحسنو قالفرضي اهللا عنه      فقام أبو بكر   .وحرب النفري 

                                                
 .)س ( و)ت( والصواب ما أثبته من ]يدرون[يف األصل  )١ (
  مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي، مع شهرته وذكره يف أكثر املصادر، ووجدت يف السرية احللبية )٢ (

وال يعرف له إسالم والـذي مـن الـصحابة    [: حلليبا الدين برهان بن  علي قول املصنف )٢/٣٧٥(
 .]ضمضم بن عمر اخلزاعي

  .)هـ٢٤ت( .رضي اهللا عنه. سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي الكناين، أبو سفيان: هو )٣ (
وكان   يوم اهلجرة،أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      املشهور الذي خرج قبل إسالمه يتبع        صحايبال

 . )٣/٤١(اإلصابة ، و)١/١٧٣(االستيعاب  :انظر .ان يرتل قديداـك، وم يوم الفتح أسل،شاعراً جموداً
   .الضِفر :ارا فيمر جببال يقال هلاـ وجدت طريقا يأخذ يسهاوزتـ نقب ضيق، فإذا جته رأسواٍد :ذَِفرانُ )٤ (

 .)١٣١ص( املعامل اجلغرافية :انظر .ينبعوهو يقع قريبا من مدينة  امعلوم زال ذفران ماو
  علىعلى الطريق بني املدينة وبدر  ة عامرةوقد ظلت حمطكم، ٧٤ تبعد عن املدينة ،معروفة ِبئْر :الروحاُء) ٥ (

 .)١٤٣ص( املعامل اجلغرافية، و)١٣١ص( املعامل األثرية :انظر. مر العصور
  بن  سودأ ليث بن حي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن :جهينة )٦ (

 .)٢٠٤ص(اية األرب يف معرفة أنساب العرب  :انظر. بن قضاعة  بن احلايف أسلم
  لنيب صلىل  دليالً الذي كانط الليثيِقيربن أُ اهللا عبد: مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي، وهو ليس )٧ (

 .)٤/٥(اإلصابة : انظر. ةجريف اهلرضي اهللا عنه   اهللا عليه وسلم وأيب بكر
 .)س ( و)ت(من  )٨ (



 

 
]٣٠٢[

صـلى اهللا    رسول اهللا  يا: فقال رضي اهللا عنه     )١(مثّ قام املقداد بن عمرو    . أحسنوقال  ف
  ملوسىإسرائيل نقول كما قالت بنو     ال وحنن معك واهللا     ،عليه وسلم امض ملا أمرك اهللا     

:  مـن سـورة    ٢٤من اآليـة    [ M+ ,  - . / 0  1L: عليه السالم 

الذي بعثـك بـاحلق    فو  إنا معكم مقاتلون، ،ذهب أنت وربك فقاتال   اولكن   ،]املائـدة 
ونه حتـى    د ن جلالدنا معك م   ـمدينة احلبشة   : يعين ـ )٢(ادمِغك ال رسرت بنا إىل ب    لو

رسول هلم  مثّ قال   . ه خبري  ودعا ل  ا،خري فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ! نبلغه
وذلـك   وإنما يريد األنصار،  ،  )) !أشريوا علي أيها الناس    ((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
مامك حتـى تـصل إىل      ء من ذِ  آيا رسول اهللا إنا بر    : قالوافأنهم حني بايعوه بالعقبة     

كـان   ف  ونـساءنا،  نا مننعك مما مننع عنه أبناءنا      فأنت يف ذمامِ   إلينا فإذا وصلت    ،ديارنا
ه إالّ على   صرتكون األنصار ترى عليها ن    ي اليتخوف أ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

 د نوه   من ليس عليهم أن يسري    وأ ،مهه باملدينة من عد      ،من بالدهم ـا   م إىل عدوفلم
واهللا : رضي اهللا عنـه   قال له سعد بن معاذ    . قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 وشـهدنا   ،فقد آمنا بك وصدقناك   : قال،  )) أجل (( :قال أنك تريدنا يا رسول اهللا؟    كل
  وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعـة،         ،ا جئت به هو احلق    مب

الذي بعثك باحلق إن استعرضت بنا هـذا البحـر            فو ،ا أردت ملفامض يا رسول اهللا     
 إنا ا، بنا عدونا غد   تلقىوما نكره أن     ل واحد، ختلف منا رج    ما ، خلضناه معك  هفخضت

 قر يريك منا ما ت )٤(] أن [ عز وجلّ  لعل اهللا ، و )٣(]  عند اللقاء  قدص  عند احلرب،  ربصل [
 ،صلى اهللا عليـه وسـلم     رسول اهللا   ففرح بذلك   !  فسر بنا على بركة اهللا     ،به عينك 

                                                
  .)هـ٣٣ت(. عمرو  أبو:قيل، أبو معبد، وياملقداد بن عمرو، ويعرف بابن األسود، الكند: هو )١ (

شـهد  وقد   ،كان قدمي اإلسالم  ، و كان من الفضالء النجباء من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم          
 ومـات يف    ، املقداد فتح مـصر     وشهد ، وهو أول من قاتل على فرس يف سبيل اهللا         ،هاما بعد بدرا و 

  .)٦/٢٠٢(اإلصابة ، و)٤/١٤٨٠(االستيعاب  :انظر. أرضه باجلرف فحمل إىل املدينة ودفن ا
  وقد بين املؤلف موضعها يف املنت، وقال  .برك بفتح الباء وكسرها، وكذلك الغني يف الغماد:رك الِْغماِدب )٢ (

ويبدو أا أمكنة متعددة ينطبـق عليهـا وصـف    : )٤٧ص(ة حممد بن حسن شراب يف املعامل األثري      
لبحـر  لموضع قدمي معلوم على الساحل الشرقي   : بن غيث البالدي على أنه     ونص عاتق  .أهـ.واحد

 .)٤١ص( املعامل اجلغرافية :انظر. جنوب مكة، األمحر بني حلٍْي والْقُنفُذَة
 .)ت(ثبته من  وما أ]احلرباللقاء وإنا صرب عند [ يف األصل )٣ (
 .)ت(من  )٤ (



 

 
]٣٠٣[

 ينفإنّ اهللا قد وعد    ،بشرواأو تعاىل   هللاسريوا على بركة ا    (( :مثّ قال . ونشطه قول سعد  
 :وجـل  عـز  قولهفذلك  . )١()) لكأين أنظر إىل مصارع القوم     واهللا   ،إحدى الطائفتني 

)w v x | { z y( / سفيان مـع    قني أحدمها أبو  ي الفر : أي
~ � ¡ ¢ (  تريدون ){(واُألخرى أبو جهل مع النفري      ،  العري

 وأصلها مـن    ،الشوكة الشدة والقوة   و ،العري اليت ليس فيها قتال    : يعين )£ ¤
 إيـاكم   )٢(] بأمره [ )ª(ه  ي حيققه ويعل  : أي )¥ ¦ § ¨ ©( الشوك

   .فيستأصلهم ]٧[ )» ¬ ®( بقتال الكفّار
احلق القرآن والباطـل     :وقيل، الكفر )² ³( اإلسالم   )° ±(   

  . املشركون]٨[ )´ µ ¶(الشيطان 
 ،وكم تستجريون بـه مـن عـد       :أي )! " #(: قوله عز وجل  

ملّا كـان يـوم بـدر       : رضي اهللا عنه   قال عمر بن اخلطاب    وتسألونه النصر عليهم،  
 دخـل  ، وقلّة املسلمني،كثرة املشركني إىل   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      )٣(] نظرو [

 !اللّهم أجنز يل ما وعدتين    :  وجعل يدعو ويقول   ، واستقبل القبلة  ،بكر ش هو وأبو  يالعر
  إن ت ى سقط رداؤه     !  ال تعبد يف األرض    ،ه العصابة ك هذ هِلاللّهمفلم يزل كذلك حت، 

:  وقـال  ، مثّ التزمه من ورائه    ، وألقاه على منكبيه   ،رداءه رضي اهللا عنه   بكر أخذ أبو ف
$ ( ،)٤(! فإن اهللا سينجز لك مـا وعـدك        ،ك ربك  مناشدت فاكيانيب اهللا ك  

ـ  (: بكسر األلف وقال   )نيِإ (: قرأ عيسى  ، بأني : أي )% & ٥()يإن( )'( 
قرأ أهل ]٩[) ) ( * +(لكم  ا وردًءاوزائدكم ومرسل إليكم مدد 

                                                
  الطربي يف تفسريه ِمن طريق من هذا السياق يف غزوة بدر مجعه املصنف ِمن روايات عدة أخرجها )١ (

 .)٤٠٥-١٣/٣٩٩( تفسري الطربي :انظر. ذكرهم املصنف وغريهم
 .)ت(من  )٢ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س ( وما أثبته من]فنظر[يف األصل  )٣ (
 .)٣/١٧٥( :باملالئكة اإلمداد  بابه مسلم يف صحيحهأخرج :خترجيه.  صحيح:احلكم عليه )٤ (
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٨/١١٨(ابن عادل ، و)٢/٥٠٤(  يف تفسريه عطيةذكره ابن )٥ (

  .)٥٤ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

  ]ب/٣٦[



 

 
]٣٠٤[

: فمعنـاه  فمن كسره  ،)٢( والباقون بكسره  ، بفتح الدال  )فنيمرد( )١(] ويعقوب [ املدينة
  . وردفته مبعىن تبعته أردفته: يقال،متتابعني بعضهم يف أثر بعض

  :)٣(قال الشاعرو
        اُء أرزواِإذَا الْجيفَِت الثُّرا        دونةَ الظُّنِبآِل فَاِطم تن٤( ظَن(  

   . تطلع بعد الثريا)٥(] أبدا [ ألن اجلوزاء جاءت بعدها، :أي ،أراد ردفت
  فأمـدهم اهللا   ،م همء وجا ، أردف اهللا املسلمني   :أي ومن فتح فعلى املفعول،   

فيها و ،نبة على امليمنة  جئة ملك م  ايف مخسم  عليه السالم     ونزل جربيل  ،باملالئكةتعاىل  
ضي اهللا   ر  وفيها علي  ،ئة على امليسرة  ا ونزل ميكائيل يف مخسم     رضي اهللا عنه،   بكر أبو
 أرخوا مـا بـني      )٦(] بيض [وعمائم    وهم يف صورة الرجال عليهم ثياب بيض،       ،عنه

ل قاتت وال ، وال يوم حنني   ، ومل تقاتل يوم األحزاب    ،فقاتلت املالئكة يوم بدر    أكتافهم،
ما يكون ،اأبدع إناددا أو مدد.   

بينما رجل من املسلمني يشتد يف أثر رجل من     :  رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  
ـ  ح أَقِْدم :لفارس يقول ا وصوت   ،إذ مسع ضربة بالسوط فوقه    أمامه،  املشركني   يومز ،

ـ خفإذا هو قد    فنظر إليه    ،اقيلت نظر إىل املشرك أمامه خر مس      اسم فرسه، إذ  : أي م ِط
 اهللا صـلى اهللا عليـه       نيبلاحدث بذلك   ف فجاء الرجل    ، كضربة السوط  ،وشق وجهه 

 .)٧( فقتلوا يومئذ سبعني وأسروا سبعني    )) صدقت ذلك من مدد السماء     ((: فقال .وسلم
غـري األلـف مـن     سبحانه ا ذكر اهللا ممما مد النيب صلى اهللا عليه وسلم      : قال جماهد 
راملالئكة مشرى  اليت ذكر اهللا يف األنفال،،ِدِفنيا الثالثة واخلمسة فكانت ب٨(وأم(.   

                                                
 .)س ( و)ت(من  )١ (
 .ويعقوب بفتح الدال  فقرأ املدنيان)مردفني(واختلفوا يف : قال )٢/٢٠٧(  النشرذكره ابن اجلزري يف )٢ (
  .حزمية بن د بن زيد )٣ (
  زة، كان يهواها فخطبها من أبيها فلم يزوجه ن فاطمة بنت يذكر بن ع:شعره هذاوفاطمة اليت عناها يف  )٤ (

  حلر فَتتكَبد السماء يف آخر الليل وعند أَن اجلوزاء تردف الثريا يف اشِتداِد ا، ومراده يلةِغ فقتله إياها،
ِجفاملياه وت قطعنيف طلب املياه فَ،ذلك ت فتتفرق الناس وال ت تضه فال يدري أَين متوببحعنه م ِغيب  

 .)ردف( مادة )٩/١١٤( لسان العرب، و)١/٩٩( مسط الآليلو ،)١٣/٨٥(  األغاين:انظر. أَين نزلت
 .)س(  و)ت(من  )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
 .)٣/١٧٥( :ربد غزوة يف باملالئكة اإلمداد  بابه مسلم يف صحيحهأخرج )٧ (
 .هعن )١٣/٤١٨( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٨ (



 

 
]٣٠٥[

0 1 2 3 4 5 6 ( اإلمـداد : يعين )- . /(: قوله

@ ? > = < ; : 9 8 7( ]١٠[.  

 :عمـرو  قرأ جماهد وابن كثري وأبـو      )D C B(: عز وجل قوله  
)( بفتح الياء    )غشيكميـو  ، على أن الفعل له    ، رفع )النعاسا بقولـه يف سـورة       واحتج

فجعل الفعل   ]آل عمـران  :  من سورة  ١٥٤:من اآلية [ M' ( ) * ,+  L :عمران آل
   .له

 )١(]موافقا[ عز وجلّ  على أن الفعل هللا     بضم الياء خمففة   )غشيكمي( وقرأ أهل املدينة  
  MF    G :  واحتجـوا بقولـه تعـاىل      ،)ويثبت (،)يطهركمل(  و ،)ويرتل( :لقوله

HL ] يـونس :  من سورة٢٧: آليةمن ا[. وأبـو رجـاء  ، واحلـسن ،روة بن الزبريوقرأ ع ، 
 بضم  )يغشيكم (: ويعقوب ، وابن عامر  ، وأهل الكوفة  ، وعيسى ،واجلحدري ،وعكرمة

 مـن   ٥٤: من اآلية [ MR S T L :حامت لقوله  وأبو /،عبيد اختاره أبو  و .)٢(ةًالياء مشدد 

بفـتح   )E(. ومنهو ابتداء ال  : عبيدة وقال أبو ،  فيفاخل النوم   : والنعاس ]النجم: سورة
 ،)٤(نة بسكون امليم وهو مـصدر     أم: نيِصح وابن م  ،)٣(ةوحي وقرأ أبو  امليم قراءة العامة،  

ـ    ، كلّها مبعىن واحـد    وأماناة  ننة و أم   وأم ا من كذا أمن   تأمِن: قولك بِص فلـذلك ن 

)F( لقتال أَالنعاس يف ا : رضي اهللا عنه  مسعود بن عبداهللا قالويف ،نـة مـن اهللا  م 
   .)٥(الصالة من الشيطان

                                                
 .)س (من )١ (
   فقرأ ابن كثري وأبو عمرو)يغشيكم النعاس(واختلفوا يف :  وقال)٢/٢٠٧( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٢ (

 وقرأ املدنيان بضم الياء وكسر الشني، وياء ، بالرفع)النعاس(وألف بعدها لفظاً بفتح الياء والشني 
 .ني وشددوا الشنيغ وكذلك قرأ الباقون إال أم فتحوا ال، بالنصب)النعاس(بعدها 

  .)هـ٢٠٣ت(. شريح بن يزيد احلضرمي أبوحيوة احلمصي: هو  )٣ (
  .ن شريح احلافظ وله اختيار يف القراءة وهو والد حيوة ب، الشامئصاحب القراءة الشاذة ومقر

 .)١/٤١٧(تقريب ، وال)١/٣٢٥( غاية النهاية :انظر
  . ، وهي قراءة شاذة)٣/٢٤٩(، وابن اجلوزي يف تفسريه )٢/٥٠٦( يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٤ (

 .)١/٣٨٨( احملتسب البن جين :انظر
 .هعن )١٣/٤١٩( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (

]أ/٣٧[



 

 
]٣٠٦[

)M L K J I H G(       علـى   وذلك أن املسلمني نزلـوا
 وسبقهم املشركون إىل مـاء      ،م وحوافر الدواب  ا فيه األقد  )١(سوختر ببدر   عفأ كثيب

 ، وأصبح املسلمون بعضهم حمـدثني وبعـضهم جمنـبني   ،بدر العظمى وغلبوهم عليه   ب
 وأنكـم   ، تزعمون أن فيكم نـيب اهللا      :فقال،  م الشيطان ليهإوأصام الظمأ ووسوس    

 وقد غلبكم املشركون على املاء وأنتم تصلّون جمنـبني وحمـدثني فكيـف         ،أولياء اهللا 
 فـشرب  ، سال منه الواديامطر عز وجلّ فأرسل اهللا :قال،  عليهموا  رهظتترجون أن   
 الغبار ولبـد    أ وأطف ،ألسقيةاب وملؤوا ا  كَ وسقوا الر  ،واؤواغتسلوا وتوض املسلمون،  

 فذلك  ،)٢( وزالت وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم     ،ثبت عليه األقدام  ت حتى   ،األرض
   .)M L K J I H G( :قوله

)M L(   وقرأ سعيد بن املسيب   ،   من األحداث واجلنابة:) ْطهـركم لي( 
   . من أطهر اهللا،)٣(بطاء ساكنة

)Q P O N( قرأ ابن حميصن  ته،   وسوس : أي: )بـضم   )جزر 
 :قـول ت والعرب تعاقب بني السني والزاء ف      ،)٥( بالسني )رجس(العالية    وقرأ أبو  ،)٤(الراء

   ، واألسد واألزد،والسراط والزراط، بزق وبسق

)T S R( اليقني والـصرب     ب)W V U(]ـى  ]١١حت 
   .بالصرب وقوة القلب: وقيل،  يف الرمل بتلبيد األرضتسوخ ال

)] \ [ Z Y( م ا    ا ملـؤمنني   لذين أمد)_ ^(   بـالعون 
ـ  و ، وصححوا عـزائمهم   ،ووا قلوم ق : أي )` c b a( ةوالنصر ام يف  ني
عونتهم إياهم يف قتال مب: وقيل.  حضورهم احلرب معهم   التثبيتإنّ ذلك   : قيلو .اجلهاد

                                                
 .)سوخ( مادة )٣/٢٧(لسان العرب  :انظر. َألقدام يف اَألرض وتسيخ تدخل فيها وتِغيب تسوخ ا)١ (
 .ما بنحوهرضي اهللا عنه عن ابن عباس )١٣/٤٢٣( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٢ (
  . ، وهي قراءة شاذة)٤/٤٦٨(، وأبو حيان يف تفسريه )٢/٥٠٧( يف تفسريهعطية ذكره ابن  )٣ (

 .)٥٤ص(الَويه الشواذ البن خ :انظر
 .املصادر السابقة: انظر وهي قراءة شاذة، )٤ (
 .)١/٣٩٠( املصدرين السابقني غري ابن خالويه، واحملتسب البن جين :انظر.  وهي قراءة شاذة)٥ (



 

 
]٣٠٧[

 فيأيت  ،شبه بالرجل الذي يعرفون وجهه    تهو أن امللك كان ي     :وقال أبو روق  . عدوهم
 ،إني قد دنوت من املـشركني     : فيقولصلى اهللا عليه وسلم     يب  الرجل من أصحاب الن   

تحدث بذلك املسلمون بعـضهم     يف،  كشفننفسمعتهم يقولون واهللا لئن محلوا علينا لن      
ت ف ا،بعض( :ق واملـربد  اقال ابن إسح  و. )١(ويزدادون جرأة بذلك   أنفسهم   ىقو `

c b a( زروهما و:أي)٢( .   
)i h g f e d(   الضرب والقتـل   ةي مثّ علّمهم كيف  

` (: متصل بقوله  من اهللا    هذا األمر : قال بعضهم  )l k j(: فقال

c b a(. وجلّ هو أمر من اهللا: وقال آخرون للمؤمنني عز.   
فاضـربوا  : معنـاه :  والضحاك ، فقال عطية  )l k (:واختلفوا يف قوله  

قـال  و .]حممـد :  من سـورة   ٤:من اآلية [ MR S T  U    V WL  :قولهك ،)٣(األعناق
 وإنما بعثت   ، بعذاب اهللا  )٤(] بذِّعُأل [ مل أبعث إين   ((: صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 

   .)٥())  وشد الوثاق،ضرب الرقابب
وقـال  ،  )٦(فـوق مبعـىن علـى      فاضربوا على األعناق،  : معناه [: وقال بعضهم 

: اهللا عنهما  رضي   وقال ابن عباس   .)٨( معناه فاضربوا الرؤوس فوق األعناق     )٧(] :عكرمة
: قوله عز وجـل   نظريه  عناق،  الرؤوس واأل : يعين [،)٩(فما فوقها اضربوا األعناق   فمعناه  

                                                
 .  ومل يعزه)٤/٤٧٠(ذكره أبو حيان يف تفسريه  )١ (
 .عزاه للمربد، ومل أجد من ابن إسحاق عن )٤/٢١( هتفسرييف ابن كثري ذكره  )٢ (
 .هماعن )١٣/٤٢٩( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٣ (
 .، وهو موافق ملا يف املصادر)س ( وما أثبته من]أعذب[ )ت ( يف األصل و)٤ (
   ابن أىب شيبة ، و)١٣/٤٢٩ ( أخرجه الطربي يف تفسريه:خترجيه. ضعيف النقطاعه :احلكم عليه )٥ (

  حدثنا املسعودي عن القاسم: ن طريق وكيع قال يف مصنفه، كالمها م)٣٣١٤٥ (رقم ،)٦/٤٨٥(
   وروايته مرسلة، مترجم له يفالرمحن بن عبد اهللا بن مسعود  عبد  ابن: والقاسم هو. مرفوعا

 ).٨/٣٢١(التهذيب 
 .)٢٤٢ص( القرآن جمازيف  عبيدة وأبذكره  )٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 .هعن )١٣/٤٣٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٨ (
   )q  p    o  n  m (: ومل يعزه، عند قوله تعاىل يف سورة النساء)١/٤٠٢(ه تفسري يف السمعاين ذكره )٩(

 .]١١:من اآلية[



 

 
]٣٠٨[

Mm  n o   p qL ] ١(]  اثنـتني فمـا فوقهمـا      :أي] النساء:  من سورة  ١١: من اآلية(. 
)p o n m( ]ة  ]١٢كل مفصل : يعين:  قال عطي)عباس وقال ابن ،  )٢، 

 صابعاألأطراف   [وهي   ،ةنان والبنان مجع ب   .)٣(فاألطرا: يعين:  والضحاك ،جريج وابن
  : )٦(قال الشاعر .)٥( إذا قام به:ناك بامل أَبن قوهلم واشتقاقه من،)٤(]  اليدين والرجلنيمن

  )٧(والقَيته ِفي الْبيِت يقْظَانَ حاِذرا        أَال لَيتِني قَطَّعت ِمني بنانةً      
n m ( ،الصناديد: يعين l k jL( : بن رئاب  وقال ميان 

p oL / لهو : والصحيح. )٨(السفلة: يعينالقول األو .  
تبعت رجال مـن    : )١٠(] وكان شهد بدرا   [رضي اهللا عنه     )٩(قال أبو داود املازين   
فعرفت أنه  [ ، سيفي إليه فوقع رأسه بني يدي قبل أن يصل       ،املشركني ألضربه يوم بدر   

  .)١١(قتله غريي
                                                

 .)س ( و)ت(من  )١ (
 .هعن )١٣/٤٣٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٢ (
 .املصدر السابق عنهم )٣ (
 . وهو األنسب)س ( و)ت( وال يستقيم، وما أثبته من ] أطراف اليدين واألصابع والرجلني [يف األصل )٤ (
 .)١٤٧ص( للراغب األصفهاينمفردات ألفاظ القرآن  :انظر )٥ (
 .  مرداس السلمىنالعباس بهو  )٦ (
  أبا ضب رجالً من هذيل قتل هرمي بن ِمرداس :  يعين:عبيدة يف جماز القرآن توضيحا هلذا البيت قال أبو )٧ (

 ولكين أظن أن شعر عباس هذا يدخل يف خرب          : شاكر وقال أمحد . وكان جاورهم بالربيع  ،  نائم وهو
 .مقتل مالك الذي قتله أبو ضب، ال يف خرب مقتل أخيه هرمي بن مرداس، فذاك خرب معروف رجالـه        

  ولـسان العـرب    ،)١٣/٤٣١( تفسري الطـربي  ، وحاشية   )٢٤٢ص( أليب عبيدة  جماز القرآن  :انظر
 .)بنن(مادة  )١٣/٥٨(

 .واطالعيمل أعثر عليه حسب حبثي  )٨ (
  . رضي اهللا عنه ، مشهور بكنيته.املازين  أبو داود األنصاري،عمرو وقيل عمري بن عامر بن مالك: هو )٩ (

   فبايع بعد ذلك،يحضر بيعة العقبة فوجدهم قد بايعوال ، وقيل إنه ذهبشهد بدرا وما بعدها
 .)٧/١١٨(اإلصابة و ،)٤/١٦٤٣(االستيعاب  :انظر. وكان رأس النقباء ليلة العقبة، زرارة بن أسعد

 .)س ( و)ت(من  )١٠ (
  .عن أيب داود املازينجلهالة الراوي .  ضعيف:احلكم عليه )١١ (

ـ  أمحد  و ،)١/٦٣٣ (ةسرياله ابن هشام يف      أخرج :خترجيه ، )٢٣٨٢٩( حـديث    )٥/٤٥٠(سند  يف امل
  إسـحاق   كلهم من حديث ابن    )١/٤٨٩(دالئل النبوة   يف   نعيم   وأب، و )٧/١٧٥( ه تفسري  يف الطربيو

 وذكره، ومع جهالة حال هذا       حدثين أيب عن رجل من بين مازن بن النجار عن أيب داود املازين             :قال
ه، فلعله اطلع على ما ينفي اجلهالة       صححه على مسند أمحد     ليقيف تع شعيب األرناؤوط   الراوي إال أن    

 .فحكم بالصحة للحديث واهللا أعلم

]ب/٣٧[



 

 
]٣٠٩[

ن إ و ، يوم بدر  نالقد رأيت :  قال )٢(عن أبيه  ] )١(بن سهل بن حنيف    أُمامة روى أبو و
 .)٣(ن جسده قبل أن يصل إليه الـسيف       م فيقع رأسه    ،أحدنا ليشري بسيفه إىل املشرك    

أقبلـت أنـا    : ن بين غفار قال   محدثين رجل   :  رضي اهللا عنهما   بن عباس اوقال  ....
 ننتظر الوقعـة  ، وحنن مشركان،نا على بدرشرف بعم يل حتى صعدنا يف جبل ي      وابن

   يكون الد نعلى م٤(رةب( ] فننتِهمع من ينتهب   ب  [)فبينما حنن يف اجلبل إذ دنت       :قال. )٥
ـ قدم ح أ:  فسمعت قائال يقول   ، اخليل )٧(مةحم فسمعنا فيها ح   ، سحابة )٦(] منا [ يومز. 

 مثّ  ،أما أنا فكدت أهلـك    كانه، و م فمات   ،)٨( فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه      :قال
  . )٩(متاسكت

 موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     رضي اهللا عنه     )١٠(رافع قال أبو : قال عكرمة 
 وأَ ،املطلب وكان اإلسالم قد دخلنا أهل البيت        للعباس بن عبد   اكنت غالم أم  لَس مت

                                                
  )هـ١٠٠ت(. رضي اهللا عنه  مشهور بكنيته.مامةأأبو  ،أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري: هو )١ (

 وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديـث           ،ولد قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعامني        
 .)١/١٨١(اإلصابة ، و)١/٨٢(االستيعاب  :انظر.  وروى عن مجاعة من الصحابة،رسلهاأ

  .)هـ٣٨ت(رضي اهللا عنه .  وأبا عبد اهللا،أبا سعد : يكىن، سهل بن حنيف األنصاري األوسي:هو )٢ (
على البصرة بعـد     رضي اهللا عنه      استخلفه علي  ، وثبت يوم أحد   ،املشاهد كلها شهد   و ،من أهل بدر  

  .)٣/١٩٨(اإلصابة ، و)٢/٦٦٢( االستيعاب :انظر.  مات بالكوفة، مث شهد معه صفني،اجلمل
   : قال ابن يونس،وفيه حممد بن حيىي: )٦/١١١(لزوائد  جممع اقال اهليثمي يف.  ضعيف:احلكم عليه )٣ (

   .روى مناكري
 ومل  ،اإلسـناد  صـحيح    : وقـال  )٥٧٣٦(ديث   ح )٣/٤٦٣(احلاكم يف مستدركه     ه أخرج :خترجيه
دالئـل  يف  لبيهقي  ، وا )٥٥٥٦ (ديثح )٦/٧٤( الكبري املعجم، ووافقه الذهيب، والطرباين يف      خيرجاه
   . حممد بن حيىي اإلسكندراين:، مجيعهم من طريق)٣/٥٦(النبوة 

 .)دبر ( مادة)٤/٢٦٨(لسان العرب  :انظر . وهو اسم من اِإلدبار، اهلزمية يف القتال:الدبرةُ )٤ (
 .)ت(من  )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
 .)محم ( مادة)١٢/١٥٠( املرجع السابق . صوت الفرس دون الصهيل:احلمحمة )٧ (
 .)قنع ( مادة)٨/٢٩٧ (املرجع السابق .ه بقناع املرأةه، تشبيها ل غشاؤ:قناع القلب )٨ (
  .  ضعيف جلهالة الرواي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: احلكم على إسناده )٩ (

 دالئل يف ال  لبيهقي، وا )٧/١٧٥( هتفسرييف  الطربي  و ،)١/٦٣٣(السرية  يف  ابن هشام   :  أخرجه :خترجيه
أنه حدث عـن ابـن   :  عبد اهللا بن أيب بكر   حممد بن إسحاق قال، حدثين    ، كلهم من طريق     )٣/٣٥(

 .ماعباس رضي اهللا عنه
  .)هـ٣٥ت( رضي اهللا عنه.  القبطي أبو رافع،مسالالوالصالة  عليه النيبأسلم موىل : هو )١٠ (

كان للعباس بن عبد املطلب فوهبه للنيب صـلى اهللا عليـه       كثريا،   غلبت عليه كنيته واختلف يف امسه     
وشهد أبو رافـع    ،  رافع بإسالمه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه        اس بشر أبو   فلما أسلم العب   ،وسلم

 ومل يشهد بدراً وإسالمه قبل بدر إال أنه كان مقيماً مبكة فيما          ،أحداً واخلندق وما بعدمها من املشاهد     
 .)٧/١٣٤(اإلصابة ، و)١/٨٣(االستيعاب  :انظر .ذكروا
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   أن خيـالفهم   يهاب قومه ويكره   رضي اهللا عنه     وكان العباس . معهاالفضل وأسلمت  ،
 عدو اهللا قد )١( وكان أبو هلب ،وكان ذا مال كثري متفرق يف قومه      وكان يكتم إسالمه،    

 مل  ،وكـذلك صـنعوا   . )٢(هشام بن املغـرية    بن بعث مكانه العاص  و ،ختلّف عن بدر  
صاب أصحاب بـدر مـن      م ن فلما جاء اخلرب ع    .يتخلّف رجل إالّ بعث مكانه رجال     

 ا،رجـال ضـعيفً   وكنت  : قال .ازعوجدنا يف أنفسنا قوة و     و ،قريش كبته اهللا وأخزاه   
 ، فواهللا إني جلالس فيها أحنت القـداح       ، أحنتها يف حجرة زمزم    )٣(وكنت أعمل القداح  

 إذ أقبل الفاسق أبو هلب جيـر        ؛ وقد سرنا ما جاء من اخلرب      ،وعندي أم الفضل جالسة   
 فبينا هو جـالس إذ      ،هريكان ظهره إىل ظ   ف ،)٤( احلجرة ِبنرجليه حتى جلس على طُ    

 مهلُ: فقال أبو هلب  !  قد قدم  )٥(املطلب رث بن عبد  اهذا أبو سفيان بن احل     :قال الناس 
يـابن أخـي    :  قيام عليه، فقال   )٦(] والناس [فجلس إليه   ! فعندك اخلرب  ،أخي  يابن إيلّ

 إن كان إال أن لقيناهم فمنحناهم      واهللا   ،ال شيء : قال؟   كيف كان أمر الناس    ،أخربين
لقينا رجـاال   ،   الناس ماملتلك  ذ مع   ، اهللا ميا و ! ويأسرون كيف شاؤوا   نايقتلوناكتافنا  

لْ على خيل    ابيض٧(قب(   ما  بني السماء واألرض ايق شيئً ِلت)وال يقـوم هلـا شـيء       ،)٨ . 
                                                

  . كافرا) هـ٢ت( ، أبو هلبيامشي اهل القرشعبد العزى بن عبد املطلب : هو )١ (
كـان  ، و  كان أمحر الوجه، مشرقا، فلقب يف اجلاهلية بأيب هلب         سلم،عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و      

ويف زوجتـه   لمسلمني، عظيم التكذيب له، وفيـه       لصلى اهللا عليه وسلم و    رسول اهللا   لاألذى  شديد  
 .املشركني ببدر مبرض يعـرف بالعدسـة       مبكة عند وصول اخلرب بازام       ت وما نزلت سورة املسد،  

 .)٢/٧٠(الكامل يف التاريخ ، و)١/١٤٧(  للبالذريأنساب األشراف، و)١٨ص(نسب قريش  :انظر
  . كافرا)ـه٢ت(املخزومي القرشي  العاصي بن هشام بن املغرية :ويقالالعاص : هو )٢ (

  .  عنهرضي اهللا عمر بن اخلطابه قتل، قتل يوم بدر على الشرك، أخو أيب جهل
 .)١/١٥٩(أنساب األشراف و ،)٢٨ص(مجهرة النسب البن الكليب  :انظر

) ٣( ٍح:القداحكل فيه: مجع قَدقِْسمون: وقيل، وهو الذي يؤتسٍح وهو السهم الذي كانوا يأَو الذي ، مجع ِقد   
 .)قدح( مادة )٢/٥٥٤( لسان العرب :انظر. يرمى به عن القوس

) ٤( والطُّن بالطُّنرادِق وحنومها:بل اِخلباِء والسباملسدل جانبها: احلجرة طنبو ، معاً ح .  
 .)طنب ( مادة)١/٥٦٠(لسان العرب  :انظر

  . وقيل بعدها)هـ١٥ت  ( امسه املغرية وقيل امسه كنيته،اهلامشيالقرشي  أبو سفيان بن احلارث :هو )٥ (
مـن   ا به،هي وكان شب،اعة أرضعتهما حليمةبن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخوه من الرض        ا

 يومأسلم  مث   ، وكان ممن يؤذي النيب صلى اهللا عليه وسلم ويهجوه ويؤذي املسلمني           ،فضالء الصحابة 
 االسـتيعاب  :انظـر . ومل يفر، ومات باملدينة بعد مقدمـه مـن احلـج   ثبت وشهد حنينا   و ،الفتح

 .)٧/١٧٩(اإلصابة ، و)٤/١٤٤٤(
 .)ت(من  )٦ (
 .)بلق ( مادة)١٠/٢٥(لسان العرب  :انظر.  وكذلك البلْقة بالضم، والبلَق سواد وبياض، بلَق الدابة:قلْبال )٧ (
   حيبس ال :أي حبسين ما :أي أَالقَين ما :يقالو ،ميسكه وال شيئا حيبس ما: أي شيئا، يليق ال فالن :يقال )٨ (

 .)ليق( مادة )١٠/٣٣٤ ( لسان العرب:انظر .حيبسها وال ميسكها شيء واملراد أا ال ،شيئاً
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. )١(تلك املالئكـة  :  مثّ قلت  ،فرفعت طرف احلجرة بيدي   :  رضي اهللا عنه   رافع أبو قال
ملين فـضرب يب    تاورته فاح ث ف ،ده فضرب وجهي ضربة شديدة    هلب ي  فرفع أبو : قال

 فقامت أم الفضل إىل عمود مـن   .ا وكنت رجال ضعيفً   ،ضربينيمثّ برك علي     األرض،
ن إتستضعفه  :  وقالت ، فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة      ، فأخذته جرةعمد احل 

 تعـاىل    حتى رماه اهللا   عاش إالّ سبع ليال    اهللا ما   فو ، ذليال افقام مولّي  غاب عنه سيده،  
بالعدـى أنـنت يف بيتـه،   نه، ما يدفنااولقد تركه ابناه ليلتني أو ثالثً،  )٣( فقتله )٢(ةسحت  

   وكانت قريش تتقي العدقي الناس الطاعون  ي كما   ،ةسى قال هلما رجـل مـن        ،تحت 
ا خنـشى   إن: فقاال .غيبانهنَّ أباكما قد أننت يف بيته ال ت       إ !تستحيان وحيكما أال : قريش

 إالّ قذف املاء عليه من بعيـد مـا          ا فما غسلو  ،نا معكما أ فانطلقا ف  :قال هذه القرحة، 
   .)٤( وقذفوا عليه احلجارة حتى واروه،مكّة إىل جدار ملوه فدفنوه بأعلىتحا مثّ ه،سومل

كان الذي أسـر العبـاس   : قالرضي اهللا عنهما    عن ابن عباس     )٥(سمقْ مِ ىورو
ـ [اليسر رجال    مرو أخا بين سلمة وكان أبو     اليسر كعب بن ع    أبا وكـان   ،)٦(اجمموع 

كيـف  : أليب اليـسر   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،ا جسيم )٧(] العباس رجال 

                                                
 .هنا اقتصر الطربي يف تفسريه يف الرواية إىل )١ (
  .  تقتل صاحبها غالباً، هي بثرة خترج يف مواضع من اجلسد من جنس الطاعون:العدسة )٢ (

 .)عدس( مادة )٦/١٣٢(لسان العرب  :انظر
  ند احلاكم يف املستدرك والطرباين يف معجمه الكبري، هنا رواية ابن هشام يف السرية، وبقية الرواية ع إىل )٣ (

 .ويأيت خترجيه
  . هو ضعف بن عباس يف إسناده حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا. ضعيف:احلكم عليه )٤ (

  يف تعلقيه على : شعيب األرناؤوط، وكذا حكم عليه )٣/٥٧(حامت  أيب  البناجلرح والتعديل :انظر
  .)٢٣٨٦٤(حديث )٣٩/٢٩٠ (مسند أمحد

  احلاكم يف و ،)٧/١٧٦( هتفسرييف الطربي و ،)١/٦٤٧( السريةيف ابن هشام  أخرجه :خترجيه         
  ، كلهم )٩١٢ ( حديث)١/٣٠٩ (الطرباين يف معجمه الكبري، و)٥٤٠٣ (حديث )٣/٣٦٤( مستدركه

 .من طريق حسني بن عبد اهللا
  .)هـ١٠١ت( .جدة أبو القاسمرة ويقال نجقسم بن بِم: هو )٥ (

 صاحل احلديث ال بأس     :قال أبو حامت  ،  بن عباس للزومه له   ا موىل   : ويقال له  ،موىل عبد اهللا بن احلارث    
 وذكـره البخـاري يف   ، ثقة: والدارقطين، وقال العجلي مكي تابعي ثقة وقال يعقوب بن سفيان       ،به

، )١٠/٢٨٨(التهـذيب    :انظر .صدوق وكان يرسل   :قال ابن حجر  .  ومل يذكر فيه قدحا    ،الضعفاء
 .)٢/٢١١(تقريب وال

   يبسط، فلم خلقه اجتمع قد: يعين ،"جمموعا":قوله: )٧/١٧٧(قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي  )٦ (
 .يدي بني اليت اللغة كتب يف أجده ومل. األثر سياق من يظهر كما اجلسيم، نقيض وهو

 .)ت(من  )٧ (
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يا رسول اهللا لقد أعانين عليه رجل ما رأيته قبـل           : فقال! أسرت العباس يا أبا اليسر؟    
لقد أعانك   (( ى اهللا عليه وسلم   صل قال رسول اهللا   ف ته كذا وكذا،  ئهي ذلك وال بعده،  
  .)١()) عليه ملَك كرمي

z y x w v ( خالفوا اهللا )u t s r(: عز وجلقوله  

� ~ } | {( ]١٣[.   
ببدر  هذا العقاب الذي أعجلته لكم أيها الكفّار         : أي )¢(: قوله تعاىل 

 ويف  ]١٤[ )¦ §(يف املعاد   آجال   )¤ ¥( عاجال   )£(
نيـة   فأما الرفع فعلى     .خر النصب  واآل ،أحدمها الرفع : إلعراب وجهان من ا   فتح أنّ  /
وأما النصب  ،   أن للكافرين عذاب النار    موذلك ذوقوه،فذلكم  :  تقديره )ذلكم (يركرت

وأيقنـوا أن   : أيعلموا  فـا ذلكم فذوقوه   :  فعل مضمر  بنية: أحدمها [ :فعلى وجهني 
  .)٣(اء نصبب ال للكافرين فلما حذفبأنو : مبعىن)٢(] خرواآل، للكافرين

ـ  )© ª » ¬ ® ¯ ° ±(: قوله عز وجـل    تمعني جم
  :قال األعشى . والتزاحف التداين والتقارب،م إىل بعضهمتزاحفني بعض

   فحزت نهريس اِئنِن الظَّعِلم         سقَاعِفِني ِإذَا تالس موع يفد٤(ج(  

                                                
  مسند  يف رضي اهللا عنهوله شواهد منها حديث علي  ،ة إلام راويه عن عكرمضعيف، :احلكم عليه )١ (

حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي              من طريق    )٥/٣٣٤(أمحد  
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الـشيخني   :شعيب األرناؤوطمطوال، قال     وذكر احلديث  اهللا عنه 

 رضي اهللا عنـه  صحح األلباين حديث علي وقد.  فمن رجال أصحاب السنن ،غري حارثة بن مضرب   
  .باب يف املبارزة )٢/٥٠٧ (داود صحيح أيبيف 

   نعيم وأبو )٧/١٧٧( هتفسرييف الطربي ، و)٣٣١٠ ( حديث،)٥/٣٣٤( سنديف املأمحد  أخرجه :خترجيه          
 .)٤٠٥ص(دالئل النبوة يف 

 )س ( و)ت(من  )٢ (
 .)١/٣١٣( طالب يبأ بن كيملمشكل إعراب القرآن  :انظر )٣ (
  .هو املشي رويدا: تزحف. عينةظ: لمرأَة يف اهلودجيقال ل و،ِإلبل اليت عليها اهلوادج هي ا:الظعائن )٤ (

   وتقَعوس الرجل عن اَألمر أَي تأَخر ومل يتقدم ،تقَعسِت الدابة ثبتت فلم تربح مكاا من :والتقاعس
   يدفعها ا داف السفينةـِمجإذا حرك  ،الَّح السفينة يجِدف جدفاً جدف املَ: يقال:جدفوي، فيه

  للحركـة والسري، فهو يصف بطء سري الظعائن كحال السفينة إذا تأخرت ومل تتقدم مما جيعل 
  األعشى، يذكر ما حلقه من أسر مالحـها جيدف ا لتتحرك، وهذا البيت من قصيدة طويلة قاهلا 

   ، و)قعس( مادة )٦/١٧٧( ربـ لسان الع،)٣/١٢ (البيان والتبينيو ،)٦/٤٤ (األغاين :انظر.الديلم له
 .)١٣/٢٧٠( )ظعن (، و)٩/١٢٩( )زحف (، و)٩/٢٣( )جدف(

]أ/٣٨[
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ـ   :  لذلك مل جيمع كقوهلم    ،والزحف مصدر  قـوم عـ  ،لد ² ³ ( ا ورض

  . ولكن اثبتوا هلم، فال تولّوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم: يقول]١٥[ )´
)º ¹ ¸ ¶( البـاء   وقرأ احلسن ساكنة   ،ظهره )١(، ) ¼ »

 فيكـر   ،كنه إصـابتها  ميطلب عورة له    ي ، لقتال عدوه  ا مستطرد اعطّفًن م : أي )½
 ، مجاعة مـن املـؤمنني يفيئـون       )ÁÀ( ارئ صا ا منضم )¾¿( .عليه

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ( هـم إىل القتـال    مع فريجعون به 

Ë( ]١٦[.   
 هل هو   . اآلية )¶ ¸ º ¹( : قوله )٢(] حكم [ يف   واختلف العلماء 

:  رضي اهللا عنه   )٣(سعيد اخلدري أبوفقال   .ا أم هو يف املؤمنني مجيع      ؟ خاص يف أهل بدر   
 )٤(] الحنـازوا ازوا  ولو احن  [ ،مل يكن هلم أن ينحازوا    و ،إنما كان ذلك يوم بدر خاصة     

 الـنيب   إال ئة وال للمسلمني ف   ،ومل يكن يومئذ يف األرض مسلم غريهم       املشركني،إىل  
 قـال ومبثلـه    .فأما بعد ذلك فإنّ املسلمني بعضهم فئة لبعض       ،  صلى اهللا عليه وسلم   

   .)٥(ة وقتاد، والضحاك،احلسن
ومن يولِِّهمM  :فقال، أوجب اهللا ملن فر يوم بدر النار: )٦(قال يزيد بن أيب حبيب   و

يوِئم هربذ دL ا كان يوم أُحد بعد ذلـك قـال   ،اآليةفلم :M| } ~ 
                                                

  . ، وهي قراءة شاذة)٤/٤٧٥ (بو حيان يف تفسريهوأ، )٢/٥٦٥(ذكره الزخمشري يف تفسريه  )١ (
 . عن احلسن)٥٤ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر

 .)ت(من  )٢ (
  . وقيل غري ذلك)هـ٧٤ت( رضي اهللا عنه  أبو سعيد،سعد بن مالك األنصاري اخلدري: هو )٣ (

استصغر بأحد ، مشهور بكنيته كان من احلفاظ املكثرين العلماء الفضالء العقالء وأخباره تشهد له
 .)٣/٧٨(اإلصابة ، و)٢/٦٠٢(االستيعاب  :انظر. واستشهد أبوه ا وغزا هو ما بعدها

 .)ت(من  )٤ (
 . عنهم)١٣/٤٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٥ (
      .)هـ١٢٨ت( .اختلف يف والئه،  أبو رجاء املصري،يزيد بن أيب حبيب وامسه سويد: هو )٦ (

تابعي :  وقال العجلي  ، ذكره ابن حبان يف الثقات     ، وكان حليما عاقال   ،كان مفيت أهل مصر يف زمانه     
 .)٢/٣٢٢(تقريب ، وال)١١/٣١٨( التهذيب :انظر .قيه وكان يرسلثقة ف :قال ابن حجر. ثقة



 

 
]٣١٤[

� ¡  £¢  ¤ ¥ ¦ ¨§L ] مثّ كان يوم حنني بعد      ]آل عمران  : من سورة  ١٥٥: من اآلية
 # " !M ]ةالتوب : من سورة  ٢٥:من اآلية [ M ¥ ¦  §L : فقال ،ذلك بسبع سنني  

$ % & ' ( *)L)ةالتوب : من سورة٢٧:اآليةمن [ )١[.   
 Ml m n  oL :هذه اآلية منسوخة بقوله   : وقال عطاء بن أيب رباح    

 فنسخت تلـك اآليـة هـذه       .هميفليس لقوم أن يفروا من مثلَ      ]نفالاأل : من سورة  ٦٦:من اآلية [
   .)٢(العدة

ـ  ولكن   ، فهو شهيد  امقبال أو مدبر  يف اجلهاد   ل اليوم   ِتمن قُ : وقال الكليب  سبق ي
   .)٣(قبل املدبر إىل اجلنةاملُ

 فأتى ،ازم رجل من القادسية:  قال،)٦( عن إبراهيم ،)٥( عن منصور  ،)٤( جرير ىرو
  فررت من الزحف،   ،)٧(] هلكت [يا أمري املؤمنني    : فقال . رضي اهللا عنه   املدينة إىل عمر  

 جـاء   )٩(يدعب ملّا قُتل أبو  : وقال حممد بن سريين    .)٨(فقال عمر رضي اهللا عنه أنا فئتك      
  .)١٠( فأنا فئة كل مسلم،حناز إيلَّ كنت له فئةافقال لو  رضي اهللا عنه اخلرب إىل عمر

                                                
 . عنه مبثله)١٣/٤٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 .املصدر السابق عنه بنحوه )٢ (
 .مل أعثر عليه)٣ (
  .)هـ١٨٨ت( . أبو عبد اهللا الرازي،ط الضيبر جرير بن عبد احلميد بن قُ:هو )٤ (

ثقه أبو حـامت والنـسائي       و ،اضاء  قوتوىل ال  بالكوفة ونزل الري     صبهان ونشأ أولد بقرية من قرى     
ثقة صحيح الكتاب قيل كان يف آخر عمـره          :قال ابن حجر   .ق صدو : وقال ابن خراش   ،العجليو
ِهي١/١٥٨(تقريب ، وال)٢/٧٥(التهذيب  :انظر.  من حفظهم(.  

  .)هـ١٣٢ت( .ويفمنصور بن املعتمر بن عبد اهللا السلمي، أبو عتاب الك: هو )٥ (
يروي إال عن    كان منصور ال   :أبو داود وقال   ، من أثبت الناس   :من العباد الصاحلني قال فيه ابن معني      

   . ثقة، ثبت، وكان اليدلس:قال ابن حجر .كويف، ثقة، ثبت يف احلديث:  وقال العجلي،ثقة
  .)٢/٢١٥(تقريب ، وال)١٠/٣١٢(  التهذيب:انظر

 .بقت ترمجته س.إبراهيم النخعي: هو )٦(
 .)ت( من )٧ (
   فإنه مل  النخعيالنقطاعه من جهتني من جهة املصنف،ومن جهة إبراهيم. ضعيف: احلكم على األثر )٨ (

وأبـو   ،اإلسناد، بنفس   )٧/٣٨٣(ه  تفسري يف   القرطيبذكره   :خترجيه .يدرك ابن عمر رضي اهللا عنهما     
 .، بدون إسناد)٤/٤٧٥(ه تفسريحيان يف 

  .)هـ١٣ت(. رضي اهللا عنه. ن عمرو الثقفيبيد بن مسعود أبو عب: هو )٩ (
 ، يف وقعة اجلسر   وكان استشهاده  ،صاحب املنرب الذي استشهد يف مجاعة من املسلمني يف قتال الفرس          

 .)٧/٢٦٧(اإلصابة و ،)٤/١٧٠٩(االستيعاب  :انظر. بعد نكاية كانت منه يف املشركني
 .)١٣/٤٣٩( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١٠ (



 

 
]٣١٥[

: بن عمري، قال   بن حممد  أخربنا علي : قال [اهللا،   بن عبد  بن حممد  اهللا عبد أخربنا
، عـن   )٢( حدثنا جرير  ،)١(] اهللا بن عبيد  حدثنا هشام  :بن إبراهيم، قال   حدثنا إسحاق 

 رضـي اهللا    )٥(بن عمر  اهللا عبد  عن ،)٤(ليلى بن أيب  رمحنال  عن عبد  ،)٣(زياد بن أيب  يزيد
 ،ةصيالقوم ح صاحف ، بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     جيشكنا يف   :  قال ،عنهما

 فـدخلنا   ،حياًء مما صنعنا  وال نأيت الرسول     ،قلنا رب يف األرض    ف ،افازمنا وكنا نفر  
: صلى اهللا عليه وسـلم     قال رسول اهللا  ، ف ارونراهللا حنن الف  يا رسول   : مثّ قلنا  ،البيوت

   .)٦()) إنا فئة املسلمني، بل أنتم الكرارون ((
قال رسول  . )٧(منهزماا عام يف كل من وىل عن العدو         هبل حكم : وقال بعضهم 

  . )٩()) إن هلكوا فاثبتومن الزحف  ال تولِّ ((: )٨(لبعض أهله اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .ط الضيبربن قُهو ابن عبد احلميد  )٢ (
  .)هـ١٣٦ت( . موالهم الكويف. أبو عبد اهللا،يزيد بن أيب زياد اهلامشي: هو )٣ (

 وقـال   ، لـيس بـالقوي    :النسائيووقال أبو حامت    ،   ليس حديثه بذاك   : قال أمحد  ،من شيعة الكوفة  
ضـعيف   :قال ابن حجر   . ويلقن إذا لقن    ضعيف خيطئ كثريا   ، ال خيرج عنه يف الصحيح     :الدارقطين
  .)٢/٣٢٤(تقريب ، وال)١١/٣٢٩(التهذيب  :انظر . وكان شيعيا، وصار يتلقن،كرب فتغري

  .)هـ٨٣ت(.  مث الكويف،وسي املديننصاري األعبد الرمحن بن أيب ليلى وامسه يسار األ: هو )٤ (
ـ  مـن نصار   أدرك عشرين ومائة من األ     ،ولد لست بقني من خالفة عمر       مـات بوقعـة     ،صحابة ال

 اختلف يف   ،ثقة: قال ابن حجر  .  كويف تابعي  :، وثقه ابن معني وقال العجلي      وقيل إنه غرق   ،اجلماجم
 .)١/٥٨٨(تقريب ، وال)٦/٢٦٠(التهذيب  :انظر . رضي اهللا عنهمساعه من عمر

  .) هـ٧٣ت(عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عبد الرمحن رضي اهللا عنه : هو )٥ (
 وكـان   وما بعدها،، وشهد اخلندق مع أبيهإىل املدينة   وهاجر ،أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم       

 تويف مبكـة   والرواية عنه،    كثري االتباع آلثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         من أهل الورع والعلم،   
 .)٤/١٨١(اإلصابة ، و)٣/٩٥٠(االستيعاب  :انظر .بعد انصرافه من احلج

  ضعيف كرب: ، وهو كما قال ابن حجريزيد بن أيب زياد، مدار هذا احلديث على  ضعيف:احلكم عليه )٦ (
 شعيب األرناؤوط  اإلسنادوحكم بضعف    )٢/٣٢٤( تقريب ال :انظر.  وكان شيعيا  ، وصاريتلقن ،فتغري

  .)٥/٢٧(إرواء الغليل يف تعليقه على مسند أمحد، واأللباين يف 
   :اجلهاد، باب التويل يوم الزحف  وأبو داود يف،)٢٦٤ص(يف األدب املفرد  البخاري أخرجه :خترجيه    

 .)٤/٢١٥(: والترمذي يف اجلهاد، باب ما جاء يف الفرار، )٣/٤٦(
 .  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)١٣/٤٤٠( هتفسرييف  الطربي ذكره )٧ (
  احلديث ومل...  أوصى بعض أهل بيتهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ: قالت أم أمين رضي اهللا عنها )٨( 

 .)٦٠/١٩٩( تاريخ دمشق، و)١٤٥٥٤ ( حديث)٧/٣٠٤ (لبيهقيلسنن الكربى  ال:انظرتسميه؟ 
  . )٧/٨٩(إرواء الغليل  صحيح بشواهده كما قال األلباين يف :احلكم عليه )٩ (

   من)٦٠/١٩٩(ريخ دمشق تا وابن عساكر يف  )٧/٣٠٥( سنن الكربىالالبيهقي يف  أخرجه : خترحيه         
احلـاكم يف   ، و )٢٤/١٩١(الطرباين يف معجمـه الكـبري       وأخرجه  .  رضي اهللا عنها    أم أمين   حديث

سند امل  وأخرجه أمحد يف  . حديث أميمة موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        من   )٤/٤٥(مستدركه  
  . اهللا عنه رضيحديث معاذ بن جبلمن  )٢٠/٨٢ (الطرباين يف معجمه الكبري و،)٥/٢٣٨(



 

 
]٣١٦[

الشرك باهللا والفرار من الزحـف  أكرب الكبائر :  ابن عباس رضي اهللا عنهما وقال
  .)١( اآلية)¶ ¸ º ¹(: يقول تعاىل ألن اهللا

قال أهـل التفـسري      ،اآلية )! " # $ % &(: عز وجل قول  
هـذه مـصارع     ((: بدر قال  على   صلى اهللا عليه وسلم    ما ورد رسول اهللا    لَ :واملغازي

هذه  (( / : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،فلما طلعوا عليه   ، ))!القوم إن شاء اهللا   
اللّهم إنـي أسـألك مـا         يكذبون رسولك،  )٢(] وفخرها [قريش قد جاءت خبيالئها     

فقال .  ))تراب فارمهم االمن قبضة خذ  :  وقال )٣(] عليه السالم  [ جربيل فأتاه   ،وعدتين
أعطين قبضة   (( :رضي اهللا عنه   ا التقى اجلمعان لعلّي   ملَ صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
صـلى اهللا    فرمى رسـول اهللا ،من حصى عليه ترابكفا   فناوله    )) الوادي ءابمن حص 

فلم يبق مشرك إالّ دخـل       .)) شاهت الوجوه  (( : وقال ، يف وجوه القوم   ا عليه وسلم 
 وكانـت   ،ويأسروم م مثّ ردفهم املؤمنون يقتلو    ، وفمه ومنخريه منها شيء    يهيف عين 

  .)٤(زميةاهلتلك الرمية سبب 

 وقع من الـسماء كأنـه       املّا كان يوم بدر مسعنا صوت     : )٥(وقال حكيم بن حزام   
 ورمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم تلـك           ،)٦(] تسحصاة وقعت يف طَ    [صوت  
   .)٧(] فازمنا [ الرمية

                                                
   يف رضي اهللا عنهوله شاهد من حديث أيب هريرة .  عنه)١٣/٤٤٠( هتفسرييف الطربي أخرجه ) ١ (

  .   احلديث)..الزحف يوم والتولِّى ...باهللا الشرك(: وذكر ))املُوِبقَات اجتنبواالسبع((: الصحيحني
  حديث  ،)٢/٨٥٣( )Y  X  W  V  U  T(: تعاىل اهللا قول البخارى باب أخرجه

 .)٨٩(  حديث)١/٩٢( وأَكْبِرها الْكَباِئِر بياِن ومسلم باب ،)٢٧٦٦(
 .)ت(من  )٢ (
 .)س(من  )٣ (
  بن  هشامابن عباس رضي اهللا عنه، و : من روايات عدة عن)٤٤٥ -١٣/٤٤٣( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (

  .ينها املصنف يف سياق واحدومجع ب. لسدي، واكعب القرظي حممد بن قيس، وحممد بن ، وعروة
  وقال،  رضي اهللا عنه خمتصرا من حديث حكيم بن حزام)٣١٢٨(أخرجه الطرباين يف الكبري برقم 

 . إسناده حسن):٦/١١٢(  اهليثمي يف امع
  .) هـ٥٤ت(  رضي اهللا عنهحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي، أبو خالد:هو )٥ (

 رضـي اهللا    هها يف اجلاهلية واإلسالم وهو ابن أخي خدجية أم املؤمنني         أشراف قريش ووجو  من  كان  
   . تويف باملدينة، وشهد حنينا،وتأخر إسالمه إىل عام الفتح،  الكعبة جوفولد يفعنها، 
 .)٢/١١٢(اإلصابة ، و)١/٣٦٢(االستيعاب : انظر

 ).طست( مادة )٢/٥٨(سان العرب ل انظر . من آنية الصفْر أُنثى وقد تذَكَّر:الطَّستو. )ت( من )٦ (
 .هعن )١٣/٤٤٣( الطربي وهو موافق ملا يف )س(، وما أثبته من ]فازموا[ )ت( ويف ]ناهمفهزم[  يف األصل)٧ (

]ب/٣٨[



 

 
]٣١٧[

لى اهللا عليه وسلم أخذ يوم بدر        أنّ رسول اهللا ص    ناذكر ل : وقال قتادة وابن زيد   
 وحـصاة   ، القوم موحصاة يف ميسر   [ ،صاة يف ميمنة القوم   حب فرمى   ،ثالث حصيات 

  .)٢(وا فازم)) شاهت الوجوه ((: وقال، )١(] بني أظهرهم
خلف نزلت هذه اآلية يف قتل أُيب بن أ: الزهري عن سعيد بن املسيب قال   وروى  

 .بعظم حائل وهـو يفتـه      هللا صلى اهللا عليه وسلم     وذلك أنه أتى رسول ا     ،)٣(اجلمحي
يه اهللا  يحي  ((:فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      يحيي هذا وهو رميم؟   آهللا  يا حممد   : فقال

 قال لرسول   ىفلما افتد   فلما كان يوم بدر أسر مثّ فدي،       .)) مثّ مييتك مثّ يدخلك النار    
 ذرة لكـي أقتلـك      )٤(قرها كل يوم فَ   فُعِل أَ ا فرس  عندي  إن :اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

فلما كان  . )) إن شاء اهللا   بل أنا أقتلك   ((: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       عليها،
صلى اهللا عليه    لك حتى دنا من رسول اهللا     تيوم أُحد أقبل أُيب بن خلف يركض فرسه         

 صـلى اهللا عليـه      قال هلم رسول اهللا    و فاعترض له رجال من املسلمني ليقتلوه،      وسلم
حبربة يف يـده     فاستأخروا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،)) خرواأاست ((: وسلم

 فرجع أيب إىل أصحابه ثقيال      ، من أضالعه  ااحلربة ضلع ب فكسر   ،فرمى ا أُيب بن خلف    
أمل  ، لقتلهم لهمكالناس  بواهللا لو كانت    : فقال أُيب  ال بأس، : فاحتملوه وطفقوا يقولون  

ونه حتى مات بـبعض الطريـق       شفانطلق به أصحابه ينع   ،  قل إين أقتلك إن شاء اهللا     ي
  . )٥()) )' ) ( * + , -( : عز وجل ففي ذلك أنزل اهللا.فدفنوه

                                                
 .)ت( من )١ (
 . عنه)٤٤٥-١٣/٤٤٤(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٢ (
  . كافرا)هـ٣ت (.القرشي اجلمحيذافة ح بن خلف بن وهب بن أيب: هو )٣ (

قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         وللمسلمني،   صلى اهللا عليه وسلم    من املؤذين لرسول اهللا      كان
 . )٢/٨٤( ابن هشام سريةو ،)٣٨٧ص(نسب قريش  : انظر.يوم أحد

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري :انظر  ، بفتح الراء وسكوا مكيال يسع ثالثة آصع:الفرق )٤ (
 )١٨/٢٥(. 

  ، حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاهقال احلاكم يف املستدرك.  صحيح:األثراحلكم على  )٥ (
: )٢/٣٩٠( الصحيح املسبور من التفسري باملـأثور        يف بشري بن حكمت. د.أ وقال.  ووافقه الذهيب 

  .وصححه الذهيب وابن امللقن
 الكـربى  طبقـات ال، وابن سعد يف     )٥/٣٥٥( هعبد الرزاق مصنف  :  خرجه غري احلاكم أيضا    :خترجيه

 .)٥/١٦٧٣(يف تفسريه ابن أىب حامت و ،)٢/٤٦(



 

 
]٣١٨[

 أنّ رسول اهللا صلى اهللا      )٢(بن جبري  )١(] رمحنال عبد [بن عمرو عن     روى صفوان و
 ،)) غريهاجيئوين بقوس    (( : فقال . فأُيت بقوس طويلة   ،يوم خيرب دعا بقوس    عليه وسلم 

 يهوي   فأقبل السهم  ،نصاِحل  فرمى النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،)٣(داءب بقوس كَ  هوؤفجا
' ) ( ( :تعـاىل   فأنزل اهللا  . وهو على فراشه   )٤(يققَحتى قتل كنانة بن أيب احلُ     

   .)٥( فهذا سبب نزول اآلية. )* + , -
ألنـه كـان منـه      ؛  ل والرمي إىل نفسه   أضاف القت   فإن اهللا تعاىل   :أما معناها ف

 وكذلك سائر    واإلرسال،  ومن رسوله واملؤمنني الضرب واحلذف     ،التسبيب والتسديد 
 ومـن   ، بالقدرة القدمية التامة   واإلجياداإلنشاء   عز وجل     من اهللا  ،ةأفعال اخللق املكتسب  

حلـق  دليل على ثبوت مذهب أهل ا     أقوى  ويف هذا    اخللق االكتساب بالقوى احملدثة،   
   .)٦(وبطالن قول القدرية

                                                
  . موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]عزيزعبدال [)س(يف األصل و )١ (
  .)هـ١١٨ت(. فري احلضرمي احلمصيبري بن نعبد الرمحن بن ج: هو )٢ (

 وقـال   ،نـسائي الة و أبو زرع وثقه   ،روى عن أبيه وأنس بن مالك وخالد بن معدان وكثري بن مرة           
 .)١/٥٦٤(تقريب ، وال)٦/١٥٤(التهذيب : انظر.  ثقة:قال ابن حجر . صاحل احلديث:حامت أبو

  .  قوس كبداء ِإذا مَأل مقِْبضها الكَف: وقيل،غليظة الكبد شديداال :كَبداُءالوس القَ )٣ (
 .)٣/٣٧٤(لسان العرب  :انظر

  . كافرا)هـ٧قتل(كنانة بن أيب احلقيق : هو )٤ (
ري، وهو زوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنـها،  ِضيهود بين الن من عظماء   ،  ليشاعر جاه 

أنـساب  و ،)٤/٣٣٢(دالئل النبوة للبيهقي     :انظر. رضي اهللا عنه   حممد بن مسلمة   قتله   قتل يوم خيرب  
 .)١/٣٣٧(األشراف 

  .فريعبد الرمحن بن جبري بن نضعيف، من مراسيل  :احلكم عليه )٥ (
ابن ، و )١٣٣ ص(الواحدي يف أسباب الرتول     ، و )٥/١٦٧٣( هتفسري يف   ابن أىب حامت  أخرجه   :خترجيه
 وعزاه البن جرير، وقال ابن كثري بعـد إيـراده خلـرب أيب بـن خلـف                  )٤/٢٧( هتفسرييف  كثري  

يـة  وهذا القول عن هذين اإلمامني غريب أيضا جدا، ولعلـهما أرادا أن اآل            : احلقيق أيب بن وكنانة
 فسياق اآلية يف سورة األنفال يف قصة بـدر ال  :، وقال أيضاخاصة تتناوله بعمومها، ال أا نزلت فيه    

  .أهـ.أعلم حمالة، وهذا مما ال خيفى على أئمة العلم، واهللا
  الذين ينفون القدر إما مجيع مراتبه هم :والقدرية )١٣/٤٤٢(بنحو هذا القول قال الطربي يف تفسريه   )٦ (

أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقالهلا دون اهللا تعاىل، ونفوا أن تكـون              و ض مراتبه بع أو
 إن القدرية مـن     : فقال ؟ القدرية من هم   أبو ثور عن   ئلس: الاللكائيقال  . األشياء بقدر اهللا وقضائه   

وروى مسلم يف   .  خيلقها  ومل ، وأن املعاصي مل يقدرها اهللا على العباد       ،ل العباد ان اهللا مل خيلق أفع    إقال  
وذكـر  " كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد اجلهين       : " صحيحه عن بريده بن حيىي بن يعمر قال       

اعتقاد أهل السنة    :انظر " أن ال قدر، وأن األمر أنف       " بريدة يف حديثه أن معبداً ومن معه يزعمون         
 . بيان اإلميان واإلسالم واالحسان باب)١/١٠١( شرح النووي على مسلم، و)١/١٣٣( لاللكائي



 

 
]٣١٩[

: قال جماهد ،   القوم )٢(] عجبي [نفسه لئالّ    إىل   )١(] سبحانه [ما  إنما أضافه : وقيل
بن   نيوقال احلس  .)٣(هذه اآلية  عز وجل    فأنزل اهللا  .قتلت: وقال هذا ،  قتلت: قال هذا 
خراج الروح   ألن إ  ، وأنتم جرحتموهم  ، أمام ولكن اهللا  يتوهممي فلم   )٤(] أراد [ :الفضل

بلغ  و أوصل : أي )' ) ( * + , -(:)٦(واقال. )٥(إليه ال إىل غريه   
 مل  :ولكن اهللا رمـى أي    : قاوقال ابن إسح   .)٨( ا ومأل عيوم منها    )٧(] رمينياملإىل   [

 وما ألقـى يف صـدور       ، لوال الذي جعل اهللا فيها من نصرك       ،رميتكعن  يكن ذلك   
أي  رمـى اهللا لـك،    : تقول العـرب  : ةبيدوقال أبو ع   .)٩(عدوك منها حتى هزمهم   

  .)١١( وفّقك وسدد رميتك: أي)+ , -(  /:شخفقال األو.)١٠(نصرك
ـ     :أي )/ 0 1 2 3 4(  حـسنة   ة ولينعم على املؤمنني نعم

 املؤمنني  )١٢(] فليعر [ : أي :ابن إسحاق وقال   .ثوبةعظيمة بالنصر والغنيمة واألجر وامل    
 ليعرفـوا  ، مع قلّة عددهم وكثرة عدوهم، على عدوهم  إظهارهمته عليهم، يف    نعممن  

بأفعاهلم  ]١٧[ )8(  ألقواهلم )5 6 7( .)١٣(بذلك حقه ويشكروا نعمه   
   .سرارهم عليم بإضمارهمألمسيع 

ـ ذكرت من القتل والرمي واإل    الذي   ): (:عز وجل قوله    احلـسن   ءالب
 :ولـه  مـن الوجـوه مـا يف ق        )نَّأ(ويف فـتح    ،  علموا أن اهللا  او:  أي ); >(

M¢ £ ¤ ¥  ¦ §L ] اوقد بيناه  ]نفالاأل : من سورة  ١٤:من اآلية. 
 :ة والبـصر  ، والـشام  ،احلجازأهل  قرأ   ]١٨[ )< ?( مضعف   )=(

)نهوكَ( ، بالتشديد والتنوين  )ميد( وقرأ أهل الكوفة     ا، نصب )وِهنبالتخفيف والتنوين  )م  

                                                
 .)ت( من )١ (
 .]تعجب[ )ت ( ويف األصل و)س(من  )٢ (
 . عنه)١٣/٤٤٢(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٥ (
 .]قال[ )س ( و)ت( يف )٦ (
 .)س ( و)ت( من )٧ (
 . ومل يعزه)٢/٢٣٨( هتفسري يف البغويذكره  )٨ (
 .)١/٦٦٨(سرية ابن هشام : انظر )٩ (
 .)٢٤٤ص( أليب عبيدةجماز القرآن  :انظر )١٠ (
 . مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي)١١ (
 .)ت(من  )١٢ (
 . بنحوه)١/٦٦٨ (سرية ابن هشام: انظر )١٣ (

]أ/٣٩[



 

 
]٣٢٠[

 ، وابن حميـصن   ، وأبو رجاء  ، احلسن وقرأ،  حامت أبو و ،عبيد  واختاره أبو  ا، نصب )ديكَ(
: معنـاه كـان   فمن نـون  ،)١(خمفّفة مضافة باجلر   ،)ِدين كَ وِهم (: وحفص ،واألعمش

 ]قمـر ال : من سـورة   ٢٧:من اآلية [ MÞ  ßL :كقولهفلطلب اِخلفْة،   ومن خفّف    وهن،سي
ـ  : من سورة  ١٥:من اآلية [ M¨ ©      ªLو  ووهن وأوهـن لغتـان صـحيحتان      ،]دخانال

   .تانفصيح

 بـن    وذلك أنّ أبا جهل    )F E D C B A(: قوله تعاىل 
 )٢(أِحنه ف،عرفي وأتانا مبا ال  ، وأقطع للرحم  ،نا كان أفجر  اللّهم أي :  قال يوم بدر   ،هشام
 ،)٥(عـوذ  وم )٤(ضربه ابنا عفراء عوف   ف ، بالفتح ه وجاء ،فاستجاب اهللا دعاءه  ،  )٣(الغداة

كـان املـشركون    :  والكلـيب  ، السدي وقال .)٧(عبداهللا بن مسعود   عليه )٦(] هزوأج [
:  أخذوا بأستار الكعبة وقالوا   ،صلى اهللا عليه وسلم من مكّة       خرجوا إىل النيب   )٨(] حني [

 فأنزل اهللا   ! وأفضل الدينني  ،زبنيوأكرم احل  ،فئتنيوأهدى ال  ،ندينعلى اجل  أ اللّهم انصر 
   .)٩(هذه اآلية

فتح بيننا وبينـه    ا نعرف ما جاء به حممد ف      قال املشركون اللّهم ال   : وقال عكرمة 
ن تستقضوا فقد   إ : أي )E D C B A( :تعاىل باحلق فأنزل اهللا  
  . )١٠(جاءكم القضاء

                                                
  قرأ(:  وقـال)١٢٩ص(البدور الزاهرة يف عبد الفتاح القاضي ، و)٢/٢٠٧(  ذكره ابن اجلزري يف النشر)١ (

 ، ونصب دال كيد   ، وتنوين النون  ، وتشديد اهلاء  ، وأبو عمرو بفتح الواو    ، وابن كثري  ،وأبوجعفر،  نافع
 ، وتنـوين النـون    ، وختفيف اهلاء  ، وخلف بسكون الواو   ، ويعقوب ، واألخوان ،وقرأ الشامي وشعبة  

 .)فض دال كيد وخ، وحذف التنوين، وختفيف اهلاء،ونصب دال كيد، وقرأ حفص بسكون الواو
  .  وأَحانه اهللا،وقد حانَ الرجلُ هلَك، احلَين بالفتح اهلالك أي أهلكه، :اليوم فأِحنه )٢ (

 )حني( مادة )١٣/١٣٣(لسان العرب  :انظر
 ]فأحيه العذاب[ ويف األصل )ت( من )٣ (
  .)هـ٢ت(. األنصاري النجاري عوف بن احلارث بن رفاعة :هو )٤ (

 قال عـوف بـن   ،ملا التقى الناس يوم بدرو ، شهد بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ     ،أمه عفراء بنت عبيد   
 أن يراه قد غمس يده يف القتال حاسرا فـرتع  : قال؟رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده     يا :عفراء

  .)٤/٧٣٩( اإلصابة، و)٣/١٢٢٥(االستيعاب  :انظر. عوف درعه وتقدم فقاتل حىت قتل شهيدا
  .)هـ٢ت(. األنصاري النجاريارث بن رفاعة هو معوذ بن احل )٥ (

 مث قاتل حـىت قتـل     ، وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام يوم بدر         ،ه معاذ وعوف  يشهد بدراً مع إخو   
 .)٦/١٩٣(اإلصابة ، و)٤/١٤٤٢(االستيعاب : انظر .يومئذ ببدر شهيداً، قتله أبو مسافع

 .ما أثبته من تفسري الطربي وهو الصواب، ولعله تصحيف من النساخ، و]وأجار[ يف األصل والنسخ )٦ (
 . بنحوهعن الزهري )١٣/٤٥١( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٧ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(ن  وما أثبته م]حيث)[س ( يف األصل و)٨ (
 .  عنهما)٢/٢٣٩(ه تفسرييف البغوي  بنحوه، ويسدعن ال )١٣/٤٥١( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٩ (
 . عنه مبثله)٢/٢٣٩(ه تفسرييف البغوي  عن عكرمة خمتصرا، و)١٣/٤٥١( هتفسرييف الطربي   أخرجه)١٠ (



 

 
]٣٢١[

 صـلى   صحاب رسول اهللا  ألهذا خطاب   : وقال أُيب بن كعب وعطاء اخلراساين     
 )E D C B A( :للمـسلمني تعاىل   قال اهللا    ،اهللا عليه وسلم  

    .)١(النـصر و فقـد جـاءكم الفـتح     والنصر،  لفتح  ه ا و وتسل  اهللا، نصرواستتإن  : أي
 ال تستنـصر  أ: فقلنا .شكونا إىل رسول اهللا عليه السالم     : رت بن األ  خبابوقال  .....
مثّ جياء   يحفر له يف األرض،   ف ،كان الرجل قبلكم يؤخذ    ((:  وقال .فامحر وجهه   لنا، اهللا

 احلديد ما دون عظمه من      وميشط بأمشاط  باملنشار فيقطع بنصفني ما يصرفه عن دينه،      
ولُيِتمن اهللا هذا األمر حتى يـسري الراكـب مـن        ما يصرفه عن دينه،    ،حلم وعصب 

   .)٣())  ولكنكم تعجلون، والذئب على غنمه، إىل حضرموت ال خيشى إالّ اهللا)٢(صنعاء
M L K J I ( عن الكفر باهللا وقتال نبيـه        )H G(مثّ قال للكفّار    

N( وقتالهربهحل  )O( كم يوم بدربثل الوقعة اليت أوقعت مب.   
U T S R Q P (،  )٤(لالستفتاح نعد لفتح حممد   وإن تعودوا   : وقيل

Z Y X W V( ]أهل املدينة والشام  قرأ ]١٩:) أَنَّ اللَّهبفـتح األلـف،  )و  
مـن  [ )< ? ; >=( :ف على قوله  وعطمهو  : وقيل وألن اهللا، : عىنمب

 وأبو حامت ،اره أبوعبيدواخت، )٥(بتداءلباقون بالكسر على اال  وقرأ ا  ،]نفـال األ : من سورة  ١٨:اآلية
 .)٦()نينمؤ املُعواهللا م( :ألن يف قراءة عبداهللا
وال : أي )\ [̂  _ ` d c b a(: قوله تعـاىل  

تله  [ خمالفني   بروا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       د)f e( ]أمره  ]٢٠
   .)٨( وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه:مارضي اهللا عنه )٧(]قال ابن عباسو .يهو

                                                
 . عن أيب بن كعب)٢/٢٣٩(ه تفسرييف البغوي أخرجه  )١ (
  ، وهيمن أقدم املدن يف العاملتعترب و،  وهي عاصمة اجلمهورية اليمنية، أعظم مدينة يف اليمن:صنعاء) ٢ (

رع١٧٨ص(املعامل اجلغرافية  :انظر .فاليوم أشهر من أن ت(.  
 .بنحوه، )٣/١١٤ (:باب عالمات النبوة يف اإلسالمصحيحه أخرجه البخاري يف  )٣ (
 .  بنحوهيسدعن ال )١٣/٤٥٥( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
  فتح اهلمزة وابن عامر ب  فقرأ املدنيان)وإن اهللا(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٧(  النشرذكره ابن اجلزري يف )٥ (

 .بكسرها  وقرأ الباقون
 . كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٤/٥٧٩ (، وأبو حيان يف تفسريه)٢/١٢( يف تفسريه لسمرقندي ذكره ا)٦ (
 .)س( و )ت( من )٧ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٨ (



 

 
]٣٢٢[

املنافقني واملـشركني   : يعين [ )l k j i h(: قوله تعاىل 
: يعـين  ]٢١[ )o n m( )١(] الذين مسعوا كتاب اهللا بآذام فقـالوا مسعنـا        

 .احلقيقةه على كأم مل يسمعوف ،وال ينتفعون بسماعهم /يتعظون بالقرآن  ال
على وجه األرض من خلق      ما دب    أن شر : عيني )t s r(: قوله تعاىل 

 عـن   )x w(.)٢( فهو دابة  ءكل حمتاج إىل غذا   :  قال األخفش  ،)v u( اهللا
 !ميهـا كمها وع هم صم القلوب وب   : قال ابن زيد   .قولونهم ال يسمعون وال ي    فاحلق  
 : من سـورة   ٤٦:من اآلية [ )٣(MÄ   Å Æ  Ç      È É Ê   Ë      Ì  ÍL :وقرأ

ـ  الدار بن قصي كانوا يقولون حنن صـم         عبد هم بنو : ل ابن عباس وعكرمة   وقا. ]جاحل
ـ  فقتلوا ال نسمعه وال جنيبه،   ما جاء به حممد، ف    بكم عمي ع   وكـانوا    بأُحـد،  ا مجيع

 )٦(رملةويبط بن ح  وس (٥) ومل يسلم منهم إالّ رجالن مصعب بن عمري        .)٤(أصحاب اللواء 
){ z y( ]أمر اهللا [ ]٢٢ [)٧(.  

 لرزقهم الفهم والعلـم     )£( ا وإسالم ا صدقً )~ � ¡ ¢{ (
 عن اإلميـان    ]٢٣[ )¤ ¨ ©( عن القرآن    )¥ ¦ §(بالقرآن  

 . لعلم اهللا فيهم وحكمه عليهم بالكفر

                                                
 .)ت( من )١ (
كل آكل فهو : " قوله)٢٨٥ص( رآنجماز القمل أجد من عزاه لألخفش ولكن وجدت عند أيب عبيدة يف )٢ (

 ".دابة
 .عن )١٣/٤٦٠( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٣ (
 . خمتصرا وعن عكرمة بنحوهرضي اهللا عنه عن ابن عباس )١٣/٤٦٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  هنا إىل )٤ (
  .)هـ٣ت( رضي اهللا عنه . أبو عبد اهللا، العبدريمصعب بن عمري بن هاشم، القرشى: هو )٥ (

املدينـة قبـل     إىل   صلى اهللا عليه وسلم   ه رسول اهللا    هاجر إىل احلبشة، بعث   ،  السابقني إىل اإلسالم  من  
وكانت فكان أول من مجع اجلمعة فيها،       ،  هم القرآن ويفقههم يف الدين    ؤاهلجرة بعد العقبة الثانية يقر    

اإلصـابة  و ،)٤/١٤٧٣(االسـتيعاب   : انظـر .  يوم أحد  استشهدويوم بدر ويوم أحد،     بيده   الراية
)٦/١٢٣(.  

   . رضي اهللا عنهير حرميلة بن مالك القرشي العبد: ويقال،بن سعدا : ويقال، سويبط بن حرملة:هو )٦ (
 مع نعيمان وأيب بكر الصديق رضـي اهللا         وى يف الطرائف  رت وله قصة    ،هاجر إىل احلبشة وشهد بدرا    

 .)٣/٢٢٢(اإلصابة ، و)٢/٦٨٩(االستيعاب  :انظر. معنه
 .)ت( من )٧ (

]ب/٣٩[



 

 
]٣٢٣[

) » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²(: تعاىل قوله
 :هو اإلميان حييـيهم بعـد مـوم أي        :  السدي  قال )´ µ (:اختلفوا يف قوله  

 ثقـة  هو هذا القرآن فيه احليـاة وال       :وقال قتادة . )٢(للحقهو  : هدوقال جما  .)١(كفرهم
 ،احلرب: يعين :ملا حيييكم : قاوقال ابن إسح   [ .)٣(والنجاة والعصمة يف الدنيا واآلخرة    
ـ  ومـنعكم ـا     ، وقواكم ا بعد الضعف    ،واجلهاد اليت أعزكم اهللا ا بعد الذل       ن م

: يعـين  )٥(] قـيكم بملا ي  [: ملا حيييكم : ييبوقال القت ،  )٤(] عدوكم بعد القهر منهم لكم    
)٦(Mm  n o p  qL : وقرأ قوله  ،الشهادة

الالم  و ،]آل عمران  : من سورة  ١٦٩:من اآلية [ 
   . ومعىن االستجابة يف هذه اآلية الطاعة.)إىل( : مبعىن)ملا (:يف قوله

 ،)٧(بوريبن حممد النيسا   بن إبراهيم  الرمحن أبو احلسن عبد   [أخربنا  يدلُّ عليه ما    
الوهـاب،   بن عبد  حممد  ثنا ،)٩(اهللا البصري  بن عبد  عثمان عمرو  أبو )٨(] أخربنا: قال

بـن   العـالء حدثين  : )١٢(] قال [ ،)١١(بن جعفر   حدثنا حممد  ،)١٠(لدخبن م  أخربنا خالد 
                                                

 . عنه)١٣/٤٦٤( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١ (
 .املصدر السابق عنه )٢ (
 .  عنه)١٣/٤٦٥(املصدر السابق  )٣ (
 . عنه)١٣/٤٦٥( املصدر السابق )٤ (
 .)س( و )ت( من )٥ (
 .هعن )٢/٢٤٠( هتفسرييف البغوي  ذكره )٦ (
  . أو بعدها)هـ٣٩٧ت(. سابوري عبد الرمحن بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أبو احلسن الني:هو )٧ (

وقال الذهيب يف    ، وكان ثقة  ..قدم بغداد وحدث ا   : ، قال اخلطيب يف تارخيه    بن أيب إسحاق املزكي   ا
   .كان من عقالء الرجال والعباد: ، ونقل عن احلاكم قولهوخرجت له العوايل... العابد الصادق:السري
 .)١٦/٤٩٧(سري وال ،)١٠/٣٠٢(تاريخ بغداد  :انظر

 .)ت( من )٨ (
  .)هـ٣٣٤ت (. أبو عثمان،عمرو بن عبد اهللا بن درهم، النيسابوري، املعروف بالبصري: هو )٩ (

مل أرزق  : ، ونقل عـن احلـاكم قولـه       مسند نيسابور  مام القدوة الزاهد الصاحل   اإل: قال الذهيب عنه  
 اجتـهاده حـضرا   وما رأيت مثل: قال يل أيب،  السماع منه على أنه كان حيضر مرتلنا، وأنبسط إليه        

 .)٣/٨٤٧(تذكرة احلفاظ و ،)١٥/٣٦٤(سري ال: انظر. أهـ. وسفرا
  . وقيل بعدها)هـ٢١٣ت(  أبو اهليثم البجلي موالهم الكويف،واينطَلد القَخ خالد بن م:هو )١٠ (

 وقال  ، يكتب حديثه  : وقال أبو حامت   ،حاديث مناكري أ له   : قال أمحد  بالكوفة،وان موضع   طَقَنسبة إىل   
 ، يف حديثه بعض املناكري    :زدي وقال األ  ، ما به بأس   : ابن معني  ل وقا ، صدوق ولكنه يتشيع   :اودد وأب

 وذكـره ابـن حبـان يف        ،وذكره الساجى والعقيلي يف الضعفاء    ،  وهو عندنا يف عداد أهل الصدق     
 .)١/٢٦٣(تقريب ، وال)٣/١١٦(التهذيب  : انظر.صدوق يتشيع وله أفراد :قال ابن حجر .الثقات

   .حممد بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم املدين: وه )١١ (
 : وقـال النـسائي    ، معروف : وقال ابن املديين   ، وثقه ابن معني، والعجلي،    أخو إمساعيل وهو األكرب   

 . )٢/٦٢(تقريب ، وال)٩/٩٤( التهذيب :انظر. ثقة : قال ابن حجر.صاحل
 . )س(من  )١٢ (



 

 
]٣٢٤[

مر رسول اهللا صـلى اهللا      :  قال  رضي اهللا عنه    عن أيب هريرة   ،)٢( عن أبيه  ،)١(الرمحن عبد
 )) يـا أُيب  )٣(] تعال [ ((: على أُيب بن كعب وهو قائم يصلّي فصاح له فقال        عليه وسلم 

ما منعك يا أُيب :  قال.مثّ جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،  ل أُيب يف صالته   فعج
   جيبين إذ دعوتأليس اهللا يقول   ك؟أن ت:  M« ¬  ® ¯ ° ± ²  

³ ´ ¶µ L ] ال جرم يا رسول اهللا ال تـدعوين        : لقا. ]نفالاأل : من سورة  ٢٤ :من اآلية
 وال  ،اةررتل يف التو  يحتب أن أُعلمك سورة مل       ((: قالا،   وإن كنت مصلي   ،أجبتك إالّ

: قـال  .نعم يا رسول اهللا   : قال أُيب   )) وال يف القرآن مثلها؟    ، وال يف الزبور   ،يف اإلجنيل 
يه وسلم ميشي يريد أن      والنيب صلى اهللا عل     ))ال خترج من باب املسجد حتى تعلمها       ((

 يـا رسـول اهللا،    السورة  :  فلما بلغ الباب ليخرج قال له أُيب       ،املسجدباب  خيرج من   
 فقال رسـول اهللا     . فقرأ أُيب أُم القرآن     ))؟نعم كيف تقرأ يف صالتك     ((: فوقف فقال 

 وال ، وال يف اإلجنيـل التوراة،والذي نفسي بيده ما أُنزلت يف   ((: صلى اهللا عليه وسلم   
  .)٤( )) وإنها هلي السبع املثاين اليت أتاين اهللا عز وجلّ،مثلها القرآن وال يف ، الزبوريف

معناه :  قال سعيد بن جبري    ،)¸ º ¹ « ¼ ½ ¾( :قوله
حيول : والضحاكابن عباس   ، وقال   )٥( وبني املؤمن أن يكفر    ،حيول بني الكافر أن يؤمن    

حيول بني املـرء    : وقال جماهد  .)٦(يته وحيول بني املؤمن وبني معص     ،ني الكافر وطاعته  ب
                                                

  . وقيل بعدها)هـ١٣٢ت. (ل املدينب أبوِش،قير احلُالعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب: هو )١ (
 لـيس   :ابن معـني  قال   ، وثقه أمحد، وابن سعد وذكره ابن حبان يف الثقات،         موىل احلرقة من جهينة   

 صاحل روى عنه   : وقال أبو حامت   ، ليس هو بالقوي   : وقال أبو زرعة   ،مل يزل الناس يتوقون حديثه     بذاك
، )٨/١٨٦( التهذيب :انظر. صدوق رمبا وهم   :قال ابن حجر  . اء ولكنه أنكر من حديثه أشي     ،الثقات

 .)١/٧٦٣(تقريب وال
  .ةقر موىل احلُ،عبد الرمحن بن يعقوب اجلهين املدين: هو )٢ (

 ليس بـه  : وقال النسائي، ما أقرما  :وثق أو املسيب بن رافع فقال     أ هو   :يبقال ابن أيب حامت قلت أل     
 .)١/٥٩٦( تقريب، وال)٦/٣٠١(هذيب الت: انظر. ثقة: قال ابن حجر. بأس

  .)ت( من )٣ (
   حسن، حلال القطواين وهو من مفرداته، وللحديث طرق أخرى حكم عليها أهل العلم:احلكم عليه )٤ (

  .)١٤٥٣(  حديث)٢/١٧٨(صحيح الترغيب والترهيب فقد صححه األلباين يف  بالصحة،
ما جاء يف فضل فاحتة     ":  باب  يف السنن  ، والترمذي )٤١٣-٢/٤١٢(سند   يف امل  أمحدأخرجه   :خترجيه

البخـاري يف    و  وأخـرج  .هذا حديث حسن صحيح   : وقال )٢٨٧٥( حديث   )٥/١٥٥( "الكتاب
  أيب سعيد بن املعلى    من حديث    حنوه   )٣/١٣٥٠(: "الكتاب فاحتة يف جاء ما"  باب "التفسريكتاب  "

 بن كعب وأليب سعيد بـن       أن القصة وقعت أليب    )٨/٧( ابن حجر فتح الباري      وبني. رضي اهللا عنه  
 .أهـ.عني الختالف خمرج احلديثني واختالف سياقهماأن ذلك هو املتاملعلى و

 . عنه)١٣/٤٦٨( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
 . عنهما)١٣/٤٦٩(املصدر السابق  )٦ (



 

 
]٣٢٥[

 بـني   )٣(] ولحي [:  عنه قال  )٢(يفصوروى خ  ،)١(لم فال يعقل وال يدري ما يع      ،وقلبه
     ي وقال .)٤(اقلب الكافر و أن يعمل خريدحيول بني اإلنسان وقلبه فال يستطيع أن   :  الس

خيفـى    وال ،ريب من قلبه  معىن ذلك أنه ق   : وقال قتادة  .)٥(إال بإذنه يؤمن وال أن يكفر     
 . -    , + *M :وهـي كقولـه عـز وجـلّ       . عليه شيء أظهره أو أسـره     

/L)ق:  من سورة١٦:من اآلية[ )٦[ .  
 ،اءت ظنـوم  سة  ضعيفاحلال ال تلك   إىل القتال يف     ملا دعوا هو أن القوم    : وقيل

ول بـني   علموا أن اهللا حي   ا و ، قاتلوا ىف سبيل اهللا    :م هل  فقيل ، صدروهم )٧(] واختلجت [
 حيول بينه وبني مراده،: وقيل )٨(. واجلُنب جرأةا، فيبدل اخلوف أمن   ،يف قلبه  املرء وبني ما  

  . والتقدير منع من التدبري،ألن األجل حال دون األمل
 )بني املُـرء (: وقرأ الزهري ،  )٩(بتشديد الراء من غري مهزة     )املر بني(: وقرأ احلسن 
ـ  )١٠(بضم امليم واهلمزة    ]٢٤[ )Á À ¿( .ي لغـات صـحيحة     وه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      : رضي اهللا عنه  بن مالك    أنسقال  ،  يجزيكم بأعمالكم ف
يـا رسـول    : قلنـا  ف مقلّب القلوب ثبت قليب على دينك،      يا:  يكثر أن يقول   وسلم

إن قلب ابن آدم بني إصبعني مـن أصـابع           ((: قال منا بك فهل ختاف علينا؟    آ / اهللا
   .)١١()) هاغز وإن شاء أهقلّبه كيف شاء إن شاء أقامالرمحن ي

                                                
  . عنه)١٣/٤٧٠( املصدر السابق )١ (
   . وقيل غري ذلك)هـ١٣٧ت(. حلراينيف بن عبد الرمحن اجلزري أبو عون احلضرمي اصخ: هو )٢ (

 ليس به   : وقال ابن معني   ، ليس بذاك  : وقال مرة  ، ليس بقوي يف احلديث    :أمحدفقيه عابد صاحل، قال     
.  كان ثقة  : وقال ابن سعد   ، وتكلم يف سوء حفظه    ، صاحل خيلط  :بو حامت أ وقال   ، ثقة : وقال مرة  ،بأس

، )٣/١٤٣(التهـذيب    :انظـر . رمي باإلرجاء  و ، ِبأَخرةٍ طلَّ احلفظ خ  يءصدوق س  :قال ابن حجر  
 .)١/٢٦٩(تقريب وال

 .)ت( من )٣ (
 . عنه)١٣/٤٧١( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
 .املصدر السابق عنه )٥ (
 .عنه بنحوه) ١٣/٤٧١( أخرجه الطربي يف تفسريه )٦ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س ( و)ت(من  وما أثبته ]اختلفت[ يف األصل )٧ (
 . ومل يعزه)٢/٢٤١(ه تفسري يف البغويذكره  )٨ (
  . وهي قراءة شاذة.  كالمها عنه)١/١٧٩(، واآللوسي يف تفسريه )٤/٤٨٢ ( يف تفسريهأبو حيانذكره  )٩ (

 .)١/٣٩١( احملتسب البن جين :انظر
 . املصادر السابقة )١٠ (
  هذا : الـق ،)٤/٤٤٨(..بالقلو أن جاء ما  باب صحيح، أخرجه الترمذي يف السنن:احلكم عليه )١١ (

    حديث)١/١٠١( عاصم أيب البن السنة ختريج يف ظالل اجلنةيف  األلباين ، وصححهحديث حسن
  " صلى اهللا عليه وسلمدعوات النيب "باب األدب املفرد  أخرجه البخاري يف : خترجيه .)٢٢٥(
  ، واحلاكم يف )٧٥٩(ديث  ح)١/٢٦١(الكبري  لطرباين يفوا، )٣/١١٢ ( سند، وأمحد يف امل)١٨٨ص(

   اهللا تصريف" باب ، رضي اهللا عنهعمرو بن اهللا عبد رواية من مسلم وأخرجه، )١/٧٠٧(املستدرك 
 .)٢٦٥٤(  حديث)٤/٢١١( "القلوب تعاىل

]أ/٤٠[



 

 
]٣٢٦[

ثـار  آبني أثرين من    : بني إصبعني : فمعىن قوله  واإلصبع يف اللغة األثر احلسن،     [
  .)١(]  وفيها اإلزاغة واإلقامة،الربوبية

  : )٢(قال الشاعر [
  )٣(إصبع و منكينالوذو رحم           إعطاء سائلصالة وتسبيح و      

  :)٤(وقال آخر .أي أثر حسن
  )٥(االشر يلقه معاخلري أو يف يف          عاـإصبعل اهللا عليه ـمن جي      

 مهـا و مملكتني من ممالكـه،    فمعىن احلديث بني  لك،   يف اللغة امل   افاإلصبع أيض 
   .)٦(اإلزاغة واإلقامة والتوفيق واخلذالن

  : )٧(قال الشاعر
  )٩(] )٨( اإلصبعلَِغللغدر خائنة م        ومل تكن حدثت نفسك بالوفاء      

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .)١٦٥ص(لآلمدي  املوازنة: انظر. كنانة بن عبد ياليل الثقفى )٢ (
  .وذو رحٍم تناله منك إصبع   ةٌ وتسبيح وإعطاء نائٍل  صال:      والبيت فيه. املرجع السابق )٣ (
  ،ليس الرجز للَبيٍد: قال الصاغاِني:  نسبه له الزخمشري وابن منظور، وقال الزبيدي يف تاج العروس،لبيد )٤ (

 .)١١/٢٦٢( تاج العروسو ،)صبع( مادة )٨/١٩٢( لسان العرب، و)٣٤٧ص( أساس البالغة :انظر
 .جع السابقةاملرا )٥ (
   على طـريقة األشاعـرة يف التأويل، )بني أصبعني(هذا االستشهاد واالستطراد من املصنف يف تأويل معىن  )٦(

، وقـد    من غري تأويل أو تشبيه      كما جاءت،  هذه النصوص أم يثبتوا    يف أمثال  موقف السلف أما  
عض هذه األقـول الـيت أوردهـا         الرد على ب   )١٩٥ص( "تأويل خمتلف احلديث  "يف  بن قتيبة   فَصل ا 

وإن الذي ذهبوا إليه يف تأويـل اإلصـبع   ،  وحنن نقول إن هذا احلديث صحيح     : املصنف، حيث قال  
 فقالت .)) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك (( : ألنه عليه السالم قال يف دعائه     ،يشبه احلديث  ال

إن قلب املؤمن بني أصـبعني مـن         (( : فقال ؟ أو ختاف يا رسول اهللا على نفسك       :له إحدى أزواجه  
 فهو حمفـوظ بتينـك   ، فإن كان القلب عندهم بني نعمتني من نعم اهللا تعاىل.)) جل أصابع اهللا عز و  

 مبا يؤكد   ؟ له أختاف على نفسك    : قالت  ومل احتج على املرأة اليت     ، فألي شيء دعا بالتثبيت    ،النعمتني
 ؟ ما اإلصبع عندك ههنا   : فإن قال لنا   .روسا بنعمتني خياف إذا كان القلب حم      وكان ينبغي أن ال    ،قوهلا
  )) علـى أصـبعني   (( وكـذا  )) حيمل األرض على أصـبع  (( : هو مثل قوله يف احلديث اآلخر     :قلنا
¸  M  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ : وكقولـه تعـاىل    ،جيوز أن تكون اإلصبع ههنا نعمة      وال

ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿L] وال ،جيـز ذلـك  ومل  ]الزمر:  من سورة٦٧:من اآلية 
 ألن كل شيء منه عز و جل ال يـشبه           ، وال قبضة كقبضاتنا   ، وال يد كأيدينا   ،نقول أصبع كأصابعنا  

 .أهـ.شيئا منا
) ٧(تاج العروس :انظر  للكاليب )صبع( مادة )١١/٢٦٣(. 
   مادة)٨/١٩٢( لسان العرب :انظر، والبيت ورد يف كتب اللغة ِإذا كان خائناً: يقال فالن مِغلَ اإلصبع )٨ (

 .)١/٣٧٤( مجهرة اللغةو ،)صبع(
 .)س ( و)ت(من  )٩ (



 

 
]٣٢٧[

: وقال ابن زيـد   ،   وبالء يصيبكم  ا اختبار :أي )Ä Ã( :قوله عز وجل  
  .)١(الفتنة الضاللة

)Ê É È Ç Æ Å(    اختلفوا يف وجه قوله:) ال نِصيبمـن   )ت 
لـو   ف ،ي ليس جبواب ولكنه ي بعد       )ال تصينب ( :قوله: فقال أهل البصرة  اإلعراب،  
 اهم  : وقال أهل الكوفة   . دخلت النون   ما اكان جواب ّطـرف مـن    وفيه   ،أمرهم مث 

مـن  [ Mf g h   i  j  k L:  كقوله .اإن كان ي  و ،اجلزاء

 إن مل فتنـة واتقـوا   :وفيه تأويل اجلزاء وتقديره   أمرهم مثّ اهم،  . ]نمـل ال : من سورة  ١٨:اآلية
: لو قلت ، و التحذيران  زاء، مث ك  وقعت النون يف اجل   : وقال الكسائي  .أصابتكمتقوها  ت

هو جزاء فيه   : وقال الفراء  .)٢( مل يكن فيه النون ألنه جزاء حمض       ،أغضب عليك  قم ال 
فهـذا   [ ، وال تطرحنـك،   طرحك ت نزل عن الدابة ال   ا:  كما تقول  ، من النهي  فطر

   .)٣(] إن ترتل عنه ال يطرحنك:  ومعناه، األمر بلفظ النهيجواب
نزلت هذه اآلية يف أصحاب الـنيب صـلى اهللا    : رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  

 ، يقروا املنكر بـني أظهـرهم      أن ال املؤمنني   تعاىل   أمر اهللا :  وقال ،خاصة عليه وسلم 
٤(هم اهللا بالعذاب  فيعم( . وقال احلسن :  وعمار ،نزلت يف علي )رضي   والزبري ، وطلحة ،)٥ 

  .)٦(اهللا عنهم

                                                
 . عنه)١٣/٤٧٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٢ (
 .)١/٤٠٧( الفراء القرآن معاين :انظر )ت( من )٣ (
 . عنه)١٣/٤٧٤( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٤ (
  .)هـ٣٧ت(. رضي اهللا عنه ي، أبو اليقظانِجحذْ مث املَسي عمار بن ياسر العن:هو  )٥ (

 فكـان الـنيب     ، وكانوا ممن يعذب يف اهللا     ، كان من السابقني األولني هو وأبوه      ،وأمه مسية موالة هلم   
 مث استعمله عمـر     ، مث شهد اليمامة   ، وشهد املشاهد كلها   ، هاجر إىل املدينة    يصربهم، صلى اهللا عليه  

 .)٤/٥٧٥(اإلصابة ، و)٣/١١٣٥(  االستيعاب:انظر. هاوقتل في ع علي وشهد صفني م، الكوفةىعل
 . عنه)١٣/٤٧٣( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٦ (



 

 
]٣٢٨[

 : فإذا حنن املعنيون ا،نا من أهلهااا أر وم ،نا لقد قرأنا هذه اآلية زما     :قال الزبري و
MÄ Ã Ê É È Ç Æ ÅL .فة   لِّخى أصابتنا خاص١(فنا حت(. 
   .)٣(لواتتقا ف، يوم اجلمل)٢(] همتفأصاب [ ،هذه نزلت يف أهل بدر خاصة:  السديقال

و مشتمل علـى    ه ما منكم من أحد إالّ     رضي اهللا عنه     عبداهللا بن مسعود   وقال
يكم أف ]األنفـال  :سورة من   ٢٨:من اآلية [ MB C D EL : يقول  إنّ اهللا  ،فتنة

  .)٤(استعاذ فليستعذ باهللا من مضالّت الفنت
  ِموأخربنا ابن هقـال ،)٦(حدثنا ابن يزيد:  قال،)٥(أخربنا ابن يوسف:  قال،دانر  :

ـ  ، عن يزيـد   )٨(يعةِهبن لَ  اهللا  عن عبد  ،)٧( حدثنا أبو أُمية   ،اهللا بن عبيد  هشامحدثنا   ن ب
قال رسـول اهللا    : قال ، رضي اهللا عنه   بن اليمان  حذيفةعن  ،  (٩) عمن ذكر  ،حبيب أيب

 يغفرها اهللا هلم بصحبتهم     أشياءناس من أصحايب    أ  بنييكون   ((: صلى اهللا عليه وسلم   
  .)١٠()) يدخلهم اهللا ا النارمن بعدهم ناس أ يسنت م فيها ،إياي

                                                
 .املصدر السابق عنه من طريقني، مجع بينهما املصنف يف سياق واحد )١ (
 . ، وهو موافق ملا يف املصدر)س ( وما أثبته من]فأصام[: يف األصل )٢ (
 . عنه)١٣/٤٧٤(  املصدر السابق)٣ (
 . عنه)١٣/٤٧٥( املصدر السابق )٤ (
 .مل أعرفه حسب حبثي واطالعي )٥ (
  .اهللا بن يزيد حممش النيسابوري عبد: هو )٦ (

كان يـضع  :  قولهلدارقطين، وعزا لمتهم بالكذب، عن هشام بن عبيد اهللا الرازي    يروي  : قال الذهيب 
 .)٤/١٩٨(مليزان لسان ا، و)٢/٥٢٧(ميزان االعتدال : انظر .احلديث

  .)هـ١٥٠ت قبل ( .عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم، أبو أمية املصري: هو )٧ (
 قال أبو حامت كان أحفظ  ،بن هليعة ومات قبله   ا روى عن    ،كان قارئا مفتيا أديبا فصيحا    و ،أصله مدين 
 ثقـة، فقيـه،     :بن حجر قال ا . وثقه ابن سعد وابن معني وأبو زرعة والنسائي والعجلي        ،  أهل زمانه 

    .)١/٧٣١(تقريب ، وال)٨/١٤ (و  ترمجة ابن هليعة)٥/٣٧٣( التهذيب : انظر.حافظ
  .)هـ١٧٤ت(. عبد اهللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري: هو )٨ (

، تقانه قال أبو داود عن أمحد ومن كان مثل ابن هليعة مبصر يف كثرة حديثه وضبطه وا                ،الفقيه القاضي 
زرعة، وابن   اش، وأبو ر ضعفه النسائي، وابن خِ    ،بن هليعة  ا حدثين واهللا الصادق البار   : ابن وهب وقال  
ط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن املبارك، وابن وهب عنه أعدل من        لَّ صدوق خ  :قال ابن حجر   .معني

 .)١/٥٢٦(تقريب ، وال)٥/٣٧٣(التهذيب  :انظر.  غريمها، وله يف مسلم بعض شئ مقرون
  هو :  بامسه فقاال)٤/١٨٨(، والذهيب يف ميزان االعتدال )٩/٣٧٩( صرح ابن حجر يف املطالب العالية )٩ (

  . ثقة فقيه: قال ابن حجر .)هـ٩٠ت( اخلري  أبو،زينمرثد بن عبد اهللا الي: اخلري، وهو أبو
 .)٢/١٦٨(تقريب  ال:انظر

  ، وللحديث طرق أخرى  كان يضع احلديثيه ابن يزيد موضوع، فاإلسناد هذا :احلكم على احلديث )١٠ (
ضعيف؛ لـضعف   :  قال )٧/٣٣٨(إحتاف اخلرية املهرة     يف   البوصرييحكم عليه بذلك    لكنها ضعيفة،   

سـري أعـالم النـبالء      يف تعليقه على احلديث يف       األرناؤوط شعيب، وحكم عليه بذلك     ابن لَِهيعة 
 وفيـه   :)٧/٤٧٣(جممع الزوائد   ، وقال اهليثمي يف     )٣/٣٠٠(ه الطرباين يف األوسط     ، وأخرج )٩/٩٥(

وهـذا ممـا رواه عـن       : يروي عن أشهب مناكري قلـت     :  قال ابن يونس   ،إبراهيم بن أيب الفياض   
يف  ينـاوِ ملُوحكـم ا    خمتصرا، رضي اهللا عنه    عن علي   يف تارخيه  عساكر  ابن أهـ، وأخرجه .أشهب

   .ضعفبال ه إسناد على)١/٤٥٥(التيسري بشرح اجلامع الصغري 
  =، والذهيب   )٢/١٢٥( تاريخ أصبهانيف  وأبو نعيم ،)٣/٣٠٠( األوسط  أخرجه الطرباين يف:خترجيه         



 

 
]٣٢٩[

 عـن أيب  ،)٢( عن أبيه ،)١(اهللا دين عب ب حيىيعن  ،   حدثنا جرير  ،وبإسناده عن هشام  
ال تقوم الـساعة     ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قال ،ة رضي اهللا عنه   هرير

 واجلالس فيها خري مـن      ، املضطجع فيها خري من اجلالس     ، فتنة عمياء مظلمة   حتى تأيتَ 
فقال رجل من    .))  واملاشي فيها خري من الساعي     ، والقائم فيها خري من املاشي     ،القائم

:  قال .أسعى يا رسول اهللا إن أدركتين وأنا        :أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
أفرأيت إن أدركتين   :  قال .فقم:  قال .أفرأيت إن أدركتين وأنا أمشي    : قال .)) فامش ((

فقـل هكـذا     ((: قال .أفرأيت إن أدركتين وأنا جالس    :  قال .جلسافقال   .قائموأنا  
عبـداهللا    وال تكـون   ،عبـداهللا املظلـوم    حتى تكون  ىل جسده، وضم يديه إ   بيدك،
  .)٣()) الظامل

ـ   ،)٤(األصم ] بن زيدي[عن   زيد بن أيب زياد   يعن  بإسناده عن جرير    و ة  عن حذيف
 وكل  ، يهلك فيها كل شجاع بطل     ،أتتكم فنت كقطع الليل املظلم    :  قال رضي اهللا عنه  

 .]٢٥[ )Ð Ï Î Í Ì( .)٥(عصق وكل خطيب م،عوِضاكب مر
                                                                                                                                 

   ابن ، مجيعهم من طريق)٩/٣٧٩(املطالب العالية يف ابن حجر العسقالين ، وذكره )٩/٩٥( سرييف ال=        
  رضي  حممد بن احلنفية عن أبيهعن  )٥٤/٤١٣(تاريخ دمشق عساكر يف  وأخرجه ابن. ، بنحوههليعة

  . خمتصرااهللا عنه
   .ب التيمي املدينهوحيىي بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن م: هو )١ (

 ، وقال ابن أيب حامت عن أبيه ضعيف احلديث منكر احلديث جدا           ، منكر احلديث ليس بثقة    : أمحد قال
 :قال ابـن حجـر     .تروك احلديث  م : وقال النسائي  ،وقال مسلم بن احلجاج ساقط متروك احلديث      

 .)٢/٣٠٩(تقريب ، وال)١١/٢٥٢(التهذيب  :انظر .متروك وأفحش احلاكم فرماه بالوضع
   .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب أبو حيىي التيمي املدين: هو )٢ (

قال ابن  .  جمهول احلال  : وقال ابن القطان الفاسي    ، وذكره ابن حبان يف الثقات     ، ال يعرف  :قال أمحد 
 .)١/٦٣٥(تقريب ، وال)٧/٢٥(التهذيب  :انظر .مقبول: جرح

   :ابن حبانقال  ،هشام بن عبيد اهللافيه حيىي بن عبيد اهللا متروك، وفيه جدا، ضعيف  :اإلسناداحلكم على  )٣ (
، ثبات بطل االحتجاج به   ثبات، فلما كثر خمالفته األ    الروايات وخيطئ إذا روى عن األ      يهم يف  وكان

بـاب  :  يف املناقـب   )٣٦٠١(  خمتصرا يف صحيحه   البخاري أخرجهته، واحلديث   تقدمت ترمج  وقد
تكون فتنة القاعد فيها خري من      : باب:  يف الفنت  )٧٠٨٢( و) ٧٠٨١( عالمات النبوة يف اإلسالم، و    

 الفـنت كمواقـع    نـزول : باب:  يف الفنت)٢٨٨٦(حديث ) ٤/٣٣٨(يف الصحيح القائم، ومسلم  
ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيهـا خـري مـن    :بلفظأيب هريرة رفعه عن  ،  القطر

 .به من وجد ملجأ أو معاذا، فليعذواملاشي فيها خري من الساعي، من تشرف هلا تستشرفه، ف املاشي،
  . ابن األصم ألن األصم لقب والده وهو موافق ملا املصادر، وهو)س ( وما أثبته من]زيد[يف األصل  )٤ (

   .)هـ١٠٣(. كائي أبوعوف كويف بن األصم وامسه عمرو بن عبيد بن معاوية البيزيد: وهو
ابـن  ابن حجر يف التهذيب توثيق      قل  ن  رضي اهللا عنها،   بن أخت ميمونة أم املؤمنني    انزل الرقة وهو    

 .)٢/٣٢٠(تقريب ، وال)١١/٣١٣(التهذيب  :انظر.  ثقة:قال ابن حجر . والنسائي،العجليو ،سعد
  بن أيب  وفيه يزيد ،تج به حي ال:ابن حبانسبقت ترمجته وقول هشام بن عبيد اهللا  ضعيف، فيه :عليهاحلكم  )٥ (

  . وكان شيعيا، وصار يتلقن،ضعيف كرب فتغري: زياد أيضا سبقت ترمجته وقول ابن حجر عنه
  بـه،   حممد بـن فـضيل     عن )٣٧١٢٥(حديث   )٧/٤٤٩( همصنفيف  ابن أيب شيبة     أخرجه   :خترجيه

 ومل اإلسـناد  صحيح: "قال مطوال عن حذيفة، و    )٨٦١٢( حديث   )٤/٥٧٤(املستدرك  يف  حلاكم  وا
  =                                                                      . الذهيب ووافقه ،"خيرجاه



 

 
]٣٣٠[

 يف العـدد    )" # $(املهاجرين    يا معشر  )!(: عز وجل قوله  
 )) ( *(أرض مكّة يف عنفوان اإلسـالم        )% & '(

إىل  ),(.)١(فارس والروم : وقال وهب  ،كفّار مكّة  / )+(يذهب بكم   
/ 0 ( وأُمدكم باملالئكة    ،نصاريوم بدر أيدكم باأل    )- .( املدينة

ـ الغنائم أ : يعين )1 2 (لـها ألحـد قـبلكم       ومل حي  ،ها لكـم  حل

 ا، وأشقاه عيش، الناس ذالكان هذا احلي من العرب أذلَّ    : قال قتادة  .]٢٦[ )3
 ع وأ ،اوأجوعه بطن ه و ا،راه جلودممن عاش     ضالال، أبين  ومن مـات    ،انهم عاش شقي 

 منهم روالـروم  ،فـارس :  على رأس احلجرين األشدين    )٢(] معكوفني [ ، يف النار  يد  ،
 )٤(]فيهـا [واهللا ما نعلم   حيسدون،)٣(] عليه [ وما يف بالدهم شيء    ،يأكلون اليؤكلون و 

عـز    حتى جـاء اهللا    ، مرتال منهم  )٥(] شرأ [قبيال من حاضر أهل األرض يومئذ كانوا        
ـ    ، ووسع به يف الرزق    ،يف البالد  فمكّن به   باإلسالم، وجلّ  علـى   ا وجعلكم به ملوكً

ـ    ؛   فاشكروا نعمه  ،ما رأيتم وباإلسالم أعطى اهللا    ،  رقاب الناس   بفإن ربكم منعم حي
  .)٦( الشكر يف مزيد من اهللا تعاىلوأهل ،الشكر

 قال عطاء بن    .اآلية )5 6 7 8 9 : ;(: قوله عز وجل  
 فأتى  ،أن أبا سفيان خرج من مكّة      رضي اهللا عنهما     حدثين جابر بن عبداهللا   : أيب رباح 
إنّ أبا سـفيان يف مكـان كـذا    : فقال مصلى اهللا عليه وسل النيب عليه السالم جربيل  

                                                                                                                                 
   أوضع الراكب إيضاعا ووضع : يقال. املسرع يف الفتنة الساعي فيها:املوضعوالراكب =        

 يريد باخلطيـب الـداعي إىل       . وال يتتعتع يف كالمه    ، هو الذي ال يرتج عليه     :اخلطيب املصقع و.ةلغ
 .)٢/٤٩٩(غريب احلديث للخطايب  :انظر.  وهو رفع الصوت ومتابعته: وأصله من الصقع.الفتنة

 . عنه)١٣/٤٧٨( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١ (
  ، ويف تفسري)٧/٨٨(وافق ملا يف الدر املنثور للسيوطي  وهو م)س( وما أثبته من ]نينعولم[يف األصل  )٢ (

  كَعم : )١٠٤١ص(القاموس احمليط جاء يف . ]نيوِمعكْ م[ )٤/٣٥( وابن كثري )١٣/٤٧٨ (الطربي
وكَِعيم كْعومفهو م عنكم البعري :أو يأكُلَش ضعلئالَّ ي فاه ولعله الصواب املناسب لسياق . أهـ.د  

 . األثراملعىن يف
 .)ت( من )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .  وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]شرا[يف األصل )٥ (
 . عنه بنحوه)١٣/٤٧٨(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٦ (

]ب/٤٠[



 

 
]٣٣١[

 ،إنّ أبا سفيان يف مكان كذا وكذا  ((: ألصحابه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      .وكذا
 يريدكم فخذوا   ان حممد إرجل من املنافقني    إليه  فكتب  :  قال )) فاخرجوا إليه واكتموا  

لشيء من النيب صلى    كانوا يسمعون ا  :  السدي وقال .)١( اآلية هذه فأنزل اهللا    .حذركم
نزلت هذه اآلية : وقال الزهري والكليب  . )٢(بلغ املشركني يفيفشونه حتى    اهللا عليه وسلم  

 من بين عوف بن مالك وذلك أن رسـول اهللا          رضي اهللا عنه   )٣( األنصاري يف أيب لبابة  
 فسألوا رسـول اهللا     ،قريظة إحدى وعشرين ليلة   بين  حاصر يهود    صلى اهللا عليه وسلم   

ري على أن يسريوا    ضبين الن من  الصلح على ما صاحل عليه إخوام         عليه وسلم  صلى اهللا 
 فأىب أن يعطيهم ذلك رسول اهللا       ، من أرض الشام   )٥(احيِر وأَ )٤(عاتِرذْإىل إخوام إىل أَ   

أرسل إلينا  :  فأبوا وقالوا  ،إالّ أن يرتلوا على حكم سعد بن معاذ        ،صلى اهللا عليه وسلم   
 فبعثه ،ألن عياله وماله وولده كانت عندهم     هلم، ا وكان مناصح  ،ملنذرلبابة بن عبدا   اأب

رتل على حكـم    نيا أبا لبابة ما ترى أ     : فأتاهم فقالوا  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
واهللا : قال أبو لبابة   .قه أنه الذبح فال تفعلوا    حل فأشار أبو لبابة بيده إىل       ؟سعد بن معاذ  

 : فـرتل فيـه  .ه قد خنت اهللا ورسـول  حتى عرفت أين،لت قدماي من مكاما  اما ز 
); : 9 8 7 6 5( شد نفسه علـى     .ا نزلت هذه اآلية    فلم 

 حتـى أمـوت     ،اشـراب   وال اأذوق طعام  واهللا ال :  وقال ،سارية من سواري املسجد   
 ايش حتى خر مغ   ،ا وال شراب  ا فمكث سبعة أيام ال يذوق فيها طعام       ،يتوب اهللا علي   أو

                                                
  : قال)١٣/٤٨٠( تفسري الطربي كما نص على ذلك أمحد شاكر يف حاشية.  ضعيف جدا:احلكم عليه )١ (

  وقد ذكر . ، وهو متروك احلديث"حممد احملرم " هذا خرب ضعيف جدا، لضعف وفيه حممد احملرم 
   ".هذا احلديث غريب جدا، ويف سنده وسياقه نظر : " ، مث قال)٤/٣٦(اخلرب ابن كثري يف تفسريه 

  .)١٣/٤٨٠( هتفسرييف الطربي  أخرجه :خترجيه
 . عنه)١٣/٤٨٣(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٢ (
  . رضي اهللا عنهرفاعة وقيل يسري بشري وقيل  امسه،بابة بن عبد املنذر األنصاريأبو ل: هو  )٣ (

 ،مع أصحاب بـدر    وضرب له بسهم  حني خرج لبدر     على املدينة    ه أمر ،كان أحد النقباء ليلة العقبة    
 إىل   وعاش ،وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد وكانت معه راية بين عمرو بن عوف يف غزوة الفتح               

االسـتيعاب   :انظـر . ويقال عاش إىل بعـد اخلمـسني       بن أيب طالب رضي اهللا عنه،        يعل خالفة
 .)٧/٣٤٩(اإلصابة ، و)٤/١٧٤٠(

) ٤( اتا بالشام، واختلف يف حتديد موقعها فق:أَذِْرعا من ي اتفق املتقدمون على ألْقَاء، وقائل إا من الْبل إ  
   .حدود اجلمهورية السوريةقرية من عمل حوران، داخل وهي اليوم  ،حوران

 .)٢٢ص(املعامل اجلغرافية  :انظر
   بن الكـبن م يل بأرحياـ؛ مسيت فيما قاميدـقاملعروفة دن املمن هي  إحدى املدن الفلسطينية، و:أَِرحيا )٥( 

  . يلو مترك٣٥ عن القدس بنحو اليومتبعد وهي  ،بن سام بن نوح عليه السالم أرفخشد
 .)١/٥٧٣(املوسوعة العربية العاملية ، و)١/١٦٥( معجم البلدان: انظر



 

 
]٣٣٢[

 واهللا ال أحـلّ  )١(] ال [:قال . عليكيبيا أبا لبابة قد ت: فقيل له مثّ تاب اهللا عليه،    ،عليه
 فحلـه  )٢(] فجاءه [ ينحلَّينفسي حتى يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي          

 ،ن متام توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت فيها الـذنب    إن مِ : مثّ قال أبو لبابة    بيده،
   .)٣())  بهن تصدقأجيزيك الثلث  ((:  صلى اهللا عليه وسلمالنيبقال   مايل،وأن أخنلع من

 نزلت هذه اآلية يف قتل عثمان بن عفان       : رضي اهللا عنه   )٤(قال املغرية بن شعبة   و
ا يرضى به مب ال تظهروا له من احلق :معىن اآلية: قاقال حممد بن إسح  . )٥(رضي اهللا عنه  

ال ختونوا اهللا :  رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس   .)٦( غريه  مثّ تخالفونه يف السر إىل     ،منكم
إذا خانوا اهللا :  السديقال )> =(. )٧(هنوالرسول بترك سن بترك فرائضه،

 ا نـصب  :)>( :وعلى هذا التأويل يكون قوله    . )٨(والرسول فقد خانوا أمانام   
.  بالفاء هنصبتكما   ، قالوا )٩(] بالواووالعرب تنصب جواب النهي      [ ،على جواب النهي  

  . )١٠(]رفصال[هو نصب على : وقيل

                                                
 .)س(من  )١ (
 .)ت( من )٢ (
  وأخرج طرفا منه  وعن معمر عن الزهري،أَيب لبابة عن الساِئِب بن )٢/٥٠٦(غازي امل يفالواقدي  أخرجه )٣ (

 ، وعـن  رواية صحيحة إىل الزهري لكنها مرسـلة      هي  عن الزهري و   )١٣/٤٨١( هتفسري يف   الطربي
ـ و عن الزهري، رواية مطولة    ال )٥/٢٧٠( دالئل النبوة يف   البيهقي   وأخرج ،اهللا بن أيب قتادة    عبد  نع

 وقد روي من حديث   : )٦/١٩٨(جممع الزوائد   ، وعن ابن إسحاق، وقال اهليثمي يف        بن عقبة  موسى
 رواه أمحد وفيه حممد بن عمرو بـن       :  رضي اهللا عنها طرفا من قصة أيب لبابة يف حديث طويل           عائشة

يف ، وقد حسن األلباين حديث عائشة رضي اهللا عنـها  علقمة وهو حسن احلديث وبقية رجاله ثقات     
 .)١/١٤٣(الصحيحة 

  .) هـ٥٠ت(رضي اهللا عنه  املغرية بن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى، أبو عبد اهللا: هو )٤ (
 وشهد بيعة   ،اهده احلديبية  وقيل إن أول مش    . وقدم مهاجراً  ،أسلم عام اخلندق  ،   دهاة العرب  كان من 
 علـى    رضـي اهللا عنـه      وواله عمر بن اخلطاب    ، والعراق ، وفتوح الشام  ،وشهد اليمامة ،  الرضوان

، مث واله معاوية رضـي اهللا        على الكوفة مث عزله     رضي اهللا عنه    وأقره عثمان  ،البصرة، مث واله الكوفة   
 .)٦/١٩٧(إلصابة ا، و)٤/١٤٤٥(االستيعاب  :انظر. عنه عليها، وكانت وفاته ا

 . عنه)١٣/٤٨٢(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٥ (
 .هعن )٥/١٦٨٤( هتفسري يف ابن أىب حامتأخرجه  )٦ (
 . عنه)١٣/٤٨٥(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٧ (
 .  عنه)١٣/٤٨٤ (املصدر السابق )٨ (
 .)ت(من  )٩ (
إن شئت جعلتها : )١/٤٠٨(معاىن القرآن  يفلفراء ا :، قال ما أثبته والصواب] رفالظ [النسخاألصل يف  )١٠ (

 .جزما على النهى، وإن شئت جعلتها صرفا ونصبتها



 

 
]٣٣٣[

  :)١(كقول الشاعر
       ِمثْلَه أِْتيتلٍُق وخ نع هنال ت           ِظيمع لْتإَِذَا فَع كلَيع ار٢(ع(  

وال ختونـوا   : تقـديره  هو عطف على ما قبله مـن النـهي،        : وقال األخفش 
  . )٤( واحدة)كمِتنأما(: وقرأ جماهد .)٣(أماناتكم

 ، عن أعني النـاس    ىهو ما خيف  : فقال ابن عباس  مانة،  هذه األ معىن  واختلفوا يف   
 : يقـول  .عليهـا العبـاد   سبحانه  األعمال اليت ائتمن اهللا     و ،عز وجلّ  من فرائض اهللا  

 وهؤالء املنافقون ائتمنـهم     ، هاهنا الدين  األماناتمعىن  : وقال ابن زيد   .)٥(وهاضتنق ال
نّ دين  اعلموا أ : قال قتادة  .)٦(وأسروا الكفر  / ،إذ أظهروا اإلميان   ،ه على دينه فخانو   اهللا
  ومن كانت عليه أمانـة ، فأدوا إىل اهللا ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده      ، أمانة اهللا

  . ]٢٧[ ])< ?([.)٧( عليهاالذي ائتمنه إىل يؤدهافل
 E F( عند بين قريظة  هي اليت)D C B A(:قوله

J I H G( ]٢٨[.  
 بطاعته وترك معـصيته واجتنـاب       )Q P O N M L( :قوله

بـن   وقال مقاتل  .)٨( يف الدنيا واآلخرة   اخمرج:  قال جماهد  )T S R(خيانته  
 .)١١(ابيان: وقال الضحاك . )١٠(جناة: وقال عكرمة . )٩( يف الدين من الشبهات    اخمرج: حيان

فصال بـني احلـق     : قاإسح وقال ابن . )١٣(اصرن: قال الكليب و. )١٢(اذًفمن: وقال مقاتل 
                                                

) ١(ِج البيت وكما نوه بذلك البغدادي يف خزانة األدب يف قائلهوا اختلفلذا و، يف عدة قصائدد ) ٥/٥٦٧( ،  
  .تهاواملشهور أنه من قصيدة أليب األسود الدؤيل، مث ساق القصيدة برم: إال أنه قال

 .)عظظ( مادة )٧/٤٤٧( لسان العرباملرجع السابق، و  )٢ (
 .مل أعثر عليه )٣ (
  .  كالمها عنه)٢/٥١٨ (يف تفسريهعطية ابن ، و)٢/٥٧٤ ( الزخمشري يف تفسريهذكره )٤ (

 .)٥٤ص( الشواذ البن خالَويه :انظروهي قراءة شاذة، 
 . عنه بنحوه)١٣/٤٨٥( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
 . املصدر السابق عنه)٦ (
 .هن ع)٢/٢٤٣( هتفسري يف البغويذكره  )٧ (
 . عنه)١٣/٤٨٨(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٨ (
 .هن ع)٢/٢٤٣( هتفسري يف البغويذكره  )٩ (
 . عنه)١٣/٤٨٩( أخرجه الطربي يف تفسريه )١٠ (
 .هن ع)٢/٢٤٣( هتفسري يف البغويذكره  )١١ (
 . مل أعثر عليه)١٢ (
 .عثر عليهمل أ )١٣ (

]أ/٤١[



 

 
]٣٣٤[

 انـا فرق: وقال ابن زيد  . )١( ويطفئ به باطل من خالفكم     ،يظهر اهللا به حقكم   ،  والباطل
 مـصدر   :والفرقـان  .)٢(ويعرفوه به دوات حتى يه  ،يفرق يف قلوم بني احلق والباطل     

 قانـا وفر ا أفرق بينهما فرقً   ،فرقت بني الشيء والشيء   : تقول .ان والنقصان جكالرح
  . وقاوفر

)W V U(  ما سلف من ذنوبكم     وميحو عنكم  ) ZY X
^ ] \ [( ]٢٩[.  

 :هذه اآلية معطوفة على قوله     اآلية، )` d c b a(: قوله عز وجل  
 )` d c b a(واذكر  ] األنفال:  من سورة  ٢٦من اآلية    [)!" # $(
القـول  وهـذا   . ألن هذه السورة مدنية    ]األنفال:  من سورة  ٣٢من اآلية    [)§̈  ©(

 vu w( : كقولـه  .ولكن اهللا ذكرهم باملدينـة      مبكة، ا كان  إمنا واملكر
x y(] التوبة:  من سورة٤٠:من اآلية[.   

وغريه من املفـسرين    رضي اهللا عنهما    وكان هذا املكر على ما ذكره ابن عباس         
 تفاقم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ي فرقوا أن    ، ملّا أسلمت األنصار   اأن قريش، 

تشاوروا يف أمر رسـول اهللا      ف ، وكبارهم يف دار الندوة    )٣(] مشاخيهم [اجتمع نفر من    ف
 ،جهـل   وأبـا  ،)٤(ربيعـة  بة وشيبة ابين  ت ع :رؤوسهم وكانت   ،صلى اهللا عليه وسلم   

 ،)٧(بن هـشام   يِرتخالب ا وأب ،)٦(رثابن احل   والنضر ،)٥(بن عدي  مةيع وطُ ،سفيان وأبا
                                                

 . عنه)١٣/٤٩٠(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 .هعن )٢/٣١١(عنه  هتفسرييف املاوردى  ذكره )٢ (
 .]شجعام[ ويف األصل )ت( من )٣ (
  . كافرين)هـ٢قتال(. قصي بن بن عبد مناف ربيعة بن عبد مشسعتبة وشيبة ابين : مها )٤ (

بـة؛ فخرجـوا    ت إىل الرباز، ومعهما الوليد بن ع      قتال يوم بدر كافرين، دعوا    ومها من أشراف قريش     
خرج إليهم محزة، وعلي، وعبيـدة بـن   مث   ، فتية من األنصار   م أوال ثالثتهم بني الصفني؛ فخرج اليه    

 .)١/٦٢٥(سرية ابن هشام و ،)١٥٢ص(نسب قريش  :انظر.  فقتلوهممرضي اهللا عنه احلارث
  . كافرا)هـ٢قتل (.طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: هو )٥ (

من أشراف قريش قُِتل يوم بدر كافرا، قتله محزة رضي اهللا عنه، وقتل وحشي محزة رضي اهللا عنـه                   
نـسب قـريش    ، و )١/٢٨٦(  مغازي الواقدي  :انظر. مطعم ثأر لعمه طعيمة    بن يوم أحد بأمر جبري   

 .)٣/٦٢٥( هشامسرية ابن و ،)١٩٨ص(
  .كافرا)هـ٢قتل (.يعبدرشي الالقرالنضر بن احلارث بن علقمة : هو )٦ (

السرية النبوية   :انظر. قتل يوم بدر كافراً   ، و كان من شياطني قريش، وكان شديد العداوة هللا ورسوله        
 .)٢٥٥ص(نسب قريش و ،)٢/٤٧٣( كثريالبن 

  . كافراً)هـ٢قتل(، أبو البختري  القرشي العبدري العاص بن هاشم بن احلارث بن أسدهو )٧ (
 وبرئ منها، وكان يدخل الطعام على        اليت كتبتها قريش حلصار بين هاشم      صحيفةلان قام يف نقض     مم

 .)٢١٣ص(نسب قريش ، و)١/٢٦٤( هشامسرية ابن  :انظر. ، قتل يف بدربين هاشم يف الشعب



 

 
]٣٣٥[

وزم١(بن األسود  ةع(، و بن حزام  يمِكح، ون باهي وم هنحلجـاج ا  ابين اب)ـة  ،)٢بـن    وأُمي
أنا شـيخ  : قال من أنت؟:  فلما رأوه قالوا، فاعترضهم إبليس يف صورة شيخ     ،)٣(خلف

 ،ا ونـصح ا رأيين ولن تعدموا م،كم مع فأردت أن أحضر  ،اجتماعكمبمن جند مسعت    
 وحتبـسوه يف    ا حممدا رى أن تأخذو  أما أنا فأ  : تريخفقال أبو الب   .خل فدخل دأُ: قالوا
 ،إليه طعامه وشـرابه   تلقون   ةوكُغري   ،باب البيت عليه  وا  دسوا وثاقه وت  دشِد وت ،بيت

 :قبله من الـشعراء    )٤(] كان [ يهلك فيه كما هلك من       حىت به ريب املنون     نوتتربصو
: دي وقـال  إبليس الشيخ النج  عدو اهللا   فصرخ  . وإنما هو كأحدهم   ،)٥( والنابغة ،زهري

حتبسونه،   من حولكم بهوقد مسع ،له فيكم آصرة تعمدون إىل رجل ،بئس الرأي رأيتم 
 ومينعوه  (٦)]  أيديكم من [عنه حتى يأخذوه    فيوشك صفُوه أن يثبوا عليكم، ويقاتلوكم       

أمـا أنـا    : )٧(فقال هشام بن عمرو من بين عامر بن لؤي         .صدق الشيخ : قالوامنكم،  
وأيـن   صنع، فال يضركم ما     ،خرجوه من بني أظهركم   ت ف ،لى بعري فأرى أن حتملوه ع   

                                                
  . كافرا)هـ٢قتل (. القرشياملطلب بن أسد بن عبد العزى بن عة بن األسودمز: هو )١ (

 وبـرئ   اليت كتبتها قريش حلصار بني هاشمصحيفةال قام يف نقض   ممنوهو أيضا    ،من أشراف قريش  
 .)٢١٨ص( نسب قريش ،)٢/٤٧٠( كثريالسرية النبوية البن  :انظر.  قتل ببدر كافراً،منها

  .كافرين)هـ٢قتال (سهم بن سعد بن حذيفة بن عامر بن احلجاجنبيه ومنبه ابين : مها )٢ (
 قتله أبو اليسر  ، أما منبه ف   مني يوم بدر؛ قتال ببدر كافرين      من املطع  ا؛ وكان  يف قومهما  كان هلما شرف  

اشـتركا  رضي اهللا عنـهما،  يب وقاص أقتله محزة وسعد بن ، وأما نبيه فأخو بين سلمة رضي اهللا عنه  
 .)١/٧١٣(سرية ابن هشام ، و)٤٠٤ص(نسب قريش : انظر. فيه

  . كافرا)هـ٢قتل. (القرشي اجلمحيذافة ح بن خلف بن وهب بن ميةأ: هو )٣ (
 وألصحابه، وهو الذي تـوىل      صلى اهللا عليه وسلم   من أشراف قريش وكان من املؤذين لرسول اهللا         

ابن عوف يوم بدر، فلما رآه بالل رضي اهللا عنه قـال             هأسرقد  وكان  تعذيب بالل رضي اهللا عنه،      
نـسب قـريش    :انظر. رأس الكفر أمية الجنوت إن جنا، فأعانه فتية من األنصار حىت قتلوه هو وابنه   

 .)١/٧١٣( ابن هشام سريةو ،)٣٨٧ص(
  ). ق هـ١٨حنو مات ( زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين املضري، أبو أمامة: هو )٤ (

كان النابغة أحـسنهم ديباجـة شـعٍر،        :  ويقال ،احلجاز  من أهل  ،وىلشاعر جاهلي، من الطبقة األ    
 فتقـصده  عكـاظ  بسوق أمحر جلد من قبة له ربتض كانتووأكثرهم رونق كالٍم، وأجزهلم بيتاً،      

   .النابغة على شعره يعرض ممن واخلنساء وحسان عشىاأل وكان. أشعارها عليه فتعرض الشعراء
 .)٣/٥٤( واألعالم ،)٧٥ص(والشعراء  الشعر :انظر

 .)س ( و)ت( من )٥ (
 .)س(من  )٦ (
  .رضي اهللا عنه.  هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث القرشي العامري:هو )٧ (

هاشـم يف   يف نقض الصحيفة اليت كتبتها قريش على بـين        من أشراف قومه، وكان له البالء احلسن        
املؤلفـة  ، وتزويدهم بالطعام خماطرا بنفسه، وهو مـن          وكان كثري التردد هلم يف تلك األيام       ،الشعب
السرية النبويـة البـن    :نظرا. ممن أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم دون املائة من غنائم حنني        قلوم  
  .)٦/٥٤٤(اإلصابة ، و)٢/٦٧(كثري 
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، )١(] وفرغنا منه، وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت       [م  ت واسترح ،وقع إذا غاب عنكم   
تعمدون إىل رجل قد أفـسد      ؛  م  تبئس الرأي رأي  : فقال إبليس . كان أمره يف غريكم   و

 ،مل تروا حالوة قولـه    أ يفسدهم كما أفسدكم،  ف ،ه إىل غريكم  ن فتخرجو ،سفهاءكم
مثّ اسـتعرض    واهللا لئن فعلـتم،   ؟   وأخذ القلوب ما يسمع من حديثه      ، لسانه وةوطال

: قالوا.  ويقتل أشرافكم  ، مث ليأتني إليكم فيخرجكم من بالدكم      ،العرب لتجتمعن عليه  
 إين أرى   ،ألشرين عليكم برأي ما أرى غريه     واهللا  : جهل فقال أبو . صدق واهللا الشيخ  

 ا منـهم سـيفً    واحدعطى كل    مثّ ي  ا،طًي وس ان كل بطن من قريش غالم      م واأخذتأن  
ه يف القبائل كلّها،       ، مثّ يضربوه ضربة رجل واحد     ا،صارموال أظن    فإذا قتلوه تفرق دم

 وإم إذا رأوا ذلـك قبلـوا       ،هذا احلي من بين هاشم يقوون على حرب قريش كلّها         
 أجـودكم و   وه ،صدق هذا الفىت  : يسفقال إبل ،   فتؤدي قريش ديته واسترحنا    ،العقل

فأتى  له،وهم جممعون  جهل فتفرقوا على قول أيب    ! غريه ي ال رأ  ،القول ما قال   / ،ارأي 
 يفيبيـت   الن  وأمـره أ ،النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه بذلك      جربيل عليه السالم    

ـ  ،دينةله عند ذلك باخلروج إىل امل   تعاىل   ن اهللا وأِذ مضجعه الذي كان يبيت فيه،     أمر ف
 ،فنام يف مـضجعه    رضي اهللا عنه     صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب        رسول اهللا 

مثّ خرج النيب صلى اهللا عليه      ،  أمر تكرهه منهم   بربدي فإنه لن خيلص إليك       سجت :قالو
 التـراب علـى     ري وجعل يـث   ، فأخذ اهللا أبصارهم عنه    ، من تراب  ةأخذ قبض  ف وسلم

من اآليتني [،)r s  t( قوله  إىل) a b ` _ ^( : وهو يقرأ،سهمورؤ

 وخلّف عليا مبكّة حتى     ،بكر  فدخله هو وأبو   ، ومضى إىل الغار من ثور     ]يس:  من سورة  ٩-٨
بـات   و ، وكانت الودائع توضع عنده لـصدقه وأمانتـه        ،يؤدي عنه الودائع اليت قبله    

  ـ      ،  رضي اهللا عنه  ا  املشركون حيرسون علي لى اهللا عليـه    وهو على فراش رسول اهللا ص
   ه النيبصلى اهللا عليه وسلم    وسلم حيسبون أن  ،     ا أصبحوا ثاروا إليه فرأوا عليوقد ا،  فلم

أيـن  : فقـالوا ،  رد اهللا مكرهم وما ترك منهم رجال إالّ وضع على رأسـه التـراب             
فمـروا    فلما بلغوا اجلبل،   ، وأرسلوا يف طلبه   )٢(ثرهفاقتصوا أ ال أدري   : قال صاحبك؟

                                                
 .)ت( من )١ (
 .]ثرهيف إ[ )ت( يف )٢ (

  ]ب/٤١[
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لو دخل هاهنا مل يكن نسيج العنكبوت       : وقالوا أوا على بابه نسج العنكبوت،    بالغار فر 
` c b a ( : مثّ قدم املدينة فـذلك قولـه       ، أيام ةفمكث فيه ثالث   على بابه، 

d()١(.  
) e(   ـ  ومِ ، وجماهد ، رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس :  والـسدي  ،سمقْ
 .)٤(ليسجنوك: بن كثري  بد اهللا وع وقال عطاء  .)٣(اليشدوك وثاقً : وقال قتادة  .)٢(ليوثقوك

  : )٦(وأنشد، )٥(ليثخنوك باجلراحات والضرب: وأبو حامت لبتغبان بن أوقال 
حيفتكُمماذا ِفي ص كحوي ا قالوا        فَقلتتاً وِجعثْبى مس٧(اخلَليفَةُ أم(  

 عن  ،بن عمري   عن عبيد  ، عن عطاء  ،ابن جريج  وروى .)٨(روكحمعناه ليس : وقيل
 قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه       )١٠( أن أبا طالب   ، رضي اهللا عنه   )٩(وداعة بن أيب  لباملط

 و أ ،حرويننعم يريدون أن يس    ((: قال [  قومك؟ )١١(] مر بك ائت [هل تدري ما     :وسلم
ِنعم الـرب   : قال )١٢(]  ))!ربي ((: قال من أخربك ذا؟  :  فقال )) خيرجوين  أو ،يقتلوين

                                                
   عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، بإسنادهبن إسحاق، عن ا )١/٤٨٠( :سريةيف الابن هشام  أخرجه )١ (

  تفسري الطربي ـاشية يف ح وفيه اختالف يسري عـما ذكره املصنف، قال أمحد شـاكرساق اخلرب و
  ية، نزلت قبل اهلجرة ــ، آية مك"سورة الطور"ومما اعترض به على هذا اخلرب أن آية : )١٣/٤٩٥(

  ذا ـت ليلة اهلجرة، أو بعد اهلجرة، وهـبزمان، وسياق ابن إسحاق لآلية بعد اخلرب، يوهم أا نزل
  M  Ð  Ï  Î:  قوله تعاىلمن سورة الطور) ٣٠(ويقصد أمحد شاكر اآلية . أهـ.يكاد يصح ال

Ô   Ó  Ò   ÑL ا نزلت بعد تلك احلادثة كما يف سياق القصة عندوقد نص ابن إسحاق أ ،  
 .ابن هشام وتفسري الطربي ومل يذكرها املؤلف يف القصة اليت ساقها

 .هعن )٥/١٦٨٨( هتفسرييف ابن أىب حامت  ذكره )٢ (
 .هعن )١٣/٤٩١( هتفسري يف الطربي أخرجه )٣ (
 .هماعن )١٣/٤٩٢( هتفسري يف الطربي أخرجه )٤ (
 .ماعنه )٧/٣٩٧( هتفسرييف القرطيب  ذكره )٥ (
 .)٥/٣٢٨( تاريخ الطربي :انظر .بن معاوية قاله عندما جاءه اخلرب بوفاة معاوية رضي اهللا عنه البيت ليزيد )٦ (
  .........ماذا يفقلنا لك الويل : كذا أورده املصنف وهو يف أكثر املصادر )٧ (

 .)٢/٣٦٧( اية األرب يف فنون األدب، و)١٧/٢١٠( األغاين :انظر
 . عنه)١٣/٤٩٢( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٨ (
  . أبو عبد اهللا،املطلب بن أيب وداعة احلارث بن صبرية بن سعيد السهمي: هو )٩ (

 ،يب أسلم يوم الفتح صحا،أمه أروى بنت احلارث بن عبد املطلب بنت عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)٦/١٣٢(اإلصابة ، و)٣/١٤٠٢(االستيعاب  :انظر.  ومات ا،ونزل املدينة

  )هـ.ق٣ت (. وقيل امسه كنتيه.  بن هاشم بن عبدمناف، أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب:هو )١٠ (
ه إىل الشام نشأ يف بيته، وسافر معمن بعد جده عبد املطلب، وعم النيب صلى اهللا عليه وسلم وكافله 

دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم، فامتنع خوفا من و، بعثه اهللا ناصره ومحاه وملا ،يف صباه
 .)٧/٢٣٥(اإلصابة و ،)١٧ص( نسب قريش :انظر .أن تعريه العرب بتركه دين آبائه

 .وهو موافق ملا يف املصادر )ت(من  وما أثبته ]ما متيز به[ يف األصل )١١ (
 .)ت(ن  م)١٢ (
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 بل  !؟ستوصي به أأنا   ((: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ! ا خري بهربك فاستوِص   
( إبراهيم النخعي)٢(] وقرأ [ .)١()) اهو يستوصي يب خري يِّبلي٣( من البيات)وكت(.   

)m l k j i h g f(،  ويقـول   لونيقوو: قال احلسن
 حيث ]٣٠[ ) q p o( )٥(ويصنعون ويصنع اهللا  : وقال الضحاك  .)٤(اهللا

  .نهم وأهلكهماستنقذك م
x  (رث  ا النضر بن احل   : يعىن )w v u t s(: قوله عز وجل  

� ~ } | { z y(     ه كان خيتلف تاجرإىل فارس واحلرية   ا وذلك أن )٦(، 
ـ   وغريهم من اُألمـم،    ، وذكرهم أخبار العجم   ، أهلها )٧(فيسمع سجع  ر بـاليهود    ومي

جاء مكّة فوجـد    ف  ويركعون ويسجدون،  ،ون التوراة واإلجنيل  ؤوالنصارى فرآهم يقر  
نشاء لقلنا مثل هذا       لو  قد مسعنا  :فقال النضر .  يقرأ القرآن ويصلّي   احممد) ¢ ¡

 )٨(]أسـاجيع [:  السدي قال. مساؤهم أخبار اُألمم املاضية وأ    ]٣١[)£ ¤ ¥

                                                
   يفالطربي ضعيف لتدليس ابن جريج وقد عنعنه، وللحديث طريق ثانية فقد أخرجــه :احلكم عليه )١ (

 ، قال ابن جـريج    ، قال حدثين حجاج   ،حدثنا القاسم قال، حدثنا احلسني    :  قال )١٣/٤٩٣(ه  تفسري
" التهذيب"  أورد احلافظ ابن حجر يف    قال عطاء ال تنفي التدليس، فقد       : جريج وقول ابن . قال عطاء 

حدثين فهو مسـاع وإذا  : بن سعيد، إذا قال ابن جريج بن عبد الواحد عن حيىي   عن جعفر  )٣٥٩-٦(
 وللحديث طريق ثالث عند ابـن أيب        .ـهأ". قال فهو شبه الريح   : أخربين فهو قراءة، وإذا قال    : قال

عـن   عطـاء خربين  أ :ابن جريج قال  حامت يف تفسريه، حيث صرح ابن جريج بالسماع من عطاء،           
وقد أعلَّ ابن كثري هذه الرواية يف       . وذكره، ولكن هذه الرواية مرسلة    ... ن أبا طالب  أبن عمري    عبيد

 أيب طالب يف هذا غريب جدا، بل منكر؛ ألن هذه اآلية مدنيـة، مث إن            ركْ وذِِ : فقال )٤/٣٨(تفسريه  
 النفي أو القتل، إمنا كـان       هذه القصة واجتماع قريش على هذا االئتمار واملشاورة على اإلثبات أو          

ا عليه  ؤليلة اهلجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أيب طالب بنحو من ثالث سنني ملا متكنوا منه واجتر                
   .أهـ.بعد موت عمه أيب طالب، الذي كان حيوطه وينصره ويقوم بأعبائه

 .)٥/١٦٨٨(، وابن أيب حامت يف تفسريه )١٣/٤٩٣( هتفسري يف الطربي أخرجه :خترجيه
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت(من  وما أثبته ]وقال[ يف األصل )٢( 

 . وهي قراءة شاذة.  كالمها عنه)٣/١٧١( وابن عادل يف تفسريه )٢/٥٧٦(  يف تفسريهلزخمشريذكره ا )٣ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٤ (
 . عنه)٢/٢٤٤(ه تفسرييف البغوي ذكره  )٥ (
  انت على شاطئ الْفُرات الغريب، كانت عاصمة ملوك لَخم املشهورين بالْمناِذرة، وقد مدينة ك :الِْحريةُ )٦(

  .)١٠٧ص(املعامل اجلغرافية  :انظر. احتلَّت اليوم مدينة النجف موقع الِْحرية
   .وزن غري من رالشع كفواِصِل ،فَواِصلُ له بكالم تكَلَّم :تسِجيعاً وسجع، املُقَفَّى الكالم :السجع )٧ (

 .)٨/١٥٠(لسان العرب  :انظر
 .)ت(من  )٨ (



 

 
]٣٣٩[

وواحدها   كتبت،:سطرت أي:  وأصلها من قوله   ،واألساطري مجع اجلمع   .)١(أهل احلرية 
أَ :معجير مثّ   طْس األسـاطري : وقيـل . ر وأسـاطري ساِط أَ: مثّ جيمعانا، و سطور  اراطَس 

ورة وأَطُواحدها أُس٢(ارطَس(،أُ:  واجلمع القليلرطُس)٣(.  
 بـن  )٥(] النـضر  [  يف )٤(] اأيض [نزلت   اآلية )§̈  ©(: قوله تعاىل 

ـ لَ:  رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس   .عبدالدار دة من بين  لبن ك  علقمة بن رثااحل ا م
شئت لقلت   لو: قال النضر ،  شأن القرون املاضية    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      صقَ

رضي اهللا   )٦(فقال عثمان بن مظعون    .ن يف كتبهم  و األول ما سطر  إنْ هذا إالّ     ،مثل هذا 
: عثمان رضي اهللا عنـه    قال  . فأنا أقول احلق  : قال.  يقول احلق  ا اتق اهللا فإن حممد    :عنه

 اهللا  بنـات ولكن هذه   ،   ال إله إالّ اهللا    :فأنا أقول :  قال ،اهللا إالّ إله  ال : يقول افإن حممد 
® ¯ (  الذي يقوله حممد   )ª » ¬( )٧ ()© (:مث قال  األصنام،: يعين

² ( وهو عماد وتوكيد وصلة يف الكالم، واحلق نصب خبرب كـان             )° ±

¶ µ ´ ³(ا على قوم لوطكما أمطر .   
 :الرمحـة وما كان مـن      ،مطرأ منه:  يقال .ما كان من العذاب   : قال أبو عبيدة  

:  وفيه نـزل   ، ما عذبت به اُألمم    بعض ب : أي ]٣٢[ )¸ º ¹ «(.)٨(مطر
M¥ ¦ § ¨    L] املعارج:  من سورة١:اآلية[ .  

 عـز   اهللا  بضع عشرة آية من كتاب     بن احلارث  /لقد نزل يف النضر   : قال عطاء 
  . فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر.وجل

                                                
 . عنه)١٣/٥٠٤( هتفسري يف الطربيأخرجه  )١ (
 .]وأسطارة[ )س(يف  )٢ (
 .)٦/٥٢٠(تاج العروس : انظر )٣ (
 .)س ( و)ت( من )٤ (
 .)س ( و)ت( من )٥ (
  .)ـه٢ت(.  عنه رضي اهللا.بو السائبأاجلمحي، القرشي عثمان بن مظعون بن حبيب : هو )٦ (

، وأراد أن يتبتـل  وشهد بـدرا ،  أسلم بعد ثالثة عشر رجال، وهاجر اهلجرتني      من السابقني األولني،    
وهو أول من مات باملدينـة مـن        ،  صلى اهللا عليه وسلم   ويترهب ليتعبد اهللا، فلم يأذن له رسول اهللا         

 . )٤/٤٦١(إلصابة ا، و)٣/١٠٥٣(االستيعاب  :انظر . وأول من دفن بالبقيع منهم،املهاجرين
 . عنه)٢/٢٤٥( هتفسرييف  البغوي ذكره )٧ (
 .)١/٤٤(جماز القرآن : انظر )٨ (

  ]أ/٤٢[



 

 
]٣٤٠[

مـن  يوم بدر ثالثـة      ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      تق: ن جبري قال سعيد ب  
وكـان   . رثاوالنضر بن احل   ،)٢(بن أيب معيط  اوعقبة   ،)١(املطعم بن عدي  : صرباقريش  

فقال رسول   !أسريي يا رسول اهللا   :  قال املقداد  )٣(] فلما أمر بقتله   [ ملقداد   االنضر أسري 
:  قـال املقـداد    )) !يف كتاب اهللا ما يقول    يقول  إنه كان    ((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

يف  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        . قاهلا ثالث مرات  ! رسول اهللا  أسريي يا 
  .)٤(هذا الذي أردت: فقال املقداد .»! املقداد من فضلكِنغْأاللّهم «: ةالثالث

اختلفوا يف معىن   .  اآلية )½ ¾ ¿ Ã Â Á À(: قوله عز وجل  
م قالوهـا   أ هذه حكاية عن املشركني،   : ق بن يسار  افقال حممد بن إسح    .هذه اآلية 

يعـذبنا    اهللا ال  إنَّواهللا  :  املشركني كانوا يقولون   ذلك أن و وهي متصلة باآلية اُألوىل،   
 ورسـول اهللا بـني   ،قـوهلم  وذلك مـن  ،ا وال يعذب أُمة ونبيها معه     ،وحنن نستغفر 

ـ    عليه وسلم يـذكر لـه ج       فقال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا      أظهرهم، م رهالتـهم وِغ
 )® ¯ ° ± §̈  © ª » ¬( :واستفتاحهم على أنفـسهم   

Â Á À ¿ ¾ ½(. ) È Ç Æ Å Ä( :وقالوا .اآلية

É( ]٣٣[.   
                                                

  . كافرا)هـ٢مات أول(. م بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيِعطْهو املُ )١ (
كان من حلفاء قريش وسادام، وهو الذي أجار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رجـع مـن                 

 وهو الـذي    ،أحد الذين قاموا يف شأن الصحيفة اليت اكتتبتها قريش على بين هاشم           الطائف؛ وكان   
 وسلم عليه اهللا صلى الرسول عند له كانت و أطلق سعد بن عبادة من أيدي قريش، بعدما تعلقوا به؛         

 يوم  صلى اهللا عليه وسلم   ، فال يصح أن يكون قتله النيب         قبل بدر بنحو سبعة أشهر     ته وكانت وفا  ،يد
وقد نص على ذلك ابن كثري يف       . ربا، ولعل يف اإلسم تصحيف فيكون أخوه طعيمة وقد تقدم         بدر ص 

 وهو غلط، ألن املطعم     :)١٣/٥٠٤(قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي          ومبثله )٤/٤١(تفسريه  
 لو كان املطعم بـن : بن عدي مل يكن حيا يوم بدر، وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ  

   .أهـ.األسارى: يعين! عدي حيا، مث سألين يف هؤالء النتىن، لوهبتهم له
  . يف ترمجة ابنه جبري رضي اهللا عنه)١/٢٣٢(االستيعاب و ،)٢٠٠ص(نسب قريش  :انظر

  . كافرا)هـ٢قتل(بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس ابان إ هامس، وطيعبن أيب ماعقبة : هو )٢ (
صلى اهللا  رسول  وأمر   ، وأنزل اهللا فيه قرآنا،    مسالالوالصالة   عليه   ذوا النيب من أشراف قريش الذين آ    

  .)١/٧٠٨(سرية ابن هشام ، و)١٣٨ص(نسب قريش :  انظر.قتله يوم بدر صرباً باهللا عليه وسلم
 . ]فقتله[ ويف األصل )ت( من )٣ (
  . سنده صحيح عن سعيد بن جبري ولكنه مرسل:احلكم عليه، )س( من )٤ (

هذا الذي " : وفيه زيادة قول املقداد)٦٠/١٦٧(تاريخ دمشق  أخرجه ابن عساكر يف :هخترجي
، دون هذه الزيادة، )١٨٣ص(راسيل يف امل داود وأب، و)١٣/٥٠٤( هتفسري يف الطربيو". أردت

 . مرسال بنحوهبن جبري  سعيدمجيعهم عن



 

 
]٣٤١[

ن وإ ،كنت بني أظهـرهم   وإن   )! " # $ %( :مثّ قال ردا عليهم   
  . )١()& ' ) ( *( ،يستغفرون كانوا

حكاية عن نفسه  تعاىلسبحانه  ههو قول  و ،ذا كالم مستأنف  ـه: خروناآل وقال
:  والضحاك ،)٣(مالك  وأبو ،)٢(ىزبفقال ابن أَ   :هالي اختلفوا يف وجهها وتأو     مثّ .عز وجل 

   .وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم مقيم بني أظهرهم: تأويلها
 مثّ خرج ،نزلت هذه اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مقيم مبكّة     و: قالوا

وبقيت  .صلى اهللا عليه وسلم من بني أظهرهم       النيب ا بقية من املسلمني يـستغفرون .
È Ç Æ Å Ä ( بعد خروجه عليه حني اسـتغفر أُولئـك ـا   مث نزلت  

É(         فـتح  يف   وأذن اهللا    ، مثّ خرج أُولئك البقية من املسلمني من بينهم فعذبوا
   .)٤(فهو العذاب الذي وعدهم مكّة،

ا منـو والذين آ حتى خرج النيب قريةب ذَّعتمل :  عنهمارضي اهللا ابن عباس   وقال  
قالف حق حبيث أُمر،  لْوي: ) Ç Æ Å ÄÂ Á À ¿ ¾ ½

É È( فلما خرجوا قال اهللا    ،املسلمني: يعين : )% $ # " !( 
   )٥(.عذم يوم بدرف

وما كـان اهللا    : ومعىن اآلية  ،هذا االستغفار راجع إىل املشركني    : وقال بعضهم 
وذلـك أـم كـانوا    .  وما داموا يستغفرون،املشركني ما دمت فيهمليعذب هؤالء   

                                                
 .اظ عنه، وفيه اختالف يف األلف)١٣/٥١٢( هتفسري يف الطربيأخرجه  )١ (
   . موالهمزى اخلزاعيبعبد الرمحن بن أَ: هو )٢ (

 وذكره غري واحد يف  ، له صحبة  : خمتلف يف صحبته قال البخاري     ،موىل نافع بن عبد احلارث اخلزاعي     
ـ   اسـتخلفه نـافع      ، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وصلى خلفـه         : وقال أبو حامت   .الصحابة ن ب

 .ه قارئ لكتاب اهللا عامل بالفرائض     نإ وقال لعمر     اهللا عنه،   رضي احلارث على أهل مكة أيام عمر      عبد
 رضـي اهللا   وكان على خراسـان لعلـي  ، وكان يف عهد عمر رجال،صحايب صغري :قال ابن حجر 

 .)١/٥٥٩(تقريب وال ،)٦/١٣٢( التهذيب :انظر. عنهم
  . مشهور بكنيته،غزوان الغفاري أبو مالك الكويف:هو )٣ (

   . من الثالثةثقة :قال ابن حجر. ،ابن حبان يف الثقات وذكره ،ابن معنيوثقه 
 .)٢/٤( تقريب، وال)٨/٢٤٥(التهذيب  :انظر

 . عنهم)١٣/٥٠٦( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٤ (
 .]عذم يوم بدرف[:  عنه، بنحوه دون قوله)١٣/٥١١(املصدر السابق  )٥ (



 

 
]٣٤٢[

 ما ملـك،  لكه و مت هو لك    اشريك يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك ال شريك إالّ       
   . رضي اهللا عنهماعباس  عن ابن)١(ميلزهذه رواية أيب .  غفرانك غفرانك:ويقولون

قالت قـريش   :  قاال )٤(بن قيس   وحممد )٣(انمبن رو  يزيد عن   )٢(معشر أبووروى  
® ¯ °  ª » ¬ ©( حممـد أكرمـه اهللا مـن بيننـا        : بعضها لبعض 

¶ µ ´ ³ ²±( .        ،ا أمسوا ندموا على مـا قـالوااآلية فلم 
 )٥(]½ ¾ ¿ Â Á À[( :عز وجلّ  فأنزل اهللا . غفرانك اللهم : قالواو

É È Ç Æ Å Ä( )رضي اهللا عنه وقال أبو موسى األشعري    [. )٦  :
½ ¾ ¿ Æ Å ÄÂ Á À ( : قولـه .نـان اإنه كان فـيكم أم  

É È Ç([)صلى اهللا عليه وسـلم فقـد مـضى      ف) ٧ ا النيبـا  ،أموأم 
ـ  والسدي وقال قتادة  ،)٨(يوم القيامة فيكم إىل   االستغفار فهو كائن      :اهوابن زيـد معن

)É È Ç Æ Å Ä( :]   ،يقول إن القوم لو كانوا      أن لو استغفروا
أقروا بالذنوب  و ولو استغفروا    ،)٩(] نستغفرويوا   ولكنهم مل يكون   ،يستغفرون ملا عذبوا  

                                                
   .يف أبو زميل اليمامي مث الكو،مساك بن الوليد احلنفي: هو )١ (

 ، ليس بـه بـأس  : وقال النسائي، صدوق ال بأس به: وقال أبو حامتوثقه أمحد وابن معني والعجلي،   
  . ليس به بأس :قال ابن حجر. وذكره ابن حبان يف الثقات

  .)١/٣٩٥(تقريب ، وال)٤/٢٣٥(التهذيب  :انظر
  .)هـ١٧٠ت( .مشهور بكنيته،  أبو معشر املدين،دينجنيح بن عبد الرمحن الِس: هو )٢ (

 وضـعفوه يف    ،ئمـة  وتارخيه احتج به األ    ، والتاريخ ، له مكان يف العلم    : قال اخلليلي  ،موىل بين هاشم  
 ولكن اكتب حديثه اعترب     ،اإلسناد ال يقيم    ، عن أمحد حديثه عندي مضطرب     :ثرمقال األ و ،احلديث

 ،نكر احلديث  م :قال البخاري ، و  يكتب رقاق حديثه   ،سناده ليس بشئ  إ ضعيف   : ابن معني  وقال ،به
  .  أسن واختلط،ضعيف :قال ابن حجر . ضعيف:وقال النسائي وأبو داود

 .)٢/٢٤١(تقريب ، وال)١٠/٤١٩(التهذيب  :انظر
  .)هـ١٣٠ت(.  أبو روح موىل آل الزبري،يزيد بن رومان املدين: هو )٣ (

، ثقـة  :حجـر قال ابـن   . وذكره ابن حبان يف الثقات، ثقة:قال النسائي،  كان عاملا كثري احلديث   
  .)٢/٣٢٣(تقريب ، وال)١١/٣٢٥(التهذيب : انظر .مرسلة هريرة رضي اهللا عنه وروايته عن أيب

  . أبو إبراهيم ويقال أبو أيوب ويقال أبو عثمان،حممد بن قيس املدين: هو )٤ (
  .  ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات:قال يعقوب بن سفيان وأبو داود، كان كثري احلديث عاملا

 .)٢/١٢٦(تقريب ، وال)٩/٤١٤ (التهذيب: انظر.  ثقة وحديثه عن الصحابة مرسل:بن حجرقال ا
 .)ت(من  )٥ (
 . عنهم بنحوه)١٣/٥١١( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٦ (
 )ت(من  )٧ (
 . عنهم)١٣/٥١٢( هتفسري يف الطربيأخرجه   )٨ (
 .)ت(من  )٩ (



 

 
]٣٤٣[

: يقـول   يسلمون، : أي )É È( :وقال جماهد وعكرمة   .)١(لكانوا مؤمنني 
 رضـي اهللا عنـهما    وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عبـاس          . )٢(أسلموا ملّا عذّبوا   لو
])É È( :أي: سبق له من اهللا الدخول يف اإلميانقد  من ،مر)٣(.   

٥( يـصلّون  : أي ،وهم يستغفرون : )٤(] عباس وجماهد والضحاك   ن عن اب  يوور( .
 إىل  )! " # $ %( :هذه اآلية منسوخة باآلية اليت تلتـها      : وقال احلسن 

 .)٦(رص اجلوع واحلم فقاتلوا مبكّة فأصا   )B A E D C( :قوله
يف أصـالم مـن     و : أي )É È( الوهاب عن جماهـد    عبد وروى....

: قيلو. مينعهم من أن يعذّبوا    ماو:  أي )# $ %! " (: قال مث   .)٧(يستغفر
+ , - . / 0 1  & ' ) ( *( .)٨( زائدة)نْأَ(

ــون )2 ــن [ املؤمن ــانوا و )٩(] أي ــثك ــانواحي 3 4 5 (  ك

6( ]٣٤[.  
 :يقال هو الصفري، )8 9 : ; > = <( :قوله تعاىل /

كْوا واكَمميكو م كاًءم.  
                                                

 . عنهم)١٣/٥١٤(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 . عنهما)١٣/٥١٥(املصدر السابق  )٢ (
 .]بالسيف بدر يوم فعذم ،"اهللا يعذم أال وماهلم: "قال مث [:  عنه وزاد فيه)١٣/٥١٦(املصدر السابق  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 . عنهم)١٣/٥١٦(املصدر السابق  )٥ (
 .]فقاتلوا[ بدال من قوله ]فقوتلوا[ عنه، وفيه )١٣/٥١٧(املصدر السابق  )٦ (
 األقوال هذه وأوىل: )١٣/٥١٧( يف تفسريه الطربي قال. عنه )٣/١٥١(معاين القرآن يف لنحاس ذكره ا )٧ (

 أظهرهم وبني حممد، يا ،فيهم وأنت ليعذم اهللا كان وما: تأويله قال من قول بالصواب، ذلك يف عندي
È Ç Æ Å Ä ( نبيها وفيها قرية أهلك ال ألين أظهرهم، بني من أخرجك حىت مقيم،

É(، م منللعذاب فهم عليه، مصرون هم بل ذلك، من يستغفرون ال ولكنهم وكفرهم، ذنو 
 وما شأم،  وما: مبعىن )& ' ) ( * ! " # $ %(: قيل مث... مستحقون

 ورسوله باهللا املؤمنني يصدون وهم به، فيؤمنوا كفرهم من اهللا يستغفرون ال وهم اهللا يعذم أن مينعهم
 .احلرام املسجد عن

 .)١/١٦٣( للفراء القرآن معاين انظر )٨ (
 .)ت(من  )٩ (

]ب/٤٢[



 

 
]٣٤٤[

  : )١(وقال عنترة
  )٢(تمكُو فَِريصته كَِشدِق األعلَِم        اِنيٍة تركْت مجدال غَوحِليل      

ـ  الدابـة م   تمكت اس : ومنه قيل .  تصوت :أي   إذا نفخـت بـالريح     اء،ك
سألت أبـا سـلمة بـن       : )٣(ربيعةأيب  قال جعفر بن    و .ي التصفيق ه )?@(

 .)٥(ا فجمع كفيه مثّ نفخ فيها صفري)= <?( : عن قوله ،)٤(عبدالرمحن
يصفرون  [ ،كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة     :  رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس  

  . )٦(ويصفقون
صلى اهللا عليه وسلم يف      عبدالدار يعارضون النيب   كان نفر من بين   : جماهد وقال

 عليه  نخيلطو  ويصفرون ،يدخلون أصابعهم يف أفواههم   و ،)٧(] يستهزئون به و ،الطواف
صلى اهللا عليه وسلم إذا صلّى يف املـسجد          كان النيب : قال مقاتل و .)٨(و صالته  طوافه

 ؛ ورجالن كذلك عن يـساره     ،نه فيصفران ويصفقان  يقام رجالن من املشركني عن مي     
ـ  وهم ،صالته ليخلطوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم    فقتلـهم اهللا  ،دارمن بين عبدال

  .)٩(ببدر
                                                

  .)هـ. ق٢٢حنو  تما(مرو بن معاوية العبسي ععنترة بن شداد بن : هو )١ (
أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية، ومن شعراء الطبقة        وهو من    ،ةٌ حبشية سرى إليه السواد منها     م أَ همأُ

 .طـويال  بلة، وشهد حرب داحس والغرباء، وعـاش       وكان مغرما بابنة عمه ع     ،من أهل جند  ،  وىلاأل
 .)٥/٩١ (األعالمو ،)٨/٢٣٧ ( األغاين،)٣٧ص (الشعر والشعراء :انظر

   أَم هلْ عرفت الدار بعد توهِم     هلْ غَادر الشعراُء ِمن متردِم   : اليت مطلعهامن معلقته املشهورة )٢ (
 البارعة اجلمال املستغنية     وقيل  الزوج ألا غنيت بزوجها عن الرجال،       ذات :الغانيةو ، الزوج :احلليل

:  يقول . يف الشفة العليا   وقشق امل :علماألو .ى األرض  عل اقطا أي س  :جمدال. بكمال مجاهلا عن التزين   
ورب زوج امرأة بارعة اجلمال قتلته وألقيته على األرض وكانت فريصته متكو بانصباب الدم منـها                

صوت انصباب الدم بصوت خروج الـنفس   و ،شبه سعة الطعن بسعة شدق األعلم     ف ،كشدق األعلم 
  مـادة  )١٥/٢٨٩ (لسان العـرب  و ،)١/٤٨٤ (مجهرة أشعار العرب  ، و )٢٣٠ص( ديوانه   :انظر. همن
 ).مكا(

  .)هـ١٣٦ت(.  أبو شرحبيل املصري،جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي: هو )٣ (
   . ثقة: صدوق وقال النسائي: وقال أبو زرعة،اب احلديث ثقة كان شيخا من أصح:قال أمحد

 .)١/١٦١(تقريب ، وال)٢/٩٠(التهذيب  :انظر. ثقة :قال ابن حجر
  . وقيل بعد ذلك)هـ٩٤ت(أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القرشي، الزهري، : هو )٤ (

 ،قريش فقيها كثري احلـديث   كان من سادات     ،امسه كنيته : إمساعيل، وقيل : امسه عبد اهللا، وقيل   : قيل
قال . وثقه ابن سعد، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان يف الثقات         ،  خلق من الصحابة والتابعني   روى عن   
  .)٢/٤٠٩(تقريب ، وال)١٢/١١٥(التهذيب  :انظر . ثقة، مكثر:ابن حجر

 .هعن )١٣/٥٢٣( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
 .نه عنه بأطول م)١٣/٥٢٤(املصدر السابق  )٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 .ه وفيه اختالف يف األلفاظعن )١٣/٥٢٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٨ (
 .]فقتهلم اهللا ببدر[:ه، دون قولهعن )٢/٢٤٧( هتفسرييف البغوي ذكره  )٩ (



 

 
]٣٤٥[

: على حلن طائر أبيض باحلجاز يقـال لـه        الصفري   :)١(] املُكاء [:  السدي وقال
  : )٢(قال الشاعر .ءاكَّاملُ
  )٣(فَويلٌ ألهِل الشاِء واحلُمراِت        إذَا غرد املُكَّاُء يف غَيِر روضٍة             

 عن بيـت    )٤(] همصد [التصدية  : وابن زيد  إسحاق   وقال سعيد بن جبري وابن    
 على هذا التأويل التصدد فقلبت إحدى الدالني        هيو ،ة، وعن الصال   وعن دين اهللا   ،اهللا

: دايـر ،  )٦(] إذا البازي كسر   [ البازي   يضقَت.  من الظن  )٥(] تتظني [ : كما يقال  ،اًءي
] ظنتن٧(] ت(ق وتضض)٩(وقال الراجز .)٨( :  

        ى          ضنت خبد وجلت عن خدى أُصدواهلَو ١٠(إين ملن غَر(  
 بالرفع  )يةٌِدصت و اٌءكَ م =( ب بالنص )مهالتص8 9  (:فضل عن عاصم  املوقرأ  

  : )١٢(كما قال القطامي. )١١(ل اخلرب يف الصالةجع
  )١٣(وال يك موِقف ِمنك الوداعا          باعافي قَبلَ التفَرِق يا ضـِق        

                                                
  .)س(من  )١ (
 . مل أعرفه ومل تشر املصادر اليت اطلعت عليها وورد فيها ذكر البيت المسه)٢ (
  ، واحلمري  روضة يغرد فيها فغرد يف غري روضة فويل ألهل الشاء للطريب الزمان ومل يكنيقول إذا أجد )٣ (

شرح و ،)١/٢٩٥ (املعاين الكبري :انظر .ألن اإلبل تستطيع اللحوق بالغيث حيث كانهما وخص  
 .)١/١٧٧(أدب الكاتب 

 . وهو موافق ملا يف املصدر)س(وما أثبته من  ]صد[يف األصل  )٤ (
 .  وهو موافق ملا يف املصادر)س(و) ت( وما أثبت من ]تظننت[صل يف األ )٥ (
  . )٨٣ص( ديوانه وهو يف لعجاجوشطر البيت ل). س(و ) ت( من )٦ (

  تقَضي البازي إذا البازي كسر      دانى جناحيه من الطور فمر  :والبيت هو
 ). س(و ) ت( من )٧ (
 .همعن )١٣/٥٢٧( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٨ (
   : وقال هذا البيت من قصيدة مطلعهابشار بن برد: هو )٩ (

   باِهللا خبر كَيف كُنت بعِدى... ِ يا طَلَلَ احلَى بذات الصمد
  ، فقال عقبة بن سلموقد قاهلا ملا عيره عقبة بن رؤبة بن العجاج أنه ال حيسن طراز من الرجز عند 

   أرجز منك ومن أبيك ومن جدك، مث غدا على عقبة بن سلم أنا واهللا!  أملثلي يقال هذا؟:بشار
 .)٤٥٥ص(  الشعر والشعراء:انظر. بأرجوزته

   ثُم انثَنت كالنفَس املُرتد:.....كذا البيت يف النسخ، ويف املصارد اليت نسبته لبشار جاء الشطر الثاين )١٠ (
  .)٦/١٨٧( عقد الفريدالو ،)٤٤٥ص( الشعر والشعراء، و)٢/٢٢٩ ( ديوانه:انظر

   كالمها عن عاصم يف أحد )٢/٥٢٣( يف تفسريهعطية ابن ، و)٢/١٦(  السمرقندي يف تفسريهذكره )١١ (
 .)٥٤ص( الشواذ البن خالَويه :انظروهي قراءة شاذة، . الروايتني عنه

  .)هـ١٣٠حنو .ت (. غنمو أب،طاميالتغليب امللقب بالقُ، عمري بن شييم بن عمرو: هو )١٢ (
 وكان شاعراً فحال رقيق حواشي الكالم كثري األمثال يف          ،كان من نصارى تغلب يف العراق، وأسلم      

 .)٥/٨٨( األعالمو ،)٦٧ص(معجم الشعراء  :انظر". صريع الغواين ":أول من لقبوقيل إنه  ،شعره
   القطامي ا، فقاهلاقةفخلى سبيله، ورد عليه مائة نأتى زفر بقرقيسيا ، وملا أسرالبيت مطلع قصيدة قاهلا  )١٣ (

 .)ودع ( مادة)٨/٣٨٠( لسان العربو ،)٢٤/٤٤( األغاين، و )٣١(  ديوانه :انظر. ميدحه



 

 
]٣٤٦[

 والتـصفيق   ،ملكاء أذام كان ا : من يقول  )١(]  مسعت :يقول أبا القاسم  [ومسعت  
  . ]٣٥[ )E D C()٣(] يوم بدر [)B A(.)٢(إقامتهم

ــه ــاىل قول : أي )P O N M L K J I H G(: تع
بن  سفيان نزلت يف أيب   :أبزى وابن   ،قال سعيد بن جبري    .ليصرفوا الناس عن دين اهللا    

 ،وسـلم  يقاتل م النيب صلى اهللا عليه       ،)٤(حرب استأجر يوم أُحد ألفني من األحابيش      
   .)٥( من العرباستجاشسوى من 

  : رضي اهللا عنه)٦(وفيهم يقول كعب بن مالك
   طَهسِر وحالْب ٍج ِمنوا إلَى مفَِجئْن        قَنمو اِسرح مهِمن اِبيشأَح٧(ع(  
  )٨(بعأَرفَ اثَالثُ ِمِئٍني إنْ كَثُرن         ةٌِصيـحن نـالثَةُ آالٍف ونـثَ    

   نزلت يف أيب سفيان بن حرب أنفق على املشركني يوم          : )٩(ةبيتوقال احلكم بن ع
  .)١١(قاالثْ اثنني وأربعني ِمةوقياأل وكانت ،)١٠(أُحد أربعني أوقية

                                                
 .)ت(من  )١ (
 .مل أعثر على من ذكره غري املصنف حسب حبثي واطالعي )٢ (
 .)ت(من  )٣ (
  سفل مكة امسه أبجبل ، حتالفوا عند ل هم من بطون كنانة بن خزميةي بطن من قريش، وق:األحابيش )٤ (

  اية  :انظر .وانضمامها الجتماعها:وقيل  فسموا األحابيش،حبشي على أم يد واحدة على عدوهم
 .)٤/١٩٧(، وذيب اللغة )١٥٧ص(األرب 

 .هماعن )١٣/٥٣٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
  .)ـ ه٥٠ت ( رضي اهللا عنه اهللا عبدأبو ،نصاري اخلزرجيكعب بن مالك بن عمرو، األ: هو )٦ (

جموداً مطبوعاً قد غلب عليه يف اجلاهليـة أمـر          كان   سلم،صحايب، من شعراء النيب صلى اهللا عليه و       
 وختلـف يف    ، وشهد أحدا وما بعـدها     ، وختلف عن بدر   ، وشهد العقبة وبايع ا    ،الشعر، وعرف به  

 .)٣/٨( اإلصابةو ،)٣/١٣٢٣( االستيعاب :انظر . وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم،تبوك
 الذي ال درع    :واحلاسر . وحلفاؤهم من األحابيش   جيش الكفار يوم أحد،   يف هذا البيت    : يعين )٧ (

 لـسان   ،)٢٤٦ص(  للبغدادي احملرب :انظر . عليه بيضة وِمغفَر   : أَي :ومقَنع. له، وال بيضة على رأسه    
  .)٨/٢٩٧ ()قنع ( ومادة)حسر( مادة )٤/١٨٧( العرب

  طبقات فحول الشعراء و ،)١٣/٥٣٠( تفسري الطربي، و)٢٢٥( دوانه :انظر. ]ن كثرن فأربعإ[:  النسخيف )٨ (
)١/٢٢٠(. 

  . أو بعدها)هـ١١٣ت(.  احلكم بن عتيبة  الكندي موالهم أبو حممد:هو )٩ (
 وكذا قـال  ، ثبت:زاد النسائي ، و  ثقة :) والنسائي ،حامت  وأبو ، قال ابن معني   د،عبامن الفقهاء ال  كان  

ثقة ثبت فقيه    :قال ابن حجر   . كان ثقة ثقة فقيها عاملا رفيعا كثري احلديث        :وقال ابن سعد   ،العجلي
 .)١/٢٣٢(تقريب ، وال)٢/٤٣٢(التهذيب  :انظر. إال أنه رمبا دلس

   واألوقية من غري الذهب،باختالف املوزون  أواقي، وخيتلف مقدارها شراعاع معيار للوزن، مج:األوقية )١٠ (
 .راماً غ )١١٩(وتساوي   ،أربعون درمهاً : وأوقية الفضة  . غراماً )١٢٧( وتساويمها  والفضة أربعون در  

األوقية اليوم توزن ـا      .راماً غ )٢٩،٧٥( سبعة مثاقيل ونصف مثقال، وهي تساوي        :وأوقية الذهب 
 .)٩٧ص(معجم لغة الفقهاء  :انظر.  وخيتلف مقدارها باختالف البالد،األشياء

  وزن الشيء :  مثاقيلــع بكسر فسكون مج:املثقال. هعن )١٣/٥٣١( هريتفسيف الطربي أخرجه  )١١ (
. من وحدات الوزن، وخيتلف املثقال لوزن الذهب عن املثقال لوزن األشـياء األخـرى             ،وهو  وثقله

 )٨٠( يساوي   مثقال األشياء األخرى   و . غراماً )٤،٢٤(، ويساوي    حبة )٧٢(يساوي  مثقال الذهب   و
 .)٤٠٤ص(معجم لغة الفقهاء : انظر.  غراما)٤،٥(، ويساوي حبة



 

 
]٣٤٧[

  قريش من أصحاب القليب يوم بدر،      )١(ملا أُصيب : ق عن رجاله  اوقال ابن إسح  
 ،)٣(عبـداهللا بـن أيب ربيعـة       مشى ريه، ورجع أبو سفيان بع    ، إىل مكّة  )٢(هملُّفَفرجع  

 بـاؤهم آ يف رجال من قـريش أُصـيب      )٥( وصفوان بن أمية   ،)٤(أيب جهل  بن وعكرمة
 ومن كانت له يف تلـك       ، فكلّموا أبا سفيان بن حرب     ،بدرب وإخوام   )٦(] وأبناؤهم [

 ،كم وقتل خيار  ،)٧( قد وتركم  ايا معشر قريش إن حممد    : قالوا ف العري من قريش جتارة،   
!  مبن أُصـيب منـا  نالنا أن ندرك منه ثأرلع ،فأعينونا ذا املال الذي أفلت على حربه      

  .)٩( هذه اآلية)٨(] فيهمعز وجل  [ فأنزل اهللا .ففعلوا
نزلـت يف   : الكلـيب  )١١(] و ،مقاتـل  [وقال  ،  )١٠(هم أهل بدر  : وقال الضحاك 

 وشـيبة ابنـا     ةعتب و جهل بن هشام،   أبو:  وكانوا اثين عشر رجال    ،املطعمني يوم بدر  
ـ بـن     والنـضر  ،بن هشام  تريخالب وأبو ،بنا احلجاج أيه ومنبه   نب و ،ربيعة  ،ارثاحل
ـ  ،بن األسـود   عةموز،  بن خلف   وأيب ،بن حزام  ميوحك  ،)١٢(بـن عـامر    ثرا واحل

                                                
 من بدر يوم أصيب ملا[ )١٣/٥٣٢( كذا يف األصل والنسخ وصوبه أمحد شاكر يف حتقيقه لتفسري الطربي )١ (

 .]القليب أصحاب من قريش كفار
 ).فلل( مادة )١١/٥٣٠(لسان العرب  :انظر. هزم قد جيش من الراجعون: ،ويراد بهالسيف يف الثَّلْم :لالفَّ )٢ (
   .رضي اهللا عنه  عبد الرمحنوأب، بن املغرية القرشي املخزومي عبد اهللا بن أيب ربيعة: هو )٣ (

كان امسه جبريا، فسماه رسول اهللا صـلى اهللا         و ، أسلم يوم الفتح   ،كان من أشراف قريش يف اجلاهلية     
 رضي اهللا عنه،    عثمان خالفةوالياً عليها حىت    وبقي  د وخمالفيها،   ن اجلَ  وواله على  عليه وسلم عبد اهللا،   

 .)٤/٧٩(اإلصابة ، و)٣/٨٩٦(االستيعاب  :انظر .بقرب مكةمات 
  .)هـ١٣ت( رضي اهللا عنه بن أيب جهل عمرو بن هشام املخزومي القرشياعكرمة : هو )٤ (

،  أسلم بعـد فـتح مكـة   ، مث  شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية          كأبيهكان  
، )٣/١٠٨٢(االسـتيعاب    :انظر . استشهد حىتهد الوقائع، مث لزم الشام جماهداً       شووحسن إسالمه،   

  .)٤/٥٣٨(اإلصابة و
  . وقيل بعدها)هـ٤١ت( . رضي اهللا عنهصفوان بن أمية بن خلف بن وهب اجلمحي، أبو وهب: هو )٥ (

مث رجـع   هـرب  يوم الفتحفلما كان  ، وظل معاديا لإلسالم كأبيه، كان إليه أمر األزالم يف اجلاهلية     
وشـهد  ،   أعطاه رسول اهللا صلى اهللا وسلم من الغنائم يوم حنني فـأكثر            ،أسلم، وكان من املؤلفة   و

 .)٣/٤٣٢(اإلصابة ، و)٢/٧١٨(االستيعاب  :انظر. الريموك، ومات مبكة
 .)س (من )٦ (
 )٥/٢٧٣(  العربلسان :انظر. بدمه يدرك فلم قتيل له الذي :واملوتور ،مبكروه أَدركته من كلُّ:تهوتر )٧ (

 .)وتر (مادة
 .)ت(من  )٨ (
 . هعن )١٣/٥٣٢( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٩ (
 .املصدر السابق عنه )١٠ (
 .)ت(من  )١١ (
  .كافرا)هـ٢قتل (بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي احلارث: هو )١٢ (

صلى شاوروا يف أمر رسول اهللا كان من أشراف قريش، وهو من املأل الذين اجتعموا يف دار الندوة ليت         
ابن هشام   سرية، و )٢٠٤ص(نسب قريش    :انظر.  رضي اهللا عنه    يوم بدر خبيب   هقتل،  اهللا عليه وسلم  

)١/٧٠٩(. 



 

 
]٣٤٨[

كل يـوم  واحد منهم   يطعم كل  واوكان كلهم من قريش،  و )١(املطلب بن عبد  والعباس
   .)٢(عشر جزر

ـ  )W V U T S R Q(: جلعز و قال اهللا    ال ف
] \ (منهم خص الكفّار ألجل من أسـلم منـهم           )Z Y(يظفرون  

]( ]٣٦[ .  
 املؤمن  ِرتل في )٣(] املؤمن [ الكافر من    )c b a(بذلك   )_ `(

 ،العمل اخلبيث من العمل الطيب الـصاحل : يعين /:وقال الكليب  .اجلنان والكافر النريان  
ةثيب على األعمال الصفي٤( ويثيب على األعمال اخلبيثة النار،احلة اجلن(.  

 من اإلنفاق اخلبيث يف سبيل      ،اإلنفاق الطيب يف سبيل اهللا    : يعين: وقال ابن زيد  
  . )٥(احلقوا ا:  مثّ يقال هلم،جعل نفقام يف قعر جهنمي ف،الشيطان

 وقال م ة اهلمحني خلقه   )٧(مييز املؤمن يف علمه السابق الذي خلق      : يعين: )٦(داينر 
هم كانوا على ملة  ،ا من اخلبيث الكافر يف علمه السابق الذي خلقه خبيثً     ،اطيبوذلك أن

أنـه   [ استبان   اتبعه فمن   ،ميز اخلبيث من الطيب   ف ، فبعث اهللا الرسول بالكتاب    ،الكفر
  .)٩(خبيث  أنه)٨(] طيب ومن خالفه استبان

)h g f e d( فوق بعض    :أي )j i( أي: 
 تمع الكثيـف      وركى يصري مثل السحاب امل    جيمعه حتم وهو ا)nm l k( 

                                                
  .)ـه٣٢ت( العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، أبو الفضل: هو )١ (

قريش وإليه كانت عمارة املـسجد      كان يف اجلاهلية رئيساً يف      و ،عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
، مات باملدينـة،    حننيوثبت يوم    ، وشهد الفتح  ، أسلم وكتم إسالمه، مث هاجر قبل الفتح       ،والسقاية

 .)٣/٦٣١(اإلصابة و ،)٢/٨١٠(االستيعاب  :انظر. ودفن بالبقيع
 . عنهما)٢/٢٤٧( هتفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
 . وهو موافق ملا يف تفسري البغوي)ت( وما أثبته من ]املؤمنني[ يف األصل )٣ (
 . عنه)٢/٢٤٨( هتفسرييف البغوي ذكره  )٤ (
 . عنه وعن الزجاج)٣/٢٧٠( ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه )٥ (
  .ها وقيل بعد)هـ٧٦ت (داين أبو إمساعيل الكويفمرة بن شراحيل اهلم: هو )٦ (

ابة، وثقه ابن معني، والعجلـي،      ، روى عن مجع من الصح     لقب بذلك لعبادته  ،  يقال له مرة الطيب   و
  )٢/١٧٠(تقريب ، وال)١٠/٨٨(التهذيب  :انظر. ثقة :قال ابن حجر .وذكره ابن حبان يف الثقات

 .]خلقه[ )س( ويف ]خلقهم[ )ت(يف  )٧ (
 .)ت(من  )٨ (
 .مل أعثر على من خرجه حسب حبثي واطالعي )٩ (

]أ/٤٣[



 

 
]٣٤٩[

ـ       p o (:  مثّ قـال   )_ `a( :هفوحد اخلرب عنهم لتوحيـد قول

q( ]قولـه : يعين رده إىل أول اخلرب،     فجمع، ]٣٧ :) I H G

K J(، )q p o (  َرت  وخسِ ،ت صفقتهم بن الذين غ
  . ألنهم اشتروا بأمواهلم عذاب اهللا يف اآلخرة،جتارم

عـن   )w v( أيب سفيان وأصحابه     )u t s( : تعاىل قوله
مضى مـن   : أي )z y x } |( :صلى اهللا عليه وسلم    ال حممد ت وق الشرك

� ¡  ( صلى اهللا عليه وسـلم      لقتال حممد  ){ ~(قبل اإلسالم   ذنوم  

 : واألعداء مثل  ، وهالك الكفّار  ، واألولياء ، يف نصر األنبياء   ]٣٨[ )¢ £
   .يوم بدر

 ،راقمسعت علي بن حممد الو    :  يقول ،مسعت أيب :  يقول ،مدمسعت احلسن بن حم   
مل يعجز عـن    )١(] توحيدا [إني ألرجو أنّ    :  يقول ،مسعت حيىي بن معاذ الرازي    : يقول

 وأنشدين أبـو القاسـم     .)٢(يعجز عن هدم ما بعده من ذنب       ، ال قبله من كفر   هدم ما 
  : )٤(] يف هذا الشعر [ )٣(يدأنشدين أبو سعيد أمحد بن حممد الزي :قالاحلبييب 
  مثّ انتهى عما أتاه واقترف       يستوجب العفو الفىت إذا اعترف  
  .)٥(فَر لَهم ما قَد سلَفـيغ      ينتهوا قُل لِّلَِّذين كَفَروا ِإن ولهقل  

وقال  ،)٦(بالء: وقال أبو العالية    شرك، : أي )¥ ¦ § ¨ ©(
 )¬( التوحيـد  )ª »(دينـه   حتى ال يفنت مؤمن عن      : الربيع

                                                
 . ملا يف تفسري البغوي وهو موافق)ت ( وما أثبته من]اإلسالم[يف األصل  )١ (
 .هعن )٢/٢٤٨( هتفسري يف البغوي ذكره )٢ (
  .)هـ٣٥٧ت(  أبو سعيد مذهبا، الزيدي،أمحد بن حممد بن رميح النخعي النسوي مث املروزي: هو )٣ (

ابـن أيب  ، وحلـاكم  وثقـه ا  أقام بصعدة من اليمن زمانا،، صاحب التصانيف  ،مام احلافظ اجلوال  اإل
واألمر عندنا خبالف قول    : قال اخلطيب البغدادي   ، وأبو زرعة  ، أبو نعيم  ضعفه، و خلطيب، وا الفوارس
 وإمنا ضعفه من ضعفه ألنه كـان  :، وقال ابن حجربن رميح كان ثقة ثبتاً ا فإن   ، وأيب نعيم  ،أيب زرعة 

   .زيدي املذهب تظاهر به
 .)١/٣٩٥( لسان امليزان، و)٣/٤٢١( األنساب للسمعاين، و)٥/٦( تاريخ بغداد :انظر

 .)س(من  )٤ (
 .)٣/٤٥٢ (للثعاليبيتيمة الدهر  : انظر. حفص الشهرزورييبنسب الثعاليب البيتني أل )٥(
 . احلسنعن )١٣/٥٣٨( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٦ (



 

 
]٣٥٠[

ى : وقال قتادة  .)١( وخيلع ما دونه من األنداد     ،ليس فيه شرك   سبحانه   )®¯ ( اخالصحت
: وقيـل  .)٢(عـا وإليها د ،صلى اهللا عليه وسلم    عليها قاتل نيب اهللا    ال إله إالّ اهللا،   : يقال

عـن الكفـر    ) ° ±( .)٣( والعبادة هللا خالصة دون غريه     ،حتى تكون الطاعة  
  .]٣٩[ )µ ´ ³ ² ¶(قتال وال

 )º ¹(     ال أهلـه  ت عن اإلميان وعادوا إىل ق )¿ ¾ ½ ¼ »( 
  . الناصر]٤٠[ )Ã Â Á À (ناصركم ومعينكم

واختلـف   . حتى اخليط واملخيط   )" # $ % &(: قوله عز وجل  
سـألت  : )٤( قال احلسن بن صـاحل     .ففرق قوم بينهما   ،ءالعلماء يف معىن الغنيمة والفي    

علـى  وإذا ظهر املسلمون على املشركني      :  والغنيمة فقال  ءعن الفي عطاء بن السائب    
 وأمـا األرض    ، غنيمة ي فما أخذوا من مال ظهروا عليه فه       ، عنوة م فأخذوه ،أرضهم

 ما أصاب املسلمون عنـوة      :الغنيمة: وقال سفيان الثوري   .)٥( هذا يفء  نافهو يف سواد  
 ،مهـا مبعـىن واحـد     : تـادة وقال ق  .)٦(ن صلح بغري قتال   ع ما كان    :ءوالفي بقتال،

' ) ( * + , - ( :)٧(] وهـو قولـه    [ومصرفهما واحد   
فَأَنَّ ( :قوله: اختلف أهل التأويل يف ذلك فقال بعضهم   )٨(). / 0

 هسمما معىن الكالم  و  وهللا الدنيا واآلخرة،   ،مفتاح الكالم  )ِللَِّه خفـأنّ للرسـول    : إن
، جعلوا سهم اهللا وسهم الرسول      اهيم وإبر ، وعطاء ، وقتادة ، وهو قول احلسن   ،خمسه
كانـت الغنيمـة    :  قالوا  رضي اهللا عنهما   وهي رواية الضحاك عن ابن عباس     ا،  واحد

قسم اخلمس الباقي على مخسة     يو  فأربعة أمخاس ملن قاتل عليها،     ،تقسم مخسة أمخاس  
                                                

  . ابن جريجعن )١٣/٥٣٩( هتفسرييف الطربي  عن الربيع، و أخرجه )٢/٢٤٨ ( ذكره البغوي يف تفسريه)١ (
 .هعن )١٣/٥٣٨( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٢ (
  .)١٣/٥٣٨(هذا القول من كالم الطربي يف تفسريه  )٣ (
  .)هـ١٦٩ت(. داين الثوري احلسن بن صاحل بن صاحل اهلم:هو )٤ (

 وقال ابن حبان كـان فقيهـا        ، وثقه أمحد وابن معني وأبو حامت والنسائي،       كان ناسكا عابدا فقيها   
، )٢/٢٨٥(التهـذيب   :انظـر  .قة فقيه عابد رمي بالتشيعث :قال ابن حجر  . على تشيع فيه  ... ورعا

 . )١/٢٠٥( تقريبوال
 .هعن )١٣/٥٤٥( هتفسرييف الطربي  أخرجه )٥ (
 . عنه)١٣/٥٤٥(املصدر السابق  )٦ (
 .)س(من  )٧ (
 . عنه)١٣/٥٤٦( املصدر السابق )٨ (



 

 
]٣٥١[

ـ  و ،له ويصنع فيه ما شاء    حيمله  كان   مخس للنيب صلى اهللا عليه وسلم     : أمخاس  سمخ
فسهم رسول  .  وخمس البن السبيل   ، ومخس للمساكني  ،ليتامىلومخس   ي القرىب، لذو
   .)١(مخس اخلمس صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 ،وهو قول الربيـع    .فإن لبيت اهللا مخسه    )فَأَنَّ ِللَّهِ (: معىن قوله : وقال بعضهم 
مخسة  ، عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا    /كان جياء بالغنيمة فيقسمها      : قاال وأيب العالية 

  فيضرب يده يف مجيع ذلك     ا ويعزل سهم  ،ملن شهد القتال   أسهم   جعل أربعة يف أسهم،
 مثّ يقسم ما    ، وهو الذي سمي هللا    ، من شيء جعله للكعبة    )٢(] عليه [  فما قبض  السهم،

وسـهم   وسهم لذي القرىب،  ،  سهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم     : بقي على مخسة أسهم   
   .)٣( البن السبيلسهمو للمساكني،وسهم  اليتامى،

 ولـيس هللا وال     ، لذوي القـرىب   اسهم اهللا وسهم رسوله مجيع    : وقال ابن عباس  
 فأربعة منها ملـن قاتـل       ،وكانت الغنيمة تقسم على مخسة أمخاس      .لرسوله منه شيء  

فما كان  . ي القرىب و ولذ ،لرسولل و ، هللا :فربع: قسم على أربعة  ي ومخس واحد    ،عليها
صـلى اهللا عليـه      ومل يأخذ النيب  ،  لرسول فهو لقرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم       لهللا و 

والربـع    للمـساكني،  :والربع الثالث   لليتامى، :والربع الثاين .  من اخلمس  اوسلم شيئً 
  .)٤( البن السبيل:الرابع

 الـذين  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقرابة   فهم   :), +( :وأما قوله 
فقـال   . واختلفوا فـيهم ، فجعل هلم مخس اخلمس مكان الصدقة      ،ل هلم الصدقة  حت ال

  .)٧(هم بنو هاشم: )٦(بن احلسن  وعبد اهللا،)٥(بن احلسني وعلي ،جماهد

                                                
 .)٥٥٠-١٣/٥٤٨( هتفسري يفالطربي  أخرج هذه األقول عنهم مجيعا وعن ابن عباس رضي اهللا عنه )١ (
 .)س(من  )٢ (
 . عنهما)١٣/٥٥٠( املصدر السابق )٣ (
وما قبله ليس من قول ابن عباس .."  وكانت الغنيمة: " عنه، ولكن من قوله)١٣/٥٥٠(املصدر السابق  )٤ (

 . وذكره، مث ذكر قول ابن عباس رضي اهللا عنه. اخل.. آخرون  وقال:رضي اهللا عنه، وإمنا قال الطربي
  . وقيل غري ذلك)هـ٩٣ت(  أبو احلسني،اهلامشيالقرشي علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب : هو  )٥ (

   ، وكان ثقة مأمونا،مه أم ولدأ من تابعي أهل املدينة : قال ابن سعد لعبادته،زين العابديناملعروف ب
   .يا أفضل منه ما رأيت قرش:بن عيينة عن الزهرياقال و ، عاليا رفيعا ورعا،كثري احلديث

 . )١/٦٩٢(تقريب ، وال)٧/٣٠٤(التهذيب  :انظر. ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور :قال ابن حجر
  .)هـ١٤٥ت (عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي املدين أبو حممد: هو )٦ (

 : ابن معـني م اهللا، قال رمحهكان ذا مرتلة من عمر بن عبد العزيز  ، و كان من العباد وله شرف وهيبة     
  .)١/٤٨٦(تقريب ، وال)٥/١٨٦( التهذيب :انظر. ثقة جليل القدر :قال ابن حجر .ثقة مأمون

 . عن جماهد وعلي بن احلسني وابن عيباس رضي اهللا عنهم)١٣/٥٥٤( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٧ (

]ب/٤٣[



 

 
]٣٥٢[

 واحـتج يف    ،)٢( وبنو املطلب خاصـة    ،هم بنو هاشم  :  رمحه اهللا  )١(وقال الشافعي 
  عنـه   رضي اهللا  )٣(جبري بن مطعم   عن   ،املسيب عن سعيد بن     ،روى الزهري  ذلك مبا 

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم ذي القرىب من خيرب على بين هاشم           : قال
 تـك  هـؤالء إخو   ،يـا رسـول اهللا     : فقلنا . وعثمان بن عفان   ، مشيت أنا  ،واملطلب

 ، أرأيت إخواننا بين املطلب،لك اهللا منهم  جعكانك الذي   ملنكر فضلهم   ن ال   ،هاشم بنو
إنهم مل يفارقونا يف     ((: هلمفقال  ،   مبرتلة واحدة   منك ن وهم وإنما حن  أعطيتهم وتركتنا، 
 رسـول اهللا    شبك مثّ   )) ! إنما بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد       ،جاهلية وال إسالم  

   )٤(.صلى اهللا عليه وسلم إحدى يديه باُألخرى
 رضي اهللا عنهما   إىل ابن عباس     )٦(جدةكتب ن  .)٥(هم قريش كلّها  : وقال بعضهم 

فأىب  ،همإنا : كنا نقول (:  رضي اهللا عنهما ذي القرىب فكتب إليه ابن عباس    سأله عن ي
  .)٧()  قرىبوقريش كلّها ذو: ذلك علينا قومنا وقالوا

                                                
  .)هـ٢٠٤ت( أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان اهلامشي القرشي املطليب،: هو )١ (

مث  ، وسافر إىل بغداد   كةمب نشأ و ،فلسطني  ولد يف  املذهب،نسب  يوإليه   يف الفقه،    ربعةأحد االئمة األ  
قال ابن  . ومناقبه وفضائله كثرية جدا   ا،   وقربه معروف    واستقر ا حىت حضرته الوفاة،    قصد مصر   

  )٢/٥٣(تقريب ، وال)٩/٢٥(التهذيب  :انظر. وهو ادد ألمر الدين على رأس املائتني :حجر
 . عنه)١٣/٥٥٤( هتفسرييف الطربي ذكره  )٢ (
  .   وقيل بعدها)هـ٥٧ت(.  رضي اهللا عنه.أبوعدي: جبري بن مطعم بن عدي، أبو حممد وقيل: هو )٣ (

 مث أسلم بعد    ،قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أسارى بدر          أحد أشراف قريش وحلمائها،     
 ،)١/٢٣٢(االسـتيعاب    :انظـر . كان من أكابر علماء النسب    ، و  وقيل يوم الفتح   ، عام خيرب  ذلك

 .)١/٤٦٢(اإلصابة و
  وباب غزوة خيرب ،)٣/١٢٩٠(أخرجه البخاري يف صحيحه باب مناقب قريش .  حديث صحيح)٤ (

 .بنحوه) ٤/١٥٤٦( 
 .)١٣/٥٥٥( ذكره الطربي يف تفسريه )٥ (
  .ي احلروريهو جندة بن عامر احلنف )٦ (

 ولـه   ، وقدم مكـة   ، خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية       ،زائغ عن احلق من رؤوس اخلوارج     
 البن ناصـر   ،توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة     ، و )٦/١٤٨(لسان امليزان    :انظر. مقاالت معروفة 

 .)٣/١١٤(الدين 
   مطوال وليس )٥/١٩٧( ... هلن حديث صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه باب النساء الغازيات يرضخ)٧ (

ذلك وأوىل األقوال يف : )١٣/٥٥٦( هتفسرييف قال الطربي .  قرىبوقريش كلّها ذو: وقالوافيه 
بين سهم ذي القرىب، كان لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : بالصواب عندي، قولُ من قال

حة اخلرب الذي ذكرناه بذلك عن ، ألنّ حليف القوم منهم، ولصهاشم وحلفائهم من بين املطلب
 .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 

 
]٣٥٣[

 ، وسهم ذي القـرىب    ، صلى اهللا عليه وسلم    سهم رسول اهللا  واختلفوا يف حكم    
 ،يـل  جيعـالن يف اخل    : ابن عباس واحلسن   قال ف .صلى اهللا عليه وسلم    بعد رسول اهللا  

 عـن   ،وروى األعمـش   .)١(أهله و ، ومعونة اإلسالم  ،والعدة يف سبيل اهللا    والسالح،
صلى اهللا عليـه     وعمر جيعالن سهم النيب    ،رضي اهللا عنه   بكر كان أبو : قال ،إبراهيم

 قول فيـه  يرضي اهللا عنه ما كان علي: فقلت إلبراهيم،  والسالح،)٢(راعوسلم يف الكُ 
  .)٣(هم فيهكان أشد: قال

من  ما يطلبان مرياثه  مرضي اهللا عنه    أبا بكر  )٤(فاطمةو ، العباس ىأت: قال الزهري 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : رضي اهللا عنهر  أبو بك  افقال هلم ،  )٦(ربي وخ ،)٥(كدفَ

  .  فانصرفا،)٧())  صدقةهحنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا ((: وسلم يقول
عمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما        ي القرىب طُ  وكان سهم ذ  و: وقال قتادة 

 اكان حي،  ا تفلم ٨(األمر بعده ويل  يف جعل أل  و( . يعطى كـل   :  رضي اهللا عنه   وقال علي
وقـال   .)٩(ويلي اإلمام سـهم اهللا ورسـوله       إنسان نصيبه من اخلمس ال يعطى غريه،      

 واخلمس بعده   ،اخلمسمردود بعده يف     سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : بعضهم
   .)١٠( وابن السبيل، واملساكني،اليتامى و، ذوي القرىبعلى:  أسهمأربعةمقسوم على 

                                                
 . عنهما)١٣/٥٥٧(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 .)٢/٤٨(املخصص  :انظر.  هو اسم يجمع اخليلَ والسالح: وقيل، السالح:راعالكُ )٢ (
 . عنه)١٣/٥٥٧( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
  .) هـ١١ت( ، الزهراءقني رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلمفاطمة بنت إمام املت: هي )٤ (

كانت أصغر بنات النيب صلى     و ، وأشبه الناس به حديثا،    سيدة نساء العاملني على أبيها وعليها السالم      
   له احلـسن واحلـسني وأم كلثـوم    أجنبت ف، تزوجها علي بن أيب طالب إليهاهللا عليه وسلم وأحبهن 

 .)٨/٥٣(اإلصابة ، و)٢/١١٢(االستيعاب  :انظر .مرضي اهللا عنه وزينب
  . بعد فتح خيبر صلى اهللا عليه وسلمهي بلدة شرقي خيبر كانت عامرة، صاحل أهلها رسول اللَّه :فَدك )٥ (

 .)٢٣٥ص(املعامل اجلغرافية  :انظر
) ٦( خيالزرعفيها كثر بلدة كان ي :ربا وأكثر ،املاء وِة ت وإىل اليوم،وهي عامرة  التمر،غالِدينبعد عن الْم  

 .)١١٨ ص( رجع السابقامل :انظر.  مشاال على طريق الشام املار ِبخيبر فَتيماء كيلو متراً)١٦٥(املنورة 
  : )صدقة تركناه ما نورث ال( وسلم عليه اهللا صلى النيب قول باب الفرائض، يف البخاري أخرجه )٧ (

 بـرقم  )٣/١٧١( الفـيء  حكـم  بـاب  اجلهاد، يف ومسلم ،)٣/١٢٨٦(: املغازي ويف )٤/٢١٠٢(
 وغريهم األصول أهل كتب يف اشتهر ما وأما: )١٢/١٠( الفتح يف حجر ابن احلافظ قال،   )١٧٥٧(

 خلـصوص  بالنسبة كذلك وهو األئمة،  من مجاعة أنكره فقد" نورث ال األنبياء معاشر حنن: "بلفظ
 ".حنن: "لفظ

 . عنه وفيه اختالف يف ألفاظه)١٣/٥٥٩(ريه أخرجه الطربي يف تفس )٨ (
 . عنه مبثله)١٣/٥٥٨( املصدر السابق )٩ (
 .وذكره..والصواب من القول يف ذلك عندنا:  حيث قال)١٣/٥٥٩( هتفسرييف الطربي هو قول  )١٠ (



 

 
]٣٥٤[

، وسهم ذوي القـرىب     صلى اهللا عليه وسلم    سهم رسول اهللا  بل  : وقال آخرون 
على اليتـامى، واملـساكني،   : مردودان يف اخلمس، واخلمس مقسوم على ثالثة أسهم 

 رضـي اهللا    )٢(بسةن ع ب وقال عمرو . )١(ة من أهل العراق   السبيل، وهو قول مجاع    وابن
 ذ فلما فرغ أخ،بعري من املغنمجنب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل          بنا  صلّى :عنه
 إنه ال حيلّ يل من هذا املغنم مثل هـذا إالّ اخلمـس،             ((:  فقال ، البعري نب من ج  ةوبر

   .)٣()) واخلمس مردود فيكم
قـال   ،)٤(صلى اهللا عليـه وسـلم      ه لقرابة رسول اهللا   اخلمس كلّ : وقال آخرون 

 .وعلي بن احلسني عن اخلمس    ،  )٦(عبداهللا بن حممد بن علي     سألت: )٥(بن عمرو  املنهال
 )0 / . - ( :يقول إن اهللا تعاىل: فقلت لعلي، هو لنا: فقاال
 /باؤهم،آك  هلقد   أطفال املسلمني الذين     :وأما اليتامى فهم  . )٧(يتامنا ومساكيننا أ: فقال

وقال ابن   . املسافر املنقطع  :السبيل وابن  أهل الفاقة واحلاجة من املسلمني،     :واملساكني
   .)٨(املسلمنييرتل ب الضعيف الذي قري الف:هو: عباس

يوم فرق فيه )  9 :(  حممد)1 2 3 4 5 6 7 8(
 مجع املسلمني ومجع املشركني وهو يوم       ); > =<( بني احلق والباطل ببدر   

                                                
 .املصدر السابق بنحوه ومل حيدد من هم )١ (
  .رضي اهللا عنه. لسلمي أبو جنيحبن عامر ا ة بن عامر بن خالدسبعمرو بن ع: هو  )٢ (

 مث رجع إىل بالده فأقام ـا إىل أن          ،أسلم قدميا مبكة  فقد   ة،مشهورجليل له قصة يف إسالمه      صحايب  
  ويقال مات حبمص يف أواخر خالفة عثمـان ،نزل الشامو ،قبل الفتح فشهدهاقيل و،  عد أحد  ب هاجر

 .)٤/٦٥٨(اإلصابة و ،)٣/١١٢٩(االستيعاب  :انظر. رضي اهللا عنه
  . )٢٧٥٥ ( حديث)٢/٥٢٧( حديث صحيح، صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )٣ (

 .)٣/٨٢ (أخرجه أبو داود يف اجلهاد، باب اإلمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه :خترجيه
 .)١٣/٥٥٩( هتفسرييف  الطربي  ذكره)٤ (
  .املنهال بن عمرو األسدي موالهم، الكويف: هو )٥ (

  . العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقاتو ابن معني والنسائي ثقه شعبة على عمد، وهترك: قال أمحد
  .)٢/٢١٦(تقريب ، وال)١٠/٣١٩(التهذيب  :انظر . صدوق رمبا وهم:قال ابن حجر

  .)هـ٩٩ت (.أبو هاشم بن احلنفيةالقرشي اهلامشي عبد اهللا بن حممد بن علي بن أيب طالب : هو )٦ (
 كـان صـاحب علـم       : وقال ابن سعد   ، كان عاملا بكثري من املذاهب واملقاالت      :قال ابن عبد الرب   

 وذكـره  ،النسائيوالعجلى ثقه  و، وكانت الشيعة يلقونه وينتحلونه، وكان ثقة قليل احلديث   ،ورواية
  .)١/٥٣٠(تقريب ، وال)٦/١٦( التهذيب :انظر. ثقة :قال ابن حجر. ابن حبان يف الثقات

 . عنه)١٣/٥٥٩(فسريه أخرجه الطربي يف ت )٧ (
 . عنه)١٣/٥٦٠(املصدر السابق  )٨ (

  ]أ/٤٤[



 

 
]٣٥٥[

 مضت مـن    ةكان رأس املشركني عتبة بن ربيعة وكان يوم اجلمعة لسبع عشر          بدر و 
  .]٤١[ )? @ C B A(رمضان 

 شفري الـوادي    ) H G(يا معشر املسلمني    ) F E( :قوله تعاىل   
  بـشفري  )K J(عدوكم من املشركني    : يعين )I(األدىن إىل املدينة    

 ) ON M( أبا سفيان والعري  : يعين )L( الوادي األقصى من املدينة   
ن و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعلى الـوادي واملـشرك            ،إىل ساحل البحر  

 )العـدوة ( ويف .مكّةبه  حتى قدم ،به أبو سفيان على الساحل اخنرم  والعري قد ،بأسفله
 )١( الباقني اءة قر ي وه ،وضم العني  . قراءة أهل مكّة والبصرة    ي وه ،كسر العني : قراءتان

شـوة   والرِ ،سوةسوة والكُ ومها لغتان مشهورتان كالكِ    ،)٢(حامت وأيبواختيار أيب عبيد    
٣(وينشد بيت الراعي. شوةوالر(:  

 عـواِن حنـيم راـمـكَ         آِقيِهما نـمذَرةَ اجلُؤوالِعد ٤(ظَر(  
  : )٥(وينشد بيت أوس بن حجر .بكسر العني

  )٦(ولَّوا ِسراعا، وما هموا ِبإقْباِل         دوته تحلُّ اخلَيلُ عوفَاِرس ال 
  .بالضم

                                                
   فقرأ ابن كثري والبصريان  يف املوضعني)بالعدوة(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٧(ذكره ابن اجلزري يف النشر  )١ (

 .العني فيهما وقرأ الباقون بضم فيهما  بكسر
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٢(
  .هـ١٠٠ وقيل بعد)هـ٩٠ت( . معاوية بن جندل النمريي، أبو جندلعبيد بن حصني بن: هو )٣ (

 ،شاعر فحل من شعراء اإلسالم، والراعي لقب غلب عليه، لكثرة وصفه اإلبل، وجودة نعته إياهـا               
استكفه جرير فـأىب أن يكـف، فهجـاه         فوكان مقدماً مفضالً حىت اعترض بني جرير والفرزدق،         

 .)٢٤/١٦٨( األغاينو ،)٢٤٨ص( الشعر والشعراء: انظر .ففضحه
   أجد البيت يفمل: قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربيسب اجتهادي يف البحث، و مل أجد البيت ح)٤ (

مـؤق  : يقـال  : مآِقيِهما .أهـ.مكان آخر، وللراعي أبيات كثرية مفرقة على هذا الوزن، كأنه منها          
.  البقرة الوحـشية   قيل و ، ولد البقرة  :واجلُؤذُر،  مهاالعني وموقُها ومؤِقيها ومأْقيها مؤخرها وقيل مقد      

 .)١٠/٣٣٥( )مأق(، ومادة )جذر( مادة )٤/١٢٣ (لسان العربو .)١٣/٥٦٥(  تفسري الطربي:انظر
  .)هـ.ق٢حنو  تما( .أوس بن حجر التميمي، أبو شريح: هو )٥ (

فحل مـضر،   وكان أوس    ،تهكان زهري راوي  و ،وهو زوج أم زهري     متيم يف اجلاهلية،   ءمن كبار شعرا  
، )١١/٧٣(األغـاين   و ،)١/٩٧(طبقات فحـول الـشعراء      : انظر . حىت نشأ النابغة وزهري فأمخاله    

 .)٢/٣١( األعالمو
   ونبه أمحد شاكر يف]لو حتل[، وهو عند الطربي يف تفسريهمن قصيدته يف رثاء فضالة بن كلدة األسدي )٦ (

. ]ال يِحـلُّ احلَـي    [ كما قال، ويف ديوانه      ي هنا حق الكالم   فالنف أجود،   ]ال حتل [إن رواية   : احلاشية
 .)٢/٢٢٤( منتهى الطلب من أشعار العرب، و)١٣/٥٦٥( تفسري الطربي، و)١٠٤ص( ديوانه :انظر



 

 
]٣٥٦[

وكان املـسلمون خرجـوا      .والقصوى تأنيث األقصى    تأنيث األدىن،  :والدنيا
P (:  تعـاىل   قال اهللا  ، فالتقوا من غري ميعاد    ، وخرج الكفار ليمنعوها   ،العري ليأخذوا

UT S R Q( كم وكثرة عـدوكم     تلقل) Y X W V

[ Z(   وإهالك أعدائه  ، وإعزاز دينه  ،ليائه من نصر أو ) \(   هـذه 
فعل بكم ما فعل ببدر    : كأنه قال  )أَمرا لِّيقِْضي اللَّه ( :الالم مكررة على الالم يف قوله     
 ليموت من ميوت    : أي ) [ ^ _ `( يهلكل و ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال،    

 )c b a f e d ( حجة قامـت عليـه     وأ ،وِعبرة عاينها رآها،  على بينة   
  .]اإلسراء:  من سورة٥:من اآلية [)  º  »        ¼  ½  ¾    ¿  f(  لوعدهاوكذلك حياة من حيي

 ، وقطعت عذره  ،ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه      : قاوقال حممد بن إسح   
 ويهتـدي مـن   ،ليضل من ضل عن بينة: قال قتادة .)١(مثل ذلكويؤمن من آمن على    

 فيه مـن  )٣(مبا وجدن هلك عن بينة عن علم ليهلك م: وقال عطاء. )٢(اهتدى على بينة  
 )٥(] يفو [ .)٤(هـو إالّ    إلـه  أنـه ال  علم ب ويقني    عن  عن بينة  ي من ح  ا ويحي ،الفجور

)ح([: قرأ أهل املدينة  راءتان،   ق )يِيحوقـرأ  صل،  على األ   خشي : مثل بياءين )٦ (])ي
يف الكتـاب بيـاء واحـدة       ألنه  ،  )٧( بياء واحدة مشددة على اإلدغام     )يح( :الباقون

)j i h g( ]٤٢[.  
 ) p o( املشركني: يعين ،حممد  يا )n m l(: قوله عز وجل  

u t s r q ( )٨( عينـك  وهو ،يف موضع نومك  : وقيل  يف نومك،  :أي

                                                
 . عنه وفيه اختالف يف األلفاظ)١٣/٥٦٨(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 .نه بنحوهع )٢/٢٥٢( هتفسرييف البغوي  ذكره )٢ (
 .]مبا دخل[ )س( ويف ]ما دخل[ )ت(يف  )٣ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي)٤ (
 .)ت ( و)س(من  )٥ (
 .)س( و )ت(من  )٦ (
 من حي فقرأ املدنيان ويعقوب وخلف والبزي )واختلفوا(:  قال)٢/٢٠٧(ذكره ابن اجلزري يف النشر  )٧ (

 .اخل..  .بكر بياءين ظاهرتني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة وأبو
 .اخل ... )n m l(: قوله  معىنوقد زعم بعضهم أن: )١٣/٥٧٠( هتفسري يف الطربي قال )٨ (



 

 
]٣٥٧[

v(   جلبنتم )w( اختلفتم  )y x (  ّأراهـم    اهللا تعاىل   وذلك أن
 هلـم  اكان تثبيت وبذلك،ابة  الصح صلى اهللا عليه وسلم  النيب  فأخرب ،إياه يف منامه قليال   

 z } (: تعـاىل  فذلك قولـه     .مة من اهللا عليهم شجعهم ا على عدوهم       نعو

سلم اهللا أمـرهم حـني أظهـرهم علـى          :  رضي اهللا عنهما   عباس  قال ابن  )|{
  .]٤٣[ )٢(])~ � ¡ ¢([.)١(عدوهم

ذلك أن النيب و:  قال مقاتل)¤ ¥ ¦ § ¨ © ª(: قوله  
 فأخرب النيب صلى اهللا     ، يف املنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو        رأى صلى اهللا عليه وسلم   

 القوم قليل،   ؛قح رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم     :  فقالوا ،عليه وسلم أصحابه مبا رأى    
 النيب صلى اهللا    )٣(] لتصديق رؤيا  [ ،فلما التقوا ببدر قلل اهللا املشركني يف أعني املؤمنني        

  .)٤(عليه وسلم
:  حتى قلت لرجل إىل جنيب     ،لقد قُللوا يف أعيننا يوم بدر     : عبداهللا بن مسعود   قال

   .)٥(األفً: قال  كم كنتم؟: فأسرنا رجال فقلنا.ئةا قال أراهم م؟راهم سبعنيت

قال ناس من   :  السدي قال. ) ¬ ®(معشر املؤمنني     يا )»(
لكـم حممـد    برز  ن إذ   اآل: جهل  فقال أبو  ،إن العري قد انصرفت فارجعوا    : املشركني
 ،ا وال تقتلوهم بالـسالح خـذوهم أخـذً   ، فال ترجعوا حتى تستأصلوهم   ؟وأصحابه

قولـه  ، ي بال فاربطوهم باحل  ،إنما حممد وأصحابه أكلة جزور     اليوم، /يعبد اهللا بعد     ال
 ملؤمنني،ا واملشركون   ،استقلّ املؤمنون املشركني  : الكليب قال. )٦(من القدرة على نفسه   

  .)٧(على بعضعضهم ليجترئ ب

                                                
 . هعن )١٣/٥٧١( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١ (
 .)س ( و)ت (من )٢ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س ( و)ت( وما أثبته من ]يصديق[: يف األصل )٣ (
 .)٢/١٩(تفسري مقاتل  :انظر )٤ (
 .)آل عمران(:  من سورة)١٣(: ه، عند تفسري اآليةعن )٦/٢٤٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
  .  عنه)٢/٢٥٣(  يف تفسريهالبغويذكره  )٦ (
 .املرجع السابق عنه )٧ (

]ب/٤٤[



 

 
]٣٥٨[

)´ ³ ² ± ° ¯( وذل ،نصر اإلسالم وأهلـه  ب يف علمه،ا كائن 
ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال باالنتقـام مـن         : قاوقال حممد بن إسح   ،  الشرك وأهله 

  .]٤٤[ )µ ¶ ¸ ¹( )١( واإلنعام على أوليائه،أعدائه
 ) Á ( أي مجاعة كافرة   )« ¼ ½ ¾ ¿ À(: قوله تعاىل 

   . اهللا بالنصر عليهم والظفر ماأي ادعو) Ä Ã Â(ا لقتاهلم وال تنهزمو
Å ( )٢(ل ما يكونون عند الضراب بالـسيف      شغأمر اهللا بذكره أ   : قال قتادة 

Æ( ]تنجحون بالنصر والظفر]٤٥ .   
 .ا وتضعفوا بنو أي جت  )&( ختتلفوا  وال )! " # $ %(

:  جماهـد   قـال  ) ' )(( .)٣( بكسر الشني  )والُِشفْتفَ(:  رمحه اهللا   احلسن رأوق
 رأتكمج:  السديوقال .)٤(حني نازعوه يوم أُحد  وذهبت ريح أصحاب حممد    ،نصركم

 .)٨(غَلَبـتكم : وقال ميان . )٧(جلَدكم: وقال عطاء . )٦(حدتكم :وقال مقاتل . )٥(كمدِجو
هو ريـح   : وقال ابن زيد  . )١٠(دولتكم: وقال األخفش . )٩(قوتكم: مشيل النضر بن وقال  
فإذا كان كذلك مل     وجوه العدو،  يضرب اهللا   ا يبعثه ،صر قط إال بريح    مل يكن ن   ،النصر

نصرت بالصبا وأهلكت عاد     ((: ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       .)١١(يكن هلم قوام  
  .)١٤( لفالن)١٣(] اليوم [الريح : يقال للرجل إذا أقبلت الدنيا عليه مبا يهواه و.)١٢()) بالدبور

                                                
 . عنه، وفيه اختالف يف األلفاظ)١٣/٥٧٣(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 . عنه بنحوه)١٣/٥٧٤(املصدر السابق  )٢ (
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٩/٥٣٥( ابن عادل، و)٤/٥٠٣(  يف تفسريهحيان  أبو ذكره )٣ (

 .)٥٥ص(الشواذ البن خالَويه  :انظر
 . عنه)١٣/٥٧٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٤ (
 . ]رأتكمج[ بدال من]حدكم[املصدر السابق وفيه )٥ (
 . عنه)٢/٢٥٣(  يف تفسريهالبغوي ذكره )٦ (
 . عنه)٤/٥٠٤ (ره أبو حيان يف تفسريهذك )٧ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٨ (
 . عنه)٢/٢٥٣(  يف تفسريهالبغوي ذكره )٩ (
 .املرجع السابق عنه )١٠ (
 . عنه بنحوه)١٣/٥٧٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١١ (
  ويف ،)١/٣٠٩(: الصباب نصرت: وسلم عليه اهللا صلى النيب قول باب االستسقاء، يف البخاري أخرجه )١٢ (

 ).٩٠٠(حديث ) ٢/٣٢( والدبور الصبا ريح يف باب االستسقاء، يف ومسلم واألنبياء، اخللق، بدء 
 .)ت (من )١٣ (
 . ومل يعزه)٢/٥٣٦(ذكره ابن عطية يف تفسريه  )١٤ (



 

 
]٣٥٩[

  : )١(قال عبيد بن األبرص
   )٢(والفَضلُ ِللقَوِم ِمن ِريٍح وِمن عدِد        كَما حميناك يوم النعِف ِمن شطٍَب    

  .)٣(]  مر البأس والكثرة [: يعين
  :)٤(وقال الشاعر

أالَ الَح ياِحبا صِبالْـي اِديـيقُعـِبـإالّ ع        و ـُيدب ادـودأذو ني  
 )٥(اِديـعدواِن فَِإنَّ الريح ِللْعـأم ت        ِليالً ريثَ غَفَلَِتِهمـــقَأتنِظراِن 

ي خالكراحلسني بن  ]بن حممد[ )٦( نصروأنشدين أب: قال أنشدين أبو القاسم املذكرو....
  :الكاتب

بإذَا هِري ـتفـاح اـكهِنمـكُِإنَّ ِلـفَ        اغّتكُونُـلِّ ع٧(اِصفٍَة س(     
 ال وتلْفَـغاِن اِإلِنـ عسِف حالـفَ        اِهيت ي الِردكُودرم ت٨(ونُكُى ي(  

)/ . - , + *(]٤٦[ .  

 افخـرا وأشـر    )1 2 3 4 5 6 7(: قوله عز وجل  
،  ورئاء النـاس   ا بطر :قوله معطوف على    )8 9 : ; > =<(

? @ A (. ل على مـاض   إذ ال يعطف مستقب   ويراءون الناس    ،رونبط ي :معناه

                                                
  .)ـه. ق٢٥حنو مات ( .سدي، أبو زيادبرص بن عوف بن جشم األعبيد بن األ: هو  )١ (

املعدودة طبقة ثانيـة عـن      " امهرات  " وهو أحد أصحاب    ،   وحكمائها ،اة اجلاهلية شاعر من ده  
   .ر طويال حىت قتله النعمان بن املنذر وقد وفد عليه يف يوم بؤسهمالقيس، وع أعاصر أمر، املعلقات

 .)٤/١٨٨(األعالم ، و)١٤٨ص( الشعر والشعراء :انظر
) ٢( فزونة اجلبل و:النعر الوادي فما بينهما نعف ما احندر من حدحنارتفع عن م،وروس ،فيوقيل  وخ ،  

 )٩/٣٣٧( لـسان العـرب  و ،)٥٣ص(ديوانه  :انظر.  يف ديار بين أسد    جبلٌاسم   :وشِطبغريذلك،  
 .)١/٤٩٦ ()شطب (ومادة ،)نعف (مادة

 .)ت(من  )٣ (
   .أَبط شراًت: وقيلكما يف أكثر املصادر،  .سلَيك بن السلَكِة:  هو)٤ (

 .)٤/٦٠( تاج العروسو ،)٢٠/٣٩١( األغاين، )٢١٤ص( الشعر والشعراء :انظر
  .   ِإالَّ عِبيد وآٍم بين أَذْواِد    يا صاحيب أَالَ الَ حى بالوِادى     : يف بعض املصادر)٥ (

 . املراجع السابقة: انظر.ةممجع أَ: آمو
 .]نصر[ )س(يف  )٦ (
  . )فإن لكلّ(  بدال من)فعقىب كل( والبيت يف ديوانه رضي اهللا عنه البيتني لعلي بن أيب طالب نِسب )٧ (

 .)١٤٨ص(  ديوانه:انظر
   ،)٦/١٣٨( اية األرب :انظر. ، ويف بعض املصادر اختالف يف األلفاظ)فما تدري(والبيت يف الديوان  )٨ (

 .)١/١٧٤( حماضرات األدباءو



 

 
]٣٦٠[

B( ]مكّة خرجوا يوم بدر    هلؤالء أ  وه .]٤٧،  فقال رسول اهللا    .وفخر  وهلم بغي 
حـادك  ت أقبلـت بفخرهـا وخيالئهـا ل       االلّهم إن قريـش    ((: صلى اهللا عليه وسلم   

  .)١()) ورسولك
 أرسـل إىل    ،ريهملّا رأى أبو سفيان أنه أحرز عِ      :  رضي اهللا عنهما   قال ابن عباس  

الـذي    فواىف الركـب  . فقد جناها اهللا فارجعوا    عريكم،كم خرجتم لتمنعوا    نإ :قريش
فقـال أبـو     انصرفوا، :قال هلم و ،)٢(باجلُحفَة بالرجعة   اسفيان ليأمروا قريش    أبو بعثهم
 جيتمع هلم ـا     ، من مواسم العرب   امومس  وكان ا، حتى نرد بدر   رجعنواهللا ال ن  : جهل

 ، ونسقي اخلمـور   ، ونطِعم الطعام  ، وننحر اجلزر  م،ة أيا  فنقيم ا ثالث   ،سوق كل عام  
 فوافوهـا   .)٤(افال يزالون يهابوننا أبـد    ،   العرب )٣(] انب [ وتسمع   ، القيان ناعزف علي تو

 )٥(] اهللا [نهى  ، ف  وناحت عليهم النوائح مكان القيان     ،فسقوا كؤوس املنايا مكان اخلمر    
 يف نصرة دينـه     )٦(] حلسبةوا [لنية   وأمرهم بإخالص ا   ،عباده املؤمنني أن يكونوا مثلهم    

  .زرة نبيهؤاوم
  على )٧(] هلم [ذلك   تزيني  وكان )H G F E D( :قوله تعاىل 

 ملّا أمجعـت    اإن قريش :  والكليب وغريهم  ،والسدي ، إسحاق  وابن ،ما قاله ابن عباس   
بـن   بـن كنانـة    ةمنـا   عبـد  بـن  بين بكر  ذكرت الذي بينها وبني      ،املسري

ـ     فجاء إبليس يف ج    هم،نيثذلك أن ي  د  كاف / ،احلارث  ة،ند من الشياطني معه راي
                                                

  يفلبيهقي وا  عن قتادة مرسال مبثله،)١٣/٥٨٠( هتفسرييف الطربي فقد أخرجه  ضعيف، :احلكم عليه )١ (
بن الـزبري، وحـدثين      حدثين يزيد بن رومان، عن عروة     : قال عن ابن إسحاق     )٣/٣١ (دالئل النبوة 

بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر، وغريهـم مـن     بن حبان، وعاصم   بن حيىي  الزهري، وحممد 
 قد حدث مبا مل حيدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك مـن يـوم                  علمائنا، فبعضهم 

وأخرجه الواقـدي يف  . وساق احلديث مطوال من غري متييز بني الرويات بعضها عن بعض         . أهـ.بدر
  عاصم بن عمر، عن يزيد بن رومان  ، ومن طريق   من طريق الزهري عن عروة مرسالً      )١/٥٩(املغازي  

 .مرسال أيضاً
  احلاج بني احلرمني، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة راِبغمير ا  ،كانت اجلحفة مدينة عامرة :جحفَةالْ )٢ (

 . )٧٩ص(املعامل اجلغرافية  :انظر .ه احلجاج امليقات اليوم يقصد مسجدوفيها م،ك٢٢حبوايل 
 .]ا[ ويف األصل )س(من  )٣ (
 .اختالف يف األلفاظعنه وفيه )١٣/٥٧٩(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٤ (
 .)ت(من  )٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وال يستقيم املعىن، وما أثبته من ]واخلشية[ يف األصل )٦ (
 .)س ( و)ت(من  )٧ (

]أ/٤٥[



 

 
]٣٦١[

وكـان مـن    الكناين مث املدجلي،    م الشاعر   شعبن ج  بن مالك  سراقةفتبدى يف صورة    
 ) SR Q P O N M L K J(هلم  )I(، أشراف كنانة

  : قال الشاعر. )١(جمري لكم من كنانة: أي
  )٢(يراجوادث ـواهللا من كل احل        الميتظُ رومـأنى ت امليـيا ظ     

)V U T( ورأى إبليس املالئكة نزلـوا مـن        ، التقى اجلمعان  : أي 
. )٣(اولّى مدبر : قال الضحاك . ) )Y X Wم   مال طاقة هل   السماء وعلم أنه  

: لبتغ بن   بانأووقال قطرب   . )٤(ا على قفاه هارب   ىهقررجع القَ : قال النضر بن مشيل   
   : )٦(ل الشاعرقا .)٥(رجع من حيث جاء

    مِجئْت موي قَاِبكُملَى أَعع متكَصِم        نرمرِميِس الْعفَالَ الْخونَ أَنجز٧(ت(  
  : )٨(عبداهللا بن رواحة وقال

  .)٩( هاربينامـوراءكتم ـنكص         إللهول اـتم رسـما رأيـفل      
])fe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z(املنيـ رب الع [)١٠(.   

 بيد ا آخذً ةملا التقوا كان إبليس يف صف املشركني على صورة سراق         : قال الكليب 
 )١٢(] ختـذلنا  [ يا سراقة أين: رثاقال له احلف ،فنكص على عقبيه ،)١١(هشام رث بن ااحل

                                                
 . عنهم عدا الكليب، وجعلها املصنف يف سياق واحد، وفيه اختالف)١٤/٧(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 .ثر على البيت يف املصادر واملراجع حسب حبثي واطالعي مل أعرف قائله، ومل أع)٢ (
 . عنه)٢/٢٥٤ (ذكره البغوي يف تفسريه )٣ (
 .املرجع السابق عنه )٤ (
 .)٣/١٦٣(معاين القرآن  يف لنحاسذكره ا )٥ (
 .)١/٦٦٣( سرية ابن هشامو ،)٣/٧١( الروض األنف: انظر.  أوس بن حجر األسدي)٦ (
) ٧( ار:قيل و،يشجل ا:اخلَِميسو ،و اخلشنأ ، اجليش اجلرمرمرلسان العرب :انظر . وشديدكثري :ع )٦/٦٦(   

 . )١٢/٣٩٤( )عرم(، ومادة )مخس (           مادة 
  .)ـه٨استشهد ( .رضي اهللا عنه. أبو حممد ،ياخلزرج نصارياأل عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة: هو )٨ (

كان يرد األذى عن رسول اهللا صـلى اهللا         و ،اهلية واإلسالم الشاعر املشهور كان عظيم القدر يف اجل      
 وشهد بدرا وما بعدها     ، وكان أحد النقباء ليلة العقبة     ، من السابقني األولني من األنصار     ،عليه وسلم 

  .)٤/٨٢(اإلصابة ، و)٣/٨٩٨(االستيعاب  :انظر .هاوكان أحد األمراء في، إىل أن استشهد مبؤتة
 .ع حسب حبثي واطالعيمل أعثر له على مرج )٩ (
 .)ت(من  )١٠ (
   .)هـ١٨ت(رضي اهللا عنه . احلارث بن هشام بن املغرية القرشي املخزومي، أبو عبد الرمحن: هو  )١١ (

، وشـهد   فتحال وأسلم يوم    ،مع املشركني وأحدا  شهد بدرا   ،  شريفا يف اجلاهلية واإلسالم   سيدا  كان  
 حىت مات   ،رضي اهللا عنه راغباً يف الرباط واجلهاد       مرخرج بأهله وماله إىل الشام يف زمن ع       مث   حنينا،

يف طاعون ع١/٦٠٥(اإلصابة و ،)١/٣٠١(االستيعاب  :انظر. ، وقيل يوم الريموكواسم( . 
 . وهو موافق ملا يف املصادر)س( وما أثبته من ]تدعنا[يف األصل  )١٢ (



 

 
]٣٦٢[

ـ عج واهللا ما نـرى إال   :فقال ،)^ _ ` b a (:  فقال ؟على هذا احلال    )١(يساِس
فدفع يف صدر    فهالّ كان هذا أمس،   : رثال احل قا، ف ) c  d  fe( :فقال. يثرب

 فبلغ ذلـك    ، سراقة  هزم الناس  :فلما قدموا مكة قالوا     وازم الناس،  ،رث فانطلق ااحل
حىت مبسريكم  شعرت   اهللا ما  فو ،)٢(ين هزمت الناس  إ بلغين أنكم تقولون     : فقال .سراقة
 علموا أن ذلـك     أسلمواا  فلم  أما أتيتنا يف يوم كذا فحلف هلم،       :قالوا هزميتكم، بلغين
  جربيـلَ  أى إبليس ر ) ^ _ ` b a (: قال احلسن يف قوله    .)٣(الشيطانمن  كان  

 ويف يده اللجـام     ،صلى اهللا عليه وسلم     ميشي بني يدي النيب    )٤(] امعتِجر [عليه السالم   
  .)٥(ركب يقود الفرس ما

مسعت أباعبداهللا  :  يقول مسعت أبا زكريا العنربي   : يقولمسعت أبا القاسم احلبييب     
  األنـصار  عـض ب أفخر بيت قيل يف اإلسالم قول     : بن إبراهيم البوشنجي يقول    حممد

  :)٦(]شعرا[
       مهوهجو درٍر إذْ يدِبِبئِْر بو         دمحما واِئنِلو تحِريلُ ت٧(ِجب(  

دو ع  وصدق ،) ^ _ ` b a (: ق قال إبليس  ابن إسح حممد  وقال قتادة و  
واهللا ما به خمافة اهللا ولكن علم أنه         وكذب عدو اهللا،   ،)c  d  fe ( :وقال اهللا،

حـىت إذا    لك عادة عدو اهللا ملن أطاعه،     تو دهم وأسلمهم، ور فأ ،)٨(منعة قوة له وال   ال
 إين أخاف اهللا أن يهلكين فيمن      :قال عطاء و. )٩(التقى احلق والباطل أسلمهم وتربأ منهم     

                                                
  : وكأَنه اشتق من اجلَعس، اللئيم القبيح: ويقال،قاللئيم اِخللْقَة واخلُلُوهو  :اجلُعسوس مفرده :جعاِسيس )١ (

 . )جعس ( مادة)٦/٣٩(لسان العرب  :انظر. العِذرة وهو 
 . وال يستقيم]هزم الناس[ ويف األصل )ت(من  )٢ (
 . ذكره بنحوه)٢/٢١(تفسري مقاتل  :انظر )٣ (
  .يف املصدروهو موافق ملا  )س ( و)ت( وما أثبته من ]حمتجرا[ يف األصل )٤ (

 ويرد طرفها على وجهه وال يعمل منها شيئا ،عِتجار بالعمامة هو أَن يلفها على رأسهاإل :معتِجرا
  )عجر(:  مادة)٤/٥٤٢(لسان العرب  :انظر.  ِلبسة كااللتحاف: واالعِتجار،نهقحتت ذَ

 . عنه)٢/٢٥٥ (ذكره البغوي يف تفسريه )٥ (
  املطلب بد بن ع كعب بن مالك يبكى محزةهقال وال تستقيم  ألن البيت ]يوم بدر[) ت(ويف  ،)س(من  )٦ (

  :رضي اهللا عنهما بعد مقتله يوم أحد يف قصيدة مطلعها
 دهسم قَادك فَالروممه قَتطَر   تِزعجو دالْأَغْي اببالش ِلخأَنْ س  

 .)٢/١٥٨( سرية ابن هشامو ،)٣/٢١٠( الروض األنفو ،)٢/٥٢( عيون األثر :انظر )٧ (
 . والصواب ما أثبته]وال تبعه[ ويف األصل )ت(من  )٨ (
 . عنهما يف روايتني، ومجع بينهما املصنف مع اختالف يف األلفاظ)٩-١٣/٨( هتفسري يف الطربيأخرجه  )٩ (



 

 
]٣٦٣[

فهم حالـه فـال       عليه السالم    خاف أن يأخذه جربيل   :  الكليب وقال. )١(كهِليويعـر
  .)٢(يطيعوه

 يقني على   ه كان ق وعده ألوليائه ألن   د أعلم صِ  :أي إين أخاف اهللا،  : ل معناه يوق
h g ( ،)٤(إين أخـاف اهللا علـيكم     :  ورأيت يف بعض التفاسـري     .)٣(من أمره 

i( ]انقطع الكـالم  :آخرونوقال  .ن إبليسمقال بعضهم هذا حكاية      ]٤٨ 
  .)٥()i h g( : تعاىلقال اهللا ،)d fe( :عند قوله

بـن عمـر     نا أمحد أخرب:  قال ، الفرايت )٧(] أيب [بن    أمحد )٦(] أبو عمرو  [أخربنا  
:  قال،)١٠(بن حيىي حدثتا حيىي: ، قال )٩(بن نصر املروزي   حدثنا حممد : ، قال )٨(اإلسبيجاين

 أن  ،بـن كريـز    اهللا بن عبيد   عن طلحة  ،عبلة بن أيب  إبراهيم عن   ،قرأت على مالك  
ـ  هو فيه أصـغر وال أد      ا الشيطان يوم  )١١(يرىما   ((: قالاهللا  رسول   ر وال أحقـر    ح

 عن الذنوب   ه وجتاوز ،من ترتل الرمحة  يرى  وما ذاك إال ملّا      أغيظ منه يف يوم عرفة،     وال
  .)١٢()) وذلك أنه رأى جربيل وهو يزع املالئكة ،يوم بدرئي  إال ما ر،العظام

                                                
 . عنه)٢/٢٥٥(ذكره البغوي يف تفسريه  )١ (
 . عنه)٢/٢٥٥(املرجع السابق  )٢ (
 .سابق ومل يعزه املرجع ال)٣ (
 . املرجع السابق ومل يعزه)٤ (
 .املرجع السابق ومل يعزه )٥ (
 .)ت(من  )٦ (
 .)ت(من  )٧ (
 .مل أجد له ترمجة حسب حبثي واطالعي)٨ (
  .)هـ٢٩٤ت (.حممد بن نصر املروزي الفقيه أبو عبد اهللا: هو )٩ (

 صنف الكتـب الكـثرية      :خلطيبقال ا و ،قال ابن حبان يف الثقات     كما   ئمة يف الدنيا  كان أحد األ  
باختالف الـصحابة ومـن بعـدهم يف          وكان من أعلم الناس    ،مصار يف طلب العلم   ورحل إىل األ  

 .)٢/١٤٠(تقريب ، وال)٩/٤٨٩( بالتهذي :انظر .ثقة حافظ إمام جبل :قال ابن حجر .،حكاماأل
  .)هـ٢٢٦ت(. بوريالنيسا حيىي بن حيىي بن بكر بن عبد الرمحن، التميمي، أبو زكريا: هو )١٠ (

ثىن أ و ،مات وهو إمام الدنيا   : هيو قال ابن راه   ا،كان من سادات أهل زمانه علما ودينا ونسكا وإتقان        
  . ثقة ثبت إمام :قال ابن حجر . ثقة ثبت: وقال النسائي، كان ثقة وزيادة:، وقالعليه أمحد خريا

  .)٢/٣١٨( تقريب، وال)١١/٢٩٦(التهذيب  :انظر
 .]رأي[ )س(يف  )١١ (
  وقد راوه البيهقي يف . أهـ.)٢/٧٩٨(مشكاة املصابيح  ضعيف إلرساله قاله األلباين يف : احلكم عليه)١٢ (

   آخر عن طلحة عن أيب الدرداء عن النيب طريق من  متصال)٤٠٦٩ ( رقم)٥/٤٩٨ (اإلميان شعب
  . ضعيفلكن بسند صلى اهللا عليه و سلم 

 قـال   ،)١/٥٦٥(  : فضل يوم عرفة   ملوطأ، كتاب احلج، باب   أخرجه مرسال اإلمام مالك يف ا      :خترجيه
ومن طريـق   : )٢/٥٨٩٢(ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري         الزيلعي يف   

 ، مث البيهقي يف شعب اإلميان يف الباب اخلامس والعشرين         ،الرزاق يف مصنفه يف احلج     مالك رواه عبد  
 .أهـ.مرسل صحيحوهو  .البغوي يف تفاسريهم مث ، مث الثعليب،وكذلك الطربي



 

 
]٣٦٤[

 ونفـاق   ،شك )q p o n m l k(: قوله عزوجل 
)s r( املؤمنني  : يعين)ut(    مبكة مستضعفني حبـسهم    كانوا  هؤالء قوم

فلمـا   ،افلما خرجت قريش إىل بدر أخرجوهم كره       آباؤهم وأقرباؤهم من اهلجرة،   
ـ فقتلـوا مجي   /.غر هؤالء دينهم  : وا وقال ، ارتابوا وارتدوا  ،لة املسلمني قروا إىل   بص اع 

 ، املخزوميـان  )٢(بن املغـرية   هبن الفاك  قيس وأبو ،)١(بن املغرية  بن الوليد  قيس :منهم
بـن   والعاص ،)٤(بن خلف   أمية بن وعلي ،)٣(بن املطلب  بن األسود  بن زمعة  رثاواحل
  .)٦(بن أمية وعمرو ،بةتبن ع  والوليد)٥(بن احلجاج منبه

])} | { z y x w v( ]ــع  ]٤٩ ــوا م ــا قُتل فلم
   .ني ضربت املالئكة وجوههم وأدبارهماملشرك

¢ £ ¤ ¥ ¦ (حممـد    تعاين يـا   لو )� ¡(: فذلك قوله تعاىل  

 ضـاربني   : أي ،لحا ) ¨ ©( يقبضون أرواحهم ببدر     : أي )§
                                                

  أمحد شاكر يف حاشية تفسري الطربي كما نبه عليه ]أبو قيس[  والصواب ]قيس[ هكذا جاء يف األصل )١ (
  . كافرا)هـ٢قتل( .يخزوماملالوليد بن املغرية أبو قيس بن :  وهو)١٣/١٣ ( و)٩/١٠٥(

  )١/٧١١(ابن هشام  سرية، و)٣٢٢ص( سب قريشن :انظر، . قتله محزة بن عبد املطلبقتل يوم بدر 

  . كافرا)هـ٢قتل( .الفاكه بن املُغريةَ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزومأبو قيس بن : هو )٢ (
  . مارضي اهللا عنه  ويقال قتله عمار بن ياسر،يب طالبأاملغرية قتله علي بن قتل يوم بدر 

  .)١/٧١١(ابن هشام  سرية، و)٣١٧ص(نسب قريش  :انظر

  . كافرا)هـ٢قتل (.املطلب بن أسد بن عبد العزى بن زمعة بن األسوداحلارث بن : هو )٣ (
 .)٢٢٢ص(نسب قريش و ،)٢/٤٥٦( كثريالسرية النبوية البن  :انظر. قتل ببدر كافراً

  . كافرا)هـ٢قتل (.القرشي اجلمحيذافة ح بن خلف بن وهب بن ميةأعلي بن : هو )٤ (
 .)١/٧١٣( ابن هشام سريةو ،)٣٨٧ص(نسب قريش  : انظر.اًكافريوم بدر قتل مع أبيه 

  .كافرا)هـ٢قتل(. سهم بن سعد بن حذيفة بن عامر بن احلجاجالعاص بن منبه بن : هو )٥ (
فأخذ رسول اهللا صـلى     ،  ذو الفقار؛ قتله علي رضي اهللا عنه      سيف  وكان معه   قتل مع أبيه يوم بدر،      

  . نه أعطاه علي رضي اهللا عنه؛ ويقال إ سيفه ذي الفقاراهللا عليه وسلم
  .)١/٧١٣(سرية ابن هشام ، و)٤٠٤ص(نسب قريش  :انظر

  .عمرو أمية بن أيب سفيان بن أمية بن عبد مشس: هو )٦ (
  ، ومل أجد حسب )٢/٢٢(ومل تذكره أكثر املصادر اليت أشارت خلربهم، وذكره مقاتل يف تفسريه 

 .)١٢٦ص(سب قريش ن :انظر. حبثي يف الكتب  شيئا يغين يف ترمجته

  ]ب/٤٥[



 

 
]٣٦٥[

 تعـاىل   ولكن اهللا  ،هميريد أستا : وجماهد بن جبري،   قال سعيد  )ª (وجوههم
  . )٢(])١(كرمي يكين

وأدبارهم مـا أدبـر      نهم، م هم ما أقبل  وجوه: اين وابن جريج  دوقال مرة اهلم  
كـانوا إذا أقبـل     : عبـاس  وقال ابن . )٣(كلها [يضربون أجسادهم    و :وتقديره نهم،م

وإذا ولّوا أدركتهم     بالسيوف، )٤(]  ضربوا وجوههم  ،املشركون بوجوههم إىل املسلمني   
 ظهـر برأيت  إين   ،يا رسول اهللا  : قال رجل : وقال احلسن . )٥(املالئكة فضربوا أدبارهم  

: وقال احلسني بن الفـضل    . )٧()) قال ذاك ضرب املالئكة    ((! )٦(الشراك  مثل أيب جهل 
 فيـه   )»(.)٨(وضرب األدبار عقوبة معاصـيهم     عقوبة كفرهم،  هوضرب الوج 

    . يف اآلخـرة   ]٥٠[ )¬ ®( ويقولـون هلـم ذوقـوا        :)٩(] أي [إضمار،
. )١٠(قوا عـذاب احلريـق    ذو: خزنة جهنم  هذا يوم القيامة يقول هلم    : قال احلسن و....

 ت من حديد كلما ضربوا التـهب      )١١(كان مع املالئكة مقامع   : رأيت يف بعض التفاسري   و
: ومعىن قولـه ذوقـوا    . )١٢()® ¬ »( : فذلك قوله  .يف اجلراحات ا  نار
١٣(قال الشاعر. وا واحتملواقاس( :  

  )١٤(حوِبمن الغيظ يف أكبادنا والت       فذوقوا كما ذُقْنا غَداة محجٍر    
                                                

 . غفرة موىل  عمر: عن)١٣/١٧( عنه، وأخرجه الطربي يف تفسريه )٢/٢٥٦( ذكره البغوي يف تفسريه )١ (
 .)ت(من  )٢ (
 . عن ابن جريج)٢/٢٥٦(ذكره البغوي يف تفسريه  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 . عنه)١٤/١٧(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٥ (
 .)شرك(:  مادة)١٠/٤٤٨(ن العرب لسا :انظر. النعل سري :الشراك )٦ (
   . رواه ابن جرير وهو مرسل:)٤/٦٨( من مراسيل احلسن، قال ابن كثري يف تفسريه : احلكم عليه)٧ (

 . عنه)١٣/١٦( أخرجه الطربي يف تفسريه :خترجيه
 . مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي)٨ (
 .)ت(من  )٩ (
 . عنه)٢/٢٥٦(ذكره البغوي يف تفسريه  )١٠ (
) ١١( عةمفرده  :املَقاِمعا الرأْس: مقْم لسان العرب  :انظر. أعمدة احلديد يضرب)قمع(:  مادة)٨/٢٩٤( . 
 .ومل يعزه )٨/٢٨( تفسري القرطيب )١٢ (
  مسط الآليلو ،)١٥/٣٤٠٠( األغاين :انظر .يلّما أدرك ثأر قيس الندامي يف طقاله  ،طفيل الغنوي: هو )١٣ (

)١/٥٤٦(. 
   بالتشديد اسم جبل يف:ومحجر .، وهو موافق ملا يف املصادر)ت( وما أثبته من ]والتحوت[ يف األصل )١٤ (

   لسان العربو ،)٥/٧٢( معجم البلدان: انظر.  من الغيظ صوت مع توجع:التحوبي، ديار ط
 .)١/٣٣٧( )حوب(ومادة  ،)حجر( مادة )٤/١٦٥(



 

 
]٣٦٦[

 اركب هذا الفرس فذقـه،    : قول العرب  ت موضع االبتالء واالختبار   وقد يوضع 
  : قال الشماخ يف وصف قوس .)١(ذق ما عندهف انظر فالناو

  )٢(كَفَى ولَهاً أن يغِرق السهم حاِجز       فَذَاق، فَأَعطَته ِمن اللِِّني جاِنباً        
   .فمالوأصله من الذوق ب

ــت  )° ± ²( ــسبت وعملـ µ ´ ³ ¶ ¸ (كـ
 :أحدمها: اإلعراب وجهان من    )أنّ( ويف حمل  .مرأخذهم من غري ج   ي .]٥١[ )¹

 علـى   االرفع عطفً : واآلخر ،أن اهللا بو: تقديره،  )²  ± ( : على قوله  االنصب عطفً 
  .)٣(وذلك أن اهللا:  معناه)°( :قوله

كفعل  :ا رضي اهللا عنهم    قال ابن عباس   )« ¼ ½¾( :قوله عز وجل  
وقـال  . )٦(كـسنتهم : وعطاء وقال جماهد . )٥( كصنيعهم :وقال الضحاك . )٤(فرعون آل

ففعل  ب،تكذيأن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من الكفر وال         : يعين ،هلماكمث: ميان
ـ : وقال الكـسائي  . )٧(هالك والعذاب اهللا م كما فعل بآل فرعون من اإل         آل  شأنك

 املـؤرج و خفـش ألقـال ا  . )٨(وا كما كفـرمت    وكفر ،فرعون جحدوا كما جحدمت   
 )¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( .)٩(فرعـون  آل كعادة: عبيدة وأبو

  .]٥٢[ )Î Í Ì Ë Ê É È( )١٠(] فعاقبه اهللا [
 قـال  .)! " # $ % & ' ) ( * + , - ./( :قوله

وبعـث إلـيهم     وآمنهم من خوف،   من جوع،  اهللا   أطعمهم أهل مكة، : يعين: الكليب
                                                

 . )٨/٢٨(ه تفسرييف القرطيب  ذكره )١ (
  . وهو موافق ملا يف املصادر)س ( و)ت(، وما أثبته من ]حاده [يف األصل آخر البيت )٢ (

 هلا حاجز يمنـع   أن   ، مث بين يف الشطر الثاين     رب لينها من شدا   تخي إذا جذب وترها ل    :ق القوس اذف 
 )١٠/١١١( لسان العـرب ، و)٢/٨٣٢( أشعار العرب مجهرة :انظر .لني وشدة  فيها : أَي ،من إغراق 

 .)ذوق(مادة 
 .)١/٤١٣( للفراء القرآن معاين :انظر )٣ (
  )١/٢٨١(تفسري  يف البغوي، والضحاك، وذكره  وجماهد،عن عكرمة )٦/٢٢٤( هتفسرييف  الطربي أخرجه )٤ (

  .)آل عمران(:  من سورة)١١(: ، عند تفسري اآليةابن عباس رضي اهللا عنهماو ، وجماهد،عكرمةعن 
 . عن الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنه)٦/٢٢٤( هتفسري يف الطربي  أخرجه)٥ (
  هتفسرييف  الطربي ، وأخرجهعبيدة  وأبو، والكسائي،عطاء عن )١/٢٨١(ه تفسري يف البغوي ذكره )٦ (

 .عن الربيع )٦/٢٢٣(
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٧ (
 . مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي)٨ (
 .النضر بن مشيل عن )١/٢٨١( هسريتف يف البغوي ذكره )٩ (
 .)ت(من  )١٠ (



 

 
]٣٦٧[

روا نعم  ،ليه وسلم صلى اهللا ع  ا  حممدا وترك  وتغيريها  اهللا، ةفغيوقال. )١( شكرها  كفرا 
، كذبوهو فكفروا به    ،صلى اهللا عليه وسلم أنعم به على قريش        نعمة اهللا حممد  : السدي

   .]٥٣[ )0 1 2 3(.)٢(فنقله إىل األنصار
= < ? ( األمممن كفار    )5 6 7 8 9 : ; >(

A @( بالرجفة ابعض ، ف باخلس ا وبعض،  باملـسخ  ا وبعـض ،  ا وبعـض 
  بـدر  )٣(]  يـوم  مكة [أهلكنا كفار    كذلك و  باملاء، اوبعضوبعضا بالريح،    ب،باحلص

  . ]٥٤[ )H G F E D C B(. لقتبالسيف وال
  . ]٥٥[ )٤(])S R Q P O N M L K J([: قوله تعاىل

)W V U(،ش وعبدبن مسعت أبا بكر   مسعت أبا القاسم بن حبيب
 أبـا سـهل    مسعـت    :ومسعته يقول  .)٥(الذين عاهدم يريد   ، هاهنا صلة  )نِم(: يقول
 ،)٦(الذين أخذت منهم العهد : املعىن  ألن )ِمن (تلَخد:  يقول األشعثبن حممد بن     حممد
وهـم    )Z Y X ] \ [( .)٧( معهـم  :عاهدت منـهم أي   : وقيل
، يـه وسـلم   وا العهد الذي كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عل          ضنق قريظة، بنو

مث  وأصـحابه،  ال النيب صلى اهللا عليه وسـلم      توأعانوا مشركي مكة بالسالح على ق     
وا الكفار على رسـول     ؤ فنقضوا العهد ومال   ،مث عاهدهم الثانية   نسينا وأخطأنا، : قالوا

 إىل مكـة    )٨(شـرف ألا بـن  كب كعـب  رو يوم اخلندق،  اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 ]٥٦[ )^ _ `(صلى اهللا عليـه وسـلم       على خمالفة رسول اهللا      / وافقهمف
  .خيافون اهللا يف نقض العهد ال

                                                
 . عنه)٢/٢٢( ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه )١ (
 . املرجع السابق عنه  )٢ (
 .)ت(من  )٣ (
 .)ت(من  )٤ (
 . ومل يعزه)٣/٢٨٢(ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه  )٥ (
 .املرجع السابق )٦ (
 .املرجع السابق )٧ (
  . كافرا)ـ ه٣قتل (.شرف الطائي، من بين نبهانكعب بن األ: هو  )٨ (

درك اإلسالم، ومل   ، أ وكان سيدا يف أخواله   ،  كانت أمه من بين النضري فدان باليهودية      ،  شاعر جاهلي 
أمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم بقتلـه،     ، ف يسلم، وأكثر من هجو النيب صلى اهللا عليه وآله وأصحابه         

معجـم  ، و )٢/٥١(ابن هـشام     سرية :انظر. لوه يف ظاهر حصنه   نصار، فقت مخسة من األ   فانطلق إليه 
 .)٥/٢٢٥(األعالم ، و)٢٠٧ص( الشعراء

]أ/٤٦[



 

 
]٣٦٨[

)c b( همهم وجتــدنتــرين )i h g f e d (  قــال
م من سواهم    عظ   :وقال قتادة . )١(همء ورا نفنكّل م م  :  رضي اهللا عنهما   عباس ابن

ا هم مب فْأِخ [: وقال ابن زيد   .)٣(أنذر م من خلفهم   : وقال سعيد بن جبري   . )٢(من الناس 
أثخن : وقال عطاء . )٥(بلغ من هؤالء  يا  مب ضفرق مجع كل ناق   : وقيل. )٤(] تصنع ؤالء 

: )٧(] كيـسان  ابن [وقال   .)٦(فيهم القتل حىت خيافك غريهم من أهل مكة وأهل اليمن         
....... :)١٠(وأنـشد  ،)٩(مسع ـم  : وقال القتييب  .)٨(هميرايهرب عنك من    قتال  اقتلهم  
  )١١(د يب حكيمشرخمافة أن ي        باطح كل يومألأُطوف يف ا.    .......

  رضي اهللا عنـه    بن مسعود اقرأ  .  والتبديد ، والتفريق ،التطريد: وأصل التشريد 

  التنكيـل،  :قال قطرب التـشريذ بالـذال      و .)١٢( واحد ا ومه ةعجمامل بالذال   )ذْرّشفَ(
  .)١٤( يأيت خلفهمن م:قيلو. هم ورائَن م: أي)h i(.)١٣(لتفريقا :وبالدال

ِمن خلِفهم   فشرد م :  تقديره )١٥( بكسر امليم والفاء   )ِفهملْ خ ِمن (:وقرأ األعمش 
  .نقضون العهدي يعتربون فال ]٥٧[ )k j( .ل عملهممبثمن عمل 

                                                
 .هعن )١٤/٢٣( هتفسرييف  الطربي أخرجه )١ (
 .املصدر السابق عنه )٢ (
 .هعن )٢/١٢٥( هتفسريأخرجه عبدالرزاق بن مهام يف  )٣ (
 .هعن )١٤/٢٣( هتفسرييف الطربي فق ملا أخرجه وهو موا ،)ت( ، وما أثبته من]أرجفهم هلم[ يف األصل )٤ (
 . ومل يعزه)٢/٢٥٧(ذكره البغوي يف تفسريه  )٥ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٦ (
 .وهو األصوب فقد سبق قول ابن زيد ،)س(،و )ت( ، وما أثبته من]ابن زيد[ يف األصل )٧ (
 .مل أعثر عليه حسب حبثي واطالعي )٨ (
 .لغة قريشوأا  عبيد أيب وعزاه إىل )٣/١٦٤(معاين القرآن يف س لنحاذكره ا )٩ (
 .)٢/٣٢٨( النكت والعيون :انظر .لشاعر من هذيل مل أعثر على امسه )١٠ (
) ١١( فأُطَو:أَطُوف .ِكيمم كانت قريش ولَّ: وحلَيرجل من بين س تاَألخذ على أَيدي السفهاءه  .  

 .)شرد( مادة )٣/٢٣٦( عربلسان ال، و)٦/٢٤٢(  العني:انظر
  . وهي قراءة شاذة.  كالمها عنه)٢/٥٤٣(  يف تفسريه عطيةابنو ،)٢/٥٩٢( الزخمشري يف تفسريه  ذكره)١٢ (

 )٥٥ص( الشواذ البن خالَويه :انظر
 .هعن )٨/٣١( هتفسرييف القرطيب ذكره  )١٣ (
 . ومل يعزه)٢/٥٤٣( ابن عطية يف تفسريه  ذكره)١٤(
  .  كالمها عنه، وهي قراءة شاذة)٩/٥٤٧( ابن عادل، و)٢/٥٤٣(  يف تفسريهة عطيابن  ذكره)١٥ (

 .)٥٥ص( الشواذ البن خالَويه :انظر



 

 
]٣٦٩[

)n m(     يا حممد تعلمن )p o ( معاهدين لك )q ( ـ ن ث كْ
مـن  لـك    كما ظهر    ،لغدر واخليانة يظهر لك منهم من آثار ا      امل ض عهدٍ قْ ون ،عقٍد

 وهـذا مـن   )  v u t( فاطرح إليهم عهـدهم       ) s r( والنضري   ،قريظة
مهم قبل حربك إياهم   ِلعوأَ،  )١(]  فأَخِبرهم احلرب [فناجزهم   :ومعناه القرآن،فصيحات  

هلم  حىت تصري أنت وهم على سواء من العلم بأنك           ،أنك فسخت العهد بينك وبينهم    
على سواء  : )٢(بن مسلم  وقال الوليد  . من الغدر  أ وترب ،تهابهللحرب أُ فيأخذوا   حمارب،

 ]التوبـة  : من سـورة   ٢:من اآلية [ )٣()/ . - , + (: على مهل وذلك قوله    :أي
){ z y x w( ]٥٨[.  

 )٤(]  وحفص ،ومحزة [ ،وابن عامر  قرأ أبو جعفر،   ){ ~( :قوله عز وجل  
 فائتني  )٥(] سابقني ) ¢ £( همفسنأ[ ) � ¡( .نبسحي  ال :اء على معىن  يبال

 بالكـسر علـى     :قرأ العامة  ) ¤(. )٦( بالتاء على اخلطاب   :وقرأ الباقون ،  من عذابنا 
وال حتـسنب الـذين      : صلة،تقديره )ال(ويكون   [ )٧( بالفتح :وقرأ أهل الشام  . االبتداء

  . يفوتون:أي ]٥٩[ )¥ ¦( )٨(] كفروا أن سبقوا أنهم
                                                

 .)ت( من )١ (
  .)هـ١٩٥ت(.  أبو العباس الدمشقي،الوليد بن مسلم القرشي موالهم: هو )٢ (

مـن كتـب   : قالوكان ي،  سبعون كتابا همصنفات كثري التصانيف، فقد بلغت      عامل الشام يف عصره،   
 ، ثقـة  : وقال العجلي  ، كان ثقة كثري احلديث    :قال ابن سعد  ،  مصنفات الوليد صلح أن يلي القضاء     

التهـذيب   : انظـر  . ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية     :قال ابن حجر   . صاحل احلديث  :حامت أبو وقال
 .)٢/٢٨٩(تقريب ، وال)١١/١٥١(

 . عنه)١٤/٢٦ (أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (
 .)ت( من )٤ (
 ).س( و )ت( من )٥ (
   فقرأ ابن، هنا والنور)وال حتسنب الذين كفروا(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٨( النشرذكره ابن اجلزري يف  )٦ (

  ختلف عن إدريس عن خلف فروى ووافقهما أبو جعفر وحفص هنا، وا،عامر ومحزة بالغيب فيهما
  ،مقسم والقطيعي وابن هاشم باخلطاب وروامها عنه املطوعي وابن ،عنه كذلك فيهما الشطى

  .فيهما وكذلك قرأ الباقون
 فقرأ ابن عامر بفتح اهلمزة وقرأ )إم ال يعجزون(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٨( النشرذكره ابن اجلزري يف  )٧ (

  .الباقون بكسرها
 .)ت( من )٨ (



 

 
]٣٧٠[

كـون  حىت ت  من اآلالت    : أي )®¨ © ª » ¬ (: قوله تعاىل 
   .عليهم من اخليل والكراع والسالح لكم قوة

 ،بن عبدوس املزكي سنة سبع ومثانني وثالمثائـة        بن أمحد  بكر حممد  أخربنا أبو 
 سنة مثـان وعـشرين      )١(الكرماين [بن إسحاق    بن يعقوب  اهللا العباس عبد  أخربنا أبو 
، حـدثنا   )٣(بن بكر الكرمـاين    بن زكريا  دبن حمم  اهللا أخربنا عبد : )٢(]  قال ،وثالمثائة

 ،)٦( عن رجل  ،)٥(كيسان بن صاحل عن   ،)٤(بن زيد الليثي   ، حدثنا أسامة  بن اجلراح  وكيع
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ على املنرب،   ، رضي اهللا عنه   )٧(اجلهينعامر  بن   عن عقبة 

)® ¬ « ª © ¨(، مـي  أال إن القوة الر    أال إن القوة الرمي،   : فقال
  .)٩()) )٨(] أال إن القوة الرمي [

                                                
  .، أبو العباسالِكرماِنيبن إسحاق  بن يعقوب اهللا عبد:  هو)١ (

أبـو أمحـد   : حيىي بن حبر، وحممد بن أيب يعقوب الكرمانيني وعنه      : حدث بنيسابور عن  : الذهيبقال  
يف أي سـنٍة    : قلت له : قال أبو علي احلافظ   ...طاهر بن حممش، وأبو عبد اهللا بن مندة        احلاكم، وأبو 

ـ  نيمات ابن أيب يعقوب قبل أن تولد بسبع سن        : فقلت له . سنة مخسني ومائتني  : ولدت قال  . ه فاعلم
لسان امليزان   :انظر.  ابن حجر والذهيب   وقد ضعفه . أهـ.كان يف أيامي، ومل أمسع منه     : وقال احلاكم 

  .)٢٠٣ص( )هـ٣٥٠-هـ٣٣١( حوادث ووفيات تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيبو ،)٣/٣٧٩(
  .)ت (من )٢ (
  .عبد اهللا بن حممد بن الربيع العائذي الكرماين أبو عبد الرمحن الكويف: هو )٣ (

 شيخ ثقة صدوق :قالأنه  حامت أيبنقل ابن حجر عن  ،ة وقد ينسب إىل جدهيصصنزيل اِمل
تقريب ، وال)٦/٨(التهذيب  :انظر. ثقة :قال ابن حجر .روى له النسائي حديثا واحدا .أهـ.مأمون

)١/٥٢٩(.  
  .)هـ١٥٣ت(.  أبو زيد املدين،أسامة بن زيد الليثي موالهم: هو )٤ (

وقال النـسائي لـيس     ،   كان حيىي بن سعيد يضعفه     : وقال ابن معني   ، ِبأَخرةٍ لقطاند تركه ا  أمحقال  
مر صـحيح    خيطئ وهو مستقيم األ    :وقال ابن حبان يف الثقات    ،  العجلي، و يعلى بوأ ثقهو، و بالقوي
 .)١/٧٦(قريب ، والت)٨-١/٢(التهذيب  :انظر. صدوق يهم :قال ابن حجر .الكتاب

  .بعدها وقيل )هـ١٣٠ت( . أبو احلارث: ويقالحممد، أبو، دينامل كيسان بن صاحل: هو )٥ (
 معـني  ابن وثقه ، واجلامعني للحديث والفقه،كان من فقهاء املدينة  ، و العزيز عبد بن عمر ولد مؤدب

 )١/٤٣١(تقريب ، وال)٤/٣٩٩(التهذيب  : انظر.فقيه ثبت ثقة :حجر ابن قال. والنسائيوأبو حامت 
 .مل أعثر على من مساه)٦ (
  .)هـ٥٨ت(.  رضي اهللا عنه. عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو  اجلهين:هو )٧ (

 وهو أحد من مجع     ، فصيح اللسان شاعرا كاتبا    ،كان قارئا عاملا بالفرائض والفقه    ،  الصحايب املشهور 
 معاوية على مصر  واله   ، بفتح دمشق   رضي اهللا عنه    وكان هو الربيد إىل عمر     ،وشهد الفتوح ،  القرآن

  .)٤/٥٢٠(اإلصابة ، و)٣/١٠٧٣(االستيعاب  :انظر. ته ومات يف خالفه،عزلمث 
 .)ت(من  )٨ (
  تعديال،   ضعيف، جلهالة الرواي عن عقبة، وفيه ابن عبدوس مل أجد فيه جرحا وال: احلكم على إسناده)٩ (

  . ضعفه ابن حجر والذهيب الِكرماِنيبن يعقوب اهللا وفيه عبد
 أخربنـا ابـن   : قـال  هارون بن معروف   من حديث :  مسلم  وللحديث طرق صحيحة فقد أخرجه    

 وذكـره بنحـوه   حلارث، عن أيب علي، ثُمامة بن شفي؛ أنه عقبة بن عامر  اوهب، أخربين عمرو بن     
فضل الرمي واحلث عليـه     " اب، ب "اإلمارة" تاب ك )١٩١٧(: ديث ح )٣/٢٧٠ ( مسلم صحيح: انظر

 ."وذم من علمه مث نسبه



 

 
]٣٧١[

ا لقي رجل جماهد  :  قال )٣( سلمة )٢(] أيب [بن    عن رجاء  ،)١(بن ربيعة  ةرضموروى  
   وقـال  . )٤(وجماهد يتجهز للغـزو   هذا من القوة، :ق فقال جماهد  واِلمبكة ومع جماهد ج

 )³( ختوفون) ²( )٥(اإلناث) ¯ ° ±( عكرمة القوة احلصون  
 ،)٧( بتشديد اهلـاء   )بونرهت( :وقرأ يعقوب . )٦(ختزون: ضي اهللا عنهما   ر بن عباس قال ا 

́  º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ( .ورهبته أرهبته: ومها لغتان 

ابن  وقال   .)١٠(أهل فارس :  السدي وقال [ .)٩(قريظة بنو )٨(] هم [:  قال جماهد  )¾¿
ويغـزون    اهللا، ال إلـه إال   :  يقولـون  )١١(] كمعم م  املنافقون التعلموم أل  هم  : زيد

لمسلمني غـري   لهم كل عدو    : وقال بعضهم . )١٣( كفار اجلن  :مهوقال بعض  )١٢(معكم
Æ Å Ä Ã Â Á À (.)١٤( أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشرد منالذي

È Ç(  خر ويوفّر لكم أجرهيد )Ë Ê É( ]٦٠[.  

                                                
  .)هـ٢٠٢ت(. الرملي أبو عبد اهللا ، ربيعة الفلسطيين بنةُرمض: هو  )١ (

 وقال الساجي صدوق يهـم      ، صاحل : وقال أبو حامت   ،ابن معني والنسائي  أمحد و  ثقهو،  أصله دمشقي 
  .)١/٤٤٥(تقريب ، وال)٤/٤٦٠(التهذيب  : انظر.صدوق يهم قليال :قال ابن حجر .عنده مناكري

 .)س ( و)ت(من  )٢ (
  .)هـ١٦١ت(.  أبو املقدام الفلسطيين، سلمة مهران رجاء بن أيب:هو )٣ (

 كـان مـن   : وقال، وذكره ابن حبان يف الثقات    ،محد وابن معني وأبو داود    أ وثقه ،أصله من البصرة  
 .)١/٢٩٩(تقريب ، وال)٣/٢٦٧(التهذيب :  انظر.ثقة فاضل :قال ابن حجر .أفاضل أهل زمانه

  وذكره، وهو... ضمرة حدثنا قال، سهل بن علي ثناحد:  قال)١٤/٣٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٤ (
 .ضعيف للجهالة اليت يف السند

 . عنه)١٤/٣٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
 .املصدر السابق عنه )٦ (
   وقرأ ، فروى رويس بتشديد اهلاء)ترهبون(واختلفوا يف :  وقال)٢/٢٠٨( النشراجلزري يف  ذكره ابن )٧ (

 .الباقون بتخفيفها
 .)س ( و)ت(من  )٨ (
 . عنه)١٤/٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٩ (
   هو اإلسم التارخيي للمنطقة اليت قامت عليها اإلمرباطوريات والدول :وفارس. املصدر السابق عنه) ١٠ (

  ، )٤/٢٥٦( معجم البلدان :انظر. تشمل أجزاء من كلٍّ من إيران وأفغانستان احلاليتنيالفارسية، و
 .)١٧/١٨٠(ة العاملية املوسوعة العربيو

 .)س ( و)ت(من  )١١ (
 . عنه)١٤/٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١٢ (
 . ومل يعزه)١٤/٣٧( املصدر السابق )١٣ (
 . ومل يعزه)١٤/٣٦(املصدر السابق  )١٤ (



 

 
]٣٧٢[

 )Ò Ñ( وإن مالوا إىل الـصلح    : )١(] أي [ )Ð Ï Î(: قوله تعاىل 
 (: سخت بقولـه  ن )٢(] مث [ وكانت هذه قبل براءة      :قالوا .إليها وصاحلهم  فمل   :أي

  M N O( :وقولـه ،  ]التوبة:  من سورة  ٥:من اآلية [ )� ~ { |
P Q(  التوبـة :  مـن سـورة  ٢٩:مـن اآليـة  [ اآليـة[)٣( .) Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

Ú( ]٦١[.  
: يعـين : قـال جماهـد   و. يغدروا وميكروا بـك    / )! " # $(

ــة ــك اهللا ) & ')%(.)٤(قريظـــ ( * + , ( .كافيـــ
   .)٥(األنصار: يعين:  السدي قال]٦٢[ )-

 على دينه بعد حرب     )٦(األوس واخلزرج مجع بني قلوب     و )/ 0 1 2(
3 4 (.  بعد أن كانوا أعداءً    اخوانإو ،ا بعد أن كانوا أشتات    افصريهم مجيع  ،)٧(ريمس

C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 D( ]٦٣[. 
كنا نتحدث أن أول مايرفع من النـاس        : قال )٩(قاعن عمري بن إسح    )٨(ونعروى ابن   

  .)١٠(لفةألا

                                                
 .)س( من )١ (
 . )ت(من  )٢ (
 .، بنحوه وعكرمة،قتادة عن )٨/٣٩(  يف تفسريهالقرطيبذكره  )٣ (
 . عنه)١٤/٤٤(ربي يف تفسريه أخرجه الط )٤ (
 .املصدر السابق عنه )٥ (
  امر، وأمهما ـ وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمر بن ع،األنصار من قبائل األزدقبيليت  :األوس واخلزرج )٦ (

 فكانوا أنصاراً للنيب صلى     ، وجاء اإلسالم وهم ا    ، عند خروجهم من اليمن    ا املدينة املنورة   نزلو ،قيلة
 اية األرب يف معرفة أنساب      ،)١٩٦ص(املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب        :انظر. ه وسلم اهللا علي 
 . )٩٥ص(العرب 

  من بين عمرو بن عوف أول حرب نشأت بني اخلزرج واألوس، بسبب رجل من األوس :حرب مسري )٧ (
 بينهم، ولكن    اخلزرجي، مث تراضوا على الدية بعد حرب       الك بن العجالن  مسري، قتل حليفا مل   : يقال له 

الكامل يف التاريخ   و ،)٣/٤١(األغاين   :انظر. قد شبت الشحناء يف نفوسهم، وتتابعت بعدها احلروب       
)١/٦٥٨(. 

  .)هـ١٥٠ت( . أبو عون البصري،املزين موالهم عبد اهللا بن عون بن أرطبان: هو )٨ (
 :ال ابـن مهـدي     ق ، وصالبة يف السنة   ، ونسكا ، وورعا ، وفضال ،كان من سادات أهل زمانه عبادة     

قال ابـن   .  ثقة ثبت  : وقال النسائي   والعجلي، أبو حامت وثقه   ،علم بالسنة منه  أكان بالعراق أحد     ما
  .)١/٥٢٠(تقريب ، وال)٥/٣٤٦(التهذيب  :انظر. ثقة ثبت فاضل :حجر

  . أبو حممد موىل بين هاشم،عمري بن إسحاق القرشي: هو )٩ (
 ال  : وقال ابن معني   ، ال نعلم روى عنه غريه     :بو حامت والنسائي  قال أ ،  اهللا بن عون    عبد مل يرو عنه إال   
 ، ثقـة  : البن معني كيف حديثه قال     : وقال عثمان الدارمي قلت    ، ولكن يكتب حديثه   ،يساوي شيئا 
  . مقبول :قال ابن حجر . وذكره ابن حبان يف الثقات، ليس به بأس:وقال النسائي

 . )١/٧٥٤(تقريب ، وال)٨/١٤٣(التهذيب : انظر
 . عنه)١٤/٤٨(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١٠ (

]ب/٤٦[



 

 
]٣٧٣[

 حدثنا ابن   : قال ، أخربنا ابن فنجويه   .آلية ا ) H G FI(: قوله تعاىل 
بـن   براهيم حدثنا إ  : قال ،)٢(بن عثمان  بن أمحد  حدثنا حممد :  قال ،)١(] املقري [حبش  

 ،)٧(أيب املغـرية  بن   ، عن جعفر  )٦( عن يعقوب  ،)٥(رحدثنا جري ،  )٤( حدثنا اِحلماين  ،)٣(نصر
أسلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة وثالثـون رجـال            : قال بن جبري،  عن سعيد 

J ( ،)٨()H G F( :رضي اهللا عنـه فـرتل      مث أسلم عمر   وست نسوة، 
                                                

  .)هـ٣٧٣ت( . املقرىءاحلسني بن حممد بن حبش بن محدان، أبو علي الدينوري: هو )ت( من )١ (
قـال عنـه   . متقدم يف علم القراءات، مشهور باإلتقان، ثقة مأمون: قال الداين،  الدينور كان مقرىء 

 .)١/٢٥٠(، غاية النهاية )١٨٢ص(قراء الكبار معرفة ال:  انظر.حاذق ضابط متقن: ريزاجل ابن
   .)هـ٣٥٤ت بعد(. بن العنرب أبو نصر املروزي حممد بن أمحد بن عثمان:  هو )٢ (

 وحدث ا يف سنة أربـع  ،قدم بغداد سنة أربع ومخسني وثالمثائة، وذكر أنه  وكان ثقة : قال اخلطيب 
 وعبد اهللا بـن     ،عباس السراج النيسابوريني   وأبو ال  ،ومخسني وثالمثائة عن حممد بن إسحاق بن خزمية       

  وعبد اهللا بن حيىي السكري     ، وحدثنا عنه أبو احلسن بن رزقويه      ، روى عنه الدارقطين    وغريهم، حممود
 .)١/٣١٨ (تاريخ بغداد :انظر .وسواهم

  .)هـ٢٨٠ت(. أبو إسحاق الرازيز  إبراهيم بن نصر بن عبد العزي:هو  )٣ (
عيم، وعمرو بن مرزوق، وعبد اهللا بن رجـاء،         أيب ن : يروي عن ،  دث اوند مام، اود حم  احلافظ، اإل 

أمحد بن حممد بن أوس، والقاسم بن أيب صاحل، وعبد الرمحن بـن             : وعنه .وحجاج بن منهال وخلق   
نيـف  " مسنده  : "  أنه قال  اخلليلي ونقل عن    اإلسناد وكان كبري الشأن، عايل      : قال الذهيب  .محدان

   .صدوقوثالثون جزءا، وهو 
 )١/٢٨(غاية النهاية و ،)١٣/٣٥٥(سري  ال:انظر

  .)هـ٢٢٨ت (. الكويف اينممني اِحلشحيىي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن ب: هو )٤ (
 ،ستحل الرواية عنه  أ ما   : قال الذهلي  ه،محد وعلي يتكلمان في   أكان  :  قال البخاريذكر ابن حجر أن     

بن ا حافظ رضيه    : وقال اخلليلي  ، صدوق ثقة  : فقال هعني عن سئل حيىي بن م   و ، ضعيف :وقال النسائي 
  . حافظ إال أم اموه بسرقة احلديث :قال ابن حجر.  وهو خمرج يف الصحيح، وضعفه غريه،معني
 . )٢/٣٠٨(تقريب ، وال)١١/٢٤٣( التهذيب :انظر

  .)هـ١٨٨ت ( .ط الضيب الكويفرجرير بن عبد احلميد بن قُ: هو )٥ (
ء ا، ونقـل ابـن حجـر يف    قضاتوىل الو،  ونزل الري، ونشأ بالكوفة  ،صبهانأ قرى   ولد بقرية من  

 قيل كـان يف  ،ثقة صحيح الكتاب: قال ابن حجر. التهذيب توثيق العجلي له، وأبو حامت، والنسائي     
 .)١/١٥٨(تقريب ، وال)٢/٧٥(التهذيب  :انظر. آخر عمره يهم من حفظه

  .)هـ١٧٤ت( .بن مالك األشعري، أبو احلسن القمييعقوب بن عبد اهللا بن سعد : هو  )٦ (
قال ابن  . ليس بالقوي : وقال الدارقطين . كان ثقة : وقال القاسم الطرباين  . ليس به بأس  : قال النسائي 

 .)٢/٣٣٨( تقريب، وال)١١/٣٩٠(التهذيب  :انظر . صدوق يهم:حجر
   .ة دينارقيل اسم أيب املغريو ،ميي القُزاعجعفر بن أيب املغرية اخل:هو )٧ (

 ،يف الثقات  ذكره ابن حبان  : قال ابن حجر   ، وشهر بن حوشب   ، وعكرمة ،روى عن سعيد بن جبري    
.  وقال ابن مندة ليس بالقوي يف سعيد بن جبري         ،حنبل توثيقه  بن ونقل ابن حبان يف الثقات عن أمحد      

 .)١/١٦٤(تقريب ،وال)٢/١٠٨ (التهذيب :انظر. صدوق يهم : قال ابن حجر
   ضعيف، من مراسيل سعيد بن جبري وفيه أكثر من راوي وصف بأنه يهم، وفيه:اإلسنادعلى احلكم  )٨ (

 يف تفـسريه   ابـن أىب حـامت       اِحلماين ام بسرقة احلديث، وللحديث طرق أخرى فقـد أخرجـه          
 هسند: )١١٢ص(لباب الرتول   يف  لسيوطي  قال ا   به،  حيىي احلماين  عن )٩١٣٥( حديث   )٥/١٧٢٨(

بـن   إسـحاق من طريق ) ١٢٤٧٠(ديث ح) ١٢/٦٠(رباين يف معجمه الكبري أخرجه الط و ،صحيح
 يف جممـع الزوائـد      قال اهلثيمي عـن الكـاهلي       يرفعه عن ابن عباس رضي اهللا عنه،       بشر الكاهلي 

 ألن هذه اآلية مدنية،      )٤/٧٦( كما قال ابن كثري يف تفسريه        ويف متنه نظر   .وهو كذاب : )٧/١٠١(
  .هلجرة إىل أرض احلبشة وقبل اهلجرة إىل املدينة، واهللا أعلموإسالم عمر كان مبكة بعد ا



 

 
]٣٧٤[

M L K( ]حمل:  املفسرين أكثرقال   [ ]٦٤) ِنم( ـ  ضفْخ  علـى   ا عطفً
 تبعكا ِن م وحسب)٢(] اهللا [ )١(] كحسب :ومعىن اآلية ،)HI ( : يف قوله  ،الكاف

حـسبك اهللا   :  تقـديره  ، على اسـم اهللا    افع عطفً رهو  : وقال بعضهم . )٣( املؤمنني ِمن
  . )٤(ن املؤمننيومتبعوك ِم
 W V U T S (ثّهم  ح )R Q P O(:  عز وجل  قوله

Y X(   رجال )Z( حمتسبون )]\ [(    هم ويقهروهممن عدو 
)a ` _ ^(         صابرة حمتسبة تثبت عند لقاء العـدو ) d c b

j i h g f e( ]من أجل أن املشركني قوم يقاتلون على        ]٦٥ 
 فهم ال يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا،         وال طلب ثواب،   غري احتساب، 

على الرجل من املـؤمنني     فرض  وكان هذا يوم بدر      . أمر ا ومعناه ،وصورة اآلية خرب  
  :قولهرتل ف ، فخفّف اهللا عنهم،لت على املؤمنني وضجواقُثَفَ  الكافرين،قتال عشرة من

)t s r q p o n m l( ] يف الواحد عـن قتـال       :أي 
 وقرأ  بفتح الضاد،  )افًعض( : وخلف ، ومحزة ،عاصمقرأ  ،   عن قتال األلف   ةواملائ ،عشرة

 )٥(على مجع ضعيف  ن  من غري تنوي   باملد   )ضعفَاء (:أن أبا جعفر قرأ    الباقون بضمها، إال  
  .)٦(]  شركاء:مثل

{ ~ � (  من الكفّار  )z y x w v u } |(: قوله
ـ       ]٦٦[ )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © إذا فَرد من عشرة إىل اثنني، ف

       ِفكانوا على الشطر من عدوهم مل ينبِغ هلم أن يوإن كانوا دون ذلك مل  ،)٧(] هممن [وا ر
  .عنهم )٨(ينحازوا وجاز هلم أن ،جيب عليهم القتال

                                                
 .)ت( من )١ (
 .)س( من )٢ (
 .عن الشعيب )١٤/٥٠( هتفسري يف الطربي ذكره )٣ (
 .)١/٤١٧ (لفراء لالقرآن معاين :انظر )٤ (
  ة وخلف بفتحعاصم ومحز  فقرأ)أن فيكم ضعفاً(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٨( النشرذكره ابن اجلزري يف  )٥ (

 . وقرأ أبو جعفر بفتح العني واملد واهلمز مفتوحة نصباً،وقرأ الباقون بضمها، ادض ال
  بفتح الضاد وقرأ بعضهم ضعفا باملد أي يف الواحد من قتال العشرة واملائة عن قتال [ ويف األصل)ت( من )٦ (

 . أمت)ت(، وما جاء يف ]األلف، وقرأ أبو جعفر ضعفا على مجع ضعيف مثل شركاء
 .)ت(وما أثبته من  ]منه[يف األصل )٧ (
 . أصوب)ت(  وال يستقيم املعىن، وما أثبته من]يتجاوزوا عنهم[ يف األصل )٨ (



 

 
]٣٧٥[

 روى األعمـش عـن      اآليـة،  )» ¬ ® ¯ ° ± ²(: قوله تعاىل 
ملا كان  :  قال ، رضي اهللا عنه   بن مسعود  اهللا عبد  عن ،)٢( عن أيب عبيدة   ،)١(مرة بن عمرو

مـا تقولـون يف      (( :صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا   ، باألسرى جيءويوم بدر   
 اسـتبقهم  هللا قومـك وأهلـك،    رسـول ا   يا: رضي اهللا عنه  فقال أبو بكر     ))هؤالء؟

وقـال   .ن لنا قوة على الكفار وتك وخذ منهم فدية   لعلّ اهللا يتوب عليهم،    ،)٣(واستأم
ومكِّن !  أعناقهمقدمهم فاضرب ،يا رسول اهللا كذبوك وأخرجوك :  رضي اهللا عنه   عمر
فإن هؤالء   ،أضرب عنقه ف ،ومكّين من فالن نسيب لعمر     يضرب عنقه، ف من عقيل    اعلي 

ـ    يا: ة رضي اهللا عنه   عبداهللا بن رواح   قال.  الكفر أئمة كـثري  ارسول اهللا انظـر وادي 
فـسكت   ك،مِحك رتعطَقَ: فقال العباس  ،امث أضرمه عليهم نار    احلطب فأدخلهم فيه،  

:  فقال ناس  .دخلمث قام ف   ،)٥(] فلم جيبهم  [ صلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا  )٤(] عنهم [
أخذ بقول ابـن    ي: وقال ناس  أخذ بقول عمر،  ي: وقال ناس  ر، بك  بقول أيب  )٦(] أخذي [

يلني قلوب  ل  عز وجل  إن اهللا  ((: فقال صلى اهللا عليه وسلم    مث خرج رسول اهللا   ،  رواحة
يشدد قلوب رجال حىت تكون أشـد مـن   لوأن اهللا  ،نبرجال حىت تكون ألني من الل 

 H I J LK M N( :قـال  ، إبراهيم :بكر مثل  ك يا أبا  لُثَوإن م ! احلجارة

O P Q( ] إبـراهيم :  من سورة  ٣٦:من اآلية[، ك يا أبا بكر مثل عيسى قال      لُثَوم :)Á 

                                                
  .)هـ١١٨ت(.  أبو عبد اهللا الكويف األعمى،لي املراديمعمرو بن مرة بن عبد اهللا اجلَ: هو )١ (

 ،م فهـو خيطـئ  ه فمن اختلف علي،حديثهم أربعة بالكوفة ال خيتلف يف     :الرمحن بن مهدي   قال عبد 
قال ابـن   ،رجاء صدوق ثقة كان يرى اإل     : وقال أبو حامت   ، ثقة :قال ابن معني  ، و مرة بن منهم عمرو 

 .)١/٧٤٥(تقريب ، وال)٨/١٠٢( التهذيب :انظر . ورمي باإلرجاء،يدلس  كان ال،ثقة عابد :حجر
  .)هـ٨٠ بعدت(. اهلذيل أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود: هو  )٢ (

 ذكره ابن حبـان يف      :، قال ابن حجر   سم له غريها ويقال امسه عامر     أمشهور بكنيته واألشهر أنه ال      
علم حبديث أبيه من حنيـف بـن   أ أبو عبيدة : وقال الدار قطين   ،مل يسمع من أبيه شيئا     الثقات وقال 

   .أبيهوالراجح أنه ال يصح مساعه من  ... كويف ثقة :حجر قال ابن . ونظرائه،مالك
 .)٢/٤٣٢(تقريب ، وال)٥/٧٥( التهذيب :انظر

   قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري.، وهو موافق ملا املصدر)س ( وما أثبته من]أثرهماستو[األصل  يف )٣ (
 .اخل...استأىن بالشيء، ترفق به، وأخره:  يقال، من األناة:)١٤/٦١(الطربي 

 .)ت( من )٤ (
 .)ت( من )٥ (
 . وهو موافق ملا يف املصدر)س( وما أثبته من ]خذنأ[ويف األصل  )٦ (



 

 
]٣٧٦[

Â Ã ÅÄ Æ  Ç   È É Ê Ë Ì (  ] املائدة: من سورة ١١٨ :من اآلية[، ك لُثَوم
 ،]نـوح :  من سورة ٢٦:من اآلية [ ) À  Á   Â  Ã Ä Å  Æ ¿( : قال ، نوح :عمر مثل  يا

( : قال ، موسى :كمثل )١(] عمر يا [ك  لُثَومË Ì Í Î Ï  Ð Ñ( 
 ،)٢(اليوم عالةأنتم : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ،  ]يـونس :  من سورة  ٨٨:من اآلية [ اآلية
 فلَفال يترضي اهللا عنه   مسعود بن اهللا عبد قال. ضرب عنق   أو ،م إال بفداء  ه أحد من  ن 

صلى اهللا عليـه      رسول اهللا  فسكت /! فإين مسعته يذكر اإلسالم    )٣(بن بيضاء  هيلس إال
 ،فما رأيتين يف يوم أخوف أن يقع علي احلجارة من السماء من ذلـك اليـوم          ،  وسلم

              .)٤()) إال سـهيل بـن بيـضاء     ((: حىت قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           
إذا هو وأبو بكـر     ، ف صلى اهللا عليه وسلم     جئت رسول اهللا   )٥(فلما كان من الغد   : قال

                                                
 .)ت(من ) ١( 

 . )عول(:  مادة)١١/٤٨١(لسان العرب : انظر . عال الرجل يعول إذا افْتقر:يقال ، فقراء:عالة )٢ (
   )هـ٩ت (.سهيل بن بيضاء القرشي: هو) ٣ (

شي، أسلم قدميا وهـاجر  دعد، واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القر  : وبيضاء أمه وامسها  
 ومات بعـد    ، وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم           ،إىل احلبشة اهلجرتني  

  .)٢/٩١(اإلصابة ، و)٢/٦٦٧(االستيعاب  :انظر .رجوع النيب صلى اهللا عليه وسلم من تبوك باملدينة
ا يشكل على األثر الوارد يف املنت، ولذا        وما ورد يف الترمجة من كونه أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة مم           

والذي روى هذه القصة يف سـهيل  : )٢١٣ / ٤(سعد يف الطبقات يف ترمجة سهل بن بيضاء  قال ابن 
 ومل يـستخف   رضي اهللا عنـه،  سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد اهللا بن مسعود  ،بن البيضاء قد أخطأ   

أخيه ألن سهيال أشهر من أخيه سهل والقصة        بينه وبني    فغلط من روى ذلك احلديث ما     .. .بإسالمه
  .أهـ.يف سهل

  كان ممن قام يف نقض الصحيفة اليت كتبتها قريش على بين  أخو سهيل وسهل بن بيضاء القرشيو
 أسلم مبكة فكـتم  ،من أكرب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السن      كان  هاشم وقال أبو حامت     

اإلصـابة  ، و)٢/٦٥٩(االسـتيعاب    :انظـر  .ومات باملدينة ،  إسالمه فأخرجته قريش إىل بدر فأسر     
)٣/١٩٤(. 

    وقد حكم.، مل يسمع من أبيه"أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود" إسناده منقطع، ألن :احلكم عليه )٤ (
  ، وقوله خالف ملا قاله احملدثون من )١/١٩٦( ضعيف سنن الترمذي :انظراأللباين عليه بالضعف 

  .رمذي وصححه احلاكم ووافقه الذهيبقبله فقد حسنه الت
وأبو عبيدة . هذا حديث حسن: ، وقال)٥/٢٧١(: أخرجه الترمذي يف تفسري سورة األنفال :خترجيه

 حدثين أبو السائب قال، : قالاإلسناد  ذا )١٤/٦١( ه تفسرييفالطربي وأخرجه  ،مل يسمع من أبيه
أمحد يف مسنده من هذه الطريق نفسها خرجه وذكره، وأ... معاوية قال، حدثنا األعمش، حدثنا أبو

من كالمها  )٣/٢١( :واحلاكم يف املستدرك، )٥/١٧٣١( هتفسرييف ابن أىب حامت وأخرجه ، )١/٣٨٣(
 .ووافقه الذهيب، طريق جرير بن عبد احلميد، عن األعمش، وصححه احلاكم

 . اهللا عنهما ويأيت خترجيههذا القول من كالم عمر جعله املصنف يف سياق حديث ابن مسعود رضي )٥ (

  ]أ/٤٧[



 

 
]٣٧٧[

 شـيء تبكـي أنـت       : أي )١(] مـن  [يا رسول اهللا أخربين     :  فقلت .عدان يبكيان قا
 فقـال رسـول اهللا    ! كيتابتوإن مل أجد بكاء      فإن وجدت بكاء بكيت،   ،  وصاحبك

  أخـذهم الفـداء،    من أصحابكعلى   )٢(] أنزل [أبكي للذي    (( :صلى اهللا عليه وسلم   
قريبة من نيب اهللا صـلى   )٣( شجرةل  ))! من هذه الشجرةدىن أولقد عرض علي عذابكم  

بالتاء  )٥(] قرأ [ )٤()²  ± °  ¯  ®     ¬ »( :أنزل اهللا تعاىل   و .اهللا عليه وسلم  
 . قتيـل وقتلـى  :مجع أسري مثل: أسرى. )٧(الباقون بالياء )٦(] وأبوجعفر، وقرأ  [بصري  

)¸¶ µ ´ ³( تقـول   يبالغ يف قتل املشركني وأسرهم وقهـرهم،       :أي 
   .)٨(ه معرفةت قتل:عىني وأثخنته معرفةً  بالغ،: يف هذا األمر أيأثخن فالن: العرب

 ،أربعـة آالف   فاداهم رسول اهللا أربعـة آالف      هذا يوم بدر،  كان   :قال قتادة 
وكان أول قتـال    ! )٩(] يومئذ [ ولعمري ما كان أثخن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

 يوم بدر واملـسلمون يومئـذ    هذا:رضي اهللا عنهما قال ابن عباس   .)١٠(قاتل املشركني 
 _ ^ [( :أنزل اهللا تعاىل بعد هذا يف اُألسارى       فلما كثروا واشتد سلطام،    قليل،

` a( ] فجعل اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني يف أمـر            ،]حممد :سورة من   ٤:من اآلية 
وا ؤن شـا  إ و ، استعبدوهم )١٢(] شاؤوا [ وإن   ، إن شاؤوا قتلوهم   )١١(] باخليار [اُألسارى  

                                                
 . وهو موافق ملا يف املصدر)ت(وما أثبته من  ]على[يف األصل  )١ (
 .)ت( من )٢ (
 .وهو موافق ملا يف املصدر )ت(من   وما أثبته ]شجرة[ )س ( يف األصل و)٣ (
  الطربيجها هذه رواية أخرى مجعها املصنف يف سياق واحد، وقدأخر. )اخل...فلما كان من الغد(:  قوله)٤ (

  ما، قال أمحد شاكر يف حاشية تفسري رضي اهللا عنه من حديث ابن عباس )١٤/٦٢ (هتفسرييف 
  ورواه مسلم يف : وقال. يعرف إال من طريق عكرمة بن عمار  وهو حديث صحيح، ال:الطربي

 .)١٧٦٣ (حديث) ٣/١٧٥( :صحيحه مطوال
 .)ت( من )٥ (
 .)ت( من )٦ (
   وقرأ ، فقرأ البصريان بالتاء مؤنثاً)أن يكون له (واختلفوا يف و:  قال)٢/٢٠٨(لنشر ا ذكره ابن اجلزري يف )٧ (

 .بالياء مذكراً الباقون
 .ومل يعزه )١٤/٥٩( يف تفسريهالطربي  ذكره )٨ (
 .)ت( من )٩ (
 .هعن )١٤/٦٠( هتفسرييف الطربي  أخرجه )١٠ (
 .)ت( من )١١ (
 .)ت( من )١٢ (



 

 
]٣٧٨[

بأخـذكم   )º «(أيها املؤمنون    )¹( .)١(همأعتقوفادوهم وإن شاؤوا    
 بقهركم املشركني ونصركم دين اهللا )¾¿( ثواب )٢(] لكم [) ¼ ½(الفداء 

)Â Á À( ]٦٧[ .  
 :رضي اهللا عنهما  قال ابن عباس.اآلية )È Ç Æ Å Ä(: قوله عز وجل 

 واُألمـم   ، على األنبيـاء   ا وسلم حرام  صلى اهللا عليه   كانت الغنائم قبل أن يبعث النيب     
 قليال  )٣(] منه [ أن يأخذوا    م وحرم عليه  ،انبرقجعلوه لل  إذا أصابوا مغنما  كانوا   ،كلهم

كتب يف أم الكتاب أن الغنائم واُألسارى حالل حملمد       قد  وكان اهللا عز وجل     ا،  كثري أو
 :تعـاىل  أنزل اهللا  ،لفداء وأخذ ا  أسرع املؤمنون يف الغنائم   و ،فلما كان يوم بدر    ،هوأُمت

)Ä Å      Æ   Ç È( ] يعين :[)لوال قضاء من اهللا سبق لكم يا أهل بـدر يف            )٤
 ، وجماهـد ،وقـال احلـسن   .)٥(ل لكم الغنيمـة ِحم  عز وجل بأن اهللا ،اللوح احملفوظ 

 اشهد بدر ممن   ايعذِّب أحد  لوال كتاب من اهللا سبق أنه ال      : ابن زيد و ،بن جبري  وسعيد
  أنـه ال   )Ä Å      Æ   Ç È( :جريج  وقال ابن  .)٦(صلى اهللا عليه وسلم    مع النيب 

 ن هلم ما    ، بعد إذ هداهم   ايضل قومنه ال  فإ يتقون،  حىت يبي  أشـياء  فعلـوا    ايأخذ قوم 
 من الغنيمة والفـداء قبـل أن        )Ë Ê(لنالكم وأصابكم    )É(. )٧(جبهالة

  . ]٦٨[ )Í Ì(ؤمروا به ت
قال رسـول اهللا صـلى اهللا   :  قال،)٨(ة السلماين عن عبيد،بن سريين  روى حممد 

 فـاديتموهم،  إن شئتم قتلتموهم وإن شـئتم      ((: عليه وسلم ألصحابه يف أسارى بدر     

                                                
 .]وإن شاؤوا أعتقوهم[ه بنحوه وليس فيه عن )١٤/٦٠( هتفسرييف الطربي أخرجه  )١ (
 .)ت( من )٢ (
  .)ت( من )٣ (
 .)ت( من )٤ (
 .ه، وفيه اختالف يف األلفاظعن )١٤/٦٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٥ (
 . عنهم بنحوه)١٤/٦٩(املصدر السابق  )٦ (
 .األلفاظ، وفيه اختالف يف ابن جريج، عن جماهد عن )١٤/٧٠(  املصدر السابق)٧ (
  .)هـ٧٢ت( . أبو عمرو الكويف،ماين املرادي ابن قيس بن عمرو السلَْ: ويقال،عبيدة بن عمرو: هو  )٨ (

وكان يوازي شرحيا يف    ، ويعد من الفقهاء،     أسلم قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني ومل يلقه          
 تابعي كبري خمـضرم     : ابن حجر  قال. ووثقه العجلي  ، ثقة ال يسأل عن مثله     :معني ابنقال   ،القضاء

 .)١/٦٤٩(تقريب ، وال)٧/٨٤(التهذيب  :انظر.  كان شريح إذا أشكل عليه شئ يسأله،فقيه ثبت



 

 
]٣٧٩[

تمتع ونس بل نأخذ الفداء     :فقالوا. نيسارى سبع ألوكانت ا  ،)) واستشهد منكم بعدم  
ـ  :بيـدة قال ع . )٢( به على عدونا ويستشهد منا بعدم      )١(] قوىتون [ ـ وا اخلِ  طلب يتني ر

  .)٤( سبعون)٣(] يوم أحد [يهما فقتل منهم تكل
يكن من املؤمنني أحد ممـن حـضر إالّ أحـب            مل :زيد ق وابن اقال ابن إسح  

 :وقال  إال ضرب عنقه،ارضي اهللا عنه جعل ال يلقى أسري      بن اخلطاب   إال عمر  ،الغنائم
وأشار علـى  ! )٥( حىت يعبد اهللا  حنن قوم جناهد يف دين اهللا      ،لغنائملرسول اهللا ما لنا و     يا

 اهللا كـان    نيبيا  : معاذ قال  بن وسعد ،)٦(اءرسصلى اهللا عليه وسلم بقتل األُ      رسول اهللا 
 :صلى اهللا عليه وسلم    فقال رسول اهللا   اإلثخان يف القتل أحب إيلّ من استبقاء الرجال،       

  .)٧()) عاذبن اخلطاب وسعد بن م نزل عذاب من السماء ما جنا منه غري عمر لو ((

ــال اهللا ــلق ــز وج Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ( : ع

Û(]٦٩[.  
                                                

 .)ت( من )١ (
   من رواية علي رضي اهللا عنه )١٥٦٧ (حديث )٤/١٣٥ ( صحيح، أخرجه الترمذي يف السنن:احلكم عليه )٢ (

  .)٢/١١٠(لباين يف صحيح سنن الترمذي  وصححه األ، هذا حديث حسن غريب:بنحوه وقال
ابـن حبـان يف     ، و )٤/١٣٥ ( به، والترمذي يف السنن    )١٤/٦٧( هتفسرييف  الطربي  أخرجه   :خترجيه

 .)٥/٢٠٠(النسائي يف سننه الكربى ، و)١١/١١٨ (صحيحه
 . وهو موافق ملا يف املصدر)ت(وما أثتبه من  ]ئذيوم[يف األصل )٣ (
 .عنه )٧/٣٧٥( هتفسرييف الطربي أخرجه  )٤ (
 . عن ابن زيد بهمهاتفسري يف )٥/١٧٣٥(ابن أىب حامت وأخرجه  ،)١٤/٧١( الطربيأخرجه  )٥ (
 .]األسارى[ )س( يف )٦ (
   دون من)١/١١٠ ( ورواه الواقدي يف املغازي. عن  ابن إسحاق به)١٤/٧١( هتفسرييف  الطربي أخرجه )٧ (

 :الـداودى وقـال   : )٢/١٦٠(تعريف حقوق املصطفى    الشفا ب القاضي عياض يف    قال  . مبعناه ،إسناد
 ،يثبت، ولو ثبت ملا جاز أن يظن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم مبا ال نص فيـه                   واخلرب ذا ال  

 وقال القاضى بكـر بـن       . وقد نزهه اهللا تعاىل عن ذلك      ،جعل األمر فيه إليه    وال دليل من نص وال    
 وقـد   ،الغنائم والفداء  آلية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحالل        ه يف هذه ا   ي أخرب اهللا تعاىل نب    :العالء

كان قبل هذا فادوا يف سرية عبد اهللا بن جحش الىت قتل فيها ابن احلضرمي باحلكم بـن كيـسان                    
 وذلك قبل بدر بأزيد من عام، فهذا كله يدل على أن فعل النيب صلى          ، فما عتب اهللا عليهم    ،وصاحبه

 فلم ينكـره اهللا     ،هثلَ مِ تقدم قبلُ   وعلى ما  ،األسرى كان على تأويل وبصرية    اهللا عليه وسلم يف شأن      
 وتأكيد  ، إظهار نعمته  ـ واهللا أعلم   وكثرة أسراها  ، لعظم أمر بدر   ـ  لكن اهللا تعاىل أراد    ،تعاىل عليهم 

على وجه عتاب وإنكـار وتـذنيب،     ال، بتعريفهم ما كتبه يف اللوح احملفوظ من حل ذلك هلم   ،منته
 .أهـ.عىن كالمه،هذا م
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أخربنـا  :  قـال  ،بن محدون بقراءيت عليـه     اهللا بن عبد  سعيد حممد  أخربنا أبو 
بـن   مدحدثنا حم :  قال ،)٢(بن الشرقي احلافظ   بن احلسن  بن حممد  )١(] أمحد [حامد   أبو

:  قـالوا  ،)٥(بن يوسف السلمي   د، وأمح )٤(بن بشر العبدي   الرمحن ، وعبد )٣(حيىي الذهلي 
هـذا مـا حـدثنا      :  قال ،)٧(هبنبن م  مهامأخربنا معمر عن    :  قال ،)٦(الرزاق حدثنا عبد 

ـ مل   (( :)٨(] صلى اهللا عليه وسـلم    قال رسول اهللا    : قال [ رضي اهللا عنه     هريرة أبو  لحت
  .)٩()) أن اهللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنابالغنائم ملن كان قبلنا ذلك 

                                                
 .)ت( من )١ (
  .)هـ٣٢٥ت( .أمحد بن حممد بن احلسن بن الشرقي، أبو حامد النيسابوري: هو )٢ (

،  كان ثقة ثبتا متقنا حافظـا      :، قال اخلطيب   صاحب الصحيح، وتلميذ مسلم    أحد األئمة املشهورين  
وسـألت  : قال السلميو ومعرفة، ، وإتقانا،هو واحد عصره حفظا   : ذكره أبو عبد اهللا احلاكم فقال     و

 )١٥/٣٧(سري وال ،)٤/٤٢٦(تاريخ بغداد  :انظر.ثقة مأمون إمام: الدارقطين عنه فقال
  .)هـ٢٥٨ت( . أبو عبد اهللا، حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد الذهلي النيسابوري:هو )٣ (

ـ       : أمحد قال: احلافظ اإلمام قال ابن حجر يف التهذيب       ري منـه   ما رأيت أحدا أعلم حبـديث الزه
 ، والثقات املأمونني  ، واحلفاظ املتقنني  ،ئمة العارفني  كان أحد األ   :وقال اخلطيب . أصح كتابا منه   وال

 التهـذيب   :انظر .جليل حافظ ثقة :حجر ابن قال .ئمة يف احلديث   ثقة ثبت أحد األ    :وقال النسائي 
  .)٢/١٤٥( التقريبو ،)٩/٥١١(

  .)هـ٢٦٠ت( .ي، أبو حممد النيسابوريعبد الرمحن بن بشر بن احلكم العبد: هو )٤ (
 ،كتب إيل ببعض فوائده وكان صـدوقا ثقـة       : أنه قال ابن أيب حامت    نقل ابن حجر يف التهذيب عن       

وذكـره ابـن حبـان يف       . العامل ابن العامل ابن العامل    : وقال احلاكم . صدوق: قال صاحل بن حممد   و
 .)١/٥٦٢(قريب  الت،)٦/١٤٤( التهذيب :انظر . ثقة:قال ابن حجر. الثقات

  .)هـ٢٦٤ت( .أمحد بن يوسف األزدي املهليب، أبو احلسن النيسابوري املعروف حبمدان: هو )٥ (
 ثقة نبيـل، : ليس به بأس، وقال الدارقطين: ثقة، وقال النسائي: ل مسلم عنه فقال  ئس: ابن حجر قال  

  . حافظ ثقة:ابن حجرقال .  كان راويا لعبد الرزاق ثبتا فيه: وقال،وذكره ابن حبان يف الثقات
  .)١/٤٩ (التقريبو، )١/٩١(التهذيب  : انظر

  .)هـ٢١١ت( .عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي، موالهم، أبو بكر الصنعاين: هو )٦ (
وقـال  . ال: رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال: ل ألمحد بن حنبليقأنه  : ذكر ابن حجر  

 وأئمتهم وكتبوا عنه إال أم      ،كثري وقد رحل إليه ثقات املسلمني     حديث  ... ابن عدي ولعبد الرزاق   
كان ممن خيطئ إذا حدث من حفظه على تشيع :  وذكره ابن حبان يف الثقات وقال   ،نسبوه إىل التشيع  

   . وكان يتشيع، ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري:قال ابن حجر. فيه
  .)١/٥٩٩(التقريب ، و)٦/٣١٠( التهذيب :انظر

  .)هـ٣٢ت( .األبناوي الصنعاين عقبة أبو ،ه بن كاملبنمهام بن م: هو )٧ (
 : وقال العجلي  ، وذكره ابن حبان يف الثقات     . ثقة :قال إسحاق بن منصور عن ابن معني      ،  أخو وهب 

 .)٢/٢٧٠(تقريب ، وال)١١/٦٧(التهذيب  :انظر. ثقة :قال ابن حجر .مياين تابعي ثقة
 .)س( من )٨ (
 . )٣/١٣٦٦(، يف اجلهاد، باب حتليل الغنائم يف صحيحهمسلم أخرجه اإلمام  صحيح، :احلكم عليه )٩ (
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، حـدثنا   )٢(بـن يعقـوب    أخربنا حممـد  : ، قال )١(بن حامد  اهللا وأخربنا عبد  /
  عن ،)٥(محاد ، حدثنا سامل أبو   )٤(بن موسى  اهللا ، حدثنا عبيد  )٣(بن عفان  بن علي  احلسن
صـلى اهللا   قال رسول اهللا:  قال، رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس   ،عكرمة عن   ،السدي

 )٧(] يل [ جعلـت    ،)٦(] من األنبيـاء   [مخساً مل يعطهن نيب قبلي      أعطيت   ((: عليه وسلم 
 و ااألرض مسجدوأُعطيـت   ،بلغ حمرابه ي ومل يكن نيب من األنبياء يصلي حىت         ا،طهور 

 ، اهللا الرعب يف قلوم   )٨( فيقذف ، يكون بيين وبني املشركني شهر     ،الرعب مسرية شهر  
وكان األنبياء يعزلـون      اجلن واإلنس،  بعثت إىل  ف وكان النيب يبعث إىل خاصة قومه،     

 ومل يبق نـيب إال قـد    ،وأمرت أن أقسمها يف فقراء أميت      اخلمس فتجيء النار فتأكله،   
أُعطي سرت شفاعيت ألميتلَؤ٩()) ه وأُخ(.  

                                                
  .)هـ٣٨٩ت( .اين األصبهايناهعبد اهللا بن حامد بن حممد بن ماهان، أبو حممد املَ: هو )١ (

ي الثقفـي    عند أيب احلسن البيهقي، وتعلم الكالم من أيب عل          ا من أهل نيسابور تفقه    الفقيه الواعظ 
   .احلاكمو ، الثعليب، وهو من شيوخدخل بغدادو ، يف طلب العلمهاخرج منو ،وأعيان الشيوخ

 .)٣/٣٠٦( للسبكي، طبقات الشافعية )٥/١٨٢(  للسمعاين األنساب:انظر
  .)هـ٣٤٦ت( .حممد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس األموي موالهم،النيسابوري: هو )٢ (

 ابـن   توثيق ، وحكى  اإلمام املفيد الثقة   :وقال الذهيب  ،حمدث عصره : عاينقال السم صم  املعروف باأل 
 .)٢/٨٦٠(تذكرة احلفاظ و ،)١/١٧٨(  للسمعايناألنساب :انظر.  لهخزمية، واحلاكم

  .)هـ٢٧٠ت(.  أبو حممد الكويف،احلسن بن علي بن عفان العامري: هو )٣ (
 . احلسن وأخوه حممد ثقتان    :ال الدارقطين  وق ، صدوق : قال ابن أيب حامت    :قال ابن حجر يف التهذيب    

 .)١/٢٠٦(تقريب ، وال)٢/٣٠١( التهذيب :انظر .صدوق: قال ابن حجر
  .)هـ٢١٣ت( .عبيد اهللا بن موسى بن أيب املختار، وامسه باذام العبسي موالهم الكويف، أبو حممد: هو )٤ (

 ، كـان صـاحب ختلـيط   : وقال،هكر عند أمحد عبيداهللا بن موسى فرأيته كاملنكر ل       ذُ :قال امليموين 
.  وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان يتشيع        ، وثقه ابن معني، وابن عدي     ،حاديث سوء أوحدث ب 

 .)١/٦٤٠(تقريب ، وال)٧/٥٠( التهذيب :انظر .ثقة كان يتشيع: قال ابن حجر
   ،ىب يقول ذلكأت بن موسى مسع روى عن السدى روى عنه عبيداهللا:  قال ابن أيب حامت.سامل أبو محاد )٥ (

 يف  ابـن حبـان   ، وذكـره    علم روى عنه غري عبيداهللا بن موسى      أشيخ جمهول ال    : وسألته عنه فقال  
اجلـرح  : انظر.تكلم فيه أبو حامت   : قال ابن حجر  .  يف الضعفاء  ابن اجلوزي و الثقات، وذكره الذهيب،  

عفاء واملتروكني البـن    الضو ،)١/٢٥٢( املغين يف الضعفاء  و ،)٦/٤١١(ثقات  وال ،)٤/١٩٢(والتعديل  
 .)٣/٢١٦(لسان امليزان و ،)١/٣٠٧(اجلوزي 

 .)ت( من )٦ (
 .)ت( من )٧ (
 .وهو موافق ملا يف املصادر )ت(من  وما أثبته ]فقذف[ يف األصل )٨ (
   شيخ جمهول، وعده الذهيب وابن اجلوزي يف الضعفاء، سامل أبومحاد ضعيف فيه :اإلسناداحلكم على  )٩ (

وفيـه مـن مل     : قال البزار   يةروا يف تعليقه على     )٨/٤٦٣(جممع الزوائد   ناه اهليثمي يف    ولعله الذي ع  
. وبقية رجالـه ثقـات    شيخ املصنف مل أجد فيه جرحا وال تعديال،     بن حامد  عبد اهللا ، وفيه   أعرفهم

 فقـد قـال   ،)وكان األنبياء يعزلون اخلمس(: ولكن للحديث طرق كثرية صحيحة، ولكن دون قوله 
مث ساق بسنده طرفا     . وله حديث منكر   :محادوسامل أب  يف ترمجة    )٢/١١١(عتدال  ميزان اإل   الذهيب يف 

من يف الصحيحني    وليس للخمس فقط ثابت      ،األمم السابقة يف  أكل النار للغنائم كلها     ف. من احلديث 
 صـلى  النيب قول باب،  اخلمس فرض كتاب )٢/٩٦٠(: يف البخاري أخرجهفقد   ،حديث أيب هريرة  

 األمـة  هلذه الغنائم حتليل باب والسري ،اجلهاد يف مسلم أخرجه، و الغنائم لكم أحلت وسلم يهعل اهللا
 يف املـسند   البـزار ه من هذا الوجه، وذا اللفظ   أخرج :خترجيه. )١٧٤٧( حديث) ٣/١٦٤( خاصة

 . حممد بن يعقوب، من طريق)٢/٤٣٣(، والبيهقي يف السنن )٤٧٧٦( حديث )١١/٧٢(

]ب/٤٧[
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نزلـت يف    .اآلية  )! " # $ % & ' )(: قوله عز وجل  
عشرة الـذين ضـمنوا   وكان العباس أحد ال املطلب وكان أسر يومئذ،   بن عبد  العباس

وكان خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم ـا     وبة يوم بدر،  نطعام أهل بدر فبلغته ال    
ـ      ،عم ذلك اليوم  طْفأراد أن ي   الناس، مـع   وقيـة األن يرش فاقتتلوا قبل ذلك وبقيت الِع

ن يأن حيسب العـشر  صلى اهللا عليه وسلم فكلم النيب فأخذت منه يف احلرب،  العباس،  
 .)) أما شيء خرجت تستعني به علينا فال أتركه لـك          ((: وقال ئه فأىب، أوقية من فدا  

يـا  :  فقال العباس  .)٢(رثااحل بن  ونوفل )١(بن أيب طالب   قيلع: بين أخيه اف فداء   لِّوكُ
   فـأين   ((: صلى اهللا عليه وسلم    فقال رسول اهللا   . ما بقيت  احممد تركتين اتكفف قريش

إين ال أدري   :  هلا فقلت،   خروجك من مكة   قتو )٣(الذهب الذي دفعته إىل أم الفضل     
 )٥( ولعبـداهللا ولعبيـداهللا     حدث فهذا لكِ   )٤(]يب[ فإن حدث    ،ما يصيبين يف وجهي هذا    

 .)) به ريب أخربين   ((: قال وما يدريك؟ :  فقال له العباس   )) بنيه: يعين )٧( وقثم )٦(لفضللو

                                                
  .)هـ٦٠ (.رضي اهللا عنه .  أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي،أبو يزيدقيل بنع: هو )١ (

.  أسلم بعد احلديبيـة    ، ومآثرها ومثالبها  ،وكان عاملا بأنساب قريش   ،  أخو علي وجعفر وكان األسن    
ـ ٨وهاجر إىل املدينة سنة       وتـوىف  ، قدم عقيل البصرة مث الكوفة مث أتى الشام ، وشهد غزوة موتة   ، ه

 .)٤/٥٣١(اإلصابة ، و)٣/١٠٧٨(االستيعاب  :انظر.رضي اهللا عنه ة معاويةيف خالف
  .)هـ١٥ت(رضي اهللا عنه . أبو احلارثنوفل بن احلارث بن عبد املطلب، القرشي اهلامشي،: هو )٢ (

  أسلم وهاجر أيام  ،مارضي اهللا عنه كان أسن من أسلم من بين هاشم حىت من عميه محزة والعباس
  . رضي اهللا عنه باملدينة مات يف خالفة عمر،  والطائف وثبت فيها مكة وحنيناً فتح، وشهداخلندق

 .)٦/٤٧٩( اإلصابة، و)٤/١٥١٢(االستيعاب  :انظر
  .) هـ٣٠حنو . ت( . وهي لبابة الكربى، بأم الفضلعروفةلبابة بنت احلارث اهلاللية، امل: هي )٣ (

 رضي   أسلمت مبكة بعد إسالم خدجية     ،ان من نبيالت النساء ومنجب    ،زوجة العباس بن عبد املطلب    
 ماتت يف خالفة عثمان قبل      ، ويقيل يف بيتها   ، يزورها سلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و       اهللا عنها، 

 .)٨/٢٧٦(اإلصابة ، و)٤/١٩٠٧(االستيعاب  : انظر.  رضي اهللا عنهمزوجها العباس
 .املصدر وهو موافق ملا يف )ت( وما أثبته من ]يف[يف األصل  )٤ (
  .)هـ٨٧ ( وقيل)هـ٥٨ت (.رضي اهللا عنه. عبيداهللا بن العباس اهلامشي القرشي، أبو حممد: هو )٥ (

 وكان سخيا جوادا ينحر كـل       ، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،كان أصغر من أخيه عبد اهللا بسنة      
 .)٤/٣٩٦(اإلصابة ، و)٣/١٠٠٩(االستيعاب  :انظر.  وقيل باليمن تويف باملدينة،يوم جزورا

  .)هـ١٣ت( وقيل غري ذلك. اهللا ، أبو عبدالفضل بن العباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي: هو )٦ (
غزا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مكة وحنينا          ،  أمجل الناس وجهاً  من   وكان   ،كان أسن ولد العباس   

 : وقيل ، وقعة أجنادين  خرج جماهدا إىل الشام، فاستشهد يف     مث   ، وشهد معه حجة الوداع    فيها،وثبت  
  .)٥/٣٧٥(اإلصابة ، و)٣/١٢٦٩(االستيعاب  :انظر. ردن يف طاعون عمواسمات بناحية األ

  .)هـ٥٧ت( رضي اهللا عنه .اهلامشيالقرشي قثم بن العباس بن عبد املطلب : هو )٧ (
 ،ليه وسـلم هو آخر الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عو ،كان يشبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

املدينة، مكة، وقيل على    وواله عمه علي رضي اهللا عنه على        ،  وذلك أنه كان آخر من خرج من قربه       
، )٣/١٣٠٤(االسـتيعاب   :انظـر  .خرج يف أيام معاوية رضي اهللا عنه إىل مسرقند، فاستشهد ـا           و
  .)٥/٤٢٠(اإلصابة و



 

 
]٣٨٣[

ه  عبد ك اهللا وأن  إالإله  وأن ال   ! أنا أشهد أنك صادق    و : رضي اهللا عنهما   فقال العباس 
 ' & % $ # " !( : فذلك قوله،)١(ومل يطلع عليه أحد إال اهللا ه،ورسولُ

 ومها )من اُألسارى( :عمرو أبو و،جعفر أبوقرأ  و.الذين أخذمت منهم الفداء  ))
.  [( * + , - (. )٣()األسـرى  من( :وقرأ الباقون  .)٢(] مبعىن واحد  [ لغتان

 )4 65(الفـداء    مـن  ) 2 3/ 0 1( اإميان :أي )/ 0
 فأبـدلين اهللا    : رضي اهللا عنهما   قال العباس  )٤( ].]٧٠[ )7 8 9( ذنوبكم

  أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان  و كلهم يضرب مبال كثري، امنها عشرين عبد
وأنا أنتظر  وما أحب أن يل ا مجيع أموال أهل مكة، وأعطاين زمزم، ،  وقيةاُألن  يالعشر

صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم عليـه         ذُكر لنا أن نيب اهللا    : وقال قتادة . )٥(املغفرة من ريب  
 وال حـرم  تافما أعطى يومئذ ساك   وقد توضأ لصالة الظهر،    مال البحرين مثانون ألفا،   

 أن يأخـذ منـه     رضي اهللا عنـهما    أمر العباس  و حىت فرقه، وما صلى يومئذ     سائال،
 هذا خري مما أُخـذ منـا،      : يقول اهللا عنهما رضي  فكان العباس   ،  )٦(] ويحِثي، فأخذ  [

  .)٧(وأرجو املغفرة
                                                

  ،  مطوال وفيه اختالف يف األلفاظ)٣/٣٢٤(يف املستدرك  احلاكم هأخرج :خترجيه. صحيح:احلكم عليه )١ (
  بن  بن إسحاق، حدثنا حيىيامن طريق ، الذهيب صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه: وقال
   الطرباين يف معجمه األوسطوأخرجه  ا،رضي اهللا عنه بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة اهللا بن عبد عباد

   بن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس اهللا دثين عبدبن إسحاق يقول حامن طريق خمتصرا  )٨/١٠٤(
  رجال األوسط رجال الصحيح غري : )٧/١٠٢( جممع الزوائد  يف قال اهليثميرضي اهللا عنه،

  متفرقا من طرق عدة  )١٤/٧٣( هتفسرييف الطربي وأخرجه . أهـ.إسحاق وقد صرح بالسماع ابن
 .رضي اهللا عنه ابن عباسحديث ن م  وغريمهاالكليب وعن ابن إسحاق،

 .)س( من )٢ (
  جعفر  فقرأ أبو)األسرى ومن(، )له أسرى(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٨( النشر ذكره ابن اجلزري يف )٣ (

 وقـرأ  ،)األسـارى (عمـرو يف    وافقه أبو، بضم اهلمزة فيهما وبألف بعد السني     )واألسارى أسارى(
 .يهماوإسكان السني من غري ألف بعدها ف الباقون بفتح اهلمزة

 .)ت( من )٤ (
 . عنه يف روايات عدة، وفيها اختالف يف األلفاظ)١٣/٧٤(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٥ (
 .)ت( من )٦ (
 .]ساكتا[ بدال من ]شاكيا[ عنه، وفيه)١٤/٧٣ ( املصدر السابق)٧ (



 

 
]٣٨٤[

 = < ? @ B A ( ىاألسـر : يعـين  ); >(: تعاىلقوله  

ED C(ببدر  )H G F(]٧١[.  
 .قومهم وعشريم ودورهمهجروا   )M L K J(: قوله عز وجل  

اهللا   رسـول  )U T S R Q P O N( املهاجرين: يعين
 )١(])V([ أسـكنوهم منـازهلم   :أي معـه، واملهـاجرين   صلى اهللا عليه وسلم 

 دون أقربائهم من    )Z Y X W ](وهم األنصار    هم،وعلى عد ونصروهم  
 كانوا يتوارثون بـاهلجرة،    هذا يف املرياث،  : رضي اهللا عنهما   وقال ابن عباس   .الكفار

وكان الذي آمن ومل      دون ذوي األرحام،   )٢(] للمهاجرين واألنصار  [وجعل اهللا املرياث    
حىت أنزل اهللا    كانوا يعملون بذلك،   ف ينصر، ومل نه مل يهاجر  من أجل أ  رث  ي يهاجر ال 
 ]األنفـال :  مـن سـورة    ٧٥:مـن اآليـة   [ )Ë Ì Í  Î Ï   Ð  Ñ     ÓÒ( :عز وجل 

  وال يتوارث أهـل ملّـتني      ،املؤمننيمن   األرحام وصار املرياث لذوي     ،فنسخت هذا 
   .)٣(شيء

)e d c b a  ̀_  ̂] \( ــين ــرياث: يع f ( امل

hg(   والباقون بالفتح   بكسر الواو،  : ومحزة ، واألعمش ،بن وثاب  حيىيقرأ)ومها  ،)٤ 
i ( /.اِإلمـارة : ية بالكـسر  الَوالِو ،النصر: ية بالفتح الَالو: وقال الكسائي . واحد

ut s r q p o n m l k j( عهد  :أي) v

y x w( ]٧٢[.  

 قـال  .يف العـون والنـصرة     )} | { ~ �¡(: قوله تعاىل 

:  الـسدي   وقال .)٥(نزلت يف مواريث مشركي أهل العهد     : ماضي اهللا عنه  ر عباس ابن

                                                
 .)ت( من )١ (
 .]باألنصار[ويف األصل  )ت( من )٢ (
 .] شيء وال يتوارث أهل ملّتني[: عنه بنحوه، وليس فيه )١٤/٨٠(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٣ (
   فقرأ )هنالك الوالية( يف الكهفو هنا )واليتهم(واختلفوا يف :  قال)٢/٢٠٨ (النشرابن اجلزري يف   ذكره)٤ (

 .فيهما، وافقه الكسائي وخلف يف الكهف وقرأ الباقون بفتح الواو يف املوضعني الواوبكسر محزة 
 . عنه مبثله)١٤/٨٤(ي يف تفسريه أخرجه الطرب )٥ (

  ]أ/٤٨[



 

 
]٣٨٥[

وقـال   .)٢( فرتلت هذه اآليـة .؟ث ذوي أرحامنا من املشركنينور هل )١(] رجل [قال  
 يتوارثان وإن كانا أخوين مؤمنني،      ال ،كان املهاجر واملؤمن الذي مل يهاجر     : زيد ابن

 وانقطعت اهلجـرة    ،حىت كان يوم الفتح    ليال،ذا البلد كان ق    وذلك ألن هذا الدين   
ال هجـرة بعـد      ((: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      توارثوا باألرحام حيثما كانوا،   و

 ،كان الرجل يرتل بني املسلمني واملـشركني   : وقال قتادة  .)٣()) الفتح إنما هي الشهادة   
اهللا ذلـك    ىب فـأ  !وإنْ ظهر هؤالء كنت معهم      إنْ ظهر هؤالء كنت معهم،     :فيقول

 مـسلم   )٤(] نـار  ىاء فال تر  )�¡ ~ {  | }([وأنزل فيه    عليهم،
: عبدالرمحن بن زيد    قال )¡ ¢ £( )٥(.ر باخلراج ِق إال صاحب جزية م    ،ومشرك
إالّ : مارضي اهللا عنه   وقال ابن عباس  . )٦(] كما كانوا يتوارثون   [هم يتوارثون   وإال تترك 
وقال ابن  . )٨(تعاونوا وتناصروا  إال: جريج وقال ابن  .)٧(ا أمرتكم به  مب يف املرياث    اتأخذو
 سـواهم، من   املهاجرين واألنصار أهل واليته يف الدين دون          تعاىل جعل اهللا  :قاإسح

املـؤمن   هو أن يتوىل   ،) £ ¢(: مث قال  بعض،لوجعل الكافرين أولياء بعضهم     
  .)٩(]٧٣[ )¤ ¥ ¦ § ¨ ©(ني الكافر دون املؤمن
 ° ± µ ´ ³ ² » ¬ ®̄ ( :قوله تعاىل 

» º ¹ ¸ ¶(    مقوا   حقَّ :قال ابن كيسانوبذل املـال يف     ، واجلهاد ، إميا 
  . وهو اجلنة]٧٤[ )¼ ½ ¾ ¿ (. )١٠( عز وجلدين اهللا

                                                
 .)س( من )١ (
 .املصدر السابق عنه )٢ (
   وذكرهحدثين يونس قال، أخربنا ابن وهب قال، قال ابن زيد قال )١٤/٨٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٣ (

ال هجرة بعـد الفـتح   : " مرفوعاً رضي اهللا عنهماأخرج الشيخان بسنديهما عن ابن عباس     و. بنحوه
ـ  ". ونية وإذا استنفرمت فانفروا  ولكن جهاد  ، وصـحيح  )٢٧٨٣ (ديثصحيح البخاريفضل اجلهاد ح

 .)١٣٥٣(ديث  ح)٣/٢٤٥ (املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد مسلم
 .)ت(من  )٤ (
 . عنه مبثله)١٤/٨٤( أخرجه الطربي يف تفسريه )٥ (
 . عنه بأطول منه)١٤/٨٦( املصدر السابق )ت( من )٦ (
 . عنه)١٤/٨٦(صدر السابق امل )٧ (
 . عنه بنحوه)١٤/٨٦( املصدر السابق )ت( من )٨ (
 .املصدر السابق عنه بنحوه )٩ (
 . ومل يعزه)٣/٦٩ (، واخلازن يف تفسريه)٢/٢٦٤(ذكره البغوي يف تفسريه  )١٠ (
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) Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ó Ò Ñ Ð Ï Î(  يف : يعينكتاب اهللا   يف  : لوقي.  وهو اللوح احملفوظ   ،الذي عنده

Ö Õ Ô × ( . القـرآن يف سـورة النـساء       اليت قـسمها وبينـها يف     اهللا   ةقسم

Ø( ]هـذه   عز وجل     فأنزل اهللا  ،يرث املهاجر   ال األعرايبكان  :  قال قتادة  ،]٧٥
ترثين وأرثك فرتلت هـذه     : يقولفكان الرجل يعاقد الرجل     : وقال ابن الزبري   ،)١(اآلية
  .)٢(اآلية

                                                
 . بأطول منه)١٤/٨٠(أخرجه الطربي يف تفسريه  )١ (
 ].وباهللا التوفيق[ختمت السورة بعبارة ) ت(يف و.  مطوال)١٤/٩١(املصدر السابق عنه  )٢ (
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  :النتائج والتوصيات: خامتة البحث
إمتام هذه الرسـالة دراسـة وحتقيقـا         ويسر يل    أمت علي نعمته،  احلمد هللا الذي    

ـ أن جيعله خالصا لوجهـه ال نفعين مبا بذلت فيها من جهد، وأسأله       وخترجيا، و  يم، عظي
  :النتائج اليت توصلت إليهاأهم أذكر ويف اخلتام  ، الكرميقارئلومفيدا ل
التفـسري،   كتب على غريها من وعلو مترلتها باملأثور، التفسري كتب  أمهية-١

 وعـن  وسـلم،  عليـه  اهللا صلى النيب عن  واآلثار الواردة،على املرويات عتمادهاال
  .والتابعني، وأتباعهم اهللا، رضي الصحابة
الكتب املأثورة  ِمن كغريها فيها مع أمهيتها إال أن باملأثور  أن كتب التفسري-٢

تاج إليه من مما يستدعي أن ختدم مبا حت الصحيح عن غريه، ومتييز ما حيتاج إىل متحيص،
  .دراسة وحتقيق وختريج

يل ا يف كثري من العلوم والفنون، وقد ظهر         را متبح أن اإلمام الثعليب كان عاملً     -٣
ـ  ، وآثار ،النقوالت املأثورة من حديث   بيعتين   فهو يف ثنايا تفسريه؛     لكذ  ،القراءات وب

ىل غري ذلك من     إ  والشعر ، والنحو ،واللغة ، والوعظ ، والعقائد ، والفقه ،وعلوم القرآن 
  .التفسري باملأثور والرأي وقد مجع تفسريه بني علوم خمتلفة،

 وله مكانة علميـة     أحد كتب التفسري األصيلة   " الكشف والبيان  "هأن كتاب  -٤
 نواملفسرمنه  ستفادامتنوعة، وقد  لعلوم مشل ،، فهو تفسري باملأثور واسع الروايةهامة
 ،واضـحا عنـد دراسـته    تبني يل ذلك كما وأولوه عناية خاصة ،بعده واجاؤ الذين

  .وتوثيق نصوصه من كتب التفسري املختلفة
 املصادر املفقودة، من الكثري على مكانة الكتاب العلمية اعتماده من  مما يرفع-٥

 .يومنا هذا، وأنه حفظ ما جاء فيها من علوم شىت إىل عليه مل يعثر اليت
 ما حواه من الروايـات      ي فه  نقص وقصور بشري،   وإذا كان للكتاب من    -٦

د جرى  ف من وطأا، فق    سندها، على أن ذكر إسنادها مما خيفّ        مل يصح  اليتوالقصص  
من أسند فقد   : ا على القاعدة املشهورة    كالطربي وغريه، جري   ملتقدمنيئمة ا أعلى ذلك   

  .منه االستفادة مينع من ، وهو الأحال



 

 
]٣٨٨[

يعد مثلبة  مما   ، اإلسرائليات  ومما يؤخذ على الكتاب توسعه يف رواية األخبار        -٧
  . انتقده ألجلها أهل العلم،لتفسريه
يف  ملكـة    ينكسبسلفنا الصاحل أ  تراث  هلذا الكتاب من كتب      معايشيتن   إ -٨
، مـع األدب  عد العلمية   االنقد املنضبط بالقو  كذلك يف   ووالصرب على أدواته،     ،البحث

مـا كـان منـها يف        سواء   ،طلع على مسائل متعددة يف علوم شىت      وكذلك جعلين أ  
 ومواعظم، أو القراءات، أو علـوم       ، وأخبارهم ،آثار السلف  التفسري، أو احلديث، أو   

  . والعقائدية،بعض املسائل الفقهية اللغة العربية أو
  

  :أهم التوصيات اليت أوصي ا
 ،صرب يا إىل باحثني ذو   ما زال حمتاج  الذي خلفه السلف الصاحل     أن التراث    -١

  . ليتنفع به أهل هذا العصر،لناس ويقدموه ل،ليقوموا بدراسته م؛ وعل، وخربة،وجلد
 من غري ،اا علمي حتقيقً حمققٍةرص على إخراج التراث يف طبعات مضبوطةٍ     احل -٢
يف حرية  ستفيد منها   جيعل امل  يشوه التراث األصيل، و    ، أو عمل جتاري سقيم    ،استعجال

  .وشك
الدراسـات  التراث املرتبطـة ب   التحقيق يف كتب    العناية ب  وأوصي مبزيد من     -٣
  .وعزها وسؤددها ،الذي فيه جمد هذه األمةيم عظكتاب اهللا الارتباطها ب  ال،القرآنية
 مـن كتـب التفاسـري،       هـم  امل تفسريهذا ال وطباعة  أوصي بإخراج   كما   -٤

  .قد خرجت له يف السوق طبعات جتارية سقيمةسيما أنه  سارعة إىل نشره، والاملو
 وصحبه  ، وعلى آله  ،وصلى اهللا على نبينا حممد    ا،  أوال وآخر هللا  ويف اخلتام احلمد    

  .وسلم تسليما كثريا
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  طرف احلديث
  ٣٨١  .قبليأعطيت مخساً مل يعطهن نيب 

  ٣٧٠  .أال إن القوة الرمي
  ١٩١  . هذا كما قالت بنو إسرائيل ملوسى!اهللا أكرب

إن قريش ٣٦٠  . أقبلت بفخرها وخيالئهاااللّهم  
  ٣٨٢  . أما شيء خرجت تستعني به علينا فال أتركه لك

  ٢٥٥   .آمن شعره وكفر قلبه
  ٢٦١  .ا ذرأ جلهنم ما ذرأملإن اهللا تعاىل 

  ٢٤٠  .ة فجعل له نسال وعاقبا ميسخ شيئًإن اهللا مل
  ٢٨٤  .قرأ يف الصالة إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ٣١٨  .يوم خيرب دعا بقوس أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٦٩  . والرجل يصلح حوضه،الناسبإن الساعة يج 
  ٣٧٨  .فاديتموهم إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم

  ٦٩  .ِهِقرطْأَآدم بن بإن الشيطان قعد ال
  ٦  .إن هللا أهلني من الناس

٢٦٢  .اإن هللا تبارك وتعاىل تسعة وتسعني امس  
  ٢٦٤  .احلق إن من أميت قوماً على

  ٩٣  .إن امليت حيضره املالئكة
  ١٩٨  .هكذا:  فقال. قرأ هذه اآليةصلى اهللا عليه وسلمن النيب أ

  ٢٢٧  .إنا أُمة أُمية ال نكتب وال حنسب
بث هلا رجل عزيز، منيع يف رهطهان١٤٤  .ع  

  ٣٥٤  .إنه ال حيلّ يل من هذا املغنم مثل هذا إالّ اخلمس
ها الناس أربأي١١٣  .على أنفسكم واع  
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  الصفحة  طرف احلديث
  ٢٧٨  .بعثت ليتمم يب مكارم األخالق

  ٣١٥  .إنا فئة املسلمني، بل أنتم الكرارون
ت٨٣  . نفس على ما كانت عليهكلُّ عثب  

  ٢٥٥  .ية دين إبراهيمجئت باحلنف
  ٢٧٥  .خدعهما مرتني

  ٦  .خريكم من تعلم القرآن وعلمه
  ١٥٧  .رأيت ليلة أُسري يب خشبة على الطريق

  ٢١٦  . كاملعاينر املخبليسرحم اهللا أخي موسى 
  ٣١٦  .شاهت الوجوه

  ٢٠١  .لعظمته ستة أجبل ارتص
  ٣٠٤  .صدقت ذلك من مدد السماء

  ١٨٠  .الطوفان املوت
  ٢٦٩  . مواطنةتقوم الساعة عند ثالث: جربيلقال 

  ٣٦٥  .قال ذاك ضرب املالئكة
  ٢٧٧  ؟ا ما هذ : عليه السالمجلربيل  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاقال

  ٧٦  .ا سحوقاال كأنه خنلةًوكان آدم رجال ِط
  ٣٢١  .يحفر له يف األرضف ،كان الرجل قبلكم يؤخذ

  ٣٢٥  .مقلّب القلوب  يا: م يكثر أن يقولكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  ٩٦    . من اجلنةهكل أهل النار يرى مرتل

  ٢٧٩  ؟والغضب يارب كيف
  ٣٢٩  . فتنة عمياء مظلمةال تقوم الساعة حتى تأيتَ

  ٣١٥  .إن هلكوا فاثبتومن الزحف ال تولِّ 
  ٣٨٥  .ال هجرة بعد الفتح إنما هي الشهادة
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  الصفحة  طرف احلديث
  ١٤٩  . القريةنكمم ال يدخلن أحد

  ٢٦٥  .ال يزال من أُميت أُمة قائمة بأمر اهللا
  ٥  .ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس

  ٣١٢  .لقد أعانك عليه ملَك كرمي
  ٢٨٠  .الغنائم ملن كان قبلنا لحتمل 

  ٢٠٥  .موسى األلواح تعاىل ملا أعطى اهللا
  ٣٧٩  .نزل عذاب من السماء لو

ليس أحد أحب٨٩  .ز وجل ع من اهللا إليه املدح  
  ٧٥  .املؤمن ِغر كرمي

  ٣٧٥  ما تقولون يف هؤالء؟
  ٥٩  .ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم

  ٣٦٣  . هو فيه أصغراالشيطان يوم يرىما 
  ٣٢٤  .على أُيب بن كعب مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٨٧  .دة بيت الداءِعاملَ
  ٢٨٩  .وكذا  كذالفنمن أتى مكان كذا وكذا فله من ال

  ٥٣  .من قرأ سورة األعراف
  ٢٨٨  .شفيع له فأنا من قرأ سورة األنفال وبراءة

  ١١٢  . على عمل صاحل تعاىلمن مل حيمد اهللا
  ١٥٤  .من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط

  ٣٥٣  .حنن معاشر األنبياء ال نورث
  ٣٣٧  .خيرجوين  أو،يقتلوين وحروين، أنعم يريدون أن يس

  ٣٠٠    . قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليهاهذه عري
  ٣١٦  !هذه مصارع القوم إن شاء اهللا
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  الصفحة  طرف احلديث
  ١٠٠  .هم رجال غزوا يف سبيل اهللا

  ٢٦٤  . باحلق يأخذونميتألهي 
  ١٣٧  .وكان النيب من األنبياء إذا هلك قومه وجنا هو

  ٩٧  .ال تسقمواف أن صحوا :ونودوا
  ٢٩٤  .قرائكمفهذا اخلمس مردود على و
٦١  .ى بالرجل يوم القيامة إىل امليزانؤتي  

  ٢٩١  .يا سعد إنك سألتين السيف
  ١٥٠  يا علي أتدري من أشقى األولني؟

  ١٣٤  .يبيت قوم من هذه اُألمة
  ٨٥  . غُرالً عراةًيحشر الناس حفاةً

 ٣١٧  .يه اهللا مثّ مييتك مثّ يدخلك الناريحي  
  ٣٢٨  .ا اهللا يغفرهأشياءناس من أصحايب أ بنييكون 

  
  

  ٨٦  .ةنِحري الحديث
  ٨٦  .)إن لكل شيء زينة(  للنيب صلى اهللا عليه وسلمجربيل عليه السالمحديث قول 
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  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣٢٩  حذيفة  .أتتكم فنت كقطع الليل املظلم

  ٣٥٣  الزهري  .مرضي اهللا عنه وفاطمة أبا بكر،  العباسىأت
  ١٤٢   األشعريأبو موسى  . الناقةدرصض مثود فذرعت مأتيت أر

  ٢٢٧  عبداهللا بن عمرو  .أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة
  ٩٢  ابن عباس  .آخر اُألمم

  ١١٩  أبو هريرة ، وابن عباس  .إذا مات الناس كلّهم
أسلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة 

  .وثالثون رجال
  ٣٧٣  بن جبري سعيد

  ٢٥٦  .ابن عباس  . األعظماسم اهللا
  ٥٤  ابن عباس  .اسم من أمساء اهللا تعاىل

  ٦٩  ابن عباس  .آخرمأمر أشككهم يف 
  ٢٩٢   مالك أُسيدأبو  . يوم بدرعائذ ينب صبت سيفأ

  ١٠١  ابن عباس  .أصحاب األعراف أوالد الزنا
أصحاب األعراف قوم استوت حسنام 

  سيئامو
  ٩٩  .حذيفة، وابن عباس

  ٣٠٨  .ابن عباس  .رافاألط
  ١٠٣  .ابن عباس  .األعراف موضع عال من الصراط

  ٩٠  ابن عباس  .اليت عملوها وأسلفوهاأعماهلم 
  ٣٠٠  ابن عباس، و ابن الزبري  .القرشيجابر   بن زرأغار كُ

  ٣١٦  .ابن عباس  .الشرك باهللا والفرار من الزحفأكرب الكبائر 
  ٣٨٥  .ابن عباس  .ا أمرتكم بهمب يف املرياث اإالّ تأخذو

٧٠  .ابن عباس  .بني أيديهم فمن ِقبل دنياهمِمن ا أم  
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  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣٣٠  .اهللا جابر بن عبد  .أن أبا سفيان خرج من مكّة

 سبعني ألف حجاب  وراءن اهللا تعاىل أظهر منإ
انور.  

  ١٩٩  .سهل بن سعد

  ٨٣  .ابن عباس  .آدم إن اهللا سبحانه بدأ خلق ابن
  ٢٧٠  .ابن عباس  . ربك خيربكياحممد أال: إن أهل مكة قالوا

  ٢٥٨  .ابن عباس  .إن حتمل عليه احلكمة مل حيملها
  ٢٢٣  .ابن عباس  .لن نؤمن لك: إن السبعني الذين قالوا

٣٦٠  .ابن عباس  . ملّا أمجعت املسرياإن قريش  
٣٣٤  .ابن عباس  . ملّا أسلمت األنصاراأن قريش  

 يفنّ املؤمنني يشاركون املشركني يف الطيبات أ
  الدنيا

  ٨٨  .ابن عباس

  ٢٥٠  .ابن عباس  .جلباريناعليه السالم ملا قصد حرب  ن موسىأ
  ٥٥  .ابن عباس  .لضفَأنا اهللا أُ

  ٣١٧  .بن املسيبا  .خلفنزلت هذه اآلية يف قتل أُيب بن أ
م مل يم الرجفة أما أخذإن٢٢٤  .ابن عباس  .ضوار  

  ٢٢٤  .علي بن أيب طالب  .إنما أخذم الرجفة
  ٣١٣  .سعيد اخلدري أبو  .إنما كان ذلك يوم بدر خاصة

  ٣٤٢  .أبو موسى األشعري  .نانإنه كان فيكم أما
 ، وطلحة، وعثمان،إني ألرجو أن أكون أنا

  .والزبري
٩٥  . بن أيب طالبعلي  

  ١٣٢  .وعبد اهللا بن عمر  .أوحى اهللا إىل الريح العقيم
  ٦٥  .ابن عباس  .أول من قاس إبليس

  ٢١١  .ابن عباس  .هافي  بأحسن ما أُمروا



 

 
]٤٠٧[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٢٨٦  .ابن عباس  .بالذكر القراءة يف الصالة

  ٢٤٧  .ابن عباس  .ان واد إىل جنب عرفةمعن نببط
  ٢٩٦  .ابن عباس  .وا من الكفرئبر

  ٢٤٧  .ابن عباس  .ابلعم بن باعور
  ٣٠٤٢  .ابن عباس  .بينما رجل من املسلمني يشتد يف أثر رجل

  ٣٠٨  .أبو داود املازين  . املشركني ألضربه يوم بدرتبعت رجال من
  ٢٩٥  .ابن عباس  .اتصديقً

١٢٤  .ابن عباس  .امثانون ذراع  
 فإذا هو ايومرضي اهللا عنهما جئت ابن عباس 

  .يبكي
  ٢٣٥  .عكرمة

  ٢١٨  .ابن عباس  .اجلزية
١٩٩  .ابن عباس  .اجعله تراب  

  ١٦٣  .ابن عباس  .وامج
، رضي اهللا عنه  مسعودعبداهللا بن حتى لقينا
  .فأخربناه

  ٢٩٧  .علقمة

  ٣٠٩  .ابن عباس  .ن بين غفارمحدثين رجل 
٢١٦  .ابن عباس  .احزين  
  ٧٩  .د اجلهينبعم  .ءاحليا
  ٢٧٦  .ابن عباس  .ماعفا لك من أمواهلمخذ 

ل بِق صلى اهللا عليه وسلم خرجنا مع رسول اهللا
  .حنني

  ١٩١  . واقد الليثيوأب

  ٦٣٤  .ابن عباس  .أباكم آدمو خلقنا أصلكم
  ١٨٢  .ابن عباس  .الدبى



 

 
]٤٠٨[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
 على منرب رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  . صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا
  ٨٠  . البصرياحلسن

أي الصدقة  :رضي اهللا عنهما سألت ابن عباس
  .؟أفضل

  ١٠٥  .أبو اجلوزاء

  ٣٥٧  .ابن عباس  .سلم اهللا أمرهم حني أظهرهم
  ٨٠  .ابن عباس  .سن يف الوجهالسمت احل

٣٥١  .ابن عباس  . لذوي القرىباسهم اهللا وسهم رسوله مجيع  
  ١٨٢  .ابن عباس  .السوس الذي خيرج من احلنطة

  ٣٢١  .رت بن األخباب  .شكونا إىل رسول اهللا عليه السالم
  ٦٠  .حذيفة بن اليمان  . عليه السالمصاحب املوازين يوم القيامة جربيل

  ٢١٩  .ابن عباس  .اني يومصام موسى أربع
  ٧٢  .ابن عباس  .صغريا مقيتا

  ٢٢٩  .أبو مالك القرظي  . اهللا عز وجلصفته يف كتاب
  ٢٨٣  .بشري بن جابر  .ارضي اهللا عنه فسمع ناس صلّى ابن مسعود

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  بناصلّى
  .بعريجنب 

  ٣٥٤  .بسةن عب عمرو

  ١٧٩  .ابن عباس  .هلمما قضي عليهم وقدر : طائرهم
  ١٨٠  .ابن عباس  الغرق: الطوفان

  ١٩٨  .ابن عباس  .ظهر نور ربه للجبل

  ٢٢٥  .ابن عباس  .تصيب به: MÊ ËL عذابك

  ٨٠  .ابن عباس  .العمل الصاحل
  ٢٣٠  .ابن عباس  . على بين إسرائيلذَِخهدهم الذي كان أُع



 

 
]٤٠٩[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣٠٧  .ابن عباس  .فما فوقهااضربوا األعناق ف

  ١٦٠  .ابن عباس    . من أبواب جهنماعليهم بابعاىل  تفتح اهللا
رسول اهللا حنن أحق أن  يا: فقال املسلمون

  .نفعل
  ٨٦  الكليب

  ٣٥٤  .ابن عباس  .املسلمنييرتل ب الضعيف الذي قريالف
  ١٦٥  .ابن عباس  .كان هؤالء الكفار الذين أهلكناهمفما 

  ١٦٦  .بن كعب  أُيب  . الرسليءفما كانوا ليؤمنوا عند جم
  ٢٤٠  .ابن عباس  . أيام ينظر إليهم الناسة ثالثامكثوف

م م فنكّل٣٦٨  .ابن عباس  .همء وران  
ه ملّا كان يوم و ،هذه اآلية  نزلتِفيذلك أن
  .بدر

  ٢٩١  .سعد بن أيب وقاص

 حني اختلفنا يف ،نزلت  أصحاب بدرشرفينا مع
  .لنفلا

  ٢٩٠  .عبادة بن الصامت

  ٩٥  . بن أيب طالبعلي  .تنزل  بدرفينا واهللا أهل
  ٧٧  .ابن عباس  أمين تفر؟: آلدمتعاىل قال اهللا 

  ٢٦٧  .ابن عباس  .بن زيد، ومشيل شريقل بن أيب  جبقال
  ١٧١  .ابن عباس  .قال فرعون ملّا رأى من سلطان اهللا

  ٢٣٤  .ابن عباس  .قرية على شاطئ البحر
  ٢٣٤  .ابن عباس  .ةلَيأَقرية يقال هلا 

  ٥٤  .ابن عباس  .به اهللا أقسم مسقَ
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم ذي 

  .القرىب
  ٣٥٢  .جبري بن مطعم

  ٣٥٣  .األعمش  .وعمر، رضي اهللا عنه بكر كان أبو



 

 
]٤١٠[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣١١  .ابن عباس  .اليسر  كان الذي أسر العباس أبا
  ١٨٠  .ابن عباس  .كان أول اآليات الطوفان

اكان فرعون صنع لقومه أصنام١٧٦  .ابن عباس  ا صغار  
  ١٧٥  .ابن عباس  .كان لفرعون بقرة يعبدها

  ١١٣  .ابو موسى  .ةازيف غَ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم
كانت األرض قبل أن يبعث إليها شعيب 

  .رسوال
  ١٥٦  .ابن عباس

  ٢٧٢  .ابن عباس  . عليهما السالمكانت حواء تلد آلدم
  ١٨٦  .ابن عباس  .كانت الضفادع برية

صلى اهللا عليه  لغنائم قبل أن يبعث النيبكانت ا
  .وسلم

  ٣٧٨  .ابن عباس

  ٣٤٤  .ابن عباس  .كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة
 كانت املغامن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صةلخا
  ٢٩٢  .ابن عباس

  ٢٧٠  .ابن عباس  .كأنك عامل ا
  ٣٦٥  .ابن عباس  .كانوا إذا أقبل املشركون بوجوههم

  ٢٨٣  .أبو هريرة  .نوا يتكلّمون يف الصالةكا
  ١٥٥  .حممد بن املنكدر   رضي اهللا عنهكتب خالد بن الوليد إىل أيب بكر

  ٣٦٦  .ابن عباس  .فرعون  كفعل آل
  ٢٤١  .ابن عباس  .كل أرض يدخلها قوم من اليهود

  ٨٦  .ابن عباس  .شئت س مابوالْت، شئ  مالْكُ
هللا عليه  بعثنا رسول اهللا صلى اجيشكنا يف 
  .وسلم

  ٣١٥  .بن عمر اهللا عبد



 

 
]٤١١[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
كنا ن٢٨٢  .ابن مسعود  .لم بعضنا على بعض يف الصالةس  

  ٣٥٢  .ابن عباس  .فأىب ذلك علينا قومنا ،همإنا : كنا نقول
٣٠٩  .رافع أبو  . للعباساكنت غالم  

  ١٠٨  .أم سلمة  .الكيف غري معقول
  ٢٨١  .ابن عباس  .ال اإلنس يقصرون عما يعملون من السيئات

  ٣٣٢  .ابن عباس  .ال ختونوا اهللا بترك فرائضه
  ٨٣  .ابن عباس  .اهللا  إالّ إله ال

  ٧٩  .ابن عباس  .اللباس والعيش والنعيم
  ٧  .ابن عباس  .حيسن تفسريه كاألعرايب  الذي يقرأ القرآن وال

  ٢٥٧  .ابن عباس  . اهعملرفعناه بل
  ٣٠٩  .سهل بن حنيف  . يوم بدرنالقد رأيت

  ٣٤١  .ابن عباس  .امنووالذين آ حتى خرج النيب قريةب ذَّعتمل 
  ١٧٧  .ابن عباس  .ملا آمنت السحرة

  ٣٦٠  .ابن عباس  .ريهملّا رأى أبو سفيان أنه أحرز ِع
  ٢٠٤  .ابن عباس  . إىل طور سيناء عليه السالمملّا سار موسى

  ٣١٤  .نحممد بن سريي  .رضي اهللا عنه عبيد جاء اخلرب إىل عمر ا قُتل أبوملّ
  ٢٠٤  .بن مسعودا  .طور سيناءب  موسى تعاىلملّا قرب اهللا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شأن صملّا قَ
  .القرون املاضية

  ٣٣٩  .ابن عباس

٣١٦  .حكيم بن حزام  . وقع من السماءاملّا كان يوم بدر مسعنا صوت  
  ٣٠٣  .عمر بن اخلطاب  .ملّا كان يوم بدر

  ٢٨٢  .ابن عباس  .كربها من تبلتقو  تلقنتهالوال
  ٢٣٨  .ابن عباس  .ؤالءليت شعري ما فعل 



 

 
]٤١٢[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣٣٧  .ابن عباس  .ليوثقوك

 ما جتلّى من عظمة اهللا للجبل إالّ مثل سم
  .اخلياط

  ١٩٨  .بن سالم اهللا عبد

٨٨  .ابن عباس  .م أهل اجلاهلية من البحائرما حر  

 M^  _  `  a :ما كنت أدري قوله

b cL ى مسعتذي يزنةبنا حت .  

  ١٥٩  .ابن عباس

  ٣٢٦  .ابن مسعود  .و مشتمل على فتنةه ما منكم من أحد إالّ
  ٩٠  .ابن عباس   .خري وشرالكتاب من  من اما وعدو

  ٣٣٣  .ابن عباس  . عن أعني الناسىما خيف
  ٢٩٣  .ابن عباس  .ما يسقط من املتاع

٧٢  .ابن عباس  .ممقوتا: امذؤوم  
  ١٧٩  .ابن عباس  .مصائبهم عند اهللا

  ١٦٠  .ابن عباس  .مغبونون
  ٢٠٣  .ابن عباس  . عليهاغشيم

  ٢٧٨  .عائشة  .مكارم األخالق عشرة
  ٢٦٧٤  .ابن عباس  .منتهاها

  ٢٢٧  .ابن عباس  .اكم كان أميبين
  ٢٧٩  .ابن عباس  .نزغ من الشيطان

  ٣٢٧  .ابن عباس  .نزلت يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ٢٥٣  .وبن عمر اهللا عبد  .الصلتنزلت يف أُمية بن أيب 

  ٢٨٤  .أبو هريرة  .نزلت يف رفع األصوات
  ٢٥٦  .عبادة بن الصامت  .نزلت يف قريش



 

 
]٤١٣[

  الصفحة  القائل  طرف األثر
  ٣٨٤  .ابن عباس  .نزلت يف مواريث مشركي أهل العهد

  ٣٠٥  .ابن مسعود  .نة من اهللامالنعاس يف القتال أَ
ه٢٢٠  .ابن عباس  .ى من الضاللةد  

  ٣٨٣  .العباس  .رجو املغفرةوأ هذا خري مما أُخذ منا،
  ٣٨٤  .ابن عباس  .كانوا يتوارثون باهلجرة هذا يف املرياث،

  ٣٧٧  .ابن عباس  .هذا يوم بدر واملسلمون يومئذ قليل
  ١٣٥  .علي بن أيب طالب  .؟ أمحرابيهل رأيت كث

  ١٠١  .ابن عباس  .عظامهم رجال كانت هلم ذنوب 
  ٢٦٣  .ابن عباس  . وجلوإحلادهم يف أمساء اهللا عز، هم املشركون

  ٣٢١  .ابن عباس  .وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه
  ٣٤٣  .ابن عباس  . يصلّون: أي،وهم يستغفرون

  ٣٧٩  .معاذ بن سعد  . اهللا كان اإلثخان يف القتل أحب إيلّنيبيا 
  ٨٤  .اهللا   بن عبدجابر  .كانواما  يبعثون على

  ٣٥٣  .ابن عباس  . والسالح،جيعالن يف اخليل
  ٩٩  .ابن مسعود  .الناس يوم القيامة عز وجلّ اهللاحياسب 
  ٣٢٤  .ابن عباس  .ني الكافر وطاعتهحيول ب

  ٣٥٣  . بن أيب طالبعلي  .يعطى كل إنسان نصيبه من اخلمس
  ٢٦٢  .ابن عباس  .يكذبون

  ٩١  .ابن عباس  .هميلعماكتب  يناهلم
  ٥٩  .ابن عباس  . باحلقينطق هلم كتاب أعماهلم

  ٦١  .ابن عباس  .سيئات يف ميزانوزن احلسنات والي
  
  



 

 
]٤١٤[

 
  الصفحة  أول البيت  القافية

  ١٤١  .وكَانت عصبةٌ ِمن آِل عمرٍو  ِشهابا
  ١٤١  .عِزيز ثَمود كُلِِّهم جِميعا  أَجابا
  ١٤١  .َألصبح صاِلح ِفينا عِزيزا  ذُؤابا

  ١٤١  . حجٍرولِكن الغواةَ ِمنَ آِل  ابايذ
  ١٧٦  .صراًقََباِء عتروحنا ِمن اللَّ  تؤوباَ

  ٢١٩  .وهمِت األفْعى ِبأَنْ تِسيحا  يِصيحا
  ١٨١  .ومد طوفان فبات مددا  بردا

  ١٨٣  .قَوماً يعاِلج قُمالً أَبناؤهم  مؤصدا
  ٨٩  .اواع جهارنشرب اإلمث بالص  مستعارا
  ٣٠٨  . لَيتِني قَطَّعت ِمني بنانةًأَال  حاِذرا
  ٢٨١  .سما لَك شوق بعدما كان أَقْصرا  فعرعرا
  ١١٦  .له الويلُ ِإنْ أَمسى وال أُم هاشٍم  يشكُرا
  ١٨٣  .أرسلَ الذَّر واجلراد عليهم  ومورا
م  اخريرستع رإذاع للجاس ٢٢٠  .اريحت  

  ٢٣٨  .سابيئَ هما كَانَ رئيساِكال  القَونسا
  ٢٣٩  .لقد رأيت بين أبيك  شوسا
  ٢٤٠  .حنقًا علَي، وما ترى  بئيسا

  ٣٤٥  .ِقفي قَبلَ التفَرِق يا ضباعا  الوداعا
  ٣٣٦  .فَقلت ويحك ماذا ِفي صحيفتكُم  وِجعا

جي  امع ن٣٢٦  .إصبـعاعل اهللا عليه ـم  
  ١٦٥  .ليـ ال ببعضي بل بكحبكأ  احراكً
  ١٦٥  .عنديلفعل ا اكوسقبح من يو  ذاكا



 

 
]٤١٥[

  الصفحة  أول البيت  القافية
  ١٥٨  .عبان من لنبتلك املكارم ال قَ  أبواال
  ٢٨٦  .قال اإلمام عليكم أمر سيدكم  قاال

  ٢٥٤  .كل عيش وإن تطاول دهرا  زوالـــي
  ٢٥٤  . يلبداقد ليتين كنت قبل ما   الوعوال

  ٢٥٤  .يوم احلساب يوم عظيمإن   ثقيال
  ٧٣  د قالَت قُتيلَةُ ِإذ رأَتينــوقَ  اـذام
  ١٢٨  .م فَهيِنمـقُ! كــويح أَال يا قَيلَ  اــمامـــغَ

  ١٢٨  .اداــع إنَّ اٍدـي أَرض عـفَيسِق  الماـــالكَ
اـــالغِديِد  المطَِش الشالْع ِمن جرن س١٢٨  .وــفَلَي  

  ١٢٨  .اراـــهـأِتيِهم ِجيَوحش وإنَّ الْ  هاماِســــ
امماـالت  ه متأنـوتا اشا ِفيمنــا هتيـه١٢٨  .م  

المالسفِْد قَ  اـوو ِمن كُمفْدو حٍمــــفَقُب١٢٨  و  
  ٧٣  . العباد ربال إلبليســقو  امومذؤ
ريان٨٠  هلء إين كأين أرى من ال حيا  اع  
  ٢٦٧  .انَ تقِْضي حاجِتي أياناإي  أبانا

  ٣٠٤  ِإذَا الْجوزاُء أردفَِت الثُّريا  الظُّنونا
  ٣٦١  .إللهفلما رأيتم رسول ا  هاربينا

  ٧٤  .وقامسها ِباهللا جهدا َألنتم  نشورهاما 
  ٢٦٠  .أموالُنا ِلذَِوي اِمليراِث نجمعها  نبِنيها

  ٢٥٨  .الكـمن قبائل م حي بناءِبأَ  أخلدواو
  ١١٥  . فكنت آملهماكانوا بعيد  غـدروا

٢٥٤  .أيت الرمحن وهو رحيمتيوم   امأتي  
  ٢٥٤  .رمت فإينتخذ مبا أج تؤاأو  ايفر



 

 
]٤١٦[

  الصفحة  أول البيت  القافية
  ٢٥٤  .رب إن تعف فاملعافاة ظني  بريا

  ٢٥٤  .عرضون عليهتعند ذي العرش   اخلفيا
اشقي  ٢٥٤  . سعادة أنا أرجواأسعيد  
  ٢٥٤  .اأتيه مثل ما قال فردتيوم   ايغو

ِباألجر  ذهب الذين٢٤٢  . يف أكنافهم يعاش  
  ٣٦٥  .فذوقوا كما ذُقْنا غَداة محجٍر  والتحوِب
  ٣٤٥  .إذَا غرد املُكَّاُء يف غَيِر روضٍة  واحلُمراِت

  ١٦١  .كَلَمونٌ هد ركِْني  ةْاملَحلَّ
  ١٦١  . أَتاه الْحتفسيد الْقَوِم  ظُلَّةْ

  ١٦١  .جِعلَت نارا علَيِهم  كَالْمضمِحلَّةْ
  ٢٧٦  . بِني تِميٍم ِبالدِذَا نظَرت  صباِح

  ١١٦  .إنَّ السماحةَ واملُروَءة ضمنا  الواِضِح
دؤا  والزكَاِئثَها نكْنرأَد ِحي إذَا الِعيسض١٨١  .ت  

ِئاهقَ  ددِل عمتلْ سهاى ماتار٢٢٥  .وج  
  ١٦١  .يا قَوم إنَّ شعيبا مرسلٌ فَذَروا  شداِد
  ١٦١  .وِإنكم لَن تروا ِفيها ضحا غد  أنجاِد
  ٣٥٩  .واِديـي ِبالْـيا صاِحبي أالَ الَح  أذواد
  ٢٧٣  .وإين لَعبد الضيف ما دام ثَاوياً  العبِد
  ٢٥٤  .ربنا لك احلمد والنعماء والفضل  دوأجم

٢٥٤  .مليك على عرش السماء مهيمن  وتسجد  
  ٣٥٩  .كَما حميناك يوم النعِف ِمن شطٍَب  عدِد

  ٣٤٥  .ضنت خبد وجلت عن خد  أُصدى
  ٢٥٧  .ِبالْفَدفَِد ِلمن الديار غَِشيتها  املُخِلِد



 

 
]٤١٧[

  الصفحة  أول البيت  القافية
لَّدخكُلُّ أالَ  ي لُوٍدمفَِللْموِت و ولَد٢٦٠  .ي  

دمحمو  مهوهجو درٍر إذْ يدِبِبئِْر ب٣٦٢  .و  
ـُثَم ـِن قَبـبا سعٍد فَِإنك ِمأ  وِدـــ   ١٢٨  .يٍلـ

  ١٢٩  .ٍدـن ِرفْـرنا ِلنترك ِديـأْمـأَت  والعبوِد
  ١٢٩  .راٍمـــن آباٍء ِكـونترك ِدي  هوِد
همودد  نِني حيرا تٍرـِإمِكب ِمن بي١٣٩  .اِني الش  
ـخا  لُودتبس غَِنيتلَ واِحٍس قَبى درج١٦٢  .م  

  ١١٥  . أني مقيم ببلدٍةازنكفى ح  بعيد
ِعيدةٌ  بقَِريب كاُء ِمنفْرةَ ال عِشي١١٧  .ع  
  ١٢٨  .اا لَن نِطيعك ما بِقينـَإنــفَ  دــتِري

  ١٢٩  .كرتنا ِلرنمأْتأَأبــا سعـٍد   مـعــــيد
  ٢٥٤  .وقف الناس للحساب مجيعاي  وسعيد

يارس  تلم أنَّع شراِس الن م٢٤٠  .قَو  
  ٢٤٦  .همملَم يحرموا حسن الغذَاِء وأُ  ِمذْكَاِر

  ١٥٣  .وأَِبي الَِّذي فَتح الِبالد ِبِسيِفِه  ِرـِالغاب
ذَرا  اجلُؤآِقيِهمم رماِن حنيع٣٥٥  .و  
  ٢٣٢  . هِذِه عشر أَبطٍُناوِإنَّ قريش  الْعشِر

  ١١٨  . الغمام وصوبدامن املُأك  رطُالقُ
الفَقْر  نادا زٍةـفَمابلَى ِذي قَراً عيغ١٦١  .ا ب  

  ١١٣  ِهِقلْ خلَّ كُي ِفِرم اَأللُّهللا كُإىل ا  ِرماَأل
  ١٦٢  .علُِك والِغنىـاناً بالتصــغَِنينا زم  دهرـال

  ١٦٤  .اهالك وكانوا عفو من بعد  بعـري
اِجزاِنباً  حاللِِّني ج ِمن هطَتفَأَع ،٣٦٦  .فَذَاق  



 

 
]٤١٨[

  الصفحة  أول البيت  القافية
اِكزالَ  رغاٍف ترِبأَع تظَلا، يوه٩٨  .كَأَن  

  ٢٧٧  .عدم جواِزيهر الَ يمن يفْعِل اخلَي  والناس
ةَ ِفي  سأبقَيِني أَلْقَي رت٢٣٩  .لَي  

  ١٧٩  .وكذاك الطري جيري  وحنوس
  ١٥٢  .رت بعدهم بعيش ناصببغفَ  عـمستتب
اِبعا  تلْفُنخك واُألولَى إلَي ما الْقَد٢٤٢  .لَن  

  ٣٢٦  .إعطاء سائلصالة وتسبيح و  إصبعو
  ٣٢٦  .ومل تكن بالوفاءحدثت نفسك   اإلصبع

  ٣٤٦  .ةٌِصيـحن نـالثَةُ آالٍف ونـثَ  أَربعفَ
ال يخدع  إن الكرمي إذا تشاء خدع٧٦  .هت  

اِزععا الَِّذي  الزِمنو ِتريةً اخاحمالَ سج٢٢٠  .الر  
قَنموع  طَهسِر وحالْب ٍج ِمنوا إلَى م٣٤٦  .فَِجئْن  
اِفاألعاِف  رِني هماٍز لَح٩٨  كُلُّ ِكن  

ل  ِعجافو العمرمهىعِلقَو م الثَِّريدش١٧٨   ه  
ترجملّ  فاحلَـو أيتقَـا ر ـجهقْتآنَ و ١٣٩  .د  
يفدج  فحزت نهريس اِئنِن الظَّع٣١٢  .ِلم  

  ٣٤٩  .يستوجب العفو الفىت إذا اعترف  واقترف
  ٢٤٢  .اً ِبئْس اخلَلَفنإنا وجدنا خلَف  فوقَ

لَفوا ِإن ولهقل  سكَفَر وا قُل لِّلَِّذينهنت٣٤٩  .ي  
  ٢٧٨  .نقضيتزول عنك وتكل األمور   اقـب

  ٢٧٨  .ل فضيلةـيرت كـأنين خو لو  األخالق
  ٣٥٥  .دوته تحلُّ اخلَيلُ عوفَاِرس ال  ِبإقْباِل
  ١٦٣  .ى زيد ومل أدر ما فعل عليتِسأَ  األجل



 

 
]٤١٩[

  الصفحة  أول البيت  القافية
  ٢٩٣  . خري نفَلاللَِّهِإنَّ تقْوى   وعجلْ
  ٢٣٠  ِلِئاقوعاد الْفَتى كَالشيِخ لَيس ِب  الْعواِذلُ

  ٢٣٠  ماِلٍكِد الداِر يا أُم ـلَيس كَعهو  السالِسلُ
  ١١٠  .تداركْتما عبساً وقَد ثُلَّ عرشها  النعلُ

  ٦٤  .هبِحين يف اللهو أن ال أُويلحين  لفاغ
  ٨٩  .شِربت اإلثْم حتى ضلَّ عقِْلي  بالعقُوِل
  ٢٢١  .اخترتك الناس ِإذْ غَثَّت خالِئقُهم  السولُ
  ٣٦١  .نكَصتم علَى أَعقَاِبكُم يوم ِجئْتم  الْعرمرِم

  ٦٢  . يزينهووجه نقي اللون صاف  ومعاصم
  ٣٤٤  .وحِليل غَاِنيٍة تركْت مجدال  األعلَِم
  ١٣٩  .وعرفْت ِمنها عرفْت املُنتأَى،  اجلُثُوِم
  ١٦٤  .هاـض السيف ِمنـنا نِعـولَِك  كُوِم

ومة ال  األراِحرسواِميساملَو ١٧٠  .راب ِمن  
ِظيملٍُق   عخ نع هنال تِمثْلَه أِْتيت٣٣٣  .و  
ف يف ا  حكيم٣٦٨  .باطح كل يومألأُطو  
  ١٢١  .لَم يمنِع الشرب ِمنها غَري أَنْ نطَقَت  ألوان

اِكناف  املَسالَهِسخ اتذُو الواِلدغِت تو٢٦٠  .ِللْم  
  ٣٥٩  .إذَا هبت ِرياحك فاغّتِنمها  سكُونُ

  ٣٥٩  .اِهيِف حساِن اِإلِن علْفَغتال و  ونُكَُ
  ٥٩  فيت أشِكي دعوتِلج ِرتلَِذ منْوِإ  ونُهيفَ
  ٦٤  .استعجلت بهفأىب جوده ال البخل   لهتقا
  ٨٣  .هلُّ أو كُهبعض اليوم يبدو  هلُّأُِح

  ٦٤  . من خريها ربيعةَسألت  همِل



 

 
]٤٢٠[

  الصفحة  أول البيت  القافية
ـُرد  ظـالمـه ي ــها له وجـدب٧٣  .و  

  ٧٣  .اليت حماسنهشـهـدت   ذأمه
همهب  همزال هكَانَ اِجلبأَر كد٢٠٢  .ي  

  ٢٨٢  .راحوا بصاِئرهم علَى اكْتاِفِهم  يوأَ
  ١١٦  .غري نازحةقريب فالدار مني   مواتايت

  ٢٧٧  .ارم األخالق يف ثالثةـمك  الفىت
  ١٦١  .يا قَوم قَد طَلَعت ةًميإني أَرى غَ  الْواِدي
  ٣٥٩  .ِليالً ريثَ غَفَلَِتِهمـــأتنِظراِن قَ  ِللْعاِدي
  ٢٧٧  .رمه ووصل منحيإعطاء من   أعتدى

  ٣٦١  .الميتظُ أنى تروم يا ظاملي  يراج
  ١٢٨  .انت ِنساؤهم ِبخيٍرــد كَــوق  عيامى

  ٨٢  يـ يران ماوال أراه حيث  ال ينساين
  ٨٢  .ينافسيدي إن مل تغث سب  جناين
والً  غَِنيسٍم رصين عِلغْ ب١٥٩  .أَال أَب  

  ٦٧  .معطَّفَةُ األنثاِء ليس فصيلها  غَوى
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
]٤٢١[

 
  الصفحة  االسم

  ٧٢  .أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد، الكويف القارئ
  ٢٣٢  . أبو يزيد البصري العطار النحوي،أبان بن يزيد بن أمحد

  ١٩٠  . إمساعيلو أب،لة وامسه مشر بن يقظان الشاميبعإبراهيم بن أيب 
  ٢٨٨  .إبراهيم بن شريك بن الفضل، أبو إسحاق األسدي

  ٧٥  .طويهفْ ِن،كي، أبو عبد اهللاتزدي العإبراهيم بن حممد بن عرفة األ
إبراهيم بن حممد بن محويهم،أبو القاسم الن ص٢٠٤  .ريباذي النيسابو آر  

إبراهيم بن م٢٣٥  . أبو إسحاق النحويباِرض  
  ٢٩٦  .الكوىف أمساء أبو التيمى، شريك بن يزيد بن إبراهيم

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النعي، أبو ِعخ٩٢  .رانم  
أبو بكر بن ع١١٩  .اش بن سامل األسدي، الكويف املقرئي  

١٠٢  يعيِبأبو بكر حممد بن احلسني بن صاحل الس  
  ٣١٠  اهلامشيالقرشي ن بن احلارث أبو سفيا

  ٣١٤  .ن عمرو الثقفيبأبو عبيد بن مسعود 
  ٣١٧  .القرشي اجلمحيذافة ح بن خلف بن وهب بن أيب

  ٥٣  .ر أبو املنذ،يب بن كعب بن قيس األنصاري اخلزرجيأُ
  ١٣٦  . أبو عمرو،توائيسَألا ايترأمحد بن أيب الفُ

  ١٠١  . الْمنجوِفي، أبوبكر،منجوفأمحد بن عبد اهللا بن علي بن سويد بن 
  ٥٣  . التميمي الريبوعي الكويفعبد اهللا عبد اهللا بن يونس بن أمحد بن

  ١٣٣  .يعلى أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل، التميمي، أبو
  ٥٢  .اِحلِريي أبو عمرو ،شي النيسابورير احلَأمحد أمحد بن حممد بن

  ١٣٣  .السين  ، ابنيورنيسباط الدأحاق بن سإمحد بن حممد بن أ
  ٢١٨  . أبو سعيد.ري النيسابورييمساعيل اِحلإمحد بن حممد بن سعيد بن أ



 

 
]٤٢٢[

  الصفحة  االسم
  ١٠٢  . أبو عبد اهللا،أمحد بن نصر بن زياد النيسابوري الزاهد املقرئ

  ٦٥  .أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين، موالهم البغدادي، أبو العباس ثعلب
 ٢٦٢  . أبو بكر العطار،بن خالد النصييب  بن أمحدأمحد بن يوسف

  ٢٩٢  .، أبو عبد اهللا القرشي املخزوميبن أيب األرقم عبد منافاأرقم 
  ١٣٣  .يعقوب املروزي   أبو،إسحاق بن أيب إسرائيل وامسه إبراهيم
  ١٣٣  .إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري

  ١١٠  . أبو حممد،ظلي إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلن،إسحاق بن راهويه
  ٣٠٩  .مامةأ أبو ،أسعد بن سهل بن حنيف األنصاري

أسلم الع٥٣  . أبو خالد املدين، موىل عمر،ويد  
  ٣٠٩  . القبطي أبو رافع،مسالالوالصالة  عليه النيبأسلم موىل 

  ٥٥  . السديحممد  أبو،الرمحن بن أيب كرمية إمساعيل بن عبد
 ١٣٢  . أبو إسحاق،العطارإمساعيل بن عيسى البغدادي 

  ١٤٤  . القرشياألسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي
  ٢٧٩  األسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكويف

امرؤ القيس بن حر بن احلارث الِكج٧٣  .دين  
  ٣٣٥  .القرشي اجلمحيذافة ح بن خلف بن وهب بن ميةأ

  ٧٣  .ت بن أيب ربيعة بن عوف الثقفي بن عبد اهللا أيب الصلأمية
  ١٧٥  . محزةو األنصاري اخلزرجي، أب،أنس بن مالك بن النضر

  ١٠٥  .أَوس بن عبد اهللا الربعي، البصري، أبو اجلوزاء البصري
  ٥٤  . أبو صاحل،م هانئ بنت أيب طالبأ موىل ،باذام 

  ٢٦٤  .يبشر بن بكر التنيسي أبو عبد اهللا البجل
  ٣٣١  . أبو لبابة، بن عبد املنذر األنصاريرفاعة وقيل رييس بشري وقيل

  ٩٠  .يبكر بن يزيد الطويل احلمص



 

 
]٤٢٣[

  الصفحة  االسم
٢٩٧  .يح األسدي الدمشقيِجمتام بن ن  

  ١٢٤  . أبو محزة،مايلثابت بن أيب صفية الثُ
  ٢٢٨  .ثعلبة بن أيب مالك القرظي حليف األنصار أبو مالك

  ٨٢  . النون املصريو ذ،فَيض بن أمحد: ثوبان بن إبراهيم، وقيل
  ٨٤  . أبو عبد اهللا،جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري

  ٨٧  .جالينوس
  ٣١٤  . أبو عبد اهللا الرازي،ط الضيبرجرير بن عبد احلميد بن قُ

  ١٣٩  . التميمي البصري، أبو حزرةيِفطْجرير بن عطية بن اخلَ
  ١٠٣  .أبوعبد اهللا ،جعفر بن أيب طالب بن عبداملطلب

  ٢٤٤  . أبو األشهب العطاردي البصري،جعفر بن حيان السعدي
جعفر بن سليمان الض١٠٢  . أبوسليمان البصري،عيب  

  ٢١٣  .ايبير أبو بكر الِف،جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض
  ٢٧٨  .جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشي

  ٢٠١  .د بن أيوب البصريلْاجلَ
  ٢٠٤  .اززاجلنيد بن حممد بن اجلنيد أبو القاسم اخلَ

  ١٠٣  .القاسم  أبو، وامسه جابر بن سعيد األزدي،جويرب
  ١٦٢  .الطائي القحطاين حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج

  ١١٢  . أبو يزيد اهلروي،حامت بن حمبوب السامى
  ١٩١  .أبو واقد الليثي ،احلارث بن عوف

 ٢٦٢   أبو حممد التميمي،مد بن أيب أسامةاحلارث بن حم
احلارث بن مر أبو حبيب الِظِمخ١٥٤  . احلمصي،ريه  

  ١٦٣  .حارثة بن شراحيل بن عبد العزى
  ٢٢٢  .حجاج بن املنهال األمناطي أبو حممد السلمي



 

 
]٤٢٤[

  الصفحة  االسم
  ٦٠  . أبوعبد اهللا،حذيفة بن اليمان العبسى

  ٢٣٩  .العدواينصبع  ذو اإل،حرثان بن احلارث بن حمرث بن ثعلبة
حسان بن ثابت بن املنذر بن ح٢٤٢  .نصارى اخلزرجياأل امر  

  ٥٥  . أبو سعيد،احلسن بن أيب احلسن يسار البصري
  ١٠٩  .احلسن بن علي بن حممد بن محدان السجزي اخلطيب، أبو حممد

لَّاحلسن بن علي بن حممد بن سليمان بن عو١٣٢  .ه، البغدادي القطاني 
  ٦٥  . أبو القاسم النيسابورى، حممد بن حبيب بن أيوباحلسن بن

  ٩٥  احلسن بن حيىي بن اجلعد العبدي أبو علي بن أيب الربيع اجلرجاين
  ٧٥  .احلسني بن الفضل بن عمري، أبو علي البجلي الكويف، النيسابوري

  ١٣٢  .يه، الثقفي الدنيوريوجنبن فَا ،احلسني بن حممد بن احلسني
  ١٨١  .يان الكويفب أبوظَ،جندب بن احلارثحصني بن 

  ٢١٧  .حفص بن سليمان أبو عمر األسدي موالهم الغاضري الكويف
احلكم بن عتيأبو حممد الكَ،ةب ٧٠  .دي الكويفن  

احلكم بن نافع الب١٥٤  .احلمصياليمان    أبو،راين موالهمه 
  ٣١٦  .حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي األسدي

  ١٠٤  . القرشية بن عبداملطلب بن هاشممحز
  ٢٠١  .يع أبو القاسم السابوريبمحيد بن الر

محيد بن مالك بن ر٢٠٢  . األرقط،ي بن خماشنِعب  
  ٧٤  .خالد بن زهري اهلذيل

خالد بن م٣٢٣  . أبو اهليثم البجلي،واينطَلد القَخ  
  ١٥٥  . أبو سليمان،القرشي املخزومي، خالد بن الوليد بن املغرية
بن ج اب بن األرتبخ١٠٤  .دلة بن سعد التميمي، أبوعبد اهللان  

خ٣٢٥  .يف بن عبد الرمحن اجلزري أبو عون احلضرمي احلراينص  



 

 
]٤٢٥[

  الصفحة  االسم
  ١٩٠  .خلف بن هشام بن ثعلب البزار املقرئ البغدادي

  ١١٢  .اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي، أبوعبد الرمحن البصري
  ١٥٣  . أبو ذؤيب اهلذيل،خويلد بن خالد بن حمرث

  ٢٨٣  .مان القشريي موالهمهطَ: دينار، ويقال: داود بن أيب هند، وامسه
لَدف بن جح١٦٥  .أبو بكر الشبلي البغدادي ر،د  

  ٨٠  .الذَيال بن عمرو
  ١٣٩  . مسلم اخللقوأب:  وقيلراشد بن إسحاق

  ٦٣  .راسايناحلنفي، البصري، اخل: الربيع بن أنس بن زياد البكري، ويقال
  ٢٢٢  .الربيع بن حبيب احلنفي أبو سلمة البصري

  ٢٠٧  . أبو احلجاج املصري،ريهبن هالل املَ بن سعد بن مفلح دينشِر
رفيع بن مهران أبو الع٥٧  .موالهم البصري، ياحيالية الر  
زبان بن العالء بن عمار بن العر٧٨  . أبو عمرو،ان، التميمي، املازيني  
  ٩٥  .عبد اهللاو  أبي،زبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي األسدال
  ١١٨  . أبو مرمي،باشة األسدي الكويفبيش بن ح بن حرِز
ز٣٣٥  . القرشياملطلب بن أسد بن عبد العزى بن عة بن األسودم  

١١٠  .لمى ربيعة بن رياح املزين، من مضرزهري بن أيب س  
  ٣٣٥  .ذبياين الغطفاين املضري، أبو أمامةزياد بن معاوية بن ضباب ال

  ٢٦٩  .مي البصريزيد بن احلواري أبو احلواري العزيد العمي، 
  ١٦٥  . أبو علي احلضرمي،زيد بن أمحد بن إسحاق بن زيد

  ٢٦٩  .نصاريزيد بن قيس بن النعمان اخلررجي األزيد بن أرقم بن 
زيد بن أسلم الع٥٣  . موىل عمر أبو أسامة املدين،ويد  

  ٧٩  زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو احلسني املدين
  ٢٥٩  . أبو النضر املدين،سامل بن أيب أمية



 

 
]٤٢٦[

  الصفحة  االسم
سب٦٩  . ابن أيب الفاكه املخزومي: ويقالة، ويقال ابن الفاكه،ه بن الفاِكةُر  

  ٣٠١  .سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي الكناين، أبو سفيان
  ٢٩١  .ري، أبو إسحاقهص مالك القرشي الزبن أيب وقااسعد 

  ٣١٣  .اخلدري  أبو سعيد،سعد بن مالك األنصاري
  ٢٩٠  .وسيأل أبو عمرو األنصاري ا،سعد بن معاذ بن النعمان

سعيد بن أيب ع٢٦٨  . أبو النضر البصري،وبة مهران اليشكري موالهمر  
  ٢٥٣  .خزومي القرشي امل،سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو

  ٩٦  . أبو مسعود البصري،يِريرسعيد بن إياس اجلُ
سعيد بن جبر بن هشام اَألي٥٦  . أبو حممد، موالهم الكويف،ديس  

  ٦٤  . األخفش األوسط،سعيد بن مسعده ااشعي، أبو احلسن
  ٩٦  .سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبوعبد اهللا الكويف

  ٥٣  .املدائين  أبو سليمانم،لِْس أو م بن سليمسالّ
  ٢٩٦  . أبو حممد،البلخي سلم بن سامل

  ١٠٤  .عبد اهللاو أب، سلمان الفارسي
  ٢٠٥  . أبو حازم األعرج األفزر التمار املدين،سلمة بن دينار

س٢٠٠  . البصرييللمى، أبو بكر اهلذلمى بن عبد اهللا بن س  
  ١٠٠  .تمر البصري أبو املع، موالهم،يِميان التخرسليمان بن طَ
سليمان بن م٩٢  .، األعمش، موالهم،لياِهران األسدي الكَه  

  ٣٠٩  .سهل بن حنيف األنصاري األوسي
  ١٩٩  . العباسو أب،سهل بن سعد بن مالك الساعدي

  ١١٧  .سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد، أبو حامت السجستاين
  ٣٧٦   .بن بيضاء سهل ، وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشيسهل بن
  ٣٧٦  .ل بن بيضاءي سه، وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشيسهيل بن



 

 
]٤٢٧[

  الصفحة  االسم
سو٢١٨  . أبو عبد اهللا،ار بن عبد اهللا التميمي العنربيار بن عبد اهللا بن سو  

  ٣٢٢  .سويبط بن حرملة
شر١٠٠  . موىل األنصار،سعد املدين  أبو،بيل بن سعدح  

  ٣٠٥  .يوة احلمصيح شريح بن يزيد احلضرمي أبو
 ١٣٢  .شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  ٧١  . أبو علي،ي البلخيِدزشقيق بن إبراهيم األ
الشاخ بن ِضمرار بن حر٩٨  .، وقيل امسه معقلة املازين الذبياين الغطفاينلَم  
ش٢٨٥  .، أبو سعيدر بن حوشب األشعريه  

  ٣٣٤  .قصي بنن عبد مناف  بربيعة بن عبد مشسشيبة بن 
  ١٦٨  .س بن يعقوب املدينِجربن س صاحشيبة بن ِن

صاحل بن نبهان املدين موىل الت١٠١  .بن أيب صاحل   وهو صاحل،مةأَو  
  ٣٠٠  . أبو سفيان،صخر بن حرب األموي القرشي

بن ع يدص٥٣  .أُمامة الباهلي  أبو،النج  
 ١٥٤  .مصي أبو عمرو احل،صفوان بن عمرو بن هرم

صيب بن ِسهنان الن١٠٤  .ري، أبو حيىيم  
  ١٢١  .صيفي بن عامر األسلت األنصاري األوسي، أبو قيس

  ٥٧  . أو أبو حممد اخلراساين، أبو القاسم،الضحاك بن مزاحم اهلاليل
  ٦٨  .يِدنعبد الرمحن احلمريي اجلَ طاووس بن كيسان اليماين، أبو
  ٣٣٤  .د مناف بن قصيطعيمة بن عدي بن نوفل بن عب

  ٩٥  . حممدو أب،بن عثمان القرشي التيمي طلحة بن عبيد اهللا
  ٢٨٤  .الكويف رفطَّ أبو املُكعيبريز اخلزاعي الطلحة بن عبيد اهللا بن كَ

طلحة بن مص١٧٩  .ف بن عمرور  
  ٢٩١  .العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األموي



 

 
]٤٢٨[

  الصفحة  االسم
  ٣٣٤  . أبو البختري، القرشي العبدريدالعاص بن هاشم بن احلارث بن أس

  ٣١٠  .املخزوميالقرشي العاص بن هشام بن املغرية 
عاصم بن أيب الن١١٧  .ود األسدي، أبو بكر املقرئج  

  ١١٣  .عبد الرمحن البصري  أبو،عاصم بن سليمان األحول
  ١٠٣  . البصري أبو شعيب التميمييعاصم بن سليمان الكوز

  ٥٨  . جمشر اجلحدرى البصري أبو،عاصم بن العجاج
١٣٤  .جلي الكويفعاصم بن عمرو ويقال ابن عوف الب  

  ٥٦  . الشعيب، أبو عمرو،عامر بن شراحيل
  ٦٧  . الريحجِرد م،ميرعامر بن انون اجلَ

  ١٣٥  .عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمرو الكناين، أبو الطفيل
  ٢٥٦  .ي، أبو الوليدجعبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزر

  ٢١٣  . أبو الفضل النيسابوري،العباس بن محزة بن عبد اهللا بن أشرس
  ١٠٣  .الفضلو  أب،بن هاشم بن عبد مناف املطلب عباس بن عبدال

  ١١١  . أبو بكر،عبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار العطار البصري
  ٣٢٣  .نيسابوري أبو احلسن ال،عبد الرمحن بن إبراهيم بن حممد بن حيىي

  ٣١٥  .عبد الرمحن بن أيب ليلى
عبد الرمحن بن ج٣١٨  .فري احلضرمي احلمصيبري بن ن  

  ٧٨  .عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي، موالهم، املدين
  ٩٣  .  أبو هريرة،الدوسي، اليماين الرمحن بن صخر عبد
 ١٣٦  . اجلمحي املكي،الرمحن بن عبد اهللا بن سابط عبد

  ١١٠  .رمحن بن عمرو بن حيمد بن عبد عمرو، أبو عمرو األوزاعيعبد ال
  ٢٠٠  .الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالويه، أبو حممد النيسابوري عبد

 ٢٦٢  . أبو داود املدين،عبد الرمحن بن هرمز األعرج



 

 
]٤٢٩[

  الصفحة  االسم
  ٢٦٤  .عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، أبو عتبة الشامي الداراين

  ٣٢٤  . املدينعبد الرمحن بن يعقوب اجلهين
  ٣١٠  . أبو هلبي،امش القرشي اهلعبد العزى بن عبد املطلب

  ١٠١  .العزيز بن مسلم الكناين املكي عزيز بن حيىي بن عبدعبد ال
  ٥٢  .عبد اهللا بن أمحد بن جعفر، أبو حممد بن أيب حامد الشيباين

  ١٠٨  . أبو حممد،ياِطمنعبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم املدائين اَأل
  ٧٨  .عبد الرمحن السلمي  أبو، بن حبيب بن ربيعة، الكويفعبد اهللا

 ٢٦٢  . الزنادوأب،  أبو عبد الرمحن املدين،عبد اهللا بن ذكوان القرشي
  ٢٤٥  ، العجاج.ة بن لبيد السعدي التميمي، أبو الشعثاءبعبد اهللا بن رؤ

  ٢٨٠  .عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر
  ١٩٨  . أبو يوسف، اإلسرائيلي مث األنصاري،د اهللا بن سالمعب

عبد اهللا بن سار بن عبد اهللا العنربيو،أبو الس ٢١٩  .ار البصريو  
عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم اليح١١٩  .الدمشقي املقرئ يبص  

  ٥٤  . القرشي اهلامشياملطلب عبد اهللا بن عباس بن عبد
  ٣١٥  .اخلطاب العدويعبد اهللا بن عمر بن 

  ٦١  . أبو حممد،السهميالقرشي  بن عمرو بن العاص بن وائل عبد اهللا
  ١١٣  . أبو موسى األشعري،عبد اهللا بن قيس بن سليم

  ٢٧٩  . أبو معبد القارئ،عبد اهللا بن كثري الداري املكي
  ٣٢٨  .عبد اهللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري

  ٢٨٥  . بن املبارك املروزيعبد اهللا
 ١٥٠  أبو حممد، الشرقياحلسن بن عبد اهللا بن حممد بن 

  ١٠٢  . الزاهدالطيبعبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا القَاِيِني، أبو حممد 
  ٢٦٨  .ابن املفسراملعروف ب ،بد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن الناصحع



 

 
]٤٣٠[

  الصفحة  االسم
  ٦٤  .، األحوص األنصاري بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابتعبد اهللا

  ٢٧٨  .،بن أيب الدين ا أبو بكر،عبد اهللا بن حممد بن عبيد القرشي
عبد اهللا بن مرييز بن جنادة بن وهب اجلُححيم،أبو م ٢٩٨  .رييز املكيح  

  ٥٩  . أبوعبد الرمحن، بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيلعبد اهللا
  ١١٣  .و حممد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبعبد اهللا

 ١٥٠  .الطوسي  أبو عبد الرمحن،عبد اهللا بن هاشم بن حيان العبدي
  ٣٢٨  .اهللا بن يزيد حممش النيسابوري عبد

  ٢٢٩  . أبو مالك القرظي، والد ثعلبة،عبد اهللا
  ٧٠  . موالهم املكي،العزيز بن جريج األموي لك بن عبدعبد امل

  ١٥٤  .ليد أبو الو،األمويعبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص 
  ١٠١  هم موال،وهاب بن جماهد بن جرب املكيعبد ال

  ٣٣٧  . أبو طالب، بن هاشم بن عبد منافعبد مناف بن عبد املطلب
  ١١٣  .ديهعثمان الن   أبو،عمروبن  – مثلثة وامليم ثقيلة  بالم-عبدالرمحن بن مل

عبدوس بن احلسني بن منصور النص١٥٣  ل اباذي، أبو الفضر 
  ٣٢٩  .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب أبو حيىي التيمي املدين

  ١٣٣   أبو سعيد البصري،عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة، موالهم، القواريري
  ٢٣٨  .، ابن قيس الرقيات بين عامرمنعبيد اهللا بن قيس بن شريح 

  ٢٨٤  الليثي مث اجلندعي املؤذن أبو عاصم املكي عبيد بن عمري بن قتادة
  ٦٥  . أبو اهليثم،بن حممد، النيسابوري احلنفي عتبة بن خيثمة

  ٣٣٤  .قصي بن بن عبد مناف ربيعة بن عبد مشسعتبة بن 
١٠٩  . أبو بكر البخاري،تيق بن عامر بن املنتجع بن سهل األسديع  

  ٢٢٨  .عثمان بن الضحاك املدين حجازي قيل إنه احلزامي
عثمان بن نديهيك األز،٢٣٤  .يك البصري القارئه أبو ن  



 

 
]٤٣١[

  الصفحة  االسم
ع٢٩٤  . أبو فروة اجلزري،دي بن عمرية الكنديدي بن ع  

  ١١٧  .رةذ عبين من عروة بن حزام بن مالك
  ٨٠  .عبد اهللا املدين عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي أبو

القرشي الِف باحعطاء بن أيب ر٥٤  . موالهم املكيي،ره  
 ١٣٦  .لكويفعطاء بن السائب الثقفي ا

  ٥٦  .داين الكويفق اهلمو أبو ر،عطية بن احلارث
عطية بن سعد بن جادة العويف اجلَن٧٠  . أبو احلسن،الكويف يلد  
  ٦٣  . موىل ابن عباس،عبد اهللا املدين عكرمة الرببري أبو

  ٣٢٤  .ل املدينبِش  أبو،قيرالعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب احلُ
  ٢٩٧  . أبو شبل النخعي الكويف،بد اهللاعلقمة بن قيس بن ع

  ٥٤  . احلسنو أب، موىل بين العباس،علي بن أيب طلحة سامل
  ٨٧  . أبو احلسن،علي بن احلسني بن واقد املروزي

  ٧٢  .ياِئسالِكب ، املعروف، النحوي السديعلي بن محزة ، أبو احلسن
  ٦٨  . النيسابوري،اللَّبِقي علي بن سلمة بن عقبة القرشي

  ٢٩٣  . أبو حممد الكويف،علي بن صاحل بن صاحل بن حي اهلمداين
  ٨١  )حممد بن علي الوراق. (علي بن حممد الوراق

  ٨٥  .، القاضيوخينالقاسم الت  أبو،علي بن حممد بن أيب الفهم
  ٢٦٢   اخلبازي اجلرجاينني أبو احلس،علي بن حممد بن احلسن بن حممد

  ١٥٨  أبو احلسن األصفهاين الطربي، ويعلي بن مهدي بن علي الكسر
ذْسي مث املَعمار بن ياسر العن٣٢٧  .يِجح  

٢٩٦  . أبو ذر الكويف،داين املرهيبعمر بن ذر بن عبد اهللا اهلم  
  ٢٣٥  . أبو حفص ،األموي عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم

  ٧٨  . أبو رجاء العطاردي وقيل ابن متيم،عمران بن ملحان



 

 
]٤٣٢[

  الصفحة  االسم
  ٣٢٨  .بن احلارث بن يعقوب األنصاري موالهم، أبو أمية املصريعمرو 

  ٢٦٨  .عمرو بن محران البصري
  ١٥١  . أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم،عمرو بن دينار املكي

 ١٣٢   أبو إبراهيم،عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص
  ٣٠٠  .هللاعمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد ا

  ٣٢٣  .أبو عثمان ،، املعروف بالبصري بن عبد اهللا بن درهمعمرو
  ١١٦  . سيبويه، الفارسي، البصري،ربنعمرو بن عثمان بن قُ

  ١٠٤  . أبو جهلاملخزومي، بن املغرية عمرو بن هشام
  ٢٥٥   . الراهب أبو عامر، عبد عمرو بن صيفي األوسي:، وقيلعمرو
  ٣٠٨  . أبو داود املازين، بن مالك عمري بن عامر: وقيل،عمرو
  ٢٩١  .هيب القرشي الزهريأأيب وقاص مالك بن ابن عمري 

عمري بن حبيب بن ح٢٩٥  .بن جويرب األنصاري اخلطمي اشةب  
  ١٠٨  .املغرية احلنفي البصري  أبو،عمري بن عبد ايد احلنفي

٢٦٥  .سي أبو الوليد الدمشقي الداراينعمري بن هانئ العن  
  ٣٢٠  .األنصاري النجاري بن احلارث بن رفاعة عوف

  ٦٩  . أبو عبد اهللا الكويف،عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل
  ٢٦٤  .أبوحيىي البلخي عيسى بن أمحد بن عيسى بن وردان العسقالين

١١٢  .يليِقعيسى بن زيد بن عيسى بن زيد بن عبد اهللا اهلامشي الع  
٢٢٠  . أبو عمر الكويف،داينعيسى بن عمر األسدي اهلم  

  ١٣٩  . أبو مالكبن الصلت التغليب النصراين غياث بن غوث
  ١٧٠  . أبو احلارث،بن مسعود العدويوقيل يس   يشغيالن بن عقبة بن

فرقد بن يعقوب الس١٣٤  .ي، أبو يعقوب البصريِخب  
  ١٨١  . الراجزالعجلي، أبو النجم ،ن عجلبالفضل بن قدامة 



 

 
]٤٣٣[

  الصفحة  االسم
  ١١٨  .م البغدادي، أبو عبيدبن سالّالقاسم 

القاسم بن مخيم٢٨٥  .داين الكويفرة أبو عروة اهلم  
  ٥٥  .عامة بن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصريادة بن دتقَ

أبو ميل بن طريف الثقفيقتيبة بن سعيد بن ج رجاء الب٢٠٧  .الينغ  
 ١٥٠  .، أبو عثمانياسؤقتيبة بن قدامة بن عبد الرمحن الر

 ١٥٠  .يقدامة بن عبد الرمحن الرؤاس
  ١٠٨   ويقال أبو حممد البصري، أبو خالد،قرة بن خالد السدوسي

  ٢٢٢  قيس موىل أيب ساسان حصني بن املنذر الرقاشي
  ٢٨٨   . أبو جعفر،النيسابوري  املستمليكامل بن أمحد بن حممد، العزائمي

  ٥٩  .ر أبو صخ،ثري بن عبد الرمحن اخلزاعي املدينكَ
  ٣٠٠  ل القرشي الفهريس ابن ِح:ل ويقاليِسز بن جابر بن حركُ

٢٨٩  .، أبو اليسرقيبمي املدين البدري الِعلَكعب بن عمرو األنصاري الس  
  ١٩٨  .، كعب األحبار، أبو إسحاق،كعب بن ماتع احلمريي

  ٣١٨  .كنانة بن أيب احلقيق
الحق بن حميد بن سعيد السأبو ِم،وسي البصريد ١٠١  .زلَج  

  ١٦٢  .لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري
  ٣٠٨  . مرداس السلمىنالعباس ب

لَليث بن أيب سيم بن زن٢٨٠  م القرشي موالهم، أبو بكري  
وِسيدٍرو السمع ج بنرؤٍد م١٥٩  .أبو فَي  

  ١٠٩  .عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي أبو
  ٥٨  . أبوحيىي البصري ِدينار،مالك بن

  ٢٩٢  .ديسأُ أبو مالك بن ربيعة اخلزرجي الساعدي،
  ٢٥٨  . حنظلةو أب،مالك بن نويرة بن مجرة بن شداد التميمي الريبوعي



 

 
]٤٣٤[

  الصفحة  االسم
اح اليماين اَألاملثىن بن الصب١٣٢  . أبو عبد اهللا املكي،ناويب  

  ١١٣  .نربياملثىن بن معاذ بن معاذ الع
جماهد بن ج٥٥  . موالهم املكي، أبو احلجاج املخزومي،رب  

  ١١١  .عبد اهللا السجزي حممد بن إبراهيم بن نافع، أبو
  ٢٠٠  . أبو علي النيسابوري،حممد بن أمحد بن بالويه

  ٢١٣  .حممد بن أمحد بن سعيد أبو جعفر الرازي
  ٢٤٢  .بكرأبو . حممد بن أمحد بن عبدوس بن أمحد، النيسابوري

  ٢٠٧  .حممد بن أمحد بن علي بن نصري بن عبد اهللا النصريي، أبو عبد اهللا
  ١٥٣  .، أبو بكر النيسابوري القطان بن أمحدحممد بن أمحد بن حممد

 ١٥٣  . أبو حامت الرازي،حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي
  ٢٠٧  .موالهم،الثقفي العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم السراج أبو

  ١٢٣  .حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار املدين، أبو بكر املطليب موالهم
  ١٠٨  .ِكنانة  أبو  حممد بن األشرس،

  ٦٨  .حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي
  ٣٢٣  .حممد بن جعفر بن أيب كثري األنصاري

  ٢٨٨  .، أبو عمرويالشروطحممد بن جعفر بن حممد بن مطر النيسابوري، 
  ٨١  .حممد بن حبيب بن أيوب النيسابوري

حممد بن احلسن بن ز٢٠٠  . أبو احلسن املدين،الة املخزوميب  
  ٦٨  . أبو معاوية الضرير،حممد بن خازم الكويف

  ٧١  .حممد بن السائب بن بشر، الكليب، أبو النضر الكويف
  ٦٥  . أبو بكر،حممد بن سريين

  ١٠٩  .عبد اهللا ي، أبوالبلخحممد بن شجاع 
  ١١٠  . األموي،حممد بن شعيب بن شابور



 

 
]٤٣٥[

  الصفحة  االسم
  ٢٠٠  .احلسنيو  أب،الطربي ريمي الصاهللا عبد بن صاحل بن حممد

حممد بن عبد الرمحن بن السم١٢١  .ع، أبو عبد اهللا اليماينفَي  
  ١٧٤  .حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي

  ٢٧٨  . اهللا الصفار األصبهاىن أبو عبد،حممد بن عبد اهللا بن أمحد
  ١٥٠  .حممد بن عبد اهللا بن محدون بن الفضل، أبو سعيد النيسابوري

  ١٠٨  قيزوأبو بكر اجلَ. حممد بن عبد اهللا بن حممد بن زكريا الشيباين
  ٥٢  . أبو أمحد الفراء النيسابوري،الوهاب بن حبيب العبدي عبد حممد بن

  ١٠٢  .يىب، أبو احلسنيِصنحممد بن عثمان بن حسن القاضى ال
  ٨١  . يعرف حبمدان، البغدادي الوراق،حممد بن علي بن عبد اهللا

  ١٩٩   . بكر الوراقو أب،حممد بن عمر الوراق الترمذي مث البلْخي احلكيم
  ١٠٨  . أبو حيىي النهدي،حممد بن عمر بن كبيشة

  ٢٠٣  . أبو عبد اهللا املدين،سلميحممد بن عمر بن واقد الواقدي األ
  ٢٦٩  .حممد بن الفضل بن عطية العبسي موالهم، أبو عبد اهللا الكويف

  ٥٢  .حممد بن القاسم املاوردي الفارسي، أبو احلسن
  ٧٧  . أبو إبراهيم املدين،حممد بن قيس

  ٥٦  .أبو محزةي، ظرالقُ حممد بن كعب بن مالك
  ١٠٢  .أبوسهل، منارياين اَألقَالَحممد بن حممد بن األشعث الطَ

  ٦٨  . النيسابوري، أبو بكرحممد بن حممد بن احلسن بن هانئ البزاز
  ١٠٨  . أبو احلسن،جاينرحممد بن حممد بن عبد اهللا اجلُ

  ١٦٠  . وهو األصغر، السدي،حممد بن مروان بن عبد اهللا بن إمساعيل
  ٢٧٨  . رجاء أبو جعفر القرشيحممد بن مزيد بن أيب

  ٧٩  .ب قطر،أبو على البصري بن أمحد ريحممد بن املستن
حممد بن مسلم بن تد١٤٩  .املكي  أبو الزبري،س األسدي موالهمر  



 

 
]٤٣٦[

  الصفحة  االسم
  ١٩١  . أبو بكر،اهللا القرشي الزهري حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد

  ١٥٥  . أبوعبد اهللا،حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير التيمي املدين
  ٧٢  .دبو العباس املرب أ،حممد بن يزيد األزدي، النحوي

حممود بن احلسن البغدادي موىل بين ز١١٢  . احلسنورة، أبه  
  ٣٠٠  .الزهريالقرشي املسور  خمرمة بن نوفل أبو صفوان وأبو

لد بن جعفر بن مخملد خاقَالفارسي الب١٣٢  .حي الدقاق، أبو علير 
  ٢٦٩  . أبو إمساعيل الكويف،داينرة بن شراحيل اهلمم

  ١١٩  .روق بن األجدع بن مالك اهلمداين الوادعي، أبو عائشة الكويفمس
مسلم بن صب٥٥  . أبو الضحى الكويف العطار،ح اهلمدايني  

  ٢٨٥  .مسلم بن يسار املكي أبو عبد اهللا الفقيه
  ٣٢٢  . العبدريمصعب بن عمري بن هاشم، القرشى

  ٢٣٥  .بو الفضل النيسابوريأ. مضارب بن إبراهيم
  ٣٣٧  .ب بن أيب وداعة احلارث بن صبرية بن سعيد السهمياملطل

  ١١٢  .معاذ بن املثىن بن معاذ بن معاذ العنربي، أبو املثىن
  ٢٠٠  . أبو عبد الرمحن البصري، بن عبد الكرمي الثقفي الضالمعاوية

  ٢٦٥  . األموي، أبو عبد الرمحنالقرشيصخر  معاوية بن أيب سفيان
  ٧٩  . روعةو أب،معبد بن خالد اجلهين

  ٧٦  .معمر بن املثىن التيمي، موالهم البصري، أبو عبيدة النحوي
م١٩١  . موالهم أبو عروة البصري،مر بن راشد األزديع  

  ٣٢٠  .األنصاري النجاريمعوذ بن احلارث بن رفاعة 
  ٣٣٢  .املغرية بن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى

  ٦٤  .ي، اُألقَيِشِراَألسِداملغرية بن عبد اهللا بن معرض 
 ١٣٦  .املغرية بن عمرو، أبو احلسن املكي



 

 
]٤٣٧[

  الصفحة  االسم
  ٢٨٧  .عمى األالفقيه قسم الضيب موالهم أبو هشام الكويفاملغرية بن ِم

 ١٣٦  .دي مث املكيناملفضل بن حممد بن إبراهيم بن املفضل أبو سعيد اجلَ
  ١٢١  .املفضل بن حممد بن يعلى الضيب أبو العباس

  ٢٦٥  .طي، أبو بسطام البلخي اخلرازبنبن حيان المقاتل 
  ٥٧  .يِخلْ أبو احلسن الب،مقاتل بن سليمان األزدي اخلراساين

  ٣٠٢  .ياملقداد بن عمرو، ويعرف بابن األسود، الكند
  ٣١١  .رةجقسم بن بِم

  ٢٩٠  .اهللا  أبو عبد،مكحول الشامي
  ٣٣٥  .حذيفة بن عامر بن احلجاجمنبه بن 

  ٩٦  .رة العبديض أبو ن،عةطَ قُاملنذر بن مالك بن
  ٣١٤  .منصور بن املعتمر بن عبد اهللا السلمي، أبو عتاب الكويف

  ٦٢  .عشى، األ قيسبينمن  ،ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل
  ٨٨  .م الليثي، موالهم املدينينافع بن عبد الرمحن بن أيب نع

  ٣٣٥  .حذيفة بن عامر بن احلجاجنبيه بن 
  ٣٣٤  .يعبدرالقرشي الارث بن علقمة النضر بن احل

  ٢٠٠  .النضر بن سلمة شاذان املروزي
  ٧٢  . أبو احلسن النحوي البصري،النضر بن مشيل بن حرشة املازين

نبن فَ فوالة احلَضم١٨٧  .و يزيدأب ،ياِلكَري الِبي  
  ٨٧  . أبو جعفر  العباسي،بن املنصور  هارون بن حممد،هارون الرشيد

  ٢٣٩  . أبو إياس الكويف،علي بن محزةهارون بن 
  ٥٣  .هارون بن كثري

  ٢٦٨  .هشام بن عبيد اهللا الرازي
  ٣٣٥  .هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث القرشي العامري



 

 
]٤٣٨[

  الصفحة  االسم
  ٢٢٠  .التميمي الدارمي، الفرزدق مهام بن غالب بن صعصعة

  ٢٦٤  . أبو سعيد،اهليثم بن كليب بن سريج بن معقل العقيلي الشاشي
ِكوي١٥٠  .الكويف سفيان أبو،ليحع بن اجلراح بن م 

  ١٠٤  . عبد مشسو أبي،خزوماملالوليد بن املغرية بن عبد اهللا 
  ٥٨   . الزجاج،شي احلمصيرالوليد بن عبد الرمحن اجلُ

  ٨١  .ناويبعبد اهللا اَأل  أبو،وهب بن منبه بن كامل اليماين
  ٧٤  .ليماميحيىي بن أيب كثري الطائي، موالهم، أبو نصر ا

  ٥٨   .زكرياء الفراء  أبو، موالهم الكويف،حيىي بن زياد بن عبد اهللا األسدي
  ١٠٠  .حيىي بن شبل البلخي

حيىي بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن مو٣٢٩٦  .ب التيمي املدينه  
  ١٦١  .حيىي بن العالء البجلي

  ١٥٨  .حيىي بن حممد بن عبد اهللا، أبو زكريا العنربي النيسابوري
  ٨١  . أبو زكريا،حيىي بن معاذ بن جعفر، الرازي

١٢١  .املقرئ  موالهم الكويف،اب األسديثّحيىي بن و  
  ٣١٣  . أبو رجاء املصري،يزيد بن أيب حبيب وامسه سويد

 ١٣٦  .يزيد بن أيب حكيم الكناين أبو عبد اهللا العدين
  ٣١٥  . أبو عبد اهللا،يزيد بن أيب زياد اهلامشي

  ٣٢٩  .صميزيد بن األ
  ١٥٣  .يزيد بن احلكم الثقفي

  ٥٨  . أَبو التياحالضبعي،يزيد بن محيد 
  ٢٢٨  . أبو عبد اهللا املدين،يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي املؤذن

  ٢٢٥  .السعدي زةج أبو و،يزيد بن عبيد املدين
  ١٢٠  .موالهم أبو جعفر، املدين املخزومي، يزيد بن القعقاع



 

 
]٤٣٩[

  الصفحة  االسم
 ٢٦٢  . أبو خالد الواسطي،يزيد بن هارون بن زاذان السلمي موالهم

  ٢٨٣  .يسري بن عمرو أو ابن جابر الكويف، ويقال أسري
  ١٦٥  . أبو حممد،يعقوب بن إسحاق بن زيد احلضرمي موالهم

  ٦٣  .رسايناخلمن بين أسيد بن عمرو بن متيم،  ئابميان بن ِر
 ٦٣  .الرمحن حبيب، أبو عبد بن يونس
 ١٣٦  .العدىن احلفار إمساعيل بن حممد بن يونس

  
 

  الصفحة  االسم
  ١٠٨  .هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا املخزومية، أم سلمة

  ١٨٠  . أم عبد اهللاعائشة بنت أيب بكر الصديق،
  ٢٥٣  .ةالثقفي الفارعة بنت أيب الصلت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
]٤٤٠[

  
 

  لكنية واللقبا
  . أبو بكر،موي موالهم عبد اهللا بن حممد بن عبيد القرشي األ،بن أيب الدنياا

  . بين عامرمنعبيد اهللا بن قيس بن شريح ابن قيس الرقيات، 
  .، أبوبكريورنيسباط الدأسحاق بن إمحد بن حممد بن ، أالسين ابن
  .النج صدي بن ع،أُمامة الباهلي أبو

  .اش بن سامل األسدي، الكويف املقرئيبن عأبو بكر 
  جعفر بن دلف: وقيل ر،دحف بن جلَ د: امسه،أبو بكر الشبلي البغدادي

يعيِبأبو بكر حممد بن احلسني بن صاحل الس  
  لمى، وقيلمى بن عبد اهللا بن سس:  البصري، امسهيلأبو بكر اهلذ

   .مذي مث البلْخي احلكيم حممد بن عمر الوراق التر، بكر الوراقوأب
  . بصريالضبعي، يزيد بن محيد ،أَبو التياح
  . أبو احلكماملخزومي، بن املغرية ، عمرو بن هشامأبو جهل

  .ريهبن هالل املَ بن سعد بن مفلح دينشِر، أبو احلجاج املصري
  . شريح بن يزيد احلضرمي،حيوة احلمصي أبو

  . عمري بن عامر بن مالك:ل وقي،عمرو، أبو داود املازين
  . خويلد بن خالد بن حمرث،أبو ذؤيب اهلذيل

  مسالالوالصالة  عليه النيب أسلم موىل  القبطي،أبو رافع
  . وقيل ابن متيم عمران بن ملحان،أبو رجاء العطاردي

أبو رقو،داين الكويف عطية بن احلارث اهلم  
   سعد بن مالك األنصاري،اخلدري أبو سعيد

  صخر بن حرب األموي القرشي، و سفيانأب
  . أبو الضحى الكويف العطار،ح اهلمداينيبمسلم بن ص: أبو الضحى



 

 
]٤٤١[

  لكنية واللقبا
   بن هاشم بن عبد مناف عبد مناف بن عبد املطلبأبو طالب،

  .أُمامة الباهلي، صدي بن عجالنأبو 
أبو العياحيالية الر،ر هرانفيع بن م.  

   . عبد عمرو بن صيفي األنصاري األوسي:قيل، و عمرو الراهب،أبو عامر
  . بن حبيب بن ربيعة، الكويف، عبد اهللاعبد الرمحن السلمي أبو

  .ن عمرو الثقفيبأبو عبيد بن مسعود 
  .شي النيسابورير احلَحفصأمحد بن   أمحد بن حممد بناِحلِريي،أبو عمرو 

  .دي بن عمرية الكنديدي بن ع ع،أبو فروة اجلزري
  . بن عبد املنذر األنصاريرفاعة :وقيل يسري : وقيل،بشري ،لبابةأبو 

  .يامش القرشي اهل عبد العزى بن عبد املطلب،أبو هلب
  . والد ثعلبة، عبد اهللا: وقيل امسه،أبو مالك القرظي
  . حممد بن خازم الكويف،أبو معاوية الضرير

  . عبد اهللا بن قيس بن سليم،أبو موسى األشعري
  . الراجز،ن عجلبالفضل بن قدامة العجلي، م أبو النج

 هيك البصري القارئأبو ن،عثمان بن ن ديهيك األز. 
  . الدوسي، اليماين الرمحن بن صخر  عبد،أبو هريرة

  . احلارث بن عوف،أبو واقد الليثي
أبو ويزيد بن عبيد املدين،السعدي زةج .  

  . بن عمرو- مثلثة وامليم ثقيلة  بالم-عبدالرمحن بن مل، ديهعثمان الن أبو
  .راين موالهمه احلكم بن نافع الب،احلمصياليمان  أبو

  . بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت األنصارياألحوص، عبد اهللا
  .سعيد بن مسعده ااشعي، أبو احلسن، األخفش األوسط

  .ي بن خماشنِعبمحيد بن مالك بن ر، األرقط



 

 
]٤٤٢[

  لكنية واللقبا
  . قيسبينمن  ، بن قيس بن جندل بن شراحيلميمون، عشىاأل

  .أبو حممد الكويف،  موالهم،لياِهران األسدي الكَه سليمان بن م،األعمش
  .اَألسِدي املغرية بن عبد اهللا بن معرض اُألقَيِشِر،
  .رمحن بن عمرو بن حيمد بن عبد عمرو، أبو عمرو، عبد الاألوزاعي

  .اين، موالهم البغدادي، أبو العباسأمحد بن حيىي بن يزيد الشيب، ثعلب
  .الطائي القحطاين حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرجحامت الطائي، 

  . حرثان بن احلارث بن حمرث بن ثعلبة،صبع العدواينذو اإل
  .فَيض بن أمحد: ثوبان بن إبراهيم، وقيل،  النون املصريوذ

   .شي احلمصير الوليد بن عبد الرمحن اجلُ،الزجاج
  .حممد  أبو،الرمحن بن أيب كرمية  إمساعيل بن عبد،السدي
  . وهو األصغر، حممد بن مروان بن عبد اهللا بن إمساعيل،السدي

  .وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي ، سهل بنسهل بن بيضاء
  .وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي ، سهل بنسهيل بن بيضاء

  . أبو بشر، الفارسي، البصري،ربنمان بن قُعمرو بن عث، سيبويه
ليالشدلف بن جحدر،ب .   

  . أبو عمرو،عامر بن شراحيل، الشعيب
  .عمى األالفقيه قسم الضيب موالهم أبو هشام الكويف املغرية بن ِم،الضيب
   .زكرياء  أبو، موالهم الكويف، حيىي بن زياد بن عبد اهللا األسدي،الفراء

  .التميمي الدارمي، أبو فراس بن غالب بن صعصعةمهام ، الفرزدق
  . أبو بكر،ايبير جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض الِف،ايبيرالِف

  .أبو على البصري بن أمحد ريحممد بن املستنب، قطر
  .، املقرئ النحوي السدي علي بن محزة ، أبو احلسن،ياِئسالِك
أبو العباس، النحوي حممد بن يزيد األزدي،،داملرب .  



 

 
]٤٤٣[

  لكنية واللقبا
مِردنون اجلَجالريح، عامر بن ا مير.  
النعيخ،إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الن عي، أبو ِعخرانم.  
  .كي، أبو عبد اهللاتزدي الع إبراهيم بن حممد بن عرفة األ،طويهفِْن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
]٤٤٤[

 
  الصفحة  ناألماكن والبلدا

  ١٠٢  أُحد
  ١٢٦  األحقاف
ات٣٣١  أَذِْرع  

  ٣٣١  ِرحياأَ
  ٢٣٤  أَيلَةُ
  ١٥١  باِبل

  ٢٨٩  درب
اِدبالِْغم ك٣٠٢  ر  

  ٢٥٠  الْبلْقَاُء
  ١٤٩  تبوك
١٠٢  ثَِبري  
  ١٠٢  ثَور

  ٢٠١  جبل ثَور
  ٣٦٠  الْجحفَة
  ٣٠١  جهينة
ر١٤٢  الِْحج  
  ١٠٢  ِحراء

مرضتح١٢٦  و  
  ١٥٤  محص
  ٣٣٨  الِْحريةُ

خي٣٥٣  رب  
  ١٢٦  لدهناِءا



 

 
]٤٤٥[

  الصفحة  ناألماكن والبلدا
  ٣٠١  ذَِفرانُ

  ١٠٢  رضوى
١٩١  ةقَّالر  

  ١٤٨  الرملَةُ
  ٣٠١  الروحاُء

  ١٩٣  زِبري
  ٦٥  الِسجزي

س١٥١  ومد  
رالش١٢٦  ةح  

  ٣٠٠  الصفْراِء
  ٣٢١  صنعاء

  ٢٤٧  الطائف
  ١٦  طابران

  ١٠٢  انقَطالَ
  ٢٣٤  طَبِريةَ

  ٢٣٤  رولطُّا
  ١٢٦  عاِلج
  ١٢٦  عمان

  ١٨٥  عني مشس
٢٣٤  اينونع  

  ٣٧١  فارس
  ٣٥٣  فَدك

  ١٧١  الْفَرما أَو الطِّينةُ



 

 
]٤٤٦[

  الصفحة  ناألماكن والبلدا
ح١٤٩  قُر  

  ١٧٦  اللَّعباُء
رجح٣٦٢  م  
نيد٢٣٤  م  
  ٢٣٤   أو مقْنامقَىن

  ١٤  نيسابور
  ١٧٢  ِنينوى
  ١١١  هراةُ

  ١٠٢  وِرقان
  ١٢٦  يربين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
]٤٤٧[

 
  

 جامعة اإلمام طبعة  علي بن إمساعيل األشعري،     أبو احلسن   اإلبانة عن أصول الديانة،      .١
  . هـ١٤٠٠حممد بن سعود اإلسالمية 

 بـن  اهللا عبيد اهللا عبد أبو ،املذمومة الفرق وجمانبة الناجية الفرقة شريعة عن اإلبانة .٢
 وىلاأل الطبعـة  ، الريـاض  ،الراية  دار جمموعة من احملققني،   ،العكربي بطة بن مدحم

  .هـ١٤١٨
دار : ، حتقيق البوصريي بكر أيب بن أمحد،  العشرة املسانيد بزوائدحتاف اخلرية املهرة    إ .٣

  .هـ١٤٢٠ياسر بن إبراهيم، دار الوطن  :املشكاة للبحث العلمي بإشراف
ات األربعة عشر، أمحد بن حممد ابن البنا الـدمياطي،         إحتاف فضالء البشر يف القراء     .٤

  .هـ١٤٢٢ ، بريوتدار الكتب العلمية
مصطفى ديب  : الرمحن السيوطي، تعليق     اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد       .٥

  .هـ١٤٠٧ طبعة ، دمشق، بريوتالبغا، دار ابن كثري
 بن حممـود القـزويين، دار       آثار البالد وأخبار العباد، أبو عبد اهللا زكريا بن حممد          .٦

  .م١٣٨٩ ، بريوتصادر
 فيصل باسم. د هحقق،  الشيباين بكر أبو الضحاك بن عمرو بن أمحد،  واملثاين اآلحاد .٧

  .هـ١٤١١األوىل الطبعة ،الرياض ،الراية دار ،اجلوابرة أمحد
  . ، ليدنأخبار أصفهان، أمحد بن عبد اهللا أبو نعيم األصبهاين، مطبعة بريل .٨
بن احلسني علي    زمان ومن أباده احلدثان وعجائب البلدان، أبو احلسن علي        أخبار ال  .٩

  .م١٩٨٠ الطبعة الرابعة  بريوت،املسعودي، دار األندلس،
  .أخبار القضاة، حممد بن خلف بن حيان الضيب البغدادي، عامل الكتب .١٠
: قيق، حت الفاكهي املكي إسحاق بن حممد اهللا عبد يبأل ،الدهر قدمي يف مكة أخبار .١١

  .هـ١٤١٤ الثانية الطبعة ،بريوت، خضر دار، دهيش امللك عبد. د
  



 

 
]٤٤٨[

حممد حمي  : أدب الكاتب، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، حتقيق            .١٢
  . هـ١٣٨٢الدين عبد احلميد،مصر، مطبعة السعادة، الطبعة الرابعة 

: يل البخاري، حتقيقاألدب املفرد اجلامع لألحاديث النبوية للحافظ حممد بن إمساع         .١٣
  .هـ١٤١٦خالد العك، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل 

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العماري،              .١٤
  .دار الفكر

: اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي، حتقيـق              .١٥
  .هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل  الرياض،رشد،حممد سعيد، مكتبة ال

 املكتـب  ،األلباين الدين ناصر حممد ،السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء .١٦
  .هـ١٤٠٥ الثانية الطبعة بريوت، اإلسالمي

أساس البالغة، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر بن حممـد الزخمـشري، دار                .١٧
  .هـ١٤١٢ الطبعة األوىل  بريوت،صادر،

 لعلي بن أمحـد الواحـدي النيـسابوري، املكتبـة الثقافيـة،             ،أسباب الرتول  .١٨
  .هـ١٤١٠بريوت

: اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف ابن عبد الرب القرطيب، حتقيـق             .١٩
  .هـ١٤١٢ الطبعة األوىل  بريوت،علي حممد البجاوي، دار اجليل،

علي حممد العبيكـان  : ، حتقيقأسد الغابة، عز الدين بن أبو احلسن علي ابن األثري          .٢٠
  .هـ١٤١٥وآخرون، بريوت، دار الكتب العلمية 

عبـد اهللا   : األمساء والصفات، أبو بكر بن احلسني بن علـي البيهقـي، حتقيـق             .٢١
  . هـ١٤١٣ الطبعة األوىل  جدة،مكتبة السوادي، احلاشدي،

 فىط، مطبعة مـص   أمحد بن علي بن حجر العسقالين     اإلصابة يف متييز الصحابة،      .٢٢
  .هـ١٣٥٨طبعة  القاهرة، حممد،

عمر الطبـاع، دار    : األصمعيات، أبوسعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، حتقيق        .٢٣
  .، بريوتاألرقم



 

 
]٤٤٩[

:  حتقيـق  ،الرازي احلسني بن عمر بن حممد ،واملشركني املسلمني فرق اعتقادات .٢٤
  .هـ١٤٠٢ العلمية الكتب دار بريوت، ،النشار سامي علي

بن حممد بن إمساعيل النحاس، بريوت، دار الكتب العلمية،         اعراب القرآن، أمحد     .٢٥
  . هـ١٤٢١الطبعة األوىل 

بن حممود بن حممد الزركلي، بريوت، دار العلم للماليـني،           األعالم، خري الدين   .٢٦
  م ١٩٨٠الطبعة اخلامسة

دار  السخاوي، عبد الرمحن بن حممد الدين مشس التاريخ، ذم ملن بالتوبيخ اإلعالن .٢٧
  .هـ١٣٩٩ريب، بريوت الكتاب الع

 أيب بـن  حممـد  الدين مشسية  اجلوز قيم  البن إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،     .٢٨
 حممد أمحد عيسى، املنـصورة، دار الغـد اجلديـد، الطبعـة األوىل            : ، حتقيق بكر

  .هـ١٤٢٦
جمموعة مـن البـاحثني،     : األغاين، علي بن احلسني أبو الفرج األصفهاين، شرح        .٢٩

  . هـ١٤١٢لعلمية بريوت، دار الكتب ا
اإلكمال يف رفع اإلرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنـساب،             .٣٠

  بـريوت حممد أمحد دمج،: اهللا بن ماكوال، الناشر سعد امللك أبو نصر علي بن هبة 
  . هـ١٣٨٢

: حققه ،بكر أيب بن حممد الدين مشس يةاجلوز قيم البن ،الكرمي القرآن يف األمثال .٣١
  .ـه ١٤٠٦ األوىل الطبعة، طنطا ،الصحابة مكتبة ،حممد بن إبراهيم فةحذي أبو

إمالء ما بن الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، أبو البقاء عبد               .٣٢
  .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل بريوت، اهللا بن احلسني العكربي، دار الفكر، 

ن علي بن يوسـف القفطـي،   إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين أبو احلس       .٣٣
 مؤسسة الكتـب الثقافيـة،     القاهرة،   حممد أبو الفضل، دار الفكر العريب،     : حتقيق

  . هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل بريوت،
  



 

 
]٤٥٠[

سهيل زكار ورياض   : ، حتقيق ذريأنساب األشراف، أمحد بن حيي بن جابر البال        .٣٤
  .زركلي، دار الفكر، الطبعة األوىل

 بن حممد بن منصور الـسمعاين، بـريوت، دار           عبد الكرمي  األنساب، أبو سعيد   .٣٥
  هـ١٤١٩ الفكر، الطبعة األوىل

 بن اهللا عبد اخلري، أبو الدين  ناصر،)تفسري البيضاوي  (التأويل وأسرار الترتيل أنوار .٣٦
  .هـ١٤٢٠ دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ،البيضاوى عمر

علي معـوض   : ي، حتقيق حبر العلوم، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد السمرقند          .٣٧
  .هـ١٤١٣ الطبعة األوىل  بريوت،وآخرون، دار الكتب العلمية،

البحر احمليط، حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي، دار الفكر، الطبعـة الثانيـة               .٣٨
  .هـ١٤٠٣

  .البدء والتاريخ، أبو الفضل حممد بن طاهربن علي القيسراين، مكتبة الثقافة الدينية .٣٩
جلنـة  : قيقماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، حت        البداية والنهاية، ع   .٤٠

  .هـ١٤١٧تراث العريب، الطبعة األوىل حياء المكتب التحقيق، بريوت، دار إ
 ويليه كتاب القراءات الشاذة من لغة       ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة      .٤١

  .هـ١٤٢٦كتاب العريب العرب، عبد الفتاح القاضي، أمحد عناية، بريوت، دار ال
حممد أبو  : الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق            .٤٢

  .الفضل إبراهيم، بريوت، دار املعرفة، الطبعة الثانية
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي،              .٤٣

  .هـ١٣٩٩ل، الطبعة الثانية الفض حممد أبو: املكتبة العصرية، حتقيق
جة االس وأنس االس وشحذ الذاهن واهلاجس، أبو عمـر يوسـف بـن               .٤٤

  .عبد القادر القطا، الدار املصرية. د: حممد اخلويل، مراجعة: الرب، حتقيق عبد
غامن قدوري  : البيان يف عد آي القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، حتقيق            .٤٥

  .هـ١٤١٤املخطوطات والوثائق، الطبعة األوىل محد، الكويت، مركز 
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البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، بريوت، دار الكتب العلميـة،              .٤٦
  هـ١٤١٩الطبعة األوىل 

تاج العروس من جواهر القاموس، حمب الدين أيب مبيض مرتضى الزبيدي، دراسة             .٤٧
  . هـ١٤١٤علي شريي، بريوت، دار الفكر، : وحتقيق

اريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد             ت .٤٨
  . عمر تدمري، بريوت، دار الكتاب العريب: الذهيب، حتقيق

حممد أبـو  : تاريخ األمم وامللوك، أيب جعفر حممد بن جرير اآلملي الطربي، حتقيق     .٤٩
  .هـ١٣٨٧الفضل، دار املعارف، الطبعة الثانية 

بـشار عـواد    : يب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق       ألاد،  تاريخ بغد  .٥٠
  .معروف، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل

 حييي اخلشاب وصادق    : ترمجة أليب الفضل حممد بن حسني البيهقي     تاريخ البيهقي،  .٥١
  .م١٩٨٢، ، بريوتشأت، دار النهضة العربيةن
 سف بن إبراهيم اجلرجاين، عامل الكتـب،      تاريخ جرجان، أبو القاسم محزة بن يو       .٥٢

  .هـ١٤٠١ الطبعة الثالثة بريوت،
 حممد أبـو الفـضل،    : تاريخ اخللفاء، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق        .٥٣

  .القاهرة، دار الفكر العريب
عمـر  : تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهللا ابن عساكر، حتقيق             .٥٤

  . هـ١٤١٨وت، دار الفكر، الطبعة األوىل بن غرامة العمروي، بري
، دار الكتب العلمية، البخاري اجلعفي إبراهيم  بن إمساعيل بن حممد ،الكبري التاريخ .٥٥

  .بريوت
، شـلتوت  حممد فهيم حققه،  البصري النمريي شبه بن عمر ،املنورة املدينة تاريخ .٥٦

  .الفكر دار
دار  ،الـدينوري  حممـد  أبو ،قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد ،احلديث خمتلف تأويل .٥٧

  .الكتب العلمية، بريوت
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تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجـر العـسقالين،           .٥٨
  . الدار املصريةحممد علي النجار،: علي حممد البجاوي ومراجعة : حتقيق

 لكتـاب ا تفـسري  من اجلديد العقل وتنوير د السدي املعىن حترير( والتنوير التحرير .٥٩
  .م١٩٩٧ تونس ،والتوزيع للنشر سحنون دار ،عاشور بن الطاهر حممد ،)ايد

حترمي اآلت الطرب، حممد ناصر الدين األلباين، اجلبيل، مكتبة الـدليل، الطبعـة              .٦٠
  .هـ١٤١٦األوىل 

  . حممد ناصر الدين األلباين، دار إحياء التراث العريب،ختريج أحاديث فقه السرية .٦١
 عبد الدين مجال ،للزخمشري الكشاف تفسري يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج .٦٢

  الطبعـة  ،الريـاض ،  خزمية ابن دار ،السعد اهللا عبد: حتقيق،  الزيلعي يوسف بن اهللا
  .هـ١٤١٤ األوىل

عزيـز  : التدوين يف أخبار قزوين، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين، حتقيـق          .٦٣
  .هـ١٤٠٨ العطاردي، بريوت، دار الكتب العلمية

تذكرة احلفاظ، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، حيد آباد، مطبعة               .٦٤
  .هـ١٣٧٦جملس دائرة املعارف العثمانية، الطبعة الثالثة، 

إحسان عبـاس وبكـر     : التذكرة احلمدونية، حممد بن احلسن بن محدون، حتقيق        .٦٥
  .  هـ١٩٩٦عباس، بريوت، دار صادر، الطبعة األوىل 

 ،بريوت،  املالكي الغرناطي الكليب جزي بن أمحد بن مدحمل ،الترتيل لعلوم سهيلالت .٦٦
  هـ١٣٩٣دار الكتاب العريب، 

جمموعة : حتقيق ،األندلسي حيان بأيب الشهري يوسف بن حممد ،احمليط البحر تفسري .٦٧
  .هـ١٤٢٢ األوىل  الطبعة،العلمية الكتب دار، بريوتمن الباحثني، 

  .اعيل حقي الربسوي، بريوت، دار إحياء التراث العريبتفسري روح البيان، إمس .٦٨
 مسند عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو حممد عبـد             تفسري القرآن العظيم   .٦٩

أسعد حممد الطيب، مكة املكرمـة،      : الرمحن بن حممد ابن أيب حامت الرازي، حتقيق       
  . هـ١٤١٩ زار مصطفى الباز، الطبعة الثانيةمكتبة ن
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 حممد باسل   :علق عليه  ،التستري اهللا عبد بن سهل حممد العظيم، أبو  نالقرآ تفسري .٧٠
  .م٢٠٠٧عيون السود، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

تفسري القرآن العظيم، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي، بريوت،             .٧١
  . هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 ياسر :حتقيق،  السمعاين اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر أبو ،القرآن تفسري .٧٢
  .هـ١٤١٨ النشر سنة، الرياض، الوطن دار، عباس بن غنيم و إبراهيم بن

حممود حممد عبده، : تفسري القرآن، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق          .٧٣
  .هـ١٤١٩ الطبعة األوىل  بريوت،دار الكتب العلمية،

سري الكبري ومفاتيح الغيب، حممد فخر الدين بن ضياء الدين عمـر الـرازي،       التف .٧٤
   هـ١٤١٠بريوت، دار الفكر

النيـل،   عبدالـسالم أبو   حممـد :  حتقيق ،املخزومي جرب بن اهد ،جماهد تفسري .٧٥
  .هـ١٤١٠القاهرة، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، الطبعة األوىل

:  حتقيق ،األزدي بشري بن سليمان بن تلمقا احلسن أبو ،سليمان بن مقاتل تفسري .٧٦
  .هـ١٤٢٤ بريوت ،لبنان ،العلمية الكتب دار، فريد أمحد

مصطفى عبد القادر   : تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق         .٧٧
  .هـ١٤١٣عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو : ؤلفامل واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد .٧٨
  .ةالقرطب مؤسسة، البكرى حممد و أمحد بن مصطفى: قيق، حتالقرطيب الرب عبد

ذيب األمساء واللغات، أبو زكريا حيي بن شرف النووي، بريوت، دار الكتـب              .٧٩
  .العلمية

ذيب التهذيب، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حيدر آبـاد،              .٨٠
  .هـ١٣٢٦ جملس دائرة املعارف النظامية، الطبعة األوىل مطبعة

: ذيب الكمال، مجال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي، حتقيـق             .٨١
  .هـ١٤١٣بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 
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عبد العظيم حممـود،    : ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق         .٨٢
  .املصرية للتأليف والترمجةالدار 

 القـادر  عبـد : حتقيـق ،  املقدسي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبدل ،بنياالتو .٨٣
    .هـ١٤٠٣ بريوت، العلمية الكتب دار ،األرناؤوط

 الـدين  ناصر ابن ،وكناهم وألقام وأنسام الرواة أمساء ضبط يف املشتبه توضيح .٨٤
 نعـيم  حممـد :  حتقيـق  ،الدمشقي القيسي حممد بن اهللا عبد بن حممد الدين مشس

  .م١٩٩٣ األوىل  الطبعة، بريوت،الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي
توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح القصيدة النونية الشافية يف اإلنتـصار             .٨٥

أمحد بن إبراهيم بن عيـسى، بـريوت،   :الشارحللفرقة الناجية إلبن القيم اجلوزية،   
  .م١٣٩٤ة الثانية املكتب اإلسالمي، الطبع

تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن ناصر السعدي، بـريوت،             .٨٦
  . هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

 طبع  ،املناوي الرؤوف عبد الدين زين احلافظ  اإلمام التيسري بشرح اجلامع الصغري،    .٨٧
  .املكتب اإلسالمي

أمحد البسيت، حيدرآباد، دائـرة املعـارف       الثقات، أبو حامت حممد بن حبان بن         .٨٨
  هـ١٣٩٩العثمانية، دار الفكر، 

العليم  عبد: حتقيقبد اهللا بن صاحل العجلي، دراسة و   الثقات، أيب احلسن أمحد بن ع      .٨٩
  .  هـ١٤١٥البستوي، املدبنة املنورة، مكتبة الدار، الطبعة األوىل 

: حتقيـق  الطربي جعفر أبو اآلملي، جرير بن مد حمل القرآن تأويل يف البيان جامع .٩٠
  . هـ ١٤٢٠ األوىل : الطبعة الرسالة مؤسسة بريوت شاكر حممد أمحد

:  بن أيب بكر القرطيب، حتقيـق      اهللا حممد بن أمحد   اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد     .٩١
  . هـ١٤٢٧ األوىل ي،بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعةاهللا بن عبد احملسن التركعبد

مد عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت الرازي، بريوت، دار اجلرح والتعديل، أبو حم  .٩٢
  . هـ١٣٧٢إحياء التراث العريب، الطبعة األوىل 
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: ، حتقيـق  األصبهاين نعيم أليب ،امسا وتسعني تسعة هللا إن حديثجزء فيه طرق     .٩٣

مشهور بن سلمان، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة       : أمحد بن عبد اهللا بن أمحد، ختريج      
  .هـ١٤١٣ ورة، الطبعة األوىلاملن

اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف، أبو الفرج معـاىف بـن زكريـا               .٩٤
حممد مرسي اخلويل، بريوت، عامل الكتب، الطبعة األوىل        : النهرواين اجلريري، حتقيق  

  . هـ١٤٠٣
 أبـو زيـد     ،مد بن أيب اخلطـاب    حملمجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم،        .٩٥

حممد علي اهلامشي، بريوت، دمشق، دار القلـم، الطبعـة األوىل           : رشي، حتقيق الق
  . هـ١٤٠٦

حممـد  : مجهرة األمثال، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، حتقيق            .٩٦
الطبعـة األوىل    أبو الفضل إبراهيم قطامش، القاهرة، املؤسسة العربيـة احلديثـة،         

  .هـ١٣٨٤
د علي بن أمحد ابن حزم األندلسي، بـريوت، دار      مجهرة أنساب العرب، أبو حمم     .٩٧

  .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
رمزي مـنري بعلبكـي،     : مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، حتقيق          .٩٨

  . م١٩٨٧بريوت، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل 
مـد شـاكر،    حممود حم : مجهرة نسب قريش و أخبارها، الزبري بن بكار، حتقيق         .٩٩

  .بريوت، مكتبة خياط
ناجي حسن،  : مجهرة النسب، أبو املنذر هشام بن حممد السائب الكليب، حتقيق          .١٠٠

  .هـ١٤٠٧ بريوت، الطبعة األوىل عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية،
اهللا األصبهاين، بريوت،    حلية األولياء وطبقات األصفياء، أيب نعيم أمحد بن عبد         .١٠١

  .هـ١٤٠٠ الطبعة الثالثة، اب العريب،دار الكت
خمتار الدين  .  به د  ، اعتىن البصريلصدر الدين بن أيب الفرج       ،البصرية احلماسة .١٠٢



 

 
]٤٥٦[

  .هـ١٣٨٣عة جملس دائرة املعارف العثمانية، الطبعة األوىل بمطأمحد، اهلند، 
فوزي عطوي، بريوت، دار    : احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق        .١٠٣

  . هـ١٤٠٢ثة صعب، الطبعة الثال
:  حتقيق ،بن عمر البغدادي   خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر        .١٠٤

  . الرياض، دار الرفاعي، القاهرة، مكتبة اخلاجني،عبد السالم حممد هارون
عبد : الدر املنثور يف التفسري باملأثور، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق           .١٠٥

اهرة، مركز هجر للبحوث والدراسـات العربيـة        اهللا بن عبد احملسن التركي، الق     
  .هـ١٤٢٤واإلسالمية، الطبعة األوىل 

دراسات يف تاريخ الدولة العباسية، د حسن الباشـا، دار النهـضة العلميـة،               .١٠٦
  .القاهرة

عبد املعطي قلعجي،   . د: لبيهقي، حتقيق يب بكر أمحد بن حسني ا     ألالنبوة  دالئل   .١٠٧
  .هـ١٤٢٣ة دار الكتب العلمية، الطبعة الثاني

يب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، دار الباز للنشر والتوزيع،           ألدالئل النبوة،    .١٠٨
  .مكة املكرمة

 الدولة العباسية، للشيح حممد اخلضري، دار املعرفة، بـريوت، الطبعـة األوىل            .١٠٩
  هـ١٤١٥

، اعتىن به ولـيم بـن الـورد         )جمموع أشعار العرب  (ان رؤبة بن العجاج     ديو .١١٠
 ،الكويت، دار ابن قتيبةالربوسي.  

أمحد الغزايل، بريوت، دار الكتـاب     : ديوان أبو نواس، احلسن بن هانئ، حتقيق       .١١١
  . هـ١٤٠٤العريب، 

إبراهيم السامرائي، العراق، مطبعـة     :  األحوص األنصاري، مجع وحتقيق    ديوان .١١٢
  .هـ١٣٨٨النعمان، 

ديدة، الطبعة  فخر الدين قباوة، بريوت، دار اآلفاق اجل      : ديوان األخطل، حتقيق   .١١٣
  . م١٩٧٩الثانية، 



 

 
]٤٥٧[

  
جلنة بإشراف كامل سليمان، بـريوت، دار الكتـاب         : ديوان األعشى، حتقيق   .١١٤

  .اللبناين، مكتبة املدرسة، الطبعة األوىل
حممد علي دقـة، دار صادر، الطبعة األوىل       . د: ديوان األقيشر األسدي، حتقيق    .١١٥

  .م١٩٩٧
رمحن املصطاوي، دار املعرفة بريوت،    اعتىن به وشرحه عبدال   ،   القيس ؤديوان امر  .١١٦

  .هـ١٤٢٥الطبعة الثانية 
  بـريوت  مجيل اجلبيلي، دار صادر،:حتقيق وشرحديوان أمية بن أيب الصلت،  .١١٧

  .م١٩٩٨الطبعة األوىل 
بريوت، الطبعة   حممد يوسف جنم، دار صادر،    . ديوان أوس بن حجر، حتقيق د      .١١٨

  .هـ١٣٩٩الثالثة 
صالح الدين اهلـواري، بـريوت، دار ومكتبـة    : ديوان بشار بن برد، شرحه     .١١٩

  .م١٩٩٨اهلالل، 
  .، بريوتديوان جرير، دار صادر .١٢٠
عادل سـليمان، مطبعـة     . ديوان شعر حامت الطائي وأخباره، دراسة وحتقيق د        .١٢١

  .هـ١٤٠١ ، القاهرةاملدين
  .هـ١٣٩٨، بريوت، دار بريوت للطباعة والنشر، ديوان حسان بن ثابت .١٢٢
 الطبعـة    بـريوت،  أمحد بيسج، دار الكتب العلمية،    :  شرحه ديوان ذي الرمة،   .١٢٣

  .هـ١٤١٥األوىل 
 بن أيب سلمى، اعتىن به وشرحه محدو طماس، دار املعرفة بريوت،             زهري ديوان .١٢٤

  هـ١٤٢٦الطبعة الثانية 
أمحد بن األمني الشنقيطي، مطبعـة      : هشرح ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين،     .١٢٥

  .، مصرةالسعاد
  .، بريوتحممد جنم، دار صادر. ديوان عبد اهللا بن قيس الرقيات، حتقيق د .١٢٦



 

 
]٤٥٨[

  
ديوان عبيد األبرص، شرح أمحد عدرة، بريوت، دار الكتاب العريب، الطبعـة             .١٢٧

  .هـ١٤١٤األوىل 
. د: ديوان العجاج، رواية عبد امللك بن قريب األصمعي وشرحه، عين بتحقيقه           .١٢٨

  .هـ١٤١٦يب، بريوت عزة حسن، دار الشرق العر
الـرمحن   علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، اعتىن بـه وشـرحه عبـد         ديوان   .١٢٩

  .هـ١٤٢٦املصطاوي، دار املعرفة بريوت، الطبعة الثالثة 
عبد القادر حممد، سوريا، دار القلـم العـريب،         : ديوان عنترة بن شداد، شرح     .١٣٠

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 
ا احلاوي، الشركة العاملية للكتاب، الطبعـة       إيلي: ديوان الفرزدق، ضبط معانيه    .١٣١

  .م١٩٩٥الثانية 
 ، دار الثقافـة   ،أمحد مطلـوب  وإبراهيم السامرائي   . د: حتقيق،  ديوان القطامي  .١٣٢

  .م١٩٦١الطبعة األوىل 
  . هـ١٣٩١إحسان عباس، بريوت، دار الثقافة، : ديوان كثري عزة، شرح  .١٣٣
 عاين، مكتبة النهـضة، سامي مكي ال :ديوان كعب بن مالك األنصاري، مجع .١٣٤

  .هـ١٣٨٦ الطبعة األوىل بغداد،
  .ديوان لبيد بن ربيعة العامري، بريوت، دار صادر .١٣٥
حممد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية      : ديوان النابغة الذبياين، شرح وتعليق     .١٣٦

  .م١٩٧٦للتوزيع، الشركة الوطنية للتوزيع، جانفي 
  .م١٩٩٥اهرة، الطبعة الثانية ديوان اهلذليني، دار الكتب املصرية، الق .١٣٧
عمـرو عبـد املـنعم،      : ذم املالهي، أليب بكر بن حممد ابن أيب الدنيا، حتقيق          .١٣٨

  . هـ١٤١٦القاهرة، مكتية ابن تيمية، الطبعة األوىل 
حتقيق جـزء   . حممد بن صاحل بن عبداهللا الفوزان     : للدكتور: رسالة الدكتوراة  .١٣٩

  . بن سعود اإلسالمية، الرياضتفسري البسيط للواحدي جبامعة اإلمام حممد



 

 
]٤٥٩[

  
الكـشف   للدكتور خالد بن عون العرتي يف حتقيق جزء من           ،رسالة الدكتوراة  .١٤٠

  .هـ١٤٢١جامعة أم القرى عام .  للثعليبوالبيان
 لألستاذ أمحد بن حممد الربيدي يف حتقيق جزء مـن كتـاب             ،رسالة املاجستري  .١٤١

  .ـه١٤٢٠  جامعة أم القرى عام.الكشف والبيان للثعليب
 لألستاذ صاحل بن منران احلارثي يف حتقيق جزء مـن كتـاب             ،رسالة املاجستري  .١٤٢

  .هـ١٤٢٢  جامعة أم القرى عام.الكشف والبيان للثعليب
 لألستاذة عفراء بنت حممد يف حتقيق جزء من كتاب الكشف           ،رسالة املاجستري  .١٤٣

  .هـ١٤٢٧هـ، ١٤٢٦جامعة أم القرى عام .والبيان للثعليب
 لألستاذة فريدة بنت حممد الغامدي يف حتقيق جزء من كتاب           ،ريرسالة املاجست  .١٤٤

  .هـ١٤٢٢  جامعة أم القرى عام.الكشف والبيان للثعليب
عرب يف حتقيق جزء مـن        بنت صادق أبو   اهللا  لألستاذة هبة  ،رسالة املاجستري  .١٤٥

  .هـ١٤٢٣ جامعة أم القرى عام. كتاب الكشف والبيان للثعليب
 صالح بن سامل باعثمان يف حتقيق جزء من كتـاب            للدكتور ،رسالة املاجستري  .١٤٦

  .هـ١٤٢١  جامعة أم القرى عام.الكشف والبيان للثعليب
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الـدين              .١٤٧

علي عبد الباري، بريوت، دار الكتب العلميـة،        : حممود اآللوسي، ضبط وتصحيح   
  .هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

طـه عبـدالرؤوف،    : ، حتقيق السهيلي اهللا عبد بن الرمحن عبدالروض األنف    .١٤٨
  .مؤسسة نبع الفكر العريب

إحسان : الروض املعطار يف خرب األقطار، حممد بن عبد املنعم احلمريي، حتقيق            .١٤٩
  م١٩٧٥عباس، بريوت، مكتبة لبنان، 

: قبسيت، حتقيروضة العقالء ونزهة الفضالء، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد ال   .١٥٠
حممد حامد الفقي، مطبعة    حممد حمي الدين عبد احلميد، وحممد عبد الرزاق محزة، و         



 

 
]٤٦٠[

  .هـ١٣٦٨السنة احملمدية، 
بن علي بـن حممـد ابـن         الرمحن زاد املسري يف علم التفسري، أيب الفرج عبد        .١٥١

الطبعـة األوىل   بـريوت،  أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية،     : اجلوزي، ختريج   
  .ـه١٤١٤

زهر األكم يف األمثال واحلكم، نور الدين أبو علي احلسن بن مسعود اليوسي،              .١٥٢
حممد حجي وحممد األخضر، دار الثقافة، الـدر البيـضاء، الطبعـة األوىل             : حتقيق

  . هـ١٤٠١
، حتقيق إبراهيم الـسامرائي، مـن       األصبهاين داود أليب بكر حممد بن    ،الزهرة .١٥٣

  .م ١٩٧٥طبعة منشورات وزارة اإلعالم العراقية، 
زهرة اآلداب ومثر األلباب، أيب اسحاق إبراهيم بن علي احلـصري، ضـبطه              .١٥٤

  الطبعة ،لبنان ،بريوت،  العلمية الكتب داريوسف علي طويل،    :وشرحه وعلق عليه    
  .هـ ١٤١٧ األوىل

أمحد حممـد نـور     . د: ، أليب زكريا حيىي بن معني، حتقيق      اجلنيد ابن سؤاالت .١٥٥
  .هـ١٤٠٨ دينة املنورة، الطبعة األوىلسيف، مكتبة الدار بامل

سؤاالت مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديني عن أحـوال الـرواة،              .١٥٦
موفق بن عبد اهللا بن عبـد       : حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكم النيسابوري، حتقيق        

  .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل ، بريوتالقادر، دار الغرب اإلسالمي،
، حممد ناصر الدين األلبـاين، الريـاض، مكتبـة          سلسلة األحاديث الصحيحة   .١٥٧

  .هـ١٤٢٢املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حممد ناصر الدين األلباين، الريـاض،            .١٥٨

  .هـ١٤٢١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
العزيز   البكري مبشاطرة عبد   للوزير أيب عبيد  مسط الآللئ يف شرح أمال القايل،        .١٥٩

  .هـ١٤٠٤دار احلديث، الطبعة الثانية ، بريوت، امليمين له يف أحباثه
ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة،      ،  عاصم أيب بنلحافظ أيب بكر عمرو     ل السنة .١٦٠



 

 
]٤٦١[

  .هـ١٤١٣حممد األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة : بقلم
خليـل  :  بن يزيد ابن ماجه القزويين، حتقيق      سنن ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد       .١٦١

  .هـ١٤١٦مأمون شيحا، بريوت، دار املعرفة، الطبعة األوىل 
حممد حمـي   : سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، حتقيق          .١٦٢

  .الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العصرية
أمحـد  :  حتقيق سنن الترمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي،          .١٦٣

  .  القاهرة، دار احلديث،حممد شاكر وآخرون
عبـد اهللا   :  حتقيق البغدادي أمحد بن عمر بن علي احلسن  أبو سنن الدارقطين،  .١٦٤

  .هـ١٣٨٦هاشم مياين، دار املعرفة 
السنن الكربى للنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن علي بن شـعيب النـسائي،               .١٦٥

 بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعـة األوىل        عبد الغفار البنداري وآخرون،   : حتقيق
  هـ١٤١١

القادر  حممد عبد : السنن الكربى، أبو بكر بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق          .١٦٦
  هـ١٤٢٠عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

: سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق وختريج       .١٦٧
  .هـ١٤١٠  بريوتؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،شعيب األرن

 ،املعـافري  احلمريي أيوب بن هشام بن امللك  عبد السرية النبوية، البن هشام،    .١٦٨
احلفـيظ شـليب،      وإبراهيم األبياري وعبـد    مصطفى السقا : حتقيق وضبط وشرح  
  .مؤسسة علوم القرآن

 ،الواحد عبد مصطفى :حتقيق ،كثري بن إمساعيل الفداء أىب لالمام ،النبوية السرية .١٦٩
   .للطباعة املعرفة دار ،بريوت

 أمحـد  بن احلي عبد، البن العماد احلنبلي،     ذهب من أخبار يف الذهب شذرات .١٧٠
  .دار الكتب العلمية  حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،،العكري حممد بن
طيبة بـودي، مطبوعـات     . ، حتقيق د  اجلواليقيموهوب   ،الكاتب أدب شرح .١٧١



 

 
]٤٦٢[

  .م١٩٩٥ عةجامعة الكويت، طب
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أبو القاسم هبة اهللا بن احلـسن بـن             .١٧٢

  .هـ١٤٢٥سيد عمران، القاهرة، دار احلديث : منصور الاللكائي، حتقيق
عبد اهللا بن عبد احملـسن التركـي وشـعيب       : شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق    .١٧٣

  .هـ١٤١١األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
 ،حامد أبو احلديد، أيب بن حممد بن اهللا هبة بن احلميد عبد ،البالغة ج شرح .١٧٤
  .هـ١٣٧٨، الطعبة األوىل العربية الكتب حياءإ دار ،الفضل أبو حممد: قيقحت
أبو هاجر حممد السعيد   :لبيهقي، حتقيق يب بكر أمحد بن حسني ا     شعب اإلميان أل   .١٧٥

  .هـ١٤٢١ الطبعة األوىل دار الكتب العلمية،: نشر. بن بسيوين زغلول
الشعر والشعراء، مفيد قميحة وحممد أمني الضناوي، بـريوت، دار الكتـب             .١٧٦

   هـ١٤٢١العلمية، الطبعة األوىل 
 ،اليحـصيب  عياض الفضل أبو القاضي العالمة،  املصطفى حقوق بتعريف الشفا .١٧٧

ـ  بن أمحد للعالمة،الشفاء ألفاظ عن اخلفاء مزيل املسماة باحلاشية مذيال  بـن  دحمم
  .الفكر دار ،الشمين حممد

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أيب نصر إمساعيل بن محـاد اجلـوهري،              .١٧٨
إميل بديع يعقوب، حممد نبيل طريفي، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة            : حتقيق
  .هـ١٤٢٠األوىل

 حـامت،  أبـو  أمحـد،  بن حبان بن حممد ،بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح .١٧٩
 مؤسسة الفارسي، الدين عالء اهللا، عبد بن بلبان بن علي : ترتيب،  البسيت الدارمي،
  .الرسالة

 ملدينة، ا ياسني بن بشري بن حكمت. د. أ ،باملأثور التفسري من املسبور الصحيح .١٨٠
   .هـ ١٤٢٠األوىل  الطبعة ،املآثر دار، النبوية

حممد علـي   :صحيح البخاري، أبوعبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، مراجعة       .١٨١
  . هـ١٤١٧القطب، بريوت، املكتبة العصرية، الطبعة األوىل 



 

 
]٤٦٣[

  
صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسـالمي،      .١٨٢

  . هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة 
حممد ناصر الدين األلباين، بـريوت، املكتـب   : تأليفصحيح سنن ابن ماجه،     .١٨٣

  .هـ١٤٠٧اإلسالمي، الطبعة األوىل 
حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف للنشر       : د، تأليف حيح سنن أيب داو   ص .١٨٤

  .هـ١٤٢١والتوزيع، الطبعة الثانية 
حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسـالمي،       : صحيح سنن الترمذي، تأليف    .١٨٥

  .هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل
وري، بـريوت،   صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيساب         .١٨٦

  .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
مد بن إمساعيـل    الضعفاء الصغري، ويليه كتاب الضعفاء واملتروكني للنسائي، حم        .١٨٧

حممود إبراهيم  : الرمحن أمحد بن علي بن شعيب النسائي، حتقيق        البخاري، أبو عبد  
  هـ ١٤٠٦زايد، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل 

املعطي  عبد: الكبري، أبو جعفر حممد عمرو بن موسى العقيلي، حتقيق        الضعفاء   .١٨٨
  هـ١٤٠٤كتب العلمية، الطبعة األوىل قلعجي، بريوت، دار ال

الضعفاء واملتروكني لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين، دراسة وحتقيـق     .١٨٩
 موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، مكتبـة املعـارف، الريـاض، الطبعـة األوىل               

  .هـ١٤٠٤
، الفـرج  أبـو  اجلوزي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد،  واملتروكني الضعفاء .١٩٠

  .هـ١٤٠٦ العلمية الكتب  دار،بريوت القاضي اهللا عبد :حتقيق
علي حممد عمـر،    : طبقات احلفاظ، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق        .١٩١

  . هـ١٣٩٣القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة األوىل 
 دار ،الفقـي  حامـد  حممد: قيقحت ،يعلى أيب ابن احلسني أبو ،بلةاحلنا طبقات .١٩٢



 

 
]٤٦٤[

  . بريوت، املعرفة
: بكي، حتقيـق  طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الس          .١٩٣

  هـ١٣٨٤عيسى اجلليب، الطبعة األوىل الفتاح احللو، مطبعة  حممود الطناحي، وعبد
: حتقيـق ،  السبكي الكايف عبد بن يعل بن الدين تاج،  الكربى الشافعية طبقات .١٩٤
  .هـ١٤١٣ الثانية  الطبعة،للطباعة هجر، احللو الفتاح عبد.د الطناحي حممود. د
كمال يوسف احلوت، دار الكتب العلمية،      : طبقات الشافعية لألسنوي، حتقيق    .١٩٥

  .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل 
ـ : قطبقات الصوفية، أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، حتقي          .١٩٦ صطفى م

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل بريوت،  دار الكتب العلمية، عبد القادر عطا،
حممـود  : أبو عبد اهللا حممد بن سالم اجلمحي، حتقيق        طبقات فحول الشعراء،   .١٩٧

  .حممد شاكر، القاهرة، مطبعة املدين
 حتقيق ،الصالح ابن الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو ،الشافعية الفقهاء طبقات .١٩٨

  .م١٩٩٢الطبعة األوىل  بريوت، ،اإلسالمية البشائر دار ،جنيب يعل الدين حميي
البصري، بـريوت، دار     الطبقات الكربى، أبو عبد اهللا حممد بن سعد الزهري         .١٩٩

   هـ ١٣٧٧صادر، الطبعة األوىل 
جلنة : طبقات املفسرين لشمس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي، راجعه           .٢٠٠

  .هـ١٤٠٣ بريوت، الطبعة األوىلمن العلماء، دار الكتب العلمية، 
علي حممد عمر،   : طبقات املفسرين، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق        .٢٠١

  .هـ١٣٩٦مكتبة وهبة، الطبعة األوىل 
: العرب يف أخبار من غرب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيـق               .٢٠٢

  م١٩٦٠صالح الدين املنجد، الكويت، دائرة املطبوعات والنشر 
 حيـىي  :حتقيـق ،  الواحـد  عبد بن حممد عمر أليب،  اللغة غريب يف العشرات .٢٠٣

  .م١٩٨٤ الوطنية،  عمان،جرب الرؤوف عبد
عبـد ايـد    . د: العقد الفريد، أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، حتقيق          .٢٠٤



 

 
]٤٦٥[

  . هـ١٤١٧الترحيين، بريوت، دار الكتب العلمية 
وجيـه  :لنيسابوري، علـق حواشـيه     عقالء اانني، احلسن بن حممد حبيب ا       .٢٠٥

  . هـ١٣٤٣الكيالين، املطبعة املصرية مبصر، 
 مـصطفى  حممـد  حتقيـق ،  املديين السعدي جعفر بن اهللا عبد بن عليالعلل، ل  .٢٠٦

  .م١٩٨٠، طبعة  بريوت،اإلسالمي املكتب، األعظمي
العلو للعلي الغفار يف صحيح األخبار وقيمها، مشس الدين حممد بن أمحد بـن               .٢٠٧

الرمحن بن حممد، املدينة، املكتبة السلفية، الطبعة الثانية  عبد: الذهيب، تصحيحعثمان  
  . هـ١٣٨٨

، طبعـة دار    احلنفـي  العيين الدين ر بد عمدة القاري شرح صحيح البخاري،     .٢٠٨
  .الفكر

زهري : طاهر إمساعيل بن خلف األندلسي، حتقيق العنوان يف القراءات السبع، أبو  .٢٠٩
   هـ١٤٠٦ عامل الكتب، الطبعة الثانية زاهد، خليل العطية، بريوت،

مهدي املخزومي وآخرون، : العني، اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي، حتقيق   .٢١٠
  هـ١٤٠٨ بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، الطبعة األوىل

حممد بن عبد اهللا ابـن سـيد        عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري،         .٢١١
 الدين مستو، مكتب دار التـراث ودار بـن      ي و حمي  حممد اخلطراو :  حتقيق ،الناس

  . هـ١٤١٣ كثري، الطبعة األوىل
عيون األخبار، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، بـريوت، دار               .٢١٢

  .هـ١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
يب عيون األنباء يف طبقات األطباء، موفق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم ابن أ       .٢١٣

حممد باسل عيون السود، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل   : أصبيعة، حتقيق 
  . هـ١٤١٩

 ابن اجلزري، ين أبو اخلري حممد بن حممد   غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الد       .٢١٤
  .هـ١٤٠٢عين بنشره برجستر اسر، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 



 

 
]٤٦٦[

 القمي حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب .٢١٥
  الطبعـة  ،بـريوت  ،العلمية الكتب دار،  عمريان زكريا الشيخ:  حتقيق ،النيسابوري

  .هـ ١٤١٦ األوىل
القيوم  يب، حتقيق عبد الكرمي الغرباوي، خرج حديثه عبد       غريب احلديث للخطا   .٢١٦

  .عبد رب النيب، طبعة أم القرى
عبـد  : مد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، حتقيق        غريب احلديث، أبو حم    .٢١٧

  . هـ١٣٩٧الطبعة األوىل  بغداد، اهللا اجلبوري،وزارة األوقاف،
غريب احلديث، أبوعبيد القاسم بن سالم البغدادي، حيدر آباد، مطبعة جملس            .٢١٨

  .هـ١٣٨٤دائرة املعارف العثمانية 
 بكـر  أبـو  السجستاين، رعزي بن حممد ،القلوب برتهة املسمى القرآن غريب .٢١٩

 األوىل الطبعـة ،  سوريا ،قتيبة دار ،مجران الواحد عبد أديب حممد: احملقق،  العزيري
   .هـ١٤١٦

غريب القرآن املسمى نزهة القلوب، أبو بكر حممد بن عزيز السجستاين، مكتبة        .٢٢٠
  .هـ١٣٨٢ومطبعة حممد علي صبيح، طبعة 

 ،البجـاوي  علي:  حتقيق ،شريالزخم عمر بن حممود،  احلديث غريب يف الفائق .٢٢١
   .الثانية الطبعة، لبنان ،املعرفة  دار،الفضل أبو حممد

: مد بن مندة األصبهاين، حتقيـق     عبد اهللا حم   باب يف الكىن واأللقاب، أبو    فتح ال  .٢٢٢
  . هـ١٤١٧يب، الرياض، مكتبة الكوثر، الطبعة األوىل أبو قتيبة الفاريا

للحافظ أمحد بن علي بن حجـر        فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري،      .٢٢٣
هـ علـى نفقـة   ١٤٢١ عبد القادر شيبة احلمد، الطبعة األوىل    : العسقالين، حتقيق 

  .صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز
الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري القاضي البيـضاوي، زيـن الـدين             .٢٢٤

ي، الرياض، دار العاصمة،    أمحد حمبيت نذير علم السلف    : الرؤوف املناوي، حتقيق   عبد
  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل 



 

 
]٤٦٧[

فتح القدير، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، بريوت، دار اخلري، الطبعة األوىل     .٢٢٥
  .هـ١٤١٢

عبود الـشاجلي،   : الفرج بعد الشدة، أبو علي احملسن بن علي التنوخي، حتقيق          .٢٢٦
  م١٣٩٨بريوت، دار صادر 

عبد اهللا بن سهل العـسكري، مكتبـة        الفروق اللغوية، أبو هالل احلسن بن        .٢٢٧
  .هـ١٣٥٣القدسي، طبعة 

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة و ما أنزل باملدينة، أبو عبد اهللا حممـد              .٢٢٨
مسفر بن سعيد دماس الغامدي، دار حافظ،       : بن أيوب بن الضريس البجلي، حتقيق     

  .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل 
مد بن إمساعيل الثعاليب، الـدار العربيـة   فقه اللغة، أبو منصور عبد امللك بن حم        .٢٢٩

  .هـ١٩٨١الطبعة األوىل تونس،للكتاب، 
 البيـت،  آل مؤسـسة  وعلومه، التفسري خمطوطات للتراث، الشامل الفهرس .٢٣٠

 .األردن
الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، حممد بن علي بن حممد الـشوكاين،             .٢٣١

 الطبعـة    مكة املكرمـة،    الباز، مكتبة نزار مصطفى   رضوان جامع رضوان،  : حتقيق
  هـ١٤٢١الثانية 

 عبـد  حممد للعالمة النذير البشري أحاديث من الصغري اجلامع شرح القدير فيض .٢٣٢
، بـريوت  العلميـة  الكتب دار،  السالم عبد أمحد وصححه ضبطه املناوي الرؤوف

  .ـه١٤١٥ األوىل الطبعة لبنان
 :وزآبادي، ضـبط وتعليـق     يعقوب الفري  القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن      .٢٣٣

  .هـ١٤٢٠يوسف الشيخ حممد البقاعي، بريوت، دار الفكر، الطبعة األوىل
 اهللا عبـد  أيب الدين شمسل،  الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .٢٣٤

 الطبعـة ،   جدة ،القبلة  دار ،عوامة حممد: ، حتقيق الدمشقي الذهيب بن أمحد بن حممد
  .هـ١٤١٣ األوىل



 

 
]٤٦٨[

لتاريخ، عز الدين علي بن حممد ابن األثري، بـريوت، دار صـادر،          الكامل يف ا   .٢٣٥
   هـ١٤١٥الطبعة السادسة، 

احلميـد   عبد :عباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق     الكامل يف اللغة واألدب، أبو ال      .٢٣٦
  .هـ١٤١٩هندواي، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

عادل : بن عدي اجلرجاين، حتقيق   الكامل يف ضعفاء الرجال، أبو أمحد عبد اهللا          .٢٣٧
  هـ١٤١٨أمحد عبد املوجود وآخرون، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

، جـار اهللا    التأويـل  وجـوه  يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف .٢٣٨
القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، حتقيق عادل أمحد عبـد املوجـود               أبو

  .هـ ١٤١٨ بة العبيكان، الطبعة األوىلوعلي حممد معوض، مكت
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلـيب        .٢٣٩

  .القسطنطيين، بريوت، دار إحياء التراث العريب
٢٤٠.       يد الكشف والبيان يف تفسري القرآن، أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، حتقيق س

  هـ ١٤٢٥ ، بريوتألوىلالطبعة اكسروي، دار الكتب العلمية، 
الآلىل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، جالل الدين عبد الرمحن الـسيوطي،            .٢٤١

  هـ١٤١٧صالح حممد عويضة، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل : حتقيق
: لب اللباب يف حترير األنساب، جالل الدين عبد الرمحن الـسيوطي، حتقيـق             .٢٤٢

  .هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل حممد أمحد عبد العزيز، بريوت
أمحد حسن بيسج، بريوت،    : لباب اآلداب، عبد امللك بن حممد الثعاليب، حتقيق        .٢٤٣

  . هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
الـدين   حباشيته كتاب تفسري البغوي، عـالء      و ،لباب التأويل يف معاين الترتيل     .٢٤٤

السالم حممد علي قاهني، بريوت، دار       عبد: ح  اخلازن، ضبط وتصحي  بن حممد    علي
  . هـ١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

اللطيف  عبد: اللباب يف ذيب األنساب، علي بن حممد األثري اجلزري، حتقيق          .٢٤٥
   هـ١٤١٠حسن عبد الرمحن، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل



 

 
]٤٦٩[

عـادل  : ل الدمشقي، حتقيق  بن عاد علوم الكتاب، أبو حفص عمر      اللباب يف    .٢٤٦
  . هـ١٤١٩طبعة األوىل  ال بريوت،، دار الكتب العلمية،علي حممدوعبد املوجود 

 أمحـد : وصححه ضبطه السيوطي الدين جالل ،الرتول أسباب يف النقول لباب .٢٤٧
  .بريوت العلمية الكتب دار الشايف عبد

ر صـادر،   لسان العرب، مجال الدين أبو الفضل حممد ابن منظور، بريوت، دا           .٢٤٨
  .  هـ١٤١٤الطبعة الثالثة 

مكتب : لسان امليزان، شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق           .٢٤٩
  .التحقيق، بإشراف حممد عبد الرمحن املرعشلي

 الفرقة عقد يف املضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع .٢٥٠
 الطبعة، اخلافقني مؤسسة ، دمشق،نبلياحل السفاريين أمحد بن مد، حملاملرضية
  ـه١٤٠٢الثانية

ـ قحت الـدارقطين  عمـر  بن علي احلسن أيب ،للدارقطين واملختلف املؤتلف .٢٥١  :قي
  .هـ١٤٠٦ي، الطبعة األوىل اإلسالم الغرب دار .اهللا عبد بن موفق.د
حممد فـؤاد سـزكني،     : دة معمر بن املثىن التيمي، تعليق     جماز القرآن، أيب عبي    .٢٥٢

  . هـ١٤٠١لرسالة، الطبعة الثانية مؤسسة ا
اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد             .٢٥٣

  .حممود إبراهيم زايد، بريوت، دار املعرفة: البسيت، حتقيق
نعيم حـسني   : بن حممد إبراهيم امليداين، تعليق    جممع األمثال، أيب الفضل أمحد       .٢٥٤

  .ب العلميةزرزور، بريوت، دار الكت
عبد اهللا حممد الدرويش، الطبعة األوىل      : دار الفكر، حتقيق  : جممع الزوائد، نشر   .٢٥٥

  .هـ١٤١٤
:  مجـع وترتيـب    جمموع فتاوى ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين،          .٢٥٦

بن قاسم وساعده ابنه حممد، طبع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقـاف            الرمحن عبد
  .هـ١٤١٦ ، طبعةململكة العربية السعوديةوالدعوة واإلرشاد با



 

 
]٤٧٠[

حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم حسني بـن حممـد             .٢٥٧
  .م١٩٦١الراغب األصفهاين، دار مكتبة احلياة 

  . ، بريوت، املكتب البخاري للطباعة والنشر حممد بن حبيب البغدادياحملرب، .٢٥٨
 عثمان بن الفتح عنها، أليب واإليضاح القراءات شواّذ وجوه تبيني يف احملتسب .٢٥٩

 الطبعـة  لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد حممد :جين، حتقيق
 .هـ ١٤١٩ األوىل

بن عطية   بن غالب  احلق لكتاب العزيز، أبو حممد عبد    احملرر الوجيز يف تفسري ا     .٢٦٠
كتـب العلميـة،    الشايف حممد، بريوت، دار ال     السالم عبد  عبد: األندلسي، حتقيق 

  . هـ١٤٢٢الطبعة األوىل 
  .احمللى، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، دار الفكر .٢٦١
حممد حـسن آل ياسـني، عـامل        : ، حتقيق عباد بن الصاحب ،اللغة يف احمليط .٢٦٢

  .هـ١٤١٤الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الـرازي، مكتبـة لبنـان،                 .٢٦٣

  .م١٩٨٨
 خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه احلسني بن أمحـد بـن           .٢٦٤

  .محدان، القاهرة، مكتبة املتنيب
:  حتقيق ،سيده بابن :املعروف األندلسي إمساعيل بن علي احلسن أبو ،املخصص .٢٦٥

  .هـ١٤١٧ األوىل الطبعة ،بريوت ،العريب التراث إحياء دار ،جفال إبراهيم خليل
عبد اهللا بن أمحد بـن حممـود النـسفي،          لترتيل ومداراك الـتأويل،    مدارك ال  .٢٦٦

  . هـ١٤١٥بريوت، دار الكتب العلمية، 
شاكر العاشور،  : املذاكرة يف ألقاب الشعراء، أسعد بن إبراهيم النشأيب، حتقيق         .٢٦٧

  . م١٩٨٨بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة 
عبـد العزيـز عـز الـدين        : حتقيق، دراسة و  السجستاين داود أليب،  املراسيل .٢٦٨

  .هـ١٤٠٦ الطبعة األوىل ،السريوان، دار القلم



 

 
]٤٧١[

، أبو  الديارات هلأو امللوكو شرافاأل حتف يف اجلوهر معادن و الذهب مروج .٢٦٩
سعيد حممد اللحام، بريوت، دار الفكر،      : بن احلسني املسعودي، حتقيق    احلسن علي 

  . هـ١٤١٧الطبعة األوىل 
 بن عبد اهللا بن حممد احلاكم النيـسابوري،         املستدرك على الصحيحني، حممد    .٢٧٠

مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل             : حتقيق
  هـ١٤١١

املستفاد من ذيل تاريخ بغداد مطبوع مع كتاب تاريخ بغداد، حمب اهللا أيب عبد               .٢٧١
قيصر أبـو  : أمحد بن أبيك الدمياطي، حتقيق: مد بن حممود ابن النجار، انتقاء     اهللا حم 

  .فرح، بريوت، دار الكتب العلمية
مسند أيب داود الطيالسي، أبوداود سليمان بن سليمان بن اجلارود الطيالـسي،         .٢٧٢

احملسن التركي، دار هجر للطباعة والنـشر، الطبعـة األوىل           حممد بن عبد  : حتقيق
  . هـ١٤٢٠

 العلمية،  مسند أيب يعلى، أبو يعلى أمحد بن علي املوصلي، بريوت، دار الكتب            .٢٧٣
  . هـ١٤١٨الطبعة األوىل 

، الـشيباين  أسـد  بن هالل بن حنبل بن أمحد اهللا عبد يبأل ،أمحد اإلمام مسند .٢٧٤
 بـن  اهللا عبـد  .د: إشـراف  ،وآخـرون  مرشد عادل ،األرنؤوط شعيب: احملقق
  .هـ١٤٢١األوىل  : الطبعة الرسالة مؤسسة ،التركي احملسن عبد

الشيباين،  بن حنبل  أمحد بن حممد بن هالل       اهللامسند أمحد بن حنبل، أبو عبد        .٢٧٥
  .بريوت، دار صادر

البحر الزخار املعروف مبسند البزار، تأليف أبو بكر أمحـد بـن عمـر بـن                 .٢٧٦
اخلالق البزار، حتقيق عادل سعد، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعـة             عبد

  .هـ١٤٢٤األوىل 
بو بكر حممد بن هارون الرويـاين،       مسند الصحابة املعروف مبسند الروياين، أ      .٢٧٧

  . هـ١٤١٧صالح عويضة، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل : ختريج



 

 
]٤٧٢[

مشاهري علماء األمصار، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسيت، دار الكتب               .٢٧٨
  .العلمية

 الـضامن،   حامت.د: حتقيق،   بن أيب طالب القيسي    مشكل إعراب القرآن ملكي    .٢٧٩
  هـ١٤٠٥ الثانية الطبعة،بريوت ،الرسالة مؤسسة رة اإلعالم،منشورات وزا

، الكـويف  العبسي شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر  أبو مصنف ابن أيب شيبة،    .٢٨٠
  .هـ١٤٠٩ تقدمي وضبط كمال احلوت، بريوت دار التاج، الطبعة األوىل

ـ       .٢٨١ ام املصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ومعه كتاب اجلـامع لإلم
حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة      : معمر بن راشد األزدي، حتقيق    

  .هـ١٤٠٣الثانية 
 حجـر  بـن أمحد بـن علـي    للحافظ  بزوائد املسانيد الثمانية   العالية املطالب .٢٨٢

الطبعة األوىل  ، ضبطه وأخرجه امين علي، وأشرف صالح، مؤسسة قرطبة      العسقالين
  .هـ١٤١٨

 حممد حممِد حسن شـراب،      :يف السنة والسرية، إعداد وتصنيف    املعامل األثرية    .٢٨٣
  هـ١٤١١الطبعة األوىل، دار القلم 

خالـد العـك    : معامل الترتيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيـق          .٢٨٤
  .هـ١٤٠٧وآخرون، بريوت، دار املعرفة، الطبعة الثانية، 

حممد علـي   :  النحاس، حتقيق  عيلمعاين القرآن الكرمي، أبو جعفر أمحد بن إمسا        .٢٨٥
القرى، معهد البحوث العلمية، مركـز إحيـاء        أم  بوين، مكة املكرمة، جامعة     الصا

  . هـ١٤٠٨التراث اإلسالمي، الطبعة األوىل 
:  أليب احلسن سعيد ااشعي املعروف باألخفش األوسط، حتقيق        ،معاين القرآن  .٢٨٦

  .هـ١٤٠١ يةفائز فارس، الشركة الكويتية احملدودة، الطبعة الثان
أمحد : معاين القرآن، أبو زكريا حيي بن زياد بن عبد اهللا الديلمي الفراء، حتقيق             .٢٨٧

  .، والدار املصريةيوسف جنايت وآخرون، دار السرور
  



 

 
]٤٧٣[

املعاين الكبري يف أبيات املعاين، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري،               .٢٨٨
  .هـ١٨٧٢ احلديثة سامل الكرنكوي، بريوت، دار النهضة: تصحيح

معجم األدباء، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي، مكتبـة               .٢٨٩
  .عيسى البابلي احلليب وشركاه، مصر

بـن   طـارق : الطرباين، حتقيـق  املعجم األوسط للحافظ أيب القاسم سليمان        .٢٩٠
  .هـ١٤١٥طبعة   القاهرة،احملسن احلسيين، دار احلرمني، اهللا وعبد عوض

فريـد  :  البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت احلمـوي، حتقيـق           معجم .٢٩١
  . هـ١٤١٠ العزيز اجلندي، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل عبد

. ف  : ن عمران املرزباين، تصحيح وتعليق    يب عبيد اهللا حممد ب    ألمعجم الشعراء،    .٢٩٢
  .هـ١٤١١ كرنكو، بريوت، دار اجليل، الطبعة األوىل

 بـن  محـدي : حتقيـق ،  الطرباين القاسم أبو أمحد بن سليمان ،الكبري املعجم .٢٩٣
  .هـ١٤٠٤ الثانية الطبعة، واحلكم العلوم مكتبة، املوصل، السلفي ايد عبد

 ،قنييب صادق حامد.دو ،جي قلعة سروا حممد د .أ: وضع ،الفقهاء لغة معجم .٢٩٤
  .ـه ١٤٠٨ الثانية الطبعة، بريوت ،النفائس دار
مـصطفى  : ، حتقيقد عبد اهللا بن عبد العزيز البكريم، أيب عبيمعجم ما استعج   .٢٩٥

  .هـ١٣٦٨السقا، القاهرة، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، 
معجم املطبوعات العربية واملعربة، مجعه ورتبه يوسا إلياس سركيس، مطبعـة            .٢٩٦

  .هـ١٣٤٦سركيس مصر 
دي، دار مكـة،    يث البال ن مغ رافية يف السرية النبوية، عاتق ب     معجم املعامل اجلغ   .٢٩٧

  .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل 
 السالم عبد : احملقق زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو ،اللغة مقاييس معجم .٢٩٨

  .م١٩٧٩، هـ١٣٩٩ : الطبعة الفكر دار : الناشر هارون حممد
إبـراهيم مشـس   : معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، وضع حواشيه        .٢٩٩

  . هـ١٤٢٠تب العلمية، الطبعة األوىل الدين، بريوت، دار الك



 

 
]٤٧٤[

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن              .٣٠٠
شعيب األرناؤوط وصاحل مهدي عباس،     بشار عواد معروف و   : لذهيب، حتقيق أمحد ا 

  . هـ١٤٠٨ طبعة الثانيةمؤسسة الرسالة، ال
 مارسدن: احملقق،  الواقدي واقد بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو ،للواقدي املغازي .٣٠١

    .الكتب عامل ،بريوت ،جونس
 أشـرف  :حتقيـق ،  العراقـي  الفضل أبو يف األسفار،    األسفار محل عن املغين .٣٠٢

  .هـ١٤١٥، طبعة طربية مكتبة،  الرياض،املقصود عبد
 حتقيـق  الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد الدين مشس اإلمام،  الضعفاء يف املغين .٣٠٣

  .هـ١٣٩١، دار املعارف، سوريا عتر الدين نور الدكتور
: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين بن هشام األنصاري، حتقيـق            .٣٠٤

  .م١٩٧٩ار الفكر، الطبعة اخلامسة، مازن املبارك و حممد علي محد اهللا، بريوت، د
 بـن  حممد الدين فخر الفهامة البحر واحلرب العالمة العامل اإلمام ،الغيب مفاتيح .٣٠٥

  .هـ١٤٢١ بريوت، العلمية الكتب دار ،الشافعي الرازي التميمي عمر
  .مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، دار القلم، صفوان عدنان داوودي .٣٠٦
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، مشس الدين             .٣٠٧

د اهللا حممد الصديق،   عب: أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي، تصحيح وتعليق          
  . هـ١٣٩٩بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

. مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، حتقيـق د     .٣٠٨
  .هـ١٣٩٩عدنان زرزور، دار القرآن الكرمي، بريوت الطبعة الثالثة 

عمـر   قط، أبـو   مع كتاب الن   املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار       .٣٠٩
حممد أمحد دمهان، دمـشق، دار الفكـر،        : حتقيق بن سعيد األموي الداين،    عثمان

  .م١٩٤٠هـ عن الطبعة األوىل١٩٨٣تصوير 
حممد عبد القـادر،    : ، حتقيق ابن أيب الدنيا  يب بكر بن حممد     ألمكارم األخالق،    .٣١٠

  .هـ١٤٠٩كتب العلمية، الطبعة األوىل بريوت، دارال



 

 
]٤٧٥[

دراسة تأصيلية نقدية للسور واآليات مـن أول  (  القرآن الكرمي  املكي واملدين يف   .٣١١
اجلامعه االسالميه، قسم التفـسري     رسالة ماجستري   " القرآن إىل اية سورة اإلسراء    

 ،دار ابـن عفـان      للباحث عبد الرزاق حسني أمحد،     )ـه١٤١٧وعلوم القران،   
  .م١٩٩٩ الطبعة األوىل القاهره

أمحد  :خرج أحاديثه  ،الزرقاين العظيم عبد حممد ،القرآن علوم يف العرفان مناهل .٣١٢
  .هـ١٤١٦مشس الدين، دار الكتب العلمية 

بن زيد املغـريي،     بن محد  ، لعبد الرمحن  املنتخب يف ذكر أنساب قبائل العرب      .٣١٣
  .هـ١٤٠٤ إبراهيم حممد الزيد، الطبعة األوىل: حتقيق

ل بن عبـد الغفـار      بور، عبد الغفاربن إمساعي   املنتخب من السياق لتاريخ نيسا     .٣١٤
حممد أمحد غبـد العزيـز،      : إبراهيم بن حممد الصريفيين، حتقيق    : الفارسي، انتخبه   

  . هـ١٤٠٩ ار الكتب العلمية، الطبعة األوىلبريوت، د
القـادر   القادر عطا ومصطفى عبـد      وامللوك،حممد عبد  املنتظم يف تاريخ األمم    .٣١٥

  .ت، بريوعطا، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية
حممد نبيل  : منتهى الطلب من أشعار العرب، حممد بن املبارك بن ميمون، حتقيق           .٣١٦

  .م١٩٩٩طريفي، بريوت، دار صادر، الطبعة األوىل 
تيمية،  ابن اإلسالم لشيخ والقدرية، الشيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاج .٣١٧

  .هـ١٤٠٦األوىل  الطبعة قرطبة، مؤسسة سامل، رشاد حممد .د :حتقيق
 ،النـووي  شرف بن حيىي زكريا  أبو ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج .٣١٨

  .هـ١٤١٨ة، بريوت، الطبعة الرابعة دار املعرفخليل شيحا : حققه
  .أكرم ضياء العمري، دار طيبة. موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، د .٣١٩
احلسن لبحتري، املوازنة بني أيب متام بن أوس الطائي وأيب عبادة الوليد بن عبيد ا          .٣٢٠

  .بريوت، املكتبة العلمية، حممد حمي الدين: حتقيق، بن بشر بن حيىي اآلمدي
املوسوعة العربية العاملية، جمموعة مؤلفني، اململكة العربية السعودية، مؤسـسة           .٣٢١

  . هـ١٤١٩أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
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العلـم للماليـني، الطبعـة      موسوعة املورد، منري البعلبكـي، بـريوت، دار          .٣٢٢
  .م١٩٨٠األوىل

بن علـي بـن      الرمحن املوضوعات من األحاديث املوضوعات، أيب الفرج عبد       .٣٢٣
  الرياض، نور الدين بن شكري بوياجيالر، مكتبة أضواء السلف،       : اجلوزي، حتقيق 

  .هـ١٤١٨
 لإلمام مالك ابن أنس رواية أيب مصعب الزهري، حققه الدكتور بشار            ،املوطأ .٣٢٤

  .هـ١٤١٢حممود خليل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل عواد و
علـي  : ميزان اإلعتدال، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق            .٣٢٥

  .حممد البجاوي، مطبعة عيسى احلليب
مصطفى : هبة اهللا بن سالمة، ختريج وتعليق     الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي،       .٣٢٦

  . هـ١٤٠٧اليمامة، ديب البغا، دمشق، دار 
بن  الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا واختالف العلماء يف ذلك، أبو جعفر أمحد            .٣٢٧

 سليمان الالحم، بريوت، مؤسسة الرسـالة،الطبعة األوىل      : إمساعيل النحاس، حتقيق  
  .هـ١٤١٢

بـن   يوسـف  احملاسن أيب الدين مجال والقاهرة، مصر ملوك يف الزاهرة النجوم .٣٢٨
 .م١٩٣٣ الطبعة بريوت، كتب املصرية،ال بردي، دار تغري

 ليفـي  :اهللا الزبري، اعتىن به    اهللا بن ثابت بن عبد      ملصعب بن عبد   نسب قريش،  .٣٢٩
  .بروفنسال، مكتبة ابن تيمية

النشر يف القراءات العشر، أيب اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري، بـريوت، دار               .٣٣٠
  . هـ١٤١٨الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

السيد : ن، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، مراجعة         النكت والعيو  .٣٣١
  .هـ١٤١٢بن عبد املقصود، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 اية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهـاب النـويري،              .٣٣٢
  .مصورة عن طبعة دار الكتب املصريةنسخة 
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، اجلـزري  حممـد  بن املبارك السعادات أبو ،واألثر احلديث غريب يف النهاية .٣٣٣
  .هـ١٣٩٩، بريوت، العلمية املكتبة ،الطناحي حممود، الزاوى طاهر: حتقيق

 مـن  ومجل وأحكامه، وتفسريه، القرآن معاين علم يف النهاية بلوغ إىل   اهلداية .٣٣٤
 رسائل: احملقق ،املالكي القريواين القيسي طالب أيب بن مكي حممد أبو ،علومه فنون

 ي،البوشـيخ  الشاهد: د.أ بإشراف،  الشارقة جامعة،  العليا الدراسات بكلية امعيةج
  .هـ١٤٢٩األوىل  الطبعة، والسنة الكتاب حبوث جمموعة

جمموعة مـن   : الوسيط يف تفسري القرآن ايد، علي بن أمحد الواحدي، حتقيق          .٣٣٥
  .هـ١٤١٥الباحثني، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 : اعتىن بـه    بالوفيات، صالح الدين أبو الصفا خليل بن أبيك الصفدي،         الوايف .٣٣٦
  .هـ١٣٩٩انز شتاينر، الطبعة الثانية فيسبادن أملانيا، دار فر

عبد الوهاب عزام وعبد    :  حتقيق عبد اهللا حممد بن داود بن اجلراح،      الورقة، أبو    .٣٣٧
  .الستار فراح، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثانية

: عيان، مشس الدين أبوالعباس أمحد بن حممد ابن خلكـان، حتقيـق           وفيات األ  .٣٣٨
ومعه أخبار املراقشة وأشاعرهم ويليه أخبـار       باس، بريوت، دار الثقافة،     إحسان ع 

  .هـ١٤٠٢النوابغ، حسن السندويب، بريوت، املكتبة ، الطبعة السابعة 
بن إمساعيل  يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أبو منصور عبد امللك مبن حممد              .٣٣٩

العلميـة، الطبعـة األوىل     مفيد حممد قمحية، بريوت، دار الكتب       : الثعاليب، حتقيق 
  . هـ١٤٠٣

 

  
  
  
  
  
  



 

 
]٤٧٨[

 

  الصفحة  املوضوع

  ١  .ملخص الرسالة
  ٣  .ترمجة امللخص
  ٥  .شكر وتقدير

  ٦  : املقدمة
  ٨  .املوضوع وأسباب اختيارهأمهينة  -أ

  ٩  .عوبات الدراسات السابقة والص-ب
  ١٠  . اخلطة-ج

  ١٢  الدراسة:القسم األول
  ١٣  ترمجة املؤلف: الفصل األول

  ١٤  .امسه ونسبه ولقبه وكنيته: املبحث األول
  ١٥  .والدته وعصره ونشأته وطلبه للعلم: املبحث الثاين

  ١٨  .شيوخه وتالميذه: املبحث الثالث
  ٢٢  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث الرابع

  ٢٥  .مؤلفاته: املبحث اخلامس
  ٢٦  .وفاته: املبحث السادس

  ٢٧  :التعريف بكتاب الكشف والبيان: الفصل الثاين
  ٢٨  .إثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه: املبحث األول
  ٢٩  .وذكر مصادرهأمهية الكتاب : املبحث الثاين

  ٣٢  .احملقق اجلزء خالل  منمنهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثالث
  ٣٦  .وصف النسخ اخلطية املعتمدة يف التحقيق: املبحث الرابع

  ٣٩  .منهجي يف التحقيق: املبحث اخلامس
  ٤٢  املصورات



 

 
]٤٧٩[

  الصفحة  املوضوع

  ٥١  :التحقيق: القسم الثاين
  ٥٢  .سورة األعراف
  ٢٨٨  .سورة االنفال

  ٣٨٧  .أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
  ٣٨٩  :الفهارس
  ٣٩٠  .فهرس اآليات القرآنية -٩

  ٤٠١  .رس األحاديث النبويةفه -١٠
  ٤٠٥  .فهرس اآلثار -١١
  ٤١٤  .فهرس األشعار -١٢
  ٤٢١   فهرس األعالم -١٣
  ٤٤٤  .فهرس األماكن والبلدان -١٤
  ٤٤٧  .ت املصادر واملراجعبثَ -١٥
  ٤٧٨  .فهرس املوضوعات -١٦

    
  


	صفحة الغلاف
	الرسالة.pdf

