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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 السلام عليه آدم خلق في ورد ماباب: 

َملاَئِكَةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذ  : }تعالى هللا قال ِيي ِلل   َخِليَفية   اليََر ِ   ِفيي ل  َجاِعي إِن 

اا َعييلو  َقيالو ِسيي و  َمين   ِفيَهييا أََتج  ييِفكو  ِفيَهييا يوف  َما َ  َويَس  يينو  الي  ِ َسييب ِ و  َوَنح  ييِ  َ  نو  ِبَحم 

َقيي  ِ و  ِييي َقييالَ  َلييكَ  َونو َلييمو  إِن  ييا َ  ليياَ  َمييا أَع  َلمو ييمَ . َتع  ييَما َ  آَدمَ  َوَعلَّ َهييا الََس  ييمَّ  كولَّ  ثو

م   َملاَئِكَيي َعَلييى َعرََضييهو ييانِي َفَقييالَ  ةِ ال  ِبئو ييَما ِ  أَن  ليياَ  ِبأَس  م   إِ    َهؤو . َصيياِدِقينَ  كونييمو

اا ب َحاَنكَ  َقالو مَ  لاَ  سو َمَنا َما إِلاَّ  َلَنا ِعل  م  َعِليمو  أَن تَ  إِنَّكَ  َعلَّ َحِكيمو  ال   آَدمو  يَيا َقيالَ . ال 



م   ِبئ هو َمائِِهم   أَن  ا ِبأَس  م   َفَلمَّ بَأَهو َمائِِهم   أَن  ل   أََلم   لَ َقا ِبأَس  ِيي َلكوم   أَقو َليمو  إِن   َغي ي َ  أَع 

َماَواتِ  َلمو  َوالََر ِ   السَّ و َ  َما َوأَع  ب  و م   َوَميا تو يا َ  كونيمو مو َنيا َوإِذ  . َتك مو ل  َملاَئِكَيةِ  قو  ِلل 

وا جو و وا لِآَدمَ  اس  َمك بَرَ  أَبَى إِب ِليسَ  إِلاَّ  َفَسَج و كَاِفِرينَ  ِمن   َوكَا َ  َواس  نَ . ال  ل   يَيا اَوقو

كون   آَدمو  كَ  أَن تَ  اس  جو ة َوَزو  َها َوكوَلا الجنَّ َما َحي ي و  َرَغ ا   ِمن  َربَيا َولياَ  ِشيئ مو ِِ ِ  َتق   َهي

َجرَةَ  اِلِمينَ  ِمن   َفَمكواَنا الشَّ َما. الظَّ هو ي طا  َفأََزلَّ َهيا الش  َميا َعن  َرَجهو يا َفأَخ   كَاَنيا ِممَّ

َنا ِفيهِ  ل  اا َوقو ِبطو يكوم   اه  ضو ض  ِلي بَع  و   بَع  يَمَقر   اليََر ِ   ِفيي َوَلكويم   َعي و س   َوَمَميا    مو

ى. ِحين   إَِلى يهو  َعَلي يهِ  َفَميابَ  كَِلَميات   َرب ِهِ  ِمن   آَدمو  َفَمَلقَّ ياَ  إِنَّ ابو  هو ياَّ . اليرَِّحيمو  المَّ

َنا ل  اا قو ِبطو َها اه  ا َجِميعا   ِمن  كوم   َفإِمَّ تِيَنَّ
ِي يَأ  ف   َفلاَ  ايَ هو َ  َتِبعَ  َفَمن   هو  ى ِمن   َخا 

م   َولاَ  َعَلي ِهم   ا َ  هو َزنو ينَ . يَح  ِِ وا َوالَّ بواا كََفرو َِّ َلئِكَ  ِبآيَاتَِنا َوكَ و 
ارِ  أَص َحابو  أو م   النَّ  هو

و َ  ِفيَها  {.َخاِل و

ي َ  ِعيَسي  َمَثلَ  إِ َّ : }تعالى وقال يهِ  ِعن  يَراب   ِمين   َخَلَقيهو  آَدمَ  كََمَثيلِ  اللَّ يمَّ  تو  ثو

اا النَّا و  أَيَُّها يَا: }تعالى وقال{. َفيَكوا و  ن  كو  َلهو  َقالَ  قو ِِي َربَّكوم   اتَّ  ِمن   َخَلَقكوم   الَّ

َها َوَخَلقَ  َواِحَ ة   َنف س   َجَها ِمن  َما َوبَ َّ  َزو  هو ياا َونَِسيا    كَثِييرا   رَِجاليا   ِمن  قو يهَ  َواتَّ  اللَّ

ِِي ا َ  الَّ  {.رَِقيبا   َعَلي كوم   كَا َ  هَ اللَّ  إِ َّ  َوالََر َحامَ  ِبهِ  َتَمَساَ لو

ا النَّا و  أَيَُّها يَا: }قال كما َناكوم   إِنَّ َنياكوم   َوأونَثيى َذكَير   ِمين   َخَلق  ابا   َوَجَعل  يعو  شو

اا َوَقبَائِلَ  هِ  ِعن  َ  أَك َرَمكوم   إِ َّ  ِلَمَعارَفو َقاكوم   اللَّ هَ  إِ َّ  أَت   {.َخِبير   َعِليم   اللَّ

ياَ : }تعالى وقال ي هو يس   ِمين   َخَلَقكويم   ِِيالَّ َهيا َوَجَعيلَ  َواِحيَ ة   َنف  َجَهيا ِمن   َزو 

كونَ   {.إَِلي َها ِليَس 

َنياكوم   َوَلَقي   : }تعيالى وقال يمَّ  َخَلق  ر َناكوم   ثو يمَّ  َصياَّ َنيا ثو ل  َملاَئِكَيةِ  قو وا ِلل  يجو و  اس 

وا لِآَدمَ  اِجِ ينَ  ِمن   يَكون   َلم   إِب ِليسَ  إِلاَّ  َفَسَج و جو َ  أَلاَّ  َمَنَعكَ  َما َقالَ . السَّ  إِذ   َتس 

كَ  هو  َخي ر   أََنا َقالَ  أََمر تو َمنِي ِمن  َمهو  َنار   ِمن   َخَلق  ِبط   َقالَ . ِطين   ِمن   َوَخَلق  َهيا َفاه   ِمن 

ج   ِفيَها َتَمكَبَّرَ  أَ    َلكَ  يَكوا و  َفَما رو ياِغِريَن  ِمين   إِنَّكَ  َفاخ   إَِليى أَنِظر نِيي َقيالَ  الصَّ

مِ  يياَ   يَييا  ييكَ  َقييالَ  يوب َعثو نَظييِريَن  ِميين   إِنَّ مو ييَاي َمنِي َفِبَمييا َقييالَ  ال  ييَ  َّ  أَغ  عو ييم   َلََق   َلهو

َمِقيمَ  ِصَراَطكَ  س  مو مَّ . ال  م   ثو هو ِفِهيم   َوِمن   أَي ِ يِهم   بَي نِ  ِمن   َلآتِيَنَّ  أَي َميانِِهم   َوَعين   َخل 

م   َتِج و  َولاَ  َشَمائِِلِهم   َوَعن   ج   َقيالَ  ِكِريَن َشا أَك َثَرهو يرو َهيا اخ  ِ  ووما   ِمن  ارا   َمي حو  َمي  

م   َتِبَعكَ  َلَمن   هو لََ َّ  ِمن  كوم   َجَهنَّمَ  لََم  َمِعيَن  ِمن  كون   آَدمو  َويَا أَج  يتَ  اس  يكَ  أَن  جو  َوَزو 

ة َما َحي  و  ِمن   َفكولاَ  الجنَّ َربَا َولاَ  ِشئ مو ِِ ِ  َتق  يَجرَةَ  َهي يالِ  ِمين   َفَمكواَنيا الشَّ  ِميَن الظَّ

َا َ  َما َفَاس  ي طا  َلهو َما ِليوب ِ يَ  الش  ورِيَ  َما َلهو َما وو هو آتِِهَما ِمن   َعن   َما َوَقالَ  َسا 



ِِ ِ  َعن   َربُّكوَما َنَهاكوَما َجرَةِ  َه َخاِليِ يَن  ِمين   َتكواَنيا أَو   َمَلكَيي نِ  َتكواَنيا أَ    إِلاَّ  الشَّ  ال 

َما ِي َوَقاَسَمهو اِصيِحيَن  َلِمين   َلكوَميا إِن  َما النَّ ور   َفيَ لاَّهو يرو يا ِبغو يَجرَةَ  َذاَقيا َفَلمَّ  الشَّ

َمييا بَييَ ت   َما َلهو هو آتو ِصييَفا ِ  َوَطِفَقييا َسييا  يية َوَرقِ  ِميين   َعَلي ِهَمييا يَخ  َمييا  الجنَّ  َوَناَداهو

َما َهكوَميا أََليم   َربُّهو كوَميا َعين   أَن  يَجرَةِ  تِل  يل   الشَّ يي طا  إِ َّ  َلكوَميا َوأَقو و   كوَميالَ  الش   َعي و

ِبييين   َنييا َربََّنييا َقاَلييا مو َسييَنا َظَلم  ِفيير   َلييم   َوإِ    أَنفو َنييا َلَنييا َتغ  يياَننَّ  َوَتر َحم   ِميين   َلَنكو

َخاِسييِرينَ  يياا َقييالَ . ال  ِبطو ييكوم   اه  ضو ض   بَع  و   ِلييبَع  ييم   َعيي و ييَمَقر   الييََر ِ   ِفييي َوَلكو س   مو

 ِحين   إَِلى َوَمَما   

يَا   ِفيَها َقالَ  ا َ  َوِفيَها  َ َتح  اتو َها َتمو ا َ  َوِمن  َرجو خ   {.تو

َها: }الَخرى الآية في قال كما َناكوم   ِمن  كوم   َوِفيَها َخَلق  ِعي و َها نو كوم   َوِمن  رِجو خ   نو

ييَرى َتييارَة   َنييا َوَلَقيي   : }تعييالى وقييال{. أوخ  َسييا َ  َخَلق  َصييال   ِميين   الِإن   َحَمييأ ِميين   َصل 

ا    نو َجا َّ . َمس  امِ  َنيارِ  ِمين   َقب لو  ِمن   َنا و َخَلق   َوال  يمو َملاَئِكَيةِ  َربُّيكَ  َقيالَ  َوإِذ  . السَّ  ِلل 

ِي َصال   ِمن   بَشَرا   َخاِلق   إِن  ا    َحَمأ ِمن   َصل  نو هو  َفإَِذا. َمس  ي مو تو  َساَّ  ِمن   ِفيهِ  َوَنَفخ 

اا رووِحي َملاَئِكَةو  َفَسَج َ . َساِجِ ينَ  َلهو  َفَقعو يم   ال  هو
ي كولُّ َمعو  أَبَيى إِب ِلييسَ  إِلياَّ . ا َ أَج 

اِجِ ينَ  َمعَ  يَكوا َ  أَ    ياِجِ ينَ  َميعَ  َتكوا َ  أَلاَّ  َلكَ  َما إِب ِليسو  يَا َقالَ . السَّ  َقيالَ . السَّ

جو َ  أَكون   َلم   س  ََ َِ َمهو  ِلبَشَر   ل َصيال   ِمين   َخَلق  ا    َحَميأ ِمين   َصل  ينو ج   َقيالَ . َمس  رو  َفياخ 

َها َنةَ  َعَلي كَ  إِ َّ وَ . َرِجيم   َفإِنَّكَ  ِمن  ع  مِ  إَِلى اللَّ ينِ  يَا  ِظر نِي رَب ِ  َقيالَ . ال  ِ  إَِليى َفيأَن 

مِ  ا َ  يَا  َظِرينَ  ِمن   َفإِنَّكَ  َقالَ . يوب َعثو ن  مو مِ  إَِليى. ال  يتِ  يَيا  َاق  يامِ  ال  لو َمع   رَب ِ  َقيالَ . ال 

يَاي َمنِي ِبَما َزي َِننَّ  أَغ  َو
يم   ليََ ِايَنَّ  اليََر ِ   ِفيي َلهو غ  َو م  َوليََ َمِعيينَ  هو  ِعبَياَد َ  إِلياَّ . أَج 

م   هو َلِصييينَ  ِميين  خ  مو ا َقييالَ . ال  َِ ييَمِقيم   َعَليييَّ  ِصييَرا    َهيي س   َلييكَ  َلييي سَ  ِعبَيياِدي إِ َّ . مو

َطا    َعَلي ِهم   ل  بََعكَ  َمن   إِلاَّ  سو َغاِوينَ  ِمن   اتَّ م   َجَهينَّمَ  َوإِ َّ . ال  هو ِعي و َمِعيينَ  َلَما  . أَج 

م   بَاب   ِلكول ِ  َااب  أَب   َسب َعةو  َلَها هو ز     ِمن  ام   جو سو  {.َمق 

َنا َوإِذ  : }تعالى وقال ل  َملاَئِكَةِ  قو وا ِلل  جو و وا لآَدمَ  اس   َقيالَ  إِب ِلييسَ  إِلياَّ  َفَسيَج و

جو و  تَ  ِلَمن   أَأَس  ا أََرأَي َميكَ  َقيالَ . ِطينا   َخَلق  َِ ِِي َهي ي ر َتنِيي َليئِن   َعَلييَّ  كَرَّم يتَ  الَّ  أَخَّ

مِ  إَِلى ِقيَاَمةِ  يَا  َمنِكَنَّ  ال  يََّمهو  لََح  ِ ر  م   َتِبَعكَ  َفَمن   اذ َه    َقالَ .َقِليلا   إِلاَّ  ذو هو  َفيإِ َّ  ِمين 

كوم   َجَهنَّمَ  ارا   َجَزا    َجَزاؤو فو زِز  . َما  َمف  تَ  َمن   َواس  َمَطع  م   اس  هو تِكَ  ِمين  ِلي    ِبَصيا   َوأَج 

م  َوَشارِك   َوَرِجِلكَ  ِبَخي ِلكَ  َعَلي ِهم   م   َوالََوَلادِ  الََم َاالِ  ِفي هو هو م   َوَميا َوِعي   هو  يَِعي و

ي طا  ورا   إِلاَّ  الش  رو َطا    َعَلي ِهم   َلكَ  َلي سَ  ِعبَاِدي إِ َّ . غو ل  {. َوِكيلا   ِبَرب ِكَ  َوكََفى سو

َنا َوإِذ  : }تعالى وقال ل  َملاَئِكَةِ  قو وا ِلل  جو و وا لِآَدمَ  اس   ِمين   كَيا َ  إِب ِلييسَ  إِليا   َفَسَج و



ِجن ِ  وَنهو  َرب ِهِ  أَم رِ  َعن   َفَفَسقَ  ال  ِو ِخ يََّمهو  أََفَممَّ ِ ر  ِليَا َ  َوذو م   دوونِي ِمن   أَو  و   َلكوم   َوهو  َع و

اِلِمينَ  ِبئ سَ  َنا َوَلَقي   : }تعالى وقال{. بََ لا   ِللظَّ  َفَنِسي َ  َقب يلو  ِمين   آَدمَ  إَِليى َعِهي  

َنا إِذ  وَ . َعز ما   َلهو  َنِج    َوَلم   ل  َملاَئِكَةِ  قو وا ِلل  جو و وا لآَدمَ  اس  . أَبَيى إِب ِلييسَ  إِلياَّ  َفَسَج و

َنا ل  ا إِ َّ  آَدمو  يَا َفقو َِ و   َه ِجكَ  َلكَ  َع و كوَما َفلاَ  َوِلَزو  رَِجنَّ يَقى الجنَّة ِمن   يوخ   إِ َّ . َفَمش 

ا َ  أَلاَّ  َلكَ  َرى َولاَ  ِفيَها َتجو َمأو  لا َوأَنَّكَ . َتع  يَا َ . َتض يَحى َولا ِفيَها َتظ   إَِلي يهِ  َفَاس 

ي طا  ل  ِ  َشَجرَةِ  َعَلى أَدولُّكَ  َهل   آَدمو  يَا َقالَ  الش  خو ل ك   ال  َها َفأَكََلا. يَب َلى لا َومو  ِمن 

َما َفبََ ت   َما َلهو هو آتو ِصَفا ِ  َوَطِفَقا َسا  ية َوَرقِ  ِمين   َعَلي ِهَميا يَخ   آَدمو  َوَعَصي  الجنَّ

ييمَّ . َاىَفَغيي َربَّييهو  َمبَييا و  ثو ِبَطييا َقييالَ . َوَهييَ ى َعَلي ييهِ  َفَمييابَ  َربُّييهو  اج  َهييا اه   َجِميعييا   ِمن 

كوم   ضو ض   بَع  و   ِلبَع  ا َع و كوم   َفإِمَّ تِيَنَّ
ِي يَأ  بَعَ  َفَمن   هو  ى ِمن  َ ايَ  اتَّ  َولا يَِضلُّ  َفلا هو

رَ َ  َوَمن  . يَش َقى شورو و  َضنكا   َمِعيَشة   َلهو  َفإِ َّ  ِذك رِي َعن   أَع  مَ  َوَنح  ِقيَاَميةِ  يَيا   ال 

َمى َمى َحشَر َتنِي ِلمَ  رَب ِ  َقالَ . أَع  ِلكَ  َقالَ . بَِصيرا   كونتو  َوَق    أَع  َِ َنيا أََتم كَ  كَ  آيَاتو

ِلكَ  َفَنِسيَمَها َِ مَ  َوكَ يَا  نَس  ال  يل  : }تعالى وقال{. تو ياَ  قو م  . َعِظييم   َنبَيأ   هو يمو يهو  أَن   َعن 

رِضوا َ  ع  م   ِمن   ِلي كَا َ  امَ . مو َملإِ  ِعل  َلى ِبال  َمِصموا َ  إِذ   الََع   إَِلييَّ  يوياَحى إِ   . يَخ 

َما إِلاَّ  ير   أََنا إَنَّ ِِ ِبين   َن َمَلائِكَةِ  َربُّكَ  َقالَ  إِذ  . مو ِي ِلل   َفيإَِذا. ِطيين   ِمين   بَشَيرا   َخاِلق   إِن 

هو  ي مو تو  َساَّ ياا رووِحي ِمن   ِفيهِ  َوَنَفخ  َملائِكَيةو  َفَسيَج َ . َسياِجِ ينَ  َليهو  َفَقعو يم   ال  هو
 كولُّ

ا َ  َمعو َمك بَرَ  إِب ِليسَ  إِلاَّ . أَج  كَاِفِرينَ  ِمن   َوكَا َ  اس   أَ    َمَنَعيكَ  َما إِب ِليسو  يَا َقالَ . ال 

جو َ  تو  ِلَما َتس  َمك بَر تَ  ِبيََ يَّ  َخَلق  َعياِلينَ  ِمين   كونيتَ  أَم   أَاس  ي َخي ير   أََنيا َقيالَ . ال   هو ِمن 

َمنِي َمهو  َنار   ِمن   َخَلق  ج   َقالَ . ِطين   ِمن   َوَخَلق  رو َها َفاخ   َعَلي يكَ  َوإِ َّ . َرِجييم   َفإِنَّكَ  ِمن 

َنمِي مِ  إَِلى َلع  ينِ  يَا  مِ  إَِليى أَنِظر نِيي َ رَب ِ  َقالَ . ال  ِ يا َ  يَيا  يكَ  َقيالَ . يوب َعثو  ِمين   َفإِنَّ

نَظِرينَ  مو مِ  إَِلى. ال  تِ  يَا  َاق  يامِ ال   ال  لو م   َفِبِعزَّتِيكَ  َقيالَ . َمع  هو ِايَنَّ غ 
َمِعيينَ  ليَو  إِلياَّ . أَج 

م   ِعبَيياَد َ  هو َلِصييينَ  ِميين  خ  مو َحقُّ  َقييالَ . ال  َحييقَّ  َفييال  ييالو  َوال  لييََ َّ . أَقو ييكَ  َجَهيينَّمَ  لََم   ِمن 

يين   م   َتِبَعييكَ  َوِممَّ هو َمِعييينَ  ِميين  ييل  . أَج  كوم   َمييا قو ييأَلو يير   ِميين   َعَلي ييهِ  أَس   ِميين   أََنييا َميياوَ  أَج 

ِفينَ  َمكَل ِ مو اَ  إِ   . ال  َعاَلِمينَ  ِذك ر   إِلاَّ  هو نَّ . ِلل  َلمو  {.ِحين   بَع  َ  َنبَأَ و  َوَلَمع 

 

 على تكلمنا وق  القرآ   من ممفرقة مااضع من القصة هِ  ذكر فهِا

 الآييات هيِ  علييه دليت ميا مضما  هاهنا ولنِكر المفسير  في كله ذلك

 هللا رسيال عين ذليك فيي اليااردة الَحاديي  من بها لقيمع وما الكريمات 

 .المسمعا  وهللا وسلم عليه هللا صلى



ِيي: }لهيم قائليا   الملائكية خاطي  أنه تعالى فأخبر  اليََر ِ   ِفيي َجاِعيل   إِن 

 بعضيا   بعضهم يخلف الِين وذريمه آدم من يخلق أ  يري  بما أعلم{ َخِليَفة  

يياَ : }قييال كمييال ِِي َوهو يي يي الَّ ييم  : }وقييال{ الييََر ِ   َخلييائِفَ  م  َجَعَلكو كو َعلو َلَفييا َ  َويَج   خو

 يخبير كميا وذريميه  آدم بخليق المناييه سيبيل عليى بيِلك فأخبرهم{ الََر ِ  

 الاسمكشياف وجيه عليى سائلين الملائكة فقالت كانه  قبل العظيم بالَمر

 آدم لبنيي والمينق  الياعمرا  وجه على لا الحكمة  وجه عن والاسمعلام

َعيلو : }قيالاا المفسيرين  جهلة بعض يماهمه ق  كما هم ل والحس   ِفيَهيا أََتج 

ِس و  َمن   ِفكو  ِفيَها يوف  َما َ  َويَس   {.ال  ِ

. واليبن الجين مين آدم قبيل كيا  ممن رأوا بما كائن ذلك أ  علماا قيل

 .قمادة قاله

 فسييفكاا عييام بييألفي آدم قبييل الجيين كانييت: عميير بيين هللا عبيي  وقييال

. البحيار  جزائير إليى فطيردوهم الملائكية مين جن ا   إليهم هللا فبع  ال ما  

 علييه اطلعياا لميا: وقييل. ذلك ألهماا: الحسن وعن. نحا  بن عبَّا ا وعن

 ملييك عيين وميياروت هيياروت عليييه أطلعهييم فقيييل المحفييا   اللييا  ميين

: وقييل. البياقر  جعفير أبيي عين حياتم أبيي ابن روا . السجل له يقال فاقهما

 .غالبا   المثابة بهِ  يكا  من إلا منها يخلق لا ر الَ أ  علماا لَنهم

نو } َسب ِ و  َوَنح  يِ  َ  نو َقي  ِ و  ِبَحم   منيا يعصييك ليا دائميا   نعبي   أي{ َليكَ  َونو

 .نهارا   ولا ليلا   نفمر لا نحن فها يعب و  أ  هؤلا  بخلق المراد كا  فإ  أح  

ِي َقالَ } َلمو  إِن  َلموا َ  لا َما أَع   خليق في الراجحة المصلحة من أعلم أي{ َتع 

 والصيي يقا  والمرسييلا  الَنبيييا  ميينهم سيياج  أي تعلمييا   لييا مييا هؤليا 

 .والشه ا 

ييمَ : }فقييال العلييم فييي عليييهم آدم شييرف لهييم بييين ثييم ييَما َ  آَدمَ  َوَعلَّ  الََس 

َها  إنسيا  : النيا  بهيا يمعارف المي الَسما  هِ  هي: بن عبَّا ا قال{. كولَّ

 اليَمم مين ذليك وأشبا  وحمار  وجمل  وجبل  بحر و وسهل  وأر  ودابة 

. والفسيية الفسياة حميى والقي ر  الصحفة  اسم علمه: رواية وفي. وغيرها

 سيعي  قيال وكيِا. شي   وكل طير وكل دابة  كل اسم علمه: مجاه  وقال

 .واح  وغير وقمادة جبير بن



 هعلمي: زيي  بين اليرحمن عبي  وقيال. الملائكة أسما  علمه: الربيع وقال

 مكبرهيييا وأفعالهيييا اليييِوات أسيييما  علميييه أنيييه: والصيييحي . ذريميييه أسيييما 

 .عنهما هللا رض  بن عبَّا ا إليه أشار كما ومصغرها 

 عين وهشيام سيعي  طرييق مين ومسلم ها روا  ما هنا البوَخاري   وذكر

: قييال وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال عيين مالييك  بيين أنييس عيين قمييادة 

 فييأتا  ربنيا  إليى اسمشيفعنا ليا فيقاليا  ميةالقيا ييام المؤمنا  يجممع"

 وعلميك ملائكمه  لك وأسج  بي    هللا خلقك البشر  أبا أنت فيقالا  آدم

 .الح ي  تمام وذكر" ش   كل أسما 

ييمَّ } م   ثو َملائِكَييةِ  َعَلييى َعرََضييهو ييانِي َفَقييالَ  ال  ِبئو ييَما ِ  أَن  لييا  ِبأَس  م   إِ    َهؤو  كونييمو

 ليا: الملائكية قاليت آدم  خليق هللا أراد لميا: بصيريال الحسن قال{. َصاِدِقينَ 

م   إِ   } قالييه وذلييك. بهييِا فييابملاا. منييه أعلييم كنييا إلييا خلقييا   ربنييا يخلييق  كونييمو

 .المفسير  في بسطنا  كما ذلك غير وقيل{. َصاِدِقينَ 

اا} ب َحاَنكَ  َقالو مَ  لا سو َمَنيا َميا إلياَّ  َلَنيا ِعل  م  يكَ  َعلَّ يتَ  إِنَّ َعِلييمو  أَن   أي{ َحِكييمو ال   ال 

 َوليا: }قيال كميا تعليميك  غيير من علمك من بش   أح  يحيط أ  سبحانك

ا َ  ِمهِ  ِمن   ِبشَ      يوِحيطو  {.َشا َ  ِبَما إِلاَّ  ِعل 

م   آَدمو  يَا َقالَ } ِبئ هو َمائِِهم   أَن  ا ِبأَس  م   َفَلمَّ بَأَهو َمائِِهم   أَن  يل   أََليم   َقيالَ  ِبأَس   َلكويم   أَقو

ِي َلمو  إِن  َماَواتِ  َغي  َ  أَع  َلمو  َوالََر ِ   السَّ و َ  َما َوأَع  ب  و م   َوَما تو موا َ  كونمو  أي{. َتك مو

َلمو : }بقاله المراد أ  وقيل. العلانية أعلم كما السر أعلم و َ  َما َوأَع  ب ي و  ميا{  تو

م   َوَما} وبقاله فيها  يفس  من فيها أتجعل: قالاا  كونمو

موا َ   آدم عليى والخيريية الكثيير أسر حين إبليس الكلام بهِا المراد{ َتك مو

ي  ِيو ومجاهي  جبيير بين سيعي  قاليه. السلام عليه  والثياري والضيحا  السُّ

م   َوَميا: }وقمياد  والحسين والربييع العاليية أبيا وقيال. جريير  ابين واخمار   كونيمو

موا َ   .منه عليه وأكرم منه أعلم كنا إلا خلقا   ربنا يخلق لن: قالهم{ َتك مو

َنيييا َوإِذ  : }قاليييه ل  َملائِكَيييةِ  قو وا ِلل  يييجو و وا ليييآَدمَ  اس   أَبَيييى إِب ِلييييسَ  إِلييياَّ  َفَسيييَج و

َمك بَرَ   مين فييه ونفي  بيي    خلقيه حيين ليآدم هللا من عظيم إكرام هِا{ َواس 

هو  َفإَِذا: }قال كما روحه  ي مو تو  َساَّ وِحيي ِمين   ِفييهِ  َوَنَفخ  ياا رو { َسياِجِ ينَ  َليهو  َفَقعو

 وأميير  روحييه  ميين ونفخييه الكريميية  بييي   لييه خلقييه: فاتتشييري أربييع فهييِ 

 .الَشيا  أسما  وتعليمه له  بالسجاد الملائكة



 اليَعلى المليَ فيي وإييا  هيا اجمميع حيين الكلييم ماسي  له قال ولهِا

 فييك ونفي  بيي    هللا خلقيك اليِي البشر أبا آدم أنت: سيأتي كما وتناظرا

 أهيل يقيال وهكيِا. شي   كيل أسما  وعلمك ملائكمه  لك وأج  روحه  من

 .تعالى هللا شا  إ  سيأتي وكما تق م  كما القيامة يام المحشر

َنياكوم   َوَلَق   : }الَخرى الآية في وقال يمَّ  َخَلق  ر َناكوم   ثو يمَّ  َصياَّ َنيا ثو ل  َملائِكَيةِ  قو  ِلل 

وا جو و وا لآَدمَ  اس  اِجِ ينَ  ِمن   يَكون   َلم   إِب ِليسَ  إِلاَّ  َفَسَج و  أَلياَّ  َمَنَعيكَ  َما َقالَ . السَّ

جو َ  كَ  إِذ   َتس  هو  َخي ر   أََنا َقالَ  أََمر تو َمنِي ِمن  َميهو  َنيار   ِمين   َخَلق   قيال{. ِطيين   ِمين   َوَخَلق 

 وقال قا   من أول وها إبليس قا : البصري الحسن

َحم   بن  والقمير الشيمس بي تعو  وميا إبلييس  قا  من أول: ِسيِرين مو

 .جرير  ابن رواهما بالمقايس إلا

 فييرأى آدم  وبييين بينييه المقايسيية بطريييق نفسييه نظيير أنييه هييِا ومعنيى

 ولسيائر ليه اليَمر وجياد ميع ليه  السيجاد من فاممنع آدم من أشرف نفسه

 ثيم. الاعمبيار  فاسي  كيا  بالن  مقابلا   كا  إذا والقيا . بالسجاد الملائكة

 الرزانة فيه الطين لَ  النار  من وخير أنفع الطين فإ  نفسه  في فاس  ها

 .والإحراق والسرعة والخفة الطيش فيها والنار والنما  والَناة والحلم

 أميير ولهييِا روحييه  ميين فيييه ونفخييه بييي   لييه بخلقييه هللا شييرفه آدم ثييم

َملائِكَةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذ  : }قال كما له  بالسجاد الملائكة ِي ِلل   ِمين   بَشَرا   َخاِلق   إِن 

َصال   ا   مَ  َحَمأ ِمن   َصل  نو هو  َفإَِذا. س  ي مو يتو  َساَّ وِحيي ِمين   ِفييهِ  َوَنَفخ  ياا رو  َليهو  َفَقعو

َمَلائِكَييةو  َفَسييَج َ . َسيياِجِ ينَ  ييم   ال  هو
ييا َ  كولُّ َمعو  َمييعَ  يَكوييا َ  أَ    أَبَييى إِب ِليييسَ  إِليياَّ . أَج 

يياِجِ ينَ  يياِجِ ينَ  َمييعَ  َتكوييا َ  أَليياَّ  َلييكَ  َمييا إِب ِليييسو  يَييا َقييالَ . السَّ  أَكويين   َلييم   َقييالَ . السَّ

جو َ  َمهو  ِلبَشَر   لََس  َصال   ِمن   َخَلق  ا    َحَمأ ِمن   َصل  نو ج   َقالَ . َمس  رو َهيا َفياخ  يكَ  ِمن   َفإِنَّ

َنةَ  َعَلي كَ  َوإِ َّ . َرِجيم   ع  مِ  إَِلى اللَّ ينِ  يَا   لَنيه تعيالى هللا مين هيِا اسيمحق{. ال  ِ

 الييإلهي  الييَمر مخالفيية عليييه وترفعييه   بييه وازدراؤ  لييآدم تنقصييه اسييملزم

 .المعيين على آدم على الن  في الحق ومعان ة

 ذنبه من أش  اعمِار  وكا  شيئا   عنه يج ي لا بما الاعمِار في وشر 

َنا َوإِذ  : }سبحا  سارة في تعالى قال كما ل  َملائِكَةِ  قو وا ِلل  جو و  اس 

وا لآَدمَ  جو و  َقالَ  إِب ِليسَ  إِلاَّ  َفَسَج و ا أََرأَي َميكَ  َقالَ . ِطينا   تَ َخَلق   ِلَمن   أَأَس  َِ  َهي

ِِي ر َتنِيي َلئِن   َعَليَّ  كَرَّم تَ  الَّ مِ  إَِليى أَخَّ ِقيَاَميةِ  يَيا  َمنِكَنَّ  ال  يََّميهو  ليََح  ِ ر  . َقِليليا   إِلياَّ  ذو



م   َتِبَعكَ  َفَمن   اذ َه    َقالَ  هو كوم   َجَهنَّمَ  َفإِ َّ  ِمن  ارا   َجَزا    َجَزاؤو فو زِز  . َما  َمف   َمين   َواس 

تَ  ييَمَطع  م   اس  هو تِكَ  ِميين  ِليي    ِبَصييا  م   َوَرِجِلييكَ  ِبَخي ِلييكَ  َعَلييي ِهم   َوأَج   ِفييي َوَشييارِك هو

م   َوال ََولادِ  الََم َاالِ  هو م   َوَما َوِع   هو ي طا  يَِع و ورا   إِلياَّ  الش  يرو  َليي سَ  ِعبَياِدي إِ َّ . غو

َطا    َعَلي ِهم   َلكَ  ل   {.َوِكيلا   ِبَرب ِكَ  َوكََفى سو

َنا َوإِذ  : }الكهف سارة في وقال ل  َملائِكَةِ  قو وا ِلل  يجو و وا ليآَدمَ  اس   إِلَّيا َفَسيَج و

ِجين ِ  ِمين   كَيا َ  إِب ِليسَ  يرِ  َعين   َفَفَسيقَ  ال  وَنيهو  َرب ِيهِ  أَم  ِو ِخ يََّميهو  أََفَممَّ ِ ر  ِليَيا َ  َوذو  ِمين   أَو 

 أمير   ثيالامم عين واسيمكبارا   وعنيادا   عمي ا   هللا طاعية عن خرج أي{. دوونِي

 فإنييه إليهييا  كييا  مييا أحيياج الخبيثيية ومادتييه طبعييه خانييه لَنييه إلييا ذا  ومييا

 عين "صيحي  مسيلم" فيي جيا  كميا  "قررنيا وكما" قال كما نار من مخلاق

 نار من الملائكة خلقت: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال عن عائشة

 ".كمل وصف مما آدم وخلق نار  من مارج من الجا  وخلق  "العرش"

 وقال. قط عين طرفة الملائكة من إبليس يكن لم: البصري الحسن قال

 إلييهم هللا بعي  اليَر  في أفس وا فلما الجن  من كا : حاش  بن شهر

 ممين إبلييس وكيا  البحار  جزائر إلى وأجلاهم فقملاهم الملائكة من جن ا  

 جادبالسي الملائكة أمرت فلما. هنا  فكا  السما  إلى معهم فأخِو  أسر

 .منه إبليس اممنع

بيين  وسييعي  الصييحابة ميين وجماعيية بيين عبَّييا وا مسييعاد ابيين وقييال

ييي  بيين ا قييال. اليي نيا بالسييما  الملائكيية رئيييس إبليييس كييا : وآخييرو  الموسَّ

 وكنيميه: النقياش قال. الحارث: عنه رواية وفي عزازيل  اسمه وكا : عبَّا 

 الجين  لهيم يقيال كيةالملائ مين حيي من وكا : بن عبَّا ا قال. كردو  أبا

 مين وكيا  وعبيادة  علميا   وأكثيرهم أشيرفهم مين وكا  الجنا   خزا  وكاناا

 .رجيما   شيطانا   هللا فمسخه الَربعة الَجنحة أولي

َملائِكَةِ  َربُّكَ  َقالَ  إِذ  : }ص سارة في وقال ِي ِلل  . ِطيين   ِمين   بَشَيرا   َخياِلق   إِن 

هو  َفإَِذا ي مو تو  َساَّ وِحيي ن  ِمي ِفييهِ  َوَنَفخ  ياا رو َملائِكَيةو  َفَسيَج َ . َسياِجِ ينَ  َليهو  َفَقعو  ال 

م   هو
ا َ  كولُّ َمعو يَمك بَرَ  إِب ِلييسَ  إِليا  . أَج  كَياِفِرينَ  ِمين   َوكَيا َ  اس   َميا إِب ِلييسو  يَيا َقيالَ . ال 

جو َ  أَ    َمَنَعكَ  تو  ِلَما َتس  يَمك بَر تَ  ِبيََ يَّ  َخَلق  َعياِلينَ  ِمين   كونيتَ  أَم   أَس   أََنيا الَ َقي. ال 

هو  َخي ر   َمنِي ِمن  َمهو  َنار   ِمن   َخَلق  ج   َقيالَ . ِطيين   ِمن   َوَخَلق  رو َهيا َفياخ  يكَ  ِمن  . َرِجييم   َفإِنَّ

َنمِي َعَلي كَ  َوإِ َّ  مِ  إَِلى َلع  ينِ  يَا  مِ  إَِلى َفأَنِظر نِي رَب ِ  َقالَ . ال  ِ يا َ  يَا   َقيالَ . يوب َعثو



ييكَ  نَظييِرينَ  ِميين   َفإِنَّ مو مِ  ىإَِليي. ال  ييتِ  يَييا  َاق  ييامِ  ال  لو َمع  تِييكَ  َقييالَ . ال  م   َفِبِعزَّ هو ِايَنَّ غ 
 لييَو

َمِعيينَ  م   ِعبَيياَد َ  إليياَّ . أَج  هو َلِصييينَ  ِمين  خ  مو َحقُّ  َقييالَ . ال  َحييقَّ  َفيال  ييالو  َوال  لييََ َّ . أَقو  لََم 

م   َتِبَعكَ  َوِممَّن   ِمن كَ  َجَهنَّمَ  هو َمِعينَ  ِمن   {.أَج 

ييَاي َمنِي َفِبَمييا الَ َقي:}الَعراف سييارة فييي وقيال يَ  َّ  أَغ  عو ييم   لََق   ِصييَراَطكَ  َلهو

يَمِقيمَ  س  مو ييمَّ . ال  م   ثو هو ِفِهييم   َوِميين   أَي يِ يِهم   بَييي نِ  ِميين   ليآتِيَنَّ  َوَعيين   أَي َمييانِِهم   َوَعين   َخل 

م   َتِج و  َولا َشَمائِِلِهم    لهيم لَقعي   إيياي إغاائيك بسيب  أي{. َشاِكِرينَ  أَك َثَرهو

 مين والشيقي خالفه من فالسعي  منهم  جهة كل من َتينهمول مرص   كل

 .اتبعه

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا القاسم  بن هاشم َح َّ  عبي  ها - عقيل أبا َح َّ

َثنا - الثقفييي عقيييل بيين هللا ييي  ماسيي  َحيي َّ  أبييي بيين سييالم عيين  بيين الموسَّ

 هعليي هللا صيلى هللا رسيال سيمعت: قال الفاكه أبي بن سبرة عن الجع  

ي طا  إ : "قال وسلم  الح ي  وذكر" بأطرقه آدم لابن يقع  الش 

 ".إبليس صفة في ق منا  كما"

 

 أهيم: ليآدم بالسيجاد الميأمارين الملائكية فيي المفسيرو  اخملف وق 

 الميراد أو. الجمهيار  قيال وهيا الآيات؟ عمام عليه دل كما الملائكة جميع

بيين ا عيين الضييحا  قطرييي ميين جرييير ابيين روا  كمييا الييَر ؟ ملائكيية بهييم

 قي  المميأخرين بعيض كيا  وإ  نكيارة  السيياق وفيي انقطا   وفيه  عبَّا 

 لك وأسج : "الح ي  عليه وي ل الَول  السياقات من الَظهر ولكن. رجحه

 .أعلم وهللا أيضا   عمام وهِا" ملائكمه

ِبط  : }لإبليس تعالى وقاله َها َفاه  ج  } و{ ِمن  رو َها اخ   ا كي أنه على دليل{ ِمن 

 كيا  الميي والمكانية المنزلية مين والخيروج منها  بالهبا  فأمر السما  في

 ذليك سيل  ثيم والعبيادة  الطاعية في بالملائكة وتشبهه بعبادته  نالها ق 

 وأمير. مي حارا   ميِماما   اليَر  إليى فأهبط لربه  ومخالفمه وحس   بكبر 

يية وزوجمييه هييا يسييكن أ  السييلام عليييه آدم هللا َنيياوَ : }فقييال الجنَّ ل   آَدمو  يَييا قو

ييكون   ييتَ  اس  ييكَ  أَن  جو يية َوَزو  َلييا الجنَّ َهييا َوكو َما َحي يي و  َرَغيي ا   ِمن  َربَييا َولييا ِشييئ مو ِِ ِ  َتق   َهيي

َجرَةَ  اِلِمينَ  ِمن   َفَمكواَنا الشَّ ج   َقالَ : }الَعراف في وقال{. الظَّ رو َها اخ  ِ  ووما   ِمن   َم

ارا   حو م   َتِبَعكَ  َلَمن   َم   هو لََ َّ  ِمن  كوم   َجَهنَّمَ  لََم  َمِعينَ  ِمن  يكون   آَدمو  َويَا. أَج  يتَ  اس   أَن 



كَ  جو ية َوَزو  َما َحي ي و  ِمين   َفكوليا الجنَّ َربَيا َوليا ِشيئ مو ِِ ِ  َتق  يَجرَةَ  َهي  ِمين   َفَمكواَنيا الشَّ

يياِلِمينَ  َنييا َوإِذ  : }تعييالى وقييال{. الظَّ ل  َملائِكَييةِ  قو وا ِلل  ييجو و وا لييآَدمَ  اس   إِلييا َفَسييَج و

َنا. أَبَى يسَ إِب لِ  ل  ا إِ َّ  آَدمو  يَا َفقو َِ و   َه ِجكَ  َلكَ  َع و كوَما َفَلا َوِلَزو  رَِجنَّ ية ِمين   يوخ   الجنَّ

 َفَمش َقى

ا َ  أَلا َلكَ  إِ َّ  َرى َولا ِفيَها َتجو َمأو  لا َوأَنَّكَ . َتع   {.َتض َحى َولا ِفيَها َتظ 

ا  خليق أ  يقمضي  الآيات هِ  وسياق ية آدم دخيال قبيل كيا  َحياَّ  الجنَّ

كون   آَدمو  َويَا: }لقاله يكَ  أَن تَ  اس  جو ية َوَزو   بين إسيحاق بيه صير  قي  وهيِا{ الجنَّ

 .الآيات هِ  ظاهر وها يسار

عين و  بين عبَّيا ا عين ماليك وأبيي صال  أبي عن السُّ  ِي حكى ولكن

رَّة  مين إبليس أخرج: قالاا أنهم الصحابة عن نا   منو مسعاد  ابن عن  مو

 يسكن زوج فيها له ليس وحشيا   فيها يمش  فكا   الجنَّة آدم كنوأس الجنَّة

. ضيلعه مين هللا خلقهيا قاع ة امرأة رأسه وعن  فاسميقظ نامة فنام إليها 

 إلييي  لمسييكن: قالييت خلقييت؟ ولييم: قييال. امييرأة: قالييت أنييت؟ ميين: فسييألها

ا  قيال آدم؟ يا أسمها ما: علمه من بلغ ما ينظرو  الملائكة له فقالت   َحياَّ

ا  كانت ولم قالاا ي  بين وذكير. حيي شي   مين خلقيت لَنهيا قيال ؟َحياَّ َحم   مو

 ولَم نائم وها الَيسر الَقصر ضلعه من خلقت أنها بن عبَّا ا عن اسحاق

 .لحما   مكانه

اا النَّا و  أَيَُّها يَا: }تعالى قاله في هِا ومص اق قو ِِي َربَّكوم   اتَّ ي  َخَلَقكويم   الَّ

َها َوَخَلقَ  َواِحَ ة   َنف س   ِمن   َجَها ِمن  َميا َوبَي َّ  َزو  هو . الآيية{ َونَِسيا    كَثِييرا   رَِجاليا   ِمن 

اَ : }تعالى قاله وفي ِِي هو يس   ِمين   َخَلَقكويم   الَّ َهيا َوَجَعيلَ  َواِحيَ ة   َنف  َجَهيا ِمن   َزو 

كونَ  ا إَِلي َها ِليَس  اَها َفَلمَّ ليا   َحَمَلت   َتَغشَّ  وسينمكلم. لآييةا{ ِبيهِ  َفَميرَّت   َخِفيفيا   َحم 

 تعالى هللا شا  إ  بع  فيما عليها

 أبيي عين الَشيجعي  ميسيرة عين زائي ة  ح ي  من "الصحيحين" وفي

 اسماصاا: "قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة  أبي عن حازم 

 الضييلع فييي شيي   أعيياج وإ  ضييلع  ميين خلقييت المييرأة فييإ  خيييرا   بالنسيا 

 فاسماصيياا أعيياج  يييزل لييم تركمييه وإ   كسييرته تقيمييه ذهبييت فييإ  أعلييا  

 .البوَخاري   لفظ". خيرا   بالنسا 



َربَا َولا: }تعالى قاله في المفسرو  اخملف وق  ِِ ِ  َتق  َجرَةَ  َه : فقيل{ الشَّ

يعبيو جبير  بن وسعي   بن عبَّا ا عن وروي الكرم  هي  بين وجعي ة  الشَّ

َحم   بنو هبيرة   مسعاد  وابن  ن عبَّا با عن رواية في السُّ  ِيو قيس  مو

بين ا عين ميروي وهيِا الحنطية  أنهيا يهياد وتزعم: قال. الصحابة من ونا 

 ماليك  وأبيي العيافي  وعطيية منبه  بن ووه  البصري  والحسن  عبَّا 

 أليين منيه والحبة: وه  قال. ليلى أبي بن الرحمن وعب  دثار  بن ومحارب

: ماليك أبي عن حصين  أبي عن الثاري وقال. العسل من وأحلى الزب  من

َربَيا َوليا} ِِ ِ  َتق  يَجرَةَ  َهي يَري   ابين وقيال. النخليية هيي{ الشَّ  هييي: مجاهي  عين جو

َري   وابن قمادة  قال وبه المينة   أكيل مين شيجرة كانيت: العالية أبا وقال. جو

 .ح ث الجنَّة في ينبغي ولا أح ث  منها

 ذكرها في كا  اول وتعيينها  ذكرها هللا أبهم وق  قري   الخلاف وهِا

 فيي تيبهم الميي المحيال مين غيرهيا فيي كما لنا لعينها إلينا تعاد مصلحة

 .القرآ 

 هل: آدم أدخلها المي الجنَّة هِ  أ  في ذكرو  الِي الخلاف وإنما

 فصييله ينبغييي الييِي الخليياف هييا الييَر   فييي أو السييما  فييي هييي

 .منه والخروج

 لظياهر الميأوى  ةجني وهيي السما  في المي هي أنها على والجمهار

َنيا: }تعيالى كقاله والَحادي  الآيات ل  يكون   آَدمو  يَيا َوقو يتَ  اس  يكَ  أَن  جو ية َوَزو  { الجنَّ

 معهاد على تعاد وإنما لفظي  لمعهاد ولا للعمام ليست واللام والَلف

 السيلام علييه ماسي  وكقيال المأوى  جنة من شرعا   المسمقر وها ذهني 

يية ميين ونفسييك منيياأخرج علييام: "السييلام عليييه لييآدم  كمييا الحيي ي ..." ؟الجنَّ

 .عليه الكلام سيأتي

 واسيمه - الَشجعي مالك أبي ح ي  من "صحيحه"في  مسلم وروى

 مالك وأبا هريرة  أبي عن دينار  بن سلمة حازم أبي عن - طارق بن سع 

 يجميع: "وسيلم علييه هللا صلى هللا رسال قال: قالا حِيفة عن ربعي  عن

 ييا: فيقالا  آدم فيأتا . الجنَّة لهم تزلف حين المؤمنا  فيقام النا  هللا

" أبييكم؟ خطيئية إلا الجنَّة من أخرجكم وهل: فيقال  الجنَّة لنا اسمفم  أبانا

 .بطاله الح ي  وذكر



 وليست المأوى  جنة أنها على ال لالة في ظاهرة جي ة قاة فيه وهِا

 .نظر  عن تخلا

 كليف لَنيه الخلي   جنة تكن لم آدم أسكنها المي الجنَّة بل: آخرو  وقال

 علييه ودخيل منهيا  وأخيرج فيهيا نيام ولَنيه الشيجرة  تليك من يأكل ألا فيها

 .المأوى جنة تكا  أ  ينافي مما وهِا فيها  إبليس

بَي  بن كَع  عن محكي القال وهِا
 بين ووه   بن عبَّا  هللا وعب   أو

يينة بن وسفيا  منبه   منِر والقاض   "معارفال"في  قميبة ابن واخمار   عو

 عين وحكيا . حي ة على مصنفا   له وأفردفي "تفسير "  البلاطي سعي  بن

َحم   بين هللا عب  أبا ونقله. هللا رحمهم وأصحابه الإمام حنيفة أبي  عمير مو

 مسلم وأبي البلخي القاسم أبي عنفي "تفسير "  الري خطي  ابن الرازي

 وهيِا والق ريية المعمزلية نعي" فسيير فيي "ت القرطبيي ونقليه. الَصبهاني

 .الكماب أهل بأي ي المي الماراة ن  ها القال

ي  بين أبا المسألة هِ  في الخلاف حكى وممن َحم   المليل فيي حيزم مو

يي  بيين وأبييا والنحييل  َحم  فييي  الرميياني عيسيي  وأبييا تفسييير   فييي عطييية مو

 والقاضيي  الراغيي  القاسييم وأبييا - الييَول الجمهييار عيين وحكييى -"تفسييير " 

ية فيي واخمليف: "فقيالفي "تفسير "  ديالماور   يعنيي أسيكناها الميي الجنَّ

ا و آدم  لهما هللا أع ها جنة الثاني. الخل  جنة أنها أح هما: قالين على َحاَّ

 .جزا  دار جعلها المي الخل  جنة وليست  ابملا  دار وجعلها

 لَنييه السييما  فييي أنهييا أحيي هما: قييالين علييى اخملفيياا بهييِا قييال وميين

 اممحنهميا لَنيه اليَر  في أنها والثاني الحسن  قال وهِا نها م أهبطهما

 قيال وهيِا. الثميار  من غيرها دو  عنها نهيا المي الشجرة عن بالنهي فيها

 أعلييم وهللا لييآدم  بالسييجاد إبليييس أميير أ  بعيي  ذلييك وكييا  يحيييى  ابيين

 ثلاثية  أقياال حكايية كلاميه تضيمن فقي . كلاميه هيِا". ذليك مين بالصااب

 .المسألة في مماقف أنه مهكلا وأشعر

 أربعية المسيألة هيِ  فيفي "تفسير "  الرازي هللا عب  أبا حكى ولق 

 القيال وحكيى. الاقيف ورابعهيا المياوردي  أوردهيا الميي الثلاثة هِ : أقاال

 .الجبائي علي أبي عن المأوى  جنة وليست السما  في بأنها



: فقيالاا جيااب  ىإلي مثليه يحمياج سؤالا   الثاني القال أصحاب أورد وق 

 عين السيجاد مين اممنيع حيين إبلييس طيرد وتعيالى سبحانه هللا أ  لاشك

 مين لييس اليَمر وهيِا منهيا والهبيا  عنها بالخروج وأمر  الإلهية  الحضرة

 وليا يخيالف ليا قي ري أمير هيا وإنما مخالفمه  يمكن بحي  الشرعية الَوامر

ج  : }قال ولهِا يمانع  رو َهيا اخ  ِ  ووما   ِمن  ارا  َمي َمي حو ِبط  : }وقيال{.    َهيا َفياه   َفَميا ِمن 

ج  : }وقيال{ ِفيَهيا َتَمكَبَّرَ  أَ    َلكَ  يَكوا و  رو َهيا َفياخ  يكَ  ِمن   عائي  والضيمير{ َرِجييم   َفإِنَّ

 الكيا  ليه لييس أنيه فمعليام كيا  ميا وأييا  . المنزلة أو السما  أو الجنَّة إلى

 وليا الاسيمقرار بيلسي عليى ليا منيه  وأبعي  منه طرد الِي المكا  في ق را  

 أنيه القيرآ  سيياقات ظاهر من ومعلام: قالاا. والاجمياز  المرور سبيل على

يكَ  َهيل  : }ليه بقاليه وخاطبه لآدم وسا  لُّ ي ِ  َشيَجرَةِ  َعَليى أَدو ل  خو يك   ال  ل   ليا َومو

ِِ ِ  َعين   َربُّكوَميا َنَهاكوَميا َما: }وبقاله{ يَب َلى يَجرَةِ  َهي  أَو   كَيي نِ َملَ  َتكواَنيا أَ    إِليا الشَّ

َخاِلِ ينَ  ِمن   َتكواَنا َما. ال  ِي َوَقاَسَمهو اِصيِحينَ  َلِمين   َلكوَما إِن  َما. النَّ ور   َفيَ لاهو يرو { ِبغو

 .جنمهما في معهما اجمماعه في ظاهر وهِا الآية

يية فيي بهمييا يجممييع أ  يممنيع لييا: بأنييه هيِا عيين أجيبيياا وقي   علييى الجنَّ

 وهيا لهميا وسيا  وأنيه بهيا  قرارالاسيم سيبيل عليى لا فيها المرور سبيل

 .أعلم وهللا نظر  الثلاثة وفي. السما  تحت من أو الجنَّة باب على

 أحمي  الإميام بين هللا عب  روا  ما: المقالة هِ  أصحاب به احم  ومما

 عين حميي   عين سيلمة  بين حمياد عين خالي   بين ه بية عين الزييادات في

 إ : قال  بَي  بن كَع أو  عن السع ي  ضمرة بن يحيى عن البصري  الحسن

ية عن  من قطفا   اشمهى احمضر لما آدم  ليه  ليطلبيا  بنيا  فيانطلق  الجنَّ

 اشيمهى أبانيا إ  فقيالاا آدم؟ بنيي ييا تريي و  أيين: فقالاا الملائكة فلقيمهم

يية عنيي  ميين قطفييا    إليييه فييانمهاا. كفيممييا  فقيي  ارجعيياا: لهييم فقييالاا. الجنَّ

 خلفيه ومين جبرييل عليه وصلى ا  وكفن وحنطا  وغسلا  روحه فقبضاا

 الحيي ي  وسيييأتي. ماتيياكم فييي سيينمكم هييِ : وقييالاا ودفنييا   الملائكيية

 .السلام عليه آدم وفاة ذكر عن  لفظه وتمام بسن   

يية إلييى الاصييال كييا  أنييه فلالييا: قييالاا  المييي آدم فيهييا كييا  المييي الجنَّ

 فيي نهياأ عليى ف ل ذلك  يطلبا  ذهباا لما ممكنا   القطف منها اشمهى

 .أعلم تعالى وهللا السما  في لا الَر 



ييكون   آَدمو  َويَييا: }قالييه فييي واللييام الييَلف بييأ  والاحمجيياج: قييالاا ييتَ  اس   أَن 

كَ  جو ة َوَزو   مسيلم  اليِهني المعهياد فهيا علييه يعياد عهي  يمقي م لم{ الجنَّ

 أنه ينقل ولم الَر  من خلق آدم فإ  الكلام  سياق عليه دل ما ها ولكن

 حي  الملائكة الرب أعلم وبهِا الَر   في ليكا  وخلق السما   إلى رفع

ِي: }قال  {.َخِليَفة   الََر ِ   ِفي َجاِعل   إِن 

ا: }تعالى كقاله وهِا: قالاا م   إِنَّ َناهو َنا كََما بََلا  ية أَص يَحابَ  بََلا   والليام{ الجنَّ

 الييِهني للمعهيياد هييي وإنمييا لفظييي  معهيياد يمقيي م ولييم للعمييام  لييس

 .البسما  وها السياق عليه دل الِي

: تعيالى هللا قيال السيما   مين النيزول عليى ي ل لا الهبا  وذكر: قالاا

ا و  يَا ِقيلَ } ِبط   نو ا ِبَسلام   اه  ين   أوَمم   َوَعَلى َعَلي كَ  َوبََركَات   ِمنَّ  وإنميا{ َمَعيكَ  ِممَّ

 على اسمقرت حين السفينة في كا 

 معيه ومن ها إليها يهبط أ  رأم الَر  وجه عن الما  ونض  الجادي  

اا: }تعالى هللا وقال. وعليهم عليه مباركا   ِبطو م   َميا َلكويم   َفإِ َّ  ِمص را   اه  مو { َسيأَل 

َهييا َوإِ َّ : }تعييالى وقييال. الآييية ييِبطو  َلَمييا ِمن  يييَةِ  ِميين   يَه  ييهِ  َخش   وفييي. الآييية{ اللَّ

 .كثير  هِا من واللغة الَحادي 

يية أ  - اقييعالا هييا بييل - مييانع ولييا: قييالاا  كانييت آدم أسييكنها المييي الجنَّ

 ونضيرة ونعييم وظليال وثميار أشيجار ذات اليَر   بقيا  سيائر عن مرتفعة

ا َ  أَلا َلكَ  إِ َّ : }تعالى قال كما وسرور  َرى َولا ِفيَها َتجو  باطنيك يِل لا أي{ َتع 

َميأو  ليا َوأَنَّكَ } بالعرى ظاهر  ولا بالجا   يميس ليا أي{ َتض يَحى َوليا ِفيَهيا َتظ 

 وبين وهِا  هِا بين قر  ولهِا الشمس  حر ظاهر  ولا الظمأ حر باطنك

 مين أكليه مين كيا  ميا منيه كيا  فلميا. الملا مية من بينهما لما وهِا  هِا

 والكي ر والنصي  والمع  الشقا  أر  إلى أهبط عنها  نهي المي الشجرة

 دينييا    السييكا واخمليياف والاممحييا   والاخمبييار والابملييا  والنكيي   والسييعي

 َوَلكويم  : }تعيالى قيال كميا وأفعالا   وأقاالا   وارادات وقصادا   وأعمالا   وأخلاقا  

يَمَقر   اليََر ِ   ِفيي س   فييي كياناا أنهيم هييِا مين يليزم ولييا{. ِحيين   إَِليى َوَمَمييا    مو

َنا: }قال كما السما  ل  ِ  ِ  ِمن   َوقو يَرائِيلَ  ِلبَنِيي بَع  اا إِس  يكونو  ا َ َجي َفيإَِذا اليََر  َ  اس 

يي و  ييم   ِجئ َنييا الييآِخرَةِ  َوع   فييي يكانيياا ولييم فيهييا كيياناا أنهييم ومعلييام{ َلِفيفييا   ِبكو

 .السما 



ية وجياد ينكير مين قال على مفرعا   القال هِا وليس: قالاا  والنيار الجنَّ

 وأكثير السيلف مين القيال هيِا عنيه حكيى من فكل بينهما  تلازم ولا اليام

يية وجيياد يثبييت مميين الخلييف   الآيييات عليييه دلييت كمييا اليييام  والنييار الجنَّ

 .بالصااب أعلم وتعالى سبحانه وهللا. الصحا  والَحادي 

َما: }تعالى وقاله هو ي طا  َفأََزلَّ َهيا الش  ية عين أي{ َعن  َميا} الجنَّ َرَجهو يا َفأَخ   ِممَّ

 والنكي   والكي  المعي  دار إليى والسيرور والنضيرة النعييم مين أي {ِفيهِ  كَاَنا

يَا َ : }تعيالى قيال كما ص ورهما  في وزينه لهما وسا  بما وذلك  َفَاس 

َما ي طا  َلهو َما ِليوب ِ يَ  الش  ورِيَ  َما َلهو َما وو هو آتِِهَما ِمين   َعن   َنَهاكوَميا َميا َوَقيالَ  َسيا 

ِِ ِ  َعن   َربُّكوَما َجرَةِ  َه َخاِلِ ينَ  ِمن   َتكواَنا أَو   َمَلكَي نِ  َتكواَنا أَ    إِلا الشَّ  ما: يقال{ ال 

 أي الخالي ين  مين تكانا أو ملكين تكانا أ  إلا الشجرة هِ  أكل عن كمانها

َما} كِلك لصرتما منها أكلمما لا ِيي} ذليك عليى لهميا حلف أي{ َوَقاَسَمهو  إِن 

اِصِحينَ  َلِمن   َلكوَما يَا َ : }اليَخرى الآية في قال كما{ النَّ يي طا  إَِلي يهِ  َفَاس   الش 

ل  ِ  َشَجرَةِ  َلىعَ  أَدولُّكَ  َهل   آَدمو  يَا َقالَ  خو ل ك   ال   عليى أدليك هل أي{ يَب َلى لا َومو

 النعييم  مين فييه أنيت فيميا الخلي  ليك حصيل منها أكلت إذا المي الشجرة

 والمزوييير المغرييير ميين وهييِا ينقضيي ؟ ولييا يبييي  لييا ملييك فييي واسييممررت

 .الااقع بخلاف والإخبار

 تكا  وق . تخل  منها أكلت إذا المي الخل  شجرة قاله أ  والمقصاد

َثنا: أحم  الإمام قال المي الشجرة هي َثنا مهي ي  بين اليرحمن عبي  َح َّ  َحي َّ

 صيلى هللا رسيال قيال: يقيال هرييرة أبا سمعت الضحا   أبي عن شعبة 

 ليا عيام مائة ظلها في الراك  يسير شجرة الجنَّة في إ : "وسلم عليه اللَّه

 وروا . شعبة عن وحجاج   رغن عن أيضا   روا  وكِا". الخل  شجرة يقطعها 

 قلييت: غني ر قيال. بييه أيضيا   شيعبة عين "مسيين  "فيي  الطيالسي  داود أبيا

 .أحم  الإمام به تفرد. هي فيها ليس: قال الخل ؟ شجرة هي: لشعبة

َما: }وقاله ور   َفَ لاهو رو ا ِبغو يَجرَةَ  َذاَقا َفَلمَّ َميا بَيَ ت   الشَّ َما َلهو هو آتو  َوَطِفَقيا َسيا 

ِصَفا ِ  َها َفأَكَلا} طه في قال كما{ الجنَّة َوَرقِ  ِمن   َلي ِهَماعَ  يَخ  َميا َفبَيَ ت   ِمن   َلهو

َما هو آتو ِصَفا ِ  َوَطِفَقا َسا  ية َوَرقِ  ِمن   َعَلي ِهَما يَخ  ا  وكانيت{ الجنَّ  مين أكليت َحياَّ

 .أعلم وهللا أكلها على ح ته المي وهي آدم  قبل الشجرة



َثنا: اري  البوخَ  روا  الِي الح ي  يحمل وعليه َثنا محمي   بين بشير َح َّ  َحي َّ

 صيلى النبيي عن هريرة أبي عن منبه  بن همام عن معمر  أنبأنا هللا  عب 

ا  ولالا اللحم  يخنز لم إسرائيل بنا لالا: "نحا  وسلم عليه هللا  تخين لم َحاَّ

 ".زوجها أنثى

 عبي  حي ي  مين "الصيحيحين" فيي وأخرجيا  الاجيه  هيِا مين بيه تفرد

 عين ومسيلم أحمي  وروا  به  هريرة أبي عن همام  عن معمر  عن  الرزاق

 ييانس  أبيي عين حيارث  بين عمرو عن وه   أبي عن معروف  بن هارو 

 .به هريرة أبي عن

ا  دل الِي أ : الكماب أهل أي ي بين المي الماراة كماب وفي  عليى َحاَّ

 وأعظمهييا  الَشييكال أحسيين ميين وكانييت الحييية  هييي الشييجرة ميين الَكييل

ا  أكلييتف  ذكيير فيهييا وليييس السييلام  عليييه آدم وأطعمييت قالهييا عيين َحيياَّ

 ورق من فاصلا عريانا   أنهما وعلما أعينهما انفمحت ذلك فعن  لإبليس 

 كيا : منبيه بن وه  قال وكِا. عريانين كانا أنهما: وفيها. مآزر  وعملا المين

 .وفرجها فرجه على نارا   لباسهما

 وخطيأ وتحرييف مينهم  غلط بأي يهم يالم الماراة هِ  في الِي وهِا

 ولا أح   لكل يميسر يكاد لا لغة إلى لغة من الكلام نقل فإ  المعري ؛ في

 أيضيا   كمابيه بفهيم علميا   يحييط ولا جي ا   العرب كلام يعرف لا ممن سيما

 القييرآ  دل وقيي . ومعنييى لفظييا   كثييير خطييأ لهييا تعييريبهم فييي وقييع فلهييِا

َما يَنِز و : }فيقاله لبا  عليهما كا  أنه على العظيم هو َما َعن  َميا ِلبَاَسيهو  ِليوِريَهو

آتِِهَما  .أعلم تعالى وهللا الكلام من لغير  يرد لا فهِا{ َسا 

َثنا: حاتم أبي ابن وقال َثنا أسكاب  بن الحسن بن علي َح َّ  بين عليي َح َّ

بَيي  بين  عين الحسين  عين قميادة  عين عروبية  أبيي بين سعي  عن عاصم 
أو

يه صلى هللا رسال قال: لقا كَع   رجليا   آدم خليق هللا إ : "وسيلم علييه اللَّ

 عنيه سيقط الشيجرة ذاق فلميا سيحاق  نخلية كأنيه الرأ  شعر كثير طاالا  

 فييي يشيم  جعيل عارتييه إليى نظير فلمييا عارتيه  منيه بيي ا ميا فيأول لباسيه 

 منيي آدم ييا: وجل   عز   الرحمن فنادا  فنازعها  شجرة شعر  فأخِت  الجنَّة

 ".اسمحيا  ولكن لا  رب يا قال الرحمن كلام سمع فلما ر؟تف



 بين سيعي  عين عميرو  بن المنهال عن ليلى  أبي ابن عن الثاري وقال

ِصَفا ِ  َوَطِفَقا: }بن عبَّا ا عن جبير  .المين ورق{ الجنَّة َوَرقِ  ِمن   َعَلي ِهَما يَخ 

 لآييةا وظياهر الكمياب  أهيل مين مأخاذ وكأنه إليه  صحي  إسناد وهِا

 .أعلم تعالى وهللا يضر  فلا تسليمه وبمق ير ذلك  من أعم يقمض 

َحم   بن طريق من عساكر بنا الحافظ وروى  بن الحسن عن اسحاق  مو

بَي  بن كَع  عن البصري  الحسن عن ذكاا  
 صيلى هللا رسيال قال: قال أو

 ييركث ذراعيا   سيما  السيحاق  كالنخلية كيا  آدم أبياكم إ : "وسلم عليه اللَّه

يية فيي الخطيئيية أصياب فلمييا العيارة  ميياارى الشيعر  سيياأته  لييه بي ت الجنَّ

 ييا منيي أفرارا  : ربه فنادا  بناصيمه  فأخِت شجرة فلقيمه  الجنَّة من فخرج

 طريييق ميين روا  ثييم". بيه جئييت ممييا رب يييا وهللا منيك حيييا  بييل: قيال. آدم

 عين ضيمرة  بين يحييى عين الحسين  عين قمادة  عن عروبة  أبي بن سعي 

بَي  بن كَع 
 فيإ  أصي   وهيِا. بنحيا  وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عن أو

 سييليما  بيين خيثميية طريييق ميين أيضييا   أورد  ثييم. أبيييا   ييي ر  لييم الحسيين

َحم   بن عن الَطرابلس    آدم عين العسقلاني  مرصافة أبي الاهاب عب  مو

 .بنحا  مرفاعا   أنس عن قمادة عن سنا   عن إيا   أبي بن

َما َماَوَناَداهو } َهكوَما أََلم   َربُّهو كوَما َعن   أَن  َجرَةِ  تِل  ل   الشَّ يي طا  إِ َّ  َلكوَميا َوأَقو  الش 

و   َلكوَما ِبين   َع و َنا َربََّنا َقالا. مو َسيَنا َظَلم  ِفير   َليم   َوإِ    أَنفو َنيا َلَنيا َتغ   َلَنكوياَننَّ  َوَتر َحم 

َخاِسِرينَ  ِمن    {.ال 

 وافمقيار واسيمكانة  وخضيا  وتيِلل نابية الإ إليى ورجيا  اعمراف وهِا

 إليا ذريميه من أح  في سرى ما السر وهِا الراهنة  الساعة في تعالى إليه

 .وأخرا  دنيا  في خير إلى عاقبمه كانت

اا َقالَ } ِبطو كوم   اه  ضو ض   بَع  و   ِلبَع  َمَقر   الََر ِ   ِفي َوَلكوم   َع و س   إَِلى َوَمَما    مو

ا و لييآدم خطيياب وهييِا{ ِحييين    أ  أمييروا. معهييم والحييية قيييل وإبليييس  َحيياَّ

 ليِكر يسمشيه  وق . ممحاربين ممعادين كانهم حال في الجنَّة من يهبطاا

يه رسال عن الح ي  في ثبت بما معهما الحية  وسيلم علييه هللا صيلى اللَّ

 سارة في وقاله. حاربناهن منِ سالمناهن ما: وقال الحيات  بقمل أمر أنه

بِ  َقالَ : }طه َها َطااه  كوم   َجِميعا   ِمن  ضو ض   بَع  و   ِلبَع  . وإبلييس ليآدم أمير ها{ َع و

ا  آدم واسممبع  كميا المثنيية بصييغة لهيم أمير هيا وقييل. الحية وإبليس َحاَّ



ودَ : }تعالى قاله في َلي َما َ  َوَداوو كوَما ِ  إِذ   َوسو َحير ثِ  ِفيي يَح   ِفييهِ  َنَفَشيت   إِذ   ال 

مِ  َغَنمو  َقا  ا ال  ك ِمِهم   َوكونَّ  ليا الحياكم كيا  لميا هيِا أ  والصيحي { َشياِهِ ينَ  ِلحو

ا: }قال عليه  وم عى م   اثنين بين إلا يحكم ك ِمِهم   َوكونَّ  {.َشاِهِ ينَ  ِلحو

َنا: }قاله في البقرة سارة في الهبا  تكرير  وأما ل  ياا َوقو ِبطو يكوم   اه  ضو  بَع 

ض   و   ِلبَع  َمقَ  الََر ِ   ِفي َوَلكوم   َع و ى. ِحين   إَِلى َوَمَما    ر  موس   َرب ِيهِ  ِمين   آَدمو  َفَمَلقَّ

هو  َعَلي هِ  َفَمابَ  كَِلَمات   اَ  إِنَّ ابو  هو ياَّ َنيا. اليرَِّحيمو  المَّ ل  ياا قو ِبطو َهيا اه  يا َجِميعيا   ِمن   َفإِمَّ

كوم   تِيَنَّ
ِييي يَييأ  يي  ى ِمن  ييَ ايَ  َتِبييعَ  َفَميين   هو ف   َفلييا هو ييم   َولييا َعَلييي ِهم   َخييا  يي هو َزنو . ا َ يَح 

ينَ  ِِ وا َوالَّ بواا كََفرو َِّ َلئِكَ  ِبآيَاتَِنا َوكَ و 
 أَص َحابو  أو

ارِ  م   النَّ و َ  ِفيَها هو : اليَول بالاهبيا  المراد: المفسرين بعض فقال{. َخاِل و

يية ميين الهبييا   إلييى اليي نيا السييما  ميين وبالثيياني اليي نيا  السييما  إلييى الجنَّ

نَ : }الَول في لقاله ضعيف وهِا. الَر  ل  اا اَوقو ِبطو كوم   اه  ضو ض   بَع  و   ِلبَع   َع و

يَمَقر   الََر ِ   ِفي َوَلكوم   س   إليى اهبطياا أنهيم عليى في ل{ ِحيين   إَِليى َوَمَميا    مو

 .أعلم وهللا الَول بالاهبا  الَر 

 فنا  حكما ؛ مرة كل مع ونا  واح ا   كا  وإ  لفظا   كرر  أنه والصحي 

 هي ا  تبيع مين أ  علييهم الاشيمرا  وبالثياني بيينهم  فيما ع اوتهم بالَول

 وهيِا الشيقي  فهيا خالفيه ومين السيعي   فها ذلك بع  عليهم ينزله الِي

 .الحكيم القرآ  في نظائر له الكلام في الَسلاب

 يخرجيا أ  ملكيين هللا أمير: قيال مجاهي  عين الحافظ ابن عسياكر وروى

ا و آدم  الإكلييل ئييلميكا وحيل رأسيه  عن الماج جبريل فنز  جاار   من َحاَّ

 فينكس بالعقابية  عاجيل قي  أنيه آدم فظين غصين  بيه وتعليق جبينيه  عن

 يييا منييك حيييا  بييل: قييال منييي؟ فييرارا  : هللا فقييال العفييا  العفييا: يقييال رأسييه

 !سي ي

 مائية الجنَّة في آدم مك  - عطية ابن ها - حسا  عن الَوزاعي وقال

يية علييى وبكييى عامييا   سييمين رواييية وفييي عييام   وعلييى عامييا   سييبعين الجنَّ

 ابيين روا . عامييا   أربعييين قمييل حييين وليي   وعلييى عامييا   سييبعين خطيئمييه

 .عساكر 

َثنا: حاتم أبي ابن وقال َثنا زرعة  أبا َح َّ َثنا شيبة  أبي بن عثما  َح َّ  َحي َّ

 أر  إليى السيلام علييه آدم أهيبط: قيال بين عبَّيا ا عن سعي   عن جرير 



 بالهني   آدم أهيبط: قيال الحسين نوعي. والطيائف مكة بين" دحنا" لها يقال

ا و  الحيية وأهبطيت أمييال  عليى البصرة من ب سمميا  وإبليس بج ة  َحاَّ

 معه ونزل بالهن  آدم نزل: السُّ  ِي وقال. أيضا   حاتم أبي ابن روا . بأصبها 

يية ورق ميين وبقبضيية الَسيياد بييالحجر  شييجرة فنبمييت الهنيي  فييي فبثييه  الجنَّ

ا و بالصيفا  آدم أهبط: الق عمر ابن وعن. هنا  الطي   روا . بيالمروة َحياَّ

 .أيضا   حاتم أبي ابن

 عين زهيير  بين قسامة عن عاف  أخبرني: معمر قال: الرزاق عب  وقال

ية مين آدم أهيبط حيين هللا إ : قال الَشعري  ماس  أبي  اليَر  إليى الجنَّ

يية ثمييار ميين وزود . شيي   كييل صيينعة علمييه  ثمييار ميين هييِ  فثميياركم  الجنَّ

 .تمغير  لا وتلك تمغير هِ  أ  غير  ةالجنَّ 

ي  بين عين بالاييه  بين بكير أبا أنبأنا: "مسم ركه"في  الحاكم وقال َحم   مو

 معاوية أبي بن عمار عن زائ ة  عن عمرو  بن معاوية عن النضر  بن أحم 

 ما إلا الجنَّة آدم أسكن ما: قال بن عبَّا ا عن جبير  بن سعي  عن البجلي 

 شيير  علييى صييحي : قييال ثييم. الشييمس غييروب إلييى العصيير صييلاة بييين

 .يخرجا  ولم الشيخين

 هرييرة أبيي عين اليَعرج  عين الزهيري ح ي  من "صحي  مسلم" وفي

 الشمس فيه طلعت يام خير: "وسلم عليه اللَّه صلى هللا رسال قال: قال

يية أدخييل وفيييه آدم  خلييق فيييه: الجمعيية يييام  وفييي". منهييا أخييرج وفيييه  الجنَّ

 ".الساعة تقام وفيه: " آخر وجه من الصحي 

َثنا: أحم  وقال َحم   بن َح َّ َثنا مصع   مو  عميار  أبيي عن الَوزاعي  َح َّ

 وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة  أبي عن فروخ  بن هللا عب  عن

 أدخل وفيه آدم  خلق فيه الجمعة  يام الشمس فيه طلعت يام خير: "قال

 .مسلم شر  على". الساعة تقام وفيه منها  أخرج وفيه  الجنَّة

 البغياي  القاسيم أبيي طرييق مين عسياكر ابين روا  الِي الح ي  فأما

َثنا َحم   بن َح َّ َثنا الاركاني  جعفر مو : قيال أنيس عين ميسيرة  بين سيعي  َحي َّ

ا و آدم هيبط: "وسيلم عليه اللَّه صلى هللا رسال قال  جميعيا   عرييانين َحياَّ

ا  ييا: لهيا ويقيال يبكيي قعي  حمى الحر فأصابه  الجنَّة ورق عليهما  قي  َحياَّ

 آدم وأمير وعلمهيا  تغيزل أ  وأمرهيا بقطن  جبريل فجا ه قال الحر  آذاني



ية فيي امرأتيه يجيامع ليم آدم كيا : "وقيال  "ينسي  أ  وعلمه بالحياكة   الجنَّ

 وكا : "قال  "الشجرة من بأكلهما أصابمهما المي للخطيئة منها هبط حمى

 مين واليآخر البطحيا  فيي أحي هما وينيام حي ة؛ عليى مينا منهما واح  كل

 كييف وعلميه: "قيال  "أهليه ييأتي أ  فيأمر  جبرييل أتيا  حميى أخرى  ناحية

 ".صالحة: قال امرأتك  وج ت كيف: فقال جبريل جا ه أتاها فلما يأتيها 

 السلف بعض كلام من يكا  وق . ج ا   منكر ورفعه غري  ح ي  فإنه

: البوَخياري   فييه قيال البصيري  البكيري عميرا  أبا ها هِا ميسرة بن وسعي 

 مظليم: عي ي ابن وقال الماضاعات  يروي: حبا  ابن وقال الح ي   منكر

 .الَمر 

ى: }وقاله هو  َعَلي هِ  َفَمابَ  كَِلَمات   َرب ِهِ  ِمن   آَدمو  َفَمَلقَّ اَ  إِنَّ ابو  هو اَّ  المَّ

َنيا َربََّنا: }قاله هي قيل{ الرَِّحيمو  َسي َظَلم  ِفير   َليم   َوإِ    َناأَنفو َنيا َلَنيا َتغ   َوَتر َحم 

َخاِسِرينَ  ِمن   َلَنكواَننَّ   العالية وأبي جبير بن وسعي  مجاه  عن هِا روي{. ال 

يي  بيينو وقمييادة والحسيين أنييس بيين والربيييع َحم   معيي ا  بيين وخاليي  كعيي  مو

 .أسلم بن زي  بن الرحمن وعب  الخراساني وعطا 

َثنا: حاتم أبي ابن وقال َثنا أسكاب  بن الحسن بن علي َح َّ  بين عليي َح َّ

بَيي  بين  عين الحسين  عين قميادة   عين عروبية أبيي بين سعي  عن عاصم 
أو

: السيلام علييه آدم قال: "وسلم عليه اللَّه صلى هللا رسال قال: قال  كَع 

ية إليى أعائي ي ورجعيت تبت إ  رب يا أرأيت : قاليه فيِلك" نعيم: قيال الجنَّ

ى}  وفييه الاجيه هِا من غري  وهِا{. َعَلي هِ  َفَمابَ  كَِلَمات   َرب ِهِ  ن  مِ  آَدمو  َفَمَلقَّ

 .انقطا 

 أنيت إليا إليه ليا اللهيم" الكلميات: قيال مجاهي  عن نجي   أبي ابن وقال

. اليراحمين خيير إنيك ليي فياغفر نفسي  ظلمت إني رب وبحم    سبحانك

 لييع فمي  نفسي  ظلميت إني رب وبحم    سبحانك أنت إلا إله لا اللهم

 ".الرحيم المااب أنت إنك

بيين ا عيين جبييير  بيين سييعي  طريييق ميين "مسييم ركه"فييي  الحيياكم وروى

ى: }عبَّا   أليم رب ييا آدم قيال: قيال{ َعَلي يهِ  َفَميابَ  كَِلَمات   َرب ِهِ  ِمن   آَدمو  َفَمَلقَّ

 بلييى  لييه قيييل روحييك؟ ميين فييي ونفخييت بلييى  لييه قيييل بييي  ؟ تخلقنييي

 :له قيل غضبك؟ ممكرح وسبقت هللا يرحمك فقلت وعطست



 هل تبت إ  أفرأيت قال بلى  له قيل هِا؟ أعمل أ  علي وكمبت بلى 

ية إليى راجعي أنت  وليم الإسيناد صيحي : الحياكم قيال ثيم. نعيم: قيال ؟الجنَّ

 .يخرجا 

 بين اليرحمن عبي  طريق من عساكر وابن والبيهقي أيضا   الحاكم وروى

 هللا رسيال قال: قال الخطاب بن عمر عن ج   عن أبيه عن أسلم  بن زي 

 بحيق أسيألك رب ييا: قيال الخطيئية آدم اقمرف لما: "وسلم عليه اللَّه صلى

 بعيي ؟ أخلقييه ولييم محميي ا   عرفييت فكيييف: هللا فقييال". لييي تغفيير أ  محميي 

 رأسي  رفعت روحك  من في ونفخت بي    خلقمني لما لَنك رب يا: فقال

 فعلميت هللا  رسال محم  هللا إلا إله لا: مكمابا   العرش قاائم على فرأيت

 آدم  ييا صي قت: هللا فقيال.إليك الخليق أح  إلا اسمك إلى تضف لم أنك

 ميا محمي  ولاليا ليك  غفيرت فقي  بحقه سألمني وإذ إلي  الخلق لَح  إنه

 الاجيه هِا من أسلم بن زي  بن الرحمن عب  به تفرد: البيهقي قال. خلقمك

 .أعلم وهللا. ضعيف وها

مَّ . َفَغَاى َربَّهو  آَدمو  َوَعَص : }الىتع كقاله الآية وهِ  َمبَا و  ثو  َفَميابَ  َربُّيهو  اج 

 {.َوَهَ ى َعَلي هِ 

 السلام عليهما وماس  آدم احمجاج ذكر

َثنا: البوَخاري   قال َثنا قميبة  َح َّ  أبيي بين يحييى عين النجيار  بين أيياب َحي َّ

: قال موسل عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن سلمة  أبي عن كثير 

 بيِنبك النيا  أخرجيت اليِي أنت: له فقال السلام عليهما آدم ماس  حاج

 .وأشقيمهم الجنَّة من

 وبكلامييه  برسييالاته هللا اصييطفا  الييِي أنييت ماسيي  يييا: " آدم قييال

 أ  قبل علي ق ر  أو يخلقني  أ  قبل علي هللا كمبه ق  أمر على أتلامني

 .؟"يخلقني

 ".ماس  آدم فح " لموس عليه هللا صلى هللا رسال قال

َحم   بن عن والنسائي الناق   عمرو عن مسلم روا  وق   بن هللا عب  مو

 عنيه يخرجيا وليم: ال مشيقي مسيعاد أبا قال. به النجار بن أياب عن يزي  

 .ساا  "الصحيحين" في



 هرييرة  أبيي عن همام  عن معمر  عن الرزاق عب  عن أحم   روا  وق 

َحم   بن عن مسلم وروا   .به الرازق عب  عن افع ر  مو

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا كامل  أبا َح َّ َثنا إبراهيم  َح َّ  َح َّ

 رسيال قال: قال هريرة أبي عن الرحمن  عب  بن حمي  عن شهاب  أبا

 آدم أنيت: ماسي  ليه فقيال ماسي   آدم احيم : "وسيلم عليه اللَّه صلى هللا

يية ميين خطيئمييك أخرجمييك الييِي  الييِي ماسيي  وأنييت: دمآ لييه فقييال. ؟الجنَّ

ر أمر على تلامني وبكلامه برسالاته هللا اصطفا   أخلق؟ أ  قبل علي ق  

 .مرتين" ماس  آدم فح : "وسلم عليه اللَّه صلى هللا رسال قال

 عين الزهيري حي ي  مين ومسيلم البوَخياري   الح ي  هِا روى وق : قلت

 وسيلم هعليي هللا صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عن الرحمن  عب  بن حمي 

 .بنحا 

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا عمرو  بن معاوية َح َّ  اليَعمش  عن زائ ة  َح َّ

: قيال وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة  أبيي عين صيال   أبي عن

 ونفي  بيي    هللا خلقيك اليِي أنيت آدم يا: ماس  فقال وماس   آدم احم "

يية ميين وأخييرجمهم النييا  أغايييت روحييه  ميين فيييك : آدم فقييال: قييال. "الجنَّ

 كمبيه أعمليه  عمل على تلامني بكلامه هللا اصطفا  الِي ماس  وأنت"

 ".ماس  آدم فح  قال ؟"والَر  السماوات يخلق أ  قبل علي هللا

 عين ع ي  بن حبي  بن يحيى عن جميعا   والنسائي المرمِي روا  وق 

  غريي وهيا: المرميِي قيال. بيه اليَعمش عين أبيه  عن سليما   بن معمر

 عيين بعضييهم روا  وقيي : قييال. الييَعمش عيين الميمييي سييليما  حيي ي  عيين

 :قلت. سعي  أبي عن صال  أبي عن الَعمش

ي  بين عين  "مسين  "في  البزار بكر أبا الحافظ روا  هكِا َحم   مثنيى  مو

 صيال   أبيي عين اليَعمش  عين ماس   بن الفضل عن أس   بن معاذ عن

ثَ : أيضا   البزار وروا  سعي   أبي عن َثنا الفلا   علي بن عمرو ناَح َّ  أبيا َحي َّ

 عين سيعي  أبيي أو هرييرة  أبي عن صال   أبي عن الَعمش  عن معاوية 

 .نحا  فِكر وسلم عليه هللا صلى النبي

َثنا: أحم  وقال  هرييرة أبيا سيمع طاووسيا   سيمع عميرو عن سفيا  َح َّ

يه صيلى هللا رسيال قال: يقال  فقيال وماسي   آدم احيم : "وسيلم علييه اللَّ



 ماسي  ييا: آدم له فقال. الجنَّة من وأخرجمنا خيبمنا أبانا أنت آدم يا: ماس 

 بيي    ليك وخيط - برسيالمه: ميرة وقيال - بكلاميه هللا اصيطفا  اليِي أنت

: قيال" سينة؟ بيأربعين يخلقنيي أ  قبيل عليي هللا قي ر  أمير على أتلامني

 ".ماس  آدم ح  ماس   آدم ح  ماس   آدم ح "

 حفظنيا  قيال سيفيا   عين الم يني  بن علي عن لبوَخاري  ا روا  وهكِا

 علييه هللا صيلى النبيي عن هريرة أبا سمعت قال طاوو   عن عمرو من

 خيبمنييا أبانييا أنييت آدم يييا: ماسيي  فقييال وماسيي   آدم احييم : قييال وسييلم

 لك وخط بكلامه هللا اصطفا : ماس  يا: آدم له فقال  الجنَّة من وأخرجمنا

 سينة؟ بيأربعين يخلقنيي أ  قبيل عليي هللا قي ر  أمير ىعلي أتلامني بي   

 .ثلاثا   هكِا. ماس  آدم فح  ماس   آدم فح  ماس   آدم فح 

َثنا: سفيا  قال  النبيي عين هرييرة  أبيي عين اليَعرج  عين الزناد  أبا َح َّ

 .مثله وسلم عليه هللا صلى

يينية بين سفيا  عن طرق  عشر من ماجة ابن إلا الجماعة روا  وق    عو

 هرييرة  أبيي عين أبييه  عين طياوو   بين هللا عبي  عن دينار  بن عمرو عن

 .بنحا  وسلم عليه هللا صلى النبي عن

َثنا: أحم  وقال َثنا الرحمن  عب  َح َّ  هريرة  أبي عن عمار  عن حماد  َح َّ

 آدم أنيت: فقيال ماسي   آدم لقيي: "قيال وسيلم علييه هللا صلى النبي عن

ية وأسيكنك ملائكميه  لك ج وأس بي    هللا خلقك الِي  ميا فعليت ثيم  الجنَّ

 وأنييزل برسييالمه  واصييطفا  هللا كلمييك الييِي ماسيي  أنييت فقييال فعلييت؟

 .ماس  آدم فح . الِكر  بل لا: قال الِكر؟ أم أق م أنا الماراة  عليك

َثناو: أحم  قال َثنا عفا   َح َّ  أبي عن عمار  أبي بن عمار عن حماد  َح َّ

 - رجيل عين الحسين عين وحميي  وسيلم علييه هللا صيلى النبي عن هريرة 

يه صيلى النبيي عين - البجليي هللا عبي  بن جن ب أظنه حماد قال  علييه اللَّ

 .معنا  فِكر" ماس  آدم لقي: "قال وسلم

 .الاجه هِا من أحم  به تفرد

َثنا: أحم  وقال َثنا حسين  َح َّ  هيا محم   عن - حازم ابن ها - جرير َح َّ

: وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال هرييرة يأب عن  ِسيِرين ابن

 جنمييه  وأسيكنك بيي    هللا خلقيك اليِي آدم أنيت: فقيال ماسي  آدم لقيي"



 اليِي أنيت: لماسي  آدم قيال صينعت؟ ما صنعت ثم ملائكمه  لك وأسج 

 قبيل علي مكمابا   تج   فهل: قال نعم: قال الماراة؟ عليه وأنزل هللا  كلمه

 ".ماس  آدم فح  ماس   آدم فح : "قال .نعم: قال أخلق؟ أ 

َحم   بن عن وهشام أياب  عن زي   بن حماد روا  وكِا  عين  ِسيِرين مو

 خال   عن عاصم  بن علي روا  وكِا. رفعه هريرة أبي

َحم   بن عن وهشام   .الاجا  هِ  من شرطهما على وهِا ِسيِرين مو

َثنا: حياتم أبيي ابين وقال  وهي   ابين أنبأنيا اليَعلى  عبي  بين ييانس َحي َّ

 هرميز  بين يزيي  عين ديياب  أبيي بين الحيارث عين عييا   بن أنس أخبرني

 آدم احيم " وسيلم علييه هللا صلى هللا رسال قال: يقال هريرة أبا سمعت

 هللا خلقييك اليِي أنيت: ماسي  قيال ماسي   آدم فحي  ربهميا عني  وماسي 

 مثيي جنمييه  وأسييكنك ملائكمييه  لييك وأسييج  روحييه  ميين فيييك ونفيي  بييي   

 اليييِي ماسييي  أنيييت: آدم قيييال بخطيئميييك؟ اليييَر  إليييى النيييا  أهبطيييت

 شيي    كييل تبيييا  فيهييا الييَلاا  وأعطييا  وكلامييه  برسييالمه هللا اصييطفا 

 قال عاما   بأربعين: ماس  قال الماراة كم  هللا وج ت فبكم نجيا؟ وقربك

 أفمليامني قيال نعيم: قال ؟"فغاى ربه آدم وعص : "فيها وج ت فهل: آدم

 بيأربعين يخلقنيي أ  قبيل أعمليه أ  عليي هللا كمي  عمليا   عمليت أ  على

 ".ماس  آدم فح : "وسلم عليه اللَّه صلى هللا رسال قال: قال ؟"سنة

 عن هريرة  أبي عن بِلك  هرمز بن الرحمن عب  وح ثني: الحارث قال

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 عيا   بن أنس عن الَنصاري  ماس  بن إسحاق عن مسلم روا  وق 

 واليَعرج  هرميز بين يزيي  عين ذبياب  أبيي بين اليرحمن عبي  بن الحارث عن

 .بنحا  وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن كلاهما

َثنا: أحم  وقال  سلمة  أبي عن الزهري  عن معمر  أنبأنا الرزاق  عب  َح َّ

 دمآ احييم : "وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال قييال: قييال هريييرة أبييي عيين

 فقيال. النيار  ذريميك أدخليت اليِي أنيت آدم ييا: ليآدم ماسي  فقال وماس  

 فهيل المياراة  علييك وأنيزل وبكلامه  برسالاته هللا اصطفا  ماس  يا: آدم

 ".آدم فحجه: قال نعم : قال أهبط؟ أ  وج ت



 أدخليت قاليه وفيي الاجيه  هيِا مين يخرجيا  وليم شرطهما على وهِا

 .نكارة النار  ذريمك

 عبيي  بيين حمييي  عنييه روا  هريييرة  أبييي عيين الحيي ي  هييِا قطيير فهييِ 

 اليرحمن وعبي  كيسيا   بين وطياوو  السما   صال  أبا وذكاا  الرحمن 

َحم   بنو عمار  أبي بن وعمار الَعرج  هرمز بن  منبه  بن وهمام  ِسيِرين مو

 .الرحمن عب  بن سلمة وأبا هرمز  بن ويزي 

 أميير حي ي  مين "مسين  "فيي  الماصلي يعلى أبا الحافظ روا  وق 

َثنا: فقال عنه هللا رض  الخطاب بن عمر المؤمنين  مسيكين بن الحارث َح َّ

َثنا المصري   بين زيي  عين سيع   بين هشيام أخبرنيي وه   بن هللا عب  َح َّ

 وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عين الخطياب  بين عمر عن أبيه  عن أسلم 

 مين ونفسيه أخرجنيا اليِي مآد أرنيا رب ييا: السيلام علييه ماسي  قيال: "قال

: فقيال نعيم: آدم ليه فقيال آدم؟ أنيت: فقيال السيلام  علييه آدم فأرا . الجنَّة

 الَسيما  وعلميك ملائكميه  ليك وأسيج  روحه  من فيك هللا نف  الِي أنت

 ؟الجنَّة من ونفسك أخرجمنا أ  على حملك فما: قال. نعم: قال كلها؟

 بنيي نبيي ماسي  أنيت: القي. ماسي  أنيا: قيال أنيت؟ مين: آدم له فقال

 وبينيه بينيك يجعيل فليم الحجياب  ورا  مين هللا كلميك الِي أنت إسرائيل؟

 عيز هللا مين سيبق قي  أمير عليى تلامني: قال. نعم: قال خلقه؟ من رسالا  

يه صلى هللا رسال قال! ؟ قبل به القضا  وجل  آدم فحي : "وسيلم علييه اللَّ

 ".ماس  آدم فح  ماس  

 .به وه  ابن عن المصري  صال  بن م أح عن داود أبا وروا 

َثناو: يعلى أبا قال َحم   بن َح َّ َثنا المثنى  مو  الصيبا  بين الملك عب  َح َّ

َثنا المسمعي   يعمير  بن يحيى عن مجلز أبي عن الرديني  عن عمرا   َح َّ

 المقى: "قال - رفعه أنه ظني أكبر: محم  أبا قال - عمر عن عمر  ابن عن

 وأسيج  جنميه  هللا أسيكنك البشر  أبا أنت: لآدم ماس  لفقا وماس   آدم

 آدم فحي : قيال مكمابيا ؟ عليي تجي   أميا ماسي  ييا: آدم قيال. ملائكميه ليك

 .أعلم وهللا به  بأ  لا أيضا   الإسناد وهِا". ماس  آدم فح  ماس  

 أبي عن الَعمش  عن الح ي  لهِا ماس  بن الفضل رواية تق م وق 

 بين حمياد عين عفيا   عين ليه أحمي  الإميام رواييةو سيعي   أبيي عن صال 



 عبي  بين جني ب أظنيه: حمياد قيال. رجيل عن الحسن عن حمي   عن سلمة

يه صيلى النبيي عن البجلي  هللا  فيِكر" ماسي  آدم لقيي: "وسيلم علييه اللَّ

 .معنا 

 :الح ي  هِا في النا  مسالك اخملفت وق 

 .بقالسا الق ر إثبات من تضمن لما الق رية من قام فرد 

 فحي : قال حي  الرأي بادي لهم ظاهر وها الجبرية  من قام به واحم 

 .هِا عن الجااب وسيأتي كمابه  بمق يم عليه احم  لما ماس   آدم

 مين والمائي  منيه  تاب ق  ذن  على لامه لَنه حجه إنما: آخرو  وقال

 .له ذن  لا كمن الِن 

 لَنهميا: وقييل. أبيا  لَنيه: وقييل. وأقي م منيه أكبير لَنه حجة إنما: وقيل

 المكلييف انقطع وق  البرزخ دار في لَنهما: وقيل. ممغايرتين شريعمين في

 .يزعما  فيما

 بيالمعنى  ميروي بعضيها كثيرة بألفا  روي الح ي  هِا أ : والمحقيق

 .نظر  وفيه

 إخراجيه على لامه أنه على وغيرهما "الصحيحين" في معظمها وم ار

 اليِي أخيرجكم وإنميا أخرجكم  لم أنا: آدم له لفقا  الجنَّة من وذريمه نفسه

 أ  قبل وكمبه وق ر  ذلك رت  والِي الشجرة  من أكلي على الإخراج رت 

 من كثر إلى نسبة له ليس أمر على تلامني فأنت وجل  عز هللا ها أخلق 

 عليى ممرتبيا   اليإخراج وكيا  منها  فأكلت الشجرة من الَكل عن نهيت أني

 هيِا كيا  وإنما  الجنَّة من نفس  ولا أخرجكم لم أناف فعلي  من ليس ذلك

 .ماس  آدم ح  فلهِا. ذلك في الحكمة وله وصنعه  هللا ق ر من

 هللا رضي  هرييرة أبي عن ممااتر لَنه فمعان ؛ الح ي  بهِا كِب ومن

 .وإتقانا   وحفظا   ع الة به وناهيك عنه 

 .ذكرنا كما الصحابة من غير  عن مروي ها ثم

 اللفييظ ميين بعييي  فهييا آنفييا   المييِكارة المأويلييات بملييك تأولييه وميين

 .الجبرية من مسلكا   أقاى ها من فيهم وما والمعنى 

 :وجا  من نظر قالا  وفيما

 .فاعله عنه تاب ق  أمر على يلام لا السلام عليه ماس  أ : أح ها



: بقاله ذلك في هللا سأل وق  بقملها  يؤمر لم نفسا   قمل ق  أنه: الثاني

ِي رَب ِ  لَ َقا} ِس  َظَلم تو  إِن  ِفر   َنف   {.َلهو  َفَغَفرَ  ِلي َفاغ 

 كمابمه الممق م بالق ر الِن  على اللام عن الجااب كا  لا أنه: الثال 

 بالقي ر فيحيم  فعليه  قي  أمير عليى لييم مين لكيل هيِا ليانفم  العب   على

 كيل بيه لياحم  حجية الق ر كا  ولا. والح ود القصاص باب فينس  السابق

 إليى يفضي  وهيِا والصيغار  الكبيار الَمار في ارتكبه الِي الَمر على أح 

 كيا  إنميا آدم جيااب بيأ  العلميا   مين قيال مين قيال فلهيِا. فظيعة لاازم

 .المعصية لا المصيبة على بالق ر احمجاجا  

 .أعلم تعالى وهللا

 
 

 السلام عليه آدم خلق في الااردة الَحادي  ذكر

َحم   بنو يحيى َثناَح َّ : أحم  الإمام قال َثنا جعفر  مو  حي ثني عياف  َحي َّ

 إ : قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ماس   أبي عن زهير  بن قسامة

 قي ر عليى آدم بنا فجا  الَر   جميع من قبضها قبضة من آدم خلق هللا

 والخبيييي  ذليييك  وبيييين والَسييياد واليييَحمر اليييَبيض مييينهم فجيييا  اليييَر  

 .ذلك وبين والحز  والسهل والطي  

 سييمعت زهييير  بيين قسييامة عيين عيياف  عيين هيياذة  عيين أيضييا   وروا 

 آدم خليق هللا إ : " وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال الَشعري

 فجيا  اليَر   ق ر على آدم بنا فجا  الَر   جميع من قبضها قبضة من

 ذليك  وبيين والحيز  والسيهل ذليك  وبيين والَسياد والَحمر الَبيض منهم

 ".ذلك وبين والطي  ي والخب

 حيي ي  مين  "صيحيحه"فيي  حبيا  وابين والمرميِي داود أبيا روا  وكيِا

 عين البصيري  الميازني زهير بن قسامة عن الَعرابي  جميلة أبي بن عاف

 وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عن الَشعري قيس بن هللا عب  ماس  أبي

 .صحي  حسن: المرمِي وقال. بنحا 

يرَّةو  بن عبَّا ا عن صال   وأبي مالك بيأ عن السُّ  ِي ذكر وق   عن مو

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أصحاب عن نا   منو مسعاد  ابن عن



 فقاليت منهيا  بطيين ليأتييه اليَر  فيي جبرييل وجيل عيز هللا فبع : قالاا

: وقال يأخِ  ولم فرجع تشينني  أو مني تنق  أ  منك باهلل أعاذ: الَر 

 .هافأعِت بك عاذت إنها رب

. جبريييل قييال كمييا فقييال فرجيع فأعاذهييا  منييه فعيياذت ميكائيييل فبعي 

 وليم أرجيع أ  بياهلل أعياذ وأنيا: فقيال منيه  فعياذت المات ملك هللا فبع 

 وأخيِ واحي   مكيا  مين يأخِ ولم وخلطه  الَر  وجه من فأخِ أمر   أنفِ

 .مخملفين آدم بنا خرج فلِلك وسادا   وحمرا  بيضا  تربة من

 يليزق اليِي هيا: والليازب. لازبيا   طينيا   عياد حميى الميراب لفب به فصع 

ِيي: }للملائكية قال ثم ببعض  بعضه هو  َفيإَِذا. ِطيين   ِمين   بَشَيرا   َخياِلق   إِن  ي مو  َسياَّ

تو  اا رووِحي ِمن   ِفيهِ  َوَنَفخ   {.َساِجِ ينَ  َلهو  َفَقعو

 نمي جسي ا   فكيا  بشيرا   فخلقيه عنيه  إبليس يمكبر لئلا بي   هللا فخلقه

 منيه ففزعياا الملائكية بيه فمرت الجمعة  يام مق ار من سنة أربعين طين

 فيصيات فيضيربه  بيه يمير فكيا  إبليس  فزعا   منه أش هم وكا  رأو   لما

 ِميين  : }يقييال حييين فييِلك صلصييلة  لييه يكييا  الفخييار يصييات كمييا الجسيي 

َصال   ارِ  َصل  َفخَّ  ر  دبي مين وخيرج فييه من ودخل خلقت  ما لَمر: ويقال{ كَال 

 لييئن أجيياف  وهييِا صييم  ربكييم فييإ  هييِا ميين ترهبيياا لييا: للملائكيية وقييال

 .لَهلكنه عليه سلطت

 قييال الييرو   فيييه ييينف  أ  وجييل عييز هللا يرييي  الييِي الحييين بلييغ فلمييا

 ف خل الرو  فيه نف  فلما له  فاسج وا روحي من فيه نفخت إذا: للملائكة

 هلل  الحمي : فقيال  هلل الحمي : قل الملائكة فقالت عطس  رأسه في الرو 

 ثميار إليى نظير عينييه فيي اليرو  دخليت فلميا ربيك  رحميك: هللا ليه فقيال

 تبليغ أ  قبيل فاثي  الطعيام  اشيمهى جافيه فيي الرو  دخلت فلما  الجنَّة

ِلقَ : }تعالى هللا يقال حين وذلك  الجنَّة ثمار إلى عجلا  رجليه إلى الرو   خو

 َمَلائِكَةو ال   َفَسَج َ { }َعَجل   ِمن   الِإنَسا و 

ييم   هو
يياَ   كولُّ َمعو يياِجِ ينَ  َمييعَ  يَكوييا َ  أَ    أَبَييى إِب ِليييسَ  إِلَّييا أَج   تمييام وذكيير{ السَّ

 .القصة

 مملقيى منيه كثيير كيا  وإ  الَحادي   من شاه  السياق هِا ولبعض

 .الإسرائيليات من



َثنا: أحم  الإمام فقال َثنا الصم   عب  َح َّ  أنس عن ثابت  عن حماد  َح َّ

 أ  شيا  ميا تركيه آدم هللا خليق لميا: "قيال وسيلم عليه هللا صلى النبي  أ

 ".يممالك لا خلق أنه عرف أجاف رآ  فلما به  يطيف إبليس فجعل ي عه 

َثنا :"صحيحه" في حبا  ابن وقال َثنا سيفيا   بين الحسن َح َّ  ه بية َحي َّ

َثنا خال   بن  رسيال أ  ماليك بين أنيس عين ثابيت  عين سلمة  بن حماد َح َّ

 عطس  رأسه الرو  فبلغ آدم في نف  لما: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 ".هللا يرحمك: وتعالى تبار  له فقال العالمين  رب هلل الحم : فقال

َثنا: البزار بكر أبا الحافظ وقال ي  بين بين يحييى َح َّ َحم  َثنا السيكن  مو  َحي َّ

َثنا هلال  بن حبا   عين حبيي   عين هللا  عبيي  عين فضيالة  بين مبيار  َحي َّ

 هريرة أبي عن - الخطاب بن عمر بن هللا عبي  بن عاصم ابن ها - حف 

 رحميك ربيه له فقال هلل  الحم  فقال عطس  آدم هللا خلق لما: "قال رفعه

 .يخرجا  ولم به بأ  لا الإسناد وهِا". آدم يا ربك

 مين أول كيا  بالسيجاد الملائكية أميرت لميا: العزييز عب  بن عمر وقال

 ابيين روا . جبهمييه فييي القييرآ  كميي  أ  هللا فآتييا  إسييرافيل  ميينهم سييج 

 .عساكر 

َثنا: يعلى أبا الحافظ وقال َثنا مكرم  بن عقبة َح َّ  محمي   بين عميرو َح َّ

 صيلى هللا رسيال أ  هريرة  أبي عن المقبري  عن رافع  بن إسماعيل عن

 تركيه  ثيم طينيا   جعليه ثيم تراب  من آدم خلق هللا إ : "قال وسلم عليه هللا

 كييا  إذا حمييى تركييه  ثييم وصييار  هللا خلقييه مسيينا  حمييأ كييا  إذا حمييى

 .عظيم لَمر خلقت لق : فيقال به يمر إبليس فكا : قال كالفخار صلصالا  

 بصيير  الييرو  فيييه جييرى مييا أول فكييا  روحييه ميين فيييه هللا نفيي  ثييم

 قيال ثيم ربيك  يرحميك! هللا فقال به  رحمة هللا فلقا  فعطس وخياشيمه 

 فجيا  يقاليا ؟ مياذا فيانظر لهيم فقيل النفير هؤليا  إليى اذه  آدم يا: هللا

 هيِا آدم ييا: فقيال. وبركاته هللا ورحمة السلام وعليك: فقالاا عليهم فسلم

 ييا يي ي" احي ى" اخمير: قيال ذريميي؟ وميا: رب يا قال. ذريمك وتحية تحيمك

 هيا مين فيإذا هكفي فبسط يمين  ربي ي ي وكلما ربي يمين أخمار: قال آدم 

 رجل وإذا النار  أفااههم منهم رجال فإذا الرحمن  كف في ذريمه من كائن

 فكيم رب ييا: قيال داود  ابنيك قيال هيِا؟ مين رب ييا قيال نيار   آدم يعج 



 عميري مين له فأتم رب يا: قال سمين  له جعلت قال العمر؟ من له جعلت

 .ذلك على  وأشه ذلك  هللا ففعل سنة  مائة العمر من له يكا  حمى

 ميين يبييق أولييم: آدم فقييال المييات  ملييك هللا بعيي  آدم عميير نفييِ فلمييا

 ذليك  فجحي  داود؟ ابنيك تعطهيا أولم: الملك له قال سنة؟ أربعا  عمري

 !".ذريمه فنسيت ونس  ذريمه  فجح ت

 والليلية الييام فيي والنسيائي والمرميِي البزار بكر أبا الحافظ روا  وق 

 بن الرحمن عب  بن الحارث نع عيس   بن صفاا  ح ي  من

 صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عن المقبري  سعي  أبي عن ذباب  أبي

ه  وقيال. الاجيه هيِا مين غري  حسن ح ي  المرمِي وقال. وسلم عليه اللَّ

َحم   بن روا  وق . منكر  ح ي  هِا: النسائي  أبيي عين أبييه عين عجليا   مو

 .سلام بن هللا عب  عن المقبري  سعي 

َثنا: رمِيالم وقال َثنا حمي   بن عب  َح َّ َثنا نعييم  أبيا َح َّ  بين هشيام َحي َّ

 رسيال قيال: قيال هرييرة أبيي عن صال   أبي عن أسلم  بن زي  عن سع  

 مين فسيقط ظهير   مسي  آدم هللا خليق لميا: " وسيلم عليه هللا صلى هللا

 عينيي بيين وجعيل القيامة  يام إلى ذريمه من خالقها ها نسمة كل ظهر 

 مين رب أي: فقيال آدم عليى عرضيهم ثيم نيار  من وبيصا   منهم إنسا  كل

: فقيال عينييه  بين ما وبي  فأعجبه رجلا   فرأى ذريمك  هؤلا : قال هؤلا ؟

 داود  ليه يقيال ذريميك مين اليَمم آخير مين رجل هِا قال هِا؟ من رب أي

 عميري مين زد  رب أي: قيال سنة  سمين قال عمر ؟ جعلت وكم رب: قال

 مين يبق لم أو: قال المات  ملك جا ه آدم عمر انقض  فلما. نةس أربعين

 فجحي ت فجحي  قيال داود؟ ابنيك تعطهيا ليم أو: قيال سنة؟ أربعا  عمري

 ".ذريمه فخطئت آدم وخطى  ذريمه  فنسيت آدم ونس  ذريمه 

 هرييرة أبيي عن وجه غير من روي وق . صحي  حسن: المرمِي قال ثم

ييه صييلى النبييي عيين  ميين "مسييم ركه"فييي  الحيياكم وروا . موسييل عليييه اللَّ

 وليم مسيلم شير  عليى صيحي : وقيال دكيين  بن الفضل نعيم أبي ح ي 

 .يخرجا 

 أبييه  عين أسلم بن زي  بن الرحمن عب  ح ي  من حاتم أبي ابن وروى

 على عرضهم ثم: "وفيه فِكر  مرفاعا   هريرة أبي عن يسار  بن عطا  عن



 وأناا  والَعمى والَبرص الَجِم فيهم وإذا ذريمك  هؤلا  آدم يا: فقال آدم

 تشييكر كييي: قييال بييِريمي؟ هييِا فعلييت لييم رب يييا: آدم فقييال الَسييقام 

 .أيضا   بن عبَّا ا رواية من وسمأتي. داود قصة ذكر ثم". نعممي

َثنا: "مسين  "فيي  أحم  الإمام وقال َثنا خارجية  بين الهييثم َحي َّ  أبيا َحي َّ

 النبيي عين الي ردا   أبي عن دريس إ أبي عن ميسرة  بن يانس عن الربيع

 اليمنى  كمفه فضرب خلقه حين آدم هللا خلق: "قال وسلم عليه هللا صلى

 سيادا  ذريية فيأخرج اليسيرى كمفيه وضيرب ال ر  كأنهم بيضا  ذرية فأخرج

 فيي لليِي وقيال أبالي  ولا الجنَّة إلى: يمينه في للِي فقال الحمم  كأنهم

 ".باليأ ولا النار إلى: اليسرى كمفه

َثنا: ال نيا أبي ابن وقال َثنا هشام  بن خلف َح َّ  عن سنا   بن الحكم َح َّ

ية أهيل فيأخرج خلقيه حين آدم هللا خلق: قال الحسن عن حاش    مين الجنَّ

 وجيه عليى فيألقاا اليسيرى  صيفحمه مين النار أهل وأخرج اليمنى  صفحمه

 بيين سيايت أليا رب يا: آدم فقال. والمبملى والَصم الَعمى منهم الَر ؛

 .أشكر  أ  أردت إني آدم يا: قال ول ي؟

 .بنحا  الحسن عن قمادة عن معمر  عن الرزاق عب  روى وهكِا

َثنا: فقيال "صيحيحه"فيي  حبيا  وابين حاتم أبا روا  وق  ي  بين َحي َّ َحم   مو

َثنا خزيمة  بن إسحاق َحم   بن َح َّ َثنا بشار  مو َثنا عيسي   بين صفاا  َح َّ  َحي َّ

 هرييرة أبي عن المقبري  سعي  عن ذباب  أبي بن الرحمن عب  نب الحارث

 فييه ونفي  آدم هللا خليق لميا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال: قال

 يرحميك: ربيه ليه فقيال هللا  بإذ  هللا فحم . هلل الحم  فقال عطس  الرو 

 عليهم فسلم جلا  منهم ملَ إلى الملائكة أولئك إلى اذه  آدم  يا ربك

 ربيه إلى رجع ثم. هللا ورحمة السلام وعليكم فقالاا عليكم  السلام: فقال  

 اخمير: مقباضيما  ويي ا  هللا وقيال. بيينهم بنييك وتحيية تحيميك هِ  فقال

 ثييم مباركية  يميين ربيي يي ي وكلميا ربييي يميين اخميرت فقيال شيئت  أيهميا

 هؤلييا  قييال هؤلييا ؟ مييا رب أي: فقييال وذريمييه  آدم فيهمييا فييإذا بسييطهما

 رجيل فييهم وإذا عينييه  بيين عمير  مكمياب مينهم إنسيا  كل وإذا ذريمك 

 مين رب ييا: قال سنة  أربعا  إلا له يكم  لم - أضائهم من أو - أضاؤهم

 رب أي: قيال. سينة أربعيين عمير  هللا كم  وق . داود ابنك هِا: قال هِا؟



 عميري من له جعلت ق  فإني: قال له  كم  الِي ذا  فقال عمر   في زد

ية اسيكن. وذا  أنيت: قال سنة  سمين ية فسيكن. الجنَّ  ثيم هللا شيا  ميا الجنَّ

 قيي : آدم لييه فقييال المييات ملييك فأتييا . لنفسييه يعيي  آدم وكييا  منهييا  هييبط

 منهيا داود لابنيك جعليت ولكنك بلى : قال. سنة ألف لي كم  ق  عجلت 

 أمير فيامئيِ ذريميه  فنسيت ونس  ذريمه  فجح ت آدم فجح  سنة  سمين

 .لفظه هِا" والشهاد ماببالك

َثنا: البوَخياري   قيال وق  َثنا محمي   بين هللا عبي  َحي َّ  عين اليرزاق  عبي  َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة  أبيي عين منبيه  بين هميام عين معمر 

 عليى فسيلم اذه  قال ثم ذراعا   سما  وطاله آدم هللا خلق: "قال وسلم

 وتحييية تحيمييك فإنهييا يجيبانييك  مييا فاسييممع الملائكيية  ميين" النفيير" أولئييك

 فييزادو . هللا ورحميية عليييك السييلام فقييالاا عليييكم  السييلام: فقييال ذريمييك 

 يينق  الخليق يزل فلم آدم  صارة على الجنَّة ي خل من فكل. هللا ورحمة

 ".الآ  حمى

 جعفيير  بيين يحيييى عيين الاسييمئِا   كميياب فييي البوَخيياري   روا  وهكييِا

َحم   بن عن ومسلم   .به الرزاق عب  عن اهماكل رافع  مو

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا رو   َح َّ  زيي  بن علي عن سلمة  بن حماد َح َّ

يي  سيعي  عن  علييه هللا صيلى هللا رسيال أ  هرييرة  أبيي عين  بين الموسَّ

 بيه انفيرد". عرضيا   أذر  سيبع فيي ذراعيا   سيمين آدم طال كا : "قال وسلم

 .أحم 

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا فا  ع َح َّ  بين عليي عين سيلمة  بين حمياد َحي َّ

 قيال الي ين آيية نزليت لميا قيال  بن عبَّا ا عن مهرا   بن ياسف عن زي  

 جح  من أول أ  آدم  جح  من أول أ : " وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 ما منه فأخرج ظهر   مس  آدم خلق لما هللا أ . آدم جح  من أول أ  آدم 

 رجليا   فييهم فيرأى علييه  ذريميه يعير  فجعيل امية القي ييام إليى ذارئ ها

 عمير   كيم رب أي قيال داود  ابنيك هيِا: قيال هِا؟ من رب أي: قال يزهر 

 ميين أزييي   أ  إلييا لييا : قييال. عميير  فييي زد رب أي: قييال عامييا   سييما : قييال

 بيِلك عليه هللا فكم . عاما   أربعين فزاد  عام ألف آدم عمر وكا  عمر  

 أنه: قال لقبضه  الملائكة أتمه آدم احمضر فلما. الملائكة عليه وأشه  كمابا  



: قال داود لابنك وهبمها ق  إنك: له فقيل. عاما   أربعا  عمري من بقي ق 

 .الملائكة عليه وشه ت الكماب عليه هللا وأبرز فعلت  ما

َثنا: أحم  وقال َثنا عامر  بن أساد َح َّ  بين عليي عن سلمة  بن حماد َح َّ

 هللا صيلى هللا رسيال قال: قال بن عبَّا ا عن مهرا   بن سفيا عن زي  

 لميا وجل عز هللا إ  .مرات ثلاث قالها. آدم جح  من أول أ : " وسلم عليه

 يزهيير  رجليا   فييهم فيرأى علييه  فعرضيهم ذريميه فيأخرج ظهير  مسي  خلقيه

 فيزاد . عمير  مين أنيت تزيي   أ  إليا ليا : قيال. عمير  في زد رب أي فقال

: الملائكية عليه وأشه  كمابا   عليه تعالى هللا فكم . عمر  من نةس أربعين

: ليه فقييل سينة  أربعيا  أجليي من بقي إنه: قال روحه يقبض أ  أراد فلما

 وأقييام الكميياب  هللا فييأخرج قيال فجحيي  : قييال. داود لابنيك جعلمهييا قيي  إنيك

 بيه تفيرد. سينة أليف عمير  ليآدم وأتيم سنة  مائة ل اود فأتمها البينة  عليه

 .نكارة ح يثه في زي   بن وعلي أحم 

 عين منهيال  بين حجياج عين العزييز  عبي  بين عليي عن الطبراني وروا 

 بين عبَّيا ا عين مهيرا   بين ياسف عن زي   بن علي عن سلمة  بن حماد

 هللا صيلى هللا رسال قال ال ين آية نزلت لما: قال الحسن عن واح   وغير

 .وذكر " ثلاثا   آدم جح  من أول إ : "  وسلم عليه

 أ  أنيسية  أبيي بين زيي  عين "ماطئيه" في أنس بن مالك الإمام وقال

 يسار بن مسلم عن أخبر  الخطاب  بن زي  بن الرحمن عب  بن الحمي  عب 

َِ  َوإِذ  : }الآية هِ  عن سئل الخطاب بن عمر أ  الجهني  بَنِيي ِمين   َربُّيكَ  أََخي

ارِِهم   ِمن   آَدمَ  هو م   ظو يََّمهو ِ ر  م  َوأَ  ذو َهَ هو ِسِهم   َعَلى ش  تو  أَنفو اا ِبَرب ِكوم   أََلس  { بََلى َقالو

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال سيمعت: الخطياب بن عمر فقال الآية 

 بيمينيه  ظهير  مسي  ثم السلام  عليه آدم خلق هللا إ : "فقال عنها يسئل

ية أهيل وبعمل للجنة هؤلا  خلقت: قال ذرية  منه فاسمخرج .  يعمليا الجنَّ

 أهيل وبعميل للنيار  هؤليا  خلقت: قال ذرية منه فاسمخرج ظهر  مس  ثم

 هللا رسييال قييال العمييل؟ ففيييم هللا رسييال يييا: رجييل فقييال". يعملييا  النييار

 أهيل بعميل اسيمعمله للجنية العبي  هللا خليق إذا: "  وسلم عليه هللا صلى

ي به في خل الجنَّة أهل أعمال من عمل على يمات حمى  الجنَّة  وإذا  ةالجنَّ



 من عمل على يمات حمى النار أهل بعمل اسمعمله للنار  العب  هللا خلق

 ".النار به في خل النار أهل أعمال

 وابن جرير وابن والنسائي والمرمِي داود وأبا أحم  الإمام روا  وهكِا

 ماليك الإميام عين طيرق  مين "صحيحه"في  حبا  بن حاتم وأبا حاتم  أبي

 .به

. عمير  يسيمع ليم يسيار بين ومسيلم حسين  حي ي  هيِا: المرمِي وقال

 .ربيعة بن نعيم وبينهما: حاتم أبا زاد زرعة  وأبا حاتم أبا قال وكِا

َحم   بن عن داود أبا روا  وق   جثعم  بن عمر عن بقية  عن مصفى  مو

 بيين زييي  بيين الييرحمن عبيي  بيين الحمييي  عبيي  عيين أنيسيية  أبييي بيين زييي  عيين

 بين عمر عن  كنت: قال ربيعة  بن منعي عن يسار  بن مسلم عن الخطاب 

: الي ارقطني الحيافظ قيال. الح ي  فِكر الآية هِ  عن سئل وق  الخطاب

 بين زيي  عين الرهياوي  سينا  بين يزي  بن فروة أبا جثعم بن عمر تابع وق 

 .هللا رحمه مالك قال من بالصااب أولى وقالهما: قال أنيسة أبي

 

 ظهير  مين آدم ذريية تعيالى اسمخراجه على دالة كلها الَحادي  وهِ 

 للجنية هؤليا : وقيال الشمال  وأهل اليمين أهل: قسمين وقسممهم كالِر 

 .أبالي ولا للنار وهؤلا  أبالي  ولا

 فيي يجيي  فليم بالاح انيية؛ بالإقرار واسمنطاقهم عليهم الإشهاد فأما

 هيِا عليى وحملها الَعراف سارة في المي الآية وتفسير. الثابمة الَحادي 

 بأسياني ها مسمقصياة والآثيار الَحاديي  وذكرنيا هنيا  بينيا  كميا نظر فيه

 .أعلم وهللا. ثم فليراجعه تحرير  أراد فمن ممانها  وألفا 

َثنا: أحم  روا  الِي الح ي  فأما َثنا محمي   بين حسيين َح َّ  - جريير َحي َّ

  بين عبَّيا ا عين جبيير  بين سعي  عن جبر  بن كلثام عن - حازم ابن يعني

 آدم ظهير مين الميثياق أخيِ هللا إ : قيال وسيلم علييه هللا صلى لنبيا عن

 فنثرهيا ذرأهيا ذريية كيل صيلبه مين فأخرج عرفة  يام بنعما  السلام عليه

تو : }قال قبلا   كلمهم ثم ي يه بين اا ِبَرب ِكوم   أََلس  َنا بََلى َقالو اا أَ    َشِه   الو مَ  َتقو  يَا 

ِقيَاَمةِ  ا ال  ا إِنَّ َِ  َعن   كونَّ ياا أَو  . َغياِفِلينَ  اَه الو َميا َتقو َنيا أَش يَر َ  إِنَّ يا َقب يلو  ِمين   آبَاؤو  َوكونَّ

يَّة   ِ ر  ِ ِهم   ِمن   ذو ِلكوَنا بَع  ه  ا َ  َفَعلَ  ِبَما أََفمو ب ِطلو مو  {.ال 



 جرييير وابيين النسييائي روا  مسييلم  شيير  علييى قيياي جييي  بإسييناد فهييا

 وقيال. بيه يالميروز  محمي  بين حسيين ح ي  من "مسم ركه"في  والحاكم

 جبر ابن كلثام على فيه اخملف أنه إلا يخرجا   ولم الإسناد صحي : الحاكم

 بين عبَّيا ا عن جبير بن سعي  عن روي وكِا وماقافا   مرفاعا   عنه فروي

بيين ا عيين جمييرة  وأبييا والضييحا  واليياالبي العييافي روا  وهكييِا. ماقافييا

 بين هللا عب  عن روي وهكِا. أعلم وهللا وأثبت أكثر وهِا. قاله من عبَّا 

 .أص  والماقاف ومرفاعا   ماقافا   عمر

 وهيم الِريية عليى الميثياق أخيِ وهيا - القيال بهِا القائلا  واسمأنس

َثنا: أحميي  الإمييام قييال بمييا - الجمهيار  أبييي عيين شييعبة  حيي ثني حجيياج  َحي َّ

: قيال وسيلم عليه هللا صلى النبي عن مالك  بن أنس عن الجاني  عمرا 

 مين اليَر  عليى ميا ليك كيا  ليا: القيامية يام النار أهل من لللرج يقال"

 هيا ميا منيك أردت قي  فيقيال. نعيم فيقيال: قيال بيه؟ مفمي يا   أكنيت ش  

 شيييئا   بييي تشيير  لييا أ  آدم ظهيير فييي عليييك أخييِت قيي  ذلييك  ميين أهييا 

 .به شعبة ح ي  من أخرجا ". بي تشر  أ  إلا فأبيت

بَي  بن  عن العالية  أبي عن نس أ بن الربيع عن: الرازي جعفر أبا وقال
أو

َِ  َوإِذ  : }تعالى قاله في  كَع  يارِِهم   ِمن   آَدمَ  بَنِي ِمن   َربُّكَ  أََخ هو م   ظو يَّيَمهو ِ ر  { ذو

 إليى منيه كيائن هيا ميا جميعيا   يامئيِ له فجمعهم: قال. بع ها والمي الآية

 علييهم وأخيِ فمكلمياا  اسيمنطقهم ثيم صيارهم  ثيم فخلقهيم القيامة  يام

تو : }أنفسهم عليهم وأشه  والميثاق  لعه ا اا ِبَرب ِكوم   أََلس   .الآية{ بََلى َقالو

 وأشيه  السيبع  والَرضيين السيبع السيماوات علييكم أشيه  فإني: قال

 إليه ليا أنه اعلماا بهِا  نعلم لم: القيامة يام تقالاا لا أ  آدم  أباكم عليكم

 رسييلا   إليييكم سأرسييل وإنييي شيييئا   بييي تشييركاا ولييا غيييري  رب ولييا غيييري

 ربنييا أنييك نشييه : قييالاا. كمييابي عليييكم وأنييزل وميثيياقي  عهيي ي ينييِرونكم

 .بالطاعة يامئِ له فأقروا. غير  لنا إله ولا غير   لنا رب لا وإلهنا 

 وحسيين والفقييير  الغنييي فيييهم فييرأى إليييهم  فنظيير آدم أبيياهم ورفييع

 أحببت إني: لفقا عباد ؟ بين سايت لا رب يا: فقال ذلك  ودو  الصارة

 آخير بميثياق وخصياا النار  عليهم السرج مثل الَنبيا  فيهم ورأى. أشكر  أ 

َنا َوإِذ  : }تعيالى هللا يقيال اليِي فهيا والنبياة  الرسيالة من  ِ يينَ  ِمين   أََخي ِبي ِ  النَّ



م   ا    َوِمن   َوِمن كَ  ِميَثاَقهو يَمَ  اب نِ  َوِعيَس  َومواَس  َوإِب َراِهيمَ  نو نَ  َمر   ِ م   اَوأََخ هو  ِمن 

َهكَ  َفأَِقم  : }يقال الِي وها{ َغِليظا   ِميَثاقا   ينِ  َوج  يرَةَ  َحنِيفا   ِلل  ِ يهِ  ِفط  مِيي اللَّ  الَّ

قِ  َتب ِ يلَ  لا َعَلي َها النَّا َ  َفَطرَ  هِ  ِلَخل  ا: }قال ذلك وفي{ اللَّ َِ ير   َه ِِ رِ  ِمين   َن ِو ي  النُّ

َنا َوَما: }قال ذلك وفي{ ال َووَلى ي    ِمين   َثرِِهم  ليََك   َوَج   َنا َوإِ    َعه  م   َوَجي    أَك َثيَرهو

 {.َلَفاِسِقينَ 

 وابيين جرييير  وأبيين حيياتم  أبييي وابيين أحميي   بيين هللا عبيي : الَئميية روا 

 وعكرمية  مجاه   عن وروي. جعفر  أبي طريق من تفاسيرهم في مردويه 

يي  ِيو وقمييادة  البصييري  والحسيين جبييير  بيين وسييعي   ميين واحيي  وغييير  السُّ

 .الَحادي  هِ  تاافق بسياقات السلف  علما

 اليَمر كلهيم اممثلياا ليآدم  بالسيجاد الملائكة أمر لما تعالى أنه وتق م

 هللا فطييرد  لييه  وعيي اوة حسيي ا   لييه السييجاد ميين إبليييس واممنييع الييإلهي 

 الييَر  إلييى وأهبطييه عنهييا  ونفييا  الإلهييية الحضييرة ميين وأخرجييه وأبعيي   

 .رجيما   شيطانا   ملعانا   طري ا  

َثنا: أحميي  الإمييام قييال وقيي   قييالاا عبييي   ابنييا ومحميي  ويعلييى وكيييع َحيي َّ

َثنا  صيلى هللا رسيال قيال: قيال هرييرة أبيي عن أبيصال   عن الَعمش  َح َّ

يي طا  اعميزل فسج   السج ة آدم ابن قرأ إذا: " وسلم عليه هللا  يبكيي الش 

ية فليه فسيج  بالسيجاد آدم ابين أمير ويله  يا: يقال  بالسيجاد رتوأمي  الجنَّ

 ".النار فلي فعصيت

 .به الَعمش عن معاوية وأبي وكيع ح ي  من مسلم وروا 

 فيي أم السما  في أكانت ساا  أسكنها  المي الجنَّة آدم اسكن لما ثم

ا  وزوجميه هيا بهيا أقيام فيه  الخلاف من تق م ما على الَر   عليهميا َحياَّ

 عنها  نهيا المي الشجرة من أكلا فلما شا ا  حي  رغ ا   منها يأكلا  السلام 

 فيي الاخملياف ذكرنا وق . الَر  إلى وأهبطا اللبا  من فيه كانا ما سلبا

 .منها هباطه مااضع

 الي نيا  أييام من يام بعض فقيل: الجنَّة في مقامه مق ار في واخملفاا

 آخير فيي آدم وخليق: "مرفاعيا   هرييرة أبيي عين مسيلم روا  ميا قي منا وق 

 يام يعني - وفيه عنه  ح يثه أيضا   وتق م" الجمعة يام ساعات من ساعة

 .منها أخرج وفيه آدم  خلق - الجمعة



 السمة الَيام إ  وقلنا - أخرج فيه فيه خلق الِي اليام كا  فإ 

 

 كيا  وإ . نظير  هيِا وفيي هِ   من يام بعض لب  فق  - الَيام كهِ 

 سيمة مقي ارها مالَييا تلك بأ  قلنا أو فيه  خلق الِي اليام غير في إخراجه

 جريير  ابن واخمار  والضحا  ومجاه  بن عبَّا ا عن تق م كما سنة  آلاف

 .طايلة م ة هنا  لب  فق 

 الجمعيية  يييام ميين سيياعة آخيير فييي خلييق أنييه ومعلييام: جرييير ابيين قييال

 قبيل طينيا   مصيارا   فمكي  أشهر  وأربعة سنة وثمانا  ثلاث منه والساعة

يية فييي قيياموأ سيينة  أربعييين الييرو  فيييه ييينف  أ   ثلاثييا   يهييبط أ  قبييل الجنَّ

 .أعلم تعالى وهللا أشهر  وأربعة سنة وأربعين

 بين عطيا  خبير سياار عين حسيا   أ  هشام عن الرزاق  عب  روى وق 

 فحطيه السيما   فيي ورأسه الَر  في رجلا  أهبط لما كا  أنه: ربا  أبي

 .نحا  بن عبَّا ا عن روي وق . ذراعا   سمين إلى هللا

 أبيي عين صيحمه عليى الممفيق الحي ي  مين تقي م لميا نظر  هِا وفي

 وطاليه آدم خليق هللا إ : "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أ  هريرة

 خلييق أنييه يقمضيي  وهييِا" الييآ  حمييى ييينق  الخلييق يييزل فلييم ذراعييا   سيما 

 حميى خلقهيم يمناق  يزالاا لم ذريمه وأ  ذراعا   سمين من أطال لا كِلك

 .الآ 

 بحييال حرميا   ليي إ  آدم ييا: قيال هللا أ : بن عبَّا ا عن يرجر  ابن وذكر

 بعرشي   مليائكمي تطاف كما به فطف بيما   فيه لي فابن فانطلق عرش  

 كيل ماضيع أ  وذكير المناسيك  وعلميه مكانيه فعرفيه ملكا   له هللا وأرسل

 .ذلك بع  قربة صارت آدم خطاها خطاة

 حبات بسبع جبريل جا ه أ  الَر   في آدم أكله طعام أول أ : وعنه

 فأكليت عنهيا نهييت الميي الشيجرة مين هِا:قال هِا؟ ما: فقال حنطة  من

 حبية كيل وكيا . فبيِر  الَر   في ابِر : قال بهِا؟ أصنع وما: فقال منها

 ثييم ذرا   ثييم درسييه ثييم فحصيي    فنبمييت ألييف  مائيية ميين أزييي  زنمهييا منهييا

 قاليه وذليك ونك    وتع. عظيم جه  بع  فأكله خبز   ثم عجنه ثم طحنه

كوَما َفَلا: }تعالى رَِجنَّ  {.َفَمش َقى الجنَّة ِمن   يوخ 



 ليه آدم فنسي  غزليا   ثيم جيزا : الضيأ  شيعر مين كساتهما أول وكا 

ا ول جبة   .وخمارا   درعا   َحاَّ

 إلا لهما يال  لم: فقيل الَولاد؟ من ش   الجنَّةب لهما ول  هل: واخملفاا

 وهللا. بهيا ولي  ممين وأخميه قابييل فكيا  هيا في ولي  بيل وقييل اليَر   في

 .أعلم

 ابين كل يزوج أ  وأمر وأنثى  ذكر بطن كل في له يال  كا  أنه وذكروا

 أخيت تحل يكن ولم جرا  وهلم بالَخرى والآخر معه  ول ت المي أخيه أخت

 .معه ول ت الِي لَخيها

 

 

 .وهابيل قابيل - آدم ابني قصة ذكر

َحق ِ  آَدمَ  اب َني   َنبَأَ  َعَلي ِهم   َوات لو : }تعالى هللا قال بَيا إِذ   ِبيال  بَانيا   َقرَّ ر  ب ِيلَ  قو قو  َفمو

يكَ  َقيالَ  اليآَخرِ  ِمين   يوَمَقبَّيل   َوَلم   أََحِ ِهَما ِمن   َلنَّ مو َميا َقيالَ  لََق  يهو  يََمَقبَّيلو  إِنَّ  ِمين   اللَّ

ِقينَ  مَّ مو َلنِيي يََ  َ  إَِليَّ  بََسطتَ  َلئِن  . ال  مو َليكَ  إَِلي يكَ  يَيِ ي ِببَاِسيط   َنياأَ  َميا ِلَمق  مو  لََق 

ِي هَ  أََخافو  إِن  َعاَلِمينَ  رَبَّ  اللَّ ِي. ال  ِميكَ  ِبيإِث ِمي َتبويا َ  أَ    أوِري و  إِن   ِمين   َفَمكويا َ  َوإِث 

ارِ  أَص َحابِ  ياِلِمينَ  َجيَزا و  َوَذِلكَ  النَّ َعيت  . الظَّ يهو  َليهو  َفَطاَّ سو يلَ  َنف   َفَقَمَليهو  أَِخييهِ  َقم 

ييبَ َ َفأَ  َخاِسييِرينَ  ِميين   ص  ييهو  َفبََعيي َ . ال  َرابييا   اللَّ ِريَييهو  الييََر ِ   ِفييي يَب َحيي و  غو  كَي ييفَ  ِليو

أَةَ  يوَاارِي يلَ  أَكويا َ  أَ    أََعَجيز تو  َوي َلَميا يَيا َقالَ  أَِخيهِ  َسا  ا ِمث  َِ يَرابِ  َهي غو  َفيأوَوارِيَ  ال 

أَةَ  اِدِمينَ  ِمن   َفأَص بَ َ  أَِخي َسا   {.النَّ

 فييه بميا المفسيير في المائ ة سارة في القصة هِ  على اتكلمن وق 

 .الحم  وهلل. كفاية

 .ذلك في السلف أئمة ذكر  ما ملخ  هنا ولنِكر

رَّةو  بن عبَّا ا عن صال   وأبي مالك أبي عن السُّ  ِي فِكر  عن عن مو

 بأنثى بطن كل ذكر يزوج كا  آدم أ  الصحابة  عن نا   منو مسعاد ابن

 هابيل  من أكبر وكا  قابيل  بأخت يمزوج أ  أراد هابيل وأ  رالآخ" البطن"

 علييه آدم وأمير  أخيه  على بها يسمأثر أ  قابيل فأراد أحسن  قابيل وأخت

 لييح  آدم وذهي  قربانيا   يقربيا أ  فأمرهميا فيأبى  إياهيا يزوجه أ  السلام



 ين فأب والجبال والَرضين فأبين  بنيه على السماوات واسمحفظ مكة  إلى

 .ذلك بحفظ قابيل فمقبل

 صياح  وكيا  سيمينة  جِعية هابييل فقيرب قربانهما؛ قربا ذه  فلما

 قربيا  فأكليت نيار فنزلت زرعه  ردي  من زر  من حزمة قابيل وقرب غنم 

 أخميي  تينك  ليا حميى لَقملنيك: وقيال فغضي  قابيل  قربا  وتركت هابيل

 .الممقين من هللا يمقبل إنما: فقال

 عب  وقال عمرو  بن هللا عب  وعن أخر  وجا  من بَّا بن عا عن وروي

 المحيرج منعه ولكن الرجلين  لَش  المقمال كا  إ  هللا وأيم: عمرو بن هللا

 !ي   إليه يبسط أ 

 من والمقبل القربا  لمقريبهما مباشرا   كا  آدم أ  الباقر جعفر أبا وذكر

 وليم ليه دعيات َنيكل منيه تقبيل إنميا: ليآدم قابيل فقال قابيل  دو  هابيل

 .وبينه بينه فيما أخا  وتاع . لي ت  

 ميا لينظر قابيل آدم فبع  الرعي  في هابيل أبطأ ليلة ذات كا  فلما

: فقيال. مني يمقبل ولم منك تقبل: له فقال به  ها إذا ذه  فلما به  أبطأ

 كانيت بح يي ة وضيربه عني ها قابييل فغض . الممقين من هللا يمقبل إنما

 نييائم وهييا رأسييه علييى رماهييا بصييخرة قملييه إنمييا إنييه: وقيييل .فقملييه معييه

. فميات السيبا  تفعيل كميا وعضيه شي ي ا   خنقيا   خنقيه بل: وقيل. فش خمه

 .أعلم وهللا

َلنِيي يَيَ  َ  إَِلييَّ  بََسيطتَ  َليئِن  : }بالقميل تاعي   لميا له وقاله مو  أََنيا َميا ِلَمق 

َلييكَ  إَِلي ييكَ  يَييِ ي ِببَاِسييط   مو ِييي لََق  ييهَ  فو أََخييا إِن  َعيياَلِمينَ  رَبَّ  اللَّ  خلييق علييى دل{ ال 

 بالسيا  أخيا  يقابيل أ  وتيار  منيه  وخشيية تعالى هللا من وخاف حسن 

 .مثله أخا  منه أراد الِي

 أنيه وسلم عليه هللا صلى هللا رسال عن "الصحيحين" في ثبت ولهِا

 ييا اقيالا. النيار  في والمقمال فالقاتل بسيفيهما المسلما  تااجه إذا: " قال

 قميل عليى حريصيا   كيا  إنه: قال المقمال؟ بال فما القاتل  هِا: هللا رسال

 ".صاحبه

ِي: }وقاله ارِ  أَص َحابِ  ِمن   َفَمكوا َ  َوإِث ِمكَ  ِبإِث ِمي َتبوا َ  أَ    أوِري و  إِن   َوَذِلكَ  النَّ

اِلِمينَ  َجَزا و   إذ وأقياى  منيك أشي  كنت وإ  مقاتلمك تر  أري  إني أي{ الظَّ



 إثيم تمحميل أي وإثميك  بيإثمي تبيا  أ  علييه  عزميت ميا عليى عزمت ق 

ي  ِيو مجاهي  قاليه. ذليك قبيل الممق مية الَثام من لك ما مع مقاتلمي  السُّ

 .واح  وغير جرير وابن

 قي  كميا القاتيل إليى قمليه بمجيرد تمحال المقمال آثام أ  المراد وليس

 .ذلك خلاف على الإجما  حكى جرير ابن فإ : قال من بعض تاهمه

 علييه هللا صلى النبي عن يعلم لا من بعض يارد  الِي الح ي  وأما

 ليا و ليه  أصيل فليا" ذن  من المقمال على القاتل تر  ما: "قال أنه وسلم

 ضيعيف وليا حسين وليا صيحي  بسين  الحي ي  كمي  مين ش   في يعرف

 .أيضا  

 المقميال يطالي  أ  القيامة  يام الَشخاص بعض في يمفق ق  ولكن

 سييئات مين فمحيال المظلمية بهيِ  تفيي لا القاتل حسنات فمكا  لقاتلا

 المظيالم  سيائر فيي الصيحي  الحي ي  بيه ثبيت كميا القاتيل  إليى المقمال

 وهلل المفسييير فييي كلييه هييِا حررنييا وقيي . أعلييم وهللا أعظمهييا ميين والقمييل

 .الحم 

 وقياص  أبيي بين سيع  عن والمرمِي  داود وأبا أحم  الإمام روى وق 

 علييه هللا صيلى هللا رسيال أ  أشيه : عفيا  بين عثميا  فمنة عن  قال أنه

 من خير والقائم القائم  من خير فيها القاع  فمنة؛ سمكا  إنها: "قال وسلم

 بيمييي علييى دخييل إ  أفرأيييت: قييال" السيياعي ميين خييير والماشيي  الماشيي  

 ".آدم كابن كن" قال. ليقملني إلي ي   فبسط

. آدم ابنيي كخيير كين: مرفاعيا   اليميا  بين حِيفة عن مردويه ابن وروا 

 .هِا نحا ذر أبي عن النسائي إلا السنن وأهل مسلم وروى

َثنا: أحمي  الإمام قال فق  الآخر وأما  قيال: قاليا ووكييع  معاويية أبيا َحي َّ

َثنا  قيال مسيعاد  ابين عين مسروق  عن مرة  بن هللا عب  عن الَعمش  َح َّ

 ابين عليى كيا  إليا ظلميا   نفسا   تقمل لا":  وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 ".القمل سن من أول كا  لَنه دمها؛ من كفل الَول آدم

 روي وهكيِا. بيه اليَعمش حي ي  مين داود أبيي سياى الجماعة وروا 

 هيِا مثيل قاليا أنهميا النخعيي وإبيراهيم العياص بين عمرو بن هللا عب  عن

 .ساا 



 مشيهارة الي م  ةمغيار  لها يقال مغارة دمشق شمالي قاسيا  وبجبل

 أهل عن تلقا  مما وذلك عن ها  هابيل أخا  قابيل قمل الِي المكا  بأنها

 .ذلك بصحة أعلم فاهلل الكماب

 كيا  إنيه وقال - كثير بن أحم  ترجمة في الحافظ ابن عساكر ذكر وق 

 وعميير بكيير وأبييا وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي رأى أنييه - الصييالحين ميين

 هللا سيأل أنيه وذكير ليه  فحليف دميه هِا أ  بيلها اسمحلف وأنه وهابيل 

 ذلييك  إلييى فأجابييه اليي عا   عنيي   يسييمجاب المكييا  هييِا يجعييل أ  تعييالى

يه صيلى هللا رسيال ذليك في وص قه  بكير وأبيا إنيه وقيال وسيلم  علييه اللَّ

 عين صي  ليا منيام وهيِا. خمييس ييام كيل فيي المكا  هِا يزورو  وعمر

 .أعلم وهللا شرعي حكم عليه يمرت  لم هِا  كثير بن أحم 

هو  َفبََع َ : }تعالى وقاله َرابيا   اللَّ ِريَيهو  اليََر ِ   ِفيي يَب َحي و  غو يَاارِي كَي يفَ  ِليو  يو

أَةَ  يلَ  أَكويا َ  أَ    أََعَجيز تو  َوي َلَميا يَا َقالَ  أَِخيهِ  َسا  ا ِمث  َِ يَرابِ  َهي غو أَةَ  َفيأوَوارِيَ  ال   َسيا 

اِدِمينَ  ِمن   َفأَص بَ َ  أَِخي  ظهير  عليى حمليه قمليه لميا أنيه بعضيهم رذك{. النَّ

. غيرابين هللا بع  حمى كِلك يزل ولم سنة  مائة حمله آخرو  وقال سنة 

ي  ِي قال  اليآخر  أحي هما فقميل فمقاتليا أخياين : الصيحابة عين بإسيناد  السُّ

 رآ  فلميا ووارا   ودفنيه ألقيا  ثيم فيهيا له يحفر الَر  إلى عم  قمله فلما

يلَ  أَكوا َ  أَ    أََعَجز تو  َوي َلَما يَا َقالَ } ذلك يصنع ا ِمث  َِ يَرابِ  َهي غو أَةَ  َفيأوَوارِيَ  ال   َسيا 

 .ودفنه فاارا  الغراب فعل ما مثل ففعل ؟{ أَِخي

 شي ي ا   حزنيا   هابييل ابنيه على حز  آدم أ  والسير المااري  أهل وذكر

 :حمي  ابن عن جرير ابن ذكر  فيما قاله وها شعرا   ذلك في قال وأنه

 قبي  مغبر الَر  فاجه**  عليها ومن البلاد غيرتت

 الملي  الاجه بشاشة وقل** *  وطعم لا  ذي كل تغير

 

 :آدم فأجي 

 الِبي  كالميت الحي وصار**  جميعا   قملا ق  هابيل أبا

 يصي  بها فجا  خاف على**  منها كا  ق  بشرة وجا 

 بيه يمحز  اما  كل قال السلام عليه آدم يكا  وق . نظر  فيه الشعر وهِا

 .أعلم وهللا أقاال وفيه هِا  إلى بعضهم فألفه بلغمه 



 فعلقييت أخييا ؛ قمييل يييام بالعقابيية عاجييل قابيييل أ  مجاهيي  ذكيير وقيي 

 بييه تنكيلييا   دارت  كيفمييا الشييمس إلييى وجهييه وجعييل فخييِ   إلييى سيياقه

 .لَبايه لَخيه وحس   وبغيه لِنبه وتعجيلا  

: قيال أنيه وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال عن الح ي  في جا  وق 

 لصياحبه يي خر ميا ميع الي نيا فيي عقابمه هللا يعجل أ  أج ر ذن  من ما"

 ".الرحم وقطيعة البغي من الآخرة في

 أنيه يزعميا  اليِين الكمياب أهيل بأيي ي اليِي الكمياب فيي رأيمه والِي

 فييي" نيياد" أر  فييي سييكن وأنييه ونظيير   أجلييه وجييل عييز هللا أ : الميياراة

 ولعني ر عني ر  ولخناخ خناخ  له ول  وأنه قنين  يسمانه وهم ع   شرقي

 عي ا: اميرأتين هيِا وتيزوج. لاميك ولمماشييل مماشيل  ولمحاايل محاايل 

 واقمنيى القبياب سيكن مين أول وهيا ابيل  اسمه ول ا  " ع ا" فال ت. وصلا

. والصين  اليان  ضيرب فيي أخيِ مين أول وهيا نابيل  أيضيا   وولي ت المال 

 والح يي   النحيا  صينع مين أول وهيا تابلقين  اسمه ول ا" صلا" وول ت

 ".نعمى" اسمها وبنما

 اسييمه ودعييت غلامييا   فاليي ت امرأتييه علييى طيياف آدم أ  أيضييا   وفيهييا

. قابيل قمله الِي هابيل من خلفا   لي وه  ق  أنه أجل من وقالت" شي "

 .أناش لشي  وول 

 بعي  وعياش سينة  وثلاثين مائة شي  له ول  يام آدم عمر وكا : قالاا

 وخمسييا   مائيية أنيياش لييه وليي  يييام شييي  عميير وكييا  سيينة  ثمانمائيية ذلييك

 وبنيات بنا  له وول . سنين وسبع سنة ثمانمائة ذلك بع  وعاش وسمين 

 .أناش غير

 ذليك بعي  وعياش سينة  تسيعا  العمير مين وليه" قينا " لَناش فال 

 .وبنات بنا  له وول  سنة  عشر وخمس سنة ثمانمائة

 ذليك بعي  وعياش مهلايييل  ليه ولي  سنه سبعين قينا  عمر كا  فلما

 مين لمهلايييل كيا  فلما. وبنات بنا  له وول  سنة  وأربعين سنة ثمانمائة

 وثلياثين ثمانمائية ذلك بع  وعاش" يرد" له ول  سنة وسما  خمس العمر

 .وبنات بنا  له وول  سنة



 عياشو" خنياخ" ليه ولي  سينة وسما  واثنما  سنة مائة ليرد كا  فلما

 .وبنات بنا  له وول  سنة ثمانمائة ذلك بع 

 ذلك بع  وعاش مماشل   له ول  سنة وسما  خمس لخناخ كا  فلما

 وسييبع مائيية لمماشييل  كييا  فلمييا. وبنييات بنييا  لييه ووليي  سيينة  ثمانمائيية

 وثميانين واثنيين سيبعمائة ذليك بعي  وعياش" لامك" له ول  سنة وثمانا 

 .وبنات بنا  له وول  سنة

 "نيا " ليه ولي  سينة وثميانا  واثنميا  مائية العمر من للامك  كا فلما

. وبنيات بنيا  ليه وولي  سينة  وتسعين وخمسا   خمسمائة ذلك بع  وعاش

 هييِا. ويافيي  وحييام سييام: بنييا  لييه وليي  سيينة خمسييمائة لنييا  كييا  فلمييا

 .صريحا   كمابهم في ما مضما 

 ذكر  كما نظر  السما  من نزل فيما محفاظة المااري  هِ  كا  وفي

 فيها  مقحمة أنها والظاهر. ذلك في عليهم طاعنين العلما  من واح  غير

 سنِكر  كما كثير غلط وفيها. والمفسير  الزيادة سبيل على بعضهم ذكرها

 .تعالى هللا شا  إ  مااضعه في

ا  أ : بعضيهم عين "تاريخه"في  جرير بن جعفر أبا الإمام ذكر وق   َحياَّ

 وهللا. وسماهم إسحاق ابن قاله. بطنا   عشرين في ول ا   أربعين لآدم ول ت

 أولهيم وأنثيى  ذكير واحي  كيل فيي بطنيا   وعشيرين مائية وقيل. أعلم تعالى

 .المغي  أم وأخمه المغي  عب  وآخرهم قليما  وأخمه قابيل

 قيال كميا ونمياا؛ الَر  في وامم وا وكثروا  ذلك بع  النا  انمشر ثم

اا النَّا و  أَيَُّها يَا: }تعالى هللا قو ِِي َربَّكوم   اتَّ يس   ِمين   َخَلَقكوم   الَّ  َوَخَليقَ  َواِحيَ ة   َنف 

َها َجَها ِمن  َما َوبَ َّ  َزو  هو  .الآية{ َونَِسا    كَثِيرا   رَِجالا   ِمن 

 ذريمه من رأى حمى يمت لم السلام عليه آدم أ  الماري  أهل ذكر وق 

 .علمأ وهللا. نسمة ألف أربعمائة أولاد  وأولاد أولاد  من

ياَ : }تعالى وقال ِِي هو ي يس   ِمين   َخَلَقكويم   الَّ َهيا َوَجَعيلَ  َواِحيَ ة   َنف  َجَهيا ِمن   َزو 

كونَ  ا إَِلي َها ِليَس  اَها َفَلمَّ لا   َحَمَلت   َتَغشَّ يا ِبهِ  َفَمرَّت   َخِفيفا   َحم  َقَليت   َفَلمَّ  َدَعيَاا أَث 

هَ  َما اللَّ اِكِرينَ  ِمن   نَّ َلَنكوانَ  َصاِلحا   آَتي َمَنا َلئِن   َربَّهو ا. الشَّ َما َفَلمَّ  َجَعلا َصاِلحا   آَتاهو

َما ِفيَما شوَركَا َ  َلهو  يهو  َفَمَعاَلى آَتاهو يا اللَّ  أوليا   تنبييه فهيِا. الآييات{ يوش يرِكوا َ  َعمَّ

ا و آدم ذكير بهِا المراد وليس. الجنس إلى اسمطرد ثم آدم  بِكر  بيل  َحياَّ



 َوَلَقي   : }تعيالى قاليه فيي كميا جنسال إلى اسمطرد الشخ  ذكر جرى لما

َنا لاَلة   ِمن   الِإنَسا َ  َخَلق  مَّ . ِطين   ِمن   سو َنا و  ثو َفة   َجَعل  ط   وقيال{ َمِكين   َقَرار   ِفي نو

ييا َوَلَقيي   : }تعيالى ييَما َ  َزيَّنَّ يَا السَّ ن  َناَهييا ِبَمَصيياِبي َ  اليي ُّ امييا   َوَجَعل  جو يييَاِطينِ  رو { ِللشَّ

 وإنمييا السيما   مصييابي  أعييا  هييي ليسيت ينالشييياط رجيام أ  ومعليام

 .جنسها إلى شخصها من اسمطرد

َثنا: أحم  الإمام روا  الِي الح ي  فأما َثنا الصم   عب  َح َّ  بن عمر َح َّ

َثنا إبراهيم   علييه هللا صيلى النبيي عين سيمرة  عين الحسن  عن قمادة َح َّ

ا  ول ت لما: "قال وسلم  فقال ول   لها عيشي لا وكا  إبليس بها طاف َحاَّ

 ذليك وكيا  فعياش  الحيارث عبي  فسيممه. يعييش فإنه الحارث عب  سميه

ي طا  وحي من  ".وأمر  الش 

 فييي مردويييه وابيين حيياتم أبييي وابيين جرييير وابيين المرمييِي روا  وهكييِا

 ميين كلهييم  "مسييم ركه"فييي  الحيياكم وأخرجييه الآييية  هييِ  عنيي  تفاسيييرهم

 وليم الإسيناد صيحي : الحياكم الفق به  الاارث عب  ابن الصم  عب  ح ي 

 بيين عميير حيي ي  ميين إلييا نعرفييه لييا غرييي  حسيين المرمييِي وقييال يخرجييا  

 .يرفعه ولم الصم  عب  عن بعضهم وروا  إبراهيم 

 وهيِا الصيحابي عليى ماقافيا   روي أنيه الحي ي  في قادحة علة فهِ 

بيين ا عين ماقافييا   روي وهكيِا الإسيرائيليات  ميين تلقيا  أنييه والظياهر أشيبه

 .أعلم وهللا. وذويه الَحبار كع  عن مملقى هِا أ  والظاهر. ا عبَّ 

 عين عني   كيا  فلا هِا  بخلاف الآيات هِ  البصري الحسن فسر وق 

 .أعلم وهللا. غير  إلى عنه ع ل لما مرفاعا   سمرة

ا و آدم خلييق إنمييا تعييالى فيياهلل وأيضييا    وليبيي  البشيير  أصييل ليكانييا َحيياَّ

ا  كانت فكيف.  ونسا كثيرا   رجالا   منهما  فيي ذكر كما ول  لها يعيش لا َحاَّ

 !محفاظا ؟ كا  إ  الح ي  هِا

 وسيلم علييه هللا صلى النبي إلى رفعه أ  به المقطا  بل والمظنا 

 وهلل المفسيير كمابنيا فيي هيِا حررنيا وقي . أعلم وهللا وقفه والصااب خطأ 

 .الحم 



ا و آدم كا  ق  ثم  أبيا آدم فيإ  هيِا؛ فيي عنهما ذكر مما هلل أتقى َحاَّ

 وعلمه ملائكمه  له وأسج  روحه  من فيه ونف  بي    هللا خلقه الِي البشر

 .جنمه وأسكنه ش   كل أسما 

 هللا رسيال ييا قلت: قال ذر أبي عن "صحيحه"في  حبا  ابن روى وق 

 كيم هللا رسيال ييا قلت". ألفا   وعشرو  وأربعة ألف مائة: "قال الَنبيا ؟ كم

 مين هللا رسال يا قلت" غفير جم عشر وثلاثة ثلاثمائة: "قال منهم؟ الرسل

 هللا خلقيه نعيم: قال مرسل؟ نبي هللا رسال يا قلت. آدم: قال أولهم؟ كا 

 ".قبلا ساا  ثم روحه من فيه نف  ثم بي  

َثنا: الطبراني وقال َثنا الَصيبهاني  نائلية بين إبراهيم َح َّ  بين شييبا  َحي َّ

َثنا فروخ  : قيال بين عبَّيا ا عين ربيا   أبيي بن عطا  عن هرمز  نب نافع َح َّ

: الملائكيية بأفضييل أخبييركم ألييا: " وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال قييال

 الشيهار وأفضيل الجمعية  ييام الَييام وأفضل آدم  النبيين وأفضل جبريل 

 بنييت مييريم النسييا  وأفضييل القيي ر  ليليية الليييالي وأفضييل رمضييا   شييهر

 ".عمرا 

 وضيعفه معيين  ابين كِبيه هرميز أبيا نافعيا   فيإ  ف ضيعي إسيناد وهِا

 .أعلم وهللا. وغيرهم حبا  وابن حاتم وأبا زرعة وأبا أحم 

 سيادا  لحيميه آدم  إلا لحية له الجنَّة في أح  ليس: الَحبار كع  وقال

 البشير أبيا الي نيا فيي كنيميه آدم؛ إلا الجنَّة في يكنى أح  وليس. سرته إلى

 .محم  أبا الجنَّة وفي

 سيلمة  بن حماد عن خال   أبي بن شي  طريق من ع ي ابن روى وق 

 آدم إليا بأسيمائهم ي عا  الجنَّة أهل: مرفاعا   جابر عن دينار  بن عمرو عن

 .محم  أبا يكنى فإنه

 من ضعيف وها طال   أبي بن علي ح ي  من أيضا   ع ي ابن وروا 

 .أعلم وهللا. وجه كل

 هللا صيلى هللا رسيال أ : يحين""الصيح فيي الِي الإسرا  ح ي  وفي

 بالييابن مرحبييا   لييه قيال اليي نيا  السييما  فيي وهييا بييآدم مير   لمييا وسييلم علييه

 أسيادة  يسيار  وعين أسيادة يمينيه عين وإذا: قال الصال   والنبي الصال 

 ميا جبريل يا: فقلت بكى  شماله عن نظر وإذا ضحك  يمينه عن نظر فإذا



 وهيم - اليميين أهيل قبيل نظير فيإذا  بنيه نسم وهؤلا  آدم هِا: قال هِا؟

 .بكى - النار أهل وهم - الشمال أهل قبل نظر وإذا ضحك  - الجنَّة أهل

 .الح ي  معنى وهِا

َثنا: البزار بكر أبا وقال َحم   بن َح َّ  هيارو   بين يزيي  حي ثني المثنيى  مو

 جمييع عقيل مثيل آدم عقيل كيا : قيال الحسين بين حسيا  بين هشام أنبأنا

 .ول  

 فمييررت: " وسييل م عليييه هللا صييلى قالييه فييي العلمييا  بعييض وقييال

 علييى كييا  أنييه معنييا : قييالاا" الحسيين شييطر أعطييي قيي  هييا وإذا بياسييف

 آدم خلييق هللا فييإ  مناسيي   وهييِا. السييلام عليييه آدم حسيين ميين النصييف

 أحسيين إلييا ليخلييق كييا  فمييا روحييه  ميين فيييه ونفيي  الكريميية  بييي   وصييار 

 .الَشبا 

 أ : ومرفاعيا   ماقافيا   أيضيا   عمير وابين عمير بن هللا عب  عن روينا وق 

ية خليق لما تعالى هللا  فإنيك هيِ   لنيا اجعيل ربنيا ييا: الملائكية قاليت  الجنَّ

 وعزتييي: تعيالى هللا فقييال ويشيربا   فيهييا ييأكلا  اليي نيا آدم لبنيي خلقيت

 .فكا  كن له قلت كمن بي ي خلقت من ذرية صال  أجعل لا وجلالي

 أ : طييرق ميين وغيرهمييا "الصييحيحين" فييي مييرويال الحيي ي  ورد وقيي 

 وق " صارته على آدم خلق هللا إ : "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 هييِا ليييس كثيييرة مسييالك فيييه فييِكروا الحيي ي  هييِا علييى العلمييا  تكلييم

 .أعلم وهللا. بسطها ماضع

 

 السلام عليه شي  ابنه إلى ووصيمه آدم وفاة ذكر

 قمييل أ  بعيي  رزقييا  لَنهمييا بييِلك ميا وسيي هللا  هبيية: شييي  ومعنييى

 .هابيل

 هللا إ : " وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسال عن ح يثه في ذر أبا قال

 ".صحيفة خمسين شي  على صحف  وأربع صحيفة مائة أنزل

َحم   بن قال  شيي  ابنيه إليى عهي  الافياة آدم حضيرت ولميا: إسحاق مو

 وأعلمييه السيياعات  تلييك عبييادات وعلمييه والنهييار  الليييل سيياعات وعلمييه

 .ذلك بع  الطافا  باقا 



 وسيائر شيي   إليى تنمهيي كلهيا الييام آدم بنيي أنساب أ  ويقال: قال

 .أعلم وهللا. وبادوا انقرضاا غير  آدم أولاد

 الملائكة جا ته - الجمعة يام ذلك وكا  - السلام عليه آدم تافي ولما

ية مين وجيل عيز هللا عني  مين وكفن بحنا    ووصييه ابنيه فييه وعيزوا  الجنَّ

 أييام سيبعة والقمير الشمس وكسفت: اسحاق ابن قال. السلام عليه شيثا  

 .بلياليهن

َثنا: أحم  الإمام ابن هللا عب  قال وق  َثنا خالي   بين ه بية َح َّ  حمياد َحي َّ

 - السيع ي ضيمرة ابين هيا - يحيى عن الحسن  عن حمي   عن سلمة  بن

بَيي  بين كَعي  هيِا فقيالاا عنيه تفسيأل ييمكلم بالم ينة شيخا   رأيت: قال
  أو

 ثميار مين أشيمهي إني بني  أي: لبنيه قال المات حضر  لما آدم إ : فقال

يية  أكفانييه ومعهييم الملائكيية فاسييمقبلمهم لييه  يطلبييا  فييِهباا: قييال. الجنَّ

 آدم بنيي ييا: لهيم فقيالاا والمكاتيل  والمساحي الفؤو  ومعهم وحناطه 

 ميريض أبانيا: قيالاا تطلبيا ؟ وأيين ي و تر  ما أو تطلبا ؟ وما تري و  ما

 فلميا فجا وا. أباكم قض  فق  ارجعاا: لهم فقالاا  الجنَّة ثمار من واشمهى

ا  رأتهم  مين أتييت إنميا فيإني عنيي إلييك: فقيال بيآدم  فلياذت عيرفمهم َحاَّ

 وكفنيا  وغسيلا  فقبضيا . وجل عز ربي ملائكة وبين بيني فخلي قبلك 

 فيي فاضيعا  قبير  أدخليا  ثيم علييه وصلاا  ولح و له وحفروا وحنطا  

 .إليه صحي  إسناد. سنمكم هِ  آدم بني يا: قالاا ثم عليه  حثاا ثم قبر  

َحم   بن عن فروخ  بن شيبا  طريق من عساكر ابن وروى  عين زيياد  مو

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال أ   بين عبَّيا ا عين مهرا   بن ميما 

 وكبر أربعا   فاطمة على بكر أبا وكبر أربعا   دمآ على الملائكة كبرت: "قال

 ".أربعا   عمر على صهي  وكبر أربعا   بكر أبي على عمر

 .عمر  ابن عن فقال ميما  عن غير  وروا : عساكر ابن قال

 أهيبط اليِي الجبل عن  دفن أنه فالمشهار: دفنه ماضع في واخملفاا

 السيلام علييه ناحا   إ  ويقال. بمكة قبيس أبي بجبل وقيل الهن   في عليه

ا و هييا حملييه الطافييا  زميين كييا  لمييا  ببيييت فيي فنهما تييابات  فييي َحيياَّ

 .جرير  ابن ذلك حكى. المق  



 إبييراهيم مسييج  عنيي  رأسييه: قييال أنييه بعضييهم عيين عسيياكر ابيين وروى

ا  بع  ماتت وق . المق   بيت صخرة عن  ورجلا   .واح ة بسنة َحاَّ

بين ا عين الحي ي  فيي فقي منا :السيلام عليه عمر  مق ار في واخملف

 ألييف المحفييا  اللييا  فييي اكمميي  عميير  أ : مرفاعييا   هريييرة وأبييي عبَّييا 

 .سنة

 سينة  وثلياثين تسيعمائة عياش أنيه من الماراة في ما يعارضه لا وهِا

 هيا مميا بأيي ينا اليِي الحق خالف إذا مردود  فيه مطعا  هِا قالهم لَ 

 .المعصام عن المحفا 

 ميا فيإ : الح ي  في ما وبين بينه الجمع يمكن ِاه قالهم فإ  وأيضا  

 بعي  الَر  في مقامه م ة على محمال - محفاظا   كا  إ  - الماراة في

 بالقمرييية وهييي شمسييية  سيينة وثليياثا  سيينة تسييعمائة وذلييك الإهبييا  

 سينة وأربعيا  ثلياث ذليك إليى ويضياف سينة  وخمسا  وسبع تسعمائة

 فيكيا  وغيير   جرير ابن ذكر  ما لىع الإهبا  قبل الجنَّة في مقامه م ة

 .سنة ألف الجميع

. أييام سيبع علييه الخليائق بكيت آدم ميات لميا: الخراسياني عطا  وقال

 .عساكر  ابن روا 

 علييه شيي  ولي   بعي   اليَمر بأعبيا  قيام السلام عليه آدم مات فلما

 عين  "صيحيحه"فيي  حبيا  ابين روا  اليِي الح ي  بن  نبيا   وكا  السلام

 .صحيفة خمسا  عليه أنزل مرفاعا   ذر أبي

 بعي   ثيم بعي    باليَمر فقيام أنياش أبنيه إلى أوص  وفاته حانت فلما

 ميين الَعيياجم يييزعم الييِي وهييا - مهلاييييل ابنييه بعيي   ميين ثييم قييينن وليي  

 وبنييى الَشييجار  قطييع ميين أول وأنييه السييبعة  الَقيياليم ملييك أنييه الفيير 

 السيا  وم ينية بابيل  ينيةم بنى الِي ها وأنه الكبار  والحصا  الم ائن

 أطرافهييا إلييى الييَر  عيين وشييردهم وجنيياد  إبليييس قهيير وأنييه الَقصيي 

 تيياج لييه وكييا  والغيلييا   الجيين مييردة ميين خلقييا   قمييل وأنييه جبالهييا وشييعاب

 .سنة أربعين دولمه ودامت النا  يخط  وكا  عظيم 

 إليى أوصي  الافياة حضيرته فلميا ييرد ولي   بع   بالَمر قام مات فلما

 .المشهار  على السلام عليه إدريس وها ناخ خ ول  



 

 

 السلام عليه إدريس ذكر

 

يير  : }تعييالى هللا قييال ِكَمييابِ  ِفييي َواذ كو ييهو  إِد ِريييسَ  ال  يقا   كَييا َ  إِنَّ . َنِبي ييا   ِصيي  ِ

َنييا و   ووصييفه عليييه هللا أثنييى قيي  السييلام عليييه فييإدريس{ َعِلي ييا   َمكَانييا   َورََفع 

 هللا رسييال نسيي  عميياد فييي وهييا. ِاهيي خنيياخ وهييا والصيي يقية  بييالنباة

 .النس  علما  من واح  غير ذكر  ما على وسلم عليه هللا صلى

 .السلام عليهما وشي  آدم بع  النباة أعطي آدم بني أول وكا 

 آدم حييياة ميين أدر  وقيي  بييالقلم  خييط ميين أول أنييه اسييحاق ابيين وذكيير

 إلييه مشيارال أنيه النيا  مين طائفية قال وق . سنين وثماني سنة ثلاثمائة

 عليه هللا صلى هللا رسال سأل لما السلمي الحكم بن معاوية ح ي  في

 خطيه وافيق فمين بيه يخيط نبيي كيا  إنيه: " فقيال بالرميل الخط عن وسلم

 ".فِا 

 ذليك  فيي تكليم مين أول أنيه والَحكيام المفسير علما  من كثير ويزعم

 عليى ااكيِب كميا كثييرة أشييا  عليه ويكِبا  الهرامسة  هرمس ويسمانه

 .والَوليا  والحكما  والعلما  الَنبيا  من غير 

َنا و : }تعالى وقاله  فيي "الصحيحين" في ثبت كما ها{ َعِلي ا   َمكَانا   َورََفع 

 فييي وهييا بييه ميير   وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال أ : الإسييرا  حيي ي 

 ابين عين اليَعلى  عبي  عين ييانس عين جريير ابن روى وق . الرابعة السما 

 بين هلال عن عطية  بن شمر عن الَعمش  عن حازم  بن جرير عن وه  

 تعيالى هللا قيال ميا: ليه فقال حاضر وأنا كعبا   بن عبَّا ا سأل: قال يساف

َنا و } لإدريس : إليه أوحى هللا فإ  إدريس أما: كع  فقال ؟{َعِلي ا   َمكَانا   َورََفع 

 - زمانيه هيلأ مين لعليه - آدم بنيي عميل جميع مثل يام كل لك أرفع أني

 أوحى هللا إ ": له" فقال الملائكة  من له خليل فأتا  عملا   يزداد أ  فأح 

 ثيم جناحييه بيين فحمليه عمليا   ازداد حمى المات ملك فكلم وكِا كِا إلي

 الميات مليك تلقيا  الرابعية السيما  فيي كيا  فلميا السيما   إليى به صع 

 وأييين: فقييال  إدريييس فيييه كلمييه الييِي فييي المييات ملييك فكلييم منحيي را  



 بعثيت! للعجي  ييا: الميات مليك فقيال ظهيري  عليى ذا هيا قيال إدريس؟

 كيييف: أقييال فجعلييت الرابعية  السييما  فييي إدرييس رو  اقييبض لييي وقييل

. هنيا  روحيه فقيبض! اليَر ؟ فيي وهيا الرابعة السما  في روحه أقبض

َنا و } وجل عز هللا قال فِلك  {.َعِلي ا   َمكَانا   َورََفع 

 ليي سيل المليك لِلك فقال وعن  . تفسيرها عن  حاتم يأب ابن وروا 

 عمير ؟ مين بقيي كيم: معيه وها فسأله عمري؟ من بقي كم المات ملك

 مين بقيي ميا رجل عن لمسألني إنك فقال فنظر أنظر  حمى أدري لا: فقال

 هيا فيإذا إدرييس إليى جناحيه تحت إلى الملك فنظر عين  طرفة إلا عمر 

 .نكارة بعضه وفي الإسرائيليات  نم وهِا. يشعر  لا وها قبض ق 

َنيا و : }قاليه في مجاه  عن نجي  أبي ابن وقال : قيال{ َعِلي يا   َمكَانيا   َورََفع 

 ففيي اليآ  إليى يمت لم أنه أراد إ . عيس  رفع كما يمت ولم رفع إدريس

 ميا ينيافي فليا. هنيا  قبض ثم السما  إلى حيا   رفع أنه أراد وإ  نظر  هِا

 .أعلم وهللا. ار الَحب كع  عن تق م

َنا و : }قاله في بن عبَّا ا عن العافي وقال  إلى رفع { :َعِلي ا   َمكَانا   َورََفع 

 علييه الممفيق والحي ي . الضحا  قال وهكِا بها  فمات السادسة السما 

 وقييال. واحيي  وغييير مجاهيي  قييال وهييا أصيي   الرابعيية السييما  فييي أنييه ميين

َنا و : }البصري الحسن ية إليى: قيال{ َعِلي يا   َمكَانا   َورََفع   رفيع قيائلا  وقيال  الجنَّ

 ليم إدرييس أ  بعضيهم زعم وق . أعلم وهللا مهلاييل بن يرد أبيه حياة في

 .إسرائيل بني زما  في بل نا  قبل يكن

 هييا إليييا  أ  بيين عبَّييا وا مسييعاد ابيين عيين ويييِكر: البوَخيياري   قييال

 فيي نيسأ عين الزهيري حي ي  فيي جيا  بميا ذليك في واسمأنساا إدريس 

 والنبيي الصيال  باليَخ مرحبيا   ليه قيال السيلام علييه بيه مير   لميا أنه: الإسرا 

 والييابن الصييال  بييالنبي مرحبييا  : وإبييراهيم آدم قييال كمييا يقييل ولييم الصييال  

 يي ل ليا وهيِا .له قالا كما له لقال نسبه عماد في كا  فلا: قالاا الصال  

 الهضيم سيبيل عليى قاليه لعليه أو جيي ا   حفظيه اليراوي يكيا  لا ق  ولاب  

 البشير  أبيي ليآدم انمصي  كميا الَباة مقام في له ينمص  ولم والمااضع 

 هللا صلاات محم  بع  العزم أولي وأكبر الرحمن  خليل ها الِي وإبراهيم

 .أجمعين عليهم



 

 

 السلام عليه نا  قصة

 

 بين ييرد بين - إدرييس وهيا - خنياخ بين مماشيل  بين لامك بن نا  ها

 .السلام عليه البشر أبي آدم بن شي  بن أناش بن قينن بن مهلاييل

 ذكر  فيما سنة  وعشرين وست سنة بمائة آدم وفاة بع  مال   وكا 

 .وغير  جرير ابن

 مائة آدم ومات نا  مال  بين يكا  الممق م الكماب أهل تاري  وعلى

 حياتم أبيا الحيافظ قيال كما قرو  عشرة بينهما وكا  سنة  وأربعا  وست

َثنا :"صحيحه" في با ح بن َحم   بن َح َّ َثنا ياسف  بن عمر مو َحم   بين َح َّ  مو

َثنا زنجايه  بن الملك عب  َثنا تابة  أبا َح َّ  أخييه عين سيلام  بين معاويية َحي َّ

 رسيال ييا: قيال رجليا   أ : أمامه أبا سمعت سلام أبا سمعت سلام  بن زي 

 قيال نيا ؟ وبين بينيه  كيا فكيم: قيال. مكليم نعيم: قيال آدم؟ كا  أنبي هللا

 .يخرجه ولم مسلم شر  على وهِا: قلت. قرو  عشرة

 عشيرة ونيا  آدم بيين كيا : قيال بين عبَّيا ا عين البوَخياري   صحي  وفي

 .الإسلام على كلهم قرو 

 مين كثيير عني  الممبيادر هيا كميا - سينة مائية بيالقر  الميراد كيا  فإ 

 ميا باعمبار أكثر يكا  أ  ينفي لا لكن محالة  لا سنة ألف فبينهما - النا 

 يكاناا لم ممأخرة أخر قرو  بينهما يكا  ق  إذ بالإسلام  بن عبَّا ا به قي 

 قيرو   عشيرة فيي الحصير عليى ي ل أمامة أبي ح ي  لكن الإسلام  على

 .الإسلام على كاناا كلهم أنهم بن عبَّا ا وزادنا

 أ : ميابالك أهيل من وغيرهم المااري  أهل من زعم من قال يرد وهِا

 .أعلم وهللا. النار  عب وا وبنيه قابيل

 َوكَيم  : }تعيالى قاليه فيي كميا النيا  مين الجيل بالقر  المراد كا  وإ 

َلك َنا روو ِ  ِمن   أَه  قو ا    بَع  ِ  ِمن   ال  مَّ : }وقاله{ نو ِ ِهم   ِمن   أَنَشأ َنا ثو { آَخيِرينَ  َقر نيا   بَع 

ونا  : }تعالى وقال رو َلك َنيا َوكَيم  : }وقيال{ يرا  كَثِ  َذِلكَ  بَي نَ  َوقو م   أَه  { َقير     ِمين   َقيب َلهو

 قبيل الجييل كيا  فقي  الحي ي  ". قرنيي القيرو  خير: "السلام عليه وكقاله



 مين ألياف ونيا  آدم بيين يكيا  هيِا فعليى الطايلة  ال هار يعمرو  نا 

 .أعلم وهللا. السنين

 الَصينام بي تع لميا تعيالى هللا بعثه إنما السلام عليه فنا  وبالجملة

 للعبياد رحمية هللا فبعثيه والكفير  الضيلالة فيي النيا  وشر  والطااغيت 

 يييام الماقييف أهييل يقييال كمييا الييَر   أهييل إلييى بعيي  رسييال أول فكييا 

 .القيامة

 .وغير  جبير ابن ذكر  فيما راس  بنا لهم يقال قامه وكا 

 وقيل سنة  خمسين ابن كا  فقيل بع   يام سنه مق ار في واخملفاا

 ابين حكاهيا سينة وثميانين أربعمائية ابن وقيل سنة  وخمسين ثلاثمائة ابن

 .بن عبَّا ا إلى منها الثالثة وعزا جرير 

 مين بيه كفير بمين أنيزل وميا قاميه  مين كيا  وميا قصيمه هللا ذكير وق 

 من ماضع ما غير في السفينة  وأصحاب أنجا  وكيف بالطافا   العِاب

 والشيعرا  والمؤمنيا  والَنبييا  وهياد وييانس الَعراف ففي: العزيز كمابه

 .كاملة سارة فيه وأنزل واقمربت  والصافات والعنكبات

َنا َلَقي   : }اليَعراف سيارة في فقال احيا   أَر َسيل  ِميهِ  إَِليى نو مِ  يَيا َفَقيالَ  َقا   َقيا 

وا بو و هَ  اع  ِي َغي رو و  إَِله   ِمن   َلكوم   َما اللَّ ابَ  َعَلي كوم   أََخافو  إِن  َِ  َقيالَ . َعِظييم   م  يَيا   َع

َملَو  ِمهِ  ِمن   ال  ا َقا  ِبيين   َضيلال   ِفيي َلَنيَرا َ  إِنَّ مِ  يَيا َقيالَ . مو  َضيَلاَلة   ِبيي َليي سَ  َقيا 

ِي ال   َوَلِكن  َعاَلِمينَ  رَب ِ  ِمن   َرسو كوم  . ال  غو بَل ِ
َليمو  َلكويم   َوأَنَصي و  َرب ِيي رَِسياَلاتِ  أو  َوأَع 

هِ  ِمن   َلموا َ  لا َما اللَّ م  أَ . َتع  يل   َعَليى َرب ِكوم   ِمن   ِذك ر   َجاَ كوم   أَ    َوَعِجب مو كوم   َرجو  ِمين 

َركوم   ِِ اا ِليون قو كوم   َوِلَممَّ
ر َحموا َ  َوَلَعلَّ بوا و . تو َِّ ينَ  َفأَنَجي َنا و  َفكَ ِِ يكِ  ِفي َمَعهو  َوالَّ ل  فو  ال 

َنا رَق  ينَ  َوأَغ  ِِ بواا الَّ َِّ م   ِبآيَاتَِنا كَ هو اا إِنَّ  {.َعِمينَ  ما  َقا   كَانو

يلو : }يانس سارة في تعالى وقال يا    َنبَيأَ  َعَليي ِهم   َوات  ِميهِ  َقيالَ  إِذ   نو  يَيا ِلَقا 

مِ  ِكيرِي َمَقياِمي َعَليي كوم   كَبويرَ  كَيا َ  إِ    َقا   ِ يهِ  ِبآيَياتِ  َوَتي يهِ  َفَعَليى اللَّ يتو  اللَّ  َتَاكَّل 

اا ِمعو َركوم   َفأَج  مَّ  َوشوَركَاَ كوم   أَم  روكوم   يَكون   لا ثو مَّة   َعَلي كوم   أَم  مَّ  غو ضواا ثو  َولا إَِليَّ  اق 

ونِي ِظرو ن  م   َفإِ   . تو ي مو
كوم   َفَما َتَالَّ مو ير   ِمن   َسأَل  يرِي إِ    أَج  يهِ  َعَليى إِلَّيا أَج  ِمير تو  اللَّ

 َوأو

ِلِمينَ  ِمن   أَكوا َ  أَ    موس  بوا و . ال  َِّ ي َنا و  َفكَ ي ِفيي َمَعهو  َوَمن   َفَنجَّ ل  فو م   كِ ال  َنياهو  َوَجَعل 

َنا َخلائِفَ  رَق  ينَ  َوأَغ  ِِ بواا الَّ َِّ ر   ِبآيَاتَِنا كَ ِرينَ  َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  َفان ظو َِ ن  مو  {.ال 



َنا َوَلَقي   : }هياد سيارة في تعالى وقال احيا   أَر َسيل  ِميهِ  إَِليى نو ِيي َقا   َلكويم   إِن 

ير   ِِ ِبين   َن وا لا أَ   . مو بو و هَ  إِلاَّ  َتع  ِيي اللَّ ابَ  َعَليي كوم   أََخيافو  إِن  َِ م   َعي  َفَقيالَ . أَِلييم   يَيا 

َملَو  ينَ  ال  ِِ وا الَّ ِميهِ  ِمين   كََفيرو َلَنيا بَشَيرا   إِلياَّ  َنيَرا َ  َميا َقا  بََعيكَ  َنيَرا َ  َوَميا ِمث   إِلياَّ  اتَّ

ينَ  ِِ ي ييم   الَّ َنييا هو ييم   َنيَرى َوَمييا الييرَّأ يِ  بَيياِدي أََراِذلو كوم   بَييل   َفض ييل   ِميين   َعَلي َنييا َلكو يينُّ  َنظو

مِ  يَا َقالَ . كَاِذِبينَ  م   َقا  َنية   َعَليى كونيتو  إِ    أََرأَي مو َمية   َوآَتيانِي َرب ِيي ِمين   بَي ِ  ِمين   َرح 

 ِ  ِ يَت   ِعن  م ِ اَهيا َعَلي كوم   َفعو كومو زِمو ل  م   أَنو يمو ا َ  َلَهيا َوأَن  مِ  َويَيا. كَيارِهو كوم   َليا َقيا  يأَلو  أَس 

هِ  َعَلى إِلاَّ  رِيأَج   إِ    َمالا   َعَلي هِ  ينَ  ِبَطارِدِ  أََنا َوَما اللَّ ِِ اا الَّ م   آَمنو هو ا إِنَّ لاقو  َرب ِِهيم   مو

ِي ما   أََراكوم   َوَلِكن  ا َ  َقا  َهلو مِ  َويَا. َتج  رونِي َمن   َقا  يهِ  ِمن   يَنصو م   إِ    اللَّ هو  أََفليا َطيَرد تو

كَّروو َ  َِ الو  َولا. َت هِ ال َخَزائِنو  ِعنِ ي َلكوم   أَقو َلمو  َولا لَّ َغي  َ  أَع  الو  َولا ال  ِي أَقو  َمَلك   إِن 

ييالو  َولييا ينَ  أَقو ِِ يي كوم   َتييز َدرِي ِللَّ يينو يو م   َليين   أَع  تِيَهو ييؤ  ييهو  يو ييهو  َخي ييرا   اللَّ َلييمو  اللَّ  ِفييي ِبَمييا أَع 

ِسِهم   ِيي أَنفو ياِلِمينَ  َلِمين   إِذا   إِن  اا. الظَّ يا و  يَيا َقيالو َمَنيا َقي    نو  ِجيَ اَلَنا ر تَ َفيأَك ثَ  َجاَدل 

َنا ِبَما َفأ تَِنا َما َقالَ . الصَّاِدِقينَ  ِمن   كونتَ  إِ    َتِع و تِيكوم   إِنَّ
هو  ِبهِ  يَأ   َوَميا َشا َ  إِ    اللَّ

م   يمو ِجييِزينَ  أَن  ع  كوم   َولييا. ِبمو ييم   أَنَصيي َ  أَ    أََرد تو  إِ    نوص ييِحي يَيينَفعو ييهو  كَييا َ  إِ    َلكو  اللَّ

ِايَكوم   أَ    يوِري و  اَ  يوغ  ا َ  َوإَِلي هِ  َربُّكوم   هو ر َجعو يا َ  أَم  . تو الو َميَرا و  يَقو يل   اف  يهو  إِ    قو َمَري مو  اف 

َراِمي َفَعَليَّ  ا بَرِي    َوأََنا إِج  رِموا َ  ِممَّ ج  يا    إَِليى َوأووِحيَ . تو يهو  نو ِمنَ  َلين   أَنَّ  ِمين   يويؤ 

ِمكَ  ااكَا ِبَما َتب َمئِس   َفَلا آَمنَ  َق    َمن   إِلاَّ  َقا  يا َ  نو َعلو يَنع  . يَف  يكَ  َواص  ل  فو يونَِنيا ال   ِبأَع 

ِيَنا َخاِطب نِي َولا َوَوح  ينَ  ِفي تو ِِ اا الَّ م   َظَلمو هو ا َ  إِنَّ رَقو غ  ل كَ  َويَص َنعو . مو فو َميا ال   َوكولَّ

َ   َعَلي هِ  َمرَّ  ِمهِ  ِمن   َمل وا َقا  يهو  َسِخرو وا إِ    َقيالَ  ِمن  يَخرو يا َتس  يا ِمنَّ يَخرو  َفإِنَّ كوم   َنس   ِمين 

َخروو َ  كََما فَ . َتس  َلموا َ  َفَسا  اب   يَأ تِيهِ  َمن   َتع  َِ ِزييهِ  َعي اب   َعَلي يهِ  َويَِحيلُّ  يوخ  َِ  َعي

ِقيم   روَنا َجا َ  إَِذا َحمَّى. مو نُّارو  َوَفارَ  أَم  َنا المَّ ل  ِمل   قو َجيي نِ  كويل    ِمن   ِفيَها اح  َنيي نِ  َزو   اث 

لو  َلي هِ عَ  َسبَقَ  َمن   إِلاَّ  َوأَه َلكَ  َقا   وَقيالَ . ََقِلييل   إِلياَّ  َمَعيهو  آَمينَ  َوَميا آَمينَ  َوَمين   ال 

مِ  ِفيَها ار كَبواا هِ  ِباِس  َراَها اللَّ ر َساَها َمج  يار   َرب ِيي إِ َّ  َومو يرِي َوِهييَ . َرِحييم   َلَغفو  َتج 

ج   ِفي ِبِهم   ِجبَالِ  َما  ا    َوَنادَى كَال  زِل   ِفي َوكَا َ  اب َنهو  نو  َمَعَنيا ار كَي    بوَنييَّ  يَا َمع 

كَياِفِرينَ  َمعَ  َتكون   َولاَ  نِي َجبَيل   إَِليى َسيآِوي َقيالَ . ال  ِصيمو َميا ِ  ِمين   يَع   لياَ  َقيالَ  ال 

مَ  َعاِصييمَ  يَييا  ييرِ  ِميين   ال  ييهِ  أَم  َمييا َوَحييالَ  َرِحييمَ  َميين   إِليياَّ  اللَّ جو  بَي َنهو َمييا   ِميين   َفكَييا َ  ال 

ييرَِقينَ  غ  مو ِلِعييي َسييَما و  َويَييا َميياَ  ِ  ب َلِعيييا أَر  و  يَييا َوِقيييلَ . ال  َمييا و  َوِغيييضَ  أَق   ال 

ِض َ  رو  َوقو يَمَات   ال ََم  ِ  َعَليى َواس  ياِدي  جو ي ا   َوِقييلَ  ال  مِ  بوع  َقيا  ياِلِمينَ  ِلل   َوَنيادَى. الظَّ

ييا    ِلييي ِميين   اب نِييي إِ َّ  رَب ِ  َفَقييالَ  َربَّييهو  نو ييَ  َ  َوإِ َّ  أَه  َحييقُّ  َوع  ييتَ  ال  كَييمو  َوأَن   أَح 



َحاِكِمينَ ا ا و  يَا َقالَ . ل  هو  نو هو  أَه ِلكَ  ِمن   َلي سَ  إِنَّ نِي َفليا َصياِل    َغي رو  َعَمل   إِنَّ يأَل   َتس 

م   ِبهِ  َلكَ  َلي سَ  َما ِي ِعل  كَ  إِن  َجاِهِلينَ  ِمن   َتكوا َ  أَ    أَِعظو ِي رَب ِ  َقالَ . ال  ياذو  إِن   أَعو

ييأََلكَ  أَ    ِبييكَ  ييم   ِبييهِ  ِلييي َلييي سَ  َمييا أَس  ِفيير   َوإِليياَّ  ِعل  نِييي ِلييي َتغ   ِميين   أَكويين   َوَتر َحم 

َخاِسِرينَ  ا و  يَا ِقيلَ . ال  يِبط   نو يا ِبَسيلام   اه  ين   أوَميم   َوَعَليى َعَلي يكَ  َوبََركَيات   ِمنَّ  ِممَّ

َمم   َمَعكَ 
م   َوأو هو ِعو َمم  مَّ  َسنو م   ثو يهو يا يََمسُّ اب   ِمنَّ َِ يكَ . أَِلييم   َعي بَيا ِ  ِمين   تِل  َغي ي ِ  أَن   ال 

َهييا كونييتَ  َمييا إَِلي ييكَ  اِحيَهييانو  َلمو ييتَ  َتع  ييكَ  َولييا أَن  مو ا َقب ييلِ  ِميين   َقا  َِ ييِبر   َهيي  إِ َّ  َفاص 

عاِقبَةَ  ِقينَ  ال  مَّ مو  {.ِلل 

احا  : }الَنبيا  سارة في تعالى وقال يَمَجب َنا َقب يلو  ِمين   َنيادَى إِذ   َونو  َليهو  َفاس 

ي َنا و  َلهو  َفَنجَّ كَر بِ  ِمن   َوأَه  َعِظي ال  مِ  ِمين   َوَنَصر َنا و . مِ ال  َقيا  ينَ  ال  ِِ ي بواا الَّ َِّ  ِبآيَاتَِنيا كَي

م   هو اا إِنَّ مَ  كَانو م   َسا     َقا  َناهو رَق  َمِعينَ  َفأَغ   {.أَج 

َنا َوَلَقيي   : }المؤمنييا  أفليي  قيي  سييارة فييي تعييالى وقييال احييا   أَر َسييل   إَِلييى نو

ِمهِ  مِ  يَا َفَقالَ  َقا  وا َقا  بو و هَ  اع  ياَ   أََفَلا َغي رو و  إَِله   ِمن   َلكوم   َما اللَّ قو َمَليَو  َفَقيالَ  َتمَّ  ال 

ينَ  ِِ وا الَّ ِمهِ  ِمن   كََفرو ا َما َقا  َِ كوم   بَشَير   إِلَّا َه لو  َوَليا   َعَليي كوم   يََمَفضَّيلَ  أَ    يوِريي و  ِميث 

هو  َشا َ  َنا َما َمَلائِكَة   َلََنَزلَ  اللَّ ا َسِمع  َِ ِلينَ  آبَائَِنا ِفي ِبَه اَ  إِ     ال ََوَّ يل   إِلَّا هو  ِبيهِ  َرجو

ة   ر نِي رَب ِ  َقالَ  ِحين   َحمَّى ِبهِ  َفَمَربَّصواا ِجنَّ بوانِي  ِبَما انصو َِّ َحي َنيا كَ  أَ    إَِلي يهِ  َفأَو 

ل كَ  اص َنع   فو يونَِنا ال  ِيَنا ِبأَع  روَنا َجا َ  َفإَِذا َوَوح  نُّارو  َوَفارَ  أَم  ك   المَّ لو  كويل    ِمين   ِفيَها َفاس 

َجي نِ  َنيي نِ  َزو  َليكَ  اث  لو  َعَلي يهِ  َسيبَقَ  َمين   إِلَّيا َوأَه  َقيا  م   ال  هو َخياِطب نِي َوَليا ِمين   ِفيي تو

ينَ  ِِ اا الَّ م   َظَلمو هو اَ   إِنَّ رَقو غ  َمَاي تَ  َفإَِذا مو ل كِ  َعَلى َمَعكَ  َوَمن   أَن تَ  اس  فو ل   ال   َفقو

َحم  و  هِ  ال  ِِي ِللَّ اَنا الَّ َقي ِمين   َنجَّ مِ ال  ياِلِميَن  ا  يل   الظَّ نِيي رَب ِ  َوقو َزليا   أَنزِل  ن  بَاَركيا   مو  مو

نزِِليَن  َخي رو  َوأَن تَ  مو ا َوإِ    َلآيَات   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  ال  ب َمِلينَ  كونَّ  {.َلمو

بَت  : }الشيعرا  سيارة في تعالى وقال َِّ مو  كَي يا    َقيا  ر َسيِلينَ  نو مو  َقيالَ  إِذ  . ال 

م   م   َلهو اهو ا    أَخو ا َ  لاأَ  نو ِي. َتمَّقو ال   َلكوم   إِن  اا. أَِمين   َرسو قو هَ  َفاتَّ ا ِ  اللَّ  َوَما. َوأَِطيعو

كوم   يييأَلو ييير   ِمييين   َعَلي يييهِ  أَس  يييرِي إِ    أَج  َعييياَلِمينَ  رَب ِ  َعَليييى إِلييياَّ  أَج  اا. ال  قو يييهَ  َفييياتَّ  اللَّ

انِي اا. َوأَِطيعو ِمنو  َقالو ؤ  بََعيكَ  َليكَ  أَنو ا َ  َواتَّ ِميي َوَميا َقيالَ . اليََر َذلو اا ِبَميا ِعل   كَيانو

ا َ  َملو م   إِ   . يَع  روو َ  َلا   َرب ِي َعَلى إِلاَّ  ِحَسابوهو عو ِمنِينَ  ِبَطارِدِ  أََنا َوَما. َتش  ؤ  مو  إِ   . ال 

ير   إِلاَّ  أََنا ِِ ِبين   َن اا. مو َمهِ  َلم   َلئِن   َقالو ا و  يَا َتن  ياِمينَ  ِمن   َلَمكواَننَّ  نو َمر جو  رَب ِ  َقيالَ . ال 

ِمي إِ َّ  بوانِي َقييا  َِّ َم   . كَيي م   بَي نِييي َفيياف  نِييي َفم حييا   َوبَي ييَنهو  ِميين   َمِعييي َوَميين   َوَنج ِ



ِمنِينَ  ؤ  مو ل كِ  ِفي َمَعهو  َوَمن   َفأَنَجي َنا و . ال  فو ا ِ  ال  َمش حو مَّ . ال  َنا ثو رَق  بَاِقينَ  بَع  و  أَغ  . ال 

م   كَا َ  َوَما لآيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  ِمنِينَ  أَك َثروهو ؤ  اَ  َربَّكَ  َوإِ َّ . مو َعِزيزو  َلهو  {.الرَِّحيمو  ال 

َنا َوَلَق   : }العنكبات سارة في تعالى وقال احا   أَر َسل  ِميهِ  إَِليى نو  َفَلِبي َ  َقا 

ييفَ  ِفيييِهم   م   َعامييا   َخم ِسييينَ  إِليياَّ  َسييَنة   أَل  هو َِ اَفييا و  َفأََخيي ييم   الطُّ . َظيياِلموا َ  َوهو

ِفيَنةِ  بَ َوأَص َحا َفأَنَجي َنا و  َناَها السَّ َعاَلِمينَ  آيَة   َوَجَعل   {.ِلل 

يا    َناَداَنيا َوَلَق   : }والصافات سارة في تعالى وقال مَ  نو ِجيبويا َ  َفَلينِع  مو . ال 

ي َنا و  َلهو  َوَنجَّ كَر بِ  ِمن   َوأَه  َعِظيمِ  ال  َنا. ال  يََّمهو  َوَجَعل  ِ ر  يم   ذو بَياِقينَ  هو  َعَلي يهِ  َوَتَرك َنيا. ال 

ا    َعَلى َسلام  . الآِخِرينَ  ِفي َعاَلِمينَ  ِفي نو ا. ال  ِلكَ  إِنَّ َِ زِي كَ ِسنِينَ  َنج  ح  مو يهو . ال   إِنَّ

ِمنِينَ  ِعبَاِدَنا ِمن   ؤ  مو مَّ . ال  َنا ثو رَق   {.الآَخِرينَ  أَغ 

بَت  : }اقمربت سارة في تعالى وقال َِّ م   كَ مو  َقب َلهو يا    َقيا  بواا نو َِّ  َعب يَ َنا َفكَي

اا ا   مَ  َوَقالو نو ِي َربَّهو  َفَ َعا. َواز دوِجرَ  ج  اب   أَن  لو َمِصر   َمغ  َنا. َفان  َما ِ  أَب َاابَ  َفَفَمح   السَّ

َهِمر   ِبَما    ن  ر َنا. مو يوانا   الََر  َ  َوَفجَّ َمَقى عو َما و  َفال  ر   َعَلى ال  يِ رَ  َق    أَم  َنيا و . قو  َوَحَمل 

َاا    َذاتِ  َعَلى ر   أَل  رِي. َودوسو يونَِناِبأَ  َتج   آيَية   َتَرك َناَهيا َوَلَقي   . كوِفيرَ  كَيا َ  ِلَمن   َجَزا    ع 

ِكر   ِمن   َفَهل   اِبي كَا َ  َفكَي فَ . مو َّ َِ ِر  َع ِو ر َنا َوَلَق   .َونو ر آ َ  يَسَّ قو ك رِ  ال  ِ ِ  ِمين   َفَهيل   ِللي

ِكر    {.مو َّ

يا الرحيم  الرحمن هللا بسم: }تعالى وقال َنا إِنَّ احيا   أَر َسيل  ِميهِ  ىإَِلي نو  أَ    َقا 

ر   ِِ َمكَ  أَن م   أَ    َقب لِ  ِمن   َقا  تِيَهو
اب   يَأ  َِ مِ  يَا َقالَ  أَِليم   َع ِي َقا  ير   َلكوم   إِن  ِِ ِبين   َن  مو

وا أَ    بو و هَ  اع  ا و  اللَّ قو انِي  َواتَّ ِفر   َوأَِطيعو اِبكوم   ِمن   َلكوم   يَغ  ر كوم   ذونو  أََجل   إَِلى َويوَؤخ ِ

َسمًّى هِ  َجلَ أَ  إِ َّ  مو رو  لاَ  َجا َ  إَِذا اللَّ م   َلا   يوَؤخَّ اَ   كونمو َلمو ِيي رَب ِ  َقالَ  َتع  تو  إِن   َدَعيا 

ِمي م   َفَلم   َوَنَهارا   َلي لا   َقا  َعيائِي يَيزِد هو ِيي ِفيَرارا   إِلياَّ  دو َميا َوإِن  م   كولَّ هو تو ِفيرَ  َدَعيا   ِلَمغ 

ييم   يياا َلهو م   َجَعلو اَواس   آَذانِِهييم   ِفييي أََصيياِبَعهو َشييا  م   َمغ  وا َوأََصييرُّوا ثِيَييابَهو ييَمك بَرو  َواس 

مِك بَارا   مَّ  اس  ِي ثو م   إِن  هو تو مَّ  ِجَهارا   َدَعا  ِي ثو َلنيتو  إِن  يم   أَع  يَرر تو  َلهو يم   َوأَس  يَرارا   َلهو  إِس 

ييتو  ل  وا َفقو ِفرو ييَمغ  ييم   اس  ييهو  َربَّكو ييارا   كَييا َ  إِنَّ ييَما َ  يور ِسييل   َغفَّ  َرارا  ِميي    َعَلييي كوم   السَّ

ِ د كوم   َعل   َوبَنِينَ  ِبأَم َاال   َويوم  يات   َلكوم   َويَج  َعيل   َجنَّ َهيارا   َلكويم   َويَج   لياَ  َلكويم   َميا أَن 

ا َ  هِ  َتر جو َاارا   َخَلَقكوم   َوَق    َوَقارا   ِللَّ ا أََلم   أَط  هو  َخَلقَ  كَي فَ  َتَرو   َسيَماَوات   َسب عَ  اللَّ

َقَمي َوَجَعلَ  ِطبَاقا   يارا   ِفييِهنَّ  رَ ال  يم سَ  َوَجَعيلَ  نو يهو  ِسيَراجا   الشَّ بَيَمكوم   َواللَّ  ِمين   أَن 

يمَّ  َنبَاتيا   الََر ِ   كوم   ثو كوم   ِفيَهيا يوِعيي و يرِجو َراجيا   َويوخ  يهو  إِخ   اليََر  َ  َلكويم   َجَعيلَ  َواللَّ

كواا ِبَساطا   لو َها ِلَمس  بولا   ِمن  ا    َقالَ  ِفَجاجا   سو م   رَب ِ  نو هو نِي إِنَّ اا َعَصا  بَعو  َمين   َواتَّ



هو  يَزِد  و  َلم   وا َخَسارا   إِلاَّ  َوَوَل و و  َمالو اا كوبَّارا   َمك را   َوَمكَرو رو َّ  لاَ  َوَقالو َِ  َولاَ  آِلَهَمكوم   َت

رو َّ  َِ يَااعا   َولياَ  َود ا   َت ياثَ  َولياَ  سو ياقَ  يَغو يرا   َويَعو اا َوَقي    َوَنس   َتيزِد   َولياَ  كَثِييرا   أََضيلُّ

اِلِمينَ  ا َضلاَلا   إِلاَّ  الظَّ اا َخِطيَئاتِِهم   ِممَّ رِقو اا أوغ  د ِخلو
وا َفَلم   َنارا   َفأو م   يَِج و  ِمين   َلهو

هِ  دوو ِ  ا    َوَقالَ  أَن َصارا   اللَّ ر   لاَ  رَب ِ  نو َِ كَاِفِرينَ  ِمن   الََر ِ   َعَلى َت يكَ  َديَّيارا   ال   إِنَّ

م   إِ    ر هو َِ اا َت وا َولياَ  ِعبَياَد َ  يوِضيلُّ يارا   َفياِجرا   إِلياَّ  يَِلي و ِفير   رَب ِ  كَفَّ  َوِلَااِليَ يَّ  ِليي اغ 

ِمنا   بَي مِي َدَخلَ  َوِلَمن   ؤ  ِمنِينَ  مو ؤ  مو ِمَناتِ  َوِلل  ؤ  مو اِلِمينَ  َتزِد   َولاَ  َوال   {.َتبَارا   إِلاَّ  الظَّ

 مضيما  وسينِكر. المفسير  في هِ  من ماضع كل على تكلمنا وق 

 الَحاديي  علييه دليت ومميا الممفرقية  الَمياكن هيِ  مين ا  مجماعي القصة

 .والآثار 

 وذم م حيه فيهيا القيرآ  مين ممفرقية مااضع في أيضا   ذكر  جرى وق 

ا: }النسا  سارة في تعالى فقال خالفه  من َحي َنا إِنَّ َحي َنيا كََما إَِلي كَ  أَو   إَِليى أَو 

ا    ينَ  نو ِبي ِ ِ  ِ  ِمن   َوالنَّ َحي نَ  بَع  َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  إَِلى اَوأَو  يَحاقَ  َوإِس  يابَ  َوإِس  قو  َويَع 

ييبَا ِ  ييَلي َما َ  َوَهيياروو َ  َويوييانوسَ  َوأَيُّييابَ  َوِعيَسيي  َوالََس  ودَ  َوآَتي َنييا َوسو ييارا   َداوو  َزبو

لا   م   َق    َوروسو لا   َقب لو  ِمن   َعَلي كَ  َقَصص َناهو م   َلم   َوروسو مَ  َعَلي كَ  َنق صوص هو هو  َوكَلَّ  اللَّ

لا   َتك ِليما   مواَس  يِرينَ  روسو بَش ِ ِرينَ  مو ِِ ني ياِ   يَكويا َ  لََلياَّ  َومو يهِ  َعَليى ِللنَّ ية   اللَّ جَّ  حو

لِ  بَع  َ  هو  َوكَا َ  الرُّسو  {.َحِكيما   َعِزيزا   اللَّ

َنا َوتِل كَ } الَنعام سارة في وقال مو جَّ ِميهِ  َعَليى إِب يَراِهيمَ  آَتي َناَها حو  َنر َفيعو  َقا 

ييَحاقَ  َليهو  َوَوَهب َنييا َعِلييم   َحِكيييم   َربَّيكَ  إِ َّ  َنَشييا و  َمين   َرَجيات  دَ  يابَ  إِس  قو  كوليياُّ  َويَع 

احا   َهَ ي َنا يَّمِيهِ  َوِمين   َقب يلو  ِمن   َهَ ي َنا َونو ِ ر  ودَ  ذو يَلي َما َ  َداوو يفَ  َوأَيُّيابَ  َوسو  َويواسو

ِلكَ  َوَهاروو َ  َومواَس  َِ زِي َوكَ ِسنِينَ  َنج  ح  مو يَى َوَزكَِريَّا  ال  يَيا َ  َوِعيَسي  َويَح   َوإِل 

يَماِعيلَ  الصَّاِلِحيَن  ِمن   كول   يََسيعَ  َوإِس  اطيا   َويويانوسَ  َوال  َنا َوكولياًّ  َولو يل   َعَليى َفضَّ

َعيياَلِمينَ  يَّيياتِِهم   آبَييائِِهم   َوِميين   ال  ِ ر  ييَاانِِهم   َوذو م   َوإِخ  َمبَي َنيياهو م   َواج   إَِلييى َوَهييَ ي َناهو

َمِقيم      ِصَرا س   .الآيات{. مو

 .الَعراف في قصمه وتق مت

تِِهم   أََلم  : }برا ة سارة في وقال
ينَ  َنبَأو  يَأ  ِِ ي مِ  َقيب ِلِهم   ِمين   الَّ يا    َقيا   َوَعياد   نو

ادَ  مِ  َوَثمو يَنَ  َوأَص َحابِ  إِب َراِهيمَ  َوَقا  َتِفكَياتِ  َمي   ؤ  مو م   َوال  هو م   أََتيم  هو يلو َنياتِ  روسو  ِبالبَي ِ

هو  كَا َ  َفَما م   اللَّ ِلَمهو اا َوَلِكن   ِليَظ  م   كَانو َسهو ِلموا َ  أَنفو  {.يَظ 

 .وهاد يانس في قصمه وتق مت



تِكوم   أََلم  : }إبراهيم سارة في وقال
ينَ  َنبَأو  يَأ  ِِ مِ  َقب ِلكوم   ِمن   الَّ ا    َقا   َوَعياد   نو

ادَ  ينَ  َوَثمو ِِ ِ ِهم   ِمن   َوالَّ م   َلا بَع  هو َلمو هو  إِلَّا يَع  م   اللَّ هو م   َجاَ ت  هو لو َناتِ  روسو بَي ِ  َفَردُّوا ِبال 

م   يَااِهِهم   ِفي أَي ِ يَهو اا أَف  يا َوَقيالو م   ِبَميا كََفر َنيا إِنَّ مو ر ِسيل 
يا ِبيهِ  أو يا َشيك    َلِفيي َوإِنَّ  ِممَّ

اَنَنا عو ِري    إَِلي هِ  َت    {.مو

يَّييةَ : }سييبحا  سييارة فييي وقييال ِ ر  َنييا َميين   ذو ييا    َمييعَ  َحَمل  ييهو  نو  َعب يي ا   كَييا َ  إِنَّ

َلك َنا َوكَم  : }أيضا   فيها وقال{َشكوارا   روو ِ  ِمن   أَه  قو يا    بَع  ِ  ِمن   ال   ِبَرب ِيكَ  َوكََفيى نو

ابِ  نو ِو  {.بَِصيرا   َخِبيرا   ِعبَاِد ِ  ِب

 .والعنكبات والشعرا  والمؤمنا  الَنبيا  في قصمه وتق مت

َنا َوإِذ  : }الَحزاب سارة في وقال  ِ يينَ  ن  مِ  أََخ ِبي ِ م   النَّ يكَ  ِميَثياَقهو  َوِمين   َوِمن 

ا    يَمَ  اب نِ  َوِعيَس  َومواَس  َوإِب َراِهيمَ  نو َنا َمر   ِ م   َوأََخ هو  وقيال{. َغِليظا   ِميَثاقا   ِمن 

بَت  : }ص سارة في َِّ م   كَ مو  َقيب َلهو يا    َقيا  َتياِد  ذوو َوِفر َعيا  و  َوَعياد   نو يادو  الََو   َوَثمو

مو  ا    َوَقا  َلئِكَ  الََي كَةِ  َوأَص َحابو  لو و 
َزابو  أو َِّبَ  إِلياَّ  كويل   إِ    اليََح  يلَ  كَي  َفَحيقَّ  الرُّسو

 {.ِعَقابِ 

بَت  : }غافر سارة في وقال َِّ م   كَي مو  َقيب َلهو يا    َقيا  َزابو  نو يِ ِهم   ِمين   َواليََح   بَع 

ييت   يية   كوييلُّ  َوَهمَّ يياِلِهم   أومَّ و و  ِبَرسو ِو يي اا ِليَأ خو بَ  َوَجيياَدلو يياا اِطييلِ ِبال  ِحضو َحييقَّ  ِبييهِ  ِليو    ال 

م   هو تو  ِ ِلكَ  ِعَقياب  كَا َ  َفكَي فَ  َفأََخ َِ يت   َوكَي ينَ  َعَليى َرب ِيكَ  كَِلَميةو  َحقَّ ِِ ي وا الَّ  كََفيرو

م   هو ارِ  أَص َحابو  أَنَّ  {.النَّ

ينِ  ِمن   َلكوم   شََر َ : }الشارى سارة في وقال احا   ِبهِ  َوصَّ  َما ال  ِ ِِي نو ي  َوالَّ

َحي نَ  يي َنا َوَما إَِلي كَ  اأَو  اَسي  إِب يَراِهيمَ  ِبيهِ  َوصَّ ياا أَ    َوِعيَسي  َومو ينَ  أَِقيمو  َولياَ  الي  ِ

اا موش رِِكينَ  َعَلى كَبورَ  ِفيهِ  َتَمَفرَّقو م   َما ال  اهو عو هو  إَِلي هِ  َت   َمِبي اللَّ  يََشيا و  َمن   إَِلي هِ  يَج 

ِ ي  {.يونِي و  َمن   إَِلي هِ  َويَه 

بَت  : }ق سييارة فيي تعييالى وقيال َِّ م   كَي مو  َقييب َلهو ييا    َقيا   الييرَّ  ِ  َوأَص يَحابو  نو

ادو  َاا و  َوِفر َعا  و  َوَعاد   َوَثمو ا    َوإِخ  مو  ال ََي كَيةِ  َوأَص يَحابو  لو بَّيع   َوَقيا  َِّبَ  كويل   تو  كَي

لَ   {.َوِعي ِ  َفَحقَّ  الرُّسو

مَ : }الِاريات في وقال ا    َوَقا  م   َقب لو  ِمن   نو هو ااكَ  إِنَّ ما   انو  {.َفاِسِقينَ  َقا 

مَ : }النجم في وقال ا    َوَقا  م   َقب لو  ِمن   نو هو اا إِنَّ م   كَانو َلمَ  هو َغى أَظ   {.َوأَط 

 .الساعة اقمربت سارة في قصمه وتق مت



َنا َوَلَق   : }الح ي  سارة في تعالى وقال احا   أَر َسل  َنا َوإِب َراِهيمَ  نو  ِفي َوَجَعل 

يَّمِِهَما ِ ر  ةَ النُّ  ذو ِكَمابَ  بواَّ م   َوال  هو َم    َفِمن  ه  م   َوكَثِير   مو هو ا َ  ِمن   {.َفاِسقو

يهو  َضيَربَ : }المحيريم سيارة في تعالى وقال ينَ  َمَثليا   اللَّ ِِ ي وا ِللَّ يَرأَةَ  كََفيرو  اِم 

يا    يَرأَةَ  نو يا    َواِم  يتَ  كَاَنَمييا لو َميا َصياِلَحي نِ  ِعبَاِدَنييا ِمين   َعب يَ ي نِ  َتح   م  َفَليي َفَخاَنَماهو

نِيَا َما يوغ  هو هِ  ِمن   َعن  لاَ  َوِقيلَ  َشي ئا   اللَّ ارَ  اد خو اِخِلينَ  َمعَ  النَّ  {.ال َّ

 والآثيار  والسنة الكماب من مأخاذا   قامه مع له جرى ما مضما  وأما

 عليى كلهيم قيرو  عشيرة ونا  آدم بين كا  أنه: بن عبَّا ا عن ق منا فق 

 ميا عليى المي ة أو الجييل بيالقر  الميراد أ  وذكرنيا. البوَخياري   روا  الإسلام 

 .سلف

 بأهيل الحيال آل أ  اقمضيت أميار حي ثت الصيالحة القرو  تلك بع  ثم

 .الَصنام عبادة إلى الزما  ذلك

َري   ابن ح ي  من البوَخاري   روا  ما ذلك سب  وكا   عين عطيا  عين جو

اا: }تعالى قاله تفسير عن  بن عبَّا ا رو َّ  لياَ  َوَقيالو َِ رو َّ  َولياَ  َمكوم  آِلَهي َتي َِ  َود ا   َتي

َااعا   َولاَ  اثَ  َولاَ  سو اقَ  يَغو را   َويَعو  مين صيالحين رجيال أسيما  هِ : قال{. َوَنس 

ييي طا  أوحيييى هلكيياا فلمييا نييا   قييام  إليييى انصييباا أ  قييامهم إلييى الش 

 فلم ففعلاا بأسمائهم  وسماها أنصابا   فيها يجلسا  كاناا المي مجالسهم

 .عب ت العلم وانمس  ولئكأ هلك إذا حمى تعب  

 فيي نيا  قيام فيي كانيت الميي الَوثيا  هيِ  وصيارت: بن عبَّا ا قال

 .بع  العرب

َحم   بنو وقمادة والضحا  عكرمة قال وهكِا  .اسحاق مو

َثنا :"تفسير " جرير ابن وقال َثنا حمي   ابن َح َّ  سيفيا   عين مهيرا   َحي َّ

َحم   بن عن ماس   عن  ونيا  آدم بيين صيالحين قاميا   كياناا: قيال قيس مو

 يقمي و  كياناا اليِين أصحابهم قال ماتاا فلما بهم  يقم و  أتبا  لهم وكا 

. فصياروهم ذكرنياهم  إذا العبيادة إليى لنيا أشياق كيا  صيارناهم ليا: بهم

 وبهيم يعبي ونهم كياناا إنميا: فقال إبليس إليهم دب آخرو  وجا  ماتاا فلما

 .فعب وهم. المطر  يسقا 

 ويعياق ويغياث ود: قيال أنيه الزبيير بين عيروة عين حاتم أبي ابن وروى

 .به وأبرهم أكبرهم" ود" وكا  آدم  أولاد ونسر  وساا 



َثنا: حاتم أبي ابن قال َثنا منصيار  بن أحم  َح َّ  ماسي ؛ بين الحسين َحي َّ

َثنا  - البياقر هيا - جعفير أبيي عني  ذكيروا: قال المطهر  أبي عن يعقاب َح َّ

 ذكيرتم: قيال صيلاته من انفمل فلما قال المهل   نب يزي  يصلي قائم وها

 قيال. تعيالى هللا غير فيها عب  أر  أول في قمل إنه أما المهل   بن يزي 

 عكفياا ميات فلميا قاميه  فيي محببيا   وكيا  صالحا   رجلا   كا : قال ودا   ذكر

 تشبه عليه جزعهم إبليس رأى فلما عليه  وجزعاا بابل أر  في قبر  حال

 أ  لكيم فهيل الرجيل  هيِا على جزعكم أرى إني: قال ثم سا إن صارة في

 لهيم فصيار. نعيم: قيالاا بيه؟ فمِكرونيه ناديكم في فيكا  مثله لكم أصار

 مين بهيم ميا رأى فلميا يِكرونيه وجعلياا نياديهم فيي فاضيعا : قيال مثله 

 ليه ليكيا  مثليه تمثالا   منكم واح  كل منزل في أجعل لكم هل: قال ذكر 

 مثليه  تمثاليه بييت أهيل لكيل فمثيل: قيال. نعيم: قيالاا ونه؟فمِكر  بيمه في

 يصينعا  ميا يرو  فجعلاا أبناؤهم وأدر : قال. به يِكرونه فجعلاا فأقبلاا

 مين يعب ونيه إلهيا   اتخيِو  حميى إييا  ذكيرهم أمر ودر  وتناسلاا: قال به 

 الييِي الصيينم" ود" هللا غييير عبيي  مييا أول فكييا  أولييادهم  أوليياد هللا دو 

 .ودا   سما 

. النيا  مين طائفية عب   هِ  من صنم كل أ  السياق هِا ومقمض 

 تماثيييل الصييار تلييك جعليياا والَزمييا   العهيياد تطاولييت لمييا أنييه ذكيير وقيي 

 ولهم. وجل عز هللا دو  من ذلك بع  عب ت ثم لهم  أثبت ليكا  مجس ة

. المفسيير  كمابنا من مااضعها في ذكرنا ق  ج ا   كثيرة مسالك عبادتها في

 .والمنة الحم  هللو

 أنيه:  وسيلم عليه هللا صلى هللا رسال عن "الصحيحين" في ثبت وق 

 بييأر  رأينهييا المييي الكنيسيية تلييك حبيبيية  وأم سييلمة أم عنيي   ذكييرت لمييا

 إذا أولئك: "قال فيها وتصاوير حسنها من وذكرتا مارية  لها ويقال الحبشة 

 تلييك فيييه صياروا ثييم مسيج ا   قبيير  علييى بنياا الصييال  الرجيل فيييهم ميات

 ".وجل عز هللا عن  الخلق شرار أولئك الصارة 

 بعبييادة البليياد وعييم الييَر   فييي انمشيير لمييا الفسيياد أ  والمقصيياد

 عبيادة إلى ي عا السلام  عليه ناحا   ورساله عب   هللا بع  فيها  الَصنام

 .ساا  ما عبادة عن وينهي له  شريك لا وح   هللا



 "الصحيحين" في ثبت كما الَر   أهل ىإل هللا بعثه رسال أول فكا 

 عين هرييرة أبي عن جرير  بن عمرو بن زرعة أبي عن حبا   ابن ح ي  من

 آدم فيييأتا : "قييال الشييفاعة حيي ي  فييي وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي

 وأمر روحه  من فيك ونف  بي    هللا خلقك البشر  أبا أنت آدم يا: فيقالا 

 ميا تيرى أليا ربيك؟ إليى لنيا تشفع ألا  ةالجنَّ  وأسكنك لك فسج وا الملائكة

 قبليه يغضي  لم ش ي ا   غضبا   غض  ق  ربي: فيقال بلغنا؟ وما فيه نحن

. نفسي  نفسي  فعصييت  شيجرة عين ونهياني مثله  بع   يغض  ولا مثله

 .نا  إلى اذهباا غيري  إلى اذهباا

 الييَر   أهييل إلييى الرسييل أول أنييت نييا   يييا: فيقالييا  ناحييا   فيييأتا 

ا  بلغنيا؟ ميا إليى ترى ألا فيه؟ نحن ما إلى ترى ألا شكارا  عب ا   هللا  وسم 

 ليم غضيبا   الييام غضي  قي  ربيي: فيقال وجل؟ عز ربك إلى لنا تشفع ألا

 تمييام وذكيير نفسيي   نفسيي  مثلييه  بعيي   يغضيي  ولييا مثلييه قبلييه يغضيي 

 .نا  قصة في البوَخاري   أورد  كما بطاله الح ي 

 لا وح   هللا عبادة إفراد إلى دعاهم لسلام ا عليه ناحا   هللا بع  فلما

 يعمرفيياا وأ  طاغاتييا   ولييا تمثالييا   ولييا صيينما   معييه يعبيي وا وألييا لييه  شييريك

 من بع   من تعالى هللا أمر كما ساا   رب ولا غير  إله لا وأنه باح انيمه 

َنيا: }تعيالى قيال كميا ذريميه  مين كلهيم هيم اليِين الرسيل يََّميهو  َوَجَعل  ِ ر  ييم   ذو  هو

بَاِقينَ  َنا: }إبراهيم وفي فيه وقال{. ال  يَّمِِهَما ِفي َوَجَعل  ِ ر  ةَ  ذو بوياَّ ِكَميابَ  النُّ  أي{ َوال 

 .إبراهيم وكِلك. ذريمه فمن نا  بع  من نبي كل

َنا َوَلَق   : }تعالى هللا قال الا   أومَّة   كول ِ  ِفي بََعث  وا أَ    َرسو بو و هَ  اوع  َمنِبوياا اللَّ  َواج 

اتَ  اغو أَل  } تعالى وقال. {الطَّ َنا َمن   َواس  ِلَنا ِمن   َقب ِلكَ  ِمن   أَر َسل  َنا روسو  ِمن   أََجَعل 

َما ِ  دوو ِ  و َ  آِلَهة   الرَّح  بَ و َنا َوَما}تعالى وقال{. يوع  يال   ِمين   َقب ِليكَ  ِمن   أَر َسل   َرسو

اِحي إِلاَّ  هو  إَِلي هِ  نو و ِ  أََنا إِلاَّ  إَِلهَ  لاَ  أَنَّ بو و  {.َفاع 

وا: }لقاميه نا  قال هِاول بوي و يهَ  اع  ِيي َغي يرو و  إَِليه   ِمين   َلكويم   َميا اللَّ  أََخيافو  إِن 

ابَ  َعَلي كوم   َِ م   َع وا لياَ  أَ   : }وقيال{ َعِظيم   يَا  بوي و يهَ  إِلَّيا َتع  ِيي اللَّ  َعَليي كوم   أََخيافو  إِن 

ابَ  َِ م   َع مِ  يَا: }وقال{. أَِليم   يَا  وا َقا  بو و هَ  اع  ا َ  أََفلاَ  َغي رو و  إَِله   ِمن   م  َلكو  َما اللَّ { َتمَّقو

مِ  يَا َقالَ : }وقال ِي َقا  ير   َلكوم   إِن  ِِ ِبيين   َني وا أَ    مو بوي و يهَ  اع  يا و  اللَّ قو يا ِ  َواتَّ { َوأَِطيعو

َاارا   َخَلَقكوم   َوَق   : }إلى  .الكريمات الآيات{ أَط 



 والسيير ر والنهييا الليييل فييي اليي عاة بييأناا  هللا إلييى دعيياهم أنهييم فييِكر

 بييل فيييهم  ييينج  لييم هييِا وكييل أخييرى  والمرهييي  تييارة بالمرغييي  والاجهييار 

 ونصيباا. والَوثيا  الَصنام وعبادة والطغيا  الضلالة على أكثرهم اسممر

 وتاعي هم به  آمن من وتنقصاا وتنقصا  وأوا   وقت كل في الع اوة له

 .أمرهم في وبالغاا منهم ونالاا والإخراج  بالرجم

يا: }مينهم الكبيرا  السيادة أي{ قامه من ملَال قال}  َضيلاَل   ِفيي َلَنيَرا َ  إِنَّ

ِبين    {.مو

مِ  يَييا َقييالَ } ِييي َضييلاَلة   ِبييي َلييي سَ  َقييا  ييال   َوَلِكن  َعيياَلِمينَ  رَب ِ  ِميين   َرسو  أي{ ال 

 مين رسيال المسيمقيم الهي ى عليى بيل ضال  أني من تزعما  كما لست

ييم  } يكييا ف كيين للشيي   يقييال الييِي أي العييالمين  رب كو غو بَل ِ
 َرب ِييي رَِسييالاَتِ  أو

َلمو  َلكوم   َوأَنَص و  يهِ  ِمن   َوأَع  يا َ  لياَ  َميا اللَّ َلمو  يكيا  أ  الرسيال شيأ  وهيِا{. َتع 

 .وجل عز باهلل النا  أعلم ناصحا   فصيحا   أي بليغا  

َلَنا بَشَرا   إِلاَّ  َنَرا َ  َما: }قالاا فيما له وقالاا بَ  َنيَرا َ  َوَما ِمث  ينَ  إِلياَّ  َعيكَ اتَّ ِِ ي  الَّ

م   َنا هو كوم   بَل   َفض ل   ِمن   َعَلي َنا َلكوم   َنَرى َوَما الرَّأ يِ  بَاِدي أََراِذلو نُّ  {.كَاِذِبينَ  َنظو

 وقي . أراذلهم ورأوهم اتبعه  من وتنقصاا رسالا   بشرا   يكا  أ  تعجباا

 موهي: هرقيل قيال كميا ضيعفاؤهم  وهيم النا   أفناد من كاناا إنهم: قيل

 .الحق اتبا  من لهم مانع لا لَنه إلا ذا  وما الرسل  أتبا 

 نظير غيير مين لك اسمجاباا دعاتهم ما بمجرد أي{ الرَّأ يِ  بَاِدي} وقالهم

 هللا رضيي  بسيببه يميي حا  ميا عييين هيا بييه رمياهم الييِي وهيِا. روييية وليا

 يجي  بيل نظير  وليا فكير وليا رويية إليى يحمياج ليا الظياهر الحق فإ  عنهم 

 .ظهر  ممى له والانقياد عهإتبا

 مييا: "للصيي يق مادحييا   وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال قييال ولهييِا

". يملعيثم ليم فإنيه بكر  أبي غير كباة له كانت إلا الإسلام إلى أح ا   دعات

 ليَ  رويية  وليا نظير غيير مين سريعة أيضا   السقيفة يام بيعمه كانت ولهِا

 ولهيِا. عينهم هللا رض  صحابةال عن  جلية ظاهرة ع ا  من على أفضليمه

 أراد اليِي الكمياب يكمي  أ  أراد لميا وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال

 بكيير أبييا إليا والمؤمنييا  هللا يييأبى: قيال فمركييه  خلافمييه عليى فيييه يين  أ 

 .عنه هللا رض 



{ َفض يل   ِمين   َعَلي َنيا َلكويم   َنَرى َوَما. }به آمن ولمن له نا  قام كفرة وقال

كوم   بَيل  } علينيا مريية وليا بالإيميا  اتصيافكم بعي  أمر لكم يظهر لم أي ينُّ  َنظو

مِ  يَا َقالَ  كَاِذِبيَن  م   َقا  َنية   َعَليى كونتو  إِ    أََرأَي مو َمية   َوآَتيانِي َرب ِيي ِمين   بَي ِ  ِمين   َرح 

 ِ  ِ يَت   ِعن  م ِ اَها َعَلي كوم   َفعو كومو زِمو ل  م   أَنو مو ا َ  َلَها َوأَن   {.كَارِهو

 الحيق  إليى الي عاة فيي بهيم وترفق معهم  الخطاب في تلطف ِاوه

الياَ : }تعالى قال كما ليا   َليهو  َفقو نيا   َقا  يهو  َلي ِ كَّرو  َلَعلَّ َِ شَي  أَو   يََمي : تعيالى وقيال {.يَخ 

ِحك َمييةِ  َرب ِييكَ  َسييِبيلِ  إَِلييى اد  و } ِعَظييةِ  ِبال  َما  َحَسييَنةِ  َوال  م   ال  هو مِي َوَجيياِدل   ِهيييَ  ِبييالَّ

سَ   .منه وهِا{ نو أَح 

م  : }لهم يقال َنة   َعَلى كونتو  إِ    أََرأَي مو َمة   َوآَتانِي َرب ِي ِمن   بَي ِ يِ  ِ  ِمين   َرح  { ِعن 

 إليهيا  تهمي وا وليم تفهماهيا فليم أي{ علييكم فعميت} والرسالة  النباة أي

اَها} كومو زِمو ل  م  } عليهيا  ونجبيركم بهيا أنغصبكم أي{ أَنو يمو ا َ  َلَهيا َوأَن   أي ؟{ كَيارِهو

مِ  َويَا. }هِ  والحالة حيلة فيكم لي ليس كوم   لاَ  َقا  أَلو يرِي إِ    َماليا   َعَلي يهِ  أَس   أَج 

هِ  َعَلى إِلاَّ   فيي ينفعكم ما إياكم إبلاغي على أجرة منكم أري  لست أي{ اللَّ

 مما وأبقى لي  خير ثاابه الِي هللا من إلا ذلك أطل  إ  وأخراكم  دنياكم

 .أنمم تعطانني

ينَ  ِبَطارِدِ  أََنا َوَما: }قالهو ِِ اا الَّ م   آَمنو هو ا إِنَّ لاَقو ِيي َرب ِِهم   مو ميا   أََراكويم   َوَلِكن   َقا 

ا َ  َهلو  إذا بيه يجممعاا أ  ووع و  عنه  هؤلا  يبع  أ  منه طلباا كأنهم{ َتج 

يم  : }وقال ذلك عليهم فأبى ذلك  فعل ها هو ا إِنَّ لياَقو  إ  فأخياف: أي{ َرب ِِهيم   مو

 .تِكرو  أفلا ردتهم ط

 يطيرد أ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قريش كفار سأل لما ولهِا

 هللا نهيا  وأشباههم  وخباب وبلال وصهي  كعمار المؤمنين  ضعفا  عنه

 .والكهف الَنعام سارتي في بينا  كما ذلك  عن

الو  َولاَ } هِ  َخَزائِنو  ِعنِ ي َلكوم   أَقو َليمو  َولاَ  اللَّ َغي ي أَع  يالو  َولياَ   َ ال  ِيي أَقو { َمَليك   إِن 

 إليا أقي ر وليا بيه  أعلمنيي ما إلا هللا علم من أعلم لا رسال  عب  أنا بل أي

 َولياَ . }هللا شيا  ميا إليا ضرا   ولا نفعا   لنفس  أملك ولا عليه  أق رني ما على

الو  ينَ  أَقو ِِ كوم   َتز َدرِي ِللَّ يونو م   َلن  } أتباعه من يعني{ أَع  تِيَهو هو ا يوؤ  هو  َخي را   للَّ َلمو  اللَّ  أَع 

ِسِهم   ِفي ِبَما ِي أَنفو اِلِمينَ  َلِمن   إِذا   إِن   خيير ليا بيأنهم علييهم أشيه  لا أي{ الظَّ

 فييي مييا علييى وسيييجازيهم بهييم  أعلييم هللا القياميية  يييام هللا عنيي  لهييم



: الييَخر المااضييع فييي قييالاا كمييا فشيير  شييرا   وإ  فخييير  خيييرا   إ  نفاسييهم 

ِمنو } ييؤ  بََعييكَ  َلييكَ  أَنو اَ   َواتَّ ِمييي َوَمييا َقييالَ  الييََر َذلو اا ِبَمييا ِعل  يياَ   كَييانو َملو  إِ    يَع 

م   وَ   َلا   َرب ِي َعَلى إِلاَّ  ِحَسابوهو رو عو ِمنِيَن  ِبَطارِدِ  أََنا َوَما َتش  ؤ  مو ير   إِلياَّ  أََنا إِ    ال  ِِ  َني

ِبين    {.مو

 َفَلِبيي َ : }تعييالى قييال كمييا وبييينهم بينييه والمجادليية الزمييا  تطيياول وقيي 

م   َعاما   َخم ِسينَ  إِلاَّ  َسَنة   أَل فَ  ِفيِهم   هو َِ اَفا و  َفأََخ م   الطُّ  ومع أي{ َظاِلموا َ  َوهو

 .منهم القليل إلا به آمن فما الطايلة الم ة هِ 

 ومحاربميه بيه الإيميا  بعي م بع هم من وصاا جيل انقر  كلما وكا 

 بينيه فيميا وصيا  كلاميه  عنيه عقيلو ولي   بليغ إذا الاالي  وكا . ومخالفمه

 .بقى ما ودائما   عاش  ما أب ا   بنا  يؤمن ألا: وبينه

وا َولياَ : }قيال ولهيِا الحيق  وإتبا  الإيما  تأبى سجاياهم وكانت  إِلياَّ  يَِلي و

ارا   َفاِجرا    {.كَفَّ

اا: }ولهِا ا و  يَا َقالو َمَنا َق    نو َنا َميابِ  َفأ تَِنا ِجَ اَلَنا َفأَك َثر تَ  َجاَدل   كونيتَ  إِ    َتِعي و

َما َقالَ  الصَّاِدِقيَن  ِمن   تِيكوم   إِنَّ
هو  ِبهِ  يَأ  م   َوَما َشا َ  إِ    اللَّ مو ِجِزينَ  أَن  ع   إنميا أي{ ِبمو

 بيل أمير  يكمرثيه ولا ش   يعجز  لا الِي فإنه وجل  عز هللا ذلك على يق ر

كوم   َولاَ . }فيكا  كن للش   يقال الِي ها  أَنَصي َ  أَ    أََرد تو  إِ    ينوص يحِ  يَينَفعو

هو  كَا َ  إِ    َلكوم   ِايَكوم   أَ    يوِري و  اللَّ اَ  يوغ  يا َ  َوإَِلي يهِ  َربُّكوم   هو ر َجعو  هللا ييرد مين أي{ تو

 يشيا   مين ويضيل يشيا  مين يه ي الِي ها ه ايمه  أح  يملك فلن فمنمه

 ه اييةال يسيمحق بمين العلييم الحكييم  العزييز وهيا يريي   لميا الفعيال وها

 .ال امغة والحجة البالغة الحكمة وله الغااية  يسمحق ومن

ا    إَِلى َوأووِحيَ } هو  نو ِمنَ  َلن   أَنَّ ِميكَ  ِمين   يوؤ   ليه تسيلية{ آَمينَ  َقي    َمين   إِلياَّ  َقا 

اا ِبَما َتب َمئِس   َفلاَ } إليه منهم كا  عما ا َ  كَانو َعلو  علييه لنيا  تعزيية وهِ { يَف 

 ميا يسياأنك ليا أي آمين  قي  مين إليا مينهم ييؤمن نل أنه قامه في السلام

 .عجي " عج " والنبأ قري  النصر فإ  جرى

يَنع  } ييكَ  َواص  ل  فو يونَِنييا ال  ِيَنيا ِبأَع  َخيياِطب نِي َوليياَ  َوَوح  ينَ  ِفيي تو ِِ يي يياا الَّ ييم   َظَلمو هو  إِنَّ

ا َ  رَقو غ   {.مو

 ورأى وفليياحهم  صييلاحهم ميين يييئس لمييا السييلام عليييه ناحييا   أ  وذلييك

 مين طرييق  بكيل وتكِيبيه ومخالفمه أذيمه إلى وتاصلاا فيهم  خير لا أنهم



 قال طلبمه وأجاب دعاته هللا فلبى غض  دعاة عليهم دعا ومقال  فعال

يا    َناَداَنا َوَلَق   : }تعالى هللا مَ  نو ِجيبوياَ   َفَلينِع  مو ي َنيا و  ال  َليهو  َوَنجَّ كَير بِ  ِمين   َوأَه   ال 

َعِظيمِ  احا  : }تعالى وقال{. ال  َمَجب َنا َقب لو  ِمن   َنادَى إِذ   َونو ي َنا و  َلهو  َفاس  َلهو  َفَنجَّ  َوأَه 

كَر بِ  ِمن   َعِظيمِ  ال  ِمي إِ َّ  رَب ِ  َقالَ : }تعالى وقال{. ال  بوانِي  َقا  َِّ َم    كَ  بَي نِي َفاف 

م   نِي َفم حا   َوبَي َنهو ِمنِينَ  ِمن   َمِعي َوَمن   َوَنج ِ ؤ  مو ِي َربَّهو  َفَ َعا: }تعالى وقال{ ال   أَن 

يياب   لو َمِصيير   َمغ  يير نِي رَب ِ  َقييالَ : }تعييالى وقييال{ َفان  بوانِي ِبَمييا انصو َِّ  وقييال{. كَيي

ا: }تعالى اا َخِطيَئاتِِهم   ِممَّ رِقو اا أوغ  د ِخلو
وا َفَليم   َنيارا   َفيأو يم   يَِجي و يهِ  دوو ِ  ِمين   َلهو  اللَّ

ا    َوَقالَ  أَن َصارا   ر   لاَ  رَب ِ  نو َِ كَاِفِرينَ  ِمن   الََر ِ   ىَعلَ  َت م   إِ    إِنَّكَ  َديَّارا   ال  ر هو َِ  َت

اا وا َولاَ  ِعبَاَد َ  يوِضلُّ ارا   َفاِجرا   إِلاَّ  يَِل و  {.كَفَّ

 .عليهم نبيهم ودعاة وفجارهم كفرهم من خطاياهم عليهم فاجممع

 العظيمية السيفينة وهيي الفليك  يصنع أ  تعالى هللا أمر  ذلك فعن 

 .مثلها بع ها يكا  ولا قبلها نظير لها يكن لم المي

 عين ييرد لا الِي بأسه بهم وحل أمر   جا  إذا أنه إليه تعالى هللا وق م

 رقية ت ركيه قي  لعليه فإنه يراجعه؛ ولا فيهم يعاود  لا أنه المجرمين  القام

 كالمعاينية  الخبير لييس فإنيه بهيم  النيازل العيِاب معاينية عن  قامه على

َخاِطب نِي َولاَ : }قال ولهِا ينَ  ِفي تو ِِ اا الَّ م   َظَلمو هو ا َ  إِنَّ رَقو غ   {.مو

يييَنعو } يييكَ  َويَص  ل  فو َميييا ال  َ   َعَلي يييهِ  َميييرَّ  َوكولَّ ِميييهِ  ِمييين   َملييي وا َقا  يييهو  َسيييِخرو  أي{ ِمن 

وا إِ    َقيالَ . }بيه تاعي هم ميا لاقيا  اسيمبعادا   به يسمهزئا  يَخرو يا َتس  يا ِمنَّ  َفإِنَّ

َخرو  كوم   َنس  َخروو َ تَ  كََما ِمن   فيي منكم ونمعج  منكم نسخر الِين نحن أي{ س 

 وحلاليه بكيم العيِاب وقا  يقمض  الِي وعنادكم كفركم على اسممراركم

فَ . }عليكم َلموا َ  َفَسا  اب   يَأ تِيهِ  َمن   َتع  َِ ِزيهِ  َع اب   َعَلي هِ  َويَِحلُّ  يوخ  َِ ِقيم   َع  {.مو

 في وهكِا ال نيا  في البالغ والعناد الغليظ الكفر سجاياهم كانت وق 

 .رسال جا هم يكا  أ  أيضا   يجح و  فإنهم الآخرة

َثنا: البوَخياري   قال كما َثنا إسيماعيل  بين ماسي  َحي َّ  بين الااحي  عبي  َحي َّ

َثنا زياد   هللا رسيال قيال: قيال سعي  أبي عن صال   أبي عن الَعمش  َح َّ

 عييز هللا الفيقيي وأممييه  السييلام عليييه نييا  يجييي " وسييلم عليييه هللا صييلى

: فيقاليا  بلغكم؟ هل لَممه فيقال. رب أي نعم: فيقال بلغت؟ هل: وجل

 وأمميه  محمي  فيقيال ليك؟ شيه  مين: لنيا  فيقيال نبيي  مين جا نيا ما لا



ِلكَ : }تعييالى قالييه وهييا" بلغييه قيي  أنييه فمشييه  َِ َنيياكوم   َوكَيي يية   َجَعل   َوَسييطا   أومَّ

اا َهَ ا َ  ِلَمكوانو اِ   َعَلى شو الو   َ َويَكوا النَّ  {.َشِهي ا   َعَلي كوم   الرَّسو

 الصيييادق نبيهيييا شييهادة عليييى تشيييه  الَميية فهيييِ . العييي ل والاسييط

 وأنيه بيه  وأمير  الحق عليه وأنزل بالحق  ناحا   بع  ق  هللا بأ  المص وق 

 يينفعهم قي  مميا شييئا   يي   وليم وأتمها  الاجا  أكمل على أممه إلى بلغه

 عنه  نهاهم وق  إلا يضرهم ق  مما يئا  ش ولا به  أمرهم وق  إلا دينهم في

 .منه وحِرهم

 وإ  الي جال المسيي  قاميه حيِر أنيه حميى الرسيل  جميع شأ  وهكِا

 .بهم ورحمة وشفقة عليهم حِرا   زمانهم؛ في خروجه يماقع لا كا 

َثنا: البوَخيياري   قييال كمييا َثنا عبيي ا   َحيي َّ  عيين يييانس  عيين هللا  عبيي  َحيي َّ

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قام: عمر بنا قال سالم قال الزهري 

 لَنِرتما   إني: "فقال ال جال ذكر ثم أهله  ها بما هللا على فأثنى النا 

 لكيم أقيال ولكنيي قاميه  نيا  أنيِر  لق  قامه  أنِر  وق  إلا نبي من وما

 ".بأعار ليس هللا وأ  أعار  أنه تعلما : لقامه نبي يقله لم قالا   فيه

 عبيي  بيين شيييبا  حيي ي  ميين أيضييا   "الصييحيحين" فييي ي الحيي  وهييِا

 أبيي عين اليرحمن  عبي  بن سلمة أبي عن كثير  أبي بن يحيى عن الرحمن

 ح يثا   ال جال عن أح ثكم ألا: "قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة

ية بمثيال معيه يجيي  وإنيه أعيار  إنيه قاميه؟ نبيي بيه حي ث ما  والنيار الجنَّ

" قاميه نيا  بيه أنيِر كميا أنيِركم وإنيي النار  هي الجنَّة عليها يقال والمي

 .البوَخاري   لفظ

 يغير  أ  أمير  ليه  هللا اسيمجاب لميا: السيلف علميا  بعيض قال وق 

 مائية فيي نجير  ثم سنة  مائة وانمظر  فغرسه السفينة  منه ليعمل شجرا  

 .أعلم وهللا. سنة أربعين في وقيل أخرى 

َحم   بن قال  مين وقيل الساج  خش  من وكانت: اريالث عن إسحاق مو

 .الماراة ن  وها الصنابر

 ظاهرهيا يطليي وأ  ذراعيا   ثميانين طالها يجعل أ  وأمر : الثاري قال

 .الما  يشق أزور جؤجؤا لها يجعل وأ  بالقار  وباطنها



 وهيِا. ذراعيا   خمسيين عر  في ذرا  ثلاثمائة طالها كا : قمادة وقال

 عير  فيي سيممائة: البصري الحسن وقال. رأيمه ما على الماراة في الِي

: وقييل ذرا  سيممائة عير  في ذرا  ومائما ألف: بن عبَّا ا وعن ثلاثمائة 

 .ذرا  مائة وعرضها ذرا   ألفي طالها كا 

 واحي  كيل طبقات ثلاث وكانت ذراعا   ثلاثين ارتفاعها وكا : كلهم قالاا

 والعليييا لنييا  ل والاسييطى والاحيياش  لليي واب فالسييفلى أذر   عشييرة

 .عليها مطبق فاقها من غطا  ولها عرضها  في بابها وكا . للطيار 

ر نِي رَب ِ  َقالَ : }تعالى هللا قال بوانِي  ِبَما انصو َِّ َحي َنيا كَي يَنع   أَ    إَِلي يهِ  َفأَو   اص 

ل كَ  فو يونَِنا ال  ِيَنا ِبأَع   ومشياه تنا لها  لصنعمك منا وبمرأى لك  بأمرنا أي{ َوَوح 

 .صنعمها في الصااب إلى لنرش    لِلك

روَنا َجا َ  َفإَِذا} نُّارو  َوَفارَ  أَم  ك   المَّ لو َجي نِ  كول    ِمن   ِفيَها َفاس  َني نِ  َزو   إِلاَّ  َوأَه َلكَ  اث 

لو  َعَلي هِ  َسبَقَ  َمن   َقا  م   ال  هو َخاِطب نِي َولاَ  ِمن  ينَ  ِفي تو ِِ اا الَّ م   َظَلمو هو ا َ  إِنَّ رَقو غ   {.مو

 يحمل أ  بأسه  وحل أمر  جا  إذا أنه العالي العظيم بأمر  ليهإ فمق م

 رو  فييه ميا وسيائر الحياانات  من اثنين زوجين كل من السفينة هِ  في

 إلا بيمه  أهل أي أهله  معه يحمل وأ  نسلها  لبقا  وغيرها المأكالات من

 فيييه نفييِت قيي  فإنييه كييافرا   كييا  ميين إلييا أي ميينهم  القييال عليييه سييبق ميين

 ليا أنيه وأمير. ييرد ليا اليِي البيأ  حليال علييه ووجي  تيرد  ليا المي  عاةال

 حمميه قي  اليِي العظييم  العيِاب مين يعانييه ما بهم حل إذا فيهم يراجعه

 .قبل بيانه ق منا كما. يري  لما الفعال عليهم

 سيائر مين اليَر  نبعيت أي اليَر   وجه الجمهار عن  بالمنار والمراد

 المنيار: بين عبَّيا ا وعين. النيار  محال هي المي يرالمنان نبعت حمى أرجائها

 .بالجزيرة قمادة وعن بالكافة  الشَّعبي وعن الهن   في عين

 أي الفجير  وتنياير الصيب  فلق بالمنار المراد: طال  أبي بن علي وقال

 قيال وهِا اثنين زوجين كل من فيها فاحمل ذلك عن  أي. وضياؤ  إشراقه

 .غري 

روَنا َجا َ  إَِذا َحمَّى: }تعالى وقاله نُّارو  َوَفارَ  أَم  َنيا المَّ ل  ِميل   قو  كويل    ِمين   ِفيَهيا اح 

َجي نِ  َني نِ  َزو  لو  َعَلي هِ  َسبَقَ  َمن   إِلاَّ  َوأَه َلكَ  اث  َقا   إِلياَّ  َمَعيهو  آَمينَ  َوَميا آَمينَ  َوَمن   ال 



 زوجيين كيل مين فيهيا يحميل أ  بهيم النقمة حلال عن  بأنه أمر هِا{ َقِليل  

 .يناثن

 سيبعة يؤكيل ميا كيل مين يحميل أ  أمير أنيه: الكمياب أهيل كمياب وفي

 .وأنثى ذكر زوجين يؤكل لا وما أزواج 

 جعلنيا أ " اثنيين: "الحيق كمابنيا فيي تعيالى قاليه لمفهيام مغاير وهِا

 فليا محيِوف به والمفعال لزوجين تاكي ا   جعلنا  إ  وأما به  مفعالا   ذلك

 .أعلم وهللا. ينافي

 الطييار مين دخيل ميا أول أ : بين عبَّيا ا عين وييروى - بعضيهم وذكر

 بيِن  ممعلقيا   إبلييس ودخيل. الحميار  الحياانيات مين دخيل ميا وأخير ال رة 

 .الحمار 

َثنا: حيياتم أبييي ابيين وقييال َثنا أبييي  َحيي َّ  حيي ثني صييال   بيين هللا عبيي  َحيي َّ

 هللا رسيال أ  أبييه  عين أسلم  بن زي  عن سع   بن هشام ح ثني اللي  

 زوجيين كيل مين السيفينة فيي نيا  حمل لما: " قال وسلم عليه هللا صلى

 ومعنييا المااشيي  تطمييئن كيييف أو نطمييئن؟ وكيييف: أصييحابه قييال اثنييين 

 ثيم. اليَر  فيي نزليت حميى أول فكانت الحمى  عليه هللا فسلط الَس ؟

 هللا فيأوحى. ومماعنيا طعامنيا علينيا تفسي  الفايسيقة فقيالاا الفأرة  شكاا

 .مرسل هِا. منها الفأرة فمخبأت منه الهرة فخرجت  فعطس الَس  إلى

َلييكَ : }وقالييه لو  َعَلي ييهِ  َسييبَقَ  َميين   إِليياَّ  َوأَه  َقييا   فيييهم اسييمجيبت ميين أي{ ال 

 سييأتي كميا غيرق اليِي" ييام" ابنيه مينهم فكا  كفر  ممن النافِة ال عاة

 .بيانه

: لىتعيا هللا قيال. أمميك مين بيك آمين مين فيهيا واحمل أي{ آَمنَ  َوَمن  }

 أظهييرهم  بييين والمقييام الميي ة طييال مييع هييِا{ َقِليييل   إِليياَّ  َمَعييهو  آَميينَ  َوَمييا}

 والمه يي  الملطفيات  وفنيا  المقال  بضروب ونهارا   ليلا   الَكي ة ودعاتهم

 .أخرى والاعي  والمرغي  تارة  والاعي 

 :السفينة في معه كا  من ع ة في العلما  اخملف وق 

 كعيي  وعيين. نسيياؤهم معهييم نفسييا   انينثميي كيياناا: بيين عبَّييا ا فعيين

 كياناا إنميا: وقييل. عشيرة كياناا: وقييل. نفسيا   وسيبعين اثنيين كاناا: الَحبار



 وتسيلل وانعيزل  انخيِل الِي" يام" بامرأة الَربع وكنائنه الثلاثة وبنيه ناحا  

 .ع ل إذ ع ل فما النجاة طريق عن

 ركي  قي  أنيه فيي ني  هيي بيل الآية  لظاهر مخالفة فيه القال وهِا

نِيي: }قال كما به  آمن ممن طائفة أهله غير من معه  ِمين   َمِعيي َوَمين   َوَنج ِ

ِمنِينَ  ؤ  مو  {.ال 

 .سبعة كاناا وقيل

 وييام  ويافي  وسيام حيام وهيم: كلهيم أولياد  أم وهيي نا  امرأة وأما

 قبيل ماتيت فقي  وعيابر  غيرق  قي  اليِي وهيا كنعا  الكماب أهل ويسميه

 القيال علييه سيبق ممين وكانيت غيرق  من مع رقتغ إنها وقيل الطافا  

 .لكفرها

 بعي  كفيرت أنهيا فيحمميل السيفينة  فيي كانيت أنهيا الكمياب أهل وعن 

ر   ليياَ : }لقالييه الييَول والظيياهر القياميية  ليييام أنظييرت أنهييا أو ذلييك  َِ  َعَلييى َتيي

كَاِفِرينَ  ِمن   الََر ِ    {.َديَّارا   ال 

َمَاي تَ  َفإَِذا: }تعالى هللا قال ل كِ  َعَلى َمَعكَ  َوَمن   أَن تَ  اس  فو ل   ال  َحم  و  َفقو  ال 

هِ  ِِي ِللَّ اَنا الَّ مِ  ِمن   َنجَّ َقا  اِلِميَن  ال  ل   الظَّ نِي رَب ِ  َوقو َزلا   أَنزِل  ن  بَاَركا   مو  َخي رو  َوأَن تَ  مو

نزِِلينَ  مو  {.ال 

 وفيم  بها فنجا  السفينة  هِ  من له سخر ما على ربه يحم  أ  أمر 

ِِي: }تعيالى قيال كميا وكِبيه  خالفيه ممين عينيه وأقر قامه  ينوب بينه ي  َوالَّ

َها الََز َواجَ  َخَلقَ  ل كِ  ِمن   َلكوم   َوَجَعلَ  كولَّ فو َعامِ  ال  وا َتر كَبواَ   َما َوالََن  يَماو  َعَليى ِلَمس 

ارِ ِ  هو مَّ  ظو وا ثو كورو  ِ َمةَ  َت م   إَِذا َرب ِكوم   نِع  َمَاي مو ا َعَلي هِ  اس  الو ب حا َ  اَوَتقو ِِي سو رَ  الَّ  َسخَّ

ا َلَنا َِ ا َوَما َه رِنِيَن  َلهو  كونَّ ق  ا مو نَقِلبوا َ  َرب َِنا إَِلى َوإِنَّ  {.َلمو

 والبركية  الخيير عليى يكيا  أ : اليَمار ابمي ا  فيي بال عا  يؤمر وهكِا

 وسلم عليه هللا صلى لرساله تعالى قال كما محمادة  عاقبمها تكا  وأ 

ل  : }هاجر حين نِي رَب ِ  َوقو َخلَ  أَد ِخل  ق   مو   نِي ِص   رِج  َرجَ  َوأَخ  خ  ق   مو َعل   ِص    َواج 

ن كَ  ِمن   ِلي َطانا   َل و ل   {.َنِصيرا   سو

 ِفيَهيا ار كَبوياا َوَقيالَ : }وقيال الاصيية هيِ  السيلام علييه نيا  اممثيل وق 

مِ  هِ  ِباِس  َراَها اللَّ ر َساَها َمج  ار   َرب ِي إِ َّ  َومو  ابمي ا  هللا اسيم على أي{ َرِحيم   َلَغفو

ار   َرب ِي إِ َّ . }وانمهاؤ  سيرها  غفارا   كانه مع أليم  عقاب وذو أي{ َرِحيم   َلَغفو



 الييِين اليَر  بأهييل أحيل كمييا المجيرمين  القيام عيين بأسيه يييرد ليا رحيميا  

 .غير  وعب وا به كفروا

ييرِي َوِهيييَ : }تعييالى هللا قييال ج   ِفييي ِبِهييم   َتج  ِجبَييالِ  َمييا   هللا أ  وذلييك {كَال 

 بعي    تمطير  وليا قبليه اليَر  تعهي   ليم مطرا   السما  من أرسل تعالى

. أرجائهيا وسيائر فجاجهيا جمييع من فنبعت الَر  وأمر القرب  كأفاا  كا 

ِي َربَّهو  َفَ َعا: }تعالى قال كما اب   أَن  لو َمِصر   َمغ  َنا َفان  َما ِ  أَب َاابَ  َفَفَمح   ِبَما    السَّ

َهِمر   ن  ر َنا مو يوانا   الََر  َ  َوَفجَّ َمَقى عو َما و  َفال  ر   َعَلى ال  ِ َر  َق    أَم  َنا و  قو  َعَليى َوَحَمل 

َاا    َذاتِ  ير   أَل  يرِي} المسيامير وال سير{ َودوسو يونَِنيا َتج   وكلا تنيا بحفظنيا أي{ ِبأَع 

 {.كوِفرَ  كَا َ  ِلَمن   َجَزا   } لها ومشاه تنا وحراسمنا

 آب شهر من عشر ثال  في كا  الطافا  أ : ير وغ جرير ابن ذكر وق 

 .القبط حساب في

ا: }تعالى وقال يا إِنَّ َميا و  َطَغيى َلمَّ َنياكوم   ال  َجاِريَيةِ  ِفيي َحَمل   السيفينة أي{ ال 

َعَلَها} ِكرَة   َلكوم   ِلَنج   ِ ذو    َوَتِعيََها َت
 ارتفيع: المفسيرين مين جماعية قيال{ َواِعيَة   أو

 أهيل عني  الِي وها ذراعا   عشر خمسة الَر  في جبل أعلى على الما 

 سيهلها والعير   طالهيا اليَر  جمييع وعيم ذراعيا   ثميانين وقيل. الكماب

 بهيا كيا  ممين الَر  وجه على يبق ولم ورمالها  وقفارها وجبالها وحزنها 

 .كبير  ولا صغير ولا تطرف  عين الَحيا  من

 مليَوا قي  زميا ال ذليك أهيل كيا : أسيلم بين زيي  عين مالك الإمام قال

 فيي بقعية تكين ليم: أسيلم بين زيي  بين اليرحمن عبي  وقيال. والجبل السهل

 .وحائز  مالك ولها إلا الَر 

 .حاتم أبي ابن رواهما

ييا    َوَنييادَى} ييزِل   ِفييي َوكَييا َ  اب َنييهو  نو  َمييعَ  َتكويين   َوليياَ  َمَعَنييا ار كَيي    بوَنيييَّ  يَييا َمع 

كَاِفِريَن  نِييَ  َجبَل   إَِلى َسآِوي َقالَ  ال  ِصمو َما ِ  ِمن   ع  مَ  َعاِصمَ  لاَ  َقالَ  ال  يَا   ِمن   ال 

هِ  أَم رِ  َما َوَحالَ  َرِحمَ  َمن   إِلاَّ  اللَّ جو  بَي َنهو َما  رَِقينَ  ِمن   َفكَا َ  ال  غ  مو  {ال 

 وكيا . كنعيا  اسمه وقيل وياف   وحام سام أخا" يام" ها الابن وهِا

 مين ميع فهلك ومِهبه  نهدي في أبا  فخالف صال   غير عملا   عمل كافرا  

 فيي مياافقين كياناا لميا النسي   فيي الَجان  أبيه مع نجا وق  هِا. هلك

 .والمِه  ال ين



ِلِعيي َسيَما و  َويَيا َمياَ  ِ  اب َلِعيي أَر  و  يَيا َوِقييلَ } َميا و  َوِغييضَ  أَق  ِضيي َ  ال   َوقو

رو  َمَات   الََم  ِ  َعَلى َواس  اِدي  جو مِ  بوع  ا   َوِقيلَ  ال  َقا  اِلِمينَ ال ِلل   {ظَّ

 عيز هللا غيير عبي  ممن أح  بها يبقى ولم الَر   أهل من فرغ لما أي

 عين تمسك أي تقلع أ  السما  وأمر ما ها  تبملع أ  الَر  هللا أمر وجل 

 الظييالمين للقييام بعيي ا   وقيييل كييا  عمييا نقيي  أي{ المييا  وغيض}المطيير

 إحلاله من وق ر ؛ علمه في سبق ق  كا  الِي بهم وقع أي{ الَمر وقض }

 .بهم حل ما بهم

 لهيم بعي ا  : الق رة بلسا  عليهم نادي أي{ الظالمين للقام بع ا   وقيل}

 .والمغفرة الرحمة من

بوا و : }تعييالى قييال كمييا َِّ ينَ  َفأَنَجي َنييا و  َفكَيي ِِ يي ييكِ  ِفييي َمَعييهو  َوالَّ ل  فو َنييا ال  رَق   َوأَغ 

ينَ  ِِ بواا الَّ َِّ م   ِبآيَاتَِنا كَ هو اا إِنَّ  {.َعِمينَ  ما  َقا   كَانو

بوا و : }تعالى وقال َِّ ي َنا و  َفكَ ل كِ  ِفي َمَعهو  َوَمن   َفَنجَّ فو م   ال  َناهو  َخليائِفَ  َوَجَعل 

َنا رَق  ينَ  َوأَغ  ِِ بواا الَّ َِّ ر   ِبآيَاتَِنا كَ ِرينَ  َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  َفان ظو َِ ن  مو  {.ال 

مِ  ِمين   َوَنَصر َنا و : }تعالى وقال َقيا  ينَ  ال  ِِ ي بواا الَّ َِّ يم   ِبآيَاتَِنيا كَي هو اا إِنَّ مَ  كَيانو  َقيا 

م   َسا     َناهو رَق  َمِعينَ  َفأَغ   {.أَج 

ل كِ  ِفي َمَعهو  َوَمن   َفأَنَجي َنا و : }تعالى وقال فو ا   ال  َمش حو مَّ  ال  َنيا ثو رَق  ي و  أَغ   بَع 

بَاِقيَن  م   كَيا َ  َوَما لآيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  ال  ِمنِيَن  أَك َثيروهو يؤ  ياَ  َربَّيكَ  إِ َّ وَ  مو َعِزييزو  َلهو  ال 

 {.الرَِّحيمو 

ييَحابَ  َفأَنَجي َنييا و : }تعييالى وقييال ييِفيَنةِ  َوأَص  َناَهييا السَّ َعيياَلِمينَ  آيَيية   َوَجَعل  { ِلل 

مَّ :}تعالى وقال َنا ثو رَق   {.الآَخِرينَ  أَغ 

ِكر   ِمن   َفَهل   آيَة   َتَرك َناَها َوَلَق   : }وقال َِ  كَا َ  َفكَي فَ  مو َّ رِ  اِبيَع ِو ي  َوَلَقي    َونو

ر َنا ر آ َ  يَسَّ قو ك رِ  ال  ِ ِ ِكر   ِمن   َفَهل   ِلل  {.مو َّ

ا: }تعالى وقال ياا َخِطيَئاتِِهم   ِممَّ رِقو اا أوغ  د ِخلو
وا َفَليم   َنيارا   َفيأو يم   يَِجي و  ِمين   َلهو

هِ  دوو ِ  ا    َوَقالَ  أَن َصارا   اللَّ ر   لاَ  رَب ِ  نو َِ كَ  ِمن   الََر ِ   َعَلى َت يكَ  َديَّيارا   اِفِرينَ ال   إِنَّ

م   إِ    ر هو َِ اا َت وا َولاَ  ِعبَاَد َ  يوِضلُّ ارا   َفاِجرا   إِلاَّ  يَِل و  {.كَفَّ

 مينهم يبيق فليم دعاته  - والمنة الحم  وله - تعالى هللا اسمجاب وق 

 .تطرف عين



ي  بين وأبيا جريير بين جعفير أبا الإماما  روى وق  َحم   فيي حياتم أبيي مو

 هللا عبي  ميالى قائي  عين الزهري  محم  بن يعقاب ريقط من تفسيرهما

 أم عائشة أ  أخبر  ربيعة أبي بن الرحمن عب  بن إبراهيم أ  رافع  أبي بن

 هللا رحيم فليا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أ  أخبرته المؤمنين

 !".الصبي أم لرحم أح ا   نا  قام من

 فيي السيلام علييه نيا  كي م: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال

 الشييجر  سيينة مائيية وغيير  - عامييا   خمسييين إلييا يعنييي - سيينة ألييف قامييه

 علييه ويميرو  سفينة  جعلها ثم قطعها ثم مِه   كل وذهبت فعظمت

 سياف: قال تجري؟ كيف البر؟ في سفينة تعمل: ويقالا  منه  ويسخرو 

 .تعلما 

 وكانت عليه الصبي أم خشيت السكك في وصار الما  ونبع فرغ فلما

 الميا  بلغهيا فلما ثلثه  بلغت حمى الجبل إلى به فخرجت. ش ي ا   حبا   تحبه

 بيي يها رفعميه رقبمهيا الميا  بليغ فلميا الجبيل  على اسمات حمى به خرجت

 !"الصبي أم لرحم أح ا   منهم هللا رحم فلا فغرقا 

 واحي   وغيير ومجاهي  الَحبيار كعي  عن روي وق . غري  ح ي  وهِا

 مثيل عين مملقى ماقافا   يكا  أ  الح ي  بهِا وأحرى. القصة  لهِ شبيه

 .أعلم وهللا. الَحبار  كع 

 .ديارا   الكافرين من يبقي لم هللا أ  والمقصاد

 - عنياق ابين ويقيال - عنيق بين عياج أ  المفسيرين بعيض يزعم فكيف

 ممميردا   كيافرا   كيا  ويقاليا . ماسي  زميا  إليى نيا  قبل من ماجادا   كا 

 زنيى  مين آدم بنيت أميه ول تيه بيل رشي ة  لغيير كا  ويقالا . ي ا  عن جبارا  

 عييين فييي ويشييايه البحييار قييرار ميين السييمك طالييه ميين يأخييِ كييا  وأنييه

 الميي القصيعة هيِ  ميا: السيفينة فيي وهيا لنا  يقال كا  وأنه الشمس 

 وثلاثية وثلاثمائة ذرا  آلف ثلاثة طاله كا  أنه ويِكرو . به ويسمهزئ لك؟

 في مسطرة أنها لالا المي الهِيانات من ذلك غير إلى وثلثا   عا  ذرا وثلاثين

 تعرضيينا لمييا النييا   وأييام المييااري  ميين وغيرهييا المفاسيير كميي  ميين كثيير

 .والمنقال للمعقال مخالفة إنها ثم. وركاكمها لسقاطمها لحكايمها 



 وأبيا  لكفير   نيا  ولي  هللا يهليك أ  فييه يسياغ فكييف: المعقيال أما

 وهيا عنياق  ويقيال عنق  بن عاج يهلك ولا الإيما   أهل وزعيم الَمة نبي

 ذكروا؟ ما على وأطغى أظلم

 هيِا ويمير  الصيبي  وليا الصيبي أم ولا أح ا   منهم هللا يرحم لا وكيف

ييي طا  الكييافر  الشيي ي  الفيياجر  العنييي  الجبييار اليي عى  مييا علييى المرييي  الش 

 ذكروا؟

يمَّ : }تعالى هللا قال فق  المنقال وأما َنيا ثو رَق   لياَ  رَب ِ : }وقيال{  اليآَخِرينَ  أَغ 

ر   َِ كَاِفِرينَ  ِمن   الََر ِ   َعَلى َت  {.َديَّارا   ال 

 النبيي عين "الصيحيحين" فيي لميا مخيالف ذكيرو  الِي الطال هِا ثم

 ثيم ذراعيا   سيما  وطاليه آدم خلق هللا إ : " قال أنه وسلم عليه هللا صلى

 ".الآ  حمى ينق  الخلق يزل لم

 إِ   } الهياى عين ينطق لا الِي المعصام المص وق الصادق ن  فهِا

اَ  ي   إِلاَّ  هو  النيا  ييزل لم أي الآ   حمى ينق  الخلق يزل لم أنه{ يواَحى َوح 

 ييام إليى جيرا وهلم بِلك إخبار  يام إلى آدم من طالهم في نقصا  في

 .منه أطال كا  من آدم ذرية من ياج  لم أنه يقمض  وهِا. القيامة

 أهل من الكفرة الكِبة أقاال إلى ويصار عنه  ويِهل هِا يمر  فكيف

 عليى ووضيعاها وأولاهيا وحرفاهيا المنزلية هللا كمي  ب لاا الِين الكماب 

 وهيم علييه  يؤتمنا  أو بنقله  يسمقلا  هم بما ظنك فما مااضعها؟ غير

  أ أظين وميا القيامة  يام إلى المممابعة هللا لعائن عليهم والكِبة  الخانة

 وفجيارهم زنيادقمهم بعيض مين اخملاقيا   إليا عنياق بين عياج عين الخبير هِا

 .أعلم وهللا. الَنبيا  أع ا  كاناا الِين

 غرقيه عين ليه وسيؤاله ولي    فيي ربيه نا  مناش ة تعالى هللا ذكر ثم

 .والاسمكشاف الاسمعلام وجه على

 غرق؟ وق  منهم وها معي أهلي بنجاة وع تني إنك: السؤال ووجه

ا أي بنجاتهم  وع ت الِين أي أهلك  من ليس بأنه فأجي  : ليك قلنيا أن 

 القيال علييه سبق ممن هِا فكا { منهم القال عليهِ  سبق من إلا   وأهلك}

 أهل حازة عن انحاز أ  إلى الَق ار ساقمه ولهِا بكفر   سيغرق بأنه منهم

 .والطغيا  الكفر أهل حزبه مع فغرق الإيما  



ا و  ايَ  ِقيلَ : }تعالى قال ثم ِبط   نو ا ِبَسلاَم   اه   أوَميم   َوَعَلى َعَلي كَ  َوبََركَات   ِمنَّ

َمم   َمَعكَ  ِممَّن  
م   َوأو هو ِعو َمم  مَّ  َسنو م   ثو هو ا يََمسُّ اب   ِمنَّ َِ  {.أَِليم   َع

 وأمكين اليَر  وجيه عين الميا  نضي  لميا السيلام علييه لنا  أمر هِا

 قيي  كانييت المييي نةالسييفي ميين يهييبط أ  عليهييا  والاسييمقرار فيهييا السييعي

 بيأر  جبيل وهيا الجيادي  جبيل ظهير عليى العظييم سيرها بع  اسمقرت

ا ِبَسلاَم  } مشهار  الجزيرة  وعلى عليك  مباركا   سالما   اهبط أي{  َوبََركَات   ِمنَّ

 كيا  ممين لَحي  يجعيل ليم هللا فإ  أولاد   من أي بع   سيال  ممن أمم

: تعيالى قيال. السيلام علييه نيا  سياى عقبيا   وليا نسيلا   الميؤمنين من معه

َنا} يََّميهو  َوَجَعل  ِ ر  يم   ذو بَياِقينَ  هو  سيائر مين الييام اليَر  وجيه عليى مين فكيل{ ال 

 .وياف  وحام سام: وهم الثلاثة نا  أولاد إلى ينسبا  آدم  بني أجنا 

َثنا: أحميي  الإمييام قييال  عيين قمييادة  عيين سييعي  عيين الاهيياب  عبيي  َحيي َّ

 العرب  أبا سام: "قال وسلم عليه هللا ىصل النبي أ  سمرة  عن الحسن 

 ".الروم أبا وياف  الحبش  أبا وحام

 سعي  عن زريع  بن يزي  عن العق ي  معاذ بن بشر عن المرمِي وروا 

 .نحا  مرفاعا   سمرة عن الحسن  عن قمادة  عن عروبة  أبي بن

 عين حصيين بن عمرا  عن روي وق : البر عب  بن عمر أبا الشي  وقال

 اليَول اليروم هنيا بيالروم والميراد: قيال. مثليه وسيلم علييه هللا صلى النبي

 نيا  بين يافي  بن يانا  بن لقطي بن رومي إلى المنمسبا  اليانا  وهم

 .السلام عليه

 عين سيعي   بين يحييى عين عيياش  بين إسيماعيل حي ي  مين روى ثم

ي  سعي   كيل وولي  وحيام  ويافي  سيام: ثلاثية نا  ول : قال أنه  بن الموسَّ

 المر : ياف  وول . والروم وفار  العرب: سام فال  الثلاثة  هِ  من واح 

 .والبربر  والسادا  القبط: حام وول . ومأجاج ويأجاج والصقالبة

َثنا: "مسين  "فيي  البيزار بكر أبا الحافظ قال وق  قلت  بين إبيراهيم َحي َّ

ي  بين حي ثني: قال العبا  أبا عباد بن حسين بن وأحم  هانئ َحم   يي يز  مو

بيين  سييعي  عيين سييعي   بيين يحيييى عيين أبييي حيي ثني الرهيياوي  سيينا  بيين

ي   ولي : "وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال: قال هريرة أبي عن  الموسَّ

. فييهم والخيير واليروم وفيار  العيرب لسام فال  وياف   وحام سام: لنا 



 :لحيام وولي . فييهم خيير وليا والصقالبة والمر  وماجاج يأجاج: لياف  وول 

 ".والسادا  والبربر القبط

ي  بين بيه تفيرد. الاجيه هيِا مين إليا مرفاعيا   يروى نعلم لا: قال ثم َحم   مو

 واحمملياا العليم أهيل مين جماعية عنيه حي ث وق  أبيه  عن سنا  بن يزي 

 من جعله وإنما يسن    ولم مرسلا   سعي  بن يحيى عن غير  وروا  ح يثه

 .سعي  قال

 وهكيِا قاليه  سعي  عن المحفا  ها  عمر  أبا ذكر  الِي وهِا: قلت

 الرهياوي فيروة أبا سنا  بن ويزي  أعلم وهللا مثله منبه بن وه  عن روي

 .عليه يعمم  لا بمرة ضعيف

 بعي  إليا الَولياد الثلاثة هؤلا  له يال  لم السلام عليه ناحا   أ  قيل وق 

 لقبي ميات وعيابر غيرق  اليِي كنعيا  السيفينة قبل له ول  وإنما الطافا  

 .الطافا 

 ونسيياؤهم هييم السييفينة فييي معييه كيياناا الثلاثيية الَوليياد أ  والصييحي 

 السيفينة  فيي امرأتيه واقيع" حاميا  " أ  ذكير وقي . المياراة ني  وها وأمهم

 بين كنعيا  وهيا أسياد ول  له فال  نطفمه  خلقة تشا  أ  نا  عليه ف عا

 يسيمرها مفلي عارتيه بي ت وقي  نائميا   أبيا  رأى بل: وقيل. السادا  ج  حام

 عبيي ا   أولياد  يكيا  وأ  نطفميه  تغيير أ  علييه دعيا فلهيِا أخاا   وسمرها

 .لاخاته

 عن ج عا   بن زي  بن علي طريق من جرير بن جعفر أبا الإمام وذكر

 ابيين لعيسي  الحااريييا  قيال: قييال أنيه بين عبَّييا ا عيين مهيرا   بيين ياسيف

َثناف السفينة شه  رجلا   لنا بعثت لا: مريم  حمى بهم فانطلق قال ها عن َح َّ

 ما أت رو : وقال بكفه  المراب ذلك من كفا   فأخِ تراب  من كثي  إلى أتى

 وضرب: قال. نا  بن حام بن كع  هِا: قال. أعلم ورساله هللا: قالاا هِا؟

 رأسيه عين الميراب ينفض قائم ها فإذا هللا  بإذ  قم: وقال بعصا  الكثي 

 ميت ولكنيي. لا: قال هلكت؟ هكِا: مالسلا عليه عيس  له فقال. شاب ق 

 .شبت ثم فمن الساعة أنها ظننت ولكني شاب  وأنا

َثنا: قال  ذرا   وميائمي ذرا  أليف طالهيا كيا  قيال. نيا  سيفينة عن َح َّ

 الييي واب فيهيييا فطبقييية: طبقيييات ثلييياث وكانيييت ذرا   سيييممائة وعرضيييها



 الي واب أرواث كثير فلميا. الطير  فيها وطبقة الإنس  فيها وطبقة والاحش 

 فغميز  الفييل  ذني  اغميز أ  السيلام علييه نيا  إليى وجيل عيز هللا أوحى

 السفينة يخرز الفأر وقع ولما. الروث على فأقبلا وخنزيرة  خنزير منه فاقع

 عينيي بيين اضيرب أ : السيلام علييه نيا  إليى وجل عز هللا أوحى بقرضه 

: عيسي  ليه لفقيا: الفأر على فأقبلا وسنارة سنار منخر  من فخرج الَس  

 يأتييه الغيراب بعي : قيال غرقيت؟ ق  البلاد أ  السلام عليه نا  علم كيف

 .البيات يألف لا فلِلك بالخاف عليه ف عا عليها  فاقع جيفة فاج  بالخبر

 برجلهيا  وطيين بمنقارهيا زيميا  بيارق فجيا ت الحمامية بعي  ثم: قال

 أ  لهيا دعياو عنقهيا  فيي الميي الخضيرة فطاقها غرقت ق  البلاد أ  فعلم

 ألا هللا  رسال يا: فقالاا: قال. البيات تألف ثم فمن وأما   أنس في تكا 

َثناوي معنا فيجلس أهلينا إلى به ننطلق  رزق لا من يمبعكم كيف: قال ؟َح َّ

 .ترابا   فعاد. هللا بإذ  ع : له فقال: قال له؟

 .ج ا   غري  أثر وهِا

 نيا  ميع كيا : قيال  ا بين عبَّيا عين عكرمة  عن أحمر  بن علبا  وروى

 مائية السيفينة فيي كياناا وأنهيم أهلياهم  معهم رجلا   ثمانا  السفينة في

 أربعييين بالبيييت فيي ارت مكيية إلييى السييفينة وجييه هللا وإ  يامييا   وخمسييين

 السييلام عليييه نييا  فبعيي  عليييه  فاسييمقرت الجييادي إلييى وجههييا ثييم ياميا  

 فبعي  علييه  فأبطيأ الجييف على فاقع فِه  الَر   بخبر ليأتيه الغراب

 الميا  أ  نيا  فعرف بالطين  رجليها ولطخت الزيما  بارق فأتمه الحمامة

 ثمييانين  وسييماها قرييية فييابمنى الجييادي أسييفل إلييى فهييبط نضيي   قيي 

 إحيي اهما لغيية  ثمييانين علييى ألسيينمهم تبلبلييت وقيي  يييام ذات فأصييبحاا

 يعبير مالسيلا علييه نيا  فكيا  بعيض  كليام يفقه لا بعضهم وكا . العربية

 .عنهم

 شييهر ميين العاشيير اليييام فييي السييفينة فييي ركبيياا: وغييير  قمييادة وقييال

 .شهرا   الجادي على بهم واسمقرت ياما   وخمسين مائة فساروا رج  

 روى وقي . المحيرم مين عاشيارا  ييام فيي السيفينة من خروجهم وكا 

 .ذلك يامهم صاماا وأنهم هِا  ياافق مرفاعا   خبرا   جرير ابن



َثنا: أحميي  الإمييام وقييال َثنا جعفيير  أبييا َحيي َّ  حبييي  بيين الصييم  عبيي  َحيي َّ

 مير  : قيال هرييرة أبيي عين شيبل  عين هللا  عبي  بين حبيي  أبيه عن الَزدي 

 عاشيارا   ييام صياماا وقي  اليهاد من بأنا  وسلم عليه هللا صلى النبي

 وبنيي ماسي  فييه هللا نجيى الِي اليام هِا: فقالاا الصام؟ هِا ما: فقال

 السيفينة فييه اسيمات الييام وهيِا فرعيا   فيه وغرق الغرق  من إسرائيل

 وجييل  عييز هلل شييكرا   السييلام عليهمييا وماسيي  نييا  فصييامه الجييادي  علييى

 هيِا بصيام وأحيق بماسي  أحيق أنيا: "وسيلم علييه هللا صيلى النبيي فقال

 ومين صيامه  فلييمم صيائما   أصيب  مينكم كيا  من: "لَصحابه وقال" اليام

 ".يامه بقية فليمم أهله غ  نم أصاب ق  منكم كا 

 ذكير والمسيمغرب آخير  وجيه مين الصحي  في شاه  له الح ي  وهِا

 .أعلم وهللا. أيضا   نا 

 ومين أزوادهيم  فضيال مين أكلياا أنهيم الجهلية من كثير يِكر  ما وأما

 واكمحليياا يامئييِ  الحبياب وطحنيياا اسمصيحباها  قيي  معهيم كانييت حبياب

 ظلمية فيي كياناا ميا بعي  الضييا  مين هارتان لما أبصارهم لمقاية بالَثم 

 عين منقطعية آثيار فييه ييِكر وإنما ش    فيه يص  لا هِا فكل - السفينة

 .أعلم وهللا. بها يقم ى ولا عليها يعمم  لا إسرائيل بني

َحم   بن وقال  أرسيل - الطافيا  ذليك يكيف أ  هللا أراد لميا: إسيحاق مو

 الميا  فجعيل اليَر   ينابيع وانس ت الما  فسكن الَر   وجه على ريحا  

 فيي - المياراة أهيل ييزعم فيميا الفليك اسماا  وكا  وي بر  ويغيض ينق 

 الشييهر ميين ييام أول وفييي. منيه مضييت ليلية عشييرة لسيبع السييابع الشيهر

 كياة نيا  فيم  ياميا   أربعيا  بعي  مضي  فلميا. الجبال رؤو  رئيت العاشر

 يرجيع فلم الما  فعل ما له لينظر الغراب أرسل ثم فيها  صنع المي الفلك

 يي   فبسيط ماضيعا   لرجلهيا يجي  ليم إلييه فرجعيت الحمامية فأرسيل إليه 

 ميا ليه لمنظير أرسيلها ثيم أييام سيبعة مضيت ثم فأدخلها  فأخِها للحمامة

 فعليم زيمانية  ورق فيهيا وفيي أمسيت حين فرجعت ترجع  فلم الما  فعل

 فليم أرسيلها ثيم أييام سبعة مك  ثم. الَر  وجه عن قل ق  الما  أ  نا 

 أ  بيين فيميا السينة كمليت فلما برزت  ق  الَر  أ  نا  فعلم إليه  ترجع

 الشهر من واح  يام ودخل الحمامة نا  أرسل أ  إلى الطافا  هللا أرسل



 غطييا  نييا  وكشييف البيير وظهيير الييَر   وجييه بييرز اثنييين  سيينة ميين الييَول

 .الفلك

 الميي المياراة سيياق مضيما  بعينيه هيا إسيحاق ابين ذكر  الِي وهِا

 .الكماب أهل بأي ي

 سييت فييي اثنييين سيينة ميين الثيياني الشييهر وفييي: إسييحاق ابيين وقييال

ا و  يَا ِقيلَ } منه ليلة وعشرين ِبط   نو ا ِبَسلاَم   اه   أوَميم   َوَعَليى َعَلي كَ  َوبََركَات   ِمنَّ

َمم   َمَعكَ  ِممَّن  
م   َوأو هو ِعو َمم  مَّ  َسنو م   ثو هو ا يََمسُّ اب   ِمنَّ َِ  {.أَِليم   َع

 أنيت الفليك من أخرج: له قائلا   ناحا   كلم هللا أ  الكماب أهل ذكر وفيما

 ولينميا معيك  الميي الي واب وجمييع معيك  بنييك ونسيا  وبنيا  وامرأتك

 مين وأخيِ وجيل عيز هلل ميِبحا   نيا  وابمنيى فخرجياا. اليَر  فيي وليكثروا

 وعهي  جيلو عز هللا إلى قربانا   فِبحها الحلال والطير الحلال ال واب جميع

 .الَر  أهل على الطافا  يعي  ألا إليه هللا

 قيز  قيا  وهيا الغميام  فيي اليِي القا  إليه لميثاقه تِكارا   وجعل

 إلى إشارة فيه: بعضهم قال. الغرق من أما  أنه بن عبَّا ا عن روي الِي

 .مرة كأول طافا  منه ياج  لا الغمام هِا أ  أي وتر  بلا قا  أنه

 الطافييا   وقييا  الهنيي  وأهييل الفيير  جهليية نميي طائفيية أنكييرت وقيي 

: قيالاا. إلينيا يصل ولم بابل بأر  كا  إنما: وقالاا منهم آخرو  به واعمرف

 إلى - آدم يعنا  - كيامرث ل   من كابر  عن كابرا   الملك نماارث نزل ولم

 .هِا زماننا

ي طا  وأتبا  النيرا   عباد المجا  زنادقة من قاله من قاله وهِا . الش 

 للمحساسيات  ومكيابرة بلييغ  وجهيل فظييع وكفير مينهم سفسيطة وهِ 

 .والسماوات الَر  لرب وتكِي 

 عني  تيااتر ميا ميع اليرحمن  رسيل عين الناقلا  الَديا  أهل أجمع وق 

 وليم البلياد  جمييع عم وأنه الطافا   وقا  على الَزما   سائر في النا 

 المعصييام  المؤييي  نبيييه ليي عاة اسيمجابة العبيياد؛ كفييرة ميين أحيي ا   هللا يبيق

 .المحمام الق ر في سبق لما وتنفيِا  

 

 السلام عليه نفسه نا  أخبار من ش   ذكر



هو : }تعالى هللا قال  عليى هللا يحمي  كيا  أنيه: قييل{. َشيكوارا   َعب ي ا   كَا َ  إِنَّ

 .كله وشأنه ولباسه وشرابه طعامه

َثنا: أحمي  الإمام وقال َثنا أسيامة  أبيا َحي َّ  عين زائي ة أبيي بين ييازكر  َحي َّ

يه صيلى هللا رسيال قيال: قيال ماليك بين أنيس عين بردة  أبي بن سعي   اللَّ

 أو عليهيا  فيحمي   الَكلية يأكيل أ  العبي  عين ليرض  هللا إ : "وسلم عليه

 ".عليها فيحم   الشربة يشرب

 .أسامة أبي ح ي  من والنسائي والمرمِي مسلم روا  وكِا

 والقاليية القلبيية الطاعيات بجميع مليع الِي ها الشكار أ  والظاهر

 :الشاعر قال كما وبهِا بهِا يكا  الشكر فإ  والعملية؛

 المحجبا والضمير ولساني ي ي**  ثلاثة مني النعما  أفادتكم

 

 السلام عليه صامه ذكر

َثنا: السيلام علييه نيا  صييام بياب: ماجية ابين وقيال  أبيي بين سيهل َحي َّ

َثنا سهل  عين ربيعية  بن جعفر عن لهيعة  ابن عن م مري أبي بن سعي  َح َّ

 صيلى هللا رسيال سيمعت: يقيال عميرو بن هللا عب  سمع أنه فرا   أبي

 وييييام الفطييير عييي  ييييام إليييا اليي هر نيييا  صيييام: "يقييال وسيييلم عليييه هللا

 ".الَضحى

 .ولفظه بإسناد  لهيعة بن هللا عب  طريق عن ماجة ابن روا  وهكِا

َثنا: الطبراني قال وق  َثنا فرج  بن رو  الزنبا  باأ َح َّ  خالي  بين عمير َح َّ

َثنا الحراني   فيرا   أبيي ربيا  عين يزيي  عين قمادة  أبي عن لهيعة  ابن َح َّ

 عليييه هللا صييلى هللا رسييال سييمعت: يقييال عمييرو بيين هللا عبيي  سييمع أنييه

 نصف داود وصام والَضحى  الفطر يام إلا ال هر نا  صام: "يقال وسلم

 ".ال هر وأفطر ال هر صام شهر  كل من أيام ثلاثة مإبراهي وصام ال هر 

 

 السلام عليه حجه ذكر

َثنا: يعلى أبا الحافظ وقال َثنا وكيع  بن سفيا  َح َّ  - زمعة عن أبي  َح َّ

: قال بن عبَّا ا عن عكرمة  عن دهرا   بن سلمة عن - صال  أبي ابن ها

 أبيا ييا: "قيال ا عسيف وادي أتيى فلما وسلم عليه هللا صلى هللا رسال ح 



 وهياد نيا  بهيِا مير   لقي : "قيال. عسيفا  وادي هِا قال" هِا؟ واد أي بكر

 وأرديييمهم العبييا  أزرهييم الليييف  خطمهييم حميير لهييم بكييرا  علييى وإبييراهيم

 .غرابة فيه". العميق البيت يحجا  النمار

 

 السلام عليه لال   وصيمه ذكر

َثنا: أحم  الإمام قال َثناَحي حيرب  بين سيليما  َحي َّ  عين زيي   بين حمياد  َّ

 بين عطيا  عين أظنيه: حمياد قيال - أسيلم بين زيي  عين زهيير  بن الصقع 

 عليييه هللا صييلى هللا رسييال عنيي  كنييا: قييال عمييرو بيين هللا عبيي  عيين يسييار 

: فقيال بالي يباج مزرورة سيحا  جبة عليه البادية أهل من رجل فجا  وسلم

 يضيع أ  يري : قال أو فار   ابن فار  كل وضع ق  هِا صاحبكم إ  ألا"

 صيلى هللا رسيال فأخيِ: قيال". را  ابين را  كل ورفع فار   ابن فار  كل

 ثم!" يعقل لا من لبا  عليك أرى ألا: "وقال جبمه بمجامع وسلم عليه هللا

 إنييي: لابنييه قييال الافياة حضييرته لمييا السييلام علييه ناحييا   هللا نبييي أ : "قيال

 هللا  إليا إليه بليا آمر : اثنمين نع وأنها  باثنمين آمر  وصية؛ عليك قاص

 ليا ووضيعت كفية فيي وضيعت لا السبع والَرضين السبع السماوات فإ 

 السيبع السيماوات أ  وليا. هللا إليا إليه ليا بهين رجحيت كفية في هللا إلا إله

 هللا وبسيبحا  هللا  إليا إليه ليا ضيممهن مبهمية حلقية كين السبع والَرضين

 الشير  عين وأنهيا . الخليق ييرزق اوبهي ش    كل صلات بها فإ . وبحم  

 فميا عرفنيا  قي  الشير  هيِا هللا  رسيال ييا - قييل أو - قليت: قيال" والكبر

: قيال" لا" قال حسنا ؟ شراكا  لهما حسنما  نعلا  لَح نا يكا  أ  الكبر؟

 دابية لَحي نا يكيا  أ  هيا: قيال" ليا" قيال يلبسها؟ حلة لَح نا يكا  أ  ها

" لا: "قال إليه؟ يجلسا  أصحاب لَح نا يكا  أ  ها: قال" لا" قال يركبها؟

 ".النا  وغمط الحق سفه: "قال الكبر؟ فما هللا رسال يا - قيل أو - قلت

 .يخرجا  ولم صحي  إسناد وهِا

 عين سيليما  بين اليرحيم عبي  حي ي  مين الطبرانيي القاسيم أبا وروا 

َحم   بن  رسيال أ  عميرو  بين هللا عبي  عين دينيار  بن عمرو عن إسحاق  مو

 أوصيييك: لابنييه نييا  وصييية فييي كييا : "قييال وسييلم عليييه هللا صييلى هللا

 .نحا  فِكر" خصلمين عن وأنها  بخصلمين



 الضيرير معاويية أبي عن سعي   بن إبراهيم عن البزار بكر أبا روا  وق 

يي  بيين عيين َحم   بيين عميير بيين هللا عبيي  عيين دينييار  بيين عمييرو عيين إسييحاق  مو

 عبي  عين أنيه والظياهر. بنحيا  وسيلم ييهعل هللا صلى النبي عن الخطاب 

 .أعلم وهللا. والطبراني أحم  روا  كما العاص  بن عمرو بن هللا

 كيا  السيفينة فيي ركي  لميا السيلام عليه ناحا   أ  الكماب أهل ويزعم

 ذليك بعي  وعياش: وزاد مثليه  بين عبَّيا ا عن وق منا. سنة سممائة عمر 

 بينيه الجميع يكين ليم إ  ثيم. نظير  القال هِا وفي سنة  وخمسين ثلاثمائة

 فيي مكي  ناحيا   أ  يقمض  القرآ  فإ . محض خطأ فها القرآ  دلالة وبين

 فأخييِهم عامييا   خمسييين إلييا سيينة ألييف الطافييا  وقبييل البعثيية بعيي  قامييه

 ذلك؟ بع  عاش كم أعلم هللا ثم. ظالما  وهم الطافا 

 عمائيةأرب وليه بعي  أنه من - بن عبَّا ا عن محفاظا   ذكر ما كا  فإ 

 فيكيا  - سينة وخمسيين ثلاثمائية الطافيا  بع  عاش وأنه سنة  وثمانا 

 .سنة وثمانين وسبعمائة سنة ألف هِا على عاش ق 

 بين اليرحمن عبي  عين والَزرقي جرير ابن فروى: السلام عليه قبر  وأما

 بالمسييج  السييلام عليييه نييا  قبيير أ  مرسييلا   المييابعين ميين غييير  أو سييابط

 .الحرام

 ببلي ة أنيه مين المميأخرين  مين كثير يِكر  الِي من وأثبت ىأقا وهِا

 فيميا ذليك بسيب  بنيي قي  جيامع وهنيا  نيا   بكير  اليام تعرف بالبقا 

 .أعلم وهللا. ذكر 

 

 السلام عليه هاد قصة

 .السلام عليه نا  بن سام بن أرفخشِ بن شال  بن هاد وها

 ويقيال نيا   نبي سام بن أرفخشِ بن شال  بن عابر ها هادا   أ  ويقال

 نا  بن سام بن إرم بن عاص بن عاد بن الجارود ربا  بن هللا عب  بن هاد

 .جرير  ابن ذكر . السلام عليه

 عربيا   وكياناا. نيا  بين سام بن عاص بن عاد لهم يقال قبيلة من وكا 

 عميييا  بيييين بييياليمن وكانيييت - الرميييل جبيييال وهيييي - الَحقييياف يسيييكنا 



 واديهييم واسييم الشييحر  لهييا قييالي البحيير علييى مطليية بييأر  وحضييرمات 

 .مغي 

 قييال كمييا الضييخام  الَعميي ة ذوات الخيييام يسييكنا  مييا كثيييرا   وكيياناا

ِعَميادِ  َذاتِ  اَرمَ  ِبَعياد   َربُّكَ  َفَعلَ  كَي فَ  َتَرى أََلم  : }تعالى  وهيم ارم عياد أي{  ال 

.. ماضيعه فيي ذلك بيا  سيأتي كما فممأخرة الثانية عاد وأما. الَولى عاد

ِعَماِد  َذاتِ  اَرمَ } عاد فهم الَولى عاد وأما مِي ال  َلق   َلم   الَّ َها يوخ  لو ِبلادِ  ِفي ِمث  { ال 

 فييي بينييا  كمييا الييَولى والصييحي . العميي  مثييل وقيييل القبيليية  مثييل أي

 .المفسير 

 في وتارة الشام  في فمارة الَر   في ت ور م ينة" ارم" أ  زعم ومن

 ليا ميا وقيال النجعية  أبعي  فقي  غيرهيا  فيي وتيارة الحجاز  في وتارة اليمن

 .إليه يركن مسمن  ولا عليه  يعال برها  ولا عليه  دليل

 الَنبييا  ذكير في الطايل ح يثه في ذر أبي عن حبا  ابن صحي  وفي

 وشييعي   وصييال   هيياد : العييرب ميين أربعيية ميينهم: "فيييه قييال والمرسييلين

 ".ذر أبا يا ونبيك

 بين وهي  وزعيم. بالعربيية تكليم مين أول السيلام علييه هادا   أ  ويقال

: وقييل. نيا  بهيا تكليم مين أول: غيير  وقيال. بها تكلم من أول أبا  أ  منبه

 .أعلم وهللا. ذلك غير وقيل الَشبه  وها آدم

 العاربية  العيرب السيلام  عليه إسماعيل قبل كاناا الِين للعرب ويقال

 وأمييم  س وجميي وطسيم  وجيرهم  وثمياد  عياد  منهم: كثيرة قبائل وهم

 .وغيرهم يقطن  وبنا وقحطا   وجاسم  وعبيل  وعملاق  وم ين 

 الخليييل إبييراهيم بيين إسييماعيل وليي  ميين فهييم المسييمعربة العييرب وأمييا

 الفصيحة بالعربية تكلم من أول السلام عليهما إبراهيم بن إسماعيل وكا 

 هياجر أميه عني  نزلياا اليِين جيرهم مين العيرب كليام أخيِ ق  وكا  البليغة

 هللا أنطقيه ولكن تعالى  هللا شا  إ  ماضعه في بيانه سيأتي كما الحرمب

 صيلى هللا رسيال بهيا ييملفظ كيا  وكيِلك. والبييا  الفصياحة غاية في بها

 .وسلم عليه اللَّه

 الَصينام عبي  مين أول كياناا - اليَولى عياد وهيم - عادا   أ  والمقصاد

 .وهرا وصمادا  ص ا : ثلاثة أصنامهم وكانت. الطافا  بع 



 قيال كميا هللا  إلى ف عاهم السلام عليه هادا   أخاهم فيهم هللا فبع 

 َوإَِليى: }اليَعراف سيارة فيي أميرهم من كا  وما نا   قام ذكر بع  تعالى

م   َعاد   ادا   أََخاهو مِ  يَا َقالَ  هو وا َقا  بو و هَ  اع  ياَ   أََفليا َغي يرو و  إَِليه   ِمين   َلكوم   َما اللَّ قو  َتمَّ

مَ  َقالَ  ينَ  لَو ال  ِِ وا الَّ ِميهِ  ِمين   كََفيرو يا َقا  يا َسيَفاَهة   ِفيي َلَنيَرا َ  إِنَّ يكَ  َوإِنَّ نُّ  ِمين   َلَنظو

كَاِذِبينَ  مِ  يَيا َقالَ  ال  ِيي َسيَفاَهة   ِبيي َليي سَ  َقيا  يال   َوَلِكن  َعياَلِميَن  رَب ِ  ِمين   َرسو  ال 

كوم   غو بَل ِ
م  أَ  أَِميين   َناِصي    َلكويم   َوأََنيا َرب ِيي رَِسالاَتِ  أو  ِمين   ِذك ير   َجياَ كوم   أَ    َوَعِجب يمو

ل   َعَلى َرب ِكوم   كوم   َرجو َركوم   ِمن  ِِ وا ِليون َلَفا َ  َجَعَلكوم   إِذ   َواذ كورو ي ِ  ِمن   خو مِ  بَع  يا    َقيا   نو

يقِ  ِفيي َوَزاَدكوم   َخل  يَطة   ال  وا بَس  يهِ  آلياَ َ  َفياذ كورو كويم   اللَّ
ياَ   َلَعلَّ ِلحو ف  اا تو  أَِجئ َمَنيا َقيالو

بوي َ  ييهَ  ِلَنع  ييَ  و  اللَّ رَ  َوح  َِ بوي و  كَييا َ  َمييا َوَنيي َنييا يَع  َنا ِبَمييا َفأ تَِنييا آبَاؤو  ِميين   كونييتَ  إِ    َتِعيي و

يس   َرب ِكويم   ِمين   َعَليي كوم   َوَقعَ  َق    َقالَ  الصَّاِدِقينَ  اَننِي َوَغَضي    رِج  َجياِدلو  ِفيي أَتو

َما    اَها أَس  مو ي مو م   َسمَّ مو كوم   أَن  هو  َنزَّلَ  َما َوآبَاؤو َطا    ِمن   ِبَها اللَّ يل  وا سو ِيي َفيانَمِظرو  إِن 

نَمِظِريَن  ِمن   َمَعكوم   مو ينَ  َفأَنَجي َنا و  ال  ِِ َمة   َمَعهو  َوالَّ ا ِبَرح  َنا ِمنَّ ينَ  َداِبرَ  َوَقَطع  ِِ  الَّ

بواا َِّ اا َوَما ِبآيَاتَِنا كَ ِمنِينَ  كَانو ؤ   {.مو

م   َعياد   َوإَِليى: }هياد سيارة فيي نيا  قصية ذكير بعي  تعالى وقال  أََخياهو

ادا   مِ  يَا َقالَ  هو وا َقا  بو و هَ  اع  م   إِ    َغي يرو و  إَِليه   ِمين   َلكوم   َما اللَّ يمو وَ   إِليا أَن  َميرو ف   يَيا مو

مِ  كوم   لا َقا  أَلو را   َعَلي هِ  أَس  رِي إِ    أَج  ِِي َعَلى إِلا أَج  ياَ   أََفليا َفَطرَنِيي الَّ ِقلو  َويَيا َتع 

مِ  واا َقا  ِفرو َمغ  مَّ  َربَّكوم   س  ابواا ثو َما َ  يور ِسل   إَِلي هِ  تو َرارا   َعَلي كوم   السَّ ة   َويَزِد كوم   ِم   ياَّ  قو

تِكوم   إَِلى اَّ ا َولاَ  قو ا  رِِميَن  َتَمَالَّ ج  اا مو ادو  يَا َقالو َنة   ِجئ َمَنا َما هو نو  َوَما ِببَي ِ  ِبَمارِِكي َنح 

ِلكَ  َعن   آِلَهمَِنا نو  اَومَ  َقا  ِمنِينَ  َليكَ  َنح  يؤ  يالو  إِ    ِبمو َميَرا َ  إِلياَّ  َنقو يضو  اع   آِلَهمَِنيا بَع 

ييا    ِييي َقييالَ  ِبسو ييِه و  إِن  ش 
ييهَ  أو وا اللَّ ييَه و ِييي َواش  ييا بَييرِي    أَن  ش ييرِكواَ   ِممَّ  دوونِييهِ  ِميين   تو

ونِي مَّ  َجِميعا   َفِكي و ونِي  لاَ  ثو ِظرو ن  ِي تو هِ  َعَلى َتَاكَّل تو  إِن   ِمين   َميا َوَرب ِكوم   يَرب ِ  اللَّ

اَ  إِلاَّ  َدابَّة   ِ   هو يَمِقيم  ِصيَرا    َعَليى َرب ِيي إِ َّ  ِبَناِصييَمَِها آِخي س  ا َفيإِ    مو يا   َفَقي    َتَالَّ

كوم   مو ر ِسل تو  َما أَب َلغ 
ِلفو  إَِلي كوم   ِبهِ  أو َمخ  ما   َرب ِي َويَس  رُّوَنهو  َولاَ  َغي َركوم   َقا   َشيي ئا   َتضو

ا َحِفيظ   شَ      كول ِ  َعَلى يَرب ِ  إِ َّ  روَنا َجا َ  َوَلمَّ ي َنا أَم  ادا   َنجَّ ينَ  هو ِِ ياا َوالَّ  َمَعيهو  آَمنو

َميية   ييا ِبَرح  م   ِمنَّ ي َنيياهو اب   ِميين   َوَنجَّ َِ ييكَ  َغِليييظ   َعيي وا َعيياد   َوتِل   َرب ِِهييم   ِبآيَيياتِ  َجَحيي و

ا يَلهو  َوَعَصا  ياا روسو بَعو يرَ  َواتَّ ياا يي   َعنِ  َجبَّيار   كويل ِ  أَم  ِبعو ت 
ِِ ِ  ِفيي َوأو يَا َهي ن  َنية   الي ُّ  َلع 

مَ  ِقيَاَمةِ  َويَا  وا َعادا   إِ َّ  أَلاَ  ال  م   كََفرو مِ  ِلَعاد   بوع  ا   أَلاَ  َربَّهو اد   َقا   {.هو



َل َ  َق   } سارة في تعالى وقال يا َ  أَف  ِمنو ؤ  مو يمَّ : }نيا  قيام قصية بعي { ال   ثو

ِ ِهم   ِمن   أَنَشأ َنا َنا آَخِرين  َقر نا   بَع  الا   ِفيِهم   َفأَر َسل  م   َرسو هو وا أَ    ِمن  بو و هَ  اع   َما اللَّ

ياَ   أََفلياَ  َغي يرو و  إَِله   ِمن   َلكوم   قو َمليَو  َوَقيالَ  َتمَّ ِميهِ  ِمين   ال  ينَ  َقا  ِِ ي وا الَّ بواا كََفيرو َِّ  َوكَي

م   الآِخرَةِ  ِبِلَقا ِ  َناهو رَف  َحيَاةِ  ِفي َوأَت  يَا ال  ن  اَهي َما ال ُّ كوم   بَشَير   إِلياَّ  َِ لو يا يَأ كويلو  ِميث   ِممَّ

ا َ  ييهو  َتييأ كولو ييا َويَش ييَربو  ِمن  م   َوَلييئِن   َتش ييَربواَ   ِممَّ ييمو َلكوم   بَشَييرا   أََطع  ييم   ِمييث  كو  إِذا   إِنَّ

و   كوم   َلَخاِسرو كوم   أَيَِع و م   إَِذا أَنَّ م   ِممُّ َرابا   َوكونمو كوم   َوِعَظاما   تو ا َ  أَنَّ َرجو خ   َهياتَ َهي   مو

وَ   ِلَمييا َهي َهيياتَ  اَعيي و َنييا إِليياَّ  ِهيييَ  إِ    تو يَا َحيَاتو ن  يياتو  اليي ُّ يَييا َنمو يينو  َوَمييا َوَنح   َنح 

اثِيَن  اَ  إِ    ِبَمب عو ل   إِلاَّ  هو َمَرى َرجو هِ  َعَلى اف  با   اللَّ ِِ نو  َوَما كَ ِمنِيَن  َلهو  َنح  يؤ   َقيالَ  ِبمو

يير نِي رَب ِ  بوانِي  ِبَمييا انصو َِّ يياعَ  َقييالَ  كَيي نَّ  َقِليييل   مَّ ييِبحو م   َنيياِدِميَن  َليوص  هو ت  َِ  َفأََخيي

َحق ِ  الصَّي َحةو  م   ِبال  َناهو َثا    َفَجَعل  مِ  َفبوع  ا   غو َقا  اِلِمينَ  ِلل   {.الظَّ

بَت  : }أيضيا   نيا  قام قصة بع  الشعرا  سارة في تعالى هللا وقال َِّ  كَي

ر َسِليَن  َعاد   مو م   َقالَ  إِذ   ال  م   َلهو اهو يا   أَلاَ  اد  هو  أَخو قو ِيي َتمَّ يال   َلكويم   إِن   أَِميين   َرسو

اا قو هَ  َفاتَّ يانِي  اللَّ كوم   َوَميا َوأَِطيعو يأَلو ير   ِمين   َعَلي يهِ  أَس  يرِي إِ    أَج   رَب ِ  َعَليى إِلياَّ  أَج 

َعاَلِميَن  ا َ  ال  ياَ   آيَية   ِريع   ِبكول ِ  أََتب نو بَثو و َ  َتع  ِو ِخي كويم   َمَصيانِعَ  َوَتمَّ
و   َلَعلَّ ي و لو  َتخ 

م   َوإَِذا مو م   بََطش  مو اا َجبَّاِريَن  بََطش  قو يهَ  َفاتَّ يانِي  اللَّ ياا َوأَِطيعو قو ِِي َواتَّ ي كوم   الَّ  أََمي َّ

َلموا   ِبَما كوم   َتع  َعام   أََم َّ يوا   َوَجنَّات   َوبَنِيَن  ِبأَن  ِي َوعو ابَ  َعَلي كوم   أََخافو  إِن  َِ  َع

م   اا َعِظيم   يَا  تَ  َعَلي َنا ا   َساَ  َقالو َااِعِظيَن  ِمن   َتكون   َلم   أَم   أََوَعظ  ا إِ    ال  َِ  إِلاَّ  َه

قو  لو ِليَن  خو نو  َوَما الََوَّ ِبيَن  َنح  َِّ َع بوا و  ِبمو َِّ م   َفكَ َلك َناهو  َوَميا لآيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  َفأَه 

م   كَا َ  ِمنِيَن  أَك َثروهو ؤ  اَ  َربَّكَ  َوإِ َّ  مو َعِزيزو  َلهو  {.الرَِّحيمو  ال 

ا: }السج ة حم سارة في تعالى وقال وا َعاد   َفأَمَّ يَمك بَرو  اليََر ِ   ِفيي َفاس 

َحق ِ  ِبَغي رِ  اا ال  ا أََش ُّ  َمن   َوَقالو ة   ِمنَّ اَّ ا أََوَلم   قو هَ  أَ َّ  يََرو  ِِي اللَّ يم   الَّ ياَ  َخَلَقهو  أََشي ُّ  هو

م   هو ة   ِمن  اَّ اا قو و ِبآيَاتَِنيا َوكَيانو َحي و َنا َ  يَج   أَيَّيام   ِفيي َصر َصيرا   ِريحيا   َعَليي ِهم   َفأَر َسيل 

م   َنِحَسات   يَقهو ِِ ابَ  ِلنو َِ ِخز يِ  َع َحيَاةِ  ِفي ال  يَا ال  ن  ابو  ال ُّ َِ َزى الآِخرَةِ  َوَلَع م   أَخ   َوهو

و َ  لاَ   {.يون َصرو

يير  : }الَحقيياف سييارة فييي تعييالى وقييال رَ  إِذ   َعيياد   أََخييا َواذ كو َِ يي َمييهو  أَن   َقا 

َقافِ  رو  َخَلت   َوَق    ِبالََح  ِو ِفهِ  َوِمن   يََ ي هِ  بَي نِ  ِمن   النُّ وا أَلياَّ  َخل  بوي و يهَ  إِلياَّ  َتع  ِيي اللَّ  إِن 

ابَ  َعَلي كوم   أََخافو  َِ م   َع اا َعِظييم   يَيا   ِبَميا َفأ تَِنيا آِلَهمَِنيا َعين   ِلَمأ ِفكََنيا أَِجئ َمَنيا َقيالو

َنا َما َقالَ  اِدِقيَن الصَّ  ِمن   كون تَ  إِ    َتِع و مو  إِنَّ ِعل  هِ  ِعن  َ  ال  كوم   اللَّ غو بَل ِ
ر ِسيل تو  َميا َوأو

 أو



ِي ِبهِ  ميا   أََراكويم   َوَلِكن  ياَ   َقا  َهلو يا َتج  ِبلَ  َعارِضيا   َرأَو  و  َفَلمَّ يَمق  س  ِديَيمِِهم   مو اا أَو   َقيالو

ا َِ م ِطروَنا َعارِ    َه اَ  بَل   مو م   َما هو مو َجل  َمع  اب   ِفيَها ِري    ِبهِ  اس  َِ رو  أَِليم   َع َ م ِ  كولَّ  تو

اا َرب َِهيييا ِبيييأَم رِ  شَييي      يييبَحو يييَرى لييياَ  َفأَص  م   إِلييياَّ  يو هو ِلكَ  َمَسييياِكنو َِ يييزِي كَييي مَ  َنج  َقيييا   ال 

رِِمين ج  مو  {.ال 

َنا إِذ   َعاد   َوِفي} الِاريات في تعالى وقال ي َ  َعَلي ِهم   أَر َسل  ِ َعِقيَم  الر   َميا ال 

رو  َِ هو  إِلاَّ  َعَلي هِ  أََتت        شَ  ِمن   َت  {كَالرَِّميمِ  َجَعَلم 

يهو : }الينجم فيي تعيالى وقال َليكَ  َوأَنَّ يادَ  اليَووَلى  َعيادا   أَه   أَب َقيى  َفَميا َوَثمو

مَ  ييا    َوَقييا  ييم   َقب ييلو  ِميين   نو هو اا إِنَّ ييم   كَييانو َلييمَ  هو َغييى  أَظ  َتِفكَييةَ  َوأَط  ؤ  مو ييَاى  َوال   أَه 

اَها ِ   َغشَّ  َما َفَغشَّ  {.َتَمَماَرى َرب ِكَ  آلاَ ِ  َفِبأَي 

بَت  : }اقمربت سارة في تعالى وقال َِّ اِبي كَيا َ  َفكَي يفَ  َعياد   كَ َِ رِ  َعي ِو ي  َونو

ا َنا إِنَّ مِ  ِفي َصر َصرا   ِريحا   َعَلي ِهم   أَر َسل  يس   يَا  يَمِمر    َنح  س  يا َ  َتنيِز و  مو م   النَّ هو  كَيأَنَّ

َجازو  ل   أَع  َقِعر  َنخ  ن  اِبي كَا َ  ي فَ َفكَ  مو َِ رِ  َع ِو ر َنا َوَلَق    َونو ير آ َ  يَسَّ قو ك رِ  ال  ِ ِ  َفَهيل   ِللي

ِكر   ِمن    {.مو َّ

ا: }الحاقة في وقال ِلكواا َعاد   َوأَمَّ َرَها َعاتِيَة   َصر َصر   ِبِري    َفأوه   َعَليي ِهم   َسخَّ

اما   أَيَّام   َوَثَمانِيَةَ  َليَال   َسب عَ  سو مَ  َفَمَرى حو َقا  م   َصر َعى ِفيَها ال  هو َجيازو  كَأَنَّ يل   أَع   َنخ 

م   َتَرى َفَهل   َخاِويَة    {.بَاِقيَة   ِمن   َلهو

ِعَماِد  َذاتِ  اَرمَ  ِبَعاد   َربُّكَ  َفَعلَ  كَي فَ  َتَرى أََلم  : }الفجر سارة في وقال  ال 

مِييي َلييق   َلييم   الَّ َهييا يوخ  لو ِبليياَِد  ِفييي ِمث  ييادَ  ال  ينَ  َوَثمو ِِ يي رَ  اَجييابوا الَّ ييخ  َااِدي  الصَّ  ِبييال 

َتاِد  ِذي َوِفر َعا  َ  ينَ  الََو  ِِ ا الَّ ِبلياَِد  ِفيي َطَغا  وا ال  َفَسياَد  ِفيَهيا َفيأَك َثرو  َفَصي َّ  ال 

َ   َربُّكَ  َعَلي ِهم   اب  َسا  َِ ِمر َصادِ  َربَّكَ  إِ َّ  َع  {.َلِبال 

 .المفسير  كمابنا من أماكنها في القص  هِ  من كل على تكلمنا وق 

 .والمنة الحم  وهلل

 وفي والعنكبات والفرقا  وإبراهيم برا ة سارة في عاد ذكر جرى وق 

 .ق سارة وفي ص  سارة

 يضياف ميا ميع السيياقات  هيِ  مين مجماعا   القصة مضما  ولنِكر

 .الَخبار  من ذلك إلى

 وذليك. الطافيا  بعي  الَصينام عب وا الِين الَمم أول أنهم ق منا وق 

وا} :لهم قاله في بين َلَفا َ  َجَعَلكوم   إِذ   َواذ كورو مِ  بَع  ِ  ِمن   خو ا    َقا   ِفيي َوَزاَدكوم   نو



قِ  َخل  َطة   ال  . واليبطش والشي ة الخلقية في زمانهم أهل أش  جعلهم أي{ بَس 

يمَّ : }المؤمنا  في وقال يِ ِهم   ِمين   أَنَشيأ َنا ثو  هياد قيام وهيم{ آَخيِرينَ  َقر نيا   بَع 

 .الصحي  على

م  : }لقاليه ثمياد نهيمأ آخيرو  وزعم هو ت  َِ يي َحةو  َفأََخي َحق ِ  الصَّ م   ِبيال  َنياهو  َفَجَعل 

َثا    يا} بالصييحة أهلكياا اليِين هيم صيال  وقيام: قالاا{. غو ِلكواا َعياد   َوأَمَّ  َفيأوه 

 واليري  الصييحة اجمميا  مين يمنع لا قالا  الِي وهِا{. َعاتِيَة   َصر َصر   ِبِري   

 فإنييه الَيكيية  أصييحاب ميي ين أهييل صييةق فييي سيييأتي كمييا عليييهم العاتييية

 .ثماد قبل عادا   أ  خلاف لا ثم. العقابات من أناا  عليهم اجممع

 عبييادة فييي مممييردين عميياة كييافرين  جفيياة كيياناا عييادا   أ  والمقصيياد

 إفييراد  وإلييى هللا إلييى ييي عاهم ميينهم رجلييا   فيييهم هللا فأرسييل الَصيينام 

 عزييز أخِ هللا فأخِهم صا  وتنق وخالفا  فكِبا  له  والإخلاص بالعبادة

 .مقم ر 

 على ووع هم واسمغفار   طاعمه في ورغبهم هللا بعبادة أمرهم فلما

 واليآخرة ال نيا عقابة ذلك مخالفة على وتاع هم والآخرة  ال نيا خير ذلك

َملَو  َقالَ } ينَ  ال  ِِ وا الَّ ِمهِ  ِمن   كََفرو ا َقا   اليِي الَمر هِا أي{ َسَفاَهة   ِفي َلَنَرا َ  إِنَّ

 الميي الَصينام هِ  عبادة من عليه نحن ما إلى بالنسبة سفه إليه ت عانا

 هللا أ  دعياا  فيي تكيِب أنيك نظن هِا ومع والرزق  النصر منها يرتجى

 .أرسلك

مِ  يَا َقالَ } ِيي َسيَفاَهة   ِبيي َليي سَ  َقيا  يال   َوَلِكن  َعياَلِمينَ  رَب ِ  ِمين   َرسو  أي{.  ال 

كويم  : }تعمقي و  ميا وليا تظنيا  كما الَمر ليس غو بَل ِ
 َلكويم   َوأََنيا َرب ِيي رَِسيالاَتِ  أو

 الزييادة وعي م المبليغ  أصل في الكِب ع م يسملزم والبلاغ{. أَِمين   َناِص   

 ليا مانعية جامعية وجييزة فصيحة بعبارة أدا ه ويسملزم منه  والنق  فيه

 .اضطراب ولا اخملاف ولا فيها لبس

 والشيفقة لقامه النص  غاية في الصفة هِ  على البلاغ هِا مع وها

 مينهم يطلي  وليا أجيرا   مينهم يبمغيي ليا هي ايمهم  عليى والحيرص عليهم 

 ليا لخلقيه  والنصي  إلييه  الي عاة فيي وجيل عيز هلل مخلي  هيا بيل جعليا  

 ي ييه  فيي كليه واليآخرة الي نيا خيير فيإ  أرسيله  اليِي مين إليا أجير  يطل 

مِ  يَا: }قال ولهِا إليه  وأمر  كوم   لاَ  َقا  أَلو را   َعَلي هِ  أَس  رِي إِ    أَج  ِِي َعَليى إِلاَّ  أَج  ي  الَّ



ا َ  أََفلاَ  َفَطرَنِي ِقلو  أدعياكم أنيي وتفهميا  بيه تمييزو  عقل لكم أما أي{ َتع 

 الحق دين وها عليها  خلقمم المي فطركم به تشه  الِي المبين الحق إلى

 إلييه أدعياكم أنيا وهيا. الخليق مين خالفه من وهلك ناحا   به هللا بع  الِي

 ولهيِا. والنفيع الضير ماليك هللا عني  ذلك أبمغي بل عليه  أجرا   أسألكم ولا

اا{ }يس} مؤمن قال ِبعو كوم   لاَ  َمن   اتَّ أَلو را   يَس  م   أَج  وَ   َوهو َم و ه  بو و  لاَ  ِلي َوَما مو  أَع 

ِِي ا َ  َوإَِلي هِ  َفَطرَنِي الَّ ر َجعو  {.تو

ادو  يَا}: قالاا فيما له هاد قام وقال َنية   ِجئ َمَنا َما هو ينو  َوَميا ِببَي ِ  ِبَميارِِكي َنح 

ِلكَ  َعن   آِلَهمَِنا نو  َوَما َقا  ِمنِيَن  َلكَ  َنح  يؤ  يالو  إِ    ِبمو َميَرا َ  إِلياَّ  َنقو يضو  اع   آِلَهمَِنيا بَع 

ا     نحين وميا بيه  جئيت ميا بصي ق ليك يشيه  بخيارق جئمنيا ما يقالا { ِبسو

 برهيا  وليا أقمميه دلييل بليا قاليك؛ مجيرد عين أصينامنا عبادة نمر  بالِين

 هيِا أصيابك إنميا أنه وعن نا. تزعمه فيما مجنا  أنك إلا نظن وما نصبمه 

 بسيب  جنيا  فياعمرا  عقلك في فأصابك عليك غض  آلهمنا بعض لَ 

الو  إِ   : }قالهم وها. ذلك َمَرا َ  إِلاَّ  َنقو ضو  اع  ا    آِلَهمَِنا بَع   {.ِبسو

ِييي َقييالَ } ييِه و أو  إِن  ييهَ  ش  وا اللَّ ييَه و ِييي َواش  ييا بَييرِي    أَن  ش ييرِكواَ   ِممَّ  دوونِييهِ  ِميين   تو

ونِي مَّ  َجِميعا   َفِكي و ونِي لاَ  ثو ِظرو ن   {.تو

 ليا أنهيا وبييا  لهيا  منيه وتينق  آلهيمهم مين وتبيرأ لهم  منه تح  وهِا

 كميا كانت فإ . فعله وفعلها حكمه حكمها جماد وأنها تضر  ولا شيئا   تنفع

 فكيي وني} لهيا لياعن منها بري  أنا فها وتضر وتنفع تنصر أنها من ا تزعم

 وتق روا إليه تصلاا أ  يمكنكم ما بجميع جميعا   أنمم{ تنظرو  لا ثم جميعا  

 وليا بكيم أبيالي ليا فيإني عيين طرفية وليا واحي ة ساعة تؤخروني ولا عليه 

ِي. }إليكم أنظر ولا فيكم  أفكر  َدابَّية   ِمين   َما َوَرب ِكوم   َرب ِي هِ اللَّ  َعَلى َتَاكَّل تو  إِن 

اَ  إِلاَّ  ِ   هو َمِقيم   ِصَرا    َعَلى َرب ِي إِ َّ  ِبَناِصيَمَِها آِخ س   هللا على مماكل أنا أي{ مو

 فلسيت إلييه  واسيمن  بيه لياذ مين يضييع ليا اليِي بجنابه وواثق به  وممأي 

 .إيا  إلا أعب  ولا عليه إلا أتاكل لست ساا   مخلاقا   أبالي

 عليى وأنهيم ورسياله  هللا عب  هادا   أ  على قاطع برها  وح   وهِا

 نيالاا وليا بسيا  إلييه يصيلاا ليم ليَنهم هللا؛ غير عبادتهم في وضلال جهل

 عليييه هييم مييا وبطلييا  بييه  جييا هم فيمييا صيي قه علييى فيي ل. مكروهييا   منييه

 .إليه ذهباا ما وفساد



 يَيا: }قاليه فيي بليهق السلام عليه نا  به اسم ل ق  بعينه ال ليل وهِا

مِ  ِكيرِي َمَقياِمي َعَليي كوم   كَبويرَ  كَيا َ  إِ    َقا   ِ يهِ  ِبآيَياتِ  َوَتي يهِ  َفَعَليى اللَّ يتو  اللَّ  َتَاكَّل 

اا ِمعو َركوم   َفأَج  مَّ  َوشوَركَاَ كوم   أَم  روكوم   يَكون   لاَ  ثو مَّة   َعَلي كوم   أَم  مَّ  غو ضواا ثو  َولاَ  إَِليَّ  اق 

ونِي ِظرو ن   {.تو

ش رِكوا َ  َما أََخافو  َولاَ : }السلام عليه الخليل قال وهكِا  يََشيا َ  أَ    إِلياَّ  ِبهِ  تو

ما   شَ      كولَّ  َرب ِي َوِسعَ  َشي ئا   َرب ِي كَّروو   أََفلا ِعل  َِ م   َما أََخافو  َوكَي فَ  َتَم  أَش َرك مو

ا َ  َولا كوم   َتَخافو م   أَنَّ هِ  أَش َرك مو ِل   َلم   َما ِباللَّ َطانا   َعَلي كوم   هِ بِ  يوَنز  ل  َفيِريَقي نِ  َفيأَيُّ  سو  ال 

م   إِ    ِبالََم نِ  أََحقُّ  َلموا   كونمو ينَ  َتع  ِِ اا الَّ اا َوَلم   آَمنو ِبسو م   يَل  م   إِيَماَنهو ل  َلئِكَ  ِبظو و 
 أو

ييم   ييم   الييََم نو  َلهو و َ  َوهو َميي و ه  ييكَ  مو َنييا َوتِل  مو جَّ ِمييهِ  َعَلييى إِب ييَراِهيمَ  آَتي َناَهييا حو  َنر َفييعو  َقا 

 {.َعِليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِ َّ  َنَشا و  َمن   َدَرَجات  

َملَو  َوَقالَ } ِمهِ  ِمن   ال  ينَ  َقا  ِِ وا الَّ بواا كََفرو َِّ م   اليآِخرَةِ  ِبِلَقيا ِ  َوكَي َنياهو رَف   ِفيي َوأَت 

َحيَاةِ  يَا ال  ن  ا َميا ال ُّ َِ كوم   بَشَير   إِليا َهي لو يا يَأ كويلو  ِميث  ا َ  ِممَّ ي َتيأ كولو يا َويَش يَربو  هو ِمن   ِممَّ

م   َوَلئِن   َتش َربوا   مو َلكوم   بَشَرا   أََطع  كوم   ِمث  و   إِذا   إِنَّ كوم   َلَخاِسرو كوم   أَيَِع و م   إَِذا أَنَّ  ِممُّ

م   َرابا   َوكونمو كوم   َوِعَظاما   تو ا َ  أَنَّ َرجو خ   {.مو

 مين كثير بها أدلى الشبهة وهِ . بشريا   رسالا   هللا يبع  أ  اسمبع وا

ياِ   أَكَيا َ : }تعيالى قال كما وح يثا   ق يما   الكفرة جهلة َحي َنيا أَ    َعَجبيا   ِللنَّ  أَو 

ل   إَِلى م   َرجو هو ر   أَ    ِمن  ِِ ياا أَ    النَّا َ  َمَنعَ  َوَما: }تعالى وقال{ النَّا َ  أَن  ِمنو  إِذ   يوؤ 

م   َ ى َجاَ هو هو اا أَ    إِلاَّ  ال  هو  أَبََع َ  َقالو يالا   بَشَيرا   اللَّ يل   َرسو  اليََر ِ   ِفيي كَيا َ  َليا   قو

ا َ  َملائِكَة   ِينَ  يَم شو َمئِن  ط  َنا مو ل  َما ِ  ِمن   َعَلي ِهم   َلَنزَّ الا   َمَلكا   السَّ  {.َرسو

م  : }السيلام عليه هاد لهم قال ولهِا  َرب ِكويم   ِمين   ِذك ير   َجياَ كوم   أَ    أََوَعِجب يمو

ل   َعَلى كوم   َرجو َركوم   ِمن  ِِ  يجعل حي  أعلم هللا فإ : بعجي  هِا ليس يأ{ ِليون

 .رسالمه

كوم  : }وقالييه ييم   أَيَِعيي و كو م   إَِذا أَنَّ م   ِمييمُّ َرابييا   َوكونييمو ييم   َوِعَظامييا   تو كو ييا   أَنَّ َرجو خ   مو

وَ   ِلَما َهي َهاتَ  َهي َهاتَ  اَع و َنا إِلا   ِهيَ  إِ    تو يَا َحيَاتو ن  يَا َنمواتو  ال ُّ ينو  َوَما َوَنح   َنح 

اثِيَن ِبمَ  اَ  إِ    ب عو ل   إِلاَّ  هو َمَرى َرجو هِ  َعَلى اف  با   اللَّ ِِ نو  َوَما كَ ِمنِيَن  َلهو  َنح  يؤ   َقيالَ  ِبمو

يير نِي رَب ِ   بعيي  الَجسيياد قيييام وأنكييروا الميعيياد اسييمبع وا{ كييِبا  بمييا انصو

 الاع   هِا بعي  بعي  أي  {َهي َهاتَ  َهي َهاتَ : }وقالاا وعظاما   ترابا   صيرورتها

َنا إِلا   ِهيَ  إِ   } يَا َحيَاتو ن  يَا َنمواتو  ال ُّ ينو  َوَميا َوَنح  ياثِينَ  َنح   قيام يميات أي{ ِبَمب عو



 ميين الجهليية بعييض يقييال كمييا ال هرييية  اعمقيياد هييا وهييِا. آخييرو  ويحيييا

 .تبلع وأر  ت فع أرحام: الزنادقة

 كل بع  ال ار هِ  إلى يعادو  أنهم يعمق و  الِين فهم ال ورية وأما

 .سنة ألف وثلاثين سمة

 بليا فاسي  وخييال باطلية وأقياال وضيلال  وجهيل وكفر كِب كله وهِا

 يعقلا  لا الِين آدم بني من الكفرة الفجرة عقل يسمميل دليل  ولا برها 

ئَِ ةو  إَِلي هِ  َوِلَمص َغى: }تعالى قال كما يهم و   ولا ينَ  أَف  ِِ ا َ  لاَ  الَّ ِمنو  ِبالآِخرَةِ  يوؤ 

اا َوِليَر َضا  و  َمرِفو م   َما َوِليَق  ا َ  هو َمرِفو ق   {.مو

يا َ : }بيه وعظهيم فيميا لهيم وقال يا   آيَية   ِرييع   ِبكويل ِ  أََتب نو بَثو و َ  َتع  ِو ِخي  َوَتمَّ

كوم   َمَصانِعَ 
و َ  َلَعلَّ لو و  عظيميا   بنيا  مرتفيع مكيا  بكيل أتبنيا : لهم يقال{. َتخ 

 إليا ذا  وميا فييه  لكم ةحاج لا لَنه ببنائها تعبثا  ونحاها  كالقصار هائلا  

 َربُّيكَ  َفَعيلَ  كَي يفَ  َتيَرى أليم: }تعيالى قيال كميا الخييام  يسيكنا  كياناا لَنهم

ِعَماِد  َذاتِ  اَرمَ  ِبَعاد   مِي ال  َلق   َلم   الَّ َها يوخ  لو ِبلياَدِ  ِفيي ِمث   عياد هيم ارم فعياد{ ال 

 .الخيام تحمل المي الَعم ة يسكنا  كاناا الِين الَولى

 البلياد  فيي تنمقيل وهيي وفضية ذهي  مين م ينية" ارم"  أ زعيم ومن

 .عليه دليل لا ما وقال وأخطأ  غلط فق 

و َ : }وقاله ِو ِخ  وقييل الحميام بروج وقيل القصار  هي قيل{ َمَصانِعَ  َوَتمَّ

ييم  } المييا  مآخييِ كو
و َ  َلَعلَّ يي و لو  اليي ار هييِ  فييي تعمييروا أ  ميينكم رجييا  أي{ َتخ 

م  بََطش   َوإَِذا} طايلة أعمارا   م   مو مو اا َجبَّاِريَن  بََطش  قو هَ  َفاتَّ انِي  اللَّ اا َوأَِطيعو قو  َواتَّ

ِِي كوم   الَّ َلموا   ِبَما أََم َّ كوم   َتع  َعام   أََم َّ يويا    َوَجنَّات   َوبَنِيَن  ِبأَن  ِيي َوعو  أََخيافو  إِن 

ابَ  َعَلي كوم   َِ م   َع  {.َعِظيم   يَا 

بو َ لِ  أَِجئ َمَنا: }قالاا مما له وقالاا هَ  َنع  يَ  و  اللَّ رَ  َوح  َِ بوي و  كَيا َ  َميا َوَني َنيا يَع   آبَاؤو

َنا ِبَما َفأ تَِنا  ونخيالف وح    هللا لنعب  جئمنا أي{ الصَّاِدِقينَ  ِمن   كونتَ  إِ    َتِع و

 بميا فأتنيا بيه جئيت فيميا صيادقا   كنيت فإ  عليه؟ كاناا وما وأسلافنا آبا نا

 .نص قك ولا نمبعك ولا بك نؤمن لا فإنا والنكال  العِاب من تع نا

تَ  َعَلي َنا َسَاا   : }قالاا كما يَااِعِظيَن  ِمين   َتكوين   َلم   أَم   أََوَعظ  ا إِ    ال  َِ  إِليا َهي

قو  لو ِليَن  خو ينو  َوَما الََوَّ ِبينَ  َنح  َِّ َعي  بيه فيالمراد الخيا   فيم  قيرا ة عليى أميا{. ِبمو

 كمي  مين أخِته منك  لاقاخم إلا به جئت الِي هِا أ  أي الَولين  اخملاق



 قيرا ة عليى وأميا. والميابعين الصيحابة مين واحي  غيير فسير  هكِا. الَولين

 إليا علييه نحين اليِي الي ين هِا أ  أي ال ين  به فالمراد - واللام الخا  ضم

 نييزال ولييا نمغييير  ولييا عنييه نمحييال وليين الَسييلاف  ميين والَجيي اد الَبييا  دييين

 .به مممسكين

نو  َوَما: }قالهم والثانية الَولى القرا تين كلا ويناس  ِبينَ  َنح  َِّ َع  {.ِبمو

س   َرب ِكوم   ِمن   َعَلي كوم   َوَقعَ  َق   : }قال اَننِي َوَغَض    رِج  َجياِدلو يَما    ِفيي أَتو  أَس 

اَها مو ي مو م   َسمَّ مو كوم   أَن  هو  َنزَّلَ  َما َوآبَاؤو َطا    ِمن   ِبَها اللَّ يل  وا سو ِيي َفيانَمِظرو  َمَعكويم   إِن 

نَمِظِرينَ  ن  مِ  مو  هللا  من والغض  الرجس المقالة بهِ  اسمحققمم ق  أي{ ال 

 نحمماهييا أنييمم أصيينام بعبييادة لييه شييريك لييا وحيي   هللا عبييادة أتعارضييا 

 ميا وآبياؤكم  أنيمم عليهيا اصيطلحمم أنفسيكم؟ تلقيا  مين آلهة وسميمماها

. برهانيا   اولي دليليا   إلييه ذهبمم ما على ينزل لم أي. سلطا  من بها هللا نزل

 عميا أنهييمكم علييكم وسياا  الباطيل  فيي وتمياديمم الحيق قبال أبيمم وإذ

 ييرد ليا اليِي وبأسيه بكيم  الااقيع هللا عيِاب اليآ  فانمظروا لا  أم فيه أنمم

 .يص  لا الِي ونكاله

ر نِي رَب ِ  َقالَ : }تعالى وقال بوانِي  ِبَما انصو َِّ يا َقيالَ  كَي نَّ  َقِلييل   َعمَّ  َليوص يِبحو

م   اِدِميَن نَ  هو ت  َِ َحق ِ  الصَّي َحةو  َفأََخ م   ِبال  َناهو َثيا    َفَجَعل  ي ا   غو مِ  َفبوع  َقيا  ياِلِمينَ  ِلل  { الظَّ

اا: }تعالى وقال َنا ِبَميا َفأ تَِنيا آِلَهمَِنيا َعين   ِلَمأ ِفكََنيا أَِجئ َمَنا َقالو يتَ  إِ    َتِعي و  ِمين   كون 

َما َقالَ  الصَّاِدِقيَن  مو  إِنَّ ِعل  ي َ عِ  ال  يهِ  ن  كويم   اللَّ غو بَل ِ
ر ِسيل تو  َميا َوأو

ِيي ِبيهِ  أو  أََراكويم   َوَلِكن 

مييا   يياَ   َقا  َهلو ييا َتج  ِبلَ  َعارِضييا   َرأَو  و  َفَلمَّ ييَمق  س  ِديَييمِِهم   مو اا أَو  ا َقييالو َِ  َعييارِ    َهيي

م ِطروَنا اَ  بَل   مو م   َما هو مو َجل  َمع  اب   ِفيَها ِري    ِبهِ  اس  َِ رو  أَِليم   َع َ م ِ  ِبيأَم رِ  شَي      لَّ كو  تو

اا َرب َِها م   إِلا يوَرى َلا َفأَص بَحو هو ِلكَ  َمَساِكنو َِ زِي كَ مَ  َنج  َقا  رِِمينَ  ال  ج  مو  {.ال 

 مجملييا   تقيي م كمييا آييية غييير فييي إهليياكهم خبيير تعييالى هللا ذكيير وقيي 

ينَ  َفأَنَجي َنييا و : }كقالييه ومفصييلا   ِِ يي َميية   َمَعييهو  َوالَّ ييا ِبَرح  َنييا ِمنَّ ينَ  اِبييرَ دَ  َوَقَطع  ِِ يي  الَّ

بواا َِّ اا َوَما ِبآيَاتَِنا كَ ِمنِينَ  كَانو ؤ  ا: }وكقاله{ مو روَنا َجا َ  َوَلمَّ ي َنا أَم  يادا   َنجَّ ينَ  هو ِِ ي  َوالَّ

اا َمة   َمَعهو  آَمنو ا ِبَرح  م   ِمنَّ ي َناهو اب   ِمن   َوَنجَّ َِ وا َعاد   َوتِل كَ  َغِليظ   َع  ِبآيَياتِ  َجَحي و

ا َرب ِِهم   َلهو رو  َوَعَصا  اا سو بَعو اا َعنِي    َجبَّار   كول ِ  أَم رَ  َواتَّ ِبعو ت 
ِِ ِ  ِفي َوأو يَا َه ن  َنة   ال ُّ  َلع 

مَ  ِقيَاَميةِ  َويَا  وا َعيادا   إِ َّ  أَليا ال  يم   كََفيرو ي ا   أَليا َربَّهو مِ  ِلَعياد   بوع  ياد   َقيا  : وكقاليه{. هو

م  } هو ت  َِ يي َحةو  َفأََخ َحق ِ  الصَّ م   ِبيال  َنياهو ي ا   َثيا   غو  َفَجَعل  مِ  َفبوع  َقيا  ياِلِمينَ  ِلل   وقيال{ الظَّ



بوا و : }تعالى َِّ م   َفكَ َلك َنياهو م   كَيا َ  َوَميا َلآيَية   َذِليكَ  ِفيي إِ َّ  َفأَه  ِمنِيَن  أَك َثيروهو يؤ   مو

اَ  َربَّكَ  َوإِ َّ  َعِزيزو  َلهو  {.الرَِّحيمو  ال 

ييا: }تعييالى قييال فلمييا إهليياكهم تفصيييل وأمييا ِبلَ  ا  َعارِضيي َرأَو  و  َفَلمَّ ييَمق  س   مو

ِديَمِِهم   اا أَو  ا َقالو َِ م ِطروَنا َعارِ    َه اَ  بَل   مو م   َما هو مو َجل  َمع  اب   ِفيَها ِري    ِبهِ  اس  َِ  َعي

 مسيينمين  ممحلييين كيياناا أنهييم العييِاب  ابميي أهم مييا أول هييِا كييا { أَِليييم

 سقيا ها فإذا رحمة  سقيا وظنا  السما  في عارضا   فرأوا السقيا فطلباا

اَ  بَل  : }تعالى قال ولهِا. بعِا م   َما هو مو َجل  َمع   العيِاب وقيا  مين أي{ ِبيهِ  اس 

َنا ِبَما َفأ تَِنا: }قالهم وها  .الَعراف في ومثلها{ الصَّاِدِقينَ  ِمن   كون تَ  إِ    َتِع و

ي  بين الإميام ذكر  الِي الخبر هاهنا وغيرهم المفسرو  ذكر وق  َحم   مو

 القطر عنهم أمسك وجل  عز باهلل الكفر إلا أباا فلما: قال يسار بن إسحاق

 ذلك في أمر جه هم إذا النا  وكا : قال ذلك جه هم حمى سنين  ثلاث

 وكيا . بيميه ومكيا  بحرمية يطلبانيه إنما منه الفرج هللا من فطلباا الزما 

 سيلالة مين وهيم مقيميا   العمياليق وبيه الزميا   ذليك أهيل عني  معروفا  

 إنييه يقييال رجلييا   ذا  إذ سييي هم وكييا  نييا   بيين سييام بيين ليياوذ بيين عمليييق

: قال. الخيبري ابنة جله ة واسمها عاد قام من أمه وكانت بكر  بن معاوية

 فميروا الحيرم  عني  لهيم ليسمسقاا رجلا   سبعين من قريبا   وف ا   عاد فبع 

 يشيربا  شيهرا   عني   فأقياماا علييه فنزلياا مكية  بظياهر بكير بين بمعاوية

. شهر  في إليه وصلاا ق  وكاناا لمعاوية قينما  جرادتا  ال وتغنيهم الخمر 

 أ  مينهم واسيمحيا قاميه  عليى شيفقة وأخِتيه عني    مقيامهم طال فلما

 القينمين وأمر بالانصراف  فيه لهم يعر  شعرا   عمل - بالانصراف يأمرهم

 :فقال به  تغنيهم أ 

 غماما يمنحنا هللا لعل**  فهينم قم ويحك قيل يا ألا

 الكلاما يبينا  لا أمساا ق **  عادا إ  عاد أر  فيسقي

 الغلاما ولا الكبير الشي  به*  نرجا فليس الش ي  العطش من

 أيامى نساؤهم أمست فق **  بخير نساؤهم كانت وق 

 سهاما لعادي يخش  ولا**  جهارا يأتيهم الاحش وإ 

 تماما وليلكم نهاركم**  اشمهيمم فيما هنا ها وأنمم

 والسلاما المحية لقاا ولا**  قام وف  نم وف كم فقب 



 ودعياا الحيرم إليى فنهضياا ليه  جيا وا لميا القيام تنبيه ذلك فعن : قال

 بيضيا : ثلاثيا   سيحابات هللا فأنشيأ عنز  بن قيل وها داعيهم ف عا لقامهم 

 مين لقاميك أو لنفسيك اخمير: السيما  مين منياد نادا  ثم وسادا   وحمرا 

 مييا   السييحاب أكثيير فإنهييا السييادا  لسييحابةا اخمييرت: فقييال السييحاب  هييِا

 وليا يمير  والي ا   ليا أحي ا   عياد من تبقي لا رم دا  رماد اخمرت: مناد فنادا 

 كياناا عياد بطين من وهم قال. الهم ا اللاذية بني إلا هم ا   جعلمه إلا ول ا  

 أنسيابهم من بقي ومن: قال. قامهم أصاب ما يصبهم فلم بمكة  مقيمين

 .الآخرة ادع هم وأعقابهم

 فيهيا بميا عنيز بين قييل اخمارها المي السادا  السحابة هللا وساق: قال

 فلميا المغيي   ليه يقيال واد مين علييهم تخيرج حميى عياد  إليى النقمة من

ياَ  بَيل  : }تعيالى فيقيال ممطرنيا  عيار  هيِا وقيالاا اسمبشيروا  رأوها  َميا هو

م   مو َجل  َمع  اب   ِفيَها ِري    ِبهِ  اس  َِ رو  أَِليم   َع َ م ِ  كيل تهلك أي{ َرب َِها ِبأَم رِ  شَ      كولَّ  تو

 .به أمرت ش  

 عاد من امرأة يِكرو  فيما ري  أنها وعرف فيها ما أبصر من أول فكا 

 قيالاا أفاقيت فلما. صعقت ثم صاحت فيها ما تبينت فلما" مه " لها يقال

 ادونهيا يق رجيال أمامهيا النيار شيبه فيهيا ريحا   رأيت قالت مه ؟ يا رأيت ما

 فلم ال ائمة؛ والحسام حساما   أيام وثمانية ليال سبع عليهم هللا فسخرها

 .هلك إلا أح ا   عاد من ت  

 ومين هيا حظييرة في - لي ذكر فيما - السلام عليه هاد واعمزل: قال

 اليَنفس  وتليِ الجلياد  علييه تليين ميا إليا يصييبهم ميا الميؤمنين  من معه

 وتيي مغهم والييَر   السييما  بييين مييافي بييالظعن عيياد علييى لمميير وإنهييا

 .القصة تمام وذكر. بالحجارة

 :فقيال القصية هيِ  يشيبه "مسين  "فيي  ح يثا   أحم  الإمام روى وق 

َثنا َثنا النحياي  سيليما  بن سلام المنِر أبا ح ثني الحباب  بن زي  َح َّ  َحي َّ

 - حسييا  ابين وهيا - الحيارث عين وائيل  أبييي عين النجياد  أبيي بين عاصيم

 رسيال إليى الحضيرمي بن العلا  أشكا خرجت: قال البكري  زي  ابن ويقال

 تميييم بنييي ميين عجيياز فييإذا بالربييِة  فمييررت وسييلم عليييه هللا صييلى هللا

 علييه هللا صيلى هللا رسال إلى لي إ  هللا عب  يا: لي فقالت بها  منقطع



 فيإذا الم ينية  فأتييت فحملمهيا: قيال إلييه؟ مبلغيي أنت فهل حاجة  وسلم

 بيين السيف ممقل  بلال وإذا تخفق  سادا  راية وإذا بأهله  غاص  المسج

 يري : قالاا النا ؟ شأ  ما: فقلت   وسلم عليه هللا صلى هللا رسال ي ي

 .وجها   العاص بن عمرو يبع  أ 

 عليييه فاسييمأذنت - رحلييه قييال أو - منزلييه فيي خل: قييال فجلسييت : قييال

 ؟"شي   تميم بني وبين بينكم كا  هل: "فقال فسلمت ف خلت لي  فأذ 

 منقطع تميم بني من بعجاز ومررت عليهم ال ائرة لنا وكانت. نعم: فقلت

 يا فقلت ف خلت  لها فأذ . بالباب هي وها إليك  أحملها أ  فسألمني بها 

 الي هنا   فاجعل حاجزا   تميم بني وبين بيننا تجعل أ  رأيت إ : هللا رسال

 هللا  رسييال ييا: وقالييت واسيمافزت العجياز فحميييت: قيال لنييا  كانيت فإنهيا

 معيزى: "اليَول قيال ميا مثليي إ : فقليت: قال مضطر ؟ يضطر أين فإلى

 أعياذ خصيما   ليي كانيت أنهيا أشيعر وليا الَمية هيِ  حملت" حمفها حملت

 أعلييم وهيا عيياد؟ وافي  ومييا هييه: قييال عياد  كاافيي  أكيا  أ  ورسيياله بياهلل

 لهيم وافي ا   فبعثياا قحطياا عيادا   إ : قليت. يسمطعمه ولكن مني بالح ي 

 وتغنييه الخمر  يسقيه شهرا   عن   فأقام بكر بن بمعاوية فمر قيل  له يقال

 تهامية  جبيال إليى خيرج الشيهر مضي  فلميا الجرادتيا   لهميا يقال جاريما 

 أسيير إليى وليا فأداوييه  ميريض إليى أجيئ ليم أنيي تعليم إنك اللهم: فقال

: فنادي ساد  سحابات به فمرت. هتسقي كنت ما عادا   اسق اللهم فأفاديه 

 رمي دا   رمادا   خِها: منها فنادي سادا   منها سحابة إلى فأومأ. اخمر  منها

 كقي ر إلا الري  من عليهم بع  أنه بلغني فلما: قال. أح ا   عاد من تبقي لا

 .هلكاا حمى الري  من هِا خاتمي في يجري ما

: قيالاا لهيم واف ا   بعثاا إذا والرجل المرأة وكانت وص ق : وائل أبا قال

 .عاد كااف  تكن لا

 وروا . بيه الحبياب بين زيي  عن حمي   بن عب  عن المرمِي روا  وهكِا

 طريقيه ومين به لية  بين عاصم عن المنِر أبي سلام ح ي  من النسائي

 هيِ  تفسيير عني  القصية وهيِ  الحي ي  هيِا أورد وهكِا. ماجة ابن روا 

 .وغير  جرير نكاب المفسرين من واح  غير القصة



 إسيحاق ابين ذكر  فيما فإ  الآخرة؛ عاد لإهلا  السياق هِا يكا  وق 

 هياجر فيهيا أسيكن حيين الخلييل  إبراهيم بع  إلا تبن ولم لمكة  ذكر وغير 

 قبييل الييَولى وعيياد سيييأتي  كمييا عنيي هم جييرهم فنزلييت إسييماعيل  وابنييه

 عين مميأخرال الشيعر مين وهيا وشيعر   بكير بين معاويية ذكر وفيه الخليل 

 السيحابة تليك فيي أ  وفييه. الممقي مين كليام يشيبه ولا الَولى  عاد زما 

بين وا مسيعاد ابين قال وق . صرصر  بري  أهلكاا إنما الَولى وعاد نار  شرر

 .الهباب الش ي  والعاتية الباردة  هي: المابعين أئمة من واح  وغير عبَّا 

َرَها} ياما   أَيَّيام   انِيَةَ َوَثمَ  َليَال   َسب عَ  َعَلي ِهم   َسخَّ سو . مممابعيات كااميل أي{ حو

 .الَربعا  وقيل الجمعة  أولها كا  قيل

مَ  َفَميَرى} َقيا  م   َصير َعى ِفيَهيا ال  هو َجيازو  كَييأَنَّ يل   أَع   بأعجيياز شيبههم{ َخاِويَية   َنخ 

 أحيي هم إلييى تجييي  كانييت الييري  لييَ  وذلييك لهييا  رؤو  لييا المييي النخييل

 جثية فيبقيى فمش خه رأسه أم على تنكسه ثم الهاا ؛ في فمرفعه فمحمله

ا: }قال كما رأ   بلا َنا إِنَّ مِ  ِفي َصر َصرا   ِريحا   َعَلي ِهم   أَر َسل  يس   يَيا  يَمِمر    َنح  س  { مو

 .عليهم عِابه مسممر عليهم  نحس يام في أي

ييا َ  َتنييِز و } م   النَّ هو َجييازو  كَييأَنَّ ييل   أَع  َقِعيير   َنخ  ن   اليينحس اليييام أ  قييال وميين{ مو

 القرآ ؛ وخالف أخطأ فق  الفهم  لهِا به وتشا م الَربعا  يام ها لمسممرا

َنا: }الَخرى الآية في قال فإنه { َنِحَسيات   أَيَّيام   ِفي َصر َصرا   ِريحا   َعَلي ِهم   َفأَر َسل 

 لكانيت أنفسيها فيي نحسيات كانت فلا مممابعات  أيام ثمانية أنها ومعلام

 وإنميا أحي   يقاليه ليا وهيِا مشيئامة  هيافي المن رجية السبعة الَيام جميع

 .عليهم أي نحسات  أيام في المراد

َنا إِذ   َعاد   َوِفي: }تعالى وقال ي َ  َعَلي ِهم   أَر َسل  ِ َعِقيمَ  الر   تنم  لا المي أي{ ال 

 ليا عقييم هيي بيل شيجرا   تلقي  وليا سيحابا   تثيير لا المفردة الري  فإ  خيرا  

رو  امَ : }قال ولهِا لها  خير نميجة َِ يهو  إِلياَّ  َعَلي يهِ  أََتت   شَ      ِمن   َت { كَيالرَِّميمِ  َجَعَلم 

 .بالكلية به ينمفع لا الِي الفاني البالي كالش   أي

 مجاهي  عين الحكيم عين شيعبة حي ي  من "الصحيحين" في ثبت وق 

 نصييرت: "قيال أنيه وسيلم علييه هللا صييلى هللا رسيال عين بين عبَّيا ا عين

 ". باربال عاد وأهلكت بالصبا 



ير  : }تعيالى قاله وأما رَ  إِذ   َعياد   أََخيا َواذ كو َِ ي َميهو  أَن  َقيافِ  َقا   َخَليت   َوَقي    ِبالََح 

رو  ِو ِفهِ  َوِمن   يََ ي هِ  بَي نِ  ِمن   النُّ وا أَلا َخل  بو و يهَ  إِلا َتع  ِيي اللَّ ابَ  َعَليي كوم   أََخيافو  إِن  َِ  َعي

م    شيبيه سيياقها فيإ  لى؛اليَو عياد هيي هيِ  عيادا   أ  فالظياهر{ َعِظيم   يَا 

 هييِ  فييي المييِكارو  يكييا  أ  ويحممييل. الييَولى وهييم هيياد قييام بسييياق

 عين الحي ي  مين سييأتي وميا ذكرنيا ما على وي ل. الثانية عاد هم القصة

 .عنها هللا رض  عائشة

ييا: }قالييه وأمييا ِبلَ  َعارِضييا   َرأَو  و  َفَلمَّ ييَمق  س  ِديَييمِِهم   مو اا أَو  ا َقييالو َِ  َعييارِ    َهيي

م طِ   كالسيحاب الجيا فيي الناشي  وهيا العار  هِا رأوا لما عادا   فإ { روَنامو

 نقمية هيا فيإذا رحمة اعمق و . عِاب سحاب ها فإذا مطر  سحاب ظنا 

اَ  بَل  : }تعالى قال. الشر  غاية منه فنالاا الخير فيه رجاا م   َما هو مو َجل  َمع  { ِبيهِ  اس 

َِ  ِفيَهيا ِريي   : }بقاليه فسير  ثيم العِاب  من أي  ذليك أ  يحمميل{ أَِلييم   اب  َعي

 الهبا   الش ي ة الباردة العاتية الصرصر الري  من أصابهم ما ها العِاب

 بيل أحي ا   مينهم تبيق فليم الثمانيية بأيامها ليال سبع عليهم اسممرت المي

 وتخرجهم فملفهم والغيرا  الجبال كهاف عليهم ت خل كانت حمى تمبعمهم

 منياا فكميا المشيي ة  والقصيار محكميةال البييات عليهم وت مر وتهلكهم 

 أشي  هيا ميا علييهم هللا سلط قاة؟ منا أش  من: وقالاا وبقاتهم بش تهم

 .العقيم الري  وها عليهم  وأق ر قاة  منهم

 منهم بقي من ظن سحابة  الَمر آخر في أثارت الري  هِ  أ  ويحممل

 علييهم هللا فأرسيلها مينهم  بقيي لمين وغيياث بهيم رحمة فيها سحابة أنها

 مين الظلية أصحاب أصاب كما هِا ويكا . واح  غير ذكر  كما. ونارا   شررا  

 يكيا  ميا أشي  وهيا النار  وعِاب الباردة الري  بين لهم وجمع م ين  أهل

 فيي ذكرهيا الميي الصييحة ميع الممضيادة  المخملفية بالَشييا  العِاب من

 .أعلم وهللا. المؤمنا  أفل  ق  سارة

َثنا: محييات أبييي ابيين قييال وقيي  َثنا أبييي  َحيي َّ يي  بيين َحيي َّ َحم   بيين يحيييى مو

َثنا الضريس   قال: قال عمر ابن عن مجاه   عن مسلم  عن فضيل ابن َح َّ

 الميي اليري  مين عياد عليى هللا فيم  ما: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 فحمليييمهم الباديييية بأهيييل فميييرت الخييياتم  ماضيييع مثيييل إليييا بهيييا أهلكييياا

 من الحاضرة أهل ذلك رأى فلما والَر   السما  نبي وأماالهم ومااشيهم



اا} فيهييا ومييا الييري  عيياد  ا َقييالو َِ م ِطروَنييا َعييارِ    َهيي  البادييية أهييل فألقييت{ مو

 .الحاضرة أهل على ومااشيهم

 زكريييا بيين إسييماعيل عيين أحميي   بيين عبيي ا  عيين الطبرانييي روا  وقيي 

 جبيير  بين وسعي  مجاه  عن الملائي  مسلم عن مالك  أبي عن الكافي 

 هللا فيم  ميا: "وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قال بن عبَّا ا عن

 إليى البي و علييهم أرسيلت ثيم الخياتم  ماضيع مثيل إلا الري  من عاد على

. أوديمنيا مسيمقبل ممطرنيا عيار  هِا قالاا الحضر أهل رآها فلما الحضر 

 حمييى ةالحاضيير  أهييل علييى البادييية أهييل فييألقي فيهييا  البيياادي أهييل وكييا 

 ".هلكاا

 وقيال: قليت. اليَبااب خليال مين خرجيت حميى خزائنهيا على عمت: قال

 .حساب بغير خرجت: غير 

 مسيلم على فيه اخملف ثم. نظر  رفعه في الح ي  هِا أ  والمقصاد

 .أعلم وهللا اضطراب نا  وفيه الملائي 

 دل كمييا السييحاب  لغيية منييه والمفهيام عارضييا   رأوا أنهييم الآييية وظياهر

 .القصة لهِ  مفسرا   جعلنا  إ  البكري  حسا  بن الحارث ي ح  عليه

َثنا: قيال حيي  "صيحيحه"في  مسلم روا  ما ذلك في منه وأصر   َحي َّ

َثنا الطاهر  بكر أبا يَري   ابين سمعت: قال وه  ابن َح َّ َثنا جو  عطيا  عين َحي َّ

 هللا صيلى هللا رسيال كيا : قاليت عنها هللا رض  عائشة عن ربا   أبي بن

 فيهيا ميا وخير خيرها أسألك إني اللهم: "قال الري  عصفت إذا وسلم يهعل

" بيه أرسيلت ميا وشر فيها ما وشر شرها من بك وأعاذ به  أرسلت ما وخير

 فييإذا. وأدبيير  وأقبييل ودخييل  وخييرج لانييه  تغييير السييما  غيبييت وإذا: "قالييت

 كما عائشة يا لعله: "فقال فسألمه عائشة ذلك فعرفت عنه  سرى أمطرت

 عييار  هييِا قييالاا أوديييمهم مسييمقبل عارضييا   رأو  فلمييا: }عيياد قييام القيي

 {".ممطرنا

َري   ابن ح ي  من ماجة  وابن والنسائي المرمِي روا   .جو

َثنا: أحم  الإمام قال: أخرى طريق  هللا عب  أنبأنا معروف  بن هارو  َح َّ

 يما سيل عين ح ثه النضر أبا أ  - الحارث ابن وها - عمرو أنبأنا وه   بن

 وسيلم عليه هللا صلى هللا رسال رأيت ما: قالت أنها عائشة عن يسار  بن



 كا : وقالت يبمسم كانت إنما لهااته  منه أرى حمى قط ضاحكا   مسمجمعا  

 النيا  إ : هللا رسيال ييا قاليت وجهه  في ذلك عرف ريحا   أو غيما   رأى إذا

 فيي عيرف رأيميه إذا وأرا  المطير  فييه يكيا  أ  رجيا  فرحاا الغيم رأوا إذا

 قي ! عيِاب فييه يكيا  أ  ييؤمنني ميا عائشية ييا: "فقيال الكراهية؟ وجهك

" ممطرنيا عيار  هيِا: فقالاا العِاب قام رأى وق  بالري   نا  قام عِب

 هيِا فعليى. أوليا   إليه أشرنا كما القصمين تغاير في كالصري  الح ي  فهِا

 وتكا  الثانية عاد قام عن خبرا   الَحقاف سارة في المِكارة القصة تكا 

 .بالصااب أعلم وهللا الَولى  عاد عن خبرا   القرآ  في السياقات بقية

 داود وأبيا البوَخياري   وأخرجيه معروف  بن هارو  عن مسلم روا  وهكِا

 .وه  ابن ح ي  من

 عن وروي. السلام عليه نا  ح  ذكر عن  السلام عليه هاد ح  وق منا

 السيلام علييه هياد قبير صيفة ذكير أنيه ل طا أبي بن علي المؤمنين أمير

 حائطييه فييي مكييا  وبجامعهييا ب مشييق  أنييه آخييرو  وذكيير. اليييمن بليياد فيي

 .أعلم وهللا. السلام عليه هاد قبر أنه النا  بعض يزعم القبلي

 

 ثماد نبي السلام عليه صال  قصة

 جي يس  أخيي ثمياد ج هم باسم ثماد لهم يقال مشهارة  قبيلة وهم

 .نا  بن سام بن ارم بن عاثر ابنا وهما

 مر   وق  وتبا  الحجاز بين الِي الحجر يسكنا  العاربة من عربا   وكاناا

 مين معيه بمين تبيا  إلى ذاه  وها وسلم عليه هللا صلى هللا رسال به

 .المسلمين

 .كأولئك الَصنام يعب و  وكاناا عاد  قام بع  وكاناا

 بين عبيي  بين صال : ورساله هللا عب  وها منهم رجلا   فيهم هللا فبع 

 إليى في عاهم نيا  بين ارم بين عياثر بين ثمياد بين حيادر بن عبي  بن ماس 

 بيه يشيركاا وليا والَن اد الَصنام يخلعاا وأ  له  شريك لا وح   هللا عبادة

 بالمقييال منييه ونييالاا جمهييارهم  وكفيير ميينهم  طائفيية بييه فآمنييت. شيييئا  

 فأخيِهم عليهم  حجة هللا اجعله المي الناقة وقملاا بقمله  وهماا والفعال 

 .مقم ر  عزيز أخِ هللا



ادَ  َوإَِلى: }الَعراف سارة في تعالى قال كما م   َثمو  يَيا َقيالَ  َصياِلحا   أََخياهو

مِ  وا َقا  بو و هَ  اع  كوم   َق    َغي رو و  إَِله   ِمن   َلكوم   َما اللَّ َنة   َجاَ ت  ِِ ِ  َرب ِكويم   ِمين   بَي ِ  َناَقيةو  َهي

ييهِ  ييم   اللَّ وَها آيَيية   َلكو رو َِ ييهِ  أَر ِ   ِفييي َتأ كوييل   َفيي يياَها َوليياَ  اللَّ ييا    َتَمسُّ كوم   ِبسو َِ يي خو
 َفيَأ 

اب   َِ وا أَِليييم   َعيي ييرو ييم   إِذ   َواذ كو َلَفييا َ  َجَعَلكو يي ِ  ِميين   خو أَكوم   َعيياد   بَع   الييََر ِ   ِفييي َوبَيياَّ

و َ  ِو ِخ اِلَها ِمين   َتمَّ يهو يارا   سو صو يا َ  قو ِحمو ِجبَيالَ  َوَتن  واَفي بويواتيا   ال  يهِ  آلياَ َ  اذ كورو  َولياَ  اللَّ

ا َثا  ِسيِ يَن  اليََر ِ   ِفيي َتع  ف  َمليَو  َقيالَ  مو ينَ  ال  ِِ ي وا الَّ يَمك بَرو ِميهِ  ِمين   اس  ينَ  َقا  ِِ ي  ِللَّ

اا موض ِعفو م   آَمنَ  ِلَمن   اس  هو َلموا َ  ِمن  ر َسل   َصاِلحا   أَ َّ  أََتع  اا َرب ِهِ  ِمن   مو ا َقالو  ِبَميا إِنَّ

ر ِسلَ 
ؤ   ِبهِ  أو اَ  مو ينَ  َقالَ  ِمنو ِِ وا الَّ َمك بَرو ا اس  ِِي إِنَّ م   ِبالَّ وَ   ِبهِ  آَمنمو وا كَياِفرو  َفَعَقيرو

اَقةَ  ا النَّ يرِ  َعين   َوَعَميا  اا َرب ِِهيم   أَم  َنا ِبَميا ائ مَِنيا َصياِل و  يَيا َوَقيالو  ِمين   كونيتَ  إِ    َتِعي و

ر َسِليَن  مو م   ال  هو ت  َِ َفيةو  َفأََخي اا الرَّج  يبَحو م   َفَميَالَّى َجياثِِميَن  َدارِِهيم   ِفيي َفأَص  هو  َعين 

مِ  يَييا َوَقييالَ  كوم   َلَقيي    َقييا  ييمو تو  َرب ِييي رَِسيياَلةَ  أَب َلغ  ييم   َوَنَصييح  ِحبُّييا َ  لييا َوَلِكيين   َلكو  تو

اِصِحينَ   {.النَّ

يادَ  َوإَِليى: }هياد سارة في تعالى وقال م   َثمو مِ  يَيا َقيالَ  َصياِلحا   أََخياهو  َقيا 

وا بو و هَ  اع  اَ  َغي رو و  إَِله   ِمن   َلكوم   َما اللَّ َمَركوم   اليََر ِ   ِمين   أَنَشأَكوم   هو يَمع   ِفيَهيا َواس 

و و  ِفرو َمغ  مَّ  َفاس  ابواا ثو ِجيي    َقِريي    َرب ِيي إِ َّ  إَِلي هِ  تو اا مو  كونيتَ  َقي    َصياِل و  يَيا َقيالو

ا   ِفيَنا ا  ا َقب لَ  َمر جو َِ َهاَنيا َهي بوي َ  أَ    أََتن  ي َميا َنع  بو َنيا  و يَع  َنيا آبَاؤو يا َشيك    َلِفيي َوإِنَّ  ِممَّ

اَنا عو ِري    إَِلي هِ  َت   مِ  يَا َقالَ  مو م   َقا  َنية   َعَليى كونيتو  إِ    أََرأَي مو  َوآَتيانِي َرب ِيي ِمين   بَي ِ

هو  َمة   ِمن  رونِي َفَمن   َرح  هِ  ِمن   يَنصو هو  إِ    اللَّ وَننِي َفَميا َعَصيي مو ِسيير   َغي يرَ  َتِزيي و  َتخ 

مِ  يَاوَ  ِِ ِ  َقا  هِ  َناَقةو  َه وَها آيَية   َلكوم   اللَّ رو َِ يهِ  أَر ِ   ِفيي َتأ كويل   َفي ياَها َولياَ  اللَّ  َتَمسُّ

ا    كوم   ِبسو َِ خو
اب   َفيَأ  َِ وَها َقِري    َع اا َفَقالَ  َفَعَقرو عو  أَيَّيام   َثَلاَثيةَ  َدارِكويم   ِفيي َتَممَّ

ي    َذِلكَ  وب   َغي يرو  َوع  ِو يا َمك ي روَنيا َجيا َ  َفَلمَّ ي َنيا أَم  ينَ  َصياِلحا   َنجَّ ِِ ي ياا َوالَّ  َمَعيهو  آَمنو

َمة   ا ِبَرح  ِ   ِخز يِ  َوِمن   ِمنَّ ِمئِ اَ  َربَّكَ  إِ َّ  يَا  َقِايُّ  هو َعِزييزو  ال  َِ  ال  ينَ  َوأََخي ِِ ي ياا الَّ  َظَلمو

يي َحةو  اا الصَّ ييبَحو ا َلييم   كَيأَ    َجيياثِِميَن  ِديَييارِِهم   ِفيي َفأَص  َنييا  ييادَ  إِ َّ  اَ أَليي ِفيَهيا يَغ   َثمو

وا م   كََفرو ادَ  بوع  ا   أَلاَ  َربَّهو  {.ِلَثمو

َِّبَ  َوَلَقي   :}الحجر سيارة في تعالى وقال يرِ  أَص يَحابو  كَي ِحج  ر َسيِليَن  ال  مو  ال 

م   اا آيَاتَِنييا َوآَتي َنيياهو َهييا َفكَييانو رِِضيييَن  َعن  ع  اا مو ييا َ  َوكَييانو ِحمو ِجبَييالِ  ِميين   يَن   بويواتييا   ال 

م  فَ  آِمنِيَن  هو ت  َِ َنى َفَما موص ِبِحيَن  الصَّي َحةو  أََخ م   أَغ  هو اا َما َعن   {.يَك ِسبوا َ  كَانو

 



ر ِسلَ  أَ    َمَنَعَنا َوَما: }سبحا  سارة في وتعالى سبحانه وقال  ِبالآيَياتِ  نو

َِّبَ  أَ    إِلاَّ  ا َ  ِبَها كَ لو ادَ  َوآَتي َنا الََوَّ اَقةَ  َثمو ب ِصيرَة   النَّ ياا مو ر ِسيلو  َوَميا َهيابِ  َفَظَلمو  نو

ِايفا   إِلاَّ  ِبالآيَاتِ   {.َتخ 

بَت  :}الشيعرا  سيارة فيي تعالى وقال َِّ يادو  كَ ر َسيِليَن  َثمو مو يم   َقيالَ  إِذ   ال   َلهو

م   اهو ا   أَلاَ  َصاِل    أَخو ِي َتمَّقو ال   َلكوم   إِن  اا أَِمين   َرسو قو هَ  َفاتَّ يانِي  اللَّ  َوَميا َوأَِطيعو

كوم   ييأَلو يير   ِميين   هِ َعَلي يي أَس  ييرِي إِ    أَج  َعيياَلِميَن  رَب ِ  َعَلييى إِليياَّ  أَج  َركوييا َ  ال  م   َمييا ِفييي أَتو

َنا يوا    َجنَّات   ِفي آِمنِيَن  َهاهو و    َوعو رو ل   َوزو َها َوَنخ  عو ا َ  َهِضيم   َطل  ِحمو  ِمن   َوَتن 

ِجبَالِ  اا َفيارِِهيَن  بويواتا   ال  قو يهَ  َفياتَّ يانِي  اللَّ ياا َولياَ  َوأَِطيعو ِطيعو يرَ  تو يرِِفيَن  أَم  س  مو  ال 

ينَ  ِِ و َ  الَّ ِس و اَ   َولاَ  الََر ِ   ِفي يوف  اا يوص ِلحو َما َقالو ِريَن  ِمن   أَن تَ  إِنَّ َسحَّ مو  َما ال 

َنيا بَشَير   إِلاَّ  أَن تَ  لو يتَ  إِ    ِبآيَية   َفيأ تِ  ِمث  ياِدِقيَن  ِمين   كون  ِِ ِ  َقيالَ  الصَّ  َلَهيا َناَقية   َهي

م   ِشير بو  َوَلكويم   ِشر ب   يام   يَيا  لو ياَها َولياَ  َمع  يا    َتَمسُّ كوم   ِبسو َِ ي خو
ابو  َفيَأ  َِ م   َعي  يَيا 

وَها َعِظيم   اا َفَعَقرو م   َناِدِميَن  َفأَص بَحو هو َِ ابو  َفأََخ َِ َع  َوَميا لآيَية   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  ال 

م   كَا َ  ِمنِيَن  أَك َثروهو ؤ  اَ  َربَّكَ  َوإِ َّ  مو َعِزيزو  َلهو  {.يمو الرَّحِ  ال 

َنا َوَلَق   : }النمل سارة في تعالى وقال ادَ  إَِلى أَر َسل  م   َثمو  أَ    َصاِلحا   أََخاهو

وا بو و هَ  اع  م   َفإَِذا اللَّ اَ   َفِريَقا ِ  هو َمِصمو مِ  يَا َقالَ  يَخ  ا َ  ِلمَ  َقا  ِجلو َمع  َئةِ  َتس  ي ِ  ِبالسَّ

َحَسَنةِ  َقب لَ  لاَ  ال  ِفروو َ  َلا  َمغ  هَ  َتس  كويم  لَ  اللَّ
ياَ   َعلَّ ر َحمو اا تو يَّر َنيا َقيالو  َوِبَمين   ِبيكَ  اطَّ

هِ  ِعن  َ  َطائِروكوم   َقالَ  َمَعكَ  م   بَل   اللَّ مو م   أَن  اَ   َقا  َمنو ف  َمِ يَنيةِ  ِفي َوكَا َ  تو يَعةو  ال   تِس 

و َ  َره ط   ِس و ا   َولاَ  الََر ِ   ِفي يوف  اا يوص ِلحو اا َقالو هِ  َتَقاَسمو مَ  ِباللَّ بَي ِ هو َلنو َليهو  نَّ  َوأَه 

مَّ  اَلنَّ  ثو هِ  َلَنقو يمَّ  ِلَاِلي ِ ياَلنَّ  ثو يهِ  َلَنقو َنا َميا ِلَاِلي ِ ِليكَ  َشيِه   ِليهِ  َمه  يا أَه  اَ   َوإِنَّ  َلَصياِدقو

وا م   َمك را   َوَمكَر َنا َمك را   َوَمكَرو وَ   لاَ  َوهو رو عو ر   يَش   َمك رِِهم   َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  َفانظو

ا ر نَ  أَنَّ م  َدمَّ م   اهو َمهو َمِعيَن  َوَقا  م   َفمِل كَ  أَج  هو اا ِبَما َخاِويَة   بويواتو  َذِليكَ  ِفي إِ َّ  َظَلمو

م   لآَيَة   َلموا   ِلَقا  ينَ  َوأَنَجي َنا يَع  ِِ اا الَّ اا آَمنو ا َ  َوكَانو  {.يَمَّقو

يا: }السج ة حم سارة في تعالى وقال يادو  َوأَمَّ م   َثمو يَمَحبُّا َفَهيَ ي َناهو  اَفاس 

َعَمى َ ى َعَلى ال  هو م   ال  هو ت  َِ ابِ  َصياِعَقةو  َفأََخي َِ َعي يا ِ  ال  هو اا ِبَميا ال   يَك ِسيبواَ   كَيانو

ي َنا ينَ  َوَنجَّ ِِ اا الَّ اا آَمنو ا َ  َوكَانو  {.يَمَّقو

بَت  : }اقمربت سارة في تعالى وقال َِّ يادو  كَ رِ  َثمو ِو ي اا ِبالنُّ يا أَبَشَيرا   َفَقيالو  ِمنَّ

ِبعو  َواِح ا   ا هو َنمَّ ر   َضلاَل   َلِفي إِذا   إِنَّ عو ِقيَ  َوسو ل  ك رو  أَؤو ِ ِ ياَ  بَيل   بَي نَِنيا ِمين   َعَلي يهِ  ال  هو

اب   َِّ َلموا َ  أَِشر   كَ ابو  َمن   َغ ا   َسيَع  َِّ كَ يا الََِشيرو  ال  ا إِنَّ ر ِسيلو اَقيةِ  مو َنية   النَّ يم   ِفم   َلهو



م   م   َواص َطِبر   َفار َتِقب هو مَ  أَ َّ  َوَنب ِئ هو َمة   ا َ ال  م   ِقس  َمَضر   ِشر ب   كولُّ  بَي َنهو ح  ا مو  َفَناَدو 

م   اِبي كَا َ  َفكَي فَ  َفَعَقَر  َفَمَعاَطى َصاِحبَهو َِ رِ  َع ِو ا َونو َنا إِنَّ  َصيي َحة   َعَليي ِهم   أَر َسل 

اا َواِحَ ة   َمِظرِ  كََهِشيمِ  َفكَانو ح  مو ر َنا َوَلَق    ال  ر آ َ  يَسَّ قو ك رِ  ال  ِ ِ ِكر   ِمن   ل  َفهَ  ِلل  {.مو َّ

بَت  : }تعييالى وقييال َِّ ييادو  كَيي َااَهييا  َثمو بََعيي َ  إِذ   ِبَطغ  ييَقاَها  ان  ييم   َفَقييالَ  أَش   َلهو

ييالو  ييهِ  َرسو ييهِ  َناَقييةَ  اللَّ يَاَها  اللَّ ييق  بوا و  َوسو َِّ وَهييا َفكَيي ييَ مَ  َفَعَقرو ييم   َعَلييي ِهم   َفَ م   َربُّهو

ِبِهم   ن  َِ اَها  ِب ق   يََخافو  َولاَ  َفَساَّ  {.بَاَهاعو

 برا ة سارة في كما وثماد  عاد ذكر بين كمابه في هللا يقر  ما وكثيرا  

 .والفجر  والنجم  ق  وسارة ص  وسارة والفرقا   وإبراهيم

 لهميا ولييس الكمياب  أهيل خبرهميا يعيرف ليا اليَممين هاتين أ  ويقال

 أخبير ماسي  أ  عليى يي ل ميا القيرآ  فيي ولكين. المياراة كميابهم فيي ذكر

اَسي  َوَقيالَ : }إبيراهيم سيارة فيي تعالى قال كما  عنهما وا إِ    مو يرو م   َتك فو يمو  أَن 

يهَ  َفيإِ َّ  َجِميعيا   اليََر ِ   ِفيي َوَمن   تِكوم   أََليم   َحِميي    َلَغنِيي   اللَّ
ينَ  َنبَيأو  يَيأ  ِِ ي  ِمين   الَّ

مِ  َقب ِلكوم   ا    َقا  ادَ  َوَعاد   نو ينَ  َوَثمو ِِ ِ ِهم   ِمن   َوالَّ م  يَع   لاَ  بَع  هو يهو  إِلَّا َلمو م   اللَّ هو  َجياَ ت 

م   هو لو َناتِ  روسو بَي ِ  قاميه  ميع ماسي  كليام تميام مين هيِا أ  الظياهر. الآية{ ِبال 

 وليا جيي ا   خبرهميا يضيبطاا ليم العيرب مين الَمميا  هاتيا  كيا  لما ولكن

 عليييه ماسيي  زمييا  فييي مشييهارا   كييا  خبرهمييا كييا  وإ  بحفظييه  اعمنيياا

 الحميي  وهلل. مسمقصيي  المفسييير فييي كليه هييِا ىعليي تكلمنييا وقيي . السيلام

 .والمنة

 نبيه هللا نجى وكيف أمرهم  من كا  وما قصمهم ذكر الآ  والمقصاد

 ظلمياا اليِين القيام دابير قطيع وكييف بيه  آمين ومين السلام عليه صالحا  

 .السلام عليه رسالهم ومخالفمهم وعماهم  بكفرهم

 مين كيا  بميا يعمبيروا وليم عياد بعي  وكاناا عربا   كاناا أنهم ق منا وق 

وا: }السيلام علييه نبييهم لهيم قال ولهِا. أمرهم بوي و يهَ  اع   إَِليه   ِمين   َلكويم   َميا اللَّ

كوم   َق    َغي رو و  َنة   َجاَ ت  ِِ ِ  َرب ِكوم   ِمن   بَي ِ يهِ  َناَقيةو  َه وَها آيَية   َلكويم   اللَّ رو َِ  ِفيي َتأ كويل   َفي

ييهِ  أَر ِ   يياَها َوليياَ  اللَّ يي َتَمسُّ كوم   ا   ِبسو َِ يي خو
اب   َفيَأ  َِ وا أَِليييم   َعيي ييرو ييم   إِذ   َواذ كو  َجَعَلكو

َلَفييا َ  يي ِ  ِميين   خو أَكوم   َعيياد   بَع  و َ  الييََر ِ   ِفييي َوبَيياَّ ِو ِخيي اِلَها ِميين   َتمَّ ييهو ييارا   سو صو  قو

ا َ  ِحمو ِجبَالَ  َوَتن  وا بويواتا   ال  هِ  آلاَ َ  َفاذ كورو ا َولاَ  اللَّ َثا  ِسي ِ  اليََر ِ   ِفيي َتع  ف   أي{ ينَ مو

 وتعمليياا أمييرهم  ميين كييا  بمييا لمعمبييروا بعيي هم ميين خلفييا  جعلكييم إنمييا



 القصييار  سييهالها فييي تبنييا  الييَر  هييِ  لكييم وأبييا . عملهييم بخليياف

ييا َ } ِحمو ِجبَييالِ  ِميين   َوَتن   وإتقانهييا صيينعمها فييي حيياذقين أي{ َفييارِِهينَ  بويواتييا   ال 

 ليا وحي   له والعبادة الصال   والعمل بالشكر هللا نعمة فقابلاا. وإحكامها

 .وخيمة ذلك عاقبة فإ  طاعمه  عن والع ول ومخالفمه وإياكم له  شريك

َركوا َ : }بقاله وعظهم ولهِا م  َنا َما ِفي أَتو يوا    َجنَّات   ِفي آِمنِيَن  َهاهو  َوعو

و    رو ل   َوزو َها َوَنخ  عو يا َ . }ناضي  بهيي حسن كثير ممراكم أي{ َهِضيم   َطل  ِحمو  َوَتن 

ِجبَيييالِ  ِمييين   اا َفيييارِِهيَن  بويواتيييا   ال  قو يييهَ  َفييياتَّ يييانِي  اللَّ ييياا َولييياَ  َوأَِطيعو ِطيعو يييرَ  تو  أَم 

رِِفيَن  س  مو ينَ  ال  ِِ و َ  الَّ ِس و ا َ  َولاَ  الََر ِ   ِفي يوف   {.يوص ِلحو

مِ  يَا: }أيضا   لهم وقال وا َقا  بو و هَ  اع  ياَ  َغي يرو و  إَِليه   ِمين   َلكويم   َما اللَّ  أَنَشيأَكوم   هو

َمَركوم   الََر ِ   ِمن   َمع   اليَر   مين فأنشيأكم خلقكيم اليِي هيا أي{ ِفيَهيا َواس 

 الخيالق فهيا والثميار  الزرو  من فيها بما أعطاكماها أي عمارها  وجعلكم

و و . }ساا  ما لا وح   العبادة يسمحق الِي وها الرزاق  ِفرو َمغ  مَّ  َفاس  ابوياا ثو  تو

 ويمجاوز منكم يقبل فإنه عبادته  على أقبلااو فيه أنمم عما أقلعاا أي{ إَِلي هِ 

ِجي    َقِري    َرب ِي إِ َّ } عنكم  {.مو

اا} ا   ِفيَنا كونتَ  َق    َصاِل و  يَا َقالو ا  ا َقب لَ  َمر جو َِ  يكيا  أ  نرجيا كنا ق  أي{ َه

 وتير  العبادة  إفراد إلى إيانا دعاؤ  وهي المقالة  هِ  قبل كاملا   عقلك

: قيالاا ولهيِا والَجي اد الآبيا  ديين عين والعي ول اد الَني  مين نعبي   كنا ما

َهاَنا} بو َ  أَ    أََتن  بو و  َما َنع  َنا يَع  َنا آبَاؤو اَنا ِممَّا َشك    َلِفي َوإِنَّ عو ِري  إَِلي هِ  َت    {.مو

 

مِ  يَا َقالَ } م   َقا  َنة   َعَلى كونتو  إِ    أََرأَي مو هو  َوآَتانِي َرب ِي ِمن   بَي ِ َمية   ِمن   َمين  فَ  َرح 

رونِي هِ  ِمن   يَنصو هو  إِ    اللَّ وَننِي َفَما َعَصي مو ِسير   َغي رَ  َتِزي و  {.َتخ 

 فييي تييأت وحسيين الجانيي   ولييين العبييارة فييي لهييم منييه تلطييف وهييِا

 وأدعاكم لكم أقال كما الَمر كا  إ  ظنكم فما أي. الخير  إلى لهم ال عاة

 أ  مني تطلبا  نمموأ ي يه بين يخلصكم وماذا هللا؟ عن  عِركم ما إليه؟

 تركميه ولا علي  واج  لَنه هِا يمكنني لا وأنا طاعمه؟ إلى دعا كم أتر 

 أزال ليا فأنيا. ينصرني ولا منه يجيرني أ  غيركم من ولا منكم أح  ق ر لما

 .وبينكم بيني هللا يحكم حمى له  شريك لا وح   هللا إلى أدعاكم



َما: }أيضا   له وقالاا ِرينَ ال   ِمن   أَن تَ  إِنَّ َسحَّ  يعنيا  المسيحارين  مين أي{ مو

 وحي    هلل العبيادة إفيراد إليى إيانيا دعائيك فيي تقيال ميا ت ري لا مسحارا  

 المييراد أ  وهييا الجمهييار  عليييه القييال وهييِا. الَنيي اد ميين سيياا  مييا وخلييع

 وهيا - سيحر ليه ممين أي: المسيحرين مين وقيل. المسحارين بالمسحرين

 بعي  لقيالهم أظهير واليَول. سيحر  ليه بشير أنيت إنميا يقالا  كأنهم - الرئي

يتَ  إِ    ِبآيَية   َفيأ تِ } وقيالهم{ مثلنيا بشير إليا أنت ما: }هِا ياِدِقينَ  ِمين   كون  { الصَّ

ِِ ِ  َقالَ : }قال. به جا هم ما ص ق على ي ل بخارق يأتيهم أ  منه سألاا  َهي

م   ِشر بو  َوَلكوم   ِشر ب   َلَها َناَقة   ام   يَا  لو ا    اَهاَتَمسُّ  َولاَ  َمع  كوم   ِبسو َِ خو
ابو  َفيَأ  َِ  َعي

م   كوم   َق   : }قال كما{ َعِظيم   يَا  َنية   َجياَ ت  ِِ ِ  َرب ِكويم   ِمين   بَي ِ يهِ  َناَقيةو  َهي  آيَية   َلكويم   اللَّ

وَها رو َِ هِ  أَر ِ   ِفي َتأ كول   َف اَها َولاَ  اللَّ ا    َتَمسُّ كوم   ِبسو َِ خو
اب   َفيَأ  َِ  وقيال{ أَِليم َع

ادَ  َناَوآَتي  : }تعالى اَقةَ  َثمو ب ِصرَة   النَّ اا مو  {.ِبَها َفَظَلمو

 

 رسال فجا هم ناديهم  في ياما   اجممعاا ثماد أ  المفسرو  ذكر وق 

 فقيالاا وأميرهم  ووعظهيم وحيِرهم وذكرهم هللا  إلى ف عاهم صال  هللا

 - هنيا  صيخرة إليى وأشياروا - الصيخرة هيِ  مين لنيا أخرجيت أنت إ : له

 وتعنمياا ونعماهيا  سيماها أوصيافا   وذكيروا وكييت كييت صيفمها مين ناقة 

 النبييي لهيم فقييال وكيِا  كيِا صييفمها مين طايلية  عشييرا   تكيا  وأ  فيهيا 

 الييِي الاجيه علييى سيألمم  ميا إلييى أجبيمكم إ  أرأييمم: السييلام علييه صيال 

. نعيم: قيالاا بيه؟ أرسيلت فيميا وتصي قاني بيه جئمكم بما أتؤمنا  طلبمم 

 .ذلك على قهمومااثي عهادهم فأخِ

 وجل عز ربه دعا ثم له  ق ر ما وجل عز هلل فصلى مصلا  إلى قام ثم

 عين تنفطير أ  الصيخرة تليك وجيل عيز هللا فيأمر طلباا  ما إلى يجيبهم أ 

 الصيفة عليى أو طلبياا  اليِي المطلياب الاجيه عليى عشرا   عظيمة ناقة

 .نعماا المي

 بيياهرة  وقيي رة هائلييا   ومنظييرا   عظيمييا   أمييرا   رأوا كييِلك  عايناهييا فلمييا

 عليى أكثيرهم واسيممر مينهم  كثيير فيآمن سياطعا   وبرهانيا   قاطعيا   ودليلا  

ياا: }قيال ولهِا. وعنادهم وضلالهم كفرهم  وليم بهيا  جحي وا أي{ ِبَهيا َفَظَلمو

 عميرو بين جني  : آمنياا الِين رئيس وكا  أكثرهم  أي بسببها  الحق يمبعاا



 الَشييراف بقيية وهيم. رؤسيائهم مين ا وكي جيياا   بين لبيي  بين محلياة بين

 أوثييانهم  صيياح  والحبيياب  لبييي   بيين عمييرو بيين ذؤاب فصيي هم بالإسييلام 

 وكيا  خليفية  بين شيهاب عمه ابن جن   ودعا جلمس  بن صعر بن ورباب

 رجيل ذليك في فقال إليهم فمال أولئك  فنها  بالإسلام فهم أشرافهم  من

 :هللا رحمه ِميلال بن غنمة بن مهرش له يقال المسلمين من

 شهابا دعاا النبي دين إلى***  عمرو آل من عصبة وكانت

 أجابا ولا يجي  بأ  فهم***  جميعا كلهم ثماد عزيز

 ذؤابا بصاحبهم ع لاا وما***  عزيزا فينا صال  لَصب 

 ذبابا رش هم بع  تالاا** ***  حجر آل من الغااة ولكن

ِِ ِ : }السلام عليه صال  لهم قال ولهِا هِ  َناَقةو  َه  سبحانه هلل أضافها{ اللَّ

 أي{ آيَية   َلكويم  } هللا وعبي  هللا بييت كقاليه وتعظيم  تشريف إضافة وتعالى

وَها} به جئمكم ما ص ق على دليلا   رو َِ يهِ  أَر ِ   ِفيي َتأ كويل   َفي ياَها َولياَ  اللَّ  َتَمسُّ

ا    كوم   ِبسو َِ خو
اب   َفيَأ  َِ  {.َقِري    َع

 حييي  ترعييى أظهييرهم  بييين الناقيية ِ هيي تبقييى أ  علييى الحييال فيياتفق

 تشرب الما  وردت إذا وكانت يام  بع  ياما   الما  وترد أرضهم  من شا ت

. لغ هم يامهم في الما  من حاجمهم يرفعا  فكاناا ذلك  يامها البئر ما 

 َوَلكويم   ِشير ب   َلَهيا: }قيال ولهيِا كفيايمهم  لبنها من يشربا  كاناا أنهم ويقال

م   ِشر بو  ام  مَ  يَا  لو  {.ع 

ا إنا: }تعالى قال ولهِا ر ِسلو اَقةِ  مو َنة   النَّ م   ِفم   أيؤمنيا  لهيم اخمبيار أي{ َلهو

م  . }يفعلا  بما أعلم وهللا يكفرو ؟ أم بها  مين يكيا  ميا انمظر أي{ َفار َتِقب هو

م  . }جلية على الخبر فسيأتيك أذاهم على{ َواص َطِبر  } أمرهم َما َ  أَ َّ  َوَنب ِئ هو  ال 

م   َمة  ِقس   َمَضر   ِشر ب   كولُّ  بَي َنهو ح   {.مو

 يعقروا أ  على رأيهم واتفق أمرهم اجممع الحال هِا عليهم طال فلما

يي طا  لهيم وزيين مياؤهم  علييهم ويميافر منهيا ليسمريحاا الناقة  هِ   الش 

وا: }تعييالى هللا قييال. أعمييالهم اَقييةَ  َفَعَقييرو ا النَّ ييرِ  َعيين   َوَعَمييا  ااَوَقيي َرب ِِهييم   أَم   يَييا الو

َنا ِبَما ائ مَِنا َصاِل و  ر َسِلينَ  ِمن   كونتَ  إِ    َتِع و مو  {.ال 

 وكيا  جني    بين سالف بن ق ار: رئيسهم منهم قملها تالى الِي وكا 

 وهيا سيالف  فيراش على ول  زانية  ول  أنه يقال وكا . أصه  أزرق أحمر



 نسي  ِافلهي جمييعهم  باتفياق ذليك فعليه وكيا . صيبا  له يقال رجل ابن

 .كلهم جميعهم إلى الفعل

 اسيم ثمياد من امرأتين أ : المفسرين علما  من وغير  جرير ابن وذكر

 حسي  ذات وكانيت. المخميار  بين زهيير بين المحييا ابنة" ص وقة" إح اهما

 ليه يقيال لهيا عيم ابين في عت ففارقميه  أسيلم من رجل تحت وكانت ومال 

. الناقية عقير هيا إ  انفسيه علييه وعرضيت المحييا  بين مهيرج بن" مصر "

 عجازا   وكانت عثما  أم وتكنى مجلز  بن غنيم بنت" عنيزة" الَخرى واسم

 بناتهيا فعرضيت الرؤسيا   أحي  عميرو بين ذؤاب زوجهيا من بنات لها كافرة 

 فانمي ب شيا   بناتهيا أي فله الناقة عقر ها إ  سالف  بن ق ار على الَربع

 سيبعة لهيم فاسيمجاب ك بيِل قيامهم فيي وسيعاا لعقرهيا الشيابا  هِا 

 ِفييي َوكَييا َ : }تعييالى قالييه فييي المييِكارو  وهييم. تسييعة فصيياروا آخييرو 

َمِ يَنةِ  َعةو  ال  و َ  َره ط   تِس  ِس و ا َ  َولاَ  الََر ِ   ِفي يوف   بقيية فيي وسيعاا{. يوص ِلحو

. ذليك فيي وطياوعاهم ذليك إليى فأجياباهم عقرهيا  لهيم وحسيناا القبيلة

" مصيير " لهييا كميين وردهييا ميين صيي رت افلميي الناقيية  يرصيي و  فييانطلقاا

 قملهيا  في القبيلة يِمر  النسا  وجا  ساقها  عظم فانمظم بسهم فرماها

 فش  سالف  بن ق ار فابم رهم ذلك في لهم ترغيبا   وجاههن عن وحسر 

 ورغيت. اليَر  إليى سياقطة فخيرت عرقابهيا عين فكشيف بالسيف عليها

 وانطلييق فنحرهيا  مهيالب فييي طعين ثيم ولي ها  تحييِر عظيمية واحي ة رغياة

 .ثلاثا   ورغا منيعا   جبلا   فصع  - فصيلها وها - سقبها

 أيين ييارب :قيال أنيه الحسين سيمع عمين معمير  عن الرزاق  عب  وروى

 .أيضا   فعقرو  اتبعا  بل: ويقال. فيها فغاب صخرة في دخل ثم أمي؟

ا: }تعالى هللا قال م   َفَنياَدو  اِبي كَيا َ  فَ َفكَي ي َفَعَقيرَ  َفَمَعياَطى َصياِحبَهو َِ  َعي

رِ  ِو ي بََعي َ  إِذ  : }تعييالى وقيال{. َونو ييَقاَها  ان  ييم   َفَقيالَ  أَش  يالو  َلهو ييهِ  َرسو ييهِ  َناَقيةَ  اللَّ  اللَّ

يَاَها ييق  بوا و } احييِروها أي{ َوسو َِّ وَهييا َفكَيي ييَ مَ  َفَعَقرو ييم   َعَلييي ِهم   َفَ م  ِبِهم   َربُّهو ن  َِ  ِبيي

اَها  بَاَها يََخافو  َولاَ  َفَساَّ ق   {.عو

َثنا: أحم  الإمام لقا َثنا نميير  بين هللا عب  َح َّ  - عيروة أبيا - هشيام َحي َّ

 علييه هللا صيلى هللا رسيال خطي : قيال زمعية بين هللا عبي  عين أبييه عن



 لهيا انبعي : أشيقاها انبع  إذ: "فقال عقرها الِي وذكر الناقة فِكر وسلم

 ".زمعة أبي مثل رهطه  في منيع عزيز عارم رجل

 منييع . رئييس: أي عزييز . شيهم أي: عارم. به هشام ح ي  من أخرجا 

 .قامه في مطا : أي

َحم   بن وقال ي  بين بين يزي  ح ثني: إسحاق مو َحم  ي   عين خثييم  مو َحم  مو

َحم   بن عن كع   بن  رسيال قال: قال ياسر بن عمار عن يزي   بن خثيم مو

. ىبلي: قيال النيا ؟ بأشيقى أحي ثك أليا: "لعليي وسلم عليه هللا صلى هللا

 عليي ييا يضيربك واليِي الناقة  عقر الِي ثماد أحيمر أح هما رجلا  : قال

 ".لحيمه يعني - هِ  منه تبمل حمى - قرنه يعني - هِا على

 .حاتم أبي ابن روا 

وا: }تعالى وقال اَقةَ  َفَعَقرو ا النَّ يرِ  َعن   َوَعَما  اا َرب ِِهيم   أَم   ائ مَِنيا َصياِل و  يَيا َوَقيالو

َنا ِبَما ر َسِلينَ  ِمن   كونتَ  إِ    َتِع و مو  بلييغ كفير بيين هيِا كلامهم في فجمعاا{ ال 

 :وجا  من

 عقيير فييي الَكييي  النهييي ارتكييابهم فييي ورسيياله هللا خييالفاا أنهييم: منهيا

 .آية لهم هللا جعلها المي الناقة

: وجهييين ميين فاسييمحقا  بهييم العييِاب وقييا  اسييمعجلاا أنهييم: ومنهييا

يياَها ليياَ وَ : }قالييه فييي عليييهم الشيير  أحيي هما ييا    َتَمسُّ كوم   ِبسو َِ يي خو
اب   َفيَأ  َِ  َعيي

 اسمعجالهم والثاني. حق والكل{ أليم}الَخرى وفي{ عظيم}آية وفي{ َقِري   

 .ذلك على

 نباتييه عليى القياطع الي ليل قيام قي  اليِي الرسيال كيِباا أنهيم: ومنهيا

 والضييلال الكفيير حملهييم ولكيين جازمييا   علمييا   ذلييك يعلمييا  وهييم وصيي قه 

وَها: }تعالى هللا قال. بهم العِاب ووقا  الحق اسمبعاد ىعل والعناد  َفَعَقرو

اا َفَقالَ  عو وب   َغي رو  َوع     َذِلكَ  أَيَّام   َثلاََثةَ  َدارِكوم   ِفي َتَممَّ ِو  {.َمك 

 سيالف  بن ق ار عليها سطا من أول كا  الناقة عقروا لما أنهم وذكروا

 يقطعانها بأسيافهم روهاابم  ثم الَر   إلى فسقطت فعرقبها هللا  لعنه

 هنيا   الجبل أعلى فعلا عنهم شرد - ول ها وها - سقبها ذلك عاين فلما

 .مرات ثلاث ورغا



ياا: }صيال  لهيم قال فلهِا عو  ييامهم غيير أي{ أَيَّيام   َثلاََثيةَ  َدارِكويم   ِفيي َتَممَّ

 بقمليه همياا أمساا لما بل الَكي   الاع  هِا في أيضا   يص قا  فلم ذلك 

اا. }بالناقية يلحقيا  أ  - يزعميا  فيما - واوأراد اا َقيالو يهِ  َتَقاَسيمو يهو  ِباللَّ َمنَّ بَي ِ  َلنو

َلهو   ولننكير  قمليه نجحي   ثيم فلنقملنه  أهله مع دار  في لنكبسنه أي{ َوأَه 

ييمَّ : }قييالاا ولهييِا ب مييه  أولييياؤ  طالبنييا إ  ذلييك يياَلنَّ  ثو ييهِ  َلَنقو َنا َمييا ِلَاِلي ِ  َشييِه  

ا ِلهِ أَه   َمه ِلكَ  ا  َوإِنَّ  {.َلَصاِدقو

وا: }تعالى هللا قال يم   َمك يرا   َوَمكَر َنيا َمك يرا   َوَمكَيرو روو   لياَ  َوهو يعو ر   يَش   َفيانظو

ا َمك رِِهم   َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  م   أَنَّ ر َناهو م   َدمَّ َمهو َمِعيَن  َوَقا  م   َفمِل كَ  أَج  هو  َخاِويَة   بويواتو

يياا ِبَمييا م   لآَيَيية   ِلييكَ ذَ  ِفييي إِ َّ  َظَلمو يياَ   ِلَقييا  َلمو ينَ  َوأَنَجي َنييا يَع  ِِ يي يياا الَّ اا آَمنو  َوكَييانو

ا َ   {.يَمَّقو

 صيال  قميل قصي وا الِين النفر أولئك على أرسل تعالى هللا أ  وذلك

 ييام ثمياد وأصبحت قامهم  قبل وتعجيلا   سلفا   فأهلكهم رضخمهم حجارة

 كمييا مصييفرة  ووجيياهم - النظييرة أيييام ميين الييَول اليييام وهييا - الخميييس

 ييام مضي  قي  ألا: بأجمعهم نادوا أمساا فلما. السلام عليه صال  أنِرهم

 الجمعية ييام وها المأجيل أيام من الثاني اليام في أصبحاا ثم. الَجل من

 ثيم الَجيل  مين ياما  مض  ق  ألا: نادوا أمساا فلما محمرة  ووجاههم -

 ووجياهم - السيبت ييام وهيا - المميا  أييام مين الثال  اليام في أصبحاا

 .الَجل مض  ق  ألا: نادوا أمساا فلما مسادة 

 مياذا ينمظيرو  وقعي وا وتيأهباا تحنطياا الَحي  ييام صيبيحة كيا  فلما

 مين وليا بهم؟ يفعل كيف ي رو  لا والنقمة  والنكال العِاب من بهم يحل

 .العِاب يأتيهم جهة أي

 ورجفية اقهم في مين السيما  من صيحة جا تهم الشمس أشرقت فلما

 الحركييات  وسيكنت النفيا   وزهقيت الييَروا  ففاضيت مينهم  أسيفل مين

 ليا جثثيا   جياثمين  دارهم في فأصبحاا الحقائق وحقت الَصاات  وخشعت

 مقعي ة كانيت جاريية إليا أح  منهم يبق ولم قالاا. بها حرا  ولا فيها أروا 

 الكفير ةشي ي  وكانيت - الِريعية لهيا ويقيال - السيلق بنت" كلبة" واسمها

 فقاميت رجلاهيا  أطلقيت العيِاب رأت فلما السلام  عليه لصال  والع اوة



 حييل ومييا رأت بمييا فييأخبرتهم العييرب ميين حيييا   فأتييت شيي    كأسيير  تسييعى

 .ماتت شربت فلما ما   واسمسقمهم بقامها

ا َلم   كَأَ   : }تعالى هللا قال َنا   ورزق سعة في فيها يقيماا لم أي{ ِفيَها يَغ 

ادَ  إِ َّ  لاَ أَ } وغنا   وا َثمو م   كََفرو ادَ  بوع  ا   أَلاَ  َربَّهو  الق ر لسا  عليهم نادى أي{ ِلَثمو

 .بهِا

َثنا: أحم  الإمام قال َثنا اليرزاق  عبي  َح َّ َثنا معمير  َحي َّ  بين هللا عبي  َحي َّ

 صيلى هللا رسيال مير   لميا: قيال جيابر عين الزبير  أبي عن خثيم  بن عثما 

 صييال   قييام سييألها فقيي  الآيييات تسييألاا لييا: "قييال بييالحجر وسييلم عليييه هللا

 عين فعمياا الف   هِا من وتص ر الف  هِا من ترد - الناقة يعني - فكانت

 يامييا   لبنهييا ويشييربا  يامييا   مييا هم تشييرب وكانييت. فعقروهييا ربهييم أميير

 إليا مينهم السيما  أدييم تحيت مين بها هللا أهم  صيحة فأخِتهم فعقروها

 أبيا هيا: قيال هللا؟ رسيال ييا هيا من: فقالاا" هللا رمح في كا  واح ا   رجلا  

 ".قامه أصاب ما أصابه الحرم من خرج فلما رغال 

 الكميي  ميين شيي   فييي هييا وليييس مسييلم شيير  علييى الحيي ي  وهييِا

 .أعلم تعالى وهللا. السمة

 أ  أميية بين إسيماعيل أخبرنيي: معمير قيال: أيضيا   الرزاق عب  قال وق 

" هيِا؟ مين أت رو " :فقال رغال  أبي بقبر ر  م وسلم عليه هللا صلى النبي

 فيي كا  ثماد  من رجل رغال  أبي قبر هِا: "قال. أعلم ورساله هللا: قالاا

 قامييه أصيياب مييا أصييابه خييرج فلمييا هللا  عييِاب هللا حييرم فمنعييه هللا حيرم

 فابميي رو  القييام فنييزل. ذهيي  ميين غصيين معييه ودفيين هنييا  هييا فيي فن

: معمير قيال: اليرزاق عبي  قيال". الغصن افاسمخرجا عنه فبحثاا بأسيافهم 

 .الاجه هِا من مرسل هِا.. ثقيف أبا رغال أبا: الزهري قال

َحم   بن ذكر  كما ممصلا   آخر وجه من جا  وق   السييرة فيي إسيحاق مو

 بين هللا عبي  سيمعت: قيال بجيير  أبي بن بجير عن أمية  بن إسماعيل عن

 إلى معه خرجنا حين سلمو عليه هللا صلى هللا رسال سمعت: يقال عمر

 وكيا  ثقييف  أبيا وهيا رغال  أبي قبر هِا إ : "فقال بقبر  فمررنا الطائف 

 الميي النقمية أصيابمه منه خرج فلما عنه  ي فع الحرم بهِا وكا  ثماد  من

 مين غصين معيه دفين أنيه ذلك وآية فيه  ف فن المكا  بهِا قامه أصابت



 منيه فاسيمخرجاا النا  بم ر فا. معه أصبمما  عنه نبشمم أنمم إ  ذه  

َحم   بن طريق من داود أبا روا  وهكِا" الغصن  شييخنا قيال. به إسحاق مو

 .عزيز  حسن ح ي  هِا: هللا رحمه المزي الحجاج أبا الحافظ

 وليم الحي ي   بهيِا إليا يعرف ولا هِا  بجير أبي بن بجير به تفرد: قلت

 رفعيه  في وهم أنه لفيحمم: شيخنا قال. أمية بن إسماعيل ساى عنه يرو

 .أعلم وهللا. زاملميه من عمرو بن هللا عب  كلام من يكا  وإنما

. ليه شياه  أيضيا   جيابر حي ي  وفيي قبليه الِي المرسل في لكن: قلت

 .أعلم وهللا

 

م   َفَمييَالَّى: }تعييالى وقالييه هو مِ  يَييا َوَقييالَ  َعيين  كوم   َلَقيي    َقييا  ييمو  َرب ِييي رَِسيياَلةَ  أَب َلغ 

تو  ِحبُّا َ  لاَ  َوَلِكن   م  َلكو  َوَنَصح  اِصِحينَ  تو  أنيه السلام  عليه صال  عن إخبار{ النَّ

 غيرهيا إليى محليمهم عين الِهاب في أخِ وق  هلاكهم  بع  قامه خاط 

مِ  يَا: }لهم قائلا   كوم   َلَق    َقا  مو تو  َرب ِي رَِساَلةَ  أَب َلغ   فيي جهي ت: أي{ َلكويم   َوَنَصيح 

 .ونيمي وفعلي بقالي ذلك على وحرصت أمكنني  ما بكل ه ايمكم

ِحبُّييا َ  ليياَ  َوَلِكيين  } اِصييِحينَ  تو  ولييا الحييق تقبييل سييجاياكم تكيين لييم: أي{. النَّ

 بكيم المسيممر اليَليم  العيِاب مين فييه أنيمم ميا إليى صيرتم فلهيِا تري   

. ييي ا  عينكم باليي فع ليي ولييا حيلية  فييكم لييي ولييس الَبيي   إليى الممصيل

 لكيم  وبِلميه فعلميه  قي  لكيم والنصي  ةالرسيال أدا  مين علي وج  والِي

 .يري  ما يفعل هللا ولكن

 ثلياث بعي  بي ر قليي  أهل وسلم عليه هللا صلى النبي خاط  وهكِا

 ييا: "فقيال اللييل آخير مين بالرحيل وأمر راحلمه رك  وق  عليهم وقف: ليال

 وع ني ما وج ت ق  فإني حقا ؟ ربكم وع كم ما وج تم هل القلي   أهل

  "لنبيييكم كنييمم النبييي عشيييرة بييئس: " قييال فيمييا لهييم وقييال. "حقييا   ربييي

 وقيياتلمماني النييا   وآوانييي وأخرجمميياني النييا   وصيي قني كييِبمماني

 يييا: عميير لييه فقييال". لنبيييكم كنييمم النبييي عشيييرة فبييئس النييا   ونصييرني

 أنيمم ميا بيي   نفسي  واليِي: "فقيال جيفياا؟ قي  أقااما   تخاط  هللا رسال

 ".يجيبا  لا ولكنهم م منه أقال لما بأسمع

 .مات حمى به فأقام هللا حرم إلى انمقل السلام عليه صالحا   أ  ويقال



 

َثنا: أحم  الإمام قال َثنا وكييع  َح َّ  بين سيلمة عين صيال   بين زمعية َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي مير   لميا: قيال بين عبَّيا ا عين عكرمية  عين وهرام 

 وادي قيال" هيِا؟ واد أي بكير أبيا ييا: "قيال حي  حيين عسيفا  باادي وسلم

 خطمهيا بكيرات على السلام عليهما وصال  هاد به مر   لق : "قال. عسفا 

 ".العميق البيت يحجا  يلبا  النمار وأرديمهم العبا   أزرهم الليف 

 رواييية ميين السييلام عليييه نييا  قصيية فييي تقيي م وقيي . حسيين إسييناد

 .وإبراهيم وهاد نا  وفيه الطبراني 

 

 

 عام ثماد أر  من الحجر بااد وسلم عليه هللا صلى بيالن مرور ذكر

 تبا 

َثنا: أحم  الإمام قال َثنا الصم   عب  َح َّ  نيافع  عن جايرية بن صخر َح َّ

 عليى بالنيا  وسيلم عليه هللا صلى هللا رسال نزل لما: قال عمر ابن عن

 الميي الآبيار مين النيا  فاسيمقى ثمياد  بييات عني  الحجير بهم نزل تبا  

 هللا رسيال فيأمرهم القي ور  ونصيباا منها فعجناا ثماد  منها تشرب كانت

 عليى بهيم نيزل حميى بهيم ارتحل ثم الإبل  العجين وعلفاا الق ور  فأهراقاا

 اليِين القيام عليى يي خلاا أ  ونهياهم الناقية  منها تشرب كانت المي البئر

 ".معليه ت خلاا فلا أصابهم ما مثل يصيبكم أ  أخش  إني: "فقال عِباا

َثنا: أيضا   أحم  وقال َثنا عفا   َح َّ َثنامسيلم  بين العزيز عب  َح َّ  عبي  َح َّ

 علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال عمير بين هللا عب  عن دينار  بن هللا

 بياكين  تكانياا أ  إليا المعيِبين هؤليا  على ت خلاا لا: "بالحجر وها وسلم

 ".أصابهم ما مثل يصيبكم أ  عليهم  ت خلاا فلا باكين تكاناا لم فإ 

 .وجه غير من "الصحيحين" في أخرجا 

 رأسيه  قنيع بمنيازلهم مير   لميا السيلام علييه أنيه: الرواييات بعيض وفي

: روايية وفيي. بياكين يكانياا أ  إلا منازلهم  دخال عن ونهى راحلمه  وأسر 

 هللا صيلاات" أصيابهم ميا مثيل يصييبكم أ  خشيية فمبياكاا تبكياا لم فإ "

 .ليهع وسلامه



َثنا: أحميي  الإمييام وقييال َثنا هييارو   بيين يزييي  َحيي َّ  عيين المسييعادي  َحيي َّ

َحم   بن عن أوسط  بن إسماعيل  واسيمه - أبييه عين الَنباري كبشة أبي مو

 فيي كيا  لميا: قيال عنيه هللا رضي  - سيع  بين عامر ويقال سع  بن عمرو

 ذلييك فبلييغ عليييهم  ييي خلا  الحجيير أهييل إلييى النييا  تسييار  تبييا  غييزوة

 قيال" جامعية الصلاة: "النا  في فنادى وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 ميا: "يقيال وهيا بعيير  ممسيك وهيا وسيلم علييه هللا صلى النبي فأتيت

 رسيال ييا مينهم نعج : رجل فنادا " عليهم هللا غض  قام على ت خلا 

 كيا  بما ينبئكم أنفسكم من رجل ذلك؟ من بأعج  أنبئكم أفلا: "قال! هللا

 بعيِابكم يعبيأ لا هللا فإ  وس دوا  فاسمقيماا بع كم  كائن ها وما مقبلك

 ولييم حسيين إسييناد". شيييئا   أنفسييهم عيين ييي فعا  لييا قييام وسيييأتي شيييئا  

 .يخرجا 

 البييات يبنيا  فكياناا طايلية  أعميارهم كانيت صال  قام أ  ذكر وق 

 .الجبال في بياتا   لهم فنحماا منهم  الااح  مات قبل فمخرب الم ر من

 الناقية لهيم هللا فيأخرج آيية  سيألا  لميا السلام عليه صالحا   أ  وذكروا

 هللا بيأ  وحيِرهم جافهيا  فيي كيا  الِي وبالال  بها أمرهم الصخرة  من

 هليياكهم سييب  ويكييا  سيييعقرونها  أنهييم وأخبييرهم بسييا   نالاهييا هييم إ 

 فيي القاابيل فبعثاا أصه   أزرق أحمر وأنه عاقرها  صفة لهم وذكر. ذلك

 دهييرا   ذلييك علييى فكيياناا يقملنييه  الصييفة بهييِ  مالييادا   وجيي وا ممييى البليي 

 .طايلا  

 خطي  الَعصيار بعيض فيي كيا  فلميا. آخير  جييل وأتيى جيل  وانقر 

 فالي  فزوجيه  الرياسية  فيي مثليه آخير بنيت ابنة على رؤسائهم من رئيس

 قمليه مين القاابيل تيممكن فليم سيالف  بين قي ار وهيا الناقية  عياقر بينهما

 كما الجمعة في يش  فكا  سريعة  نشأة فنشأ فيهم  وج   أبايه لشرف

 رئيسييا   فييهم مطاعيا   خيرج أ  أمير  مين كييا  حميى شيهر  فيي غيير  يشي 

 أشرافهم  من ثمانية ذلك على واتبعه الناقة عقر نفسه له فسالت. بينهم

 .السلام عليه صال  قمل أرادوا الِين المسعة وهم

 علييه صيالحا   ذليك وبليغ الناقية  عقير مين وقع ما أمرهم من وقع فلما

 يقع لم هِا إ : ويقالا  إليه  يعمِرو  فملقا  عليها  باكيا   جا هم السلام 



 أمييرهم أنييه: فيقييال. فينييا الَحيي اث هؤلييا  هييِا فعييل وإنمييا. منييا ملييَ عيين

 فصيع  ورا ه فيِهباا عنهيا  عاضيا   إلييه يحسيناا حميى سيقبها باسم را 

 يناليه فليا ارتفيع  حميى الجبيل تعيالى ورا ه يهف تصاع وا فلما هنا   جبلا  

 السلام عليه صالحا   اسمقبل ثم. دماعه سالت حمى الفصيل وبكى الطير 

اا: }صال  قال فعن ها ثلاثا   ورغا عو ي    َذِلكَ  أَيَّام   َثلاَثةَ  َدارِكوم   ِفي َتَممَّ  َغي يرو  َوع 

وب   ِو  فيي وجاههم تحمر ثم صفرا   غ هم من يصبحا  أنهم وأخبرهم{ َمك 

 أتيمهم الرابع اليام في كا  فلما. وجاههم تساد الثال  اليام وفي الثاني 

 .جاثمين دارهم في فأصبحاا فأخِتهم صاعقة  كل صات فيها صيحة

 فيي القيرآ  من يفهم ما لظاهر ومخالفة نظر السياق هِا بعض وفي

 .بالصااب أعلم وتعالى سبحانه وهللا. ق منا كما وقصمهم شأنهم

 

 السلام عليه الخليل إبراهيم قصة

 راغيا بين" 230" سياروغ بن" 148" ناحار بن" 250" تارخ بن إبراهيم ها

 بن" 438" ارفخشِ بن" 433" شال  بن" 464"عابر بن" 439" فالغ بن" 239"

 .السلام عليه نا  بن" 600" سام

 تحيت أعميارهم عليى أعلميت وقي  كميابهم  في الكماب أهل ن  هِا

 عليه نا  عمر على الكلام وق منا الم د من ذكرو  كما يبالهن   أسمائهم

 .إعادته عن فأغنى السلام

 عين تاريخيه مين الخلييل إبراهيم ترجمة في الحافظ ابن عساكر وحكى

 إبييراهيم أم اسييم أ   " المبميي أ" كميياب صيياح  الكيياهلي بشيير بيين إسييحاق

: بيييالكل وقييال طايليية حكاييية لييه ولادتهييا خبيير فييي عنييه أورد ثييم". أميليية"

 .نا  بن سام بن أرفخشِ بني من كرثى  بن كربما بنت" بانا" اسمها

 علييه إبيراهيم كيا : قال أنه عكرمة عن وجه غير من عساكر ابن وروى

 ".الضيفا  أبا" يكنى السلام

 علييه إبيراهيم ليه ولي  سينة وسيبعين خمسيا   تارخ عمر كا  ولما: قالاا

 ".لا " لهارا  وول " هارا " و" تاحار" و السلام 



 فيي ميات هيارا  وأ  الَوسيط  هيا السيلام علييه إبيراهيم أ  وعن هم

 أر  يعنيا  الكلي انيين أر  وهيي فيهيا  ولي  الميي أرضيه فيي أبييه حياة

 .بابل

 

 وصح  والَخبار  والمااري  السير أهل عن  المشهار الصحي  ها وهِا

 عيين عمييار  بيين هشييام طريييق ميين روي بعيي ما  الحييافظ ابيين عسيياكر  ذلييك

 ولي : قيال بين عبَّيا ا عين مكحيال  عين العزييز  عب  بن سعي  عن ي  الال

 لييه يقييال جبييل فييي بييرزة  لهييا يقييال قرييية فييي دمشييق  بغاطيية إبييراهيم

 لَنه المقام هِا إليه نس  وإنما. ببابل ول  أنه والصحي : قال ثم. قاسيا 

 .السلام عليه للا  معينا   جا  إذ فيه صلى

. أخييه ابنية يعنا  هارا  ابنة" ملكا" ناحارو سارة  إبراهيم فمزوج: قالاا

 .تل  لا عاقرا   سارة وكانت قالاا

 بيين لييا  أخيييه وابيين سييارة وامرأتييه إبييراهيم بابنييه تييارخ وانطلييق: قييالاا

 حيرا   فنزلياا الكنعيانيين  أر  إلى الكل انيين أر  من بهم فخرج هارا  

 يالي  ليم هأني عليى يي ل وهيِا. سنة وخمسا  مائما  وله تارخ فيها فمات

 .والاها وما بابل أر  وهي الكل انيين بأر  مال   وإنما بحرا  

 فأقاماا المق    بيت بلاد وهي الكنعانيين  أر  قاص ين ارتحلاا ثم

 الجزيييرة أر  وكييِلك الزمييا   ذلييك فييي الكليي انيين أر  وهييي بحييرا 

 م ينيية عمييروا والييِين. السييبعة الكااكيي  يعبيي و  وكيياناا. أيضييا   والشييام

 ويعبيي و  الشييمالي القطيي  يسييمقبلا  اليي ين  هييِا علييى كيياناا شييقدم

 مين بياب كيل على كا  ولهِا. والمقال الفعال من بأناا  السبعة الكااك 

 أعيياد لهيا ويعمليا  منهيا  لكاكي  هيكيل الق يمية السيبعة دمشق أبااب

 .وقرابين

 عليى كيا  مين وكيل والَصنام الكااك  يعب و  حرا  أهل كا  وهكِا

 لييا  أخيييه وابيين وامرأتييه الخليييل إبييراهيم سيياى كفييارا   كيياناا  الييَر  وجييه

 .السلام عليهم

 



 بيه وأبطيل الشيرور تلك به هللا أزال الِي ها السلام عليه الخليل وكا 

 وابمعثييه صييغر   فييي رشيي   آتييا  وتعييالى سييبحانه هللا فييإ  الضييلال  ذا 

يَ  و  إِب يَراِهيمَ  َتي َنياآ َوَلَقي   : تعيالى هللا قيال كبر   في خليلا   واتخِ  رسالا    روش 

ا َقب لو  ِمن    .لِلك أهلا   كا  أي{. َعاِلِمينَ  ِبهِ  َوكونَّ

ِمهِ  َقالَ  إِذ   َوإِب َراِهيمَ : }تعالى وقال وا ِلَقا  بو و هَ  اع  ا و  اللَّ قو  َلكوم   َخي ر   َذِلكوم   َواتَّ

م   إِ    مو اَ   كون  َلمو َما َتع  و َ  إِنَّ بو و هِ  دوو ِ  ِمن   َتع  َثانا   اللَّ يا َ  أَو  قو لو كيا   َوَتخ  ينَ  إِ َّ  إِف  ِِ ي  الَّ

و َ  بو و هِ  دوو ِ  ِمن   َتع  اا رِز قا   َلكوم   يَم ِلكوا َ  لاَ  اللَّ هِ  ِعن  َ  َفاب َمغو قَ  اللَّ ِز  و و  الير  بوي و  َواع 

وا كورو ا   إَِلي هِ  َلهو  َواش  ر َجعو بواا َوإِ    تو ِ ِ كَ َِّبَ  َفَق    تو َمم   كَ
 َعَليى َوَميا َقيب ِلكوم   ِمين   أو

الِ  بَلياَغو  إِلاَّ  الرَّسو ِبيينو  ال  مو ا أََوَليم   ال  يهو  يوب يِ ئو  كَي يفَ  يَيَرو  يقَ  اللَّ َخل  يمَّ  ال   إِ َّ  يوِعيي و و  ثو

هِ  َعَلى َذِلكَ  ل   يَِسير   اللَّ وا قو وا الََر ِ   ِفي ِسيرو رو قَ  بََ أَ  كَي فَ  َفان ظو َخل  مَّ  ال  هو  ثو  اللَّ

أَةَ  يونِش و  هَ  إِ َّ  ِخرَةَ الآ النَّش  بو  َقيِ ير   شَ      كول ِ  َعَلى اللَّ ِ ِ  َويَير َحمو  يََشيا و  َمين   يوَعي

َلبواَ   َوإَِلي هِ  يََشا و  َمن   ق  م   َوَما تو مو ِجِزينَ  أَن  ع  َما ِ  ِفي َولاَ  الََر ِ   ِفي ِبمو  َوَميا السَّ

هِ  دوو ِ  ِمن   َلكوم   ينَ  َنِصير   َولاَ  َوِلي    ِمن   اللَّ ِِ واكَ  َوالَّ هِ  ِبآيَاتِ  َفرو َلئِكَ  َوِلَقائِهِ  اللَّ و 
 أو

اا َممِي ِمن   يَئِسو َلئِكَ  َرح  و 
يم   َوأو اب   َلهو َِ ِميهِ  َجيَاابَ  كَيا َ  َفَميا أَِلييم   َعي  أَ    إِلياَّ  َقا 

اا ييا و  َقييالو لو مو ييا و  أَو   اق  ييهو  َفأَنَجييا و  َحر ِقو ييارِ  ِميين   اللَّ م   لآَيَييات   َذِلييكَ  ِفييي إِ َّ  النَّ  ِلَقييا 

يا  يوؤ   َمييا َوَقييالَ  ِمنو م   إِنَّ تو  ِ َخيي ييهِ  دوو ِ  ِميين   اتَّ َثانييا   اللَّ َحيَيياةِ  ِفييي بَي يينِكوم   َمييَادَّةَ  أَو   ال 

يَا ن  مَّ  ال ُّ مَ  ثو ِقيَاَمةِ  يَا  رو  ال  كوم   يَك فو ضو ض   بَع  َعنو  ِببَع  كوم   َويَل  ضو ضيا   بَع  َواكوم   بَع 
 َوَميأ 

ارو  ا    َلهو  آَمنَ فَ  َناِصِريَن  ِمن   َلكوم   َوَما النَّ ِي َوَقالَ  لو َهاِجر   إِن  هو  َرب ِي إَِلى مو اَ  إِنَّ  هو

َعِزيييزو  َحِكيييمو  ال  ييَحاقَ  َلييهو  َوَوَهب َنييا ال  ييابَ  إِس  قو َنييا َويَع  يَّمِييهِ  ِفييي َوَجَعل  ِ ر  ةَ  ذو يياَّ بو  النُّ

ِكَمابَ  رَ و  َوآَتي َنا و  َوال  يَا ِفي أَج  ن  رَ و  َوآَتي َنا و  ال ُّ يَ  ِفي أَج  ن  هو  اال ُّ  َلِمن   الآِخرَةِ  ِفي َوإِنَّ

 {.الصَّاِلِحينَ 

 .تعالى هللا شا  إ  سنِكر  كما وقامه لَبيه مناظرته تعالى ذكر ثم

 

 النا  أحق لَنه الَصنام  يعب  ممن أبا  وكا  لَبيه  دعاته أول وكا 

ِكَميابِ  ِفي َواذ كور  : }تعالى قال كما له النصيحة بإخلاص ي إِب يَراِهيمَ  ال   كَيا َ  هو إِنَّ

يقا   بو و  ِلمَ  أَبَتِ  يَا لََِبيهِ  َقالَ  إِذ   َنِبي ا   ِص  ِ يَمعو  لاَ  َما َتع  نِيي َولياَ  يوب ِصيرو  َولياَ  يَس   يوغ 

ِي أَبَتِ  يَا َشي ئا   َعن كَ  يمِ  ِمين   َجاَ نِي َق    إِن  ِعل  نِي يَأ تِيكَ  َليم   َميا ال  ِبع  يِ  َ  َفياتَّ  أَه 

بو    لاَ  أَبَتِ  يَا َسِاي ا   ِصَراطا   ي طا  َتع  ي طا  إِ َّ  الش  َما ِ  كَا َ  الش   يَا َعِصي ا   ِللرَّح 



ِي أَبَتِ  كَ  أَ    أََخافو  إِن  اب   يََمسَّ َِ َما ِ  ِمن   َع يي َطا ِ  َفَمكوا َ  الرَّح   َقيالَ  َوِلي يا   ِللشَّ

يكَ  َتنَميهِ  َليم   َليئِن   إِب يراِهيمو  يَا آِلَهمِي َعن   أَن تَ  أََراِغ    َمنَّ ر جو ََ
ر نِيي لََ جو  َمِلي يا   َواه 

ِفرو  َعَلي ييكَ  َسييلام   َقييالَ  ييَمغ  ييهو  َرب ِييي َلييكَ  َسأَس  كوم   َحِفي ييا   ِبييي كَييا َ  إِنَّ َمييزِلو  َوَمييا َوأَع 

ا َ  عو هِ  دوو ِ  ِمن   َت   ا اللَّ َعا ِ  أَكوا َ  أَلاَّ  َعَس  َرب ِي َوأَد عو  {.َشِقي ا   َرب ِي ِب و

 دعا وكيف والمجادلة  لمحاورةا من أبيه وبين بينه كا  ما تعالى فِكر

 مين عليه ها ما بطلا  له بين اشارة  وأحسن عبارة بألطف الحق إلى أبا 

 تغنيي فكييف مكانيه تبصير وليا عابي ها دعيا  تسمع لا المي الَوثا  عبادة

 ميا عليى منبهيا   ليه قيال ثيم نصير؟ أو رزق مين خييرا   بيه تفعل أو شيئا   عنه

 يَاأَبَيتِ : }أبييه مين سينا   أصيغر كا  وإ  فعالنا والعلم اله ى من هللا أعطا 

ِي يمِ  ِمين   َجاَ نِي َق    إِن  ِعل  نِي يَأ تِيكَ  َليم   َميا ال  ِبع  يِ  َ  َفياتَّ  أي{ َسيِاي ا   ِصيَراطا   أَه 

 .وأخرا  دنيا  في الخير إلى بك يفض  حنيفا   سهلا   واضحا   مسمقيما  

 منه  يقبلها لم إليه  النصيحة هِ  وأه ى عليه الرش  هِا عر  فلما

 إِب يراِهيمو  يَيا آِلَهمِيي َعين   أَن تَ  أََراِغ   : }قال وتاع   ته د  بل عنه  أخِها ولا

َمنَّكَ  َتنَمهِ  َلم   َلئِن   ر جو ََ
ر نِيي. }بالفعيال وقييل بالمقيال قييل{ لََ جو  أي{ َمِلي يا   َواه 

 .هجراني وأطل واقطعني

 

 وليا مكيرو  منيي يصيلك ليا أي{ َعَلي يكَ  َسيلام  : }إبراهيم له قال فعن ها

 َعَلي ييكَ : }فقييال خيييرا   وزاد . نيياحيمي ميين سييالم أنييت بييل أذى  منييي ينالييك

ِفرو  َمغ  هو  َرب ِي َلكَ  َسأَس   لطيفيا   أي: وغيير  بين عبَّيا ا قيال{. َحِفي يا   ِبيي كَا َ  إِنَّ

كوم  : }قيال ولهييِا. ليه والإخليياص لعبادتييه هي اني أ  فييي يعنيي َمييزِلو  َوَمييا َوأَع 

ا َ  عو هِ  دوو ِ  ِمن   َت   ا اللَّ َعا ِ  أَكوا َ  أَلاَّ  َعَس  َرب ِي َوأَد عو  {.َشِقي ا   َرب ِي ِب و

 تبيين فلما أدعيمه  في وع   كما السلام عليه إبراهيم له اسمغفر وق 

َفارو  كَا َ  َوَما: }تعالى قال كما منه تبرأ هلل ع و أنه له مِغ   إِلا لََِبيهِ  إِب َراِهيمَ  اس 

ِعَ ة   َعن   ا إِيَّا و  َوَعَ َها َما  هو  َلهو  َتبَيَّنَ  َفَلمَّ و   أَنَّ هِ  َع و هو  َتبَرَّأَ  ِللَّ ا    إِب َراِهيمَ  إِ َّ  ِمن   ليََوَّ

 {.َحِليم  

َثنا: البوَخاري   وقال  الحميي   عبي  أخي ح ثني هللا  عب  بن إسماعيل َح َّ

 صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عين المقبيري  سعي  عن ذئ   أبي ابن عن

 آزر وجيه وعليى القيامية ييام آزر أبيا  إبيراهيم يلقيى: "قيال وسلم عليه هللا



: أبيا  ليه فيقيال تعصيني؟ ليا ليك أقيل ألم: إبراهيم له فيقال وغبرة  قمرة

 ييام تخزينيي ليا أ  وعي تني إنك رب يا: إبراهيم فيقال أعصيك  لا فاليام

يةال حرميت إنيي: هللا فيقيال الَبعي ؟ أبيي مين أخيزى خيزي فيأي يبعثيا   جنَّ

 هيا فيإذا فينظير  رجلييك؟ تحت ما انظر إبراهيم يا يقال ثم. الكافرين على

 قصيية فييي روا  هكييِا". النييار فييي فيلقييى بقاائمييه فيؤخييِ مييملط   بييِب 

 .منفردا   إبراهيم

 عين ذئي  أبيي ابين عين طهميا  بين إبيراهيم وقيال: المفسير في وقال

 .هريرة أبي عن أبيه عن المقبري  سعي 

 

 عين أبييه  عين هللا  عبي  بين حفي  بن أحم  عن لنسائيا روا  وهكِا

 عين سيلمة بين حمياد حي ي  عين البيزار روا  وقي . بيه طهميا  بين إبراهيم

َحم   بن عن أياب   علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عين  ِسييِرين مو

 عقبية عين قميادة حي ي  مين أيضا   وروا . غرابة سياقه وفي بنحا   وسلم

 .بنحا  وسلم عليه هللا صلى النبي عن سعي  يأب عن الغافر  عب  بن

ِو  آَزرَ  لََِبييهِ  إِب يَراِهيمو  َقيالَ  َوإِذ  : }تعالى وقال ِخي يَناما   أََتمَّ ِيي آِلَهية   أَص   أََرا َ  إِن 

َمكَ  ِبين   َضلال   ِفي َوَقا   وجمهيار آزر  إبراهيم أبي اسم أ  على ي ل هِا{ مو

 الكميياب وأهييل. تييارخ بيييهأ اسييم أ  علييى  بيين عبَّييا ا ميينهم النسيي   أهييل

. آزر  اسيمه يعبي   كا  بصنم لق  إنه: فقيل المعجمة  بالخا  تارخ يقالا 

 أو علمييا   اسييما  لييه ولعييل. آزر  اسييمه أ  والصييااب: جرييير ابيين وقييال

 .أعلم وهللا. محممل قاله الِي وهِا. علم والآخر لق  أح هما

ِلكَ : }تعييالى قييال ثييم َِ ييرِي َوكَيي يي إِب ييَراِهيمَ  نو ييَماَواتِ  اتَ َمَلكو  َوالييََر ِ   السَّ

اِقنِيَن  ِمن   َوِليَكوا َ  مو ا ال  ي لو  َعَلي هِ  َجنَّ  َفَلمَّ كَبيا   َرأَى اللَّ ا َقيالَ  كَا  َِ يا َرب ِيي َهي  َفَلمَّ

ا الآِفِلين  أوِح ُّ  لا َقالَ  أََفلَ  َقَمرَ  َرأَى َفَلمَّ ا َقالَ  بَازِغا   ال  َِ ا َرب ِي َه  َقيالَ  أََفيلَ  َفَلمَّ

ِ نِي َلم   َلئِن   مِ  ِمين   لََكواَننَّ  َرب ِي يَه  َقيا  ِيَن  ال  يال  يا الضَّ يم سَ  َرأَى َفَلمَّ  بَازَِغية   الشَّ

ا َقالَ  َِ ا َرب ِي َه َِ ا أَك بَرو  َه مِ  يَا َقالَ  أََفَلت   َفَلمَّ ِي َقا  ا بَرِي    إِن  ش يرِكوا  ِممَّ ِيي َتو  إِن 

ه تو  ِهي َوجَّ ِِي َوج  َماَواتِ  َفَطرَ  ِللَّ ش يرِِكيَن  ِمين   أََنا َوَما َحنِيفا   َوالََر  َ  السَّ مو  ال 

هو  هو  َوَحاجَّ مو انِي َقالَ  َقا  َحاجُّ هِ  ِفي أَتو ش يرِكوا َ  َما أََخافو  َولا َهَ انِي َوَق    اللَّ  ِبيهِ  تو

مييا   شَيي      كويلَّ  َرب ِييي َوِسييعَ  َشيي ئا   َرب ِييي يََشييا َ  أَ    إِليا وَ   أََفليا ِعل  كَّرو َِ  َوكَي ييفَ  َتَميي



م   َميا أََخافو  ا َ  َوليا أَش يَرك مو كويم   َتَخيافو م   أَنَّ يهِ  أَش يَرك مو ِل   َليم   َميا ِباللَّ  َعَليي كوم   ِبيهِ  يوَنيز 

َطانا   ل  َفِريَقي نِ  َفأَيُّ  سو م   إِ    ِبالََم نِ  أََحقُّ  ال  َلموا َ  كونمو ينَ  َتع  ِِ اا الَّ اا َوَلم   آَمنو ِبسو  يَل 

م   م   إِيَماَنهو ل  َلئِكَ  ِبظو و 
م   أو م   الََم نو  َلهو وَ   َوهو َم و ه  َنا َوتِل كَ  مو مو جَّ  إِب يَراِهيمَ  آَتي َناَها حو

ِمهِ  َعَلى  {.َعِليم   َحِكيم   َربَّكَ  إِ َّ  َنَشا و  َمن   َدَرَجات   َنر َفعو  َقا 

 اليييَجرام هيييِ  أ  لهيييم وبييييا  لقاميييه  منييياظرة مقيييام المقيييام وهيييِا

 عيز هللا ميع تعب  أ  ولا لاهية للَ تصل  لا النيرة  الكااك  من المشاه ة

 وتأفييل تيارة تطليع مسييخرة  مي برة مصيناعة مربابيية مخلاقية لَنهيا وجيل 

 تخفيى وليا ش   عنه يغي  لا تعالى والرب العالم  هِا عن فمغي  أخرى 

 .ساا  رب ولا ها إلا إله لا زوال  بلا الباقي ال ائم ها بل خافية  عليه

 ترقيى ثيم الزهيرة  هيا قييل لِلك الكاك  صلاحية ع م أولا   لهم فبين

 إليى ترقيى ثيم حسينها  مين وأبهيى منهيا  أضياأ هيا اليِي القمر إلى منها

 أنهيا فبيين وبهيا   وسينا  ضيا  المشاه ة الَجرام أش  هي المي الشمس

ي يلو  آيَاتِيهِ  َوِمين  : }تعيالى قيال كما مربابة  مق رة مسيرة مسخرة َهيارو  اللَّ  َوالنَّ

َقمَ  َوالشَّم سو  وا لا رو َوال  جو و َقَمرِ  َولا ِللشَّم ِس  َتس  وا ِلل  جو و هِ  َواس  ِِي ِللَّ نَّ  الَّ  َخَلَقهو

م   إِ    مو و َ  إِيَّا و  كون  بو و  {.َتع 

ا: }قال ولهِا يم سَ  َرأَى َفَلمَّ ا قيالَ } طالعية أي{ بَازَِغية   الشَّ َِ ا َرب ِيي َهي َِ  َهي

ا أَك بَرو  مِ  يَيا َقالَ  أََفَلت   َفَلمَّ ِيي َقيا  يا رِي   بَي إِن  ش يرِكواَ   ِممَّ ِيي تو يتو  إِن  ه  ِهيي َوجَّ  َوج 

ِِي َماَواتِ  َفَطرَ  ِللَّ ش يرِِكيَن  ِمين   أََنيا َوَما َحنِيفا   َوالََر  َ  السَّ مو يهو  ال  يهو  َوَحاجَّ مو  َقا 

انِي َقالَ  َحاجُّ هِ  ِفي أَتو ش يرِكوا َ  َميا أََخيافو  َولا َهَ انِي َوَق    اللَّ  يََشيا َ  أَ    إِليا ِبيهِ  تو

 فإنهيا هللا  دو  مين تعبي ونها الميي الآلهة هِ  أبالي لست أي{ َشي ئا   ب ِيرَ 

 كالكااكيي  مسييخرة مربابيية هيي بييل تعقييل  ولييا تسيمع ولييا شيييئا   تنفييع ليا

 .منجارة منحاتة مصناعة أو ونحاها 

 كيياناا فييإنهم حييرا   لَهييل الكااكيي  فييي هييِ  ماعظمييه أ  والظيياهرة

 لميا السيرب مين خيرج حيين هيِا قيال أنه زعم من قال يرد وهِا. يعب ونها

 إسيرائيلية أخبيار إلى مسمن  وها وغير  إسحاق ابن ذكر  كما صغيرا   كا 

 .الحق خالفت إذا سيما ولا بها  ياثق لا

 فييي نيياظرهم الييِين وهييم الَصيينام  يعبيي و  فكيياناا بابييل أهييل وأمييا

َميا الَ َوَقي: }تعالى قال كما بطلانها  وبين وأهانها عليهم  وكسرها عبادتها  إِنَّ



م   تو  ِ َخ هِ  دوو ِ  ِمن   اتَّ َثانا   اللَّ َحيَياةِ  ِفيي بَي نِكوم   َمَادَّةَ  أَو  يَا ال  ن  يمَّ  الي ُّ مَ  ثو ِقيَاَميةِ  يَيا   ال 

رو  كوم   يَك فو ضو ض   بَع  َعينو  ِبيبَع  يكوم   َويَل  ضو ضيا   بَع  َواكوم   بَع 
يارو  َوَميأ   ِمين   َلكويم   َوَميا النَّ

يَ  و  إِب َراِهيمَ  آَتي َنا َوَلَق   : }َنبيا ال سارة في وقال{ َناِصِرينَ  يا َقب يلو  ِمين   روش   َوكونَّ

ِمهِ  لََِبيهِ  َقالَ  إِذ   َعاِلِميَن  ِبهِ  ِِ ِ  َما َوَقا  َماثِييلو  َهي مِيي المَّ م   الَّ يمو اَ   َلَهيا أَن   َعياِكفو

اا َنا َقالو م   َلَق    َقالَ  َعاِبِ يَن  َلَها آبَاَ َنا َوَج   م   كونمو مو كوم  وَ  أَن  ِبيين   َضلال   ِفي آبَاؤو  مو

اا َمَنييا َقييالو َحق ِ  أَِجئ  ييتَ  أَم   ِبييال  ييم   بَييل َقييالَ  الليياِعِبيَن  ِميين   أَن  ييَماَواتِ  رَبُّ  َربُّكو  السَّ

ِِي َوالييََر ِ   يي نَّ  الَّ ييم   َعَلييى َوأََنييا َفَطييَرهو يياِهِ يَن  ِميين   َذِلكو ييهِ  الشَّ  لََِكيييَ  َّ  َوَتاللَّ

ياا أَ    بَع  َ  أَص َناَمكوم   َالُّ ِبِرينَ  تو ي   يم   مو اذا   َفَجَعَلهو َِ ي يم   كَِبييرا   إِليا جو يم   َلهو هو
 إَِلي يهِ  َلَعلَّ

اَ   اا يَر ِجعو ا َفَعلَ  َمن   َقالو َِ هو  ِبآِلَهمَِنا َه اِلِميَن  َلِمن   إِنَّ اا الظَّ َنا َقيالو يى َسيِمع   َفم 

م   كوروهو  ِ اا إِب َراِهيمو  َلهو  يوَقالو  يَ اا َقالو يونِ  َلىعَ  ِبهِ  َفأ تو اِ   أَع  يم   النَّ هو
و   َلَعلَّ يَه و  يَش 

اا ييتَ  َقييالو ييتَ  أَأَن  ا َفَعل  َِ م   َفَعَلييهو  بَييل   َقييالَ  يَيياإِب َراِهيمو  ِبآِلَهمَِنييا َهيي ا كَِبيييروهو َِ  َهيي

م   اهو ييأَلو اا إِ    َفاس  يياَ   كَييانو يياا يَنِطقو ِسييِهم   إَِلييى َفَرَجعو اا أَنفو ييم   َفَقييالو كو م   إِنَّ ييمو  أَن 

اِلموا َ  مَّ  الظَّ ياا ثو ِكسو ليا ِ  َميا َعِلم يتَ  َلَقي    رو ووِسيِهم   َعَليى نو ياَ   َهؤو  َقيالَ  يَنِطقو

و َ  يي و بو ييهِ  دوو ِ  ِميين   أََفَمع  كوم   لييا َمييا اللَّ ييرُّكوم   َولييا َشييي ئا   يَيينَفعو ف    يَضو
ييم   أو  َوِلَمييا َلكو

و َ  بو و هِ  دوو ِ  ِمن   َتع  ياَ   أََفلا اللَّ ِقلو اا َتع  يا و  َقيالو واَوا َحر ِقو يرو م   إِ    آِلَهيَمكوم   نصو  كونيمو

َنييا َفيياِعِليَن  ل  ييانِي يَاَنييارو  قو  كَي يي ا   ِبييهِ  َوأََرادووا إِب ييَراِهيَم  َعَلييى َوَسييلاما   بَيير دا   كو

م   َناهو َسِرينَ  َفَجَعل   {.الََخ 

ِميهِ  لََِبيهِ  َقالَ  إِذ   إِب َراِهيَم  َنبَأَ  َعَلي ِهم   َوات لو : }الشعرا  سارة في وقال  َوَقا 

وَ   َما بو و اا َتع  بو و  َقالو اَنكوم   َهيل   َقالَ  َعاِكِفيَن  َلَها َفَنَظلُّ  أَص َناما   َنع  يَمعو  إِذ   يَس 

اَ   عو اَنكوم   أَو   َت   َفعو رُّوَ   أَو   يَن  اا يَضو َنا بَل   َقالو ِلكَ  آبَاَ َنيا َوَج   َِ ياَ   كَي َعلو  َقيالَ  يَف 

م   م   َما أََفَرأَي مو مو و َ  كون  بوي و م    َتع  يمو كوم   أَن  اَ   َوآبَياؤو يَ مو م   الََق  هو و   َفيإِنَّ  رَبَّ  إِليا ِليي َعي و

َعاَلِميَن  ِِي ال  اَ  َخَلَقنِي الَّ يِ ينِي  َفهو ِِي يَه  ي ياَ  َوالَّ نِيي هو ِعمو يِقينِي يوط   َوإَِذا َويَس 

اَ  َمرِض تو  ِفينِي  َفهو ِِي يَش  نِي َوالَّ مَّ  يوِميمو ِييِن  ثو ِِي يوح  مَ  َوالَّ ِفيرَ  أَ    عو أَط   ِليي يَغ 

مَ  َخِطيَئمِي يِن  يَا  ك ما   ِلي َه    رَب ِ  ال  ِ نِي حو ِحق   {.ِبالصَّاِلِحينَ  َوأَل 

 َربَّهو  َجا َ  إِذ   لِإب َراِهيَم  ِشيَعمِهِ  ِمن   َوإِ َّ : }الصافات سارة في تعالى وقال

يي    ِمييهِ  لََِبيييهِ  َقييالَ  إِذ   َسييِليم   ِبَقل  و َ  َميياَذا َوَقا  يي و بو كييا    َتع  ييهِ  دوو َ  آِلَهيية   أَئِف   اللَّ

وَ   ِريي و كوم   َفَميا تو َعيياَلِميَن  ِبيرَب ِ  َظيينُّ ييرَة   َفَنَظيرَ  ال  يياِم  ِفيي َنظ  جو ِييي َفَقيالَ  النُّ  إِن 

ا َسِقيم   ا  هو  َفَمَالَّ ِبِريَن  َعن  اَ   أَليا َفَقيالَ  آِلَهيمِِهم   إَِليى َفَراغَ  مو    ليا َلكويم   َميا َتيأ كولو



ا   با   َعَلي ِهم   َراغَ فَ  َتنِطقو يَِميِن  َضر  اا ِبال  بَلو ياَ   إَِلي يهِ  َفيأَق  و َ  َقيالَ  يَزِفُّ بوي و  َميا أََتع 

ا َ  ِحمو هو  َتن  اَ   َوَما َخَلَقكوم   َواللَّ َملو اا َتع  اا َقالو يَانا   َلهو  اب نو ا و  بون  قو َجِحييِم  ِفيي َفيأَل   ال 

م   كَي  ا   ِبهِ  َفأََرادووا َناهو  {.َفِلينَ الََس   َفَجَعل 

 قاميه عليى أنكير أنيه السيلام  علييه خليله إبراهيم عن تعالى هللا يخبر

ِِ ِ  َما: }فقال وتنقصها  وصغرها عن هم وحقرها الَوثا  عبادة َماثِييلو  َه  المَّ

مِي م   الَّ مو ا َ  َلَها أَن  َنا: }قيالاا لهيا  وخاضيعا  عن ها معمكفا  أي{ َعاِكفو  َوَجي  

 علييه كياناا وما والَج اد  الَبا  صنيع إلا حجمهم كا  ما{. نَ َعاِبِ ي َلَها آبَاَ َنا

 .الَن اد عبادة من

م   َلَق    َقالَ } م   كونمو مو كوم   أَن  ِبين   َضَلال   ِفي َوآبَاؤو  َقيالَ  إِذ  : }تعيالى قال كما{ مو

ِمهِ  لََِبيهِ  وَ   َماَذا َوَقا  بوي و كيا   َتع  يهِ  دوو َ  آِلَهية   أَئِف  وَ   اللَّ ِريي و كوم   اَفَمي تو  ِبيرَب ِ  َظينُّ

َعاَلِمينَ   عبي تم وق  لقيمما  إذا بكم فاعل أنه به ظنكم فما: قمادة قال{. ال 

 غير ؟

اَنكوم   َهل  : }لهم وقال يَمعو اَ   إِذ   يَس  عو ياَنكوم   أَو   َتي   َفعو يرُّوَ   أَو   يَن  اا يَضو  َقيالو

َنا بَل   ِلكَ  آبَاَ َنا َوَج   َِ ا َ  كَ َعلو  وليا تنفيع وليا داعيا   تسمع لا أنها له سلماا{. يَف 

 هيا ومين بأسيلافهم الإقمي ا  عبادتهيا عليى لهيم الحاميل وإنميا شيئا   تضر

م  : }لهيم قيال ولهيِا. الجهيال الَبيا  مين الضيلال فيي مثلهم م   َميا أََفيَرأَي مو يمو  كون 

وَ   بو و م   َتع  مو كوم   أَن  اَ   َوآبَاؤو يَ مو م   الََق  هو و   َفيإِنَّ َعياَلِمينَ  رَبَّ  إِليا ِليي َعي و  وهيِا{ ال 

 منهييا  تبييرأ لَنيه الَصيينام  مين ادعييا  مييا إلهيية بطلييا  عليى قيياطع برهيا 

 .فيه لَثرت تؤثر أو لضرته  تضر كانت فلا بها  وتنق 

اا} َحق ِ  أَِجئ َمَنا َقالو يتَ  أَم   ِبيال   اليِي الكليام هيِا: ويقاليا { اللياِعِبينَ  ِمين   أَن 

 فيه جادا   محقا   أتقاله آبائنا في بسببه وتطعن ألهمنا  به وتنمق  لنا تقاله

 لاعبا ؟ أم

 

يَماَواتِ  رَبُّ  َربُّكوم   بَل َقالَ } ِِي َواليََر ِ   السَّ ي نَّ  الَّ  َذِلكويم   َعَليى َوأََنيا َفَطيَرهو

اِهِ ينَ  ِمن    لا الِي هللا إلهكم إنما محقا   جادا   ذلك لكم أقال بل يعني{ الشَّ

 لهميا الخيالق واليَر   السيماوات فياطر شي    كيل ورب ربكيم هيا إليا إله

 عليى وأنا له  شريك لا وح   للعبادة المسمحق فها. سبق مثال غير على

 .الشاه ين من ذلكم



هِ : }وقاله ياا أَ    بَع  َ  أَص َناَمكوم   لََِكيَ  َّ  َوَتاللَّ َالُّ ِبِرينَ  تو ي    ليكيي   أقسيم{ مو

 .ي همع إلى م برين تالاا أ  بع  يعب ونها المي الَصنام هِ 

 .بعضهم سمعه: مسعاد ابن وقال. نفسه في خفية هِا قال إنه: قيل

 في عا  البلي   ظياهر إلى مرة عام كل في إليه يِهبا  عي  لهم وكا 

يرَة   َفَنَظرَ : }تعالى قال كما. سقيم إني: فقال ليحضر  أبا  ياِم  ِفيي َنظ  جو  النُّ

ِي َفَقالَ   مين مقصيادة إليى تاصيل حميى الكليام في لهم عر {. َسِقيم   إِن 

 عبييادة ميين عليييه هيم مييا وبطلييا  الحييق هللا ديين ونصييرة أصيينامهم إهانية

 .الإهانة غاية تها  وأ  تكسر أ  تسمحق المي الَصنام

 أي{ آِلَهيمِِهم   إَِليى َفيَراغَ } بلي هم في ها واسمقر عي ها  إلى خرجاا فلما

 نبيي وضيعاا وقي  عظييم  بهيا فيي فاجي ها مسمخفيا   مسرعا   إليها ذه 

 الييمهكم سييبيل علييى لهييا فقييال إليهييا قربانييا   الَطعميية ميين أنااعييا   أييي يها

اَ   أَلا} والإزدرا  اَ   لا َلكوم   َما َتأ كولو با   َعَليي ِهم   َفيَراغَ  َتنِطقو يَِمين َضير   لَنهيا{ ِبيال 

: تعييالى قييال كمييا يي   فييي بقيي وم فكسييرها وأقهير  وأسيير  وأبطييش أقياى

ييم  } اذا   فَجَعَلهو َِ يي ييم   كَِبيييرا   إِلييا} كلهييا كسييرها امييا  حط أي{. جو ييم   َلهو هو
 إَِلي ييهِ  َلَعلَّ

ا َ   تعبي  أ  غيار أنيه إلى إشارة الكبير  ي  في الق وم وضع إنه قيل{. يَر ِجعو

 !الصغار  هِ  معه

اا} بمعبادهم حل ما ووج وا عي هم من رجعاا فلما ا َفَعلَ  َمن   َقالو َِ  َه

هو  ِبآِلَهمَِنا اِلمِ  َلِمن   إِنَّ  {.ينَ الظَّ

 الميي بيألهمهم حيل ما وها يعقلا   كاناا لا لهم ظاهر دليل فيه وهِا

 لكينهم بسا  أرادها من أنفسها عن ل فعت ألهة كانت فلا يعب ونها  كاناا

ا َفَعييلَ  َميين  : }وخبييالهم ضييلالهم وكثييرة عقلهييم وقليية جهلهييم ميين قييالاا َِ  َهيي

هو  ِبآِلَهمَِنا اِلِمينَ  َلِمن   إِنَّ  {.الظَّ

اا} َنا َقييالو ييى َسييِمع  م   َفم  كوروهو  ِ  بالعييي  يييِكرها أي{ إِب ييَراِهيمو  َلييهو  يوَقييالو  يَيي

 ابين قيال وعليى. لها والكاسر عليها المقيم فها بها  والإزدرا  لها والمنق 

يييهِ : }بقاليييه ييييِكرهم أي مسيييعاد  يييَناَمكوم   لََِكييييَ  َّ  َوَتاللَّ ييي َ  أَص  ييياا أَ    بَع  َالُّ  تو

ِبِرينَ   {.مو  



اا} يونِ  َعَلى ِبهِ  ااَفأ تو  َقالو اِ   أَع  م   النَّ هو
و َ  َلَعلَّ يَه و  اليَكبر المليَ فيي أي{ يَش 

 ويعياينا  كلامه  ويسمعا  مقالمه يشه و  لعلهم الَشهاد  رؤو  على

 .منه الاقمصاص من به يحل ما

 كلهيم  النيا  يجمميع أ  السيلام علييه الخلييل مقاصي  أكبر هِا وكا 

 قيال كميا عليه  هم ما بطلا  على حجةال الَصنام عباد جميع على فيقيم

كوم  : }لفرعييا  السييلام عليييه ماسيي  ِعيي و مو  َما  يَنييةِ  يَييا  ِ شَييرَ  َوأَ    الز  ييا و  يوح   النَّ

ى  {.ضوح 

اا} ذكييروا كمييا بييه وجييا وا اجممعيياا فلمييا ييتَ  َقييالو ييتَ  أَأَن  ا َفَعل  َِ  ِبآِلَهمَِنييا َهيي

م   َفَعَلييهو  بَييل   َقييالَ  يَيياإِب َراِهيمو   علييى لييي الحامييل هييا: معنييا  لقييي{. كَِبيييروهو

م  } القال في لهم عر  وإنما تكسيرهم اهو أَلو اا إِ    َفاس  ا َ  كَانو  {.يَنِطقو

 فيعمرفياا تنطيق  ليا هيِ  بيأ  القال إلى يبادر أ  هِا بقاله أراد وإنما

 .الجمادات كسائر جماد بأنها

يياا} ِسييِهم   إَِلييى َفَرَجعو اا أَنفو ييم   َفَقييالو كو م   إِنَّ ييمو يي أَن   علييى فعييادوا أي{. اِلموا َ الظَّ

 لهيا حيافظ ليا تركهيا فيي أي. الظيالما  أنمم إنكم فقالاا بالملامة  أنفسهم

 .عن ها حار  ولا

ييمَّ } يياا ثو ِكسو يي  ِي قييال{. رو ووِسييِهم   َعَلييى نو  الفمنيية  إلييى رجعيياا ثييم أي: السُّ

كوم  : }قاله يكا  هِا فعلى م   إِنَّ مو اِلموا َ  أَن   .عبادتها في أي{. الظَّ

 َلَقيي   : }قييالاا ثييم فييأطرقاا أي. سييا  حيييرة القييام أدركييت: قمييادة قييالو

َليا ِ  َما َعِلم تَ  يا َ  َهؤو  تنطيق  ليا هيِ  أ  إبيراهيم ييا علميت لقي  أي{. يَنِطقو

 !بسؤالها تأمرنا فكيف

و َ : }السلام عليه الخليل لهم قال ذلك فعن  بو و هِ  دوو ِ  ِمن   أََفَمع   لا َما اللَّ

كوم   رُّكوم   َولا َشي ئا   يَنَفعو ف    يَضو
و َ  َوِلَما َلكوم   أو بو و هِ  دوو ِ  ِمن   َتع  ا َ  أََفلا اللَّ ِقلو  {.َتع 

اا: }قال كما بَلو ا َ  إَِلي هِ  َفأَق   .يسرعا : مجاه  قال{ يَزِفُّ

و َ (: }قال) بو و ا َ  َما أََتع  ِحمو  من تنحمانها أنمم أصناما   تعب و  كيف أي{ َتن 

يهو } تريي و  كميا وتشيكلانها هاوتصيارون والحجارة الخش   َوَميا َخَلَقكويم   َواللَّ

ا َ  َملو  {.َتع 

 أنكيم الكليام فمقمضي  اليِي  بمعنيى أو مصي رية " ميا" كانيت وساا 

 مثليه؟ لمخلياق مخلياق يمعبي  فكييف مخلاقية  الَصنام وهِ  مخلاقا  



 باطيل فاليآخر باطيل  وهيِا لكم  عبادتها من بأولى لها عبادتكم ليس فإنه

 .له شريك لا وح   للخالق إلا تج  ولا تصل   العبادة ليست إذ للمحكم

اا} ياا َقالو يَانيا   َليهو  اب نو ا و  بون  قو َجِحييِم  ِفيي َفيأَل  م   كَي ي ا   ِبيهِ  َفيأََرادووا ال  َنياهو  َفَجَعل 

َفِلينَ   {.الََس 

 حجية لهيم تبيق وليم وغلبياا  انقطعاا لما والمناظرة الج ال عن ع لاا

 ميين عليييه هييم مييا لينصييروا وسييلطانهم  قيياتهم مالاسييمع إلييى شييبهة ولييا

 وبرهانيه  ودينيه كلممه وأعلى جلاله جل الرب فكادهم وطغيانهم  سفههم

اا: }تعالى قال كما ا و  َقالو وا َحر ِقو رو م   إِ    آِلَهَمكوم   َوانصو َنيا َفياِعِليَن  كونمو ل   َنيارو  يَيا قو

م   كَي  ا   ِبهِ  َرادوواَوأَ  إِب َراِهيَم  َعَلى َوَسلاما   بَر دا   كوانِي َناهو َسِرينَ  َفَجَعل   {.الََخ 

 

 الَمياكن  مين يمكينهم ميا جميع من حطبا   يجمعا  شرعاا أنهم وذلك

 ليئن تنيِر مرضت إذا كانت منهم المرأة أ  حمى له  يجمعا  م ة فمكثاا

 عظيميية  جابيية إلييى عميي وا ثييم. إبييراهيم لحريييق حطبييا   لييمحملن عافيييت

 وتأججييت  فاضييطربت النييار فيييه وأطلقيياا  الحطيي ذلييك فيهييا فاضييعاا

 .قط مثله ير لم شرر   لها وعلا والمهبت

 مين رجل لهم صنعه منجنيق كفة في السلام عليه إبراهيم وضعاا ثم

 بييه هللا فخسييف المجييانيق  صيينع ميين أول وكييا " هييز " لييه يقييال الييَكراد

 .القيامة يام إلى فيها يمجلجل فها الَر  

 رب سيبحانك أنيت إليا إليه ليا: يقيال وهيا نيهويكمفا يقي ونيه أخيِوا ثم

 .لك شريك لا الملك  ولك الحم  لك العالمين 

 ثيم مكمافيا   مقيي ا   المنجنييق كفية في السلام عليه الخليل وضع فلما

 عين البوَخياري   روى كميا. الاكييل ونعم هللا حسبنا: قال النار  إلى منه ألقا 

 فيي ألقيي حيين إبراهيم قالها ل الاكي ونعم هللا حسبنا: قال أنه بن عبَّا ا

يا َ  إِ َّ : }لييه قييل حيين محمي  وقالهيا النيار  ياا َقي    النَّ م   َلكويم   َجَمعو هو َشييا   َفاخ 

م   اا إِيَمانيا   َفَزاَدهو يبوَنا َوَقيالو يهو  َحس  يمَ  اللَّ َاِكييلو  َونِع  َقَلبواا ال  َمية   َفيان  يهِ  ِمين   ِبنِع   اللَّ

م   َلم   َوَفض ل   هو ا    يَم َسس   .آيةال{ سو

َثنا: يعلى أبا وقال َثنا الرفاعي  هشام أبا َح َّ  سيليما   بين إسيحاق َحي َّ

 أبيي عين صال   أبي عن النجاد  أبي بن عاصم عن الرازي  جعفر أبي عن



: قيال النيار فيي إبيراهيم ألقيي لميا" وسيلم عليه هللا صلى: قال قال هريرة

 ".أعب   واح  الَر  في وأنا واح  السما  في إنك اللهم

 

 إبيراهيم ييا: فقيال الهياا  فيي ليه عير  جبريل أ  السلف بعض وذكر

 .فلا إليك أم ا فقال حاجة؟ ألك

 يقال المطر ملك جعل قال أنه جبير بن وسعي  بن عبَّا ا عن ويروى

 .أسر  هللا أمر فكا  المطر؟ فأرسل أومرَ  ممى

َنا} ل  : طالي  أبيي بن علي قال. {إِب َراِهيمَ  َعَلى َوَسلاما   بَر دا   كوانِي َنارو  يَا قو

 .تضريه لا أي

{ إِب يَراِهيمَ  َعَليى َوَسيلاما  }  قال هللا أ  لالا: العالية وأبا بن عبَّا ا وقال

 .بردها إبراهيم لآذى

 منيه تحيرق وليم بنيار  يامئيِ اليَر  أهل ينمفع لم: الَحبار كع  وقال

 .وثاقه ساى

 العيرق مسي ي معيه كيا  السيلام علييه جبريل أ  يروي: الضحا  وقال

 .غير  ش   منها يصبه لم وجهه عن

 السيلام علييه إبيراهيم وصيار. الظيل ملكو  أيضا   معه كا : السُّ  ِي وقال

 إلييه ينظيرو  والنيا  خضرا   روضة في وها النار  حاله الجابة ميل في

: قيال أنيه هرييرة أبيي فعين. إلييهم يخيرج هيا وليا الاصال  على يق رو  لا

 نعيم: الحيال تليك عليى ولي   رأى لما قال إذ براهيمإ أبا قالها كلمة أحسن

 !إبراهيم يا ربك الرب

 عليييه ابنهييا إلييى نظييرت إبييراهيم أم أ  عكرميية عيين عسيياكر ابيين وروى

 النيار حير من ينجيني أ  هللا فاد  إليك أجئ أ  أري  بني يا. فنادته السلام

 صيلتو فلميا. النيار  حير مين ش   يمسها لا إليه فأقبلت نعم: فقال. حالك

 .عادت ثم وقبلمه اعمنقمه إليه

 إميا هنيا  مكي  إبيراهيم أ  أخبيرت: قيال أنيه عميرو بين المنهيال وعن

 إذ عيشيا   أطيي  وليالي أياما   كنت ما: قال وأنه ياما   خمسين وإما أربعين

 هللا صيلاات. فيهيا كنت إذ مثل كلها وحياتي عيش  أ  ووددت. فيها كنت

 .عليه وسلامه



 أ  وأرادوا فاتضييعاا  يرتفعيياا أ  وأرادوا فخييِلاا  اينمصييرو أ  فييأرادوا

م   كَي  ا   ِبهِ  َوأََرادووا: }تعالى هللا قال. فغلباا يغلباا َناهو َسِرينَ  َفَجَعل   وفي  {الََخ 

يَفِلينَ : }الَخرى الآية  وأميا الي نيا فيي هيِا والسيفال  بالخسيارة ففيازوا{ الََس 

 وليا تحيية يلقيا  وليا سيلاما   وليا بردا   عليهم تكا  لا نارهم فإ َّ  الآخرة في

َها} تعالى قال كما هي بل سلاما   َمَقر ا   َساَ ت   إِنَّ س  َقاما   مو  {.َومو

َثنا: البوَخاري   قال  ابين أنبأنيا عنيه  سيلام ابين أو ماسي   بين هللا عبي  َحي َّ

َري   ي  سعي  عن جبير  بن الحمي  عب  عن  جو  أ  شيريك أم عن  بن الموسَّ

 عليى يينف  كيا : وقيال اليازغ  بقمل أمر" وسلم عليه هللا لىص هللا رسال

 ".إبراهيم

يَري   ابين ح ي  من مسلم وروا   مين ماجيه وابين النسيائي وأخرجيه. جو

يينة بن سفيا  ح ي   .به شيبة بن جبير بن الحمي  عب  عن كلاهما  عو

 

َثنا: أحم  وقال َحم   بن َح َّ َثنا بكر  مو َري   ابن َح َّ  بين هللا بي ع أخبرني  جو

 أخبرته عائشة أ  أخبر  عمر ابن مالى نافعا   أ  أمية  أبي بن الرحمن عب 

 النار ينف  كا  فإنه الازغ اقملاا: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أ 

 .تقملهن عائشة فكانت قال" إبراهيم على

َثنا: أحم  وقال َثنا إسيماعيل  َحي َّ  دخليت اميرأة أ  نيافع  عين أيياب َحي َّ

 بيه نقميل: فقاليت اليرم ؟ هيِا ميا: فقاليت منصياب رم  فإذا عائشة على

 لميا إبيراهيم أ  وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال عين حي ثت ثيم. الَوزاغ

 ينفخهيا جعيل فإنه الازغ إلا عنه تطفئ كلها ال واب جعلت النار في ألقي

 .عليه

 .الاجهين هِين من أحم  به تفرد

َثنا: أحميي  وقيال َثناَحيي عفييا   َحيي َّ َثنا جريير   َّ  سييمامة حيي ثمني نييافع  َحيي َّ

 رمحيا   بيمها في فرأيت عائشة على دخلت: قالت المغيرة  بن الفاكه مالاة

 لهيِ  هِا: قالت الرم ؟ بهِا تصنعين ما المؤمنين أم يا: فقلت ماضاعا  

َثنا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسال فإ  به  نقملهن الَوزاغ  إبيراهيم أ  َح َّ

 الازغ غير النار  عنه تطفئ إلا دابة الَر  في يكن لم النار في لقيأ حين

 .بقمله: وسلم عليه هللا صلى هللا رسال فأمرنا عليه  ينف  كا 



 عين محمي  بين ييانس عين شييبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن وروا 

 .به حازم بن جرير

 

 النمرود مع الخليل إبراهيم مناظرة ذكر

 فيي الجلييل العظييم ينياز  أ  أراد من مع لخليلا إبراهيم مناظرة ذكر

 الضعفا  العبي  أح و  وهاَ  الربابية  فادعى الكبريا  وردا  العظمة

ِِي إَِليى َتيرَ  أََليم  : }تعيالى هللا قال ي يهو  آَتيا و  أَ    َرب ِيهِ  ِفيي إِب يَراِهيمَ  َحياجَّ  الَّ  اللَّ

ل كَ  مو ِِي َرب ِي إِب َراِهيمو  َقالَ  إِذ   ال  يِ  الَّ ِييي أََنيا َقيالَ  َويوِميتو  ييوح  ح 
 َقيالَ  َوأوِمييتو  أو

هَ  َفإِ َّ  إِب َراِهيمو  َمش ِرقِ  ِمن   ِبالشَّم ِس  يَأ تِي اللَّ يرِبِ  ِمين   ِبَها َفأ تِ  ال  َمغ   َفبوِهيتَ  ال 

ِِي هو  كََفرَ  الَّ ِ ي لا َواللَّ مَ  يَه  َقا  اِلِمينَ  ال   {.الظَّ

 ادعيى اليِي الممميرد ارالجبي الملك هِا مع خليله مناظرة تعالى يِكر

 عقليه  وقلية جهليه  كثيرة وبيين دليليه  عليه الخليل فأبطل الربابية  لنفسه

 .المحجة طريق له وأوض  الحجة  وألجمه

 هيا المليك وهيِا والَخبيار  النسي  علما  من وغيرهم المفسرو  قال

 قييال نييا  بيين سييام بيين كيياش بيين كنعييا  بيين النمييرود واسييمه بابييل  ملييك

 سيام بين أرفخشِ بن صال  بن عابر بن فال  بن نمرود: ر غي وقال. مجاه 

 .نا  بن

 فيميا الي نيا مليك قي  فإنيه الي نيا  مليا  أح  وكا : وغير  مجاه  قال

: والكيافرا . وسليما  القرنين ذو: فالمؤمنا . وكافرا  مؤمنا : أربعة ذكروا

 .وبخمنص ر  النمرود

 وبغا  طغا وكا  ة سن أربعمائة ملكه في اسممر هِا نمرود أ  وذكروا

 .ال نيا الحياة وآثر وعما  وتجبر

 حمليه ليه شيريك ليا وحي   هللا عبيادة إليى الخلييل إبيراهيم دعيا  ولما

 الخلييل إبيراهيم فحياج   الصيانع  إنكيار عليى الآميال وطيال والضلال الجهل

 يحييي الييِي ربييي: )الخليييل قييال فلمييا. الربابييية لنفسييه وادعييى ذلييك فييي

 (.أميتو أحي أنا: قال ويميت



َحم   بنو السُّ  ِيو قمادة قال  قي  بيالرجلين آتى إذا أنه يعني: إسحاق مو

 هيِا أحييا قي  فكأنيه اليآخر  عين وعفيا أح هما  بقمل أمر فإذا قملهما  تحمم

 .الآخر  وأمات

 المنياظرة  مقام عن خارجي كلام ها بل للخليل  بمعارضة ليس وهِا

 فييي انقطييا  وهييا محييض  تشييغي  هييا بييل بمعارضيية  ولييا بمنييع ليييس

 المشاه ات هِ  بح وث الصانع وجاد على اسم ل الخليل فإ  الحقيقة 

 اليِي ذليك ( و. )فاعل وجاد على( دليل هِا) وماتها  الحياانات إحيا  من

 مين بي  وليا بنفسيها  قيامهيا عي م ضيرورة وجياد  إليى اسمنادها من ب  لا

 هييِ  روتسيييي وتسييخيرها خلقهييا ميين المشيياه ة الحيياادث لهييِ  فاعييل

 تاجيي  المييي الحياانييات هييِ  وخلييق والمطيير والسييحاب والريييا  الكااكيي 

ِِي َرب ِي: }إِب َراِهيمو  َقالَ  ولهِا إماتمها ثم مشاه ة  ِيي الَّ  {.َويوِميتو  يوح 

 لهيِ  الفاعيل أنيه عنى إ ( وأميت أحيي أنا) الجاهل الملك هِا فقال

َحم   بنو السُّ  ِيو قمادة ذكر  ما عنى وإ  وعان   كابر فق  المشاه ات  مو

 عيار  وليا مق مية يمنيع لم إذ الخليل بكلام يمعلق شيئا   يقل فلم إسحاق

 .ال ليل

 النيا  مين كثيير عليى تخفيى ق  الملك هِا مناظرة انقطا  كا  ولما

 اد عيا  ميا وبطليا  الصيانع وجياد بيين آخر دليلا   ذكر وغيرهم  حضر  ممن

هَ  َفإِ َّ : }َقال :جهرة وانقطاعه النمرود َمش يِرقِ  ِمين   ِبالشَّم ِس  يَأ تِي اللَّ  َفيأ تِ  ال 

رِبِ  ِمن   ِبَها َمغ   كما المشرق من تطلع يام كل مسخرة الشمس هِ  أي{ ال 

. شي   كيل خالق ها إلا إله لا الِي وها. وقاهرها ومسيرها خالقها سخرها

 مين الشيمس بهيِ  فأت وتميت تحي الِي أنك من زعمت كما كنت فإ 

 وليا يميانع وليا يشيا  ميا يفعيل اليِي هيا ويمييت يحيي اليِي    فإ المغرب

 فافعل تزعم كما كنت فإ  ش    كل له ودا  ش    كل قهر ق  بل يغال 

 تقي ر ليا أنيك أح   وكل تعلم وأنت زعمت  كما فلست تفعله لم فإ  هِا 

 تنمصير أو بعاضية تخليق أ  مين وأقيل أعجيز أنيت بيل هيِا مين ش   على

 .منها



 عن  به وتبج  سلكه ما وبطلا  ادعا   فيما وكِبه جهلهو ضلاله فبين

 ولهيِا. وسيكت انقطيع بيل بيه الخلييل يجي  كلام له يبق ولم قامه  جهلة

ِِي َفبوِهتَ : }قال هو  كََفرَ  الَّ ِ ي لا َواللَّ مَ  يَه  َقا  اِلِمينَ  ال   {.الظَّ

 النميرود  وبيين إبيراهيم بيين كانيت المناظرة هِ  أ : السُّ  ِي ذكر وق 

 هييِ  بينهمييا فكانييت يامئييِ  بييه اجممييع يكيين ولييم النييار  ميين خييرج يييام

 .المناظرة

 كييا  النمييرود أ : أسيلم بيين زيي  عيين معمير عيين اليرزاق عبيي  روى وقي 

 مين جملية في إبراهيم فاف  للميرة  إليه يف و  النا  وكا  طعام  عن  

 وليم  المنياظرة هِ  بينهما فكا  يامئِ  إلا به اجممع يكن ولم للميرة وف 

 من ش   معه وليس خرج بل النا   أعطى كما الطعام من إبراهيم يعط

 .الطعام

: وقيال ع لييه منه فملَ المراب من كثي  إلى عم  أهله من قرب فلما

 فنيام  فاتكيأ وجيا  رحاليه وضيع: قي م فلميا عليهم  ق مت إذا أهلي اشغل

 فعمليت  طيبيا   طعاميا   ملآنين فاج تهما الع لين إلى سارة امرأته فقامت

 لكيم أنيى: فقيال أصلحا ؛ ق  الِي وج  إبراهيم اسميقظ فلما. طعاما   منه

ق   أنه فعرف. به جئت الِي من: قالت هِا؟ ما  رِز   .وجل عز هللا َرزَقهو

 يييأمر  ملكييا   الجب ييار الملييك ذلييك إلييى هللا وبعيي : أسييلم بيين زييي  قييال

 فأبى الثالثة دعا  ثم. عليه فأبى الثانية دعا  ثم. عليه فأبى باهلل بالإيما 

 .جماعي وأجمع جماعك اجمع: وقال. عليه

 علييه هللا فأرسيل الشمس طلا  وقت وجناد   جيشه النمرود فجمع

 عليييهم  هللا وسييل طها الشييمس عييين يييروا لييم بحييي  البعييا   ميين ذبابييا  

 فيي منهيا واحي ة   ودخليت بادية   عظاما   وتركمهم ودمائهم لحامهم فأكلت

َخر  فكيا  بهيا تعالى هللا عِبه سنة  أربعمائة منخر  في كثتفم الملكِ  من 

ه يوض َربو   .بها وجل عز هللا أهلكه حمى كلها الم ة هِ  في بالمرِازب رأسو

 

 

 ال يار ودخاله الشام  بلاد إلى السلام عليه الخليل هجرة ذكر

 المق سة الَر  في واسمقرار  المصرية



ييا    َلييهو  َفييآَمنَ : }هللا قييال ِييي َوَقييالَ  لو َهيياِجر   إِن  ييهو  َرب ِييي إَِلييى مو يياَ  إِنَّ َعِزيييزو  هو  ال 

َحِكيييمو  ييَحاقَ  َلييهو  َوَوَهب َنييا ال  ييابَ  إِس  قو َنييا َويَع  يَّمِييهِ  ِفييي َوَجَعل  ِ ر  ةَ  ذو يياَّ بو ِكَمييابَ  النُّ  َوال 

رَ و  َوآَتي َنا و  يَا ِفي أَج  ن  هو  ال ُّ  {.الصَّاِلِحينَ  َلِمن   الآِخرَةِ  ِفي َوإِنَّ

ي َنا و }: تعالى وقال اطيا   َوَنجَّ مِيي اليََر ِ   إَِليى َولو َعياَلِميَن  ِفيَهيا بَاَرك َنيا الَّ  ِلل 

يَحاقَ  َليهو  َوَوَهب َنا يابَ  إِس  قو َنيا َوكوليا َناِفَلية   َويَع  م   َصياِلِحيَن  َجَعل  َنياهو ية   َوَجَعل   أَئِمَّ

و َ  يي و رَِنييا يَه  َحي َنييا ِبأَم  ييلَ  إَِلييي ِهم   َوأَو  َخي ييَراتِ  ِفع  ييلاةِ  َقاَمييةِ َوإِ  ال   الزَّكَيياةِ  َوإِيَمييا َ  الصَّ

اا  {.َعاِبِ ينَ  َلَنا َوكَانو

 

 ليا عياقرا   امرأته وكانت أظهرهم بين من وهاجر هللا في قامه هجر لما

 آزر  بن هارا  بن لا  أخيه ابن معه بل أح  الال  من له يكن ولم لها  يال 

 النبيياة ذريمييه فييي وجعييل الصييالحين  الَوليياد ذلييك بعيي  تعييالى هللا وهبييه

 السيما  من نزل كماب وكل ذريمه  من فها بع   بع  نبي فكل والكماب 

 هللا مين خلعية وعقبيه  نسيله أحي  فعليى بعي   مين الَنبييا  من نبي على

 من فيها يممكن بل  إلى وهاجر وأقربا ه  وأهله بلاد  تر  حين له  وكرامة

 .إليه الخلق ودعاة وجل  عز ربه عبادة

 عيز هللا قيال الميي وهيي الشيام  أر  بيالهجرة صي هاق الميي والَر 

مِي الََر ِ   إَِلى: }وجل َعاَلِمينَ  ِفيَها بَاَرك َنا الَّ  {.ِلل 

بَي  بن كَع  قاله
 .وغيرهم وقمادة العالية وأبا أو

مِييي الييََر ِ   إَِلييى: }قالييه بيين عبَّييا ا عيين العييافي وروى  ِفيَهييا بَاَرك َنييا الَّ

َعاَلِمينَ  لَ  إِ َّ } قاله إلى سمعت ألم مكة{ ِلل  ِضعَ  بَي ت   أَوَّ ياِ   وو ِِي ِللنَّ ي  ِببَكَّيةَ  َللَّ

بَاَركا   َعاَلِمينَ  َوهو  ى مو  .حرا  أنها الَحبار كع  وزعم{ ِلل 

 أخييه وابين ها بابل أر  من خرج أنه الكماب أهل نقل عن ق منا وق 

 حيرا  اافنزلي  "ملكيا" أخييه واميرأة سيارة  إبراهيم وامرأة ناحار وأخا  لا 

 .بها إبراهيم أبا تار  فمات

 سيارة إبيراهيم فلقيي الشيام  قبيل وليا  إبيراهيم انطلق: السُّ  ِي وقال

 أ  على فمزوجها دينهم في قامها على طعنت وق  حرا   ملك ابنة وهي

 .غري  وها جرير ابن روا . يغيرها لا

 .حرا  إليه تنس  الِي هارا   عمه ابنة أنها والمشهار



 

 عيين السييهيلي حكييا  كميا لييا  أخييت هييارا  أخييه ابنيية أنهييا زعييم ومين

 .علم بلا وقال النجعة  أبع  فق  والنقاش القميبي

 عليى ليه فلييس مشيروعا   ذا  إذ كيا  اليَخ بنت تزوي  أ  ادعى ومن

 عين منقيال هيا كميا وقيت في مشروعا   كا  هِا أ  فر  ولا. دليل ذلك

 أ  المشيهار ثيم. أعليم وهللا ا تمعاطي ليا الَنبييا  فيإ  اليهياد من الربانيين

 كميا بلياد  مين مهاجرا   بسارة خرج بابل من هاجر لما السلام عليه إبراهيم

 .أعلم وهللا تق م

 هيِ  جاعل إني" إليه هللا أوحى الشام ق م لما أنه: الكماب أهل وذكر

 هييِ  علييى شييكرا   هلل مييِبحا   إبييراهيم فييابمنى" بعيي   ميين لخلفييك الييَر 

 المييمن  إليى مرتحلا   انطلق ثم المق    بيت شرقي قبمه وضرب النعمة 

ة قحط أي جا    كا  وأنه  .مصر  إلى فارتحلاا وغلا   وش  

 أخمييه أنييا قيالي: لهييا قييال إبيراهيم وأ  ملكهييا  مييع سيارة قص يية وذكيروا

 المييمن بلياد إلى فرجعاا منها أخرجهم ثم. هاجر  إي اها الملكِ  اخ ام وذكروا

 .وأماال وعبي  دواب ومعه والاها اوم المق    بيت أر  يعني

َثنا: البوَخاري   وقال َحم   بن َح َّ َثنا محباب  مو  أيياب عن زي   بن حماد َح َّ

 اثنميا  كيِبات ثلياث إلا إبراهيم يكِب لم: "قال هريرة أبي عن محم   عن

ِي} قاله هللا ذات في منهن م   َفَعَلهو  بَل  } وقاله{ َسِقيم   إِن  ا كَِبيروهو َِ  الوقي{ َهي

 هاهنيا إ  ليه فقييل الجبابرة من جبار على أتى إذ وسارة يام ذات ها بينا

 مين فقيال عنهيا؟ وسيأله إلييه فأرسيل النيا  أحسين مين اميرأة معيه رجل

 ميؤمن الَر  وجه على ليس سارة يا: فقال سارة فأتى أخمي: قال هِ ؟

 .تكِبيني فلا أخمي أنك فأخبرته سألني هِا وإ  وغير   غيري

 ادعيى فقيال فأخيِ بيي    يمناولهيا ذه  عليه دخلت فلما هاإلي فأرسل

 أشي   أو مثلهيا الثانيية تناولهيا ثيم فيأطلق  هللا في عت أضير   وليا لي هللا

 حجبمييه بعييض فيي عا. فأطلقييت فيي عت أضيير   ولييا لييي هللا ادعييي" فقييال

 .هاجر  فأخ مها بشيطا   أتيمماني وإنما بإنسا  تأتاني لم إنكم: فقال

يَم   بي   فأومأ يصلي قائم وها فأتمه  أو الكيافر كيي  هللا رد: فقالت. َمه 

 .هاجر  وأخ م نحر   في الفاجر



 ".السما  ما  بني يا أمكم فملك: هريرة أبا قال

 .ماقافا   الاجه هِا من به تفرد

 عبي  عين الفليا   عليي بين عميرو عن البزار  بكر أبا الحافظ روا  وق 

ي  بين عين حسيام  بين هشيام عين الثقفي  الاهاب َحم   أبيي عين  ِسييِرين مو

 إليا قيط يكِب لم إبراهيم إ : "قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة

ِيي} قاليه هللا ذات فيي ذليك كيل كِبات ثلاث  َفَعَليهو  بَيل  } وقاليه{ َسيِقيم   إِن 

م   ا كَِبيروهو َِ  منزليا   نيزل إذ الجبيابرة  مين جبيار أر  فيي يسيير هيا وبينما{ َه

. النيا  أحسن من امرأة معه رجل هاهنا نزل ق  إنه: له فقيل الجبار فأتى

 هييِا إ َّ  قييال إليهييا رجييع فلمييا أخمييي  إنهييا فقييال عنهييا فسييأله إليييه فأرسييل

 وأنك وغير  غيري مسلم اليام ليس وإنه أخمي إنك فقلت عنك؟ سألني

 .عن   تكِبيني فلا أخمي

 أضير   اولي لي هللا ادعى: "فقال أخِ يمناولها ذه  فلما بها  فانطلق

 .منها أش  أو مثلها فأخِ يمناولها فِه  فأرسل  له ف عت

 

 أدنيى في عا ميرات ثلاث فأرسل ف عت أضر  ولا لي هللا ادعي فقال

 وأعطهيا أخرجها بشيطا  أتيمني ولكن بإنسا  تأتني لم إنك: فقال حشمه

 .هاجر 

يييَم  : فقييال انصييرف بهييا أحييس فلمييا يصييلي قييائم وإبييراهيم فجييا ت  َمه 

 ".هاجر وأخ مني الظالم كي  هللا كفى :فقالت

 محمي  عين أسين   يعليم ليا: البيزار قيال ثم. هشام ح ي  من وأخرجا 

 .ماقافا   غير  وروا  هشام إلا هريرة أبي عن

َثنا: أحم  الإمام وقال  عمير أبيا هيا - ورقيا  عين الحفي   بين علي َح َّ

 هللا رسال الق: قال هريرة أبي عن الَعرج  عن الزناد  أبي عن - اليشكري

 دعيي حين قاله كِبات ثلاث إلا إبراهيم يكِب لم: "وسلم عليه هللا صلى

ِي} فقال آلهمهم إلى م   َفَعَلهو  بَل  } وقاله{ َسِقيم   إِن  ا كَِبيروهو َِ  لسيارة وقاليه{ َه

 ".أخمي إنها"

 الجبيابرة  مين جبيار أو المليا   من ملك فيها قرية إبراهيم ودخل: قال

 إليييه فأرسييل: قييال النييا   أحسيين ميين بييامرأة الليليية مإبييراهي دخييل: فقيييل



 فأرسيل: قيال بها  فأرسل: قال أخمي: قال معك؟ هِ  من الجبار أو الملك

 عليى ميا إ    أخميي أنيكِ  أخبرتيه قي  فيإني قيالي تكيِبي ليا وقيال إلييه  بها

 .وغير  غيري مؤمن الَر 

 إ  اللهيم وتقيال وتصيلَّي  تماضَّيأ فأقبليت إليهيا قيام علييه دخلت فلما

 فليا زوجيي عليى إليا   فرجيي وأحصينت وبرسالك بك آمنت إني تعلم كنت

 .برجله َركَضَ  حمى فغطَّ : قال الكافر  عليَّ  تسلط

 إنهيا" هرييرة أبيي عين اليرحمن عبي  بين سيلمة أبيا قيال: الزنياد أبا قال

 .فأرسل: قال قملمه  هي يقال يمت أ  اللهم: قالت

 

 كنيت إ  اللهيم: وتقيال وتصيل ي ماضأت فقامت: قال إليها  قام ثم: قال

 تسيلط فليا زوجيي على إلا فرجي وأحصنت وبرسالك بك آمنت أني تعلم

 سيلمة أبيا وقيال الزنياد أبيا قيال برجليه  ركضَ  حمى فغطَّ  قال. الكافر  علي

 .فأرسل: قال قملمه  هي يقل يمت أ  اللهم قالت إنها: هريرة أبي عن

 أرجعاهيا شييطانا   إليا إليي   أرسيلمم ميا: الرابعة أو الثالثة في فقال: قال

 .هاجر  وأعطاها إبراهيم  إلى

يَ مَ  الكيافرين كي  رد هللا أ  أشعرت: لإبراهيم فقالت فرجعت: قال  وأخ 

 .الصحي  شر  على وها الاجه هِا من أحم  به تفرد! ولي ة

 أبيي عين حمزة  أبي بن شعي  عن اليما   أبي عن البوَخاري   روا  وق 

 بيه وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عين عرج اليَ عن الزناد 

 .مخمصرا  

َثنا: حياتم أبي ابن وقال َثنا أبيي  َحي َّ  بين زيي  بين عليي عين سيفيا   َحي َّ

 هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال سيعي  أبيي عين نضيرة  أبيي عن ج عا  

 ميا إليا   كلمية منهيا ميا: "قالهيا الميي الثلاث إبراهيم كلمات في وسلم عليه

 وقيال هيِا  كبييرهم فعليه بيل وقال سقيم  إني: فقال هللا دين عن بها حل

 ".أخمي هي: امرأته أراد حين للملك

 لييس إنه: لها وقاله هللا  دين في أي  "أخمي هي" الح ي  في فقاله

 وغير   غيري مؤمنين زوجين يعني وغير  غيري مؤمن الَر  وجه على

 .السلام عليه نبي   وها معهم كا  لاطا   لَ  هِا على حمله ويمعين



 

ييَم ؟: إليه رجعت لما لها وقاله  رد هللا إ : فقاليت الخبير؟ ميا معنيا  َمه 

 إبيراهيم وكيا . جاريية وأخ م الملك  وها. الفاجر  رواية وفي. الكافرين كي 

 وجييل عييز هلل يصييلي قييام الملييك إلييى بهييا ذهيي  وقييت ميين السييلام عليييه

 وهكيِا بسيا   أهله أراد الِي هِا بأ  يرد وأ  أهله  عن ي فع أ  ويسأله

 وضيائها إلى قامت أمرا   منها ينالَ  أ  هللا  ع و أراد فلما أيضا   هي فعلت

 قيال ولهيِا العظييم  الي عا  مين تقي م بميا وجيل عيز هللا ودعت وصلاتها 

اا: }تعالى َمِعينو  عبي   لعصيمة وصيانها هللا فعصمها{ َوالصَّلاةِ  ِبالصَّب رِ  َواس 

 .السلام عليه إبراهيم وخليله وحبيبه ورساله

 ماسيي  وأم سييارة نسيياة ثليياث نبيياة إلييى العلمييا  بعييضو  ذهيي  وقيي 

يقات أنهن الجمهار عليه والِي. السلام عليهن ومريم  عنهن هللا رض  ص  ِ

 .وأرضاهن

 بييين فيمييا الحجيياب كشييف وجييل عييز هللا أ : الآثييار بعييض فييي ورأيييت

 أ  إليى عني   مين خرجيت منيِ يراها يزل فلم وبينها  السلام عليه إبراهيم

 منه  هللا عصمها وكيف الملك  عن  وهي لها  مشاه ا   وكا  إليه  رجعت

 حبيا   يحب هيا كا  فإنه لطمأنينمه  وأش  لعينه  وأقر لقلبه أطي  ذلك ليكا 

 اميرأة تكن لم إنه: قيل ق  فإنه الباهر  وحسنها منه  وقرابمها ل ينها ش ي ا  

ا  بع   .والمنة الحم  وهلل. عنها هللا رض  منها أحسن زمانها إلى َحاَّ

 للضييحا  أخييا   كييا  هييِا مصيير فرعييا َ  أ  المييااري  أهييل بعييض وذكيير

 اسيمه كيا  ويقيال. مصير  عليى لَخيه عاملا   وكا  بالظلم  المشهار الملك

. نيا  بين سيام بين لياود بين عملياق بين عاي  بن عبي  بن علاا  بن سنا 

 بين القييس اميرئ بين عميرو أرادهيا ِيالي أ  الميجيا  فيي هشام ابن وذكر

 .أعلم وهللا السهيلي نقله. مصر  على وكا  سبأ  بن مايلا 

 وهيي الميمن  أر  إلى مصر بلاد من رجع السلام عليه الخليل إ  ثم

 جزييييل  وميييال وعبيييي  أنعيييام ومعيييه فيهيييا  كيييا  الميييي المق سييية اليييَر 

 .المصرية القبطية هاجر وصحبمهم



 ليه الخليل بأمر الجزيلة الَماال من بماله نز  مالسلا عليه لاطا   إ  ثم

 وهيي سي وم  بم ينية فنزل زغر بغار المعروف الغار  أر  إلى ذلك في

 .فجارا   كفارا   أشرارا   أهلها وكا  الزما   ذلك في البلاد تلك أم

 وينظير بصير   يمي  أ  فيأمر  الخلييل  إبيراهيم إليى تعالى هللا وأوحى

 ليك سيأجعلها كلهيا اليَر  هيِ  بيأ  وبشَّير  ربيا  وغ وشيرقا   وجنابيا   شمالا  

 .الَر  تراب بع د يصيروا حمى ذريمك وسأكثر ال هر  آخر إلى ولخلفك

 منهيا أعظيم كانيت ولا كملت ما بل الَمة بهِ  اتصلت البشارة وهِ 

 عليييه هللا صييلى هللا رسييال قييال ذلييك يؤييي . المحم ييية الَميية هييِ  فييي

 مليك وسييبلغ ومغاربهيا  مشيارقها فرأيت الَر   لي زوى هللا إ : "وسلم

 ".منها لي زوى ما أممي

 السييلام  عليييه لييا  علييى تسييل طاا الجب ييارين ميين طائفيية إ  ثييم: قييالاا

 الخلييل إبيراهيم الخبير بليغ فلميا. أنعاميه واسيماقاا أمااليه  وأخِوا فأسرو 

 السييلام عليييه لاطييا   فاسييمنقِ رجلييا   عشيير وثمانييية ثلاثمائيية فييي إليييه سييار

 وسياق وهيزمهم كثييرا   خلقيا   ورساله هللا أع ا  من وقمل أمااله رجعواسم

 بيرزة  عني  بظاهرها وعسكر دمشق  شمالي إلى وصل حمى آثارهم  في

 .أعلم وهللا الخليل جيش ماقف كا  لَنه سمي إنما إبراهيم مقام وأظن

 المقي   بييت بلياد مليا  وتلقيا  بلياد   إليى منصيارا   مؤيي ا   رجع ثم

 .عليه وسلامه هللا صلاات ببلاد  واسمقر خاضعين  مكرمين له معظمين

 

 

 هاجر ِمن   السلام عليه إسماعيل مال  ذكر

 وا  طيبية  ذريية هللا سيأل السيلام علييه إبيراهيم إ : الكماب أهل قال

 قاليت سينة  عشرو  المق   ببلاد لإبراهيم كا  لما وأنه بِلك  بشَّر  هللا

 أمميي عليى فادخل الال   حرمني ق  الرب  إ السلام  عليه لإبراهيم سارة

 .ول ا   منها يرزقني هللا لعل هِ  

 حمليت بهيا دخيل فحيين السلام  عليه إبراهيم بها دخل له وهبمها فلما

 فغيارت سيي تها  عليى وتعاظميت نفسها  ارتفعت حملت فلما: قالاا منه 

 شييئت  مييا بهيا افعلييي لهيا: فقييال إبييراهيم  إليى ذلييك فشيكت سييارة  منهيا



 الملائكة  من ملك لها فقال هنا   عين عن  فنزلت فهربت  هاجر فخافت

 بالرجا   وأمرها خيرا   حملت الِي الغلام هِا من جاعل   هللا فإ َّ  تخافي لا

 عليى ي   النا   وحش ويكا  إسماعيل  وتسمية ابنا   سمل  أنها وبشَّرها

 عليى وجيل عيز هللا فشيكرت اخاتيه  بلياد جميع ويملك به  الكل وي  الكل

 .ذلك

 وسيلامه هللا صيلاات محمي  ولي   عليى انطبقيت إنميا البشارة وهِ 

 وأتاهيا وشرقا   غربا   البلاد جميع وملكت العرب  سادت به الِي فإنه عليه 

ؤ تَ  لم ما الصال  والعمل النافع العلم من هللا م ة   تو
 وميا قبلهم  الَمم من أو

 بشييارته ويميين رسييالمه ركييةوب الرسييل  سييائر علييى رسييالها بشييرف إلييا ذا 

 .الَر  أهل لجميع بعثمه وعمام به  جا  فيما وكماله

 .السلام عليه إسماعيل وضعت هاجر رجعت ولما

 ماليي  قبييل سيينة  وثمييانا  سييت العميير ميين ولييإبراهيم وول تييه: قييالاا

 .سنة عشرة بثلاث إسحاق

 سيارة  مين بإسيحاق يبشير  إبيراهيم إلى هللا أوحى إسماعيل ول  ولما

 علييه وباركيت إسيماعيل فيي ليك اسيمجبت وقي  ليه وقال ساج ا   هلل رفخ

 لشيع  رئيسا   وأجعله. عظيما   عشر اثنا له ويال  كثيرا   ج ا   ويمنمه وكثرته

 .عظيم

 هم عظيما   عشر الاثنا وهؤلا  العظيمة  الَمة بهِ  بشارة أيضا   وهِ 

 عميير بين ليكالم عب  ح ي  في بهم المبشر عشر الاثنا الراش و  الخلفا 

 عشير اثنيا يكا "قيال وسيلم علييه هللا صيلى النبي عن سمرة بن جابر عن

 ميين كلهيم: "قييال قيال؟ مييا أبيي فسييألت أفهمهيا  لييم كلمية قييال ثيم" أمييرا  

 ."الصحيحين" في أخرجا " قريش

 اثنيا يكيا  حميى عزيزا  ) رواية وفي" قائما   الَمر هِا يزال لا" رواية وفي

 .(قريش من كلهم خليفة عشر

 

 عمير ومينهم. وعلي وعثما  وعمر بكر أبا الَربعة الَئمة منهم فهؤلا 

 يكانا  أنهم المراد وليس العبا  بني بعض ومنهم. أيضا   العزيز عب  بن

 .وجادهم من ب  لا بل نسقا   عشر اثني



 الييِين الرافضية فييهم يعمقيي  اليِين عشير الييَثني الَئمية الميراد ولييس

َحم   بن وها سامر ا بسرداب المنمظر وأخرهم طال  أبي بن علي أولهم  مو

 عليي مين أنفيع فييهم يكين ليم أولئك فإ  يزعما   فيما العسكري الحسن

 نيار وأخمي  لمعاويية  اليَمر وسيلم القميال تر  حين علي  بن الحسن وابنه

 ليم الرعاييا جملية مين والباقا  المسلمين  بين الحرب رحى وسكن الفمنة 

 بسيرداب يعمق ونيه ميا وأميا. اليَمار  من رأم في الَمة على حكم لهم يكن

 وليا ليه حقيقية ليا النفيا  فيي وهيِيا  الرؤو   في هَا    فِلك سامرا

 .أثر  ولا عين

 غيرة واشم ت إسماعيل لها ول  لما السلام عليها هاجر أ  والمقصاد

 وبالي ها بهيا فِه  عنها  وجهها يغي  أ  الخليل من وطلبت منها  سارة

 .اليام مكة حي  ماوضعه حمى بهما فسارَ 

 .رضيعا   ذا  إذ كا  ول ها إ َّ  ويقال

 بثيابه وتعلقت هاجر إليه قامت عنهما  ظهر  وول ى هنا  تركهما فلما

 فليم يكفينيا؟ ميا معنيا ولييس هاهنيا  وت عنا تِه  أين إبراهيم يا: وقالت

 نعم : قال بهِا؟ أمر  آهلل: له قالت يجيبها  لا وها عليه ألحت فلما يجبها 

 .يضي عنا لا فإذا   قالت

َحم   بن أبا الشي  ذكر وق   أ : النياادر كماب في هللا رحمه زي  أبي مو

 فأمرهييا منهييا  أعضييا  ثلاثيية لييمقطعن فحلفييت هيياجر  علييى غضييبت سييارة

 .قسَمها فمبر تخفَضها وأ  أذنيها  تثق  أ  الخليل

 اأذنهي ثقبت من وأول النسا   من اخممن من أول فكانت: السهيلي قال

لت من وأول منهن   .ذيلها طا 

 

 

 وهي فارا  جبال إلى هاجر وأمه إسماعيل بابنه إبراهيم مهاجرة ذكر

 .العميق البيت وبنائه مك ة  أر 

 - شييبه أبيي بين بكير أبيا هيا - محمي  بين هللا عبي  قيال: البوَخياري   قال

َثنا َثنا الرزاق  عب  َح َّ  بين ييركث بين وكثيير السيخمياني أيياب عين معمير  َح َّ

 جبيير  بين سيعي  عن الآخر  عن أح هما يزي  وداعة  أبي بن المطل  عب 



 إسيماعيل  أم قبيل مين المنطيق النسيا  اتخِ ما أول: "قال بن عبَّا ا عن

 وبابنهييا إبييراهيم بهييا جييا  ثييم". سييارة علييى أثرهييا لمعفييى منطقييا   اتخييِت

 زميزم فياق دوحية عني  البيت  عن  وضعهما حمى ترضعه وهي إسماعيل

 فاضييعهما مييا  بهيا وليييس أحي   يامئييِ بمكية وليييس المسيج  أعلييى فيي

 .ما  فيه وسقا  تمر  فيه جرابا   عن هما ووضع هنالك

 أيين إبيراهيم ييا: فقاليت إسيماعيل أم فمبعميه منطلقا   إبراهيم قف ى ثم

 ذليك ليه فقاليت ش  ؟ ولا أنيس به ليس الِي الاادي بهِا وتمركنا تِه 

: قاليت. نعيم: قيال بهيِا؟ أمير  آهلل: له فقالت إليها  يلمفت لا وجعل مرارا ؛

 .رجعت ثم. يضيعنا لا إذا

 باجهيه اسمقبل يرونه لا حي  الثنية عن  كا  إذا حمى إبراهيم فانطلق

ِيي َربََّنيا: }فقيال ي ييه ورفيع الي عاات  بهؤلا  دعا ثم البيت  يكَنتو  إِن   ِمين   أَس 

يَّمِي ِ ر  ي َ عِ  َزر     ِذي َغي يرِ  ِبَااد   ذو َحيرَّمِ  بَي مِيكَ  ن  مو ياا َربََّنيا ال  َعيل   الصَّيلاةَ  ِليوِقيمو  َفاج 

ئَِ ة   اِ   ِمن   أَف  م   إَِلي ِهم   َته ِاي النَّ هو زوق  َمَراتِ  ِمن   َوار  م   الثَّ هو
كوروو َ  َلَعلَّ  {.يَش 

 إذا حميى الما  ذلك من وتشرب إسماعيل ترضع إسماعيل أم وجعلت

 أو يملياى  إلييه تنظير وجعليت نهيا اب وعطيش عطشت السقا  في ما نفِ

 فيي جبيل أقرب الصفا فاج ت إليه تنظر أ  كراهية فانطلقت يملبط : قال

 تير فلم أح ا   ترى هل تنظر الاادي اسمقبلت ثم عليه  فقامت يليها  الَر 

 درعهيا طيرف رفعيت الاادي بطن بلغت إذا حمى الصفا من فهبطت أح ا  

 الميروة أتيت ثيم الياادي  جياوزت حميى المجهاد  الإنسا  سعي سعت ثم

 سييبع ذلييك ففعليت أحيي ا   تيير فليم أحيي ا ؟ تييرى هيل ونظييرت عليهييا  فقاميت

 .مرات

 النا  سعى فلِلك" وسلم عليه هللا صلى النبي قال بن عبَّا ا قال

 ".بينهما

 .نفسها تري  صه : فقالت صاتا   سمعت المروة على أشرفت فلما

 غيااث عن   كا  إ  تأسمع ق : فقالت أيضا   فسمعت تسمعت ثم

 حميى بجناحيه  قيال أو بعقبيه  فبحي  زميزم  ماضيع عني  بالملك هي فإذا

 الميا  مين تغيرف وجعلت هكِا  بي ها وتقال تحاضوه فجعلت الما   ظهر

 .تغرف ما بع  يفار وها سقائها في



 أم هللا يييرحم" وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي قييال بيين عبَّييا ا قييال

 عينا   زمزم لكانت الما  من تغرف لم لا: "قال وأ". زمزم تركت لا إسماعيل

 الضييعة  تخافي لا: الملك لها فقال. ول ها وأرضعت فشربت: قال". َمِعي نا  

 .أهله يضيع لا هللا وإ  وأبا   الغلام هِا يبنيه هلل بيما   هاهنا فإ 

 يمينيه عن فمأخِ السيال تأتيه كالرابية  الَر  من مرتفعا   البيت وكا 

 بييت أهيل أو جيرهم  مين رفقية بهم مرت حمى كِلك فكانت ه شمال وعن

 طيائرا   فيرأوا مكية أسيفل فيي فنزلياا كي ا   طرييق مين مقبليين جرهم  من

 فييه وما الاادي بهِا لعه نا الما   على لي ور الطائر هِا إ : فقالاا عائفا  

 بالمييا   فييأخبروهم فرجعيياا بالمييا   هييم فييإذا جييريي ن أو جريييا فأرسييلاا مييا  

 .أقبلااف

 عنيي  ؟ ننييزل أ  لنييا أتييأذنين: فقييالاا المييا   عنيي  إسييماعيل وأم: قييال

 .نعم: قالاا. عن نا الما  في لكم حقَّ  لا ولكن نعم: قالت

 ذلك فألفى: "وسلم عليه هللا صلى النبي قال بن عبَّا  هللا عب  قال

 معهيم فنزلياا أهليهم  إلى وأرسلاا فنزلاا الَنس  تح  وهي إسماعيل أمَّ 

 .منهم أبيات أهل بها كا  إذا حمى

م الغلام وش َّ   فلميا ش   حين وأعجبهم وأنفسهم منهم العربية وتعل 

جا  أدر    .منهم امرأة زو 

 تركمه يطالع إسماعيل  تزوج ما بع  إبراهيم فجا  إسماعيل  أم وماتت

 سيألها ثيم. لنيا يبمغيي خرج: فقالت عنه؟ امرأته فسأل إسماعيل  يج  فلم

ة   ضييق فيي نحين بشير    نحين: فقالت وهيئمهم؟ عيشهم عن  وشيكت وشي  

 .بابه عمبة يغي ر له وقالي السلام عليه فاقرئي زوجك جا  فإذا: قال. إليه

: فقالت أح ؟ من جا كم هل: فقال شيئا   آنس كأنه إسماعيل جا  فلما

 عيشيينا كيييف وسييألني فأخبرتييه  عنييك فسييألنا كييِا  كييِا شييي  جا نييا نعييم

 أمرنيي نعيم: قاليت بشي  ؟ أوصيا  فهل: قال. وش ة جه  يف أنا فأخبرته

 أمرني وق  أبي ذا : قال. بابك عمبة غي ر لك ويقال السلام  عليك أقرأ أ 

ج وطلقهييا بأهلييك  فييالحقي أفارقييك  أ   عيينهم ولبيي  أخييرى  ميينهم وتييزوَّ

 فسيألها امرأتيه عليى في خل يجي    فليم بع  أتاهم ثم. هللا شا  ما إبراهيم

 عيشييهم عيين وسييألها أنييمم؟ كيييف: قييال لنييا  يبمغييي خييرج: فقالييت عنييه؟



 ميا: فقيال وجيل  عيز هللا عليى وأثنيت وسيعة  بخيير نحن: فقالت وهيئمهم 

 بيار  اللهيم قيال. الميا : قاليت شيرابكم؟ فميا: قيال اللحم: قالت طعامكم؟

 .والما  اللحم في لهم

  كيا وليا. حي  يامئِ لهم يكن ولم: "وسلم عليه هللا صلى النبي قال

 ليم إليا مكية بغيير أحي  عليهميا يخليا ليا فهما: قال" فيه لهم ل عا ح  لهم

 .ياافقا 

ريه السلام عليه فاقرئي زوجك جا  فإذا: قال  فلميا. بابيه عمبة يثبت ومو

 الهيئية  حسين شيي  أتانا نعم: قالت أح ؟ من أتاكم هل قال إسماعيل جا 

ييا فأخبرتيه عيشيينا؟ كييف فسييألني فأخبرتيه عنييك فسيألني عليييه  وأثنيت  أن 

 أ  وييأمر  السيلام علييك يقيرأ ها نعم: قالت بش  ؟ فأوصا : قال. بخير 

 .أمسكك أ  أمرني العمبة  وأنت أبي ذا : قال. بابك عمبة تثبت

 له َنب لا   يبري وإسماعيل ذلك بع  جا  ثم. هللا شا  ما عنهم لب  ما ثم

 الاالي  يصينع مياك فصينعا  إلييه قيام رآ  فلميا زميزم  من قريبا   دوحة   تحت

 فاصنع: قال بأمر  أمرني هللا إ  إسماعيل يا: قال ثم. بالاال  والال  بالال  

 أ  أمرنيي هللا فيإ : قيال. وأعينيك: قيال وتعيننيي؟: قيال ربيك  به أمر  ما

 .حالها ما على مرتفعة أكمة إلى وأشار بيما   هاهنا أبني

 يييأتي لإسييماعي فجعييل البيييت  ميين القااعيي  رفعييا ذلييك فعنيي  قييال

 ليه فاضيعه الحجير بهِا جا  البنا   ارتفع إذا حمى يبني وإبراهيم بالحجارة 

 َتَقبَّيل   َربََّنيا} يقاليا  وهما الحجارة  يناوله وإسماعيل يبني وها عليه  فقام

ا ِميعو  أَن تَ  إِنَّكَ  ِمنَّ َعِليمو  السَّ  {.ال 

 َتَقبَّيل   بََّنيارَ : }يقاليا  وهميا البييت  حيال يي ورا حمى يبنيا   فجعلا: قال

ا ِميعو  أَن تَ  إِنَّكَ  ِمنَّ َعِليمو  السَّ  {.ال 

َثنا: قال ثم َثنا محم   بن هللا عب  َح َّ  عمرو  بن الملك عب  عامر أبا َح َّ

َثنا بين ا عين جبيير  بين سيعي  عين كثيير  بين كثيير عين نيافع  بن إبراهيم َح َّ

 وأم سييماعيلبإ خييرج كييا   مييا وأهلييه إبييراهيم ميين كييا  لمييا: قييال عبَّييا 

ة   ومعهم إسماعيل  .تق م ما بنحا تمامه وذكر. ما  فيها َشنَّ



 بعضيه وفيي بعضيه  برفيع وماشي  بن عبَّا ا كلام من الح ي  وهِا

 إسيماعيل أ  وفييه الإسيرائيليات  عين بين عبَّيا ا تلقيا  مميا وكأنه غرابة 

 .ذا  إذ رضيعا   كا 

 وكيل إسيماعيل  ول   نيخم بأ  هللا أمر  إبراهيم أ  الماراة أهل وعن 

 وتسيعين تسيع مضي  بعي  وذليك فخمنهم  وغيرهم  العبي   من عن   من

 وهييِا سيينة  عشييرة ثليياث يامئييِ إسييماعيل عميير فيكييا  عميير   ميين سيينة

 وجييه علييى فعلييه أنييه علييى فييي ل أهلييه  فييي وجييل عييز هللا لييَمر اممثييال

 كميا الرجال على واج  أنه العلما  أقاال من الصحي  كا  ولهِا الاجاب 

 .ماضعه في مقرر ها

َثنا: البوَخاري   روا  الِي الح ي  في ثبت وق  َثنا سعي   بن قميبة َح َّ  َح َّ

 هرييرة أبيي عين الَعرج عن الزناد أبي عن القرش   الرحمن عب  بن مغيرة

 السيلام علييه النبيي إبراهيم اخممن" وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال

 ".بالق وم سنة ثمانين ابن وها

 أبيي عين عجليا  وتابعيه الزنياد  أبي عن إسحاق بن الرحمن عب  تابعه

َحم   بن وروا  هريرة   روا  وهكيِا هريرة  أبي عن سلمة  أبي عن عمرو مو

 .به قميبة عن مسلم

 سينة ثميانا  علييه أتيت ميا بعي  إبيراهيم اخميمن: "الَلفيا  بعض وفي

 .ماضع: وقيل الآلة  ها والق وم" بالق وم واخممن

 مين سيأتي لما أعلم وهللا. الثمانين على الزيادة ينافي لا اللفظ ِاوه

 علييه هللا صيلى هللا رسيال عين هرييرة أبيي عين وفاتيه ذكير عني  الح ي 

 بعي  وعياش سينة وعشيرين مائية ابين وهيا إبيراهيم اخميمن قال أنه" وسلم

 ."صحيحه"في  حيا  ابن روا ". سنة ثمانين ذلك

 ييِكر وليم إسيماعيل  وأنيه اليِبي   قصية ذكير السيياق هِا في وليس

 تييزوج أ  بعي  أوليياهن ميرات  ثليياث إليا السييلام علييه إبييراهيم قي مات فيي

 ذكير ما على الال  ِصَغر حين من تركهم وكيف هاجر  مات بع  إسماعيل

 ليه  تنطاي كانت الَر  أ  ذكر وق . حالهم في ينظر لا تزويجه حين إلى

 مطالعيية عيين يمخلييف فكيييف ليييهم إ سييار إذا البييراق يركيي  كييا  إنييه وقيييل

 !الَكي ة؟ والحاجة الش ي ة الضرورة غاية في وهم حالهم



 مين بشي   ومطيرز الإسيرائيليات مين مملقيى السياق هِا بعض وكأ 

 هييا الييِبي  أ  علييى دللنييا وقيي  الييِبي   قصيية فيييه يييِكر ولييم المرفاعييات

 .الصافات سارة في الصحي  على إسماعيل

 

 الِبي  قصة

ِيي َوَقالَ : }الىتع هللا قال ِ ينِي  َرب ِيي إَِليى َذاِهي    إِن   ِليي َهي    رَب ِ  َسييَه 

لام   َفبَشَّر َنا و  الصَّاِلِحيَن  ِمن   ا َحِليم   ِبغو يَ  َمَعهو  بََلغَ  َفَلمَّ ع  ِي بوَنيَّ  يَا َقالَ  السَّ  إِن 

َمَنامِ  ِفي أََرى ِيي ال  يكَ  أَن  ر   أَذ بَحو َعيل   أبيتِ  ييا َقيالَ  َتيَرى َمياَذا َفيانظو َمرو  َميا اف  يؤ   تو

نِي هو  َشا َ  إِ    َسَمِج و ا الصَّاِبِريَن  ِمن   اللَّ َلَما َفَلمَّ هو  أَس  َجِبييِن  َوَتلَّ  أَ    َوَناَدي َنيا و  ِلل 

تَ  َق    إِب َراِهيمو  يَا ق  يَا َص َّ ا الرُّؤ  ِلكَ  إِنَّ َِ زِي كَ ِسنِيَن  َنج  ح  مو ا إِ َّ  ال  َِ ياَ  َه بَليا و  َلهو  ال 

ِبي مو ب     َوَفَ ي َنا و  نو ال  ِِ  إِب َراِهيَم  َعَلى َسلام   الآِخِريَن  ِفي َعَلي هِ  َوَتَرك َنا َعِظيم   ِب

ِلكَ  َِ زِي كَ ِسينِيَن  َنج  ح  مو يهو  ال  ِمنِيَن  ِعبَاِدَنيا ِمين   إِنَّ يؤ  مو يَحاقَ  َوبَشَّير َنا و  ال   َنِبي يا   ِبإِس 

يَحاقَ  ىَوَعَلي َعَلي يهِ  َوبَاَرك َنا الصَّاِلِحين  ِمن   يَّمِِهَميا َوِمين   إِس  ِ ر  ِسين   ذو ح   َوَظياِلم   مو

ِسهِ  ِبين   ِلَنف   {.مو

 أ  ربه سأل قامه بلاد من هاجر لما أنه إبراهيم خليله عن تعالى يِكر

 علييه إسيماعيل وهيا حلييم بغليام تعيالى هللا فبش ير  صالحا   ول ا   له يه 

 عميير ميين ةسيين وثمييانين سييت   رأ  علييى لييه وليي  ميين أول لَنييه السييلام 

 .وبكر  ول   أول لَنه الملل  أهل بين فيه خلاف لا ما وهِا. الخليل

ا} وقاله يَ  َمَعيهو  بََليغَ  َفَلمَّ يع   مصيالحه فيي يسيعى وصيار شي َّ  أي{ السَّ

يا: }مجاهي  قال. كأبيه يَ  َمَعيهو  بََليغَ  َفَلمَّ يع   ميا وأطياق وارتحيل شي َّ  أي{ السَّ

 .والعمل السعي من أبا  يفعله

 ولي   بِب  يؤمر أنه المنام في السلام عليه إبراهيم رأى هِا كا  فلما

 عبيي  قاليه". وحيي   الَنبيا  رؤيا" مرفاعا   بن عبَّا ا عن الح ي  وفي. هِا

 .أيضا   عمير ابن

 العزييز اليازير هيِا ييِب  أ  فيي لخليليهِ  وجيل عيز هللا من اخمبار وهِا

 هيا يسيكنه بيأ  أمير ميا بعي  السين فيي طعين وقي  كبر  على جا ه الِي

 ضير   وليا زر  وليا أنييس  وليا حسييس بيه لييس وواد قفير  بلاد في وأمه



 هللا فجعيل علييه  وتاكليا   بياهلل ثقة هنا   وتركها ذلك في هللا أمر فاممثل

 .يحمسبا  لا حي  من ورزقهما ومخرجا   فرجا   لهما

 ربيه  أمير عين أفيرد  قي  اليِي هيِا ول   بِب  كله هِا بع  أمر لما ثم

 إلى وسار  أمر  واممثل ربَّه أجاب غير   له ليس الِي ووحي    بكر  وها

 .طاعمه

 أ  مين علييه  وأهيا  لقلبيهِ  أطيي  ليكيا َ  ولي   عليى ذليكَ  عر  ثم

يرا   يأخيِ  ِييي بوَنييَّ  يَيا َقييالَ } قهيرا   ويِبحييه َقس  َمَنييامِ  ِفيي أََرى إِن  ِيي ال  ييكَ  أَن   أَذ بَحو

ر    {.َتَرى َماَذا َفانظو

َعيل   أَبَتِ  يَا: }فقال إبراهيم  الخليل وال   سر الحليم  مالغلا فبادر  َميا اف 

َمرو  ؤ  نِي تو هو  َشا َ  إِ    َسَمِج و  السي اد غاية في الجااب وهِا{. الصَّاِبِرينَ  ِمن   اللَّ

 .العباد ولرب للاال  والطاعة

ا: }تعالى هللا قال يَلَما َفَلمَّ يهو  أَس  َجِبيينِ  َوَتلَّ  سمسيلماا أي أسيلما : قييل{ ِلل 

هو } والمعنى والمؤخر  المق م من وهِا: وقيل. ذلك على وعزما هللا لَمر  َتلَّ

َجِبينِ   يشياه   لئليا قفيا   مين يِبحه أ  أراد: قيل. وجهه على ألقا  أي  {ِلل 

 وقميييادة جبيييير بييين وسييعي  ومجاهييي  بييين عبَّيييا ا قييال ذبحيييه  حيييال فييي

 جبينييه رفطيي وبقييي الييِبائ   تضييجع كمييا أضييجعه بييل: وقيييل. والضييحا 

يه  وكبير  إبيراهيم سيمى أي( وأسيلما. )باليَر  لاصقا   . للميات الالي  وتش 

كين أَمرَّ : وغير  السُّ  ِي قال ِقهِ  على الس   جعيل ويقيال شييئا   تقطيع فلم حل 

 .أعلم وهللا نحا  من صفيحة حلقه وبين بينها

ق   َقي    إِب يَراِهيمو  يَا أَ   : }وجل عز هللا من نادي ذلك فعن  يَيا تَ َصي َّ {. الرُّؤ 

. ربيك أمير إليى ومبادرتيك وطاعميك اخمبيار  مين المقصياد حصيل ق  أي

 مبييِول مالييك وكمييا للنيييرا   ببيي نك سييمحت كمييا للقربييا   وليي   وبيي  لك

ا إِ َّ : }تعالى قال ولهِا للضيفا   َِ اَ  َه بَلا و  َلهو ِبينو  ال  مو  الظاهر الاخمبار أي{. ال 

 .البين

ِِ  َوَفَ ي َنا و : }وقاله يرَ و  ميا ولي   ذب  ف ا  وجعلنا أي{. َعِظيم ب    ِب  هللا يَسَّ

 .عنه العا  من له تعالى

 مرباطييا   رآ  أقيير   أعييين أبيييض كييبش أنييه الجمهييار عيين والمشييهار

 سيعي  عين خثييم  بين عثما  بن هللا عب  عن الثاري قال. ثبير  في بسمرة



 وقال. خريفا   أربعين الجنَّة في رعى ق  كبش: قال بن عبَّا ا عن جبير  بن

 ِعه ن   عليه وكا  ثبير  عنه تشقق حمى الجنَّة في يرتع كا : جبير بن سعي 

 ثغيا   ليه أقير   أعيين  كيبش ثبيير مين علييه هيبط: بن عبَّيا ا وعن. أحمر 

به الِي الكبش وها فِبحه   .حاتم أبي ابن روا . منه فمقبل آدم ابن قر 

 .بالمقام هذبح عمير بن عبي  وقال بمنى فِبحه: مجاه  قال

لا   كا  أنه بن عبَّا ا عن روي ما فأما  تيسيا   كيا  أنيه الحسين وعين. َوع 

 .عنهما يص  يكاد فلا جرير  واسمه الَروى  من

 

 القيرآ  وفيي. الإسيرائيليات مين ميأخاذ الآثيار مين هنيا هيا ما غال  ثم

يِ يَ  وأنه الباهر والاخمبار العظيم الَمر من جرى عما كفاية  عظييم  بيِب  فو

 .كبشا   كا  أنه الح ي  في ورد  وق

َثنا: أحمي  الإميام قال َثنا سيفيا   َحي َّ  عين نيافع  خاليه عين منصيار  َحي َّ

يَ ت   سيليم بنيي مين اميرأة أخبرتنيي قالت شيبة بنت صفية  أهيل عامية ول 

 طلحة  بن عثما  إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أرسل: قالت دارنا 

 وسيلم علييه هللا صلى هللا رسال دعا  مَ لِ  عثما  سألت إنها مر ة وقالت

بَي رأيت كنت إني: "قال  آمير  أ  فنسييت البييت  دخليت حيين الكبش َقر 

 يشييغل شيي   البيييت فييي يكييا  أ  ينبغييي لييا فإنييه فخمرهييا  تخمرهييا أ 

 ".المصلي

 .فاحمرقا البيت احمرق حمى البيت في الكبش قرنا يزل لم: سفيا  قال

 مييزاب عني  معلقيا   ييزل لم الكبش رأ   أ:  بن عبَّا ا عن روى وكِا

 .يبس ق  الكعبة

. بمكة المقيم ها كا  لَنه إسماعيل  الِبي  أ  على دليل وح   وهِا

 .أعلم وهللا صغر  حال في ق مها أنه نعلم لا وإسحاق

 إسماعيل ها الِبي  أ  على ن  كأنه بل القرآ  من الظاهر ها وهِا

َحاقَ  َوبَشَّر َنا و } بع   قال ثم الِبي   قصة ذكر لَنه ياِلِحينَ  ِمن   َنِبي ا   ِبإِس  {. الصَّ

 إسيرائيليات  هيا إنميا إسيحاق انيه ومسيمن   تكليف  فقي  حاليا جعليه ومن

 عني هم فيإ  عنيه  محيي  وليا قطعا   هاهنا سيما ولا تحريف  فيه وكمابهم

 بك يير  المعربية مين نسييخة وفيي وحيي    ابنييه ييِب  أ  إبيراهيم أمير هللا أ 



 هييا ليييس لَنييه مفمييراة  مكِوبيية مقحميية هاهنييا إسييحاق فلفظيية ق إسييحا

 .إسماعيل ذا  إنما. البكر  ولا الاحي 

 اليِين العيرب أبيا إسيماعيل فيإ  العرب  حس  هِا على حملهم وإنما

 وإسيحاق وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال مينهم الِين الحجاز  يسكنا 

 هييِا يجييروا أ  ادوافييأر  إليييه ينمسييبا  الييِي إسييرائيل  وهييا يعقيياب واليي 

 بيأ  يقير وا وليم بوه ت   قام وهم فيه  وزادوا هللا كلام فحرفاا إليهم  الشرف

 .يشا  من يؤتيه هللا بي  الفضل

 أخيِو  وإنميا. وغييرهم السيلف مين كثيرة طائفة إسحاق بأنه قال وق 

 .الكماب أهل صحف من أو الَحبار  كع  من أعلم وهللا

 ظياهر لَجليه نمير  حمى المعصام عن صحي  ح ي    ذلك في وليس

 بيل المنطياق  بيل المفهيام  بيل القيرآ   مين هيِا يفهم ولا العزيز  الكماب

 .إسماعيل أنه على المأمل عن  الن  

 ولييس إسماعيل  أنه على القرظي كع  ابن به اسم ل ما أحسن وما

ييَحاقَ  َفبَشَّيير َناَها} قالييه ميين بإسييحاق ييَحاقَ  َوَرا ِ  َوِميين   ِبإِس  ييابَ يَ  إِس  قو : قييال{ ع 

 إسيحاق بيِب  يؤمر ثم يعقاب  له سيال  وانه بإسحاق البشارة تقع فكيف

 له؟ يال  أ  قبل صغير وها

 . أعلم وهللا الممق مة البشارة يناقض لَنه يكا   لا هِا

 قالييه أ  حاصييله بمييا الاسييم لال هييِا علييى السييهيلي اعميير  وقيي 

َحاقَ  َفبَشَّر َناَها} يَحاقَ  َوَرا ِ  َوِمين  } ليهوقا تامة جملة{  ِبإِس  يابَ  إِس  قو  جملية{ يَع 

 يكيا  أ  العربية حي  من يجاز لا لَنه قال. البشارة حيز في ليست أخرى

 ومين بزيي  ميررت يقيال أ  يجياز فلا الجر  حرف معه يعاد أ  إلا مخفاضا  

يَحاقَ  َوَرا ِ  َوِمين  : }فقاليه: وقيال. بعمير  بع   ومن يقال وحمى عمر بع    إِس 

قو   {.يعقاب لإسحاق ووهبنا} تق ير  مضمر بفعل منصاب{. ابَ يَع 

 .نظر  قاله الِي هِا وفي

ا} بقاله واحم  إسحاق أنه ورج   يَ  َمَعهو  بََلغَ  َفَلمَّ ع   وإسماعيل: قال{ السَّ

 يبليغ فكييف مكية  بجبيال وأميه ها صغر  حال في كا  إنما عن   يكن لم

 السعي؟ معه



 مين كثيير فيي ييِه  كا  الخليل أ  روي ق  لَنه نظر فيه أيضا   وهِا

 تعيالى وهللا يرجع ثم وابنه ول   على يطلع مكة  إلى البراق راكبا   الَوقات

 .أعلم

 عميير عيين وروى. الَحبييار  كعيي  إسييحاق بأنييه عنييه القييال حكييى فمميين

 ومجاهي  جبير بن وسعي  وعكرمة ومسروق مسعاد وابن وعلي والعبا 

يعبيو وعطا   أسيلم بين وزيي  ميسيرة وأبيي رعميي بين وعبيي  ومقاتيل الشَّ

 بن وعثما  ومكحال بردة أبي وابن والقاسم والزهري شقيق بن هللا وعب 

 ابين اخمييار وها سابط  وابن الهِيل وأبي وقمادة والحسن السُّ  ِيو حاضر

 .بن عبَّا ا عن الروايمين إح ى وها منه عج  وهِا جرير 

. السيلام علييه يلإسيماع أنيه - هؤليا  أكثير وعين - عنيه الصحي  ولكن

 عين واحي  وغيير وعطيا  مهرا  بن وياسف الشَّعبيو وسعي  مجاه  قال

 .السلام عليه إسماعيل ها بن عبَّا ا

 قييس  بين عمرو أخبرني وه   ابن أنبأنا يانس ح ثني جرير ابن وقال

. إسييماعيل المفيي ى: قييال أنييه بيين عبَّييا ا عيين ربييا   أبييي بيين عطييا  عيين

 .اليهاد كِبتو إسحاق أنه اليهاد وزعمت

 أبيي ابين وقيال. إسيماعيل هيا أبييه عين أحم  الإمام بن هللا عب  وقال

 .السلام عليه إسماعيل أنه الصحي : فقال الِبي ؟ عن أبي سألت حاتم

 الطفيل وأبي هريرة وأبي عمر وابن علي عن وروى حاتم أبي ابن قال

ي  وسعي  َحم   و الشَّعبيو ومجاه  والحسن جبير ابن وسعي  بن الموسَّ مو

َحم   بين جعفر وأبي كع  بن  هيا اليِبي : قيالاا أنهيم صيال  وأبيي عليي مو

 والكلبيي أنيس بين الربييع عين أيضا   البغاي وحكا . السلام عليه إسماعيل

 .العلا  بن عمرو وأبي

 هللا صيلى هللا لرسيال قيال رجلا   أ  عنه وجا  معاوية  عن وروي قلت

 .وسلم عليه هللا صلى هللا الرس فضحك الِبيحين  ابن يا وسلم عليه

ي  بينو العزييز عبي  بين عمير ذه  وإليه َحم   وكيا  يسيار بين إسيحاق مو

 .هِا في شك لا: يقال البصري الحسن

َحم   بن وقال  عين الَسيلمي فيروة بين سفيا  عن بري ة عن إسحاق مو

َحم   بن  خليفية وهيا العزييز عبي  بن لعمر ذلك ذكر أنه ح ثهم أنه كع  مو



 َفبَشَّيير َناَها} :القصية ذكير بعيي  بقاليه اسيم لاله يعنييي بالشيام  معيه كيا  إذ

َحاقَ  َحاقَ  َوَرا ِ  َوِمن   ِبإِس  ابَ  إِس  قو  كنيت ميا الشي   هيِا إ : عمر له فقال{ يَع 

 .قلت كما لَرا  وإني فيه أنظر

 وحسيين فأسييلم يهاد يييا   كييا  بالشييام عنيي   كييا  رجييل إلييى أرسييل ثييم

 أي العزييز عبي  بين عمير فسيأله: قيال م علمائه من أنه يرى وكا  إسلامه 

 وإ  المييؤمنين  أمييير يييا وهللا إسييماعيل فقييال بِبحييه؟ أميير إبييراهيم ابنييي

 أبياكم يكا  أ  على العرب معشر يحس ونكم ولكنهم بِلك  لمعلم اليهادَ 

. به أمر لما لصبر   منه هللا ذكر  الِي والفضل فيه  هللا أمر من كا  الِي

 .أباهم إسحاق لَ  إسحاق  أنه ما ويزع ذلك  يجح و  فهم

 المفسيير كمابنيا في وآثارها بأدلمها مسمقصاة المسألة هِ  ذكرنا وق 

 .والمنة الحم  وهلل

 

 

 السلام عليه إسحاق مال  ذكر

ييَحاقَ  َوبَشَّيير َنا و : }تعييالى هللا قييال يياِلِحيَن  ِميين   َنِبي ييا   ِبإِس   َعَلي ييهِ  َوبَاَرك َنييا الصَّ

َحاقَ  َوَعَلى يَّمِِهَما َوِمن   إِس  ِ ر  ِسن   ذو ح  ِسهِ  َوَظاِلم   مو ِبين   ِلَنف   {.مو

 بهمييا ميروا لمييا وسيارة  ليإبراهيم الملائكيية مين بيه البشييارة كانيت وقي 

 وفجيارهم لكفيرهم عليهم  لي مروا لا   قام م ائن إلى ذاهبين مجمازين

 .تعالى هللا شا  إ  ماضعه في بيانه سيأتي كما

َنا َجاَ ت   َق   َولَ : }تعالى هللا قال لو بوش يَرى إِب يَراِهيمَ  روسو اا ِبال   َقيالَ  َسيلاما   َقيالو

ل   َجا َ  أَ    َلِب َ  َفَما َسلام   ِ   ِبِعج  ا َحنِي م   َرأَى َفَلمَّ م   إَِلي يهِ  َتِصيلو  ليا أَي يِ يَهو  َنِكيَرهو

َجسَ  م   َوأَو  هو اا ِخيَفة   ِمن  ا َتَخف   لا َقالو َنا إِنَّ ر ِسل 
مِ  إَِلى أو يا    َقا  يهو  لو َرأَتو  َقائَِمية   َوام 

َحاقَ  َفبَشَّر َناَها َفَضِحكَت   َحاقَ  َوَرا ِ  َوِمن   ِبإِس  اَب  إِس  قو  أَأَِلي و  َوي َلَميا يَيا َقاَليت   يَع 

از   َوأََنا ا َعجو َِ ِلي َوَه ا إِ َّ  َشي خا   بَع  َِ اا َعِجي    َلشَ      َه َجِبيينَ  َقالو يرِ  ِمين   أََتع   أَم 

هِ  َمةو  اللَّ هِ  َرح  هو  اللَّ بَي تِ  أَه لَ  َعَلي كوم   َوبََركَاتو هو  ال   {.َمِجي    َحِمي    إِنَّ

م  : }تعالى وقال ياا إِذ   إِب َراِهيَم  َضي فِ  َعن   َوَنب ِئ هو اا َعَلي يهِ  َدَخلو  َسيلاما   َفَقيالو

ا َقالَ  كوم   إِنَّ اَ   ِمن  اا َوِجلو َجل   لا َقالو ا َتا  رو َ  إِنَّ بَش ِ لام   نو انِي َقالَ  يم  َعلِ  ِبغو مو  أَبَشَّر تو



يينِي أَ    َعَلييى ِكبَييرو  َمسَّ وَ   َفييِبمَ  ال  ييرو بَش ِ اا تو َحق ِ  بَشَّيير َنا َ  َقييالو  ِميين   َتكويين   َفلييا ِبييال 

َقانِِطيَن  َنطو  َوَمن   َقالَ  ال  َمةِ  ِمن   يَق   {.الضَّالُّا َ  إِلا َرب ِهِ  َرح 

ك َرِميَن  اِهيمَ إِب َر  َضي فِ  َحِ ي و  أََتا َ  َهل  : }تعالى وقال مو اا إِذ   ال   َعَلي هِ  َدَخلو

اا م   َسلام   َقالَ  َسلاما   َفَقالو وَ   َقا  نكَرو ِليهِ  إَِليى َفَراغَ  مو يل   َفَجيا َ  أَه   َسيِمين   ِبِعج 

بَهو  اَ   أليا َقالَ  إَِلي ِهم   َفَقرَّ َجسَ  َتيأ كولو م   َفيأَو  هو اا ِخيَفية   ِمين  و و  َتَخيف   ليا َقيالو  َوبَشَّيرو

لا بََلت   َعِليم  م  ِبغو هو  َفأَق  َرأَتو َهَهيا َفَصكَّت   َصرَّة   ِفي ام  ياز   َوَقاَليت   َوج   َعِقييم   َعجو

اا ِلكَ  َقالو َِ هو  َربُّكِ  َقالَ  كَ اَ  إِنَّ َحِكيمو  هو َعِليمو  ال   {.ال 

 واسرافيل  وميكائيل جبريل ثلاثة وكاناا قالاا  الملائكة أ : تعالى يِكر

 الضيياف  معاملية فعياملهم أضييافا   أوليا   بهمحس الخليل  على وردوا لما

به فلما بقر   خيار من سمينا   عجلا   لهم وَشَاى  لم عليهم  وعر  إليهم قر 

 الحاجية قاة فيهم ليس الملائكة لَ  وذلك بالكلية  الَكل إلى هم ة   لهم يَرَ 

َجيسَ } خيفية منهم وأوجس إبراهيم( فنكرهم) الطعام إلى م   َوأَو  هو  ِخيَفية   ِمين 

اا ا َتَخف   لا َقالو َنا إِنَّ ر ِسل 
مِ  إَِلى أو ا    َقا   .عليهم لن مر أي{ لو

 

 علييى قائميية وكانييت عليييهم  هلل غضييبا   سييارة ذلييك عنيي  فاسمبشييرت

 فلمييا وغيييرهم  العييرب ميين النييا  عييادة بييه جييرت كمييا الَضييياف  رؤو 

ييَحاقَ  َفبَشَّيير َناَها: }تعييالى هللا قييال بييِلك اسمبشييارا   ضييحكت  َوَرا ِ  ِميين  وَ  ِبإِس 

َحاقَ  ابَ  إِس  قو بََليت  } بيِلك الملائكية بشرتها أي{ يَع  يهو  َفأَق  َرأَتو  أي{ َصيرَّة   ِفيي ام 

َهَها َفَصكَّت  } صرخة في  يَيا: }وقالت. المعج  عن  النسا  يفعل كما أي{ َوج 

يياز   َوأََنييا أَأَِليي و  َوي َلَمييا ا َعجو َِ ِلييي َوَهيي  يييرةكب وأنييا مثلييي يليي  كيييف أي{ َشييي خا   بَع 

 والحالية ول   وجاد من تعجبت شيخا ؟ زوجي أي بعلي وهِا أيضا   وعقيم

ا إِ َّ : }قالت ولهِا هِ   َِ اا َعِجي    َلشَ      َه َجِبينَ  َقالو هِ  أَم رِ  ِمن   أََتع  َمةو  اللَّ  َرح 

هِ  هو  اللَّ بَي تِ  أَه لَ  َعَلي كوم   َوبََركَاتو هو  ال   {.َمِجي    َحِمي    إِنَّ

 لهيا وتثبيما   البشارة بهِ  اسمبشارا   السلام عليه إبراهيم تعجَّ  وكِلك

انِي َقييالَ : }بهييا وفرحييا   مو يينِي أَ    َعَلييى أَبَشَّيير تو ِكبَييرو  َمسَّ وَ   َفييِبمَ  ال  ييرو بَش ِ اا تو  َقييالو

َحق ِ  بَشَّر َنا َ  َقيانِِطينَ  ِمين   َتكون   َفلا ِبال   وقيررو  البشيارة بهيِ  الخبير أكي وا{ ال 

لييام  بِ } فبشييروهما معييه  عليييم  غلييام إسييماعيل أخييا إسييحاق وهييا{. َعِليييم   غو



 وقيال. والصيبر  الاعي  بصي ق ربيه وصيفه وهكيِا وصبر   لمقامه مناس 

َحاقَ  َفبَشَّر َناَها} الَخرى الآية في َحاقَ  َوَرا ِ  َوِمن   ِبإِس  ابَ  إِس  قو  {.يَع 

َحم   بين به اسم ل مما وهِا  اليِبي  أ  عليى وغيير  القرظيي كعي  مو

 علييه وقعيت أ  بعي  بِبحيه ييؤمر أ  يجياز ليا إسيحاق وأ  سيماعيل إ ها

 .بع   من العق  من المشمق يعقاب ول   ووجاد باجاد  البشارة

 

 من رغيفا   المشاي وها الحنيِ العجل مع أحضر أنه الكماب أهل وعن 

. محيض غليط وهِا أكلاا أنهم وعن هم. ولبن وسمن اكيال  ثلاثة فيه مكة

 .الهاا  في يملاش  والطعام يأكلا   أنهم  يرو كاناا: وقيل

 ييي عى فلييا امرأتييك سيياراي أمييا: لييإبراهيم قييال تعييالى هللا أ  وعنيي هم

 وأباركه ابنا   منها وأعطيك عليها وأبار  سار ة  اسمها ولكن ساراي  اسمها

 يعنيي وجهيه  عليى إبيراهيم فخير   منيه  الشيعاب ومليا  الشعاب ويكا 

 سيارة أو غليام؟ ليي يالي  سينة مائة أبع  نفسه في: قائلا   وضحك ساج ا  

 !سنة؟ تسعا  عليها أتت وق  تل ؟

 هللا فقييال. قيي امك يعيييش إسييماعيل ليييت تعييالى هلل إبييراهيم وقييال

 إليى إسيحاق اسيمه وتي عا غلاميا   ليك تل  سارة امرأتك إ  بحقي لإبراهيم

 بعي    مين ولخلفيه الي هر  إليى ميثياقي وأوثقيه قابل  من الحين هِا مثل

 كثييرا   جي ا   ونميميه وكبرتيه علييه وباركيت إسماعيل  في لك اسمجبت وق 

 .عظيم لشع  رئيسا   وأجعله عظيما   عشر اثنا له ويال 

 .أعلم وهللا تق م بما هِا على تكلمنا وق 

َحاقَ  َفبَشَّر َناَها: }تعالى فقاله َحاقَ  َوَرا ِ  َوِمن   ِبإِس  ابَ  إِس  قو  على دليل{ يَع 

 .يعقاب بال   بع   من ثم إسحاق  ول ها باجاد تسمممع أنها

 هيِا ييرد ليم ولا. بال   قرت كما به أعينهما لمقر حياتهما في يال  أي

 نسييل سييائر دو  ميين عليييه المنصييي  وتخصييي  يعقيياب لييِكر يكيين لييم

 بالي   ويسيرا  بيه يمممعا  أنهما على دل بالِكر عين ولما فائ ة  إسحاق

َحاقَ  َلهو  َوَوَهب َنا: }تعالى وقال قبله  من أبيه بمال  سرا كما ابَ  إِس  قو  كولا َويَع 

يا: }تعيالى وقال{. َهَ ي َنا م   َفَلمَّ َميَزَلهو و َ  َوَميا اع  بوي و يهِ  دوو ِ  ِمين   يَع   َليهو  َوَهب َنيا اللَّ

َحاقَ  ابَ  إِس  قو  {.َويَع 



 فيي. "الصيحيحين" فيي ثبيت ميا ويؤيي   قاي ظاهر هللا شا  إ  وهِا

 أبييه  عن الميمي  يزي  بن إبراهيم عن الَعمش  را مه بن سليما  ح ي 

 المسيج : قيال أول؟ وضيع مسيج  أي هللا رسال يا: قلت: قال ذر أبي عن

: قييال بينهمييا؟ كييم: قلييت. الَقصيي  المسييج : قييال أي؟ ثييم: قلييت. الحييرام

 فكلهييا فصييل ِ  الصييلاة أدركييت حييي  ثييم: قييال أي؟ ثييم: قلييت. سيينة أربعييا 

 ".مسج 

 المسيج  أسيس اليِي هيا السيلام علييه يعقاب  أ الكماب أهل وعن 

 .هللا شرفه المق   بيت إيليا مسج  وها الَقص  

 بنيا  يكيا  هيِا فعليى الحي ي   مين ذكرنا  ما له ويشه  ممجه  وهِا

 إسييماعيل وابنييه الخليييل  بنييا  بعيي  إسييرائيل وهييا السييلام عليييه يعقيياب

 وجياب بعي  ذليك بناؤهميا كيا  وقي  سياا   سينة بيأربعين الحرام المسج 

: تعيالى قيال كميا: دعائه في قال دعا لما السلام عليه إبراهيم لَ  إسحاق

َعل   رَب ِ  إِب َراِهيمو  َقالَ  َوإِذ  } ا اج  َِ بََل َ  َه ب نِي آِمنا   ال  نو بو َ  أَ    َوبَنِيَّ  َواج   الََص َناَم  َنع 

نَّ  رَب ِ  هو نَ  إِنَّ يَلل  ياِ   ِمين   كَثِييرا   أَض  يهو  يَتِبَعنِي َفَمين   النَّ ِيي َفإِنَّ  َعَصيانِي َوَمين   ِمن 

ار   َفإِنَّكَ  ِي َربََّنا َرِحيم   َغفو كَنتو  إِن  يَّمِي ِمن   أَس  ِ ر   بَي مِكَ  ِعن  َ  َزر     ِذي َغي رِ  ِبَااد   ذو

َحرَّمِ  مو اا َربََّنا ال  َعل   الصَّلاةَ  ِليوِقيمو ئَِ ة   َفاج  اِ   ِمن   أَف  ي إَِليي ِهم   َته ِاي النَّ هو زوق   م  َوار 

َمَراتِ  ِمن   م   الثَّ هو
وَ   َلَعلَّ كورو َلمو  إِنَّكَ  َربََّنا يَش  ِفي َما َتع  خ  ِلنو  َوَما نو ع  َفيى َوَما نو  يَخ 

هِ  َعَلى َماِ   ِفي َولا الََر ِ   ِفي شَ      ِمن   اللَّ َحم  و  السَّ هِ  ال  ِِي ِللَّ  ِليي َوَهي َ  الَّ

ِكبَرِ  َعَلى َماِعيلَ  ال  َحاقَ  إِس  َعاِ   َلَسيِميعو  َرب ِي إِ َّ  َوإِس  نِيي رَب ِ  الي ُّ َعل  ِقييمَ  اج   مو

يَّمِي َوِمن   الصََّلاةِ  ِ ر  َعياِ   َوَتَقبَّيل   َربََّنا ذو ِفير   َربََّنيا دو ِمنِينَ  َوِلَااِليَ يَّ  ِليي اغ  يؤ  مو  َوِلل 

مَ  امو  يَا  ِحَسابو  يَقو  {.ال 

 نيىب لميا السلام عليهما داود بن سليما  أ  من الح ي  في جا  وما

ِفير   رَب ِ : }قاليه عني  ذكرنيا  كميا ثلاثيا   خلاليا   هللا سيأل المق   بيت  ِليي اغ 

كييا   ِلييي َوَهيي    ل  بَِغييي لييا مو ييِ ي ِميين   لَََحيي    يَن   قصييمه  فييي سيينارد  وكمييا  {بَع 

 أربعين بينهما أ  من تق م كما بنا ه ج د أنه أعلم وهللا ذلك من فالمراد

 حبيا  ابين سياى سنة أربعين إبراهيمو  سليما  بين إ َّ  أح  يقل ولم سنة 

 .إليه سبق ولا عليه ياافق لم القال وهِا وأنااعه  تقاسيمه في

 



 العميق البيت بناية ذكر

أ َنا َوإِذ  : }تعالى هللا قال بَي تِ  َمكَا َ  لِإب َراِهيمَ  بَاَّ ش يرِ    ليا أَ    ال   َشيي ئا   ِبيي تو

ر   ائِِفينَ  بَي مِي َوَطه ِ َقائِمِ  ِللطَّ اِد  َوالرُّكَّيعِ  ينَ َوال  يجو ياِ   ِفيي َوأَذ ِ    السُّ َح  ِ  النَّ  ِبيال 

ا َ   {.َعِميق   َف     كول ِ  ِمن   يَأ تِينَ  َضاِمر   كول ِ  َوَعَلى رَِجالا يَأ تو

لَ  إِ َّ : }تعييالى وقييال ِضييعَ  بَي ييت   أَوَّ يياِ   وو ِِي ِللنَّ يي بَاَركييا   ِببَكَّييةَ  َللَّ يي  ى مو  َوهو

َعاَلِمين  َنيات   آيَات   ِفيهِ  ِلل  يهِ  آِمنيا   كَيا َ  َدَخَليهو  َوَمين   إِب يَراِهيمَ  َمَقيامو  بَي ِ  َعَليى َوِللَّ

اِ   بَي يتِ  ِحي ُّ  النَّ يَمَطا َ  َمين   ال  يهَ  َفيإِ َّ  كََفيرَ  َوَمين   َسيِبيلا إَِلي يهِ  اس   َعين   َغنِيي   اللَّ

َعاَلِمينَ   {.ال 

نَّ  ِبكَِلَمات   َربُّهو  إِب َراِهيمَ  اب َمَلى َوإِذ  : }تعالى وقال ِيي َقيالَ  َفأََتمَّهو يكَ  إِن   َجاِعلو

اِ   يَّمِيي َوِمين   َقيالَ  إَِماميا   ِللنَّ ِ ر  يِ ي يََنيالو  ليا َقيالَ  ذو ياِلِميَن  َعه  َنيا َوإِذ   الظَّ  َجَعل 

بَي تَ  اِ   َمَثابَة   ال  نا   ِللنَّ وا َوأَم  ِو ِخ َصيلًّى إِب يَراِهيمَ  َمَقيامِ  ِمن   َواتَّ َنا  مو  إَِليى َوَعِهي  

يَماِعيلَ  يمَ إِب َراهِ  يَرا أَ    َوإِس  يائِِفينَ  بَي مِيي َطه ِ َعياِكِفينَ  ِللطَّ اِد  َوالرُّكَّيعِ  َوال  يجو  السُّ

َعل   رَب ِ  إِب َراِهيمو  َقالَ  َوإِذ   ا اج  َِ ق   آِمنا   بََل ا   َه َلهو  َوار زو َمَراتِ  ِمن   أَه   آَمينَ  َمين   الثَّ

م   هو هِ  ِمن  مِ  ِباللَّ يَا  هو  كََفرَ  ن  َومَ  َقالَ  الآِخرِ  َوال  ِعو َمم 
مَّ  َقِليلا   َفأو ابِ  إَِلى أَض َطرُّ و  ثو َِ  َعي

ارِ  َمِصيرو  َوِبئ سَ  النَّ َقَااِع َ  إِب َراِهيمو  يَر َفعو  َوإِذ   ال  بَي يتِ  ِمين   ال  يَماِعيلو  ال   َربََّنيا َوإِس 

ا َتَقبَّل   ِميعو  أَن تَ  إِنَّكَ  ِمنَّ َعِليمو  السَّ َنا َربََّنا ال  َعل  ي َواج  س  يَّمَِنيا َوِمين   َليكَ  ِلَمي نِ مو ِ ر   ذو

ِلَمة   أومَّة   س  ي    َمَناِسيكََنا َوأَرَِنيا َلكَ  مو يكَ  َعَلي َنيا َوتو يتَ  إِنَّ ابو  أَن  ياَّ  َربََّنيا اليرَِّحيمو  المَّ

يالا ِفييِهم   َواب َع    م   َرسو هو يا ِمين  لو يم   آيَاتِيكَ  َعَليي ِهم   يَم  هو مو ِكَميابَ  َويوَعل ِ ِحك َميةَ  ال   َوال 

يِهم  َويو  َعِزيزو  أَن تَ  إِنَّكَ  َزك ِ َحِكيمو  ال   {.ال 

 وواليي  الحنفييا   إمييام وخليلييه وصييفيه ورسيياله عبيي   عيين تعييالى ييِكرو 

 مسيج  أول هيا اليِي العمييق  البييت بنى أنه السلام عليه إبراهيم الَنبيا 

أ  فيييه هللا يعبيي و  النييا   لعمييام وضييع  إليييه أرشيي   أي مكانييه  هللا وبييا 

ه  .عليه ودل 

 إلييه أرشي  أنه وغير  طال  أبي بن علي المؤمنين أمير عن روينا وق 

 الكعبية أ  السيماوات  خليق صفة في ق منا وق . وجل عز هللا من باحي

 معابي  وكيِلك عليهيا  لسيقط سيقط ليا أنيه بحيي  المعمار  البيت بحيال

 هللا يعبي  بيما   سما  كل في إ : السلف بعض قال كما السبع  السماوات

 .الَر  لَهل ككعبة فيها وها سما   كل هلأ فيه



 لَهييل يكييا  بيمييا   لييه يبنييي أ  السييلام  عليييه إبييراهيم تعييالى هللا فييأمر

 البييت مكيا  إليى هللا وأرشي   السيماوات  لملائكية المعاب  كملك الَر  

 فييي ثبييت كمييا والييَر   السييماوات خلييق منييِ لييِلك المعييين لييه  المهيييأ

 فهيا واليَر  السيماوات خليق ييام هللا هحرمي البل  هِا أ : ""الصحيحين"

 ".القيامة يام إلى هللا بحرمة حرام

 

 قبييل مبني ييا   كييا  البيييت أ  معصييام  عيين صييحي   خبيير فييي يجييئ ولييم

بَي يتِ  َمكَيا َ } بقاليه هيِا فيي تمسيك ومين. السيلام علييه الخليل  فلييس{ ال 

 فييي المقييرر هللا علييم فييي المقيي ر مكانييه المييراد لييَ  ظيياهر  ولييا بنيياهض

 .إبراهيم زما  إلى آدم ل   من ماضعه الَنبيا  عن  المعظم  رته ق

ب يية   عليييه نصيي َ  آدم أ  ذكرنييا وقيي   طفنييا قيي : لييه قييالاا الملائكيية وأ  قو

 ولكين ذليك  نحا أو ياما   أربعين به طافت السفينة وأ  البيت  بهِا قبلك

 فليا تكيِب وليا تصي ق ليا أنها قررنا وق . إسرائيل بني عن الَخبار هِ  كل

 .مردودة فهي الحق ردها إ  فأما بها يحم 

لَ  إِ َّ : }هللا قييال وقيي  ِضييعَ  بَي ييت   أَوَّ يياِ   وو ِِي ِللنَّ يي بَاَركييا   ِببَكَّييةَ  َللَّ يي  ى مو  َوهو

َعاَلِمينَ   اليِي البييت والهي ى للبركية النيا  لعميام وضيع بييت أول أي{. ِلل 

َنيات   آيَيات   ِفيهِ } الكعبة محل وقيل. ببكة  والي  الخلييل بنيا  أنيه ليىع أي{ بَي ِ

 ويممسيكا  بيه يقمي و  الِين ول    من الحنفا  وإمام بع    ممن الَنبيا 

ر أي{ إِب َراِهيمَ  َمَقامو : }قال ولهِا بسنمه   لما قائما   عليه يقف كا  الِي الِحج 

 علييه ليرتفيع المشيهار الحجير هيِا ولي   له فاضع قاممه  عن البنا  ارتفع

 .الطايل بن عبَّا ا ح ي  في ذكر كما الفنا   وعظم البنا   تعالى لم ا

 قي يم من عليه كا  ما على الكعبة بحائط ملصقا   الَحَجرو  هِا كا  وق 

ر  عنه هللا رض  الخطاب بن عمر أيام إلى الزما   لئلا قليلا   البيت عن فأخ 

ين يشغل  هللا رضي  الخطاب بن عمر واتبع بالبيت  الطائفين عن   المصل 

 هللا صيلى لرسياله قاليه منها أشيا   في ربه وافقه ق  فإن ه هِا  يف عنه

وا} هللا فيأنزل مصيلى؟ إبيراهيم مقيام من اتخِنا لا وسلم عليه ِو ِخي  ِمين   َواتَّ

َصلًّى إِب َراِهيمَ  َمَقامِ   الصيخرة فيي باقيية الخلييل قي مي   آثيار كانيت وقي {. مو

 :المشهارة اميةالل قصي ته في طال  أبا قال وق . الإسلام أول إلى



 ونازِل ِحرا  في لير قى وراقَ **  مكاَنهو  َثبيرا   أرس  ومن   وثار  

 بغاِفل ليس هللا إ    وباهللِ  مكة بطنِ  من البيت حق   وبالبيتِ 

انه إذ المساد   وبالحجرِ   والََصائل بالض حى اكمنفا و  إذِ **  يمسح 

 ناعل غيرَ  َحافيا   ق ميهِ  على**  رطبة الص خر في إبراهيمَ  وماطئ

 ق ميه قي ر على فصارت  الصخرة في غاصت الكريمة رجله أ  يعني

َقَااِعي َ  إِب يَراِهيمو  يَر َفيعو  َوإِذ  : }تعالى قال ولهِا منمعلة  لا حافية بَي يتِ  ِمين   ال   ال 

َماِعيلو  ا َتَقبَّل   َربََّنا: }قالهما حال في أي{ َوإِس  يتَ  إِنَّكَ  ِمنَّ يِميعو  أَن  َعِلييمو  السَّ { ال 

 عيز هللا مين يسيألا  وهميا وجل  عز هلل والطاعة الإخلاص غاية في مافه

 العظيمية الطاعية مين فييه هميا ميا منهميا يمقبل أ  العليم السميع وجل

َنا َربََّنا} المشكار والسعي َعل  ِلَمي نِ  َواج  س  يَّمَِنا َوِمن   َلكَ  مو ِ ر  ِلَمة   أومَّة   ذو س   َليكَ  مو

ابو  أَن تَ  إِنَّكَ  َلي َناعَ  َوتو    َمَناِسكََنا َوأَرَِنا اَّ  {.الرَِّحيمو  المَّ

 واد   فيي البقيا  أشيرف في المساج  أشرف بنى الخليل أ  والمقصاد

 المييا  قلية ميع الثميرات  مين يرزقاا وأ  بالبركة لَهلها ودعا زر   ذي غير

 .محمما وآمنا محرما   حرما   يجعله وأ  والثمار  والزرو  الَشجار وع م

 فقيال طلبميه وآتيا  دعاتيه ولب يى مسألمه  له الحم  وله هللا فاسمجاب

ا أََوَلم  : }تعالى ا يََرو  َنا أَنَّ يفو  آِمنيا   َحَرما   َجَعل  يا و  َويوَمَخطَّ ِلِهم   ِمين   النَّ  وقيال{ َحيا 

َمك ِن   أََوَلم  : }تعالى يم   نو بَيى آِمنيا   َحَرميا   َلهو  ِمين   رِز قيا   شَي      كويل ِ  َثَميَراتو  إَِلي يهِ  يوج 

الَ  نَّ  {. و

 

 لغيمهم وعليى جنسيهم من أي منهم  رسالا   فيهم يبع  أ  هللا وسأل

 سعادة وال ينية ال نياية النعمما  عليهم لممم النصيحة  البليغة الفصيحة

 .والآخرة الَولى

 أنبييا ه بيه خيمم رسيال وأي رسيالا   فييهم فبع  له هللا اسمجاب وق 

 الَر  أهل ب عاته وعم   قبله أح ا   يؤت لم ما ال ين من له وأكمل ورسله 

 والَمصييار الَقطيار سييائر فيي وصييفاتهم ولغياتهم أجناسييهم اخملياف عليى

 الَنبييا  سيائر بين من خصائصه من هِا وكا  القيامة  يام إلى والَعصار

 لغمييه  وفصيياحة بقعمييه وشييرف بييه  أرسييل مييا وكمييال نفسييه علييى لشييرفه



 مالي   وعظييم   محمي  وكيريم ورحممه ولطفه أممه  على شفقمه وكمال

 .ومارد  مص ر  وطي 

 لَهيل الكعبية بياني كيا  إذ السيلام عليه الخليل إبراهيم اسمحق ولهِا

 ورفييع السيماوات  منيازل فيي وماضيعه ومحليه منصبه يكا  أ  الَر  

 السييابعة السييما  أهييل كعبيية هييا الييِي المعمييار  البيييت عنيي  اليي رجات

 يمعبي و  الملائكية مين ألفيا   سيبعا  يام كل ي خله الِي المبرور  المبار 

 .والنشار  البع  يام إلى إليه يعادو  لا ثم. فيه

 ورد وميا البييت  بنايية صيفة البقيرة سيارة مين المفسيير في ذكرنا وق 

 وهلل. ثيم فليراجعيه أراد فمين الكفايية  فييه بميا والآثار الَخبار من ذلك في

 .الحم 

ي  ِي قاليه ميا ذليك فمين  يبنييا أ  وإسيماعيل مإبيراهي هللا أمير لميا: السُّ

 لهيا الخجياج ليه يقيال ريحيا   هللا بعي  حميى مكانه؟ أين ي ريا لم ثم البيت 

 أسيا  عين الكعبية حيال ميا لهما فكنست حية  صارة في ورأ  جناحا 

 حيين وذليك الَسيا   وضعا حمى يحفرا  بالمعاول واتبعاها الَول  البيت

أ َنا َوإِذ  : }تعالى يقال بَي تِ  كَا َ مَ  لِإب َراِهيمَ  بَاَّ  {.ال 

 اطلي  بنيي ييا: لإسيماعيل إبيراهيم قيال الركن  وبنيا القااع  بلغا فلما

 وكا  النعامة  مثل بيضا   ياقاتة أبيض وكا  الهن   من الَساد الحجر لي

اد الجنَّة من به هبط آدم  بحجير إسيماعيل فجيا ه النيا   خطاييا من فاس 

 هيا َمين   بيه جيا  قيال هيِا؟ب جيا   مين أبميي ييا: فقيال. اليركن عن  فاج  

ييا َتَقبَّييل   َربََّنييا: }هللا ييي عاا  وهمييا فبنيييا. منييك أنشييط ييكَ  ِمنَّ ييتَ  إِنَّ ييِميعو  أَن   السَّ

َعِليمو   {.ال 

 وكيا  القيرنين  ذا وأ  أجبيل  خمسية مين بنيا  أنيه: حاتم أبي ابن وذكر

 فقيال بهيِا؟ أمركميا من: فقال يبنيانه  وهما بهما مر ذا   إذ الَر  ملك

 اكبش خمسة فشه ت تقال؟ بما ي ريني وما: فقال به  أمرنا هللا: راهيمإب

 .بالبيت الخليل مع طاف أنه: الَزرقي وذكر. وص ق فآمن بِلك  أمر  أنه

 قيريش  بنمهيا ذليك بعي  ثيم طايلية  مي ة الخلييل بنا  على كانت وق 

 ميا على الشام يلي مما الشمال  جهة من إبراهيم قااع  عن بها فقصرت

 .اليام عليه هي



 أ : سيالم عين شيهاب  ابين عين ماليك  حي ي  مين "الصحيحين" وفي

َحم   بن بن هللا عب   هللا رسال أ  عائشة عن عمر  ابن عن أخبر بكر أبي مو

 عن اقمصروا الكعبةَ  بناا حين قاِمك أ  ترَ  ألم: "قال وسلم عليه هللا صلى

: فقيال إبيراهيم؟ ااع ق على ترد ها ألا هللا رسال يا: فقلت إبراهيم؟ قااع 

 عهي  حي يثا قاَميك أ    لاليا: روايية وفيي لفعلت  بالكفر قامك ح ثا  لالا

 بابهيا ولجعليت هللا  سيبيل فيي الكعبية كنيز لَنفقتو  بكفر  : قال أو بجاهلية 

 ".الحجر فيها ولَدخلت بالَر  

 هللا رسال إليه أشار ما على أيامه  في هللا رحمه الزبير ابن بناها وق 

 عنيه  الميؤمنين أم عائشية خالميه بيه أخبرته حسبما وسلم عليه هللا صلى

 ميروا  بن الملك عب  إلى كم  وسبعين ثلاث سنة في الحجاج قمله فلما

 نفسيه  تلقيا  مين ذليك صينعَ  إنميا الزبيير ابين أ  فاعمقي وا ذا  إذ الخليفة

هييا فيأمر  منهييا وأخرجيياا الشيياميَّ  الحيائَط  فنقضيياا عليييه كانييت ميا إلييى برد ِ

وا ثم الحجر  ياا الحيائَط  سي    بابهيا فيارتفع الكعبية  جيافِ  فيي الَحجيارَ  ورَدمو

وا الشرقي  .اليام إلى مشاه  ها كما بالكلية  الغربي وس ُّ

 أم عائشيية أخبرتييه لمييا هييِا فعييل إنمييا الزبييير ابيين أ  بلغهييم لمييا ثييم

فاا فعلاا  ما على ن ماا المؤمنين  مين تيال ى وميا تركيا  كياناا لا أ  وتأس 

 .ذلك

 بين ماليك الإميام اسمشيار المنصيار بين المهي ي زمين في كا  لما ثم

 أ  أخشي  إنيي: ليه فقال  الزبير ابن بناها المي الصفة على رد ها في أنس

 يريي   الميي الصيفة عليى بناهيا ملك جا  كلما يعني. لعبة الملا  يمخِها

 .اليام عليه هي ما على الَمر فاسمقر

 

 إبراهيم وخليله عب   على ريمالك ورساله هللا ثنا  ذكر

نَّ  ِبكَِلَمييات   َربُّييهو  إِب ييَراِهيمَ  اب َمَلييى َوإِذ  : }تعييالى هللا قييال ِييي َقييالَ  َفييأََتمَّهو  إِن 

كَ  اِ   َجاِعلو يَّمِيي َوِمن   َقالَ  إَِماما   ِللنَّ ِ ر  يِ ي يََنيالو  ليا َقيالَ  ذو ياِلِمينَ  َعه   لميا{ الظَّ

 يقمي و  إماميا   للنيا  جعليه يمية العظ المكاليف من ربه  به أمر  ما وفى

 بسييببه  ممصييلة الإماميية هييِ  تكييا  أ  هللا وسييأل به يييه  ويييأتما  بييه 

 وسيلمت ورام  سيأل ميا إليى فأجيي  عقبه  في وخال ة نسبه  في وباقية



 ذريميه مين بهيا واخيم  الظيالما   نيلها من واسمثنى بزمام  الإمامة إليه

َحاقَ  َلهو  َهب َناَووَ : }تعالى قال كما العاملا   العلما  ابَ  إِس  قو َنا َويَع   ِفي َوَجَعل 

يَّمِييهِ  ِ ر  ةَ  ذو يياَّ بو ِكَمييابَ  النُّ ييرَ و  َوآَتي َنييا و  َوال  يَا ِفييي أَج  ن  ييهو  اليي ُّ  َلِميين   الييآِخرَةِ  ِفييي َوإِنَّ

يياِلِحينَ  ييَحاقَ  َلييهو  َوَوَهب َنييا: }تعييالى وقييال{. الصَّ ييابَ  إِس  قو احييا   َهييَ ي َنا كولييا َويَع   َونو

يَّمِييهِ  َوِميين   َقب ييلو  ِميين   َناَهييَ ي   ِ ر  ودَ  ذو ييَلي َما َ  َداوو ييفَ  َوأَيُّييابَ  َوسو اَسيي  َويواسو  َومو

ِلكَ  َوَهاروو َ  َِ زِي َوكَ ِسنِيَن  َنج  ح  مو يَى َوَزكَِريَّا ال  يَيا َ  َوِعيَس  َويَح   ِمين   كويل   َوإِل 

َماِعيلَ  الصَّاِلِحيَن  يََسعَ  َوإِس  اطا   َويوانوسَ  َوال  َنا لاَوكو  َولو َعياَلِميَن  َعَليى َفضَّل   ال 

يَّييياتِِهم   آبَيييائِِهم   َوِمييين   ِ ر  يييَاانِِهم   َوذو م   َوإِخ  َمبَي َنييياهو م   َواج   ِصيييَرا    إَِليييى َوَهيييَ ي َناهو

َمِقيم   س   {.مو

يَّمِيهِ  َوِمين  } قاليه في فالضمير ِ ر  . المشيهار  عليى إبيراهيم عليى عائي { ذو

 الحاميل هيا وهيِا. تغليبيا   الِريية فيي دخل أنه إلا   أخيه ابن كا  وإ  ولا 

 .أعلم وهللا قصمه في ق منا كما نا  على الضمير إ : الآخر للقائل

َنا َوَلَق   : }تعالى وقال احيا   أَر َسل  َنيا َوإِب يَراِهيمَ  نو يَّمِِهَميا ِفيي َوَجَعل  ِ ر  ةَ  ذو بوياَّ  النُّ

ِكَمابَ   بعي  ييا الَنب مين نبيي عليى السيما  مين أنيزل كمياب فكل. الآية{. َوال 

 ومرتبية تضياهي لا سنية خلعة وهِ . وشيعمه ذريمه فمن الخليل إبراهيم

 إسيماعيل عظيميا  ذكيرا  ولي ا  لصلبه له ول  أنه وذلك. تباهى لا علي ة

 الييِي إسييرائيل  وهييا يعقيياب  لييه ووليي  سييارة  ميين إسييحاق ثييم هيياجر ميين

ا   وكثروا النباة فيهم فكانت أسباطهم  سائر إليه ينمس   يعلم لا بحي  ج  

 بعيسي  خممياا حميى والنبياة  بالرسيالة واخمصيهم بعثهم الِي إلا   ع دهم

 .إسرائيل بني من مريم ابن

 قبائلهيا  اخملياف عليى العيرب منيه فكانت السلام عليه إسماعيل وأما

 الَنبيا  من سلالمه من ياج  ولم تعالى  هللا شا  إ  بع  فيما سنبينه كما

 واليآخرة الي نيا فيي آدم بني وفخر  هم وسي   الإطلاق  على خاتمهم ساى

َحم   بن  المك يي الهاشيمي القرشي  هاشيم بين المطل  عب  بن هللا عب  مو

 .عليه وسلامه هللا صلاات الم ني ثم

 هييِ  سيياى المنيييف والغصيين الشييريف  الفيير  هييِا ميين ياجيي  فلييم

 ِيالي السي ِ  وها الفاخرة  العق  وواسطة الزاهرة  وال رة الباهرة  الجاهرة

 .القيامة يام والآخرو   الَولا  ويغبطه الجمع  أهل به يفمخر



 سييأقام: "قييال أنييه سيينارد  كمييا "صييحي  مسييلم" فييي عنييه ثبييت وقيي 

 ".إبراهيم حمى كلهم  الخلق إلى يرغ و  مقاما  

 عليى كلاميه ودل السيياق  هيِا فيي عظيمة م حة   أبا  إبراهيم فم  

 يكشيف وييام الي نيا الحيياة هيِ  في الخلاق عن  بع   الخلائق أفضل أنه

 .ساق عن

َثنا: البوَخاري   وقال َثنا شيبة  أبي بن عثما  َح َّ  عن منصار عن جرير  َح َّ

 صيلى هللا رسيال كيا : "قيال بن عبَّيا ا عن جبير  بن سعي  عن المنهال 

ذ وسلم عليه هللا ذ كيا  أباكميا إ : ويقال والحسين  الحسن يعا   بهميا يعيا 

 ومن وهام ة  شيطا  كل من المامة  هللا بكلمات عاذأ. وإسحاق إسماعيل

 .به منصار ح ي  من السنن  أهل وروا   "لام ة عين كل

ييِ  كَي يفَ  أَرِنِي رَب ِ  إِب َراِهيمو  َقالَ  َوإِذ  : }تعالى وقال ح  َتى تو َميا   أََوَليم   َقيالَ  ال 

ِمن   ؤ  َميئِنَّ  َوَلِكن   بََلى َقالَ  تو ِبيي ِليَط  ِ   َقيالَ  َقل  ي بََعية   َفخو ي يرِ  ِمين   أَر  نَّ  الطَّ ير هو  َفصو

مَّ  إَِلي كَ  َعل   ثو نَّ  َجبَل   كول ِ  َعَلى اج  هو ز  ا   ِمن  مَّ  جو نَّ  ثو هو يا   يَأ تِيَنكَ  اد عو َليم   َسع   أَ َّ  َواع 

ييهَ   فييي بسييطناها أسييبابا   السييؤال لهييِا المفسييرو  ذكيير{. َحِكيييم   َعِزيييز   اللَّ

 .تقرير  بأتم وقررناها المفسير 

 إلييى يعميي  أ  فييأمر  سييأل  مييا إلييى أجابييه وجييل عييز هللا أ  صييلوالحا

 حاصيل والمقصياد أقياال  عليى تعيينهيا  فيي واخملفياا الطيار  من أربعة

 في بعضه ذلك ويخلط وريشهن  لحامهن يمزق أ  فأمر  تق ير  كل على

 أمير ميا ففعل جز ا   منهن جبل كل على ويجعل ِقَسما   يقسمه ثم بعض 

 إليى يطيير عضا كولَّ  جعل دعاهن فلما ربهن  بإذ  ي عاهن أ  أمر ثم به 

 ميا عليى طيائر كيل بي   اجمميع حميى أخمهيا إلى تأتي ريشة   وكلَّ  صاحبه 

 إلييه فيأتين فيكيا   كين: للش   يقال الِي ق رة إلى ينظر وها عليه  كا 

 .طيرانا   يأتين أ  من لمشاه ته  وأوض  له أبين ليكا  سعيا  

 فيلقيي يأتي طائر كل فجعل ي   في رؤوسهن يأخِ أ  أمر إنه: ويقال

 .هللا إلا إله فلا كا  كما جثمه على فيمرك  رأسه

 

 إحيييا  علييى تعييالى هللا قيي رة يعلييم السييلام عليييه إبييراهيم كييا  وقيي 

 عيانيا   ذليك يشياه  أ  أحي  ولكين النقييض  يحممل لا يقينا   علما   الماتى



 وأعطيا  سيؤاله إليى هللا أجابيهف اليقيين  عين إلى اليقين علم من ويمرقى

 .مأماله غاية

ِكَمابِ  أَه لَ  يَا: }تعالى قال ا َ  ِلمَ  ال  َحاجُّ زَِليت   َوَميا إِب َراِهيمَ  ِفي تو َراةو  أون  يا   المَّ

ِ  ِ  ِمن   إِلا َوالِإنِجيلو  اَ   أََفلا بَع  ِقلو م   َتع  مو لا ِ  َهاأَن  م   َهؤو مو م   ِبهِ  َلكوم   ِفيَما َحاَجج   ِعل 

ا َ  َفِلمَ  َحاجُّ م   ِبهِ  َلكوم   َلي سَ  ِفيَما تو هو  ِعل  َليمو  َواللَّ م   يَع  يمو ياَ   ليا َوأَن  َلمو  كَيا َ  َميا َتع 

اِدي ا   إِب َراِهيمو  ِلما   َحنِيفا   كَا َ  َوَلِكن   َنص َرانِي ا   َولا يَهو ش رِِكيَن  ِمن   كَا َ  َوَما موس  مو  ال 

َلى إِ َّ  اِ   أَو  ينَ َللَّ  ِبإِب َراِهيمَ  النَّ ا و  ِِ بَعو ا اتَّ َِ ِبيُّ  َوَه ينَ  النَّ ِِ اا َوالَّ يهو  آَمنو  َوِلييُّ  َواللَّ

ِمنِينَ  ؤ  مو  {.ال 

 مين كل ِ  دعاى في والنصارى اليهاد من الكماب أهل على تعالى ينكر

مهم على الخليل كا  الفريقين  كثيرة وبيين مينهم  هللا فبر أ  وطريقمهم  مل 

زَِلت  أو  َوَما: }قاله في عقلهم وقلة جهلهم َراةو  ن  ا  يِ  ِ  ِمين   إِليا َوالِإنِجييلو  المَّ {  بَع 

 بميي د   بعي   شير  ميا لكيم شير  إنمييا وأنيمم ديينكم عليى يكيا  فكييف أي

ا َ  أََفلا: }قال ولهِا ممطاولة  ِقلو اِدي ا   إِب َراِهيمو  كَا َ  َما: }قال أ  إلى{ َتع   َولا يَهو

ِلم َحنِيفا   كَا َ  َوَلِكن   َنص َرانِي ا   موش رِِكينَ  ِمن   كَا َ  َوَما ا  موس   {.ال 

 الإخليياص  إلييى القصيي  وهييا الحنيييف  هللا دييين علييى كييا  أنييه فبييين

 لليهاديييية مخييالف هييا الييِي الحييق إلييى الباطييل عيين عميي ا   والييانحراف

 .والمشركية والنصرانية

 

ةِ  َعن   يَر َغ و  َوَمن  : }تعالى قال كما  َوَلَقي    َسيهو َنف   َسِفهَ  َمن   إِلَّا إِب َراِهيمَ  ِملَّ

يَا ِفي اص َطَفي َنا و  ن  هو  ال ُّ يِلم   َربُّيهو  َلهو  َقالَ  إِذ   الصَّاِلِحيَن  َلِمن   الآِخرَةِ  ِفي َوإِنَّ  أَس 

َلم تو  َقالَ  َعاَلِميَن  ِلرَب ِ  أَس  يابو  بَنِييهِ  إِب يَراِهيمو  ِبَهيا َوَوصَّي  ال  قو  إِ َّ  بَنِييَّ  يَيا َويَع 

هَ  نَّ  َفلا ينَ ال  ِ  َلكوم   اص َطَفى اللَّ اتو م   إِلا َتمو مو اَ   َوأَن  يِلمو س  م   أَم   مو يَهَ ا َ  كونيمو  إِذ   شو

ابَ  َحَضرَ  قو تو  يَع  َما  و َ  َما ِلبَنِيهِ  َقالَ  إِذ   ال  بو و يِ ي ِمين   َتع  اا بَع  بوي و  َقيالو  إَِلَهيكَ  َنع 

يَماِعيلَ  إِب ييَراِهيمَ  آبَائِييكَ  َوإَِليهَ  ييَحاقَ  َوإِس  يينو  َواِحيي ا   إَِلهيا   َواِحيي ا   إَِلهييا   َوإِس   َلييهو  َوَنح 

اَ   ِلمو م   َميا َوَلكويم   كََسيبَت   َميا َلَها َخَلت   َق    أومَّة   تِل كَ  موس  ا َ  َوليا كََسيب مو يأَلو س   تو

ا اا َعمَّ اَ   كَانو َملو اا يَع  اا َوَقالو ادا   كوانو وا َنَصاَرى أَو   هو َم و ل   َته  ةَ  بَل   قو  إِب َراِهيمَ  ِملَّ

ش رِِكيَن  ِمن   كَا َ  َوَما َحنِيفا   مو اا ال  الو ا قو هِ  آَمنَّ  إَِليى أونيزِلَ  َوَميا إَِلي َنا أونزِلَ  َوَما ِباللَّ

َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  َحاقَ  َوإِس  ابَ  َوإِس  قو بَا ِ  َويَع  اَسي  أووتِيَ  َوَما َوالََس   َوِعيَسي  مو



ِبيُّا َ  أووتِيَ  َوَما ِقو  لا َرب ِِهم   ِمن   النَّ َفر  م   أََح    بَي نَ  نو هو ِقو  لا ِمن  َفر  م   أََحي    بَيي نَ  نو هو  ِمين 

نو  اَ   َلهو  َوَنح  يِلمو س  ياا َفيإِ    مو يلِ  آَمنو م   َميا ِبِمث  َميَ وا َفَقي    ِبيهِ  آَمنيمو ا َوإِ    اه  يا   َتَالَّ

َما م   َفإِنَّ م   ِشيَقاق   ِفي هو يهو  َفَسييَك ِفيكَهو ياَ  اللَّ يِميعو  َوهو َعِلييمو  السَّ يهِ  ِصيب َغةَ  ال   اللَّ

َسنو  َوَمن   هِ  ِمن   أَح  نو  ِصب َغة   اللَّ وَ   َلهو  َوَنح  ل   َعاِب و اَنَنيا قو َحاجُّ يهِ  ِفيي أَتو ياَ  اللَّ  َوهو

َنا َوَلَنا َوَربُّكوم   َربَُّنا َمالو كوم   َوَلكويم   أَع  َميالو ينو  أَع  ياَ   َليهو  َوَنح  ِلصو خ  يا َ  أَم   مو الو  إِ َّ  َتقو

َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  حَ  َوإِس  ابَ  اقَ َوإِس  قو بَاَ   َويَع  اا َوالََس  ادا   كَانو يل   َنَصياَرى أَو   هو  قو

م   مو َلمو  أَأَن  هو  أَم   أَع  َليمو  َوَمين   اللَّ ين   أَظ  يَ  و  َشيَهاَدة   كَيَممَ  ِممَّ يهِ  ِمين   ِعن  يهو  َوَميا اللَّ  اللَّ

ا ِبَغاِفل   اَ   َعمَّ َملو م   َميا م  َوَلكو  كََسبَت   َما َلَها َخَلت   َق    أومَّة   تِل كَ  َتع   َوليا كََسيب مو

ا َ  أَلو س  ا تو اا َعمَّ ا َ  كَانو َملو  {.يَع 

 نصيرانيا   أو يهادييا   يكيا  أ  عين السلام عليه خليله وجل عز هللا فنز 

: تعالى قال ولهِا المشركين  من يكن ولم مسلما   حنيفا   كا  إنما أنه وبين

َلى إِ َّ } اِ   أَو  ينَ  ِبإِب َراِهيمَ  النَّ ِِ ا و اتَّ  َللَّ  مين ملميه عليى كياناا اليِين يعني{ بَعو

 .بع هم من ب ينه تمسك ومن زمانه في أتباعه

 

ا} َِ ِبيُّ  َوَه  ليه شير  هللا فيإ . وسيلم علييه هللا صيلى محمي ا   يعني{ النَّ

 ليم ميا وأعطيا  ليه تعيالى هللا وكمليه للخلييل  شيرعه اليِي الحنيف ال ين

ل  : }ىتعال قال كما قبله  من رسالا   ولا نبيا   يعطِ  نِيي قو  إَِليى َرب ِيي َهيَ انِي إِنَّ

َمِقيم   ِصَرا    س  ةَ  ِقيَما   ِدينا   مو ش يرِِكيَن  ِمين   كَيا َ  َوَميا َحنِيفا   إِب َراِهيمَ  ِملَّ مو يل   ال   قو

ييِكي َصييلاتِي إِ َّ  سو يَيياي َونو ييهِ  َوَمَميياتِي َوَمح  َعيياَلِميَن  رَب ِ  ِللَّ  َلييهو  شَييِريكَ  لييا ال 

ِلكَ  َِ ِمر تو  َوِب
لو  أََناوَ  أو ِلِمينَ  أَوَّ موس  ية   كَيا َ  إِب َراِهيمَ  إِ َّ : }تعالى وقال{. ال   َقانِميا   أومَّ

هِ  ش رِِكيَن  ِمنَ  يَكون   َوَلم   َحنِيفا   ِللَّ مو ِمهِ  َشاِكرا   ال  عو َمبَا و  لََِن   ِصيَرا    إَِليى َوَهَ ا و  اج 

يَمِقيم   س  يَا ِفيي َوآَتي َنيا و  مو ن  ييهو  َحَسيَنة   الي ُّ ياِلِحيَن  َلِمين   اليآِخرَةِ  يِفي َوإِنَّ ييمَّ  الصَّ  ثو

َحي َنا ِبع   أَ    إَِلي كَ  أَو  ةَ  اتَّ موش رِِكينَ  ِمن   كَا َ  َوَما َحنِيفا   إِب َراِهيمَ  ِملَّ  {.ال 

َثنا: البوَخاري   وقال َثنا ماس   بن إبراهيم َح َّ  عين معمير  عين هشام  َح َّ

 رأى لميا وسلم عليه هللا صلى النبي أ  بن عبَّا ا عن عكرمة  عن أياب 

 وإسماعيل إبراهيم ورأى. فمحيت بها أمر حمى ي خل لم البيت في الصار

 ليم". قيط بالَزليام يسمقسيما إ    وهللا! هللا قياتلهم: "فقيال الَزليام بأي يهما

 .مسلم يخرجه



 لييم شيييخنا أ  علميياا لقيي ! هللا قيياتلهم: "البوَخيياري   ألفييا  بعييض وفييي

 ".قط بها يسمقسم

ية  أو } وقاله  فييه بيه يقمي ى الخيير  إليى داعييا   مهمي يا   إماميا   قي وة أي{ مَّ

ه َقانِما  }  أي{ َحنِيفيا  } وسيكناته وحركاتيه حالاتيه  جمييع فيي ليه خاشعا   أي{ ِللَّ

ش ييرِِكيَن  ِميينَ  يَكويين   َوَلم  }بصيييرة علييى مخلصييا   مو ِمييهِ  َشيياِكرا   ال  عو  قائمييا   أي{ لََِن 

 وأعماله سانهول قلبه من جاارحه بجميع ربه بشكر

 

َمبَا و }  وجميع خليلا   واتخِ  لرسالمه واصطفا  لنفسه هللا اخمار  أي{ اج 

 .والآخرة ال نيا خيري بين له

َسنو  َوَمن  : }تعالى وقال َلمَ  ِممَّن   ِدينا   أَح  َههو  أَس  هِ  َوج  اَ  ِللَّ ِسن   َوهو ح  بَعَ  مو  َواتَّ

ةَ  َِ  َحنِيفا   إِب َراِهيمَ  ِملَّ َخ هو  َواتَّ  إبراهيم إتبا  في تعالى يرغ { َخِليلا   إِب َراِهيمَ  اللَّ

 قيام وقي  المسيمقيم  والصيرا  القيايم الي ين عليى كا  لَنه السلام  عليه

ِِي َوإِب يَراِهيمَ : }فقيال بيِلك تعيالى وم حيه ربيه به أمر  ما بجميع ي يى الَّ { َوفَّ

 :بعضهم قال كما المحبة  غاية هي والخلة خليلا   هللا واتخِ 

لكَ  خل لتَ ت ق  مي   وبِا** **  مني الَرو  مس   خليلا الخليلو  سو

 هللا صلاات محم  الرسل وسي  الَنبيا   خاتم المنزلة هِ  نال وهكِا

 جني ب حي ي  مين وغيرهميا  "الصيحيحين" فيي ثبيت كميا علييه  وسلامه

 علييه هللا صيلى هللا رسيال عين مسيعاد وابن عمرو بن هللا وعب  البجلي

 ".خليلا   اتخِني هللا إ  النا  يهاأ: "قال أنه وسلم

 أهل من مم خِا   كنت لا النا  أيها: "خطبها خطبة آخر في أيضا   وقال

 ".هللا خليل صاحبكم ولكنَّ  خليلا  بكر أبا لاتخِت خليلا   الَر 

 .سعي  أبي ح ي  من أخرجا 

. مسيعاد وابين بين عبَّيا وا الزبيير  بن هللا عب  ح ي  من أيضا   وثبت

َثنا :"صحيحه" في َخاري  البو  وروى َثنا حيرب  بين سليما  َح َّ  عين شيعبة  َحي َّ

 إ َّ : قيال ميميا  بين عميرو عين جبيير  بين سيعي  عين ثابت  أبي بن حبي 

َِ : }فقيرأ الصُّيب  بهيم صل ى اليمنَ  ق م لم ا معاذا   َخي يهو  َواتَّ { َخِليليا   إِب يَراِهيمَ  اللَّ

 !يمإبراه أم   عين قر ت   لق : القام من رجل فقال



َثنا: مردويييه ابيين وقييال يي  بيين بيين الييرحيم عبيي  َحيي َّ َحم  َثنا مسييلم  مو  َحيي َّ

َثنا أسي   بن أحم  بن إسماعيل  بمكية  الجازجياني يعقياب بين إبراهيم َح َّ

َثنا َثنا الحنفي  هللا عب  َح َّ  عين وهيرام  بين سيلمة عين صال   بن زمعة َح َّ

 هللا صيلى هللا سالر  أصحاب من نا  جلس: قال بن عبَّا ا عن عكرمة 

 فسيمع يمِاكرو   سمعهم منهم دنا إذا حمى فخرج ينمظرونه  وسلم عليه

 فيإبراهيم! خليليا   خلقيه من اتخِ هللا أ  عج : يقال بعضهم وإذا ح يثهم 

يم هللا أ  مين بأعجي  ماذا: آخر وقال خليله  : آخير وقيال! تكليميا   ماسي  كل 

 فسل م عليهم فخرج! هللا طفا اص آدم: آخر وقال! وكلممه هللا رو و  فعيس 

 كييِلك  وهيا هللا خلييل إبيراهيم أ  وعجييبكم  كليامكم سيمعت قي : "وقيال

 وآدم كييِلك  وهييا وكلممييه روحييه وعيسيي  كييِلك  وهييا كليمييه وماسيي 

 شيافع أول وإنيي ألا فخر  ولا هللا حبي و  وإني ألا. كِلك وها هللا اصطفا 

يية ببييا حلقيية يحيير  ميين أول وأنييا فخيير  ولييا مشيفع وأول  هللا فيفمحييه  الجنَّ

 القيامية ييام واليآخرين الَولين اكرم وأنا المؤمنين  فقرا  ومعي في خلنيها

 ".فخر ولا

 .أعلم وهللا أخر وجا  من شااه  وله الاجه هِا من غري  ح ي  هِا

بين ا عين عكرمية  عين قمادة  ح ي  من "مسم ركه"في  الحاكم وروى

 والرؤيية لماسي ؟ والكليام إبراهيم؟لي الخلية تكيا  أ  أتنكيرو : قال عبَّا 

 ".أجمعين عليهم وسلامه هللا صلاات لمحم ؟

َثنا: حاتم أبي ابن وقال َثنا أبي  َح َّ َثنا السلمي  خال  بن محماد َح َّ  َحي َّ

 قلبه في ألقى خليلا   إبراهيم هللا اتخِ لما: قال يسار بن إسحاق عن الالي  

 الطيير خفقيا  يسمع كما بع  من ليسمع قلبه خفقا  كا  أ  حمى الَاَجل

 .الهاا  في

 فخيرج النيا   يضييف السيلام علييه إبراهيم كا : عمير بن عبي  وقال

 فاجي  دار  إليى فرجيع يضييفه  أحي ا   يجي  فليم يضيفه إنسانا   يلممس ياما  

 دخلمهيا: قال إذني؟ بغير داري أدخلك ما هللا عب  يا: فقال قائما   رجلا   فيها

 من عب    إلى ربي أرسلني المات  ملك أنا: قال أنت؟ منو: قال. ربها بإذ 

 به  أخبرتني إ  هللا فا ها؟ َمن  : قال خليلا   اتخِ  ق  هللا بأ  أبش ر  عباد  

ه  البلاد بأقص  كا  ثم ق حميى جيارا   ليه أبير  ليا ثم لآتين   الميات  بيننيا يفير 



 خليليا ؟ ربيي اتخيِني فيبم: قيال. نعيم: قيال! أنيا: قيال. أنت العب  ذلك: قال

 .تسألهم ولا النا  تعطي بأنك: قال

 .حاتم أبي ابن روا 

 علييه  بالثنيا  ماضع ما غير في كثيرا   القرآ  في تعالى هللا ذكر  وق 

 خمسية منهيا ماضيعا   وثلياثين خمسية فيي ميِكار إنيه: فقييل له  والم  

 .وح ها البقرة في عشر

 تخصيصيا   مأسيمائه عليى المنصياص الخمسية العيزم أولي أح  وها

َنا: }تعالى قاله وهما والشارى الَحزاب آيمي في الَنبيا  سائر بين من  ِ  أََخ

ينَ  ِمن   ِبي ِ م   النَّ ا    َوِمن   َوِمن كَ  ِميَثاَقهو اَسي  َوإِب َراِهيمَ  نو يَمَ  اب ينِ  َوِعيَسي  َومو  َمير 

َنا  ِ م   َوأََخ هو ينِ ال ِمن   َلكوم   شََر َ : }وقاله{ َغِليظا   ِميَثاقا   ِمن  احيا   ِبيهِ  َوصَّي  َما   ِ  نو

ِِي َحي َنا َوالَّ اا أَ    َوِعيَس  َومواَس  إِب َراِهيمَ  ِبهِ  َوصَّي َنا َوَما إَِلي كَ  أَو  ينَ  أَِقيمو  الي  ِ

اا َولا  .الآية{ ِفيهِ  َتَمَفرَّقو

 .وسلم عليه هللا صلى محم  بع  العزم أولي أشرف ها ثم

 ظهيير  مسيين ا   السييابعة   السييما فييي السييلام عليييه وجيي   الييِي وهييا

 ليا ثيم الملائكية  مين ألفيا   سيبعا  ييام كيل ي خليه اليِي المعميار  بالبيت

 عين نميير أبيي ابين شريك ح ي  في وقع وما. عليهم ما آخر إليه يعادو 

 فييي وماسيي  السادسيية  فييي إبييراهيم أ  ميين" الإسييرا  حيي ي  فييي أنييس

 .الَول ي والصح. الح ي  هِا في شريك على انمق  فمما السابعة 

َثنا: أحم  وقال ي  بين َح َّ َحم  َثنا بشير  مو ي  بين َحي َّ َحم  َثنا عميرو  مو  أبيا َحي َّ

 إ : "وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال هرييرة أبيي عين سلمة 

 بين إسحاق بن يعقاب بن ياسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم

 ".الرحمن خليل إبراهيم

 .أحم  به تفرد

: فيه قال الِي الح ي  ماس  من أفضل إبراهيم أ  على ي ل مام ثم

 ".إبراهيم حمى كلهم الخلق إلى يرغ  ليام الثالثة وأخرت"

بَي  بن كَع  ح ي  من مسلم  روا 
 .عنه هللا رض  أو

 علييه وسيلامه هللا صيلاات عنيه أخبير اليِي المحماد المقام ها وهِا

 النيا  اسمشيفا  ذكير ثيم" فخير اولي القيامية ييام آدم ولي  سي  أنا: "بقاله



 ييأتاا حميى عنها يحي  فكلهم عيس  ثم ماس  ثم إبراهيم ثم بنا  ثم بآدم

 .بممامه الح ي " لها أنا لها  أنا: "فيقال وسلم عليه هللا صلى محم ا  

 

َثنا: البوَخاري   وقال َثنا هللا  عب  بن علي َح َّ َثنا سيعي   بين يحييى َحي َّ  َحي َّ

 هللا رسيال ييا: قيل: قال هريرة أبي عن أبيه  عن سعي   ح ثني هللا  عبي 

 قيال نسيألك هيِا عين ليس فقالاا" أتقاهم أكرمهم:  قال النا ؟ أكرم من

". هللا خلييل ابين هللا نبيي ابين هللا نبي ابن هللا  نبي ياسف النا  فأكرم"

 قيالاا ؟"تسيألانني العيرب معياد  فعين"  قال. نسألك هِا عن ليس قالاا

 ".فقهاا إذا الإسلام في خيارهم الجاهلية في فخيارهم" قال نعم

 عن طرق  من والنسائي ومسلم أخر  مااضع في البوَخاري   روا  وهكِا

 .به العمري - عمر ابن وها - هللا عبي  عن القطا   سعي  بن يحيى

 عين سعي   عن هللا  عبي  عن ومعممر أسامة أبا قال: البوَخاري   قال ثم

 .وسلم عليه هللا صلى نبيال عن هريرة أبي

 بيين عبيي ة وحيي ي  حيي يثهما  ميين آخيير ماضييع فييي أسيين   وقيي : قلييت

َحم   بين ح ي  من والنسائي. سليما   بين هللا عبيي  عين أربعيمهم بشير  مو

 وليم وسيلم علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عين سيعي   عن عمر 

 .أبا  يِكروا

َثنا: أحم  وقال ي  بين َح َّ َحم  ي  بين َثناَحي َّ  بشير  مو َحم  َثنا عميرو  مو  أبيا َحي َّ

 إ : "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال: قال هريرة أبي عن سلمة 

 إبيراهيم بين إسيحاق بين يعقياب بين ياسيف الكيريم ابن الكريم ابن الكريم

 .أحم  به تفرد". هللا خليل

َثنا: البوَخاري   وقال َثنا عبي ة  َح َّ  عين ن اليرحم عبي  بين الصيم  عبي  َحي َّ

 ابيين الكييريم: "قييال وسيلم عليييه هللا صييلى النبييي عين عميير  ابيين عيين أبييه 

 ".إبراهيم بن إسحاق بن يعقاب بن ياسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم

 ابين عن أبيه  عن دينار  بن هللا عب  بن الرحمن عب  طريق من به تفرد

 .به عمر

َثنا: أحم  الإمام روا  الِي الح ي  فأما  حي ثني سفيا   عن  يحيى َح َّ

 صيلى النبيي عين بين عبَّيا ا عين جبير  بن سعي  عن النعما   بن مغيرة



ليا   عيراة النا  يحشر: "وسلم عليه هللا ز   علييه إبيراهيم يكسي  مين فيأول عو

لَ  بََ أ َنا كََما} قرأ ثم" السلام ق   أَوَّ ِعي و و  َخل   مين "الصيحيحين" فيي فأخرجا { نو

 النعميا  بين مغييرة عين كلاهميا الحجياج نبي وشعبة الثاري سفيا  ح ي 

 .به بن عبَّا ا عن جبير  بن سعي  عن الكافي  النخعي

 مما قابلها ما إلى بالنسبة الَفضلية تقمض  لا المعينة الفضيلة وهِ 

 .والآخرو  الَولا  به يغبطه الِي المحماد المقام لصاح  ثبت

َثن: أحم  الإمام قال الِي الآخر الح ي  وأما َثنا نعيم  وأبا وكيع اَح َّ  َح َّ

 ماليك  بين أنس عن فلفل  بن مخمار عن - الثاري ها سفيا  ها - سفيا 

 ذا " فقييال البرييية خييير يييا وسييلم عليييه هللا صييلى للنبييي رجييل قييال: قييال

 وعليي إدرييس  بين هللا وعبي  الثياري ح ي  من مسلم روا  فق " إبراهيم

َحم   بنو مسهر بن  .فلفل بن خمارالم عن أربعمهم فضيل  مو

 .صحي  حسن: المرمِي وقال

 كميا السيلام  علييه الخلييل والي   ميع والمااضع الهضم باب من وهِا

 فيإ  ماسي   عليى تفضيلاني ليا: "وقيال". الَنبييا  على تفضلاني لا: "قال

 باطشيا   ماسي  فأجي  يفييق  مين أول فيأكا  القيامية يام يصعقا  النا 

 ".الطار؟ بصعقة جازي أم قبلي أفاق أدري فلا العرش  بقائمة

 مين علييه وسلامه هللا صلاات عنه بالمااتر ثبت ما ينافي لا كله وهِا

بَيي  بين كَعي  حي ي  وكِلك القيامة  يام آدم ول  سي  أنه
صيحي  " فيي أو

 ".إبراهيم حمى كلهم الخلق إلى يرغ  ليام الثالثة وأخرت" "مسلم

 محمي  بعي  العزم ىوأول الرسل  أفضل السلام عليه إبراهيم كا  ولما

: تشيه   فيي يقيال أ  المصيلي أمر أجمعين  عليهم وسلامه هللا صلاات

 ييا: "قلنيا: قال وغير   عجرة بن كع  ح ي  من  "الصحيحين" في ثبت ما

: قييال" عليييك؟ الصييلاة فكيييف عرفنييا   قيي  عليييك السييلام هييِا هللا رسييال

 إبيراهيم عليى صيليت كما محم   آل وعلى محم  على صلي اللهم: قالاا

 عليى باركيت كميا محمي   آل وعليى محمي  على وبار  إبراهيم  آل وعلى

 ".مجي  حمي  إنك إبراهيم  آل وعلى إبراهيم

ِِي َوإِب َراِهيمَ : }تعالى هللا وقال ى الَّ يي: قالاا{. َوفَّ  بيه  أمير ميا جمييع وف 

 الجلييل اليَمر مراعياة يشيغله لا وكا  وشعبه  الإيما  خصال بجميع وقام



 الكبيار المصيال  بأعبيا  القييام ينسيه ولا القليل  الَمر بمصلحة لقياما عن

 .الصغار  عن

 بن عبَّيا ا عن أبيه  عن طاوو  ابن عن معمر  أنبأنا: الرزاق عب  قال

نَّ  ِبكَِلَميات   َربُّهو  إِب َراِهيمَ  اب َمَلى َوإِذ  : }تعالى قاله في  هللا ابمليا : قيال{ َفيأََتمَّهو

 قيي : الييرأ  فييي الجسيي   فييي وخمييس الييرأ   فييي خمييس: بالطهييارة

: الجس  وفي. الرأ  وفرق والاسمنشاق  والساا   والمضمضة  الشارب 

 الغييائط أثيير وغسييل الييإبط  ونمييف والخمييا   العانيية  وحلييق الَظفييار  تقليييم

 .حاتم أبي ابن روا ". بالما  والبال

ي  سعي  عن وروى: وقال  أبيو والنخعي الشَّعبيو ومجاه  بن الموسَّ

 .ذلك نحا الجل  وأبي صال 

 علييه هللا صيلى النبيي عين هرييرة أبيي عين "الصيحيحين" وفيي: قلت

 وتقليييم الشييارب وقيي  والاسييمح اد الخمييا : خمييس الفطييرة: "قييال وسييلم

 ".الإبط ونمف الَظفار

 أبيي بن زكريا عن وكيع  ح ي  من السنن وأهل "صحي  مسلم" وفي

 حبي  بن طلق عن الحجبي  كيالم العب ري شيبة بن مصع  عن زائ ة 

 صيلى هللا رسيال قيال: قاليت عائشية عين الزبيير  بين هللا عب  عن العمري 

 والسياا  اللحيية وإعفيا  الشارب ق  الفطرة من عشر: "وسلم عليه هللا

 العانية وحليق اليإبط ونميف البراجم وغسل الَظفار وق  الما  واسمنشاق

 ".الاسمنجا  يعني الما  وانمقاص

 .الخما  على الكلامو  عمر   مق ار ذكر يف وسيأتي 

 بالإخلياص القييام يشيغله ليا كيا  والسلام الصلاة عليه أنه والمقصاد

 وإعطيا  ب نيه  مصلحة مراعاة عن العظيمة العبادة وخشا  وجل  عز هلل

 زييادة مين يشيين ميا وإزالية والمحسين  الإصلا  من يسمحقه ما عضا كل

 .وس  أو قل   وجاد أو ظفر أو شعر

 َوإِب يَراِهيمَ } العظييم المي   مين حقيه فيي تعيالى قاليه جملية مين فهِا

ِِي ى الَّ  {.َوفَّ

 

 الجنَّة في قصر  ذكر



َثنا: البيزار بكير أبيا الحافظ قال  الااسيطي القطيا  سينا  بين أحمي  َحي َّ

َحم   بينو َثنا: قيال القطيا  ماسي  مو َثنا هيارو   بين يزيي  َحي َّ  بين حمياد َحي َّ

 صيلى هللا رسال قال: قال هريرة  أبي عن عكرمة  عن سما  عن سلمة 

ية فيي إ : "وسلم عليه هللا  فييه لييس لؤليؤة  مين قيال أحسيبه قصيرا   الجنَّ

: البيزار قيال" نزليا   السيلام علييه إبيراهيم لخليليه هللا أعي   وهى  ولا َفص م  

َثناو َثنا المروزي  جميل بن أحم  َح َّ َثنا شيميل  بين النضر َح َّ  بين حمياد َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي عين هريرة أبي عن عكرمة  عن سما  عن سلمة 

 .بنحا  وسلم

 إلا فأسن   سلمة بن حماد عن روا  من نعلم لا الح ي  وهِا: قال ثم

 هيِ  لالا: قلت. ماقافا   يرويه وغيرهما شميل  بن والنضر هارو  بن يزي 

 .يخرجا  ولم. الصحي  شر  على لكا  العلة

 

 السلام عليه براهيمإ صفة ذكر

َثنا:  أحمي  الإميام قال َثنا: قاليا وحجيين ييانس َحي َّ  أبيي عين الليي   َحي َّ

 علي   عر : "قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسال عن جابر عن الزبير 

 عيسي  ورأييت شينا ة رجال من كأنه الرجال من ضرب ماس  فإذا الَنبيا 

 إبيراهيم ورأييت مسيعاد بين ةعيرو شيبها   بيه رأييت من أقرب فإذا مريم بن

 الاجيه هيِا مين أحمي  الإميام بيه تفرد". دحية شبها به رأيت من أقرب فإذا

 .اللفظ وبهِا

َثنا: أحم  وقال َثنا عامر  بن أساد َح َّ  يعنيي - عثميا  عين إسيرائيل  َح َّ

 هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال بن عبَّا ا عن مجاه   عن - المغيرة ابن

 فيأحمر عيسي  فأميا وإبيراهيم وماسي  مريم بن عيس  رأيت: "وسلم عليه

 قييال فيإبراهيم ليه قيالاا. جسييم فييآدم ماسي  وأميا - الصي ر عيريض جعي 

 ".نفسه يعني صاحبكم إلى انظروا

َثنا: البوَخاري   وقال َثنا عمرو  بن بنا  َح َّ  عين عيا   ابين أنبأنيا النضير  َح َّ

 عينييه بيين مكمياب وأنيه الي جال ليه وذكيروا   بن عبَّا ا سمع أنه مجاه 

: وسيلم عليه هللا صلى قال: قال ولكنه أسمعه  لم: فقال" ر ف  "أو كافر



 جمييل علييى آدم فجعيي  ماسيي  وأميا صيياحبكم  إلييى فييانظروا إبييراهيم أميا"

 ".الاادي في انح ر إليه أنظر كأني بخلبة  مخطام أحمر 

َحم   بن عن ومسلم  أيضا   البوَخاري   وروا   عي ي  أبيي بن عن المثنى  مو

 وفيي الحي  كمياب فيي أيضيا   البوَخاري   روا  وهكِا. به عا  بن هللا عب  عن

َحم   بن عن جميعا   ومسلم  اللبا    عبي  عن ع ي  أبي ابن عن المثنى مو

 .به عا  بن هللا

 

 

 عمر  في قيل وما إبراهيم وفاة ذكر

 ا كنعي بن النمرود زمن في كا  مال   أ : "تاريخه"في  جرير ابن ذكر

 سينة  أليف مليك إنيه: يقال الِي المشهار  الملك الضحا : قيل فيما وها

 .والظلم الغشم غاية في وكا 

 السيلام  عليه نا  إليهم بع  الِي راس   بني من أنه: بعضهم وذكر

 الشيمس ضيا  أخفيى نجيم طليع أنيه وذكيروا. ال نيا ملك ذا  إذ كا  وأنه

 والمنجميين الكهنية فجميع. دالنميرو وفيز  الزميا  أهل ذلك فها  والقمر 

 عليى ملكيك زوال يكا  رعيمك في مالاد يال : فقالاا ذلك؟ عن وسألهم

 مين الماليادو  يقميل وأ  النسيا   عين الرجيال بمنيع ذليك عن  فأمر. ي يه

 عيز هللا فحميا  الحيين ذليك فيي الخلييل إبيراهيم مالي  فكيا . الحيين ذلك

 حميى حسنا   نباتا   هللا وأنبمه  باهرا   شبابا   ش َّ  الفجار  كي  من وصانه وجل

 .تق م ما أمر  من كا 

ثى ناحيية مين بالسيااد: وقييل ببابيل : وقيل. بالسا  مال   وكا   كويا 

 نميرود هللا أهلك فلما دمشق  شرقي ببرزة ول  أنه: بن عبَّا ا عن وتق م

 كمييا إيلييا ببلياد وأقيام الشيام  أر  إليى ثيم حيرا   إليى هياجر ي ييه  عليى

 الميي حبيرو   بقريية قبليه سارة وماتت وإسحاق  إسماعيل له ول و ذكرنا 

 أهل ذكر فيما سنة  وعشرو  وسبع مائة العمر من ولها كنعا   أر  في

 مين واشيمرى هللا  رحمهيا ورثاها السلام عليه إبراهيم عليها فحز  الكماب 

 مثقيال  مائية بيأربع مغيارة صيخر بين عفيرو  ليه يقيال حي   بنيي من رجل

 .هنالك سارة افيه ودفن



جه إسحاق  ابنه على إبراهيم خط  ثم: قالاا َقا   فزو   بين بمائييل بنت رِف 

 مرضييعمها  ومعهييا بلادهييا  ميين فحملهييا مالييا  وبعيي  تييار   بيين نيياحار

 .الإبل على وجااريها

 زمييرا   لييه فاليي ت قنطييارا  السييلام عليييه إبييراهيم تييزوج ثييم: قييالاا

 مين واحي  كيل ولي  ميا: وذكيروا. وشيا  وشياق  وم ين  ومادا   ويقشا  

 .قنطارا أولاد هؤلا 

 الكماب  أهل أخبار عن السلف  من واح  غير عن عساكر ابن روى وق 

 هللا كثييرة أخبيارا   السيلام علييه إبيراهيم إلى المات ملك مجي  صفة في

 ذكير  واليِي وسيليما   داود وكِا فجأة  مات إنه: قيل وق . بصحمها أعلم

 .ذلك خلاف وغيرهم الكماب أهل

 

 وخمييس مائيية عيين ومييات السييلام  عليييه إبييراهيم ميير  ثييم: قييالاا

 كانيت الميي الميِكارة المغيارة فيي ودفين سينة  وتسعين وقيل. وسبعين

 وتيالى الحيثيي  عفرو  مزرعة في المي سارة امرأته عن  الحيثي  بحبرو 

 ميا ورد وق . أجمعين عليهم وسلامه هللا صلاات وإسحاق إسماعيل دفنه

 .الكلبي ابن قاله كما سنة  مائمي عاش أنه على ي ل

 محميي  بيين المفضييل أنبأنييا :"صييحيحه" فييي حبييا  بيين حيياتم أبييا فقييال

َثنا بمكة  الجن ي َثنا اللخمي  زياد بن علي َح َّ يَري   ابين عين قيرة  أبا َح َّ   جو

يي  سيعي  عين سيعي   بين يحيى عن  النبيي أ  هرييرة أبيي عين بين الموسَّ

 عشيرين  ابين وهيا بالقي وم  إبيراهيم اخميمن: " قيال: وسلم عليه هللا صلى

 ".سنة ثمانين ذلك بع  وعاش سنة  ومائة

 بين وجعفير إبراهيم بن عكرمة طريق من الحافظ ابن عساكر روا  وق 

 .ماقافا   هريرة أبي عن سعي   عن سعي   بن يحيى عن العمري  عا 

 الخبير هِا رفع أ  زعم من قال الم حض الخبر ذكر: حبا  ابن قال ثم

َحم   بين أخبرنا: وهم َثنا الجنيي   بين هللا عبي  مو َثنا سيعي   بين قميية َحي َّ  َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي عن هريرة أبي عن أبيه عن عجلا   ابن عن اللي  

 ذليك بعي  وعياش سينة  ومائية عشرين بلغ حين إبراهيم اخممن: قال وسلم

 ".بق وم واخممن سنة  ثمانين



 ابيين عيين سييعي   بيين يحيييى طريييق ميين ابيين عسيياكر الحييافظ روا  وقيي 

 .وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن عجلا  

 .القرية اسم الق وم: قال أنه الرزاق  عب  عن حبا  ابن روى ثم

 .سنة ثمانا  عليه أتت وق . اخممن أنه الصحي  في الِي: قلت

 

 بعي  عياش لميا عر ت فيهما وليس. سنة ثمانين ابن وها: رواية وفي

 .أعلم وهللا ذلك

َحم   بن وقال  وكييع تفسيير فيي زاد: الااسيطي الحسياني إسيماعيل مو

َثنا الزيادات  من ذكر  فيما عنه  عين سيعي   بين يحيى عن معاوية  أبا َح َّ

يي  سعي   تسيرول  مين أول إبيراهيم كيا : قيال هرييرة  أبيي عين  بن الموسَّ

 ابيين وهييا بالقيي وم  اخمييمن ميين وأول اسييمح   ميين وأول فييرق  ميين وأول

 الضييف  قرى من وأول. سنة ثمانين ذلك بع  وعاش. سنة ومائة عشرين

 .شابَ  من وأول

 .أعلم وهللا حبا  لابن خلافا   بالمرفا  أشبه وها. ماقافا   روا  هكِا

ي  سعي  بن يحيى عن مالك وقال  من أول إبراهيم كا : قال بن الموسَّ

 النيا  وأول شاربه  ق َّ  النا  وأول ممن اخ النا  وأول الضيف  أضاف

 زدنيي رب   ييا: فقيال". وقيار: " هللا فقيال هيِا؟ ما رب   يا: فقال الشي   رأى

 .وقارا  

ل: غيرهما وزاد ل اسيمح    من وأول شاربه  ق َّ  من وأو   ليبس مين وأو 

 .السراويل

 الميي المربعية فيي يعقياب ولي   ولي  وقبير إسيحاق ولي   وقبير فقبر 

 المعييروف البليي  وهييا حبييرو  ببليي  السييلام عليييه داود بيين يما سييل بناهييا

 زمن من جيل  بع  وجيل أمة  بع  أمة بالمااتر مملقى وهِا. اليام بالخليل

 منهيا تعيينيه فأميا. تحقيقيا   بالمربعية قبر  أ  هِا زماننا وإلى إسرائيل بني

 وأ  المحلية  تليك تراعيى أ  فينبغيي معصام  عن صحي  خبر فيه فليس

 أ  خشيية أرجائهيا  فيي يي ا  أ  تجيل وأ  تبجيل وأ  مثلها  احمرام مرمتح

 .تحمها السلام عليهم الَنبيا  أولاد أح  أو الخليل  قبر يكا 



 قبيير عنيي  وجيي : قييال منبييه بيين وهيي  إلييى بسيين   عسيياكر ابيين وروى

 :خلقة كمابة حجر على الخليل إبراهيم

ه جهالا   ألهى ه جا َمن   يماتو ** ***  أملو  أَجلو

غنِ  لم***  حمفه ِمن   دما وَمن ه عنه تو  ِحيَلو

له عنهو  ماتَ  من***  آخرا   يبقى وكيفَ   أو 

ه إلا القبر في**  يصحبه لا والمر و   عملو

 

 الخليل إبراهيم أولاد ذكر

 لييه وليي  ثييم المصييرية  القبطييية هيياجر ميين إسييماعيل: لييه وليي  مين أول

 يقطين بنيت راقنطيا بعي ها تيزوج ثيم الخلييل  عيم بنيت سيارة من إسحاق

ين : سيمة له فال ت الكنعانية   وليم ونشيق  ويقشيا   وسيرج  وزميرا   َمي  

: خمسيية لييه فاليي ت أمييين  بنييت حجييا  بعيي ها تييزوج ثييم. السيياد  يوَسييم  

 .ونافس ولاطا   واميم  وسارج  كيسا  

 ".والاعلام المعريف" كمابه في السهيلي القاسم أبا ذكر  هكِا

 

 السلام عليه لا  قصة

 قيام قصية العظيمية اليَمار مين الخلييل إبيراهيم حيياة في وقع ومما

 .العميمة النقمة من بهم حل وما السلام  عليه لا 

 أخيي ابين وليا  تق م  كما آزر  وها تار   بن هارا  بن لاطا   أ  وذلك

 هارا  إ َّ : ويقال. ق منا كما إخاة وناحار وهارا  فإبراهيم  الخليل  إبراهيم

 الكمياب أهيل بأيي ي ميا لمخالفميه ضيعيف وهيِا. ر ا حي بنيى الِي ها هِا

 .أعلم تعالى وهللا

 لييه بيأمر  السيلام عليهميا الخلييل عميه محلية عين نيز  قي  ليا  وكيا 

 ولهيا المحليه  تليك أم   وكا  زوَغر  غار  أر  من س وم بم ينة فنزل وأذنه 

 وأكفيرهم النيا  أفجير مين أهل ولها إليها مضافة وقرى  ومعمملات أر 

 فييي ويييأتا  السييبيل يقطعييا  وسيييرة  سييريرة وأرداهييم طاييية  أهموأسييا

 .يفعلا  كاناا ما لبئس فعلا  منكر عن يمناها  ولا المنكر  ناديهم



 الِكرا  إتيا  وهي آدم  بني من أح  إليها يسبقهم لم فاحشة ابم عاا

 .الصالحين لعباد  النساا  من هللا خلق ما وتر  العالمين  من

 عين ونهياهم ليه  شيريك ليا وحي   تعالى هللا بادةع إلى لا  ف عاهم

 المسيمقبحات  والَفاعييل المنكيرات  والفيااحش المحرميات  هِ  تعاطي

 وكفييرانهم  فجييارهم علييى واسييممروا وطغيييانهم  ضييلالهم علييى فممييادوا

 وحسيبانهم  خلي هم فيي يكين ليم ما يرد لا الِي البأ  من بهم هللا فأحل

 .العالمين من الَلبا  بها يمعظ ةوعبر  العالمين  في مثله وجعلهم

 المبيين  كمابيه فيي ماضيع ميا غيير فيي قصمهم تعالى هللا ذكر ولهِا

اطا  : }الَعراف سارة في تعالى فقال ِمهِ  َقالَ  إِذ   َولو ا َ  ِلَقا  َفاِحَشيةَ  أََتيأ تو  َميا ال 

َعياَلِميَن  ِمين   أََحي    ِمين   ِبَهيا َسيبََقكوم   كويم   ال  ا َ  إِنَّ ِ  َلَميأ تو َاة   َجيالَ الر   دوو ِ  ِميين   َشيه 

َِسا ِ  م   بَل   الن  مو م   أَن  اَ   َقا  رِفو س  ِمهِ  َجَاابَ  كَا َ  َوَما مو اا أَ    إِليا َقا  م   َقيالو ياهو رِجو  أَخ 

يَمِكوم   ِميين   ييم   َقيير  هو وَ   أوَنييا    إِنَّ ييرو َلييهو  َفأَنَجي َنييا و  يََمَطهَّ َرأََتييهو  إِلييا َوأَه   ِميين   كَاَنييت   ام 

َغاِبِريَن  ر   َمَطرا   َعَلي ِهم   أَم َطر َناوَ  ال  رِِمينَ  َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  َفانظو ج  مو  {.ال 

َنا َجاَ ت   َوَلَق   : }هاد سارة في تعالى وقال لو بوش َرى إِب َراِهيمَ  روسو اا ِبال   َقيالو

يل   َجا َ  أَ    َلِب َ  َفَما َسلام   َقالَ  َسلاما   ِ   ِبِعج  يا َحنِيي م   َرأَى َفَلمَّ  َتِصيلو  ليا أَي يِ يَهو

م   إَِلي هِ  َجسَ  َنِكَرهو م   َوأَو  هو اا ِخيَفية   ِمن  يا َتَخيف   ليا َقيالو َنا إِنَّ ر ِسيل 
مِ  إَِليى أو يا    َقيا   لو

ييهو  َرأَتو ييَحاقَ  َفبَشَّيير َناَها َفَضييِحكَت   َقائَِميية   َوام  ييَحاقَ  َوَرا ِ  َوِميين   ِبإِس  يياَب  إِس  قو  يَع 

از  عَ  َوأََنا أَأَِل و  َوي َلَما يَا َقاَلت   ا جو َِ ِلي َوَه ا إِ َّ  َشي خا   بَع  َِ اا َعِجيي    َلشَ      َه  َقيالو

َجِبينَ  هِ  أَم رِ  ِمن   أََتع  َمةو  اللَّ هِ  َرح  هو  اللَّ بَي تِ  أَه لَ  َعَلي كوم   َوبََركَاتو هو  ال   َمِجي    َحِمي    إِنَّ

ا يهو  اليرَّو  و  إِب يَراِهيمَ  َعين   َذَه َ  َفَلمَّ بوش يَرى َوَجاَ ت  َنيايو  ال  مِ  ِفيي َجاِدلو يا    َقيا   إِ َّ  لو

ا    َلَحِليم   إِب َراِهيمَ  نِي    أَوَّ رِ    إِب َراِهيمو  يَا مو ا َعن   أَع  َِ هو  َه يرو  َجيا َ  َقي    إِنَّ  َرب ِيكَ  أَم 

م   هو اب   آتِيِهم   َوإِنَّ َِ ا َمر دوود   َغي رو  َع َنا َجاَ ت   َوَلمَّ يلو اطيا   روسو  َوَضياقَ  ِبِهيم   ِسي  َ  لو

ا َوَقالَ  َذر عا   ِبِهم   َِ م   َه هو  َوَجاَ هو  َعِصي    يَا  مو ا َ  َقا  َرعو اا َقب لو  َوِمن   إَِلي هِ  يوه   كَانو

ا َ  َملو َئاتِ  يَع  ي ِ مِ  يَا َقالَ  السَّ لاَ ِ  َقا  ينَّ  بََنياتِي َهؤو َهيرو  هو اا َلكويم   أَط  قو يهَ  َفياتَّ  َولياَ  اللَّ

ونِي زو خ  كوم   أََلي سَ  َضي ِفي ِفي تو ل   ِمن  اا َرِشي    َرجو  ِفيي َلَنيا َميا َعِلم يتَ  َلَقي    َقالو

َلمو  َوإِنَّكَ  َحق    ِمن   بََناتِكَ  ِريي و  َميا َلَمع  ة   ِبكويم   ِليي أَ َّ  َليا   َقيالَ  نو ياَّ  إَِليى آِوي أَو   قو

اا َشِ ي    روك ن   ا و  يَا َقالو ا لو لو  إِنَّ اا َلن   َرب ِكَ  روسو يرِ  إَِلي كَ  يَِصلو ِليكَ  َفأَس  يع  بِ  ِبأَه   ِقط 

ي لِ  ِمن   رِ  اللَّ ع   ِبأَه ِلكَ  َفأَس  ي لِ  ِمن   ِبِقط  َمِفت   َولاَ  اللَّ كوم   يَل  َرأََتكَ  إِلاَّ  أََح    ِمن  يهو  ام   إِنَّ



ِصيبوَها م   َما مو م   إِ َّ  أََصابَهو ِعيَ هو يب  و  َما  يب  و  أََليي سَ  الصُّ يا ِبَقِريي   الصُّ  َجيا َ  َفَلمَّ

روَنييا َنييا أَم  يل   ِميين   ِحَجييارَة   َعَلي َهييا َوأَم َطر َنييا َسيياِفَلَها َعاِليََهييا َجَعل  يياد   ِسييج ِ  َمن ضو

َمة   َساَّ اِلِمينَ  ِمن   ِهيَ  َوَما َرب ِكَ  ِعن  َ  مو  {.ِببَِعي    الظَّ

م  : }الحجير سيارة في تعالى وقال يئ هو ياا إِذ   إِب يَراِهيَم  َضيي فِ  َعين   َوَنب ِ  َدَخلو

اا َعَلي هِ  اإِ  َقالَ  َسلاَما   َفَقالو كوم   نَّ ياَ   ِمين  اا َوِجلو َجيل   لياَ  َقيالو يا َتا  يرو َ  إِنَّ بَش ِ لياَم   نو  ِبغو

انِي َقالَ  َعِليم   مو ينِي أَ    َعَلى أَبَشَّر تو ِكبَيرو  َمسَّ وَ   َفيِبمَ  ال  يرو بَش ِ اا تو  بَشَّير َنا َ  َقيالو

َحق ِ  َقانِِطيَن  ِمن   َتكون   َفلاَ  ِبال  َنطو  َوَمن   َقالَ  ال  اَ   إِلياَّ  َرب ِيهِ  َميةِ َرح   ِمين   يَق  يالُّ  الضَّ

بوكوم   َفَما َقالَ  اَ   أَيَُّها َخط  ر َسلو مو اا ال  ا َقالو َنا إِنَّ ر ِسل 
م   إَِليى أو يرِِميَن  َقيا  ج   آلَ  إِلياَّ  مو

ا    ا لو م   إِنَّ اهو َنجُّ َمِعينَ  َلمو َرأََتهو  إِلاَّ  أَج  ر َنا ام  َها َق َّ َغياِبِريَن  َلِمن   إِنَّ يا ال   آلَ  َجيا َ  َفَلمَّ

ا    اَ   لو ر َسيلو مو كويم   َقيالَ  ال  م   إِنَّ وَ   َقيا  كَيرو ن  اا مو اا ِبَميا ِجئ َنيا َ  بَيل   َقيالو  ِفييهِ  كَيانو

وَ   َمرو َحق ِ  َوأََتي َنا َ  يَم  ا ِبال  اَ   َوإِنَّ رِ  َلَصاِدقو ع   ِبأَه ِلكَ  َفأَس  ي يلِ  ِمن   ِبِقط  ِبيع   اللَّ  َواتَّ

م   َمِفت   َولاَ  أَد بَاَرهو كوم   يَل  ياا أََحي    ِمين  وَ   َحي ي و  َوام ضو َمرو يؤ   َذِليكَ  إَِلي يهِ  َوَقَضيي َنا تو

لا ِ  َداِبرَ  أَ َّ  الََم رَ  ا    َهؤو طو َمِ يَنةِ  أَه لو  َوَجا َ  موص ِبِحيَن  َمق  و َ  ال  َمب ِشيرو  َقيالَ  يَس 

لاَ ِ  إِ َّ  انِي  َفلاَ  َضي ِفي َهؤو َضحو اا َتف  قو هَ  َواتَّ زو  َولاَ  اللَّ خ  اا ونِي تو َهيكَ  أََوَليم   َقيالو  َنن 

َعيياَلِميَن  َعيين   ليياَ ِ  َقييالَ  ال  م   إِ    بََنيياتِي َهؤو ييمو ييرو َ  َفيياِعِليَن  كون  ييم   َلَعم  هو  َلِفييي إِنَّ

ييا   َسييك رَتِِهم   َمهو م   يَع  هو ت  َِ ييي َحةو  َفأََخيي ش ييرِِقيَن  الصَّ َنييا مو  َسيياِفَلَها َعاِليََهييا َفَجَعل 

يل   ِمن   َجارَة  حِ  َعَلي ِهم   َوأَم َطر َنا يِميَن  لآيَيات   َذِليكَ  ِفيي إِ َّ  ِسج ِ َمَاس ِ مو َهيا ِلل   َوإِنَّ

ِقيم   َلِبَسِبيل   ِمنِينَ  لآيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  مو ؤ  مو  {.ِلل 

 

بَت  : }الشيعرا  سارة في تعالى وقال َِّ مو  كَي يا    َقيا  ر َسيِليَن  لو مو  َقيالَ  إِذ   ال 

م   م   َلهو اهو ا    أَخو اَ  َتمَّ  أَلاَ  لو ِي قو ال   َلكوم   إِن  اا أَِميين   َرسو قو يهَ  َفياتَّ يانِي  اللَّ  َوأَِطيعو

كوم   َوَما أَلو ر   ِمن   َعَلي هِ  أَس  رِي إِ    أَج  َعياَلِمين  رَب ِ  َعَليى إِلياَّ  أَج  ا َ  ال  ك َرا َ  أََتيأ تو ُِّ  الي

َعاَلِميَن  ِمن   روو َ  ال  َِ م   بَل   كوم  أَز َواجِ  ِمن   َربُّكوم   َلكوم   َخَلقَ  َما َوَت مو م   أَن   َعادووَ   َقا 

اا َميهِ  َليم   َليئِن   َقالو يا و  يَيا َتن  يَرِجيَن  ِمين   َلَمكوياَننَّ  لو خ  مو ِيي َقيالَ  ال   ِمين   ِلَعَمِلكويم   إِن 

َقاِلينَ  نِي رَب ِ  ال  ا َوأَه ِلي َنج ِ اَ   ِممَّ َملو ي َنا و  يَع  َلهو  َفَنجَّ َمِعييَن  َوأَه  يازا   إِلياَّ  أَج   َعجو

َغيياِبِريَن  ِفييي ييمَّ  ال  ر َنييا ثو  َمَطييرو  َفَسييا َ  َمَطييرا   َعَلييي ِهم   َوأَم َطر َنييا الييآَخِريَن  َدمَّ

ِريَن  َِ ن مو م   كَا َ  َوَما لآيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ  ال  ِمنِيَن  أَك َثروهو ؤ  ياَ  َربَّكَ  َوإِ َّ  مو َعِزييزو  َلهو  ال 

 {.الرَِّحيمو 



اطيا  : }النميل سارة في تعالى وقال ِميهِ  َقيالَ  إِذ   َولو ا َ  ِلَقا  َفاِحَشيةَ  أََتيأ تو  ال 

م   مو وَ   َوأَن  ب ِصرو كوم   تو ا َ  أَئِنَّ َِجالَ  َلَمأ تو َاة   الر  َِسيا ِ  دوو ِ  ِمين   َشيه  م   بَيل   الن  يمو م   أَن   َقيا 

اَ   َهلو ِمهِ  َجَاابَ  كَا َ  َفَما َتج  اا أَ    إِلاَّ  َقا  اا َقالو رِجو ا    آلَ  أَخ  يَمِكوم   ِمن   لو م   َقر  هو  إِنَّ

وَ   أوَنا    رو َلهو  َفأَنَجي َنا و  يََمَطهَّ َرأََتيهو  إِلاَّ  َوأَه  ر َناَها ام  َغياِبِريَن  ِمين   َقي َّ  َوأَم َطر َنيا ال 

ِرينَ  َمَطرو  َفَسا َ  َمَطرا   َعَلي ِهم   َِ ن مو  {.ال 

اطيا  : }العنكبات سارة في تعالى وقال ِميهِ  َقيالَ  إِذ   َولو كويم   ِلَقا   ا َ َلَميأ تو  إِنَّ

َفاِحَشييةَ  َعيياَلِميَن  ِميين   أََحيي    ِميين   ِبَهييا َسييبََقكوم   َمييا ال  كوم   ال  ا َ  أَئِيينَّ َِجييالَ  َلَمييأ تو  الر 

ا َ  َطعو ِبيلَ  َوَتق  ا َ  السَّ نكَرَ  َناِديكوم   ِفي َوَتأ تو مو ِميهِ  َجيَاابَ  كَيا َ  َفَما ال   أَ    إِلياَّ  َقا 

اا ابِ  ائ مَِنا َقالو َِ هِ  ِبَع ر نِي رَب ِ  َقالَ  الصَّاِدِقيَن  ن  مِ  كونتَ  إِ    اللَّ مِ  َعَلى انصو َقا   ال 

ِسِ يَن  ف  مو ا ال  َنا َجاَ ت   َوَلمَّ لو بوش َرى إِب َراِهيمَ  روسو اا ِبال  يا َقيالو ِلكويا إِنَّ ه  يلِ  مو ِِ ِ  أَه   َهي

يَةِ  َقر  َلَها إِ َّ  ال  اا أَه  اطا   ِفيَها إِ َّ  َقالَ  َظاِلِميَن  كَانو اا لو نو  َقالو َلمو أَ  َنح   ِفيَهيا ِبَمن   ع 

هو  يَنَّ َنج ِ َلهو  َلنو َرأََتيهو  إِلاَّ  َوأَه  َغياِبِريَن  ِمين   كَاَنيت   ام  يا ال  َنا َجياَ ت   أَ    َوَلمَّ يلو اطيا   روسو  لو

اا َذر عا   ِبِهم   َوَضاقَ  ِبِهم   ِس  َ  َز    َولاَ  َتَخف   لاَ  َوَقالو ا َتح  يا َ  إِنَّ َنجُّ َليكَ  مو  إِلياَّ  َوأَه 

َرأََتكَ  َغياِبِريَن  ِمين   اَنيت  كَ  ام  يا ال  يا َ  إِنَّ نزِلو يلِ  َعَليى مو ِِ ِ  أَه  يَيةِ  َهي َقر  يزا   ال   ِمين   رِج 

َما ِ  اا ِبَما السَّ اَ   كَانو قو سو َها َتَرك َنا َوَلَق  يَف  َنة   آيَة   ِمن  م   بَي ِ ا َ  ِلَقا  ِقلو  {.يَع 

اطا   َوإِ َّ : }الصافات سارة في تعالى وقال ر َسِلي َلِمن   لو مو ي َنيا و  إِذ   َن ال   َنجَّ

َلهو  َمِعيَن  َوأَه  ازا   إِلاَّ  أَج  َغاِبِريَن  ِفي َعجو يمَّ  ال  ر َنيا ثو كويم   اليآَخِريَن  َدمَّ يرُّو َ  َوإِنَّ  َلَممو

ي لِ  موص ِبِحيَن  َعَلي ِهم   ا َ  أََفلاَ  َوِباللَّ ِقلو  {.َتع 

 إيييا  وبشيارتهم إبيراهيم ضييف قصية بعيي  اليِاريات فيي تعيالى وقيال

يبوكوم   َفَميا َقالَ : }عليم مبغلا اَ   أَيَُّهيا َخط  ر َسيلو مو اا ال  يا َقيالو َنا إِنَّ ر ِسيل 
م   إَِليى أو  َقيا 

رِِميَن  ج  ر ِسلَ  مو َمة   ِطيين   ِمين   ِحَجيارَة   َعَليي ِهم   ِلنو َسياَّ ي َ  مو يرِِفيَن  َرب ِيكَ  ِعن  س  مو  ِلل 

َنييا َرج  ِمنِيَن  ِميين   ِفيَهييا كَييا َ  َميين   َفأَخ  ييؤ  مو َنا َفَمييا ال   ِميين   بَي ييت   َغي ييرَ  ِفيَهييا َوَجيي  

ِلِميَن  س  مو ينَ  آيَة   ِفيَها َوَتَرك َنا ال  ِِ ا َ  ِللَّ ابَ  يََخافو َِ َع  {.الََِليمَ  ال 

بَت  : }القميير سييارة فييي وقييال َِّ مو  كَيي ييا    َقييا  رِ  لو ِو يي ييا ِبالنُّ َنا إِنَّ  َعَلييي ِهم   أَر َسييل 

ا    آلَ  إِلاَّ  َحاِصبا   م   لو ي َناهو َمة   ر  ِبَسحَ  َنجَّ ِ َنا ِمن   نِع  ِلكَ  ِعن  َِ يزِي كَ  َشيكََر  َمين   َنج 

م   َوَلَقيي    َرهو َِ َشييَمَنا أَنيي ا بَط  رِ  َفَمَميياَرو  ِو يي ييَنا َضييي ِفهِ  َعيين   َراَودوو و  َوَلَقيي    ِبالنُّ  َفَطَمس 

م   يوَنهو اا أَع  وقو ِو اِبي َف َِ رِ  َعي ِو ي م   َوَلَقي    َونو اب   بوك يرَة   َصيبََّحهو َِ يَمِقر   َعي س  اا مو وقو ِو  َفي

اِبي َِ رِ  َع ِو ر َنا َوَلَق    َونو ر آ َ  يَسَّ قو ك رِ  ال  ِ ِ ِكر   ِمن   َفَهل   ِلل  {.مو َّ
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 دعياهم لميا السيلام علييه لاطيا   أ  وذليك. المسيمعا  وباهلل والآثار الآيات

 عينهم هللا ذكير ميا تعياطي عن ونهاهم له  شريك لا وح   هللا عبادة إلى

 مينهم  واحي  رجيل وليا حمى به  يؤمناا ولم له يسمجيباا لم الفااحش  من

 غييهم عين يرتي عاا وليم حيالهم  عليى اسممروا بل نهاا  عنه ما يمركاا ولم

يياا وضييلالهم   واسمضيييعفا . }ظهييرانيهم بييين ميين رسييالهم بييإخراج وهم 

 إليا يعقليا  ليا كياناا إذ خطابهم عن جاابهم حاصل كا  وما{ منه وسخروا

اا: }قالاا أ  رِجو ا    آلَ  أَخ  يَمِكوم   ِمن   لو يم   َقر  هو و أوَنيا    إِنَّ يرو  غايية فجعلياا{  َ يََمَطهَّ

 العنيياد إلييا هييِ  مقييالمهم علييى حملهييم ومييا الييإخراج  يقمضيي  ذمييا   الميي  

 .واللجاج

 فيي وتيركهم إخيراج  أحسن منها وأخرجهم امرأته  إلا وأهله هللا فطهر 

 لكنهيا أمااج  ذات منمنة  بحرة عليهم صي رها ما بع  لكن خال ين  محلمهم

 .أجاج مل  وماؤها   يماه وحر   تأج   نار الحقيقة في عليهم

 والفاحشية العظميى الطامية عين نهياهم لميا إليا   جاابهم هِا كا  وما

 فيهيا مثلية صاروا ولهِا. ال نيا أهل من أح  إليها يسبقهم لم المي الكبرى 

 الرفيييق  ويخانييا  الطريييق  يقطعييا  ذليك مييع وكيياناا. عليهييا لميين وعبيرة

 مين المنكير مرهم وسي حي يثهم ومحل مجممعهم وها ناديهم  في ويأتا 

 يمضيارطا  كياناا إنهم: قيل حمى أصنافه  اخملاف على والَفعال  الَقاال

 الفعليية ميينهم وقييع وربمييا مجالسييهم  ميين يسييمحيا  ولييا مجالسييهم  فييي

 ولييا واعييظ  ليياعظ يرعيياو  ولييا يسييمنكفا  ولييا المحافييل  فييي العظيميية

 وليم  سيبيلا   أضيل بيل كالَنعيام وغيير  ذليك في وكاناا عاقل  من نصيحة

 الماضي   مين سلف ما على ن ماا ولا الحاضر  في عليه كاناا عما يقلعاا

 .وبيلا   أخِا   هللا فأخِهم تحايلا   المسمقبل في راماا ولا



ابِ  ائ مَِنا: }قالاا فيما له وقالاا َِ هِ  ِبَع ياِدِقينَ  ِمن   كونتَ  إِ    اللَّ  فطلبياا{ الصَّ

ِ رهم ما وقا  منه  .العظيم البأ  وحلال الَليم العِاب من عنه ح

 وإلييه العييالمين رب ميين فسييأل الكييريم  نبيييهم عليييهم دعييا ذلييك فعنيي 

 .المفس ين القام على ينصر  أ  المرسلين 

 إلييى وأجابييه ل عاتييه  واسييمجاب لغضييبمه  وغضيي  لغيرتييه  هللا فغييار

 إبيراهيم  الخلييل على فمروا العظام  وملائكمه الكرام  رسله وبع  طلبمه 

 والخطي  الجسييم اليَمر مين ليه جاؤا بما وأخبرو  العليم  امبالغل وبش رو 

ييبوكوم   َفَمييا َقييالَ } العميييم اَ   أَيَُّهييا َخط  ر َسييلو مو اا ال  ييا َقييالو َنا إِنَّ ر ِسييل 
م   إَِلييى أو  َقييا 

رِِميَن  ج  ر ِسلَ  مو َمة   ِطيين   ِمين   ِحَجيارَة   َعَليي ِهم   ِلنو َسياَّ ي َ  مو يرِِفينَ  َرب ِيكَ  ِعن  س  مو { ِلل 

ا} :وقال َنا َجاَ ت   َوَلمَّ لو بوش َرى إِب َراِهيمَ  روسو اا ِبال  ا َقالو ِلكوا إِنَّ ه  ِِ ِ  أَه لِ  مو يَيةِ  َه َقر   ال 

َلَهييا إِ َّ  اا أَه  اطييا   ِفيَهييا إِ َّ  َقييالَ  َظيياِلِميَن  كَييانو اا لو يينو  َقييالو َلييمو  َنح   ِفيَهييا ِبَميين   أَع 

هو  يَنَّ َنج ِ َلهو  َلنو َرأََتهو  إِلاَّ  َوأَه  َغاِبِرينَ  ِمن   َنت  كَا ام  يا: }تعالى هللا وقال{ ال   َذَهي َ  َفَلمَّ

هو  الرَّو  و  إِب َراِهيمَ  َعن   بوش يَرى َوَجاَ ت  َنيا ال  مِ  ِفيي يوَجاِدلو يا    َقيا   كيا  إنيه وذليك{. لو

 إِ َّ : }تعيالى قيال لهيِا. ويرجعياا ويقلعياا ويسلماا ينيباا أو يجيباا أ  يرجا

نِي    ا   أَوَّ  َلَحِليم   إِب َراِهيمَ  رِ    إِب َراِهيمو  يَا مو ا َعن   أَع  َِ هو  َه يرو  َجيا َ  َقي    إِنَّ  َرب ِيكَ  أَم 

م   هو اب   آتِيِهم   َوإِنَّ َِ  فإنيه غيير  فيي وتكليم هِا عن أعر  أي{. َمر دوود   َغي رو  َع

 أي ربك أمر جا  ق  إنه وهلاكهم وت ميرهم عِابهم ووج  أمرهم حمم ق 

 آتييهم وإنهيم لحكميه معقي  وليا بأسيه ييرد لياو أمير  ييرد لا من به أمر ق 

 .مردود غير عِاب

ي  ِيو جبير بن سعي  وذكر ي  بينو وقميادة السُّ َحم   إبيراهيم أ  إسيحاق مو

 قيال ليا قيالاا ميؤمن ثلاثمائية فيهيا قرية أتهلكا " يقال جعل السلام عليه

 ا  مؤمني عشير فأربعة قال لا: قالاا مؤمنا   فأربعا  قال لا قالاا مؤمن فمائما

 واحي  ميؤمن فيهيا كيا  إ  أفيرأيمم: "قيال أ  إليى: إسحاق ابن قال( لا قالاا

اطا   ِفيَها إِ َّ : } قال" لا قالاا اا لو نو  َقالو َلمو  َنح   .الآية{ ِفيَها ِبَمن   أَع 

 رجلييا   خمسييا  وفيييهم أتهلكهييم رب يييا" قييال أنييه الكميياب أهييل وعنيي 

 فقال عشرة تنازل ثم ا  صالح خمسا  وفيهم أهلكهم لا: هللا فقال صالحا ؟

 ".صالحا  عشرة وفيهم أهلكهم لا: "هللا



ا:}تعالى هللا قال َنا َجياَ ت   َوَلمَّ يلو اطيا   روسو  َذر عيا   ِبِهيم   َوَضياقَ  ِبِهيم   ِسي  َ  لو

ا َوَقيالَ  َِ م   َهي  عنيي  مين الملائكية فصيلت لميا: المفسيرو  قيال{. َعِصيي    يَيا 

 سي وم  أر  أتياا حميى بليااأق وإسيرافيل  وميكائييل جبرييل وهم إبراهيم 

َارِ  في ب ا    صو  للحجية وإقامية ليا   لقيام تعيالى هللا مين اخمبيارا   ِحَسا    شو

 إ  فخشي  الشمس  غروب عن  وذلك السلام عليه لاطا   فمضيفاا عليهم 

 ِبِهييم   وِسيي  َ } النييا   ميين بشييرا   وحسييبهم غييير   يضيييفهم أ  يضييفهم لييم

َِ  َوَقالَ  َذر عا   ِبِهم   َوَضاقَ  م   اَه  وقميادة ومجاهي  بن عبَّيا ا قال{. َعِصي    يَا 

َحم   بنو  عنهم  الليلة م افعمه من يعلم لما وذلك بلاؤ   ش ي  إسحاق  مو

 يضييف ليا أ  علييه اشيمرطاا قي  وكياناا غييرهم  فيي بهيم يصنع كا  كما

 .عنه المحي  يمكن لا من رأى ولكن أح ا  

 فمضييفاا  فيهيا يعميل ه لي أر  في وها عليه وردوا أنهم قمادة وذكر

 لعلهييم الكلييام فييي لهييم يعيير  وجعييل أمييامهم  وانطلييق ميينهم  فاسييمحيا

 يا وهللا: قال فيما لهم فقال غيرها  في وينزلا  القرية  هِ  عن ينصرفا 

 قليليا   مشي  ثيم هؤلا   من أخب  بل  أهل الَر  وجه على أعلم ما هؤلا 

 ليا أ  أميروا قي  وكياناا: لقيا. ميرات أربيع كيرر  حميى علييهم  ذلك أعاد ثم

 .بِلك نبي هم عليهم يشه  حمى يهلكاهم

 فأتاهيا ليا   قرية نحا إبراهيم عن  من الملائكة خرجت: السُّ  ِي وقال

 لَهلهيا  الميا  مين تسيمقي ليا  ابنية لقاا س وم  بلغاا فلما النهار  نصف

 جاريية يا :لها فقالاا  "زغرتا" والصغرى  "ريثا" الكبرى اسم ابنما  له وكانت

 علييهم فرقيت آتييكم  حميى تي خلاا ليا مكانكم: لهم فقالت منزل؟ من هل

 ميا الم ينية  باب على فميا  أراد  أبما   يا: فقالت أباها فأتت قامها  من

. فيفضيحاهم قاميك  يأخيِهم ليا مينهم  أحسين هي قط قام وجا  رأيت

 .الالرج فلنضف عنا خل: فقالاا رجلا   يضيف أ  نها  قامه كا  وق 

 قامها  فأخبرت امرأته فخرجت البيت  أهل إلا أح  يعلم فلم بهم  فجا 

 قاميه فجيا ه قيط وجياههم مثيل رأييت ما رجالا   لا  بيت في إ : فقالت

 .إليه يهرعا 

اا َقب لو  َوِمن  : }وقاله ا َ  كَانو َملو َئاتِ  يَع  ي ِ  لهيم سيلف ميا ميع هيِا أي{. السَّ

مِ  يَا َقالَ } الكثيرة  الكبيرة العظيمة الِناب من لياَ ِ  َقا  ينَّ  بََنياتِي َهؤو َهيرو  هو  أَط 



 للَميية النبييي لييَ  شييرعا   بناتييه وهيين نسييائهم  غشيييا  إلييى يرشيي هم{ َلكويم  

ِبيييُّ : }تعييالى قييال وكمييا الحيي ي   فييي ورد كمييا الااليي   بمنزليية َلييى النَّ  أَو 

ِمنِينَ  ؤ  مو ِسييِهم   ِميين   ِبييال  فو ييهو  أَن  م   َوأَز َواجو هو َهيياتو مَّ
 الصييحابة بعييض قييال وفييي{ أو

ا َ : }كقاله وهِا. لهم أب وها والسلف ك َرا َ  أََتأ تو ُِّ َعاَلِميَن  ِمن   ال روو َ  ال  َِ  َوَتي

م   بَل   أَز َواِجكوم   ِمن   َربُّكوم   َلكوم   َخَلقَ  َما مو م   أَن   {.َعادوو َ  َقا 

 أنيس بين والربييع جبيير بين وسيعي  مجاهي  علييه ني  الِي ها وهِا

َحم   بنو يالسُّ  ِ و وقمادة  .الصااب وها إسحاق مو

ف وقي  الكمياب  أهيل مين مأخاذ خطأ الآخر والقال  كميا علييهم تصيح 

 خيبط وق  عن    تعش اا وإنهم إثنين  كاناا الملائكة إ : قالهم في أخطأوا

اا: }وقالييه. عظيمييا   تخبيطييا   القصيية هييِ  فييي الكميياب أهييل قو ييهَ  َفيياتَّ  َولييا اللَّ

ونِي زو خ  كوم   َلي سَ أَ  َضي ِفي ِفي تو ل   ِمن   ليا ميا تعياطي عين لهم نهى{ َرِشي    َرجو

 فيه ولا مسكة  له رجل فيهم ليس بأنه عليهم وشهادة الفاحشة  من يليق

 .أغبيا  كفرة أقايا   فجرة سفها   الجميع بل خير 

 أ  قبييل ميين منييه يسييمعا  أ  الملائكيية أراد مييا جمليية ميين هييِا وكييا 

 .عنه يسألا 

 فيمييا لنبيييهم مجيبييين. المجييي  الحمييي  هللا عنييةل عليييهم قامييه فقييال

ي الَمر من به أمرهم اا: }  السُّ  ِ  َحيق    ِمين   بََناتِيكَ  ِفيي َلَنيا َميا َعِلم تَ  َلَق    َقالو

َلمو  َوإِنَّكَ  ِري و  َما َلَمع   ليا إنيه ليا  ييا علميت لق  هللا  لعائن عليهم: يقالا { نو

 ".النسا  غير من" غرضناو مرادنا لمعلم وإنك نسائنا  في لنا أرب  

 العظيم  سطاة يخافاا ولم الكريم  رسالهم القبي  الكلام بهِا واجهاا

ة   ِبكوم   ِلي أَ َّ  َلا   َقالَ } السلام عليه قال ولهِا. الَليم العِاب ذي ياَّ  آِوي أَو   قو

 ينصيرونه وعشييرة منعية ليه أو قاة  بهم له كا  لا أ  ود{ َشِ ي    روك ن   إَِلى

 قيال وقي . الخطاب هِا على العِاب  من يسمحقانه ما بهم يحلل عليهم 

ي  سعي  عن الزهري  نحين" مرفاعيا   هرييرة أبيي عن سلمة وأبي بن الموسَّ

 شي ي   ركين إليى ييأوي كا  لق  لاطا   هللا ويرحم إبراهيم  من بالشك أحق

 ".ال اعي لَجبت ياسف لب  ما السجن في لبثت ولا

 .هريرة أبي عن الَعرج عن الزناد أبا وروا 

 



َحم   بن وقال  أ  هرييرة أبيي عين سيلمة أبيي عين علقمية بين عميرو مو

 ييأوي كيا  إ  لا   على هللا رحمة" قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال

 ثيروة فيي إلا نبي بع   هللا بع  فما وجل  عز هللا يعني ش ي   ركن إلى

 ".قامه من

َمِ يَنةِ  أَه لو  َوَجا َ : }تعالى وقال وَ   ال  َمب ِشرو لا ِ  إِ َّ  َقالَ  يَس   َفلياَ  َضي ِفي َهؤو

انِي  َضحو اا َتف  قو هَ  َواتَّ ونِيي  َولياَ  اللَّ زو خ  اا تو َهيكَ  أََوَليم   َقيالو َعياَلِميَن  َعين   َنن   َقيالَ  ال 

لاَ ِ  م   إِ    بََناتِي َهؤو مو  الاسيممرار وحِرهم نسائهم  بقربا  فأمرهم{ َفاِعِلينَ  كون 

 .هموسيآت طريقمهم على

 فيي يبالغا  نهاهم كلما بل يرعاو   ولا ينمها  لا ذلك في وهم هِا

 هيم مميا القي ر بيه حيم   ميا يعلماا ولم. ويحرصا  الضيفا  هؤلا  تحصيل

 .منقلبا  إليه ليلمهم وصبيحة صائرو   إليه

: علييه وسلامه هللا صلاات محم  نبيه بحياة مقسما   تعالى قال ولهِا

م   َلَعم رو َ } هو ا َ  َسك رَتِِهم   ِفيلَ  إِنَّ َمهو م   َوَلَقي   : }تعالى وقال{ يَع  َرهو َِ َشيَمَنا أَني  بَط 

ا رِ  َفَمَماَرو  ِو يَنا َضيي ِفهِ  َعين   َراَودوو و  َوَلَقي    ِبالنُّ م   َفَطَمس  يَنهو يو اا أَع  وقو ِو اِبي َفي َِ  َعي

رِ  ِو م   َوَلَق    َونو اب   بوك رَة   َصبََّحهو َِ َمِقر   َع س   {.مو

 يميانع جعيل السيلام علييه لاطيا   هللا نبيي أ  وغييرهم المفسيرو  ذكر

 وهيا وولاجه  فمحه يروما  وهم مغلق  والباب وي افعهم  ال خال  قامه

 ضاق فلما وإنحا   إلحا  في لهم ما وكل الباب  ورا  من وينهاهم يعظهم

ة   ِبكويم   ِليي أَ َّ  َليا   َقيالَ } قيال ما قال الحال وعسر الَمر ياَّ  روك ين   ىإَِلي آِوي أَو   قو

 .النكال بكم لَحللت{ َشِ ي   

 

ا و  يَا} الملائكة قالت ا لو لو  إِنَّ اا َلن   َرب ِكَ  روسو  جبرييل أ  وذكروا{ إَِلي كَ  يَِصلو

 فطمسيت جناحيه  بطرف خفقة وجاههم فضرب عليهم خرج السلام عليه

 أثير  وليا عيين  وليا محل لها يبق ولم بالكلية  غارت إنها: قيل حمى أعينهم 

 إذا: ويقاليا  اليرحمن  رسيال ويماع و  الحيطا   مع يمحسسا  اافرجع

 .شأ  وله لنا كا  الغ  كا 

ييَنا َضييي ِفهِ  َعيين   َراَودوو و  َوَلَقيي   } تعييالى هللا قييال م   َفَطَمس  ييَنهو يو اا أَع  وقو ِو  َفيي

اِبي َِ رِ  َع ِو م   َوَلَق    َونو اب   بوك رَة   َصبََّحهو َِ َمِقر   َع س   {.مو



 يسيري بيأ  ليه آمرين السلام عليه لا  إلى تق مت الملائكة أ  فِلك

 صيات سيما  عني  يعنيي أحي   مينكم يلمفيت ولا الليل  آخر من وأهله ها

اقة آخرهم في سير  يكا  أ  وأمرو  بقامه  حل   إذا العِاب  .لهم كالس 

َرأََتكَ  إِلاَّ : }وقاله  مين مسيمثنى يكا  أ  يحممل النص   قرا ة على{ ام 

رِ } قاله يرِ  فلا امرأتك إلا: يقال كأنه  {أَه ِلكَ بِ  َفأَس   يكيا  أ  ويحمميل. بهيا َتس 

َمِفت   َولاَ : }قاله من كوم   يَل  َرأََتيكَ  إِلياَّ  أََح    ِمن   فيصييبها سيملمفت فإنهيا: أي  {ام 

 فييي أظهيير الييَول ولكيين الرفييع  قييرا ة الاحممييال هييِا ويقيياي  . أصييابهم مييا

 .أعلم وهللا المعنى

 ".والغة" نا  امرأة واسم" والهة" لا  أةامر  واسم السهيلي قال

 النظييرا  الملعييانين العميياة البغيياة هؤلييا  بهلييا  مبشييرين لييه وقييالاا

م   إِ َّ : }مريي  خيائن لكيل سيلفا   هللا جعلهم الِين والَشبا  ِعيَ هو يب  و  َما   الصُّ

 {.ِبَقِري    الصُّب  و  أََلي سَ 

 

 رجيل مينهم يمبعيه ليم ابنميا   وهيم بأهله  السلام عليه لا  خرج فلما

 .أعلم فاهلل معه خرجت امرأته إ : ويقال واح  

 جيا هم شيروقها عن  فكا  الشمس وطلعت بلادهم  من خلصاا فلما

 .يص  أ  يمكن لا ما الش ي  البأ  ومن. يرد لا ما هللا أمر من

 اليِي الجبيل رأ  إليى يصيع  أ  أمرو  الملائكة أ  الكماب أهل وعن 

: فقيالاا مينهم  قريبية قريية إليى ييِه  أ  نهممي وسأل فاسمبع   هنا  

يل   ثيم فيهيا  وتسمقر إليها تصير حمى ننمظر  فانا اذه   العيِاب  بهيم َنحو

ياَغر" قريية إليى ذه  أنه فِكروا  فلميا" زوَغير غيار" النيا  يقيال الميي" صو

 .العِاب بهم نزل الشمس أشرقت

يا: }تعالى هللا قال روَنيا َجيا َ  َفَلمَّ َنيا أَم   َعَلي َهيا َوأَم َطر َنيا َسياِفَلَها اِليََهياعَ  َجَعل 

يل   ِميين   ِحَجييارَة   يياد   ِسييج ِ َمة   َمن ضو َسيياَّ يي َ  مو يياِلِمينَ  ِميين   ِهيييَ  َوَمييا َرب ِييكَ  ِعن   الظَّ

 {.ِببَِعي   

 بمين مي   سيبع وكن قرارهن  من جناحه بطرف جبريل اقملعهن: قالاا

 آلياف أربعية: وقييل .نسيمة مائية أربيع كياناا إنهيم: فقيالاا اليَمم  من فيهن

 الَراضيي  ميين الميي   تلييك يمبييع ومييا الحياانييات  ميين معهييم ومييا نسييمة



 حميى السيما   عنيا  بهين بليغ حميى الجمييع فرفيع والمعمملات  والَماكن

 فجعيل علييهم  قلبهيا ثيم كليابهم  ونبيا  ديكيمهم أصاات الملائكة سمعت

 .شرفاتها منها سقط ما أول فكا : مجاه  قال. سافلها عاليها

يل   ِميين   ِحَجييارَة   َعَلي َهييا َوأَم َطر َنييا} يل{ ِسييج ِ  وهييا معييرب  فارسيي  والسييج 

 علييهم نزولهيا فيي بعضيا   بعضها يمبع أي( منضاد) القاي الص ل  الش ي 

 الِي صاحبه  اسم حجر كل على مكماب معلمة أي( مسامة) السما  من

َمة  : }قيال كميا في مغه  عليه يهبط َسياَّ ي َ  مو يرِِفينَ لِ  َرب ِيكَ  ِعن  س  مو  قيال وكميا{ ل 

ِرينَ  َمَطيييرو  َفَسيييا َ  َمَطيييرا   َعَليييي ِهم   َوأَم َطر َنيييا: }تعيييالى َِ نييي مو : تعيييالى وقيييال{. ال 

َتِفكَييةَ } ؤ  مو ييَاى  َوال  يياَها أَه   منك سيية بهييا فييأهاى قلبهييا: يعنييي{ َغشَّيي  َمييا َفَغشَّ

 مسيامة مممابعية سيجيل  مين حجيارة مين بمطير وغشياها سافلها  عاليها

 الحاضييرين  ميين عليييه سييقط الييِي صياحبه اسييم حجيير كييل علييى مرقامية 

 والشيياذين والنييازحين المسييافرين  ميين عنهييا والغييائبين بليي هم فييي ميينهم

 .منها

 زوجهيا ميع خرجيت إنهيا: ويقال. قامها مع مكثت لا  امرأة إ : ويقال

 قامهيا  إليى المفميت( البل ة وسقا  الصيحة  سمعت لما ولكنها وبنميها 

 حجيير  عليهييا فسييقط قامييا  وا: وقالييت وحيي يثا   قيي يما   ربهييا أميير وخييالف

 مين عليى لهم  عينا   وكانت دينهم  على كانت إذ بقامها  وألحقها ف مغها

 .الضيفا  من لا  عن  يكا 

هو  َضَربَ : }تعالى قال كما ينَ  َمَثليا   اللَّ ِِ ي وا ِللَّ يَرأَةَ  كََفيرو يا    اِم  يَرأَةَ  نو يا    َواِم   لو

تَ  كَاَنَما َما َصاِلَحي نِ  ِعبَاِدَنا ِمن   ي نِ َعب  َ  َتح  نِيَا َفَلم   َفَخاَنَماهو َما يوغ  هو يهِ  ِمن   َعن   اللَّ

لاَ  َوِقيلَ  َشي ئا   ارَ  اد خو اِخِلينَ  َمعَ  النَّ  يمبعاهميا فليم ال ين في خانماهما أي{ ال َّ

 يقي ر ليا هللا فيإ . وكليا حاشيا فاحشية  عليى كانميا أنهما المراد وليس. فيه

 السلف أئمة من وغير  بن عبَّا ا قال كما امرأته  تبغى أ  قط نبي على

 خطيأ أخطيأ فقي  هيِا خلياف قيال ومين. قيط نبيي اميرأة بغيت ما: والخلف

 .كبيرا  

 عائشية الميؤمنين أم بيرا ة أنيزل لميا الإفيك  قصة في تعالى هللا قال

 أهيل لهيا قيال حيين وسيلم  علييه هللا صيلى هللا رسال زوج الص يق  بنت

 فيميا وقيال وحِر  ووعظ وزجر وأن   المؤمنين هللا فعات  قالاا  ما الإفك



َنهو : }قال ا  ِسَنمِكوم   َتَلقَّ ا َ  ِبأَل  الو َااِهكوم   َوَتقو يم   ِبهِ  َلكوم   َلي سَ  َما ِبأَف  َسيبواَنهو  ِعل   َوَتح 

نا   اَ  َهي ِ هِ  ِعن  َ  َوهو  .المثابة بهِ  نبيك زوجة تكا  أ  سبحانك أي{. َعِظيم   اللَّ

اِلِمينَ  ِمن   ِهيَ  َوَما: }هنا الهوق  ببعي ة العقابة هِ  وما أي{ ِببَِعي    الظَّ

 أ  إلييى العلمييا  ميين ذهيي  ميين ذهيي  ولهييِا. فعلهييم فييي أشييبههم مميين

 بيين وأحميي  الشييافعي عليييه ونيي َّ  لييا  أو محصيينا   كييا  سيياا  يييرجم اللييائط

 .الَئمة من كثيرة وطائفة حنبل

 بين عميرو حي ي  من السنن وأهل حم أ الإمام روا  بما أيضا   واحمجاا

 عليييه هللا صييلى هللا رسييال أ  بيين عبَّييا ا عيين عكرميية  عيين عمييرو  أبييي

 والمفعال الفاعل فاقملاا لا  قام عمل يعمل وج تما  من: "قال وسلم

 ".به

 ويمبييع جبييل  شيياهق ميين يلقييى اللييائط أ  إلييى حنيفيية أبييا وذهيي 

ِعييل كمييا بالحجييارة  يياِلِمينَ  ِميين   ِهيييَ  َوَمييا}: تعييالى لقالييه لييا   بقييام فو  الظَّ

 {.ِببَِعي   

 حالهيا بميا وليا بمائهيا ينمفيع لا منمنة بحرة البلاد تلك مكا  هللا وجعل

 ومثليية عبييرة فصييارت ودنا تهييا  لردا تهييا لفنائهييا  المماخميية الَراضيي  ميين

 خالف ممن انمقامه في وعزته وعظممه تعالى هللا ق رة على وآية وعظة

ِ ب أمر   بعبياد  رحمميه عليى ودليليا  . ماليا  وعصي  هياا  ت بعوا رسله وك

 إليى النيار مين إيياهم وإخراجيه المهلكيات  مين إياهم انجائه في المؤمنين

م   كَا َ  َوَما لآَيَة   َذِلكَ  ِفي إِ َّ : }تعالى قال كما الظلمات  ِمنِيَن  أَك َثروهو ؤ   َوإِ َّ  مو

اَ  َربَّكَ  َعِزيزو  َلهو  {.الرَِّحيمو  ال 

م  : }تعالى هللا وقال هو ت  َِ يي َحةو  َفأََخي ش يرِِقيَن  الصَّ َنيا مو  َسياِفَلَها َعاِليََهيا َفَجَعل 

يل   ِمن   ِحَجارَة   َعَلي ِهم   َوأَم َطر َنا يِميَن  لآَيَيات   َذِليكَ  ِفيي إِ َّ  ِسج ِ َمَاس ِ مو َهيا ِلل   َوإِنَّ

ِقيييم   َلِبَسييِبيل   ِمنِينَ  لآيَيية   َذِلييكَ  ِفييي إِ َّ  مو ييؤ  مو  الفراسيية بعييين نظيير نميي أي{ ِلل 

يم  ميا بعي  جعلهيا وكييف وأهلهيا  البلياد تليك هللا غيير كييف فييهم  والماس 

 .غامرة هالكة عامرة  آهلة كانت

 بنيار ينظير فإنه المؤمن فراسة اتقاا" مرفاعا   وغير  المرمِي روى كما

ِمينَ  لآيَات   َذِلكَ  ِفي إِ َّ : }قرأ ثم". هللا َمَاس ِ مو  {.ِلل 



هَ } وقاله ِقيم   َلِبَسِبيل   اَوإِنَّ  كميا اليآ   إليى مسلا  مهيع لبطريق أي{ مو

كوم  : }قال رُّو َ  َوإِنَّ ي يلِ  موص ِبِحيَن  َعَلي ِهم   َلَممو يا  أََفلياَ  َوِباللَّ ِقلو : تعيالى وقيال{ َتع 

َها َتَرك َنا َوَلَق } َنية   آيَية   ِمن  م   بَي ِ يا َ  ِلَقيا  ِقلو َنيا: }تعيالى وقيال{ يَع  َرج   كَيا َ  َمين   َفأَخ 

ِمنِيَن  ِمن   ِفيَها ؤ  مو َنا َفَما ال  يِلِميَن  ِمين   بَي يت   َغي رَ  ِفيَها َوَج   س  مو  ِفيَهيا َوَتَرك َنيا ال 

ينَ  آيَة   ِِ ا َ  ِللَّ ابَ  يََخافو َِ َع  {.الََِليمَ  ال 

 الييرحمن وخشيي  الييآخرة عييِاب خيياف لميين وعظيية عبييرة تركناهييا أي

 هللا محيارم عين فيانزجر ى الها عن النفس ونهى ربه مقام وخاف بالغي  

 مينهم  فهيا بقيام تشيبه ومين. ليا  قيام يشيابه أ  وخاف معاصيه وتر 

 :بعضهم قال كما الاجا   بعض فمن وجه كل من يكن لم وإ 

 ببعي  منكم لا  قام فما**  بعينهم لا  قام تكاناا لم فإ 

 وجل  عز به هللا أمر  ما يممثل ربه من الخائف الفاهم اللبي  فالعاقل

 خليق ميا إتييا  مين وسلم عليه هللا صلى هللا رسال إليه أرش   ما ويقبل

 يمبع أ  وإيا . الجمال ذوات السراري من والجااري الحلال  الزوجات من له

 ِهييَ  َوَميا: }تعيالى قاله في وي خل. الاعي  عليه فيحق. مري  شيطا  كل

اِلِمينَ  ِمن    {.ِببَِعي    الظَّ

 

 لسلاما عليه شعي  قام م ين قصة

يَنَ  َوإَِليى: }ليا  قيام قصية بع  الَعراف سارة في تعالى هللا قال  َمي  

م   َعي با   أََخاهو مِ  يَا َقالَ  شو وا َقا  بو و هَ  اع  كوم   َق    َغي رو و  إَِله   ِمن   َلكوم   َما اللَّ َنية   َجياَ ت   بَي ِ

اا َرب ِكوم   ِمن   فو كَي لَ  َفأَو  ِميَزا َ  ال  اا َولاَ  َوال  ي َتب َخسو م   ا َ النَّ ييَاَ هو وا َولياَ  أَش  ِسي و ف   تو

م   إِ    َلكوم   َخي ر   َذِلكوم   إِص لاَِحَها بَع  َ  الََر ِ   ِفي ِمنِيَن  كونمو ؤ  وا َولاَ  مو عو و  ِبكويل ِ  َتق 

و َ  ِصييَرا    اِعيي و يي ُّو َ  تو ييهِ  َسييِبيلِ  َعيين   َوَتصو اَنَهييا ِبييهِ  آَميينَ  َميين   اللَّ  ِعَاجييا   َوَتب غو

وا م  كون إِذ   َواذ كورو َركوم   َقِليلا   مو وا َفكَثَّ رو ِسِ ينَ  َعاِقبَةو  كَا َ  كَي فَ  َوانظو ف  مو  كَا َ  َوإِ    ال 

كوم   َطائَِفيية   يياا ِميين  ِِي آَمنو يي ر ِسييل تو  ِبالَّ
يياا َلييم   َوَطائَِفيية   ِبييهِ  أو ِمنو وا يوؤ  ييِبرو ييى َفاص   َحمَّ

كومَ  هو  يَح  اَ  بَي َنَنا اللَّ َحياِكِميَن  َخي رو  َوهو مَ  َقيالَ  ال  ينَ  ليَو ال  ِِ ي وا الَّ يَمك بَرو ِميهِ  ِمين   اس   َقا 

رَِجنَّكَ  خ  َعي  و  يَا َلنو ينَ  شو ِِ اا َوالَّ يَمَِنا ِمن   َمَعكَ  آَمنو ادو َّ  أَو   َقر  مَِنا ِفي َلَمعو  َقالَ  ِملَّ

ا أََوَلا   َمَري َنا َق    كَارِِهيَن  كونَّ هِ  َعَلى اف  با   اللَّ ِِ َنا إِ    كَ مِكوم   ِفي عو  
اَنا إِذ    َ بَع   ِملَّ  َنجَّ

هو  َها اللَّ ادَ  أَ    َلَنا يَكوا و  َوَما ِمن  يهو  يََشيا َ  أَ    إِلياَّ  ِفيَهيا َنعو  كويلَّ  َربَُّنيا َوِسيعَ  َربَُّنيا اللَّ



ما   شَ      هِ  َعَلى ِعل  َنيا اللَّ يَم    َربََّنيا َتَاكَّل  ِمَنيا َوبَيي نَ  بَي َنَنيا اف  َحق ِ  َقا  يتَ  ِبيال   َخي يرو  َوأَن 

َفاتِ  َمليَو  َوَقالَ  ِحيَن ال  ينَ  ال  ِِ ي وا الَّ ِميهِ  ِمين   كََفيرو م   َليئِن   َقا  يمو بَع  يَعي با   اتَّ كويم   شو  إِذا   إِنَّ

وَ   م   َلَخاِسييرو هو ت  َِ َفييةو  َفأََخيي اا الرَّج  ييبَحو ينَ  َجيياثِِميَن  َدارِِهييم   ِفييي َفأَص  ِِ يي بواا الَّ َِّ  كَيي

َعي با   ا َلم   كَأَ    شو َنا  ينَ  ِفيَها يَغ  ِِ َِّ  الَّ يَعي با   بوااكَ اا شو يم   كَيانو َخاِسيِريَن  هو  َفَميَالَّى ال 

م   هو مِ  َوَقالَ  َعن  كوم   َلَقي    يَياَقا  يمو تو  َرب ِيي رَِسيالاَتِ  أَب َلغ   آَسي  َفكَي يفَ  َلكويم   َوَنَصيح 

م   َعَلى  {.كَاِفِرينَ  َقا 

يَنَ  َوإَِلى. }أيضا   لا  قام قصة بع  هاد سارة في وقال  َم  

 

م   َعي ب أََخاهو مِ  َقالَ  ا  شو وا يَاَقا  بو و هَ  اع  ياا َوليا َغي يرو و  إَِليه   ِمين   َلكوم   َما اللَّ صو  َتنقو

ِمك يَالَ  ِميَزا َ  ال  ِي َوال  ِيي ِبَخي ير   أََراكوم   إِن  ابَ  َعَليي كوم   أََخيافو  َوإِن  َِ م   َعي ِحييط   يَيا   مو

مِ  اا َويَاَقا  فو ِمك يَالَ  أَو  ِميَزا َ  ال  يطِ  َوال  ِقس  يااتَ  َوليا ِبال  يا َ  ب َخسو م   النَّ ييَاَ هو  َوليا أَش 

ا َثا  ِسيِ يَن  الََر ِ   ِفي َتع  ف  يهِ  بَِقيَّيةو  مو م   إِ    َلكويم   َخي ير   اللَّ ِمنِينَ  كونيمو يؤ   أََنيا َوَميا مو

اا ِبَحِفيظ   َعَلي كوم   َعي  و  يَا َقالو كَ  شو رو َ  أََصَلاتو مو
رو َ  أَ    َتأ  بو و  َما َنم  َنا يَع   أَ    أَو   آبَاؤو

َعلَ نَ  َااِلَنا ِفي ف  َحِليمو  َلََن تَ  إِنَّكَ  َنَشا و  َما أَم  مِ  يَيا َقيالَ  الرَِّشي و  ال  م   َقيا   إِ    أََرأَي يمو

َنة   َعَلى كونتو  هو  َوَرزََقنِي َرب ِي ِمن   بَي ِ َخياِلَفكوم   أَ    أوِري و  َوَما َحَسنا   رِز قا   ِمن 
 إَِليى أو

َهاكوم   َما هو  أَن  تو  َما الِإص َلا َ  إِلا أوِري و  إِ    َعن  َمَطع  ِفيِقي َوَما اس  هِ  إِلا َتا   َعَلي يهِ  ِباللَّ

ييتو  نِييي و  َوإَِلي ييهِ  َتَاكَّل 
مِ  َويَييا أو كوم   لييا قييا  ييرَِمنَّ ييلو  يوِصيييبَكوم   أَ    ِشييَقاِقي يَج   َمييا ِمث 

مَ  أََصابَ  يا    َقا  مَ  أَو   نو ياد   َقيا  مَ  أَو   هو مو  َوَميا َصياِل    َقيا  يا    َقيا   ِببَِعيي    كوم  ِمين   لو

وا ِفرو َمغ  مَّ  َربَّكوم   َواس  ابواا ثو اا َودوود   َرِحيم   َرب ِي إِ َّ  إَِلي هِ  تو َعي  و  يَا َقالو َقهو  َما شو  َنف 

ا كَثِيرا   الو  ِممَّ يا َتقو ليا َضيِعيفا   ِفيَنيا َلَنيَرا َ  َوإِنَّ يكَ  َوَلا  َنيا َ  َره طو يتَ  َوَميا َلَرَجم   أَن 

مِ  يَا الَ قَ  ِبَعِزيز   َعَلي َنا ِطيي َقيا  يهِ  ِمين   َعَليي كوم   أََعيزُّ  أََره  ا و  اللَّ مو تو  ِ َخي  َوَراَ كويم   َواتَّ

ِري يا   يا َ  ِبَميا َرب ِيي إِ َّ  ِظه  َملو ِحييط   َتع  مِ  َويَيا مو ياا َقيا  َملو ِيي َمكَياَنمِكوم   َعَليى اع   إِن 

فَ  َعاِمييل   ييا َ  َسييا  َلمو اب   يَأ تِيييهِ  َميين   َتع  َِ ِزيييهِ  َعيي فَ  يوخ  ييا َ تَ  َسييا  َلمو  يَأ تِيييهِ  َميين   ع 

اب   َِ ِزيهِ  َع ياَ  َوَمين   يوخ  ِيي َوار َتِقبوياا كَياِذب   هو يا رَِقيي    َمَعكويم   إِن  روَنيا َجيا َ  َوَلمَّ  أَم 

ي َنا َعي با   َنجَّ ينَ  شو ِِ اا َوالَّ َمية   َمَعهو  آَمنو يا ِبَرح  َِت   ِمنَّ ينَ  َوأََخي ِِ ي ياا الَّ يي َحةو  َظَلمو  الصَّ

اا ييبَحو ا َلييم   كَييأَ    َجيياثِِميَن  ارِِهم  ِديَيي ِفييي َفأَص  َنييا  يي ا   أَلييا ِفيَهييا يَغ  يَنَ  بوع   كََمييا ِلَميي  

ادو  بَِعَ ت    {.َثمو



ييَحابو  كَييا َ  َوإِ   : }أيضييا   لييا  قصيية بعيي  الحجيير فييي وقييال  الََي كَييةِ  أَص 

َنا َلَظاِلِميَن  َمَقم  م   َفان  هو َما ِمن  هو ِبين   َلِبإَِمام   َوإِنَّ  {.مو

َِّبَ } قصيييمهم بعييي  شيييعرا ال فيييي تعيييالى وقيييال يييَحابو  كَييي  الََي كَيييةِ  أَص 

ر َسِليَن  مو م   َقالَ  إِذ   ال  َعي     َلهو اَ   أَلا شو قو ِي َتمَّ ال   َلكوم   إِن  اا أَِمين   َرسو قو يهَ  َفاتَّ  اللَّ

ييانِي  كوم   َوَمييا َوأَِطيعو ييأَلو يير   ِميين   َعَلي ييهِ  أَس  ييرِي إِ    أَج  َعيياَلِميَن  رَب ِ  َعَلييى إِلييا أَج   ال 

اا فو كَي لَ  أَو  اا َولا ال  ِسيِريَن  ِمين   َتكوانو خ  مو ياا ال  يَطاِ   َوزِنو ِقس  يَمِقيِم  ِبال  س  مو  َوليا ال 

يياا ييا َ  َتب َخسو م   النَّ يييَاَ هو ا َولييا أَش  َثييا  ِسييِ يَن  الييََر ِ   ِفييي َتع  ف  يياا مو قو ِِي َواتَّ يي  الَّ

ةَ  َخَلَقكوم   ِجِبلَّ ِليَن  َوال  اا الََوَّ َميا َقالو يتَ  إِنَّ ِريَن  ِمين   أَن  َسيحَّ مو يتَ  َوَميا ال   بَشَير   إِليا أَن 

َنا لو نُّكَ  َوإِ    ِمث  كَاِذِبيَن  َلِمن   َنظو ِقط   ال  يَما ِ  ِمين   ِكَسيفا   َعَلي َنا َفأَس  يتَ  إِ    السَّ  كون 

َلمو  َرب ِي َقالَ  الصَّاِدِقيَن  ِمن   ياَ   ِبَميا أَع  َملو بوا و  َتع  َِّ م   َفكَي هو َِ ابو  َفأََخي َِ مِ  َعي  يَيا 

ييةِ  لَّ ييهو  الظُّ ابَ  كَييا َ  إِنَّ َِ م   َعيي م   كَييا َ  َوَمييا لآيَيية   َذِلييكَ  ِفييي إِ َّ  َعِظيييم   يَييا   أَك َثييروهو

ِمنِين  ؤ  اَ  َربَّكَ  َوإِ َّ  مو َعِزيزو  َلهو  {.الرَِّحيمو  ال 

 قريبية هيي الميي مي ين  مي ينمهم يسيكنا  عربا   قاما   م ين أهل كا 

 بحييرة مين قريبا   الحجار ناحية يلي مما الشام  أطراف من َمَعا  أر  من

 وهيم بالقبيلية عرفيت م ينية ومي ين. قريبة بم ة بع هم وكاناا. لا  قام

 .الخليل إبراهيم بن م يا  بن م ين بني من

 .إسحاق ابن ذكر  يشجن بن ميكيل ابن ها نبيهم وشعي 

 بيين شييعي : ويقييال نظيير هييِا وفييي يمييرو  بالسييريانية لييه ويقييال: قييال

 بين مي ين بين عيفا بن ناي  بن شعي : ويقال. يعقاب بن لاوي بن يشخر

. إبيراهيم بين مي ين بين ثابت بن عيفا بن صيفار بن شعي  ويقال. إبراهيم

 .نسبه في ذلك غير وقيل

 .لا  بنت أمه ويقال ج ته  ويقال: عساكر ابن قال

 .دمشق معه ودخل معه  وهاجر بإبراهيم آمن ممن وكا 

 

 ييام بيإبراهيم آمين ممين وملغيم  شيعي: قال انه منبه بن وه  وعن

. السيلام علييه ليا  بنميي فزوجهميا الشيام  إليى معيه وهاجرا بالنار  أحرق

 .أعلم تعالى وهللا أيضا   نظر كله هِا وفي. قميبة ابن ذكر 



 بين سيلمة ترجمية فيي الاسيميعاب  فيي البير عبي  بين عميرو أبيا وذكر

 فأسييلم سييلمو عليييه هللا صييلى هللا رسييال علييى قيي م أنييه: العنييزي سييع 

مَ : "فقال عنزة  إلى وانمس   قيام منصارين  عليهم مبغي عنزة  الحيُّ  نِع 

َما  شعي   ".ماس  وأَخ 

 مين قبيلية مين وأنيه ماسي  صيهر شيعيبا   أ  عليى لي ل هيِا صي  فلا

 نيزار بين ربيعة بن أس  بن عنزة من أنهم لا عنزة  لهم يقال العاربة  العرب

 .أعلم وهللا. طايل ب هر بع   هؤلا  فإ  ع نا  بن مع  بن

 الَنبيييا  ذكيير فييي حبييا  ابيين صييحي  فييي الييِي ذر أبييي حيي ي  وفييي

" ذر أبيا ييا ونبييك وشيعي  وصيال  هياد العيرب مين أربعية: " قال والرسل

 وعليا لفصياحمه يعنيي الَنبييا  خطيي  شعيبا   يسمي السلف بعض وكا 

 .برسالمه الإيما  إلى قامه دعاية في وبلاغمه عبارته

بن ا عن الضحا   عن ومقاتل  جايبر عن بشر بن إسحاق ابن روى وق 

: قييال شيعيبا   ذكيير إذا وسيلم علييه هللا صييلى هللا رسيال كييا : قيال عبَّيا 

 (.الَنبيا  خطي  ذا )

 ويعبي و  الميارة  ويخيفيا  السيبيل يقطعيا  كفيارا   مي ين أهل وكا 

 .بها ملمفة غيضة حالها الَيك من شجرة وهي الَيكة

 

 ويطففيا  والميزا   المكيال يبخسا  معاملة  النا  أساأ من وكاناا

 .بالناق  وي فعا  بالزائ  يأخِو  فيهما 

 السييلام  عليييه شييعي  هللا رسييال وهييا ميينهم رجلييا   فيييهم هللا فبعيي 

 هييِ  تعيياطي عين ونهيياهم لييه  شيريك لييا وحيي   هللا عبيادة إلييى في عاهم

 سيبلهم فيي لهيم واخيافمهم أشييائهم النيا  بخيس مين القبيحة  الَفاعيل

 البييأ  بهييم هللا أحييلَّ  حمييى أكثييرهم  وكفيير بعضييهم بييه فييآمن وطرقيياتهم

 .الحمي  الالي وها. الش ي 

يَنَ  َوإَِلى: }تعالى قال كما م   َم   َعي با   أََخاهو مِ  يَا َقالَ  شو وا َقيا  بوي و يهَ  اع   َميا اللَّ

ييم   كوم   َقيي    َغي ييرو و  إَِلييه   ِميين   َلكو َنيية   َجيياَ ت  ييم  َرب ِ  ِميين   بَي ِ  واضييحة وحجيية دلاليية أي{ كو

 هللا أجيرى ميا وهيا أرسيلني  وأنيه بيه جئيمكم ما ص ق على قاطع وبرها 



 اللفيظ هيِا كيا  وإ  تفصييلا   إلينيا تنقل لم المي المعجزات من ي يه على

 .إجمالا   عليها دل ق 

اا} فو كَي لَ  َفأَو  ِميَزا َ  ال  ياا َولا َوال  يا َ  َتب َخسو م   النَّ ييَاَ هو وا َوليا أَش  ِسي و ف   ِفيي تو

 عليى وتاعي هم الظليم عين ونهياهم بالع ل أمرهم{. إِص َلاِحَها بَع  َ  الََر ِ  

ييم  : }فقييال ذلييك خليياف ييم   َخي يير   َذِلكو م   إِ    َلكو ِمنِيَن  كونييمو ييؤ  وا َولييا مو يي و عو  ِبكوييل ِ  َتق 

و َ } طريق أي{ ِصَرا    اِع و  مكيا  من أماالهم بأخِ النا  تماع و  أي{ تو

 .السبل خيفا وت ذلك  وغير

يي  ِي قييال  صييرا  بكييل تقعيي وا ولييا" الصييحابة عيينفييي "تفسييير "  السُّ

 .المارة أماال من العشار يأخِو  كاناا أنهم" تاع و 

: قيال بين عبَّيا ا عين الضيحا   عين جيايبر عين بشير بن إسحاق وقال

 يعنييي النييا  يبخسييا  الطريييق علييى يجلسييا  بغيياة طغيياة قامييا   كيياناا

 .ذلك سن من أول وكاناا. يعشرونهم

ي ُّو َ } ييهِ  َسيِبيلِ  َعيين   َوَتصو اَنَهييا ِبييهِ  آَمينَ  َميين   اللَّ  عيين فنهيياهم{ ِعَاجيا   َوَتب غو

 .ال ينية والمعناية ال نياية  الحسية الطريق قطع

وا} م   إِذ   َواذ كورو يَركوم   َقِليلا كونمو وا َفكَثَّ يرو ِسيِ ينَ  َعاِقبَيةو  كَيا َ  كَي يفَ  َوانظو ف  مو { ال 

 نقمية وحيِرهم القلية  بعي  تكثييرهم فيي علييهم تعالى هللا بنعمة ذكرهم

 القصية فيي لهيم قال كما عليه  ودلهم إليه أرش هم ما خالفاا إ  بهم هللا

صواا َولا: }الَخرى ِمك يَالَ  َتنقو ِميَزا َ  ال  ِي َوال  ِيي ِبَخي ير   أََراكوم   إِن   َعَليي كوم   أََخيافو  َوإِن 

ابَ  َِ م   َع ِحيط   يَا   هللا فيمحيق فييه وتسيممروا علييه أنيمم ميا اتركبيا لا أي{ مو

 .يغنيكم به ما ويِه  ويفقركم  أي يكم في ما بركة

 بييا  فقيي  وهييِا هييِا لييه جمييع وميين الييآخرة  عييِاب إلييى مضيياف وهييِا

 .الخاسرة بالصفقة

رهم المطفييف  مين يلييق ليا ميا تعياطي عين أوليا   فنهياهم  ِ  سيل  وحي

 أشيي  وعيينفهم أخييراهم فييي الييَليم وعِابييه دنييياهم  فييي عليييهم هللا نعميية

 .تعنيف

مِ  َويَيا: }زاجيرا   ضي   عن كا  ما بع  آمرا   لهم قال ثم ياا َقيا  فو ِمك يَيالَ  أَو   ال 

ِميييَزا َ  ييطِ  َوال  ِقس  يياا َولييا ِبال  ييا َ  َتب َخسو م   النَّ يييَاَ هو ا َولييا أَش  َثييا   الييََر ِ   ِفييي َتع 

ِسِ يَن  ف  هِ  بَِقيَّةو  مو م   إِ    َلكوم   َخي ر   اللَّ ِمنِينَ  كونمو ؤ   {.ِبَحِفيظ   َعَلي كوم   أََنا َوَما مو



 خيير هللا رزق أي" لكم خير هللا بقي ة: "البصري والحسن بن عبَّا ا قال

 بعي  اليرب  مين لكيم فضيل ميا: جريير ابين وقال. النا  أماال أخِ من لكم

 وقي : قيال. بيالمطفيف النيا  أماال أخِ من لكم خير والميزا  الكيل وفا 

 .بن عبَّا ا عن هِا روي

ل  : }تعالى بقاله شبيه وها حسن  وحكا  قاله الِي وهِا يَمِاي ليا قو  يَس 

َخِبي و  ي ِ و  ال  َجبَكَ  َوَلا   َوالطَّ رَةو  أَع  َخِبي ِ  كَث   خير الحلال من القليل أ  يعني{ ال 

 ممحياق والحيرام قيل  وأ  مبيار  الحليال فيإ  الحيرام  مين الكثير من لكم

هو  يَم َحقو : }ىتعال قال كما كثر  وإ  ِبَا اللَّ ِبي الر   {.الصََّ َقاتِ  َويور 

 مصيير  فيإ  كثير وا  الربا إ : "وسلم عليه هللا صلى هللا رسال وقال

ل إلى  .قلة إلى: أي. أحم  روا " قو

 يمفرقيا ليم ميا بالخييار البيعيا " وسلم عليه هللا صلى هللا رسال وقال

 بركيية محقييت وكييِبا ميياكم وإ  بيعهمييا فييي لهمييا بييار  وبينييا صيي قا فييإ 

 ".بيعهما

 وإ  يجي ي ليا والحيرام قيل وإ  فييه مبار  الحلال الرب  أ  والمقصاد

 ".مؤمنين كنمم إ  لكم خير هللا بقيت" شعي  هللا نبي قال ولهِا كثر 

 هللا وجيه ابمغيا  بيه آميركم ميا افعلاا أي" بحفيظ عليكم أنا وما" وقاله

 .وغيري أنا لَراكم لا ثاابه ورجا 

ااقَ } َعي  و  يَا الو كَ  شو رو َ  أََصلاتو مو
رو َ  أَ    َتأ  بو و  َما َنم  َنا يَع  َعلَ  أَ    أَو   آبَاؤو  ِفي َنف 

َااِلَنييا ييكَ  َنَشييا و  َمييا أَم  ييتَ  إِنَّ َحِليييمو  لََن   سييبيل علييى هييِا يقالييا {. الرَِّشييي و  ال 

 ليك اليآمرة هيي تصيليها الميي هيِ  أصلاتك: والمهكم والمنق  الاسمهزا 

 وأسيلافنا الَق ما   آباؤنا يعب  ما ونمر  إلهك إلا نعب  فلا علينا جرتح بأ 

 ونمييير  أنييت ترتضيييه الييِي الاجييه عليييى إلييا   نمعامييل لييا أ  أو الييَولا ؟

 نرضاها؟ نحن كنا وإ  تأباها المي المعاملات

َحِلييمو  لََن تَ  إِنَّكَ }  وابين مهيرا  بين وميميا  بين عبَّيا ا قيال{ الرَِّشيي و  ال 

ييَري    سييبيل علييى هللا أعيي ا  ذلييك يقالييا  جرييير  وابيين أسييلم بيين زييي و جو

 .الاسمهزا 



مِ  يَا َقالَ } م   َقا  َنة   َعَلى كونتو  إِ    أََرأَي مو هو  َوَرزََقنِي َرب ِي ِمن   بَي ِ  َحَسينا   رِز قيا   ِمن 

َخاِلَفكوم   أَ    أوِري و  َوَما
َهاكوم   َما إَِلى أو هو  أَن  ي إِلا أوِري و  إِ    َعن  تو  َميا َلا َ الِإص  يَمَطع   اس 

ِفيِقي َوَما هِ  إِلا َتا  نِي و  َوإَِلي هِ  َتَاكَّل تو  َعَلي هِ  ِباللَّ
 {.أو

 .إشارة بأبين الحق إلى لهم ودعاة العبارة في معهم تلطف هِا

 عليى أي{ ربيي من بينة على كنت إ } المكِبا  أيها أرأيمم: لهم يقال

هو  َوَرزََقنِي} م إليك أرسلني أنه تعالى  هللا من بي ِن أمر  يعنيي{ َحَسنا   رِز قا   ِمن 

 فيكم؟ لي حيلة فأي معرفمها  عليكم وعمى يعني والرسالة  النباة

 .ساا  لقامه قال أنه السلام عليه نا  عن تق م كما وهِا

َخاِلَفكوم   أَ    أوِري و  َوَما} وقاله
َهاكوم   َما إَِلى أو هو  أَن   بالَمر آمركم لست أي{ َعن 

 .يمركه من أول فأنا الش   عن نهيمكم وإذا له  فاعل أول وأنا إلا

 الميييردودة هيييي وضييي ها العظيمييية  المحميييادة الصيييفة هيييي وهيييِ 

 وخطبيا هم زميانهم آخير فيي إسيرائيل بنيي علما  بها تلبس كما الِميمة 

روو َ :}  تعالى هللا قال. الجاهلا  مو
يا َ  أََتأ  ِبر ِ  النَّ َسيكوم   َوَتنَسيا  َ  ِبيال  م  َوأَ  أَنفو يمو  ن 

ييا َ  لو ِكَمييابَ  َتم  ييا َ  أََفلييا ال  ِقلو  هللا رسييال عيين الصييحي  فييي عنيي ها وذكرنييا{ َتع 

 فمني لق النيار فيي فيلقيى بالرجيل ييؤتى: "قيال أنيه وسيلم علييه هللا صلى

 برحا   الحمار ي ور كما بها في ور بطنه  من أمعاؤ  تخرج أي بطنه  أقمابو 

 وتنهى بالمعروف تأمر تكن ألم ك مال فلا  يا: فيقالا  النار  أهل فيجممع

 المنكير عين وأنهيى آتييه  ولا بالمعروف آمر كنت بلى : فيقال المنكر؟ عن

 ".وآتيه

 مين السيادة فأميا والَشيقيا  الفجيار مين الَنبييا  مخيالفي صفة وهِ 

 قيال كميا فحيالهم بالغيي  ربهيم يخشا  الِين العلما  من والَلبا  النجبا 

 إلييا أرييي  إ  عنييه أنهيياكم مييا إلييى أخييالفكم أ  أرييي  ومييا: "شييعي  هللا نبييي

 الفعال في الإصلا  إلا أمري جميع في أري  ما أي" اسمطعت ما الإصلا 

 .وطاقمي بجه ي والمقال

" أني  وإليه تاكلت عليه باهلل إلا" أحاالي جميع في أي" تافيقي وما"

 أميري كيل فيي ومصييري مرجعيي وإلييه اليَمار سيائر في أتاكل عليه: أي

 .ترغي  مقام ِاوه



مِ  َويَا: }فقال المرهي  من نا  إلى انمقل ثم كوم   لا َقا  يرَِمنَّ  أَ    ِشيَقاِقي يَج 

مَ  أََصابَ  َما ِمث لو  يوِصيبَكوم   ا    َقا  مَ  أَو   نو اد   َقا  مَ  أَو   هو مو  َوَما َصاِل    َقا  يا    َقيا   لو

كوم    {.ِببَِعي    ِمن 

 عليى الاسيممرار عليى به جئمكم ما وبغضكم مخالفمي تحملنكم لا أي

 ميا نظير والنكال العِاب من بكم هللا فيحل ومخالفمكم  وجهلكم ضلالكم

 ميين صييال  وقييام هيياد وقييام نييا  قييام ميين وأشييباهكم  بنظييرائكم أحلييه

 .المخالفين المكِبين

 

مو  َوَمييا} وقالييه ييا    َقييا  كوم   لو  مييا أي الزمييا   فييي معنييا  قيييل{ ِببَِعييي    ِميين 

: وقييل. وعمياهم كفيرهم عليى بهم أحل ما بلغكم  ق مما ق م من بالعه 

 الصييفات فييي وقيييل. والمكييا  المحليية فييي ببعييي  ميينكم هييم ومييا معنييا 

 وخفيية جهيرة النيا  أماال وأخِ الطريق قطع من المسمقبحات والَفعال

 .والشبهات الحيل بأناا 

 زمانا   لا منهم بعي ين يكاناا لم فإنهم ممكن الَقاال هِ  بين والجمع

 .صفات ولا مكانا   ولا

وا: }فقيال بالمرغيي  المرهي  مزج ثم ِفرو يَمغ  يمَّ  َربَّكويم   َواس  ابوياا ثو  إِ َّ  إَِلي يهِ  تو

 اليادود  اليرحيم ربكيم إلى وتاباا فيه أنمم عما اقلعاا أي{ َودوود   َرِحيم   َرب ِي

 الااليي ة ميين بهيم أرحييم بعبياد  رحيييم فإنيه عليييه  تياب إليييه تياب ميين فإنيه

 المابقيات مين وليا عبي   عليى المابية بع  ولا الحبي  وها دودو بال ها 

 .العظام

اا} َعي  و  يَا َقالو َقهو  َما شو ا كَثِيرا   َنف  الو  ِممَّ ا َتقو  {.َضِعيفا   ِفيَنا َلَنَرا َ  َوإِنَّ

 ضيرير كيا : قيالاا أنهيم والثياري  جبيير بن وسعي  بن عبَّا ا عن روي

 فيرد عمى حمى هللا ح  من بكى أنه" مرفا  ح ي  في روي وق . البصر 

 إليى شاقك من أو النار  من خافا   أتبكي شعي  يا:  وقال. بصر  عليه هللا

 بيي  يصينع مياذا أبيالي فليا إليك نظرت فإذا محبمك  من بل: فقال ؟الجنَّة

 بين ماسي  أخي ممك فليِلك لقيائي شيعي  ييا ليك هنيئيا   إلييه هللا فأوحى

 ".كليمي عمرا 



ي  بين فيم ال أبيي عين الااح ي روا  َحم   بين عليي عين الكيافي  عليي مو

ي  بين هللا عبي  عين بن ار  بن الحسن َحم   بين هشيام عين الرمليي إسيحاق مو

 أو  بين شي اد عين سيعي   بن يحيى عن  بن عبَّا  إسماعيل عن عمار 

 .بنحا  وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 .البغ ادي الخطي  ضعفه وق  ج ا   غري  وها

لا} وقالهم كَ َره   َوَلا   كفرهم من وهِا{ ِبَعِزيز   َعَلي َنا أَن تَ  َوَما َلَرَجم َنا َ  طو

 مييا أي" تقييال ممييا كثيييرا   نفقييه مييا: "قييالاا حييي  الشيينيع وعنييادهم البليييغ

 إقبيال وليا إلييه همية لنيا ولييس نريي    وليا نحبيه ليا لَنه نعقله  ولا نفهمه

 .عليه

اا} سيلمو علييه هللا صيلى هللا لرسيال قيريش كفار قال كما وها  َوَقيالو

ابوَنا لو ة   ِفي قو ا أَِكنَّ اَنا ِممَّ عو ير   آَذانَِنيا َوِفي إَِلي هِ  َت    ِحَجياب   َوبَي نِيكَ  بَي نَِنيا َوِمين   َوق 

َمل   َنا َفاع  ا َ  إِنَّ  { .َعاِملو

ا}وقالهم ليا} مهجيارا   مضيطه ا   أي{ َضيِعيفا   ِفيَنا َلَنَرا َ  َوإِنَّ يكَ  َوَلا  { َره طو

 {.ِبَعِزيز   َعَلي َنا أَن تَ  َوَما َلَرَجم َنا َ } فينا تكوعشير  قبيلمك أي

مِ  يَا َقالَ } هِ  ِمن   َعَلي كوم   أََعزُّ  أََره ِطي َقا   وعشيرتي قبيلمي تخافا  أي{ اللَّ

 هللا  رسييال ليَني تراعياني ولييا هللا عيِاب تخيافا  ولييا بسيببهم وترعياني

 هييا أي" هيياركمظ ورا  هللا جانيي  أي" هللا ميين عليييكم أعييز رهطييي فصييار

 يييام عليييه وسيييجزيكم بييِلك محيييط تصيينعانه ومييا تعملانييه بمييا عليييم

 .إليه ترجعا 

مِ  َويَا} ياا َقا  َملو ِيي َمكَياَنمِكوم   َعَليى اع  فَ  َعاِميل   إِن  يا َ  َسيا  َلمو  يَأ تِييهِ  َمين   َتع 

اب   َِ ِزيهِ  َع اَ  َوَمن   يوخ  ِي َوار َتِقبواا كَاِذب   هو  {.رَِقي    َمَعكوم   إِن 

 

 طييريقمهم علييى يسييممروا بييأ  أكييي  ووعييي  شيي ي  ته ييي  أميير ِاهيي

 يحيل ومن ال ار  عاقبة له تكا  من تعلما  فساف وشاكلمهم  ومنهجهم

اب   يَأ تِييهِ  َمين  } والبياار الهليا  عليه َِ ِزييهِ  َعي  الي نيا الحيياة هيِ  فيي أي{ يوخ 

اب   َعَلي هِ  َويَِحلُّ } َِ ِقيم   َع اَ  َوَمن  } الَخرى في أي{ مو  ومنكم مني أي{ كَاِذب   هو

 .وحِر  وبشر أخبر فيما



ِي َوار َتِقبواا} كوم   َطائَِفية   كَيا َ  َوإِ   : }كقاليه هيِا{ رَِقي    َمَعكوم   إِن  ياا ِمين   آَمنو

ِِي ر ِسل تو  ِبالَّ
اا َلم   َوَطائَِفة   ِبهِ  أو ِمنو وا يوؤ  كومَ  َحمَّى َفاص ِبرو هو  يَح  اَ  بَي َنَنا اللَّ  َخي رو  َوهو

َحا  {.ِكِمينَ ال 

َملَو  َقالَ } ينَ  ال  ِِ وا الَّ َمك بَرو ِمهِ  ِمن   اس  رَِجنَّكَ  َقا  خ  َعي  و  يَا َلنو ينَ  شو ِِ ي ياا َوالَّ  آَمنو

يَمَِنا ِمن   َمَعكَ  يادو َّ  أَو   َقر  مَِنيا ِفيي َلَمعو يا َليا   أَوَ  َقيالَ  ِملَّ َمَري َنيا َقي    كَيارِِهيَن  كونَّ  اف 

هِ  َعَلى با   اللَّ ِِ نَ  إِ    كَ مِكوم   ِفي اعو  
اَنا إِذ   بَع  َ  ِملَّ هو  َنجَّ َهيا اللَّ  أَ    َلَنيا يَكويا و  َوَميا ِمن 

ادَ  هو  يََشا َ  أَ    إِلا ِفيَها َنعو ميا   شَي      كولَّ  َربَُّنا َوِسعَ  َربَُّنا اللَّ يهِ  َعَليى ِعل  َنيا اللَّ  َتَاكَّل 

َم    َربََّنا ِمَنا َوبَي نَ  بَي َنَنا اف  َحق ِ  َقا  َفاتِِحينَ  َخي رو  ن تَ َوأَ  ِبال   {.ال 

 شيعي  فانمصي  مليمهم إليى مينهم آمين مين يردوا أ  بزعمهم طلباا

يا َليا   أَوَ : }فقال قامه عن للمحاجة  إلييكم يعيادو  ليا هؤليا  أي{ كَيارِِهينَ  كونَّ

 الإيما  لَ َّ  وذلك مكرهين  اضطرارا   عادوا إ  إليكم يعادو  وإنما اخميارا  

 محيي  وليا عنيه  أحي  يرت  ولا أح   يسخطه لا ابالقل بشاشمه خالطت إذا

 .منه لَح 

َمَري َنا َق   : }قال ولهِا هِ  َعَلى اف  با   اللَّ ِِ َنا إِ    كَ يمِكوم   ِفي عو  
ي َ  ِملَّ اَنيا إِذ   بَع   َنجَّ

هو  َها اللَّ ادَ  أَ    َلَنا يَكوا و  َوَما ِمن  يهو  يََشيا َ  أَ    إِليا ِفيَهيا َنعو  كويلَّ  بَُّنيارَ  َوِسيعَ  َربَُّنيا اللَّ

ما   شَ      هِ  َعَلى ِعل  َنا اللَّ  ملجأنيا وإلييه لنيا  العاصم وها كافينا  فها أي{ َتَاكَّل 

 تعجييل فيي علييهم ربيه واسمنصير قامه على اسمفم  ثم .أمرنا جميع في

يَم    َربََّنيا: }فقيال إليهم يسمحقانه ما ِمَنيا َوبَيي نَ  بَي َنَنيا اف  َحق ِ  َقا  يتَ  ِبيال   رو َخي ي َوأَن 

َفاتِِحينَ   انمصيرو  إذا رسيله دعيا  ييرد ليا وهللا عليهم  ف عا الحاكمين أي{ ال 

 .خالفا  ورسالهو  وكفرو   جح و  الِين على

 َوَقيالَ } مملبسيا  وبيه. مشيمملا  علييه هيم ميا عليى صيماا هِا ومع

َملَو  ينَ  ال  ِِ وا الَّ ِمهِ  ِمن   كََفرو م   َلئِن   َقا  مو بَع  َعي با   اتَّ كوم   شو و َ  إِذا   إِنَّ  {.َلَخاِسرو

م  : }تعالى هللا قال هو ت  َِ َفيةو  َفأََخ اا الرَّج  يبَحو  ذكير{ َجياثِِمينَ  َدارِِهيم   ِفيي َفأَص 

 وزلزلييت أرضييهم بهيم رجفييت أي رجفية  أخييِتهم أنهييم اليَعراف سييارة فيي

 أرضييهم حييياا  وصيييرت أجسييادها  ميين أرواحهييم أزهقييت شيي ي ا   زلزالييا  

 حياا  ولا بها حركات ولا فيها  أروا  لا جاثية  جثثهم وأصبحت كجمادها 

 .لها



 المثلييات  ميين وصيينافا   العقابييات ميين أنااعييا   عليييهم هللا جمييع وقيي 

 عليهم هللا سلط الصفات  قبي  به اتصفاا لما وذلك البليات  من وأشكالا  

 وظلية الَصاات  أخم ت عظيمة وصيحة الحركات  أسكنت ش ي ة رجفة

 .والجهات أرجائها سائر نم النار شرر منها عليهم أرسل

 وياافيق سيياقها  يناسي  بميا سيارة كيل فيي عنهم أخبر تعالى ولكنه

 وتاعي وهم وأصيحابه  هللا نبيي أرجفياا اليَعراف قصية سياق في طباقها 

م  : }تعالى فقال راجعين ملمهم في ليعاد  أو قريمهم  من بالإخراج هو ت  َِ  َفأََخ

َفةو  اا الرَّج  يبَحو  والإخافية بالرجفية الَرجفياف فقابيل{ َجياثِِمينَ  َدارِِهيم   ِفيي َفأَص 

 .السياق من تق مه بما وممعلق السياق هِا مناس  وهِا بالخيفة

 

 ديارهم في فأصبحاا الصيحة  أخِتهم أنهم فِكر هاد سارة في وأما

 والاسييمهزا  الييمهكم سييبيل علييى هللا لنبييي قييالاا لييَنهم وذلييك جيياثمين 

كَ : }والمنق  رو َ  أََصلاتو مو
رو َ  أَ    َتأ  بو و  َما َنم  َنا يَع  َعيلَ  أَ    أَو   آبَاؤو َااِلَنيا ِفيي َنف   أَم 

يكَ  َنَشيا و  َما يتَ  إِنَّ َحِلييمو  لََن   هيي الميي الصييحة ييِكر أ  فناسي { الرَِّشيي و  ال 

 الكييريم الرسييال بييه واجهيياا الييِي القبييي  الكلييام هييِا تعيياطي عيين كييالزجر

 .أسكنمهم رجفة مع أسكممهم صيحة فجا تهم الفصي   الَمين

 ذليك وكا  الظلة  يام عِاب أخِهم أنه فِكر الشعرا  سارة في وأما

اا: }قالاا فإنهم. رغباا إليه ما إلى وتقريبا   طلباا  لما إجابة َما َقالو  ِمن   أَن تَ  إِنَّ

ِريَن  َسحَّ مو َنا بَشَر   إِلا أَن تَ  َوَما ال  لو نُّكَ  َوإِ    ِمث  كَاِذِبيَن  َلِمن   َنظو ِقط  فَ  ال   َعَلي َنا أَس 

َما ِ  ِمن   ِكَسفا   َلمو  َرب ِي َقالَ  الصَّاِدِقيَن  ِمن   كون تَ  إِ    السَّ ا َ  ِبَما أَع  َملو  {.َتع 

بوا و } العليييم السييميع وهييا تعييالى هللا قييال َِّ م   َفكَيي هو َِ ابو  َفأََخيي َِ مِ  َعيي  يَييا 

ةِ  لَّ هو  الظُّ ابَ  كَا َ  إِنَّ َِ م   َع  {.َعِظيم   يَا 

 أخيرى أمية الَيكية أصيحاب أ  وغيير  كقميادة مفسيرينال من زعم ومن

 .ضعيف فقاله م ين أهل غير

َِّبَ : }قيييال أنييه:  أحييي هما شيييئا  عمييي تهم وإنمييا يييَحابو  كَيي  الََي كَيييةِ  أَص 

ر َسِليَن  مو يم   َقالَ  إِذ   ال  يَعي     َلهو يَنَ  َوإَِليى: }قيال كميا أخياهم يقيل وليم{ شو  َمي  

م   َعي با   أََخاهو  {.شو



 أو الرجفيية أولئييك فييي وذكيير الظليية بيييام عييِابهم ذكيير انييه والثيياني

 .الصيحة

 

َِّبَ : }قاله بع  الَخاة يِكر لم أنه الَول عن والجااب  الََي كَةِ  أَص َحابو  كَ

ر َسِلينَ  مو  ولميا ههنيا اليَخاة ذكير يناس  فلا الَيكة  بعبادة وصفهم لَنه{ ال 

 .أخاهم بأنه شعي  ذكر ساغ القبيلة  إلى نسبهم

 .الشريفة العزيزة اللطيفة النفائس من رقالف وهِا

 أمية هؤليا  أ  عليى بمجرد  دليلا   كا  فإ  الظلة بيام احمجاجهم وأما

 أممييا  أنهمييا علييى دليلييا   والصيييحة بالرجفيية الانمقييام تعيي اد فليييكن أخييرى

 .الشأ  هِا من شيئا   يفهم أح  يقاله لا وهِا أخريا  

 شيعي  النبي ترجمة في كرالحافظ ابن عسا أورد  الِي الح ي  فأما

ي  بين طرييق من السلام  عليه َحم   عين أبييه  عين شييبة  أبيي بين عثميا  مو

 عين هليال  أبيي بين شيفيق عين سيع   بين هشيام عين هشام  بن معاوية

 وأصيحاب مي ين قيام إ " مرفاعيا   عميرو بن هللا عب  عن سيف  بن ربيعة

 ".مالسلا عليه النبي شعيبا   إليهما هللا بع  أمما  الَيكة

 عب  كلام من أنه والَشبه. فيه تكلم من رجاله وفي غري  ح ي  فإنه

 بنيي أخبيار مين اليزاملمين تليك مين اليرما  يام أصابه مما عمرو  بن هللا

 .أعلم وهللا إسرائيل

 من م ين أهل عن ذكر  ما المِمة من الَيكة أهل عن هللا ذكر ق  ثم

 بيأناا  أهلكياا واحي ة أمة أنهم على ف ل   والميزا   المكيال في المطفيف

 .الخطاب من يناس  ما ماضع كل في وذكر. العِاب من

م  : }وقاله هو َِ ابو  َفأََخ َِ مِ  َع ةِ  يَا  لَّ يهو  الظُّ ابَ  كَيا َ  إِنَّ َِ م   َعي  ذكيروا{ َعِظييم   يَيا 

 فكيا  أييام سيبعة عنهم الهاا  هباب هللا وأسكن ش ي   حر أصابهم أنهم

 مين فهربياا الَسيراب  فيي دخيالهم لياو ظيل وليا ميا  ذليك ميع ينفعهم لا

 بظلهيا  ليسيمظلاا تحمهيا فياجممعاا سيحابة فيأظلمهم البريية  إليى محلمهم

 اليَر  بهيم ورجفيت وشيه   بشيرر تيرميهم هللا أرسيلها فييه تكاملاا فلما

 .الَشبا  وخربت الَروا   فأزهقت السما  من صيحة وجا تهم



اا} ينَ الَّ  َجاثِِميَن  َدارِِهم   ِفي َفأَص بَحو بواا ِِ َِّ يَعي با   كَ ا َليم   كَيأَ    شو َنيا   ِفيَهيا يَغ 

ينَ  ِِ بواا الَّ َِّ َعي با   كَ اا شو يم   كَيانو َخاِسيِرينَ  هو  مين معيه ومين شيعيبا   هللا ونجى{ال 

ييا: }القيائلين أصيي ق وهيا تعييالى قيال كمييا.  الميؤمنين روَنييا َجيا َ  َوَلمَّ ي َنييا أَم   َنجَّ

ييَعي با   ينَ  شو ِِ يي يياا َوالَّ َميية   هو َمَعيي آَمنو ييا ِبَرح  َِت   ِمنَّ ينَ  َوأََخيي ِِ يي يياا الَّ ييي َحةو  َظَلمو  الصَّ

اا ييبَحو ا َلييم   كَييأَ    َجيياثِِميَن  ِديَييارِِهم   ِفييي َفأَص  َنييا  يي ا   أَلييا ِفيَهييا يَغ  يَنَ  بوع   كََمييا ِلَميي  

ادو  بَِعَ ت    {.َثمو

َملَو  َوَقالَ : }تعالى وقال ينَ  ال  ِِ وا الَّ ِمهِ  ِمن   كََفرو م  اتَّ  َلئِن   َقا  مو َعي با   بَع  كوم   شو  إِنَّ

وَ   إِذا   م   َلَخاِسرو هو ت  َِ َفةو  َفأََخ اا الرَّج  ينَ  َجياثِِميَن  َدارِِهيم   ِفيي َفأَص بَحو ِِ ي بواا الَّ َِّ  كَي

َعي با   ا َلم   كَأَ    شو َنا  ينَ  ِفيَهيا يَغ  ِِ ي بواا الَّ َِّ يَعي با   كَي اا شو يم   كَيانو َخاِسيِرينَ  هو  وهيِا{ ال 

م   ئِن  لَ } قالهم مقابلة في مو بَع  َعي با   اتَّ كوم   شو و َ  إِذا   إِنَّ  {.َلَخاِسرو

 ومقرعا   ومؤنبا   مابخا   أنفسهم إلى نعاهم أنه نبيهم عن تعالى ذكر ثم

مِ  يَا: }تعالى فقال كوم   َلَق    َقا  مو تو  َرب ِي رَِساَلاتِ  أَب َلغ   آَسي  َفكَي يفَ  َلكويم   َوَنَصح 

م   َعَلى  {.كَاِفِرينَ  َقا 

مِ  يَيا} قائلييا   هلكيمهم بعيي  محليمهم عيين مالييا   عيينهم أعير  أي  َلَقيي    َقييا 

كوم   مو تو  َرب ِي رَِساَلاتِ  أَب َلغ   مين عليي واجبيا   كا  ما أديت ق  أي{  َلكوم   َوَنَصح 

 علييه أقي ر ميا بكيل هي ايمكم عليى وحرصيت الكاميل والنصي  الميام البلاغ

 مين لهيم وميا يضيل مين يهي ي ليا هللا ليَ  ذلك ينفعكم فلم إليه وأتاصل

 النصييحة تقبليا  تكاناا لم لَنكم عليكم هِا بع  أتأسف فلست ناصرين 

 .الفضيحة يام تخافا  ولا

م   َعَليى} أحيز  أي{ آَسي  َفكَي فَ : }قال ولهِا  يقبليا  ليا أي{. كَياِفِرينَ  َقيا 

 ييرد ليا الِي هللا بأ  من بهم فحل إليه يلمفما  ولا إليه يرجعا  ولا الحق

 .عنه مناص ولا عنه  به أري  لَح  محي  ولا يمانع ولا ي افع لا ما

 شيعيبا   أ " بين عبَّيا ا عين "تاريخيه"في  الحافظ ابن عساكر ذكر وق 

 شيعيبا   أ  منبيه بن وه  وعن السلام  عليه ياسف بع  كا  السلام عليه

 الكعبية غربيي وقبيارهم الميؤمنين مين معه ومن بمكة مات السلام عليه

 ".سهم بني ارود الن وة دار بين

 

 والمسليم الصلاة عليه إبراهيم ذرية ذكر باب



 علييه أمير  إلييه آل وما أمرهم من كا  وما قامه  مع قصمه ق منا ق 

 .والإكرام والمحية والسلام الصلاة

 م ين بقصة ذلك واتبعنا لا   قام قصة من زمانه في وقع ما وذكرنا

 فييي وجييل  عييز هللا كميياب فييي قرينمهييا لَنهييا السييلام  عليييه شييعي  قييام

 وهييم ميي ين  قصيية لييا  قييام قصيية بعيي  تعييالى فييِكر ممعيي دة  مااضييع

 بيالقرآ  إقمي ا  لهيا تبعا   فِكرناها ق منا  كما الصحي  على الَيكة أصحاب

 .العظيم

 ليَ  السيلام علييه إبراهيم ذرية تفصيل على الكلام في الآ  نشر  ثم

 .ول   فمن بع   لأرس نبي فكل والكماب  النباة ذريمه في جعل هللا

 

 السلام عليه إسماعيل ذكر

 النبيييا  الييَخاا  أشييهرهم ولكيين ذكرنييا  كمييا بنييا  للخليييل كييا  وقيي 

 الصييحي  علييى الييِبي  هييا الييِي وأجلهمييا  أسيينهما الرسييالا  العظيمييا 

 السيلام  عليهيا المصيرية القبطيية هياجر من الخليل إبراهيم بكر إسماعيل

 .الخليل العظيم من

 إسييرائيل بنييي نقلية ميين تلقييا  فأنميا إسييحاق هييا اليِبي  إ : قييال ومين

ا الِين لا  لاا وحر فاا ب    هيِا فيي بأيي يهم ميا وخيالفاا والإنجييل  المياراة وأو 

 .الاحي  رواية وفي. البكر  ول   بِب  أمر إبراهيم فإ . المنزيل من

 

 إ  كميييابهم نيي  ففيييي اليي ليل  بييين  إسييماعيل فهيييا كييا  ميييا وأيييا

 إسيحاق ولي  وإنما. سنة وثمانا  ست العمر من براهيمولإ ول   إسماعيل

 وهيا محالة  لا البكر ها فإسماعيل الخليل  عمر من سنة مائة مض  بع 

 .حالة كل على ومعنى صارة الاحي 

 وحي  أنه وأم سنة  عشر ثلاثة من أزي  ول   كا  فلَنه الصارة في أما

 صيغيرا   وكيا  ر هياج أميه ومعيه أبيا  بيه هياجر اليِي ها فإنه المعنى في

 الميي الجبيال وهيي فيارا   جبيال وهياد فيي فاضيعهما قييل  فيميا رضيعا  

 إليا والميا  اليزاد مين معهميا لييس هنالك وتركهما المقيل  نعم مكة  حال



 وكفايميه  بعنايميه تعالى هللا فحاطهما عليه  وتاكلا   باهلل ثقة وذلك القليل 

 .والكفيل والاكيل والكافي الحسي  فنعم

ن مين أيين ولكين والمعنيى  الصيارة فيي الاحيي  الالي  ها فهِا  ييمفط 

ر  لهِا  إليا   بعلميه ويحيط ي ركه لا والمعنى المحل  بهِا يحل من وأين الس ِ

 .نبيل نبيه كل

 الاعيي  وصيي ق والصييبر بييالحلم فاصييفه عليييه تعييالى هللا أثنييى وقيي 

  كييا ميا ميع العيِاب ليقييهم لَهلييه  بهيا واليَمر الصيلاة عليى والمحافظية

ليام   َفبَشَّير َنا و : }تعيالى هللا قيال. الَربياب رب عبادة من إليه ي عا  َحِلييم   ِبغو

ا يَ  َمَعهو  بََلغَ  َفَلمَّ ع  ِي بوَنيَّ  يَا َقالَ  السَّ َمَنيامِ  ِفيي أََرى إِن  ِيي ال  يكَ  أَن  ر   أَذ بَحو  َفيانظو

َعل   أَبَتِ  يَا َقالَ  َتَرى َماَذا َمرو  َما اف  ؤ  نِي تو يهو  َشيا َ  إِ    َسيَمِج و ياِبِرينَ  ِمين   اللَّ { الصَّ

 وصيبر بيِلك فيافى سيصيبر بيأ  ووعي   دعيا   إلييه ما على أبا  فطاو 

 .ذلك على

ِكَمابِ  ِفي َواذ كور  : }تعالى وقال َماِعيلَ  ال  هو  إِس  ي ِ  َصاِدقَ  كَا َ  إِنَّ َاع   َوكَيا َ  ال 

الا رو  َوكَا َ  َنِبي ا   َرسو مو
َلهو  يَأ  ي َ  َوكَيا َ  كَاةِ َوالزَّ  ِبالصَّلاةِ  أَه   وقيال{. َمر ِضيي ا   َرب ِيهِ  ِعن 

َحاقَ  إب َراِهيمَ  ِعبَاَدَنا َواذ كور  : }تعالى ابَ  َوإِس  قو ِلي َويَع  و 
يا َوالََب َصيارِ  الََي ِ ي أو  إِنَّ

م   ييَناهو َلص  ارِ  ِذك ييَرى ِبَخاِلَصيية   أَخ  ييم   اليي َّ هو ييَ َنا َوإِنَّ ييَطَفي نَ  َلِميين   ِعن  موص  يَييارِ  ال  { الََخ 

يييَماِعيلَ : }تعيييالى وقيييال يييلِ  َوَذا َوإِد ِرييييسَ  َوإِس  ِكف  يييل   ال  ييياِبِريَن  ِمييين   كو  الصَّ

م   َناهو َممَِنا ِفي َوأَد َخل  م   َرح  هو يا: }تعيالى وقيال{ الصَّاِلِحينَ  ِمن   إِنَّ َحي َنيا إِنَّ  إَِلي يكَ  أَو 

َحي َنا كََما يا    إَِلى أَو  يينَ  نو ِبي ِ يِ  ِ  ِمين   َوالنَّ حَ  بَع  يَماِعيلَ  إِب يَراِهيمَ  إَِليى ي َنياَوأَو   َوإِس 

َحاقَ  ابَ  َوإِس  قو بَا ِ  َويَع   .الآية{ َوالََس 

يياا: }تعييالى وقيال الو ييا قو ييهِ  آَمنَّ  إِب ييَراِهيمَ  إَِلييى أونييزِلَ  َوَمييا إَِلي َنييا أونييزِلَ  َوَمييا ِباللَّ

ييَماِعيلَ  ييَحاقَ  َوإِس  ييابَ  َوإِس  قو ييبَا ِ  َويَع   السييارة ميين ونظيرتهييا. الآييية{ َوالََس 

ا َ  أَم  : }تعالى وقال. الَخرى الو َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  إِ َّ  َتقو َحاقَ  َوإِس  يابَ  َوإِس  قو  َويَع 

بَاَ   اا َوالََس  ادا   كَانو ل   َنَصاَرى أَو   هو م   قو مو َلمو  أَأَن  هو  أَم   أَع   .الآية{. اللَّ

 ميا كيل مين وبيرأ  ورساله  نبيه وجعله جميلة صفة كل عنه هللا فِكر

 .المؤمنا  عباد  عليه أنزل بما يؤمن بأ  وأمر. الجاهلا  إليه نس 

 قبيل وكانيت الخييل رك  من أول أنه: النا  وأيام النس  علما  وذكر

ها وحاشا   ذلك  مغازييه فيي الَماي يحيى بن سعي  قال وق . وركبها فأنسَّ



َثنا َثنا قريش  من شي  َح َّ  بين هللا عبي  عين العزييز  عب  بن الملك عب  َح َّ

 واعمقباهيا الخييل ات خيِوا: "قيال وسيلم عليه هللا صلى هللا رسال أ  عمر

 ".إسماعيل أبيكم ميراث فإنها

. فأجابمه أعطي كا  المي ب عاته لها ف عا وحاشا   العراب هِ  وكانت

 العيرب مين تعلمهيا ق  وكا  البليغة  الفصيحة بالعربية تكلم من أول وإنه

 مين الييمن وأهيل والعمياليق جيرهم  مين كةبم عن هم نزلاا الِين العاربة

 .الخليل قبل العرب من الممق مين الَمم

َثنا المغييرة  بين علي ح ثني: الَماي قال  ابين مسيمع عبيي ة  أبيا َحي َّ

َحم   بن عن مالك  علييه هللا صلى النبي عن آبائه عن الحسين  بن علي مو

 أربع ابن وها يلإسماع البينة بالعربية لسانه فمق من أول: "قال أنه وسلم

 .ح ثني جرى أبا هكِا سيار  أبا يا ص قت: يانس له فقال  "سنة عشرة

 بفراقها أمر  أبا  وأ  العماليق  من امرأة ش َّ  لما تزوج أنه ق منا وق 

. العمياليق أكييل بين أسامة بن سع  بنت عمارة هي: الَماي قال. ففارقها

 بنييت السييي ة وهييي بهييا  فاسييممر بهييا يسييممر أ  فييأمر  غيرهييا نكيي  ثييم

 ولي ا عشير اثنيي ليه فالي ت ثالثية هِ  وقيل الجرهمي عمرو بن مضا 

َحم   بن سم اهم وق . ذكرا    وازبيل  وقييِر نابيت  وهم هللا  رحمه إسحاق مو

. وقييِما وطيميا  ونيبش  ويطيار  وآرر  ودوصيا  وماش  ومسمع  وميش  

 عظيميا   عشير االاثني أنهيم وعن هم. كمابهم في الكماب أهل ذكرهم وهكِا

 .ذلك تأويلهم في وكِباا. ذكرهم الممق م بهم المبشر

 والاهيا وميا الناحيية  تليك أهل إلى رسالا   السلام عليه إسماعيل وكا 

 ولميا. علييه وسيلامه هللا صيلاات اليمن وأهل والعماليق جرهم قبائل من

 أخييه ابين مين نسيمة ابنميه وزوج إسيحاق أخييه إليى أوصي  الافياة حضرته

 كانيت لصيفرة   الَصفر بنا لهم ويقال. الروم له فال ت إسحاق  بن العي 

 الَشبا  العي  ول  ومن. الَقاال أح  في اليانا  له وول ت. العي  في

 .هللا رحمه جرير ابن وتاقف. أيضا   منهما قيل

 عمير  وكيا  هاجر  أمه مع بالحجر هللا نبي إسماعيل( هللا نبي) ودفن

: قال أنه العزيز عب  بن عمر عن وروى. سنة ينوثلاث وسبعا   مائة مات يام

 إلييه هللا فيأوحى مكية  حيرَّ  وجل عز ربه إلى السلام عليه إسماعيل شكى



 علييك يجيري فييه تي فن اليِي الماضع إلى  الجنَّة إلى بابا   لك سأفم  أنى

 .القيامة يام إلى روحها

 .وقيِار  نابت ول يه إلى ينمسبا  كلهم الحجاز وعربو 

 

 

 والمسليم الصلاة عليهما الكريم بن الكريم إبراهيم بن حاقإس ذكر

 عشير بيأربع إسيماعيل أخييه بعي  سينة  مائية ولَبييه ولي  أنه ق منا ق 

 .سنة تسعين به بوش رت حين سارة أمه عمر وكا  سنة 

ييَحاقَ  َوبَشَّيير َنا و : }تعييالى هللا قييال يياِلِحيَن  ِميين   َنِبي ييا   ِبإِس   هِ َعَلي يي َوبَاَرك َنييا الصَّ

َحاقَ  َوَعَلى يَّمِِهَما َوِمن   إِس  ِ ر  ِسن   ذو ح  ِسهِ  َوَظاِلم   مو ِبين   ِلَنف   {.مو

 .العزيز  كمابه من آية ما غير في عليه بالثنا  تعالى هللا ذكر وق 

 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال عين هرييرة أبي ح ي  في وق منا

 إسيحاق بين ابيعقي بين ياسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم أ "

 ".إبراهيم بن

 أبيه حياة في بمااييل بنت رفقا تزوج لما اسحاق أ : الكماب أهل وذكر

 فالي ت فحمليت  لهيا هللا في عا عياقرا   كانيت وأنها سنة  أربعين عمر  كا 

 العيي   العيرب تسيميه اليِي وهيا( عيصيا) اسمه أولهما تاأمين غلامين

 وهيا" يعقاب" فسما  أخيه  بعق آخِ وها خرج والثاني. الروم وال  وها

 .إسرائيل بنا إليه ينمس  الِي إسرائيل

 وكانيت بكير   لَنيه يعقياب  مين أكثير عيصيا يح  إسحاق وكا : قالاا

 .الَصغر  لَنه أكثر يعقاب تح ُّ  رفقا أمهما

 

 العييي  ابنييه علييى اشييمهى بصيير  وضييعف إسييحاق كبيير فلمييا: قييالاا

 عليييه ليبييار  لييه يطبخييهو  صييي ا   لييه فيصييطاد يييِه  أ  وأميير  طعامييا  

 رفقيا فيأمرت ذليك  يبمغيي فيِه  صيي  صياح  العي  وكا  له  وي عا

يَي نِ  ييِب  أ  يعقاب ابنها  كميا طعاميا   منهميا ويصينع غنميهِ  خييار مين َجي  

 ثيياب فألبسيمه فقاميت لهين ليي عا أخييه  قبل به إليه ويأتي أبا   اشمها 

 أشعر كا  العي  لَ  الج يين  جل  من وعنقه ذراعيه على وجعلت أخيه 



: قيال أنيت مين: قيال إلييه وقربه به جا  فلما كِلك  ليس ويعقاب الجس  

ه إليه فضمه ول     وأميا يعقياب  فصيات الصات أما: يقال وجعل وجسَّ

سُّ   قي را   إخاته أكبر يكا  أ  له دعا وفرغ أكل فلما فالعي   والثياب الجو

 .وول   رزقه يكثر وأ  بع    الشعاب وعلى عليهم وكلممه

 إلييه  فقربيه والي   بيه أمير  بميا العي  أخا  جا  عن   من خرج فلما

 جئمني أما: فقال. اشمهيمه الِي الطعام هِا: قال بني؟ يا هِا ما: له فقال

اعة قبل به  ق  أخا  أ  وعرف. وهللا لا: فقال لك؟ ودعات منه وأكلت الس 

 تااعي   أنيه وذكيروا .كثييرا   وجي ا   علييه نفسيه فيي فاجي  ذليك  إليى سبقه

 يجعييل وأ  أخييرى  بيي عاة لييه فيي عا أبييا  وسييأل أباهمييا  مييات إذا بالقمييل

 .وثمارهم أرزاقهم يكثر وأ  الَر   غليظ لِريمه

 ابنهيا أميرت يعقياب  أخيا  العيي و  بيه يمااعي  ميا أمهميا سمعت فلما

 عني   يكيا  وأ  حيرا   بيأر  اليِي" لابيا " أخيهيا إليى يِه  أ  يعقاب

 إسيحاق لزوجهيا وقاليت بناته  من يمزوج وأ  أخيه  غض  سكني حين إلى

 .ففعل له وي عا وياصيه بِلك يأمر  أ 

 فأدركيه الييام  ذليك آخير مين عني هم مين السيلام علييه يعقاب فخرج

 فيرأى ونيام  رأسيه تحت فاضعه حجرا   وأخِ فيه  فنام ماضع  في المسا 

 الملائكيية وإذا الييَر  إلييى السييما  ميين منصييابا   معراجييا   ذلييك نامييه فييي

 إنييي: لييه ويقييال يخاطبييه  وتعييالى تبييار  والييرب وينزلييا   فيييه يصييع و 

 .بع   من ولعقبك الَر  هِ  لك وأجعل ذريمك  وأكثر عليك  سأبار 

 سيالما   أهليه إليى رجيع ليئن هلل ونيِر رأى  بما فر  نامه من ه َّ  فلما

 شي   من زقهير  ما جميع وأ  وجل  عز هلل معب ا   الماضع هِا في ليبنينَ 

 .عشر  هلل يكا 

 ذليك وسيمي بيه  يمعر فيه دهنيا   علييه فجعيل الحجير ذليك إلى عم  ثم

 اليِي الييام المقي   بييت ماضيع وهيا هللا بييت أي( إييل بيت) الماضع

 .سيأتي كما ذلك بع  يعقاب بنا 

 الكبيرى اسم ابنما  له إذا حرا  أر  خاله على يعقاب ق م فما: قالاا

 يعقياب فطلي  وأجملهميا أحسينهما وكانيت" راحيل" الصغرى واسم" ليا"

 سييبع غنمييه علييى يرعييى أ  بشيير  ذلييك إلييى فأجابييه خالييه  ميين الصييغرى



 النيا  وجميع طعاميا   صينع  "لابيا " خاليه على الم ة مضت فلما سنين 

. المنظير  قبيحية العينين ضعيفة وكانت  "ليا" الكبرى ابنمه إليه وزف   عليه 

 إنميا وأنيت بيي  غي رت ليم: لخاليه فقيال  "اليي" هي إذا يعقاب أصب  فلما

 قبيل الصيغرى نيزوج أ  سينمنا مين لييس إنيه: فقيال. راحييل؟ إليك خطبت

 .وأزوجكها أخرى  سنين سبع فاعمل أخمها أحببت فإ  الكبرى 

 فييي سييائغا   ذلييك وكييا  أخمهييا مييع عليييه وأدخلهييا سيينين سييبع فعمييل

مهم  وقيا  عليى كياف دلييل وحي   وهيِا. المياراة شيريعة فيي نس  ثم. مل 

 لَنيه وإباحميه هيِا جيااز عليى دلييل السيلام علييه يعقاب فعل لَ  النس 

 جاريية للييا فاهي  جاريية ابنمييه مين واحي ة لكيل" لابا " ووه . معصام

 ".بلهى" اسمها جارية لراحيل ووه   "زلفى" اسمها

 ول ت من أول فكا  أولادا   لها وه  بأ " ليا" ضعف تعالى هللا وجبر

 ذلييك عنيي  فغييارت يهيياذا  ثييم ليياوي  ثييم شييمعا   ثييم وبيييل ر  ليعقيياب

 فاطئهييا" بلهييى" جاريمهييا ليعقيياب فاهبييت تحبييل  لييا وكانييت  "راحيييل"

 سيممه آخير غلاميا   وولي ت وحملت  "دا " سممه غلاما   له وول ت فحملت

 يعقياب مين" زلفيى" جاريمهيا فاهبيت" لييا" ذليك عني  فعم ت" نيفمالي"

 أيضيا  " لييا" حمليت ثيم ذكرين  غلامين أشير و جاد له فال ت السلام عليه

 غلاميا   وولي ت حمليت ثيم". ايسياخر" وسيممه منهيا  خامسيا   غلاميا   فال ت

 لهيا فصيار  "دينيار" سيممها بنميا وول ت حملت ثم  "زابلا " سممه سادسا  

 .يعقاب من سبعة

 يعقياب مين غلاميا   لهيا يهي  أ  وسيألمه" راحييل" تعيالى هللا دعت ثم

 ليه فالي ت يعقياب هللا نبيي من فحملت دعائها وأجاب ئهان ا هللا فسمع

 ".ياسف" سممه جميلا   حسنا   شريفا   عظيما   غلاما  

 بعي  غنميه خاليه عليى يرعيى وهيا حيرا  بأر  مقيما  وهم هِا كل

 .سنة عشرين مقامه م ة فصار أخرى  سنين ست البنمين على دخاله

: خاله له فقال له أه إلى ليمر يسر حه أ  لابا  خاله من يعقاب فطل 

 كل تعطيني: فقال شئت؟ ما مالي من فسلني بسببك  لي بار  ق  إني

 بسيااد  ابييض ملميع حميل وكيل أبقيع  السينة هِ  غنمك من يال  حمل

 .نعم: فقال المعز  من أبيض أجل  وكل ببيا   أمل  وكل



 ميين الصيفات هيِ  عليى كيا  ميا أبييهم غينم مين فيابرزوا بنيا  فعمي 

 مسيرة بها وساروا الصفات هِ  على الحملا  من ش   ال ي لئلا الميا 

 .أبيهم غنم عن أيام ثلاثة

 ليياز مين بييض رطبية قضيبا  إليى السيلام علييه يعقياب فعمي : قيالاا

 لينظير المييا   مين الغينم مسياقي فيي وينصبها بلقا   يقشرها فكا  ول  

 هيياحملان أليياا  فمصييير بطانهييا فييي أولادهييا وتمحيير  فمفييز  إليهييا الغيينم

 .كِلك

 .المعجزات سلك في وينمظم العادات  خاارق باب من يكا  وهِا

 وجيه ليه وتغيير وعبيي  ودواب كثيرة أغنام السلام عليه ليعقاب فصار

 .منه انحصروا وكأنهم وبنيه خاله

 ووعي   وقاميه أبييه بلياد إليى يرجع أ  يعقاب إلى تعالى هللا وأوحى

 طاعمييه  إلييى مبيادرين  فأجييابا أهليه علييى ذليك فعيير  معيه  يكييا  بيأ 

 .أبيها أصنام راحيل وسرقت وماله  بأهله فمحمل

ييزوا جيياوزوا فلميا  اجممييع فلميا وقامييه  لابيا  لحقهييم بليادهم  عيين وتح 

 فيي فيخيرجهم اعلميه وهلياَّ  علميه  بغيير خروجيه فيي عاتبه بيعقاب لابا 

 أصيينامه أخييِوا وِلييمَ  وأولييادهن  بناتييه ييياد   وحمييى وطبييال  ومزاهيير فيير 

 هم؟مع

 لييه أخييِوا يكييا  أ  فييأنكر أصيينامه  ميين علييم يعقيياب عنيي  يكيين ولييم

 ق  راحيل وكانت شيئا   يج  فلم يفمش وإمائهن بناته بيات ف خل أصناما  

 طامي   بأنهيا واعميِرت تقيم فليم تحمها  وهي الجمل  بَر ذعةِ  في جعلمهن

 .عليهن يق ر فلم

 يهيين ليا أنه على" جلعاد" لها يقال هنا  رابية على تااثقاا ذلك فعن 

 وليا لابيا  ليا اليآخر  بلياد إلى الرابية هِ  يجاوز ولا عليهن  يمزوج ولا بناته 

 اليآخر  مين منهميا كيل وتياد   معهيم  القيامو  واكيل طعاميا   وعمليا يعقاب 

 .بلادهم إلى راجعين وتفارقاا

 بالقي وم  يبشرونه الملائكة تلقمه ساعير  أر  من يعقاب اقمرب فلما

 فرجعيت ليه  ويمااضيع ليه يمرفيق العيصيا  أخييه إليى البويرودَ  ابيعق وبع 

 .رجل أربعمائة في إليك رك  ق  العي  بأ  يعقاب وأخبرت البرد 



 إلييه وتضير  ليه وصيلى وجيل  عيز هللا ودعيا ذليك من يعقاب فخش 

 عنيه يكيف أ  وسأله به  وع   الِي ووع   عه   وناش   ل يه  وتمسكن

 وعشيرو  شياة  مائميا: هيي عظيمية ه يية ييهلَخ وأعي    العيي   أخيه شر

 وعشيرة بقيرة  وأربعيا  لقحية  وثلاثا  كبشا   وعشرو  نعجة  ومائما تيسا  

 كليا   يسياقاا أ  عبيي   وأمير. الحمر  من وعشرة أتانا   وعشرو  الثيرا   من

 فييإذا مسييافة  وقطيييع قطيييع كييل بييين وليييكن وحيي    الَصييناف هييِ  ميين

 لعبي   فليقيل معيك؟ هيِ  ولمين أنت؟ منل: للَول فقال العي   لقيهم

 اليِي وكيِلك كيِلك  بعي   اليِي وليقيل العي   لسي ي أه اها يعقاب 

 .بع نا جا  وها. منهم كل ويقال بع    الِي وكِا بع  

 بليلمييين  الكييل بعيي  عشيير الَحيي  وبنيييه وأمميييه بزوجميييه يعقيياب وتييأخر

 الليليية ميين الفجير وقييت كييا  فلميا. نهييارا   ويكميين ليليا   فيهمييا يسييير وجعيل

 مين رجلا   يعقابو  فظنه رجل  صارة في الملائكة من ملك له تب  ى الثانية

 إليا ييرى  فيميا يعقياب علييه فظهر ويغالبه ليصارعه يعقاب فأتا  النا  

 ميا. المليك ليه قيال الفجير أضا  فلما يعقاب  فعرج ِور كَهو  أصاب الملك أ 

. إسييرائيل إلييا اليييام بعي  تيي عى أ  ينبغييي لييا: قيال. يعقيياب: قييال اسيمك؟

 مين مليك أنيه فعلم. عنه فِه  اسمك؟ وما أنت؟ ومن: يعقاب له فقال

 إسيرائيل بناا يأكل لا فلِلك رجله  من يعرج وها يعقاب وأصب  الملائكة 

ق َسا  ِعر   !الن 

 راجيل  أربعمائية فيي أقبيل قي  عيصيا أخيا  فيإذا عينييه يعقياب ورفع

 هِ  وكانت مرات  سبع له سج  لعي ا أخا  رأى فلما أهله  أمام فمق م

 ليآدم الملائكية سيج ت كميا لهيم  مشيروعا   وكا  الزما   ذلك في تحيمهم

 .سيأتي كما له وأباا  ياسف أخاة سج  وكما تحية 

 عينيه العي و  ورفع وبكى  وقبله واحمضنه إليه تق م العي  رآ  فلما

 اليِين هؤليا  لفقيا هؤليا ؟ لك أين من: فقال والصبيا   النسا  إلى ونظر

 وبناهييا" ليييا" ودنييت لييه  فسيج وا وبناهمييا الَممييا  فيي نت. لعبيي   وهي 

 أ  علييه وعير  له  سج ا فخر ا ياسف وابنها" راحيل" ودنت له  فسج وا

 .فقبلها عليه  وأل  ه يمه  يقبل



 الَنعيام من معه وما بأهله يعقاب ولحقه أمامه  فمق م العي  ورجع

 ".ساعير" جبال قاص ين والعبي   والمااش 

 

 أورشيليم  عليى مير ثيم ظلاليا   به ول وا بيما   له ابمنى بساحار  مر فلما

 بمائية جميار  بين شيخيم مزرعية واشيمرى القريية  قبيل فنيزل شيخيم  قرية

 إلييه" إيييل" فسييما  مييِبحا   ثييم وابمنييى فسييطاطه  هنالييك فضييرب نعجيية 

 اليِي اليام    المق بيت وها فيه  له ليسمعلن ببنائه هللا وأمر  إسرائيل

 المي الصخرة مكا  وها السلام  عليهما داود بن سليما  ذلك بع  ج د 

 .أولا   ذكرنا كما ذلك قبل عليها ال ُّهن باضع علمها

 كيا  وميا  "لييا" بنيت يعقياب بنيت" دينيا" قصة هنا الكماب أهل وذكر

 ثم منزله  وأدخلها نفسها على قهرها الِي جمار  بن شخيم مع أمرها من

 فنصياهركم كلكيم  تخممنياا أ  إليا: اخاتهيا فقيال واخاتهيا  أبيهيا من بهاخط

. كلهيم واخممنياا ذلك  إلى فأجاباهم. غلفا قاما   نصاهر لا فإنا وتصاهرونا 

 بنييا عليييهم مييال الخمييا   ألييم مين وجعهييم واشييم  الثاليي  اليييام كييا  فلميا

 صينعاا ميا لقبيي  جميار وأبا  شخيما   وقملاا آخرهم  عن فقملاهم يعقاب

 قيملهم فلهيِا أصينامهم  مين يعب ونه كاناا وما كفرهم  إلى مضافا   إليهم 

 .غنيمة أماالهم وأخِوا يعقاب بنا

 فيي جهي ت أنهيا إليا  " بنييامين" هيا غلاميا   فالي ت" راحييل" حمليت ثم

 وهيي  "أفيراث" فيي يعقاب ف فنها عقيبه  وماتت ش ي ا   جه ا   به طلقها

 بقبير المعروفية الحجيارة وهيي حجرا   رهاقب على يعقاب وصنع لحم  بيت

: لييا فمين رجليا   عشير اثنيي اليِكار يعقياب أولياد وكيا . الييام إليى راحيل

 ياسيف :  راحيل وِمن   وزابلا   وايساخر  ويهاذا  ولاوي  وشمعا   روبيل 

 علييهم واشير  جاد : ليا أمة ومن. ونفمالي دا  : راحيل أمة ومن وبنيامين 

 .السلام

 

 فيي الميي حبيرو   بقريية عني   فأقيام اسيحاق أبييه إليى عقيابي وجا 

 مائية عين ومات إسحاق  مر  ثم إبراهيم  يسكن كا  حي  كنعا   أر 



 فيي الخلييل إبيراهيم أبييه ميع ويعقاب العي  ابنا  ودفنه   سنة وثمانين

 .ق منا كما اشمراها المي المغارة

 

 

 قصة ذلك فمن إسرائيل حياة في العجيبة الَمار من وقع ما ذكر

 .راحيل بن ياسف

 القيرآ  مين سيارة أمير  مين كيا  وميا شأنه في وجل عز هللا أنزل وق 

 أعاذ. الحكيم والَمر والآداب والمااعظ الحكم من فيها ما ليم بر العظيم 

ي طا  من باهلل ِكَميابِ  آيَاتو  تِل كَ  الر الرحيم  الرحمن هللا بسم: }الرجيم الش   ال 

ِبيييِن  مو ييا ال  َنييا و  إِنَّ ر آنييا   أَنَزل  ييم   َعَرِبي ييا   قو كو
يياَ   َلَعلَّ ِقلو يينو  َتع  يي ُّ  َنح  َسيينَ  َعَلي ييكَ  َنقو  أَح 

َقَصِ   َحي َنا ِبَما ال  ا إَِلي كَ  أَو  َِ ر آ َ  َه قو َغاِفِلينَ  َلِمن   َقب ِلهِ  ِمن   كونتَ  َوإِ    ال   {.ال 

 فمين البقيرة سيارة تفسيير أول فيي المقطعة الحروف على تكلمنا ق 

 فييي مسمقصيي  السييارة هييِ  علييى وتكلمنييا. ثييمَّ  فلينظيير  تحقيقييه ادأر 

 الإيجياز وجيه عليى هنيا  مما نبِا   ههنا نِكر ونحن المفسير  من ماضعها

 .والنجاز 

 اليِي العظييم كمابيه يمي   تعيالى أنيه المقيام هيِا فيي القيال وجملة

يى واضي  بيين فصيي  عربيي بلسيا  الكيريم  ورسياله عبي   على أنزله  جل 

 أنزلييه السييما   ميين نييزل كميياب أشييرف فهييا زكييى  ذكييي عاقييل كييل يفهمييه

 لغية بأفصي . ومكيا  زميا  أشيرف في الخلق  أشرف على الملائكة أشرف

 .بيا  وأظهر

 وأبينهيا  أحسينها ذكير الآتيية  أو الماضيية الَخبيار في السياق كا  فإ 

 كيا  وإ  .ورد   وزيفيه الباطيل ودميغ فيه  النا  اخملف مما الحق وأظهر

كمييا وأبييين المنيياه   وأوضيي  الشييرائع فأعيي ل والنييااهي َوامراليي  وأعيي ل حو

 .حكما

قا   َرب ِكَ  كَِلَمةو  َوَتمَّت  : }تعالى قال كما فها لا ِص    {.َوَع  

 .والنااهي الَوامر في وع لا   الَخبار  في ص قا   يعني



نو : }تعالى قال ولهِا َسنَ  َعَلي كَ  َنقو ُّ  َنح  َقَصيِ   أَح   إَِلي يكَ  َحي َنياأَو   ِبَميا ال 

ا َِ ر آ َ  َه قو َغياِفِلينَ  َلِمين   َقب ِليهِ  ِمين   كونتَ  َوإِ    ال   أوحيى ميا إليى بالنسيبة أي{ ال 

 .فيه إليك

ِلكَ : }تعالى قال كما َِ َحي َنا َوكَ رَِنا ِمن   رووحا   إَِلي كَ  أَو  يتَ  َميا أَم  رِي كون   َميا َتي  

ِكَمابو  َنا و  َوَلِكن   الِإيَما و  َولا ال  ارا   َجَعل  ِ ي نو يكَ  ِعبَاِدَنيا ِمين   َنَشيا و  َمين   ِبهِ  َنه   َوإِنَّ

ِ ي َمِقيم   ِصَرا    إَِلى َلَمه  س  هِ  ِصَرا ِ  مو ِِي اللَّ َماَواتِ  ِفي َما َلهو  الَّ  ِفي َوَما السَّ

هِ  إَِلى أَلا الََر ِ   ارو  َتِصيرو  اللَّ مو
 {.الَو

ِلكَ : }تعالى وقال َِ بَ  ِمن   َعَلي كَ  َنقو ُّ  كَ  ِمين   آَتي َنيا َ  َوَق    َسبَقَ  َق    َما ا ِ أَن 

ا نَّ رَ َ  َمن   ِذك را   َل و هو  أَع  هو  َعن  ِملو  َفإِنَّ مَ  يَح  ِقيَاَميةِ  يَا  را   ال   َوَسيا َ  ِفييهِ  َخاِليِ ينَ  ِوز 

م   مَ  َلهو ِقيَاَمةِ  يَا  لا ال   {.ِحم 

 هِا يناله فإنه الكم   من غير  واتبع القرآ  هِا عن أعر  من يعني

 أمييير عيين والمرمييِي المسيين  فييي المييروي الحيي ي  فييي قييال كمييا اعيي  ال

 ".هللا أضله غير  في اله ى ابمغى من: "وماقافا   مرفاعا   على المؤمنين

 

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا النعميا   بين سري  َح َّ  خالي  أنبأنيا هشيام َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي أتيى الخطياب بين عمر أ : "جابر عن  الشَّعبي عن

 هللا صيلى النبيي عليى فقيرأ  الكمياب أهل بعض من أصابه بكماب وسلم

 واليِي الخطياب؟ ابين ييا فيهيا أتمهاكيا : وقيال فغضي : قيال وسلم عليه

 فيخبيروكم شي   عين تسيألاهم ليا نقيية بيضيا  بها جئمكم لق  بي   نفس 

 كيا  ماسي  أ َّ  لا بي   نفس  والِي فمص قانه  بباطل أو فمكِبانه  بحق

 .صحي  إسناد" يمبعني أ  إلا وسعه ما يا  ح

 هللا صيلى هللا رسيال فقيال فييه  عميرو عين آخير وجه من أحم  وروا 

 اتبعممييا  ثييم ماسيي  فيييكم أصييب  لييا بييي   نفسيي  والييِي" وسييلم عليييه

 ".النبيين من حظكم وأنا الَمم من حظي إنكم  "لضللمم وتركمماني

 وفيي. ياسيف ارةسي أول فيي وألفاظيه الح ي  هِا طرق أوردت وق 

 فييي فقييال النييا  خطيي  وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال أ  بعضييها

 ليي واخمصير وخااتيميه الكليم جااميع أوتييت قي  إنيي النا  أيها: "خطبمه



" الممهاكيا  يغيرنكم ولا تمهاكاا  فلا نقية بيضا  بها أتيمكم ولق  اخمصارا  

 .حرفا   حرفا   فمحيت الصحيفة بملك أمر ثم

 

 قصة ذلك فمن إسرائيل حياة في العجيبة الَمار من وقع ما ذكر

 .راحيل بن ياسف

ييفو  َقييالَ  إِذ  قييال تعييالى } ِييي يَاأَبَييتِ  لََِبيييهِ  يواسو كَبييا   َعشَييرَ  أََحيي َ  َرأَي ييتو  إِن   كَا 

َقَمرَ  َوالشَّم سَ  م   َوال  هو يَيا َ  َتق صو    لا بوَنيَّ  يَا َقالَ  َساِجِ يَن  ِلي َرأَي مو ؤ   َعَليى رو

اَ  وا تِكَ إِخ  ي طا  إِ َّ  كَي  ا   َلكَ  َفيَِكي و و   ِللِإنَسا ِ  الش  ِبين   َع و ِلكَ  مو َِ َمِبييكَ  َوكَ  يَج 

يمِمُّ  الَََحاِديي ِ  َتأ ِوييلِ  ِمين   َويوَعل ِموكَ  َربُّكَ  َمَميهو  َويو يابَ  آلِ  َوَعَليى َعَلي يكَ  نِع  قو  يَع 

َها كََما َحاقَ  مَ إِب َراِهي َقب لو  ِمن   أَبََاي كَ  َعَلى أََتمَّ  {.َحِكيم   َعِليم   َربَّكَ  إِ َّ  َوإِس 

 

 وسيميناهم  ذكرا   ول ا   عشر اثنا البنين من له كا  يعقاب أ  ق منا ق 

 وأعظمهم وأجلهم أشرفهم وكا  كلهم  إسرائيل بني أسبا  تنس  وإليهم

 .السلام عليه ياسف

 وبياقي غيير   نبيي فيهم يكن لم أنه إلى العلما  من طائفة ذه  وق 

 .إليهم يَا  َ  لم اخاته

 هيِا عليى يي ل القصية هيِ  فيي ومقالهم فعالهم من ذكر ما وظاهر

 .القال

ياا: }بقاليه نباتهم على اسم ل ومن الو يا قو يهِ  آَمنَّ  َوَميا إَِلي َنيا أونيزِلَ  َوَميا ِباللَّ

َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  إَِلى أونزِلَ  َحاقَ  َوإِس  ابَ  َوإِس  قو بَا ِ  َويَع   هؤليا  أ  وزعم{ َوالََس 

 بنيي شيعاب بالَسيبا  الميراد ليَ  بقياى  اسيم لاله فلييس الَسبا   هم

 مين الياحي علييهم ينيزل اليِين الَنبييا  مين فييهم ياجي  كيا  وما إسرائيل

 .أعلم وهللا السما 

 اخاتييه بييين ميين المخييم  هييا السييلام عليييه ياسييف أ  يؤييي  وممييا

 ميا عليى في ل ا سيا اخاتيه مين واحي  على ن  ما أنه - والنباة بالرسالة

 .ذكرنا 

َثنا: أحمي  الإميام قال بما لهِا ويسمأنس َثنا الصيم   عبي  َحي َّ  عبي  َحي َّ

 صلى هللا رسال أ  عمر  ابن عن أبيه  عن دينار  بن هللا عب  عن الرحمن 



 بين ياسيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: "قال وسلم عليه هللا

 ".إبراهيم بن إسحاق بن يعقاب

 الصيم  عب  عن وعب ة محم  بن هللا عب  عن فروا . البوَخاري   به انفرد

 إعادتيه عن أغنى بما إبراهيم قصة في طرقه ذكرنا وق  به الاارث عب  بن

 .والمنة الحم  وهلل. هنا

 أ  قبيل صيغير وهيا السلام عليه ياسف رأى: وغيرهم المفسرو  قال

 والقمر والشمس إخاته  قيةب إلى إشارة وهم كاكبا   عشر أح  كأ  يحملم 

 .ذلك فهاله له سج وا ق  أبايه  عن عبارة وهما

 عاليية منزلية سيينال أنيه أبيا  فعيرف أبييه  عليى قصيها اسيميقظ فلما

. فيهييا وأخاتيه أبيياا  ليه يخضيع بحييي  واليآخرة  الي نيا فييي عظيمية ورفعية

 ئيلالغاا له ويبغاا يحس و  لا كي أخاته؛ على يقصها وألا بكممانها فأمر 

 .والمكر  الحيل بأناا  ويكي و 

 .ذكرنا  ما على ي ل وهِا

 بكممانهيا حياائجكم قضيا  عليى اسيمعيناا: "الآثار بعض في جا  ولهِا

 ".محساد نعمة ذي كل فإ 

 .منهم غلط وها. معا   وأخاته أبيه على قصها أنه الكماب أهل وعن 

ِلكَ } َِ َمِبيكَ  َوكَ  كمممها فإذا العظيمة  ةالرؤي هِ  أرا  وكما أي{ َربُّكَ  يَج 

َمِبيييكَ } ييكَ } والرحميية  اللطييف بييأناا  يخصييك أي{ َربُّييكَ  يَج  مو  َتأ ِويييلِ  ِميين   َويوَعل ِ

 .غير  يفهمه لا ما المنام وتعبير الكلام معاني من يفهمك أي{ الَََحاِدي ِ 

َمَمهو  َويومِمُّ } يابَ  آلِ  َوَعَليى} إلييك بالاحي أي{ َعَلي كَ  نِع  قو  بسيببك  أي{ يَع 

َهييا كََمييا. }والييآخرة اليي نيا خييير بييك لهييم ويحصييل  َقب ييلو  ِميين   أَبََاي ييكَ  َعَلييى أََتمَّ

َحاقَ  إِب َراِهيمَ   أبيا  أعطاهيا كميا بالنباة  إليك ويحسن عليك ينعم أي{ َوإِس 

 َعِليييم   َربَّييكَ  إِ َّ } الخليييل  إبييراهيم جيي   وواليي  اسييحاق  وجيي   يعقيياب 

هو : }تعالى قال كما{َحِكيم   َلمو  اللَّ َعلو  َحي  و  أَع   {.رَِساَلَمهو  يَج 

 أكيرم؟ النا  أي سئل لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال ولهِا

 ".هللا خليل ابن هللا نبي ابن هللا نبي ابن هللا نبي ياسف: "قال

 والبيزار يعليى وأبيا تفسييريهما  فيي حاتم أبي وابن جرير ابن روى وق 

 عليى - الَئمية ضيعفه وقي  - ظهيير بين الحكم ح ي  من مسن يهما  في



 هللا صيلى النبيي أتيى: قيال جيابر عين سيابط  بين الرحمن عب  عن السُّ  ِي

 محمي  ييا: فقيال اليهيادي  بسيمانة: ليه يقيال اليهياد مين رجيل وسيلم عليه

: قيال أسيما ها؟ ميا له ساج ة أنها ياسف رآها المي الكااك  عن أخبرني

 علييه جبرييل ونيزل بشي    جبيهي فليم وسلم عليه هللا صلى النبي فسكت

 إ  ميؤمن أنيت هيل: "فقيال هللا رسيال إلييه فبعي : قال بأسمائها  السلام

 وذو واليِيال  والطيارق  جرييا   هيي: فقال. نعم: قال" بأسما ها؟ أخبرتك

 وذو والضييرو   والمصييب   والفيلييق  وعمييادا   ووثيياب  وقييابس  الكمفييا  

 ".والنار والضيا  . الفر 

 قصيها فلميا يعليى أبيي وعني . لَسيماؤها إنهيا وهللا أي: اليهادي فقال

 .أمه والقمر أبا  والشمس هللا يجمعه مشمت أمر هِا: قال أبيه على

 

ييفَ  ِفييي كَييا َ  َلَقيي   قييال تعييالى } َاتِييهِ  يواسو ييائِِليَن  آيَييات   َواخ  اا إِذ   ِللسَّ  َقييالو

فو  ا و  َليواسو ا أَِبيَنا إَِلى أََح ُّ  َوأَخو نو  ِمنَّ ص بَة   َوَنح  ِبيين   َضيلال   َلِفيي أَبَاَنا إِ َّ  عو  مو

اا لو مو فَ  اق  ا و  أَو   يواسو َرحو لو  أَر ضا   اط  هو  َلكوم   يَخ  اا أَِبيكوم   َوج  ِ  ِ  ِمن   َوَتكوانو ما   بَع   َقا 

م   َقائِل   َقالَ  َصاِلِحيَن  هو اا لا ِمن  لو مو فَ  َتق  ا و  يواسو قو جو  ِ  َغيَابَةِ  ِفي َوأَل  ي ال  َمِقط   هو يَل 

ضو  يَّارَةِ  بَع  م   إِ    السَّ  {.َفاِعِلينَ  كونمو

 والي لالات والحكيم  الآييات مين القصية هيِ  فيي ميا على تعالى ينبه

 ليه أبييه محبية عليى ليه ياسيف إخياة حسي  ذكير ثيم. والبينيات والمااعظ

 جماعية أي عصبة وهم منهم  أكثر - بنيامين لَمه شقيقه يعنا  - ولَخيه

ِبيين   َضيلال   َلِفيي أَبَاَنيا إِ َّ } هيِين من المحبةب أحق نحن فكنا: يقالا   أي{ مو

 .علينا حبهما بمق يمه

 يرجيع ليا أر  إليى إبعياد  أو ياسيف قميل في بينهم فيما اشماروا ثم

 عليييهم  وتمييافر لهييم محبمييه لمييممحض أي أبيييهم وجييه لهييم ليخلييا منهييا

 .ذلك بع  المابة وأضمروا

م   َقائِيل   َقيالَ } علييه وتاافقياا ذلك على تمالَوا فلما هو : مجاهي  قيال{ ِمين 

َحم   بنو قمادة وقال يهاذا  ها: السُّ  ِي وقال شمعا   ها  هيا: إسيحاق مو

ياا لا: }روبيل أكبرهم لو مو يفَ  َتق  يا و  يواسو قو ي  ِ  َغيَابَيةِ  ِفيي َوأَل  جو يهو  ال  َمِقط  يضو  يَل   بَع 



يَّارَةِ  م   إِ   } المسافرين من المارة أي{ السَّ  محالية  ليا تقالا  ما{ نَ َفاِعِلي كونمو

 .وتغريبه نفيه أو قمله من حالا   أقرب فها لكم  أقال الِي هِا فليكن

اا} ذلك فعن  هِا  على رأيهم فأجمعاا يا لا َلكَ  َما أَبَاَنا يَا َقالو  َعَليى َتأ َمنَّ

فَ  ا يواسو اَ   َلهو  َوإِنَّ هو  َلَناِصحو َعي    يَر َتع   َغ ا   َمَعَنا أَر ِسل  ياَوإِ  َويَل  اَ   َليهو  نَّ  َلَحياِفظو

ِي َقالَ  نِي إِن  نو زو َهبواا أَ    َليَح   ِ ئ  و  يَأ كوَلهو  أَ    َوأََخافو  ِبهِ  َت ِ ِ م   ال مو هو  َوأَن  اَ   َعن   َغياِفلو

اا ئ  و  أَكََلهو  َلئِن   َقالو ِ ِ نو  ال يبَة   َوَنح  ص  يا عو و َ  إِذا   إِنَّ  أ  أبييهم مين طلبياا{. َلَخاِسيرو

 وأ  معهيم يرعى أ  يري و  أنهم له وأظهروا ف ياس أخاهم معهم يرسل

 .عليم به هللا ما له أضمروا وق  وينبسط  يلع 

 يشيق بنيي ييا: والمسيليم الصيلاة أفضيل هللا من عليه الشي   فأجابهم

 لعيبكم فيي تشيمغلاا أ  أخشي  هيِا ومع النهار  من ساعة أفارقه أ  عليَّ 

 لصييغر  عنييه دفعييه علييى يقيي ر ولييا فيأكلييه  الييِئ  فيييأتي فيييه  أنييمم ومييا

 .عنه وغفلمكم

اا} ئ  و  أَكََلهو  َلئِن   َقالو ِ ِ نو  ال ص بَة   َوَنح  ا عو و َ  إِذا   إِنَّ  علييه عي ا لئن أي{ َلَخاِسرو

 إذ  إنا جماعة  ونحن هِا وقع حمى عنه اشمغلنا أو بيننا  من فأكله الِئ 

 .هالكا  عاجزو  أي لخاسرو  

 حميى الطريق عن فضل يمبعهم  مورا ه أرسله أنه: الكماب أهل وعن 

 فيإ  المعريي ؛ فيي وخطيئهم غلطهيم مين أيضيا   وهيِا. إليهم رجل أرش  

 يبعثيه فكييف معهيم  يبعثيه أ  مين عليه أحرص كا  السلام عليه يعقاب

 .وح  

 

ييا} يياا َفَلمَّ يياا ِبييهِ  َذَهبو َمعو ييا و  أَ    َوأَج  َعلو يي  ِ  َغيَابَييةِ  ِفييي يَج  جو َحي َنييا ال   إَِلي ييهِ  َوأَو 

م   هو َنب َِئنَّ ا ِبأَم رِِهم   َلمو َِ م   َه وَ   لا َوهو رو عو م   َوَجا ووا يَش  اا يَب كواَ   ِعَشا    أَبَاهو  يَا َقالو

يا أَبَاَنيا يَمِبقو  َذَهب َنيا إِنَّ يفَ  َوَتَرك َنيا َنس  ي َ  يواسو ئ  و  َفأَكََليهو  َمَماِعَنيا ِعن  ِ ِ يتَ  َوَميا الي  أَن 

ِمن   ييؤ  ييا َوَلييا   َلَنييا ِبمو ب   ِبييَ م   َقِميِصييهِ  َعَلييى َوَجييا ووا ِدِقيَن َصييا كونَّ ِِ  بَييل   َقييالَ  كَيي

َلت   كوم   َلكوم   َساَّ سو را   أَنفو هو  َجِميل   َفَصب ر   أَم  َمَعا و  َواللَّ س  مو ا َ  َما َعَلى ال   {.َتِصفو

 

 عينييه  عين غياباا أ  إليا كيا  فميا معهيم  بعثيه حميى بيأبيهم يزالاا لم

 فييي إلقائييه علييى وأجمعيياا والمقييال  بالفعييال ويهينانييه يشييممانه فجعليياا



 فيي تكيا  الميي الصيخرة وهيي راعانمه  على قعر  في أي الج   غيابت

لا   ليمليي ينيزل اليِي وهيا الميائ   عليهيا يقيف وسطه  الميا   قيلَّ  إذا الي  

 .المات  يسم ى بالحبل يرفعها والِي

ا  هيِ  مين ومخيرج فرج   من لك ب    لا أنه: إليه هللا أوحى فيه ألقا  فلم 

 فيهيا أنيت حال   في هِا  بصنيعهم أخاتك ولمخبر  فيها  أنت المي الش ة

م  } منك خائفا  إليك محماجا  وهم عزيز  روو َ  لا َوهو عو  {.يَش 

بين ا وعين. ذليك إلييه هللا بإيحيا  يشيعرو  ليا وهم: وقمادة مجاه  قال

م  } عبَّا  روو َ  لا َوهو عو  يعرفانيك ليا حيال فيي هِا بأمرهم لمخبرنهم أي  {يَش 

 .عنه جرير ابن روا . فيها

خيا  قميصيه أخيِوا عنه ورجعاا فيه وضعا  فلما  دم   مين بشي     فلط 

 بعيض قيال ولهيِا. أخييهم عليى أي يبكيا   وهيم عشا  أبيهم إلى ورجعاا

 إخياة بكيا  وذكير بيا   وهيا ظيالم فيربَّ  الميمظلم بكيا  يغر نيك ليا: السلف

 أمشي  ليكيا  اللييل ظلميه في أي يبكا   عشا    أباهم جا وا وق  ياسف 

 .لعِرهم لا لغ رهم

اا} ييا أَبَاَنييا يَييا َقيالو يَمِبقو  َذَهب َنييا إِنَّ ييفَ  َوَتَرك َنييا َنس  يي َ  يواسو  ثيابنييا أي{ َمَماِعَنييا ِعن 

ئ  و  َفأَكََلهو } ِ ِ يتَ  َوَما: }وقالهم اسمباقنا  في عنه غيبمنا في أي{ ال ِمن   أَن  يؤ   ِبمو

ا َوَلا   َلَنا  أكيل مين أخبرنيا  اليِي فيي لنا بمص ق أنت وما أي{ نَ َصاِدِقي كونَّ

ا ولا له  الِئ   فإنك هِا؟ في تمهمنا وأنت فكيف عن    ممهمين غير كن 

 غيير فصيرنا حاليه  لكثرتنيا يأكليه ليا أ  لك وضم نا الِئ   يأكله أ  خشيت

 َوَجا ووا. }هِ  والحالة لنا تص يقك ع م في أنت فمعِور عن   مص قين

ب   ِبيَ م   يِصيهِ َقمِ  َعَليى ِِ  سييخلة إليى عمي وا ليَنهم مفمعيل  مكيِوب أي{ كَي

 الِئ   أكله أنه لياهما  قميصه على فاضعا  دمها من فأخِوا ذبحاها

 عليائم علييهم ظهيرت ولميا. النسييا  الكِب وآفة يخر قا   أ  ونساا: قالاا

ج   لم الريبة  وحسي هم له  ع اوتهم يفهم كا  فإنه أبيهم  على صنيعهم يَرو

م كا  لما منهم  أكثر بينهم من له محبمه على إيا   الجلالية مين فييه يماس 

. نباتيه مين به يخصه أ  هللا يري  لما صغر  في عليه كانت المي والمهابة

 عينيييه عيين وغيبييا  أعيي ما  أخييِو  مييا فبمجييرد أخييِ   عيين راودو  ولمييا



َلت   بَل   َقالَ } ولهِا يمااطؤ  تملَوا ما وعلى يمباكا   وهم وجاؤوا  َلكوم   َساَّ

كوم   سو را   أَنفو هو  َجِميل   َفَصب ر   أَم  َمَعا و  َواللَّ س  مو ا َ  َما َعَلى ال   {.َتِصفو

 حيي  من ليأخِ  الج  في باضعه أشار روبيل أ : الكماب أهل وعن 

 روبيل جا  فلما. القافلة لملك وباعا  فغافلا  أبيه  إلى ويرد  يشعرو   لا

 إليى أولئيك وعمي . ثيابيه وشيق فصيا  يجي   ليم ياسيف ليخرج النهار آخر

خاا فِبحا  َج  ي   ميا. ياسف جبةَ  دمه من ولط   ثيابيه شيقَ  يعقياب عليم فل 

 .كثيرة أياما   ابنه على وحز  أساد  مئزرا   ولبس

 .والمصاير  المعبير في خطئهم من جا ت الركاكة وهِ 

 

اا َسيَّارَة   َوَجاَ ت  } م   َفأَر َسلو يَا و دَ  َفأَد َلى َوارَِدهو ا بوش يَرى يَيا َقيالَ  ل  َِ ليام   َهي  غو

ييهو  ِبَضيياَعة   َوأََسييرُّو و  يياَ   ِبَمييا َعِليييم   َواللَّ َملو ييس   ِبييَثَمن   َوشَييَرو  و  يَع   َدَراِهييمَ  بَخ 

وَدة   اا َمع  و ِِي َوَقيالَ  الزَّاِهيِ يَن  ِمين   ِفييهِ  َوكَيانو ي يَمَرا و  الَّ َرأَتِيهِ  ِمص يرَ  ِمين   اش   لام 

يَاا و  أَك رِِمي َِ و  أَو   يَنَفَعَنيا أَ    َعَسي  َمث  ِخي ِلكَ  َوَلي ا   َنمَّ َِ يا َوكَي يفَ  َمكَّنَّ  ِفيي ِليواسو

َميهو  اليََر ِ   َعل ِ ييهو  الَََحاِديي ِ  َتأ ِوييلِ  ِميين   َوِلنو ييرِ ِ  َعَليى َغاِلي    َواللَّ  أَك َثييرَ  َوَلِكينَّ  أَم 

يياِ   يياَ   لييا النَّ َلمو ييا يَع  يي َّ و  بََلييغَ  َوَلمَّ ك مييا   آَتي َنييا و  أَشو مييا   حو ِلكَ  َوِعل  َِ ييزِي َوكَيي  َنج 

ِسنِينَ  ح  مو  {.ال 

 ينمظير جليس أنيه الجي  فيي وضيع حين ياسف قصة عن تعالى يخبر

 كانيت الكمياب أهيل قال.مسيافرو  أي سيي ارة  فجيا ت بيه ولطفه هللا فرج

 الشيام  مين مصر  ديار قاص ين والبطم  والصنابر الفسمق من بضاعمهم

هم أدليى فلميا بئير ال ذليك من ليسمقاا بعضهم فأرسلاا يق دليا   أحي و  تعلَّ

 .ياسف فيه

ا} بشيارتي يا أي{ بوش َرى يَا َقالَ : }الرجل ذلك رآ  فلما َِ ليام   َهي  َوأََسيرُّو و  غو

يهو } ممجيرهم  جملية مين غليام معهم انه اوهماا أي{ ِبَضاَعة    ِبَميا َعِلييم   َواللَّ

ا َ  َملو  انيه مين واجي و    و يوِسيرُّ  وبميا اخاتيه علييه تماليَ بميا عالم ها أي{ يَع 

 الحكميية ميين ذلييك فييي لمالييه تعييالى  يغي يير  لييا هييِا ومييع لهييم  بضيياعة  

 يي ي عليى هللا يجيري بميا مصير  بأهيل والرحمة السابق  والَقَ ر العظيمة 

كويه هيِا بعي  ثيم رقييق  أسيير صارة في ي خلها الِي الغلام هِا  أزمية يمل 

 .ياصف ولا يوَح    لا ماب وأخراهم دنياهم في به هللا وينفعهم الَمارِ 



 هييِا: وقييالاا لحقيياهم لييه  السيييارة بأخييِ ياسييف أخيياة اسمشييعر ولمييا

ييف هيا: وقيل نزر  قليل أي بخس  بثمن منهم فاشمرو  منا أبق غلامنا  الزَّ

وَدة   َدَراِهمَ } اا َمع  و  {.الزَّاِهِ ينَ  ِمن   ِفيهِ  َوكَانو

ي  ِ و البكيالي وناف بن عبَّا وا مسعاد ابن قال  وعطيية وقميادة يالسُّ

 اثنيا : مجاهي  وقيال. درهميين اقمسيماها درهميا   بعشيرين باعا : العافي

ي  بينو عكرمية وقيال. درهما   وعشرو  َحم   فياهلل درهميا   أربعيا : إسيحاق مو

 .أعلم

ِِي َوَقالَ } َمَرا و  الَّ َرأَتِيهِ  ِمص يرَ  ِمين   اش  يَاا و  أَك رِِميي لام   إلييه أحسيني أي{ َمث 

َِ و  أَو   َعَنايَنفَ  أَ    َعَس } ِخ  وإحسيانه ورحمميه بيه هللا لطف من وهِا{ َوَل ا   َنمَّ

 .والآخرة ال نيا خيري من ويعطيه له  يؤهله أ  يري  بما إليه

 اليِي بهيا اليازير وهيا عزيزهيا  مصر أهل من اشمرا  الِي وكا : قالاا

 روحيي   بين أطفيير واسيمه: إسيحاق ابين قال. إليه مسلمة الخزائن{ تكا }

: قيال العمياليق  مين رجيل الاليي   بين الرييا  يامئيِ مصير ملك وكا  :قال

 زليخييا  اسييمها كييا : غييير  وقييال. رعاييييل بنييت راعيييل العزيييز امييرأة واسييم

 هشيام ابين عين الثعلبيي روا  ينا   بنت" فكا: "وقيل. لقبها أنه والظاهر

 .الرفاعي

َحم   بن وقال َحم   بن عن إسحاق  مو  عين   الصيال أبيي عن السائ   مو

 بين ماليك إليهيا جلبيه اليِي يعنيي بمصير  باعيه الِي اسم كا : بن عبَّا ا

 .أعلم فاهلل إبراهيم  بن م يا  بن عفقا بن ناي  بن ذعر

 النيا  أفير : قيال مسيعاد  ابن عن عبي ة أبي عن إسحاق ابن وقال

 لَبيهيا قالت المي والمرأة مثاا   اكرمي لامرأته قال حين مصر عزيز: ثلاثة

ِجر  و  أَبَتِ  يَا} اس م عن
َمأ  َجر تَ  َمن   َخي رَ  إِ َّ  اس 

َمأ  َقِايُّ  اس   بكير وأبيا{ اليََِمينو  ال 

 .عنهما هللا رض  الخطاب بن عمر اسمخلف حين الص يق

 

 حريرا   ووزنه مسكا   بازنه: وقيل. دينارا   بعشرين العزيز اشمرا : قيل ثم

 .أعلم فاهلل. َورِقا   ووزنه

لِ : }وقاله َِ ا كَ َوكَ فَ  َمكَّنَّ  العزييز هيِا قيضينا وكما أي{ الََر ِ   ِفي ِليواسو

َميهو } مصير أر  فيي ليه مكنيا به ويعمنيا  إليه  يحسنا  وامرأته َعل ِ  ِمين   َوِلنو



هو } ذلك من الرؤيا وتعبير. فهمها أي{ الَََحاِدي ِ  َتأ ِويلِ    {أَم رِ ِ  َعَلى َغاِل    َواللَّ

 ولهيِا العبياد  إليهيا يهمي ي لا وأمارا   أسبابا   هل يقيض فإنه شيئا   أراد إذا أي

اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ : }تعالى قال َلموا َ  لا النَّ  {.يَع 

يا} يي َّ و  بََلييغَ  َوَلمَّ ك مييا   آَتي َنيا و  أَشو مييا   حو ِلكَ  َوِعل  َِ ييزِي َوكَي ِسيينِينَ  َنج  ح  مو  فيي ل{ ال 

 يياحي ِيال الَربعين ح  وها الَش   بلاغ قبل وها كا  كله هِا أ  على

 .العالمين رب من والسلام الصلاة عليهم النبيين عباد  إلى فيه هللا

 وربيعية ماليك فقيال الَش   بلاغ ها الِي العمر م ة في اخملفاا وق 

 عشيرة ثمياني جبيير  بين سيعي  وقيال الحليم  ها: الشَّعبيو أسلم بن وزي 

 سينة  وعشيرو  خميس: عكرمية وقيال سنة  عشرو : الضحا  وقال سنة 

 وثلاثا  ثلاث وقمادة  ومجاه  بن عبَّا ا وقال. سنة ثلاثا : السُّ  ِي قالو

يى: }تعيالى قاليه ليه ويشيه . سينة أربعيا  الحسين وقال سنة   بََليغَ  إَِذا َحمَّ

بَِعينَ  َوبََلغَ  أَشو َّ و   {.َسَنة   أَر 

 

هو } مِي َوَراَوَدت  اَ  الَّ ِسيهِ  َعين   بَي مَِها ِفي هو َقيت   َنف   َهي يتَ  َوَقاَليت   َاابَ اليََب   َوَغلَّ

ييهِ  َمَعياذَ  َقيالَ  َليكَ  يهو  اللَّ َسيينَ  َرب ِيي إِنَّ يَاايَ  أَح  يهو  َمث  ِلي و  لييا إِنَّ اَ   يوف  ياِلمو  َوَلَقيي    الظَّ

ييت   لييا ِبَهييا َوَهييمَّ  ِبييهِ  َهمَّ ييهِ  بور َهييا َ  َرأَى أَ    َلا  ِلكَ  َرب ِ َِ ييرِفَ  كَيي ييهو  ِلَنص  ييا َ  َعن   السُّ

َشا َ  َفح  هو  َوال  َلِصييَن  ِعبَاِدَنيا ِمن   إِنَّ خ  مو يَمبََقا ال  بَيابَ  َواس   ِمين   َقِميَصيهو  َوَقي َّت   ال 

بور   َفيَا دو َ َها َوأَل  بَيابِ  َليَ ى َسي ِ ِليكَ  أََرادَ  َمين   َجيَزا و  َميا َقاَليت   ال  يا ا   ِبأَه   أَ    إِليا سو

َجنَ  اب   أَو   يوس  َِ نِي ِهيَ  َقالَ  أَِليم   َع ِس  َعن   َراَوَدت  ِلَها ِمن   َشاِه    َوَشِه َ  َنف   أَه 

هو  كَا َ  إِ    بول   ِمن   قو َّ  َقِميصو اَ  َفَصَ َقت   قو كَاِذِبيَن  ِمن   َوهو يهو  كَا َ  َوإِ    ال   َقِميصو

بور   ِمن   قو َّ  بَت   دو َِ اَ  َفكَ ا الصَّاِدِقيَن  ِمن   َوهو ير   ِمن   قو َّ  َقِميَصهو  َرأَى َفَلمَّ بو  َقيالَ  دو

ييهو  ييفو  َعِظيييم   كَي ييَ كونَّ   َّ إِ  كَي ييِ كونَّ  ِميين   إِنَّ ييرِ    يواسو ا َعيين   أَع  َِ ِفرِي َهيي ييَمغ   َواس 

ِبكِ  ن  َِ َخاِطئِينَ  ِمن   كونتِ  إِنَّكِ  ِل  {.ال 

 عين السيلام عليه لياسف العزيز امرأة مراودة من كا  ما تعالى يِكر

 الجمييال غاييية فييي وهييي ومقامييه  بحالييه يليييق لييا مييا منييه وطلبهييا نفسييه 

 وتهييأت وعلييه  عليهيا اليَبااب غلقيت وكيف باب والش والمنص  والمال

 امرأة كله هِا مع وهي لباسها  وأفخر ثيابها أحسن ولبست وتصنعت له 

 .مصر  صاح  الالي  بن الريا  الملك أخت وبنت: إسحاق ابن قال. الازير 



 إليا والبهيا   الجميال بي يع شياب   السيلام عليه ياسف أ  مع كله وهِا

 مكير عين وحميا . الفحشيا  عين ربُّيه فعصيمه ييا  الَنب سيلالة مين نبي انه

 فيييي الميييِكارين. الَتقييييا  السيييبعة النجبيييا  السيييادة سيييي  فهيييا. النسيييا 

 رب مين والسيلام الصيلاة علييه قاليه فيي. الَنبييا  خياتم عن "الصحيحين"

 إميام ظليه إليا ظيل ليا ييام ظليه فيي هللا يظلهيم سبعة: "والسما  الَر 

 إذا بالمسيج  قلبيه معليق ورجل عينا  اضتفف خاليا   هللا ذكر ورجل عادل

 علييه وتفرقيا علييه اجممعيا هللا فيي تحابا ورجلا  إليه يعاد حمى منه خرج

 وشياب يمينيه تنفق ما شماله تعلم لا حمى فأخفاها بص قة تص ق ورجل

 إنييي فقييال وجمييال منصيي  ذات امييرأة دعمييه ورجييل هللا عبييادة فييي نشييأ

 ".هللا أخاف

 

: فقيال الحيرص  أشي  ذليك عليى وحرصيت ليهياإ دعميه أنها والمقصاد

هِ  َمَعاذَ } هو  اللَّ َسينَ } سيي ي المنيزل صياح  زوجها يعني{. َرب ِي إِنَّ يَاايَ  أَح  { َمث 

يهو } عني   مقيامي واكيرم إليي احسن أي ِلي و  ليا إِنَّ ياِلموا َ  يوف   تكلمنيا وقي { الظَّ

لا ِبَها َوَهمَّ  ِبهِ  َهمَّت   َوَلَق   : }قاله على  كفايية فييه بميا{ َرب ِهِ  بور َها َ  أَىَر  أَ    َلا 

 .المفسير  في ومقنع

 فالإعرا  الكماب أهل كم  من مملقى هنا ها المفسرين أقاال وأكثر

 .بنا أولى عنه

 الفاحشية عين ونز هه وبر أ  عصمه تعالى هللا أ  يعمق  أ  يج  والِي

ِلكَ : }تعيالى قيال ولهيِا. منهيا وصانه عنها وحما  َِ يهو عَ  ِلَنص يرِفَ  كَي يا َ  ن   السُّ

َشا َ  َفح  هو  َوال  َلِصينَ  ِعبَاِدَنا ِمن   إِنَّ خ  مو  {.ال 

ييَمبََقا} بَييابَ  َواس   منهييا فييرارا   منييه ليخييرج البيياب طالبييا   منهييا هييرب أي{ ال 

َفيَا} أثر  في فاتبعمه َ َها} وج ا أي{ َوأَل  بَيابِ  َلَ ى} زوجها أي{ َسي ِ  فب رتيه  {ال 

ا ا   ِبأَه ِلكَ  أََرادَ  َمن   َجَزا و  َما َقاَلت  } عليه وحر ضمه بالكلام يَجنَ  أَ    إِلا سو  أَو   يوس 

اب   َِ  فلهيِا ساحمها  ونزهت عرضها  وبرأت الممهمة  وهي اتهممه{. أَِليم   َع

نِيي ِهييَ : }السلام عليه ياسف قال ِسي  َعين   َراَوَدت   يقيال أ  إليى احمياج{ َنف 

 .الحاجة عن  الحق



لِ  ِمن   َشاِه    َوَشِه َ } . بين عبَّيا ا قاله المه  في صغيرا   كا : قيل{ َهاأَه 

 بيين وسيعي  البصيري  والحسيين يسياف  بين وهلييال هرييرة  أبيي عين وروي

 بن عبَّيا ا عن مرفاعا   ح يثا   فيه وروى. جرير  ابن واخمار  والضحا  جبير 

 .عنه غير  ووقفه

 

: قيال وممين. إليهيا قريبيا   وقييل. بعلها أطفير إلى قريبا   رجلا   كا : وقيل

يي  ِيو وقمييادة والحسيين ومجاهيي  وعكرميية بيين عبَّييا ا: رجلييا   كييا  إنييه  السُّ

َحم   بنو  .أسلم بن وزي  إسحاق مو

هو  كَا َ  إِ   : }فقال بويل   ِمين   قو َّ  َقِميصو ياَ  َفَصيَ َقت   قو كَياِذِبينَ  ِمين   َوهو  أي{. ال 

هو قَ  كَا َ  َوإِ   } قميصه مق م ق َّت حمى ف افعمه راودها ق  يكا  لَنه  ِميصو

يي َّ  يير   ِميين   قو بو بَت   دو َِ يياَ  َفكَيي يياِدِقينَ  ِميين   َوهو  منهييا هييرب قيي  يكييا  لَنييه أي{ الصَّ

قييت فات بعمييه  قييال ولهييِا. كييا  وكييِلك لييِلك  قميصييه فانشييق فيييه وتعل 

ييا: }تعييالى يي َّ  َقِميَصييهو  َرأَى َفَلمَّ يير   ِميين   قو بو ييهو  َقييالَ  دو  كَي ييَ كونَّ  إِ َّ  كَي ييِ كونَّ  ِميين   إِنَّ

 اتهمميه ثيم. نفسيه عين راودتيه أنتِ  مكركن  من جرى الِي هِا أي{ َعِظيم  

 .بالباطل

فو : }فقال صفحا   هِا عن بعلها أضرب ثم رِ    يواسو ا َعن   أَع  َِ  ليا أي{ َهي

 وأمرهييا والَحسيين  الييَليق هييا الييَمار هييِ  مثييل كممييا  لييَ َّ  لَحيي   تييِكر 

 إلى تاب إذا العب  فإ َّ  رب ِها إلى والمابة منها  ص ر الِي لِنبها بالاسمغفار

 .عليه هللا تاب هللا

 يغفير اليِي أ  يعلما  انهم إلا   الَصنام يعب و  كاناا وإ  مصر وأهل

 لهيا قيال ولهيِا. ذليك فيي ليه شيريك ليا وحي   هللا هيا بها ويؤاخِ الِناب

 إليا مثليه  عليى لهيا صيبر لا ما رأت لَنها الاجا   بعض من وعِرها بعلها 

ِفرِي: }فقيال الناحية  سليم العر  برئ نزيه عفيف انه يَمغ  ِبكِ  َواس  ن  َِ يكِ  ِلي  إِنَّ

َخاِطئِين ِمن   كونتِ   {.ال 

 

ييَاة   َوَقييالَ } َمِ يَنييةِ  ِفييي نِس  ييَرأَةو  ال  َعِزيييزِ  ام  ييَراِودو  ال  ِسييهِ  َعيين   َفَماَهييا تو  َقيي    َنف 

ب ييا   َشييَغَفَها ييا حو ِبييين   َضييلال   ِفييي َلَنَراَهييا إِنَّ ييا مو  أَر َسييَلت   ِبَمك ييرِِهنَّ  َسييِمَعت   َفَلمَّ

َمَ ت   إَِلي ِهنَّ  نَّ  َواع  كَأ   َلهو مَّ نَّ  َواِحَ ة   كولَّ  َوآَتت   مو هو ينا   ِمن  ج   َوَقاَلت   ِسك ِ رو  َعَلي ِهنَّ  اخ 



ا نَ  أَك بَر َنهو  َرأَي َنهو  َفَلمَّ ع  نَّ  َوَقطَّ نَ  أَي ِ يَهو ل  يهِ  َحاشَ  َوقو ا َميا ِللَّ َِ ا إِ    بَشَيرا   َهي َِ  اإِلي َهي

ِلكونَّ  َقاَلييت   كَييِريم   َمَلييك   َِ ِِي َفيي يي نِييي الَّ نَّ مو م  ييهو  َوَلَقيي    ِفيييهِ  لو ِسييهِ  َعيين   َراَودتُّ  َنف 

َصمَ  َمع  َعل   َلم   َوَلئِن   َفاس  يرو و  َميا يَف  يَجَننَّ  آمو ياِغِريَن  ِمينَ  َوَليَكويا َ  َليوس   َقيالَ  الصَّ

نو  رَب ِ  ج  ا إَِليَّ  أََح ُّ  الس ِ اَننِي ِممَّ عو ِيي َتص يرِف   َوإِليا ي هِ إِلَ  يَ   نَّ  َعن   أَص ي و  كَي يَ هو

َجاِهِليَن  ِمن   َوأَكون   إَِلي ِهنَّ  َمَجابَ  ال  يهو  َفَصيَرفَ  َربُّيهو  َليهو  َفاس  نَّ  َعن  يهو  كَي يَ هو ياَ  إِنَّ  هو

ِميعو  َعِليمو  السَّ  {.ال 

 وبنيات اليَمرا   نسيا  مين الم ينية  نسيا  قبيل من كا  ما تعالى يِكر

 فييي عليهييا  والمشيينيع وعيبهييا العزيييز  امييرأة علييى عيينالط فييي الكبييرا 

 مين ميالى لَنيه هيِا  يسياوي ليا وهيا ليه  الشي ي  وحبهيا فماهيا  مراودتها

ا: }قلن ولهِا لهِا  أهلا   مثله وليس الماالي  ِبيين   َضلال   ِفي َلَنَراَها إِنَّ  أي{ مو

 .محله غير في الش   وضعها في

ا}  والإشيارة لهيا والمينق  عليهيا بمشينيعهن أي{ ِبَمك يرِِهن   َسِمَعت   َفَلمَّ

 وهيي ذميا   فيأظهر  فماهيا  وعشيق مالاهيا  بح  والمِمة بالعي   إليها

 أ  وتمبيي ن عن هن  عِرها تبسط أ  أحبت فلهِا الَمر  نفس في معِورة

 إليييهن فأرسييلت. ليي يهن مييا قبيييل ميين ولييا حسييبن  كمييا ليييس الفمييى هييِا

 جملية فيي وأحضيرت ميثلهن  يافةضي لهين واعم ت منزلها  في فجمعمهن

 مينهن واحي ة كيل وأتيت ونحا   كالَترج   بالسكاكين  يقطع مما شيئا   ذلك

 وهيا الثياب  أحسن وألبسمه السلام عليه ياسف هي أت ق  وكانت سك ينا  

 وهيا فخيرج الحالية  بهيِ  عليهن بالخروج وأمرته الشباب  طراوة غاية في

 .محالة لا الب ر من أحسن

ا}  مثل يكا  أ  ظنن وما وِهب َنه  وأجللنه  أعظمنه أي{ أَك بَر َنهو  َرأَي َنهو  َفَلمَّ

 وجعليين أنفسييهن عيين اشييمغلن حمييى حسيينه  وبهييرهن آدم  بنييي فييي هييِا

ل نَ } بالجرا  يشعر  ولا السكاكين  بملك أي يهن في يحزز  هِ  َحاشَ  َوقو  َما ِللَّ

ا َِ ا إِ    بَشَرا   َه َِ  {.كَِريم   َمَلك   إِلا َه

 شطر أعطي ق  ها وإذا بياسف فمررت" الإسرا  ح ي  في جا  ق و

 ".الحسن

 ميين النصييف علييى كييا  أنييه معنييا  الَئميية  ميين وغييير  السييهيلي قييال

 روحه  من فيه ونف  بي    آدم خلق تعالى هللا لَ . السلام عليه آدم حسن



 عليى الجنَّة الجنَّة أهل ي خل ولهِا البشري  الحسن نهايات غاية في فكا 

 يكين وليم آدم  حسين مين النصيف عليى كيا  وياسيف وحسنه  آدم طال

ا  بعي  أنثى تكن لم أنه كما منهما  احسن بينهما  سيارة مين بهيا أشيبه َحياَّ

 .السلام عليه الخليل امرأة

 اميرأة أتميه إذا وكيا  البيرق  مثيل ياسيف وجيه وكيا : مسعاد ابن قال

ى لحاجة . النيا  ييرا  لئليا قعيا  مبر  الغال  في كا : غير  وقال. وجهه غطَّ

 وجيرى الميِكار  المعنى لهِا محبمها في العزيز امرأة عِر ق م لما ولهِا

 مين ركيبهن وما السكاكين  بجرا  أي يهن تقطيع من جرى  ما وعليهن لهن

 .ومعاينمه رؤيمه عن  وال هش المهابة

ِلكونَّ  َقاَلييت  } َِ ِِي َفيي يي نِييي الَّ نَّ مو م  : فقالييت مامييةال بالعفيية م حمييه ثييم{ ِفيييهِ  لو

ييهو  َوَلَقي   } ِسييهِ  َعيين   َراَودتُّ َصييمَ  َنف  َمع  َعييل   َلييم   َوَلييئِن  } اممنييع أي{ َفاس  ييرو و  َمييا يَف   آمو

َجَننَّ   {.الصَّاِغِرينَ  ِمنَ  َوَليَكوا َ  َليوس 

 أشي    فيأبى لسيي ته والطاعية السيمع عليى حر ضينه النسا  بقية وكا 

 العيالمين  ليرب دعائيه فيي: فقال ودعا الَنبيا   سلالة من لَنه ونأى الآبا  

نو  رَب ِ } ج  ا إَِليَّ  أََح ُّ  الس ِ اَننِي ِممَّ عو ِيي َتص رِف   َوإِلا إَِلي هِ  يَ   نَّ  َعن   أَص ي و  كَي يَ هو

َجياِهِلينَ  ِمين   َوأَكون   إَِلي ِهنَّ   مين ليي فلييس نفسي  إليى وكلمنيي إ  يعنيي{. ال 

 هللا  شيا  ميا إلا ضرا   اول نفعا   لنفس  أملك ولا والضعف  العجز إلا نفس 

 بحالييك وأحطمنييي وحفظمنييي وعصييممني قييايمني مييا إلييا   ضييعيف  فأنييا

 .وقاتك

ييَمَجابَ : }تعييالى قييال ولهييِا ييهو  َفَصييَرفَ  َربُّييهو  َلييهو  َفاس  نَّ  َعن  ييهو  كَي ييَ هو يياَ  إِنَّ  هو

ِميعو  َعِليمو  السَّ مَّ  ال  يم   بََ ا ثو ي ِ  ِمين   َلهو ا َميا بَع  يجو  الآيَياتِ  َرأَو  هو َليَس  نَّ يى نو  ِحيين   َحمَّ

نَ  َمَعهو  َوَدَخلَ  ج  َما َقالَ  َفَميَا ِ  الس ِ هو ِي أََح و ِصيرو  أََرانِي إِن  يرا   أَع   اليآَخرو  َوَقيالَ  َخم 

ِي ِملو  أََرانِي إِن  قَ  أَح  ب زا   َرأ ِس  َفا  ي رو  َتأ كولو  خو هو  الطَّ ا ِبَمأ ِويِلهِ  َنب ِئ َنا ِمن   ِمين   َنيَرا َ  إِنَّ

ِسنِي ح  مو ر زََقانِهِ  َطَعام   يَأ تِيكوَما لا َقالَ  َن ال  كوَما إِلا تو تِيَكوَميا أَ    َقب لَ  ِبَمأ ِويِلهِ  َنبَّأ تو
 يَأ 

ا َذِلكوَما َمنِي ِممَّ ِي َرب ِي َعلَّ ةَ  َتَرك تو  إِن  م   ِملَّ يا َ  لا َقا  ِمنو يهِ  يوؤ  يم   ِباللَّ  ِباليآِخرَةِ  َوهو

م   وَ   هو تو  كَاِفرو بَع  ةَ  َواتَّ يَحاقَ  إِب يَراِهيمَ  آبَائِي ِملَّ يابَ  َوإِس  قو  أَ    َلَنيا كَيا َ  َميا َويَع 

ش رِ َ  هِ  نو يهِ  َفض يلِ  ِمن   َذِلكَ  شَ      ِمن   ِباللَّ ياِ   َوَعَليى َعَلي َنيا اللَّ  أَك َثيرَ  َوَلِكينَّ  النَّ

اِ   وَ   لا النَّ كورو نِ  َصاِحبَيِ  يَا يَش  ج  بَاب   الس ِ ا َ  أَأَر  َمَفر ِقو يهو  أَم   َخي ير   مو َااِحي و  اللَّ  ال 



ارو  َقهَّ و َ  َما ال  بو و َما    إِلا دوونِهِ  ِمن   َتع  اَها أَس  مو ي مو م   َسمَّ مو كوم   أَن  هو  أَنَزلَ  َما َوآبَاؤو  اللَّ

َطا    ِمن   ِبَها ل  ك مو  إِ    سو حو هِ  إِلا ال  وا أَليا أََمرَ  ِللَّ بوي و ينو  َذِليكَ  إِيَّيا و  إِليا َتع  مو  الي  ِ َقيي ِ  ال 

اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ  اَ   لا النَّ َلمو نِ  َصاِحبَيِ  يَا يَع  يج  يا الس ِ كوَما أَمَّ يِقي أََحي و  َربَّيهو  َفيَس 

يرا   يا َخم  ي يرو  َفَمأ كويلو  َفيوص يَل و  اليآَخرو  َوأَمَّ ِضي َ  َرأ ِسيهِ  ِمين   الطَّ رو  قو ِِي اليََم  ي  ِفييهِ  الَّ

مِيَا ِ  َمف   {.َتس 

 اليرأي  مين لهيم ظهير أي هيم ل ب ا أنهم وامرأته العزيز عن تعالى يِكر

 لكليام أقيل ذلك ليكا  وقت  إلى يسجنا  أ  ياسف  برا ة علماا ما بع 

 نفسيها  عين راودهيا أنه وليظهروا لَمرها  وأخم  القضية  تلك في النا  

 .وع وانا   ظلما   فسجنا  بسببها  فسجن

 عين ليه أبعي  فإنيه به عصمه ما جملة ومن. له هللا ق ر مما هِا وكا 

 حكيا  ميا الصيافية بعيض اسيمنبط هنيا هيا ومين. ومخيالطمهم شرتهممعا

 !.تج  لا أ  العصمة من أ : الشافعي عنهم

نَ  َمَعهو  َوَدَخلَ } هللا قال ج   المليك  سياقي أحي هما كيا  قييل{ َفَميَا ِ  الس ِ

 الِي وها طعامه  يلي الِي يعني خباز   والآخر". نباا: "قيل فيما واسمه

 قي  المليك كيا ". مجلي : "قييل فيميا واسيمه( نكيرالجاشي) المير  له يقال

 السييجن فييي ياسييف رأيييا فلمييا. فسييجنهما الييَمار بعييض فييي اتهمهمييا

ه وه يه  سممه أعجبهما  ربيه  عبادتيه وكثيرة وفعليه  وقاليه وطريقمه  ودل 

 .تناسبه رؤيا منهما واح  كل   فرأى خلقه  إلى وإحسانه

 ثلياث كيأ  فيرأى السياقي أميا واحي ة  ليلية فيي رأيا: المفسير أهل قال

 فاعمصيرها فأخيِها  العني  عناقيي  وأينعت أورقت وق  حبلة  من قضبا 

 خبييز  ميين سييلال ثليياث رأسييه عليى الخبيياز ورأى. وسييقا  الملييك كييأ  فيي

ل ِ  من تأكل الطيار وضااري  .الَعلى الس 

ييياها يييا: }وقاليييا لهميييا  يعبرهيييا أ  منيييه وطلبيييا علييييه فقص   ِمييين   َنيييَرا َ  إِنَّ

سِ  ح  مو  َطَعام   يَأ تِيكوَما لا َقالَ } بأمرها خبير بمعبيرها عليم أنه فأخبرهما{ نِينَ ال 

ر زََقانِهِ  كوَما إِلا تو تِيَكوَميا أَ    َقب يلَ  ِبَمأ ِويِليهِ  َنبَّأ تو
 مين رأيمميا مهميا معنيا : قييل{. يَأ 

 .أقال كما فيكا  وقاعه قبل لكم أعبر  فإني حلم

 



 أو حلياا   مجيئيه قبل الطعام  من يكمايأت بما أخبركما إني معنا : وقيل

كوم  : }عيس  قال كما حامضا   َنب ِئو
ا َ  ِبَما َوأو ِخروو َ  َوَما َتأ كولو  {.بويواتِكوم   ِفي َت َّ

 ممبيع ليه ماحي  بيه ميؤمن لَني إياي هللا تعليم من هِا إ  لهما وقال

ش يرِ َ     أَ  َلَنيا كَيا َ  َميا} ويعقياب وإسحاق الخليل إبراهيم الكرام آبائي ملة  نو

هِ  هِ  َفض لِ  ِمن   َذِلكَ  شَ      ِمن   ِباللَّ اِ   َوَعَلى} لهِا ه انا بأ  أي{ َعَلي َنا اللَّ { النَّ

 فطييرهم فييي وهييا عليييه ونيي لهم ونرشيي هم إليييه نيي عاهم أمرنييا بييأ  أي

مهم وفي مركاز  اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ } مغروز جبل  كوروو َ  لا النَّ  {.يَش 

ر وجيل   عزَّ  هللاِ  ساى ما عبادةِ  وذم   ي  الماح إلى دعاهم ثم  أمير وصيغ 

رها الَوثا   ف وحق  نِ  َصاِحبَيِ  يَا: }فقال أمرها  وضع  ج  بَاب   الس ِ ا َ  أَأَر  َمَفر ِقو  مو

هو  أَم   َخي ر   َااِح و  اللَّ ارو  ال  َقهَّ و َ  َما ال  بو و يَما    إِليا دوونِهِ  ِمن   َتع  اَها أَس  مو ي مو م   َسيمَّ يمو  أَن 

كوم  َوآبَا هو  أَنَزلَ  َما ؤو َطا    ِمن   ِبَها اللَّ ل  ك يمو  إِ    سو حو يهِ  إِليا ال   فيي الممصيرف أي{ ِللَّ

 أَلييا أََمييرَ } يشييا  ميين ويضييل يشييا  ميين يهيي ي الييِي يرييي  لمييا الفعييال خلقييه

وا بو و ينو  َذِلكَ } و له شريك لا وح   أي{ إِيَّا و  إِلا َتع  مو  الي  ِ َقيي ِ  المسيمقيم أي  {ال 

اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ } ايمالق والصرا  َلموا َ  لا النَّ  ميع إلييه يهم و  لا فهم أي{ يَع 

 .وظهار  وضاحه

 نفاسيهما ليَ  الكميال  غايية فيي الحيال هيِ  فيي لهما دعاته وكانت

 إلى ي عاهما أ  فناس  بالقبال  يقال ما تلقي على منبعثة له معظمة

 .منه وطلبا عنه سألا مما لهما  الَنفع ها ما

 َصياِحبَيِ  يَيا} قيال إليه  أرش  ما إلى وأرش  عليه  وج  بما قام مال ثم

نِ  ج  ا الس ِ كوَما أَمَّ ِقي أََح و را   َربَّهو  َفيَس   الساقي وها: قالاا{ َخم 

 

ا} ي رو  َفَمأ كولو  َفيوص َل و  الآَخرو  َوأَمَّ ِضي َ } الخبياز وهيا: قيالاا{ َرأ ِسيهِ  ِمن   الطَّ  قو

رو  ِِي الََم  مِيَا ِ َتس   ِفيهِ  الَّ  كيل عليى كانيه ووجي  محالية  ليا هيِا وقع أي{. َمف 

لِ  على الرؤيا" الح ي  في جا  ولهِا. حالة  عبرت فإذا تعبر لم ما طائر رِج 

 ".وقعت

 أسيلم بين زيي  بين اليرحمن وعبي  ومجاهي  مسيعاد ابين عين روي وق 

ِض َ : }لهما فقال" شيئا   نر لم قالا أنهما" رو  قو ِِي الََم  مِيَا َتس   ِفيهِ  الَّ  {.َمف 



ِِي َوَقالَ } هو  َظنَّ  ِللَّ َما َناج   أَنَّ هو ي طا  َفأَنَسا و  َرب ِكَ  ِعن  َ  اذ كور نِي ِمن   ِذك رَ  الش 

نِ  ِفي َفَلِب َ  َرب ِهِ  ج   {.ِسنِينَ  ِبض عَ  الس ِ

 وهيا منهميا ناجييا   ظنيه لليِي قال السلام عليه ياسف أ  تعالى يخبر

جن من فيه أنا وما أمري أذكر يعني{ كَ َرب ِ  ِعن  َ  اذ كور نِي: }الساقي  بغيير الس 

يعي جيااز عليى دلييل هيِا وفيي. المليك عني  جرم  وليا. الَسيباب فيي الس 

 .الَرباب رب ِ  على الماكل ذلك ينافي

ي طا  َفأَنَسا و } وقاله ي طا  منهما الناجي فأنس  أي  {َرب ِهِ  ِذك رَ  الش    الش 

َحم   بنو مجاه  قاله. السلام عليه ياسف به وص ا  ما يِكر أ   إسيحاق مو

 .الكماب أهل منصاص وها الصااب  وها واح  وغير

نِ  ِفي} ياسف{ َفَلِب َ } ج   إليى الثلياث بيين ميا والبضع{ ِسنِينَ  ِبض عَ  الس ِ

 حكاها. العشرة دو  ما وقيل. الخمس إلى وقيل. السبع إلى وقيل. المسع

يرا ال ومنيع. رجيال وبضعة. نساة بضع ويقال. الثعلبي  البضيع اسيمعمال ف 

 ِفييي َفَلِبيي َ : }تعييالى هللا وقييال. ني ييف يقييال وإنمييا: قييال العشيير  دو  فيمييا

نِ  ج   .لقاله رد وهِا{ ِسنِينَ  ِبض عِ  ِفي: }تعالى وقال{ ِسنِينَ  ِبض عَ  الس ِ

 

 وليا المسيعين  إليى وعشيرو  وبضيعة عشير  بضيعة ويقيال: الفرا  قال

 بضيعة عليى زاد فيميا الجياهري وخيالف وأليف  وبضيع ومائية  بضع: يقال

 الإيميا " الصحي  وفي. تسعين إلى وعشرو  بضعة: يقال أ  فمنع عشر 

 إليا إليه ليا قيال: وأعلاها شعبة  وسبعا : رواية وفي شعبة  وسما  بضع

 ".الطريق عن الَذى إماطة: وأدناها هللا 

ي طا  َفأَنَسا و } قاله في الضمير إ : قال ومن  عليى عائ { َرب ِهِ  ِذك رَ  الش 

 .وعكرمة بن عبَّا ا عن روي ق  كا  وإ  قاله  ما ضعف فق  ياسف

 وجيه  كيل مين ضعيف الماضع هِا في جرير ابن روا  الِي والح ي 

 الحسن ومرسل ممرو   وها المكي الخاري يزي  بن إبراهيم بإسناد  تفرد

 .أعلم وهللا والَحرى  الَولى بطريق هنا ها ولا يقبل  لا وقمادة

 لب  أجله من الِي السب  ذكر عن  "صحيحه"في  حبا  ابن قال فأما

َثنا الجحميي  الحبياب بين الفضيل أخبرنيا: لبي  ميا السيجن فيي ياسفو   َحي َّ

َثنا مسره   بن مس د َثنا هللا  عبي  بين خال  َح َّ ي  بين َحي َّ َحم   عين عميرو  مو



 وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال هرييرة أبيي عين سلمة  أبي

 فيي لبي  ميا" ربيك عني  اذكرني" قالها المي الكلمة لالا ياسف هللا مرح"

 قيال إذ شي ي   ركين إليى لييأوي كيا  إ  لاطيا   هللا ورحيم لب   ما السجن

 نبييا   هللا بعي  فما: قال" ش ي  ركن إلى آوي أو قاة بكم لي أ  لا" لقامه

 ".قامه من ثروة في إلا بع  

حَ و الاجه  هِا من منكر ح ي  فإنه  أشيا  له علقمة بن عمرو م   بنمو

ها أنكرهييا ميين اللفظيية وهييِ  نكييارة  وفيهييا بهييا ينفييرد  فييي والييِي. وأشيي  ِ

 .أعلم وهللا بغلطها  يشه  "الصحيحين"

 

َمِلكو  َوَقالَ } ِي ال  نَّ  ِسيَما    بََقيَرات   َسب عَ  أََرى إِن  هو كولو
 َوَسيب عَ  ِعَجياف   َسيب ع   يَيأ 

بوَلات   ن  ض ر   سو َملَو  أَيَُّها يَا اِبَسات  يَ  َوأوَخرَ  خو انِي ال  مو يَاي ِفي أَف  ؤ  م   إِ    رو يَيا كونمو  ِللرُّؤ 

وَ   بورو اا َتع  لام   أَض َغاثو  َقالو نو  َوَما أَح  َلامِ  ِبَمأ ِويلِ  َنح  ِِي َوَقيالَ  ِبَعياِلِميَن  الََح  ي  الَّ

َمييا َنَجييا هو يي َ  َواِدَّكَييرَ  ِمن  يية   بَع  كوم   أََنييا أومَّ ييئو َنب ِ
انِي  ِويِلييهِ ِبَمأ   أو ييفو  َفأَر ِسييلو  أَيَُّهييا يواسو

يقو  مَِنا الص ِ  ِ نَّ  ِسيَما    بََقيَرات   َسيب عِ  ِفيي أَف  هو كولو
نَّ  ِعَجياف   َسيب ع   يَيأ  هو كولو

 َسيب ع   يَيأ 

بولات   َوَسب عِ  ِعَجاف   ن  ض ر   سو يي يَاِبَسات   َوأوَخرَ  خو ِجيعو  َلَعل ِ ياِ   إَِليى أَر  يم   النَّ هو
 َلَعلَّ

اَ   َلمو ا َ  َقالَ  يَع  م   َفَميا َدأَبا   ِسنِينَ  َسب عَ  َتز َرعو تو و و  َحَصي   رو َِ بوِلهِ  ِفيي َفي ين   إِليا سو

ا َقِليلا ا   ِممَّ مَّ  َتأ كولو م   َميا يَأ كول نَ  ِشَ اد   َسب ع   َذِلكَ  بَع  ِ  ِمن   يَأ تِي ثو مو م  ينَّ  َقي َّ  َلهو

ا َقِليلا إِلا اَ   ِممَّ ِصنو ح  مَّ  تو يا و  يوَغياثو  ِفييهِ  َعام   َذِلكَ  بَع  ِ  ِمن   يَأ تِي ثو  َوِفييهِ  النَّ

و َ  ِصرو  {.يَع 

 على السجن من السلام عليه ياسف خروج أسباب جملة من كا  هِا

 ثيروا  بن الالي  بن الريا  وها مصر ملك أ  وذلك والإكرام  الاحمرام وجه

 هيِ  رأى نيا  بين سام بن لاوذ بن عملاق بن عمرو بن فارا  بن اراشه بن

 .الرؤيا

 سيبع منيه خيرج قي  وكأنيه نهير  حافية عليى كأنه رأى: الكماب أهل قال

 ضيعاف هزال سبع فخرجت هنا  روضة   في يرتعن فجعلن سما   بقرات

 .مِعارا   فاسميقظ فأكلمهن عليهن ملن ثم معهن فرتعن النهر  ذلك من

 أوخيير سييبع وإذا واحي ة  قصييبة فيي خضيير سينبلات سييبع فيرأى نييام ثيم

 وقاميه  مليَ  عليى قصها فلما. مِعارا   فاسميقظ نهنفأكل يابسات  دقاق



اا} بل تعبيرها يحسن من فيهم يكن لم لام   أَض َغاثو  َقالو  أحلام أخلا  أي{ أَح 

ها الليل  من  َوَما: }قالاا ولهِا بِلك  لنا خبرة فلا هِا ومع لها  تعبير لا لعل 

نو  َلامِ  ِبَمأ ِويلِ  َنح   وص يا  اليِي منهميا النياجي كرتيِ ذلك فعن { ِبَعاِلِمينَ  الََح 

 عيز هللا تقي ير عن وذلك. هِا حينه إلى فنسيه ربه عن  يِكر  بأ  ياسف

 عين النيا  عجيز ورأى الملك  رؤيا سمع فلما ذلك  في الحكمة وله وجل 

 .المِكار  من به أوصا  كا  وما ياسف  أمر تِكر تعبيرها 

ِِي َوَقالَ : }تعالى قال ولهِا َمي َنَجا الَّ هو ي َ } تيِكر أي{ اِمن  ية   بَع   بعي  أي{ أومَّ

 بن عبَّيا ا عن حكي كما بعضهم  وقرأ سنين  بضع وها الزما   من م ة

ي َ } مجاهي  وقرأهيا نسييا   بعي  أي{ أومَّة   بَع  َ  َواِدَّكَرَ : }والضحا  وعكرمة  بَع 

 وأمهيا  أمهيا   يأَميه الرجل أِمهَ  يقال أيضا   النسيا  وها الميم  بإسكا { أومَّة  

 :الشاعر قال. نس  إذا

هرو  كِا َ ***  ح يثا   أنس  لا وكنتو  أِمه تو  الِ  يزري ال   قو  بالعو

كوم   أََنا} وللملك لقامه فقال َنب ِئو
انِي ِبَمأ ِويِلهِ  أو  إليى فأرسلاني أي  {َفأَر ِسلو

فو : }فقال فجا ه ياسف  يقو  أَيَُّها يواسو مَِنيا الص ِ  ِ  ِسيَما    بََقيَرات   َسيب عِ  ِفيي أَف 

نَّ  هو كولو
نَّ  ِعَجيياف   َسييب ع   يَييأ  هو كولو

بولات   َوَسييب عِ  ِعَجيياف   َسييب ع   يَييأ  يين  يير   سو ض   َوأوَخييرَ  خو

اِ   إَِلى أَر ِجعو  َلَعل ِي يَاِبَسات   م   النَّ هو
َلموا َ  َلَعلَّ  {.يَع 

 حضرته إلى اسم عا  الساقي له ذكر  لما الملك أ  الكماب أهل وعن 

 فيي هللا قص يه ميا: والصيااب غليط  اوهيِ ليه  ففسير  رآ  ميا علييه وق 

به ما لا القرآ  كمابه  .وهِيا  فري من الثيرا   الجهلة هؤلا ِ  عرَّ

 وليا شير  وليا تيأخر بليا العليم مين عني   ما السلام عليه ياسف فبِل

 منيام مين كا  ما لهم وعب ر سألاا  ما إلى أجابهم بل سريعا   الخروج طل 

ال الملك : جي ب سيبع ويعقبهميا الخصي  نمي سينين سبع وقا  على ال  

ييمَّ } يي ِ  ِميين   يَييأ تِي ثو ييا و  يوَغيياثو  ِفيييهِ  َعييام   َذِلييكَ  بَع   الغييي  يييأتيهم يعنييي{ النَّ

و َ  َوِفييييهِ } والرفاهيييية والخصييي  ِصيييرو  مييين يعصيييرونه كييياناا ميييا يعنيييي{ يَع 

 .وغيرها والسمسم والزيما  والَعناب الَقصاب

هم الخير وعلى. لهم فعب ر  حيالمي فيي يعمم ونيه ام إلى وأرش هم  دل 

ِبهم خصبهم  السيبع فيي الخص  سن ى حباب اد خار من يفعلانه وما وَج  

 سيني فيي البيِر تقلييل ومين الَكيل بسيب  يرص  ما إلا   سنبله  في الَول



. الحقل من البِر يرد لا أنه الظن على الغال  إذ الثانية  السبع في الج ب

 .هموالف الرأي وكمال العلم كمال على ي ل وهِا

َمِلكو  َوَقالَ } انِي ال  ا ِبهِ  ائ مو الو  َجاَ هو  َفَلمَّ هو  َرب ِكَ  إَِلى ار ِجع   َقالَ  الرَّسو يأَل   َفاس 

ييَاةِ  بَييالو  َمييا ِس  يينَ  الليياتِي الن  ع  نَّ  َقطَّ  َمييا َقييالَ  َعِليييم   ِبكَي ييِ ِهنَّ  َرب ِييي إِ َّ  أَي ييِ يَهو

بوكونَّ  يفَ  َراَودتُّنَّ  إِذ   َخط  ِسيهِ  َعين   يواسو ينَ  َنف  ل  يهِ  َحياشَ  قو َنيا َميا ِللَّ  ِمين   َعَلي يهِ  َعِلم 

ا    َرأَةو  َقاَلت   سو َعِزيزِ  ام  َحقُّ  َحص َح َ  الآ َ  ال  هو  أََنا ال  ِسهِ  َعن   َراَودتُّ هو  َنف   َلِمن   َوإِنَّ

َلمَ  َذِلكَ  الصَّاِدِقيَن  ِي ِليَع  هو  َلم   أَن  ن  َغي  ِ  أَخو هَ  َوأَ َّ  ِبال  ِ ي لا اللَّ َخائِنِيَن   َ كَي   يَه   ال 

بَر ِئو  َوَما
ِس  أو يارَة   النَّف سَ  إِ َّ  َنف  يا ِ  لََمَّ يار   َرب ِيي إِ َّ  َرب ِيي َرِحيمَ  َميا إِليا ِبالسُّ  َغفو

 {.َرِحيم  

 وتميام والسلام الصلاة عليه ياسف علم بكمال علما   الملك أحا  لما

ي ورأيه عقله  جملية نمي ليكيا  حضيرته  إليى بإحضيار  أمير وفهميه   السُّ  ِ

 أحي  لكيل يمبيين حميى يخيرج ليا أ  أح  بِلك الرَّسال جا ه فلما خاصمه 

ياحة بيري  وأنيه وع وانا   ظلما   حبس انه  َقيالَ } بهمانيا   إلييه نسيبا  مميا السَّ

هو } الملك يعني{ َرب ِكَ  إَِلى ار ِجع   أَل  َاةِ  بَالو  َما َفاس  ِس  نَ  اللاتِي الن  ع  نَّ  َقطَّ  أَي يِ يَهو

ي إِ َّ   ممييا برا تييي يعلييم العزييز سييي ي إ  معنييا : قييل{ َعِليييم   ِبكَي ييِ ِهنَّ  يَرب ِ

 عنيي  الشيي ي  اممنيياعي كييا  كييف: فليسييألهن الملييك فميير أي إلييي   نسي 

 س ي ؟ ولا برشي  ليس الِي الَمر على لي وحثهن إياي؟ مراودتهن

 

 اليَمر من منه كا  وما الَمر  من وقع بما اعمرفن ذلك عن سئلن فلما

ل نَ }و الحمي  هِ  َحاشَ  قو َنا َما ِللَّ ا    ِمن   َعَلي هِ  َعِلم   {.سو

َرأَةو  َقاَلت  } ذلك فعن  َعِزيزِ  ام  َحيقُّ  َحص َح َ  الآ َ : }زليخا وهي{ ال  : أي{. ال 

يهو  أََنيا} يمبيع أ  أحيق والحق ووض   وتبي ن ظهر ِسيهِ  َعين   َراَودتُّ يهو  َنف   َلِمين   َوإِنَّ

 ظلميا   حيبس وأنيه يراودني لم وأنه بري  أنه من يقاله فيما أي{ الصَّاِدِقينَ 

 .وبهمانا   وزورا   وع وانا  

َلمَ  َذِلكَ } وقاله ِي ِليَع  هو  َلم   أَن  ن  َغي  ِ  أَخو هَ  َوأَ َّ  ِبال  ِ ي لا اللَّ َخائِنِينَ  كَي  َ  يَه  { ال 

 ليم أنيي العزييز لييعلم هِا تحقيق طلبت إنما أي ياسف كلام من إنه قيل

 بهيِا اعمرفيت إنميا: أي زليخيا  كليام تميام مين إنه وقيل .الغي  بظهر أخنه



 معهيا يقع لم مراودة كا  وإنما الَمر  نفس في أخنه لم أني زوجي ليعلم

 .فاحشة فعل

 وغييرهم  المميأخرين أئمة من كثيرة طائفة نصر  الِي ها القال وهِا

 .الَول ساى حاتم أبي وابن جرير ابن يحك ولم

بَير ِئو  َوَميا}
ِسي  أو يارَة   الينَّف سَ  إِ َّ  َنف  يا ِ  لََمَّ  َرب ِييي إِ َّ  َرب ِيي َرِحيمَ  َميا إِليا ِبالسُّ

ار    مفير  وهيا زليخيا  كليام من: وقيل ياسف  كلام من إنه: قيل{ َرِحيم   َغفو

 وأقياى  وأنسي  أظهير زليخيا كليام تميام مين وكانيه. الَولين القالين على

 .أعلم وهللا

َمِلكو  َوَقالَ } انِي ال  ِلص يهو  ِبهِ  ائ مو َمخ  ِسي  أَس  يا ِلَنف  َميهو  َفَلمَّ يكَ  َقيالَ  كَلَّ مَ  إِنَّ يَيا   ال 

نِييي َقييالَ  أَِمييين   َمِكييين   َلييَ ي َنا َعل  ِييي الييََر ِ   َخييَزائِنِ  َعَلييى اج   َعِليييم   َحِفيييظ   إِن 

ِلكَ  َِ ا َوكَ فَ  َمكَّنَّ أو  ال ََر ِ   ِفي ِليواسو َها يََمبَاَّ ِصي و  يََشا و  َحي  و  ِمن  مَ  نو  َمن   مَِناِبَرح 

ِضيييعو  َولييا َنَشييا و  ييرَ  نو ِسيينِيَن  أَج  ح  مو رو  ال  ينَ  َخي يير   الييآِخرَةِ  َولييََج  ِِ يي يياا ِللَّ اا آَمنو  َوكَييانو

ا َ   {.يَمَّقو

 

 عنيه أظهيروا كياناا عميا سياحمه ونزاهية عرضيه  بيرا ة للملك ظهر لما

َمِلكو  َوَقالَ } قال إليه نسبا  مما انِي ال  ِلص هو  ِبهِ  ائ مو َمخ  ِسي لِ  أَس   اجعليه أي{ َنف 

يا حاشييمي  أعييا  ومين دولميي  أكابر ومن خاص مي من يه فلم   وسيمع كلم 

مَ  إِنَّكَ  َقالَ } حاله وتبين مقاله يَا  . وأمانية مكانية ذو أي{ أَِميين   َمِكيين   َليَ ي َنا ال 

نِي َقالَ } َعل  ِي الََر ِ   َخَزائِنِ  َعَلى اج   النظير يالييه أ  طلي { َعِلييم   َحِفييظ   إِن 

 سيبع مضي  بعي  فيميا الخليل حصيال مين يماقيع لميا بالَهرا  يمعلق يماف

 لهيم الاحمييا  مين خلقيه فيي هللا يرضي  بميا فيهيا لينظير الخصي   سن ى

 أميين ل ييه ميا حفيظ عليى قياي أي حفييظ  إنيه المليك وأخبر بهم  والرفق

 .الَهرا  ومصال  الَشيا  بضبط عليم عليه 

 الَمانية نفسيه مين عليم لمين الالايية طلي  جااز على دليل هِا وفي

 .والكفا ة

م فرعا  أ  الكماب أهل وعن  ا   السيلام عليه ياسف عظ   وسيلطه جي  

قييه الحرييير وألبسييه خاتمييه  وألبسييه مصيير أر  جميييع علييى  الييِه  وطا 



: ليه وقيال ومسيلط  ربُّ  أنيت ي ييه  بيين ونادي الثاني  مركبه على وحمله

 .بالكرس  إلا منك أعظم لست

 عظيميية امييرأة وزوجييه سيينة  ثليياثين ابيين ذا  إذ ياسييف وكييا : قييالاا

 .الشأ 

 .ياسف وولاها وظيفمه  عن قطفير عزل أنه الثعلبي وحكى

َجهو  مات  إنه: وقيل  ليا كيا  زوجهيا ليَ  عيِرا  فاَجي ها زليخيا  امرأَتهو  زوَّ

 :وهما رجلين  السلام عليه لياسف فال ت النسا   يأتي

 

 بالع ل فيهم وعمل مصر  ملك اسفلي واسماثق: قال. ومنسا أفرايم 

 .والنسا  الرجال فأحبَّه

 وأ  سينة  ثلياثين عمير  المليك عليى دخيل يام كا  ياسف أ َّ  وحكي

 فأعجبيه منهيا  لغية بكل يجاوبه ذلك كل وفي لغة  بسبعين خاطبه الملك

هِ  ح اثة مع ذلك  .أعلم فاهلل سن 

ِلكَ : }تعيالى هللا قال َِ يا َوكَي يفَ  َمكَّنَّ أو  اليََر ِ   يِفي ِليواسو َهيا يََمبَياَّ  َحي ي و  ِمن 

 مصير  بي يار الركياب مطليق صيار والحصير والضييق السجن بع  أي{ يََشا و 

أو } َها يََمبَاَّ  .معظما   محسادا   مكرما   منها حل شا  أين أي{ يََشا و  َحي  و  ِمن 

ِصي و } َممَِنا نو ِضيعو  َولا َنَشا و  َمن   ِبَرح  رَ  نو ِسينِينَ  أَج  ح  مو  كليه هيِا يأ مين{ ال 

 الجزييل الخيير مين آخرتيه فيي له ي  خر ما مع للمؤمن  وثاابه هللا جزا  من

 .الجميل والثااب

رو : }قال ولهِا ينَ  َخي ر   الآِخرَةِ  َولََج  ِِ اا ِللَّ اا آَمنو ا َ  َوكَانو  {.يَمَّقو

 وزوجيه مكانيه المليك فاليا  ميات قي  كا  زليخا زوج قطفير إ : ويقال

 .ص ق يروز  فكا  زليخا امراته

َحم   بين وذكر  أسيلم - الرييا  بين الاليي  - مصير صياح  أ  إسيحاق مو

 :بعضهم قال وق . أعلم وهللا السلام عليه ياسف ي ي على

 الحز   غايةو  به مفرو    وأولو **  الََمن مم سع الخافِ  مضيقِ  ورا َ 

فا   مل ك فاهلل تيأَسن   فلا جن من الخلاِص  بع َ  خزائَنه**  ياسو  الس ِ

 



ييَاةو  ا َ َوَجيي} ييفَ  إِخ  اا يواسو م   َعَلي ييهِ  َفييَ َخلو ييم   َفَعييرََفهو نِكييروو   َلييهو  َوهو ييا مو  وَلمَّ

م   َزهو انِي َقالَ  ِبَجَهازِِهم   َجهَّ ِيي َتَرو  َ  أَلا أَِبيكوم   ِمن   َلكوم   ِبأَخ   ائ مو كَي يلَ  أووِفيي أَن   ال 

نزِِليَن  َخي رو  َوأََنا مو انِي َلم   َفإِ    ال  َربوانِي  َولا ِعنِ ي َلكوم   كَي لَ  َفلا ِبهِ  َتأ تو اا َتق   َقيالو

َراِودو  هو  َسنو ا أَبَا و  َعن  اَ   َوإِنَّ يَانِهِ  َوَقالَ  َلَفاِعلو اا ِلِفم  َعلو م   اج   رَِحياِلِهم   ِفيي ِبَضياَعَمهو

م   هو
اَنَها َلَعلَّ رِفو ِلِهم   إَِلى انَقَلبواا إَِذا يَع  م   أَه  هو

ا َ  َلَعلَّ  {.يَر ِجعو

 المصيرية الي يار إليى السيلام عليه ياسف أخاة ق وم عن لىتعا يخبر

 العباد سائر على وعمامها الج ب سن ى إتيا  بع  وذلك طعاما   يممارو 

 .والبلاد

 دينا   المصرية ال يار أمار في الحاكم ذا  إذ السلام عليه ياسف وكا 

 صيار ميا ببيالهم يخطر لم لَنهم يعرفا  ولم عرفهم عليه دخلاا فلما. ودنيا

 لييه وهييم عييرفهم فلهييِا والعظميية المكانيية ميين السييلام عليييه ياسييف إليييه

 .منكرو 

 لا أ  وأراد فعرفهم له  سج وا عليه ق ماا لما أنهم: الكماب أهل وعن 

 خيير لمأخيِوا جئيمم جااسييس  أنيمم: وقال القال  في لهم فأغلظ يعرفا  

 اليِي والجيا  هي الج مين لقامنيا نمميار جئنيا إنميا هللا معياذ: فقالاا. بلادي

يا ذهي  رجليا   عشير اثنيا ونحين كنعيا   مين واحي    أب   بنيا ونحن أصابنا   من 

 أنييه: وعنيي هم. أمييركم اسييمعلم أ  بيي  لييا: فقييال أبينييا  عنيي  وصييغيرنا واحيي   

 اليآخر باليَخ لييأتا  عني   شمعا  وأحمبس أخرجهم ثم أيام  ثلاثة حبسهم

 .نظر  هِا بعض وفي

ييا} تعييالى هللا قييال م  جَ  َوَلمَّ ييَزهو  مييا الميييرة ميين أعطيياهم أي{ ِبَجَهييازِِهم   هَّ

انِي َقالَ } عليه يزي   لا بعير   ِحم لَ  إنسا  كل   إعطا  في عادته به جرت  ائ مو

 إثنيي كنيا: فقيالاا هيم  وكم حالهم عن سألهم ق  وكا { أَِبيكوم   ِمن   َلكوم   ِبأَخ  

 مين قي ممم إذا: فقيال أبينا  عن  شقيقه وبقي واح  منا فِه  رجلا   عشر

 .معكم به فأتاني المقبل العام

ِيي َتَرو  َ  أَلا} كَي يلَ  أووِفيي أَن  نيزِِلينَ  َخي يرو  َوأََنيا ال  مو  نيزلكم أحسينت قي  أي{ ال 

بهم وِقَراكم  انِي َليم   َفإِ   : }قال به  يأتا  لم إ  ره بهم ثم به  ليأتا  فرغَّ  َتيأ تو

رَ  َولا ِعنِ ي َلكوم   كَي لَ  َفلا ِبهِ   أقيربكم وليا مييرة  أعطيكم فلست أي{ بوانِيَتق 

 .أولا   إليهم أس ى ما عكس بالكلية 



 والمرهي  بالمرغي  منه شاقه ليبل ِ  معهم  إحضار  في فاجمه 

اا} َراِودو  َقالو هو  َسنو  بكل إليك وإتيانه معنا  مجيئه في سنجمه  أي{ أَبَا و  َعن 

ا} ممكن ا َ  َوإِنَّ  .تحصيله لىع لقادرو  وإنا أي{ َلَفاِعلو

 عين به يمعا ضا  به جاؤا ما وهي بضاعمهم  يضعاا أ  فميانه أمر ثم

يم  } بها يشعرو  لا حي  من أممعمهم في الميرة  هو
اَنَهيا َلَعلَّ رِفو  انَقَلبوياا إَِذا يَع 

ِلِهم   إَِلى م   أَه  هو
ا َ  َلَعلَّ . بليادهم فيي وجي وها إذا يردوهيا أ  أراد: قييل{ يَر ِجعو

 أ  تيِمم: وقييل. ثانيية ميرة به يرجعا  ما عن هم يكا  ال أ  خش : وقيل

 .الميرة عن عاضا   منهم يأخِ

 وعن . ذكرها سيأتي أقاال على بضاعمهم  في المفسرو  اخملف وق 

 .أعلم وهللا أشبه وها َوِرق  من صررا   كانت أنها: الكماب أهل

 

ا} اا َفَلمَّ اا أَِبيِهم   إَِلى َرَجعو يا نِعَ مو  أَبَاَنا يَا َقالو كَي يلو  ِمنَّ  أََخاَنيا َمَعَنيا َفأَر ِسيل   ال 

ا َنك َمل   اَ   َلهو  َوإِنَّ كوم   َهل   َقالَ  َلَحاِفظو كوم   كََما إِلا َعَلي هِ  آَمنو  ِمن   أَِخيهِ  َعَلى أَِمنمو

ييهو  َقب يلو  يياَ  َحاِفظيا   َخي يير   َفاللَّ َحييمو  َوهو يا الييرَّاِحِميَن  أَر  يياا َوَلمَّ م   َفَمحو واَوَجيي َمَميياَعهو   و

م   اا إَِلي ِهم   رودَّت   ِبَضاَعَمهو ِِ ِ  َنب ِغي َما أَبَاَنا يَا َقالو َنا َه  َوَنِمييرو  إَِلي َنيا رودَّت   ِبَضاَعمو

َلَنا َفظو  أَه  ر ِسيَلهو  َلين   َقيالَ  يَِسير   كَي ل   َذِلكَ  بَِعير   كَي لَ  َوَنز َدادو  أََخاَنا َوَنح 
 َمَعكويم   أو

ييى ييانِي َحمَّ تو ؤ  ثِقيي تو ييهِ  ِميين   ا  َما  اَننِي اللَّ ييم   يوَحيياَ   أَ    إِلييا ِبييهِ  َلَمييأ تو ييا ِبكو  آَتييا  و  َفَلمَّ

م   ثَِقهو هو  َقالَ  َما  الو  َما َعَلى اللَّ اا لا بَنِيَّ  يَا َوَقالَ  َوِكيل   َنقو لو خو  َواِح    بَاب   ِمن   َت  

اا لو َمَفر َِقة   أَب َااب   ِمن   َواد خو نِي َوَما مو ك مو  إِ    شَ      ِمن   هِ اللَّ  ِمن   َعنكوم   أوغ  حو  إِليا ال 

هِ  يََمَاكَّل   َوَعَلي هِ  َتَاكَّل تو  َعَلي هِ  ِللَّ اَ   َفل  لو َمَاك ِ مو يا ال  ياا َوَلمَّ م   َحي ي و  ِمين   َدَخلو  أََميَرهو

م   نِي كَا َ  َما أَبواهو م   يوغ  هو هِ  ِمن   َعن  يِس  ِفيي َحاَجية   إِليا شَ      ِمن   اللَّ يابَ  َنف  قو  يَع 

هو  اَقَضاهَ  و َوإِنَّ ِو م   َل َنا و  ِلَما ِعل  م  اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ  َعلَّ َلموا َ  لا النَّ  {.يَع 

: ليه وقيالهم أبييهم  إليى رجياعهم بعي  أميرهم من كا  ما تعالى يِكر

نِعَ } ا مو كَي لو  ِمنَّ  أرسيلمه فيإ  أخانيا  معنيا ترسيل ليم إ  هيِا عامنا بع  أي{ ال 

 .منا يمنع لم معنا

ييا} يياافَ  َوَلمَّ م   َمحو وا َمَميياَعهو م   َوَجيي و اا إَِلييي ِهم   رودَّت   ِبَضيياَعَمهو  َمييا أَبَاَنييا يَييا َقييالو

َلَنيا َوَنِمييرو } بضياعمنا إلينيا ردت وقي  نريي  ش   أي: أي{ َنب ِغي  نمميار أي{ أَه 



ِلهييم سيينمهم فييي يصييلحهم بمييا ونييأتيهم لهييم  َفييظو } وَمح  { َوَنييز َدادو  أََخاَنييا َوَنح 

 {.ِعير  بَ  كَي لَ } بسببه

 .الآخر  ول   ذهاب مقابلة في أي{ يَِسير   كَي ل   َذِلكَ : }تعالى هللا قال

 يشيم   كيا  لَنيه بنييامين  بالي   شي   اضن   السلام عليه يعقاب وكا 

 .منه بسببه ويمعا  عنه  به ويمسل ى أخيه  رائحة فيه

 

ر ِسَلهو  َلن   َقالَ : }قال فلهِا
انِي َحمَّى َمَعكوم   أو تو ؤ  هِ  ِمن   ثِقا  َما   تو اَننِي اللَّ  َلَميأ تو

ييم   يوَحيياَ   أَ    إِلييا ِبييهِ  ييا} بييه الإتيييا  عيين كلكييم تغلبيياا أ  إلييا   أي{ ِبكو  آَتييا  و  َفَلمَّ

م   ثَِقهو هو  َقالَ  َما  الو  َما َعَلى اللَّ  {.َوِكيل   َنقو

ر   يغنيي ولين ول    في لنفسه واحما  العهاد  وقر ر المااثيق  أك    َِ  َحي

 ولكنَّ  العزيَز  الال  بع    لما الميرة إلى قامه وحاجة حاجمه اولال. َقَ ر  من

 ميا ويحكيم يريي   ميا ويخمار يشا   ما يق ر تعالى والرب أحكام  لها الَق ار

 .العليم الحكيم وها يشا 

 أبااب من لي خلاا ولكن واح   باب   من الم ينة ي خلاا لا أ  أمرهم ثم

 أشييكالا   كيياناا لييَن هم وذلييك بييالعين أحيي  يصيييبهم لييا أ  أراد: قيييل. ممفرقيية

ي  بينو بن عبَّيا ا قال. ب يعة وصارا   حسنة  َحم  ي  ِيو وقميادة كعي  مو  السُّ

 .والضحا 

ا  أو لياسف  خبر يج و  لعلهم يمفر قاا أ  أراد: وقيل ثو . بيأثر  عنيه يوَح َّ

نِيي َوَميا: }قال ولهِا اظهر  والَول. النخعي إبراهيم قال يهِ ال ِمين   َعينكوم   أوغ   لَّ

 {.شَ      ِمن  

ا} تعالى وقال اا َوَلمَّ م   َحي  و  ِمن   َدَخلو م   أََمَرهو نِيي كَيا َ  َميا أَبوياهو م   يوغ  هو  َعين 

هِ  ِمن   يِس  ِفيي َحاَجة   إِلا شَ      ِمن   اللَّ يابَ  َنف  قو يهو  َقَضياَها يَع  و َوإِنَّ ِو يم   َلي  ِلَميا ِعل 

َنا و  م  اِ   أَك َثرَ  َوَلِكنَّ  َعلَّ لَ  لا النَّ  {.موا َ يَع 

 الفسييمق ميين العزيييز  إلييى ه ييية معهييم بعيي  أنييه: الكميياب أهييل وعنيي 

راهم وأخِوا والعسل  والبطم والصنابر واللاز  .آخر  وعاضا   الَولى  ال  

 

ا} اا َوَلمَّ فَ  َعَلى َدَخلو ِي َقالَ  أََخا و  إَِلي هِ  آَوى يواسو يا َ  أََنيا إِن   َتب َميئِس   َفليا أَخو

اا ِبَما ا كَانو َملو ا َ  يَع  م   َفَلمَّ َزهو َقايَةَ  َجَعلَ  ِبَجَهازِِهم   َجهَّ يلِ  ِفيي الس ِ يمَّ  أَِخييهِ  َرح   ثو



َؤذ ِ    أَذَّ َ  َها مو ِعيرو  أَيَّمو كويم   ال  اَ   إِنَّ اا َلَسيارِقو ياا َقيالو بَلو وَ   َمياَذا َعَليي ِهم   َوأَق  ِقي و  َتف 

اا ِق و  َقالو َاا َ  َنف  َمِلكِ  صو اا َزِعييم   ِبيهِ  َوأََنيا بَِعير   لو ِحم   ِبهِ  َجا َ  َوِلَمن   ال  يهِ  َقيالو  َتاللَّ

م   َلَق    مو ِس َ  ِجئ َنا َما َعِلم  ف  ا َوَما الََر ِ   ِفي ِلنو اا َسارِِقيَن  كونَّ  إِ    َجَزاؤو و  َفَما َقالو

م   اا كَيياِذِبيَن  كونييمو ِجيي َ  َميين   َجييَزاؤو و  َقييالو ِلييهِ  ِفييي وو يياَ  َرح  ِلكَ  َجييَزاؤو و  َفهو َِ ييزِي كَيي  َنج 

ياِلِميَن  ِعيَمِِهم   َفبَييَ أَ  الظَّ يمَّ  أَِخيييهِ  ِوَعيا ِ  َقب ييلَ  ِبيأَو  َرَجَها ثو ييَمخ   أَِخيييهِ  ِوَعييا ِ  ِمين   اس 

ِلكَ  َِ َنا كَ فَ  ِك   َِ  كَا َ  َما ِليواسو ي َمِليكِ  ِديينِ  ِفيي أََخيا و  ِليَأ خو يهو  يََشيا َ  أَ    إِليا ال   اللَّ

قَ  َنَشا و  َمن   َدَرَجات   َنر َفعو  م   ِذي كول ِ  َوَفا  اا َعِليم   ِعل  ِرق   إِ    َقالو  َسيَرقَ  َفَقي    يَس 

فو  َفأََسرََّها َقب لو  ِمن   َلهو  أَخ   ِسهِ  ِفي يواسو م   يوب ِ َها َوَلم   َنف  م   َقالَ  َلهو مو  َمكَانا   شَر   أَن 

ا َ  ِبَما أعلم َوهللا اا َتِصفو َعِزيزو  أَيَُّها يَا َقالو ِ   را  كَِبيي َشيي خا   أَبا   َلهو  إِ َّ  ال  ي  أََحيَ َنا َفخو

ا َمكَاَنهو  ِسنِيَن  ِمن   َنَرا َ  إِنَّ ح  مو هِ  َمَعاذَ  َقالَ  ال  َِ  أَ    اللَّ َنا َمن   إِلا َنأ خو  َمَماَعَنيا َوَج  

َ  و  ا ِعن   {.َلَظاِلموا َ  إِذا   إِنَّ

 علييى بنيييامين بييأخيهم دخليياا حييين أمييرهم ميين كييا  مييا تعييالى يييِكر

 بكيمم وأمير  أخيا   بأنيه عينهم سير ا   ليه ر وإخبا إليه وإياائه ياسف شقيقه

 .إليه الإسا ة من منهم كا  عما وسلا   عنهم  ذلك

 باضع فميانه فأمر دونهم  عن   إيا  وتركه منهم  أخِ  على احمال ثم

 فيي غرة عن الطعام  النا  بها ويكيل بها يشرب كا  المي وهي. سقايمه

يا سيرقاا ق  بأنهم أعلمهم ثم. بنيامين مما   جعالية ووعي هم المليك  ا صو

 بِلك اتهمهم من على فأقبلاا لهم  المنادي وضم نه بعير  ِحم ل رد ِ  على

نا  فأنبا  اا: }لهم قاله فيما وهج  هِ  َقالو م   َلَق    َتاللَّ مو ِسي َ  ِجئ َنيا َما َعِلم  ف   ِفيي ِلنو

ا َوَما الََر ِ    ليه مانيارميم ميا خلياف منيا تعلميا  أنمم: يقالا { َسارِِقينَ  كونَّ

 .الس رقة من

اا} م   إِ    َجَزاؤو و  َفَما َقالو اا كَاِذِبيَن  كونمو ِجي َ  َمن   َجَزاؤو و  َقالو ِليهِ  ِفيي وو ياَ  َرح   َفهو

ِلكَ  َجَزاؤو و  َِ زِي كَ اِلِمينَ  َنج  ارق أ  شريعمهم كانت وهِ {. الظَّ  إلى ي فع الس 

ِلكَ : }قالاا ولهِا منه المسروق َِ زِي كَ اِلِمينَ  َنج   {.الظَّ

ِعيَمِِهم   َفبََ أَ : }تعالى هللا قال مَّ  أَِخيهِ  ِوَعا ِ  َقب لَ  ِبأَو  َرَجَها ثو َمخ   ِوَعيا ِ  ِمن   اس 

: تعييالى هللا قييال ثييم الحيليية  فييي وأبلييغ للمهميية  أبعيي  ذلييك ليكييا { أَِخيييهِ 

ِلكَ } َِ َنا كَ فَ  ِك   َِ  كَا َ  َما ِليواسو َمِلكِ  ِدينِ  ِفي أََخا و  ِليَأ خو  اعميرافهم الالي أي{ ال 

ِج َ  َمن  } جزا ه بأ    ِلهِ  ِفي وو اَ  َرح   أخِ  على ياسف يق ر كا  لما{ َجَزاؤو و  َفهو



هو  يََشا َ  أَ    إِلا} مصر ملك سياسة في منهم  أي{ َنَشيا و  َمين   َدَرَجات   َنر َفعو  اللَّ

قَ } العلم في م   ِذي كول ِ  َوَفا   {.َعِليم   ِعل 

 وإنميا وحزما   عزما   وأقاى رأيا   تموأ منهم  أعلم كا  ياسف لَ    وذلك

 مصيلحة اليَمر هِا على يمرت  لَنه ذلك في له هللا أمر عن فعل ما فعل

 .إليه ووفادهم عليه  وقامه أبيه ق وم من ذلك  بع  عظيمة

اا} بنييامين حميل مين الص ياا  اسمخراج عايناا فلما يِرق   إِ    َقيالو  َفَقي    يَس 

 أبيي جي     صينم سيرق قي  كيا  قييل. ياسف يعنا  {َقب لو  ِمن   َلهو  أَخ   َسَرقَ 

 صيغير  وهيا ثيابيه  بيين علييه علقيت قي  عمميه كانيت: وقيل. فكسر  أمه 

 بميا يشيعر ليا وهيا ثيابيه  بيين مين اسيمخرجاها ثم لإسحاق  كانت منطقة

: وقييل. ليه لمحبمهيا حضيانمها وفيي عني ها  يكا  أ  أرادت وإنما صنعت 

عام يأخِ كا  اا} فلهِا. ذلك غير: وقيل. الفقرا  يطعمهف البيت من الط   َقالو

ِرق   إِ    فو  َفأََسرََّها َقب لو  ِمن   َلهو  أَخ   َسَرقَ  َفَق    يَس  ِسهِ  ِفي يواسو  كلممه وهي{ َنف 

م  } وقاله بع ها  مو ا َ  ِبَما أعلم َوهللا َمكَانا   شَر   أَن   جهيرا   ليا سير ا   أجابهم{ َتِصفو

 يَيا: }فقيالاا والمعطيف  المرفق في معه ف خلاا  وعفاا   وصفحا   وكرما   حلما  

َعِزيزو  أَيَُّها ِ   كَِبيرا   َشي خا   أَبا   َلهو  إِ َّ  ال  يا َمكَاَنهو  أََحَ َنا َفخو ِسينِيَن  ِمين   َنيَرا َ  إِنَّ ح  مو  ال 

هِ  َمَعاذَ  َقالَ  َِ  أَ    اللَّ َنا َمن   إِلا َنأ خو يَ  و  َمَماَعَنيا َوَج   يا ِعن   إ  أي{ ِلموا َ َلَظيا إِذا   إِنَّ

 نأخيِ وإنميا بيه  نسيم  وليا نفعليه ليا ما هِا. البري  وأخِنا الممهم أطلقنا

 .عن   مماعنا وج نا من

 فيه غلطاا مما وهِا حينئِ إليهم تعر ف ياسف أ : الكماب أهل وعن 

 .جي  ا   يفهما  ولم

ا} اا َفَلمَّ َمي َئسو هو  اس  م   َقالَ  َنِجي ا   َخَلصواا ِمن  ياا َلم  أَ  كَِبيروهو َلمو  َقي    أَبَياكوم   أَ َّ  َتع 

 َِ ثِقييا   َعَلييي كوم   أََخيي ييهِ  ِميين   َما  م   َمييا َقب ييلو  َوِميين   اللَّ ييفَ  ِفييي َفييرَّطمو  أَب ييَر َ  َفَليين   يواسو

كويمَ  أَو   أَِبيي ِلي يَأ َذ َ  َحمَّى الََر  َ  يهو  يَح  ياَ  ِليي اللَّ َحياِكِميَن  َخي يرو  َوهو ياا ال   ار ِجعو

ا أَِبيكوم   إَِلى ااَفقو َنا َوَميا َسَرقَ  اب َنكَ  إِ َّ  أَبَاَنا يَا لو َنيا ِبَميا إِليا َشيِه   يا َوَميا َعِلم   كونَّ

َغي  ِ  أَل   حاِفِظيَن  ِلل  يَةَ  َواس  َقر  مِي ال  ا الَّ ِعيرَ  ِفيَها كونَّ مِيي َوال  َنيا الَّ بَل  يا ِفيَهيا أَق   َوإِنَّ

اَ   َلت   بَل   َقالَ  َلَصاِدقو يكوم   َلكويم   َسياَّ سو يرا   أَنفو يهو  َعَسي  َجِمييل   َفَصيب ر   أَم   أَ    اللَّ

يهو  َجِميعيا   ِبِهم   يَأ تِيَنِي ياَ  إِنَّ َعِلييمو  هو َحِكييمو  ال  م   َوَتيَالَّى ال  هو  أََسيَفى يَيا َوَقيالَ  َعين 

فَ  َعَلى ز  ِ  ِمنَ  َعي َنا و  َواب يَضَّت   يواسو حو ياَ  ال  اا كَِظييم   َفهو يهِ  َقيالو َميأو  َتاللَّ كورو  َتف   ِ  َتي



يي ييى فَ يواسو َهيياِلِكيَن  ِميين   َتكوييا َ  أَو   َحرَضييا   َتكوييا َ  َحمَّ َمييا َقييالَ  ال  ييكوا إِنَّ ِييي أَش   بَث 

ز نِي هِ  إَِلى َوحو َلمو  اللَّ هِ  ِمن   َوأَع  ياَ   ليا َميا اللَّ َلمو ياا اذ َهبوياا بَنِييَّ  يَيا َتع  سو  َفَمَحسَّ

فَ  ِمن   اا َولا َوأَِخيهِ  يواسو يهِ  َرو  ِ  ِمين   َتي َئسو ي اللَّ يهِ  َرو  ِ  ِمين   يَي يَئسو  ليا هو إِنَّ  إِليا اللَّ

مو  َقا   {.الكَاِفروو َ  ال 

ياا منيه أخيِ  مين اسميأسياا لميا إنهيم: عينهم مخبرا   تعالى يقال  خلصو

اا أََلم  : }روبيل وها كبيرهم  قال بينهم  فيما يمناجا  َلمو َِ  َق    أَبَاكوم   أَ َّ  َتع   أََخ

ثِقا   َعَلي كوم   هِ  ِمن   َما   عهي   أخلفيمم لقي  بكيم؟ يحيا  أ  اليا بيه ميأتننيل{ . اللَّ

 أقابله وجه لي يبق فلم قبله من ياسف أخيه في فرطمم كما فيه وفرطمم

يى} هنيا هيا مقيميا   أزال لا أي{ الََر  َ  أَب َر َ  َفَلن  } به  فيي{ أَِبيي ِليي يَيأ َذ َ  َحمَّ

كومَ  أَو  } عليه الق وم هو  يَح  رني بأ { ِلي اللَّ ياَ } أبيي إليى يأخي رد ِ  عليى يق    َوهو

َحاِكِمينَ  َخي رو   {.ال 

اا} اا أَِبيكوم   إَِلى ار ِجعو الو  رأييمم بميا أخبيرو  أي{ َسيَرقَ  اب َنيكَ  إِ َّ  أَبَاَنيا يَا َفقو

َنا َوَما} المشاه ة الظاهر في الَمر من َنا ِبَما إِلا َشِه   يا َوَما َعِلم  َغي ي ِ  كونَّ  ِلل 

أَل   حاِفِظيَن  يَةَ  َواس  َقر  مِي ال  ا الَّ ِعيرَ  ِفيَها كونَّ مِي َوال  َنا الَّ بَل   هِا فإ  أي{. ِفيَها أَق 

 وعلميه بمصير اشيمهر أمر - سرق لَنه أخانا  أخِهم من - به أخبرنا  الِي

ا} هنا  وهم نحن كنا المي العير ا َ  َوإِنَّ  {.َلَصاِدقو

َلت   بَل   َقالَ } يكوم   َلكويم   َساَّ سو يرا   أَنفو  كميا اليَمر لييس أي{ َجِمييل   َفَصيب ر   أَم 

َلت  } وإنميا خلقيه { هيا} وليا ليه  سجية ليس فإنه يسرق لم ذكرتم  َلكويم   َسياَّ

كوم   سو را   أَنفو  {.َجِميل   َفَصب ر   أَم 

 على ممرتبا   بنيامين في منهم المفريط كا  لما: وغير  إسحاق ابن قال

 إ : السيلف بعيض قيال كميا وهيِا قال  ما لهم قال ياسف  في صنيعهم

 !.بع ها السيئة السيئة جزا  من

يهو  َعَسي : }قيال ثيم  وبنيييامين ياسيف يعنيي{. َجِميعيا   ِبِهيم   يَييأ تِيَنِي أَ    اللَّ

هو } وروبيل اَ  إِنَّ َعِليمو  هو َحِكييمو } الَحبية فيراق مين فييه أنيا وميا بحيالي أي{ ال  { ال 

 .القاطعة والحجة البالغة الحكمة وله ويفعله يق ر  فيما

م  َعن   َوَتَالَّى} فَ  َعَلى أََسَفى يَا َوَقالَ }  بنيه عن أعر  أي{ هو  {يواسو

 



 قييال كمييا كامنييا   كييا  مييا وحيير   القيي يم  بييالحز  الج ييي  حزنييه ذك يير 

 :بعضهم

ل   لِ  ِللحبي ِ  إلا   الح    ما**  الهاى منَ  شئتَ  حي و  فؤاَد َ  نق   الَو 

 :آخر وقال

بارِ  عن َ  لاََمني َلَق    رافِ  قيرَفي***  البوكا َعلى القو  ِ اافكِ  ال  ما ِ  لم  الس 

 فال كاِد ِ  الل اى بينَ  ثاى لقبر  **  رأيَمه قبر كل   أتبكي: فقالَ 

ني**  الَس  يبع و  الََس  إ : له فقلتو  ا َف ع  َِ هو  فه  ماِلكِ  قبرو  كل 

ز  ِ  ِمنَ  َعي َنا و  َواب يَضَّت  : }وقاله حو اَ } البكا  كثرة من أي{ ال   أي{ كَِظييم   َفهو

 .ياسف إلى وشاقه وأسفه حزنه ثرةك من مكظم

اا} الفيراق وأليم الاج  من يقاسيه ما بنا  رأى فلما  وجيه عليى ليه{ َقيالو

يهِ  َتيا} عليه والحرص به والرأفة له الرحمة َميأو  للَّ كورو  َتف   ِ يفَ  َتي يى يواسو  َتكويا َ  َحمَّ

َهاِلِكينَ  ِمن   َتكوا َ  أَو   َحرَضا    {.ال 

تك  وتضعف جس    ينحل حمى تمِكر  تزال لا: يقالا   رفقت فلا قا 

 .بك أولى كا  بنفسك

َما َقالَ } كوا إِنَّ ِي أَش  ز نِي بَث  يهِ  إَِليى َوحو َليمو  اللَّ يهِ  ِمين   َوأَع  يا َ  ليا َميا اللَّ َلمو { َتع 

 إنميا فييه  أنيا ميا النيا   مين أحي  إليى وليا إلييكم أشكا لست: لبنيه يقال

 فرجييا   فيييه أنييا ممييا يليي سيييجعل هللا أ  واعلييم وجييل  عييز هللا إلييى أشييكا

 وأنيمم أنيا ليه أسيج  أ  ب  ولا تقع  أ  ب  لا ياسف رؤيا أ  وأعلم ومخرجا  

َلمو : }قال ولهِا رأى  ما حس  هِ  ِمن   َوأَع  َلموا َ  لا َما اللَّ  {.َتع 

 

 أمرهما عن يبحثاا وأ  وأخيه  ياسف تطل  على محرضا   لهم قال ثم

اا اذ َهبواا بَنِيَّ  يَا} سو فَ  ِمن   َفَمَحسَّ اا َولا َوأَِخيهِ  يواسو هِ  َرو  ِ  ِمن   َتي َئسو هو  اللَّ  ليا إِنَّ

هِ  َرو  ِ  ِمن   يَي َئسو  مو  إِلا اللَّ َقا   الش ة  بع  الفرج من تيئساا لا أي{ الكَاِفروو َ  ال 

 إليا المضيايق فيي المخرج من يق ر  وما وفرجه هللا رو  من ييأ  لا فإنه

 .الكافرو  القام

 

ا} اا َفَلمَّ اا َعَلي هِ  َدَخلو َعِزيزو  أَيَُّها يَا َقالو َنا ال  َلَنا َمسَّ  ِبِبَضياَعة   َوِجئ َنيا الضُّرُّ  َوأَه 

ز َجاة   فِ  مو كَي لَ  َلَنا َفأَو  ق   ال  هَ  إِ َّ  َعَلي َنا َوَتَص َّ يزِي اللَّ ِقيَن  يَج  َمَصي  ِ مو  َهيل   َقيالَ  ال 



م   مو م   َما َعِلم  مو فَ  َفَعل  م   إِذ   َوأَِخيهِ  ِبيواسو مو اَ   أَن  اا َجاِهلو يكَ  َقالو يتَ  أَئِنَّ يفو  لََن   يواسو

فو  أََنا َقالَ  ا يواسو َِ هو  َمنَّ  َق    أَِخي َوه هو  َعَلي َنا اللَّ هَ  َفإِ َّ  َويَص ِبر   يَمَّقِ  َمن   إِنَّ  ليا اللَّ

رَ  يوِضيعو  ِسنِيَن  أَج  ح  مو اا ال  يهِ  َقيالو يهو  آَثيَر َ  َلَقي    َتاللَّ يا َوإِ    َعَلي َنيا اللَّ  َلَخياِطئِيَن  كونَّ

ِريي َ  لييا َقيالَ  مَ  َعَلييي كوم   َتث  يَيا  ِفييرو  ال  يهو  يَغ  ييم   اللَّ ياَ  َلكو َحييمو  َوهو يياا اليرَّاِحِميَن  أَر   اذ َهبو

ا ِبَقِميِص  َِ ا و  َه قو هِ  َعَلى َفأَل  انِي بَِصيرا   يَأ تِ  أَِبي َوج  ِلكوم   َوأ تو َمِعينَ  ِبأَه   {.أَج 

 فيميا ورغبمهم عليه وق ومهم إليه ياسف اةإخ رجا  عن تعالى يخبر

يا} إلييهم بنييامين أخييهم بيرد   علييهم والصي قة المييرة مين ل يه ياا َفَلمَّ  َدَخلو

اا َعَلي هِ  َعِزيزو  أَيَُّها يَا َقالو َنا ال  َلَنا َمسَّ يرُّ  َوأَه   الحيال وضييق الجي ب مين أي{ الضُّ

ز َجاة   ِبِبَضاَعة   َوِجئ َنا} العيال وكثرة  أ  إليا منيا مثلهيا يقبل لا ضعيفة يأ{  مو

ييا يمجيياوز  الصيينابر  حيي  وقيييل. قليليية: وقيييل. رديئيية دراهييم كانييت: قيييل عن 

 ونحيا والحبال  الِغَرائِرِ  َخَلقَ  كانت: بن عبَّا ا وعن. ذلك ونحا البطم وح 

 .ذلك

 

فِ } كَي ييلَ  َلَنييا َفييأَو  ق   ال  ييهَ  إِ َّ  َعَلي َنييا َوَتَصيي َّ ييزِي اللَّ َمَصيي يَج  مو ِقينَ ال  : قيييل{   ِ

َري   ابن قاله إلينا  أخينا برد  : وقيل. السُّ  ِي قال بقبالها   بين سفيا  وقال. جو

يينة  ونيز  وسيلم علييه هللا صيلى محم  نبينا على الص قة حرمت إنما: عو

 .جرير  ابن روا  الآية بهِ 

 سياا   عن هم يبق لم مما به جاؤا وما الحال من فيه هم ما رأى فلما

 ربيه أمير عين لهيم: قائليا   علييهم  وعطيف إلييهم تعيرف المال  ضعيف من

 الييِي الحييال ميين يحايييه ومييا الشييريف جبينييه عيين لهييم حسيير وقيي . وربهييم

م   َهل  } فيه يعرفا  مو م   َما َعِلم  مو فَ  َفَعل  م   إِذ   َوأَِخيهِ  ِبيواسو مو ا َ  أَن  اا{. }َجاِهلو { َقيالو

 هيا أنيه يعرفا  لا وهم ي ة ع  مرارا   إليه ترددوا وق  العج   كل وتعجباا

فو  لََن تَ  أَئِنَّكَ }  {. يواسو

فو  أََنا َقالَ } ا يواسو َِ  ميا معيه صينعمم اليِي ياسيف أنيا يعنيي{ أَِخيي َوهي

ا} وقاليه فيرطمم  ما فيه أمركم من وسلف صنعمم  َِ  لميا تأكيي { أَِخيي َوهي

 أمرهميا فيي وعملياا الحسي   مين لهميا اضمروا كاناا ما على وتنبيه قال 

يهو  َمينَّ  َقي   : }قيال ولهِا الاحميال  من  وصي قمه إلينيا بإحسيانه أي  {َعَلي َنيا اللَّ

 ربنيا  طاعية مين أسيلفنا بميا وذليك عزنيا  معاقي  وشي    لنيا وإياائه علينا 



 لنيا الشي ي ة ومحبميه لَبينا  وبرنا وطاعمنا إلينا منكم كا  ما على وصبرنا

هو } علينا وشفقمه هَ  َفإِ َّ  ر  َويَص بِ  يَمَّقِ  َمن   إِنَّ رَ  يوِضيعو  لا اللَّ ِسنِينَ  أَج  ح  مو  {.ال 

اا} هِ  َقالو هو  آَثَر َ  َلَق    َتاللَّ  َوإِ   } يعطنا لم ما وأعطا  فضلك  أي{ َعَلي َنا اللَّ

ا  .ي يك بين نحن وها إليك  أس ينا فيما أي{. َلَخاِطئِينَ  كونَّ

 

ِري َ  لا َقالَ } مَ  َعَلي كوم   َتث  يَا   بعي  منكم كا  ما على عاتبكمأ لست أي{ ال 

مَ : }فقيال ذليك على زادهم ثم هِا  يامكم يَيا  ِفيرو  ال  يهو  يَغ  ياَ  َلكويم   اللَّ َحيمو  َوهو  أَر 

 {.الرَّاِحِمينَ 

ِري َ  لا} قاله على الاقف أ  زعم ومن مَ } بقاليه وابمي أ  {َعَلي كوم   َتث  يَيا   ال 

ِفرو  هو  يَغ   .الَول والصحي  ضعيف  فقاله{ َلكوم   اللَّ

 عليى فيضيعا  جسي   يلي الِي وها بقميصه  يِهباا بأ  أمرهم ثم

 مين وهيِا هللا  بيإذ  ذهي  كيا  ميا بع  بصر   إليه يرجع فإنه أبيه  عيني

 .المعجزات وأكبر النباات ودلائل العادات خاارق

 وال عة الخير إلى مصر ديار إلى أجمعين بأهلهم يمحملاا أ  أمرهم ثم

 .الَمار  وأعلى الاجا  أكمل لىع الفرقة بع  الشمل وجمع

 

ا} ِعيرو  َفَصَلت   َوَلمَّ م   َقالَ  ال  ِي أَبواهو فَ  ِري َ  لََِج و  إِن  لا يواسو ونِي  أَ    َلا  ِي و َفن   تو

اا هِ  َقالو َقِ يِم  َضلاِلكَ  َلِفي إِنَّكَ  َتاللَّ ا ال  بَِشيرو  َجا َ  أَ    َفَلمَّ َقيا و  ال  ِهيهِ  َعَليى أَل   َوج 

ل   أََلم   َقالَ  را  بَِصي َفار َت َّ  ِي َلكوم   أَقو َلمو  إِن  هِ  ِمن   أَع  اَ   لا َما اللَّ َلمو اا َتع   أَبَاَنيا يَا َقالو

ِفر   َمغ  ابََنا َلَنا اس  ا ذونو يا إِنَّ فَ  َقيالَ  َخياِطئِيَن  كونَّ ِفرو  َسيا  يَمغ  يهو  َرب ِيي َلكويم   أَس  ياَ  إِنَّ  هو

ارو  َغفو  {.الرَِّحيمو  ال 

 أبيي بين هللا عبي  عين سينا   أبيي عين إسيرائيل  أنبأنا: الرزاق عب  قال

يا: }يقال بن عبَّا ا سمعت الهِيل  ِعييرو  َفَصيَلت   َوَلمَّ  خرجيت لميا: قيال  {ال 

ِيي: }فقيال ياسيف قميي  بيري  يعقاب فجا ت ري   هاجت العير  لََِجي و  إِن 

فَ  ِري َ  لا يواسو ونِي أَ    َلا  ِ و َفن   وكيِا .أيام ثلاثة مسيرة من ريحه فاج : قال{ تو

 .به سنا  أبي عن وغيرهم وشعبة الثاري روا 

 



يَري   وابين البصري الحسن وقال  ثميانين مسييرة بينهميا كيا : المكيي جو

 .سنة ثمانا  فارقه منِ له وكا  فرسخا  

ليا} وقاله ونِي أَ    َلا  ِي و َفن   وهيا الفني   مين هيِا قليت إنميا: تقاليا  أي{ تو

 جبييير بيين وسييعي  ومجاهيي  ا وعطيي بيين عبَّييا ا قييال. السيين وكبيير الخييرف 

ونِي: }وقمادة ِ و َفن  ها { تو  .تهرم ا :  والحسن أيضا   مجاه  وقال. تسف 

اا} ييهِ  َقيالو ييكَ  َتاللَّ َقييِ يمِ  َضييلاِلكَ  َلِفيي إِنَّ يي  ِيو قميادة قييال{ ال   لييه قييالاا: السُّ

 .غليظة كلمة

ا: }تعالى هللا قال بَِشيرو  َجا َ  أَ    َفَلمَّ َقا و  ال   أي{ بَِصييرا   َفار َت َّ  ِههِ َوج   َعَلى أَل 

 بع  بصيرا   فار  من فرجع يعقاب  وجه على القمي  ألقى جا  ما بمجر د

ل   أََلم  } ذلك عن  لنبيه وقال ضريرا   كا  ما ِي َلكوم   أَقو َلمو  إِن  يهِ  ِمن   أَع   ليا َميا اللَّ

ييا َ  َلمو  بيييه عينيييي وسيييمقر بياسيييف شيييملي سييييجمع هللا أ  أعليييم أي{ َتع 

 .يسرني ما ومنه فيه يِسيِرينو

اا} ذلك فعن  ِفر   أَبَاَنا يَا َقالو َمغ  ابََنا َلَنا اس  ا ذونو يا إِنَّ  منيه طلبياا{ َخياِطئِينَ  كونَّ

 وميا أبييه  ومين منيه ونيالاا فعلياا  كياناا عما وجل عز هللا لهم يسمغفر أ 

هييم الفعييل قبييل المابيية نيييمهم ميين كييا  ولمييا. عليييه عزميياا كيياناا  هللا وفق 

 علييه وميا سيألاا  ميا إليى أباهم فأجابهم منهم ذلك وقا  عن  ارللاسمغف

لاا فَ } قائلا   عا  ِفرو  َسا  َمغ  هو  َرب ِي َلكوم   أَس  اَ  إِنَّ ارو  هو َغفو  {.الرَِّحيمو  ال 

 

ييَري   وابيين قيييس بيين وعمييرو الميمييي وإبييراهيم مسييعاد ابيين قييال  جو

 لسيائ  ا أبيا حي ثني: جريير ابين قيال. السيحر  وقيت إليى أرجيأهم وغيرهم 

َثنا  محيارب عين ييِكر إسيحاق بن الرحمن عب  سمعت: قال إدريس ابن َح َّ

 دعياتني اللهيم: "يقال إنسانا   فسمع المسج  يأتي عمر كا : قال دثار ابن

ييحر وهييِا فأطعييت  وأمرتنييي فأجبيت   إلييى فاسييممع: قييال" لييي فياغفر السَّ

 ذليك؟ عين هللا عبي  فسيأل مسعاد  بن هللا عب  دار من ها فإذا الصات 

ر يعقاب إ : فقال يحر  إلى بنيه أخ  فَ : }بقاليه. الس  ِفرو  َسيا  يَمغ  {. َرب ِيي َلكويم   أَس 

ِفِرينَ : }تعالى هللا قال وق  َمغ  موس  َحارِ  َوال   {.ِبالََس 

: قييال وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال عين "الصيحيحين" فيي وثبيت

 علييه؟ أتابفي تائي  مين هيل: فيقال ال نيا  سما  إلى ليلة كل ربنا ينزل"



 حي ي  فيي ورد وقي ".له فيأغفر مسمغفر من هل فأعطيه؟ سائل من هل

 ".الجمعة ليلة إلى بنيه أرجأ يعقاب أ "

َثنا: قال المثنى؛ ح ثني: جرير ابن قال  أبيا الرحمن عب  بن سليما  َح َّ

َثنا ال مشقي  أياب َري   ابن أنبأنا الالي   َح َّ بين ا عن وعكرمة عطا  عن  جو

 لكيييم اسيييمغفر سييياف: "وسيييلم عليييه هللا صيييلى هللا رسيييال عييين عبَّييا 

 غريي  وهيِا.لبنيه يعقياب أخيي قيال وهيا الجمعية ليلة حمى: يقال"ربي

 بين عبَّيا ا عليى ماقافا   يكا  أ  والَشبه نظر رفعه وفي الاجه هِا من

 .عنهما هللا رض 

 

ا} اا َفَلمَّ فَ  َعَلى َدَخلو اا َوَقالَ  أَبََاي هِ  إَِلي هِ  آَوى يواسو لو هو  َشا َ  إِ    ِمص رَ  اد خو  اللَّ

َعر ِش  َعَلى أَبََاي هِ  َورََفعَ  آِمنِيَن  يجَّ ا   َليهو  َوَخيرُّوا ال  ا أَبَيتِ  يَيا َوَقيالَ  سو َِ  َتأ ِوييلو  َهي

يَاي ؤ  ا   َرب ِي َجَعَلَها َق    َقب لو  ِمن   رو َسنَ  َوَق    َحق  َرَجنِي إِذ   ِبي أَح  نِ  ِمين   أَخ  يج   الس ِ

وِ  ِمن   م  ِبكو  َوَجا َ  بَ   غَ  أَ    بَع  ِ  ِمن   ال  يي طا  َنَز يَاتِي َوبَيي نَ  بَي نِيي الش   َرب ِيي إِ َّ  اخ 

ييهو  يََشييا و  ِلَمييا َلِطيييف   يياَ  إِنَّ َعِليييمو  هو َحِكيييمو  ال  ييكِ  ِميين   آَتي َمنِييي َقيي    رَب ِ  ال  ل  مو  ال 

َمنِيي م  يَماَواتِ  َفيياِطرَ  الَََحاِدييي ِ  َتأ ِوييلِ  ِميين   َوَعلَّ يتَ  ر ِ  َوالييََ  السَّ ِ  أَن   ِفييي َوِلييي 

يَا ن  نِي َوالآِخرَةِ  ال ُّ ِلما   َتَافَّ نِي موس  ِحق   {.ِبالصَّاِلِحينَ  َوأَل 

: قييل الميي الطايلية الفرقية بعي  الممحيابين اجمما  حال عن إخبار هِا

. الحسين عين روايميا  وهميا سينة  وثميانا  ثلياث: وقييل سنة  ثمانا  إنها

َحم   بن وقال. قمادة قاله سنة  وثلاثا  خمس: وقيل  أنيه ذكيروا: إسحاق مو

 عنيه غياب أنيه يزعميا  الكمياب وأهيل: قيال. سينة عشيرة ثماني عنه غاب

 .سنة أربعين

 راودته  المرأة فإ َّ  تقريبا   الم ة تح ي  إلى يرش  القصة سياق وظاهر

 فيي فكيا  فياممنع واحي   غيير قاليه فيميا سنة  عشرة سبع ابن شاب وها

 فكانييت أخييرج ثييم. وغييير  عكرميية عنيي  سييبع وهييي سيينين  بضييع السييجن

 جييا  البييااقي السييبع فييي النييا  امحييل لمييا ثييم السييبع  الخصيي  سييناات

 أخييا  ومعهييم الثانيية وفييي وحي هم  الييَولى السيينة فيي يممييارو  اخياتهم

 فجياؤا أجمعيين  أهلهيم بإحضار وأمرهم إليهم تعر ف الثالثة وفي بنيامين 

 .كلهم



ا} اا َفَلمَّ فَ  َعَلى َدَخلو  وح هما خصاصا   بهم اجممع{ أَبََاي هِ  إَِلي هِ  آَوى يواسو

اا َوَقالَ } اخاته دو  لو هو  َشا َ  إِ    ِمص رَ  اد خو  المقي م مين هيِا: قييل{. آِمنِينَ  اللَّ

 وهيا جريير ابن وضعفه. أبايه إليه وآوى مصر ادخلاا قال تق ير  والمؤخر 

 مين اقمربياا لميا ثيم م الخييا منيزل فيي وآواهميا تلقاهما بل: وقيل. معِور 

اا} قال مصر باب لو هو  َشا َ  إِ    ِمص رَ  اد خو  إ : قييل ولا: السُّ  ِي قاله{. آِمنِينَ  اللَّ

 اسيكناا: بمعنيى ادخلياا: قاليه ضيمن وانيه أيضيا   هيِا إليى يحمياج لا الَمر

هو  َشا َ  إِ   } بها أقيماا أو مصر   .أيضا   مليحا   صحيحا   لكا { آِمنِينَ  اللَّ

 أر  وهيي - جاشر أر  إلى وصل لما يعقاب أ : الكماب هلأ وعن 

 ي ييه بيين يهياذا ابنيه بعي  قي  يعقاب وكا  لملقيه  ياسف خرج - بلبيس

 فيهيا يكانيا  جاشير  أر  لهيم أطليق المليك أ  وعني هم بق وميه  مبش را  

 لميا أنيه المفسيرين  من جماعة ذكر وق  ومااشيهم  بنعمهم بها ويقيما 

 لملقييه يخيرج أ  ياسيف أراد - إسيرائيل وها - يعقاب هللا نبي ق وم أزف

  "إسيرائيل" هللا لنبيي وتعظيما   لياسف  خ مة وجناد  الملك معه فرك 

 ببركيية الجيي ب سين ى بقييية مصيير أهيل عيين رفييع هللا وأ  للمليك  دعييا وأنيه

 .أعلم فاهلل إليهم  ق ومه

 أبيا قاليه فيميا - وأوليادهم بنييه مين يعقياب ميع ق م من جملة وكا 

 .إنسانا   وسمين ثلاثة - مسعاد ابن عن عبي ة أبا عن السبيعي إسحاق

َحم   بين عن عبي ة  بن ماس  وقال : شي اد بين هللا عبي  عين كعي   مو

 .إنسانا   وثمانين ثلاثة كاناا

 .إنسانا   وتسعا  ثلثمائة وهم دخلاا: مسروق عن إسحاق أبا وقال

 ني  وفي. مقاتل ألف سممائة من أزي  وهم ماس  مع وخرجاا: قالاا

 .وسماهم نفسا   سبعين كاناا أنهم: الكماب أهل

َعير ِش  َعَليى أَبََاي هِ  َورََفعَ : }تعالى هللا قال  ماتيت قي  أميه كانيت: قييل{ ال 

. تعييالى هللا أحياهييا: المفسييرين بعييض وقييال. الميياراة علمييا  عنيي  هييا كمييا

 .الَم بمنزلة والخالة" ليا" خالمه كانت بل: آخرو  وقال

 إليى أميه حيياة بقيا  يقمضي  القيرآ  ظياهر بيل: وآخرو  جرير ابن الوق

ل فلا يامئِ   .أعلم وهللا. قاي وهِا خالفه  فيما الكماب أهل نقل على يعا 



جَّ ا   َلهو  َوَخرُّوا} سرير  على معه أجلسهما أي العرش  على ورفعهما { سو

 هييِا  وكييا وتكريمييا   تعظيمييا   عشيير الَحيي  والييَخاة الييَباا  لييه سييج  أي

 فيي حيرم حميى الشيرائع سيائر فيي بيه معمالا   ذلك يزل ولم لهم  مشروعا  

منا  .مل 

ا أَبَييتِ  يَييا َوَقييالَ } َِ يَيياي َتأ ِويييلو  َهيي ؤ   كنييت مييا تعبييير هييِا أي{ َقب ييلو  ِميين   رو

 حييين والقميير  والشييمس كاكبييا   عشيير الَحيي  رؤيمييي ميين: عليييك قصصييمه

 َق   } ذلك عن  وع تني ما ووع تني بكممانها  وأمرتني ساج ين لي رأيمهم

ييا   َرب ِييي َجَعَلَهييا َسيينَ  َوَقيي    َحق  َرَجنِييي إِذ   ِبييي أَح  نِ  ِميين   أَخ  ييج   الهييم ِ  بعيي  أي{. الس ِ

َِ  حاكمييا   جعلنييي والضيييق  شييئت حييي  المصييرية اليي يار فييي الكلميية  نافيي

وِ  ِمن   ِبكوم   َوَجا َ } بَي    بلياد مين العربيات أر  يسيكنا  وكياناا الباديية  أي{ ال 

غَ  أَ    بَع  ِ  ِمن  } لخيلا ي طا  َنَز يَاتِي َوبَيي نَ  بَي نِيي الش   مينهم كيا  فيميا أي{ اخ 

 .ذكر  وسبق تق م الِي الَمر من إلي  

 أسييبابه هي ييأ شيييئا   أراد إذا: أي{ يََشييا و  ِلَمييا َلِطيييف   َرب ِييي إِ َّ : }قييال ثييم

ييرها رها بييل العبيياد إليهييا يهميي ي لييا وجييا  ميين وسييهلها ويس  يي يقيي    رهاوييس 

يهو } ق رتيه وعظييم صنعه بلطيف ياَ  إِنَّ َعِلييمو  هو َحِكييمو  ال   اليَمار بجمييع أي{ ال 

َحِكيمو }  .وق ر  وشرعه خلقه في{ ال 

 اليِي الطعام من وغيرهم مصر أهل با  ياسف أ  الكماب أهل وعن 

 ومييا والَثياث والعقييار والفضية اليِه  ميين كلهيا بيأماالهم ييي   تحيت كيا 

 أرضيهم  لهيم أطليق ثيم. أرقيا  فصياروا بأنفسهم باعهم حمى كله  يملكانه

 زرعهييم ميين يشييمغلا  مييا خمييس ويكييا  يعمليياا أ  علييى رقييابهم  وأعمييق

 .بع   مصر أهل سنة فصارت للملك  وثمارهم

 ينسيي  لييا حمييى السيينين تلييك فييي يشييبع لييا كييا  أنييه: الثعلبييي وحكييى

 اقمي ى ثيم فمن: قال النهار نصف واح ة أكلة يأكل كا  إنما وأنه الجيعا  

 رضي  الخطاب بن عمر المؤمنين أمير كا  وق : قلت. ذلك في الملا  به

 .الخص  وأتى الج ب ذه  حمى الرمادة  عام بطنه يشبع لا عنه هللا

: الرميادة عام ذه  ما بع  لعمر الَعراب من رجل قال: الشافعي قال

 .حرة لابن وإنك عنك  انجلت لق 

 



 اجمميع  قي  وشيمله تميت  قي  هنعممي السلام عليه ياسف رأى لما ثم

 وميا. فيا  عليهيا ومن فيها ش   كل وأ . قرار  يقربها لا ال ار هِ  أ  عرف

 له واعمرف أهله  ها بما رب ه على أثنى ذلك فعن  النقصا  إلا الممام بع 

 أي يمافا   أ  - المسؤولين خير وها - منه وسأل. وفضله إحسانه بعظيم

 يقيال كميا وهكيِا. الصالحين بعباد  يلحقه وأ . الإسلام على يمافا   حين

نا مسلمين أحينا اللهم. "ال عا  في  .تمافانا حين أي" مسلمين وتاف 

 النبيي سيأل كميا السيلام  علييه احمضيار  عني  ذليك سأل أنه ويحممل

 الييَعلى الملييَ إلييى روحييه يرفييع أ  احمضييار  عنيي  وسييلم عليييه هللا صييلى

 الرفيييق فييي اللهييم قييال كمييا سييلينوالمر  النبيييين ميين الصييالحين  والرفقييا 

 .قض  ثم - ثلاثا - الَعلى

 فيي منجيزا   الإسيلام على الافاة سأل السلام عليه ياسف أ  ويحممل

 روي كميا. وشيرعمهم ملمهم في سائغا   كا  ذلك وا  وسلاممه  ب نه صحة

 .ياسف قبل المات قط نبي تمنى ما: قال أنه  بن عبَّا ا عن

 فيي كما الفمن  عن  إلا   بالمات ال عا  عن نهى فق  شريعمنا في فأما

 فمافنييا فمنيية بقييام أردت وإذا" أحميي  روا  الييِي اليي عا  فييي معيياذ حيي ي 

 ميين لييك خييير المييات آدم ابيين" الييآخر الحيي ي  وفييي" مفمييانين غييير إليييك

ا َقب يلَ  ِميتُّ  َلي َمنِيي يَيا: }السلام عليها مريم وقالت". الفمنة َِ يي ا َوكونيتو  َهي  َنس 

ِسيًّ   وعظميت اليَمار  تفاقميت لما طال  أبي بن علي المات وتمنى{ اَمن 

 هللا عبي  أبيا البوَخياري   ذليك وتمنيى والقال  القيل وكثر القمال واشم  الفمن

 .الَهاال مخالفيه من ولقي الحال  عليه اشم  لما الصحي  صاح 

 من ما"صحيحه"في  ومسلم البوَخاري   روى فق  الرفاهية  حال في فأما

 لييا: "وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال قييال: قييال مالييك بيين سأنيي حيي ي 

 مسييئا   وإميا ييزداد  فلعليه محسينا   إميا به  نزل لضر   المات أح كم يممنى

 لييي  خيييرا   الحييياة كانييت مييا أحينييي اللهييم: ليقييل ولكيين يسييمعم   فلعلييه

 العبي  يخي  ميا هنيا هيا بالضير والميراد"لي خييرا   الافاة كانت إذا وتافني

 علييه ياسيف هللا نبي أ  والظاهر. دينه في لا ونحا  مر  من ب نه في

 .كِلك يكا  أ  ذلك كا  إذا أو احمضار   عن  إما ذلك سأل السلام

 



 عني  مصر ب يار أقام يعقاب أ : الكماب أهل عن إسحاق ابن ذكر وق 

 إليى أوصي  قي  وكيا  السيلام  علييه تيافي ثيم سينة  عشيرة سيبع ياسيف

ي  ِي قيال. وإسيحاق إبيراهيم أباييه عني  يي فن أ  السيلام علييه ياسف : السُّ

ب ِر   وجي   إسيحاق أبييه عني  بالمغيارة ف فنيه الشيام  بلياد إليى وسيَّر  َفصو

 .السلام عليهم الخليل

. سينة وثلياثا  مائة مصر دخل يام يعقاب عمر أ : الكماب أهل وعن 

 فكيا : قيالاا هيِا وميع سينة  عشيرة سيبع مصير بيأر  أقيام انيه وعني هم

 .سنة وأربعين مائة عمر  ميعج

 اسيقطاا قي  أو مينهم  أو النسخة  في إما غلط وها كمابهم  ن  هِا

 هيِ  يسيمعملا  فكييف هيِا  مين أكثير هيا فيميا بعيادتهم ولييس الكسر 

 .هنا؟ ها الطريقة

م   أَم  : }العزييز كمابيه فيي تعيالى قيال وق  يَهَ ا َ  كونيمو يابَ  َحَضيرَ  إِذ   شو قو  يَع 

تو  َما  و َ  َميا ِلبَنِييهِ  الَ َقي إِذ   ال  بوي و يِ ي ِمين   َتع  اا بَع  بوي و  َقيالو  آبَائِيكَ  َوإَِليهَ  إَِلَهيكَ  َنع 

َماِعيلَ  إِب َراِهيمَ  يَحاقَ  َوإِس  ينو  َواِحي ا   إَِلهيا   َوإِس  يِلموا َ  َليهو  َوَنح  س   بنييه ياصي { مو

 .السلام عليهم الَنبيا  به هللا بع  الِي الإسلام دين وها بالإخلاص

 يكيا  بميا وأخبيرهم واح ا   واح ا   بنيه أوص  أنه: الكماب هلأ ذكر وق 

 الشيعاب تطيعيه نسيله  مين عظييم نبيي   بخيروج يهياذا وبش ير أمرهم  من

 .أعلم وهللا مريم بن عيس  وها

 ياما   سبعين مصر أهل عليه بكى يعقاب مات لما أنه: وذكروا

 

 مثيي يامييا   أربعييين فيييه ومكيي  بطييي   فطيبييا  الَطبييا  ياسييف وأميير

 له  فأذ  أهله  عن  لي فنه أبيه مع الخروج في مصر ملك ياسف اسمأذ 

 المغيارة  فيي دفنيا  حبيرو  وصلاا فلم ا وشياخها  مصر أكابر معه وخرج

 ليه وعملياا الحيثي  صخر بن عفرو  من الخليل إبراهيم اشمراها كا  المي

 .أيام سبعة عزا 

 أبييهم  فيي اسيفي ياسيف اخياة وعيز ى بليادهم إليى رجعياا ثم: قالاا

 .مصر  ببلاد فأقاماا منقلبهم  وأحسن فأكرمهم له  وترققاا



 إذا معهييم يحميل أ  فأوصي  الافيياة السيلام علييه ياسييف حضيرت ثيم

 فكيا  تيابات  فيي ووضيعا  فحن طيا  آبائيه  عني  في فن مصر من خرجاا

. سييأتي كما آبائه عن  ف فنه السلام  عليه ماس  معه أخرجه حمى بمصر

 .سنين وعشر سنة مائة ابن وها اتفم: قالاا

 بين مبيار  وقيال. أيضيا   جريير ابين حكيا  وفيميا رأيميه فيميا نصيهم هِا

 سينة  عشيرة سيبع ابين وهيا الجي  فيي ياسيف ألقي: الحسن عن فضالة

 وميات. سينة وعشيرين ثلاثيا   ذليك بعي  وعاش سنة  ثمانين أبيه عن وغاب

 يهياذا  أخييه ليىإ أوصي : غيير  وقيال. سينة وعشيرين سينة مائية ابين وها

 .وسلامه عليه هللا صلاات

 

 السلام عليه أياب قصة

 بين زرا  بين ماص بن أياب وها الروم  من رجلا   كا : إسحاق ابن قال

 . الخليل إبراهيم بن إسحاق بن العي 

 بين إسيحاق بين العيي  بين رعايل بن ماص بن أياب ها: غير  وقال

 ليا  بنيت أمية أ  سياكرع ابن وحكى. نسبه في ذلك غير:  وقيل. يعقاب

 ألقيي ييام السيلام  علييه بيإبراهيم آمين ممن أبا  كا  وقيل. السلام عليه

 .تحرقه فلم النار في

: تعيالى قاليه عني  قررنيا كميا إبيراهيم ذريية مين لَنيه الَول  والمشهار

يَّمِهِ  َوِمن  } ِ ر  ودَ  ذو َلي َما َ  َداوو فَ  َوأَيُّابَ  َوسو  مين لآيياتا{ َوَهاروو َ  َومواَس  َويواسو

 .السلام عليهما نا  دو  إبراهيم على عائ  الضمير أ  الصحي  أ 

 فيي النسا   سارة في إليهم الإيحا  على المنصاص الَنبيا  من وها

ييا: }تعييالى قالييه َحي َنييا إِنَّ َحي َنييا كََمييا إَِلي ييكَ  أَو  ييا    إَِلييى أَو  ييينَ  نو ِبي ِ ييِ  ِ  ِميين   َوالنَّ  بَع 

َحي َنييا ييَماِعيلَ  اِهيمَ إِب ييَر  إَِلييى َوأَو  ييَحاقَ  َوإِس  ييابَ  َوإِس  قو ييبَا ِ  َويَع   َوِعيَسيي  َوالََس 

 .الآية{ َوأَيُّابَ 

" لييا" اسيمها: قيل وامرأته إسحاق  بن العي  سلالة من أنه فالصحي 

 ياسيف بين منسيا بنيت" ليا" وقيل. أفراثيم بنت رحمة: وقيل. يعقاب بنت

 .هنا ها ذكرنا  فلهِا أشهر  وهِا. يعقاب بن



 وبيه هللا شيا  إ  قصيمه ذكير بعي  إسيرائيل بنيي أنبيا  بِكر نعطف ثم

 .المكلا  وعليه الثقة

ِييي َربَّييهو  َنييادَى إِذ   َوأَيُّييابَ : }تعييالى هللا قييال يينِي أَن  ييرُّ  َمسَّ ييتَ  الضُّ َحييمو  َوأَن   أَر 

َمَجب َنا الرَّاِحِميَن  َنا َلهو  َفاس  ر    ِمن   ِبهِ  َما َفكََشف  م   َليهو أَه   َوآَتي َنا و  ضو َلهو يم   َوِميث   َمَعهو

َمة   ِ َنا ِمن   َرح  َعاِبِ ينَ  َوِذك َرى ِعن   َعب َ َنا َواذ كور  } ص سارة في تعالى وقال{ ِلل 

ِيي َربَّيهو  َنادَى إِذ   أَيُّابَ  ينِي أَن  يي طا  َمسَّ اب   ِبنوص ي    الش  َِ ِليكَ  ار كويض   َوَعي  ِبرِج 

ا َِ َمَسل   َه غ  َلهو  َلهو  َناَوَوَهب   َوشََراب  بَارِد   مو م   أَه  َلهو م   َوِمث  َمة   َمَعهو ا َرح   َوِذك َرى ِمنَّ

ِلي و 
بَاب  لَو ِ   الََل  ثا   ِبيَِ  َ  َوخو َني    َوليا ِبيهِ  َفاض يرِب   ِضغ  يا َتح  َنا و  إِنَّ  َصياِبرا   َوَجي  

مَ  َعب  و  نِع  هو  ال  اب   إِنَّ  {.أَوَّ

 إدرييس  بعي  نبيي أول: قيال أنه الكلبي  طريق من عساكر ابن وروى

 ثيم ياسيف  ثيم يعقياب  ثيم إسحاق  ثم إسماعيل  ثم إبراهيم  ثم نا   ثم

 ثيم إلييا   ثيم وهيارو   ماسي  ثيم شيعي   ثيم صيال   ثم هاد  ثم لا  

 ييانس ثيم يعقياب  بين ياسيف بن أفراثيم بن سايل  بن عرفى ثم اليسع 

 بيين ليفييرز بيين آميياص بيين زرا  بيين أييياب ثييم يعقيياب  بنييي ميين ممييى بيين

 هيادا   فيإ  نظير  المرتيي  هيِا بعيض وفي. إبراهيم بن إسحاق بن العي 

 .أعلم وهللا إبراهيم وقيل. نا  بع  أنهما المشهار وصالحا  

 مين الميال  كثيير رجليا   أياب كا : وغيرهم والماري  المفسير علما  قال

 الممسيعة والَراضي  والمااشي  والعبيي  الَنعيام مين وأنااعه صنافه سائر

 وكيا  ليه  كانيت كلها أنها: عساكر ابن وحكى.حارا  أر  من الثنية بأر 

 .كثير  وأهلا  أولاد له

 

 يبق ولم البلا   من بأناا  جس   في وابملي جميعه  ذلك منه فسل 

 ذلك في وها بهما وجل عز هللا يِكر. ولسانه قلبه ساى سليم عضا منه

 .ومسائه وصباحه ونهار  ليله في وجل عز هلل ذاكر محمس  صابر كله

 ميين وأخيرج اليَنيس  منيه وأوحيش الجليييس عافيه حميى مرضيه وطيال

 يحنيا أحي  يبيق وليم النيا   عنيه وانقطع خارجها  مزبلة على وألقي بل   

 وشفقمه إليها إحسانه ق يم وتعرف حقه له ترعى كانت زوجمه  ساى عليه

 حاجمييه قضييا  علييى وتعينييه شييأنه ميين فمصييل  إليييه تمييردد فكانييت عليهييا 



 النييا  تخيي م كانييت حميى لهييا مييا وقييلَّ  حالهيا  وضييعف. هبمصييلحم وتقيام

 معيه صيابرة وهيي وأرضياها  عنها هللا رض  بأود  وتقام لمطعمه  بالَجر

 المصييبة مين بهيا يخيم  وميا والالي  الميال فيراق مين بهميا حيل ما على

 والخ مية والنعمية السيعادة بعي  النيا  وخ مية اليي  ذات وضيق بالزوج 

 !.راجعا  إليه وإنا هلل فإنا والحرمة 

: قييال وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال أ  الصييحي   فييي ثبييت وقيي 

 يبمليي: "وقال  "فالَمثل الَمثل ثم. الصالحا  ثم. الَنبيا  بلا  النا  أش "

 ".بلائه في زي  صلابة دينه في كا  فإ  دينه  حس  على الرجل

 أشي : "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أ  الصحي  في ثبت وق 

 بمييا أيضييا   المثييل ويضييرب السييلام  عليييه بصييبر  ليضييرب المثييل أ  حمييى

 .البلايا أناا  من له حصل

 قصية فيي إسيرائيل بني علما  من وغير  منبه بن وه  عن روي وق 

 وهللا جسي   فيي وبلائيه وولي   ماليه ذهياب كيفيية فيي طاييل خبر أياب

 .بصحمه أعلم

 .الج ري أصابه من أول مالسلا عليه أياب كا : قال انه مجاه  وعن

 

 لا سنين ابملي أنه: وه  فزعم أقاال على بلاا  م ة في اخملفاا وق 

 مزبلية عليى وألقيي وأشهرا   سنين سبع ابملى: أنس وقال. تنق  ولا تزي 

 ليه وأعظيم عنيه  هللا فيرج حميى جس   في ال واب تخملف إسرائيل  لبني

 .سنة عشرة ثمانية بلاا  يف مك : حمي  وقال. عليه الثنا  وأحسن الَجر 

 فكانيت. والعصي  العظم إلا يبق لم حمى لحمه تساقط: السُّ  ِي وقال

 دعات لا أياب يا: "قالت عليها  طال فلما تحمه تفرشه بالر ماد تأتيه امرأته

 أ  هلل قلييل فهيا صيحيحا   سينة سيبعين عشيت قي  فقيال عنيك لفرج ربك

 بالَجر النا  تخ م وكانت الكلام هِا من فجزعت". سنة سبعين له أصبر

 .السلام عليه أياب وتطعم

 أ  خافا   أياب  امرأة أنها لعلمهم يسمخ مانها  يكاناا لم النا  إ  ثم

 يسييمخ مها أحيي ا   تجيي  لييم فلمييا بمخالطمييه  تعيي يهم أو بلائييه  ميين ينييالهم

 كثيير  طيي  بطعام ضفيرتيها إح ى الَشراف بنات لبعض فباعت عم ت



 أناسيا   بيه خي مت: فقاليت وأنكير   هِا؟ لك أين من: لفقا أياب  به فأتت

 بييه فأتمييه بطعييام الييَخرى الضييفيرة فباعييت أحيي ا   تجيي  لييم الغيي  كييا  فلمييا

 فكشفت الطعام؟ هِا لها أين من تخبر  حمى يأكله لا وحلف أيضا   فأنكر 

 إنييي رب: "دعائييه فييي قييال محلاقييا   رأسييها رأى فلمييا خمارهييا  رأسييها عيين

 ".الراحمين أرحم توأن الضر مسني

َثنا حاتم أبي ابن وقال َثنا أبي  َح َّ َثنا سلمة  أبا َح َّ  حيازم  بين جريير َحي َّ

 فليم ياميا   فجيا ا أخياا  ليَياب كيا : قيال عميير بين عبي  بن هللا عب  عن

: لصياحبه أحي هما فقيال بعي   من فقاما ريحه  من منه ي ناا أ  يسمطيعا

 جزعا   قالهما من أياب فجز  بهِا  ابملا  ما خيرا   أياب من علم هللا كا  لا

 ليلية أبيت ليم أنيي تعليم كنيت أ  اللهم: "قال قط  ش   من مثله يجز  لم

ق( فصي قني جيائع مكيا  اعليم وأنيا شيبعانا   قط  وهميا السيما  مين فصي  ِ

 وأنيا قيط قميصا  لي يكن لم أني تعلم كنت إ  اللهم: "قال ثم" يسمعا 

: قيال ثيم" يسيمعا  وهميا السيما  مين قفصي    فصي قني عيار   مكا  أعلم

 حمييى أبيي ا   رأسي  ارفييع لييا بعز تيك اللهييم: فقييال سياج ا   وخييرَّ  بعز تييك  اللهيم

 .عنه كشف حمى رأسه رفع فما عني  تكشف

َثنا: جميعيا   جريير وابين حياتم أبي ابن وقال  اليَعلى عبي  بين ييانس َحي َّ

 بن أنس عن زهري ال عن عقيل  عن يزي   بن نافع أخبرني وه   ابن أنبأنا

 بييه لبيي  أييياب هللا نبييي إ : "قييال وسييلم عليييه هللا صييلى النبييي أ  ماليك

 كانا إخاانه من رجلين إلا والبعي   القري  فرفضه سنة  عشرة ثماني بلاؤ 

 لصياحبه أحي هما: فقيال ويروحيا   إلييه يغي وا  كانيا ليه  إخاانه أخ  من

: صياحبه له قال. العالمين من أح  أذنبه ما ذنبا   أياب أذن  لق  وهللا تعلم

 فلميا. بيه ميا فيكشيف ربه يرحمه لم سنة عشر ثماني منِ: قال ذا ؟ وما

 تقيال ميا ادري ليا: أيياب فقيال. له ذلك ذكر حمى الرجل يصبر لم إليه راحا

 فييِكرا  يمنازعيا  اليرجلين عليى أمير كنيت أنيي يعلم وجل عز هللا أ  غير

 .حق في إلا هللا يِكرا أ  اهيةكر  عنهما فأكفر بيمي إلى فأرجع هللا

 حميى بيي   امرأتيه أمسيكت قضياها فيإذا حاجميه فيي يخيرج وكيا  قال

 أ  مكانه في أياب إلى هللا فأوحى عليه أبطأت يام ذات كا  فلما يرجع 

ِلكَ  ار كوض  } ا ِبرِج  َِ َمَسل   َه غ   وأقبيل تنظير  فملقميه فاسيمبطأته{َوشََراب   بَارِد   مو



 رأتيه  فلميا كيا   ميا أحسن على وها البلا   من به ام هللا أذه  ق  عليها

 القي ير هللاِ  فيا المبمليى؟ هيِا هللا نبييَّ  رأيت هل فيك هللا بار  أي: قالت

. هيا أنيا فيإني: قيال صيحيحا   كيا  إذ منك به أشبه رجلا   رأيت ما ذلك على

 فلميا سيحابمين  هللا فبع  للشعير  وأن ر للقم  ان ر ان را   له وكا : قال

 وأفرغيت فيا   حميى اليِه  فيه أفرغت القم  أن ر على أح اهما انتك

 ".فا  حمى الاِرقَ  الشعير أن ر في الَخرى

 

 عين "صيحيحه"فيي  حبيا  ابين بمماميه روا  وهكِا جرير  ابن لفظ هِا

ي  بين َحم   جيي ا   رفعيه غرييي  وهيِا. بيه وهيي  ابين عيين قميبية بين الحسيين مو

 .ماقافا   يكا  أ  والَشبه

َثنا: حيياتم بيييأ ابيين وقييال َثنا أبييي  َحيي َّ َثنا إسييماعيل  بيين ماسيي  َحيي َّ  َحيي َّ

: قييال بيين عبَّييا ا عين مهييرا   بيين ياسيف عيين زييي   بين علييي أنبأنييا حمياد 

ى الجنَّة من حلة هللا وألبسه  امرأتيه وجيا ت ناحية  في وجلس أياب  فمنح 

 ليابالك لعيل هاهنيا  كا  الِي المبملى هِا هللا عب  يا: فقالت تعرفه  فلم

: قاليت أيياب  أنيا ويحيك: قيال. ساعة تكلمه وجعلت الِئاب؟ أو به  ذهبت

 .جس ي علي   هللا رد ق  أياب أنا ويحك: فقال هللا؟ عب  يا مني أتسخر

 .معهم ومثلهم بأعيانهم وول   ماله عليه هللا ورد: بن عبَّا ا قال

 وماليك أهليك علييك رددت قي : ) إلييه هللا أوحى: منبه بن وه  وقال

 صيحابمك عن وقر ِب   شفا    فيه فإ  الما   بهِا فاغمِسل   معهم  ومثلهم

 (.فيك عصاني ق  فإنهم لهم  واسمغفر قربانا  

 .حاتم أبي ابن روا 

َثنا حياتم  أبيي ابن وقال َثنا زرعية  أبيا َحي َّ َثنا ميرزوق  بين عميرو َحي َّ  َحي َّ

 هرييرة  أبي عن نهيك  بن بشير عن أنس  بن النضر عن قمادة  عن همام 

 السيلام علييه أياب هللا عافى لما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي  عن

 فقيل: قال ثابه  في ويجعل بي   يأخِ فجعل ذه   من جرادا   عليه أمطر

 !".رحممك؟ من يشبع ومن رب   يا: قال تشبع؟ أما أياب يا: له

 



 عين الصيم  وعبي  الطيالسي   داود أبيي عين أحمي  الإمام روا  وهكِا

 محمي  بن هللا عب  عن "صحيحه"في  حبا  ابن وروا . به قمادة عن همام

 مين أحي  يخرجيه وليم. بيه الصيم  عبي  عين راهايه  بن اسحاق عن الَزدي 

 .أعلم فاهلل الصحي   شر  على وها الكم   أصحاب

َثنا أحم  الإمام وقال  أبيي عين اليَعرج  عين الزناد  أبي عن سفيا   َح َّ

ر ِسلَ  هريرة
ل   أيابَ  على أو  ثابه  في يقبضها فجعل ذه   من جراد من رِج 

 عين يسيمغني ومين رب أي: قيال أعطينيا ؟ ميا يكفيك أليم أيياب يا: فقيل

 !.فضلك

 .مرفاعا آخر وجه من هريرة أبي عن روي وق . ماقاف هِا

َثنا أحم  الإمام وقال َثنا الرزاق عب  َح َّ  منبيه بين هميام عين معمير  َح َّ

َثناحَ  ما هِا: قال : وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قال هريرة أبا  َّ

 أيياب فجعيل ذهي   مين جيراد   رجيل علييه َخير   عريانيا   يغمسل أياب بينما"

: قال ترى عما أغنيمك أكن ألم أياب يا وجل عز ربه فنادا  ثابه  في يحثي

 ".بركمك عن لي غنى لا ولكن رب  يا بلى

 .به رزاقال عب  ح ي  من البوَخاري   روا 

ِلكَ  ار كوض  } وقاله  بيه  أمير ميا فاممثيل. برجليك اليَر  اضيرب: أي{ ِبرِج 

 فأذهي . منها ويشرب فيها  يغمسل أ  وأمر الما   باردة عينا   له هللا فأنبع

 فيي كيا  اليِي والمير   والسيقم واليَذى الَلم من يج   كا  ما عنه هللا

 وباطنيية  ظيياهرة حةصيي كلييه ذلييك بعيي  هللا وأب لييه  وباطنييا ظيياهرا   جسيي  

 جيرادا   عظيميا   مطيرا   صيب ا   المال من له ص  حمى كثيرا   ومالا   تاما   وجمالا  

 .ذه  من

َلييهو  َوآَتي َنييا و : }تعييالى قييال كمييا أهلييه لييه هللا واخلييف م   أَه  َلهو ييم   َوِمييث  { َمَعهو

 فيي عينهم وعاضيه سيلف فييمن آجر : وقيل. بأعيانهم هللا أحياهم: فقيل

َمية  : }وقاليه. اليآخرة الي ار فيي بكلهيم شمله له جمعو ب لهم  ال نيا  ِمين   َرح 

ِ َنا َنا} ش ته عنه رفعنا أي{ ِعن  ير    ِمين   ِبيهِ  َميا َفكََشف   ورأفية بيه منيا رحميه{ ضو

َعاِبييِ ينَ  َوِذك ييَرى} وإحسييانا    أو مالييه أو جسيي   فييي ابملييي لميين تييِكرة أي{ ِلل 

 ذليك مين أعظيم هيا بما هللا ابملا  حي  أياب  هللا بنبي أساة فله ول   

 .عنه هللا فرج حمى واحمس  فصبر



َمة" هي: فقال امرأته اسم هِا من فهم ومن  فقي  الآيية  هيِ  من" َرح 

 إليهييا هللا رد بيين عبَّييا ا عيين الضييحا  وقييال. النييز  وأغييرق النجعيية أبعيي 

 .ذكرا   ول ا   وعشرو  سمة له ول ت حمى وزادها شبابها

 الحنيفيية  ديين عليى اليروم بيأر  ةسن سبعين ذلك بع  أياب وعاش

ِ  : }وقالييه. إبييراهيم دييين بعيي   غيييروا ثييم يي ثا   ِبيَييِ  َ  َوخو ييرِب   ِضييغ   َولييا ِبييهِ  َفاض 

َن    ا َتح  َنا و  إِنَّ مَ  َصاِبرا   َوَج   َعب ي و  نِع  يهو  ال  اب   إِنَّ  تعيالى هللا مين رخصية هيِ { أَوَّ

 مائة امرأته ربنليض حلفه  من كا  فيما السلام عليه أياب ورساله لعب  

ي طا  عرضها لَنه: وقيل. ضفائرها لبيعها ذلك حلفه: فقيل سا    في الش 

يي طا  انيه فعيرف فأخبرتيه فأتمه لَياب  دوا  لها يصف طبي   صارة   الش 

 ضيغثا   يأخيِ أ  أفميا  وجيل عز هللا عافا  فلما. سا  مائة ليضربها فحلف

 ضييربة بيه ويضييربها اكلهي فيجمعهيا الشييماري  يجميع الييِي كالعثكيال وهيا

 .يحن  ولا ويبر   سا  بمائة الض رب منزلة منزلا   هِا ويكا  واح ة

 

 حيق فيي سييما وليا وأطاعيه  هللا اتقيى لمين والمخرج الَفَرجِ  من وهِا

 .عنها هللا رض  الراش ة البارة الص يقة المكاب ة المحمسبة الصابرة امرأته

ا} بقاله وعللها الرخصة هللا عق  ولهِا َنا و  إِنَّ مَ  َصاِبرا   َوَج   َعب  و  نِع  يهو  ال   إِنَّ

اب    الَيمييا  بيياب فييي الرخصيية هييِ  الفقهييا  ميين كثييير اسييمعمل وقيي { أَوَّ

ع والنِور   مين الخلياص فيي الحييل كمياب وضيعاا حمى فيها آخرو  وتاس 

روو  الَيمييا    العجائيي  ميين بأشيييا  فيييه وأتيياا الكريميية  الآييية بهييِ  وصيي َّ

 إ  إلييه الاصال عن  الَحكام كماب في ذلك من رفا  ط وسنِكر. والغرائ 

 .تعالى هللا شا 

 لميا السيلام علييه أيياب أ  الماري  علما  من وغير  جرير ابن ذكر وق 

 .ذلك من اكثر عاش إنه: وقيل. سنة وتسعين ثلاثا   عمر  كا  تافي

 بسليما  القيامة يام يحم  هللا أ  معنا  ما مجاه  عن لي  روى وق 

يا   عليى السيلام علييه وبياسيف الَغنييا   على لسلاما عليه  وبيأياب الَرق 

 .بمعنا  عساكر ابن روا . البلا  أهل على السلام عليه



 أيياب  بين بشير ولي   بعي   باليَمر وقيام حاميل  ول   إلى أوص  وأنه

 هيِا ابنيه وميات. أعليم فياهلل الكفل ذو أنه النا  من كثير يزعم الِي وها

 .وسبعين خمسا   السنين من عمر  وكا  عما  يز  فيما نبيا   وكا 

 عليهميا أيياب ابين إنيه بعضهم قال إذ الكفل  ذي قص ة هنا ها ولنِكر

 .هي وهِ  السلام

 

 .أياب ابن أنه قام زعم الِي الكفل ذي قصة

م  } الَنبييا  سيارة فيي أييياب قصية بعي  تعيالى هللا قيال َنياهو  ِفييي َوأَد َخل 

َممَِنا م   َرح  هو  سيارة فيي أيضا   أياب قصة بع  تعالى وقال{. لصَّاِلِحينَ ا ِمن   إِنَّ

ييَحاقَ  إب ييَراِهيمَ  ِعبَاَدَنييا َواذ كوير  } ص ييابَ  َوإِس  قو ِلييي َويَع  و 
ييا َوالََب َصييارِ  الََي ييِ ي أو  إِنَّ

م   ييَناهو َلص  ارِ  ِذك ييَرى ِبَخاِلَصيية   أَخ  ييم   اليي َّ هو ييَ َنا َوإِنَّ ييَطَفي نَ  َلِميين   ِعن  موص  يَييار  ال   الََخ 

َماِعيلَ  َواذ كور   يََسعَ  إِس  لِ  َوَذا َوال  ِكف  َِ  ِمن   َوكول   ال  يَاِر  {.الََخ 

 هؤليا  ميع مقرونيا   علييه بالثنيا  العظييم القرآ  في ذكر  من فالظاهر

 .المشهار  ها وهِا والسلام الصلاة ربه من عليه نبي أنه الَنبيا  السادة

 مقسيطا   وحكما   صالحا   رجلا   كا  وإنما نبيا   يكن لم أنه آخرو  زعم وق 

 .أعلم فاهلل ذلك في جرير ابن وتاقف. عادلا  

 رجليا   كيا  وإنميا نبيا   يكن لم أنه مجاه  عن نجي  وأبا جرير ابن وروى

 .صالحا  

 

 بالعي ل بيينهم ويقضي  أميرهم  يكفييهم أ  قامه لبني تكفل ق  وكا 

 .الكفل ذا فسمي فيفعل

 عيين هنيي  أبييي بيين داود طريييق ميين حيياتم أبييي وابيين جرييير ابيين وروى

 النيا  عليى رجليا   اسيمخلفت أنيي ليا قيال اليسيع كبر لما: قال أنه مجاه 

 مين: فقيال النيا  فجمع يعمل؟ كيف أنظر حمى حياتي في عليهم يعمل

 .يغض  ولا الليل  ويقام النهار  يصام: اسمخلفه بثلاث لي يمقبل

 النهييار  تصييام أنييت: فقييال أنييا : فقييال العييين  تزدريييه رجييل فقييام: قييال

 مثلهيا وقيال الييام  ذليك فرد هم: قال. نعم: قال تغض ؟ ولا الليل  وتقام

 .فاسمخلفه أنا  فقال الرجل ذلك وقام النا  فسكت الآخر  اليام



. ذلييك فأعييياهم بفلييا   عليييكم: للشييياطين يقييال إبليييس فجعييل: قييال

 اخييِ حييين وأتييا  فقييير  كبييير شييي  صييارة فييي فاتييا  وإيييا  دعيياني فقييال

. البياب في ق   الن امية تليك إليا والنهيار  اللييل ينيام لا وكا  للقائلة  مضجعه

 فجعيل البياب ففيم  فقيام: قيال. مظليام كبيير شيي : قيال هيِا؟ من: فقال

 وفعلياا ظلمياني وإنهيم خصيامة  قامي وبين بيني إ َّ  فقال عليه  يق 

 إذا: وقال. القائلة وذهبت الروا   حضر حمى عليه يطال وجعل وفعلاا بي

ك لك آخِ فإنني حتر   .بحق 

 ير   فلم الشي   يرى هل ينظر فجعل مجلسه في فكا . ورا  فانطلق

 فلميا. ييرا  فلا وينمظر  النا  بين يقض  جعل الغ  كا  فلما يمبعه  فقام

 فقيال هيِا؟ مين: فقيال البياب  في ق أتيا  مضيجعه  فأخيِ القائلة إلى رجع

 فيياتني؟ قعيي ت إذا لييك لأقيي ألييم: فقييال لييه ففييم . المظلييام الكبييير الشيي 

 وإذا حقيك  نعطييك نحن: قالاا قاع   انك عرفاا إذا قام اخب  إنهم: فقال

 .فأتني رحت فإذا فانطلق: قال. جح وني قمت

 النعيا   علييه وشيق ييرا  فليا ينمظير فجعيل فيرا  القائلة  ففاتمه: قال

 شيق ق  فإني أنام  حمى الباب هِا يقرب أح ا   ت عنَّ  لا: أهله لبعض فقال

: فقيال ورا    ورا   الرجل له فقال جا  الساعة تلك كا  فلما. النام علي  

 أحي ا   ني   ليا أ  أمرنيا لقي  وهللا ليا: فقيال أميري  له فِكرت أمس  أتيمه ق 

يار البييت فيي كياة فيرأى نظير أعييا  فلميا يقربه   فيي هيا فيإذا منهيا فمس 

 فليا  ييا: فقيال  الرجل فاسميقظ قال داخل  من الباب ي ق ها وإذا البيت 

ا: قال آمر ؟ ألم  أتيت؟ أين من فانظر تؤت  فلم وهللاِ  قبلي من أم 

 فيي معيه الرجيل وإذا أغلقيه؟ كما مغلق ها فإذا الباب إلى فقام: قال

وَّ : فقال فعرفه البيت   ففعليت شي   كيل فيي أعييمنيي نعم: قال هللِا؟ أََع و

 .لَغضبك ترى ما كل

 ! **به فافى بأمر لتكف لَنه الكفل ذا هللا فسما 

 السيياق هيِا مين قريبيا   بين عبَّيا ا عين أيضيا   حياتم أبي ابن روى وق 

َحم   بنو الحارث بن هللا عب  عن روى وهكِا  اليَكبر  حجييرة وابين قييس مو

 .هِا نحا السلف من وغيرهم



َثنا: حياتم أبيي ابن وقال َثنا أبيي  َحي َّ  بين سيعي  أنبأنيا الجمياهر  أبيا َحي َّ

ثَ  بشير  أبيا يعني - الَشعري سمعت قال الَخنس بن كنانة عن قمادة ناَح َّ

 نبي يا   الكفيل ذو كا  ما: يقال المنبر هِا على وها - عنه هللا رض  ماس 

 مين الكفيل ذو له فمكف ل صلاة  مائة يام كل يصل ي صال  رجلا   كا  ولكن

 . الكفل ذا فسمى صلاة  مائة يام كل يصل ي بع  

 

 قيال: قيال قميادة عين معمير عن الرزاق عب  طريق من جرير ابن وروا 

 .منقطعا   فِكر  الَشعري ماس  أبا

َثنا: أحمي  الإمام روا  الِي الح ي  فأما َثنا محمي   بين أسيبا  َحي َّ  َحي َّ

 عمير ابين عين طلحية  مالى سع  عن هللا  عب  بن هللا عب  عن الَعمش 

 إليا أسمعه لم ال ح يثا   وسلم عليه هللا صلى هللا رسال من سمعت: قال

 أكثر سمعمه ق  ولكني به أح ث لم   - مرار سبع ع  حمى - مرتين أو مرة

 فأتميه عمليه ذني  من يمار   لا إسرائيل بني من الكفل كا : قال. ذلك من

يا يطأها  أ  على دينارا   سمين فأعطاها امرأة  الرجيل مقعي  منهيا قعي  فلم 

 ولكين ليا : قاليت أأكرهميك؟ يبكييك ما: لها فقال وبكت  أرع ت امرأته  من

 هيِا فمفعليين: قيال الحاجية  إلييه حملمنيي وإنميا قيط  أعمله لم عمل هِا

 يعصي  لا وهللا: قال ثم. لك بال نانير اذهبي: فقال نزل ثم. قط تفعليه ولم

 هللا غفيير قيي  بابييه علييى مكمابييا   فأصييب  ليلمييه ميين فمييات أبيي ا   الكفييل هللا

 !للكفل

 بعضيهم أ  وذكير حسين  وقيال بيه َعمشال ح ي  من المرمِي وروا 

 .عمر  ابن على فاقفه روا 

: حاتم أبا قال هِا سع ا   فا  نظر إسناد  وفي ج ا   غري  ح ي  فها

 بين هللا عبي  ساى عنه يرو ولم حبا   ابن ووثقه. واح  بح ي  إلا أعرفه لا

 .أعلم فاهلل. هِا الرازي هللا عب 

 مين الكفيل الحي ي  لفيظ اوإنمي الكفيل ذا ها فليس محفاظا كا  وا 

 .أعلم تعالى فاهلل. القرآ  في المِكار غير آخر رجل فها إضافة غير

 

 .بَعام ة أوهلكاا أوَمم ذكر باب



اَسي  آَتي َنيا َوَلَقي   : }تعالى قاله ب ليل الماراة نزول قبل وذلك ِكَميابَ  مو  ال 

َلك َنا َما بَع  ِ  ِمن   روو َ  أَه  قو  .الآية{ الَووَلى ال 

 اليَعرابي عياف حي ي  مين والبيزار حياتم أبيي وابن جرير ابن وا ر  كما

 مين بعيِاب قاما   هللا أهلك ما: قال الخ ري سعي  أبي عن نضرة أبي عن

 القريية غيير اليَر  وجيه عليى المياراة أنزلت ما بع  الَر  من أو السما 

اَسي  آَتي َنيا َوَلَقي   : }يقيال تعيالى هللا أ  تر ألم قردة مسخاا المي  ِكَميابَ ال   مو

َلك َنا َما بَع  ِ  ِمن   روو َ  أَه  قو  {.الَووَلى ال 

 كيل أ  عليى ف ل وقفه  أعلم وهللا والَشبه. له رواية في البزار ورفعه

 .السلام عليه ماس  قبل بعامة أهلكت أمة

 :فمنهم

 

 الرَّ  ِ  أصحاب

ييادَ  َوَعييادا  } الفرقييا  سييارة فييي تعييالى هللا قييال ييَحابَ  َوَثمو  الييرَّ  ِ  َوأَص 

ونا   رو َثيالَ  َليهو  َضيَرب َنا َوكوليا كَثِيرا   َذِلكَ  بَي نَ  َوقو ل يا   الََم  ِبييرا   َتبَّر َنيا َوكو  هللا وقيال{ َتم 

بَت  : }ق صارة في تعالى َِّ م   كَ مو  َقب َلهو ا    َقا  ادو  الرَّ  ِ  َوأَص َحابو  نو  َوَعياد   َوَثمو

َاا و  َوِفر َعا  و  ا    َوإِخ  مو  ةِ الََي كَي َوأَص َحابو  لو بَّيع   َوَقيا  َِّبَ  كويل   تو يلَ  كَي  َفَحيقَّ  الرُّسو

 {.َوِعي ِ 

 

 وهيا وتبير وا ودميروا  أهلكياا أنهيم عليى ي ل قبله والِي السياق وهِا

 .الهلا 

 فيي ذكيروا اليِين الَخي ود أصيحاب أنهم من جرير ابن اخميار يرد وهِا

 علييه  المسيي بعي  كاناا وجماعة إسحاق بن عن  أولئك لَ    البروج  سارة

 .أيضا   نظر وفيه السلام

 قرى من قرية أهل الر  أصحاب: بن عبَّا ا قال: قال جرير ابن وروى

 .ثماد

 ذكر عن  تاريخه أول في عساكر بن القاسم أبا الكبير الحافظ ذكر وق 

 أ  وغير  جرداد بن هللا عب  بن هللا عب  القاسم أبي تاري  عن دمشق بنا 

 بين حنظلية: ليه يقيال نبي يا   إلييهم هللا فبعي  ر ِبَحَضياَّ  كياناا الير  أصحاب



 نيا  بين سيام بين ارم بين عياص بين عياد فسيار وقمليا   فكيِبا  صفاا  

 فيي وانمشيروا اليرَّ   أصحاب هللا وأهلك الَحقاف  فنزل الر   من بال  

 سيع  بين جييرو  نيزل حميى كلهيا  الَر  في ذلك مع وفشاا كلها  اليمن

 وسيماها م ينمها  وبنى دمشق  نا  بن امس بن ارم بن عاص بن عاد بن

 منها أكثر ماضع في الحجارة أعم ة وليس العماد  ذات ارم وهي جيرو  

 عياد بين الحلياد بين خال  بن ربا  بن هللا عب  بن هاد هللا فبع  ب مشق 

 .وجل عز هللا فأهلكم فكِبا  بالَحقاف  عاد أولاد يعني عاد  إلى

 .أعلم فاهلل ممطاولة ب هار عاد قبل الر  أصحاب أ  يقمض  فهِا

 بن شبي  عن أبيه عن عاصم أبي بن بكر أبي عن حاتم أبي ابن وروى

 عين الثاري وقال. بأذربيجا  بئر الر : قال بن عبَّا ا عن عكرمة عن بشر

اا بئر الر : قال عكرمة عن بكر أبي  .فيها دفنا  أي نبيَّهم  فيها رس 

َري   ابن قال . ييس أصيحاب وهيم بفلي   اليرَّ  ِ  أصيحاب: عكرمية قيال جو

 .اليمامة قرى من فل : قمادة وقال

 بعامية  أهلكياا فقي  عكرمية زعمه كما ياسين أصحاب كاناا فإ : قلت

م   َفإَِذا َواِحَ ة   َصي َحة   إِلَّا كَاَنت   إِ   : }قصمهم في تعالى هللا قال و َ  هو { َخاِمي و

 .هؤلا  بع  قصمهم وسمأتي

 كييل وعلييى. وتبيير وا أيضييا   اهلكيياا فقيي  الظيياهر وهييا غيييرهم كيياناا وإ 

 .جرير  ابن ذكر  ما فينافي تق ير

ي  بين بكير أبا ذكر وق  َحم   كانيت الير  أصيحاب أ  النقياش الحسين مو

 حسيين عييادل ملييك لهييم وكييا  جميعهييا  أرضييهم وتكفييي تييرويهم بئيير لهييم

ر أيام بع  كا  فلما عظيما   وج ا   عليه وج وا مات فلما السيرة   مله تصا 

ي طا   أرى حميى عينكم تغيبيت ولكين أميت  لم إني: وقال صارته  في الش 

 أنه وأخبرهم وبينه  بينهم حجاب بضرب وأمر الفر  أش  ففرحاا صنيعكم 

 نبييا   فيهم هللا فبع . وعب و  به وافممناا أكثرهم به فص ق أب ا   يمات لا

 بادتيه ع عين ونهاهم الحجاب  ورا  من يخاطبهم شيطا  هِا أ  فأخبرهم

 .له شريك لا وح   هللا بعبادة وأمرهم

 بيين حنظلية اسيمه وكييا  النيام  فيي إلييه ييياحى وكيا : السيهيلي قيال

ا صفاا    بعي  وعطشياا ماؤها  فغار البئر  في وألقا  فقملا   عليه َفَع و 



 بعي  وتبي لاا ديارهم  وخربت ثمارهم  وانقطعت أشجارهم ويبست ريهم 

 فيي وسيكن أخيرهم  عين وهلكياا بالفرقية ا الاجممي وبعي  بالاحشية الَنس

 وزئييير الجيين عزيييف إلييا ببقيياعهم يسييمع فلييا والاحيياش  الجيين مسيياكنهم

 .الضبا  وصات الَساد

ي  بين عن - جرير ابن أعني - روا  ما فأما َحم   عين سيلمة عين حميي  مو

َحم   بن عن إسحاق ابن  هللا صيلى هللا رسيال قيال: قيال القرظيي كعي  مو

 وذليك" الَسياد العب  القيامة يام الجنَّة ي خل النا  لأو إ : "وسلم عليه

 ذليك إليا أهلهيا مين بيه ييؤمن فليم قريية أهيل إليى نبيا   بع  تعالى هللا أ 

 فيألقا  بئيرا   ليه فحفيروا النبيي عليى ع وا القرية أهل إ  ثم. الَساد العب 

 فيحمطي  ييِه  العبي  ذلك فكا : قال أصم  بحجر عليه أطبقاا ثم فيها 

 بيه ييأتي ثم وشرابا   طعاما   به ويشمري فيبيعه بحطبه يأتي ثم ر ظه على

 طعاميه إلييه ويي لى عليهيا هللا ويعينيه الصيخرة تليك فيرفع البئر تلك إلى

 .كانت كما يردها  ثم وشرابه

 كميا يحمط  ياما   ذه  إنه ثم. يكا  أ  هللا شا  ما كِلك فكا : قال

 يحمملهيا أ  أراد فلميا ا منهي وفيرغ حزمميه وحيزم حطبيه فجميع يصنع  كا 

 إنيه ثيم نائميا   سنين سبع أذنه على هللا فضرب ينام فاضطجع َسَنة   وج 

ى  ه  ل فممط   سيبع أذنيه عليى هللا فضيرب فاضيطجع الآخر لشقه وتحا 

 مين سياعة إلا نام أنه يحس  ولا حزممه  واحممل ه  إنه ثم أخرى  سنين

. يصنع كا  كما وشرابا   طعاما   اشمرى ثم حزممه  فبا  القرية إلى فجا  نهار

 فليم فالممسيه فييه كانيت اليِي ماضيعها إليى الحفييرة إليى ذهي  إنيه ثم

 .وص قا  به وآمناا فاسمخرجا  ب ا   فيه لقامه ب ا كا  وق  يج   

 

 ميا: ليه فيقاليا  فعيل؟ ميا الَسياد ذليك عن يسألهم نبيهم فكا  قال

 بعي  نامميه مين َسيادال وهي َّ  السيلام  علييه النبيي هللا قبض حمى ن ري

 مين ليَول الَسياد ذليك إ " وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسال فقال ذلك 

 ".الجنَّة ي خل

ي   كلام من قصمه بسط ولعل. نظر  فيه ومثله مرسل ح ي  فإنه َحم  مو

 .أعلم وهللا القرظي كع  بن



 أنهيم عليى هؤليا  يحميل أ  يجياز ليا: وقيال نفسه جرير ابن رد  ق  ثم

 أصييحاب عيين أخبيير هللا لييَ َّ : قييال القييرآ   فييي ِكارو الميي اليير  أصييحاب

 يكيا  أ  إليا اللهيم. بنبييهم فيآمناا لهيم بي ا قي  وهؤليا  أهلكهم  انه الرَّ  ِ 

 اخميار ثيم. أعليم وهللا آبيائهم هليا  بعي  بيالنبي آمنياا أحي اث  لهيم ح ثت

 أصحاب قصة في ذكر ولما تق م لما ضعيف وها الَخ ود  أصحاب أنهم

 هلياكهم  ييِكر ولم يماباا لم إ  الآخرة في بالعِاب تاع  وا  حي الَخ ود

 .أعلم تعالى وهللا الرَّ  ِ  أصحاب بهلا  صر  وق 

 

 يس قام قص ة

م   َواض رِب  : }تعالى هللا قال يس أصحاب القرية أصحاب ومنهم  َمَثلا َلهو

ييَحابَ  يَييةِ  أَص  َقر  اَ   َجاَ َهييا إِذ   ال  ر َسييلو مو َنا إِذ   ال  َنييي نِ  إَِلييي ِهم   أَر َسييل  َما اث  بواهو َِّ  َفكَيي

َنا ز  اا ِبَثاِل    َفَعزَّ ا َفَقالو اَ   إَِلي كوم   إِنَّ ر َسلو اا مو م   َما َقالو مو َنا بَشَر   إِلا أَن  لو  أَنيَزلَ  َوَما ِمث 

َما و  م   إِ    شَ      ِمن   الرَّح  مو بواَ   إِلا أَن  ِِ اا َتك  َليمو  َربَُّنا َقالو يا يَع  اَ   م  إَِليي كو  إِنَّ ر َسيلو  َلمو

بَلاغو  إِلا َعَلي َنا َوَما ِبينو  ال  مو اا ال  يا َقالو ياا َليم   َليئِن   ِبكويم   َتَطيَّر َنيا إِنَّ كوم   َتنَمهو َمنَّ  َلَنير جو

كوم   نَّ ا َوَليََمسَّ اب   ِمنَّ َِ اا أَِليم   َع م   أَئِين   َمَعكويم   َطيائِروكوم   َقالو ير تو ك ِ م   بَيل   ذو يمو م   أَن   َقيا 

يييرِفو  س  َصييي  ِمييين   َوَجيييا َ  اَ  مو َمِ يَنيييةِ  أَق  يييل   ال  يييَعى َرجو مِ  َقيييالَ  يَس  ييياا يَييياَقا  ِبعو  اتَّ

ر َسِليَن  مو اا ال  ِبعو كوم   َلا َمن   اتَّ أَلو را   يَس  م   أَج  وَ   َوهو َم و ه  بوي و  ليا ِليي َوَما مو ِِي أَع  ي  الَّ

اَ   َوإَِلي هِ  َفَطرَنِي ر َجعو ِو  تو ِخ َما و  يورِد نِي إِ    آِلَهة   دوونِهِ  ِمن   أَأَتَّ ر    الرَّح  نِ  لا ِبضو غ   تو

ِي م   َعن  هو ونِي  َولا َشي ئا   َشَفاَعمو ِو ِي يونِق ِبيين   َضيلال   َلِفيي إِذا   إِن  ِيي مو يتو  إِن   آَمن 

انِي  ِبَرب ِكوم   َمعو ل   ِقيلَ  َفاس  ِمي َلي تَ  يَا َقالَ  الجنَّة اد خو ياَ   َقيا  َلمو  َغَفيرَ  ِبَميا يَع 

ك َرِميَن  ِمن   َجَعَلنِيوَ  َرب ِي ِلي مو َنا َوَما ال  ِمهِ  َعَلى أَنَزل  يِ  ِ  ِمين   َقا  ني    ِمين   بَع   جو

َما ِ  ِمن   ا َوَما السَّ نزِِليَن  كونَّ م   َفإَِذا َواِحَ ة   َصي َحة   إِلا كَاَنت   إِ    مو و َ  هو  {.َخاِم و

 ابين روا . أنطاكيية القرية هِ  أ  والخلف السلف من كثير عن اشمهر

 وكيِا منبيه  بين ووهي  الَحبيار وكعي  بين عبَّيا ا عين بلغه فيما حاقإس

 ابين قيال وغييرهم  والزهيري وقميادة وعكرمية الخطيي  بن بري ة عن روي

 ملك لها وكا : قالاا إنهم ووه   وكع  بن عبَّا ا عن بلغه فيما إسحاق

 .الَصنام يعب  وكا  انطيخس  بن انطيخس اسمه

 



 وشييلام ومصيي وق صييادق وهييم رسييلال ميين ثلاثيية إليييه هللا فبعيي 

بهم  ِ  .فك

 رسيلا   كياناا أنهيم قميادة وزعم. وجل عز هللا من رسل انهم ظاهر وهِا

 شيعي  عين سيليما  بين عين وهي  عين جريير ابن قال وكِا. المسي  من

 بيالس الثالي  واسم وياحنا شمعا  الَولين المرسلين اسم كا  الجبائي 

 .أنطاكية والقرية

 المسيي  إلييهم بعي  لميا أنطاكيية أهيل ليَ   ج ا   ضعيف القال وهِا

 .الاقت ذلك في بالمسي  آمنت م ينة أول كاناا الحااريين من ثلاثة

 وهين. النصيارى بماركة فيها تكا  المي الَربع الم   إح ى كانت ولهِا

 ولييم القسييطنطينية  بعيي ها ثييم. ورومييية وإسييكن رية  والقيي    أنطاكييية 

 آخير فيي قيال كميا اهلكياا  القيرآ  في ارةالمِك القرية هِ  وأهل. يهلكاا

يم   َفيإَِذا َواِحَ ة   َصي َحة   إِلا كَاَنت   إِ   : }المرسلين ص يق قملهم بع  قصمها   هو

و َ   إليى بعثياا القيرآ  فيي الميِكارو  الثلاثية الرسيل كانيت إ  لكين{ َخاِم و

 فلميا. ذليك بعي  عميرت ثيم هللا  وأهلكهيم فكيِباهم  قي يما   أنطاكية أهل

 .أعلم وهللا هِا يمنع فلا إليهم  برسله آمناا المسي  زمن في كا 

 أصيحاب قصية هيي القيرآ  فيي المِكارة القصة هِ  بأ  القال فأما

 هؤليا  أ  يقمضي  القيرآ  سيياق ظياهر وليَ  تقي م  لما فضعيف المسي 

 .هللا عن  من الرسل

م   َواض رِب  : }تعالى هللا قال  أَص يَحابَ } محمي  ييا لقاميك يعنيي{ َمَثليا َلهو

يَيييةِ  َقر  اَ   َجاَ َهيييا إِذ  }  الم ينييية يعنيييي{ ال  ر َسيييلو مو َنا إِذ   ال  َنيييي نِ  إَِليييي ِهم   أَر َسيييل   اث 

َما بواهو َِّ َنا َفكَ ز  اا} الر سيالة في بثال  أي ناهما أي{ ِبَثاِل    َفَعزَّ يا َفَقيالو  إَِليي كوم   إِنَّ

ا َ  ر َسييلو  الكييافرة الييَمم قالييت كمييا مييثلهم  بشيير بييأنهم عليييهم فييردوا  {مو

 أنيا يعليم هللا بيأ  فأجياباهم بشيريا   نبييا   هللا يبع  أ  يسمبع و  لرسلهم 

 َعَلي َنيا َوَما} الانمقام أش  منا وأنمقم لعاقبنا عليه كِبنا كنا ولا إليكم  رسله

بَلاغو  إِلا ِبيينو  ال  مو  هيا وهللا إلييكم  بيه أرسيلنا ميا نيبلغكم أ  علينيا إنميا أي{ ال 

اا} يشيا  من ويضل يشا  نم يه ي الِي يا َقيالو  تشيائمنا أي{ ِبكويم   َتَطيَّر َنيا إِنَّ

ياا َلم   َلئِن  } به جئممانا بما كوم   َتنَمهو َمنَّ  ويؤيي  بالفعيال  وقييل بالمقيال { َلَنير جو

كوم  } قاله الَول نَّ ا َوَليََمسَّ اب   ِمنَّ َِ  .والإهانة بالقمل تاع وهم{ أَِليم   َع



اا} ييم  مَ  َطييائِروكوم   َقييالو م   أَئِيين  } عليييكم مييردود أي{ َعكو يير تو ك ِ  أنييا بسييب  أي{ ذو

م   بَيل  } والإهانية بالقميل تاعي تمانا إليه ودعاناكم باله ى ذكرناكم يمو م   أَن   َقيا 

ا َ  رِفو س   .تري ونه ولا الحق تقبلا  لا أي{ مو

َصيي  ِميين   َوَجييا َ } تعييالى وقالييه َمِ يَنييةِ  أَق  ييل   ال  ييَعى َرجو  لنصييرة يعنييي{ يَس 

مِ  يَيا َقيالَ } بهيم الإيميا  وإظهار لالرس ياا َقيا  ِبعو ر َسيِليَن  اتَّ مو ياا ال  ِبعو  ليا َمين   اتَّ

كوم   أَلو را   يَس  م   أَج  و َ  َوهو َم و ه   وليا أجيرة بليا المحيض الحيق إليى ي عانكم أي{ مو

 .جعالة

 ميا عبيادة عين ونهياهم ليه شيريك ليا وحي   هللا عبادة إلى دعاهم ثم

ِيي} اليآخرة فيي وليا ال نيا في لا شيئا   ينفع لا مما ساا   َضيلال   َلِفيي إِذا   إِن 

ِبين    .ساا  ما معه وعب ت هللا عبادة تركت إ  أي{ مو

ِي} للرسل مخاطبا   قال ثم انِي ِبَرب ِكوم   آَمن تو  إِن  َمعو  فاسممعاا: قيل{ َفاس 

 قييامي يييا فاسييمعاا معنييا : وقيييل. ربكييم عنيي  بهييا لييي واشييه وا مقييالمي

يا   وقييل رجميا   قييل. قمليا  ذلك فعن . جهرة هللا برسل إيماني  وقييل عص 

 .فقملا  واح  رجل وثبة إليه وثباا

 

 وطئيا  قيال مسيعاد ابين عين أصيحابه بعيض عين إسحاق ابن وحكى

 .قصبمه أخرجاا حمى بأرجلهم

 الرجل هِا اسم كا  مجلز أبي عن الَحال عاصم عن الثاري روى وق 

ييارا   كييا : قييل ثييم". ميرى بيين حبيي "  وقيييل إسييكافا   وقييل حبَّاكييا   وقييل نج 

 .أعلم فاهلل. هنا  غار في يمعب  كا  وقيل قص ارا  

 كثيير وكيا  الجيِام فييه أسير  قي  النجيار حبيي  كيا : بن عبَّا ا وعن

ييه فقملييه الص يي قة  ييل  : }تعييالى قييال ولهييِا. قامو يية اد خو  قملييه لمييا يعنييي{ الجنَّ

ية هللا ادخله قامه  َلي يتَ  يَيا َقيالَ } والسيرور النضيرة مين فيهيا رأى فلميا  الجنَّ

ِمي اَ   َقا  َلمو ك يَرِمينَ  ِمين   َوَجَعَلنِيي َرب ِي ِلي َغَفرَ  ِبَما يَع  مو  ليؤمنياا يعنيي{ ال 

 .لي حصل ما لهم فيحصل به آمنت بما

مِ  يَا} حياته في قامه نص  بن عبَّا ا قال ياا َقيا  ِبعو ر َسيِلينَ  اتَّ مو  وبعي { ال 

ِمي َلي تَ  يَا َقالَ } قاله في مماته ياَ   َقا  َلمو  َوَجَعَلنِيي َرب ِيي ِليي َغَفيرَ  ِبَميا يَع 

ك َرِمينَ  ِمن   مو  إليا   الميؤمن يلقيى ليا قمادة قال وكِلك حاتم  أبي ابن روا { ال 



يا يلقى لا ناصحا   ِمي َلي يتَ  يَيا} هللا كرامية مين عياين ميا عياين لميا غاش   َقيا 

اَ   َلمو ك يَرِمينَ  ِمين   َوَجَعَلنِيي َرب ِيي ِليي َغَفرَ  ِبَما يَع  مو  يعليم أ  وهللا تمنيى{ ال 

 .عليه ها وما هللا  كرامة من عاين بما قامه

 َصيي َحة   إِلا كَاَنت   إِ   . }قمله بع  قامه هللا عات  ما وهللاِ  فلا: قمادة قال

م   َفإَِذا َواِحَ ة   و َ  هو  {.َخاِم و

َنا َوَما: }تعالى وقاله ِمهِ  َعَلى أَنَزل  ِ  ِ  ن  مِ  َقا  ن    ِمن   بَع  َما ِ  ِمن   جو  َوَما السَّ

ا نزِِلينَ  كونَّ  السيما  مين جني  إنيزال إليى مينهم الانمقام في احمجنا وما أي{ مو

 .عليهم

 

. مسيعاد ابين عين أصيحابه بعيض عين إسحاق ابن روا  ما معنى هِا

: جريير ابين قيال. أخرى رسالة أي جن ا   عليهم أنزل وما وقمادة  مجاه  قال

 .أولى لوالَو

ييا َوَمييا: }قييال ولهييِا وأقيياى : قلييت نييزِِلينَ  كونَّ  فييي نحميياج كنييا ومييا أي{ مو

 َواِحيَ ة   َصيي َحة   إِلا كَاَنت   إِ   } ولينا وقملاا رسلنا كِباا حين هِا إلى الانمقام

م   َفإَِذا و َ  هو  {.َخاِم و

 بعضيادتي فأخيِ السيلام  علييه جبريل إليهم هللا بع : المفسرو  قال

 قي  أي. خامي و  هيم فيإذا واح ة  صيحة بهم صا  ثم لبل هم ِيال الباب

 .تطرف عين منهم يبق ولم حركاتهم وسكنت أصااتهم أخم ت

 هؤليا  ليَ  أنطاكيية  ليسيت القريية هيِ  أ  عليى يي ل مما كله وهِا

 رسييل واتبعيياا آمنيياا انطاكييية وأهييل إليييهم  هللا رسييل بمكييِيبهم أهلكيياا

 آمنيت م ينية أول انطاكيية إ : قييل فلهيِا إلييهم  الحيااريين  مين المسي 

 .بالمسي 

 عيين الَشييقر  حسييين حيي ي  ميين الطبرانييي روا  الييِي الحيي ي  فأمييا

يينية بين سفيا   النبيي عين بين عبَّيا ا عين مجاهي  عين نجيي   ابين عين عو

 نيا   بين ياشع ماس  إلى فالسابق: ثلاثة السبق: "وسلم عليه هللا صلى

 أبييي بيين علييي محميي  إلييى سييابقوال يييس  صيياح و  عيسيي  إلييى والسييابق

 الغلياة  مين شييعي مميرو  هيِا حسيينا   ليَ  يثبت؛ لا ح ي  فإنه" طال 

 .أعلم وهللا. بالكلية ضعفه على ي ل مما بهِا وتفرد 



 

 السلام عليه يانس قص ة

لييا: }يييانس سييارة فييي تعييالى هللا قييال يَيية   كَاَنييت   َفَلا   َفَنَفَعَهييا آَمَنييت   َقر 

َها مَ َقي إِليا إِيَمانو يا يويانوسَ  ا  ياا َلمَّ َنا آَمنو م   كََشيف  هو ابَ  َعين  َِ ِخيز يِ  َعي َحيَياةِ  ِفيي ال   ال 

يَا ن  م   ال ُّ َناهو ع   {.ِحين   إَِلى َوَممَّ

يا ِ  َوَذا: }الَنبيا  سارة في تعالى وقال َغاِضيبا   َذَهي َ  إِذ   النُّ  أَ    َفَظينَّ  مو

ِ رَ  َلن   َماتِ  ِفي َفَنادَى َعَلي هِ  َنق  لو ب َحاَنكَ  أَن تَ  إِلا إَِلهَ  لا أَ    الظُّ ِي سو  ِمن   كونتو  إِن 

اِلِميَن  َمَجب َنا الظَّ ي َنا و  َلهو  َفاس  َغم ِ  ِمن   َوَنجَّ ِلكَ  ال  َِ ن ِجي َوكَ ِمنِينَ  نو ؤ  مو  {.ال 

ر َسيِليَن  َلِمن   يوانوسَ  َوإِ َّ : }والصافات سارة في تعالى وقال مو  أَبَيقَ  إِذ   ال 

ل كِ  إَِلى فو َمش   ال  اِ  ال  َحِضيَن  ِمن   َفكَا َ  َفَساَهمَ  حو مو   َمَقَمهو  ال  اتو  َفال  حو ياَ  ال   َوهو

ِليم   ليا مو يهو  َفَلا  َسيب ِِحيَن  ِمين   كَيا َ  أَنَّ مو نِيهِ  ِفيي َلَلِبي َ  ال  مِ  إَِليى بَط  ياَ   يَيا   يوب َعثو

َنا و   ِ َعَرا ِ  َفَنبَ اَ  ِبال  َنا َسِقيم   َوهو بَم  ِطيين   ن  مِ  َشَجرَة   َعَلي هِ  َوأَن  َنا و  يَق   إَِليى َوأَر َسيل 

وَ   أَو   أَل ف   ِماَئةِ  اا يَِزي و م   َفآَمنو َناهو ع   {.ِحين   إَِلى َفَممَّ

ك مِ  َفاص ِبر  : }  سارة في تعالى وقال اتِ  كََصاِح ِ  َتكون   َولا َرب ِكَ  ِلحو حو  ال 

يياَ  َنييادَى إِذ   ييام   َوهو لييا َمك ظو َميية   َتَ اَركَييهو  أَ    َلا  ييهِ  ِميين   نِع  َِ  َرب ِ ِبيي َعَرا ِ  َلنو يياَ  ِبييال   َوهو

ام   مو  ِ َمبَا و  َم  {.الصَّاِلِحينَ  ِمن   َفَجَعَلهو  َربُّهو  َفاج 

 مين( نينياى) أهل إلى السلام عليه يانس هللا بع : المفسير أهل قال

 كفيرهم عليى وتميردوا فكيِبا  وجل  عز هللا إلى ف عاهم الماصل  أر 

 أظهييرهم بييين ميين خييرج أمييرهم  ميين عليييه ذلييك طييال فلمييا وعنييادهم 

 .ثلاث بع  بهم العِاب حلال ووع هم

 ميين واحيي  وغييير وقمييادة جبييير بيين وسييعي  ومجاهيي  مسييعاد ابيين قيال

 بهيم العيِاب نيزول وتحققياا ظهرانيهم بين من خرج فلما: والخلف السلف

 نبيهم  إلى منهم كا  ما على ون ماا والإنابة المابة قلابهم في هللا قِف

 وجيل عيز هللا إليى عجاا ثم وول ها بهيمة كل بين وفرقاا ا المس فلبساا

 والبنييا  والنسييا  الرجييال وبكييى ل يييه  وتمسييكناا إليييه وتضييرعاا وصييرخاا

 الَبييلو  َفَرَغييت   والمااشيي   واليي واب الإنعييام وجييأرت والَمهييات  والبنييات

ها   سياعة وكانيت وحملانهيا  الغينم وثغيت وأولادهيا  البقير وخارت وفصلانو

 .ئلةها عظيمة



 اليِي العيِاب عينهم ورحممه ورأفمه وقاته بحاله العظيم هللا فكشف

 .المظلم الليل كقطع رؤوسهم على ودار سببه  بهم اتصل ق  كا 

لييا} تعييالى قييال ولهييِا يَيية   كَاَنييت   َفَلا  َهييا َفَنَفَعَهييا آَمَنييت   َقر   هلييا أي{ إِيَمانو

 يقيع ليم نيهأ عليى في ل بكمالهيا آمنت قرية القرو  من سلف فيما وج ت

َنا َوَما} تعالى قال كما بل. ذلك يَة   ِفي أَر َسل  ير   ِمن   َقر  ِِ اَها َقالَ  إِلا َن رَفو م  ا مو  إِنَّ

م   ِبَمييا مو ر ِسييل 
مَ  إِلييا} وقالييه{. كَيياِفروو َ  ِبييهِ  أو ييا يوييانوسَ  َقييا  يياا َلمَّ َنا آَمنو م   كََشييف  هو  َعيين 

ابَ  َِ ِخز يِ  َع َحيَاةِ  ِفي ال  يَا ال  ن  م  َوَممَّ  ال ُّ َناهو  .بكمالهم آمناا أي{ ِحين   إَِلى ع 

 الييآخرة اليي ار فييي الإيمييا  هييِا ييينفعهم هييل المفسييرو  اخملييف وقيي 

 عليى الي نياي؟ العيِاب مين أنقيِهم كميا اليَخروي العيِاب من فينقِهم

 :قالين

 

ا: }تعالى قال كما أعلم  وهللا. نعم: السياق من الَظهر ياا َلمَّ  وقيال{ آَمنو

وَ   أَو   أَل ف   ِماَئةِ  إَِلى َنا و َوأَر َسل  : }تعالى اا يَِزيي و م   َفيآَمنو َنياهو ع    {ِحيين   إَِليى َفَممَّ

 العييِاب رفييع ميين غييير  معييه يكييا  أ  ينفييي لييا حييين إلييى الممييا  وهييِا

 .أعلم وهللا الَخروي

 عشرة مكحال فعن الزيادة في واخملفاا محالة  لا ألف مائة كاناا وق 

 عميين زهييير حيي ي  ميين حيياتم أبييي وابيين رجرييي وابيين المرمييِي وروى. آليياف

بَي  بن كَع  ح ثني: العالية أبا سمع
 عليه هللا صلى هللا رسال سأل أنه أو

َنا و } قاله عن وسلم و َ  أَو   أَل ف   ِماَئةِ  إَِلى َوأَر َسل   عشيرين يزيي و  قيال{ يَِزيي و

 .الباب هِا في فاصلا   الح ي  هِا لكا  المبهم  الرجل هِا فلالا ألفا  

 وثلياثين وبضيعة وعنيه ألفيا   وثلياثين أليف مائية كياناا بن عبَّيا ا وعن

 أليف مائية كياناا: جبيير بين سيعي  وقيال. ألفيا   وأربعيين وبضيعة وعنيه. ألفيا  

 .ألفا   وسبعين

 أمميا ؟ هميا أو بعي  ؟ أو الحيات قبيل إليهم إرساله كا  هل واخملفاا

 .المفسير  في مبساطة هي أقاال ثلاثة على

 ركيي  قامييه بسييب  مغاضييبا   ذهيي  لمييا السييلام عليييه هأنيي والمقصيياد

يت البحر في سفينة  فيهيا  بميا وثقليت بهيم وماجيت واضيطربت بهيم  فلجَّ

 .المفسرو  ذكر  ما على يغرقا  وكادوا



 القرعة عليه وقعت فمن يقمرعاا  أ  على بينهم  فيما فاشماروا: قالاا

 .منه ليمخففاا السفينة من ألقا 

 

 بييه  يسيمحاا فليم ييانس  هللا نبيي علييى القرعية وقعيت اقمرعياا فلميا

 فيأباا بنفسيه ويلقي ثيابه ليخلع فشم ر أيضا   عليه فاقعت ثانية فأعادوها

 مين به هللا يري   لما أيضا   عليه فاقعت ثالثة القرعة أعادوا ثم. ذلك عليه

 .العظيم الَمر

يييانوسَ  َوإِ َّ : }تعيييالى هللا قيييال ر َسيييِلين  َلِمييين   يو مو يييكِ  إَِليييى بَيييقَ أَ  إِذ   ال  ل  فو  ال 

اِ   ييحو َمش  َحِضيييَن  ِميين   َفكَييا َ  َفَسيياَهمَ  ال  مو   َمَقَمييهو  ال  يياتو  َفال  حو يياَ  ال  ِليييم   َوهو { مو

 حاتا   وجل عز هللا وبع  البحر  في ألقي القرعة عليه وقعت لما أنه وذلك

 لحميا  ليه يأكيل ليا أ  تعيالى هللا وأمر  فالمقمه  الَخضر البحر من عظيما  

: وقييل. كلهيا البحيار به فطاف فأخِ  برزق لك فليس عظما   له هشمي ولا

 جياف فيي اسيمقر ولميا: قيالاا. منيه أكبير آخير حيات الحيات ذلك ابملع إنه

 هلل فخير حي  ها فإذا فمحركت  جاارحه فحر   مات  ق  أنه حس  الحات

 فيي أحي ا   يعبي   ليم ماضيع في مسج ا   لك اتخِت رب يا: وقال ساج ا  

 .مثله

ييعبي عيين مجاليي  فقييال. بطنييه فييي لبثييه مقيي ار فييي اخملفيياا  وقيي : الشَّ

ييية   ولفظييه ضييحى   المقمييه  جعفيير وقييال ثلاثييا   فيييه مكيي : قمييادة وقييال. عشَّ

 :الصلت أبي بن أمية شعر له ويشه  أيام سبعة الصادق 

ات أضعافِ  في باتَ   وق ** *  يوانسا   نجي تَ  منكَ  بفضل   وأنتَ   لياليا حو

. ياميا   أربعيين جافيه في مك : مالك وأبا الحسن أبي بن سعي  وقال

 .فيه لب  ما مق ار كم أعلم وهللا

 

 اللجي يية  البحييار قييرار فييي بييه يطيياف الحييات جعييل لمييا أنييه والمقصيياد

جياجي   المياج لجي  به ويقمحم
 وحميى لليرحمن  الحيميا  تسيبي  فسيمع الَو

 السيييبع السيييماوات ورب والنييياى  الحييي  لفيييالق الحصييي  تسيييبي  سيييمع

 ميا قيال وهناليك ذليك فعني . الثرى تحت وما بينهما وما السبع  َرضينوال

 السير يعلم الِي والجلال العزة ذو عنه اخبر كما والمقال الحال بلسا  قال



 وعييالم ضييعفت  وا  الَصياات سييامع والبليياى  الضير ويكشييف والنجياى 

 كمابيه فيي قيال حيي  عظميت وإ  الي عاات ومجيي  دقت  وإ  الخفيات

 وإله العالمين ورب القائلين أص ق وها الَمين رساله على نزلالم المبين

َغاِضيبا  } أهليه إليى أي{ َذَه َ  إِذ   النُّا ِ  َوَذا: }المرسلين يِ رَ  َلين   أَ    َفَظينَّ  مو  َنق 

َميياتِ  ِفييي َفَنييادَى َعَلي ييهِ  لو ييتَ  إِلييا إَِلييهَ  لييا أَ    الظُّ ييب َحاَنكَ  أَن  ِييي سو  ِميين   كونييتو  إِن 

اِلِميَن  َمَجب َنافَ  الظَّ ي َنا و  َلهو  اس  َغم ِ  ِمن   َوَنجَّ ِلكَ  ال  َِ ِجيي َوكَ ن  ِمنِينَ  نو يؤ  مو  َفَظينَّ { }ال 

ييِ رَ  َليين   أَ     لغيية وهييي المقيي ير ميين نقيي ر معنييا  وقيييل. نضيييق أ { َعَلي ييهِ  َنق 

ر ق رَ  مشهارة  .الشاعر  قال كما وق  

 الَمرو  َفلكَ  كنو ي يوق ر ما تباَرك َت؛*  مَض  الِي الزما و  ذا َ  عائ    َفلاَ 

َماتِ  ِفي َفَنادَى} لو  ميميا  بن وعمرو بن عبَّا وا مسعاد ابن قال{ الظُّ

يي  بيينو جبييير بيين وسييعي  َحم   ظلميية: والضييحا  وقمييادة والحسيين كعيي  مو

 .الليل وظلمة البحر وظلمة الحات

 ظلميية فصييار آخيير حييات الحييات ابملييع: الجعيي  أبييي بيين سييالم وقييال

 .البحر  ظلمة مع الحاتين

لا: }تعالى لهوقا هو  َفَلا  َسب ِِحيَن  ِمن   كَا َ  أَنَّ مو نِيهِ  ِفي َلَلِب َ  ال  مِ  إَِليى بَط   يَيا 

ا َ   المهلييل مين قيال ميا وقيال هناليك  هللا سيب  أنيه لالا معنا  قيل{ يوب َعثو

 هناليك للبي  إلييه والرجيا  إليه والمابة بالخضا  هلل والاعمراف والمسبي 

 عين روي ميا معنيى هيِا. الحيات ذلك جاف من ولبع . القيامة يام إلى

 .عنه الروايمين إح ى في جبير بن سعي 

لا} معنا  وقيل هو  َفَلا  َسيب ِِحينَ  ِمين  } ليه الحيات أخيِ قبل من{ كَا َ  أَنَّ مو { ال 

بين وا قييس بين الضيحا  قاليه. كثيرا   هللا الِاكرين المصلين المطيعين أي

ي  ِيو والضيحا  جبيير بين وسيعي  منبيه بن ووه  العالية وأبا عبَّا   السُّ

 .جرير  ابن واخمار . واح  وغير وقمادة البصري والحسن السائ  بن وعطا 

 بين عبَّيا ا عين السينن أهيل وبعض أحم  الإمام روا  ما لهِا ويشه 

: كلمات معلمك إني غلام يا: "له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال أ 

 الرخييا  فييي هللا إلييى ر فتعيي تجاهييك تجيي   هللا احفييظ يحفظييك هللا احفييظ

 ".الش ة في يعرفك



ي   حي ي  مين "مسن  "في  والبزار "تفسير "جرير في  ابن وروى َحم  مو

 سيمعت قيال سيلمة أم مالى رافع بن هللا عب  عن ح ثه عمن إسحاق بن

 حيبس هللا أراد لما: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسال قال: يقال هريرة أبا

 لييه تخي ش وليا خيِ  أ : الحيات إليى هللا أوحيى الحيات بطين فيي ييانس

 ييانس سيمع البحير أسيفل إليى بيه انمهيى فلميا". عظما   له تكسر ولا لحما  

 إ : الحيات بطين فيي وهيا إليه هللا فأوحى هِا؟ ما نفسه في فقال حسا

 فسييمعت الحييات بطيين فييي وهييا فسييب  قييال. البحيير  دواب تسييبي  هييِا

: قيال! غريبية بأر  ضعيفا   ا  صات نسمع إنا ربنا يا: فقالاا تسبيحه الملائكة

: قييالاا. البحيير  فييي الحييات بطيين فييي فحبسييمه عصيياني يييانس عيي ى ذلييك

 صيال ؟ عميل وليلية ييام كل في منه إليك يصع  كا  الِي الصال  العب 

 كميا الساحل في فقِفه الحات فأمر ذلك عن  له فشفعاا: قال. نعم: قال

اَ } هللا قال  {.َسِقيم   َوهو

 عين ييروى نعلميه ليا: البيزار قيال ثيم. وممنيا   ادا  إسين جريير ابين لفظ هِا

 .قال كِا الإسناد بهِا الاجه هِا من إلا وسلم عليه هللا صلى النبي

َثنا :"تفسيير " حياتم أبيي ابين قال وق   عبي  بين أحمي  هللا عبي  أبيا َحي َّ

َثنا وه   أخي ابن الرحمن  الرقاشي  يزيي  أ  صيخر  أبيا حي ثني عميي  َح َّ

 رسيال إليى الحي ي  يرفع أنسا   أ  إلا أعلم ولا مالك بن أنس سمعت قال

 ليه بي ا حيين السلام عليه النبي يانس أ  يقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 أنيت إليا إليه ليا اللهيم" قيال الحيات بطين في وها الكلمات بهِ  ي عا أ 

 العييرش  تحييت اليي عاة هييِ  فأقبلييت" الظييالمين ميين كنييت إنييي سييبحانك

 أميا: فقيال. غريبية بلياد مين معروف ضعيف صات رب يا الملائكة فقالت

 عبي  : قيالاا. ييانس عبي ي: قيال ها؟ ومن رب يا لا:  قالاا ذا ؟ تعرفا 

 ليا أو ربنيا يا: قالاا مجابة؟ ودعاة ممقبل عمل له يرفع يزل لم الِي يانس

 الحيات فأمر. بلى: قال البلا ؟ من فمنجيه الرخا  في يصنعه كا  ما ترحم

 .به وه  ابن عن يانس عن جرير ابن وروا ".  العرا في فطرحه

 وأنا قسيط ابن فأخبرني زياد بن حمي  صخر أبا قال: حاتم أبي ابن زاد

 عليه هللا وأنبت بالعرا  طر : يقال هريرة أبا سمع أنه الح ي   هِا أح ثه

با  شيجرة: قيال اليقطينية؟ وميا هرييرة أبيا ييا: وقلنا. اليقطينة  أبيا قيال. الي  



 هشاش: قال أو. الَر  خشش من تأكل وحشية أروية له هللا هيأو: هريرة

 .نبت حمى وبكر   عشية كل لبنها من فمرويه عليه فمفس  قال. الَر 

 :شعر  من بيما   ذلك في الصلت أبي بن أمية وقال

بَتَ   َضاِويا أصب َ  هللاو  لالا هللاِ  منَ *  برحمة   َعليهِ  يقطينا   فأن 

 يمقاى ولكن ضعيف  الرقاش  ويزي . اجهال هِا من أيضا   غري  وهِا

 .أعلم وهللا بهِا  ذا  يمقاى كما الممق م؛ هريرة أبي بح ي 

َنا و : }تعالى قال وق   ِ َعَرا ِ } ألقينا  أي{ َفَنبَ  اليِي القفير المكيا  وها{ ِبال 

ياَ } منهيا عيار   هيا بيل الَشيجار مين شي   فيه ليس  ضيعيف أي{ َسيِقيم   َوهو

 بين عبَّيا ا وقيال. رييش علييه لييس الفيرخ كهيئة: مسعاد ابن قال. الب  

 علييه لييس المنفيا  وهيا يالي  حيين الصيبي   كهيئية: زيي  وابين السُّ  ِيو

َنييا} شيي   بَم  ِطييين   ِميين   َشييَجرَة   َعَلي ييهِ  َوأَن   بيين عبَّييا وا مسييعاد ابيين قييال{ يَق 

 وعبي  يساف بن وهلال منبه بن ووه  جبير بن وسعي  ومجاه  وعكرمة

 واحي  وغيير الخرسياني وعطا  والضحا  وقمادة السُّ  ِيو اوو ط بن هللا

 .القر  ها

 فيي ورقه أ  منها. جمة ِحكَم عليه القر  إنبات في العلما  بعض قال

 طلاعيه أول مين ثمير  ويؤكل ذباب  يقربه ولا وظليل وكثير النعامة غاية

 لل ماغ ايةوتق كثير نفع وفيه. أيضا   وببزر  وبقشر  ومطباخا   نيا   آخر  إلى

 .ذلك وغير

 الميي الَرويية تليك ليه تعيالى هللا تسيخير فيي هرييرة أبيي كلام وتق م

 رحمة من وهِا. وعشية بكرة وتأتيه البرية في وترعى لبنها  ترضعه كانت

َمَجب َنا: }تعالى قال ولهِا إليه وإحسانه عليه ونعممه به هللا ي َنيا و  َلهو  َفاس   َوَنجَّ

َغم ِ  ِمن   ِلكَ } فيه كا  الِي والضيق بالكر  أي{ ال  َِ ِجيي َوكَي ن  ِمنِينَ  نو يؤ  مو  أي{. ال 

 .بنا واسمجار دعانا من بكل صنيعنا وهِا

َثنا الكلاعي  بكار بن عمرا  ح ثني: جرير ابن قال  صيال   بن يحيى َح َّ

َثنا  زي   بن علي عن منصار  بن بشر ح ثني الرحمن  عب  بن يحيى أبا َح َّ

ي  سعي  عن  وقاص أبي ابن وها - مالك بن سع  سمعت قال بن الموسَّ

 إذا اليِي هللا اسم: "يقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال سمعت: يقال

ي  ييا: فقليت: قال" ممى بن يانس دعاة أعطى به سئل وإذا أجاب  به دعو



 لييانس هيي: قيال المسيلمين؟ لجماعية أم خاصة  ليانس هي هللا رسال

 َفَنيادَى: }تعيالى هللا قيال تسيمع أليم. بها دعاا إذا عامة وللمؤمنين خاصة

َماتِ  ِفي لو ب َحاَنكَ  أَن تَ  إِلا إَِلهَ  لا أَ    الظُّ ِي سو اِلِميَن  ِمن   كونتو  إِن  َمَجب َنا الظَّ  َفاس 

ي َنا و  َلهو  َغم ِ  ِمن   َوَنجَّ ِلكَ  ال  َِ ن ِجي َوكَ ِمنِينَ  نو ؤ  مو  دعا  لمن هللا من شر  فها{ ال 

 .به

َثنا: حاتم أبي ابن وقال َثنا الَش   سعي  أبا َح َّ  عين الَحمر خال  أبا َح َّ

 - مصيع  عين أحسبه: خال  أبا قال حنط  بن المطل  عن زي   بن كثير

: وسيلم علييه هللا صيلى هللا رسيال قيال: قال سع   عن - سع  ابن يعني

ِلكَ : }به يري : الَش  سعي  أبا قال" له أسمجي  يانس ب عا  دعا من" َِ  َوكَ

ِمنِينَ  ن ِجينو  ؤ  مو  .سع  عن طريقا  وهِا { ال 

َثنا: أحميي  الإمييام وقييال: منهمييا أحسيين وثاليي   عمييير بيين إسييماعيل َحيي َّ

َثنا َثنا الهم اني  إسحاق أبي بن يانس َح َّ َحم   بين بن إبراهيم َح َّ  سيع   مو

 عنيه هللا رضي  وقاص أبي ابن وها - سع  أبيه عن محم   وال ي ح ثني

 عينييه فمليَ علييه فسيلمت المسيج  فيي عفيا  بين عثميا ب مررت: قال -

 أميير ييا فقليت الخطياب بين عمير فأتييت السيلام عليي   ييردد ليم ثيم مني 

 إليا ليا : قليت ذا ؟ وميا ليا : قيال شي  ؟ الإسيلام في ح ث هل المؤمنين

 لم ثم مني عينيه فملَ عليه فسلمت المسج  في آنفا   بعثما  مررت أني

 لا أ  منعك ما فقال ف عا  عثما  إلى عمر فأرسل: قال. السلام علي   يرد

 بليى  قليت: سيع  قيال. فعليت ميا: قيال السيلام؟ أخييك على رددت تكا 

 وأتاب هللا واسمغفر بلى فقال ذكر عثما  إ  ثم: قال. وحلفت حلف حمى

 هللا رسيال مين سيمعمها بكلمية نفسي  احي ث وأنا آنفا   بي مررت إنك إليه

 وقلبييي بصييري تغشيي  ألييا قييط ذكرتهييا مييا هللاو لييا: وسييلم عليييه هللا صييلى

 ذكير وسلم عليه هللا صلى هللا رسال إ  بها أنبئك فأنا سع  قال. غشاوة

 علييه هللا صيلى هللا رسيال قام حمى فشغله أعرابي جا  ثم دعاة أول لنا

 بقيي مي ضييربت منزلييه  إلييى يسييبقني أ  أشييفقت فلمييا فاتبعمييه: وسييلم

 أبيا هِا؟ َمن  : "فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسال إلي فالمفت الَر 

 أنييك إلييا وهللا ليا: قلييت خيه؟: قييال هللا  رسييال ييا نعييم قليت: قييال" إسيحاق

 ذي دعياة نعيم: قيال. فشيغلك اليَعرابي هيِا جا  ثم. دعاة أول لنا ذكرت



ييتَ  إِلييا إَِلييهَ  لييا}الحات بطيين فييي هييا إذ النييا  ييب َحاَنكَ  أَن  ِييي سو  ِميين   كونييتو  إِن 

اِلِمينَ   ".له اسمجاب إلا قط ش   في ربه مسلم بها ي   لم فإنه {الظَّ

َحم   بن بن إبراهيم ح ي  من والنسائي المرمِي وروا   .به سع  مو

 

 السلام عليه يانس فضل ذكر

ر َسيِلينَ  َلِمن   يوانوسَ  َوإِ َّ : }تعالى هللا قال مو  جملية فيي تعيالى وذكير { ال 

 الصيلاة أفضيل هللا مين علييهم والَنعيام النسا  سارتي في الكرام الَنبيا 

  .والسلام

َثنا: أحم  الإمام وقال َثنا وكيع  َح َّ  أبيي عين اليَعمش  عين سفيا   َح َّ

 ينبغيي ليا: "وسيلم علييه هللا صلى هللا رسال قال: قال هللا عب  عن وائل 

 ".ممى بن يانس من خير أنا يقال أ  لعب 

 .به الثاري سفيا  ح ي  من البوَخاري   وروا 

َثنا: أيضا   البوَخاري   لوقا َثنا عمر  بن حف  َح َّ  عن قمادة  عن شعبة  َح َّ

 أ  لعبيي  ينبغييي ميا: "قييال وسييلم علييه هللا صييلى النبييي عين  بين عبَّييا ا

 ".أبيه إلى ونسبه ممى بن يانس من خير إني يقال

 فيميا شيعبة قيال. بيه شيعبة حي ي  من داود وأبا ومسلم أحم  وروا 

 أحاديي   أربعية سياى العالية أبي من قمادة يسمع لم: عنه داود أبا حكا 

 .أح ها هِا

 زي  بن علي عن سلمة  بن حماد عن عفا   عن أحم  الإمام روا  وق 

: قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن بن عبَّا ا عن مهرا   بن يانس عن

 ".ممى بن يانس من خير أنا يقال أ  لعب  ينبغي وما"

 .أحم  به تفرد

َثنا: الطبرانييي القاسييم أبييا افظالحيي وروا  يي  بيين َحيي َّ َحم   بيين الحسيين مو

َثنا كيسا    عن العماب  يحيى أبي عن إسرائيل  أنبأنا رجا   بن هللا عب  َح َّ

 لييا: "قييال وسييلم عليييه هللا صييلى هللا رسييال أ  بيين عبَّييا ا عيين مجاهيي  

 ".ممى بن يانس من خير هللا عن  أنا يقال أ  لَح  ينبغي

 .يخرجا  لمو جي  إسناد 



َثنا: البوَخاري   وقال َثنا الاليي   أبيا َح َّ  إبيراهيم  بين سيع  عين شيعبة  َحي َّ

 علييه هللا صيلى النبيي عن هريرة أبي عن الرحمن  عب  بن حمي  سمعت

 ".ممى بن يانس من خير أنا يقال أ  لعب  ينبغي لا: "قال وسلم

 .به شعبة ح ي  من مسلم روا  وكِا

 الرحمن عب  عن الفضل  بن هللا عب  ح ي  من ومسلم البوَخاري   وفي

 وجييه لطييم الييِي المسييلم قصيية فييي هريييرة أبييي عيين الييَعرج  هرمييز بيين

 .العالمين على ماس  اصطفى والِي لا قال حين اليهادي

 مميى بين ييانس مين أفضيل أحي ا   إ : أقيال ولا: آخر  في البوَخاري   قال

 خير أنا يقال أ  لَح  غيينب لا: المعنى من القالين أح  يقاي اللفظ وهِا

 .يانس على نفسه يفضل أ  لَح  ليس أي ممى بن يانس من

 قي  كما. ممى بن يانس على يفضلني أ  لَح  ينبغي لا الآخر والقال

 بين ييانس عليى وليا الَنبييا  عليى تفضيلاني ليا الَحادي   بعض في ورد

 عليييه وسييلامه هللا صييلاات منييه والمااضييع الهضييم بيياب ميين وهييِا. ممييى

 .والمرسلين هللا أنبيا  سائر علىو

 

 (كثير لابن الَنبيا  قص ) من الَول الجز  نهاية

 هللا بعا  (الكليم ماس  قصة)باب :  وأوله الثاني الجز  ويملا 

 .وتافيقه


