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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 والتسليم ةالصال عليه الكليم موسى قّصة ذكر

 بنن إسناا  بنن يعقنو  بنن الوى بنن عنار  بنن قاهن  بنن عمران بن موسى وهو

 َوَكنانَ  ُمْخلَصنا   َكنانَ  إِنَّنهُ  ُموَسنى اْلِكتَنا ِ  فِن  َواْذُكنرْ : }تعنالى قنا  السنال  علنيمم إبراهيم

ْبنَاهُ  األَْيَمنِ  الطُّو ِ  َجانِبِ  ِمنْ  َونَادَْينَاهُ  نَبِيّا ، َ ُسوال  أََخناهُ  َ ْحَمتِنَنا ِمنْ  لَهُ  َوَوَهْبنَا يّا ،نَجِ  َوقَرَّ

 {.نَبِيّا   َهاُ ونَ 
 فنن  قصننته وذكننر. القننر ن مننن متفرقننة كثيننرة مواضنن  فنن  تعننالى هللا ذكننره وقنن 

 مواضنعه فن  كلنه ذلن  على تكلمنا وق  مطولة، وغير مطولة مبسوطة متع دة مواض 

 و د وما والسنة الكتا  من خرها  إلى ابت ائما من هنا ها سيرته وسنو د التفسير، من

http://www.almeshkat.com/


 الثقنة وبنه هللا شنا  إن وغينرهم السلف ذكرها الت  اإلسرائيليات من المنقولة اآلثا  ف 

 .التكالن وعليه

ِ  بِْسنمِ : }تعنالى هللا قنا  ْحمنِ  ّللاَّ ِحيِم، النرَّ  نَتْلُننو اْلُمبِنيِن، اْلِكتَنا ِ   يَناتُ  تِْلن َ  طسننم، النرَّ

 َوَجعَن َ  األَْ ِض  فِن  َعال فِْرَعْونَ  إِنَّ  يُْؤِمنُوَن، ِلقَْو    بِاْلَاقِّ  َوفِْرَعْونَ  ىُموسَ  نَبَإِ  ِمنْ  َعلَْي َ 

 اْلُمْفِسِ يَن، ِمنْ  َكانَ  إِنَّهُ  نَِساَ ُهمْ  َويَْستَْا ِ  أَْبنَاَ ُهمْ  يُذَبِّحُ  ِمْنُممْ  َطائِفَة   يَْستَْضِعفُ  ِشيَعا   أَْهلََما

ننة   َونَْجعَلَُمننمْ  األَْ ِض  فِنن  اْستُْضننِعفُوا الَّننِذينَ  َعلَننى نَُمنننَّ  أَنْ  َونُِرينن ُ   اْلننَواِ ثِيَن، َونَْجعَلَُمننمْ  أَئِمَّ

نَ   {.يَْاذَُ ونَ  َكانُوا َما ِمْنُممْ  َوُجنُودَُهَما َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ  َونُِري األَْ ِض  فِ  لَُممْ  َونَُمّكِ

 موسى خبر نبيه على ويتل أنه فذكر هذا بع  يبسطما ثم القصة ملخص تعالى يذكر

 .له معاين لألمر مشاه  سامعه كأن الذي بالص   أي بالاق، وفرعون

 وبغنى وطغنى وعتنا تجبّنر أي ،{ ِشنيَعا   أَْهلََما َوَجعَ َ  األَْ ِض  فِ  َعال فِْرَعْونَ  إِنَّ }

 قسننم أي شننيعا، أهلمننا وجعنن  األعلننى، الننّر  طاعننة عننن وأعننرض النن نيا، الاينناة و ثننر

 إسننرائي ، بننن  شننعب وهننم منننمم، طائفننة يستضننعف وأنننوا ، وفَننِر    ا أقسنن إلننى  عيتننه

 ذاك إذ وكننانوا هللا، خلينن  إبنراهيم بننن إسناا  بننن يعقننو  هللا نبن  سنناللة منن هننم النذين

 يسنتعب هم الفناجر الكنافر الغاشنم الظنالم الملن  هنذا عليمم سلط وق . األ ض أه  خيا 

 أَْبنَنناَ ُهمْ  يُننذَبِّحُ } هننذا ومنن  دناهنناوأ وأ داهننا والاننر  الصنننائ  أخنن  فنن  ويسننتخ ممم

 {.اْلُمْفِسِ ينَ  ِمنْ  َكانَ  إِنَّهُ  نَِساَ ُهمْ  َويَْستَْا ِ 

 فيمنا يت ا سنون كنانوا إسنرائي  بنن  أن القبنيح الصنني  هنذا علنى لنه الاامن  وكان

 هنالك يكنون غنال  ذ يته من سيخرج أنه من السال  عليه إبراهيم عن يأثرونه ما بينمم

 منن الخلين  امنرأة سنا ة على جرى كان حين - أعلم وهللا - وذل  ي يه على مصر مل 

 مشنمو ة البشنا ة هنذه وكانت. لما هللا وعصمة السو  على إياها إ ادته من مصر مل 

 بعن  لنه فنذكرها فرعنون إلنى ووصنلت بيننمم فيمنا القنبط بما فتا ث إسرائي  بن  ف 

 منن حنذ ا   إسنرائي  بنن  أبننا  بقت  ل ذ عن  فأمر عن ه يسمرون وهم وأساو ته أمرائه

 .ق   من حذ  يغن  ولن الغال  هذا وجود

 مسنعود ابن عن مرة وعن عباس ابن عن مال  وأب  صالح أب  عن الس ي وذكر

 بينت نانو منن أقبلنت قن  ننا ا   كنأن منامنه فن   أى فرعون أن الصاابة من أناس وعن

 هالنه اسنتيق  فلمنا. إسنرائي  بنن  تضنر ولنم القنبط وجمين َ  مصر دو  فأحرقت المق س

 هؤال  من يول  غال  هذا: فقالوا ذل ؟ عن وسألمم والسارة والازقة الكمنة فجم  ذل 

 .النسوان وترك الغلمان بقت  أمر فلمذا ي يه على مصر أه  هالك سبب يكون

 بننو وهم{ ْ ِض األَ  فِ  اْستُْضِعفُوا الَِّذينَ  َعلَى نَُمنَّ  أَنْ  َونُِري ُ : }تعالى هللا قا  ولمذا

ة   َونَْجعَلَُممْ } إسرائي   إلنيمم وبالدهنا مصنر ملن  يؤو  الذين أي{ اْلَواِ ثِينَ  َونَْجعَلَُممْ  أَئِمَّ

نَ } { يَْانذَُ ونَ  َكنانُوا َمنا ِمنْنُممْ  َوُجنُودَُهَمنا َوَهاَمنانَ  فِْرَعنْونَ  َونُِري األَْ ِض  فِ  لَُممْ  َونَُمّكِ

 لبننن  كلنه هنذا جننرى وقن  عزينزا ، والننذلي  قناد ا    والمقمنو قويننا   الضنعيف سننجع  أي

 األَْ ِض  َمَشنناِ  َ  يُْستَْضننعَفُونَ  َكننانُوا الَّننِذينَ  اْلقَننْو َ  َوأَْوَ ثْنَننا: }تعننالى قننا  كمننا إسننرائي 

تْ  فِيَما بَاَ ْكنَا الَّتِ  َوَمغَاِ بََما { بَُرواَصن بَِمنا إسنرائِي َ  بَنِن  َعلَنى اْلُاْسننَى َ بِّن َ  َكِلَمةُ  َوتَمَّ



، َجنَّنننات   ِمننننْ  فَأَْخَرْجنَننناُهمْ : }تعنننالى وقنننا . اآلينننة ، َوَمقَنننا    َوُكنُنننور   َوُعيُنننون   َكنننذَِل َ  َكنننِريم 

 .هللا شا  إن موضعه ف  ذل  تفصي  وسيأت { إسرائِي َ  بَنِ  َوأَْوَ ثْنَاَها
  جناال   جعن  حتى موسى، يوج  ال أن االحترار ك  احترر فرعون أن والمقصود

 ذبانه إال ذكنرا   امنرأة تلن  فنال وضنعمن، ميقات ويعلمون الابالى على ي و ون  وقواب

 .ساعته من الذباحون أولئ 

 فنال إسنرائي  بن  شوكة لتضعف الغلمان بقت  يأمر كان إنما أنه الكتا  أه  وعن 

 .قاتلوهم أو غالبوهم إذا يقاومونمم

 كمنا موسى بعثة بع  ل انالو بقت  األمر ف  هذا وإنما باط ، هو ب  نظر فيه وهذا

ا: }تعالى قا   َواْسنتَْايُوا َمعَنهُ   َمنُنوا الَّنِذينَ  أَْبنَنا َ  اْقتُلُنوا قَنالُوا ِعْنِ نَا ِمنْ  بِاْلَاقِّ  َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ

 {.ِجئْتَنَا َما بَْع ِ  َوِمنْ  تَأْتِيَنَا أَنْ  قَْب ِ  ِمنْ  أُوِذينَا} لموسى إسرائي  بنو قالت ولمذا{ نَِساَ ُهمْ 

 .موسى وجود من حذ ا   أوال   الغلمان بقت  أمر إنما فرعون أن فالصايح
 بأسنه وسنلطة جننوده بكثنرة المغنرو  الجبنا  الملن  ذا أيمنا ينا: يقنو  والقن   هذا،

 هنذا أن أقن ا ه، تخنالف وال يمنان  وال يغالنب ال النذي العظنيم حكنم ق  سلطانه، واتسا 

 يكنون ال ياصنى وال يعن  ال منا النفنوس منن بهبسب قتلت وق  منه، تاترر الذي المولود

 وأننت منزلن ، فن  وشنراب  بطعامن  إال يغنذى وال فراش  وعلى دا ك، ف  إال مرباه

 دنينناك فنن  هالكنن  يكننون ثننم. معننناه سننر علننى تطلنن  وال وتتفنن اه، وتربيننه تتبننناه الننذي

 لينه،إ أوحنى منا وتكنذيب  المبنين، الانق منن بنه جا ك ما لمخالفت  ي يه، على وأخراك

 القويّ  هو وأنه يري  لما الفعا  هو واأل ض السماوات    أن الخلق وسائر أنت لتعلم

 .لما مرد ال الت  والمشيئة والقوة والاو  العظيم، البأس ذو الش ي 

 إسنرائي  بنن  قلنة فرعنون إلنى شنكوا القنبط أن المفسنرين منن واح  غير ذكر وق 

 هننم فيصننيرون الصننغا  قتنن  منن  لكبننا ا تتفننانى أن وخشنن  الننذكو  ولنن انمم قتنن  بسننبب

 يتركنوا وأن عامنا ، األبننا  بقت  فرعون فأمر. يعالجون إسرائي  بنو كان ما يلون الذين

 وأن األبنننا ، قتنن  عننن المسنناماة عننا  فنن  ولنن  السننال  عليننه هننا ون أن فننذكروا عامننا،

 امن أو  منن واحتنررت ذ عنا   بنه أمنه فضناقت قنتلمم، عنا  فن  ولن  السنال  عليه موسى

 تابوتننا   لننه تتخننذ أن ألممننت وضننعت فلمننا. الابنن  مخاينن  عليمننا يظمننر يكننن ولننم حبلننت،

 وضعته أح  من خشيت فإذا ترضعه فكانت للني  متاخمة دا ها وكانت حب  ف   بطته

 اسنترجعته ذهبوا فإذا عن ها الاب  طر  وأمسكت البار ف  فأ سلته التابوت ذل  ف 

 .به إليما
 اْلنيَمِّ  فِن  فَأَْلِقينهِ  َعلَْينهِ  ِخْفتِ  فَإِذَا أَْ ِضِعيهِ  أَنْ  ُموَسى أُ ِّ  إِلَى َحْينَاَوأَوْ : }تعالى هللا قا 

 فِْرَعننْونَ    ُ  فَاْلتَقََطننهُ  اْلُمْرَسننِليَن، ِمنننْ  َوَجنناِعلُوهُ  إِلَْينن ِ  َ ادُّوهُ  إِنَّننا تَْاَزنِنن  َوال تََخننافِ  َوال

ُ  َوقَالَنتْ  َخنناِطئِيَن، َكنانُوا َوُجنُودَُهَمننا َوَهاَمنانَ  ْرَعننْونَ فِ  إِنَّ  َوَحَزننا   َعنن ُّوا   لَُمنمْ  ِليَُكنونَ   اْمننَرأَة

ةُ  فِْرَعْونَ   {.يَْشعُُرونَ  ال َوُهمْ  َولَ ا   نَتَِّخذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنَا أَنْ  َعَسى تَْقتُلُوهُ  ال َولَ َ  ِل  َعْين   قُرَّ

 أَنْ  النَّْانن ِ  إِلَننى  َ َ بُّنن َوأَْوَحننى: }تعننالى قننا  كمننا وإ شنناد، إلمننا  وحنن  الننوح  هننذا

ا الشََّجرِ  َوِمنْ  بُيُوتا   اْلِجبَا ِ  ِمنْ  اتَِّخِذي  فَاْسنلُِك  الثََّمنَراتِ  ُكن ِّ  ِمننْ  ُكِلن  ثُمَّ  يَْعِرُشوَن، َوِممَّ

 .اآلية..{ بُُطونَِما ِمنْ  يَْخُرجُ  ذُلاُل، َ بِّ ِ  ُسبُ َ 



 الصنايح ب  كلمين،المت من واح  وغير حز  ابن رعمه كما نبوة بوح  هو ولي 

 .والجماعة السنة أه  عن األشعري الاسن أبو حكاه كما األو 

 أ شن ت أنما والمقصود". أياذخت" وقي  ،"أيا خا" موسى أ  واسم: السميل  قا 

 ذهنب إن فإننه تازن  وال تخاف  ال أن و وعما خل ها ف  وألق  ذكرناه، الذي هذا إلى

 فكاننت. واآلخنرة الن نيا فن  كلمته يعل  مرسال   نبيا   سيجعله هللا وأن إلي  سيرده هللا فإن

 من  فنذهب عنن ها الابن  طنر  تنربط أن وذهلت يو  ذات فأ سلته به أمرت ما تصن 

 {فِْرَعْونَ    ُ  فَاْلتَقََطهُ } فرعون دا  على فمر الني 
 وهننو ،العاقبننة ال  هننذه بعضننمم، قننا { َوَحَزنننا   َعنن ُّوا   لَُمننمْ  ِليَُكننونَ : }تعننالى هللا قننا 

    أن وهنو الكنال  بمضنمون متعلقنا   جعن  إن وأمنا. فالتقطه بقوله متعلقا   كان إن ظاهر

. أعلنم وهللا كغيرها معللة الال  صا ت وحزنا   ع وا   لمم ليكون اللتقاطه قُيّضوا فرعون

 السننننو  الننننورير وهننننو{  َوَهاَمننننانَ  فِْرَعننننْونَ  إِنَّ } قولننننه الثننننان  التقنننن ير هننننذا ويقننننوي

 فاستاقوا الّصوا  خال  على كانوا أي{ َخاِطئِينَ  َكانُوا} لمما المتابعين{ َماَوُجنُودَهُ }

 .والاسرة العقوبة هذه

 فلننم عليننه مغلننق تننابوت فنن  الباننر مننن التقطنننه الجننوا ي أن المفسننرون وذكننر

 عبين  بنن منزاحم بننت  سنية فرعون امرأة ي ي بين وضعنه حتى فتاه على يتجاسرون

 بنن  من كانت إنما وقي . يوسف رمن ف  مصر فرعون كان ذيال الولي  بن الريان بن

 .أعلم فاهلل السميل  حكاه. عمته كانت ب : وقي . موسى سبط من إسرائي 

 يننو  يكونننان وأنممننا عمننران بنننت مننريم قّصننة فنن  عليمننا والثنننا  منن حما وسننيأت 

 .الجنة ف  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أرواج من القيامة

 والجاللة النبوية األنوا  بتل  يتألأل وجمه  أت الاجا  وكشفت  البا فتات فلما

 منا: قا  فرعون جا  فلما. ج ا   ش ي ا   حبا   أحبته عليه نظرها ووق   أته فلما الموسوية،

ُ  َوقَالَنتْ } عنننه ودفعنت منننه فاسننتوهبته بذبانه، وأمننر هنذا؟ ةُ  فِْرَعننْونَ  اْمننَرأَة  ِلنن  َعننْين   قُنرَّ

 ُموكَّن  والنبال . بنه لن  حاجنة ال أي فنال، لن  وأمنا فننعم ل  أما: ونفرع لما فقا { َولَ َ 

 الن نيا فن  أمنا. النفن  منن َ َجنتْ  منا هللا أنالمنا وقن { يَنفَعَنَنا أَنْ  َعَسنى: }وقولمنا بنالمنطق

 تبنيناه، أنممنا وذل { َولَ ا   نَتَِّخذَهُ  أَوْ } بسببه جنته فأسكنما اآلخرة ف  وأما به، هللا فم اها

 هللا يرين  مناذا ين  ون ال أي{ يَْشنعُُرونَ  ال َوُهنمْ : }تعالى قا . ول  لمما يول  يكن لم ألنه

 وجنوده؟ بفرعون العظيمة النقمة من اللتقاطه قيضمم حين بمم

 المرأتنه ولني  فرعنون، ابننة( د بتنة) موسنى التقطت الت  أن: الكتا  أه  وعن 

 .وج  عز هللا كتا  على غلطمم من وهذا بالكلية، ذكر

 َ بَْطنَنا أَنْ  لَنْوال بِنهِ  لَتُْبِ ي َكادَتْ  إِنْ  فَاِ غا   ُموَسى أُ ِّ  فَُؤادُ  َوأَْصبَحَ : }تعالى هللا وقا 

ننيهِ  ألُْختِننهِ  َوقَالَننتْ  اْلُمننْؤِمنِيَن، ِمنننْ  ِلتَُكننونَ  قَْلبَِمننا َعلَننى  ال َوُهننمْ  ُجنُننب   َعنننْ  بِننهِ  فَبَُصننَرتْ  قُّصِ

ْمنَا يَْشعُُروَن،  لَُكنمْ  يَْكفُلُونَنهُ  بَْينت   أَْهن ِ  َعلَنى أَدُلُُّكمْ  َه ْ  فَقَالَتْ  قَْب ُ  ِمنْ  اْلَمَراِض َ  هِ َعلَيْ  َوَحرَّ

نهِ  إِلَنى فََردَْدنَناهُ  نَاِصُاوَن، لَهُ  َوُهمْ  ِ  َوْعن َ  أَنَّ  َوِلنتَْعلَمَ  تَْانَزنَ  َوال َعْينَُمنا تَقَنرَّ  َكن ْ  أُّمِ  َحنق   ّللاَّ

 {.ُمونَ يَْعلَ  ال أَْكثََرُهمْ  َولَِكنَّ 



 وقتننادة والاسننن عبينن ة وأبننو جبيننر بننن وسننعي  وعكرمننة ومجاهنن  عبنناس ابننن قننا 

 أمننو  مننن شنن   كنن  مننن أي{ فَاِ غننا   ُموَسننى أُ ِّ  فُننَؤادُ  َوأَْصننبَحَ } وغيننرهم، والضننااك

 أَنْ  لَْوال} جمرة عنه وتسأ  أمره لتظمر أي{ بِهِ  لَتُْبِ ي َكادَتْ  إِنْ } موسى من إال ال نيا،

 وهن { ألُْختِنه َوقَالَنتْ  اْلُمنْؤِمنِيَن، ِمننْ  ِلتَُكنونَ } وثبتناهنا صبرناها أي{ قَْلبَِما َعلَى َ بَْطنَا

يهِ }الكبيرة، ابنتما  قنا { ُجنُب   َعنْ  بِهِ  فَبَُصَرتْ } خبره ل  واطلب  أثره اتبع  أي ،{قُّصِ

 ال مْ َوُهنن} قننا  ولمننذا. ترينن ه ال وكأنمننا إليننه تنظننر جعلننت: قتننادة وقننا . بعنن  عننن مجاهنن 

 يغننذوه أن أ ادوا فرعننون بنن ا  اسننتقر لمننا السننال  عليننه موسننى ألن وذلنن { يَْشننعُُرون

 بكن  تغذيتنه علنى واجتمن وا أمنره فن  فانا وا طعامنا ، أخنذ وال ث يا   يقب  فلم برضاعة،

ْمنَا} تعالى قا  كما. يفع  فلم ممكن  القوابن  من  فأ سلوه{ قَْب ُ  ِمنْ  اْلَمَراِض َ  َعلَْيهِ  َوَحرَّ

 والننناس بنه وقنو  هنم فبينمنا  ضناعته، يوافنق منن يجن ون لعلمنم السنو  إلنى والنسنا 

 أَْهن ِ  َعلَنى أَدُلُُّكنمْ  َهن ْ : }قالنت بن  تعرفنه أنما تظمر فلم أخته به بصرت إذ عليه عكو 

 ي ين   منا: لما قالوا ذل  قالت لما: عباس ابن قا {. نَاِصُاونَ  لَهُ  َوُهمْ  لَُكمْ  يَْكفُلُونَهُ  بَْيت  

 .منفعته و جا  المل ، سرو  ف   غبة: فقالت عليه؟ وشفقتمم بنصامم

 وأخنذ ثن يما، النتقم أ ضنعته فلمنا أمنه، فأخذتنه منزلمم، إلى معما وذهبوا فأطلقوها

 بنذل ، يعلمما{  سية} إلى البشير وذهب ش ي ا ، فرحا   بذل  ففرحوا ويرتضعه، يمتصه

 عليمنا، فأبنت إليمنا تاسنن وان عن ها، نتكو أن عليما وعرضت منزلما إلى فاست عتما

 معمنا فأ سنلته معن ، ترسنليه أن إال هنذا، على أق   ولست وأوالدا ، بعال   ل  إن وقالت

 إلى تاوره به فرجعت والمبات، والكساوي النفقات عليما وأجرت  واتب، لما و تبت

 .بشملما شمله هللا جم  وق   حلما،
ننهِ  لَننىإِ  فََردَْدنَنناهُ : }تعننالى هللا قننا  ِ  َوْعنن َ  أَنَّ  َوِلننتَْعلَمَ  تَْاننَزنَ  َوال َعْينَُمننا تَقَننرَّ  َكنن ْ  أُّمِ  ّللاَّ

 برسالته البشا ة ص   على دلي  وهو  ده، فمذا و سالته، برده وع ناها كما أي{ َحق  

 {.يَْعلَُمونَ  ال أَْكثََرُهمْ  َولَِكنَّ }

ة   َعلَْينن َ  َمنَنَّننا: }ا قنن فيمننا لننه فقننا  كلمننه، ليلننة بمننذا موسننى علننى هللا امننتن وقنن   َمننرَّ

 اْلنيَمُّ  فَْليُْلِقنهِ  اْلنيَمِّ  فِن  فَاْقِذفِينهِ  التَّنابُوتِ  فِن  اْقِذفِيهِ  أَنْ  يُوَحى، َما أُّمِ َ  إِلَى أَْوَحْينَا إِذْ  أُْخَرى،

 أحن  ينراه ال كنان أننه لن وذ{ ِمنِّ  َمَابَّة   َعلَْي َ  َوأَْلقَْيتُ  لَهُ  َوَع ُو   ِل  َع ُو   يَأُْخْذهُ  بِالسَّاِح ِ 

 وترفننه تطعننم أي: السننلف مننن واحنن  وغيننر قتننادة قننا { َعْينِنن  َعلَننى َوِلتُْصنننَ َ } أحبننه إال

 وكالئتن  بافظن  كلنه وذل  من  بمرأى المالب  أحسن وتلب  المآك ، بأطيب وتغّذى

 تُ َ أُخْ  تَْمِش  إِذْ } غيري عليما يق   ال الت  األمو  من وق  ته ول  ب  صنعت فيما ل 

 نَْفسا   َوقَتَْلتَ  تَْاَزنَ  َوال َعْينَُما تَقَرَّ  َك ْ  أُّمِ َ  إِلَى فََرَجْعنَاكَ  يَْكفُلُهُ  َمنْ  َعلَى أَدُلُُّكمْ  َه ْ  فَتَقُو ُ 

ْينَاكَ   شنا  إن هنذا بعن  موضنعه فن  الفتنون حن ي  وسننو د{. فُتُونا   َوفَتَنَّاكَ  اْلغَمِّ  ِمنْ  فَنَجَّ

 .التكالن وعليه الثقة وبه تعالى هللا
ننا}  َودََخنن َ  اْلُمْاِسنننِيَن، نَْجننِزي َوَكننذَِل َ  َوِعْلمننا   ُحْكمننا    تَْينَنناهُ  َواْسننتََوى أَُشنن َّهُ  بَلَنن َ  َولَمَّ

 ِمننْ  َوَهنذَا ِشنيعَتِهِ  ِمننْ  َهنذَا يَْقتَنتاِلنِ  َ ُجلَنْينِ  فِيَمنا فََوَجن َ  أَْهِلَمنا ِمننْ  َغْفلَة   ِحينِ  َعلَى اْلَمِ ينَةَ 

هِ  ِمنْ  الَِّذي َعلَى ِشيعَتِهِ  ِمنْ  الَِّذي فَاْستَغَاثَهُ  هِ َع ُوِّ   َهنذَا قَا َ  َعلَْيهِ  فَقََضى ُموَسى فََوَكَزهُ  َع ُّوِ



 لَنهُ  فَغَفَنرَ  ِلن  فَناْغِفرْ  نَْفِس  َظلَْمتُ  إِنِّ  َ  ِّ  قَا َ  ُمبِيٌن، ُمِض    َع ُو   إِنَّهُ  الشَّْيَطانِ  َعَم ِ  ِمنْ 

ِحيُم، غَفُو ُ الْ  ُهوَ  إِنَّهُ   {.ِلْلُمْجِرِمينَ  َظِميرا   أَُكونَ  فَلَنْ  َعلَ َّ  أَْنعَْمتَ  بَِما َ  ِّ  قَا َ  الرَّ

 فن  شنر  عليمنا وامتناننه بنذل  وإحسانه لما برده أمه على أنعم أنه تعالى ذكر لما

 قنو  فن  األ بعنين سنن وهنو والُخلنقُ  الَخْلق احتكا  وهو واستوى أش ه بل  لما أنه ذكر

 إِنَّا} قا  حين أمه بما بّشر كان الت  والرسالة النبوة وهو وعلما   حكما   هللا  تاه كثريناأل

 {.اْلُمْرَسِلينَ  ِمنْ  َوَجاِعلُوهُ  إِلَْي ِ  َ ادُّوهُ 

 وإقامتنه من ين أ ض إلنى وذهابنه مصنر بنالد منن خروجنه سبب ذكر ف  شر  ثم

 بمنا وإكرامنه لنه هللا ال كن منن كنان منا وكنان األمن ، وانقضنى األجن  كم  حتى هنال ،

 .سيأت  كما به أكرمه

 بنن وسنعي  عبناس ابنن قنا { أَْهِلَمنا ِمنْ  َغْفلَة   ِحينِ  َعلَى اْلَمِ ينَةَ  َودََخ َ : }تعالى قا 

 .العشائين بين عباس ابن وعن. النما  نصف وذل  والس ي، وقتادة وعكرمة جبير

 أي{ ِشننيعَتِهِ  ِمنننْ  َهننذَا} ويتماوشننان ا بانيتضنن أي{ يَْقتَننتاِلنِ  َ ُجلَننْينِ  فِيَمننا فََوَجنن َ }

ه ِمنننْ  َوَهننذَا} إسننرائيل   بننن ومامنن  والسنن ي وقتننادة عبنناس ابننن قالننه. قبطنن  أي{ َعنن ُّوِ

 .إساا 

هِ  ِمننْ  الَّنِذي َعلَنى ِشنيعَتِهِ  ِمنْ  الَِّذي فَإْستَغَاثَهُ }  السنال  علينه موسنى أن وذلن  ،{َعن ُّوِ

 وكاننت بيتنه فن  وتربيتنه لنه فرعون تبن  إلى نسبته بسبب صولة مصر ب يا  له كانت

 أ ضنعوه أنمنم بسنبب  ؤوسنمم وا تفعنت وجاهنة لمنم وصنا ت عنزوا قن  إسرائي  بنو

 علنى السنال  علينه موسنى اإلسنرائيل  ذلن  اسنتغاث فلما الرضاعة من أي أخواله وهم

 قتنادة وقنا . كفنه بجمن  طعننة أي: مجاهن  قنا {. فَنَوَكَزهُ } موسى إليه أقب  القبط  ذل 

 .منما فمات أي{ َعلَْيهِ  فَقََضى} معه كانت بعصا

 وإنمنا بالكلينة قتلنه موسنى ينرد ولنم العظيم باهلل مشركا   كافرا   القبط  ذل  كان وق 

 ُمِضن    َعن ُو   إِنَّنهُ  الشَّنْيَطانِ  َعَمن ِ  ِمننْ  َهنذَا} موسنى{ قَنا َ } هنذا وم  و دعه رجره أراد

ِحيُم، اْلغَفُو ُ  ُهوَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَغَفَرَ  ِل  فَاْغِفرْ  نَْفِس  ْمتُ َظلَ  إِنِّ  َ  ِّ  قَا َ  ُمبِيٌن،  بَِما َ  ِّ  قَا َ  الرَّ

 {.ِلْلُمْجِرِمينَ  َظِميرا   أَُكونَ  فَلَنْ }  والجاه العز من أي{ َعلَ َّ  أَْنعَْمتَ 

 لَنهُ  قَنا َ  يَْستَْصنِرُخهُ  بِناألَْمِ   اْستَنَصنَرهُ  الَِّذي فَإِذَا يَتََرقَّبُ  َخائِفا   اْلَمِ ينَةِ  فِ  فَأَْصبَحَ }

ا ُمبِيٌن، لَغَِوي   إِنَّ َ  ُموَسى  أَتُِري ُ  ُموَسى يَا قَا َ  لَُمَما َع ُو   ُهوَ  بِالَِّذي يَْبِطشَ  أَنْ  أََ ادَ  أَنْ  فَلَمَّ

 أَنْ  تُِرين ُ  َوَمنا األَْ ِض  فِن  َجبَّنا ا   تَُكونَ  أَنْ  إِال تُِري ُ  إِنْ  بِاألَْمِ   نَْفسا   قَتَْلتَ  َكَما تَْقتُلَنِ  أَنْ 

 اْلَمننألَ  إِنَّ  ُموَسنى يَنا قَننا َ  يَْسنعَى اْلَمِ ينَنةِ  أَْقَصننى ِمننْ  َ ُجن ٌ  َوَجننا َ  اْلُمْصنِلِايَن، ِمننْ  تَُكنونَ 

 َ  ِّ  قَنا َ  يَتََرقَّنبُ  َخائِفا   ِمْنَما فََخَرجَ  النَّاِصِايَن، ِمنْ  لَ َ  إِنِّ  فَاْخُرجْ  ِليَْقتُلُوكَ  بِ َ  يَأْتَِمُرونَ 

نِ   {.الظَّاِلِمينَ  اْلقَْو ِ  ِمنْ  نَّجِ

 أن - وملئننه فرعننون مننن أي - خائفننا   مصننر بم ينننة أصننبح موسننى أن تعننالى يخبننر

 بنن  منن  جن  نصنرة فن  موسنى قتلنه إنمنا أمنره إلينه  فن  النذي القتين  هنذا أن يعلموا

 .عظيم أمر ذل  على ويترتب منمم موسى أن ظنونمم فتقوى إسرائي 

 هنو فبينما يلتفت أي{ يَتََرقَّبُ  َخائِفا  } اليو  ذل  صبياة ف  الم ينة ف  يسير فصا 

 بننه يصننر  أي يستصننرخه بنناألم  استنصننره الننذي اإلسننرائيل  الرجنن  ذلنن  إذا كننذل 



: لنه قنا  ومخاصنمته، شنره كثرة على والمه موسى فعنّفه قاتله، ق   خر على ويستغيثه

 {.ُمبِينٌ  لَغَِوي   إِنَّ َ }

 عننه فيردعنه ولإلسنرائيل  لموسنى عن و هنو النذي القبط  بذل  يبطش أن  ادأ ثم

 تَْقتُلَنِن  أَنْ  أَتُِرين ُ  ُموَسنى يَنا قَنا َ } القبطن  علنى وأقبن  ذلن  على عز  فلما منه ويخلصه

 ِمننْ  تَُكنونَ  أَنْ  تُِرين ُ  َوَمنا األَْ ِض  فِ  َجبَّا ا   تَُكونَ  أَنْ  إِال تُِري ُ  إِنْ  بِاألَْمِ   نَْفسا   قَتَْلتَ  َكَما

 {.اْلُمْصِلِاينَ 

 موسنى صنن  كنان منا علنى اطل  الذي اإلسرائيل  الكال  هذا قا  إنما بعضمم قا 

 ذلن  قبن  عنفنه لما إليه جا  أنه اعتق  القبط  إلى مقبال   موسى  أى لما وكأنه باألم ،

 بناألم ، وقن  كنان يالنذ األمنر وأظمنر لموسنى قا  ما فقا  ،{ُمبِينٌ  لَغَِوي   إِنَّ َ } بقوله

. سنواه النناس منن كثير يذكر لم الذي وهذا. فرعون إلى موسى فاستع ى القبط  فذهب

 جين ا   سنجيته منن و أى خافنه إلينه مقنبال     ه لمنا وأنه. القبط  هو هذا قائ  أن وياتم 

 بناألم  القتي  ذاك قات  لعله هذا إن والفراسة، الظن با  من قا  ما فقا  لإلسرائيل ،

 .أعلم وهللا هذا على دله ما عليه أستصرخه حين اإلسرائيل  كال  من فمم لعله أو

 فن  فأ سن  بناألم  المقتنو  ذلن  قاتن  هنو موسنى أن بلغه فرعون أن والمقصود

 سناعيا  { اْلَمِ ينَنةِ  أَْقَصنى ِمننْ  َ ُجن ٌ  َوَجنا َ } أقنر  طرينق من ناصح  ج  وسبقمم طلبه

 هنذه منن أي{ فَناْخُرجْ  ِليَْقتُلُنوكَ  بِن َ  يَنأْتَِمُرونَ  اْلَمنألَ  إِنَّ  ُموَسنى يَنا} فقنا  عليه مشفقا   إليه

 .ل  أقوله فيما أي{ النَّاِصِاينَ  ِمنْ  لَ َ  إِنِّ } البل ة
 فنو ه منن مصنر م يننة منن فخنرج أي{ يَتََرقَّنبُ  َخائِفنا   ِمْنَمنا فََخَرجَ } تعالى هللا قا 

نِ  َ  ِّ } قائال   يعرفه وال طريق إلى يمت ي ال وجمه على نا الظَّناِلِميَن، اْلقَْو ِ  ِمنْ  نَّجِ  َولَمَّ

هَ  نا السَّنبِيِ ، َسنَوا َ  يَْمنِ يَنِ  أَنْ  َ بِّن  َعَسنى قَنا َ  َمْ يَنَ  تِْلقَا َ  تََوجَّ  َوَجن َ  َمنْ يَنَ  َمنا َ  َوَ دَ  َولَمَّ

ة   َعلَْيهِ   ال قَالَتَنا َخْطبُُكَمنا َمنا قَنا َ  تَنذُودَانِ  اْمنَرأتَْينِ  دُونِِمنمْ  ِمننْ  َوَوَجن َ  يَْسنقُونَ  النَّاِس  ِمنْ  أُمَّ

َعا ُ  يُْصِ  َ  َحتَّى نَْسِق  ن ِّ  إِلَنى تَنَولَّى ثُنمَّ  لَُمَمنا فََسنقَى َكبِينٌر، َشْيخٌ  َوأَبُونَا الّرِ  َ  ِّ  فَقَنا َ  الّظِ

 {.فَِقيرٌ  َخْير   ِمنْ  إِلَ َّ  أَنَزْلتَ  ِلَما إِنِّ 

 يتلفنت أي يترقنب خائفنا   مصنر منن منهوكلي و سنوله عب ه خروج عن تعالى يخبر

 ينذهب، أينن إلنى وال يتوجنه، أينن ين  ي ال وهنو فرعنون قنو  منن أح  ي  كه أن خشية

 .قبلما مصر من يخرج لم ألنه وذل 
ا} هَ  َولَمَّ  يَْمِ يَنِ  أَنْ  َ بِّ  َعَسى قَا َ } فيه يذهب طريق له اتجه أي{ َمْ يَنَ  تِْلقَا َ  تََوجَّ

 فقن  وقن ، وكنذا. المقصنود إلى موصلة الطريق هذه تكون أن عسى أي{. السَّبِي ِ  َسَوا َ 

 .مقصود وأي المقصود، إلى أوصلته

ا}  هللا أهل  الت  الم ينة ه  وم ين. منما يستقون بئرا   وكانت{ َمْ يَنَ  َما َ  َوَ دَ  َولَمَّ

 موسنى رمنن قبن  هالكمنم كنان وقن . السنال  علينه شنعيب قو  وهم األيكة أصاا  فيما

 .العلما  قول  أح  ف  السال  عليه

ننا ننة   َعلَْيننهِ  َوَجنن َ } المننذكو  الَمننا َ  َوَ دَ  َولَمَّ  دُونِِمننمْ  ِمنننْ  َوَوَجنن َ  يَْسننقُونَ  النَّنناِس  ِمنننْ  أُمَّ

 .الناس بغنم تختلط أن غنممما عنمما تكفكفان أي{ تَذُودَانِ  اْمَرأتَْينِ 



 سنبعا   كنن ولعلمنن الغلنط منن أيضنا   وهنذا. بننات سنب  كنن أنمنن الكتنا  أه  وعن 

 وإال مافوظننا ، ذاك كننان أن ممكننن الجمنن  وهننذا. منننمن اثنتننان تسننقى كننان إنمننا ولكننن

 قَا َ } بنتين سوى له يكن لم أنه فالظاهر

 

َعا ُ  يُْصِ  َ  َحتَّى نَْسِق  ال قَالَتَا َخْطبُُكَما َما  علنى نقن   ال أي{ َكبِينرٌ  َشنْيخٌ  َوأَبُونَا الّرِ

 أبيننا ضنعف الرعينة هنذه مباشنرتنا وسنبب لضنعفنا الرعنا  صن و  ع ب إال الما  و ود

 {.لَُمَما فََسقَى} تعالى هللا قا  وكبره

 فننم علننى وضننعوا و دهننم مننن فرغننوا إذا كننانوا الرعننا  أن وذلنن : المفسننرون قننا 

 النناس، أغننا  فضن  فن  غنمممنا فيشنرعان المرأتنان هاتان فتجئ عظيمة صخرة البئر

 غنمممنا وسقى لمما استقى ثم. وح ه الصخرة تل  فرف  موسى ا ج اليو  ذل  كان فلما

 استقى وإنما عشرة إال يرفعه ال وكان عمر المؤمنين أمير قا . كان كما. الاجر  د ثم

 .فكفاهما واح ا ذنوبا  

 ابنن عنن جرينر ابن و وى. السمر من شجرة ظ  وكان: قالوا. الظ  إلى تولى ثم

 {.فَِقيرٌ  َخْير   ِمنْ  إِلَ َّ  أَنَزْلتَ  ِلَما إِنِّ  َ  ِّ  ا َ فَقَ } تر  خضرا    ها أنه مسعود

 وكنان الشنجر وو   البقن  إال يأكن  لنم من ين إلنى مصنر من سا : عباس ابن قا 

 وإن - خلقه من هللا صفوة وهو - الظ  ف  وجل  الافا ، من ق ميه نعال فسقطت حافيا  

 وأنننه جوفننه، داخنن  مننن لتننرى البقنن  خضننرة وإن الجننو ، مننن بظمننره لالصننق بطنننه

 .تمرة شق إلى لماتاج

 أسنم { فَِقينرٌ  َخْينر   ِمننْ  إِلَن َّ  أَنَزْلنتَ  ِلَمنا إِنِّن  َ  ِّ : }قنا  لمنا السنائب بن عطا  قا 

 .المرأة

 َسقَْيتَ  َما أَْجرَ  ِليَْجِزيَ َ  يَْ ُعوكَ  أَبِ  إِنَّ  قَالَتْ  اْستِْايَا    َعلَى تَْمِش  إِْح َاُهَما فََجاَ تْهُ }

ننا نَننالَ  نناِلِميَن، اْلقَننْو ِ  ِمنننْ  نََجننْوتَ  تََخننفْ  ال قَننا َ  اْلقََصننصَ  َعلَْيننهِ  َوقَننصَّ  َجنناَ هُ  فَلَمَّ  قَالَننتْ  الظَّ

 أُنِكَان َ  أَنْ  أُِ ي ُ  إِنِّ  قَا َ  األَِميُن، اْلقَِويُّ  اْستَأَْجْرتَ  َمنْ  َخْيرَ  إِنَّ  اْستَأِْجْرهُ  أَبَتِ  يَا إِْح َاُهَما

 أُِ ي ُ  َوَما ِعْنِ كَ  فَِمنْ  َعْشرا   أَتَْمْمتَ  فَإِنْ  ِحَجج   ثََمانِيَةَ  تَأُْجَرنِ  أَنْ  َعلَى َهاتَْينِ  اْبنَتَ َّ  إِْح َى

ُ  َشا َ  إِنْ  َستَِج ُنِ  َعلَْي َ  أَُشقَّ  أَنْ  ناِلِايَن، ِمننْ  ّللاَّ  األََجلَنْينِ  أَيََّمنا َوبَْينَن َ  بَْينِن  ذَِلن َ  قَنا َ  الصَّ

ُ  َعلَ َّ  َوانَ ُع ْ  فاَل قََضْيتُ   {.َوِكي ٌ  نَقُو ُ  َما َعلَى َوّللاَّ

 ِمننْ  إِلَن َّ  أَنَزْلنتَ  ِلَمنا إِنِّن  َ  ِّ  فَقَنا َ } وقنا  الظن  فن  السال  عليه موسى جل  لما

 سننرعة اسننتنكر إنننه فيقننا  أبيممننا إلننى فننذهبتا قينن  فيمننا المرأتننان سننمعته{ فَِقيننرٌ  َخْيننر  

 إلينه تنذهب أن إح اهما فأمر السال ، عليه سىمو أمر من كان بما فأخبرتاه  جوعمما؛

 أَبِن  إِنَّ  قَالَنتْ } الارائنر، مشنى أي ،{اْسنتِْايَا    َعلَنى تَْمِشن  إِْحن َاُهَما فََجاَ تْهُ } فت عوه،

 منن وهنذا.  يبة كالمما يوهم لئال بمذا له صرحت{. لَنَا َسقَْيتَ  َما أَْجرَ  ِليَْجِزيَ َ  يَْ ُعوكَ 

ا} ا،وصيانتم حيائما تما   منن كنان ومنا خبنره، وأخبره{ اْلقََصصَ  َعلَْيهِ  َوقَصَّ  َجاَ هُ  فَلَمَّ

 تََخنفْ  ال} الشنيخ ذلن  لنه{ قَنا َ } فرعونمنا منن فنرا ا   مصر بالد من خروجه ف  أمره

 .دولتمم ف  فلست سلطانمم من خرجت أي{ الظَّاِلِمينَ  اْلقَْو ِ  ِمنْ  نََجْوتَ 
 



 هننو وهننذا. السننال  عليننه شننعيب هننو فقينن  هننو؟ مننن الشننيخ هننذا فنن  اختلفننوا وقنن 

 وجننا . أننن  بننن ومالنن  البصننري الاسننن: عليننه نننص وممننن كثيننرين عننن  المشننمو 

 .نظر إسناده ف  ولكن ح ي  ف  به مصرحا  

 حتنى قومنه هنالك بعن  طنويال   عمنرا   عنا  السنال  علينه شنعيبا   بأن طائفة وصرح

 .بابنته وتزوج السال ، عليه موسى أد كه

 السنال  عليه موسى صاحب أن: البصري الاسن عن وغيره حاتم  أب ابن و وى

 أخ  ابن إنه: وقي . م ين صاحب بالنب  لي  ولكن الما ، سي  وكان شعيب، اسمه هذا

 ،"يثنرون" اسنمه  جن  وقي . شعيب قو  من مؤمن  ج  وقي . عمه ابن وقي . شعيب

 .عالمماو كبيرها أي. م ين كاهن يثرون: الكتا  أه  كتب ف  هو هكذا

 أخن  ابنن وهو عبي ة أبو راد. يثرون اسمه هللا عب  بن عبي ة وأبو عباس ابن وقا 

 .م ين صاحب عباس ابن وراد. شعيب

 نجنا، ق  بأنه بشره أمره كان ما عليه وقص مثواه واكر  أضافه لما أنه والمقصود

 بأننه م حته ثم غنم ، لرع  أي{ اْستَأِْجْرهُ  أَبَتِ  يَا} ألبيما البنتين إح ى قالت ذل  فعن 

 .أمين قوي

 وغينر إسناا  بن ومام  وقتادة مال  وأبو القاض  وشريح عباس وابن عمر قا 

 يطينق ال صنخرة  فن  إننه فقالنت بمنذا؟ علمن  ومنا أبوهنا لمنا قنا  ذل  قالت لما: واح 

 اختلنف فنإذا و ائن  منن كنون  فقنا  أمامنه تق مت معه جئت لما وأنه. عشرة إال  فعما

 .الطريق كيف بما أعلم باصاة ل  فاحذف  الطريق

 أَْكِرِمن } المرأتنه قنا  حنين يوسنف صاحب.  ثالثة الناس أفرس: مسعود ابن قا 

 اْلقَننِويُّ  اْسننتَأَْجْرتَ  َمنننْ  َخْيننرَ  إِنَّ  اْسننتَأِْجْرهُ  أَبَننتِ } قالننت حننين موسننى وصنناحبة ،{َمثْننَواهُ 

 إِْحن َى أُنِكَان َ  أَنْ  أُِ ين ُ  إِنِّن   َ قَنا} الخطنا  بنن عمنر استخلف حين بكر وأبو ،{األَِمينُ 

 أَنْ  أُِ ين ُ  َوَمنا ِعْننِ كَ  فَِمننْ  َعْشنرا   أَتَْمْمنتَ  فَنإِنْ  ِحَجنج   ثََمانِيَنةَ  تَأُْجَرنِ  أَنْ  َعلَى َهاتَْينِ  اْبنَتَ َّ 

ُ  َشا َ  إِنْ  َستَِج ُنِ  َعلَْي َ  أَُشقَّ  اِلِاينَ  ِمنْ  ّللاَّ  {.الصَّ

 أحن  باعنه إذا منا صاة على هللا  حمه حنيفة أب  اا أص من جماعة بمذا است  

 {.َهاتَْينِ  اْبنَتَ َّ  إِْح َى} لقوله يصح أنه ذل  وناو الثوبين أو العب ين هذين

 .أعلم وهللا معاق ة ال مراوضة هذه ألن نظر هذا وف 
 بننه جننرت كمننا والكسننوة بالطعمننة االسننتئجا  صنناة علننى أحمنن  أصنناا  واسننت  

 بننا " كتابننه عليننه مترجمننا   سننننه فنن  ماجننة ابننن  واه الننذي بالانن ي  وأستأنسننوا العننادة

 بنن بقينة حن ثنا الامصن ، المصنفى بنن مامن  ح ثنا" بطنه طعا  على األجير استئجا 

 علن  عنن يزين ، بنن الانا ث عن أيو ، أب  بن سعي  عن عل ، بن مسلمة عن الولي ،

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  عنن  كننا: يقنو  النن   بنن عتبنة سنمعت: قنا   باح بن

 ثمننان  نفسنه  جنر السنال  علينه موسنى إن: "قنا  موسنى قصنة بلن  إذا حتنى طسنم فقنرأ

 ".بطنه وطعا  فرجه عفة على سنين عشرة أو سنين

 ال مشننق  الاسننن  علنن  بننن مسننلمة ألن يصننح، ال الوجننه هننذا مننن الانن ي  وهننذا

 أبن  ابنن فقنا   خر وجه نم  وى ق  ولكن بتفرده ياتج ال األئمة عن  ضعيف البالط 



 وحن ثنا ح. لميعنة ابنن حن ثن  بكنر، بنن هللا عبن  بنن يايى ح ثنا ر عة، أبو ح ثنا حاتم

 يزين  بنن الانا ث عنن لميعة، بن هللا عب  ح ثنا الولي ، ح ثنا صفوان ح ثنا ر عة، أبو

 صناحب السنلم  النُن ّ  بنن عتبنة سنمعت: قنا  اللخمن   بناح بنن علن  عن الخضرم ،

  جنر السال  عليه موسى إن: "قا  هللا  سو  أن يا ث وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 ".بطنه وطعمة فرجه لعفة نفسه

ُ  َعلَ َّ  ُعْ َوانَ  فاَل قََضْيتُ  اأْلََجلَْينِ  أَيََّما َوبَْينَ َ  بَْينِ  ذَِل َ : }تعالى قا  ثم  َمنا َعلَى َوّللاَّ

 فننال قضننيت فأيّممننا قلننت مننا علننى األمننر: لصننمره قننا  موسننى إن: يقننو { َوِكينن ٌ  نَقُننو ُ 

 يقنِ   فلنم هنذا ومن . وعلين  علن ّ  ووكي  وشاه ، سام  مقالتنا على وهللا عل ، ع وان

 .تامة كوام  سنين العَْشر وهو وأتممما األجلين، أكم َ  إالّ  موسى

 منروان حن ثنا سنليمان، بن سعي  ح ثنا الرحيم، عب  بن مام  ح ثنا: البخا ي قا 

: الاينرة أهن  من يموديّ  سألن  قا  جبير، بن سعي  عن األفط ، سالم عن شجا ، بن

 فقن مت فأسنأله، العنر  َحْبنر علنى أقن   حتنى أد ي ال: فقلت موسى قضى األجلين أي

 .فع  قا  إذا هللا  سو  إنَّ  وأطيبمما، أكثرهما قضى: فقا  عباس؟ ابن فسألت

 سنيأت ، كما الفتون، ح ي   ف النسائ   واه وق  الوجه، هذا من البخا ي به تفرد

 .به جبير بن سعي  عن أيو  أب  بن القاسم طريق من

 أبيننه، عننن حنناتم أبنن  وابننن الطوسنن ، مامنن  بننن أحمنن  عننن جريننر، ابننن  واه وقنن 

 يعقنو ، أبن  بنن ياينى بنن إبنراهيم ح ثن  عيينة، بن سفيان عن الامي ي، عن كالهما

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أنَّ  عبناس، ابنن عنن عكرمة، عن أبان، بن الاكم عن

 ".وأكملمما أتممما: قا  موسى؟ قضى األجلين أيّ : جبري  سألت: "قا 

 أبنان بنن أحمن  عنن البنزا   واه وقن . الا ي  بمذا إال معرو  غير هذا وإبراهيم

 عكرمنة عنن أبنان، بن الاكم عن أعين، بن إبراهيم عن عيينة، بن سفيان عن القرش ،

 .فذكره وسلم عليه هللا صلى النبّ ِ  عن عباس ابن عن

 سأ  هللا  سو  أن: مرسال   مجاه  عن جريج، ابن عن حجاج، عن سني   واه وق 

: فقننا  وجنن ؟ عننز الننر  إسننرافي  فسننأ  إسننرافي ؟ جبرينن  فسننأ  جبرينن ؟ ذلنن  عننن

 ".وأوفاهما أبرهما"

 .مرسال   سرج بن يوسف ح ي  من حاتم أب  ابن  واه وبناوه

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن كعنب بنن مامن  طرينق من جرير ابن و واه

 ".وأتممما أوفاهما: "قا  موسى؟ قضى األجلين أي سئ 

 وهنو - الجنون  عمنران أبن  بنن عوين  حن ي  منن حاتم أب  وابن البزا   واه وق 

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن ذ  أبن  عنن الصنامت بن هللا عب  عن أبيه عن - ضعيف

 أي سنئلت وإن" قنا ". وأبرهمنا أوفاهمنا: "قنا  موسنى؟ قضنى األجلين يأ: سئ  وسلم

 ".منمما الصغرى: فق  تزوج؟ المرأتين

 بنن الانا ث عنن لميعنة، بنن هللا عبن  طرينق منن حناتم أبن  وابنن البنزا   واه وق 

 علينه هللا صنلى هللا  سو  أن النُْ  ، بن عتبة عن  باح، بن عل  عن الخضرم ، يزي 



 ينا: قين  األجن ، وفنى فلمنا". بطننه وطعنا  فرجه بعفة نفسه  جر موسى إن: "قا  وسلم

 ".وأوفاهما أبرهما: "قا  األجلين؟ أي هللا  سو 

 مننا غنمننه مننن يعطيمننا أن أباهننا تسننأ  أن امرأتننه سننأ  - شننعيب، فننرا  أ اد فلمننا

 غنمه وكانت العا ، ذل  ول  من لون قالب من غنمه من ول ت ما فأعطاها به، يعيشون

 فن  وضنعما ثنم طرفمنا، من قسمما عصا إلى السال  عليه موسى فانطلق حسانا   ا سود

 يص   فلم الاوض بإرا  السال  عليه موسى ووقف فسقاها، أو دها ثم الاوض، أدنى

 ألنوان، قوالنب كلمنا ووضنعت" وألبننت فأتنأت" قا  شاة شاة جنبما ضر  إال شاة منما

 كمنو  وال ثعنو ، وال عنزور، وال  ،ضنبو وال فشنو ، فيمنا لني  شناتين أو شاة إال

 الغننم تلن  بقاينا وجن تم الشنا  افتتانتم لنو" وسنلم علينه هللا صلى النب  قا  الكف، تفوت

 ".السامرية وه 

 تجننره، الضننر  طويلننة: والضننبو  الشننخب، واسننعة: الفشننو : "لميعننة ابننن قننا 

 ال لتن ا: والكمنو  كنالالمتين، الضنر  الصنغيرة: والثعنو  الشخب، ضيقة. والعزور

 ".لصغره ضرعما على الكف ياكم

 حن ثنا: جرينر ابنن قنا  كمنا موقوفنا ، يكون وق . نظر الا ي  هذا  ف  صاة وف 

: قنا  مال  بن أن  ح ثنا قتادة، عن أب ، ح ثنا هشا ، بن معاذ ح ثنا المثنى، بن مام 

 شناة كن : صناحبه لنه قنا  بينممنا كنان النذي األجن  إلنى صناحبه موسى هللا نب  دعا لما

 الابنا   أت فلمنا المنا  علنى حبناال   فوضن  موسنى فعمن . ولن ها فلن  لونما على ول ت

. العنا  ذلن  كلمنن بأوالدهن فذهب واح ة شاة إال بلقا   كلمن فول ن جولة، فجالت فزعت

 .أعلم وهللا ثقات،  جاله جي  إسناد وهذا

 أننه البنان خالنه فنا   حنين السنال  عليه يعقو  عن الكتا  أه  نق  عن تق   وق 

 .أعلم فاهلل السال  عليه موسى عن ذكر ما ناو ففع  بلقا   غنمه من يول  ما له أطلق

ا} تعالى هللا قا   نَنا ا   الطُّنو ِ  َجانِنبِ  ِمننْ   نَن َ  بِأَْهِلنهِ  َوَسا َ  األََج َ  ُموَسى قََضى فَلَمَّ

 لَعَلَُّكننمْ  النَّننا ِ  ِمنننْ  َجننْذَوة   أَوْ  بَِخبَننر   ِمْنَمننا  تِننيُكمْ  لَعَلِّنن  نَننا ا    نَْسننتُ  إِنِّنن  اْمُكثُننوا ألَْهِلننهِ  قَننا َ 

ا تَْصَطلُوَن،  الشَّنَجَرةِ  ِمننْ  اْلُمبَاَ َكنةِ  اْلبُْقعَنةِ  فِن  األَْيَمننِ  اْلَواِدي َشاِطئِ  ِمنْ  نُوِدي أَتَاَها فَلَمَّ

ُ  أَنَا إِنِّ  ُموَسى يَا أَنْ  ا َعَصاكَ  أَْلقِ  َوأَنْ  اْلعَالَِميَن، َ  ُّ  ّللاَّ  َولَّنى َجنان   َكأَنََّما تَْمتَزُّ  َ  َها فَلَمَّ

 تَْخنُرجْ  َجْيبِن َ  فِن  يَ َكَ  اْسلُ ْ  اآلِمنِيَن، ِمنْ  إِنَّ َ  تََخفْ  َوال أَْقبِ ْ  ُموَسى يَا يُعَقِّبْ  َولَمْ  ُمْ بِرا  

ْهنبِ  ِمننْ  َجنَاَحن َ  إِلَْين َ  َواْضنُممْ  ُسنو    َغْينرِ  ِمنْ  بَْيَضا َ   إِلَنى َ بِّن َ  ِمننْ  بُْرَهانَنانِ  فَنذَانِ َ  الرَّ

 {.فَاِسِقينَ  قَْوما   َكانُوا إِنَُّممْ  َوَملَئِهِ  فِْرَعْونَ 

نا} قولنه منن هنذا يؤخنذ وقن  وأكملممنا األجلنين أتم قضى موسى أن تق    قََضنى فَلَمَّ

 .بع ها وعشرا   عشرا   أكم  أنه مجاه  وعن{ األََج َ  ُموَسى

 مننن واحنن  غيننر ذكننره فيمننا ذاهبننا   صننمره عننن  نمنن أي{ بِأَْهِلننهِ  َوَسننا َ : }وقولننه

 مختنف، صنو ة فن  مصر ببالد ريا تمم فقص  أهله إلى اشتا  أنه وغيرهم المفسرين

 .مقامه م ة استفادها ق  وغنم منمم، ول ان ومعه بأهله سا  فلما

 السنلوك إلنى يمتن وا فلم طريقمم ف  وتاهوا با دة مظلمة ليلة ف  ذل  واتفق: قالوا

 .والبرد الظال  واشت  شيئا ، يرى فال رناده يو ي وجع  المألو ، ال    ف 



 الجبنن  وهننو - الّطننو  جانننب فنن  تننأّجج نننا ا   بعنن  عننن أبصننر إذ كننذل  هننو فبينمننا

   هنا أعلنم وهللا وكأننه ،{نَنا ا    نَْسنتُ  إِنِّ  اْمُكثُوا ألَْهِلهِ  قَا َ } فـ - يمينه عن منه الغرب 

  تِنيُكمْ  لَعَلِّن } أحن  لكن   ؤيتمنا يصنلح وال الاقيقنة، فن   ننو هن  النا  هذه ألنّ  دونمم،

 لَعَلَُّكننمْ  النَّننا ِ  ِمنننْ  َجننْذَوة   أَوْ } الطريننق عننن عننن ها مننن أسننتعلم لعلنن  أي{ بَِخبَننر   ِمْنَمننا

 فن  لقولنه ومظلمنة بنا دة ليلة ف  الطريق عن تاهوا ق  كانوا أنمم على ف  { تَْصَطلُونَ 

 نَا ا    نَْستُ  إِنِّ  اْمُكثُوا أِلَْهِلهِ  فَقَا َ  نَا ا   َ أَى إِذْ  ُموَسى، َحِ ي ُ  اكَ أَتَ  َوَه ْ } األخرى اآلية

 تناهوا وكنونمم الظنال  وجنود علنى فن  { ُه  ى النَّا ِ  َعلَى أَِج ُ  أَوْ  بِقَبَ    ِمْنَما  تِيُكمْ  لَعَلِّ 

 نَا ا    نَْستُ  إِنِّ  ِلهِ ألَهْ  ُموَسى قَا َ  إِذْ } قوله ف  النم  سو ة ف  الك  وجم  الطريق عن

 وأي بخبنر، منمنا أتناهم وقن {. تَْصنَطلُونَ  لَعَلَُّكمْ  قَبَ    بِِشَما     تِيُكمْ  أَوْ  بَِخبَر   ِمْنَما َسآتِيُكمْ 

 .نو  وأي نو ا ، منما واقتب  ه ى وأيُّ  ه ى، عن ها ووج  خبر
ا: }تعالى هللا قا   ِمننْ  اْلُمبَاَ َكنةِ  اْلبُْقعَةِ  فِ  األَْيَمنِ  اِدياْلوَ  َشاِطئِ  ِمنْ  نُوِدي أَتَاَها فَلَمَّ

ُ  أَنَا إِنِّ  ُموَسى يَا أَنْ  الشََّجَرةِ   {.اْلعَالَِمينَ  َ  ُّ  ّللاَّ

ا} النم  ف  وقا  ِ  َوُسنْبَاانَ  َحْولََما َوَمنْ  النَّا ِ  فِ  َمنْ  بُوِ كَ  أَنْ  نُوِديَ  َجاَ َها فَلَمَّ  ّللاَّ

ُ  أَنَنا إِنَّنهُ  ُموَسنى يَا} يري  ما وياكم يشا  ما يفع  الذي هللا سباان أي{ اْلعَالَِمينَ  َ  ِّ   ّللاَّ

 {.اْلَاِكيمُ  اْلعَِزيزُ 

نا} طه سو ة ف  وقا   إِنَّن َ  نَْعلَْين َ  فَناْخلَ ْ  َ بُّن َ  أَنَنا إِنِّن  ُموَسنى، يَنا نُنوِدي أَتَاَهنا فَلَمَّ

ى، اْلُمقَنن َِّس  بِنناْلَواِدي ُ  أَنَننا إِنَّنِنن  يُننوَحى، ِلَمننا فَاْسننتَِم ْ  اْختَْرتُنن َ  َوأَنَننا ُطننو   أَنَننا إِال إِلَننهَ  ال ّللاَّ

 تَْسنعَى، بَِمنا نَْفن    ُك ُّ  ِلتُْجَزى أُْخِفيَما أََكادُ   تِيَةٌ  السَّاَعةَ  إِنَّ  ِلِذْكِري، الصَّالةَ  َوأَقِمْ  فَاْعبُْ نِ 

 {.فَتَْردَى َهَواهُ  َواتَّبَ َ  بَِما يُْؤِمنُ  ال َمنْ  َعْنَما يَُص َّنَّ َ  فاَل

 الننا  تلن  إلنى موسنى قصن  لما: والخلف السلف من المفسرين من واح  غير قا 

 النا  لتل  ما وك  العوسج، من خضرا  شجرة ف  تأجج وج ها إليما فانتمى   ها الت 

 تلنن  وكانننت متعجبننا ، فوقننف اردينناد، فنن  الشننجرة تلنن  لخضننرة مننا وكنن  اضننطرا  فنن 

ِ  بَِجانِبِ  ُكنتَ  َوَما: }تعالى قا  كما يمينه، عن منه ب غر جب  لاف ف  الشجرة  اْلغَْربِّ 

 اسننمه واد فنن  موسننى وكننان{ الشَّنناِهِ ينَ  ِمنننْ  ُكنننتَ  َوَمننا األَْمننرَ  ُموَسننى إِلَننى قََضننْينَا إِذْ 

 إِذْ } الغننر  ناحينة منن يميننه عنن الشنجرة وتلن  القبلنة، مسنتقب  موسنى فكنان" طنوى"

ى اْلُمقَ َِّس  اِديبِاْلوَ  َ بُّهُ  نَادَاهُ   لتلن  وتنوقيرا   وتكريمنا   تعظيمنا   نعليه بخل  أوال   فأمر{ ُطو 

 .المبا كة الليلة تل  ف  والسيما المبا كة البقعة

 وخوفنا   لنه ممابنة الننو  ذلن  شن ة منن وجمنه علنى ي ه وض  أنه الكتا  أه  وعن 

 .بصره على

ُ  أَنَا إِنِّ : }له قائال   يشا  كما تعالى خاطبه ثم ُ  أَنَا إِنَّنِ { }اْلعَالَِمينَ  َ  ُّ  ّللاَّ  إِلَنهَ  اَل  ّللاَّ

اَلةَ  َوأَقِمْ  فَاْعبُْ نِ  أَنَا إِالَّ   ال النذي هنو إال إلنه ال النذي العنالمين    أننا أي{ ِلنِذْكِري الصَّ

 .له إال الصالة وإقامة العبادة تصلح

 البن  التن  القيامنة ينو  ينةالباق الن ا  وإنمنا قنرا  ب ا  ليست ال نيا هذه أن أخبره ثم

 وحثنه وحضنه. وشنر خينر منن أي{ تَْسنعَى بَِمنا نَْفن    ُك ُّ  ِلتُْجَزى} ووجودها كونما من

 لننه قنا  ثننم. هنواه واتبن  مننواله عصنى ممننن بمنا ينؤمن ال مننن ومجانبنة لمننا العمن  علنى



 .فيكنون كنن للشن   يقنو  والنذي شن  ، كن  علنى القاد  أنه له ومبينا   ومؤانسا   مخاطبا  

 ِهن َ  قَنا َ } صنابتما؟ مننذ تعرفمنا الت  عصاك هذه أما أي{ ُموَسى يَا بِيَِمينِ َ  تِْل َ  َوَما}

ُ  َعَصننايَ  ننأ  هننذه بلننى أي{ أُْخننَرى َمننآِ  ُ  فِيَمننا َوِلنن َ  َغنَِمنن  َعلَننى بَِمننا َوأَُهننشُّ  َعلَْيَمننا أَتََوكَّ

 {.تَْسعَى َحيَّةٌ  ِه َ  فَإِذَا اَهافَأَْلقَ  ُموَسى، يَا أَْلِقَما قَا َ . }وأتاققما أعرفما الت  عصاي

 كنن: للشن   يقنو  النذي هنو يكلمه الذي أن على قاط  وبرهان عظيم خا   وهذا

 .باالختيا  الفعّا  وأنه فيكون

 أهنن  منن يكذبننه منن عنن  صنن قه علنى صنادقا   برهانننا   سنأ  أننه: الكتننا  أهن  وعنن 

 إلنى ألقمنا قنا  اي،عصن: قنا  ين ك؟ فن  التن  هنذه منا وجن  عنز النر  لنه فقنا  مصر،

 وج  عز الر  فأمره ق امما، من موسى فمر { تَْسعَى َحيَّةٌ  ِه َ  فَإِذَا فَأَْلقَاَها} األ ض

 .ي ه ف  عصا ا ت ت منما استمكن فلما بذنبما، ويأخذها ي ه يبسط أن

ا َعَصاكَ  أَْلقِ  َوأَنْ : }األخرى اآلية ف  تعالى هللا قا  وق   َجنان   أَنََّمناكَ  تَْمتَزُّ  َ  َها فَلَمَّ

 تصن  وأنينا  هائلنة ضنخامة لمنا عظيمنة حينة صنا ت قن  أي{ يُعَقِّنبْ  َولَنمْ  ُمنْ بِرا   َولَّى

 والجننان الجنان يقنا  الاينات منن ضنر  وهنو الجنان حركنة سنرعة فن  ذل  م  وه 

 والّسنرعة الضنخامة جمعنت فمذه ج ا ، والاركة االضطرا  سري  ولكن لطيف، وهو

 طبيعتننه ألن منمننا ها بننا   أي{ ُمننْ بِرا   َولَّننى} السننال  عليننه موسننى منناعاين فلّمننا الشنن ي ة،

 أَْقبِن ْ  ُموَسنى يَنا: }لنه قنائال    به فناداه يتلفت، ولم أي{ يُعَقِّبْ  َولَمْ } ذل  تقتض  البشرية

 {.اآلِمنِينَ  ِمنْ  إِنَّ َ  تََخفْ  َوال

 ِسننيَرتََما َسنننُِعي َُها فْ تََخنن َوال ُخننْذَها قَننا َ . }يمسننكما أن تعننالى هللا أمننره  جنن  فلمننا

 وسنط فن  ين ه وضن  ثنم م  عتنه كنم فن  ين ه فوضن  شن ي ا ، هابمنا إنّنه فيقنا {. األُولَى

 كاننت كمنا عنادت قن  هن  إذا منمنا، اسنتمكن فلما بذنبما، أمس  الكتا  أه  وعن . فمما

 !والمغربين المشرقين    العظيم الق ير فسباان شعبتين، ذات عصا

 بياضنا   كنالقمر تنتألأل هن  فإذا بنزعما أمره ثم. جيبه ف  ي ه إدخا ب تعالى أمره ثم

 تَْخنُرجْ  َجْيبِن َ  فِن  يَن َكَ  اْسنلُ ْ : }قنا  ولمنذا. بََمق وال برص   غير من أي سو ، غير من

ْهنبِ  ِمننْ  َجنَاَحن َ  إِلَْين َ  َواْضنُممْ  ُسنو    َغْينرِ  ِمنْ  بَْيَضا َ   فضن  خفنت إذا: معنناه: قين { الرَّ

 حنق بنه اإليمنان بركنة أن إال بنه خاصنا   كنان وإن وهنذا. جأشن  يسكن ؤادكف على ي ك

 .باألنبيا  االقت ا  وجه على ذل  استعم  من ينف  بأن

 فِن  ُسنو    َغْينرِ  ِمننْ  بَْيَضنا َ  تَْخنُرجْ  َجْيبِن َ  فِن  يَن َكَ  َوأَْدِخن ْ : }النم  سو ة ف  وقا 

 العصنا وهمنا اآليتنان هاتنان أي{ فَاِسنِقينَ  قَْوما   َكانُوا مْ إِنَّمُ  َوقَْوِمهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى  يَات   تِْس ِ 

 فِْرَعنْونَ  إِلَنى َ بِّن َ  ِمننْ  بُْرَهانَنانِ  فَنذَانِ َ } قولنه فن  إليممنا المشنا  البرهاننان وهمنا والي 

 وهن  بيننات  ينات تسن  فنذل  أخنر  ينات سنب  ذل  وم { فَاِسِقينَ  قَْوما   َكانُوا إِنَُّممْ  َوَملَئِهِ 

 بَيِّنَنات    يَنات   تِْس َ  ُموَسى  تَْينَا َولَقَ ْ : }تعالى يقو  حي  سباان سو ة  خر ف  و ةالمذك

 لَقَن ْ  قَنا َ  َمْسنُاو ا ، ُموَسنى يَنا ألَُظنُّ َ  إِنِّ  فِْرَعْونُ  لَهُ  فَقَا َ  َجاَ ُهمْ  إِذْ  إسرائِي َ  بَنِ  فَاْسأ ْ 

 فِْرَعننْونُ  يَننا ألَُظنُّنن َ  َوإِنِّنن  بََصننائِرَ  َواألَْ ِض  اتِ السَّننَماوَ  َ  ُّ  إِال َهننُؤال  أَنننَز َ  َمننا َعِلْمننتَ 

 {.َمثْبُو ا  



ننِينَ  فِْرَعنْونَ    َ  أََخنْذنَا َولَقَن ْ : }قولنه فن  األعنرا  سنو ة فن  المبسنوطة وه   بِالّسِ

 َسنيِّئَةٌ  تُِصْبُممْ  َوإِنْ  َهِذهِ  نَالَ  قَالُوا اْلَاَسنَةُ  َجاَ تُْممْ  فَإِذَا يَذَّكَُّروَن، لَعَلَُّممْ  الثََّمَراتِ  ِمنْ  َونَْقص  

ِ  ِعْننن َ  َطننائُِرُهمْ  إِنََّمننا أاَل َمعَنهُ  َوَمنننْ  بُِموَسننى يَطَّيَّنُروا  َوقَننالُوا يَْعلَُمننوَن، ال أَْكثَننَرُهمْ  َولَِكننَّ  ّللاَّ

َ  بُِمننْؤِمنِيَن، لَنن َ  نَْانننُ  فََمننا بَِمننا ِلتَْسننَاَرنَا  يَننة   ِمنننْ  بِننهِ  تَأْتِنَننا َمْمَمننا  الطُّوفَننانَ  َعلَننْيِممْ  ْ َسننْلنَافَأ

فَاِد َ  َواْلقُمَّ َ  َواْلَجَرادَ   كما{ ُمْجِرِمينَ  قَْوما   َوَكانُوا فَاْستَْكبَُروا ُمفَصَّالت    يَات   َوال َّ َ  َوالضَّ

 .موضعه ف  ذل  على الكال  سيأت 

 لعشنروا الق  ينة هللا كلمنات منن التس  فإنَّ  الكلمات، العشر غير  يات التس  وهذه

واه بعن  على أمرها اشتبه ق  ألنه هذا على نبمنا وإنما الشرعية، كلماته من  فظنن النرُّ

 .إسرائي  بن  سو ة  خر تفسير ف  ذل  قر نا كما هذه ه  هذه أن
 قَنا َ } فرعنون إلنى بالنذّها  السنال  عليه موسى أمر لما سباانه هللا أن والمقصود

 ِلَسننانا   ِمنِّنن  أَْفَصننحُ  ُهننوَ  َهنناُ ونُ  َوأَِخنن  يَْقتُلُننونِ ، أَنْ  فَأََخننا ُ  ا  نَْفسنن ِمننْنُممْ  قَتَْلننتُ  إِنِّنن  َ  ِّ 

قُنِ  ِ ْد ا   َمِع  فَأَْ ِسْلهُ  بُونِ ، أَنْ  أََخا ُ  إِنِّ  يَُص ِّ  َونَْجعَن ُ  بِأَِخين َ  َعُضن َكَ  َسنَُشن ُّ  قَا َ  يَُكذِّ

 {.اْلغَاِلبُونَ  اتَّبَعَُكَما َوَمنْ  أَْنتَُما ابِآيَاتِنَ إِلَْيُكَما يَِصلُونَ  فاَل ُسْلَطانا   لَُكَما

 لربنه جوابنه فن  السنال  علينه موسى وكليمه و سوله عب ه عن مخبرا   تعالى يقو 

 سنطوته منن فنرا ا   مصنر دينا  منن خرج الذي ع وه إلى بالذّها  أمره حين وج  عز

 ِمنْنُممْ  قَتَْلنتُ  إِنِّن  َ  ِّ  قَا َ } ولمذا القبط  ذل  قت  ف  كان ما أمره من كان حين وظلمه

 ِ ْد ا   َمِعنن  فَأَْ ِسننْلهُ  ِلَسننانا   ِمنِّنن  أَْفَصننحُ  ُهننوَ  َهنناُ ونُ  َوأَِخنن  يَْقتُلُننونِ ، أَنْ  فَأََخننا ُ  نَْفسننا  

قُنِ  بُونِ  أَنْ  أََخننا ُ  إِنِّنن  يَُصنن ِّ  يسنناع ن  ووريننرا   و د ا   معينننا   معنن  اجعلننه أي{. يَُكننذِّ

 .بيانا   وأبل  لسانا   من  أفصح فإنه ممإلي  سالت  أدا  على ويعينن 

 أي{ ُسْلَطانا   لَُكَما َونَْجعَ ُ  بِأَِخي َ  َعُض َكَ  َسنَُش ُّ } سؤاله إلى له مجيبا   تعالى هللا قا 

 وقين . بآياتننا قيامكمنا بسنبب مكروهنا   منكما ينالون فال أي{ إِلَْيُكَما يَِصلُونَ  فاَل} برهانا  

 {.اْلغَاِلبُونَ  اتَّبَعَُكَما نْ َومَ  أَْنتَُما}  ياتنا ببركة

 َصنْ ِ ي، ِلن  اْشنَرحْ  َ  ِّ  قَنا َ  َطغَنى، إِنَّنهُ  فِْرَعنْونَ  إِلَى اْذَهبْ } طه سو ة ف  وقا 

رْ   لثغنة لسنانه فن  أصنابه إنه قي { قَْوِل  يَْفقَُموا ِلَسانِ ، ِمنْ  ُعْق َة   َواْحلُ ْ  أَْمِري، ِل  َويَّسِ

 حنين عقلنه اختبنا  أ اد فرعنون كنان والت  لسانه على وضعما الت  الجمرة تل  بسبب

 بوضن  فناختبره طفن  إنه: وقالت  سية، عليه فخافت بقتله فممَّ  صغير، وهو بلايته أخذ

 فوضعما فأخذها الجمرة إلى ي ه المل  فصر  التمرة بأخذ فممَّ  ي يه، بين وجمرة تمرة

 يسنأ  ولم قوله، يفممون ما بمق ا  بعضما روا  فسأ  بسببما، لثغة فأصابه لسانه على

 .بالكلية روالما

 لسنانه فن  بقينت ولمنذا. الااجة باسب يسألون إنما والرس : البصري الاسن قا 

 .بقية

 أي{ يُبِننينُ  يََكنادُ  َوال: }الكلننيم بنه يعيننب إننه رعننم فيمنا هللا قباننه فرعنون قننا  ولمنذا

 .وفؤاده ضميره ف  عما ويعبر مراده عن يفصح



 بِنهِ  اْشن ُدْ  أَِخن ، َهناُ ونَ  أَْهِلن ، ِمننْ  َوِرينرا   ِل  َواْجعَ ْ } السال  عليه موسى قا  ثم

 بَِصنيرا ، بِنَنا ُكْننتَ  إِنَّن َ  َكثِينرا ، َونَنْذُكَركَ  َكثِيرا ، نَُسبَِّا َ  َك ْ  أَْمِري، فِ  َوأَْشِرْكهُ  أَْرِ ي،

 {.ُموَسى يَا ُسْؤلَ َ  أُوتِيتَ  قَ ْ  قَا َ 

 عنن  وجاهتنه منن وهنذا طلبنت النذي وأعطينناك سنألت ام جمي  إلى أجبناك ق  أي

 هللا قنا  عظنيم جناه وهنذا إلينه فنأوحى أخينه إلنى هللا ينوحى أن شنف  حنين وج  عز  به

ِ  ِعْن َ  َوَكانَ : }تعالى  {.َوِجيما   ّللاَّ

 {.نَبِيّا   َهاُ ونَ  أََخاهُ  َ ْحَمتِنَا ِمنْ  لَهُ  َوَوَهْبنَا: }تعالى وقا 

: الانج طرينق فن  سائرون وهم ألناس يقو   جال   عائشة نالمؤمني أ  سمعت وق 

 بنن موسنى هنو: هودجمنا حنو  لمنن عائشة فقالت القو ، فسكت أخيه؟ على أَمنُّ  أ    أيُّ 

 َ ْحَمتِنَنا ِمننْ  لَنهُ  َوَوَهْبنَا: }تعالى هللا قا . إليه فأوحى ها ون أخيه ف  شف  حين عمران

 {.نَبِيّا   َهاُ ونَ  أََخاهُ 
 الظَّناِلِميَن، اْلقَنْو َ  ائْنتِ  أَنْ  ُموَسنى َ بُّن َ  نَنادَى َوإِذْ : }الشعرا  سو ة ف  ىتعال وقا 

بُونِ ، أَنْ  أََخنا ُ  إِنِّن  َ  ِّ  قَنا َ  يَتَّقُوَن، أاَل فِْرَعْونَ  قَْو َ   يَْنَطِلنقُ  َوال َصنْ ِ ي َويَِضنيقُ  يَُكنذِّ

 إِنَّا بِآيَاتِنَا فَاْذَهبَا َكال قَا َ  يَْقتُلُونِ ، أَنْ  فَأََخا ُ  ْنبٌ ذَ  َعلَ َّ  َولَُممْ  َهاُ وَن، إِلَى فَأَْ ِس ْ  ِلَسانِ 

 بَنِنن  َمعَنَننا أَْ ِسنن ْ  أَنْ  اْلعَننالَِمين، َ  ِّ  َ ُسننو ُ  إِنَّننا فَقُننوال فِْرَعننْونَ  فَأْتِيَننا ُمْسننتَِمعُوَن، َمعَُكننمْ 

 فَعَْلتَ  الَّتِ  فَْعلَتَ َ  َوفَعَْلتَ  ِسنِيَن، ُعُمِركَ  ِمنْ  افِينَ َولَبِثْتَ  َوِلي ا   فِينَا نَُربِّ َ  أَلَمْ  قَا َ  إسرائِيَ ،

 {.اْلَكافِِرينَ  ِمنْ  َوأَْنتَ 

 هللا عبنادة إلنى دعوتنه منن بنه أ سنال منا وبلّغناه ذلن ، لنه فقناال فأتيناه: الكنال  تق ير

 وسنطوته، وقمنره قبضنته منن إسنرائي  بنن  أسا ى يف َّ  وأن له، شري  ال وح ه تعالى

 .ل يه والتضّر  ودعائه لتوحي ه ويتفّرغون شاؤا حي   بمم يعب ون ويتركمم

 والتننقص االرد ا  بعنين موسنى إلنى ونظنر وطغنى وعتنا نفسه ف  فرعون فتكبَّر

  بينناه النذي أننت أمنا أي{ ِسننِينَ  ُعُمنِركَ  ِمننْ  فِينَنا َولَبِثْتَ  َوِلي ا   فِينَا نَُربِّ َ  أَلَمْ : } له قائال  

 ال هر؟ من م ة عليه وأنعمنا إليه وأحسنا منزلنا ف 

 أهن  عنن  لمنا خالفنا   مننه فنرَّ  النذي هنو إلينه بعن  النذي فرعنون أن على ي   وهذا

 إلينه بعن  النذي وأن بمن ين، مقامنه من ة فن  منات مننه فنرّ  النذي فرعنون أن من الكتا 

 . خر فرعون

 القبطن ّ  الرجن  وقتلنت أي{ فِِرينَ اْلَكنا ِمنْ  َوأَْنتَ  فَعَْلتَ  الَّتِ  فَْعلَتَ َ  َوفَعَْلتَ : }وقوله

 .نعمتنا وجا ت منا وفر ت

الِّينَ  ِمنْ  َوأَنَا إِذا   فَعَْلتَُما قَا َ }  فَفَنَرْ تُ } علن ، ويننز  إلن  ينوحى أن قبن  أي{ الضَّ

ا ِمْنُكمْ   ونلفرعن مجيبنا   قنا  ثنم{ اْلُمْرَسنِلينَ  ِمننْ  َوَجعَلَنِن  ُحْكمنا   َ بِّن  ِل  فََوَهبَ  ِخْفتُُكمْ  لَمَّ

 بَنِنن  َعبَّننْ تَ  أَنْ  َعلَنن َّ  تَُمنَُّمننا نِْعَمننةٌ  َوتِْلنن َ } إليننه واالحسننان التربيننة مننن بننه امننتن عمننا

 بنن  منن واحن   جن  وأننا إلن  أحسننت أنن  من ذكرت الت  النعمة وهذه أي{ إسرائِي َ 

 وخ مت  أعمال  ف  واستعب تمم بكماله العظيم الشعب هذا استخ مت ما تقاب  إسرائي 

 . وأشغال



 ُكننتُمْ  إنْ  بَْينَُمَمنا َوَما َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  َ  ُّ  قَا َ  اْلعَالَِميَن، َ  ُّ  َوَما فِْرَعْونُ  قَا َ }

ِلنيَن،  بَنائُِكمْ  َوَ  ُّ  َ بُُّكنمْ  قَا َ  تَْستَِمعُوَن، أاَل َحْولَهُ  ِلَمنْ  قَا َ  ُموقِنِيَن،  َ ُسنولَُكمْ  إِنَّ  قَنا َ  األَوَّ

 {.تَْعِقلُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  بَْينَُمَما َوَما َواْلَمْغِر ِ  اْلَمْشِر ِ  َ  ُّ  قَا َ  لََمْجنُوٌن، إِلَْيُكمْ   َ أُْ سِ  الَِّذي

 ومنا والمنناظرة، والمااّجنة المقاولنة منن وموسنى فرعون بين كان ما تعالى يذكر

 .الاّسية ثم المعنوية العقلية الاجة من اللئيم فرعون على الكليم أقامه
 اإللنه أننه ورعم وتعالى، تبا ك الّصان  جا  أظمر - هللا قبَّاه - فرعون أنَّ  وذل 

 ِمننْ  لَُكنمْ  َعِلْمنتُ  َمنا اْلَمنألُ  أَيَُّمنا يَنا فِْرَعْونُ  َوقَا َ { }األَْعلَى َ بُُّكمْ  أَنَا فَقَا َ  فَنَادَى، فََاَشرَ }

 {.َغْيِري إِلَه  

 البننا   الخننالق هننو هللا وأن مربننو ، عبنن  أنننه يعلننم معاننن  المقالننة هننذه فنن  وهننو

 فَنانُظرْ  َوُعلُّوا   ُظْلما   أَْنفُُسُممْ  َواْستَْيقَنَتَْما بَِما َوَجَا ُوا} تعالى قا  كما الاق االله المصّو 

 {.اْلُمْفِسِ ينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ 

    ثمّ  ما أنه واإلظما  لرسالته اإلنكا  سبي  على السال  عليه لموسى قا  ولمذا

: لممنا يقنو  فكأنه{ اْلعَالَِمينَ  َ  ِّ  َ ُسو ُ  إِنَّا} له قاال ألنمما{ اْلعَالَِمينَ  َ  ُّ  َوَما} سلهأ 

 .وابتعثكما؟ أ سلكما أنه تزعمان الذي العالمين    ومن

 يعنن { ُمنوقِنِينَ  ُكنتُمْ  إنْ  بَْينَُمَما َوَما َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  َ  ُّ : }قائال   موسى فأجابه

 المخلوقننات مننن بينممننا ومننا المشنناه ة واأل ض السننماوات هننذه خننالق لعننالمينا   

 لنم أنمنا منوقن ك  يعلم الت  والايوانات والنبات والمطر والرياح الّساا  من المتع دة

    هنو إال إلنه ال النذي هللا وهنو. وخنالق ومان ث موجن  منن لمنا والب  بأنفسما تا ث

 .العالمين

 النتمكم سبي  على وور ائه ومراربته أمرائه من{ َحْولَهُ  ِلَمنْ } فرعون أي{ قَا َ }

 .هذا كالمه يعن  ؟{تَْستَِمعُونَ  أاَل} السال  عليه موسى قر ه لما والتنقص

ِلنينَ   بَائُِكمْ  َوَ  ُّ  َ بُُّكمْ : }ولمم له مخاطبا   موسى{ قَا َ }  خلقكنم النذي هنو أي{ األَوَّ

 لنم أننه يعلم أح    ك َّ  فإنَّ  اآلباد ف  السَّالفة ونوالقر واألج اد اآلبا  من قبلكم من والذين

    وخلقننه أوجنن ه وإنمننا مانن ث، غيننر مننن يانن ث وال أّمننه وال أبننوه وال نفسننه يخلننق

 اآلفَنا ِ  فِن   يَاتِنَنا َسننُِريِممْ } تعنالى قولنه فن  المنذكو ان همنا المقامنان وهنذان. العنالمين

 {.اْلَاقُّ  أَنَّهُ  لَُممْ  يَتَبَيَّنَ  َحتَّى أَْنفُِسِممْ  َوفِ 

 علنى اسنتمرّ  بن  ضناللته، عنن ننز  وال  ق ته من فرعون يستفق لم كله هذا وم 

 اْلَمْشِر ِ  َ  ُّ  قَا َ  لََمْجنُوٌن، إِلَْيُكمْ  أُْ ِس َ  الَِّذي َ ُسولَُكمْ  إِنَّ  قَا َ : }وكفرانه وعناده طغيانه

 المسنير. الزاهنرة الكواكنب لمذه المسخر هو أي{ نَ تَْعِقلُو ُكْنتُمْ  إِنْ  بَْينَُمَما َوَما َواْلَمْغِر ِ 

 واآلخرين األولين    والسما  األ ض و  . والضيا  الظال  خالق. ال ائرة لألفالك

 والنَّمنا  بظالمه اللي  خالق الاائرة، والثوابت السائرة والكواكب والقمر الشم  خالق

 يتعناقبون يسنباون،  فلن وفن  سنائرون، وتسنييره وتسخيره قمره تات والك  بضيائه،

 .يشا  بما خلقه ف  المتصر  المال  الخالق تعالى فمو وي و ون، األوقات سائر ف 

 ع   العناد سوى قو  له يبق ولم شبمته وانقطعت فرعون على الاجج قامت فلما

 ِمنننْ  ألَْجعَلَنَّنن َ  َغْيننِري إِلَننهَ  اتََّخننْذتَ  لَننئِنْ  قَننا َ : }وسننطوته وجاهننه سننلطانه اسننتعما  إلننى



، بَِشنْ     ِجئْتُن َ  أََولَوْ  قَا َ  اْلَمْسُجونِيَن، ناِدقِيَن، ِمننْ  ُكْننتَ  إِنْ  بِنهِ  فَنأْتِ  قَنا َ  ُمبِنين   فَنأَْلقَى الصَّ

 {.ِللنَّاِظِرينَ  بَْيَضا ُ  ِه َ  فَإِذَا يَ َهُ  َونََز َ  ُمبِيٌن، ثُْعبَانٌ  ِه َ  فَإِذَا َعَصاهُ 

 فينه أظمنر مقا  وذل . والي  العصا وهما ابمم هللا أي ه اللذان البرهانان هما وهذان

. مبنين ثعبنان هن  فنإذا عصناه ألقى حين واألبصا  العقو  به بمر الذي العظيم الخا  

: قي  حتى الباهر، الفظي  العظيم والمنظر والمو ، الضخامة ف  ب ي  الشك  عظيم أي

 لنه  حصن أننه باين  عظنيم وخنو  ش ي   هب أخذه وعاينه ذل  شاه  لما فرعون إن

 أ بعنين كن  فن  يتبنرر ال ذلن  قبن  وكنان ينو ، فن  منرة أ بعين من أكثر عظيم إسما 

 .الاا  عليه فانعك  واح ة مرة إال يوما  

 

 كفلقنة وه  أخرجما واستخرجما جيبه ف  ي ه السال  عليه موسى أدخ  لما وهكذا

 .األولى صفتما إلى  جعت جيبه إلى أعادها فإذا األبصا  تبمر نو ا   تتألأل القمر

 هنو منا علنى اسنتمر بن  ذلن  منن بش   - هللا لعنه - فرعون ينتف  لم كله هذا وم 

 سنائر منن يجمعمنم فأ سن  بالسنارة معا ضنته وأ اد سنار، كله هذا أن وأظمر عليه،

 موضعه ف  وبيانه بسطه سيأت ، كما ودولته، قمره وتات  عيته ف  هم ومن مملكته،

 دولتنه وأهن  وملئنه فرعنون علنى القاطعنة البناهرة جنةوالا المبنين الاق هللا إظما  من

 .والمنة الام  وهلل وملته

 يَننا قَنن َ    َعلَننى ِجئْننتَ  ثُننمَّ  َمننْ يَنَ  أَْهنن ِ  فِنن  ِسنننِينَ  فَلَبِثْننتَ : }طننه سننو ة فنن  تعننالى وقننا 

 إِلَنى اْذَهبَنا ي،ِذْكنرِ  فِن  تَنِيَنا َوال بِآيَناتِ  َوأَُخنوكَ  أَْنتَ  اْذَهبْ  ِلنَْفِس ، َواْصَطنَْعتُ َ  ُموَسى،

 أَنْ  نََخننا ُ  إِنَّنَنا َ بَّنَننا قَناال يَْخَشننى، أَوْ  يَتَنذَكَّرُ  لَعَلَّننهُ  لَيِّننا   قَننْوال لَنهُ  فَقُننوال َطغَنى، إِنَّننهُ  فِْرَعنْونَ 

 {.َوأََ ى أَْسَم ُ  َمعَُكَما إِنَّنِ  تََخافَا ال قَا َ  يَْطغَى، أَنْ  أَوْ  َعلَْينَا يَْفُرطَ 

 وكلمنه علينه بالنبوة وأنعم إليه أوحى ليلة به كلمه فيما لموسى با  مخاط تعالى يقو 

 ثنم ولطفن  وحفظن  كنف  تات وأنت فرعون دا  ف  وأنت ل  شاه ا   كنت ق  إليه منه

 سنين فيما فلبثت وت بيري وق  ت  بمشيئت  م ين أ ض إلى مصر أ ض من أخرجت 

 َواْصننَطنَْعتُ َ } وتسننييري تقنن يري ذلنن  فيرافننق لننذل  مننن  أي{ قَنن َ    َعلَننى ِجئْننتَ  ثُننمَّ }

 .وبكالم  برسالت  لنفس  اصطفيت  أي{ ِلنَْفِس 

 إذ ذكننري فنن  تفتننرا وال يعننن { ِذْكننِري فِنن  تَنِيَننا َوال بِآيَنناتِ  َوأَُخننوكَ  أَْنننتَ  اْذَهننبْ }

 النصنياة وأدا  ومجاوبتنه مخاطبتنه علنى لكمنا عون ذل  فإن إليه ووف تما عليه ق متما

 .عليه لاجةا وإقامة إليه

 ينذكرن  النذي عبن ي ك  عب ي إن: "تعالى هللا يقو  األحادي  بع  ف  جا  وق 

َ  َواْذُكنُروا فَناثْبُتُوا فِئَنة   لَِقينتُمْ  إِذَا  َمنُنوا الَّنِذينَ  أَيَُّمنا يَنا: }تعنالى وقنا " قرننه منال  وهو  ّللاَّ

 أَوْ  يَتَنذَكَّرُ  لَعَلَّنهُ  لَيِّننا   قَنْوال لَنهُ  فَقُنوال غَنى،طَ  إِنَّنهُ  فِْرَعنْونَ  إِلَى اْذَهبَا: }تعالى قا  ثم{ َكثِيرا  

 فرعنون بكفنر علمنه من  بخلقنه و حمتنه و أفتنه وكرمنه تعالى حلمه من وهذا{ يَْخَشى

 الزمان ذل  ف  خلقه من صفوته إليه بع  وق  خلقه، أ دأ ذاك إذ وهو وتجبره، وعتوه

 ويعناماله ولنين برفنق أحسنن هن  ت بنال إلينه ين عواه أن ويأمرهمنا لممنا يقنو  هذا وم 

 .يخشى أو يتذكر أن يرجو من معاملة بألطف



 بِنالَّتِ  َوَجناِدْلُممْ  اْلَاَسننَةِ  َواْلَمْوِعَظنةِ  بِاْلِاْكَمةِ  َ بِّ َ  َسبِي ِ  إِلَى اْد ُ } لرسوله قا  كما

 َظلَُموا الَِّذينَ  إِال أَْحَسنُ  ِه َ  بِالَّتِ  إِال اْلِكتَا ِ  أَْه َ  تَُجاِدلُوا َوال: }تعالى وقا { أَْحَسنُ  ِه َ 

 ولننا  بنا   لن  أن لنه قنوال إلينه أعنذ ا{ لَيِّننا   قَنْوال لَهُ  فَقُوال: }البصري الاسن قا { ِمْنُممْ 

 .ونا ا   جنة ي ي  بين وإن معادا ،

 الغضننب إلنى منن  أقنر  والمغفنرة العفنو إلنى إنن  لنه قنوال: منبنه بنن وهنب وقنا 

 بمنن فكينف يعادينه منن إلنى يتابنب منن ينا: اآلينة هنذه عن  قاش الر يزي  قا . والعقوبة

 !ويناديه؟ يتواله

 جبّنا ا   كنان فرعنون أن وذلن { يَْطغَنى أَنْ  أَوْ  َعلَْينَنا يَْفنُرطَ  أَنْ  نََخا ُ  إِنَّنَا َ بَّنَا قَاال}

 وعسناكر وجننود وجناه عنري  طوين  مصنر بنالد ف  سلطان له مري ا   وشيطانا   عني ا  

 تعنالى فثبتممنا األمنر باد  ف  عليمما يسطو أن وخافا البشرية حي  من اهفماب وسطوة

 اآليننة فنن  قننا  كمننا{ َوأََ ى أَْسننَم ُ  َمعَُكَمننا إِنَّنِنن  تََخافَننا ال: }فقننا  األعلننى العلنن  وهننو

 {.ُمْستَِمعُونَ  َمعَُكمْ  إِنَّا}األخرى

ْبُممْ  َواَل  إسنرائِي َ  بَنِ  نَاَمعَ  فَأَْ ِس ْ  َ بِّ َ  َ ُسواَل  إِنَّا فَقُواَل  فَأْتِيَاهُ }  بِآيَنة   ِجئْنَناكَ  قَن ْ  تُعَنذِّ

 َكنذَّ َ  َمننْ  َعلَنى اْلعَنذَا َ  أَنَّ  إِلَْينَنا أُوِحن َ  قَن ْ  إِنَّنا اْلُمن َى، اتَّبَن َ  َمننْ  َعلَنى َوالسَّناَل ُ  َ بِّ َ  ِمنْ 

 يعبن ه أن تعنالى هللا إلنى فين عواه فرعنون إلى يذهبا أن أمرهما أنه تعالى يذكر{ َوتََولَّى

 يعنذبمم وال وقمره أسره من ويطلقمم إسرائي  بن  معمما يرس  وأن له شري  ال وح ه

 َمننْ  َعلَنى َوالسَّنال ُ } والين  العصنا فن  العظنيم البرهنان وهنو{ َ بِّن َ  ِمنْ  بِآيَة   ِجئْنَاكَ  قَ ْ }

 أُوِح َ  قَ ْ  إِنَّا: }فقاال يبالتكذ على وتوع ّاه تم داه ثم. عظيم بلي  مفي  تقيي { اْلُم َى اتَّبَ َ 

 .بقالبه العم  عن وتولّى بقلبه بالاق كذ  أي{ َوتََولَّى َكذَّ َ  َمنْ  َعلَى اْلعَذَا َ  أَنَّ  إِلَْينَا

 هنا ون وأخينه أّمنه علنى دخن  من ين بنالد منن ق   لما أنه: وغيره الس ي ذكر وق 

 إن هنرون ينا: قا  ثم مما،مع فأك  اللفت وهو ،"الطفشي " فيه طعا  من يتعشيان وهما

 فرعنون، بنا  يقصن ان فقامنا مع ، فقم عبادته إلى فرعون ن عو أن وأمرك أمرن  هللا

 فجعلننوا بالبننا ، هللا  سننو  أن أعلمننوه والاجبننة للبننوابين موسننى فقننا  مغلننق، هننو فننإذا

 حنين بعن  إال علينه لممنا ينؤذن لنم أننه بعضنمم رعنم وقن . بنه ويسنتمزؤن مننه يسخرون

 .طوي 

 علننى يتجاسننر أحنن  ينن  لننم ألنننه سنننتين، بعنن  لممننا أذن: إسنناا  بننن مامنن   وقننا

 فننانزعج بعصنناه فطرقننه البننا ، إلننى تقنن   موسننى إن: ويقننا  أعلننم فنناهلل لممننا االسننتئذان

 .أمرهما كما وج  عز هللا إلى ف عواه ي يه بين فوقفا باحضا هما وأمر فرعون،

 منن يعنن  - النالوي هنا ون إن: السال  عليه لموسى قا  هللا أن الكتا  أه  وعن 

 إلنى إسرائي  بن  مشايخ معه يأخذ أن وأمره ويتلقاك، سيخرج - يعقو  بن الوى نس 

 يرسن  فنال قلبنه سأقّسن  إنن  لنه وقنا  اآلينات منن أتاه ما يظمر أن وأمره فرعون، عن 

 إلنى يخنرج أن هنرون إلنى هللا وأوحنى. مصنر بنأ ض وأعناجيب   يات  وأكثر الشعب،

 فلمنا.  بنه بنه أمنره بمنا موسنى أخبنره تلقناه فلمنا حو ينب، جبن  عن  بالبّرية لقاهيت أخيه

: قنا  هللا،  سنالة بلّغناه فلمنا فرعنون، إلنى وذهبنا إسرائي  بن  شيو  جمعا مصر دخال

 .إسرائي  بن  أ س  وال أعرفه، ال هللا، هو من



 ُكن َّ  أَْعَطى الَِّذي َ بُّنَا قَا َ  يَاُموَسى، َ بُُّكَما فََمنْ  قَا َ : }فرعون عن مخبرا   هللا وقا 

 ال ِكتَنا    فِن  َ بِّن  ِعْنن َ  ِعْلُمَمنا قَنا َ  األُولَنى، اْلقُنُرونِ  بَنا ُ  فََمنا قَنا َ  َهن َى، ثُنمَّ  َخْلقَنهُ  َشْ    

 ِمننْ  َوأَننَز َ  ُسنباُل فِيَمنا لَُكنمْ  َوَسنلَ َ  َمْمن ا   األَْ ضَ  لَُكنمْ  َجعَن َ  الَّنِذي يَنَسنى، َوال َ بِّ  يَِض ُّ 

 آليَنات   ذَِل َ  فِ  إِنَّ  أَْنعَاَمُكمْ  َواْ َعْوا ُكلُوا َشتَّى، نَبَات   ِمنْ  أَْرَواجا   بِهِ  فَأَْخَرْجنَا َما    السََّما ِ 

 {.أُْخَرى تَاَ ة   نُْخِرُجُكمْ  َوِمْنَما نُِعي ُُكمْ  َوفِيَما َخلَْقنَاُكمْ  ِمْنَما النَُّمى، ألُْوِل 

 َ بُُّكَمنا فََمننْ : }قنائال   تعالى الصان  إثبات أنكر إنه: فرعون عن مخبرا   تعالى يقو 

 الخلنق خلنق النذي هنو أي{ َهن َى ثُنمَّ  َخْلقَنهُ  َشنْ     ُكن َّ  أَْعَطنى الَّنِذي َ بُّنَنا قَنا َ  ُموَسى، يَا

 كن  ه ى ثم المافوظ اللوح كتابه ف  عن ه ذل  وكتب و جاال   وأ راقا   أعماال   لمم وق  

 وهنذه علمنه، لكمنا  وعلمنه قن  ه الذي الوجه فيمم عمله فطابق له   هق ما إلى مخلو 

ى، َخلَقَ  الَِّذي األَْعلَى، َ بِّ َ  اْسمَ  َسبِّحْ : }تعالى كقوله اآلية  أي{ فََمن َى قَن َّ َ  َوالَّنِذي فََسنوَّ

 .إليه الخالئق وه ى ق  ا   ق  

 الخنالق هنو  بن  كنان فنإذا :لموسنى فرعنون يقنو { األُولَنى اْلقُنُرونِ  بَا ُ  فََما قَا َ }

 فلنم سنواه العبنادة يسنتاق ال أننه منن المثابة بمذه وهو ق  ه، لما الخالئق المادي المق  

 ما إلى اهت ى فمال علمت؟ ق  ما واألن اد الكواكب من به وأشركوا غيره؟ األولون عب 

 أي{ يَنَسنى َوال َ بِّن   ُّ يَِضن ال ِكتَنا    فِن  َ بِّن  ِعْنن َ  ِعْلُمَما قَا َ } األولى؟ القرون ذكرته

 جملنة ألنمنم أقنو  منا خنال  علنى ين   وال لن  باجنة ذلن  فلني  غينره عبن وا وإن هم

 ذلن  علنى وسنيجزيمم وكبينر صنغير من الزبر ف  عليمم مستطر فعلوه ش   ك  مثل 

 كتنا  فن  عنن ه مكتوبنة العبناد أفعا  جمي  ألن ذ ة مثقا  أح  يظلم وال وج  عز  ب 

 .شيئا    ب  ينسى وال   ش عنه يض  ال

 والسنما  ممنادا   األ ض وجعلنه األشنيا  خلق على وق  ته الر  عظمة له ذكر ثم

: قنا  كمنا وأنعناممم ودوابّمنم العبناد لنرر  واألمطنا  الّسناا  وتسنخيره مافوظا   سقفا  

 الصناياة العقنو  لنذوي أي{ النَُّمنى ألُْوِلن  آليَنات   ذَِلن َ  فِن  إِنَّ  أَْنعَناَمُكمْ  َواْ َعْوا ُكلُوا}

 يَا: }تعالى قا  وكما. الرار  الخالق تعالى فمو السقيمة غير القويمة والفطر المستقيمة

 لَُكننمْ  َجعَنن َ  الَّننِذي تَتَّقُننوَن، لَعَلَُّكننمْ  قَننْبِلُكمْ  ِمنننْ  َوالَّننِذينَ  َخلَقَُكننمْ  الَّننِذي َ بَُّكننمْ  اْعبُنن ُوا النَّنناسُ  أَيَُّمننا

 لَُكنمْ  ِ ْرقنا   الثََّمنَراتِ  ِمننْ  بِنهِ  فَنأَْخَرجَ  َمنا    السََّما ِ  ِمنْ  َوأَْنَز َ  بِنَا    ا َ َوالسَّمَ  فَِراشا   األَْ ضَ 

ِ  تَْجعَلُوا فاَل  {.تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  أَن َادا   لِِلَّ

 المعناد علنى بنه نبنه فيه نباتما باخراج واهتزارها بالمطر األ ض إحيا  ذكر ولما

 كمنا{ أُْخنَرى تَناَ ة   نُْخنِرُجُكمْ  َوِمْنَما نُِعي ُُكمْ  َوفِيَما لَْقنَاُكمْ خَ } األ ض من أي{ ِمْنَما} فقا 

ُ  الَّنِذي َوُهنوَ : }تعنالى وقنا { تَعُنودُونَ  بَن َأَُكمْ  َكَما: }تعالى قا   َوُهنوَ  يُِعين ُهُ  ثُنمَّ  اْلَخْلنقَ  يَْبن َأ

 {.اْلَاِكيمُ  اْلعَِزيزُ  َوُهوَ  ْ ِض َواألَ  السََّماَواتِ  فِ  األَْعلَى اْلَمثَ ُ  َولَهُ  َعلَْيهِ  أَْهَونُ 
 أَْ ِضننَا ِمننْ  ِلتُْخِرَجنَا أَِجئْتَنَا قَا َ  َوأَبَى، فََكذَّ َ  ُكلََّما  يَاتِنَا أََ ْينَاهُ  َولَقَ ْ : }تعالى قا  ثم

 َوال نَْاننُ  نُْخِلفُنهُ  ال  ا  َمْوِعن َوبَْينَن َ  بَْينَنَنا فَاْجعَن ْ  ِمثِْلنهِ  بِِسنْار   فَلَنَأْتِيَنَّن َ  ُموَسنى، يَا بِِسْاِركَ 

ى، َمَكانا   أَْنتَ  ينَةِ  يَْو ُ  َمْوِع ُُكمْ  قَا َ  ُسو  ى النَّاسُ  يُْاَشرَ  َوأَنْ  الّزِ  {.ُضا 



 هللا بآيننات تكذيبننه فنن  عقلننه وقلننة جملننه وكثننرة فرعننون شننقا  عننن تعننالى يخبننر

 ا ضنن نع ونانن سننار بنه جئننت النذي هنذا إنَّ  لموسننى وقولنه إتباعمننا، عنن واسنتكبا ه

 .معلو  ومكان معلو  وقت إلى يواع ه أن موسى من طلب ثم بمثله،

 وحججننه هللا  يننات يظمننر أن السننال  عليننه موسننى مقاصنن  أكبننر مننن هننذا وكننان

ينَنةِ  يَنْو ُ  َمْوِعن ُُكمْ  قَنا َ : }ولمذا النّاس باضرة جمرة وبراهينه  منن عين  ينو  وكنان{ الّزِ

ى اسُ النَّ  يُْاَشرَ  َوأَنْ } لمم ومجتم  أعيادهم  اشنت اد وقنت فن  النمنا  أو  منن أي{ ُضنا 

 كيمنا ظنال  فن  ليال   ذل  يكون أن يطلب ولم وأجلى، أظمر الاق فيكون الشم  ضيا 

  بِّنه منن بصنيرة علنى ألننه جمرة نما ا   يكون أن طلب ب  وباطال ، مااال   عليمم يروج

 !.القبط أنو   غمت وإن ودينه كلمته سيظمر هللا بأن ويقين
 تَْفتَنُروا ال َوْيلَُكمْ  ُموَسى لَُممْ  قَا َ  أَتَى، ثُمَّ  َكْي َهُ  فََجَم َ  فِْرَعْونُ  فَتََولَّى: }تعالى هللا قا 

ِ  َعلَنى وا بَْينننَُممْ  أَْمنَرُهمْ  فَتَنَنناَرُعوا اْفتَنَرى، َمنننْ  َخننا َ  َوقَن ْ  بِعَننذَا    فَيُْسنِاتَُكمْ  َكننِذبا   ّللاَّ  َوأََسننرُّ

 َويَنْذَهبَا بِِسنْاِرِهَما أَْ ِضنُكمْ  ِمننْ  يُْخِرَجناُكمْ  أَنْ  يُِرين َانِ  لََسناِحَرانِ  َهنذَانِ  نْ إِ  قَالُوا النَّْجَوى،

 {.اْستَْعلَى َمنْ  اْليَْو َ  أَْفلَحَ  َوقَ ْ  َصفّا   ائْتُوا ثُمَّ  َكْي َُكمْ  فَأَْجِمعُوا اْلُمثْلَى، بَِطِريقَتُِكمْ 

 بنالد وكاننت السنارة، منن دهببال كان من فجم  ذهب أنه فرعون عن تعالى يخبر

 بلن ، كن  منن لنه فجمعنوا غاينة، فننمم ف  فضال ، سارة مملو ة الزمان ذل  ف  مصر

 مام  قاله - ألفا   ثمانين كانوا: فقي  غفير، وجم كثير خلق منمم فاجتم  مكان، ك  ومن

. ألفا   وثالثين بضعة: الس ي وقا . بردة أب  بن القاسم قاله ألفا   سبعين: وقي  - كعب بن

 كعنب وقنا . ألفنا   عشنر خمسة إساا  بن مام  وقا . ألفا   عشر تسعة: أمامة أب  وعن

 .ألفا   عشر إثن  كانوا: األحبا 

 أنمنم: أيضنا   عننه و وى  جنال ، سبعين كانوا: عباس ابن عن حاتم أب  ابن و وى

 تعلّمنوافي العرفنا  إلنى ينذهبوا أن فرعنون أمرهم إسرائي ، بن  من غالما   أ بعين كانوا

ار، ْارِ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْكَرْهتَنَا َوَما: }قالوا ولمذا الّسِ  .نظر هذا وف  ،{الّسِ

 فرعنون أن وذل . أبيمم بكرة عن بل ه وأه  دولته وأه  وأمراؤه فرعون وحضر

 السَّنَاَرةَ  نَتَّبِن ُ  لَعَلَّنَنا: }يقولون وهم فخرجوا العظيم الموقف هذا ياضروا أن فيمم نادى

 {.اْلغَاِلبِينَ  ُهمْ  انُواكَ  إِنْ 

 السننار تعنناط  عننن ورجننرهم فننوعظمم السننارة إلننى السننال  عليننه موسننى وتقنن  

ِ  َعلَنى تَْفتَنُروا ال َوْيلَُكنمْ : }فقنا  وحججنه، هللا آلينات معا ضنة فينه النذي الباط   َكنِذبا   ّللاَّ

 {.بَْينَُممْ  َرُهمْ أَمْ  فَتَنَاَرُعوا اْفتََرى، َمنْ  َخا َ  َوقَ ْ  بِعَذَا    فَيُْسِاتَُكمْ 

 وقائ  بساحر، ولي  نب  كال  هذا: يقو  فقائ  بينمم، فيما اختلفوا أنمم معناه: قي 

 .وغيره بمذا التناج  وأسّروا. أعلم فاهلل ساحر هو ب : يقو  منمم

: يقولنون{ بِِسنْاِرِهَما أَْ ِضنُكمْ  ِمننْ  يُْخِرَجناُكمْ  أَنْ  يُِرين َانِ  لََسناِحَرانِ  َهذَانِ  إِنْ  قَالُوا}

 أن ومرادهمننا الصنناعة، لمننذه متقننان مطبقننان عليمنان سنناحران هنا ون وأخنناه هنذا إن

  خنننركم، عنننن ويستأصنننالكم وحاشنننيته الملننن  علنننى ويصنننوال عليممنننا، النننناس يجتمننن 

 .الصناعة بمذه عليكم ويستأمرهما



 األو  الكال  قالوا وإنما{ اْستَْعلَى َمنْ  اْليَْو َ  أَْفلَحَ  َوقَ ْ  َصفّا   ائْتُوا ثُمَّ  َكْي َُكمْ  فَأَْجِمعُوا}

 والسننار والخ يعننة والمكننر المكينن ة مننن عننن هم مننا بجمينن  ويننأتوا ويتواصننوا ليتنن بروا

 .والبمتان

 والسننار. البمتننان يعننا ض أنننى. اآل ا  واخطننأت الظنننون وهللا كننذبت! وهيمننات

 الكنريم سنولهو . الكلنيم عبن ه ي ي على. ال يان أجراها الت  العادات خوا  . والمذيان

 !واألذهان العقو  فيه وتاا  األبصا  يبمر الذي بالبرهان المؤي 

 واحن ة، جملنة أي{ َصنفّا   ائْتُنوا ثُمَّ } عن كم ما جمي  أي{ َكْي َُكمْ  فَأَْجِمعُوا: }وقولمم

 ومنناهم وع هم ق  كان فرعون ألن المقا ، هذا ف  التق   على بعضا   بعضمم حّضوا ثم

 .غرو ا إال نالّشيطا يع هم وما

ا ُموَسى يَا قَالُوا} ا تُْلِق َ  أَنْ  إِمَّ  ِحبَنالُُممْ  فَإِذَا أَْلقُوا بَ ْ  قَا َ  أَْلقَى، َمنْ  أَوَّ َ  نَُكونَ  أَنْ  َوإِمَّ

 ال قُْلنَنا ُموَسنى، ِخيفَنة   نَْفِسنهِ  فِن  فَنأَْوَج َ  تَْسنعَى، أَنََّمنا ِسنْاِرِهمْ  ِمننْ  إِلَْينهِ  يَُخيَّن ُ  َوِعِصيُُّممْ 

 َوال َسناِحر   َكْين ُ  َصننَعُوا إِنََّما َصنَعُوا َما تَْلقَفْ  يَِمينِ َ  فِ  َما َوأَْلقِ  األَْعلَى، أَْنتَ  إِنَّ َ  تََخفْ 

 {.أَتَى َحْي ُ  السَّاِحرُ  يُْفِلحُ 

 أن إمنا لنه قنالوا تجاهمم الّسال  عليمما وهرون موسى ووقف السارة اصطف لما

 وعصن ّ  حبا  إلى عم وا ق  وكانوا أنتم{ أَْلقُوا بَ ْ  قَا َ } قبل ؟ نلق  أن وإما قبلنا، تلق 

 والعصنن  الابننا  تلنن  بسننببما تضننطر  التنن  اآلالت مننن وغيننره الزئبننق فأودعوهننا

 للرائ  يخي  اضطرابا  

 النناس أعنين سناروا ذلن  فعنن . ذلن  بسنبب تتانرك وإنمنا باختيا هنا، تسنعى أنما

ةِ } ونيقول وهم وعصيمم حبالمم وألقوا واسترهبوهم  {.اْلغَاِلبُونَ  لَنَْانُ  إِنَّا فِْرَعْونَ  بِِعزَّ

ننا: }تعننالى هللا قننا   بِِسننْار   َوَجنناُ وا َواْسننتَْرَهبُوُهمْ  النَّنناِس  أَْعننيُنَ  َسننَاُروا أَْلقَننْوا فَلَمَّ

 تَْسننعَى، اأَنََّمنن ِسننْاِرِهمْ  ِمنننْ  إِلَْيننهِ  يَُخيَّنن ُ  َوِعِصننيُُّممْ  ِحبَننالُُممْ  فَننإِذَا: }تعننالى وقننا {. َعِظننيم  

 قبن  ومانالمم بسارهم يفتتنوا أن الناس على خا  أي{ ُموَسى ِخيفَة   نَْفِسهِ  فِ  فَأَْوَج َ 

 الراهننة الّسناعة فن  إلينه هللا فنأوحى ينؤمر أن قب  شيئا   يض  ال فإنه ي ه ف  ما يلق  أن

 َسناِحر   َكْين ُ  َصنَعُوا إِنََّما َصنَعُوا امَ  تَْلقَفْ  يَِمينِ َ  فِ  َما َوأَْلقِ  األَْعلَى، أَْنتَ  إِنَّ َ  تََخفْ  ال}

نْارُ  بِنهِ  ِجئْتُمْ  َما} وقا  عصاه موسى ألقى ذل  فعن { أَتَى َحْي ُ  السَّاِحرُ  يُْفِلحُ  َوال  إِنَّ  الّسِ

 َ َ  إِنَّ  َسنننيُْبِطلُهُ  ّللاَّ ُ  َويُِانننقُّ  اْلُمْفِسنننِ يَن، َعَمننن َ  يُْصنننِلحُ  ال ّللاَّ  َكنننِرهَ  َولَنننوْ  هِ بَِكِلَماتِننن اْلَانننقَّ  ّللاَّ

 {.اْلُمْجِرُمونَ 
 فََوقَن َ  يَنأْفُِكون، َما تَْلقَفُ  ِه َ  فَإِذَا َعَصاكَ  أَْلقِ  أَنْ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْينَا: }تعالى وقا 

نننَاَرةُ  َوأُْلِقننن َ  َصننناِغِريَن، َوانقَلَبُنننوا ُهنَاِلننن َ  فَغُِلبُنننوا يَْعَملُنننوَن، َكنننانُوا َمنننا َوبََطننن َ  اْلَانننقُّ   السَّ

 {.َوَهاُ ونَ  ُموَسى َ  ِّ  اْلعَالَِميَن، بَِر ِّ   َمنَّا قَالُوا اِجِ يَن،سَ 

 ذكنره فيمنا قنوائم ذات عظيمنة حية صا ت ألقاها لما السال  عليه موسى أن وذل 

 اناناروا النناس أن باي  مزعج هائ  وشك  عظيم وعنق السلف علما  من واح  غير

 والعص  الابا  من ألقوه ما على ه  قبلتوأ مكانما عن وتأخروا سراعا   وهربوا منما

 إليمننا ينظننرون والننناس الاركننة، مننن يكننون مننا أسننر  فنن  واحنن ا   واحنن ا   تلقفننه فجعلننت

 .منما ويتعّجبون



 ف  يكن لم أمر على واطلعوا أمرهم ف  وحيّرهم هالمم ما  أوا فإنمم الّسارة وأما

 بمننا تاققننوا وهنالنن  ذلنن  فعننن . وأشننغالمم صننناعاتمم تاننت ينن خ  وال بننالمم وال خلن هم

 بمتان وال رو  وال خيا  وال ماا  وال شعوذة وال بسار لي  هذا أنَّ  العلم من عن هم

 هللا وكشنف بنالاق بنه المؤي  هذا ابتع  الذي الاق إال عليه يق   ال حق ب  ضال  وال

 واوأنناب القسنوة عنمنا وأراح المن ى منن فيمنا خلق بما وأنا ها الغفلة غشاوة قلوبمم عن

 بلننوى وال عقوبننة يخشننوا ولننم للااضننرين جمننرة وقننالوا سنناج ين لننه وخننّروا  بمننم إلننى

 بِنَر ِّ   َمنَّنا قَنالُوا ُسنجَّ ا   السَّنَاَرةُ  فَنأُْلِق َ } تعنالى قنا  كمنا ،{َوُموَسنى َهناُ ونَ  بَِر ِّ   َمنَّا}

ْارَ  َعلََّمُكمْ  الَِّذي لََكبِيُرُكمْ  إِنَّهُ  لَُكمْ   ذَنَ  أَنْ  قَْب َ  لَهُ   َمْنتُمْ  قَا َ  َوُموَسى، َهاُ ونَ  عَنَّ  الّسِ  فأَلُقَّطِ

 َوأَْبقَنى، َعنذَابا   أََش ُّ  أَيُّنَا َولَتَْعلَُمنَّ  النَّْخ ِ  ُجذُو ِ  فِ  َوألَُصلِّبَنَُّكمْ  ِخال    ِمنْ  َوأَْ ُجلَُكمْ  أَْيِ يَُكمْ 

 إِنََّمننا قَنناض   أَْنننتَ  َمننا فَنناْقِ   فََطَرنَننا َوالَّننِذي اْلبَيِّنَنناتِ  ِمنننْ  َجاَ نَننا َمننا َعلَننى نُننْؤثَِركَ  لَنننْ  قَننالُوا

نْارِ  ِمننْ  َعلَْينهِ  أَْكَرْهتَنَنا َوَمنا َخَطايَانَنا لَنَا ِليَْغِفرَ  بَِربِّنَا  َمنَّا إِنَّا ال ُّْنيَا، اْلَايَاةَ  َهِذهِ  تَْقِض   الّسِ

 ُ  َوَمننْ  يَْايَنا، َوال فِيَمنا يَُمنوتُ  ال َجَمننَّمَ  لَنهُ  فَنإِنَّ  ُمْجِرمنا   َ بَّهُ  يَأْتِ  َمنْ  إِنَّهُ  َوأَْبقَى، َخْيرٌ  َوّللاَّ

اِلَااتِ  َعِم َ  قَ ْ  ُمْؤِمنا   يَأْتِهِ   تَْاتَِما ِمنْ  تَْجِري َعْ ن   َجنَّاتُ  اْلعاُل، ال ََّ َجاتُ  لَُممْ  فَأُْولَئِ َ  الصَّ

 {.تََزكَّى َمنْ  َجَزا ُ  َوذَِل َ  فِيَما َخاِلِ ينَ  األَْنَما ُ 

 سنج  لمنا: وغينرهم واألوراعن  بردة أب  بن والقاسم وعكرمة جبير بن سعي  قا 

 يلتفتنوا لم ولمذا لق وممم وتزخر  لمم تميأ الجنة ف  وقصو هم منارلمم  أوا السارة

 .ووعي ه وتم ي ه فرعون تموي  إلى
 موسننى ذكننر وأشننمروا أسننلموا قنن  الّسننارة هننؤال   أى لمننا فرعننون ألن وذلنن 

 وأعمننى بمننره أمننرا   و أى ذلنن  أفزعننه الجميلننة الصننفة هننذه علننى الننناس فنن  وهننرون

 هللا سنبي  عنن الصن  فن  بليغنة وصننعة وخن ا  ومكنر كين  فيه وكان وبصره، بصيرته

 شناو تمون  هنال أي{ لَُكنمْ   ذَنَ  أَنْ  قَْبن َ  لَنهُ   َمْننتُمْ } النناس باضرة للسارة مخاطبا   فقا 

 وكنذ  وأ عن  وأبنر  وتوعن  تمن د ثنم  عيتن  باضنرة الفظين  األمنر من صنعتم فيما

نْارَ  َعلََّمُكمْ  الَِّذي لََكبِيُرُكمْ  إِنَّهُ } قائال   فأبع   لََمْكنرٌ  َهنذَا إِنَّ } األخنرى اآلينة فن  وقنا { الّسِ

 {.تَْعلَُمونَ  فََسْو َ  أَْهلََما ِمْنَما ِلتُْخِرُجوا اْلَمِ ينَةِ  فِ  َمَكْرتُُموهُ 

 والمنذيان، والكنذ  الكفنر من فيه ما عاق  فرد ك  يعلم البمتان من قاله الذي وهذا

 أن يعلمنون وغينرهم دولتنه أهن  منن كلمنم النناس فنإن الصنبيان، على مثله يروج ال ب 

 هنو ثنم السنار؟ علممنم الذي كبيرهم يكون فكيف ال هر، من يوما   هؤال  يره لم موسى

 كن  منن جتبناهموا اسنت عاهم الذي هو فرعون كان حتى باجتماعمم علم وال يجمعمم لم

 .واأل يا  الم ن ومن واألطرا  مصر بالد حواضر ومن سايق وواد عميق فج

 فِْرَعنْونَ  إِلَنى بِآيَاتِنَنا ُموَسى بَْعِ ِهمْ  ِمنْ  بَعَثْنَا ثُمَّ : }األعرا  سو ة ف  تعالى هللا قا 

 َ ُسنو ٌ  إِنِّ  فِْرَعْونُ  يَا ُموَسى َوقَا َ  اْلُمْفِسِ يَن، َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانُظرْ  بَِما فََظلَُموا َوَملَئِهِ 

ِ  َعلَنى أَقُنو َ  ال أَنْ  َعلَنى َحِقيقٌ  اْلعَالَِميَن، َ  ِّ  ِمنْ   َ بُِّكنمْ  ِمننْ  بِبَيِّنَنة   ِجئْنتُُكمْ  قَن ْ  اْلَانقَّ  إِال ّللاَّ

ناِدقِيَن، ِمننْ  ُكننتَ  إِنْ  بَِمنا فَنأْتِ  بِآيَنة   ِجئْنتَ  ُكننتَ  إِنْ  قَنا َ  إسنرائِيَ ، بَنِن  َمِعن  فَأَْ ِس ْ   الصَّ

 ِمننْ  اْلَمنألُ  قَنا َ  ِللنَّناِظِريَن، بَْيَضنا ُ  ِهن َ  فَإِذَا يَ َهُ  َونََز َ  ُمبِيٌن، ثُْعبَانٌ  ِه َ  فَإِذَا َعَصاهُ  فَأَْلقَى

 قَنالُوا ُروَن،تَنأْمُ  فََمناذَا أَْ ِضنُكمْ  ِمننْ  يُْخنِرَجُكمْ  أَنْ  يُِرين ُ  َعِلنيٌم، لََسناِحرٌ  َهذَا إِنَّ  فِْرَعْونَ  قَْو ِ 



، َسنناِحر   بُِكنن ِّ  يَننأْتُوكَ  َحاِشننِريَن، اْلَمنن َائِنِ  فِنن  َوأَْ ِسنن ْ  َوأََخنناهُ  أَْ ِجننهِ   السَّننَاَرةُ  َوَجننا َ  َعِلننيم 

بِيَن، لَِمننْ  َوإِنَُّكنمْ  نَعَمْ  قَا َ  اْلغَاِلبِيَن، نَْانُ  ُكنَّا إِنْ  ألَْجرا   لَنَا إِنَّ  قَالُوا فِْرَعْونَ   يَنا لُواقَنا اْلُمقَنرَّ

ا ُموَسى ا تُْلِق َ  أَنْ  إِمَّ ا أَْلقُوا قَا َ  اْلُمْلِقيَن، نَْانُ  نَُكونَ  أَنْ  َوإِمَّ  النَّناِس  أَْعيُنَ  َسَاُروا أَْلقَْوا فَلَمَّ

، بِِسْار   َوَجاُ وا َواْستَْرَهبُوُهمْ   تَْلقَنفُ  ِهن َ  فَنإِذَا َعَصناكَ  أَْلقِ  أَنْ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْينَا َعِظيم 

 َوأُْلِقن َ  َصاِغِريَن، َوانقَلَبُوا ُهنَاِل َ  فَغُِلبُوا يَْعَملُوَن، َكانُوا َما َوبََط َ  اْلَاقُّ  فََوقَ َ  يَأْفُِكوَن، َما

 بِنهِ   َمننتُمْ  فِْرَعْونُ  قَا َ  َوَهاُ وَن، ُموَسى َ  ِّ  اْلعَالَِميَن، بَِر ِّ   َمنَّا قَالُوا َساِجِ يَن، السََّاَرةُ 

 تَْعلَُمنوَن، فََسْو َ  أَْهلََما ِمْنَما ِلتُْخِرُجوا اْلَمِ ينَةِ  فِ  َمَكْرتُُموهُ  لََمْكرٌ  َهذَا إِنَّ  لَُكمْ   ذَنَ  أَنْ  قَْب َ 

عَنَّ   ُمنقَِلبُنوَن، َ بِّنَنا إِلَنى إِنَّنا قَنالُوا أَْجَمِعنيَن، ألَُصلِّبَنَُّكمْ  ثُمَّ  ِخال    ِمنْ  َوأَْ ُجلَُكمْ  أَْيِ يَُكمْ  ألُقَّطِ

ا َ بِّنَا بِآيَاتِ   َمنَّا أَنْ  إِال ِمنَّا تَنِقمُ  َماوَ   {.ُمْسِلِمينَ  َوتََوفَّنَا َصْبرا   َعلَْينَا أَْفِرغْ  َ بَّنَا َجاَ تْنَا لَمَّ

 فِْرَعنْونَ  إِلَنى َوَهناُ ونَ  ُموَسنى بَْعنِ ِهمْ  ِمننْ  بَعَثْنَنا ثُنمَّ : }ينون  سو ة ف  تعالى وقا 

ا ُمْجِرِميَن، قَْوما   َوَكانُوا ْستَْكبَُروافَا بِآيَاتِنَا َوَملَئِهِ   َهنذَا إِنَّ  قَنالُوا ِعْنِ نَا ِمنْ  اْلَاقُّ  َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ

ا ِلْلَاقِّ  أَتَقُولُونَ  ُموَسى قَا َ  ُمبِيٌن، لَِسْارٌ   قَالُوا السَّاِحُروَن، يُْفِلحُ  َوال َهذَا أَِسْارٌ  َجاَ ُكمْ  لَمَّ

ا ِلتَْلِفتَنَا أَِجئْتَنَا  لَُكَمنا نَْاننُ  َوَمنا األَْ ِض  فِن  اْلِكْبِريَنا ُ  لَُكَمنا َوتَُكنونَ   بَاَ نَنا َعلَْينهِ  َوَجنْ نَا َعمَّ

، َساِحر   بُِك ِّ  ائْتُونِ  فِْرَعْونُ  َوقَا َ  بُِمْؤِمنِيَن، ا َعِليم   أَْلقُنوا ُموَسى لَُممْ  قَا َ  السََّاَرةُ  َجا َ  فَلَمَّ

افَلَ  ُمْلقُوَن، أَْنتُمْ  َما نْارُ  بِنهِ  ِجئْتُمْ  َما ُموَسى قَا َ  أَْلقَْوا مَّ َ  إِنَّ  الّسِ َ  إِنَّ  َسنيُْبِطلُهُ  ّللاَّ  يُْصنِلحُ  ال ّللاَّ

ُ  َويُِاقُّ  اْلُمْفِسِ يَن، َعَم َ   {.اْلُمْجِرُمونَ  َكِرهَ  َولَوْ  بَِكِلَماتِهِ  اْلَاقَّ  ّللاَّ

 ِمنننْ  ألَْجعَلَنَّنن َ  َغْيننِري إِلََمننا   اتََّخننْذتَ  لَننئِنْ  قَننا َ : }الشننعرا  سننو ة فنن  تعننالى وقننا 

، بَِشنْ     ِجئْتُن َ  أََولَوْ  قَا َ  اْلَمْسُجونِين، ناِدقِيَن، ِمننْ  ُكْننتَ  إِنْ  بِنهِ  فَنأْتِ  قَنا َ  ُمبِنين   فَنأَْلقَى الصَّ

 إِنَّ  َحْولَنهُ  ِلْلَمنإلِ  قَنا َ  ِللنَّناِظِريَن، بَْيَضنا ُ  ِهن َ  فَنإِذَا يَن َهُ  َونََز َ  ُمبِيٌن، ثُْعبَانٌ  ِه َ  فَإِذَا َعَصاهُ 

 أَْ ِجننهِ  قَننالُوا تَننأُْمُروَن، فََمنناذَا بِِسننْاِرهِ  أَْ ِضننُكمْ  ِمنننْ  يُْخننِرَجُكمْ  أَنْ  يُِرينن ُ  َعِلننيم، لََسنناِحرٌ  َهننذَا

ا    بُِك ِّ  يَأْتُوكَ  َحاِشِريَن، اْلَم َائِنِ  فِ  َواْبعَ ْ  َوأََخاهُ  ، َساَّ  يَنْو    تِ ِلِميقَنا السََّاَرةُ  فَُجِم َ  َعِليم 

نا اْلغَناِلبِيَن، ُهنمْ  َكنانُوا إِنْ  السَّنَاَرةَ  نَتَّبِن ُ  لَعَلَّنَنا ُمْجتَِمعُنوَن، أَْنتُمْ  َه ْ  ِللنَّاِس  َوقِي َ  َمْعلُو ،  فَلَمَّ

 لَِمننْ  إِذا   ُكنمْ َوإِنَّ  نَعَنمْ  قَنا َ  اْلغَناِلبِيَن، نَْاننُ  ُكنَّا إِنْ  ألَْجرا   لَنَا أَئِنَّ  ِلِفْرَعْونَ  قَالُوا السََّاَرةُ  َجا َ 

بِيَن، ةِ  َوقَننالُوا َوِعِصننيَُّممْ  ِحبَننالَُممْ  فَننأَْلقَْوا ُمْلقُننوَن، أَْنننتُمْ  َمننا أَْلقُننوا ُموَسننى لَُمننمْ  قَننا َ  اْلُمقَننرَّ  بِِعننزَّ

 أُْلِق َ فَنن يَننأْفُِكوَن، َمننا تَْلقَننفُ  ِهنن َ  فَننإِذَا َعَصنناهُ  ُموَسننى فَننأَْلقَى اْلغَنناِلبُوَن، لَنننَْانُ  إِنَّننا فِْرَعننْونَ 

 أَنْ  قَْبن َ  لَنهُ   َمْننتُمْ  قَنا َ  َوَهاُ وَن، ُموَسى َ  ِّ  اْلعَالَِميَن، بَِر ِّ   َمنَّا قَالُوا َساِجِ يَن، السََّاَرةُ 

ْارَ  َعلََّمُكمْ  الَِّذي لََكبِيُرُكمْ  إِنَّهُ  لَُكمْ   ذَنَ  عَننَّ  تَْعلَُمنونَ  فَلََسْو َ  الّسِ  ِمننْ  مْ َوأَْ ُجلَُكن أَْينِ يَُكمْ  ألُقَّطِ

 لَنَنا يَْغِفنرَ  أَنْ  نَْطَمن ُ  إِنَّنا ُمْنقَِلبُنوَن، َ بِّنَا إِلَى إِنَّا َضْيرَ  ال قَالُوا أَْجَمِعيَن، َوألَُصلِّبَنَُّكمْ  ِخاَل   

 {.اْلُمْؤِمنِينَ  أَوَّ َ  ُكنَّا أَنْ  َخَطايَانَا َ بُّنَا

 لََكبِيننُرُكمْ  نَّننهُ إِ } :قولننه فنن  الكفننر غايننة وكفننر وافتننرى كننذ  فرعننون أن والمقصننود

ننْار َعلََّمُكننمْ  الَّنِذي  َهننذَا إِنَّ : }قولننه فنن  العنالمون بنن  العننالمون، يعلمننه ببمتنان وأتننى{ الّسِ

عَنننَّ : }وقولننه{ تَْعلَُمننونَ  فََسننْو َ  أَْهلََمننا ِمْنَمننا ِلتُْخِرُجننوا اْلَمِ ينَننةِ  فِنن  َمَكْرتُُمننوهُ  لََمْكننرٌ   ألُقَّطِ

 ثُننمَّ } وعكسننه اليسننرى والرجنن  اليمنننى الينن  يقطنن  يعننن { ِخننال    نْ ِمنن َوأَْ ُجلَُكننمْ  أَْيننِ يَُكمْ 

 ملتنه وأهن   عيتنه من أح  بمم يقت ي لئال ونكاال   مثلة ليجعلنمم أي{ أَْجَمِعينَ  ألَُصلِّبَنَُّكمْ 



 وأشنمر أعلنى ألنمنا النخن  جنذو  علنى أي{ النَّْخن ِ  ُجنذُو ِ  فِ  َوألَُصلِّبَنَُّكمْ : }قا  ولمذا

 .ال نيا ف  يعن { َوأَْبقَى َعذَابا   أََش ُّ  أَيُّنَا ُمنَّ َولَتَْعلَ }

 فن  وقنر منا ونتنرك نطيعن  لنن أي{ اْلبَيِّنَناتِ  ِمننْ  َجاَ نَنا َمنا َعلَى نُْؤثَِركَ  لَنْ  قَالُوا}

 فَاْقِ  } قسم وقي . معطو  قي { فََطَرنَا َوالَِّذي} القاطعات وال الئ  البينات من قلوبنا

 حكمن  إنما أي{ ال ُّْنيَا اْلَايَاةَ  َهِذهِ  تَْقِض  إِنََّما} عليه ق  ت ما فافع  أي{ قَاض   أَْنتَ  َما

 أسنلمنا النذي حكم إلى صرنا اآلخرة ال ا  إلى منما انقلنا فإذا   ال نيا الاياة هذه ف  علينا

نْارِ  ِمننْ  َعلَْينهِ  تَنَناأَْكَرهْ  َوَمنا َخَطايَانَنا لَنَنا ِليَْغِفنرَ  بَِربِّنَنا  َمنَّنا إِنَّنا}  سله واتبعنا له ُ  الّسِ  َوّللاَّ

 أي ،{َوأَْبقَننى} والترغيننب التقريننب مننن بننه وعنن تنا ممننا خيننر وثوابننه أي{ َوأَْبقَننى َخْيننرٌ 

 إِنَّنا ُمْنقَِلبُوَن، َ بِّنَا إِلَى إِنَّا َضْيرَ  ال قَالُوا} األخرى اآلية وف  الفانية ال ا  هذه من وأدو 

 أَوَّ َ  ُكنَّننا أَنْ } والماننا   المننآثم مننن اجترمننناه مننا أي{ َخَطايَانَننا َ بُّنَننا الَنَنن يَْغِفننرَ  أَنْ  نَْطَمنن ُ 

 .السال  عليمما وها ون بموسى القبط من أي{ اْلُمْؤِمنِينَ 

ننا َ بِّنَننا بِآيَنناتِ   َمنَّننا أَنْ  إِال ِمنَّننا تَنننِقمُ  َوَمننا: }أيضننا   لننه وقننالوا  لنننا لنني  أي{ َجاَ تْنَننا لَمَّ

 أَْفنِرغْ  َ بَّنَنا} جا تننا لمنا  بننا  ينات وأتباعننا  سنولنا به جا نا بما انناإيم إال ذنب عن ك

 الشن ي  والسنلطان العنين  الجبنا  هنذا عقوبة من به أبتلينا ما على ثبتنا أي{ َصْبرا   َعلَْينَا

 {.ُمْسِلِمينَ  َوتََوفَّنَا} المري  الشيطان ب 

 لَنهُ  فَنإِنَّ  ُمْجِرمنا   َ بَّهُ  يَأْتِ  َمنْ  نَّهُ إِ } العظيم  به بأس ويخوفونه يعظونه أيضا   وقالوا

 يَأْتِنهِ  َوَمننْ } مننمم فكنان مننمم تكنون أن فإيناك لنه يقولنون{ يَْايَا َوال فِيَما يَُموتُ  ال َجَمنَّمَ 

اِلَااتِ  َعِم َ  قَ ْ  ُمْؤِمنا    ْ ن  عَ  َجنَّاتُ } العالية المنار  أي{ اْلعاُل ال ََّ َجاتُ  لَُممْ  فَأُْولَئِ َ  الصَّ

 مننمم تكنون أن فناحرص{ تََزكَّى َمنْ  َجَزا ُ  َوذَِل َ  فِيَما َخاِلِ ينَ  األَْنَما ُ  تَْاتَِما ِمنْ  تَْجِري

 فرعنون بنأن العظيم العل  وحكم تمان  وال تغالب ال الت  األق ا  ذل  وبين بينه فاالت

 ويقنا . امنيمال  أسنه فنو  من يصب األليم العذا  ليباشر الجايم أه  من - هللا لعنه -

 أَْنننتَ  إِنَّنن َ  ذُ ْ } اللئننيم والننذميم المنبننوح المقبننوح وهننو والتننوبيخ التقرينن  وجننه علننى لننه

 {.اْلَكِريمُ  اْلعَِزيزُ 

. عننمم هللا  ضن  وعنذبمم صنلبمم هللا لعننه فرعنون أن السياقات هذه من والظاهر

  خنره منن وافصنا  سارة النما  أو  من كانوا: عمير بن وعبي  عباس بن هللا عب  قا 

 !بر ة شم ا 

 {.ُمْسِلِمينَ  َوتََوفَّنَا َصْبرا   َعلَْينَا أَْفِرغْ  َ بَّنَا} قولمم هذا ويؤي 

 الموقنف ذل  ف  القبط غلبته الذي الغلب وهو العظيم، األمر من وق  ما وق  ولما

 عنن ا  وبعن  وعننادا   كفنرا   إال ذل  يزدهم لم بمم، استنصروا الذين السَّارة وأسلم المائ ،

 .الاق

 قَننْو ِ  ِمنننْ  اْلَمننألُ  َوقَننا َ : }األعننرا  سننو ة فنن  تقنن   مننا قصننص بعنن  تعننالى هللا قننا 

 أَْبنَنناَ ُهمْ  َسنننُقَتِّ ُ  قَننا َ  َو ِلَمتَنن َ  َويَننذََ كَ  األَْ ِض  فِنن  ِليُْفِسنن ُوا َوقَْوَمننهُ  ُموَسننى أَتَننذَ ُ  فِْرَعننْونَ 

ِ  اْسنتَِعينُوا ِلقَْوِمننهِ  ُموَسنى قَنا َ  اِهُروَن،قَن فَننْوقَُممْ  َوإِنَّنا نَِسناَ ُهمْ  َونَْسنتَْا ِ   إِنَّ  َواْصننبُِروا بِنالِلَّ

ِ  األَْ ضَ   تَأْتِيَنَنا أَنْ  قَْبن ِ  ِمننْ  أُوِذينَنا قَنالُوا ِلْلُمتَِّقنيَن، َواْلعَاقِبَنةُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشا ُ  َمنْ  يُوِ ثَُما لِِلَّ



ُكمْ  يُْمِل َ  أَنْ  مْ َ بُّكُ  َعَسى قَا َ  ِجئْتَنَا َما بَْع ِ  َوِمنْ   َكْينفَ  فَيَنُظنرَ  األَْ ِض  فِ  َويَْستَْخِلفَُكمْ  َع ُوَّ

 {.تَْعَملُونَ 

 ملكمنم حّرضنوا أنمم والكبرا  األمرا  وهم فرعون قو  من المأل عن تعالى يخبر

 بنالكفر بنه جا  بما التص يق ب   ومقابلته السال  عليه موسى هللا نب  أذية على فرعون

 .واألذى والرد

 قنبَّامم - يعننون{ َو ِلَمتَن َ  َويَنذََ كَ  األَْ ِض  فِن  ِليُْفِس ُوا َوقَْوَمهُ  ُموَسى أَتَذَ ُ : }قالوا

 فسننادٌ  سننواه مننا عبننادة عننن والنمنن  لننه شننري  ال وحنن ه هللا عبننادة إلننى دعوتننه أن - هللاُ 

 وعبادتنن  أي{ َو ِلَمتَنن َ  َويَننذََ كَ : }بعضننمم وقننرأ. هللا لعنننمم القننبط اعتقننادِ  إلننى بالنِّسننبة

 فإننه يعبن ك أن وينذ  الثان . األخرى القرا ة وتقويه دين  ويذ  أح هما شيئين وياتم 

 .هللا لعنه إله أنه يزعم كان

 فَنننْوقَُممْ  َوإِنَّنننا} مقننناتلتمم يكثنننر لنننئال أي{ نَِسننناَ ُهمْ  َونَْسنننتَْا ِ  أَْبنَننناَ ُهمْ  َسننننُقَتِّ ُ  قَنننا َ }

 .غالبون أي{ قَاِهُرونَ 

ِ  اْستَِعينُوا ِلقَْوِمهِ  َسىُمو وقَا َ } ِ  األَْ ضَ  إِنَّ  َواْصنبُِروا بِنالِلَّ  ِمننْ  يََشنا ُ  َمننْ  يُوِ ثَُمنا لِِلَّ

 بننربكم أنننتم فاسننتعينوا بكننم والفتنن  بننأذيتكم هننم همننوا إذا أي{ ِلْلُمتَِّقننينَ  َواْلعَاقِبَننةُ  ِعبَنناِدهِ 

ِ  األَْ ضَ  إِنَّ } بليتكم على واصبروا  أي{ ِلْلُمتَِّقنينَ  َواْلعَاقِبَةُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشا ُ  َمنْ  يُوِ ثَُما لِِلَّ

 قَنْو ِ  يَنا ُموَسنى َوقَنا َ } األخنرى اآلينة فن  قا  كما العاقبة لكم لتكون المتقين أنتم فكونوا

ِ   َمْنتُمْ  ُكْنتُمْ  إِنْ  لُوا فَعَلَْيهِ  بِالِلَّ ِ  َعلَنى فَقَنالُوا ُمْسنِلِميَن، ُكْننتُمْ  إِنْ  تََوكَّ ْلنَناتَ  ّللاَّ  تَْجعَْلنَنا ال َ بَّنَنا َوكَّ

نَا الظَّاِلِميَن، ِلْلقَْو ِ  فِتْنَة    قَْبن ِ  ِمننْ  أُوِذينَنا قَنالُوا} وقولمم{ اْلَكافِِرينَ  اْلقَْو ِ  ِمنْ  بَِرْحَمتِ َ  َونَّجِ

 لينناإ مجيئن  وبعن  مجيئن  قبن  تقتن  األنبينا  كاننت قن  أي{ ِجئْتَنَنا َمنا بَْع ِ  َوِمنْ  تَأْتِيَنَا أَنْ 

ُكمْ  يُْمِل َ  أَنْ  َ بُُّكمْ  َعَسى قَا َ }  وقنا { تَْعَملُنونَ  َكْينفَ  فَيَنُظنرَ  األَْ ِض  فِن  َويَْستَْخِلفَُكمْ  َع ُوَّ

، َوُسننْلَطان   بِآيَاتِنَننا ُموَسننى أَْ َسننْلنَا َولَقَنن ْ : }المننؤمن حننم سننو ة فنن  تعننالى هللا  إِلَننى ُمبِننين 

 {.َكذَّا ٌ  َساِحرٌ  الُوافَقَ  َوقَاُ ونَ  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ 

 أنه إال موسى قو  من إسرائيليا   قا ون وكان الورير، وهامان المل  فرعون وكان

 إن بعن  فيمنا قصنته سنتأت  كمنا جن ا ، جزي  ما  ذا وكان وملئه، فرعون دين على كان

 .تعالى هللا شا 

ا}  نَِسناَ ُهمْ  َواْسنتَْايُوا َمعَنهُ   َمنُوا الَِّذينَ  ْبنَا َ أَ  اْقتُلُوا قَالُوا ِعْنِ نَا ِمنْ  بِاْلَاقِّ  َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ

 على كان إنما موسى بعثة بع  من للغلمان القت  وهذا{ َضال    فِ  إِال اْلَكافِِرينَ  َكْي ُ  َوَما

 بمنا، يمتنعنون شنوكة لمنم يكنون لنئال إسنرائي  بنن  لمنأل والتقلي  واالذال  االهانة وجه

 عننمم ينردّ  ولم ذل  ينفعمم فلم ياذ ون منمم القبط وكانت بسببما القبط على ويصولون

 .فيكون كن للش   يقو  الذي ق  

 أَنْ  أَوْ  ِدينننَُكمْ  يُبَنن ِّ َ  أَنْ  أََخنا ُ  إِنِّنن  َ بَّنهُ  َوْليَننْ  ُ  ُموَسنى أَْقتُنن ْ  ذَُ ونِن  فِْرَعننْونُ  َوقَنا َ }

. منذكرا   فرعون صا : التمكم  سبي على الناس يقو  ولمذا{. اْلفََسادَ  األَْ ِض  فِ  يُْظِمرَ 

 !السال  عليه موسى يضلَّمم أن الناس على يخا  رعمه ف  فرعون فإنَّ  منه، وهذا

 أي ،{اْلِاَسنا ِ  بِيَنْو ِ  يُنْؤِمنُ  ال ُمتََكبِّر   ُك ِّ  ِمنْ  َوَ بُِّكمْ  بَِربِّ  ُعْذتُ  إِنِّ  ُموَسى َوقَا َ }

 بسننو  علنن َّ  وغيننره فرعننون سننطوي أن مننن بجنابننه واسننتجرت إليننه ولجننأت بنناهلل عننذت



 هللا عننذا  يخننا  وال ينتمنن  وال يرعننوي ال عنينن  جبننا  أي ،{ُمتََكبِّننر   ُكنن ِّ  ِمنننْ } وقولننه

 بِيَننْو ِ  يُننْؤِمنُ  ال ُمتََكبِّننر   ُكنن ِّ  ِمنننْ : }قننا  ولمننذا. جننزا  وال معننادا   يعتقنن  ال ألنننه وعقابننه،

 {.اْلِاَسا ِ 
ُ  َ بِّ  يَقُو َ  أَنْ  َ ُجال أَتَْقتُلُونَ  إِيَمانَهُ  يَْكتُمُ  َعْونَ فِرْ    ِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َ ُج ٌ  َوقَا َ }  َوقَن ْ  ّللاَّ

 الَّنِذي بَْعن ُ  يُِصنْبُكمْ  َصناِدق ا يَن ُ  َوإِنْ  َكِذبُهُ  فَعَلَْيهِ  َكاِذب ا يَ ُ  َوإِنْ  َ بُِّكمْ  ِمنْ  بِاْلبَيِّنَاتِ  َجاَ ُكمْ 

َ  إِنَّ  يَِعنن ُُكمْ   فِنن  َظنناِهِرينَ  اْليَننْو َ  اْلُمْلنن ُ  لَُكننمْ  قَننْو ِ  يَننا َكننذَّاٌ ، ُمْسننِر ٌ  وَ ُهنن َمنننْ  يَْمننِ ي ال ّللاَّ

ِ  بَننأِْس  ِمنننْ  يَنُصننُرنَا فََمنننْ  األَْ ِض   َوَمننا أََ ى َمننا إِال أُِ يُكننمْ  َمننا فِْرَعننْونُ  قَننا َ  َجاَ نَننا إِنْ  ّللاَّ

َشادِ  َسبِي َ  إِال أَْهِ يُكمْ   {.الرَّ

 علننى مننمم خوفننا   قومنه مننن إيماننه يكننتم انوكن فرعننون، عنم ابننن هنو الرجنن  وهنذا

 لفظننا   الكننال  لسنيا  ومخننالف بعينن  وهنو إسننرائيليا   كنان أنننه الننناس بعن  ورعننم نفسنه،

 .أعلم وهللا ومعنى

 من جا  والذي هذا، إال بموسى القبط من يؤمن لم: عباس ابن قا : جريج ابن قا 

 .حاتم أب  ابن  واه. فرعون وامرأة الم ينة، أقصى

    مننؤمن إال - المعجمننة بالشننين - شننمعان اسننمه مننن يعننر  ال: لنن ا قطن ا قننا 

 .السميل  حكاه. فرعون

 .أعلم فاهلل" خير" اسمه أن: الطبران  تا يخ وف 

 موسى بقت  - هللا لعنه - فرعون همّ  فلّما إيمانه يكتم كان الرج  هذا أن والمقصود

 ف  فتلّطف موسى على المؤمنُ  هذا خا  فيه مأله وشاو  ذل  على وعز  السال  عليه

 .والرأي المشو ة وجه على فقا  والترهيب، الترغيب فيه جم  بكال  فرعون  د

 الجمناد أفضن : "قنا  أننه وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  عن الا ي  ف  ثبت وق 

 أشن  ال فرعنون فنإن المقنا ، هنذا مراتنب أعلنى منن وهذا" جائر سلطان عن  ع   كلمة

 بإظمنا  كاشنفمم أننه وياتمن  نبن ّ  عصنمة فينه ألن مننه أع   ال الكال  وهذا منه جو ا  

ح إيمانه،  .أعلم وهللا أظمر واألو  يكتمه، كان بما لمم وصرَّ

ُ  َ بِّ  يَقُو َ  أَنْ  َ ُجال أَتَْقتُلُونَ : }قا   ال هنذا فمث  هللا،  ب  قا  أنه أج  من أي{ ّللاَّ

 .االنتقا  وترك دعةوالموا واالحترا  باإلكرا  ب  بمذا يقاب 

 فيما ص قه على دلت الت  بالخوا   أي{ َ بُِّكمْ  ِمنْ  بِاْلبَيِّنَاتِ  َجاَ ُكمْ  قَ ْ } ألنه يعن 

 فَعَلَْيننهِ  َكاِذب ننا يَنن ُ  َوإِنْ } ألنننه سننالمة فنن  كنننتم وادعتمننوه إن فمننذا أ سننله، عمننن بننه جننا 

 {َصاِدقا   يَ ُ  َوإِنْ } ذل  يضركم وال{ َكِذبُهُ 

 أيسنر يننالكم أن تشنفقون وأننتم أي{ يَِعن ُُكمْ  الَّنِذي بَْعن ُ  يُِصنْبُكمْ } لنه تعرضنتم وق 

 عليكم؟ جميعه ح  إن بكم فكيف به يتوع كم مما جزا 

 .التا  والعق  واالحترار التلّطف مقامات أعلى من المقا  هذا ف  الكال  وهذا

 هننذا يسننلبوا أن ياننذّ هم{ األَْ ِض  فِنن  َظنناِهِرينَ  اْليَننْو َ  اْلُمْلنن ُ  لَُكننمْ  قَننْو ِ  يَننا: }وقولننه

 !.عزهم بع  وذلوا ملكمم سلبوا اال لل ين ال و  تعرضت ما فإنّه العزيز المل 

 جننا هم لمننا ومعاننن ة ومخالفننة و يننب شنن  فنن  رالننوا مننا فرعننون، آل  وقنن  وكننذا

 والقصننو  والنن و  واألمننالك الملنن  مننن فيننه كننانوا ممننا هللا أخننرجمم حتننى بننه، موسننى



 إلنى والرفعنة العلو بع  أ واحمم ونقلت ممانين، البار إلى حولوا ثم و ،والاب والنعمة

 .الّسافلين أسف 

 لقومنه الناصنح للانق التناب  الراشن  البنا  المصن ّ  المنؤمن الرجن  هذا قا  ولمذا

 النناس علنى عنالين أي{ األَْ ِض  فِن  َظناِهِرينَ  اْليَنْو َ  اْلُمْلن ُ  لَُكنمْ  قَنْو ِ  يَنا: }العق  الكام 

ِ  بَأِْس  ِمنْ  يَنُصُرنَا فََمنْ } عليمم، مينحاك  فينه أننتم منا أضنعا  كنتم لو أي{ َجاَ نَا إِنْ  ّللاَّ

 .الممال  مال  بأس عنا  د وال ذل  نفعنا لما والش ة والقوة والع ة الع د من

 إال لكنم أقنو  ما أي{ أََ ى َما إِال أُِ يُكمْ  َما} كله هذا جوا  ف  أي{ فِْرَعْونُ  قَا َ }

َشادِ  َسبِي َ  إِال أَْهِ يُكمْ  َوَما} عن ي ام  {.الرَّ

 باطننه فن  يتاقنق كنان قن  فإننه المق متين، وهاتين القولين هذين من ك ِّ  ف  وكذ 

 خالفنه يظمنر كنان وإنمنا ماالنة، ال هللا عنن  منن موسنى به جا  الذي هذا أن نفسه وف 

 .وكفرانا   وعتوا   وع وانا   بغيا  

 السَّنَماَواتِ  َ  ُّ  إِال َهنُؤال  أَننَز َ  َما َعِلْمتَ  لَقَ ْ : }موسى عن إخبا ا   تعالى، هللا قا 

ا، فِْرَعننْونُ  يَننا ألَُظنُّنن َ  َوإِنِّنن  بََصننائِرَ  َواألَْ ِض  ُهمْ  أَنْ  فَننأََ ادَ  َمثْبُننو    األَْ ِض  ِمنننْ  يَْسننتَِفزَّ

 َوْعن ُ  َجنا َ  فَنإِذَا األَْ ضَ  اْسنُكنُوا إسنرائِي َ   ِلبَنِ  بَْعِ هِ  ِمنْ  َوقُْلنَا َجِميع ا، َمعَهُ  َوَمنْ  فَأَْغَرْقنَاهُ 

 {.لَِفيف ا بُِكمْ  ِجئْنَا اآلِخَرةِ 

ننا: }تعننالى وقننا   بَِمننا َوَجَانن ُوا ُمبِننيٌن، ِسننْارٌ  َهننذَا قَننالُوا ُمْبِصننَرة    يَاتُنَننا َجنناَ تُْممْ  فَلَمَّ

ا أَْنفُُسُممْ  َواْستَْيقَنَتَْما ا ُظْلم   {.اْلُمْفِسِ ينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَانُظرْ  َوُعلُوًّ

َشادِ  َسبِي َ  إِال أَْهِ يُكمْ  َوَما: }قوله وأما   شناد علنى يكنن لنم فإنه أيضا   كذ  فق { الرَّ

 األصنننا  يعبنن  ممننن أوال فكننان وخبننا ، وخبنن  وضننال  سننفه علننى كننان بنن  األمننر مننن

 منن رعنم فمنا وهوصن ق وطناعوه اتبعنوه أن إلنى الضُّال  الجملة قومه دعا ثم. واألمثا 

 فِْرَعنْونُ  َونَنادَى: }تعنالى هللا قا . الجال  ذو هللا تعالى    أنه دعواه ف  الماا  الكفر

 تُْبِصنُروَن، أَفاَل تَْاتِ  ِمنْ  تَْجِري األَْنَما ُ  َوَهِذهِ  ِمْصرَ  ُمْل ُ  ِل  أَلَْي َ  قَْو ِ  يَا قَا َ  قَْوِمهِ  فِ 

 أَوْ  ذََهنب   ِمننْ  أَْسنِوَ ةٌ  َعلَْينهِ  أُْلِقن َ  فَلَنْوال يُبِيُن، يََكادُ  َوال َمِمينٌ  ُهوَ  يالَّذِ  َهذَا ِمنْ  َخْيرٌ  أَنَا أَ ْ 

ننا َكننانُوا إِنَُّمننمْ  فَأََطنناُعوهُ  قَْوَمننهُ  فَاْسننتََخفَّ  ُمْقتَننِرنِيَن، اْلَمالئَِكننةُ  َمعَننهُ  َجننا َ  ننا فَاِسننِقيَن، قَْوم   فَلَمَّ

 {.ِلآلِخِرينَ  َوَمثاَل َسلَف ا فََجعَْلنَاُهمْ  أَْجَمِعيَن، نَاُهمْ فَأَْغَرقْ  ِمْنُممْ  انتَقَْمنَا  َسفُونَا

 فَنَنادَى، فََاَشنرَ  يَْسنعَى، أَْدبَنرَ  ثُمَّ  َوَعَصى، فََكذَّ َ  اْلُكْبَرى، اآليَةَ  فَأََ اهُ : }تعالى وقا 

ُ  فَأََخذَهُ  األَْعلَى، َ بُُّكمْ  أَنَا فَقَا َ   {.يَْخَشى ِلَمنْ  لَِعْبَرة   ذَِل َ  فِ  إِنَّ  ،َواألُولَى اآلِخَرةِ  نََكا َ  ّللاَّ

، َوُسْلَطان   بِآيَاتِنَا ُموَسى أَْ َسْلنَا َولَقَ ْ : }تعالى وقا   فَناتَّبَعُوا َوَملَئِهِ  فِْرَعْونَ  إِلَى ُمبِين 

َ  اْلِقيَاَمةِ  يَْو َ  قَْوَمهُ  يَْق ُ ُ  بَِرِشي ، فِْرَعْونَ  أَْمرُ  َوَما فِْرَعْونَ  أَْمرَ   اْلنِوْ دُ  َوبِئْ َ  النَّا َ  ْوَ دَُهمْ فَأ

ْف ُ  بِئْ َ  اْلِقيَاَمةِ  َويَْو َ  لَْعنَة   َهِذهِ  فِ  َوأُتْبِعُوا اْلَمْوُ ودُ،  {.اْلَمْرفُودُ  الّرِ

 إِال أَْهِ يُكمْ  َوَما: }قوله وف { أََ ى َما إِال أُِ يُكمْ  َما: }قوله ف  كذبه بيان والمقصود

َشاد َسبِي َ   {.الرَّ

 نُنوح   قَنْو ِ  دَأْ ِ  ِمثْن َ  األَْحنَزا ، يَنْو ِ  ِمثْن َ  َعلَنْيُكمْ  أََخا ُ  إِنِّ  قَْو ِ  يَا  َمنَ  الَِّذي قَا َ وَ }

ُ  َوَما بَْعِ ِهمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوثَُمودَ  َوَعاد   ا يُِري ُ  ّللاَّ  يَنْو َ  َعلَنْيُكمْ  أََخنا ُ  إِنِّن  قَْو ِ  َويَا ِلْلِعبَاِد، ُظْلم 

ِ  ِمنْ  لَُكمْ  َما ُمْ بِِرينَ  تَُولُّونَ  يَْو َ  ،التَّنَاِدي ُ  يُْضنِل ْ  َوَمننْ  َعاِصنم   ِمنْ  ّللاَّ ، ِمننْ  لَنهُ  فََمنا ّللاَّ  َهناد 



ا َشّ    فِ  ِرْلتُمْ  فََما بِاْلبَيِّنَاتِ  قَْب ُ  ِمنْ  يُوُسفُ  َجاَ ُكمْ  َولَقَ ْ   قُْلنتُمْ  َهلَن َ  إِذَا َحتَّنى بِنهِ  َجاَ ُكمْ  ِممَّ

ُ  عَ َ يَبْ  لَنْ  ُ  يُِضن ُّ  َكنذَِل َ  َ ُسوال بَْعِ هِ  ِمنْ  ّللاَّ  يَُجناِدلُونَ  الَّنِذينَ  ُمْرتَناٌ ، ُمْسنِر ٌ  ُهنوَ  َمننْ  ّللاَّ

ِ   يَاتِ  فِ  ِ  ِعْن َ  َمْقت ا َكبُرَ  أَتَاُهمْ  ُسْلَطان   بِغَْيرِ  ّللاَّ ُ  يَْطبَن ُ  َكذَِل َ   َمنُوا الَِّذينَ  َوِعْن َ  ّللاَّ  َعلَنى ّللاَّ

 {.َجبَّا    ُمتََكبِّر   قَْلبِ  ُك ِّ 

 قنبلمم منن بناألمم ح  ما بمم يا  أن موسى هللا برسو  كذبوا إن هللا ول  ياذ هم

 وثمنود وعناد ننوح بقنو  حن  ما غيرهم، وعن  عن هم تواتر مما والمثالت، النقمات من

 منا صن   ف  قاطبة األ ض أه  على الاجج به أقا  مما ذل  رمانمم، إلى بع هم ومن

 اتنبعمم منن هللا أنجنى ومنا األعن ا ، منن بمكنذبيمم النقمة من انز  لما األنبيا  به تجا 

 بعضنا ، بعضمم الناس ينادي حين أي التناد، يو  وهو القيامة يو  وخّوفمم االوليا ، من

 أَْيننَ  يَْوَمئِنذ   اإِلنَسنانُ  يَقُنو ُ } سنبي  ذلن  إلنى وال ذل  على ق  وا إن م برين يولون حين

 إِنْ  َواإِلنِ   اْلِجنِّ  َمْعَشرَ  يَا: }تعالى وقا { اْلُمْستَقَرُّ  يَْوَمئِذ   َ بِّ َ  إِلَى َوَرَ ، ال َكال ،اْلَمفَرُّ 

، إِال تَنفُنذُونَ  ال فَانفُذُوا َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  أَْقَطا ِ  ِمنْ  تَنفُذُوا أَنْ  اْستََطْعتُمْ  ِ  بُِسنْلَطان   فَبِنأَّي

ِ  تَنتَِصننَراِن، فَننال َونَُانناسٌ  نَننا    ِمنننْ  ُشننَواظٌ  َعلَْيُكَمننا يُْرَسنن ُ  بَاِن،تَُكننذِّ  َ بُِّكَمننا  ال ِ    ال ِ  فَبِننأَّي

بَانِ  َ بُِّكَما  {.تَُكذِّ

 ينو  يكنون أن وياتمن  الفنرا ، ينو  أي الن ا  بتشن ي { التَّنَاِدي يَْو َ } بعضمم وقرأ

. منناص حنين والت ا ،الفنر فينودون البنأس بمم هللا يا  يو  يكون أن وياتم  القيامة،

ننا}  فِيننهِ  أُتْننِرْفتُمْ  َمننا إِلَننى َواْ ِجعُننوا تَْرُكُضننوا ال يَْرُكُضننوَن، ِمْنَمننا ُهننمْ  إِذَا بَأَْسنننَا أََحسُّننوا فَلَمَّ

 {.تُْسأَلُونَ  لَعَلَُّكمْ  َوَمَساِكنُِكمْ 

 فن  الخلق إلى االحسان من منه كان ما مصر بالد ف  يوسف نبوة عن أخبرهم ثم

 وأن وعبادتنه، هللا توحين  إلنى النناس وي عو وذ يته، ساللته من وهذا أخراهم،و دنياهم

 من أي الزمان، ذل  ف  المصرية ال يا  أه  عن وأخبر بريته، من أح ا   به يشركوا ال

نا َشنّ    فِن  ِرْلتُمْ  فََما: }قا  ولمذا الّرس ، ومخالفة بالاق التكذيب سجيتمم  بِنهِ  َجناَ ُكمْ  ِممَّ

ُ  يَْبعَ َ  لَنْ  قُْلتُمْ  َهلَ َ  اإِذَ  َحتَّى  َكنذَِل َ : }قنا  ولمنذا هذا ف  وكذبتم أي{ َ ُسوال بَْعِ هِ  ِمنْ  ّللاَّ

ُ  يُِض ُّ  ِ   يَناتِ  فِ  يَُجاِدلُونَ  الَِّذينَ  ُمْرتَاٌ ، ُمْسِر ٌ  ُهوَ  َمنْ  ّللاَّ  أي{ أَتَناُهمْ  ُسنْلَطان   بِغَْينرِ  ّللاَّ

 هنذا فنإنّ  هللا، منن عنن هم دلين  وال حجنة بال حي هتو ودالئ  وبراهينه هللا حجج يري ون

 الخلق من به اتصف ومن الناس من به تلب  من يبغ  أي المقت، غاية هللا يمقته أمر

ُ  يَْطبَ ُ  َكذَِل َ }  منتالر  وكالهما وبالنعت، باالضافة قر { َجبَّا    ُمتََكبِّر   قَْلبِ  ُك ِّ  َعلَى ّللاَّ

 أي عليمنا يطبن  هللا فنإن - برهنان بال اال تخالفه وال - الاق القلو  خالفت إذا هكذا أي

 .فيما بما عليما يختم

ا ِلن  اْبننِ  َهاَمنانُ  يَنا فِْرَعنْونُ  َوقَا َ }  السَّنَماَواتِ  أَْسنبَا َ  األَْسنبَاَ ، أَْبلُن ُ  لَعَلِّن  َصنْرح 

ِل َ   َعننْ  َوُصن َّ  َعَمِلنهِ  ُسنو ُ  ِلِفْرَعنْونَ  نَ ُريِّن َوَكنذَِل َ  َكاِذب نا ألَُظنُّنهُ  َوإِنِّن  ُموَسنى إِلَنهِ  إِلَنى فَأَطَّ

 {.تَبَا    فِ  إِال فِْرَعْونَ  َكْي ُ  َوَما السَّبِي ِ 

 َ ّّ  لقومنه فرعون ورعم أ سله، هللا أن دعواه ف  السال  عليه موسى فرعونُ  كذّ

 َعلَنى َهاَمنانُ  ايَن ِلن  فَأَْوقِن ْ  َغْينِري إِلَنه   ِمننْ  لَُكنمْ  َعِلْمنتُ  َمنا} لمنم قوله ف  وافتراه كذبه ما

ينِ  ا ِل  فَاْجعَ  الّطِ ِلن ُ  لَعَلِّن  َصْرح  : هاهننا وقنا { َكاِذب نا ألَُظنُّنهُ  َوإِنِّن  ُموَسنى إِلَنهِ  إِلَنى أَطَّ



 ُموَسنى إِلَنهِ  إِلَنى فَنأَطَِّل َ } ومسنالكما طرقما أي{ السََّماَواتِ  أَْسبَا َ  األَْسبَاَ ، أَْبلُ ُ  لَعَلِّ }

 للعنالم إن: قولنه ف  كاذبا   ألظنه وان : أح هما: معنيين هذا وياتم { َكاِذب ا ألَُظنُّهُ  َوإِنِّ 

 فاننه فرعنون، حنا  بظناهر أشنبه واألو ّ . أ سنله هللا أن دعنواه فن  والثان  غيري،  با  

ِل َ : }قنا  حين  اللفن  إلنى أقنر  والثنان  الّصنان ، إثبنات ظاهر ينكر كان  إِلَنهِ  إِلَنى فَنأَطَّ

 كان وإنما. ذل  دعواه ف  أي{ َكاِذب ا ألَُظنُّهُ  َوإِنِّ : }ال أ  أ سله ه  هفاسأل أي{ ُموَسى

 علننى ياننثمم وأن السننال  عليننه موسننى تصنن يق عننن الننناس يصنن  أن فرعننون مقصننود

 .تكذيبه

: وقننر { السَّننبِي ِ  َعنننْ  َوُصنن َّ  َعَمِلننهِ  ُسننو ُ  ِلِفْرَعننْونَ  ُريِّنننَ  َوَكننذَِل َ : }تعننالى هللا قننا 

 {.تَبَا    فِ  إِال فِْرَعْونَ  َكْي ُ  َوَما السَّبِي ِ  َعنْ  َوُص َّ }

 مننن شن   لنه ياصن  ال باطن  أي خسنا ، فن  اال يقنو : ومجاهن  عبناس ابنن قنا 

 - أبنن ا   السنما  نين  إلنى بقنواهم يتوصنلوا أن للبشنر سنبي  ال فاننه  امنه، النذي مقصنوده

 اال تفنا  منن ذل  فو  اوم العلى؟ السماوات من بع ها بما فكيف - ال نيا السما  أعن 

 وهنو الصنرح هنذا أن المفسنرين منن واحن  غينر وذكنر. وج  عز هللا إال يعلمه ال الذي

 اآلجننر مننن مبنيننا   كننان وان منننه أعلننى بنننا  يننر لننم لننه هامننان وريننره بننناه الننذي القصننر

ينِ  َعلَى َهاَمانُ  يَا ِل  فَأَْوقِ ْ : }قا  ولمذا بالنا  المشوي اَصرْ  ِل  فَاْجعَ  الّطِ  {.ح 

 ممنا وكنان اللنبن، ضنر  فن  يسنخرون كنانوا إسنرائي  بن  أن: الكتا  أه  وعن 

 بن  فينه، إلينه ياتناجون مما ش   على يساع ون ال أنمم الفرعونية التكاليف من حملوا

 لنم إن معنين قسنط ينو  كن  مننمم ويطلنب ومنا ه، وتبننه ترابنه يجمعنون النذين هم كانوا

: لموسننى قننالوا ولمننذا. األذيننة غايننة وأذوا االهانننة ةغاينن وأهينننوا ضننربوا وإالّ  يفعلننوه

ُكمْ  يُْمِل َ  أَنْ  َ بُُّكمْ  َعَسى قَا َ  ِجئْتَنَا َما بَْع ِ  َوِمنْ  تَأْتِيَنَا أَنْ  قَْب ِ  ِمنْ  أُوِذينَا}  َويَْسنتَْخِلفَُكمْ  َعن ُوَّ

 وقن ، وكنذل  قنبط،ال علنى لمنم العاقبنة بنأن فوعن هم{. تَْعَملُونَ  َكْيفَ  فَيَنُظرَ  األَْ ِض  فِ 

 .النبوة دالئ  من وهذا

 .واحتجاجه وموعظته المؤمن نصياة إلى ولنرج 

َشناِد، َسنبِي َ  أَْهنِ ُكمْ  اتَّبِعُنونِ  قَنْو ِ  يَا  َمنَ  الَِّذي َوقَا َ : }تعالى هللا قا   إِنََّمنا قَنْو ِ  يَنا الرَّ

 ِمثْلََمنا إِال يُْجنَزى فَنال َسنيِّئَة   َعِم َ  َمنْ  اْلقََراِ ، ا ُ دَ  ِه َ  اآلِخَرةَ  َوإِنَّ  َمتَا ٌ ال ُّْنيَا اْلَايَاةُ  َهِذهِ 

ا َعِمن َ  َوَمننْ   فِيَمننا يُْرَرقُنونَ  اْلَجنَّنةَ  يَنْ ُخلُونَ  فَأُْولَئِنن َ  ُمنْؤِمنٌ  َوُهنوَ  أُْنثَنى أَوْ  ذََكننر   ِمننْ  َصناِلا 

 {.ِحَسا    بِغَْيرِ 

 موسنى هللا نبن  ةمتابعن وهن  والانق، الرشناد طرينق إلنى عننه هللا  ض  ي عوهم

 ال المنقضننية الفانيننة ال نيننة النن نيا فنن  رهنن هم ثننم  بننه، عننن  مننن بننه جننا  فيمننا وتصنن يقه

 النذي القن ير ل ينه، عام  عم  يضي  ال الذي هللا عن  الثوا  طلب ف  و ّغبمم ماالة،

 السيئة على يجاري ال ع له ومن كثيرا ، القلي  على يعط  الذي بي يه ش   ك  ملكوت

 عمننن  قنن  مؤمنننا   - وافاهننا مننن التننن  القننرا  دا  هنن  اآلخننرة أن وأخبننرهم. مننامثل إال

 الفائقننات الكثيننرة والخيننرات اآلمنننات والغننر  العاليننات النن  جات فلمننم - الصننالاات

 .مزي  ف  منه لمم ما ك  الذي والخير. تبي  ال الت  ال ائمة واأل را 



 ِلن  َمنا قَْو ِ  َويَا: }فقا  يهإل يصيرون مما وتخويفمم عليه هم ما إبطا  ف  شر  ثم

ِ  ألَْكفُرَ  تَْ ُعونَنِ  النَّاِ ، إِلَى َوتَْ ُعونَنِ  النََّجاةِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ   بِنهِ  ِلن  لَنْي َ  َما بِهِ  َوأُْشِركَ  بِالِلَّ

 الن ُّْنيَا فِن  دَْعنَوةٌ  لَهُ  لَْي َ  إِلَْيهِ  تَْ ُعونَنِ  أَنََّما َجَر َ  ال اْلغَفَّاِ ، اْلعَِزيزِ  إِلَى أَْدُعوُكمْ  َوأَنَا ِعْلمٌ 

ِ  إِلَننى َمَردَّنَننا َوأَنَّ  اآلِخننَرةِ  فِنن  َوال  َمننا فََسننتَْذُكُرونَ  النَّنناِ ، أَْصننَاا ُ  ُهننمْ  اْلُمْسننِرفِينَ  َوأَنَّ  ّللاَّ

ِ  إِلَى أَْمِري َوأُفَّوِضُ  لَُكمْ  أَقُو ُ  َ  إِنَّ  ّللاَّ ُ  فََوقَاهُ  بِاْلِعبَاِد، بَِصيرٌ  ّللاَّ  َوَحا َ  َمَكُروا َما َسيِّئَاتِ  ّللاَّ

ا َعلَْيَما يُْعَرُضونَ  النَّا ُ  اْلعَذَاِ ، ُسو ُ  فِْرَعْونَ  بِآ ِ   أَْدِخلُنوا السَّاَعةُ  تَقُو ُ  َويَْو َ  َوَعِشيًّا ُغ ُوًّ

 {.اْلعَذَا ِ  أََش َّ  فِْرَعْونَ    َ 

 فيكنون، كنن للشن   يقنو  النذي واأل ض السنماوات    عبنادة إلنى ي عوهم كان

 !الملعون الضا ّ  الجاه  فرعون عبادة إلى ي عونه وهم

 َوتَنْ ُعونَنِ  النََّجناةِ  إِلَنى أَْدُعنوُكمْ  ِلن  َمنا قَنْو ِ  َويَا: }االنكا  سبي  على لمم قا  ولمذا

ِ  ألَْكفُرَ  تَْ ُعونَنِ  النَّاِ ، إِلَى  اْلعَِزينزِ  إِلَنى أَْدُعنوُكمْ  َوأَنَنا ِعْلنمٌ  بِهِ  ِل  لَْي َ  َما بِهِ  َوأُْشِركَ  بِالِلَّ

 {.اْلغَفَّا ِ 

 ال وأنمنا واألوثنان األنن اد من هللا سوى ما عبادة من عليه هم ما بطالن لمم بين ثم

 َوال الن ُّْنيَا فِ  دَْعَوةٌ  لَهُ  لَْي َ  إِلَْيهِ  تَْ ُعونَنِ  أَنََّما َجَر َ  ال: }فقا  إضرا  وال نف  من تمل 

ِ  إِلَنى َردَّنَامَ  َوأَنَّ  اآلِخَرةِ  فِ   تصنرفا تملن  ال أي{ النَّنا ِ  أَْصنَاا ُ  ُهنمْ  اْلُمْسنِرفِينَ  َوأَنَّ  ّللاَّ

 الرار  الخالق فانه وج  عز هللا وأما القرا ؟ يو  تملكه فكيف ال ا  هذه ف  حكما وال

 الجننننة طنننائعمم فيننن خ  ويبعنننثمم ويمينننتمم العبننناد أحينننا النننذي وهنننو والفجنننا ، لألبنننرا 

 .نا ال إلى وعاصيمم

 َوأُفَنّوِضُ  لَُكنمْ  أَقُنو ُ  َمنا فََسنتَْذُكُرونَ : }بقولنه العنناد على استمروا هم إن توع هم ثم

ِ  إِلَى أَْمِري َ  إِنَّ  ّللاَّ  {.بِاْلِعبَادِ  بَِصيرٌ  ّللاَّ

ُ  فََوقَناهُ : }هللا قا   العقوبنة منن أصنابمم ممنا سنلم بإنكنا ه أي{ َمَكنُروا َمنا َسنيِّئَاتِ  ّللاَّ

 الخيناالت منن للعامنة أظمنروا ممنا هللا سنبي  عنن صن هم فن  ومكرهم اهللب كفرهم على

 بِنآ ِ } أحناط أي{ َوَحا َ : }قا  ولمذا وطغاممم عواممم على بما لبسوا الت  والمااالت

ا َعلَْيَمنا يُْعَرُضنونَ  النَّنا ُ  اْلعَذَاِ ، ُسو ُ  فِْرَعْونَ   فن  أ واحمنم تعنرض أي{ َوَعِشنيًّا ُغن ُوًّ

ننناَعةُ  تَقُنننو ُ  َويَنننْو َ } الننننا  علنننى ومسنننا  صنننباحا   بنننررخمم  أََشننن َّ  فِْرَعنننْونَ    َ  أَْدِخلُنننوا السَّ

 .الام  وهلل التفسير ف  القبر عذا  على اآلية هذه داللة على تكلمنا وق  ،{اْلعَذَا ِ 
 الرسنو  وإ سنا  علنيمم الاجنج إقامنة بعن  إال يملكمنم لنم تعنالى هللا أن والمقصود

 أخنرى، والترغينب تنا ة فبالترهينب مننمم عليمم الاجة وأخذ نممع الشبه واراحة إليمم

ننِينَ  فِْرَعنْونَ    َ  أََخنْذنَا َولَقَ ْ : }تعالى قا  كما  يَنذَّكَُّروَن، لَعَلَُّمنمْ  الثََّمنَراتِ  ِمننْ  َونَْقنص   بِالّسِ

 إِنََّمنا أاَل َمعَنهُ  َوَمننْ  بُِموَسنى طَّيَّنُروايَ  َسنيِّئَةٌ  تُِصنْبُممْ  َوإِنْ  َهِذهِ  لَنَا قَالُوا اْلَاَسنَةُ  َجاَ تُْممْ  فَإِذَا

ِ  ِعْن َ  َطائُِرُهمْ   فََمنا بَِمنا ِلتَْسنَاَرنَا  يَة   ِمنْ  بِهِ  تَأْتِنَا َمْمَما َوقَالُوا يَْعلَُموَن، ال أَْكثََرُهمْ  َولَِكنَّ  ّللاَّ

نن َ  ادَ َواْلَجننرَ  الطُّوفَننانَ  َعلَننْيِممْ  فَأَْ َسننْلنَا بُِمننْؤِمنِيَن، لَنن َ  نَْانننُ  ننفَاِد َ  َواْلقُمَّ   يَننات   َوالنن َّ َ  َوالضَّ

ا َوَكانُوا فَاْستَْكبَُروا ُمفَصَّالت    {.ُمْجِرِمينَ  قَْوم 

 الجن   أعوا  وه  بالسنين، القبط من قوُمه وهم فرعون    ابتلى أنه تعالى يخبر

 قلنه وهن { الثََّمنَراتِ  ِمننْ  َونَْقنص  } وقولنه بضنر ، ينتفن  وال ر   فيمنا يسنتغ  ال الت 



 واستمروا تمردوا ب  يرت عوا ولم ينتفعوا فلم أي{ يَذَّكَُّرونَ  لَعَلَُّممْ } األشجا  من الثما 

 هنذا أي{ َهنِذهِ  لَنَا قَالُوا} وناوه والخصب{ اْلَاَسنَةُ  َجاَ تُْممْ  فَإِذَا} وعنادهم كفرهم على

 أي{ َمعَنهُ  َوَمننْ  بُِموَسنى يَطَّيَّنُروا َسنيِّئَةٌ  تُِصنْبُممْ  َوإِنْ } بننا يلينق النذي وهذا نستاقه الذي

 مجناو تمم وحسنن بنركتمم اننه األو  فن  يقولنون وال هنذا أصنابنا بشنؤممم هذا يقولون

  أوا وإن إلينه، أسنن وه الشنر جنا  اذا الاق عن نافرة مستكبرة منكرة قلوبمم ولكن لمم

ِ  ِعْنن َ  َطنائُِرُهمْ  إِنََّمنا أاَل: }تعنالى هللا قنا . ألنفسنمم ادعنوه خيرا    علنى يجنزيمم هللا أي{ّللاَّ

 {.يَْعلَُمون ال أَْكثََرُهمْ  َولَِكنَّ } الجزا  أوفر هذا

 به جئتنا ممما أي{ بُِمْؤِمنِينَ  لَ َ  نَْانُ  فََما بَِما ِلتَْسَاَرنَا  يَة   ِمنْ  بِهِ  تَأْتِنَا َمْمَما َوقَالُوا}

 جئتننا ولو نطيع  وال نتبع  الو ب  نؤمن فلسنا - للعادات الخوا   وه  - اآليات من

 يُْؤِمنُنوَن، ال َ بِّن َ  َكِلَمنةُ  َعلَنْيِممْ  َحقَّتْ  الَِّذينَ  إِنَّ } قوله ف  عنمم هللا أخبر وهكذا  ية، بك 

 {.األَِليمَ  اْلعَذَا َ  يََرْوا َحتَّى  يَة   ُك ُّ  َجاَ تُْممْ  َولَوْ 

ن َ  َواْلَجنَرادَ  نَ الطُّوفَنا َعلَنْيِممْ  فَأَْ َسنْلنَا: }تعنالى هللا قا  نفَاِد َ  َواْلقُمَّ   يَنات   َوالن َّ َ  َوالضَّ

ننالت   ننا َوَكننانُوا فَاْسننتَْكبَُروا ُمفَصَّ  كثننرة هننو عبنناس ابننن فعننن الطوفننان أمننا{ ُمْجننِرِمينَ  قَْوم 

 والضنااك والسن ي وقتنادة جبينر بنن سنعي  قنا  وبنه. والثمنا  للز و  المتلفة األمطا 

 والطناعون المنا  الطوفنان: مجاهن  وقنا  المنوت، كثنرة هنو: وعطنا  عبناس ابنن وعن

 .بمم طا  أمر: عباس ابن وعن حا ، ك  على

 بنن المنمنا  عنن يمنان، بنن ياينى طرينق منن مردوينه وابنن جرينر ابنن  وى وق 

 وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن عائشنة عنن ميننا ، بن الاكم عن الاجاج، عن خليفة،

 .غريب وهو" الموت الطوفان"

 الفا سن  سنلمان عنن عثمنان أبن  عنن داود أبنو  وى وقن  فمعنرو ، دالجرا وأما

 وتَنَرك". أحرمنه وال  كلنه ال هللا جننود أكثنر: "فقنا  الجنراد؟ عنن هللا  سنو  سئ : قا 

 الضنب، أكن  تنرك كمنا لنه، التقنذّ  وجنه علنى هنو إنمنا أكلنه وسلم عليه هللا صلى النب 

 أبن  بنن هللا عبن  عنن الصناياين  فن ثبنت لمنا والكراث، والثو  البص  أك  عن وتنزه

 وقن . الجنراد نأكن  غنزوات سنب  وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  م  غزونا: قا  أوف 

 .التفسير ف  واآلثا  األحادي  من فيه و د ما على تكلمنا

. لب ا   وال سب ا   وال ثما ا   وال ر عا ، لمم يترك فلم خضرا هم استا  أنه والمقصود

 الجنراد اننه: وعننه الانطنة، منن يخنرج النذي السنوس، هنو: عباس ابن فعن القم  وأما

 جبيننر بننن سننعي  وقننا . وقتننادة وعكرمننة مجاهنن  قننا  وبننه. لننه أجناننة ال الننذي الصننغا 

 هنن  القمنن  أسننلم بننن رينن  بننن الننرحمن عبنن  وقننا . صننغا  سننود دوا  هننو: والاسننن

 فنو  لقنردانا صنغا  وهو الامنان، أنما العربية أه  عن جرير ابن وحكى. البراغي 

 وال الغمن  معنه يمكننمم ولنم قنرا  لمنم يقنر فلنم والفنر  البينوت معمنم فن خ  القمامة

 كنذل  البصنري الاسنن وقرأها. المعرو  القم  بمذا السائب بن عطا  وفسره. العيش

 .بالتخفيف

 إن حتنى وأوانيمم، أطعمتمم ف  تسقط كانت حتى لبستمم فمعروفة، الضفاد  وأما

 .الضفاد  تل  من ضف عة فيه سقطت( شرا  أو لطعا ) فاه فتح إذا أح هم



 دمنا   وجن وه إال شنيئا النين  منن يسنتقون فنال بنه كلنه مناؤهم مزج ق  فكان ال   وأما

 .الراهنة السَّاعة ف  دما   كان إال ش   وال بئر وال نمر من وال عبيطا ،

 البناهرة جزةالمع تما  من وهذا. بالكلية ش   ذل  من إسرائي  بن  ين  لم كله هذا

 عننن فينننالمم السننال ، عليننه موسننى فعنن  مننن لمننم ياصنن  كلننه هننذا أن القاطعننة والاجننة

 .دلي  أد  هذا وف  إسرائي ، بن  من ألح  هذا ياص  وال  خرهم،

 ثم مغلوال   مغلوبا   السارة  منت حين فرعون هللا ع و فرج : إساا  بن مام  قا 

 فأ سن  بالسننين فأخنذه باآلينات هللا فتناب  شنرال فن  والتمادي الكفر على االقامة إال أبى

 الطوفنان فأ سن  مفصنالت،  يات ال   ثم الضفاد  ثم القم  ثم الجراد ثم الطوفان عليه

 أن وال يارثنوا، أن علنى يقن  ون ال.  كن  ثنم األ ض وجنه على ففاض - الما  وهو -

 .جوعا   جم وا حتى شيئا يعملوا

 َعنَّننا َكَشننْفتَ  لَننئِنْ  ِعْننن َكَ  َعِمنن َ  بَِمننا َ بَّنن َ  لَنَننا اْد ُ  ىُموَسنن يَننا قَننالُوا: }ذلنن  بلغمننم فلمننا

ْجزَ   لنم فلمنا عننمم فكشفه  به موسى ف عا{. إسرائِي َ  بَنِ  َمعَ َ  َولَنُْرِسلَنَّ  لَ َ  لَنُْؤِمنَنَّ  الّرِ

 كنان أن حتنى بلغنن  فيمنا الشنجر فأكن  الجنراد علنيمم هللا فأ سن  بشن   به يفوا لم فلما

 قنالوا، منا مثن  فقنالوا ومسناكنمم، دو هنم تقن  حتنى الا ين  منن األبنوا  اميرمسن ليأك 

 لن  فنذكر القمن ، علنيمم هللا فأ سن  قنالوا مما بش   له يفوا فلم عنمم، فكشف  به ف عا

 كثينب إلنى فمشى بعصاه، يضربه حتى كثيب إلى يمش  أن أمر السال  عليه موسى أن

 ومنعمم واألطعمة، البيوت على غلب حتى ،قمال   عليمم فانثا  بما فضربه عظيم، أهي 

 .والقرا  النو 

 ممنا بشن  يفنوا لم فلما عنمم فكشف  به ف عا له، قالوا ما مث  له قالوا جم هم فلما

فاد  عليمم أ س  قالوا  وال ثوبنا   أحن  يكشنف فنال واآلنينة واألطعمة البيوت فمألت الضَّ

 .عليه غلبت ق  الضفاد  فيه وج  إال طعاما  

 ممنا بشن   يفنوا فلنم عنمم فكشف  به ف عا قالوا، ما مث  له قالوا ذل  جم هم افلم

 نمنر وال بئنر منن يسنتقون ال دمنا   فرعنون    مياه فصا ت ال   عليمم هللا فأ س  قالوا،

  واه. الرعنا  بالن   المنراد: أسنلم بنن رين  وقنا . عبيطنا   دما عاد إالّ  إنا  من يغترفون

 .حاتم أب  ابن

ا: }عالىت هللا قا  ْجزُ  َعلَْيِممْ  َوقَ َ  َولَمَّ  ِعْن َكَ  َعِم َ  بَِما َ بَّ َ  لَنَا اْد ُ  ُموَسى يَا قَالُوا الّرِ

ْجزَ  َعنَّا َكَشْفتَ  لَئِنْ  ا إسرائِيَ ، بَنِ  َمعَ َ  َولَنُْرِسلَنَّ  لَ َ  لَنُْؤِمنَنَّ  الّرِ ْجنزَ  َعْنُممْ  َكَشْفنَا فَلَمَّ  الّرِ

 بِآيَاتِنَنا َكنذَّبُوا بِنأَنَُّممْ  اْلنيَمِّ  فِن  فَأَْغَرْقنَناُهمْ  ِمْنُممْ  فَانتَقَْمنَا يَنُكثُوَن، ُهمْ  إِذَا ِلغُوهُ بَا ُهمْ  أََج    إِلَى

 {.َغافِِلينَ  َعْنَما َوَكانُوا

 واالسنتكبا  والجمن  الّضنال  علنى واسنتمرا هم وعتنوهم كفرهم عن تعالى يخبر

 والاجنج البناهرة العظيمة اآليات من به أيَّ ه ما م   سوله وتص يق هللا  يات إتبا  عن

 .وبرهانا   دليال عليمم وجعلما عيانا إياها هللا أ اهم الت  القاهرة البليغة

 كشنف لنئن موسنى وعاهن وا حلفوا وأضنكمم وجم هم وعاينوها  ية شاه وا وكلما

 اآلينة تلن  عننمم  فعنت فكلمنا حزبنه، منن هنو منن معنه وليرسنلن بنه لينؤمنن هذه عنمم

 اليننه يلتفتنوا ولنم الاننق منن بنه جنا هم عمننا وأعرضنوا علينه كنانوا ممننا شنّر   إلنى عنادوا



 ويعن ون فيكذبون، فيقولون وأقوى قبلما كانت مما أش  ه  أخرى  ية عليمم هللا فيرس 

ْجنزَ  َعنَّا َكَشْفتَ  لَئِنْ : }يفون وال  فيكشنف {إسنرائِي َ  بَنِن  َمعَن َ  َولَنُْرِسنلَنَّ  لَن َ  لَنُنْؤِمنَنَّ  الّرِ

 .الطوي  العري  جملمم إلى يعودون ثم الوبي ، العذا  ذل  عنمم

 بالوعينن  ويتقنن   ويننؤخرهم علنيمم، يعجنن  وال ينظننرهم القن ير الالننيم والعظننيم هنذا

 عبنرة فجعلمنم مقت   عزيز أخذ إليمم واالنذا  عليمم، الاجة إقامة بع  أخذهم ثم إليمم،

 .المؤمنين عباده من بمم اتع  لمن ومثال   الكافرين، من أشبممم لمن وسلفا ونكاال  

 َولَقَن ْ : }المبنين والكتنا  حنم سنو ة ف  القائلين أص   وهو وتعالى تبا ك قا  كما

نا اْلعَنالَِميَن، َ  ِّ  َ ُسنو ُ  إِنِّنن  فَقَنا َ  َوَملَئِنهِ  فِْرَعنْونَ  إِلَننى بِآيَاتِنَنا ُموَسنى أَْ َسنْلنَا  َجنناَ ُهمْ  فَلَمَّ

 َوأََخننْذنَاُهمْ  أُْختَِمننا ِمنننْ  أَْكبَننرُ  ِهنن َ  إِال  يَننة   ِمنننْ  نُننِريِممْ  َوَمننا يَْضننَاُكوَن، ِمْنَمننا ُهننمْ  إِذَا بِآيَاتِنَننا

 إِنَّنَننا ِعْننن َكَ  َعِمنن َ  بَِمننا َ بَّنن َ  لَنَننا اْد ُ  السَّنناِحرُ  أَيَُّمننا يَننا َوقَننالُوا يَْرِجعُننوَن، لَعَلَُّمننمْ  بِاْلعَننذَا ِ 

ا لَُمْمتَ ُوَن،  قَنْو ِ  يَنا قَنا َ  قَْوِمنهِ  فِن  فِْرَعْونُ  َونَادَى يَنُكثُوَن، ُهمْ  إِذَا اْلعَذَا َ  َعْنُممْ  نَاَكَشفْ  فَلَمَّ

 َهنذَا ِمننْ  َخْينرٌ  أَنَنا أَ ْ  تُْبِصُروَن، أَفاَل تَْاتِ  ِمنْ  تَْجِري األَْنَما ُ  َوَهِذهِ  ِمْصرَ  ُمْل ُ  ِل  أَلَْي َ 

 اْلَمالئَِكنةُ  َمعَنهُ  َجنا َ  أَوْ  ذََهنب   ِمننْ  أَْسنِوَ ةٌ  َعلَْينهِ  أُْلِق َ  فَلَْوال ،يُبِينُ  يََكادُ  َوال َمِمينٌ  ُهوَ  الَِّذي

نا َكننانُوا إِنَُّمنمْ  فَأََطنناُعوهُ  قَْوَمنهُ  فَاْسننتََخفَّ  ُمْقتَنِرنِيَن، نا فَاِسننِقيَن، قَْوم   ِمننْنُممْ  انتَقَْمنَنا  َسننفُونَا فَلَمَّ

 {.ِلآلِخِرينَ  َوَمثاَل َسلَف ا مْ فََجعَْلنَاهُ  أَْجَمِعيَن، فَأَْغَرْقنَاُهمْ 

 أين  تعنالى وأننه اللئنيم الخسني  فرعون إلى الكريم الكليم عب ه إ ساله تعالى يذكر

 عمنا يرتن عوا وأن والتصن يق بالتعظيم تقاب  أن تستاق واضاات بينات بآيات  سوله

 بمناو يضناكون منما هم فإذا المستقيم، والصراط الاق إلى ويرجعوا الكفر من فيه هم

 اآلينات علنيمم هللا فأ سن  ينصنرفون، الانق وعنن يصن ون، هللا سنبي  وعن يستمزئون

 .قبله مما أبل  التوكي  ألنَّ  تتلوها الت  من أكبر  ية وك ّ  بعضا، بعضما يتب  تترى

 َعِمن َ  بَِمنا َ بَّن َ  لَنَنا اْد ُ  السَّناِحرُ  أَيَُّمنا يَا َوقَالُوا يَْرِجعُوَن، لَعَلَُّممْ  بِاْلعَذَا ِ  َوأََخْذنَاُهمْ }

 {.لَُمْمتَ ُونَ  إِنَّنَا ِعْن َكَ 

 هنم الوقنت ذلن  فن  علمنا هم ألن عيبنا وال نقصنا   رمننمم فن  الّسناحر لفن  يكن لم

نا: }تعنالى هللا قا  ل يه وضراعتمم إليه احتياجمم حا  ف  به خاطبوه ولمذا السَّارة  فَلَمَّ

 {.نُكثُونيَ  ُهمْ  إِذَا اْلعَذَا َ  َعْنُممْ  َكَشْفنَا

 األنمننا  وتخننر  وحسنننما بلنن ه وعظمننة بملكننه فرعننون تننبجح عننن تعننالى أخبننر ثننم

 وأخنذ وحليتنه بنفسنه تنبجح ثنم النين ، رينادة أينا  يكسنرونما التن  الخلجانات وه  فيما،

 كالمنه يعنن { يُبِنينُ  يََكنادُ  َوال} بكوننه ويزد ينه السنال  علينه موسنى هللا  سنو  يتنقّص

 تكنن ولنم وجما ، وكما  له شر  ه  الت  اللثغة تل  بقية من لسانه ف  كان ما بسبب

 .عليه التو اة ذل  بع  وأنز  إليه وأوحى تعالى هللا كلمه أن له مانعة

 ذلن  وانمنا علينه، ريننة وال ي ينه فن  أساو  ال بكونه - هللا لعنه - فرعون وتنقّصه

 وأتننم عقننال أكمنن  مهنن الننذين بالرسنن  فكيننف الرجننا ، بشننمامة يليننق ال النسننا  حليننة مننن

 .األخرى؟ ف  ألوليائه هللا أع  بما وأعلم ال نيا، ف  وأره  همة وأعلى معرفة

 أن المراد كان إن ذل  إلى األمر ياتاج ال{ ُمْقتَِرنِينَ  اْلَمالئَِكةُ  َمعَهُ  َجا َ  أَوْ } وقوله

 السنال ، علينه موسنى دون هنو لمنن ويتواضنعون يعظمنون فالمالئكنة المالئكنة، تعظمه



 بمننا  ضننى   العلننم لطالننب أجناتمننا لتضنن  المالئكننة إن" الانن ي  فنن  جننا  كمننا بكثيننر،

 والتسنننليم الصنننالة علينننه الكلنننيم لموسنننى وتعظنننيممم تواضنننعمم يكنننون فكينننف" يصنننن 

 !.والتكريم

 لنذوي قطعنا   ين   بمنا المعجنزات منن أين  فق  بالرسالة له شمادتمم المراد كان وان

 والاجننج البينننات مننن بننه جننا  عمننا ويعمننى  والصننوا الاننق إلننى قصنن  ولمننن األلبننا 

 وختم األ با    ُّ  قلبه على وطب  اللبا  لب وترك القشو  إلى نظر من والواضاات

 .الكذاّ  العم  القبط  فرعون حا  هو كما واال تيا  الش  من فيه بما عليه

 حنا  منن مود جمن عقنولمم اسنتخف أي{ فَأََطاُعوهُ  قَْوَمهُ  فَاْستََخفَّ : }تعالى هللا قا 

نا َكانُوا إِنَُّممْ } وقبامم هللا لعنه الربوبية دعواه ف  ص ّقوه أن إلى حا  إلى  فَاِسنِقيَن، قَْوم 

ننا  والتبنن   العننز وسننلب واالهانننة بننالغر  أي{ ِمننْنُممْ  انتَقَْمنَننا} أغضننبونا أي{  َسننفُونَا فَلَمَّ

 بناهلل عيناذا   العنيش بطين بعن  والننا  الرفاهينة بعن  والمنوان النعمنة بعن  وبالعذا  بالذ 

 .ذل  من الق يم وسلطانه العظيم

 وخنا  بمنم اتعن  لمنن أي{ َوَمنثاَل} الصفات ف  اتبعمم لمن أي{ َسلَف ا فََجعَْلنَاُهمْ }

: تعنالى هللا قنا  كمنا أمنرهم منن كنان ومنا خبنرهم جلينة بلغنه ممنن مصنرعمم وبين  من

ا} ى ِسْارٌ  إِال َهذَا َما الُواقَ  بَيِّنَات   بِآيَاتِنَا ُموَسى َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ   بَائِنَا فِ  بَِمذَا َسِمْعنَا َوَما ُمْفتَر 

ِلين،  الن َّا ِ  َعاقِبَنةُ  لَنهُ  تَُكنونُ  َوَمننْ  ِعْننِ هِ  ِمننْ  بِاْلُم َى َجا َ  بَِمنْ  أَْعلَمُ  َ بِّ  ُموَسى َوقَا َ  األَوَّ

 ِلن  فَأَْوقِن ْ  َغْينِري إِلَه   ِمنْ  لَُكمْ  َعِلْمتُ  َما اْلَمألُ  أَيَُّما يَا فِْرَعْونُ  َوقَا َ  الظَّاِلُموَن، يُْفِلحُ  ال إِنَّهُ 

نينِ  َعلَنى َهاَمانُ  يَا ا ِلن  فَاْجعَن  الّطِ ِلن ُ  لَعَلِّن  َصنْرح   ِمننْ  ألَُظنُّنهُ  َوإِنِّن  ُموَسنى إِلَنهِ  إِلَنى أَطَّ

 يُْرَجعُنوَن، ال إِلَْينَنا أَنَُّمنمْ  َوَظنُّنوا َانقِّ الْ  بِغَْينرِ  األَْ ِض  فِن  َوُجنُنودُهُ  ُهوَ  َواْستَْكبَرَ  اْلَكاِذبِيَن،

نناِلِميَن، َعاقِبَننةُ  َكننانَ  َكْيننفَ  فَننانُظرْ  اْلننيَمِّ  فِنن  فَنَبَننْذنَاُهمْ  َوُجنُننودَهُ  فَأََخننْذنَاهُ  ننة   َوَجعَْلنَنناُهمْ  الظَّ  أَئِمَّ

 اْلِقيَاَمنةِ  َويَنْو َ  لَْعنَنة   الن ُّْنيَا َهنِذهِ  فِن  ُهمْ َوأَتْبَْعنَا يُنَصُروَن، ال اْلِقيَاَمةِ  َويَْو َ  النَّا ِ  إِلَى يَْ ُعونَ 

 {.اْلَمْقبُوِحينَ  ِمنْ  ُهمْ 

 علينه ووافقوه الباط  ملكمم وادعى الاق اتبا  عن استكبروا لما أنمم تعالى يخبر

 فنانتقم علنيمم يمنان  وال يغالنب ال النذي العزينز القن ير الر  غضب اشت  فيه وأطاعوه

 يبنق ولنم أحن  مننمم يفلنت فلنم واح ة صبياة ف  وجنوده هو واغرقه االنتقا ، أش  منمم

 وينو  العنالمين، بنين لعننة ال ا  هذه ف  وأتبعوا النا  ف خ  غر  ق  ك  ب  ديا ، منمم

 .المقبوحين من هم القيامة ويو  المرفود الرف  بئ  القيامة

 
 عننونفر لملكمننم متابعننة وعنننادهم وعتننوهم كفننرهم علننى مصننر قننبط تمننادى لمننا

 أهن  علنى هللا وأقنا  السنال ؛ علينه عمنران بن موسى وكليمه و سوله هللا لنب  ومخالفة

 وحيننر األبصنا  بمنر منا العنادات خنوا   مننن وأ اهنم القناهرة العظيمنة الاجنج مصنر

 .يرجعون وال ينزعون وال ينتمون وال يرعون ال ذل  م  وهم العقو ،

 الكتنا  ألهن  علنم وال فرعنون امنرأة وهنم ثالثنة،: قين  القلين ؛ إال منمم يؤمن ولم

 علننيمم، وحجتننه ومشننو ته موعظتننه حكايننة تقنن ّمت الننذي فرعننون    ومننؤمن بخبرهننا،



 اْلَمنأَلَ  إِنَّ  ُموَسنى يَنا قَنا َ : }فقنا  الم يننة، أقصنى منن يسنعى جا  الذي الناصح والرج 

 {.ينَ النَّاِصاِ  ِمنْ  لَ َ  إِنِّ  فَاْخُرجْ  ِليَْقتُلُوكَ  بِ َ  يَأْتَِمُرونَ 

 منن كنانوا فنانمم الّسارة غير ومراده عنه، حاتم أب  ابن  واه فيما عباس ابن قاله

 .القبط

 شنعب وجمين  كلمنم، والسنارة فرعون، قو  من القبط من طائفة به  من ب : وقي 

يَّنةٌ  إِال ِلُموَسنى  َمننَ  فََمنا: }تعنالى قولنه هنذا على وي  . إسرائي  بن   َعلَنى قَْوِمنهِ  ِمننْ  ذُّ ِ

 لَِمننننْ  َوإِنَّنننهُ  األَْ ِض  فِننن  لَعَنننا    فِْرَعنننْونَ  َوإِنَّ  يَْفتِننننَُممْ  أَنْ  َوَملَنننئِِممْ  فِْرَعنننْونَ  ِمننننْ  ْو   َخننن

 {.اْلُمْسِرفِينَ 

يَّةٌ  إِال} قوله ف  فالضمير . عليه ي   الّسيا  ألنّ  فرعون على عائ  ،{قَْوِمهِ  ِمنْ  ذُّ ِ

 التفسير ف  ر مق هو كما أظمر واألو  لقربه، موسى على وقي ؛

 ملنئمم ومنن وسنلطته وجبروتنه وسنطوته فرعنون من لمخافتمم خفية كان وإيمانمم

 .دينمم عن فيفتنمم إليه عليمم ينّموا أن

 فِنن  لَعَننا    فِْرَعننْونَ  َوإِنَّ } شننمي ا   بنناهلل وكفننى فرعننون عننن مخبننرا تعننالى هللا قننا 

 أمو ه جمي  ف  أي{ اْلُمْسِرفِينَ  لَِمنْ  َوإِنَّهُ } الاق بغير مشتغ  عني  جبا  أي{ األَْ ِض 

 وممجنة قطافمنا،  ن قن  خبيثة وثمرة انجعافما حان ق  جرثومة ولكنه وأحواله، وشئونه

 .إتالفما حتم ق  ملعونة

ِ   َمْننتُمْ  ُكْننتُمْ  إِنْ  قَْو ِ  يَا: }موسى قا  ذل  وعن  لُنوا فَعَلَْينهِ  بِنالِلَّ  ُمْسنِلِميَن، ُكْننتُمْ  إِنْ  تََوكَّ

ِ  َعلَننى وافَقَننالُ  ْلنَننا ّللاَّ نناِلِميَن، ِلْلقَننْو ِ  فِتْنَننة   تَْجعَْلنَننا ال َ بَّنَننا تََوكَّ نَننا الظَّ  اْلقَننْو ِ  ِمنننْ  بَِرْحَمتِنن َ  َونَّجِ

 فجعن  بذل ، فأتمروا إليه، وااللتجا  به واالستعانة هللا على بالتوك  فأمرهم{ اْلَكافِِرينَ 

 .ومخرجا   فرجا   فيه كانوا مما لمم هللا

أَا أَنْ  َوأَِخينهِ  ُموَسنى إِلَنى َوأَْوَحْينَا}  قِْبلَنة   بُيُنوتَُكمْ  َواْجعَلُنوا بُيُوت نا بِِمْصنرَ  ِلقَْوِمُكَمنا تَبَنوَّ

رْ  الصَّالةَ  َوأَقِيُموا  {.اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَّشِ

 بيوتنا   لقومممنا يتخنذا أن السنال  عليممنا ها ون وأخيه موسى إلى تعالى هللا أوحى

 ليعنر  بنه أمنروا إذا الرحين  منن أهبة على ليكونوا القبط بيوت عن نممبي فيما متميزة

 كثننرة معننناه وقينن  مسنناج ، قينن { قِْبلَننة   بُيُننوتَُكمْ  َواْجعَلُننوا} وقولننه بعنن ، بيننوت بعضننمم

 .فيما الصالة

 وابننه أسنلم بنن ورين  والضنااك والربين  النخعن  وابنراهيم مال  وأبو مجاه  قاله

 .وغيرهم الرحمن عب 

 بكثننرة والضننيق والشنن ة الضننر مننن فيننه هننم مننا علننى االسننتعانة هننذا علننى اهومعننن

نْبرِ  اْسنتَِعينُوا} تعالى قا  كما الصالة نالةِ  بِالصَّ  علينه هللا صنلى هللا  سنو  وكنان{ َوالصَّ

 .صلّى أمر حزبه إذا وسلم

 مجتمعنناتمم فنن  عبننادتمم إظمنا  علننى يقنن  ون حينئننذ يكوننوا لننم أنمننم معننناه: وقين 

 الانق الن ين شنعا  إظمنا  من فاتمم عما عوضا بيوتمم ف  يصلوا أن فأمروا ومعاب هم

 األو  والمعننى. وملئنه فرعنون منن خوفنا إخفنا ه حنالمم اقتضنى النذي الزمنان ذل  ف 

رْ } لقوله أقوى  .أعلم وهللا أيضا الثان  يناف  ال كان وإن{ اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَّشِ



 .متقابلة أي{ قِْبلَة   ُكمْ بُيُوتَ  َواْجعَلُوا: }جبير بن سعي  وقا 

 َ بَّنَنا الن ُّْنيَا اْلَايَناةِ  فِن  َوأَْمنَواال ِرينَنة   َوَمنألَهُ  فِْرَعنْونَ   تَْينتَ  إِنَّن َ  َ بَّنَنا ُموَسى َوقَا َ }

 يَنَرْوا ىَحتَّن يُْؤِمنُنوا فَنال قُلُوبِِممْ  َعلَى َواْش ُدْ  أَْمَواِلِممْ  َعلَى اْطِم ْ  َ بَّنَا َسبِيِل َ  َعنْ  ِليُِضلُّوا

 {.يَْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  َسبِي َ  تَتَّبِعَانِ  َوال فَاْستَِقيَما دَْعَوتُُكَما أُِجيبَتْ  قَ ْ  قَا َ  األَِليَم، اْلعَذَا َ 

 علينه هلل غضنبا فرعنون هللا عن و علنى موسنى هللا كلنيم بمنا دعنا عظيمة دعوة هذه

ه الاقِّ  اتّبا  عن لتكبّره  علنى واسنتمرا ه وتمنّرده وعتنّوه ن تنهومعا هللا سبي  عن وص ِّ

: فقننا  القطعنن ، والبرهننان والمعنننوي الاسنن  الجلنن  الواضننح الاننق ومكابرتننه الباطنن 

 ب يننه ودان ملتنه علنى كنان ومنن القنبط من قومه يعن { َوَمألَهُ  فِْرَعْونَ   تَْيتَ  إِنَّ َ  َ بَّنَا}

 يعظنم منن بنه يغتنر وهنذا أي{ َسنبِيِل َ  َعننْ  ِليُِضنلُّوا َ بَّنَنا ال ُّْنيَا اْلَايَاةِ  فِ  َوأَْمَواال ِرينَة  }

 اللبناس منن الّزيننة وهنذه األمنوا  هنذه لكنن شن   علنى أنمنم الجاه  فياسب ال نيا أمر

 والمنناظر الشنمية والمآكن  المبنينة والقصنو  األنيقنة والن و  المنينة الاسننة والمراكب

 .ال ين ال  نياال ف  العري  والجاه والتمكين العزيز والمل  البمية

 العالينة أبنو وقا . أهلكما أي: ومجاه  عباس ابن قا { أَْمَواِلِممْ  َعلَى اْطِم ْ  َ بَّنَا}

 بلغننا: قتنادة وقنا . كاننت منا كميئنة منقوشة حجا ة اجعلما: والضااك أن  بن والربي 

: أيضنا   وقنا . حجا ة ُسكَّرهم جع : كعب بن مام  وقا . حجا ة صا ت ر وعمم أن

 العزينز عبن  بن عمر فقا  العزيز عب  بن لعمر ذل  ذكر. حجا ة كلما أموالمم صا ت

 ابن  واه. حجا ة حو  ق  وبي  حمص فيه فاذا بكي  فجا ه بكي  ايتن  قم: له لغال 

 .حاتم أب 

: اسعبن ابنن قنا { األَِليمَ  اْلعَذَا َ  يََرْوا َحتَّى يُْؤِمنُوا فاَل قُلُوبِِممْ  َعلَى َواْش ُدْ : }وقوله

 .ولبراهينه ول ينه تعالى هلل غضب دعوة وهذه. عليما اطب  أي

: قنا  حين  قومنه فن  لننوح اسنتجا  كمنا. وتقبلمنا وحققمنا لمنا تعالى هللا فاستجا 

ا، اْلَكافِِرينَ  ِمنْ  األَْ ِض  َعلَى تَذَ ْ  ال َ  ِّ }  يَِلن ُوا َوال ِعبَنادَكَ  يُِضنلُّوا تَذَْ ُهمْ  إِنْ  إِنَّ َ  دَيَّا  

ا إِال ا فَاِجر  نن وملئنه فرعنون علنى دعا حين لموسى مخاطبا   تعالى قا  ولمذا{ َكفَّا    وأمَّ

 دَْعَوتُُكَمننا أُِجيبَننتْ  قَنن ْ  قَا َ }أيضننا   النن اع  منزلننة ذلنن  فنننز  دعائننه علننى هننا ون أخننوه

 {.يَْعلَُمونَ  ال الَِّذينَ  َسبِي َ  تَتَّبِعَانِ  َوال فَاْستَِقيَما

 الخروج ف  فرعون إسرائي  بنو استأذن: الكتا  أه  من وغيرهم المفسرون قا 

 فن  كنان وإنمنا لنه، وتنأهبوا للخنروج تجمنزوا ولكنمم كا ه، وهو لمم فأذن لمم عي  إلى

 .عنمم ويخرجوا منمم ليتخلّصوا وجنوده بفرعون مكي ة األمر نف 

 همفأعنا و مننمم حليّنا يسنتعيروا أن - الكتنا  أهن  ذكنره فيمنا - تعنالى هللا وأمرهم

 فلمنا الّشنا  بنالد طنالبين فنو هم من ذاهبين مستمّرين فسا وا بلي    فخرجوا كثيرا ، شيئا

 اسنتاثاث فن  وشنر  علنيمم، غضبه واشت  الانق ك  عليمم حنق فرعون بذهابمم علم

 .ويماقمم لتلاقمم جنوده وجم  جيشه

 فِْرَعنْونُ  فَأَْ َس َ  ُمتَّبَعُوَن، إِنَُّكمْ  بِِعبَاِدي أَْسرِ  أَنْ  ُموَسى إِلَى َوأَْوَحْينَا: }تعالى هللا قا 

 لََجِمينن ٌ  َوإِنَّننا لَغَننائُِظوَن، لَنَننا َوإِنَُّمننمْ  قَِليلُننوَن، لَِشننْرِذَمةٌ  َهننُؤال ِ  إِنَّ  َحاِشننِريَن، اْلَمنن َائِنِ  فِنن 

، َجنَّننات   ِمنننْ  فَأَْخَرْجنَنناُهمْ  َحناِذُ وَن، ، َوَمقَننا    َوُكنُنور   َوُعيُننون   بَنِنن  َوأَْوَ ثْنَاَهننا  َ َكننذَلِ  َكننِريم 



ا ُمْشِرقِيَن، فَأَتْبَعُوُهمْ  إسرائِيَ ،  لَُمنْ َ ُكوَن، إِنَّنا ُموَسنى أَْصنَاا ُ  قَنا َ  اْلَجْمعَانِ  تََراَ ى فَلَمَّ

 فَنانفَلَقَ  اْلبَْانرَ  بِعََصناكَ  اْضنِر ْ  أَنْ  ُموَسنى إِلَى فَأَْوَحْينَا َسيَْمِ ينِ ، َ بِّ  َمِع  إِنَّ  َكال قَا َ 

 أَْجَمِعنيَن، َمعَنهُ  َوَمنْ  ُموَسى َوأَْنَجْينَا اآلَخِريَن، ثَمَّ  َوأَْرلَْفنَا اْلعَِظيِم، َكالطَّْودِ  فِْر    ُك ُّ  فََكانَ 

 اْلعَِزينزُ  لَُمنوَ  َ بَّن َ  َوإِنَّ  ُمنْؤِمنِيَن، أَْكثَنُرُهمْ  َكنانَ  َوَمنا آَليَة   ذَِل َ  فِ  إِنَّ  اآلَخِريَن، أَْغَرْقنَا ثُمَّ 

 {.ِحيمُ الرَّ 

 أثنرهم، يقفنوا إسنرائي  بنن  طالبنا جنوده ف  فرعون  كب لما: التفسير علما  قا 

 وكاننت أدهنم، فان  ألنف مائنه خيولنه فن  كنان قين  حتنى عرمر ، كثيف جيش ف  كان

 كنانوا إسنرائي  بنن  إن: وقين . أعلنم فناهلل ألنف وستمائة ألف ألف على تزي  جنوده ع ة

 موسنى صنابة مصنر من خروجمم بين وكان الذ ية، غير مقات  ألف ستمائه من ناوا  

 سننة وعشنرين وسنتا   سننة أ بعمائنة إسنرائي  أبنيمم صنابة إليمنا ودخنولمم الّسنال  عليه

 .شمسية

 وتنننرا ى الشننم  شننرو  عنننن  فننأد كمم بننالجنود لاقمنننم فرعننون أن والمقصننود

 ولنم و  ه ققنهوتا صناحبه الفنريقين منن كن    وعناين لب  وال  يب ثَمَّ  يبق ولم الجمعان

 إنننا: خننائفون وهننم موسننى أصنناا  قننا  فعننن ها والماامنناة والمجاولننة المقاتلننة إال يبننق

 اال ماي  وال طريق لمم فلي  البار، إلى طريقمم ف  اضطروا ألنمم وذل  لم  كون،

 وعنن يسنرتمم عنن والجبنا  علينه، يقن   وال أح  يستطيعه ال ما وهذا. وخوضه سلوكه

 وجيوشنه جننوده فن  وعاينوه وواجممم، غالقمم ق  وفرعون يفة،من شاهقة وه  أيمانمم

 االهانننة مننن سننلطانه فن  قاسننوا لمننا والنذعر الخننو  غايننة فنن  مننه وهننم وُعنن َِده وَعن َِدهِ 

 .والمكر

ناد  الرسنو  لمنم فقنا  وعاينوه، شاه وه ق  مما فيه هم ما هللا نب  إلى فشكوا  الصَّ

 إلنى ونظنر المق مة إلى فتق   الساقة ف  وكان{ ْمِ ينِ َسيَ  َ بِّ  َمِع  إِنَّ  َكال} المص و 

 أخنوه ومعنه أمنرت، هاهننا: يقنو  وهنو أجاجه رب  ويتزاي  بأمواجه يتالطم وهو البار

 الكبنا ، وعبّادهم وعلمائمم إسرائي  بن  سادات من يومئذ وهو نون بن ويوش  ها ون

 بعن  فيمنا سننذكره كما الّسال  عليمما وها ون موسى بع  نبيا   وجعله اليه هللا أوحى وق 

 علنيمم بكمنالمم إسنرائي  وبننو وقنو  وهنم فرعنون    مؤمن أيضا ومعمم هللا، شا  إن

 يمكننن هنن  الباننر فنن  مننرا ا   بفرسنه يقننتام جعنن  فرعننون    مننؤمن إن: ويقننا  عكنو 

 .نعم فيقو . أمرت أهمنا هللا نب  يا: السال  عليه لموسى ويقو  يمكن، فال سلوكه

 جن هم فن  وجننوده فرعنون واقتنر  األمنر واشنت  الانا  وضنا  األمنر قمتفنا فلما

 ذلن  فعن  الاناجر القلو  وبلغت األبصا ، وراغت وحنقه وغضبمم وح ي هم وح ّهم

 بِعََصناكَ  اْضنِر ْ  أَنْ } الكليم موسى إلى الكريم العر    ُّ  الق ير العظيم الاليم أوحى

 .أعلم فاهلل خال  بأب  كناه إنه ويقا  هللا، باذن فلقان له قا  إنه يقا  ضربه فلما{ اْلبَْارَ 

 ُكن ُّ  فََكنانَ  فَنانفَلَقَ  اْلبَْانرَ  بِعََصناكَ  اْضنِر ْ  أَنْ  ُموَسنى إِلَنى فَأَْوَحْينَنا: }تعنالى هللا قا 

 يسنيرون طرينق سنبط لكن  طريقنا عشنرة اثنتن  انفلق إنه: ويقا { اْلعَِظيمِ  َكالطَّْودِ  فِْر   

 المنا  ألن نظنر هنذا وفن . بعضنا بعضنمم لينرى شبابي  أيضا صا  إنه: قي  حتى فيه،

 .حكاه ضيا  و ائه من كان إذا شفا  جر 



 النذي من الصاد ة العظيمة بالق  ة مكفوفا   الجبا  مث  قائما   البار ما  كان وهكذا

 حتنى فأذهبتنه البانر حنا  فلفانت الن َّبُو   ينح تعالى هللا وأمر فيكون كن: للش   يقو 

 .وال وا ِّ  الخيو ِ  سناب  ف  يعلق ال بسا  يا صا 

 فِن  َطِريق نا لَُمنمْ  فَاْضنِر ْ  بِِعبَناِدي أَْسنرِ  أَنْ  ُموَسنى إِلَى أَْوَحْينَا َولَقَ ْ : }تعالى هللا قا 

 َمننا مِّ اْلننيَ  ِمنننْ  فَغَِشننيَُممْ  بُِجنُننوِدهِ  فِْرَعننْونُ  فَننأَتْبَعَُممْ  تَْخَشننى، َوال دََ ك ننا تََخننا ُ  ال يَبَس ننا اْلبَْاننرِ 

 {.َه َى َوَما قَْوَمهُ  فِْرَعْونُ  َوأََض َّ  َغِشيَُمْم،

 المانا  الشن ي  العظنيم الر  بإذن الاا  هذه إلى البار أمر    لما أنه والمقصود

 مستبشنرين مسنرعين فينه فانان  وا إسنرائي  ببنن  يجنوره أن السنال  علينه موسى أمر

 فلمنا المنؤمنين قلو  ويم ي الناظرين ياير ما العظيم األمر من شاه وا وق  مباد ين،

 جننيش أو  قنن و  عننن  ذلنن  كننان عنننه وانفصننلوا منننه أخننرهم وخننرج وجنناوروه جنناروه

 .عليه ووفودهم إليه فرعون

 لننئال عليننه كننان كمننا ليرجنن  بعصنناه الباننر يضننر  أن السننال  عليننه موسننى فننأ اد

 يتنرك أن جنال ال ذو القن ير فأمره عليه، سبي  وال إليه، وصو  وجنوده لفرعون يكون

 فِْرَعنْونَ  قَنْو َ  قَنْبلَُممْ  فَتَنَّنا َولَقَن ْ : }المقنا  ف  الصاد  وهو قا  كما الاا  هذه على البار

ِ  ِعبَادَ  إِلَ َّ  أَدُّوا أَنْ  َكِريٌم، َ ُسو ٌ  َوَجاَ ُهمْ  ِ  َعلَى تَْعلُوا ال َوأَنْ  أَِميٌن، َ ُسو ٌ  لَُكمْ  إِنِّ  ّللاَّ  ّللاَّ

، بُِسننْلَطان    تِنيُكمْ  إِنِّن   ِلنن  تُْؤِمنُنوا لَنمْ  َوإِنْ  تَْرُجُمننونِ ، أَنْ  َوَ بُِّكنمْ  بَِربِّن  ُعننْذتُ  َوإِنِّن  ُمبِنين 

 َواتْنُركْ  ُمتَّبَعُوَن، إِنَُّكمْ  لَْيال بِِعبَاِدي فَأَْسرِ  ُمْجِرُموَن، قَْو ٌ  َهُؤال ِ  أَنَّ  َ بَّهُ  فَ ََعا فَاْعتَِزلُونِ ،

ا اْلبَْارَ  ، َجنَّنات   ِمننْ  تََرُكنوا َكنمْ  ُمْغَرقُنوَن، ُجنن ٌ  ُمنمْ إِنَّ  َ ْهنو  ، َوَمقَنا    َوُرُ و    َوُعيُنون   َكنِريم 

ننا َوأَْوَ ثْنَاَهننا َكننذَِل َ  فَنناِكِميَن، فِيَمننا َكننانُوا َونَْعَمننة    السَّننَما ُ  َعلَننْيِممْ  بََكننتْ  فََمننا  َخننِريَن، قَْوم 

ْينَا َولَقَ ْ  ُمنَظِريَن، َكانُوا َوَما َواألَْ ضُ   فِْرَعنْونَ  ِمننْ  اْلُمِميِن، اْلعَذَا ِ  ِمنْ  إسرائِي َ  بَنِ  نَجَّ

 ِمنننْ  َو تَْينَنناُهمْ  اْلعَننالَِميَن، َعلَننى ِعْلننم   َعلَننى اْختَْرنَنناُهمْ  َولَقَنن ْ  اْلُمْسننِرفِيَن، ِمنننْ  َعاِلي ننا َكننانَ  إِنَّننهُ 

 {.ُمبِينٌ  باَل ٌ  فِيهِ  َما اآليَاتِ 

ا ْارَ اْلبَ  َواتُْركْ } تعالى فقوله . الصنفة هذه عن تغيره ال هيئته على ساكنا أي{ َ ْهو 

 االحبننا  وكعننب وقتننادة والضننااك والربينن  وعكرمننة ومجاهنن  عبنناس بننن هللا عبنن  قالننه

 .وغيرهم أسلم بن ري  بن الرحمن وعب  حر  بن وسماك

 هالنه عناين منا وعناين  أى منا فرأى فرعون وانتمى وحالته هيئته على تركه فلما

 العنر     فعن  منن هنذا أن منن ذلن  قبن  يتاققنه كنان منا وتاقق العظيم ظرالمن هذا

 ال حين  هنذه والاالنة طلنبمم ف  خروجه على نفسه على ون   يتق  ، ولم فأحجم الكريم

 الكننافرة الننف  وحملتننه العن ا، معاملننة وعناملمم تجلّن ا   لجنننوده أظمنر لكنننه النن  ، ينفعنه

 كيف أنظروا: تابعوه باطله وعلى فأطاعوه فمماستخ لمن قا  أن على الفاجرة والسجية

 وجعن  وبلن ي؟ طاعت  عن الخا جين ي ي من اآلبقين عبي ي ألد ك ل  البار أناسر

 !.تا ات وياجم تا ة يق   وهيمات، ينجو، أن ويرجو خلفمم يذهب أن نفسه ف  يو ي

 ئن حا َ َمَكنة   علنى  اكنب فنا س   صنو ة فن  تبن ّى السال  عليه جبري  أن فذكروا

 ي يه، بين جبري  وأسر  عليما، وأقب  إليما فامام هللا لعنه فرعون فا  ي ي بين فمر

 نفسنه منن يملن  ال وفرعنون هذا، مسرعا   فباد  أجاد وق  الجواد، واستبق البار فاقتام



 فن  فاصنلوا مسنرعين، و ا ه اقتاموا البار سل  ق  الجنودُ   أته فلما نفعا ، وال ضرا  

 كليمنه تعنالى هللا أمنر ذلن  فعن  منه، بالخروج أولمم هم حتى عين،أبص أكتعين أجمعين

 ينج فلما كان كما البار عليمم فا تطم فضربه البار بعصاه يضر  أن إليه أوحاه فيما

 .إنسان منمم

 فِن  إِنَّ  اآلَخنِريَن، أَْغَرْقنَنا ثُنمَّ  أَْجَمِعنيَن، َمعَنهُ  َوَمننْ  ُموَسنى َوأَْنَجْينَنا: }تعنالى هللا قا 

ِحيمُ  اْلعَِزيننزُ  لَُمننوَ  َ بَّنن َ  َوإِنَّ  ُمننْؤِمنِيَن، أَْكثَننُرُهمْ  َكننانَ  َوَمننا آليَننة   ذَِلنن َ   إنجائننه فنن  أي{ الننرَّ

 عظيمننة،  يننة أحنن  منننمم يخلننص فلمننا أعنن ا ه وإغراقننه أحنن ، منننمم يغننر  فلننم أوليننا ه

 منن  بنه عنن بنه جنا  فيمنا  سنوله وصن  : العظيمنة تعنالى ق  تنه على قاط  وبرهان

 .المستقيمة والمناهج الكريمة ريعةالشّ 

ا بَْغي نا َوُجنُنودُهُ  فِْرَعنْونُ  فَنأَتْبَعَُممْ  اْلبَْارَ  إسرائِي َ  بِبَنِ  َوَجاَوْرنَا: }تعالى وقا   َوَعنْ و 

 ِمنننْ  نَنناَوأَ  إسننرائِي َ  بَنُننو بِننهِ   َمنَننتْ  الَّننِذي إِال إِلَننهَ  ال أَنَّننهُ   َمْنننتُ  قَننا َ  اْلغَننَر ُ  أَْدَ َكننهُ  إِذَا َحتَّنى

ي َ  فَاْليَْو َ  اْلُمْفِسِ يَن، ِمنْ  َوُكْنتَ  قَْب ُ  َعَصْيتَ  َوقَ ْ  أَاآلنَ  اْلُمْسِلِميَن،  ِلَمننْ  ِلتَُكنونَ  بِبَن َنِ َ  نُنَّجِ

ا َوإِنَّ   يَة   َخْلفَ َ   {.لَغَافِلُونَ   يَاتِنَا َعنْ  النَّاِس  ِمنْ  َكثِير 

 األمنواج جعلنت لمنا وأننه بطالقن كفنرة رعنيم فرعنون غنر  كيفينة عن تعالى يخبر

 بنه هللا أحن ّ  مناذا جنوده وإلى إليه ينظرون إسرائي  وبنوا أخرى، وترفعه تا ة تخفضه

 وأشننقى إسننرائي  بننن  ألعننين أقننرّ  ليكننون الجسننيم، والخطننب العظننيم البننأس مننن وبمننم

 وتا  حينئذ، أنا  الموت سكرات وباشر به وأحيط الملكة فرعون عاين فلما لنفوسمم،

 ال َ بِّن َ  َكِلَمنةُ  َعلَنْيِممْ  َحقَّنتْ  الَّنِذينَ  إِنَّ : }تعنالى قنا  كمنا إيمانمنا نفسنا   ينفن  ال حين و من

 {.األَِليمَ  اْلعَذَا َ  يََرْوا َحتَّى  يَة   ُك ُّ  َجاَ تُْممْ  َولَوْ  يُْؤِمنُوَن،

ا: }تعالى وقا  ِ   َمنَّا قَالُوا بَأَْسنَا َ أَْوا فَلَمَّ  فَلَنمْ  ُمْشِرِكيَن، بِهِ  ُكنَّا بَِما َكفَْرنَاوَ  َوْح َهُ  بِالِلَّ

ننا إِيَمننانُُممْ  يَننْنفَعُُممْ  يَنن ُ  ِ  ُسنننَّةَ  بَأَْسنننَا َ أَْوا لَمَّ  ُهنَاِلنن َ  َوَخِسننرَ  ِعبَنناِدهِ  فِنن  َخلَننتْ  قَنن ْ  الَّتِنن  ّللاَّ

 {.اْلَكافُِرونَ 

 قلنوبمم علنى ويش د أموالمم على يطم  أن وملئه فرعون على موسى دعا وهكذا

 وقن  علنيمم، حسنرة ويكنون ذل  ينفعمم ال حين أي. األليم العذا  يروا حتى يؤمنوا فال

 منن فمنذا{ دَْعَوتُُكَمنا أُِجيبَنتْ  قَن ْ : }بمذا دعوا حين وها ون لموسى أي لمما، تعالى قا 

 .السال  عليمما ها ون وأخيه كليمه دعوة تعالى هللا إجابة

 بنن حمناد ح ثنا حر  بن سليمان ح ثنا: أحم  اإلما   واه الذي الا ي  ذل  ومن

 هللا  سنو  قنا : قنا  عبناس ابنن عنن ممنران، بنن يوسف عن ري ، بن عل  عن سلمه،

{ إسنرائِي َ  بَنُو بِهِ   َمنَتْ  الَِّذي إِال إِلَهَ  ال أَنَّهُ   َمْنتُ } فرعون قا  لما: وسلم عليه هللا صلى

 تنالنه أن مخافنة فينه فن  ف سنته البانر حنا  منن أخنذت وقن   أيتنن  لنو: جبرين  ل  قا 

 ".الرحمة

 بننن حمناد حن ي  منن اآلينة هنذه عننن  حناتم أبن  وابنن جرينر وابنن الترمنذي و واه

 .حسن ح ي  الترمذي وقا  سلمة

 السنائب، بنن وعطنا  ثابنت، بنن عن ي عنن شنعبة، حن ثنا: الطيالس  داود أبو وقا 

 لن  قنا : "وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  عباس ابن عن جبير، بن سعي  عن



 تنالننه أن مخافننة فرعننون فننم فنن  فأدسُّننه الباننر حننا  مننن  خننذ وأنننا  أيتننن  لننو جبرينن 

 ".الرحمة

 صنايح، غريب حسن الترمذي وقا  شعبة ح ي  من جرير وابن الترمذي و واه

 .وقفه إلى  واية ف  جرير ابن وأشا 

 بنن عمنر عنن األحمنر، ل خا أبو ح ثنا األشج، سعي  أبو ح ثنا: حاتم أب  ابن وقا 

 فرعنون هللا أغنر  لما قا  عباس ابن عن جبير، بن سعي  عن الثقف ، يعلى بن هللا عب 

 قننا  ،{إسنرائِي َ  بَنُننو بِنهِ   َمنَننتْ  الَّنِذي إِال إِلَننهَ  ال أَنَّنهُ   َمْنننتُ } صنوته و فنن  بأصنبعه أشنا 

 بنه فيضنر  هبجناحين الانا  يأخنذ فجعن  غضنبه فينه هللا  حمة تسبق أن جبري  فخا 

 .به خال  أب  ح ي  من جرير ابن و واه فيرمسه وجمه

 حنار  أبن  وعنن. بمعنرو  ولني  راذان بن كثير طريق من جرير ابن  واه وق 

: السال  عليه جبري  ل  قا : "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب  عن

 هللا  حمننة ت  كننه أن فننةمخا فيننه فنن  الاننا  فنن  وأدس أغطننه وأنننا  أيتننن  لننو مامنن  يننا

 .فرعون يعن !" له فيغفر

 ممننران، بننن وميمننون وقتننادة التيمنن  كننابراهيم السننلف مننن واحنن  غيننر أ سننله وقنن 

 منا قنا  جبرين  إن الرواينات بعن  وق  الناس، به خطب قي  بن الضااك إن: ويقا 

 فيننه فنن  أدس جعلننت ولقنن  األعلننى  بكننم أنننا: قننا  حننين لفرعننون بغضنن  أحنن ا   بغضننت

 .قا  ما قا  حين ينالط

 وننص إنكنا  اسنتفما { اْلُمْفِسنِ ينَ  ِمنْ  َوُكْنتَ  قَْب ُ  َعَصْيتَ  َوقَ ْ  أَاآلنَ : }تعالى وقوله

 منا إلنى لعاد كان كما ال نيا إلى  د لو - أعلم وهللا - ألنه ذل  منه تعالى قبوله ع   على

 لَْيتَنَنا يَنا: }يقولنون أنمم وشاه وها النا  عاينوا إذا الكفا  عن تعالى أخبر كما عليه كان

 يُْخفُنونَ  َكنانُوا َمنا لَُمنمْ  بَن َا بَن ْ } هللا قنا { اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنْ  َونَُكونَ  َ بِّنَا بِآيَاتِ  نَُكذِّ َ  َوال نَُردُّ 

ين َ نُنَ فَناْليَْو َ } وقولنه{ لََكناِذبُونَ  َوإِنَُّمنمْ  َعْننهُ  نُُمنوا ِلَمنا لَعَنادُوا ُ دُّوا َولَنوْ  قَْبن ُ  ِمنْ   بِبَن َنِ َ  ّجِ

 {. يَة   َخْلفَ َ  ِلَمنْ  ِلتَُكونَ 

 قنا  حتنى فرعنون منوت فن  إسنرائي  بن  بع  ش : واح  وغير عباس ابن قا 

 وقين  المنا  وجنه علنى قين . مرتفن  علنى فرفعنه البانر هللا فنأمر يموت، ال إنه بعضمم

 هالكنه ل بنذ ليتاققنوا مالبسنه منن يعرفونمنا التن  د عنه وعليه األ ض من نجوة على

ي َ  فَاْليَْو َ : }قا  ولمذا. عليه هللا ق  ة ويعلموا  المعروفة د ع  مصاحبا   أي{ بِبَ َنِ َ  نُنَّجِ

 النذي هللا قن  ة على ودليال   إسرائي  بن  من أي{ َخْلفَ َ  ِلَمنْ }  ية أنت أي{ ِلتَُكونَ } ب 

 ننجين  المنراد يكنون أن وياتمن .  ينة خلفن  لمن لتكون السلف بع  قرأ ولمذا. أهلكه

 هلكنت وإنن  معرفتن  على إسرائي  بن  من و ا ك لمن عالمة د ع  لتكون مصاحبا  

 .عاشو ا  يو  ف  وجنوده هالكه كان وق . أعلم وهللا

 حن ثنا غنن  ، حن ثنا بشنا ، بنن مامن  حن ثنا: صاياه ف  البخا ي االما  قا  كما

 علينه هللا صنلى النبن    قن: قا  عباس ابن عن جبير، بن سعي  عن بشر، أب  عن شعبة

". تصننومونه؟ الننذي اليننو  هننذا مننا: "فقننا  عاشننو ا  يننو  تصننو  واليمننود الم ينننة وسننلم

: ألصاابه وسلم عليه هللا صلى النب  قا  فرعون؛ على موسى فيه ظمر يو  هذا فقالوا



 وهللا وغيرهمنا الصناياين فن  الان ي  هنذا وأصن " فصوموا منمم بموسى أحق أنتم"

 .أعلم

 
 فرعون هالك بع  إسرائي  بن  أمر من كان فيما فص 

 َعْنَمنا َوَكنانُوا بِآيَاتِنَنا َكنذَّبُوا بِنأَنَُّممْ  اْلنيَمِّ  فِن  فَأَْغَرْقنَناُهمْ  ِمنْنُممْ  فَانتَقَْمنَا: }تعالى هللا قا 

 بَاَ ْكنَنا الَّتِن  َوَمغَاِ بََمنا األَْ ِض  َمَشناِ  َ  يُْستَْضنعَفُونَ  َكانُوا الَِّذينَ  اْلقَْو َ  َوأَْوَ ثْنَا َغافِِليَن،

تْ  فِيَما ْرنَنا َصنبَُروا بَِمنا إسنرائِي َ  بَنِن  َعلَنى اْلُاْسننَى َ بِّن َ  َكِلَمةُ  َوتَمَّ  يَْصننَ ُ  َكنانَ  َمنا َودَمَّ

 ْو   قَنن َعلَننى فَننأَتَْوا اْلبَْاننرَ  إسننرائِي َ  بِبَنِنن  َوَجاَوْرنَننا يَْعِرُشننوَن، َكننانُوا َوَمننا َوقَْوُمننهُ  فِْرَعننْونُ 

ننا لَنَننا اْجعَنن  ُموَسننى يَننا قَننالُوا لَُمننمْ  أَْصنننَا    َعلَننى يَْعُكفُننونَ   قَننْو ٌ  إِنَُّكننمْ  قَننا َ   ِلَمننةٌ  لَُمننمْ  َكَمننا إِلَم 

ِ  أََغْينرَ  قَنا َ  يَْعَملُنوَن، َكنانُوا َما َوبَاِط ٌ  فِيهِ  ُهمْ  َما ُمتَبَّرٌ  َهُؤال ِ  إِنَّ  تَْجَملُوَن، نا أَْبِغنيُكمْ  ّللاَّ  إِلَم 

لَُكمْ  ُهوَ وَ   يُقَتِّلُونَ  اْلعَذَا ِ  ُسو َ  يَُسوُمونَُكمْ  فِْرَعْونَ    ِ  ِمنْ  أَنَجْينَاُكمْ  َوإِذْ  اْلعَالَِميَن، َعلَى فَضَّ

 أمر من كان ما تعالى يذكر{ َعِظيمٌ  َ بُِّكمْ  ِمنْ  باََل ٌ  ذَِلُكمْ  َوفِ  نَِساَ ُكمْ  َويَْستَْايُونَ  أَْبنَاَ ُكمْ 

 إسنرائي  بنن  وأو ث وأنفسنمم ومنالمم عزهم سلبمم وكيف غرقمم ف  وجنوده فرعون

 أَنْ  َونُِرين ُ : }وقنا { إسنرائِي َ  بَنِن  َوأَْوَ ثْنَاَهنا َكنذَِل َ : }قنا  كما وأمالكمم أموالمم جمي 

ة   َونَْجعَلَُممْ  األَْ ِض  فِ  اْستُْضِعفُوا الَِّذينَ  َعلَى نَُمنَّ  : هاهنا وقا  ،{اْلَواِ ثِينَ  َونَْجعَلَُممْ  أَئِمَّ

 فِيَمننا بَاَ ْكنَننا الَّتِنن  َوَمغَاِ بََمننا األَْ ِض  َمَشنناِ  َ  يُْستَْضننعَفُونَ  َكننانُوا الَّننِذينَ  اْلقَننْو َ  َوأَْوَ ثْنَننا}

تْ  ْرنَا َصبَُروا بَِما إسرائِي َ  بَنِ  َعلَى اْلُاْسنَى َ بِّ َ  َكِلَمةُ  َوتَمَّ  فِْرَعنْونُ  يَْصننَ ُ  َكانَ  َما َودَمَّ

 {.يَْعِرُشونَ  َكانُوا َوَما ْوُمهُ َوقَ 

 الملنن  وهلنن  النن نيا، فنن  العننري  العزيننز عننزهم وسننلبمم جميعننه ذلنن  أهلنن  أي

 .والرعايا العامة سوى مصر ببل  يبق ولم وجنوده، وأمراؤه وحاشيته

مان ذل  من أنه: مصر تا يخ ف  الاكم عب  ابن فذكر  علنى مصنر نسا  تسلّط الزَّ

 لمنن فكاننت العاّمنة منن دونمنن بمنن تنزّوجن والكبنرا  ألمنرا ا نسنا  أن بسبب  جالما

 .هذا يومنا إلى مصر نسا  سنة هذه واستمرت عليمم، الّسطوة

 ذلن  هللا جعن  مصنر منن بنالخروج أمنروا لمنا إسنرائي  بنن  أنَّ  الكتا  أه  وعن 

 تناجونيا ال كانوا فان الغنم من حمال بيت أه  ك ُّ  يذبح أن وأمروا سنّتمم، أو  الّشمر

 .فيه وجا ه الجا  فليشترك حم  إلى

 بينوتمم علنى لمنم عالمنة ليكنون أبوابمم أعتا  على دمه من فلينضاوا ذباوه فإذا

 وال شننيئا منننه يبقننوا وال وبطنننه، وأكا عننه برأسننه مشننويّا   ولكننن مطبوخننا يأكلونننه وال

 سنبعة ا  فطينر خبنزهم وليكن بيوتمم، خا ج إلى شيئا   منه يخرجوا وال عظما له يكسروا

 الربي ، فص  ف  ذل  وكان. سنتمم من األو  الّشمر من عشر الّراب  من ابت اؤها أيا ،

 وليأكلوا أي يمم، ف  وعصيُّمم أ جلمم، ف  وخفافمم مش ودة، أوساطمم فلتكن أكلوا فإذا

 لمنم وشنر . بالننا  فليارقنوه الغن  إلى بق  فما عشائمم عن فض  وممما. قياما   بسرعة  

 .وق  وق  شرعما بط  نسخت فإذا بما، معموال   التوا ة دامت ما ألعقابمم عي ا   هذا



 ليشننتغلوا دوابّمننم، وأبكننا  القننبط، أبكننا  الليلننة تلنن  فنن  وجنن  عننز هللا وقتنن : قننالوا

 علنى عظيمنة مناحنة فن  مصنر وأهن  النمنا ، انتصف حين إسرائي  بنو وخرج عنمم،

 .عوي  وفيه الإ بيت من لي  أموالمم، وأبكا  أوالدهم، أبكا 

 اختمنا ه، قبن  العجنينَ  فاملنوا مسنرعين، َخرُجنوا موسنى إلنى النوح  جنا  وحين

 مصنر أهن  من استعا وا ق  وكانوا عواتقمم، على وألقوها األ دية ف  األرواد وحملوا

 األنعننا ، مننن معمننم بمننا النن  ا ي سننوى  جنن  ألننف سننتمائة وهننم فخرجننوا كثيننرا ، حليننا  

 السننة وهنذه. كتنابمم ننص هنذا. سننة وثالثنين سننة بعمائنةأ  بمصنر مقاممم م ة وكانت

 وهنو الامن ، وعي  الفطير، عي  ولمم. الفسخ عي  العي  وهذا الفسخ، سنة تسّمى عن هم

 .كتابمم ف  عليما منصوص أعيادهم  ك  الثالثة األعياد وهذه السنة، أو 

 علنى وخرجنوا السنال ، علينه يوسف تابوت معمم أخرجوا مصر من خرجوا ولما

 فينه أمناممم، يسنير أين يمم بنين والسَّاا  يسيرون النما  ف  وكانوا. سو  بار طريق

 فتنزلنوا البانر، سناح  إلنى الطرينق بمم فانتمى نا  عامود أماممم وباللي  نو ، عامود

 النيم شناطئ علنى حلنو  هنالن  وهنم المصنريين منن وجننوده فرعنون وأد كمنم هنال ،

 المنوت منن إليننا أحنب بمصنر بقاؤننا كنان: قنائلمم قا  حتى إسرائي  بن  من كثير فقلق

 فرعننون فننإن تخشننوا ال: المقالننة هننذه قننا  لمننن السننال  عليننه موسننى فقننا . البريننة بمننذه

 .هذا بع  بل هم إلى يرجعون ال وجنوده

 لين خ  يقسنمه، وأن بعصناه، البار يضر  أن السال  عليه موسى هللا وأمر: قالوا

 وسطه وصا  كالجبلين، وهاهنا هاهنا من الما  وصا .  واليب البار ف  إسرائي  بنو

 وأتننبعمم الباننر، إسننرائي  بنننو فجننار والسَّننمو ، الجنننو ِ   يننحَ  عليننه سننلّط هللا ألن يبسننا  

 كمنا المنا  فرجن  بعصاه، البار فضر  موسى هللا أمر توّسطوه فلما وجنوده، فرعون

 .عليمم كان

 الصنبح، عن  عليمم ا تطم البار وأنَّ  اللي ، ف  كان هذا أن: الكتا  أه  عن  لكن

 .أعلم وهللا تعريبمم ف  فمممم وع   غلطمم من وهذا

 بمننذا إسننرائي  وبنننو موسننى سننبَّح حينئننذ   وجنننوده فرعننون هللا أغننر  ولمننا: قننالوا

 البانر فن  فرسنانما ونبنذ الجننود قمنر الّنذي البمن َّ  النر َّ  نسنبح: }وقالوا للر  التسبيح

 .طوي  تسبيح وهو{ المامود المني 

 كلّمنن أثرهنا فن  النسنا  وخنرج بين ها دفنا   هنا ون أختُ  النبيَّة مريم وأخذت: قالوا

 قمننر الّننذي القمننا ، الننرَّ ّ  سننباان: وتقننو  لمنننَّ  ترتِّنن  مننريم وجعلننت وطبننو ، بنن فو 

 .البار ف  إلقا    و كبانما الخيو 

 علنى القرظن  كعنب بن مام  حم  الذي من هو هذا ولع َّ . كتابمم ف   أيته هكذا

 أُْخنتَ  يَنا: }قولنه من  وموسنى هنا ون أخنت هن  عيسى أ  عمران بنت مريم أنَّ  رعمه

 {.َهاُ ونَ 

 كن ُ  بن  علينه، أحن  يتابعنه ولنم يقنا ، أن يمكنن ال هذا وأن ذل ، ف  غلطه بيّنا وق 

 وهنا ون موسى أخت عمران بنت مريم فمذه مافوظ هذا أن ق   ولو فيه، خالفه واح 

 ألنَّمنم األ  واسنم األ  واسنم االسنم ف  وافقتما السال  عليما عيسى وأ  ال ،السَّ  عليمما



 عنن نجنران أهن  سنأله لمنا شنعبة، بنن للمغينرة وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا  كما

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  سنأ  حتنى لمنم، يقنو  منا ين   فلنم" هنا ون أخنت ينا: "قوله

 .مسلم  واه" أنبيائمم بأسما  يسمون كانوا مأنَّم علمت أما: "فقا  ذل  عن وسلم

 وان أميرة، اإلمرة بيت ومن ملكة، المل  بيت من للمرأة يقا  كما" النبيَّةُ " وقولمم

 .إليما يوحى حقيقة نبية أنما ال لما استعا ة هذه فكذا. ذل  من شيئا   مباشرة تكن لم

 قن  أننه علنى دلي  همعن  األعياد أعظم هو الذي اليو  هذا مث  ف  بال   وضربما

 النّسننا  حنقِّ  فن  أيضنا لننا مشنرو  وهنذا العينن ، فن  الن   ضنر  قبلننا منن شنر  كنان

، أينا  فن  بالن   يضنربان عائشنة عنن  كانتنا اللتنين الجا يتين لا ي   هللا و سنو  مننى 

 أبنو دخن  فلمنا الانائط، إلنى ووجمنه إلنيمم، ظمنَرهُ  منو    مضطج  وسلم عليه هللا صلى

 فإنَّ  بكر أبا يا دعمن: "فقا  هللا؟  سو  بيت ف  الشَّيطان أبمزمو : وقا  رجَرُهنَّ  بكر

 هنو كمنا الغيّنا ، ولق و  األعراس، ف  عن نا يشر  وهكذا". عي نا وهذا عي ا   قو  لك ِّ 

 .أعلم وهللا موضعه ف  مقر 

 ال أينا  ثالثنة مكثنوا الشنا  بالد إلى قاص ين وذهبوا البار جاروا لما أنمم وذكروا

، يج ون  يسنتطيعوا لنم أجاجنا   رعافنا   منا  فوجن وا ذلن ، بسبب منمم، تكلم من فتكلّم ما  

 هنال  الر ُّ  وعلّمه شربه، وساغ فاال فيه فوضعما خشبة فأخذ موسى هللا فأمر شربه،

 .كثيرة وصايا ووّصاه وسننا   فرائ َ 
 َوَجاَوْرنَنا: }الكتنب منن عن اه منا علنى المميمن العزيز كتابه ف  تعالى هللا قا  وق 

 لَنَنا اْجعَن  ُموَسنى يَنا قَنالُوا لَُمنمْ  أَْصننَا    َعلَنى يَْعُكفُونَ  قَْو    َعلَى فَأَتَْوا اْلبَْارَ  إسرائِي َ  بِبَنِ 

ا  نُواَكنا َمنا َوبَاِطن ٌ  فِينهِ  ُهنمْ  َمنا ُمتَبَّنرٌ  َهنُؤال ِ  إِنَّ  تَْجَملُنوَن، قَنْو ٌ  إِنَُّكنمْ  قَنا َ   ِلَمنةٌ  لَُمنمْ  َكَما إِلَم 

 علننى دلّمننم مننا وق  تننه هللا  ينات مننن عنناينوا قنن  والضنال ، الجمنن  هننذا: قننالوا{ يَْعَملُنون

 يعبنن ون قننو    علننى مننروا أنننه وذلنن  واإلكننرا ، الجننال  ذو  سننو  بننه جننا هم مننا صنن  

 أنمنا لمنم فزعمنوا يعبن ونما؟ لنم: سنألوهم فكنأنمم البقر، صو  على كانت: قي  أصناما ،

ا  بع  فكأنَّ  الضرو ات، عن  بما ونويستررق وتضرهم تنفعمم  صن ّقوهم منمم الجمَّ

 لمم فقا   لمة، ألولئ  كما  لمة لمم يجع  أن العظيم الكريم الكليم نبيمم فسألوا ذل ، ف 

 َكننانُوا َمننا َوبَاِطنن ٌ  فِيننهِ  ُهننمْ  َمننا ُمتَبَّننرٌ  َهننُؤال ِ  إِنَّ : }يمتنن ون وال يعقلننون ال أنمننم لمننم مبينننا  

 {.يَْعَملُون

 والشَّنر  بنالعلم رمنانمم عنالم  علنى إيناهم تفضنيله فن  علنيمم هللا نعمنة ذّكرهم ثم

سو   منن إنجنائمم منن عليمم، به امتن وما إليمم، به أحسن وما أظمرهم، بين الذي والرَّ

 كننان مننا إينناهم وتو يثننه ينظننرون، وهننم إينناه وإهالكننه العنينن ، الجبّننا  فرعننون قبضننة

 ال أننه لمنم وبنيّن يعرشنون، كنانوا ومنا السنعادة،و األمنوا  منن يجمعونه وملؤه فرعون

 بننن  كنن ُّ  ولنني  القمننا ، الننرار  الخننالق ألنننه لننه شننري  ال وحنن ه هلل إالّ  العبننادة تصننلح

 بِبَنِن  َوَجاَوْرنَنا: }قولنه فن  الجن  على عائ ٌ  الضمير هذا ب  السؤا  هذا سأ  إسرائي 

ا لَنَا اْجعَ  ُموَسى يَا قَالُوا لَُممْ  أَْصنَا    َعلَى فُونَ يَْعكُ  قَْو    َعلَى فَأَتَْوا اْلبَْارَ  إسرائِي َ   َكَما إِلَم 

 َوُعِرُضنوا أََحن  ا، ِمنْنُممْ  نُغَناِد ْ  فَلَنمْ  َوَحَشنْرنَاُهمْ } قولنه ف  كما بعضمم قا َ  أي{  ِلَمةٌ  لَُممْ 



ة   أَوَّ َ  َخلَْقنَناُكمْ  َكَمنا ِجئْتُُمونَنا لَقَ ْ  َصفًّا َ بِّ َ  َعلَى { َمْوِعن  ا لَُكنمْ  نَْجعَن َ  أَلَّننْ  َرَعْمنتُمْ  بَن ْ  َمنرَّ

 .ُكلُّمم ال الناس بع  هذا رعموا فالذين

 بن سنان عن الزهري، عن معمر، ح ثنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم  االما  قا  وق 

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  م  خرجنا :قا  الليث ، واق  أب  عن ال يل  سنان أب 

 ذات للكفنا  كمنا أننواط ذات هنذه لننا اجع  هللا  سو  يا: فقلنا بس  ة نافمر  حنين قب 

 عليه هللا صلى النب  فقا  حولما، ويعكفون بس  ة سالحمم ينوطون الكفا  وكان أنواط

 إنكنم  لمنة لمنم كمنا إلمنا   لننا اجعن  لموسنى إسرائي  بنو قالت كما هذا أكبر، هللا: "وسلم

 ".قبلكم من الّذين سنن تركبون

 سعي  عن الترمذي و واه. به الررا  عب  عن  اف ، بن مام  عن النسائ  و واه

 حسننن: قننا  ثننم بننه الزهننري عننن عيينننة بننن سننفيان عننن المخزومنن ، الننرحمن عبنن  بننن

 .صايح

 الزهنري، عنن وعقين ، ومعمنر إسناا  بنن مام  ح ي  من جرير ابن  وى وق 

 صنلى هللا  سو  م  مكة من اخرجو أنمم الليث ، واق  أب  عن سنان أب  بن سنان عن

 أسنلاتمم، بمنا ويعلقون عن ها يعكفون س  ة للكفا  وكان: قا  حنين إلى وسلم عليه هللا

 هللا؛  سنو  ينا فقلننا: قنا  عظيمنة، خضنرا  بسن  ة فمر ننا: قنا  أننواط، ذات لمنا يقا 

  قننو قننا  كمننا بينن ه نفسنن  والننذي قلننتم: قننا  أنننواط، ذات لمننم كمننا أنننواط ذات لنننا اجعنن 

ا لَنَا اْجعَ : }موسى  فِينهِ  ُهنمْ  َمنا ُمتَبَّنرٌ  َهنُؤال ِ  إِنَّ  تَْجَملُنوَن، قَْو ٌ  إِنَُّكمْ  قَا َ   ِلَمةٌ  لَُممْ  َكَما إِلَم 

 {.يَْعَملُون َكانُوا َما َوبَاِط ٌ 
 بيننت بننالد وواجننه مصنر بننالد مننن انفصنن  لمنا السننال  عليننه موسننى أن والمقصنود

 .وغيرهم والكنعانيين والفزا يين الايثانيين من جبّا ينال من قوما   فيما وج  المق س

 بيننت عننن إينناهم وإجالئمننم ومقنناتلتمم علنيمم بالنن ّخو  الّسننال  عليننه موسننى فنأمرهم

 الكلننيم موسنى أو الخلين ، إبنراهيم لسنان علنى إيناه ووعن هم لمنم كتبنه هللا فنإن المقن س،

 يسنيرون التينه فن  وألقناهم  الخنو علنيمم هللا فسنلّط الجمناد، عنن ونكلنوا فنأبوا الجلي ،

 أ بعون الع د من ه  طويلة السنين من م ة ف  ويجيئون ويذهبون ويرتالون ويالّون

ِ  نِْعَمنةَ  اْذُكنُروا قَْو ِ  يَا ِلقَْوِمهِ  ُموَسى قَا َ  َوإِذْ : }تعالى هللا قا  كما  فِنيُكمْ  َجعَن َ  إِذْ  َعلَنْيُكمْ  ّللاَّ

 األَْ ضَ  اْدُخلُننوا قَننْو ِ  يَننا اْلعَننالَِميَن، ِمنننْ  أََحنن  ا يُننْؤتِ  لَننمْ  َمننا َو تَنناُكمْ  ُملُوك ننا َوَجعَلَُكننمْ  أَْنبِيَننا َ 

ُ  َكتَبَ  الَّتِ  اْلُمقَ ََّسةَ   إِنَّ  ُموَسى يَا قَالُوا َخاِسِريَن، فَتَْنقَِلبُوا أَْدبَاِ ُكمْ  َعلَى تَْرتَ ُّوا َوال لَُكمْ  ّللاَّ

ا فِيَما  دَاِخلُنوَن، فَإِنَّنا ِمْنَمنا يَْخُرُجنوا فَنإِنْ  ِمْنَمنا يَْخُرُجنوا َحتَّنى نَنْ ُخلََما نْ لَ  َوإِنَّا َجبَّاِ ينَ  قَْوم 

ُ  أَْنعَمَ  يََخافُونَ  الَِّذينَ  ِمنْ  َ ُجالنِ  قَا َ   فَنإِنَُّكمْ  دََخْلتُُمنوهُ  فَنإِذَا اْلبَنا َ  َعلَنْيِممْ  اْدُخلُنوا َعلَْيِمَمنا ّللاَّ

ِ  َوَعلَى َغاِلبُونَ  لُوافَتَوَ  ّللاَّ  دَاُمنوا َمنا أَبَن  ا نَنْ ُخلََما لَننْ  إِنَّا ُموَسى يَا قَالُوا ُمْؤِمنِيَن، ُكنتُمْ  إِنْ  كَّ

 َوأَِخن  نَْفِسن  إِال أَْمِلن ُ  اَل  إِنِّ  َ  ِّ  قَا َ  قَاِع ُوَن، َهاُهنَا إِنَّا فَقَاتاِل َوَ بُّ َ  أَْنتَ  فَاْذَهبْ  فِيَما

َمننةٌ  فَإِنََّمننا قَننا َ  اْلفَاِسننِقيَن، ْو ِ اْلقَنن َوبَننْينَ  بَْينَنَننا فَنناْفُر ْ   فِنن  يَتِيُمننونَ  َسنننَة   أَْ بَِعننينَ  َعلَننْيِممْ  ُمَارَّ

 {.اْلفَاِسِقينَ  اْلقَْو ِ  َعلَى تَأْسَ  فاَل األَْ ِض 

 وينأمرهم وال نيوينة، ال ينينة بنالنعم إلنيمم وإحسنانه علنيمم هللا نعمة هللاِ  نب ُّ  يذكرهم

 َكتَنبَ  الَّتِن  اْلُمقَ ََّسنةَ  األَْ ضَ  اْدُخلُنوا قَنْو ِ  يَنا: }فقا  أع ائه لةومقات هللا سبي  ف  بالجماد



 ُ  أعن ائكم قتنا  عنن وتنكلنوا أعقنابكم علنى تنكصوا أي{ أَْدبَاِ ُكمْ  َعلَى تَْرتَ ُّوا َوال لَُكمْ  ّللاَّ

 .الكما  بع  وتنقصوا الّربح بع  فتخسروا أي{ َخاِسِرينَ  فَتَْنقَِلبُوا}

ا فِيَما إِنَّ  ُموَسى ايَ  قَالُوا}  نَنْ ُخلََما لَننْ  َوإِنَّنا} متمنردين كفنرة عتناة أي{ َجبَّاِ ينَ  قَْوم 

 وقنن  الجبنا ين هنؤال  منن خنافوا {دَاِخلُنونَ  فَإِنَّنا ِمْنَمنا يَْخُرُجنوا فَنإِنْ  ِمْنَمنا يَْخُرُجنوا َحتَّنى

 وهنذا جنن ا ، موأعظن جمعا   وأكثر بأسا   وأش  هؤال  من أجبر وهو فرعون هالك عاينوا

 عننن الذلّننة مننن الاالننة هننذه علننى ومننذمومون المقالننة هننذه فنن  ملومننون أنمننم علننى ينن  ُّ 

 .األشقيا  المردة ومقاومة األع ا  مصاولة

 العقن  ين   باطلنة كثينرة مجارفنات فيمنا  ثنا ا   هاهننا المفسنرين منن كثير ذكر وق 

  س  أنَّ  ذكروا إنمم حتى  ا  ج ضخاما   هائلة أشكاال   كانوا أنمم من خالفما، على والنق 

 واحن ا   يأخنذهم فجعن  الجبّنا ين  سن  منن  جن  تلقناهم علنيمم قن موا لمنا إسنرائي  بن 

 ي ي بين فنثرهم فجا   جال ، عشر إثنا وهم سراويله، وحجرة أكمامه ف  ويلفُّمم واح ا  

 هنذه وكن  عرفنوه، حتنى  د  بنن  منن أنمنم يعنر  ولم هؤالِ ؟ ما: فقا  الجبّا ين، مل 

 .لما حقيقة ال وخرافات هذيانات

 ليعلمننوا ثمننا هم مننن وشننيئا   الرجنن ، تكفنن  عنبننة كنن  عنبننا   معمننم بعنن  الملنن  وأن

 .بصايح لي  وهذا أشكالمم ضخامة

 إسننرائي  بننن  إلننى الجبننا ين عننن  مننن خننرج عنننق بننن عننوج أنَّ  هاهنننا وذكننروا

 وثلنن  ذ اعننا   وثالثننين وثالثننة ذ ا  وثالثمائننة ذ ا   ال  ثالثننة طولننه وكننان لننيملكمم،

 .ذ ا 

 علينه هللا صنلى قولنه عن  بيانه ق منا كما بصايح ولي  وغيره البغوي ذكره هكذا

 ".اآلن حتى ينقص الخلق يز  لم ثم ذ اعا   ستون طوله  د  خلق هللا إن: "وسلم

 موسنى، جنيش علنى ليلقيمنا بي يه أخذها ثم فاقتلعما جب  قمة إلى عوج فعم : قالوا

 عمن  ثنم. عننق بنن عنوج عنق ف  طوقا   فصا ت فخرقما الصخرة تل  نقرف طائر فجا 

 وطولمنا عصناه وبين ه أذ   عشنرة وطولنه أذ   عشنرة المنوا  فن  فوثنب إلينه موسى

 .فقتله ق مه كعب إلى فوص  أذ   عشرة

 إلينه إسنناده وفن  عبناس ابنن عنن جرينر ابنن ونقلنه البّكنال ، ننو  عنن هذا يروى

 األخبا  فان إسرائي  بن  جما  وض  من هذه وك  رائيليات،اإلس من كله هذا ثم. نظر

 صناياا   هنذا كنان لنو ثنم. وباطلمنا صناتما بين لمم تمييز وال عن هم، كثرت ق  الكاذبة

 وعناقبمم نكنولمم فن  هللا ذممنم وقن  قتنالمم عنن النكنو  ف  معذو ون إسرائي  بنو لكان

 مننمم صنالاان  جنالن علنيمم أشنا  وقن   سنولمم، ومخالفتمم جمادهم ترك على بالتيه

 ابنن قالنه. يوفننا بنن وكالنب ننون بنن يوشن  إنممنا: ويقنا  اإلحجا ، عن ونمياهم باإلق ا 

 .واح  وغير أن  بن والربي  والس ي وعطية وعكرمة ومجاه  عباس

 يُمنابون أي يخنافون بعضمم وقرأ هللا يخافون أي{ يََخافُونَ  الَِّذينَ  ِمنْ  َ ُجالنِ  قَا َ }

ُ  مَ أَْنعَ }  فَنإِذَا اْلبَا َ  َعلَْيِممْ  اْدُخلُوا} والشَّجاعة والّطاعة وااليمان باالسال  أي{ َعلَْيِمَما ّللاَّ

ِ  َوَعلَننى َغنناِلبُونَ  فَننإِنَُّكمْ  دََخْلتُُمننوهُ  لُنننوا ّللاَّ  هللا علنننى تننوكلتم إذا أي{ُمننْؤِمنِينَ  ُكنننتُمْ  إِنْ  فَتََوكَّ

 .بمم وأظفركم عليمم وأي كم كمع و على نصركم إليه ولجأتم به واستعنتم



 َهاُهنَنا إِنَّا فَقَاتاِل َوَ بُّ َ  أَْنتَ  فَاْذَهبْ  فِيَما دَاُموا َما أَبَ  ا نَْ ُخلََما لَنْ  إِنَّا ُموَسى يَا قَالُوا}

: فيقنا . كبينر ووهنن عظنيم أمنر ووقن  الجمناد عن النكو  على ملؤهم فصمم{ قَاِع ُونَ 

 إعظامنا سنج ا وهنا ون موسنى وإن ثيابممنا، شقّا الكال  هذا سمعا لما وكالب يوش  إن

 .المقالة هذه وبي  من عليمم وشفقة وج ، عز هلل وغضبا   الكال ، لمذا

 ابن قا {. اْلفَاِسِقينَ  اْلقَْو ِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا فَاْفُر ْ  َوأَِخ  نَْفِس  إِال أَْمِل ُ  ال إِنِّ  َ  ِّ : }قا 

َمننةٌ  فَإِنََّمننا ا َ قَنن". }وبينننمم بيننن  اقنن : "عبنناس  فِنن  يَتِيُمننونَ  َسنننَة   أَْ بَِعننينَ  َعلَننْيِممْ  ُمَارَّ

 األ ض فنن  بالتيمننان نكننولمم علننى عوقبننوا{ اْلفَاِسننِقينَ  اْلقَننْو ِ  َعلَننى تَننأْسَ  فَننال األَْ ِض 

 منن أحن  يخنرج لمنا إننه: ويقنا . ومسنا    وصنباحا   ونمنا ا   ليال   مقص  غير إلى يسيرون

 يوشن  سنوى ذ ا يمنم إال يبنق ولنم سننة أ بعنين من ة ف  كلمم ماتوا ب  دخله ممن التيه

 .السال  عليمما وكالب

 موسى، قو  قا  كما له يقولوا لم ب   يو  وسلم عليه هللا صلى مام  أصاا  لكن

 مننن غيننره وتكلننم فأحسننن الّصنن يق تكلننم النفيننر إلننى الننذها  فنن  استشننا هم لمننا بنن 

 .المماجرين

  سنو  ينا بننا تعّنرض كأنن : معناذ بن سع  قا  حتى ،عل ّ  أشيروا: يقو  جع  ثم

 تخلّنف منا معن  لخضنناه فخضته البار هذا بنا استعرضت لو بالاق بعث  فوالّذي هللا؟

 فن  صن   الانر ، فن  لصنبر إننا غن ا ، عن ونا بننا تلقنى أن نكنره وما واح ،  ج  منا

 هللا  سنو  فَُسنرَّ . هللا بركنة علنى بننا فسنر عينن ، به تقرُّ  ما منا يري  أن هللا لع ّ  اللقا ،

 .ذل  ونشطه سع  بقو  وسلم عليه هللا صلى

 األحمسنى، هللا عبن  بنن مخنا   عنن سفيان، ح ثنا وكي ، ح ثنا: أحم  االما  وقا 

: بن   ينو  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  قا  المق اد أن - شما  ابن هو - طا   عن

 فَقَناتاِل َوَ بُّن َ  أَْننتَ  فَاْذَهبْ : }لموسى إسرائي  بنو قالت كما ل  نقو  ال إنا هللا  سو  يا

 .مقاتلون معكم إنا فقاتال و ب  أنت إذهب ولكن{ قَاِع ُونَ  َهاُهنَا إِنَّا

 .أخرى طر  وله الوجه هذا من جي  إسناد وهذا

 بنن طنا   عنن مخنا  ، عنن إسنرائي ، حن ثنا عنامر، بنن أسنود حن ثنا: أحمن  قا 

 ألن مشنم ا   المقن اد منن شم ت لق : عنه هللا  ض  مسعود بن هللا عب  قا : قا  شما ،

 ي عو وهو. وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أتى به ع   مما إل  أحبّ  صاحبه أنا أكون

: لموسننى إسننرائي  بنننو قالننت كمننا لنن  نقننو  ال هللا  سننو  يننا وهللاِ : قننا  المشننركين علنى

 يسنا ك وعنن يمينن  عنن نقاتن  ولكنننا ،{قَاِعن ُونَ  َهاُهنَنا اإِنَّن فَقَناتاِل َوَ بُّ َ  أَْنتَ  فَاْذَهبْ }

 لنذل  يشنر  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  وجنه فرأينت خلفن ، ومن ي ي  بين ومن

 .بذل  وسر

 .به مخا   عن طر  من والمغاري التفسير ف  البخا ي  واه

 حناتم أبنو ح ثنا عل ، بن الاسين بن عل  ح ثنا: مردويه بن بكر أبو الااف  وقا 

 صنلى هللا  سو  أن أن  عن حمي  ح ثنا األنصا ي، هللا عب  بن مام  ح ثنا الراري،

 استشنا هم، ثنم ُعَمنُر، علينه فأشنا  المسنلمين استشنا  بن   إلنى سنا  لمنا وسلم عليه هللا

 إذا  : قنالوا وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  يري  إياكم األنصا  معشر يا: األنصا  فقالت



{ قَاِعن ُونَ  َهاُهنَنا إِنَّنا فَقَناتاِل َوَ بُّ َ  أَْنتَ  اْذَهبْ : }لموسى إسرائي  بنو قا  كما له نقو  ال

 .تّبعناك ال الغماد بَْركِ  إلى أكبادَها ضربت لو بالاق بعث  والذي

 و واه بنه، أنن  عنن الطوين ، حمين  عنن حمين ، بنن عبين ة عنن أحمن  االما   واه

. نانوه بنه أنن  عنن حمين ، عنن الانا ث، بنن خالن  عنن المثننى، بن مام  عن النسائ 

 معتمنر عنم حمناد بنن األعلنى عبن  عنن يعلنى، أبن  عن صاياه ف  حبان ابن وأخرجه

 .ناوه به أن  عن حمي  عن

 

 العجيبة األمو  من فيه لمم جرى وما التِّيه إسرائي  بن  دخو  ف  فص 

 وحكنم بالتينه عاقبمم الىتع هللا وأن الجبا ين قتا  عن إسرائي  بن  نكو  ذكرنا ق 

 .سنة أ بعين إلى منه يخرجون ال بأنمم

 يوش  أن فيما ولكن الجبا ين، قتا  عن نكولمم قصة الكتا  أه  كتا  ف  أ  ولم

  أس علنى جلسنوا وخنو  وهنا ون موسنى وأن الكفنا ، منن طائفنة لقتا  موسى جمزه

 منن بمنا ين ه مالنت اوكلمن علنيمم، يوشن  انتصر  فعما فكلّما عصاه موسى و ف  أكمة،

 ذلن  وشنماله يميننه عنن ي يه ي عمان وخو  ها ون وجع  أولئ ، غلبمم ناوه أو تعب

 .السال  عليه يوش  حز  فانتصر الشم  غرو  إلى اليو 

 أمنر منن كنان منا بلغنه السال  عليه موسى وختن م ين كاهن" يثرون" أن وعن هم

" صنفو ا" ابنتنه ومعنه مسنلما   ىموسن على فق   فرعون بع ّوه هللا أظفره وكيف موسى

 بنن  شيو  به واجتم  وأكرمه موسى فتلقاه وعار  جرشون منه وابناها موسى روجة

 .وأجلّوه وعّظموه إسرائي 

 تقن  الت  الخصومات ف  موسى على إسرائي  بن  اجتما  كثرة  أى أنه وذكروا

 الرشا يبغضون  أعفا أتقيا  أمنا   جاال الناس على يجع  أن موسى على فأشا  بينمم

 خمسنننين، و ؤوس مئنننين، و ؤوس ألنننو ،  ؤوس النننناس علنننى فنننيجعلمم والخياننننة،

 منا بيننمم ففصنلت جنا وك أمنر علنيمم أشنك  فنإذا النناس بنين فيقضنوا عشرة، و ؤوس

 .السال  عليه موسى ذل  ففع  عليمم، أشك 

 نمن خنروجمم منن الثالن  الشنمر فن  سنينا  عنن  البرينة إسنرائي  بنو ودخ : قالوا

 فكأنمم الربي ، فص  أو  وه  لمم، شرعت الت  السنة أو  ف  خروجمم وكان مصر،

 .أعلم وهللا الصَّيف فص  أو  ف  التيه دخلوا

 وأمنره  بنه فكلّمنه الجب  موسى وصع  سينا  طو  حو  إسرائي  بنو ونز  قالوا

 وكينف ومنه،وق فرعون من إياهم إنجائه من عليمم به هللا أنعم ما إسرائي  بن  يذكر أن

 بننأن إسننرائي  بننن  يننأمر أن وأمننره وقبضننته، ينن ه مننن نسننر جننناح  مثنن  علننى حملمننم

 اليننو  فنن  كننان فنناذا الثالنن ، اليننو  إلننى وليسننتع وا ثيننابمم، ويغسننلوا ويغتسننلوا يتطمننروا

 وال حتنى قتن  مننه دننا فمنن إلينه، مننمم أح  يقتربن وال الجب ، حو  فليجتمعوا الثال ،

 أن لكننم حنن  فقنن  القنرن سننكن فنناذا القنرن، صننوت يسننمعون امننواد منا البمننائم مننن شن  

 .وتطيّبوا وتنّظفو واغتسلوا وأطاعوا ذل  إسرائي  بنو فسم  ترتقوه،



 وصنوت وبرو ، أصوات وفيما عظيمة غمامة الجب   كب الثال  اليو  كان فلّما

 سنفح فن  فقناموا وخرجنوا شن ي ا ، فزعنا ذل  من إسرائي  بنو ففز  ج ا ، ش ي  الّصو 

 كلنه الجبن  رلنز  ننو ،{ ِمننْ } عمنود وسنطه فن  عظنيم، دخنان الجبن  وغشن  الجب ،

 عليه وموسى واشت ، البو  وهو الّصو  صوت واستمر ش ي ة، رلزلة

 يننز ، أن موسنى وجن  عنز النر  وأمنر ويناجينه يكلمنه وهللا الجبن ، فنو  السال 

 وهننم األحبننا  وأمننر هللا وصننية ليسننمعوا الجبنن  مننن يقتربننوا أن إسننرائي  بننن  فيننأمر

 وقنو  علنى كتنابمم فن  ننص وهنذا. بالقر  ليتق موا الجب  فيصع وا ي نوا أن علماؤهم

 .ماالة ال النسخ

 هللا فأمره ذل  عن نميتمم وق  يصع وا، أن يستطيعون ال إنمم    يا: موسى فقا 

 بقينة وهنم والشنعب العلمنا  وهم الكمنة وليكن ها ون بأخيه معه فيأت  يذهب أن تعالى

 .موسى ففع  بعي ، غير إسرائي ، بن 
 .الكلمات بالعشر حينئذ فأمره وج ، عز  به وكلمه

 موسنى، فمممنم حتنى يفممنوا لنم ولكنن هللا، كنال  سنمعوا إسنرائي  بنن  أن وعن هم

 .نموت أن نخا  فإنا وج ، عز الر  عن أنت بلغنا: لموسى يقولون وجعلوا

 لنه، شنري  ال وحن ه هللا بعبنادة األمنر: وهن  :الكلمات العشر هذه فقا  عنه فبلغمم

 منن ينو  تفنرغ ومعنناه السنبت علنى بالماافظنة واألمنر. كاذبنا   بناهلل الالنف عنن والنم 

 وأمن  أبناك أكنر  السنبت، به هللا نسخ الذي الجمعة بيو  حاص  وهذا للعبادة، األسبو 

 تشنم  ال. تسنر  ال. تزن ال. تقت  ال.  ب  هللا يعطي  الذي. األ ض ف  عمرك ليطو 

 صناحب ، امنرأة تشنته وال صناحب ، بينت إلنى عينن  تم  ال. رو  شمادة صاحب  على

 النمن  ومعنناه. لصناحب  النذي منن شنيئا   وال حمنا ه، وال ثنو ه، وال أمتنه وال عب ه وال

 .الاس  عن

 من  يتين ف  كلمات العشر هذه مضمون: وغيرهم السلف علما  من كثير قا  وق 

 بِهِ  تُْشِرُكوا أاَلَّ  َعلَْيُكمْ  َ بُُّكمْ  َحرَّ َ  َما أَتْ ُ  تَعَالَْوا قُ ْ } األنعا  سو ة ف  قوله وهما القر ن،

 تَْقَربُنوا َوال َوإِيَّناُهمْ  نَنْرُرقُُكمْ  نَْاننُ  إِْمنال    ِمننْ  أَْوالدَُكنمْ  تَْقتُلُنوا َوال إِْحَسنانا   َوبِاْلَواِل َْينِ  َشْيئا  

ُ  َحرَّ َ  الَّتِ  النَّْف َ  تَْقتُلُوا َوال بََطنَ  َوَما ْنَمامِ  َظَمرَ  َما اْلفََواِحشَ  ناُكمْ  ذَِلُكمْ  بِاْلَاقِّ  إِالَّ  ّللاَّ  َوصَّ

 َوأَْوفُننوا أَُشنن َّهُ  يَْبلُنن َ  َحتَّننى أَْحَسننُ  ِهنن َ  بِننالَّتِ  إِالَّ  اْليَتِننيمِ  َمنا َ  تَْقَربُننوا َوال تَْعِقلُننوَن، لَعَلَُّكننمْ  بِنهِ 

 قُْربَنى ذَا َكنانَ  َولَنوْ  فَاْعنِ لُوا قُْلنتُمْ  َوإِذَا ُوْسنعََما إِالَّ  نَْفسنا   نَُكلِّنفُ  ال بِاْلِقْسنطِ  ينَزانَ َواْلمِ  اْلَكْين َ 

ِ  َوبِعَْم ِ  اُكمْ  ذَِلُكمْ  أَْوفُوا ّللاَّ  َوال فَناتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيما   ِصَراِط  َهذَا َوأَنَّ  تَذَكَُّروَن، لَعَلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

اُكمْ  ذَِلُكمْ  َسبِيِلهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ َ  السُّبُ َ  تَتَّبِعُوا  {.تَتَّقُونَ  لَعَلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ

 فزالنت، كاننت عزينزة، متفرقة وأحكاما   كثيرة وصايا الكلمات العشر بع  وذكروا

 إليمننا عمنن وا ثننم بمننا المكلفننين مننن عصننيان عليمننا طننرأ ثننم النن هر مننن حينننا   بمننا وعمنن 

 كانننت بعنن ما مب لننة، منسننوخة فصننا ت سننلبوها كلننه ذلنن  بعنن  ثننم ،وحرفوهننا فبنن لوها

 يرين  منا ويفع  يشا  ما ياكم الذي وهو بع ، ومن قب  من األمر فلله. مكملة مشروعة

 .العالمين    هللا تبا ك واألمر، الخلق له أال



ُكمْ  ِمنننْ  أَنَجْينَنناُكمْ  قَنن ْ  إسننرائِي َ  بَنِنن  يَننا: }تعننالى هللا قننا  وقنن   َجانِننبَ  َواَعننْ نَاُكمْ وَ  َعنن ُّوِ

ْلنَا األَْيَمنَ  الطُّو ِ  ْلَوى، اْلَمنَّ  َعلَْيُكمْ  َونَزَّ  فِينهِ  تَْطغَْوا َوال َ َرْقنَاُكمْ  َما َطيِّبَاتِ  ِمنْ  ُكلُوا َوالسَّ

 َو َمننَ  تَنا َ  ِلَمننْ  لَغَفَّنا ٌ  َوإِنِّن  َهنَوى، فَقَن ْ  َغَضنبِ  َعلَْينهِ  يَْاِلن ْ  َوَمننْ  َغَضنبِ  َعلَْيُكمْ  فَيَِا َّ 

 {.اْهتَ َى ثُمَّ  َصاِلاا   َوَعِم َ 

 منن وخلصنمم أعن ائمم منن أنجاهم بما إسرائي  بن  إلى وإحسانه منته تعالى يذكر

 ليننز  مننمم؛ أي األيمنن الطنو  جاننب إلنى نبنيمم صنابة وع هم وأنه والارج الضيق

 فن  علنيمم أننز  تعنالى وأننه وأخنراهم دنياهم ف  لمم مصلاة فيما عظيمة أحكاما   عليه

 منَّنا   ضنر ، وال ر   فيمنا لني  التن  األ ض فن  سفرهم ف  وضرو تمم ش تمم حا 

 الينو  ذلن  فن  حناجتمم ق   منه فيأخذون بيوتمم، خال  فيج ونه يصباون السما ، من

 أو كفناه، قلنيال   مننه أخنذ ومنن فسن ، ذلن  منن ألكثنر مننه ادخنر ومنن الغ ، من مثله إلى

 فنإذا والانالوة، البيناض غاينة ف  وهو الخبز، مث  منه فيصنعون عنه، يفض  لم كثيرا  

 إلينه ياتناجون منا كلفنة بنال منمنا فيقتنصنون السنلوى، طينر غشيمم النما   خر من كان

 .لعشائمم كفايتمم حسب

 حر عنمم يستر الذي الساا  وهو الغما ، عليمم هللا ظل  الصيف فص  كان وإذا

 اْذُكنُروا إسنرائِي َ  بَنِن  يَنا: }البقنرة سنو ة فن  الىتعن قنا  كمنا الباهر؛ وضو ها الشم 

 بَِمنا َو ِمنُنوا فَناْ َهبُونِ ، َوإِيَّنايَ  بِعَْمنِ ُكمْ  أُو ِ  بِعَْمنِ ي َوأَْوفُنوا َعلَنْيُكمْ  أَْنعَْمنتُ  الَّتِن  نِْعَمتِن 

قا   أَنَزْلتُ   َوإِيَّنايَ  قَِلنيال   ثََمننا   بِآيَناتِ  ُرواتَْشنتَ  َوال بِنهِ  َكنافِر   أَوَّ َ  تَُكونُنوا َوال َمعَُكنمْ  ِلَمنا ُمَص ِّ

 {.فَاتَّقُونِ 

ْينَاُكمْ  َوإِذْ : }قا  أن إلى  أَْبنَناَ ُكمْ  يُنذَبُِّاونَ  اْلعَذَا ِ  ُسو َ  يَُسوُمونَُكمْ  فِْرَعْونَ    ِ  ِمنْ  نَجَّ

 فَأَْنَجْينَنناُكمْ  اْلبَْاننرَ  بُِكننمْ  َرْقنَننافَ  َوإِذْ  َعِظننيٌم، َ بُِّكننمْ  ِمنننْ  بَنناَل ٌ  ذَِلُكننمْ  َوفِنن  نَِسنناَ ُكمْ  َويَْسننتَْايُونَ 

 ِمنْ  اْلِعْج َ  اتََّخْذتُمْ  ثُمَّ  لَْيلَة   أَْ بَِعينَ  ُموَسى َواَعْ نَا َوإِذْ  تَنُظُروَن، َوأَْنتُمْ  فِْرَعْونَ    َ  َوأَْغَرْقنَا

 ُموَسننى  تَْينَننا َوإِذْ  تَْشننُكُروَن، ُكننمْ لَعَلَّ  ذَِلنن َ  بَْعنن ِ  ِمنننْ  َعننْنُكمْ  َعفَْونَننا ثُننمَّ  َظنناِلُموَن، َوأَْنننتُمْ  بَْعننِ هِ 

 أَنفَُسننُكمْ  َظلَْمننتُمْ  إِنَُّكننمْ  قَننْو ِ  يَننا ِلقَْوِمننهِ  ُموَسننى قَننا َ  َوإِذْ  تَْمتَنن ُوَن، لَعَلَُّكننمْ  َواْلفُْرقَننانَ  اْلِكتَننا َ 

 َعلَنْيُكمْ  فَتَا َ  بَاِ ئُِكمْ  ِعْن َ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ذَِلُكمْ  أَنفَُسُكمْ  فَاْقتُلُوا بَاِ ئُِكمْ  إِلَى فَتُوبُوا اْلِعْج َ  بِاتَِّخاِذُكمْ 

ا ُ  ُهوَ  إِنَّهُ  ِحيُم، التَّوَّ َ  نَنَرى َحتَّنى لَن َ  نُنْؤِمنَ  لَننْ  ُموَسنى يَنا قُْلتُمْ  َوإِذْ  الرَّ  فَأََخنذَتُْكمْ  َجْمنَرة   ّللاَّ

اِعقَةُ   اْلغََما َ  َعلَْيُكمْ  َوَظلَّْلنَا تَْشُكُروَن، لَعَلَُّكمْ  مْ َمْوتِكُ  بَْع ِ  ِمنْ  بَعَثْنَاُكمْ  ثُمَّ  تَنُظُروَن، َوأَْنتُمْ  الصَّ

 َكننانُوا َولَِكنننْ  َظلَُمونَننا َوَمننا َ َرْقنَنناُكمْ  َمننا َطيِّبَنناتِ  ِمنننْ  ُكلُننوا َوالسَّننْلَوى اْلَمنننَّ  َعلَننْيُكمْ  َوأَنَزْلنَننا

 {.يَْظِلُمونَ  أَنفَُسُممْ 

 يُْخنِرجْ  َ بَّن َ  لَنَنا فَناْد ُ  َواِحن    َطعَنا    َعلَى ْصبِرَ نَ لَنْ  ُموَسى يَا قُْلتُمْ  َوإِذْ : }قا  أن إلى

ا لَنَا  الَّنِذي أَتَْسنتَْبِ لُونَ  قَنا َ  َوبََصنِلَما َوَع َِسنَما َوفُوِمَمنا َوقِثَّائَِمنا بَْقِلَمنا ِمننْ  األَْ ضُ  تُْنبِتُ  ِممَّ

لَّننةُ  َعلَننْيِممْ  َوُضننِربَتْ  َسننأَْلتُمْ  َمننا لَُكننمْ  فَننإِنَّ  ِمْصننرا   اْهبُِطننوا َخْيننرٌ  ُهننوَ  بِالَّننِذي أَْدنَننى ُهننوَ   الذِّ

ِ  ِمنننْ  بِغََضنب   َوبَنناُ وا َواْلَمْسنَكنَةُ  ِ  بِآيَناتِ  يَْكفُننُرونَ  َكنانُوا بِننأَنَُّممْ  ذَِلن َ  ّللاَّ  النَّبِيِّننينَ  َويَْقتُلُننونَ  ّللاَّ

 {.يَْعتَ ُونَ  َوَكانُوا َعَصْوا بَِما ذَِل َ  اْلَاقِّ  بِغَْيرِ 

 والسننلوى، المننن مننن لمننم يسننر بمننا إلننيمم، وإحسننانه علننيمم، عامننهإن تعننالى فننذكر

 علنيمم ويرسن  بناكرا ، المننَّ  هللا يننز  بن  فينه، لمنم سنع  وال كلفنة بنال شنميين طعامين



 ياملوننه كنانوا حجرا   السال  عليه موسى يضر  لمم؛ الما  وأنب  عشيا ، السلوى طير

 منا  تتفجنر ثنم تننبج ، منه عينٌ  سبط  لك عينا ، عشرة اثنتا منه فتنفجر بالعصا، معمم

 منن الغمنا  علنيمم وظلن  كفنايتمم وين خرون دوابمنم، ويسنقون فيشربون فيستقون رالال  

 .الار

 قناموا وال  عايتمنا، حنق  عوهنا فمنا جسيمة، وعطيات عظيمة، هللا من نعم وهذه

 منما لوايستب  أن وسألوا بما، وتبرموا منما منمم كثير ضجر ثم. عبادتما وحق بشكرها

 .وبصلما وع سما وفومما وقثائما بقلما من األ ض تنبت مما بب لما،

 ُهوَ  الَِّذي أَتَْستَْبِ لُونَ : }قائال   وعنفمم المقالة هذه على وأنبمم ووبخمم الكليم فقرعمم

 وتري وننه لبونهتط الذي هذا أي{. َسأَْلتُمْ  َما لَُكمْ  فَإِنَّ  ِمْصرا   اْهبُِطوا َخْيرٌ  ُهوَ  بِالَِّذي أَْدنَى

 وإذا بمنا، موجنود والكبنا  الصنغا  األمصا  أله  حاص  فيما أنتم الت  النعم هذه ب  

 منا بمنا تجن ون - لمنصنبما تصنلاون ال التن  المرتبنة هنذه عنن ونزلتم أي إليما، هبطتم

 لسننت ولكننن  الرديننة، واألغذيننة ال نيننة المآكنن  مننن ذكننرتم ممننا ترومننون ومننا تشننتمون

 الصننفات هنذه وكنن . المننى مننن بنه تعّنننتم منا أبلغكننم وال هاهننا، ذلنن  سنؤا  إلننى أجينبكم

: تعنالى قنا  كمنا عنه؛ نُموا عما ينتموا لم أنمم على ت   منمم، الصاد ة عنمم المذكو ة

 هلن  فقن  أي{. َهنَوى فَقَن ْ  َغَضبِ  َعلَْيهِ  يَْاِل ْ  َوَمنْ  َغَضبِ  َعلَْيُكمْ  فَيَِا َّ  فِيهِ  تَْطغَْوا َوال}

 .الجبا  المل  غضب عليه ح  وق  وال ما ، المالك وهللا له وحق

 علنى يسنتمر ولنم وتنا  أننا  لمنن بالرجنا  الشن ي ، الوعي  هذا مزج تعالى ولكنه

 {.اْهتَ َى ثُمَّ  َصاِلاا   َوَعِم َ  َو َمنَ  تَا َ  ِلَمنْ  لَغَفَّا ٌ  َوإِنِّ : }فقا  المري ، الشيطان متابعة

 
 الرؤية سؤا 

 أَْ بَِعنينَ  َ بِّنهِ  ِميقَناتُ  فَنتَمَّ  بِعَْشنر   َوأَتَْمْمنَاَهنا لَْيلَنة   ثاََلثِينَ  ُموَسى َوَواَعْ نَا} :تعالى قا 

 اْلُمْفِسنِ يَن، َسنبِي َ  تَتَّبِن ْ  َواَل  َوأَْصنِلحْ  قَنْوِم  فِن  اْخلُْفنِن  َهناُ ونَ  أِلَِخينهِ  ُموَسنى َوقَنا َ  لَْيلَنة  

ا  انُظرْ  َولَِكنْ  تََرانِ  لَنْ  قَا َ  إِلَْي َ  أَنُظرْ  أَِ نِ  َ  ِّ  قَا َ  َ بُّهُ  َوَكلََّمهُ  اِلِميقَاتِنَ ُموَسى َجا َ  َولَمَّ

ا تََرانِ  فََسْو َ  َمَكانَهُ  اْستَقَرَّ  فَإِنْ  اْلَجبَ ِ  إِلَى  ُموَسنى َوَخنرَّ  دَّكنا   َجعَلَهُ  ِلْلَجبَ ِ  َ بُّهُ  تََجلَّى فَلَمَّ

ا َصِعقا    اْصَطفَْيتُ َ  إِنِّ  ُموَسى يَا قَا َ  اْلُمْؤِمنِيَن، أَوَّ ُ  َوأَنَا إِلَْي َ  تُْبتُ  ُسْبَاانَ َ  قَا َ  أَفَا َ  فَلَمَّ

 األَْلنَواحِ  فِن  لَهُ  َوَكتَْبنَا الشَّاِكِريَن، ِمنْ  َوُكنْ   تَْيتُ َ  َما فَُخذْ  َوبَِكاَلِم  بِِرَساالتِ  النَّاِس  َعلَى

ة   فَُخنْذَها َشننْ     ِلُكن ِّ  يال  َوتَْفِصن َمْوِعَظننة   َشنْ     ُكن ِّ  ِمننْ   بِأَْحَسنننَِما يَأُْخنذُوا قَْوَمن َ  َوأُْمننرْ  بِقُنوَّ

 َوإِنْ  اْلَانقِّ  بِغَْينرِ  األَْ ِض  فِ  يَتََكبَُّرونَ  الَِّذينَ   يَاتِ  َعنْ  َسأَْصِر ُ  اْلفَاِسِقيَن، دَا َ  َسأُِ يُكمْ 

ْش ِ  َسبِي َ  ايََروْ  َوإِنْ  بَِما يُْؤِمنُوا ال  يَة   ُك َّ  يََرْوا ِ  َسبِي َ  يََرْوا َوإِنْ  َسبِيال   يَتَِّخذُوهُ  ال الرُّ  الغَنّ 

 َوِلقَنا ِ  بِآيَاتِنَنا َكنذَّبُوا َوالَّنِذينَ  َغنافِِليَن، َعْنَمنا َوَكنانُوا بِآيَاتِنَنا َكنذَّبُوا بِنأَنَُّممْ  ذَِل َ  َسبِيال   يَتَِّخذُوهُ 

 {.يَْعَملُونَ  َكانُوا َما إِالَّ  َزْونَ يُجْ  َه ْ  أَْعَمالُُممْ  َحبَِطتْ  اآلِخَرةِ 

 هنن  ليلننة. الثالثنون: ومجاهنن  ومسنرو  عبنناس ابننن مننمم السننلف منن جماعننة قنا 

 .الاجة ذي من بعشر ليلة أ بعين وأتمت بكماله، القع ة ذي شمر

 



 لمامن  وجن  عنز هللا أكمن  مثلنه وفن  النانر، عي  يو  له هللا كال  يكون هذا فعلى

 .وبراهينه حجته وأقا  دينه، موسل عليه هللا صلى

 إننه يقنا  صنائما   فيه وكان الميقات، استكم  لما السال  عليه موسى أن والمقصود

 فنأمره فمنه،  ينح ليطينب فمضنغه شجرة لاا  أخذ الشمر كم  فلما الطعا ، يستطعم لم

 فم خلو  أن: الا ي  ف  ثبت ولمذا. ليلة أ بعين فصا ت أخرى، عشرا   يمس  أن هللا

 .المس   يح من هللا عن  أطيب ائمالص

 المابنب هنا ون، أخناه إسنرائي  بنن  شنعب علنى اسنتخلف الذها  على عز  فلما

 وأمنره فوصناه، مصنطفيه، إلى ال عوة ف  ووريره وأبيه، أمه ابن وهو. الجلي  المبج 

 .منافاة نبوته ف  منزلته لعلو هذا ف  ولي 

ا: }تعالى هللا قا   فينه بنالمج   أمنر النذي الوقت ف  أي{. ِميقَاتِنَالِ  ُموَسى َجا َ  َولَمَّ

 وناجناه، فنناداه الخطنا ، أسنمعه أننه إال حجنا ، و ا  من هللا كلمه أي{. َ بُّهُ  َوَكلََّمهُ }

 فصنلوات منينف، ومننز  شريف ومنصب مني ، ومعق   في  مقا  وهذا. وأدناه وقربه

 .واألخرى ال نيا ف  عليه وسالمه تَتْرى، عليه هللا

  فنن  سننأ  الخطننا ، وسننم  السنننية، والمرتبننة العليننة المنزلننة هننذه أعطنن  منناول

 أَنُظنرْ  أَِ نِن  َ  ِّ  قَنا َ : }البرهنان القنوى األبصا  ت  كه ال الذي للعظيم فقا  الاجا ،

 وتعنالى، تبنا ك تجلينه عنن  يثبنت أن يسنتطي  ال أننه تعالى بين ثم{. تََرانِ  لَنْ  قَا َ  إِلَْي َ 

 منن التجلن  عنن  يثبنت ال اإلنسنان، منن ثباتا   وأش  ذاتا   وأكبر أقوى هو الذي الجب  ألن

 {.تََرانِ  فََسْو َ  َمَكانَهُ  اْستَقَرَّ  فَإِنْ  اْلَجبَ ِ  إِلَى انُظرْ  َولَِكنْ : }قا  ولمذا الرحمن،

 منات، إال حن ّ  يرانن  ال إننه موسى يا: "له قا  تعالى هللا أن: المتق مة الكتب وف 

 ".ت ه ه إال ياب  وال

: قننا  أنننه وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  عننن موسننى أبنن  عننن الصنناياين وفنن 

 إلينه انتمنى منا وجمنه ُسنبااتُ  ألحرقنت كشنفه لنو - الننا :  واينة وف  - النو  حجابه"

 ".خلقه من بصره

 ننو ه، هنو الذي نو ه ذاك{. األَْبَصا ُ  تُْ ِ ُكهُ  ال: }تعالى قوله ف  عباس ابن وقا 

 .ش   له يقو  ال ش  ل تجلى إذا

ا: }تعالى قا  ولمذا نا َصنِعقا   ُموَسنى َوَخنرَّ  دَّكنا   َجعَلَنهُ  ِلْلَجبَ ِ  َ بُّهُ  تََجلَّى فَلَمَّ  أَفَنا َ  فَلَمَّ

 {.اْلُمْؤِمنِينَ  أَوَّ ُ  َوأَنَا إِلَْي َ  تُْبتُ  ُسْبَاانَ َ  قَا َ 

 أكبنر فإننه{. تََرانِن  فََسنْو َ  َمَكانَنهُ  رَّ اْسنتَقَ  فَإِنْ  اْلَجبَ ِ  إِلَى انُظرْ  َولَِكنْ : }مجاه  قا 

ا} خلقا ، وأش  من   ف ك الجب  وأقب  يتمال ، ال الجب  إلى فنظر{. ِلْلَجبَ ِ  َ بُّهُ  تََجلَّى فَلَمَّ

 .صعقا   فخر الجب  يصن  ما موسى و أى أوله، على

 جريننر ابننن وصننااه والترمننذي، أحمنن  اإلمننا   واه مننا التفسننير فنن  ذكرنننا وقنن 

  سنو  أن أنن  عن ولي  جرير ابن راد ثابت، عن سلمة بن حماد طريق من ااكموال

نا: }قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا  بإصنبعه، هكنذا قنا {. دَّكنا   َجعَلَنهُ  ِلْلَجبَن ِ  َ بُّنهُ  تََجلَّنى فَلَمَّ

 فسنا  الخنصنر، منن األعلنى المفصن  علنى اإلبمنا  وسنلم علينه هللا صلى النب  ووض 

 .الجب 



 .جرير ابن لف 

 

 إال مننه - العظمنة منن يعنن  - تجلنى ما: عباس ابن عن عكرمة، عن الس ي وقا 

. علينه مغشنيا   أي{. َصنِعقا   ُموَسنى َوَخنرَّ } ترابنا ،: قنا  دكنا، الجبن  فجعن  الخنصر ق  

ا: }لقوله األو  والصايح. ميتا  : قتادة وقا   غشنى عن تكون إنما اإلفاقة فإن{. أَفَا َ  فَلَمَّ

 فلسنت أي{. إِلَْين َ  تُْبنتُ } أحن ، بعظمتنه يراه أن وإجال  وتعظيم تنزيه{. ْبَاانَ َ سُ  قَا َ }

 يناب  وال منات، إال حن  أح  يراك ال أنه{. اْلُمْؤِمنِينَ  أَوَّ ُ  َوأَنَا} الرؤية، هذه بع  أسأ 

 .ت ه ه إال

 حسننن أبن  ابنن عمنا ة بنن ياينى بنن عمننرو طرينق منن الصناياين فن  ثبنت وقن 

 هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قنا  الخن  ي، سنعي  أب  عن أبيه، عن نصا ي،األ المارن 

 أو  فنأكون القيامنة ينو  يصعقون الناس فإن األنبيا ، بين من تخيرون  ال: "وسلم عليه

 جنورى أ  قبلن  أفنا  أد ي فال العر ، قوائم من بقائمة  خذ بموسى أنا فإذا يفيق، من

 .؟"الطو  بصعقة

 ال: قنا  حنين األنصنا ي وجنه لطنم النذي اليمنودي قصنة هأولن وف . البخا ي لف 

 ".األنبيا  بين من تخيرون  ال: "هللا  سو  فقا . البشر على موسى اصطفى والذي

 عنن األعنرج، النرحمن وعبن  سنلمة أبن  عن الزهري طريق من الصاياين وف 

" ىموسن علنى تخيرونن  ال: "وفينه. بنانوه وسنلم علينه هللا صلى النب  عن هريرة، أب 

 .تمامه وذكر

 

 وجننه علننى األنبيننا  بننين التفضنني  عننن نمنن ٌ  أو والتواضنن ، المضننم بننا  مننن وهننذا

 بعنن  فننو  بعضننمم  فنن  الننذي هننو هللا بنن  إلننيكم هننذا لنني  أو والعصننبية، الغضننب

 .بالتوقيف ب  الرأي، بمجرد هذا ينا  ولي  د جات،

 عليمم أفضليته لىع بإطالعه نسخ ثم أفض ، أنه يعلم أن قب  قاله هذا إن قا  ومن

 هريرة أبو هاجر وما هريرة، وأب  سعي  أب   واية من هذا ألن نظر؛ قوله فف  كلمم،

 .أعلم وهللا. هذا بع  إال بمذا يعلم لم أنه فيبع  متأخرا ، ُحنين عا  إال

 ُكْنتُمْ : }تعالى قا  الخليقة، ب  البشر أفض  عليه، وسالمه هللا صلوات أنه ش  وال

 .نبيمم بشر  إال كملوا وما{. ِللنَّاِس  أُْخِرَجتْ  ة  أُمَّ  َخْيرَ 

 يننو   د  ولنن  سنني  أنننا: "قننا  أنننه عليننه، وسننالمه هللا صننلوات عنننه، بننالتواتر وثبننت

 األولنننون بنننه يغبطنننه النننذي المامنننود بالمقنننا  اختصاصنننه ذكنننر ثنننم". فخنننر وال القيامنننة

 نننوح: األكملننون العننز  أولننوا حتننى والمرسننلون، األنبيننا  عنننه تاينن  الننذي واآلخننرون،

 .مريم ابن وعيسى وموسى وإبراهيم

 بقائمننة باطشننا   موسننى فأجنن  يفيننق مننن أو  فننأكون: "وسننلم عليننه هللا صننلى وقولننه

 أن علنى دلين " الطنو  بصنعقة جنورى أ  قبلن  أفا  أد ي فال - بما  خذا   أي - العر 

 لفصنن  الننر  يتجلننى حننين القيامننة، عَرصننات فنن  للخالئننق ياصنن  الننذي الصننعق هننذا

 إفاقننة أولمنم فيكننون والجنال ، والعظمننة الميبنة شن ة مننن فيصنعقون عبنناده، بنين القضنا 



 موسنى فيجن  األنبيا ، سائر على والسما  األ ض    ومصطفى األنبيا ، خاتم مام 

 أي ؟" قبلن  فأفنا  أصنعق أد ي فنال: "المصن و  الصناد  قنا . العنر  بقائمة باطشا  

 بصنعقة جنورى أو" صنعق، الن نيا فن  السنبب ابمنذ نالنه قن  ألنه خفيفة، صعقته وكانت

 .بالكلية يصعق فلم يعن  ؟" الطو 

 بمنا تفضنيله يلنز  وال الايثينة، هنذه منن السنال  عليه لموسى كبير شر  فيه وهذا

 بمذه وفضيلته شرفه على وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  نبه ولمذا. وجه ك  من مطلقا  

 علنى موسنى اصطفى والذي ال: قا  حين دياليمو وجه ضر  لما المسلم ألن الصفة،

 فبنيَّن السنال ، علينه موسنى بجننا  هضنم لنذل  المشناه ين نفوس ف  ياص  ق  البشر،

 .وشرفه فضيلته وسلم عليه هللا صلى النب 

 أي{. َوبَِكالِمن  بِِرَسنااَلتِ  النَّناِس  َعلَى اْصَطفَْيتُ َ  إِنِّ  يَاُموَسى قَا َ : }تعالى وقوله

 فن  ذلن  بينان تقن   كمنا مننه، أفضن  الخلين  إبنراهيم ألن قبله، فيما ال ان،الزم ذل  ف 

 ظمنر كمنا منممنا، أفضن  وسنلم علينه هللا صنلى مام ا   ألن بع ه؛ ما وال إبراهيم، قصة

 مقامنا   سنأقو : "قنا  أننه ثبنت وكمنا واألنبينا ، المرسلين جمي  على اإلسرا  ليلة شرفه

{. الشَّناِكِرينَ  ِمننْ  َوُكننْ   تَْيتُن َ  َمنا فَُخنذْ : }تعنالى هوقول". إبراهيم حتى الخلق إلى يرغب

 الشناكرين منن وكنن علينه، رينادة تسنأ  وال والكنال ، الرسنالة منن أعطيتن  منا فخذ أي

 .ذل  على

 ِلُكنن ِّ  َوتَْفِصننيال   َمْوِعَظننة   َشننْ     ُكنن ِّ  ِمنننْ  األَْلننَواحِ  فِنن  لَننهُ  َوَكتَْبنَننا: }تعننالى هللا وقننا 

 التنو اة فن  لنه كتنب هللا أن: الصنايح ففن  نفني ، جنوهر منن األلنواح توكانن{. َشْ    

 .والارا  الاال  من إليه ياتاجون ما لك  وتفصي  اآلثا ، عن مواع  وفيما بي ه،

ة   فَُخنْذَها}  أن{. بِأَْحَسننَِما يَأُْخنذُوا قَْوَمن َ  َوأُْمنرْ } قوينة صنادقة ونينة بعنز  أي{. بِقُنوَّ

 سننترون أي{ اْلفَاِسننِقينَ  دَا َ  َسننأُِ يُكمْ } مااملمننا وأجمنن  وجوهمننا أحسننن علننى يضننعوها

 .لرسل  المكذبين ألمري، المخالفين طاعت ، عن الخا جين عاقبة

 منمنا، أ ين  النذي معناهنا وتعقّن  وتن برها، فمممنا عن أي{.  يَاتِ  َعنْ  َسأَْصِر ُ }

 يُْؤِمنُوا ال  يَة   ُك َّ  يََرْوا َوإِنْ  اْلَاقِّ  رِ بِغَيْ  األَْ ِض  فِ  يَتََكبَُّرونَ  الَِّذينَ } مقتضاها عليه ود ّ 

 إلتباعمنا، ينقنادون ال والمعجنزات، الخنوا   منن شناه وا مممنا شناه وا ولو أي{. بَِما

ْش ِ  َسبِي َ  يََرْوا َوإِنْ }  َسنبِي َ  يَنَرْوا َوإِنْ } يتبعنوه وال يسنلكوه ال أي{. َسبِيال   يَتَِّخذُوهُ  ال الرُّ

 ِ  بآياتننا، لتكنذيبمم ذلن  عنن صنرفناهم أي{. بِآيَاتِنَنا َكنذَّبُوا بِنأَنَُّممْ  ذَِلن َ  َسنبِيال   وهُ يَتَِّخذُ  الغَّ 

 العمنن  وتننرك معناهننا، فنن  والتفكيننر بمننا التصنن يق عننن وإعراضننمم عنمننا، وتغننافلمم

 َكنانُوا َمنا إِالَّ  ْجَزْونَ يُ  َه ْ  أَْعَمالُُممْ  َحبَِطتْ  اآلِخَرةِ  َوِلقَا ِ  بِآيَاتِنَا َكذَّبُوا َوالَِّذينَ . }بمقتضاها

 {.يَْعَملُونَ 

 
 عنمم هللا كليم غيبة ف  العج  عبادتمم قصة

 أَلَنمْ  ُخنَوا ٌ  لَنهُ  َجَسن ا   ِعْجنال   ُحِلنيِِّممْ  ِمننْ  بَْعنِ هِ  ِمننْ  ُموَسى قَْو ُ  َواتََّخذَ : }تعالى هللا قا 

ُمُمننمْ  اَل  أَنَّننهُ  يَننَرْوا ننا َظنناِلِميَن، َوَكننانُوا اتََّخننذُوهُ  َسننبِيال   يَْمننِ يِممْ  َواَل  يَُكلِّ  أَْيننِ يِممْ  فِنن  ُسننِقطَ  َولَمَّ

نا اْلَخاِسنِريَن، ِمننْ  لَنَُكنونَنَّ  لَنَنا َويَْغِفنرْ  َ بُّنَنا يَْرَحْمنَنا لَنمْ  لَئِنْ  قَالُوا َضلُّوا قَ ْ  أَنَُّممْ  َوَ أَْوا  َولَمَّ



 َ بُِّكنمْ  أَْمنرَ  أََعِجْلنتُمْ  بَْعنِ ي ِمننْ  َخلَْفتُُمونِ  َسَمابِئْ  قَا َ  أَِسفا   َغْضبَانَ  قَْوِمهِ  إِلَى ُموَسى َ َج َ 

هُ  أَِخينهِ  بَِرأِْس  َوأََخذَ  األَْلَواحَ  َوأَْلقَى  َوَكنادُوا اْستَْضنعَفُونِ  اْلقَنْو َ  إِنَّ  أُ َّ  ابنن قَنا َ  إِلَْينِه، يَُجنرُّ

نناِلِميَن، اْلقَننْو ِ  َمنن َ  تَْجعَْلنِنن  َوال اأْلَْعنن َا َ  بِنن  تُْشننِمتْ  فَننال يَْقتُلُننونَنِ   ِلنن  اْغِفننرْ  َ  ِّ  قَننا َ  الظَّ

اِحِميَن، أَْ َحنمُ  َوأَْنننتَ  َ ْحَمتِنن َ  فِنن  َوأَْدِخْلنَننا َوألَِخن   َسننيَنَالُُممْ  اْلِعْجنن َ  اتََّخننذُوا الَّننِذينَ  إِنَّ  الننرَّ

 السَّنيِّئَاتِ  َعِملُنوا َوالَّنِذينَ  تَِريَن،اْلُمفْ  نَْجِزي َوَكذَِل َ  ال ُّْنيَا اْلَايَاةِ  فِ  َوِذلَّةٌ  َ بِِّممْ  ِمنْ  َغَضبٌ 

ننا َ ِحننيٌم، لَغَفُننو ٌ  بَْعننِ َها ِمنننْ  َ بَّنن َ  إِنَّ  َو َمنُننوا بَْعننِ َها ِمنننْ  تَننابُوا ثُننمَّ   ُموَسننى َعنننْ  َسننَكتَ  َولَمَّ

 {.َهبُونَ يَرْ  ِلَربِِّممْ  ُهمْ  ِللَِّذينَ  َوَ ْحَمةٌ  ُه  ى نُْسَختَِما َوفِ  األَْلَواحَ  أََخذَ  اْلغََضبُ 

 َوَعِجْلنتُ  أَثَنِري َعلَنى أُواَل ِ  ُهنمْ  قَا َ  يَاُموَسى، قَْوِم َ  َعنْ  أَْعَجلَ َ  َوَما: }تعالى وقا 

، َوأََضنلَُّممْ  بَْعنِ كَ  ِمننْ  قَْوَمن َ  فَتَنَّا قَ ْ  فَإِنَّا قَا َ  ِلتَْرَضى، َ  ِّ  إِلَْي َ   ُموَسنى فََرَجن َ  السَّناِمِريُّ

 أَ ْ  اْلعَْمن ُ  َعلَنْيُكمْ  أَفََطنا َ  َحَسننا   َوْعن ا   َ بُُّكنمْ  يَِعنْ ُكمْ  أَلَنمْ  يَناقَْو ِ  قَنا َ  أَِسنفا   َغْضنبَانَ  قَْوِمهِ  إِلَى

 بَِمْلِكنَنا َمْوِعن َكَ  أَْخلَْفنَنا َمنا قَنالُوا َمْوِعنِ ي، فَأَْخلَْفتُمْ  َ بُِّكمْ  ِمنْ  َغَضبٌ  َعلَْيُكمْ  يَِا َّ  أَنْ  أََ ْدتُمْ 

ْلنَ َولَِكنَّا ، أَْلقَنى فََكنذَِل َ  فَقَنذَْفنَاَها اْلقَنْو ِ  ِرينَنةِ  ِمنْ  أَْوَرا ا   اُحّمِ  ِعْجنال   لَُمنمْ  فَنأَْخَرجَ  السَّناِمِريُّ

 َوال قَنْوال   إِلَنْيِممْ  يَْرِجن ُ  أاَلَّ  يََرْونَ  أَفاَل فَنَِسَ ، ُموَسى َوإِلَهُ  إِلَُمُكمْ  َهذَا فَقَالُوا ُخَوا ٌ  لَهُ  َجَس ا  

 َ بَُّكنمْ  َوإِنَّ  بِنهِ  فُتِننتُمْ  إِنََّمنا يَناقَْو ِ  قَْبن ُ  ِمننْ  َهناُ ونُ  لَُمنمْ  قَنا َ  َولَقَن ْ  نَْفعا ، َوال َضّرا   لَُممْ  يَْمِل ُ 

ْحَمننانُ   إِلَْينَننا يَْرِجنن َ  َحتَّننى َعنناِكِفينَ  َعلَْيننهِ  نَْبننَرحَ  لَنننْ  قَننالُوا أَْمننِري، َوأَِطيعُننوا فَنناتَّبِعُونِ  الرَّ

 يَْبنَنُؤ َّ  قَنا َ  أَْمنِري، أَفَعََصنْيتَ  تَتَّبِعَنِن  أاَلَّ  َضلُّوا، َ أَْيتَُممْ  إِذْ  َمنَعَ َ  َما نُ يَاَهاُ و ُموَسى،قَا َ 

ْقنتَ  تَقُنو َ  أَنْ  َخِشننيتُ  إِنِّن  بَِرأِْسنن  َوال بِِلْايَتِن  تَأُْخنذْ  ال  تَْرقُننبْ  َولَنمْ  إسننرائِي َ  بَنِن  بَننْينَ  فَرَّ

،يَاَسامِ  َخْطبُ َ  فََما قَا َ  قَْوِل ،  أَثَنرِ  ِمنْ  قَْبَضة   فَقَبَْضتُ  بِهِ  يَْبُصُروا لَمْ  بَِما بَُصْرتُ  قَا َ  ِريُّ

ُسنو ِ  لَتْ  َوَكنذَِل َ  فَنَبَنْذتَُما الرَّ  ال تَقُننو َ  أَنْ  اْلَايَناةِ  فِن  لَنن َ  فَنإِنَّ  فَاْذَهنبْ  قَننا َ  نَْفِسن ، ِلن  َسننوَّ

قَنَّنهُ  َعاِكفنا   َعلَْينهِ  َظلَْلنتَ  الَّنِذي إِلَِمن َ  إِلَنى َوانُظرْ  تُْخلَفَهُ  لَنْ  َمْوِع ا   لَ َ  َوإِنَّ  ِمَساسَ   ثُنمَّ  لَنَُاّرِ

ُ  إِلَُمُكمْ  إِنََّما نَْسفا ، اْليَمِّ  فِ  لَنَنِسفَنَّهُ   {.ِعْلما   َشْ     ُك َّ  َوِس َ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال الَِّذي ّللاَّ

 إلنى لسنال ا علينه موسنى ذهنب حنين إسنرائي ، بنن  أمنر منن كنان منا تعنالى يذكر

 كثينرة أشنيا  عنن السال  عليه موسى ويسأله  به يناجيه الطو  على فمك   به ميقات

 .عنما يجيبه تعالى وهو

 الالن ، منن اسنتعا وه كنانوا منا فأخنذ السنامري، هنا ون له يقا  منمم  ج  فعم 

 حنين جبرين ، فنرس أثنر من أخذها كان الترا ، من قبضة فيه وألقى عجال   منه فصاغ

. الاقيقن  العجن  يخنو  كمنا خنا  فينه ألقاهنا فلمنا. ي ينه على فرعون هللا أغر   يو   ه

 بن  وقين . وغينره قتنادة قنا  يخنو ، حينا   ودمنا   لامنا   أي جسن ا   عجال   استاا  إنه ويقا 

 فيرقصنون البقنرة، تخنو  كمنن فيخو  فمه من خرجت دبره من دخلت إذا الريح كانت

 .ويفرحون حوله

 يتطلبنه وذهنب عن نا،  به موسى فنس  أي{. فَنَِس َ  ُموَسى َوإِلَهُ  لَُمُكمْ إِ  َهذَا فَقَالُوا}

 وتضناعفت وصنفاته، أسنماؤه وتق سنت كبينرا ، علوا   يقولون عما هللا تعالى! هاهنا وهو

 .وهباته  الؤه

 الننذي هننذا إلميننة منن عليننه عولننوا ومنا إليننه، ذهبننوا مننا بطنالن مبينننا   تعننالى هللا قنا 

 َوال قَنْوال   إِلَنْيِممْ  يَْرِجن ُ  أاَلَّ  يََرْونَ  أَفاَل: } جيما   شيطانا   أو بميما   وانا  حي يكون أن قصا اه



ُمُمننمْ  ال أَنَّننهُ  يَننَرْوا أَلَننمْ : }وقننا {. نَْفعننا   َوال َضننّرا   لَُمننمْ  يَْمِلنن ُ   اتََّخننذُوهُ  َسننبِيال   يَْمننِ يِممْ  َوال يَُكلِّ

 {.َظاِلِمينَ  َوَكانُوا

 يمن ي وال نفعنا ، وال ضنرا   يمل  وال جوابا ، يرد وال يتكلم ال الايوان هذا أن فذكر

 منن علينه هنم منا بطنالن أنفسنمم فن  عنالمون ألنفسنمم، ظالمون وهم اتخذوه  ش ، إلى

 .والضال  الجم 

ا}  لَئِنْ  قَالُوا َضلُّوا قَ ْ  أَنَُّممْ  َوَ أَْوا} صنعوا ما على ن موا أي{. أَْيِ يِممْ  فِ  ُسِقطَ  َولَمَّ

 {.اْلَخاِسِرينَ  ِمنْ  لَنَُكونَنَّ  لَنَا َويَْغِفرْ  َ بُّنَا يَْرَحْمنَا لَمْ 

 ومعنه العجن ، عبنادة منن علينه هنم منا و أى إليمم، السال  عليه موسى  ج  ولما

 وإن الكتنا ، أهن  عنن  هنو وهكذا. كسرها إنه فيقا  ألقاها، التو اة، المتضمنة األلواح

 منا عناين حين ألقاها أنه إال ذل ، على ي   ما لقر ن ا اللف  ف  ولي  غيرها، أب له هللا

 .عاين

 يتنأثر ولنم. متعن دة ألواح أنما القر ن وظاهر لوحين، كانا أنمما: الكتا  أه  وعن 

 .ذل  بمعاينة فأمره العج ، عبادة عن تعالى هللا من الخبر بمجرد

 قنا : قنا  سعبا ابن عن حبان وابن أحم  اإلما   واه الذي الا ي  ف  جا  ولمذا

 فعنننفمم علننيمم أقبنن  ثننم". كالمعاينننة الخبننر لنني : " وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو 

 إننا قنالوا بصنايح، لني  بمنا إلينه، فاعتنذ وا القبنيح هنذا صننيعمم فن  وهجننمم ووبخمم

ْلنَا}  حلن  تملن  من تارجوا {.السَّاِمِريُّ  أَْلقَى فََكذَِل َ  فَقَذَْفنَاَها اْلقَْو ِ  ِرينَةِ  ِمنْ  أَْوَرا ا   ُحّمِ

 بجملمنم يتارجنوا ولنم لمنم، وأباحنه بأخنذه هللا أمنرهم وقن  حنر ، أه  وهم فرعون   

 الفنرد األحن  الواحن  من  خنوا ، لنه النذي الجسن  العجن  عبنادة منن وعقلمنم علممم وقلة

 !.القما  الصم 

 َ أَْينتَُممْ  إِذْ  َمنَعَن َ  َمنا َهناُ ونُ  يَنا} لنه قنائال   السنال  علينه هنا ون أخينه علنى أقبن  ثم

: فقنا  فعلنوا، بمنا فنأعلمتن  اتبعتنن  صننعوا منا  أينت لمنا هال أي{. تَتَّبِعَنِ  أاَلَّ  َضلُّوا،

ْقنننتَ  تَقُنننو َ  أَنْ  َخِشنننيتُ  إِنِّننن }  قننن  وأننننت وجئتنننن  تنننركتمم أي{. إسنننرائِي َ  بَنِننن  بَنننْينَ  فَرَّ

 .فيمم استخلفتن 

اِحِمينَ  أَْ َحمُ  َوأَْنتَ  َ ْحَمتِ َ  فِ  نَاَوأَْدِخلْ  َوألَِخ  ِل  اْغِفرْ  َ  ِّ  قَا َ }  كنان وقن {. النرَّ

 أتننم عنننه ورجننرهم النمنن ، أشنن  الفظينن  الصننني  هننذا عننن نمنناهم السننال  عليننه هننا ون

 .الزجر

 قن   إنمنا أي{. بِنهِ  فُتِننتُمْ  إِنََّمنا قَنْو ِ  يَنا قَْب ُ  ِمنْ  َهاُ ونُ  لَُممْ  قَا َ  َولَقَ ْ : }تعالى هللا قا 

ْحَمنانُ  َ بَُّكنمْ  َوإِنَّ } لكم، واختبا ا   فتنة يخو  وجعله العج  هذا رأم هللا  هنذا ال أي{. الرَّ

 َحتَّنى َعناِكِفينَ  َعلَْينهِ  نَْبنَرحَ  لَننْ  قَنالُوا أَْمنِري، َوأَِطيعُنوا} لكنم أقنو  فيمنا أي{. فَناتَّبِعُونِ }

ِ  ىَوَكفَنن} السننال  عليننه لمننا ون هللا يشننم {. ُموَسننى إِلَْينَننا يَْرِجنن َ   نمنناهم أنننه{. َشننِمي ا   بِننالِلَّ

 .يتبعوه ولم يطيعوه فلم ذل  عن ورجرهم

 منا علنى حملن  ما أي{. َساِمِريُّ  يَا َخْطبُ َ  فََما قَا َ } السامري على موسى أقب  ثم

 فرسننا    اكننب وهننو جبرائينن   أيننت أي{. بِننهِ  يَْبُصننُروا لَننمْ  بَِمننا بَُصننْرتُ  قَننا َ } صنننعت

ُسو ِ  أَثَرِ  نْ مِ  قَْبَضة   فَقَبَْضتُ }    ه، أنه بعضمم ذكر وق . جبري  فرس أثر من أي{. الرَّ



 ألقناه فلمنا حافرهنا، أثر من فأخذ وأعشب، اخّضر موض  على باوافرها وطئت وكلما

 َوَكنذَِل َ  فَنَبَنْذتَُما: }قنا  ولمذا. كان ما أمره من كان الذهب من المصنو  العج  هذا ف 

لَتْ   علينه دعنا  وهنذا{. ِمَسناسَ  ال تَقُنو َ  أَنْ  اْلَايَاةِ  فِ  لَ َ  فَإِنَّ  فَاْذَهبْ  قَا َ  نَْفِس ، ِل  َسوَّ

 ثنم الن نيا، فن  لنه معاقبنة هذا مسه، له يكن لم ما مسه على له معاقبة أح ا ، يم  ال بأن

 رْ َوانُظن{ }تُْخلَفَنهُ  لَننْ } وقنر  -{ تُْخلَفَنهُ  لَننْ  َمْوِعن ا   لَن َ  َوإِنَّ : }فقنا  األخرى ف  توع ه

قَنَّهُ  َعاِكفا   َعلَْيهِ  َظلَْلتَ  الَِّذي إِلَِم َ  إِلَى  موسنى فعمن : قنا {. نَْسنفا   اْليَمِّ  فِ  لَنَنِسفَنَّهُ  ثُمَّ  لَنَُاّرِ

 بالمبنا د، وقين . وغينره قتنادة قالنه كمنا بالنا ، قي  فارقه العج ، هذا إلى السال  عليه

 وأمنر البانر، فن  ذ اه ثنم الكتا ، أه  نص وهو وغيرهما، عباس وابن عل ّ  قاله كما

 ين   منا الرمناد ذلن  منن شنفاهمم علنى علنق عاب يه من كان فمن فشربوا، إسرائي  بن 

 .ألوانمم اصفرت ب  وقي  عليه،

ُ  إِلَُمُكنمْ  إِنََّمنا: }لمنم قنا  أننه موسنى عن إخبا ا   تعالى قا  ثم  ُهنوَ  إِالَّ  إِلَنهَ  ال الَّنِذي ّللاَّ

 {.ْلما  عِ  َشْ     ُك َّ  َوِس َ 

 اْلَايَناةِ  فِن  َوِذلَّنةٌ  َ بِِّمنمْ  ِمننْ  َغَضنبٌ  َسنيَنَالُُممْ  اْلِعْجن َ  اتََّخنذُوا الَِّذينَ  إِنَّ : }تعالى وقا 

 {اْلُمْفتَِرينَ  نَْجِزي َوَكذَِل َ  ال ُّْنيَا

 لكنن  مسننجلة{ اْلُمْفتَننِرينَ  نَْجننِزي َوَكننذَِل َ : }السننلف بعنن  قننا  وقنن . وقنن  وهكننذا

 !القيامة يو  إلى ب عة صاحب

 منن توبنة قبولنه فن  عبين ه على وإحسانه بخلقه، و حمته حلمه عن تعالى أخبر ثم

 َ بَّ َ  إِنَّ  َو َمنُوا بَْعِ َها ِمنْ  تَابُوا ثُمَّ  السَّيِّئَاتِ  َعِملُوا َوالَِّذينَ : }فقا  عليه، بتوبته إليه، تا 

 {.َ ِحيمٌ  لَغَفُو ٌ  بَْعِ َها ِمنْ 

 ُموَسنى قَنا َ  َوإِذْ : }تعنالى قنا  كمنا بالقتن ، إال العجن  عابن ي بنةتو هللا يقب  لم لكن

 ذَِلُكنمْ  أَنفَُسنُكمْ  فَناْقتُلُوا بَناِ ئُِكمْ  إِلَنى فَتُوبُنوا اْلِعْج َ  بِاتَِّخاِذُكمْ  أَنفَُسُكمْ  َظلَْمتُمْ  إِنَُّكمْ  يَاقَْو ِ  ِلقَْوِمهِ 

ا ُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َعلَْيُكمْ  فَتَا َ  بَاِ ئُِكمْ  ِعْن َ  لَُكمْ  َخْيرٌ  ِحيمُ  التَّوَّ  وقن  يومنا   أصنباوا إنمنم فيقا { الرَّ

 يعننر  ال حتننى ضننبابا   علننيمم هللا وألقننى السننيو ، أينن يمم فنن  العجنن  يعبنن  لننم مننن أخننذ

 إنمنم فيقنا  وحصن وهم فقتلنوهم عاب ينه علنى مالوا ثم نسيبه، النسيب وال قريبه القريب

 !ألفا   سبعين واح ة صبياة ف  قتلوا

نا: }تعالى ا ق ثم  ُهن  ى نُْسنَختَِما َوفِن  األَْلنَواحَ  أََخنذَ  اْلغََضنبُ  ُموَسنى َعننْ  َسنَكتَ  َولَمَّ

 أنمنا علنى{. نُْسنَختَِما َوفِن : }بقولنه بعضنمم اسنت  {. يَْرَهبُنونَ  ِلنَربِِّممْ  ُهمْ  ِللَِّذينَ  َوَ ْحَمةٌ 

 وهللا سنرت،تك أنمنا علنى ين   منا اللفن  فن  ولني  نظنر، االسنت ال  هذا وف  تكسرت،

 .أعلم

 خنروجمم أثنر علنى...  عبنادتمم أن: سنيأت  كمنا الفتنون ح ي  ف  عباس ابن ذكر

 لَُمنمْ  َكَمنا إِلَمنا   لَنَنا اْجعَن  ُموَسنى يَنا قَنالُوا} خرجنوا حنين ألنمم ببعي ، هو وما. البار من

 بيننت بننالد مجيننئمم قبنن  كانننت العجنن  عبننادتمم فننإن الكتننا ، أهنن  عننن  وهكننذا{.  ِلَمننةٌ 

 ثنم  ال ، ثالثنة ينو  أو  فن  قتلنوا العجن ، عبن  من بقت  أمروا لما أنمم وذل . لمق سا

 .المق سة األ ض ي خلوا أن بشرط لمم فغفر لمم، يستغفر موسى ذهب



ا ِلِميقَاتِنَا َ ُجال   َسْبِعينَ  قَْوَمهُ  ُموَسى َواْختَا َ } ْجفَةُ  أََخذَتُْممْ  فَلَمَّ  ِشنئْتَ  لَنوْ  َ  ِّ  قَنا َ  الرَّ

فََما ُ  فَعَ َ  بَِما أَتُْمِلُكنَا َوإِيَّايَ  قَْب ُ  ِمنْ  أَْهلَْكتَُممْ   تََشنا ُ  َمنْ  بَِما تُِض ُّ  فِتْنَتُ َ  إِالَّ  ِه َ  إِنْ  ِمنَّا السُّ

 َهنِذهِ  فِن  لَنَنا َواْكتُبْ  اْلغَافِِريَن، َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْ َحْمنَا لَنَا فَاْغِفرْ  َوِليُّنَا أَْنتَ  تََشا ُ  َمنْ  َوتَْمِ ي

 َوِسنعَتْ  َوَ ْحَمتِن  أََشنا ُ  َمنْ  بِهِ  أُِصيبُ  َعذَابِ  قَا َ  إِلَْي َ  ُهْ نَا إِنَّا اآلِخَرةِ  َوفِ  َحَسنَة   ال ُّْنيَا

َكاةَ  َويُْؤتُونَ  يَتَّقُونَ  ِللَِّذينَ  فََسأَْكتُبَُما َشْ     ُك َّ   يَتَّبِعُنونَ  ينَ الَّنذِ  يُْؤِمنُوَن، بِآيَاتِنَا ُهمْ  َوالَِّذينَ  الزَّ

ُسنننو َ  ننن َّ  النَّبِننن َّ  الرَّ  يَنننأُْمُرُهمْ  َواإِلنِجيننن ِ  التَّنننْوَ اةِ  فِننن  ِعْنننن َُهمْ  َمْكتُوبنننا   يَِج ُونَنننهُ  الَّنننِذي األُّمِ

 َعنْنُممْ  َويََضن ُ  اْلَخبَائِ َ  َعلَْيِممْ  َويَُاّرِ ُ  الطَّيِّبَاتِ  لَُممْ  َويُِا ُّ  اْلُمنَكرِ  َعنْ  َويَْنَماُهمْ  بِاْلَمْعُرو ِ 

ُ وهُ  بِنهِ   َمنُنوا فَالَِّذينَ  َعلَْيِممْ  َكانَتْ  الَّتِ  َواألَْغاَل َ  إِْصَرُهمْ   النُّنو َ  َواتَّبَعُنوا َونََصنُروهُ  َوَعنزَّ

 {.اْلُمْفِلُاونَ  ُهمْ  أُْولَئِ َ  َمعَهُ  أُنِز َ  الَِّذي

  ،إسنرائي بنن  علمنا  كنانوا السنبعين هنؤال  أن وغيرهما عباس وابن الس ي ذكر

 ليعتنذ وا السال  عليه موسى م  ذهبوا وأبيمو، وناذا  ويوش  وها ون موسى ومعمم

 يتطيبنننوا أن أمنننروا قنن  وكنننانوا. العجنن  مننننمم عبنن  منننن عبننادة فننن  إسننرائي  بنننن  عننن

 الننو  وعمنود الغمنا  وعلينه الجبن  منن واقتربنوا معنه ذهبوا فلما ويغتسلوا، ويتطمروا

 .الجب  موسى صع  ساط 

 

 المفسرين، من طائفة عليه وافقمم ق  وهذا. هللا كال  سمعوا أنمم سرائي إ بنو فذكر

ِ  َكال َ  يَْسَمعُونَ  ِمْنُممْ  فَِريقٌ  َكانَ  َوقَ ْ : }تعالى قوله عليه وحملوا فُونَنهُ  ثُنمَّ  ّللاَّ  بَْعن ِ  ِمننْ  يَُاّرِ

 {.يَْعلَُمونَ  َوُهمْ  َعقَلُوهُ  َما

ِ  َكنال َ  يَْسنَم َ  َحتَّنى هُ فَنأَِجرْ : }تعنالى لقوله بالر ، هذا ولي   وهكنذا مبلغنا ، أي{. ّللاَّ

 .السال  عليه موسى من مبلغا   سمعوه هؤال 

 الرؤيننة سننألوا لمننا ألنمننم منننمم، غلننط وهننذا هللا،  أوا السننبعين أن أيضننا   ورعمننوا

َ  نَنَرى َحتَّنى لَن َ  نُنْؤِمنَ  لَنْ  ُموَسى يَا قُْلتُمْ  َوإِذْ : }تعالى قا  كما الرجفة، أخذتمم  َجْمنَرة   ّللاَّ

ناِعقَةُ  فَأََخنذَتُْكمْ   وقننا {. تَْشنُكُرونَ  لَعَلَُّكنمْ  َمنْوتُِكمْ  بَْعنن ِ  ِمننْ  بَعَثْنَناُكمْ  ثُنمَّ  تَنُظننُروَن، َوأَْننتُمْ  الصَّ

ا} هاهنا ْجفَةُ  أََخذَتُْممْ  فَلَمَّ  {.َوإِيَّايَ  قَْب ُ  ِمنْ  أَْهلَْكتَُممْ  ِشئْتَ  لَوْ  َ  ِّ  قَا َ  الرَّ

 فالخير، الخير:  جال   سبعين إسرائي  بن  من موسى اختا : إساا  بن مام  قا 

 منن و ا كنم تنركتم منا علنى التوبنة وسنلوه صننعتم بما إليه فتوبوا هللا إلى انطلقوا وقا 

 .ثيابكم وطمروا وتطمروا صوموا قومكم،

 منننه بننإذن إال يأتيننه ال وكننان  بننه، لننه وقَّتننه لميقننات سننينا ، طننو  إلننى بمننم فخننرج

 .أفع : فقا  هللا، كال  يسمعوا أن السبعون منه فطلب. وعلم

 ودننا كلنه، الجبن  تغشنى حتنى الغمنا  عمنود علينه وقن  الجبن ، من موسى دنا فلما

 جبمتنه علنى وق  هللا، كلمه إذا موسى وكان. ادنوا: للقو  وقا  الغما ، ف  ف خ  موسى

 القو  ودنا الاجا ، نهدو فضر . إليه ينظر أن  د  بن  من أح  يستطي  ال ساط  نو 

 افعن : وينماه يأمره موسى، يكلم وهو فسمعوه سجودا ، وقعوا الغما  ف  دخلوا إذا حتى

 يَننا: }فقننالوا إلننيمم أقبن  الغمننا  موسننى عنن وانكشننف أمننره منن هللا فننرغ فلمننا. تفعن  وال

َ  نَنَرى َحتَّنى لَن َ  نُنْؤِمنَ  لَننْ  ُموَسى  فأتلفنت الصناعقة وهن  الرجفنة، فأخنذتمم{. َجْمنَرة   ّللاَّ



 لَنوْ  َ  ِّ : }ويقنو  إلينه ويرغنب وي عوه،  به يناش  موسى فقا . جميعا   فماتوا أ واحمم

ننفََما ُ  فَعَنن َ  بَِمننا أَتُْمِلُكنَننا َوإِيَّننايَ  قَْبنن ُ  ِمنننْ  أَْهلَْكننتَُممْ  ِشننئْتَ   فعنن  بمننا تؤاخننذنا ال أي{ ِمنَّننا السُّ

 .عملوا مما برا  فإنا منا العج  عب وا الذين السفما 

 ينمنوا لنم ألنمنم الرجفنة أخنذتمم إنمنا: جنريج وابنن وقتادة ومجاه  عباس ابن وقا 

. وامتاان  وابتالؤك اختبا ك أي{. فِتْنَتُ َ  إِالَّ  ِه َ  إِنْ : }وقوله. العج  عبادة عن قوممم

 علمنا  منن واحن  وغينر أنن ، بنن والربين  العالية وأبو جبير بن وسعي  عباس ابن قاله

 اختبنا ا   العجن  أمنر منن كنان منا وخلقنت هنذا، قن ّ ت الذي أنت يعن  لف،والخ السلف

 .اختبرتم أي{. بِهِ  فُتِنتُمْ  إِنََّما قَْو ِ  يَا قَْب ُ  ِمنْ  َهاُ ونُ  لَُممْ  قَا َ : }كما به تختبرهم

 باختبنا ك أظللتنه شئت من أي{. تََشا ُ  َمنْ  َوتَْمِ ي تََشا ُ  َمنْ  بَِما تُِض ُّ : }قا  ولمذا

 .وقضيت حكمت لما  اد وال مان  وال والمشيئة الاكم ل  ه يته، شئت ومن اه،إي

 َحَسنَة   ال ُّْنيَا َهِذهِ  فِ  لَنَا َواْكتُبْ  اْلغَافِِريَن، َخْيرُ  َوأَْنتَ  َواْ َحْمنَا لَنَا فَاْغِفرْ  َوِليُّنَا أَْنتَ }

 وسعي  ومجاه  عباس ابن قاله. وأنبنا او جعن إلي  تبنا أي{. إِلَْي َ  ُهْ نَا إِنَّا اآلِخَرةِ  َوفِ 

 وهننو. واحنن  وغينر وقتننادة والسن ي والضننااك التيمنن  وإبنراهيم العاليننة وأبنو جبيننر بنن

 أننا أي{. َشنْ     ُكن َّ  َوِسنعَتْ  َوَ ْحَمتِن  أََشنا ُ  َمنْ  بِهِ  أُِصيبُ  َعذَابِ  قَا َ . }اللغة ف  كذل 

 .ق  هاوأ أخلقما الت  األمو  من أشا  بما شئت من أعذ 

 هللا صنلى هللا  سنو  عنن الصناياين فن  ثبت كما{. َشْ     ُك َّ  َوِسعَتْ  َوَ ْحَمتِ }

 فمننو كتابننا   كتننب واأل ض السننماوات خلننق مننن فننرغ لمننا هللا إن: "قننا  أنننه وسننلم عليننه

 يَتَّقُننونَ  ِللَّننِذينَ  فََسننأَْكتُبَُما" }غضننب  تغلننب  حمتنن  إن: "العننر  فننو  عننن ه موضننو 

َكنناةَ ال َويُْؤتُننونَ   بمننذه يتصننف لمننن حتمننا   فسننأوجبما أي{. يُْؤِمنُننونَ  بِآيَاتِنَننا ُهننمْ  َوالَّننِذينَ  زَّ

ُسو َ  يَتَّبِعُونَ  الَِّذينَ : }الصفات  .اآلية{ األُّمِ َّ  النَّبِ َّ  الرَّ

 عليننه لموسننى هللا مننن وأمتننه وسننلم عليننه هللا صننلى مامنن  بننذكر تنويننه فيننه وهننذا

 ومننا اآلينة هنذه علنى تكلمننا وقن . علينه وأطلعنه علمنهوأ بنه ناجناه منا جملنة فن  السنال ،

 .والمنة الام  وهلل ومقن ، كفاية فيه بما التفسير ف  بع ها

 أخرجنت أمنة خينر هن  أمنة األلنواح فن  أجن  إنن     ينا: موسى قا : قتادة وقا 

 .أحم  أمة تل : قا  أمت ، اجعلمم    المنكر، عن وينمون بالمعرو  يأمرون للناس

 دخنو  فن  السنابقون الخلنق، فن  اآلخنرون هنم أمنة األلواح ف  أج  ن إ   : قا 

 .أحم  أمة تل : قا  أمت ، اجعلمم    الجنة،

 مننن وكننان يقرأونمننا، صنن و هم فنن  أننناجيلمم أمننة األلننواح فنن  أجنن  إننن    : قننا 

 هللا وإن يعرفننوه، ولننم شننيئا   يافظننوا لننم  فعوهننا إذا حتننى نظننرا ، كتننابمم يقننرأون قننبلمم

 أمنة تلن : قا  أمت ، اجعلمم   : قا  األمم، من أح ا   يعطه لم شيئا   الاف  من أعطاهم

 .أحم 

 اآلخننر، وبالكتننا  األو  بالكتننا  يؤمنننون أمننة األلننواح فنن  أجنن  إننن    : قننا 

 أمنة تلن : قنا  أمتن ، فناجعلمم الكنذا ، األعنو  يقناتلوا حتنى الضاللة فضو  ويقاتلون

 .أحم 



. عليما ويؤجرون بطونمم ف  يأكلونما ص قاتمم أمة األلواح ف  أج  إن    : قا 

 وإن فأكلتمنا، نا ا   عليما هللا بع  منه فقبلت بص قة تص   إذا األمم من قبلمم من وكان

 لفقينرهم، غننيمم منن صن قاتمم أخنذ هللا وإن والطينر، السنبا  فتأكلمنا تركت عليه  دت

 .أحم  أمة تل : قا  أمت ، فاجعلمم   : قا 

 لنه كتبنت يعملمنا لنم ثنم باسننة أحن هم َهنمَّ  إذا أمنة األلنواح فن  أجن   فإن   : قا 

 .أحم  أمة تل : قا  أمت ، اجعلمم   : قا . ضعف سبعمائة إلى أمثالما عشرة

 أمتن ، فناجعلمم لمنم، المشنفو  المشنفعون هنم أمنة األلنواح فن  أجن  إن    : قا 

 .أحم  أمة تل : قا 

 أمة من اجعلن  اللمم: وقا  األلواح، نبذ السال  عليه موسى أن لنا فذكر: قتادة قا 

 .أحم 

 أشنيا  وأو دوا السنال ، علينه موسنى مناجناة منن كنان ما الناس من كثير ذكر وق 

 وتوفيقنه، هللا بعنون واآلثنا  األحادي  من ذكره تيسر ما نذكر ونان لما أص  ال كثيرة

 .وتأيي ه ومعونته ه ايته وحسن

 هللا كلنيم سنؤا  ذكنر" :صناياه فن  حبنان بنن حاتم بن مام  حاتم أبو الااف  قا 

 الطنائ  سنعي  بنن عمنر أخبرننا": منزلنة وأ فعمنم الجننة أهن  أدننى عنن وجن  عز  به

 المل  وعب  طريف بن مطر  ح ثنا سفيان، ح ثنا البلخ ، يايى بن حام  ح ثنا ببلخ،

 يقنو  شنعبة بنن المغينرة سنمعت: يقنو  الشنعب  سمعنا: قاال صالاان، شيخان أبجر بن

 عنز  بنه سنأ  السنال  علينه موسنى إن: " وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن المنبنر على

 الجننة، الجننة أهن  ين خ  بعن ما يجن    جن : فقنا  منزلنة؟ أدننى الجننة أه  أي: وج 

 وأخننذوا منننارلمم الننناس نننز  وقنن  الجنننة أدخنن  كيننف: فيقننو  الجنننة، أدخنن : لننه فيقننا 

 الن نيا؟ ملنوك منن لملن  كنان ما مث  الجنة من ل  يكون أن ترضى: له فيقا  إخاذاتمم؟

 لن : لنه فيقنا   ضيت؛    أي: فيقو  معه، ومثله هذا ل : فيقا    ، أي نعم: فيقو 

: قنا  منزلنة؟ أ فن  الجننة أهن  أي: " به وسأ . عين  ولذت نفس ، اشتمت ما هذا م 

 سنمعت أذن وال  أت عنين فنال عليما، وختمت بي ي، كرامتمم غرست عنمم، سأح ث 

 ".بشر قلب على خطر وال

ةِ  ِمننْ  لَُمنمْ  أُْخِف َ  َما نَْف ٌ  تَْعلَمُ  فاَل: }وج  عز هللا كتا  ف  ذل  ومص ا   أَْعنيُن   قُنرَّ

 {.يَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما َجَزا   

 عييننه ابن وهو سفيان عن عمر، أب  ابن عن كالهما والترمذي مسلم  واه وهكذا

 فيقنا  الن نيا؟ ملنوك منن َمل  ُمل  مث  ل  يكون أن أترضى: له قا في: "مسلم ولف . به

  ضنيت: الخامسنة ف  فيقو  ومثله، ومثله ومثله ومثله ذل  ل : له فيقا .     ضيت

  ضنيت: فيقنو  عينن ، ولذت نفس  اشتمت ما ول  أمثاله وعشرة ل  هذا: فيقا .   

 وختمنت بين ي كنرامتمم رسغن أ دت الذين أولئ : قا  منزلة؟ فأعالهم    قا "   

 ".بشر قلب على يخطر ولم أذن تسم  ولم عين تر فلم عليما،

ةِ  ِمنْ  لَُممْ  أُْخِف َ  َما نَْف ٌ  تَْعلَمُ  فاَل: }هللا كتا  من ومص اقه: قا   بَِمنا َجَزا    أَْعيُن   قُرَّ

 {.يَْعَملُونَ  َكانُوا



 فلنم المغينره عنن الشنعب  عنن بعضنمم و واه: قنا : صنايح حسنن الترمنذي وقنا 

 .أصح والمرفو  يرفعه،

 بننن هللا عبنن  حنن ثنا" : سنب  خصننا  عننن  بنه الكلننيم سننؤا  ذكنر: "حبننان ابننن وقنا 

 عمنرو أخبرن . وهب ابن ح ثنا يايى، بن حرملة ح ثنا المق س، ببيت مسلم بن مام 

 علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة أب  عن حجيرة عن ح ثه السمح أبا أن الاا ث، بن

 خالصنة، لنه أنمنا يظنن كان خصا  ست عن وج  عز  به موسى سأ : "قا  نهأ وسلم

 وال يننذكر الننذي: قننا  أتقننى؟ عبننادك أي    يننا: قننا : يابمننا موسننى يكننن لننم والسننابعة

: قنا  أحكنم؟ عبنادك فنأي: قنا . المن ى يتبن  النذي: قنا  أهن ى؟ عبنادك فأي: قا . ينسى

. العلنم منن يشب  ال عالم: قا  أعلم؟ كعباد فأي: قا . لنفسه ياكم كما للناس ياكم الذي

 فنأي: قنا . غفنر قن   إذا النذي: قنا  أعّز؟ عبادك فأي: قا . علمه إلى الناس علم يجم 

 صنناحب: قننا  أفقننر؟ عبننادك فننأي: قننا . يننؤتى بمننا يرضننى الننذي: قننا  أغنننى؟ عبننادك

 ".منقوص

 غننى الغننى إنمنا ظمنر، عنن الغننى لني : " وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  وقا 

 بعبن  هللا أ اد وإذا قلبنه، فن  وتقناه نفسنه فن  غنناه جعن  خيرا   بعب  هللا أ اد وإذا النف ،

 .عينيه بين فقره جع  شرا  

 

 أوتن  منا يسنتق  حالتنه، منقنوص بنه يرين " منقوص صاحب" قوله: حبان ابن قا 

 .الفض  ويطلب

 هنا ون عنن التميمن ، يعقنو  عن حمي ، ابن عن تا يخه ف  جرير ابن  واه وق 

 وفينه. نانوه فنذكر وجن  عنز  بنه موسى سأ : قا  عباس ابن عن أبيه، عن هبيرة، بن

 يجن  أن عسنى علمنه، إلى الناس علم يبتغ  الذي: قا  أعلم؟ عبادك فأي    أي: قا "

 منن ؟ أعلنم أح  األ ض ف  فم     أي: قا .  دى عن ترده أو ه ى إلى تم يه كلمة

 .الثقة وبه هللا، شا  إن بع  سنذكره ما فكان لقيه، ىإل السبي  فسأ  الخضر نعم: قا 

 حبان ابن ذكره ما بمعنى  خر ح ي  ذكر

 أبن  عنن دّ اج، عنن لميعنة، ابنن حن ثنا إسناا ، بنن يايى ح ثنا: أحم  اإلما  قا 

 موسنى إن: "قنا  أننه وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن الخن  ي، سنعي  أبن  عن الميثم،

 فنظنر الجننة منن بنا  لنه ففنتح: قنا ! الن نيا فن  علينه مقتنر المؤمن عب ك    أي: قا 

 مقطَّن  كنان لنو وجاللن  وعزتن     ينا: فقنا . لنه أعن دت ما هذا موسى يا: قا  إليما،

 مصنيره هنذا وكنان القيامنة، يو  إلى خلقته يو  منذ وجمه على يساب والرجلين الي ين

 له ففتح: قا  ال نيا، ف  عليه موس  الكافر عب ك   ، أي: قا  ثم: قا . قط بؤسا   ير لم

 وجالل  وعزت     أي: موسى فقا . له أع دت ما هذا موسى يا: فقا  النا  إلى با 

 ".قط خيرا   ير لم مصيره هذا وكان القيامة يو  إلى خلقته يو  منذ ال نيا له كانت لو

 .أعلم وهللا. نظر صاته وف  الوجه، هذا من أحم  به تفرد

 



" : بنه ينذكره شنيئا   يعلمنه أن وعنال جن   بنه هللا كلنيم سنؤا  كرذ: "حبان ابن وقا 

 الانا ث بنن عمنرو أخبرنن  وهب، ابن ح ثنا يايى، بن حرملة ح ثنا سلمة، ابن ح ثنا

اجا   أن : قنا  أننه وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن سعي  أب  عن الميثم أب  عن ح ثه د َّ

 إال إلنه ال موسنى ينا قن : قنا . بنه وأدعنوك بنه أذكرك شيئا   علمن     يا: موسى قا "

 شننيئا   أ ينن  إنمننا: قننا  هللا، إال إلننه ال قنن : قننا  هننذا، يقننو  عبننادك كنن     يننا: قننا . هللا

 وال كفنة فن  السنب  واأل ضنين السنب  السماوات أه  أن لو موسى يا: قا . به تخصن 

 ".هللا إال إله ال بمم مالت كفة ف  هللا إال إله

 فن  المنروي الان ي  معنناه إلنى ش   وأقر  البطاقة، ح ي  الا ي  لمذا ويشم 

 منا وأفضن . عرفنة دعنا  ال عا  أفض : "قا  أنه وسلم عليه هللا صلى النب  عن السنن

 وهنو الامن  ولنه الملن  لنه لنه، شنري  ال وحن ه هللا إال إله ال: قبل  من والنبيون أنا قلت

 ".ق ير ش   ك  على

 عطينة، بنن القاسنم بنن أحمن  حن ثنا: الكرسن   ينة تفسنير عنن : حناتم أبن  ابن وقا 

 إسناا ، بنن أشنع  حن ثنا أبينه، عنن أبن  حن ثن  ال سك ، الرحمن عب  بن أحم  ح ثنا

 قنالوا إسنرائي  بنن  أن: عبناس ابنن عنن جبير، بن سعي  عن المغيرة أب  بن جعفر عن

  بن ، يننا  هن  موسنى ينا: وجن  عنز  بنه فناداه! هللا اتقوا: قا   ب ؟ ينا  ه : لموسى

 فوقن  نعن  ثلثنه اللين  منن ذهنب فلمنا. موسنى ففعن  اللين ، فقنم ي ي  ف  رجاجتين فخذ

 الزجاجتننان فسننقطت نعنن  اللينن   خننر كننان إذا حتننى فضننبطمما، انننتعش ثننم لركبتيننه،

 هلكنت كمنا فملكنن واأل ض السنماوات لسقطت أنا  كنت لو موسى يا: فقا  فانكسرتا،

 .الكرس   ية  سوله على هللا وأنز : قا  ي ي  ف  الزجاجتان

 

 أمينة عنن يوسف، بن هشا  ح ثنا إسرائي ، أب  بن إساا  ح ثنا: جرير ابن وقا 

 صلى هللا  سو  سمعت: قا  هريرة أب  عن عكرمة، عن أُبان، بن الاكم عن شب  بن

 موسنى نفن  فن  وقن : "قنا  المنبنر علنى السال  عليه موسى عن ياك  وسلم عليه هللا

 أعطنناه ثننم ثالثننا ، فأَ قَّننه ملكننا   إليننه هللا فأ سنن  وجنن ؟ عننز هللا نننا ي هنن  السننال  عليننه

 ينن اه وكننادت ينننا  فجعنن : قننا . بممننا ياننتف  أن وأمننره قننا و ة، ينن  كنن  فنن  قننا و تين

 فانكسرت ي اه فاصطفقت نومة نا  حتى األخرى، على إح اهما فياب  فيسقط تلتقيان،

 ".واأل ض السما  تستمس  لم ينا  انك لو أن: مثال   له هللا ضر : قا  القا و تان،

 .إسرائيليا   أصله يكون وأن موقوفا ، يكون أن واألشبه.  فعه غريب ح ي  وهذا

ة    تَْينَنناُكمْ  َمننا ُخننذُوا الطُّننو َ  فَننْوقَُكمْ  َوَ فَْعنَننا ِميثَنناقَُكمْ  أََخننْذنَا َوإِذْ : }تعننالى هللا وقننا   بِقُننوَّ

ِ  فَْض ُ  فَلَْوال ذَِل َ  بَْع ِ  ِمنْ  تََولَّْيتُمْ  ثُمَّ  تَّقُوَن،تَ  لَعَلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُروا  لَُكنتُمْ  َوَ ْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  ّللاَّ

 بِِمنمْ  َواقِن ٌ  أَنَّنهُ  َوَظنُّنوا ُظلَّنةٌ  َكأَنَّنهُ  فَنْوقَُممْ  اْلَجبَن َ  نَتَْقنَنا َوإِذْ : }تعنالى وقنا {. اْلَخاِسِرينَ  ِمنْ 

ة  بِ   تَْينَاُكمْ  َما ُخذُوا  {.تَتَّقُونَ  لَعَلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُروا قُوَّ

 التنو اة فيمنا بناأللواح موسنى جنا هم لمنا: السنلف منن واحن  وغير عباس ابن قا 

 ونواهيما أوامرها كانت فإن علينا انشرها: فقالوا. وعز  بقوة بما واألخذ بقبولما أمرهم

 فرفعننوا المالئكنة هللا فنأمر منرا ا ، فراجعنوه فيمنا، بمنا اقبلوهنا بن : فقنا . قبلناهنا سنملة



 لنم إن لمنم وقين .  ؤوسمم على غمامة، أي ظله، كأنه صا  حتى  ؤوسمم على الجب 

 فجعلوا فسج وا بالسجود وأمروا ذل  فقبلوا عليكم الجب  هذا سقط وإال فيما بما تقبلوها

 سنج ة ال يقولنون الينو ، إلنى لليمنود ُسننة فصنا ت وجنوهمم، بشنق الجب  إلى ينظرون

 .العذا  عنا  فعت سج ة من أعظم

 فلمننا: قننا  هللا عبنن  بننن بكننر أبنن  عننن مامنن ، بننن حجنناج عننن داود بننن سننني  وقننا 

 وجنه علنى فلني  اهتنز، إال حجنر وال شنجر وال جب  األ ض وجه على يبق لم نشرها

 . أسه لما ونف  اهتز إال التو اة عليه تقرأ كبير وال صغير يمودي األ ض

 العظنيم الميثنا  هنذا مشناه ة بعن  ثنم أي{. ذَِلن َ  بَْعن ِ  ِمننْ  تََولَّْيتُمْ  ثُمَّ : }تعالى هللا قا 

ِ  فَْضنن ُ  فَلَنننْواَل } ومنننواثيقكم عمننودكم نكثنننتم الجسنننيم واألمننر  بنننأن{. َوَ ْحَمتُنننهُ  َعلَنننْيُكمْ  ّللاَّ

 {.اْلَخاِسِرينَ  ِمنْ  لَُكنتُمْ . }عليكم الكتب وإنزا  إليكم باإل سا  ت ا ككم

 
 إسرائي  بن  رةبق قصة

َ  إِنَّ  ِلقَْوِمهِ  ُموَسى قَا َ  َوإِذْ : }تعالى هللا قا   أَتَتَِّخنذُنَا قَنالُوا بَقَنَرة   تَْذبَُاوا أَنْ  يَأُْمُرُكمْ  ّللاَّ

ِ  أَُعوذُ  قَا َ  ُهُزوا    إِنَّنهُ  قَنا َ  ِهن َ  َمنا لَنَنا يُبَنيِّنْ  َ بَّ َ  لَنَا اْد ُ  قَالُوا اْلَجاِهِليَن، ِمنْ  أَُكونَ  أَنْ  بِالِلَّ

 لَنَنا اْد ُ  قَنالُوا تُنْؤَمُروَن، َمنا فَناْفعَلُوا ذَِلن َ  بَنْينَ  َعنَوانٌ  بِْكنرٌ  َوال فَناِ ضٌ  ال بَقَنَرةٌ  إِنََّمنا يَقُو ُ 

 قَنالُوا ِريَن،النَّناظِ  تَُسنرُّ  لَْونَُمنا فَناقِ ٌ  َصنْفَرا ُ  بَقََرةٌ  إِنََّما يَقُو ُ  إِنَّهُ  قَا َ  لَْونَُما َما لَنَا يُبَيِّنْ  َ بَّ َ 

ُ  َشنا َ  إِنْ  َوإِنَّنا َعلَْينَنا تََشنابَهَ  اْلبَقَنرَ  إِنَّ  ِهن َ  َمنا لَنَنا يُبَنيِّنْ  َ بَّ َ  لَنَا اْد ُ   إِنَّنهُ  قَنا َ  لَُمْمتَن ُوَن، ّللاَّ

 اآلنَ  قَنالُوا افِيَمن ِشنيَةَ  ال ُمَسنلََّمةٌ  اْلَانْرثَ  تَْسنِق  َوال األَْ ضَ  تُثِينرُ  ذَلُو ٌ  ال بَقََرةٌ  إِنََّما يَقُو ُ 

ُ  فِيَمنا فَنادَّاَ أْتُمْ  نَْفسنا   قَتَْلنتُمْ  َوإِذْ  يَْفعَلُنوَن، َكنادُوا َوَمنا فَنذَبَُاوَها بِاْلَاقِّ  ِجئْتَ   َمنا ُمْخنِرجٌ  َوّللاَّ

ُ  يُْاننن ِ  َكنننذَِل َ  بِبَْعِضنننَما اْضنننِربُوهُ  فَقُْلنَنننا تَْكتُُمنننوَن، ُكننننتُمْ   لَعَلَُّكنننمْ   يَاتِنننهِ  َويُنننِريُكمْ  اْلَمنننْوتَى ّللاَّ

 {.تَْعِقلُونَ 

 منن واحن  وغينر والسن ي، ومجاهن  العالينة وأبنو السنلمان  وعبين ة عباس ابن قا 

 وكنانوا أ ، بنو وله كبيرا ، شيخا   وكان الما ، كثير إسرائي  بن  ف   ج  كان: السلف

 ويقنا  الطنر ، مجمن  فن  وطرحنه اللين  فن  فقتلنه أحن هم فعمن  ليرثنوه، موتنه يتمنون

 .منمم  ج   با على

: فقنالوا وينتظلم، يصنر  فجعن  أخينه ابنن وجنا  فينه، اختصنموا الناس أصبح فلما

 هللا  سننو  إلننى عمننه أمننر فشننكا أخيننه ابننن فجننا  هللا، نبنن  تننأتون وال تختصننمون مننالكم

 منن علنم عنن ه  جنال   هللا أنشن : "السنال  علينه موسى فقا . وسلم عليه هللا صلى موسى

 هنذه ف  يسأ  أن وسألوه. منه علم منمم أح  عن  يكن فلم". به ناأعلم إال القتي  هذا أمر

 .وج  عز  به القضية

َ  إِنَّ : }فقننا . بقننرة بننذبح يننأمرهم أن هللا فننأمره ذلنن ، فنن  وجنن  عننز  بننه فسننأ   ّللاَّ

 تين ،الق هنذا أمنر عنن نسنأل  نانن يعننون{ ُهنُزوا   أَتَتَِّخنذُنَا قَنالُوا بَقََرة   تَْذبَُاوا أَنْ  يَأُْمُرُكمْ 

ِ  أَُعوذُ  قَا َ } هذا؟ لنا تقو  وأنت  عنه أقو  أن باهلل أعوذ أي{ اْلَجاِهِلينَ  ِمنْ  أَُكونَ  أَنْ  بِالِلَّ

. فينه أسنأله أن سنألتمون  عمنا سنألته حنين أجنابن  النذي هنو هذا أو إلّ ، أوحى ما غير

 مأنمن لنو: واحن  وغينر العالينة وأبنو والسن ي وعكرمنة ومجاهن  وعبين ة عبناس ابنن قا 



. علنيمم هللا فشن د شن دوا ولكننمم منمنا، المقصنود لاصن  فنذباوها بقنرة أي إلنى عم وا

 ثنم لونمنا، عنن ثنم صنفتما، عن فسألوا. ضعف إسناده وف  مرفو ، ح ي  ف  و د وق 

 .التفسير ف  كله ذل  ذكرنا وق . فيمم وجوده عز بما فأجيبوا سنما، عن

 وهن  الفنا ض بنين النََّصنف لوسطا وه  عوان، بقرة بذبح أمروا أنمم والمقصود

 والاسنن وعكرمة العالية وأبو ومجاه  عباس ابن قاله. الصغيرة وه  والبكر الكبيرة،

 فاق  بصفرا  فأُمروا لونما، عن فسألوا أنفسمم على وضيقوا ش دوا ثم. وجماعة وقتادة

 الُواقَن} أيضنا   شن دوا ثنم. عزينز اللنون وهنذا النناظرين، نسر بامرة، مشر  أي لونما،

ُ  َشا َ  إِنْ  َوإِنَّا َعلَْينَا تََشابَهَ  اْلبَقَرَ  إِنَّ  ِه َ  َما لَنَا يُبَيِّنْ  َ بَّ َ  لَنَا اْد ُ   {.لَُمْمتَ ُونَ  ّللاَّ

 بننن  أن لننوال: "مردويننه وابننن حنناتم أبنن  ابننن  واه الننذي المرفننو  الانن ي  ففنن 

 .أعلم وهللا. نظر صاته وف " أعطوا لما استثنوا إسرائي 

 

 ِشنيَةَ  ال ُمَسنلََّمةٌ  اْلَانْرثَ  تَْسنِق  َوال األَْ ضَ  تُثِينرُ  ذَلُنو ٌ  ال بَقَنَرةٌ  إِنََّمنا يَقُنو ُ  إِنَّهُ  ا َ قَ }

 ممنا أضنيق الصنفات وهنذه{. يَْفعَلُنونَ  َكنادُوا َوَمنا فَنذَبَُاوَها بِناْلَاقِّ  ِجئْنتَ  اآلنَ  قَالُوا فِيَما

 األ ض وسننق  بالاراثننة المذللننة وهنن  بالننذلو ، ليسننت بقننرة بننذبح أمننروا حينن  تقنن  ؛

 ال: }وقوله. وقتادة العالية أبو قا  فيما، عيب ال الت  الصاياة وه  مسلمة، بالساقية،

 مخالطنة ومنن العينو ، منن مسلمة ه  ب  لونما، يخالف لون فيما لي  أي{. فِيَما ِشيَةَ 

 النعنننوت بمنننذه وحصنننرها الصنننفات، بمنننذه حننن دها فلمنننا. لونمنننا غينننر األلنننوان سنننائر

 {.بِاْلَاقِّ  ِجئْتَ  اآلنَ  قَالُوا} واألوصا 

 بأبينه، بنا ا   كنان مننمم  جن  عنن  إال الصنفة بمنذه البقنرة هنذه يجن وا لم إنمم ويقا 

 بورنمنا السن ي، ذكنره فيمنا أعطنوه، حتنى ثمنمنا ف  فأ غبوه عليمم، فأبى منه فطلبوها

 .منمم فباعما مرات، عشر بورنما أعطوه حتى عليمم، فأبى ذهبا  

 يتنرددون وهنم أي{. يَْفعَلُنونَ  َكنادُوا َوَمنا فَنذَبَُاوَها} بنذباما موسى هللا نب  مرهمفأ

 وقين  فخنذها، بلانم قين  ببعضنما القتين  ذلن  يضنربوا أن هللا عنن أمنرهم ثم. أمرها ف 

 ببعضنما ضنربوه فلمنا الكتفنين، بنين التن  بالبضنعة وقي  الغضرو ، يل  الذي بالعظم

 قتلنن : قنا  قتلن ؟ منن موسنى هللا نب  فسأله أوداجه، يشخب وهو فقا  تعالى، هللا أحياه

 .كان كما ميتا   عاد ثم. أخ  ابن

ُ  يُْانن ِ  َكننذَِل َ : }تعننالى هللا قننا   كمننا أي{. تَْعِقلُننونَ  لَعَلَُّكننمْ   يَاتِننهِ  َويُننِريُكمْ  اْلَمننْوتَى ّللاَّ

 إحينا هم شنا  إذا تىالمنو سائر ف  أمره كذل  له، هللا أمر عن القتي  هذا إحيا  شاه تم

 {.َواِح َة   َكنَْف    إِالَّ  بَْعثُُكمْ  َوال َخْلقُُكمْ  َما: }قا  كما واح ة ساعة ف  أحياهم

 
 السال  عليمما والخضر موسى قصة

 أَْمِضن َ  أَوْ  اْلبَْانَرْينِ  َمْجَم َ  أَْبلُ َ  َحتَّى أَْبَرحُ  ال ِلفَتَاهُ  ُموَسى قَا َ  َوإِذْ : }تعالى هللا قا 

ا با ،ُحقُ  ا َسَربا ، اْلبَْارِ  فِ  َسبِيلَهُ  فَاتََّخذَ  ُحوتَُمَما نَِسيَا بَْينِِمَما َمْجَم َ  بَلَغَا فَلَمَّ  قَنا َ  َجناَوَرا فَلَمَّ

نْخَرةِ  إِلَنى أََوْينَنا إِذْ  أََ أَْينتَ  قَنا َ  نََصنبا ، َهنذَا َسنفَِرنَا ِمنْ  لَِقينَا لَقَ ْ  َغ َاَ نَا  تِنَا ِلفَتَاهُ   إِنِّ فَن الصَّ

 ذَِل َ  قَا َ  َعَجبا ، اْلبَْارِ  فِ  َسبِيلَهُ  َواتََّخذَ  أَْذُكَرهُ  أَنْ  الشَّْيَطانُ  إِالَّ  أَْنَسانِ  َوَما اْلُاوتَ  نَِسيتُ 



 نَاِمْنِعْنن ِ  َ ْحَمنة    تَْينَناهُ  ِعبَاِدنَنا ِمننْ  َعْبن ا   فََوَجن َا قََصصنا ،  ثَاِ ِهَمنا َعلَنى فَاْ تَن َّا نَْبن ِ  ُكنَّا َما

ا تُعَلَِّمنِ  أَنْ  َعلَى أَتَّبِعُ َ  َه ْ  ُموَسى لَهُ  قَا َ  ِعْلما ، لَ ُنَّا ِمنْ  َوَعلَّْمنَاهُ   قَنا َ  ُ ْشن ا ، ُعلِّْمنتَ  ِممَّ

 إِنْ  َسنتَِج ُنِ  قَنا َ  ُخْبنرا ، بِنهِ  تُِانطْ  لَمْ  َما َعلَى تَْصبِرُ  َوَكْيفَ  َصْبرا ، َمِع  تَْستَِطي َ  لَنْ  إِنَّ َ 

ُ  َشا َ   أُْحِ ثَ  َحتَّى َشْ     َعنْ  تَْسأَْلنِ  فاَل اتَّبَْعتَنِ  فَإِنْ  قَا َ  أَْمرا ، لَ َ  أَْعِص  َوال َصابِرا   ّللاَّ

ِفينَةِ  فِ  َ ِكبَا إِذَا َحتَّى فَانَطلَقَا ِذْكرا ، ِمْنهُ  لَ َ   لَقَن ْ  أَْهلََمنا ِلتُْغنِر َ  أََخَرْقتََمنا قَنا َ  َخَرقََمنا، السَّ

 نَِسنيتُ  بَِمنا تَُؤاِخنْذنِ  ال قَنا َ  َصنْبرا ، َمِعن  تَْسنتَِطي َ  لَننْ  إِنَّ َ  أَقُ ْ  أَلَمْ  قَا َ  إِْمرا ، ئا  َشيْ  ِجئْتَ 

 َرِكيَّنة   نَْفسنا   أَقَتَْلنتَ  قَنا َ  فَقَتَلَنهُ  ُغالمنا   لَِقيَنا إِذَا َحتَّنى فَانَطلَقَا ُعْسرا ، أَْمِري ِمنْ  تُْرِهْقنِ  َوال

 إِنْ  قَنا َ  َصنْبرا ، َمِعن  تَْسنتَِطي َ  لَننْ  إِنَّن َ  لَن َ  أَقُن ْ  أَلَنمْ  قَنا َ  نُْكنرا ، َشْيئا   ِجئْتَ   ْ لَقَ  نَْف    بِغَْيرِ 

 أَْه َ  أَتَيَا إِذَا َحتَّى فَانَطلَقَا ُعْذ ا ، لَ ُنِّ  ِمنْ  بَلَْغتَ  قَ ْ  تَُصاِحْبنِ  فاَل بَْع ََها َشْ     َعنْ  َسأَْلتُ َ 

 لَوْ  قَا َ  فَأَقَاَمهُ  يَنقَ َّ  أَنْ  يُِري ُ  ِج َا ا   فِيَما فََوَج َا يَُضيِّفُوُهَما أَنْ  فَأَبَْوا لََماأَهْ  اْستَْطعََما قَْريَة  

 َعلَْينهِ  تَْسنتَِط ْ  لَنمْ  َمنا بِتَأِْوي ِ  َسأُنَبِّئُ َ  َوبَْينِ َ  بَْينِ  فَِرا ُ  َهذَا قَا َ  أَْجرا ، َعلَْيهِ  التََّخْذتَ  ِشئْتَ 

ا َصْبرا ، ِفينَةُ  أَمَّ  َوَ اَ ُهنمْ  َوَكنانَ  أَِعيبََمنا أَنْ  فَنأََ ْدتُ  اْلبَْارِ  فِ  يَْعَملُونَ  ِلَمَساِكينَ  فََكانَتْ  السَّ

ا َغْصبا ، َسِفينَة   ُك َّ  يَأُْخذُ  َمِل ٌ   ُطْغيَاننا   يُْرِهقَُمَمنا أَنْ  فََخِشنينَا ُمْؤِمنَْينِ  أَبََواهُ  فََكانَ  اْلغاُل ُ  َوأَمَّ

َ  َوُكْفننرا ، ننا ُ ْحمننا ، َوأَْقننَر َ  َرَكنناة   ِمْنننهُ  َخْيننرا   َ بُُّمَمننا يُْبننِ لَُمَما أَنْ  َ ْدنَننافَأ  فََكننانَ  اْلِجنن َا ُ  َوأَمَّ

 أَنْ  َ بُّن َ  فَنأََ ادَ  َصناِلاا   أَبُوُهَمنا َوَكنانَ  لَُمَمنا َكننزٌ  تَْاتَنهُ  َوَكنانَ  اْلَمِ ينَنةِ  فِ  يَتِيَمْينِ  ِلغاُلَمْينِ 

 لَنمْ  َمنا تَأِْوين ُ  ذَِل َ  أَْمِري َعنْ  فَعَْلتُهُ  َوَما َ بِّ َ  ِمنْ  َ ْحَمة   َكنَزُهَما َويَْستَْخِرَجا أَُش َُّهَما يَْبلُغَا

 {.َصْبرا   َعلَْيهِ  تَْستَِط ْ 

 منسا بن موسى هو الخضر إلى  ح  الذي هذا موسى إن: الكتا  أه  بع  قا 

 يأخنذ منن بع  ذل  لىع وتابعمم الخلي ، إبراهيم بن إساا  بن يعقو  بن يوسف بن

 ويقنا . البكال  الشام  الاميري فضالة بن نو ، منمم كتبمم، عن وينق  صافمم، من

 .األحبا  كعب روجة أمه وكانت دمشق ، إنه

. الصنريح الصنايح الان ي  وننص القنر ن سنيا  ظناهر علينه د  الذي والصايح

 .إسرائي  بن  صاحب عمران ابن موسى أنه: عليه المتفق

 أخبرنن : قنا  دينا ، بن عمرو ح ثنا سفيان، ح ثنا الامي ي، ح ثنا:  يالبخا قا 

 الخضنر صاحب موسى أن يزعم البكال  نوفا   إن: عباس البن قلت: قا  جبير بن سعي 

 بنن أبن  حن ثنا. هللا عن و كنذ : عبناس ابنن فقا  إسرائي ، بن  صاحب موسى هو لي 

 بنن  فن  خطيبنا   هنا  موسنى إن: "يقنو  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  سم  أنه كعب

 فنأوحى إلينه، العلنم ينرد لنم إذ علينه هللا فعتنب. أننا: فقا  أعلم؟ الناس أي فسئ  إسرائي 

: قنا  به؟ ل  فكيف    يا: موسى قا . من  أعلم هو البارين بمجم  عب ا   ل  إن: إليه

 فن  فجعلنه حوتنا   فأخنذ ثنمَّ، فمنو الانوت فقن ت فايثما مكت  ف  فتجعله حوتا   مع  تأخذ

 وضننعا الصننخرة أتيننا إذا حتننى نننون، بننن يوشنن  فتنناه معننه وانطلننق انطلننق ثننم مكتنن 

 واتخنذ البانر، فن  فسنقط مننه فخنرج المكتن ، فن  الانوت واضطر  فناما،  ؤوسمما

 فلما الطا  مث  عليه فصا  الما ، جرية الاوت عن هللا وأمس . سربا   البار ف  سبيله

 .وليلتمما يوممما بقية فانطلقا اوت،بال يخبره أن صاحبه نس  استيق 



{ نََصبا   َهذَا َسفَِرنَا ِمنْ  لَِقينَا لَقَ ْ  َغ َاَ نَا  تِنَا: }لفتاه موسى قا  الغ  من كان إذا حتى

: فتنناه لننه فقننا  بننه، هللا أمننره الننذي المكننان جنناور حتننى النصننب موسننى يجنن  ولننم: قننا 

نْخَرةِ  إِلَى أََوْينَا إِذْ  أََ أَْيتَ }  أَْذُكنَرهُ  أَنْ  الشَّنْيَطانُ  إِالَّ  أَْنَسنانِ  َوَمنا اْلُانوتَ  نَِسنيتُ  إِنِّ فَن الصَّ

 لنه فقنا . عجبا   ولفتاه ولموسى. سربا   للاوت فكان: قا {. َعَجبا   اْلبَْارِ  فِ  َسبِيلَهُ  َواتََّخذَ 

 {.قََصص    ثَاِ ِهَما َعلَى فَاْ تَ َّا نَْب ِ  ُكنَّا َما ذَِل َ : }موسى

 بثنو  مسنجى  جن  فنإذا الصنخرة، إلنى انتمينا حتنى  ثا همنا يقصنان فرجعا: قا 

 موسنى: قنا . موسنى أننا: قنا  السنال ؟ بأ ضن  وأنى: الخضر فقا  موسى، عليه فسلَّم

 َمِعنن  تَْسننتَِطي َ  لَنننْ  إِنَّنن َ }  شنن ا   علمننت ممننا لتعلمننن  أتيتنن  نعننم،: قننا  إسننرائي ؟ بننن 

 علنم علنى وأننت أننت، تعلمه ال هللا علمنيه هللا علم من علم على إن  موسى يا{. َصْبرا  

ُ  َشا َ  إِنْ  َستَِج ُنِ : }موسى فقا . أعلمه ال هللا علمكه هللا علم من  أَْعِصن  َوال َصابِرا   ّللاَّ

 {.أَْمرا   لَ َ 

 ِذْكنرا ، ِمْننهُ  لَن َ  أُْحنِ ثَ  َحتَّنى َشنْ     َعننْ  تَْسنأَْلنِ  فَنال اتَّبَْعتَنِ  فَإِنْ : }الخضر له فقا 

 فعرفنوا ياملنوهم، أن فكلمنوهم سفينة بمما فمرت البار، ساحر على يمشيان{. انَطلَقَافَ 

 منن لوحنا   قلن  ق  والخضر إال يفجأ لم السفينة ف   كبا فلما نو  بغير فاملوهم الخضر

 سننفينتمم إلننى عمنن ت نننو ، بغيننر حملونننا قننو : موسننى لننه فقننا  بالقنن و ، السننفينة ألننواح

 َصنْبرا ، َمِعن  تَْسنتَِطي َ  لَننْ  إِنَّن َ  أَقُن ْ  أَلَمْ  قَا َ  إِْمرا ، َشْيئا   ِجئْتَ  لَقَ ْ  لََماأَهْ  ِلتُْغِر َ } فخرقتما

 {.ُعْسرا   أَْمِري ِمنْ  تُْرِهْقنِ  َوال نَِسيتُ  بَِما تَُؤاِخْذنِ  ال قَا َ 

: قنا . نسيانا   موسى من األولى فكانت:  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  وقا : قا 

 منا: الخضنر لنه فقنا  نقنرة، البانر فن  فنقنر السنفينة حنر  علنى فوقن  صنفو ع وجنا 

 !البار هذا من بمنقا ه العصفو  هذا نقص ما مث  إال هللا علم من وعلم  علم 

 غالمنا   الخضنر أبصنر إذ السناح  علنى يمشنيان همنا فبينمنا السنفينة، منن خرجا ثم

 أَقَتَْلنتَ : }موسنى لنه فقنا  فقتلنه، بي ه فاقتلعه بي ه  أسه الخضر فأخذ الغلمان، م  يلعب

{. َصْبرا   َمِع  تَْستَِطي َ  لَنْ  إِنَّ َ  لَ َ  أَقُ ْ  أَلَمْ  قَا َ  نُْكرا ، َشْيئا   ِجئْتَ  لَقَ ْ  نَْف    بِغَْيرِ  َرِكيَّة   نَْفسا  

 لَن ُنِّ  ِمنْ  تَ بَلَغْ  قَ ْ  تَُصاِحْبنِ  فاَل بَْع ََها َشْ     َعنْ  َسأَْلتُ َ  إِنْ } األولى من أش  وهذه: قا 

 {.ُعْذ ا  

 فِيَمننا فََوَجن َا يَُضننيِّفُوُهَما أَنْ  فَنأَبَْوا أَْهلََمنا اْسننتَْطعََما قَْريَنة   أَْهن َ  أَتَيَننا إِذَا َحتَّنى فَانَطلَقَنا}

 قننو : موسننى فقننا . بينن ه{ فَأَقَاَمننهُ } الخضننر فقننا . مائنن : قننا {. يَنننقَ َّ  أَنْ  يُِرينن ُ  ِجنن َا ا  

 بَْينِ  فَِرا ُ  َهذَا قَا َ  أَْجرا ، َعلَْيهِ  التََّخْذتَ  ِشئْتَ  لَوْ  قَا َ } يضيفونا ولم نايطعمو فلم أتيناهم

 هللا  سنو  فقنا {. َصنْبرا   َعلَْينهِ  تَْسنتَِط ْ  لَنمْ  َمنا تَأِْوين ُ  ذَِلن َ : }قولنه إلنى {.َسأُنَبِّئُ َ  َوبَْينِ َ 

 ".خبرهما من علينا هللا يقص حتى صبر كان موسى أن وددنا: "وسلم عليه هللا صلى

 سنفينة كن  يأخنذ ملن  أمناممم وكنان: "يقنرأ عبناس ابنن فكنان: جبينر بنن سنعي  قا 

 ".مؤمنين أبواه وكان كافرا   فكان الغال  وأما: "يقرأ وكان" غصبا   صالاة

 فخرج: "وفيه. ناوه بإسناده عيينة بن سفيان عن قتيبة عن أيضا   البخا ي  واه ثم

 عنن ها، فننزال الصخرة إلى انتميا حتى الاوت ومعمما ونن بن يوش  فتاه ومعه موسى

 ".فنا   أسه موسى فوض : قا 



 الاياة، لما يقا  عين الصخرة أص  وف : قا  عمرو غير ح ي  وف : سفيان قا 

 فتانرك: قنا  العنين، تلن  منا  منن الانوت فأصنا  حي ، إال ش   مائما من يصيب ال

. اآلينة{. لَِقينَنا لَقَن ْ  َغن َاَ نَا  تِنَنا ِلفَتَناهُ  قَنا َ } ق اسنتي فلمنا البانر، فن خ  المكت  من وانس 

 .الا ي  وسا 

 الخضنر فقنا  البانر، فن  منقنا ه فغم  السفينة حر  على عصفو  ووق : وقا 

 العصنفو  هنذا غمن  ما مق ا  إال هللا علم ف  الخالئق وعلم وعلم  علم  ما: لموسى

 .الا ي  تما  وذكر منقا ه،

 جنريج ابنن أن: يوسنف بنن هشنا  حن ثنا موسنى، بنن إبراهيم ح ثنا :البخا ي وقا 

 يزينن  جبيننر، بننن سننعي  عننن دينننا ، بننن وعمننرو مسننلم بننن يعلننى أخبرننن  قننا  أخبننرهم،

 ابنن لَعنن  إننا: قنا  جبينر بن سعي  عن يا ثه سمعته ق  وغيرهما صاحبه، على أح هما

  جن  بالكوفنة - فن اك هللا جعلنن  - عبناس أبا أي: فقلت. سلون : قا  إذ بيته ف  عباس

 قن  :قنا  لن ، فقنا  عمنرو أما. إسرائي  بن  بموسى لي  أنه يزعم نو ، له يقا  قاص

 قننا : قننا  كعننب بننن أبنن  حنن ثن : عبنناس ابننن قننا : لنن  فقننا  يعلننى وأمننا. هللا عنن و كنذ 

 إذا حتننى يومننا   الننناس ذكننر قننا  هللا  سننو  موسننى:  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو 

 فنن  هنن ! هللا  سننو  أي: فقننا   جنن  فأد كننه ولَّننى، القلننو  و قننت ن،العيننو فاضننت

 قنا . بلنى قين  هللا، إلنى العلنم ينرد لم إذ عليه هللا فعتب. ال: قا  من ؟ أعلم أح  األ ض

 لن  قنا . بنه ذل  أعلم علما   ل  اجع     أي: قا  البارين، بمجم  قا  فأين؟    أي

 فينه يننفخ حين  ميتنا   نوننا   خنذ: قنا : لنىيع لن  وقنا  الانوت، يفا قن  حي  قا : عمرو

 .الروح

 يفا قنن  باينن  تخبرننن  أن إال أكلفنن  ال لفتنناه فقننا  مكتنن  فنن  فجعلننه حوتننا   فأخننذ

 بنن يوشن {. ِلفَتَناهُ  ُموَسنى قَنا َ  َوإِذْ } ذكنره ج  قوله فذل  كثيرا ، كلفت ما: قا  الاوت،

 إذ ثريننان كننانم فنن  صننخرة ظنن  فنن  هننو بينمننا قننا  جبيننر، بننن سننعي  عننن لنني  نننون،

 يخبننره، أن نسن  اسننتيق  إذا حتنى أوقظنه، ال فتنناه فقنا  ننائم، وموسننى الانوت تضنر 

 فنن  أثننره كننأن حتننى الباننر جريننة عنننه هللا فأمسنن  الباننر دخنن  حتننى الاننوت وتضننر 

 .تليانمما واللتين إبماميه بين وحلق حجر ف  أثره كأن هكذا،: عمرو ل  قا  حجر،

 عنن هنذه ليسنت النصنب عنن  هللا قطن  قن : قنا {. نََصنبا   َهنذَا نَاَسنفَرِ  ِمنْ  لَِقينَا لَقَ ْ }

 ْطنِفسننة علننى - سننليمان أبنن  بننن عثمننان لنن  قننا  - خضننرا   فوجنن ا فرجعننا أخبننره. سننعي 

 تاننت طرفننه جعنن  قنن  بثوبننه، مسننجى جبيننر بننن سننعي  قننا  الباننر، كبنن  علننى خضننرا 

 بأ ضن  هن : وقنا  وجمنه، عنن فكشف موسى عليه فسلم  أسه، تات وطرفه  جليه،

 فمنا: قنا . نعنم: قنا  إسنرائي ؟ بنن  موسنى: قنا . موسنى أننا: قنا  أننت؟ من سال ؟ من

 وأن بين ي ، التنو اة أن يكفين  أمنا: قنا   شن ا ، علمنت ممنا لتعلمنن  جئت : قا  شأن ؟

 لن  ينبغن  ال علمنا   لن  وإن تعلمه، أن ل  ينبغ  ال علما   ل  إن موسى يا يأتي ؟ الوح 

 هللا علنم جننب ف  وعلم  علم  ما وهللا: فقا  البار، من بمنقا ه ائرط فأخذ. أعلمه أن

 .البار من بمنقا ه الطائر هذا أخذ كما



ِفينَةِ  فِ  َ ِكبَا إِذَا َحتَّى}  أهن  إلنى الساح  هذا أه  تام  صغا ا   معابر وج {. السَّ

. نعنم: قنا  ؟خضنر: لسعي  فقلنا قا . الصالح هللا عب : فقالوا عرفوه اآلخر، الساح  هذا

 ِجئْنتَ  لَقَ ْ  أَْهلََما ِلتُْغِر َ  أََخَرْقتََما: }موسى" قا " وت ا   فيما ووت  فخرقما بأجر، نامله ال

 كاننت{. َصنْبرا   َمِعن  تَْسنتَِطي َ  لَننْ  إِنَّن َ  أَقُن ْ  أَلَنمْ  قَنا َ . }منكرا  : مجاه  وقا {. إِْمرا   َشْيئا  

 َوال نَِسنننيتُ  بَِمنننا تَُؤاِخننْذنِ  ال قَنننا َ } عمنن ا   والثالثنننة شنننرطا ، والوسننطى نسنننيانا ، األولننى

 وجن : سعي  قا  يعلى قا {. فَقَتَلَهُ  ُغالما   لَِقيَا إِذَا َحتَّى فَانَطلَقَا ُعْسرا ، أَْمِري ِمنْ  تُْرِهْقنِ 

 نَْفسنا   أَقَتَْلنتَ  قَنا َ } بالسنكين ذبانه ثنم فأضنجعه، ظريفنا   كافرا   غالما   فأخذ يلعبون غلمانا  

 مسننلمة، راكيننة ركيننة: قرأهننا عبنناس ابننن وكنان. بالخبينن  تعمنن  لننم{. نَْفنن    بِغَْيننرِ  ة  َرِكيَّن

 .ركيا   غالما   كقول 

 فِيَمننا فََوَجن َا يَُضننيِّفُوُهَما أَنْ  فَنأَبَْوا أَْهلََمنا اْسننتَْطعََما قَْريَنة   أَْهن َ  أَتَيَننا إِذَا َحتَّنى فَانَطلَقَنا}

: يعلننى قننا . فاسننتقا  ينن ه و فنن  هكننذا، بينن ه سننعي  قننا {. اَمننهُ فَأَقَ  يَنننقَ َّ  أَنْ  يُِرينن ُ  ِجنن َا ا  

 قنا {. أَْجنرا   َعلَْينهِ  التََّخنْذتَ  ِشنئْتَ  لَنوْ  قَنا َ } فاسنتقا  بين ه فمسناه: قنا  سعي ا   أن حسبت

 .نأكله أجرا  : سعي 

 غينر عن يزعمون مل  أماممم: عباس ابن قرأها أماممم، وكان{. َوَ اَ ُهمْ  َوَكانَ }

 ُكن َّ  يَأُْخنذُ  َمِلن ٌ " }جيسنو " يزعمنون اسنمه المقتنو  والغنال " بن د منن هن د" أننه سنعي 

 أصننلاوها جنناوروا فننإذا لعيبمننا، ينن عما أن بننه مننرت هنن  إذا فننأ دت{ َغْصننبا   َسننِفينَة  

 .بالقا  يقو  من ومنمم بقا و ة، س وها: يقو  من ومنمم. بما فانتفعوا

 أي{. َوُكْفننرا   ُطْغيَانننا   يُْرِهقَُمَمننا أَنْ  فََخِشننينَا} ا  كننافر وكننان{. ُمننْؤِمنَْينِ  أَبَننَواهُ  فََكننانَ }

{. َرَكنناة   ِمْننهُ  َخْيننرا   َ بُُّمَمنا يُْبننِ لَُمَما أَنْ  فَأََ ْدنَنا} ديننه علننى يتابعناه أن علننى حبنه ياملممنا

 تن ق النذي بناألو  منممنا أ حنم بمنا همنا{ ُ ْحمنا   َوأَْقنَر َ {. }َرِكيَّنة   نَْفسنا   أَقَتَْلنتَ : }لقوله

 .خضر

 منن فقنا  عاصنم أبن  بنن داود وأمنا جا ينة، أب ال أنمما جبير بن سعي  غير ورعم

 جا ية إنما واح  غير

 ابننن عنن جبينر بنن سنعي  عنن إسناا  أبن  عنن معمنر عنن النررا  عبن   واه وقن 

 أن فنأمر منن ، وبنأمره بناهلل أعلنم أح  ما: فقا  إسرائي ، بن  موسى خطب: قا  عباس

 .تق   ما ناو ذكرف الرج ، هذا يلق 

 عنن عييننة، بنن الاكنم عنن عمنا ة، بنن الاسنن عنن إساا  بن مام   واه وهكذا

 وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  عن كعب، بن أب  عن عباس، ابن عن جبير، بن سعي 

 .أيضا   تق   ما كناو

 بنن عتبنة بنن هللا عبن  بنن هللا عبين  عنن الزهنري وقنا . موقوفا   عنه العوف  و واه

 صناحب فن  الفنزا ي حصن بن قي  بن والار هو تما ى أنه: عباس ابن عن مسعود

 إن : فقا  عباس، ابن ف عاه كعب بن أب  بمما فمر خضر، هو عباس ابن فقا  موسى،

 سنمعت فمن  لقينه، إلنى السنبي  سأ  الذي موسى صاحب ف  هذا وصاحب  أنا تما يت

 .الا ي  وذكر نعم،: قا  شيئا ؟ فيه هللا  سو  من

 .الام  وهلل الكمف سو ة تفسير ف  وألفاظه الا ي  هذا طر  تقصينا  وق



 وهمننا: السننميل  قننا {. اْلَمِ ينَننةِ  فِنن  يَتِيَمننْينِ  ِلغاُلَمننْينِ  فََكننانَ  الجنن ا ُ  وأمننا: }وقولننه

 وقين . عكرمنة قالنه ذهبنا ، كنان قين { لَُمَمنا َكننزٌ  تَْاتَنهُ  َوَكانَ } كاشح ابنا وصريم أصر 

: البنزا  قنا . علنم فينه مكتوبنا   ذهنب منن لوحنا   كنان أننه واألشنبه. عبناس ابن قاله علما ،

 هللا عبن  بنن الانا ث حن ثنا المننذ ، بنن بشنر حن ثنا الجنوهري، سعي  بن إبراهيم ح ثنا

 إن: "قنا   فعنه ذ  أبن  عنن حجينرة، ابن عن الغسان  عباس بن عيا  عن الياصب 

 أيقنن لمنن عجبنت: فينه مكتنو  صنمتم النذهب من لوح كتابه ف  هللا ذكره الذي الكنز

 كينف المنوت ذكر لمن وعجبت ضا ؟ لم النا  ذكر لمن وعجبت! نصب كيف بالق  

 ".هللا  سو  مام  هللا إال إله ال غف ؟

 .هذا ناو الصاد  وجعفر غفرة مولى وعمر البصري الاسن عن  وى وهكذا

 ك  وعلى. العاشر وقي  اب الس األ  كان إنه قي  ،{َصاِلاا   أَبُوُهَما َوَكانَ : }وقوله

 .المستعان وهللا ذ يته ف  ياف  الصالح الرج  أن على داللة فيه: تق ير

 تلقنا  منن شنيئا   فعن  منا وأننه نبينا ، كنان أننه علنى دلين {  َ بِّن َ  ِمنْ  َ ْحَمة  : }وقوله

 كنان إننه قنا  منن هنذا منن وأغنر  لن  وقين   سنو  وقين  نبن  فمو  به بأمر ب  نفسه

 ملن  النذي ضنااك ابنن إننه وقين  فرعنون، ابنن هنو قنا  من ج ا   أغر  وق  قلت. ملكا  

 .سنة ألف ال نيا

" أفرين ون" رمنن فن  كنان أننه الكتنا  أهن  جممنو  علينه والنذي: جرينر ابنن قا 

 هنو الفنرس وذو أفرين ون، كنان أننه قين  النذي القنرنين، ذي مق منة على كان إنه ويقا 

 .اآلن إلى با  وهو فخل َ  الاياة ما  من شر  أنه ورعموا. الخلي  رمن ف  كان الذي

 اسمه وقي . باب  أ ض من معه وهاجر بإبراهيم،  من من بع  ول  من إنه وقي 

 .بمراسب بن سباسب رمن ف  نبيا   كان وقي  حلقيا، بن أ ميا وقي  ملكان،

 أحن  يجملمنا ال طويلنة دهنو  سباسنب وبنين أفرين ون بين كان وق : جرير ابن قا 

 واسنتمر أفرين ون، رمن ف  كان أنه والصايح: جرير ابن قا  باألنسا  العلم أه  من

 النذي" منوشنمر" رمنن فن  موسنى نبنوة وكانت. السال  عليه موسى أد كه أن إلى حيا  

 أفرين ون جن ه بعن  الملن  إلينه وكنان الفنرس، ملنوك أحن  أفرين ون بن أبرج ول  من هو

 دهقاننا ، قرينة كن  فن  جعن  منن وأو  ،الخنناد  خنن   من أو  وهو. عادال   وكان لعم 

 بنن إسناا  سناللة منن كنان إننه ويقنا . سننة وخمسنين مائنة منن قريبا   ملكه م ة وكانت

 .إبراهيم

 العقنن ، يبمننر منا الفصننيح الننناف  البلين  والكلننم الاسنان الخطننب مننن عننه ذكننر وقن 

 .أعلم وهللا. الخلي  ساللة من أنه على ي   وهذا السام ، وياير

ُ  أََخننذَ  َوإِذْ : }تعننالى هللا قننا  وقنن   ثُننمَّ  َوِحْكَمننة   ِكتَننا    ِمنننْ   تَْيننتُُكمْ  لََمننا النَّبِيِّننينَ  ِميثَننا َ  ّللاَّ

 ذَِلُكنمْ  َعلَنى َوأََخنْذتُمْ  أَأَْقنَرْ تُمْ  قَنا َ  َولَتَْنُصنُرنَّهُ  بِنهِ  لَتُنْؤِمنُنَّ  َمعَُكنمْ  ِلَما ُمَص ِّ ٌ  َ ُسو ٌ  َجاَ ُكمْ 

 {.الشَّاِهِ ينَ  ِمنْ  َمعَُكمْ  َوأَنَا فَاْشَم ُوا قَا َ  ْ نَاأَْقرَ  قَالُوا إِْصِري

 وينصنره األنبينا  منن بعن ه منن يجن   بمنن ينؤمن أن على نب  ك  ميثا  هللا فأخذ

 فانق األنبينا  خناتم ألنه وسلم عليه هللا صلى لمام  الميثا  وأخذ اإليمان ذل  واستلز 

 إال وسعه لما رمانه، ف  حيا   الخضر نكا فلو وينصره به يؤمن أن أد كه نب  ك  على



 كان كما ب  ، يو  لوائه تات من جملة من ولكان بنصره، والقيا  به واالجتما  اتباعه

 .المالئكة من وسادات جبري  تاتما

 أو قين ، كمنا  سنوال   أو الانق، وهو نبيا ، يكون أن السال  عليه الخضر وقصا ى

 ولنو الخضنر، من أشر  وموسى المالئكة، ئي   فجبري  كان ما وأيا  . ذكر فيما ملكا  

 يقولنه كمنا ولينا   الخضنر كنان إن فكينف ونصنرته، بمامن  اإليمان عليه لوجب حيا   كان

 حسنن حن ي  فن  ينقن  ولنم. وأحرى البعثة عمو  ف  ي خ  أن فأولى كثيرون؟ طوائف

 وال ،وسننلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  إلنى واحن ا   يومننا   جنا  أننه يعتمن  ضنعيف وال بن 

 ضنعيف، فإسناده  واه، ق  الااكم كان وإن فيه، التعزية ح ي  من ذكر وما به، أجتم 

 .هذا بع  ح ة على ترجمة لخضر وسنفرد أعلم وهللا

 
 إلى أولما من مبسوطة موسى قصة المتضمن الفتون با ي  الملقب الا ي  ذكر

 أخرها

 تعنالى قولنه عنن  سنننه، نمن التفسنير كتا  ف  النسائ  الرحمن عب  أبو اإلما  قا 

ْينَاكَ  نَْفسا   َوقَتَْلتَ : }طه سو ة ف   ".الفتون ح ي {. "فُتُونا   َوفَتَنَّاكَ  اْلغَمِّ  ِمنْ  فَنَجَّ

 القاسم ح ثنا ري ، بن أصب  ح ثنا ها ون، بن يزي  ح ثنا مام ، بن هللا عب  ح ثنا

 تعنالى هللا قو  عن باسع بن هللا عب  سألت: قا  جبير بن سعي  أخبرن  أيو ، أب  بن

 جبينر ينابن النمنا  اسنتأنف: فقنا  هن ؟ منا الفتنون عن فسألته{. فُتُونا   َوفَتَنَّاكَ : }لموسى

 .طويال   ح يثا   لما فإن

 الفتنون، حن ي  منن وعن ن  منا مننه ألتنجنز عبناس ابنن إلنى غن وت أصنبات فلما

 :فقا 

 ذ يتنه منن يجعن  أن السنال  علينه إبنراهيم وع  هللا كان ما وجلساؤه فرعون تذكر

 وكننان فيننه، يشننكون مننا ذلنن  يتنظننرون إسننرائي  بننن  إن: بعضننمم فقننا  وملننوك، أنبيننا 

 فقننا  إبننراهيم، وعنن  كننان هكننذا لنني  قننالوا هلنن  فلمننا يعقننو ، بننن يوسننف أنننه يظنننون

 الشنفا ، معمنم  جناال   يبعن  أن علنى أمنرهم وأجمعنوا فناتمروا تنرون؟ فكيف: فرعون

 .ذل  ففعلوا ذباوه إال ذكرا   مولودا   يج ون الف إسرائي  بن  ف  يطوفون

: قنالوا ينذباون والصنغا  آلجنالمم، يموتنون إسنرائي  بنن  منن الكبا  أن  أوا فلما

 التن  والخ منة األعمنا  منن تباشنروا أن إلنى فتصنيروا إسنرائي  بن  تفنوا أن توشكون

 منمم تقتلوا فال عاما   ودعوا بناتمم، واتركوا ذكر مولود ك  عاما   فاقتلوا يكفونكم، كانوا

 منمم، تستايون بمن يكثروا لن فإنمم الكبا ، من يموت من مكان الصغا  فيشب أح ا ،

 .إليمم وتاتاجون تقتلون بمن يفنوا ولن إياكم، مكاثرتمم فتخافوا

 فينه يقتن  ال النذي العنا  فن  بمنا ون موسنى أ  فاملنت ذلن  علنى أمنرهم فأجمعوا

 .ة من عالنية فول ته الغلمان،

 وذلن  والانزن، المم قلبما ف  فوق  السال ، عليه بموسى حملت قاب  من كان فلما

 أن: إليمنا هللا فنأوحى بنه ينراد ممنا أمنه بطنن فن  علينه دخن  ما! جبير ابن يا الفتون من



 أن ولن ت إذا فأمرهنا{. اْلُمْرَسنِلينَ  ِمننْ  َوَجاِعلُوهُ  إِلَْي ِ  َ ادُّوهُ  إِنَّا تَْاَزنِ  َوال تََخافِ  َوال}

 .اليم ف  وتلقيه تابوت ف  تجعله

 منا: نفسنما فن  فقالت الشيطان، أتاها ابنما عنما توا ى فلما ذل ، فعلت ول ت فلما

 البار دوا  إلى ألقيه أن من إل ّ  أحب كان وكفنته فوا يته عن ي ذبح لو بن ؟ يا فعلت

 .وحيتانه؟

 فرعون،فلمنا امنرأة جنوا ي منمنا تسنتق  فرضنة عنن  أوفنى حتنى بنه الما  فانتمى

 فتانناه إن وإننا ماال ، هذا ف  إن: بعضمن فقا  التابوت، يفتان أن فمممن أخذنه،  أينه

 دفعننه حتنى شنيئا   مننه يخنرجن لم كميئته فاملنه فيه، وج نا بما المل  امرأة تص قنا لن

 قنط حن أ علنى منمنا يلنق لنم مابنة منما عليه هللا فألقى غالما ، فيه  أت فتانه فلما. إليما

 سنم  فلمنا. موسنى ذكنر منن إال شن   كن  ذكنر منن{. فَاِ غنا   ُموَسنى أُ ِّ  فُنَؤادُ  َوأَْصنبَحَ }

 بنن ينا الفتنون منن وذلن  .لينذباوه فرعنون امنرأة إلنى بشنفا هم أقبلنوا بأمره، الذباحون

 !جبير

 فرعننون أتننى حتننى إسننرائي ، بننن  فنن  يزينن  ال الواحنن  هننذا فننإن أقننروه: لمننم فقالنت

 فأتنت. ألمكنم لنم بذباه أمر وإن وأجملتم، أحسنتم ق  كنتم من  وهبه فإن منه، فاستوهبه

ةُ : }فقالت فرعون . فيه ل  حاجة فال ل  فأما ل  يكون: فرعون فقا {. َولَ َ  ِل  َعْين   قُرَّ

 قنرة يكنون أن فرعنون أقنر لنو بنه يالنف والنذي: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  فقا 

 ".ذل  حرمه ولكن ه اها، كما هللا اهلم  امرأته أقرت كما له، عين

 أخذتنه كلمنا فجعن  ظئنرا   لنه تختنا  ألن لمنا امنرأة ك  إلى حولما من إلى فأ سلت

 اللنبن منن يمتنن  أن فرعنون امرأة أشفقت حتى ث يما على يقب  لم لترضعه منمن امرأة

 لنه تجن  أن ترجنوا النناس ومجمن  السو  إلى فأخرج به فأمرت. ذل  فأحزنما فيموت،

 أثننره قصنن : ألختننه فقالننت والمننا   موسننى أ  فأصننبات. يقبنن  فلننم منمننا، تأخننذه ظئننرا  

 وع ها هللا كان ما ونسيت ال وا  أكلته ق  أ  ابن  أح  ذكرا ؟ له تسمعين ه  واطلبيه،

 .فيه

 بصننر يسننموا أن: والجنننب{. يَْشننعُُرونَ  اَل  َوُهننمْ  ُجنُننب   َعنننْ } أختننه{. بِننهِ  فَبَُصنَرتْ }

 أعينناهم حننين الفننرح مننن فقالننت. بننه يشننعر ال جنبننه إلننى وهننو بعينن  شنن   إلننى اإلنسننان

 منا: فقنالوا فأخنذوها{ نَاِصُاونَ  لَهُ  َوُهمْ  لَُكمْ  يَْكفُلُونَهُ  بَْيت   أَْه ِ  َعلَى أَدُلُُّكمْ } أنا: الظئرات

! جبينر بنن ينا الفتنون منن وذل  ذل  ف  شكوا حتى تعرفينه؟ ه  له؟ نصامم ما ي  ي 

. الملنن  منفعننة و جننا  الملنن  صننمر فنن   غبننتمم عليننه وشننفقتمم لننه نصننامم: فقالننت

 نزا حجرها ف  وضعته فلما أمه، فجا ت الخبر، فأخبرتما أمما إلى فانطلقت فأ سلوها

 قن  أن يبشرها فرعون امرأة إلى البشير وانطلق  يا ، جنباه أمتأل حتى فمصه ث يما إلى

 .وبه بما فأتت إليما فأ سلت ظئرا ، البن  وج نا

 حبنه شنيئا   أحنب لنم فنإن  هنذا، ابنن  ترضع  امكث : قالت بما يصن  ما  أت فلما

 أن نفسنن  طابنت فنإن فيضني ، وولن ي بيتن  أتنرك أن أسنتطي  ال: موسنى أ  قالنت قنط،

 بيتن  تا كنة غينر فنإن  فعلنت خينرا ، ألنوه ال معن  فيكنون بيت ، إلى به فأذهب تعطينيه

 أن وأيقنت فرعون، امرأة على فتعاسرت ،وع ها هللا كان ما موسى أ  وذكرت وول ي



 قن  لمنا وحفظنه حسننا   نباتنا   هللا وأنبتنه يوممنا، منن بيتمنا إلنى فرجعنت. موع ه منجز هللا

 والظلنم السنخرة منن ممتنعنين القرينة ناحينة فن  وهنم إسنرائي  بننوا ينز  فلم. فيه قضى

 .فيمم ماكان

 تزيرهنا يوما   فوع تما ابن ، أريرين : موسى أل  فرعون امرأة قالت ترعر  فلما

 إال منننكم أحنن  يبقننين ال: وقَما متمننا وظئو هننا لخزانمننا فرعننون امننرأة وقالننت فيننه، إينناه

 يصنن  منا كن  ياصن  أمينا   باعثة وأنا. فيه ذل  أل ى وكرامة بم ية اليو  ابن  استقب 

 أمنه بينت منن خنرج حين من تستقبله والنا  والكرامة الم ايا تز  فلم منكم، إنسان ك 

 ونالنت بنه وفرحنت وأكرمتنه نالتنه عليمنا دخن  فلمنا. فرعون امرأة على دخ  أن إلى

 .وليكرمنه فلينالنه فرعون به آلتين: قالت ثم. عليه أثرها لاسن أمه

 إلننى فمنن ها فرعننون لايننة موسننى فتننناو  حجننره، فنن  جعلننه عليننه بننه دخلننت فلمننا

 رعم إنه نبيه؟ إبراهيم هللا وع  ما ترى أال: لفرعون هللا أع ا  من الغواة فقا  األ ض،

 يننابن الفتننون منن وذلنن  لينذباوه، الننذباحين إلننى فأ سن ! ويصننرع  ويعلنوك يرثنن  أننه

 .به وأ ي  به ابتل  بال  ك  بع  جبير

 النذي الغنال  هنذا فن  لن  بن ا منا فقالنت فرعنون، إلى تسعى فرعون امرأة فجا ت

 وبيننن  بينن  اجعن : فقالنت ويعلننون ؟ يصنرعن  أننه ينزعم ترينننه أال: فقنا  لن ؟ وهبتنه

 بنناللؤلؤتين بطننش فننإن إليننه، فقننربمن ولؤلننؤتين بجمننرتين ائننت الاننق، فيننه تعننر  أمننرا  

 أن علمت اللؤلؤتين، يرد ولم الجمرتين تناو  وإن يعق ، أنه عرفت الجمرتين واجتنب

 واللؤلننؤتين الجمننرتين إليننه فقننر . يعقنن  وهننو اللؤلننؤتين علننى الجمننرتين يننؤثر ال أحنن ا  

 فصنرفه تنرى؟ أال: المنرأة فقالت ي ه، يارقا أن مخافة منه فانتزعمما الجمرتين  فتناو

 .أمره فيه بالغا   هللا وكان به، هم كان بع ما عنه هللا

 منن أحن  إلنى يخلنص فرعنون    منن أح  يكن لم الرجا ، من وكان أش ه بل  فلما

 السال  عليه موسى افبينم االمتنا  ك  امتنعوا حتى سخرة، وال بظلم معه إسرائي  بن 

 إسنرائيل ، واآلخنر فرعنون  أحن هما يقتنتالن بنرجلين هنو إذا الم ينة، ناحية ف  يمش 

 يعلم وهو تناوله ألنه ش ي ا   غضبا   موسى فغضب الفرعون ، على اإلسرائيل  فإستغاثه

 إال موسى أ  إلى الرضا  من أنه إال الناس يعلم ال لمم وحفظه إسرائي  بن  من منزلته

 الفرعنون  موسى فوكز. غيره عليه يطل  لم ما على ذل  من موسى أطل  هللا يكون أن

: الرجن  قتن  حنين موسنى فقنا  واإلسرائيل ، وج  عز هللا إال أح  يراهما ولي  فقتله،

 ِسن نَفْ  َظلَْمنتُ  إِنِّن  َ  ِّ  قَنا َ : }قنا  ثنم{. ُمبِنينٌ  ُمِضن    َعن ُو   إِنَّهُ  الشَّْيَطانِ  َعَم ِ  ِمنْ  َهذَا}

ِحيُم، اْلغَفُو ُ  ُهوَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَغَفَرَ  ِل  فَاْغِفرْ   َظِمينرا   أَُكنونَ  فَلَننْ  َعلَن َّ  أَْنعَْمنتَ  بَِمنا َ  ِّ  قَنا َ  الرَّ

 .األخبا {. يَتََرقَّبُ  َخائِفا   اْلَمِ ينَةِ  فِ  فَأَْصبَحَ  ِلْلُمْجِرِميَن،

 وال باقنا لنا فخذ فرعون    من  جال   قتلوا إسرائي  بن  إن له فقي  فرعون فأتى

 قومنه، منن صنفوة كنان وإن الملن  فإن عليه يشم  ومن قاتله ابغون  فقا  لمم، ترخص

 .باقكم لكم أخذ ذل  علم ل  فاطلبوا ثبت، وال بينة بغير يقت  أن له ينبغ  ال

 اإلسننرائيل  ذلنن   أى قنن  الغنن  مننن بموسننى إذا بينننة يجنن ون ال يطوفننون هننم فبينمننا

 موسنى فصناد  الفرعنون  علنى اإلسنرائيل  فاسنتغاثة أخر فرعون    من  جال   يقات 



 ينبطش أن يرين  وهنو اإلسنرائيل  فغضنب.  أى النذي وكنره مننه كنان منا على ن   وق 

 فنظننر{. ُمبِننينٌ  لَغَننِوي   إِنَّنن َ : }واليننو  بنناألم  فعنن  لمننا لإلسننرائيل  فقننا  بننالفرعون ،

 النذي بناألم  كغضنبه غضنبان هو فإذا  ،قا ما له قا  ما بع ما موسى إلى اإلسرائيل 

 إيناه يكنون أن{. ُمبِنينٌ  لَغَنِوي   إِنَّن َ : }لنه قنا  بعن ما يكنون أن فخنا  الفرعون ، فيه قت 

 أَنْ  أَتُِري ُ  ُموَسى يَا: }وقا  اإلسرائيل  فخا . الفرعون  أ اد إنما. أ اده يكن ولم أ اد،

 ليقتلنه موسنى أ اد إيناه يكنون أن مخافنة لنه قنا  وإنمنا{. بِناألَْمِ   نَْفسنا   قَتَْلتَ  َكَما تَْقتُلَنِ 

 .فتتا كا

 أَتُِري ُ : }يقو  حين الخبر من اإلسرائيل  من سم  بما فأخبرهم الفرعون  وانطلق

  سن  فأخنذ. موسى ليقتلوا الذباحين فرعون فأ س {. بِاألَْمِ   نَْفسا   قَتَْلتَ  َكَما تَْقتُلَنِ  أَنْ 

 أن يخنافون ال وهنم موسنى يطلبنون هيننتمم، علنى يمشنون ماألعظن الطريق ف  فرعون

 سنبقمم حتنى طريقنا   فاختصنر الم يننة، أقصنى منن موسى شيعة من  ج  فجا  يفوتمم،

 !جبير يابن الفتون من وذل . فأخبره موسى إلى

 إال علنم بنالطريق لنه ولي  ذل  قب  بال  يلقى لم م ين ناو متوجما   موسى فخرج

نا السَّنبِيِ ، َسنَوا َ  يَْمنِ يَنِ  أَنْ  َ بِّن  َعَسنى: }قا  فإنه وج ، عز بربه ظنه حسن  َوَ دَ  َولَمَّ

ة   َعلَْيهِ  َوَج َ  َمْ يَنَ  َما َ   يعنن {. تَنذُودَانِ  اْمنَرأتَْينِ  دُونِِمنمْ  ِمننْ  َوَوَجن َ  يَْسنقُونَ  النَّناِس  ِمننْ  أُمَّ

 لننا لني : قالتنا النناس؟ عنن معتزلتين{ َخْطبُُكَما َما: }لمما فقا  غنممما؛ حابستين بذل 

 منا  الن لو منن يغتر  فجع  لمما فسقى. حياضمم فضو  ننتظر وإنما القو  نزاحم قوة

 فاسنتظ  موسنى وانصنر  أبيممنا، إلى بغنممما وانصرفتا الرعا  أو  كان حتى كثيرا  

 {.فَِقيرٌ  َخْير   ِمنْ  إِلَ َّ  أَنَزْلتَ  ِلَما إِنِّ  َ  ِّ : }وقا  بشجرة،

. لشنأنا   الينو  لكمنا إن فقنا  بطاننا   ُحفنال   بغنممما ص و هما سرعة هماأبو واستنكر

 كلمننه فلمنا. ف عتننه موسنى فأتننت تن عوه، أن إحن اهما فننأمر موسنى، صننن  بمنا فأخبرتناه

 سنلطان منن عليننا لقومنه وال لفرعنون لني {. الظَّناِلِمينَ  اْلقَْو ِ  ِمنْ  نََجْوتَ  تََخفْ  ال قَا َ }

 اْلقَننِويُّ  اْسنتَأَْجْرتَ  َمننْ  َخْينرَ  إِنَّ  اْسنتَأِْجْرهُ  أَبَنتِ  يَنا: } حن اهماإ فقالنت مملكتنه، فن  ولسننا

 أمنا: فقالنت أمانتنه؟ ومنا قوتنه منا ين  ي  منا: لمنا قا  أن على الغيرة فاحتملته{. األَِمينُ 

 مننه، السنق  ذلن  فن  أقنوى قنط  جنال   أ  لنم لنا سقى حين ال لو ف  منه  أيت فما قوته

 صنو  امنرأة أنن  علنم فلمنا لنه، وشخصنت إلينه أقبلنت حنين إل َّ  نظر فإنه األمانة وأما

 فلنم الطرينق، لن  وانعتن  خلفن  امش : ل  قا  ثم.  سالت  بلَّغته حتى يرفعه فلم  أسه

 .قالت بالذي وظن وص َّقما، أبيما عن فسرى. أمين وهو إال هذا يفع 

 فَنإِنْ  ِحَجج   ثََمانِيَةَ  تَأُْجَرنِ  أَنْ  َعلَى ْينِ َهاتَ  اْبنَتَ َّ  إِْح َى أُنِكَا َ  أَنْ }  ل  ه : له فقا 

ُ  َشا َ  إِنْ  َستَِج ُنِ  َعلَْي َ  أَُشقَّ  أَنْ  أُِ ي ُ  َوَما ِعْنِ كَ  فَِمنْ  َعْشرا   أَتَْمْمتَ  ناِلِاينَ  ِمننْ  ّللاَّ {. الصَّ

 فقضنى مننه، عن ة السننتان وكاننت واجبنة، سننين ثمان موسى هللا نب  على فكانت ففع 

 .عشرا   فأتمما ع ته عنه هللا

: فقنا  علمنائمم، منن النصنرانية أهن  منن  جال   لقين  - جبير ابن وهو - سعي  قا 

 عبناس ابنن فلقينت. أد ي ال يومئنذ وأننا ال، قلنت موسنى؟ قضنى األجلنين أي ت  ي ه 

 هللا نبن  يكنن لنم واجبنة، هللا نبن  علنى كانت ثمانية   أن علمت أما: فقا  له، ذل  فذكرت



 قضنى فإننه وعن ه؛ التن  ع تنه موسنى عنن قاضنيا   كنان هللا أن وتعلنم شيئا ؟ نمام لينقص

 بنذل ، من  أعلم فأخبرك سألته الذي: فقا  ذل ، فأخبرته النصران  فلقيت. سنين عشر

 .وأولى أج : قلت

 فن  علنيكم هللا قنص منا وين ه، والعصنا الننا  أمنر منن كنان بأهلنه موسنى سا  فلما

 .القر ن

 كنان فإننه لسنانه؛ وعقن ة القتين  فن  فرعنون    منن يتخو  ما الىتع هللا إلى فشكا

 لنه يكنون هنا ون؛ بأخيه يعينه أن  به وسأ  الكال ، من كثير من تمنعه عق ة لسانه ف 

 عقن ة وحن  سنؤله، وجن  عنز هللا فآتناه لسنانه، بنه يفصح ال مما الكثير عنه يتكلم  د ا ،

 .قاهيل أن فأمره ها ون إلى هللا وأوحى لسانه، من

 علنى فأقامنا فرعنون، إلنى جميعنا   فانطلقنا هنا ون، لقنى حتى بعصاه موسى فان ف 

: قنا { َ بِّن َ  َ ُسنوال إِنَّنا: }فقناال شن ي  حجنا  بعن  لممنا أذن ثنم. لممنا يؤذن ال حينا   بابه

 القتين  وذكره تري ان؟ فما: قا . القر ن ف  علي  هللا قص بالذي فأخبراه{ َ بُُّكَما فََمنْ }

 علينه فنأبى إسنرائي ، بنن  معن  وترسن  بناهلل تنؤمن أن أ ي  قا  سمعت، ق  بما  فاعتذ

ناِدقِيَن، ِمننْ  ُكنتَ  إِنْ  بَِما فَأْتِ } :وقا   فناغرة عظيمنة حينة{. ِهن َ  فَنإِذَا َعَصناهُ  فَنأَْلقَى الصَّ

 سننريره عننن فنناقتام خافمننا إليننه قاصنن ة فرعننون   هننا فلمننا فرعننون، إلننى مسننرعة فاهننا

 .ففع  عنه يكفما أن بموسى واستغاث

  دها ثم برص، غير من يعن  سو ، غير من بيضا  فر ها جيبه من ي ه أخرج ثم

 .األو  لونما إلى فعادت

 أَنْ  يُِرينن َانِ  لََسنناِحَرانِ  َهننذَانِ  إِنْ : }لننه فقننالوا  أى فيمننا حولننه مننن المننأل فاستشننا 

 فينه هنم النذي ُملكمنم يعنن {. اْلُمثْلَنى ِريقَتُِكمْ بَِطن َويَنْذَهبَا بِِسْاِرِهَما أَْ ِضُكمْ  ِمنْ  يُْخِرَجاُكمْ 

 فنإنمم السنارة أجمن : لنه وقنالوا طلنب، مما شيئا   يعطوه أن موسى على وأبوا والعيش،

 .سارهما بسارك تغلب حتى كثير، بأ ض 

 يعمن  بنم: قنالوا فرعنون أتنوا فلمنا متعالم، ساحر ك  له فاشر الم ائن إلى فأ س 

 السنار يعمن  األ ض فن  أحن  منا وهللا فنال: قنالوا. بالاينات يعمن : قنالوا السناحر؟ هذا

 أقنا ب  أننتم: لمنم قنا  غلبنا؟ نان إن أجرنا فما نعم ، الذي والعص  والابا  بالايات

ينَنةِ  يَنْو ُ } فتواعن وا. أحببنتم شن   كن  إلنيكم صان  وأنا خاصت ،  النَّناسُ  يُْاَشنرَ  َوأَنْ  الّزِ

ى  {.ُضا 

 علننى موسننى فيننه هللا أظمننر الننذي الزينننة، يننو  عننن عبنناس ابننن فانن ثنا سننعي  قننا 

 .عاشو ا  يو  هو والسارة، فرعون

 األمنر هنذا فلناضنر انطلقنوا: لنبع  بعضنمم النناس قنا  صنعي  ف  اجتمعوا فلما

 بممننا، اسننتمزا  وهننا ون موسننى يعنننون{. اْلغَنناِلبِينَ  ُهننمْ  َكننانُوا إِنْ  السَّننَاَرةَ  نَتَّبِنن ُ  لَعَلَّنَننا}

ا} بسارهم تريثمم بع  ى،موس يا فقالوا نا تُْلِقن َ  أَنْ  إِمَّ  قنا {. اْلُمْلِقنينَ  نَْاننُ  نَُكنونَ  أَنْ  َوإِمَّ

ةِ  َوقَننالُوا َوِعِصننيَُّممْ  ِحبَننالَُممْ  فَننأَْلقَْوا} ألقننوا، بنن   فننرأى{. اْلغَنناِلبُونَ  لَنننَْانُ  إِنَّننا فِْرَعننْونَ  بِِعننزَّ

 فلمنا{. َعَصناكَ  أَْلنقِ  أَنْ : }ليهإ هللا فأوحى خيفة، نفسه ف  أوج  ما سارهم من موسى



 صنا ت حتنى بالابنا ، تلتنب  العصنا فجعلت فاها، فاغرة عظيمة ثعبانا   صا ت ألقاها

 .ابتلعته إال حبال   وال عصا   أبقت ما حتى فيه ت خ  للثعابين ِحررا  

 هنذا، كن  سنارنا منن يبلن  لنم سنارا   هنذا كنان لنو قنالوا ذلن ، السنارة عنر  فلما

 .عليه كنا مما هللا إلى ونتو  موسى، به جا  وبما باهلل  منا تعالى، هللا من أمر ولكنه

 َكنانُوا َمنا َوبََطن َ } الانق وظمنر وأشنياعه الموطن ذل  ف  فرعون ظمر هللا فكسر

 {.َصاِغِرينَ  َوانقَلَبُوا ُهنَاِل َ  فَغُِلبُوا يَْعَملُوَن،

 وأشننياعه، رعننونف علنى لموسننى بالنصنر هللا تنن عو مبتذلننة بنا رة فرعننون وامنرأة

 كان وإنما وأشياعه؛ فرعون على للشفقة ابتذلت إنما أنما ظن فرعون    من   ها فمن

 .لموسى وهمما حزنما

 أن عنن ها وعن ه بآينة جنا  كلمنا الكاذبنة؛ فرعنون بمواعين  موسنى مكن  طا  فلما

 يصنن  أن  بن  يسنتطي  هن  وقنا  موعن ه أخلنف مضت فإذا إسرائي ، بن  معه يرس 

  يننات والنن   والضننفاد  والقمنن  والجننراد الطوفننان قومننه علننى هللا أ سنن  هننذا؟ غيننر

 يرسن  أن على ليوافقه عنه؛ يكفما أن إليه ويطلب موسى إلى يشكو ذل  ك  مفصالت،

 موسنى هللا أمنر حتنى عمن ه، ونكن  بوعن ه أخلنف عننه ذلن  كف فإذا إسرائي  بن  معه

 .ليال   بمم فخرج بقومه، بالخروج

 بجننود فتبعنه حاشنرين المن ائن ف  أ س  مضوا ق  أنمم و أى فرعون أصبح فلما

 اثنتنن  فننانفلق بعصنناه عبنن ي موسننى ضننرب  إذا: الباننر إلننى هللا وأوحننى كثيننرة عظيمننة

 فرعننون مننن بعنن  بقنن  مننن علننى التننق ثننم معننه، ومننن موسننى يجننور حتننى فرقننة ، عشننرة

 .وأشياعه

 أن مخافنة فقصني ولنه البار إلى وانتمى بالعصى البار يضر  أن موسى فنس 

 !.وج  عز هلل عاصيا   فيصير غاف  وهو بعصاه موسى يضربه

 أمنرك منا افع {. لَُمْ َ ُكونَ  إِنَّا ُموَسى أَْصَاا ُ  قَا َ } وتقا با الجمعان ترا ى فلما

 عشنرة اثنتن  انفنر  البانر أتينت إذا  بن  وعن ن  قنا . تكنذ  ولنم يكذ  لم فإنه  ب ،

 جنن  أوائن  دننا حنين بعصناه البانر فضر  العصا ذل  بع  ذكر ثم أجاوره، حتى فرقة

 أن فلمنا موسنى وعن  وكما  به أمره كما البار فانفر  موسى، جن  أواخر من فرعون

 كمنا البانر علنيمم التقى وأصاابه، فرعون ودخ  البار، كلمم وأصاابه موسى جاور

 نننؤم وال غنر  فرعنون يكنون ال أن نخنا  إننا: أصناابه قنا  موسنى جناور فلمنا أُِمر

 .بمالكه استيقنوا حتى بب نه له فأخرجه  به ف عا بمالكه،

 إِلَمنا   لَنَنا اْجعَ  ُموَسى يَا قَالُوا} لمم أصنا  على يعكفون قو  على ذل  بع  مروا ثم

 انُواَكنن َمننا َوبَاِطنن ٌ  فِيننهِ  ُهننمْ  َمننا ُمتَبَّننرٌ  َهننُؤاَل ِ  إِنَّ  تَْجَملُننوَن، قَننْو ٌ  إِنَُّكننمْ  قَننا َ   ِلَمننةٌ  لَُمننمْ  َكَمننا

 .يكفيكم ما وسمعتم العبر من  أيتم ق {. يَْعَملُونَ 

 علنيكم؛ اسنتخلفه قن  هللا فنإن هنا ون أطيعنوا: وقنا  مننزال   موسنى فأنزلمم ومضى

 .فيما إليمم يرج  أن يوما   ثالثين وأجلمم.  ب  إلى ذاهب فإن 

 لننيلمن صنناممن وقنن . يومننا   ثالثننين فنن  يكلمننه أن وأ اد وجنن  عننز  بننه أتننى فلمننا

 نبنات منن شنيئا   موسنى فتنناو  الصنائم، فنم  ينح فينه و يح  به يكلم أن كره ما هن،ون



 ينا قنا  - كنان بالنذي أعلنم وهنو - أفطنرت؟ لنم: أتاه حين  به له فقا  فمضغه، األ ض

  ينح أن موسنى ينا علمنت ما أو: قا . الريح طيب وفم  إال أكلم  أن كرهت إن    

 منا موسنى ففعن  أئتنن ، ثنم عشنرا   فصم ج ا ! المس   يح من عن ي أطيب الصائم فم

 . به به أمره

 قن  هنا ون وكنان ذلن ، سنا هم األجن  فن  إليمم يرج  لم أنه موسى قو   أى فلما

 فيمنا ولكنم وودائن ، عنوا يّ  عنن كم فرعون ولقو ِ  مصر من خرجتم إنكم: فقا  خطبمم

 وال ودعتموهااسنت وديعنة لكنم أحن  وال عنن هم، منالكم تاتسنبوا أن أ ى وأننا ذل ، مث 

 كن  وأمنر حفينرا   فافنر. ألنفسننا ممسنكيه وال ذلن  منن شيئا   إليمم برادين ولسنا عا ية،

 النننا  عليننه أوقنن  ثننم الافيننر، ذلنن  فنن  يقننذفوه أن حليننة أو متننا  ذلنن  مننن عننن هم قننو 

 .لمم وال لنا يكون ال فقا  فأحرقه،

 بننن  مننن يكننن لننم إسننرائي ، لبننن  جيننران البقننر، يعبنن ون قننو  مننن السننامري وكننان

 أثننرا    أى أن لننه فقِضنن  احتملننوا، حننين إسننرائي  وبننن  موسننى منن  فاحتمنن  إسننرائي ،

 وهنو ين ك؟ فن  منا تلقن  أال سنامري ينا: ها ون له فقا  بما ون فمر قبضة منه فقب 

 بكنم جناور النذي الرسنو  أثر من قبضة هذه: فقا  ذل ، طوا  أح  يراه ال عليه قاب 

 لنه ودعنا فألقاهنا أ ين ، منا يكنون أن ألقيتمنا إذا هللا تن عو أن الإ لش   ألقيما وال البار،

 أو حلينة أو متنا  منن الافنرة فن  كنان منا فناجتم  عجنال ، تكنون أن أ ين : فقنا  ها ون

 .خوا  وله  وح فيه لي  أجو ، عجال   فصا  ح ي ، أو نااس

 بنرهد منن تن خ  النريح كاننت إنمنا قنط، صنوت فيه كان ما وهللا ال: عباس ابن قا 

 .ذل  من الصوت ذل  فكان فيه، من وتخرج

 هنذا: قنا  به؟ أعلم وأنت هذا ما سامري يا: فرقة فقالت فرقا ؛ إسرائي  بنوا فتفر 

 !.الطريق أض  موسى ولكن  بكم،

 ضنيعناه نكنن لنم  بنا كان فإن موسى؛ إلينا يرج  حتى بمذا نكذ  ال: فرقة وقالت

 .موسى قو  نتب  فإنا بنا  يكن لم وإن  أيناه، حين عليه وعكفنا

 وأُشنر  نصن   وال به نؤمن وال بربنا ولي  الشيطان عم  من هذا: فرقة وقالت

 .به التكذيب ع   وأعلنوا العج  ف  السامري قا  بما الص   قلوبمم ف  فرقة

ْحَمنا َ بَُّكنمْ  َوإِنَّ  بِنهِ  فُتِننتُمْ  إِنََّمنا قَنْو ِ  يَنا: }السنال  علينه هنا ون لمم فقا   لني {. نُ الرَّ

 .هذا

. مضنت قن  يومنا   أ بعنون وهذه أخلفنا؟ ثم يوما   ثالثين وع نا موسى با  فما: قالوا

 .ويبتغيه يطلبه فمو  به أخطأ: سفماؤهم وقا 

 ُموَسنى فََرَجن َ } بع ه، من قومه لق  بما أخبره قا ، ما له وقا  موسى هللا كلم فلما

هُ  أَِخينهِ  بِنَرأِْس  َوأََخنذَ } القنر ن ف  مما سمعتم ما لمم فقا {. أَِسفا   َغْضبَانَ  قَْوِمهِ  إِلَى  يَُجنرُّ

 إلنى وانصنر  لنه، واسنتغفر بعنذ ه أخاه عذ  إنه ثم. الغضب من األلواح وألقى{ إِلَْيهِ 

 الرسننو  أثننر مننن قبضننة قبضننت: قننا  صنننعت؟ مننا علننى حملنن  مننا: لننه فقننا  السننامري

لَتْ َسن َوَكنذَِل َ  فَنَبَْذتَُما} عليكم وُعميت لما وفطنت  فِن  لَن َ  فَنإِنَّ  فَاْذَهنبْ  قَنا َ  نَْفِسن ، ِلن  وَّ



 َعلَْينهِ  َظلَْلنتَ  الَّنِذي إِلَِمن َ  إِلَنى َوانُظنرْ  تُْخلَفَنهُ  لَنْ  َمْوِع ا   لَ َ  َوإِنَّ  ِمَساسَ  ال تَقُو َ  أَنْ  اْلَايَاةِ 

قَنَّهُ  َعاِكفا    .منه ذل  إلى يخلص لم إلما   كان ولو{. نَْسفا   اْليَمِّ  فِ  لَنَنِسفَنَّهُ  ثُمَّ  لَنَُاّرِ

 هننا ون،  أي مثنن  فيننه  أيمننم كننان الننذين واغتننبط بالفتنننة، إسننرائي  بنننو فاسننتيقن

. عملننا منا عنا فتكفر نصنعما توبة با  لنا يفتح  ب  لنا س  موسى يا: لجماعتمم فقالوا

 ومنن إسنرائي  بنن  خينا  من الخير يألو ال لذل ،  جال   سبعين قومه من موسى فاختا 

 .األ ض بمم فرجفت التوبة لمم يسأ  بمم فانطلق الاق، ف  يشرك لم

 َ  ِّ : }فقا  فع  ما بمم فع  حين وف ه ومن قومه من السال  عليه هللا نب  فاستايا

فََما ُ  فَعَ َ  بَِما أَتُْمِلُكنَا َوإِيَّايَ  قَْب ُ  ِمنْ  أَْهلَْكتَُممْ  ِشئْتَ  لَوْ   اطلن  هللا كنان منن وفنيمم{. ِمنَّا السُّ

 فقنا  األ ض بمنم  جفنت فلنذل  بنه، وإيماننه العجن  حنب منن قلبنه أشنر  ما على منه

َكناةَ  َويُْؤتُننونَ  يَتَّقُنونَ  ِللَّننِذينَ  فََسنأَْكتُبَُما َشننْ     ُكن َّ  َوِسننعَتْ  َوَ ْحَمتِن }  بِآيَاتِنَننا ُهنمْ  َوالَّننِذينَ  الزَّ

ُسنو َ  يَتَّبِعُنونَ  الَّنِذينَ  يُْؤِمنُوَن، ن َّ  النَّبِن َّ  الرَّ  التَّنْوَ اةِ  فِن  ِعْنن َُهمْ  َمْكتُوبنا   يَِج ُونَنهُ  الَّنِذي األُّمِ

 {.َواإِلنِجي ِ 

 فليت  قوم ، غير لقو  كتبتما  حمت  إن: فقلت لقوم ، التوبة سألت     يا: فقا 

 كن  يقتن  أن تنوبتمم إن: لنه فقنا . المرحنو  الرجن  ذل  أمة ف  تخرجن  حتى أخرتن 

 .الموطن ذل  ف  قت  من يبال  وال بالسيف فيقتله وول  وال  من لق  من منمم  ج 

 ذننوبمم منن هللا واطلن  أمنرهم، وهنا ون موسى على خف  كان الذين أولئ  وتا 

 .والمقتو  للقات  هللا وغفر أمروا ما وفعلوا بما، فاعترفوا

 بع ما األلواح وأخذ المق سة، األ ض ناو متوجما   السال  عليه موسى بمم سا  ثم

 يقروا أن وأبوا عليمم ذل  فثق  الوظائف من به أمر بالذي فأمرهم الغضب، عنه سكت

 فأخننذوا علننيمم، يقنن  أن خننافوا حتننى منننمم ودنننا ظلننة، كأنننه الجبنن  علننيمم هللا فنتننق بمننا،

 و ا  مننن وهننم بأينن يمم والكتننا  الجبنن ، إلننى ينظننرون مصننغون وهننم بأيمننانمم الكتننا 

 قننو  فيمنا فوجن وا المق سننة، األ ض أتنوا حتنى ضننوام ثنم. علنيمم يقنن  أن مخافنة الجبن 

 يَنا: }فقنالوا عظممنا، منن عجبنا   أمنرا   ثمنا هم منن وذكروا منكر، خلق خلقمم جبا ون،

 يَْخُرُجوا فَإِنْ } فيما، داموا ما ن خلما وال بمم، لنا طاقة ال{ َجبَّاِ ينَ  قَْوما   فِيَما إِنَّ  ُموَسى

 {.دَاِخلُونَ  فَإِنَّا ِمْنَما

 الجبنا ين، منن نعنم، قنا  قنرأه؟ هكنذا: ليزين  قي { يََخافُونَ  الَِّذينَ  ِمنْ  َ ُجالنِ  ا َ قَ }

 منن  أينتم منا تخنافون إنمنا كننتم إن بقومننا أعلنم نانن: فقنالوا إليه، وخرجا بموسى  منا

 فننإذا البننا  علننيمم فننادخلوا عننن هم، منعننة وال لمننم قلننو  ال فننإنمم وعنن دهم أجسنناممم

 .موسى قو  من إنمم: أناس ويقو . نغالبو فإنكم دخلتموه

 دَاُمنوا َمنا أَبَن ا   نَنْ ُخلََما لَننْ  إِنَّا ُموَسى يَا قَالُوا: }إسرائي  بن  من يخافون الذين فقا 

 علننيمم فنن عا موسننى، فأغضننبوا{. قَاِعنن ُونَ  َهاُهنَننا إِنَّننا فَقَنناتاِل َوَ بُّنن َ  أَْنننتَ  فَاْذَهننبْ  فِيَمننا

 حتنى وإسنا تمم، المعصنية منن مننمم  أى لما ذل  قب  معليم ي   ولم. فاسقين وسماهم

 سننة أ بعنين علنيمم فارممنا فاسنقين، سنماهم كمنا وسماهم له، هللا فاستجا  يومئذ كان

 الغمنا  علنيمم ظلن  ثنم قنرا  لمنم لي  فيسيرون يو  ك  يصباون األ ض، ف  يتيمون

 بنين وجعن  تتسنخ وال تبلنى ال ثيابنا   لمنم وجعن  والسنلوى، المنن عليمم وأنز  التيه، ف 



 عيننا ، عشنرة اثنتنا منه فانفجرت بعصاه، فضربه موسى وأمر. مربعا   حجرا   ظمرانيمم

 مالة يرتالون فال منما، يشربون الت  عينمم سبط ك  وأعلم أعين، ثالثة ناحية ك  ف 

 .باألم  األو  بالمنز  فيه الذي بالمكان بينمم الاجر ذل  وج وا إال

 أن عن ي ذل  وص َّ  وسلم، عليه هللا صلى النب  إلى ا ي ال هذا عباس ابن  ف 

 أفشنى النذي الفرعون  يكون أن عليه فأنكر الا ي  هذا يا ث عباس ابن سم  معاوية

 ظمنر وال بنه علنم يكنن ولنم علينه يفشن  كينف: فقنا . قتن  النذي القتين  أمر موسى على

 بنه وانطلنق معاوية ي ب فأخذ عباس، ابن فغضب ذل ؟ حضر الذي اإلسرائيل  إال عليه

 هللا  سنو  حن ثنا ينو  تنذكر هن  إسناا ، أبنا ينا: لنه فقنا  الزهنري، مالن  ابن سع  إلى

 أفشنى الذي اإلسرائيل  فرعون؟    من قت  الذي موسى قتي  عن وسلم عليه هللا صلى

 شنم  النذي اإلسنرائيل  منن سم  بما الفرعون  عليه أفشى إنما قا  الفرعون ؟ أ  عليه

 .هوحضر ذل 

 فن  حناتم أبن  وابنن جرينر ابنن وأخرجنه النسنائ ، اإلمنا  الان ي  هنذا سنا  هكذا

 .ها ون بن يزي  ح ي  من تفسيرهما

 .نظر فيه مرفوعا   وكونه موقو ، أنه أعلم وهللا واألشبه

ح يسير ش   وفيه اإلسرائيليات من متلقىَّ  وغالبه  .الكال  أثنا  ف  برفعه مصرَّ

 سنمعت وقن . األحبنا  كعب كال  من أنه واألغلب ة،ونكا  نظر فيه ما بع  وف 

 .أعلم وهللا ذل ، يقو  المزي الاجاج أبا الااف  شيخنا

 
 الزمان قبة بنا  ذكر

 الشمشنار خشنب منن قبنة بعمن  السنال  علينه موسنى هللا أمنر وق : الكتا  أه  قا 

 علنى فضنةوال والنذهب المّصنب  بنالارير بزينتمنا وأمنر األغننا ، وشنعر األنعا  وجلود

 ثمانينننة واحننن  كننن  طنننو  سنننرادقات؛ عشنننر ولمنننا الكتنننا ، أهننن  عنننن  مفصنننلة كيفينننات

 ودَمْقن  حرينر من وأطنا  أبوا  أ بعة ولما. أذ   أ ب  وعرضه ذ اعا ، وعشرون

 كبينرة أخنر وأبنوا  بابنان راوينة ولك  وفضة ذهب من وصفائح  فو  وفيما مصب ،

 خشننب مننن تننابوت وبعمنن . هذكننر يطننو  ممننا ذلنن  وغيننر مصننب  حريننر مننن وسننتو 

 ونصننفا ، ذ اعننا   وا تفاعننه ذ اعننين وعرضننه ونصننفا ، ذ اعننين طولننه يكننون الشمشننار

 رواينناه، أ بنن  فنن  حلننق أ بنن  ولننه وخا جنه، داخلننه مننن خننالص بننذهب مضننببا   ويكنون

 متقنابالن وهمنا - بأجنانة ملكنين صنفة يعننون - ذهب من كروبيان حافتيه على ويكون

 ."بصليا " اسمه  ج  صنعه

 ذ اعننان وعرضننما ذ اعننان طولمننا الشمشننار خشننب مننن مائنن ة يعمنن  أن وأمننره

 حلنق وأ بن  ذهنب، منن بإكلين  مرتفعنة بشنفة ذهنب، وإكلي  ذهب ضبا  لما ونصف،

 يعمنن  وأن. ذهبننا   ملننب  خشننب مننن الرمننان مثنن  فنن  مغننررة ذهننب، مننن نواحيمننا مننن

 سننت فيمننا لنن َّ د الننذهب مننن منننا ة ويصننن  المائنن ة، علننى وقصنناعا   ومصنناف  صنناافا  

 المننا ة ف  وليكن. سرج ثالث قصبة ك  على ثالثة، جانب ك  من ذهب، من قصبات



" بصنليا " ذلن  صنن . ذهنب منن قنطا  من اآلنية هذه وجمي  ه  ولتكن قنادي ، أ ب 

 .أيضا   المذبح عم  الذي وهو أيضا ،

 تتنابو ونصنب الربين  منن ينو  أو  وهنو سننتمم، منن ينو  أو  القبة هذه ونصبت

 التَّنابُوتُ  يَنأْتِيَُكمْ  أَنْ  ُمْلِكنهِ   يَنةَ  إِنَّ : }تعنالى قولنه ف  المذكو  - أعلم وهللا - وهو الشمادة،

ا َوبَِقيَّةٌ  َ بُِّكمْ  ِمنْ  َسِكينَةٌ  فِيهِ   ذَِلن َ  فِن  إِنَّ  اْلَماَلئَِكنةُ  تَْاِملُنهُ  َهاُ ونَ  َو  ُ  ُموَسى   ُ  تََركَ  ِممَّ

 {.ُمْؤِمنِينَ  مْ ُكنتُ  إِنْ  لَُكمْ  آَليَة  

 وصننفة وأحكننا  لمننم شننرائ  وفيننه جنن ا ، مطننوال   كتننابمم فنن  الفصنن  هننذا بسننط وقنن 

 هننو الننذي العجنن  عبننادتمم قبنن  موجننودة كانننت الزمننان قبننة أن وفيننه. وكيفيتننه قربننانمم،

 وإليمنننا، فيمننا يصننلون كالكعبننة لمننم كانننت وأنمنننا المقنن س، بيننت مجيننئمم علننى متقنن  

 عمنود ويننز  عنن ها، يقفنون دخلمنا إذا كنان السنال  عليه موسى وأن عن ها، ويتقربون

 .وج  عز هلل سج ا   ذل  عن  فيخرون بابما، على الغما 

 ويخاطبننه نننو  هننو الننذي الغمننا  العمننود ذلنن  مننن السننال  عليننه موسننى هللا ويكلننم

 فنإذا الكنروبيين بنين منا إلنى صنام  التنابوت عنن  واقنف وهنو وينمناه، وينأمره ويناجيه،

 .والنواه  األوامر من إليه وج  عز هللا أوحاه بما إسرائي  بن  يخبر الخطا  فص 

 الزمنان، قبنة إلنى يجن   شن  ، فينه هللا منن عنن ه لي  ش   ف  إليه تااكموا وإذا

 تلن  فصن  فينه بمنا الخطا  فيأتيه الكروبيين، ذين  بين لما ويصم  التابوت عن  ويقف

 .الاكومة

 المصنب  والارينر النذهب اسنتعما  أعنن  م،رمنانم فن  لمم مشروعا   هذا كان وق 

 رخرفنة عنن نُميننا قن  بن  فنال، شنريعتنا فن  فأمنا مصنالهم، وعنن  معب هم ف  والآللى،

 لمنا عننه، هللا  ض  الخطا  بن عمر قا  كما المصلين، تشغ  لئال وتزيينما؛ المساج 

 ما للناس ابن: عما ته على وكله للذي وسلم، عليه هللا صلى هللا  سو  مسج  ف  وس 

ننر أن وإينناك يُكنننّمم،  كمننا تزخرفنمننا ال: عبنناس ابننن وقننا . الننناس فتفننتن تصننفر أو تاّمِ

 .كنائسمم والنصا ى اليمود رخرفت

 قنبلمم كنان من مشابمة غير األمة فمذه والتنزيه، والتكريم التشريف با  من وهذا

 وصننان ليننه،ع واإلقبننا  إليننه التوجننه علننى صننالتمم فنن  همممننم هللا جمنن  إذ األمننم؛ مننن

 العبننادة مننن بصنن ده هننم مننا غيننر فنن  والتفكيننر االشننتغا  عننن وخننواطرهم أبصننا هم

 .والمنة الام  فلله. العظيمة

 قبلنتمم وهن  إليمنا يصنلون التينه، فن  إسنرائي  بنن  من  هنذه الزمان قبة كانت وق 

 عليننه هننا ون أخننوه القربننان ومقنن   السننال ، عليننه موسننى هللا كلننيم وإمنناممم وكعبننتمم،

 .ال الس

 يلينه كنان النذي فن  هنا ون بننو اسنتمر السنال  عليمما موسى ثم ها ون مات فلما

 .اآلن إلى فيمم وهو القربان أمر من أبوهم،

 السنال  علينه ننون بنن يوشن  فتناه بعن ه األمنر وت بير موسى بع  النبوة بأعبا  وقا 

 .بيانه سيأت  كما المق س بيت بمم دخ  الذي وهو



 صخرة على القبة هذه نصب المق س بيت على ي ه استقرت لما أنه هنا والمقصود

 فلمنذا الصنخرة؛ وهن  مالتمنا إلنى صنلوا بنادت فلمنا. إليما يصلون فكانوا المق س بيت

 إليمننا صننلى وقنن . وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  رمننان إلننى بعنن ه األنبيننا  قبلننة كاننت

 هناجر فلمنا ي ينه بنين عبنةالك يجعن  وكنان المجنرة، قب  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 .شمرا   - عشر سبعة وقي  - عشر ستة إليما فصلى المق س بيت إلى بالصالة أمر

 صنالة وقت ف  ثنتين سنة شعبان ف  إبراهيم قبلة وه  الكعبة إلى القبلة حولت ثم

 ِمننْ  السُّنفََما ُ  َسيَقُو ُ } تعالى قوله عن  التفسير ف  ذل  بسطنا كما الظمر، وقي  العصر

ُهمْ  َما لنَّاِس ا  فِن  َوْجِمن َ  تَقَلُّنبَ  نَنَرى قَن ْ : }قولنه إلنى{. َعلَْيَمنا َكنانُوا الَّتِن  قِْبلَنتِِممْ  َعننْ  َوالَّ

 .اآليات{. اْلَاَرا ِ  اْلَمْسِج ِ  َشْطرَ  َوْجَم َ  فََو ِّ  تَْرَضاَها قِْبلَة   فَلَنَُولِّيَنَّ َ  السََّما ِ 

 
 السال  عليه موسى م  قا ون قصة

 َمنا اْلُكنُنورِ  ِمننْ  َو تَْينَناهُ  َعلَنْيِممْ  فَبَغَى ُموَسى قَْو ِ  ِمنْ  َكانَ  قَاُ ونَ  إِنَّ : }تعالى هللا قا 

ةِ  أُوِل  بِاْلعُْصبَةِ  لَتَنُو ُ  َمفَاتَِاهُ  إِنَّ  َ  إِنَّ  تَْفنَرحْ  ال قَْوُمهُ  لَهُ  قَا َ  إِذْ  اْلقُوَّ  اْلفَنِرِحيَن، يُِانبُّ  ال ّللاَّ

ُ   تَاكَ  افِيمَ  َواْبتَ ِ  ُ  أَْحَسنَ  َكَما َوأَْحِسنْ  ال ُّْنيَا ِمنْ  نَِصيبَ َ  تَن َ  َوال اآلِخَرةَ  ال َّا َ  ّللاَّ  إِلَْين َ  ّللاَّ

َ  إِنَّ  األَْ ِض  فِ  اْلفََسادَ  تَْب ِ  َوال  ِعننِ ي ِعْلنم   َعلَنى أُوتِيتُنهُ  إِنََّمنا قَنا َ  اْلُمْفِسنِ يَن، يُِانبُّ  ال ّللاَّ

َ  أَنَّ  يَْعلَمْ  أََولَمْ  ة   ِمْنهُ  أََش ُّ  ُهوَ  َمنْ  القُُرونِ  ِمنْ  قَْبِلهِ  ِمنْ  أَْهلَ َ  قَ ْ  ّللاَّ  يُْسأَ ُ  َوال َجْمعا   َوأَْكثَرُ  قُوَّ

 يَنا الن ُّنيَا اْلَايَناةَ  يُِرين ُونَ  الَّنِذينَ  قَنا َ  ِرينَتِنهِ  فِ  قَْوِمهِ  َعلَى فََخَرجَ  اْلُمْجِرُموَن، ذُنُوبِِممْ  َعنْ 

، َحّ    لَذُو إِنَّهُ  قَاُ ونُ  أُوتِ َ  َما ِمثْ َ  نَالَ  لَْيتَ  ِ  ثَنَوا ُ  َوْيلَُكنمْ  اْلِعْلنمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  َوقَا َ  َعِظيم   ّللاَّ

نابُِروَن، إِالَّ  يُلَقَّاَهنا َوال َصاِلاا   َوَعِم َ   َمنَ  ِلَمنْ  َخْيرٌ   فََمنا األَْ ضَ  َوبِن َاِ هِ  بِنهِ  فََخَسنْفنَا الصَّ

ِ  دُونِ  ِمننْ  يَنُصنُرونَهُ  فِئَة   ِمنْ  لَهُ  َكانَ   تََمنَّنْوا الَّنِذينَ  َوأَْصنبَحَ  الُمْنتَِصنِريَن، ِمننْ  َكنانَ  َوَمنا ّللاَّ

َ  َوْيَكأَنَّ  يَقُولُونَ  بِاألَْمِ   َمَكانَهُ  ْر َ  يَْبُسطُ  ّللاَّ  َمننَّ  أَنْ  لَنْوال َويَْقنِ  ُ  ِعبَناِدهِ  ِمننْ  يََشنا ُ  ِلَمنْ  الّرِ

 ُ  يُِري ُونَ  ال ِللَِّذينَ  نَْجعَلَُما اآلِخَرةُ  ال َّا ُ  تِْل َ  اْلَكافُِروَن، يُْفِلحُ  ال َوْيَكأَنَّهُ  بِنَا لََخَسفَ  اَعلَْينَ ّللاَّ

 {.ِلْلُمتَِّقينَ  َواْلعَاقِبَةُ  فََسادا   َوال األَْ ِض  فِ  ُعلُّوا  

 انك: قا  عباس ابن عن جبير، بن سعي  عن عمرو، بن المنما  عن األعمش قا 

 نوفنن ، بننن الاننا ث بننن هللا وعبنن  النخعنن  إبننراهيم قننا  وكننذا موسننى، عننم ابننن قننا ون

 بننن قننا ون هننو: فقننا  وراد جننريج وابننن دينننا  ابننن ومالنن  وقتننادة حننر  بننن وِسننماك

 أهن  أكثنر قنو  وهنذا جرينر ابنن قنا . قاه  بن عمران بن وموسى قاه ، بن يصمب

: قتنادة وقنا . موسنى عنم كنان إننه إسناا  ابنن قوله و دَّ  موسى، عم ابن كان أنه: العلم

 السنامري، ننافق كمنا ننافق هللا عن و ولكنن بنالتو اة، صنوته لاسنن المنّو  يسمى وكان

 علنى ترفعنا   طنوال   شنبرا   ثيابنه ف  راد: حوشب بن شمر وقا . ماله لكثرة البغ  فأهلكه

 .قومه

 منن الفننا  علنى حملمنا يثقن  كنان مفاتانه إن حتى كنوره؛ كثرة تعالى هللا ذكر وق 

 فناهلل بغنال ، سنتين على تام  كانت وإنما الجلود من كانت إنما قي  وق  الش اد، الرجا 

 .أعلم



 وتفخنر أعطينت بما تبطر ال أي{ تَْفَرحْ  ال: }قائلين قومه من النصاا  وعظه وق 

َ  إِنَّ } غيننرك، علننى ُ   تَنناكَ  فِيَمننا َواْبتَنن ِ  اْلفَننِرِحيَن، يُِاننبُّ  ال ّللاَّ : يقولننون{ اآلِخننَرةَ  النن َّا َ  ّللاَّ

 هنذا ومن  وأبقنى، خينر فإننه اآلخنرة، الن ا  ف  هللا ثوا  لتاص  مصروفة همت  لتكن

 لنفسنن  فتمتنن  لنن ، هللا احنن  مننا بمالنن  منمننا وتننناو  أي{ النن ُّْنيَا ِمنننْ  نَِصننيبَ َ  تَننن َ  َوال}

ُ  أَْحَسنننَ  َكَمنا َوأَْحِسننْ } الانال ، الطيبنة بنالمالذ  كمننا هللا خلنق إلنى وأحسنن أي{ إِلَْين َ  ّللاَّ

 وال إلنيمم تسن   وال أي{ األَْ ِض  فِن  اْلفََسنادَ  تَْبن ِ  َوال} إلي  وبا ئمم خالقمم هللا أحسن

َ  إِنَّ } وهبن ، منا ويسنلب  فيعاقبنن  فنيمم أمنرت منا ضنن َّ  فتقنابلمم فنيمم، تفسن   يُِاننبُّ  ال ّللاَّ

 {.اْلُمْفِسِ ينَ 

 

 أُوتِيتُنهُ  إِنََّمنا قَنا َ } أن إال الفصنياة الصناياة النصنياة لمنذه قومنه جوا  كان فما

 فنإن أشنرتم، إلينه ما إلى وال ذكرتم، ما استما  إلى أحتاج ال أنا يعن { ِعنِ ي ِعْلم   َعلَى

 وحظن  إلينه حبينب أنن  ولنوال لنه، أهن ٌ  وأنن  أسنتاقه، أن  لعلمه هذا أعطان  إنما هللا

 .أعطان  ما أعطان  لما عن ه

َ  أَنَّ  يَْعلَنمْ  أََولَنمْ : }إلينه ذهنب فيمنا علينه  دا   تعنالى هللا قا   ِمننْ  قَْبِلنهِ  ِمننْ  أَْهلَن َ  قَن ْ  ّللاَّ

ة   ِمْنننهُ  أََشنن ُّ  ُهننوَ  َمنننْ  القُنُرونِ   قنن  أي{ اْلُمْجِرُمننونَ  ذُنُننوبِِممْ  َعنننْ  يُْسننأَ ُ  َوال َجْمعننا   َوأَْكثَنرُ  قُننوَّ

 أمنواال   وأكثنر قنوة قنا ون من  أش هو من وخطاياهم بذنوبمم الماضين األمم من أهلكنا

 مالنه يكنن ولنم مننه، مناال   أكثر كان من أح ا   نعاقب لم صاياا   قا  ما كان فلو وأوالدا ؛

 بِننالَّتِ  أَْوالدُُكننمْ  َوال أَْمننَوالُُكمْ  َوَمننا: }تعننالى قننا  كمننا بننه، واعتنائنننا لننه مابتنننا علننى دلننيال  

بُُكمْ   بِنهِ  نُِمن ُُّهمْ  إنََّمنا أَيَْاَسنبُونَ : }تعنالى وقا { َصاِلاا   َوَعِم َ  َمنَ   َمنْ  إِالَّ  ُرْلفَى ِعْن َنَا تُقَّرِ

 علنى ي   عليه الرد هو وهذا{ يَْشعُُرونَ  ال بَ  اْلَخْيَراتِ  فِ  لَُممْ  نَُساِ  ُ  َوبَنِيَن، َما    ِمنْ 

 {.ِعنِ ي ِعْلم   َعلَى أُوتِيتُهُ  إِنََّما: }قوله معنى من إليه ذهبنا ما صاة

 يافن  كان أنه أو. الكيميا  صنعة يعر  كان أنه ذل  من المراد أن رعم من اوأم

 وصنعة، تخيي  الكيميا  ألن بصايح؛ فلي  األموا ، جم  ف  فاستعمله األعظم االسم

 مننن بننه النن عا  يصننع  ال األعظننم واالسننم. الخننالق صنننعة تشننابه وال الاقننائق، تاينن  ال

 بمنذا لمنم جوابنه يصنح ال ثم. الظاهر ف  منافقا   نالباط ف  كافرا   كان وقا ون به، كافر

 التفسنير، كتابننا فن  هنذا وضنانا وقن  تنالر ، الكالمنين بنين يبقنى وال. التق ير هذا على

 .الام  وهلل

 خنرج أننه المفسنرين منن كثينر ذكنر{ ِرينَتِهِ  فِ  قَْوِمهِ  َعلَى فََخَرجَ : }تعالى هللا قا 

 الايناة رهنرة يعظنم منن   ه فلمنا. وحشنم وخن   ومراكنب مالب  من عظيم؛ تجم  ف 

 ذوو العلمنا ، مقنالتمم سنم  فلمنا ولنه، علينه بمنا وغبطنوه مثله، كانوا لو أن تمنوا ال نيا

ِ  ثَننَوا ُ  َوْيلَُكننمْ : }لمننم قننالوا األلبننا ، الزهنناد الصننايح الفمننم  َوَعِمنن َ   َمنننَ  ِلَمنننْ  َخْيننرٌ  ّللاَّ

 َوال: }تعنالى هللا قنا . وأعلنى وأج  وأبقى رخي اآلخرة ال ا  ف  هللا ثوا  أي{ َصاِلاا  

ابُِرونَ  إِالَّ  يُلَقَّاَها  السنامية الممنة وهنذه المقالنة، وهنذه النصنياة هنذه يلقى وما أي{. الصَّ

 قلبنه هللا هن ى منن إال ال نينة الن نيا هنذه رهنرة إلنى النظنر عن  العلية، اآلخرة ال ا  إلى

 .مراده وحقق لبَّهُ  وأي  فؤاده، وثبت



 الشنبمات، و ود عنن  النافنذ البصنر يانب هللا إن: السنلف بع  قا  ما أحسن وما

 !.الشموات حلو  عن  الكام  والعق 

 دُونِ  ِمننْ  يَنُصنُرونَهُ  فِئَنة   ِمنْ  لَهُ  َكانَ  فََما األَْ ضَ  َوبِ َاِ هِ  بِهِ  فََخَسْفنَا: }تعالى هللا قا 

 ِ  {.الُمْنتَِصِرينَ  ِمنْ  َكانَ  َوَما ّللاَّ

: قننا  بمننا قومننه علننى وفخننره فيمننا، واختيالننه رينتننه فنن  خروجننه تعننالى كننرذ لمننا

 أبيه عن سالم عن الزهري ح ي  من البخا ي  وى كما{ األَْ ضَ  َوبِ َاِ هِ  بِهِ  فََخَسْفنَا}

 ف  يتجلج  فمو به خسف إذ إرا ه يجر  ج  بيَْنا: "قا  وسلم عليه هللا صلى النب  عن

 ".القيامة يو  إلى األ ض

 النبن  عنن هرينرة أبن  عنن سنالم، عن ري ، بن جرير ح ي  من البخا ي  واه ثم

 امنرأة أعطنى قنا ون أن: والسن ي عبناس ابنن عن ذكر وق . ناوه وسلم عليه هللا صلى

 كنذا بن  فعلنت إن : الناس من مأل ف  وهو السال  عليه لموسى تقو  أن على ماال   بغيا  

 عليمننا أقبنن  ثننم  كعتننين، وصننلى الفننر  مننن فأ عنن  ذلنن ، لننه قالننت إنمننا فيقننا  وكننذا،

 على حملما الذي هو قا ون أن فذكرت عليه، حملت وما ذل ، على ذل  من فاستالفما

. قا ون على هللا ودعا ساج ا ، هلل موسى خرَّ  ذل  فعن . إليه وتابت هللا واستغفرت. ذل 

 تبتلعنه نأ األ ض موسنى فنأمر فينه، تطيع  أن األ ض أمرت ق  إن : إليه هللا فأوحى

 .أعلم وهللا ذل ، فكان ودا ه،

 ومالبسنه وبغالنه بجافلنه منرَّ  رينتنه فن  قومنه علنى خنرج لمنا قا ون إن: قي  وق 

ر وهنو السنال ، عليه موسى مجل  على  انصنرفت النناس   ه فلمنا. هللا بأينا  قومنه ينذّكِ

 هنذا؟ ىعلن حملن  ما: له فقا  السال  عليه موسى ف عاه إليه، ينظرون منمم كثير وجوه

لت كنت لئن أما موسى يا: فقا  لتُ  فق  بالنبوة، عل ّ  فُّضِ  شنئت ولنئن بالمنا ، علي  فُّضِ

 .علي  وألدعون عل ّ  فلت عون لتخرجن

: قنا  أننا؟ أدعنو أو تن عو: موسنى لنه فقنا  قومنه، ف  قا ون وخرج موسى فخرج

 فقنا . منعن: قنا  أدعنو؟: موسنى فقنا  موسنى، فن  لنه يجنب فلنم قنا ون فن عا أننا، أدعو

 ينا: موسنى فقنا . فعلنت ق  إن  إليه هللا فأوحى اليو ، فلتطعن  األ ض ُمر اللمم موسى

 إلننى ثننم  كننبمم، إلننى فأخننذتمم خننذيمم،: قننا  ثننم أقنن اممم، إلننى فأخننذتمم. خننذيمم أ ض

 أشننا  ثننم إليمننا، نظننروا حتننى بمننا فأقبلننت وأمننوالمم، بكنننورهم أقبلنن : قننا  ثننم. مننناكبمم

 .األ ض بمم فاستوت الوى بن  بوااذه: فقا  بي ه موسى

 ابنن وعنن. القيامنة ينو  إلنى قامنة ينو  ك  بمم يخسف: قا  أنه قتادة عن  وي وق 

 هاهننا المفسنرين منن كثينر ذكنر وقن . السنابعة األ ض إلنى بمنم خسنف: قنا  أنه عباس

 .قص ا   وتركناها صفاا   عنما أضربنا كثيرة، إسرائيليات

ِ  دُونِ  ِمننننْ  يَنُصنننُرونَهُ  فِئَنننة   ِمننننْ  لَنننهُ  َكنننانَ  فََمنننا: }تعنننالى وقولنننه  ِمننننْ  َكنننانَ  َوَمنننا ّللاَّ

ة   ِمننْ  لَنهُ  فََمنا: }قنا  كمنا غينره منن وال نفسنه منن ناصر له يكن لم{ الُمْنتَِصِرينَ   َوال قُنوَّ

 {.نَاِصر  

 الننف  وإهنالك الن ا  وخنرا  األمنوا  وذهنا  الخسنف منن حن  منا بنه حن  ولما

 عبناده ين بر النذي تعنالى هللا وشنكروا أوت ، ما مث  تمنى كان من ن   والعقا ، واأله 



ُ  َمننَّ  أَنْ  لَنْوال: } قنالوا ولمنذا المخنزون، الت بير حسن من يشا  بما  بِنَنا لََخَسنفَ  َعلَْينَنا ّللاَّ

 ويكنأن: قتنادة قا  وق  التفسير ف  ويكأن لف  على تكلمنا وق { اْلَكافُِرونَ  يُْفِلحُ  ال َوْيَكأَنَّهُ 

 .أعلم وهللا المعنى، حي  من حسن قو  وهذا. أن تر لمأ بمعنى

 منن يغنبط التن  الن ا  وهن  القنرا ، دا  وهن { اآلِخنَرةُ  الن َّا ُ } أن تعالى أخبر ثم

ى أعطيمننا  َوال األَْ ِض  فِنن  ُعلُننّوا   يُِرينن ُونَ  ال ِللَّننِذينَ } معنن ة هنن  إنمننا حرممننا مننن ويعننزَّ

 الالرمنة المعاص  عم  هو والفساد. والبطر شرواأل والفخر التكبر هو فالعلو{. فََسادا  

 .لمم النصح وع   إليمم واإلسا ة معايشمم، وإفساد الناس أموا  أخذ من والمتع ية،

 {.ِلْلُمتَِّقينَ  َواْلعَاقِبَةُ : }تعالى قا  ثم

 َوبِن َاِ هِ  بِنهِ  فََخَسنْفنَا: }لقولنه مصنر، منن خنروجمم قب  تكون ق  هذه قا ون وقصة

 النن ا  وتكنون التينه، فن  ذلن  بعن  تكننون وقن  البنينان، فن  ظناهرة الن ا  فنإن{. األَْ ضَ 

  :عنترة قا  كما الخيا ؛ فيما تضر  الت  المالة عن عبا ة

 واسلم  عبلة دا  صباحا   وعم ** ** **  تكلم  بالجوا  عبلة دا  يا

 .أعلم وهللا

 أَْ َسنْلنَا َولَقَن ْ } هللا، قا  القر ن، من  ية ما غير ف  قا ون مذمة تعالى هللا ذكر وق 

، َوُسْلَطان   بِآيَاتِنَا ُموَسى  {.َكذَّا ٌ  َساِحرٌ  فَقَالُوا َوقَاُ ونَ  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ  إِلَى ُمبِين 

 َوَهاَمنانَ  َوفِْرَعنْونَ  َوقَاُ ونَ : }وثمود عاد ذكر بع  العنكبوت سو ة ف  تعالى وقا 

 بِذَْنبِنهِ  أََخنْذنَا فَُكاّل   َسابِِقيَن، َكانُوا َوَما اأْلَْ ِض  فِ  فَاْستَْكبَُروا اتِ بِاْلبَيِّنَ ُموَسى َجاَ ُهمْ  َولَقَ ْ 

نْيَاةُ  أََخذَتْهُ  َمنْ  َوِمْنُممْ  َحاِصبا   َعلَْيهِ  أَْ َسْلنَا َمنْ  فَِمْنُممْ   األَْ ضَ  بِنهِ  َخَسنْفنَا َمننْ  َوِمنْنُممْ  الصَّ

ُ  َكانَ  َوَما أَْغَرْقنَا َمنْ  َوِمْنُممْ   {.يَْظِلُمونَ  أَْنفَُسُممْ  َكانُوا َولَِكنْ  ِليَْظِلَمُممْ  ّللاَّ

 وهامنننان فرعنننون أغنننر  والنننذي تقننن  ، كمنننا قنننا ون األ ض بنننه خسنننف فالنننذي

 .خاطئين كانوا إنمم وجنودهما

 علقمنة، بنن كعب ح ثنا سعي ، ح ثنا الرحمن، عب  أبو ح ثنا: أحم  اإلما  قا  وق 

 وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن عمنرو، بن هللا عب  عن الص ف ، هال  بن عيسى عن

 القيامنة، ينو  ونجاة وبرهانا   نو ا   له كانت عليما حاف  من: "فقا  يوما   الصالة ذكر أنه

 قنا ون من  القيامنة ينو  وكان نجاة، وال برهان وال نو  له يكن لم عليما يااف  لم ومن

 ".خلف بن وأب  وهامان وفرعون

 .هللا  حمه أحم  به تفرد

 

 ووفاته وصفاته وشمائله السال  عليه موسى فضائ  ذكر با 

 نَبِيّننا ، َ ُسننوال   َوَكننانَ  ُمْخلَصننا   َكننانَ  إِنَّننهُ  ُموَسننى اْلِكتَننا ِ  فِنن  َواْذُكننرْ : }تعننالى هللا قننا 

ْبنَنناهُ  األَْيَمنننِ  الطُّننو ِ  َجانِننبِ  ِمنننْ  َونَادَْينَناهُ   َهنناُ ونَ  أََخنناهُ  ْحَمتِنَننا َ  ِمنننْ  لَننهُ  َوَوَهْبنَننا نَِجيّنا ، َوقَرَّ

 فَُخنذْ  َوبَِكالِمن  بِِرَسناالتِ  النَّناِس  َعلَنى اْصنَطفَْيتُ َ  إِنِّ  يَاُموَسى قَا َ : }تعالى وقا {. نَبِيّا  

 {.الشَّاِكِرينَ  ِمنْ  َوُكنْ   تَْيتُ َ  َما



 تفضنلون  ال: "قنا  أننه وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  عن الصاياين ف  وتق  

 باطشنا   موسنى فأج  يفيق، من أو  فأكون القيامة يو  يصعقون الناس فإن ،موسى على

 .؟"الطو  بصعقة جوري أ  قبل ؟ فأفا  أصعق أد ي فال العر ، بقائمة

 وإال والتواضن ، المضنم با  من وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  من أنه ق منا وق 

 قطعنا   واآلخنرة، ال نيا ف   د   ول وسي  األنبيا  خاتم - عليه وسالمه هللا صلوات - فمو

 .النقي  ياتم  ال جزما  

 إِلَنى َوأَْوَحْينَنا بَْعنِ هِ  ِمننْ  َوالنَّبِيِّنينَ  نُنوح   إِلَى أَْوَحْينَا َكَما إِلَْي َ  أَْوَحْينَا إِنَّا: }تعالى وقا 

 قََصْصننَاُهمْ  قَن ْ  ُ ُسنال  وَ : }قنا  أن إلنى{ َواألَْسنبَاطِ  َويَْعقُو َ  َوإِْسَاا َ  َوإِْسَماِعي َ  إِْبَراِهيمَ 

ُ  َوَكلَّمَ  َعلَْي َ  نَْقُصْصُممْ  لَمْ  َوُ ُسال   قَْب ُ  ِمنْ  َعلَْي َ   {.تَْكِليما   ُموَسى ّللاَّ

أَهُ  ُموَسنى  ذَْوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا ال  َمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّما يَا: }تعالى وقا  ُ  فَبَنرَّ نا ّللاَّ  قَنالُوا ِممَّ

ِ  ِعْن َ  َوَكانَ   {.َوِجيما   ّللاَّ

 عنن عبناده، بن  وح بن إبراهيم بن إساا  ح ثنا: البخا ي هللا عب  أبو اإلما  قا 

 علينه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب  عن وخالس، ومام  الاسن عن عو 

 فنآذاه مننه، اسنتايا    شن   جلن ه منن ينرى ال سنتيرا   حييا    جال   كان موسى إن: " وسلم

 بنرص، إمنا بجلن ه، عينب منن إال التسنتر هذا يستتر ما: فقالوا إسرائي  بن  من  ذاه من

 يومننا   فخننال لموسننى، قننالوا ممننا يبرئننه أن أ اد وجنن  عننز هللا وإن.  فننة وإمننا أد ه وإمننا

 وإن ليأخنذها، ثيابنه علنى أقبن  فنرغ فلمنا اغتسن ، ثنم الاجنر علنى ثيابنه فوضن  وح ه،

 ثنوب  حجنر، ثنوب : يقنو  فجعن  الاجنر بوطلن عصاه موسى فأخذ بثوبه، َع ا الاجر

 هللا وبرأه هللا، خلق ما أحسن عريانا   فرأوه إسرائي  بن  من مأل إلى انتمى حتى حجر،

 إن فننوهللا بعصناه، ضنربا   بنالاجر وطفننق فلبسنه، ثوبنه فأخنذ الاجننر وقنا  يقولنون، ممنا

 أَيَُّمنا يَنا: }وجن  عنز قولنه فنذل . خمسنا   أو أ بعنا   أو ثالثنا   ضنربه أثنر منن لن با   بالاجر

أَهُ  ُموَسى  ذَْوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا ال  َمنُوا الَِّذينَ  ُ  فَبَرَّ ا ّللاَّ ِ  ِعْن َ  َوَكانَ  قَالُوا ِممَّ  {.َوِجيما   ّللاَّ

 هرينرة أبن  عنن منبه بن وهما  شفيق بن هللا عب  ح ي  من أحم  اإلما   واه وق 

 و واه. بنه عننه همنا  عنن معمنر عنن النررا  عبن  حن ي  منن الصاياين ف  وهو. به

 .عنه العقيل  شفيق بن هللا عب  ح ي  من مسلم

 أن منننه وطلننب هللا، عننن  أخيننه فن  شننف  أنننه وجاهتننه منن كننان: السننلف بعنن  قنا 

 َوَوَهْبنَنا: }قنا  كمنا نبينا ، وجعلنه طلبته وأعطاه سؤاله إلى هللا فأجابه وريرا ، معه يكون

 {.نَبِيّا   َهاُ ونَ  أََخاهُ  َ ْحَمتِنَا ِمنْ  لَهُ 

 وائن ، أبنا سنمعت قنا  األعمش عن شعبة ح ثنا الولي ، أبو ح ثنا: البخا ي قا  ثم

 هنذه إن:  ج  فقا  قسما ، وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قسم: قا  هللا عب  سمعت قا 

 حتنى فغضنب، فأخبرتنه وسنلم علينه هللا صنلى النبن  فأتيت هللا، وجه بما أ ي  ما لقسمة

 ".فصبر هذا من بأكثر أوذي ق  موسى هللا يرحم: "قا  ثم وجمه، ف  الغضب ت أي

 .به األعمش ممران بن سليمان عن وجه غير من مسلم  واه وكذا

 الولين  عنن ينون ، بنن إسنرائي  سنمعت حجاج، بن أحم  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 قنا : قنا  سنعودم بنن هللا عبن  عنن رائن ، أبن  بنن رين  عن لمم ان، مولى هاشم أب  بن



 أن أحنب فإن  شيئا ، أح  عن أح  يبلغن  ال: "ألصاابه وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 فقسنمه، ما  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  وأتى: قا ". الص   سليم وأنا إليكم أخرج

 وال هللا وجنه بقسنمته مامن  أ اد ما وهللا: لصاحبه يقو  وأح هما برجلين فمر ت: قا 

 إنن ! هللا  سنو  ينا: فقلنت هللا  سنو  أتيت ثم قاال، ما سمعت حتى فثبتُّ  اآلخرة، ال ا 

 وهمننا وفننالن بفنالن مننر ت وإننن  شنيئا   أصننااب  مننن أحن  عننن أحنن  يبلغنن  ال لنننا قلنت

: قننا  ثننم عليننه، وشننقَّ  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  وجننه فنناحمرّ . وكننذا كننذا يقننوالن

 "!.فصبر ذل  من أكثر موسى أوذي فق  من  دعنا"

. بنه هاشنم أبن  بنن الولين  عنن إسنرائي  ح ي  من والترمذي داود أبو  واه وهكذا

 الولي  عن الس ي عن إسرائي  عن عب  ابن طريق من داود وألب  للترمذي  واية وف 

 .الوجه هذا من غريب: الترمذي وقا . به

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  أن: اإلسرا  أحادي  ف  الصاياين ف  ثبت وق 

 .أن  عن مسلم و واه قبره، ف  يصل  قائم وهو بموسى مرّ 

 صنلى النب  عن صعصعة بن مال  عن أن  عن قتادة  واية من الصاياين وف 

 هنذا: جبرين  لنه فقنا  السادسة، السما  ف  بموسى به أسري ليلة مرّ  أنه وسلم عليه هللا

 فلما الصالح، واأل  الصالح لنب با مرحبا  : فقا  عليه فسلمت: "قا . عليه فسلم موسى،

 أمتنه منن الجننة ي خ  بع ي بع  غالما   ألن أبك  قا  يبكي ؟ ما له قي . بكى تجاورت

 .المافوظ هو وهذا السابعة، السما  ف  إبراهيم وذكر". أمت  من ي خلما مما أكثر

 السادسنة فن  إبنراهيم أن منن أنن ، عنن نمنر، أبن  بنن شنري  حن ي  ف  وق  وما

 علينه النذي أن: الافاظ من واح  غير ذكر فق  - هللا كال  بتفضي  السابعة،  ف وموسى

 البيننت إلننى ظمننره مسننن  وأنننه السننابعة، فنن  وإبننراهيم السادسننة فنن  موسننى أن: الجننادة

. علنيمم ما  خر إليه يعودون ال ثم المالئكة من ألفا   سبعون يو  ك  ي خله الذي المعمو 

 وسنلم علينه هللا صنلى مامن  علنى فنرض لمنا تعنالى هللا أن على كلما الروايات واتفقت

 فسننله  بنن  إلننى ا جنن : فقننا  بموسننى، مننرّ  - والليلننة اليننو  فنن  صننالة خمسننين وأمتننه

 أضنعف أمتن  وإن المعالجنة، أشن ّ  قبلن  إسنرائي  بن  عالجت ق  فإن  ألمت ، التخفيف

 عننه ويخفنف وجن ، عنز هللا وبنين موسنى بنين يتنردد ينز  فلم. وأفئ ة وأبصا ا   أسماعا  

 هن . تعنالى هللا وقنا . والليلنة الينو  فن  صنلوات خمن  إلى صا ت حتى مرة، ك  ف 

 وسنلم علينه هللا صنلى مامن  سي نا عنا هللا فجزى بالمضاعفة، أي خمسون وه  خم 

 .خيرا   السال  عليه موسى عنا هللا وجزى خيرا ،

 النرحمن، عبن  نب حصين عن نمير بن حصين ح ثنا مس َّد، ح ثنا: البخا ي وقا 

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  عليننا خنرج: قنا  عبناس ابنن عنن جبينر بن سعي  عن

 فن  موسنى هنذا فقين  األفنق، سن  كثينرا   سنوادا   و أيت األمم عل َّ  ُعرضت: "فقا  يوما  

 .مختصرا   هنا ها الا ي  هذا البخا ي  وى هكذا". قومه

 بنن حصنين حن ثنا هشنا ، حن ثنا ريح،شن حن ثنا: فقا  مطوال   أحم  اإلما   واه وق 

 انقَّنن  الننذي الكوكننب  أى أيكننم: فقننا  جبيننر بننن سننعي  عننن  كنننت: قننا  الننرحمن، عبنن 

: قلت فعلت؟ وكيف: قا . لُ غت ولكن صالة ف  أكن لم إن : قلت ثم أنا، قلت البا حة؟



 برينن ة عننن الشننعب  حنن ثناه حنن ي : قلننت قننا  ذلنن ؟ علننى حملنن  ومننا: قننا . اسننترقيتُ 

 قن :  - جبينر ابنن يعنن  سنعي  فقنا  ،"ِحَمنة أو عنين منن إال  قينة ال: "قنا  أنه م األسل

 .سم  ما إل َّ  أنمى من أحسن

 األمم عل ّ  عرضت: "قا  وسلم عليه هللا صلى النب  عن عباس ابن ح ثنا: قا  ثم

 إذ أحن ، معنه ولني  والنبن  والنرجالن الرجن  معنه والنبن  الرهط، ومعه النب  فرأيت

 األفنق، إلنى انظنر ولكنن وقومنه، موسى هذا فقي  أمت ؟ هذه فقلت عظيم وادس ل   ف 

 أمتنن  هنذه: فقينن  عظنيم، سننواد فنإذا الجانننب، هنذا إلننى انظنر قينن  ثنم عظننيم، سنواد فنإذا

 .عذا  وال حسا  بغير الجنة ي خلون ألفا   سبعون ومعمم

 منن: لوافقا ذل ، ف  القو  فخاض ف خ ، وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  نم  ثم

 صنابوا النذين لعلمنم: بعضمم فقا  عذا ؟ وال حسا  بغير الجنة ي خلون الذين هؤال 

 يشنركوا ولنم اإلسنال  فن  ولن وا النذين لعلمنم: بعضمم وقا . وسلم عليه هللا صلى النب 

 .أشيا  وذكروا قط، شيئا   باهلل

 خوضنونت كننتم النذي هنذا منا: "فقنا  وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  إليمم فخرج

 وعلنى يتطينرون وال يسنترقون وال يكتنوون ال النذي هم: "فقا  بمقالتمم فأخبروه" فيه؟

 أننت: قا  هللا؟  سو  يا منمم أنا: فقا  األس ي ماصن بن عكاشة فقا " يتوكلون  بمم

 "!.عكاشة بما سبق : "فقا  هللا؟  سو  يا منمم أنا: فقا   خر قا  ثم. منمم

 وقنن  وغيرهننا والاسننان الصننااح فنن  وهننو جنن ا   كثيننرة طننر  لننه الانن ي  وهننذا

 .وأهوالما القيامة أحوا  ذكر عن  الجنة صفة با  ف  أو دناها

 قصنته وأو د عليه وأثنى كثيرا ، القر ن ف  السال  عليه موسى تعالى هللا ذكر وق 

 علينه وأثننى ومختصنرة، ومبسنوطة مطولنة كثينرا ، وكر هنا منرا ا ، العزينز كتابه ف 

 .ا  بليغ ثنا   

 وكتابنه، وسنلم علينه هللا صنلى مام  م  كتابه ويذكر ويذكره، هللا يقرنه ما وكثيرا  

ا: }البقرة سو ة ف  قا  كما ِ  ِعْن ِ  ِمنْ  َ ُسو ٌ  َجاَ ُهمْ  َولَمَّ  فَِرينقٌ  نَبَنذَ  َمعَُمنمْ  ِلَما ُمَص ِّ ٌ  ّللاَّ

ِ  ِكتَا َ  اْلِكتَا َ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنْ   {.يَْعلَُمونَ  ال َكأَنَُّممْ  ِ ِهمْ ُظُمو َوَ ا َ  ّللاَّ

ُ  الم،: }تعالى وقا  قا   بِاْلَاقِّ  اْلِكتَا َ  َعلَْي َ  نَزَّ َ  اْلقَيُّوُ ، اْلَا ُّ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال ّللاَّ  ُمَصن ِّ

 الَّنِذينَ  إِنَّ  اْلفُْرقَنانَ  َوأَْننَز َ  ِللنَّناِس  ُهن  ى قَْبن ُ  ِمننْ  َواإِلْنِجينَ ، التَّنْوَ اةَ  َوأَْننَز َ  يَ َْينهِ  بَنْينَ  ِلَما

ِ  بِآيَاتِ  َكفَُروا ُ  َشِ ي ٌ  َعذَا ٌ  لَُممْ  ّللاَّ  {.اْنتِقَا    ذُو َعِزيزٌ  َوّللاَّ

َ  قَ َُ وا َوَما: }األنعا  سو ة ف  تعالى وقا   ُ  أَنَز َ  َما قَالُوا إِذْ  قَْ ِ هِ  َحقَّ  ّللاَّ  َعلَى ّللاَّ

 تَْجعَلُونَنهُ  ِللنَّناِس  َوُهن  ى نُنو ا   ُموَسنى بِنهِ  َجنا َ  الَّنِذي اْلِكتَنا َ  أَننَز َ  َمنْ  قُ ْ  َشْ     ِمنْ  بََشر  

ْمتُمْ  َكثِيرا   َوتُْخفُونَ  تُْب ُونََما قََراِطي َ  ُ  قُ ْ   بَاُؤُكمْ  َوال أَْنتُمْ  تَْعلَُموا لَمْ  َما َوُعلِّ  فِ  ذَْ ُهمْ  ثُمَّ  ّللاَّ

 اْلقُنَرى أُ َّ  َوِلتُننِذ َ  يَ َْينهِ  بَنْينَ  الَّنِذي ُمَصن ِّ ُ  ُمبَناَ كٌ  ْلنَناهُ أَنزَ  ِكتَنا ٌ  َوَهنذَا يَْلعَبُنون، َخْوِضِممْ 

 {.يَُاافُِظونَ  َصالتِِممْ  َعلَى َوُهمْ  بِهِ  يُْؤِمنُونَ  بِاآلِخَرةِ  يُْؤِمنُونَ  َوالَِّذينَ  َحْولََما َوَمنْ 

 .عظيما   م حا   العظيم القر ن م ح ثم التو اة، على تعالى هللا فأثنى



 َوتَْفِصنيال   أَْحَسننَ  الَّنِذي َعلَنى تََمامنا   اْلِكتَنا َ  ُموَسى  تَْينَا ثُمَّ : } خرها ف  تعالى ا وق

 فَناتَّبِعُوهُ  ُمبَناَ كٌ  أَنَزْلنَناهُ  ِكتَنا ٌ  َوَهذَا يُْؤِمنُوَن، َ بِِّممْ  بِِلقَا ِ  لَعَلَُّممْ  َوَ ْحَمة   َوُه  ى َشْ     ِلُك ِّ 

 {.َحُمونَ تُرْ  لَعَلَُّكمْ  َواتَّقُوا

 النَّبِيُّونَ  بَِما يَْاُكمُ  َونُو ٌ  ُه  ى فِيَما التَّْوَ اةَ  أَنَزْلنَا إِنَّا: }المائ ة سو ة ف  تعالى وقا 

بَّانِيُّونَ  َهادُوا ِللَِّذينَ  أَْسلَُموا الَِّذينَ  ِ  ِكتَا ِ  ِمنْ  اْستُْاِفُظوا بَِما َواألَْحبَا ُ  َوالرَّ  َعلَْيهِ  َوَكانُوا ّللاَّ

 أَننَز َ  بَِمنا يَْاُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  قَِليال   ثََمنا   بِآيَاتِ  تَْشتَُروا َوال َواْخَشْونِ  النَّاسَ  تَْخَشْوا فاَل َم َا َ شُ 

 ُ ُ  أَنَز َ  بَِما اإِلنِجي ِ  أَْه ُ  َوْليَْاُكمْ : }قا  أن إلى{. اْلَكافُِرونَ  ُهمْ  فَأُْولَئِ َ  ّللاَّ  لَنمْ  َوَمننْ  فِينهِ  ّللاَّ

ُ  أَنَز َ  بَِما مْ يَْاكُ  قا   بِاْلَاقِّ  اْلِكتَا َ  إِلَْي َ  َوأَنَزْلنَا اْلفَاِسقُوَن، ُهمْ  فَأُْولَئِ َ  ّللاَّ  يَ َْيهِ  بَْينَ  ِلَما ُمَص ِّ

 .اآلية{. َعلَْيهِ  َوُمَمْيِمنا   اْلِكتَا ِ  ِمنْ 

 يماف وق  ما ومبينا   لما مص قا   وجعله غيره، الكتب سائر على حاكما   القر ن فجع 

 فلننم الكتننب، مننن بأينن يمم مننا علننى اسننتُافظوا الكتننا  أهنن  فننإن والتبنن ي ؛ التاريننف مننن

 تغييننرهم مننن دخلمننا مننا دخلمننا فلمننذا وصننونما، ضننبطما علننى وال حفظمننا علننى يقنن  وا

 لمعبنودهم، وخينانتمم قصنودهم و دا ة علنوممم، ف  وقصو هم فمممم لسو  وتب يلمم؛

 علنى البنيِّن الخطنأ منن كتنبمم فن  يوج  ولمذا. القيامة  يو إلى المتتابعة هللا لعائن عليمم

 .يعر  وال مثله يوج  ال وما يوصف، وال يا ّ  ال ما  سوله وعلى هللا

 َوِذْكنرا   َوِضنيَا    اْلفُْرقَانَ  َوَهاُ ونَ  ُموَسى  تَْينَا َولَقَ ْ : }األنبيا  سو ة ف  تعالى وقا 

 أَنَزْلنَاهُ  ُمبَاَ كٌ  ِذْكرٌ  َوَهذَا ُمْشِفقُوَن، السَّاَعةِ  ِمنْ  َوُهمْ  بِاْلغَْيبِ  ُممْ َ بَّ  يَْخَشْونَ  الَِّذينَ  ِلْلُمتَِّقيَن،

 {.ُمنِكُرونَ  لَهُ  أَفَأَْنتُمْ 

ا: }القصص سو ة ف  تعالى وقا   ِمثْ َ  أُوتِ َ  لَْوال قَالُوا ِعْنِ نَا ِمنْ  اْلَاقُّ  َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ

 إِنَّنا َوقَنالُوا تََظناَهَرا ِسنْاَرانِ  قَنالُوا قَْبن ُ  ِمننْ  ُموَسى أُوتِ َ  بَِما ُروايَْكفُ  أََولَمْ  ُموَسى أُوتِ َ  َما

ِ  ِعْن ِ  ِمنْ  بِِكتَا    فَأْتُوا قُ ْ  َكافُِروَن، بُِكّ     {.َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِنْ  أَتَّبِْعهُ  ِمْنُمَما أَْه َى ُهوَ  ّللاَّ

 .لسال ا عليمما الرسولين وعلى الكتابين على هللا فأثنى

 {.ُموَسى بَْع ِ  ِمنْ  أُْنِز َ  ِكتَابا   َسِمْعنَا إِنَّا: }لقوممم الجن وقالت

  أى منا خبنر وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  علينه قصَّ  لما نوف  بن و قة وقا 

، ِمننْ  اإِلنَسنانَ  َخلَنقَ  َخلَنق، الَّنِذي َ بِّن َ  بِاْسمِ  اْقَرأْ : }عليه وتال الوح  أو  من  اْقنَرأْ  َعلَنق 

 هننذا سننبوح، سننبوح: قننا {. يَْعلَننمْ  لَننمْ  َمننا اإِلنَسننانَ  َعلَّننمَ  بِنناْلقَلَِم، َعلَّننمَ  الَّننِذي األَْكننَرُ ، َوَ بُّنن َ 

 .عمران بن موسى على أنز  الذي الناموس

 

 أمننة كانننت وأمتننه عظميننة، شننريعة كانننت السننال  عليننه موسننى فشننريعة وبالجملننة

 وسننادات وأمننرا ، وملننوك وألبننا ، هننادور وُعبنناد وعلمننا ، أنبيننا  فيمننا ووجنن  كثيننرة

 ثنم وخننارير، قنردة ومسنخوا شنريعتمم بن لت كمنا وتبن لوا فبادوا، كانوا لكنمم وكبرا ،

 ولكننن. ذكرهننا يطننو  وأمننو  خطننو  علننيمم وجننرت ملننتمم، حسننا  كنن  بعنن  نسننخت

 .التكالن وعليه الثقة وبه هللا، شا  إن خبرها يبلغه أن أ اد لمن مقن  فيه ما سنو د

 
 العتيق البيت إلى السال  عليه حجه كرذ



 ابنن عنن العالينة، أبن  عنن هنن ، أبن  بن داود ح ثنا هشا ، ح ثنا: أحم  اإلما  قا 

 ؟" هنذا واد أي: "فقنا  األر   بنوادي منرّ  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  أن عباس،

 جنؤا  ولنه الثنينة، منن هنابط وهنو موسنى إلنى أنظنر كأن : "قا  األر  ، وادي: قالوا

 هذه: قالوا ؟"هذه ثنية أي: "فقا  هرشا  ثنية على أتى حتى ،"بالتلبية وج  عز هللا إلى

 منن جبنة علينه حمنرا ، ناقنة علنى متنى بنن ينون  إلنى أنظنر كنأن : "قنا . هرشا  ثنية

 ح ي  من مسلم أخرجه. يلب  وهو - ليفا   يعن : هشيم قا  -" ُخْلبة ناقته خطا  صو ،

 .به هن  أب  بن داود

 وهنذا" أحمنر ثنو  علنى حنج موسى إن" مرفوعا   عباس ابن عن الطبران  و وى

 .ج ا   غريب

 كننا: قنا  مجاهن  عن عون، ابن عن ع ي، أب  بن مام  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 مننا: قننا "     ك" عينيننه بننين مكتننو  إنننه: فقننا  النن جا ، فننذكروا عبنناس ابننن عننن 

 قنا  أسنمعه لنم: عبناس ابنن فقنا "     ك" إ عينينه بنين مكتنو  يقولون: قا  يقولون؟

 الشنعر جع   د  فرج  موسى وأما صاحبكم، إلى فانظروا إبراهيم أما: "قا  ولكن ذل 

 قنا  ،"يلبن  النوادي منن انان   وقن  إلينه أنظنر كنأن  بخلبنة، مخطنو  أحمنر جم  على

 .الليف: الخلبة: هشيم

 مجاه ، عن المغيرة، نب عثمان عن إسرائي ، عن أسود، عن أحم  اإلما   واه ثم

 مننريم ابنن عيسنى  أيننت" : وسنلم علينه هللا صننلى هللا  سنو  قنا : قننا  عبناس ابنن عنن

 جسنيم فنآد  موسنى وأمنا الصن  ، عنري  جعن  فنأحمر عيسنى فأما: وإبراهيم وموسى

 ".صاحبكم إلى انظر: قا  فإبراهيم؟: قالوا سبط،

 العالينة، أبن  عنن قتنادة حن ث: قنا  شنيبان حن ثنا ينون ، حن ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 ليلننة  أيننت: "وسننلم عليننه هللا صننلى هللا نبنن  قننا : قننا  عبنناس ابننن نبننيكم عننم ابننن حنن ثنا

 عيسى و أيت شنو ة،  جا  من كأنه جع ا ، طواال    جال   عمران بن موسى ب  أسري

 .الرأس سبط والبياض، الامرة إلى الخلق مربو  مريم ابن

 معمنر حن ثنا النررا ، عبن  حن ثنا: أحم  اإلما  وقا . به قتادة ح ي  من وأخرجاه

 هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب  عن المسيب بن سعي  وأخبرن : الزهري قا 

 - قننا  حسننبته -  جنن  فننإذ فنعتننه؛ قننا  موسننى، لقيننت: "بننه أسننري حننين وسننلم عليننه

 صلى هللا  سو  فنعته - عيسى ولقيت شنو ة،  جا  من كأنه الرأس  ج  مضطر ،

 و أينت: قنا  الامنا ، يعنن  ديمناس، منن خنرج كأنمنا أحمنر  بَعة: فقا  وسلم عليه هللا

 .الا ي ". به ول ه أشبه وأنا إبراهيم

 .الخلي  ترجمة ف  األحادي  هذه غالب تق   وق 

 

 السال  عليه وفاته ذكر

 موسنى، ابنن ياينى حن ثنا" السنال  علينه موسنى وفناة: "صناياه ف  البخا ي قا 

 أ سن : قنا  هرينرة أبن  عنن أبينه عن طاوس، ابن عن معمر أنبأنا الررا ، عب  ح ثنا

: فقنا  وجن ، عنز  بنه إلى فرج  صكَّه جا ه فلما السال ، عليه موسى إلى الموت مل 



 فلنه ثنو ، منتن علنى ين ه يضن  له فق  إليه ا ج  قا  الموت، يري  ال عب  إلى أ سلتن 

 .فاآلن: قا  الموت، ثم: قا  اذا؟م ثم    أي: قا  سنة شعرة بك  ي ه غطت بما

 أبننو قننا  باجننر  ميننة المق سننة األ ض مننن ي نيننه أن وجنن  عننز هللا فسننأ : قننا 

 جاننب إلنى قبنره أل ينتكم ثَنم كننت فلنو: " وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  فقا : هريرة

 ".األحمر الكثيب عن  الطريق

 .ناوه وسلم عليه هللا صلى النب  عن هريرة أب  عن هما  عن معمر وأنبأنا: قا 

 من أحم  اإلما  و واه - به الررا  عب  ح ي  من األو  الطريق مسلم  وى وق 

 .وسيأت  مرفوعا   هريرة أب  عن عما ، أب  بن عما  عن سلمة، بن حماد ح ي 

 بنن سنليم يعنن  - ينون  أبنو حن ثنا لميعنة، حن ثنا الاسن، ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 موسى إلى الموت مل  جا : "قا  يرفعه، لم أحم  اإلما : ا ق هريرة، أب  عن - جبير

 إلنى الملن  فرجن  ففقأهنا، المنوت ملن  عين موسى فلطم  ب ، أجب فقا  السال ، عليه

 .عينه هللا فردَّ  قا . عين  فقأ وق : قا  الموت، يري  ال ل  عب  إلى بعثتن  إن : فقا  هللا

 منتن علنى ين ك فض  الاياة تري  كنت فإن ؟تري  الاياة: له فق  عب ي إلى ا ج : وقا 

: قنا . المنوت ثنم: قا  مه؟ ثم: قا . سنة بما تعيش فإن  شعره من ي ك وا ت فما ثو ،

 ".قريب من    يا فاآلن

 .اللف  بمذا موقو  وهو أحم ، به تفرد

 عنن أبيه، عن طاوس، ابن عن معمر، طريق من صاياه ف  حبان ابن  واه وق 

. وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  عن الاسن سم  من وأخبرن : مرمع قا  هريرة، أب 

 .فذكره

 لنم هنذا لنه قنا  لمنا المنوت ملن  أن: حاصله بما عنه وأجا  حبان ابن استشكله ثم

 فنن  جبرينن  جننا  كمننا السننال  عليننه موسننى يعرفمننا صننو ة غيننر علننى لمجيئننه يعرفننه،

 فلننم شننبا ، صننو ة فنن  ولننوط إبننراهيم علننى المالئكننة و دت وكمننا أعرابنن ، صننو ة

 ألننه عيننه ففقنأ لطمه لذل  يعرفه؛ لم لعله موسى وكذل . أوال   لوط وال إبراهيم يعرفمم

 فنن  إلينن  نظنر مننن عنين فننق  جنوار فنن  لشننريعتنا موافنق وهننذا إذننه، بغيننر دا ه دخن 

 .إذن بغير دا ك

: قا  هريرة أب  عن هما  عن معمر، عن الررا  عب  طريق من الا ي  أو د ثم

 قنا   وحه، ليقب  موسى إلى الموت مل  جا : " وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا 

 أشنا  كما الا ي  تما  وذكر". عينه ففقأ الموت مل  عين موسى فلطم  ب ، أجب: له

 .البخا ي إليه

 يتمشنى ال التأوين  وهنذا  ب ، أجب: له قا  ليلطمه، ي ه  ف  لما أنه على تأوله ثم

 األو  الجوا  على استمر ولو. بلطمه  ب  أجب قوله تعقيب من اللف ؛ به و د ما م 

 لنم إذ مطنابق؛ أننه على هذا قوله يام  ولم الصو ة تل  ف  يعرفه لم وكأنه له، لتمشى

 ياننب كننان كثيننرة أمننو ا   يرجننو كننان ألنننه كننريم، ملنن  أنننه الراهنننة السنناعة فنن  يتاقننق

 سنبق قن  وكنان. المق سنة ضاأل  ودخنولمم التينه، من خروجمم من حياته؛ ف  وقوعما



 هللا شنا  إن سننبينه كمنا أخينه، هنا ون بعن  التيه ف  يموت السال  عليه أنه هللا ق  ة ف 

 .تعالى

 بمنم ودخن  التينه منن بمم خرج الذي هو السال  عليه موسى أن: بعضمم رعم وق 

 .المسلمين وجممو  الكتا  أه  عليه ما خال  وهذا. المق سة األ ض

 المق سننة األ ض إلنى أدننن    : المننوت اختنا ت لمنا قولنه لنن ذ علنى ين   وممنا

 وحاننت بالتينه قومنه من  كنان لمنا ولكنن. ذلن  يسنأ  لنم دخلمنا قن  كان ولو حجر،  مية

. عليمنا قومنه وحن  إليمنا، هناجر التن  األ ض إلنى يتقنر  أن أحب السال  عليه وفاته

 .باجر  مية الق  ، وبينما بينمم حا  ولكن

 أل ينتكم ثَنم كننت فلنو: "والمن   النوبر أهن  إلى هللا و سو  لبشر،ا سي  قا  ولمذا

 ".األحمر الكثيب عن  قبره

 أنن  عن التيم  وسليمان ثابت ح ثنا حماد، ح ثنا عفان، ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 وهنو بموسنى منر ت بن  أسنري لما: "قا  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن مال  بن

 .به سلمة بن حماد ح ي  من مسلم و واه" األحمر لكثيبا عن  قبره ف  يصل  قائم

 ابننن عننن مننرة، وعننن عبنناس، ابننن عنن صننالح، وأبنن  مالنن  أبنن  عننن السنن ي وقنا 

 متنوّ    إنن  موسنى إلنى أوحنى تعنالى هللا إن ثنم: قالوا الصاابة من ناس وعن مسعود،

 .وكذا كذا جب  إلى فائت ها ون

 وإذا مثلمنا، شنجرة تُنر لم بشجرة هم فإذا الجب ، ذل  ناو وها ون موسى فانطلق

 إلنى هنا ون نظنر فلمنا. طيبة  يح فيه وإذا فر ، عليه بسرير هم وإذا مبن ، ببيت هم

 السنرير، هنذا علنى أننا  أن أحب إن  موسى يا: قا  أعجبه، فيه وما والبيت الجب  ذل 

 قنا  علنّ ، فيغضنب البينت هنذا    ينأت  أن أخنا  إنن : قا  عليه، فنمْ : موسى له قا 

    جنا  فنإن معن  ننم بن  موسنى ينا: قا . فنم البيت هذا    أكفي  أنا.. ترهب ال: له

 حسنه وجن  فلمنا المنوُت، هنا ون أخنذ نامنا فلمنا. جميعنا   وعلين  عل ّ  غضب البيت هذا

 السرير و ف  الشجرة تل  وذهبت البيت، ذل   ف  قب  فلما خ عتن ، موسى يا: قا 

 .السما  إلى به

 هننا ون، قتنن  موسننى إن قننالوا هننا ون معننه ولنني  قومننه إلننى ىموسنن  جنن  فلمننا

 موسنى، منن لمنم وألنين عننمم أكنفَّ  هنا ون وكنان لنه، إسنرائي  بنن  حنب على وحس ه

 أخنن  كننان! وياكننم: لمننم قننا  ذلنن  بلغننه فلمننا. علننيمم الغلظننة بعنن  موسننى فنن  وكننان

 حتنى السنرير فننز  هللا دعنا ثنم  كعتنين، فصنلى قنا  علينه أكثنروا فلمنا أقتلنه؟ أفترون 

 .واأل ض السما  بين إليه نظروا

 فلمنا سنودا ،  ينح أقبلنت إذ فتناه ويوشن  يمش  هو بينما السال  عليه موسى إن ثم

 موسنى ملتنز  وأننا السناعة تقو : وقا  موسى فالتز  الساعة، أنما ظن يوش  إليما نظر

. يوشن   يين فن  القمنيص وتنرك القمنيص تات من السال  عليه موسى فاست َّ  هللا؟ نب 

 مننا وهللا ال: فقنا . هللا نبن  قتلنت: وقننالوا إسنرائي  بننو أخذتنه بننالقميص يوشن  جنا  فلمنا

 فنأخرون  تصن قون  لنم فنإذا: قنا . قتلنه وأ ادوا يصن قوه فلنم منن ، اسنتُ  ولكننه قتلته،



 يقتن  لنم يوشن  أن فأخبر المنا  ف  يارسه كان ممن  ج  ك  فأُت  هللا ف عا أيا ، ثالثة

 .فتركوه. إلينا  فعناه ق  إناو موسى،

 الفنتح يشم  ولم مات إال موسى م  الجبا ين قرية ي خ  أن أبى ممن أح  يبق ولم

 .أعلم وهللا وغرابة نكا ة السيا  هذا بع  وف 

 ننون، بنن يوشن  موسى،سنوى من  كنان ممنن التينه منن أح  يخرج لم أنه ق منا وق 

 المنذكو ان النرجالن وهمنا ون،وهنا  موسنى أخنت منريم روج وهنو يوفننا، بن وكالب

 .عليمم بال خو  إسرائي  بن  مأل على أشا ا اللذان تق  ، فيما

 قبنرا ، يافنرون المالئكنة من بمأل مرّ  السال  عليه موسى أن: منبه بن وهب وذكر

 القبننر؟ هننذا تافنرون لمننن هللا مالئكننة ينا: فقننا  أبمنج، وال أنظننر وال منننه أحسنن يننر فلنم

 القبنر، هنذا فادخن  العبن  هنذا تكنون أن تانب كننت فنإن كنريم، هللا عبناد منن لعبن  فقالوا

 وسالمه هللا صلوات فمات ذل ، ففع  تنف ، أسم  وتنف   ب ، إلى وتوجه فيه وتم د

 .ودفنوه المالئكة عليه فصلت عليه،

 .سنة وعشرون مائة وعمره مات أنه وغيرهم الكتا  أه  وذكر

 عنن سنلمة، بن حماد ح ثنا: قاال ويون ، خال  بن أمية ح ثنا: أحم  اإلما  قا  وق 

  فن : ينون  قنا  وسنلم، علينه هللا صلى النب  عن هريرة أب  عن عما ، أب  بن عما 

 عياننا ، النناس ينأت  المنوت مل  كان: "فقا  وسلم عليه هللا صلى النب  إلى الا ي  هذا

 فقنأ موسنى عب ك    يا: فقا   به فأتى عينه، ففقأ فلطمه السال  عليه موسى فأتى قا 

 إلنى اذهنب لنه قنا  - علينه لشنققت: ينون  وقا  عليه لعتبت علي  كرامته ولوال عين ،

 سننة، ين ه وا ت شنعرة بكن  فلنه - ثنو  مسن  أو - جل  على ي ه فليض  له وق  عب ي،

 فقننب  شننمة فشننمه قننا . فنناآلن: قننا  المننوت: قننا  هننذا؟ بعنن  مننا: فقننا  لننه، فقننا  فأتنناه

 ". وحه

 عنن جرينر ابنن  واه وكنذا. خفينة النناس يأت  وكان عينه عليه هللا فرد: يون  قا 

 .أيضا   فرفعه به سلمة بن حماد عن المق ا  بن مصعب عن كريب، أب 

 
 يوش  نبوة ذكر

 .السال  عليمما وها ون موسى بع  إسرائي  بن  بأعبا  وقيامه يوش  نبوة ذكر

 إبنراهيم بنن إساا  بن عقو ،ي بن يوسف بن أفرائيم بن نون بن يوش  الخلي  هو

 .هود عم ابن يوش : يقولون الكتا  وأه  السال ، عليمم

 منن تقن   كما الخضر قصة ف  باسمه مصرح غير القر ن ف  تعالى هللا ذكره وق 

ا{ }ِلفَتَاهُ  ُموَسى قَا َ  َوإِذْ : }قوله  منن الصنايح فن  ثبنت منا وقن منا{ ِلفَتَاهُ  قَا َ  َجاَوَرا فَلَمَّ

 بنن يوشن  أننه منن: وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عن عنه هللا  ض  كعب بن  أب  واية

 .نون

 يقنرون ال السنامرة، وهنم مننمم طائفنة فإن الكتا ، أه  عن  نبوته على متفق وهو

 بمنا ويكفنرون التنو اة، فن  بنه مصنرح ألننه ننون، بنن يوشن  إال موسنى بعن  أحن  بنبوة

 .القيامة يو  إلى المتتابعة هللا لعائن عليممف  بمم من معمم لما مص قا   الاق وهو و ا ه



 النبنوة أن من: إساا  بن مام  عن المفسرين من وغيره جرير ابن حكاه ما وأما

 منا فيسنأله يوشن  يلقنى موسنى فكان موسى، عمر  خر ف  يوش  إلى موسى من حولت

 عمنا أسنأل  ال كننت إنن  هللا كلنيم يا: له قا  حتى والنواه ، األوامر من إليه هللا أح ث

 الايناة موسنى كنره ذلن  فعنن . نفسن  تلقنا  من ابت ا  أنت تخبرن  حتى إلي  هللا يوح 

 والتشنري  والوح  األمر يز  لم السال  عليه موسى ألن نظر، هذا فف . الموت وأحب

 مكرمنا   معزرا   يز  ولم. وج  عز هللا توفاه حتى أحواله، جمي  من إليه هللا من والكال 

 بعثنه ثنم المنوت، ملن  عنين فقئنه قصة من الصايح ف  ق منا كما هللا، عن  وجيما   م لال  

 سننة ين ه وا ت شنعرة بكن  فلنه ثنو  جلن  علنى ين ه فليضن  الايناة يرين  كان إن إليه هللا

 بينت إلنى ي نينه أن هللا وسنأ .    ينا فناآلن: قنا  المنوت،: قنا  مناذا؟ ثنم: قنا  يعيشما،

 .عليه وسالمه هللا صلوات  ذل إلى أجيب وق  باجر،  مية المق س

 ففن  الكتنا ؛ أهن  كتنب منن يقولنه إنمنا كنان إن إسناا  بن مام  ذكره الذي فمذا

 حننين كنن  فنن  موسننى علننى ينننز  يننز  لننم الننوح  أن: التننو اة يسننمونه الننذي كتننابمم

 تننابوت عننن  كتننابمم سننيا  مننن المعلننو  هننو كمننا موسننى، منن ة  خننر إلننى إليننه ياتنناجون

 .الزمان قبة ف  الشمادة

 إسنرائي  بنن  يعن ا أن وهنا ون موسنى أمنر هللا أن: الثالن  السنفر فن  ذكروا ولق 

 ذاك ومنا النقينب، وهنو أميرا   عشر االثنى من سبط ك  على يجعال وأن أسباطمم، على

 اقتننرا  عننن  هننذا وكننان التيننه، مننن الخننروج عننن  الجبننا ين قتننا  للقتننا ، ليتننأهبوا إال

: بعضنمم قنا  ولمنذا. سننة األ بعنين انقضنا  قتنرا ا عنن  هذا وكان التيه، من الخروج

 وألننه تلن ، صنو ته فن  يعرفنه لنم ألننه المنوت؛ ملن  عين السال  عليه موسى فقأ إنما

 فن  ذلن  يقن  أن هللا قن   فن  يكنن ولنم رماننه، ف  وقوعه يرتجى كان بأمر أمر ق  كان

 .السال  عليه نون بن يوش  فتاه رمان ف  ب  رمانه،

 إلنى فوص  بالشا  الرو  غزو أ اد ق  كان وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن كما

 أسنامة جيش فجمز  ج  ثم عشر سنة ف  حج ثم تس  سنة ف  ذل  عامه  ج  ثم تبوك

 قَناتِلُوا: }تعالى لقوله امتثاال   إليمم الخروج عز  على كان ثم ي يه، بين طليعة الشا  إلى

ِ  يُْؤِمنُونَ  ال الَِّذينَ  ُمنونَ  َوال اآلِخنرِ  بِناْليَْو ِ  الوَ  بِنالِلَّ ُ  َحنرَّ َ  َمنا يَُاّرِ  يَنِ ينُونَ  َوال َوَ ُسنولُهُ  ّللاَّ

 {.َصاِغُرونَ  َوُهمْ  يَ    َعنْ  اْلِجْزيَةَ  يُْعُطوا َحتَّى اْلِكتَا َ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنْ  اْلَاقِّ  ِدينَ 

 مخننيم ةوأسننام والسننال  الصننالة عليننه تننوف  أسننامة، جننيش هللا  سننو  جمننز ولمننا

 شننع  لَننمّ  لمننا ثننم عنننه، هللا  ضنن  الصنن يق بكننر أبننو وخليفتننه صنن يقه فنفننذه بننالُجر ،

 الجينو  جمنز نصنابه، إلنى الانق وعناد أهلمنا، أمر من دهى كان وما العر ، جزيرة

 مل  قيصر أصاا  الشا  وإلى الفرس، مل  كسرى أصاا  العرا  إلى ويسرة يمنة

 .أع ائمم نواص  وملكمم ،وبمم لمم ومكن لمم هللا ففتح الرو ،

 يجعنن  وأن إسننرائي  بننن  يجننن  أن أمننره قنن  هللا كننان: السننال  عليننه موسننى وهكننذا

ُ  أََخذَ  َولَقَ ْ : }تعالى قا  كما نقبا  عليمم  َعَشنرَ  اثْنَن ْ  ِمنْنُممْ  َوبَعَثْنَنا إسنرائِي َ  بَنِن  ِميثَا َ  ّللاَّ

ُ  َوقَنا َ  نَِقيبا   نالةَ  قَْمنتُمْ أَ  لَنئِنْ  َمعَُكنمْ  إِنِّن  ّللاَّ َكناةَ  َو تَْينتُمْ  الصَّ ْ تُُمنوُهمْ  بُِرُسنِل  َو َمْننتُمْ  الزَّ  َوَعزَّ

َ  َوأَْقَرْضنتُمْ   تَْاتَِمنا ِمننْ  تَْجنِري َجنَّنات   َوألُْدِخلَننَُّكمْ  َسنيِّئَاتُِكمْ  َعنْنُكمْ  ألَُكفِّنَرنَّ  َحَسننا   قَْرضنا   ّللاَّ



 أوجبت بما قمتم لئن: لمم يقو {. السَّبِي ِ  َسَوا َ  َض َّ  فَقَ ْ  ُكمْ ِمنْ  ذَِل َ  بَْع َ  َكفَرَ  فََمنْ  األَْنَما ُ 

 وقن  لمنا مكفنرا   هنذه ثنوا  ألجعلنن منرة، أو  نكلنتم كمنن القتا  عن تنكلوا ولم عليكم،

 هللا صنلى هللا  سو  عن األعرا  من تخلف لمن تعالى قا  كما تل ، عقا  من عليكم

 بَنأْس   أُْوِلن  قَْو    إِلَى َستُْ َعْونَ  األَْعَرا ِ  ِمنْ  ْلُمَخلَِّفينَ لِ  قُ ْ } الا يبية غزوة ف  وسلم عليه

ُ  يُْؤتُِكمْ  تُِطيعُوا فَإِنْ  يُْسِلُمونَ  أَوْ  تُقَاتِلُونَُممْ  َشِ ي     ِمننْ  تَنَولَّْيتُمْ  َكَمنا تَتََولَّنْوا َوإِنْ  َحَسنا   أَْجرا   ّللاَّ

ْبُكمْ  قَْب ُ   {.أَِليما   َعذَابا   يُعَذِّ

{. السَّنبِي ِ  َسَوا َ  َض َّ  فَقَ ْ  ِمْنُكمْ  ذَِل َ  بَْع َ  َكفَرَ  فََمنْ : }إسرائي  لبن  تعالى قا  ذاوهك

 النصنا ى منن بعن هم منن ذ  كمنا منواثيقمم ونقضنمم صنيعمم سو  على تعالى ذممم ثم

 .الام  وهلل مستقصى التفسير ف  ذل  ذكرنا وق . وأديانمم دينمم ف  اختالفمم على

 بنن  منن المقاتلنة أسنما  يكتب أن السال  عليه موسى أمر تعالى هللا أن والمقصود

 ك  على يجع  وأن فصاع ا ، سنة عشرين بل  ممن ويقات  السالح يام  ممن إسرائي 

 مننمم المقاتلنة ِعن ّة وكنان يعقنو ، بكنر ألنه  وبي  سبط: األو  السبط. منمم نقيبا   سبط

: الثنان  السنبط. شن يئو  بنن اليصنو  وهنو مننمم ونقينبمم وخمسمائة، ألفا   وأ بعين ستة

 هو يش اي، ابن شلوميئي  ونقيبمم وثالثمائة، ألفا   وخمسين تسعة وكانوا شمعون، سبط

 بننن ناشننون ونقيننبمم وسننتمائة، ألفننا   وسننبعين أ بنن  وكننانوا يمننوذا، سننبط: الثالنن  السننبط

 ونقينبمم وأ بعمائنة ألفا   وخمسين أ بعة وكانوا إيساخر سبط الراب  والسبط. ذا  عمينا

 ألفننا   أ بعننين وكننانوا السننال ، عليننه يوسننف سننبط: الخننام  السننبط. صننوعر بننن نشننائي 

 وثالثنين أحن ا   وكنانوا - ميشنا سنبط: السادس السبط. نون بن يوش  ونقيبمم وخمسمائة،

 خمسة وكانوا بنيامين، سبط: الساب  السبط. ف هصو  بن جمليئي  ونقيبمم ومائتين، ألفا  

 وكنانوا جناد، سنبط: الثنامن السنبط. جن عون بنن أبين ن ونقينبمم وأ بعمائنة، ألفا   وثالثين

 السننبط  عوئينن ، بننن الياسننا  ونقيننبمم.  جننال   وخمسننين وسننتمائة ألفننا   وأ بعننين خمسننة

. عكنرن بنن فجعيئين  ونقيبمم وخمسمائة، ألفا   وأ بعين أح ا   وكانوا أشير، سبط: التاس 

 بننن أخيعننز  ونقيننبمم وسننبعمائة، ألفننا   وسننتين اثنننين وكننانوا دان، سننبط: العاشننر السننبط

 وأ بعمائنة، ألفنا   وخمسنين ثالثنة وكنانوا نفتنال ، سنبط: عشنر الانادي السنبط. عمش اي

 .أعلم وهللا بأي يمم، الذي كتابمم نص هذا. حيلون ابن البا  ونقيبمم

 من با موكلون إنمم معمم يع هم ال أن موسى هللا أمر فق " الوى بنو" منمم ولي 

 وهنا ون موسنى سبط وهم ا تالوا، إذا وحملما ونصبما وخزنما وضربما الشمادة قبة

 أنفسمم ف  وهم ذل ، فو  فما شمر ابن من ألفا ، وعشرين اثنين وكانوا السال ، عليمما

 بمصنالاما ويقومنون ويافظونمنا يارسنونما الزمنان قبنة منن طائفنة قبيلة ك  من قبائ 

 وشنننمالما ويمنتمنننا أماممنننا ويرتالنننون ينزلنننون منننا،حول كلمنننم وهنننم وحملمنننا ونصنننبما

 .وو ا ها

 ألفننا   وسننبعون وأحنن  ألننف خمسننمائة الوى بننن  غيننر المقاتلننة مننن ذكننر مننا وجملننة

 سننة عشنرون عمنره ممن إسرائي  بن  ع د فكان: قالوا ولكن وخمسون وستة وستمائة

 سننةوخم وخمسننمائة  ال  وثالثننة ألننف سننتمائة السننالح، حمنن  ممننن ذلنن ؛ فننو  فمننا

 .الوى بن  سوى  جال ، وخمسين



 ال كتننابمم، فنن  وجنن نا كمننا كانننت إن المتق مننة الجمنن  جمينن  فننإن نظننر، هننذا وفنن 

 .أعلم وهللا ذكروها، الت  الجملة تطابق

 وهنم إسنرائي ، بنن  وسط ف  يسيرون الزمان قبة باف  الموكلون الوى بنو فكان

. سناقة يكوننون نفتنال  وبننو دان بننو الميسنرة و أس  وبي ، بنو الميمنة و أس القلب،

 كاننت كمنا هنا ون، بنن  فن  الكماننة - لنه تعنالى هللا بنأمر - السنال  علينه موسى وقر 

 بنن  أن والمقصنود ويثمنر، والعنار ، وأبيمنو بكره، وهو نادا : وهم قبلمم، من ألبيمم

: قننالوا الننذين الجبننا ين م ينننة دخننو  عننن نكنن  كننان ممننن أحنن  منننمم يبننق لننم إسننرائي 

 عكرمنة عنن سنعي  أب  عن الثو ي قاله{. قَاِع ُونَ  َهاُهنَا إِنَّا فَقَاتاِل َوَ بُّ َ  أَْنتَ  اْذَهبْ فَ }

 ونناس مسعود وابن عباس ابن عن الس ي و واه وعكرمة، قتادة وقاله عباس، ابن عن

 موسنى ومنات: والخلنف السنلف علمنا  منن وغينره عبناس ابنن قا  حتى الصاابة، من

 .جميعا   التيه ف  اكالهم قبله وها ون

 علنى يوشن  كان وإنما موسى، هو المق س بيت فتح الذي أن إساا  ابن رعم وق 

 َواتْن ُ : }فينه تعنالى قنا  النذي بناعو ا  بنن بلعنا  قصنة إليمنا منرو ه فن  وذكر. مق مته

َ  َعلَْيِممْ   ِشنئْنَا َولَنوْ  اْلغَناِوين، ِمننْ  فََكنانَ  الشَّنْيَطانُ  فَأَتْبَعَنهُ  ِمْنَمنا فَانَسنلَخَ   يَاتِنَنا  تَْينَناهُ  الَّنِذي نَبَأ

 يَْلَمن ْ  َعلَْينهِ  تَْاِم ْ  إِنْ  اْلَكْلبِ  َكَمثَ ِ  فََمثَلُهُ  َهَواهُ  َواتَّبَ َ  األَْ ِض  إِلَى أَْخلَ َ  َولَِكنَّهُ  بَِما لََرفَْعنَاهُ 

 يَتَفَكَّنُروَن، لَعَلَُّمنمْ  اْلقََصنصَ  فَاْقُصنصْ  نَنابِآيَاتِ  َكنذَّبُوا الَّنِذينَ  اْلقَْو ِ  َمثَ ُ  ذَِل َ  يَْلَم ْ  تَتُْرْكهُ  أَوْ 

 {.يَْظِلُمونَ  َكانُوا َوأَنفَُسُممْ  بِآيَاتِنَا َكذَّبُوا الَِّذينَ  اْلقَْو ُ  َمثاَل   َسا َ 

 اإلسنم يعلنم - وغيره عباس ابن قاله فيما - كان وأنه التفسير، ف  قصته ذكرنا وق 

 عليه ألاوا ولما عليمم، فامتن  - وقومه وسىم على ي عو أن سألوه قومه وأن األعظم،

 بنه  بضنت علنيمم أشنر  فلمنا إسنرائي ، بنن  معسنكر نانو سنا  ثنم لنه، حمنا ة  كب

 منن أشن  ضنربا   فضنربما و بضنت، بعين  غينر فسا عت قامت، حتى فضربما حما ته

 المالئكنة تنرى أمنا تنذهب؟ أينن.. بلعنا  ينا: لنه فقالت فضربما  بضت، ثم فقامت األو 

 يننز  فلنم علنيمم؟ تن عو والمنؤمنين هللا نبن  إلنى أتنذهب هذا؟ وجم  عن تردن  م أما

 إلنى ونظنر" حسبان" جب   أس من عليمم أشر  حتى به سا ت حتى فضربما عنما،

 ين عو أن إلنى يطيعنه ال لسنانه فجعن  علنيمم، ين عو فأخذ إسرائي  وبن  موسى معسكر

 يجنري ال بأننه إلنيمم فاعتنذ  ذلن  علنى فالمنوه نفسنه، قو  على وي عو وقومه، لموسى

 اآلن ذهبنت قن : لقومنه فقنا  صن  ه، علنى وقن  حتنى لسنانه وانن ل  هذا، إال لسانه على

 .والايلة المكر إال يبق ولم واآلخرة، ال نيا اآلن من 

 لمننم ويتعرضننن علننيمم يننبعن باألمتعننة ويبعثننوهن النسننا  يزينننوا أن قومننه أمننر ثننم

 نسنا هم وريننوا ففعلنوا كفيتمنوهم، مننمم  جن  رننى تنىم فإننه الزننا، فن  يقعنون لعلمم

 بنن  عظمنا  منن برجن " كسنبت " اسنمما مننمم امنرأة فمنرت المعسنكر، إلنى وبعثوهن

 يعقنو  بنن شنمعون بنن  سنبط  أس كنان إننه يقنا " شنولم بنن رمنري" وهنو إسرائي ،

 يجننوس فجعنن  إسننرائي ، بننن  علننى الطنناعون هللا أ سنن  بمننا خننال فلمننا قبتننه، بمننا فنن خ 

 منن وكاننت حربتنه أخنذ هنا ون، بنن العينزا  بنن" فناناص" إلنى الخبنر بل  فلما فيمم،

 فن  والاربة الناس على بمما خرج ثم فيما، جميعا   فانتظممما القبة عليمما ف خ  ح ي ،



: يقنو  وجعن  السنما  ناو و فعمما لايته، إلى وأسن ها خاصرته على اعتم  وق  ي ه،

 السناعة تلن  فن  منات منن جملنة فكنان. الطناعون و فن  يعصي ، بمن نفع  هكذا اللمم

 هنرون؛ بنن العينزا  أبينه بكنر فناناص وكنان ألفنا ، عشنرين يقنو  والمقلن  ألفا ، سبعين

 البكنر ولمنم واللانى، والذ ا  اللبة - الذبياة من فنااص لول  إسرائي  بنو يجع  فلمذا

 .وأنفسما أموالمم ك  من

 منن واحن  غينر ذكنره وقن  صنايح، بلعنا  قصنة منن إسناا  ابنن ذكنره الذي وهذا

 الن يا  منن مق منه أو  - المقن س بينت دخنو  موسنى أ اد لمنا لعلنه لكن السلف، علما 

 قن منا وقن  عننه، النناقلين بع  فممه ما غير ولكنه إساا ، ابن مراد ولعله المصرية،

 .أعلم وهللا هذا، لبع  يشم  ما التو اة نص عن

 ذكنر السنيا  هنذا فن  فإن التيه، ف  سيرهم  خال ف  كانت أخرى قصة هذه ولع 

 النذين موسنى الجنيش هنذا كنان لعلنه أو المقن س، بينت أ ض عن بعي ة وه " حسبان"

 بنه صنرح كمنا المقن س، بينت قاصن ا   التينه منن بمنم خنرج حنين ننون، بنن يوشن  علنيمم

 .أعلم وهللا الس ي،

 أخينه موسنى بن ق بالتينه تنوف  هنا ون أن: الجممنو  علينه فالنذي تقن ير ك  وعلى

 إلنى يقربنه أن  بنه سنأ  وأننه. ق منا كما أيضا ، التيه ف  موسى وبع ه سنتين، من بناو

 .ذل  إلى فأجيب المق س بيت

 علينه ننون بنن يوشن  هنو المقن س، بيت بمم وقص  التيه، من بمم خرج الذي فكأن

 األ دن مرن إسرائي  ببن  قط  أنه التا يخ، أه  من وغيرهم الكتا  أه  فذكر. السال 

 أهنال ، وأكثرهنا قصنو ا ، وأعالها سو ا   الم ائن أحصن من وكانت أ ياا، إلى وانتمى

 - األبنوا  يعنن  - بنالقرون وضنربوا يومنا   بمنا أحناطوا إنمنم ثنم. أشنمر سنتة فااصرها

 منا وأخنذوا فن خلوها واحن ة، وجبنة وسنقط سنو ها فتفسنخ واحن ،  جن  تكبيرة وكبروا

 ملوكنا   وحنا بوا والنسنا ، الرجنا  منن ألفنا   عشنر اثنن  وقتلنوا الغننائم، منن فيمنا وج وا

 .الشا  ملوك من ملكا   وثالثين أح  على ظمر يوش  إن ويقا  كثيرة

 أو الشنم  غربنت فلمنا العصنر، بعن  جمعة يو  إلى مااصرته انتمى أنه وذكروا

: المن قنا  الزمان، ذل  لمم وشر  عليمم جع  الذي السبت عليمم وي خ  تغر ، كادت

 البلن ، فنتح منن تمكن حتى عليه هللا فابسما عل َّ  احبسما اللمم مأمو ، وأنا مأمو ة إن 

 عشنرة الرابعنة الليلنة كاننت الليلة هذه أن يقتض  وهذا الطلو ، عن  فوقف القمر وأمر

 قصنة وأمنا. سنأذكره النذي الان ي  فن  المنذكو ة الشنم  قصنة وهو األو  الشمر من

 وال تصنن   فنال تسننتفاد رينادة فينه بنن  الان ي  يننناف  وال  ،الكتنا أهن  عننن  فمنن القمنر

 كنان هذا أن - أعلم وهللا - واألشبه نظر، فيه أ ياا فتح ف  هذا أن ذكرهم ولكن. تكذ 

 وهللا إلينه، وسنيلة كنان أ يانا وفنتح األعظنم، المقصنود هنو النذي المقن س بينت فتح ف 

 .أعلم

 سيرين ابن عن هشا ، عن بكر، أبو ح ثنا عامر، بن أسود ح ثنا: أحم  اإلما  قا 

 لبشنر تانب  لم الشم  إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب  عن



 شنرط علنى وهنو الوجنه هنذا من أحم  به انفرد" المق س بيت إلى سا  ليال  ليوش  إال

 .البخا ي

 ال ،السننال  عليننه نننون بننن يوشنن  هننو المقنن س بيننت فننتح الننذي أن علننى داللننة وفيننه

 هنذا أن وفينه. قلننا كمنا أ يانا ال المقن س بينت فنتح فن  كان الشم  حب  وأن موسى،

 أن:  ويننناه الننذي الانن ي  ضننعف علننى فينن  . السننال  عليننه يوشنن  خصننائص مننن كننان

 ننو  بسنبب فاتتنه منا بع  العصر، صالة طالب أب  بن عل  صلى حتى  جعت الشم 

 يصل  حتى عليه هللا يردها أن هللا سو   فسأ   كبته، على وسلم عليه هللا صلى النب 

 منن شن   فن  لني  ولكننه المصري صالح أب  بن أحم  صااه وق . فرجعت العصر

 أه  من امرأة بنقله وتفردت. نقله على ال واع  تتوافر مما وهو الاسان، وال الصااح

 .أعلم وهللا حالما، يعر  ال مجمولة البيت

: قا  هريرة أب  عن هما  عن معمر، ح ثنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 يتبعننن  ال: لقومننه فقننا  األنبيننا  مننن نبنن  غننزا: " وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  قننا 

 ولنم بنياننا   بننى قن   خنر وال ينبن، ولما بما يبن  أن يري  وهو امرأة، بُْض  مل  ق   ج 

 .الدهاأو ينتظر وهو خلفات أو غنما   اشترى ق   خر وال ُسقفما، يرف 

 أننت: للشم  فقا  ذل ، من قريبا   أو العصر ُصل  حين القرية من ف نا فغزا: قا 

: قنا  علينه، هللا فنتح حتنى علينه فابسنت شنيئا   علن َّ  احبسنما اللمنم. منأمو  وأننا مأمو ة

 ك  من فليبايعن  ُغلو  فيكم فقا  تطعمه، أن فأبت لتأكله النا  فأتت غنموا، ما فجمعوا

 فبايعتنه قبيلتن ، فليبنايعن  الغلنو  فنيكم فقنا  بي ه،  ج  ي  فلصقت يعوهفبا  ج ، قبيلة

 .غللتم أنتم الغلو  فيكم: فقا  ثالثة أو  جلين بي  فلصقت قا  قبيلته،

 بالصنعي ، وهنو بالمنا  فوضنعوه: قا  ذهب، من بقرة  أس مث  له فأخرجوا: قا 

 وعجزننا ضنعفنا  أى هللا بنأن  ذلن قبلننا منن ألحن  الغننائم تان  فلم فأكلته، النا  فأقبلت

 ".لنا فطيبما

 عنن فضنالة، بن مبا ك طريق من البزا   وى وق . الوجه هذا من مسلم به انفرد

. نانوه وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة، أبن  عنن المقبنري، سعي  عن هللا عبي 

 بننن سننعي  عننن قتننادة و واه: قننا  المقبننري، سننعي  عننن عجننالن بننن مامنن  و واه: قننا 

 بمنم دخن  لمنا أننه والمقصنود. وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عن هريرة أب  عن المسيب

 علنى وجن  عنز هلل شناكرين متواضنعين  كعا   أي سج ا   ي خلوها أن أمروا الم ينة با 

ن ما  دخنولمم حنا  يقولنوا وأن إيناه، وعن هم هللا كنان الذي العظيم، الفتح من عليمم به مَّ

 .منا تق   الذي نكولنا من سلفت؛ الت  ناخطايا عنا حط أي{ ِحطَّةٌ }

  اكنب وهنو دخلما فتاما، يو  مكة وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  دخ  لما ولمذا

 مننو ك لننيم  - لايتننه طننر  - ُعثنونننه إن حتننى شنناكر، حامنن  متواضنن  وهننو ناقتننه،

 ينرى ال ممنن والجينو  الجننود ومعنه وجن  عنز هلل خضعانا    أسه يطاطئ مما  حله؛

 ثم. وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  فيما الت  الخضرا  الكتيبة سيما وال الا  ، الإ منه

 المشمو  على النصر، على الشكر صالة وه   كعات ثمان  وصلى اغتس  دخلما لما



 ألنما إال هذا قوله على القائ  هذا حم  وما الضاى، صالة إنما وقي . العلما  قو  من

 .الضاى وقت وقعت

 يزحفنون البنا  فن خلوا وفعنال ؛ قنوال   بنه أمنروا منا خنالفوا فإنمم سرائي إ بنوا وأما

 .شعرة ف  حنطة:  واية وف  شعرة، ف  حبة: يقولون وهم أستاهمم على

 فن  عننمم حاكينا   تعنالى قنا  كمنا بنه؛ واسنتمزأوا بنه أمنروا منا بن لوا أنمم وحاصله

 ِشنئْتُمْ  َحْين ُ  ِمْنَمنا َوُكلُنوا اْلقَْريَنةَ  ِذهِ َهن اْسنُكنُوا لَُمنمْ  قِين َ  َوإِذْ : }مكية وه  األعرا  سو ة

 الَّنِذينَ  فَبَن َّ َ  اْلُمْاِسننِيَن، َسننَِزي ُ  َخِطيئَناتُِكمْ  لَُكنمْ  نَْغِفنرْ  ُسنجَّ ا   اْلبَنا َ  َواْدُخلُنوا ِحطَّةٌ  َوقُولُوا

 َكننانُوا بَِمننا السَّننَما ِ  ِمنننْ  ْجننزا   ِ  َعلَننْيِممْ  فَأَْ َسننْلنَا لَُمننمْ  قِينن َ  الَّننِذي َغْيننرَ  قَننْوال   ِمننْنُممْ  َظلَُمننوا

 {يَْظِلُمونَ 

 فَُكلُنوا اْلقَْريَنةَ  َهنِذهِ  اْدُخلُنوا قُْلنَا َوإِذْ : }لمم مخاطبا   م نية وه  البقرة سو ة ف  وقا 

 َوَسننَِزي ُ  َخَطايَناُكمْ  لَُكنمْ  نَْغِفنرْ  ِحطَّنةٌ  َوقُولُنوا ُسنجَّ ا   اْلبَنا َ  َواْدُخلُنوا َ َغن ا   ِشئْتُمْ  َحْي ُ  ِمْنَما

 ِ ْجنزا   َظلَُمنوا الَّنِذينَ  َعلَنى فَأَنَزْلنَنا لَُمنمْ  قِي َ  الَِّذي َغْيرَ  قَْوال   َظلَُموا الَِّذينَ  فَبَ َّ َ  اْلُمْاِسنِين،

 {.يَْفُسقُونَ  َكانُوا بَِما السََّما ِ  ِمنْ 

 ابنن عنن جبينر، بنن سعي  عن عمرو، بن المنما  عن األعمش، عن الثو ي وقا 

 جرينر وابنن الاناكم  واه صنغير بنا  منن  كعنا  : قنا { ُسنجَّ ا   اْلبَا َ  َواْدُخلُوا: }عباس

 إساا  ابن عن الثو ي  وى وكذا عباس، ابن عن العوف   وى وكذا حاتم، أب  وابن

 .البرا  عن

 .المق س بيت إيليا  بيت من حطة با  هو والبا : والضااك والس ي مجاه  قا 

 ابنن قو  يناف  ال وهذا به، أمروا ما ض   ؤوسمم  مقنع ف خلوا: مسعود ابن قا 

 فنإنمم بعن ، سننو ده النذي الا ي  ف  وهكذا. أستاهمم على يزحفون دخلوا أنمم عباس

 . ؤوسمم مقنعوا وهم يزحفون دخلوا

 قولكم حا  ف  سج ا   ادخلوا أي عاطفة؛ ال حالية هنا الواو{ ِحطَّةٌ  َوقُولُوا: }وقوله

 .يستغفروا أن أمروا: والربي  وقتادة والاسن طا وع عباس ابن قا . حطة

 عنن المبنا ك، ابنن عنن ممن ي، بن الرحمن عب  ح ثنا مام ، ح ثنا: البخا ي قا 

 قين : "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة أبن  عنن منبنه بن هما  عن معمر،

 علنى يزحفنون فن خلوا فبن لوا{ تُِكمْ َخِطيئَنا لَُكمْ  نَْغِفرْ  ُسجَّ ا   اْلبَا َ  اْدُخلُوا: }إسرائي  لبن 

 ببعضننه، المبنا ك ابنن حن ي  مننن النسنائ   واه وكنذا. شنعرة فنن  حبنة وقنالوا اسنتاهمم

 .موقوفا   به مم ي ابن عن إبراهيم بن إسماعي  بن مام  عن و واه

: يقنو  هرينرة أبنا سنم  أننه منبنه، بن هما  عن معمر، أنبأنا: الررا  عب  قا  وق 

 ُسننجَّ ا   اْلبَننا َ  اْدُخلُننوا: }إسننرائي  لبننن  هللا قننا : " وسننلم عليننه هللا ىصننل هللا  سننو  قننا 

 ".شعرة ف  حبة فقالوا أستاهمم على يزحفون البا  ف خلوا فب لوا{ َخِطيئَاتُِكمْ  لَُكمْ  نَْغِفرْ 

 حسنن الترمنذي وقنا  النررا ، عبن  حن ي  منن والترمنذي ومسلم البخا ي و واه

 .صايح

 منولى صنالح عنن كيسنان، صنالح حن ثن  كما تب يلمم كان: إساا  بن مام  وقا 

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن عبناس ابنن عنن أتمنم، ال وعمنن هرينرة أبن  عن التوأمة



 أسنتاهمم، علنى يزحفنون سنج ا   فينه ي خلوا أن أمروا الذي البا  من دخلوا: "قا  وسلم

 ".شعيرة ف  حنطة يقولون وهم

 َظلَُموا الَِّذينَ  فَبَ َّ َ : }قوله ف  قا  مسعود بنا عن مرة عن الس ي عن أسباط وقا 

 حبنة: "العربينة فن  فمن " مزيا أرمة سقاثا هطى: "قالوا: قا { لَُممْ  قِي َ  الَِّذي َغْيرَ  قَْوال  

 ".سودا  شعرة فيما مثقوبة حمرا  حنطة

 أنزلننه الننذي الرجننز بإ سننا  المخالفننة؛ هننذه علننى عنناقبمم أنننه تعننالى هللا ذكننر وقنن 

 بننن عننامر عننن الزهننري حنن ي  مننن الصناياين فنن  ثبننت كمننا الطنناعون، وهننو م،علنيم

 سنع ، بنن عنامر عنن النضر، أب  وسالم المنك   بن مام  عن مال  ح ي  ومن سع ،

 أو - الوجن  هنذا إن: "قنا  أننه وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  عن ري ، بن أسامة عن

 ".قبلكم األمم بع  به ُعذِّ   جز - السقم

 أبن  بنن حبينب عنن الثنو ي حن ي  منن لفظنه وهذا حاتم أب  وابن لنسائ ا و وى

 ثابنت بن وخزيمة ري  بن وأسامة أبيه، عن وقاص، أب  بن سع  بن إبراهيم عن ثابت،

 كنان منن بنه عنذِّ  عذا   جز الطاعون: "  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قالوا

 مالنن  وأبننو مجاهنن  قننا  وكننذا  ،العننذا الرجننز: عبنناس ابننن عننن الضننااك وقننا " قننبلكم

 إمننا الرجننز: الشننعب  وقننا  الغضننب، هننو: العاليننة أبننو وقننا . وقتننادة والاسننن والسنن ي

 .الطاعون هو: جبير بن سعي  وقا  البرد، وإما الطاعون

 نبن  أظمنرهم وبنين فيه، استمروا المق س بيت على إسرائي  بن  ي  استقرت ولما

 وعشنرين وسب  مائة ابن وهو إليه، هللا قبضه حتى ةالتو ا بكتا  بينمم ياكم يوش  هللا

 .سنة وعشرين سبعا   موسى بع  حياته م ة فكانت سنة،

 
 السال  عليمما وإلياس الخضر قصت  ذكر

 العلنم منن عن ه ما طلب ف  إليه  ح  السال  عليه موسى أن تق   فق : الخضر أما

 ذلن  تفسنير وذكرننا الكمنف، سنو ة ف  العزيز كتابه ف  خبرهما من هللا وقص الل ن ،

  حن  الذي وأن السال ، عليه الخضر بذكر المصرح الا ي  ذكر هنا وأو دنا هنال ،

 .التو اة عليه أنزلت الذي السال ؛ عليه إسرائي  بن  نب  عمران بن موسى هو إليه

 أقنوا  على - اآلن إلى وحياته ونبوته، ونسبه، اسمه، ف  الخضر؛ ف  اختلف وق 

 .وقوته وباوله هللا شا  إن هنا ها ل  سأذكرها -

 منن  وي ثم لصلبه، السال  عليه  د  ابن الخضر إنه يقا : عساكر بن الااف  قا 

 الرومن ، هللا عبن  بنن العباس ح ثنا القالنس ، الفتح بن مام  ح ثنا: ال ا قطن  طريق

: قنا  ،عبناس ابنن عنن الضنااك، عنن سليمان، بن مقات  ح ثنا الجراح، بن  واد ح ثنا

 .وغريب منقط  وهذا. ال جا  يكذ  حتى أجله ف  له ونس  لصلبه،  د  ابن الخضر

 أبنو مننمم مشنيختنا سنمعت: السجسنتان  عثمنان بنن مامن  بنن سم  حاتم أبو وقا 

 بنن قابين  بنن خضنرون واسنمه الخضنر، عمنرا    د  بنن  أطنو  إن: قنالوا وغيره عبي ة

 . د 



 أن بنيننه أخبننر الوفنناة حضننرته لمننا السننال  عليننه  د  أن: إسنناا  ابننن وذكننر: قننا 

 وأن السنفينة، فن  معمم جس ه ياملوا أن ذل  كان إذا وأوصاهم بالناس، سيق  الطوفان

 إلننى هبطننوا فلمننا معمننم، حملننوه الطوفننان كننان فلمننا. لمننم عينننه مكننان فنن  معمننم ينن فنوه

 بما لي  ضاأل  إن فقالوا. أوصى حي  في فنوه بب نه يذهبوا أن بنيه نوح أمر األ ض

 بطنو  دفنه يل  لمن دعا  د  إن وقا . ذل  على وحثمم فارضمم وحشة، وعليما أني 

 حتنى عنن هم جسن ه ينز  فلنم الوقنت، ذلن  فن  الموضن  ذل  إلى المسير فمابوا العمر،

 أن لنه هللا شنا  منا إلنى ياينا فمنو وع ه، ما هللا وأنجز دفنه، تولى الذي هو الخضر كان

 .يايا

 بلينا ويقنا " بليا" الخضر اسم أن: منبه بن وهب عن المعا   ف  ةقتيب ابن وذكر

 .السال  عليه نوح بن سا  بن أ فخش  بن شالخ بن عابر بن فال  بن ملكان بن

 بننن المعمنر - أعلنم وهللا بلغننا فيمنا - الخضنر إسنم: أوين  أبن  بنن إسنماعي  وقنا 

 بنن اليفز بن عميايي  بن خضرون هو: غيره وقا . األرد بن نصر بن هللا عب  بن مال 

 .أعلم فاهلل حلقيا، بن أ ميا هو ويقا . الخلي  إبراهيم بن إساا  بن العيص

 ابنن قنا . ج ا   غريب وهذا. مصر مل  موسى صاحب فرعون ابن كان إنه: وقي 

 .ضعيفان وهما لميعة، ابن عن أيو  بن مام   واه: الجوري

 علنى كنان إننه: وقين . سيأت  كما  يالس قاله إلياس، أخو وهو مال  ابن إنه: وقي 

: وقين . معنه وهناجر الخلي  بإبراهيم  من من بع  ابن كان: وقي . القرنين ذي مق مة

 .بمراسب بن بشتاسب رمن ف  نبيا   كان

 أد كه حتى اثفيان ابن أفري ون رمن ف  متق ما   كان أنه والصايح: جرير ابن قا 

 .السال  عليه موسى

 

  وميننة أمننه الخضننر: قنا  أنننه المسننيب بننن سنعي  عننن رعسنناك ابننن الاناف  و وى

 .فا س  وأبوه

 .أيضا   فرعون رمان ف  إسرائي  بن  من كان أنه على ي   ما و د وق 

 الولين ، حن ثنا ال مشنق ، صنالح بنن صنفوان ح ثنا: النبوة دالئ  ف  ر عة أبو قا 

 عنن كعنب، بنن أبن  عنن عبناس، ابنن عن مجاه ، عن قتادة، عن بشير، بن سعي  ح ثنا

 جبرين  ينا: فقنا  طيبنة،  ائاة وج  به أسري ليلة أنه:  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 .وروجما وابنيما الماشطة قبر  يح هذه: قا  الطيبة؟ الرائاة هذه ما

 ممننره وكننان إسننرائي ، بننن  أشننر  مننن كننان الخضننر أن ذلنن  بنن   وكننان: وقننا 

جنه الخضنر بلن  فلمنا اإلسال  فعلمه الراهب عليه فتطل  صومعته، ف  براهب  أبنوه روَّ

 ثنم. طلقمنا ثنم النسنا  يقنر  ال وكان أح ، تعلم ال أن عليما وأخذ اإلسال ، فعلَّمما امرأة

 فكتمننت طلقمننا، ثننم أحنن ا   تعلننم ال أن عليمننا وأخننذ اإلسننال ، فعلممننا بننأخرى أبننوه روجننه

 .األخرى عليه وأفشت إح اهما

 فكننتم فرأينناه ياتطبننان  جننالن فأقبنن  اننر،الب فنن  جزيننرة أتننى حتننى ها بننا   فننانطلق

 فنالن،: قنا  معن ؟   ه ومنن: قين  الخضنر،  أيت ق : قا . اآلخر عليه وأفشى أح هما



 المننرأة الكنناتم تننزوج قنن  وكننان فقتنن ، قُتنن ، كننذ  مننن أنننه دينننمم مننن وكننان. فكننتم فسننئ 

 عن ت: فقالنت ين ها، منن المشنط سنقط إذ فرعون بنت م  تمش  ه  فبينما قا . الكاتمة

 وروجمنا المرأة فراود إليمم فأ س  وروج، ابنان للمرأة وكان أباها، فأخبرت فرعون،

 أن قتلتننا أننت إن إليننا منن  إحسان: فقاال. قاتلكما إن : فقا  فأبيا دينمما، عن يرجعا أن

 وقن  منمما، أطيب  ياا   وج ت وما: فقا  واح ، قبر ف  فجعلمما. واح  قبر ف  تجعلنا

 .الجنة دخلت

 م  جا   يكون ق  الخضر أمر ف  المشط وهذا فرعون، بنت مائلة قصة تق مت ق و

 .أعلم وهللا عباس بن هللا عب  أو كعب بن أب  كال  من

 .عليه غلب لقب الخضر أن. أعلم وهللا واألشبه العباس، أبو كنيته: بعضمم وقا 

 المبنا ك، ابنن حن ثنا األصنبمان ، سنعي  بنن مامن  حن ثنا: هللا  حمنه البخا ي قا 

 سنم  إنمنا: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النب  عن هريرة أب  عن هما  عن معمر، عن

 بننه تفننرد" خضننرا  خلفننه مننن تمتننز هنن  فننإذا بيضننا  فننروة علننى جلنن  ألنننه الخضننر

 .به معمر عن الررا  عب   واه وكذل  البخا ي،

. يناب ال المشنيم يعنن  أشنبمه ومنا األبني  الاشنيش: الفنروة: النررا  عبن  قا  ثم

: غينره وقا . فيما نبات ال الت  البيضا  األ ض الفروة: عمر أبو وقا : الخطاب  وقا 

 منن عليمنا بمنا جل تنه وهن  النرأس لفنروة قين  ومننه بنالفروة، شنبمه اليناب  المشيم هو

 :الراع  قا  كما الشعر؛

 مأكال يوما   نا  ما إذا ج ال** **  بيوتنا حو  الابش َّ  ترى ولق 

 فلفال جانباه فأنبت بذ ت** **   أسه فروة كأن أص  جع ا  

 وهذا: قلت وجمه، وإشرا  لاسنه خضرا   الخضر سم  إنما ويقا : الخطاب  قا 

 فنن  ثبننت فمننا بأحنن اهما، التعلينن  مننن بنن  ال كننان فننإن الصننايح؛ فنن  ثبننت مننا يننناف  ال

 .ع اه ما إلى يلتفت ال ب  وأقوى، أولى الصايح

 بن حفص بن إسماعي  طريق من أيضا   الا ي  ذاه عساكر ابن الااف   وى وق 

 بننن هللا عبنن  عننن قتننادة، عننن يايننى ابننن وهمننا  جننزىّ  وأبننو عثمننان حنن ثنا: األبلننى عمننر

 سننم  إنمننا: "قننا  وسننلم علينه هللا صننلى النبنن  عننن عبنناس ابنن عننن نوفنن ، بننن الانا ث

 هنذا منن غرينب وهذا". خضرا  فاهتزت بيضا  فروة على صلى ألنه خضرا   الخضر

 ألننه الخضنر سنم  إنمنا: قا  مجاه  عن منصو  عن الثو ي عن قبيصة وقا . لوجها

 .حوله ما اخضر صلى إذا كان

 علننى وجنن اه األثننر، يقصننان  جعننا لمننا السننال  عليممننا ويوشنن  موسننى أن وتقنن  

  أسنه تانت منن طرفناه جعن  قن  بثنو  مسنجى وهنو البانر، كب  على خضرا  طنفسة

 السنال ؟ بأ ضن  أننى: وقنا  فنردَّ، وجمه عن فكشف  السال عليه موسى فسلم وق ميه،

 قصنه منا أمرهمنا منن فكنان. نعنم: قا  إسرائي ؟ بن  نب : قا . موسى أنا قا  أنت؟ من

 .عنمما كتابه ف  هللا
 :وجوه من نبوته على القصة سيا  د  وق 



 ِمننْ  َوَعلَّْمنَناهُ  ِعْننِ نَا نْ ِمن َ ْحَمنة    تَْينَناهُ  ِعبَاِدنَنا ِمننْ  َعْبن ا   فََوَج َا: }تعالى قوله: أح ها

 {.ِعْلما   لَ ُنَّا

َمنِنن  أَنْ  َعلَننى أَتَّبِعُنن َ  َهنن ْ  ُموَسننى لَننهُ  قَننا َ : }لننه موسننى قننو : الثننان  ننا تُعَلِّ ْمننتَ  ِممَّ  ُعلِّ

، َمِع  تَْستَِطي َ  لَنْ  إِنَّ َ  قَا َ  ُ ْش ا ،  قَنا َ  ،ُخْبنرا   بِنهِ  تُِانطْ  لَنمْ  َمنا َعلَنى تَْصنبِرُ  َوَكْينفَ  َصنْبر 

ُ  َشا َ  إِنْ  َستَِج ُنِ   َشْ     َعنْ  تَْسأَْلنِ  فاَل اتَّبَْعتَنِ  فَإِنْ  قَا َ  أَْمرا ، لَ َ  أَْعِص  َوال َصابِرا   ّللاَّ

 {.ِذْكرا   ِمْنهُ  لَ َ  أُْحِ ثَ  َحتَّى

 هذا موسى على يرد ولم المخاطبة، بمذه موسى يخاطبه لم نبيا   ولي  وليا   كان فلو

 فلو دونه؛ به هللا اختصه الذي العلم من عن ه ما لينا  صابته سأ  إنما وسىم ب  الرد،

 كنريم و سنو  عظنيم نبن  وهنو - لموسنى تكنن ولنم معصنوما ، يكنن لنم نبن ، غينر كان

 ولمنا العصنمة، واجنب غينر ولن  علم ف  طلبة عظيم وال  غبة كبير - العصمة واجب

 فن  واتبعنه وعظَّمنه، لنه تواضن  به  اجتم لما ثم عنه، والتفتيش إليه الذها  على عز 

 منن خنص وقن  إلينه، ينوحى كمنا إلينه ينوحى مثلنه نبن  أنه على ف   منه مستفي  صو ة

 إسنرائي  بنن  نبن  الكلنيم، موسنى علينه هللا يطلن  لم بما النبوية واألسرا  الل نية العلو 

 . السال عليه الخضر نبوة على الرمان  بعينه المسل  بمذا احتج وق . الكريم

 الملن  منن إلينه للنوح  إال ذلن  ومنا الغال ، ذل  قت  على أق   الخضر أن: الثال 

 يجور ال الول  ألن عصمته، على ظاهر وبرهان نبوته، على مستق  دلي  وهذا. العال 

 بواجننب لنني  خنناطره ألن خلنن ه، فنن  يلقننى مننا بمجننرد النفننوس قتنن  علننى اإلقنن ا  لننه

 لم الذي الغال  ذل  قت  على الخضر أق   ولما.  باالتفا الخطأ عليه يجور إذ العصمة،

 لننه مابتممننا لشنن ة الكفننر علننى أبويننه ويامنن  يكفننر، بلنن  إذا بأنننه منننه علمننا   الالننم، يبلنن 

 عننن ألبويننه صننيانة ممجتننه بقننا  علننى تربننو عظيمننة مصننلاة قتلننه ففنن  عليننه، فيتابعانننه

 .بعصمته هللا من مؤي  وأنه نبوته، على ذل  د  وعقوبته، الكفر ف  الوقو 

 االحتجناج فن  بعيننه المسنل  هنذا طنر  الجنوري ابنن الفنرج أبنا الشيخ  أيت وق 

 .أيضا   الرمان  عليه اإلحتجاج وحكى وصااه الخضر نبوة على

 أمنره حقيقنة عنن لنه ووضنح لموسنى األفاعين  تأوين  الخضنر فسر لما أنه: الراب 

 منن فعلتنه منا يعنن {. أَْمنِري َعننْ  فَعَْلتُهُ  َوَما َ بِّ َ  ِمنْ  َ ْحَمة  : }كله ذل  بع  قا  وجلى،

 .فيه إل َّ  وأوح  به أمرت أمر ب  نفس  تلقا 

 كمنا  سنالته، وال ب  واليته، حصو  ذل  يناف  وال. نبوته على الوجوه هذه ف لت

 كمننا - نبوتننه ثبتننت وإذا جنن ا ، غريننب فقننو  المالئكننة مننن ملكننا   كونننه وأمننا  خننرون قالننه

 أ بنا  دون األمنو  حقيقنة علنى يطلن  قن  النول  وأن بواليتنه قنا  لمن يبقى لم ذكرناه،

 .عليه يعتم ون معتم  وال إليه، يستن ون مستن  الظاهر، الشر 
 قين  الينو ، إلنى بنا  أننه علنى فنالجممو  هذا، رماننا إلى وجوده ف  الخال  وأما

 ألننه وقين  ،الايناة بطنو   د  أبينه دعنوة فنالتنه الطوفنان من خروجمم بع   د  دفن ألنه

 اآلن إلننى بقننا ه علننى بمننا استشننم وا أخبننا ا   وذكننروا فاينن  الاينناة عننين مننن شننر 

 .الثقة وبه تعالى هللا شا  إن غيرها م  وسنو دها
 



 لَننمْ  َمننا بِتَأِْوينن ِ  َسننأُنَبِّئُ َ  َوبَْينِنن َ  بَْينِنن  فِننَرا ُ  َهننذَا قَننا َ : }حننين لموسننى وصننيته وهننذه

 بن سعي  أبو أنبأنا: البيمق  قا  كثيرة منقطعة أثا  ذل  ف   وى. {َصْبرا   َعلَْيهِ  تَْستَِط ْ 

 بنن إسناا  حن ثنا الن نيا، أبن  بن بكر أبو ح ثنا الصفا ، هللا عب  أبو ح ثنا عمرو، أب 

 يفننا   أن موسننى أ اد لمننا: قننا  الملطنن  هللا عبنن  أبننو حنن ثن  جريننر، حنن ثنا إسننماعي ،

 تكنن وال بشاشنا   كنن ضنرا ا ، تكنن وال عنا  نفا كن: قا  أوصن ،: موسى له قا  الخضر

 أخنرى طرينق منن  واينة وفن . حاجنة غينر فن  تمش وال اللجاجة عن إ ج  غضبان،

 .عجب من إال تضا  وال: ريادة

 قن   علنى الن نيا فن  معنذبون الناس إن موسى يا: الخضر قا  منبه بن وهب وقا 

 !.بما هموممم

 علين  هللا يسر: فقا  أوصن ،: رللخض موسى قا : الااف  الاا ث بن بشر وقا 

 .طاعته

 يايننى بننن ركريننا طريننق مننن عسنناكر ابننن  واه مرفننو  حنن ي  ذلنن  فنن  و د وقن 

 قنا  أسنم ، وأننا وهنب بنن هللا عبن  علنى قر  قا  - الكبا  الكذابين من أنه إال - الوقاد

 ا ق الخطا ، بن عمر قا  الخ  ي، سعي  أبو قا  الوداك أبو قا  مجال ، قا  الثو ي،

 الخضنر فأتناه - كلمتنه وذكنر    يا: موسى أخ  قا " وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 ينا هللا و حمنة علين  السنال : فقنا  مشنمرها، الثيا  بياض حسن الريح طيب فتى وهو

 السنال ، وإلينه السنال  هنو: موسنى قنا . السنال  علين  يقرأ  ب  إن عمران، بن موسى

 .بمعونته إال شكره أدا  على أق   وال نعمه، أحص  ال الذي العالمين،    هلل والام 

 ينا: الخضنر فقنا  بعن ك، بمنا هللا ينفعنن  بوصنية توصنين  أن أ ين : موسى قا  ثم

 أن واعلنم حن ثتمم، إذا جلسنائ  تمن  فنال المسنتم ، منن ماللة أق  القائ  إن العلم طالب

 فإنمننا و ا ك؛ هاوانبننذ النن نيا عننن واعننز  وعائنن ، بننه تاشننو منناذا فننانظر وعننا  قلبنن 

 لينو  منمنا والتنزود للعبناد بلغنة جعلنت وإنمنا قنرا ، مان  فيمنا لن  وال بن ا  لن  ليست

 .اإلثم من تخلص الصبر على نفس  و ض المعاد،

 مكثنا ا   تكنن وال لنه، تفنرغ لمنن العلنم فإنمنا تري ه، كنت إن للعلم تفرغ.. موسى يا

 علينن  ولكننن. السننخفا  مسنناو  يوتبنن  العلمننا  تشننين المنطننق كثننرة فننإن ممننزا ا للعلننم

 عنن وأحلنم ومناطلمم، الجمنا  عنن وأعنرض والسن اد التوفينق منن ذل  فإن باإلقتصاد،

 حلمنا ، عننه فاسنكت الجاهن  شنتم  وإذا. العلمنا  مزين الاكما  فع  ذل  فإن السفما ،

 .وأعظم أكثر إياك بسبه علي  جمله من بق  ما فإن حزما ، وجانبه

 منن والتعسنف اإلن الث فإن قليال ، إال العلم من أوتيت أن  ترى وال عمران بنا يا

 ت  ي ال بابا   تغلقن وال غلقه، ما ت  ي ال بابا   تفتان ال عمران بن يا. والتكلف اإلقتاا 

 ومنن  غبتنه منمنا تنقضن  وال نممتنه، الن نيا منن تنتمن  ال منن عمنران بنن ينا. فتانه ما

 منن الشنموات عنن يكنف هن  راهن ا ؟ كنوني كينف لنه قضنى فيمنا هللا وينتمم حاله، ياقر

 مقب  وهو  خرته إلى سعيه ألن حواه؟ ق  والجم  العلم طلب ينفعه أو هواه؟ عليه غلب

 .دنياه على



 بنوا ه، علين  فيكنون بنه، لتان ث تعلمنه وال بنه، لتعمن  تعلمنت منا تعلنم موسنى ينا

 الننذكرو والعلننم لباسنن ، والتقننوى الزهنن  أجعنن  عمننران بننن موسننى يننا. نننو ه ولغيننرك

 ذلن  فنإن قلب  بالخو  ورعز  السيئات، مصيب فأن  الاسنات من واستكثر كالم ،

 فتنولى: قنا . حفظنت إن وعظنت ق  سو ا ، عام  الب  فإن  خيرا   وأعم   ب ، يرض 

 .يبك  مكروبا   مازونا   موسى وبق  الخضر

 كذبه وق  المصري الوقاد يايى بن ركريا صنعة من وأظنه الا ي ، هذا يصح ال

 .عنه سكت عساكر بن الااف  أن والعجب األئمة من واح  غير

 الطبرانن ، أينو  بنن أحمن  بنن سنليمان حن ثنا: األصنبمان  نعنيم أبنو الاناف  وقا 

 بنن الفضن  بنن مامن  حن ثنا الامصن ، العنال  بنن إبنراهيم بن إساا  بن عمرو ح ثنا

 هللا  سنو  أن أمامه  أب عن رياد، بن مام  عن الولي ، بن بقية ح ثنا الكن ي، عمران

 هللا،  سنو  ينا بنال: قالوا الخضر؟ عن أح ثكم أال. "ألصاابه قا  وسلم عليه هللا صلى

 تص   فقا  مكاتب،  ج  أبصره إسرائي  بن  سو  ف  يمش  يو  ذات هو بينما: قا 

 منن عنن ي منا يكنون، أمر من هللا شا  ما باهلل،  منت: الخضر فقا . في  هللا با ك عل ّ 

 إلننى نظننرت فننإن  علننّ ، تصنن قت لننم هللا بوجننه أسننأل : المسننكين فقننا  أعطيكننه شنن  

 شن   عنن ي منا بناهلل  مننت: الخضنر فقنا . عنن ك البركنة و جوت وجم ، ف  السما 

 أقنو  الاق نعم،: قا  هذا؟ يستقيم وه : المسكين فقا  فتبيعن ، تأخذن  أن إال أعطيكه

 .بعن   ب ، بوجه ب أخي ال إن  أما عظيم، بأمر سألتن  لق  ل 

 ال رمانننا   المشننتري عننن  فمكنن  د هننم بأ بعمائننة فباعننه السننو  إلننى فق مننه قننا 

 أكنره: قنا  بعمن ، فأوصنن  خينر إلتمناس ابتعتنن  إنما إن : له فقا  ش  ، ف  يستعمله

 الاجنا ة هنذه فانقن : قنا  علّ ، تشق لي : قا . ضعيف كبير شيخ إن  علي ، أشق أن

 نق  وق  انصر  ثم حاجاته لبع  الرج  فخرج. يو  ف  نفر ستة دون ينقلما ال وكان

 للرجن  عنرض ثم. تطيقه أ ك لم ما وأطقت وأجملت أحسنت فقا  ساعة، ف  الاجا ة

: قنا  بعم ، فأوصن : قا  حسنة خالفة أهل  ف  فأخلفن  أمينا   أحسب  إن : فقا  سفر،

 أقن   حتنى لبيت  اللبن من فاضر : قا  علّ ، تشق لي : قا  علي ، أشق أن أكره إن 

 .بناؤه شي  وق  فرج  لسفره، الرج  فمضى. علي 

 لوجنه والسنؤا  هللا لوجنه سألتن  فقا  أمرك؟ وما سبيل  ما هللا بوجه أسأل : فقا 

 مسنكين سنألن  بنه، سنمعت النذي الخضنر أننا أنا؟ من سأخبرك العبودية ف  أوقعن  هللا

 فبناعن   قبتن ، منن فأمكنتنه هللا بوجنه ن فسنأل أعطينه، شن   من عن ي يكن فلم ص قة

 لنه لانم ال جلن ه القيامنة ينو  وقف يق  ، وهو سائله فرد هللا لوجه سأ  من أنه وأخبرك

 .يتقعق  عظم وال

 أحسننت البنأس: فقنا  أعلنم ولنم هللا نبن  ينا علين  شنققت بناهلل،  مننت: الرج  فقا 

 أو هللا، أ اك بمنا ومنال  أهلن  فن  أحكنم هللا، نبن  ينا وأمن  بنأب : الرج  فقا . وأبقيت

 فقننا . سننبيله فخلننى  بنن ، فأعبنن  سننبيل ، تخلنن  أن أحننب فقننا  سننبيل ، فننأخل  أخيننرك

 خطنأ،  فعنه حن ي  وهنذا. منمنا نجنان  ثم العبودية ف  أوقعن  الذي هلل الام : الخضر

 .أعلم فاهلل يعر ، ال من  جاله وف  موقوفا ، يكون أن واألشبه



 منن" الخضنر حنا  شنرح فن  المنتظنر عجالنة" كتابنه فن  الجنوري ابنن  واه وقن 

 .بقية عن متروك وهو الضااك بن الوها  عب  طريق

 

 أخنوين، كاننا وإلياس الخضر أن: الس ي إلى بإسناد عساكر ابن الااف   وى وق 

 أنن  فلنو الملن ، فن  لنه  غبنة ال الخضر أخ  إن: ألبيه إلياس فقا  ملكا ، أبوهما وكان

 لمنا فقنا  بكنر، حسننا  بنامرأة أبنوه فزوجنه له، المل  يكون ول  منه يج   لعله روجته

 معن  أقمنت شنئت وإن سنراح  أطلقنت شئت فإن النسا ، ف  ل  حاجة ال إنه: الخضر

 .سنة معه وأقامت نعم، فقالت سري عل  وتكتمين وج  عز هللا تعب ين

 إنما: فقالت ؟الول  فأين شا  وابن  شابة إن  فقا  المل ، دعاها السنة مضت فلما

 بنأخرى وروجنه فطلقمنا أبنوه فنأمره. يكنن لنم يشنأ لم وإن كان شا  إن هللا عن  من الول 

 فلما عن ه اإلقامة إلى فأجابت قبلما، للت  قا  كما لما قا  إليه رفت فلما لما، ول  ق  ثيبا  

 بنوهأ فتطلبنه النسنا  فن  لنه حاجة ال ابن  إن: فقالت الول  عن المل  سألما السنة مضت

 سنره، أفشنت لكونما الثانية المرأة قت  إنه فيقا . عليه يق  وا فلم و ا ه فأ س  فمر ،

 .األخرى سراح وأطلق ذل ، أج  من فمر 

: يقنو  فسنمعته يومنا    جن  بما فمر الم ينة، تل  نواح  بع  ف  هللا تعب  فأقامت

 فولن ت فتزوجتنه الخضنر، أصاا  من إن  فقا  االسم؟ هذا ل  أنى: له فقالت هللا بسم

 تمشنطما يومنا   ه  فبينما فرعون، بنت ماشطة صا ت أن أمرها من صا  ثم أوالدا   له

  بنن  ال،: فقالننت أبنن ؟: فرعننون ابنننة فقالننت. هللا بسننم: فقالننت ينن ها مننن المشننط وقنن  إذ

 فألقينت بمنا أمنر ثنم فأحمينت ناناس منن بنقرة فأمر أباها فأعلمت هللا أبي  و   و ب 

 اصنبري أمنه ينا: صنغير معمنا ابنن لمنا فقا  فيما تق  أن تقاعست ذل  نتعاي فلما. فيما

 .هللا  حمما فماتت، النا  ف  نفسما فألقت الاق على فإن 

 

ا  كذا  وهو - نفي  األعمى داود أب  عن عساكر ابن  وى وق   أنن  عنن - وضَّ

 نعن - أيضنا   كنذا  هنو - عنو  بنن عمنرو بنن هللا عبن  بنن كثير طريق ومن مال ، بن

: ويقو  ي ع  وهو وسلم عليه هللا صلى النب  فسم  ليلة جا  الخضر أن: ج ه عن أبيه

 شنوقتمم منا إلنى الصنالاين شنو  وا رقنن  خنوفتن ، ممنا ينجينن  منا علنى أعنن  اللمم

 علينه فنردَّ  علينه فسنلم مالن  بنن أنن  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  إلى فبع ". إليه

 سنائر علنى  مضنان شنمر فضن  كمنا األنبينا  علنى فضنل  هللا إن: لنه قن  وقنا  السال 

 .الا ي " غيره على الجمعة يو  فض  كما األمم على أمت  وفض  الشمو ،

 هللا صنلى هللا  سو  ي ي بين يتمث  ال فكيف متنا ؛ وال سن ا   يصح ال مكذو  وهو

 !ومتعلما ؟ مسلما   بنفسه ويج   وسلم عليه

 يننأت  الخضنر أن: مشننايخمم بعن  عنن ونهيسننن  ومنا حكايناتمم فنن  ينذكرون وهنم

 موسى يعر  ال هذا م  وهو وماالّمم، ومنارلمم أسما هم ويعر  عليمم، ويسلم إليمم

 إليه يتعر  حتى سواه، من على الزمان ذل  ف  هللا اصطفاه الذي هللا، كليم عمران بن

 .إسرائي  بن  موسى بأنه



 وأهنن : هننذا أننن  حنن ي  رادهإينن بعنن  المنننادي، بننن الاسننين أبننو الانناف  قننا  وقنن 

 .الصنعة أثر فيه يتبين المتن، سقيم اإلسناد منكر ح ي  أنه على متفقون الا ي 

 الاناف ، هللا عبن  أبو أخبرنا: قائال   البيمق  بكر أبو الااف   واه الذي الا ي  فأما

 حن ثنا طلانة، بنن كامن  حن ثنا مطنر، بنن بشر بن مام  ح ثنا بالويه، بن بكر أبو أنبأنا

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  قب  لما: قا  مال  بن أن  عن الصم ، عب  بن عباد

 صننبيح جسننيم اللايننة أشننمب  جنن  فنن خ  واجتمعننوا، حولننه فبكننوا أصنناابه، بننه أحنن  

 إن: فقنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أصاا  إلى التفت ثم. فبكى  قابمم فتخطى

 هللا فنإلى هالن ، كن  منن وخلفنا   فائنت، كن  منن وعوضنا   مصنيبة، كن  منن عزا  هللا ف 

 يجبنر، لنم منن المصنا  فنإن فنانظروا؛ النبال  ف  إليكم نظر وق  فا غبوا، وإليه فأنيبوا

 .وانصر 

  سنو  أخنو هنو نعم؛: وعل ّ  بكر أبو فقا  الرج ؟ أتعرفون: لبع  بعضمم فقا 

 .السال  عليه الخضر وسلم عليه هللا صلى هللا

 لسنيا  مخالفنة متننه وفن . بنه طلانة بنن كام  عن ال نيا أب  نب بكر أبو  واه وق 

 .البيمق 

 عبن  بنن عبناد: قلنت. بمنرة منكر فمذا ضعيف الصم  عب  بن عباد: البيمق  قا  ثم

: والعقيلن  حبنان ابنن قنا  نسنخة، أنن  عنن  وى البصنري، معمنر ابن هو هذا الصم 

 جن ا   الان ي  ضنعيف: حناتم أبو وقا  الا ي ، منكر: البخا ي وقا  موضو ، أكثرها

 .التشي  ف  غا    ضعيف وهو عل ، فضائ  ف  يرويه ما عامة: ع ي ابن وقا  منكره،

 مام ؛ بن جعفر عن عمر، بن هللا عب  بن القاسم أخبرنا: مسن ه ف  الشافع  وقا 

 وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  توف  لما: قا  الاسين بن عل  على ج ه عن أبيه، عن

 كن  منن وخلفنا   مصنيبة، كن  منن عنزا    هللا فن  إن: يقنو  قنائال   سنمعوا تعزيةال وجا ت

. الثنوا  ُحنر  منن المصنا  فإن فا جوا، وإياه فثقوا، فباهلل فائت، ك  من ود كا هال ،

 .الخضر هذا هذا؟ من أت  ون: الاسين بن عل  قا 

. يكذ  :معين بن ويايى حنب  بن أحم  قا . متروك العمري القاسم الشافع  شيخ

 .أعلم وهللا هنا ها عليه يعتم  ال ومثله مرس  هو ثم. الا ي  ويض : أحم  راد

 عنن جن ه، عنن أبينه، عنن مامن ، بنن جعفنر عن ضعيف،  خر وجه من  وي وق 

 .يصح وال عل ّ  عن أبيه

 بننن مامنن  عننن عجنالن، بننن مامنن  عنن ح ثننه، عمننن وهنب بننن هللا عبنن   وى وقن 

 ال: يقنو  وهنو هاتفا   سم  إذ جنارة على يصل  هو مابين الخطا  بن عمر أن: المنك  

 فكثينرا   تعذبنه إن: للمينت دعنا ه فنذكر بالصنف، لانق حتى فانتظره. هللا يرحم  تسبقنا

 إن القبنر صناحب ينا ل  طوبى: قا  دفن ولما.  حمت  إلى ففقير له تغفر وإن عصاك،

 عنن نسأله الرج  خذوا: عمر ا فق. شرطيا   أو كاتبا   أو خارنا   أو جابيا   أو عريفا   تكن لم

: عمنر فقنا . ذ ا  ق منه أثنر فإذا فنظروا عنمم، فتوا ى قا  هو؟ عمن وكالمه صالته

 مبمم، فيه األثر وهذا. وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  عنه ح ثنا الذي الخضر وهللا هذا

 .مثله يصح وال انقطا  وفيه



 بننن يزينن  عننن الماننر  نبنن هللا عبنن  عننن الثننو ي عننن عسنناكر ابننن الانناف  و وى

 برجن  أننا فنإذا اللين ، بعن  فن  الطنوا  دخلنت: قنا  طالب أب  بن عل ّ  عن األصم،

 تغلِّطننه ال مننن ويننا سننم ، عننن سننم  يمنعننه ال مننن يننا: يقننو  وهننو الكعبننة بأسننتا  متعلنق

 عفننوك بننرد ا رقننن  - السننائلين مسننألة وال الملاننين إلانناح يبرمننه ال مننن ويننا المسنائ ،

: لن  فقنا . نعنم قلنت أوسمعته؟: ل  فقا  قلت، ما عل ّ  أع  فقلت: قا  . حمت  وحالوة

 مكتوبنة صنالة خلنف عب  يقولما ال - الخضر هو وكان: قا  - بي ه الخضر نف  والذي

 لغفرهنا النجنو ، وعن د الشنجر وو   البانر ربن  مثن  كانت ولو ذنوبه، له هللا غفر إال

 .له هللا

 بننن ويزينن  الانن ي ، متننروك فإنننه اننر ،الم بننن هللا عبنن  جمننة مننن ضننعيف وهننذا

 .أعلم وهللا يصح ال هذا ومث  عليا ، ي  ك لم األصم

 أبن  بنن صنالح حن ثنا إسنماعي  بنن مالن  حن ثنا: الترمنذي إسنماعي  أبو  واه وق 

 بنن علن ّ  بينمنا: قنا  ياينى بنن مامن  عنن الاضرم ، هللا عب  بن مافوظ عن األسود،

 ال منن ينا: يقنو  وهنو الكعبنة بأسنتا  متعلنق رجن ب هنو إذا بالكعبنة، يطنو  طالب أب 

 الملانين بإلاناح يتبنر  ال منن وينا السنائلون، يغلطنه ال منن وينا سنم ، عنن سنم  يشغله

 هنذا دعنا ك أعن  هللا عبن  ينا: علن ّ  لنه فقنا : قنا .  حمتن  وحنالوة عفنوك برد ا رقن 

 بي ه الخضر نف  فوالذي صالة، ك  دبر ف  به فاد : قا : نعم: قا  سمعته؟ أوق : قا 

 لغفنر وترابما، األ ض وحصبا  ومطرها، السما  نجو  ع د الذنو  من علي  كان لو

 .أعلم وهللا يعر ، ال من إسناده ف  منقط ، أيضا   وهذا. عين طرفة من أسر  ل 

 بننن يعقننو  حنن ثنا: النن نيا أبنن  بننن بكننر أبنن  طريننق مننن الجننوري ابننن أو ده وقنن 

 ولني  منقط ، مجمو  إسناد وهذا: قا  ثم ناوه فذكر إسماعي  بن مال  ح ثنا يوسف،

 أبننو أنبأننا: عسناكر ابنن القاسنم أبنو الاناف  وقنا . الخضنر الرجن  أن علنى ين   منا فينه

 حن ثنا المزكنّ ، إسناا  أبنو أنبأننا مام ، بن مام  طالب أبو أنبأنا الاصين ابن القاسم

 أنبأننا بعبنادان، عليننا الهأمن يزين  بن أحم  بن مام  ح ثنا خزيمة، بن إساا  بن مام 

 عبناس ابنن عنن عطنا  عنن جنريج، ابنن عنن  رين بن الاسن ح ثنا عاصم، بن عمرو

 وإليناس الخضر يلتق : "قا  وسلم عليه هللا صلى النب  إلى مرفوعا   إال أعلمه وال: قا 

 هننؤال  عننن ويتفرقننان صنناحبه،  أس منممننا واحنن  كنن  فيالننق الموسننم فنن  عننا  كنن 

 إال الشنر يصنر  ال هللا شنا  منا هللا إال الخينر يسنر  ال هللا، شنا  منا هللا بسنم: الكلمات

 ".باهلل إال قوة وال حو  ال هللا شا  ما هللا، فمن نعمة من كان ما هللا شا  ما هللا،

 هللا  مننه منرات، ثنالث يمسن  وحنين يصنبح حنين قنالمن من: عباس ابن وقا  قا 

 والايننة والسننلطان الشننيطان ومننن:  قننا وأحسننبه: قننا . والسننرقة والاننر  الغننر  مننن

 .والعقر 

 بنه يان ث لنم جنريج ابنن حن ي  من غريب ح ي  هذا: االفراد ف  ال ا قطن  قا 

 العبن ي كثينر بنن مامن  عن  وى وق . هذا  رين بن الاسن يعن  عنه الشيخ هذا غير

 .بالمعرو  لي : ع ي بن أحم  أبو الااف  فيه قا  هذا وم  أيضا ،



 بن الاسن أبو وقا . مافوظ غير وح يثه مجمو : العقيل  جعفر وأب الااف  وقا 

 طرينق منن نانوه عسناكر ابنن  وى وقن .  رينن بنن الاسنن  واه حن ي  هنو: المننادى

 أبينه، عنن المق سن ، حبينب بنن ضنمرة عنن - كذا  وهو - الجمضم  الاسن بن عل 

 بنن علن ّ  عنن هجن  عنن أبينه عنن الاسن، بن هللا عب  عن القشيري، رياد بن العال  عن

 وإسنرافي  وميكائين  جبرين  - بعرفنات عرفنة ينو  كن  يجتمن : قا  مرفوعا   طالب أب 

 .الام  وهلل قص ا   إيراده تركنا موضوعا   طويال   ح يثا   وذكر والخضر

 عنن الخشنن ، ياينى بنن الاسنن عنن خال  بن هشا  طريق من عساكر ابن و وى

 ف  وياجان المق س، ببيت  مضان شمر يصومان والخضر إلياس: قا   واد أب  ابن

 .قاب  من مثلما إلى تكفيمما واح ة شربة رمز  ما  من ويشربان سنة، ك 

 أحب - دمشق جام  بان  - مروان بن المل  عب  بن الولي  أن: عساكر ابن و وى

 فن  جنا  اللين  منن كان فلما ففعلوا، له يخلوه أن القومة فأمر المسج ، ف  ليلة يتعب  أن

 فقنا  الخضرا ، با  وبين بينه فيما يصل  قائم  ج  فإذا الجام ، ف خ  اعاتالس با 

 يصل  ليلة ك  يج   الخضر هذا المؤمنين أمير يا: فقالوا تخلوه؟ أن  مركم ألم: لقومه

 .هنا ها

 بنن بكنر أبنو أنبأننا أحمن  بنن إسنماعي  بنن القاسنم أبنو أنبأننا: أيضا   عساكر ابن قا 

 ابنن هو - يعقو  ح ثنا جعفر، بن هللا عب  أنبأنا الفض ، بن سينالا أبو أنبأنا الطبري،

 عن يايى، بن السري عن ضمرة ح ثنا العزيز، عب  بن مام  ح ثن  - الفسوي سفيان

 فقلنت ي ينه، على معتم ا   العزيز عب  بن عمر يماش   جال    أيت: قا  عبي ة، بن  باح

 النذي الرجن  منن قلنت - الصالة من انصر  فلما قا  حا ، الرج  هذا إن: نفس  ف 

  جال   إال أحسب  ما: قا . نعم قلت  باح؟ يا  أيته وه  قا   نفا ؟ ي ك على معتم ا   كان

 .وأع   سأل  أن  بشرن  الخضر أخ  ذاك صالاا ،

 أبننو قنن ح وقنن . العلمننا  عننن  مجننروح الرملنن : الجننوري بننن الفننرج أبننو الشننيخ قننا 

 بنن عمنر عنن أخنر طنر  من أو د ثم. و باح والسري ضمرة ف  المنادى بن الاسين

 .كلما وضعفما بالخضر، اجتم  أنه العزيز، عب 

 وجماعنة عييننة بنن وبسنفيان التيمن  بنإبراهيم اجتمن  أننه أيضا   عساكر ابن و وى

 .ذكرهم يطو 

 مننن وكنن . الينو  إلننى حياتننه إلنى ذهننب منن عمنن ة هنن  والاكاينات الروايننات وهنذه

 يخلننو ال والاكايننات النن ين، فن  حجننة بمثلمننا يقننو  ال جن ا   ضننعيفة المرفوعننة األحادين 

 مننن بمعصننو  لنني  مننن إلننى صنناياة أنبننا  وقصننا اها. اإلسننناد ضننعف عننن أكثرهننا

 .أعلم وهللا الخطأ، عليه يجور ألنه غيره، أو صااب 

 بنن هللا عبن  بنن هللا عبين  أخبرنن  الزهنري، عنن معمنر، أنبأننا: النررا  عب  وقا 

: الن جا  عن طويال   ح يثا   وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  ح ثنا:  قا سعي  أبا أن عتبة،

 إليه فيخرج - الم ينة نقا  ي خ  أن عليه مارَّ  وهو - ال جا  يأت : "يا ثنا فيما وقا 

 حن ثنا النذي الن جا  أننت أنن  أشنم  فيقنو  خينرهم، منن أو النناس خير هو  ج  يومئذ

 ثننم هنذا قتلننت إن أ أينتم: النن جا  فيقنو  ثنه،با ي وسننلم علينه هللا صننلى هللا  سنو  عنن 



 كننت منا وهللا: ياينا حنين فيقنو  يايينه ثنم فيقتله ال، فيقولون األمر؟ ف  أتشكون أحييته

 .عليه يسلط فال الثانية قتله فيري  قا . اآلن من  في  بصيرة أش 

 الخضنر أننه وبلغنن  ناناس، منن صنايفة حلقنه علنى يجعن  أننه بلغن : معمر قا 

 .ياييه ثم ال جا  تلهيق الذي

 .به الزهري ح ي  من الصاياين ف  مخرج الا ي  وهذا

 أن الصايح: مسلم عن الراوي الفقيه سفيان بن مام  بن إبراهيم إساا  أبو وقا 

 فن  و د وقن . حجة فيه لي  - بلغن : وغيره معمر وقو  الخضر، الرج  هذا إن يقا 

  سنو  عننه حن ثنا النذي: وقولنه فيقتلنه، شبابا   ممتلئ بشا  فيأت : الا ي  ألفاظ بع 

 .التواتر يكف  ب  المشافمة، يقتض  ال - وسلم عليه هللا صلى هللا

 ف  المنتظر عجالة: "كتابه ف  هللا  حمه الجوري بن الفرج أبو الشيخ تص ى وق 

 ومنن موضنوعة، أنمنا فبنين المرفوعنات من ذل  ف  الوا دة لألحادي " الخضر شرح

 وجمالنة أحوالمنا ببينان أسناني ها ضنعف فبنين بع هم فمن والتابعين ابةالصا عن اآلثا 

 .اإلنتقاد وأحسن ذل  ف  أجاد وق   جالما،
 الاسنين وأبنو الارب  وإبراهيم البخا ي ومنمم مات، ق  أنه إلى ذهبوا الذين وأما

 أسنماه كتابنا   فينه وألنف لنذل  انتصنر وقن  الجنوري، بنن الفنرج أبنو والشنيخ المننادى بن

 َجعَْلنَنا َوَمنا: }قولنه منمنا: كثينرة بأشنيا  لمنم فياتج" الخضر شرح ف  المنتظر عجالة"

 {.اْلُخْل َ  قَْبِل َ  ِمنْ  ِلبََشر  

 تخصيصنه يجنور وال ماالنة، ال العمنو  هنذا فن  دخن  فقن  بشرا   كان إن فالخضر

 التخصنيص علنى دلين  فينه ينذكر ولم. يثبت حتى ع مه واألص  صايح، ب لي  إال منه

 .قبوله يجب معصو  نع

ُ  أََخذَ  َوإِذْ : }قا  تعالى هللا أن: ومنما  َوِحْكَمنة   ِكتَنا    ِمننْ   تَْينتُُكمْ  لََمنا النَّبِيِّينَ  ِميثَا َ  ّللاَّ

 ذَِلُكنمْ  ىَعلَن َوأََخْذتُمْ  أَأَْقَرْ تُمْ  قَا َ  َولَتَْنُصُرنَّهُ  بِهِ  لَتُْؤِمنُنَّ  َمعَُكمْ  ِلَما ُمَص ِّ ٌ  َ ُسو ٌ  َجاَ ُكمْ  ثُمَّ 

 {.الشَّاِهِ ينَ  ِمنْ  َمعَُكمْ  َوأَنَا فَاْشَم ُوا قَا َ  أَْقَرْ نَا قَالُوا إِْصِري

 حن ّ  وهنو مامن  بُعن  لنئن الميثنا  علينه أخنذ إال نبينا   هللا بعن  منا: عباس ابن قا 

 أحينا  وهنم مامن  بعن  لنئن الميثنا ، أمتنه علنى يأخنذ أن وأمنره. ولينصرنه به ليؤمنن

 .عنه البخا ي ذكره. ولينصرنه به ليؤمنن

 رمنن فن  حينا   كنان فلنو الميثنا ، هنذا فن  دخن  فقن  ولينا ، أو نبينا   كنان إن فالخضر

 أننز  بمنا يؤمن ي يه؛ بين يكون أن أحواله أشر  لكان وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

يق ولينا   كنان إن ألننه إلينه؛ األعن ا  منن أحن  يص  أن وينصره عليه، هللا  ضن أف فالصن ِّ

 .منه أفض  فموسى نبيا   كان وإن منه،

 أنبأنننا هشنيم، حن ثنا النعمنان؛ بننن شنريح حن ثنا: مسنن ه فنن  أحمن  اإلمنا   وى وقن 

: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن هللا، عبن  بنن جنابر عنن الشنعب ، عن مجال ،

 بنه يقطن  الذي وهذا". يتبعن  أن إال وسعه ما حيا   كان موسى أن لو بي ه نفس  والذي"

 لنو كلمنم األنبينا  أن: الكريمنة اآلينة هنذه عليه دلت وق  الضرو ة، علم ال ين من ويعلم

 أتباعنا   كلمنم لكنانوا وسلم، عليه هللا صلى هللا  سو  رمن ف  مكلفون أحيا  أنمم فرض



 اجتمن  لمنا علينه وسنالمه هللا صنلوات أننه كمنا. شنرعه عمنو  وفن  أوامنره وتانت له،

 الصنالة وحاننت المق س بيت إلى معه هبطوا ولما. كلمم فوقمم ُ ف   اإلسرا ليلة معمم

 فن  . إقنامتمم ودا  والينتمم مان  فن  بمنم فصنلى ينؤممم، أن هللا أمنر عنن جبري  أمره

 عليننه وسننالمه هللا صنلوات المقنن  ، المبجن  الخنناتم والرسنو  األعظننم، اإلمنا  أنننه علنى

 .أجمعين وعليمم

 منن لكنان حينا   الخضنر كان لو أنه ُعلم - مؤمن ك   عن معلو  وهو - هذا ُعلم فإذا

 .ذل  إال يسعه ال بشرعه يقت ي وممن وسلم، عليه هللا صلى مام  أمة جملة

 الشنريعة بمنذه ياكنم الزمنان  خنر ف  نز  إذا" السال  عليه مريم ابن" عيسى هذا

 لينالمرسنن الخمسننة العننز  أولنن  أحنن  وهننو عنمننا، ياينن  وال منمننا، يخننرج ال المطمننرة،

 تسنكن حسنن وال صنايح بسنن  يُنقن  لم الخضر أن والمعلو . إسرائي  بن  أنبيا  وخاتم

 معنه يشنم  ولنم واحن ، ينو  فن  وسنلم علينه هللا صلى هللا برسو  اجتم  أنه إليه، النف 

 .المشاه  من مشم  ف  قتاال  

 واستنصنره وجن ، عنز لربنه بنه دعنا فيمنا المصن و  الصناد  يقو  ب   يو  وهذا

 ،"األ ض فن  بعن ها تعبن  ال العصنابة هنذه تملن  إن اللمنم: "كفنره منن علنى فتاهواست

 عليننه جبرينن  حتننى المالئكننة وسننادة يومئننذ، المسننلمين سننادة تاتمننا كننان العصننابة وتلنن 

 قالتننه بيننت أفخننر إنننه يقننا  بيننت فنن  لننه، قصنني ة فنن  ثابننت بننن حسننان قننا  كمننا السننال ؛

 :العر 

 ومام ُ  لوائنا تات جبري  ** **  وجوهمم يردّ  إذ ب   وببئر

 وأعظننم مقاماتننه أشننر  الرايننة هننذه تاننت وقوفننه لكننان حيننا ، الخضننر كننان فلننو

 .غزواته

 أصناابنا بعن  سنئ : الانبلن  الفنرا  بن الاسين بن مام  يعلى أبو القاض  قا 

: قا  الغبا ي بن طاهر أب  عن هذا مث  وبلغن  قا . نعم فقا  مات؟ ه : الخضر عن

 ابننن نقلننه. وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  إلننى لجننا  حيننا   كننان لننو بأنننه ياننتج وكننان

 .العجالة ف  الجوري

 أحن  يكنن لنم ولكنن كلمنا، المنواطن هنذه فن  حاضنرا   كنان إننه: يُقنا  فم : قي  فإن

 تخصنننيص مننننه يلنننز  النننذي البعيننن  االحتمنننا  هنننذا عننن   األصننن  أن: فنننالجوا  ينننراه؟

 أعظننم وظمننو ه اإلختفننا ؟ هننذا علننى لننه منن الاا مننا ثننم. التوهمننات بمجننرد العموميننات

 عنن تبليغنه لكنان بعن ه، باقينا   كنان لنو ثنم لمعجزتنه، وأظمنر مرتبتنه، فن  وأعلنى ألجره

 من وق  لما وإنكا ه القر نية، واآليات النبوية األحادي  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 م  وقتاله العصبية،  واألهوا الب عية واآل ا  المقلوبة والروايات المكذوبة، األحادي 

 عننمم الضنر  ودفعنه إيناهم ونفعنه وجماعاتمم، جمعمم وشموده غزواتمم ف  المسلمين

 عننه يقنا  ممنا أفضن  واألحكنا ، األدلة وتقريره والاكا ، العلما  وتس ي  سواهم، ممن

 أحنوا  يعنر  ال بعبناد واجتماعنه. واألقطنا  الفيناف  وجوبنه األمصنا ، فن  كنونه من

 فيه أح  فيه يتوقف ال ذكرناه الذي وهذا. عنمم المترجم كالنقيب لمم وجعله منمم، كثير

 .مستقيم صراط إلى يشا  من يم ي وهللا التفميم، بع 



 هللا  سنو  أن: عمنر بنن هللا عب  عن - وغيرهما الصاياين ف  ثبت ما ذل  ومن

 ال سنة مائة إلى هفإن هذه؟ ليلتكم أ أيتم: "قا  ثم العشا  ليلة صلى وسلم عليه هللا صلى

 ابننن قننا ". تطننر  عننين"  وايننة وفنن ". أحنن  اليننو  األ ض وجننه علننى هننو ممننن يبقننى

 انخنرا  أ اد وإنمنا هنذه، وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  مقالنة من الناس فوه : عمر

 .قوته

 سنالم أخبرن : قا  الزهري عن معمر، أنبأنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم  اإلما  قا 

  سنو  صنلى: قا  عمر بن هللا عب  أن خيثمة، أب  بن سليمان بن بكر وأبو هللا عب  بن

: فقننا  قننا  سننلَّم فلمننا حياتننه،  خننر فنن  العشننا  صننالة ليلننة ذات وسننلم عليننه هللا صننلى هللا

". أحن  األ ض ظمنر علنى ممنن يبقنى ال سننة مائنة  أس علنى فنإن هذه؟ ليلتكم أ أيتم"

 .الزهري ح ي  من ومسلم البخا ي وأخرجه

 نضرة، أب  عن التيم ، سليمان عن ع ي، أب  بن مام  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 أو بقلينن  موتننه قبنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  قننا : قننا  هللا عبنن  بننن جننابر عننن

 مائنة عليمنا ينأت  - منفوسنة الينو  نفن  منن مننكم منا أو - منفوسنة نفن  من ما: "بشمر

 ".حية يومئذ وه  سنة

 جنابر، عنن الزبينر، أبن  عنن لميعة، ابن ح ثنا داود، بن موسى ثناح : أحم  وقا 

 السناعة عنن يسنألونن : "بشنمر يمنوت أن قبن  قنا  أننه وسنلم علينه هللا صلى النب  عن

 مائنة عليمنا ينأت  الينو  منفوسنة نفن  األ ض علنى منا بناهلل أُقسنم هللا، عنن  علمما وإنما

 بنن جنابر عنن منممنا كن : الزبينر وأبن  نضرة أب  طريق من مسلم  واه وهكذا". سنة

 .ناوه بن هللا عب 

 عنن سنفيان، أب  عن األعمش، عن معاوية، أبو ح ثنا عباد، ح ثنا: الترمذي وقا 

 منفوسنة نفن  منن األ ض علنى منا: "وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قنا  جابر

 األحادين  هفمنذ: الجنوري ابنن قنا . مسنلم شرط على أيضا   وهذا" سنة مائة عليما يأت 

 .الخضر حياة دعوى دابر تقط  الصااح

 هنو كمنا وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  رمان أد ك ق  يكن لم إن فالخضر: قالوا

 فمنذا رماننه، أد ك قن  كنان وإن إشنكا ، فال القط ، إلى القوة ف  يترقى الذي المظنون

 داخن  ألننه موجنودا ؛ ال مفقنودا   اآلن فيكنون سننة، مائة بع  يعش لم أنه بقتض  الا ي 

 وهللا قبولنه، يجنب صنايح بن لي  يثبنت حتنى لنه المخصنص عن   واألصن  العمو ، هذا

 .أعلم

 البخنا ي عنن"واإلعال  التعنر : "كتابنه ف  السميل  القاسم أبو الااف  حكى وق 

 بعن ه منات ولكن وسلم عليه هللا صلى النب  حياة أد ك أنه: العرب  بن بكر أب  وشيخه

 .الا ي  لمذا

 علينه هللا صنلى النبن  رمنان إلى بق  وأنه بمذا يقو  هللا  حمه البخا ي كون وف 

 النبن  من  اجتماعنه وأمنا: قنا . األكثنرين عن وحكاه بقا ه، السميل  و جح. نظر وسلم

 منا ذكنر ثنم صنااح، طنر  منن فمنروي بع ه البيت أله  وتعزيته وسلم عليه هللا صلى

 .أعلم وهللا.. هاأساني  يو د ولم ضعفناه، مما تق  



 سنننو ة منننن وهنننا ون موسنننى قصنننة بعننن  تعنننالى هللا قنننا : السنننال  علينننه إليننناس

 بَْعنننال   أَتَنننْ ُعونَ  تَتَّقُنننوَن، أاَل ِلقَْوِمنننهِ  قَنننا َ  إِذْ  اْلُمْرَسنننِليَن، لَِمننننْ  إِْليَننناسَ  َوإِنَّ ": }الصنننافات"

َ  اْلَخاِلِقيَن، أَْحَسنَ  َوتَذَُ ونَ  ِلنيَن، ائُِكمْ  بَ  َوَ  َّ  َ بَُّكمْ  ّللاَّ  إِالَّ  لَُمْاَضنُروَن، فَنإِنَُّممْ  فََكنذَّبُوهُ  األَوَّ

ِ  ِعبَادَ   نَْجنِزي َكنذَِل َ  إِنَّنا يَاِسنين، إِ ْ  َعلَى َسال ٌ  اآلِخِريَن، فِ  َعلَْيهِ  َوتََرْكنَا اْلُمْخلَِصيَن، ّللاَّ

 {.اْلُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِنَّهُ  اْلُمْاِسنِيَن،

 العينزا  بنن فناناص بنن ياسنين ابنن: ويقنا  النشب ، إلياس: هو النسب علما  قا 

 .عمران بن ها ون بن العيزا  بن العار  بن إلياس: وقي  ها ون بن

 وأن وجن  عنز هللا إلنى فن عاهم دمشنق، غربن  بعلبن  أهن  إلى إ ساله وكان قالوا

 .أعلم وهللا" بع " اسمما امرأة كانت وقي " بعال" يسمونه كانوا لمم صنم عبادة يتركوا

 اْلَخناِلِقيَن، أَْحَسننَ  َوتَنذَُ ونَ  بَْعنال   أَتَنْ ُعونَ  تَتَّقُوَن، أاَل: }لمم قا  ولمذا أصح واألو 

 َ ِلينَ   بَائُِكمْ  َوَ  َّ  َ بَُّكمْ  ّللاَّ  {.األَوَّ

 يعقو  أبو قا  عنمم، واختفى منمم، هر  إنه فيقا . قتله وأ ادوا وخالفوه فكذبوه

 عنن ينذكر منن وسنمعت: قنا  عمنا  بنن هشا  عن الصم ، عب  بن يزي  عن األذ ع ،

 عشنر الن   تانت النذي الغنا  ف  قومه مل  من اختفى إلياس إن: قا  أنه األحبا  كعب

 فأسننلم، اإلسننال  عليننه فعننرض إلينناس فأتنناه غيننره، وولَّننى الملنن  هللا أهلنن  حتننى سنننين،

 . خرهم عن فقتلوا بمم فأمر. منمم  ال  عشرة غير عظيم خلق قومه من وأسلم

 سننعي  بننن عمننر حنن ثنا هشننا ، بننن القاسننم مامنن  أبننو حنن ثن : النن نيا أبنن  ابننن وقننا 

 علينه إليناس أقنا : قنا  دمشنق مشنيخة بعن  عنن العزيز عب  بن سعي  ح ثنا ال مشق ،

 - تأتينه ليلنة أ بعنين قنا  أو - ليلنة عشنرين جبن  فن  كمنف فن  قومنه منن ها با   السال 

 .بررقه الغربان

 عنن الكلبن ، السنائب بنن مامن  بن هشا  أنبأنا: الواق ي كاتب سع  بن مام  وقا 

 يعقنو  ثنم وإسناا ، إسماعي  ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم إد ي ، بع  نب  أو : قا  أبيه

 إلياس ثم عمران، ابنا وها ون موسى ثم شعيب، ثم صالح ثم هود ثم لوط ثم يوسف ثم

 بنن إسناا  بنن يعقنو  بن الوى بن قاه  بن انعمر بن ها ون بن العار  بن النشب 

: كعننب عننن مكاننو  وقننا . نظننر الترتيننب هنذا وفنن : قننا  هكننذا. السننال  علننيمم إبنراهيم

 إد ينن : السننما  فنن  واثنننان والخضننر، إلينناس األ ض فنن  اثنننان أحيننا ، أنبيننا  أ بعننة

 .السال  عليمم وعيسى

  مضان شمر ف  عا  ك  ف  يجتمعان والخضر إلياس أن ذكر من قو  ق منا وق 

 منن مثلمنا إلى تكفيمما شربة رمز  من ويشربان سنة ك  ياجان وأنمما المق س، ببيت

 .سنة ك  بعرفات يجتمعان أنمما فيه الذي الا ي  وأو دنا. المقب  العا 

 منات، الخضنر أن: الن لي  علينه يقنو  النذي وأن ذلن ، منن ش   يصح لم أنه وبيَّنا

 .السال  عليمما إلياس وكذل 

 لّمنا إلينه يقبضنه أن وجن  عنز  بنه دعنا لمنا أننه: وغينره منبنه بنن وهنب ذكره وما

 الننو ، وألبسنة  يشنا   لنه هللا وجعن  فركبمنا، الننا  لنون لونما دابة فجا ته و ذوه، كذبوه

 إلننى وأوصنى أ ضنيا ، سننماويا   بشنريا   ملكينا   وصننا  والمشنر  المطعنم لننذة عننه وقطن 



 ب  تكذ ، وال تص   ال الت  اإلسرائيليات من وهو. نظر هذا فف  أخطو ، بن اليس 

 .أعلم تعالى وهللا بعي ة، صاتما أن الظاهر

 الانناف ، هللا عبنن  أبننو أخبرنننا: البيمقنن  بكننر أبننو الانناف   واه الننذي الانن ي  فأمننا

 حنن ثنا مامننود، بننن هللا عبنن  حنن ثنا ببخننا ى، المعنن ان  سننعي  بننن أحمنن  العبنناس حنن ثن 

 حن ثنا البلنوي، يزين  بنن يزين  حن ثنا البرقن ، هللا عبن  بن أحم  ح ثن  سنان، بن عب ان

 من  كننا: قنا  مالن  بنن أنن  عنن مكانو ، عنن األوراعن ، عنن الفنزا ي، إسناا  أبو

 اللمم: يقو  الوادي ف   ج  فإذا منزال   فنزلنا سفر، ف  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

: قننا  لمننا المتننا  المغفننو ة المرحومننة وسننلم عليننه هللا صننلى مامنن  أمننة مننن اجعلننن 

 أنننت؟ مننن لنن  فقننا  ذ ا ، ثالثمائننة مننن أكثننر طولننه  جنن  فننإذا الننوادي علننى فأشننرفت

 ذا هنو قلنت هنو؟ فنأين: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  خاد  مال  بن أن : فقلت

: قنا . السنال  يقرئن  إليناس أخنوك لنه وق  السال ، من  فأقرئه فأته: قا  كالم ، يسم 

 قعنن ا ثننم وسننلَّم، فعانقننه لقيننه حتننى فجننا  فأخبرتننه، وسننلم عليننه هللا صننلى النبنن  فأتيننت

 فآكن  فطنري ينو  وهنذا يومنا ، إال السننة فن   ك  ما إن  هللا  سو  يا: له فقا  يتاادثان

 .وأنت أنا

 فنننأكال وكنننرف ، وحنننوت خبنننز عليمنننا السنننما ، منننن مائننن ة عليممنننا فنزلنننت: قنننا 

ه و أيت ودعه ثم العصر، وصلينا وأطعمان   :السما  ناو الساا  ف  مرَّ

 .بمّره ضعيف ح ي  هذا: وقا  أمره، البيمق  كفانا فق 

 الصاياين، على مست  كه ف  أخرجه النيسابو ي هللا عب  أبا الااكم أن والعجب

 الصااح لألحادي  مخالف موضو  ح ي  فإنه: المست  ك على به يست  ك مما وهذا

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن الصاياين ف  تق   فق  أيضا ، يصح ال ومعناه وجوه من

 يننز  لننم ثننم: قننا  أن إلننى السننما  فنن  ذ اعننا   سننتون طولننه  د  خلننق هللا إن: "قننا  وسننلم

 ".اآلن حتى ينقص الخلق

 إلينه، ذهنب النذي هنو كنان حتنى وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  ينأت لم أنه وفيه

 فن  يأكن  أننه وفينه. األنبينا  خناتم ين ي ينبن إلنى بالسنع  أحنق كان ألنه يصح، ال وهذا

 عنن تقن   وفيمنا والمشنر ، المطعنم لنذة هللا أسنلبه أننه وهنب عنن تقن   وقن  مرة، السنة

 .اآلخر الاو  من مثلما إلى تكفيه شربة سنة ك  رمز  من يشر  أنه: بعضمم

 .منما ش   يصح ال باطلة وكلما متعا ضة أشيا  وهذه

 عجب وهذا بضعفما واعتر  أخرى طريق من  ي الا هذا عساكر ابن سا  وق 

 عنن الاسنن بنن هانئ عن عرفة بن حسين طريق من أو ده فإنه عليه؟ تكلم كيف منه،

. مطنوال   هنذا نانو فنذكر األسنق ، ابنن عن واثلة عن مكاو ، عن األوراع ، عن بقية،

 أنن  لموسن علينه هللا صلى هللا  سو  إليه بع  وأنه تبوك، غزوة ف  كان ذل  أن وفيه

 واعتنذ  ثالثنة، أو بنذ اعين مننا جسنما   أعلنى هنو فإذا: قاال اليمان، بن وحذيفة مال  بن

 أكنال وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  به اجتم  لما أنه وفيه. اإلب  تنفر لئال ق  ته بع  

 وعنب و مان خبز المائ ة وف  أكلة، ليلة أ بعين ك  ف  ل  إن: وقا  الجنة، طعا  من



 عن سأله وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن وفيه. الكراث ع ا ما وبق ، طبو  ومور

 .السال  من  فأقرئه قبل  ستلقاه إن : ل  وقا  أو ، عا  به عم ي: فقا  الخضر

 لننم الانن ي  هننذا وصنناة وجودهمننا بتقنن ير وإلينناس، الخضننر أن علننى ينن   وهننذا

 .أيضا   موضو  وهذا. شرعا   يسوغ ال وهذا المجرة، من تس  سنة إلى به يجتمعا

 بمنا، يفنرح ال وكلمنا العبناد، منن بإليناس اجتمن  فنيمن طرقنا   عساكر ابن أو د وق 

: الن نيا أبن  بن بكر أبو قا  ما أحسنما ومن. فيما إليه المسن  لجمالة أو إسنادها لضعف

 الزبينر بنن مصنعب من  كننا: قنا  ثابنت عن واق ، بن حماد ح ثنا معاذ، بن بشر ح ثن 

ِ  ِمنْ  اْلِكتَا ِ  حم،: }فافتتات  كعتين فيه أصل  حائطا   ف خلت الكوفة، بسواد  اْلعَِزيزِ  ّللاَّ

 {.الطَّْو ِ  ِذي اْلِعقَا ِ  َشِ ي ِ  التَّْو ِ  َوقَابِ ِ  الذَّْنبِ  َغافِرِ  اْلعَِليِم،

: قلننت إذا: لن  فقننا  يمنينة مقطَّعنات عليننه شنمبا ، بغلننة علنى خلفن  مننن  جن  فنإذا

 ينا: فقن { التَّنْو ِ  َوقَابِن ِ } قلنت وإذا ذنبن ، ل  اغفر الذنب غافر يا: فق { ْنبِ الذَّ  َغافِرِ }

 تعناقبن ، ال العقنا  شن ي  ينا: فقن { اْلِعقَنا  َشنِ ي ِ : }قلنت وإذا تنوبت ، تقب  التو  قاب 

. أحنن  ال فننإذا فالتفننت برحمننة، علنن َّ  تطننو  الطننو  ذا يننا: فقنن  {الطَّننْو ِ  ِذي: }قلننت وإذا

 بننا منرّ  ما فقالوا يمنية؟ مقطعات عليه شمبا  بغلة على  ج  بكم مرّ  :فسألت وخرجت

 .إلياس ألنه إال يرون ال فكانوا. أح 

 أو واآلخنرة، الن نيا فن  إمنا للعذا ، أي{ لَُمْاَضُرونَ  فَإِنَُّممْ  فََكذَّبُوهُ : }تعالى وقوله

ِ  ِعبَنادَ  إالَّ : }وقولنه والمؤ خنون المفسنرون ذكنره ما على أظمر واألو . اآلخرة ف   ّللاَّ

 بعن ه أبقيننا أي{ اآلِخنِرينَ  فِن  َعلَْينهِ  َوتََرْكنَا: }وقوله. منمم  من من إال أي{ اْلُمْخلَِصينَ 

 أي{ يَاِسنينَ  إِ ْ  َعلَنى َسنال ٌ : }قنا  ولمنذا بخير، إال يذكر فال العالمين ف  له حسنا   ذكرا  

: قنالوا كمنا غيرهنا منن بن لماوت كثينرة أسنما  ف  النون تُلاق والعر  إلياس على سال 

    علنى سنال : قر  وق  وإلياسين، وإلياس وإسرائين، وإسرائي . وإسماعين إسماعي 

 عننه ونقن  إد اسنين، علنى سنال : وغينره مسنعود ابنن وقرأ مام ،    على أي ياسين،

. إد ين  هنو إليناس: قنا  أننه مسنعود ابنن عنن  بيعنة بنن عبين ة عن إساا  طريق من

 غينره أننه والصنايح. إسناا  بنن ومامن  قتنادة وحكناه مزاحم بن ااكالض ذهب وإليه

 .أعلم وهللا. تق   كما

 
 السال  عليه موسى بع  إسرائي  بن  أنبيا  من جماعة ذكر با 

 داود بنذكر نتنبعمم ثنم السنال  علينه موسنى بع  إسرائي  بن  أنبيا  من جماعة ذكر

 :السال  عليمما وسليمان

 وأمننو  الماضننين بأخبننا  العلننم أهنن  بننين خننال  ال: هتا يخنن فنن  جريننر ابننن قننا 

 يوفنننا، بنن كالنب يوشن  بعنن  إسنرائي  بنن  بنأمو  القننائم أن وغينرهم أمتننا منن السنالفين

 اللنذين الرجلين أح  وهو مريم، أخته روج وهو السال  عليه موسى أصاا  أح  يعن 

 عننن نكلننوا حننين  إسننرائي لبننن  القننائالن وهمننا وكالننب، يوشنن  وهمننا هللا، يخننافون ممننن

ِ  َوَعلَننى َغنناِلبُونَ  فَننإِنَُّكمْ  دََخْلتُُمننوهُ  فَننإِذَا اْلبَننا َ  َعلَننْيِممْ  اْدُخلُننوا: }الجمنناد لُننوا ّللاَّ  ُكنننتُمْ  إِنْ  فَتََوكَّ

 {.ُمْؤِمنِينَ 



 وهنو بنوذى بنن حزقين  إسنرائي  بنن  بأمو  القائم كان بع ه من ثم: جرير ابن قا 

 .الموت حذ  ألو  وهم ديا هم من رجواأخ الذين فأحيا هللا دعا الذي

 
 حزقي  قصة

 فَقَنا َ  اْلَمنْوتِ  َحذَ َ  أُلُو ٌ  َوُهمْ  ِديَاِ ِهمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ : }تعالى هللا قا 

ُ  لَُممْ  َ  إِنَّ  أَْحيَاُهمْ  ثُمَّ  ُموتُوا ّللاَّ  {.يَْشُكُرونَ  ال النَّاِس  رَ أَْكثَ  َولَِكنَّ  النَّاِس  َعلَى فَْض    لَذُو ّللاَّ

 بعن  إلينه هللا قبضنه لمنا يوفننا بن كالب إن منبه بن وهب عن إساا  بن مام  قا 

 للقنو  دعنا النذي وهنو العجنور ابنن وهنو بوذى بن حزقي  إسرائي  بن  ف  خلف يوش 

 .بلغنا فيما كتابه ف  هللا ذكرهم الذين

 {اْلَمْوتِ  َحذَ َ  أُلُو ٌ  َوُهمْ  ِديَاِ ِهمْ  ِمنْ  َخَرُجوا الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ }

 موتنوا هللا لمنم فقنا  األ ض منن بصنعي  فنزلنوا الوبنا  منن فنروا: إساا  ابن قا 

 بمم فمر طويلة دهو  عليمم فمضت السبا ، دون حظيرة عليمم فاظروا جميعا   فماتوا

 تنظنر؟ وأننت هللا يبعنثمم أن أتانب: لنه فقين  متفكنرا   علنيمم فوقنف السنال  علينه حزقي 

 بعضننه العصننب يتصنن  وأن لامننا   تكتسنن  أن العظننا  تلنن  ينن عو أن فننأمر. نعننم: فقننا 

 .واح   ج  تكبيرة وكبروا أجمعون القو  فقا  بذل ، له هللا أمر عن هم فإذا ببع 

 مرة وعن عباس ابن عن صالح، أب  وعن مال ، أب  عن الس ي عن أسباط وقا 

 ِمنننْ  َخَرُجننوا الَّننِذينَ  إِلَننى تَننرَ  أَلَننمْ : }قولننه فنن  بةالصنناا مننن أننناس وعننن مسننعود ابننن عنن

ُ  لَُممْ  فَقَا َ  اْلَمْوتِ  َحذَ َ  أُلُو ٌ  َوُهمْ  ِديَاِ ِهمْ   يقنا  قرينة كاننت: قنالوا{. أَْحيَاُهمْ  ثُمَّ  ُموتُوا ّللاَّ

 منمنا، ناحينة فنزلنوا أهلمنا، عامنة فمنر  الطناعون، بمنا وقن  واسنط، قبن  داو دان لما

 الطناعون ا تفن  فلمنا كثينر، مننمم يمنت فلنم اآلخنرون وسنلم القرينة، فن  قن ب من فمل 

 كمننا صنننعنا لننو منننا، أحننز  كننانوا هننؤال  أصنناابنا: بقننوا الننذين فقننا  سننالمين،  جعننوا

 وهنم فمربنوا قابن ، فن  فوقن . معمنم لنخنرجن ثانينة الطناعون وقن  ولنئن بقيننا، صنعوا

 أسنف  منن ملن  فنناداهم أفنيح، واد هنوو المكنان، ذلن  نزلنوا حتنى ألفنا ، وثالثون بضعة

 نبن  بمنم منرّ  أجسنادهم وبقينت هلكوا إذا حتى فماتوا موتوا أن: أعاله من و خر الوادي

 وأصنابعه، شن قيه ويلنوي فنيمم، يتفكنر فجعن  علنيمم وقنف   هنم فلمنا حزقين ، لنه يقنا 

 منن تعجنب أننه تفكره كان وإنما. نعم: قا  أحييمم؟ كيف أ ي  أن تري : إليه هللا فأوحى

 لامننا   تكتسنن  أن يننأمرك هللا إن العظننا  أيتمننا: فنننادى. ننناد: لننه فقينن  علننيمم، هللا قنن  ة

 هللا إن األجسناد أيتمنا: فنادى. ناد: له قي  ثم. فيما ماتت الت  وثيابما ودما   لاما   فاكتست

 .فقاموا تقوم  أن يأمرك

 وبام ك هللا ن سباا" أحيوا حين قالوا أنمم مجاه  عن منصو  فزعم: أسباط قا 

 علنى الموت سانة موتى، كانوا أنمم يعرفون أحيا  قوممم إلى فرجعوا" أنت إال إله ال

 .لمم كتبت الت  آلجالمم ماتوا حتى  سما ، عاد إال ثوبا   يلبسون ال وجوهمم

 تسنعة صالح أب  وعن  ال ، ثمانية وعنه  ال  أ بعة كانوا أنمم عباس ابن وعن

 .ألفا   أ بعين كانوا ضا  أي عباس ابن وعن  ال ،

 .أذ عات أه  من كانوا العزيز عب  بن سعي  وعن



 حنذ  يغنن  لنن أننه مبيننا   مثال   سيق أنه يعن . مث  هذا: عطا  عن جريج ابن وقا 

 .وق  هذا أن أقوى الجممو  وقو ! ق   من

 

 بنن الامين  عبن  عنن الزهنري طريق من الصايح وصاحبا أحم  اإلما   وى وق 

 بنن هللا عبن  عنن نوفن ، بنن الانا ث بنن هللا عبن  عن الخطا ، بن ري  بن نالرحم عب 

 أبو األجناد أمرا  لقيه بسرغ كان إذا حتى الشا  إلى خرج الخطا  بن عمر أن عباس،

 فن  يعنن . الان ي  فنذكر. بالشنا  وقن  الوبنا  أن فنأخبروه وأصناابه الجنراح بن عبي ة

 وكننان عننو  بننن الننرحمن عبنن  فجننا ه يننه،عل فنناختلفوا واألنصننا  الممنناجرين مشناو ته

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  سنمعت علمنا   هنذا منن عنن ي إن: فقنا  حاجته ببع  متغيبا  

 بنأ ض بنه سنمعتم وإذا مننه، فنرا ا   تخرجوا فال بما وأنتم بأ ض كان إذا: "يقو  وسلم

 .انصر  ثم عمر هللا فام " عليه تق موا فال

 عننن ذؤيننب أبنن  ابننن حنن ثنا قنناال المفتننى يزينن و حجنناج حنن ثنا: أحمنن  اإلمننا  وقننا 

 أخبنر عنو  بنن النرحمن عب  أن  بيعة، بن عامر بن هللا عب  عن سالم، عن الزهري،

 قنبلكم، األمنم بنه عنذ  السقم هذا أن وسلم عليه هللا صلى النب  عن الشا  ف  وهو عمر

. منه فرا ا   اتخرجو فال بما وأنتم بأ ض وق  وإذا ت خلوها فال أ ض ف  به سمعتم فإذا

 .بناوه الزهري عن مال  ح ي  من وأخرجاه. الشا  من عمر فرج : قا 

 هللا إن ثنم إسنرائي  بنن  فن  حزقين  لبن  من ة لننا ينذكر ولنم إسناا  بنن مامن  قا 

 وعبن وا األحن اث فنيمم وعُظمت إليمم هللا عم  إسرائي  بنو نس  قب  فلما إليه، قبضه

 إلننيمم هللا فبعن  بعنن ، لنه يقننا  صننم األصننا  مننن يعب وننه مننا جملنة مننن وكنان األوثنان

 .عمران بن ها ون بن العيزا  بن فنااص بن ياسين بن إلياس

 

 غالبنا ، النذكر فن  يُقرننان ألنممنا الخضنر لقصنة تبعنا   إليناس قصنة قن منا وق : قلت

 .أعلم وهللا لذل  قصته فتعجلنا الصافات سو ة ف  موسى قصة بع  أنما وألج 

 إلينناس فننيمم تنبنأ ثننم: قنا  منبننه بنن وهننب عننن لنه ذكننر فيمنا إسنناا  بنن مامنن  قنا 

 :وهذه. السال  عليه أخطو  بن اليس  وصية

 
 السال  عليه اليس  قصة

 َواْليََسن َ  َوإِْسنَماِعي َ } قولنه فن  األنعنا  سنو ة فن  األنبينا  من  تعنالى هللا ذكنره وق 

ننْلنَا َوُكنناّل   َولُوطننا   َويُننونُ َ   َواْذُكننرْ : }ص سننو ة فنن  تعننالى وقننا {. ِمينَ اْلعَننالَ  َعلَننى فَضَّ

 {.األَْخيَا ِ  ِمنْ  َوُك    اْلِكْف ِ  َوذَا َواْليََس َ  إِْسَماِعي َ 

: قنا  الاسنن، عنن قتنادة، عنن سعي ، أنبأنا حذيفة، أبو بشر ح ثنا: إساا  ابن قا 

 هللا إلننى ينن عوهم يمكنن  أن هللا شننا  مننا فمكنن  السننال ، عليننه اليسنن  إلينناس بعنن  كننان

 الخلنو  فنيمم خلنف ثنم إليه وج  عز هللا قبضه حتى وشريعته إلياس بمنماج مستمسكا  

 عني  مل  فيمم وكان األنبيا ، وقتلوا الجبابرة وكثرت والخطايا األح اث فيمم وعُظمت



. الكفن  ذا فسنم  الجننة دخ  و ج  تا  هو إن الكف  ذو له تكف  الذي إنه ويقا  طاغ،

 .أخطو  بن ليس ا هو إساا  بن مام  قا 

 وهننو اليسنن : تا يخننه مننن اليننا  حننر  فنن  عسنناكر ابننن القاسننم أبننو الانناف  وقننا 

 إبنراهيم بنن إسناا  بنن يعقنو  بنن يوسنف بنن أفنرايم بنن شنوتلم بنن عن ي بن األسباط

 بجبن  معنه مسنتخفيا   كنان ويقنا  السنال  عليممنا النبن  إليناس عنم ابن هو ويقا . الخلي 

 ونبنأه قومنه فن  اليسن  خلفنه إلياس  ف  فلما إليما، معه بذه ثم بعلب  مل  من قاسيون

 قنا . منبنه بنن وهنب عنن أبينه، عنن سننان بنن إد ي  بن المنعم عب  ذل  ذكر. بع ه هللا

 .ببانيا  األسباط وكان غيره وقا 

 وهنو واليَّسن  قرأ ومن والتش ي  بالتخفيف اليس  قرأ من قرا ة عساكر ابن ذكر ثم

 .نبيا األ من لنب  واح  اسم

 أيو  ابن إنه قي  ق  ألنه السال  عليه أيو  قصة بع  الكف  ذا قصة ق منا ق : قلت

 .أعلم تعالى فاهلل

 فص 

 الخطننو  منننمم وعظمننت إسننرائي ، بننن  أمننر مننرج ثننم: وغيننره جريننر ابننن قننا 

 جبننا ين، ملوكنا   األنبينا  بنن   علنيمم هللا سنلط األنبيننا ، منن قتلنوا مننن وقتلنوا والخطاينا،

 إذا وكننانوا أيضننا ، غيننرهم مننن األعن ا  علننيمم هللا وسننلط دمننا هم، ويسننفكون مميظلمنون

 تقن   كمنا الزمنان، قبنة فن  كان الذي الميثا  تابوت معمم يكون األع ا  من أح ا   قاتلوا

    تننرك ممننا والبقيننة السننكينة مننن فيننه هللا جعنن  وبمننا ببركتننه، يُنصننرون فكننانوا ذكننره،

 .ها ون و   موسى

 أخنذه علنى وقمنروهم غلبنوهم وعسقالن غزة أه  م  حروبمم بع  ف  كان فلما

 فمات عنقه مالت الزمان ذل  ف  إسرائي  بن  مل  بذل  علم فلما أي يمم، من فانتزعوه

 .كم ا  

 لننه يقننا  األنبيننا  مننن نبيننا   فننيمم هللا بعنن  حتننى  ا  بننال كننالغنم إسننرائي  بنننو وبقنن 

 سننذكره منا أمنرهم من فكان األع ا ، معه تلواليقا ملكا   لمم يقيم أن منه فطلبوا شموي ،

 .كتابه ف  هللا قص مما

 بنن شنموي  وج  عز هللا بع  أن إلى نون بن يوش  وفاة من فكان: جرير ابن قا 

 علننيمم ملكننوا الننذين الملننوك وعنن د تفصننيلما ذكننر ثننم. سنننة وسننتون سنننة أ بعمائننة بننال 

 .قص ا   ذكرهم تركنا واح ا   واح ا   وسماهم

 
 السال  عليه داود أمر ب   وفيما السال  عليه موي ش قصة

 بننن تمننو بننن اليمننو بننن يرخننا  بننن علقمننة بننن بننال  بننن أشننموي  ويقننا  شننموي  هننو

 .عز يا بن عموصا بن ماح  بن علقمة بن صو 

 يرفن  ولنم هلفاقنا بنن أشنموي  هنو مجاهن  وقا . ها ون و ثة من وهو: مقات  قا 

 .أعلم فاهلل هذا، من أكثر نسبه ف 



 والثعلبن  الصناابة منن وأنناس مسنعود وابنن عبناس ابنن عن بإسناده الس ي حكى

 وقتلننوا إسننرائي  بنن  علننى وعسننقالن غنزة أ ض مننن العمالقننة غلبنت لمننا أنننه وغينرهم

 ولنم الوى، سنبط منن النبنوة وانقطعنت كثيرا ، جمعا   أبنائمم من وسبوا كثيرا ، خلقا   منمم

 فولن ت ذكنرا ، ولن ا   يررقمنا أن وجن  عنز هللا وتن ع فجعلنت حبلنى، امنرأة إال فنيمم يبق

 .دعائ  هللا سم  أي إسماعي ، بالعبرانية ومعناه أشموي ، فسمته غالما  

 لينتعلم عنن ه يكنون فينه صنالح  جن  عنن  وأسلمته المسج ، إلى بعثته ترعر  فلما

 تينهيأ صنوت إذا ننائم ليلنة ذات هنو بينمنا أشن ه بلن  فلمنا عن ه، فكان وعبادته، خيره من

 أن فكننره أدعننوتن ؟: فسننأله ينن عوه الشننيخ فظنننه مننذعو ا ، فانتبننه المسننج ، ناحيننة مننن

 .فنا  نم نعم: فقا  يفزعه

 بعثن  قن   بن  إن فقنا  فجنا ه ين عوه، جبرين  فنإذا الثالثنة ثم فكذل  الثانية ناداه ثم

 .كتابه ف  هللا قص ما معمم أمره من فكان. قوم  إلى

 ُموَسى بَْع ِ  ِمنْ  إسرائِي َ  بَنِ  ِمنْ  اْلَمإلِ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ : }عزيزال كتابه ف  تعالى هللا قا 

ِ  َسبِي ِ  فِ  نُقَاتِ ْ  َمِلكا   لَنَا اْبعَ ْ  لَُممْ  ِلنَبِّ    قَالُوا إِذْ   اْلِقتَنا ُ  َعلَنْيُكمْ  ُكتِبَ  إِنْ  َعَسْيتُمْ  َه ْ  قَا َ  ّللاَّ

ِ  َسبِي ِ  فِ  نُقَاتِ َ  أاَلَّ  لَنَا َوَما قَالُوا تُقَاتِلُوا أاَلَّ  نا َوأَْبنَائِنَنا ِديَاِ نَنا ِمننْ  أُْخِرْجنَا َوقَ ْ  ّللاَّ  ُكتِنبَ  فَلَمَّ

ُ  ِمنْنُممْ  قَِليال   إِالَّ  تََولَّْوا اْلِقتَا ُ  َعلَْيِممْ  َ  إِنَّ  نَبِنيُُّممْ  لَُمنمْ  َوقَنا َ  بِالظَّناِلِميَن، َعِلنيمٌ  َوّللاَّ  بَعَن َ  قَن ْ  ّللاَّ

 َسنعَة   يُنْؤتَ  َولَنمْ  ِمْننهُ  بِاْلُمْلن ِ  أََحنقُّ  َونَْانُ  َعلَْينَا اْلُمْل ُ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى قَالُوا َمِلكا   وتَ َطالُ  لَُكمْ 

َ  إِنَّ  قَا َ  اْلَما ِ  ِمنْ  ُ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِ  بَْسَطة   َوَرادَهُ  َعلَْيُكمْ  اْصَطفَاهُ  ّللاَّ  َمننْ  ُمْلَكنهُ  يُْؤتِ  َوّللاَّ

ُ  يََشا ُ   ِمننْ  َسنِكينَةٌ  فِينهِ  التَّنابُوتُ  يَنأْتِيَُكمْ  أَنْ  ُمْلِكنهِ   يَنةَ  إِنَّ  نَبِنيُُّممْ  لَُمنمْ  َوقَنا َ  َعِلنيٌم، َواِسن ٌ  َوّللاَّ

نا َوبَِقيَّنةٌ  َ بُِّكمْ   إِنْ  لَُكنمْ  آليَنة   ذَِلن َ  فِن  إِنَّ  اْلَمالئَِكنةُ  تَْاِملُنهُ  َهناُ ونَ  َو  ُ  ُموَسنى   ُ  تَنَركَ  ِممَّ

ا ُمْؤِمنِيَن، مْ ُكنتُ  َ  إِنَّ  قَا َ  بِاْلُجنُودِ  َطالُوتُ  فََص َ  فَلَمَّ  فَلَنْي َ  ِمْننهُ  َشِر َ  فََمنْ  بِنََمر   ُمْبتَِليُكمْ  ّللاَّ

نا ِمنْنُممْ  قَِليال   إِالَّ  ِمْنهُ  فََشِربُوا بِيَِ هِ  ُغْرفَة   اْغتََر َ  َمنْ  إِالَّ  ِمنِّ  فَإِنَّهُ  يَْطعَْمهُ  لَمْ  َوَمنْ  ِمنِّ   فَلَمَّ

 يَُظنُّنونَ  الَّنِذينَ  قَنا َ  َوُجنُنوِدهِ  بَِجنالُوتَ  اْليَْو َ  لَنَا َطاقَةَ  ال قَالُوا َمعَهُ   َمنُوا َوالَِّذينَ  ُهوَ  َجاَوَرهُ 

ِ  ُمالقُننو أَنَُّمننمْ  ِ  بِننإِْذنِ  َكثِيننَرة   فِئَننة   َغلَبَننتْ  قَِليلَننة   فِئَننة   ِمنننْ  َكننمْ  ّللاَّ ُ  ّللاَّ ننابِ  َمنن َ  َوّللاَّ ننا ِرين،الصَّ  َولَمَّ

 اْلقَنْو ِ  َعلَنى َواْنُصنْرنَا أَْق َاَمنَا َوثَبِّتْ  َصْبرا   َعلَْينَا أَْفِرغْ  َ بَّنَا قَالُوا َوُجنُوِدهِ  ِلَجالُوتَ  بََرُروا

ِ  بِإِْذنِ  فََمَزُموُهمْ  اْلَكافِِريَن، ُ  َو تَناهُ  َجنالُوتَ  دَاُوودُ  َوقَتَ َ  ّللاَّ نا َوَعلََّمنهُ  َواْلِاْكَمنةَ  اْلُمْلن َ  ّللاَّ  ِممَّ

ِ  دَْفنن ُ  َولَننْوال يََشننا ُ  َ  َولَِكنننَّ  األَْ ضُ  لَفََسنن َتْ  بِننبَْع    بَْعَضننُممْ  النَّنناسَ  ّللاَّ  َعلَننى فَْضنن    ذُو ّللاَّ

 {.اْلعَالَِمينَ 

. شنموي  هنو القصة هذه ف  المذكو ين القو  هؤال  نب  كان: المفسرين أكثر قا 

 بنن جعفنر أبنو اإلمنا  ذكنره لمنا بعين  وهنذا وشن ،ي وقين . واح  هما وقي  شمعون وقي 

 فناهلل سننة وسنتين سننة أ بعمائنة شنموي  وبعثنة يوشن  منوت بنين أن تا يخنه فن  جرير

 .أعلم

 ف  هللا نب  سألوا األع ا  وقمرهم الارو  أنمكتمم لما القو  هؤال  أن والمقصود

 و ائنه منن قناتلوالي طاعتنه تانت يكوننون ملكنا   لمنم ينصنب أن مننه وطلبوا الزمان ذل 

 قَنالُوا تُقَناتِلُوا أاَلَّ  اْلِقتَنا ُ  َعلَنْيُكمْ  ُكتِنبَ  إِنْ  َعَسنْيتُمْ  َه ْ : }لمم فقا . األع ا  ي يه وبين ومعه

 ِديَاِ نَا ِمنْ  أُْخِرْجنَا َوقَ ْ } القتا  من يمنعنا ش   وأي أي{ ّللاَّ  َسبِي ِ  فِ  نُقَاتِ َ  أاَلَّ  لَنَا َوَما



 المنمنو ين أبنائننا عنن نقاتن  أن لننا فاقيق موتو ون، ماروبون نان يقولون {َوأَْبنَائِنَا

 .قبضتمم ف  المأسو ين فيمم المستضعفين

ا: }تعالى هللا قا  ُ  ِمْنُممْ  قَِليال   إِالَّ  تََولَّْوا اْلِقتَا ُ  َعلَْيِممْ  ُكتِبَ  فَلَمَّ {. بِالظَّناِلِمينَ  َعِلنيمٌ  َوّللاَّ

 ونكلوا  جعوا والباقون القلي  إال المل  م  النمر يجاور لم هأن القصة  خر ف  ذكر كما

 .القتا  عن

َ  إِنَّ  نَبِيُُّممْ  لَُممْ  َوقَا َ }  بنن طنالوت وهنو الثعلبن  قنا { َمِلكنا   َطنالُوتَ  لَُكنمْ  بَعَن َ  قَ ْ  ّللاَّ

 إساا  بن يعقو  بن بنيامين بن أني  بن أفيح بن تاو ت بن صا و بن أفي  بن قيش

 .الخلي  يمإبراه بن

. ذلن  غينر وقين  دباغنا   كان: منبه بن وهب وقا ! سقا  كان: والس ي عكرمة قا 

 .أعلم وهللا

 

 ِمننْ  َسنعَة   يُنْؤتَ  َولَنمْ  ِمْننهُ  بِاْلُمْلن ِ  أََحنقُّ  َونَْانُ  َعلَْينَا اْلُمْل ُ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى قَالُوا} ولمذا

 فلمنا يمنوذا، سنبط فن  كان المل  وأن وىال سبط ف  كانت النبوة أن ذكروا وق { اْلَما ِ 

 بالملن  أحنق نانن وقالوا عليمم إما ته ف  وطعنوا منه نفروا بنيامين سبط من هذا كان

 .ملكا   هذا مث  يكون فكيف معه الما  من سعة ال فقير أنه ذكروا وق  منه

َ  إِنَّ  قَا َ }  أوحنى هللا كان: وقي {. َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِ  بَْسَطة   َوَرادَهُ  َعلَْيُكمْ  اْصَطفَاهُ  ّللاَّ

 عنن ك حضنر وإذا العصنا هنذه طنو  علنى طولنه كنان إسنرائي  بن  أي أن شموي  إلى

 أنفسنمم ويقيسنون ين خلون فجعلوا. ملكمم فمو الق س دهن من فيه الذي القرن هذا يفو 

 فنا  شنموي  عنن  حضنر ولمنا طنالوت سوى طولما على منمم أح  يكن فلم العصا بتل 

َ  إِنَّ } لمم وقا  عليمم للمل  وعينه منه ف هنه القرن ذل   بَْسَطة   َوَرادَهُ  َعلَْيُكمْ  اْصَطفَاهُ  ّللاَّ

 الجمنا ، وقين  الطنو  قين { َواْلِجْسنمِ } مطلقنا   ب  وقي  الارو  أمر ف  قي { اْلِعْلمِ  فِ 

ُ } السنال  علينه نبيمم بع  وأعلممم أجملمم كان أنه السيا  من والظاهر  ُمْلَكنهُ  يُنْؤتِ  َوّللاَّ

ُ } واألمر الخلق وله الاكم فله{ يََشا ُ  َمنْ   {.َعِليمٌ  َواِس ٌ  َوّللاَّ

ا َوبَِقيَّةٌ  َ بُِّكمْ  ِمنْ  َسِكينَةٌ  فِيهِ  التَّابُوتُ  يَأْتِيَُكمْ  أَنْ  ُمْلِكهِ   يَةَ  إِنَّ  نَبِيُُّممْ  لَُممْ  َوقَا َ }  تََركَ  ِممَّ

 وهننذا{ ُمننْؤِمنِينَ  ُكنننتُمْ  إِنْ  لَُكننمْ  آليَننة   ذَِلنن َ  فِنن  إِنَّ  اْلَمالئَِكننةُ  ِملُننهُ تَاْ  َهنناُ ونَ  َو  ُ  ُموَسننى   ُ 

 التنابوت علنيمم هللا يرد أن عليمم ويمنه عليمم الصالح الرج  هذا والية بركة من أيضا  

 بسنببه أعن ائمم علنى يُنصنرون كنانوا وقن  علينه األعن ا  وقمنرهم مننمم ُسنلب كان الذي

 وقينن  األنبيننا ، صنن و  فيننه يغسنن  كننان ذهننب مننن طسننت قينن { َ بُِّكننمْ  ِمنننْ  َسننِكينَةٌ  فِيننهِ }

 الانر  حنا  فن  صنرخت إذا المنّرة مثن  صنو تما وقي . الخُجوح الريح مث  السكينة

ننا َوبَِقيَّننةٌ } بالنصننر إسننرائي  بنننو أيقننن  فيننه كننان قينن { َهنناُ ونَ  َو  ُ  ُموَسننى   ُ  تَننَركَ  ِممَّ

 أي{ اْلَمالئَِكنةُ  تَْاِملُنهُ } بالتينه علنيمم ننز  كنان النذي المنن من وش   األلواح  ضاض

 بناهرة وحجنة علنيكم هلل  ينة ليكنون عياننا   ذلن  تنرون وأننتم ياملوننه المالئكنة بنه تأتيكم

 إِنَّ : }قنا  ولمنذا. علنيكم الصنالح المل  هذا والية صاة وعلى لكم أقوله ما ص   على

 {.ينَ ُمْؤِمنِ  ُكنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  آليَة   ذَِل َ  فِ 



 والبقينة السنكينة من ذكر ما فيه وكان التابوت هذا على العمالقة غلب لما إنه وقي 

 لمنم صننم تانت وضنعوه أين يمم فن  اسنتقر فلمنا أيضنا   التنو اة فينه كنان وقين  المبا كة

 اليننو  كننان فلمننا تاتننه فوضننعوه الصنننم  أس علننى التننابوت إذا أصننباوا فلمننا بأ ضننمم

 تعنالى هللا منن أمنر هنذا أن علمنوا هنذا تكنر  فلمنا. الصنم  أس على التابوت إذا الثان 

 طننا  فلمننا  قننابمم فنن  دا  فأخننذهم قننراهم، مننن قريننة فنن  وجعلننوه بلنن هم مننن فننأخرجوه

 سناقتما المالئكة إن فيقا  وأ سلوهما، بقرتين ف  و بطوها عجلة ف  جعلوه هذا عليمم

 أعلنم فناهلل بنذل ، نبنيمم أخبنرهم كمنا ينظنرون وهنم إسنرائي  بنن  منأل بمما جا وا حتى

 هنو كمنا بأنفسنمم تاملنه كاننت المالئكة أن والظاهر المالئكة، به جا ت صفة أي على

 أكثنرهم أو المفسنرين منن كثينر ذكنره قن  األو  كنان وإن أعلنم، وهللا اآلينة منن المفمو 

ا} َ  إِنَّ  قَا َ  بِاْلُجنُودِ  َطالُوتُ  فََص َ  فَلَمَّ  لَنمْ  َوَمننْ  ِمنِّ  فَلَْي َ  ِمْنهُ  َشِر َ  فََمنْ  بِنََمر   ُمْبتَِليُكمْ  ّللاَّ

 {.بِيَِ هِ  ُغْرفَة   اْغتََر َ  َمنْ  إِالَّ  ِمنِّ  فَإِنَّهُ  يَْطعَْمهُ 

 المسنمى وهنو األ دن، نمنر هنو النمنر هنذا: المفسنرين منن وكثينر عبناس ابنن قا 

 هللا أمنر عنن لنه هللا نبن  أمر عن النمر هذا عن  بجنوده طالوت أمر من فكان بالشريعة

 وال الغنزوة، هنذه فن  يصنابن  فنال النمنر هنذا منن شنر  منن أن: وامتااننا   اختبنا ا   له

 .بي ه غرفة إال يطعمه لم من إال يصابن 

 {.ِمْنُممْ  قَِليال   إِالَّ  ِمْنهُ  فََشِربُوا: }تعالى هللا قا 

 أ بعة همع فبق  ألفا ، وسبعون ستة منه فشر  ألفا   ثمانين الجيش كان: الس ي قا 

 .قا  كذا.  ال 

 أبن  عنن والثنو ي، ورهينر إسنرائي  حن ي  منن صناياه ف  البخا ي  وى وق 

 أن نتان ث وسنلم عليه هللا صلى مام  أصاا  كنا: قا . عار  بن البرا  عن إساا 

 معه يجاور ولم النمر، معه جاوروا الذين طالوت أصاا  ع ة على ب   أصاا  ع ة

 فينه ألفنا   ثمنانين كنانوا الجنيش عن ة أن السن ي وقنو . منمنؤ وثالثمائنة عشنر بضعة إال

 ألفنا   ثمنانين يبلغون مقاتلة جيش فيما يجتم  أن تاتم  ال المق س بيت أ ض ألن نظر،

 .أعلم وهللا

ا: }تعالى هللا قا   بَِجنالُوتَ  اْليَنْو َ  لَنَنا َطاقَنةَ  ال قَالُوا َمعَهُ   َمنُوا َوالَِّذينَ  ُهوَ  َجاَوَرهُ  فَلَمَّ

 وكثرة قلتمم إلى بالنسبة أع ائمم مقاومة عن واستضعفوها أنفسمم استقلوا أي{ ُجنُوِدهِ وَ 

ِ  ُمالقُو أَنَُّممْ  يَُظنُّونَ  الَِّذينَ  قَا َ } ع وهم ع د ِ  بِإِْذنِ  َكثِيَرة   فِئَة   َغلَبَتْ  قَِليلَة   فِئَة   ِمنْ  َكمْ  ّللاَّ  ّللاَّ

 ُ ننابِِرين، َمنن َ  َوّللاَّ  واإليقننان اإليمننان أهنن  والفرسننان منننمم الفرسننان ممثبننت يعننن {  الصَّ

نا. } والطعنان والجن ا  الجالد على الصابرون  َ بَّنَنا قَنالُوا َوُجنُنوِدهِ  ِلَجنالُوتَ  بَنَرُروا َولَمَّ

 فنرغي أن هللا من طلبوا{. اْلَكافِِرينَ  اْلقَْو ِ  َعلَى َواْنُصْرنَا أَْق َاَمنَا َوثَبِّتْ  َصْبرا   َعلَْينَا أَْفِرغْ 

 عليمم

 

 فن  أقن اممم يثبنت وأن تقلنق، وال قلنوبمم فتسنتقر فنوقمم من به يغمرهم أي الصبر

 التثبيننت فسننألوا النننزا  إلننى والنن عا  الننوغى وحومننة األبطننا  ومعتننرك الاننر  مجننا 

 الجاحن ين الكنافرين من وأع ائه أع ائمم على النصر عليمم ينز  وأن والباطن الظاهر



 وأنالمم سألوا ما إلى الخبير الاكيم البصير السمي  الق ير لعظيما فأجابمم و الئه، بآياته

 . غبوا فيه إليه ما

 ال ونصننره هللا وبقننوة باننولمم، ال هللا باننو  أي{ ّللاَّ  بِننإِْذنِ  فََمَزُمننوُهمْ } قننا  ولمننذا

ُ  نََصنَرُكمْ  َولَقَن ْ : }تعنالى قنا  كمنا ُعن دهم، وكمنا  أعن ائمم كثرة م  وع دهم، بقوتمم  ّللاَّ

َ  فَاتَّقُوا أَِذلَّةٌ  َوأَْنتُمْ  بِبَْ      {.تَْشُكُرونَ  لَعَلَُّكمْ  ّللاَّ

ُ  َو تَناهُ  َجنالُوتَ  دَاُوودُ  َوقَتَن َ : }تعالى وقوله نا َوَعلََّمنهُ  َواْلِاْكَمنةَ  اْلُمْلن َ  ّللاَّ {. يََشنا ُ  ِممَّ

 وال جيشنه، وكسنر جنن ه بنه أذ  قنتال   قتله وأنه السال  عليه داود شجاعة على داللة فيه

ه مل  فيما يقت  غزوة من أعظم  األبطنا  ويأسنر الجزيلة األموا  ذل  بسبب فيغنم ع وَّ

 أع ائنه، على هللا ألوليا  ويُ ا  األوثان، على اإليمان كلمة وتعلو واألقران، والشجعان

 .وأوليائه الباط  على الاق ال ين ويظمر

 وكننانوا أبيننه أوالد أصننغر انكنن السننال  علينه داود أن يرونننه فيمننا السنن ي ذكننر وقن 

 علنى إسرائي  بن  يارض وهو إسرائي  بن  مل  طالوت سم  كان ذكرا ، عشر ثالثة

 ملكنن ، فنن  وأشننركته بننابنت  روجتننه جننالوت قتن  مننن يقننو  وهننو وجنننوده جننالوت قتن 

 من  سنائر هنو فبينمنا عظيمنا ،  مينا   المقنال  وهو بالقذَّافة يرم  السال  عليه داود وكان

 ثنم كذل   خر حجر ثم فأخذه جالوت، تقت  ب  فإن خذن  أن حجر ناداه إذ ائي إسر بن 

 نفسنه إلنى ودعنا جنالوت بنرر الصنفان تواجنه فلمنا مخالتنه ف  الثالثة فأخذ كذل ؛  خر

 األحجنا  تلن  وأخنذ. قتلن  أحنب لكن : فقا . قتل  أكره فإن  ا ج : له فقا  داود فتق  

 جالوت بما  مى ثم. واح ا   حجرا   الثالثة فصا ت  هاأدا ثم القذافة ف  فوضعما الثالثة

 ُحكمنه وأجنرى ابنتنه فزوجه وع ه بما طالوت له فوفى منمزما ، جيشه وفر  أسه ففلق

 مننن أكثننر إليننه ومننالوا وأحبنوه إسننرائي ، بننن  عننن  السنال  عليننه داود وعظننم ملكننه، فن 

 وجع  إليه، يص  لمف ذل  على واحتا  قتله، وأ اد حس ه، طالوت أن فذكروا طالوت،

. القلين  إال مننمم يبنق لنم حتنى فقتلمم، عليمم فتسلط داود قت  عن طالوت ينمون العلما 

 إلنى ويخنرج البكنا ، منن يكثنر وجعن  مننه، سنلف عمنا وإقنال  ونن   توبنة له حص  ثم

 طنالوت ينا أن: الجباننة منن ينو  ذات فننودي ب موعنه، الثنرى يبن  حتنى فيبك ، الجبانة

 جعن  ثنم وجلنه، واشنت  وخوفنه، بكناؤه فارداد. أموات ونان و ذيتنا أحيا ، ونان قتلتنا

 دُ  حتنى عالما ؟ أبقيت وه : له فقي  توبة؟ من له وه  أمره، عن يسأ  عالم عن يسأ 

 هللا فن عت: قنالوا. السال  عليه يوش  قبر إلى به فذهبت فأخذته العاب ات من امرأة على

 لنه هن : يسنأل  طنالوت هنذا ولكنن ال،: فقالت لقيامة؟ا أقامت: فقا  قبره من يوش  فقا 

 عناد ثنم يقتن ، حتنى هللا، سنبي  فن  فيقات  ويذهب المل ، من ينخل  نعم: فقا  توبة؟ من

 فن  فقناتلوا أوالده، منن عشنر ثالثنة ومعنه وذهنب السال ، عليه ل اود المل  فترك. ميتا  

ُ  َو تَاهُ } قوله فذل : قالوا. قتلوا حتى هللا سبي  ا َوَعلََّمهُ  َواْلِاْكَمةَ  اْلُمْل َ  ّللاَّ  {.يََشا ُ  ِممَّ

 نظر هذا بع  وف . بإسناده الس ي طريق من تا يخه ف  جرير ابن ذكره وهكذا

 .أعلم وهللا. ونكا ة

 بننن اليسنن  هننو بتوبتننه طننالوت فننأخبر بعنن  الننذي النبنن : إسنناا  بننن مامنن  وقننا 

 .أيضا   جرير ابن حكاه. أخطو 



 األمنو ، منن بعن ه صنن  منا على فعاتبه شموي  قبر إلى به أتت ماأن الثعلب  وذكر

 يكننون إنمننا هنذا فننإن حيننا ، القبنر مننن قننا  أننه ال النننو ، فنن    ه إنمنا ولعلننه. أنسننب وهنذا

 .أعلم وهللا نبية تكن لم المرأة وتل  لنب ، معجزة

 أوالده منن  قُتنن  أن إلننى طننالوت ملنن  منن ة أن التننو اة أهنن  ورعننم: جريننر ابننن قنا 

 .أعلم فاهلل. سنة أ بعون

 
 نبوته ودالئ  وشمائله فضائله وذكر أيامه ف  كان وما السال  عليه داود قصة

 وأعالمه

 ا   بنن عوينناد  بنن ناشنون بنن سنلمون بنن عامر بن عوي  بن إيشا بن داود هو

 هللا عبن  الخلين  إبنراهيم بنن إسناا  بنن يعقنو  بنن يمنوذا بنن فنا ص بنن حصرون بن

 .المق س بيت أ ض ف  وخليفته ونبيه

 علينه داود كنان: منبنه بنن وهنب عنن العلنم أهن  بعن  عنن إسناا  بنن مامن  قا 

 .ونقيه القلب طاهر الشعر قلي  العينين أر   قصيرا   السال 

 حكنيم أ  قصنر عنن  عسناكر ابنن ذكنر فيمنا لنه قتلنه وكنان جنالوت قت  لما أنه تق  

 أمنر منن فكنان علنيمم، ملكنه وإلنى ينهإل ومالوا إسرائي  بنو فأحبته الصفر، مرج بقر 

 بين والنبوة المل  بين له هللا وجم  السال ، عليه داود إلى المل  وصا  كان ما طالوت

 .هذا داود ف  فاجتمعا  خر ف  والنبوة سبط ف  يكون المل  وكان واآلخرة، ال نيا خير

ُ  َو تَنناهُ  َجننالُوتَ  دَاُوودُ  َوقَتَنن َ } تعننالى قننا  كمننا وهنذا ننا َوَعلََّمننهُ  َواْلِاْكَمننةَ  اْلُمْلنن َ  ّللاَّ  ِممَّ

ِ  دَْفنن ُ  َولَننْوال يََشننا ُ  َ  َولَِكنننَّ  األَْ ضُ  لَفََسنن َتْ  بِننبَْع    بَْعَضننُممْ  النَّنناسَ  ّللاَّ  َعلَننى فَْضنن    ذُو ّللاَّ

 ولمنذا. ضنعيفمم النناس قنوي ألكن  النناس علنى حكامنا   الملوك إقامة لوال أي{ اْلعَالَِمينَ 

 بنن عثمنان المنؤمنين أمينر وقنا ". أ ضنه فن  هللا ظن  السنلطان" ا اآلث بع  ف  جا 

 ".بالقر ن يز  ال ما بالسلطان ليز  هللا إن: "عفان

 إلن ّ  اخنرج: لنه فقنا  طنالوت بنا ر لمنا جالوت أن تا يخه ف  جرير ابن ذكر وق 

 .جالوت فقت  داود فانت   الناس طالوت فن   إلي  وأخرج

 وخلعننوا ذكننر، لطننالوت يكننن لننم حتننى داود إلننى الننناس فمننا : منبننه بننن وهننب قننا 

 إننه بعضنمم قنا  حتنى شموي  أمر عن" كان" ذل  إن وقي . داود عليمم وولوا طالوت

 .الوقعة قب  والّه

. أعلنم وهللا جالوت قت  بع  ذل  ول ّ  إنما أنه الجممو  عليه والذي: جرير ابن قا 

 حكنيم، أ  قصنر عنن  كنان وتجنال قتله أن العزيز عب  بن سعي  عن عساكر ابن و وى

 .أعلم فاهلل اآلية ف  المذكو  هو هناك الذي النمر وأن
بِنن  ِجبَننا ُ  يَننا فَْضننال   ِمنَّننا دَاُوودَ   تَْينَننا َولَقَنن ْ : }تعننالى وقننا  ْيننرَ  َمعَننهُ  أَّوِ  لَننهُ  َوأَلَنَّننا َوالطَّ

{ بَِصنيرٌ  تَْعَملُنونَ  بَِمنا إِنِّن  َصناِلاا   واَواْعَملُن السَّنْردِ  فِن  َوقَن ِّ ْ  َسنابِغَات   اْعَم ْ  أَنْ  اْلَاِ ي َ،

ْرنَا: }تعالى وقا   َصنْنعَةَ  َوَعلَّْمنَناهُ  فَناِعِليَن، َوُكنَّنا َوالطَّْيرَ  يَُسبِّْانَ  اْلِجبَا َ  دَاُوودَ  َم َ  َوَسخَّ

 {.َشاِكُرونَ  أَْنتُمْ  فََم ْ  بَأِْسُكمْ  ِمنْ  ِلتُْاِصنَُكمْ  لَُكمْ  لَبُوس  



 إلنى وأ شن ه األعن ا  منن المقاتلنة لياصن الا ي  من ال  و  عم  على هللا أعانه

 تغلظننه وال فيفلننق المسننما  تنن   ال أي{ السَّننْردِ  فِنن  َوقَنن ِّ ْ : }فقننا  وكيفيتمننا صنننعتما

 .وعكرمة والاكم وقتادة مجاه  قاله. فيفصم

 يفتلنه كنان حتنى الا ين  لنه أالن ق  هللا كان: واألعمش وقتادة البصري الاسن قا 

 ر د مننن النن  و  عمنن  مننن أو  فكننان: قتننادة قننا . مطرقننة وال نننا  إلننى ياتنناج ال ينن هب

 بسنتة يبيعمنا د عا   يو  ك  يعم  كان: شوذ  ابن قا . صفائح من ذل  قب  كانت وإنما

 .د هم  ال 

 كننان داود هللا نبن  وأن كسنبه منن الرجن  أكن  منا أطينب أن الان ي  فن  ثبنت وقن 

 .ي ه كسب من يأك 

اٌ ، إِنَّننهُ  األَْينن ِ  ذَا دَاُوودَ  َعْبنن َنَا َواْذُكننرْ : }ىتعننال وقننا  ْرنَا إِنَّننا أَوَّ  َمعَننهُ  اْلِجبَننا َ  َسننخَّ

ِ  يَُسبِّْانَ  اٌ ، لَهُ  ُك    َمْاُشوَ ة   َوالطَّْيرَ  َواإِلْشَراِ ، بِاْلعَِشّ   اْلِاْكَمةَ  َو تَْينَاهُ  ُمْلَكهُ  َوَش َْدنَا أَوَّ

 {.اْلِخَطا ِ  َوفَْص َ 

 والعمن  العبنادة فن  قنوة ذا يعنن . الطاعنة فن  القنوة األين : ومجاه  عباس ابن قا 

 كنان أنه لنا ذكر وق : قا  اإلسال ، ف  وفقما   العبادة، ف  قوة أُعط : قتادة قا . الصالح

 .ال هر نصف ويصو  اللي  يقو 

 الصنالة أحنب: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن الصاياين ف  ثبت وق 

 ثلثه ويقو  اللي  نصف ينا  كان داود، صيا  هللا إلى الصيا  وأحب داود، صالة هللا إلى

 ".القى إذا يفر وال يوما ، ويفطر يوما   يصو  وكان س سه، وينا 

ْرنَا إِنَّا: }وقوله ِ  يَُسبِّْانَ  َمعَهُ  اْلِجبَا َ  َسخَّ  ُكن    َمْاُشنوَ ة   َوالطَّْينرَ  َواإِلْشنَراِ ، بِاْلعَِشّ 

ا ٌ  لَننهُ  بِنن  ِجبَننا ُ  يَننا: }قننا  كمننا{ أَوَّ ْيننرَ  َمعَننهُ  أَّوِ  عبنناس ابننن قننا . معننه سننبا  أي{ َوالطَّ

ْرنَا إِنَّننا} اآليننة هننذه تفسننير فنن  واحنن  وغيننر ومجاهنن  ِ  يَُسننبِّْانَ  َمعَننهُ  اْلِجبَننا َ  َسننخَّ  بِاْلعَِشننّ 

 الصنوت منن بنهوه قن  تعنالى هللا كنان أنه وذل  وأوله، النما   خر عن  أي{ َواإِلْشَرا ِ 

 المنوا  فن  الطينر يقنف كتابنه بقنرا ة تنرنم إذا كنان إننه باين  أح ، يعطه لم ما العظيم

 بكننرة سننبح كلمننا معننه وتسننبح تجيبننه الجبننا  كننذل  بتسننبياه، ويسننبح بترجيعننه، يرجنن 

 .عليه وسالمه هللا صلوات وعشيا،

 منا تالصنو حسنن من داود أعط : قا  عامر بن هللا عب  ح ثن : األوراع  وقا 

 وجوعا   عطشا   يموت حتى حوله ينعكف والوحش الطير كان إن حتى قط، أح ا   يعط لم

 كميئننة حجنن  إال أحنن  يسننمعه ال كننان: منبننه بننن وهننب وقننا ! لتقننف األنمننا  إن وحتننى

 والطير واإلن  الجن فيعكف بمثله اآلذان تسم  لم بصوت الزبو  يقرأ وكان الرقص،

 أبنو ح ثنا: اإلسفرايين  عوانة أبو وقا . جوعا   بعضما يمل  حتى صوته على وال وا 

 قنا  هللا  حمنه تنرا  أبا صبياا   سمعت الطوس  منصو  بن مام  ح ثنا أب ، بن بكر

 هنو سنيا  ح ثنا الع وي صالح بن مام  ح ثنا الم ن ، العباس أبو وح ثن : عوانة أبو

 الزبنو  قنرا ة فن  ذأخن إذا السنال  علينه داود كان: قا  مال ، عن جعفر، عن حاتم ابن

 .غريب وهذا العذا ى تفتقت



 ومنا: فقنا  الغننا  على القرا ة عن عطا  سألت جريج، ابن عن الررا  عب  وقا 

 فيضنر  المعزفنة يأخنذ السنال  علينه داود كان: يقو  عمر بن عبي  سمعت بذل ؟ بأس

 .وتبك  يبك  أن بذل  يري  صوته عليه فترد عليما فيقرأ بما

 عن عروة، عن الزهري، عن معمر، ح ثنا الررا ، عب  ح ثنا: حم أ اإلما  وقا 

 وهنو األشنعري موسنى أبن  صنوت وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  سم : قالت عائشة

 ولننم الشننيخين شننرط علننى وهننذا. داود    مزاميننر مننن موسننى أبننو أوتنن  لقنن  فقننا  يقننرأ

 .الوجه هذا من يخرجاه

 سلمة أب  عن عمر، بن مام  عن سلمة، بن حماد ح ثنا حسن، ح ثنا: أحم  وقا 

 مننن موسننى أبننو أعطنن  لقنن : قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  أن هريننرة أبنن  عننن

 .مسلم شرط على. داود مزامير

 فمننا والمزمننا ، البننربط سننمعت لقنن : قننا  أنننه النمنن ي عثمننان أبنن  عننن  وينننا وقنن 

 .األشعري موسى أب  صوت من أحسن صوتا   سمعت

 اإلمنا  قنا  كمنا الزبنو ، لكتابنه القنرا ة سنري  النرخيم الصنوت اهنذ من  كنان وقن 

 هللا  سنو  قنا : قنا  هرينرة أب  عن هما  عن معمر، ح ثنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم 

 يقننرأ فكننان فتسننرج ب ابتننه يننأمر فكننان القننرا ة، داود علننى خفِّننف وسننلم عليننه هللا صننلى

 .ي يه عم  من إال يأك  ال وكان دابته، تسرج أن قب  من القر ن

. بننه الننررا  عبنن  عننن مامنن ، بننن هللا عبنن  عننن بننه منفننردا   البخننا ي  واه وكننذل 

 تسنرج أن قبن  القر ن فيقرأ فتسرج ب وابه يأمر فكان القر ن، داود على ُخفف: "ولفظه

 ".ي يه عم  من إال يأك  وال دوابه،

 عطنا  عنن سنليم، ابنن هنو صنفوان، عن عقبة، بن موسى و واه: البخا ي قا  ثم

 فن  عسناكر ابنن أسنن ه وقن . وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عن هريرة أب  عن يسا ، بن

 بنن موسنى عن طممان، بن إبراهيم عن طر  من تا يخه ف  السال  عليه داود ترجمة

 .به سليم بن صفوان عن السبري، بكر أب  عن عاصم أب  طريق ومن عقبة،

 أشنبه  واينة وذكنر إلينه، وأوحناه عليه، أنزله الذي الزبو  هنا ها بالقر ن والمراد

 الن وا ، تسرج ما بمق ا  الزبو  يقرأ فكان أتبا ، له ملكا   كان فإنه مافوظا ، يكون أن

 وسنالمه هللا صنلوات التخش ، وجه على به والتغن  والترنم الت بر م  سري  أمر وهذا

 .عليه

 فنن  وذكرنننا مشننمو  كتننا  و والزبنن{ َربُننو ا   دَاُوودَ  َو تَْينَننا: }تعننالى هللا قننا  وقنن 

 المواع  من وفيه  مضان، شمر ف  أنز  أنه وغيره أحم   واه الذي الا ي  التفسير

 .فيه نظر لمن معرو  هو ما والاكم

 عظيمنا   ملكنا   أعطينناه أي{ اْلِخَطنا ِ  َوفَْصن َ  اْلِاْكَمنةَ  َو تَْينَناهُ  ُمْلَكهُ  َوَش َْدنَا: }وقوله

 .نافذا   وحكما  

 علينه داود إلنى تن اعيا  جلنين أن عبناس ابنن عنن حناتم أبن  وابن رجري ابن  وى

 فأ جنأ علينه المن عى فنأنكر. منه اغتصبما أنه اآلخر على أح هما ادعى بقر ف  السال 

 لنه قنا  أصنبح فلمنا المن ِع ، يقتن  أن إلينه هللا أوحنى اللين  كان فلما اللي ، إلى أمرهما



 علنى ادعيتنه فيمنا خبنرك فمنا ماالنة، ال قاتلن  افأنن أقتلن  أن إل ّ  أوحى ق  هللا إن: داود

. هنذا قبن  أباه أغتلت كنت ولكن  عليه، ادعيت فيما لماق إن  هللا نب  يا وهللا قا  هذا؟

 عظيمنا   خضنوعا   لنه وخضعوا ج ا   إسرائي  بن  ف  داود أمر فعظم. فقت  داود به فأمر

 أي{ اْلِاْكَمننةَ  َو تَْينَناهُ } تعننالى لنهوقو{ ُمْلَكننه َوَشن َْدنَا} تعنالى قولننه وهنو عبنناس ابنن قنا 

 السننلم  الننرحمن عبنن  وأبننو وقتننادة والشننعب  شننريح قننا { اْلِخَطننا ِ  َوفَْصنن َ } النبننوة

 واليمنين المن ع  علنى البيننة: "بنذل  يعننون واإليمنان الشمود الخطا  فص : وغيرهم

 هننو: مجاهن  وقنا . وفممنه القضنا  إصنابة هنو والسن ي: مجاهن  وقنا " أنكنر منن علنى

 .جرير ابن واختا ه. الاكم وف  الكال  ف  الفص 

 ".بع  أما: "قو  أنه موسى أب  عن  وي ما يناف  ال وهذا

 داود أعطن  إسنرائي  بنن  ف  الزو  وشمادات الشر كثر لما: منبه بن وهب وقا 

 منن وكانت المق س، بيت صخرة إلى السما  من مم ودة فكانت. القضا  لفص  سلسلة

 فلنم. إليمنا يصن  ال واآلخنر نالمنا ماقنا   كنان فأيمما حق ف  الرجالن جرتشا فإذا ذهب،

 حضنرا فلمنا فينه، وأودعمنا عكارا   وأخذ منه فجا ها لؤلؤة  ج  أود  حتى كذل  تز 

 فأعطناه العكنار، إلنى عمن  بين ك خنذها: لألخنر قين  فلمنا الم ع ، تناولما الصخرة عن 

 السلسننة تننناو  ثنم إليننه، دفعتمنا أننن  تعلنم إننن  اللمننم: وقنا  اللؤلننؤة، تلن  وفيننه المن عى،

 .بينمم من سريعا    فعت ثم. إسرائي  بن  على أمرها فأشك . فنالما

 بنن إد ين  عنن بشنر بنن إسناا   واه وقن . المفسرين من واح  غير بمعناه ذكره

 .بمعناه به وهب عن سنان

ُ  أَتَنناكَ  َوَهنن ْ } ُ وا إِذْ  اْلَخْصننمِ  نَبَننأ  ِمننْنُممْ  فَفَننِز َ  دَاُوودَ  َعلَننى دََخلُننوا إِذْ  اْلِمْاننَراَ ، تََسننوَّ

 َواْهنِ نَا تُْشنِططْ  َوال بِناْلَاقِّ  بَْينَنَنا فَناْحُكمْ  بَْعن    َعلَنى بَْعُضننَا بَغَنى َخْصَمانِ  تََخفْ  ال قَالُوا

َراط، َسَوا ِ  إِلَى ٌ َواحِ  نَْعَجةٌ  َوِل َ  نَْعَجة   َوتِْسعُونَ  تِْس ٌ  لَهُ  أَِخ  َهذَا إِنَّ  الّصِ  أَْكِفْلنِيَمنا فَقَا َ   َة

نِ   اْلُخلََطنا ِ  ِمننْ  َكثِينرا   َوإِنَّ  نِعَاِجنهِ  إِلَى نَْعَجتِ َ  بُِسَؤا ِ  َظلََم َ  لَقَ ْ  قَا َ  اْلِخَطاِ ، فِ  َوَعزَّ

اِلَااتِ  َوَعِملُوا  َمنُوا الَِّذينَ  إِالَّ  بَْع    َعلَى بَْعُضُممْ  لَيَْبِغ   دَاُوودُ  نَّ َوَظن ُهنمْ  َمنا َوقَِلي ٌ  الصَّ

 َوُحْسننَ  لَُزْلفَنى ِعْنن َنَا لَنهُ  َوإِنَّ  ذَِلن َ  لَنهُ  فَغَفَْرنَا َوأَنَاَ ، َ اِكعا   َوَخرَّ  َ بَّهُ  فَاْستَْغفَرَ  فَتَنَّاهُ  أَنََّما

 أكثرها وأخبا ا   قصصا   هنا ها والخلف السلف من المفسرين من كثير ذكر وق {. َمآ   

 اكتفننا  قصنن ا   كتابنننا فنن  إيرادهننا تركنننا. ماالننة ال  مكننذو هننو مننا ومنمننا إسننرائيليات،

 صنراط إلنى يشنا  منن يمن ي وهللا العظنيم، القنر ن القصنة تنالوة مجرد على واقتصا ا  

 .مستقيم
 هنن  إنمننا أو السننجود؟ عننزائم مننن هنن  هنن ": ص" سننج ة فنن  األئمننة اختلننف وقنن 

 :قولين على السجود؟ عزائم من ليست ُشكر سج ة

 عننن الطنافسنن ، عبينن  بننن مامنن  حنن ثنا هللا، عبنن  بننن مامنن  احنن ثن: البخننا ي قننا 

 سنج ت؟ أينن منن عبناس ابنن سنألت: فقنا " ص" سج ة عن مجاه ا   سألت قا  العوا ،

يَّتِنهِ  َوِمنْ : }تقرأ ما أو قا  ُ  َهن َى الَّنِذينَ  أُْولَئِن َ { }َوُسنلَْيَمانَ  دَاُوودَ  ذُّ ِ { اْقتَنِ هِ  فَبُِمن َاُهمْ  ّللاَّ

 السنال  علينه داود فسنج ها بنه يقت ى أن وسلم عليه هللا صلى نبيكم أمر نمم داود فكان

 .وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  فسج ها



 عنن عكرمنة، عنن أينو ، عنن علية، ابن هو إسماعي  ح ثنا: أحم  اإلما  قا  وق 

  سنو   أينت وق . السجود عزائم من ليست" ص" ف  السجود ف : قا  أنه عباس ابن

 .فيما يسج  وسلم عليه هللا صلى هللا

 وقنننا  أينننو  حننن ي  منننن والنسنننائ  والترمنننذي داود وأبنننو البخنننا ي  واه وكنننذا

 حن ثنا المقسنم ، الاسنن بنن إبنراهيم أخبرنن : النسنائ  وقنا . صنايح حسن: الترمذي

 أن عبناس ابنن عنن جبينر، بنن سنعي  عنن أبينه، عن ذ ، بن عمر عن مام ، بن حجاج

. شنكرا   ونسنج ها توبنة داود سنج ها: وقنا " ص" فن   سنج وسنلم عليه هللا صلى النب 

 .ثقات و جاله أحم  به تفرد

 بننن عمننرو أخبرننن  وهننب، ابننن حنن ثنا صننالح، بننن أحمنن  حنن ثنا: داود أبننو وقننا 

 عنن سنرح، أبن  بنن سنع  بن هللا عب  بن عياض عن هال ، أب  بن سعي  عن الاا ث،

 صنلى" المنبنر علنى وهنو وسنلم هعلي هللا صلى هللا  سو  قرأ: قا  الخ  ي، سعي  أب 

 قرأهنا  خنر ينو  كان فلما الناس معه وسج  فسج  نز  السج ة بل  فلما" وسلم عليه هللا

ن السنج ة بل  فلما نتم  أينتكم ولكنن نبن  توبنة هن  إنمنا: فقنا  للسنجود النناس تشنزَّ  تشنزَّ

 .وسج  فنز 

 .الصايح شرط على وإسناده داود أبو به تفرد

 

 هنو بكر، ح ثنا حمي ، ح ثنا ر ي ، بن يزي  ح ثنا عفان، ح ثنا :أحم  اإلما  وقا 

 يكتنب أننه  ؤينا  أى الخن  ي سنعي  أبنا أن أخبره أنه الناج ، الص يق وأبو عمر، ابن

 شنن   وكنن  والقلننم النن واة  أى بمننا يسننج  التنن  إلننى بلنن  فلمننا" وسننلم عليننه هللا صننلى"

 بمنا يسنج  يز  فلم وسلم عليه هللا صلى النب  على فقصما: قا . ساج ا   انقلب باضرته

 .أحم  به تفرد. بع 

 بنن الاسنن عنن خنني  بنن يزين  بنن مامن  ح ي  من ماجه وابن الترمذي و وى

 أبن  بنن هللا عبين  جن ك حن ثن  جنريج ابن ل  قا : قا  يزي ، أب  بن هللا عبي  بن مام 

 هللا  سنو  يا:  فقا وسلم عليه هللا صلى النب  إلى  ج  جا : قا  عباس ابن عن يزي ،

 الشنجرة فسنج ت السنج ة فقنرأت شنجرة، خلنف أصل  كأن  النائم يرى فيما  أيت إن 

 عنن ك واجعلمنا أجرا   عن ك بما ل  اكتب اللمم: "ساج ة وه  تقو  فسمعتما بسجودي،

 ".داود عب ك من قبلت كما من  واقبلما ور ا ، بما عن  وض  ذخرا  

 فسمعته سج  ثم السج ة فقرأ قا  وسلم عليه هللا صلى النب  فرأيت: عباس ابن قا 

 نعرفنه ال غرينب: الترمنذي قا  ثم الشجرة كال  عن الرج  حكى كما ساج  وهو يقو 

 .الوجه هذا من إال

 مجاهن  وقاله يوما ، أ بعين ساج ا   مك  السال  عليه أنه المفسرين بع  ذكر وق 

 وهنو الرقاشن  يزين  واينة  منن لكنه مرفو ، ح ي  ذل  ف  وو د. وغيرهما والاسن

 .الرواية متروك ضعيف

 



 ينو  لنه إن أي{ َمنآ    َوُحْسننَ  لَُزْلفَنى ِعْنن َنَا لَنهُ  َوإِنَّ  ذَِلن َ  لَهُ  فَغَفَْرنَا: }تعالى هللا قا 

 ثبنت كمنا بسببما، ق سه حظيرة من وي نيه به هللا يقربه الت  القربة وه  لزلفى، القيامة

 النذين يمنين، ي يه وكلتا الرحمن، يمين عن نو  من منابر على المقسطون: "ح ي  ف 

 ".ولوا وما وحكممم أهليمم ف  يقسطون

 عنن عطينة، عنن. فضني  حن ثنا  د ، بنن ياينى ح ثنا: مسن ه ف  أحم  اإلما  وقا 

 هللا إلنى النناس أحنب إن" وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قا  الخ  ي سعي  أب 

 القيامننة يننو  هللا إلننى الننناس أبغنن  وإن عنناد ، إمننا  سننا  مجل منننه وأقننربمم القيامننة يننو 

 ".جائر إما  عذابا   وأش هم

 نعرفننه ال وقننا  بننه األغننر مننررو  بننن فضنني  حنن ي  مننن الترمننذي  واه وهكننذا

 .الوجه هذا من إال مرفوعا  

 سنيا ، حن ثنا ريناد، أبن  بنن هللا عبن  حن ثنا ر عنة، أبنو حن ثنا: حاتم أب  ابن وقا 

 َوُحْسننَ  لَُزْلفَنى ِعْنن َنَا لَهُ  َوإِنَّ : }قوله ف  دينا  بن مال  سمعت سليمان، بن جعفر ح ثنا

 داود يننا: هللا فيقننو  العننر  سننا  عننن  القيامننة يننو  السننال  عليننه داود يقننو : قننا { َمننآ   

 وقن  وكينف: فيقنو  الن نيا، ف  تمج ن  الذي الرخيم الاسن الصوت بذل  اليو  مج ن 

 .الجنان أه  نعيم يستفرغ بصوت داود فيرف  قا . اليو  علي  أ ده إن : فيقو  سلبته

اتَتَّبِن ْ  بِناْلَاقِّ  النَّناِس  بَنْينَ  فَاْحُكمْ  األَْ ِض  فِ  َخِليفَة   َجعَْلنَاكَ  إِنَّا دَاُوودُ  يَا} َّ  اْلَمنَوى َو

ِ  َسبِي ِ  َعنْ  فَيُِضلَّ َ  ِ  َسبِي ِ  َعنْ  يَِضلُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  ّللاَّ  ّللاَّ

 داود، منن  تعننالى هللا مننن خطننا  هننذا{. اْلِاَسننا ِ  يَننْو َ  نَُسننوا بَِمننا َشننِ ي ٌ  َعننذَا ٌ  ُمننمْ لَ  

 منا ال هللا، منن المننز  الاق واتبا  بالع   وأمرهم الناس، وحكا  األمو  والة والمراد

 داود كنان وقن  ذلن ، بغينر وحكنم ذلن  غير سل  من وتوع  واألهوا ، اآل ا  من سواه

 القربنات، وأننوا  العبنادة وكثرة الع  ، ف  الزمان ذل  ف  به المقت ى هو السال  عليه

 عبنادة فن  بيتنه وأهن  إال النمنا  وأطنرا  اللين   ننا  من ساعة يمض  ال كان أنه حتى

 {.الشَُّكو ُ  ِعبَاِدي ِمنْ  َوقَِلي ٌ  ُشْكرا   دَاُوودَ    َ  اْعَملُوا: }تعالى قا  كما ونما ا   ليال  

 المري صالح ح ثنا بسا ، بن إبراهيم بن إسمعي  ح ثنا: ال نيا  أب بن بكر أبو قا 

 أننه السنال  علينه داود مسنألة فن  قنرأت: قنا  الجلن ، أبن  عنن الجنوف  عمران أب  عن

 فأتنناه: قننا  بنعمتنن ؟ إال شننكرك إلننى أصنن  ال وأنننا أشننكرك أن لنن  كيننف    يننا: قننا 

 فنإن : قا .    يا بلى: قا   ؟من النعم من ب  الذي أن تعلم ألست داود يا أن: "الوح 

 ".من  بذل  أ ضى

 بنن مامن  حن ثنا بالوينه، بن بكر أبو أنبأنا الااف ، هللا عب  أبو أنبأنا: البيمق  وقا 

: قنا  شنما  ابنن عنن الحنق، بنن هللا عب  ح ثن  عبادة، بن  وح ح ثنا القرش ، يون 

 أتعبنت إنن : إلينه هللا حىفنأو. جاللنه وعنز وجمنه لكنر  ينبغ  كما هلل الام : "داود قا 

 ".داود يا الافظة

 مثله الثو ي عن الجع ، بن عل  عن ال نيا أب  بن بكر أبو و واه

 عنن  جن ، عنن الثنو ي، سنفيان أنبأننا: الزهن  كتا  ف  المبا ك بن هللا عب  وقا 

 أ بنن  عننن يغفنن  ال أن العاقنن  علننى حننق: داود    حكمننة فنن  إن: قننا  منبننه، بننن وهننب



 إخواننه إلنى يفضن  وساعة نفسه، فيما يااسب وساعة  به، فيما يناج  ساعة: ساعات

 فيمنا لنذاتما وبنين نفسنه بنين يخلن  وسناعة نفسنه، عن ويص قونه بعيوبه يخبرونه الذين

 علنى وحنق للقلنو ، وإجمنا  السناعات هنذه علنى عنون السناعة هنذه فنإن ويجم ، يا 

 يظعنن ال أن العاقن  علنى حقو شأنه، على ويقب  لسانه وياف  رمانه يعر  أن العاق 

 .مار  غير ف  ولذه لمعاشة، ومرمة لمعاده، راد: ثالث إح ى ف  إال

 عنن ممن ي، ابنن عنن خيثمنة، بنن بكنر أبن  عنن الن نيا، أبن  بنن بكنر أبو  واه وق 

 الجعن ، بنن علن  عنن أيضنا   و واه. فنذكره. منبنه بن وهب عن األغر، أب  عن سفيان،

 هنذا األغنر وأبنو. فذكره منبه بن وهب عن األغر أب  عن الرقاش  الميثم بن عمر عن

 .عساكر ابن قاله.  وايته ف  المبا ك ابن أبممه الذي هو

 أبنو لنه يقنا  صننعا  أهن  منن شنيخ حن ثنا  افن ، بنن بشر أنبأنا: الررا  عب  وقا 

 فنن  عسنناكر بننن الانناف  أو د وقنن  مثلننه فننذكر منبننه، بننن وهننب سننمعت: قننا  هللا، عبنن 

 واعلم الرحيم، كاأل  لليتيم كن: قوله منما ملياة كثيرة أشيا  السال  ليهع داود ترجمة

 .تاص  كذل  تز   كما أن 

 شننوكما تاصنن  أنننت السننيئات را   يننا: داود قننا  مرفوعننا   غريننب بسننن  و وي

 .وحسكما

 المغن  كمث  القو  نادي ف  األحمق الخطيب مث : قا  أنه السال  عليه داود وعن

 بعن  الضناللة ذلن  منن وأقنبح الغننى بعن  الفقنر أقنبح منا: أيضنا   قنا و. المينت  أس عن 

 .خلوت إذا تفعله فال القو  نادي ف  عن  يذكر أن تركه ما انظر: وقا . الم ى

 .وبينه بين  ما ع اوة ذل  فإن له، تنجزه ال بما أخاك تع ن ال: وقا 

 عنن سنع ، بنن هشنا  حن ثن  الواقن ي، عمنر بنن مامن  أنبأننا: سع  بن مام  وقا 

 يتنزوج وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو   أت لمنا يمنود، قالنت: قا  عفرة، مولى عمر

 النسنا ، إلنى إال همنة مالنه وهللا وال الطعنا ، منن يشنب  ال النذي هنذا إلى انظروا النسا 

 أش هم وكان. النسا  ف   غب ما نبيا   كان لو: فقالوا بذل  وعابوه نسائه، لكثرة حس وه

 هللا صنلوات نبينه على وسعته هللا بفض  وأخبرهم هللا فأكذبمم أخطب، بن حي  ذل  ف 

ُ   تَاُهمْ  َما َعلَى النَّاسَ  يَْاُس ُونَ : }فقا  عليه وسالمه   سنو  بالناس يعن { فَْضِلهِ  ِمنْ  ّللاَّ

{ َعِظيمنا   ُمْلكنا   اُهمْ َو تَْينَن َواْلِاْكَمنةَ  اْلِكتَنا َ  إِْبنَراِهيمَ    َ   تَْينَا فَقَ ْ } وسلم عليه هللا صلى هللا

 سنرية، وثالثمائنة ممرية سبعمائة. امرأة ألف له كانت داود بن سليمان هللا أتى ما يعن 

 تزوجما الت  داود بن سليمان أ  أو يا امرأة منمن امرأة مائة السال  عليه ل اود وكانت

 كنان وأنه هذا ناو الكلب  ذكر وق . وسلم عليه هللا صلى لمام  مما أكثر هذا الفتنة بع 

 .سرية ثالثمائة منمن امرأة، ألف ولسليمان امرأة مائة السال  عليه ل اود

 عبناس ابنن عنن يروي الذي ال مشق  ص قة ترجمة ف  تا يخه ف  الااف  و وى

 ال مشق ، ص قة عن الامص ، هريرة أب  عن الامص ، فضالة بن الفرج طريق من

 البانن  فن  عننن ي كنان بانن ي  ألحن ثن : فقننا  الصنيا  عننن عبناس ابننن سنأ   جنال   أن

 إذا يفنر ال شنجاعا   وكنان قوامنا   صنواما   كنان فإننه داود بصنو  أنبأتن  شئت إن. مخزونا  

 أفضن : وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  وقنا  يومنا ، ويفطنر يومنا   يصنو  وكان القى،



 منن عنة ك لنه وكاننت فيمنا، يكون صوتا   بسبعين الزبو  يقرأ وكان. داود صيا  الصيا 

 .والمامو  المممو  بصوته ويصر  ش   ك  ببكائه ويبك  نفسه فيما يبك  اللي 

 أيننا  ثالثنة الشنمر أو  مننن يصنو  كنان فإنننه سنليمان ابننه بصننو  أنبأتن  شنئت وإن

 بصننيا  ووسننطه بصننيا  الشننمر يسننتفتح أيننا  ثالثننة  خننره ومننن أيننا  ثالثننة وسننطه ومننن

 .بصيا  ويختمه

 يصننو  كننان فإنننه مننريم، بننن عيسننى البتننو  العننذ ا  ابننن بصننو  أنبأتنن  شننئت وإن

 ولن  لنه لني  فقن ، عمنا يسنأ  وال وجن ، منا يأك  الشعر، ويلب  الشعير، ويأك  ال هر،

 حتنى يصنل  وقنا  ق مينه بنين صنف اللين  أد كنه أينمنا وكنان يخنر ، بينت وال يموت،

 لمنم يقضن ف إسنرائي  بن  بمجال  يمر وكان يري ه، صي  يفوته ال  اميا   وكان يصبح،

 .حوائجمم

 وتفطنر يومنا   تصنو  كاننت فإنمنا عمنران، بننت منريم أمنه بصنو  أنبأت  شئت وإن

 .يومين

 كنان فإننه وسنلم علينه هللا صلى مام  األم  العرب  النب  بصو  أنبأت  شئت وإن

 ".ال هر صو  ذل  إن: "ويقو  أيا  ثالثة شمر ك  من يصو 

 عنن هنر  أبن  عنن فضنالة، بنن رجفن عنن النضنر، أبن  عن أحم  اإلما   وى وق 

 .داود صو  ف  مرفوعا   عباس ابن عن ص قة
 مننن ذ يتننه اسننتخرج لمننا هللا أن  د  خلننق فنن  الننوا دة األحادينن  ذكننر فنن  تقنن   قنن 

 هذا؟ من    أي: فقا  يُزهر  جال   فيمم و أى السال  عليمم األنبيا  فيمم فرأى ظمره

 فن  رد    أي: قنا . عامنا   سنتون: قنا  عمنره؟ كنم    أي: قنا . داود ابنن  هنذا: قا 

 عامنا   أ بعنين فنزاده عنا  ألنف  د  عمنر وكنان. عمنرك منن أري ه أن إال ال: قا . عمره

  د  ونسن  سننة، أ بعنون عمري من بق : فقا  الموت مل  جا ه  د  عمر انقضى فلما

 .سنة مائة ول اود سنة، ألف آلد  هللا فأتمما داود، لول ه وهبه كان ما

 خزيمننة وابننن هريننرة، أبن  عننن وصننااه والترمننذي عبناس، ابننن عننن حمن أ  واه

 . د  قصة ف  وألفاظه طرقه ذكر تق   وق . مسلم شرط على: الااكم وقا . حبان وابن

: قلنت. سننة وسبعين سبعا   كان داود عمر أن الكتا  أه  رعم وق : جرير ابن قا 

 ألننه نقلنه، يقبن  قن  وهنذا نة،سن أ بعنين ملكه م ة وكانت: قالوا عليمم، مردود غلط هذا

 .يقتضيه ما وال ينافيه ما عن نا لي 

 بن يعقو  ح ثنا قبيصة ح ثنا: مسن ه ف  أحم  اإلما  فقا  السال  عليه وفاته وأما

 أن هرينرة، أبن  عنن المطلنب، عنن عمنرو، أبن  بنن عمنرو بنن مامن  بن الرحمن عب 

 إذا فكنان شن ي ة غينرة فينه السنال  عليه داود كان: "قا  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 وغلقنت ينو  ذات فخنرج: قا  يرج  حتى أح  أهله على ي خ  فلم األبوا  أغلق خرج

: البينت فن  لمنن فقالت ال ا ، وسط قائم  ج  فإذا ال ا ، إلى تطل  امرأته فأقبلت ال ا 

 قائم لرج ا فإذا داود فجا  ب اود لنفتضان وهللا مغلقة؟ وال ا  الرج  هذا دخ  أين من

 منن أمنن  وال الملنوك أهنا  ال النذي أننا: فقنا  أننت؟ منن: داود لنه فقنا  ال ا  وسط ف 

 قبضنت حتنى مكن  ثنم. هللا بنأمر مرحبنا   المنوت، مل  إذا   وهللا أنت: داود فقا  الاجا 



 أظل : للطير سليمان فقا  الشم ، عليه طلعت شأنه من وفرغ وكفن غس  فلما  وحه

 أقبضنن : للطيننر سننليمان فقننا  األ ض، عليننه أظلمننت حتننى طيننرال فأظلتننه داود علننى

 الطينر، فعلنت كيف يرينا وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  فطفق: هريرة أبو قا . جناحا  

 .المضرحية يومئذ عليه وغلبت بي ه وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  وقب 

: قولننه ىومعننن ثقننات،  جالننه قننوي، جينن  وإسننناده أحمنن ، اإلمننا  بإخراجننه انفننرد

 وهنن  المضننرحية عليننه التظلينن  علننى وغلبننت أي" المضننرحية يومئننذ عليننه وغلبننت"

 الطوينن  الصننقر وهننو: الجننوهري قننا . مضننرح  واحنن ها األجناننة الطننوا  الصننقو 

 .الجناح

 علينه داود منات: قنا  عبناس ابنن عنن مالن ، ابنن عنن مال ، أب  عن الس ي وقا 

 سعي  وعن مال  عن أيضا ، الس ي وقا . تظله الطير وكانت بسبت، وكان فجأة السال 

 .فجأة السبت يو  السال  عليه داود مات: قا  جبير بن

: قنا  الاسنن، عنن قتنادة، عنن عروبنة، أبن  بنن سنعي  عنن بشنر، بنن إساا  وقا 

 السنكن أبنو وقنا  فجنأة األ بعنا  ينو  ومنات سننة مائنة ابنن وهو السال  عليه داود مات

 وسنالمه هللا صلوات فجأة سليمان وابنه فجأة وداود فجأة الخلي  إبراهيم مات: المجري

 .عساكر ابن  واه. أجمعين عليمم

 دعنن : لنه فقنا  مارابنه منن ننار  وهنو جنا ه الموت مل  أن بعضمم عن و وي

 فخر: قا . واأل را  واآلثا  والشمو  السنون نف ت ق  هللا نب  يا: فقا  أصع  أو أنز 

 .ساج  وهو فقبضه اق المر تل  من مرقاة على ساج ا  

 عنن الفلسنطين  سنليمان أبن  عنن سنليمان، بنن وافنر أنبأننا: بشنر بنن إسناا  وقا 

 فن  الشنم  فن  فجلسوا السال  عليه داود جنارة حضروا الناس إن: قا  منبه بن وهب

 سنوى البنران  عليمم  اهب ألف أ بعون يومئذ جنارته شي  ق  وكان: قا  صائف يو 

 بنننو كانننت أحنن ، وهننا ون موسننى بعنن  إسننرائي  بننن  فنن  يمننت ولننم الننناس، مننن غيننرهم

 السنال  علينه سنليمان فنادوا الار فآذاهم: قا . داود على منمم عليه جزعا   أش  إسرائي 

 فأمرهنا فأجابنت الطينر فننادى سنليمان فخرج الار، من أصابمم لما وقاية لمم يعم  أن

 فكناد النريح ستمسنكتا حتنى وجنه، كن  منن بع  إلى بعضما فتراص الناس، تظ  أن

 فننادى سنليمان فخنرج الغم، من السال  عليه سليمان إلى فصاحوا غما   يملكوا أن الناس

 النناس فكنان ففعلنت. النريح ناحينة عنن وتنا  الشم  ناحية من الناس أظل  أن الطير

 .سليمان مل  من  أوه ما أو  ذل  فكان الريح، عليمم تمب ظ  ف 

 مسنلم، بنن الولين  حن ثن  شنجا ، بنن الولي  هما  أبو ح ثنا: يعلى أبو الااف  وقا 

 نفينر، بنن جبينر عنن علقمة، بن نصر عن عطا ، بن الوضين عن حمي ، بن الميثم عن

 بنين منن داود هللا قب  لق :  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا . ال  دا  أب  عن

 .سنة مائت  وه يه هسنن على المسيح أصاا  مك  ولق  ب لوا وال فتنوا ما أصاابه

. الان ي  فن  ضنعيفا   كنان عطا  بن والوضين نظر،  فعه وف  غريب ح ي  هذا

 .أعلم وهللا

 السال  عليمما داود بن سليمان قصة



 بننن عننابر بننن عوينن  بننن أيشننا بننن داود بننن سننليمان وهننو: عسنناكر ابننن الانناف  قننا 

 يعقنو  بنن ايمنوذ بن فا ض بن حصرون بن إ   بن د  عمينا بن نخشون بن سلمون

 .هللا نب  ابن هللا نب  الربي  إبراهيم بن إساا  بن

 الممملنة، بالصناد فنا ص: مناكوال ابنن قنا . دمشنق دخ  أنه اآلثا  بع  ف  جا 

 .عساكر ابن ذكره مما قريبا   نسبه وذكر

ْمنَننا النَّنناسُ  أَيَُّمننا يَننا َوقَننا َ  دَاُوودَ  ُسننلَْيَمانُ  َوَوِ ثَ : }تعننالى هللا قننا  ْيننرِ  نِطننقَ مَ  ُعلِّ  الطَّ

 ولني  والملن ، النبنوة فن  و ثنه أي{ اْلُمبِنينُ  اْلفَْضن ُ  لَُمنوَ  َهنذَا إِنَّ  َشنْ     ُك ِّ  ِمنْ  َوأُوتِينَا

 دونمنم، بالمنا  لنيخص كنان فمنا غينره، بننون لنه كنان قن  ألننه المنا ، فن  و ثنه المراد

 صنلى هللا  سنو  أن الصاابة من جماعة عن وجه غير من الصااح ف  ثبت ق  وألنه

 األنبينا  معاشنر نانن: "لفظنة وف " ص قة فمو تركنا ما نو ث ال: "قا  وسلم عليه هللا

 يننو ث كمننا عننمم أمننوالمم تنو ث ال األنبيننا  أن المصنن و  الصناد  فننأخبر" ننو ث ال

 بمنا يخصنون ال والماناويج الفقنرا  علنى بعن هم منن صن قة أمنوالمم تكنون ب  غيرهم،

 الننذي عننن  هنن  كمننا ذلنن  مننن عننن هم وأحقننر علننيمم أهننون كانننت النن نيا ألن أقربننائمم،

ْمنَا النَّاسُ  أَيَُّما يَا: }وقا . وفضلمم واصطفاهم أ سلمم  ُكن ِّ  ِمننْ  َوأُوتِينَنا الطَّْيرِ  َمنِطقَ  ُعلِّ

 للنناس ويعبنر بلغاتمنا الطينو  بنه يتخاطنب منا يعر  كان السال  عليه أنه يعن { َشْ    

 .وإ ادتما مقاص ها عن

 حشناد، بنن علن  أنبأننا الاناف ، هللا عبن  أبو أنبأنا: البيمق  بكر أبو الااف  ا ق وق 

 مامن  يعنن  األسوان ، جعفر أبو ح ثنا ق امة، بن عل  ح ثنا قتيبة، بن إسماعي  ح ثنا

 داود بنن سنليمان منرّ  قنا . مالن  أبنو حن ثن  العمن ، يعقنو  أبن  عن الرحمن، عب  بن

 ينا يقنو  ومنا: قنالوا يقنو ؟ منا أتن  ون: ألصناابه فقنا  عصفو ة حو  ي و  بعصفو 

 قنا ! شنئت دمشنق غنر  أي أسنكن  روجينن  ويقنو  نفسنه إلى يخطبما: قا  هللا؟ نب 

 ولكنن أحن ، يسنكنما أن يقن   ال بالصنخر، مبنينة دمشنق غر  ألن السال  عليه سليمان

 .كذا  خاطب ك 

 ع اها ما وكذل  به البيمق  عن طاهر، بن راهر القاسم أب  عن عساكر ابن  واه

: اآلينات منن هنذا بعن  قولنه هذا على وال لي  المخلوقات، صنو  وسائر الايوانات من

 والجننود واآلالت العن د منن إلينه الملن  ياتناج منا كن  منن أي{ َشنْ     ُك ِّ  ِمنْ  َوأُوتِينَا}

 السننا حات والشننياطين والوحنو  والطيننو  واإلنن  الجننن منن والجماعننات والجينو 

: قنا  ثنم والصنامتات الناطقنات منن المخلوقنات ضنمائر عنن والتعبينر والفمنو  والعلو 

 قا  كما والسماوات األ ض وخالق البريات با   من أي{ اْلُمبِينُ  اْلفَْض ُ  لَُموَ  َهذَا إِنَّ }

 أَتَنْوا إِذَا ىَحتَّن يُوَرُعنون، فَُمنمْ  َوالطَّْينرِ  َواإِلْنِ   اْلِجنِّ  ِمنْ  ُجنُودُهُ  ِلُسلَْيَمانَ  َوُحِشرَ : }تعالى

 َوُجنُنودُهُ  ُسنلَْيَمانُ  يَْاِطَمننَُّكمْ  ال َمَسناِكنَُكمْ  اْدُخلُوا النَّْم ُ  أَيَُّما يَا نَْملَةٌ  قَالَتْ  النَّْم ِ  َواِدي َعلَى

 الَّتِن  نِْعَمتَن َ  أَْشنُكرَ  أَنْ  أَْوِرْعنِن  َ  ِّ  َوقَنا َ  قَْوِلَمنا ِمننْ  َضناِحكا   فَتَبَسَّنمَ  يَْشنعُُروَن، ال َوُهمْ 

 ِعبَنناِدكَ  فِنن  بَِرْحَمتِنن َ  َوأَْدِخْلنِنن  تَْرَضنناهُ  َصنناِلاا   أَْعَمنن َ  َوأَنْ  َواِلنن َيَّ  َوَعلَننى َعلَنن َّ  أَْنعَْمننتَ 

اِلِاينَ   {.الصَّ



 أننه والسنال  الصالة عليمما داود بن سليمان نبيه وابن ونبيه عب ه عن تعالى يخبر

 معنه يسنيرون واإلنن  فنالجن الطينر،و واإلنن  الجنن منن جميعه جيشه ف  يوما    كب

 الثالثة الجيو  هذه من ك  وعلى وغيره، الار من بأجناتما تظله معه سائرة والطير

 فينه، يسنير النذي موضنعه عنن أحن  يتقن   فال  خره، على أوله يردون نقبا  أي ورعة،

 النَّْمن ُ  أَيَُّمنا يَنا نَْملَنةٌ  قَالَنتْ  النَّْم ِ  َواِدي َعلَى أَتَْوا إِذَا َحتَّى: }تعالى هللا قا  عنه يتأخر وال

 وحننذ ت فننأمرت{ يَْشننعُُرونَ  ال َوُهننمْ  َوُجنُننودُهُ  ُسننلَْيَمانُ  يَْاِطَمنننَُّكمْ  ال َمَسنناِكنَُكمْ  اْدُخلُننوا

 البسناط علنى وهنو منرّ  أننه وهب ذكر فق . الشعو  بع   وجنوده سليمان عن واعتذ ت

 بنننو لمننم يقننا  قبيلننة مننن وكانننت سننن،جر اسننمما كننان النملننة هننذه وأن بالطننائف، بننواد

 .الذئب بق   وكانت عرجا  وكانت الشيصبان،

 فن   اكبنا   موكبنه فن  كنان أننه علنى دلين  السنيا  هنذا فن  بن  نظنر، كلنه هذا وف 

 كنان لنو ألننه البسناط، علنى ذاك إذ كنان أننه منن بعضنمم رعنم كمنا ال وفرسانه، خيوله

 ياتناجون منا جمين  علينه" يكنون" لبسناطا ألن وطئ، وال ش   منه النم  ين  لم كذل 

 ذلن  فنو  منن والطينر واألنعنا  والخينا  واألثقنا  والجمنا  والخينو  الجينو  منن إليه

 .تعالى هللا شا  إن ذل  بع  سنبينه كما كله،

 النرأي منن أمتمنا النملنة تلن  بنه خاطبت ما فمم السال  عليه سليمان أن والمقصود

 أطلعنه بما والسرو  والفرح االستبشا  وجه على ل ذ من وتبسم الامي  واألمر الس ي 

 قبن  تنطنق كاننت الن وا  أن منن الجملنة بعن  يقولنه كمنا ولني  غينره، دون علينه هللا

 من  تنتكلم فلنم وألجممنا العمن  داود بنن سنليمان عليمم أخذ حتى الناس وتخاطب سليمان

 يكننن لننم هكننذا هننذا كننان ولننو يعلمننون، ال الننذين إال يقولننه ال هننذا فننإن ذلنن ، بعنن  الننناس

 كنان ولنو ذلن ، يفممنون كلمم الناس كان ق  إذ غيره، على مزية مقالما فمم ف  لسليمان

 فائن ة أيضنا   هنذا فن  يكنن لنم يفممما هو وكان غيره، م  تتكلم ال أن العم  عليما أخذ ق 

 الَّتِن  تَن َ نِْعمَ  أَْشنُكرَ  أَنْ } وأ شن ن  ألممنن  أي{ أَْوِرْعنِ  َ  ِّ } قا  ولمذا عليما، يعو 

 ِعبَنناِدكَ  فِنن  بَِرْحَمتِنن َ  َوأَْدِخْلنِنن  تَْرَضنناهُ  َصنناِلاا   أَْعَمنن َ  َوأَنْ  َواِلنن َيَّ  َوَعلَننى َعلَنن َّ  أَْنعَْمننتَ 

اِلِاينَ   بنه خصنه منا وعلنى علينه بنه أنعنم منا على للشكر يقيضه أن هللا من فطلب{ الصَّ

 عبناده من  توفناه إذا اشنرهي وأن الصنالح العمن  علينه ييسنر وأن غينره على المزية من

 .له تعالى هللا استجا  وق  الصالاين

 قنا  كمنا الصنالاات العابن ات منن وكانت وأمه، السال  عليه داود بوال يه والمراد

 صنلى النبن  عنن جابر، عن أبيه، عن المنك  ، بن مام  بن يوسف عن داود، بن سني 

 الننو  كثرة فإن باللي  النو  تكثر ال بن  يا: داود بن سليمان أ  قالت: قا  وسلم عليه هللا

 .ناو به عنه مشايخه من أ بعة عن ماجه ابن  واه. القيامة يو  فقيرا   العب  ت   باللي 

 

 السننال  عليننه داود بننن سننليمان أن الزهننري، عننن معمننر؛ عننن الننررا ، عبنن  وقننا 

  فقنا تستسنق ، قوائممنا إحن ى  افعنة قائمنة نملنة فنرأى يستسنقون وأصناابه هنو خرج

 .لما فاستجيب استسقت النملة هذه إن سقيتم، فق  ا جعوا: ألصاابه



 طرينق منن سناقه ثنم. سنليمان فينه ينذكر ولنم مرفوعنا    وي وق : عساكر ابن قا "

 أبنو حن ثن  شنما  ابنن عنن عقين ، عن خال ، بن  وح بن سالمة عن عزيز، بن مام 

 منن نبن  خنرج: يقنو  موسنل علينه هللا صنلى هللا  سنو  سم  أنه هريرة أب  عن سلمة،

: النب  فقا  السما ، إلى قوائمما بع   افعة بنملة هم فإذا هللا يستسقون بالناس األنبيا 

 ".النملة هذه أج  من لكم استجيب فق  ا جعوا

 الننناس فننأمر السننال ، عليننه سننليمان عمنن  علننى قاننط الننناس أصننا : السنن ي وقننا 

 مننن خلنق أننا اللمنم: "تقننو  وهن  ماين ي باسنطة  جليمنا علننى قائمنة بنملنة فنإذا فخرجنوا

 ".فضل  عن بنا غنا  وال خلق ،

 .المطر عليمم هللا فصب: قا 
ْيننرَ  َوتَفَقَّنن َ : }تعننالى هللا وقننا   اْلغَننائِبِيَن، ِمنننْ  َكننانَ  أَ ْ  اْلُمْ ُهنن َ  أََ ى ال ِلنن  َمننا فَقَننا َ  الطَّ

بَنَّهُ  ، بُِسْلَطان   يَأْتِيَنِ لَ  أَوْ  ألَْذبََانَّهُ  أَوْ  َشِ ي ا   َعذَابا   ألَُعذِّ  أََحطنتُ  فَقَنا َ  بَِعي    َغْيرَ  فََمَك َ  ُمبِين 

، بِنَبَإ   َسبَإ   ِمنْ  َوِجئْتُ َ  بِهِ  تُِاطْ  لَمْ  بَِما  َشْ     ُك ِّ  ِمنْ  َوأُوتِيَتْ  تَْمِلُكُممْ  اْمَرأَة   َوَج تُّ  إِنِّ  يَِقين 

ِ  دُونِ  ِمننْ  ِللشَّنْمِ   ْسنُج ُونَ يَ  َوقَْوَمَما َوَجْ تَُما َعِظيم، َعْر ٌ  َولََما  الشَّنْيَطانُ  لَُمنمْ  َوَريَّننَ  ّللاَّ

ِ  يَْسننُج ُوا يَْمتَنن ُوَن، ال فَُمننمْ  السَّننبِي ِ  َعنننْ  فََصنن َُّهمْ  أَْعَمننالَُممْ   فِنن  اْلَخننْب َ  يُْخننِرجُ  الَّننِذي لِِلَّ

ُ  تُْعِلنُون، َوَما تُْخفُونَ  َما َويَْعلَمُ  َواألَْ ِض  السََّماَواتِ   اْلعَِظيم، اْلعَْرِ   َ  ُّ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال ّللاَّ

 َعنْنُممْ  تَنَو َّ  ثُنمَّ  إِلَنْيِممْ  فَأَْلِقنهِ  َهنذَا بِِكتَنابِ  اْذَهنب اْلَكاِذبِيَن، ِمنْ  ُكنتَ  أَ ْ  أََص َْقتَ  َسنَنُظرُ  قَا َ 

 َوإِنَّنهُ  ُسنلَْيَمانَ  ِمنْ  إِنَّهُ  َكِريم، ِكتَا ٌ  لَ َّ إِ  أُْلِق َ  إِنِّ  الَمألُ  أَيَُّما يَا قَالَتْ  يَْرِجعُوَن، َماذَا فَانُظرْ 

ِ  بِِاْسمِ  ْحَمانِ  ّللاَّ ِحيِم، الرَّ  فِ  أَْفتُونِ  الَمألُ  أَيَُّما يَا قَالَتْ  ُمْسِلِميَن، َوأْتُونِ  َعلَ َّ  تَْعلُوا أاَلَّ  الرَّ

ة   أُْولُننوا نَْانننُ  قَنالُوا تَْشننَم ُونِ ، َحتَّننى أَْمننرا   قَاِطعَنة   ُكنننتُ  َمننا أَْمنِري  َشننِ ي    بَننأْس   َوأُولُننوا قُنوَّ

 َوَجعَلُنوا أَْفَسن ُوَها قَْريَنة   دََخلُنوا إِذَا اْلُملُنوكَ  إِنَّ  قَالَنتْ  تَنأُْمِرين، َمناذَا فَانُظِري إِلَْي ِ  َواألَْمرُ 

ةَ   اْلُمْرَسنلُوَن، يَْرِجن ُ  بِنمَ  فَنَاِظَرةٌ  بَِمِ يَّة   إِلَْيِممْ  ُمْرِسلَةٌ  َوإِنِّ  يَْفعَلُوَن، َوَكذَِل َ  أَِذلَّة   أَْهِلَما أَِعزَّ

ننا ُ   تَننانِ  فََمننا بَِمننا    أَتُِمنن ُّونَنِ  قَننا َ  ُسننلَْيَمانَ  َجننا َ  فَلَمَّ ننا َخْيننرٌ  ّللاَّ  بَِمننِ يَّتُِكمْ  أَْنننتُمْ  بَنن ْ   تَنناُكمْ  ِممَّ

 َوُهننمْ  أَِذلَّننة   ِمْنَمننا َولَنُْخننِرَجنَُّممْ  بَِمننا لَُمننمْ  بَنن َ قِ  اَل  بُِجنُننود   فَلَنَننأْتِيَنَُّممْ  إِلَننْيِمْم، اْ ِجنن ْ  تَْفَرُحننوَن،

 {َصاِغُرونَ 

 كنن  علننى كننان الطيننو  أن وذلنن  والم هنن ، سننليمان أمننر مننن كننان مننا تعننالى يننذكر

 عنادة هن  كمنا بالنوبنة، عنن ه وياضنرون مننمم يطلب بما يقومون مق مون منما صنف

 إذا كانوا أنمم وغيره عباس ابن ذكره ما على الم ه  وظيفة وكانت الملوك، م  الجنود

 منا ، منن البقنا  بمنذه هن  لمنم فينظنر يج   األسفا ، حا  ف  القفا  ف  الما  أعوروا

 فنإذا األ ض، تخنو  تانت المنا  إلى ينظر أن فيه تعالى هللا أودعما الت  القوة من وفيه

 سنليمان تطلبنه فلما. لااجتمم واستعملوه وأخرجوه واستنبطوه" عنه" حفروا عليه دلمم

 يو  ذات السال  عليه

 

 ِمننْ  َكنانَ  أَ ْ  اْلُمْ ُهن َ  أََ ى ال ِلن  َمنا} خ متنه مان  منن موضنعه فن  يجن ه ولنم فق ه

 باضننرت ؟ أ اه فننال بصننري عننن غننا  قنن  أو هنننا هننا مننن مفقننود مالننه أي{ اْلغَننائِبِينَ 

بَنَّنهُ }  والمقصنود فينه، لمفسنرونا اختلنف العنذا ، منن بننو  توعن ه{ َشنِ ي ا   َعنذَابا   ألَُعذِّ



 هنذه منن تنجينه باجة أي{ ُمبِين   بُِسْلَطان   لَيَأْتِيَنِ  أَوْ  ألَْذبََانَّهُ  أَوْ } تق ير ك  على حاص 

 .الو طة
 

 قن   ثنم بطويلنة ليسنت غيبنة الم هن  فغنا  أي{ بَِعين    َغْينرَ  فََمَكن َ : }تعنالى هللا قا 

 عليننه تطلنن  لننم مننا علننى اطلعننت أي{ بِننهِ  ِاننطْ تُ  لَننمْ  بَِمننا أََحطننتُ } لسننليمان{ فَقَننا } منمننا

 ُك ِّ  ِمنْ  َوأُوتِيَتْ  تَْمِلُكُممْ  اْمَرأَة   َوَج تُّ  إِنِّ } صاد  بخبر أي{ يَِقين   بِنَبَإ   َسبَإ   ِمنْ  َوِجئْتُ َ }

 المملكننة منن الننيمن بنالد فنن  سنبأ ملننوك علينه كننان منا يننذكر{ َعِظنيم َعننْر ٌ  َولََمنا َشنْ    

 ابننة مننمم امنرأة إلنى الزمنان ذلن  فن     قن  الملن  وكان المتوجين، ةوالتبابع العظيمة

 .عليمم فملكوها غيرها يخلف لم ملكمم

 الفسنناد، بننه فعننم  جننال   أبيمننا بعنن  علننيمم ملَّكننوا قوممننا أن وغيننره الثعلبنن  وذكننره

 على ونصبته  أسه حزت ثم خمرا   سقته عليه دخلت فلما فتزوجما تخطبه إليه فأ سلت

 وقين . المن هاد وهنو السنيرح بنت بلقي  وه  عليمم وملكوها عليما الناس قب فأ بابما،

 بنن يشنجب بن سبأ بن صيف  بن قي  بن الاا ث بن السيرح بن ج ن ذي بن شراحي 

 النيمن، أهن  من يتزوج أن يأبى وكان الملوك أكابر من أبوها وكان قاطان، بن يعر 

 المننرأة هننذه لننه فولنن ت السننكن، بنننت  ياانننه اسننمما الجننن مننن بننامرأة تننزوج إنننه فيقننا 

 .بلقي  لما ويقا  تلقمه واسمما

 عنن أنن ، بنن النضنر عنن قتنادة، عن بشير بن سعي  طريق من الثعلب   وى وق 

 أبوي أح  كان: قا  أنه وسلم عليه هللا صلى النب  عن هريرة، أب  عن نمي ، بن بشير

 .ضعف سن ه وف  غريب ح ي  وهذا. جنيا   بلقي 

 حن ثنا حرجنه، بنن بكنر أبنو حن ثنا قباوننه، بنن هللا عبن  أبنو أخبرن : ثعلب ال وقا 

 الاسن، عن مسلم، بن إسماعي  عن معاوية أبو ح ثنا كريب، أبو ح ثنا اللي ، أب  ابن

 يفلنح ال: "فقنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  عن  بلقي  ذكرت: قا  بكرة، أب  عن

 .ضعيف المك  هو هذا مسلم بن إسماعي ". امرأة أمرهم ولوا قو 

 أن بكنرة أبن  عنن الاسنن، عنن عنو ، حن ي  منن البخنا ي صنايح ف  ثبت وق 

: قنا  كسنرى ابننة علنيمم ملكنوا فنا س أه  أن بلغه لما وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 ".امرأة أمرهم ولوا قو  يفلح لن"

 النبن  عنن بكنرة، أبن  عنن الاسن عن حمي ، ح ي  من والنسائ  الترمذي و واه

 ُكنن ِّ  ِمنننْ  َوأُوتِيَننتْ : }وقولننه. صننايح حسننن الترمننذي وقننا  بمثلننه وسننلم عليننه هللا صننلى

 مملكتمنا سنرير يعنن { َعِظنيم َعنْر ٌ  َولََمنا} الملنوك تؤتناه أن شنأنه منن مما أي{ َشْ    

 .الباهر والال  والذهب والآللئ الجواهر بأنوا  مزخرفا   كان

 وصن ه لمنم الشنيطان وإضنال  هللا دون منن  الشنم وعبنادتمم بناهلل كفرهم ذكر ثم

 السننماوات فنن  الخننب  يخننرج الننذي لننه، شننري  ال وحنن ه تعننالى هللا عبننادة عننن إينناهم

 الماسوسنات منن والظنواهر السنرائر يعلنم أي يعلننون، وما يخفون ما ويعلم واأل ض

ُ } والمعنويننات  ال الننذي العظننيم العننر  لننه أي{ اْلعَِظننيم اْلعَننْرِ   َ  ُّ  ُهننوَ  إِالَّ  إِلَننهَ  ال ّللاَّ

 .المخلوقات ف  منه أعظم



 هللا طاعنة إلنى لمنم دعوتنه يتضنمن كتابنه السنال  علينه سليمان معه بع  ذل  فعن 

 قنا  ولمنذا وسنلطانه لملكنه الخضو  ف  ال خو  إلى واإلذعان واإلنابة  سوله وطاعة

{ ُمْسِلِمينَ  َوأْتُونِ } مريأوا وامتثا  طاعت  عن تستكبروا ال أي{ َعلَ َّ  تَْعلُوا أاَل: }لمم

 منن  الكتننا  جا هننا فلمننا مننراودة، وال معنناودة بننال مطيعننين سننامعين علنن  وأقنن موا أي

 من  كانت البطاقة تل  الثرى، من الثريا أين ولكن البطائق، الناس اتخذ ثم ومن الطير،

 المفسننرين مننن واحنن  غيننر فننذكر. لننه ويقننا  يقننو  بمننا عننالم فنناهم مطينن  سننام  طننائر

 ثنم لمنا خلنوة فن  وهن  إليمنا فألقناه قصنرها إلنى وجنا  الكتا  حم  الم ه  أن هموغير

 وأكنابر وور ا ها أمرا ها فجمعت كتابما، عن جوابما من يكون ما ينتظر ناحية وقف

 علنيمم قنرأت ثنم{ َكنِريم ِكتَنا ٌ  إِلَن َّ  أُْلِقن َ  إِنِّن  الَمنألُ  أَيَُّمنا يَنا قَالَتْ } مشو تما إلى دولتما

ِ  بِِاْسمِ  َوإِنَّهُ } قرأته ثم{ ُسلَْيَمانَ  ِمنْ  إِنَّهُ } أوال   عنوانه ْحَمانِ  ّللاَّ ِحيِم، الرَّ  َعلَ َّ  تَْعلُوا أاَلَّ  الرَّ

 وهنم وخناطبتمم معمنم وتأدبنت بمنا ح  ق  وما أمرها ف  شاو تمم ثم{ ُمْسِلِمينَ  َوأْتُونِ 

{ تَْشنَم ُونِ  َحتَّنى أَْمنرا   قَاِطعَنة   ُكننتُ  َمنا ْمنِريأَ  فِن  أَْفتُنونِ  الَمألُ  أَيَُّما يَا قَالَتْ } يسمعون

ة   أُْولُوا نَْانُ  قَالُوا} حاضرون وأنتم إال أمرا   ألبت كنت ما تعن  { َشنِ ي  بَنأْس   َوأُولُنوا قُوَّ

 فإننا ذلن  مننا أ دت فنأن األبطنا ، ومقاومنة والقتنا  الجنالد علنى وقن  ة قنوة لنا يعنون

 السنم  لمنا فبنذلوا{ تَنأُْمِرين َمناذَا فَانُظِري إِلَْي ِ  َواألَْمرُ } ذاه م " و" القاد ين من عليه

 منا فينه لترى األمر ذل  ف  إليما وفوضوا الطاعة، من عن هم بما وأخبروها والطاعة،

 .ولمم لما األ ش  هو

 وال يغالننب ال الكتننا  هننذا صنناحب أن وعلمننت  أيمننم، مننن وأشنن  أتننم  أيمننا فكننان

ةَ  َوَجعَلُوا أَْفَس ُوَها قَْريَة   دََخلُوا إِذَا اْلُملُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ  ،} يخاد  وال يخالف وال يمان ،  أَِعزَّ

 هنذه علنى غلنب قن  لنو الملن  هنذا إن: السن ي  برأيمنا تقنو { يَْفعَلُنونَ  َوَكنذَِل َ  أَِذلَّنة   أَْهِلَما

 إال لبليغنةا والسنطوة والشن ة الان ة تكنن ولنم إلنى إال بيننكم من األمر يخلص لم المملكة

 عنن تصنان  أن أ ادت{ اْلُمْرَسنلُونَ  يَْرِجن ُ  بِنمَ  فَنَناِظَرةٌ  بَِمِ يَّنة   إِلَنْيِممْ  ُمْرِسنلَةٌ  َوإِنِّن } عل ّ 

 ال السنال  عليه سليمان أن تعلم ولم تبعثما، وتاف ترسلما، بم ية مملكتما وأه . نفسما

 .قاد ون عليمم وجنوده ووه كافرون، ألنمم ع ال ، وال صرفا   هذه والاالة منمم يقب 

ا} لمذا" و" ُ   تَنانِ  فََمنا بَِمنا    أَتُِمن ُّونَنِ  قَنا َ  ُسلَْيَمانَ  َجا َ  فَلَمَّ نا َخْينرٌ  ّللاَّ  بَن ْ   تَناُكمْ  ِممَّ

 ذكنره عظيمنة، أمنو  علنى مشنتملة المن ايا تلن  كاننت وقن  هنذا{ تَْفَرُحنونَ  بَِمنِ يَّتُِكمْ  أَْنتُمْ 

 .المفسرون

 اْ ِجن ْ } يسنمعون حاضنرون والنناس علينه قن   النذي وواف ها إليه لرسولما قا  ثم

 ا ج  يقو { َصاِغُرونَ  َوُهمْ  أَِذلَّة   ِمْنَما َولَنُْخِرَجنَُّممْ  بَِما لَُممْ  قِبَ َ  ال بُِجنُود   فَلَنَأْتِيَنَُّممْ  إِلَْيِمْم،

 إلن ّ  وأسن اه  ّ علن هللا أنعنم قن  ممنا عنن ي فنإن بما منّ  ق  من إلى بما ق مت الت  بم يت 

 بنه تفرحنون أنتم الذي هذا من وخير هذا أضعا  هو ما والرجا  والتاف األموا  من

 أي{ بَِمنا لَُمنمْ  قِبَن َ  ال بُِجنُنود   فَلَنَنأْتِيَنَُّممْ  إِلَنْيِمْم، اْ ِجن ْ } بسببه جنسكم أبنا  على وتفخرون

 قتننننالمم وال تممممننننانع وال نننننزالمم وال دفنننناعمم يسننننتطيعون ال بجنننننود إلننننيمم فألبعننننثن

 علننيمم{ َصنناِغُرونَ  َوُهننمْ } أذلننة ودولننتمم ومعنناملتمم وحننورتمم بلنن هم مننن وألخننرجنمم

 .وال ما  والعا  الصغا 



 إجابتنه إلنى فباد وا والطاعة، السم  من ب  لمم يكن لم هللا نب  عن ذل  بلغمم فلما

 سنم  لمناف خاضنعين، مطيعنين سنامعين أجمعنين الملكنة صنابة وأقبلوا الساعة تل  ف 

 هللا قصه ما الجان من له مسخر هو ممن ي يه بين لمن قا  إليه ووفودهم عليه بق وممم

ُ  أَيَُّمنا يَنا قَنا َ : }القر ن ف  عنه  قَنا َ  ُمْسنِلِميَن، يَنأْتُونِ  أَنْ  قَْبن َ  بِعَْرِشنَما يَنأْتِينِ  أَيُُّكنمْ  الَمنأَل

 الَّنِذي قَنا َ  أَِمنيٌن، لَقَنِوي   َعلَْينهِ  َوإِنِّ  َمقَاِم َ  ِمنْ  تَقُو َ  نْ أَ  قَْب َ  بِهِ   تِي َ  أَنَا اْلِجنِّ  ِمنْ  ِعْفريتٌ 

ا َطْرفُ َ  إِلَْي َ  يَْرتَ َّ  أَنْ  قَْب َ  بِهِ   تِي َ  أَنَا اْلِكتَا ِ  ِمنْ  ِعْلمٌ  ِعْن َهُ   َهذَا قَا َ  ِعْن َهُ  ُمْستَِقّرا   َ  هُ  فَلَمَّ

 َ بِّن  فَنإِنَّ  َكفَرَ  َوَمنْ  ِلنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنََّما َشَكرَ  َوَمنْ  أَْكفُرُ  أَ ْ  رُ أَأَْشكُ  ِليَْبلَُونِ  َ بِّ  فَْض ِ  ِمنْ 

نُروا قَنا َ  َكِريٌم، َغنِ    نا يَْمتَن ُوَن، ال الَّنِذينَ  ِمننْ  تَُكنونُ  أَ ْ  أَتَْمتَنِ ي نَنُظنرْ  َعْرَشنَما لََمنا نَّكِ  فَلَمَّ

 َما َوَص ََّها ُمْسِلِميَن، َوُكنَّا قَْبِلَما ِمنْ  اْلِعْلمَ  َوأُوتِينَا ُهوَ  أَنَّهُ كَ  قَالَتْ  َعْرُش ِ  أََهَكذَا قِي َ  َجاَ تْ 

ِ  دُونِ  ِمنْ  تَْعبُ ُ  َكانَتْ  نْرحَ  اْدُخِلن  لََمنا قِين َ  َكنافِِريَن، قَنْو    ِمنْ  َكانَتْ  إِنََّما ّللاَّ نا الصَّ  َ أَتْنهُ  فَلَمَّ

ة   َحِسبَتْهُ  دٌ  َصْرحٌ  إِنَّهُ  قَا َ  َماَساقَيْ  َعنْ  َوَكَشفَتْ  لُجَّ  َظلَْمنتُ  إِنِّن  َ  ِّ  قَالَتْ  قََواِ يرَ  ِمنْ  ُمَمرَّ

ِ  ُسلَْيَمانَ  َم َ  َوأَْسلَْمتُ  نَْفِس   {اْلعَالَِمينَ  َ  ِّ  لِِلَّ

 مملكتمنا سنرير وهنو بلقني ، عنر  لنه ياضنروا أن الجنان منن سليمان طلب لما

 قَْبن َ  بِهِ   تِي َ  أَنَا اْلِجنِّ  ِمنْ  ِعْفريتٌ  قَا َ } عليه ق ومما قب  حكمما، وقت عليه تجل  الت 

 أو  مننن يقننا  فيمننا وكننان حكمنن ، مجلنن  ينقضنن  أن قبنن  يعننن { َمقَاِمنن َ  ِمنننْ  تَقُننو َ  أَنْ 

 َوإِنِّن } األشنغا  منن لمنم ومنا إسنرائي  بنن  لمممنات يتصن ى الزوا  قريب إلى النما 

 مننن فيننه مننا علننى واألمانننة إلينن  إحضننا ه علننى قنن  ة لننذو وإننن  أي{ أَِمننينٌ  لَقَننِوي   َعلَْيننهِ 

 بننن  صننف أنننه المشننمو { اْلِكتَننا ِ  ِمنننْ  ِعْلننمٌ  ِعْننن َهُ  الَّننِذي قَننا َ } لنن ي  النفيسننة الجننواهر

 ياف  يقا  فيما كان الجان، مؤمن  من  ج  هو: وقي . سليمان خالة ابن وهو برخينا،

 وهننذا سننليمان، إنننه:  وقينن علمننا هم، مننن إسننرائي  بننن  مننن  جنن  وقينن  األعظننم االسنم

  ابن  قو  فيه قي  وق : قا  الكال  سيا  ف  يصح ال بأنه السميل  وضعفه. ج ا   غريب

  سنوال   تبعن  أن قبن  معنناه قين { َطْرفُن َ  إِلَْين َ  يَْرتَن َّ  أَنْ  قَْبن َ  بِهِ   تِي َ  أَنَا} جبري : وهو

 أبعن  إلي  يص  أن قب  وقي  إلي  يعود ثم األ ض من طرف  إليه ينتم  ما أقصى إلى

. جفنن  تطبنق أن قبن  بنه النظنر أدمنت إذا طرف  يك  أن قب  وقي . الناس من تراه من

 وهنذا أغمضنته ثنم منن  غاينة أبعن  إلنى بنه نظنرت إذا طرفن  إلين  يرجن  أن قب  وقي 

 .قي  ما أقر 

ا}  المن ة ذههن فن  عنن ه مسنتقرا   بلقني  عنر   أى فلمنا أي{ ِعْن َهُ  ُمْستَِقّرا   َ  هُ  فَلَمَّ

 َ بِّنن  فَْضنن ِ  ِمنننْ  َهننذَا قَننا َ } عننين طرفننة فنن  المقنن س بيننت إلننى الننيمن بننالد مننن القريبننة

 علنى ليختبنرهم عبين ه علنى وفضنله عل ّ  هللا فض  من هذا أي{ أَْكفُرُ  أَ ْ  أَأَْشُكرُ  ِليَْبلَُونِ 

 َكفَرَ  َوَمنْ } عليه ذل  نف  ديعو إنما أي{ ِلنَْفِسهِ  يَْشُكرُ  فَإِنََّما َشَكرَ  َوَمنْ } خالفه أو الشكر

 .الكافرين بكفر يتضر  وال الشاكرين شكر عن غن  أي{ َكِريمٌ  َغنِ    َ بِّ  فَإِنَّ 

 فمممنا ليختبنر لمنا وينكنر العنر  هنذا حلن  يغينر أن السنال  علينه سنليمان أمنر ثم

ا  ُوَن،يَْمتَ  ال الَِّذينَ  ِمنْ  تَُكونُ  أَ ْ  أَتَْمتَِ ي نَنُظرْ : }قا  ولمذا وعقلما  أََهَكنذَا قِين َ  َجناَ تْ  فَلَمَّ

 يكننون أن اسننتبع ت ألنمننا فمممننا، وغننزا ة فطنتمننا مننن وهننذا{ ُهننوَ  َكأَنَّننهُ  قَالَننتْ  َعْرُشنن ِ 

 الصنن  هنذا علنى يقن   أحن ا   أن تعلم تكن ولم اليمن بأ ض و ا ها خلفته ألنما عرشما



 َوُكنَّنا قَْبِلَما ِمنْ  اْلِعْلمَ  َوأُوتِينَا}: وقومه سليمان عن إخبا ا   تعالى هللا قا  الغريب العجيب

ِ  دُونِ  ِمننْ  تَْعبُن ُ  َكانَنتْ  َما َوَص ََّها ُمْسِلِميَن،  ومنعمنا أي{ َكنافِِرينَ  قَنْو    ِمننْ  َكانَنتْ  إِنََّمنا ّللاَّ

  بننا هم لنن ين اتباعننا   هللا دون مننن وقوممننا هنن  لمننا تسننج  كانننت التنن  الشننم  عبننادة

 .ذل  على حذاهم وال ذل  إلى همقاد ل لي  ال وأسالفمم

 علينه وجعن  منا ، ممنره فن  وعمن  رجناج منن صنرح ببنا  أمر ق  سليمان وكان

 بنن خو  وأمننرت المننا ، دوا  مننن وغيرهننا السننم  مننن فيننه وجعنن  رجنناج، مننن سننقفا  

نا} فينه سريره على جال  وسليمان الصرح نة   َحِسنبَتْهُ  َ أَتْنهُ  فَلَمَّ  َماَسناقَيْ  َعننْ  َوَكَشنفَتْ  لُجَّ

دٌ  َصْرحٌ  إِنَّهُ  قَا َ  ِ  ُسنلَْيَمانَ  َمن َ  َوأَْسنلَْمتُ  نَْفِسن  َظلَْمنتُ  إِنِّ  َ  ِّ  قَالَتْ  قََواِ يَر، ِمنْ  ُمَمرَّ  لِِلَّ

 عنن تبن ي وأن سليمان عن  منظرها يبشعوا أن أ ادوا الجن أن قي  وق { اْلعَالَِمينَ  َ  ِّ 

 منن أممنا ألن يتزوجمنا أن وخشنوا ا،منمن ذلن  فينفنره الشنعر من عليما ما ليرى ساقيما

 ضنعيف وهنذا. ال ابنة كانافر كنان حافرهنا أن بعضنمم وذكنر معنه عليمم فتتسلط الجان

 .أعلم وهللا. نظر أيضا   األو  وف 

 عننن اإلنن  سنأ  تزوجمنا علنى عنز  حنين إرالتنه أ اد لمنا إننه قين  سنليمان أن إال

 ووضنعوا الننو ة لنه فصننعوا الجنان فسأ  ذل  من فامتنعت الموسى، له فذكروا رواله

 أن قبن  أوه أوه عنذا  منن أوه قا  مسه وج  فلما الاما  دخ  من أو  فكان الاما ، له

 .أوه ينف  ال

 و دهنا النيمن مملكنة علنى أقرهنا تزوجمنا لمنا سنليمان أن وغيره الثعلب  ذكر وق 

 البسناط، علنى يعنود ثنم أينا  ثالثنة عنن ها فيقنيم منرة، شنمر ك  ف  يزو ها وكان إليما،

 .أعلم فاهلل. وبيتون وسالاين غم ان: باليمن قصو  ثالثة له فبنوا الجان وأمر

 لننم سننليمان أن منبننه بننن وهننب عننن العلننم أهنن  بعنن  عننن إسنناا  ابننن  وى وقنن 

 النيمن ملن  روبعنة وسنخر النيمن، ملن  علنى وأقرها هم ان، بمل  روجما ب  يتزوجما

 .أعلم وهللا وأظمر، أشمر واألو  يمنبال ذكرناها الت  الثالثة القصو  لما فبنى
 

اٌ ، إِنَّهُ  اْلعَْب ُ  نِْعمَ  ُسلَْيَمانَ  ِل َاُوودَ  َوَوَهْبنَا: }ص سو ة ف  تعالى وقا   ُعِرضَ  إِذْ  أَوَّ

ِ  َعلَْيهِ  افِنَاتُ  بِاْلعَِشّ   تََواَ تْ  ىَحتَّ  َ بِّ  ِذْكرِ  َعنْ  اْلَخْيرِ  ُحبَّ  أَْحبَْبتُ  إِنِّ  فَقَا َ  اْلِجيَادُ، الصَّ

 َعلَنى َوأَْلقَْينَنا ُسنلَْيَمانَ  فَتَنَّنا َولَقَن ْ  َواألَْعنَنا ، بِالسُّنو ِ  َمْساا   فََطِفقَ  َعلَ َّ  ُ دُّوَها بِاْلِاَجاِ ،

 إِنَّن َ  بَْعنِ ي ِمننْ  ألََحن    يَْنبَِغن  ال ُمْلكنا   ِل  َوَهبْ  ِل  اْغِفرْ  َ  ِّ  قَا َ  أَنَاَ ، ثُمَّ  َجَس ا   ُكْرِسيِّهِ 

ْرنَا اْلَوهَّاُ ، أَْنتَ  يحَ  لَهُ  فََسخَّ  بَنَّنا    ُكن َّ  َوالشَّنيَاِطينَ  أََصناَ ، َحْين ُ  ُ َخا    بِأَْمِرهِ  تَْجِري الّرِ

اص، نِينَ  َو َخنِرينَ  َوَغوَّ  ِحَسنا  ، بِغَْينرِ  أَْمِسن ْ  أَوْ  فَناْمنُنْ  َعَطاُؤنَنا َهنذَا األَْصنفَاِد، فِن  ُمقَنرَّ

 {.َمآ    َوُحْسنَ  ُزْلفَىلَ  ِعْن َنَا لَهُ  َوإِنَّ 

: فقنا  علينه تعنالى هللا أثننى ثنم السنال ، عليمما سليمان ل اود وهب أنه تعالى يذكر

ا ٌ  إِنَّهُ  اْلعَْب ُ  نِْعمَ }  الخين  فن  أمنره منن كنان منا تعنالى ذكنر ثنم. هلل مطي   جا  أي{ أَوَّ

 لمضنمرةا وهن  الجيناد الرابعنة، حنافر وطنر  ثنالث علنى تقنف التن  وه  الصافنات

 .السرا 



 يعننن { بِاْلِاَجننا ِ  تَننَواَ تْ  َحتَّننى َ بِّنن  ِذْكننرِ  َعنننْ  اْلَخْيننرِ  ُحننبَّ  أَْحبَْبننتُ  إِنِّنن : }فقننا 

 بِالسُّنو ِ  َمْسناا   فََطِفنقَ  َعلَن َّ  ُ دُّوَهنا. }القنولين منن سننذكره ما على الخي  وقي  الشم 

 أجراهنا لمنا العنر  عنمنا سحم وقي . بالسيو  وأعناقما عراقيبما مسح قي { َواألَْعنَا 

 .اآلخر القو  على ي يه بين بينما وسابق

 وقت خرج حتى الخيو  تل  بعرض اشتغ  فقالوا األو ، السلف أكثر عليه والذي

 أننه به يقط  والذي. وغيره طالب أب  بن عل ّ  عن هذا  وى. الشم  وغربت العصر

 شنريعتمم فن  سنائغا   كنان إننه يقنا  أن إال اللمنم عنذ ، غينر منن عمن ا   الصنالة يتنرك لم

 .ذل  من الخي  وعرض الجماد أسبا  ألج  الصالة فأخر

 العصنر صنالة وسنلم علينه هللا صنلى النبن  تأخير ف  العلما  من طائفة ادعى وق 

 الشننافع  قالننه الخننو ، بصننالة نسننخ حتننى ذاك إذ مشننروعا   كننان هننذا إن الخننن   يننو 

 تأخيرهننا يجنور أنننه الينو  النى ماكننم حكنم هننو بن : واألوراعن  مكاننو  وقنا . وغينره

 وقنا . الخنو  صنالة عنن  النسنا  سنو ة فن  ذلن  تقرير ذكرنا كما. الش ي  القتا  بعذ 

 نسنيانا ، الخنن   ينو  العصنر صنالة وسنلم علينه هللا صنلى النب  تأخير كان ب :  خرون

 لضنميرا: قنا  منن وأمنا. أعلم وهللا هذا على السال  علية سليمان فع  فيام  هذا وعلى

 وأن صنالة وقنت تنتمن  لنم وأننه الخين ، علنى عائ { بِاْلِاَجا ِ  تََواَ تْ  َحتَّى: }قوله ف 

 عنن العنر  مسنح يعنن { َواألَْعنَنا  بِالسُّنو ِ  َمْسناا   فََطِفنقَ  َعلَن َّ  ُ دُّوَهنا: }بقوله المراد

  فنن عبنناس ابنن عننن الننوالب  و واه جرينر ابننن اختننا ه القنو  فمننذا وأعناقمننا، عراقيبمنا

 ويملن  بالعرقبنة الاينوان ليعنذ  كنان منا بأنه جرير ابن القو  هذا ووجه. العر  مسح

 ملنتمم فن  سنائغا   هنذا يكون ق  ألنه نظر فيه قاله الذي وهذا. لما ذنب وال سبب بال ماال

 منن شن   علنى الكفنا  يضنفر أن المسنلمون خنا  إذا أننه النى علمائنا بع  ذهب وق 

 صنني  ُحمن  وعلينه. بمنا يتقنووا لئال وإهالكما ذباما جار وناوها أغنا  من الايوانات

 كاننت قي . عظيمة خيال   كانت إنما قي  وق . بمؤتة فرسه عقر يو  طالب أب  بن جعفر

 منن فرسنا   عشنرون فيمنا كنان وقي . فرس ألف عشرين كانت وقي . فرس  ال  عشرة

 .األجناة ذوات

 منريم، أبن  بنن سنعي  حن ثنا ،عنو  بنن مامن  حن ثنا: سننه ف  داود أبو  وى وق 

 مامن  عنن ح ثنه إبنراهيم بنن مامن  أن غزينة، بن عما ة ح ثن  أيو ، بن يايى أنبأنا

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قن  : قالنت عائشنة عن الرحمن، عب  بن سلمة أب  بن

 بنات عن الستر ناحية فكشفت الريح فمبت ستر، سموتما وف  خيبر أو تبوك غزوة من

 منن جناحنان لنه فرسنا   بيننمن و أى. بننات : فقالنت عائشنة؟ يا هذا ما: فقا  لعب لعائشة

: قالنت هنذا؟ علينه الذي وما: قا . فرس: قالت وسطمن؟ أ ى الذي هذا ما: فقا .  قا 

: قالنت. أجنانة لمنا خنيال   لسليمان أن سمعت أما: قالت! جناحان له فرس: قا . جناحان

 .وسلم يهعل هللا صلى نواجذه  أيت حتى فضا 

 وهنو منمنا، لنه خينر هنو بمنا عنما هللا عوضه هلل الخي  ترك لما العلما  بع  قا 

 .عليما الكال  سيأت  كما شمر، و واحما شمر غ وها كان الت  الريح



 بنن حمين  عنن المغينرة، بنن سنليمان حن ثنا إسنماعي ، حن ثنا: أحمن  اإلما  قا  كما

 علنى أتيننا: قناال البينت نانو السنفر كثنراني وكاننا الن هما ، وأبن  قتنادة أبن  عنن هال ،

 فجعن  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  بين ي أخنذ: البن وي فقنا  البادينة أه  من  ج 

 أعطناك إال وجن  عنز هللا اتقنا  شنيئا   تن   ال إنن " وقا  وج  عز هللا علمه مما يعلمن 

 ".منه خيرا   هللا
 

 {.أَنَا َ  ثُمَّ  َجَس ا   ُكْرِسيِّهِ  َعلَى أَْلقَْينَاوَ  ُسلَْيَمانَ  فَتَنَّا َولَقَ ْ : }تعالى وقوله

 عنن كثينرة  ثنا ا   هننا هنا المفسنرين منن وغيرهمنا حناتم أبن  وابنن جرينر ابن ذكر

 نكنا ة منمنا كثينر وفن  اإلسنرائيليات، منن متلقناة كلمنا أو وأكثرهنا. السنلف منن جماعة

 .التالوة مجرد على هنا ها واقتصرنا التفسير كتابنا ف  ذل  على نبمنا وق  ش ي ة،

 عناد ثم يوما   أ بعين سريره عن غا  السال  عليه سليمان أن ذكروه ما ومضمون

 أو  وأن جن ده، أننه قن منا وق  ماكما ، بنا  فبناه المق س، بيت ببنا  أمر عاد ولما إليه،

 يننا: قلننت: ذ  أبنن  قننو  عننن  ذلنن  ذكرنننا كمننا السننال ، عليننه إسننرائي  مسننج ا   جعلننه مننن

 بينت مسنج : قنا  أي؟ ثنم: قلنت. الانرا  المسج : قا  أو ؟ وض  مسج  أي هللا  سو 

 .سنة أ بعون: قا . بينمما كم: قلت المق س،

 عليممنا داود بنن سنليمان وبنين الانرا  المسنج  بننى النذي إبنراهيم بنين أن ومعلو 

 نمن ألحن  ينبغن  ال النذي المل  سؤاله وكان سنة، أ بعين د  سنة ألف من أري  السال 

 وابن خزيمة وابن ماجه وابن والنسائ  أحم  اإلما  قا  المق س؟ البيت إكماله بع  بع ه

 بننن عمننرو بننن هللا عبنن  عننن النن يلم، فيننرور بننن هللا عبنن  عننن بأسنناني هم والانناكم حبننان

 المقن س بينت بننى لمنا سنليمان إن:  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قا : قا  العاص،

 سنأله: الثالثنة لننا تكنون أن نرجنو ونان اثنتين، فأعطاه ثالثا ، خالال   وج  عز  به سأ 

 .حكمه يصاد  حكما  

  جن  أيمنا وسنأله إيناه، فأعطناه بعن ه منن ألحن  ينبغن  ال ُملكنا   وسنأله إياه، فأعطاه

. أمه ول ته يو  مث  خطيئته من خرج المسج  هذا ف  الصالة إال يري  ال بيته من خرج

 .إياها أعطانا ق  هللا يكون أن نرجو فنان

: قوله ف  أبيه وعلى عليه تعالى هللا أثنى فق  تعالى هللا حكم يوافق الذي الاكم فأما

 ِلُاْكِمِمنننمْ  َوُكنَّنننا اْلقَنننْو ِ  َغننننَمُ  فِينننهِ  نَفََشنننتْ  إِذْ  اْلَانننْرثِ  فِننن  يَْاُكَمنننانِ  إِذْ  َوُسنننلَْيَمانَ  َودَاُوودَ }

ْمنَاَهننا َشنناِهِ يَن،  وغيننر القاضنن  شننريح ذكننر وقنن { َوِعْلمننا   ُحْكمننا    تَْينَننا اّل  َوُكنن ُسننلَْيَمانَ  فَفَمَّ

  عتنه أي  خنرين، قنو  غننم فينه فنفشنت كنر  لمم كان القو  هؤال  أن السلف من واح 

 الكنر  ألصناا  فاكنم السنال  علينه داود إلنى فتاناكموا بالكلينة، شنجره فأكلنت باللي ،

 أمنا: فقنا  وكنذا بكنذا: فقالوا هللا؟  نب لكم حكم بم: قا  سليمان على خرجوا فلما. بقيمته

 حتنى ود ا ، نتاجا   فيستغلونما الكر  أصاا  إلى الغنم بتسليم إال حكمت لما أنا كنت لو

 فبلن  غننممم، يتسنلموا ثنم علينه، كنان منا إلنى وينردوه أولئن  كنر  الغنم أصاا  يصلح

 .به فاكم ذل  السال  عليه داود



 عنن األعنرج، عنن الزنناد، أبن  حن ي  من الصاياين ف  ثبت ما هذا من وقريب

 إذ ابناهما، معمما امرأتان بينما: " وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب 

 بابنن ، ذهنب إنمنا: الكبنرى فقالنت اآلخنر، فن  فتنارعتنا إحن اهما، ابنن فأخذ الذئب ع ا

 فخرجتنا رى،للكبن بنه فاكنم داود، إلنى فتااكمتنا. بابنن  ذهنب إنما ب : الصغرى وقالت

 فقالننت. نصننفه منكمننا واحنن ة لكنن  نصننفين أشننقه بالسننكين ائتننون : فقننا  سننليمان علننى

 ".لما به فقضى. ابنما هو هللا يرحم : الصغرى

 أ جننح، سنليمان قالننه منا ولكنن شننريعتمم، فن  سننائغا   كنان الاكمنين مننن كنال   ولعن 

 َوِعْلمنا   ُحْكمنا    تَْينَنا َوُكناّل  }: فقنا  أبناه ذلن  بع  وم ح إياه، ألممه بما عليه هللا أثنى ولمذا

ْرنَا ْيننرَ  يَُسننبِّْانَ  اْلِجبَننا َ  دَاُوودَ  َمنن َ  َوَسننخَّ  لَُكننمْ  لَبُننوس   َصننْنعَةَ  َوَعلَّْمنَنناهُ  فَنناِعِليَن، َوُكنَّننا َوالطَّ

 {.َشاِكُرونَ  أَْنتُمْ  فََم ْ  بَأِْسُكمْ  ِمنْ  ِلتُْاِصنَُكمْ 

 
يحَ  َوِلُسلَْيَمانَ : }قا  ثم  تَْجنِري} عاصنفة النريح لسنليمان وسنخرنا أي{ اِصنفَة  عَ  الّرِ

 َمنننْ  الشَّننيَاِطينِ  َوِمنننْ  َعنناِلِميَن، َشننْ     بُِكنن ِّ  َوُكنَّننا فِيَمننا بَاَ ْكنَننا الَّتِنن  األَْ ِض  إِلَننى بِننأَْمِرهِ 

 {.َحافِِظينَ  لَُممْ  َوُكنَّا ذَِل َ  دُونَ  َعَمال   َويَْعَملُونَ  لَهُ  يَغُوُصونَ 

ْرنَا: }ص سو ة ف  وقا  يحَ  لَهُ  فََسخَّ  بَنَّا    ُك َّ  أََصا ، َحْي ُ  ُ َخا    بِأَْمِرهِ  تَْجِري الّرِ

، اص  نِينَ  َو َخنِرينَ  َوَغوَّ  ِحَسنا  ، بِغَْينرِ  أَْمِسن ْ  أَوْ  فَناْمنُنْ  َعَطاُؤنَنا َهنذَا األَْصنفَاِد، فِن  ُمقَنرَّ

 {.َمآ    َوُحْسنَ  لَُزْلفَى ِعْن َنَا لَهُ  َوإِنَّ 

 سننيرا   أسننر  هنن  التنن  بننالريح منمننا هللا عوضننه هللا وجننه ابتغننا  الخينن  ركتنن لّمننا

 من أ اد حي  أي{ أََصا  َحْي ُ  ُ َخا    بِأَْمِرهِ  تَْجِري} لما عليه كلفة وال وأعظم وأقوى

 منن إلينه ياتناج منا جمين  سنم  إننه باي  أخشا ، من مركب بساط له كان البالد، أي

 مننن والرجننا  واألثقننا  والجمننا  والخيننو  واألمتعننة والخيننا  والقصننو  المبنيننة النن و 

 قتا  أو مستنزها ، أو سفرا   أ اد فإذا والطيو  الايوانات من ذل  وغير والجان، اإلن 

 أمنر البسناط علنى المنذكو ة األمنو  هنذه حمن  فإذا. شا  هللا بالد أي من أع ا  أو مل 

 بنه، فسنا ت الرخنا  أمنر ضواأل  السنما  بنين اسنتق  فنإذا فرفعته تاته ف خلت الريح

 مكنان أي فن  فوضنعته يكنون، منا أسنر  فاملته العاصفة أمر ذل  من أسر  أ اد فإن

 فتضنعه النريح بنه فتغن و المقن س، بينت منن النما  أو  ف  يرتا  كان إنه باي  شا ،

 بينت إلنى فترده  خره من يروح ثم النما ،  خر إلى هناك فيقيم شمر، مسيرة بإصطخر

 .المق س

يحَ  َوِلُسننلَْيَمانَ : }تعننالى قننا  كمننا َها الننّرِ  َعننْينَ  لَننهُ  َوأََسننْلنَا َشننْمرٌ  َوَ َواُحَمننا َشننْمرٌ  ُغنن ُوُّ

 ِمنننْ  نُِذْقنهُ  أَْمِرنَنا َعنننْ  ِمنْنُممْ  يَنِزغْ  َوَمنننْ  َ بِّنهِ  بِنإِْذنِ  يَ َْيننهِ  بَنْينَ  يَْعَمن ُ  َمنننْ  اْلِجننِّ  َوِمننْ  اْلِقْطنرِ 

 َوقُنن ُو    َكنناْلَجَوا ِ  َوِجفَننان   َوتََماثِينن َ  َمَااِ يننبَ  ِمنننْ  يََشننا ُ  َمننا لَننهُ  يَْعَملُننونَ  السَّننِعيِر، َعننذَا ِ 

 {.الشَُّكو ُ  ِعبَاِدي ِمنْ  َوقَِلي ٌ  ُشْكرا   دَاُوودَ    َ  اْعَملُوا َ اِسيَات  

 وينذهب بمنا، فيتغن ى بإصنطخر فينز  دمشق من يغ و كان: البصري الاسن قا 

 اصنطخر وبنين شنمر، مسنيرة اصنطخر وبنين مشنقد وبنين بكابن ، فيبينت منمنا،  ائاا  

 .شمر مسيرة وكاب 



 لسنليمان، الجنان بنتما اصطخر أن والبل ان العمران على المتكلمون ذكر ق : قلت

 وبيننت كتنن مر شننتى، بلنن ان مننن غيرهننا وكننذل  قنن يما ، التننرك مملكننة قننرا  فيمننا وكننان

 . األقوا أح  على ب مشق اللذان البري  وبا  جيرون وبا  المق س

 قا . النااس هو: واح  وغير وقتادة وعكرمة ومجاه  عباس ابن فقا  القطر وأما

 ياتناج منا جمين  منما أخذ فقط أيا  ثالثة: الس ي قا . له هللا أنبعما باليمن وكانت: قتادة

 .وغيرها للبنايات إليه

 نُِذْقنهُ  أَْمِرنَنا َعننْ  ِمنْنُممْ  يَنِزغْ  نْ َوَمن َ بِّنهِ  بِنإِْذنِ  يَ َْيهِ  بَْينَ  يَْعَم ُ  َمنْ  اْلِجنِّ  َوِمنْ : }وقوله

 يفتنرون ال يشنا ، منا لنه يعملنون عماال   الجن من له هللا وسخر أي{. السَِّعيرِ  َعذَا ِ  ِمنْ 

 َمنا لَنهُ  يَْعَملُنونَ } بنه ونكن  عذبنه األمنر عنن مننمم خرج ومن طاعته، عن يخرجون وال

 الصنو  وهن { َوتََماثِي } المجال   وص و الاسنة األماكن وه { َمَااِ يبَ  ِمنْ  يََشا ُ 

: عباس ابن قا { َكاْلَجَوا ِ  َوِجفَان  } وملتمم شريعتمم ف  سائغا   هذا وكان الج  ان، ف 

 وقتنننادة والاسنننن مجاهننن  قنننا  وكنننذا. كالايننناض وعننننه. األ ض منننن كالجوبنننة الجفننننة

 النذي الانوض وهن  جابية جم  الجوا  يكون الرواية هذه وعلى. وغيرهم والضااك

 :األعمش قا  الما ، فيه يجبى

 تفمق العراق  الشيخ كجابية***  جفنة المالق    على تروح

 عنن ينزلن ال ثوابنت أنمنن يعنن  منمنا، أثافيما: عكرمة فقا  الراسيات الق و  وأما

 .واح  وغير مجاه  قا  وهكذا أماكنمن،

 قنا  انوحينو إنسنان منن الخلنق إلنى واإلحسنان الطعنا  إطعا  بص د هذا كان ولما

 {.الشَُّكو ُ  ِعبَاِدي ِمنْ  َوقَِلي ٌ  ُشْكرا   دَاُوودَ    َ  اْعَملُوا} تعالى
، بَنَّا    ُك َّ  َوالشَّيَاِطينَ : }تعالى وقا  اص  نِينَ  َو َخِرينَ  َوَغوَّ  يعنن { األَْصنفَادِ  فِ  ُمقَرَّ

 منا اجالسنتخر المنا  فن  بنالغوص ينأمره من ومنمم البنا  ف  هللا سخره ق  من منمم أن

 َو َخننِرينَ : }وقولننه. هنالنن  إال يوجنن  ال ممننا ذلنن  وغيننر والآللننئ الجننواهر مننن هنالنن 

نِينَ   وهنن  األصننفاد فنن  اثنننين اثنننين مقننرنين فقينن وا عصننوا قنن  أي{ األَْصننفَادِ  فِنن  ُمقَننرَّ

 الملن  تمنا  منن هن  التن  األشنيا  منن له وسخر هللا هيأه ما جملة من كله وهذا القيود،

 .قبله كان لمن أيضا   يكن ولم بع ه، من ألح  ينبغ  ال الذي

 عنن شنعبة، ح ثنا جعفر، بن مام  ح ثنا بشا ، بن مام  ح ثنا: البخا ي قا  وق 

 منن عفريتنا   إن: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة أب  عن رياد، بن مام 

 أن فننأ دت فأخذتننه منننه، هللا فننأمكنن  صننالت ، علنن ّ  ليقطنن  البا حننة علنن ّ  تفلننت الجننن

 أخن  دعنوة فنذكرت كلكنم، إلينه تنظنروا حتنى المسنج  سنوا ي منن سنا ية إلنى أ بطنه

 .خاسئا   فرددته{ بَْعِ ي ِمنْ  ألََح    يَْنبَِغ  ال ُمْلكا   ِل  َوَهبْ  ِل  اْغِفرْ  َ  ِّ  قَا َ : }سليمان

 .شعبة ح ي  من والنسائ  مسلم  واه وكذا

 معاوينة عنن وهنب بنن هللا عبن  حن ثنا المنرادي، سنلمة بن مام  ح ثنا: مسلم وقا 

 قنا : قنا  الن  دا  أبن  عنن الخوالن  إد ي  أب  عن يزي  بن  بيعة ح ثن  صالح، بن

 هللا بلعننة ألعنن  منن  بناهلل أعنوذ: يقنو  فسنمعناه يصل  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 سنمعناك قن : هللا  سو  يا: قلنا الصالة من فرغ فلما شيئا ، يتناو  كأنه ي ه وبسط ثالثا ،



 عن و إن: "قنا  ين ك بسنطت و أينناك ذلن ، قبن  تقوله نسمع  لم شيئا   الصالة ف  تقو 

 ثنم. مرات ثالث من  باهلل أعوذ: فقلت وجم  ف  ليجعله نا  من بشما  جا  إبلي  هللا

 دعنوة لنوال وهللا أخنذه، أ دت ثنم مرات، ثالث يستأخر فلم. التامة هللا بلعنة ألعن : قلت

 ".الم ينة أه  ول ان به يلعب موثقا   ألصبح سليمان اأخين

 .به سلمة بن مام  عن النسائ   واه وكذا

 سنليمان، حاجنب عبين  أبنو ح ثنا معب ، بن مرة ح ثنا أحم ، أبو ح ثنا: أحم  وقا 

: قنا  ثنم فردنن  ي ينه بنين أمنرّ  فنذهبت يصنل ، قائمنا   الليثن  يزين  بنن عطا   أيت: قا 

 الصنبح صنالة فصنلى قنا  وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن خ  يال سعي  أبو ح ثن 

 وإبلني   أيتمون  لو: "قا  صالته من فرغ فلما. القرا ة عليه فالتبست فقرأ خلفه وهو

 والتن  اإلبمنا  هناتين إصنبع  بنين لعابه برد وج ت حتى أخنقه رلت فما بي ي فأهويت

 يتالعنب المسنج  سنوا ي منن ا يةبسن مربوطنا   ألصبح سليمان أخ  دعوة ولوال تليما،

 ".فليفع  أح ٌ  القبلة وبين بينه ياو  أال منكم استطا  فمن الم ينة، صبيان به

 أحمنن  عننن سننريج بننن أحمنن  عننن  خننره إلننى" اسننتطا  فمننن" منننه داود أبننو  وى

 .به الزبيري

 سنبعمائة امنرأة ألنف النسنا  منن لسنليمان كانت أنه السلف من واح  غير ذكر وق 

 كان وق  اإلما ، من وسبعمائة حرائر ثالثمائة بالعك  وقي . سرا ي الثمائةوث بممو 

 .ج ا   عظيما   أمرا   بالنسا  التمت  من يطيق

 الزنناد، أبن  عنن الرحمن عب  بن مغيرة ح ثنا مخل ، بن خال  ح ثنا: البخا ي قا 

 نبن سنليمان قنا : قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة، أبن  عنن األعنرج، عن

 فقا . هللا سبي  ف  يجاه  فا سا   امرأة ك  تام  امرأة سبعين على الليلة ألطوفن: داود

 النبن  فقنا . شنقيه أح  ساقطا   واح ا   إال شيئا   تام  فلم يق ، فلم. هللا شا  إن: صاحبه له

: الزنناد أبن  وابنن شنعيب وقنا ". هللا سنبي  ف  لجاه وا قالما لو: "وسلم عليه هللا صلى

 .الوجه هذا من البخا ي به تفرد. أصح وهو تسعين

 عنن مامن ، عنن حسنان بنن هشنا  أنبأننا يزين ، ح ثنا رهير، ح ثنا: يعلى أبو وقا 

 ألطنوفن: داود بنن سنليمان قنا :  وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة، أب 

: يق  ولم ،هللا سبي  ف  بالسيف يضر  غالما   تل  منمن امرأة ك  امرأة مائة على الليلة

 ولنن ت امننرأة إال امننرأة، منننمن تلنن  فلننم امننرأة مائننة علننى الليلننة تلنن  فطننا  هللا، شنا  إن

 كن  لولن ت هللا شنا  إن: قنا  لنو: " وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  فقا  إنسان، نصف

 ".وج  عز هللا سبي  ف  بالسيف يضر  غالما   منمن امرأة

 .الوجه هذا نم يخرجوه ولم الصايح شرط على إسناده

 هرينرة أبن  عنن سنيرين، ابنن عنن هشنا ، حن ثنا هشنيم، حن ثنا: أحمن  اإلمنا  وقا 

 غالمنا   مننمن واحن ة كن  تلن  امنرأة مائنة علنى الليلنة ألطوفن: داود بن سليمان قا : قا 

  سنو  قا : قا . إنسان بشق منمن واح ة إال ول ت فما. يستثن ولم هللا، سبي  ف  يقات 

". وجن  عنز هللا سنبي  فن  يقاتن  غنال  مائة له لول  استثنى لو" وسلم ليهع هللا صلى هللا

 .أيضا   أحم  به تفرد



 أبينه، عنن طناووس، ابنن عنن معمنر أنبأننا النررا ، عبن  حن ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 داود، بننن سننليمان قننا :  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  قننا : قننا  هريننرة أبنن  عننن

 أن نسن : قنا  هللا سنبي  فن  يقاتن  غالمنا   مننمن امرأة ك  تل  امرأة بمائة الليلة ألطوفن

 فقنا . إنسنان نصنف واحن ة إال امنرأة منمن تل  فلم: قا  بمن فأطا  هللا، شا  إن: يقو 

 ".لااجته د كا   وكان يان  لم هللا شا  إن قا  لو: " وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 بنن إسناا  قنا . مثلنه بنه  النررا عبن  حن ي  منن الصناياين فن  أخرجاه وهكذا

 عنن النرحمن، عبن  عنن أبينه، عنن الزنناد أبن  وابنن الزناد، أب  عن مقات ، أنبأنا: بشر

: يومننا   فقننا  سننرية وسننتمائة امننرأة أ بعمائننة لننه كننان داود بننن سننليمان أن هريننرة، أبنن 

 ولم. هللا سبي  ف  يجاه  بفا س منمن واح ة ك  فتام  امرأة، ألف على الليلة ألطوفن

. إنسان بشق جا ت منمن واح ة امرأة إال منمن، واح ة تام  فلم عليمن، فطا  يستثن

 لنه لول  هللا شا  إن فقا  استثنى لو بي ه نفس  والذي: " وسلم عليه هللا صلى النب  فقا 

 ".وج  عز هللا سبي  ف  ولجاه وا فرسان، قا  ما

 خنالف وق  سيما وال الا ي  منكر فإنه بشر، بن إساا  لاا  ضعيف إسناد وهذا

 .الصااح الروايات

 لم ما وتنوعما الجنود كثرة ال ولة واتسا  المل  أمو  من السال  عليه له كان وق 

 َ  ِّ  قَنا َ { }َشنْ     ُكن ِّ  ِمننْ  َوأُوتِينَنا: }قا  كما بع ه، أح ا   هللا يعطيه وال قبله، ألح  يكن

 ذلن  هللا أعطناه وق { اْلَوهَّا ُ  أَْنتَ  إِنَّ َ  بَْعِ ي ِمنْ  َح   أِلَ  يَْنبَِغ  اَل  ُمْلكا   ِل  َوَهبْ  ِل  اْغِفرْ 

 .المص و  الصاد  بنص

 َهنذَا: }قنا  إلينه العظيمنة الكاملنة النعم من وأس اه عليه به أنعم ما تعالى ذكر ولما

 حسنا  فنال شئت، من واحر  شئت من أعط أي{ ِحَسا    بِغَْيرِ  أَْمِس ْ  أَوْ  فَاْمنُنْ  َعَطاُؤنَا

 وال ذلن ، منن تفعلنه منا لن  سنوغ قن  هللا فإن شئت، كيف الما  ف  تصر : أي علي ،

 ال أن شنأنه منن فنإن الرسنو ، العب  بخال  المل ، النب  شأن وهذا ذل ، على يااسب 

 .ذل  ف  له هللا بإذن إال أح ا   يعط 

 نأ فاختننا  المقننامين، هننذين بننين عليننه وسننالمه هللا صننلوات مامنن  نبينننا ُخيننر وقنن 

 أن إلينه فأشنا  ذلن  فن  جبرين  استشنا  أننه الرواينات بعن  وفن .  سنوال   عب ا   يكون

 هللا جعنن  وقنن  عليننه، وسننالمه هللا صننلوات  سننوال ، عبنن ا   يكننون أن فاختننا . تواضنن 

 ظناهرين أمتنه منن طائفنة تنزا  فنال القيامنة، ينو  إلنى أمته ف  بع ه من والمل  الخالفة

 .المنةو الام  فلله. الساعة تقو  حتى

 لنه أعن ه لما نبه ال نيا، خير من السال  عليه سليمان لنبيه وهبه ما تعالى ذكر ولما

 العظنيم والفنور إلينه تقربنه التن  والقربة الجمي  واألجر الجزي  الثوا  من اآلخرة ف 

 ىلَُزْلفَ  ِعْن َنَا لَهُ  َوإِنَّ : }تعالى يقو  حي  والاسا  المعاد يو  وذل  ي يه، بين واإلكرا 

 {.َمآ    َوُحْسنَ 

 
 وحياته ملكه م ة كانت وكم وفاته ذكر



ننا: }وتعننالى تبننا ك هللا قننا   دَابَّننةُ  إِالَّ  َمْوتِننهِ  َعلَننى دَلَُّمننمْ  َمننا اْلَمننْوتَ  َعلَْيننهِ  قََضننْينَا فَلَمَّ

ننا ِمنَسننأَتَهُ  تَأُْكنن ُ  األَْ ِض   فِنن  لَبِثُننوا َمننا اْلغَْيننبَ  نَ يَْعلَُمننو َكننانُوا لَننوْ  أَنْ  اْلِجنننُّ  تَبَيَّنَننتْ  َخننرَّ  فَلَمَّ

 {.اْلُمِمينِ  اْلعَذَا ِ 

 عننن طممننان ابننن إبننراهيم حنن ي  مننن وغيرهمننا حنناتم أبنن  وابننن جريننر ابننن  وى

 وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن عباس ابن عن جبير، بن سعي  عن السائب، بن عطا 

: لمنا فيقنو   ينهي بنين نابتنة شنجرة  أى صلى إذا السال  عليه هللا نب  سليمان كان: قا 

 كاننت وإن غرسنت، لغنرس كاننت فنإن أننت؟ شن   ألي فيقنو . كنذا: فتقو  اسم ؟ ما

: اسننم  منا لمنا فقنا  ي ينه بنين شننجرة  أى إذ ينو  ذات يصنل  هنو فبينمنا. أنبتنت لن وا 

 َعنمِّ  اللمم: سليمان فقا . البيت هذا لخرا : قالت أنت؟ ش   ألي: قا . الخرو : قالت

 فتوكننأ عصننا   فناتمننا الغيننب، يعلمننون ال الجننن أن اإلننن  تعلننم ىحتنن مننوت ، الجننن علننى

 يعلمنون كنانوا لنو الجنن أن اإلنن  فتبيننت األ ضنة فأكلتمنا تعمن ، والجن حوال ، عليما

 فشنكرت. كنذل  يقرؤهنا عبناس ابن وكان: قا . الممين العذا  ف  حوال   لبثوا ما الغيب

 .بالما  تأتيما فكانت لأل ضة الجن

 عساكر ابن الااف   واه وق . نكا ة ح يثه ف  الخراسان  وعطا  .جرير ابن لف 

 أشنبه وهنو. موقوفنا   عبناس ابنن عنن جبينر، بنن سنعي  عنن كمين ، بنن سنلمة طرينق منن

 .أعلم وهللا بالصوا 

 وعنن عبناس، ابنن عن صالح، أب  وعن مال  أب  عن ذكره خبر ف  الس ي وقا 

 والسننتين السننة المقن س بينت فن  جنرديت السنال  عليه سليمان كان: الصاابة من أناس

 التن  المنرة فن  فأدخلنه وشنرابه طعامنه ين خ  وأكثنر ذل  من وأق  والشمرين والشمر

 شنجرة المقن س بينت فن  نبتنت إال فينه يصنبح ينو  يكنن لنم أننه ذل  ب   فكان فيما توف 

 نوإ غرسما لغرس كانت فإن. وكذا كذا اسم : الشجرة فتقو  اسم ؟ ما فيسألما يأتيما

 لمنا يقنا  شنجرة نبتنت حتنى كنذل  فيجعلمنا. وكذا لكذا دوا  نبت قالت دوا  نبتت كانت

؟ شن   وألي: فقنا . الخروبنة أننا: فقالنت اسنم ؟ منا فسألما الخروبة  نبنتُّ : فقالنت نبنّتِ

 وجمن  علنى التن  أننت حن ، وأنا ليخربه هللا كان ما: سليمان فقا  المسج  هذا لخرا 

 .له حائط ف  وغرسما فنزعما .المق س بيت وخرا  هالك 

 وهنم. الشنياطين تعلنم به ولم فمات عصاه على متكئا   يصل  فقا  المارا  دخ  ثم

 حنننو  تجتمننن  الشنننياطين وكاننننت فيعننناقبمم، يخنننرج أن يخنننافون لنننه يعملنننون ذلننن  فننن 

 يخلن  أن يرين  الذي الشيطان فكان وخلفه، ي يه بين كوى   له المارا  وكان المارا ،

 الجاننب منن يخرج حتى في خ . الجانب ذل  من فخرجت دخلت إن ي ا  جل ألست: يقو 

 السنال  علينه سنليمان إلنى ينظنر شنيطان يكنن ولنم فمنر أولئ  من شيطان ف خ . اآلخر

  جن  ثنم يسنم  فلنم  جن  ثنم سنليمان، صنوت يسنم  فلم احتر ، إال المارا  ف  وهو

 فنأخبر فخنرج ميتنا ، سنقط ق  السال  عليه سليمان إلى ونظر ياتر  ولم البيت ف  فوق 

 بلسنان العصنا وهن  ِمْنسنأته ووجن وا فنأخرجوه عننه ففتانوا مات، ق  سليمان أن الناس

 العصننا علننى األ ضننة فوضننعوا مننات كننم منننذ يعلمننوا ولننم األ ضننة أكلتمننا قنن  الابشننة،

 وهن  سننة، مننذ منات قن  فوجن وه النانو ذلن  علنى حسنبوا ثنم وليلنة، يومنا   منمنا فأكلت



 أن ذلن  عن  الناس فأيقن كامال   حوال   موته بع  من له ي أبون فمكثوا: ودمسع ابن قرا ة

 العنذا  فن  يلبثنوا ولنم سنليمان بموت لعلموا الغيب علموا أنمم ولو يكذبون كانوا الجن

 األَْ ِض  دَابَّنةُ  إِالَّ  َمْوتِنهِ  َعلَنى دَلَُّمنمْ  َمنا: }وجن  عنز هللا قنو  وذلن  ذلن ، له يعملون سنة

ننا َسننأَتَهُ ِمن تَأُْكنن ُ   اْلعَننذَا ِ  فِنن  لَبِثُننوا َمننا اْلغَْيننبَ  يَْعلَُمننونَ  َكننانُوا لَننوْ  أَنْ  اْلِجنننُّ  تَبَيَّنَننتْ  َخننرَّ  فَلَمَّ

: لأل ضنة قنالوا الشنياطين إن ثنم يكنذبون، كنانوا أنمم للناس أمرهم تبين: يقو { اْلُمِمينِ 

 أطيب سقيناك شرا ال تشربين كنت ولو الطعا ، بأطيب ألتيناك الطعا  تأكلين كنت لو

: قا . كانت حي  ذل  إليما ينقلون فإنمم: قا . والطين الما  إلي  سننق  ولكنا الشرا ،

 .لما تشكرا   الشيطان به يأتيما ما فمو الخشب جو  ف  يكون الذي الطين إلى تر ألم

 .تكذ  وال تص   ال الت  اإلسرائيليات من فيه وهذا

 حن ثنا قبيصنة، حن ثنا شنيبة، أبن  بنن عثمنان ناحن ث: القن   كتا  ف  داود أبو وقا 

 لملنن  السننال  عليممننا داود بننن سننليمان قننا : قننا  خيثمننة، عننن األعمننش، عننن سننفيان،

 كتنب هن  إنما من  بذاك أعلم أنا ما: قا . فأعلمن   وح  تقب  أن أ دت إذا: الموت

 .يموت من تسمية فيما إل ّ  يلقى

: قنا  أسنلم بنن رين  بن الرحمن عب  نع وهب، بن هللا وعب  الفرج بن أصب  وقا 

 قن  ب  أمرت ق  سليمان يا: فقا  فأتاه فأعلمن ، ب  أمرت إذا: الموت لمل  سليمان قا 

 فقننا  بننا ، لننه لنني  قننوا ير مننن صننرحا   عليننه فبنننوا الشننياطين فنن عا. سننويعة لنن  بقيننت

 علنى متنوكئ وهو  وحه فقب  الموت مل  عليه ف خ : قا  عصاه على فاتكأ يصل ،

 وينظنرون ي ينه بنين تعمن  والجنن: قنا . المنوت مل  من فرا ا   ذل  يصن  ولم عصاه،

 إذا حتنى فأكلتمنا، منسنأته إلنى يعنن  األ ض دابنة هللا فبع : قا . ح  أنه ياسبون إليه

، عليمنا وثقن  ضنعفت العصنا جنو  أكلت . وذهبنوا انفضنوا ذلن  الجنن  أت فلمنا فخنرَّ

ا ِمنَسأَتَهُ  تَأُْك ُ  األَْ ِض  دَابَّةُ  إِالَّ  َمْوتِهِ  لَىعَ  دَلَُّممْ  َما: }قوله فذل : قا   اْلِجنُّ  تَبَيَّنَتْ  َخرَّ  فَلَمَّ

 {.اْلُمِمينِ  اْلعَذَا ِ  فِ  لَبِثُوا َما اْلغَْيبَ  يَْعلَُمونَ  َكانُوا لَوْ  أَنْ 

 وقنن . خنر حتننى منسنأته مننن تأكن  سننة مكثننت أنمنا غيننره عنن وبلغننن : أصنب  قنا 

 .أعلم تعالى وهللا.. وغيرهم السلف من جماعة عن هذا ناو  وى

 علينه سنليمان أن وغينره الزهنري عنن إساا ، بن مام  عن بشر بن إساا  قا 

 أبننو أنبأنننا: إسنناا  وقنا . سنننة أ بعننين ملكنه وكننان سنننة وخمسنين اثنتننين عننا  السنال 

 ابنن وقنا . أعلنم وهللا. سننة عشنرين كنان ملكنه أن عبناس ابنن عنن عكرمنة، عن  و ،

 سننة وفن . سننة وخمسنين نيفنا   السنال  عليممنا داود بن سليمان عمر جمي  فكان: يرجر

 سنب  من ة  حبعنا  ابننه بعن ه ملن  ثنم ذكنر فيمنا المقن س بينت ببننا  ابتن أ ملكنه من أ ب 

 .إسرائي  بن  مملكة بع ه تفرقت ثم: وقا  جرير ابن ذكره فيما سنة عشرة

 
 ويايى ركريا وقب  وسليمان داود ع ب إسرائي  بن  أنبيا  من جماعة ذكر با 

 علنى رمنانمم وقنت يعلنم ال ممنن السال  عليمم إسرائي  بن  أنبيا  من جماعة ذكر

 السال  عليمما ويايى ركريا وقب  السال  عليمما وسليمان داود بع  أنمم إال التعيين



 ممنن وهنو وياينى ركرينا قب  وكان: إساا  بن مام  قا . أمصيا بن شعيا فمنمم

 .السال  عليمما ومام  بعيسى بشر

 وكنان المقن س، بينت بنبالد إسنرائي  بنن  علنى حزقينا اسنمه ملن  رماننه ف  وكان

 عظمت ق  األح اث وكانت المصالح، من عنه وينماه به يأمره فيما لشعيا مطيعا   سامعا  

 ملن  المقن س بينت وقصن  قرحنة،  جلنه فن  وخرجت المل  فمرض إسرائي ، بن  ف 

 . اية ألف ستمائة ف : إساا  ابن قا . سناا يب وهو زمانال ذل  ف  باب 

 فن  إلين  هللا أوحنى مناذا: شعيا للنب  المل  وقا . ش ي ا   عظيما   فزعا   الناس وفز 

 بناألمر النوح  علينه ننز  ثم. بع  ش   فيمم إل ّ  يوح لم: فقا  وجنوده؟ سناا يب أمر

 فلمننا. أجلنه اقتننر  قن  إنننهف يشنا ، مننن ملكنه علننى ويسنتخلف يوصنن  بنأن حزقيننا للملن 

 ويتضنر  يبكن  هنو فقنا  وبكى، ودعا وسبح فصلى القبلة على المل  أقب  بذل  أخبره

  حمن يا اآللمة وإله األ با     اللمم: وصبر وتوك  مخلص بقلب وج  عز هللا إلى

 بنن  علنى قضنائ  وحسنن وفعلن  بعملن  اذكرن  نو  وال سنة تأخذه ال من يا  حيم، يا

 .ل  وإعالن  سري نفس ، من به أعلم فأنت من  كان كله ذل و إسرائي 

 بكنا ه،  حنم قن  بأنه يبشره أن شعيا إلى هللا وأوحى و حمه، له هللا فاستجا : قا 

 ذهب ذل  له قا  فلما. سناا يب ع وه من وأنجاه سنة، عشرة خم  أجله ف  أخر وق 

 النذي أننت اللمنم: سنجوده فن  وقنا  سناج ا   وخنر والازن الشر عنه وانقط  الوج  منه

 الغينب عنالم تشنا ، منن وتنذ  تشا  من وتعز تشا  ممن وتنزعه تشا  من المل  تعط 

 دعنننوة وتسنننتجيب تنننرحم وأننننت والبنناطن، والظننناهر واآلخنننر، األو  فأننننت والشننمادة،

 .المضطرين

 علننى فيجعلننه التننين مننا  يأخننذ أن يننأمره أن شننعيا إلننى هللا أوحننى  أسننه  فنن  فلمننا

 سننناا يب جنيش علننى هللا وأ سن . فشننف  ذلن  ففعنن . بنر  قنن  ويصنبح فيشننفى قرحتنه

 مننننمم أصنناابه، مننن وخمسننة سننناا يب سنننوى كلمننم هلكننوا وقنن  فأصننباوا المننوت،

 فن  بمنم وطنا  األغنال ، فن  فجعلمنم بمنم، فجنا  إسنرائي  بنن  مل  فأ س  بختنصر،

 يو  ك  منمم واح  ك  ويطعم يوما ، سبعين لمم، واإلهانة بمم، التنكي  وجه على البالد

 الملنن  يننأمر أن: شنعيا إلننى تعنالى هللا وأوحننى السننجن، أودعمنم ثننم شنعير، مننن  غيفنين

 قومنه سنناا يب جمن   جعوا فلما بمم، ح ّ  ق  ما قوممم لينذ وا بالدهم، إلى بإ سالمم

  بمنم شنأن عنن أخبرنناك إننا: والكمننة السنارة له فقا  أمرهم من كان ق  بما وأخبرهم

 ممنا سنناا يب أمنر فكنان  بمنم، منن أحن  يسنتطيعما ال أمنة وهن  تطعننا، لمف وأنبيائمم

 .سنين سب  بع  سناا يب مات ثم. به هللا خوفمم

 واختلطنت أمنرهم، منرج إسنرائي  بنن  ملن  حزقينا منات لمنا ثنم: إسناا  ابنن قا 

 وذّكننرهم، فننوعظمم فننيمم، فقننا  شننعيا، إلننى تعننالى هللا فننأوحى شننرهم، وكثننر أحنن اثمم،

 منن فنرغ فلمنا. وكنذبوه خالفوه إن وعقابه بأسه وأنذ هم أهله، هو بما هللا عن وأخبرهم

 فيمنا فن خ  لنه، فانفلقنت بشنجرة فمنر مننمم فمنر  ليقتلنوه، وطلبنوه علينه، َعن وا مقالته

 فوضننعوه بالمنشننا  جنا وا ذلنن   أوا فلمنا فأبررهننا ثوبنه بم بننة فأخنذ الشننيطان وأد كنه

 . اجعون إليه وإنا هلل إناف معما ونشروه فنشروها الشجرة على



 يعقو  بن الوى سبط من حلقيا بن أ ميا ومنمم

 .بصايح ولي  غريب وهو. عباس ابن عن الضااك  واه. الخضر إنه قي  وق 

 وهنو ركرينا بنن ياينى د  علنى وقنف أننه اآلثنا  بعن  فن  جنا : عسناكر ابن قا 

 .غا  ىحت و سب فسكن. فاسكن الناس فتنت ال   أيما: فقا  ب مشق يفو 

 عنن حبنا ، بنن أحمن  عنن منريم، أب  بن عل ّ  ح ثن : ال نيا أب  بن بكر أبو وقا 

 أكثرهم: قا  إلي ؟ أحب عبادك أي...    أي: أ ميا قا : قا  الرحمن عب  بن هللا عب 

 الفنا  وساوس لمم تعرض ال الذين الخالئق، ذكر عن بذكري يشتغلون الذين ذكرا ، ل 

 عنننمم روى وإذا قلننوه النن نيا عننيش لمننم عننرض إذا الننذين بقننا ،بال أنفسننمم يانن ثون وال

 .غاياتمم فو  وأعطيمم مابت  أنالمم أولئ  بذل ، سروا

 
 المق س بيت خرا  ذكر

 ِمننْ  تَتَِّخنذُوا أاَلَّ  إسنرائِي َ  ِلبَنِن  ُهن  ى َوَجعَْلنَناهُ  اْلِكتَنا َ  ُموَسنى َو تَْينَنا: }تعالى وقوله

يَّ  َوِكيال ، دُونِ   إسنرائِي َ  بَنِن  إِلَنى َوقََضنْينَا َشنُكو ا ، َعْب ا   َكانَ  إِنَّهُ  نُوح   َم َ  َحَمْلنَا َمنْ  ةَ ذُّ ِ

تَْينِ  األَْ ِض  فِ  لَتُْفِس ُنَّ  اْلِكتَا ِ  فِ   بَعَثْنَنا أُوالُهَمنا َوْعن ُ  َجا َ  فَإِذَا َكبِيرا ، ُعلُّوا   َولَتَْعلُنَّ  َمرَّ

يَا ِ  ِخال َ  فََجاُسوا َشِ ي    بَأْس    أُولِ  لَنَا ِعبَادا   َعلَْيُكمْ   لَُكنمْ  َ دَْدنَنا ثُنمَّ  َمْفعُوال ، َوْع ا   َوَكانَ  ال ِّ

ةَ   ألَنفُِسنُكمْ  أَْحَسننتُمْ  أَْحَسننتُمْ  إِنْ  نَِفيرا ، أَْكثَرَ  َوَجعَْلنَاُكمْ  َوبَنِينَ  بِأَْمَوا    َوأَْم َْدنَاُكمْ  َعلَْيِممْ  اْلَكرَّ

 دََخلُنوهُ  َكَمنا اْلَمْسنِج َ  َوِليَنْ ُخلُوا ُوُجنوَهُكمْ  ِليَُسنوُ وا اآلِخنَرةِ  َوْعن ُ  َجنا َ  فَإِذَا َمافَلَ  أََسأْتُمْ  َوإِنْ 

ة   أَوَّ َ   َجَمننَّمَ  َوَجعَْلنَا ُعْ نَا ُعْ تُمْ  َوإِنْ  يَْرَحَمُكمْ  أَنْ  َ بُُّكمْ  َعَسى تَتْبِيرا ، َعلَْوا َما َوِليُتَبُِّروا َمرَّ

 {.ِصيرا  حَ  ِلْلَكافِِرينَ 

 حنين أ مينا له يقا  إسرائي  بن  أنبيا  من نب  إلى هللا أوحى: منبه بن وهب وقا 

 يفقمنون، وال قلوبنا   لمنم أن فنأخبرهم قومن  ظمرانن  بين قم أن: المعاص  فيمم ظمرت

 ذلن  فعطفنن   بنائمم، صنالح تنذكرت وإنن  يسنمعون، وال و ذانا   يبصرون، وال وأعينا  

 بمعصيت ، عصان  ممن أح  سع  وه  طاعت ، ِغبَّ  وج وا فكي فسلمم أبنائمم، على

 وإن إليمننا فتنننز  أوطانمننا تننذكر النن وا  إن بطنناعت ؟ أطنناعن  ممننن أحنن  شننق  وهنن 

 غيننر مننن الكرامننة والتمسننوا  بننا هم، عليننه أكرمننت الننذي األمننر تركننوا القننو  هننؤال 

 فلننم نُسنناكمم وأمننا غيننري، فعبنن وا قننراؤهم وأمننا حقنن ، فننأنكروا أحبننا هم أمننا وجممننا،

 قلنوبمم فن  المكنر خزننوا  سنل ، وعلنى علن َّ  فكنذبوا والتمنم وأمنا علمنوا، بمنا ينتفعوا

 يفقمننون ال جينوال   علنيمم ألهننيجن وعزتن  بجاللن  أقسنم وإننن  ألسننتمم الكنذ  وعنودوا

 لنه قاسنيا   جبنا ا   ملكنا   فيمم وألبعثن بكا هم، يرحمون وال وجوهمم يعرفون وال ألسنتمم

 النسنو ، طينران  اياتنه خفقنان كنأن الفجناج، كأمثنا  ومواكب لساا ،ا كقط  عساكر

 فينا وحشنة، القنرى ويتركنون خرابنا ، العمنران يعين ون العقبان، َكرُّ  فرسانه حم  وكأن

 األعنراس لجنب بعن  وأعين  السنبا، علنيمم وأسلط للقت ، أذللمم كيف وسكانما، إيليا وي 

 وبع  السبا ، مساكن القصو  ُشرفات  وبع الذئا ، عوا  الخي  صمي  وبع  صراخا ،

 الطينب بع  نسا هم وأب لن العبودية، وبالنعمة الذ  وبالعز العجاج، وهج السرج ضو 

 وعظناممن لنأل ض، ربنال   أجسادهم وألجعلن الخبب، الز اب  على وبالمش  الترا ،



  ،ح ين منن طبقنا   فتكنون السنما  آلمنرن ثم العذا ، بألوان وألدوسنمم للشم ، ضاحية

 خنال  فن  شنيئا   أنبتنت وإن األ ض، تنبنت لم أمطرت فإن نااس، من سبيكة واأل ض

 فنإن الاصناد، رمنان فن  وأ سنله النز  ، رمنان فن  أحبسنه ثنم للبمنائم، فبرحمت  ذل 

 منننه نزعننت شنن   منننه خلننص فننإن اآلفننة، عليننه سننلطت شننيئا   ذلنن  خننال  فنن  ر عننوا

 وإن أ حممننم، لننم بكننوا وإن مننم،أعط لننم سننألوا وإن أجننبمم، لننم دعننون  فننإن البركننة،

 .عنمم وجم  صرفت تضرعوا

 .اللف  بمذا عساكر ابن  واه

 لمنا تعنالى هللا إن: قنا  منبنه، بنن وهنب عنن إد ين ، أنبأننا: بشنر بن إساا  وقا 

 بالمعاصنن ، فعملننوا فننيمم األحنن اث عظمننت حننين وذلنن  إسننرائي  بننن  إلننى أ ميننا بعنن 

 إلنيمم، بالمسنير نفسنه وحن َّث قلبنه، فن  هللا ذ وقن فنيمم، بختنصر طم  األنبيا ، وقتلوا

 ومننتقم إسنرائي ، بنن  مملن  أنن : أ مينا إلنى هللا فنأوحى مننمم، به ينتقم أن هللا أ اد لما

 وجعن  ثيابنه فشنق أ ميا فقا . ووحي  أمري يأتي  المق س بيت صخرة على فقم منمم،

 جعلتنن  حنين تلن ن  لنم أمن  أن وددت..    ينا: وقنا  سناج ا   وخنر  أسنه على الرماد

 فقا . أجل  من إسرائي  بن  وبوا  المق س بيت خرا  فيكون إسرائي  بن  أنبيا   خر

 النينران، عبن ة: فقنا  عليمم؟ تسلط من    يا: قا  فبكى،  أسه فرف .  أس  ا ف : له

 وخبنر خبنرك أخبنرك وحين  فاستم  أ ميا يا قم ثواب ، يرجون وال عقاب ، يخافون ال

 ق سنت ، أمن   حم ف  أصو ك أن قب  ومن اخترت ، أخلق  أن قب  من:  إسرائي بن 

 تبلن  أن قبن  ومن نبأت ، تبل  أن قب  ومن. طمرت  أم  بطن من أخرج  أن قب  ومن

 الملن  من  فكنان وترشن ه، تسن ده الملن  من  فقنم اجتبيتن ، عظيم وألمر اخترت ، األش 

 ع وهم من به هللا نجاهم ما ونسوا األح اث، عظمت حتى هللا من الوح  ويأتيه يس ده،

 وذكننرهم بننه  منرك مننا علننيمم فاقصنص قننم: أ ميننا إلنى هللا فننأوحى وجنننوده، سنناا يب

 عناجز تقنون ، لنم إن ضنعيف إنن ..    يا: أ ميا فقا . أح اثمم وعرفمم عليمم نعمت 

 فقنا . تعزنن  لنم إن ذلي  تنصرن ، لم إن مخذو  تس دن ، لم إن مخطئ تبلغن ، لم إن

 لن ، كلنه واألمنر الخلنق وأن مشنيئت  عنن تصن   كلما األمو  أن تعلم لم أو: تعالى هللا

 شن   لني  النذي هللا فأننا فتطيعن ، شئت كيف فأقلبما بي ي، كلما واأللسنة القلو  وأن

 تننتم ولنم التوحين  يخلنص ال وإننه بكلمتن ، فنيمن ومنا واأل ض السنماوات قامنت مثلن ،

 قننول ، ففممننت الباننا  كلمننت الننذي وأنننا غيننري، عننن ي مننا يعلننم وال لنن ، إال القنن  ة

 كالجبنا  بنأمواج وتنأت  حن ي، تعن و فنال حن ودا   عليمنا وح دت أمري، ففعلت وأمرتما

 يصن  ولن مع ، وإن  ألمري، واعترافا   وخوفا   لطاعت ، مذلة   ألبستما ح ي بلغت فإذا

 فتسنتوجب ت ، سناال لتنبلغمم خلقن ، منن عظيم خلق إلى بعثت  وإن  مع ، ش   إلي 

 وقن  فيمم فقم قوم  إلى انطلق. شيئا   أجو هم من ذل  ينقص وال اتبع ، من أجر لذل 

 وكينف األنبينا ، أبننا  معشنر ينا اسنتبقاكم، فلنذل   بنائكم، بصالح ذكركم ق  هللا إن: لمم

 عصنان  أحن ا   وجن وا وهن  معصنيت ، مغبنة وجن تم وكينف طناعت ، مغبنة  باؤكم وج 

 ذكننرت إذا النن وا  إن بطنناعت ؟ فشننق  أطنناعن  أحنن ا   علمننوا  وهنن بمعصننيت ، فسننع 



 وتركننوا الملكننة، مننروج فنن   تعننوا القننو  هننؤال  وإن إليمننا، نزعننت الصننالاة أوطانمننا

 .وجمما غير من الكرامة وابتغوا  با هم به أكرمت الذي األمر

 ب كتنا بغينر فيمم ويعملون يتعب ونمم خوال   عبادي فاتخذوا و هبانمم أحبا هم فأما

 بالطاعنة عبنادي لمنم فن ان عن  وغروهم وسنت  ذكري وأنسوهم أمري أجملوهم حتى

 .معصيت  ف  يطيعونمم فمم ل ، إال تنبغ  ال الت 

 نبذبوا حتى ال نيا، وغرتمم مكري، وأمنوا نعمت ، فبطروا وأمراؤهم ملوكمم وأما

، ممننم جنرأة  سنل ، علنى ويفتنرون كتناب ، يارفنون فمنم عمن ي، ونسوا كتاب ،  علن َّ

 لنن  يكننون أن ينبغنن  هنن  شننأن ، وعظمننة مكننان ، وعلننو جاللنن ، فسننباان بنن ، وغننرة  

 أخلنق أن لن  ينبغن  وهن  معصنيت ؟ فن  يطنا  أن لبشنر ينبغ  وه  ملك ؟ ف  شري 

 !ل ؟ إال تنبغ  ال وه  ألح  بالطاعة ألح   ذن أو دون  من أ بابا   أجعلمم عبادا  

 علنى فيتنابعونمم للملنوك فينقنادون تخينرون،ي منا في  سون وفقماؤهم قراؤهم وأما

 الناقضنة بنالعمود لمنم ويوفنون معصيت ، ف  ويطيعونمم دين ، ف  يبت عون الت  الب  

 .كتاب  من علموا مما بش   ينتفعون ال يعلمون، بما جملة فمم لعم ي،

 مثن  يتمننون الخائضنين، من  يخوضنون ومفتوننون، فمقمنو ون النبيين أوالد وأما

 مننمم، بنذل  أولنى أحن  ال أننه ويزعمنون بمنا، أكنرمتمم التن  والكرامة  هم، با نصرى

 جمن هم كنان وكينف  بنا هم، صنبر كنان كينف يذكرون وال تفكر، وال منمم ص   بغير

 حتى وص قوا، فصبروا ودما هم أنفسمم بذلوا وكيف المغترون، اغتر حين أمري، ف 

 فتطولنت ويرجعون، من  ستايوني لعلمم القو  هؤال  فتأنيت. دين  وظمر أمري، عز

. يتنذكرون لعلمنم لمنم وأعنذ ت العمر ف  لمم وم دت فأكثرت، عنمم وصفات عليمم،

 علنى وأظمنرهم العافينة، وألبسنمم األ ض، لمنم وأنبنت السنما ، عليمم أمطر ذل  وك 

 بنن  أ  يسننخرون، أبننى هننذا؟ متننى فاتننى مننن  وبعنن ا   طغيانننا   إال يننزدادون وال العنن و،

 .يجترئون عل ّ  أ  يخادعون، إياي أ  يتارشون،

 ذوي  أي فيمنا ويضن  الاكنيم، فيمنا يتاينر فتننة علنيمم ألتنيان بعزتن  أقسم فإن 

 قلبنه منن وأننز  الميبة ألبسه عاتيا   قاسيا   جبا ا   عليمم ألسلطن ثم الاليم، وحكمة الرأي

 قطن  مث  رعساك فيه له المظلم، اللي  مث  وسواد ع د يتبعه أن و ليت والرحمة الرأفة

 فرسننانه وحمنن  النسننو  طيننران  اياتننه خفيننق وكننأن العجنناج، مثنن  ومواكننب السنناا 

 فسننادا   األ ض فنن  ويعثننون وحشننا   والقننرى خرابننا   العمننران يعينن ون العقبننان، كسننر 

 وال يرحمنننون وال يرقبنننون وال يكترثنننون ال قلنننوبمم قاسننية تتبينننرا ، علنننوا منننا ويتبننرون

 تقشعر األس  رئير مث  مرتفعة بأصوات سوا األ ف  يجولون يسمعون، وال يبصرون

 عليمنا ظناهر ووجنوه يفقمونمنا ال بألسننة األحنال  سمعما من وتطيش الجلود هيبتما من

 منن مجالسنمم وألخلنين وق سن  كتب  من بيوتمم ألعطلن فوعزت . يعرفونما ال المنكر

 نننونيتزي كننانوا الننذين وروا هننا عما هننا مننن مسنناج هم وألوحشننن ود وسننما حنن يثما

 لغينر فيمنا ويتفقمنون بالن ين، الن نيا لكسنب ويتعبن ون فيمنا ويتمجن ون لغينري بعما تما

 وبنالغنى الخنو  وبناألمن النذ  بنالعز ملوكمنا ألبن لن العم ، لغير فيما ويتعلمون ال ين

 والارينر الن يباج وبلبناس النبال ، ألنوان والرخنا  العافية وبطو  الجو  وبالنعمة الفقر



 أطوا  التيجان وبلباس القتلى، جيف واألدهان الطيبة وباأل واح با ،والع الوبر م ا  

 الاصينة والاصون الواسعة القصو  بع  فيمم ألعي ن ثم واألغال ، والسالس  الا ي 

 وبعن  النذئا ، عوا  الخي  صمي  وبع  السبا ، مساكن المشي ة البروج وبع  الخرا ،

 باألسو ة نسا ها ألب لن ثم والقفا ، ةالوحش األن  وبع  الاريق، دخان السراج ضو 

 والغبا ، النق  واألدهان الطيب وبألوان الا ي ، سالس  والياقوت ال   وبقالئ  األغال 

 األسنوا  بطنون فن  اللي  إلى والخبب واألنما  األسوا  عبو  الز اب  على وبالمش 

 ثنننم مو السننن واأل واح واألسنننفا  والسنننو  الوجنننوه عنننن الاسنننو  والسنننتو  وبالخنن و 

 إنمنا إنن  إلينه، ذلن  لوص  حالق ف  منمم الكائن كان لو حتى العذا  بأنوا  ألدوسنمم

 فلتكنونن ذلن  خنال  السنما  آلمنرن ثنم. أمنري علينه هنان منن وأهين أكرمن  من أكر 

 وال تمطنر سنما  فنال ناناس منن سنبيكة فلتكونن األ ض وآلمرن ح ي  من طبقا   عليمم

 شن   مننه خلنص فنإن اآلفنة، علنيمم سنلطت شنيئا   لن ذ خال  أمطرت فإن. تنبت أ ض

 أ حممنم لنم بكنوا وإن أعطمنم لنم سنألون  وإن أجنبمم لم دعون  وإن البركة منه نزعت

 منن و با ننا ابتن أتنا النذي أننت اللمم قالوا وإن عنمم، وجم  صرفت إل ّ  تضرعوا وإن

 وكتابننن  نبوتننن  فيننننا وجعلنننت لنفسننن  اخترتننننا بأنننن  وذلننن  وكرامتننن ، برحمتننن  قبلننننا

 بنعمتنن  قبلنننا مننن و با نننا و بيتنننا فيمننا واسننتخلفتنا الننبالد فنن  لنننا مكنننت ثننم ومسنناج ك

 وإن تبن   وال غيرننا، وإن المنعمين أوفى فأنت كبا ا   برحمت  وإياهم وحفظتنا صغا ا  

 عبنادي أبتن   إن  لمم قلت ذل  قالوا فإن. وإحسان  وطول  ومن  فضل  تتم وأن ب لنا

 وإن ضنناعفت شننكروا وإن ردت اسننتزادوا وإن أتممننت قبلننوا فننإن ونعمتنن ، برحمتنن 

 .بغضب  ش   يقو  ولي  عذَّبت غضبت وإذا غضبت، غيروا وإذا غيرت، غيروا

 وأننا لن  ذلن  ينبغن  وهن  ين ي  بين أتعلم أصبات بوجم : أ ميا فقا : كعب قا 

 اليننو  المننذ أبقيننن  برحمتنن  ولكننن ينن ي  بننين أتكلننم أن لنن  ينبغنن  أن مننن وأضننعف أذ 

 طننوال   منن  بننه  ضنيت بمننا منن  الوعينن  وهنذا العننذا  هنذا يخننا  أن أحنق أحنن  ولني 

 تعنذبن  فنإن منن ، تغيير وال نكر بغير حول  يعصون  وهم الخاطئين دا  ف  واإلقامة

  بننا وتبا كنت وبامن ك سنباان     ينا: قنا  ثنم. بن  ظن  فذل  ترحمن  وإن فبذنب 

    يننا وحينن  ومننز ؟ أنبيائنن  مسنناكن وهن  حولمننا ومننا القرينة هننذه أتملنن  وتعالينت،

 المسناج  منن حولنه ومنا المسنج  هنذا لمخنر  وتعالينت  بنا تبا كت وبام ك سباان 

 لمقتن  وتعالينت وتبا كنت وبامن ك سنباان     ينا لنذكرك،  فعنت التن  البيوت ومن

 داود وقننو  نجينن  موسننى وأمننة خليلن  إبننراهيم ولنن  مننن وهنم إينناهم وعننذاب  األمننة هنذه

 خليل  ول  بع  سطوت  يأمنون العباد وأي بع ، عقوبت  تأمن القرى أي    يا صفي ،

 .النيران عب ة عليمم تسلط داود خليفت  وقو  موسى نجي  وأمة إبراهيم

 هنؤال  أكرمنت إنما فأن  نقمت ، يستنكر فال عصان  من.. أ ميا يا: تعالى هللا قا 

 أتننن ا كمم أن إال العاصنننين، دا  مألننننزلتم عصنننون  أنمنننم ولنننو طننناعت ، علنننى القنننو 

 .برحمت 

 فنسنأل  نجينا   قربتنه وموسنى به، وحفظتنا خليال   إبراهيم اتخذت    يا: أ ميا قا 

 فن  ق ست  إن  أ ميا يا: إليه هللا فأوحى. ع ونا علينا تسلط وال تتخطفنا وال تافظنا أن



 والمسناكين  امن واأل اليتنامى حفظنوا قومن  أن فلنو الينو ، هذا إلى وأخرت  أم  بطن

 وال ماؤهنا طناهر شنجرها ناعم جنة بمنزلة عن ي وكانوا لمم ال اعم لكنت السبي  وابن

 كننت إنن : إسنرائي  بنن  إلين  سأشنكو ولكنن تنقطن ، وال ثما ها تبو  وال ماؤها يغو 

 حتننى الخصننب بمننم وأتبنن  عسننرة وكنن  قاننط كنن  أجنننبمم الشننفيق الراعنن  بمنزلننة لمننم

 وأهين أكرمن  من أكر  إنما ويلمم، يا ثم ويلمم فيا بعضا ، ضممبع ينطح كباشا   صا وا

 وإن بمعصنيت  يستخفون القرون من القو  هؤال  قب  كان من إن. أمري عليه هان من

 وعلننى واألسننوا  المسنناج  فنن  فيظمرونمننا تبرعننا   بمعصننيت  يتبرعننون القننو  هننؤال 

ت حتى األشجا  وظال  الجبا   ؤوس ت ممنم إل َّ  السما  عجَّ  والجبنا  األ ض وعجَّ

 وال ينتمنننون ال ذلننن  كننن  وفننن  وأقاصنننيما، األ ض بنننأطرا  الوحنننو  منمنننا ونفنننرت

 .الكتا  من علموا بما ينتفعون

 عصنوه والعنذا  الوعين  منن فيمنا منا وسنمعوا  بمنم  سنالة أ مينا بلغمم فلما: قا 

 أ ضنه طن مع هللا أن فتنزعم الفرينة هللا علنى وأعظمنت كنذبت: وقنالوا واتمموه وكذبوه

 وال عابن  األ ض فن  لنه يبقى ال حين يعب ه فمن وتوحي ه؟ وعبادته كتابه من ومساج ه

 وقينن وه فأخننذوه. الجنننون واعتننراك هللا علننى الفريننة أعظمننت لقنن ! كتننا ؟ وال مسننج 

 ثنم بسناحتمم ننز  حتنى بجنوده يسير فأقب  بختنصر عليمم هللا بع  ذل  فعن  وسجنوه،

يَا ِ  ِخنال َ  فََجاُسنوا: }لىتعنا قنا  كمنا فكان حاصرهم  الاصنر بمنم طنا  فلمنا: قنا { الن ِّ

يَا ِ  ِخنال َ  فََجاُسنوا: }قولنه وذلن  األرقة وتخللوا األبوا  ففتاوا حكمه على نزلوا { الن ِّ

 وتننرك الثلنن  وسننبى الثلنن  منننمم فقتنن  الجبننا ين، وبطننش الجاهليننة حكننم فننيمم وحكننم

 الصننبيان وسننا  المقنن س بيننت هنن  و بالخينن  وطننئمم ثننم والعجننائز، والشننيو  الزمنننى

 المسناج  وهن   الاصنون وخنر  المقاتلنة وقتن  حاسرات، األسوا  ف  النسا  وأوقف

 وأخنرج مات ق  فوج وه الكتا  له كتب ق  كان الذي دانيا  عن وسأ  التو اة، وحر 

 وعز ائينن  وميشننائي  األصننغر حزقينن  بننن دانيننا  فننيمم وكننان إليننه الكتننا  بيتننه أهنن 

 األكبنر دانينا  منن خلفنا   حزقين  بنن دانينا  وكنان. الكتنا  ذلن  لمنم فأمضى وميخائي ،

 أفنناهم، حتى إسرائي  بن  وقت  كلما الشا  ووطئ المق س بيت بجنوده بختنصر ودخ 

 معنه فبلن  السنبايا وسنا  بمنا كاننت التن  األموا  وحم   اجعا   انصر  منما فرغ فلما

 بينت فن  الكناسنات وقنذ  غنال ، ألنف عينتسن والملوك األحبا  أبنا  من صبيانمم ع ة

 عشنر وأحن  داود، بينت منن غال   ال  سبعة الغلمان وكان الخنارير فيه وذبح المق س

 بننن ايشننى سننبط مننن  ال  وثمانيننة بنيننامين، وأخيننه يعقننو  بننن يوسننف سننبط مننن ألفننا  

 نمن ألفا   عشر وأ بعة يعقو ، ابن  ونفتال  ربالون سبط من ألفا   عشر وأ بعة يعقو ،

 سننبط مننن وألفننين يعقننو ، بننن يسننتاخر سننبط مننن  ال  وثمانيننة يعقننو ، بننن دان سننبط

 سنائر منن ألفنا   عشنر واثنن  والوى،  وبن  سنبط منن  ال  وأ بعنة يعقو ، بن ريكون

 .إسرائي  بن 

 .باب  أ ض ق   حتى وانطلق

 صاحب لمم كان: له قي  فع  ما فع  فلما: منبه بن وهب قا : بشر بن إساا  قا 

 ذ ا يمنم وتسنب  مقناتلتمم تقتن  أنن  ويخبرهم لمم وخبرك ويصف  أصابمم ما همياذ 



 فننأمر. وحبسننوه وقينن وه وضننربوه واتممننوه فكننذبوه كنائسننمم، وتاننر  مسنناج هم وتمن  

: قنا  أصنابمم؟ منا القنو  هنؤال  تاذ  أكنت: له فقا  السجن من أ ميا فأخرج بختنصر

 وضننربوك كننذبوك: قننا  فكننذبون  إلننيمم هللا أ سننلن : قننا . ذلنن  علمننت فننإن : قننا  نعننم

 أن لن  فمن   بمنم،  سنالة وكذبوا نبيمم كذبوا قو  القو  بئ : قا . نعم: قا  وسجنوك؟

 إنن : أ ميا له قا . أمنت  فق  بالدك ف  تقيم أن أحببت وإن وأواسي  فأكرم  ب  تلاق

 يخرجنوا لنم إسرائي  بن  أن ولو قط، ساعة منه أخرج لم كنت منذ هللا أمان ف  أر  لم

 منه القو  هذا بختنصر سم  فلما. سلطان عليمم ل  يكن ولم غيرك وال يخافوك لم منه

 .أيليا بأ ض مكانه أ ميا فأقا  تركه

 التعرينب جمنة منن وفينه مليانة، وأشنيا  ومنواع  حكنم وفينه غرينب، سيا  وهذا

 .غرابة

 األهنوار بنين لمنا أصنفمبذا   بختنصنر كنان: الكلب  السائب بن مام  بن هشا  وقا 

 بالخنسنا ، تلقب الت  بلخ م ينة بنى وكان لمراسب، وهو الفرس على للمل  الرو  إلى

 فلما بالشا  إسرائي  بن  لقتا  بختنصر وبع  األماكن أضيق إلى وألجأهم الترك وقات 

 ملنن  بممننن هننو إنمننا بختنصنر بعنن  الننذي إن قينن  وقنن  دمشنق، أهنن  صننالاه الشننا  قن  

 .إليمم  سله على إسرائي  بن  لتع ي وذل  لمراسب، نب بشتاسب بع  الفرس

 بنن سنليمان عنن وهنب، ابنن عنن األعلنى، عب  بن يون  عن جرير ابن  وى وق 

 قنن   لمننا بختنصننر أن المسننيب، بننن سننعي  عننن األنصننا ي، سننعي  بننن يايننى عننن بننال ،

ّ  على يغل  دما   وج  دمشق   با ننا كنناأد : فقنالوا الن  ؟ هنذا ما فسألمم القمامة، يعن  كبا

 المسنلمين منن ألفنا   سنبعين ذلن  علنى فقتن : قنا . ظمنر الكبنا عليه ظمر وكلما هذا على

 .فسكن وغيرهم

 ما عساكر بن الااف  كال  من تق   وق  المسيب، بن سعي  إلى صايح إسناد وهذا

 بختنصنر بعن  ركرينا بن يايى ألن يصح ال وهذا ركريا، بن يايى د  هذا أن على ي  

 هللا ممنن هللا شنا  لمنن أو الصنالاين لنبع  د  أو متقن   نب  د  هذا أن اهروالظ بم ة،

 .به أعلم

 داود    منن وكنان ملكمنا فصنالاه المق س بين بختنصر ق  : الكلب  بن هشا  قا 

 أن بلغنه طبرينة بلن  فلمنا و جن ،  هائن بختنصر منه وأخذ إسرائي  بن  عن وصانعه

 منن معنه منن  قنا  فضنر  صنالاه، أننه ألجن  فقتلنوه ملكمم على ثا وا إسرائي  بن 

 .الذ ية وسبى المقاتلة وقت  عنوة، الم ينة فأخذ إليمم و ج  الرهائن

 أمنره منن كنان ما عليه وقص فأخرجه النب  أ ميا السجن ف  وج  أنه وبلغنا: قا 

 عصنوا قنو  القنو  بنئ : بختنصنر فقنا  وسنجنوه فكنذبوه ذلن  عنن لمم وتاذيره وإياهم

 إسننرائي  بننن  ضنعفا  مننن بقن  مننن إلينه واجتمنن  إلينه وأحسننن سنبيله وخلننى هللا  سنو 

 يقبن  أن هللا فناد  صننعنا، مما وج  عز هللا إلى نتو  ونان وظلمنا أسأنا ق  إنا: فقالوا

 بمنذه معن  فليقيمنوا صنادقين كنانوا فإن فاع ، غير أنه إليه هللا فأوحى  به ف عا توبتنا،

 وقنن  خربننت وقن  البلنن ة بمنذه نقننيم كينف: فقننالوا بننه، تعنالى هللا أمننره منا فننأخبرهم. البلن ة

 .يقيموا أن فأبوا! أهلما على هللا غضب



 منمم طائفة فنزلت البالد ف  إسرائي  بنو تفرقت الزمان ذل  ومن: الكلب  ابن قا 

 فكتب مصر، إلى منمم شرذمة وذهبت القرى، وادي وطائفة يثر  وطائفة الاجار ف 

 فقاتلنه جيشنه فن  فركنب علينه، فنأبى إلينه مننمم شرد من منه لبيط ملكما إلى بختنصر

. الناحينة تلن  أقصنى بلن  حتنى المغر  بالد إلى  كب ثم ذ ا يمم وسبى وغلبه وقمره

 وأ ض المقن س بينت وأهن  ومصنر المغنر  أ ض منن كثينر بسنب  انصنر  ثم: قا 

 .دانيا  السب  وف  واأل دن فلسطين

 بنن وهنب ذكنره منا علنى. األكبنر ال األصنغر  حزقين بن دانيا  أن والظاهر: قلت

 .أعلم وهللا. منبه

 
 السال  عليه دانيا  خبر من ش   ذكر

 من سمعته أكن لم إن: قا  الشيبان  األعلى عب  بن أحم  ح ثنا: ال نيا أب  ابن قا 

 بنن هللا عبن  عنن الكنن ي األجلنح عنن عننه، أصناابنا بعن  فان ثن  صفوان بن شعيب

 فلم عليمما فألقاه ب انيا  وجا  جب، ف  فألقاهما أس ين بختنصر ضَرا قا  المذي ، أب 

 فنأوحى والشنرا ، الطعنا  من اآلدميون يشتم  ما اشتمى ثم هللا شا  ما فمك  يميجاه،

 بناأل ض أننا    ينا: فقنا  لن انيا  وشنرابا   طعامنا   أعن د أن: بالشنا  وهنو أ مينا إلى هللا

 بنه أمرنناك منا أع د أن إليه هللا فأوحى. العرا  أ ض من باب  بأ ض ودانيا  المق سة

 أعن ه منا وحمن  حمله من إليه وأ س  ففع  أع دت، ما ويام  يامل  من سنرس  فإنا

 بن ؟ جنا  منا: فقنا . أ مينا أننا: قنا  هنذا؟ منن: دانيا  فقا  الجب  أس على وقف حتى

 النذي هلل الامن : ا دانين فقا . نعم: قا   ب ؟ ذكرن  وق : قا .  ب  إلي  أ سلن : فقا 

 لنم بنه وثنق منن النذي هلل والامن   جناه، منن يجينب الذي هلل والام  ذكره، من ينسى ال

 يجننزي الننذي هلل والامنن  إحسننانا ، باإلحسننان يجننزي الننذي هلل والامنن  غيننره، إلننى يكلننه

نا يكشننف الننذي هلل والامنن  نجنناة، بالصننبر  حننين يقينننا الننذي هلل والامنن  كربنننا، بعنن  ُضننرَّ

 .عنا الاي  تنقط  حين  جاؤنا هو الذي هلل والام  بأعمالنا، ناظن يسو 

 أبننو حن ثنا ديننا ، بننن خالن  أبن  عننن إسناا  بنن مامنن  عنن بكينر بننن ينون  وقنا 

 عن  ميت  ج  عليه سريرا   المرمزان بيت ما  ف  وج نا تَْستر افتتانا لما: قا  العالية

 فنسنخه كعبنا   لنه فن عا طنا الخ بنن عمنر إلى فاملناه المصاف فأخذنا مصاف،  أسه

 ألبن  فقلنت هنذا القنر ن أقنرأ منا مثن  قرأتنه قنرأه، العنر  منن  ج  أو  فأنا بالعربية،

 فمنا: قلنت. بع  كائن هو وما كالمكم ولُاون وأمو كم سيركم: قا  فيه؟ كان ما: العالية

 نناهدف باللين  كنان فلمنا متفرقنة، قبنرا   عشنر ثالثنة بالنما  حضرنا: قا  بالرج ؟ صنعتم

 كاننت: قنا  مننه يرجنون فمنا: قلنت ينبشنونه فنال النناس على لنعميه كلما القبو  وسوينا

 تظنننون كنننتم مننن: قلننت فيمطننرون بسننريره بننرروا" المطننر" عنننمم حبسننت إذا السننما 

 ثالثمائنة مننذ: قنا  منات؟ قن  وجن تموه كنم مننذ: قلت. دانيا  له يقا   ج : قا  الرج ؟

 تبليمننا ال األنبيننا  لاننو  إن قفنناه، مننن شننعرات إال: قننا  شنن   منننه تغيننر مننا: قلننت سنننة

 .السبا  تأكلما وال األ ض



 مننن مافوظننا   وفاتننه تننا يخ كننان إن ولكننن العاليننة، أبنن  إلننى صننايح إسننناد وهننذا

 وبننين بينننه لنني  مننريم بننن عيسننى ألن صننالح،  جنن  هننو بنن  بنبنن  فلنني  سنننة ثالثمائننة

 كاننت الت  والفترة البخا ي، ف  ذيال الا ي  بنص... وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 تننا يخ يكننون وقنن  سنننة، وعشننرون سننتمائة وقينن  سننتمائة، وقينن  سنننة، أ بعمائننة بينممننا

 المطنابق هنو دانينا  كوننه كنان إن دانينا ، وقنت من قريب وهو سنة ثمانمائة من وفاته

 قَربنت ولكن الصالاين، أو األنبيا  من إما  خر  جال   يكون ق  فإنه األمر، نف  ف  لما

 .تق   كما مسجونا   عن ه فأقا  الفرس مل  أخذه ق  كان دانيا  ألن دانيا  أنه الظنون

 مالن  بنن أنن  وعنن شنبر، أنفنه طو  أن العالية أب  إلى صايح بإسناد  وي وق 

 األقن مين األنبينا  منن  جنال   يكون أن هذا على فياتم  ذ ا ، أنفه طو  أن جي  بإسناد

 .أعلم تعالى وهللا الم د، هذه قب 

 بنن مامن  بنال  أبنو حن ثنا: القبنو  أحكنا  كتنا  فن  ال نيا أب  بن بكر أبو قا  وق 

 بنن القاسنم مامن  أبنو حن ثنا األشنعري موسنى أبن  بن بردة أب  بن هللا عب  بن الاا ث

 إن:  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قنا  األحمنري، األشنع  أبن  عنن هللا، عب 

 تسنتر األشنعري موسنى أبنو افتنتح فلمنا مامن ، أمنة ت فننه أن وجن  عنز  به دعا دانيا 

 وسننلم عليننه هللا صنلى هللا  سننو  كننان وقن  وو ينن ه، عروقننه تضنر  تننابوت فنن  وجن ه

 حرقنوص لنه يقنا   جن  علينه د  النذي فكنان. بالجننة فبشروه دانيا  على د َّ  من: قا 

 إلنن َّ  وابعنن  ادفنننه أن: عمننر إليننه فكتننب بخبننره عمننر إلننى األشننعري موسننى أبننو فكتننب

 .بالجنة بشره وسلم عليه هللا صلى النب  فإن حرقوص

 أبن  ابنن قنا  ثنم. أعلنم وهللا نظنر مافوظنا   كوننه وفن  الوجنه هذا من مرس  وهذا

: قنا  عالمنا ، وكنان سنعي ، بنن عنبسة عن هللا عب  بن قاسم ح ثنا بال ، أبو ح ثنا: ال نيا

ة مصافا   دانيا  م  موسى أبو وج   موسنى أبنو فكتنب وخاتمه، ود اهم ودك فيما وجرَّ

 إليننا فابعن  النودك وأمنا إليننا، به فابع  المصاف أما: عمر إليه فكتب عمر إلى بذل 

 فقن  الخناتم وأمنا بيننمم، الن  اهم واقسنم بنه، يستشنفون المسنلمين منن قبل  من ومر منه

 .نفلَّناكه

 دانينا  أننه لنه وذكنروا وجن ه لما موسى أبا أن وجه غير من ال نيا أب  ابن و وى

 موضنوعا   مناال   عنن ه وجن  وأننه أمنره لنه ينذكر عمنر إلنى وكتنب وقبلنه، وعانقه التزمه

 وإن منرض وإال  دهنا فنإن منمنا اقتنرض جنا  منن وكنان د هنم  ال  عشرة من قريبا  

 أحن ، به يعلم فال قبره ويخفى وي فن ويكفن وس   بما  يغس  أن عمر فأمر  بَْعة عن ه

 .خاتمه ونفله إليه فتام  وبالربعة الما ، بيت إلى يرد أن  بالما وأمر

 فنن  وحفننروا نمننرا   فسننكَروا األسننرا  مننن أ بعننة أمننر أنننه موسننى أبنن  عننن و وي

 قبنره موضن  يعلنم فلنم أعنناقمم فضنر  األسنرا  األ بعنة ق َّ  ثم فيه، ف فنه قبرا   وسطه

 .عنه هللا  ض  األشعري موسى أب  غير

 السنرح، بن عمرو بن أحم  ح ثنا هللا، عب  بن إبراهيم ح ثن : ال نيا أب  ابن وقا 

 أبن  ابنن ين  فن   أينت: قنا  أبينه عن الزناد، أب  بن الرحمن عب  عن وهب، ابن ح ثنا

 ذلنن  يلاسننان  جنن  بينممننا أسنن ان فصننه نقننش خاتمننا   األشننعري موسننى أبنن  بننن بننردة



 دانيا  أنه البل ة هذه أه  مرع الذي الميت الرج  ذل  خاتم وهذا: بردة أبو قا  الرج ،

 نقنش عنن القرينة تلن  علمنا  موسنى أبنو فسأ : بردة أبو قا . دفنه يو  موسى أبو أخذه

 وأصناا  المنجمنون جنا ه سنلطانه فن  دانينا  كنان النذي الملن  إن :فقنالوا الخاتم ذل 

 يبقنى ال وهللا: الملن  فقنا  ويفسن ه، ملكن  يَعنو  غنال  وكذا كذا يول  إنه: له فقالوا العلم

 ولبؤته األس  فبات األس  أجمة ف  فألقوه دانيا  أخذوا أنمم إال. قتلته إال غال  الليلة تل 

 قنا  بل  ما بل  حتى بذل  هللا فنجاه يلاسانه فوج تمما أمه فجا ت. يضراه ولم يلاسانه

 وصننو ة صننو ته دانيننا  فنننقش: القريننة تلنن  علمننا  قننا : موسننى أبننو قننا : بننردة أبننو

 .ذل  ف  عليه هللا نعمة ينسى لئال خاتمه فص ف  لاسانهي األس ين

 .حسن إسناد

 
 خرابما بع  المق س بيت عما ة ذكر

 بعن  إسنرائي  بنن  منن المنأل واجتمنا  خرابمنا بعن  المقن س بيت عما ة ذكر وهذا

 وشعابما األ ض بقا  ف  تفرقمم

 قَْريَننة   َعلَننى َمننرَّ  ِذيَكالَّنن أَوْ : }القننائلين أصنن   وهننو المبننين كتابننه فنن  تعننالى هللا قننا 

ُ  َهِذهِ  يُْايِ  أَنَّى قَا َ  ُعُروِشَما َعلَى َخاِويَةٌ  َوِه َ  ُ  فَأََماتَهُ  َمْوتَِما بَْع َ  ّللاَّ  بَعَثَنهُ  ثُمَّ  َعا    ِمائَةَ  ّللاَّ

 َطعَاِمن َ  إِلَنى فَنانُظرْ     َعنا ِمائَنةَ  لَبِثْنتَ  بَن ْ  قَنا َ  يَنْو    بَْعن َ  أَوْ  يَْومنا   لَبِثْتُ  قَا َ  لَبِثْتَ  َكمْ  قَا َ 

 َكْيننفَ  اْلِعَظننا ِ  إِلَننى َوانُظننرْ  ِللنَّنناِس   يَننة   َوِلنَْجعَلَنن َ  ِحَمنناِ كَ  إِلَننى َوانُظننرْ  يَتََسنننَّهْ  لَننمْ  َوَشنَرابِ َ 

ا لَْاما   نَْكُسوَها ثُمَّ  نُنِشُزَها َ  أَنَّ  أَْعلَمُ  قَا َ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ  {.ِ يرٌ قَ  َشْ     ُك ِّ  َعلَى ّللاَّ

 إنن : بلغنن  فيمنا السنال  علينه أ مينا إلنى تعنالى هللا أوحى ثم: الكلب  بن هشا  قا 

 فنن  فقننا  خننرا ، وهن  قنن مما حتننى فخنرج. فانزلمننا إليمننا فناخرج المقنن س بيننت عنامر

 يعمرهننا فمتنى عامرهنا أننه وأخبرنن  البلن ة هنذه أننز  أن هللا أمرنن  هللا سنباان: نفسنه

 !تمامو بع  هللا ياييما ومتى

 حتنى سنة سبعين نومه ف  فمك  طعا  من وسلة حما ه ومعه فنا   أسه وض  ثم

 وقنا  سننة وعشنرين مائنة ملكنه وكنان لمراسنب، وهنو فوقه الذي والمل  بختنصر هل 

 الشنا  بنالد عنن فبلغنه دولتنه فن  بختنصنر موت وكان لمراسب، بن بشتاسب ول ه بع ه

 فنادى أح ، اإلن  من بما يبقى فلم طينفلس أ ض ف  كثرت ق  السبا  وأن خرا  أنما

 علنيمم وملن . فيرجن  الشنا  إلى يرج  أن شا  من أن: إسرائي  بن  ف  باب  أ ض ف 

 وفنتح فعمروها فرجعوا مسج ها ويبن  المق س بيت يعمر أن وأمره داود    من  جال  

 حتنى  ذلن نومنه فن  ومك  تعمر، وكيف تبنى كيف الم ينة إلى فنظر عينيه أل ميا هللا

 الم يننة عمن  وقن  سناعة منن أكثنر ننا  أننه يظنن ال وهنو هللا بعثنه ثنم. سننة مائة له تمت

َ  أَنَّ  أَْعلَمُ } قا   هلة عامرة إليما نظر فلما خرابا    {.قَِ يرٌ  َشْ     ُك ِّ  َعلَى ّللاَّ

 علنيمم غلبنت حتنى كنذل  فمكثنوا أمرهم عليمم هللا و د بما إسرائي  بنو فأقا : قا 

 ظمنو  بعن  يعنن  سنلطان وال جماعنة لمنم يكنن لنم ثنم الطوائنف، ملنوك رمن  ف الرو 

 لمراسنب أن جرينر ابنن وذكنر عننه تا يخنه ف  جرير ابن حكاه هكذا. عليمم النصا ى

 ذا كنان وأننه والقنواد والملوك والبالد العباد له دانت ق  لمملكته، سائسا   عادال   ملكا   كان



 بعن  المملكة ت بير عن ضعف لما ثم والمعاق ، واألنما  األمصا  عما ة ف  جي   أي

 المجوسنية، دينن ظمنو  رمانه ف  فكان بشتاسب، لول ه المل  عن نز  ونيف سنة مائة

 علينه فن عا فأغضنبه السنال  علينه أ مينا صناب ق  كان ر ادشت اسمه  جال   أن وذل 

 وصننناب أذ بيجنننان، بنننأ ض فلانننق فنننذهب ر ادشنننت، فبنننرص السنننال  علينننه أ مينننا

 وحمن  بشتاسب، منه فقبله نفسه، تلقا  من اخترعه الذي المجوسية دين فلقنه ،بشتاسب

 .منمم أباه ممن كثيرا   خلقا   منمم وقت  وقمرهم، عليه، الناس

 المشننمو ين، الفننرس ملننوك مننن وهننو بشتاسننب، بننن بممننن بشتاسننب بعنن  كننان ثننم

 دهننرا   روعمنن الثالثننة هننؤال  مننن واحنن  لكنن  بختنصننر نننا  وقنن  المننذكو ين، واألبطننا 

 .هللا قباه طويال  

 هنو القرينة هنذه علنى المنا  هنذا أن منن جرينر ابنن ذكنره النذي هذا أن والمقصود

 قنوي وهنو. وغيرهمنا عمير بن عبي  بن هللا وعب  منبه بن وهب قاله السال  عليه أ ميا

 والاسنن عبناس وابنن سنال  بنن هللا وعبن  عل  عن  وي وق  المتق  ، السيا  حي  من

 السنلف منن كثينر عنن  أشنمر وهذا. عزير أنه وغيرهم بردة بن وسلمان س يوال وقتادة

 .أعلم وهللا والخلف

 
 العزير قصة وهذه

 بنن سنو يق ابنن ويقنا  جنروة بنن عزينر هنو: عسناكر ابنن القاسنم أبنو الااف  قا 

 بننن العننار  بننن فنانناص بننن أسننبو  بننن تقننى بننن عننرى بننن د رنننا بننن أيننو  بننن ع يننة

 ثنم. ب مشنق قبنره أن اآلثنا  بع  ف  جا  سروخا بن عزير  ويقا. عمران بن ها ون

 مامن  عنن عل ، بن حبان عن عمرو، بن داود عن البغوي القاسم أب  طريق من سا 

 أد ي وال ال أ  بينن  العزيننر أد ي ال: مرفوعننا   عبنناس ابننن عننن أبيننه، عننن كريننب، بننن

 .ال أ  نبيا   كان أعزير

 عبنن  عننن السننجزي إسنناا  بننن  مامنن عننن الاسننن، بننن مأمنن  حنن ي  مننن  واه ثننم

 مرفوعنا   هرينرة أبن  عنن المقبنري، سنعي  عنن ذئب، أب  ابن عن معمر، عن الررا ،

 .ناوه

 عننن ومقاتنن ، جننويبر عننن متننروك وهننو بشننر، بننن إسنناا  طريننق مننن  وى ثننم

 بلن  فلما ح ث، غال  وهو بختنصر سباه ممن كان عزيرا   أن عباس ابن عن الضااك،

: قنا . مننه بنالتو اة أعلنم وال أحفن  أحن  يكنن ولنم: قنا . الاكمة هللا أعطاه سنة أ بعين

 .الق   عن  به سأ  حين ذل  من اسمه هللا ماى حتى األنبيا  م  يذكر وكان

 .أعلم وهللا ومنكر، ومنقط  ضعيف وهذا

 عنن الاسنن، عنن قتنادة، عنن عروبنة، أبن  عنن سنعي ، عن بشر، بن إساا  وقا 

 .بعثه ثم عا  مائة هللا أماته الذي العب  هو عزيرا   أن. سال  بن هللا عب 

 أبن  بنن وسنع  كعنب عنن قتنادة، عنن بشنير، بنن سعي  أنبأنا: بشر بن إساا  وقا 

 هللا وعبن  عبناس ابنن عنن الضااك، عن وجويبر، ومقات  الاسن عن قتادة عن عروبة

 بنن وهنب جن ه عن وإد ي ، عباس ابن عن مجاه ، عن أبيه، عن الس ي إسماعي  بن



 قنالوا بعن  علنى بعضنمم وراد عزينر حن ي  عن ح ثون  هؤال  ك  إساا  قا  بهمن

 يتعاهن ها، لنه ضنيعة إلنى ينو  ذات خنرج حكيمنا   صنالاا   عبن ا   كان عزيرا   إن بإسنادهم

 وهنو الخربنة ودخن  الانر، وأصنابه الظمينرة قامنت حنين خربنة إلى أتى انصر  فلما

 تلن  ظن  فن  فننز  عننب، فيمنا وسلة تين فيما سلة ومعه حما ه عن فنز  حما ه على

 أخنرج ثنم القصنعة فن  معنه كنان النذي العننب من فاعتصر معه قصعة وأخرج الخربة

 قفناه علنى اسنتلقى ثنم ليأكلنه، ليبتن  العصنير فن  القصنعة تل  ف  فألقاه معه يابسا   خبزا  

 علننى قائمننة وهنن  فيمننا مننا و أى البيننوت تلنن  سننقف فنظننر الاننائط إلننى  جليننه وأسننن 

ُ  َهنِذهِ  يُْايِن  أَنَّنى: }فقنا  بالينة عظامنا   و أى أهلمنا باد وق  عروشما  فلنم{ َمْوتَِمنا بَْعن َ  ّللاَّ

 هللا فأماتنه  وحنه، فقنب  المنوت مالن  هللا فبعن  تعجبنا   قالمنا ولكن ياييما هللا أن يش 

 .عا  مائة

. وأحن اث أمنو  إسنرائي  بنن  فن  ذلن  بنين فيمنا وكاننت عنا ، مائة عليه أتت فلما

 كينف فيعقن  بممنا لينظنر وعينينه قلبنه ليعقن  قلبنه فخلنق ملكنا   عزينر إلى هللا فبع :  قا

 ثنم والجلن  والشنعر اللانم عظامنه كسى ثم ينظر، وهو خلفه  كب ثم. الموتى هللا ياي 

 قنا  لبثنت؟ كنم الملن  لنه فقا  جالسا   فاستوى ويعق ، يرى وهو ذل  ك  الروح فيه نفخ

  خنر فن  وبعن  الظميرة عن  النما  ص   لب  كان أنه  وذل يو ، بع  أو يوما   لبثت

 لبثنت بن : الملن  لنه فقنا . ينو  ل  يتم ولم يو  بع  أو: فقا  تغب، لم والشم  النما 

 العصنير وشنرابه اليناب ، الخبنز الطعنا  يعنن  وشنراب ، طعامن  إلنى فانظر عا  مائة

 يناب ، والخبنز لعصنيرا يتغينر لنم حالمما على هما فإذا القصعة ف  اعتصره كان الذي

 منن شن   يتغينر لنم غن  والعننب التنين وكنذل  يتغير، لم يعن { يَتََسنَّهْ  لَمْ } قوله فذل 

 فنظر. حما ك إلى فانظر ل ؟ قلت ما أنكرت: المل  له فقا  قلبه ف  أنكر فكأنه حالمما

 وأقبلنت فأجابت الاما  عظا  المل  فنادى. نخرة وصا ت عظامه بليت ق  حما ه إلى

 كساها ثم والعصب العرو  ألبسما ثم إليه ينظر وعزير المل   كبه حتى ناحية ك  نم

 إلى وأذنيه  أسه  افعا   الاما  فقا  المل  فيه نفخ ثم والشعر، الجل  عليما أنبت ثم اللام

 نَّناِس ِلل  يَة   َوِلنَْجعَلَ َ  ِحَماِ كَ  إِلَى َوانُظرْ } قوله فذل . قامت ق  القيامة يظن ناهقا   السما 

 حمنا ك عظنا  إلنى وانظنر يعنن { لَْامنا   نَْكُسنوَها ثُنمَّ  نُنِشنُزَها َكْينفَ  اْلِعَظنا ِ  إِلَنى َوانُظرْ 

 بنال حمنا ا   مصنو ا   عظامنا   صنا ت إذا حتنى أوصنالما فن  بعضنا   بعضنما يركب كيف

ا} لاما   نكسوها كيف انظر ثم لام، َ  أَنَّ  أَْعلَنمُ  قَنا َ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ { قَنِ يرٌ  َشنْ     ُكن ِّ  َعلَنى ّللاَّ

 .وغيره الموتى إحيا  من

 منزلننه، وأنكننر الننناس وأنكننر الننناس فننأنكره مالتننه أتننى حتننى حمننا ه فركننب: قننا 

 مائنة عليمنا أتى ق  مقع ة عميا  بعجور هو فإذا منزله، أتى حتى منه وهم على فانطلق

 عرفتنه كاننت سنة عشرين بنت وه  عزير عنمم فخرج لمم، أمة كانت سنة وعشرون

 عزينر مننز  أهنذا هنذه ينا: عزينر لمنا فقا  الزمان، أصابما الكبر أصابما فلما وعقلته،

 عزيرا   يذكر سنة وكذا كذا من أح ا    أيت ما: وقالت فبكت. عزير منز  هذا نعم: قالت

 سنباان: قالنت. بعثنن  ثنم سننة مائنة أمناتن  هللا كنان عزير أنا إن  قا . الناس نسيه وق 

: قالنت عزينر أننا فنإن : قنا . بنذكر لنه نسنم  فلم سنة مائة منذ فق ناه ق  عزيرا   نفإ! هللا



 والشنفا ، بالعافينة النبال  ولصناحب للمنري  ين عو الن عوة مستجا   ج  عزيرا   فإن

 .عرفت  عزيرا   كنت فإن أ اك حتى بصري عل ّ  يرد أن هللا فادعوا

. هللا بنإذن قنوم : وقنا   هابين وأخنذ فصاتا عينيما على بي ه ومسح  به ف عا: قا 

 أنن  أشنم : فقالنت فنظنرت عقنا ، منن شنطت كأنمنا صناياة فقامت  جليما هللا فأطلق

 .عزير

 ابن شيخ لعزير وابن ومجالسمم، أن يتمم ف  وهم إسرائي  بن  مالة إلى وانطلقت

 قن  عزير هذا: فقالت فنادتمم المجل ، ف  شيو  بنية وبنى سنة عشر وثمان  سنة مائة

  جلن  وأطلق بصري عل  فرد  به ل  دعا موالتكم فالنة أنا: فقالت فكذبوها،. كمجا 

 فقنا  إلينه فنظنروا إلينه فنأقبلوا النناس فنم : قا . بعثه ثم سنة مائة أماته هللا أن ورعم

 بننو فقالنت. عزينر هنو فنإذا كتفينه عنن فكشنف. كتفينه بنين سنودا  شنامة ألب  كان: ابنه

 بختنصنر حنر  وقن  عزينر غينر حن ثنا فمنا التو اة حف  أح  فينا يكن لم فإنه: إسرائي 

 قن  سنروخا   أبنوه وكنان لننا فاكتبمنا الرجنا ، حفظنت منا إال شن   منما يبقى ولم التو اة

 ذلن  إلنى بمنم فنانطلق عزينر، غينر أحن  يعرفه لم موض  ف  بختنصر أيا  التو اة دفن

 .لكتا ا ود س الو   عفن ق  وكان التو اة فاستخرج فافره الموض 

 مننن ونننز  التننو اة لمننم فجنن د حولننه إسننرائي  وبنننوا شننجرة ظنن  فنن  وجلنن : قننا 

 قالنت ثنم فمنن إسنرائي  لبنن  فجن دها التنو اة فتنذكر. جوفنه دخنال حتنى شنمابان السما 

 بنن  بنأمر وقيامنه التنو اة وتج ين ه الشنمابين أمنر منن كان للذي هللا، ابن عزير: اليمود

 فيمنا منات التن  والقرينة حزقين ، بن ير السنواد بنأ ض التو اة لمم ج د وكان إسرائي ،

 .أباذ ساير لما يقا 

 لبننن  يعننن { ِللنَّنناِس   يَننة   َوِلنَْجعَلَنن َ : }تعننالى هللا قننا  كمننا فكننان: عبنناس ابننن قننا 

 ابننن وهننو مننات ألنننه شننا  وهننو شننيو  وهننم بنيننه منن  يجلنن  كننان أنننه وذلنن  إسننرائي ،

 .مات يو  كميئته شابا   هللا فبعثه سنة أ بعين

 حننناتم أبننو أنشنن  وقنن  الاسننن قننا  وكنننذل  بختنصننر بعنن  بعنن : عبنناس ابننن قننا 

 :عباس ابن قاله ما معنى ف  السجستان 

 أكبر فمو ابنه ابن قبله ومن*** ابنه قبله من شا   أس وأسود

 أشقر   الرأس و سودا  ولايته***  عصا   على ي   شيخا   ابنه يرى

 فيعثر الصب  يمش  كما  يقو***  قوة   فض  ال و حي  البنه وما

 يتبختر ال و يجري ال وعشرين***  حجة تسعين الناس ف  ابنه يع 

 غبر الناس ف  تسعون ابنه والبن***  أمرها أ بعون أبيه وعمر

 تعذ  فبالجم  ت  ي ال كنت وأن***  دا يا كنت أن المعقو  ف  هو لما

 
 فص 

 وبنين وسليمان داود بين فيما نكا وأنه إسرائي  بن  أنبيا  من عزيرا   أن المشمو 

 حفظمنا هللا ألممنه التنو اة يافن  منن إسنرائي  بنن  فن  يبقنى لم لما وأنه ويايى، ركريا



 ننو  من بمعرفة فنز  ملكا   هللا أمر: منبه بن وهب قا  كما إسرائي ، بن  على فسردها

 .منما فرغ حتى بار  حرفا   التو اة فنسخ عزير ف  فقذفما

: تعنالى هللا قنو  عنن سنال  بنن هللا عبن  سأ  أنه عباس ابن عن عساكر ابن و وى

ِ  اْبنُ  ُعَزْيرٌ  اْليَُمودُ  َوقَالَتْ }  لبنن  كتبنه منن كنان ما سال  ابن له فذكر ذل ؟ قالوا لما{ ّللاَّ

 إال بنالتو اة يأتيننا أن موسنى يستط  لم: إسرائي  بن  وقا  حفظه، من التو اة إسرائي 

 عزينر وقنالوا مننمم طوائنف فرمناه. كتنا  غينر منن بمنا  ناجا ق  عزيرا   وأن كتا  ف 

 .هللا ابن

 .العزير رمن ف  انقط  التو اة تواتر إن العلما  من كثير يقو  ولمذا

 والاسنن  بناح أبن  بنن عطنا  قالنه كمنا نبن  غينر العزينر كان إذا ج ا   متجه وهذا

 عثمنان وعنن عطنا ، عنن سليمان، بن مقات  عن بشر بن إساا   واه وفيما. البصري

 الفتنرة فن  كنان: قنا   بناح أبن  بنن عطنا  عنن ومقاتن  أبيه، عن الخراسان  عطا  بن

 حاصننو ا وأمننر األخنن ود وأصنناا  سننبأ وجنننة صنننعا  وجنننة بختنصننر: أشننيا  تسننعة

 .تب  وأمر أنطاكية وم ينة الفي  وأصاا  الكمف وأصاا 

 عزينر أمنر كنان قنا  الاسنن، عنن قتنادة، عنن سنعي ، أنبأننا: بشر بن إساا  وقا 

 .الفترة ف  وبختنصر

 النناس أولنى إن: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن الصنايح فن  ثبت وق 

 ".نب  وبينه بين  لي  إنه ألنا، مريم بابن

 .السال  عليمما وعيسى سليمان بين فيما كان: منبه بن وهب وقا 

 فن  كنان زينرا  ع أن السنائب بنن وعطنا  مالن  بنن أنن  عن عساكر ابن  وى وق 

 عنن سنؤاله منن كنان لمنا يعنن  لنه، يأذن فلم عليه استأذن وأنه عمران، بن موسى رمن

 .ساعة ذ  من أهون موتة مائة: يقو  وهو انصر  وأنه الق  

 :الشعرا  بع  قو  ساعة ذ  من أهون موتة مائة عزير قو  معنى وف 

 الايف على الصبر ويأنف***  السيف على الار يصبر ق 

 الضيف قرى عن فيما يعجز***  حالة على الموت ويؤثر

 الثنو ي وسنفيان البكنال  وننو  عبناس ابنن عنن وغينره عساكر ابن  وى ما فأما

 صناته وفن  منكنر فمنو األنبيا ، ذكر من اسمه فماى الق   عن سأ  أنه من وغيرهم،

 .اإلسرائيليات عن مأخوذ وكأنه نظر،

 عمنران أبن  عنن سنليمان بنن عفنرج عنن سنعي ، بنن وقتيبنة الررا  عب   وى وق 

 فتضن  خلقنا   تخلنق    ينا:  بنه ينناج  فيما عزير قا : قا  البكال  نو  عن الجون ،

 هنذا عنن لتعرضنن: له فقي  فعاد. هذا عن أعرض: له فقي  تشا ؟ من وتم ي تشا  من

 يقتضن  منا وهنذا يسنألون، وهنم أفعن  عمنا أسنا  ال إن  األنبيا ، من اسم  ألماون أو

 .ُما  فما عاد لو عليه توع  ام وقو 

 وأبنن  سننعي  عننن يزينن ، بننن يننون  حنن ي  مننن الترمننذي سننوى الجماعننة  وى وقنن 

 أبنن  عنن األعنرج، عننن الزنناد، أبن  عننن شنعيب  واه وكنذل . هريننرة أبن  عنن سنلمة،

 شنجرة تانت األنبينا  منن نبن  ننز :  وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة،



: إلينه هللا فنأوحى بالننا  فأحرقت بما أمر ثم تاتما من فأخرج مارهبج فأمر نملة فل غته

 مجاهن ، بنن الوهنا  عبن  عنن جنريج، ابنن عن بشر بن إساا  فروى واح ة نملة فمالّ 

 .أعلم فاهلل عزير، أنه البصري والاسن عباس ابن عن  وي وكذا عزير، أنه أبيه عن

 
 السال  عليمما ويايى ركريا قصة

 َ ْحَمنةِ  ِذْكنرُ  كمنيعص،} النرحيم النرحمن هللا بسنم: العزينز كتابه ف  تعالى هللا قا 

 َواْشننتَعَ َ  ِمنِّنن  اْلعَْظننمُ  َوَهنننَ  إِنِّنن  َ  ِّ  قَننا َ  َخِفيّننا ، نِنن َا    َ بَّننهُ  نَننادَى إِذْ  َرَكِريَّننا، َعْبنن َهُ  َ بِّنن َ 

أْسُ   اْمَرأَتِن  َوَكانَنتْ  َوَ ائِ  ِمنْ  اْلَمَواِل َ  ْفتُ خِ  َوإِنِّ  َشِقيّا ، َ  ِّ  بِ َُعائِ َ  أَُكنْ  َولَمْ  َشْيبا   الرَّ

 يَننا َ ِضننيّا ، َ  ِّ  َواْجعَْلننهُ  يَْعقُننو َ    ِ  ِمننْ  َويَننِرثُ  يَِرثُنِنن  َوِليّننا ، لَن ُْن َ  ِمنننْ  ِلنن  فََمننبْ  َعناقِرا  

ُركَ  إِنَّا َرَكِريَّا  ِلن  يَُكنونُ  أَنَّنى َ  ِّ  قَنا َ  ِميّا ،َسن قَْب ُ  ِمنْ  لَهُ  نَْجعَ ْ  لَمْ  يَْايَى اْسُمهُ  بِغاَُل    نُبَّشِ

 َهنيِّنٌ  َعلَ َّ  ُهوَ  َ بُّ َ  قَا َ  َكذَِل َ  قَا َ  ِعتِيّا ، اْلِكبَرِ  ِمنْ  بَلَْغتُ  َوقَ ْ  َعاقِرا   اْمَرأَتِ  َوَكانَتْ  ُغال ٌ 

 ثَنالثَ  النَّناسَ  تَُكلِّنمَ  أاَلَّ   يَتُ َ  قَا َ   يَة   ِل  اْجعَ  َ  ِّ  قَا َ  َشْيئا ، تَُكنْ  َولَمْ  قَْب ُ  ِمنْ  َخلَْقتُ َ  َوقَ ْ 

 يَنا َوَعِشنيّا ، بُْكنَرة   َسنبُِّاوا أَنْ  إِلَنْيِممْ  فَنأَْوَحى اْلِمْانَرا ِ  ِمننْ  قَْوِمنهِ  َعلَنى فََخنَرجَ  َسِويّا ، لَيَا   

ة   اْلِكتَننا َ  ُخننذْ  يَْايَننى  َوبَننّرا   تَِقيّننا ، َوَكننانَ  َرَكنناة  وَ  لَنن ُنَّا ِمنننْ  َوَحنَانننا   َصننبِيّا ، اْلُاْكننمَ  َو تَْينَنناهُ  بِقُننوَّ

 {.َحيّا   يُْبعَ ُ  َويَْو َ  يَُموتُ  َويَْو َ  ُوِل َ  يَْو َ  َعلَْيهِ  َوَسال ٌ  َعِصيّا ، َجبَّا ا   يَُكنْ  َولَمْ  بَِواِل َْيهِ 

 ِ ْرقنا    ََهاِعْنن َوَجن َ  اْلِمْانَرا َ  َرَكِريَّنا َعلَْيَمنا دََخن َ  ُكلََّما َرَكِريَّا َوَكفَّلََما: }تعالى وقا 

ِ  ِعْنن ِ  ِمننْ  ُهنوَ  قَالَنتْ  َهنذَا لَن ِ  أَنَّنى َمنْريَمُ  يَا قَا َ  َ  إِنَّ  ّللاَّ  ِحَسنا  ، بِغَْينرِ  يََشنا ُ  َمننْ  يَنْرُر ُ  ّللاَّ

يَّة   لَ ُْن َ  ِمنْ  ِل  َهبْ  َ  ِّ  قَا َ  َ بَّهُ  َرَكِريَّا دََعا ُهنَاِل َ   فَنَادَتْنهُ  ،الن َُّعا ِ  َسنِمي ُ  إِنَّن َ  َطيِّبَنة   ذُّ ِ

َ  أَنَّ  اْلِمْاننَرا ِ  فِنن  يَُصننلِّ  قَننائِمٌ  َوُهننوَ  اْلَماَلئَِكننةُ  ننُركَ  ّللاَّ قا   بِيَْايَننى يُبَّشِ قا   بَِكِلَمننة   ُمَصنن ِّ  ُمَصنن ِّ

ناِلِاين، ِمنْ  َونَبِيّا   َوَحُصو ا   َوَسيِّ ا   ّللاَّ  ِمنْ  بَِكِلَمة     ْ َوقَن ُغناَل ٌ  ِلن  يَُكنونُ  أَنَّنى َ  ِّ  قَنا َ  الصَّ

ُ  َكذَِل َ  قَا َ  َعاقِرٌ  َواْمَرأَتِ  اْلِكبَرُ  بَلَغَنِ    يَتُ َ  قَا َ   يَة   ِل  اْجعَ ْ  َ  ِّ  قَا َ  يََشاُ ، َما يَْفعَ ُ  ّللاَّ

ِ  َوَسبِّحْ  َكثِيرا   َ بَّ َ  َواْذُكرْ  َ ْمزا   إِالَّ  أَيَّا    ثاَلثَةَ  النَّاسَ  تَُكلِّمَ  أاَلَّ   {.َواإِلْبَكا ِ  بِاْلعَِشّ 

 َوأَْننتَ  فَنْردا   تَنذَْ نِ  ال َ  ِّ  َ بَّنهُ  نَنادَى إِذْ  َوَرَكِريَّنا: }األنبينا  سو ة ف  تعالى وقا 

 يَُسناِ ُعونَ  َكنانُوا إِنَُّمنمْ  َرْوَجنهُ  لَنهُ  َوأَْصنلَْانَا يَْايَنى لَنهُ  َوَوَهْبنَا لَهُ  فَاْستََجْبنَا اْلَواِ ثِيَن، َخْيرُ 

 {.َخاِشِعينَ  لَنَا َوَكانُوا َوَ َهبا   َ َغبا   نَاَويَْ ُعونَ اْلَخْيَراتِ  فِ 

اِلِاينَ  ِمنْ  ُك    َوإِْليَاسَ  َوِعيَسى َويَْايَى َوَرَكِريَّا: }تعالى وقا   {.الصَّ

 بنن ركرينا: الاافن  المشنمو  التنا يخ كتابنه ف  عساكر ابن القاسم أبو الااف  قا 

 بنن حشنبان بنن صن و  بنن مسنلم بنن ل ن بن ركريا ويقا  دان، بن ركريا ويقا  برخيا

 بننن شننلو  بننن ننناحو  بننن بلعاطننة بننن برخيننا بننن صنن يقة بننن مسننلم بننن سننليمان بننن داود

 منن السنال  علينه النبن  ياينى أبنو داود، بنن سنليمان بنن  حيعا  بن إينامن بن بمفاشاط

 .إسرائي  بن 

 قتن  حنين ب مشنق كنان إنه وقي . يايى ابنه طلب ف  دمشق أعما  من البثنة دخ 

. والقصننر بالمنن  ركرينا فيننه ويقننا . نسنبه فنن  ذلنن  غينر قينن  وقنن . أعلنم وهللا يايننى ابننه

 .أيضا   ركرى ويقا 



 الننناس علننى يقننص أن وسننلم عليننه هللا صننلى  سننوله أمننر تعننالى هللا أن والمقصنود

 امرأته وكانت الكبر على ول ا   هللا وهبه حين أمره من كان وما السال  عليه ركريا خبر

 و حمتنه هللا فضن  منن يينأس ال حتنى أيضنا ، أسننت وق  شيبتما حا  ف  را  عاق ذل  م 

 قنا {. َخِفيّا   نِ َا    َ بَّهُ  نَادَى إِذْ  َرَكِريَّا، َعْب َهُ  َ بِّ َ  َ ْحَمةِ  ِذْكرُ } تعالى فضله من يقنط وال

: السلف بع  وقا . الخف  الصوت ويسم  النق  القلب يعلم هللا إن: تفسيرها عن  قتادة

 ينا    ينا: فقنا  مخافتنه عنن ه حاضنرا   كنان عمن أسرها مناداة  به فنادى اللي  من قا 

 ضننعف أي{ ِمنِّن  اْلعَْظنمُ  َوَهننَ  إِنِّن  َ  ِّ  قَنا َ . }لبين  لبين  لبين : هللا فقنا .    ينا   

أْسُ  َواْشتَعَ َ } الكبر من وخا   غلب أي الاطب ف  النا  اشتعا  من استعا ة{ َشْيبا   الرَّ

 :مقصو ته ف  د ي  ابن قا  كما شيبه الشعر سواد على

 ال جا أذيا  تات صبح طرة***  لونه حاكى  أس  ترى أما

 الغضا جمر ف  النا  اشتعا  مث ** ***  مسوده ف  المبي  واشتع 

 الثرى مجاج كان ق  ما بع  من***  ذاويا ييسا اللمم عود و ض

}  السال  عليه ركريا قا  وهكذا. وظاهرا   باطنا   عليه استاوذ ق  الضعف أن يذكر

أْسُ  َواْشتَعَ َ  ِمنِّ  اْلعَْظمُ  َوَهنَ  إِنِّ   {.َشْيبا   الرَّ

 وكنان اإلجابنة إال أسنأل  فيمنا عنودتن  منا أي{ َشِقيّا   َ  ِّ  بِ َُعائِ َ  أَُكنْ  َولَمْ } وقوله

 كلمنا وكنان ماثنان، بنن عمنران بننت منريم كفن  لمنا أننه" المسنألة" هذه على له الباع 

 كرامنات منن وهنذه أوانما ف  وال إبانما غير ف  فاكمة عن ها وج  مارابما عليما دخ 

 قن  كنان وإن ولن ا   يررقنه أن علنى قناد  أوانه غير ف  للش   الررا  أن فعلم األوليا ،

يَّة   لَ ُْن َ  ِمنْ  ِل  َهبْ  َ  ِّ  قَا َ  َ بَّهُ  َرَكِريَّا دََعا ُهنَاِل َ } سنه ف  طعن  َسنِمي ُ  إِنَّن َ  يِّبَة  طَ  ذُّ ِ

 المنراد قين { َعناقِرا   اْمَرأَتِن  َوَكانَنتْ  َوَ ائِن  ِمننْ  اْلَمنَواِل َ  ِخْفنتُ  َوإِنِّ : }وقوله{ ال َُّعا ِ 

 شنر  يوافنق ال بمنا إسنرائي  بنن  فن  بع ه تصرفمم من خا  وكأنه العصبة، بالموال 

 ِمننْ  ِلن  فََمبْ : }قا  ولمذا يا  مرض تقيا   برا   يكون صلبه من ول  وجود فسأ  وطاعته هللا

 بننن  فنن  والاكننم النبننوة فنن  أي{  يَِرثُنِنن  َوِليّننا  } وقوتنن  باولنن  عننن ك مننن أي{ لَنن ُْن َ 

 منن وأسنالفه  بناؤه كان كما يعن { َ ِضيّا   َ  ِّ  َواْجعَْلهُ  يَْعقُو َ    ِ  ِمنْ  َويَِرثُ } إسرائي 

 والنوح ، النبنوة منن بمنا أكنرمتمم التن  الكرامنة فن  منثلمم فاجعلنه أنبينا  يعقنو  ذ ية

 جرير ابن ووافقمم الشيعة من رعمه من ذل  رعم كما الما  و اثة هاهنا المراد ولي 

 :لوجوه السلف، من صالح أب  عن وحكاه هنا ها

 والملن  النبنوة فن  أي{ دَاُوودَ  ُسنلَْيَمانُ  َوَوِ ثَ : }تعنالى قوله عن  ق مناه ما: أح ها

 والسننن والمساني  الصااح ف  المروي العلما  بين عليه متفقال الا ي  ف  ذكرنا كما

: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن الصناابة منن جماعنة عن طر  من وغيرها

 ال وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  أن علننى نننص فمننذا" صنن قة تركنننا مننا نننو ث ال"

 و اثنة منن أحن  إلنى حياته ف  به يختص كان ما يصر  أن الص يق م  ولمذا يو ث،

 العبناس وعمنه التسن  وأرواجنه فاطمنة ابنتنه وهنم إلنيمم، لصنر  النص هذا لوال الذين

 علنى وافقنه وقن  الان ي ، بمنذا إيناهم منعنه ف  الص يق عليمم واحتج عنمم، هللا  ض 

 وعلن  عفنان بنن وعثمنان الخطا  بن عمر وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  عن  وايته



 وأبنو والزبينر وطلانة عو  بن الرحمن وعب  المطلب عب  نب والعباس طالب أب  بن

 .عنمم هللا  ض  و خرون هريرة

" ننو ث ال األنبيا  معاشر نان: "األنبيا  سائر يعم بلف   واه الترمذي أن: الثان 

 .وصااه

 أو إليمننا يلتفتننوا أو لمننا يكنننزوا أن مننن األنبيننا  عننن  أحقننر كانننت النن نيا أن: الثالنن 

 مننن قريننب إلننى يصنن  ال مننن فننإن بعنن هم لياوروهننا األوالد يسننألوا حتننى أمرهننا يمممنم

 .فيما له وا ثا   يكون ول ا   يسأ  أن المق ا  بمذا يمتم ال الزهادة ف  منارلمم

 كنان كمنا كسنبما، منن ويأكن  بين ه يعمن  نجنا ا   كان السال  عليه ركريا أن: الراب 

 ال أننه األنبينا  حنا  مثن  منن سنيما وال والغالنب ين ه، كسنب من يأك  السال  عليه داود

 وهنذا. بعن ه منن يخلفنه لنه ذخينرة يكنون ماال   منه يستفض  إجمادا   العم  ف  نفسه يجم 

 .هللا شا  إن تفممه وت بره تأمله من لك  واضح بين أمر

 ثابنت، عنن سنلمة، بنن حمناد أنبأننا هرون، ابن يعن  يزي ، ح ثنا: أحم  اإلما  قا 

 ركرينا كنان: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أن ة،هرينر أبن  عن  اف ، أب  عن

 .به سلمة بن حماد عن وجه، غير من ماجه وابن مسلم  واه وهكذا. نجا ا  

ُركَ  إِنَّا َرَكِريَّا يَا: }وقوله  وهنذا{ َسنِميّا   قَْبن ُ  ِمننْ  لَنهُ  نَْجعَن ْ  لَنمْ  يَْايَى اْسُمهُ  بِغاَُل    نُبَّشِ

َ  أَنَّ  اْلِمْاننَرا ِ  فِنن  يَُصننلِّ  قَننائِمٌ  َوُهننوَ  ْلَماَلئَِكننةُ ا فَنَادَتْننهُ : }بقولننه مفسننر ننُركَ  ّللاَّ  بِيَْايَننى يُبَّشِ

قا   ِ  ِمنْ  بَِكِلَمة   ُمَص ِّ اِلِاينَ  ِمنْ  َونَبِيّا   َوَحُصو ا   َوَسيِّ ا   ّللاَّ  {الصَّ

 لنه الولن  وجنود التعجنب وجنه علنى يسنتعلم شنر  البشنا ة وتاقق بالول  بشر فلما

 اْلِكبَنرِ  ِمننْ  بَلَْغنتُ  َوقَن ْ  َعناقِرا   اْمَرأَتِن  َوَكانَنتْ  ُغاَل ٌ  ِل  يَُكونُ  أَنَّى َ  ِّ  قَا َ } هذه والاالة

 سننة، وسنبعين سنبعا   ذاك إذ عمنره كنان قين  كبينر، شنيخ منن ولن  يوج  كيف أي{ ِعتِيّا  

 كانننت وقنن   يعننن{ َعنناقِرا   اْمَرأَتِنن  َوَكانَننتْ } ذلنن  مننن أسننن كننان أنننه أعلننم وهللا واألشننبه

 .أعلم وهللا تل  ال عاقرا   شيبتما حا  ف  امرأت 

نُرونَ  فَنبِمَ  اْلِكبَنرُ  َمسَّننِ  أَنْ  َعلَنى أَبَشَّنْرتُُمونِ : }الخلي  قا  كما : سنا ة وقالنت{ تُبَّشِ

 أَْمرِ  ِمنْ  أَتَْعَجبِينَ  قَالُوا َعِجيب، لََشْ  ٌ  َهذَا إِنَّ  َشْيخا   بَْعِل  َوَهذَا َعُجورٌ  َوأَنَا أَأَِل ُ  َوْيلَتَا يَا}

 ِ ِ  َ ْحَمةُ  ّللاَّ  {.َمِجي ٌ  َحِمي ٌ  إِنَّهُ  اْلبَْيتِ  أَْه َ  َعلَْيُكمْ  َوبََرَكاتُهُ  ّللاَّ

 َكنذَِل ِ : } بنه بنأمر إلينه يوح  الذي المل  له قا  السال  عليه ركريا أجيب وهكذا

{ َشنْيئا   تَُكننْ  َولَنمْ  قَْب ُ  ِمنْ  َخلَْقتُ َ  َوقَ ْ } عليه يسير سم  هذا أي{. َهيِّنٌ  َعلَ َّ  ُهوَ  َ بُّ ِ  قَا َ 

 !شيخا ؟ كنت وإن ول ا   من  يوج  أفال مذكو ا ، شيئا   تكن لم أن بع  أوج ت  ق  ته، أي

 َكنننانُوا إِنَُّمنننمْ  َرْوَجننهُ  لَنننهُ  َوأَْصنننلَْانَا يَْايَننى لَنننهُ  َوَوَهْبنَنننا لَننهُ  فَاْسنننتََجْبنَا: }تعنننالى وقننا 

 إصننالح ومعنننى{ َخاِشننِعينَ  لَنَننا َوَكننانُوا َوَ َهبننا   َ َغبننا   َويَننْ ُعونَنَا اْلَخْيننَراتِ  فِنن  يَُسناِ ُعونَ 

 .بذا ة أي. ش   لسانما ف  وقي  فااضت تاي  ال كانت أنما روجته

 الولنن  بمننذا المننرأة منننى تعلننق وقننت علننى عالمننة أي{   يَننة   ِلنن  اْجعَنن ْ  َ  ِّ  قَننا َ }

 يعترين  أن ذلن  عالمنة يقو {َسنِويّا   لَيَنا    ثَناَلثَ  النَّناسَ  تَُكلِّنمَ  أاَلَّ   يَتُن َ  قَنا َ }  بنه المبشنر

 المننزاج صنايح الخلننق سنوي ذلن  فنن  وأننت  مننزا   إال أينا  ثالثنة معننه تنطنق ال سنكت

 بالعشن  بفنؤاده ذلن  واستاضنا  بالقلب الاا  هذه ف  الذكر بكثرة وأمر. البنية معت  



 فَنأَْوَحى} مارابنه منن قومنه علنى بمنا رو ا  مسن خنرج البشا ة بمذه بشر فلما واإلبكا ،

 قننا  كمننا بكتابننة، إمننا الخفنن  األمننر هننو هاهنننا والننوح { َوَعِشننيّا   بُْكننَرة   َسننبُِّاوا أَنْ  إِلَننْيِممْ 

 وعكرمنة مجاهن  قنا . وقتنادة ووهنب أيضنا   مجاهن  قالنه كما إشا ة أو والس ي، مجاه 

 ويسنبح يقنرأ كنان: رين  ابنن  وقا. مرض غير من لسانه اعتق  وقتادة، والس ي ووهب

 .أح  كال  يستطي  ال ولكن

ة   اْلِكتَنا َ  ُخنذْ  يَْايَنى يَنا: }تعنالى وقولنه  عننن تعنالى يخبنر{ َصنبِيّا   اْلُاْكنمَ  َو تَْينَناهُ  بِقُننوَّ

 الكتننا  علمننه هللا وأن السننال  عليننه ركريننا ألبيننه اإللميننه البشننا ة وفننق الولنن  وجننود

 الصبيان قا : معمر قا : المبا ك بن هللا عب  قا . صباه حا  ف  صغير وهو والاكمة

 اْلُاْكمَ  َو تَْينَاهُ } قوله وذل : قا . خلقنا للعب ما: فقا . نلعب بنا اذهب: ركريا بن ليايى

 {.َصبِيّا  

 عكرمنة عنن ديننا  بنن عمنرو عنن جرينر ابنن فنروى{ لَ ُنَّا ِمنْ  َوَحنَانا  } قوله وأما

 .الانان ام أد ي ال: قا  أنه عباس ابن عن

  حمنة أي{ لَ ُنَّا ِمنْ  َوَحنَانا  : }والضااك وقتادة وعكرمة ومجاه  عباس ابن وعن

 مابنة أي{ َوَحنَاننا  : }عكرمنة وعنن. الولن  هنذا لنه فوهبننا ركرينا بمنا  حمننا عنن نا من

 وهنو أبوينه علنى سنيما وال النناس علنى ياينى لتاننن صنفة ذل  يكون أن وياتم  عليه

 .بمما وبره يمماعل والشفقة مابتمما

 هللا طاعنة والتقوى. والرذائ  النقائص من وسالمته الخلق طما ة فمو الزكاة وأما

 وتنرك ونمينا   أمنرا   لممنا وطاعتنه بوال ينه بنره ذكنر ثنم. رواجنره وتنرك أوامنره بامتثا 

 َعلَْينهِ  َوَسناَل ٌ : }قا  ثم{ َعِصيّا   َجبَّا ا   يَُكنْ  َولَمْ  بَِواِل َْيهِ  َوبَّرا  : }فقا  وفعال   قوال   عقوقمما

 اإلنسنان، علنى تكنون ما أش  الثالثة األوقات هذه{ َحيّا   يُْبعَ ُ  َويَْو َ  يَُموتُ  َويَْو َ  ُوِل َ  يَْو َ 

 وعرفنه  لفنه كنان بعن ما األو  فيفقن   خنر، عنالم إلنى عنالم منن منمنا كن  فن  ينتقن  فإنه

 بننين مننن خننرج إذا  خا  صننا يسننتم  ولمننذا ي يننه، بننين مننا ينن  ي وال اآلخننر إلننى ويصنير

 !.وغمما همومما ليكاب  ال ا  هذه إلى وينتق  وضمما لينما وفا   األحشا 

 وصنا  القرا ، دا  وبين بينما البرر  عالم إلى وانتق  ال ا  هذه فا   إذا وكذل 

 فنن  النفخننة هننناك وانتظننر القبننو ، سننكان األمننوات عرصننة إلننى والقصننو  النن و  بعنن 

 بنين ومنا ومثبنو ، مانزون ومنن ومابنو  مسنرو  فمنن شنو والن البعن  ليو  الصو 

 حين  الشنعرا  بعن  أحسنن ولقن ! السنعير فن  وفرينق الجننة ف  وفريق وكسير جبير

 :يقو 

 سرو ا   يضاكون حول  والناس** ** **  مستصرخا   باكيا   أم  ول ت 

 مسرو ا   ضاحكا   موت  يو  ف ** **  بكوا إذا تكون أن لنفس  فاحرص

 فن  يايى على هللا سلم  د  ابن على تكون ما أشق الثالثة المواطن ذهه كانت ولما

 {.َحيّا   يُْبعَ ُ  َويَْو َ  يَُموتُ  َويَْو َ  ُوِل َ  يَْو َ  َعلَْيهِ  َوَساَل ٌ : }فقا  منما موطن ك 

 فقا  التقيا، وعيسى يايى إن: قا  الاسن أن قتادة عن عروبة، أب  بن سعي  وقا 

 له فقا . من  خير أنت ل  استغفر: اآلخر له فقا . من  خير تأن ل  استغفر: عيسى له

 .فضلمما وهللا فعر . علي  هللا وسلم نفس  على سلمت من  خير أنت: عيسى



ناِلِاينَ  ِمنْ  َونَبِيّا   َوَحُصو ا   َوَسيِّ ا  : }األخرى اآلية ف  قوله وأما  المنراد فقين { الصَّ

 لَن ُْن َ  ِمننْ  ِلن  َهنبْ } لقولنه أشنبه وهنو لن ،ذ غينر وقين . النسا  يأت  ال الذي بالاصو 

يَّة    {.َطيِّبَة   ذُّ ِ

 بنن يوسف عن ري ، بن عل  أنبأنا حماد، ح ثنا عفان، ح ثنا: أحم  اإلما  قا  وق 

 ولن  منن أحن  منن منا: "قنا  وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  أن عباس ابن عن ممران،

 خينر أننا يقنو  ألحن  ينبغن  ومنا ركرينا، بن يايى لي  بخطيئة هم أو أخطأ وق  إال  د 

 ".متى بن يون  من

 وقن . الان ي  منكنر وهنو األئمنة، منن واحن  غير فيه تكلم ج عان بن ري  بن عل 

 بنن رين  بنن علن  عنن العبنادان ، عاصنم أبن  طرينق من وال ا قطن  خزيمة ابن  واه

 ابنن حن ثن  وهنب ابنن وقا . شرطنا على ولي : خزيمه ابن قا  ثم. مطوال به ج عان

 علنى وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  خنرج: قنا  شنما ، ابنن عنن عقين ، عن لميعة،

: قائنن  وقننا  هللا، كلننيم موسننى: قائنن  فقننا  األنبيننا  فضنن  يتننذاكرون وهننم يومننا   أصنناابه

 الشننمي ، ابنن الشننمي  أينن: فقنا  هللا خلينن  إبنراهيم: قائن  وقننا . وكلمتنه هللا  وح عيسنى

 .ركريا بن يايى يري : وهب ابن قا  الذنب؟ مخافة الشجر ويأك  الوبر يلب 

 سعي  عن األنصا ي، سعي  بن يايى عن م ل ، وهو إساا  بن مام   واه وق 

 كن : يقنو  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  سنم  أننه العاص، ابن ح ثن  المسيب، بن

 .ركريا بن يايى من كان ما إال ذنب وله القيامة يو  يأت   د  ابن

 .هاهنا عنعن وق  الم لسين من وهو إساا  ابن  واية من مذاف

 .مرسال   المسيب بن سعي  عن قتادة، عن معمر، عن: الررا  عب  قا  ثم

 األنصنا ي، سنعي  بن يايى عن أسامة، أب  طريق من ساقه عساكر ابن  أيت ثم

 حن ثنا دمشنق، خطينب الجورجنان  يعقنو  بنن إبنراهيم طريق من عساكر ابن  واه ثم

 بننن سننعي  عننن سننعي ، بننن يايننى عننن األحمننر، خالنن  أبننو حنن ثنا األصننبمان ، بننن مامنن 

 تنال ثنم ركرينا بنن ياينى إال بنذنب هللا يلقنى إال أحن  ما: قا  عمرو بن هللا عب  المسيب،

 ذبنح ثنم هنذا، مثن  إال معنه كنان منا: فقنا  األ ض منن شيئا    ف  ثم{ َوَحُصو ا   َوَسيِّ ا  }

 !.ذباا  

 وأو ده. أعلنم وهللا  فعنه منن أصنح موقوفنا   وكوننه الطريق هذه من موقو  وهذا

 وهنو بشنر، بنن إسناا  حن ي  منن أو ده ما ذل  من: معمر عن طر  من عساكر ابن

 عنن معناذ عنن معن ان، بنن خالن  عنن يزين ، بنن ثو  عن ساج، بن عثمان عن ضعيف،

 .بناوه. وسلم عليه هللا صلى النب 

 أبن  بنن النرحمن عب  بن الاكم عن وغيره، الطيالس  داود أب  طريق من و وي

 الاسننن: " وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  قننا : قننا  سننعي  أبنن  عننن أبيننه، عننن نعننيم،

 ".السال  عليمما وعيسى يايى الخالة ابن  إال الجنة أه  شبا  سي ا والاسين

 بننن إبننراهيم حنن ثنا أحمنن ، بننن اسنناا  حنن ثنا: األصننبمان  الانناف  نعننيم أبننو وقننا 

 منريم بنن عيسنى خرج: يقو  سليمان أبا سمعت الاوا ي، أب  بن أحم  ح ثنا ف،يوس

 أصنبت لقن  خالنة ينابن: عيسنى لنه فقنا  امرأة يايى فص   يتماشيان، ركريا بن ويايى



. صن متما امنرأة: قنا  خالنة؟ ينابن هن  ومنا: قنا  أبن ا   ل  يغفر أنه أظن ما خطيئة اليو 

 بنالعر  معلنق: قنا   وح ؟ فأين مع  ب ن  هللا سباان: قا . بما شعرت ما وهللا: قا 

 .عين طرفة هللا عرفت ما أن  لظننت جبري  إلى اطمأن قلب  أن ولو

 .اإلسرائيليات من وهو غرابة فيه

 بنن وياينى منريم بنن عيسى كان: قا  خيثمة، عن حصين، أب  عن إسرائي  وقا 

 يكنن لنم ولنو لنوبرا يلنب  ياينى وكنان الصنو ، يلنب  عيسنى وكنان خالنة ابنن  ركريا

 جنممننا مننا أيننن إليننه، يأويننان منأوى وال أمننة وال عبنن  وال د هننم وال دينننا  منممننا لواحن 

 إال أستطي  ال: قا . تغضب ال: قا . أوصن : يايى قا  يتفرقا أن أ ادا فلما أويا، اللي 

 بنن وهنب عن الرواية اختلفت وق . فعسى هذه أما: قا . ماال   تقتن  ال: قا . أغضب أن

 المننعم عبن  فنروى  وايتنين علنى قنتال ؟ قتن  أو موتا   السال  عليه ركريا مات ه : نبهم

 فن خ  قومنه منن هنر : قنا  أننه منبنه، بنن وهنب عنن أبينه، عنن سننان، بنن إد ي  بن

 فنأوحى أنَّ  أضنالعه إلنى المنشنا  وصن  فلمنا عليمما، المنشا  فوضعوا فجا وا شجرة

. بناثنتين قطن  حتنى أنيننه فسنكن. عليمنا ومنن األ ض ألقلبن أنين  يسكن لم لئن إليه هللا

 عنن بشنر، بن إساا  و وى. هللا شا  إن بع  سنو ده مرفو  ح ي  ف  هذا  وى وق 

 ركرينا فأمنا شنعيا، هنو الشجرة له انص عت الذي: قا  أنه وهب عن سنان، بن إد ي 

 خلنف، بنن موسنى فخل أبو أنبأنا عفان، ح ثنا: أحم  اإلما  وقا . أعلم فاهلل موتا   فمات

 ممطنو ، جن ه عنن سنال ، بنن رين  عنن كثير أب  بن يايى ح ثنا الب ال ، من يع  وكان

 ركرينا بنن ياينى أمنر هللا إن: قا  وسلم عليه هللا صلى النب  أن األشعري الاا ث عن

 يبطننئ أن وكناد بمنن، يعملننوا أن إسنرائي  بنن  ينأمر وأن بمننن يعمن  أن كلمنات بخمن 

 بنن  وتنأمر بمنن تعمن  أن كلمنات بخمن  أمنرت قن  إنن : السنال  علينه عيسنى لنه فقنا 

 إن أخشنى إنن  أخن  ينا: فقنا . أبلغمنن أن وإمنا تبلغنمن أن فإما بمن يعملوا أن إسرائي 

 حتنى المقن س بينت فن  إسرائي  بن  يايى فجم : قا . ب  يخسف أو أعذ  أن سبقتن 

 أمرنن  وجن  عنز هللا إن: قنا  ثنم علينه وأثنى هللا فام  الشر  على فقع  المسج  امتأل

 وال هللا تعبننن وا أن: وأولمنننن. بمنننن تعملنننوا أن وأمنننركم بمنننن أعمننن  أن كلمنننات بخمننن 

 ذهنب أو بنو   مالنه خنالص منن عبن ا   اشنترى منن مث  ذل  مث  فإن شيئا ، به تشركوا

 هللا وإن كننذل ، عبن ه يكننون أن يسنره فننأيكم سني ه، غينر إلننى غلتنه ويننؤدي يعمن  فجعن 

 .شيئا   به تشركوا وال فاعب وه مو رقك خلقكم

 .تلتفتوا فال صليتم فإن يلتفت مالم عب ه قب  وجمه ينصب هللا فإن بالصالة و مركم

 كلمنم عصنابة فن  مسن  منن صنرة معه  ج  كمث  ذل  مث  فإن بالصيا  و مركم

 .المس   يح من هللا عن  أطيب الصائم فم خلو  وإن المس ،  يح يج 

 عنقننه إلننى ينن ه فشنن وا العنن و، أسننره  جنن  كمثنن  ذلنن  ثنن م فننإن بالصنن قة، و مننركم

 منننمم نفسنه يفتنن ي فجعن  مننكم نفسنن  أفتن ي أن لكننم هن : فقنا  عنقننه ليضنربوا وقن موه

 .نفسه ف  حتى والكثير بالقلي 



 ف  سراعا   الع و طلبه  ج  كمث  ذل  مث  فإن كثيرا ، وج  عز هللا بذكر و مركم

 كنان إذا الشنيطان من يكون ما أحصن العب  وإن فيه، فتاصن حصينا   حصنا   فأتى إثره

 .وج  عز هللا ذكر ف 

: بمنن أمرنن  هللا بخمن   منركم وأننا: وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  وقنا : قا 

 الجماعنة عن خرج من فإن هللا، سبي  ف  والجماد والمجرة والطاعة والسم  بالجماعة

 فمنو الجاهلينة بن عوى دعنا ومنن ج ،ير أن إال عنقه من اإلسال   بق خل  فق  شبر قي 

 المسنلمين ادعنوا مسنلم، أنه ورعم وصلى؟ صا  وإن: هللا  سو  يا: قا . جمنم حثا من

 .وج  عز هللا عباد المؤمنين المسلمين وج  عز هللا سماهم بما بأسمائمم

 كثير أب  بن يايى عن ري ، بن أبان عن خال ، بن ه به عن يعلى أبو  واه وهكذا

 كالهما إسماعي ، بن وموسى الطياليس  داود أب  ح ي  من الترمذي  واه وكذل . به

 بننن مامنن  عننن عمننا ، بننن هشننا  عننن ماجننه ابننن و واه. بننه العطننا  يزينن  بننن أبننان عنن

 عنن سنال ، أبن  عنن سنال ، بنن رين  أخيه عن سال ، بن معاوية عن سابو ، بن شعيب

 عننن الطنناطري، مامنن  بننن مننروان طريننق مننن الانناكم و واه. بننه األشننعري الاننا ث

 بنن معاوينة عنن الطناطري، منروان بنه تفنرد: قنا  ثنم. بنه أخينه عنن سنال ، بنن معاوية

 .سال 

 الربين  توبنة أبن  عنن عبن ة، بنن مامن  عن الطبران  و واه. قا  كما ولي : قلت

 نانوه فنذكر األشنعري، الانا ث عنن سنال ، أبن  عنن سنال ، بنن معاوينة عنن نناف ، بن

 هننذه ناننو فننذكر األشننعري الاننا ث عننن سننال ، أبنن  عننن سننال ، بننن رينن  ذكننر فسننقط

 .الرواية

 أبينه، عنن النراري، جعفنر أبن  بنن هللا عبن  طريق من عساكر بن الااف   وى ثم

 فيمنا وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  أصناا  عنن لننا ذكنر: قنا  أن ، بن الربي  عن

 منا نانو وذكر كلمات بخم  أ س  ركريا بن يايى أن إسرائي  بن  علما  من سمعوا

 إلى يأن  كان إنما الناس، من االنفراد كثير كان السال  عليه يايى أن ذكروا وق . تق  

 بعنن  فنن  بننالجراد ويتغننذى األنمننا  مننا  ويننرد األشننجا  و   مننن ويأكنن  البننرا ي

 تطلبنه فن  خرجنا أبوينه أن عساكر ابن و وى! يايى يا من  أنعم من: ويقو  األحيان،

 العبنادة منن فينه هنو لمنا شن ي ا   بكنا  أبكاهمنا بنه اجتمعنا فلمنا أل دنا بايرة عن  فوج اه

 .وج  عز هللا من والخو 

 ياينى طعنا  كنان: قنا  مجاهن  عنن قني ، بن حمي  عن مال ، عن وهب ابن وقا 

 .لخرقه عينيه على القا  كان لو حتى هللا خشية من ليبك  كان وإنه العشب، ركريا بن

: قنا  شنما ، ابنن عنن عقين ، حن ثن  اللين ، حن ثنا: النذهل  يايى بن مام  وقا 

 النناس أطينب كنان بمنن أخبركم أال: فقا  يقص وهو الخوالن  إد ي  إلى يوما   جلست

 الننناس أطيننب كننان ركريننا بننن يايننى إن: قننا  إليننه نظننروا قنن  الننناس  أى فلمننا طعامننا ؟

 .معايشمم ف  الناس يخالط أن كراهة الوحش م  يأك  كان إنما طعاما ؟

 أيننا  ثالثننة يايننى ابنننه ركريننا فقنن : قننا : الننو د بننن وهيننب عننن المبننا ك ابننن قننا و

 بنن  ينا فقنا  نفسنه، على يبك  فيه وأقا  قبرا   احتفر ق  هو فإذا البرية ف  يلتمسه فخرج



 ألسنت أبنت ينا: فقنا  فينه؟ تبكن  قنائم احتفرتنه قن  قبر ف  وأنت أيا  ثالثة من أطلب  أنا

 ينا ابن : لنه فقنا . البكنائين بن مو  إال تقطن  ال مفارة والنا  الجنة بين أن أخبرتن  أنت

 .جميعا   فبكيا. بن 

 .بناوه ومجاه  منبه بن وهب حكاه وهكذا

 النعيم، من فيه هم ما للذة ينامون ال الجنة أه  إن: قا  أنه عنه عساكر ابن و وى

: قنا  ثنم وجن  عنز هلل المابنة نعيم من قلوبمم ف  لما يناموا ال أن للص يقين ينبغ  فكذا

 .بينمما وكم النعيمين بين كم

 .دموعه كثرة من خ يه ف  البكا  أثر حتى البكا  كثير كان أنه وذكروا
 

 السال  عليه يايى قت  سبب بيان

 يرين  كنان ب مشنق الزمان ذل  ملوك بع  أن أشمرها من أسبابا   قتله ف  وذكروا

 ذل  عن السال  عليه يايى فنماه ،تزويجما له يا  ال من أو ماا مه ببع  يتزوج أن

 ياينى، د  مننه إسنتوهبت منمنا يانب منا الملن  وبين بينمما كان فلما منه نفسه ف  فبق 

 هلكت انما فيقا  عن ها الى طست ف  ودمه برأسه وجا  قتله من إليه فبعثت لما فوهبه

 .وساعتما فو ها من

 فن  تايلنت منه يئست فلما عليما، فأبى و اسلته المل  ذل  امرأة أحبته ب : قي  و

 وأحضنر قتلنه منن فبعن  ذلن  إلنى أجابما ثم المل  عليما فتمن  المل ، من إستوهبته أن

 .طست ف  ودمه  أسه إليما

 أنبأننا: قنا  حين  المبتن أ كتابنه فن  بشر بن إساا   واه ح ي  ف  معناه و د وق 

 صنلى هللا سنو   أن عبناس، ابنن عن أبيه، عن ميمون، بن عمرو عن الكوف ، يعقو 

 ياينى أبنا ينا: لنه وقنا  علينه فسنلم السنما  فن  ركريا  أى به أسري ليلة وسلم عليه هللا

 كنان ياينى أن أخبنرك مام  يا: قا  إسرائي ؟ بنو قتل  ولم كان كيف قتل  عن خبرن 

 َوَسننيِّ ا  : }تعننالى هللا قننا  كمنا وكننان وجمننا ، وأصننبامم أجملمنم وكننان رمانننه، أهنن  خينر

 بغينة، وكاننت إسنرائي ، بنن  ملن  امنرأة فمويته النسا  إلى ياتاج ال وكان{ َوَحُصو ا  

 عين  ولمنم ياينى قتن  على فأجمعت عليما وأبى يايى وامتن  هللا وعصمه إليه فأ سلت

 .يكذ  وال يخلف وال يعَ  أن المل  سنة وكانت عا ، ك  ف  يجتمعون

 تفعلنه تكن ولم معجبا   بما نوكا فشيعته، امرأته فقامت العي  إلى المل  فخرج: قا 

 أ ين : قالنت. أعطيتن  إال شيئا   سألتن  فما سلين : المل  قا  شيعته أن فلما مضى، فيما

 فبعثننت قنا . لن  هننو: قنا  ذاك هنو: قالنت. غيننره سنلين : لمنا قننا . ركرينا بنن ياينى د 

 فنن  فنذبح :قنا  أصنل ، جانبنه إلنى وأننا يصنل  مارابنه فن  وهنو ياينى إلنى جالورتمنا

 منن بلن َ  فمنا: وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  فقا : قا . إليما ودمه  أسه وحم  طست

 .صالت  من انفلتُّ  ما: قا  صبرك

 وأهن  بالملن  هللا خسنف أمسنوا فلمنا ين يما بنين فوضن  إليمنا  أسنه ُحم  فلما: قا 

 فتعنالوا لزكرينا ركرينا، إلنه غضنب لقن : إسنرائي  بنو قالت أصباوا فلما وحشمه، بيته

 الننذير، وجنا ن  ليقتلنون  طلبن  فن  فخرجنوا: قنا . ركرينا فنقتن  لملكننا نغضنب تىح



، ينن لمم أمنناممم وإبلنني  منننمم فمربننت  لنن  عرضننت أعجننزهم ال أن تخوفننت فلمننا علنن َّ

 .فيما ودخلت ل  وانص عت. إل َّ  إل َّ  وقالت فنادتن  شجرة

  دائن  طنر  وبقن  الشنجرة والتأمنت  دائن  بطنر  أخذ حتى إبلي  وجا : قا 

 الشنجرة، هنذه دخن   أيتمنوه أما: إبلي  فقا  إسرائي  بنو وجا ت الشجرة، من خا جا  

 بالمنشنا  شقوه إبلي  فقا . الشجرة هذه نار : فقالوا. بساره دخلما  دائه طر  هذا

 .بالمنشا  الشجرة م  فشققت: قا . شقا  

 إنمننا ال: ا قنن وجعننا ؟ أو مسننا   لننه وجنن ت هنن : وسننلم عليننه هللا صننلى النبنن  لننه قننا 

 .فيما  وح  هللا جع  الت  الشجرة ذل  وج ت

 حنا ، كن  علنى ينكنر ما وفيه منكر، و فعه عجيب وح ي  ج ا   غريب سيا  هذا

 الان ي ، هنذا فن  إال السنال  علينه ركرينا ذكنر اإلسنرا  أحادين  منن شن   فن  ير ولم

 الخالننة بننابن  فمننر ت: اإلسننرا  حنن ي  فن  الصننايح ألفنناظ بعنن  فنن  المافننوظ وإنمنا

 أ  فإن الا ي ، ظاهر هو كما الجممو  قو  على فجا  الخالة ابنا وهما وعيسى يايى

 امنرأة وهن " أشنيا " بن  وقين . عمنران بننت منريم أخنت عمنران بنت" أشيا " يايى

 فاهلل مريم خالة ابن يايى فيكون مريم، أ  عمران امرأة حنة أخت ه  يايى أ  ركريا،

 .أعلم

 علنى بغينره أ  األقصنى المسنج  فن  كنان هن  ركرينا بن ىياي مقت  ف  اختلف ثم

 التن  الصنخرة علنى قُتن : قنا  عطينة بنن شنمر عنن األعمنش عنن الثنو ي فقا : قولين

 .السال  عليه ركريا بن يايى منمم نبيا ، سبعون المق س ببيت

 ياينى عنن اللين ، عنن صنالح، بنن هللا عبن  حن ثنا: سال  بن القاسم عبي ة أبو وقا 

 ركرينا بنن ياينى بن   هو فإذا دمشق بختنصر ق  : قا  المسيب بن سعي  عن سعي ، بن

 إلنى صنايح إسنناد وهنذا. فسنكن ألفنا   سنبعين دمنه على فقت  فأخبروه، عنه فسأ  يغل ،

 المسنيح بعن  كاننت بختنصنر قصنة وأن ب مشنق قتن  أننه يقتض  وهو المسيب بن سعي 

 .أعلم فاهلل. البصري والاسن عطا  قاله كما

: قننا  واقنن ، بننن رينن  عننن مسننلم، بننن الولينن  طريننق مننن عسنناكر بننن الانناف  و وى

 منن  كنن تانت منن أُخنرج دمشنق مسج  بنا  أ ادوا حين ركريا بن يايى  أس  أيت

 لنم حالنه علنى والشنعر البشرة فكانت الشر ، يل  مما المارا  يل  الذي القبلة أ كان

 .الساعة قت  كأنما:  واية وف . يتغير

 فاهلل. السكاسكة بعمود المرفو  العمود تات جع  أنه دمشق مسج  بنا  ف  وذكر

 طرينق منن األقصنى، فضنائ  فن  المستقصن  فن  عسناكر بنن الاناف   وى وقن . أعلم

 معاوينة، منولى قاسنم عنن العزينز، عبن  بنن سنعي  عنن منروان، عنن صنبح، بن العباس

 أخينه بابننة ابننه روج قن  وكنان هن ا ، بنن هن اد دمشق يعن  الم ينة هذه مل  كان: قا 

 الصنناغة وهننو ب مشننق الملننوك سننو  أمالكمننا جملننة مننن كننان وقنن  صنني ا، ملكننة أ ينن 

 بنن ياينى فاسنتفتى مراجعتمنا أ اد إننه ثنم. ثالثنا   بطالقمنا حلنف فن  وكان: قا  العتيقة،

  أس الملن  منن وسنألت علينه فاقن ت غيرك، روجا   تنكح حتى ل  تا  ال فقا  ركريا

 قائم وهو إليه وبع  ذل  إلى أجابما ثم عليما فأبى أمما، بإشا ة وذل  ركريا، بن يايى



 لنه تان ّ  ال: لنه يقنو  النرأس فجعن  صنينية، فن  برأسنه أتناه من جبرون بمسج  يصل 

 وهنو أممنا بنه وأتنت  أسنما على فاملته الطبق المرأة فأخذت - غيره روجا   تنكح حتى

 وجعلنت حقويمنا، إلنى ثنم  ميماقن إلنى بمنا خسنف أممنا ي ي بين تمثلت فلما كذل ، يقو 

 فنأمرت منكبيمنا إلنى بمنا خسف ثم وجوهمن، ويلطمن يصرخن والجوا ي تولو  أمما

 ذلن ، عنن  جثتمنا األ ض فلفظنت ففع  برأسما، لتتسلى عنقما يضر  أن السيا  أمما

 خمسنة علينه فقتن  بختنصنر قَنِ   حتنى يفنو  ياينى د  ينز  ولم والفنا  الذ  ف  ووقعوا

 .ا  ألف وسبعين

 أ مينا عنن ه وقنف حتى يفو  يز  ولم. نب  ك  د  وه : العزيز عب  بن سعي  قا 

 السنيف فرفن  فسنكن. هللا بنإذن فاسنكن إسنرائي  بنن  أفنينت الن   أيمنا: فقا  السال  عليه

 ال كثيننرا   خلقنا   فقتنن  إليمنا فتنبعمم المقنن س بينت إلنى دمشننق أهن  منن هننر  منن وهنر 

 .عنمم  ج  ثم منمم وسبا كثرة   ياصون

 
 الصالة أفض  هللا من عليه أمته وابن و سوله هللا عب  مريم بن عيسى قصة

 والسال 

  ينة وثمنانون ثنالث وهنو صن  ها أننز  التن  عمنران    سنو ة فن  تعالى هللا قا 

 عمنا هللا تعنالى ولن ا ، هلل أن رعموا الذين هللا، لعائن عليمم النصا ى على الرد ف  منما

 .كبيرا   علوا   يقولون

 فجعلننوا وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  علننى منننمم نجننران وفنن  قنن   قنن  وكننان

 ثالن  هللا أن بنزعممم وين َّعون األقنانيم فن  التثلين  منن الباط  من عليه هم ما يذكرون

 وجنن  عنز هللا فننأنز  فنرقمم اخننتال  علنى ومنريم، وعيسننى المق سنة الننذات وهنم ثالثنة

 كمنا النرحم فن  وصنو ه خلقنه هللا عبناد منن بن ُّ ع عيسنى أن فيما بَّين السو ة هذه ص  

 أ ، وال أ  غينر منن  د  خلنق كمنا أ  غينر منن خلقه وأنه المخلوقات من غيره صو 

 أمرهنا منن كنان وكينف منريم أمنه منيالد أصن  وبنين. وتعالى سباانه فكان كن له وقا 

 ذلن  علنى سننتكلم كمنا منريم سنو ة فن  ذلن  بسنط وكذل  عيسى، بول ها حملت وكيف

 .وه ايته توفيقه وحسن هللا بعون كله

َ  إِنَّ : }القننائلين أصنن   وهننو تعننالى فقننا   َو  َ  إِْبننَراِهيمَ  َو  َ  َونُوحننا    دَ َ  اْصننَطفَى ّللاَّ

يَّة   اْلعَالَِميَن، َعلَى ِعْمَرانَ  ُ  بَْع    ِمنْ  بَْعُضَما ذُّ ِ ُ  قَالَتْ  إِذْ  َعِليم، َسِمي ٌ  َوّللاَّ  ِعْمنَرانَ  اْمنَرأَة

ننا اْلعَِلننيم، السَّننِمي ُ  أَْنننتَ  إِنَّنن َ  ِمنِّنن  فَتَقَبَّنن ْ  ُمَاننرَّ ا   بَْطنِنن  فِنن  َمننا لَنن َ  نَننذَْ تُ  إِنِّنن  َ  ِّ   فَلَمَّ

ُ  أُْنثَى َوَضْعتَُما إِنِّ  َ  ِّ  قَالَتْ  َوَضعَتَْما  َوإِنِّ  َكاألُْنثَى الذََّكرُ  َولَْي َ  َوَضعَتْ  بَِما أَْعلَمُ  َوّللاَّ

ْيتَُما يَّتََما بِ َ  أُِعيذَُها َوإِنِّ  ْريَمَ مَ  َسمَّ ِجيِم، الشَّنْيَطانِ  ِمنْ  َوذُّ ِ  َحَسنن   بِقَبُنو    َ بَُّمنا فَتَقَبَّلََمنا النرَّ

 قَا َ  ِ ْرقا   ِعْن ََها َوَج َ  اْلِمْاَرا َ  َرَكِريَّا َعلَْيَما دََخ َ  ُكلََّما َرَكِريَّا َوَكفَّلََما َحَسنا   نَبَاتا   َوأَْنبَتََما

ِ  ِعْن ِ  ِمنْ  ُهوَ  قَالَتْ  َهذَا لَ ِ  أَنَّى َمْريَمُ  يَا َ  إِنَّ  ّللاَّ  {.ِحَسا    بِغَْيرِ  يََشا ُ  َمنْ  يَْرُر ُ  ّللاَّ

 شننرعه المتبعننين ذ يتننه مننن والخلننص السننال  عليننه  د  اصننطفى أنننه تعننالى يننذكر

 ذكنر ثنم ي إسنماع بننو فنيمم ف خ { إِْبَراِهيمَ  َو  َ : }فقا  خصص ثم طاعته، المالرمين



 عليمنا منريم وال  هذا بعمران والمراد عمران،    وهم الطيب الطاهر البيت هذا فض 

 .السال 

 بنن حزقينا بنن ميشنا بنن أمنون بنن باشنم بنن عمنران وهنو: إسناا  بنن مام  وقا 

 بنن يمفاشناط بنن ينار  بنن أحريمنو بنن ياو  بن أمصيا بن عزاريا بن موثم بن أحريق

 .داود بن  حبعا  بن إيان بن إيشا

 بنن الينود بنن العنار  بنن ماثنان بنن عمران بنت مريم: عساكر بن القاسم أبو وقا 

 بنن يوحننا بنن شنالتا  بن بي  ر يا بن أيبود بن الياقيم بن عيارور بن صادو  بن أخنز

 يوشنافاط بنن ينوا   بنن عز يا بن موثا  بن أحار بن حزقيا بن ميشا بن  مون بن برشا

 ذكنره لمنا مخالفنة وفينه. السنال  علينه داود بنن سنليمان بنن بعنا  ح بنن إيبنا بنن إيشا بن

 .إساا  بن مام 

 صنالة صناحب عمنران أبوهنا وكنان السنال  علينه داود سناللة منن أنما خال  وال

 وكنان العابن ات، من قبي  بن فاقود بنت حنة وه  أمما وكانت رمانه، ف  إسرائي  بن 

 خالتمنا روج وقين  الجممو  قو  ف "  أشيا" مريم أخت روج الزمان ذل  نب  ركريا

 .أعلم فاهلل" أشيا "

 طنائرا   يومنا   فنرأت تابن  ال كاننت منريم أ  أن وغينره إسناا  بنن مامن  ذكر وق 

 فن  حبيسنا   أي مانر ا   ولن ها لنتجعلن حملنت إن هلل فنذ ت الول  فاشتمت له فرخا   يز 

 .المق س بيت

 السنال  عليمنا بمنريم فاملنت ابعلمن واقعمنا طمنرت فلما فو ها من فااضت: قالوا

ا} ُ  أُْنثَى َوَضْعتَُما إِنِّ  َ  ِّ  قَالَتْ  َوَضعَتَْما فَلَمَّ  التنا  بضنم وقنر { َوَضنعَتْ  بَِما أَْعلَمُ  َوّللاَّ

 يننذ ون الزمنان ذلن  فن  وكنانوا المقن س، بينت خ منة فن  أي{ َكناألُْنثَى الذََّكرُ  َولَْي َ }

 .أوالدهم من خ اما   المق س لبيت

ْيتَُما َوإِنِّ : }قولماو  ثبنت وكمنا يولن ، ينو  المولود تسمية على به استُ  { َمْريَمَ  َسمَّ

 فانّن  وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  إلنى بأخينه ذهابنه فن  أنن  عنن الصاياين ف 

  هينننة غننال  كنن " مرفوعننا   سننمرة عننن الاسننن حنن ي  فنن  وجننا . هللا عبنن  وسننماه أخنناه

 ". أسه ويالق ويُسمى هسابع يو  عنه تذبح بعقيقته

 ب  " ويُ مى: "ألفاظه بع  ف  وجا . الترمذي وصااه السنن وأه  أحم   واه

 .أعلم وهللا.. بعضمم وصااه ويسمى

 

يَّتََما بِ َ  أُِعيذَُها َوإِنِّ : }وقولما ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنْ  َوذُّ ِ  هنذا فن  لمنا اسنتجيب ق { الرَّ

 الزهري، عن معمر، ح ثنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم   اإلما فقا  نذ ها، منما تقب  كما

 مولنود منن منا: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النب  أن هريرة، أب  عن المسيب، ابن عن

 ثنم" وابنمنا منريم إال الشنيطان من  منن صنا خا   فيسنتم  يول  حين يمسه والشيطان إال

يَّتََما بِ َ  أُِعيذَُها َوإِنِّ } شتئم إن واقرأوا: هريرة أبو يقو  ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنْ  َوذُّ ِ  {.الرَّ



 بقينة، عنن الفنرج بنن أحمن  عنن جرينر ابنن و واه الررا  عب  ح ي  من أخرجاه

 صنلى النبن  عن هريرة أب  عن سلمة، أب  عن الزهري عن الزبي ي، بن هللا عب  عن

 .بناوه وسلم عليه هللا

 عجنالن عنن ذؤينب، أبن  بننا حن ثنا عمنر، بنن إسنماعي  حن ثنا: أيضنا   أحم  وقا 

 يمسنه  د  بنن  منن مولنود كن : "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن المشمع ، مولى

 ".عيسى وابنما عمران بنت مريم إال بإصبعه الشيطان

 بنن عمنر عنن وهنب، ابنن عنن الطناهر، أبن  عنن مسلم و واه. الوجه هذا به تفرد

 .بناوه وسلم عليه هللا ىصل النب  عن هريرة، أب  عن يون ، أب  عن الاا ث،

 أبن  عنن أبينه عنن العنال  عنن ميسنرة، بنن حفنص حن ثنا هشيم، ح ثنا: أحم  وقا 

 فن  الشنيطان يلكنزه أمنه تلن ه إنسنان كن : "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  أن هريرة،

: قنالوا يصر ؟ كيف يسقط حين الصب  إلى تر ألم وابنما، مريم من كان ما إال حضنيه

 ".باضنيه الشيطان يلكزه حين ذل : قا  هللا  سو  يا بلى

 عنن األعمنش، عن قي  و واه الوجه، هذا من يخرجه ولم مسلم شرط على وهذا

 مولنود منن منا: "وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قا : قا  هريرة أب  عن صالح، أب 

 قننرأ ثننم" ومننريم مننريم بننن عيسننى إال عصننرتين أو عصننرة الشننيطان عصننره وقنن  إال

يَّتََما بِ َ  أُِعيذَُها َوإِنِّ : }وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  ِجيمِ  الشَّْيَطانِ  ِمنْ  َوذُّ ِ  {.الرَّ

 هرينرة، أبن  عنن قسنيط، بنن هللا عبين  بنن يزين  عنن إسناا ، بن مام   واه وكذا

 .الا ي  بأص . وسلم عليه هللا صلى النب  عن

 الازام ، الرحمن عب  ابن هو المغيرة ح ثنا المل ، عب  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة، أبن  عنن األعنرج، عنن الزنناد، ابن عن

 فطعنن يطعن ذهب مريم بن عيسى إال يول  حين جنبه ف  الشيطان يطعن  د  بن  ك "

 .الوجه هذا من يخرجوه ولم الصاياين شرط على وهذا". الاجا  ف 

 منن كثينر ذكر{ َرَكِريَّا َوَكفَّلََما َحَسنا   نَبَاتا   َوأَْنبَتََما َحَسن   بِقَبُو    بَُّما َ  فَتَقَبَّلََما: }وقوله

 فسنلمتما المسنج  إلنى بما خرجت ثم خروقما ف  لفتما وضعتما حين أمما أن المفسرين

 فيمنا، فتننارعوا صنالتمم، وصاحب إماممم ابنة وكانت به، مقيمون هم الذين العباد إلى

 .صغرها ف  مثلما وكفالة  ضاعما بع  إليمم سلمتما إنما ماأن والظاهر

 الزمنان، ذلن  فن  نبنيمم ركرينا وكنان يكفلمنا، أيمنم ف  تنارعوا إليمم دفعتما لما ثم

 فشناحوه. القنولين علنى خالتمنا أو - أختمنا روجته أج  من دونمم بما يستب  أن أ اد وق 

 أن وذلن  لمنم غالبة قرعته فخرجت المقادير فساع ته معمم، يقتر  أن وطلبوا ذل  ف 

 .األ  بمنزلة الخالة

 تعنالى قنا  كمنا القرعنة فن  لمنم غلبنه بسنبب أي{ َرَكِريَّنا َوَكفَّلََمنا: }تعنالى هللا قنا 

 َوَمنا ْريَمَ مَ  يَْكفُ ُ  أَيُُّممْ  أَْقالَمُممْ  يُْلقُونَ  إِذْ  لَ َْيِممْ  ُكْنتَ  َوَما إِلَْي َ  نُوِحيهِ  اْلغَْيبِ  أْنبَا ِ  ِمنْ  ذَِل َ }

 حملوهنا ثنم بنه، معروفنا   قلمنه ألقنى منمم كالًّ  أن وذل : قالوا{ يَْختَِصُمونَ  إِذْ  لَ َْيِممْ  ُكْنتَ 

 قلننم وظمننر منمننا واحن ا   فننأخرج الاننن  يبلن  لننم غالمننا   وأمنروا موضنن  فنن  ووضنعوها

 فن  مأقالممن ألقنوا بأن ذل  يكون وأن ثانية مرة يقترعوا أن فطلبوا. السال  عليه ركريا



 هنو ركرينا قلنم فكنان ففعلوا الغالب فمو الما  جرية خال  على قلمه جرى فأيمم النمر

 أن منننه طلبننوا ثننم المننا  منن  أقالممننم وسننا ت المننا ، جريننة خننال  علننى جننرى الننذي

 صنع ا   سنيرها انعكن  قن  األقنال  بقينة ويكنون المنا  م  قلمه جرى فأيمم ثالثة يقترعوا

 وقن  ا   شنرعا   بمنا أحنق كنان إذ فكفلمنا لمنم الغالنب هنو اركرين فكنان ففعلنوا الغالب فمو

 .ع ي ة لوجوه

 َمنْريَمُ  يَنا قَنا َ  ِ ْرقنا   ِعْنن ََها َوَجن َ  اْلِمْانَرا َ  َرَكِريَّا َعلَْيَما دََخ َ  ُكلََّما: }تعالى هللا قا 

ِ  ِعْن ِ  ِمنْ  ُهوَ  قَالَتْ  َهذَا لَ ِ  أَنَّى َ  إِنَّ  ّللاَّ : المفسنرون قنا { ِحَسا    بِغَْيرِ  َشا ُ يَ  َمنْ  يَْرُر ُ  ّللاَّ

 ممنا وتقو  فيه هللا تعب  فكانت سواها، ي خله ال المسج  من شريفا   مكانا   ركريا لما اتخذ

 حتننى ونما هننا، ليلمننا بالعبننادة وتقننو  نوبتمننا جننا ت إذا البيننت سنن انة مننن عليمننا يجننب

 منن عليمنا منرظ بمنا واشنتمرت إسنرائي ، بنن  فن  بعبادتمنا المثن  بما يضر  صا ت

 عليمننا دخنن  كلمننا ركريننا هللا نبنن  كننان إنننه حتننى الشننريفة والصننفات الكريمننة األحننوا 

 الصنيف فاكمنة عنن ها يج  فكان. أوانه غير ف  غريبا    رقا   عن ها يج  عبادتما موض 

ِ  ِعْنن ِ  ِمننْ  ُهنوَ } فتقنو { َهنذَا لَ ِ  أَنَّى} فيسألما الصيف ف  الشتا  وفاكمة الشتا  ف   {ّللاَّ

 {.ِحَسا    بِغَْيرِ  يََشا ُ  َمنْ  يَْرُر ُ } هللا  رقنيه  ر  أي

 وكبنر أسنن قن  كنان وإن صنلبه من له ول  وجود ف  ركريا طم  وهنال  ذل  فعن 

يَّنة   لَ ُْن َ  ِمنْ  ِل  َهبْ  َ  ِّ  قَا َ }  منن ينا: قنا : بعضنمم قنا { الن َُّعا ِ  َسنِمي ُ  إِنَّن َ  َطيِّبَنة   ذُّ ِ

 خبنره منن فكنان. أواننه غينر فن  كان وإن ول ا   ل  هب أبانه غير ف  الثمر مريم يرر 

 .قصته ف  ذكره ق منا ما وقضيته
 

َ  إِنَّ  َمْريَمُ  يَا اْلَمالئَِكةُ  قَالَتْ } َركِ  اْصَطفَاكِ  ّللاَّ  اْلعَنالَِميَن، نَِسنا ِ  َعلَى َواْصَطفَاكِ  َوَطمَّ

اِكِعيَن، َم َ   َواْ َكعِ  َواْسُجِ ي ِلَربِّ ِ  اْقنُتِ  يَاَمْريَمُ   إِلَْين َ  نُوِحينهِ  اْلغَْينبِ  أْنبَنا ِ  ِمننْ  ذَِلن َ  الرَّ

 قَالَتْ  إِذْ  يَْختَِصُمون، إِذْ  لَ َْيِممْ  ُكْنتَ  َوَما َمْريَمَ  يَْكفُ ُ  أَيُُّممْ  أَْقالَمُممْ  يُْلقُونَ  إِذْ  لَ َْيِممْ  ُكْنتَ  َوَما

َ  إِنَّ  يَنناَمْريَمُ  اْلَمالئَِكننةُ  ننرُ  ّللاَّ  فِنن  َوِجيمننا   َمننْريَمَ  ابننن ِعيَسننى اْلَمِسننيحُ  اْسننُمهُ  ِمْنننهُ  بَِكِلَمننة   كِ يُبَّشِ

بِيَن، َوِمنْ  َواآلِخَرةِ  ال ُّْنيَا اِلِايَن، َوِمنْ  َوَكْمال   اْلَمْم ِ  فِ  النَّاسَ  َويَُكلِّمُ  اْلُمقَرَّ  َ  ِّ  قَالَتْ  الصَّ

ُ  َكنذَِل ِ   َ قَا بََشرٌ  يَْمَسْسنِ  َولَمْ  َولَ ٌ  ِل  يَُكونُ  أَنَّى  فَإِنََّمنا أَْمنرا   قََضنى إِذَا يََشنا ُ  َمنا يَْخلُنقُ  ّللاَّ

ُمننهُ  فَيَُكننوُن، ُكنننْ  لَننهُ  يَقُننو ُ   بَنِنن  إِلَننى َوَ ُسننوال   َواإِلنِجيننَ ، َوالتَّننْوَ اةَ  َواْلِاْكَمننةَ  اْلِكتَننا َ  َويُعَلِّ

نينِ  ِمننْ  لَُكنمْ  ْخلُنقُ أَ  أَنِّن  َ بُِّكمْ  ِمنْ  بِآيَة   ِجئْتُُكمْ  قَ ْ  أَنِّ  إسرائِي َ   فِينهِ  فَنأَنفُخُ  الطَّْينرِ  َكَمْيئَنةِ  الّطِ

ِ  بِننإِْذنِ  َطْيننرا   فَيَُكننونُ  ِ  بِننإِْذنِ  اْلَمننْوتَى َوأُْحنن ِ  َواألَْبننَرصَ  األَْكَمننهَ  َوأُْبننِر ُ  ّللاَّ  بَِمننا َوأُنَبِّننئُُكمْ  ّللاَّ

قا   ُمْؤِمنيَن، ُكْنتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  آليَة    َ ذَلِ  فِ  إِنَّ  بُيُوتُِكمْ  فِ  تَ َِّخُرونَ  َوَما تَأُْكلُونَ   بَنْينَ  ِلَمنا َوُمَصن ِّ

َ  فَناتَّقُوا َ بُِّكنمْ  ِمننْ  بِآيَنة   َوِجئْنتُُكمْ  َعلَنْيُكمْ  ُحنّرِ َ  الَّنِذي بَْعن َ  لَُكنمْ  َوألُِح َّ  التَّْوَ اةِ  ِمنْ  يَ َيَّ   ّللاَّ

َ  إِنَّ  َوأَِطيعُونِ ،  {.ُمْستَِقيمٌ  ِصَراطٌ  َهذَا  ُوهُ فَاْعبُ  َوَ بُُّكمْ  َ بِّ  ّللاَّ

 عنالم  نسنا  سنائر بين من لما هللا باصطفا  مريم بشرت المالئكة أن تعالى يذكر

 يَُكلِّنمُ } شنريفا   نبينا   يكون بأن وبُشرت أ  غير من منما ول  إليجاد اختا ها بأن رمانما،

 فن  وكنذل  لنه، شنري  ال وحن ه هللا عبادة إلى ي عوهم صغره ف  أي{ اْلَمْم ِ  فِ  النَّاسَ 

 العبنادة بكثنرة وأُمنرت فيمنا، هللا إلنى وين عو الكمولنة يبلن  أننه علنى فن   كموليته، حا 



 فيقنا  النعمنة، هنذه بشنكر ولتقنو  الكرامة لمذه أهال   لتكون والركو  والسجود والقنوت

 أممنا و حنم و حممنا عنمنا هللا  ضن  قن ماها تفطرت حتى الصالة ف  تقو  كانت إنما

 .اهاوأب

َ  إِنَّ  َمنْريَمُ  يَا: }المالئكة فقو  نَرك} واجتبناك اختنا ك أي{ اْصنَطفَاكِ  ّللاَّ  أي{ َوَطمَّ

{. اْلعَننالَِمينَ  نَِسننا ِ  َعلَننى َواْصننَطفَاكِ } الجميلننة الصننفات وأعطنناك الرذيلننة األخننال  مننن

{. اِس النَّن َعلَنى اْصنَطفَْيتُ َ  إِنِّن } لموسنى كقولنه رمانمنا عنالم  المنراد يكنون أن ياتم 

 إبنراهيم أن ومعلنو { اْلعَالَِمينَ  َعلَى ِعْلم   َعلَى اْختَْرنَاُهمْ  َولَقَ ْ } إسرائي  بن  عن وكقوله

 وكنذل  منممنا، أفضن  وسنلم عليه هللا صلى مام ا   وأن موسى، من أفض  السال  عليه

 نن ب منن عمنال   وأركنى علما   وأفض  ع دا   وأكثر قبلما األمم سائر من أفض  األمة هذه

 .وغيرهم إسرائي 

 فتكنون العمنو  مافنوظ{ اْلعَنالَِمينَ  نَِسنا ِ  َعلَى َواْصَطفَاكِ : }قوله يكون أن وياتم 

 يقنو  منن قنو  علنى نبينة كاننت إن ألنما بع ها ج  أو قبلما كان ممن ال نيا نسا  أفض 

  أ إلنى والنوح  المالئكنة بكنال  ماتجنا   موسنى أ  ونبنوة إسناا  أ  سنا ة ونبوة بنبوتما

 منن أفضن  منريم تكون أن هذا على يمتن  فال وغيره، حز  ابن ذل  يزعم كما موسى،

. غينره يعا ضنه لنم إذ{ اْلعَنالَِمينَ  نَِسنا ِ  َعلَنى َواْصنَطفَاكِ } قوله لعمو  موسى وأ  سا ة

 .أعلم وهللا

 السنننة أهنن  عننن وغيننره األشننعري الاسننن أبننو حكنناه قنن  كمننا الجممننو  قننو  وأمننا

 مقامنات أعلنى فيكنون نبينة النسنا  فن  ولي  بالرجا ، مختصة لنبوةا أن من والجماعة

ُسن ُ  قَْبِلنهِ  ِمننْ  َخلَنتْ  قَن ْ  َ ُسنو ٌ  إِالَّ  َمنْريَمَ  ابنن اْلَمِسنيحُ } تعالى هللا قا  كما مريم نهُ  الرُّ  َوأُمُّ

يقَةٌ   قبلمننا كننان ممننن المشنمو ات الصنن يقات أفضنن  تكننون أن يمتنن  ال هننذا فعلننى{ ِصن ِّ

 وخ يجنة منزاحم بننت  سنية من  مقروننا   ذكرهنا جا  وق . أعلم وهللا. ع هاب يكون وممن

 .وأ ضاهن عنمن هللا و ض  وسلم عليه هللا صلى مام  بنت وفاطمة خويل  بنت
 

 عن ع ي ة، طر  من والنسائ  والترمذي ومسلم والبخا ي أحم  اإلما   وى وق 

 هللا  ضن  طالنب أبن  بنن علن  عنن جعفنر، بنن هللا عب  عن أبيه، عن عروة، بن هشا 

 وخينر عمنران، بننت منريم نسائما خير: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  عنه

 ".خويل  بنت خ يجة نسائما

 قنا : قنا  أن ، عن قتادة، عن معمر، أنبأنا الررا ، عب  ح ثنا: أحم  اإلما  وقا 

 عمنران، بننت منريم  ،بأ ب العالمين نسا  من حسب : "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 ".مام  بنت وفاطمة خويل ، بنت وخ يجة فرعون، امرأة و سية

 و واه وصنااه، بنه النررا  عبن  عنن رنجوينه، بنن بكر أب  عن الترمذي و واه

 بنن تمنيم طريق من عساكر وابن الراري جعفر أب  بن هللا عب  طريق من مردويه ابن

 هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قنا  نن أ عنن ثابنت، عنن النراري، جعفر عن كالهما رياد،

 فرعننون، امننرأة و سننية عمننران، بنننت مننريم: أ بنن  العننالمين نسننا  خيننر: "وسننلم عليننه

 ".هللا  سو  مام  بنت وفاطمة خويل ، بنت وخ يجة



 ابننن عننن الزهننري، عننن معمننر، حنن ثنا الننررا ، عبنن  حنن ثنا: أحمنن  اإلمننا  وقننا 

 نسنا  خينر: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النب  أن يا ث هريرة أبو كان: قا  المسيبب،

" ين ه ذات فن  لنزوج وأ عناه صغره ف  ول  على أحناه قريش نسا  صالح اإلب   كبن

 .قط بعيرا   مريم تركب ولم: هريرة أبو قا 

 

 عنن كالهمنا حمين ، بنن هللا وعبن   افن  بنن مامن  عن صاياه ف  مسلم  واه وق 

 .به الررا  عب 

: يقنو  أبن  سنمعت علن ، بنن موسنى حن ثن  ُابنا ،ال بنن رين  حن ثنا: أحمن  وقا 

 اإلبن   كنبن نسنا  خينر: "وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : يقو  هريرة أبا سمعت

: هريرة أبو قا " ي ه ذات قلة على بزوج وأ أفه صغره ف  ول  على أحناه قريش نسا 

 . اإلب تركب لم عمران ابنة أن وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  علم وق 

 .الصايح شرط على وهو به تفرد

 .هريرة أب  عن  خر طر  الا ي  ولمذا

 عنن الفنرات، أب  بن داود ح ثنا مام ، بن يون  ح ثنا: الموصل  يعلى أبو وقا 

 عليننه هللا صننلى هللا  سننو  خننط: قننا  عبنناس، ابننن عننن عكرمننة، عننن أحمننر، بننن علبنا 

 فقنا  أعلنم، و سنوله هللا: واقنال هنذا؟ منا أتن  ون: فقنا  خطنوط أ ب  األ ض ف  وسلم

 وفاطمنة خويلن ، بننت خ يجنة الجننة أه  نسا  أفض : "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 منن النسائ  و واه" فرعون امرأة مزاحم بنت و سية عمران، بنت ومريم مام ، بنت

 .هن  أب  بن داود عن طر 

 بننن ليمانسنن داود أبنن  بننن هللا عبنن  بكننر أبنن  طريننق مننن عسنناكر ابننن  واه وقنن 

 مام  ح ثنا حم ان، بن ممران بن بشر أنبأنا العسكري، حاتم بن يايى ح ثنا األشع ،

  سنو  قنا : قنا  هللا، عبن  بنن جنابر عن الشعب ، عن هن ، أب  بن داود عن دينا ، بن

 مام ، بنت فاطمة: العالمين نسا  سي ات أ ب  منمن حسب : "وسلم عليه هللا صلى هللا

 ".عمران بنت ومريم مزاحم، بنت و سية ،خويل  بنت وخ يجة

 الواسنط ، هللا عبن  بنن خالن  حن ثنا بقينه بنن وهنب حن ثنا: البغنوي القاسم أبو وقا 

 أكببت حين أ أيت: لفاطمة قالت أنما عائشة، عن سلمة، أب  عن عمرو، بن مام  عن

 منن مينت أننه أخبرنن : قالنت ضناكت؟ ثنم فبكيت وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  على

 نسنا  سني ة وأنن  بنه لاوقنا   أهلنه أسر  أن  فأخبرن  عليه أكببت ثم فبكيت، هذا وجعه

 .فضاكت عمران بنت مريم إال الجنة أه 

 أفضن  أنممنا وفينه مسنلم شنرط علنى إسناد وهذا. الصايح ف  الا ي  هذا وأص 

 .المذكو ات األ ب 

 عنن جرينر، حن ثنا مام ، بن عثمان ح ثنا: أحم  اإلما   واه الذي الا ي  وهكذا

  سنو  قنا : قنا  سنعي ، أبن  عنن نُعنم أب  بن الرحمن عب  عن رياد، أب  ابن هو يزي 

 بنننت مننريم مننن كننان مننا إال الجنننة أهنن  نسننا  سنني ة فاطمننة: وسننلم عليننه هللا صننلى هللا



 علن  ح ي  من ناوه  وي وق  يخرجوه، ولم الترمذي وصااه حسن إسناده. عمران

 .ضعف إسناده ولكن طالب أب  بن

 ياتمنن  ثننم. األ بنن  هننذه أفضنن  وفاطمننة مننريم أن علننى ينن   هننذا أن والمقصننود

 .الفضيلة ف  السوا  على يكونا أن وياتم  فاطمة من أفض  مريم تكون أن االستثنا 

: عساكر ابن القاسم أبو الااف  فقا  األو  االحتما  عيَّن صح إن ح ي  و د لكن

 بنن جعفنر أبنو أنبأنا قالوا البنا، ابنا هللا عب  وأبو لبغا وأبو الفرا  بن الاسين أبو أنبأنا

 بكنا ، أب  هو الزبير ح ثنا سلمان، بن أحم  ح ثنا المخلص، طاهر أبو أنبأنا المسلمة،

 كرينب، عنن عقبنة، بنن موسنى عن مام ، بن العزيز عب  عن الاسن، بن مام  ح ثنا

 منريم الجننة أهن  نسنا  سي ة: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  عباس ابن عن

 ".فرعون امرأة  سية ثم خ يجة ثم فاطمة ثم عمران بنت

 د  اللنذين االحتمنالين ألح  مبين فمو للترتيب الت  بثم مافوظا   اللف  هذا كان فإن

 ال التنن  العطننف بننواو و دت التنن  األلفنناظ مننن تقنن   مننا علننى وتقنن   اإلسننتثنا ، عليممننا

 .أعلم وهللا. تنفيه وال الترتيب تقتض 

 بنن العزينز عبن  عنن الجعفنري، داود عنن الراري حاتم أبو الا ي  هذا  وى وق 

. مرفوعنا   عبناس ابنن عنن كرينب، عنن عقبنة، بنن ابنراهيم عن ال  او دي، وهو مام 

 .أعلم فاهلل. ومتنا   إسنادا   فخالفه الترتيبية، بثم ال العطف بواو فذكره

 عنن قنرة، ابنن معاوينة عنن شنعبة،  ي حن من مردويه ابن  واه الذي الا ي  فأما

 :وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  أبيه

 و سنية عمنران بننت منريم: ثنالث إال النسنا  من يكم  ولم كثير الرجا  من كم "

 سائر على الثري  كفض  النسا  على عائشة وفض  خويل ، بنت وخ يجة فرعون امرأة

 عننن شننعبة عننن طننر ، مننن داود أبننا إال ةالجماعنن  واه الننذي الانن ي  وهكننذا" الطعننا 

 هللا  سننو  قننا : قننا  األشننعري، موسننى أبنن  عننن الممنن ان ، مننرة عننن مننرة بننن عمننرو

 امننرأة  سننية إال النسنا  مننن يكمنن  ولنم كثيننر الرجنا  مننن كمنن : " وسنلم عليننه هللا صنلى

 سنائر علنى الثرين  كفضن  النسنا  علنى عائشنة فضن  وإن عمران، بنت ومريم فرعون

 ".الطعا 

 حصنر يقتضن  ولفظنه إخراجنه، علنى الشنيخان اتفق ترى كما صايح ح ي  فإنه

 كفلنت منممنا كال   فإن رمانمما ف  بذل  المراد ولع  و سية، مريم ف  النسا  ف  الكما 

 و سنوله، هللا عبن  ولن ها كفلنت ومريم الكليم، موسى كفلت فآسية صغره، حا  ف  نبيا  

 .وفاطمة خ يجةك األمة هذه ف  غيرهما كما  ينف  فال

 سنننة عشننر خمسننة البعثننة قبنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  خنن مت فخ يجننة

 عنمنا هللا  ضن  ومالمنا، بنفسنما صن   ورينر لنه وكاننت سنين، عشر من أري  وبع ها

 .وأ ضاها

نت فإنمنا وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  بنت فاطمة وأما  علنى فضنيلة بمزين  ُخصَّ

 حينناة فنن  مننتْن أخواتمننا وبقيننة وسننلم عليننه هللا صننلى هللا و برسنن أصننيبت ألنمننا أخواتمننا

 .وسلم عليه هللا صلى النب 



 ولننم إليننه وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  أرواج أحننب كانننت فإنمننا عائشننة وأمننا

 أعلنم غيرهنا فن  وال بن  األمة هذه ف  النسا  سائر ف  يعر  وال غيرها، بكرا   يتزوج

 منن برا تمنا هللا فنأنز  قنالوا منا اإلف  أه  لما قا  حين مال هللا غا  وق  أفمم، وال منما

 خمسنين منن قريبنا   وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  بع  عمرت وق  سماوات، سب  فو 

 أشننر  وهنن  المختلفننين بننين وتصننلح المسننلمين وتفتنن  والسنننة القننر ن عنننه تبلنن  سنننة

 العلمنا  منن طائفنة قنو  فن  والبننين البنات أ  خويل  بنت خ يجة حتى المؤمنين أممات

 صنلى قولنه ألن إال ذاك وما عنما هللا  ض  فيما الوقف واألحسن والالحقين، السابقين

 ياتمن " الطعنا  سنائر علنى الثرين  كفضن  النسنا  على عائشة وفض : "وسلم عليه هللا

 منا إلنى بالنسبة عاما   يكون أن وياتم  وغيرهن المذكو ات إلى بالنسبة عاما   يكون أن

 .أعلم وهللا. المذكو ات ع ا

 طمرهنا هللا فنإن السال ، عليما عمران بنت بمريم يتعلق ما ذكر هنا ها والمقصود

 كمنا مطلقا   النسا  على تفضيلما يكون أن ويجور رمانما، عالم  نسا  على واصطفاها

 هن  الجننة فن  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  أرواج منن أنمنا حن ي  فن  و د وقن  ق منا،

 واسنتأن  ذلن  قنا  أننه السنلف بعضنمم عنن التفسنير فن  ذكرننا وق  مزاحم تبن و سية

 ذكرنناه وقن  عمنران بننت منريم األبكا  ومن  سية فالثيب: قا { َوأَْبَكا ا   ثَيِّبَات  : }بقوله

 .أعلم فاهلل. التاريم سو ة  خر ف 

 أبن  حن ثنا العنوف ، سنع  بنن مامن  حن ثنا ناجية، بن هللا عب  ح ثنا: الطبران  قا 

 قنا : قنا  العنوف ، هنو جننادة، بنن سنع  عنن نفي ، بن يون  ح ثنا الاسين، عم  أنبأنا

 وامنرأة عمنران بننت منريم الجننة فن  روجنن  هللا إن: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

: فقلنت وراد بنه الننو  عبن  حن ي  منن العقيلن  جعفنر ابن  واه" موسى وأخت فرعون

 .بمافوظ ولي : العقيل   قا ثم. هللا  سو  يا ل  هنيئا  

 أبن  عنن المغينرة بنن يعلنى عنن الاسنن، بنن مامن  حن ثن : بكنا  بنن الزبير وقا 

 النذي مرضنما فن  وهن  خ يجنة علنى وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  دخ : قا  داود،

 خيرا   الكره ف  هللا يجع  وق  خ يجة، يا من  أ ى ما من  بالكره: "لما فقا  فيه توفيت

 أخننت وكلننثم عمننران بنننت مننريم الجنننة فنن  معنن  روجننن  قنن  هللا أن علمننت اأمنن كثيننرا ،

. نعننم: قنا  هللا؟  سنو  ينا ذلن  بن  هللا فعنن  وقن : قالنت ؟"فرعنون امنرأة و سنية موسنى

 .والبنين بالرفا  قالت

 بكنا ، بنن العبناس حن ثنا الغالبن ، ركرينا بن مام  ح ي  من عساكر ابن و وى

 وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن عباس، ابن عن ة،عكرم عن المذل ، بكر أبو ح ثنا

 فنأقرئيمن ضرائرك لقيت إذا خ يجة يا: فقا  الموت مرض ف  وه  خ يجة على دخ 

 روجننن  هللا ولكننن.. ال: "قننا  قبلنن ؟ تزوجننت وهنن  هللا  سننو  يننا: قالننت" السننال  مننن 

 ".موسى أخت وكلثم مزاحم بنت و سية عمران بنت مريم

 عمنر، بنن صنالح بنن مامن  حن ثنا سنعي ، بنن سوي  طريق من عساكر ابن و وى

 علينه هللا صنلى هللا  سنو  إلنى جبري  نز : قا  عمر، ابن عن ومجاه ، الضااك عن

 فقا  خ يجة، مرت إذ وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  يا ث وجل  به أ س  بما وسلم



 منن  سنالة إليمنا معن : جبرين  قنا . أمتن  صن يقة هذه: قا  مام ؟ يا هذه من: جبري 

 ال اللمنب عنن بعين  قصنب منن الجننة فن  ببينت ويبشرها السال  يقرئما وج  عز الر 

 هللا و حمننة عليكمننا والسننال  السننال  ومنننه السننال  هللا: قالننت. صننخب وال فيننه نصننب

 بينت بنين جوفنا  لؤلنؤة: "قنا  قصب؟ من الذي البيت ذل  ما هللا،  سو  على وبركاته

 ".القيامة يو  أرواج  من وهما مزاحم، بنت سية  وبيت عمران بنت مريم

 صنخب ال قصنب منن الجنة ف  ببيت وبشا تما هللا من خ يجة على السال  وأص 

 هذه من وك . ج ا   غريب الزيادات بمذه السيا  هذا ولكن الصايح، ف  وصب وال فيه

 .نظر أساني ها ف  األحادي 

 صننالح بننن هللا عبنن  ناحنن ث ال مشننق ، ر عننة أبنن  حنن ي  مننن عسنناكر ابننن و وى

 أن األحبننا  كعننب عننن معنن ان بننن خالنن  عننن عمننرو، بننن صننفوان عننن معاويننة، حنن ثن 

 نخلننة، علننى الصننخرة: فقننا  المقنن س بيننت صننخرة يعننن  الصننخرة عننن سننأله معاويننة

 منزاحم بننت و سنية عمران بنت مريم النخلة وتات الجنة، أنما  من نمر على والنخلة

 .الساعة و تق حتى الجنة أه  سموط ينظمان

 عنن مسنعود، عنن مسنلم، بنن ثعلبنة عنن عيا ، عن إسماعي ، طريق من  واه ثم

 علينه هللا صنلى النبن  عنن الصنامت بنن عبنادة عنن معن ان، بنن خال  عن الرحمن، عب 

 .بمثله وسلم

 .موضو  هو ب  الوجه هذا من منكر وهذا

 عبنن  بننن مسننعود عننن معاويننة عننن صننالح، بننن هللا عبنن  عننن ر عننة أبننو  واه وقنن 

 .فذكره المق س بيت صخرة عن كعبا   سأ  معاوية أن عاب ، ابن عن الرحمن،

 .أشبه األحبا  كعب كال  من وكونه: عساكر بن الااف  قا 

 مكذو  هو ما منما الت  اإلسرائيليات من تلقاه إنما هذا األحبا  كعب وكال : قلت

 .أعلم وهللا منه وهذا جمالمم، أو رنادقتمم بع  وضعه مفتع 

 
 البتو  العذ ا  مريم بن عيسى الرسو  العب  ميالد ذكر

 فَاتََّخنذَتْ  َشْرقِيّا ، َمَكانا   أَْهِلَما ِمنْ  انتَبَذَتْ  إِذْ  َمْريَمَ  اْلِكتَا ِ  فِ  َواْذُكرْ : }تعالى هللا قا 

ْحَمنانِ  أَُعنوذُ  إِنِّن  قَالَنتْ  يّا ،َسوِ  بََشرا   لََما فَتََمثَّ َ  ُ وَحنَا إِلَْيَما فَأَْ َسْلنَا ِحَجابا   دُونِِممْ  ِمنْ   بِالرَّ

 ِلن  يَُكنونُ  أَنَّنى قَالَنتْ  َرِكيّنا ، ُغالما   لَ ِ  ألََهبَ  َ بِّ ِ  َ ُسو ُ  أَنَا إِنََّما قَا َ  تَِقيّا ، ُكنتَ  إِنْ  ِمْن َ 

  يَنة   َوِلنَْجعَلَنهُ  َهنيِّنٌ  َعلَن َّ  وَ ُهن َ بُّن ِ  قَنا َ  َكنذَِل ِ  قَنا َ  بَِغيّا ، أَُكنْ  َولَمْ  بََشرٌ  يَْمَسْسنِ  َولَمْ  ُغال ٌ 

 فَأََجاَ َهننا قَِصننيّا ، َمَكانننا   بِننهِ  فَانتَبَننذَتْ  فََاَملَتْننهُ  َمْقِضننيّا ، أَْمننرا   َوَكننانَ  ِمنَّننا َوَ ْحَمننة   ِللنَّنناِس 

 ِمننْ  فَنَادَاَهنا ِسنيّا ،َمنْ  نَْسنيا   َوُكننتُ  َهنذَا قَْبن َ  ِمنتُّ  لَْيتَنِن  يَنا قَالَنتْ  النَّْخلَةِ  ِجْذ ِ  إِلَى اْلَمَخاضُ 

ي َسنِريّا ، تَْاتَن ِ  َ بُّن ِ  َجعَن َ  قَن ْ  تَْاَزنِن  أاَلَّ  تَْاتَِما  َعلَْين ِ  تَُسناقِطْ  النَّْخلَنةِ  بِِجنْذ ِ  إِلَْين ِ  َوُهنّزِ

ي َواْشنَربِ  فَُكِلن  َجنِيّنا ، ُ َطبنا   نا َعْيننا   َوقَنّرِ  نَننذَْ تُ   إِنِّن فَقُنوِل  أََحن ا   اْلبََشنرِ  ِمننْ  تَنَرْينَ  فَإِمَّ

ْحَمانِ   َشنْيئا   ِجئْنتِ  لَقَن ْ  يَاَمْريَمُ  قَالُوا تَْاِملُهُ  قَْوَمَما بِهِ  فَأَتَتْ  إِنِسيّا ، اْليَْو َ  أَُكلِّمَ  فَلَنْ  َصْوما   ِللرَّ

ن ِ  َكانَنتْ  َوَما َسْو    اْمَرأَ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُ ونَ  أُْختَ  يَا فَِريّا ،  قَنالُوا إِلَْينهِ  فَأََشناَ تْ  بَِغيّنا ، أُمُّ

ِ  َعْبنن ُ  إِنِّنن  قَننا َ  َصننبِيّا ، اْلَمْمنن ِ  فِنن  َكننانَ  َمنننْ  نَُكلِّننمُ  َكْيننفَ   نَبِيّننا ، َوَجعَلَنِنن  اْلِكتَننا َ   تَننانِ  ّللاَّ



َكناةِ  بِالصَّالةِ  َوأَْوَصانِ ? ُكنتُ  َما أَْينَ  ُمبَاَ كا   َوَجعَلَنِ    بَِواِلن َتِ  َوبَنّرا   َحيّنا ، دُْمنتُ  َمنا َوالزَّ

 ذَِلن َ  َحيّنا ، أُْبعَن ُ  َويَنْو َ  أَُمنوتُ  َويَنْو َ  ُوِلنْ تُ  يَنْو َ  َعلَن َّ  َوالسَّنال ُ  َشنِقيّا ، َجبَّنا ا   يَْجعَْلنِ  َولَمْ 

ِ  َكنانَ  َمنا يَْمتَنُروَن، فِيهِ  الَِّذي اْلَاقِّ  قَْو َ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى  إِذَا ُسنْبَاانَهُ  َولَن    ِمننْ  يَتَِّخنذَ  أَنْ  لِِلَّ

َ  َوإِنَّ  فَيَُكوُن، ُكنْ  لَهُ  يَقُو ُ  فَإِنََّما أَْمرا   َضىقَ   ُمْسنتَِقيٌم، ِصنَراطٌ  َهذَا فَاْعبُ ُوهُ  َوَ بُُّكمْ  َ بِّ  ّللاَّ

 {.َعِظيم   يَْو    َمْشَم ِ  ِمنْ  َكفَُروا ِللَِّذينَ  فََوْي ٌ  بَْينِِممْ  ِمنْ  األَْحَزا ُ  فَاْختَلَفَ 

 قبلمنا والتوطئنة لمنا كالمق منة هن  الت  ركريا قصة بع  القصة هذه تعالى هللا ذكر

 األنبينا  سنو ة ف  قا  وكما واح  سيا  ف  بينمما قرن عمران،    سو ة ف  ذكر كما

 لَنهُ  َوَوَهْبنَنا لَنهُ  فَاْستََجْبنَا اْلَواِ ثِين، َخْيرُ  َوأَْنتَ  فَْردا   تَذَْ نِ  ال َ  ِّ  َ بَّهُ  نَادَى إِذْ  َوَرَكِريَّا}

 َوَ َهبننا   َ َغبننا   َويَننْ ُعونَنَا اْلَخْيننَراتِ  فِنن  يَُسنناِ ُعونَ  َكننانُوا إِنَُّمننمْ  َرْوَجننهُ  لَننهُ  َوأَْصننلَْانَا ىيَْايَنن

  يَنة   َواْبنََمنا َوَجعَْلنَاَهنا ُ وِحنَنا ِمنْ  فِيَما فَنَفَْخنَا فَْرَجَما أَْحَصنَتْ  َوالَّتِ  َخاِشِعيَن، لَنَا َوَكانُوا

 {.ِلْلعَالَِمينَ 

 روج كفلمنا وأننه المقن س، بينت تخن   مانر ة أممنا جعلتمنا لمنا منريم أن تق   وق 

 المكان وهو مارابا   لما اتخذ وأنه السال ، عليه ركريا الزمان ذل  نب  خالتما أو أختما

 فلنم العبنادة فن  اجتم ت بلغت لما وأنما سواه، عليما أح  ي خله ال المسج  من الشريف

 به غبطما ما األحوا  من عليما وظمر العبادات، فنون ف  نظيرها الزمان ذل  ف  يكن

 سنيمب وبأنه لما، هللا باصطفا  لما بالبشا ة المالئكة خاطبتما وأنما السال  عليه ركريا

 ول  وجود من فتعجبت بالمعجزات، مؤي ا   مكرما   طاهرا   كريما   نبيا   يكون ركيا   ول ا   لما

 قناد  هللا بنأن المالئكنة فاخبرتمنا تتنزوج ممن ه  وال لما، روج ال ألنما وال ، غير من

 وسنلمت وأنابنت لنذل  فاستكانت فيكون، كن له يقو  فإنما أمرا   قضى إذا يشا  ما على

 ألنمنم بسنببه، فيمنا يتكلمنون النناس فإن لما، عظيمة مانة فيه هذا أن وعلمت هللا، ألمر

 .تعق  وال ت بر غير من الاا  ظاهر إلى ينظرون وإنما األمر، حقيقة يعلمون ال

 منن منمنا البن  ضنرو ة لااجة أو حيضما رمن ف  المسج  من تخرج إنما وكانت

{ انتَبَنذَتْ }و شنؤونما لنبع  خرجنت قن  يومنا   هن  فبينمنا غذا ، تاصي  أو ما  استقا 

 عليه جبري  األمين الروح إليما هللا بع  إذ األقصى المسج  شرق  وح ها انفردت أي

ْحَمنانِ  أَُعننوذُ  إِنِّن  قَالَنتْ }  أتننه فلمنا{ َسنِويّا   بََشننرا   لََمنا فَتََمثَّن َ } السنال   ُكنننتَ  إِنْ  ِمْنن َ  بِالرَّ

 بنن  ف  كان أنه رعم من قو  يرد وهذا. نمية ذو التق  أن علمت: العالية أبو قا { تَِقيّا  

 وهنو دلين ، بنال باطن  قنو  هنذا فنإن" تَِقن ًّ " اسمه بالفسق مشمو  فاسق  ج  إسرائي 

 .األقوا  سخفأ من
 أي{ َ بِّن ِ  َ ُسنو ُ  أَنَا إِنََّما قَا َ } قائال   المل  خاطبما أي{ َ بِّ ِ  َ ُسو ُ  أَنَا إِنََّما قَا َ }

 .ركيا ول ا   أي{ َرِكيّا   ُغالما   لَ ِ  ألََهبَ } إلي  هللا بعثن  مل  ولكن  ببشر لست

 َولَننمْ } ولنن  لنن  يوجنن  أو غننال  لنن  يكننون كيننف أي{ ُغننال ٌ  ِلنن  يَُكننونُ  أَنَّننى قَالَننتْ }

 قَنا َ }  الفاحشنة يفعن  ممنن أننا ومنا روج ذات ولسنت أي{ بَِغيّنا   أَُكننْ  َولَمْ  بََشرٌ  يَْمَسْسنِ 

 منمننا ولنن  وجننود مننن تعجبمننا عننن الملنن  فأجابمننا أي{ َهننيِّنٌ  َعلَنن َّ  ُهننوَ  َ بُّنن ِ  قَننا َ  َكننذَِل ِ 

 بعن  بنذات ولسنت غالمنا   منن  سيخلق نهأ وع  أي{ َ بُّ ِ  قَا َ  َكذَِل ِ } قائال   هذه والاالة



 منا علنى فإنه ل يه، ويسير عليه أسم  وهذا أي{ َهيِّنٌ  َعلَ َّ  ُهوَ } تبغين ممن تكونين وال

 .ق ير يشا 

 قن  تنا كما  على دليال   هذه والاالة خلقه ولنجع  أي{ ِللنَّاِس   يَة   َوِلنَْجعَلَهُ } وقوله

 ذكنر منن حنوا  وخلنق أنثنى، وال ذكنر غينر من  د  خلق تعالى فإنه الخلق، أنوا  على

 وقولنه. وأنثنى ذكنر منن الخلنق بقينة وخلنق ذكنر، بنال أنثنى منن عيسنى وخلق أنثى، بال

 طفوليتنه فن  وكبنره صنغره فن  هللا إلنى ين عوهم بأن العباد به نرحم أي{ ِمنَّا َوَ ْحَمة  }

 الصنناحبة اتخنناذ عننن وينزهننوه لننه شننري  ال وحنن ه بالعبننادة هللا يفننردوا بننأن وكموليتننه،

 .واألن اد واألض اد والنظرا  والشركا  واألوالد

 معمنا، جبرين  كنال  تمنا  منن هنذا يكنون أن ياتمن {. َمْقِضنيّا   أَْمرا   َوَكانَ : }وقوله

 إسناا  بنن مام  قو  معنى وهذا وقر ه، وق  ه وحتَّمه هللا قضاه ق  أمر هذا أن يعن 

 .أعلم وهللا. سواه يا  ولم جرير، ابن واختا ه

 قنا  كمنا فيمنا جبرين  نفنخ عنن كناينة{ َمْقِضيّا   أَْمرا   َوَكانَ } قوله يكون أن وياتم 

 {.ُ وِحنَا ِمنْ  فِيهِ  فَنَفَْخنَا فَْرَجَما أَْحَصنَتْ  الَّتِ  ِعْمَرانَ  اْبنَتَ  َوَمْريَمَ : }تعالى

 إلنى النفخنة فنزلنت د عمنا جينب فن  نفنخ جبرين  أن السنلف منن واحن  غير فذكر

 فممنا ف  نفخ إنه قا  ومن. بعلما جما  عن  المرأة تام  كما فو ها من فاملت مافرج

 منن يُفمنم منا خنال  فقوله فمما، من فيما ولج الذي الروح هو يخاطبما كان الذي أن أو

 أ سن  النذي أن علنى ين   السنيا  هنذا فنإن القنر ن، منن ماالما ف  القصة هذه سياقات

 يواجنه ولنم النروح فيمنا نفنخ لمنا وأننه السنال ، عليه  جبري وهو المالئكة من مل  إليما

: تعنالى قنا  كمنا فينه، فانسلكت فرجما إلى النفخة فنزلت جيبما ف  نفخ ب  الفرجَ  المل 

 السن ي  واه كمنا فممنا، فن  ال فينه ولجنت النفخة أن على ف  { ُ وِحنَا ِمنْ  فِيهِ  فَنَفَْخنَا}

 .الصاابة بع  عن بإسناده

 ألن وذل { قَِصيّا   َمَكانا   بِهِ  فَانتَبَذَتْ } ول ها فاملت أي{ فََاَملَتْهُ : }تعالى قا  ولمذا

 سنيكون النناس منن كثينرا   أن وعلمنت ذ عنا ، بنه ضناقت حملنت لمنا السنال  عليما مريم

 ظمنرت لمنا أنمنا منبنه بنن وهنب مننمم السلف من واح  غير فذكر حقما، ف  كال  منمم

 يوسف له يقا  إسرائي  بن  ُعباد من  ج  لذل  نفط من أو  كان الام  مخاي  عليما

 يعلنم لمنا وذلن  ش ي ا ، عجبا   ذل  من يتعجب فجع  خالما ابن وكان النجا ، يعقو  بن

ض روج، لمنا ولني  حبلنى يراهنا ذل  م  وهو وعبادتما ونزاهتما ديانتما من  لمنا فعنرَّ

 خلنق فمنن نعنم،: النتق بذ ؟ غير من ر   يكون ه  مريم يا: فقا  الكال  ف  يو  ذات

 غير من  د  خلق هللا إن نعم: قالت ذكر؟ غير من ول  يكون فم : قا  ثم. األو  الز  

َ } بشرن  هللا إن: فقالت. خبرك فأخبرين : لما قا . أنثى وال ذكر ُركِ  ّللاَّ  ِمْننهُ  بَِكِلَمنة   يُبَّشِ

بِيَن، َوِمننْ  َواآلِخنَرةِ  االن ُّْنيَ  فِن  َوِجيمنا   َمْريَمَ  ابن ِعيَسى اْلَمِسيحُ  اْسُمهُ   النَّناسَ  َويَُكلِّنمُ  اْلُمقَنرَّ

اِلِاينَ  َوِمنْ  َوَكْمال   اْلَمْم ِ  فِ   {.الصَّ

 .أعلم وهللا. هذا بمث  فأجابته سألما أنه السال  عليه ركريا عن هذا مث  ويروى

 لمنا فقالنت أختمنا علنى يومنا   دخلنت منريم أن: الصناابة عنن بإسنناده الس ي وذكر

 لما وقالت فاعتنقتما حبلى؟ أن  أيضا   وشعرت: مريم فقالت حبلى؟ أن  أشعرت: أختما



قا  } قوله وذل  بطن  ف  لما يسج  بطن  ف  ما أ ى إن : يايى أ  ِ  ِمنْ  بَِكِلَمة   ُمَص ِّ { ّللاَّ

 ف  كان كما للسال  المواجمة عن  كالسجود والتعظيم، الخضو  هنا ها السجود ومعنى

 .آلد  بالسجود المالئكة هللا أمر ماوك قبلنا، من شر 

 خالنة ابننا ركرينا بنن وياينى مريم بن عيسى أن بلغن : مال  قا : القاسم أبو وقا 

 يسنج  بطنن  فن  منا أ ى إن : لمريم قالت يايى أ  أن فبلغن  معا ، جميعا   حملما وكان

 جعلنه ىتعنال هللا ألن السنال ، علينه عيسنى لتفضني  ذلن  أ ى: مالن  قا . بطن  ف  لما

 .واألبرص األكمه ويبر  الموتى ياي 

 .حاتم أب  ابن  واه

 بنين كننت وإذا وكلمنن  حن ثن  خلوت إذا كنت مريم قالت: قا  مجاه  عن و وى

 .بطن  ف  سبح الناس

 حملمنن لميقنات ويضنعن النسنا  تامن  كمنا أشنمر تسنعة به حملت أنما الظاهر ثم

 .لذكر ذل  خال  كان لو إذ ووضعن،

 إال هنو منا عبناس ابنن وعن أشمر، ثمانية به حملت أنما وعكرمة باسع ابن وعن

 بقولننه لننذل  واستأنسننوا سنناعات تسنن  بننه حملننت: بعضننمم قننا . فوضننعته بننه حملننت أن

 {.النَّْخلَةِ  ِجْذ ِ  إِلَى اْلَمَخاضُ  فَأََجاَ َها قَِصيّا ، َمَكانا   بِهِ  فَانتَبَذَتْ  فََاَملَتْهُ }

ة   األَْ ضُ  فَتُْصنننبِحُ : }كقولنننه اسنننبه،ب شننن   كننن  تعقينننب أن والصنننايح { ُمْخَضنننرَّ

 فََكَسننْونَا ِعَظامننا   اْلُمْضننغَةَ  فََخلَْقنَنا ُمْضننغَة   اْلعَلَقَننةَ  فََخلَْقنَننا َعلَقَنة   النُّْطفَننةَ  َخلَْقنَننا ثُننمَّ : }وكقولنه

ُ  فَتَبَاَ كَ   َخرَ  َخْلقا   أَنَشأْنَاهُ  ثُمَّ  لَْاما   اْلِعَظا َ   حنالين ك  بين أن ومعلو { اِلِقينَ اْلخَ  أَْحَسنُ  ّللاَّ

 .عليه المتفق الا ي  ف  ثبت كما يوما   أ بعين

 علنى دخن  فمنا حامن ، أنمنا إسنرائي  بنن  فن  واشتمر شا : إساا  بن مام  قا 

 .ركريا بيت    على دخ  ما بيت أه 

 وتنوا ت المسنج ، فن  معمنا يتعبن  كان الذي بيوسف الزنادقة بع  واتممما: قا 

 .قصيا   مكانا   وانتبذت واعتزلتمم يممر عنمم
 إلنى الطلنق واضنطرها فألجأهنا أي{ النَّْخلَنةِ  ِجنْذ ِ  إِلَنى اْلَمَخاضُ  فَأََجاَ َها: }وقوله

 مرفوعنا   أنن  عن به البأس بإسناد النسائ   واه الذي الا ي  بنص وهو النخلة، جذ 

 علينه بننى النذي انمل ببينت أيضنا   مرفوعنا   أوس بن ش اد عن وصااه بإسناد والبيمق 

 .المائ  المشاه  البنا  هذا سنذكره ما على بع  فيما الرو  ملوك بع 

 المنوت تمنن  جنوار على دلي  فيه{ َمْنِسيّا   نَْسيا   َوُكنتُ  َهذَا قَْب َ  ِمتُّ  لَْيتَنِ  يَا قَالَتْ }

 تيممتنأ حنين يكذبونما ب  يص قونما وال يتممونما الناس أن علمت أنما وذل  الفتن، عن 

 فنن  المجنناو ات الناسننكات العابنن ات مننن عننن هم كانننت قنن  أنمننا منن  ينن ها، علننى بغننال 

 من ذل  بسبب فاملت وال يانة النبوة بيت ومن فيه، المعتكفات إليه المنقطعات المسج 

 تخلنق لنم أي{ َمْنِسنيّا   نَْسنيا  } كاننت أو الانا  هنذا قبن  ماتنت كاننت لنو أن تمننت ما المم

 .بالكلية

: قنوالن المضنمر وفن  الخفن  علنى تاتمنا منن وقنرأ{ تَْاتَِما ِمنْ  فَنَادَاَها: }وقوله

. القو  باضرة إال عيسى يتكلم ولم: قا  عباس ابن عن العوف  قاله. جبري  أنه أح هما



 مجاهن  وقنا . وقتنادة والسن ي والضنااك ميمنون بنن وعمرو جبير بن سعي  قا  وبمذا

 .جرير ابن واختا ه. عيسى إبنما هو: اية و ف  جبير بن وسعي  ري  وابن والاسن

 الجممنو  ذهنب وإلينه النمنر قين {. َسنِريّا   تَْاتَن ِ  َ بُّ ِ  َجعَ َ  قَ ْ  تَْاَزنِ  أاَلَّ }  وقوله

 وعنن الصنايح وهنو جرينر ابنن واختا ه ضعيف لكنه الطبران   واه ح ي  فيه وجا 

ي} لقولنه األو  حوالصناي. ابنمنا أنه وغيرهم أسلم وبن أناس بن والربي  الاسن  َوُهنّزِ

 فَُكِلن } قنا  ولمنذا والشنرا  الطعنا  فنذكر{ َجنِيّنا   ُ َطبا   َعلَْي ِ  تَُساقِطْ  النَّْخلَةِ  بِِجْذ ِ  إِلَْي ِ 

ي َواْشَربِ   {.َعْينا   َوقَّرِ

 أنمنا وياتمن . أعلنم فناهلل مثمنرة نخلنة كاننت وقين  يابسنا   النخلنة جنذ  كنان: قي  ثم

 ذاك ولني  الشنتا  رمنن فن  كنان منيالده ألن ذاك، إذ مثمنرة كننت لنم لكنما نخلة، كانت

{ َجنِيّا   ُ َطبا   َعلَْي ِ  تَُساقِطْ } األمتنان سبي  على تعالى قوله من ذل  يفمم وق  ثمر، وقت

. اآلينة هنذه تنال ثنم والرطنب التمنر منن للنفسنا  أجنود ش   لي : ميمون بن عمرو قا 

 سننعي  بننن مسنرو  حنن ثنا شننيبان، حن ثنا سننين،الا بننن علن  حنن ثنا: حنناتم أبن  ابننن وقنا 

 أبن  بن عل  عن  ويم بن عروة عن األوراع  عمرو بن الرحمن عب  ح ثنا التميم ،

 من خلقت فإنما النخلة عمتكم أكرموا: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  طالب

 صنلى هللا  سنو  وقنا " غيرهنا يلقنح شن   الشجر من ولي   د  منه خلق الذي الطين

 منن ولني  فتمنر،  طنب يكنن لنم فنإن الرطنب، الولن  نسنا كم أطعمنوا: "وسلم عليه هللا

 ".عمران بنت مريم تاتما نزلت شجرة من هللا على أكر  شجرة الشجر

 وفن  سنعي ، بنن مسرو  عن فرو ، بن شيبان عن مسن ه ف  يعلى أبو  واه وكذا

 هنذا عن ي بنن لنه أو د  ،التميمن سنعي  بنن مسنرو  والصايح. سع  بن مسرو   واية

 هننذا فنن  إال بننذكره أسننم  ولننم الانن ي  منكننر وهننو: قننا  ثننم بننه األوراعنن  عننن الانن ي 

 .الا ي 

 االحتجناج يجنور ال التن  الكثينرة المنناكير األوراعن  عنن ينروى: حبان ابن وقا 

 .يرويما ممن

نا: }وقوله ْحَمنانِ  تُ نَنذَ ْ  إِنِّن  فَقُنوِل  أََحن ا   اْلبََشنرِ  ِمننْ  تَنَرْينَ  فَإِمَّ  أَُكلِّنمَ  فَلَننْ  َصنْوما   ِللرَّ

ي َواْشنَربِ  فَُكِلن : }قنا  تاتمنا منن ناداهنا النذي كنال  تمنا  من وهذا{. إِنِسيّا   اْليَْو َ   َوقَنّرِ

ا َعْينا ،  بلسنان أي لنه{ فَقُنوِل } النناس من أح ا    أيت فإن أي{ أََح ا   اْلبََشرِ  ِمنْ  تََرْينَ  فَإِمَّ

ْحَمننانِ  نَننذَْ تُ  نِّنن إِ } واإلشننا ة الاننا   فنن  صننوممم مننن وكننان صننمتا ، أي{ َصننْوما   ِللرَّ

 . أسلم وابن والس ي قتادة قاله. والطعا  الكال  ترك شريعتمم

 للصننائم فيكننره شننريعتنا فنن  فأمننا{ إِنِسننيّا   اْليَننْو َ  أَُكلِّننمَ  فَلَنننْ : }قولننه ذلنن  علننى وينن  

 .اللي  إلى يو  صمت

 أُْخنتَ  يَنا فَِريّنا ، َشنْيئا   ِجئْنتِ  لَقَن ْ  َمنْريَمُ  يَنا قَنالُوا تَْاِملُهُ  قَْوَمَما بِهِ  فَأَتَتْ : }تعالى وقوله

 ينقن  ممنن السنلف منن كثينر ذكنر{ بَِغيّنا   أُمُّ ِ  َكانَتْ  َوَما َسْو    اْمَرأَ  أَبُوكِ  َكانَ  َما َهاُ ونَ 

 مالتمنا علنى فمروا طلبما ف  ذهبوا أظمرهم بين من افتق وها لما أنمم الكتا  أه  عن

 َشنْيئا   ِجئْنتِ  لَقَن ْ  َمنْريَمُ  يَنا: }لمنا فقالوا ول ها معما وج وا واجموها فلما حولما، واألنوا 

  خنره أوله ينق  كال  أنه م  نظر، قالوه الذي هذا وف  منكرا ، عظيما   أمرا   أي{ فَِريّا  



 وهن  مماقو به وأتت بنفسما حملته أنما على ي   العظيم القر ن سيا  ظاهر ألن وذل 

 .يوما   أ بعين بع  نفاسما من تعالت بع ما وذل : عباس ابن قا . تامله
 

{ فَِريّننا   َشننْيئا   ِجئْننتِ  لَقَنن ْ  َمننْريَمُ  يَننا} ولنن ها معمننا تامنن   أوهننا لمننا أنمننم والمقصننود

 .والمقا  الفعا  من العظيمة المنكرة الفعلة ه  والفرية

 تسناميه كاننت رمنانمم عبناد منن بعابن  موهاشنب قين { َهاُ ونَ  أُْختَ  يَا} لما قالوا ثم

 موسنى أخنا بمنا ون أ ادوا وقين . جبينر بنن سنعي  قالنه. ها ون اسمه وكان العبادة ف 

 موسننى أخننت أنمننا رعمننه فنن  القرظنن  كعنب بننن مامنن  وأخطننأ العبننادة فنن  بننه شنبموها

 علنمال منن عنن ه من أدنى على يخفى ال ما الطويلة ال هو  من بينمما فإن نسبا   وها ون

 موسننى أخننت مننريم أن التننو اة فنن  أن غننره وكأنننه الفظينن ، القننو  هننذا عننن يننرده مننا

 أن فاعتقن  ومنأله، فرعنون وأغنر  وقومنه موسنى هللا نجا يو  بال   ضربت وها ون

 .هذه ه  هذه

 ف  قر ناه كما القر ن نص م  الصايح للا ي  والمخالفة البطالن غاية ف  وهذا

 .المنةو الام  وهلل مطوال   التفسير

 فن  ولني  هنا ون اسنمه أ  لمنا كنان قن  أنه على ال ا  الصايح الا ي  و د وق 

 .أعلم وهللا. سواها أ  لما لي  أنما على ي   ما لما أمما وتارير والدتما قصة ذكر

 عنن سنماك، عنن ينذكره، أبن  سنمعت إد س، بنن هللا عبن  حن ثنا: أحمن  اإلما  قا 

 إلنى وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سو  بعثن : قا  شعبة بن المغيرة عن وائ ، بن علقمة

 وكنذا؟ بكنذا عيسنى قبن  وموسنى{ َهناُ ونَ  أُْخنتَ  يَنا: }تقنرأون ما أ أيت: فقالوا نجران

 كنانوا أنمم أخبرتمم أال: "فقا  وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  ذل  فذكرت فرحت قا 

 ".قبلمم والصالاين باألنبيا  يسمون

 وقنننا  إد يننن ، بنننن هللا عبننن  حننن ي  منننن والترمنننذي سنننائ والن مسنننلم  واه وكنننذا

 أنمنم أخبنرتمم أال: " واينة وفن  ح يثه من إال نعرفه ال غريب صايح حسن: الترمذي

 ".وأنبيائمم صالايمم بأسما  يتسمون كانوا

 حضنر إننه قين  حتنى بمنا ون التسنمية منن يكثنرون كنانوا أنمم وغيره قتادة وذكر

 .أعلم فاهلل. ألفا   أ بعون بما ون يسمى منم منمم كثير بشر جنائزهم بع 

 أ  لمنا كنان قن  أنمنا علنى الان ي  ود { َهناُ ونَ  أُْخنتَ  يَنا: }قالوا أنمم والمقصود

 َكننانَ  َمننا: }قننالوا ولمننذا والخيننر، والصننالح بالنن ين مشننمو ا   وكننان هننا ون اسننمه نسننب 

ن ِ  َكانَنتْ  َوَمنا َسنْو    اْمَرأَ  أَبُوكِ   ال سنجيتمم وال شنيمتمم هنذا بينت منن لسنت أي{ بَِغيّنا   أُمُّ

 .ال هيا  بال اهية و موها العظمى بالفاحشة فاتمموها أبوك، وال أم  وال أخوك

 فلاقنوه مننمم ففنر قتلنه وأ ادوا ركرينا بما اتمموا أنمم تا يخه ف  جرير ابن فذكر

 ومن. ق مناه كما فيما فنشره  دا ه بطر  إبلي  وأمس  ف خلما الشجرة له انشقت وق 

 .النجا  يعقو  بن يوسف خالما بابن أتممما من المنافقين
 الجنال ، ذي علنى التوكن  عظم المقا ، وامتن  المجا  واناصر الاا  ضا  فلما

 علينه جنوابكم فإن وكلموه خاطبوه أي{ إِلَْيهِ  فَأََشاَ تْ } واإلتكا  اإلخالص إال يبقى ولم



 َمننْ  نَُكلِّنمُ  َكْينفَ : }شنقيا   جبنا ا   مننمم كان من{ قَالُوا} فعن ما ل يه، الكال  من تبغون وما

 يعقننن  ال صنننغير صننب  علنننى الجننوا  فننن  تايلنننين كيننف أي{ َصنننبِيّا   اْلَمْمنن ِ  فِننن  َكننانَ 

 إال منن  هنذا ومنا ورب ة، مخ  بين يميز وال مم ه ف   ضي  ذل  م  وهو الخطا ،

 قننوال   علينننا دينتننر ال إذ واالرد ا ، لنننا والتنننقص واالسننتمزا  بنننا الننتمكم سننبي  علننى

 .صبيا   المم  ف  كان من على الجوا  ف  تايلين ب  نطقيا ،

ِ  َعْب ُ  إِنِّ  قَا َ } فعن ها  ُكننتُ  َمنا أَْيننَ  ُمبَاَ كنا   َوَجعَلَنِ  نَبِيّا ، َوَجعَلَنِ  اْلِكتَا َ   تَانِ  ّللاَّ

ننالةِ  َوأَْوَصننانِ ? َكنناةِ  بِالصَّ  َشننِقيّا ، َجبَّننا ا   يَْجعَْلنِنن  َولَننمْ  َواِلنن َتِ بِ  َوبَننّرا   َحيّننا ، دُْمننتُ  َمننا َوالزَّ

 {.َحيّا   أُْبعَ ُ  َويَْو َ  أَُموتُ  َويَْو َ  ُوِلْ تُ  يَْو َ  َعلَ َّ  َوالسَّال ُ 

ِ  َعْب ُ  إِنِّ  قَا َ } أن به تكلم ما أو  فكان مريم، بن عيسى به تفوه كال  أو  هذا { ّللاَّ

 رعممم ف  الظالمين قو  عن هللا جنا  فنزه به  هللا وأن بالعبودية تعالى لربه اعتر 

 الجنناهلون إليننه نسننبما ممننا أمننه بننرأ ثننم أمتننه، وابننن و سننوله عبنن ه هننو بنن  هللا، ابننن أنننه

 النبنوة يعطن  ال هللا فنإن{ نَبِيّا   َوَجعَلَنِ  اْلِكتَا َ   تَانِ : }بقوله بسببه و موها به وقذفوها

 َمنْريَمَ  َعلَنى َوقَنْوِلِممْ  َوبُِكْفنِرِهمْ } تعنالى قنا  كمنا وقنبامم، هللا لعننمم رعمنوا كمنا هنو من

 رننى منن بنه حملت إنما قالوا الزمان ذل  ف  اليمود من طائفة أن وذل { َعِظيما   بُْمتَانا  

 ولن ها واتخنذ صن يقة أنمنا عنمنا وأخبنر ذل  من هللا فبرأها هللا لعنمم الاي ، رمن ف 

{ ُكننتُ  َمنا أَْيننَ  ُمبَاَ كنا   َوَجعَلَنِ : }قا  ولمذا با الك الخمسة العز  أول  أح  مرسال   نبيا  

 النننقص عننن جنابننه ونننزه لننه شننري  ال وحنن ه هللا عبننادة إلننى دعننا كننان حينن  أنننه وذلنن 

َكاةِ  بِالصَّالةِ  َوأَْوَصانِ } وتق س تعالى والصاحبة الول  اتخاذ من والعيب  دُْمنتُ  َمنا َوالزَّ

 الخليقنة إلى واإلحسان بالصالة، الامي  العزيز باق  القيا ف  العبي  وظيفة وهذه{ َحيّا  

 األمننوا  وتطميننر الرذيلننة األخننال  مننن النفننوس طمننا ة علننى تشننتم  وهنن  بالزكنناة،

 علننى والنفقننات األضننيا  وقننرى األصنننا  اخننتال  علننى للمانناويج بالعطيننة الجزيلننة

 .القربات وأنوا  الطاعات وجوه وسائر والقرابات واأل قا  الزوجات

 أنه وذل  بوال ت  برا   وجعلن  أي{ َشِقيّا   َجبَّا ا   يَْجعَْلنِ  َولَمْ  بَِواِل َتِ  َوبَّرا  : }ا ق ثم

 وبراهنا الخليقنة خلنق منن فسنباان سواها، له وال  ال إذ جمتما لتما  عليه حقما تأك 

 وال غلنني ، وال بفنن  لسننت أي{ َشننِقيّا   َجبَّننا ا   يَْجعَْلنِنن  َولَننمْ } هنن اها، نفنن  كنن  وأعطننى

 .وطاعته هللا أمر يناف  فع  وال قو  من  يص  

 الت  الثالثة المواطن وهذه{ َحيّا   أُْبعَ ُ  َويَْو َ  أَُموتُ  َويَْو َ  ُوِلْ تُ  يَْو َ  َعلَ َّ  َوالسَّال ُ }

 .السال  عليمما ركريا بن يايى قصة ف  عليما الكال  تق  
 

 السال  عليه عيسى حقيقة

 ذَِلنن َ : }قننا  وشننرحه ووضنناه أمننره وبننين الجليننة لننىع قصننته تعننالى ذكننر لمننا ثننم

ِ  َكنانَ  َمنا يَْمتَنُروَن، فِيهِ  الَِّذي اْلَاقِّ  قَْو َ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى  إِذَا ُسنْبَاانَهُ  َولَن    ِمننْ  يَتَِّخنذَ  أَنْ  لِِلَّ

 أمنره منن كنان وما قصته ذكر بع  تعالى قا  كما{ فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  يَقُو ُ  فَإِنََّما أَْمرا   قََضى

ْكرِ  اآليَناتِ  ِمننْ  َعلْين َ  نَتْلُنوهُ  ذَِلن َ : }عمران    ف  ِ  ِعْنن َ  ِعيَسنى َمثَن َ  إِنَّ  اْلَاِكنيِم، َوالنذِّ  ّللاَّ

 اْلُمْمتَنِريَن، ِمننْ  تَُكننْ  فَنال َ بِّن َ  ِمنْ  اْلَاقُّ  فَيَُكوُن، ُكنْ  لَهُ  قَا َ  ثُمَّ  تَُرا    ِمنْ  َخلَقَهُ   دَ َ  َكَمثَ ِ 



 َونَِسناَ نَا َوأَْبنَناَ ُكمْ  أَْبنَاَ نَنا نَنْ  ُ  تَعَنالَْوا فَقُن ْ  اْلِعْلنمِ  ِمننْ  َجناَ كَ  َمنا بَْعن ِ  ِمننْ  فِينهِ  َحاجَّ َ  فََمنْ 

ِ  لَْعنَةَ  فَنَْجعَ ْ  نَْبتَِم ْ  ثُمَّ  َوأَْنفَُسُكمْ  َوأَْنفَُسنَا َونَِساَ ُكمْ   اْلقََصنصُ  لَُموَ  َهذَا إِنَّ  اْلَكاِذبِين، َعلَى ّللاَّ

ُ  إِالَّ  إِلَنننه   ِمننننْ  َوَمنننا اْلَانننقُّ  َ  َوإِنَّ  ّللاَّ َ  فَنننإِنَّ  تََولَّنننْوا فَنننإِنْ  اْلَاِكنننيُم، اْلعَِزينننزُ  لَُمنننوَ  ّللاَّ  َعِلنننيمٌ  ّللاَّ

 {.بِاْلُمْفِسِ ينَ 

 مننمم، عشنر أ بعنة إلى أمرهم يرج   اكبا   ستين وكانوا نجران وف  ق   لما ولمذا

 بنن حا ثة وأبو والسي  العاقب وهم وساداتمم شرافممأ هم ثالثة إلى الجمي  أمر ويؤو 

 ذلن ، فن  عمنران    سنو ة صن   هللا فنأنز  المسنيح أمر ف  يناظرون فجعلوا علقمة،

 لنم إن يبناهلمم بنأن  سنوله وأمنر قبلنه، منن أمنه وخلنق خلقنه وابتن ا  المسنيح أمر وبين

 وعن لوا المباهلنة عنن اوامتنعنو نكصنوا وأذنيمنا عينيمنا  أوا فلمنا ويتبعوه، له يستجيبوا

 لقن  النصنا ى معشنر ينا: المسيح عب  العاقب وهو قائلمم وقا  والموادعة المسالمة إلى

 أننه علمنتم ولقن  صناحبكم، خبنر منن بالفص  جا كم ولق  مرس ، لنب  مام ا   أن علمتم

 فعلنتم، إن مننكم لالستئصنا  وإنما صغيرهم نبت وال كبيرهم فبق  قط نبيا   قو  الَعن ما

 صنناحبكم فنن  القننو  مننن عليننه أنننتم مننا علننى واإلقامننة دينننكم إلننف إال أبيننتم قنن  كنننتم نفننإ

 وسنلم عليه هللا صلى هللا  سو  من ذل  فطلبوا بالدكم، إلى وانصرفوا الرج  فوادعوا

 بنن عبين ة أبنا معمم فبع  أمينا ،  جال   معمم يبع  وأن جزية عليمم يضر  أن وسألوه

 .النبوية السيرة ف  القصة هذه بسطنا وق  عمران    يرتفس ف  ذل  بينا وق  الجراح

 قَْو َ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى ذَِل َ : }لرسوله فقا  المسيح أمر بين تعالى هللا أن والمقصود

: قنا  ولمنذا هللا، عبناد منن امرأة من مخلو  عب  أنه من يعن { يَْمتَُرونَ  فِيهِ  الَِّذي اْلَاقِّ 

ِ  َكانَ  َما}  ال أي{ فَيَُكنونُ  ُكننْ  لَنهُ  يَقُنو ُ  فَإِنََّمنا أَْمنرا   قََضنى إِذَا ُسنْبَاانَهُ  َولَن    ِمنْ  ِخذَ يَتَّ  أَنْ  لِِلَّ

 أََ ادَ  إِذَا أَْمنُرهُ  إِنََّمنا} يشنا  لمنا الفعنا  القن ير هنو بن  ينؤوده وال يكرثه وال ش   يعجزه

َ  إِنَّ : }وقولننه{ فَيَُكننونُ  ُكنننْ  لَننهُ  يَقُننو َ  أَنْ  َشننْيئا    ِصننَراطٌ  َهننذَا فَاْعبُنن ُوهُ  َوَ بُُّكننمْ  َ بِّنن  ُهننوَ  ّللاَّ

 وإلمننه و بمننم  بننه هللا أن أخبننرهم الممنن ، فنن  لمننم عيسننى كننال  تمننا  مننن هننو{ ُمْسننتَِقيمٌ 

 .المستقيم الصراط هو هذا وأن وإلممم،

 يَننْو    ْشننَم ِ مَ  ِمنننْ  َكفَننُروا ِللَّننِذينَ  فََوْينن ٌ  بَْينننِِممْ  ِمنننْ  األَْحننَزا ُ  فَنناْختَلَفَ : }تعننالى هللا قننا 

 .فيه بع هم ومن الزمان ذل  أه  فاختلف أي{ َعِظيم  

 .وعنادهم كفرهم على واستمروا رنية، ول  إنه: اليمود من قائ  فمن

 .هللا ابن هو:  خرون وقا  هللا هو: فقالوا الكفر ف   خرون وقابلمم

 و وح منريم إلنى ألقاهنا وكلمتنه أمتنه وابنن و سنوله هللا عبن  هنو: المؤمننون وقا 

 منن ش   ف  خالفمم ومن المنصو ون والمؤي ون والمثابون الناجون هم وهؤال  منه،

 العلنيم الاكنيم العظنيم العلن  توعن هم وق  الجاهلون، الضالون الكافرون فمم القيود هذه

 {.َعِظيم   يَْو    َمْشَم ِ  ِمنْ  َكفَُروا ِللَِّذينَ  فََوْي ٌ : }بقوله

 حنن ثن  األوراعنن ، حنن ثنا الولينن ، أنبأنننا فضنن ،ال بننن صنن قة حنن ثنا: البخننا ي قننا 

 صنلى النبن  عنن الصنامت، بنن عبنادة عنن أمينة، أب  بن جنادة ح ثن  هانئ، بن عمير

 عبنن ه مامنن ا   وأن لننه شننري  ال وحنن ه هللا إال إلننه ال أن شننم  مننن: "قننا  وسننلم عليننه هللا



 حنق والجننة مننه و وح منريم إلنى ألقاهنا وكلمتنه و سوله هللا عب  عيسى وأن و سوله

 ".العم  من كان ما على الجنة هللا أدخله حق والنا 

: وراد: جننادة عنن عمينر، عنن جابر، بن يزي  بن الرحمن عب  فا ثن : الولي  قا 

 .شا  أيما الثمانية الجنة أبوا  من

 أخنرى طرينق ومنن بنه جنابر عنن الولين ، عن  شي ، بن داود عن مسلم  واه وق 

 .به األوراع  عن

 
 كبيرا   علوا   الظالمون يقو  عما تعالى الول  عن منزه تعالى هللا أن يانب با 

ْحَمانُ  اتََّخذَ  َوقَالُوا: }السو ة هذه  خر ف  تعالى وقا  { إِدّا   َشنْيئا   ِجئْنتُمْ  لَقَن ْ  َولَ ا ، الرَّ

 األَْ ضُ  تَنَشنقُّ وَ  ِمْننهُ  يَتَفَطَّنْرنَ  السَّنَماَواتُ  تََكنادُ } ورو ا   القنو  منن ومنكنرا   عظيما   شيئا  

ْحَمانِ  دََعْوا أَنْ  َه ّا ، اْلِجبَا ُ  َوتَِخرُّ  ْحَمنانِ  يَْنبَِغن  َوَمنا َولَ ا ، ِللرَّ  ُكن ُّ  إِنْ  َولَن ا ، يَتَِّخنذَ  أَنْ  ِللرَّ

ْحَمنانِ   تِن  إِالَّ  َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  فِ  َمنْ   ُكلُُّمنمْ وَ  َعن ّا ، َوَعن َُّهمْ  أَْحَصناُهمْ  لَقَن ْ  َعْبن ا ، الرَّ

 {.فَْردا   اْلِقيَاَمةِ  يَْو َ   تِيهِ 

 فقينر شن   وكن  ومالكنه، شن   كن  خنالق ألننه الولن  لنه ينبغن  ال تعنالى أنه فبين

 هو إال إله ال  بمم هو عبي ه، واأل ض السماوات سكان وجمي  ل يه ذلي  خاض  إليه،

ِ  َوَجعَلُوا: }تعالى قا  كما سواه    وال  َوبَنَات   بَنِينَ  لَهُ  َوَخَرقُوا َوَخلَقَُممْ  ِجنَّ الْ  ُشَرَكا َ  لِِلَّ

ا َوتَعَالَى ُسْبَاانَهُ  ِعْلم   بِغَْيرِ   َولَنمْ  َولَن ٌ  لَهُ  يَُكونُ  أَنَّى َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  بَِ ي ُ  يَِصفُوَن، َعمَّ

ُ  ُكمْ ذَلِ  َعِليٌم، َشْ     بُِك ِّ  َوُهوَ  َشْ     ُك َّ  َوَخلَقَ  َصاِحبَةٌ  لَهُ  تَُكنْ   َخاِلقُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  ال َ بُُّكمْ  ّللاَّ

 األَْبَصنا َ  يُنْ ِ كُ  َوُهنوَ  األَْبَصنا ُ  تُْ ِ ُكنهُ  ال َوِكينٌ ، َشْ     ُك ِّ  َعلَى َوُهوَ  فَاْعبُ ُوهُ  َشْ     ُك ِّ 

 {.اْلَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ 

 شننيئين بننين إال يكننون ال والولنن  ولنن ، لننه يكننون فكيننف شنن   كنن  خننالق أنننه فبننين

 لنه يكنون فنال لنه، صناحبة فنال له، ع ي  وال شبيه وال له نظير ال تعالى وهللا متناسبين،

ُ  ُهنوَ  قُن ْ : }تعنالى قا  كما ول  ُ  أََحن ٌ، ّللاَّ نَم ُ، ّللاَّ  ُكفُنوا   لَنهُ  يَُكننْ  َولَنمْ  يُولَنْ ، َولَنمْ  يَِلن ْ  لَنمْ  الصَّ

 {أََح ٌ 

نَم ُ } أفعالنه فن  وال صنفاته فن  وال تهذا ف  له نظير ال الذي األح  أنه يقر  { الصَّ

 يوج  لم أي{ يَِل ْ  لَمْ } صفاته جمي  بل  و حمته وحكمته علمه ف  كم  الذي السي  وهو

 لنه ولني  أي{ أََحن ٌ  ُكفُنوا   لَنهُ  يَُكنْ  َولَمْ } قبله ش   عن يتول  ولم أي{ يُولَ ْ  َولَمْ } ول  منه

 يكنون أن فنانتفى والمساوي، واألعلى الم ان  النظير فقط  مساو   وال. مكافئ وال ع  

 ذل  عن هللا تعالى متقا بين، أو متعادلين شيئين بين متول ا   إال الول  يكون ال إذ ول ، له

 .كبيرا   علوا  

ِ  َعلَى تَقُولُوا َوال ِدينُِكمْ  فِ  تَْغلُوا ال اْلِكتَا ِ  أَْه َ  يَا: }وتق س وتعالى تبا ك وقا   ّللاَّ

ِ  َ ُسنو ُ  َمنْريَمَ  ابنن ِعيَسى اْلَمِسيحُ  إِنََّما َاقَّ الْ  إِالَّ   ِمْننهُ  َوُ وحٌ  َمنْريَمَ  إِلَنى أَْلقَاَهنا َوَكِلَمتُنهُ  ّللاَّ

ِ  فَآِمنُوا ُ  إِنََّما لَُكمْ  َخْيرا   انتَُموا ثاََلثَةٌ  تَقُولُوا َوال َوُ ُسِلهِ  بِالِلَّ  يَُكنونَ  أَنْ  ُسنْبَاانَهُ  َواِحن ٌ  إِلَنهٌ  ّللاَّ

ِ  َوَكفَنى األَْ ِض  فِ  َوَما السََّماَواتِ  فِ  َما لَهُ  َولَ ٌ  لَهُ   أَنْ  اْلَمِسنيحُ  يَْسنتَنِكفَ  لَننْ  َوِكنيال ، بِنالِلَّ

ِ  َعْب ا   يَُكونَ  بُنونَ  اْلَمالئَِكنةُ  َوال لِِلَّ  فََسيَْاُشنُرُهمْ  َويَْسنتَْكبِرْ  ِعبَادَتِنهِ  َعننْ  يَْسنتَنِكفْ  َوَمننْ  اْلُمقَرَّ



ا يعا ،َجمِ  إِلَْيهِ  ناِلَااتِ  َوَعِملُنوا  َمنُنوا الَِّذينَ  فَأَمَّ  فَْضنِلهِ  ِمننْ  َويَِزين ُُهمْ  أُُجنوَ ُهمْ  فَيُنَوفِّيِممْ  الصَّ

ا بُُممْ  َواْستَْكبَُروا اْستَنَكفُوا الَِّذينَ  َوأَمَّ ِ  دُونِ  ِمنْ  لَُممْ  يَِج ُونَ  َوال أَِليما   َعذَابا   فَيُعَذِّ  َوال َوِليّا   ّللاَّ

 {.ا  نَِصير

 مجناورة وهنو الن ين ف  واإلطرا  الغلو عن شابممم ومن الكتا  أه  تعالى ينمى

 .الا  جاوروا حتى المسيح وأطروا غلوا هللا لعنمم فالنصا ى الا ،

 

 الت  البتو  العذ ا  أمته وابن و سوله هللا عب  أنه يعتق وا أن عليمم الواجب فكان

 منمنا حملنت نفخنة هللا أمنر عنن فيمنا فننفخ اإليم جبري  المل  هللا فبع  فرجما أحصنت

 هللا إلنى المضنافة النروح هن  الملن  منن بمنا اتصن  والنذي السنال ، عليه عيسى بول ها

 وناقنة هللا بينت: يقا  كما تعالى هللا مخلوقات من مخلوقة وه  وتكريم، تشريف إضافة

 ألننه بمنا عيسنى سنم و. وتكريمنا   لمنا تشنريفا   إليه أضيفت هللا  وح وكذا هللا، وعب  هللا

 قنا  كمنا وجن  وبسنببما خلنق عنمنا التن  أيضنا   التن  الكلمنة وهن  أ  غينر منن بما كان

ِ  ِعْن َ  ِعيَسى َمثَ َ  إِنَّ : }تعالى  وقنا {. فَيَُكنونُ  ُكننْ  لَنهُ  قَا َ  ثُمَّ  تَُرا    ِمنْ  َخلَقَهُ   دَ َ  َكَمثَ ِ  ّللاَّ

ُ  اتََّخذَ  َوقَالُوا: }تعالى  قَنانِتُوَن، لَنهُ  ُكن    َواألَْ ِض  السَّنَماَواتِ  فِن  َمنا لَهُ  بَ ْ  ْبَاانَهُ سُ  َولَ ا   ّللاَّ

 {.فَيَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  يَقُو ُ  فَإِنََّما أَْمرا   قََضى َوإِذَا َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  بَِ ي ُ 

ِ  ابنن ُعَزْينرٌ  اْليَُمودُ  َوقَالَتْ : }تعالى وقا  ِ  ابنن يحُ اْلَمِسن النََّصناَ ى َوقَالَنتْ  ّللاَّ  ذَِلن َ  ّللاَّ

ُ  قَاتَلَُممْ  قَْب ُ  ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  قَْو َ  يَُضاِهئُونَ  بِأَْفَواِهِممْ  قَْولُُممْ   {.يُْؤفَُكونَ  أَنَّى ّللاَّ

 هللا على ادعوا الفريقين من ك  هللا لعائن عليمم والنصا ى اليمود أن تعالى فأخبر

 لمنم لني  أنمنم وأخبنر كبينرا   علنوا   يقولنون عمنا هللا تعنالى ولن ا ، لنه أن ورعمنوا شططا  

 هننذه إلننى سننبقمم مننن ومشننابمة القننو  بمجننرد إال أئتفكننوه، فيمننا وال رعمننوه فيمننا مسننتن 

 .قلوبمم تشابمت الضالة المقالة

 

 الوجود واجب عن ص   األو  العق  أن رعموا هللا لعنة عليمم الفالسفة أن وذل 

 ونف  ثان   عق  األو  العق  عن ص   وأنه األو   أوالمب العل  بعلة عنه يعبرون الذي

 تسنعة إلنى والنفنوس عشنرة إلنى العقنو  تناهنت حتنى كنذل  الثنان  عن ص   ثم وفل ،

 ولبسننط. أو دوهننا بننا دة واختيننا ات ذكروهننا فاسنن ة باعتبننا ات تسننعة، إلننى واألفننالك

 . خر موض  عقلمم وقلة جملمم وبيان معمم الكال 

 وأنننه هللا بنننات المالئكننة أن لجملمننم رعمننوا العننر  مشننرك  مننن طوائننف وهكننذا

. يشنركون عمنا وتنزه يقولون عما هللا تعالى المالئكة منمما فتول  الجن سروات صاهر

ْحَمنانِ  ِعبَادُ  ُهمْ  الَِّذينَ  اْلَمالئَِكةَ  َوَجعَلُوا: }تعالى قا  كما  َسنتُْكتَبُ  َخْلقَُمنمْ  أََشنِم ُوا إِنَاثنا   الرَّ

 َخلَْقنَنننا أَ ْ  اْلبَنُنننون، َولَُمنننمْ  اْلبَنَننناتُ  أَِلَربِّننن َ  فَاْسنننتَْفتِِممْ : }تعنننالى وقنننا { َويُْسنننأَلُونَ  َشنننَمادَتُُممْ 

ُ  َولَنن َ  لَيَقُولُننوَن، إِْفِكِمننمْ  ِمنننْ  إِنَُّمننمْ  أاَل َشنناِه ُون، َوُهننمْ  إِنَاثننا   اْلَماَلئَِكننةَ   لََكنناِذبُوَن، َوإِنَُّمننمْ  ّللاَّ

 ُمبِيٌن، ُسْلَطانٌ  لَُكمْ  أَ ْ  تَذَكَُّروَن، أَفاَل تَْاُكُموَن، َكْيفَ  لَُكمْ  َما اْلبَنِيَن، ىَعلَ  اْلبَنَاتِ  أَاْصَطفى

 إِنَُّمنمْ  اْلِجنَّنةُ  َعِلَمنتْ  َولَقَن ْ  نََسنبا   اْلِجنَّنةِ  َوبَنْينَ  بَْينَنهُ  َوَجعَلُنوا َصناِدقِيَن، ُكننتُمْ  إِنْ  بِِكتَابُِكمْ  فَأْتُوا

ِ  ُسْبَاانَ  لَُمْاَضُرون، ا ّللاَّ ِ  ِعبَادَ  إِالَّ  يَِصفُوَن، َعمَّ َّ  ّللاَّ  {.اْلُمْخلَِصيَن



ْحَمنانُ  اتََّخنذَ  َوقَنالُوا: }تعالى وقا   يَْسنبِقُونَهُ  ال ُمْكَرُمنوَن، ِعبَنادٌ  بَن ْ  ُسنْبَاانَهُ  َولَن ا   الرَّ

 اْ تََضنى ِلَمننْ  إِالَّ  يَْشنفَعُونَ  َوال َخْلفَُممْ  َوَما أَْيِ يِممْ  بَْينَ  َما يَْعلَمُ  يَْعَملُوَن، بِأَْمِرهِ  َوُهمْ  بِاْلقَْو ِ 

 َكنذَِل َ  َجَمننَّمَ  نَْجِزينهِ  فَنذَِل َ  دُونِنهِ  ِمننْ  إِلَنهٌ  إِنِّن  ِمنْنُممْ  يَقُن ْ  َوَمننْ  ُمْشنِفقُون، َخْشنيَتِهِ  ِمنْ  َوُهمْ 

 {.الظَّاِلِمينَ  نَْجِزي

ِ  اْلَاْمن ُ : }مكينة وهن  الكمنف سنو ة أو  ف  تعالى وقا   َعْبنِ هِ  َعلَنى أَننَز َ  الَّنِذي لِِلَّ

ننرَ  لَ ُْنننهُ  ِمنننْ  َشننِ ي ا   بَأْسننا   ِليُنننِذ َ  قَيِّمننا   ِعَوَجننا، لَننهُ  يَْجعَنن ْ  َولَننمْ  اْلِكتَننا َ   الَّننِذينَ  اْلُمننْؤِمنِينَ  َويُبَّشِ

نناِلَااتِ  يَْعَملُننونَ  ُ  اتََّخننذَ  قَننالُوا ينَ الَّننذِ  َويُنننِذ َ  أَبَنن ا ، فِيننهِ  َمنناِكثِينَ  َحَسنننا ، أَْجننرا   لَُمننمْ  أَنَّ  الصَّ  ّللاَّ

 إِالَّ  يَقُولُننونَ  إِنْ  أَْفننَواِهِممْ  ِمنننْ  تَْخننُرجُ  َكِلَمننة   َكبُننَرتْ  آِلبَننائِِممْ  َواَل  ِعْلننم   ِمنننْ  بِننهِ  لَُمننمْ  َمننا َولَنن ا ،

 {.َكِذبا  

ُ  اتََّخذَ  قَالُوا: }تعالى وقا   فِن  َوَمنا َماَواتِ السَّن فِن  َمنا لَنهُ  اْلغَنِن ُّ  ُهنوَ  ُسْبَاانَهُ  َولَ ا   ّللاَّ

ِ  َعلَى أَتَقُولُونَ  بَِمذَا ُسْلَطان   ِمنْ  ِعْن َُكمْ  إِنْ  األَْ ِض   يَْفتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  قُ ْ  تَْعلَُمون، ال َما ّللاَّ

ِ  َعلَى  بَِمنا الشَِّ ي َ  اْلعَذَا َ  نُِذيقُُممْ  ثُمَّ  َمْرِجعُُممْ  إِلَْينَا ثُمَّ  ال ُّْنيَا فِ  َمتَا ٌ يُْفِلُاوَن، ال اْلَكِذ َ  ّللاَّ

 {.يَْكفُُرونَ  َكانُوا

 الفالسنفة منن الكفنرة فنر  سنائر علنى النرد تشنم  الكريمات المكيات اآليات فمذه

 سنباانه ولن ا   هلل أن علنم بال ورعموا ادعوا الذين والنصا ى واليمود العر  ومشرك 

 .كبيرا   علوا   المعت ون الظالمون يقو  عما وتعالى

 قنا  منن أشنمر منن القيامنة ينو  إلنى المتتابعنة هللا لعنة عليمم النصا ى كانت ولما

 وكثنرة علممنم، وقلنة تناقضنمم، وبينان علنيمم للنرد كثينرا   القر ن ف  ذكروا المقالة بمذه

 واالخننتال  التشننعب كثيننر الباطنن  أن وذلنن  كفننرهم، فنن  أقننوالمم تنوعننت وقنن . جملمننم

 .والتناق 

ِ  َغْينرِ  ِعْنن ِ  ِمننْ  َكنانَ  َولَنوْ : }تعنالى هللا قنا   يضنطر وال يختلنف فال الاق وأما  ّللاَّ

. ويضنطر  يختلف والباط  ويتفق يتا  الاق أن على ف  { َكثِيرا   اْختاِلفا   فِيهِ  لََوَج ُوا

 هللا، ابن هو قالوا وطائفة. تعالى هللا هو المسيح أن رعموا وجمالمم ضاللمم من فطائفة

 .هللا ج . ثالثة  ثال هو قالوا وطائفة. هللا عز

َ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَقَ ْ : }المائ ة سو ة ف  تعالى هللا قا   َمنْريَمَ  ابنن اْلَمِسنيحُ  ُهوَ  ّللاَّ

ِ  ِمننْ  يَْمِل ُ  فََمنْ  قُ ْ  نهُ  َمنْريَمَ  ابنن اْلَمِسنيحَ  يُْمِلن َ  أَنْ  أََ ادَ  إِنْ  َشنْيئا   ّللاَّ  األَْ ِض  فِن  َوَمننْ  َوأُمَّ

ِ  َجِميعننا   ُ  يََشننا ُ  َمننا يْخلُننقُ  بَْينَُمَمننا َوَمننا َواألَْ ِض  السَّننَماَواتِ  ُمْلنن ُ  َولِِلَّ  َشننْ     ُكنن ِّ  َعلَننى َوّللاَّ

 {.قَِ يرٌ 

    وأننه شن   كن  علنى القاد  الخالق أنه وبين وجملمم كفرهم عن تعالى فأخبر

َ  إِنَّ  لُواقَا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَقَ ْ : }أواخرها ف  وقا  وإلمه ومليكه ش   ك   ابنن اْلَمِسنيحُ  ُهوَ  ّللاَّ

َ  اْعبُ ُوا إسرائِي َ  بَنِ  يَا اْلَمِسيحُ  َوقَا َ  َمْريَمَ  ِ  يُْشنِركْ  َمنْ  إِنَّهُ  َوَ بَُّكمْ  َ بِّ  ّللاَّ  َحنرَّ َ  فَقَن ْ  بِنالِلَّ

 ُ ، ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّا ُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ َ  إِنَّ  قَنالُوا الَّنِذينَ  َكفَنرَ  لَقَن ْ  أَنَصا    ثَاِلن ُ  ّللاَّ

ننا يَنتَُمنوا لَننمْ  َوإِنْ  َواِحنن ٌ  إِلَننهٌ  إِالَّ  إِلَنه   ِمنننْ  َوَمننا ثاَلثَنة    ِمننْنُممْ  َكفَننُروا الَّننِذينَ  لَيََمسَّننَّ  يَقُولُننونَ  َعمَّ

ِ  إِلَى يَتُوبُونَ  أَفاَل أَِليٌم، َعذَا ٌ  ُ  َويَْستَْغِفُرونَهُ  ّللاَّ  إِالَّ  َمنْريَمَ  ابن اْلَمِسيحُ  َما َ ِحيٌم، َغفُو ٌ  َوّللاَّ



ُس ُ  قَْبِلهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَ ْ  َ ُسو ٌ  هُ  الرُّ يقَةٌ  َوأُمُّ  لَُمنمْ  نُبَنيِّنُ  َكْينفَ  انُظنرْ  الطَّعَنا َ  يَنأُْكالنِ  َكانَنا ِصن ِّ

 {.يُْؤفَُكونَ  أَنَّى انُظرْ  ثُمَّ  اآليَاتِ 

 إلنيمم الرسنو  أن من  مننمم صن   هنذا أن فنأخبر وق  ا   شرعا   بكفرهم تعالى حكم

 إلنى دا    النرحم فن  مصنو  مخلنو  مربنو  عبن  أنه لمم بين وق  مريم، بن عيسى هو

 القنرا  ب ا  الفور وع   بالنا  ذل  خال  على وتوع هم له، شري  ال وح ه هللا عبادة

ِ  يُْشِركْ  َمنْ  إِنَّهُ : }قا  ولمذا والعا ، والموان اآلخرة ال ا  ف  والخزي ُ  َحرَّ َ  فَقَ ْ  بِالِلَّ  ّللاَّ

 {.أَنَصا    ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّا ُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ 

َ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَقَ ْ : }قا  ثم  ابنن قنا { َواِحن ٌ  إِلَنهٌ  إِالَّ  إِلَه   ِمنْ  َوَما ثاَلثَة   ثَاِل ُ  ّللاَّ

 وأقنننو  االبننن وأقنننو  األ  أقنننو : الثالثننة باألقننانيم قننولمم بننذل  مننرادال: وغيننره جريننر

 واليعقوبينة الملكانينة بنين منا ذل  ف  اختالفمم على االبن، إلى األ  من المنبثقة الكلمة

 فن  الثالثنة ومجامعمم ذل  ف  اختالفمم كيفية سنبين كما هللا لعائن عليمم والنسطو ية،

 المام يننة البعثننة وقبنن  سنننة بثالثمائننة المسننيح عنن ب وذلنن  قسننط ، بننن قسننطنين رمننن

 .سنة بثالثمائة

 شري  ال وح ه هللا إال إله من وما أي{ َواِح ٌ  إِلَهٌ  إِالَّ  إِلَه   ِمنْ  َوَما: }تعالى قا  ولمذا

 لَنمْ  َوإِنْ : }فقنا  وتمن دهم توع هم ثم ول ، وال له صاحبة وال له كفؤ وال له نظير وال له

ا يَنتَُموا  إلنى ولطفنه برحمتنه دعاهم ثم{ أَِليمٌ  َعذَا ٌ  ِمْنُممْ  َكفَُروا الَِّذينَ  لَيََمسَّنَّ  يَقُولُونَ  َعمَّ

 أَفَننال: } فقننا  النننا  توجننب التنن  والعظننائم الكبننا  األمننو  هننذه مننن واالسننتغفا  التوبننة

ِ  إِلَى يَتُوبُونَ  ُ  َويَْستَْغِفُرونَهُ  ّللاَّ  {.َ ِحيمٌ  َغفُو ٌ  َوّللاَّ

 كمنا بفناجرة ليسنت أي صن يقة، وأمنه  سنو  عبن  وأننه وأمنه المسنيح ا حن بين ثم

. علمائننا منن طائفنة رعمنه كمنا بنبينة ليست أنما على دلي  وفيه هللا، لعنمم اليمود يقوله

 أي غيرهمنا، منن يخنرج كمنا منممنا خروجنه عنن كناينة{ الطَّعَنا َ  يَنأُْكالنِ  َكانَنا: }وقوله

 .كبيرا   علوا   وجملمم قولمم عن هللا تعالى! ما  إل يكون كيف المثابة بمذه كان ومن

َ  إِنَّ  قَالُوا الَِّذينَ  َكفَرَ  لَقَ ْ } بقوله المراد: وغيره الس ي وقا   رعممم{ ثاَلثَة   ثَاِل ُ  ّللاَّ

 فن  بقولنه ذلن  فن  كفنرهم تعنالى بنين كمنا يعنن  هللا، من  اإللمان أنمما وأمه عيسى ف 

ُ  قَا َ  َوإِذْ : }الكريمة السو ة هذه  خر  اتَِّخنذُونِ  ِللنَّناِس  قُْلنتَ  أَأَننتَ  َمنْريَمَ  ابن ِعيَسى يَا ّللاَّ

ِ  دُونِ  ِمنْ  إِلََمْينِ  َوأُّمِ   ُكننتُ  إِنْ  بَِانّق   ِلن  لَنْي َ  َمنا أَقُنو َ  أَنْ  ِلن  يَُكنونُ  َما ُسْبَاانَ َ  قَا َ  ّللاَّ

 قُْلنتُ  َمنا اْلغُيُنوِ ، َعنال ُ  أَْنتَ  إِنَّ َ  نَْفِس َ  فِ  َما ْعلَمُ أَ  َوال نَْفِس  فِ  َما تَْعلَمُ  َعِلْمتَهُ  فَقَ ْ  قُْلتُهُ 

َ  اْعبُ ُوا أَنْ  بِهِ  أََمْرتَنِ  َما إِال لَُممْ  نا فِنيِممْ  دُْمنتُ  َمنا َشنِمي ا   َعلَْيِممْ  َوُكنتُ  َوَ بَُّكمْ  َ بِّ  ّللاَّ  فَلَمَّ

قِيبَ  أَْنتَ  ُكنتَ  تََوفَّْيتَنِ  ْبُممْ  إِنْ  َشنِمي ، َشنْ     ُكن ِّ  َعلَنى تَ َوأَْنن َعلَْيِممْ  الرَّ  ِعبَنادُكَ  فَنإِنَُّممْ  تُعَنذِّ

ٌّ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّ َ  لَُممْ  تَْغِفرْ  َوإِنْ    {اْلَاِكيُم

 اإلكنرا  سنبي  علنى القيامنة يو  السال  عليه مريم بن عيسى يسأ  أنه تعالى يخبر

 أو هللا أننه أو هللا، ابنن أننه ورعنم رىوافتن علينه كذ  ممن لعاب يه والتوبيخ والتقري  له

 ولكنن عننه يسنأله منا مننه يقن  لنم أننه يعلنم وهنو فيسنأله يقولنون، هللا تعنالى شنريكه، أنه

ن  اتَِّخنذُونِ  ِللنَّناِس  قُْلنتَ  أَأَننتَ : }له فيقو  عليه كذ  من لتوبيخ ِ  دُونِ  ِمننْ  إِلََمنْينِ  َوأُّمِ  ّللاَّ

 ِلنن  لَننْي َ  َمننا أَقُننو َ  أَنْ  ِلنن  يَُكننونُ  َمننا} شننري  معنن  كننوني أن تعاليننت أي{ ُسننْبَاانَ َ  قَننا َ 



 َوال نَْفِسن  فِن  َمنا تَْعلَنمُ  َعِلْمتَهُ  فَقَ ْ  قُْلتُهُ  ُكنتُ  إِنْ } سواك أح  يستاقه هذا لي  أي{ بَِاّق  

 َما} والجوا  الخطا  ف  عظيم تأد  وهذا{ اْلغُيُو ِ  َعال ُ  أَْنتَ  إِنَّ َ  نَْفِس َ  فِ  َما أَْعلَمُ 

 إلننيمم أ سننلتن  حننين عليننه أمرتننن  مننا غيننر قلننت مننا أي{ بِننهِ  أََمْرتَنِنن  َمننا إِال لَُمننمْ  قُْلننتُ 

َ  اْعبُن ُوا أَنْ : }بقولنه لمنم قنا  منا فسنر ثم. عليمم يتلى كان الذي الكتا  عل َّ  وأنزلت  ّللاَّ

 فِنيِممْ  دُْمنتُ  َما ِمي ا  شَ  َعلَْيِممْ  َوُكنتُ } و ارقكم و ارق  وخالقكم خالق  أي{ َوَ بَُّكمْ  َ بِّ 

نا  منننمم وخلصنتن  فرحمتنن  وصننلب  قتلن  أ ادوا حنين إلينن   فعتنن  أي{ تَنَوفَّْيتَنِ  فَلَمَّ

قِينبَ  أَْننتَ  ُكننتَ } ذلن  كنان فلمنا مننه انتقمنوا حتنى أح هم على شبم  وألقيت  َعلَنْيِممْ  الرَّ

 {.َشِمي  َشْ     ُك ِّ  َعلَى َوأَْنتَ 

 إِنْ : }النصنرانية أهن  من والتبري وج  عز الر  إلى التفوي  وجه على قا  ثم

ْبُممْ   اْلعَِزينننزُ  أَْننننتَ  فَإِنَّننن َ  لَُمنننمْ  تَْغِفنننرْ  َوإِنْ } ذلننن  يسنننتاقون وهنننم أي{ ِعبَنننادُكَ  فَنننإِنَُّممْ  تُعَنننذِّ

 ٌّ  ولمنذا ذلن ، وقنو  يقتضن  ال بالشنرط المشنيئة إلى واإلسناد التفوي  وهذا{ اْلَاِكيُم

ٌّ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّ َ } قا   .الرحيم الغفو  يق  ولم{ اْلَاِكيُم

 علينه هللا صنلى  سنو  أن ذ  أبن  عن أحم  اإلما   واه ما التفسير ف  ذكرنا وق 

ْبُممْ  إِنْ : }أصنبح حتى ليلة الكريمة اآلية بمذه قا  وسلم  لَُمنمْ  تَْغِفنرْ  َوإِنْ  ِعبَنادُكَ  فَنإِنَُّممْ  تُعَنذِّ

ٌّ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّ َ   فأعطانيمنا ألمتن  الشفاعة وج  عز  ب  سألت إن : وقا { اْلَاِكيُم

 السَّننَما َ  َخلَْقنَننا َوَمننا: }وقننا . شننيئا   بنناهلل يشننرك ال لمننن تعننالى هللا شننا  إن نائلننة وهنن 

 فَناِعِليَن، ُكنَّنا إِنْ  الَن ُنَّ  ِمننْ  التََّخنْذنَاهُ  لَْمنوا   نَتَِّخنذَ  أَنْ  أََ ْدنَنا لَوْ  الِعبِيَن، بَْينَُمَما َوَما َواألَْ ضَ 

نا اْلَوْين ُ  َولَُكنمْ  َراِهنقٌ  ُهوَ  فَإِذَا فَيَْ َمغُهُ  اْلبَاِط ِ  َعلَى بِاْلَاقِّ  نَْقِذ ُ  بَ ْ   َمننْ  َولَنهُ  تَِصنفُوَن، ِممَّ

 َسنبُِّاونَ يُ  يَْستَْاِسُروَن، َوال ِعبَادَتِهِ  َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  ال ِعْن َهُ  َوَمنْ  َواألَْ ِض  السََّماَواتِ  فِ 

 {.يَْفتُُرونَ  ال َوالنََّما َ  اللَّْي َ 

ُ  أََ ادَ : }تعالى وقا  نا الْصَطفَى َولَ ا   يَتَِّخذَ  أَنْ  ّللاَّ ُ  ُهنوَ  ُسنْبَاانَهُ  يََشنا ُ  َمنا يَْخلُنقُ  ِممَّ  ّللاَّ

اُ ، اْلَواِح ُ   النََّمنا َ  َويَُكنّوِ ُ  النََّمنا ِ  لَنىعَ  اللَّْين َ  يَُكّوِ ُ  بِاْلَاقِّ  َواألَْ ضَ  السََّماَواتِ  َخلَقَ  اْلقَمَّ

رَ  اللَّْي ِ  َعلَى ى ألََج    يَْجِري ُك    َواْلقََمرَ  الشَّْم َ  َوَسخَّ  {.اْلغَفَّا ُ  اْلعَِزيزُ  ُهوَ  أاَل ُمَسمًّ

ْحَمانِ  َكانَ  إِنْ  قُ ْ : }تعالى وقا   اَواتِ السَّنمَ  َ  ِّ  ُسنْبَاانَ  اْلعَابِنِ يَن، أَوَّ ُ  فَأَنَنا َولَ ٌ  ِللرَّ

ا اْلعَْرِ   َ  ِّ  َواألَْ ِض    {.يَِصفُونَ  َعمَّ

ِ  اْلَاْم ُ  َوقُ ْ : }تعالى وقا   َولَنمْ  اْلُمْلن ِ  فِن  َشنِري ٌ  لَنهُ  يَُكننْ  َولَنمْ  َولَن ا   يَتَِّخذْ  لَمْ  الَِّذي لِِلَّ

 {.تَْكبِيرا   َوَكبِّْرهُ  الذُّ ِّ  ِمنْ  َوِل    لَهُ  يَُكنْ 

ُ  ُهوَ  قُ ْ : }تعالى وقا  ُ  أََح ٌ، ّللاَّ َم ُ، ّللاَّ  {.أََح ٌ  ُكفُوا   لَهُ  يَُكنْ  َولَمْ  يُولَْ ، َولَمْ  يَِل ْ  لَمْ  الصَّ

: تعنالى هللا يقنو : قنا  أننه وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  عن الصايح ف  وثبت

 ولنم ألن  لنم النذي الصنم  األحن  وأنا ول ا   ل  أن يزعم ذل ، له يكن ولم  د  ابن شتمن "

 ".أح  كفوا   ل  يكن لمو أول 

 أصنبر أحن  ال: "قنا  أننه وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  عن أيضا   الصايح وف 

 فن  ثبنت ولكنن". ويعنافيمم ينررقمم وهنو ول ا   له يجعلون إنمم هللا، من سمعه أذى على

 حتنى للظنالم ليملن  هللا إن: "قا  أنه وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  عن أيضا   الصايح



 أَِلنيمٌ  أَْخنذَهُ  إِنَّ  َظاِلَمنةٌ  َوِهن َ  اْلقُنَرى أََخنذَ  إِذَا َ بِّن َ  أَْخنذُ  َوَكذَِل َ : }قرأ ثم" يفلته لم ذهأخ إذا

 {.َشِ ي ٌ 

 َوإِلَنن َّ  أََخننْذتَُما ثُننمَّ  َظاِلَمننةٌ  َوِهنن َ  لََمننا أَْملَْيننتُ  قَْريَننة   ِمنننْ  َوَكننأَيِّنْ : }تعننالى قولننه وهكننذا

 {.اْلَمِصيرُ 

ُهمْ  ثُمَّ  قَِليال   تِّعُُممْ نُمَ : }تعالى وقا   {.َغِلي    َعذَا    إِلَى نَْضَطرُّ

ِ  َعلَى يَْفتَُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  قُ ْ : }تعالى وقا   ثُنمَّ  الن ُّْنيَا فِن  َمتَنا ٌ يُْفِلُانوَن، ال اْلَكنِذ َ  ّللاَّ

 اْلَكافِِرينَ  فََمّمِ ْ : }تعالى وقا { يَْكفُُرونَ  َكانُوا بَِما الشَِّ ي َ  اْلعَذَا َ  نُِذيقُُممْ  ثُمَّ  َمْرِجعُُممْ  إِلَْينَا

 {.ُ َوْي ا   أَْمِمْلُممْ 

 بن   وبينان وصنباه، صنغره فن  ومربناه السنال  عليممنا منريم بن عيسى منشأ ذكر

 تعالى هللا من إليه الوح 

 .المق س بيت من قريبا   لام ببيت ول  أنه تق   ق 

 يعقنو  بنن ويوسنف هن  افرتسن منريم وأن بمصنر ولن  أننه منبه بن وهب ورعم

 .ش   اإلكا  وبين بينمما لي  حما  على  اكبة وه  النجا 

 كمنا لانم، ببينت كنان مول ه أن على دلي  ذكره تق   الذي والا ي  يصح، ال وهذا

 .فباط  عا ضه وممما ذكرنا،

 ومغا بمنا، األ ض مشنا   فن  يومئذ األصنا  خرت لما أنه منبه بن وهب وذكر

 فوجن وه عيسنى أمنر الكبينر إبلني  لمم كشف حتى ذل  سبب ف  حا ت الشياطين وأن

 الفنرس ملن  وأن السنما  فن  عظنيم نجنم ظمر وأنه به، ما قة والمالئكة أمه حجر ف 

 فبعن . األ ض فن  عظنيم لمولن  هنذا: فقنالوا ذلن  عنن الكمننة فسنأ  ظمنو ه من أشفق

 عمنا ملكمنا سنألمم  الشنا قن موا فلمنا عيسنى، إلنى ه ينة ولبنان ومنر ذهنب ومعمم  سله

 ببينت منريم بنن عيسنى فينه ولن  قن  فنإذا الوقنت ذلن  عنن فسنأ  ذلن ، له فذكروا أق ممم

 منن معمنم وأ سن  معمنم بما إليه فأ سلمم المم  ف  كالمه بسبب أمره واشتمر المق س

 و جعنوا بالمن ايا منريم إلنى وصنلوا فلمنا عنه، انصرفوا إذا قتله إلى ليتوص  له يعرفه

 مصنر، إلنى بنه فنذهبت فاحتملتنه. ولن ك ليقتلنوا جنا وا إنمنا الشا  مل   س  إن لما قي 

 فن  ومعجنزات كرامنات علينه وظمنرت سننة، عشنرة اثنتن  عمنره بلن  حتى به فأقامت

 ال دا ه وكاننت دا ه من ماال   افتق  عن ه نزلوا الذي ال هقان أن منما فذكر. صغره حا 

 عليما مريم على ذل  وعز أخذها، من ي   فلم والمااويج والضعفا  الفقرا  إال يسكنما

 عليننه عيسننى  أى فلمننا أمرهننا، وأعينناهم المنننز     وعلننى الننناس علننى وشننق السننال 

 لألعمنى فقنا  إلينه منقطن  هنو منن جملنة منن مقعن  و خنر أعمنى  ج  إلى عم  السال 

 وهنو أنت فعلت كما بلى: فقا . ذل  أستطي  ال إن : فقا . به وانم  المقع  هذا أحم 

 المنا  وأتيا قا  فيما ص قاه ذل  قا  فلما ال ا  من الكوة تل  من الما  هذا أخذتما حين

 .ج ا   صغير وهو الناس أعين ف  عيسى فعظم

 اجتمنن  فلمننا أوالده، طمننو  بسننبب للننناس ضننيافة عمنن  النن هقان ابننن أن ذلنن  ومنن

 ذلنن  فنن  نيصنننعو كننانوا كمننا خمننرا   يعننن  شننرابا   يسننقيمم أن أ اد ثننم وأطعممننم الننناس

 يمر فجع  قا  منه ذل  عيسى  أى فلما عليه، ذل  فشق شيئا   جرا ه ف  يج  لم الزمان



 منن شرابا   امتألت إال ذل  منما بجرة يفع  فال أفواهما على ي ه ويمر الجرا  تل  على

 مناال   أمنه وعلنى علينه وعرضنوا وعظمنوه جن ا   ذلن  منن النناس فتعجنب الشنرا  خيا 

 .أعلم وهللا. المق س بيت قاص ين وا تاال يقباله فلم. جزيال  

 

 عنن و دان، بنن موسنى عنن وغينره، سناج بنن عثمان أنبأنا: بشر بن إساا  وقا 

 أو  منريم بنن عيسى إن: قا  هريرة أب  عن مكاو  وعن سعي ، أب  عن نضرة، أب 

 آلذانا تسنم  لنم تمجين ا   هللا فمجن  طفن  وهو به تكلم الذي الكال  بع  لسانه هللا أطلق ما

: فقنا  تمجين ه فن  ذكنره إال عيننا   وال نمنرا   وال جنبال   وال قمنرا   وال شمسنا   ين   لنم بمثله

 أنت خلق ، من ش   ك  على الرفي  دنوك، ف  المتعا  علوك، ف  القريب أنت اللمم"

 فنأتين فرقن  منن دخان وهن أجبن طباقا   مستويات بكلمات  الموا  ف  سبعا   خلقت الذي

 علننى نننو ا   فننيمن وجعلننت لتق يسنن ، ق سنن  يسننباون مالئكتنن  فننيمن ألمننرك، طائعننات

 بالامن ، المسنبح الرعن  فنيمن وجعلنت بالنمنا ، الشم  ضو  من وضيا  الظال  سواد

 الاينران، الظلمنات ف  بمن يمت ي مصابيح فيمن وجعلت ظلمت ، ضو  يجلو فبعزت 

 المننا  لننىع دحوتمننا أ ضنن  مننن دحننوت وفيمننا سننماوات  مفطننو  فنن  اللمننم فتبا كننت

 صنننعبما لطاعتننن  فنننذ  التظننناهر، إذال  فأذللتمنننا الغنننامر، المنننوج تينننا  علنننى فسنننمكتما

 واألنمنا  البانو  بعن  فيمنا ففجنرت أمواجمنا، لعزت  وخضعت أمرها ألمرك وأستايا

 أخرجت ثم الغزا ، العيون ينابي  الج او  بع  ومن الصغا  الج او  األنما  بع  ومن

 ظمنر على أوتادا   فوت تما الجبا  ظمرها على جعلت ثم ثما وال واألشجا  األنما  منما

 .وجلمودها أطوادها فأطاعت الما ،

 السناا  تنشنر صنفت ، بصنفته يبلن  منن أ  نعتن  بنعتنه يبلن  فمنن! اللمم فتبا كت

 أن أمنرت سنباان  أننت إال إلنه ال الفاصنلين، خينر وأننت الانق وتقضن  الرقنا  وتف 

 إال إلنه ال النناس، عنن السماوات سترت سباان  أنت إال إله ال ذنب، ك  من نستغفرك

 وال اسنتا ثناك، بإلنه لسنت أنن  نشنم  األكيناس، عبنادك منن يخشناك إنمنا سباان  أنت

 أحنن  خلقنننا علننى أعاننن  وال ونننذ ك، فننن عوهم شننركا  معنن  كننان وال ذكننره، يبينن    

 ."أح  كفوا   ل  يكن ولم تول  ولم تل  لم صم  أح  أن  نشم  في ، فنش 

 أن عبنناس، ابننن عننن الضننااك، عننن ومقاتنن ، جننويبر عننن: بشننر بننن إسنناا  وقننا 

 ثنم. الغلمنان يبلن  منا بلن  حتنى طفنال   كلممنم أن بعن  الكنال  عنن أمسن  منريم بنن عيسنى

 يسنمونه وكنانوا القو ، من أمه وف  فيه اليمود فأكثر والبيان الاكمة ذل  بع  هللا أنطقه

 {.َعِظيما   بُْمتَانا   َمْريَمَ  َعلَى َوقَْوِلِممْ  ُكْفِرِهمْ َوبِ : }تعالى قوله وذل  البغية ابن

 بن  ه إال شيئا   معلم يعلمه ال فجع  الكتا ، ف  أمه أسلمته سنين سب  بل  فلما: قا 

 كينف: عيسنى فقنا  أد ي ال: المعلنم فقنا  جناد؟ أبو ما: عيسى فقا  جاد أبا فعلمه إليه،

 فقنا . مجلسن  منن فقنم: عيسنى لنه فقنا . فعلمنن  إذا  : المعلنم فقنا  تن  ي؟ ال منا تعلمن 

  ال  األلنف: عيسنى فقنا  جناد؟ أبنو فمنا: المعلنم فقا . سلن : فقا  مجلسه عيسى فجل 

 فسنر منن أو  فكنان ذلن  من المعلم فعجب. وجماله هللا بمجة والجيم هللا بما  والبا  هللا

 .جاد أبا



 كن  علنى فأجابنه ذلن  عنن وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو  سأ  عثمان أن ذكر ثم

 حنن ي  مننن عنن ي ابننن  وى وهكننذا! يتمننادى وال عنننه يسننئ  ال طوينن  بانن ي  كلمننة

 عنن مسنعود، ابن عن مليكة، أب  ابن عن يايى، بن إسماعي  عن عيا ، بن إسماعي 

 الكتنا  إلنى عيسنى دخنو  فن  الان ي   ف  سعي ، أب  عن عطية، عن ك ا  بن مسعر

 .به يفرح ال مطو  وهو جاد ب أ حرو  معنى المعلم وتعليمه

 و وى. إسنماعي  غير يرويه ال اإلسناد بمذا باط  الا ي  وهذا: ع ي ابن قا  ثم

 منريم بنن عيسنى كان: يقو  عمر بن هللا عب  كان: قا  هبيرة بن هللا عب  عن لميعة ابن

 أمن ؟ لن  خبنأت منا أخبنرك أن ترين : ألح هم يقو  فكان الصبيان م  يلعب غال  وهو

 أطعمينن  لمنا فيقو  أمه إلى منمم الغال  فيذهب. وكذا كذا ل  خبأت: فيقو  نعم: و فيق

 أخبنرك؟ منن: لنه فتقنو . وكنذا كنذا: فيقنو  لن ؟ خبأت ش   وأي: فتقو . ل  خبأت ما

 ليفسن نمم، منريم ابن م  الصبيان هؤال  تركتم لئن وهللا: فقالوا. مريم بن عيسى: فيقو 

 ضوضنائمم فسنم  يجن هم فلنم يلتمسمم عيسى فخرج يمم،عل وأغلقوا بيت ف  فجمعوهم

. كنذل  فكنانوا. كنذل  اللمم: فقا . وخنارير قردة هؤال  إنما: فقالوا عنمم فسأ  بيت ف 

 .عساكر ابن  واه

: قنا  عبناس ابنن عنن الضنااك، عنن ومقاتن ، جنويبر، عن بشر، بن إساا  وقا 

 وترعنر  اليمنود فن  ذلن  فشناف هللا، منن إلمامنا   صنباه فن  العجائنب ينرى عيسنى وكنان

 إلنى بنه تنطلنق أن أمه إلى هللا فأوحى عليه، أمه فخافت إسرائي ، بنو به فممت عيسى،

نهُ  َمْريَمَ  ابن َوَجعَْلنَا: }تعالى قوله فذل  مصر، أ ض  ذَاتِ  َ ْبنَوة   إِلَنى َو َوْينَاُهَمنا  يَنة   َوأُمَّ

 {.َوَمِعين   قََرا   

 صنفتما منن هللا ذكنر التن  الربنوة بمنذه المنراد فن  والمفسنرون السنلف اختلف وق 

 المرتفن  المكان وهو  بوة أنما وه  الشك ، غريبة صفة وهذه ومعين، قرا  ذات أنما

 المنا  عينون فينه علنوه ومن  متسن ، وا تفاعنه علينه يقنر مسنتو أعاله الذي األ ض من

 فينه ولن ت النذي المكنان المنراد فقين  األ ض وجنه على السا ح الجا ي وهو المعين،

 َ بُّن ِ  َجعَن َ  قَن ْ  تَْاَزنِن  أاَلًّ  تَْاتَِمنا ِمننْ  فَنَادَاَهنا} ولمنذا المقن س، بينت نخلنة وهنو المسيح

 جين  بإسنناد عباس ابن وعن السلف، جممو  قو  ف  الصغير النمر وهو{ َسِريّا   تَْاتَ ِ 

 كمنا صنربم ذلن  وقين . دمشنق بأنمنا  المكنان ذلن  تشنبيه أ اد فلعلنه دمشنق أنما  أنما

 .الرملة ه  وقي  أعلم، وهللا.. عنمم تلقاه ومن الكتا  أه  من رعمه من رعمه

 لمنا عيسنى إن: قنا  منبه، بن وهب ج ه عن إد ي  لنا قا : بشر بن إساا  وقا 

 علينه فقن   قنا  إيلينا بينت إلنى مصنر بنالد منن يرجن  أن هللا أمنره سنة عشرة ثالث بل 

 أحن ث حتنى بما وأقا  إيليا إلى بمما جا  حتى ا حم على فاملمما أمه خا  ابن يوسف

 ممنا بالغيو  والعلم األسقا  وإبرا  الموتى إحيا  وأعطاه التو اة وعلمه اإلنجي  له هللا

 فجعلنوا العجائنب، منن يأت  كان لما وفزعوا بق ومه الناس وتا ث بيوتمم ف  ي خرون

 .أمره فيمم ففشا هللا إلى ف عاهم منه يعجبون

 
 ومواقيتما األ بعة الكتب و نز بيان



 صننالح، بنن معاوينة حن ثن  صنالح، بنن هللا عبن  حن ثنا: ال مشنق  ر عنة أبنو وقنا 

  مضنان، شنمر منن خلنون لينا  سنت فن  موسى على التو اة أنزلت: "قا  ح ثه عمن

 بعنن  وذلنن   مضننان، شننمر مننن خلننت ليلننة عشننرة اثنتنن  فنن  داود علننى الزبننو  ونننز 

 فن  منريم بنن عيسنى علنى اإلنجين  وأنز  سنة، وثمانين نتينواث سنة بأ بعمائة التو اة

 وأننز  عاما ، وخمسين عا  بألف الزبو  بع   مضان شمر من خلت ليلة عشرة ثمانية

 ". مضان شمر من وعشرين أ ب  ف  وسلم عليه هللا صلى مام  على الفرقان

{ اْلقُنننْر نُ  فِينننهِ  أُنننِز َ  الَّنننِذي َ َمَضنننانَ  َشننْمرُ : }قولنننه عنننن  التفسننير فننن  ذكرننننا وقنن 

 السنال  علينه منريم بنن عيسنى علنى أننز  اإلنجي  أن وفيما ذل ، ف  الوا دة األحادي 

 . مضان شمر من خلت ليلة عشرة ثمان  ف 

  ف  حتى ومك  سنة، ثالثين ابن وهو عليه أنز  أنه تا يخه ف  جرير ابن وذكر

 .تعالى هللا شا  إن بيانه سيأت  كما. سنة وثالثين ثالث ابن وهو السما  إلى
 قتنادة، عنن ومقاتن  قتنادة، عنن عروبة، أب  بن سعي  وأنبأنا: بشر بن إساا  وقا 

 بننن عيسننى إلننى وجنن  عننز هللا أوحننى: قننا  هريننرة أبنن  عننن  د ، بننن الننرحمن عبنن  عننن

 إن  البتو ، البكر الطاهرة ابن يا وأط  وأسم  تمن، وال أمري ف  ج  عيسى يا: مريم

 بقنوة، الكتنا  خنذ فتوكن ، وعلن َّ  فأعبن  إيناي للعنالمين،  ينة خلقتن  وأننا فا ، غير من

 ص قوا أرو ، ال الذي القائم الا  الاق أنا أن  ي ي  بين من بل  السريانية، أله  فسر

 والنعلننين والم  عننة - العمامننة وهنن  - والتنناج الجمنن  صنناحب العربنن  األمنن  النبنن 

 الجعن  الخن ين، الواضنح الجبنين، صنلتال العيننين، األنج  - القضيب وه  - والمراوة

 العنفقنة، البنادي الثنايا، المفلج األنف، األقنى الااجبين، المقرون اللاية، الك  الرأس،

 إلنى لبتنه منن شنعرات لنه تراقينه، فن  يجنري النذهب وكأن فضة إبريق عنقه كأن الذي

 الكننف شننأن غيننره، شننعر صنن  ه علننى وال بطنننه علننى لنني  كالقضننيب، تجننري سننرته

 صنبب، منن وينان   صنخر منن يتقلن  كأنمنا مشنى وإذا جميعنا   التفنت التفت إذا ق  ،وال

 الاسنن مثلنه، بعن ه وال قبلنه ينر ولنم مننه، يننفح المسن  و ينح كناللؤلؤ وجمنه ف  عرقه

 - بينت لمنا مبا كنة، منن نسنله إنمنا القلين ، النسن  ذا النسنا  نكناح الريح، الطيب القامة

 الزمنان  خنر فن  عيسنى يا تكفله صخب، وال فيه نصب ال قصب من - الجنة ف  يعن 

 مننن ألحن  ليسننت منزلنة عننن ي ولنه مستشنم ان فرخننان منمنا لننه أمن ، ركريننا كفن  كمنا

 أيامنه وشنم  رماننه أد ك لمنن طنوبى السنال ، وأنا اإلسال  ودينه القر ن كالمه البشر،

 .كالمه وسم 

 فمنن   ي،بينن غرسننتما أنننا شننجرة غننرس: قننا  طننوبى، ومننا..    يننا: عيسننى قننا 

 طعنم وطعممنا الكنافو  بنرد وبردهنا تسننيم من وماؤها  ضوان من أصلما كلما للجنان

 .أب ا   بع ها يظمأ لم شربة منه شر  من المس   يح و ياما الزنجبي 

 حتنى منمنا يشنربوا أن النبينين علنى حنرا : قنا . منمنا اسنقن ..    يا: عيسى قا 

 .النب  ذل  أمة منما تشر  حتى منما يشربوا أن األمم على وحرا  النب ، ذل  يشر 



  خنر ف  أهبط  ثم أ فع : قا  ترفعن ؟ ولم    قا . إل ّ  أ فع  عيسى، يا: قا 

 ف  أهبط  ال جا ، اللعين قتا  على ولتعينمم العجائب النب  ذل  أمة من لترى الزمان

 .نبيمم بع  نب  وال مرحومة ألنما بمم تصل  ال ثم صالة وقت

 أن أبينه، عنن رين ، بنن الرحمن عب  عن مسلم، بن الولي  عن ما ع بن هشا  وقا 

 حكمنا  علمنا  هنم أحمن ، أمة: قا . المرحومة األمة هذه عن أنبأن     يا: قا  عيسى

 العمنن ، مننن باليسننير منننمم وأ ضننى العطننا  مننن بالقلينن  مننن  يرضننون أنبيننا ، كننأنمم

 قنط قو  ألسن تذ  لم ألنه الجنة، سكان أكثر هم عيسى يا. هللا إال إله بال الجنة وأدخلمم

 . قابمم به ذلت كما بالسجود قط قو   قا  تذ  لم ألسنتمم، ذلت كما هللا إال إله بال

 عنن العقيلن ، بن ي  بنن هللا عبن  طرينق منن عسناكر ابنن و وى. عساكر ابن  واه

 كممنن ، نفسنن  مننن أنزلننن : مننريم بننن عيسننى إلننى هللا أوحننى: قننا  عوسننجة بننن هللا عبنن 

 فأخنذل ، غينري تنو  وال أحبن  بالنوافن  إلن َّ  وتقنر  معنادك، فن  لن  ذخنرا   لن واجع

 فننال أطننا  أن مسننرت  فننإن فينن ، لمسننرت  وكننن بالقضننا ، وا ض الننبال  علننى اصننبر

 منن تنيق  صن  ك، فن  منودت  ولنتكن بلسنان ، ذكري وأحي  قريبا   من  وكن أعصى،

 الخشنية فن  قلبن  وأمنت  اهبنا    اغبا   ل  وكن الفطنة، لطيف ف  واحكم الغفلة ساعات

 الخيننرات فنن  ننناف  عننن ي، الننري ليننو  نمننا ك وأظننم مسننرت  لاننق اللينن  و ا  لنن ،

 عبنادي فن  واحكم بنصيات ، الخالئق ف  وقم توجمت، حي  بالخير واعتر  جم ك،

 من األبصا  وجال  النسيان مرض من الص و  وسواس شفا  علي  نزلت فق  بع ل ،

 .تنف  ح  وأنت مقبوض كأن  حلما   تكن وال الكال  غشا 

  جننت إال لنن  خشننعت وال خشننعت، إال خليقننة بنن   منننت مننا.. مننريم بننن عيسننى يننا

 .سنت  تب   أو تغير لم ما عقاب  من  منة أنما فأشم ك ثواب 

 األهن  ود  منن بكنا  الايناة أينا  نفسن  على أب .. البتو  البكر مريم بن عيسى يا

 تلننين ذلن  فن  وكنن إلمننه، عنن  فيمنا  غبتنه وا تفعنت األهلمنن اللنذات وتنرك الن نيا وقنال

 أمنر منن  ت هنو منا حنذا  األبنرا ، عيون نامت إذا يقظان وكن السال ، وتفش  الكال 

 بملننو  عيننن  وأكانن  مننا ، وال أهنن  ينفنن  ال أن قبنن  األهننوا ، شنن ائ  ورلننزا  المعنناد

 مننا نالنن  إن لنن  وطننوبى ماتسننبا ، صننابرا   ذلنن  فنن  وكننن البطننالون، ضننا  إذا الاننزن

 أينن منن  حنز  قن  منا مذاقنة وذ  يبعثنون ينو  بناهلل الن نيا منن أ ج الصابرين، وع ت

 وقن  الجيب، الخشن منما وليكف  بالبلغة، ال نيا من فرح لذته، كيف يأت  لم وما طعمه،

 أعنن دت مننا عيننناك  أت لننو مسننؤو ، فإننن  حسننا  علننى أعمنن  يصننير مننا إلنن َّ   أيننت

 .نفس  ورهقت ب قل ذا  الصالاين ألوليائ 

 عبنن  حنن ثنا فننا س، بننن يايننى بننن مامنن  حنن ثنا: القنن   كتننا  فنن  داود أبننو وقننا 

 بنن عيسنى لقن : قنا  أبينه عنن طناووس، ابنن عنن الزهنري، عنن معمر ح ثنا الررا ،

 ذ وة فنا  : إبلي  قا  ل ؟ هللا كتب ما إال يصيب  لن أنه علمت أما: فقا  إبلي  مريم

: عيسنى فقنا : أبينه عنن: طناووس ابن فقا . ال أ  تعيش ه  فانظر منه فترد الجب  هذا

 ال العب  إن: الزهري وقا . شئت ما أفع  فإن  عب ي يجربن  ال: قا  هللا أن علمت أما

 .عب ه يبتل  هللا ولكن  به يبتل 



: قنا  طناووس عنن عمنرو، عن سفيان، أنبأنا عب ة، بن أحم  ح ثنا: داود أبو وقا 

. نفسن  فنألق  هنوة فنأتِ  صناد ؟ أنن  تنزعم ألني : فقنا  ريممن بنن عيسى الشيطان أتى

 !أشا  ما أفع  فإن  نفس  هالك تسألن  ال  د  ابن يا: قا  ألي  ويل : قا 

 يزين ، بنن خالن  سنمعت طلانة، بنن عيسنى حن ثنا نناف ، بن الربي  توبة أبو وح ثنا

 فقنا  جبن  شنفير علنى يومنا   أقنا  سننتين، أو سننين عشنر عيسنى من  الشيطان تعب : قا 

 بالنذي لسنت إنن : قنا . لن  كتنب منا إال يصنيبن  هن  نفسن  ألقينت إن أ أيت: الشيطان

 .ففا قه الشيطان أنه وعرفه. ابتالن  شا  إذا  ب  ولكن  ب  أبتل 

 عنن ثابنت، بنن علن  حن ثنا ينون ، بنن شنريح حن ثنا: الن نيا أبن  بنن بكنر أبو وقا 

 جبن ،  أس علنى يصنل  السنال  علينه عيسى كان عثمان، أب  عن القاسم، بن الخطا 

 نفسن  ألنق :قنا  نعنم: قا  وق  ؟ بقضا  ش   ك  أن تزعم الذي أنت: فقا  إبلي  فأتاه

 هللا يختبنرون العباد ولي  العباد يختبر هللا! لعين يا: فقا . عل ّ  ق   وق  الجب  هذا من

 .وج  عز

 بنن إبنراهيم حن ثنا البصنري، موسنى بن الفض  ح ثنا: ال نيا أب  بن بكر أبو وقا 

 يننا: إبلنني  لننه فقننا  إبلنني  مننريم بننن عيسننى لقنن : يقننو  عيينننه بننن سننفيان سننمعت بشننا 

 فينه ينتكلم ولنم صنبيا ، المم  ف  تكلمت ان   بوبيت  عظم من بل  الذي مريم بن عيسى

 بلن  الذي فأنت: قا . ياين  ثم يميتن  ثم أنطقن  الذي لإلله الربوبية ب : قا . قبل  أح 

{ يََشننا  َمنننْ } ياينن  الننذي هلل الربوبيننة بنن : قننا . المننوتى تاينن  أننن   بوبيتنن  عظننم منن

: قنا . األ ض فن  وإلنه السنما  فن  إللنه ألنن  وهللا: قنا . يايينه ثنم أحيينت منن ويميت

 فما بجناحيه أخرى صكه ثم. الشم  قرون دون نباها فما بجناحيه صكة جبري  فصكه

  واينة وفن  - فأسناخه السنابعة بانا  فأدخلنه أخنرى صكه ثم الاامية، العين دون نباها

 لقينت ما أح  من أح  لق  ما يقو  وهو منما فخرج الامأة طعم وج  حتى فيما، فأسلكه

 .مريم ابن يا من 

: الخطيننب بكننر أبننو الانناف  فقننا   خننر، وجننه مننن منننه بأبسننط هننذا ناننو  وي وقنن 

 الاسنن مامن  أبو ح ثنا .سي ي بن أحم  بكر أبو أنبأنا  سقويه، بن الاسن أبو أخبرن 

 أبنو حن ثن  عاصنم، بنن علن  أنبأنا العطا ، عيسى بن إسماعي  ح ثنا القطان، عل  بن

 كنان فلمنا فانصنر ، المقن س ببينت عيسى صلى: قا  أصاابه، بع  عن سوي  سلمة

 ال إننه: لنه ويقنو  ويكلمنه علينه يعنرض فجعن  فاحتبسه إبلي  له عرض العقبة ببع 

 منننه، يننتخلص أن علننى ياننرص عيسننى وجعنن  عليننه فننأكثر.  ا  عبنن تكننون أن لنن  ينبغنن 

: قنا . عبن ا   تكنون أن عيسنى ينا لن  ينبغن  ال: يقنو  فيمنا لنه فقا  منه يتخلص ال فجع 

 معنه اسنتقر فلمنا كنف، إبلني    هما فلما وميكائي  جبري  فأقب  بربه، عيسى فاستغاث

: قنا . النوادي بطنن  فن فقذفنه بجناحنه إبلني  جبرين  وضر  عيسى اكتنفا العقبة على

 ينبغن  ال أننه أخبرتن  قن : لعيسنى فقا . ذل  بغير يؤمرا لم أنمما وعلم معه إبلي  فعاد

 غضنبت حنين منن  لقينت منا  أينت وقن  عبن ، بغضنب لني  غضب  إن عب ا ، تكون أن

 الشننياطين أن البشننر  أى فننإذا فليطيعننوك الشننياطين أمننر لنن ، هننو ألمننر أدعننوك ولكننن

 فن  إلمنا   يكنون هللا ولكنن إلنه معنه لي  إلما   تكون أن أقو  ال إن  أما عب وك، أطاعوك



 وصنر  بربنه اسنتغاث مننه ذلن  عيسنى سنم  فلما األ ض ف  إلما   أنت وتكون السما 

 فلمننا إبلني ، فكنف وميكائين  جبرين  إلينه فنظنر هنبط قن  إسنرافي  فنإذا شن ي ة، صنرخة

 ضنربة ضنربه ثنم م ،الشن عنين بنه فصن  بجناحه إبلي  إسرافي  ضر  معمم استقر

 الينو  فين  لقينت لقن  عيسنى ينا: فقا  بمكانه وهو عيسى ومر يموي إبلي  فأقب  أخرى

 فغطنوه: قنا  الاامينة العنين عنن  أمنالك سنبعة فوجن  الشم ، عين به فرمى ش ي ا   تعبا  

 .بع  إليه عاد ما وهللا: قا  الامأة تل  ف  غطوه صر  كلما فجع 

: فقنالوا شنياطينه إلينه فناجتم : قنا  حذيفنة أبنو ح ثنا العطا ، إسماعي  وح ثنا قا 

 بنه وسأضن  سنبي ، منن علينه لن  لني  معصنو  عبن  هنذا إن: قنا  تعبنا   لقينت لق  سي نا

. هللا دون منن إلمنين وأمه ويجعلونه شيعا   وأجعلمم مختلفة أهوا  فيمم وأب  كثيرا   بشرا  

 علنى نعمتنه بنذكر ناطقنا    ننا  قر إبلني  منن وعصنمه عيسنى بنه أين  فيمنا هللا وأننز : قا 

 بِننُروحِ  أَيَّنن تُّ َ  إِذْ  َواِلنن َتِ َ  َوَعلنى َعلَْينن َ  نِْعَمتِنن  اْذُكنرْ  َمننْريَمَ  ابننن ِعيَسنى يَننا: }فقننا  عيسنى

 َوإِذْ  َوَكْمنال   اْلَمْمن ِ  فِن  النَّناسَ  تَُكلِّنمُ } جبرين  يعنن  الق س بروح قويت  إذا يعن { اْلقُ ُِس 

نينِ  ِمننْ  تَْخلُنقُ  َوإِذْ  َواإِلنِجين َ  َوالتَّنْوَ اةَ  َواْلِاْكَمنةَ  اْلِكتَا َ  َعلَّْمتُ َ   اآلينة{ الطَّْينرِ  َكَمْيئَنةِ  الّطِ

 وأعواننا   وصناابة بمنم ترضنى وأعواننا   وصاابة بطانة ل  المساكين جعلت وإذا كلما،

 فقن  بممنا لقينن  منن عظمنان، خلقنان فناعلم فنذل  الجننة، إلنى وقائن ا   هادينا   ب  يرضون

 .عن ي وأ ضاها الخالئق بأركى  لقين

 فلنم وتصن قنا صنالتنا تقبن  فلنم وصنلينا يتقبن  فلنم صنمنا إسنرائي  بنو ل  وسيقو 

 النذي ومنا ذاك ولنم: لمنم فقن  بكاؤننا ينرحم فلنم الجمنا  حننين بمث  وبكينا ص قاتنا تقب 

 كينف منمنا أنفنق بين ي واال ض السنماوات خنزائن أولي  قلت؟ ي ي ذات أن يمنعن ؟

  حمتن  أن أو. أعطنى منن وأوسن  سنأ  منن أجنود أولسنت يعترينن  البخ  أن أو أشا 

 . حمت  بفض  المتراحمون يتراحم وإنما ضاقت؟

 فن  تنو ث التن  بالاكمنة أنفسنمم غنروا منريم بنن عيسنى يا القو  هؤال  أن ولوال

 أن األيقننو وإذا   أتنوا، أينن منن ولعرفنوا اآلخنرة علنى أثنرة الن نيا بنه استأثروا ما قلوبمم

 الارا  باألطعمة عليه يتقوون وهم صياممم أقب  وكيف لمم، األع ا  أع ى ه  أنفسمم

 وكينف مانا م ، ويسنتالون يانا بون  النذين إلنى تركن وقلوبمم صالتمم أقب  وكيف

 إنمننا عيسننى يننا حلمننا، غيننر مننن فيأخننذونما عليمننا الننناس يغصننبون وهننم صنن قاتمم أقبنن 

 علنيمم ارددت! األنبينا  دما  من تقطر وأي يمم ئممبكا أ حم وكيف أهلما، عليما أجزي

 .غضبا  

 بقول  فيكما وقا  عب ن  من أنه واال ض السماوات خلقت يو  وقضيت عيسى يا

 ينو  وقضيت الكرامة، ف  وشراك  المنار  ف  و فقاؤك ال ا  ف  جيران  أجعلمم أن

 فنن  أجعلمننم أن هللا دون مننن إلمننين وأمنن  أتخننذك مننن أنننه واال ض السننماوات خلقننت

 .النا  من األسف  ال  ك

 عبنن ي ينن ى علننى األمنر هننذا مثبننت أننن  واال ض السنماوات خلقننت يننو  وقضنيت

 بف  لي  بالشا ، وملكه بطيبة ومماجره بمكة ومول ه والرس ، األنبيا  به وأختم مام 

 أمنر لكن  أسن ده بالخنا، قوا  وال بالفاش يتزين وال األسوا  ف  سخا  وال غلي  وال



 طبيعتنه والوفنا  معقولنه والاكنم ضميره التقوى وأجع  كريم خلق ك  له وأهب  جمي

 وأعلم الضاللة بع  به أه ي أحم ، اسمه ملته، واالسال  شريعته والاق سيرته والع  

  ذان بين به وأفتح به أه ي الضعة، بع  به وأ ف  العائلة، بع  به وأغن  الجمالة بع  به

 للننناس، أخرجننت أمننة خيننر أمتننه واجعنن  متفرقننة، ةمختلفنن وأهننوا  غلننف وقلننو  صننم

 الرس ، به جا ت لما وتص يقا   السم  إخالصا   المنكر عن وينمون بالمعرو  يأمرون

 ومثنواهم، ومنقلبمم وبيوتمم ومجالسمم مساج هم ف  والتملي  والتق ي  التسبيح ألمممم

 قربانمم ورحوفا ، وفا  صف سبيل  ف  ويقاتلون وسجودا ، و كعا   وقعودا   قياما   ل  يصلون

 النمنا ، فن  لينوث باللين   هبنان بطنونمم، ف  وقربانمم ص و هم ف  وأناجيلمم دمائمم

 .العظيم الفض  ذو وأنا أشا  من أوتيه فضل  ذل 

 والصنف المائن ة سو ت  ف  سنو ده مما السيا  هذا من كثيرا   يص   ما وسنذكر

 .الثقة وبه هللا شا  إن

 منبنه بنن ووهنب األحبنا  كعنب عنن بأسناني ه بشر بن اا إس حذيفة أبو  وى وق 

 عيسنى بعن  لمنا: قنالوا بعن ، فن  بعضمم ح ي  دخ  الفا س ، وسلمان عباس وابن

 مننه يعجبنون إسنرائي  بنن  منن والكنافرون المننافقون جعن  بالبيننات وجنا هم مريم بن

 فينزداد رهم،فيخبن منزلنة؟ فن  أدخنر وما البا حة فالن أك  ما: فيقولون به ويستمزئون

 .وكفرانا   شركا   والمنافقون والكافرون إيمانا   المؤمنون

 قنرا  له لي  األ ض ف  يسيح إنما إليه يأوي منز  له لي  ذل  م  عيسى وكان

 قاعن ة امنرأة على يو  ذات مرّ  أنه الموتى من أحيا ما أو  فكان به، يعر  موض  وال

 ولن  لن  يكنن لنم ل  ابنة ماتت: فقالت أة؟المر أيتما مال ،: لما فقا  تبك  وه  قبر عن 

 مننن ذاقننت مننا أذو  حتننى هننذا موضننع  مننن أبننرح ال أن  بنن  عاهنن ت وإننن  غيرهننا،

 أ اجعنة إليمنا نظنرت إن أ أينت: عيسنى لمنا فقا . إليما فأنظر ل  هللا ياييما أو الموت

 قنوم  فالننة ينا: فننادى القبنر عن  فجل  جا  ثم  كعتين، فصلى قالوا. نعم: قالت أنت؟

 ثنم هللا؛ بنإذن القبنر فانصن   الثانينة ننادى ثنم القبر فتارك: قا . فاخرج  الرحمن بإذن

 بنن  أبطنأ منا: عيسنى لمنا فقنا  التنرا ، مننن  أسنما تننف  وهن  فخرجنت الثالثنة ننادى

 جنا تن  ثنم خلقن ، فركنب ملكنا   لن  هللا بعن  األولى الصياة جا تن  لما: فقالت عن ؟

 القيامنة صياة أنما فخفت الثالثة الصياة جا تن  ثم  وح ، إل َّ  فرج  الثانية الصياة

 ينا: فقالنت أممنا علنى أقبلت ثم القيامة، مخافة من عين  وأشفا  وحاجباي  أس  فشا 

 حاجنة فنال واحتسنب  اصبري أماه يا مرتين، الموت كر  أذو  أن على حمل  ما أماه

 علنن  يمننون وأن اآلخننرة لننىإ يردننن  أن  بنن  سنن  وكلمتننه، هللا  وح يننا النن نيا، فنن  لنن 

 .األ ض عليما واستوت إليه فقبضما  به ف عا. الموت كر 

 .غضبا   عليه فاردادوا اليمود ذل  فبل 

 فن عا ننوح بن سا  لمم ياي  أن سألوه إسرائي  بن  أن نوح قصة عقب ف  وق منا

 .ترابا   دفعا دعا ثم وأمرها السفينة عن فا ثمم لمم هللا فأحياه هللا وصلى وج  عز هللا



 وفينه ذكنره خبنر فن  عبناس ابنن عن مال ، وأب  صالح أب  عن الس ي  وى وق 

 فن عا السال  عليه عيسى فجا  سريره على وحم  مات إسرائي  بن  ملوك من ملكا   أن

 .عجيبا   ومنظرا   هائال   أمرا   الناس فرأى وج ، عز هللا فأحياه وج  عز هللا
ُ  قَا َ  إِذْ : }نالقائلي أص   وهو تعالى هللا وقا   نِْعَمتِن  اْذُكنرْ  َمنْريَمَ  ابنن ِعيَسنى يَا ّللاَّ

 َعلَّْمتُنن َ  َوإِذْ  َوَكْمننال   اْلَمْمنن ِ  فِنن  النَّنناسَ  تَُكلِّننمُ  اْلقُنن ُِس  بِننُروحِ  أَيَّنن تُّ َ  إِذْ  َواِلنن َتِ َ  َوَعلننى َعلَْينن َ 

ينِ  ِمنْ  قُ تَْخلُ  َوإِذْ  َواإِلنِجي َ  َوالتَّْوَ اةَ  َواْلِاْكَمةَ  اْلِكتَا َ   فِيَمنا فَتَننفُخُ  بِنإِْذنِ  الطَّْيرِ  َكَمْيئَةِ  الّطِ

 َكفَْفنتُ  َوإِذْ  بِنإِْذنِ  اْلَمنْوتَى تُْخِرجُ  َوإِذْ  بِإِْذنِ  َواألَْبَرصَ  األَْكَمهَ  َوتُْبِر ُ  بِإِْذنِ  َطْيرا   فَتَُكونُ 

 َوإِذْ  ُمبِنيٌن، ِسْارٌ  إِالَّ  َهذَا إِنْ  ِمْنُممْ  َكفَُروا ِذينَ الَّ  فَقَا َ  بِاْلبَيِّنَاتِ  ِجئْتَُممْ  إِذْ  َعْن َ  إسرائِي َ  بَنِ 

 {.ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّنَا َواْشَم ْ   َمنَّا قَالُوا َوبَِرُسوِل  بِ   ِمنُوا أَنْ  اْلَاَواِ يِّينَ  إِلَى أَْوَحْيتُ 

 بنال أ  منن بن  أ ، غينر منن إيناه خلقنه فن  إليه وإحسانه عليه بنعمته تعالى بذكره

 كلننه هننذا بعنن  إ سنناله ثننم تعننالى ق  تننه كمننا  علننى وداللننة للننناس  يننة لننه وجعلننه ذكننر،

 علنى البرهنان وإقامنة العظيمنة النعمنة لمنذه واختيا هنا اصطفائما ف { َواِل َتِ َ  َوَعلى}

 بإلقا  جبري  وهو{ اْلقُ ُِس  بُِروحِ  أَيَّ تُّ َ  إِذْ } قا  ولمذا الجاهلون إليه نسبما مما برا تما

 فِن  النَّناسَ  تَُكلِّنمُ } به كفر لمن عنه وم افعته  سالته حا  ف  معه وقرنه أمه الى  وحه

 َوإِذْ } كمولتن  وفن  ممن ك فن  صنغرك حنا  فن  هللا إلى الناس ت عو أي{ َوَكْمال   اْلَمْم ِ 

 َوالتَّنننْوَ اةَ } السنننلف بعننن  علينننه ننننص. والفمنننم الخنننط أينننا{ َواْلِاْكَمنننةَ  اْلِكتَنننا َ  َعلَّْمتُننن َ 

ينِ  ِمنْ  تَْخلُقُ  َوإِذْ : }وقوله{ إِلنِجي َ َوا  منن وتشنكله تصنو ه أي{ بِنإِْذنِ  الطَّْيرِ  َكَمْيئَةِ  الّطِ

 أي{ بِننإِْذنِ  َطْيننرا   فَتَُكننونُ  فِيَمننا فَتَنننفُخُ } بننذل  لننه هللا أمننر عننن الطيننر هيئننة علننى الطننين

 .التوهم لرف  ذل  ف  له اإلذن بذكر تعالى يؤك  بأمري

 ألحن  سنبي  وال أعمنى يولن  النذي وهنو السلف بع  قا { األَْكَمهَ   ُ َوتُْبرِ } وقوله

 بنالبرص منرض قن  بن  فينه طنب ال النذي هنو{ َواألَْبنَرصَ } م اواتنه النى الاكمنا  منن

 .عضاال دوائه وصا 

 علننى داللننة فيننه مننا تقنن   وقنن . بننإذن  أحيننا  قبننو هم مننن أي{ اْلَمننْوتَى تُْخننِرجُ  َوإِذْ }

 .كفاية فيه بما مع دة مرا ا   ذل  وقو 

 إِنْ  ِمنْنُممْ  َكفَُروا الَِّذينَ  فَقَا َ  بِاْلبَيِّنَاتِ  ِجئْتَُممْ  إِذْ  َعْن َ  إسرائِي َ  بَنِ  َكفَْفتُ  َوإِذْ : }وقوله

 أظمننرهم بننين مننن وأنقننذه إليننه هللا فرفعننه صننلبه أ ادوا حننين وذلنن {ُمبِينٌ  ِسننْارٌ  إِالَّ  َهننذَا

 .الردى من له ةوسالم األذى عن الكريم لجنابه صيانة

 بِأَنَّنَنا َواْشنَم ْ   َمنَّنا قَنالُوا َوبَِرُسوِل  بِ   ِمنُوا أَنْ  اْلَاَواِ يِّينَ  إِلَى أَْوَحْيتُ  َوإِذْ : }وقوله

 قنا  كمنا علينه ودلمنم إليه هللا أ ش هم أي إلما  وح  الوح  بمذا المراد قي { ُمْسِلُمونَ 

 فَأَْلِقينهِ  َعلَْينهِ  ِخْفنتِ  فَنإِذَا أَْ ِضنِعيهِ  أَنْ  ُموَسى أُ ِّ  إِلَى ْوَحْينَاَوأَ { }النَّْا ِ  إِلَى َ بُّ َ  َوأَْوَحى}

 ولمنذا الانق لقبنو  قلنوبمم فن  وتوفينق الرسنو  بواسنطة وحنى المنراد وقين { اْلنيَمِّ  فِ 

 {.ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّنَا َواْشَم ْ   َمنَّا} قائلين استجابوا

 أنصنا ا   لنه جعن  أن منريم ابنن عيسنى هو سنول عبن ه على هللا نعم جملة من وهذا

 لعبن ه تعنالى قنا  كما له، شري  ال وح ه هللا عبادة الى معه وي عون ينصرونه وأعوانا  

 أَلَّْفنتَ  َما َجِميعا   األَْ ِض  فِ  َما أَنفَْقتَ  لَوْ  قُلُوبِِممْ  بَْينَ  َوأَلَّفَ : }وسلم عليه هللا صلى مام 



َ  َولَِكنَّ  قُلُوبِِممْ  بَْينَ   َواْلِاْكَمةَ  اْلِكتَا َ  َويُعَلُِّمهُ : }تعالى وقا { َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  إِنَّهُ  بَْينَُممْ  أَلَّفَ  ّللاَّ

 أَْخلُنقُ  أَنِّن  َ بُِّكنمْ  ِمننْ  بِآيَنة   ِجئْنتُُكمْ  قَن ْ  أَنِّن  إسرائِي َ  بَنِ  إِلَى َوَ ُسوال   َواإِلنِجيَ ، َوالتَّْوَ اةَ 

ينِ  ِمنْ  لَُكمْ  ِ  بِنإِْذنِ  َطْينرا   فَيَُكنونُ  فِينهِ  فَنأَنفُخُ  الطَّْيرِ  َكَمْيئَةِ  الّطِ  َواألَْبنَرصَ  األَْكَمنهَ  َوأُْبنِر ُ  ّللاَّ

ِ  بِإِْذنِ  اْلَمْوتَى  ِ َوأُْح   لَُكمْ  آليَة   ذَِل َ  فِ  إِنَّ  بُيُوتُِكمْ  فِ  تَ َِّخُرونَ  َوَما تَأُْكلُونَ  بَِما َوأُنَبِّئُُكمْ  ّللاَّ

قا   يَن،ُمْؤِمن ُكْنتُمْ  إِنْ   َعلَنْيُكمْ  ُحنّرِ َ  الَّنِذي بَْع َ  لَُكمْ  َوألُِح َّ  التَّْوَ اةِ  ِمنْ  يَ َيَّ  بَْينَ  ِلَما َوُمَص ِّ

َ  فَناتَّقُوا َ بُِّكنمْ  ِمننْ  بِآيَنة   َوِجئْتُُكمْ  َ  إِنَّ  َوأَِطيعُنونِ ، ّللاَّ  ِصنَراطٌ  َهنذَا فَاْعبُن ُوهُ  َوَ بُُّكنمْ  َ بِّن  ّللاَّ

افَلَ  ُمْستَِقيٌم، ِ  إِلَنى أَْنَصناِ ي َمننْ  قَنا َ  اْلُكْفنرَ  ِمنْنُممْ  ِعيَسى أََح َّ  مَّ  نَْاننُ  اْلَاَواِ يُّنونَ  قَنا َ  ّللاَّ

ِ  أَْنَصا ُ  ِ   َمنَّا ّللاَّ ُسو َ  َواتَّبَْعنَا أَْنَزْلتَ  بَِما  َمنَّا َ بَّنَا ُمْسِلُموَن، بِأَنَّا َواْشَم ْ  بِالِلَّ  َم َ  فَاْكتُْبنَا الرَّ

ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا ِهِ يَن،الشَّا ُ  ّللاَّ  {.اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َوّللاَّ

 موسنى أن فنذكروا الزمنان، ذلن  أهن  يناسنب بما رمانه ف  نب  ك  معجزة كانت

 بآينات فبعن  أذكينا ، سنارة وكنانوا رماننه أه  يناسب مما معجزته كانت السال  عليه

 ومنا السنار بفننون خبينرين ارةالسن كنان ولمنا الرقنا ، لمنا وخضعت األبصا  بمرت

 عمنن إال صن و ه يمكنن ال النذي المائن  البناهر األمر من عاينوا ما وعاينوا إليه ينتم 

 .يتلعثموا ولم سراعا أسلموا له، تص يقا   ي يه على الخا   وأجرى هللا أي ه

 ال بمعجننزات فأ سن  الاكمنا ، الطبائعينة رمنن فنن  بعن  منريم بنن عيسنى وهكنذا

 مننن حنناال   أسننوأ هننو الننذي األكمننه إبننرا  لاكننيم وأنننى إليمننا، يمتنن ون وال يسننتطيعونما

 الخلنق منن أحن  يتوصن  وكينف منزمن، منرض بنه ومن والمجذو  واألبرص األعمى،

 به قامت من ص   على دالة معجزة أح  ك  يعلم مما هذا قبره؟ من الميت يقيم أن الى

 .أ سله من ق  ة وعلى

 الفصنناا  رمننن فنن  بعنن  أجمعننين علننيممو وسننلم عليننه هللا صننلى مامنن  وهكننذا

 خلفنه منن وال ي ينه بنين منن الباطن  يأتيه ال الذي العظيم القر ن عليه هللا فأنز  البلغا ،

 بعشنر أو بمثلنه ينأتوا أن والجنن اإلنن  بنه تان ى معجنز فلفظنه حمين ، حكيم من تنزي 

 االسنتقبا ،  ف وال الاا  ف  ال يق  ون ال بأنمم عليمم وقط  بسو ة، أو مثله من سو 

 يشنبه ال تعنالى وهللا وجن ، عنز الخنالق كنال  ألننه إال ذاك وما يفعلوا ولن يفعلوا لم فإن

 .أفعاله ف  وال صفاته ف  وال ذاته ف  ال شيئا  

 أكثنرهم اسنتمر والبراهين الاجج عليمم أقا  لما السال  عليه عيسى أن والمقصود

 لنه فكانوا صالاة طائفة بينمم من له فانت   وطغيانمم، وعنادهم وضاللمم كفرهم على

 إسنرائي  بننو بنه هنم حنين وذلن  ومناصناته، ونصنرته بمتابعتنه قناموا وأعوانا   أنصا ا  

 منننمم هللا فأنقننذه وصننلبه قتلننه علننى فعزمننوا الزمننان، ذلنن  ملننوك بعنن  إلننى بننه ووشننوا

 همو وصلبوه فقتلوه فأخذوه أصاابه أح  على شبمه وألقى أظمرهم بين من إليه و فعه

 النصنا ى منن كثينر لمم وسلم مكابرون، وللاق غالطون ذل  ف  وهم عيسى يعتق ونه

 .مخطئون ذل  ف  الفريقين وكال ادعوه، ما
ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا: }تعالى قا  ُ  ّللاَّ  ِعيَسى قَا َ  َوإِذْ : }تعالى وقا { اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َوّللاَّ

ِ  َ ُسو ُ   إِنِّ  إسرائِي َ  بَنِ  يَا َمْريَمَ  ابن قا   إِلَْيُكمْ  ّللاَّ نرا   التَّنْوَ اةِ  ِمننَ  يَ َيَّ  بَْينَ  ِلَما ُمَص ِّ  َوُمبَّشِ

نا أَْحَمن ُ  اْسنُمهُ  بَْعنِ ي ِمننْ  يَأْتِ  بَِرُسو     َوَمننْ  ُمبِنيٌن، ِسنْارٌ  َهنذَا قَنالُوا بِاْلبَيِّنَناتِ  َجناَ ُهمْ  فَلَمَّ



نْ  أَْظلَمُ  ِ  َعلَى اْفتََرى ِممَّ ُ  اإِلْساَل ِ  إِلَى يُْ َعى َوُهوَ  َكِذ َ الْ  ّللاَّ  الظَّناِلِميَن، اْلقَْو َ  يَْمِ ي اَل  َوّللاَّ

ِ  نُو َ  ِليُْطِفئُوا يُِري ُونَ  ُ  بِأَْفَواِهِممْ  ّللاَّ  بعن  قنا  أن إلنى{. اْلَكنافُِرونَ  َكنِرهَ  َولَوْ  نُوِ هِ  ُمتِمُّ  َوّللاَّ

ِ  أَنَصنا َ  اُكوننو  ََمنُنوا الَّنِذينَ  أَيَُّما يَا: }ذل   َمننْ  ِلْلَانَواِ يِّينَ  َمنْريَمَ  ابنن ِعيَسنى قَنا َ  َكَمنا ّللاَّ

ِ  إِلَننى أَنَصنناِ ي ِ  أَنَصننا ُ  نَْانننُ  اْلَاَواِ يُّننونَ  قَننا َ  ّللاَّ  إسننرائِي َ  بَنِنن  ِمنننْ  َطائِفَننةٌ  فَآََمنَننتْ  ّللاَّ

ِهمْ  َعلَى  ََمنُوا الَِّذينَ  فَأَيَّْ نَا َطائِفَةٌ  َوَكفََرتْ   {.َظاِهِرينَ  فَأَْصبَُاوا َع ُّوِ

 بخناتم فبشنره خطيبنا   فنيمم قا  وق  إسرائي  بن  أنبيا  خاتم هو السال  عليه فعيسى

 إقامنة. شناه وه إذا ويتنابعوه ليعرفنوه صنفته لمنم وذكنر باسنمه وننوه بع ه اآلت  األنبيا 

ُسو َ  نَ يَتَّبِعُو الَِّذينَ : }تعالى قا  كما إليمم هللا من وإحسانا   عليمم للاجة ن َّ  النَّبِ َّ  الرَّ  األُّمِ

 َعنننْ  َويَْنَمنناُهمْ  بِنناْلَمْعُرو ِ  يَننأُْمُرُهمْ  َواإِلنِجينن ِ  التَّننْوَ اةِ  فِنن  ِعْننن َُهمْ  َمْكتُوبننا   يَِج ُونَننهُ  الَّننِذي

 الَّتِن  َواألَْغناَل َ  ُهمْ إِْصنرَ  َعْنُممْ  َويََض ُ  اْلَخبَائِ َ  َعلَْيِممْ  َويَُاّرِ ُ  الطَّيِّبَاتِ  لَُممْ  َويُِا ُّ  اْلُمنَكرِ 

ُ وهُ  بِهِ   َمنُوا فَالَِّذينَ  َعلَْيِممْ  َكانَتْ   ُهمْ  أُْولَئِ َ  َمعَهُ  أُنِز َ  الَِّذي النُّو َ  َواتَّبَعُوا َونََصُروهُ  َوَعزَّ

 {.اْلُمْفِلُاونَ 

 أصناا  عنن معن ان، بنن خالن  عنن يزين ، بنن ثنو  حن ثن : إساا  بن مام  قا 

 دعنوة: "قا . نفس  عن أخبرنا هللا  سو  يا :قالوا أنمم وسلم عليه هللا صلى هللا  سو 

 أضنا ت ننو  منمنا خرج كأنه ب  حملت حين أم  و أت عيسى، وبشرى إبراهيم أب 

 ".الشا  أ ض من بصرى قصو  له

 وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن أمامنه وأبن  سنا ية بنن العربناض عنن  وي وق 

: قنا  الكعبنة بنى لما إبراهيم أن وذل  عيسى وبشرى هيمإبرا أب  دعوة: وفيه هذا ناو

 عيسنى إلنى إسرائي  بن  ف  النبوة انتمت ولما.. اآلية{ ِمْنُممْ  َ ُسوال   فِيِممْ  َواْبعَ ْ  َ بَّنَا}

 األمن  العربن  النب  ف  بع ه وأنما عنمم انقطعت ق  النبوة أن فأخبرهم خطيبا   فيمم قا 

 هاشنم بنن المطلنب عبن  بنن هللا عبن  بنن مامن  وهنو أحمن ، اإلطنال  على األنبيا  خاتم

 .السال  عليمم الخلي  إبراهيم بن إسماعي  ساللة من هو الذي

ا: }تعالى هللا قا   الضنمير عنود ياتمن { ُمبِنينٌ  ِسنْارٌ  َهذَا قَالُوا بِاْلبَيِّنَاتِ  َجاَ ُهمْ  فَلَمَّ

 .وسلم عليه هللا صلى مام  إلى عوده وياتم  السال  عليه عيسى إلى

 نبينننه ونصنننرة وأهلنننه اإلسنننال  نصنننرة علنننى المنننؤمنين عبننناده تعنننالى حنننرض ثنننم

 ُكوننوا  ََمنُنوا الَّنِذينَ  أَيَُّمنا يَنا: }فقنا  الن عوة ونشنر ال ين إقامة على ومعاونته ومؤار ته

ِ  أَنَصا َ  ِ  إِلَى أَنَصاِ ي َمنْ  ِلْلَاَواِ يِّينَ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى قَا َ  َكَما ّللاَّ  يساع ن  من أي{ ّللاَّ

ِ  أَنَصننا ُ  نَْاننُ  اْلَاَواِ يُّننونَ  قَننا َ } هللا إلنى النن عوة فن   لمننا يقننا  قرينة فنن  ذلنن  وكنان{ ّللاَّ

 َوَكفََرتْ  إسرائِي َ  بَنِ  ِمنْ  َطائِفَةٌ  فَآََمنَتْ : }تعالى هللا قا  النصا ى بذل  فسموا الناصرة

 ومننمم  منن منن مننمم تعالى هللا إلى هموغير إسرائي  بن  عيسى دعا لما يعن { َطائِفَةٌ 

 السنير أهن  منن واحن  غير ذكره فيما بكمالمم انطاكية أه  به  من ممن وكان كفر، من

 واسنتجابوا فنآمنوا الصنفا شنمعون أحن هم ثالثنة،  سنال   إلنيمم بعن  والتفسير والتوا يخ

 رينة،الق أصناا  قصنة فن  تقريره تق   لما ي  سو ة ف  المذكو ون هم هؤال  ولي 

 كفنر منن علنى بنه  منن منن هللا فأين  اليمنود جممو  وهم إسرائي  بن  من  خرون وكفر

ُ  قَنا َ  إِذْ : }تعنالى قنا  كمنا لمنم قناهرين علنيمم ظاهرين وأصباوا بع  فيما  ِعيَسنى يَنا ّللاَّ



ُركَ  إِلَ َّ  َوَ افِعُ َ  ُمتََوفِّي َ  إِنِّ   الَّنِذينَ  فَنْو َ  اتَّبَعُنوكَ  ِذينَ الَّن َوَجاِعن ُ  َكفَنُروا الَِّذينَ  ِمنْ  َوُمَطّمِ

 كنان ولمنا دونه، لمن غالبا   كان أقر  إليه كان من فك ... اآلية{ اْلِقيَاَمةِ  يَْو ِ  إِلَى َكفَُروا

 ظناهرين كنانوا و سنوله هللا عبن  أننه منن فيه، ش  ال الذي الاق هو فيه المسلمين قو 

 .به هللا أنز  ما فو  وأنزلوه وأطروه فيه غلوا الذين النصا ى على

 هللا، لعنائن علنيمم فينه اليمنود إلينه ذهنب ممنا الجملة ف  أقر  النصا ى كان ولما

 وأهله اإلسال  رمن إلى الفترة أرمان ف  لليمود قاهرين النصا ى كان

 
 المائ ة خبر ذكر

 يُنَنّزِ َ  أَنْ  َ بُّن َ   ُ يَْسنتَِطي َهن ْ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى يَا اْلَاَواِ يُّونَ  قَا َ  إِذْ : }تعالى هللا قا 

َ  اتَّقُوا قَا َ  السََّما ِ  ِمنْ  َمائِ َة   َعلَْينَا  َوتَْطَمنئِنَّ  ِمْنَمنا نَأُْكن َ  أَنْ  نُِرين ُ  قَالُوا ُمْؤِمنِيَن، ُكنتُمْ  إِنْ  ّللاَّ

 َ بَّنَنا اللَُّمنمَّ  َمنْريَمَ  ابن َسىِعي قَا َ  الشَّاِهِ يَن، ِمنْ  َعلَْيَما َونَُكونَ  َص َْقتَنَا قَ ْ  أَنْ  َونَْعلَمَ  قُلُوبُنَا

ِلنَا ِعي ا   لَنَا تَُكونُ  السََّما ِ  ِمنْ  َمائِ َة   َعلَْينَا أَنِز ْ   َخينرُ  َوأَْننتَ  َواْ ُرْقنَا ِمْن َ  َو يَة   َو ِخِرنَا ألَوَّ

اِرقِيَن، ُ  قَا َ  الرَّ لَُما إِنِّ  ّللاَّ بُهُ  فَإِنِّ  مْ ِمْنكُ  بَْع ُ  يَْكفُرْ  فََمنْ  َعلَْيُكمْ  ُمنَّزِ بُهُ  ال َعذَابا أَُعذِّ  أََح ا   أَُعذِّ

 {.اْلعَالَِمينَ  ِمنْ 

 وسننلمان عبنناس ابننن عننن المائنن ة نننزو  فنن  الننوا دة اآلثننا  التفسننير فنن  ذكرنننا قنن 

 .السلف من وغيرهم ياسر بن وعما  الفا س 

 فلمنا يومنا ، ثالثنين بصنيا  الانوا يين أمنر السنال  علينه عيسى أن: ذل  ومضمون

 بننذل  وتطمننئن منمننا ليننأكلوا علننيمم السننما  مننن مائنن ة إنننزا  عيسننى مننن سننألوا أتموهننا

 عليمنا يفطنرون عين ا   لمنم وتكنون طلبنتمم، إلنى وأجنابمم صنياممم تقب  ق  هللا أن قلوبمم

 السنال  عليه عيسى فوعظمم. وفقيرهم لغنيمم و خرهم ألولمم كافية وتكون فطرهم يو 

 أن إال علينه فنأبوا شنروطما حنق يؤدوا وال بشكرها وموايق ال أن عليمم وخا  ذل  ف 

 .وج  عز  به من ذل  لمم يسأ 

 ق مينه بنين وصنف شنعر منن مسناا   ولنب  مصناله إلنى قا  ذل  عن يقلعوا لم فلما

 إلنى يجابوا أن والسؤا  ال عا  ف  هللا إلى وتضر  بالبكا  عينيه وأسب   أسه وأطر 

 .طلبوا ما

 غمنامتين، بنين تنان   إليمنا ينظنرون والنناس السنما  منن  ةالمائن تعنالى هللا فأنز 

 ال  حمنة يجعلمنا أن وجن  عنز  بنه عيسنى سنأ  دننت وكلمنا قليال ، قليال   ت نوا وجعلت

 عليننه عيسننى ينن ي بننين اسننتقرت حتننى تنن نوا تننز  فلننم وسننالمة بركننة يجعلمننا وأن نقمننة

" الرارقين خير هللا بسم" يقو  وهو عنما يكشف عيسى فقا  بمن ي  مغطاة وه  السال 

 ولمنا وثمنا ، و منان: ويقنا . وخن : ويقنا  أ غفنة وسنبعة الايتان من سبعة عليما فإذا

 .فكانت كون  لما هللا قا  ج ا ، عظيمة  ائاة

 السنؤا  ابتن أتم النذين إنكنم: فقنا  تأكن  حتى نأك  ال: فقالوا منما، باألك  أمرهم ثم

، منما يأكلوا أن فأبوا. لما  وكنانوا والزمننى والمرضنى والماناويج الفقنرا  فنأمر ابتن ا  

 فنن   مزمن، مرض أو  فه أو عاهة به من ك  فبرأ منما فأكلوا وثالثمائة ألف من قريبا  

 تننز  كاننت إنمنا قين  ثنم. أولئن  حا  إصالح من  أوا لما منما األك  ترك على الناس



 يأكن  كنان أنمنا قين  حتنى أولمنم يأكن  كمنا  خرهم يأك  منما، الناس فيأك  مرة يو  ك 

 . ال  سبعة ناو منما

 ثنم. ينو  بع  يوما   لبنما يشربون صالح ناقة كانت كما يو ، بع  يوما   تنز  كانت ثم

 علننى ذلن  فشنق األغنينا ، دون الماناويج أو الفقننرا  علنى يقصنرها أن عيسنى هللا أمنر

 ذلن  فن  منواتكل النذين ومسنخ بالكلينة فرفعنت ذلن ، ف  منافقوهم وتكلم الناس من كثير

 .خنارير

 

 حن ثنا الباهل ، قزعة بن الاسن ح ثنا جميعا ، جرير وابن حاتم أب  ابن  وى وق 

 بنن عمنا  عنن خنالس، عنن قتنادة عنن عروبنة، أبن  بنن سنعي  حن ثنا حبينب، بن سفيان

 وأمنروا ولانم خبز السما  من المائ ة نزلت: قا  وسلم عليه هللا صلى النب  عن ياسر،

 قننردة فمسننخوا و فعننوا، وادخننروا فخننانوا لغنن ، يرفعننوا وال ينن خروا وال يخونننوا ال أن

 .وخنارير

 عننن قتننادة، عننن سننعي ، عننن عنن ي، أبنن  ابننن عننن بننن ا ، عننن جريننر ابننن  واه ثننم

 منن  جن  عنن سنماك، طرينق منن  واه وكنذا. أصنح وهنذا. موقوفنا   عما  عن خالس،

 .أعلم وهللا الصوا  وهو. موقوفا   عما  عن عج ، بن 

 هنذه فن  فيصنال   لكنان مرفوعنا   الان ي  هنذا صنح فلنو منقطن ، عما  عن وخالس

 دلت كما نزلت أنما فالجممو  ال؟ أ  نزلت ه : المائ ة ف  اختلفوا العلما  فإن القصة،

لَُمنا إِنِّن : }قولنه سنيما وال القنر ن سنيا  ظاهر من المفمو  هو كما األثا  هذه عليه  ُمنَّزِ

 .أعلم وهللا رجري ابن قر ه كما{ َعلَْيُكمْ 

 الاسننن أبنن  ابننن الاسننن والننى مجاهنن  الننى صننايح بإسننناد جريننر ابننن  وى قنن  و

 فَنإِنِّ  ِمنْنُكمْ  بَْعن ُ  يَْكفُنرْ  فََمننْ } قنا  حنين نزولمنا أبنوا وإنمم تنز  لم: قاال أنمما البصري،

بُننهُ  بُننهُ  ال َعننذَابا   أَُعذِّ  خبننر يعرفننون ال ا ىالنصنن إن قينن  ولمننذا{ اْلعَننالَِمينَ  ِمنننْ  أََحنن ا   أَُعذِّ

 وهللا. نقلنه علنى الن واع  تتنوفر ممنا خبرهنا أن من  كتنابمم، فن  منذكو ا   ولني  المائ ة

 .أعلم

 

 مراجعتننه أ اد ومننن هنناك مننن فليكتننب التفسنير فنن  ذلنن  علنى الكننال  تقصننينا وقن 

 .والمنة الام  وهلل. ثم من فلينظره
 

 فص 

 حن ثنا مامن  بنن حجناج حن ثنا ه،اسنم سنقط  ج  ح ثنا: ال نيا أب  بن بكر أبو قا 

 نبنيمم الاوا ينون فقن : قنا  المزنن  هللا عبن  بنن بكنر عنن سنليمان، بنن مامن  هال  أبو

 يمش  هو إذا البار إلى انتموا فلما يطلبونه فانطلقوا البار، ناو توجه لمم فقي  عيسى

 ومننؤتز  بنصننفه مرتنن  كسننا  وعليننه أخننرى، ويضننعه مننرة المننوج يرفعننه المننا  علننى

 أال:  - أفاضلمم من أنه ظننت هال  أبو قا  - بعضمم له فقا  إليمم انتمى حتى ه،بنصف

 ليضن  ذهنب ثنم المنا  علنى  جليه إح ى فوض : قا . بلى: قا  هللا؟ نب  يا إلي  أج  



  د  البن أن لو اإليمان، قصير يا ي ك أ ن : فقا . هللا نب  يا غرقت أوه: فقا  األخرى

 .الما  على ىمش شعيرة ق   اليقين من

 بننن سننليمان عننن الجاننيم، أبنن  بننن إبننراهيم عننن األعرابنن ، بننن سننعي  أبننو و واه

 .بناوه بكر عن هال  أب  عن حر ،

 بن إبراهيم ح ثنا سفيان، بن الاسن بن عل  بن مام  ح ثنا: ال نيا أب  ابن قا  ثم

 مش ت ش   بأي عيسى يا: مريم ابن لعيسى قي : قا  عياض بن الفضي  عن األشع ،

: قنا . أيقننت كمنا وأيقننا  مننت كمنا  مننا فإننا: قنالوا. واليقنين باإليمنان: قنا  المنا ؟ على

 خفننا: فقنالوا لكنم؟ منا عيسنى لمنم فقنا  فغرقنوا المنوج فن  معنه فمشوا: قا . إذا   فامشوا

 بمنا فقنب  األ ض إلى بي ه ضر  ثم. فأخرجمم: قا  الموج    خفتم أال: قا  الموج

 فن  أحلنى أيممنا: فقنا  حصى أو م   األخرى وف  ذهب ي يه إح ى ف  فإذا بسطما ثم

 .سوا  عن ي فإنمما: قا  الذهب هذا: قالوا قلوبكم؟

 كنان السنال  علينه عيسنى أن السنلف بعن  عنن ركرينا بنن ياينى قصة ف  وق منا

 ين خر وال منا  وال أهن  وال مننز  إلنى ينأوي وال الشجر و   من ويأك  الشعر يلب 

 .عليه وسالمه هللا صلوات أمه، غز  من يأك  كان: بعضمم  قا. لغ  شيئا  

 عنن ه ذكنر إذا السنال  علينه عيسنى كنان: قنا  أننه الشنعب  عنن عسناكر ابن و وى

 .ويسكت الساعة عن ه يذكر أن مريم البن ينبغ  ال: ويقو  صاح الساعة

 صننر  الموعظننة سننم  إذا كننان عيسننى أن أبجننر بننن سننعي  بننن الملنن  عبنن  وعننن

 .كلىالث صرا 

 اللمم: "يقو  كان عيسى أن بلقان، بن جعفر ح ثنا معمر، أنبأنا: الررا  عب  وقا 

 غيري، بي  األمر وأصبح أ جو، ما نف  أمل  وال أكره ما دف  أستطي  ال أصبات إن 

 بن  تسنو  وال عن وي بن  تشنمت ال اللمم من ، أفقر فقير فال بعمل ، مرتمنا   وأصبات

 ".يرحمن  ال من عل ّ  تسلط وال دين ،  ف مصيبت  تجع  وال ص يق ،

 أحن  يصنيب ال: يقنو  عيسنى كنان عبين ، بنن ينون  عنن عيناض بن الفضي  وقا 

 .ال نيا أك  من يبال  ال حتى اإليمان حقيقة

 أغننبط يخلنق لنم منن فوجن ت الخلنق فن  فكنرت: يقنو  عيسنى وكنان: الفضني  قنا 

 .خلق ممن عن ي

  أس عيسننى إن: قننا  الاسننن عننن حسننان، بننن هشننا  عننن بشننر، بننن إسنناا  وقننا 

ا ين وإن: قا . القيامة يو  الزاه ين  .عيسى م  القيامة يو  ياشرون بذنوبمم الفرَّ

 بنه منرّ  إذ الننو  لنذة وجن  وقن  توسن ه قن  حجنر علنى نائمنا   يوما   عيسى وبينما: قا 

 منن الاجنر فمنذا ال نيا؟ عرض من شيئا   تري  ال أن  تزعم ألست عيسى يا: فقا  إبلي 

 !.ال نيا م  ل  هذا: وقا  إليه به فرمى الاجر فأخذ عيسى فقا : قا  ال نيا عرض

 وكسنا  صنو  جبنة وعلينه أصناابه علنى عيسنى خنرج: سنليمان بنن معتمر وقا 

 السنال : فقا  العطش من الشفتين ياب  الجو  من اللون مصفر شعثا   باكيا   حافيا   وتبان

 فخننر، وال عجننب وال هللا بننإذن منزلتمننا النن نيا أنزلننت الننذي أنننا إسننرائي ، بننن  يننا علنيكم

 المننا ، وطيبنن  المسنناج ، بيتنن : قننا  هللا؟  وح يننا بيتنن  أيننن: قننالوا بيتنن ؟ أيننن أتنن  ون



 بقنو  و يانان  الشنم ، الشنتا  فن  وصنالئ  باللي ، القمر وسراج  الجو ، وإدام 

 ين،والمسناك الزمنى وجلسائ  العزة،    خو  وشعا ي الصو ، ولباس  األ ض،

 أغنى فمن مكترث غير النف  طيب وأنا ش   ل  ولي  وأمس  ش   ل  ولي  أصبح

 .وأ بح من 

 .عساكر ابن  واه

 

 المصري، العقيل  الاسن أب  حبان بن أبان بن الولي  بن مام  ترجمة ف  و وى

 الولين ، أب  بن الولي  ح ثن شريح، بن حيوة عن اإلسكن  ان ، المتوك  بن هانئ ح ثنا

 هللا أوحنى: قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة، أبن  عنن منات ، بنن  شنف عن

 فنوعزت  فتنؤذى، تعنر  لنئال مكان إلى مكان من انتق  عيسى يا أن: عيسى إلى تعالى

 .عا  أ بعمائة علي  وألولمن حو ا  ألف ألروجن  وجالل 

 كعنب عنن منات ، بنن شنف   واية من موقوفا   يكون وق   فعه، غريب ح ي  وهذا

 .أعلم وهللا اإلسرائيليين من غيره أو األحبا 

 قنا : قنا  حوشنب بنن خلنف عنن عييننه، بنن سنفيان عن: المبا ك بن هللا عب  وقا 

 .ال نيا لمم فاتركوا فكذل  الاكمة الملوك لكم ترك كما: للاوا يين عيسى

 عننن  صننغير وإننن  القلننب لننين فننإن  سننلون : السننال  عليننه عيسننى قننا : قتننادة وقننا 

 .فس ن

 عيسنى قنا : قنا  عمنر ابنن عنن ديننا ، بنن هللا عبن  عن عيا ، بن إسماعي  وقا 

  مننين، سالمين ال نيا من واخرجوا القراح الما  واشربوا الشعير خبز كلوا: للاوا يين

 وإن اآلخرة، حالوة ال نيا مرا ة وإن اآلخرة، مرا ة ال نيا حالوة إن لكم أقو  ما باق

 ينود علمنه علنى هنواه يؤثر عالم شركم إن لكم أقو  ما باق نعمين،بالمت ليسوا هللا عباد

 .مثله كلمم الناس أن

 .هريرة أب  عن ناوه و وى

 

 علنيكم إسنرائي  بنن  ينا: يقنو  كنان عيسنى أن بلغنه أننه مالن  عن مصعب أبو قا 

 .بشكره تقوموا لن فأنكم البر وخبز وإياكم الشعير وخبز البرير والبق  القراح بالما 

 يقنو  عيسنى كنان: قنا  سنعي  بنن ياينى عن بال ، بن سليمان عن وهب ابن  وقا

 ف  يز   والنظر خطيئة، ك   أس ال نيا حب: يقو  وكان. تعمروها وال ال نيا اعبروا

 .الشموة القلب

 .طويال   حزنا   أهلما أو ثت شموة و  : وراد مثله الو د بن وهيب وحكى

 الن نيا ف  وكن كنت، حيثما هللا أتق: عيفالض  د  ابن يا: السال  عليه عيسى وعن

 تمنتم وال التفكنر، وقلبن  الصنبر وجسن ك البكنا  عين  وعلم بيتا   المساج  واتخذ ضيفا ،

 .خطيئة فإنما غ  برر 

 البانر منوج علنى يتخنذ أن أحن كم يسنتطي  ال أننه كمنا: قنا  أننه السال  عليه وعنه

 .قرا ا   ال نيا يتخذ فال دا ا  



 :البربري بقسا يقو  هذا وف 

 م  ا أسه بيت الما  على يبنى وه  السيو  بمستن بيوت لكم

 

 فن  اآلخنرة وحنب ال نيا حب يستقيم ال: مريم ابن عيسى قا : الثو ي سفيان وقا 

 .إنا  ف  والنا  الما  يستقيم ال كما مؤمن قلب

 قننا : قننا  الصننوف  هللا عبنن  أبنن  عننن  شنني ، بننن داود عننن الاربنن  إبننراهيم وقننا 

 .يقتله حتى عطشا   ارداد شربا   ارداد كلما البار، ما  شا   مث  ال نيا طالب: ىعيس

 منن  وتزيينننه المننا  منن  ومكننره النن نيا منن  الشننيطان إن: السننال  عليننه عيسننى وعننن

 .الشموات عن  واستمكانه الموى،

: ويقو  عليمم ويقو  ألصاابه الطعا  يض  عيسى كان: خيثمة عن األعمش وقا 

 .بالقرى فاصنعوا هكذا

: فقنا . أ ضنع  ولثن ي حملن  لاجنر طنوبى: السال  عليه لعيسى امرأة قالت وبه

 .واتبعه هللا كتا  قرأ لمن طوبى

 .بيته ووسعه لسانه وحف  خطيئته ذكر من بكى لمن طوبى: وعنه

 .إثم غير إلى وانتبمت بالمعصية نفسما تا ث ولم نامت لعين طوبى: وعنه

: فقنا   يامنا أننتن منا: فقالوا بجيفة وأصاابه عيسى مرّ : قا  دينا  بن مال  وعن

 .الغيبة عن لينماهم. أسنانما أبي  ما

 عن ي بنن ركرينا عن الرحمن، عب  بن الاسين يا ثنا: ال نيا أب  بن بكر أبو وقا 

 كما ال ين سالمة م  ال نيا ب ن ّ  ا ضوا الاوا يين معشر يا: مريم ابن عيسى قا : قا 

 .ال نيا سالمة م  ال ين ب ن ّ  ال نيا أه   ض 

 :الشاعر يقو  ذل  وف : ركريا قا 

 بال ون العيش ف   ضوا أ اهم وال*  قنعوا ق  ال ين بأدنى  جاال   أ ى

 ال ين عن ب نياهم الملوك استغنى*  كما الملوك دنيا عن بال ين فاستغن 

 تكثننروا ال: "السننال  عليننه مننريم ابننن عيسننى قننا : مالنن  عننن مصننعب أبننو وقننا 

 تعلمنون، ال ولكنن هللا منن بعين  القاسن  القلنب فنإن قلنوبكم فتقسوا هللا ذكر بغير  ي الا

 الننناس فإنمننا عبينن ، كننأنكم فيمننا وانظننروا أ بننا  كننأنكم العبنناد ذنننو  فنن  تنظننروا وال

 ".العافية على هللا واحم وا البال  أه  فا حموا ومبتلى معافى  جالن

: ألصناابه عيسنى قنا : قنا  التيمن ، إبنراهيم عن يقو  أب  سمعت: الثو ي وقا 

 .كثير الكال  م  المزاب  ف  والنو  الشعير فخبز الفردوس طلب من: لكم أقو  باق

 من  المزابن  على والنو  الرماد م  الشعير أك  إن: عيسى قا  دينا  بن مال  قا 

 .الفردوس طلب ف  لقلي  الكال 

 الجعن ، أبن  ابنن سنالم عنن  ،منصنو عنن سنفيان، أنبأنا: المبا ك بن هللا عب  وقا 

 وتنروح تغن و الطيو  هذه إلى انظروا لبطونكم، تعملوا وال هلل اعملوا: عيسى قا : قا 

 إلنى فنانظروا الطينر منن بطوننا   أعظم نان قلتم فإن يررقما، وهللا تاص  وال تارث ال



 وهللا تاصنن  وال تاننرث وال وتننروح تغنن و فإنمننا والامننر الوحننو  مننن األبنناقير هننذه

 .قمايرر

 قنا : قنا  ميسنرة، بنن يزين  عنن هللا، عبن  بنن شنريح عن: عمرو بن صفوان وقا 

 بانق  منين  منين: قنا . أحسننه منا هللا مسج  إلى انظر هللا مسيح يا: للمسيح الاوا يون

 ال هللا إن أهلنه، بنذنو  أهلكنه إال قائمنا   حجنرا   المسج  هذا من هللا يترك ال لكم أقو  ما

 منمنا هللا إلنى أحنب إن شنيئا   تعجنبكم التن  األحجنا  بمنذه وال ضنةالف وال بالذهب يصن 

 غينر علنى كاننت إذا األ ض هللا يخنر  وبمنا األ ض، هللا يعمر وبما الصالاة القلو 

 .ذل 

 مامنن  بننن منصننو  أبننو أخبرنننا: تا يخننه فنن  عسنناكر بننن القاسننم أبننو الانناف  وقنا 

 عب  مام  أبو ح ثنا: قالت نية،الو كا إبراهيم بن الاسن بنت عائشة أخبرتنا الصوف ،

 بنن أحمن  حن ثنا إمنال ، أبنان بنن الولين  حن ثنا إمال ، المشيم بن هللا عب  بن عمر بن هللا

 العزينز، عبن  بنن الوهنا  عبن  ح ثنا الانظل ، إبراهيم بن سمي  ح ثنا الراري، جعفر

 مننرّ : قننا  وسننلم عليننه هللا صنلى النبنن  عننن عبنناس ابننن عنن مجاهنن ، عننن المعتمننر، عنن

 أن الم يننة هنذه ُمر    أي: فقا  البنيان فأعجبه خربة، م ينة على السال  عليه عيسى

 فنننادت: قننا . عيسننى جنناوب  الخربننة الم ينننة أيتمننا: الم ينننة إلننى هللا فننأوحى. تجيبننن 

 فعن  ومنا أنمنا ك فع  وما أشجا ك فع  ما: قا  من ؟ تري  وما حبيب  عيسى: الم ينة

 ونشنفت أشنجا ي فيبسنت الانق  بن  وعن  جنا  حبيبن : تقالن سنكان ؟ وأينن قصو ك

 مننن جمعوهننا: فقالننت أمننوالمم؟ فننأين: قننا . سننكان  ومننات قصننو ي وخربننت أنمننا ي

 فنننادى: قننا . واال ض السننماوات ميننراث هلل بطننن ، فنن  موضننوعة والاننرا  الاننال 

 وبننان  يطلبننه، والمننوت النن نيا طالننب: أننناس ثننالث مننن تعجبننت: السننال  عليننه عيسننى

 تشنب  بنالكثير ال  د  ابنن! أمامنه والننا  فينه من   يضنا  ومنن منزله، والقبر  القصو

 عبن ُ  أننت إنمنا يعنذ ك، ال    علنى وتقن   يام ك ال لمن مال  تجم  تقن ، بالقلي  وال

 مالن  حشن  تنرى  د  ابنن ينا وأننت قبنرك، دخلنت إذا بطن  تمأل وإنما وشموت ، بطن 

 .غيرك ميزان ف 

 .لذل  فكتبناه حسنة موعظة وفيه ج ا   غريب ح ي  هذا

 ينا: السنال  علينه عيسنى قنا  التيمن ، إبنراهيم عنن أبينه، عنن الثنو ي سنفيان وقا 

 .كنزه حي  الرج  قلب فإن السما  ف  كنوركم اجعلوا الاوا يين معشر

 عليننه مننريم بننن عيسننى قننا : قننا  ظبيننان بننن العزيننز عبنن  عننن يزينن  بننن ثننو  وقننا 

 .السما  ملكوت ف  عظيما   دعى وعم  وَعلَّم تعلَّم من: السال 

 معن  يعبنر ال علنم فن  خينر ال: قنا  السال  عليه عيسى أن  وي: كريب أبو وقا 

 .النادي ب  ويعبر الوادي

 بنن  فن  قنا  عيسنى أن مرفوعنا   عبناس ابنن عنن غريب بإسناد عساكر ابن و وى

 تمنعوهنا وال لموهنافتظ أهلمنا غير بالاكم تا ثوا ال الاوا يين معشر يا: فقا  إسرائي 

 فنناجتنبوه، غيننه تبننين وأمننر فنناتبعوه  شنن ه تبننين أمننر: ثالثننة واألمننو  فتظلمننوهم، أهلمننا

 .وج  عز هللا إلى علمه فردوا فيه عليكم اختلف وأمر



 ال: عيسننى قننا : قننا  عكرمننة عننن  جنن ، عننن معمننر، أنبأنننا: الننررا  عبنن  وقننا 

 من الاكمة تعطوا وال شيئا ، اللؤلؤب يصن  ال الخنزير فإن الخنزير إلى اللؤلؤ تطرحوا

 !.الخنزير من شر يري ها ال ومن اللؤلؤ من خير الاكمة فإن يري ها، ال

 فنال فسن تم فنإذا األ ض ملنح أننتم: ألصناابه قنا  أنه عنه وغيره وهب حكى وكذا

 غينر منن والصنباة عجنب غينر منن الضنا : الجم  من خصلتين فيكم وإن لكم، دوا 

 .سمر

 ينز  ر  إذا العنالم فنإن العنالم، رلنة: قنا  فتننة؟ النناس أشن  منن: لنه قين  أنه وعنه

 .كثير عالم بزلته

 أقن امكم، تانت واآلخنرة  ؤوسكم على ال نيا جعلتم السو  علما  يا: قا  أنه وعنه

 .أكلما من وتقت    ها من تعجب ال فلى شجرة مث  مثلكم دا  وعملكم شفا  قولكم

 تن خلونما فنال الجننة أبنوا  علنى جلسنتم لسنو ا علمنا  ينا: عيسى قا : وهب وقا 

 .بعلمه ال نيا يطلب عالم هللا عن  الناس شر إن ي خلونما، المساكين ت عون وال

: ياينى لنه فقنا  يضنا  وهو عيسى فصافاه وعيسى، يايى التقى: مكاو  وقا 

 كأنن  عابسنا   أ اك منال : عيسى له فقا ! أمنت؟ ق  كأن  ضاحكا   أ اك مال  خالة يابن

 .بصاحبه أبشكما إل  أحبكما إن: إليمما هللا فأوحى! يئست ق 

 

 فيننه، ينن لى وصنناحبه قبننر علننى وأصنناابه هننو عيسننى وقننف: منبننه بننن وهننب وقننا 

 فنإذا أمماتكم، أ حا  ف  منه أضيق هو فيما كنتم ق : فقا  وضيقه القبر يذكرون فجعلوا

 .وس  يوس  أن هللا أحب

 .دما   جل ه يقطر الموت ذكر إذا كان سىعي أن بلغن : الضرير عمر أبو وقا 

 صنالاا   طرفنا   منمنا عسناكر بنن الاناف  أو د وقن . ج ا   كثيرة هذا مث  ف  واآلثا 

 .للصوا  الموفق وهللا الق  ، هذا على منما اقتصرنا

 
 

 اليمود كذ  وبيان الر ، حف  ف  السما  إلى السال  عليه عيسى  ف  ذكر

 الصلب دعوى ف  والنصا ى

ُ  َوَمَكنرَ  َوَمَكُروا: }تعالى هللا قا  ُ  ّللاَّ ُ  قَنا َ  إِذْ  اْلَمناِكِريَن، َخْينرُ  َوّللاَّ  إِنِّن  ِعيَسنى يَنا ّللاَّ

ُركَ  إِلَ َّ  َوَ افِعُ َ  ُمتََوفِّي َ   َكفَُروا الَِّذينَ  فَْو َ  اتَّبَعُوكَ  الَِّذينَ  َوَجاِع ُ  َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنْ  َوُمَطّمِ

 {.تَْختَِلفُونَ  فِيهِ  ُكْنتُمْ  فِيَما بَْينَُكمْ  فَأَْحُكمُ  َمْرِجعُُكمْ  إِلَ َّ  ثُمَّ  يَاَمةِ اْلقِ  يَْو ِ  إِلَى

ِ  بِآيَنناتِ  َوُكْفننِرِهمْ  ِميثَنناقَُممْ  نَْقِضننِممْ  فَبَِمننا: }تعننالى وقنا   َحننّق   بِغَْيننرِ  األَْنبِيَننا َ  َوقَننتِْلِممْ  ّللاَّ

ُ  َطبَ َ  بَ ْ  ُغْلفٌ  قُلُوبُنَا َوقَْوِلِممْ   َوقَنْوِلِممْ  َوبُِكْفنِرِهمْ  قَِلنيال ، إِالَّ  يُْؤِمنُنونَ  فَنال بُِكْفنِرِهمْ  َعلَْيَمنا ّللاَّ

ِ  َ ُسنو َ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى اْلَمِسيحَ  قَتَْلنَا إِنَّا َوقَْوِلِممْ  َعِظيما ، بُْمتَانا   َمْريَمَ  َعلَى  قَتَلُنوهُ  َوَمنا ّللاَّ

 إِالَّ  ِعْلنم   ِمننْ  بِنهِ  لَُمنمْ  َمنا ِمْننهُ  َشنّ    لَِفن  فِينهِ  اْختَلَفُنوا الَّنِذينَ  َوإِنَّ  ُممْ لَ  ُشبِّهَ  َولَِكنْ  َصلَبُوهُ  َوَما

ُ  َ فَعَنهُ  بَن ْ  يَِقينننا ، قَتَلُنوهُ  َوَمنا الظَّننِّ  اتِّبَنا َ  ُ  َوَكننانَ  إِلَْينهِ  ّللاَّ  أَْهنن ِ  ِمننْ  َوإِنْ  َحِكيمنا ، َعِزينزا   ّللاَّ

 {.َشِمي ا   َعلَْيِممْ  يَُكونُ  اْلِقيَاَمةِ  َويَْو َ  َمْوتِهِ  قَْب َ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَا ِ 



 بنه، المقطنو  الصنايح على بالنو  توفاه ما بع  السما  إلى  فعه أنه تعالى فأخبر

 فن  الكفنرة الملنوك بعن  إلنى بنه وشنوا النذين اليمنود من أذيته أ اد كان ممن وخلصه

 .الزمان ذل 

 بقتلننه فننأمر ننو ا بننن داوود اسننمه كنان: إسنناا  بننن من وما البصننري الاسننن قنا 

 حنان فلمنا السنبت، ليلنة الجمعنة عشنية وذلن  المقن س، ببيت دا  ف  فاصروه وصلبه،

  ورنة من عيسى و ف  عن ه الااضرين أصاابه بع  على شبمه ألقى دخولمم وقت

 شنا ال ذلن  فوجن وا الشنرط ودخن  ينظنرون، البينت وأهن  السما ، إلى البيت ذل  من

  أسنه علنى الشنوك ووضنعوا فصنلبوه عيسنى أننه ظنانين فأخنذوه شبمه عليه ألق  الذي

 أننه عيسنى أمنر منن كنان منا يشناه وا لنم النذين النصنا ى عامنة لليمنود وسلم له، إهانة

 .بعي ا   فاحشا   كثيرا   مبينا   ضالال   ذل  بسبب وضلوا صلب

 بعنن  أي{ َمْوتِننهِ  قَْبنن َ  بِننهِ  لَيُننْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَننا ِ  أَْهنن ِ  ِمنننْ  َوإِنْ : }بقولننه تعننالى أخبننر و

 ويكسنر الخنزينر ويقتن  ينز  فإنه الساعة، قيا  قب  الزمان  خر ف  األ ض إلى نزوله

 األحادين  منن فينه و د بمنا ذلن  بيننا كما اإلسال ، إال يقب  وال الجزية ويض  الصليب

 كتنا  فن  مستقصنى ذلن  نناأو د كمنا. النسنا  سنو  منن الكريمنة اآلينة هذه تفسير عن 

 الممن ي المسنيح ننزو  فن  و د منا فنذكرنا الن جا ، المسنيح أحبا  عن  والمالحم الفتن

 .الضال  إلى ال اع  الكذا  ال جا  المسيح لقت  الجال  ذي من السال  عليه

 :السما  إلى  فعه صفة ف  اآلثا  ف  و د ما ذكر وهذا

 بننن المنمننا  عننن معاويننة، أبننو حنن ثنا سنننان، بننن أحمنن  حنن ثنا: حنناتم أبنن  ابننن قننا 

 إلننى عيسننى يرفنن  أن هللا أ اد لمننا: قننا  عبنناس، ابننن عننن جبيننر، بننن سننعي  عننن عمننرو،

 يعننن  الاننوا يين، منن منننمم  جننال   عشنر اثنننا البينت وفنن  أصنناابه علنى خننرج السنما 

 اثنن  بن  يكفنر منن مننكم إن: فقنا  منا  يقطنر و أسنه البينت فن  عين من عليمم فخرج

 فن  معن  فيكون مكان  فيقت  شبم  عليه يُلقى أيكم: قا  ثم ب ،  من أن بع  مرة عشرة

 أنا،: فقا  الشا  فقا  عليمم أعاد ثم. اجل : له فقا  سنا   أح ثمم من شا  فقا  د جت ؟

 إلنى البينت فن   ورننة منن عيسنى وُ فن  عيسنى، شنبه علينه فنأُلق . ذاك هنو أنت: فقا 

 .السما 

 اثنتن  بعضمم به فكفر صلبوه ثم فقتلوه الشبه فأخذوا داليمو من الطلب وجا : قا 

 ثنم شنا  منا فيننا هللا كنان: طائفنة فقالنت فنر ، ثالث وافترقوا به  من أن بع  مرة عشرة

  فعنه ثنم هللا شا  ما هللا ابن فينا كان: فرقة وقالت. اليعقوبية وهؤال . السما  إلى صع 

  فعه ثم هللا شا  ما و سوله هللا عب  فينا نكا: فرقة وقالت. النسطو ية وهؤال  إليه هللا

 اإلسال  يز  فلم فقتلوها المسلمة على الكافرتان فتظاهرت المسلمون، وهؤال . إليه هللا

 .وسلم عليه هللا صلى مام ا   هللا بُع  حتى طامسا  

ِهمْ  َعلَننى  ََمنُننوا الَّننِذينَ  فَأَيَّننْ نَا: }تعننالى قولننه وذلنن : عبنناس ابننن قننا   أَْصننبَُاوافَ  َعنن ُّوِ

 {.َظاِهِرينَ 



 أبنن  عننن النسننائ  و واه. مسننلم شننرط علننى عبنناس ابننن إلننى صننايح إسننناد وهننذا

 أبنن  عننن جنننادة بننن مسننلم عننن جريننر ابننن و واه ناننوه، بننه معاويننة أبنن  عننن كريننب،

 .معاوية

 بنن إسناا  بنن مامن  مطنوال   ذلن  ذكنر وممنن السنلف منن واحن  غير ذكر وهكذا

 .يسا 

 ليبلنن  يعننن  أجلننه يننؤخر أن وجنن  عننز هللا ينن عو السننال  عليننه عيسننى وجعنن : قننا 

 منننن عنننن ه وكنننان: قيننن  هللا دينننن فننن  الننن خو  النننناس ويكثنننر الننن عوة ويكمننن  الرسنننالة

 وأن  اوس، يعقو ، أخو ويان  رب ا بن ويعقو  بطرس:  جال   عشر اثنا الاوا يين

 ويننودس وفتاتيننا، وتنن اوس، حلقيننا، بننن ويعقننو  وتومنناس، ومتننى، وابرثلمننا، وفليننب ،

 .عيسى على اليمود د  الذي هو وهذا كريايوطا،

 النذي وهنو النصنا ى كتمته سرج  يسمى  خر  ج  فيمم وكان: إساا  ابن قا 

 عنن صنلب النذي أن ينزعم النصنا ى وبعن : قا . عنه فصلب عليه المسيح شبه ألق 

 .أعلم وهللا. كريايوطا بن يودس هو شبمه عليه وألق  المسيح

 النذي يودس اليمود وقتلت شمعون عيسى استخلف: عباس ابن عن الضااك وقا 

 .الشبه عليه ألق 

ا  سمعت: قا  الجمم، بن مام  ح ثنا: مروان بن أحم  وقا  : قولنه فن  يقنو  الفرَّ

ُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا} ُ  ّللاَّ  فأتاهنا، رماننا   خالتنه عن غا  عيسى إن: قا { اْلَماِكِرينَ  َخْيرُ  َوّللاَّ

 فكسروا دا ه با  على اجتمعوا حتى عيسى على فضر  اليمودي الوتالج  أس فقا 

 إلننى خننرج ثنم عيسننى، عنن عينيننه هللا فطمنن  عيسنى ليأخننذ جنالوت  أس ودخنن  البنا 

 عيسنى شنبه هللا وألقنى عيسنى أننت: فقنالوا. مسنلو  سنيف ومعنه. أ ه لم: فقا  أصاابه

 {.لَُممْ  ُشبِّهَ  َولَِكنْ  َصلَبُوهُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما} ذكره ج  فقا  وصلبوه، فقتلوه فأخذوه عليه

 عنتنرة، بنن هنا ون عنن الضنم ، يعقو  ح ثنا حمي ، ابن ح ثنا: جرير ابن وقا 

 فأحناطوا بينت ف  الاوا يين من عشر سبعة ومعه عيسى أتى: قا  منبه، بن وهب عن

 اسننارتمون: لمنم فقنالوا عيسننى صنو ة علنى كلمننم هللا صنو هم علنيمم دخلننوا فلمنا بمنم،

 نفسنه مننكم يشنتري منن: ألصناابه عيسنى فقنا . جميعنا   لنقتلنكم أو عيسى إلينا لتبررن

 صنو ة علنى هللا صنو ه وقن . عيسى أنا: فقا  إليمم فخرج. أنا:  ج  فقا  بالجنة اليو 

 فظننت عيسنى، قتلنوا قن  أنمنم وظننوا لمنم شنبه ثَنم فمنن وصنلبوه فقتلنوه فأخنذوه عيسى،

 .ذل  يومه من عيسى هللا و ف  عيسى، أنه ذل  مث  النصا ى

 الكنريم، عبن  بنن إسنماعي  حن ثنا إسناا ، حن ثنا المثننى، وحن ثنا: جرينر ابنن قنا 

 أننه هللا أعلمه لما مريم بن عيسى إن: يقو  وهبا   سم  أنه معق ، بن الصم  عب  ح ثن 

: فقنا  طعامنا   لمم وصن  الاوا يين ف عا عليه، وشق الموت من جز  ال نيا من خا ج

 يخن ممم، وقنا  عشناهم اللي  من إليه اجتمعوا فلما حاجة إليكم ل  فإن الليلة ضرون اح

 فتعناظموا بثيابه، أي يمم ويمسح بي ه ويوضئمم أي يمم يغس  أخذ الطعا  من فرغوا فلما

 فنأقروه. مننه أننا وال منن  فلي  أصن  مما الليلة شيئا   عل ّ   د من: فقا  وتكا هوه ذل 

 وغسنلت الطعنا  علنى خن متكم مما الليلة بكم صنعت ما أما: قا  ذل  من فرغ إذا حتى



 بعن ، على بعضكم يتعظم فال خيركم أن ترون فإنكم أسوة، ب  لكم فليكن بي ي أي يكم

 عليمنا اسنتعنتكم التن  حناجت  وأمنا لكنم، نفسن  بنذلت كما نفسه، لبع  بعضكم وليبذ 

 .أجل  يؤخر أن ال عا  ف  وتجتم ون ل  هللا فت عون

 يسننتطيعوا لننم حتننى النننو  أخننذهم يجتمنن وا أن وأ ادوا للنن عا  أنفسننمم نصننبوا لمنناف

 فيمنا؟ تعيننون  واحن ة ليلنة لن  تصنبرون أمنا هللا سنباان: ويقنو  ينوقظمم فجع  دعا ،

 وما سمرا ، الليلة نطيق وما السمر فنكثر نسمر كنا لق  وهللا مالنا، ن  ي ما وهللا: فقالوا

 بكنال  ينأت  وجعن  الغننم وتتفنر  بنالراع  يُنذهب: فقنا  وبيننه بيننا حي  إال دعا  نري 

 .نفسه به ينع  هذا ناو

 أح كم وليبيعن  مرات، ثالث ال ي  يصيح أن قب  أح كم ب  لَيكفرن الاق: قا  ثم

 .ثمن  وليأكلن يسيرة ب  اهم

 هنذا: فقالوا الاوا يين أح  شمعون فأخذوا تطلبه اليمود وكانت وتفرقوا، فخرجوا

 سنم  ثنم ذل ، فجا   خرون أخذه ثم. فتركوه. بصاحبه أنا ما: وقا  فجا . صاابه من

 .وأحزنه فبكى دي  صوت

 علنى دللنتكم إن لن  تجعلنون منا: فقنا  اليمنود إلنى الانوا يين أحن  أتنى أصبح فلما

 فاخنذوه ذلن  قب  عليمم ُشبه وكان عليه ودلَّمم فأخذها د هما   ثالثين له فجعلوا المسيح؟

 المننوتى تاينن  كنننت أنننت: ويقولننون يقودونننه وجعلننوا بالابنن  و بطننوه منننه اواسننتوثقو

 علينه ويبصنقون الابن ؟ هنذا منن نفسن  تنجن  أفنال المجننون، وتبنر  الشنيطان وتنتمر

 إلينه هللا فرفعنه عليمنا يصنلبوه أن أ ادوا التن  الخشبة به أتوا حتى الشوك عليه ويلقون

 .سبعا   فمك  لمم ُشبه ما وصلبوا

 تبكينان جا تنا الجننون منن هللا فأبرأهنا عيسنى ين اويما كنان الت  والمرأة هُ أم إن ثم

 قن  إنن : فقنا . علين : قالتنا تبكينان؟ عنال : فقنا  عيسنى فجنا هم المصنلو ، كان حي 

 يلقون  أن الاوا يين فأمرا لمم، شبه شيئ هذا وإن خير إال يصبن  ولم إليه هللا  فعن 

 علينه ود  باعنه كنان النذي وفقن  عشنر أحن  المكنان ذلن  إلنى فلقوه. وكذا كذا مكان إلى

 لنو: فقنا . نفسنه وقتن  فناختنق صنن  منا علنى نن   إننه فقالوا أصاابه عنه فسأ  اليمود،

 معكننم هننو فقننا  يايننى لننه يقننا  يتننبعمم كننان غننال  عننن سننألمم ثننم عليننه، هللا لتننا  تننا 

 . عممولي فلينذ هم قو  بِلغة يا ث منكم إنسان ك  سيصبح فإنه فانطلقوا

 أن مننن هللا لعنننمم النصننا ى ذكننره ممننا أصننح وهننو عجيننب، غريننب إسننناد وهننذا

 جسن ه، منن المسنامير مكان فأ اها جذعة عن  تبك  جالسة وه  مريم إلى جا  المسيح

 وتاريننف واخننتال  وكننذ  بَْمننت وهننذا. صننلب جسنن ه وأن  فعننت  وحننه أن وأخبرهننا

 .ال لي  مقتضىو الاق خال  على اإلنجي  ف  باطلة وريادة وتب ي 

 سنألت منريم أن بلغنه، فيمنا حبينب، بن يايى طريق من عساكر بن الااف  وحكى

 يننز  أن ابنمنا، أننه تاسنب وهن  أينا ، بسنبعة المصنلو  صنلب منا بع  المل  بيت من

 قبنر ننزو  بننا تنذهبين أال: ياينى أل  مريم فقالت هنال ، ودفن ذل  إلى فاجابمم جس ه،

 وممنن: فقالنت تسنتترين؟ أال: ياينى أل  منريم قالنت القبنر منن دنتنا فلما فذهبتا المسيح؟

 أحن ا   أ ى ال إنن : ياينى أ  فقالنت. القبنر عنن  هنو النذي الرج  هذا من: فقالت أستتر؟



 وذهبنت ياينى أ  فاسنتوقفت بنه، عمن ها بَعُن  قن  وكاننت جبري ، يكون أن مريم فرجت

: فقالنت ترين ين؟ أينن منريم ينا :وعرفتنه جبرين ، لمنا قنا  القبنر من دنت فلما القبر ناو

 إن المسنيح، لني  هنذا إن منريم ينا: وقا  به عم ا   وأح ث عليه فأسلم المسيح قبر أرو 

 علينه شنبمه ألقن  النذي الفتنى هنذا ولكنن كفنروا، النذين منن وطمنره المسنيح  ف  ق  هللا

 يبكنون فمنم بنه فعن  منا ين  ون فنال فقن وه ق  أهله أن ذل  وعالمة مكانه، وقت  وصلب

 .المسيح تلقين فإن  وكذا كذا غيضة فأت وكذا كذا يو  كان فإذا عليه

 أمنر منن لمنا قنا  وما جبري  عن فأخبرتما جبري  وصع  أختما إلى فرجعت: قا 

 إليمنا أسنر    هنا فلمنا الغيضنة فن  عيسنى فوج ت ذهبت اليو  ذل  كان فلما الغيضة،

 لننم القنو  إن أمنه ينا وقنا   ،يفعنن كنان كمنا لمنا ين عو وجعنن   أسنما، فقبن  عليمنا وأكنب

 فاصننبري، قريبننا   يأتينن  والمننوت لقننا ك، فنن  لنن  وأذن إليننه  فعننن  هللا ولكننن يقتلننون ،

 .ماتت حتى المرة تل  إال تلقه فلم عيسى صع  ثم. كثيرا   هللا واذكري

 وخمسنون ثنالث ولمنا وماتنت سننين خمن  عيسى بع  بقيت مريم أن وبلغن : قا 

 السنال  علينه عيسنى عمنر كان: البصري الاسن وقا . ضاهاوأ  عنما هللا  ض . سنة

 مننردا   جننردا   ينن خلونما الجنننة أهنن  إن: "الانن ي  وفنن . سنننة وثالثننين أ بعننا    فنن  يننو 

" يوسنف وحسن عيسى ميالد على: "اآلخر الا ي  وف ". وثالثين ثالث أبنا  مكالين

 عيسى  ف : قا  نهأ المسيب، بن سعي  عن يزي ، بن عل  عن سلمة بن حماد قا  وكذا

 .سنة وثالثين ثالث ابن وهو

 فنن  الفَسننوي سننفيان بننن ويعقننو  مسننت  كه فنن  الانناكم  واه الننذي الانن ي  فأمننا

 مامن  عنن غزينة، بنن عمنا ه عنن يزين ، بن ناف  عن مريم، أب  بن سعي  عن تا يخه،

 كاننت عائشنة أن ح ثتنه الاسنين بننت فاطمنة أمنه أن عثمنان، بنن عمنرو بن هللا عب  بن

 كنان نبن  يكنن لنم أننه أخبرها وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  أن فاطمة أخبرتن : تقو 

 بنن عيسنى أن أخبرنن  وأننه قبلنه كنان النذي عمنر نصنف بعن ه الذي عا  إال نب  بع ه

. الفسنوي لف  هذا. ستين  أس على ذاهب إال أ ان  فال سنة ومائة عشرين عا  مريم

 .غريب ح ي  فمو

 من ة به أ اد وإنما العمر، هذا يبل  لم عيسى أن والصايح: كرعسا بن الااف  قا 

 جعن ة، بنن ياينى عنن ديننا  بنن عمرو عن عيينه، بن سفيان  وى كما أمته، ف  مقامه

 فن  مكن  مريم بن عيسى أن: وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  ل  قا : فاطمة قالت قا 

 .منقط  وهذا سنة أ بعين إسرائي  بن 

 أ بعنين قومنه فن  عيسنى مكن : إبنراهيم عنن األعمش، عن  يوالثو جرير وقا 

 .عاما  

 والعشنرين الثان  ليلة  ف  السال  عليه عيسى أن على المؤمنين أمير عن ويروى

 .أيا  بخمسة طعنه بع  عل  توف  مثلما ف  الليلة وتل   مضان، من

 سناابة جا تنه السنما  إلنى  فن  لمنا عيسنى أن عبناس ابن عن الضااك  وى وق 

 إليمنا وألقنى تنظر وه   ف  ثم وبكت فودعته مريم فجا ته عليما جل  حتى منه ف نت

 علننى عمامتننه وألقننى القيامننة يننو  وبيننن  بيننن  مننا عالمننة هننذا: وقننا  لننه بننردا   عيسننى



 حبنا   تابه وكانت عنما، غا  حتى إليه بما تشير بإصبعما تودعه أمه وجعلت شمعون،

 وال سفرا   تفا قه ال وكانت له، أ  ال إذ الوال ين ت جم من حبه عليما توفر ألنه ش ي ا ،

 :الشعرا  بع  قا  كما وكانت حضرا  

 الاشر موع ه كان ببين فكيف*  ساعة بين من كالموت أ ى وكنت

 شنبه الرج  ذل  صلبوا لما اليمود أن جبير بن مجاه  عن بشر، بن إساا  وذكر

 أصاابه على تسلطوا ذل ، جملممب النصا ى أكثر لمم وسلم المسيح ياسبونه وهم لمم

 ذلنن  فنن  دمشنق ملنن  وهننو النرو  صنناحب إلنى أمننرهم فبلنن  والانب  والضننر  بالقتن 

 هللا  سنو  أننه لمم يذكر كان  ج  أصاا  على تسلطوا ق  اليمود إن له فقي  الزمان،

 وأهانوا فقتلوه عليه فع وا العجائب، ويفع  واألبرص األكمه ويبرأ الموتى ياي  وكان

 فسنألمم وجماعنة، وشمعون ركريا بن يايى وفيمم بمم فج   فبع  وحبسوهم بهأصاا

 علننى الاننق وظمننر كلمننتمم وأعلننى دينننمم فنن  فبننايعمم عنننه، فنناخبروه المسننيح أمننر عننن

 وجن   جذعنه عنن فوضن  المصنلو  إلنى وبعن  عليمم، النصا ى كلمة وعلت اليمود

 ومنن الصنليب، نصنا ىال عظمت ثم فمن فعظمه الرج  ذل  عليه صلب الذي بالجذ 

 .الرو  ف  النصرانية دين دخ  هاهنا

 :وجوه من نظر هذا وف 

 معصنو  فإننه عيسنى، المصنلو  أن علنى يقنر ال نبن  ركرينا بن يايى أن: أح ها

 .الاق جمة على وق  ما يعلم

 رمنان فن  وذلن  سننة، ثالثمائة بع  إال المسيح دين ف  ي خلوا لم الرو  أن: الثان 

 .سنذكره ما على إليه المنسوبة الم ينة بان  نقسط بن قسطنطين

 مطرحنا   مكاننه جعلنوا بخشنبته ألقنوه ثنم الرجن  ذلن  صنلبوا لمنا اليمنود أن: الثال 

 رمننن فنن  كننان حتننى كننذل  يننز  فلننم والقنناذو ات، الميتننات وجيننف والنجاسننة للقمامننة

 معتق ة ل هنا من فاستخرجته الفن قانية الارانية هيالنة أمه فعم ت المذكو  قسطنطين

 ذو مسننما مننا أنننه فننذكروا المصننلو ، عليمننا صننلب التنن  الخشننبة ووجنن وا. المسننيح أنننه

 بنذ  النذي الرجن  ذلن  ألن هنذا كنان وهن  ال، أ  هنذا أكنان أعلنم فناهلل. عوف  إال عاهة

 حتنى الينو ، ذلن  فن  النصنا ى ألمنة وفتننة ماننة هنذا كنان أو صالاا    جال   كان نفسه

 وتبركننوا الصننلبانات اتخننذوا ثننم ومننن والآللننئ، بالننذهب اوغشننوه الخشننبة تلنن  عظمننوا

 هائلنة كنيسنة مكانما وبن  القمامة تل  فأريلت هيالنة المل  أ  وأمرت وقبلوها، بشكلما

 لمننا يقننا  التنن  المقنن س بيننت ببلنن  اليننو  المشننمو ة هننذه فمنن  الزينننة، بننأنوا  مزخرفننة

 ثم. منما المسيح جس  يقو  الت  ونيعن القيامة ويسمونما عن ها، كان ما باعتبا  القمامة

 قبلنة هن  التن  الصنخرة علنى وقاذو اتنه وكناسنته البل  قمامة توض  بأن هيالنة أمرت

 القمامنة عنمنا فكنن  المقن س، بينت الخطنا  بنن عمنر فنتح حتنى كنذل  تنز  فلم اليمود

 حين  أماممنا ولكن و ا ها المسج  يض  ولم واألنجاس، األخباث من وطمرها بردائه

 .األقصى المسج  وهو باألنبيا  اإلسرا  ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  صلى

 
 وفضائله وشمائله السال  عليه عيسى صفة ذكر



ُسن ُ  قَْبِلنهِ  ِمننْ  َخلَننتْ  قَن ْ  َ ُسنو ٌ  إِالَّ  َمنْريَمَ  ابننن اْلَمِسنيحُ  َمنا: }تعنالى هللا قنا  ننهُ  الرُّ  َوأُمُّ

يقَةٌ   {.ِص ِّ

 فن  الفنتن منن ب يننه وفنرا ه فيمنا سنياحته وهنو أل ضا لمسناه المسنيح سم  قي 

 وقين . السنال  عليممنا أمنه وعلنى علينه وافتنرا هم لنه اليمنود تكنذيب لش ة الزمان، ذل 

 .الق مين ممسوح كان ألنه

{ نِجي َ اإلِ  َو تَْينَاهُ  َمْريَمَ  ابن بِِعيَسى َوقَفَّْينَا بُِرُسِلنَا  ثَاِ ِهمْ  َعلَى قَفَّْينَا ثُمَّ : }تعالى وقا 

 ذلن  فن  واآلينات{ اْلقُن ُِس  بِنُروحِ  َوأَيَّنْ نَاهُ  اْلبَيِّنَناتِ  َمْريَمَ  ابن ِعيَسى َو تَْينَا: }تعالى وقا 

 .ج ا   كثيرة

 خاصنرته ف  يطعن والشيطان إال مولود من ما: "الصاياين ف  ثبت ما تق   وق 

 وتقنن  " الاجننا  فن  فطعننن يطعننن ذهنب وابنمننا، مننريم إال صنا خا   فيسننتم  يولنن  حنين

 أننه وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  عنن عبنادة عنن جننادة، عن هانئ بن عمير ح ي 

 وأن و سننوله هللا عبنن  مامنن ا   وأن لنه شننري  ال وحنن ه هللا إال إلنه ال أن شننم  مننن: "قنا 

 والننا  حنق والجننة مننه، و وح منريم إلنى ألقاهنا التن  وكلمتنه و سوله هللا عب  عيسى

 ".العم  من كان ما على الجنة هللا أدخله حق،

 .ومسلم لفظه، وهذا البخا ي  واه

 

 عنن موسنى، أبن  بنن بنردة أبن  عنن الشنعب ، حن ي  منن ومسنلم البخنا ي و وى

 تأديبمنا فأحسنن أمتنه الرجن  أد  إذا: "وسنلم علينه هللا صنلى هللا  سنو  قنا : قا  أبيه،

 ثم مريم بن بعيسى  من وإذا أجران، له كان فتزوجما أعتقما ثم تعليمما فأحسن وعلمما

 ".أجران فله مواليه وأطا   به اتقى إذا والعب  أجران، فله ب   من

 .البخا ي لف  هذا

 وحنن ثن " ح"معمننر عننن هشنا ، أنبأنننا موسننى، بننن إبنراهيم حنن ثنا: البخننا ي وقنا 

 عن المسيب، بن سعي  أخبرن  الزهري، عن معمر، أنبأنا الررا ، عب  ح ثنا مامود،

 فنعته قا . موسى لقيت ب  أسري ليلة" وسلم عليه هللا صلى النب  قا : قا  رةهري أب 

 عيسى ولقيت قا . شنو ة  جا  من كأنه الرأس  ج  مضطر  قا  حسبته  ج  فإذا

 يعننن  ديمنناس، مننن خننرج كأنمننا أحمننر  بعننة: فقننا  وسننلم عليننه هللا صننلى النبنن  فنعتننه

 .لا ي ا" به ول ه أشبه وأنا إبراهيم و أيت الاما ،

 .وموسى إبراهيم قصت  ف  تق   وق 

 مجاهن ، عن المغيرة، بن عثمان عن إسرائي ، أنبأنا كثير، بن مام  ح ثنا: قا  ثم

. وإبنراهيم وموسنى عيسنى  أينت: "وسنلم عليه هللا صلى النب  قا : قا  عمر، ابن عن

  جنا  منن كأننه سنبط جسنيم فنآد  موسى وأما. الص   عري  جع  فأحمر عيسى فأما

 ".الزط

 .البخا ي به تفرد

 نناف ، عنن عقبنة، بنن موسنى حن ثنا ضنمرة، أبنو حن ثنا المنذ ، بن إبراهيم وح ثنا

 النناس ظمرانن  بنين يومنا   وسنلم علينه هللا صنلى النبن  ذكنر: عمنر بن هللا عب  قا : قا 



 كنأن اليمننى العين أعو  ال جا  المسيح أن إال بأعو  لي  هللا إن: فقا  ال جا  المسيح

 من يرى ما كأحسن  د   ج  فإذا المنا  ف  الكعبة عن  الليلة وأ ان  طافية، عنبة ينهع

 علنى ي ينه واضنعا   منا   أسنه يقطنر الشنعر  جن  منكبينه بين لمته تضر  الرجا  أد 

  أينت ثنم. منريم بنن المسنيح: فقنالوا! هذا من: فقلت بالبيت يطو  وهو  جلين، منكب 

 ين ه واضنعا  . قطنن بنابن  أينت منن كأشنبه اليمننى عنين أعنو  قططا   جع ا   و ا ه  جال  

 .ال جا  المسيح: فقالوا هذا؟ من: فقلت بالبيت يطو   ج  منكب  على

. نناف  بنن هللا عبن  تابعنه: البخنا ي قنا  ثم. عقبة بن موسى ح ي  من مسلم و واه

 مننن  جن  قطنن وابنن: الزهنري قنا  عمنر بننن سنالم عنن الزهنري طرينق منن سناقه ثنم

 .الجاهلية ف   هل خزاعة

 الضناللة، ومسنيح المن ى مسنيح: المسنياين صنفة علينه وسنالمه هللا صلوات فبيَّن

 .الموح ون فياذ ه اآلخر ويعر  المؤمنون به فيؤمن نز  إذا هذا ليعر 

 همنا  عن معمر أنبأنا الررا ، عب  ح ثنا مام ، بن هللا عب  ح ثنا: البخا ي وقا 

 منريم بنن عيسنى  أى: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هريرة أب  عن منبه، بن

 بناهلل  مننت: عيسنى فقنا . هنو إال إلنه ال والذي كال: قا  أسرقت؟: له فقا  يسر   جال  

 .الررا  عب  عن  اف  بن مام  عن مسلم  واه وكذا" عين  وكذبت

 الاسنن عنن الطوين ، حمين  عنن سنلمة، بنن حمناد حن ثنا عفنان، ح ثنا: أحم  وقا 

  أى: "قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النبن  من إال أعلمه وال: قا  هريرة أب  نع وغيره،

 بناهلل  مننت: فقنا . سنرقت منا وهللا ال: فقنا  أسنرقت؟ فالن يا: فقا  يسر   جال   عيسى

 ".بصري وكذبت

 يالنف ال أحن ا   أن فظنن الرجن  ذل  حلف ق َّ  حي  طاهرة، سجية على ي   وهذا

  مننت: فقنا  نفسنه علنى و جن  وعنذ ه فقب  عيانا ، منه اه هش ما على كاذبا   هللا بعظمة

 .حلف  ألج  بصري وكذبت ص قت ، أي - باهلل

 النعمنان، بنن المغينرة عنن سنفيان، حن ثنا يوسنف، بنن مامن  ح ثنا: البخا ي وقا 

: وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  قننا : قننا  عبنناس ابننن عننن جبيننر، بننن سننعي  عننن

 ُكنَّننا إِنَّننا َعلَْينَننا َوْعنن ا   نُِعينن ُهُ  َخْلننق   أَوَّ َ  بَنن َأْنَا َكَمننا: }قننرأ مثنن ُغننرال عننراة حفنناة تاشننرون"

 وذات اليمنين ذات أصنااب  منن برجنا  يؤخنذ ثنم إبراهيم، يكسى الخلق فأو { فَاِعِلينَ 

 فنأقو  فنا قتمم مننذ أعقنابمم على مرت ين يزالوا لن إنمم: فيقا  أصااب  فأقو  الشما 

نا فِيِممْ  دُْمتُ  َما َشِمي ا   َعلَْيِممْ  َوُكنتُ : }مريم بن عيسى حالصال العب  قا  كما  تَنَوفَّْيتَنِ  فَلَمَّ

قِيبَ  أَْنتَ  ُكنتَ  ْبُممْ  إِنْ  َشِمي ٌ، َشْ     ُك ِّ  َعلَى َوأَْنتَ  َعلَْيِممْ  الرَّ  تَْغِفنرْ  َوإِنْ  ِعبَنادُكَ  فَنإِنَُّممْ  تُعَذِّ

 {.ِكيمُ اْلاَ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  فَإِنَّ َ  لَُممْ 

 .الوجه هذا من مسلم دون به تفرد

 

 الزهننري سننمعت سننفيان، حنن ثنا الامينن ي، الزبيننر بننن هللا عبنن  حنن ثنا: أيضننا   وقننا 

 سنمعت المنبنر على يقو  عمر سم  عباس ابن عن هللا، عب  بن هللا عب  أخبرن : يقو 



 بنن عيسنى النصنا ى أطنرت كمنا تطرونن  ال: "يقنو  وسنلم علينه هللا صلى هللا  سو 

 ".و سوله هللا عب  فقولوا عب  أنا فإنما مريم

 عنن سنيرين، بنن مام  عن حار ، بن جرير ح ثنا إبراهيم، ح ثنا: البخا ي وقا 

 عيسنى،: ثالثنة إال الممن  فن  ينتكلم لنم: "قا  وسلم عليه هللا صلى النب  عن هريرة أب 

 أو أجيبمنا فقنا  ف عتنه أمنه جا تنه إذ يصل  جريج له يقا   ج  إسرائي  بن  ف  وكان

 صنومعة فن  جنريج وكنان المومسنات، وجنوه تُرينه حتنى تمتنه ال اللمنم: فقالنت أصل ؟

: لمنا فقين  غالمنا   فولن ت نفسنما من فأمكنته  اعيا   فأتت فأبى وكلمته امرأة له فعرضت

 أتنى ثنم وصنلى فتوضنأ وسنبوه فنأنزلوه صومعته وكسروا فأتوه جريج من: قالت ممن؟

 ذهنب؟ منن صنومعت  أنبنن : قنالوا. الراعن  فنالن: قا  غال ؟ يا كأبو من: فقا  الغال 

  اكب  ج  بما فمر إسرائي  بن  ف  لما ابنا   ترض  امرأة وكانت. طين من إال ال: قا 

 ال اللمنم: فقنا  الراكنب علنى وأقبن  ثن يما فترك مثله، ابن  اجع  اللمم: فقالت شا ة ذو

 هللا صلى النب  إلى انظر كأن : هريرة أبو قا . يمصه ث يما على أقب  ثم. مثله تجعلن 

 ثن يما فتنرك. هنذه مث  ابن  تجع  ال اللمم: فقالت بأمة   مرّ  ثم. إصبعه يمص وسلم عليه

 األمة وهذه الجبابرة، من جبا  الراكب: فقا  ذل ؟ لم: فقالت. مثلما اجعلن  اللمم: فقا 

 ".تفع  ولم ورنت سرقت يقولون

 

 سنلمة، أبنو أخبرنن  الزهري، عن شعيب، ح ثنا اليمان، أبو ح ثنا: البخا ي وقا 

 بنابن النناس أولنى أننا: "يقو  وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  سمعت: قا  هريرة أبا أن

 ".نب  وبينه بين  لي  عالَّت أوالد واألنبيا  مريم،

 .الوجه هذا من البخا ي به تفرد

 أبن  عنن الثنو ي عنن الافري، داود أب  ح ي  من صاياه ف  حبان ابن و واه

 .هريرة أب  عن سلمة، أب  عن الزناد،

 األعنرج، عنن الزنناد، أب  عن الثو ي، هو سفيان ح ثنا وكي ، ح ثنا: أحم  وقا 

 علينه بعيسى الناس أولى أنا: "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا : قا  هريرة أب  عن

 ".نب  ىعيس وبين بين  ولي  عالت، أوالد اخوة واألنبيا  السال 

 عن أحم  وأخرجه. الوجه هذا من يخرجوه ولم شرطمما على صايح إسناد وهذا

 وسنلم علينه هللا صنلى النبن  عنن هرينرة أبن  عنن همنا ، عنن معمنر، عن الررا ، عب 

 .ناوه الررا  عب  ح ي  من حبان ابن وأخرجه بناوه

 بنن حمنالنر عبن  عنن قتنادة، حن ثنا عروبنة، أبن  ابنن عنن يايى، ح ثنا: أحم  قا 

 وديننمم لعالّت، اخوة األنبيا : "قا  وسلم عليه هللا صلى النب  عن هريرة أب  عن  د ،

 نبن ، وبيننه بينن  يكنن لنم ألننه منريم بنن بعيسنى النناس أولى وأنا شتى، وأمماتمم واح 

 كنأن سنبط والبيناض، الامنرة إلنى مربنو   جن  فإنه فاعرفوه،  أيتموه فإذا نار  وإنه

 ويضن  الخنزينر ويقتن  الصنليب فيكسر مخصرتين، بين بل  يصبه لم وإن يقطر  أسه

 رماننه فن  هللا ويملن  اإلسنال ، غينر كلمنا رماننه فن  تملن  حتنى الِملن  ويعطن  الجزية

 جميعننا   األسنن  منن  اإلبنن  ترتنن  حتننى األ ض فنن  األمنننة وتقنن  الكننذا ، النن جا  المسننيح



 بعضمم يضر ال بالايات غلمانوال الصبيان ويلعب الغنم م  والذئا  البقر م  والنمو 

 .وي فنونه المسلمون عليه فيصل  يتوفى ثم يمك ، أن هللا شا  ما فيمك  بعضا  

 هرينرة أبن  عنن الرحمن، عب  عن قتادة، عن هما ، عن عفان، عن أحم   واه ثم

 أبنو و واه. المسنلمون علينه ويصنل  يتنوفى ثنم سننة، أ بعنين فيمك : وقا  ناوه فذكر

 .ناوه به يايى بن هما  عن خال  نب ه بة عن داود

 هللا صلى هللا  سو  أن عنه، هريرة أب  مولى صالح عن عروة، بن هشا  و وى

  خنر ف  السال  عليه نزوله بينا وق " سنة أ بعين األ ض ف  فيمك : "قا  وسلم عليه

 سنو ة فن  تعالى قوله عن  التفسير ف  أيضا   ذل  بسطنا كما المالحم، كتا  ف  الزمان

{ َشِمي ا   َعلَْيِممْ  يَُكونُ  اْلِقيَاَمةِ  َويَْو َ  َمْوتِهِ  قَْب َ  بِهِ  لَيُْؤِمنَنَّ  إِالَّ  اْلِكتَا ِ  أَْه ِ  ِمنْ  َوإِنْ : }النسا 

 أقيمنت وقن  ب مشنق البيضنا  المننا ة علنى يننز  وأنه اآلية{ ِللسَّاَعةِ  لَِعْلمٌ  َوإِنَّهُ : }وقوله

 على بعضكم.. ال: فيقو . فص ِّ  هللا  وح يا تق  : نالمسلمي إما  له فيقو  الصبح صالة

 الصنالة أقيمنت إنمنا: عيسنى لنه فيقنو :  واينة وف .األمنة هنذه هللا مكرمة أمرا  بع 

 بنا  عنن  فيلاقنه ال جا  المسيح طلب ف  المسلمون ومعه يركب ثم. خلفه فيصلى. ل 

 .الكريمة بي ه فيقتله لُ ّ 

 

 مننن هنن  التنن  ب مشننق الشننرقية المنننا ة هننذه بنيننت حننين الرجننا  قننوى أنننه وذكرنننا

 حولمنا، وما ه مت الت  حرقوا حين النصا ى أموا  من أيضا   بنيت وق  بي  حجا ة

 منن يقبن  وال الصنليب ويكسنر الخنزير فيقت  السال  عليه مريم بن عيسى عليما فينز 

 ويقننيم لثنتيممننا، أو معتمننرا   أو حاجننا   الروحننا  فننج مننن يخننرج وإنننه اإلسننال ، إال أحنن 

 عليه هللا صلى هللا  سو  عن  النبوية الاجرة ف  قي  فيما في فن يموت ثم سنة، أ بعين

 .وصاحبيه وسلم

 ف  السال  عليه المسيح ترجمة  خر ف  عساكر ابن ذكره ح ي  ذل  ف  و د وق 

 بكننر وأبنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا  سننو  منن  ينن فن أنننه مرفوعننا ، عائشننة عننن كتابننه

 .إسناده يصح ال ولكن النبوية اجرةال ف  وعمر

 بنن مسنلم قتيبنة أبنو حن ثنا الطنائ ، أخنز  بنن ري  ح ثنا: الترمذي عيسى أبو وقا 

 بنن يوسنف بنن مامن  عنن الضنااك، بن عثمان ح ثنا الم ن ، مودود أبو ح ثن  قتيبة،

 بنن وعيسنى مامن  صنفة التنو اة فن  مكتو : قا  ج ه عن أبيه، عن سال ، بن هللا عب 

 .قبر موض  البيت من بق  وق : مودود أبو قا . معه ي فن السال  عليمم ممري

 عثمننان بننن الضننااك: والصننوا . قننا  كننذا. حسننن حنن ي  هننذا: الترمننذي قننا  ثننم

 .الم ن 

 .عليه يتاب  وال عن ي يصح ال الا ي  هذا: البخا ي وقا 

 عنن األحنو ، عاصنم عنن عواننة، أبن  عنن حمناد، بنن يايى عن البخا ي و وى

 وسنلم علينه هللا صلى ومام  عيسى بين ما الفترة: قا : سلمان عن النم ي، عثمان ب أ

 وعنن سننة، وأ بعنون خمسنمائة وقين  سننة وسنتون خمسنمائة قتنادة وعنن سننة، ستمائة



 يقننو  مننن ومنننمم. سنننة سننتمائة والمشننمو . سنننة وثالثننون وبضنن  أ بعمائننة الضننااك

 .أعلم وهللا. بالشمسية ستمائة لتكون بالقمرية، سنة وعشرون ستمائة

": ه ينه علنى عيسنى أمنة فيمنا بقيت الت  الم ة ذكر: "صاياه ف  حبان ابن وقا 

 عننن حمينن ، بننن الميننثم عننن مسننلم، بننن الولينن  حنن ثنا همننا ، أبننو حنن ثنا يعلننى، أبننو حنن ثنا

: قنا  الن  دا ، أبن  عنن نفينر، بنن جبينر عنن علقمنة، بن نصر عن عطا ، بن الوضين

 وال فتننوا فمنا أصاابه بين من داود هللا قب  لق : "وسلم عليه هللا صلى هللا  سو  قا 

 ".سنة مائت  وه يه سنته على المسيح أصاا  مك  ولق  ب لوا

 .حبان ابن صااه وإن ج ا ، غريب ح ي  وهذا

 وصى يرف  أن قب  السال  عليه عيسى أن إساا ، بن مام  عن جرير ابن وذكر

 إلنى مننمم واحن  ك  وعين له شري  ال وح ه هللا عبادة إلى الناس ي عوا بأن الاوا يين

 أننه فنذكروا المغنر ، وبنالد والمشنر  الشنا  منن األقاليم من إقليم ف  الناس من طائفة

 .إليمم المسيح أ سله الذين بلغة يتكلم منمم إنسان ك  أصبح

 وبنين ويوحننا، ومنرق  ومتنى لوقنا: أ بعنة عننه نقلنه اإلنجي  أن واح  غير وذكر

 كثيننرة وريننادات ونسننخة، نسننخة كنن  إلننى بالنسننبة كثيننر تفنناوت األ بعننة األناجينن  ههننذ

 و ا ه المسننيح أد ك ممننن اثنننان منننمم األ بعننة وهننؤال  األخننرى، إلننى بالنسننبة ونقنص

 .ولوقا مرق  وهما أصاابه أصاا  من اثنان ومنمم ويوحنا، متى وهما

 مختفينا   وكان ضينا، له يقا   ج  دمشق أه  من وص قه بالمسيح  من ممن وكان

 اليمنودي بنول  منن خوفنا   المصنلبة الكنيسنة منن قريبنا   الشنرق  البنا  داخن  مغا ة ف 

 حنين أخينه ابنن  أس حلنق قن  وكنان بنه، جنا  ولمنا للمسنيح مبغضا   غاشما   ظالما   وكان

 .هللا  حمه مات حتى  جمه ثم البل  ف  به وطا  بالمسيح  من

 وخنرج بغالنه جمنز دمشنق نانو توجنه قن  لسال ا عليه المسيح أن بول  سم  ولما

 وجمننه فضننر  ملنن  إليننه جننا  المسننيح أصنناا  واجننه فلمننا كوكبننا، عننن  فتلقنناه ليقتلننه،

 واعتنذ  إلينه فجنا  المسنيح تص يق نفسه ف  وق  ذل   أى فلما فأعماه، جناحه بطر 

 إذهنب :وقا  بصره، عليه هللا ليرد عينيه يمسح أن وسأله منه فقب  به و من صن ، مما

 فجنا  لن  ي عو فمو المشر  من المستطي  السو  طر  ف  ب مشق عن ك ضينى إلى

 هللا عبنن  أنننه السننال  عليننه بالمسننيح بننول  إيمننان وحسننن بصننره عليننه فننرد فنن عا إليننه

 فتامنا رمنن منن ب مشنق المشنمو ة بول  كنيسة فم  باسمه كنيسته له وبنيت و سوله

 .خربت حتى عنمم هللا  ض  الصاابة

 

 فص 

 كمنا أقنوا ، علنى فينه السنما  إلنى  فعنه بعن  السنال  عليه المسيح أصاا  اختلف

 َعلَنى  ََمنُنوا الَّنِذينَ  فَأَيَّنْ نَا: }قوله عن  أو دناه كما السلف أئمة من وغيره عباس ابن قاله

ِهمْ   {.َظاِهِرينَ  فَأَْصبَُاوا َع ُّوِ

 إلننى فرفنن  و سننوله هللا عبنن  فينننا كننان: منننمم قننائلون قننا : وغيننره عبنناس ابننن قننا 

 .هللا ابن هو:  خرون وقا . هللا هو:  خرون وقا . السما 



 ِمننْ  األَْحنَزا ُ  فَناْختَلَفَ : }قنا  كما عظيم، كفر اآلخران والقوالن الاق هو فاألو 

 أ بعنة على األناجي  نق  ف  اختلفوا وق { َعِظيم   يَْو    َمْشَم ِ  ِمنْ  َكفَُروا ِللَِّذينَ  فََوْي ٌ  بَْينِِممْ 

 .وتب ي  وتاريف ونقصان ريادة بين ما أقاوي 

 اختلنف الكبنرى والبلينة العظمنى الطامنة فينه حن ثت سننة بثالثمائنة المسنيح بعن  ثم

 علنى المسنيح فن  والرهنابين والشمامسنة والقساوسنة األسناقفة وجمي  األ بعة البتا كة

 بنان  قسنطنطين الملن  إلنى وتاناكموا واجتمعنوا تنضبط، وال تناصر ال متع دة أقوا 

 منن قو  على اتفقت فرقة أكثر قو  إلى المل  فصا  األو ، المجم  وهم القسطنطينية

 لعبن  التابعنة الفرقة وتفردت وأبع هم، ع اهم من ودح  الملكية فسموا المقاالت، تل 

 فسنكنوا  سنله منن و سنو  هللا عبناد منن عبن  عيسنى أن على ثبت الذي   يوس بن هللا

 ولنم الزهين  بنالعيش وقنعنوا والقالينات، والن يا ات الصنوام  وبننوا يوالبواد البرا ي

 بننا  من كان ما إلى عم وا المائلة، الكنائ  الملكية وبنت والنا  المل  أولئ  يخالطوا

 .الَْج ى إلى الشما  إلى كانت وق  الشر  إلى ماا يبما فاولوا اليونان
 

 والقمامة لام بيت بنا  بيان

 هيالنننة أمننه وبنننت المسننيح، مولنن  مانن  علننى لاننم بيننت ينقسننطنط الملنن  وبنننى

 .المسيح أنه لليمود يسلمون وهو المصلو  قبر على يعن  القمامة،

 الت  للعتيقة مخالف ومنما. واألحكا  القوانين ووضعوا وهؤال  هؤال  كفرت وق 

 إلنى وصنلوا الخنزينر، ذلن  ومنن التنو اة بننص حنرا  هن  أشنيا  وأحلنوا التو اة، ه 

 بعن  األنبينا  جمين  وكنذل  المق س، بيت صخرة إلى إال صلى المسيح يكن ولم ر الش

 سنبعة أو عشنر سنتة الم يننة إلنى هجرتنه بعن  إليمنا صنلى النبينين خناتم ومام  موسى،

 .الخلي  إبراهيم بناها الت  الكعبة إلى حو  ثم شمرا   عشر

 يافظمنا لتن ا العقين ة ووضنعوا ذل ، قب  من مصو ة تكن ولم الكنائ  وصو وا

 الكفننر أكبننر الاقيقننة فنن  وهنن  باألمانننة، يسننمونما التنن  و جننالمم ونسنناؤهم أطفننالمم

 .والخيانة

 واليعقوبينة الثنان ، المجم  أه  نسطو س أصاا  والنسطو ية الملوكية وجمي 

 فن  ويختلفون العقي ة هذه يعتق ون الثال ، المجم  أصاا  البراذع  يعقو  أصاا 

 .تفسيرها

 األلفنناظ  كننة مننن فيمنا مننا علننى البن ، بكننافر لنني  الكفننر وحناك  كيمنناأح أنننا وهنا

 بإلنه ننؤمن" :فيقولنون الشنواظ ذات الننا  إلنى بصناحبه المفضن  والخبنا  الكفر وكثرة

 واحن  وبر  يرى، ال ما وك  يرى ما ك  واأل ض السماوات خالق الك  ضابط واح 

 إله من حق إله نو  من نو   هو ال قب  األ  من المولود الوحي  هللا ابن المسيح يسو 

 نان أجلنا من ش  ، ك  به كان الذي الجوهر ف  لأل  مساو   مخلو  غير مولود حق،

 العنذ ا  منريم ومنن القن س  وح منن وتجس  السما  من نز  خالصنا أج  ومن البشر

 فن  كمنا الثالن  الينو  فن  وقنا  وقُبنر وتنألم النبطن  مالطن  عمن  علنى وصنلب وتأَن 

 األحينا  لين بر بجسن ه فسيأت  وأيضا   األ ، يمين عن وجل  السما  إلى ع وص الكتب



 األ ، من  األ  من المنبثق الماي  الر  الق س و وح لملكه، فنا  ال الذي واألموات

 يموليننة، مق سننة جامعننة واحنن ة كنيسننة األنبيننا  فنن  الننناطق وبمجنن  لننه مسننجود واالبننن

 العتين  الن هر وحيناة المنوتى قيامنة حن  نهوأ الخطايا لمغفرة واح ة بمعمودية وأعتر 

 ". مين.. كونه

 

 

 

 والام  كثير، بن إسماعي  الف ا  أب  لإلما  األنبيا  قصص كتا  ينتم  هنا وإلى

 .نعمته على هلل
 

 

 شبكة مشكاة اإلسالمية 
www.almeshkat.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


