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  )ْن أَنـَْباِء الرُسِل َما نـُثَبُت بِِه فـَُؤاَدكَ وَُكال نـَُقص َعَلْيَك مِ (
 )كرمي قرآن(                                      

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 والدين، الدنيا أمور على نستعني وبه العاملني، رب هللا احلمد   

 اخللق كافة وإىل الثقلني، إىل املبعوث حممد سيدنا على اهللا وصلى
 إىل بإحسان تبعهم ومن اليقني، أهل وصحبه آله وعلى أمجعني،

  .الدين يوم
 الشيخ بن خليل اجلليل، ربه عفو الراجي الفقري العبد فيقول) وبعد(

 قصصا أمجع أن اخرتت لقد العلي، الدين حميي الشيخ بن شريف
 للتنبيه األنبياء غري والصاحلات الصاحلني رجال عن حتدث قرآنيا

 الرجال منوذج وليستفيد السليم، العقول صحابأل وعربة والتذكري،
 العلم، لطلبة وخاصة عامة، املسليمن والشيوخ للشباب الصاحل
 كذلك األمر كان فإذا عنها، الصادرة للحكمة واستفادة وعظة
 السر يف تعاىل اهللا وخنشى جهم، واقتدينا إثرهم، نتبع أن فعلينا

 اهللا رسول قال ىل،وتعا سبحانه اهللا مرضات ننال لكي  والعلن،
 ."أفضل أيهم يدرى ال املطر مثل أميت مثل " وسلم عليه اهللا صلى

 بنت مرمي قصة مثل القرآن من سأذكرها اليت القصص ومن  
 وعلى " وقصة السالم، عليه موسى أم وقصة عزير، وقصة عمران،
 أصحاب وقصة العزيز، إمرأة وخرب ،"خلفوا الذين الثالثة
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 بن آصف وقصة اإلفك، حديث وقصة نني،القر  ذي الكهف،وخرب
 أصحاب وقصة لقمان، وقصة سبا، ملكة بلقيس وقصة برخيا،
 فرعون، إمرأة وخرب اادلة، وخرب فرعون، آل مؤمن وقصة القرية،
  األخدود، أصحاب وقصة عبس، سورة وخرب

 ثاراآل من وردها ما بعدها ونذكر القراين السور ترتيب على ونرتبها  
 اهللا شاء إن املزين مقرن بن ونعمان الرومي، هيبص قصة مثل

 .تعاىل
 " القرآن في والصالحات الصالحين " مسيته اجلمع هذا وبعد  

 وأن الكرمي، لوجهه خالصا عمال عملنا جيعل أن تعاىل اهللا ونسأل
 جباه واإلسالم، باالميان ختامنا وحيسن ويرضاه، حيبه مبا يوفقنا
 وصحبه وآله حممد سيدنا على اهللا ىوصل األنام، خري حممد سيدنا
 .أمجعني
                                   .وخامتة وبابني مقدمة على ورتبته

 اجلليل ربه رمحة إىل الفقري :كتبه                         
 شريف الشيخ بن خليل                               

  العليّ  الدين ييحم الشيح بن                               
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   :األول الباب
 الصالحين

 البقرة سورة              السالم عليه عزير قصة )١
 .التوبة سورة     حلفوا الذين الثالثة وعلى قصة )٢
 الكهف سورة            الكهف أصحاب قصة )٣
 الكهف سورة                   القرنني ذي خرب )٤
 النمل سورة               برخيا بن آصف خرب )٥
 لقمان سورة                        لقمان قصة )٦
 يسن سورة               القرية أصحاب قصة )٧
 غافر سورة              فرعون آل مؤمن قصة )٨
 الربوج سورة           األخدود أصحاب قصة )٩
 عبس سورة                         عبس خرب )١٠
 ثاراآل من                    الرومي صهيب )١١
 ثاراآل من            املزين مقرن بن النعمان )١٢
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  السالم عليه عزير قصة

 داود بـني فيمـا كـان وأنـه إسـرائيل بـين أنبيـاء مـن عزيـراً  أن املشـهور 
 مـن إسـرائيل بـين يف يبقـى مل ملـا وأنـه وحيـىي، زكريـا وبـني وسـليمان

  إسرائيل بين على فسردها حفظها اهللا أهلمه التوراة حيفظ

 ُحيْيِــي َأىنَ  قَـالَ  ُعُروِشـَها َعلَـى َخاِويَـةٌ  َوِهـيَ  قـَْريَـةٍ  َعَلى َمر  َكالِذي َأوْ  
 قَـالَ  لَِبثْـتَ  َكـمْ  قَـالَ  بـََعثَـهُ  ُمث  َعـامٍ  ِمَئةَ  الّلهُ  فََأَماتَهُ  َمْوَِا بـَْعدَ  الّلهُ  َهـَِذهِ 
 َطَعاِمـكَ  ِإَىل  فَـانظُرْ  َعـامٍ  ِمئَـةَ  لِبثْـتَ  َبل قَالَ  يـَْومٍ  ضَ بـَعْ  َأوْ  يـَْوماً  لَِبْثتُ 

 ِإَىل  َوانظُـرْ  للنـاسِ  آيَـةً  َولَِنْجَعلَـكَ  ِمحَارِكَ  ِإَىل  َوانظُرْ  يـََتَسنهْ  ملَْ  َوَشَراِبكَ 
ـا حلَْمـاً  َنْكُسـوَها ُمث  نُنِشـُزَها َكْيـفَ  الِعظَامِ  فـََلم  َ لَـمُ َأعْ  قَـالَ  لَـهُ  تـَبَــني  َأن 

   َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكل  َعَلى الّلهَ 
 ـا املقصـود اآليـة هـذه أن كثـري ابـن و السـيوطى و الطـرباىن ذكـر
 ذات خرج حكيما، صاحلا عبدا كان عزيرا أن تفسريها ىف و عزير
 حـني خربـة إىل انتهـى انصـرف فلمـا يتعاهـدها، لـه ضـيعة إىل يـوم

 زلـفن له، محار على هوو  اخلربة فدخل احلر، أصابه الظهرية قامت
 تلك ظل يف فنزل عنب، فيها وسلة تني فيها سلة ومعه محاره عن

 يف معه كان الذي العنب من فاعتصر معه، قصعة وأخرج اخلربة،
 يف القصـعة تلـك يف فألقـاه معـه يابسـا خبـزا أخـرج مث القصـعة،
 إىل رجليـه وأسـند قفـاه علـى اسـتلقى مث ليأكلـه، ليبتـل العصـري
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 قائمـة وهـي فيهـا ما منها ورأى البيوت تلك سقف ظرفن احلائط،
 حييـي أىن} :فقـال باليـة عظامـا ورأى أهلها، باد وقد عرشها على
 قاهلـا ولكـن حيييهـا اهللا أن يشـك فلـم. {!موـا بعـد اهللا هـذه

 عام، مائة اهللا فأماته روحه، فقبض املوت ملك اهللا فبعث .تعجبا
 أمور إسرائيل بين يف ذلك بني فيما وكان عام مائة عليه أتت فلما

 وعينيـه بـه، ليعقـل قلبـه فخلق ملكا عزير إىل اهللا فبعث وأحداث،
 وهـو خلقـه ركـب مث املـوتى، اهللا حييـي كيـف فيعقـل مـا لينظـر
 الـروح فيـه نفـخ مث واجللـد، والشـعر اللحـم عظامـه كسـا مث ينظـر،

 كـم :امللـك لـه فقـال جالسـا فاسـتوى ويعقـل، يـرى ذلـك كـل
 عنـد النهـار صـدر يف نـام كـان أنـه وذلـك يوما لبثت :قال لبثت؟

 بعض أو :فقال .تغب مل والشمس النهار آخر يف وبعث الظهرية،
 فـانظر عـام، مائـة لبثـت بـل :امللـك لـه فقـال .يـوم يل يـتم ومل يـوم،
 العصـري وشـرابه اليـابس، اخلبـز الطعـام يعـين وشرابك، طعامك إىل

 يتغـري مل حاهلمـا ىعلـ مهـا فـإذا القصـعة، يف اعتصـر كـان الـذي
 يتغـري، مل يعـين {يتسـنه مل} قولـه فـذلك اليـابس، واخلبـز العصـري
 يف أنكـر فكأنـه حالـه، عـن يتغـري مل غـض والعنـب التـني وكـذلك

  .قلبه
 فإذا فنظر .محارك إىل انظر لك قلت ما أنكرت :امللك له فقال  

 احلمار عظام امللك فنادى خنرة، وصارت عظامه بليت قد محاره
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 مث إليه، ينظر وعزير امللك ركبه حىت ناحية كل من وأقبلت بتفأجا
 اجللدعليها أنبت مث اللحم، كساها مث والعصب، العروق ألبسها

 إىل وأذنيه رأسه رافعا احلمار امفق امللك، فيه نفخ مث والشعر،
 للناس آية ولنجعلك محارك إىل وانظر} قوله فذلك ناهقا، السماء
 إىل انظر يعين {حلما نكسوها مث شزهانن كيف العظام إىل وانظر
 صارت إذا حىت أوصاهلا، يف بعضا بعضها يركب كيف محارك عظام
 فلما} حلما نكسوها كيف انظر مث حلم، بال محارا مصورا عظاما

 املوتى احياء من {قدير شيء كل على اهللا أن أعلم قال له تبني
  .وغريه

 النـاس، وأنكـر س،النـا فـأنكره حملتـه أتـى حـىت محـاره فركـب قـال  
 هـو فـإذا منزلـه، أتـى حـىت منـه وهـم علـى فـانطلق منازلـه، وأنكـر
 أمة كانت سنة وعشرون مائة عليها أتى قد مقعدة عمياء بعجوز

 عرفتـه كانـت سـنة عشـرين بنـت وهـي عزيـر عـنهم فخـرج هلـم،
 نعـم، :قالـت عزيـر؟ منـزل أهـذا هـذه يـا :عزيـر هلـا فقـال وعقلتـه
 وقد عزيرا يذكر سنة وكذا كذا من اأحد رأيت ما :وقالت وبكت
 عزيـرا فـإن !اهللا سـبحان :قالـت .عزيـر أنـا فـإين :قـال .الناس نسيه

 عزير، أنا فإين :قال .بذكر له نسمع فلم سنة مائة منذ فقدناه قد
 رجـال كـان عزيـرا فـإن :قالـت .بعثـين مث سـنة مائـة أمـاتين اهللا كـان

 العافيـةب الـبالء ولصـاحب للمـريض يـدعو الـدعوة، مسـتجاب
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 عزيـرا كنـت فـإن أراك، حىت بصري علي يرد أن اهللا فادع والشفاء
 وأخـذ فصـحتا، عينيهمـا؟؟ علـى يـده ومسـح ربـه فـدعا .عرفتـك
 صـحيحة فقامـت رجلهـا اهللا فأطلق اهللا، بإذن قومي :فقال بيدها
  .عزير أنك أشهد :فقالت فنظرت عقال، من نشطت كأمنا

 فقالت اسرائيل بىن اىل عزير جاء و ]اللهِ  ْبنُ ا ُعَزيـْرٌ  اْليَـُهودُ  َوقَاَلتْ [ 
 خبتنصر حرق وقد التوراة حفظ أحد فينا يكن مل فإنه :إسرائيل بنو

 فكتب .لنا فاكتبها الرجال حفظت ما إال شيء منها يبق ومل التوراة
 يستطع مل :إسرائيل بين فقال حفظه، من التوراة إسرائيل لبين عزير

 من ا جاءنا قد عزيراً  وأن كتاب يف إال بالتوراة يأتينا أن موسى
 .اعلم اهللا و .اهللا ابن عزير منهم طوائف فقالت .كتاب غري
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 األية .... خلفوا الذين الثالثة وعلى قصة
 رحبت مبا األرض عليهم ضاقت إذا حىت خلفوا الذين الثالثة وعلى

 تاب مث إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت
 اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا) الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليهم
   )الصادقني مع وكونوا

 أخي ابن دثناح ، إبراهيم بن يعقوب حدثنا  : أمحد اإلمام قال  
 ، الزهري مسلم بن حممد عمه عن ، اهللا عبد بن حممد الزهري
 اهللا عبد أن ، مالك بن كعب بن اهللا عبد بن الرمحن عبد أخربين

 قال - عمي حني بنيه من كعب قائد وكان - مالك بن كعب بن

 اهللا رسول عن ختلف حني حديثه حيدث مالك بن كعب مسعت :
 مل : مالك بن كعب فقال ، تبوك غزوة يف وسلم عليه اهللا صلى

 يف إال قط غريها غزاة يف وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول عن أختلف
 أحد يعاتب ومل ، بدر غزاة يف ختلفت كنت أين غري ، تبوك غزوة

 عري يريد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خرج وإمنا ، عنها ختلف

 ولقد ، ميعاد غري على عدوهم وبني بينهم اهللا مجع حىت ، قريش
 توافقنا حني العقبة ليلة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شهدت

 بدر كانت وإن ، بدر مشهد ا يل أن أحب وما ، اإلسالم على

 عن ختلفت حني خربي من وكان ، وأشهر منها الناس يف أذكر
 أقوى قط أكن مل أين تبوك غزوة يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
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 قبلها مجعت ما واهللا ، الغزاة تلك يف عنه ختلفت حني مين أيسر وال
 صلى اهللا رسول وكان ، الغزاة تلك يف مجعتهما حىت قط تنيراحل
 كانت حىت ، بغريها ورى إال يغزوها غزوة يريد قلما وسلم عليه اهللا

 ، شديد حر يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فغزاها الغزوة تلك
 للمسلمني فجلى كثريا عدوا واستقبل ، ومفازا بعيدا سفرا واستقبل

 [ ٢٣٠ :ص ] وجهه فأخربهم ، عدوهم ةأهب ليتأهبوا أمرهم

 ، كثري وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع واملسلمون ، يريد الذي
 فقل : كعب فقال - الديوان يريد - حافظ كتاب جيمعهم ال

 فيه ينزل مل ما له سيخفى ذلك أن ظن إال يتغيب أن يريد رجل
 سلمو  عليه اهللا صلى اهللا رسول وغزا ، وجل عز ، اهللا من وحي
 فتجهز . أصعر إليها وأنا ، والظل الثمار طابت حني الغزاة تلك
 أغدو وطفقت ، معه واملؤمنون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إليها
 فأقول ، شيئا جهازي من أقض ومل فأرجع ، معهم أجتهز لكي

 يب يتمادى ذلك يزل فلم ، أردت إذا ذلك على قادر أنا : لنفسي
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فأصبح ، اجلد بالناس مشر حىت

 اجلهاز : وقلت ، شيئا جهازي من أقض ومل ، معه واملسلمون غاديا
 فرجعت ، ألجتهز فصلوا بعدما فغدوت أحلقه مث يومني أو يوم بعد
 ، شيئا أقض ومل فرجعت غدوت مث . جهازي من شيئا أقض ومل
 فهممت ، زوالغ وتفارط أسرعوا حىت يب يتمادى [ ذلك ] يزل فلم
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 ، يل ذلك يقدر مل مث - فعلت أين وليت - فأدركهم أرحتل أن
 اهللا صلى اهللا رسول [ خروج ] بعد الناس يف خرجت إذا فطفقت

 عليه مغموصا رجال إال أرى أال حيزنين [ فيهم فطفت ] وسلم عليه
 رسول يذكرين ومل ، وجل عز ، اهللا عذره ممن رجال أو ، النفاق يف
 يف جالس وهو فقال ، تبوك بلغ حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 بين من رجل قال " ؟ مالك بن كعب فعل ما " : بتبوك القوم
 معاذ له فقال عطفيه يف والنظر ، برداه اهللا رسول يا حبسه : سلمة

 خريا إال عليه علمنا ما اهللا رسول يا واهللا ! قلت بئسما : جبل بن

 : مالك بن كعب قال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسكت !

 من قافال توجه قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن بلغين فلما

 من أخرج مباذا : وأقول ، الكذب أتذكر فطفقت بثي حضرين تبوك

 فلما . أهلي من رأي ذي كل ذلك على أستعني ؟ غدا سخطه
 عين زاح ، قادما أظل قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن : قيل

 ، صدقه فأمجعت . أبدا بشيء منه أنج مل أين وعرفت الباطل
 بدأ سفر من قدم إذا وكان ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وصبح

 جاءه ذلك فعل فلما . للناس جلس مث ، ركعتني فيه فركع باملسجد

 ومثانني بضعة وكانوا - له وحيلفون إليه يعتذرون فطفقوا املتخلفون
 عالنيتهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منهم فقبل - رجال

 فلما ، جئت حىت ، تعاىل اهللا إىل سرائرهم ويكل ، هلم ويستغفر
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 فجئت ، " تعال " : يل قال مث ، املغضب تبسم تبسم عليه سلمت
 تك أمل ، خلفك ما " : يل فقال ، يديه بني جلست حىت أمشي

 لو إين ، اهللا رسول يا : فقلت : قال ؟ " ظهرك اشرتيت قد
 عذرب سخطه من أخرج أن لرأيت الدنيا أهل من غريك عند جلست

 اليوم حدثتك لئن علمت لقد واهللا ولكنه جدال أعطيت لقد ،
 ولئن ، علي يسخطك اهللا ليوشكن ، عين به ترضى كذب حديث
 عفوا ] ذلك عقىب أقرب ألرجو إين ، فيه علي جتد بصدق حدثتك

 أفرغ قط كنت ما واهللا ، عذر يل كان ما واهللا وجل عز ، اهللا من [
 اهللا صلى اهللا رسول فقال : الق عنك ختلفت حني مين أيسر وال

 . " فيك اهللا يقضي حىت فقم ، صدق فقد هذا أما " : وسلم عليه
 ما واهللا : يل فقالوا ، واتبعوين سلمة بين من رجال وبادرين فقمت
 تكون أال عجزت ولقد ، هذا قبل ذنبا أذنبت كنت علمناك
 تخلفونامل به اعتذر مبا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل اعتذرت

 عليه اهللا صلى اهللا رسول استغفار [ ذنبك من ] كافيك كان فقد
 حىت يؤنبوين زالوا ما [ ٢٣١ :ص ] فواهللا : قال . لك وسلم
 هذا لقي هل : هلم قلت مث : قال : نفسي فأكذب أرجع أن أردت
 ، قلت ما قاال ، رجالن [ معك لقيه ] ، نعم : قالوا ؟ أحد معي
 بن مرارة : قالوا ؟ مها فمن : قلت . لك قيل ما مثل هلما وقيل
 صاحلني رجلني يل فذكروا . الواقفي أمية بن وهالل ، العامري الربيع



 

 

١٢

 - يل ذكرومها حني فمضيت : قال . أسوة فيهما يل بدرا شهدا قد
 - كالمنا عن املسلمني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وى : قال
 ، لنا وتغريوا الناس فاجتنبنا ، عنه ختلف من بني من - الثالثة أيها
 كنت اليت باألرض هي فما ، األرض نفسي يف يل تنكرت حىت

 فاستكانا صاحباي فأما . ليلة مخسني ذلك على فلبثنا ، أعرف
 ، وأجلدهم القوم أشب فكنت أنا وأما ، يبكيان بيوما يف وقعدا

 يكلمين فال باألسواق وأطوف ، املسلمني مع الصالة أشهد فكنت

 بعد جملسه يف وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وآيت ، حدأ
 أم علي السالم برد شفتيه حرك : نفسي يف وأقول ، فأسلم الصالة

 صاليت على أقبلت فإذا ، النظر وأسارقه ، منه قريبا أصلي مث ؟ ال
 من ذلك علي طال إذا حىت ، أعرض حنوه التفت فإذا ، إيل نظر

 ابن وهو - قتادة أيب حائط سورتت حىت مشيت املسلمني هجر
 علي رد ما فواهللا ، عليه فسلمت - إيل اسالن وأحب ، عمي

 أحب أين تعلم هل : اهللا أنشدك ، قتادة أبا يا : له فقلت ، السالم
 ، فسكت ] فنشدته فعدت : قال . فسكت : قال ؟ ورسوله اهللا

 عيناي ففاضت : قال . أعلم ورسوله اهللا : فقال [ فنشدته فعدت
 إذا املدينة سوقب أمشي أنا فبينا . اجلدار تسورت حىت وتوليت

 من : يقول باملدينة يبيعه بطعام قدم ممن ، الشام أنباط من نبطي
 ، إيل له يشريون الناس فطفق : قال ؟ مالك بن كعب على يدل



 

 

١٣

 : فيه فإذا كاتبا وكنت ، غسان ملك من كتابا إيل فدفع جاء حىت
 بدار اهللا جيعلك ومل جفاك قد صاحبك أن بلغنا فقد ، بعد أما

 : قرأا حني فقلت : قال . نواسك بنا فاحلق ، مضيعة وال هوان
 إذا حىت فسجرته التنور به فتيممت : قال . البالء من أيضا وهذا

 اهللا صلى اهللا رسول برسول إذا ، اخلمسني من ليلة أربعون مضت
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن : فقال ، يأتيين وسلم عليه

 ؟ أفعل ماذا أم أطلقها : فقلت : قال . امرأتك تعتزل أن يأمرك
 ذلك مبثل صاحيب إىل وأرسل : قال . تقرا وال زهلااعت بل : قال
 يقضي حىت عندهم فكوين ، بأهلك احلقي : المرأيت فقلت : قال
 اهللا رسول أمية بن هالل امرأة فجاءت : قال . األمر هذا يف اهللا

 شيخ هالال إن ، اهللا رسول يا : له فقالت وسلم عليه اهللا صلى
 ال ولكن ال " : قال ؟ خدمهأ أن تكره فهل ، خادم له ليس ضائع

 يزال ما واهللا ، شيء إىل حركة به ما واهللا وإنه : قالت " يقربنك
 : قال . هذا يومه إىل كان ما أمرك من كان أن لدن من يبكي
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول استأذنت لو : أهلي بعض يل فقال

 : قال . ختدمه أن أمية بن هالل المرأة أذن فقد ، امرأتك يف
 وما ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فيها أستأذن ال واهللا : فقلت
 وأنا استأذنته إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقول ما أدري
 لنا فكمل ، ليال عشر [ ذلك بعد ] فلبثنا : قال ؟ شاب رجل



 

 

١٤

 صالة صليت مث : قال كالمنا عن ى حني من ليلة مخسون
 أنا فبينا ، بيوتنا من بيت ظهر ىعل ليلة مخسني صباح الفجر

 نفسي علي ضاقت قد : منا تعاىل اهللا ذكر اليت احلال على جالس
 صارخا مسعت رحبت مبا األرض علي وضاقت [ ٢٣٢ :ص ] ،

 ، مالك بن كعب يا : صوته بأعلى يقول سلع جبل على أوىف
 فآذن ، فرج جاء قد أن وعرفت ، ساجدا فخررت : قال . أبشر
 ، الفجر صلى نيح علينا اهللا بتوبة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 إيل وركض ، مبشرون صاحيب قبل وذهب ، يبشروننا الناس فذهب
 فكان ، اجلبل على وأوىف أسلم من ساع وسعى ، فرسا رجل

 يبشرين صوته مسعت الذي جاءين فلما . الفرس من أسرع الصوت
 غريمها أملك ما واهللا ، ببشارته إياه فكسوما ، ثويب فنزعت ،

 صلى اهللا رسول أؤم وانطلقت ، فلبستهما ثوبني واستعرت ، يومئذ
 : يقولون ، بالتوبة يهنئوين فوجا فوجا الناس يلقاين ، وسلم عليه اهللا

 اهللا رسول فإذا ، املسجد دخلت حىت . عليك اهللا توبة ليهنك
 إيل فقام ، الناس حوله املسجد يف جالس وسلم عليه اهللا صلى

 إيل قام ما واهللا ، وهنأين صافحين حىت ، يهرول اهللا عبيد بن طلحة
 . لطلحة ينساها ال كعب فكان : قال غريه املهاجرين من رجل

 قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على سلمت فلما : كعب قال
 منذ عليك مر يوم خبري أبشر " : السرور من وجهه يربق وهو



 

 

١٥

 عند من أم اهللا رسول يا عندك أمن : قلت : قال . " أمك ولدتك
 صلى اهللا رسول وكان : قال . " اهللا عند من بل ال " : قال ؟ اهللا
 حىت ، قمر قطعة كأنه حىت وجهه استنار سر إذا وسلم عليه اهللا

 إن ، اهللا رسول يا : قلت يديه بني جلست فلما . منه ذلك يعرف
 " : قال . رسوله وإىل اهللا إىل صدقة مايل من أخنلع أن توبيت من

 فإين : فقلت : قال . " لك خري فهو ، مالك بعض عليك أمسك
 اهللا جناين إمنا ، اهللا رسول يا : وقلت . خبيرب الذي سهمي أمسك

 : قال . بقيت ما صدقا إال أحدث أال توبيت من وإن ، بالصدق
 احلديث يف الصدق من اهللا أباله املسلمني من أحدا أعلم ما فواهللا
 أبالين امم أحسن وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول ذلك ذكرت منذ
 صلى اهللا لرسول ذلك قلت منذ كذبة تعمدت ما واهللا ، تعاىل اهللا
 فيما اهللا حيفظين أن ألرجو وإين ، هذا يومي إىل وسلم عليه اهللا

 النيب على اهللا تاب لقد ) : تعاىل اهللا وأنزل : قال . بقي
 كاد ما بعد من العسرة ساعة يف اتبعوه الذين واألنصار واملهاجرين

 وعلى . رحيم رءوف م إنه عليهم تاب مث منهم فريق قلوب يزيغ
 رحبت مبا األرض عليهم ضاقت إذا حىت خلفوا الذين الثالثة

 تاب مث إليه إال اهللا من ملجأ ال أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت
 اتقوا آمنوا الذين أيها يا . الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليهم

 من علي اهللا أنعم ما فواهللا : كعب قال ( الصادقني مع وكونوا اهللا



 

 

١٦

 رسول صدقي من نفسي يف أعظم لإلسالم هداين أن بعد قط نعمة
 هلك كما فأهلك كذبته أكون أال يومئذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 كذبوه للذين قال تعاىل اهللا فإن ؛ [ كذبوه حني ] كذبوه الذين
 سيحلفون (تعاىل اهللا قال ، ألحد الق ما شر الوحي أنزل حني
 رجس إم عنهم فأعرضوا عنهم لتعرضوا إليهم انقلبتم إذا لكم باهللا

 عنهم لرتضوا لكم حيلفون . يكسبون كانوا مبا ءجزا جهنم ومأواهم
 : التوبة ] ( الفاسقني القوم عن يرضى ال اهللا فإن عنهم ترضوا فإن

 أولئك أمر عن - الثالثة أيها - خلفنا وكنا : قال . [ ٩٦ ، ٩٥
 ، حلفوا حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منهم قبل الذين

 ، فيه اهللا قضى حىت ، أمرنا اهللا لرسو  وأرجأ ، هلم واستغفر فبايعهم
 ختليفه وليس) خلفوا الذين الثالثة وعلى (تعاىل اهللا قال فبذلك

 بتخلفنا خلفنا مما ذكر [ ٢٣٣ :ص ] الذي أمرنا وإرجاؤه إيانا
    . منه فقبل ، إليه واعتذر له حلف عمن هو وإمنا ، الغزو عن

 صاحبا رواه ، صحته على فقمت ثابت صحيح حديث هذا
  . بنحوه ، الزهري حديث من ومسلم يالبخار  : الصحيح

 الوجوه بأحسن الكرمية اآلية هذه تفسري احلديث هذا تضمن فقد  
 كما ، تفسريها يف السلف من واحد غري عن روي وكذا . وأبسطها

 قوله يف اهللا عبد بن جابر عن ، سفيان أيب عن ، األعمش رواه
 ، مالك بن كعب هم : قال ( خلفوا الذين الثالثة وعلى ) : تعاىل



 

 

١٧

 قال وكذا . األنصار من وكلهم ربيعة بن ومرارة ، أمية بن وهالل

 : قال وكلهم - واحد وغري والسدي ، وقتادة ، والضحاك ، جماهد

  . ربيعة بن مرارة
 : بعضها ويف ، نسخه بعض يف ربيعة بن مرارة : مسلم يف وكذا  

  . مرارة بن ربيع : جبري بن سعيد عن رواية ويف الربيع بن مرارة
 رواية ويف . ربيع بن مرارة أو مرارة بن ربيع : البصري احلسن وقال
 وهو ، الصحيحني يف وقع كما ، الربيع بن مرارة : الضحاك عن

  . الصواب
 الزهري من خطأ إنه : قيل ، " بدرا شهدا رجلني فسموا " : وقوله

  . أعلم واهللا ، بدرا الثالثة هؤالء من واحد شهود يعرف ال فإنه ،
 ، والكرب الضيق من الثالثة هؤالء عن به فرج ما تعاىل ذكر وملا
 وضاقت ، بأيامها ليلة مخسني من حنوا إياهم املسلمني هجر من

 مع : أي ، رحبت مبا األرض عليهم وضاقت ، أنفسهم عليهم
 ما يهتدون فال ، واملذاهب املسالك عليهم فسددت ، سعتها

 فرج حىت وثبتوا ، اهللا ألمر واستكانوا ، اهللا ألمر فصربوا ، يصنعون
 يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صدقهم بسبب عنهم اهللا

 ، املدة هذه ذلك على فعوقبوا ، عذر غري عن كان وأنه ، ختلفهم
 ؛ عليهم وتوبة هلم خريا صدقهم عاقبة فكان ، عليهم اهللا تاب مث

 : أي  (الصادقني مع وكونوا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا) قال وهلذا



 

 

١٨

 وجيعل املهالك من وتنجوا أهله مع تكونوا الصدق والزموا اصدقوا
 أبو حدثنا : أمحد اإلمام قال وقد ، وخمرجا ، أموركم من فرجا لكم

 ابن هو ، اهللا عبد عن ؛ شقيق عن األعمش حدثنا ، معاوية

 عليه اهللا صلى اهللا لرسو  قال : قال ، عنه اهللا رضي ، مسعود
 الرب وإن الرب إىل يهدي الصدق فإن ؛ بالصدق عليكم " : وسلم
 حىت الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما ، اجلنة إىل يهدي
 إىل يهدي الكذب فإن ، والكذب وإياكم ، صديقا اهللا عند يكتب
 يكذب الرجل يزال وما ، النار إىل يهدي الفجور وإن ، الفجور
 " كذابا اهللا عند يكتب [ ٢٣٤ :ص ] حىت ، ذبالك ويتحرى

  . الصحيحني يف أخرجاه .
 اهللا عبد عن حيدث عبيدة أبا مسع ، مرة بن عمرو عن ، شعبة وقال

 يصلح ال الكذب [ إن ] : قال أنه ، عنه اهللا رضي ، مسعود بن
 اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا ) : شئتم إن اقرءوا ، هزل وال جد منه

 ألحد جتدون فهل : قال مث - قرأها هكذا - ( الصادقني من وكونوا
  . رخصة فيه

 حممد مع ( الصادقني مع وكونوا اهللا اتقوا ) : عمر بن اهللا عبد وعن

 بكر أيب مع : الضحاك قالو  . وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى

 مع تكون أن أردت إن  : البصري احلسن وقال . وأصحاما وعمر
 . امللة أهل عن والكف ، الدنيا يف بالزهد فعليك ، الصادقني



 

 

١٩

  قصة أصحاب الكهف

أَْم َحِسْبَت َأن َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرِقيِم َكانُوا ِمْن { : قال اهللا تعاىل
ا لَِبثُوا َلُه َغْيُب السَمَواِت إُقِل اللُه َأْعَلُم مبَِ ... إىل  * آيَاتَِنا َعَجبا 

َواْألَْرِض أَْبِصْر بِِه َوَأمسِْْع َما َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيل َوَال ُيْشرُِك ِيف 
  . ]٢٦-٩: الكهف[} ُحْكِمِه َأَحدا 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخرب ذي القرنني، ما ذكره 
بعثوا إىل اليهود حممد بن إسحاق يف السرية وغريه أن قريشا 

يسألوم عن أشياء ميتحنون ا رسول اهللا ويسألونه عنها ليختربوا 
سلوه عن أقوام ذهبوا يف الدهر فال يدري : ما جييب به فيها، فقالوا

ما صنعوا، وعن رجل طواف يف األرض، وعن الروح، فأنزل اهللا 
  . ]٨٥: اإلسراء[} َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الروِح { : تعاىل

أَْم َحِسْبَت َأن { : وقال ههنا} َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ  {
ليسوا : أي} َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرِقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجبا 

بعجب عظيم بالنسبة إىل ما أطلعناك عليه من األخبار العظيمة، 
  .غار يف اجلبلهو ال: والكهف. واآليات الباهرة، والعجائب الغريبة

فعن ابن : واسم كهفهم حيزم، وأما الرقيم: قال شعيب اجلبائي
هو الكتاب املرقوم فيه : وقيل. عباس أنه قال ال أدري ما املراد به



 

 

٢٠

. أمساؤهم، وما جرى هلم كتب من بعدهم، اختاره ابن جرير وغريه
قال ابن عباس وشعيب . هو اسم اجلبل الذي فيه كهفهم: وقيل

: وقيل. هو اسم واد عند كهفهم: وقيل. مسه بناجلوسوا: اجلبائي
واسم كلبهم : قال شعيب اجلبائي.اسم قرية هنالك، واهللا أعلم

محران، واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خربهم، يدل على أن زمام 
ا بعد املسيح، وأم  متقدم على ما ذكره بعض املفسرين أم كانو 

  .كانوا نصارى

ن قومهم كانوا مشركني يعبدون األصنام، قال  والظاهر من السياق أ
: كانوا يف زمن ملك يقال له: كثري من املفسرين واملؤرخني وغريهم
واتفق .من أبناء امللوك: وقيل. دقيانوس، وكانوا من أبناء األكابر

اجتماعهم يف يوم عيد لقومهم، فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود 
وا بعني البصرية، وكشف اهللا عن لألصنام، والتعظيم لألوثان، فنظر 

قلوم حجاب الغفلة، وأهلمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا 
على شيء، فخرجوا عن دينهم، وانتموا إىل عبادة اهللا وحده ال 

  .شريك له

إن كل واحد منهم ملا أوقع اهللا يف نفسه ما هداه إليه من : ويقال
الفتية يف مكان واحد   التوحيد احناز عن الناس، واتفق اجتماع هؤالء

األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها   «):البخاري(كما صح يف 
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فكل منهم سأل اآلخر عن أمره،  »ائتلف، وما تناكر منها اختلف
وعن شأنه، فأخربه ما هو عليه، واتفقوا على االحنياز عن قومهم 
والتربي منهم، واخلروج من بني أظهرهم، والفرار بدينهم منهم، وهو 

  .املشروع حال الفنت، وظهور الشرور

َيٌة آَمُنوا { : قال اهللا تعاىل َحنُْن نـَُقص َعَلْيَك نـََبَأُهْم بِاحلَْق ِإنـُهْم ِفتـْ
ْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى  ِِبَر * َنا َربِْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا رَبـَِورََبْطَنا َعَلى قـُُلو

* َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَهلا َلَقْد قـُْلَنا ِإذا َشَططا السَمَواِت َواْألَْرِض َلْن 
 ٍ َُذوا ِمْن ُدونِِه آِهلًَة َلْوَال يَْأتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَنيَهُؤَالِء قـَْوُمَنا اخت {

َفَمْن {ا إليه، وصاروا من األمر عليه، بدليل ظاهر على ما ذهبو : أي
َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإال }{ اللِه َكِذبا َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى

وإذ فارقتموهم يف دينهم، وتربأمت مما يعبدون من دون : أي} اللَه 
ِإنِين بـََراءٌ { : اهللا، وذلك ألم كانوا يشركون مع اهللا كما قال اخلليل

  . ]٢٧-٢٦: الزخرف[} نُه َسيَـْهِديِن ِإال الِذي َفَطَرِين فَإِ * ِمما تـَْعُبُدوَن 

إذ قد فارقتم قومكم يف دينهم : وهكذا هؤالء الفتية قال بعضهم
فَْأُووا ِإَىل { فاعتزلوهم بابدانكم، لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شرا

} قااْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم رَبُكْم ِمْن َرْمحَِتِه َويـَُهيْئ َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمرفَ 
يسبل عليكم سرته، وتكونوا حتت حفظه وكنفه، وجيعل عاقبة : أي

اللهم أحسن عاقبتنا يف  «:أمركم إىل خري، كما جاء يف احلديث
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مث ذكر .» األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة
تعاىل صفة الغار الذي آووا إليه، وأن بابه موجه إىل حنو الشمال، 

لقبلة، وذلك أنفع األماكن أن يكون املكان وأعماقه إىل جهة ا
} َوتـََرى الشْمَس ِإَذا طََلَعْت { : قبليا، وبابه حنو الشمال فقال

َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني َوِإَذا َغَرَبْت تـَْقِرُضُهْم َذاَت { تزور : وقرىء
  .} الشَماِل 

لوعها فأخرب أن الشمس يعين يف زمن الصيف وأشباهه تشرق أول ط
يف الغار يف جانبه الغريب، مث تشرع يف اخلروج منه قليال قليال، وهو 
ازورارها ذات اليمني، فرتتفع يف جو السماء وتتقلص عن باب 
الغار، مث إذا تضيفت للغروب تشرع يف الدخول فيه، من جهته 
الشرقية قليال قليال إىل حني الغروب، كما هو املشاهد مبثل هذا 

يف دخول الشمس إليه يف بعض األحيان أن ال  واحلكمة. املكان
  .يفسد هواؤه

بقاؤهم على هذه : أي} َوُهْم ِيف َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك ِمْن آيَاِت اللِه { 
الصفة دهرا طويال من السنني، ال يأكلون وال يشربون، وال تتغذى 
أجسادهم يف هذه املدة الطويلة من آيات اهللا، وبرهان قدرته 

َمْن يـَْهِد اللُه فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فـََلْن جتََِد َلُه َولِيّا { .العظيمة
ألن أعينهم مفتوحة لئال تفسد بطول : قال بعضهم} ُمْرِشدا 
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قيل يف كل عام } َونـَُقلبُـُهْم َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشَماِل { الغمض 
ذلك، فاهللا يتحولون مرة من جنب إىل جنب، وحيتمل أكثر من 

اسم  : قال شعيب اجلبائي} وََكْلبـُُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيدِ  {.أعلم
الوصيد، اسكفة الباب، واملراد أن كلبهم : كلبهم محران، وقال غريه

الذي كان معهم، وصحبهم حال انفرادهم من قومهم، لزمهم ومل 
يدخل معهم يف الكهف، بل ربض على بابه، ووضع يديه على 

لوصيد، وهذا من مجلة أدبه، ومن مجلة ما أكرموا به، فإن املالئكة ا
  .ال تدخل بيتا فيه كلب

وملا كانت التبعية مؤثرة حىت كان يف كلب هؤالء صار باقيا معهم 
ببقائهم، ألن من أحب قوما سعد م، فإذا كان هذا يف حق  

  .كلب، فما ظنك مبن تبع أهل اخلري وهو أهل لإلكرام

 من القصاص واملفسرين هلذا الكلب نبأ وخربا طويال وقد ذكر كثري
أكثره متلقى من اإلسرائيليات، وكثري منها كذب، ومما ال فائدة فيه،  

  .كاختالفهم يف امسه ولونه

هو : وأما اختالف العلماء يف حملة هذا الكهف، فقال كثريون
ببالد الروم : بالبلقاء، وقيل: بأرض نينوى، وقيل: بأرض أيلة، وقيل

  .وهو أشبه، واهللا أعلم
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وملا ذكر اهللا تعاىل ما هو األنفع من خربهم، واألهم من أمرهم، 
ووصف حاهلم، حىت كأن السامع راٍء، واملخرب مشاهد لصفة  
كهفهم وكيفيتهم يف ذلك الكهف، وتقلبهم من جنب إىل جنب، 

ْيَت َلِو اطَلْعَت َعَلْيِهْم َلَول {: قال.وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
ُهْم ُرْعبا  ُهْم ِفَرارا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ ملا عليهم من املهابة واجلاللة : أي} ِمنـْ

يف أمرهم الذي صاروا إليه، ولعل اخلطاب ههنا جلنس اإلنسان 
ُبَك بـَْعُد { : املخاطب ال خبصوصية الرسول ، كقوله َفَما ُيَكذ

يِن  طبيعة البشرية تفر  أيها اإلنسان، وذلك ألن: أي ]٧: التني[} بِالد
  .من رؤية األشياء املهيبة غالبا

ُهْم { : وهلذا قال ُهْم ِفَرارا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ َلِو اطَلْعَت َعَلْيِهْم َلَولْيَت ِمنـْ
ودل على أن اخلرب ليس كاملعاينة، كما جاء يف احلديث ألن } ُرْعبا 

  .اخلرب قد حصل، ومل حيصل الفرار وال الرعب

 أنه بعثهم من رقدم بعد نومهم بثالمثائة سنة وتسع مث ذكر تعاىل
َكْم لَِبْثُتْم قَالُوا لَِبثْـنَا { : سنني فلما استيقظوا، قال بعضهم لبعض

يـَْوما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاُلوا رَبُكْم َأْعَلُم ِمبَا لَِبْثُتْم فَابـَْعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم 
بدرامهكم هذه، يعين اليت معهم إىل : أي }َهِذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة 

} فـَْليَـْنظُْر أَيـَها أَزَْكى َطَعاما{ .املدينة، ويقال كان امسها دفسوس
بطعام تأكلونه، وهذا : أي} فليأتكم برزق منه { أطيب ماال : أي
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َوَال { يف دخوله إليها : أي} َوْلَيتَـَلطْف { من زهدهم وورعهم 
ِإنـُهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم ِيف * ا ُيْشِعَرن ِبُكْم َأَحد

إن عدمت يف ملتهم بعد إذ : أي} ِملِتِهْم َوَلْن تـُْفِلُحوا ِإذا أََبدا 
أنقذكم اهللا منها، وهذا كله لظنهم أم رقدوا يوما أو بعض يوم أو 

  .ن ثالمثائة سنةأكثر من ذلك، ومل حيسبوا أم قد رقدوا أزيد م

وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة وتغريت البالد ومن عليها، وذهب 
أولئك القرن الذين كانوا فيهم، وجاء غريهم، وذهبوا وجاء غريهم، 
وهلذا ملا خرج أحدهم وهو تيذوسيس فيما قيل، وجاء إىل املدينة 
متنكرا لئال يعرفه أحد من قومه فيما حيسبه، تنكرت له البالد، 

  .ستنكره من يراه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودرامههوا

إم محلوه إىل متوليهم، وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا، : فيقال
إنه هرب منهم، : أو تكون له صولة خيشون من مضرا، فيقال

بل أخربهم خربه ومن معه وما كان من أمرهم، فانطلقوا معه : ويقال
ا من الكهف دخل إىل إخوانه، فأخربهم لرييهم مكام، فلما قربو 

حقيقة أمرهم، ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا أمر قدره اهللا، 
وأما أهل .بل ماتوا بعد ذلك: إم استمروا راقدين، ويقال: فيقال

إم مل يهتدوا إىل موضعهم من الغار، وعمي اهللا : البلدة فيقال
  .مهابة هلم: ، ويقالمل يستطيعوا دخوله حسا: عليهم أمرهم، ويقال
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َيانا { : واختلفوا يف أمرهم فقائلون يقولون : أي} ابـُْنوا َعَلْيِهْم بـُنـْ
سدوا عليهم باب الكهف لئال خيرجوا أو لئال يصل إليهم ما 

لََنتِخَذن َعَلْيِهْم { : يؤذيهم، وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا
رته هؤالء الصاحلني، وهذا  معبدا يكون مباركا او : أي} َمْسِجدا 

  .كان شائعا فيمن كان قبلنا

فأما يف شرعنا فقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا أنه 
»   لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد «:قال

  .حيذر ما فعلوا

َحق َوَأن  وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأن َوْعَد اللهِ { : وأما قوله
أطلعنا على أمرهم الناس، : فمعىن أعثرنا} الساَعَة َال رَْيَب ِفيَها 
ليعلم الناس أن املعاد حق، وأن الساعة ال : قال كثري من املفسرين

ريب فيها، إذا علموا أن هؤالء القوم رقدوا أزيد من ثالمثائة سنة، مث 
قاهم كما هم، قادر قاموا كما كانوا من غري تغري منهم، فإن من أب

على إعادة األبدان وإن أكلتها الديدان، وعلى إحياء األموات وإن 
فيه املؤمنون  صارت أجسامهم وعظامهم رفاتا، وهذا مما ال يشك

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئا َأْن يـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكوُن { ٨٢: يس[} ِإمن[ .  

إىل أصحاب الكهف، } َلُموا لِيَـعْ { : وحيتمل عود الضمري يف قوله
إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غريهم م، وحيتمل أن 
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َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة { : مث قال تعاىل.يعود على اجلميع، واهللا أعلم
رَاِبُعُهْم َكْلبُـُهْم َويـَُقوُلوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُـُهْم َرْمجا بِاْلَغْيِب َويـَُقوُلوَن 

فذكر اختالف الناس يف كميتهم، فحكى } ٌة َوثَاِمنُـُهْم َكْلبـُُهمْ َسبـْعَ 
ثالثة أقوال، وضعف األولني، وقرر الثالث، فدل على أنه احلق، إذ 
لو قيل غري ذلك حلكاه، ولو مل يكن هذا الثالث هو الصحيح 

  .لوهاه، فدل على ما قلناه

ه، أرشد وملا كان النزاع يف مثل هذا ال طائل حتته وال جدوى عند
نبيه إىل األدب يف مثل هذا احلال، إذا اختلف الناس فيه أن يقول 

َما { : وقوله} ُقْل َريب أَْعَلُم ِبِعدِِْم { : اهللا أعلم، وهلذا قال
ِفيِهْم ِإال ِمَراًء  َفَال ُمتَارِ { من الناس : أي} يـَْعَلُمُهْم ِإال قَِليٌل 

ال اجلدال يف مثل هذا احلال سهال وال تتكلف أعم: أي} ظَاِهرا
وهلذا أم تعاىل عدم يف .وال تستفت يف أمرهم أحدا من الرجال

ْم { : أول القصة فقال َِيٌة آَمُنوا ِبَر ولو كان يف تعني } ِإنـُهْم ِفتـْ
َوَال { : عدم كبري فائدة لذكرها عامل الغيب والشهادة، وقوله تعاىل

ِإال َأْن َيَشاَء اللُه َواذُْكْر رَبَك ِإَذا * اِعٌل َذِلَك َغدا تـَُقوَلن ِلَشْيٍء ِإين فَ 
  .} َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن َريب ِألَقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشدا 

أدب عظيم أرشده اهللا تعاىل إليه وحث خلقه عليه، وهو ما إذا قال 
يقول إن شاء أحدهم إين سأفعل يف املستقبل كذا، فيشرع له أن 
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اهللا، ليكون ذلك حتقيقا لعزمه، ألن العبد ال يعلم ما يف غد وال 
وليس هذا االستثناء تعليقا .يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أم ال
يصح إىل سنة، ولكن قد : وإمنا هو احلقيقي، وهلذا قال ابن عباس

يكون يف بعض احملال هلذا، وهلذا كما تقدم يف قصة سليمان عليه 
ألطوفن الليلة على سبعني امرأة تلد كل واحدة  «:م حني قالالسال

  .منهن غالما يقاتل يف سبيل اهللا

قل إن شاء اهللا، فلم يقل فطاف فلم تلد منهن إال امرأة : فقيل له
والذي نفسي بيده لو قال إن : واحدة نصف إنسان قال رسول اهللا

ْر رَبَك ِإَذا َواذْكُ { : وقوله.»  شاء اهللا مل حينث وكان دركا حلاجته
وذلك ألن النسيان قد يكون من الشيطان، فذكر اهللا } َنِسيَت 

َوُقْل َعَسى أَْن { : وقوله.يطرده عن القلب فيذكر ما كان قد نسيه
إذا اشتبه أمر وأشكل : أي} يـَْهِدَيِن َريب ِألَقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشدا 

ييسره لك حال والتبس أقوال الناس يف شيء فارغب إىل اهللا 
  .ويسهله عليك

ملا  } َواْزَداُدوا تِْسعا َولَِبثُوا ِيف َكْهِفِهْم َثَالَث ِمائٍَة ِسِنَني { : مث قال 
كان يف األخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعاىل وهذه التسع 
املزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثالمثائة مشسية، فإن كل مائة قمرية تنقص 

إذا سئلت : أي} ُقِل اللُه أَْعَلُم ِمبَا لَِبثُوا { .سنني عن الشمسية ثالث
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عن مثل هذا وليس عندك يف ذلك نقل، فرد األمر يف ذلك إىل اهللا 
هو العامل بالغيب : أي} َلُه َغْيُب السَمَواِت َواْألَْرِض { عز وجل 

نه يعين أ} أَْبِصْر بِِه َوَأمسِْْع { فال يطلع عليه إال من شاء من خلقه 
َما {: مث قال.م خبلقه ومبا يستحقونهيضع األشياء يف حماهلا لعلمه التا

ربك املنفرد : أي} َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيل َوَال ُيْشرُِك ِيف ُحْكِمِه َأَحدا 
  .بامللك واملتصرف وحده ال شريك له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٠

 خبر ذي القرنين

ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسأَتْـ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي ا{ : قال تعاىل
قَاَل َهَذا َرْمحٌَة ِمْن َريب فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريب َجَعَلُه دَكاَء  ..ذِْكرا  إىل 

  . ]٩٨-٨٣: الكهف[. } وََكاَن َوْعُد َريب َحّقا 

ذكر اهللا تعاىل ذا القرنني هذا، وأثىن عليه بالعدل، وأنه بلغ املشارق 
واملغارب، وملك األقاليم وقهر أهلها، وسار فيهم باملعدلة التامة، 

أنه  : والسلطان املؤيد، املظفر، املنصور، القاهر، املقسط، والصحيح
رسوال، : كان نبيا، وقيل: كان ملكا من امللوك العادلني، وقيل

  .ملكا من املالئكة: وأغرب من قال

اب، فإنه مسع رجال وقد حكى هذا عن أمري املؤمنني عمر بن اخلط
مه ما كفاكم أن تتسموا بأمساء : يا ذا القرنني، فقال: يقول آلخر

وقد روى .ذكره السهيلي. األنبياء، حىت تسميتم بأمساء املالئكة
وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمرو 

وروى احلافظ ابن عساكر من حديث أيب .كان ذو القرنني نبيا: قال
د بن أيب نصر، عن أيب إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن أيب حمم

ذؤيب، حدثنا حممد بن محاد، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن 
: قال رسول اهللا: ابن أيب ذؤيب، عن املقربي، عن أيب هريرة قال

ال أدري أتبع كان لعينا أم ال، وال أدري احلدود كفارات ألهلها  «



 

 

٣١

وهذا غريب من هذا . »  كان نبيا أم الأم ال، وال أدري ذو القرنني
عن عثمان بن الساج، عن : وقال إسحاق بن بشر .الوجه

كان ذو القرنني ملكا : خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
صاحلا، رضي اهللا عمله، وأثىن عليه يف كتابه، وكان منصورا، وكان 

، اخلضر وزيره، وذكر أن اخلضر عليه السالم كان على مقدمة جيشه
وكان عنده مبنزلة املشاور، الذي هو من امللك مبنزلة الوزير يف 

وقد ذكر األزرقي وغريه أن ذا القرنني أسلم  .إصالح الناس اليوم
على يدي إبراهيم اخلليل، وطاف معه بالكعبة املكرمة هو وإمساعيل 

وروى عن عبيد بن عمري، وابنه عبد اهللا وغريمها، أن  .عليه السالم
حج ماشيا، وأن إبراهيم ملا مسع بقدومه تلقاه، ودعا له ذا القرنني 

ورضاه، وأن اهللا سخر لذي القرنني السحاب حيمله حيث أراد، 
  .واهللا اعلم

ألنه كان له يف : واختلفوا يف السبب الذي مسى به ذا القرنني فقيل
كان له قرنان من حناس يف : رأسه شبه القرنني، قال وهب بن منبه

ألنه ملك فارس : وقال بعض أهل الكتاب.رأسه، وهذا ضعيف
ألنه بلغ قرين الشمس غربا وشرقا، وملك ما بينهما : والروم، وقيل

وقال احلسن . من األرض، وهذا أشبه من غريه، وهو قول الزهري
 .كانت له غديرتان من شعر يطافهما، فسمي ذي القرنني: البصري

، عن عمر وقال إسحاق بن بشر، عن عبد اهللا بن زياد بن مسعان
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دعا ملكا جبارا إىل اهللا : بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال
فضربه على قرنه فكسره ورضه، مث دعاه فدق قرنه الثاين فكسره، 

وروى الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب  .فسمي ذي القرنني
: الطفيل، عن علي بن أيب طالب أنه سئل عن ذي القرنني، فقال

فناصحه، دعا قومه إىل اهللا فضربوه على قرنه كان عبدا ناصح اهللا 
فمات، فأحياه اهللا فدعا قومه إىل اهللا فضربوه على قرنه اآلخر، 

وهكذا رواه شعبة القاسم بن أيب بزة، عن  .فمات فسمي ذا القرنني
ويف بعض الروايات عن أيب الطفيل عن . أيب الطفيل، عن علي به

كا، ولكن كان عبدا مل يكن نبيا وال رسوال وال مل: علي قال
  .صاحلا

كان : فروى الزبري بن بكار عن ابن عباس: وقد اختلف يف امسه
مصعب بن عبد اهللا بن : امسه عبد اهللا بن الضحاك بن معد، وقيل

قنان بن منصور بن عبد اهللا بن األزد بن عون بن نبت بن مالك بن 
أنه كان : وقد جاء يف حديث .زيد بن كهالن بن سبا بن قحطان

وقد . محري، وأمه رومية، وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله من
أنشد بعض احلمرييني يف ذلك شعرا يفتخر بكونه أحد أجداده، 

  :فقال

  ملكا تدين له امللوك وحتشد     قد كان ذو القرنني جدي مسلما 
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  كيم مرشدــــــن حــــأسباب أمر م   غي ــــبتـمغارب يـمشارق والـبلغ ال

  يف عني ذي خلب وثأط حرمد     هاـغيب الشمس عند غروبفرأى م

  هدهدـاها الـــــىت أتــــــلكتهم حـــــــم     من بعده بلقيس كانت عميت 

. ذكره ابن هشام. كان امسه مرزبان بن مرزبة: وقيل: قال السهيلي
وذكر يف موضع آخر أن امسه الصعب بن ذي مرائد، وهو أول 

إنه أفريدون : وقيل.إلبراهيم يف بئر السبع التبابعة، وهو الذي حكم
يا معشر إياد بن : بن أسفيان الذي قتل الضحاك، ويف خطبة قس

الصعب ذو القرنني، ملك اخلافقني، وأذل الثقلني، وعمر ألفني، مث  
  :كان كلحظة عني، مث أنشد ابن هشام لألعشى

  باجلنو يف جدث أشم مقيما   والصعب ذو القرنني أصبح ثاويا 

هرويس بن : كر الدارقطين، وابن ماكوال أن امسه هرمس، ويقالوذ 
قيطون بن رومى بن لنطى بن كشلوخني بن يونان بن يافث بن 

عن سعيد بن بشري، عن : وقال إسحاق بن بشر.نوح، فاهللا اعلم
هو ذو القرنني، وأبوه أول القياصرة، وكان من : قتادة، قال اسكندر

اسكندر : ما ذو القرنني الثاين فهوولد سام بن نوح عليه السالم، فأ
بن فيلبس بن مصرمي بن هرمس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن 
يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل 



 

 

٣٤

بن رومي بن األصفر بن يقز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم، 
اين املقدوين اليون .اخلليل كذا نسبه احلافظ ابن عساكر يف تارخيه

املصري باين إسكندرية، الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن 
األول بدهر طويل، كان هذا قبل املسيح بنحو من ثالمثائة سنة، 
وكان أرطاطاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دارا بن دارا، 

  .وأذل ملوك الفرس، وأوطأ أرضهم

ما واحد، وأن املذكور وإمنا نبهنا عليه ألن كثريا من الناس يعتقد أ
يف القرآن، هو الذي كان أرطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ  

كان عبدا مؤمنا : كبري، وفساد عريض طويل كثري، فإن األول
صاحلا وملكا عادال، وكان وزيره اخلضر، وقد كان نبيا على ما قررناه 

  .قبل هذا

ن بني زماما فكان مشركا، وكان وزيره فيلسوفا، وقد كا: وأما الثاين
أزيد من ألفي سنة، فأين هذا من هذا ال يستويان وال يشتبهان إال 

َوَيْسأَُلوَنَك َعْن {: فقوله تعاىل .على غيب ال يعرف حقائق األمور
كان سببه أن قريشا سألوا اليهود عن شيء ميتحنون } ِذي اْلَقْرنـَْنيِ 

 األرض، سلوه عن رجل طواف يف: به علم سول اهللا ، فقالوا هلم
وعن فتية خرجوا ال يدري ما فعلوا، فأنزل اهللا تعاىل قصة أصحاب 

ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه {: الكهف، وقصة ذي القرنني، وهلذا قال
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خربا نافعا كافيا يف : أي} ذِْكرا { .من خربه وشأنه: أي} ذِْكرا 
َناُه  ِإنا َمكنا َلُه ِيف { : تعريف أمره، وشرح حاله، فقال اْألَْرِض َوآتـَيـْ

وسعنا مملكته يف البالد، وأعطيناه من : أي} ِمْن ُكل َشْيٍء َسَببا
آالت اململكة ما يستعني به على حتصيل ما حياوله من املهمات 

عن أيب عوانة، عن مساك، : قال قتيبة.العظيمة، واملقاصد اجلسيمة
أله كنت عند علي بن أيب طالب، وس: عن حبيب بن محاد، قال

سخر له : رجل عن ذي القرنني كيف بلغ املشرق واملغرب؟فقال له
السحاب، ومدت له األسباب، وبسط له يف النور، فكان الليل و 

أزيدك، فسكت الرجل، وسكت علي : وقال .النهار عليه سواء
  .رضي اهللا عنه

وعن أيب إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد اهللا الوادعي، مسعت 
سليمان بن داود النيب عليهما : األرض أربعةملك : معاوية يقول

فقيل له  السالم، وذو القرنني، ورجل من أهل حلوان، ورجل آخر
حدثين إبراهيم بن املنذر، : وقال الزبري بن بكار .ال: اخلضر؟قال

بلغين أنه : عن حممد بن الضحاك، عن أبيه، عن سفيان الثوري قال
سليمان النيب، وذو مؤمنان وكافران، : ملك األرض كلها أربعة

وهكذا قال سعيد بن بشري . القرنني، و منرود، وخبت نصر
عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، : وقال إسحاق بن بشر.سواء

كان ذو القرنني ملك بعد النمرود، وكان من : عن احلسن قال
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قصته أنه كان رجال مسلما صاحلا، أتى املشرق واملغرب، مد اهللا له 
ره حىت قهر البالد، واحتوى على األموال، وفتح يف األجل، ونص

املدائن، وقتل الرجال، وجال يف البالد والقالع، فسار حىت أتى 
َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل {: فذلك قول اهللا.املشرق واملغرب

ْرِض إِنا َمكنا َلُه ِيف اْألَ { خربا : أي} َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرا 
َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَببا  قال  .علما بطلب أسباب املنازل: أي} َوآتـَيـْ

وزعم مقاتل أنه كان يفتح املدائن وجيمع الكنوز، فمن : إسحاق
  .اتبعه على دينه وتابعه عليه وإال قتله

وقال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، وعكرمة، وعبيد بن 
} َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبباَوآتـَيْـ { : اكيعلى، والسدي، وقتادة، والضح

معامل األرض ومنازهلا : وقال قتادة ومطر الوراق.علما: يعين
يعين تعليم : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم. وأعالمها وآثارها

  .األلسنة، كان ال يغزو قوما إال حدثهم بلغتهم

اململكة والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إىل نيل مقصوده يف 
وغريها، فإنه كان يأخذ من كل إقليم من األمتعة واملطاعم والزاد ما 

  .يكفيه، ويعينه على أهل اإلقليم اآلخر

وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفا وستمائة سنة، جيوب 
األرض ويدعو أهلها إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، ويف كل 
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قي، وابن عساكر حديثا وقد روى البيه.هذه املدة نظر، واهللا أعلم
َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَببا { : متعلقا بقوله مطوال جدا، وهو } َوآتـَيـْ

منكر جدا، ويف إسناده حممد بن يونس الكدميي، وهو متهم، فلهذا 
: أي} فَأَتْـَبَع َسَببا{ : وقوله.مل نكتبه لسقوطه عندنا، واهللا أعلم

يعين من األرض انتهى إىل } ْمسِ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الش َحىت {طريقا 
حيث ال ميكن أحدا أن جياوزه، ووقف على حافة البحر احمليط 
الغريب الذي يقال له أوقيانوس، الذي فيه اجلزائر املسماة 
باخلالدات، اليت هي مبدأ األطوال على أحد قويل أرباب اهليئة، 
والثاين من ساحل هذا البحر كما قدمنا، وعنده شاهد مغيب 

َئٍة { .شمس فيما رآه بالنسبة إىل مشاهدتهال } تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ محَِ
البحر يف نظره، فإن من كان يف البحر أو على ساحله : واملراد ا

: يرى الشمس كأا تطلع من البحر وتغرب فيه، وهلذا قال
فإذا هي تغرب يف عني محئة : يف نظره، ومل يقل: أي} َوَجَدَها {

  .ذات محأة: أي

حامية، : وهو الطني األسود، وقرأه بعضهم: كعب األحبار  قال
من احلرارة، وذلك من شدة املقابلة : يرجع إىل األول، وقيل: فقيل

  .لوهج ضوء الشمس وشعاعها
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: وقد روى اإلمام أمحد عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب
نظر رسول اهللا : حدثين موىل لعبد اهللا بن عمرو، عن عبد اهللا قال

يف نار اهللا احلامية، لوال ما يزعها  «: ىل الشمس حني غابت فقالإ
  .»  من أمر اهللا ألحرقت ما على األرض

فيه غرابة، وفيه رجل مبهم مل يسم، ورفعه فيه نظر، وقد يكون 
موقوفا من كالم عبد اهللا بن عمرو، فإنه أصاب يوم الريموك زاملتني 

  .أعلممن كتب املتقدمني، فكان حيدث منها، واهللا 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنني جاوز مغرب الشمس، وصار 
وا بعد النجعة،  ميشي جبيوشه يف ظلمات مددا طويلة، فقد أخطأ

  .وقال ما خيالف العقل والنقل
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٩

 برخيا بن آصف قصة

عجاز غريب وهي من عجائب القران قصة آصف بن برخيا فيها ا
ن بعض املفسرين من وردت م وكما ان هناك ردود وشبهات

 حيث ان البعض خانتهم أقالمهم وفسروا، املذاهب االخرى 

من هنا وبعد حبث ودراسة ، القصة مبا يشتهي مزاج عقوهلم 
، وصلنا لنشرح ونفسر تلك القصة  , التفاسري واملقاالت واحلقائق

 .كما فسرها علمائنا وباحثينا الكرام

 بتعريف من هو آصف بن برخيا؟ لنبدأ اوال

وهو الذي  , آصف بن برخيا هو وصي و وزير سليمان عليه السالم
و ، ) ع(وجعله امام سليمان ، أتى بعرش بلقيس بطرفة عني 

اإلنس وليس من اجلن كما يزعم بعض  آصف بن برخيا هو من
أخوه هو  , وكما سنشرحه الحقا، املفسرين من املذاهب االخرى

من ساللة مؤمنة  ولصفورا تسعة أبناء وهم، صفورا بن برخيا 
الذين كانوا يف ، تدور حول عرش وشعب بلقيس  القصة، مقدسة 

املذاهب االخرى بأنه  يقول املفسرون من، ضالل مبني من عبادم
الميكن لبشر ان يأيت بعرش بلقيس من اليمن اىل فلسطني بطرفة 

هذا ليس مبنطق الم مل ، البد هلذا ان يكون من اجلن  , عني
وهي واضحة  ، ومل يلتفتوا لسر هذه اآلية آلية الكرميةيتمعنوا يف ا

واملفسرين وحىت القران  باملقابل كل العلماء وحنن، كقرص الشمس



 

 

٤٠

 وقبل ان نقرأ ونفسر، نقول بان آصف بن برخيا كان من اإلنس 

سأذكر لكم تفسري اجلاللني الذي ورد يف التوراة ، اآلية الكرمية 
كان صديقا يعلم اسم اهللا آصف بن برخيا   ) حيث تقول اآلية

مث يف ، ) صديقا الحظ كلمة) االعظم الذي اذا دعا به أجيب 
يا آصف ويعلموا انك امسك ( تقول ) ١٨(الزبور يف املزمور آية 

فالتوراة والزبور يقران بان ، ) وحدك العلي على كل االرض يهوه
مث اقرأ تفسري املسعودي ، صديقا  آصف كان من اإلنس وكان

واالن لنقرأ  . ك ان آصف وأخوه من االنس وليس من اجلنليذكر ل
ونفسر اآلية الكرمية يف سورة النمل ولنتمعن جيدا لكلمات اآلية 

قال يأيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل ( تبارك وتعاىل  حيث يقول
من اجلن انا آتيك به قبل ان تقوم من  قال عفريت، يأتوين مسلمني 

علم من الكتاب  قال الذي عنده، ي أمني واين عليه لقو ، مقامك 
فلما رآه مستقرا عنده قال ، انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ، 

ليبلوين ان أشكر ام أكفر و من شكر فامنا ، من فضل ريب  هذا
اآلية واضحة جدا ،، ) غين كرمي ومن كفر فان ريب، يشكر لنفسه 

املذاهب  فسرين منومن هنا بدأت املغالطات واملفارقات عند امل، 
 حيث مل يلتفتوا اىل اعجاز القران يف الوالية التكوينية اليت، االخرى 

حيث ان اهلدهد اتى ، املشهد صريح وواضح ، بينتها اآلية الكرمية 
واملأل كان ، ) ع(واملأل مجيعهم امام سليمان  , خبرب بلقيس وعرشها



 

 

٤١

كل هذه فهل  ، واحليوان  من اجلن واإلنس والعفاريت والطري
 رمبا يسأل، !! املخلوقات كانت من اجلن ؟ اجلواب قطعا كال 

ربه كي يستقر العرش ) ع(السائل ويقول ملاذا مل يناجي سليمان 
ولكن اآلية تريد بيان ، بلى كان يستطيع  امامه ؟ وهو أعظمهم ؟

برخيا كان وزيرا  الوالية التكوينية لالوصياء حيث ان آصف بن
، وكان يريد ان خيلف وصي من بعده ،) ع(ووصيا لسليمان 

عندما قال سليمان للمأل من يأتيين بعرش ، آصف  والوصي كان
فلماذا مل يدعه ، آتيك به  فقام عفريت من اجلن وقال انا، بلقيس 

بان  يقرون، سليمان باإلتيان؟ هنا املغالطة تبدأ عند املفسرين 
ن ان كيف يكون للج، والسؤال ، آصف بن برخيا هو من اجلن 

التكوينية من عند اهللا؟ وحنن نعلم بان اجلن ال ميلك  تكون له الوالية
آصف بن برخيا وتقدم على اجلن  فلماذا قام، اسم اهللا األعظم 

يريد  انا آتيك به قبل ان يرتد طرفك؟ هنا) ع(وقال لسليمان 
آصف بن برخيا ان يبني الوالية التكوينية اليت منحه اهللا على املأل 

واليت ، بدليل نص القران ، النه كان ميلك اإلسم األعظم  , مجيعا
والعلم هذا ، أي آصف ) الكتاب قال الذي عنده علم من( تقول 

فاآلية  مث كيف يكون لوصي النيب من اجلن؟، هو االسم االعظم 
وكان عنده علم من ، تصر ان آصف بن برخيا كان من اإلنس 

دما أتى بعرش بلقيس والدليل االخر عن (اي علم واحد( الكتاب 



 

 

٤٢

وكان سليمان  , هذا من فضل ريب) ع(قال سليمان ، بطرفة عني 
يريد ان يبني للمأل بان فضل الوالية التكوينية موجودة يف ) ع(

مث ان ، الرب اودع فيه اسم من االمساء األعظم  وان، آصف 
يف اعجاز وتكوين  شكر آصف والذي بني القدرة) ع(سليمان 

قال ان الذي يكفر مبا رأى من قدرة آصف فاهللا و ، االسم االعظم 
ومن ناحية اخرى كان آصف بن برخيا وصيا ، عن هذا الكفر  غين

بابراز ، الناس بانه احلجة من بعده  اراد ان يعرف، ) ع(لسليمان 
وكان عنده ) اجلزائري راجع تفاسري( ، علمه املأخوذ من الكتاب 

) من(لو تالحظ كلمة  ،وليس كله ، مقدار معني من علم الكتاب 
، واليت تقدمت يف اآلية ) التبعيضية) ( من(اآلية تبني لك اا  يف

) قال الذي عنده علم من الكتاب( الكرمية هو  مانريده يف اآلية
الكتاب هنما قال هذا  والذي نستفيد منه هو الذي عنده علم من

 وهذا دليل واضح بان آصف بن برخيا كان، جتاه من كان من اجلن 
ةوقد وردت الروايات عن االئمة عليهم السالم ان ، اإلنس  من

وانه كان عنده االسم ، ) ع(لسليمان  آصف بن برخيا كان وزيرا
يف ذلك  وقد تصرف يف التكوينات عن طريق واليته، االعظم 

وهذا يدل داللة ، حيث نقل عرش بلقيس باقل من طرفة عني 
 تذكر اآلية الكرمية اليت التكوينية على انه مل واضحة على الوالية

وامنا تبني ، كانت بأمر اهللا  واليت، جاءت لسياق بيان هذه الوالية 



 

 

٤٣

ان آصف  وال يعين هذا، عن طريق العلم الذي حبوزته من الكتاب 
( بل أقرت اآلية وقالت ، بن برخيا كان لديه علوم الكتاب كلها 

اهللا  اي ان هناك اشخاصا اعلم من آصف ولكن (علم من الكتاب
ربه ذه الكلمات  وكان آصف بن برخيا كان يناجي، مل يذكرهم 

 وتعين احلي القيوم او ذواجلالل واالكرام او اهللا) آهيا شراهيا( 

وعندما تتمعن يف االلفاظ واملفاهيم ، ) حسب التفاسري( الرمحن 
حيث قال ، ارتباط قوي بني اهللا وآصف  تراها تدل على ان هناك

آصف بن برخيا من  وهذا تأكيد بقدرة، آتيك به  أنا) ع(لسليمان 
 .جواب ربه عندما يناجيه باالسم االعظم

 : , واالقوال بثبوتية إنسية آصف بن برخيا ولنقرأ معا املصادر

سئل عن الذي عنده علم  انه) ص(ففي روضة الواعظني عن النيب 
 . ذلك هو وصي أخي سليمان ابن داود: ( فقال ، من الكتاب 

ان اسم اهللا االعظم : (قال ) ع(عن الباقر ، بصائر والكايف ويف ال
وسبعني حرفا وامنا كان عند آصف بن برخيا منها حرف  على ثالث

بينه وبني سرير بلقيس حىت  فتكلم به فخسف باالرض ما، واحد 
 مث عادت االرض كما كانت اسرع من طرفة، تناول السرير بيده 

م اثنان وسبعون حرفا وحرف وعندنا حنن من االسم االعظ، عني 
علم الغيب عنده وال حول وال قوة اال باهللا  عند اهللا استأثر به يف

 .. البيت عليهم السالم انظر اىل عظمة أهل، ) العلي العظيم 



 

 

٤٤

بينه وبني  فتكلم به فاخنرقت له االرض فيما: ( وعن اهلادي  قال 
انبسطت مث ) ع(فتناول عرش بلقيس حىت سريه اىل سليمان ، سبأ 

 .من طرفة عني االرض يف أقل

 . قال ان االرض طويت له: ويف امع يقول الصادق  

الذي عنده علم من الكتاب فهو : ( العياش عن اهلادي  قال  وعن
عن معرفة ما عرفه آصف ) ع(سليمان  آصف بن برخيا ةمل يعجز

 . لكنه اراد ان يبني للجن واالنس انه احلجة من بعده

العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ) ع(ليمان وعندما رأى س
ومن هنا نستفيد وبوضوح األدلة ، العبارة جيدا  متعن يف هذه، ريب 

وان آصف ، ومقبول يف نظر القرآن  بان الوالية التكوينية أمر ممكن
فال ، االخرون  بن برخيا كان من اإلنس وليس من اجلن كما يزعم

العجاز واالسم االعظم من عند اهللا ميكن توديع الوالية التكوينية وا
  .وخصوصا مع االنبياء واعالء كلمة اهللا، اجلن  يف

  
  
  
  
  



 

 

٤٥

 
 قصة لقمان

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلِه َوَمْن َيْشُكْر { : قال تعاىل َوَلَقْد آتـَيـْ
 َه َغِينالل َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإن يٌد فَِإمن َواْقِصْد ِيف  ...إىل محَِ

} َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإن أَْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمِري 
  . ]١٩-١٢: لقمان[

حكاه . لقمان بن ثاران: هو لقمان بن عنقاء بن سدون، ويقال
ل وكان نوبيا من أه: قال السهيلي.السهيلي، عن ابن جرير والقتييب

عبادة، وعبارة وحكمة وكان رجال صاحلا ذا : أيلة، قلت
 .كان قاضيا يف زمن داود عليه السالم، فاهللا أعلم: ويقال.عظيمة

وقال سفيان الثوري، عن األشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس 
وقال قتادة، عن عبد اهللا بن الزبري .كان عبدا حبشيا جنارا: قال

كان : ن لقمان؟ قالجلابر بن عبد اهللا ما انتهى إليكم يف شأ: قلت
  .قصريا أفطس من النوبة

كان : وقال حيىي بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن املسيب قال
لقمان من سودان مصر، ذو مشافر أعطاه اهللا احلكمة، ومنعه 

جاء أسود : حدثين عبد الرمحن بن حرملة قال: وقال األوزاعي.النبوة
ن من أجل أنك ال حتز : إىل سعيد بن املسيب يسأله فقال له سعيد



 

 

٤٦

بالل ومهجع : أسود فإنه كان من أخري الناس ثالثة من السودان
وقال  .كان أسود نوبيا ذا مشافر. موىل عمر ولقمان احلكيم

كان لقمان عبدا أسود، عظيم الشفتني، : األعمش، عن جماهد
: وقال عمر بن قيس.مصفح القدمني: مشقق القدمني، ويف رواية

تني، مصفح القدمني، فأتاه رجل وهو كان عبدا أسود، غليظ الشف
ألست الذي كنت ترعى معي : يف جملس أناس حيدثهم فقال له

فما بلغ بك ما أرى؟ : قال. نعم: الغنم يف مكان كذا وكذا؟ قال
رواه ابن جرير عن . صدق احلديث والصمت عما ال يعنيين: قال

  .ابن محيد عن احلكم عنه

حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا أبو زرعة، : وقال ابن أيب حامت
إن اهللا رفع لقمان : حدثنا عبد الرمحن بن أيب يزيد بن جابر قال

ألست عبد : احلكيم حلكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال
فما : قال. بلى: بن فالن الذي كنت ترعى غنمي باألمس؟ قال

قدر اهللا، وأداء األمانة، وصدق احلديث، : بلغ بك ما أرى؟ قال
أخربين عبد اهللا بن عياش : وقال ابن وهب.وترك ما ال يعنيين

وقف رجل على لقمان احلكيم : الفتياين، عن عمر موىل عفرة قال
فأنت : قال.نعم: أنت لقمان أنت عبد بين النحاس؟قال: فقال

أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من : راعي الغنم األسود؟قال
هم بابك، ورضاهم وطء الناس بساطك، وغشي: قال أمري؟



 

 

٤٧

 .يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك كنت كذلك: قال .بقولك
غضي بصري، وكفي لساين، وعفة : قال لقمان ما هو؟: قال

مطمعي، وحفظي فرجي، وقيامي بعديت، ووفائي بعهدي، وتكرميت 
ضيفي، وحفظي جاري، وتركي ما ال يعنيين، فذاك الذي صريين  

  .كما ترى

دثنا أيب، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عمرو بن ح: وقال ابن أيب حامت
واقد، عن عبدة ابن رباح، عن ربيعة، عن أيب الدرداء أنه قال يوما 

ما أويت عن أهل، وال مال، وال حسب،  :وذكر لقمان احلكيم فقال
وال خصال، ولكنه كان رجال ضمضامة، سكيتا طويل التفكر، 

ق، وال يتنحنح، وال عميق النظر، مل ينم ارا قط، ومل يره أحد يبز 
يبول، وال يتغوط، وال يغتسل، وال يعبث، وال يضحك، وكان ال 

  .يعيد منطقا نطقه، إال أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد

وكان قد تزوج وولد له أوالد فماتوا، فلم يبك عليهم، وكان يغشى 
السلطان ويأيت احلكام لينظر ويتفكر ويعترب، فبذلك أويت ما أويت، 

من زعم أنه عرضت عليه النبوة، فخاف أن ال يقوم بأعبائها ومنهم 
وهذا . فاختار احلكمة، ألا أسهل عليه، ويف هذا نظر، واهللا أعلم

  .مروي عن قتادة كما سنذكره



 

 

٤٨

وروى ابن أيب حامت، وابن جرير، من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن 
ف كان لقمان نبيا، وهذا ضعي: جابر اجلعفي، عن عكرمة أنه قال

  .احلال اجلعفي

وقد ذكره . واملشهور عن اجلمهور أنه كان حكيما وليا ومل يكن نبيا
اهللا تعاىل يف القرآن فأثىن عليه، وحكى من كالمه فيما وعظ به 
ولده الذي هو أحب اخللق إليه، وهو أشفق الناس عليه، فكان من 

الشْرَك َلظُْلٌم  يَابـَُين َال ُتْشرِْك بِاللِه ِإن { : أول ما وعظ به أن قال
حدثنا قتيبة، : وقد قال البخاري.فنهاه عنه، وحذره منه} َعِظيٌم 

حدثنا جرير، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا 
 ]٨٢: األنعام[} الِذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم { ملا نزلت : قال

أينا مل يلبس إميانه بظلم؟ : وقالوا شق ذلك على أصحاب رسول اهللا
يَابـَُين {: بذاك أمل تسمع إىل قول لقمان إنه ليس  «:فقال رسول اهللا

 ِه ِإنْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  َال ُتْشرِْك بِاللرواه مسلم من حديث }الش
  .سليمان بن مهران األعمش به

لد مث اعرتض تعاىل بالوصية بالوالدين، وبيان حقهما على الو 
وتأكده، وأمر باإلحسان إليهما حىت ولو كانا مشركني، ولكن ال 
يطاعان على الدخول يف دينهما، إىل أن قال خمربا عن لقمان فيما 

يَابـَُين إِنـَها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف { :وعظ به ولده
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ِض يَْأِت َِا اللُه ِإن اللَه َلِطيٌف َصْخَرٍة أَْو ِيف السَمَواِت أَْو ِيف اْألَرْ 
ينهاه عن ظلم الناس ولو حببة خردل، فإن اهللا يسأل عنها، } َخِبٌري 

ِإن {: عها يف امليزان كما قال تعاىلوحيضرها حوزة احلساب، ويض
َوَنَضُع { : وقال تعاىل ]٤٠: النساء[. }اللَه َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍة 

ازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئا َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل اْلَموَ 
َنا َِا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَني  وأخربه أن  ]٤٧: األنبياء[} َحبٍة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

هذا الظلم لو كان يف احلقارة كاخلردلة، ولو كان يف جوف صخرة 
وال كوة، أو لو كانت ساقطة يف شيء من صماء ال باب هلا 

ظلمات األرض أو السموات يف اتساعهما وامتداد أرجائهما، لعلم 
علمه دقيق فال خيفى : أي} إن اهللا لطيف خبري { .اهللا مكاا

َوَما { : عليه الذر مما تراءى للنواظر، أو توارى، كما قال تعاىل
َال َحبٍة ِيف ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإال يـَْعَلُمَها وَ 
  . ]٥٩: األنعام[} َوَال يَاِبٍس ِإال ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني 

} َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِيف السَماِء َواْألَْرِض ِإال ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني { : وقال
َقاُل َذرٍة ِيف َعاملِِ اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـ { : وقال ]٧٥: النمل[

السَمَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـُر ِإال ِيف ِكَتاٍب 
  . ]٣: سبأ[} ُمِبٍني 
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وقد زعم السدي يف خربه عن الصحابة أن املراد ذه الصخرة 
الصخرة اليت حتت األرضني السبع، وهكذا حكي عن عطية العويف، 

والثوري، واملنهال بن عمر، وغريهم، ويف صحة هذا وأيب مالك، 
  .القول من أصله نظر

مث إن يف هذا املراد نظر آخر ؛ فإن هذه اآلية نكرة غري معرفة، فلو  
فتكن : فتكن يف الصخرة، وإمنا املراد: كان املراد ا ما قالوه لقال

حدثنا حسن : كما قال اإلمام أمحد.صخرة كانت: يف صخرة، أي
حدثنا ابن هليعة، حدثنا دراج، عن أيب اهليثم، عن أيب  بن موسى،

لو أن أحدكم يعمل يف  «:سعيد اخلدري، عن رسول اهللا قال
صخرة صماء ليس هلا باب وال كوة، خلرج عمله للناس كائنا ما  

أدها جبميع واجباا : أي} يَابـَُين أَِقِم الصَالَة { : مث قال.» كان
 عها، وسجودها، وطمأنينتها، وخشومن حدودها، وأوقاا، وركو 

  .عها، وما شرع فيها، واجتنب ما ينهي عنه فيها

جبهدك : أي} َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر { : مث قال
إن استطعت باليد فباليد، وإال فبلسانك، فإن مل : وطاقتك، أي

} َما َأَصاَبكَ َواْصِربْ َعَلى { : تستطع فبقلبك، مث أمره بالصرب فقال
وذلك أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر يف مظنة أن يعادى 
وينال منه، ولكن له العاقبة، وهلذا أمره بالصرب على ذلك، ومعلوم 



 

 

٥١

اليت ال } ِإن َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر { : وقوله.أن عاقبة الصرب الفرج
قال } ْر َخدَك لِلناِس َوَال ُتَصع { : وقوله. بد منها وال حميد عنها

ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبري، والضحاك، ويزيد 
ال تتكرب على الناس، : بن األصم، وأبو اجلوزاء، وغري واحد معناه

ومتيل خدك حال كالمك هلم، وكالمهم لك على وجه التكرب 
  .عليهم واالزدراء هلم

ل يف أعناقها فتلتوي وأصل الصعر داء يأخذه اإلب: قال أهل اللغة
رؤوسها، فشبه به الرجل املتكرب الذي مييل وجهه إذا كلم الناس أو  

  :قال أبو طالب يف شعره .كلموه على وجه التعظم عليهم

  إذا ما ثنوا صعر اخلدود نقيمها     وكنا قدميا ال نقر ظالمة 

  :وقال عمرو بن حيي التغليب

  ميله فتقوما أقمنا له من    وكنا إذا اجلبار صعر خده 

حيُِب ُكل ُخمَْتاٍل َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحا ِإن اللَه َال {: وقوله
ينهاه عن التبخرت يف املشية على وجه العظمة والفخر على } َفُخورٍ 

َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحا ِإنَك َلْن َختْرَِق { : الناس، كما قال تعاىل
ُلَغ اْجلَِباَل ُطوال اْألَْرَض َوَلْن    . ]٣٧: اإلسراء[} تـَبـْ
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يعين لست بسرعة مشيك تقطع البالد يف مشيتك هذه، ولست 
بدقك األرض برجلك خترق األرض بوطئك عليها، ولست 
بتشاخمك وتعاظمك وترفعك تبلغ اجلبال طوال، فاتئد على نفسك 

بينما رجل ميشي يف   «:وقد ثبت يف احلديث.فلست تعدو قدرك
يتبخرت فيهما، إذ خسف اهللا به األرض فهو يتجلل فيها إىل برديه 

إياك وإسبال اإلزار، فإا من   «:ويف احلديث اآلخر.»  يوم القيامة
ِإن اللَه َال حيُِب { : كما قال يف هذه اآلية.»  املخيلة ال حيبها اهللا

  .} ُكل ُخمَْتاٍل َفُخوٍر 

لقصد فيه، فإنه ال بد له أن وملا اه عن االختيال يف املشي أمره با
} واقصد يف مشيك{: ه باخلري، فقالميشي فنهاه عن الشر وأمر 

ال تبتاطأ مفرطا وال تسرع إسراعا مفرطا، ولكن بني ذلك : أي
َوِعَباُد الرْمحَِن الِذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض { : قواما، كما قال تعاىل

: مث قال]٦٣: الفرقان[} وَن قَالُوا َسَالما َهْونا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهلُ 
يعين إذا تكلمت ال تتكلف رفع صوتك، } َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك {

وقد ثبت يف الصحيحني .فإن أرفع األصوات وأنكرها صوت احلمري
األمر باالستعاذة عند مساع صوت احلمري بالليل، فإا رأت 

  .شيطانا
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جة إليه، وال سيما عند وهلذا ى عن رفع الصوت حيث ال حا
العطاس فيستحب خفض الصوت، وختمري الوجه كما ثبت به 
احلديث من صنيع رسول اهللا فأما رفع الصوت باألذان، وعند 
الدعاء إىل الفئة للقتال، وعند اإلهالك وحنو ذلك، فذلك مشروع، 
فهذا مما قصه اهللا تعاىل عن لقمان عليه السالم يف القرآن، من 

ايا النافعة اجلامعة للخري، املانعة من الشر، وقد وردت احلكم، والوص
آثار كثرية يف أخباره ومواعظه، وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى 

  .حبكمة لقمان، وحنن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء اهللا تعاىل

حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا ابن املبارك، أنبأنا : قال اإلمام أمحد
جيمع الضيب، عن قزعة، عن ابن عمر، سفيان، أخربين يك بن 

إن اهللا : إن لقمان احلكيم كان يقول «:أخربنا رسول اهللا قال: قال
حدثنا أبو سعيد : وقال ابن أيب حامت.» إذا استودع شيئا حفظه

األشج، حدثنا عيسى بن يونس، عن األوزاعي، عن موسى ابن 
قمان قال ل  «:سليمان، عن القاسم بن خميمرة أن رسول اهللا قال

البنه وهو يعظه يا بين إياك والتقنع فإنه خمونة بالليل مذمة 
حدثنا أيب، حدثنا عمرو بن عمارة، حدثنا : وقال أيضا.»  بالنهار

يا بين إن احلكمة : ضمرة، حدثنا السري بن حيىي، قال لقمان البنه
  .أجلست املساكني جمالس امللوك
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املبارك، أنبأنا عبد  وحدثنا أيب، حدثنا عبدة بن سليمان، أنبأنا ابن
يا : قال لقمان البنه:الرمحن املسعودي، عن عون بن عبد اهللا قال

مث  -يعين السالم  -بين إذا أتيت نادي قوم فأدمهم بسهم اإلسالم 
اجلس بناحيتهم فال تنطق حىت تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا يف 
ذكر اهللا فأجل سهمك معهم، وإن أفاضوا يف غري ذلك فحول 

  .إىل غريهمعنهم 

وحدثنا أيب، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا ضمرة، عن حفص بن 
وضع لقمان جرابا من خردل إىل جانبه، وجعل يعظ : عمر، قال

يا بين لقد : ابنه وعظة وخيرج خردلة، حىت نفد اخلردل، فقال
وقال أبو .فتفطر ابنه: وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر، قال

ىي بن عبد الباقي املصيصي، حدثنا أمحد حدثنا حي: القاسم الطرباين
بن عبد الرمحن احلراين، حدثنا عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي، عن 
ابن سفيان املقدسي، عن خليفة بن سالم، عن عطاء بن أيب رباح، 

اختذوا السودان فإن ثالثة  «:قال رسول اهللا: عن ابن عباس قال
ي، وبالل لقمان احلكيم، والنجاش: منهم من أهل اجلنة

. يعين احلبشي، وهذا حديث غريب منكر: قال الطرباين.» املؤذن
ترمجة ذكر فيها فوائد ) الزاهد(وقد ذكر له اإلمام أمحد يف كتاب 

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن رجل، عن : مهمة مجة، فقال
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة { : جماهد الفقه، واإلصابة يف : قال} َوَلَقْد آتـَيـْ
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وحدثنا وكيع، حدثنا .وكذا روي عن وهب بن منبه.  نبوةغري
كان لقمان : سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

وحدثنا أسود، حدثنا محاد، عن علي بن يزيد، عن .عبدا حبشيا
وحدثنا سياد، حدثنا .سعيد بن املسيب أن لقمان كان خياطا

يا : لقمان البنهقال : قال -يعين بن دينار  -جعفر، حدثنا مالك 
  .بين اختذ طاعة اهللا جتارة، تأتك األرباح من غري بضاعة

كان : وحدثنا يزيد، حدثنا أبو األشهب، عن حممد بن واسع قال
لقمان يقول البنه يا بين اتق اهللا، وال تُري الناس أنك ختشى اهللا 

: وحدثنا يزيد بن هرون ووكيع قاال.ليكرموك بذلك وقلبك فاجر
كان لقمان عبدا : شهب، عن خالد الربعي قالحدثنا أبو األ

: اذبح يل شاة، فذبح له شاة فقال: حبشيا جنارا فقال له سيده
أما كان : ائتين بأطيب مضغتني فيها فأتاه باللسان والقلب، فقال له

فسكت عنه ما سكت، : ال، قال: فيها شيء أطيب من هذين؟قال
وألق أخبثها : هاذبح يل شاة، فذبح له شاة فقال ل: مث قال له

أمرتك أن تأتيين بأطيبها : مضغتني فرمى باللسان والقلب، فقال
مضغتني فأتيتين باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتني 

إنه ليس شيء أطيب منهما إذا : فألقيت اللسان والقلب، فقال له
  .طابا، وال أخبث منهما إذا خبثا



 

 

٥٦

بارك، حدثنا معمر، عن أيب وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا ابن امل
: قال -رجل من أهل البصرة يقال له اجلعد أبو عثمان  -عثمان 

ال ترغب يف ود اجلاهل فريى أنك ترضى عمله، : قال لقمان البنه
  .وال اون مبقت احلكيم فيزهده فيك

وحدثنا داود بن أسيد، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن 
قال : مي، عن عبد اهللا بن زيد قالزرعة، عن شريح بن عبيد احلضر 

لقمان أال أن يد اهللا على أفواه احلكماء، ال يتكلم أحدهم إال ما 
كنت أقّنع : وحدثنا عبد الرزاق، مسعت بن جريج قال.هيأ اهللا له

القناع : أما علمت أن لقمان قال: فقال يل عمر.رأسي بالليل
ع رأسك معجزة بالليل، فلم تقن: أو قال.بالنهار مذلة معذرة

  .إن لقمان مل يكن عليه دين: قلت له: بالليل؟قال

يا بين : وحدثين حسن بن اجلنيد، حدثنا سفيان، قال لقمان البنه
ما ندمت على السكوت قط، وإن كان الكالم من فضة فالسكوت 

حدثنا أبو األشهب، : وحدثنا عبد الصمد ووكيع قاال.من ذهب
عتزل الشر يعتزلك، فإن يا بين ا: عن قتادة أن لقمان قال البنه

وحدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن .الشر للشر خلق
مكتوب يف احلكمة يا بين إياك والرغب، فإن الرغب كل : أبيه قال

يا . الرغب يبعد القريب من القريب، ويزيل احلكم كما يزيل الطرب
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بين إياك وشدة الغضب، فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد 
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا : إلمام أمحدقال ا.احلكيم

قال : نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، عن عبيد بن عمري قال
يا بين اخرت االس على عينك، فإذا رأيت  :لقمان البنه وهو يعظه

الس يذكر فيه اهللا عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عاملا 
طلع اهللا عليهم برمحة ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن ي

تصيبك معهم، يا بين ال جتلس يف الس الذي ال يذكر اهللا فيه، 
فإنك إن تك عاملا ال ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدوك غبيا، 

يا بين ال  وإن يطلع اهللا إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم
تغبطوا أمراء رحب الذراعني، يسفك دماء املؤمنني، فإن له عند اهللا 

  .اتال ال ميوتق

مكتوب : وحدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال
بين لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطا، تكن : يف احلكمة

مكتوب يف احلكمة أو : وقال .أحب إىل الناس ممن يعطيهم العطاء
كما : مكتوب يف التوراة: وقال .الرفق رأس احلكمة: يف التوراة

 .كما تزرعون حتصدون: مكتوب يف احلكمة: وقال .َترمحون تُرمحون
وحدثنا  .أحب خليلك وخليل أبيك: مكتوب يف احلكمة: وقال

قيل للقمان : عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة قال
 فأي الناس أعلم؟: قيل .صرب ال يتبعه أذى: قال أي الناس أصرب؟
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 فأي الناس خري؟: قيل .من ازداد من علم الناس إىل علمه: قال

ال، ولكن الغين الذي إذا : قال الغين من املال؟: قيل .الغين: قال
وحدثنا سفيان  .التمس عنده خري وجد، وإال أغىن نفسه عن الناس

الذي : أي الناس شر؟ قال: قيل للقمان: قال -هو ابن عيينة  -
وحدثنا أبو الصمد، عن مالك بن  .ال يبايل أن يراه الناس مسيئا

وجدت يف بعض احلكمة يبدد اهللا عظام الذين يتكلمون : قال دينار
بأهواء الناس، ووجدت فيها ال خري لك يف أن تعلم ما مل تعلم، وملا 
تعمل مبا قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم 

  .حزمة، مث ذهب حيملها فعجز عنها فضم إليه أخرى

احلكم  - زهري وهو حدثنا احلكم بن أيب: وقال عبد اهللا بن أمحد
قال : حدثنا الفرج بن فضالة، عن أيب سعيد قال - بن موسى 
يا بين ال يأكل طعامك إال األتقياء، وشاور يف أمرك : لقمان البنه

  .العلماء

وهذا جمموع ما ذكره اإلمام أمحد يف هذه املواضع، وقد قدمنا من 
  واهللا أعلماآلثار كثريا مل يروها، كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا، 

حدثنا أيب، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا زيد : وقال ابن أيب حامت
: بن حيىي بن عبيد اخلزاعي، حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة قال

خري اهللا لقمان احلكيم بني النبوة واحلكمة، فاختار احلكمة على 
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ح فأصب: فأتاه جربيل وهو نائم فذر عليه احلكمة، قال: النبوة، قال
قيل للقمان كيف اخرتت : مسعت قتادة يقول: قال سعد .ينطق ا

إنه لو أرسل إيل بالنبوة : فقال احلكمة على النبوة وقد خريك ربك؟
عزمة لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم ا، ولكن خريين 

وهذا فيه  .فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت احلكمة أحب إيل
ري عن قتادة، قد تكلموا فيه، والذي رواه نظر، ألن سعيد بن بش

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة { : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوله َوَلَقْد آتـَيـْ
  .يعين الفقه واإلسالم، ومل يكن نبيا ومل يوح إليه: قال} 

جماهد، وسعيد : وهكذا نص على هذا غري واحد من السلف منهم
  أعلمبن املسيب، وابن عباس، واهللا 
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 قصة قوم يس وهم أصحاب القرية

َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاءَها { : قال اهللا تعاىل
} اِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدونَ ِإْن َكاَنْت ِإال َصْيَحًة وَ  ....إىل اْلُمْرَسُلوَن 

  . ]٢٩-١٣: يس[

رواه . لقرية أنطاكيةاشتهر عن كثري من السلف واخللف أن هذه ا
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس، وكعب األحبار، ووهب بن 
منبه، وكذا روي عن بريدة بن احلصيب، وعكرمة، وقتادة، والزهري، 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس، وكعب، ووهب  .وغريهم
وكان هلا ملك امسه انطيخس بن انطيخس وكان يعبد : أم قالوا
صادق ومصدوق : فبعث اهللا إليه ثالثة من الرسل وهم .األصنام

  .وشلوم، فكذم

وهذا ظاهر أم رسل من اهللا عز وجل، وزعم قتادة أم كانوا رسًال 
وكذا قال ابن جرير عن وهب، عن ابن سليمان، عن . من املسيح

مشعون ويوحنا، واسم : كان اسم املرسلني األوليني: شعيب اجلبائي
  .لقرية أنطاكيةالثالث بولس، وا

ألن أهل أنطاكية ملا بعث إليهم املسيح : وهذا القول ضعيف جًدا
. ثالثة من احلواريني، كانوا أول مدينة آمنت باملسيح يف ذلك الوقت
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وهلذا كانت إحدى املدن األربع اليت تكون فيها بتاركة النصارى، 
أنطاكية، والقدس، واسكندرية، ورومية، مث بعدها إىل : وهن

وأهل هذه القرية املذكورة يف القرآن أهلكوا  .نطينية ومل يهلكواالقسط
ِإْن َكاَنْت { : كما قال يف آخر قصتها، بعد قتلهم صديق املرسلني

لكن إن كانت الرسل الثالثة } ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن 
وهم املذكورون يف القرآن، بعثوا إىل أهل أنطاكية قدميًا، فكذب

فلما كان يف زمن املسيح آمنوا . وأهلكهم اهللا مث عمرت بعد ذلك
  .برسله إليهم فال مينع هذا، واهللا أعلم

فأما القول بأن هذه القصة املذكورة يف القرآن هي قصة أصحاب 
املسيح فضعيف ملا تقدم، وألن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن 

يعين } ْب َهلُْم َمَثًال َواْضرِ { : قال تعاىل .هؤالء الرسل من عند اهللا
ِإْذ َجاءَها {  .يعين املدينة} َأْصَحاَب اْلَقْريَِة { .لقومك يا حممد

بُوُمهَا فـََعزْزنَا بِثَاِلٍث * اْلُمْرَسُلوَن  أي} ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم اثـْنَـْنيِ َفَكذ :
فردوا } ُلوَن فـََقاُلوا ِإنا إِلَْيُكْم ُمْرسَ { .أيدنامها بثالث يف الرسالة

عليهم بأم بشر مثلهم، كما قالت األمم الكافرة لرسلهم 
يستبعدون أن يبعث اهللا نبًيا بشريًا، فأجابوهم بأن اهللا يعلم أنا رسله 

َوَما {  .إليكم، ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد االنتقام
َنا ِإال اْلَبَالُغ اْلُمِبُني  نا أي نبلغكم ما أرسلنا به إمنا علي: أي} َعَليـْ

  .إليكم واهللا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء
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ملَْ تـَْنتَـُهوا {  .تشاءمنا مبا جئتمونا به: أي} ُلوا ِإنا َتطَيـْرنَا ِبُكمْ قَا{ 
نُكْم َولََيَمس {: بالفعال ويؤيد األول قوله: يلباملقال، وق} لَنَـْرُمجَنُكْم 

} قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكمْ { .فوعدوهم بالقتل واإلهانة} يمٌ ِمنا َعَذاٌب أَلِ 
بسبب أنا ذكرناكم باهلدى : أي} أَِئْن ذُكْرمتُْ { .مردود عليكم: أي

} َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن { .ودعوناكم إليه توعدمتونا بالقتل واإلهانة
َصى َء ِمْن أَقْ َوَجا{ : وقوله تعاىل.ال تقبلون احلق وال تريدونه: أي

قَاَل { .يعين لنصرة الرسل وإظهار اإلميان م} اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى
} اتِبُعوا َمْن َال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن * يَاقـَْوِم اتِبُعوا اْلُمْرَسِلَني 

مث دعاهم إىل . يدعونكم إىل احلق احملض بال أجرة وال جعالة: أي
هللا وحده ال شريك له واهم عن عبادة ما سواه مما ال ينفع عبادة ا

: أي}  ِإًذا َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ ِإين { .شيًئا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة
: مث قال خماطًبا للرسل .إن تركت عبادة اهللا وعبدت معه ما سواه

} آَمْنُت ِبَرب ا فاستمعوا مقاليت وا: قيل} ُكْم فَاْمسَُعونِ ِإين شهدوا يل
وقيل معناه فامسعوا يا قومي إمياين برسل اهللا جهرة، فعند . عند ربكم
وثبوا إليه وثبة رجل : عًضا، وقيل: رمجًا، وقيل: قيل. ذلك قتلوه

  .واحد فقتلوه

: وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه، عن ابن مسعود قال
  .وطئوه بأرجلهم حىت أخرجوا قصبته من دبره
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كان اسم هذا : عن عاصم األحول، عن أيب جملزوقد روى الثوري، 
: حباًال، وقيل: كان جنارًا، وقيل: الرجل حبيب بن مري، مث قيل

 .كان يتعبد يف غار هناك، فاهللا أعلم: قصارًا، وقيل: إسكافًيا، وقيل
وعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع فيه اجلذام، وكان كثري 

يعين ملا قتله } اْدُخِل اْجلَنَة { : وهلذا قال تعاىل. الصدقة قتله قومه
: ى فيها من النضرة والسرور قالقومه أدخله اهللا اجلنة، فلما رأ

َوَجَعَلِين ِمَن ِمبَا َغَفَر ِيل َريب * قَاَل يَالَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن {
 .يعين ليؤمنوا مبا آمنت به فيحصل هلم ما حصل يل} اْلُمْكَرِمنيَ 

} يَاقـَْوِم اتِبُعوا اْلُمْرَسِلَني { نصح قومه يف حياته : قال ابن عباس
ِمبَا َغَفَر ِيل َريب َوَجَعَلِين * قَاَل يَالَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُموَن { وبعد مماته 

ال يلقى : رواه ابن أيب حامت، وكذلك قال قتادة} ِمَن اْلُمْكَرِمَني 
عاين من كرامة ا عاين ما املؤمن إال ناصًحا، ال يلقى غاًشا مل

} ياليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني {.اهللا
قال . متىن واهللا أن يعلم قومه مبا عاين من كرامة اهللا، وما هو عليه

ِإْن َكاَنْت ِإال َصْيَحًة { . فال واهللا ما عاتب اهللا قومه بعد قتله: قتادة
َوَما أَنـَْزْلَنا َعَلى قـَْوِمِه { : ه تعاىلوقول .}َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن 

ما احتجنا يف : أي} ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَماِء َوَما ُكنا ُمْنزِِلَني 
هذا معىن ما رواه . االنتقام منهم إىل إنزال جند من السماء عليهم

قال جماهد  .ابن إسحاق عن بعض أصحابه، عن ابن مسعود
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: قال ابن جرير .رسالة أخرى: ل عليهم جنًدا أيوما أنز : وقتادة
وما  : أي} َوَما ُكنا ُمْنزِِلَني { : وأقوى وهلذا قال: قلت .واألول أوىل

ِإْن { . كنا حنتاج يف االنتقام إىل هذا، حني كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا
  }َكاَنْت ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن 

بعث اهللا إليهم جربيل عليه السالم، فأخذ بعضاديت : قال املفسرون
الباب الذي لبلدهم مث صاح م صيحة واحدة، فإذا هم خامدون 

قد أمخدت أصوام، وسكنت حركام، ومل يبق منهم عني : أي
وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية، ألن .تطرف

أهل أنطاكية آمنوا واتبعوا هؤالء أهلكوا بتكذيبهم رسل اهللا إليهم، و 
رسل املسيح من احلواريني إليهم، فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة 

فأما احلديث الذي رواه الطرباين من حديث حسني  .آمنت باملسيح
األشقري، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن 

: سىفالسابق إىل مو : السبق ثالثة «:ابن عباس، عن النيب قال
صاحب يس، والسابق إىل : يوشع بن نون، والسابق إىل عيسى

فإنه حديث ال يثبت؛ ألن حسيًنا .}علي بن أيب طالب : حممد
هذا مرتوك، وشيعي من الغالة، وتفرده ذا مما يدل على ضعفه 

  بالكلية، واهللا أعلم
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 -:مؤمن آل فرعونقصة 

َأن  َرُجالً  ْكُتُم ِإميَانَُه أَتـَْقتُـُلونَ ِفْرَعْوَن يَ  مْن آلِ  َرُجٌل مْؤِمنٌ  َوقَالَ "
فـََعَلْيِه   َكاِذباً  َوِإن َيكُ  ربُكمْ  اللُه َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَـيـَناِت ِمن َريبَ  يـَُقولَ 

ِإن اللَه َال يـَْهِدي  يَِعدُُكمْ  الِذي بـَْعضُ  َكِذبُُه َوِإن َيُك َصاِدقاً ُيِصْبُكم
 .)٢٨"(َكذابٌ  َمْن ُهَو ُمْسِرفٌ 

ولكنه كتم  , وقع احلق يف قلبه، انتدب رجل من آل فرعون  هنا
، القوم عنه  لدفع وحيتال، موسى  عن انتدب يدفع. إميانه 

 ويتدسس إىل، مسالك شىت  ويسلك يف خطابه لفرعون وملئه
رجل  وقال :بالتخويف واإلقناع بالنصيحة ويثري حساسيتها قلوم

، ريب اهللا : رجًال أن يقول أتقتلون: م إميانهمؤمن من آل فرعون يكت
وإن ،يك كاذبًا فعليه كذبه  بالبينات من ربكم ؟ وإن وقدجاءكم

 إن اهللا ال يهدي من هو , يعدكم يك صادقاً يصبكم بعض الذي

فمن  , يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض. مسرف كذاب 
، أريكم إال ما أرى  ما:إن جاءنا ؟ قال فرعون ينصرنا من بأس اهللا

يا قوم إين أخاف :آمن وقال الذي. سبيل الرشاد  إال وما أهديكم
نوح وعاد ومثود والذين  قوم مثل دأب. عليكم مثل يوم األحزاب 

عليكم  أخاف ويا قوم إين. وما اهللا يريد ظلمًا للعباد ، بعدهم من
ن وم، لكم من اهللا من عاصم  يوم تولون مدبرين ما. يوم التناد 
بالبينات  ولقد جاءكم يوسف من قبل. له من هاد  فما يضلل اهللا
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لن يبعث :إذا هلك قلتم حىت, فما زلتم يف شك مما جاءكم به؛ 
 كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب . اهللا من بعده رسوالً 

بغري سلطان أتاهم كرب مقتًاعند اهللا  جيادلون يف آيات اهللا الذين.
 . قلب متكرب جبار طبع اهللا على كلكذلك ي ,وعند الذين آمنوا

املتآمرين من  جولة ضخمة هذه اليت جاهلا الرجل املؤمن مع إا.
 وقوة كذلك وإنه منطقالفطرة املؤمنة يف حذر ومهارة . فرعون وملئه

 ريب:أتقتلون رجالً أن يقول[ عليه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون إنه.

نفس  واقتناع، اعتقاد قلب ب الكلمة الربيئة املتعلقة هذه فهل] اهللا
إا يف هذه الصورة  روح؟ بإزهاق ويرد عليها، تستحق القتل ، 

خيطو م خطوة أخرى  مث. فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة
حجته  ومعه يقوهلا. . ريب اهللا : الكلمة الربيئة فالذي يقول هذه. 
  إىل تلكيشري . ]ربكم وقد جاءكم بالبينات من[ويف يده برهانه، 

فيما  - وهم، ورأوها  -عليه السالم  -عرضها موسى  اليت اآليات
يفرض هلم  مث! أن مياروا فيها يصعب– بينهم وبعيدًا عن اجلماهري

متشياً ؛ املنصف أمام القضية  ويقف معهم موقف؛ أسوأ الفروض 
 .]كذبه وإن يك كاذبًا فعليه[ ميكن أن يتخذوه فرض مع أقصى

وليس هذا . وحيتمل جريرته  , جزاءه ويلقى , لهوهوحيمل تبعة عم
وهو ، وهناكاالحتمال اآلخر ! يقتلوه على أية حال مبسوغ هلم أن

 وعدم, فيحسن االحتياط هلذا االحتمال . أن يكون صادقاً 
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 ]بعض الذي يعدكم وإن يك صادقًا يصبكم[ التعرض لنتائجه

، ضية الق هوكذلك أقل احتمال يف يعدهم وإصابتهم ببعض الذي
يف اجلدل  اإلنصاف وهذا منتهى. فهو ال يطلب إليهم أكثر منه 

 وهو يقول كالمًا ينطبق، يهددهم من طرف خفي  مث. واإلفحام

 ال يهدي من هو مسرف اهللا إن[ على موسى كما ينطبق عليهم

له  فدعوه, يوفقه فإذا كان موسى فإن اهللا ال يهديه وال] كذاب
ن تكونوا أنتم الذين تكذبون على واحذروا أ . يالقي منه جزاءه

 ! فيصيبكم هذا املآل , وتسرفون موسى وربه

يَا قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم ظَاِهرِيَن ِيف اْألَْرِض َفَمْن يـَْنُصرُنَا ِمْن بَْأِس 
 َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإال ِه ِإْن َجاَءنَا قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالالل 

َوقَاَل الِذي َآَمَن يَا قـَْوِم ِإين َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل ) ٢٩(َسِبيَل الرَشاِد 
ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالِذيَن ِمْن ) ٣٠(يـَْوِم اْألَْحَزاِب 

 َأَخاُف َعَلْيُكْم َويَا قـَْوِم ِإين ) ٣١(بـَْعِدِهْم َوَما اللُه يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد 
يـَْوَم تـَُولوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكْم ِمَن اللِه ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ) ٣٢(يـَْوَم التـَناِد 

 )٣٣(ُيْضِلِل اللُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد 

يهجم عليهم ، وحني يصل م إىل فعل اهللا مبن هو مسرف كذاب 
لذي ال ينجيهم منه ما هم فيه حمذرًا من بأسه ا، خموفًا بعقاب اهللا 

مذكراً إياهم ذه النعمة اليت تستحق الشكران ، من ملك وسلطان 
 :ال الكفران
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فمن ينصرنا من بأس . يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض ( 
 ). . اهللا إن جاءنا ؟

من أن بأس اهللا أقرب ، إن الرجل يشعر مبا يشعر به القلب املؤمن 
فهم أحق الناس  ب امللك والسلطان يف األرض؛ما يكون ألصحا

وأن يبيتوا منه على ، وأجدر الناس بأن حيسوه ويتقوه ، بأن حيذروه 
. فهو يرتبص م يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار ، وجل 

وهو يشري إىل ، ومن مث يذكرهم مبا هم فيه من امللك والسلطان 
جيمل نفسه فيهم وهو مث . هذا املعىن املستقر يف حسه البصري 

ليشعرهم  )فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا ؟: (يذكرهم ببأس اهللا
وهو إذن ؛ ينتظر مصريه معهم ، فهو واحد منهم ، أن أمرهم يهمه 

لعل هذا أن جيعلهم ينظرون إىل حتذيره ، ناصح هلم مشفق عليهم 
وهو حياول أن . ويأخذونه مأخذ الرباءة واإلخالص ، باهتمام 

وأم ، عرهم أن بأس اهللا إن جاء فال ناصر منه وال جمري عليه يش
 .إزاءه ضعاف ضعاف 

تأخذه . هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة 
ونقصاً ، ويرى يف النصح اخلالص افتياتًا على سلطانه . العزة باإلمث 
 :ومشاركة له يف النفوذ والسلطان، من نفوذه 

وما أهديكم إال سبيل  أريكم إال ما أرى ما:قال فرعون( 
وإنه . وأعتقده نافعًا ، إنين ال أقول لكم إال ما أراه صوابًا ).الرشاد
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وهل يرى الطغاة إال ! هلو الصواب والرشد بال شك وال جدال 
وهل يسمحون بأن يظن أحد أم قد ! الرشد واخلري والصواب ؟

وإال ! رأيهم رأيًا ؟وهل جيوز ألحد أن يرى إىل جوار ! خيطئون ؟
 !فلم كانوا طغاة ؟

وجيد أن عليه واجباً ؛ ولكن الرجل املؤمن جيد من إميانه غري هذا   
ويرى من الواجب عليه . أن حيذر وينصح ويبدي من الرأي ما يراه 

. أن يقف إىل جوار احلق الذي يعتقده كائنًا ما كان رأي الطغاة 
حتس وتستيقظ وترتعش وتلني مث هو يطرق قلوم بإيقاع آخر لعلها 

وهي شاهدة . يطرق قلوم بلفتها على مصارع األحزاب قبلهم . 
يا قوم إين :وقال الذي آمن( :س اهللا يف أخذ املكذبني والطغاةببأ

مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود . أخاف عليكم مثل يوم األحزاب 
ان ولكل حزب ك ).ظلمًا للعباد وما اهللا يريد. والذين من بعدهم 

مثل يوم : (ولكن الرجل املؤمن جيمعها يف يوم واحد. يوم 
وهو يوم واحد يف . فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس اهللا )األحزاب

إمنا )وما اهللا يريد ظلمًا للعباد. . (طبيعته على تفرق األحزاب 
ويصلح من حوهلم ومن بعدهم بأخذهم بأيام ، يأخذهم بذنوم 

 .اهللا 

وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام ، م طرقة أخرى مث يطرق على قلو
ويا قوم إين أخاف عليكم يوم ( :يوم التنادي. يوم القيامة . اهللا 
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ومن يضلل . يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم . التناد 
 ). .اهللا فما له من هاد

. ويف ذلك اليوم ينادي املالئكة الذين حيشرون الناس للموقف 
. األعراف على أصحاب اجلنة وأصحاب النار  وينادي أصحاب

وأصحاب النار أصحاب ، وينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار 
تلقي )يوم التناد(وتسميته . فالتنادي واقع يف صور شىت . . اجلنة 

وتصور ، عليه ظل التصايح وتناوح األصوات من هنا ومن هناك 
يوم تولون : (وتتفق كذلك مع قول الرجل املؤمن. يوم زحام وخصام 

وقد يكون ذلك فرارهم عند ). . مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم
وال عاصم يومئذ والت حني فرار . أو حماولتهم الفرار ، هول جهنم 

وصورة الفزع والفرار هي أوىل الصور هنا للمستكربين املتجربين يف . 
ومن يضلل اهللا فما له من ( !أصحاب اجلاه والسلطان ، األرض 

وما أهديكم إال : (ولعل فيها إشارة خفية إىل قولة فرعون). . هاد
وأن من أضله اهللا . وتلميحًا بأن اهلدى هدى اهللا ). . سبيل الرشاد

واهللا يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق . فال هادي له 
 .اهلدى ومن يستحق الضالل 
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 قصة أصحاب األخدود

َوَشاِهٍد * َواْليَـْوِم اْلَمْوُعوِد * اِت اْلبُـُروِج َوالسَماِء ذَ {: قال اهللا تعاىل
ِإن الِذيَن فـَتَـُنوا  ....إىل قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد * َوَمْشُهوٍد 

اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ُمث ملَْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعَذاُب َجَهنَم َوَهلُْم َعَذاُب 
  . ]١٠-١: الربوج[} احلَْرِيِق 

 .قد تكلمنا على ذلك مستقصى يف تفسري هذه السورة وهللا احلمد
وقد زعم حممد بن إسحاق أم كانوا بعد مبعث املسيح، وخالفه 

وقد ذكر غري واحد أن هذا الصنيع .غريه فزعموا أم كانوا قبله
مكرر يف العامل مرارا يف حق املؤمنني من اجلبارين الكافرين، ولكن 

 القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع، وأثر أورده هؤالء املذكورون يف
  .ابن إسحاق، ومها متعارضان وها حنن نوردمها لتقف عليهما

حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرمحن : قال اإلمام أمحد
كان ملك فيمن   «:بن أيب ليلى، عن صهيب أن رسول اهللا قال

إين قد  : لملككان قبلكم وكان له ساحر، فلما كرب الساحر قال ل
كربت سين وحضر أجلي فادفع إيل غالما فألعلمه السحر، فدفع 
إليه غالما فكان يعلمه السحر، وكان بني امللك وبني الساحر 
راهب، فأتى الغالم على الراهب فسمع من كالمه، فأعجبه حنوه 

وإذا أتى  وكالمه وكان إذا أتى الساحر ضربه، وقال ما حبسك؟
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: فشكا ذلك إىل الراهب، فقال ما حبسك؟: أهله ضربوه، وقالوا
إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسين أهلي، وإذا أراد أهلك أن 

فبينا هو ذات يوم إذ أتى على : قال .يضربوك فقل حبسين الساحر
دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فال يستطيعون أن جيوزوا، 

: قال .الراهباليوم أعلم أمر الساحر أحب إىل اهللا أم أمر : فقال
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى : فأخذ حجرا فقال

من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حىت جيوز الناس، ورماها فقتلها، 
أي بين أنت أفضل مين، : فقال .ومضى الناس فأخرب الراهب بذلك

وإنك ستبتلى فإن ابتليت فال تدل علي، فكان الغالم يربئ األكمه 
ص وسائر األدواء، ويشفيهم اهللا على يديه، وكان جليس واألبر 

اشفين ولك ما : للملك فعمى فسمع به فأتاه دايا كثرية، فقال
ما أنا اشفي أحدا، إمنا يشفي اهللا عز وجل، فإن : ههنا امجع فقال

مث أتى امللك  .آمنت به ودعوت اهللا شفاك، فآمن فدعا اهللا فشفاه
يا فالن من رد : قال له امللكفجلس منه حنو ما كان جيلس، ف

: قال .ال ريب، وربك اهللا: قال .أنا: قال .ريب: ؟ فقال عليك بصرك
نعم، ريب وربك اهللا، فلم يزل يعذبه حىت دل : قال ولك رب غريي؟

أي بين بلغ من سحرك أن  :على الغالم، فبعث إليه فأيت به، فقال
شفي أنا أحدا إمنا ما أ: قال .تربئ األكمه واألبرص، وهذه األدواء

 أولك رب غريي؟: قال .ال: قال .أنا: قال .يشفي اهللا عز وجل
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فأخذه أيضا بالعذاب، ومل يزل به حىت : قال .ريب وربك اهللا: قال
ارجع عن دينك، فأىب فوضع : فأتى الراهب فقال .دل على الراهب

ارجع عن : وقال لألعمى .املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع شقاه
وقال  .ىب فوضع املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع شقاهدينك فأ

 .ارجع عن دينك فأىب، فبعث به مع نفر إىل جبل كذا وكذا: للغالم
 .إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه، وإال فدهدهوه من فوقه: وقال

اللهم أكفنيهم مبا شئت، فرجف : فذهبوا به، فلما علوا اجلبل قال
وجاء الغالم يتلمس حىت دخل على م اجلبل، فدهدهوا أمجعون، 

فبعث به مع  .كفانيهم اهللا: فقال ما فعل أصحابك؟: امللك فقال
إذا جلجتم البحر، فإن رجع عن دينه وإال : نفر يف قرقرة فقال

اللهم اكفنيهم مبا : فأغرقوه يف البحر، فلججوا به البحر فقال الغالم
غالم حىت دخل وجاء ال .شئت فانكفأت م السفينة فغرقوا أمجعون

مث .فقال كفانيهم اهللا عز وجل  ما فعل أصحابك؟: على امللك فقال
إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به، فإن أنت : قال للملك

وما : قال. فعلت ما آمرك به قتلتين، وإال فإنك ال تستطيع قتلي
جتمع الناس يف صعيد واحد، مث تصلنب على جذع، : قال هو؟

بسم اهللا رب الغالم، فإنك إذا : كنانيت، مث قلوتأخذ سهما من  
فعلت ذلك قتلتين، ففعل ووضع السهم يف كبد القوس، مث رماه، 
وقال بسم اهللا رب الغالم، فوقع السهم يف صدغه، فوضع الغالم 
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آمنا برب الغالم، آمنا : فقال الناس .يده على موضع السهم ومات
ر فقد واهللا نزل بك، أرأيت ما كنت حتذ: برب الغالم، فقيل للملك

قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فحفر فيها األخاديد، 
من رجع عن دينه فدعوه، وإال : وأضرمت فيها النريان، وقال

فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون، فجاءت امرأة : وقال .فأقحموه فيها
: بابن هلا ترضعه، فكأا تقاعست أن تقع يف النار، فقال الصيب

  .» ي يا أماه فإنك على احلقاصرب 

كذا رواه اإلمام أمحد، ورواه مسلم والنسائي، من حديث محاد بن 
ورواه  .سلمة، زاد النسائي ومحاد بن زيد كالمها عن ثابت به

الرتمذي من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت بإسناده حنوه، 
 وقد أورد حممد بن .وجرد إيراده كما بسطنا ذلك يف التفسري
حدثين يزيد بن زياد، : إسحاق هذه القصة على وجه آخر فقال

عن حممد بن كعب، وحدثين أيضا بعض أهل جنران، عن أهلها أن 
أهل جنران كانوا أهل شرك يعبدون األوثان، وكان يف قرية من قراها 

وجنران هي القرية العظمى اليت إليها مجاع أهل  -قريبا من جنران 
غلمان أهل جنران السحر، فلما نزهلا  ساحر يُعلم -تلك البالد 

رجل : قالوا .قيمون، ومل يسموه يل باالسم الذي مساه ابن منبه
نزهلا، فابتىن خيمة بني جنران وبني تلك القرية اليت فيها الساحر، 
وجعل أهل جنران يرسلون غلمام إىل ذلك الساحر يعلمهم 
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مان أهل جنران، السحر، فبعث التامر ابنه عبد اهللا بن التامر مع غل
فكان إذا مر بصاحب اخليمة أعجبه ما يرى من عبادته وصالته، 
فجعل جيلس إليه ويسمع منه، حىت أسلم، فوحد اهللا وعبده، وجعل 
يسأله عن شرائع اإلسالم، حىت إذا فقه فيه، جعل يسأله عن االسم 

يا ابن أخي إنك لن : وقال له .األعظم وكان يعلمه فكتمه إياه
ى ضعفك عنه، والتامر ال يظن إال أن ابنه عبد اهللا حتمله، أخش

خيتلف إىل الساحر كما خيتلف الغلمان، فلما رأى عبد اهللا أن 
صاحبه قد ضن به عنه وختوف ضعفه فيه، عمد إىل قداح 
فجمعها، مث مل يبق هللا امسا يعلمه إال كتبه يف قدح، لكل اسم 

فيها قدحا قدح، حىت إذا أحصاها أوقد نارا، مث جعل يقذفها 
قدحا، حىت إذا مر باالسم األعظم قذف فيها بقدحه، فوثب 

فأخذه مث أتى به صاحبه،  .القدح حىت خرج منها مل تضره شيئا
وما : فأخربه أنه قد علم االسم األعظم الذي قد كتمه إياه فقال

: قال .فأخربه مبا صنع وكيف علمته؟: قال .كذا وكذا: قال هو؟
 .أمسك على نفسك، وما أظن أن تفعلأي ابن أخي قد أصبته، ف

فجعل عبد اهللا بن التامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به ضر إال 
يا عبد اهللا أتوحد اهللا وتدخل يف ديين، وأدعو اهللا لك : قال

نعم، فيوحد اهللا و يسلم، : فيعافيك عما أنت فيه من البالء، فيقول
على دينه، ودعا له  حىت مل يبق أحد يف جنران به ضر إال أتاه فاتبعه



 

 

٧٦

أفسدت علي : حىت رفع شأنه إىل ملك جنران، فدعاه فقال .فعويف
ال تقدر : أهل قرييت، وخالفت ديين ودين آبائي، ألمثلن بك، قال

على ذلك، فجعل يرسل به إىل اجلبل الطويل، فيطرح على رأسه، 
فيقع إىل األرض ما به بأس، وجعل يبعث به إىل مياه بنجران حبور، 

 .لقى فيها شيء إال هلك فيلقى به فيها، فيخرج ليس به بأسال ي
واهللا ال تقدر على قتلي حىت : فلما غلبه قال له عبد اهللا بن التامر

توحد اهللا فتؤمن مبا آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي 
فوحد اهللا ذلك امللك، وشهد شهادة عبد اهللا بن : فقتلتين، قال

شجه شجة غري كبرية فقتله، وهلك التامر، مث ضربه بعصا يف يده ف
  .امللك مكانه

واستجمع أهل جنران على دين عبد اهللا بن التامر، وكان على ما 
جاء به عيسى بن مرمي من اإلجنيل وحكمه، مث أصام ما أصاب 
أهل دينهم من األحزاب، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية 

  .بنجران

وبعض أهل جنران  فهذا حديث حممد بن كعب،: قال ابن إسحاق
فسار إليهم : قال .عن عبد اهللا بن التامر، فاهللا أعلم أي ذلك كان

ذو نواس جبنده من محري فدعاهم إىل اليهودية، وخريهم بني ذلك أو 
القتل، فاختاروا القتل فخدوا األخدود، وحرق بالنار وقتل بالسيف 



 

 

٧٧

ده ومثل م، فقتل منهم قريبا من عشرين ألفا، ففي ذي نواس وجن
الناِر َذاِت * قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد { : أنزل اهللا على رسوله

  . ]٥-٤: الربوج[اآليات } ... اْلَوُقودِ 

وهذا يقتضي أن هذه القصة غري ما وقع يف سياق مسلم، وقد زعم 
: بعضهم أن األخدود وقع يف العامل كثريا، كما قال ابن أيب حامت

، أنبأنا صفوان، عن عبد الرمحن بن حدثنا أيب، حدثنا أبو اليمان
كانت األخدود يف اليمن زمان تبع، ويف القسطنطينة  :جبري قال

زمان قسطنطني، حني صرف النصارى قبلتهم عن دين املسيح 
والتوحيد، واختذ أتونا، وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين 

  .املسيح والتوحيد

ر حني صنع الصنم، ويف العراق يف أرض بابل يف زمان خبت نص
عزريا ومشايل، : وأمر الناس فسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه

فأوقد هلم أتونا وألقى فيها احلطب والنار، مث ألقامها فيه، فجعلها 
اهللا عليهم بردا وسالما وأنقذهم منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه 

: قولهوقال أسباط عن السدي يف  .وهم تسعة رهط، فأكلتهم النار
خد : كان األخدود ثالثة: قال} قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد { 

وقد  .رواه ابن أيب حامت. بالشام، وخد بالعراق، وخد باليمن



 

 

٧٨

استقصيت ذكر أصحاب األخدود، والكالم على تفسريها يف سورة 
  الربوج، وهللا احلمد واملنة

 بيان طلب ذي القرنين عين الحياة

طريق وكيع، عن أبيه، عن معتمر بن وقد ذكر ابن عساكر من 
سليمان، عن أيب جعفر الباقر، عن أبيه زين العابدين خربا مطوال 

أن ذا القرنني كان له صاحب من املالئكة يقال له : جدا فيه
رناقيل، فسأله ذو القرنني هل تعلم يف األرض عينا يقال هلا عني 

بها، وجعل فذكر له صفة مكاا، فذهب ذو القرنني يف طل احلياة؟
اخلضر على مقدمته، فانتهى اخلضر إليها يف واد يف أرض 

  .الظلمات، فشرب منها ومل يهتد ذو القرنني إليها

وذكر اجتماع ذي القرنني ببعض املالئكة يف قصر هناك، وأنه 
أعطاه حجرا، فلما رجع إىل جيشه سأل العلماء عنه، فوضعوه يف  

ثله فوزا، حىت سأل كفة ميزان وجعلوا يف مقابلته ألف حجر م
  .اخلضر فوضع قباله حجرا وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به

هذا مثل ابن آدم ال يشبع حىت يوارى بالرتاب، فسجد له : وقال
  .العلماء تكرميا له وإعظاما، واهللا أعلم

قـُْلَنا يَا َذا اْلَقْرنـَْنيِ { : مث ذكر تعاىل أنه حكم يف أهل تلك الناحية
قَاَل أَما َمْن ظََلَم * َعذَب َوِإما َأْن تـَتِخَذ ِفيِهْم ُحْسنا ِإما َأْن تُـ 
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بُُه َعَذابا نُْكرا  ِه فـَيُـَعذِإَىل رَب يـَُرد بُُه ُمث ٨٧ -٨٦: الكهف[} َفَسْوَف نـَُعذ[ 
فيجتمع عليه عذاب الدنيا واآلخرة، وبدأ بعذاب الدنيا ألنه : أي

{.أزجر عند الكافر
 

 ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلا فـََلُه َجَزاًء احلُْْسَىن َوأَم
فبدأ باألهم وهو ثواب  ]٨٩: الكهف[} َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرا 

اآلخرة، وعطف عليه اإلحسان منه إليه، وهذا هو العدل والعلم 
عا سلك طريقا راج: أي} ُمث أَتْـَبَع َسَببا { : قال اهللا تعاىل .واإلميان

َحىت { إنه رجع يف ثنيت عشر سنة : من املغرب إىل املشرق، فيقال
ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم ملَْ َجنَْعْل َهلُْم ِمْن ُدوَِا 

ليس هلم بيوت وال أكنان يسترتون ا من حر : أي }ِسْرتا 
يأوون إذا اشتد عليهم  ولكن كانوا: الشمس، قال كثري من العلماء

: قال اهللا تعاىل .احلر إىل أسراب قد اختذوها يف األرض شبه القبور
وحنن نعلم ما هو عليه : أي} َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِمبَا َلَدْيِه ُخْربا { 

وحنفظه ونكلؤه حبراستنا يف مسريه ذلك كله من مغارب األرض إىل 
  .مشارقها

: ابنه عبد اهللا، وغريمها من السلفوقد روي عن عبيد بن عمري، و 
أن ذا القرنني حج ماشيا، فلما مسع إبراهيم اخلليل بقدومه تلقاه، 

إنه جيء بفرس : فلما اجتمعا دعا له اخلليل ووصاه بوصايا، ويقال
ال أركب يف بلد فيه اخلليل، فسخر اهللا له السحاب : لريكبها فقال

  .وبشره إبراهيم بذلك، فكانت حتمله إذا أراد



 

 

٨٠

ْيِن َوَجَد ِمْن * ُمث أَتْـَبَع َسَببا { : وقوله تعاىل دِإَذا بـََلَغ بـَْنيَ الس َحىت
. يعين غشما ]٩٣-٩٢: الكهف[} ُدوَِِما قـَْوما َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن قـَْوال 

فذكروا له أن هاتني . إم هم الرتك أبناء عم يأجوج ومأجوج: يقال
يهم وأفسدوا يف بالدهم، وقطعوا السبل القبيلتني قد تعدوا عل

عليهم، وبذلوا له محال وهو اخلراج، على أن يقيم بينهم وبينهم 
حاجزا مينعهم من الوصول إليهم، فامتنع من أخذ اخلراج اكتفاء مبا 

مث } قَاَل َما َمكين ِفيِه َريب َخيـٌْر {  .أعطاه اهللا من األموال اجلزيلة
رجاال وآالت ليبين بينهم وبينهم سدا،  طلب منهم أن جيمعوا له

وهو الردم بني اجلبلني وكانوا ال يستطيعون اخلروج إليهم إال من 
بينهما، وبقية ذلك حبار مغرقة وجبال شاهقة، فبناه كما قال تعاىل 

. الرصاص: من احلديد والقطر وهو النحاس املذاب، وقيل
  .األول: والصحيح

: ني حناسا، وهلذا قال تعاىلفجعل بدل اللنب حديدا، وبدل الط
يعلوا عليه بسالمل وال غريها : أي} َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه {
فقابل . مبعاول وال فؤوس وال غريها: أي} َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقبا {

: أي} قَاَل َهَذا َرْمحٌَة ِمْن َريب { .األسهل باألسهل واألشد باألشد
ن رمحة منه بعباده أن مينع بسببه عدوان هؤالء قدر اهللا وجوده ليكو 

: أي} فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريب { .القوم على من جاورهم يف تلك احمللة
َجَعَلُه {روجهم على الناس يف آخر الزمان الوقت الذي قدر خ
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: وهلذا قال. وال بد من كون هذامساويا لألرض : أي} دَكاءَ 
َحىت ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج { : كما قال تعاىل}وََكاَن َوْعُد َريب َحّقا {

} ... َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد احلَْق * َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب يـَْنِسُلوَن 
  . ]٩٧-٩٦: األنبياء[اآلية 

: يعين} َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َميُوُج ِيف بـَْعٍض { : وهلذا قال ههنا
َونُِفَخ ِيف الصوِر َفَجَمْعَناُهْم { .ى الصحيحيوم فتح السد عل

وقد أوردنا األحاديث املروية يف خروج يأجوج ومأجوج يف }َمجْعا
التفسري، وسنوردها إن شاء اهللا يف كتاب الفنت واملالحم من كتابنا 

 .هذا إذا انتهينا إليه، حبول اهللا وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدايته
بلغنا أن أول من صافح ذو : لسي، عن الثوريقال أبو داود الطيا

إن ذا القرنني ملا : القرنني، وروي عن كعب األحبار أنه قال ملعاوية
حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما وجتمع نساء 
أهل املدينة، وتضعه بني أيديهن، وتأذن هلن فيه إال من كانت 

مل تضع واحدة منهن  ثكلى فال تأكل منه شيئا، فلما فعلت ذلك
إي واهللا، : سبحان اهللا كلكن ثكلى؟ فقلن: يدها فيه، فقالت هلن

وذكر إسحاق بن  .ما منا إال من أثكلت، فكان ذلك تسلية ألمه
بشر، عن عبد اهللا بن زياد، عن بعض أهل الكتاب وصية ذي 
القرنني وموعظة أمه موعظة بليغة طويلة فيها حكم وأمور نافعة، 

: قال ابن عساكر .مره ثالثة آالف سنة، وهذا غريبوأنه مات وع



 

 

٨٢

كان عمره : وقيل .وبلغين من وجه آخر أنه عاش ستا وثالثني سنة
ثنتني وثالثني سنة، وكان بعد داود بسبعمائة سنة وأربعني سنة، 
وكان بعد آدم خبمسة آالف ومائة وإحدى ومثانني سنة، وكان ملكه 

  .ست عشرة سنة

نطبق على إسكندر الثاين ال األول، وقد وهذا الذي ذكره إمنا ي
خلط يف أول الرتمجة وآخرها بينهما، والصواب التفرقة كما ذكرنا 

وممن جعلهما واحدا اإلمام .اقتداء جبماعة من احلفاظ، واهللا أعلم
عبد امللك بن هشام راوي السرية، وقد أنكر ذلك عليه احلافظ أبو 

ورد قوله ردا شنيعا، وفرق  القاسم السهيلي رمحه اهللا إنكارا بليغا،
ولعل مجاعة من امللوك املتقدمني : بينهما تفريقا جيدا كما قدمنا قال

  .تسموا بذي القرنني تشبها باألول، واهللا أعلم
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 عبس سورة

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 مكتوم، أم ابن وهو .  (األعمى جاءه أن وتوىل عبس) تعاىل قوله

 بن عتبة يناجي وهو - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أتى أنه وذلك
 ، وأبيا ، املطلب عبد بن وعباس ، هشام بن لجه وأبا ، ربيعة
 فقام ، إسالمهم ويرجو تعاىل اهللا إىل ويدعوهم ، خلف ابين وأمية

 ; اهللا علمك مما ، علمين ، اهللا رسول يا : وقال مكتوم أم ابن
 غريه، على مقبل مشتغل أنه يدري وال النداء ويكرر يناديه وجعل
 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وجه يف الكراهية ظهرت حىت

 أتباعه إمنا الصناديد هؤالء يقول " : نفسه يف وقال ، كالمه لقطعه
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول فعبس ، " والعبيد والسفلة العميان
 اهللا فأنزل ، يكلمهم الذين القوم على وأقبل عنه وأعرض - وسلم
 - سلمو  عليه اهللا صلى - اهللا رسول فكان ، اآليات هذه تعاىل
 " ريب فيه عاتبين مبن مرحبا " : يقول رآه وإذا ، يكرمه - ذلك بعد

 أبو أخربنا ، املصاحفي الرمحن عبد بن حممد أخربنا - ٨٤٥ .

 بن سعيد حدثنا ، يعلى أبو أخربنا محدان بن أمحد بن حممد عمرو

 عروة بن هشام على قرأنا ما هذا : قال أيب حدثنا ، سعيد بن حيىي

 أم ابن يف ( وتوىل عبس ) أنزلت : تقال عائشة عن ، أبيه عن ،
 فجعل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل أتى ، األعمى مكتوم



 

 

٨٤

 عظماء من رجال اهللا رسول وعند ، أرشدين اهللا رسول يا : يقول

 لويقب عنه يعرض - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فجعل ، املشركني
 يف احلاكم رواه (وتوىل عبس) أنزلت هذا ففي ، اآلخرين على

 بن سعد عن ، العتايب عن ، احلريي عيسى بن علي عن صحيحه

 . حيىي
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 الرومي صهيب
 (البيعُ  رَبحَ  .. حيىي أبا يا البيعُ  رَبحَ )

 الرومي صهيب
 من بطرف يلم وال الرومي صهيباً  يعرف ال املسلمني معشر منا ومن

 !؟؟.سريته من ونُتف أخباره
 وإمنا رومّياً  يكن مل صهيباً  أن هو منا الكثري يعرفه ال الذي ولكن
 .األم ومتيمي األب منري . خالصاً  عربيّاً  كان

 وترويها التاريخ ذاكرة تعيها ماتزال قصة الروم إىل صهيب والنتساب

 ) األبـُلة يتوىل كان الزمان من عقدين حبوايل البعثة فقبل أسفاره
 من النمري مالك بن سنان (البصرة يف دخلت قدمية مدينة وهي
 .الفرس ملك كسرى قبل

 دعاه عمره من اخلامسة يتجاوز مل طفل إليه أوالده أحب وكان
 ذا النشاط متدفق الشعر أمحر الوجه أزهر صهيب كان صهيباً 
 الروح عذب ممراحا ذلك إىل وكان ..وجنابة فطنة تتقدان عينني
 أم مضت انتزاعاً  امللك مهوم منه وينتزع أبيه قلب إىل السرور يدخل

 الثين  قرية إىل وخدمها حشمها من وطائفة الصغري ابنها مع صهيب
 . واالستجمام للراحة طلباً  العراق أرض من

 حراسها تلتفق الروم جيش سرايا من سريّة القرية على فأغارت
 .صهيباً  أسرم من مجلة يف فكان . ذراريها وأسرت أمواهلا وبت



 

 

٨٦

 األيدي تتداوله وجعلت الروم ببالد الرقيق أسواق يف صهيب بيع
 كشأن ذلك يف شأنه ,آخر خدمة إىل سيد خدمة من فينتقل

 .الروم بالد قصور ميألون كانوا الذين األرقاء من املؤلفة اآلآلف
 وأن الرومي اتمع اعماق إىل ينُفذ أن صهيبل ذلك أتاح وقد

 الرذائل من قصوره يف مايعشعش بعينه فرأى داخله من عليه يقف
 ذلك فكره واملآمث املظامل من فيها مايرتكب بأذنيه ومسع واملوبقات

 إال يطهره ال كهذا جمتمعاً  إن : نفسه يف يقول وكان وازدراه اتمع
 وشب  الروم بالد يف نشأ قد يباً صه أن من الرغم وعلى  الطوفان

 كاد أو العروبة نسي أنه من الرغم وعلى أهلها وبني أرضها على
 ومل..الصحراء أبناء من عريب أنه قط باله عن يغب مل فإنه ينساها

 ببين ويلحق عبوديته من فيه يتحرر الذي اليوم إىل حلظة أشواقه تفرت
 كاهناً  مسع أنه ,حنينه فوق العرب بالد إىل حنيناً  زاده وقد .قومه
 :أسياده من لسيد يقول النصارى كهنة من
 رسالة يصدق نيب العرب جزيرة يف مكة من فيه خيرج زمان أطل لقد

 .النور إىل الظلمات من الناس وخيرج مرمي بن عيسى
 وجهه وميم أسياده رق من هارباً  فوىل لصهيب الفرصة أتيحت مث

 .املرتقب النيب ومبعث العرب وموئل القرى أم مكة شطر
 اسم عليه الناس أطلق (واستقر فيها نزل أي) فيها عصاه ألقى وملا

 سيداُ  صهيب حالف وقد. شعره ومحرة لسانه للكنة الرومي صهيب



 

 

٨٧

 التجارة يف يعمل وطفق جدعان بن عبداهللا هو مكة سادات من
 .الكثري واملال الوفري اخلري عليه فدرت

 النصراين الكاهن حديث كاسبهوم جتارته تنسه مل صهيباً  أن غري
 ذلك يكون مىت :هلفة يف نفسه ُيسائل خباطره كالمه مر كلما فكام

 صهيب عاد يوم ذات ففي .اجلواب جاءه حىت قليل إال هو وما !؟
 بعث قد عبداهللا بن حممد إن له فقيل رحالته إحدى من مكة إىل

 العدل على وحيضهم وحده باهللا االميان إىل الناس يدعو وقام
 الذي هو أليس :فقال واملنكر الفحشاء عن وينهاهم واإلحسان

 يف :له فقيل مكانه؟ وأين:فقال. بلى :له فقيل !باألمني؟ يلقبونه
 أحدٌ  يراك أن من حذار ولكن الصفا عند األرقم أيب بن األرقم دار
 عصبية ال غريب رجل وأنت,وفعلوا ..بك فعلوا رأوك فإن قريش من
 االرقم دار إىل صهيب مضى تنصرك ندكع عشرية وال حتميك لك

 وكان ياسر بن عمار الباب عند وجد بلغها فلما يتلفت حِذراً 
 فقال ياعمار؟ تريد ما :وقال منه دنا مث حلظة فرتدد قبل من يعرفه
 هذا على أدخل أن أردت :صهيب فقال أنت؟ تريد ما بل :عمار
 فقال. ذلك أريد وأنا :عمار فقال .يقول ما منه فأمسع الرجل

 سنان بن صهيب دخل .اهللا بركة على معاً  ندخل إذن :صهيب
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على ياسر بن وعمار الرومي
 مد يف وتسابقا صدريهما يف األميان ور فأشرق مايقول إل وستمعا



 

 

٨٨

 ورسوله عبده حممداً  وأن اهللا إال الإله أن وشهدا ,إليه أيديهما
 .بصحبته وينعمان هديه من ينهالن عنده يومهما سحابه وأمضيا

 الظالم جنح حتت عنده من خرجا احلركه وهدأت الليل أقبل وملا
 الدنيا إلضاءة مايكفي صدره يف النور من منهما كل محل وقد

 ومسية وعمار بالل مع قريش أذى من نصيبه صهيب حتمل.بأسرها
 لو ام قريش نكال من وقاسى املؤمنني عشرات من وغريهم وخباب

 كان ألنه صابرة مطمئنة بنفس لكله ذلك فتلقى هلده جببل نزل
 عليه اهللا صلى الرسول أذن وملا باملكاره حمفوف اجلنة طريق أن يعلم

 يف ميضي أن على صهيب عزم املدينة إىل باهلجرة ألصحابه وسلم
 .بكر وأيب وسلم عليه اهللا صلى الرسول صحبة
 واقامت غايته عن دتهفص اهلجرة على بعزمه شعرت قريش لكن
 عليه مادرته معه وحيمل أيديهم من يفلت ال حىت الرقباء عليه

  .وذهب فضة من التجارة

 وصاحبه وسلم عليه اهللا صلى الرسول هجرة بعد صهيب ظل
 ساهرة الرقباء أعني كانت إذ يفلح فلم ما للحاق الفرص يتحني

  احليلة إىل اللجوء غري..سبيالً  جيد فلم له متيقظة عليه
 كأنه اخلالء إىل اخلروج من صهيب أكثر باردة ليلة ذات ففي

 .إليها يعود حىت حاجته قضاء من يرجع ال فكان احلاجة يقضي



 

 

٨٩

 شغاله والعزى الالت فإن نفساً  طيبوا :لبعض رقباءه بعض فقال
 فتسلل . الكرى إىل عيوم وأسلموا مضاجعهم إىل أووا مث.ببطنه

 على قليل غري ميض مل املدينة شطر ههوج وميم بينهم من صهيب
 وامتطوا مذعورين نومهم من فهبوا رقباؤه له فطن حىت صهيب رحيل

 م أحس فلما أدركوه حىت خلفه أعنتها وأطلقوا السوابق خيوهلم
 :وقال قوسه ووتر كنانته من سهامه وأخرج عالٍ  مكانٍ  على وقف

 وأحكمهم الناس أرمى من أين واهللا علمتم لقد قريش معشر يا
 رجالً  معي سهم بكل أقتل حىت إىل  تصلون ال وواهللا .. إصابة
 قائل فقال .منه شيء يدي يف مابقي بسيفي أضربكم مث  منكم
 مكة أتيت لقد ..ومبالك بنفسك منا تفوز ندعك ال واهللا :منهم

 إن أرأيتم :صهيب فقال. مابلغت وبلغت فاغتنيت فقرياً  صعلوكاً 
 موضع على فدهلم نعم :سبيلي؟؟قالوا ونأختل , مايل لكم تركت
 أخذ .سراحه أطلقوا مث منه وأخذوه إليه فمضوا مكة يف بيته يف ماله

 على آسف غري اهللا إىل بدينه فاراً  املدينة حنو السري يُِغذ  صهيب
 .. العمر زهرة َجنْيهِ  يف أنفق الذي املال
 اهللا رسول إىل الشوق استفزه التعب وأصابه الوىن أدركه كلما وكان
 بلغ فلما .سريه ويواصل نشاطه إليه فيعود وسلم عليه اهللا صلى

 وبش  له فهش  مقبالً  عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول رآه (قباء)
 (ثالثاً  وكررها  البيعُ  رَبحَ  .. حيىي أبا يا البيعُ  رَبحَ  (:وقال



 

 

٩٠

 ◌ٌ  أحد إليك ماسبقين واهللا :وقال صهيب وجه الفرحة فعلت
 وصدق البيع ربح لقد حقاً  جربيل إال به أخربك وما.. اهللا يارسول

 صهيب يف نزل حيث .. جربيل عليه وشهد السماء وحي ذلك
 الّلهِ  َمْرَضاتِ  ابِْتَغاء نـَْفَسهُ  َيْشرِي َمن الناسِ  َوِمنَ ( وجل عز اهللا قول
 )بِاْلِعَبادِ  َرُؤوفٌ  َوالّلهُ 

 .مآب وحسن الرومي سنان بن لصهيب فطوىب

 
 
 
 
 
 



 

 

٩١

  
 المزني مقرن بن النعمان

 يبوتاً، وللنفاق بيوتاً، لإلميان إن
 “ اإلميان بيوت من مقرن بين بيت وإن

“  ”مسعود بن اهللا عبد 
ْمَتدةِ  الطريقِ  على يـَْثِربَ  من قريباً  منازَِهلا تتخذُ  ُمَزيـَْنةَ  قبيلةُ  كانت

ُ
 امل

 .ومكةَ  املدينةِ  بني
 املدينِة، إىل هاَجر قد عليه ُمهوسال الّلهِ  صلواتُ  الرسولُ  وكان

 فال والراِئحَني، الغاِدينَ  معَ  ُمَزيـَْنةَ  إىل تَِباعاً  َتِصلُ  أخبارُه وَجَعَلتْ 
 النعمانُ  القوِم، َسيدُ  َجَلسَ  ، َعِشيةٍ  ذاتِ  ويف .َخْرياً  إال  عنه َتْسَمعُ 

 قوم يا :هلم فقال قبيلتهِ  وَمْشَيَخةِ  ِإْخَوتهِ  مع ناديه يف املزين، مقرنٍ  بنُ 
ْعنَـا وال خرياً، ِإال  حممدٍ  عن َعِلْمنا ما والّلهِ   َمْرَمحَةً  ِإال  َدْعَوتِهِ  من مسَِ

 مث !ُيْسرِعون؟ إليه والناسُ  عنه، نـُْبِطئُ  بالُنا فما وَعْدالً، ِوإْحساناً 
 أْصَبْحُت، ِإذا عليه أغُدوَ  أن على َعَزْمتُ  فقد أنا أما :يقول أتبعَ 
 .فـَْلَيَتَجهزْ  َمعي يكونَ  أنْ  منكم شاءَ  فَمنْ 
َا تْ  وكأمنْعَمانِ  كلماتُ  َمسِإنْ  فما القوم، نفوسِ  يف ُمْرَهفاً  َوَتراً  النـ 
 فرسانِ  من فارس ِمائَةِ  وأربَعَ  العشرَة، ِإْخَوتَهُ  َوَجدَ  َحىت  الصباحُ  طََلعَ 
 صلواتُ  النيب  لِِلَقاء يـَْثِربَ  ىلإِ  َمَعه لِْلُمِضي  أنُفَسُهمْ  َجهزوا قد ُمَزيـَْنةَ 
 .الّلهِ  دينَ  يف والدخول عليه، وسالُمه الّله



 

 

٩٢

 صلى النيب  على احلاِشدِ  اجلمع هذا مع يَِفدَ  أن اْسَتَحى النـْعَمانَ  أن بـَْيدَ 
 .يَِده يف شيئاً  وللمسلمني له َحيِْملَ  أن دونَ   وسلم عليه اهللا

 نةَ  لكنْهَباءَ  السالش  
ُ
 ضْرعاً  هلا تـَتـُْركْ  مل ُمَزيـَْنةُ  ِا َمرتْ  اليت ْجِدبَةَ امل

 أبـَْقاهُ  ما ُكل  وَمجَعَ  ِإْخَوتِِه، َوبـُُيوتِ  بِبَـْيِتهِ  النـْعَمانُ  فطافَ  .َزْرعاً  َوال
 الّلهِ  رسولِ  عَلى ا وَقِدمَ  أَماَمهُ  وسـاَقها ، ُغنَـْيماتٍ  من الَقْحطُ  هلمُ 

 .َيَدْيه بنيَ  ِإسالَمهم معه وَمنْ  هو ْعَلنَ وأ ،  وسلم عليه اهللا صلى
 ُمَقرنٍ  بنِ  بالنـْعَمانِ  فـََرحاً  أقصاها ِإىل أْقصاَها من يثربُ  اهتَـزتْ 

 أحدَ  منه أْسَلمَ  أن العربِ  بيوتِ  ِمنْ  لِبَـْيتٍ  َيْسِبقْ  مل ِإذْ  وَصْحِبه،
 لرسولُ ا وُسر  .فاِرسٍ  مائة أربعُ  وَمَعُهمْ  واحدٍ  أبٍ  من أخاً  َعَشرَ 
 ُغنَـْيَماتِِه، َوَعز  َجل  الّله وتـََقبلَ  .السرورِ  أبلغَ  النعمانِ  بإسالمِ  الكرميُ 

 اَالِخر، َواْليَـْومِ  بِالّلهِ  يُؤِمُن◌ْ  َمنْ  األْعَرابِ  َوِمنَ ) :فقال قَرآناً  فيهِ  َوأنـَْزلَ 
ا أالَ  ،الرُسولِ  َوَصَلوات الّلِه، ِعْندَ  قـُرُبَاتٍ  يـُْنِفقُ  َما َويـَتِخذُ  َهلُمْ  قـُْربَةٌ  ِإ 

 )  َرحيمُ  َغُفورٌ  الّلهَ  ِإن  َرْمحَِتهِ  يف الّلهُ  َسُيْدِخُلُهمُ 
 عليه اهللا صلى الّلهِ  رسولِ  رايةِ  حتتَ  ُمَقرنٍ  به النـْعَمانُ  (اْنَضَوى
 .)ُمَقصر وال وانٍ  غريَ  ُكلها َغَزَواتِهِ  معهُ  وَشِهدَ  وسلم،
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  الثاني الباب
 الصالحات نم

 يوسف سورة                      العزيز إمرأة خرب  )١

 مرمي سورة              السالم عليها مرمي قصة  )٢
 القصص سورة          السالم عليه موسى أم قصة  )٣
 النور سورة                          اإلفك قصة  )٤
 النمل سورة              سبا ملكة بلقيس قصة  )٥
 التحرمي سورة                         فرعون إمرأة  )٦
 اادلة سورة                         اادلة خرب  )٧
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  خبر إمرأة العزيز
نصيب  مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك  

وألجر اآلخرة  ( ٥٦ ) حملسننيبرمحتنا من نشاء وال نضيع أجر ا
وكذلك  ) : يقول تعاىل ( ( ٥٧ ) للذين آمنوا وكانوا يتقون خري

يتبوأ منها حيث  ) مصر ، أرض: أي  ( األرض مكنا ليوسف يف
يتصرف فيها   : بن أسلم وعبد الرمحن بن زيد السدي ، قال ( يشاء

يتخذ منها منزال حيث يشاء بعد  : جرير ابن وقال . يشاءكيف 
نشاء وال نضيع أجر  نصيب برمحتنا من ) . الضيق واحلبس واإلسار

على أذى إخوته ، وصربه  يوسف وما أضعنا صرب : أي ( احملسنني
عز وجل السالمة  فلهذا أعقبه اهللا ;على احلبس بسبب امرأة العزيز

احملسنني وألجر اآلخرة خري للذين  وال نضيع أجر ) والنصر والتأييد
عليه  يوسف ، خيرب تعاىل أن ما ادخره اهللا لنبيه ( آمنوا وكانوا يتقون

اآلخرة أعظم وأكثر وأجل ، مما خوله من  السالم ، يف الدار
عليه  ، سليمان تعاىل يف حق ذ يف الدنيا كما قالالتصرف والنفو 

أمسك بغري حساب وإن له عندنا  هذا عطاؤنا فامنن أو ) : السالم
 ] .  ٤٠،  ٣٩ : ص ] ( لزلفى وحسن مآب

الريان بن  مصر عليه السالم ، واله ملك يوسف ، والغرض أن  
زوج اليت  مصر مكان الذي اشرتاه من مصر الوزارة يف بالد الوليد

  . عليه السالم يوسف ، راودته ، وأسلم امللك على يدي



 

 

٩٥

 ( للملك يوسف ملا قال حممد بن إسحاق وقال . جماهد قاله  
قد : قال امللك )  األرض إين حفيظ عليم اجعلين على خزائن

، عما كان عليه إطفري وعزل إطفري ذكروا عمل فواله فيما. فعلت
األرض يتبوأ منها  وكذلك مكنا ليوسف يف ( وجل يقول اهللا عز

   )وال نضيع أجر احملسننيحيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء 
 هلك يف تلك الليايل ، وأن إطفري أن –واهللا أعلم  –فذكر يل 

وأا حني  راعيل ، إطفري امرأة يوسف زوج الريان بن الوليد امللك
: ؟ قال  أليس هذا خريا مما كنت تريدين: دخلت عليه قال 

رأة  أيها الصديق ، ال تلمين ، فإين كنت ام: فيزعمون أا قالت 
ملك ودنيا ، وكان صاحيب ال  كما ترى حسناء مجيلة ، ناعمة يف

يأيت النساء ، وكنت كما جعلك اهللا يف حسنك وهيئتك على ما 
 وجدها عذراء ، فأصاا فولدت له رجلني رأيت ، فيزعمون أنه

 ألفرائيم وولد يوسف [ ٣٩٧ :ص ] بن وميشا ، أفرائيم بن يوسف
  . عليه السالم امرأة أيوب ، محةور  ، نون يوشع بن والد نون ،

 ،قفت امرأة العزيز على ظهر الطريقو  : بن عياض الفضيل وقال  
احلمد هللا الذي جعل العبيد ملوكا : فقالت  يوسف ، حىت مر

هكذا نقل من كبار أهل السنة . وامللوك عبيدا مبعصيته بطاعته ،
  .واهللا أعلم بالصواب) مْ َقْد َعِلَم ُكل أُنَْاٍس َمْشَربَـهُ (واجلماعة ألنه 

  



 

 

٩٦

 السالم عليها مريم قصة

 السالم، عليها مرمي باسم برأسها سورة الكرمي القرآن مسى   
 السالم، عليه لعيسى ووالدا محلها قصة من واسعاً  حيزاً  وضمنها

 عمران، آل :سور يف السالم عليها مرمي عن احلديث جاء كما
  .والتحرمي واألنبياء،

 اهللا رضي هريرة أيب حديث من الصحيح احلديث يف جاء وقد   
 خنسه إال يولد مولود من ما) : - وسلم عليه اهللا صلى – قوله عنه

 مث ،(وأمه مرمي ابن إال الشيطان خنسة من صارخاً  فيستهل الشيطان،
 من وذريتها بك أعيذها وإين} :شئتم إن اقرؤوا :هريرة أبو قال

  .مسلم اهرو  ،(٣٦:عمران آل) {الرجيم الشيطان
 بأا باإلخبار السالم عليها مرمي عن الكرمي القرآن حديث يبدأ   

 ألمر يئتها أراد اهللا وكأن بعيد، مكان يف أهلها عن بنفسها نأت
 مكانا أهلها من انتبذت إذ مرمي الكتاب يف واذكر} معتاد، غري

 إليها أرسل سبحانه أنه لتخربنا القصة متضي مث ،(١٦:مرمي) {شرقيا
 فأرسلنا} :الرجولة كامل رجل بصورة متمثالً  السالم عليه ربيلج

 الفتاة فعل رد وكان ،(١٧:مرمي) {سويا بشرا هلا فتمثل روحنا إليها
 فجأها ممن باهللا استعاذت أن املفاجئ، املوقف هذا على العذراء

 كنت إن منك بالرمحن أعوذ إين} :بقوهلا فخاطبته ميعاد، غري على
لك جواب وكان ،(١٨:مرمي) {تقيا

َ
 ومهدئاً  لقلبها، مطمئناً  هلا امل



 

 

٩٧

 ،(١٩:مرمي){زكيا غالما لك ألهب ربك رسول أنا إمنا} روعها من
 :فقالت األسباب، إىل ناظراً  فطرياً  جواباً  السالم عليها مرمي فأجابته

 ،(٢٠:مرمي) {بغيا أك ومل بشر ميسسين ومل غالم يل يكون أىن}
لك أن غري

َ
 يعجزه ال واملسببات األسباب قخال بأن أخربها امل

 الغرض وأن سبب، غري من األمر ُجيري قد بيده األمر وأن شيء،
 شيء، كل على سبحانه قدرته للناس يبني أن األسباب خرق من
 ال الذي اخلالق هذا ليعظموا ا؛ يعتربون آية للناس جيعل وأن

 فقال قدره، حق وليقدروه السماء، يف وال األرض يف شيء يعجزه
 للناس آية ولنجعله هني علي هو ربك قال كذلك} :إياها خماطباً 
  .(٢١:مرمي) {مقضيا أمرا وكان منا ورمحة

 أن خيربنا -التفاصيل يف الدخول عن وبعيداً – القرآين املشهد إن مث
 سريى جنيناً  بطنها يف ومحلت مرمي، على وقعت سبحانه اهللا إرادة
 .(٢٢:مرمي) {قصيا كانام به فانتبذت فحملته} :قريب عما النور
َلك أن ذكروا السلف علماء من واحد غري أن كثري ابن ذكر وقد

َ
 امل

 النفخة فنزلت درعها، جيب يف نفخ -السالم عليه جربيل وهو–
 محلت فلما .تعاىل اهللا بإذن بالولد فحملت الفرج، يف وجلت حىت

 ال الناس أن تعلم فإا للناس، تقول ماذا تدر ومل به، ذرعاً  ضاقت
 أمرها وذكرت سرها، أفشت أا غري به، ختربهم فيما يصدقوا

 اهللا سأل قد كان السالم، عليه زكريا أن وذلك .زكريا امرأة ألختها



 

 

٩٨

 مرمي، عليها فدخلت امرأته، فحملت ذلك، إىل فأجيب الولد،
  .فاعتنقتها إليها فقامت
 فاجأ يالذ الوالدة خماض مشهد أمام ليضعنا القرآين املشهد وميضي

 يف العذراء حرية تعاين بعيدة، فريدة وحيدة وهي السالم عليها مرمي
 تتمىن فهي شيء، يف هلا معني وال بشيء، هلا علم وال خماض، أول
 وتكون حصل، الذي هلا حيصل أن قبل ماتت قد كانت أا لو

 مت ليتين يا قالت النخلة جذع إىل املخاض فأجاءها !منسياً  نسياً 
 تقع املوقف وصعوبة األمل، حدة ويف) منسيا نسيا وكنت هذا قبل

 حتتك ربك جعل قد حتزين أال حتتها من فناداها} الكربى، املفاجأة
 يطمئن حتتها، من يناديها اللحظة ُوِلدَ  طفل !اهللا لقدرة يا سريا،
 !وشراا طعامها إىل يرشدها ذا هو ها مث .برا ويصلها قلبها،
 (جنيا رطبا عليك تساقط النخلة عجبذ  إليك وهزي} :هلا فيقول
 قدميها حتت هلا أجرى بل يرتكها، ومل ينسها، مل سبحانه فاهللا

 فهذا شهيا، متراً  منها وتأكل إليها، تستند وخنلة عذب، ماء جدول
 حجتها على ويدهلا بل فحسب، هذا ليس .شراب وذاك طعام

 نذرت إين فقويل أحدا البشر من ترين فإما{هلا فيقول !وبرهاا
 }إنسيا اليوم أكلم فلن صوما للرمحن

 الطاهرة الفتاة مرمي أن الكرمي القرآن خيربنا آخر مشهد ويف  
 ميكن كما البشارة تلقت قد احلياة، يف البشر مبألوف املقيدة العفيفة



 

 

٩٩

 هذا كشف إىل وتتطلع تناجيه، را إىل واجتهت فتاة، تتلقاها أن
 ومل ولد يل يكون أىن رب {تفقال اإلنسان، عقل حيري الذي اللغز

 يغفل اليت البسيطة، احلقيقة إىل يردها اجلواب وجاءها}بشر ميسسين
 ولعلمهم الظاهرة، واملسببات لألسباب إلفتهم لطول البشر؛ عنها

 قضى إذا يشاء ما خيلق اهللا كذلك قال{احملدود ومألوفهم القليل،
 احلقيقة هذه ىلإ األمر يـَُرد  وحني }فيكون كن له يقول فإمنا أمرا

 ودأ القلب، ويطمئن احلرية، وتزول العجب، يذهب األولية
 من عجبت كيف :عجب يف تسأهلا نفسها إىل مرمي وتعود النفس؛

 !!القريب الواضح الفطري األمر هذا
 عليها مرمي على احلمل خمايل ظهرت ملا أنه كثري ابن ذكر وقد  

 معها خيدم قراباا، من صاحل رجل املسجد يف معها وكان السالم،
 بطنها ثقل رأى فلما النجار، يوسف :له يقال املقدس، البيت
 ونزاهتها براءا من يعلم ما صرفه مث أمرها، من ذلك أنكر وكربه،
 فكره، يف جيوس أمرها فجعل فيه، هي ما تأمل مث وعبادا، ودينها

 يف هلا عرض أن على نفسه فحمل نفسه، عن صرفه يستطيع ال
 علي، تعجلي فال أمر، عن سائلك إين مرمي، يا :فقال القول،
؟ غري من شجر قط يكون هل :قال هو؟ وما :قالت وهل َحب 
 نعم :فقالت أب؟ غري من ولد يكون وهل بذر؟ غري من زرع يكون
 غري من شجر يكون هل :قولك أما – إليه أشار ما فهمت –



 

 

١٠٠

 ما أول والزرع الشجر خلق قد اهللا فإن بذر؟ غري من وزرع حب
 من يكون َخْلقٌ  وهل :قولك وأما .بذر وال حب، غري من خلقهما

 وسلم فصدقها، .أم وال أب غري من آدم خلق قد اهللا فإن أب؟ غري
 .حاهلا هلا
 جديد، مشهد إىل السالم عليها مرمي عن القرآن حديث ينتقل مث  

 الذين القوم مشهد إنه نفسها، وهدأت محلها، وضعت أن بعد
 فلذة هو الذي طفلها، حتمل بينهم، اآلن وهي هم،إلي تنتسب
 زوجاً  تعرف مل أا ا وعهدهم هلا، سيقولون ماذا لكن .كبدها

 به فأتت{النسب، شريفة بينهم، السمعة حسنة وأا مضى، فيما
 ما هارون أخت يا * فريا شيئا جئت لقد مرمي يا قالوا حتمله قومها
 تنبس مل مرمي أن بيد ،}ابغي أمك كانت وما سوء امرأ أبوك كان
 الوليد هذا أن أهلمها اهللا وكأن وليدها، إىل أشارت بل شفة، ببنت
 احلديث عن وتلجمها األلسنة، ُخترس اليت باحلقيقة ينطق سوف

 نكلم كيف قالوا إليه فأشارت{حياا، من مألوف غري هو فيما
 ووه الطفل القرآين املشهد لنا يصور مث ،}صبيا املهد يف كان من

 اهللا عبد إين قال{به جاء وما أمره وواقع حدث، ما حبقيقة ينطق
 وأوصاين  كنت ما أين مباركا وجعلين * نبيا وجعلين الكتاب آتاين

 * شقيا جبارا جيعلين ومل بوالديت وبرا * حيا دمت ما والزكاة بالصالة
 أوالً  فهو }حيا أبعث ويوم أموت ويوم ولدت يوم علي والسالم



 

 

١٠١

 :قال بل اهللا، ابن وال اهللا، أنا :يقل ومل هللا، عبد شيء كل وقبل
 ريب اهللا نأو {قال أن إىل} نبيا وجعلين الكتاب آتاين اهللا عبد إين{

 ليبني الطفل؛ اهللا أنطق فقد ،}مستقيم صراط هذا فاعبدوه وربكم
 اإلنساين اخللق هذا من والغاية واملخلوق، اخلالق بني العالقة حقيقة

  .العجيب
 القصة أحداث بعض مع وقفات 
 عيسى محل مدة يف املفسرون اختلف}فحملته{تعاىل قوله :أوالً  

 به محلت السالم عليها مرمي أن اجلمهور عن واملشهور السالم، عليه
 كثري ابن قال وقد .محلهن يف النساء عادة هي كما أشهر، تسعة

 حتمل كما أشهر، تسعة به محلت أا الظاهر مث“ :الصدد هذا يف
 ذلك خالف كان لو إذ ووضعهن، محلهن مليقات ويضعن ء،النسا
”لذكر  محلته؛ كم وال محلته، كيف يذكر ال السياق أن والواقع .
 بعثت قد النفخة وتكون النساء، حتمل كما عاديا محالً  كان هل

 مث فعظام، فمضغة علقة هي فإذا البويضة، يف والنشاط احلياة
 هذا إن املعهودة؟ أيامه اجلنني ويستكمل باللحم، العظام تكسى
 تسري ال أن اخلاصة احلالة هذه مثل يف اجلائز من أنه كما .جائز

 ويعقبها اختصاراً؛ املراحل فتختصر عادية، سرية النفخة بعد البويضة
 يدل ما النص يف ليس .وجيزة فرتة يف واكتماله ومنوه اجلنني تكون
 ال اليت لقضيةا حتقيق وراء طويالً  جنري فال احلالتني، إحدى على



 

 

١٠٢

 ورائه، من طائل ال املسائل هذه مثل يف واالختالف فيها، لنا سند
  .شرعي حكم عليه يرتتب ال ألنه فائدة؛ منه يرجى وال

 انتبذت الذي الشرقي املكان حتديد وراءه اجلري ينبغي ال مما وأيضاً،
 مبا العلم الصدد يف ويكفي قومها، معتزلة السالم عليها مرمي إليه

 يكون قد شرقي، مكان إىل اجتهت أا وهو الكرمي، القرآن به أخرب
 عز قوله يف ذلك مثل وقل .ذلك غري يكون وقد املقدس، بيت
 )قصيا مكانا به فانتبذت( وجل

 )صديقة وأمه(سبحانه قوله :◌ً ثانيا  
 عليها مرمي أن على }صديقة وأمه{تعاىل قوله دل  :كثري ابن قال

 نبوة إىل ذهب ممن وغريه حزم ابن عمهز  كما بنبية، ليست السالم
 منهم استدالالً  عيسى؛ أم ونبوة موسى، أم ونبوة إسحاق، أم سارة

 أن موسى أم إىل وأوحينا[وبقوله ومرمي، لسارة املالئكة خبطاب
  ].أرضعيه

 الكرمي القرآن حديث يف جاء )…فيها فنفخنا( تعاىل قوله :ثالثاً  
 فنفخنا فرجها أحصنت اليتو ( :سبحانه قوله مرمي والدة قصة عن
 أحصنت اليت عمران ابنت ومرمي( تعاىل وقوله) روحنا من فيها

  )روحنا من فيه فنفخنا فرجها

 محلها أن وذكرتا السالم، عليها مرمي عفة على اآليتان هاتان نصت
 نقل وقد .فرجها يف (النفخ) طريق عن كان إمنا السالم عليه بعيسى



 

 

١٠٣

 ومنها املقبول منها ،(النفخ) هذا هيةما حول أقواالً  هنا املفسرون
 األمر هذا مثل يف واألسلم البعيد، ومنها القريب ومنها املرفوض،
 أما ،(نفخ) هناك كان أنه وهو القرآين، اللفظ بظاهر التسليم
 ينبغي وال به، مكلفني فلسنا (النفخ) هذا تفاصيل يف الدخول
 :الصدد هذا يف اهللا رمحه قطب سيد يقول طويالً، عنده الوقوف

 :آلكلمة اإلرادة؟ توجه هي آلكلمة الكلمة؟ هي النفخة أهذه“
 اإلرادة؟ توجه عن كناية تكون وقد حقيقة، تكون قد اليت {كن}
 حبوث هذه كل كينونته؟ منها اليت هي أو عيسى، هي (الكلمة)و
 أن شاء اهللا أن هي وخالصتها .الشبهات إال وراءها طائل ال

 اليت الطليقة، إرادته وفق فأنشأها ال،مث غري على حياة ينشىء
 .ماهيتها وجنهل آثارها، ندرك .اهللا روح من بنفخة احلياة تنشئ
 بوظيفة االضطالع على مقدرتنا تزيد ال ألا جنهلها؛ أن وجيب
 تكليف يف داخالً  ليس احلياة إنشاء دام ما األرض، يف اخلالفة

”!االستخالف . 
 



 

 

١٠٤

 
  السالم عليه موسى أم

 أشار وإمنا صراحة، الكرمي القرآن يف امسها يُذكر مل املرأة هذه
”موسى أم“ بصفتها إليها  بقوله األوىل اآلية جاءت مرتني، 
 َلْوَال  ِبهِ  يلَتُْبدِ  َكاَدتْ  ِإنْ  فَارًِغا ُموَسى أُم  فـَُؤادُ  َوَأْصَبحَ )�تعاىل

 )القصص ) ( اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبَها َعَلى رََبْطَنا َأنْ 

َنا)تعاىل قال إليها أشارت اليت الثانية اآلية أما  ُموَسى أُم  ِإَىل  َوأَْوَحيـْ
 ِإنا َزِين حتَْ  َوَال  َختَاِيف  َوَال  اْلَيم  ِيف  فَأَْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفتِ  فَِإَذا أَْرِضِعيهِ  َأنْ 

  )القصص ) (اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  ِإلَْيكِ  رَادوهُ 

 بصفتها ذكرت املرأة هذه أن لنا يتبني الكرميتني اآليتني هاتني من
 عليه موسى وليدها بقصة يتعلق قرآين سياق يف ،”موسى أم“

 هذه قصة فما فرعون، آل من عليه وفزعها خوفها وشدة السالم،
 املرسلني؟ من سيكون أنه تعاىل اهللا بشرها الذي ابنها عم املرأة
 كان امسها أن أيضا ويُقال ،”يوكابد“ أو ،”خيافذ“ أا يُقال

 امسها أن البلنسي وقال ،”أيازخت“ وقيل ،”أيارخا“
”ذخت أيا“ أيضا وقيل ،”ياذوخا“  الذين إسرائيل بين من هي .

  .السالم عليهما يعقوب بن يوسف عهد منذ مصر إىل نزحوا
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 وإمنا له، وتربيته شيئا موسى والد عن لنا يذكر ال الكرمي القرآن 
َنا)) :تعاىل قال حيث أمه بالذكر خيص  َأنْ  ُموَسى أُم  ِإَىل  َوأَْوَحيـْ

 ِإنا َحتَْزِين  َوَال  َختَاِيف  َوَال  اْلَيم  ِيف  فَأَْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفتِ  فَِإَذا أَْرِضِعيهِ 
 تعاىل قوله إىل (القصص ) (اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  كِ ِإلَيْ  رَادوهُ 

نُـَها تـََقر  َكيْ  أُمهِ  ِإَىل  فـََرَدْدنَاهُ )  اللهِ  َوْعدَ  َأن  َولِتَـْعَلمَ  َحتَْزنَ  َوَال  َعيـْ
 َحق  القصص) ( يـَْعَلُمونَ  ال ْكثـََرُهمْ أَ  َوَلِكن(. 

 لألطفال وقتله مصر رعونف قصة إىل الوراء إىل قليال نعود وهنا  
 لنا ذكرت وقد موضع من اكثر يف الكرمي القرآن لنا يرويها اليت

 من اإلخباريون يروي فيما القصة هذه سبب القدمية التاريخ كتب

 استدعى انه :الرواية تقول !!أفزعته رؤية منامه يف رأى فرعون أن
 بين يف ولدي :فقالوا رؤياه تأويل فسأهلم واملنجمني واملعربين الكهنة
 من وقومك وخيرجك دينك ويغري امللك يسلبك غالم إسرائيل
 أمر و غضبه وثار جنونه فجن :قالوا .زمانه أضلك وقد أرضك،

 والنساء الرجال لذلك وجند إسرائيل لبين يولد غالم كل بقتل
  .مملكته كل يف والقوابل

 وتعاىل سبحانه اهللا أوكل حيث وأمه موسى أمر هو يعنينا ما وهنا

 عز اهللا من بأمر وذلك اليم يف ألقته وكيف أمره إليها



 

 

١٠٦

َنا)وجل  ِيف  فَأَْلِقيهِ  َعَلْيهِ  ِخْفتِ  فَِإَذا أَْرِضِعيهِ  َأنْ  ُموَسى أُم  ِإَىل  َوَأْوَحيـْ
 ا َحتَْزِين  َوَال  َختَاِيف  َوَال  اْلَيموهُ  ِإناْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  ِإلَْيكِ  رَاد ( . 

 خافت ولدته وملا أبوه توىف احلمل أثناء و مبوسى وكابدي محلت

 ما على ولد ألف سبعني طلبه يف فرعون ذبح أن بعد وذلك عليه
 قال .القابلة عليها أشفقت و ورعبا خوفا أمه فارجتفت يقولون
 القابلة ووعدا وخوف جزع يف موسى أم يوكابد وبقيت :الثعليب

 بالقابلة ابصر احلرس أن :الرواة بعض أضاف األمر،و تكتم أن
 تشعر أن ودون املنزل فاقتحموا موسى أم بيت من خترج وهي

 يوكابد احلرس فسألوا .التنور يف ورمته خرقة يف الوليد لفت يوكابد
 .زائرة جاءت يل صديقة هي قالت القابلة دخول سبب عن

 فيه تلتهب والنار التنور ورأوا شيء على يعثروا ومل املنزل ففتشوا
  .وخرجوا شكواي فلم

 سبحانه اهللا إن مث اهللا مبشيئة بأذى يصب ومل التنور من فأخرجته

 مث فيه وتضعه تابوتا له تعد مث ترضعه أن يوكابد إىل أوحى وتعاىل
 سيختاره بل ساملا إليها سريده بأنه اهللا وطمأا .اليم يف تلقيه
 تعاىل اهللا ألمر فاستسلمت اهللا لرساالت مبلغا رسوال بعد فيما

 املاء واحتمله اليم يف فألقته :الثعليب قال .به أمرها ما وفعلت
 فاحتملنه اجلواري فالتقطه فرعون قصر يف روضة على مر حىت



 

 

١٠٧

 فلما فيه ما يدرين وال فرعون امرأة آسية سيدن إىل به وذهنب
 أمجله و اخللق احسن من طفل فيه وجدت التابوت آسية فتحت
   .إليه نظرت نيح قلبها يف حمبته اهللا فأوقع

 فلذة على أحزاا و مهومها جترت بيتها يف يوكابد موسى أم وكانت
 َأنْ  َلْوَال  بِهِ  لَتُْبِدي َكاَدتْ  ِإنْ  فَارًِغا ُموَسى أُم  فـَُؤادُ  َوَأْصَبحَ ).كبدها
 ) اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبَها َعَلى رََبْطَنا

 .ذكرا له تسمعني هل رهأث وتتبعي قصيه مرمي ألخته قالت مث
 قتاده قال يشعرون ال وهم جنب عن به فبصرت مرمي فخرجت

 التابوت من موسى أخرجت ملا آسية أن :السدى عن رواه ما
 .يذحبه ال أن فرعون من ورجته كثريا فرحا به فرحت

 أنت لك عني قرة :قال تذحبوه، ال ولك يل عني قرة :له فقالت
 أخاف فإين يذبح بل ال قال مث :اقالو  .به يل حاجة فال أنا أما
 آسية إليه فتوسلت .ملكي زوال سبب هو املولود هذا يكون أن

  .هلا فرتكه

 خارج إىل به فخرجوا .ثديا منهن يقبل فلم املراضع عليه فعرضوا
 مرمي أخته رأته فلما .لرضاعته تصلح امرأة جيدون لعلهم القصر

 تعاىل اهللا أراد و ا يشعروا ومل هلم ذلك تظهر ومل عرفته بأيديهم



 

 

١٠٨

 اهللا وعدها حيث مطمئنة وهي لرتضعه أمه إىل موسى يرجع أن
  )املرسلني من وجاعلوه إليك رادوه إنا( وتعاىل سبحانه

 أهل على أدلكم هل هلم وقالت أخته أخربم ملا :الثعليب قال
 فقد يسألوا ا أحاطوا .ناصحون له وهم لكم يكفلونه بيت
 انك شك ال ناصحون له ام يدريك ما نهام مسعوا ما رام

 كما األمر ليس : هلم فقالت .أمرا ختفني انك أو تعرفينهم؟
 القلب وطيب بالرمحة عرفوا أناس ام عنهم اعرفه ما كل تظنون

 ورجاء امللك سرور يف رغبة بالطفل سريحبون وام شك فال
 سيتقا يوكابد حيث املنزل إىل معها ذهبوا مث قالوا .لفضله

 موسى أم على دخلوا مث الغايل الصغري على مهوها وجترت أشواقها
 و أعصاا فتماسكت .هلا مفاجأة أغلى من نفسها تصدق ومل

 ثديها فأعطته.لساا من خترج كادت فرح صرخة أمسكت
 عندما القوم عجب اشد كان فما ارتوى حىت ورضع فالتقمه

 حيث فرعون قصر إىل يوكابد اصطحبوا ام وقيل .الثدي التقم
 إليها اعتذرت ولكنها موسى لرتضع معها تقيم أن آسية رجتها

  .أبدا بتاركتهم وليست وعياال بيتا هلا أن

 ما أجنزها اهللا أن يوكابد رأت فقد .جليا املوقف يبدو هنا  
 سيدة هي اآلن أا أدركت و .وبولدها ا رمحته مث به وعدها



 

 

١٠٩

 أن تريد إذا أا على نفرعو  امرأة على تعاسرت لذلك املوقف
 الرواية هذه أوردت وقد :البيت إىل معها فلتصحبه ولدها ترضع

 فصل يف النبوة بيت سيدات تراجم كتاا يف الشاطئ بنت
  .األنبياء أمهات

 إرضاع يف فرعون امرأة على تعاسرت موسى أم إن : قالت
 كي أمومتها وأشواق عواطفها تكبت أن تستطيع ال فهي .موسى

 أن أو .أمومتها تطيقه ال شيء وهو أمرها من القوم سرتيبي ال
 بني فهي املذحبة إىل بالوليد فتدفع سجيتها على نفسها ترتك

 آسية وقبلت .به اهللا وعدها ما تذكرت لذلك .مر أحالمها أمرين
 عواطفها لرتوي بيتها إىل به فرجعت يوكابد عليها اشرتطت ما

 ال اهللا إن .وعدها كما يهاإل اهللا ورده .أمومتها غريزة وتشبع
 .امليعاد خيلف

 
 

 

 

 

 



 

 

١١٠

 والمنحة المحنة بين…اإلفك قصة

 هو بل لكم شرا حتسبوه ال منكم عصبة باإلفك جاءو الذين إن(
 أحداثاً  لتلّخص جاءت ربّانية كلماتٌ  ( ١١ : النور) لكم خري

 الناس تورد أن كادت وفتنةً  ، عصيبة أياماً  ظّلها يف املسلمون عاش
 وأرادت ، النبوة بيت استهدفت مغرضة وإشاعاتٍ  ، اهللكة موارد
 ومل ، املؤمنني صدور يف حمفوظةً  ظّلت اليت النقّية صورته تشويه
 عليه اهللا صلى -  النيب شخص عند الوقوف منها املقصود يكن
  . ورسالته نبوته يف الطعن ا أُريد بل ، بيته وآل -  وسلم

 موعدٍ  على فيه املسلمون كان وقتٍ  يف احلادثة هذه فصول وجتري
 اهللا صلى -  اهللا رسول خرج حيث ، الغزوات إحدى يف العدوّ  مع

 ، عنها اهللا رضي عائشة معه مصطحباً  جيشه يف -  وسلم عليه
 عائشة وجلست ، والنوم للراحة اجليش توّقف العودة طريق ويف

 حنرها وتلّمست ، املسري حلظة ترتّقب مركبها يف عنها اهللا رضي
 فما ، إياه أعارْا قد كانت ألختها عقداً  أضاعت أا لتكتشف

 ومل ، الليل ظالم يف عنه لتبحث مركبها من نزلت أن إال منها كان
 جّهزوا قد الرجال وأن ، بالرحيل آذن قد املنادي أن تدري تكن

 وحيدة وتركها انطلق قد اجليش وأن ، بداخله أا ظاّنني رحلها
 . وحشةامل الصحراء تلك يف



 

 

١١١

 ، اجليش بركب لتلحق مسرعة عادت حىت العقد وجدت أن وما
 وراءهم خّلفوها اليت اآلثار سوى جتد مل حيث ، فات الوقت ولكن

 موضع إىل العودة يف فّكرت مث ، تصنع ما تدر ومل فحارت ،
 ، فعلت وهكذا ، ا يأيت من ويرسل يفتقدها اجليش لعلّ  مركبها

 . مكاا يف مالنو  غلبها حىت هناك وجلست

 عنه اهللا رضي السلمي املعطل بن صفوان كان ، األثناء هذه ويف
 يف الصباح فأدركه ، املتاع من سقط ما ليحمل اجليش خلف يسري

 ، نائمة امرأة سواد يرى به وإذا ، اجليش فيه كان الذي املوطن
 وجهها فغّطت به أحّست واليت ، عنها اهللا رضي عائشة أا فعرف

“ : عنها اهللا رضي ئشةعا تقول ،  وال ، كلمة كلمين ما فواهللا 
“ راجعون إليه وإنا هللا إنا : قوله غري شيئاً  منه مسعت  عن فنزل ، 
 مولّيا ا انطلق الناقة ركبت وملا ، تصعد أن منها وطلب راحلته
 سوى متضِ  ومل الظهرية يف اجليش يدرك أن استطاع حىت ، هلا ظهره
 وطعوناتٌ  مغرضة إشاعاتٌ  املدينة يف انتشرت حىت قليلةٍ  أيام

 خيوطها ونسج رّوجها ، عنها اهللا رضي عائشة حقّ  يف حاقدة
 االفرتاءات هذه ووجدت ، سلول بن أيبّ  بن اهللا عبد املنافقني زعيم

 ونقلوها نّية حبسن تلّقوها الذين ، املسلمني من عدد إىل طريقها
 عنه اهللا ضير  األنصاري ثابت بن حسان منهم كان ، غريهم إىل

 رضي أثاثة بن مسطح و ،-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب شاعر



 

 

١١٢

 بنت محنة و ، عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب أقرباء أحد عنه اهللا
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عمة ابنة عنها اهللا رضي جحش
 يف اخلوض عن الصحابة من بقي من اهللا وعصم ، زوجته وأخت
 إذ ولوال) القرآن قال كما ومقاهلم حاهلم لسان وكان ، ذلك

 تان هذاَ  سبحانك ذا نتكلم َأن لنا يكون ما قلتم مسعتموه
 ) عظيم

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مسع األحاديث تلك وبلغت
 اليت املختلفة املشاعر نتصّور أن ولنا ، شديداً  عليه وقعها فكان
 واملعاناة ، -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب نفس يف تدور كانت
 تنال األلسنة يرى وهو ، األحداث هذه ظلّ  يف عاشها اليت الطويلة

 أو حّداً  لذلك يضع أن ميلك وال ، شرفه يف وتطعن ، عرضه من
 حوهلا يدور ما تدرك عائشة تكن مل ، اآلخر اجلانب وعلى. اية
 ههذ طيلة الفراش ألزمها مرض ا حلّ  فقد ، الناس أقاويل من

 عليه اهللا صلى – النيب معاملة يف بتغّريٍ  أحّست أا إال ، املّدة
 ، الرقيقة والكلمة ، احلانية اللمسة منه جتد كانت أن فبعد ، وسلم

 – اقتصاره وتلحظ ، كّله ذلك تفقد ا إذا ، الفّياضة واملشاعر
 بالسؤال واكتفاءه ، القليلة الكلمات على – وسلم عليه اهللا صلى
  . املفاجيء التحّول هلذا تفسريا جتد أن حتاول وهي ، احاهل عن



 

 

١١٣

 مسطح أم مع عنها اهللا رضي عائشة خرجت الليايل من ليلة ويف
 ، - الزمان ذاك يف النساء كعادة – احلاجة لقضاء الصحراء إىل

“ : وقالت بثوا مسطح أم فتعثّرت “ مسطح تعس   فاستنكرت ، 
 رجالً  أتسبني ، قلت ما بئس“ : وقالت القول هذا منها عائشة
“ ؟ بدراً  شهد  .اإلفك أهل بقول مسطح أم أخربا وعندها ، 

 هلا تتصدّع عظيمة وفاجعةً  ، بال على هلا ختطر مل مفاجأةً  وكانت
 تسمع وهي ، ؟ عشرة السادسة ببنت فكيف ، الّرجال قلوب

 ، عفيفة امرأة متلكه ما أغلى حنو االام أصابع توّجه األلسن
 تؤثّر أن الطبيعي من وكان . ؟ اهللا وخليل اهللا نيب جةبزو  فكيف

 على مرضاً  فتزداد عنها اهللا رضي عائشة صّحة على اإلشاعة هذه
 ، القضّية مالبسات على الوقوف من ذلك مينعها ومل ، مرض

 عليه اهللا صلى – اهللا رسول استأذنت البيت إىل عادت أن فبمجّرد
“ : قالت أمها رأا فلما ، ألبويها الذهاب يف  -  وسلم  جاء ما 
“  بنية يا بك  تواسيها أن األم وأرادت ، اخلرب عليها فقّصت 

 النيب من ومكاا مجاهلا على هلا حسدٌ  الكالم هذا أن هلا فبّينت
 . -  وسلم عليه اهللا صلى - 

 وَعظُم ، ذلك تؤّكد والدا هي فها ، للشك جمال هناك يعد ومل
 عائشة تقول ، شأا يف يتحدثون همو  الناس تتخّيل أن عليها
“ : عنها اهللا رضي  أكتحل وال دمع يل يرقأ ال الليلة تلك فبكيت..



 

 

١١٤

“ أصبحت حىت بنوم   وسلم عليه اهللا صلى -  النيب انتظار وطال.
 اهللا رضي زيد بن أسامة و طالب أيب بن علي فاستشار للوحي -

 علي وأما ، لهأه براءة من يعلمه بالذي فأخربه أسامة أما ، عنهما
 عليه اهللا صلى  النيب يعيشها اليت النفسّية باملعاناة أحسّ  فقد

 أن إما : أمرين بأحد عليه فأشار ، خاطره يريح أن فأراد وسلم،
 وإما ، إرجاعها ميكنه وحينها ، الحقاً  براءا من ويتحّقق يفارقها

 ىصل -  اهللا رسول موالة بريرة بسؤال األمر حقيقة على يطّلع أن
 بريرة -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول فدعا وسلم عليه اهللا

“ : فقالت) يريبك شيء من رأيت هل ) : هلا وقال  والذي ال 
“ عيباً  فيها علمت ما باحلق بعثك  وأّا سّنها صغر  ذكرت مثّ  ، 

 وسأل ، تأكله الشاة تأيت حىت تصنعه الذي العجني عن تغفل قد
 رضي جحش بنت زينب -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول

“ : فقالت أمرها عن عنها اهللا  وبصري مسعي أمحي اهللا، رسول يا 
“ خرياً  إال علمت ما ،  .  

 عليه اهللا صلى -  النيب يصعد أن كافيةً  الشهادات هذه وكانت
 عبد الفتنة رأس يف ، املسلمني من العذر ويطلب ، املنرب -  وسلم

 من ، املسلمني معشر يا ) : بقوله لكوذ ، سلول بن أيب بن اهللا
 علمت ما فواهللا ، ؟ بييت أهل يف أذاه بلغين قد رجل من يعذرين

 املعّطل بن صفوان يعين – رجالً  ذكروا ولقد ، خريا إال أهلي على
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 ( معي إال أهلي على يدخل كان وما خرياً، إال عليه علمت ما –
“ : فقال عنه اهللا رضي معاذ بن سعد فقام ،  أنا ، اهللا رسول يا 

 من كان وإن ، عنقه ضربتُ  األوس من كان إن ، منه أعذرك
“ أمرك ففعلنا أمرتنا اخلزرج إخواننا  وهو عبادة بن سعد فقام ، 

“ : لسعد فقال العصبّية أخذته وقد اخلزرج سيد  ال ، كذبت 
“ قتله على تقدر وال تقتله  وكاد ، واخلزرج األوس واختلف ، 

 عليه اهللا صلى -  اهللا رسول يزل فلم ، بينهم يُوقع أن الشيطان
 . سكتوا حىت يهّدئهم -  وسلم

 الذهاب من مفرّ  هناك يكن مل ، احلدّ  هذا القضّية بلغت أن وبعد
 ، موقفها واستيضاح باملشكلة ملصارحتها عنها اهللا رضي عائشة إىل

 من امرأة ومعها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عليها فدخل
 مث وتشّهد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فجلس ، األنصار

 فإن ، وكذا كذا عنك بلغين قد فإنه ، عائشة يا ، بعد أما ) : قال
 اهللا فاستغفري بذنب أملمت كنت وإن ، اهللا فسيربئك بريئة كنت
 اهللا تاب اهللا إىل تاب مث بذنبه اعرتف إذا العبد فإن ؛ إليه وتويب
 أبيها إىل والتفتت ، دموعها جّفت قوله مسعت فلما ، ( عليه

“ : فقالت “ قال فيما اهللا رسول أجب  “ : فقال ،   أدري ما واهللا 
“ -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا لرسول أقول ما  إىل التفتت مث ، 

“ : قالت وعندها ، أبيها كجواب جواا فكان أّمها  مسعتم لقد 



 

 

١١٦

 لكم قلت فلئن ، به وصدقتم أنفسكم يف استقرّ  حىت احلديث هذا
 ، بذلك تصدقوين ال – بريئة منه أين يعلم واهللا – بريئة منه أين

 ، لتصدقّنين – بريئة منه أين يعلم واهللا – بأمر لكم اعرتفت ولئن
 قال حني يوسف أيب قول إال مثالً  ولكم يل أجد ما واهللا وإين

 ).تصفون ما على املستعان واهللا مجيل فصرب(

 يف احلادثة تستعرض وهي ، فراشها على هاعن اهللا رضي استلقت مث
 فصول آخر أن هلا وبدا ، اللحظة هذه وحىت البداية منذ ذهنها
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب يراها رؤيا ستكون القّصة هذه

 إىل ذكرها خيّلد أن أراد وتعاىل سبحانه اهللا ولكنّ  ، براءا تُثبت
 ، الدائمة الرباءة حيمل سماءال من يتنزل بالوحي وإذا ، القيامة يوم

 ، وعفافها بطهرها تشهد ، بّينات آيات تسع يف الدامغة واحلجة
 باإلفك جاءوا الذين ِإن)تعاىل فقال ، املنافقني حقيقة وتكشف

 منهم امرِئٍ  لكل لكم خري هو بل لكم َشرا حتسبوه ال منكم عصَبة
 . )  عظيم عذاب له منهم كربه توىل والذي اإلمث من اكتسب ما

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  الرسول حزن وحتّول ، الكرب وانفرج
 برّأك فقد وجل عز اهللا أّما ، عائشة يا أبشري ) : هلا فقال ، فرحاً 

“ : أمها هلا وقالت ، ( “ إليه قومي   اهللا رضي عائشة فقالت ، 
 صلى – اهللا رسول من مبكانتها وثقةً  ، هلا اهللا بتربئة امتناناً  عنها



 

 

١١٧

“ : هلا وحمبته -  وسلم عليه اهللا  إال أمحد وال ، إليه أقوم ال واهللا 
“ عزوجل اهللا  يعاقب أن عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو وأراد. 

 عليه يقطع أن فأقسم ، ابنته عرض يف خلوضه أثاثة بن مسطح
 : ذلك من خري هو ما على ليدلّه الوحي نزل ما وسرعان ، النفقة
 القرىب أويل يؤتوا أن والسعة منكم الفضل أولو يأتل وال }

 أن حتبون أال وليصفحوا وليعفوا اهللا سبيل يف واملهاجرين واملساكني
 بكر أبو فقال ، (٢٢ : النور ) { رحيم غفور واهللا لكم اهللا يغفر
: “ “ يل اهللا يغفر أن أحب إين واهللا بلى   وقال نفقته إىل فرجع ، 
: “ “ أبدا منه أنزعها ال واهللا  . 

 بنت الصديقة املؤمنني أم به رميت الذي اإلفك فحديث : وبعد
 وحماولة ، الدعوة على التآمر حلقات من حلقة إال هو ما الصديق
 املثال على يقوم الدين هذا أن العدو لعلم وذلك ؛ رموزها تشويه

 تلك وتشويه النموذج هذا إسقاط يف أفلح فإذا ، والقدوة والنموذج
 . ؟ ذلك نعي فمىت ، أراد ما له حتّقق فقد ، القدوة



 

 

١١٨

 

 سبأ ملكة..بلقيس قصة
 :نسبهـا

 و ،[١] يعفر بين من شرحبيل بن اهلدهاد إىل بلقيس امللكة تنسب
 ونسب اسم حتديد يف التارخيية املراجع بني كبري اختالف هناك
 والدا لسنة تأريخ يوجد ال أنه كما اليمانية، اِحلْمَريية امللكة هذه

 .ووفاا
 :ُحكمها

 قد و ملكاً، كان فأبوها نسب، و حسبٍ  سليلة بلقيس كانت
 لكن .بنني بأبناء يرزق مل يبدو ما على ألنه منه؛ بوالية امللك ورثت

 األمر هذا وقابلوا العرش توليها استنكروا قومها وعلية أشراف
 مرتامية مملكة يف األمور زمام تتوىل فكيف االستياء، و باالزدراء
 كان و رشيد؟ رجلٌ  منهم أليس ،[٢]امرأة مملكتهم مثل األطراف

 أثار فقد مملكتها، حدود خارج أصداء بلقيس قوم بني التشتت هلذا
 امللك ومنهم سبأ، مملكة على االستيالء الطاحمني قلوب يف الطمع

 جنده األذعار ذو فحشر .األذعار بذي امللقب ”أبرهة بن عمرو“
 بلقيس، ملكتها على و عليها لالستيالء سبأ مملكة ناحية توجه و

 على فخشيت األذعار ذي نفس يف مبا علمت بلقيس أن إال

 عادت و .بالفرار والذت أعرايب ثياب يف واستخفت نفسها،



 

 

١١٩

 ذي من التخلص فقررت مملكتها أرجاء الفساد عم أن بعد بلقيس
 اخلمر تسقيه ظلت و قصره يف يوم ذات عليه فدخلت األذعار،

 سكيناً  استلت مبلغه، منه اخلمر بلغ اوعندم تسامره أا ظانٌ  وهو
 أرسلت بلقيس أن إىل تشري أخرى رواياتٍ  أن إال .[٣]ا ذحبته و

 وعندما منه، االنتقام بغية يتزوجها أن منه وطلبت األذعار ذي إىل
 احلادثة وهذه .[٤]األوىل الرواية يف اليت فعلتها فعلت عليه دخلت

 وفطنة نفسها، وقوة جأشها رباطة على وواضح جليّ  دليلٌ  هي
 شر من سبأ أهل بذلك وخلصت لألمور، تدبريها وحسن عقلها

 .وفساده األذعار ذي
 البالد واستقرت ازدهار، أميّا سبأ مملكة بلقيس حكم زمن وازدهر

 .واملدنية والعمران احلضارة و بالرخاء اليمن أهل ومتتع استقرار، أميّا
 بالعدل هاملك أركان ووطدت األعداء بلقيس حاربت كما

 الناس إىل حببها و صيتها أذاع ومما .باحلكمة قومها وساست
 بنيانه وأهرم الزمن منه نال قد كان الذي مأرب سد برتميم قيامها

 مقراً  سبأ من اختذت ملكة أول هي وبلقيس .[٥]أوصاله وأضعف
 .حلكمها



 

 

١٢٠

 القرآن يف بلقيس قصة
َمرد الصرح بةصاح فهي الكرمي، القرآن يف بلقيس امللكة ذكر ورد

ُ
 امل

 عليه – داود بن سليمان النيب مع املشهورة القصة وذات قوارير من
 .النمل سورة يف – السالم

 وجه على والشمس السماوية األجرام يعبدون بلقيس قوم كان وقد
 من هلا يسجدون و بالقرابني، إليها يتقربون كانوا و اخلصوص،

 سليمان بعثه قد كان ذيال اهلدهد انتباه لفت ما هذا و اهللا، دون

 كان الذي الوعيد بعد و .للماء موردٍ  عن ليبحث -السالم عليه –
 بعذرٍ  يأت مل إن يعذبه بأن عليه لتأخره إياه سليمان توعده قد

 جئتك و به حتط مل مبا أحطت“ معه عذره و اهلدهد عاد مقبول
 الرغم على سبأ أهل أن اهلدهد وجد فقد ،[٦]”يقني بنبأ سبأ من
 اهللا دون من للشمس يسجدون ”أم إال النعم من اهللا آتاهم مما

 بكمال املعروف -السالم عليه– سليمان من كان فما.[٧]“
 “ :فقال اهلدهد، كالم صدق يتحّرى أن إال حكمته وسعة عقله

 بلقيس إىل وأرسل ،[٨]”الكاذبني من كنت أم أصدقت سننظر
 واإلنابة ورسوله هللا طاعة إىل هلم دعوته يتضمن بكتابٍ  سبأ ملكة

 ونصه وسلطانه، حلكمه خاضعني مسلمني يأتوه وأن واإلذعان،
 وأتوين علي تعلوا أال *الرحيم الرمحن اهللا بسم وإنه سليمان من إنه“

 مملكتها سرير على جالسة حينها بلقيس كانت.[٩] ”مسلمني



 

 

١٢١

 األلباب يسلب مما والذهب والآللئ اجلواهر من بأنواع املزخرف
 من بلقيس عن ُعرف وملا .[١٠]واألسباب املنطقب ويذهب
 شاورم و قومها، وعلية وزراءها مجعت فإا العقل وركازة رجاحة

 من تشهد سبأ مملكة كانت الوقت ذلك يف .الكتاب هذا أمر يف
 ألف هلا حتسب و ختشاها، األخرى املمالك جيعل ما القوة

 شديدٍ  بأس واأول و قوةٍ  أولوا حنن “ وزرائها رأي فكان .حساب
 بلقيس أن إال .والقوة للحرب اللجوء إىل منهم إشارةٍ  يف [١١]“

 لرأيهم، خمالفاً  رأياً  ارتأت النافذة والبصرية واحلكمة العلم صاحبة
 قريةً  دخلوا إذا امللوك “ أن احلياة يف وجتارا خبربا تعلم فهي

 وبصرت .[١٢]”يفعلون وكذلك أذلة أهلها أعزة وجعلوا أفسدوها
 قومها علية مع ديةٍ  سليمان إىل ترسل أن ورأت يبصروا مل مبا

 ولكن .املرسلون يرجع مبا منتظرةٌ  رأيه، يغري أو يلني عله وقالئهم،
 ومتوعد صنيعهم منكر قوي برد عليهم رد -السالم عليه– سليمان

 مما خري اهللا آتاين فما مبال أمتدونن“ :قائالً  الشديد بالوعيد إياهم
 بقوة بلقيس أيقنت عندها.[١٣]”تفرحون ديتكم أنتم بل آتكم،

-وجل عز– اهللا عند من نيب ريب ال وأنه سلطانه، وعظمة سليمان
– سليمان حيث الشام إىل واجتهت وجنودها حرسها فجمعت ،

 .-السالم عليه



 

 

١٢٢

 -السالم عليه– سليمان إىل طريقها يف وهي بلقيس عرش وكان
 رجلٌ  به فأتاه عرشها، له جيلبوا بأن جنوده أمر فقد عنده، مستقراً 
 معامل هلا ّغري مث ومن .طرفه إليه يرتد أن قبل الكتاب علم عنده

 ملكها و مبقامها يليق مبا الفطنة و بالذكاء أهي ليعلم عرشها،
 كان والذي قوارير من املمرد الصرح على بلقيس ومشت.[١٤]

 وكانت اساقيه عن فكشفت جلةً  حسبته أا إال عرشها، على ممتداً 
 ألنفسهم ظاملني كانوا وقومها أا عرفت عندها بذلك خمطئة

 .العاملني رب هللا سليمان مع وأسلمت -تعاىل– اهللا لغري بعبادم

 من تزوج -السالم عليه– سليمان أن التارخيية املراجع وتقول
 معه وأقامت .واآلخر احلني بني سبأ يف يزورها كان وأنه بلقيس،

 املراجع وتعلل.[١٥]تدمر يف فدفنها توفيت و وأشهراً، سنني سبع
 .[١٦]سليمان بن َرْحـَبم ابنها وفاة بسبب أا بلقيس وفاة سبب

 عبد بن الوليد األموي اخلليفة عصر يف بلقيس تابوت ظهر وقد
 سنة وعشرين إلحدى ماتت أا إىل تشري كتابات عليه و امللك
 يتغري مل ةغضّ  هي فإذا التابوت وفتح .سليمان حكم من خلت

 عليه وبىن مكانه التابوت برتك فأمر اخلليفة إىل األمر فرفع جسمها،
  .[١٧]الصخر

  

 



 

 

١٢٣

 :الكريم القرآن في بلقيس ذكر
 من زمن يف حكمت ملكة أو عادية، امرأة تكن مل بلقيس إن

 و .األمراء و امللوك من كثري شأن الكرام مرور ذكرها مر و األزمان
 بلقيس، الكرمي القرآن خلد فقد .لقرآنا يف ذكرها ورود ذلك دليل

 ذكرها ورد أن شرفاً  يكفيها و ، بسوء ميّسها أن دون هلا تعرض و
 الباطل يأتيه ال كتاب وهو عليم، حكيم لدن من منزلٍ  كتابٍ  يف
 تبديل أو حتريف أي يعرتيه لن و ومل خلفه، من ال و يديه بني من

 وصونه حبفظه لتكف -عال و جل– العزة رب ألن الزمان، مر على
 آخر يف بلقيس فذِكر .[١٨]”حلافظون له وإنّا الذكر نزلنا حنن إنا“

 كل يف للمرأة تقدير هو أخلدها و أعظمها و السماوية الكتب
 واألجناس الشعوب استضعفتها اليت املرأة هذه مكان، و زمان

 أعظم كرمها و اإلسالم وأنصفها حقوقها، من وحرمتها البشرية
 أن وهو أال واحد، منبع يف يصب وتفصيله جممله يف هذا و .تكرمي
– سليمان النيب مع قصتها جعل عظيم شأنٌ  هلا كان بلقيس امللكة
 . الكرمي القرآن يف تذكر -السالم عليه
 مشاورا حسن و حكمتها، بليغ و بلقيس، عقل رجاحة ·
 اتصافها لوال العظيم الشأن هذا هلا كان ما بلقيس امللكة إن

 و التفكري فحسن .الفهم غزارة و احلكمة سعة و عقلال برجاحة
 الشديدة واحملن الصعيبة املواقف من كثريٍ  يف أسعفاها التدبري حزم



 

 

١٢٤

 ذي امللك مع قصتها منها و ومملكتها؛ هي هلا تعرضت اليت
 دهاءها ولكن ململكتها، و هلا الشر يضمر كان الذي األذعار

 فساده من قومها لصخ و األذعار ذي براثن من خلصاها وحنكتها
 .جربوته و طغيانه و

 فهي املناورة، يف الرباعة جانب إىل املشاورة حبسن عرفت أا كما
 تقبل ال آلرائها، متزمتة أحكامها، يف متسلطة امللوك كبقية تكن مل

 قالت “ لساا على اهللا أجرى كما كانت بل اادلة، أو النقاش
 تشهدون حىت أمراً  اطعةق كنت ما أمري يف أفتوين املأل أيها

 برأيها تكتفي أن مبقدورها كان أنه من الرغم على ذلك و ،[١٩]{
 النّرية ببصريا فهي . املهيب امللك صاحبة العظيمة امللكة هي و

 مصلحة حيقق فيما كان فّهمها الفرد، مصلحة من أبعد ترى كانت
 .اجلماعة

 :وفطنتها بلقيس ذكاء ·
 كوا أساس من نابعة فطنتها كانت و رزينة، فطينة بلقيس كانت
 متكنها حباسة تتمتع وجعلها -وجل عز– اهللا خلقها فاملرأة امرأة،

 كان أنه ذلك على والشاهد .وعواقبها األمور نتائج يف التبصر من
 على يقمن الاليت اجلواري من كبري عدد -امللوك كعادة– لبلقيس

 عن احدةو  كل فتحدث فرادى، استدعتهن بلغن فإذا خدمتها،
 يف راغبة جاريتها أن إىل فطنت تغري قد لوا أن رأت فإن الرجال



 

 

١٢٥

 أما .مثواها وتكرم قومها أشراف من رجالً  بلقيس فُتزوجها الزواج،
 إىل بلقيس فطنت وجهها، تعابري تتغري ومل جاريتها تضطرب مل إذا
 بلقيس تكن ومل عندها البقاء يف وراغبة الرجال، عن عازفة أا

 كتاب عليها ألقي ملا أنه أيضا فطنتها أمارات ومن .معها لتقصر
 بد ال وأنه امللوك، كسائر ملكاً  ليس أنه ألفاظه من علمت سليمان

 الرأي وزراءها خالفت لذلك عظيم؛ شأنٌ  وله كرمي رسول يكون وأن
 سليمان إىل ترسل بأن وارتأت القوة، إىل باللجوء عليها أشاروا عندما

 وتلهي لتغري فقط ليس اهلدية هذه وراء من داملرا كان و دية،
 ختدعه؟ و رأيه اهلدية أتغري لتعرف وإمنا ا، – السالم عليه – سليمان

 عالمة ومن .جنوده و ملكه و سلطانه عن تعرف و أحواله لتتفقد و
 “ متسائالً  هلا قال عندما – السالم عليه – سليمان أن أيضا ذكائها
 أا لعلمها هو أنه تؤكد ومل ،[٢٠]”هو كأنه :قالت عرشك؟ أهكذا
 العجيبة القدرة هذه ألحد أن تعلم ومل سبأ يف وراءها عرشها خلفت

 ألنه هو؛ يكون أن تنفِ  مل أا كما .الشام إىل مملكتها من جلبه على
  . ..[٢١]فيه كان الذي والتنكري التغيري لوال عرشها يشبه

  
  



 

 

١٢٦

 :سليمان مع بلقيس الملكة إسالم
 و اهللا برسل يؤمنوا مل أقوامٍ  عن القرآن يف املذكورة القصص هي كثريةٌ 
 بلقيس أن إال . العلم من جاءهم مما الرغم على كفرهم على ظلوا

 الكفر يف يتمادوا ومل -السالم عليه– سليمان اهللا برسول آمنوا وقومها
 اهللا دون من يعبدون كانوا ما وأن احلق هي رسالته أن علموا بعدما

 اهللا لغري بعبادا لنفسها ظاملة كانت بأا بلقيس واعرتفت .باطالً  كان
 العاملني رب هللا سليمان مع وأسلمت نفسي ظلمت إين ريب قالت “

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٢٧

  

 فرعون امرأة آسية قصة
 كان الذي الوليد بن الديان عبيد بن مزاحم بنت آسية هي:نسبها
 من كانت إا وقيل -السالم عليه -يوسف زمن يف مصر فرعون

 عمته كانت بل وقيل -السالم عليه -موسى سبط من إسرائيل بين

 :حياا
 مليئاً  قصرها كان إذ وأفخمها القصور أعظم يف تعيش كانت

 منعمة، مرتفة حياة تعيش كانت أا أي واخلدم والعبيد باجلواري
 زمانه يف واستكرب طغى الذي للفرعون زوجة آسية كانت فقد

 سواه، أحد ال هو ويقدسوه يعبدوه بأن عبيده مروأ األلوهية وادعى

 . -اهللا معاذ- اإلله بفرعون ينادوه وأن
 سيدنا قصة لنا يرتاود حىت فرعون امرأة آسية اسم يذكر أن وما

 كان فقد التابوت، يف رأته عندما وموقفها -السالم عليه -موسى

 نم فهي نفسها، يف كبري أثر الرباءة منه تشع الذي املنري لوجهه
 يقتنع مل البداية يف ، هلما كابن وتربيته به، باالحتفاظ الفرعون أقنع

 موسى نبينا وعاش الرأي يوافقها جعله آسيه إصرار ولكن بكالمها
 لولدها األم حب وأحبته معهما -السالم عليه-

 به آمنت تعاىل اهللا توحيد إىل -السالم عليه -موسى دعا وعندما
 لبثت ما و فرعون خشية ذلك خفتأ البداية يف ولكنها وصدقته،



 

 

١٢٨

 وجن ،-السالم عليه -موسى لدين واتباعها إسالمها أشهرت حىت
 عبثاً  وحاول له، بالنسبة املروع األمر هذا لسماعه الفرعون جنون
 حياول فتارة ، السابق يف كانت كما تعود وأن إسالمها عن ردها

 تارةو  -السالم عليه -موسى له يدعو ما مصداقية بعدم إقناعها
 -السالم عليه -ملوسى اتباعها جراء من ا حيل قد مبا يرهبها
 وإمياا دينها يف فرعون يزحزحها ومل احلق على ثابتة كانت ولكنها
   .ذرة مقدار
 فأثنوا مزاحم بنت آسية موالم يف رأيهم عن الناس فرعون سأل
 أن وما الواسع، العامل هذا يف هلا مثيل ال أن وقالوا كثرياً  عليها

 بأن منه طلبوا حىت -السالم عليه -موسى دين اتبعت بأا أخربهم
 ورجليها يديها ربط أن إال الفرعون من عقاا كان فما يقتلها
 احلارقة الشمس وأشعة احلر حيث الشمس، يف وألقاها أوتاد بأربعة

 امللكة بأن يصدق كان فمن . ظهرها على كبرية صخرة ووضعوا
 اآلن هي واحلشم اخلدم بني القصور لأمج يف تعيش كانت اليت

 فقد ذلك ومع ، الكاوية الشمس أشعة حتت باألوتاد مربوطة
 على واحلصول -وجل عز- اهللا بلقاء طمعاً  الشقاء وحتملت صربت

 .الصابرين جر أ يضيع ال اهللا بأن القوي العتقادها وذلك اجلنة،
 املوىل دعت أجلها بدنو وإحساسها الطاهرة روحها تزهق أن وقبل
 .اجلنة يف بيتاً  هلا يبين وأن جناته فسيح يف يتقبلها بأن وجل عز
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 َرب  قَاَلتْ  ِإذْ  ِفْرَعْونَ  اْمَرأَةَ  آَمُنوا لِلِذينَ  َمَثًال  اللهُ  َوَضَربَ  ":تعاىل قال
 اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَجنِين  َوَعَمِلهِ  ِفْرَعْونَ  ِمنْ  َوَجنِين  اْجلَنةِ  ِيف  بـَْيًتا ِعْنَدكَ  ِيل  اْبنِ 

  " الظاِلِمنيَ 
 (اجلنة يف) على (عندك قدمت فقد السابقة آلية مالحظتنا فمن
 من والبعد اهللا رمحة من القرب طلبت أا )وهو أال عظيم سر وهلذا

 أرادت أو "اجلنة يف" :بقوهلم القرب مكان بينت مث أعدائه عذاب
 أقرب هي اليت اجلنان من جنتها تكون وأن اجلنة يف الدرجة ارتفاع

 :بقوهلا العرش إىل القرب عن فعربت املأوى جنات وهي العرش إىل
  ."عندك"

 الشخصيات هذه ملثل جمتمعنا يفتقر وكم امرأة من أعظمها فما
 .إليها أحوجنا وما اآلن العظيمة
 بيتاً  عنده هلا بين فقد متنت ما آلسية كان: وفضلها وثواا أجرها

 -وسلم عليه اهللا صلى -الرسول عهايض أن واستحقت )اجلنة، يف
 الرجال من كمل" :قال عندما وذلك كملن، الاليت النساء مع

 عمران، بنت ومرمي فرعون امرأة آسية إال النساء من يكمل ومل كثري
 .("الطعام سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل وإن

 -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قول عباس ابن عن وروي)

 أعلم ورسوله اهللا قلنا هذا؟ ما أتدرون وقال األرض يف أربع خطوط
 بنت خدجية -أربع اجلنة نساء أفضل -وسلم عليه اهللا صلى -فقال
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 مزاحم بنت وآسية عمران، بنت ومرمي حممد، بنت وفاطمة خويلد،
 أزواج من ستكونان عمران بنت ومرمي أا روي كما (فرعون امرأة

 بأن وجل عز اهللا فنسأل .اجلنة يف -وسلم يهعل اهللا صلى -الرسول
 هذه مثل الشهادة فرصة مينحنا وأن جناته فسيح يف مجيعا يتقبلنا

 مسعنا حىت أو عنهم قرأنا ممن الكثري وغريها العظيمة الشخصية
  .عنهم

 قالت إذ فرعون امرأت ءامنوا للذين مثال اهللا وضرب ":تعاىل قال 
 من وجنين وعمله فرعون من وجنين اجلنة يف بيتا عندك يل ابن رب

 التحرمي "الظاملني القوم

 مصر فرعون كان الذي الوليد بن الديان عبيد بن مزاحم بنت آسيا
 بين من كانت إا وقيل -السالم الصالة عليه -يوسف زمن يف

 كانت بل وقيل -السالم الصالة عليه -موسى سبط من إسرائيل
 عمته

 مليئاً  قصرها كان إذ مهاوأفخ القصور أعظم يف تعيش كانت
 منعمة، مرتفة حياة تعيش كانت أا أي واخلدم والعبيد باجلواري

 زمانه يف واستكرب طغى الذي للفرعون زوجة آسيا كانت فقد
 سواه، أحد ال هو ويقدسوه يعبدوه بأن عبيده وأمر األلوهية وادعى

 رأةام آسيا اسم يذكر أن وما اهللا معاذ- اإلله بفرعون ينادوه وأن
 وموقفها -السالم عليه -موسى سيدنا قصة لنا يرتاود حىت فرعون



 

 

١٣١

 الرباءة منه تشع الذي املنري لوجهه كان فقد التابوت، يف رأته عندما
 وتربيته به، باالحتفاظ الفرعون أقنع من فهي نفسها، يف كبري أثر

 جعله آسيه إصرار ولكن بكالمها يقتنع مل البداية يف ، هلما كابن
 وأحبته معهما -السالم عليه- موسى نبينا وعاش الرأي يوافقها
 لولدها األم حب
 به آمنت تعاىل اهللا توحيد إىل -السالم عليه -موسى دعا عندما

 لبثت ما و فرعون خشية ذلك أخفت البداية يف ولكنها وصدقته،
 وجن ،-السالم عليه -موسى لدين واتباعها إسالمها أشهرت حىت

 عبثاً  وحاول له، بالنسبة املروع األمر ذاه لسماعه الفرعون جنون
 حياول فتارة ، السابق يف كانت كما تعود وأن إسالمها عن ردها

 وتارة -السالم عليه -موسى له يدعو ما مصداقية بعدم إقناعها
 -السالم عليه -ملوسى اتباعها جراء من ا حيل قد مبا يرهبها
 وإمياا دينها يف نفرعو  يزحزحها ومل احلق على ثابتة كانت ولكنها
  .ذرة مقدار
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 المجادلة سورة

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

  . اآلية  )زوجها يف جتادلك اليت قول اهللا مسع قد (تعاىل قوله

 أبو أخربنا : قال ، الغازي الرمحن عبد بن حممد سعد أبو أخربنا  
 املثىن بن علي بن أمحد أخربنا : قال احلريي أمحد بن حممد عمرو

 عبيدة أيب بن أمحد حدثنا : قال شيبة أيب بن بكر أبو أخربنا : قال

 عروة عن ، سلمة بن متيم عن ، األعمش عن ، أيب حدثنا : قال

 ألمسع إين ، شيء كل عهمس وسع الذي تبارك : عائشة قالت : قال
 إىل زوجها تشتكي وهي بعضه علي وخيفى ، ثعلبة بنت خولة كالم
 ، اهللا رسول يا : تقول وهي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
 ولدي وانقطع سين كرب إذا حىت ، بطين له ونثرت ، شبايب أبلى

 حىت برحت فما : قالت ، . إليك أشكو إين اللهم ، مين ظاهر
 اليت قول اهللا مسع قد ) : اآليات ذه السالم عليه يلجرب  نزل

 عبد أبو [ احلاكم ] رواه . ( اهللا إىل وتشتكي زوجها يف جتادلك
 ، كريب أيب عن ، مطري عن ، املزين حممد أيب عن صحيحه يف اهللا
  . عبيدة أيب بن حممد عن

 
 افظاحل الشيخ أبو أخربنا : قال احلارث بن بكر أبو أخربنا

 بن أمحد حدثنا : قال أمحد بن عبدان حدثنا : قال األصفهاين
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 : قال الرملي عيسى بن حيىي  حدثنا : قال سعيد بن حيىي بن حممد
 عائشة عن : عروة عن ، سلمة بن متيم عن ، األعمش حدثنا

 جاءت لقد ، كلها األصوات لسمع توسع الذي هللا احلمد : قالت
 جانب يف وأنا - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فكلمت اادلة
 اليت قول اهللا مسع قد (تعاىل اهللا فأنزل ، تقول ما أدري ال البيت

 . )زوجها يف جتادلك
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 الخاتمة
 رب العاملني، مث الضالة والسالم على رسول اهللا صلى احلمد هللا   

  .اهللا عليه وسلم 
   :أما بعد

فاألسباب اليت ألفت من أجلها هذا الكتاب هي التأسي    
بالصاحلني والصاحلات، وحمبتهم، ألن حمبتهم الفوز والفالح يف 

اِحلَاِت َسَيْجَعُل ِإن الِذْيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص : (الدارين، قال اهللا تعاىل
أي هذه البشارة حمليتهم يف اهللا تعاىل كما قال ) ١) (َهلُُم الرْمحَُن ُودا

  " .ِيفَ  وحببت حمبيت يف املتحابني: " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقد انتشر يف السنوات األخرية تكفري واستباحة دماء املسلمني     

، والتربك بقرب ن الشركعالصاحلني، ونشرت صحف للحذير  حملبتهم
، والصاحلني، وشهداء أحد، ومقام النيب صلى اهللا عليه وسلم
َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلناِس َوأَْمًنا (إبراهيم، حيث قال تعاىل 

  ) .٢) (َواتـِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهْيَم ُمَصلى
ويستحيل على اهللا سبحانه وتعاىل أن يأمر أمة حممد صلى اهللا     

  .عليه وسلم بالشرك، بل أمرهم باقتداء الصاحلني، وحمبتهم 

                                                 

))))
 . ٩٦: سورة مرمي، األية   )١
))))
 . ١٢٥: ة، األيةسورة البقر    )٢
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باألنبياء  اليت اشتد فيها اختالف العلماء التوسلُ  واملسائلُ     
ء ومنهم من منع، وممن أجاز من العلماوالصاحلني، منهم من أجاز، 

  .املعاضرين الشيخ أبوبكر اجلرائر 
إنه صادف يوم : ومن باب التحدث بنعمة اهللا تعاىل أقول    

: تبييض هذه الرسالة ووصويل فيها إىل هذا املوضوع من مواضيعها
أن كنت بالدار البيضاء من املغرب ويف آخر رمضان ورغبت يف 

غري  عمرة فيه، وحاولت أن أحجز مقعدا بالطائرة، فقيل يل إنه
عن هذه الرحلة ينتهي رمضان ومل أعتمر فيه   تممكن، وإذا تأخر 

اللهم إين : وأمل، فتوضأت وصليت ركعنني وقلت زمتكما كنت أع
أسألك وأتوجه إليك بإمياين بنبيك نيب الرمحة حممد صلى اهللا عليه 
وسلم، وحيب له، أن تيسر يل أمر سفري على الطائرة الفالنية اليوم 

  .ورة يف رمضان هذا ألعتمر عمرة مرب 
وعدت إىل مكتب الشركة فو اهللا ما رمت مكاين حىت قضيت حاجيت،    

  .ومت حجزي، واحلمد هللا رب العاملني، ونفعين اهللا ـبهذه الوسيلة املشروعة 
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 فاز فقد ها،ـب والعربة القصص هذهـب العمل يوفقناأن   اهللا أسألو     
  ) ١) (ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  عُ فَ نْـ تَـ  ىرَ كْ الذ  ن إِ فَ  رْ ك ذَ وَ ( تعاىل وقال ،واعترب اتعظ من
 بزمرة حيشرنا وأن واآلخرة، الدنيا يف الفائزين املؤمني من اهللا جعلنا   
 .وسلم عليه اهللا صلى حممد نبينا
 يف فراعه وكان القيم، املوضوع هذا يف كتابته أردنا ما آخر وهذا  

 اإلصالحفيه  اطلع ممن واملرجو ، هـ١٤٣٤ الثاين مجاد األحد يوم
 .هاـب الفهم خطأه أو القلم سها مبا
 كثريا تسليما وسلم حبهوص وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى   

    .العاملني رب هللا واحلمد الدين، يوم إىل كبريا
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                 

))))
 . ٥٥: سورة الذاريات، األية  )١
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