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  اءدــإه 
 

 الطاهزة... أرض فلسطني ورووا بذهائهن ،إىل هي ضحىا بأرواحهن

***      ***       * * * 

روح والذي العشيشيي اللذيي ربياًي صغرياً فأحسنا تزبييت وتأدييب، ربي ارمحهوا كوا ربياًي إىل 

 صغرياً...

***      ***       * * * 

 ... ك  ابح  والقدذيز والعزفاىهلن هين إخىاًي األعشاءأحبيت وًىر عيىًي،  إىل

***      ***       * * * 

 ربيع والطىي  يدربرفيدت  تدذهي وجناحي، سوجيت الغاليتهي أج   بشيءعلي  ىامل يبخل اللذييإىل 

اهلل... نحفظه ، وأبنائي األعشاءأياهي وأه  حياتي

***      ***       * * * 

 بنائها عائلت األسط  الكزام...إىل عائليت الكزميت املعطاءة البارة بأ

***      ***       * * * 

 ...هشاخينا وعلوائنا واساتذتنا الذيي هنلنا العلن عنهنإىل 

***      ***       * * * 
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 عرفانشكر وتقدير و
 كال ػػبلة كالسػػبلـ سمػػا سػػئدها كحائػػدها كحتئتهػػا كرسػػكلها،  الحمػػد  الػػذم ته متػػا تػػتـ ال ػػالحات

  .آلا ك حتا أجم ئف كمف سار سما هدئا تإحسافو إلا ئكـ الدئف كسما محمد 

 ﴾َوَمْه َشَكَر فَإِوََّما يَْشُكُر لِىَْفِسِه َوَمْه َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغىِيٌّ َكِريم  ﴿ ت الا:اهطبلحان مف حكلا 
شكر فإههي أتقدـ تأسما آئات ال( 1)اهلل"يشكر "من لم يشكر الناس لم  ، كمف حكلا 40الهمؿ:

، خالد حسين حمدانالدكتور/ تاذم كمشرفي فضئمة كال رفاف ألهؿ الفضؿ سما فضمهـ ، كأخص أس
الذم ساش م ي هذا التحث كممة كممة، كذلؿ لي الكثئر مف ال  اب كما تكا مت م ا مرة إال 

 كغمرهي ته ائحا كتكجئهاتا.

 كما أتقدـ تالشكر إلا لجهة المهاحشة المككهة مف:

 هسئـ شحدة ئاسئف. فضئمة الدكتكر:

 فضئمة الدكتكر: ستدالرحمف ئكسؼ الجمؿ.

المػػػذئف مهحػػػاهي شػػػرؼ المكافقػػػة سمػػػا مهاحشػػػة هػػػذا التحػػػث إلثرائػػػا، كالكحػػػكؼ سمػػػا مػػػا فئػػػا مػػػف 
، تمػػا أه ػػـ ا سمئهمػػا مػػف ختػػرة طكئمػػة، كتجرتػػة خبلحػػة فػػي مئػػداف سػػف، كتػػدارؾ مػػا فئػػا مػػف سئػػكبمحا

 ر.التحث ال ممي فجزاهـ ا سهي كؿ خئ

حرة، كالمػكظفئف، ، كالهئئػة التدرئسػئة المػك كؿ الدئف ميمثمة ت مئػدهاكالشكر مك كؿ إلا كمئة أ 
لا سمادة الدراسات ال مئا ممثمػة ت مئػدها حسـ ال قئدة كالمذا كاإلدارئئف، كأخص تالذكر هب المي ا رة، كا 

لػػػػا  دارئئهػػػػا، كا  ، رئاسػػػػة كسمػػػػداب تغػػػػزة الجام ػػػػة اإلسػػػػبلمئة ،مهػػػػارة ال مػػػػـ كال ممػػػػاب فػػػػي أرض الرتػػػػاطكا 
دارئئف.  كأكادئمئئف كا 

ممػا سػاهـ فػي  حك ت ػحئأ اك تكجئػأ ةك ه ػئحأكؿ مػف أسػاههي تفائػدة  إلا شكرتقدـ تالكما كأ
كأخػػػص تالػػػذكر األخػػػكة األسػػػزاب األسػػػتاذ: ستػػػدالمطئؼ األسػػػطؿ، األسػػػتاذ: حسػػػف تظػػػاظك،  إثػػػراب التحػػػث

ا، سمػػػا مػػػا تػػػذلكإل مػػػف جهػػػد إلهجػػػاح هػػػذا األسػػتاذ: خضػػػر األسػػػطؿ كاألسػػػتاذ: أحمػػػد الشػػػاسر حفظهػػػـ 
 التحث.

 فالمذئكالشكر مك كؿ لؤلستاذئف الفاضمئف/ تبلؿ ستدالرحئـ األسطؿ، كمحمكد زكرئا األسطؿ 
خراج الرسالة تهذإل ال كرة التهئة.  تذال جهدان كتئران في تهسئؽ كا 

 

                                                 

 (، حاؿ الترمذم حسف  حئح.1878رحـ )سهف الترمذم: كتاب التر كال مة سف رسكؿ ا، تاب ما جاب في الشكر لمف أحسف إلئؾ  (1)
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 ا الرحمف الرحئـ تسـ
 

 المقدمــة:
القائؿ في بلؿ، تئؿ، ال ا ـ مف الزئغ كالض  إلا سكاب الس   الهادم ،ال المئف الحمد  رب  

  ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  : محكـ الت هزئؿ

سالة غ الر  تم   ،محمدان ستدإل كرسكلا كأشهد أف   ،]351األه اـ:[چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  چ  چ  چ    چ   حاؿ ت الا: ،ال األماهة كما أمرإل رت  كأد  

 . ]67المائدة:[ چک  ک  ک  گ  گ  گ  کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڎ  ڈ

ڻ  ڻ  ڻ   چ  حاؿ ت الا: ،كاجتهاب ههئا ،تاع أمرإلت  اكتة رسكلا، ها تطاسأمرها رت   حدك 

 .]7الحشر:[چھ     ھ  ے  ے  ھہ  ھ  ہڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
 

مئمة الت ئدة سف االهحراؼ، الخالئة مف حئحة الس  دة ال   سما ال قئ تاأم  ا رت   كؿ ا فرس  
 قمـالتالم ساف ك كداف كا سهها  ،الح جئبلن ت د جئؿحممها سمفها ال   التي بلالت، هذإل ال قئدة األكهاـ كالض  

تتفسئر  مههـ مف اختص  فكاف ، المجاالتا فكا الكتب التي تكضح هذإل ال قئدة في شت  هاف، ف ه  كالس  
- ات كف سف ال حاتةكما هقما الت   ، كأ حاتا تي سما ما أيثر سف اله   ان د تممرآف الكرئـ الق

ا مف التفاسئر المشتهرة التاحث تفسئر اتف كثئر؛ أله   الئهكد، كخص   فئما ئخص   -رضكاف ا سمئهـ
مف في تفسير عن الس  اآلثار الواردة  اس، كحد كحع اختئار التاحث سما سهكاف:التي لها حتكؿ سهد اله  

 .عقائدىم وبيانابن كثير في صفات الييود 
 

مؼ جمع اآلثار الكاردة سف الس  حئث مف  ،فسئرفي هذا الت  سف الئهكد  ت التحث كحد خ   
 كدراستها دراسة سقدئة. ،في  فات الئهكد كسقائدهـ

 
ف  ،ت الا ال كف كالسداد، فإف أ تت فمها ت الاسائبلن ا ستحاها ك  أخطأت فمف هفسي كا 

 ئطاف.كالش  
 

 كآخر دسكاها أف الحمد  رب ال المئف.
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 أىمية البحث: 
 تكمف أهمئ ة التحث في:

ؿ ماكئة كالرس  لكهئة كالمبلئكة كالكتب الس  أللمئهكد مف حئث تئاف سقائدهـ في ا التحث ت رض   -3
 كالئـك اآلخر.

 ان مممكسان الئكـ.كهذا ما هجدإل كاح  ،حضكا ال هكداالئهكد ه تئاف أف   -2

 راسة في كئفئة الت امؿ مع الئهكد في ال  ر الحاضر.االستفادة مف الد   -1
 

 سبب اختيار الموضوع: 
 تاإلضافة إلا ما لمتحث مف أهمئ ة فقد اخترتا لؤلستاب األتئة:

مؼ الكاردة في تفسئر أحكاؿ سمماب الس  كشؼ سقائد الئهكد كتئاف ضبللهـ كاهحرافهـ مف خبلؿ  -3
 كثئر.اتف 

كهقض ال هد، كالمئثاؽ، ككفرهـ  ،خ ئة الئهكدئة، كما تت ؼ تا مف  فات رؼ سما الش  الت   -2
 .ئا، حئث ه تكهـ تالكذب كالتهتافأهتئافي تا، كط ههـ 

كشمكلا لكثئر مف الركائات المت مقة تالئهكد كسقائدهـ  ئة تفسئر اتف كثئر كشهرتا،أهم   -1
  فاتهـ.

 
  :  البحث يجمن

كاستهتاط ما  ،(2)الك في التحمئمي، كالمههج (1)المههج االستقرائي الدراسة هذإل في التاحث تعت  أ
 كائات الكاردة في التحث.ف أحكاـ تت مؽ تالر  سئمكف استهتاطا م
 طريقة البحث:

كرة كرحـ اآلئة، كتمئئز اآلئات القرآهئة تكض ها تئف هبللئف ترحئـ اآلئات القرآهئة تذكر اسـ الس   -3
 .، ككتاتتها تالرسـ ال ثماهيؿ التحثداخ

                                                 
هك مههج ئرتط فئا ال قؿ تئف المقدمات كالهتائج، كتئف األشئاب كسممها سما أساس المهطؽ كالتأمؿ الذههي، حئث -1))

 27ئتدأ تالجزئئات لئ ؿ مهها إلا حكاهئف سامة. اهظر: االستقراب كالمههج ال ممي / د. محمكد فهمي زئداف، ص: 
 .االسكهدرئة –دار الجام ات الم رئ ة   ـ 1977طت ة: 

"هك ك ؼ مهظـ لمحقائؽ، كلمئزاف مجمكسة م ئهة أك مئداف مف مئادئف الم رفة المهم ة تطرئقة مكضكسئ ة -2))
 ـ. 1985)تدكف رحـ(، الطت ة ،62/ دلئؿ التحث كالتقكئـ الترتكم صكآخركف ،أحمد: الخطئب.  ك حئحة"
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ما ها مف كتب السهة، كهقؿ حكـ ال مماب سمئها كذلؾ ت زكها إلا مظاه   ،تكئةتخرئج األحادئث اله    -2
 .الحاشئةتاستثهاب ما أخرجا التخارم كمسمـ في  حئحئهما أك أحدهما، كذلؾ في  ،أمكف

رحـ الجزب ك ؼ، اسـ المؤل  ك ذكر اسـ الكتاب،   سما الهحك التالي:الحاشئة تكثئؽ الم مكمات في   -1
ـ  فحةكال     شر. تمد اله  ك شر، دار اله  ك ت ة كتارئخها، رحـ الط  ك اسـ المحقؽ إف كجد،  ، ث

ـ  فإه   ؛ةسهد تكرار االحتتاس مف المرجع أكثر مف مر   -4 اخت ار التكثئؽ تذكر اسـ الكتاب كرحـ  ا ئت
 ال فحة.

 .رجمة لئلسبلـ تستب كثرتها في أساهئد اآلثار مما ئثقؿ الرسالةسدؿ التاحث سف الت -5

فسئر أك الحدئث أك ال قئدة كغئر ذلؾ سكابن كاهت في الت   ،االستفادة مف الكتب اإلسبلمئة األخرل -6
  تالتحث.مة مف الكتب ذات ال   

ـ  تالتحثب كركدها رئفة، كترتئتها حسهتكئة الش  كضع فهارس لآلئات القرآهئة، كاألحادئث ال   -7 إفراد  ، ث
 حائمة تالمراجع، كفهرسة مكضكساتها.

ذكر اسـ الكتاب سهد كركدإل أكؿ مرة، كمف  االحتتاس مف تفاسئر القرآف الكرئـ أستمد التاحث سهد -8
  .التفاسئر إلا مؤلفئها لشهرتها تذلؾثـ أكتفا التاحث تهسب 

 
 : ابقةالس   راساتالد  

حقئؽ تفسئر اتف كثئر حد حظي تال هائة في مجاؿ الت   كجد التاحث أف   ،كالتحث بلعاالط   ت د        
مؼ سف الئهكد في تفسئر اتف كثئر، التاحث لـ ئ ثر سما تحث خاص تمركئات الس   خرئج، إال أف  كالت  

 ؿ تقضائا ال قئدة، كلكف ههاؾ ت ض الدراسات التي حد تمتقي في ت ض الهقاط مع السئما ما ات  
 كضكع كمهها: الم

رسالة ماجستئر غئر مهشكرة لمتاحث/ خالد ) اإلمام ابن كثير ومنيجو في دراسة قضايا العقيدة -3
سمئد كمئ ة  –حئـ حمداف، إشراؼ فضئمة األستاذ الدكتكر/ أحمد محمد أحمد جمي حسئف ستد الر  

قرآف الكرئـ كال مكـ اإلسبلمئ ة درماف اإلسبلمئ ة، تقد ـ تها التاحث لجام ة ال ئف تجام ة أـ  أ كؿ الد  
ـ، 3996 -هػ3437سهة  "الماجستئر"كؿ سما درجة ال المئ ة األكلا كداف لمح تجمهكرئ ة الس  

التاحث تهاكؿ حضائا ال قئدة مف جهة أ كؿ اإلئماف كلـ ئت ر ض لمحدئث سف الئهكد إال  تئد أف  
 . (ئسئران 

ئكسؼ  ، لمدكتكر: بري جمعًا ودراسة عقديةتفسير الط  مف في الييود في اآلثار الواردة عن الس   -2
في ال قئدة كالمذاهب الم ا رة تكمئة  إلكتكراتف حمكد الحكشاف، كهي رسالة مقدمة لهئؿ درجة الد  

ة، كتحدث فئها سف حقئقة الئهكد، د تف س كد اإلسبلمئ  ئف تالرئاض تجام ة اإلماـ محم  أ كؿ الد  
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، أ كؿ اإلئماف، ثـ تحدث سف مكحؼ الئهكد مف اله راهئة كاإلسبلـ كأترز  فاتهـ، كسقئدتهـ في
غئر أف  هذإل الرسالة تكس ت في ذكر كؿ ما ئت مؽ تالئهكد كمكحفهـ مف اإلسبلـ كاله راهئة، تئهما 

 .خ  ت التحث في  فات الئهكد كسقائدهـ كمكحؼ اإلسبلـ مهها
، صارى في تفسير السيوطيمين والن  مف في موقف الييود من المسماآلثار الواردة عن الس   -1

لمتاحث سمار غازم ستد ال اؿ، كهي ستارة سف رسالة ماجستئر حدمت لقسـ ال قئدة كالمذاهب 
ث فئها التاحث سف مكحؼ الئهكد مف ة، كتحد  ة تغز  ئف تالجام ة اإلسبلمئ  الم ا رة تكمئة أ كؿ الد  

ـ  ا سمئهما الس  كأم  بلن تالحدئث سف مكحفهـ مف سئسا  ارل متمث  اله    ارل مكحفهـ مف اله   بلـ، ث
 كالمسممئف، كالمهتستئف إلا اإلسبلـ. سكؿ ث سف مكحفهـ مف الر  تحد   تشكؿ ساـ، ثـ  

 -رحما ا- د أبو شيبةد بن محم  كتور محم  فسير لمد  اإلسرائيميات والموضوعات في كتب الت   -4
كائات التي تت مؽ تاإلسرائئمئات كالمكضكسات التي لر  هذا الكتاب كاف مركزان سما جمع ا لكف  

 . ان سقائدئ ان فسئر، كلـ ئكف مكضكسا مكضكساشتهرت في كتب الت  

ث فئا سف د سئد طهطاكم، تحد  محم   األزهر الس اتؽ كتكر شئخ، لمد  نةبنو إسرائيل في القرآن والس   -5
بلـ في القرف التاسع سشر كب سمئا الس  تارئخ الئهكد كأحكالهـ مهذ هجرتهـ إلا م ر تقئادة ئ ق

ـ  77سما ئد الركماف سهة  القدسدمئر الثاهي حتؿ المئبلد تقرئتان حتا الت   تارئخ ث سف تحد   ـ، ث
 رض ت سف مههاج القرآف الكرئـ في دسكة أهؿ الكتاب إلا اإلسبلـ، ثـ  جزئرة ال رب كأحكالهـ، ك 

كذكر سف ه ـ ا سما تهي إسرائئؿ،  أطهب في الحدئث اإلسبلـ كالمسممئف، ثـ   ضدالئهكد  لمكائد
، كختـ الكتاب تالحدئث سف سقكتات ا لتهي إسرائئؿ كما ذكرها كما  كرها القرآف الكرئـ فاتهـ 
 القرآف.

 

 البحث:  خطة
سما  كذلؾ ف مئف كخاتمة،ك  مة كتمهئد،مقد   في فج ما التحث، لهذا ةخط   التاحث كضع        
 تالي:الهحك ال

   اتقةراسات الس  كتشتمؿ سما أهمئة التحث، كستب اختئارإل، كمههج التحث، كالد    مة:المقد ،
 كخطة التحث. 

  وفيو مبحثان يمييدالت  الفصل:  
 كفئا: ،فسئركمههجا في الت   ، رئؼ تاتف كثئرالت    ل:المبحث األو  

 ترجمة اتف كثئر. أواًل: 



 

 -ز-

المقـدمة

 كثهاب ال مماب سمئا. ،ثئر رئؼ تتفسئر اتف كالت   ثانيًا: 
 الئهكد في س ر اتف كثئر.  ثالثًا:

 رأم اتف كثئر في هقؿ األختار الكاردة سف الئهكد.  رابعًا:
 

 كفئا: "،سمؼ :"الت رئؼ تاإلسرائئمئات كحكمها ،كتئاف م ها م طمح اني: المبحث الث  
 .ت رئؼ اإلسرائئمئات  أواًل:

 .ل مماب فئهاحكـ اإلسرائئمئات كأحكاؿ ا  ثانيًا:

 .مؼت رئؼ م طمح الس  ثالثًا:      
 

   متاحث: أرت ةكفئا ، مؼ في تئاف حقئقة الئهكداآلثار الكاردة سف الس    :لالفصل األو 
 )الئهكد، تهك إسرائئؿ(.  اآلثار الكاردة في تسمئة الئهكد:  ل:المبحث األو  

 ئف األمـ.اآلثار الكاردة في تئاف مكاهة الئهكد ت  المبحث الثاني:
 تئاف  فات الئهكد. في اآلثار الكاردة المبحث الثالث: 
 اآلثار الكاردة في سقاب ا لمئهكد. المبحث الرابع: 

 

   متاحث: ستةكفئا ، مؼ في أركاف اإلئماف سهد الئهكداآلثار الكاردة سف الس    :انيالفصل الث 
  ئهكد.اآلثار الكاردة في تدائة الخمؽ سهد ال  ل:المبحث األو  

 اآلثار الكاردة في اإلئماف تا سهد الئهكد.اني:  المبحث الث  

 اآلثار الكاردة في اإلئماف تالمبلئكة سهد الئهكد. الث: المبحث الث  
 ماكئة سهد الئهكد.اآلثار الكاردة في اإلئماف تالكتب الس    ابع:المبحث الر  

 سؿ سهد الئهكد.اآلثار الكاردة في اإلئماف تالر    المبحث الخامس:
 اآلثار الكاردة في اإلئماف تالئـك اآلخر سهد الئهكد.  ادس:المبحث الس  

 

 تك ؿ إلئها التاحث مف خبلؿ تحثا.ك ئات التي تائج كالت  اله   كتشتمؿ سما أهـ   : الخاتمة 
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 يمهيدالت  الفصل 

 

 لتفسير, وفيو:عريف بابن كثير ومنيجو في االت    ل:المبحث األو  
 

 ترجمة اتف كثئر.  :الً أو  

 كثهاب ال مماب سمئا. ، رئؼ تتفسئر اتف كثئرالت    :ثانياً 

 الئهكد في س ر اتف كثئر.  :ثالثاً 

 رأم اتف كثئر في هقؿ األختار الكاردة سف الئهكد.  :رابعاً 

 

: التعريف باإلسرائيميات وحكميا وأقوال العمماء فييا, وتعريف انيالمبحث الث  
 :وفيو ّسمف",مصطمح "ال

 
 اإلسرائئمئات. ت رئؼ  :أوالً 

 حكـ اإلسرائئمئات كأحكاؿ ال مماب فئها.  :ثانياً 

 مؼ.ت رئؼ م طمح الس    :ثالثاً 
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 يمييدالت  الفصل 
 فسيرعريف بابن كثير ومنيجو في الت  الت   ل:المبحث األو  

  اًل: ترجمة ابن كثير:أو  
 :اسمو ومولده  

إسماسئؿ تف سمر تف كثئر تف ضكب تف  ،ئف أتك الفدابإلماـ الحافظ سماد الد  ئخ اهك الش          
 مف أسماؿ  "مجدؿ" ككاف مكلدإل تقرئة  ،هػ 700 سهة سكرئا كلد في ،اف يكثئر القئسي الت رم الش  

 .(2)في جهكب دمشؽ ،مف مهطقة سهؿ حكراف درسا حالئان  (1) لت ر 
 

هكاكم أخذ سف ال ،سمر تف حفص تف كثئرهشأ الحافظ اتف كثئر في تئت سمـ كدئف، فأتكإل         
ا أتكإل كسمرإل ثبلث سهكات أك هحكها، كاهتقمت األسرة ت د مكت كف  تي  كالفزارم ككاف خطئب حرئتا،
اب، فقد تذؿ جهدنا كتئرنا في رسائة هػ(، كخمؼ كالدإل أخكإل ستد الكه   777كالدإل إلا دمشؽ في سهة )

"كحد كاف لها شقئقا، كتها رفئقنا شفكحنا،   الحافظ اتف كثئر:هذإل األسرة ت د فقدها لكالدها، كسها ئقكؿ 

                                                 
فتحها مع سككف الجئـ، ك"ت رل" تضـ التاب كسككف ال اد كآخرها ألؼ مق كرة: تمد تالشاـ مجدؿ": تكسر المئـ ك  (1)

 5/56مف أسماؿ دمشؽ، كهي ح تة كىٍكرة "حكراف". اهظر م جـ التمداف، ئاحكت تف ستد ا الحمكم أتك ستد ا، )
 تئركت. –ـ، دار الفكر 1977( الطت ة األكلا1/441(،)

شهاب الدئف أتي الفضؿ أحمد تف سمي تف حجر  سئاف المائة الثامهة،التف حجر ال سقبلهيالدرر الكامهة في أ (2)
ـ، دار 1986 -هػ  1406(، تحقئؽ : د. محمد ستد الم ئد خاف، الطت ة : الثاهئة،  1/445(، )852ال سقبلهي)ت

(، كأتك 748هتي المتكفا)كتذكرة الحفاظ كذئكلها: محمد تف أحمد تف سثماف الذ. تئركت / لتهاف -الكتب ال ممئة 
(، دراسة كتحقئؽ: زكرئا سمئرات، الطت ة األكلا،  دار 1/37المحاسف محمد تف سمي تف الحسف الحسئهي الدمشقي، ) 

ـ، كالتدر الطالع تمحاسف مف ت د القرف الساتع لمشككاهي محمد تف 1998 -هػ1419لتهاف، -الكتب ال ممئة تئركت
ـ، دار الكتب 1998( كضع حكاشئا خمئؿ المه كر، الطت ة األكلا، 1/153، )1250سمي الشككاهي المتكفا 

ل تد الحي تف أحمد ال كرم  ال ممئة، تئركت. شذرات الذهب في أختار مف ذهب التف سماد الحهتمي 
ـ، 1986(، أشرؼ سما تحقئقا، ش ئب األرهاؤط، دار اتف كثئر ، الطت ة االكلا، 1/231(، )1089الدمشقي،)ت
هػ(، 1396بلـ لمزركمي، خئر الدئف تف محمكد تف محمد تف سمي تف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفا : دمشؽ. كاألس

ـ، دار ال مـ لممبلئئف. إهتاب الغمر تأتهاب ال مر في التارئخ لشهاب الدئف  2002(، الطت ة : الخامسة سشرة، 320/ 1)
 1406د. محمد ستد الم ئد خاف، الطت ة : الثاهئة، ( تحقئؽ : 1/45أتي الفضؿ أحمد تف سمي تف حجر ال سقبلهي، )

  .تئركت / لتهاف -ـ، دار الكتب ال ممئة 1986 -هػ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/700_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/700_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84
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كسهؿ  ،ر ا مها ما تئسرفاشتغمت سما ئدئا في ال مـ فئس   ،هػ( 757كحد تأخرت كفاتا إلا سهة )
 . (1)مها ما ت سر"

 
 :حياتو العممية وثناء العمماء عميو  

 سهدإلكتفسئرإل، كالحدئث كحفظا كم رفة  لمقرآفشغؼ اتف كثئر تال مـ مهذ  غرإل، فهشأ محتان 
، لذلؾ أحتؿ ، كالتارئخ كركائتا، كالفقا كأحكاما، كالسئرة كأحداثها، كالهحك، ك كمتها غئرإل مف سائر ال مـك

كحد حفظ القرآف في  ،حتا ترع في ذلؾ كهك شاب ،سما حفظ المتكف كاألساهئد كال مؿ كالرجاؿ كالتارئخ
 .(2)اتف غئبلفسف الحادئة سشرة سف شئخا 

 .(3)"كلا التفسئر الذم لـ ئؤلؼ سما همطا مثما": ئكطيحاؿ الس  

كهقؿ المذاهب  ،كحد جمع فأكسا ،كر كهك في مجمداتالمشه التفسئركلا ": ككاهياؿ الش  كح
                                       .                                                                                                                            (4)"كاألختار

الفضائؿ،  مالفقئا المفتي المحد ث، ذ ف"كسم ت م ا: هتي في طتقات شئكخحاؿ الحافظ الذ  ك 
خر ج كهاظر  جاؿ كالمتكف كالفقائة تالر  لا سها  ئف إسماسئؿ تف سمر تف كثئر الشاف ي...سماد الد  

 .(5)ر كتقدـ"ؼ كفس  ك ه  

ف، ، سماد الدئف الت ركم الشاف ي، فقئا متقكحد التارعماـ الفقئا، المحد ث األ"اإل كحاؿ سها: 
 . (6)ث متقف، كمفسر هق اؿ، كلا ت اهئؼ مفئدة"كمحد  

                                                 
ق،  774لئلماـ الحافظ اتي الفداب اسماسئؿ تف كثئر الدمشقي المتكفا سهة  اهظر: التدائة كالههائة التف كثئر (1)
التراث ال رتي، طت ة جدئدة محققة الطت ة  (، حققا كدحؽ ا كلا كسمؽ حكاشئا سمي شئرم، دار إحئاب14/32)

 ق. 1408االكلا، 
 (.232/ 6، شذرات الذهب التف ال ماد )58اهظر في ترجمتا: ذئؿ تذكرة الحفاظ لمحسئهي ص  (2)
 .تئركت-هػ، دار الكتب ال ممئة 1403، 1، ط 534جبلؿ الدئف السئكطي، ص، طتقات الحفاظ  (3)
 (. 1/153القرف الساتع )التدر الطالع تمحاسف مف ت د  (4)
 تئركت. -ـ، دار الكتب ال ممئة1998-هػ1419 -1(، ط4/201طتقات الحفاظ، لمذهتي ) (5)
ـ ، 1988 -هػ 1408، تحقئؽ د. محمد الحتئب الهئمة، ط 75-47الم جـ المختص، لشمس الدئف الذهتي، ص(6)

 الطائؼ.–مكتتة ال دئؽ 

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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 فأكثر ،(2)" اهر شئخها أتا الحجاج المزم  :(1)كحاؿ تممئذإل الحافظ أتك المحاسف الحسئهي
 . (3)جاؿ كال مؿ"ظر في الر  كأم ف اله   ،حكفسئر كاله  كأفتا كدرس كهاظر، كترع في الفقا كالت  

اف كثئر االستحضار، حسف المفاكهة، سارت ت اهئفا في "ك كحاؿ اتف حجر ال سقبلهي: 
 . (4)"التبلد في حئاتا، كاهتفع الهاس تها ت د كفاتا

همئؿ، كزسئـ أرتاب التأكئؿ، سمع كجمع ك هؼ، ستئح كالت  اتف حتئب: "إماـ ركل الت   سها كحاؿ
تط د، كاشتهر تالض  ث كأفاد، كطارت أكراؽ فتاكئا إلا التبلكأطرب األسماع تالفتكل كشهؼ، كحد  

 .(5)حرئر، كاهتهت إلئا رئاسة ال مـ في التارئخ، كالحدئث كالتفسئر"كالت  

اظ، كسمدة أهؿ الم اهي كاأللفاظ، كسمع كجمع كحد كاف حدكة ال مماب كالحف  " كحاؿ سها ال ئهي: 
تط ، كاشتهر تالض  فسئر كالتارئخبلع سظئـ في الحدئث كالت  ؼ، ككاف لا اط  ث، كأل  ك هؼ، كدرس، كحد  

  .(6) "فسئر كلا م هفات سدئدة مفئدةارئخ كالحدئث كالت  حرئر، كاهتها إلئا رئاسة سمـ الت  كالت  

اتف حجي: "أحفظ مف أدركهاإل لمتكف األحادئث، كأسرفهـ تجرحها كرجالها  تممئذإل سها كحاؿ
شئئا كثئرا مف الفقا  ك حئحها كسقئمها، ككاف أحراها كشئكخا ئ ترفكف لا تذلؾ، ككاف ئستحضر

دة، كهظـ الش ر، كما سئاف، ككاف فقئها جئد الفهـ، كئشارؾ في ال رتئة مشاركة جئ  ارئخ، حمئؿ اله  كالت  
 .(7)ي اجتم ت تا سما كثرة ترددم إلئا إال كاستفدت مها"أه  أسرؼ 

 

 

 

                                                 

تف الحسف تف حمزة الحسئهي الدمشقي الشاف ي كلد تدمشؽ  هك شمس الدئف اتك المحاسف محمد تف سمي (1)
 (.6/286هػ(، أهظر األسبلـ لمزركمي )765هػ(، كلي مشئخة دار الحدئث التهائئة، تكفي )715)
هك الشئخ الحافظ جماؿ الدئف اتك الحجاج ئكسؼ تف الزكي ستدالرحمف تف ئكسؼ القضاسي ثـ الكمتي الدمشقي  (2)

هػ(، هشأ تالمزة كحفظ القراف، كلي مشئخة الدار األشرفئة، كتكفي في  فر سهة 654مب سهة )الشاف ي، كلد تظاهر ح
 (.4/193هػ(، أهظر تذكرة الحفاظ )742)
 .58ذئؿ تذكرة الحفاظ ص:( 3)
 (.1/67اهظر الدرر الكامهة )  (4)
 (.6/132شذرات الذهب ) (5)
م تردم تف ستد ا الظاهرم الحهفي، أتك المحاسف، جماؿ الهجـك الزاهرة في ممكؾ م ر كالقاهرة: ئكسؼ تف تغر  ( 6)

 ( تدكف رحـ طت ة، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، م ر.123/ 11هػ(، )874الدئف )المتكفا: 
 (.6/132شذرات الذهب ) (7)
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                                         ة في عصره:ياسي  الحياة الس  

 هجد أف   ؛ق774كسهة كفاتا كهي سهة  ،ق777ظر إلي سهة كالدة اتف كثئر كهي سهة له  تا
سهد الممالئؾ، كئتدك أف الفترة التي ساش فئها، كاهت فترة حكة لدكلة الممالئؾ،  اتف كثئر حد ساش في

ي . حئث أف تككرة حئاتا كاهت في سهد السمطاف المممكك(1)حئث سئطركا سما م ر كالشاـ كالحجاز
 . كالذم امتازت فترة حكما تالقتضة القكئة لمسمطاف سما الدكلة.(2)هػ(743_779الها ر محمد )

في هذإل الفترة تمكف الممالئؾ في حهر ال مئتئف في تبلد الشاـ، كمغكؿ فارس، كما استطاع 
ر السمطاف الها ر محمد اخضاع الئمف كذلؾ لما لها أهمئة  كتئرة في تأمئف طرؽ التجارة في التح

 .(3)األحمر

كلقد حاكؿ الممالئؾ تسط سئطرتهـ سما شماؿ افرئقئا كذلؾ لتأمئف الدكلة مف حمبلت 
ال مئتئف، فكاهت ال بلحة تئف الممالئؾ كامراب شماؿ افرئقئا حائمة سما الكالب المتاشر لمسمطاف 

حجاج مف م ر المممككي، اك سما ال بلحة الطئتة، كذلؾ رغتة مف اهؿ هذإل التبلد في تأمئف مركر ال
 .(4)الا تبلد الحجاز

ممؾ المغكؿ "أكلئفائتك"  حاـ  تسمت تال داب الشدئد، فقدسف سبلحة الممالئؾ تالمغكؿ فقد ا ماأ
ت كتتحرئض مف ت ض الممالئؾ الفارئف سف سمطاف الدكلة الزحؼ سما الشاـ كلكف  هذإل الفكرة تاب

 .(5)هػ732"الرحتة" ساـ السئطرة سما مدئهة  تالفشؿ سهدما لـ ئفمح المغكؿ في

هفكذ الممالئؾ حد امتد الا تبلد الهكتة حئث داهت لهـ فكاهكا ئرسمكف الجزئة كالضرائب ئتدك أف 
 .(6)لسمطاف الممالئؾ

                                                 

ـ، دار 1997_هػ1418، 1، ط 264أهظر: تارئخ الممالئؾ في م ر كتبلد الشاـ، د. محمد سهئؿ طقكش، ص  (1)
 الهقاش لمطتاسة كالهشر، تئركت_ لتهاف. 

 . 359( المرجع الساتؽ، ص 2)
 .267المرجع الساتؽ، ص  (3)
 (.421_5/420(، كتارئخ اتف خمدكف )14/129أهظر: التدائة كالههائة ) (4)
كف رحـ طت ة ( أهظر: السمكؾ لم رفة دكؿ الممكؾ، تقي الدئف المقرئزم، تحقئؽ محمد ستدالقادر ال طا، تد5)
 (.5/115ـ(، دار الكتب ال ممئة تئركت، )1997)
 (.8_5/7المرجع الساتؽ ) (6)
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 راما سف ال بلحة مع الدكلة التئزهطئة فقد أتسمت تالمهادهة كالتكافؽ حئث حرص اإلمتراطك 
 .(1)مع الممالئؾ"أهدركهئقكس الثاهي" سما إحامة سبلحة جئدة 

كمما ال شؾ فئا أف هذإل القكة في س ر الممالئؾ حد سادت سما التبلد تاالزدهار، حئث 
 .(2)ازدهرت ال مارة اإلسبلمئة فأهشأكا المساجد كالمدارس كاألضرحة كالق كر كالحمامات كالستؿ

      

                                                                                                                                عقيدتو:

حئث ذكر  ،ال قئدة أش رم ااألشاسرة فزسمكا أه  فأم ا  أمر م تقدإل، مفئة فيتهازع األشاسرة كالس  
سهدما حاؿ اتف كثئر التف القئـ "أهت ، كاتف كثئر اتف القئـ ح ة حدثت تئف تف حجر ال سقبلهي حافظال

ؾ اس في حكلؾ إه  حؾ اله  ما  د   ،رأسؾ إلا حدمؾ ش ر فقاؿ لا لك كاف مف ،هي أش رمتكرههي أله  
 .(3)أش رم كشئخؾ اتف تئمئة"

 

كاف ئ رح  ي غالب تؿ كؿ مؤلفاتافف سمفي االستقاد تجبلب ككضكح، ا كافأه   مفئةس  ال كرأل         
ا تكضح كتدكف أدها لتس أه   ئرل "تفسئر القرآف ال ظئـ"، كل ؿ المتتتع التسئط لتفسئرإل  قئدة الس مؼت

ة" سف سمك ا هائكتاتا الجمئؿ "التدائة كاله   ما كتتا في أكؿ كئؤئد هذاسما سقئدة شئخا اتف تئمئة. 
ثتات  فة ال مك ،سما سرشا   .كالفكحئة  ال مي القدئر كا 

 

حفها أف ئككف اشرط ك  التي ،ةلقتكلا مشئخة دار الحدئث األشرفئ   ؛ا ما أثئر حكؿ ككها أش رئان أم  
، المد   ة سمماب سمفئكف مف دار الحدئث األشرفئ   قد كلي مشئخةفرس فئها أش رئا، فهك شرط غئر ممـز
 .(.(4بلحال    أتك سمرك تف كالحافظ، المزم الحافظ جماؿ الدئف :تما مثؿح

 

                                                 

  .286( أهظر: تارئخ م ر كتبلد الشاـ، ص 1)
 .294المرجع الساتؽ، ص  (2)
 (.1/17الدرر الكامهة التف حجر)( 3)

هػ(، سمع 577كلد تالمك ؿ )( اتك سمرك تف ال بلح: هك سثماف تف ستدالرحمف تف مكسا تف أتي ه ر الكردم، (4
 15سمع الحدئث مف أتي ج فر التغدادم الم ركؼ تأتف السمئف، كلي مدرسة دار الحدئث االشرفئة، تكفي في دمشؽ 

 (.8/326هػ(، أهظر طتقات الستكي )643رتئع األخر )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
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مقاـ التئاف  هادرة كح ت تئههما، كلـ تكف في -كما حاؿ -فهي :ا ما ركاإل الحافظ اتف حجرأم  
فهذا الحافظ اتف حجر  ،مها سما ستئؿ الفكاهة ككف هذإل الكممة خرجتت أف كاإلحرار. كال ماهع مف

ككاف كثئر  ،حف تستتاكأخذ سف اتف تئمئة ففتف تحتا، كامت": "رر الكامهةالد  "ئقكؿ سها في 
 . "حسف المفاكهة"  سها:فهجد الحافظ اتف حجر ئقكؿ  (1) . "المفاكهة االستحضار، حسف

 ،(2)سف ما حالا في ال قئدة األش رم مفئة ما حالا اتف كثئر تهفسا سف رجكعا ئقكم رأم الس  مم  ك 
 .استقر سمئها آخر سمرإل األش رم فهك إذان سما ال قئدة التي ئ تقد أف   ؛فمك كاف اتف كثئر أش رئان 

  حتا تكفي كدفف تجكارإل. ،كاهت ارإل لا ،لا تئمئة، كتتجئما تاتف كما ئقكم ذلؾ شدة تأثرإل

لشئخا  هـ في كثئر مف المكاضع، ككاف مساهدان سمئ كرد   ،كحد خالؼ اتف كثئر أ كؿ األشاسرة
ال لحادثة حتكلا الكظئفة، فهك  ا أش رمهاب إلا أه  كتالذات في مسائؿ االستقاد، فالذ   ،ماـ اتف تئمئةإلا

 كخالؼ األشاسرة في دركسا، كسامة تبلمذتا ،مؼف اتف كثئر هشر سقئدة الس  أل ،ئ ح أف ئككف دلئبلن 

  .مفئةمف الس  

حاؿ رحما ا سهد تفسئر حكؿ ا كسأهقؿ مف تفسئرإل ما ئتئ ف تكضكح أه ا سما سقئدة الس مؼ، 
لئس هذا اس في هذا المقاـ مقاالت كثئرة جدا لمه  [ 54 :االسراؼ] چک  ک  ک  گ چ  :ت الا

مالؾ كاالكزاسي كالثكرم كالمئث تف  ،الحمؼ ال   ما هسمؾ في هذا المقاـ مذهب الس  ه  ا  ك  ،مكضع تسطها
كهك امرارها كما   .كحدئثان  كغئرهـ مف أئمة المسممئف حدئمان  ،س د كالشاف ي كاحمد كاسحؽ تف راهكئا

هئف مهفي سف ا ذهاف المشت  أا كالظاهر المتتادر ال  مف غئر تكئئؼ كال تشتئا كال ت طئؿ. ،جابت
 چٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ  ا ت الا ال ئشتها شيب مف خمقا فاف   ،ت الا

مف شتا   مههـ ه ئـ تف حماد الخزاسي شئخ التخارم حاؿ: ،مر كما حاؿ االئمةتؿ األ [ 11 :الشكرل]
س فئما ك ؼ ا هفسا كال رسكلا كلئ ،كمف جحد ما ك ؼ ا تا هفسا فقد كفر ،ا تخمقا كفر

سما الكجا الذم ئمئؽ  ،كاالختار ال حئحة ،ئات ال رئحةثتت  ت الا ما كردت تا اآلأفمف  ،تشتئا
 .(3)فقد سمؾ ستئؿ الرشاد ،سف ا الهقائص اكهف ،تجبلؿ ا

                                                 
 (.1/445الدرر الكامهة التف حجر) (1)
 -ق1414(، ط2/4محمد تف محمد الحسئهي الزتئدم)اتحاؼ السادة المتقئف تشرح إحئاب سمـك الدئف،  اهظر (2)

 تئركت. -ـ،  مؤسسة التارئخ ال رتي1994
( تحقئؽ :  427-3/426هػ، ) 774تفسئر القرآف ال ظئـ: أتك الفداب إسماسئؿ تف سمر تف كثئر الدمشقي المتكفا  (3)

 .ـ ، دار طئتة لمهشر كالتكزئع 1999 -هػ 1420سامي تف محمد سبلمة،  ط الثاهئة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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 الح، كهي ما هكذا ئتتئ ف لها تجبلب ككضكح أف  سقئدة اإلماـ اتف كثئر، هي سقئدة الس مؼ ال
 .كا حاتا  كاف سمئا رسكؿ ا 

 

 :شيوخو وتالميذه

 شيوخو:

كمف أترز  ،كهذا ئدؿ سما اهتماما تطمب ال مـ تتممذ اتف كثئر سما ئد ثمة مف كتار ال مماب،
                                                                                                                                                                                               : (1) شئكخا

 اس أحمد تف تئمئة، رحما ا.شئخ اإلسبلـ أتك ال ت   -3
 اج ئكسؼ المزم، رحما ا.الحافظ أتك الحج   -2
 هتي، رحما ا.ف أحمد الذ  الحافظ أتك ستد ا محمد ت -1
 حهة".ار الشهئر تػ "اتف الش  اس أحمد الحج  ئخ أتك ال ت  الش   -4
 ئخ أتك إسحاؽ إتراهئـ الفزارم، رحما ا.الش   -5
 اب الشهئر تػ "اتف حاضي شهتة". ئف ستد الكه  الحافظ كماؿ الد   -6
 كغئرهـ الكثئر..الحافظ اتف سساكر الدمشقي -7

  :تالميذه

 : (2)هـكمف أترز كاف اتف كثئر كساب لم مـ، فقد تتممذ سما ئدئا جمهرة مف الت بلمئذ، 

 اف ي، رحما ا.الحافظ سبلب الدئف تف حجي الش   -3
 محمد تف محمد تف خضر القرشي، رحما ا. -2
 حكم، رحما ا.شرؼ الدئف مس كد األهطاكي اله   -1
 شئخ سمـ القرابات، رحما ا.محمد تف أتي محمد تف الجزرم،  -4
 اتها محمد تف إسماسئؿ تف كثئر، رحما ا. -5
 اإلماـ اتف أتي ال ز الحهفي، رحما ا. -6
 الحافظ أتك المحاسف الحسىئهي، رحما ا. -7

                                                 

 ( .1/156(  اهظر: طتقات الشاف ئة التف حاضي شهتة )1)
 .(1/156طتقات الشاف ئة )(، 5/234ذئؿ تذكرة الحفاظ ) ( 2)
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 الحافظ زئف الد ئف ال راحي، رحما ا. -8
  ب الر ائة".اإلماـ جماؿ الد ئف أتي محمد الز ئم ي،  احب كتاب "ه  -9
 

 :مؤلفاتو

فسئر ؼ في الت  فأل   ،ؼ فئهاكلذلؾ ت ددت المكاضئع التي أل   ،لقد كاف اتف كثئر مكسكسة سممئة
كل ؿ مف أهـ مؤلفاتا  كغئر ذلؾ مف ال مكـ، ،ارئخالفقا كأ كلا، كالت  ك  ،خرئجكالت   ،اكالحدئث كم طمح

  :كأشهرها

 .ة تالقتكؿفقد تمقتا األم   ،مؤلفاتا ، كهك مف أجؿ  تفسئر القرآف ال ظئـ -3
 ، كهي مكسكسة ضخمة تضـ التارئخ مهذ تدأ الخمؽ إلا القرف الثامف الهجرم.هائةالتدائة كاله   -2

 .كالض فاب كالمجاهئؿ تكم رفة الثقاؿ، الجرح كالت دئ التكمئؿ في -1

 .لمقدمة اتف  بلح كهك اخت ار اخت ار سمـك الحدئث -4

 ف.فضائؿ القرآ -5
 .التاسث الحثئث شرح اخت ار سمـك الحدئث -6

 
 وفاتو:

سف أرتع  دمشؽ، في  هػ 774 سهة ش تاف 26 تكفي إسماسئؿ تف كثئر في ئكـ الخمئس
"كاهت لا جهازة   :الدئف أها ككاف حد فقد ت رإل في آخر حئاتا، كحد ذكر اتف ها ر ،كست ئف سهة

 حافمة ـ
  . (1)ال كفئة تمقترة اتف تئمئة اإلسبلـ خشهكدة، كدفف تك ئة مها في ترتة شئ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/446(الدرر الكامهة )1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/774_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 :عريف بتفسير ابن كثير وثناء العمماء عميوالت  : ثانياً 
ئ د تفسئر اتف كثئر كالمسما "تفسئر القرآف ال ظئـ"، سممان مف أسبلـ الت فسئر تالمأثكر، فقد 

ففسر  سهي تا رحما ا سهائة فائقة، فأحكـ ألفاظا كم اهئا، كاستمد فئا سما مههج سممي كاضح،
قرآف الكرئـ، كاألحادئث الهتكئ ة تأساهئدها، كهستة األحكاؿ إلا أ حاتها مف كتئ ف، مستدالن تآم ال

كاب ح ما تتئ ف لا أه ا ال    .ال مماب، كرج 
 

  :في خطوات ثالثويمكن حصر منيجو 
    :األولىالخطوة 

في أخرل، كهك  ئفسر اآلئة تآئة -أكالن  -المأثكر؛ فهكت فسئرالت   سما إلتفسئر  اتف كثئر في استمد
ـ   ،المتهاستة في الم ها الكاحد هذا شدئد ال هائة، كتارع إلا أح ا غائة في سرد اآلئات ت د ذلؾ  ث

 ،ف ما ئيقتؿ مف تمؾ األحادئث كما ال ئيقتؿتاآلئة المراد تفسئرها، كئتئ   ئشرع في سرد األحادئث المت مقة
ـ  ئشفع  ح ما ئراإل األرجح،  ف أهؿ ال مـ،هذا كذاؾ تذكر أحكاؿ ال حاتة كالتات ئف كمىف ت دهـ مث كئرج 

 .(1)ئههض تا دلئؿ كئيٍ ًرض سف كؿ هقؿ لـ ئ ح ثتكتا، كسف كؿ رأم لـ
 

 الخطوة الثانية:
فاسئر مف مهكرات المركئات إلا ما في الت   ئهت ا اأه   -كهك مما امتاز تا-كمف مههجا 

سرد الركائات الكاردة في ذلؾ ئقكؿ: لق ة التقرة، كت د أف ئ اإلسرائئمئة؛ فهك مثبلن سهد تفسئرإل
تكذب، فمهذا  أهها مأخكذة مف كتب تهي إسرائئؿ، كهي مما ئجكز هقمها، كلكف ال ت دؽ كال "...كالظاهر

  .(2) ال ئ تمد سمئها إال ما كافؽ الحؽ سهدها..."
 

                                                 
 ( تدكف رحـ طت ة، تدكف تارئخ، مكتتة كهتة، القاهرة.37، 4/36اهظر :التفسئر كالمفسركف: د محمد حسئف لمذهتي) (1)
 (.1/298ئر)تفسئر اتف كث( 2)
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ه  ) الركائات اإلسرائئمئة، فقاؿ:  كحد حدد مكحفا مف   في حكلا ما أتاح الشارع الركائة سههـ،كا 
فئما حد ئيجك زإل ال قؿ، فأما فئما تحئما ال قكؿ، كئحكـ فئا   .(1) (كحدثكا سف تهي إسرائئؿ كال حرج"

 .(2)ؿا الظهكف كذتا فمئس مف هذا القتئتالتطبلف، كئغمب سم
 :  الخطوة الثالثة

في  األحكاـ، إذ هجدإل ئهقؿ أحكاؿ أهؿ ال مـ فتظهر مف خبلؿ الت رؼ سما مكحفا مف آئات
ـ   مسائؿ األحكاـ، مشفكسة تأدلة كؿ ح مف أحكالهـ ما ئرل أف   مههـ، ث ئاؽ الس   الدلئؿ ئدسما، أك أف   ئيرج 

  .كؿ ذلؾ مقت د غئر مسرؼ، كم تدؿ غئر مفرط كهك في ،ئؤئدإل
 

ؾى فاسئر تالمأثكر كأهف ها، كأحكمها ستئبلن، ئيٍهًتئي مف أخئر الت   اتف كثئر فإف تفسئر كسما الجممة
 .اس لا حدئمنا كحدئثناتهذا حتكؿ اله  
 

 فسئر حد طيتع أكثر مف طت ة، كحاـ سما تحقئقا كتخرئجهذا الت   إلا أف   ان أخئر  كت د...ئشار

مكا ت ممهـ الشأف، كحد حد   أحادئثا سدد مف ال مماب، المشهكد لهـ تالخئر كال بلح، كطكؿ التاع في هذا
 .ةة كال ام  ترضا الجمئع مف الخا    لذم ال ئزاؿ ئحظافسئر، اهذا خدمة جمئمة لهذا الت  

 

 :ثناء العمماء عمى تفسير ابن كثير

تئف  سظئمان  حتكالن  ، مع كجازة لفظا كشمكؿ م اهئا، كحد ج ؿ ا لامف أهـ التفاسئرئ د 
 :مثؿ ،آفرؽ في تفسئر القر أحسف الط   -رحما ا- اختئارإل إلمئز ا ئم كمف أهـ    اس، خا ة كسامة.اله  

غة تالم   اهتماماك  ،كتفسئر القرآف تأحكاؿ ال حاتة كالتات ئف ،كتفسئر القرآف تالسهة ،تفسئر القرآف تالقرآف
 . الهزكؿ اهتماما تذكر القرابات كأستابك  . ..كاهتماما تاألساهئد كهقدها ،كسمكمها

 . (3)"مثما همطا فسئر الذم لـ ئؤلؼ سماالت   -أم اتف كثئر  -كلا " ئكطي:حاؿ الس  
 

                                                 
محمد تف  ،3274رحـ : (1275/ 3) أخرجا التخارم في  حئحا في كتاب األهتئاب  تاب ما ذكر سف تهي إسرائئؿ( 1)

 هػ، دار طكؽ الهجاة.1422، : 1إسماسئؿ أتك ستدا التخارم، تحقئؽ: محمد زهئر تف ها ر الها ر، ط
 (.1/32تفسئر اتف كثئر) (2)
 .534طتقات الحفاظ، ص (3)
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كهقؿ  ،فأكسا كحد جمع فئا ،كهك في مجمدات ،فسئر المشهكركلا الت  " : ككاهيكحاؿ الش  
   .(1)"المذاهب كاألختار

تفسئر الحافظ اتف  فإف   :كت د"  اتف كثئر: فسئر سف الحافظكحاؿ أحمد شاكر في سمدة الت  
 .(2)"أتي ج فر الطترم ،رئففسئر إماـ المفس  ت د ت ،كأدحها ،كأجكدها ،فاسئر التي رأئهاكثئر أحسف الت  

 ثالثًا: الييود في عصر ابن كثير:
، كذلؾ ت د أف كم ر اـالئهكد في زمف اتف كثئر كاهكا ئسكهكف في تبلد الش   الغالب أف  

ف، كحد كاهكا  ئ ئشكف في فترة مف االستض اؼ فمـ ئاشدكمف ت دإل مف الخمفاب الر   كؿ ا أجبلهـ رس  
، غئر أههـ ساشكا في هذإل الفترة في اماف كمارسكا ئاسة أك غئرهاف لهـ ذلؾ التأثئر في الحئاة الس  ئك

حقهـ في اداب الش ائر الدئهئة، فكاهت لهـ م اتدهـ الخا ة تهـ، كاشتغمكا تشتا الحرؼ، كالسئما 
 . (3)االحت ادئة كالمالئة

 لييود:رابعًا: رأي ابن كثير في نقل األخبار الواردة عن ا
كائات اإلسرائئمئة، كسئأتي الحدئث سهها مف بلن ف سف  اأم    .ي المتحث الث اهيالمق كد هها الر 

تهتئا سما اإلسرائئمئات، كهذا مف اإلسرائئمئات؛ فقد كاف لا سهائة فائقة في ال   مههج اتف كثئر في ركائة
ذا ركل مزائا تفسئرإل، ؽ ال ئ د   مما ،ةئخالؼ الكتاب كالسه   ال فإها ئركم ما ؛شئئان مف اإلسرائئمئات كا 

 .(4)" ا سف تهي إسرائئؿ كال حرجثك حد  " :  يتب، م تمدان سما حكؿ اله  كال ئكذ  
 

ارع الش   كلسها هذكر مف اإلسرائئمئات إال ما أذف"   : كالههائة التدائةمة كتاتا مقد   في  -رحما ا -حاؿ
د ؽ كال ئيكىذ ب، مما فئا تسط   الذم ال رسكلا، كهك القسـ سهةك  مما ال ئخالؼ كتاب ا ؛في هقما ئي ى

  .(5)ستئؿ االحتئاج إلئا كاالستماد سمئا" ال سما ،تا فهذكرإل سما ستئؿ التحمي  ...لمخت ر سهدها
 

 چ      ہ          ہ     ہ          ہ       ۀ  ۀ       ڻ        ڻ  ڻ   چ: كحكلا ت الا" :أئضا كحاؿ

 جماسة مف هها آثاران كثئرة سفأتي حاتـ كغئرهما مف المفسرئف ها ذكر اتف جرئر كاتف" ،[٤٣: ]ص

                                                 
 (.1/153التدر الطالع تمحاسف مف ت د القرف الساتع، لمشككاهي، ) (1)
 م ر.-ـ، دار الكفاب لمطتاسة كالهشر كالتكزئع، المه كرة2005-ق1426، 2(، ط1/9سمدة التفاسئر: أحمد شاكر)(2)
 (.65_64، كالئهكد في م ر مهذ الفتح ال رتي االسبلمي، ص )95أهظر: س ر سمطاف الممالئؾ، ص  (3)
 .9تؽ تخرئجا في ص س (4)
 (.1/7) :التدائة كالههائة (5)
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ذلؾ في كحد هتهها سما  شدئدة، كفي كثئر مهها هكارة اة مف اإلسرائئمئات،السمؼ كأكثرها أك كمها متمق  
 .(1)ر"كتاتها التفسئ

 

المؤرخئف كخرافاتهـ، لكها  تككاف ئش ر في كثئر مف األحئاف أف ما ئركئا هك مف هذئاها
 : ائبلن ئقدـ اتف كثئر سذرإل في مثؿ هذإل األماكف ح لممؤرخئف الساتقئف لمرد كالتهتئا سمئا، ك تتاسان ائذكرإل 

، لما ت رضها لسقطاتها ساالتفسئر ك غئرها مف التكارئخ كأئاـ اله   أهها مسطرة في كثئر مف كتب لكال "
 .( (2"قكؿلمم قكؿ كالمه كركاكتها كمخالفتها

 
ف  ما هقما مهها لـ ئكف  كخبل ة القكؿ إف  اتف كثئر لـ ئ تمد في تفسئرإل سما اإلسرائئمئات، كا 

ه تا رسها فمف تاب االستماد سمئها، أك االحتجاج تها؛ فهك إم ا مم ا أتاح الش ارع ركائتا، أك مم ا خالؼ ش
  . سمئا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2/31الم در الساتؽ)  (1)
 (1/114الم در الساتؽ ) (2)
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 بحث الثانيالم

 مف":وتعريف مصطمح "الس   وحكميا وأقوال العمماء فييا,ت رائيمياعريف باإلسالت   
كلكثرة  ؛لها سبلحة متاشرة تالتحث كذلؾ ألف   ؛ رئج سما اإلسرائئمئات كت رئفهامف الضركرم الت  

 كائات.ما حد ئرد في التحث مف هذإل الر  
 

ف كاف ئدؿ تظاهرإل سم :تعريف اإلسرائيميات أواًل: فسئر، كما ا المكف الئهكدل لمت  لفظ اإلسرائئمئات كا 
 فهي ت ـمف ذلؾ كأشمؿ،  المق كد تا ما هك أكسعقافة الئهكدئة مف أثر ظاهر فئا، إال أه ا كاف لمث  

 ة. راهئ  قافتئف الئهكدئة كاله  فسئر مف الث  ر تا الت  فسئر، كما تأث   راهي لمت  كف اله  كالم   مكف الئهكدالم  

ه   غمئب لمجاهب الئهكدل سما ئع ذلؾ لفظ "اإلسرائئمئات"، مف تاب الت  سما جم تما أطمقكا 
قؿ سها، كذلؾ لكثرة أهما، هك الذم اشتهر أمرإل فكثر اله   م راهي، فإف الجاهب الئهكدالجاهب اله  

إلا أف تسط ركاحا سما كثئر مف  ؛ظهكر اإلسبلـ ائةتدة اختبلطهـ تالمسممئف مف كظهكر أمرهـ، كشد  
 اس في دئف ا أفكاجان.كدخؿ اله   ،ـتبلد ال ال

كاف لمئهكد ثقافة دئهئة، ككاف لمه ارل ثقافة دئهئة كذلؾ، ككمتا الثقافتئف كاف لها أثر فا 
 .(1)التفسئر إلا حد ما

 
 مبدأ دخول اإلسرائيميات في التفسير وتطوره

ؾ هظران التفاؽ ، كذلفسئر، أمر ئرجع إلا سهد ال حاتة ات في الت  مئدخكؿ اإلسرائئ إف  "
كراة كاإلهجئؿ في ذكر ت ض المسائؿ كما تقد ـ، مع فارؽ كاحد، هك اإلئجاز في القرآف، القرآف مع الت  

الرجكع إلا أهؿ الكتاب، كاف م دران مف  كراة كاإلهجئؿ. كستؽ لها القكؿ تأف  كالتسط كاإلطهاب في الت  
ئجد مف  ؛مىر  سما ح ة مف ح ص القرآفإذا   ، فكاف ال حاتي م ادر التفسئر سهد ال حاتة

كلـ ئت رض لا، فبل ئجد مىف ئجئتا سما  ،هفسا مئبلن إلا أف ئسأؿ سف ت ض ما طكاإل القرآف مهها
فر الذئف دخمكا في اإلسبلـ، كحممكا إلا أهما ما م هـ مف ثقافة دئهئة، فألقكا إلئهـ سؤالا سكل هؤالب اله  

                                                 
ـ، 2000 -هػ 1421، 2(، ط1/365(، كمتاحث في سمـك القرآف: مهاع القطاف )4/9التفسئر كالمفسركف لمذهتي) ( (1

 مكتتة الم ارؼ لمهشر كالتكزئع.
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كحد كاف مف أشهر  مف ركل اإلسرائئمئات ستد ا تف  ،(1)."يما ألقكا مف األختار كالق ص الدئه
 .(4)ككهب تف ميهىت ا ,(3)، كك ب األحتار(2)سبلـ

ال رب  أف   " :أستاب تسرب اإلسرائئمئات إلا المسممئفأف  مف   في مقدمتا ابن خمدون ىوير 
هما غمتت سمئهـ التداكة كاألمئةن  ذا  ،لـ ئككهكا أهؿ كتاب أك سمـ، كا  مما  تشكحكا إلا م رفة شيبكا 

ما ئسألكف سها أهؿ فإه   ،كأسرار الكجكد ،كتدب الخمئقة ،كأستاب المككهات ،تتشكؽ إلئا الهفكس التشرئة
مف الئهكد، كهـ أهفسهـ كاهكا أهؿ تادئة مههـ، كال  الكتاب حتمهـ، كئستفئدكف مههـ، كهـ أهؿ التكراةن 

ة، الذئف أخذكا تدئف الئهكدئ   ؛الكتاب، كم ظمهـ مف حٍمئىر ئ رفكف مف ذلؾ إال ما ت رفا ال امة مف أهؿ
 . (5)"ا أسممكا تقكا سما ما كاف سهدهـفمم  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.4/10تي)التفسئر كالمفسركف لمذه (1)
هك أتك ئكسؼ، ستد ا تف سبلـ تف الحارث اإلسرائئمي األه ارم، حمئؼ تف سكؼ مف الخزرج، كهك مف كلد  (2)

المدئهة اهظر: تقرئب التهذئب، أحمد تف سمي تف حجر أتك  ئكسؼ تف ئ قكب سمئهما السبلـ. أسمـ سهد حدـك الهتي
ـ، دار الرشئد، 1986ؽ محمد سكامة، الطت ة األكلا، (، تحقئ307(، ص)852الفضؿ ال سقبلهي الشاف ي ،)ت

 سكرئا.
هك أتك إسحاؽ، ك ب تف ماتع الحمئرم، الم ركؼ تك ب األحتار، مف آأل ذم رسئف، كحئؿ: مف ذم الكبلع،  (3)

في  كأ ما مف ئهكد الئمف، كئقاؿ: إها أدرؾ الجاهمئة كأسمـ في خبلفة أتا تكر، كحئؿ: في خبلفة سمر، كحئؿ: إها أسمـ
كتأخرت هجرتا، كحاؿ اتف حجر في الفتح: إف إسبلما في خبلفة سمر أشهر، كت د إسبلما اهتقؿ إلا  سهد الهتي

ؿ في خبلفة سثماف إلا الشاـ فسكهها إلا أف مات تحمص سهة  هػ  32المدئهة، كغزا الرـك في خبلفة سمر، ثـ تحك 
 (461اهظر: تقرئب التهذئب التف حجر)

، كهب تف مهت ا تف سئج تف ذم كهار، الئماهي ال ه اهي،  احب الق ص، مف خئار سمماب هك أتك ستد ا (4)
التات ئف. حاؿ ستد ا اتف أحمد تف حهتؿ سف أتئا: كاف مف أتهاب فارس، كأ ؿ كالدإل "مهًتا" مف خراساف مف أهؿ هراة، 

ككاف كهب تف مهت ا ئختمؼ إلا هراة كئتفقد أخرجا كسرل مهها إلا الئمف فأسمـ في سهد الهتي  ما ا سمئا كسمـ، 
هػ )أرتع كثبلثئف(  34أمرها، كحئؿ: إها تكلا حضاب  ه اب. حاؿ إسحاؽ تف إتراهئـ تف ستد الرحمف الهركم: كلد سهة 

هػ )سشر كمائة(، كحئؿ غئر ذلؾ. اهظر: تقرئب التهذئب  110في خبلفة سثماف، كحاؿ اتف س د كجماسة: مات سهة 
 (.585التف حجر)

-ق1425، )1(، تحقئؽ ستدا محمد الدركئش، ط1/252مقدمة اتف خمدكف: ستد الرحمف تف محمد تف خمدكف، ) (5)
 ـ(، دار ال رب.2004
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 :حكم اإلسرائيميات وأقوال العمماء فييا :ثانياً 
 ما ئأتي: سما هقسـ األختار اإلسرائئمئة إلا أحساـ ثبلثة، كهات

 هقبلن  حئحان، كذلؾ كت ئئف اسـ  احب مكسا  تي : ما ئي مـ  حتا تأف هيًقؿ سف اله  لالقسم األو  

  ا الخضر، فقد جاب هذا االسـ  رئحان سما لساف رسكؿ ا تأه أك كاف لا  ،كما سهد التخارم
 شاهد مف الشرع ئؤئدإل. كهذا القسـ  حئح مقتكؿ.

ع ال قؿ، كهذا القسـ : ما ئي مـ كذتا تأف ئهاحض ما سرفهاإل مف شرسها، أك كاف ال ئتفؽ مانيالقسم الث  
 ال ئ ح حتكلا كال ركائتا.

  سف أحد مف ال حاتة كلـ ئكف فئا ما ئؤئدإل أك ئفهدإل ،رع: كهك ما سكت سها الش  القسم الثالث
اهي، كهذا القسـ هتكحؼ فئا، فبل هؤمف تا ؿ، كال هك مف حتئؿ الث  تطرئؽ  حئح، ال هك مف حتئؿ األك  

د حكا أهؿ الكتاب كال تيكىذ تكهـ"، كحكلكا آمه  ما تقد ـ مف حكلا كال هيكذ تا، كتجكز حكائتا، ل ا تا :"ال تي ى
  .ا لئس فئا فائدة ت كد إلا أمر دئهيلقسـ غالتا مم  هذا ا،  .(1)زؿى إلئها..."كما أيهً 
حاتي إف كاف حد جـز تا :حكمو ككف حد أخذإل ا ال ئ قؿ أف ئؿ، ئيقتؿ كال ئيرد، أله  فهك كالقسـ األك   ال  

ف كاف لـ ئجـز تا فالسف  ت د ما سمـ مف هها رسكؿ ا  ؛سف أهؿ الكتاب فس أسكف ه  ت دئقهـ. كا 
ف سم ا مها، أحكل مف ، أك مم  تي حاتي حد سم ا مف اله  احتماؿ أف ئككف ال    ألف   ؛إلا حتكلا
 .(2)ماع مف أهؿ الكتاباحتماؿ الس  

 
 موقف العمماء من اإلسرائيميات

كمههـ مف كاف ال ئ رؼ  ،مههـ مف كاف ئركم اإلسرائئمئات كاتف ستاس حاتةفي زمف ال   
 ، كسهذكر هها رأم ال مماب في هذإل المسألة.تركائتا اإلسرائئمئات كاتف مس كد

 

ترم فمف الم مـك رئف الذئف هقمكا اإلسرائئمئات اتف جرئر الط  مف المفس   بري من اإلسرائيمياتموقف الط  
كهي سهائة فائقة ، كحد التـز تذكر األساهئد في  ،تأمر اإلسهاد -رحما ا  -ترم ئة اإلماـ الط  سها

ئجد هذا اإلماـ الجمئؿ حد  ،فسئر ال ظئـجمئع األحكاؿ التي أكردها في تفسئرإل . كالذم ئتأمؿ في هذا الت  
كحد ذكر كثئران  ،(3)حدئث كأثر ذكر هحك أكثر مف ثماهئة كثبلثئف ألؼ ركائة مسهدة في تفسئرإل ؛ ما تئف

 . مف اإلسرائئمئات

                                                 
 2539أخرجا التخارم في  حئحا في كتاب الشهادات  تاب ال ئسأؿ أهؿ الشرؾ سف الشهادة كغئرها حدئث رحـ  (1)

 (953/ 2 حئح التخارم )
 (.4/14تفسئر كالمفسركف لمذهتي)اهظر: ا ل (2)
، رسالة دكتكراإل: ئكسؼ تف حمكد الحكشاف، جام ة اإلمػاـ 26اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ، ص( 3)

 هػ. 1424محمػد تف س كد اإلسبلمئة، حسـ ال قئدة كالمذاهب الم ا رة، كمئة أ كؿ الدئف تالرئاض 
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 ا ما ح د تذكرها إال  ترم لئلسرائئمئات ، كهك أه  مة محمكد شاكر ستب ذكر الط  كحد سمؿ ال بل    
هزئؿ الكرئـ ، تحقئؽ م ها لفظ ، أك تئاف سئاؽ ستارة ، فهك لـ ئسقها لتككف مهئمهة سما تفسئر آم الت  

  .(1) ر القدئـاستداللا تها كاف ئقكـ مقاـ االستدالؿ تالش   اتؽ . كأف  تؿ ئسكحها لمغرض الس  
التي  -شئخ اإلسبلـ اتف تئمئة: "... فأم ا أف ئثتت شرسان لها تمجرد اإلسرائئمئات حاؿ رأي ابن تيمية: 

 .(2)"فهذا ال ئقكلا سالـ -لـ تثتت
 

 : وايات اإلسرائيمية, قائالً موقفو من الر  ابن كثير ويحدد 
ه ما أت اح  " ثكا سف تهي إسرائئؿ ي كلك آئة ك حد  غكا سه  تم  "  : كائة سههـ، في حكلاارع الر  الش  كا 
ال قكؿ، كئحكـ فئا تالتطبلف، كئغمب سما  تتخئما ال ا فئمافئما حد ئيجك زإل ال قؿ، فأم   .(3)"   ...كال حرج

 ."ؿالقتئ فمئس مف هذا ،هكف كذتاالظ  

كلكف هذإل األحادئث " :آئةن سه ي كلك  تٌمغيكامة تفسئرإل ت د أف ذىكر حدئثى مقد   تؿ ئقكؿ في
  :ثبلثة أحساـها سما ستضاد، فإه  ئلال ل لبلستشهاد، تيذكر اإلسرائئمئة

  .تال دؽ، فذاؾ  حئح ما سممها  حتىا مما تأئدئها، مما هشهدي لا  :أحدىا
 .خالفائ ما سممها كذتىا تما سهدها مم ا  :والثاني
فبل هؤًمفي تا كال هكٌذتا، كتجكزي  هك مسككت سها، ال مف هذا القتئؿ كال مف هذا القتئؿ، ام  :والثالث

أمرو دئهٌي، كلهذا ئختمؼ سمماب أهؿ الكتاب في  ال فائدة فئا ت كدي إلا حكائتيا لما تقٌدـ، كغالبي ذلؾ مما
 ،ا ئىذكركف في مثؿ أسماب أ حاب الكهؼكثئرنا، كئأتي سف المفسرئف خبلؼه تستب ذلؾ، كم مثؿ هذا

 إلتراهئـ كأسماب الطئكر التي أحئاها ا  مف أم  شجر كاهت؟ : مكسا كًسٌدتهـ، كس ا ،كلكف كمتهـ
ًربى تا القتئؿي مف التقرة، كهكع الشجرة التي ، كت ئئف الت ض  ، مكسا سهدهاكم ـ ا  الذم ضي

ت ئئها ت كد سما المكمفئف في  ا ال فائدة في، مم  الكرئـ في القرآفا أتهما ا ت الا إلا غئر ذلؾ مم  
 .(4)دهئاهـ كال دئههـ

                                                 
(، تدكف رحـ 17-1/16محمد تف جرئر تف ئزئد تف خالد الطترم أتك ج فر ) جامع التئاف سف تأكئؿ آم القرآف، (1)

 هػ، دار الفكر، تئركت. 1405طت ة، 
(، تحقئؽ كت مئؽ 1/251هػ(، )728لئلماـ ال بلمة تقي الدئف أحمد تف ستد الحمئـ تف تئمئة،)ت, الفتاكل التف تئمئة  2))

 –ـ ، دار الكتب ال ممئة، تئركت 1987، الطت ة األكلا،م طفا ستدالقادر سطا -كتقدئـ محمد ستدالقادر سطا 
 لتهاف.

 9ستؽ تخرئجا ص  (3)
 (.1/31تفسئر اتف كثئر)( 4)
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 اإلسرائئمئات التي كردت سف السمؼ ، سئجد األمكر اآلتئة : ئمف ئستقر  إف   :والخالصة
 ها أختار ال ئتها سمئها أحكاـ سممئة .ػ أه   3
 ا شرسئنا مأخكذنا مف ركائات تهي إسرائئؿ .م  هـ استمدكا حكمؼ أه  ا لـ ئرد سف الس  ػ أه   2
 ا ال ئمـز استقاد  حتها ، تؿ هي مجرد ختر .ػ أه   1
 حاتة ، تؿ سف مف دكههـ .فئها ما لـ ئثتت سف ال    ػ أف   4
 فسئر كاضحان تؿ ئككف الت   ،فسئرئت مؽ تالت   في هذإل اإلسرائئمئات ال ئكضح أمران  الكاثرةالكثرة  ػ أف   5

 اإلسرائئمئة ال تفئد فئا زئادة كال حئد .كالركائة  ،مف حئث الجممة كحد ئككف م مكمان  ،هاتدكه
 فسئر تالرأم .هذإل اإلسرائئمئات مف حتئؿ الت   ػ أف   6
ككف اإلسرائئمئات م درنا ئستفئد مها المفسر في حاؿ تئاف م ها كبلـ ا ال ئ هي أف تقتؿى كؿ  ما  إف  

ر تا مف رئؽ هذا الم در ، فهذإل اإلسرائئمئات كالتفسئر تالمغة ، كلئس كؿ ما فس  ئيفس ر تا هذا مف ط
ا  ، ككذلؾ الحاؿ هها .جهة المغة ئككف  حئحن

 

 مف":تعريف مصطمح "السً  ثالثًا:
 : مف في المغةالسً 
 . (1)ئف، كالبلـ، كالفاب: أ ؿ ئدؿ سما تقدـ كستؽ" "الس  

 .(2)مؼ الجماسة المتقدمكف"متقدـ، كالس  ال :مؼ جمع سالؼساف: "الس  كفي الم  
مف تقدما تالمكت مف آتائا كذكم حراتتا، كلهذا سيمي ال در األكؿ مف  :هائة: "سمؼ اإلهسافكفي اله  
 .(3)الح"مؼ ال   الس   :التات ئف
 : اً صطالحا السًّمف

 ،مةثة األكلا المفض  بلات ئف كأئمة الهدل في القركف الث  حاتة كالت  ة مف ال   هـ  در هذإل األيم  
ـٍ ثيـ  ئىًجيبي أىٍحكىاـه تىٍسًتؽي شىهىادىةي سكؿ كما حاؿ الر   ٍئري اله اًس حىٍرًهي ثيـ  ال ًذئفى ئىميكهىهيـٍ ثيـ  ال ًذئفى ئىميكهىهي  : " خى

ئىًمئهياي شىهىادىتىاي " ـٍ ئىًمئهىاي كى ًدًه   .(4)أىحى
                                                 

كف، ط 3/95م جـ مقائئس المغة:  أتي الحسئف أحمد تف فاًرس تف زكىًرٌئا ) 1)) هػ  1423(، ت: ستد الس بلـ محمد هىاري
 ـ، الهاشر: اتحاد الكتاب ال رب.2002= 
 –(، الطت ة األكلا، دار  ادر 9/158ف ال رب التف مهظكر، محمد تف مكـر تف مهظكر األفرئقي الم رم،) لسا 2))

 تئركت . 
، ت: طاهر أحمد 2/390الههائة في غرئب الحدئث كاألثر: التف األثئر، أتك الس ادات المتارؾ تف محمد الجزرم، 3))

تئركت. كاهظر: القامكس المحئط محمد تف  –تتة ال ممئة ـ، المك1979 -هػ 1399محمكد محمد الطهاحي،  -الزاكم 
 (.3/153ئ قكب الفئركز أتادم )

 (.2652 حئح التخارم: كتاب الشهادات، تاب ال ئشهد سما شهادة زكر إذا أيشهد،  رحـ ) 4))
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 ف :مؼ سامبلكالتد أف ئتحقؽ في م طمح الس  
 .اتذكر كما في الحدئث الذم  سكؿ مهئة التي حددها الر  كهك إدراؾ الفترة الز   :ال امؿ الزمهي ل:األو  

 ،قؿا ال ت ارض تئف ال قؿ كاله  كأه   ،كئتمثؿ في طرئقتهـ التي فهمكا تها القرآف :ال امؿ المههجي الثاني:
 ،قؿالذم خمؽ ال قؿ هك الذم أرسؿ إلئا اله   ألف   ؛هدائةقؿ كامبلن لكاف فئا الكفائة كالتع اله  ا لك ات  كأه  

 .ا لئس ههاؾ ت ارض تئههماأله   ؛قؿمكا ال قؿ سما اله  كلذلؾ لـ ئقد   ؛فمحاؿ أف ئرسؿ إلئا ما ئيفسدإل
 

ذا أيٍطًمؽى الس  ك "  حاتةأىك ال    ؛حاتةفًإه ما تدكر كؿ ت رئفاتهـ حكؿ ال    ؛مؼي سهدى سمماًب االستقادً اً 
مشهكًد لهـ مة ؛ مف األىئم ًة األىسبلـً الات ئف كتات ئهـ مف القركف المفض  حاتة كالت  ات ئف، أىك ال   كالت  

هة كاإًلمامًة فئها، كاجتهاب التدسًة كالحذر مهها، كممف اتفقت األيٌمةي سما تاع الس  ت  اتاإًلمامًة كالفضًؿ ك 
كهـ الذئف هص  سمئهـ  الح،مىؼ ال   ؿ تالس  دري األك  ال    كلهذا سمي ؛مامتهـ كسظئـ شأههـ في الد ئفإً 

 .(2) (1)في حكلا: "ما اها سمئا الئكـ كأ حاتي" اله تي 
هك مكافقة الكتاب كالسه ة في ال قئدة هـ األتؿ الشرط  ؛لكحدإلفي ذلؾ  فالتحدئد الزمهي لئس شرطان  :إذف

 مكؾ تفهـ الس مؼ. كاألىحكاـ كالس  
 

التي حاؿ فئها  ؛مة األكلامؼ هـ أ حاب القركف المفض  الس   أف   في تحث ائ هئلكف الذم 
ـٍ ، ثيـ  ": رسكؿ الٌما  ٍئري اله اس حىٍرًهي ، ثـي الىذئفى ئىمكهىهي حاتة كالت   كلذا ؛(3)"الىًذئفى ئىميكههيـٍ خى  ات كففال  

ر اس كذلؾ ل دحهـ في إئما ؛تاع مف غئرهـت  هـ أىحؽ تاال ،كأتتاسهـ خبل هـ في ستادتهـ، كهـ حي ههـ، كا 
ماة الش   ئيطمؽ سما ك  .ؾ اختارهـ الٌما ت الا لهشر دئهاكلذل ؛كسمبلن  ال اممكف تها حكالن  .رئ ةال قئدة، كحي

مىًفٌي" هستة ًإلئهـ، كتمئئزان كؿ  مف احتدل تالس مؼ ال    تئها  الح، كسار سما ههجهـ في سائر ال  كر"سى
 .(4)كئتت كف غئر ستئمهـ ،مههج الس مؼكتئف مف ئخالفكف 

                                                 
 ، تحقئؽ : أحمد محمد شاكر2641( رحـ 5/26سهف الترمذم، محمد تف سئسا أتك سئسا الترمذم السممي ) (1)

 تئركت.   –كآخركف، دار إحئاب التراث ال رتي 
التكضئح سف تكحئد الخبلؽ في جكاب أهؿ ال راؽ كتذكرة أكلي األلتاب في طرئقة الشئخ محمد تف ستدالكهاب ص  (2)

هػ / 1404، دار طئتة، الرئاض، المممكة ال رتئة الس كدئة، 1، لسمئماف تف ستدا تف محمد تف ستدالكهاب، ط 113
 ـ.1984

 ستؽ تخرئجا في  در ال فحة. 3))
كما 15اهظر: الكجئز في سقئدة السمؼ ال الح ) أهؿ السهة كالجماسة ( ل تد ا تف ستد الحمئد األثرم ، )ص (4)

هػ ، كزارة الشؤكف اإلسبلمئة كاألكحاؼ 1،1422ت دها تت رؼ(، مراج ة كتقدئـ  الح تف ستد ال زئز آؿ الشئخ ، ط
 لمممكة ال رتئة الس كدئة. ا -كالدسكة كاإلرشاد 
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 لالفصل األو  

 

 مف في بيان حقيقة الييوداآلثار الواردة عن الس  
 

 

 .: اآلثار الكاردة في تسمئة الئهكدلالمبحث األو      

 في تئاف مكاهة الئهكد تئف األمـ.اآلثار الكاردة  :انيالمبحث الث      

 اردة في تئاف  فات الئهكد.: اآلثار الك الثالمبحث الث      

: اآلثار الكاردة في سقاب ا لمئهكد.ابعالمبحث الر      
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 لالمبحث األو  

 تسمية الييود في اآلثار الواردة

 

مت  هـ أه   فتتئ   سمئامف خبلؿ تسمئة القرآف الكرئـ لمئهكد، ككذلؾ مف خبلؿ اآلثار التي تح  
 .تالئهكد ئسم كف تػ : تتهي إسرائئؿ، ك ئسم كف

                                             سبب تسمية الييود ببني إسرائيل: اًل:أو  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ     ٹ ٹ 

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ڈچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ

  ]43-47التقرة:[چک  ک 
ا د تهي إسرائئؿ تالدخكؿ في اإلسبلـ، كمتات ة محم   مران ئقكؿ ت الا آ "حاؿ اتف كثئر: ، كميهىئجن

ثها ستد الحمئد تف : حد  ، تدلئؿ ما ركاإل أتك داكدا ئ قكب  لهـ تذكر أتئهـ إسرائئؿ، كهك هتي  
كشب، حاؿ: حد   : حضرت س اتة مف حاؿ  ستد ا تف ستاس تسهدإل سف ثهيتهراـ، سف شهر تف حى

 هـ  "الم   :تيإسرائئؿ ئ قكب؟". حالكا: المهـ ه ـ. فقاؿ اله   فقاؿ لهـ: "هؿ ت ممكف أف    الئهكد هتي ا
  .(1)"اشهد 

 سف إسماسئؿ تف رجاب، سف سمئر مكلا اتف ستاس، سف ستد ا تف ستاس؛" األسمش: حاؿك 
 .(2) "إسرائئؿ كقكلؾ: ستد ا أف  

كسشرئف مرة في السكر المكئة، رت ئف مرة، خمسان كحد ذيًكرى هذا االسـ في القرآف إحدل كأ 
  .(3)سشرة مرة في السكر المدهئة" كست

                                                 
(، تحقئؽ : 2854( حدئث رحـ )4/450هػ، ) 204ركاإل الطئالسي في مسهدإل، سمئماف تف داكد تف الجاركد المتكفا ( 1)

ـ، هجر لمطتاسة كالهشر. كركاإل األماـ أحمد في  1999 -هػ  1،1419الدكتكر محمد تف ستد المحسف التركي، ط
ـ، 1999هػ ، 1420، 2(، تحقئؽ ش ئب األرهؤكط كآخركف، ط2471حدئث رحـ )( 4/227مسهدإل،  أحمد تف حهتؿ )

مؤسسة الرسالة. كأخرجا اتف أتي حاتـ في التفسئر، اإلماـ الحافظ أتك محمد ستد الرحمف تف أتي حاتـ الرازم، 
تكر التئهقي،   ئدا. كدالئؿ الهتكة: احمد تف الحسئف اتك –(، تحقئؽ : أس د محمد الطئب، المكتتة ال  رئة 3816)

ـ(، دار الكتب ال ممئة دار الرئاف لمتراث. 1988 -ق1408، )1(، ط267، 6/266تحقئؽ: د. ستدالم طي حم جي، )
سهادإل حسف.  كحاؿ التك ئرم: كا 

، تهحكإل، أتك تكر أحمد تف الحسئف التئهقي، تحقئؽ: محمد (163( رحـ )1/323ركاإل التئهقي في ش ب اإلئماف) (2)
 تئركت، كالحدئث رجالا ثقات. –ق، دار الكتب ال ممئة 1،1410غمكؿ، طالس ئد تسئكهي ز 

 .39اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ، ص (3)  
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بلة سمئهـ ال   –سمكا تذلؾ هستة إلا أتئهـ إسرائئؿ، كهك ئ قكب تف إسحاؽ تف إتراهئـ ك 
سرائئؿ كممة سترئ   -بلـكالس   ا فئككف م ه ،كهك ا "إئؿ"ك تم ها ستد أك  فكة "إسرا"ة مركتة مف كا 

 .(1)الكممة: ستد ا أك  فكة ا"

 سبب تسميتهم باليهىد:                                                                          ثاوياً: 
                                                                                                 .] 156األسراؼ:[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ حاؿ ت الا:   

أم: تتها كرج ها كأهتها إلئؾ. حالا اتف ستاس، كس ئد تف     ڀڀ   ڀ  ڀ ": حاؿ اتف كثئر 
تراهئـ التئمي، كالس د م، كحتادة، كغئر كاحد تىئر، كمجاهد، كأتك ال الئة، كالضحاؾ، كا   .(2) "جي

ًكئحد  "كحاؿ اتف جرئر:   سف سمي ئحئاسف جاتر، سف ستد ا تف  ثها أتي، سف شرئؾ،ع، حد  ثها اتف كى
   هـ حالكاما سمئت الئهكد أله  حاؿ: إه :ڀ   ڀ  ڀ" (3). 
 

 الييود أسم أطمق عمى بني إسرائيل, وىو في المغة مأخوذ من معان عدة, ومنيا: 
د، حاؿ أسراتي إهي امرؤ مف كتهكد تاب كرجع إلا الحؽ فهك هائ ،الهكد التكتة هاد ئهكد هكدان  -1

 .(4)أىم تيٍتها ًإلئؾ (156األسراؼ: ) ڀ   ڀ  ڀكحاؿ ت الا  ،مدحا هائد
2- "  .(5)"الهكادة المئف كما ئرجا تا ال بلح تئف القـك
 ،ما اسـ هذإل القتئمة ئهكذ ف رب تقمب الذاؿ داالن، هكدان جم ان كاحدإل هائد"ئهكد اسـ لمقتئمة كحئؿ ًإه   -3

 .(6)ئهكدم ئهكد كما ئقاؿ في المجكسي مجكس، كفي ال جمي كال رتي سجـ كسرب "كجمع ال
كأ ما مف  ،مثؿ الدتئب كهحكإل ،هكئد المشي الركئدكالت   ،رفؽئف كالت  ئر كالم  هكد اإًلتطاب في الس  كالت   -4

 .(7)ئر الرفئؽهكئد الس  الهكادة كالت  

                                                 
 ـ، دار الشركؽ.2000-ق2،1420، ط12، 11تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة، د. محمد سئد طهطاكم، ص (1)
تاس تأساهئد ثاتتة، أهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، ركم هذا األثر سف اتف س3/481تفسئر اتف كثئر) (2)

 هػ، دار اتف الجكزم لمهشر كالتكزئع. 1431، 1(، ط4/93تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل ض ئؼ لض ؼ جاتر تف ئزئد الج في، أهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 3/481تفسئر اتف كثئر) (3)

 (.4/93تف تشر تف ئاسئف)
 (.3/481(، تفسئر اتف كثئر )439/ 3ف ال رب )اهظر: لسا (4)
 (.3/439لساف ال رب ) (5)
 (..3/439الم در الساتؽ )( 6)
 (.439/ 3) الم در الساتؽ ( اهظر:7)
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، كحد كردت تسمئتهـ مكف أه هـ أتتاع مكسا فهـ الذئف ئزس أم ا ت رئؼ الئهكد ا طبلحان:
في القرآف الكرئـ تقـك مكسا، كتهي إسرائئؿ هستة إلا ئ قكب سمئا السبلـ، ككذلؾ أهؿ الكتاب، 

 .(1)كالئهكد
 

 وأم ا عن سبب تسميتيم بالييود؛ فيو يرجع إلى أسباب عدة ومنيا:
ڀ   ڀ  الهكد المذككر في حكلػا ت الا:  حئؿ أه هـ سمكا تذلؾ حئف تاتكا سف ستادة ال جؿ، كهك -1

 .(2) 156األسراؼ :  ڀ
 .(3)كراةأله هـ ئتهكدكف، أم: ئتحرككف سهد حرابة الت   -2
 ."(4)كالرأم الراجح في ستب تسمئتهـ هك "هستة إلا )ئهكذا( االتف الراتع لئ قكب  -3

ف خبلؿ القرآف:" إف  كممة ئهكد كئؤئد الرأم األخئر ما حالا  احب كتاب الش خ ئة الئهكدئ ة م
أسجمئة، كلئست مشتقة مف مادة هكد ال رتئة، كهذا ما همئؿ إلئا كهرج حا، كهكاد هرل أه ا ت رئب لكممة 
ئهكذا التي هي اسـ أحد أستاط تهي إسرائئؿ، كحد أطمقت هذإل ئهكد سما تهي إسرائئؿ، كأ تحت سممان 

 . (5)سمئهـ"
القرآف الكرئـ ما استخدـ هذا المفظ إال  في مكاطف الذ ـ، مثؿ حكلا ت الا:  كمم ا ئؤئد ذلؾ أئضان، أف  

المائدة: ] چ ۈئۈئ        ۆئ  ۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   وئەئ ەئ      ائ  ائ    ى   ىې   ې   ې   ې   ۉچ
٤٣]. 

 
 سبب تسميتيم بأىل الكتاب : ثالثًا:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ حاؿ ت الا:   

 [56]آل عمران: چڳ     ڱ  ڱ    ڳڳ

                                                 

ـ، مكتتة 2004-هػ1425، 4، ط45( دراسات في األدئاف الئهكدئة كاله راهئة، س كد تف ستد ال زئز الخمؼ، ص 1)
 ال رتئة الس كدئة.أضكاب السمؼ، الرئاض، المممكة 

 .37( اهظر: اآلثار الكاردة سف السمؼ في الئهكد في تفسئر الطترم، ص 2)
 .13( اهظر: تهك إسرائػئؿ فػي القػرآف كالسهػة، ص3)
 .13( المرجع الساتؽ، ص4)
-ـ، دار القمػـ1998-ق1،1419، ط28( الشخ ئة الئهكدئة مف خبلؿ القرآف، د.  بلح ستد الفتاح الخالدم، ص5)

 شؽ.دم-القمـ
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ثهي محمد حد   حاؿ محمد تف إسحاؽ تف ئسار:" سف محمد تف إسحاؽ، حاؿ: أكرد اتف كثئر أثران   
ثهي س ئد تف جتئر أك سكرمة، سف اتف ستاس حاؿ: اجتم ت تف أتي محمد مكلا زئد تف ثاتت، حد  

فقالت األحتار: ما كاف إتراهئـ إال ، فتهازسكا سهدإل، ه ارل هجراف كأحتار ئهكد سهد رسكؿ ا 
ژ  ڑ  ڑ   چ ا ت الا:  ارل ما كاف إتراهئـ إال ه راهئا. فأهزؿئهكدئا. كحالت اله  

  .     (1) " چک  ک     ک 

 [71]آؿ سمراف: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  چ حاؿ ت الا: 

 اآلثار التي ذكرها اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة:

سف الئهكد تهذإل اآلئة: ئ هي ئهكد،  ان ، سف مجاهد، في حكلا ت الا إختار حاؿ اتف أتي هىًجئح" -3
م ت مع اله   كا اله   ان هار، مكر  بلة الفجر ككفركا آخر اله   تي  ى اس أف حد تدت لهـ مههـ، لئيري

 .(2)"ت كإلبللة، ت د أف كاهكا ات  مها الض  

طائفة مف أهؿ الكتاب: إذا لقئتـ أ حاب محمد أكؿ كحاؿ ال ىٍكًفي، سف اتف ستاس: حالت " -2
ٌمكا  بلتكـ، ل مهـ ئقكلكف: هؤالب أهؿ الكتاب كهـ أسمـ اله   ذا كاف آخرإل فى ى هار فآمهكا، كا 
 .(3)"امه  

ئتتئف لها مف اآلثار الس اتقة، إف  لفظ أهؿ الكتاب ئشمؿ الئهكد كاله  ارل، كما في آثر محمد تف 
رآف أطمقا سما الئهكد كحدهـ في كثئر مف المكاضع، كما في آثر اتف أتي هًجئح، إسحاؽ، كلكف  الق

 كال كفي. 

ممف ئقكؿ  ،رئ ة اإلسبلمئةة كالش  ة الحهئفئ  "الخارجكف سف المم  تقكلا:  (4)كحد سر فهـ الشهرستاهي
كاإلهجئؿ كسف هذا  كراةالت   :تشرئ ة كأحكاـ كحدكد كأسبلـ، كهـ حد اهقسمكا إلا مف لا كتاب محقؽ مثؿ

لا مف لا شتهة كتاب مثؿ المجكسئخاطتهـ الت                         ،(5) هزئؿ تأهؿ الكتاب، كا 
                                                 

 (.2/361(، سهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت تف تشر تف ئاسئف)2/57تفسئر اتف كثئر) (1)
 (.2/362(، سهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت تف تشر تف ئاسئف)2/59تفسئر اتف كثئر ) (2)
اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت تف تشر تف (، سهدإل ض ئؼ، كلا شكاهد، اهظر تفسئر 2/59تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.2/362ئاسئف)
هػ كأحاـ في 1230محمد حسئف تف محمد سمي المرسشي الشهرستاهي الحائرم، أ ما مف شهرستاف، كلد سهة  (4)  

 .6/105هػ، اهظر: األسبلـ،  1308كرتبلب كتكفي فئها سهة 
لخئػػر كالشػػر، كالهفػػع كالضػػر، كال ػػبلح كالفسػػاد، ئسػػمكف كهػػـ الػػذئف أثتتػػكا أ ػػمئف اثهػػئف، مػػدترئف حػػدئمئف، ئقتسػػماف ا (5)

أحػػػػػدهما: الهػػػػػكر كاآلخػػػػػر الظممػػػػػة، اهظػػػػػر: الممػػػػػؿ كالهحػػػػػؿ، أتػػػػػك الفػػػػػتح محمػػػػػد تػػػػػف ستػػػػػد الكػػػػػرئـ تػػػػػف أتػػػػػا تكػػػػػر أحمػػػػػد 
 ق، دار الم رفة، تئركت، تت رؼ.1404(، تحقئؽ محمد سئد كئبلهي،1/232الشهرستاهي)
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ألحداث أحدثها  ؛حد رف ت إلا السماب هزلت سما إتراهئـ حؼ التي أي ال    فإف   ،(1) كالماهكئة
ـ مف أهؿ إذ ه ، ارلكئهحا تهـ هحك الئهكد كاله   ،ماـ م هـالمجكس، كلهذا ئجكز سقد ال هد كالذٌ 

 .(2) فإف الكتاب حد رفع سههـ" ،كال أكؿ ذتائحهـ ،الكتاب، كلكف ال ئجكز مهاكحتهـ

في م رض القرآف الكرئـ استخدـ هذإل التسمئة  كسما هذا فالئهكد ئسمكف أهؿ الكتاب، كلكف  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ اإلهكار سمئهـ، كتذكئرهـ تما ئجب أف ئككهكا سمئا، مثؿ حكلا ت الا: 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڦ  ڦ

ی   چ كحكلا ت الا: ،[ 56آل عمران: ] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ   ڍڍ

مف اآلئات، كلكف  كغئرها [77آؿ سمراف: ]  چی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  
 .(3)المق كد تأهؿ الكتاب"-غالتان -سئاؽ اآلئات، كأستاب الهػزكؿ الكاردة فئها تحدد 

 
 ىناك أسماء أخرى عرف بيا الييود, ولم يذكرىا ابن كثير في تفسيره, ومنيا:

 ن:والعبراني 

، كحد اختمفت اآلراب كاألحكاؿ في ستب تسمئتهـ تال ترئئف أك (4)ال ترم هك المهحدر مف ذرئة إتراهئـ
 ال تراهئئف:

ا ستر الههر، كئحتمؿ أف ئككف هك ه  أل ؛الذم سمي سترئان  "إتراهئـ"فقئؿ أههـ سمكا تذلؾ هستة إلا  -3
 .(5)كما ئحتمؿ أف ئككف ههر األردف ،ههر الفرات

 .(6)"أخرل ان ا ستر ههر الفرات كأههار أله   (إتراهئـ ال تراهي)التككئف تاسـ  كذكر في سفر"     

 ."(7)الجد الخامس إلتراهئـ  كهك (ستر)إلا كحئؿ إههـ سمكا تال ترئئف هستة "  -2

                                                 
مركب مػف أ ػمئف حػدئمئف: أحػدهما هػكر، كاآلخػر ظممػة، كأههمػا أزلئػاف، اهظػر: كهـ الذئف ئقكلكف: أف ال الـ م هكع  (1)

 ( تت رؼ1/244الم در الساتؽ )
 .1/208الم در الساتؽ،  (2)
 .43-42اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم، ص  (3)  
 لم رئة.ـ، مكتتة الههضة ا1988، 8، ط 46مقارهة األدئاف "الئهكدئة"، د أحمد شمتي، ص  (4)  
 .46اهظر: المرجع الساتؽ، ص ( 5)  
 .9تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة، ص  (6)
 .9، صالمرجع الساتؽ (7)
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تراهئـهد اس لكف ،  له ظر في الرأئئف الس اتقئف، هجد أه ا ال تكجد سبلحة متاشرة تئف الئهكد كا 
، كات د مف ذلؾ الجد الخامس  -بلـسمئهـ الس  - اتف اسحاؽ اتف اتراهئـ فالئهكد مف هسؿ ئ قكب

مف األمـ  ". كالذم أمئؿ إلئا أف  ستب تسمئتهـ تال ترئئف ئرجع إلا أه هـ في األ ؿ"ستر إلتراهئـ 
مف تق ة ألخرل تإتمها كماشئتها لمتحث سف الماب التي كاهت تكثر التهقؿ كالترحاؿ  التدكئة ال حراكئة

  .(1)كال تستقر في مكاف كالمرسا

 :بنو صييون 
، (2)"كهك ما تهتسب إلئا غالب طكائؼ الئهكد الئكـ"سما الئهكد،  (تهي  هئكف)ئطمؽ اسـ        

ئ هي  ةرإل فئما ت د في األسفار الئهكدئ  تكرر ذك كراة، ثـ  ؿ مرة في الت  ذكرإل أك   "كلفظ  هئكف الذم جاب
تي اله   كراة أف  ا كرد في الت  جتؿ ئقع إلا الشرؽ مف مدئهة القدس القدئمة أكرشمئـ، كهجد مم   :في األ ؿ

ئف إلئها، ككاف ئراد الذئف كاهكا ئسكهكف فمسطئف حتؿ مجئئ ال تراهئ ؛حد اهتزسا مف الئتكسئئف  كددا
، كما في األثر الذم (3)كرمز مجدهـ" ،أم سا مة مممكتهـ ،كدمدئهة دا –في األسفار المذككرة  –تا 

كاف م ها حراتة لها ئقاؿ  ؛ساحا الطترم تسهدإل سف كهب تف مهتا حاؿ: "لما اشتممت مرئـ سما الحمؿ
، ككاف ذلؾ المسجد ئكمئذ مف (4)جتؿ  هئكفار، ككاها مهطمقئف إلا المسجد الذم سهد ج  لػا ئكسؼ اله  

مف أسظـ مساجدهـ، فكاهت مرئـ كئكسؼ ئخدماف في ذلؾ المسجد في ذلؾ الزماف، ككاف لخدمتا 
فكاها ئمئاف م الجتا تأهفسهما، تحتئرإل ككهاستا كطهكرإل ككؿ سمؿ ئ مؿ  ،فضؿ سظئـ، فرغتا في ذلؾ

: (6)كحاؿ سها ئاحكت الحمكم(5)كستادة مههما،" فئا، ككاف ال ئ مؿ مف أهؿ زماههما أحد أشد اجتهادان 
 .(7)فئها كهئسة  هئكف" امحم ،"هك مكضع م ركؼ تالتئت المقدس

 إذف: سمك تهك  هئكف هستة الا جتؿ  هئكف في القدس هك اسـ تكراتي محض.

                                                 
 ـ، مطت ة االستماد، م ر،  كتهك   1929 -هػ 1،1348، ط77اهظر: تارئخ المغات السامئة، إسرائئؿ كلفهسكف، ص (1) 

 .9إسرائئؿ في القرآف كالسهة، ص      
 .43كاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم، صاآلثار ال( 2)
 ـ، تدكف دار هشر.1999، تدكف رحـ طت ة، 6ال هئكهئة تحرؼ اإلهجئؿ، سهئؿ التغمتي، ص (7)

التسمئة اإلسبلمئة لهذا الجتؿ "جتؿ المكتر"  هستة الا سمر تف الخطاب  إذ كتر مف فكحا لما جاب فاتح لتئت  (4)
  المقدس.

 (.64/ 16جامع التئاف) (5)
ئاحكت تف ستد ا الركمي الحمكم، أتك ستد ا، شهاب الدئف: مؤرخ ثقة، مف أئمة الجغرافئئف، كمف ال مماب تالمغة  (6)

، أسر مف تبلدإل  غئرا، كاتتاسا تتغداد تاجر اسما سسكر تف إتراهئـ الحمكم، فرتاإل كسمما  كاالدب، أ ما مف الرـك
 (.8/131هػ، اهظر: األسبلـ ) 626هػ كتكفي سهة 574سهة كشغما تاألسفار في متاجرإل، ثـ أستقا كلد 

 .3/436م جـ التمداف،  (7)
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 ث الثانيالمبح
 في بيان مكانة الييود آلثار الواردةا

 
 ل دئد مف اآلثار التي تئ هت مكاهتهـ فكاف مهها:ا أكرد اإلماـ اتف كثئر رحما ا ت الا

 مكانة الييود بين األمم: -3 
 كرفع ـ،كفي ذلؾ تكرئـ له ,اس في زماههـمهـ سما اله  تأف فض   ا سما تهي إسرائئؿ، لقد مف  

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   چ  لشأههـ ، كفي ذلؾ ئقكؿ رتها ستحاها

 .[ ٣٤التقرة: ] چوئ  
 كمف اآلثار التي أكردها اتف كثئر في ذلؾ :  

ائ  ەئ   ەئ   چ تئع تف أهس، سف أتي ال الئة، في حكلا ت الا:ازم، سف الر  حاؿ أتك ج فر الر  " -3

لكؿ زماف  ماف؛ فإف  سؿ كالكتب سما سالـ مف كاف في ذلؾ الز  حاؿ: تما أسطكا مف الممؾ كالر   چوئ
 .(1)"سالمان 

 حكاإل فخر ، ان س، كال ئمـز تفضئمهـ مطمقامف الفضؿ سما سائر اله  ضئؿ تهكع ما كحئؿ: المراد تف" -2
 .(2)"ازمالدئف الر  

الشتماؿ أمتهـ سما األهتئاب مههـ، حكاإل القرطتي في  ؛مكا سما سائر األمـهـ فض  كحئؿ: إه  " -3
 . (3)"تفسئرإل

إف  " ]47التقرة : [ ائ  ەئ   ەئ   وئ     :حكلا ت الاحاؿ الشئخ الطهطاكم سهد تفسئر 
أم :كاذكركا تفضئمي إئاكـ سما ال المئف، كهذا التفضئؿ ه مة  ،(ه متي)م طكؼ سما هذا القكؿ 

 . (4)"لم هائة تا ؛مف سطؼ ال اـ سما الخاص (ه متي)، ف طفا سما خا ة
كمف مظاهر تفضئؿ ا لتهي إسرائئؿ سما سالمي زماههـ، جم ا لهـ مف المحامد حتؿ ت ثة "

اهـ ه ـ ، كت ث فئهـ كثئران مف األهتئاب ، كهج  ما لـ ئجم ا لغئرهـ ، فقد حتاهـ تكثئر مف ال   تي ه  ال
  .(1) "كلـ ئ جؿ ال قكتة سمئهـمف سدكهـ ، 

                                                 
 (.1/386(، سهدإل جئد، ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت تف تشر تف ئاسئف )1/255تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (. 1/394(، حاؿ اتف كثئر كفئا هظر )3/485(، تفسئر الفخر الرازم )1/255تفسئر اتف كثئر) (2)
(، تفسئر القرطتي، أتك ستد ا محمد تف أحمد تف أتي تكر تف فرح األه ارم الخزرجي 1/255تفسئر اتف كثئر )  (3)

تراهئـ أطفئش، ط419/  1هػ(،)671الخزرجي شمس الدئف القرطتي المتكفا) هػ 1384، 2(، تحقئؽ : أحمد التردكهي كا 
 القاهرة. –ـ، دار الكتب الم رئة  1964 -
 .343ئئؿ في القرآف كالسهة صتهك اسرا (4)
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ا مف تاب سطؼ فقد أسمفها الحدئث أه   ،اإلطبلؽكهذا التفضئؿ كاف في زماههـ كلئس سما 
 .(2)لتكمعلىعالممهكىتمتيهظٍريًَفيزماوً"فض يفيكُنالمعىىَأو  ،ال اـ سما الخاص

فضئؿ كاف في زماههـ؛ ألف هذإل األمة أفضؿ مههـ؛ لقكلا ت الا الت   تأف   (3)كئرل اتف كثئر
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  هذإل األمة: مخاطتان 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ

ٍئدىة القيشىئرم، حاؿ .[337]آؿ سمراف:  چ :   : حاؿ رسكؿ اكفي المساهئد كالسهف سف م اكئة تف حى
  .(4)ة، أهتـ خئرها كأكرمها سما ا""أهتـ تيكفيكفى ست ئف أم  

 
 .كآمهت تا ،ها أمرت تالم ركؼ كههت سف المهكرأله   ؛أفضؿ مف تهي إسرائئؿ  فأمة محمد

 فاآلف إف ":كما جاب في الكتاب المقدس ،فضئمهـذلؾ شرط في ت أف  رغـ  ؛أما تهك إسرائئؿ فخالفكا ذلؾ
ك ، لي كؿ األرض ف  إف ،ة مف تئف جمئع الش كبتككهكف لي خا    ،حفظتـ سهدمك  ،سم تـ ل كتي

 .(5) ة مقدسةم  أك  ،هتـ تككهكف لي مممكة كههةأ
 
حاؿ  ،لساف أهتئائهـ كل ههـ سما ،سجؿ القرآف الكرئـ خركج  تهي إسرائئؿ سف أمر المدَ
ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ     ت الا :

ڍ   ڌ  ڌ    ڍڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

َاستحمُاغضةهللاعليٍم.،.فثىُإسرائيلومضُاشرطالتفضيل[79-78: المائدة] چڎ  
 

  :جعميم مموكاً  -3 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  حاؿ ت الا:

  .[27]المائدة: چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

                                                                                                                                                    
 .344تهك اسرائئؿ في القرآف كالسهة ، ص  (1)
 (. 263-264/ 1تفسئر اتف جرئر )( 2)
 (.394-393/ 1تفسئر اتف كثئر) (3)
( ، كاتف ماجا، محمد تف 3001( ترحـ (5/211( ، كأخرجا الترمذم في  كتاب تفسئر القرآف )4/447ركاإل أحمد ) (4)

( في كتاب الزهد ، تاب:  فة أمة محمد، تحقئؽ : محمد فؤاد ستد التاحي، دار 2/1433قزكئهي)ئزئد أتك ستدا ال
 (.2301تئركت، حاؿ االلتاهي حسف، أهظر  حئح الجامع رحـ ) –الفكر 

 .6-5: 19سفر الخركج  (5)
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 ، كمف اآلثارمهـ ممككان   ـ جته ـ ا سمئهـ ، كمف هذإل اله   إسرائئؿتهي  ئذكري  هتي ا ما زاؿ مكسا
 في ذلؾ:كردها اتف كثئر التي أ
     تف ستاس، في حكلا: سف ا ك غئرإل،كرم، سف مه كر، سف الحكـ سف الث   زاؽ،حاؿ ستد الر  " -3

    ڻ  ڻ (1)"حاؿ: الخادـ كالمرأة كالتئت. 
اتف ستاس  ، سف األسمش، سف مجاهد، سفكرم أئضان كركل الحاكـ في مستدركا، مف حدئث الث  " -2

هراهئًهـ حاؿ: الذئف هـ تئف ظ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   حاؿ: المرأة كالخادـ 
 .(2)"ئكمئذ

سف اتف ستاس حاؿ: كاف الرجؿ مف تهي إسرائئؿ إذا كاف لا الزكجة  كحاؿ مئمكف تف ًمٍهراف، " -1
ًمكنا  . (3)"كالخادـ كالدار  سمي مى

ا سمع أتا كحاؿ اتف جرئر: حدثها ئكهس تف ستد األسما، أهتأها اتف كىٍهب، أهتأها أتك هاهئ؛ أه  " -4
تيمي ئقكؿ: سم ت ستد ا تف سمرك تف ال اص، كسألا رجؿ فق ألسها  مف  اؿ:ستد الرحمف الحي

فقراب المهاجرئف؟ فقاؿ ستد ا: ألؾ امرأة تأكم إلئها؟ حاؿ: ه ـ. حاؿ: ألؾ مسكف تسكها؟ حاؿ: 
 .(4)"لي خادما. حاؿ  فأهت مف الممكؾ ه ـ. حاؿ: فأهت مف األغهئاب. فقاؿ: إف  

ا، فهك كحاؿ اتف شىٍكذىب: كاف الرجؿ مف تهي إسرائئؿ إذا كاف لا مهزؿ كخادـ، كاستؤذف سمئ" -5
 . (5)"ممؾ

، سف أتي س ئد الخدرم، " -6 كحاؿ اتف أتي حاتـ: ذكر سف اتف لىًهئ ىة، سف دىرىاج، سف أتي الهىٍئثـى
 . (6)("كاف تهك إسرائئؿ إذا كاف ألحدهـ خادـ كداتة كامرأة، كيًتب ممكان )حاؿ: سف رسكؿ ا 

                                                 
ق، 211ه اهي المتكفا (، ك ركاإل ستد الرزاؽ في تفسئرإل، اإلماـ ستد الرزاؽ تف هماـ ال 3/72تفسئر اتف كثئر ) ( 1)
 الرئاض. -ـ، مكتتة الرشد1989 -ق1410، 1(، تحقئؽ: د. م طفا مسمـ محمد، ط1/187)
(، تحقئؽ : 3214(،رحـ)2/311ركاإل الحاكـ في المستدرؾ، محمد تف ستدا أتك ستدا الحاكـ الهئساتكرم)  (2)

تئركت. كحاؿ  حئح سما شرط الشئخئف  –، دار الكتب ال ممئة 1990 – 1411،  1م طفا ستد القادر سطا، ط
 ككافقا الذهتي.

( حاؿ سها اتف حجر في التقرئب ض ئؼ، لكها تكتع 11633()163_10/162(،اتف جرئر)3/73تفسئر اتف كثئر)  (3)
 تركائة الحاكـ الساتقة.

 (، ركاإل االماـ مسمـ في  حئحا كتاب الزهد11625()10/161(،اتف جرئر)3/73تفسئر اتف كثئر)  (4)
(، مسمـ تف الحجاج أتك الحسئف القشئرم الهئساتكرم، تحقئؽ : محمد فؤاد ستد التاحي، دار إحئاب التراث 2979كالرحائؽ)
 تئركت. -ال رتي 

 (.3/73تفسئر اتف كثئر) (5)
( حدئث ض ئؼ ألف في إسهادإل اتف لهئ ة كدراج تف سم اف، حاؿ اتف كثئر في تفسئرإل هذا 3/73)الم در الساتؽ  (6)

 ئث غرئب مف هذا الكجا.حد
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ٍمرىة أهس " -7 تف سئاض، حاؿ سم ت زئد تف كحاؿ اتف جرئر: حدثها الزتئر تف تكار، حدثها أتك ضى
مف كاف لا تئت ): ا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا فبل أسمـ إال أه   ڻ  ڻ    أسمـ ئقكؿ: 

  .( 1)("كخادـ فهك ممؾ
ههاؾ خبلفا في المق كد تج مهـ ممككا سما أحكاؿ ح رها  ف لها أف  مف خبلؿ اآلثار الساتقة ئتتئ  

 هي : في تفسئرإل في ثبلثة أحكاؿ ترماألماـ الط  
  .( 2)سخر لكـ مف غئركـ خدما ئخدمكهكـ اإه    -3
  .(3)كؿ مف ممؾ تئتا كخادما كامرأة فهك ممؾ  -2

 .(4)هـ ئممككف أهفسهـ كأهمئهـ كأمكالهـأه    -1

زؽ، فكأه ما ممؾ الدهئا تأكممها،  كئرل اتف كثئر رحما ا أف  مف ممؾ التئت ال حة كالر 
في جسدإل، آمها في ًسرتا، سهدإل حيكت  تح مهكـ مي ىافامف أ " مستشهدان تحدئث رسكؿ ا 

 .(5)ئكما، فكأهما ًحئزت لا الدهئا تحذافئرها"
ٱ  چ  :تهي إسرائئؿ كاهكا مست تدئف أذالب في م ر حاؿ ت الا  كاف األمر، فإف   كأئان 

ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ

ئممككف أهفسهـ، كج ؿ لهـ  سمئهـ فج مهـ أحراران ا  فمف   [49]التقرة: چ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
ة إلا ، كمف ال تكدئ   ةً ؿ إلا ال ز  ، كت ث فئهـ األهتئاب، فاستحالت حئاتهـ مف الذ  كخدمان  أزكاجان 
 .ة، فمف كاف هذا حالا فهك ممؾالحرئ  

هذإل  كأف كاف هذا الك ؼ، ك ؼ تا تهك إسرائئؿ، إال  اه ا ئهطتؽ سما غئرهـ ممف تكفرت لا
 ال فات.
 
 
 
 

                                                 
( كحاؿ سها هذا حدئث مرسؿ غرئب، لكف سهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 3/73) تفسئر اتف كثئر  (1)

 (.3/361حكمت ئاسئف)
 (.10/169تفسئر الطترم )  (2)
 (.10/161الم در الساتؽ )  (3)
 (.10/163الم در الساتؽ ) (4)
( مف حدئث ستد ا تف مح ف 4141( كركاإل اتف ماجة في السهف ترحـ )2346ـ )ركاإل الترمذم في السهف ترح (5)

 (.6042األه ارم، حاؿ االلتاهي حسف، أهظر  حئح الجامع ترحـ )
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 :كثرة األنبياء فييم -1
 :كفي ذلؾ ئقكؿ رتها ستحاها فئهـ، ا ت الا مئز تهي إسرائئؿ تكثرة األهتئاب ف الم مكـ إف  م

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ 

  [47]التقرة:
[ حاؿ 47]التقرة:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ سف أتي ال الئة في حكلا"فقد أكرد اتف كثئر 

  .(1)"أتك ال الئة: ه متا أف ج ؿ مههـ األهتئاب كالرسؿ، كأهزؿ سمئهـ الكتب
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  كمثؿ ذلؾ حكلا ت الا :

 [27]المائدة: چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
لا " حاؿ اتف كثئر: مف ت دإل. ككذلؾ  كاهكا، ال أم كمما همؾ هتي حاـ فئكـ هتي، مف لدف أتئكـ إتراهئـ كا 

ـ  ئزاؿ فئهـ األهتئاب ئدسكف إلا ا كئحذركف هقمتا، حتا ختمكا ت ئسا أكحا ا ت الا إلا  ، ث
، كهك  خاتـ الرسؿ كاألهتئاب سما اإلطبلؽ محمد تف ستد ا، المهسكب إلا إسماسئؿ تف إتراهئـ

  .(2)"أشرؼ مف كؿ مف تقدما مههـ 
ا ج ؿ األهتئاب هـ  ، تؿ إف   (3)ة أهتئاب كما ت ث في تهي إسرائئؿلـ ئت ث في أم   ا كسمئا فإف  

ه   رسكؿ ا اسة كما حاؿالس    ا ال: "كاهت تهكا إسرائئؿ تسكسهـ األهتئاب، كمما همؾ هتي خمفا هتي، كا 
 .(4)هتي ت دم"

رضي ا  -ك ححا سف اتف ستاس ،في ش ب اإلئماف كالحاكـ كالتئهقي تراهيكالط  كأخرج اتف المهذر
سحاؽ  مف تهي إسرائئؿ إال سشرة.حاؿ: "كاهت األهتئاب  -سههما تراهئـ كا  هكح كهكد ك الح كلكط كا 

سماسئؿ كئ قكب كش ئب كمحمد  ما ا سمئا كسمـ    .(5)"كا 
 

                                                 
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر 439(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)802(،أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/242اتف كثئر)  (1)

 (.1/364تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
 (.3/72تفسئر اتف كثئر ) (2)
 .58اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص  (3)
 (. 1273/ 3 حئح التخارم، كتاب احادئث األهتئاب، تاب سف ما ذكر سف تهي إسرائئؿ ) (4)
هػ، 1424، 1( جبلؿ الدئف السئكطي، تحقئؽ: ستد ا تف ستد المحسف التركي، ط  169/  2تفسئر الدر المهثكر)  (5)

(، ش ب اإلئماف: أتك تكر 11557( رحـ) 9/474ـ، مركز هجر لمتحكث، القاهرة .الم جـ الكتئر)2003هػ، 1424
 –هػ، دار الكتب ال ممئة 1410،  1(، تحقئؽ : محمد الس ئد تسئكهي زغمكؿ، ط1/149أحمد تف الحسئف التئهقي)

 (.3415( رحـ)2/405تئركت، المستدرؾ)
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 اهتئابن ، كال ئخفأكثر األمـ أئؿ إسرائتهي  ف أف  مما تقدـ مف اآلئات كاألحادئث كاآلثار ئتتئ  
 .مئهـهذإل ه مةه مف ه ـ ا س سما أحدو أف  
 

 نجاتيم من عدوىم: -4
ٿ  ٹ  چ :حاؿ ت الا ،ا تها سما تهي إسرائئؿ هجاتهـ مف سدكهـ  ـ التي امتف  كمف اله  

 [ 57]التقرة: چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
زاؽ: أهتأها مىٍ مر، سف أتي إسحاؽ الهىٍمداهي، سف حاؿ ستد الر  " أكرد اتف كثئر هها أثران حاؿ:

حاؿ:  ڤ  ڦإلا حكلا:   ٿ  ٹ  ٹ  ٹسمرك تف مئمكف األكدم في حكلا ت الا: 
ا ما  لما خرج مكسا تتهي إسرائئؿ، تمغ ذلؾ فرسكف فقاؿ: ال تتت كهـ حتا ت ئح الدئكة. حاؿ: فك

ئجتمع إلي  ستمائة تشاة فىذيتحت، ثـ حاؿ: ال أفرغ مف كتدها حتا   اح لئمتئذ دئؾ حتا أ تحكا؛ فدسا
ـ   ،ألؼ مف القتط سار، فمما أتا مكسا  فمـ ئفرغ مف كتدها حتا اجتمع إلئا ستمائة ألؼ مف القتط ث

رتؾ؟ حاؿ: أمامؾ، ئشئر إلا التحر، حاؿ لا رجؿ مف أ حاتا، ئقاؿ لا: ئكشع تف هكف: أئف أمىرى 
ـ  فأححـ ئك  ،التحر ، فذهب تا الغمر، ث رجع. فقاؿ: أئف أمىرى رتؾ ئا  شع فرسىا في التحر حتا تمغ الغىٍمرى

ـ   ،ذتت كال كيذتتا ما كى  مكسا؟ فك ٿ  ٹ        أكحا ا إلا مكسا:  ف ؿ ذلؾ ثبلث مرات، ث

، ئقكؿ: مثؿ الجتؿ. [61]الش راب: ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ ڦ   فضرتا    ٹٹ  ٹ
ـ   فمذلؾ  ،ا سمئهـ أطتقاي  ؛كأتت هـ فرسكف في طرئقهـ، حتا إذا تتامكا فئا ،كسا كمف م اسار م ث

 .(1)"ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   حاؿ: 
في أكثر مف  الكرئـ فقد ذكرإل القرآف ،كألهمئة هذا الحدث ال ظئـ في حئاة تهي إسرائئؿ 
ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  كمف ذلؾ ما جاب في سكرة الش راب حاؿ ت الا : ،مكضع

ڤ  ڤ  ڤ        ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ڀپ  پ  ڀ   ڀ

ڤ  ڦ           ڦ      ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  

الش راب [چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ      ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
:63 :68[  

 

                                                 
( ، تفسئر اتف اتي 908(، تفسئر اتف جرئر ترحـ )1/45( ، تفسئر ستد الرزاؽ )260_1/259تفسئر اتف كثئر )  (1)

 (.1/392(. سهدإل  حئح لكها مف اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)512حاتـ ترحـ )
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 :اكثير ىنومن اآلثار التي أوردىا ابن 
فرسكف خرج في جحفؿ سظئـ كجمع كتئر ، كهك ستارة سف  ذكر غئر كاحد مف المفسرئف: أف  " -3

ة في زماها، أكلي الحؿ كال قد كالدكؿ، مف األمراب كالكزراب كالكتراب كالرؤساب ئار الم رئ  مممكة الد  
 .(1)"كالجهكد

ي ألؼ ألؼ كستمائة ألؼ فارس، مهها ا خرج ففأم ا ما ذكرإل غئر كاحد مف اإلسرائئمئات، مف أه  " -2
مائة ألؼ سما خئؿ ديٍهـ، كحاؿ ك ب األحتار: فئهـ ثماهمائة ألؼ ح اف أدهـ ، ففي ذلؾ هظر. 

 .(2)"ا مف مجازفات تهي إسرائئؿ، كا، ستحاها كت الا، أسمـكالظاهر أه  
ٍرسىة، حد  حاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1 ثها محمد تف حمزة ثها الكلئد، حد  ثها  فكاف تف  الح، حد  ثها أتك زي

، لما اهتها إلا التحر حاؿ: ئا مف كاف حتؿ  مكسا سؼ تف ستد ا تف سبلـ: أف  تف محمد تف ئك 
ا. فأكحا ا إلئا: كالمكك   ،كؿ شيب   ٿ  ٹ  ف لكؿ شيب، كالكائف حتؿ كؿ شيب، اج ؿ لها مخرجن

 . (3) "[61]الش راب:    ٹٹ  ٹ
ئمة إلا التحر: أف إذا ضرتؾ مكسا ت  اإل فاسمع لا كأطع، فتات ة: أكحا ا تمؾ الم  حاؿ حتاد" -4

ا اهتها إلئا مكسا حاؿ ئمة، كلا اضطراب ، كال ئدرم مف أٌم جاهب ئضرتا مكسا، فمم  التحر تمؾ الم  
 .(4)"تالا فتاإل ئكشع تف هكف: ئا هتي ا، أئف أمرؾ رتؾ؟ حاؿ: أمرهي أف أضرب التحر. حاؿ: فاضر 

إلا التحر: أف إذا ضرتؾ مكسا ت  اإل فاهفمؽ -فئما ذكر لي -حاؿ محمد تف إسحاؽ: أكحا ا " -5
مف ا ت الا، كاهتظارنا لما أمرإل ا، كأكحا ا إلا  ، فرحان ان . حاؿ: فتات التحر ئضرب ت ضا ت ضلا

ا الذم أسطاإل،  ، فضرتا تها كفئها، سمطاف[ 61]الش راب:    ٹٹ  ٹ  ٿ  ٹ   مكسا:
 .(5)"فاهفمؽ

 .(6) "حاؿ اتف ستاس:  ار التحر اثهي سشر طرئقنا، لكؿ ستط طرئؽ" -6

                                                 
 (.143/  6تفسئر اتف كثئر  ) (1)
ما ذكر اتف كثئر، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كهك مف اإلسرائئمئات ك143/  6الم در الساتؽ  ) (2)

 (.5/626ئاسئف)
(. سهدإل حسف كالختر مف اإلسرائئمئات، اهظر 15664(، تفسئر اتف أتي حاتـ، رحـ)144/  6تفسئر اتف كثئر  ) (3)

 (.5/626تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
اتـ جزب مها تسهد  حئح مف طرئؽ س ئد اتف أتي سركتة سف (، أخرج اتف أتي ح144/  6تفسئر اتف كثئر  ) (4)

 (.5/626حتادة، كالختر مف اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
 (.5/626(، سهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)144/  6تفسئر اتف كثئر  ) (5)
( كستهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 15682ف أتي حاتـ ترحـ)(، ات144/  6تفسئر اتف كثئر  ) (6)

 (.5/627حكمت ئاسئف)
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كزاد السدم: ك ار فئا طاحات ئهظر ت ضهـ إلا ت ض، كحاـ الماب سما حئما كالحئطاف، كت ث "-7
ڀ  ڀ       پ  پ  ڀچ  ، حاؿ ت الا:ا الرئح إلا ح ر التحر فمفحتا، ف ار ئىتىسا كجا األرض

 .(1) "[77]طا: چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

أم: حرتها فرسكف كجهكدإل مف  ڦحاؿ اتف ستاس، كسطاب الخراساهي، كحتادة، كالسدم: " -8

أم: أهجئها [ 65]الش راب:ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ التحر كأدهئهاهـ إلئا
كأغرؽ فرسكف كجهكدإل، فمـ ئتؽ مههـ  فمـ ئهمؾ مههـ أحد، ،مكسا كتهي إسرائئؿ كمف م هـ سما دئههـ

 .(2)"رجؿ إال همؾ
ثها ثها شتاتة، حد  تف أتي شئتة، حد  ثها أتك تكر ثها سمي تف الحسئف، حد  حاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -9

 أف  -هك اتف مس كد -ئكهس تف أتي إسحاؽ، سف أتي إسحاؽ، سف سمرك تف مئمكف، سف ستد ا 
حاؿ: ال كا ال ئفرغ مف  ئئؿ تمغ فرسكف ذلؾ، فأمر تشاة فذتحت، ثـ  حئف أسرل تتهي إسرا  مكسا

فاهطمؽ مكسا حتا اهتها إلا التحر، فقاؿ لا: اهفرؽ.  ،ئجتمع إلٌي ستمائة ألؼ مف القتط سمخها حتا
فقاؿ التحر: لقد استكترت ئا مكسا، كهؿ اهفرحت ألحد مف كلد آدـ فأهفرؽ لؾ؟ حاؿ: كمع مكسا رجؿ 

مرت إال تهذا الكجا ئ هي: مرتى ئا هتي ا؟ حاؿ: ما أي ا، فقاؿ لا ذلؾ الرجؿ: أئف أي سما ح اف ل
حاؿ: مرت إال تهذا الكجا. مرت ئا هتي ا؟ حاؿ: ما أي التحر، فأححـ فرسا، فستح تا فخرج، فقاؿ: أئف أي 

ـ   ،كا ما كىذىتت كال كيذتت ـ  احتحـ الث   ث مرت ئا هتي ا؟ حاؿ: ما أي  مرتخرج فقاؿ: أئف أي  اهئة فستح، ث
إال تهذا الكجا؟ حاؿ: كا ما كىذىتت كال كيذتت. حاؿ: فأكحا ا إلا مكسا أف اضرب ت  اؾ التحر، 

، لكؿ ستط طرئؽ ئترابكف، فمما خرج ان فاهفمؽ، فكاف فئا اثها سشر طرئق فضرتا مكسا ت  اإل،
ـٌ أ حابي فرسكف، التقا التحر سمئه ،أ حاب مكسا  .(3)"ـ فأغرحهـكتىتىا

 
 مة مف داللة سما اله   ا مة كلما لهما ئدؿ سما أهمئة هذإل اله  كؿ ذلؾ إف دؿ سما شئ فإه  
تا سما أسبلفهـ ئكـ كاهكا ر ا تتارؾ كت الا ئهكد المدئهة مه  مكاهة الئهكد في ذلؾ الزماف، فذك  

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر (، كأخرجا اتف أتي حاتـ تسهد حسف مف طرئؽ أستاط سف السدم، 6/144تفسئر اتف كثئر) (1)

 (.5/627تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
ستاس أخرجا الطترم تسهد ض ئؼ، كحكؿ سطاب أخرجا اتف أتي (. حكؿ اتف 145 -144/ 6تفسئر اتف كثئر ) (2)

حاتـ تسهد ض ئؼ، كحكؿ حتادة أخرجا ستد الرزاؽ تسهد  حئح، كحكؿ السدم أخرجا الطترم تسهد حسف، اهظر تفسئر 
 (.5/627اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)

مف اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر (، أخرجا اتف أتي حاتـ تسهد حسف، كالختر 6/143تفسئر اتف كثئر  ) (3)
 (. 5/627تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
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ؾ سدكهـ أمامهـ، ككئؼ خم هـ كأحر أسئههـ تهبل ،مست تدئف سهد فرسكف كحكما، ككئؼ أهجاهـ مههـ
 .(1)ئذتحكف الذككر كئستتقكف اإلهاث ،ئـك كاهكا ئسكمكههـ سكب ال ذاب

 ف :احقؽ لهـ مف كراب هذإل الحادثة أمر كحد ت
 .  (2) "ككبلهما ه مة سظئمة ،أكلهما : هجاتهـ . كثاهئهما : إهبلؾ سدكهـ"

لئزداد  ،رآها تهك إسرائئؿ تأـ أسئههـ رؽ التحر كح ت حقئقة فهي م جزة لسئدها مكسا فكحادثة 
كاإًلئماف ال حئح ئقضي تأف تفهـ "إئماههـ تمكسا. كحد سقب سئد طهطاكم في تفسئرإل سمئها تقكلا: 

ها كاهت حادثة ها م جزة ككهئة لا ، كحد زسـ الت ض أه  كاح ة اهف اؿ التحر لمكسا كحكما سما أه  
 . (3)"هد لا كال دلئؿ سمئاطتئ ئة مهشؤها المد كالجزر ، كهك زسـ ال س

 : (4)فئا فكائد مهها ،كاهت ارهـ سما فرسكف ،كسئاؽ الحدئث هها سف هجاة تهي إسرائئؿ
 ـ، فهـ الخمؼ الذئف كرثكا الكتابهجاة أسبلفهـ مف الهبلؾ كال ذاب مف فرسكف كحكما هجاة له -3

 ت كا هتئا.كالدئف مف ت دهـ فمئشكركا ا سما ذلؾ كلئت  
  ؼ، كسدكهـ مف الجتركت كال ظمة، إال أف  ؿ كالض  تما كاف سمئا سمفهـ مف الذ   الئهكد تذكئر -2

كالتاطؿ مع خ مهـ، كمع ذلؾ كاهت الغمتة كالظهكر ل احب الحؽ مع فقرإل  ،الحؽ كاف م هـ
تما جاب كاإلئماف  ،فمئس لهـ إال متات تا،  كأ حاتا  كض فا، فبل ئغتركا تقكتهـ كض ؼ محمد 

 .تا
 بعثيم بعد موتيم: -5

ت ئف تالس    كذلؾ سهدما جاب مكسا ،مف ه ـ ا ت الا سما تهي إسرائئؿ ت ثهـ ت د مكتهـ
﮴   چ   : جبلن  مههـ لمئقات رتا حاؿ ت الار  ﮳         ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮸ ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ]56-55التقرة:[چ﮵ ﮶  ﮷    
 لتي أكردها اتف كثئر حكؿ هذا المكضكع ما ئمي :                                                                           كمف اآلثار ا

﮴   چ  حاؿ اتف ستاس في هذإل اآلئة:" -3 ﮳         ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .(5)"حاؿ: سبلهئة چ﮵ ﮶  ﮷   

                                                 
 .68اهظر: اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص (1)
 ( .1/83تفسئر سئد طهطاكم )   (2)
 ( .1/83المرجع الساتؽ )   (3)
 68اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص  (4)
( كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 947(، تفسئر الطترم  رحـ )1/264اتف كثئر )تفسئر   (5)

 (.1/397ئاسئف)
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 .(1)"أم سئاها  ۓ ﮲  ﮳ ۓ  كحاؿ حتادة، كالرتئع تف أهس: " -2
ت كف الذئف اختارهـ مكسا فساركا م ا. حاؿ: فسم كا كحاؿ أتك ج فر سف الرتئع تف أهس: هـ الس  " -1

 .(2)"ف  قكا، ئقكؿ: ماتكا ان حاؿ: فسم كا  كت  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ، فقالكا: كبلمان 

 .(3)"ال اسقة: هار  ﮴ ﮵  كحاؿ السدم في حكلا: " -4

﮷  حاؿ سركة تف ركئـ في حكلا: ك " -5 ـ   هـكت ض ،حاؿ: ف  ؽ ت ضهـ  ﮶   ئهظركف ، ث
 .(4)"ت ث هؤالب ك  ؽ هؤالب

﮵  : كحاؿ السدم" -6 فماتكا، فقاـ مكسا ئتكي كئدسك ا، كئقكؿ: رب، ماذا   ﮴ 

وئ  وئ   ۇئ     ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ أحكؿ لتهي إسرائئؿ إذا أتئتهـ كحد أهمكت خئارهـ

 إف   ت ئف ممف اتخذكا ال جؿ، ثـ  هؤالب الس   [. فأكحا ا إلا مكسا أف  355]األسراؼ: چ  ۆئۆئ ۇئ 
، ئهظر ت ضهـ إلا ت ض: كئؼ ئحئكف؟ حاؿ: فذلؾ حكلا ت الا: ،ا أحئاهـ    فقامكا كساشكا رجؿه رجؿه

  ﮹ ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   :(5)"[56]التقرة. 
ثها سممة تف الفضؿ، سف محمد تف إسحاؽ، حاؿ: لما مد تف حمئد، حد  ثها محكحاؿ اتف جرئر: حد  " -7

ر   ؽ ال جؿ رجع مكسا إلا حكما فرأل ما هـ سمئا مف ستادة ال جؿ، كحاؿ ألخئا كلمسامرم ما حاؿ، كحى
ئ رى فالخى كذىر    كتكتكا إلا ا ،ر، كحاؿ: اهطمقكا إلا ائ  اإل في الئـ، اختار مكسا مههـ ست ئف رجبل الخى

كسمكإل التكتة سما مف تركتـ كرابكـ مف حكمكـ،  كمكا كتطهركا كطهركا ثئاتكـ. فخرج  ،مما  ه تـ
ت كف، فئما ذكر تهـ إلا طكر سئهاب لمئقات كح تىا لا رتا، ككاف ال ئأتئا إال تإذف مها كًسٍمـ، فقاؿ لا الس  

اطمب لها إلا رتؾ هسمع كبلـ رتها،  لي، حئف  ه كا ما أمركا تا كخرجكا لمقاب ا، حالكا: ئا مكسا،
ا الجتؿ كما، كدها مكسا فدخؿ فقاؿ: أف ؿ. فمما دها مكسا مف الجتؿ، كحع سمئا الغماـ حتا تغش  

                                                 
( تسهد  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 950(، أخرجا اتف أتي حاتـ رحـ)1/264اتف كثئر )تفسئر  (1)

 (.1/397حكمت ئاسئف)
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر 543(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)452(، كأخرجا اتف جرئر ترحـ)1/264)تفسئر اتف كثئر (2)

 (.1/397اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر 544(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)953(، كأخرجا اتف جرئر ترحـ)1/264) تفسئر اتف كثئر (3)

 (.1/397اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
( تسهد جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 540،546أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ) (،1/264تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.1/397حكمت ئاسئف)
اهظر تفسئر (، كسهدإل حسف، 549(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)958(، أخرجا اتف جرئر رحـ)1/264) تفسئر اتف كثئر (5)

 (.1/397اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
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: ادهكا. ككاف مكسا إذا كمما ا كحع سما جتهتا هكر ساطع، ال ئستطئع أحد مف تهي  فئا، كحاؿ لمقـك
فسم كإل  ،ها القكـ حتا إذا دخمكا في الغماـ كح كا سجكدان رب دكها تالحجاب، كدآدـ أف ئهظر إلئا، فضي 

ا فرغ إلئا مف أمرإل اهكشؼ سف مكسا الغماـ، فأحتؿ ئأمرإل كئههاإل: اف ؿ كال تف ؿ. فمم   ،ـ مكساكهك ئكم  
﮳  إلئهـ، فقالكا لمكسا:  ﮲   ال اسقة، فماتكا  فأخذتهـ الرجفة ، كهي  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ چ   د رتا كئدسكإل كئرغب إلئا، كئقكؿ:. كحاـ مكسا ئهاشان جمئ 
هذا  ا؟ أم: إف  فهاب مه  همؾ مف كرائي مف تهي إسرائئؿ تما ئف ؿ الس  [ حد سفهكا، أفتي 355]األسراؼ : 

ئ ر فالخئ   ر، أرجع إلئهـ كلئس م ي مههـ رجؿ كاحد! فما الذم لهـ هبلؾ. اخترتي مههـ ست ئف رجبل الخى
[ فمـ ئزؿ مكسا ئهاشد رتا 356]األسراؼ :  چ  ڀڀ   ڀ  ڀچ  هكهي سمئا ت د هذا؟ي تا كئأم  ئ دحكه

إلئهـ أركاحهـ، كطمب إلئا التكتة لتهي إسرائئؿ مف ستادة ال جؿ، فقاؿ:  كجؿ، كئطمب إلئا حتا رد   سز  
 .(1)"ال؛ إال أف ئقتمكا أهفسهـ

 

الذئف  رجبلن  كفا مف تهي إسرائئؿ هـ الست  ـالذئف أحئاه اتقة أف  ئظهر مف اآلثار الس    
ـ   ،كلقد رأكا المكت تأسئههـ ،ككاهكا مف خئار تهي إسرائئؿ ،لمئقات رتا اختارهـ مكسا  أحئاهـ  ث

 ،. هذا مف جاهب ، كلكف مف جاهب آخر (2)ة سظئمة لتهي إسرائئؿكهذإل آئة سجئتة، كمه   ،ت د ذلؾ
. .  مادئان  فهـ كاهكا ئرئدكف إلهان " ،اإللهئةة في ت كرها سف الذات ت كس هذإل الحادثة ال قمئة الئهكدئ  

ئركها. . كلكف الئهكد الذئف ال ئؤمهكف إال تالشيب المادم المحس . . ال تتسع سقكلهـ كال حمكتهـ  إلهان 
مفصلا.  (3)"ا ستحاها كت الا فكؽ المادة كفكؽ األت ار إلا أف   َسيأتيالحديثعهٌذا عىد

.ثىاعهاإليمانتاهللعىداليٍُدديح

 

 سة:المقد   األرضيم لدخو  -6
 ،سة ت د خركجهـ مف م ردخكلهـ األرض المقد   ؛إسرائئؿ ـ التي اه مها ا سما تهي مف اله    

 .سة ، ككئفئة دخكلهاف المراد تاألرض المقد  ئا الذم ح ؿ لهـ تسئهاب .كهها ئجب أف هتئ  كالت  
                                                                                                                                             

  ؟سةالمراد باألرض المقد   أواًل : ما
 .[58التقرة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ  حاؿ ت الا:

                                                 
 (. كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر    957( رحـ )87-2/86(، تفسئر الطترم )265-1/264تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/398تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)    
 .72اهظر اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص( 2)
 (. 1/345تفسئر الش راكم ) (3)
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  دسة فقاؿ:األرض المق  أكثر مف رأم في تحدئد  ذكر اتف كثئر
كأتك  ،(3)، كحتادة(2)، كالٌرتئع تف أهس(1)مسما ذلؾ السد   أف هذإل التمدة هي تئت المقدس، كما هص  " -3

 . (4)"مسمـ األ فهاهي كغئر كاحد
أله ها  ؛سف اتف ستاس كستد الرحمف تف زئد كهذا ت ئدهذا كئحكا  ،كحاؿ آخركف: هي أرئحا" -2

  .(5) "حا دكف تئت المقدس ال أرئحا ـهلئست سما طرئقهـ، ك 
 . (6)"ها م ر، حكاإل فخر الدئف في تفسئرإلكأت د مف ذلؾ حكؿ مف ذهب أه  " -1
 السئكطي في الدر المهثكر : حاؿ آخركف أحكاالن أخرل مجممها في حكؿ ك  
: األىٍرض ما تئف اٍل ىرئش ًإلىا الٍ  -3  .(7)فيرىات""كىأخرج اٍتف سىسىاًكر، سىف م ىاذ تف جتؿ حىاؿى
ز اؽ، كىستد تف" -2 :ًهيى الش اـحمئد، سىف حىتىادىة ًفي حىٍكلا: كىأخرج ستد الر   .(8)"﴿اأٍلىٍرضى اٍلميقىد سىةى﴾ حىاؿى

 
سة  هي تئت األرض المقد   كهك أف   ،حا اتف كثئركالرأم الراجح مف هذإل األحكاؿ هك ما رج  

ها لئست سما طرئقهـ، كهـ حا دكف كهذا ت ئد؛ أله  " :أرئحا هاالمقدس حئث حاؿ م مقان سما مف حاؿ تأه  
 .(9)"ها م ركأت د مف ذلؾ مف حاؿ تأه   :تئت المقدس ال أرئحا. كحاؿ أئضان 

سة، ماـ الطترم فقد حاؿ :" كأكلا األحكاؿ في ذلؾ تال كاب أف ئقاؿ: هي األرض المقد  ا اإلأم  
ها أرض دكف أرض، ال تيدرؾ حقئقةي  حتا إال تأه  ألف القكؿ في ذلؾ   كما حاؿ هتي ا مكسا

رض التي ما ها لف تخرج مف أف تككف مف األتالختر، كال ختر تذلؾ ئجكز حطع الشهادة تا، غئر أه  
 . (10)إلجماع جمئع أهؿ التأكئؿ كالس ئر كال مماب تاألختار سما ذلؾ" ؛تئف الفرات كسرئش م ر

 
                                                 

 (.1/411تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر 1000أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (1)
 (.1/411(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)1001أخرجا اتف جرئر رحـ ) (2)
 (.1/411(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)1/46أخرجا ستد الرزاؽ في تفسئرإل ) (3)
 (.1/273تفسئر اتف كثئر ) ( 4)
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 1002(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/274م در الساتؽ )ال (5)

 (.1/411حكمت ئاسئف )
( أتك ستد ا محمد تف سمر تف الحسف تف الحسئف التئمي الرازم 3/82(، تفسئر الرازم )1/417تفسئر اتف كثئر ) (6)

 تئركت. -، دار إحئاب التراث ال رتيهػ 1420، 3الممقب تفخر الدئف الرازم، ط :
 (.5/245الدر المهثكر)  (7)
(، أ. د. 2/170(، إسهادإل  حئح، اهظر: ال حئح المستكر مف التفسئر تالمأثكر )5/245الم در الساتؽ، ) (8)

 المدئهة الهتكئة. -ـ، دار المآثر لمهشر كالتكزئع كالطتاسة 1999 -هػ  1420،  1ط حكمت تف تشئر تف ئاسئف،
 (.1/274تفسئر اتف كثئر )  (9)
 (. 10/168تفسئر اتف جرئر ) (10)
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  ثانيا: كيفية دخوليم األرض المقدسة
سة حاؿ ت الا: تدخكؿ األرض المقد  ئئؿ امر تها تهك إسر لقد أكضح القرآف الكرئـ الكئفئة التي أي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    چ 

  [58:التقرة] چٿ  ٿ     ٿٿ
  في كئفئة دخكلهـ األرض المقد سة: اتف كثئر اآلثار التي أكردها

أم  ڀ  ڀ  ڀ   ا كاف ئقكؿ في حكلا: تفسئرإل، سف اتف ستاس أه  حاؿ ال كفي في " -3
 .(1)" ان رك  
ثها سفئاف، سف األسمش، سف ثها أتك أحمد الزتئرم، حد  ثها محمد تف تشار، حد  حاؿ اتف جرئر: حد  " -2

حاؿ:   ڀ  ڀ  ڀ المههاؿ تف سمرك، كسف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس في حكلا:
 . (2) "كزاد: فدخمكا مف حتؿ أستاههـئر.  ا مف تاب  غرك  
           .(3)". )كاستت دإل الرازم(مركا أف ئسجدكا سما كجكههـ حاؿ دخكلهـحاؿ الحسف الت رم: أي " -1
 .(4)"حاؿ خ ئؼ: حاؿ سكرمة، حاؿ اتف ستاس: كاف التاب حتؿ القتمة" -4
ة مف تاب إئمئاب تتئت تاب الحط   حاؾ: هكم، كحتادة، كالض  حاؿ اتف ستاس ك مجاهد، كالسد  " -5

 . (5)"المقدس
ً ئؼ: حاؿ سكرمة: حاؿ اتف ستاس: فدخمكا سما شؽ" -6  . (6)"حاؿ خى
م، سف أتي س ئد األزدم، سف أتي الكهيكد، سف ستد ا تف مس كد: كحئؿ لهـ ادخمكا حاؿ السد  " -7

 .(7)"أمركا، فدخمكا مقه ي رؤكسهـ، أم: راف ي رؤكسهـ خبلؼ ما التاب سجدان 
                                                 

(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 1006(، ركاإل اتف جرئر ترحـ )1/274تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.1/411حكمت ئاسئف)

(، 580رحـ ) (1/182(، تفسئر اتف أتي حاتـ )1007( رحـ)2/113(، اتف جرئر)1/274تفسئر اتف كثئر ) (2)
( كحاؿ  حئح سما شرط الشئخئف كلـ ئخرجاإل، ككافقا الذهتي، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 2/262المستدرؾ )

 (.1/412حكمت ئاسئف)
 (2/94(، تفسئر الرازم )1/274تفسئر اتف كثئر ) (3)
فسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل  الح، اهظر ت577(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/274تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.1/412حكمت ئاسئف)
 (.1/412(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)1/274تفسئر اتف كثئر ) (5)
(، كفي سهدإل خ ئؼ كهك سئئ الحفظ، اهظر تفسئر 581( ،تفسئر اتف أتي حاتـ ترحـ )1/274تفسئر اتف كثئر ) (6)

 (.1/412اسئف)اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئ
( تسهد ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 583( ، تفسئر اتف أتي حاتـ )1/274تفسئر اتف كثئر ) (7)

 (.1/412ئاسئف)
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 ٺ  ٺ  ، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس:حاؿ الثكرم سف األسمش، سف المههاؿ" -8
 .(1)"حاؿ: مغفرة، استغفركا

 .(2)"حاؿ: حكلكا: هذا األمر حؽ، كما حئؿ لكـ  ٺ  ٺ  حاؾ سف اتف ستاس:حاؿ الض  " -9

فكتب  ٺ  ٺ ت الا:  حاؿ األكزاسي: كتب اتف ستاس إلا رجؿ حد سماإل ئسألا سف حكلا" -37
 .(3)"إلئا: أف أحركا تالذهب

 .                                                                           (4)"ا خطائاهاكحاؿ الحسف كحتادة: أم احطط سه  " -33
 

داسئف ا أف سة رك ان سجدان مركا أف ئدخمكا األرض المقد  تهي إسرائئؿ أي  ف أف  مجمؿ اآلثار تتئ  
مههـ تفضما سما تمكئههـ مف دخكؿ األرض  استرافان  ،سههـ خطائاهـ كئحط   ،ئغفر لهـ ذهكتهـ

أف ئطئ كا أمر رتهـ، دخمكا  كتدالن مف ،كاستهزؤكا تا ،تهي إسرائئؿ سخركا مف هذا األمر لكف   ،سةالمقد  
ؿ القرآف الكرئـ هذإل المخالفة كههـ ئزحفكفتاهسسما أ ٹ  چ حاؿ ت الا :  ذإل الم  ئة،، كحد سج 

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  

  .[59التقرة:]چ
                                                                                                                                                            :                                                                    إسرائئؿ األرض المقدسة كمههاكحد أكرد اتف كثئر آثاران هها تتئف الكئفئة التي دخؿ تها تهك 

ثها ستد الرحمف تف مىٍهدم، سف اتف المتارؾ، سف مىٍ مىر، سف ثهي محمد، حد  حاؿ التخارم: حد  " -3
ڀ  ڀ  ڀ   حاؿ: "حئؿ لتهي إسرائئؿ:  ، سف الهتيتف ميهىٌتا، سف أتي هرئرة، هىم اـ 

 . (5)فدخمكا ئزحفكف سما أستاههـ، فتٌدلكا كحالكا: حطة: حتة في ش رة"  ٺ  ٺ  

                                                 
(، كسهدإل حسف، اهظر 584(، كاتف أتي حاتـ )1016، 1012(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/274تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/412ئاسئف)تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر 585( ، اتف أتي حاتـ ترحـ )1017(، اتف جرئر ترحـ )1/274تفسئر اتف كثئر )  (2)

 (.1/412اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
(، كسهدإل ض ئؼ إلسضالا، اهظر تفسئر اتف 587(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )275-1/274تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/413تحقئؽ د. حكمت ئاسئف)كثئر ت
 (.1/413(، سهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)1/275تفسئر اتف كثئر ) (4)
ذ حمها ادخمكا هذإل القرئة ترحـ )275/ 1تفسئر اتف كثئر ) (5)  (.4479(،  حئح التخارم، كتاب التفسئر، تاب: كا 
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:  ا سمع أتا هرئرة ئقكؿ: حاؿ رسكؿ ازاؽ: أهتأها م مر، سف هىم اـ تف ميهىتا أه  كحاؿ ستد الر  " -2
لكا، كدخمكا التاب فتد      ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ  لتهي إسرائئؿ:حاؿ ا)

 . (1) ("، فقالكا: حتة في ش رةـهأستاهئزحفكف سما 
ثهي  الح تف كئساف، سف  الح مكلا التكأمة، كحاؿ محمد تف إسحاؽ: كاف تتدئمهـ  كما حد  " -1

الذم أمركا أف -دخمكا التاب )حاؿ:  ؿ ا رسك  سف أتي هرئرة، كسمف ال أتهـ، سف اتف ستاس: أف  
 . (2) ("اههـ، كهـ ئقكلكف: حهطة في ش ئرةئزحفكف سما أست-ئدخمكا فئا سجدنا

[ 342]التقرة:   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كحاؿ سفئاف الثكرم، سف أتي إسحاؽ، سف التراب:" -4
ة: أم مغفرة، فدخمكا سما أستاههـ، ، كحكلكا: حط  ان ، حاؿ: رك ان ئهكد: حئؿ لهـ: ادخمكا التاب سجدحاؿ ال

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   فذلؾ حكؿ ا ت الا: ،كج مكا ئقكلكف: حهطة حمراب فئها ش ئرة

 . (3)"ڤ  ڤ  ڦ  
حيكليكا ًحط ةه  م، سف أتي س د األزدم، سف أتي الكىهكد، سف اتف مس كد:كحاؿ الثكرم، سف السد  " -5  كى

 فأهزؿ ا، ةفقالكا: حهطة حتة حمراب فئها ش ئر :   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

" (4). 
ا حاؿ: إههـ حالكا: "هيط ي سم اتا أزتة مزتا" م، سف مرة، سف اتف مس كد أه  ، سف السد  كحاؿ أستاط" -6

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    فذلؾ حكلا، فهي تال رتئة: حتة حهطة حمراب مثقكتة فئها ش رة سكداب

 ." (5)ڤ  ڤ  ڦ  
غئر  ،تهي إسرائئؿ أمركا أف ئدخمكا األرض المقدسة سجدان طاسة كشكران  ؿ إف  خبل ة القك 

كئقكلكف حتة في ش رة كما في  ،هـهاتأسفدخمكا ئزحفكف سما  ،اإللهيخالفكا األمر  -ك ادتهـ -هـأه  

                                                 
(، كمسمـ في 4641ارم ، كتاب التفسئر ،تاب: حكلا" كحكلكا حطة " ترحـ )(،  حئح التخ276/ 1تفسئر اتف كثئر ) (1)

 ( .2956(، كالترمذم في كتاب التفسئر ترحـ )1/3015كتاب التفسئر)
(، كسهدإل ض ئؼ جدان، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 2/112( )1020( ،اتف جرئر ترحـ )1/276اتف كثئر ) (2)

 (.1/415حكمت ئاسئف)
 (.1/416(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)277- 1/276تف كثئر )تفسئر ا (3)
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف 592(، اتف أتي حاتـ ترحـ )1023(، اتف جرئر ترحـ )1/277) تفسئر اتف كثئر (4)

 (.3329(، ك ححا األلتاهي في سهف اتف ماجا رحـ )1/416كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف 593( ، اتف أتي حاتـ ترحـ )1092(، اتف جرئر ترحـ )1/277تفسئر اتف كثئر )( 5)

 (.1/416كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
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ر ظهكهذا ئي  ،(2)أك حهطة في ش ئرة كما في ركائة محمد تف إسحاؽ سهد الطترم  ،(1)ركائة التخارم 
قكؿ الش راكم ئ، كاستهزائهـ تا ،كتحرئفهـ لا ،تشكؿ كاضح جمي مدل تمرد الئهكد سما األمر األلهي

ئة كهذإل خا   ، كئمتسكف الحؽ تالتاطؿ ،حتا في األمر ئغئركف مضمكها غئر أههـفي تفسئرإل سههـ "
مرهـ ا تا أحؿ أما  مع أف   ،دخمكإل زاحفئف سما ظهكرهـ ،ؾ دخمكا التاب كهـ غئر ساجدئفكلذل ،فئهـ

 ها أتت مف الرغتة في مخالفة أمركلكه   ،ةأكامر ا شاح   لـ تأت مف أف  المخالفة  فكأف   ؛مشقة مما ف مكإل
 ،كالحهطة هي القمح ،حهطة :حالكا ،ذهكتها ا ئا رب  سه   أم حط   ،ةمف أف ئقكلكا حط   كتدالن  ،الخالؽ

 . (3)"كلكف رغتة في المخالفة ،لئست سدـ حدرة سما الطاسةالمسألة  فكأف   ،لئطكسكا المفظ ألغراضهـ
 

 لكا أمرهـ تد  أه   ،ئاؽسمئا الس   ا دؿ  كم ،ركفكحا ؿ ما ذكرإل المفس  ئقكؿ اتف كثئر رحما ا: "
، فدخمكا ئزحفكف سما أستاههـ مف حتؿ ان كؿ كالف ؿ، فأمركا أف ئدخمكا سجدا لهـ مف الخضكع تالق

فاستهزؤكا فقالكا: حهطة في  ا ذهكتها،ة، أم: احطط سه  ؤكسهـ، كأمركا أف ئقكلكا: حط  أستاههـ راف ي ر 
كهذا في غائة ما ئككف مف المخالفة كالم اهدة؛ كلهذا أهزؿ ا تهـ تأسا كسذاتا تفسقهـ، كهك ، ش رة

 چ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃچ  خركجهـ سف طاستا؛ كلهذا حاؿ:

  .(4)[65البقرة: ]
 

 تين:مر   الن بي محمد ب مضاعفة أجر من آمن منيم -7
، ئقكؿ رتها الحةمضاسفة أجرهـ سما أسمالهـ ال    :ه ـ ا سما تهي إسرائئؿ كثئرة كمهها إف  
﮸   چ ستحاها:  ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳        ﮲   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

 .]28الحدئد: ]چ﮾ ﮿     ﯀      ﮽﮹ ﮺   ﮻         ﮼ 
                               



 :ابن كثير آثارًا ىنا ومنياوقد ذكر 
: ككما في حدئث الش تي سف أتي تيٍردىة، سف أتي مكسا األش رم حاؿ: حاؿ رسكؿ ا حاؿ: " -3
 ل حؽ  ثبلثة ئؤتكف أجرهـ مرتئف: رجؿ مف أهؿ الكتاب آمف تهتئا كآمف تي فما أجراف، كستد مممكؾ أد  "

ـ  مىكىالئا فما أجراف، كرجؿ أد   ا كحؽ    . (5)أستقها كتزكجها فما أجراف" ب أمتا فأحسف تأدئتها ث
                                                 

ذ حمها ادخمكا هذإل القرئة " ترحـ ) (1)  (.4479 حئح التخارم، كتاب التفسئر ،تاب: " كا 
 (.2/112( )1020اتف جرئر ترحـ ) (2)
 (.1/353تفسئر الش راكم ) (3)
 (.1/277تفسئر اتف كثئر ) (4)
( ، 97( حدئث )1/190(، أخرجا التخارم في كتاب: ال مـ، تاب: ت مئـ الرجؿ أمتا كأهما )8/31) الم در الساتؽ (5)

  (224-246.)، كمسمـ في كتاب اإلئماف، تاب كجكب اإلئماف ترسالة هتئها محمد 
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أهزؿ ا هذإل اآلئة في  ؛هـ ئؤتكف أجرهـ مرتئفا افتخر أهؿي الكتاب تأه  كحاؿ س ئد تف جتئر: لم  " -2
﮵    چحؽ هذإل األمة:  ﮴   ﮳        ﮲   أم:  چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  چدهـ: ض فئف، كزا ئ هي: هدل ئيتىتى  ر  چ ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺ 
 . (1)"تا مف ال ما كالجهالة

 
آمف مف أهؿ الكتاب، سكاب كاهكا ئهكدان أك ه ارل، فإف  ا  مف أف   ئتتئف لها مف سئاؽ اآلئة كاآلثار،

مئهـ، فكؿ مؤمف تا مف ه ما الكثئرة س ئضاسؼ لهـ أجرهـ مرتئف، كهذا فضؿ مف ا سمئهـ، كه مة
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  كرسما ككتتا، ممتـز تشرسا ئضاسؼ لا األجر، حاؿ ت الا:

حاؿ اتف كثئر سهد تفسئرإل لهذإل  ،[66القصص: ] چڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ 

الذئف آمهكا  ؛أم: هؤالب المت فكف تهذإل ال فة ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   اآلئة حاؿ ا:
ـ   ـ   ،تالثاهي ئؤتكف أجرهـ مرتئف تالكتاب األكؿ ث كاستدؿ تحدئث أتي ، تالثاهي تإئماههـ تالرسكؿ األكؿ ث

"مىٍف أسمـ كحاؿ فئما حاؿ:  ،جمئبلن  ان حسه ئكـ الفتح، فقاؿ حكالن  ي لتحتى راحمة رسكؿ ا أمامة حاؿ: إه  
فما أجرإل، كلا ما  المشركئفمىٍف أسمـ مف  ،مف أهؿ الكتاتئف فما أجرإل مرتئف، كلا ما لها كسمئا ما سمئها

 . (2)لها كسمئا ما سمئها "
 

اسؼ أجرإل كهذا فضؿ مف ا مف آمف مف أهؿ الكتاب تض فمجمؿ اآلئات كاآلثار تتئف أف  
 .كه مة

 

ألهؿ الكتاب  خطابا هذا الخطاب، ئحتمؿ أه  (: "28ئقكؿ الس دم في تفسئرإل آئة الحدئد )
، ئأمرهـ أف ئ ممكا تمقتضا إئماههـ، تأف ئتقكا ا فئترككا -سبلـسمئهما ال-الذئف آمهكا تمكسا كسئسا 

﮵  هـ إف ف مكا ذلؾ أسطاهـ ا ، كأه  م ا ئا، كئؤمهكا ترسكلا محمد  ﮴   أم:   ﮳      
كئحتمؿ ، ه ئب سما إئماههـ تاألهتئاب األحدمئف، كه ئب سما إئماههـ تمحمد  ؛ه ئتئف مف األجر

ا أمرهـ تاإلئماف كالتقكل  ئدخؿ فئا أهؿ الكتاب كغئرهـ، كهذا الظاهر، كأف   أف ئككف األمر سامان 
هـ إف امتثمكا هذا األمر ال ظئـ، الذم ئدخؿ فئا جمئع الدئف، ظاهرإل كتاطها، أ كلا كفركسا، كأه  

                                                 
(، أخرجا اتف جرئر، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 8/32تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.7/192ئاسئف)
 ( .5/295أخرجا اإلماـ أحمد في مسهدإل  ) (2)
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﮵  أسطاهـ ا  ﮴   ال ئ مـ ك فهما كحدرهما إال ا ت الا أجر سما اإلئماف، كأجر   ﮳ 
التثهئة المراد تها تكرار  تقكل، أك أجر سما امتثاؿ األكامر، كأجر سما اجتهاب الهكاهي، أك أف  سما ال

 .(1)"اإلئتاب مرة ت د أخرل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
تئسئر الكرئـ الرحمف في تفسئر كبلـ المهاف، كالشهئر تتفسئر الس  دم: ستد الرحمف تف ها ر تف الس دم   (1)
 ـ، مؤسسة الرسالة.  2000-هػ 1420: 1المكئحؽ، ط(، تحقئؽ: ستد الرحمف تف م بل 843)
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 المبحث الثالث
 اآلثار الواردة في بيان صفات الييود

 
المدهي الذم ساش  جتمعجزب مف الم أله هـ ؛ث القرآف الكرئـ تإسهاب سف  فات الئهكدتحد  
أف ئسهب  فكاف مف األهمئة تمكاف. كهـ أهؿ كتاب، ال هكد كالمكاثئؽ حئث اتـر م هـ؛  فئا الرسكؿ

 القرآف الكرئـ في تتئاف  فاتهـ لئتسها لممسممئف الت امؿ م هـ. كمف أترز هذإل ال فات:
 

 قسوة القمب: -3
كرأكا مف الم جزات التاهرات ما  ،ـ أهتئابن فكاهكا أكثر األم ،أرسؿ ا إلا تهي إسرائئؿ األهتئاب

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  حاؿ ت الا : لشدة حسكتها، ئستقر اإلئماف في حمكتهـ، ذلؾ لـ كمع  ،رأكا

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻ

 [.74]التقرة:  چ﮻ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿     ﮺﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮲ۓ
 

 ن اآلثار التي ذكرىا ابن كثير عند تفسيره ليذه اآلية:وم 
جمس أحئا ما كاف حط،  ،في تفسئرإل، سف اتف ستاس: لما ضيرب المقتكؿ تت ض التقرة حاؿ ال كفي" -3

ـ   ،: مف حتمؾ؟ فقاؿ: تهك أخي حتمكهيفقئؿ لا تض: كا ما حتمهاإل، فكذتكا فقاؿ تهك أخئا حئف حي  ،تضحي  ث
.                                                                                                 (1) ]"74 :التقرة [  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ كا. فقاؿ ا:تالحؽ ت د إذا رأ

ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف كحاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -2
﮵     ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ستاس: ﮴   ﮳  

﮹  ﮸   ﮷   ف     ﮺﮶  ﮼    مف الحجارة أللئف مف حمكتكـ سىم ا تدسكف إلئا مف الحؽ  أم كا  ﮻ 

 . (2)" ﮽ ﮾  ﮿    

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر 761(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1413(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/456تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/455تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر  (،770( ترحـ )147/ 1(، أخرجا اتف أتا حاتـ )1/304تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/455تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
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 -كما أختر ا -كتفسئر ال مماب لا مدل حسكة حمكب الئهكد فهي ،كاضح مف الك ؼ القرآهي
كمهها ما ئهتط مف  ،تخركج الماب مهها ،اس تهاف الحجارة ما ئهتفع اله  م ألف   ؛أشد حسكةن مف الحجارة

 ،كهي إحئاب رجؿ حتئؿ ،ا رأت آئةن سظئمةن تاهرةن مف آئات احمكتهـ لـ تؤمف لم   غئر أف   ،خشئة ا
 .دث سهها مجممةن تما ئخدـ مكضكسهاكسأتح ،كحد سرضت سكرة التقرة هذإل الق ة ،لئدؿ سما حاتما

 
 ذبح البقرة: قصة 

ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ   ھ  ھڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  حاؿ ت الا:

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﯁                     ﮿﮲  ﯀ 

ۆ  ۈ  ۈ     ۆ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      

پ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

ڀ  ڀ   ٺ                 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ک     ک  ک  ک  گ   گ    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڍڍ

 .] 71-67التقرة:[چگ  گ 
 

كتفي تذكر أة كسكهك سرد أحداث الق    ،لكف مكضكسها كاحد ،رة ههاأكرد اتف كثئر آثاران كثئ
  ئقكؿ اتف كثئر: ،مكضكعالأثرو كاحدو مهها ئخدـ 

ثها ئزئد تف هاركف، أهتأها هشاـ ثها الحسف تف محمد تف ال تاح، حد  حاؿ اتف أتي حاتـ: حد  "
ال ئكلد  ان ف تهي إسرائئؿ سقئماؿ: كاف رجؿ ماف، سف محمد تف سئرئف، سف ستئدة السمماهي، حتف حس  

ـ   احتمما لئبلن  لا، ككاف لا ماؿ كثئر، ككاف اتف أخئا كارثا، فقتما ثـ    فكض ا سما تاب رجؿ مههـ، ث
أ تح ئدسئا سمئهـ حتا تسمحكا، كركب ت ضهـ إلا ت ض، فقاؿ ذكك الرأم مههـ كالهها: سبلـ ئقتؿ 

ا  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   فذكركا ذلؾ لا، فقاؿ:  كهذا رسكؿ ا فئكـ؟ فأتكا مكسات ضكـ ت ضن

﮵   ےھ  ھ   ھ  ھہ ﮴   ﮳   ﮲   حاؿ: فمك لـ ئ ترضكا ألجزأت سههـ   ے  ۓ  ۓ 
فكجدكها سهد رجؿ  ،د سمئهـ، حتا اهتهكا إلا التقرة التي أمركا تذتحهاشد  دكا في هـ شد  أدها تقرة، كلكه  

فذتحكها،  ان ، فأخذكها تمؿب جمدها ذهتجمدها ذهتان  لئس لا تقرة غئرها، فقاؿ: كا ال أهق ها مف مؿب
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، ان ، فمـ ئ ط مف مالا شئئان قاؿ: هذا، التف أخئا. ثـ ماؿ مئتفقالكا: مف حتمؾ؟ ف ،فقاـ ،فضرتكإل تت ضها
 .(1)"ث حاتؿ ت دفمـ ئكر  

كهذا ال ئككف إال مف  ،اإللهيكاضحه مف الق ة مدل مراكغة تهي إسرائئؿ في تهفئذ األمر 
  .كهذا ئتهافي مع اإلئماف ،ب القاسئةالقمك 

 
"أسطا ا تتارؾ  : راكم سما األمر المكجا لتهي إسرائئؿ تذتح تقرةو تقكلائخ الش  ؽ الش  كئ م  

 ،دكف تمكؤ أك تمهؿ ،تتهفئذ التكمئؼكمدل حئامهـ  ،لئختتر حكة إئماف تهي إسرائئؿ الن كت الا األمر أك 
ب ت د ذكر كلذلؾ هجد القرآف الكرئـ ئ ق   ،(2)"أخذكا في المساكمة كالتتاطؤمف أف ئف مكا ذلؾ  هـ تدالن كلكه  

 :التقرة [ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻح ة التقرة  متاشرةن تقكلا ت الا: 
74[. 

ائ   ائ  ەئ    ىې   ې  ىچ  ثت سف حسكة حمكب الئهكد حكلا ت الا:كمف اآلئات التي تحد  

 . ] 88رة :التق [چەئ  وئ  وئ  ۇئ
 

 :اآلثار التي اوردىا ابن كثير ىناومن 
ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -3

 .(3)"أم: في أكهة ې   ې  ى ستاس: 

 .(4)"أم: ال تفقا ې   ې  ى كحاؿ سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس: " -2

 .(5)"هي القمكب المطتكع سمئها :حاؿ ې   ې  ى ف ستاس:كحاؿ ال كفي، سف ات" -1
 
 

                                                 
سهادإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر 1/214(، ركاإل اتف أتي حاتـ في تفسئرإل)1/294تفسئر اتف كثئر ) (1) ( ، كا 

 (.1/440تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
 ( .390-1/389تفسئر الش راكم ) (2)
سهادإل ض ئؼ.1498( ترحـ )2/325اتف جرئر في تفسئرإل )(، ركاإل 1/324تفسئر اتف كثئر ) (3)  ( كا 
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 1498(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/324تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.1/484حكمت ئاسئف)
ثاتت، اهظر  ( تمفظ "أم في غطاب"، كسهدإل1499( ترحـ )2/326(، أخرجا اتف جرئر )1/324تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (. 1/484تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)
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 .(1)"سمئها غشاكةې   ې  ى كحاؿ مجاهد: " -4

حاؿ: ئقكؿ: حمتي في غبلؼ فبل ئىٍخميص  ىكحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ، في حكلا: " -5

ة لم مـ فبل تضـ البلـ ،كهك جمع غبلؼ ،أم حمكتها أكسئ  ى  كحرأ اتف ستاس: إلئا ما تقكؿ،
 .(2)"حالا اتف ستاس كسطاب تحتاج إلا سممؾ،

 

كذلؾ لئس لجهؿ  ،حمكب الئهكد تئهها كتئف م رفة الحؽ حجاب اتقة أف  ضح لها مف اآلثار الس  ئت  
سرارهـ سما ذلؾ ،تؿ لفسادو في حمكتهـ ،فئهـ رحما ا : "اختمفت القراب في  الطترم اإلماـ ئقكؿ  .كا 
مخففة البلـ ساكهة، كهي حرابة سامة األم ار في  ې   ې  ى فقرأإل ت ضهـ  ،ة ذلؾحراب

ا الذئف حربكها تسككف مثقمة البلـ مضمكمة، فأم   ې  ى، كحرأإل ت ضهـ كحالكا جمئع األحطار
ب جمع ة كأغطئة كغمؼ، كالغمؼ سما حرابة هؤالهـ حالكا حمكتها في أكه  هـ تأكلكها أه  البلـ كتخفئفها فإه  

فئككف  .(3) كالمرأة غمفابكهك الذم في غبلؼ كغطاب، كما ئقاؿ لمرجؿ الذم لـ ئختتف أغمؼ  (أغمؼ)
كأما سما  ،ئ ؿ ألئها الحؽ فهي غئر حاتمةو لذلؾ اةن المغط  الم ها سما حرابة هؤالب أف  حمكب الئهكد 
سئدها سمـ كالسئما  ،و سكا تحاجةو ل مـ أحدفهـ لئ ؛مممكبةن سممان القرابة الثاهئة فئككف الم ها أف  حمكتهـ 

 ار مكة: كقكؿ كف   ې  ى"فقكؿ الئهكد في هذإل اآلئة:  :ئقكؿ الشهقئطي رحما اك  .محمد 

ة جمع كهاف، ألف الغمؼ، جمع أغمؼ كهك الذم سمئا غبلؼ، كاألكه  [؛ 5]ف مت:     ٹ  ڤ   ڤ 
التي هي  (تؿ) ا سما الئهكد دسكاهـ ب كحد رد   كالغبلؼ كالكهاف كبلهما تم ها الغطاب الساتر.

 [.355]الهساب: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ :لئلضراب اإلتطالي، في حكلا

ة ستب الطتع سما حمكتهـ هك كفرهـ، كاألكه   ستتئة، كهي دالة سما أف   ٿفالتاب في حكلا: 
 .(4)كالكحر كالطتع كمها مف تاب كاحد"

 
 

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 1501(، أخرجا اتف جرئر )1/324تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (. 1/484ئاسئف)
 (.1/485(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف)1/324تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.1/406تفسئر الطترم ) (3)
أضكاب التئاف في إئضاح القرآف تالقرآف: محمد األمئف تف محمد المختار تف ستد القادر الجكهي الشهقئطي، المتكفا  (4)
 لتهاف.  –ـ، دار الفكر لمطتاسة ك الهشر ك التكزئع تئركت 1995 -هػ  1415(، 1/44هػ، )1393: 
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   :اتباع اليوى -2
اإلهساف إذا  فإف   ،كهذإل ال فة جماع ال فات كمها ،ترز  فات الئهكد اتتاع الهكلل ؿ مف أ

كهذا  ، ؼ تهاال كات  إفبل تتقا  فةه مذمكمةه  ،المحرمات أككاط ،كابتع هكاإل اهحرؼ سف جادة ال   ات  
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ  :ستحاهاحاؿ رتها الكرئـ، حاؿ الئهكد كما ك فهـ القرآف 

  [44: التقرة] چے ھ    ھھ  ھ
 

 :ىذه اآلية مجموعة من اآلثار وىي لقد ذكر ابن كثير عند تفسير
  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  :زاؽ سف مىٍ مىر، سف حتادة في حكلا ت الاحاؿ ستد الر  " -3

 . (1)" حاؿ: كاف تهك إسرائئؿ ئأمركف الهاس تطاسة ا كتتقكاإل، كتالتر، كئخالفكف، فى ىٌئرهـ ا 
ـك اس تال   كاهكا ئأمركف اله   ،أهؿ الكتاب كالمهافقكف  ۀ  ۀ  ہ     :اؿ اتف جرئج:كح" -2

ئىدىسيكفى ال مؿى تما ئأمركف تا اله  كال    رهـ ا تذلؾ، فمف أمر تخئر فمئكف أشد الهاس فئا اس، ف ئ  بلة، كى
 .(2)"مسارسة

ہ  ر، سف اتف ستاس: ، سف محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئكحاؿ محمد تف إسحاؽ" -1

اس سف الكفر تما أم: تههكف اله   ے  ھ    ھہ  ھ  ھ أم: تترككف أهفسكـ  ہ
أهتـ تكفركف تما فئها مف سىٍهدم إلئكـ في ك  كراة، كتترككف أهفسكـ، أم:تكة كال ىٍهد مف الت  سهدكـ مف اله  

 .(3)"ت دئؽ رسكلي، كتهقضكف مئثاحي، كتجحدكف ما ت ممكف مف كتاتي
 اس تالدخكؿ في دئف محمد حاؾ، سف اتف ستاس في هذإل اآلئة، ئقكؿ: أتأمركف اله  كحاؿ الض  " -4

 .(4)"بلة، كتهسكف أهفسكـكغئر ذلؾ مما أمرتـ تا مف إحاـ ال   

                                                 
( 478( ، اتف أتي حاتـ ترحـ )843( ، اتف جرئر ترحـ )1/44سئر ستد الرزاؽ )(، ،تف1/246تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/372كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 844(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/246تفسئر اتف كثئر )  (2)

 (.1/372الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف ) إسحاؽ
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر 477( ، اتف أتي حاتـ ترحـ )840(، اتف جرئر ترحـ )247-1/246تفسئر اتف كثئر) (3)

 ( .1/373اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )
هظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ (، كسهدإل ض ئؼ، ا481( ،اتف جرئر ترحـ )1/247تفسئر اتف كثئر ) (4)

 ( .1/373الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )
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جؿ ئسألهـ سف الشيب كحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في هذإل اآلئة: هؤالب الئهكد إذا جاب الر  " -5
ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ أمركإل تالحؽ، فقاؿ ا ت الا:  ،كال شيب ،رشكة كال ،لئس فئا حؽ

 . (1) "چھ  ے    ھہ  ہ  ھ  ھ
اس هـ ئأمركف اله  تم ها أه   ،اس تالتر كئهسكف أهفسهـالئهكد ئأمركف اله   كاضحه مف اآلثار أف  

ركف تمجيب الئهكد ئتش  " لقد كاف : راكمئخ الش  ئقكؿ الش   .كئف مكف غئر ذلؾ، تاتتاع الحؽ كطاسة ا
هـ أله   ؛كلـ ئكف مف حكمهـ كفركا تا ،ا جاب رسكؿ ا فمم   ،هـ سئؤمهكف تاكئ مهكف أه   ،رسكؿ جدئد

 سرفكا أف  ا جاب مف ال رب فمم   ،سكؿ الجدئد مههـتأف ئأتي الر   ،طكة لهـهكا ئرئدكف أف تككف الس  كا
 .(2)سالتا "فكفركا تالرسكؿ كتر   ،تهتهيسئادتهـ االحت ادئة س كأف   ،سطكتهـ ستزكؿ

ٺ  ٿ  ٿ  چ  كمهها حكؿ ا ت الا : ،تاع الئهكد ألهكائهـكتتكالا اآلئات التي تفضح ات  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

  چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃ

ک     کک  کژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

  [.85التقرة:] چگ  گ    گ  گ  ڳ  
 

 وقد أورد ابن كثير آثارًا ىنا ومنيا :
-أك سكرمة-ثهي محمد تف أتي محمد، سف س ئد تف جتئر حاؿ محمد تف إسحاؽ تف ئسار: حد  " -3

ف مهـ، كحد حٌرـ  سماتهـ ا اآلئة، حاؿ: أه  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   سف اتف ستاس:
مههـ تهك كافترض سمئهـ فئها فدىاب أسراهـ، فكاهكا فرئقئف: طائفة   ،اة سفؾ دمائهـكر سمئهـ في الت  

حمفاب األكس، فكاهكا إذا كاهت تئف األكس كالخزرج   هـك ضئر، كحرئظة حمفاب الخزرج، كاله   هـحئهقاع ك 
ضئر كحرئظة مع األكس، ئظاهر كؿ كاحد مف حرب خرجت تهك حئهقاع مع الخزرج، كخرجت اله  

كراة ئ رفكف فئها ما سمئهـ كما رئقئف حمفابإل سما إخكاها، حتا ئتسافككا دمابهـ تئههـ، كتأئدئهـ الت  الف
، ان كال حئامة، كال كتات ، كال ت ثان ان ة كال هار لهـ. كاألكس كالخزرج أهؿ شرؾ ئ تدكف األكثاف، كال ئ رفكف جه  

تا؛  ان كراة، كأخذسراهـ، ت دئقنا لما في الت  ، فإذا كض ت الحرب أكزارها افتدكا أان كال حرام كال حبلالن 
ضئر كحرئظة ما ت ضهـ مف ت ض، ئفتدم تهك حئهقاع ما كاف مف أسراهـ في أئدم األكس، كئفتدم اله  

                                                 
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي 845(، اتف جرئر)1/247تفسئر اتف كثئر ) ( 1)

 (.1/373ك د. حكمت ئاسئف )
 (.1/163تفسئر الش راكم ) (2)
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كحتما مف حتمكا مههـ فئما تئههـ، مظاهرة  ،كاف في أئدم الخزرج مههـ، كئطمتكف ما أ اتكا مف دمائهـ
ڃ  ڃ  چ   ذلؾ: سما ت الا ذكرإل حئث أىه تهـ ؿ ا رؾ سمئهـ. ئقك ألهؿ الش  

 ئف ؿ، كال ئيخرج مف دارإل، كراة أال  كراة كئقتما، كفي حكـ الت  أم: ئفادئا تحكـ الت     چچ   چ
كئ تد األكثاف مف دكها، اتتغاب سرض الدهئا. ففي ذلؾ مف ف مهـ مع   ئيظىاهىر سمئا مف ئيٍشرؾ تاكال

 .(1)"هزلت هذإل الق ة-هيفئما تمغ-األكس كالخزرج 
ضئر حمفاب الخزرج، فكاهكا كحاؿ أستاط سف السدم: كاهت حرئظة حمفاب األكس، ككاهت اله  " -2

ضئر تقاتؿ ضئرى كحمفابهـ، ككاهت اله  ، فئقاتؿ تهك حرئظة مع حمفائها اله  (2) (سيمىئر)ئقتتمكف في حرب 
ئقئف كمئهما، هـ مهها، فإذا أسر رجؿ مف الفر حرئظة كحمفابها، كئغمتكههـ، فئخرتكف دئارهـ، كئخرجكه

 رهـ ال رب تذلؾ، كئقكلكف: كئؼ تقاتمكههـ كتفدكههـ؟ حالكا: إها أمرها أف  فت ئ   ،جم كا لا حتا ئفدكإل
 . (3)"ٌرـ سمئها حتالهـ، حالكا: فمـ تقاتمكههـ؟ حالكا: إه ا هستحئا أف تيٍستىذٌؿ حمفاؤهاهفدئهـ، كحي 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    لسدم: هزلت هذإل اآلئة في حئس تف الخىطئـ:كحاؿ ش تة، سف ا" -3

 ." (4)ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ر) غزكها مع سمماف تف رتئ ة التاهميكحاؿ أستاط، سف السدم، سف ستد خئر، حاؿ: " -4   "(5)(تىمىٍهجى

دئة تست مائة، فمما مٌر ترأس فحا رها أهمها ففتحها المدئهة كأ تها ستائا كاشترل ستد ا تف سبلـ ئهك 
هزؿ تا، فقاؿ لا ستد ا: ئا رأس الجالكت، هؿ لؾ في سجكز هاهها مف أهؿ دئهؾ،  ( 6)الجالكت

تشترئها مهي؟ حاؿ: ه ـ. حاؿ: أخذتها تست مائة درهـ. حاؿ: فإهي أٍرتحيؾ ست مائة أخرل. حاؿ: فإهي حد 
تدئهؾ  فئها، حاؿ: كا لتشترئهها مهي، أك لتكفرف   حمفت أال أهق ها مف أرت ة آالؼ. حاؿ: ال حاجة لي

مف تهي  ان ؾ ال تجد مممككإه  كراة: الذم أهت سمئا. حاؿ: ادف مهي، فدها مها، فقرأ في أذها التي في الت  

                                                 
 سئرة الهتكئة التف هشاـ: ستد الممؾ تف هشاـ تف أئكب الحمئرم الم افرم أتك محمد( ، ال1/319تفسئر اتف كثئر )  (1)

 تئركت. -ق، دار الجئؿ1411(، تحقئؽ طا ستد الرؤكؼ س د، تدكف رحـ طت ة، 2/188ق، )213المتكفا 
 (.1/189(. كسهدإل حسف، اهظر ال حئح المستكر)1471( ترحـ )2/305اتف جرئر )

ت تئف األكس كالخزرج في الجاهمئة، ك"سمئر" اسـ رجؿ مف تهي سمرك تف سكؼ، اهظر " حرب سمئر" حرب كاه (2)
( تحقئؽ: ستد ا 1/519)الكامؿ في التارئخ: أتك الحسف سمي تف أتي الكـر محمد تف محمد تف ستد الكرئـ الشئتاهي، 

  .هػ1415 -تئركت  -، دار الكتب ال ممئة 2ط القاضي،
 (، 320-1/319تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.1/320الم در الساتؽ ) (4)
 (.489/  1"تمهجر" تفتحتئف كسككف الهكف كجئـ مفتكحة كراب، مدئهة تتبلد الخزر خمؼ تاب األتكاب، م جـ التمداف) (5)
 (.2/310رأس الجالكت، رجؿ مف الئهكد تالككفة. اهظر تفسئر الطترم ) (6)
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حاؿ:   ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   ڃ  ،إسرائئؿ إال اشترئتا فأستقتا
 .(1)"تأرت ة آالؼ، فأخذ ستد ا ألفئف، كرد سمئا ألفئف أهت ستد ا تف سبلـ؟ حاؿ: ه ـ. حاؿ: فجاب

مت سمئهـ سفؾ دماب كراة فقد حر  اتقة مدل تحائؿ الئهكد سما أحكاـ الت  ئتضح مف اآلثار الس  
فإذا كحع  ،كئش مكا الحركب ،كئكغركا تئههـ ال داكة ،فراحكا ئتحالفكف مع األكس كالخزرج ،ت ضهـ ت ضان 

كؿ ذلؾ ئدؿ داللةن كاضحةن سما اتتاع كما امرت الت كراة،  ل فادل ت ضهـ ت ضان مههـ القتما كاألسر 
ڀ  ڀ  ٺ  چ ت الا:  تقكلاكلقد اثتت القرآف هذإل الحقئقة  ،الئهكد أهكابهـ كلك خالفت التكراة

 [.46]الهساب:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ا ركهسما غئر تأكئما، كئفس   الكهأم: ئتأك   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ئقكؿ اتف كثئر:"

ئقكلكف سم ها ما حمتا ئا  :أم   ٿ   ٿ  ٿ  ،بامههـ كافتر  ، ح دان  تغئر مراد ا
 .(2) "كال هطئ ؾ فئا ،محمد

ا اهسمخ مهها كاتتع كحد أشار القرآف الكرئـ إلا رجؿ مف تهي إسرائئؿ سمـ آئات ا ت الا كلكه  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  هكاإل حاؿ ت الا:

﮵  ﮶     ﮳ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ ﮲   ہ ﮴  

       ﮿ ﯀  ﯁               ﮾﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼   ﮽ 

 [.376-375:االسراؼ]چ  
 

 : سأذكر أىميا ,جلوقد أورد ابن كثير آثارًا كثيرة حول قصة ىذا الر  
ا كرم، سف األسمش كمه كر،زاؽ، سف سفئاف الث  حاؿ ستد الر  " -3  ، سف مسركؽ،سف أتي الض حى

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ، في حكلا ت الا:  سف ستد ا تف مس كد

 . (3)"اآلئة، حاؿ: هك رجؿ مف تهي إسرائئؿ، ئقاؿ لا: تىٍم ـ تف أتىرى  ڻ 

                                                 
كثئر تتحقئؽ اتك (، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف 870ترحـ)(، أخرجا اتف أتي حاتـ 1/320تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (. 1/479د. حكمت ئاسئف )إسحاؽ الحكئهي ك 
 ( .4/96) تفسئر اتف كثئر (2)
( ، 15389( رحـ) 255-13/254( ، اتف جرئر )2/243( ،تفسئر ستد الرزاؽ )507-3/506الم در الساتؽ)( 3)

في الكتئر: سمئماف تف أحمد تف أئكب أتك القاسـ الطتراهي، ( ،الطتراهي 8541( رحـ) 5/1616اتف أتي حاتـ )
 –ـ، مكتتة ال مـك كالحكـ 1983 –ق 1404، 2(، تحقئؽ: حمدم تف ستدالمجئد السمفي، ط9064( رحـ)9/219)



 

-53- 

ولالفصل األ 

كتىة، سف حتادة، سف اتف ستاس " -2 هك  ئفي تف  -رضي ا سههما-كحاؿ س ئد تف أتي سىري
 .(1)"الراهب

تتئت  مف أهؿ التمقاب، ككاف ئ مـ االسـ األكتر، ككاف مقئمان  حاؿ حتادة: كحاؿ ك ب: كاف رجبلن "ك  -1
 .(2)"المقدس مع الجتارئف

دائد، مكها في الش  كحاؿ مالؾ تف دئهار: كاف مف سمماب تهي إسرائئؿ، ككاف مجاب الدسكة، ئقد  " -4
 ا، فأحط ا كأسطاإل، فتتع دئها كترؾ دئف مكساإلا ممؾ مىٍدئف ئدسكإل إلا  ت ثا هتي ا مكسا 

" (3). 
ثها إسرائئؿ، سف مغئرة، سف مجاهد، سف ثها ستد ال زئز، حد  ثهي الحارث، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -5

 .(4)"كحالت ثقئؼ: هك أمئة تف أتي ال مت-حاؿ: هك تم اـ  -رضي ا سههما-اتف ستاس 
اتف ستاس: هك رجؿ مف مدئهة الجتارئف، ئقاؿ لا: "تم اـ"  ككاف كحاؿ سمي تف أتي طمحة، سف " -6

 .(5)"ئ مـ اسـ ا األكتر
كمف م ا،  -ئ هي تالجتارئف -كحاؿ سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس: لما هزؿ مكسا تهـ " -7
ها إف-ئ هي تم اـ  -أتاإل ئظهر  أتاإل تهك سما كحكما، فقالكا: إف مكسا رجؿ حدئد، كم ا جهكد كثئرة، كا 

حاؿ: إهي إف دسكت ا أف ئرد مكسا كمف م ا، ،سمئها ئهمكها، فادع ا أف ئرد سها مكسا كمف م ا
        ذهتت دهئام كآخرتي. فمـ ئزالكا تا حتا دسا سمئهـ، فسمخا ا ما كاف سمئا، فذلؾ حكلا ت الا:

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ "(6). 

                                                                                                                                                    

المك ؿ. الهسائي في السهف الكترل: أحمد تف ش ئب أتك ستد الرحمف الهسائي، تحقئؽ : د.ستد الغفار سمئماف =
تئركت. كهك  –ـ(، دار الكتب ال ممئة 1991 –ق 1411، ) 1(، ط6/11193، سئد كسركم حسف، )التهدارم 

 (.2/363 حئح: أهظر ال حئح المستكر)
، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (8544(، اتف أتي حاتـ ترحـ )3/507تفسئر اتف كثئر )  (1)

 (.4/117حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 8546(، اتف أتي حاتـ ترحـ )3/507تفسئر اتف كثئر ) ( 2)

 (.4/118ئاسئف )
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 8551(، اتف أتي حاتـ ترحـ )3/507تفسئر اتف كثئر )   (3)

 (.4/118ئاسئف )
 (.2/363كهك  حئح: أهظر ال حئح المستكر)(، 15399(، اتف جرئر )3/507تفسئر اتف كثئر ) (4)
 (..2/364(، كسهدإل حسف: أهظر ال حئح المستكر)3/508تفسئر اتف كثئر ) (5)
(، تسهد ثاتت، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 15417(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/508تفسئر اتف كثئر ) (6)

 (.4/119حكمت ئاسئف )
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ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  ضت األرت كف سهة التي حاؿ ا:دم: إف ا لما اهقكحاؿ الس  " -8

ا حد أمرإل  ا هتي، كأف  ، فدسا تهي إسرائئؿ، فأخترهـ أه  ت ث ئكشع تف هكف هتئان  ؛[26]المائدة: چ ڃڃ
، ئ مـ ان ئئؿ ئقاؿ لا: "تم ـ" ككاف سالمدحكإل. كاهطمؽ رجؿ مف تهي إسراارئف، فتائ كإل ك   أف ئقاتؿ الجت  
، فكفر االسـ األس ي إذا كأتا الجتارئف كحاؿ لهـ: ال ترهتكا تهي إسرائئؿ، فإه  -ل ها ا -ظـ المكتـك

ا كاف ال سمئهـ دسكة فئهمككف! ككاف سهدهـ فئما شاب مف الدهئا، غئر أه   دسكأخرجتـ تقاتمكههـ 
 "  ڻ  ڻ :فكاف ئهكح أتاها لا، كهك الذم حاؿ ا ت الا ،ساب، ئ ظمهفئستطئع أف ئأتي اله  

(1) . 
ثها محمد تف ستد كحاؿ اإلماـ أتك ج فر تف جرئر، رحما ا: ككاف مف ح ة هذا الرجؿ: ما حد  " -9

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ا سيئؿ سف هذإل اآلئة:ثها الم تمر، سف أتئا: أه  األسما، حد  

ككاف مجاب  ،كةتئقاؿ لا تم اـ، ككاف حد أكتي اله   ا كاف رجبلن أه   ،فحدث سف سئار  ڻ  ڻ
ف   حاؿ -اـ أك حاؿ: الش  -مكسا أحتؿ في تهي إسرائئؿ ئرئد األرض التي فئها تم اـ  الدسكة، حاؿ: كا 

، حاؿ: فأتكا تم اـ، فقالكا: ادع ا سما هذا الرجؿ كجئشا! حاؿ: حتا ان شدئد ان فريسب الهاس مها رست
هـ ستادم، قئؿ لا: ال تدع سمئهـ، فإه  مر في الدساب سمئهـ، فأحاؿ: ف- أؤمرأك: حتا -أكىامر رتي 

ه  كفئهـ هتئهـ. حاؿ: فقاؿ لقكما: إه   فأهدكا لا هدئة  ،ي حد ههئتي حد آمرت رتي في الدساب سمئهـ، كا 
ـ   ر إلئا شيب. فقاؿ: حد أي مر. فؤ راج كإل فقالكا: ادع سمئهـ. فقاؿ: حتا أ فقتمها، ث فمـ  أمرتمر، فمـ ئىحي
ر إلا   : لك كرإل رتؾ أف تدسك سمئهـ لههاؾ كما ههاؾ المرة األكلا. حاؿ: فأخذ ئدسك شيب! فقالكا ئىحي

ذا أراد أف ئدسك أف ئفتح حكما   دسا أف سمئهـ، فإذا دسا سمئهـ، جرل سما لساها الدساب سما حكما، كا 
ما ما هراؾ تدسك إال سمئها. حاؿ: ما ئجرم س  كا:مف ذا إف شاب ا. حال ان أك هحك -ئفتح لمكسا كجئشا 

ما استجئب لي، كلكف سأدلكـ سما أمر سسا أف ئككف فئا  لساهي إال هكذا، كلك دسكت سمئا أئضان 
ه   هبلكهـ. إف   ساب هـ إف كح كا تالزها همككا، كرجكت أف ئهمكهـ ا، فأخرجكا اله  ا ئتغض الزها، كا 

ساب ئستقتمههـ. مكا. حاؿ: فأخرجكا اله  هـ حـك مسافركف، ف سا أف ئزهكا فئهمككا. حاؿ: فف ئىٍستقتمههـ  ؛ فإه  
: ال تمكهي هفسؾ -أك تم اـ-حاؿ: ككاف لمممؾ اتهة، فذكر مف سظمها ما ا أسمـ تا! حاؿ: فقاؿ أتكها 

إال مف مكسا! حاؿ: ككح كا في الزها. حاؿ: كأتاها رأس ستط مف أستاط تهي إسرائئؿ، حاؿ: فأرادها سما 
ف مف حالي كذا هفسا، فقالت: ما أها تممكهة هف سي إال مف مكسا. حاؿ: فقاؿ: إف مهزلتي  كذا ككذا، كا 

حاؿ: كئأتئهما رجؿ مف تهي هاركف  ،ككذا. حاؿ: فأرسمت إلا أتئها تستأمرإل، حاؿ: فقاؿ لها: فأمكهئا

                                                 
(، كسهدإل حسف، كلكف هذإل الركائة مف اإلسرائئمئات، 15411ا الطترم ترحـ )(، أخرج3/508تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.4/119اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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أك -اس ، كرف هما سما رمحا  فرآهما اله  كم ا الرمح فئط ههما. حاؿ: كأئدإل ا تقكة. فاهتظمهما جمئ ان 
 .(1)"اسكف، فمات مههـ ست كف ألفان ط ا سمئهـ الط  حاؿ: كسم  -ا حد ث كم
 

ا هزؿ في ، لم    مكسا ث: أف  ا حد  ضر؛ أه  ئسار سف سالـ أتي اله   كحاؿ محمد تف إسحاؽ تف" -37
فقالكا لا: هذا مكسا تف سمراف في تهي  ،أرض تهي كه اف مف أرض الشاـ، أتا حكـ تم اـ إلئا

ها حكمؾ، كلئس لها مهزؿ، كأهت  ،كئقتمها ،حد جاب ئخرجها مف تبلدها إسرائئؿ، كئحمها تهي إسرائئؿ، كا 
رجؿ مجاب الدسكة، فاخرج فادع ا سمئهـ. حاؿ: كئمكـ! هتي ا م ا المبلئكة كالمؤمهكف، كئؼ أذهب 

سكف تا ئرحقكها كئتضر   أدسك سمئهـ، كأها أسمـ مف ا ما أسمـ؟! حالكا لا: ما لها مف مهزؿ! فمـ ئزالكا
إلا الجتؿ الذم ئطم ا سما سسكر تهي إسرائئؿ، كهك  ان هكإل فافتتف، فركب حمارة لا متكجهإلئا، حتا فت

ٍستاف، فمما سار سمئها غئر كثئر، رتضت تا، فهزؿ سهها فضرتها، حتا إذا أذلق ها حامت جتؿ حي
ة سمئا، أذف ا لها فكممتا حج   ؛ذلقهاحتا رتضت تا، فضرتها حتا إذا أ ان فركتها. فمـ تسر تا كثئر 

هي سف كجهي هذا؟ أتذهب إلا هتي ا فقالت: كئحؾ ئا تم ـ: أئف تذهب؟ أما ترل المبلئكة أمامي ترد  
كالمؤمهئف لتدسك سمئهـ؟ فمـ ئهزع سهها ئضرتها، فخما ا ستئمها حئف ف ؿ تها ذلؾ. فاهطمقت تا حتا 

ما سسكر مكسا كتهي إسرائئؿ، ج ؿ ئدسك سمئهـ، كال ئدسك إذا أشرفت تا سما رأس حستاف، س
سمئهـ تشر إال  رؼ ا لساها إلا حكما، كال ئدسك لقكما تخئر إال  رؼ لساها إلا تهي إسرائئؿ. 

ما تدسك لهـ، كتدسك سمئها! حاؿ: فهذا ما ال أممؾ، هذا شيب فقاؿ لا حكما: أتدرم ئا تم ـ ما ت هع؟ إه  
ي اآلف الدهئا كاآلخرة، فكحع سما  درإل، فقاؿ لهـ: حد ذهتت مه   ،حاؿ: كاهدلع لساها حد غمب ا سمئا!

م مكا اله   مع، ثـ أرسمكهف إلا ساب كأسطكهف الس  كلـ ئتؽ إال المكر كالحئمة، فسأمكر لكـ كأحتاؿ، جى
جؿ مههـ كاحد ر  اهـ إف زهفبل تمهع امرأة هفسها مف رجؿ أرادها، فإه   ال سكر ئت هها فئا، كمركهف  

" ترجؿ ف اسمها "كستي اتهة  كرساب ال سكر، مرت امرأة مف الكه اهئئا دخؿ اله  كيًفئتمكهـ، فف مكا. فمم  
مف سظماب تهي إسرائئؿ، كهك "زمرل تف شمكـ"، رأس ستط تهي سم اف تف ئ قكب تف إسحاؽ تف 

ا سما أحتؿ تها حتا كحؼ ته ا، ثـ  بلـ، فقاـ إلئها، فأخذ تئدها حئف أسجتا جمالهإتراهئـ، سمئهـ الس  
ؾ ستقكؿ هذا حراـ سمئؾ؟ حاؿ: أجؿ، هي حراـ سمئؾ، ال تقرتها. حاؿ: ي أظه  ، فقاؿ: إه   مكسا

اسكف في تهي إسرائئؿ، ، الط   تها حتتا فكحع سمئها. كأرسؿ ادخؿ  فكا ال هطئ ؾ في هذا. ثـ  
حئف  هع زمرل تف شمكـ ما  مكسا، ككاف غائتان ككاف فهحاص تف ال ئزار تف هاركف،  احب أمر 

 ها، ثـ  اسكف ئجكس في تهي إسرائئؿ، فأختر الختر، فأخذ حرتتا، ككاهت مف حدئد كمٌ  هع، فجاب كالط  

                                                 
(، كهك ض ئؼ، كهك مف 15420( رحـ)262-13/261(، اتف جرئر )510 -3/509تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.4/121) اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف
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ماب، كالحرتة حد أخذها دخؿ القتة كهما متضاج اف، فاهتظمهما تحرتتا، ثـ خرج تهما راف هما إلا الس  
 كج ؿ ئقكؿ: المهـ   -ككاف تكر ال ئزار-ٍحئىٍئا ا رتا، كأسهد الحرتة إلا لى تذراسا، كاستمد تمرفقا سما خ

فئما تئف أف -اسكف اسكف، فحسب مف همؾ مف تهي إسرائئؿ في الط  هكذا هف ؿ تمف ئ  ئؾ. كرفع الط  
كالمقمؿ لهـ ئقكؿ: سشركف ، فكجدكإل حد همؾ مههـ ست كف ألفان  ب زمرل المرأة إلا أف حتما فهحاصأ ا
 .(1)"هارفي ساسة مف اله   -ان ألف
 

 وخالصة القول: 

ا كت ض اآلثار تهص سما أه   ،جؿ الذم آتاإل ا اآلئاتاختمفت في ت ئئف اسـ الر  أف  الركائات    
هة  رئح ئمكف االستماد سمئا، لئككف ككرد غئر ذلؾ. كلئس سهدها دلئؿ مف الكتاب أك الس   ،مف تهي إسرائئؿ

ما جاب في ستب سما  ترم. كئ قب الط  (2)ا الت ئئف متمقا مف اإلسرائئمئاتهذ ف  ة. كغالب الظف أحج  
، أف ئتمك سما حكما ختر ا ت الا ذكرإل أمر هتئا  الهزكؿ: "كال كاب مف القكؿ في ذلؾ أف ئقاؿ : إف  

كجائز أف  -( تاإل ذلؾ )تم ـكجائز أف ئككف الذم كاف ا آ ،(ا كأدلتا، كهي )اآلئاترجؿ كاف آتاإل حجج
ة، كال في ال قؿ داللة سما أم ذلؾ الم هي تا ئكجب الحج   -تأم الرجمئف الم هي-كال ختر  ،(ةأمئ  ئككف )

كخطأ  (3)سما ما جاب تا الكحي مف ا."  ،هزئؿتظاهر الت   كاب أف ئقاؿ فئا ما حاؿ ا، كهقر  مف أم. فال   
تكة فاهسمخ مهها. حاؿ رحما ا : "كأغرب، تؿ أت د، تؿ أخطأ مف حد أكتي اله   تم ـ إف   :ف حاؿم اتف كثئر

 .(4)" حكاإل اتف جرئر سف ت ضهـ كال ئ ح حاؿ: كاف حد أكتي الهتكة فاهسمخ مهها،
ما هك رجؿ مف المتقدمئف ه  ا المشهكر في ستب هزكؿ هذإل اآلئة الكرئمة، فإاتف كثئر حاؿ : "كأم   لكف          

 ".(5)في زمف تهي إسرائئؿ، كما حاؿ اتف مس كد كغئرإل مف السمؼ
 
 
 
 
 
 

                                                 
(، كهك ض ئؼ، كمف اإلسرائئمئات، اهظر 15422(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )511 -3/510تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.4/122تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 .165اآلثار الكردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص (2)
 ( تت رؼ. 260 - 13/259تفسئر الطترم )  (3)
 (.3/509ثئر) تفسئر اتف ك (4)
 (.3/509الم در الساتؽ ) (5)
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 تزكيتيم ألنفسيم: -1
حسب –فهـ  ،كتفضئمهـ أهفسهـ سما سائر الخمؽ ،مف  فات تهي إسرائئؿ تزكئتهـ ألهفسهـ

 :مف المطالب اهمها ل هكاف مجمكسةن كسهدرس تحت هذا ا ،كالجهة لهـ ،تهاب ا كأحتاؤإلأ -زسمهـ
 

 ة عمييمالجن   ر  ص  ق   :المطمب األول
ې  ى  ى  ائ  چ  : احاؿ ستحاه ،اسة خال ةن لهـ مف دكف اله  الجه   ئزسـ الئهكد أف  

البقرة: ]  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۆئ  ۆئ   ۇئائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ

111 ].  
 . (1)"تغئر حؽ كحاؿ أتك ال الئة: أماهي تمهكها سما ا: حاؿ اتف كثئر"
ـ  "  ."ېئ  ېئ   أم: ئا محمد،   ۈئ حاؿ:  ث
 . (2)"دم كالرتئع تف أهس: حجتكـكحاؿ أتك ال الئة كمجاهد كالس  "
 .(3)"كما تدسكها ېئ  ىئ   ىئ  كحاؿ حتادة: تئهتكـ سما ذلؾ. "

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ چ : حاؿ ت الا ردان سمئهـ

  .[94: التقرة] چ ٺٺ  ٺ  ٺ  
  ذكر اتف كثئر سهد تفسئرإل لهذإل اآلئة مجمكسةن مف اآلثار مهها:

ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -3
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : اس: ئقكؿ ا لهتئا ست  

فأتكا ذلؾ سما  ،ا تالمكت سما أم الفرئقئف أكذبسك أم: اد چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

                                                 
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1102(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/385) تفسئر اتف كثئر (1)

 (.1/565إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل 1103حاتـ ترحـ ) (، كسهدإل  حئح، كاتف أتي1802(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/385تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/566جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر  ( كسهدإل  حئح،1104(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1804أخرجا اتف جرئر ترحـ ), (1/385تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/566تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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أم: ًتً ٍمًمًهـ تما سهدهـ مف  چڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ   رسكؿ ا 
 . (1)"كإل ئـك حاؿ لهـ ذلؾ ما تقي سما األرض ئهكدم إال ماتال مـ تؾ، كالكفر تذلؾ، كلك تمه  

ڀ  ٺ  ٺ   ئـ الجزرم، سف سكرمة، حكلا:زاؽ، سف مىٍ مىر، سف ستد الكر كحاؿ ستد الر  "  -2 

 .(2) "حاؿ: حاؿ اتف ستاس: لك تمها الئهكد المكت لماتكا ٺ  ٺ
-سثاـ، سم ت األسمش  ثهاحد   ثها سمي تف محمد الط هىاًفًسي،د  ثها أتي، ححد   كحاؿ اتف أتي حاتـ:" -1

ؿ: لك تمهكا المكت لشرؽ أحدهـ سف اتف ستاس، حا-حاؿ: ال أظها إال سف الًمٍههاؿ، سف س ئد تف جتئر
 .(3)"ترئقا
كلرأكا  ،الئهكد تمهكا المكت لماتكا حاؿ: "لك أف   رسكؿ ا  كحاؿ اتف جرئر في تفسئرإل: كتمغها أف  " -4

حدثها تذلؾ  "كال ماالن  رج كا ال ئجدكف أهبلن ل كلك خرج الذئف ئيتاهمكف رسكؿ ا  ،ارمقاسدهـ مف اله  
ٍئب، حدث ها زكرئا تف سدم، حدثها ستئد ا تف سمرك، سف ستد الكرئـ، سف سكرمة، سف اتف أتك كيرى

 .                                                                                           (4)" رسكؿ ا  ستاس، سف

إل المؤمهئف المكحدئف، ة التي أسدها ا ل تادة لهـ، هذإل الجه  زسـ الئهكد اخت اص الجه  
كحد ، ئكتا ككتتا كرسما كتالئكـ اآلخرهـ كفركا تا كمبلأله   ؛هـ لئسكا أهبلن لهااحتكركها ألهفسهـ، مع أه  

ۈئ  ېئ  ېئ    ۈئۆئ  ۆئچ القرآف الكرئـ سما ادسائهـ هذا مف خبلؿ حكلا ت الا:  رد  

  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ :وقولو تعالى:  .[111]التقرة:  چېئ  ىئ   ىئ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ هـ سهدما حاؿ: بتالدلئؿ القاطع كذتهـ كافترا الكرئـ تؿ أكد القرآف [ 94التقرة:]

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    : دم في تفسئرإل. حاؿ الس  [95التقرة:] چ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٹ

ا طرئؽ لهـ إلا المجازاة تأسمالهـ الختئثة، هـ ئ ممكف أه  أله   ؛مف الكفر كالم ا ي   ٹٹ  ٹ

                                                 
سهادإل 942( ، ترحـ )2/285( ،اتف أتي حاتـ )1571( رحـ )2/546( ،اتف جرئر )1/331تفسئر اتف كثئر) (1) ( كا 

 (.1/494حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
سهادإل  حئح، اهظر 943( ترحـ )1/285(، اتف أتي حاتـ )1/52(،تفسئر ستد الرزاؽ)1/331تفسئر اتف كثئر) (2) ( كا 

 (.1/495تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(،  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 941( ترحـ )1/284( ، اتف أتي حاتـ )1/331تفسئر اتف كثئر) (3)

 (. 1/495إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كهك 2225( ترحـ )1/248( ، مسهد أحمد )1566( ترحـ )2/362جرئر )( ، اتف 1/331تفسئر اتف كثئر) (4)

 (.1/495 حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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الهاس، حتا مف المشركئف الذئف ال  مكت أكرإل شيب إلئهـ، كهـ أحرص سما الحئاة مف كؿ أحد مف  فال
 .(1)سؿ كالكتبئؤمهكف تأحد مف الر  

 

 قصر اليدى عمييم : المطمب الثاني

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : حاؿ ت الا ،اسزسـ الئهكد ألهفسهـ الهدائة مف دكف اله  

  ]315التقرة :[ چپپ
 : حاؿ حئث ا،كثئر أثران هه اتف كحد ذكر

ثهي س ئد تف جتئر أك سكرمة، سف ثهي محمد تف أتي محمد، حد  حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  "
: ما الهدل إال ما هحف سمئا، فاتت ها ئا اتف ستاس، حاؿ: حاؿ ستد ا تف  يكرئا األسكري لرسكؿ ا 

 .(2) "چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :فأهزؿ ا  ، ارل مثؿ ذلؾكحالت اله   ،محمد تهتد

ٺ    ڀپ  پ  ڀ  ڀ         ڀ چجابهـ سرئ ان مف ا الذم ئكشؼ زئفهـ ككذتهـ، حاؿ ت الا:  لكف الرد  

ٍكتيـٍ ًإلىٍئًا ًمفى اٍلئىهيكًدئ ًة كىاله ٍ رىاًهئ ًة، تىٍؿ هىت ًتعي  [315التقرة ] چٺ       ٺ  ٺ  ﴿﴿، "أىٍم: الى هيًرئدي مىا دىسى
حاؿ  ،مهدائة ردان سمئهـلخر طرئقان أ. كما تتئف اآلئة التي ت دها ( 3)"ان أىٍم: ميٍستىًقئم ﴾  ڀڀ        ڀ  ڀ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ت الا: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڳ  ڳ    گگ  گ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

أم أف  اإلئماف الحقئقي هك اإلئماف تجمئع األهتئاب كالمرسمئف أم أف  اإلئماف الحقئقي هك اإلئماف تجمئع األهتئاب كالمرسمئف   .[ 317 - 316 :التقرة] چڳ   
  ..دكف تفرئؽدكف تفرئؽ

  
  
  

                                                 
 (.1/59تفسئر الس دم ) ( 1)
( 1300( رحـ )1/396(  ،اتف أتي حاتـ )2090( رحـ )102-3/101( ، اتف جرئر )1/448تفسئر اتف كثئر )( 2)

 .(1/649)اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئفكسهدإل حسف، 
 (.1/448تفسئر اتف كثئر ) (3)
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 ة اهلل ليمدعاؤىم محب  : ا الثالث بالمطم
ئقكؿ ستحاها كت الا كا فان هذا الزسـ  ،ة ا لهـزسمهـ محت   ؛كمف تزكئة الئهكد ألهفسهـ

 .[38المائدة ] چپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
 كمف اآلثار التي ذكرها اتف كثئر هها :

تىٍئر، سف اتف ستاس " -3 حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف محمد تف أتي محمد، سف ًسٍكًرمىة، أك س ئد تف جي
مهـ  ككم   ،مكإلكتحرم تف سمرك، كشاس تف سدم، فكم    ،ه ماف تف أضاب حاؿ: كأتا رسكؿ ا 

كحذرهـ هقمتا، فقالكا: ما تخكفها ئا محمد! هحف كا أتهاب ا كأحتاؤإل،  ،لا اكدساهـ إ ،رسكؿ ا 
إلا آخر  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ارل، فأهزؿ ا فئهـ: كقكؿ اله   

 . (1)"اآلئة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :مف طرئؽ أستاط سف السدم في حكؿ ا ت الا كركئا أئضان " -2

 ؛كحا إلا إسرائئؿفإههـ حالكا: إف ا أ چپ  پٻ  ٻ   چأما حكلهـ:  چٻ  پ  پ
حتا تطهرهـ كتأكؿ خطائاهـ،  ؛فئككهكف فئها أرت ئف لئمة ،فئدخمهـ الهار -تكرؾ مف الكلد- أف كلدؾ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  ثـ ئهاد مهاد  أف أخرجكا كؿ مختكف مف كلد إسرائئؿ. فأخرجكهـ  فذلؾ حكلهـ:

 .(2) "[ 24آؿ سمراف :  ] چ  ڦڤ  ڦ

أىٍهتيـٍ هظرة تفضئؿ سما سائر ش كب األرض، جاب في سفر التثهئة: " ألهفسهـقد هظر الئهكد ل
ـٍ  أىٍكالىده ًلمر ب   ا فىٍكؽى  ألىه ؾى شىٍ به ميقىد سه ... .ًإلًهكي ا   حىًد اٍختىارىؾى الر ب  ًلكىٍي تىكيكفى لىاي شىٍ تنا خى ، كى ًلمر ب  ًإلًهؾى

ًمئًع الش  يكًب ال   مىا كىٍجًا األىٍرضً جى  .(3)"ًذئفى سى

 چپ   ڀ  ڀ  ڀچ   لكف ا رد سمئهـ هذا االدساب التاطؿ، حاؿ ت الا:

 . [38:المائدة]

ڀ  ڀ    سمئهـ حكلهـ فقاؿ: ، فرد  جممة، فإٌههـ رىأكا ألٍهفسهـ فضبلن ئقكؿ القرطتي: "كتال

أتهابإل  ان فمستـ إذتها، فئقاؿ لهـ: ، فمـ ئككهكا ئخمكف مف أحد كجهئف، إما أف ئقكلكا: هك ئ ذ  ڀڀ
                                                 

(، كسهدإل 2/535(، التئهقي في الدالئؿ )11613( رحـ )151-10/150(، اتف جرئر)3/69تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.3/357حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر 11614( رحـ )10/151( ، اتف جرئر )70-3/69تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.3/357تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

 (.2 -1) 14سفر التثهئة،  (3)
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أك ئقكلكا: ال ئ ذتها  ف ت ذاتا، فذلؾ دلئؿه سما كذتكـ،ك كأحت ابإل، فإف  الحتئب ال ئ ٌذب حتئتا، كأهتـ تقر  
كهـ م ترفكف ت ذاب ال  اة مههـ،  ،فئكذتكا ما في كتتهـ، كما جابت ًتا رسمهـ، كئتئحكا الم ا ي

 ؛فمك كاهكا  ادحئف ،كذب الئهكد في دسكاهـ لقد تدا لها كاضحان جمئان   .(1)كلهذا ئمتزمكف أحكاـ كتتهـ"
 . الحتئب ال ئ ذب حتئتا ما تكسدهـ ا ت الا تال ذاب فإف  

 

 ارجاة من الن  زعميم الن   :ابعمطمب الر  ال
إال أئامان  ارا لف ئ ذتهـ تاله   فزسمكا أف   ،كما زالت اكاذئب الئهكد تتكالا في تزكئتهـ ألهفسهـ

 [.87التقرة :] چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ  حاؿ ت الا : ،م دكدةن 

 أكرد اتف كثئر مجمكسةن مف اآلثار حكؿ هذا المكضكع مهها :

الئهكد كاهكا  حاؿ  محمد تف إسحاؽ، سف سئؼ تف سمئماف  سف مجاهد، سف اتف ستاس: أف  " -3
ه   ه   ار،في اله   ان هي ىذ ب تكؿ ألؼ سهة ئكمما ئقكلكف: هذإل الدهئا ست ة آالؼ سهة، كا  ما هي ست ة أئاـ كا 

ـ    .(2)   چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ فأهزؿ ا ت الا:  ،م دكدة ركاإل سف  ث
 .(3)"سف اتف ستاس، تهحكإل-أك سكرمة-محمد، سف س ئد 

 الئهكد حالكا:   چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ كحاؿ ال كفي سف اتف ستاس: " -2
هي مدة ستادتهـ ال جؿ، كحكاإل القرطتي سف اتف ستاس  . زاد غئرإل:(4)ار إال أرت ئف لئمةتمسها اله   لف

 .(5)"كحتادة

ما تئف طرفي  : أف  ان كراة مكتكتهـ كجدكا في الت  حاؾ: حاؿ اتف ستاس: زسمت الئهكد أه  كحاؿ الض  " -1
، التي هي هاتتة في أ ؿ الجحئـ. كحاؿ ح  ـ مسئرة أرت ئف سهة، إلا أف ئهتهكا إلا شجرة الز  جهه   ـك

                                                 
 (.6/120الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)
هدإل ض ئؼ جدان، اهظر تفسئر اتف كثئر ( كس11160(، أخرجا الطتراهي في الكتئر ترحـ)1/313تفسئر اتف كثئر ) ( 2)

 (. 1/469تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
(، كسها حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 818(، كاتف أتي حاتـ ترؽ)1410أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (3)

 (.1/469ئاسئف )
سئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تف1405( ، اتف جرئر  رحـ )314-1/313تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.1/469حكمت ئاسئف )
 ( .2/10تفسئر القرطتي ) (5)
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ڇ  چ  فذلؾ حكلا ت الا: ،هب جههـ كتهمؾفتذ ،كـح  ما ه ذب حتا ههتهي إلا شجرة الز  أسداب ا: إه  

 .(1)  " چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

   چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ زاؽ، سف مىٍ مىر، سف حتادة: كحاؿ ستد الر  " -4

 .(2)"ستدها فئها ال جؿ ئ هي: األئاـ التي

ا ار إال أرت ئف لئمة، كسئخمفهفقالكا: لف هدخؿ اله    كحاؿ سكرمة: خا مت الئهكد رسكؿ ا " -5
تئدإل سما ربكسهـ: "تؿ أهتـ  كأ حاتا، فقاؿ رسكؿ ا   ان إلئها  حكـ آخركف، ئ هكف  محمد

ڍ  ڌ  ڌ     ڎ    ڇ  ڍچ فأهزؿ ا:  ،ال ئخمفكـ إلئها أحد" ،خالدكف مخمدكف

 . (3)  " چڎ

ثها محمد تف محمد ثها ستد الرحمف تف ج فر، حد  كحاؿ الحافظ أتك تكر تف مردكئا رحما ا: حد  " -6
ثهي س ئد تف أتي س ئد، سف أتي ثها لئث تف س د، حد  ثها أتك ستد الرحمف المقرئ، حد  تف  خر، حد  

: شاة فئها سـ، فقاؿ رسكؿ ا  دئت لرسكؿ ا هرئرة، رضي ا سها، حاؿ لما فتحت خئتر أه
كذتتـ، )حالكا: فبلف. حاؿ:  (مف أتككـ؟): فقاؿ لهـ رسكؿ ا  (جم كا لي مف كاف مف الئهكد هاههاا)

. (تـ  ادحٌي سف شيب إف سألتكـ سها؟هؿ أه)كتىًرٍرت، ثـ حاؿ لهـ: . فقالكا:  دحت (تؿ أتككـ فبلف
ف كذتهاؾ سرفت كذتها كما سرفتا في أتئها. فقاؿ لهـ رسكؿ ا حالكا: ه ـ، ئا أتا الق مف ): اسـ، كا 

خسأكا، كا ال هخمفكـ ا): فقالكا: هككف فئها ئسئرنا ثـ تخمفكها فئها. فقاؿ لهـ رسكؿ ا  (ار؟أهؿ اله  
ـ  (ان فئها أتد الكا: ه ـ ئا أتا . ح(تـ  ادحٌي سف شيب إف سألتكـ سها؟هؿ أه): حاؿ لهـ رسكؿ ا  . ث

. فقالكا: أردها (لؾ؟فما حممكـ سما ذ). فقالكا: ه ـ. حاؿ: (هؿ ج متـ في هذإل الشاة سم ا؟)القاسـ. فقاؿ: 
ف كهت هتئ ان إف كهت كاذت كركاإل أحمد، كالتخارم، كالهسائي، مف حدئث .لـ ئضرؾ ان أف هسترئح مهؾ، كا 

 .(4) "المئث تف س د، تهحكإل

 

                                                 
( كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 822(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ)1/314تفسئر اتف كثئر )  (1)

 (.1/470حكمت ئاسئف )
(، 821(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)1400حـ)(، كاتف جرئر تر 1/51( ، تفسئر ستد الرزاؽ )1/314تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.  1/470كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (.820(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)1406(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)314-1تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.10/244،145(، أخرجا التخارم، كتاب الطب)1/314تفسئر اتف كثئر) (4)
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 ،هذإل األئاـ هي فترة ستادتهـ لم جؿك ار إال أئامان م دكدة، ـ لف ئ ذتكا في اله  هلقد زسـ الئهكد أه  
 كأ حاتا. ار محمد ا سئخمفهـ في اله  كمدتها أرت كف ئكمان، كزسمكا أئضان أه  

 
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈ چ كحد أجاب القرآف سمئهـ في هفس اآلئة، فقاؿ

حاؿ الس دم في تفسئرإل : "كلما كاف هذا  [. 87رة :التق] چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گک

أم   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑسكؿ لهـ ئا أئها الر   ڈ  ا ت الا سمئهـ فقاؿ:  مجرد دسكل، رد  

گ  گ   تاإلئماف تا كترسما كتطاستا، فهذا الكسد المكجب لهجاة  احتا الذم ال ئتغئر كال ئتتدؿ. 

 دؽ دسكاهـ متكحفة سما أحد هذئف األمرئف المذئف ال  ؟ فأختر ت الا أف  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
م   ،، فتككف دسكاهـ  حئحةا أف ئككهكا حد اتخذكا سهد ا سهدان ثالث لهما: إم   ا أف ئككهكا متقكلئف كا 

، هـ لـ ئتخذكا سهد ا سهدان سمئا فتككف كاذتة، فئككف أتمغ لخزئهـ كسذاتهـ، كحد سمـ مف حالهـ أه  
مف األهتئاب، حتا ك مت تهـ الحاؿ إلا أف حتمكا طائفة مههـ، كلهككلهـ سف طاسة ا  ران لتكذئتهـ كثئ

ال ئ ممكف، كالقكؿ سمئا تبل  هـ متقكلكف مختمقكف، حائمكف سمئا ماكهقضهـ المكاثئؽ، فت ئف تذلؾ أه  
 .(1)مف أسظـ المحرمات، كأشهع القتئحات" ؛سمـ
  

 ؛هـ في زسمهـ اله جاة مف اله ار، تؿ هـ أهمها كحطتهاكهكذا ئتتئف لها كذب الئهكد كافترائ
 كتكذتئهـ األهتئاب كحتمهـ، فأه ا ئهجكا حكـ هذإل  فاتهـ كأف الهـ مف اله ار.   قهـتكفرهـ كفس

 
 من الذنوب براءتيم: المطمب الخامس

ۆ  ۈ    ۆچ  حاؿ ت الا: ،هـ كأكالدهـ ،زسمهـ الترابة مف الذهكب ؛كمف تزكئة الئهكد ألهفسهـ

  [.49الهساب:] چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ۋۈ  ٴۇ  ۋ
 كمف اآلثار التي ذكرها اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة: 

في الئهكد  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋحاؿ الحسف كحتادة: هزلت هذإل اآلئة، كهي حكلا: " -3

 .(2) "چٻ  ٻ  پ  پ چ  ارل، حئف حالكا:كاله  

                                                 
 (.1/57س دم  )تفسئر ال (1)
 (.3/135(، كهك  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )2/332تفسئر اتف كثئر ) (2)
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[، كفي حكلهـ: 38]المائدة: چٻ  ٻ  پ  پ چفي حكلهـ:  كحاؿ اتف زئد: هزلت" -2

 .                                                          (1) "[333]التقرة: چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئچ
هـ ال ذهب كههـ، كئزسمكف أه  بلة ئؤم  ساب كال   تئاف أمامهـ في الد  مكف ال   كحاؿ مجاهد: كاهكا ئقد  " -1 

 .(2)"لهـ
 الئهكد حالكا: إف   كذلؾ أف   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋكحاؿ ال كفي، سف اتف ستاس في حكلا " -4

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ   كهها، فأهزؿ ا سما محمد أتهابها تكفكا كهـ لها حرتة، كسئشف كف لها كئزك  

 .(3)"ركاإل اتف جرئر چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې    ۋۋ
 . (4)"حاؾ: حالكا: لئس لها ذهكب، كما لئس ألتهائها ذهكب. فأهزؿ ا ذلؾ فئهـاؿ الض  كح" -5

ا سمئهـ هذا  فرد   ،هكب كأكالدهـسكف الترابة مف الذ  الئهكد ئد   أف   الس اتقة مف اآلثار ئتضح
اس ي اله  ذم ئزك  ا هك الف ا ستحاها أه  فتئ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې   ساب تقكلااالد  

حئث حاؿ  ،أكثر مف ذلؾ في اآلئة التي تمئهاا ت الا كلقد أكذتهـ  ،ال تدسكاهـ ،الحةتأسمالهـ ال   
 . [65]النساء:  چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    وئى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئچ  ستحاها :

ى  ى  كلهـ: هـ أتهاب ا كأحتاؤإل كحئقكؿ اتف كثئر :" أم: في تزكئتهـ أهفسهـ كدسكاهـ أه  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ    چ[ كحكلهـ: 333]التقرة:ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ

أسماؿ اآلتاب ال  [ كاتكالهـ سما أسماؿ آتائهـ ال الحة، كحد حكـ ا أف  87]التقرة: چ ڎ

جب  حب    يئی  ی  جئ              حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ىئ  یچ ، في حكلا: تجزم سف األتهاب شئئان 

 .(5)[ "343]التقرة: چىب    خب  مب    
 
 

                                                 
 (.3/135(، كهك  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )2/332تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.3/135. حكمت ئاسئف )(، كهك  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د2/332تفسئر اتف كثئر ) (2)
( تإسهاد ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 8/9743( ، اتف جرئر )2/332تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.3/136ئاسئف )
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د.  5432(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/332تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.3/136حكمت ئاسئف )
 (.334 -2/333تفسئر اتف كثئر ) (5)
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 :نقض العيود والمواثيق -4
 :ما ئميفئهتحدث سهها سها القرآف في مكاضع كثئرة ذكر  ،مئهكد فةه الزمةه ل هقض ال هد

 :أواًل : نقضيم العيود مع اهلل
 :أكثر مف مرة كمف ذلؾلقد هقض الئهكد سهدهـ مع ا 

 :وراةرفضيم العمل بما في الت   -3
مركا أف ا أي هـ لم  إال أه   ،ت التاهرات التي شاهدها تهك إسرائئؿ مع سئدها مكسا ترغـ اآلئا
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  كراة رفضكا ذلؾ حاؿ ت الا :ئ ممكا تما في الت  

                          .                                                                    [61التقرة:] چڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
 :مف اآلثار حكؿ هذا المكضكع مهها كحد أكرد اتف كثئر مجمكسة

 ،كر هك الجتؿ، كما فسرإل تآئة األسراؼ، كهص سما ذلؾ اتف ستاس، كمجاهد، كسطابالط  " -3
 .(1)"كالرتئع تف أهس، كغئر كاحد ،حاؾكالض   ،كالحسف ،كسكرمة

 .(2)"ر ما أهتت مف الجتاؿ، كما لـ ئهتت فمئس تطكرك كفي ركائة سف اتف ستاس: الط  " -2
 ؛فع سمئهـ الجتؿ لئسم كاري ؛ اسةا امته كا سف الط  هـ لم  كفي حدئث الفتكف: سف اتف ستاس: أه  " -1

 .(3) "فسجدكا
ظركا إلئا كحد غشئهـ، فسقطكا أمر ا الجتؿ أف ئقع سمئهـ، فه ؛ا أتكا أف ئسجدكادم: فمم  كحاؿ الس  " -4
كا ما سجدة   :فكشفا سههـ، فقالكا ؛فسجدكا  سما شؽ، كهظركا تالشؽ اآلخر، فرحمهـ ا ؛ان جدس

ڤ   أحب إلا ا مف سجدة كشؼ تها ال ذاب سههـ، فهـ ئسجدكف كذلؾ، كذلؾ حكلا ت الا: 

 ." (4) ڦ  ڦ 

 .(5)"كراةئ هي الت   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    كحاؿ الحسف في حكلا: " -5
                                                 

( كرجالا 656( كسهدإل م ضؿ، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1124(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/287) تفسئر اتف كثئر (1)
ثقات، كهذإل اآلثار ئقكم ت ضها األخر، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف 

(1/431.) 
(، كسهدإل ض ئؼ جدان، 655(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1125(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/287تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.1/431اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.1/287تفسئر اتف كثئر ) (3)
(، كسهدإل حسف، 658(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1122(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )288-1/287) الم در الساتؽ (4)

 (.1/431اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 659(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/288تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (.1/431إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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 . (1)"أم تطاسة  ڄ أتك ال الئة، كالرتئع تف أهس: كحاؿ " -6
 . (2)"كحاؿ مجاهد: تقكة: ت مؿ تما فئا" -7

 .  (3)"كراة كاسممكا تائقكؿ: احرؤكا ما في الت   ڄ  ڄ  ڃ  كحاؿ أتك ال الئة كالرتئع: " -8
 

فإف لـ  ،كراةت  كأمرهـ أف ئأخذكا تما في ال ،ا حد هتؽ الجتؿ فكؽ تهي إسرائئؿ ف  أتتئف اآلثار 
كراة ؟! كسممكا تالت   هؿ حافظكا سما ال هد ،ت دما شاهدكا ذلؾ ،فئا ترل ،كحع الجتؿ سمئهـ ؛ئف مكا

ا مئثاؽ ال ئهسا، ، ئقكؿ سئد حطب م قتان سما هذا المكحؼ: "إه  هـ هسكا أك تهاسكا ذلؾإه   ،الحقئقة ال
ا كاحع تهـ، كلقد كاهكا ة، كظهكا أه  م  ا ظي كحهـ كأه  خذ كحد هتؽ ا الجتؿ فخذ في ظرؼ ال ئهسا، أي فقد أي 

فأسطكإل في ظؿ خارحة هائمة كاهت جدئرة تأف ت  مهـ ت د ذلؾ  ؛متقاسسئف ئكمها سف إسطاب المئثاؽ
ة، كأف ئستمسككا تا ئ  ة كجد  مركا في ظؿ تمؾ الخارحة القكئة أف ئأخذكا مئثاحهـ تقك  مف االهتكاس، كلقد أي 

مة، كأال ئتخاذلكا كال ئتهاكهكا كال ئتراج كا في مئثاحهـ الكثئؽ، كأف ئظمكا ذاكرئف لما فئا، ة ك رافي شد  
ؿ مك كلة تا ال تهساإل، كلكف إسرائئؿ هي إسرائئؿ، هقضت المئثاؽ، ل ؿ حمكتهـ تخشع كتتقي، كتظ  

ما اختارها ، ت دسمئها القكؿ لجت في الم  ئة، حتا استحقت غضب ا كل هتا، كحؽ  ك كهسئت ا، ك 
 مة، كلـ ترع ال هد، كلـ تذكر ا سما ال المئف في زماهها، كأفاب سمئها مف سطائاإل، فمـ تشكر اله  

 . (4)المئثاؽ، كما رتؾ تظبلـ لم تئد"
ھ  ے  ے  چ  كئؤكد القرآف الكرئـ هذا الم ها في سكرة األسراؼ حئث حاؿ ت الا :

﯀ ﯁       ﮿﮻ ﮼  ﮽  ﮾ ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   

ڭ    ڭ        ڭ  ڭ                         

سمئهـ في  هئ هـ  ان " ئقكؿ ت الا مهكر  :ذلؾ مائقكؿ اتف كثئر م قتان س [369االسراؼ ] چۇ

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  اس، كال ئكتمكها كقكلا:لمه   الحؽ   هف  مع ما أخذ سمئهـ مف المئثاؽ لئتئ   ،هذا

                                                 
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر 660(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1128اتف جرئر ترحـ ) (، أخرجا1/288تفسئر اتف كثئر) (1)

 (.1/432اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
( كسهدإل  حئح، 661(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1127، 1126(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/435تفسئر اتف كثئر) (2)

 (.1/432ك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ ات
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر 633(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1133(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/435تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/432اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.3/1389في ظبلؿ القرآف، ) (4)
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ٿ  ٿ    ٿپ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

 .(1)[ 387]آؿ سمراف: چٹ
طتئ ة الئهكد، كهذا دئدههـ، الت مرد سما األكامر اإللهئة، كالت حائؿ سمئها، كالتقاسس في  ذإله
  تهفئذها.

 :عبادة غير اهلل تعالى -3
 كترؾ ،كذهب مكسا لمئقات رتا كأهقذهـ مف ظمـ فرسكف، ،ت دما أرسؿ ا إلئهـ مكسا 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ  حاؿ ت الا : كستدكا ال جؿ، ،فئهـ أخاإل هاركف ،خرجكا سف أمرإل

ة تكضكح حاؿ مت سكرة طا الق   كحد ف    [53التقرة :] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

﮾   چ  ت الا : ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

                         ﯁            ﯀﮿

  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

  [.89-85طا:] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
 وردىا ابن كثير ىنا :أومن اآلثار التي 

مي كما في تمؾ ما أراد هاركف أف ئجتمع الحي د ٌم، سف أتي مالؾ، سف اتف ستاس: إه  كفي ركائة الس  " -3
ـ   ،ان كاحد ان حجر  اكئج م ،الحفئرة فألقا  ،امرمجاب ت د ذلؾ الس   حتا إذا رجع مكسا ئرل فئا ما ئشاب. ث

ا في دسكتا، سمئها تمؾ القتضة التي أخذها مف أثر الرسكؿ، كسأؿ هاركف أف ئدسك ا أف ئستجئب ل
 ،امرم سهد ذلؾ: أسأؿ ا أف ئككف سجبلن فقاؿ الس   ،جئب لافأي  -كهك ال ئ مـ ما ئرئد-ا لا هاركف فدس

كار، أم:  كت، ا فكاف سجبلن  مهاالن  ان ستدراجلا خي يئ  جب   ؛ كلهذا حالكا: ان كمحهة كاختتار  كا 

 ." (2) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پحب  خب   
م اد ،ثها ئزئد تف هاركفحد   ،ا محمد تف ستادة تف التىٍختىرمٌ ثهكحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -2 سف  أخترها حى

امرم كهك ئهحت ال جؿ، فقاؿ لا: ما هاركف مىر  تالس   سف اتف ستاس؛ أف   ،سماؾ، سف س ئد تف جتئر
كمضا  ،سطا ما سأؿ سما ما في هفساأفقاؿ هاركف: المهـ  ،ت هع؟ فقاؿ: أ هع ما ئضر كال ئهفع

                                                 
 (.3/499تفسئر اتف كثئر ) (1)
(، سهدإل حسف كلكف الركائة مف اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 5/310) الم در الساتؽ (2)

 (.5/303ئاسئف )
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ذا خار رف كا فقاؿ الس   هاركف، ار، فكاف إذا خار سجدكا لا، كا  كر فىخى امرم: المهـ إهي أسألؾ أف ئىخي
 .(1)"رؤكسهـ

 .(2)"هذا إلهكـ أم: هسي أف ئذكركـ أف   ڀ"ماؾ سف سكرمة سف اتف ستاس: كحاؿ س" -1
 هذا الكبلـ لمس امرم أم هسي مكسا أف ئذكركـ أف هذا ال جؿ إلهكـ. 
پ    د تف إسحاؽ، سف حكئـ تف جتئر، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس فقالكا:كحاؿ محم" -4

 .(3)"ئ هي مثما، حط ان كا شئئلـ ئحت   ان كإل حتحاؿ: ف كفكا سمئا كأحت   پ       ڀ  ڀ
ت تادة  ، كذلؾمع هتئهـ كمع رتهـئتضح مف اآلئات كاآلثار الس اتقة هقض الئهكد سهدهـ 

 ، أم: ممتمئ غئظان ا"فمما رجع مكسا إلا حكما كهك غضتاف أسف تفسئرإل : دم في حاؿ الس   ،ال جؿ
كذلؾ تإهزاؿ  ﯁               لف مهـ:  كمقتحان  ، حاؿ لهـ مكتخان كغمان  كحهقان 

ة ح ئرة؟ هذا حكؿ كثئر مف ة، فتطاكلتـ غئتتي كهي مد  أم: المد        كراة، التن 
تكة سمـ كال أثر، سالة، فمـ ئكف لكـ تاله  تكة كالر  : أفطاؿ سمئكـ سهد اله  م هاإل المفسرئف، كئحتمؿ أف  

كاهدرست آثارها، فمـ تقفكا مهها سما ختر، فاهمحت آثارها لت د ال هد تها، ف تدتـ غئر ا، لغمتة 
كال ذر  تكة تئف أظهركـ، كال مـ حائـ،الجهؿ، كسدـ ال مـ تآثار الرسالة؟ أم: لئس األمر كذلؾ، تؿ اله  

كاحتحمتـ  ،غئر مقتكؿ؟ أـ أردتـ تف مكـ، أف ئحؿ سمئكـ غضب مف رتكـ؟ أم: فت رضتـ ألستاتا
حئف أمرتكـ تاالستقامة، كك ئت تكـ هاركف، فمـ  ڭ   ڭ   مكجب سذاتا، كهذا هك الكاحع، 

   .(4)، كلـ تحترمكا حاضرا"ترحتكا غائتان 
ۇ   ۇ  چ  في سكرة التقرة حئث حاؿ : -دهقضهـ لم ه-كلقد أكد ا ت الا هذا الم ها

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

"كحكلا  :ئخ محمد سئد طهطاكمئقكؿ الش   ،فهقضهـ لم هد طتعه متأ ؿه فئهـ [81التقرة :] چۆئ  

                                                 
(، كسهدإل حسف كلكف الركائة مف 14367(، أخرجا اتف  أتي حاتـ ترحـ )311-5/310تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.5/303حكمت ئاسئف )اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 
 (.5/304(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )5/311تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.5/304(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )5/311تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.511تفسئر الس دم )ص (4)
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التي  كسدـ التقئد تالمكاثئؽ اسة،ط  اإلسراض سف ال جممة حالئة تفئد أف    ۆئ  ۆئ   ت الا:
 .(1)" ة م ركفة مههـكسجئ   ،كك ؼ ثاتت لهـ مة فئهـ،سادة متأ    ؛أحركا تها
 

 :إنكار نبوة محمد  -1
 هـ ئكتمكف ذلؾ حاؿ ت الا:كما ئ رفكف أتهابهـ، لكه   ،هتي مرسؿ ان محمد الئهكد ئ ممكف أف   إف    

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ 

  .[ 387آؿ سمراف: ]چٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ    ٿ
ذ سمئهـ ال هد  ؛كتئخ مف ا كتهدئد ألهؿ الكتاب"هذا ت ئقكؿ اتف كثئر في تفسئرإل: الذئف أخى

لئككهكا سما أٍهتىة مف أمرإل، فإذا  ؛اس، كأف ئهكهكا تذكرإل في اله  سما ألسهة األهتئاب أف ئؤمهكا تمحمد 
فئؼ، كف الط  سدكا سمئا مف الخئر في الدهئا كاآلخرة تالد  ضكا سما كي كت ك   ،فكتمكا ذلؾ  تات كإل،أرسما ا

 .(2)فقة  فقتهـ، كتئست التئ ة تئ تهـ"كالحظ الدهئكم السخئؼ، فتئست ال   
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ  :ألسراؼ حاؿ ت الااجاب في سكرة  كئدؿ سما ذلؾ ما

ڍ   ڍ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ں    ں  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ  گک            ک

  [.357األسراؼ:] چڻ
 :ة أكرد اتف كثئر سدة أحادئث مههاكسهد تفسئر هذإل اآلئ

رىئرم، سف أتي  خر ال قئمي، حد  حاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -3 ؿ مف ثهي رجثها إسماسئؿ، سف الجي
ميكتىةن إلا المدئهة في حئاة رسكؿ ا  األسراب، حاؿ: "جمتتي   ا فرغت مف تئ تي حمت: أللقئف  ، فمم  جى
حتا أتكا سما مها، حاؿ: فتمقاهي تئف أتي تكر كسمر ئمشكف، فتت تهـ في أحفائهـ  هذا الرجؿ فؤلسم ف  
اتف لا في المكت كأحسف الفتئاف كأجمما،  م تها هفسا سف ز  كراة ئقرؤها، ئي الت   ان رجؿ مف الئهكد هاشر 

فقاؿ ترأسا " كراة، هؿ تجد في كتاتؾ هذا  فتي كمخرجي؟هشدؾ تالذم أهزؿ الت  : "أي فقاؿ رسكؿ ا 

                                                 
 .396ص تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة (1)
 (.182-2/181تفسئر اتف كثئر ) (2)
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ه  كراة إه  هكذا، أم: ال. فقاؿ اتها، إم: كالذم أهزؿ الت   ي أشهد أف ا لهجد في كتاتها  فتؾ كمىخرجؾ، كا 
ـ   ،رسكؿ اؾ ال إلا إال ا، كأه    .(1)"بلة سمئاكلا كفها كال    فقاؿ: "أحئمكا الئهكدم سف أخئكـ". ث

ثها فيمىٍئح، سف هبلؿ تف سمي، سف ثها سثماف تف سيمىر، حد  ثها المثها، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -2
 ،راةك في الت   فقمت: أخترهي سف  فة رسكؿ ا  ،سطاب تف ئسار، حاؿ: لقئت ستد ا تف سمرك

 ان كمتشر  ان ا أرسمهاؾ شاهدتي إه  كراة ك فتا في القرآف: "ئا أئها اله  ا لمك كؼ في الت  حاؿ: أجؿ كا، إه  
اب في لؤلمئئف، أهت ستدم كرسكلي، سم   ان كحرز  ان كهذئر  ئتؾ المتككؿ، لئس تفظ كال غمئظ، كال  خ 

ة ال كجاب، لف ئقتضا ا حتا ئقئـ تا المم  ئئة، كلكف ئ فك كئ فح، ك ئئة الس  األسكاؽ، كال ئجزم تالس  
مفان  كئفتح تا حمكتان  ،تأف ئقكلكا: ال إلا إال ا ـ   .  "ان سمئ ان ، كأسئهان  م ان ، كآذاهغي  لقئت ك تان  حاؿ سطاب: ث

مكفئ حاؿ تمغتا، حاؿ: "حمكتان  ك تان  ، إال أف  فسألتا سف ذلؾ، فما اختمؼ حرفان   ان كأسئه ان  مكمئ ان كآذاه ان غي
 .(2)"ان سمكمئ

 ها محمد تف إدرئس كر اؽ الحمئدمثثها مكسا تف هاركف، حد  تراهي: حد  كحاؿ الحافظ أتك القاسـ الط  " -1
كهي -ثتهي أـ سثماف تهت س ئد حاؿ: حد  -مف كلد جتئر تف مط ـ -ثها محمد تف سمر تف إتراهئـ حد  

ئا جتئر تف مط ـ، حاؿ: جتئر، سف أت سف أتئها س ئد تف محمد تف جتئر، سف أتئا محمد تف-جدتي 
الكتاب، فقاؿ: هؿ سهدكـ رجؿ  اـ، لقئهي رجؿ مف أهؿاـ، فمما كهت تأدها الش  إلا الش   ان خرجت تاجر 

فئا  كر، فمـ أر  كرة  ؟ حمت: ه ـ. حاؿ: هؿ ت رؼ  كرتا إذا رأئتها؟ حمت: ه ـ. فأدخمهي تئتان ان هتئ
ؿ مههـ سمئها، فقاؿ: فئـ أهتـ؟ فأخترهاإل، فذهب تها إلا مهزلا، ، فتئهما أها كذلؾ إذ دخؿ رجتي اله  

ذا رجؿ آخذ ت قب اله  تي فساسة ما دخمت هظرت إلا  كرة اله   ، حمت: مف هذا الرجؿ تي ، كا 
ا ال هتي ت دإل، كهذا تي، فإه  ا لـ ئكف هتي إال كاف ت دإل هتي إال هذا اله  القاتض سما سقتا؟ حاؿ: إه  

ذا  فة أتي تكر ،الخمئفة ت دإل  ." (3)كا 
 

                                                 
(، ض فا محققك المسهد لجهالة أتي 23492(، أخرجا اإلماـ أحمد في مسهدإل ترحـ )3/483تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.4/95 خر ال قئمي، كحكاإل الحافظ اتف كثئر، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل  حئح، كالشؽ األكؿ مها أخرجا التخارم، 15225اتف جرئر ترحـ )(، أخرجا 3/486تفسئر اتف كثئر ) (2)

(، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف 2125كتاب :التئكع، تاب: كراهئة السخب في األسكاؽ، ترحـ )
(4/98.) 
فئا لـ أسرفهـ )المجمع  (، حاؿ الهئثمي1537(، أخرجا الطتراهي في الم جـ الكتئر ترحـ )3/487تفسئر اتف كثئر ) (3)
(، كأخرجا التخارم مف طرئؽ محمد، كذا غئر مهسكب، سف محمد تف سمر تا مخت ران )التارئخ الكتئر 8/238
 (.4/98(، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )385_1/384(، كأخرجا التئهقي في الدالئؿ )1/179
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ئقكؿ  ،كلكف الئهكد كتمكا ذلؾ ،كراة تشرت تسئدها محمد اتقة أف الت  ئتضح مف األحادئث الس  
ه   :سكؿسالة كالر   احب كتاب مكحؼ الئهكد مف الر   تهي إسرائئؿ حد جابهـ  ئشهد تأف   ا لهتأ سظئـ،"كا 

 . (1)"-بلـسمئهما الس  -سما ئدم هتئهـ مكسا كهتئهـ سئسا  ي مهذ أمد ت ئد،تي األم  الختر الئقئف تاله  
 كئردؼ  احب كتاب ،كأسمهكا الحرب كال داكة لسئدها محمد  ،لكف الئهكد كتمكا ذلؾ الحؽ

تهي إسرائئؿ  ارئخ أف  ؿ الت  فقد سج   ،الجرئمة التي لـ ئألكا فئها جهدان  ،ها الجرئمة سف سمـ كتئهةإه  " :حائبلن 
تي الحرب التي شهكها سما هذا اله   ... كأف  ئف الذم جاب تاتي كلمد  ـ خمؽ كحؼ لهذا اله  كاهكا هـ أأل

كدأتكا كما زالكا ئ ركف  ،كا سمئهاهـ أ ر  ، كأه  حرتان ختئثة ماكرة لئئمة كحاسئة كرسالتا كالمؤمهئف كاهت
 .(2)" كئدأتكف

، كأخذ سمئهـ ال هد ة تت ثة محمد تشكؿ كاضح جمي أف ا أختر الئهكد في الت كرا هكذا تدب
 تا، كلكف  الئهكد هقضكا ال هد ك ادتهـ. فتاإلئما

  :تفضئؿ مشركي حرئش سما سئدها محمد  -4
كفار حرئش  تؿ راحكا ئشهدكف زكران كتهتاهان أف   ،محمدان هتي مرسؿ لـ ئكتؼ الئهكد تكتماف أف  

ی  ی  ی    ىئ    ىئ      ىئ     ېئ    ېئ    ېئ    ۈئچ  حاؿ ت الا : ،أهدل كأفضؿ مها

  .]53الهساب:[چجئ  حئ مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب  مب ی
 ذكر اتف كثئر سدة آثار مهها: اآلئةكسهد تفسئر هذإل 

ا حاؿ: أما "الجتت" فقاؿ محمد تف إسحاؽ، سف حساف تف فائد، سف سمر تف الخطاب أه  " -3
 .(3)": السحر، ك "الطاغكت": الشئطاف(الجتت)
 .(4)": حئي تف أخطب(الجتت)س: كسف اتف ستا" -2
 
 

                                                 
 ، تدكف رحـ طت ة، مكتتة المهار االسبلمئة.13لمر في، ص: س د امكحؼ الئهكد مف الرسالة كالرسكؿ  (1)
 .14المرجع الساتؽ ص (2)
(، هستا الم هؼ لمحمد تف إسحاؽ كهذا خطأ كال كاب أها مف ركائة أتي إسحاؽ كما 2/334تفسئر اتف كثئر )  (3)

(، حاؿ 5443حاتـ )(،اتف أتي 5835-5/5834مف سكرة التقرة، تفسئر اتف جرئر ) 256ذكر ذلؾ سهد تفسئر اآلئة 
(، فتح   3/138(، إسهادإل حكم، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )8/252سها اتف حجر في الفتح )

هػ(، تحقئؽ: ستد ال زئز 852=التارم: أتك الفضؿ أحمد تف سمي تف محمد تف أحمد تف حجر ال سقبلهي )المتكفا : 
ـ كتتا كأتكاتا كأحادئثا كذكر أطرافها : محمد فؤاد ستد التاحي، دار الفكر، تف ستد ا تف تاز كمحب الدئف الخطئب، رح

 م كر سف الطت ة السمفئة.
(، تسهد ثاتت، اهظر 9782(، كاتف جرئر ترحـ )5446(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/334تفسئر اتف كثئر ) (4)

 (.3/138تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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 .(1)": ك ب تف األشرؼ(الجتت)كسف مجاهد: "  -1
ثها سفئاف، سف سمرك، سف ثها محمد تف ستد ا تف ئزئد المقرم، حد  كحد ركل اتف أتي حاتـ: حد  " -4

سكرمة حاؿ: جاب حئي تف أخطب كك ب تف األشرؼ إلا أهؿ مكة، فقالكا لهـ: أهتـ أهؿ الكتاب كأهؿ 
ا كسف محمد، فقالكا: ما أهتـ كما محمد. فقالكا: هحف ه ؿ األرحاـ، كههحر الككماب، ل مـ، فأختركها سه  ا

ت ا سراؽ ، حطع أرحامها، كات  (2)كمحمد  هتكر-كهسقي الماب سما المتف، كهفؾ ال هاة، كهسقي الحجئج 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ   هزؿ افأ ،غفار، فهحف خئر أـ هك؟ فقالكا: أهتـ خئر كأهدل ستئبلن  الحجئج تهك

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  

 .(3) "چخب  مب 
ثها محمد تف أتي سدم، سف داكد، سف سكرمة، سف اتف ستاس حاؿ: لما كحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -5

ا، ر مه  ا خئحدـ ك ب تف األشرؼ مكة حالت حرئش: أال ترل هذا ال هتكر المهتتر مف حكما؟ ئزسـ أه  
ک     ک  ک  چ فهزلت  :حاؿ ر.قائة! حاؿ: أهتـ خئداهة، كأهؿ السٌ كهحف أهؿ الحجئج، كأهؿ السٌ 

 ." (4) ڀ إلا   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی كهزؿ:  [ 1]الككثر: چک    
ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك سف س ئد تف جتئر، سف اتف كحاؿ اتف إسحاؽ: حد  " -6

كسبلـ تف  ،حئي تف أخطب ،تكا األحزاب مف حرئش كغطفاف كتهي حرئظةكاف الذئف حز   ستاس حاؿ:
أتي الحقئؽ أتك رافع، كالرتئع تف الرتئع تف أتي الحقئؽ، كأتك سمار، ككحكح  تف سامر، كهكذة تف 
حئس. فأما كحكح  كأتك سمار كهكذة فمف تهي كائؿ، ككاف سائرهـ مف تهي الهضئر، فمما حدمكا سما 

فسمكهـ: أدئهكـ خئر أـ دئف محمد؟ فسألكهـ،  ،ؿهؤالب أحتار ئهكد كأهؿ ال مـ تالكتب األك   :ئش حالكاحر 
ۈئ  ېئ  ېئ  چ  ت ا. فأهزؿ ا سز كجؿ:فقالكا: تؿ دئهكـ خئر مف دئها، كأهتـ أهدل مها كممف ات  

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 5448(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/334ئر )تفسئر اتف كث (1)

 (.3/138حكمت ئاسئف )
ٍهتيكري  (2) . اله ٍخمىةي تىٍتقاى ميٍهفًردةى كئيدىؽ  أىٍسفىميها فىأىرىاديكا أىه اي الى سىًقبى لىاي  :ال   حىاؿى أىتيك سيتىٍئدةى ،  حالا األىٍ مى ي  ٍهتيكري اله ٍخمىةي كى ال  

دىثه فىكىٍئؼى ئىٍتتى ياي المىشىائخي كالكيتى   غرئب الحدئث. اهظر: رىابي تىٍخريجي ًمٍف أىٍ ًؿ اله ٍخمىًة األيخرل لـ تيٍغرىٍس كأىرىاديكا أىه اي هىاًشيبه حى
(، تحقئؽ : د. 1/605) ا تف حمادم تف أحمد تف ج فر تف ستئداأتك الفرج ستدالرحمف تف سمي تف محمد تف سمي 

 تئركت. -ـ، دار الكتب ال ممئة  1985،  1ستد الم طي أمئف حم جي، ط
(، كسهدإل  حئح، كلكها مرسؿ، كئشهد لا األثر الذم 5441(، أخرجا اتف أتي حاتـ )2/334تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.3/139ئمئا، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
( ، 2/306(، األثر غئر مكجكد في مسهد أحمد كما ذكر الم هؼ ، الدر المهثكر)2/334ر )تفسئر اتف كثئ (4)

 (. 14/6572كك ححا اتف حتاف )
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ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  

-١٥النساء:]        چپ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻجب  حب  خب  مب  ىب   

 ." (1)  ڃ  چ  چ حكلا سز كجؿ:  إلا [١٥
سما سممهـ  ار حرئش أهدل كأفضؿ مف محمد الئهكد ج مكا كف   اتقة أف  ئتضح مف اآلثار الس  

ئهكد كحسدهـ "كهذا مف حتائح ال  دم في تفسئرإل م قتان سما مكحؼ الئهكد :ئقكؿ الس   ،الئقئهي تهتكتا
حممهـ سما ترؾ اإلئماف تا كرسكلا،  ؛كطت هـ الختئث ،ف أخبلحهـ الرذئمةإكالمؤمهئف،  تي لمه  
 ،لغئر ا، أك حكـ تغئر شرع اض سها تاإلئماف تالجتت كالطاغكت، كهك اإلئماف تكؿ ستادة  ك  كالت  

 .ئطاف، كؿ هذا مف الجتت كالطاغكتش  حر كالكهاهة، كستادة غئر ا، كطاسة الفدخؿ في ذلؾ الس  
مىمهـ الكفر كالحسد سما أف فضمكا طرئقة الكافرئف تا  سما طرئؽ  -ستدة األ هاـ-ككذلؾ حى

ىئ  لئلئماف:  لهـ كمداههة، كتغضان  أم: ألجمهـ تممقان  جئ   حئ  مئالمؤمهئف فقاؿ: 

ح " كئكض   تفسئرإل سههـ: في -ئضان أ– راكم كئقكؿ الش  . (2)"أم: طرئقان  يئ  جب  حب  خب  مب
، كمع ذلؾ ف داكتهـ لؾ ككحكفهـ أماـ مف الكتاب هـ أكتكا ه ئتان إه   ،اهظر ل جائتهـ ،رتها : ئا محمد
، كئؤمهكف تالجتت كالطاغكت؛ كهـ ج مهـ ئهسكف ه ئتهـ مف الكتاب ؛كر الذم جئت تادئهؾ كأماـ اله  

ـر ا سئأتي هتي مهكـه  : إئقكلكف لم رب حدئمان  القكـ أهفسهـ الذئف كاهكا لكف  ،هتت ا كهقتمكـ تا حتؿ ساد كا 
 .(3)، فهؿ سهد مثؿ هؤالب شيب مف الدئف؟"ئذهتكف كئؤمهكف تالطاغكت كالجتت هـ أكالب ها

 

  :نقض العيود مع الناس ثانيًا:
اس ، فمف تاب أكلا هقضهـ ال هد مع اله   إذا كاف الئهكد ئهقضكف سهدهـ مع ا ت الا،

 ،تي محمد األكؿ في زمف اله   مئف:ذلؾ تمثلؿ اس ، فسأمث  هكدهـ التي هقضكها مع اله  كلكثرة س
  كالثاهي: في زماهها الحاضر

 

 :نقضيم العيود مع الرسول محمد  -3
حاؿ  ،ؿ القرآف الكرئـ ذلؾحئث سج   ،سأتحدث هها سما ف ما تهك حرئظا في غزكة األحزاب

گ  گ  گ  ڳ      ڳ    ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گچ  ت الا:

                                                 
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف 9792(، كاتف جرئر)3/1024(، السئرة التف هشاـ )2/334تفسئر اتف كثئر )  (1)

 (.3/140كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (.1/182م )تفسئر الس د (2)
 ( .4/2315تفسئر الش راكم)  (3)



 

-74- 

ولالفصل األ 

ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 [ . 27-26األحزاب:]    چہ   ہ   ہ  
 

 :ة مختصرًة حيث قالابن كثير القص   لقد أورد
مت جهكد األحزاب، كهزلكا سما المدئهة، هقضكا ما كاف تئههـ دً ا حى تهي حرئظة لم   "حد تقدـ أف  

ئى مف ال كتئف رسكؿ ا  دخؿ ح ههـ،  -ل ها ا-ٌي تف أخطب اله ضىرم  هد، ككاف ذلؾ تسفارة حي
هر، أتئتؾ الد   كلـ ئزؿ تسئدهـ ك ب تف أسد حتا هقض ال هد، كحاؿ لا فئما حاؿ: كئحؾ، حد جئتؾ ت ز  

كأ حاتا. فقاؿ لا ك ب:  تقرئش كأحاتئشها، كغطفاف كأتتاسها، كال ئزالكف هاهها حتا ئستأ مكا محمدان 
ؾ مشؤكـ، فدسها  مهؾ. فمـ ئزؿ ئفتؿ في الذ ركة هر. كئحؾ ئا حئي، إه  أتئتهي تذيؿ  الد   -كا–تؿ 

ئي  إف ذهب األحزاب كلـ ئكف مف أمرهـ شيب حتا أجاتا، (1)كالغىارب أف ئدخؿ م هـ  كاشترط لا حي
 ."في الح ف، فئككف لا  أسكتهـ

  
ا أئد ، فممن ان كىشىؽ  سمئا كسما المسممئف جد   ، سابإل، ا هىقىضت حرئظةي، كتمغ ذلؾ رسكؿ افمم  

ر، ككتت األسداب كرد هـ خائتئف تأخسر  فقة، كرجع رسكؿ  ، مه كران  دان إلا المدئهة مؤئ   ا كهى ى
إذ  -في تئت أـ سممة-ئغتسؿ مف كسثاب تمؾ المراتطة   ا فتئهما رسكؿ ،بلحاس الس  ككضع اله  

بلح ت مامة مف إستترؽ، سما تغمة سمئها حطئفة مف دئتاج، فقاؿ: أكضى ت الس   تجران تتدل لا جترئؿ م 
ـ   ،ا، كهذا اآلف رجكسي مف طمب القكـئا رسكؿ ا؟ حاؿ: "ه ـ". حاؿ: لكف المبلئكة لـ تضع أسمحته  ث

ض تـ ذئرىؾ مف مقاتؿ، أك فقاؿ لا: سي  :كفي ركائة ، ئأمرؾ أف تههض إلا تهي حرئظةا حاؿ: إف  
ا لـ هضع أسمحتها ت د، اههض إلا هؤالب. حاؿ: "أئف؟". حاؿ: تهي حرئظة، بلح؟ حاؿ: "ه ـ". حاؿ: لكه  الس  
اس تالمسئر إلا تهي حرئظة، مف فكرإل، كأمر اله    ا فههض رسكؿ ،زلزؿ سمئهـا أمرهي أف أ فإف  

أحد مهكـ ال  ر إال في   ئ مئف  ككاهت سما أمئاؿ مف المدئهة، كذلؾ ت د  بلة الظهر، كحاؿ: "ال
ا بلة في الطرئؽ، ف ما ت ضهـ في الطرئؽ كحالكا: لـ ئرد مه  اس، فأدركتهـ ال   تهي حرئظة". فسار اله  

                                                 
الذ ٍركة : أسما الس هاـ كالغارب : ميقىٌدميا . حاؿ األ م ي هذا مىثىؿ ئقاؿ : " ما زاؿ ئٍفًتؿ في ًذٍركتا " أم : ئيخاًدسا  (1)

(، تحقئؽ 2/156) حتا ئيًزئما سف رٍأم هك سمئا، اهظر: غرئب الحدئث، ستد ا تف مسمـ تف حتئتة الدئهكرم أتك محمد
 تغداد. –ق، مطت ة ال اهي 1397،  1: د. ستد ا الجتكرم،  ط
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مف  ئر، كحاؿ آخركف: ال ه مئها إال في تهي حرئظة. فمـ ئي ىه ؼ كاحدان إال ت جئؿ الس    ا رسكؿ
 الفرئقئف. 
 

ائة ل مي تف أتي حد استخمؼ سما المدئهة اتف أـ مكتكـ، كأسطا الر  ، ك كتت هـ رسكؿ ا 
ـ   كسشرئف لئمة، فمما طاؿ سمئهـ الحاؿ، هزلكا سما حكـ  كحا رهـ خمسان  هازلهـ رسكؿ ا  طالب. ث

ا ئحسف إلئهـ في ذلؾ، كما هـ كاهكا حمفابهـ في الجاهمئة، كاستقدكا أه  أله  -سئد األكس -س د تف م اذ 
هؤالب أف  ، فظف  تي تف سمكؿ في مكالئا تهي حئهقاع، حئف استطمقهـ مف رسكؿ ا ستد ا تف أي  ف ؿ
ما   تي في أكلئؾ، كلـ ئ ممكا أف س دان سئف ؿ فئهـ كما ف ؿ اتف أي  س دان  كاف حد أ اتا سهـ في أكحى

دإل مف حرئب. كحاؿ س د ة في المسجد لئ ك في أكحما، كأهزلا في حت   أئاـ الخهدؽ، فككاإل رسكؿ ا 
ف كهت كض ت الحرب تئهها  ،فأتقهي لها إف كهت أتقئت مف حرب حرئش شئئان  فئما دسا تا: المهـ   كا 

هزلكا ئكال تمتهي حتا تيقٌر سئهي مف تهي حرئظة. فاستجاب ا دسابإل، كحىٌدر سمئهـ أف  ،كتئههـ فافجرها
  .هة لئحكـ فئهـمف المدئ لؾ استدساإل رسكؿ ا مف تمقاب أهفسهـ، ف هد ذ سما حكما تاختئارهـ طمتان 

 
ا أحتؿ كهك راكب سما حمار حد كط ؤكا لا سمئا، ج ؿ األكس ئمكذكف تا كئقكلكف: ئا س د، فمم  

ا أكثركا سمئا حاؿ: فمم   ،سمئهـ كئرحقكها سمئهـ كئ طفكها، كهك ساكت ال ئردٌ  ،هـ مكالئؾ، فأحسف فئهـإه  
ا دها مف الخئمة التي فئها ا غئر مستتقئهـ، فمم  في ا لكمة الئـ. ف رفكا أه   لقد آف لس د أال تأخذإل

كرامان  : "حكمكا إلا سئدكـ". فقاـ إلئا المسممكف، فأهزلكإل إسظامان حاؿ رسكؿ ا  رسكؿ ا   كا 
-هؤالب  ف  : "إحاؿ لا رسكؿ ا  ،ا جمسلئككف أهفذ لحكما فئهـ. فمم   ؛لا في محؿ كالئتا كاحترامان 

حد هزلكا سما حكمؾ، فاحكـ فئهـ تما شئت". حاؿ: كحكمي هافذ سمئهـ؟ حاؿ: "ه ـ". حاؿ: -كأشار إلئهـ 
كأشار إلا الجاهب الذم فئا رسكؿ ا -كسما مىٍف في هذإل الخئمة؟ حاؿ: "ه ـ". حاؿ: كسما مىٍف هاهها. 

 - كهك م رض تكجها سف رسكؿ ا  كرام إجبلالن سظام ان كا  : "ه ـ". فقاؿ لا رسكؿ ا  -ان كا 
: "لقد حكمت تحكـ ئتهـ كأمكالهـ. فقاؿ لا رسكؿ ا ي أحكـ أف تقتؿ ميقىاتمتهـ، كتيسٍتا ذر  فقاؿ: إه  

تاألخادئد  أمر رسكؿ ا  مؾ". ثـ  كفي ركائة: "لقد حكمتى تحكـ الم .(1)ا مف فكؽ ست ة أرح ة" 

                                                 
ـ، دار الكتب 2004، 1ركاإل اتف إسحاؽ في السئرة: محمد تف إسحاؽ تف ئسار، تحقئؽ أحمد فرئد المزئدم، ط  (1)

سمر، سف سمقمة تف  ( مف طرئؽ سا ـ تف سمر، سف ستد الرحمف تف4/123ال ممئة، كما في التدائة كالههائة )
( مف طرئؽ محمد تف 3/426كحاص حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ فذكرإل، كركاإل اتف س د في الطتقات )

 الح التمار، سف س د تف إتراهئـ، سف سامر تف س د، سف أتئا س د تف أتي كحاص مرفكسا تمفظ: "لقد حكمت فئهـ 
كترل: محمد تف س د تف مهئع اتك ستدا الزهرم، ط، دار  ادر تئركت. تحكـ ا مف فكؽ ستع سمكات"، الطتقات ال

 ( مف حدئث أتي س ئد الخدرم.3043كأ ما في  حئح التخارم مف دكف حكلا: "فكؽ ستع سمكات" ترحـ )
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ٌدت في األرض، كجيب تهـ فئف، فضرب أسهاحهـ، ككاهكا ما تئف الست مائة إلا الثماهمائة، ت  مك فىخي
ٍف لـ ئيهتت مههـ مع اله    .(1)ساب كأمكالهـ كستا مى

كاف تئها كتئف الئهكد في المدئهة سهد كمئثاؽ سما حمائة المدئهة  مف الم مـك أف رسكؿ ا 
كسما  ،سما الئهكد هفقتهـ "كأف   :حئفة التي كتتها رسكؿ ا فاع سهها حئث جاب في ال   كالد  

 ئحة  ح كاله  أف تئههـ اله  ك  حئفة، ر سما مف حارب أهؿ هذإل ال   تئههـ اله   كأف   المسممئف هفقتهـ،
حرئش كغئرها كتحالفكا مع  ،ـ مع رسكؿ ا ه. لكف الئهكد كما رأئها هقضكا سهد(2)" اإلثـكالتر دكف 

 .مف حتائؿ ال رب ضدإل
، كهذا ضئر، كمف ت دهـ خئتر، فمف حتمهـ خاف تهك اله  اهة تهي حرئظة هي األكلاـ تكف خئكل

ۋ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ هك دئدف الئهكد كسادتهـ كما ك فهـ ا ت الا : 

 .[377التقرة: ] چۋ     ۅ  ۅ
 
 نقضيم العيود في وقتنا الحاضر:  -3

ث فئا سف هقض الئهكد تحد   ،(3)ماسئؿثر أحمد إسهترهت لمشئخ مد  في مقاؿ هشر سما شتكة اإل
كراة فات القتئحة التي أثتتها القرآف لمئهكد، كما أثتتتها الت  "كمف أكثر ال    :ا جاب فئاكمم   ،لم هكد

ت ض الكاهمئف مف زيسماب هذإل األيٌمة المغمكب سما  إف   ...كاإلهجئؿ، هقض ال هكد كالكسكد كالمكاثئؽ
ركف إلئهـ تت ض ئسارسكف فئهـ، كئتاد -ز لها أف هيحًسفى تهـ الظىفٌ أحكؿ الكاهمئف إف جا -أمرها 

ما مستقتؿ تمؾ المتادرات كال هكد كالمكاثئؽ مع  :فئا تيرل ،كئستجدكههـ حتا ئقتمكها ،المكاثئؽ كال هكد
 تأف   -هحف المسممئف-هست رض فئما ئمي محاكالت السبلـ مع الئهكد. تالرغـ مف حهاستها ؟ ... الئهكد
ائـ مع الئهكد أمره مستحئؿ، فضبلن سف ككها أمران غئر مشركع؛ ل دـ جكاز االستراؼ لهـ بلـ الد  الس  

 تاغت اب أرض فمسطئف. 
 

  :م3974المحاولة األولى: مؤتمر جنيف 
ت د الحرب ت شرة -ـ 3971أكتكتر  36اتؽ أهكر السادات ئكـ كٌجا الرئئس الم رم الس  

 ،بلـالرئئس األمرئكي األستؽ رئتشارد هئكسكف، احترح فئها مشركسان لمس  في رسالة مفتكحة إلا  -اـأئ  
سما أف تهسًحب إسرائئؿ فكران مف جمئع األراضي ال رتئة التي  ،ارف الدسكة إلا إئقاؼ إطبلؽ اله  ئتضم  

                                                 
    (.2/239السئرة الهتكئة التف هشاـ ) ( 1)
 (.2/151الم در الساتؽ )( 2)
 1/2013/ 8شتكة الهدائة اإلسبلمئة  (3)
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مـ في مهطقة إلحرار الس   ؛ـ، كأتدل است دادإل لحضكر مؤتمر سبلـ دكلي3967احتٌمتها في حرب ئكهئك 
 رؽ األكسط. الش  

 
  :اداتالرّد عمى مبادرة الس  

كالتدب في  ،كلي ئدسك لكحؼ القتاؿتحركت )كاشهطف( ك)مكسكك( ك در حرار مف مجمس األمف الد  
 رؽ األكسط. دائـو كسادؿو في الش   مـو تهدؼ إحامة سً  ،المفاكضات

سرائئؿ لمقرار في حئف  ،ارؽ اله  كحتمكا حرار كحؼ إطبل ،استجاتت م ر كسكرئة كاألردف كا 
 . (1) حرئر الفمسطئهئةمة الت  رفضت ال راؽ كمهظ  

الذم دسا إلئا مجمس األمف، كسهدها ح ؿ المىكر  ؛كحت اه قاد المؤتمر )مؤتمر جهئؼ(كجاب 
سرائئؿ، حئث لـ ئرؽ لهما أف تيتحىث حضئ  الكيت   ة بلـ دكلٌئان، حٌتا ال تككف ثم  ة الس  ار مف أمرئكا كا 

أف تتكلا م ر كحدها مهفردةن  ،كفي ظركؼ متهمة ،إسرائئؿ، لذلؾ تقرر فجأةن  ة ضد  لئ  ضغكط دك 
 .راعة ال   حضئ  

 

  :م3978المحاولة الثانية: مؤتمر كامب ديفيد 
سرائئؿ مرادهما، حئث اهفردت م ر تقضٌئة ال    م ر  راع، كفي الحقئقة أف  حققت أمرئكا كا 

 تهذإل االتفاحٌئة. خرجت مف ساحة الم ركة مع الئهكد 
سرائئؿ إلا  ئغًة  ؿ كؿ  ـ سف تك   3978ستتمتر  37فقد أسمهت كاشهطف في  مف م ر كا 

ككاف هذا اإلسبلف ت د سمسمة مف االجتماسات  ،مهزاع ال رتي اإلسرائئميههائي ل فاؽ تئههما لكضع حد  ات  
اتؽ )أهكر الرئئس الم رم الس  ضٌمت كيبل  مف الرئئس األمرئكي )جئمي كارتر(، ك  ،ئكمان  31استمرت 

ادات(، كرئئس الكزراب اإلسرائئمي )مهاحئـ تئجف(، ككاف ذلؾ في المهتجع الذم أطمقكا سمئا اسـ الس  
 .(2)الذم اشتهر إسبلمئان ب )كامب دئفئد( ؛ميخٌئـ داؤكد
  

  وىما: وأثمرت ىذه االجتماعات عن توقيع اتفاقيتين منفصمتين
تقٌئة ديكىؿ  كؿ ال رتئة األخرل، كتدسكبلـ تئف دكلة الئهكد كالد  بلحات الس  تت مؽ تتحدئد س األولى:

 الميكاجهة أف تحذك حذك م ر في إههاب الحرب مع الئهكد. 
سرائئؿتحدد أسس م اهدة الس   الثانية:  كتتركز في اآلتي:  ،بلـ تئف م ر كا 

 رفئف تشكؿ ههائي. إئقاؼ األسماؿ ال سكرئة تئف الط   -3
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 . ررؼ اآلخرسة سبلحات طتئ ئة مع الط   داد كؿ طرؼ لممااست -2
ـ  فاحات سر  كههاؾ ات   ، ذكرها  احب مقاؿ "خمسكف سامان مف فئما ت دظهرت  ئة. هيص  سمئها. ث
 . (1)الفشؿ"

 
  :: مشروع إنشاء الدولة الفمسطينيةالثالثةالمحاولة 

ت مع سها ر إسرائئمئة في الفترة ما تئف  االحرئر الفمسطئهئة في إجراب ات  مة الت  تدأت مهظ  
الذم ئدسك إلا ؛ 242رحـ  كاهتهت تاستراؼ ئاسر سرفات تقرار مجمس األمف ،ـ3988 -ـ 3986

ـ، ككاف ال رب كٌمهـ ميٍطًتًقئفى سما رفض هذا 3967استراؼ ال رب تدكلة إسرائئؿ تحدكد ما حتؿ 
ا تقطعي أرض فمسطئف، تؿ كاف ئاسر سرفات ئقكؿ كئكرر أه   مان سف ثيميثىيهازؿ مقد  ا ئ هي الت  أله   ؛القرار

ي سما ف متا؛ أسمف سف حئاـ ، كلكف سرفات ساد كحتؿ تالقرار، كحٌتا ئيغط  242ئدإل كال ئقتؿ تالقرار 
 ،ة كرئئسها ئاسر سرفات، كالذم ذهب مف فكرإل إلا جهئؼ كرئئس لدكلة فمسطئفدكلة فمسطئف المستقم  
 ـ ما ئمي: 3988دئسمتر  31حدة في ة لؤلمـ المت  ال ام  كئ مف أماـ الجم ئة 

 فاكض مع إسرائئؿ. ا سما است داد لمت  أه   -3
ها في ال ئش حرئر أف تت ائش تسبلـ مع إسرائئؿ، كأف تحتـر حق  مة الت  تت هد مهظ   -2

 تسبلـ ضمف حدكد آمهة مي ترؼ تها. 
رهاب الد  مة أسماؿ ال يهؼ الفردم كالأف تيدئف المهظ   -1  .(2)كلةجماسي كا 

 
 م 3993: مؤتمر مدريد الرابعةالمحاولة 

كا ساسةن مف ههار سف الكئد إذ لـ ئكف   لئهكد سما سقئدتهـ في هقض ال هكدت د أف سار ا
تاب  ت د أف سيد   ،هيف ذت سممئة فدائئة حامت تها إحدل الف ائؿ الفمسطئهئة ألترئابكال دكاف سما ا

راع ال رتي اإلسرائئمي، ؿ كتحـز لتسكئة ال   فقررت اإلدارة األمرئكئة التدخ  ، ـبلـ في كجكههالس  
مىهئ  كتقرر أف ئي قىد مؤتمر دكلي ئككف مجر   الدكؿ  ة تئف كؿ  ة ساٌمة لمحادثات ثهائئ  د كاجهة سى

رر استت ادها فقد تق ؛بلـة أ بلن تمكضكع الس  حرئر الم هئ  مة الت  ا مهظ  ال رتئة كتئف إسرائئؿ. أم  
كسما  ،مةلمكحفها في حرب الخمئج، سما أف ئككف التدئؿ سهها كفدان فمسطئهئان كلئس مف المهظ  

ا ككأه   ،كاه قد المؤتمر أف ئككف ذلؾ الكفد الفمسطئهي جزبان مف الكفد األردهي في المؤتمر.
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ساتها. ككاف مف أك مقد   ـ تاسمها أك ئدافع سف كرامتهاة لـ تجد مف ئتكم  تظاهرة تحتفي تهكاف أم  
 .(1)ةة حهاف سشراكم لتتكٌمـ تاسـ القضٌئة الفمسطئهئة ال رتئة اإلسبلمئ  ال جائب أف تيختار اله راهئ  

 
 : أوسمو الخامسةالمحاولة 

الت كاشهطف كالتي اٌتجهت األهظار إلا أكسمك، سا مة الهركئج، كذلؾ ت د فشؿ محاك 
 كلئة، مهها: د  احة ال رتئة كالت سما الس  اا ظهرت مستجد  أه  حتمها، السئما 

 اهتقاؿ رئاسة الكزراب في إسرائئؿ مف حزب المئككد إلا حزب ال مؿ، أم مف شامئر إلا راتئف.  -
 شيبو مقاتؿ االستراؼ تها.  حرئر هفسٌئان كسممئان أف ت طي كؿ  مة الت  است داد مهظ   -

مة ت د استرافها تإسرائئؿ، كأف تحئا ستراؼ تالمهظ  ا ال ماهع مف االككاف راتئف ئرل ألجؿ ذلؾ أه  
 ت دها حئاةن آمهة ضمف حدكدها الم ترؼ تها. 

 
فاؽ إلتراـ ات   ؛ة في التفاكض مع اإلسرائئمئئف اؿ سرئ  كتدأ الفمسطئهئكف ستر حهكات ات  

فقكا في حد ات   فاؽ متدئي أيطًمؽ سمئا "غٌزة كأرئحا أكالن"، ككاف المفاكضكفمهفرد، كأثمرت سف ات  
تالتدب تالمكضكسات  ،أكسمك سما أاٌل ئكرركا الخطأ الذم حدث في كاشهطف مف الكفد الفمسطئهي

كاختاركا أف ئككف التدب  ،م ئر كالمستكطهات، كمستقتؿ القدس تة الرئئسة مثؿ تقرئر الال   
ئهئئف مف حكـ هاتئف ككحع االختئار سما غٌزة كأرئحا أكالن. تم ها تمكئف الفمسط ،ةتأمكر سممئ  

 ادفت هكلن لدل القئادة الفمسطئهئة،  ؛المهطقتئف حكمان ذاتٌئان، ككاهت هذإل متادرة إسرائئمئة  رفة
 دكف شراكة مف طرؼ ثالث.  ،ؿ إلئها تئههماالتك    كحد تـ  

ـ المت ٌمؽ 8/5/3991فاؽ إسبلف المتادئ في تيٌكجت هذإل المساسي أخئران تما ئيسٌما تات  
 لفمسطئهئئف حكمان ذاتئان سما غٌزة كأرئحا. تمهح ا

رؼ ئت امؿ مع الط   -كاف كال ئزاؿ-رؼ الئهكدم الط   فإف   ؛هازؿهذا الت   كمع كؿ  
هـ لـ ئ تركا ص مف ال هكد، فإه  كك ادة الئهكد في التمم   ،الفمسطئهي تاالزدراب كالمكر كالخداع

ص(، تمؾ ة المتكررة )ت دد فهـ اله  ا التمثئمئ  فاؽ أكسمك، رغـ حئفا كجكرإل، كسادكا إلسما ات  
فئقكلكف اله ص هكذا،  ،زئئؼحرئؼ ك الت  ما أرادكا الت  ة التي درجكا سما المجكب إلئها كم  التمثئمئ  

 كف مف كؿ  ؤ  كف مف أم التزاـ، كئتتر كلكهها هفهـ كذا، كأهتـ تفهمكف مها كذا، كتهذا ئتخم  
 مسؤكلئة. 
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فاؽ أكسمك، حرابة ههاؾ حرابتئف الت   كتشفتي أف  اهي ؿ م رسا: "إه  لقد حاؿ راتئف حت
 ،فاؽها كاضحة في االت  فمسطئهئة، كحرابة إسرائئمئة. كهحف أماـ تفسئرات مختمفة لقضٌئة كهت أظه  

 . (1)فاؽ تئهها كتئف سرفات كاس ة"فجكة االت   إف   كحاؿ

مما هحئاإل هحف  -اسلمكاثئؽ مع اله  هقض الئهكد لم هكد كا–لئس أدؿ سما ذلؾ كاخئران 
فاؽ تهدئة كحع تئف الئهكد كالمقاكمة الفمسطئهئة هقضا فكـ مف ات   ،الئكـ سما أرض فمسطئف

الثماهئة األخئرة التي كح ت في  ح ؿ في حرب األئاـ خئر مثاؿ سما ذلؾ ما كل ؿ   ،الئهكد
7/33/2732. 
 
  كذبيم وافتراؤىم: -5
فحرمه تقكـ ئهقضكف سهدهـ مع ا أف ئت فكا  ،لمئهكد الكذب كاالفتراب فات المبل قةمف ال     

 :كما أكثرها ،كمف المكاحؼ التي كذتكا فئها ،فة الذمئمةتهذإل ال   
 
 ين سبيل:ي  و ليس عمييم في األم  زعميم أن   -أ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ    چ حاؿ ت الا:

﮿     ﮲ے  ے  ۓ  ۓ   ھ       ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹        ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳ 

  [.75آؿ سمراف:] چ﯀  
 من اآلثار التي ذكرىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية :

ٍ  ى ىة تف ئزئد  أف   حاؿ ستد الرزاؽ: أهتأها مىٍ مىر، سف أتي إسحاؽ الهمداهي، سف أتي" -3  رجبلن   ى
ستاس:  اةى؟ حاؿ اتفجاجةى كالش  مة الد  ً ئب في الغزك مف أمكاؿ أهؿ الذ  ا هي سأؿ اتف ستاس، حاؿ: إه  

﮹         فىتىقكلكف ماذا ؟ حاؿ: هقكؿ لئس سمئها تذلؾ تأس. حاؿ: هذا كما حاؿ أهؿ الكتاب: ﮸   ﮷   ﮶ 

 .(2)"كا الجزئة لـ تىحؿ لكـ أمكالهيـ إال ًتًطئب أهفسهـهـ إذا أد  إه    ﮺
ثها ثها ئ قكب، حد  حد   ،حئا، أخترها أتك الرتئع الزهراهيثها محمد تف ئحاتـ: حد  كحاؿ اتف أتي " -2

 :حاؿ هتي ا    ﮶ ﮷   ﮸ ﮹       ﮺  ج فر، سف س ئد تف جتئر حاؿ: لما حاؿ أهؿ الكتاب:

                                                 
 .ال زئز كامؿق، مقاؿ خمسكف سامان مف الفشؿ، تقمـ ستد 1418جمادل األكلا  117مجمة التئاف، ال دد  (1)
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 1/124(، تفسئر ستد الرزاؽ )62-2/61تفسئر اتف كثئر) (2)

 (.2/365تف تشر تف ئاسئف)
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اًهًمئ ًة ًإال كىهيكى تىٍحتى حىدىمىي  ) ب كىافى ًفي الجى ا ًمٍف ًشيو اهىةى، فىًإه هىا ميؤىد   كىذىبى أىٍسدىابي اً، مى اةه هىاتىٍئًف ًإال األمى
  .(1) ("ًإلىا اٍلتىر  كىالفىاًجرً 

﮽     :كئكفئها في ذلؾ رد رتها سمئهـ ،فهذا دلئؿ سما كذتهـ في زسمهـ  ﮼   ﮻ 

  [.75آؿ سمراف:] ﮾ ﮿  ﯀   
. 

  :ان نبوة محمد كتم -ب
گ  گ  گ  چ  ؿ ت الا:اح ،تاطؿكخمطهـ الحؽ تال ،كتماف هتكة محمد  :كمف كذتهـ

  .]42التقرة:[چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 

 من اآلثار التي ذكرىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية :
 ،ال تخمطكا الحؽ تالتاطؿ ،چگ  گ  گ  گچ حاؾ، سف اتف ستاس "حاؿ الض   -3

 .(2)دؽ تالكذب"كال   
كا حؽ تالتاطؿ، كأد  ئقكؿ: كال تخمطكا ال  چگ  گ  گ  گچ : "كحاؿ أتك ال الئة -2
 ."(3) ئحة ل تاد ا مف أمة محمد اله  
 إف   ،ة تاإلسبلـ راهئ  ة كاله  كال تمتسكا الئهكدئ   حاؿ: چگ  گ  گ  گچ "كحاؿ حتادة:  -1

 .(4)ة تدسة لئست مف ا" راهئ  هكدئة كاله  دئف ا اإلسبلـ، كالئ  
تف      أك س ئد     سكرمة   تي محمد، سف أ  ثهي محمد تف حد      "كحاؿ محمد تف إسحاؽ:  -4

   ما سهدكـ مف     أم: ال تكتمكا چ ڳ ڳ  ڳ  ڳچستاس:    جتئر، سف اتف 

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د.  (، كسهدإل مرسؿ، 3712(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ)2/62تفسئر اتف كثئر)( 1)

 (.2/365ئف)حكمت تف تشر تف ئاس
( كسهدإل كاإلو، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ 823(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/245تفسئر اتف كثئر) ( 2)

 (.1/370الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
ف ( كسهدإل جئد، اهظر تفسئر ات458(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)824(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/245تفسئر اتف كثئر)(  3)

 (.1/370كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
( كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك 459(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ)1/245تفسئر اتف كثئر)  (4)

 (.1/370إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
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مف الكتب التي   ت ممكف  فئما  مكتكتا سهدكـ  تجدكها  ترسكلي كتما جاب تا، كأهتـ  الم رفة
 . (1)تأئدئكـ"

  ."(2) ئ هي: محمدان  چڳ  ڳ  چ دم، كحتادة، كالرتئع تف أهس: "كحاؿ مجاهد، كالس   -5
كما  ،ا هتيه مرسؿكهـ ئ ممكف أه   ة سئدها محمد الئهكد كذتكا في أمر هتك   مف الكاضح أف  

هكارهـ، كهـ "كالئهكد مكاتركف في دسكاهـ ك  :ئقكؿ محمد سزة دركزة :اتقةحت تذلؾ اآلثار الس   ر   ا 
ف  تي كراة حد احتكت تشارات تمت ث اله  ئ رفكف الحؽ كئكتمكها، كالت   هذإل  -كالحالة–مكاترتهـ  ، كا 

 .(3)كال ئقكمكف تما أكجتتا سمئهـ، كال ئ ترفكف تما فئها مف تشارات" ،تج مهـ ئهقضكف تكراتهـ
 كاف سف ح د مههـ، حقدان سمئا، كحسدان أال ئككف اله تي مههـ. فإهكار هتكة محمد 

 تحريف كالم اهلل تعالى: -ج
 :حاؿ ت الا سههـ ،كراة سف سمـ كح دفحرفكا الت   ؛أ الئهكد سما كبلـ ا ت الالقد تجر  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ

  ]75التقرة: [چۆئ   ۈئ  ۈئ 
 كمف اآلثار التي أكردها اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة: 

 تفف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اثهي محمد تف أتي محمد، س"حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد   -3
ـ  أه   ستاس ۉ  ې    چسهـ مههـ: ئؤئ   ،، كلمف م ا مف المؤمهئفحاؿ ا ت الا لهتئا  ا حاؿ: ث

 چائ  ەئ  ەئ  چكلئس حكلا:  چې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ
 .(4)اسقة فئها"كلكف الذئف سألكا مكسا رؤئة رتهـ فأخذتهـ ال    ،كمهـ حد سم ها ،كراةئسم كف الت  

هـ حالكا لمكسا: ئا مكسا، حد حئؿ تئهها ثهي ت ض أهؿ ال مـ أه  إسحاؽ: فئما حد  "حاؿ محمد تف  -2
ا ت الا فقاؿ: ه ـ، ميٍرهـ فطمب ذلؾ مكسا إلا رت   ؛ت الا، فأسم ها كبلما حئف ئكممؾ كتئف رؤئة ا

ـ   ،كئ كمكا ،فمئتطهركا، كلئطهركا ثئاتهـ  ؛ئهـ الغماـا غشكر، فمم  خرج تهـ حتا أتكا الط   فف مكا، ث
كئههاهـ، حتا سقمكا ا ت الا، فسم كا كبلما ئأمرهـ ما رت  ، ككم  ان رهـ مكسا أف ئسجدكا، فكح كا سجكدأم

                                                 
( كسهدإل حسف، اهظر تفسئر 461(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)832حـ)(، أخرجا اتف جرئر تر 1/245تفسئر اتف كثئر)  (1)

 (.1/370اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
( كسهدإل 462(، كسهدإل  حئح، كاتف أتي حاتـ ترحـ)831-830(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/245تفسئر اتف كثئر)  (2)

 (.1/371ك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أت
 ، المكتب اإلسبلمي .75الئهكد في القرآف الكرئـ، محمد سزة دركزة، ص  (3)
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك 773(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ)1/307تفسئر اتف كثئر) ( 4)

 (.1/460)إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف
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ـ   ،سها ما سم كا ر ؼ فرئؽ مههـ ما أمرهـ تا، كحالكا  ؛ا جابكهـاه رؼ تهـ إلا تهي إسرائئؿ، فمم   ث حى
ما إه   -حاؿ ذلؾ الفرئؽ الذئف ذكرهـ ا ،ذا ككذاا حد أمركـ تك حئف حاؿ مكسا لتهي إسرائئؿ: إف  -

 ."(1)كجؿ لهـ، فهـ الذئف سها ا لرسكلا  لما حاؿ ا سز   ان خبلف ،حاؿ كذا ككذا
كراة، حاؿ: هي الت   چې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      چدم: "كحاؿ الس   -1

 .(2)حرفكها"
 ،حاؿ: هـ الئهكد چۆئ   ۈئ  ۈئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ"حاؿ حتادة في حكلا:  -4

ـ   ،كاهكا ئسم كف كبلـ ا  .(3)فكها مف ت د ما سقمكإل ككسكإل"ئحر   ث
 .(4)فكها كالذئف ئكتمكها هـ ال مماب مههـ""كحاؿ مجاهد: الذئف ئحر   -5
كراة حاؿ: الت    چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ"كحاؿ اتف كهب: حاؿ اتف زئد في حكلا:  -6

 ،كالحؽ فئها تاطبلن  ،، كالحراـ فئها حبلالن ان ئج مكف الحبلؿ فئها حرام ،فكههائحر   ،هـالتي أهزلها ا سمئ
ذا جابهـ المتطؿ ترشكة أخرجكا لا ان كالتاطؿ فئها حق ؛ إذا جابهـ المحؽ ترشكة أخرجكا لا كتاب ا، كا 

ف جابهـ أحد ئسألهـ شئئذلؾ الكتاب، فهك فئ شيب، أمركإل  لئس فئا حؽ، كال رشكة، كال ان ا محؽ، كا 
 چھ  ے    ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ تالحؽ، فقاؿ ا لهـ: 

  .(5)["44]التقرة: 
، ا ستؽ مدل تحرئؼ الئهكد لكبلـ ا، سكاب تكتماف ال مـ، ككتماههـ هتكة محمد ئتضح مم  

حمب الحؽ تاطبلن، ك أك الحبلؿ حرامان، أ ،كراة ، كج ؿ الحراـ حبلالن تتغئئر أحكاـ الت   أك -كما أسمفها-
ئقكؿ  احب فتح القدئر: "كالمراد مف ئأخذكهها، في هفكسهـ، أك رشكةن  كذلؾ إما لهكان  ،كالتاطؿ حقان 

ا فئا مكافقة أك هحك ذلؾ مم   ،فج مكا حبللا حرامان  ؛كراةهـ سمدكا إلا ما سم كإل مف الت  حرئؼ أه  الت  

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر 777(، كتف أتي حاتـ ترحـ)1334(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/307تفسئر اتف كثئر) ( 1)

 (.1/460تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر (779(، كاتف أتي حاتـ ترحـ)1330(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/307تفسئر اتف كثئر)  (2)

 (.1/460اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك 781(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ)1/308تفسئر اتف كثئر)  (3)

 (. 1/461إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل  حئح، اهظر 778(، كاتف أتي حاتـ1329، 1328(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/308ئر)تفسئر اتف كث  (4)

 (.1/461تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك 1331(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/308تفسئر اتف كثئر)  (5)

 (.1/461الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف) إسحاؽ
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سقاط الحد ،كتحرئفهـ  فة رسكؿ ا  ،ألهكائهـ  ؛أك سم كا كبلـ ا لمكسا ،كد سف أشرافهـكا 
 .(1)كهذا إختار سف إ رارهـ سما الكفر" ،فزادكا فئا كهق كا

 
 :الكذب في األحكام الشرعية -د 

في  كا ذلؾ تحكـ رسكؿ ا لقد تبلسب الئهكد في تطتئؽ أحكاـ ا تئههـ، كأرادكا أف ئغط  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گ   ڳ  ڳ  چ حاؿ ت الا في ك ؼ ذلؾ: ،ذلؾ

ہ  ھ    ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

﮵   ۓھ  ھ    ھ  ے  ے ﮴   ﮳   ﮲   ﮺      ﮶ۓ  ﮹   ﮸    ﮷ 

       ﯁                     ﯀﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۆڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ڭ           ڭ

 .]43المائدة:[چ
 

 حئؿ: هزلت في أحكاـ مف الئهكد، حتمكا حتئبلن " تفسئر هذإل اآلئة:سهد  -رحما ا-حاؿ اتف كثئر 
ف حكـ تالق اص فبل تسم كا  كحالكا: ت الكا حتا هتحاكـ إلا محمد، فإف أفتاها تالدئة فخذكا ما حاؿ، كا 

ف األمر م ؛لكا كتاب ا الذم تأئدئهـها هزلت في الئهكدئ ٍئف المذئف زهئا، ككاهكا حد تد  حئح أه  كال     مها.
حمئـ كاإلركاب سما فكا كا طمحكا فئما تئههـ سما الجمد مائة جمدة، كالت  ٍح ف مههـ، فحر  ترجـ مف أي 

، حالكا فئما تئههـ: ت الكا حتا هتحاكـ إلئا، تي ا كح ت تمؾ الكائهة ت د هجرة اله  مقمكتئف. فمم   ئفحمار 
تئهكـ كتئف ا، كئككف هتي مف أهتئاب ا حد حكـ ة حمئـ فخذكا سها، كاج مكإل حج  فإف حكـ تالجمد كالت  

ف حكـ تالر   كلكهي سأكتفي تذكر ، (2)كحد كردت األحادئث تذلؾ"، جـ فبل تتت كإل في ذلؾتئهكـ تذلؾ، كا 
 ركائة التخارم كمسمـ.

ركا ، فذكالئهكد جابكا إلا رسكؿ ا  ف  إا حاؿ: "فقاؿ مالؾ، سف هافع، سف ستد ا تف سمر أه   -3
جـ؟" فقالكا: كراة في شأف الر  : "ما تجدكف في الت  مههـ كامرأة زهئا، فقاؿ لهـ رسكؿ ا  رجبلن  لا أف  

كراة فهشركها، فكضع أحدهـ جـ. فأتكا تالت  فئها الر   هفضحهـ كئيٍجمىدكف. حاؿ ستد ا تف سبلـ: كذتتـ، إف  
فقاؿ لا ستد ا تف سبلـ: ارفع ئدؾ. فرفع ئدإل فإذا فئها جـ، فقرأ ما حتمها كما ت دها، ئدإل سما آئة الر  

                                                 
 (.1/216فتح القدئر، محمد تف سمي الشككاهي،  )  (1)
 (.3/113تفسئر اتف كثئر) (2)
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جؿ ئىٍحهي أئت الر  فرجما فر   فأمر تهما رسكؿ ا  ،جـآئة الر    دؽ ئا محمد، فئها :جـ، فقالكاآئة الر  
 . كهذا لفظ التخارم.(1)سما المرأة ئقئها الحجارة"

ڃ   چ كا: هيسٌخـ كجكههما كهيٍخًزئهما. حاؿ:كفي لفظ لا: "فقاؿ لمئهكد: ما ت ه كف تهما؟" حال" -2

[ فجابكا، فقالكا لرجؿ مههـ ممف ئرضكف 91]آؿ سمراف: چڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   
: احرأ، فقرأ حتا اهتها إلا مكضع مهها جـ فرفع، فإذا آئة الر   ،فكضع ئدإل سمئا، حاؿ: ارفع ئدؾ ،أسكرى

  .(2)فأمر تهما فىريجما" ،ا هتكاتما تئههاكلكه   جـ،فئها آئة الر   تمكح، حاؿ: ئا محمد، إف  
حتا جاب ئىهيكد،  ة حد زهئا، فاهطمؽ رسكؿ ا تي تئهكدم كئهكدئ  أي  رسكؿ ا  كسهد مسمـ: أف  " -1

ٌممهما، كهخالؼ تئف كجكههما فقاؿ: "ما تجدكف في الت   كراة سما مف زها؟" حالكا: هيسىٌكد كجكههما كهيحى
حاؿ: فجابكا تها، فقرأكها، حتا  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ     چحاؿ:  كئيطىاؼ تهما،
فقاؿ لا  ،ـ، كحرأ ما تئف ئدئها كما كرابهاججـ كضع الفتا الذم ئقرأ ئدإل سما آئة الر  إذا مر تآئة الر  

جـ. فأمر تهما فرفع ئدإل، فإذا تحتها آئةي الر   ،: ميٍرإل فٍمئرفع ئدإل-كهك مع رسكؿ ا -ستد ا تف سىبلـ 
 .(3)"فىريجما. حاؿ ستد ا تف سمر: كهت فئمف رجمهما، فمقد رأئتا ئقئها مف الحجارة تهفسا رسكؿي ا 

ضحكا، فهؿ ئك ؼ في ، فى الئهكد كاهكا ئ ممكف الحكـ، كلكههـ كذتكا سما رسكؿ ا  كاضحه أف  
  ؟!دؽ كاإلئمافمثؿ هؤالب القكـ تال   

سف هذا الحزف الذم  ؛هذا سزاب كتسرئة لمٌرسكؿ الكرئـ" :الكرئـ الخطئبئقكؿ الدكتكر ستد 
، ئمتسا أحدهـ كما ئمتس الثكب، ئستر كلهكان  كاف ئقع فا هفسا مف أكلئؾ الذئف ئتخذكف دئف الٌما ل تان 

 .اس سارئا  ، كتدا لمه  تا جسدإل مف لفح الزمهرئر، أك كهج الحركر، فإذا أمف الحٌر أك الترد، طرحا
ئف لـ ئ رفكا حقئقة اإلئماف، كلـ ئ تقدكإل سقئدة تستكلا سما حمكتهـ، هؤالب المتبلستئف تالد   إف

، أهفسهـ يأمكالهـ أك ف يإذا أكذكا ف ؛. كمف هها كاف استخفافهـ تا، كتحكلهـ سها..كتختمط تمشاسرهـ
 . (4)أفؽ آخر لم ة سراب ل رض زائؿ مف سركض الدهئا" يأك إذا الح لهـ ف

                                                 
ح اههـ إذا زهكا   حئح التخارم  كتاب الحدكد، تاب:(، 114-3/113تفسئر اتف كثئر )  (1) أحكاـ أهؿ الذمة كا 

(.، 1699ترحـ ) د أهؿ الذمة في الزها،سمـ ،كتاب الحدكد، تاب: رجـ الئهك ك حئح م ( ،6841كرف كا إلا اإلماـ ترحـ )
مالؾ تف أهس، تحقئؽ: محمد م طفا األسظمي، (، 2/819كمالؾ في المكطأ  في الحدكد تاب ما جاب في الرجـ)

 ـ(، مؤسسة زائد تف سمطاف آؿ ههئاف.2004 -هػ 1425، )1ط

كتاب التكحئد، تاب ما ئجكز مف تفسئر التكراة مف كتب ا تال رتئة   حئح التخارم،(، 3/114تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.7543كغئرها ترحـ )

 (.1699(،  حئح مسمـ، كتاب الحدكد، تاب رجـ الئهكد، ترحـ )3/114تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (، دار الفكر ال رتي، القاهرة .3/1098التفسئر القرآهي لمقرآف: د. ستدالكرئـ الخطئب ) (4)



 

-86- 

ولالفصل األ 

                                                                                                            
   اآلثار الواردة في حسدىم: -6

 ؼ تها الئهكد ل ههـ ا، كسأتحدث سف المكاطف التي فات القتئحة التي ات  الحسد مف ال   
 كالمؤمهئف كمهها:  حسدكا فئها رسكؿ ا 

 
 منيم:  بي أواًل: حسدىم العرب عمى بعث الن  

ت ا كه مكا تا لقد كاف الئهكد ئقكلكف لم رب في المدئهة، أها سئت ث هتيه في آخر الزماف، كسهت  
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  چ  سكؿ مف ال رب كفركا تا، حاؿ ت الا:سمئكـ، فمما ت ث الر  

ٹ    ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ 

 .]89التقرة:[ چٹ  ڤ  ڤ
 كمف اآلثار التي أكردها اتف كثئر هها: 
حاؿ: حالكا:  ،سف حتادة األه ارم، سف أشئاخ مههـ ،حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف سا ـ تف سيمىر" -3
ٱ  چ كفي الئهكد الذئف كاهكا جئراههـ، هزلت هذإل الق ة ئ هي:  -رئ هي في األه ا-ئها كا ف

ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ    ٻ

أهؿ في الجاهمئة، كهحف أهؿ شرؾ كهـ  ان ا حد سمكهاهـ دهر كه   :حالكا چ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
.  مف األهتئاب ئت ث اآلف هتت ا، حد أظؿ   ان هتئ كتاب، فكاهكا ئقكلكف: إف   ـر زماها، هقتمكـ م ا حتؿ ساد كا 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ      چكفركا تا. ئقكؿ ا ت الا: ؛ ت هاإل رسكلا مف حرئش كات  فمما ت ث ا

 .(1 ) "چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ
أك س ئد تف جتئر، سف اتف  كحاؿ محمد تف إسحاؽ: أخترهي محمد تف أتي محمد، أخترهي سكرمة" -2

ا ت ثا ا مف فمم   ،ت ثاحتؿ م ئىهكد كاهكا ئستفتحكف سما األكس كالخزرج ترسكؿ ا  ف  إستاس: 
كر،  ،تا، كجحدكا ما كاهكا ئقكلكف فئا ال رب كفركا فقاؿ لهـ م اذ تف جتؿ، كتشر تف التراب تف مىٍ ري

كهحف أهؿ  ئا م شر ئهكد، اتقكا ا كأسممكا، فقد كهتـ تستفتحكف سمئها تمحمد  ،أخك تهي سممة
فقاؿ سىبلـ تف ًمٍشكـ أخك تهي الهضئر: ما جابها  ،ا مت كث، كت فيكها لها ت فتاشرؾ، كتختركهها تأه  

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  چ فأهزؿ ا في ذلؾ مف حكلهـ:  ،ا هذكر لكـتشيب ه رفا، كما هك تالذم كه  

                                                 
(، كسهدإل 2/190(، السئرة التف هشاـ)1519(، ترحـ )2/332(، أخرجا اتف جرئر)1/325تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/486ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

  .(1)"چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ

ئقكؿ:   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  چ كحاؿ ال كفي، سف اتف ستاس: " -1
كرأكإل  ا ت ث محمد فمم  -ئ هي تذلؾ أهؿ الكتاب-سما مشركي ال رب  ئسته ركف تخركج محمد 

 .(2)"كفركا تا كحسدكإل ؛مف غئرهـ
هـ ات ث هذا سما مشركي ال رب، ئقكلكف: الم   كحاؿ أتك ال الئة: كاهت الئهكد تسته ر تمحمد " -4
ا مف ، كرأكا أه   ان ا ت ث ا محمدب المشركئف كهقتمهـ. فمم  حتا ه ذ   ؛سهدها ان تتي الذم هجدإل مكتك اله  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ      چفقاؿ ا: ، ا رسكؿ ا لم رب، كهـ ئ ممكف أه   ان كفركا تا حسد ؛غئرهـ

 .(3)"چٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ
. كاهكا سما سمـ كدرائة تمت ثا  -سمئهـ ل ائف ا-الئهكد  اتقة، أف  ئتضح لها مف اآلثار الس  
كأضمركا تهـ  ،حسدكهـ سما ذلؾ ؛ا ت ث مف ال ربتي مههـ، فمم  كلكف كاهكا ئتكح كف أف ئت ث اله  

 .تي الذم ذكركاكأهكركا أف ئككف هك اله   ر، ككفركا تمحمد الش  
ح تف إتراهئـ تف ثهي  الثها أتي، سف اتف إسحاؽ، حد  ثها ئ قكب، حد  حاؿ اإلماـ أحمد: "حد   

سف سممة تف سبلمة تف كحش،  ،ستد الرحمف تف سكؼ، سف محمكد تف لتئد، أخي تهي ستد األشهؿ
مف تئتا حتؿ  ان ستد األشهؿ حاؿ: فخرج سمئها ئكم حاؿ: كاف لها جار ئهكدم في تهي ،ككاف مف أهؿ تدر
كأها ئكمئذ أحدث مف  مة:حاؿ سم ،حتا كحؼ سما مجمس تهي ستد األشهؿتئسئر،  مت ث رسكؿ ا 

ة فذكر الت ث كالقئامة كالحسهات كالمئزاف كالجه   ،تفهابو أ مي ،فئها ان تردة مضطج  ي  سم ،ان فئهـ سهٌ 
ت د المكت، فقالكا لا: كئحؾ ئا فبلف،  ان كائه ان أ حاب أكثاف ال ئركف ت ث ،حاؿ ذلؾ ألهؿ شرؾ ،اركاله  

ة كهار، ئجزكف فئها تأسمالهـ؟ فقاؿ: ه ـ، تهـ إلا دار فئها جه  اس ئت ثكف ت د مك اله   أف   ؛ترل هذا كائهان 
اإل فئطتؽ ئدخمكها إئ   حمكها ثـ  كر في الدهئا ئي ار أسظـ ته  حمؼ تا، لكد أف لا تحظا مف تمؾ اله  كالذم ئي 

كما آئة ذلؾ؟ حاؿ: هتي ئت ث مف هحك هذإل  !. حالكا لا: كئحؾان ار غدتا سمئا، كأف ئهجك مف تمؾ اله  
، فقاؿ: إف ان كأها مف أحدثهـ سهٌ  التبلد، كأشار تئدإل هحك مكة كالئمف. حالكا: كمتا هراإل؟ حاؿ: فهظر إلي  

                                                 
(، كهك 1520ترحـ )( 234-2/233(، كأخرجا اتف جرئر )2/196(، السئرة التف هشاـ )1/326تفسئر اتف كثئر) (1)

 (. 1/487ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر 1522( ترحـ)2/334(، أخرجا اتف جرئر )1/326تفسئر اتف كثئر)  (2)

 (.1/487تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر 912(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1526(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/326تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/487اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
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كهك  هار حتا ت ث ا رسكلا ئؿ كاله  ئستهفذ هذا الغبلـ سمرإل ئدركا. حاؿ سممة: فكا ما ذهب الم  
بلف، ألست تالذم حمت لها؟ حاؿ: تما كلئس . فقمها: كئمؾ ئا فان كحسد ان ئف أظهرها، فآمها تا ككفر تا تغئت

 . (1)تا"
حسدهـ لخاتـ  ا هكتقكؿ الدكتكر س د المر في سف الئهكد:" كالذم حممهـ سما هذا كم  

ؿ ا مف فضما سما مف ئشاب مف هز  سالة التي اهتظركها فئهـ، كحقدهـ ألف ئي أف ئختارإل ا لمر   ؛ئفالهتئ  
تئ ة الكهكد، طتئ ة هي الط   ،في الئهكد -هها-تئ ة التي تتدكا كهذإل الط  " . ثـ ئضئؼ حائبلن:(2)ستادإل"

ما هك خئر ئ ئب سكاها كأه   كؿ   ف  أكتحس ئقة التي تحئا في هطاؽ مف الت  ب شدئد، األثرة الض  
التي ترتط التشرئة جمئ ان، كهكذا شأف الئهكد في  ؛تش ر تالكشئجة اإلهساهئة الكترل مقتطع مهها، كال
 .(3)كؿ زماف كمكاف"

 :ثانيًا: تمني رجوع المؤمنين إلى الكفر بعد اإليمان
، لقد تمغ الحقد متمغا تالئهكد، حتا تمهكا زكاؿ ه مة اإلئماف سمف أسمـ مع سئدها محمد 

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  حاؿ ت الا كا فان ذلؾ:

ھ  ھ    ھہ  ہ ۀ   ۀ  ہ  ہ   ڻڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

  .]379التقرة: [ چھ  ے  ے  ۓ  
 

 :ر مف اآلثار سهد تفسئر هذإل اآلئةكمما أكردإل اتف كثئ
ثهي محمد تف أتي محمد، سف س ئد تف جتئر، أك سكرمة، سف اتف حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -3

ئىي  تف أخطب إٍذ خى هـ ا ، ان مف أشد ئهكدى لم رب حسد ،كأتك ئاسر تف أخطب ،ستاس، حاؿ: كاف حي
اهدىئف في رد  الهاس سف اإلسبلـ ما استطاسا، فأهزؿ ا فئهما:  ترسكلا  ک  ک  چككاها جى

 .(4)"اآلئة چک  ک   گ  گ  گ  
                                                 

(، 1955ـ )(، أخرجا التخارم في التارئخ الكتئر ترح3/467(، مسهد أحمد )327-1/326تفسئر اتف كثئر ) (1)
(، حاؿ الحاكـ  حئح سما شرط مسمـ ككافقا الذهتي، 418-3/417(، كالحاكـ )6327كالطتراهي في الكتئر ترحـ )

كلئس كما حاال؛ ألف اتف إسحاؽ لئس مف رجاؿ مسمـ؛ اؿ في المتات ات كحد  رح الذهتي تذلؾ، كاتف إسحاؽ  دكؽ 
ر الحفاظ المتأخرئف سما تحسئف حدئثا إذا  رح تالتحدئث، متماسؾ، كحد  رح تالتحدئث في السهد حسف، كاستقر هظ

 (.1/488اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
 .84مكحؼ الئهكد مف الرسالة كالرسكؿ ص (2)
 .84المرجع الساتؽ ص (3)
(، كسهدإل حسف، اهظر 1088أتي حاتـ ترحـ )(، كاتف 1788(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/382تفسئر اتف كثئر )(  4)

 (.1/562تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
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ک  ک  ک  ک   چ هرم، في حكلا ت الا: زاؽ، سف مىٍ مىر سف الز  كحاؿ ستد الر  " -2

 .(1)"حاؿ: هك ك ب تف األشرؼ  چگ
ثها ش ئب، سف الزهرم، أخترهي ستد ثها أتك الئماف، حد  ثها أتي، حد  اتـ: حد  كحاؿ اتف أتي ح" -1

، ككاف ان ك ب تف األشرؼ الئهكدم كاف شاسر  الرحمف تف ستد ا تف ك ب تف مالؾ، سف أتئا: أف  
إلا حكلا:  چک  ک  ک  ک   گ  گ  گچ . كفئا أهزؿ ا: تي ئهجك اله  

ۀ   ۀ" (2). 
سؿ كاآلئات، ئخترهـ تما في أئدئهـ مف الكتب كالر   أمئان  رسكالن  حاؾ، سف اتف ستاس: أف  كحاؿ الض  " -4
    چ ؛ كلذلؾ حاؿ ا ت الا: ان كتغئ ان كحسد ان هـ جحدكا ذلؾ كفر ئ دؽ تذلؾ كما مثؿ ت دئقهـ، كلكه   ثـ  

ئقكؿ: مف ت د ما أضاب لهـ الحؽ  چ  ڻڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
تئا ، كلكف الحسد حممهـ سما الجحكد، ف ئر هـ ككتخهـ كالمهـ أشد  المبلمة، كشرع له  ئجهمكا مها شئئان لـ 
   كما أهزؿ مف حتمهـ، تكرامتا  ؛ دئؽ كاإلئماف كاإلحرار تما أهزؿ سمئهـكلممؤمهئف ما هـ سمئا مف الت

 .(3)"كثكاتا الجزئؿ كم كهتا لهـ
ا كاف مف ال رب كفركا تا، كستقهـ سكؿ مههـ، فمم  الر   أف   فالئهكد كما أسمفها كاهكا ئظهكف

، حسدان اس سف اإلئماف تمحمد كا اله  ئرد   -تكؿ حئمة-كراحكا  ،، فغاظهـ ذلؾتا ال رب إلا اإلئماف
سد هك تمهي كالح... كلكا ردكـ سف دئهكـ هك الحسدكالذم ئدسكهـ إلا أف ئحا" : راكمكحقدان. ئقكؿ الش  

أم هذإل المسألة مف ...  چڳ   ڱ  ڱ  ڱ    چ: كحكلا ت الا... مة سمف تكرإلزكاؿ اله 
التي ج مت مف ؛  مةكئتمهكف زكاؿ هذإل اله  ، ف المسممئف سما ه مة اإلئمافهـ ئحسدك أله   ؛ذكاتهـ

 .(4)"تئهما هـ شئع كأحزاب ،متحاتئف متكاتفئف متراتطئف المسممئف إخكاهان 
 
 
 

                                                 
( 1089(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1786(، كاتف جرئر ترحـ )1/55(، تفسئر ستد الرزاؽ )1/382تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.1/563إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ أتك 
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر 1900(، أخرجا اتف أتي حاتـ في تفسئرإل ترحـ )1/382تفسئر اتف كثئر) (2)

 (. 1/563تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر 1091ـ ترحـ )(، أخرجا اتف أتي حات383-1/382تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.1/563تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف)
 (.1/425تفسئر الش راكم ) (4)
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  :وة والبغضاء بين المؤمنينثالثًا: حسدىم بإثارة العدا
رأكإل مف األلفة كالمحتة كالمكدة  اس في اإلسبلـ، كغاظهـ أكثر مالقد غاظ الئهكد دخكؿ اله  

كاإلخاب تئف األكس كالخزرج، كتئههـ كتئف مف هاجر مف حرئش إلا المدئهة، فراحكا ئهفثكف سمكمهـ 
ڃ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ چ  ئقكؿ رتها ستحاها: ،ب تئههـاكح كا ال داكة كالتغضئل

ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

 .] 371اؿ سمراف:[ چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    ڑژ  ڑ
 

 :ئث حاؿح ،د اتف كثئر أثران ههاقد أكر ل
هذإل اآلئة هزلت في شأف األكس كالخزرج،  "كحد ذكر محمد تف إسحاؽ تف ئىسار كغئرإل: أف  

ـٍ سمئا مف االت   رجبلن  ذلؾ أف  ك  فاؽ كاألٍلفىة، فت ث مف الئهكد مىر  تمؤل مف األكس كالخزرج، فسابإل ما هي
 ؛فف ؿ، فمـ ئزؿ ذلؾ دأتيا ،رهـ ما كاف مف حركتهـ ئكـ تي ىاثكئذك   ،كأمرإل أف ئجمس تئههـ ،م ا رجبلن 

كطمتكا أسمحتهـ، ، تش ارهـكغضب ت ضهـ سما ت ض، كتثاكركا، كهادكا  ،حتا حمئت هفكس القكـ
اًهًمئ ًة كأىهىا تىٍئفى  ،فأتاهـ؛ تي رة، فتمغ ذلؾ اله  كتكاسدكا إلا الحٌ  فج ؿ ئيسك ههـ كئقكؿ: "أًتدىٍسكىل الجى

؟" كتبل سمئهـ هذإل اآلئة، فهدمكا سما ما كاف مههـ، كا طمحكا كت اهقكا، كألقكا الس   ـٍ  . "(1) بلحأٍظهيًركي
 

ٍزرىج، فإه  كهذا الس  سهد تفسئر هذإل اآلئة: "ئقكؿ  اتف كثئر  ا كاهت ئاؽ في شأف األٍكس كالخى
كؿ فه كذيحي حى طاؿ تستتها حتالهـ كالكحائع  ،(2)تئههـ حيركبه كثئرة في الجاهمئة، كسداكة شدئدة كضغائف، كا 

ا، متكا مئف متحاتئف تجبلؿ  فدخؿ فئا مف دخؿ مههـ،  اركا إخكاهان  ،ا جاب ا تاإلسبلـتئههـ، فمم  
پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    چ :في ذات ا، مت اكهئف سما التر كالتقكل، حاؿ ا ت الا

 چٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ  ٺ     ٺ
ٍفرة مف اله   61-62]األهفاؿ: ا مهها: أٍف هىدىاهيـ  ار تستب كفرهـ، فأت دهـ[ ككاهكا سما شفا حي
، فى تىبى مف ستبئكـ حىسىـ غه كحد امتف سمئهـ تذلؾ رسكؿي ا  ،لئلئماف هىٍئفو لٌما فىض ؿ  ،مههـ ائـ حي

ـٍ ضيبلالن  ،سمئهـ في الًقٍسمىة ـٍ أجٍدكي اًر، ألى ـي اي ًتي،  تما أراإل ا، فخطتهـ فقاؿ: "ئىا مىٍ شىرى األٍه ى فىهىدىاكي
ـي اي  ًحئفى فىأل فىكي كيٍهتيـٍ ميتىفىر  ـٍ اي ًتي؟" كمم   كى الىةن فأٍغهىاكي    .(3)حالكا: ا كرسكلا أمفٌ  ا حاؿ شئئان ًتي، كىسى

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ كهك مرسؿ ائضان، اهظر تفسئر اتف كثئر 7524(، أخرجا الطترم ترحـ )2/90تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.2/392ف ئاسئف)تتحقئؽ د. حكمت تف تشر ت
 إحف: أم احقاد، ذحكؿ: أم سدكات.  (2)
(، ك حئح 4330(، متفؽ سمئا،  حئح التخارم، المغازم، تاب غزكت الطائؼ رحـ )2/90تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.1061مسمـ، الزكاة، تاب إسطاب المؤلفة حمتهـ سما اإلسبلـ رحـ )
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فتهة إذا أط تـ هؤالب الئهكد فئما ئثئر ال :أئها المؤمهكف" :في تفسئرإل ئقكؿ الدكتكر كهتة الزحئمي
لا الت  رد   ؛كئؤجج هار الجاهمئة ال مئاب لا الكراهئة  فرؽ ت دككـ إلا الكفر ت د اإلئماف، كا  الكحدة، كا 

ک  ک  ک  ک   گ  چ فاب كالكداد، كما حاؿ ت الا: غئهة ت د المحتة كال   كالحقد كالض  

كالكفر مهمكة في  .[379 :]التقرة چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
 داكة كمهمكة في الدهئا تإثارة الفتهة كال .كسكب الحاؿ في الدهئا كالم اش ،تخسارة اآلخرة ؛الدئف

 .(1)كالتغضاب"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 ق. 1428، 2ر الفكر الم ا ر، دمشؽ، ط(، دا4/26التفسئر المهئر: د. كهتة الزحئمي، ) (1)
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 ابعالمبحث الر  
 اآلثار الواردة في عقاب اهلل لمييود

 

الئهكد حاتمكا هذإل  اس في زماههـ، كلكف  مهـ سما اله  لقد أه ـ ا سما الئهكد ته ـ كثئرة، كفض  
سبلف ال  ئاف كالتمكراف ـ تالجحكد كاله  اله   لذلؾ ساحتهـ ا  ؛-حاها كت الاست-رد سما أكامر ا ، كا 
هذا المتحث في مطمتئف؛  لذلؾ ج مت ؛دهئكئة، كتكسدهـ ت قكتات أخركئةت قكتات  -ستحاها كت الا-

 سقاب ا لهـ في اآلخرة. :سقاب ا لهـ في الدهئا، كالثاهي األكؿ:
 

  ليم في الدنيا, وفيو سبع مسائلعقاب اهلل المطمب األول:
  

  :غضب اهلل عمييم :المسألة األولى
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  حاؿ ا ت الا: ،مف ال قكتات الدهئكئة التي ساحب ا تها الئهكد غضتا سمئهـ

 .]7الفاتحة:[چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 
 المغضكب سمئهـ هـ الئهكد كمهها: كحد أكرد اتف كثئر مجمكسة مف اآلثار تؤكد أف  

ثها ش تة، حاؿ: سم ت ًسماؾ تف حرب، ئقكؿ: حد   ثها محمد تف ج فر،حاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -3
تىئش، ئحد   ، فأخذكا سمتي ث سف سدم تف حاتـ، حاؿ: جابت خئؿ رسكؿ ا سم ت ست اد تف حي

ف كا لا، فقالت: ئا رسكؿ ا، هاب الكافد كاهقطع الكلد، كأها  ا أتكا تهـ إلا رسكؿ ا ، فمم  ان كهاس  ي
حالت: سدم تف حاتـ، " "مف كافدؾ؟ا سمئؾ، حاؿ:  مىف   ؛سمي مة، فميف  سجكز كتئرة، ما تي مف خد

ا سمي، حاؿ: ، ترل أه  ا رجع، كرجؿ إلا جهتاسمي، فمم   حالت: فمف  " !؟حاؿ: "الذم فر مف ا كرسكلا
ٍمبلهان  ا حد أتاإل ، فسألتا، فأمر لها، حاؿ: فأتتهي فقالت: لقد ف ؿ ف مة ما كاف أتكؾ ئف مها، فإه  سمئا حي

فبلف فأ اب مها، كأتاإل فبلف فأ اب مها، فأتئتا فإذا سهدإل امرأة ك تئاف أك  تي، كذكر حرتهـ مف 
ئا سدم، ما أفرؾ أف ئقاؿ ال إلا إال )لئس تممؾ كسرل كال حئ ر، فقاؿ:  ا، حاؿ: ف رفت أه  تي اله  

؟". حاؿ:  ؿ شيب أكتر مف اا أكتر، فها؟ فهؿ مف إلا إال ا؟ حاؿ: ما أفرؾ أف ئقاؿ: 
ف الضال    .                                     (1)(" ارلئف اله  فأسممت، فرأئت كجها استتشر، كحاؿ: "المغضكب سمئهـ الئهكد، كا 

                                                 
(، كاتف أتي حاتـ ترحـ 237(، كالطتراهي في الكتئر ترحـ)19381(، مسهد أحمد ترحـ)142-1/141تفسئر اتف كثئر)( 1)
(، كض فا اتك إسحاؽ الحكئهي 1/185(،  ححا أحمد شاكر، اهظر تفسئر اتف جرئر )194(، كاتف جرئر ترحـ )40)

 (.   217-1/216تفسئر اتف كثئر تتحقئقهما ) كد. حكمت ئاسئف، اهظر
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ڦ  سف حكؿ ا:  ، سف سدم تف حاتـ، حاؿ: سألت رسكؿ ا كحد ركاإل حماد تف سممة" -2

 .       (1)("كفال   ارل هـ الض  اله  )حاؿ:  ڄ  ڄ (هـ الئهكد)حاؿ:  ڦ  ڦ
ا أخترإل مف سمع زاؽ: أخترها مىٍ مىر، سف تيدىٍئؿ ال يقىٍئمي، أخترهي ستد ا تف شىًقئؽ، أه  كحاؿ ستد الر  " -1
ئا رسكؿ ا، مف  كهك تكادم القيرىل، كهك سما فرسا، كسألا رجؿ مف تهي القئف، فقاؿ: تي اله  

 . (2) ارل"كف هـ اله  ال  كالض  -كأشار إلا الئهكد-المغضكب سمئهـ حاؿ: " هؤالب؟
كحد ركل اتف مىٍرديكئا، مف حدئث إتراهئـ تف طىٍهماف، سف تدئؿ تف مئسرة، سف ستد ا تف شقئؽ، " -4

 ؟ئفال  ، حاؿ  حمت: الض  (الئهكد)حاؿ:  ،سف المغضكب سمئهـ سف أتي ذر حاؿ: سألت رسكؿ ا 
 .                                            (3)(" ارلاله  ): حاؿ
كحاؿ الس د م، سف أتي مالؾ، كسف أتي  الح، سف اتف ستاس، كسف مرة الهمداهي، سف اتف " -5

هـ  ڄ  ڄهـ الئهكد،  ڦ  ڦ  ڦ :تي مس كد، كسف أهاس مف أ حاب اله  
 .(4)" ارلاله  
ٍئج، سف اتف ستاس: حاؾ، كاتف جي كحاؿ الض  " -6 هـ  ڄ  ڄالئهكد،  ڦ  ڦ  ڦرى
 . (5)" ارلاله  

ئقكؿ اتف كثئر رحما  ،المغضكب سمئهـ هـ الئهكد تبل أدها شؾ اتقة أف  ئتضح مف اآلثار الس  
"كلمفرؽ تئف الطرئقتئف، لتجتهب كؿ مههما؛ فإف طرئقة أهؿ اإلئماف مشتممة سما ال مـ تالحؽ  :ا

؛  ارلبلؿ لمه   ارل فقدكا ال مـ؛ كلهذا كاف الغضب لمئهكد، كالض  هكد فقدكا ال مؿ، كاله  كال مؿ تا، كالئ
هـ ال لكه   ان ا كاهكا حا دئف شئئ ارل لم  مف سمـ كترؾ استحؽ الغضب، تخبلؼ مف لـ ئ مـ. كاله   ألف  

هكد ؽ، ضمكا، ككؿ مف الئ  سكؿ الحتاع الر  هـ لـ ئأتكا األمر مف تاتا، كهك ات  أله   ؛ئهتدكف إلا طرئقا

                                                 
(،  ححا أحمد شاكر، اهظر تفسئر اتف جرئر 195(، كأخرجا اتف جرئر ترحـ )1/142تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.217-1/216(، كض فا اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئقهما )1/186)
(، كجالا رجاؿ ال حئح، اهظر 198(، اتف جرئر ترحـ )1/37سئر ستد الرزاؽ )(، تف1/142) تفسئر اتف كثئر( 2)

 (.1/218تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.1/159(، إسهادإل حسف، اهظر فتح التارم التف حجر )1/142تفسئر اتف كثئر )( 3)
(، كسهدإل ال تأس تا، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 217(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/142تفسئر اتف كثئر )( 4)

 (.1/218إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، تسهد ض ئؼ جدان، 42(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )215(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )243-1/242تفسئر اتف كثئر )( 5)

 (.1/219اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ڇ  ڇ  ڇ  فئهـ:   ارل ضاؿ مغضكب سمئا، لكف أخص أك اؼ الئهكد الغضب كما حاؿكاله  

  .(1) [67]المائدة: " ڇ   ڍ
 سهجئب سها مف خبلؿ آئات القرآف الكرئـ. لكف ئا ترل لماذا غضب ا سما الئهكد؟ هذا ما

 
 يود:أسباب غضب اهلل تعالى عمى الي  

 

  :وراةريف الت  تح -3
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  حاؿ ت الا:

  .]79التقرة:[ چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ
 :هد تفسئر هذإل اآلئةاتف كثئر س هاأكرداآلثار التي 

 .(2)"حاؿ: هـ أحتار الئهكد ڃ  ڃ  ڃ  چ       چسف سكرمة، سف اتف ستاس: " -3
ا حاؿ: ئا م شر المسممئف، كئؼ الزهرم: أخترهي ستئد ا تف ستد ا، سف اتف ستاس أه   كحاؿ" -2

لـ  ان محضتسألكف أهؿ الكتاب سف شيب، ككتاتكـ الذم أهزؿ ا سما هتئا، أحدث أختار ا تقرؤكها 
د ثكـ ا ت الا أف أهؿ الكتاب حد تدلكا كتاب ا كغئركإل، ككتتكا تأئ : دئهـ الكتاب، كحالكائشب؟ كحد حى

ا ما رأئها ئههاكـ ما جابكـ مف ال مـ سف ميسىابلتهـ؟ كال ك  ؛ أفبلحمئبلن  ان هك مف سهد ا لئشتركا تا ثمه
 . (3) "حط سألكـ سف الذم أهزؿ إلئكـ ان مههـ أحد

 

ـ، هكائهـ سف سمـ كح د مههأكراة حسب الئهكد استحقكا الغضب تسب تحرئؼ الت   ف أف  هذا ئتئ  
فهـ ال  ،ف لها مدل ت مد هؤالب لئلثـئرئد هها أف ئتئ   -ستحاها كت الا-ا  :" إف   راكمئخ الش  ئقكؿ الش  
كتزكئرإل ئقكمكف  -ستحاها–تأف ئقكلكا لغئرهـ اكتتكا، كلكف الهتمامهـ تتزئئؼ كبلـ ا  -مثبلن –ئكتفكف 

ها مع ستؽ كلكه   ،فمئس المسألة هزكة ساترة  تمامان األمر حد تـ كما ئرئدكف  لئتأكدكا تأف   ؛تذلؾ تأئدئهـ
 -مطة الزمهئةهك الماؿ أك ما ئسما تالس  -،حمئبلن  كهـ ئرئدكف تذلؾ أف ئشتركا ثمهان  ،اإل رار كالتر د

 . (4)كئككف لهـ هفكذ كسمطاف" ،ئحكمكف

                                                 
 (.1/141تفسئر اتف كثئر)( 1)
، كسهدإل حكم، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 806(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/312الم در الساتؽ )(2)

 (.1/468إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، 5/291شأف"، ) (، أخرجا التخارم، كتاب التكحئد، تاب حكؿ ا ت الا "كؿ ئـك هك في1/313تفسئر اتف كثئر ) (3)
(13/333 ،334 ،496.) 
 (.1/420تفسئر الش راكم ) (4)
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 :الكفر بما أنزل اهلل -3
چ  چ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  حاؿ ت الا:

 .] 97التقرة:[چڎ  ڈ  ڈ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 

 ابن كثير ىنا:  اىدومن اآلثار التي أور 
 كراة كهي م هـ،حاؿ اتف ستاس: فالغضب سما الغضب، فغضتا سمئهـ فئما كاهكا ضئ كا مف الت  " -3

                                .  (1)"تي الذم أحدث ا الئهـكغضب تكفرهـ تهذا اله  
ـ  " -2  غضب سمئهـ تكفرهـ تمحمد كحاؿ أتك ال الئة: غضب ا سمئهـ تكفرهـ تاإلهجئؿ كسئسا، ث

 .             (2) "-بلـسمئهما الس  -كتالقرآف 
دم: أما الغضب األكؿ فهك حئف غضب سمئهـ في الً ٍجؿ، كأما الغضب الثاهي فغضب حاؿ الس  "ك  -1

حمد سمئهـ حئف كفركا تم
 " (3). 

، كتكفرهـ  هجئؿ كسئسا اتف مرئـكراة كاإلالئهكد استحقكا غضب ا تكفرهـ تالت   كاضح أف  
مف  ا ال تدفي تفسئر الغضتئف كجكإل ، أحدها : أه  " ازم في تفسئرإل:ئقكؿ الفخر الر   .تهتكة محمد 

كاآلخر تكذئتهـ  ،زؿ سمئاكما أه ،: ما تقدـ كهك تكذئتهـ سئسا إثتات ستتئف لمغضتئف. أحدهما
كسخط ت د  ،ف ار ذلؾ دخكالن في غضب ت د غضب ،كما أهزؿ سمئا -سمئا ال بلة كالسبلـ-محمد 
مة كأتي  تي كسكر هـ دخمكا في ستب ت د ستب ، كهك حكؿ الحسف كالشٌ ألجؿ أه   ؛ما ت الاتى مف حً  ،سخط

 ؛لمراد إثتات أهكاع مف الغضب مترادفةتؿ ا ،: لئس المراد إثتات غضتئف فقطال الئة كحتادة ، الثاهي
 چې  ې  ېچ  ،[17التكتة : ] چڱ   ں  ںچ هحك حكلهـ : ،ألجؿ أمكر مترادفة  درت سههـ

، كهك كغئر ذلؾ مف أهكاع كفرهـ ،[383آؿ سمراف:] چپ  پ  پ  ڀ  ڀچ  ،[64المائدة : ]
ف كاف  ألجؿ أف   ؛رإلالمراد تا تأكئد الغضب كتكثئ : أف  الثالث .حكؿ سطاب كستئد تف سمئر هذا الكفر كا 

: األكؿ ت تادتهـ ال جؿ كالثاهي تكتماههـ  فة محمد ا سظـ، كهك حكؿ أتي مسمـ. الراتعإال أه   ؛كاحدان 
 .(4)دم"كجحدهـ هتكتا سف الس  

                                                 
(، كسهدإل حسف، اهظر 921(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1546(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/327تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/490تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1548رجا اتف جرئر ترحـ )(، أخ1/327تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/490إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
( كسهدإل حسف، اهظر تفسئر 923( كاتف أتي حاتـ ترحـ )1554(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/328تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/490ف )اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئ
 (.3/198تفسئر الفخر الرازم ) (4)
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  :عداوة جبريل  -1
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ  حاؿ ت الا:

  .]97لتقرة: ا[  چڳ  ڱ  ڱ
  :كمههاران اثآد تفسئر هذإل اآلئة ذكر اتف كثئر كسه

ٍئب، حد  حد  حاؿ اتف جرئر: " -3 ثها ئكهس تف تيكىٍئر، سف ستد الحمئد تف تىهراـ، سف شىٍهر تف ثها أتك كيرى
ٍكشىب، سف اتف ستاس أه   ، فقالكا: ئا أتا القاسـ، هكد رسكؿ ا ا حاؿ: حضرت س اتة مف الئ  حى

: "سمكا سما شئتـ، كلكف اج مكا إال هتي، فقاؿ رسكؿ ا  ، ال ئ ممهف  ثها سف خبلؿ هسألؾ سههف  د  حي 
لتتاًت يه ي سما اإلسبلـ". فقالكا: ذلؾ  ،ف رفتمكإل ان ثتكـ شئئكما أخذ ئ قكب سما تهئا، لئف أها حد   ،ةلي ذم  

: أخترها أٌم ها سف أرتع خبلؿ هسألؾ سههف  ا شئتـ". فقالكا: أختر : "سمكهي سم  لؾ. فقاؿ رسكؿ ا 
جؿ؟ ككئؼ كراة؟ كأخترها كئؼ ماب المرأة كماب الر  ؿ الت  ـ  إسرائئؿ سما هفسا مف حتؿ أف تهز   اـ حر  الط  

: ككلئا مف المبلئكة؟ فقاؿ رسكؿ ا   ،كـتي األمي في اله  ئككف الذكر مها كاألهثا؟ كأخترها تهذا اله  
ا لئف أها أهتأتكـ لتتات ه ي؟" فأسطكإل ما شاب ا مف سهد كمئثاؽ. فقاؿ: "هشدتكـ تالذم "سمئكـ سهد 

فطاؿ سقما مها، فهذر   ان شدئد ان إسرائئؿ ئ قكب مرض مرض كراة سما مكسا، هؿ ت ممكف أف  أهزؿ الت  
 ، اـ إلئا لحكـ  اإلتؿأحب الط   راب إلئا، ككاف اـ كالش  أحب الط   مف  لئف سافاإل ا مف سقما لئحر   ان هذر 

. كأهشدكـ تا "هـ اشهد سمئهـ: "الم  كأحب الشراب إلئا ألتاهها؟". فقالكا: المهـ ه ـ. فقاؿ رسكؿ ا 
ماب  جؿ أتئض غمئظ، كأف  ماب الر   كراة سما مكسا، هؿ ت ممكف أف  الذم ال إلا إال هك، الذم أهزؿ الت  

ذا سبل ماب الر  سبل كاف لا الكلد كالش  المرأة أ فر رحئؽ، فأئهما  جؿ ماب المرأة كاف الكلد تا تإذف ا، كا 
ذا سبل ماب المرأة ماب الر   ان ذكر  هـ هـ ه ـ. حاؿ: "الم  جؿ كاف الكلد أهثا تإذف ا؟". حالكا: الم  تإذف ا، كا 

ي تهاـ سئهاإل تي األم  أف هذا اله   كراة سما مكسا، هؿ ت ممكفاشهد". حاؿ: "كأهشدكـ تا الذم أهزؿ الت  
ثها مف كلئؾ مف المبلئكة، هـ اشهد". حالكا: أهت اآلف، فحد  هـ ه ـ. حاؿ: "الم  كال ئهاـ حمتا؟". حالكا: الم  

حط إال كهك كلئ ا". حالكا: ف هدها  ان ي جترئؿ، كلـ ئت ث ا هتئف كلئ  ف هدها هجام ؾ أك هفارحؾ. حاؿ: "فإ
هى كـ أف ت دٌ ف كلٌئؾ سكاإل مف المبلئكة تات هاؾ ك دٌ هفارحؾ، لك كا ا إه  حكإل؟" حالكا: حهاؾ. حاؿ: "فما مى

]التقرة:  ے  ے   ۓإلا حكلا:  ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  : سدكها. فأهزؿ ا 
 .(1)"ف هدها تاؤكا تغضب سما غضب .[371

 تف الكلئد ال جمي، سف تكئر تف شهاب، سف ثها ستد احد   ثها أتك أحمدكحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -2
فقالكا: ئا أتا القاسـ، إها هسألؾ  س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس، حاؿ: أحتمت ئهكد إلا رسكؿ ا 

                                                 
(، كاإلماـ أحمد ترحـ 951(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1605(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )336 -1/335تفسئر اتف كثئر)( 1)
سهادإل  حئح، اهظر تفسئر اتف جرئر تتحقئؽ أحمد شاكر في الحاشئة )2514)  (.2/378(، كا 
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سف خمسة أشئاب، فإف أهتأتها تهف سرفها أهؾ هتي كاتت هاؾ. فأخذ سمئهـ ما أخذ إسرائئؿ سما تهئا إذ 
تي. حاؿ: "تهاـ [ حاؿ: "هاتكا" . حالكا: أخترها سف سبلمة اله  66]ئكسؼ: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چحاؿ: 

سئهاإل كال ئهاـ حمتا". حالكا: أخترها كئؼ تؤهث المرأة ككئؼ ئذكر الرجؿ؟ حاؿ: "ئمتقي الماباف فإذا سبل 
ذا سبل ماب المرأة ماب اماب الر   ؿ سما ـ إسرائئحر   لرجؿ أهثت"، حالكا: أخترها ماجؿ ماب المرأة أذكرت، كا 

حاؿ أحمد: حاؿ -ئبلئما إال ألتاف كذا ككذا"  ان تكي ًسٍرؽ اله ساب، فمـ ئجد شئئهفسا. حاؿ: "كاف ئش
سد؟ حاؿ "ممؾ مف مبلئكة حالكا:  دحت. حالكا: أخترها ما هذا الر  -ت ضهـ: ئ هي اإلتؿ، فحـر لحكمها 

حاب، ئسكحا حئث أمرإل ا الس  ًمٍخراؽ مف هار ئزجر تا -أك في ئدإل-حاب تئدئا، مككؿ تالس   ا
  ة كهي التي ما تقئت كاحد". حالكا: فما هذا ال كت الذم هسم ا؟ حاؿ: " كتا". حالكا:  دحت. إه

ا لئس مف هتي إال كلا مىمىؾ ئأتئا تالختر، فأخترها مف  احتؾ؟ حاؿ: "جترئؿ إه   هتات ؾ إف أخترتها
اؿ كال ذاب سدكها، لك حمت: مئكائئؿ الذم ئهزؿ"، حالكا: جترئؿ ذاؾ الذم ئهزؿ تالحرب كالقت 

  .(1)"إلي آخر اآلئة   ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک :فأهزؿ ا  ،تالرحمة كالهتات كالقطر لكاف
 

ـ   حكما المتـر  -ستحاها–أكد الٌما  ئقكؿ الدكتكر كهتة الزحئمي م قتان سما هذا المكحؼ :"ث
لممبلئكة  ، كسدٌكان اس، كالكفر تما أهزلا لهدائة اله  امرإل، كسدـ إطاستالٌما تمخالفة أك  ف كاف سدٌكان م :كهك

لرسؿ الٌما تتكذئتهـ في دسكل  اس ، كسدٌكان غكهها لمه  تكراهة ال مؿ تما ئهزلكف تا مف كحي كرسالة ئتم  
 ،ئئؿلجترئؿ كمئكا ، كسدٌكان أك تقتؿ ت ضهـ كقتؿ زكرئا كئحئا ،سالة، مع كجكد األدلة سما  دحهـالر  

ا كافر تا كم اد لا، كظالـ أله   ؛الٌما سدٌك لا كمجازئا سما ذلؾ ، فإف  ؿ ئأتي تالهذراألك   تادساب أف  
 . (2)، كتمؾ ال داكة كفر  رئح"لهفسا

   
 المسألة الثانية: المعن 

سما ما ارتكتكا مف مخالفات كم اص في حؽ  ؛الم ف مف ال قكتات التي ساحب ا تها الئهكد
ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ اس أجم ئف. حاؿ ت الا: هتئائا كاله  أك  -ت الا–ا 

  .]78المائدة: [چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
 
 

                                                 
(، كهك حسف، اهظر مسهد أحمد تتحقئؽ ش ئب 2483رجا أحمد في مسهدإل ترحـ )(، أخ1/337تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.4/285األرهؤكط كآخركف )
 (.1/236التفسئر المهئر ) (2)
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 منيا:وقد أورد ابن كثير آثارًا 
 .(1)"كراة ك في اإلهجئؿ كفي الزتكر، كفي الفرحافحاؿ ال ىٍكًفٌي، سف اتف ستاس: ل هكا في الت  " -3
سف أتي  ،ثها شىًرئؾ تف ستد ا، سف سمي تف تىذئمةحد   ،ثها ئزئدرحما ا: حد   اإلماـ أحمدكحاؿ " -2

: "لما كح ت تهك إسرائئؿ في الم ا ي، ههتهـ سمماؤهـ فمـ سيتىئدة، سف ستد ا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 
شارتكهـ. فضرب ا ككاكمكهـ ك  -حاؿ ئزئد: كأحستا حاؿ: كأسكاحهـ-ئهتهكا، فجالسكهـ في مجالسهـ 

حمكب ت ضهـ تت ض، كل ههـ سما لساف داكد كسئسا اتف مرئـ، ذلؾ تما س كا ككاهكا ئ تدكف"، ككاف 
 .(2)("حتا تأطركهـ سما الحؽ أطرا ؛كالذم هفسي تئدإل ،ال)فجمس فقاؿ:  ان متكئ رسكؿ ا 

ثها ستد حد   :حاال ،همداهيكهاركف تف إسحاؽ ال ،ثها أتك س ئد األشجكحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1
الرحمف تف محمد المحارتي، سف ال بلب تف المسئب، سف ستد ا تف سىٍمرك تف مير ة، سف سالـ 

 ؛جؿ مف تهي إسرائئؿالر   : "إف  األفطس، سف أتي ستئدة، سف ستد ا تف مس كد حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 
ا كاف مف الغد لـ ئمه ا ما رأل مها أف ئككف أًكئمىا ، فإذان ل أخاإل سما الذهب ههاإل سها ت ذئر كاف إذا رأ

ًمئطا كشىًرئكا  ضرب  ؛ا رأل ا ذلؾ مههـفمم  -اتفقا في المتف كفي حدئث هاركف: كشرئتا، ثـ  -كخى
حمكب ت ضهـ سما ت ض، كل ههـ سما لساف هتئهـ داكد كسئسا اتف مرئـ، ذلؾ تما س كا ككاهكا 

ـ    سف المهكر، كلتأخذف   تالم ركؼ، كلتههكف   "كالذم هفسي تئدإل لتأمرف   :حاؿ رسكؿ ا  ئ تدكف". ث
أك لئضرتف ا حمكب ت ضكـ سما ت ض، أك لئم ىٍهكـ كما  ،ان لمسيب، كلتأطريه ا سما الحؽ أطر سما ئد ا
 .(3)ل ههـ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ كلكها 6663(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )12298(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/160تفسئر اتف كثئر ) (1)

اتت مف طرئؽ اتف أتي طمحة سف اتف ستاس تهحكإل، اهظر تفسئر اتف كثئر تكتع، فقد أخرجا اتف أتي حاتـ تسهد ث
 (.3/443تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

سهادإل ض ئؼ الهقطاسا، اهظر مسهد أحمد 3713(، أخرجا أحمد في مسهدإل ترحـ )3/160تفسئر اتف كثئر )( 2) (، كا 
 (.1/391تتحقئؽ ش ئب األرهؤكط )

(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 6661اتف أتي حاتـ ترحـ ) (، أخرجا3/161تفسئر اتف كثئر )( 3)
 (.3/444حكمت ئاسئف )



 

-99- 

ولالفصل األ 

 لكن ما ىي األسباب التي استحقوا بيا المعن ؟
 الييود المعن: األسباب التي استحق بيا

 :(1)ستاتان سدة لم ف الئهكد كمههاأذكر الحكشاف 
 چائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ىې   ې  ىچ  حاؿ ت الا: ،ل هكا تستب كفرهـ -3

   .[88]التقرة: 
ۈئ  ېئ  ېئ  چ  حاؿ ت الا:،  دة األكثاف سما ما جاب تا الرحمفكل هكا تستب تفضئمهـ الشرؾ كستا -2

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  

 .[52-53]الهساب:  چپ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻجب  حب  خب  مب  ىب   

ى  ائ  ائ   ەئ    ىۉ  ې  ې  ې  ېچ حاؿ ت الا:  ،ردئئةفات الا لك فهـ ا تال   كل هك  -1

حئ    جئېئ  ېئ                  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  وئەئ

حج  مج    يثيت  جث  مث  ىث   ىتىب        يب  جت  حت  خت  مت  مبمئ  ىئ     يئ  جب      حب  خب

 .[64]المائدة:  چجح  مح 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  حاؿ ت الا: ،مع م رفتهـ لمحؽلا ئتهـ ـ ا كم  كل هكا لتحرئفهـ كبل -4

ڦ    ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

 .[46] الهساب: 
كهـ التهاهي لم  ئتهـ كاستدائهـ كتر   ؛كداكد كسئسا سمئهما السبلـ ،كل هكا سما لساف أهتئاب ا -5

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ  سف المهكر، حاؿ ت الا:

 . [78] المائدة:    چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڄ
إف أكؿ ما دخؿ الهقص سما تهي إسرائئؿ: كاف " :حدئث اتف مس كد  حاؿ : حاؿ  كفي

ـ  اتؽ ا كدع ما ت هع فإه   ،جؿ فئقكؿ: ئا هذاجؿ ئمقا الر  الر   ئمقاإل مف الغد فبل ئمه ا  ا ال ئحؿ لؾ، ث
 :حاؿ ثـ   ،ضرب ا حمكب ت ضهـ تت ض ؛ذلؾ ا ف مكاذلؾ أف ئككف أكئما كشرئتا كح ئدإل، فمم  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  إلا حكلا- 
                                                 

 (.94- 93اهظر: اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم )  (1)
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ھ   ـ سما ئدم الظالـ،  سف المهكر، كلتأخذف   كلتههكف   ،تالم ركؼ لتأمرف   ،حاؿ: كبل كا ث
 .(1)الحؽ ح ران  على   اا سما الحؽ أطران، كلتق ره  كلتأطره  

 :األمكر مهه  سما لساف محمد كل هكا  -6
ركت سائشة رضي ا سهها  كستد ا تف ستاس رضي ا سههما   فقد اتخاذ حتكر أهتئائهـ مساجد: -أ

 طفؽ ئطرح خمئ ة لػا سما كجها، فإذا اغتـ تها كشفها سف كجها،  ،ا هػزؿ ترسكؿ ا حاال: "لم  
 .(2) ارل؛ اتخذكا حتكر أهتئائهـ مساجد، ئحذر ما  ه كا هكد كاله  فقاؿ كهك كذلؾ: "ل هة ا سما الئ  "
ـ  حومالش  تحرئـ  :مخادستهـ في مسألة -ب ذاتتهـ لها ث ف ف  ،كلئست شحـ ،ها سمفتئ ها سما أه   ، كا 
حاؿ: "  " تي اله   ألـ ئ مـ أف   ، سههما  حاؿ: سم ت سمر  ئقكؿ: " حاتؿ ا فبلهان تف ستاس رضي اا

 .(3)فتاسكها  ،مكهافجم   ؛حكـمت سمئهـ الش  ر  هكد؛ حي ل ف ا الئ  
 

 اعقةالص   الثة:المسألة الث  
أف ئرئهـ ا  حئهما طمتكا مف مكسا  ؛اسقةهكد تأخذهـ تال   لقد ساحب ا ت الا الئ  

﮶   چ  حاؿ ت الا: ،جهرة ﮵   ﮴   ﮳         ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .] 55التقرة: [چ﮷ 
 

 ومن اآلثار التي أوردىا ابن كثير ىنا:
ا. حاؿ: فسم كا ت كف الذئف اختارهـ مكسا فساركا م حاؿ أتك ج فر سف الرتئع تف أهس: هـ الس  " -3

 .(4)"ف  قكا، ئقكؿ: ماتكا ان حاؿ: فسم كا  كت ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳     ، فقالكا: كبلمان 
 .(5)"ماباسقة:  ئحة مف الس  كحاؿ مركاف تف الحكـ، فئما خطب تا سما مهتر مكة: ال   " -2
 .(6)"اسقة: هارال     ﮴ ﮵  دم في حكلا: كحاؿ الس  " -1

                                                 
كضػػ فا األلتػػاهي فػػي ضػػ ئؼ الجػػامع تػػرحـ  93ص: 10كسػػهف التئهقػػي الكتػػرل ج: 121ص: 4سػػهف أتػػي داكد ج: (1)

1822. 
 (. 435ح التخارم: كتاب األهتئاب، تاب ما ذكر سف تهي إسرائئؿ، رحـ ) حئ (2)
  (.3460 حئح التخارم: كتاب األهتئاب، تاب ما ذكر سف تهي إسرائئؿ، رحـ )( 3)
 (، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر 543(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )452(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/264تفسئر اتف كثئر )( 4)  
 (.1/397حقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )اتف كثئر تت 
 (.545(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/264تفسئر اتف كثئر )( 5)  
 (، كسهدإل حسف، اهظر       544(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )953(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/264تفسئر اتف كثئر )( 6)  
 (.1/397كد. حكمت ئاسئف )تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي   
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ت ث  ، ثـ  كت ض ئهظركف ،حاؿ: ف  ؽ ت ضهـ ﮶ ﮷ ركئـ في حكلا: كحاؿ سركة تف " -4
 .(1)"هؤالب ك  ؽ هؤالب

﮵  دم: كحاؿ الس  " -5 ، ماذا فماتكا، فقاـ مكسا ئتكي كئدسك ا، كئقكؿ: رب    ﮴ 

وئ  وئ   ۇئ     ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ كحد أهمكت خئارهـ  ،أحكؿ لتهي إسرائئؿ إذا أتئتهـ

ـ   .ت ئف ممف اتخذكا ال جؿهؤالب الس   [. فأكحا ا إلا مكسا أف  355اؼ : ]األسر  چ  ۆئۇئ  ۆئ  ث
ئهظر ت ضهـ إلا ت ض: كئؼ ئحئكف؟ حاؿ: فذلؾ حكلا  فقامكا كساشكا رجؿه رجؿه  ،ا أحئاهـ إف  

 .(2)"[65 :البقرة] چ  ﮹ ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ چ  ت الا:
ا ثها سممة تف الفضؿ، سف محمد تف إسحاؽ، حاؿ: لم  د  ثها محمد تف حمئد، حكحاؿ اتف جرئر: حد  " -6

ر  فرأل ما هـ سمئا مف ستادة ال جؿ، كحاؿ ألخئا كلمس   ؛رجع مكسا إلا حكما ؽ امرم ما حاؿ، كحى
ئ رى فالخئر، كحاؿ: اهطمقكا إلا ا كتكتكا إلا  ،اإل في الئـ، اختار مكسا مههـ ست ئف رجبلن ال جؿ كذىر   الخى

كتة سما مف تركتـ كرابكـ مف حكمكـ،  كمكا كتطهركا كطهركا ثئاتكـ. كسمكإل الت   ، تـا مما  ه
 ت كففخرج تهـ إلا طكر سئهاب لمئقات كح تىا لا رتا، ككاف ال ئأتئا إال تإذف مها كًسٍمـ، فقاؿ لا الس  

ا إلا رتؾ هسمع كخرجكا لمقاب ا، حالكا: ئا مكسا، اطمب له ،فئما ذكر لي، حئف  ه كا ما أمركا تا
ا دها مكسا مف الجتؿ، كحع سمئا الغماـ حتا تغشا الجتؿ كما، كدها ها، فقاؿ: أف ؿ. فمم  كبلـ رت  

: ادهكا. ككاف مكسا إذا كم   ما ا كحع سما جتهتا هكر ساطع، ال ئستطئع مكسا فدخؿ فئا، كحاؿ لمقـك
قكـ حتا إذا دخمكا في الغماـ كح كا أحد مف تهي آدـ أف ئهظر إلئا، فضرب دكها تالحجاب، كدها ال

اهكشؼ سف  ؛ـ مكسا ئأمرإل كئههاإل: اف ؿ كال تف ؿ. فمما فرغ إلئا مف أمرإلفسم كإل كهك ئكمٌ  ،سجكدان 
كهي  جفةفأخذتهـ الر   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳      مكسا الغماـ، فأحتؿ إلئهـ، فقالكا لمكسا: 

ې  ې  ى  ى    چا كئدسكإل كئرغب إلئا، كئقكؿ: . كحاـ مكسا ئهاشد رتان فماتكا جمئ  اسقةال   

فهاب حد سفهكا، أفتهمؾ مف كرائي مف تهي إسرائئؿ تما ئف ؿ الس   .[355]األسراؼ : چائ  ائ  ەئ 
ئ ر فالخئر، أرجع إلئهـ كلئس م ي مههـ  ،هذا لهـ هبلؾ. اخترتي مههـ ست ئف رجبلن  ا؟ أم: إف  مه   الخى

     ."[356]األسراؼ : ڀ   ڀ  ڀتا كئأمهكهي سمئا ت د هذا؟ حكهي د  رجؿ كاحد! فما الذم ئ ى 

                                                 
(، تسهد جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 546، 540(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/264تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (. 1/397إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
ف، اهظر تفسئر (، كسهدإل حس549( كاتف أتي حاتـ ترحـ )958(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/264تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/397اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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كتة لتهي إسرائئؿ مف إلئهـ أركاحهـ، كطمب إلئا الت   ، كئطمب إلئا حتا رد  فمـ ئزؿ مكسا ئهاشد رتا 
 . (1)ستادة ال جؿ، فقاؿ: ال؛ إال أف ئقتمكا أهفسهـ

ا رجع مف سهد رتا حاؿ لهـ مكسا لم   حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في تفسئر هذإل اآلئة:" -7
كراة، فكجدهـ ئ تدكف ال جؿ، فأمرهـ تقتؿ أهفسهـ، فف مكا، فتاب ا سمئهـ، تاأللكاح، حد كتب فئها الت  

كههئكـ الذم ههاكـ سها. فقالكا: كمف  ،هذإل األلكاح فئها كتاب ا، فئا أمركـ الذم أمركـ تا فقاؿ: إف  
هذا كتاتي فخذكإل، فما لا   حتا هرل ا جهرة، حتا ئطمع ا سمئها فئقكؿ:ئأخذإل تقكلؾ أهت؟ ال كا

﮳       ! كحرأ حكؿ ا:؟ال ئكممها كما ئكممؾ أهت ئا مكسا ﮲   حاؿ:  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 
 . (2)"كتة، ف  قتهـ فماتكا أجم كففجابت غضتة مف ا، فجابتهـ  اسقة ت د الت  

الذم حؽ لئلهساف أف ئغشا سمئا  ؛دئدسد الش  ار، كحئؿ: هي  كت الر  له  اسقة: "هي ال كت مع اكال   
: كؿ  سىذىابو ميٍهًمؾ"، كفي لساف ال رب: "ال   (3)مها أك ئمكت" كفى ري حىاؿى آخى ، كى  . (4)اًسقةي اٍلمىٍكتي

 . (5)زلزلة أك رجفان" اسقة  كتان أك هاران أك: "كتككف ال   ترمحاؿ الط  
 ككذلؾ سئاؽ اآلئة، ئؤكد أف   ،اسقة؟ اآلثار المذككرةهكد تال   لكف ئا ترل لماذا سكحب الئ  ك 

كسكاب كاف ذلؾ سهد تكتتهـ ت د ستادة ال جؿ، أك في مكحؼ آخر،  ،تب هك طمتهـ رؤئة ا جهرةالس  
 تان سما ذلؾ:م ق -رحما ا-ترم ئقكؿ اإلماـ الط   .ال ئضئر كال ئغئر مف األمر شئئان فإف ذلؾ 

هـ حالكا لػا: حد أختر سف حكـ مكسا أه   -جؿ ثهاؤإل-ئقاؿ: إف ا  كاب مف القكؿ فئا أف  فال   "
﮳ چ ﮲   ه  هـ حاكما أختر سههـ أه   ،[55 :]التقرة چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ما أختر ا لكإل. كا 
  تكتئخان لهـ في كفرهـ تمحمد  ،تذلؾ سههـ الذئف خكطتكا تهذإل اآلئات  تا سما ، كحد حامت حج

اسي لهـ إلا حئؿ ذلؾ. كحد حاؿ تب الد  مف احتج تا سمئا كال حاجة لمف اهتهت إلئا إلا م رفة الس  
 .(6) ت ضها حقان كما حاؿ" ائز أف ئككفالذئف أخترها سههـ األحكاؿ التي ذكرهاها كج

ئا؟ كهؿ رؤئتا في اآلخرة رل ا في الدههؿ ئمكف أف ئي  :تقئت حضئة التد مف مهاحشتها، كهي
، ئقكؿ اإلماـ التئهقي [371األه اـ  ] چٿ  ٹ   ٹ   چ  ئقكؿ ا ستحاها كت الا: متحققة؟

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ 957(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )265 -1/264تفسئر اتف كثئر) (1)

 (.1/398اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (. 959رئر ترحـ )(، أخرجا اتف ج266 -1/265تفسئر اتف كثئر )( 2)
، 131ضػػػتطا ك ػػػححا جماسػػػة مػػػف ال ممػػػاب تإشػػػراؼ الهاشػػػر،  -كتػػػاب الت رئفػػػات، سمػػػي تػػػف محمػػػد الجرجػػػاهي، ت (3)
 (، دار الكتب ال ممئة تئركت، لتهاف.1983 -هػ 1403)1ط
 .10/198لساف ال رب،  (4)
 (.1/330تفسئر اتف جرئر)  (5)
 (.1/332الم در الساتؽ ) (6)



 

-103- 

ولالفصل األ 

ٍؤًمًهئ م قتان سما هذإل اآلئة:  اري اٍلمي اري اٍلكىافًرئفى "الى تيٍدًركياي أىٍت ى فى ًفي الد ٍهئىا ديكفى اآٍلًخرىًة، كىالى تيٍدًركياي أىٍت ى
 : ا حىاؿى ـٍ [35المطففئف  ] چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ ميٍطمىقنا، كىمى ٍجًتًه احىبى اٍلكيف ارى ًتحى ، فىمم ا سى

ٍؤئىًتاً  ٍفًع  ؛سىٍف ري ٍؤًمًهئفى ًترى مىا أىه اي ئيًثئبي اٍلمي كإًل دىؿ  سى لم ا حىاؿى ًفي كيجي ٍكإلي، كى ت ا ئىرى ـٍ حى ـٍ سىٍف أىٍسئيًهًه اًب لىهي اٍلًحجى
ٍؤًمًهئفى  : [22القئامة ] چپ  ڀ    چ  :اٍلمي فىهىا، فىقىاؿى ،  [22القئامة ] چڀچ ،  فىقىئ دىهىا ًتئىٍكـً اٍلًقئىامىًة كىكى ى

 : ٍؤئىةى فىقىاؿى ٍههيـٍ ًفي [21 القئامة] چ   ڀ      ٺ  ٺچ ثيـ  أىٍثتىتى لىهىا الر  ًمٍمهىا أىف  اآٍلئىةى اأٍليٍخرىل ًفي هىٍفًئهىا سى ، سى
ٍم نا تىٍئفى اآٍلئى  كإًل اله اًضرىًة جى كإًل اٍلتىاًسرىًة ديكفى اٍلكيجي ًف اٍلكيجي ًفي هىٍفًئهىا سى  .(1)تىٍئًف"الد ٍهئىا ديكفى اآٍلًخرىًة، كى

ميكسنا ًسٍهدى اله ًتي  كفي  حئح التخارم تأكئد لرؤئة ا في اآل :" كيه ا جي ، حىاؿى ًرئرو ، خرة، ف ىٍف جى
امي  ، الى تيضى ٍكفى هىذىا القىمىرى ـٍ كىمىا تىرى ت كي ٍكفى رى ـٍ سىتىرى : ًإه كي ٍؤئىًتًا، فىًإًف ًإٍذ هىظىرى ًإلىا القىمىًر لىٍئمىةى التىٍدًر حىاؿى كفى ًفي ري

مى  كًب الش ٍمًس، فىاٍف ىميكا"اٍستىطىٍ تيـٍ أىٍف الى تيٍغمىتيكا سى بلىةو حىٍتؿى غيري بلىةو حىٍتؿى طيميكًع الش ٍمًس، كى ى  .(2)ا  ى
 

 يوالمسألة الرابعة: الت  
ا سما تهي إسرائئؿ، تالخركج مف م ر، كهجاهـ مف فرسكف، أمركا تدخكؿ  سهدما مف  

ې ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۈ  ۈ  ٴۇ چ سة، فجتهكا األرض المقد  

  ،ئا سقكتة لهـسهد ذلؾ حكـ ا  ت الا سمئهـ تالت   ،[22: المائدة] چى  ى   ائ  ائ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  حاؿ ت الا:

  .]26المائدة: [ چڍ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع :
 كحكما، ت ث مههـ اثهي سشر رجبلن كحاؿ سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس: لما هزؿ مكسا " -3

ارئف، فج مهـ في كسائا، قتاب الذئف ذكر ا، فت ثهـ لئأتكإل تخترهـ، فساركا، فمقئهـ رجؿ مف الجت  كهـ اله  
حف حكـ مكسا، فحممهـ حتا أتا تهـ المدئهة، كهادل في حكما فاجتم كا إلئا، فقالكا: مف أهتـ؟ حالكا: ه

جؿ، فقالكا لهـ: اذهتكا إلا مكسا كحكما فقكلكا ة مف سهب تكفي الر  حت   فأسطكهـ ،ت ثها هأتئا تختركـ

                                                 
أحمػػد س ػػاـ  -هدائػػة إلػػا سػػتئؿ الرشػػاد سمػػا مػػذهب السػػمؼ كأ ػػحاب الحػػدئث، أتػػك تكػػر التئهقػػي، تاالستقػػاد كال (1)

 هػ(، دار اآلفاؽ الجدئدة، تئركت.1401)1، ط122الكاتب، 
ت هىػػػا هىػػػاًظرىةه﴾،  (2) ئًػػػذو هىاًضػػػرىةه  ًإلىػػػا رى ػػػكإله ئىٍكمى أخرجػػػا التخػػػارم فػػػي  ػػػحئحا، كتػػػاب التكحئػػػد، تػػػاب حػػػكؿ ا ت ػػػالا: ﴿كيجي

 .9/127(، 7434ح)
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ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ ا أتكهـ حالكا: ئا مكسا، فمم   ،لهـ: احدركا حىٍدر فاكهتهـ

 .(1)"[24]المائدة:  چٺ 
سف القاسـ تف أتي أئكب، سف س ئد تف جتئر: سألت  ،حاؿ ئزئد تف هاركف، سف أ تغ تف زئد" -2
اآلئة. حاؿ: فتاهكا في  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄف ستاس سف حكلا: ات

ـ   ،األرض أرت ئف سهة، ئ تحكف كؿ ئكـ ئا، كأهزؿ ظمؿ سمئهـ الغماـ في الت   ئسئركف لئس لهـ حرار، ث
 . (2) "سمئهـ المف كالسمكل

ثها سفئاف، سف أتي س ئد، ، حد  ثها محمد تف أتي سمر ال ىدىًهي  ثها أتي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1
حاؿ:   چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄسف ًسٍكًرمىة، سف اتف ستاس حكلا: 

ا مضت األرت كف ككؿ مف جاكز األرت ئف سهة، فمم   ،ئافتاهكا أرت ئف سهة، فهمؾ مكسا كهاركف في الت  
افتتحها، كهك الذم حئؿ  هاهضهـ "ئكشع تف هكف"، كهك الذم حاـ تاألمر ت د مكسا، كهك الذم ؛سهة

تت أف مس لمغركب، فخشي إف دخمت لئمة الس  لا: "الئكـ ئكـ الجم ة" فهىم كا تافتتاحها، كدهت الش  
ه  مس: "إه  ئستتكا، فهادل الش   ؾ مأمكرة" فكحفت حتا افتتحها، فكجد فئها مف األمكاؿ ما لـ ئر ي مأمكر كا 

كهـ اثها - فقاؿ: فئكـ الغمكؿ، فدسا ربكس األستاط (3)-اله ارأم -فمـ تأت ؛ارمثما حط، فقرتكإل إلا اله  
فأخرج رأس تقرة مف  ،فتائ هـ، كالت قت ئد رجؿ مههـ تئدإل، فقاؿ: الغمكؿ سهدؾ، فأخرجا -سشر رجبلن 

 . (4)"ار فأكمتهاذهب، لها سئهاف مف ئاحكت، كأسهاف مف لؤلؤ، فكض ا مع القرتاف، فأتت اله  
   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  في الكحؼ في حكلا ت الا: ركفاختمؼ المفس  كحد 

  .]26المائدة: [ چ  چ  چ

 .]26المائدة: [ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    الكحؼ سما حكلا ت الا: -أ
رئف في حكلا: في م رض حدئثا سف ذلؾ:" كمف هاهها حاؿ ت ض المفس   -رحما ا-حاؿ اتف كثئر 

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   :هذا كحؼ تاـ، كحكلا ڃ  ڃ  :مه كب تقكلا  چ  چ

                                                 
(، سػػػهدإل ثاتػػػت كلكهػػػا مػػػف اإلسػػػرائئمئات، اهظػػػر تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر تتحقئػػػؽ د. حكمػػػت ئاسػػػئف 3/73تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر)( 1)
(3/363.) 
(، فػػي سػػهدإل أ ػػتغ تػػف زئػػد، كهػػك الجههػػي الػػكراؽ  ػػدكؽ ئغػػرب، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر 3/79تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 2)

 (.3/366تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
  تارة مف كبلـ التاحث لمتكضئح.ال (3)
 (، كلـ أجدإل سهد اتف أتي حاتـ كما ذكر اتف كثئر كغئرإل.5/253(، الدر المهثكر)3/80تفسئر اتف كثئر) (4)
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، أك تمف تقي مههـ كتسائر تهي إسرائئؿ " هقضت المدة خرج تهـ "ئكشع تف هكفا افمم   چ
 .(1)اهي، فق د تهـ تئت المقدس فحا رها، فكاف فتحها ئـك الجم ة ت د ال  ر"مف الجئؿ الث  

 .ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ الكحؼ سما حكلا ت الا: -ب

ڃ   "هك ال امؿ في ڄ  ڄ  ڄحكلا:  ر اتف جرئر أف  كحد اختا" حاؿ اتف كثئر:

 .(2)هـ مىكىثكا ال ئدخمكهها أرت ئف سهة، كهـ تائهكف في الترئة ال ئهتدكف لمق د"، كأه  ڃ
ا حاؿ : ؟ أك أه   راكم م قتان سما الرأئئف: " فهؿ كاف التحرئـ مدتا أرت كف سامان ئخ الش  ئقكؿ الش  

ڄ  ڄ  ڄ ٻ  چ كلذلؾ فكؿ الذئف حالكا:  ،هـ تىأىٌتكا سما أف ئدخمكهاأله   ؛كاهتها األمر

كت د ذلؾ  در  ،لـ ئ ش مههـ أحد لئدخؿ هذإل األرض [24]المائدة:  چٻ  پ  پ  پ  پ

اتؽ فئككف فهؿ هذا القكؿ هك استئهاؼ لمقكؿ الس   چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ: اآلتيالحكـ 

 . (3)ت ح تمؾ"أك هك حكـ مهف ؿ؟ . ت ح هذإل ، ك  ،ڄظرفان ؿ 
لراجح مف خبلؿ أحكاؿ ال مماب مع كجكد الخبلؼ الم تتر أف األرض حرمت سما مف كاف كا

كأها لـ ئدخؿ مههـ أحد حتا فهكا  ،ض المقدسة في حئها تحرئمان أتدئامع مكسا كرفضكا دخكؿ األر 
 . شع تف هكفتي ئك ثـ جاب هسؿ جدئد فدخؿ األرض المقدسة كفتحها سمي ئد اله   جمئ ان في التئا،

مىٍئهـ  ڄ  ڄ  ڄ: \حكلا" كحاؿ  احب المتاب: ر مة سى أم األٍرضى المقدسة ميحى
 .(4)"أتىدان 

 
 يو:برز األمور التي حصمت في الت  أ
 :كفاة مكسا  -3

، كحد ذكر (5)تثبلث سهئف  كاهت ت د كفاة هاركف  ذكر اتف كثئر أف كفاة مكسا 
ٍئرىةى  حئث حاؿ: التخارم في  حئحا ح ة كفاة مكسا  ٍف أىًتي هيرى ٍكًت سى : "أيٍرًسؿى مىمىؾي المى ، حىاؿى

ٍتدو الى  ٍمتىًهي ًإلىا سى : أىٍرسى ت ًا، فىقىاؿى عى ًإلىا رى ك اي، فىرىجى ابىإلي  ى ـي، فىمىم ا جى ا الس بلى مىٍئًهمى ، ًإلىا ميكسىا سى  ئيًرئدي المىٍكتى

                                                 
 (.80-3/79تفسئر اتف كثئر) (1)
 (.3/80الم در الساتؽ ) (2)
 .(5/3064تفسئر الش راكم ) (3)
 (.7/227( المتاب في سمـ الكتاب)4)
 (.3/79ف كثئر )تفسئر ات (5)
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عي  : اٍرًجٍع ًإلىٍئًا فىقيٍؿ لىاي ئىضى ، ثيـ  حىاؿى : أىٍم رىب  ، فىمىاي ًتمىا غىط ٍت ئىديإلي ًتكيؿ  شى ىرىةو سىهىةه، حىاؿى ٍتًف ثىٍكرو مىا مى ئىدىإلي سى
ٍمئىةن  : فىسىأىؿى الم اى أىٍف ئيٍدًهئىاي ًمفى األىٍرًض الميقىد سىًة رى ، حىاؿى : فىاآٍلفى ، حىاؿى : ثيـ  المىٍكتي اذىا؟ حىاؿى ، حىاؿى أىتيك مى رو جى ًتحى

اًهًب الط  هيرى  ـٍ حىٍترىإلي، ًإلىا جى ٍئتيكي ىرى : لىٍك كيٍهتي ثىـ  ألى م ـى سى مىٍئًا كى م ا اي سى ًرئًؽ تىٍحتى الكىًثئًب ٍئرىةى: فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًا  ى
ًر" األىٍحمى
 (1 ). 

  ::كفاة هاركف كفاة هاركف   --33
كاهت حتؿ كفاة مكسا  كفاة هاركف  ف  أذكر اتف كثئر 

في  ، كحد ذكر الحاكـ(2)
اًب اله ًتي  مستدركا كئفئة مكت هاركف  ، كىسىٍف أيهىاسو ًمٍف أىٍ حى ٍتًد اً ٍتًف مىٍس يكدو ًإف   :، "سف سى

كىذىا تىؿى كىذىا كى ، فىٍأًت ًتًا جى كفى ف ي هىاري ا ًإلىا ميكسىا ٍتًف ًسٍمرىافى ًإه ي ميتىكى كفي  ،الم اى أىٍكحى فىاٍهطىمىؽى ميكسىا كىهىاري
ذى  هىٍحكى  ، كىاً  مىٍئًا فيريشه ـٍ ًفئًا ًتسىًرئرو سى ذىا هي ، كىاً  ٍتًهي  ث مىهىا ًتتىٍئتو مى رىةو مى ـٍ ًتشىجى تىًؿ، فىًإذىا هي ، ذىًلؾى اٍلجى ا ًفئًا ًرئحه طىئ به

: ئىا ميكسىا ًإه   حىاؿى تىاي، كى مىا ًفئًا أىٍسجى تىًؿ كىاٍلتىٍئًت كى كفي ًإلىا ذىًلؾى اٍلجى مىا هىذىا فىمىم ا هىظىرى هىاري ـى سى ي ألًحب  أىٍف أىهىا
مىي ، اؼي أىٍف ئىٍأًتيى رىب  هىذىا اٍلتىٍئًت فىئىٍغضىبى سى : ًإه ي أىخى مىٍئًا، حىاؿى ـٍ سى حىاؿى لىاي  الس ًرئًر، حىاؿى لىاي ميكسىا: فىهى

: ئىا  ؛أىهىا أىٍكًفئؾى رىب  هىذىا اٍلتىٍئتً  ،ميكسىا: الى تىٍرهىبٍ  ، فىقىاؿى ـٍ ابى رىب  هىذىا اٍلتىٍئًت فىهى ـٍ مىً ي، فىًإٍف جى ميكسىا تىٍؿ هى
دى  : ئىا ميكسىا خى دى ًحس اي، حىاؿى ، فىمىم ا كىجى كفى اٍلمىٍكتي ذى هىاري ا أىخى ًمئ نا، فىمىم ا هىامى مىٍئؾى جى مىي  كىسى ٍتًهي، غىًضبى سى سى

ذىهىتىٍت ًتٍمؾى الش   ،فىمىم ا حيًتضى ريًفعى ذىًلؾى اٍلتىٍئتي  رىةي كى عى ميكسىا ًإلىا تىًهي  ،جى اًب، فىمىم ا رىجى كىريًفعى الس ًرئري ًإلىا الس مى
كىافى  سىدىإلي حيب  تىًهي ًإٍسرىاًئئؿى لىاي، كى كفى كىحى كفي حىاليكا: ًإف  ميكسىا حىتىؿى هىاري لىٍئسى مى ىاي هىاري كفي آلىؼى  ًإٍسرىاًئئؿى كى هىاري

ـٍ كىأىٍلئىفى لىهيـٍ ًمفٍ  مىٍئًهـٍ  ًسٍهدىهي كىافى ًفي ميكسىا تىٍ ضي اٍلًغمىًظ سى ـٍ ًإه اي  ،ميكسىا، كى كي ٍئحى : كى ـٍ ، حىاؿى لىهي فىمىم ا تىمىغىاي ذىًلؾى
مىٍئاً  ،كىافى أىًخي كا سى كًهي أىٍحتيمياي؟ فىمىم ا أىٍكثىري ٍك ىتىٍئًف، ثيـ  دىسىا الم اى  ؛أىفىتىري م ا رى ـى فى ى ت ا  ،ً فىهىزىؿى ًتالس ًرئر ،حىا حى

اًب كىاألىٍرضً  كا ًإلىٍئًا تىٍئفى الس مى د حيكإلي " ،هىظىري  .(3) فى ى
هذا الحدئث الذم ركاإل الحاكـ في مستدركا، كهك  حئح سما شرط التخارم كمسمـ، ئثتت 

 .  ، كئثتت أه ا تكفي حتؿ مكسا سمئا كئفئة كفاة هاركف 
 :ئفكفاة الذئف تاهكا إال رجم -1

كما ذكر - ئفسة إال رجمئا كؿ مف جاكز األرت ئف، كلـ ئدخؿ األرض المقد  لت  كفا ا في اتى 
كالب تف  :، كالثاهي هككهك الذم تكلا حئادتهـ مف ت د مكسا  ،ئكشع تف هكف :هما -ركفالمفس  
 .(4)ئكحها

                                                 
 .4/157(، 3407أخرجا التخارم في  حئحا، كتاب أحادئث األهتئاب، تاب كفاة مكسا كذكر ت دإل، ح)( 1)
 (.3/79تفسئر اتف كثئر ) (2)
أخرجػػا الحػػاكـ، كتػػاب تػػكارئخ المتقػػدمئف مػػف األهتئػػاب كالمرسػػمئف، تػػاب ذكػػر كفػػاة هػػاركف تػػف سمػػراف فإهػػا مػػات حتػػؿ  (3)

ػاإلي، كحػاؿ 2/632(، 4109ح) مكسا سمئهما السبلـ، ر جى ـٍ ئيخى لىػ مىا شىػٍرًط ميٍسػًمـو كى ًحئحه سى ًدئثه  ى . حاؿ الحاكـ: هىذىا حى
 الذهتي: سما شرط التخارم كمسمـ.

 (.79/ 3(، تفسئر اتف كثئر)247/ 5اهظر: الدر المهثكر)  (4)
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 :في تهي إسرائئؿ ئكشع تف هكف هك الذم خمؼ مكسا  -4
ثها محمد تف أتي سمر ثها أتي، حد  تي حاتـ: حد  كحاؿ اتف أ" ذكر اتف كثئر ذلؾ حئث حاؿ:

، حد   ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄثها سفئاف، سف أتي س ئد، سف ًسٍكًرمىة، سف اتف ستاس حكلا: ال ىدىًهي 

ككؿ مف جاكز  ،ئاحاؿ: فتاهكا أرت ئف سهة، فهمؾ مكسا كهاركف في الت   چ  چ  چ   ڃڃ
"ئكشع تف هكف"، كهك الذم حاـ تاألمر ت د مكسا، ا مضت األرت كف سهة هاهضهـ األرت ئف سهة، فمم  

مس لمغركب، كهك الذم افتتحها، كهك الذم حئؿ لا: "الئكـ ئكـ الجم ة" فهىم كا تافتتاحها، كدهت الش  
هؾ مأمكرة" فكحفت حتا افتتحها، مس: "إه  تت أف ئستتكا، فهادل الش  فخشي إف دخمت لئمة الس   ي مأمكر كا 

فمـ تأت فقاؿ: فئكـ الغمكؿ، فدسا ربكس  ،ارؿ ما لـ ئر مثما حط، فقرتكإل إلا اله  فكجد فئها مف األمكا
 ،فتائ هـ، كالت قت ئد رجؿ مههـ تئدإل، فقاؿ: الغمكؿ سهدؾ، فأخرجا األستاط، كهـ اثها سشر رجبلن 

فأخرج رأس تقرة مف ذهب، لها سئهاف مف ئاحكت، كأسهاف مف لؤلؤ، فكض ا مع القرتاف، فأتت الهار 
 . (1)أكمتهاف

ٍئرىةى  : حىاؿى رىسيكؿي الم ًا كحد أخرج التخارم ما ئكافؽ ذلؾ، ف ف أىًتي هيرى : "غىزىا هىًتيٌّ ًمفى ، حىاؿى
لىم   ؿه مىمىؾى تيٍضعى اٍمرىأىةو، كىهيكى ئيًرئدي أىٍف ئىٍتًهيى ًتهىا، كى ده ا ئىٍتًف تً األىٍهًتئىاًب، فىقىاؿى ًلقىٍكًمًا: الى ئىٍتتىٍ ًهي رىجي هىا، كىالى أىحى

ـٍ ئىٍرفىٍع سيقيكفىهى  ان كتتىهىا تيئي  لى ده اٍشتىرىل غىهىمكى ًمفىاتو كىهيكى ئىٍهتىًظري ًكالىدىهىا، فىغىزىا فىدىهىا ًمفى القىٍرئى  ان ا، كىالى أىحى ًة أىٍك خى
بلىةى ال ىٍ ًر أىٍك حىًرئت ٍأميكرىةه كىأى  ان  ى ، فىقىاؿى ًلمش ٍمًس: ًإه ًؾ مى ٍأميكره ًمٍف ذىًلؾى ًتسىتٍ  ،هىا مى مىٍئهىا، فىحي  ؛الم هيـ  اٍحًتٍسهىا سى

ابىٍت  ، فىجى ـى مىعى الغىهىاًئ مىٍئًا، فىجى ت ا فىتىحى الم اي سى ،  -ئىٍ ًهي اله ارى -حى ميكالن ـٍ غي : ًإف  ًفئكي ـٍ تىٍط ىٍمهىا فىقىاؿى ًلتىٍأكيمىهىا، فىمى
 ، ، فىمىًزحىٍت ئىدي فىٍمئيتىاًئٍ ًهي ًمٍف كيؿ  حىًتئمىةو رىجيؿه ، فىٍمئيتىاًئٍ ًهي حىًتئمىتيؾى ـي الغيميكؿي : ًفئكي ؿو ًتئىًدإًل، فىقىاؿى فىمىًزحىٍت ئىدي رىجي

ابيكا ًترىٍأسو ًمٍثًؿ رىٍأًس تىقىرىةو ًمفى الذ هىًب، فىكى  ، فىجى ـي الغيميكؿي : ًفئكي مىٍئًف أىٍك ثىبلىثىةو ًتئىًدإًل، فىقىاؿى ابىًت رىجي ضى يكهىا، فىجى
، فىأىكىمىٍتهىااله   ؿ  الم اي لى  ،اري ٍ فىهىاثيـ  أىحى ـى رىأىل ضى هىا هىا الغىهىاًئ م هىا لىهىا" ؛كىسىٍجزى فىأىحى

 (2). 
ٍئرىةى  : حىاؿى رىسيكؿي اً  كحد ذكر اإلماـ أحمد في مسهدإل ئكشع  راحة، ف ىٍف أىًتي هيرى : حىاؿى

مىا تىشىرو  ـٍ تيٍحتىٍس سى ٍقًدًس"  ،ًإال  ًلئيكشىعى "ًإف  الش ٍمسى لى لىئىاًليى سىارى ًإلىا تىٍئًت اٍلمى
(3) . 

فئظهر لها أف  الذم حاد تهي إسرائئؿ ت د الت ئا، كدخؿ تهـ األرض المقد سة، هك ئكشع تف هكف  
 . 
  

                                                 
 حاتـ كما ذكر اتف كثئر كغئرإل.(. كلـ أجدإل سهد اتف أتي 5/253(، الدر المهثكر)80/ 3تفسئر اتف كثئر ) (1)
أخرجػا التخػػارم فػػي  ػػحئحا، كتػػاب فػرض الخمػػس، تػػاب حػػكؿ الهتػػي  ػما ا سمئػػا كسػػمـ: ) أحمػػت لكػػـ الغهػػائـ(،  (2)

 .4/86(، 3124ح)
. حػػػاؿ شػػػ ئب األرهػػػاؤكط كغئػػػرإل: 14/65(، 8315أخرجػػا أحمػػػد فػػػي مسػػػهدإل، مسػػهد أتػػػي هرئػػػرة رضػػػي ا سهػػا، ح) (3)

 رط التخارم.إسهادإل  حئح سما ش
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  المسألة الخامسة: التسميط عمييم وتشريدىم في األرض
 ؛سمط سمئهـ مف ئسكمهـ سكب ال ذاب هكد، أفمف ال قكتات الدهئكئة التي ساحب ا تها الئ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ  كذلؾ تتغئهـ كتمردهـ سما أمر رتهـ حاؿ ت الا:

  .]367األسراؼ [چڳ   ڳ  ڱ   ڳگ  گ  گ  ڳ  گک  ک  ک
 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع :

 .(1)"حاؿ: هي المسكهة، كأخذ الجزئة مههـحاؿ ال كفي، سف اتف ستاس في تفسئر هذإل اآلئة " -3
: هي الجزئة، كالذئف ئسكمهـ سكب ال ذاب: محمد رسكؿ سف اتف ستاسكحاؿ سمي تف أتي طمحة، " -2

 .(2)"كأمتا، إلا ئـك القئامة ا 
أف  ا ستحاها كت الا تكسد الئهكد؛ تأف ئت ث سمئهـ مف ئسكمهـ سكب  ئتتئ ف لها مما ستؽ

كذلهـ كأخذ الجزئة مههـ، كالهاظر في حاؿ الئهكد ئرل أف  ذلؾ تحقؽ فئهـ، مثمما  لؾ تقهرهـال ذاب، كذ
، كحتا في زمهها الحدئث ساشكا في الزمف الغاتر، كمثمما ف ؿ تهـ رسكؿ ا  "تخته رف ؿ فئهـ "

  في الذلة كال غار في أكركتا مثمما ف ؿ تهـ "هتمر". 
إسرائئؿ ستظمكف سما اهحراؼ  ٍسمـ ا إسبلمان مؤكدان تأهكـ ئا تهيكتأذ ف أم أى : "ئقكؿ الش راكم

، كلذلؾ سئسمط ا سمئكـ مف ئسكمكـ سكب ال ذاب ، إما مف جهة إئماهئة ، مثمما ف ؿ رسكؿ ا دائـ
  ما أف ئسمط سمئهـ حاكمان ظالمان غئر متدئف في كتهي الهضئر كتهي حرئظة كتهي حئهقاع كخئتر ، كا 

﮳ چ  لقكلا الحؽ : ، م داحان  ﮲   ككذلؾ مثمما حدث ، [ 329] األه اـ :  چے  ۓ  ۓ 
 . (3)"مف تخته ر، كهتمر

ې  ې  چحاؿ ت الا:  ،سما ما كحع لهـ في سهد رسكؿ ا  كسهسمط الضكب شئئان ئسئران 

 . ]1الحشر:[چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  وئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ
 
 
 
 

                                                 
( تسهد ض ئؼ، كئشهد لا األثر الذم ئمئا سف سمي تف 15300(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)3/497تفسئر اتف كثئر)(  1)

 (.4/108أتي طمحة، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
ثئر تتحقئؽ د. حكمت اهظر تفسئر اتف ك (، تسهد ثاتت،15299(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/497تفسئر اتف كثئر)( 2)

 (.4/109ئاسئف )
 (.1/3092تفسئر الش راكم )( 3)
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 منيا:ار أورد ابن كثير مجموعة من اآلثوىنا 
أم: لكال أف كتب ا سمئهـ هذا  چ  وئې  ې  ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئچ كحكلا: " -3

 .ب آخر مف القتؿ كالستي، كهحك ذلؾلكاف لهـ سهد ا سذا ؛ب، كهك الهفي مف دئارهـ كأمكالهـالجبل
 .(1)"حالا الزهرم، سف سيٍركىة، كالس د م كاتف زئد

ثهي المئث، سف سقئؿ، حد  -كاتب المئث-ثها ستد ا تف  الح ثها أتي، حد  حد  حاؿ اتف أتي حاتـ: " -2
ـ   د، ضئر، كهـ طائفة مف الئهك كاهت كح ة تهي اله   سف اتف شهاب حاؿ: أخترهي سركة تف الزتئر حاؿ: ث

حتا  ككاف مهزلهـ تهاحئة مف المدئهة، فحا رهـ رسكؿ ا  ،سما رأس ستة أشهر مف كح ة تدر
فأجبلهـ  -بلحكهي الس  - كاألمت ة إال الحمقة كا مف الجبلب، كأف لهـ ما أحىم ت اإلتؿ مف األمكاؿهزل

كراة، ككاهكا مف ستط لـ ئ تهـ ا كيتب سمئهـ في آم مف الت  ؿ الشاـ. حاؿ: كالجبلب أه  تى حً  رسكؿ ا 
 چ  گڑ  ک  ک  ک  کژ  ژ  ڑ  چ ، كأهزؿ ا فئهـ: رسكؿ ا  ـالجبلب حتؿ ما سمط سمئه

 .(2)"[5-1:]الحشر چڤ  ڤ  چ إلا حكلا 
 .(3)"كسقاب، فهذا الجبلب ان اـ، كأسطا كؿ ثبلثة ت ئر إلا الش   حاؾ: أجبلهـكحاؿ الض  " -1
كحد حاؿ الحافظ أتك تكر التئهقي: أخترها أتك ستد ا الحافظ، أخترها أحمد تف كامؿ القاضي، " -4
ثهي أتي سف جدم، سف اتف ستاس حاؿ: ثهي أتي، سف سمي، حد  في، حد  ثها محمد تف س ئد ال ك حد  

ٍتمىغ حد تي كاف اله   فأسطكإل ما أراد مههـ، ف الحهـ سما أف ئحقف لهـ  ؛حا رهـ حتا تمغ مههـ كؿ مى
اـ، كج ؿ لكؿ رهـ إلا أذرسات الش  دمائهـ، كأف ئخرجهـ مف أرضهـ كمف دئارهـ كأكطاههـ، كأف ئسئ  

 . (4)"كسقاب، كالجبلب إخراجهـ مف أرضهـ إلا أرض أخرل ان ـ ت ئر ثبلثة مهه
ضئر، حئث اجبلهـ لتهي اله   كاآلثار التي أكردها اتف كثئر إذالؿ رسكؿ ا الجبلب آئة تتئف 

ف كاف هذا ح ؿ لتهي اله  سف دئارهـ إلا تبلد الش   فمئس  ؛ضئراـ، كغهـ سبلحهـ كأمكالهـ كدئارهـ. كا 
، سهدما ستثكا تذئؿ ثكب امرأة  حسف حاؿ مههـ، فقد هقضكا سهدهـ مع رسكؿ ا تهك حئهقاع تأ

                                                 
(، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 2/282(، أخرجا ستد الرزاؽ تسهد  حئح )8/60تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.  8/219ئاسئف )
رسؿ، كئتقكل تاألثر الس ػاتؽ، (، كسهدإل حسف، كلكها م18849(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )8/60تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.8/219اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (.8/60تفسئر اتف كثئر ) (3)
سػػػهادإل ضػػػ ئؼ، 3/359(، دالئػػػؿ الهتػػػكة لمتئهقػػػي )8/60الم ػػػدر السػػػاتؽ ) (4) اهظػػػر تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر تتحقئػػػؽ د. ( كا 

 (.8/219حكمت ئاسئف )
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ئتة التي أرادكا أف ئدهسكها تخئاهتهـ، تاركئف خمفهـ األرض الط   ،اـإلا تبلد الش   فأخرجهـ  ؛مسممة
 .(1)اـ خبلؿ فترة كجئزة فهمككا جمئ ان في تبلد الش   ؛رسكؿ ا كدسا سمئهـ 

فقد خاهكا سهد رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ أثهاب غزكة الخهدؽ، ف مد إلئهـ  ظةئحر  أما تهك
  فحا رهـ، حتا هزلكا سما حكما. فحكـ فئهـ س د اتف م اذ   ي أحكـ فئهـ أف حاؿ س د:" فإه

فئهـ تحكـ ا  ساب". فقاؿ رسكؿ ا لس د: "حكمته  تقتؿ الرجاؿ، كتقسـ األمكاؿ، كتستا الذرارم كال
 .  (2)مف فكؽ ست ة أرح ة"

 مت تقتئمة غطفاف لت ئهها سما ذلؾ، ، كات  أما خئتر فقد تآمرت سما حرب رسكؿ ا 
ـ   ففاجأهـ رسكؿ ا  لممزارسة سما أف  الئهكد تأرض خئتر استتقا الرسكؿ  كاهت ر سمئهـ. ث

فقاؿ لهـ  ما ا سمئا  ،ركاب كلكف سماالن ئطردهـ متا شابمر لممسممئف. لئسكا شئ طكا ه ؼ الث  
  . (3)ا إذا شئها أف هخرجكـ أخرجهاكـ" : " إه  كسمـ

سما الكجكد الئهكدم في المدئهة، فأذؿ ا تا الئهكد، كتحقؽ حكؿ  كهكذا حضا رسكؿ ا 
 ة.كالمه   ك الحمد ،ا فئهـ

هذا ال ئ هي أههـ كاهكا حتما أك ت دإل تأفضؿ مف ك ، ما ح ؿ لهـ في سهد رسكؿ ا هذا 
 راكم ئخ الش  ئقكؿ الش   .[367]األسراؼ:  چ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ  ذلؾ. حاؿ ت الا:

ؾ ال تجد هـ كذلؾ؛ أله  . كالكاحع الككهي أثتت أه  تخ ك ها ،ةمقان سما ذلؾ:" أم ج مها كؿ ستط أم  م 
الدكؿ الظالمة  ترغـ أف   (،الكطف القكمي لمئهكد)ا ئسمكها كهك م ،ان تجم ان حكمئٌ  -فئما مضا -لهـ 

مد طائفة مههـ ت ئش ، كمع ذلؾ هجد في كؿ تسما أرض فمسطئف ان القكئة أساهكهـ كأحامكا لهـ كطهٌ 
- كب، ففي تارئس ـ ال ئرئدكف أف ئذكتكا في الش  ه، ككأه   كب التي تحئا في رحاتهام زكلة سف الش  

، فهـ ؿ مدئهة كتئرة تتكرر هذإل الحكائة، كفي ك، كفي لهدف المسألة هفسها (حي الئهكد)تجد  -مثبلن 
هـ ئهفذكف حدر ا ، ككأه   كبف سف الش  م زكلئ ،كت اداتهـ كف فئها تطقكسهـ كتشكمهـ كتأكمهـئ ئش

 . (4)"چ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ فئهـ : 

                                                 
ـ، مؤسسػة الرسػالة، 1994 -هػػ 1415، 27(، ط 3/127)ال تػاد، اتػف حػئـ الجكزئػة في هدم خئر  اهظر زاد الم اد (1)

 .2/28كالطتقات الكترل2/47كسئرة اتف هشاـمكتتة المهار اإلسبلمئة، الككئت،  -تئركت 
  تئركت. –ق، دار الكتب ال ممئة 1407، 1ط ،٧٨٤ص تارئخ األمـ كالممكؾ: محمد تف جرئر الطترم أتك ج فر،  (2)
: أتك تكر أحمد تف الحسئف تف سمي التئهقي، ، كسهف التئهقي الكترل346ػ  3/342سئرة الهتكئة التف هشاـ ال (3)

ق، مجمس دائرة  1344، 1(، ط6/114تحقئؽ: سبلب الدئف سمي تف سثماف الماردئهي الشهئر تاتف التركماهي، )
 الم ارؼ الهظامئة الكائهة في الههد تتمدة حئدر آتاد.

 (.7/4393 راكم )تفسئر الش (4)
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سمت قؽ.ـ اه 975حكالي سهة  ت د كفاة سمئماف " ئقكؿ الدكتكر محمد سئد طهطاكم:
 امرة، كتتككف مف األستاط ال شرة.ماؿ، كاسمها إسرائئؿ، كمقرها الس  مممكة الش   مممكتا إلا حسمئف:
 .(1)كاسمها: ئهكذا، كمقرها أكرشمئـ، كتتككف مف ستطي ئهكذا كتف ئامئف"  كممالكة الجهكب

حكالي  ،حؿ أهمها، كحاد أكثرهـ أسرلتها كاست  ، كخر  " تئت المقدسكئؼ غزا "تخته ر خكفكئذكر المؤر  
 .(2)رئة مة كستا الذ  فقتؿ المقات ،ؽ.ـ، ثـ غزاها ثاهئان  586سهة 

 
  ادسة: مسخيم قردة وخنازيرالمسألة الس  

مما ساحب ا تا الئهكد، أف مسخ ت ضهـ حردة كخهازئر. كسأتهاكؿ في هذإل المسألة ثبلثة 
 أمكر كهي: ستب مسخهـ، كهؿ تقي لهـ هسؿ، كمف هـ الذئف مسخكا؟.

 
 :أواًل: سبب مسخيم

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  حاؿ ت الا: ،ف سف ذلؾفقد أخترها القرآ :أما سف ستب مسخهـ

 .]65التقرة: [ چڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  
 

 ما يمي: اآلثار التي أوردىا ابن كثير ومن 
ما ا إه   حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف داكد تف الح ئف، سف سكرمة، حاؿ: حاؿ اتف ستاس: إف  " -3

تت فخالفكا إلا الس   -ئكـ الجم ة-سئدكـ  افترض سما تهي إسرائئؿ الئكـ الذم افترض سمئكـ في
ـ سمئهـ ما أحؿ لهـ في اتتبلهـ ا فئا، فحر   ؛تتا أتكا إال لزـك الس  مكإل، كترككا ما أمركا تا. فمم  ف ظ  

تت الحئتاف:  ئدها ـ ا سمئهـ في الس  كر، ئقاؿ لها: "مدئف"؛ فحر  غئرإل. ككاهكا في حرئة تئف أئمة كالط  
تت ذهتف، إلا ساحؿ تحرهـ، حتا إذا ذهب الس   ان تت أحتمت إلئهـ شرسس  كاهكا إذا كاف ئكـ الكأكمها. ك 

تت ذهتف، ، حتا إذا ذهب الس  ان تت أتئف شرسحتا إذا كاف ئكـ الس   ،ان كال كتئر  ان  غئر  ان فمـ ئركا حكت
ئـك  ان سر  ان حكت الحئتاف، سمد رجؿ مههـ فأخذ فكاهكا كذلؾ، حتا إذا طاؿ سمئهـ األمد كحرمكا إلا

ـ  الس   ـ  في الس   ان أرسما في الماب، كأكتد لا كتد تت، فخزما تخئط، ث تركا. حتا إذا كاف  احؿ فأكثقا، ث
تت اآلخر، اهطمؽ تا فأكما. حتا إذا كاف ئكـ الس   تت ثـ  ي لـ آخذإل في ئكـ الس  الغد جاب فأخذإل، أم: إه  
ـ   اس رئح الحئتاف،ساد لمثؿ ذلؾ، ككجد اله   سثركا سما  فقاؿ أهؿ القرئة: كا لقد كجدها رئح الحئتاف، ث

حتا  ؛لـ ئ جؿ ا سمئهـ ال قكتةك  ،طكئبلن  ان زماه ان حاؿ: فف مكا كما ف ؿ، ك ه كا سر   هئع ذلؾ الرجؿ.

                                                 
 (.637تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة ) (1)
 (.638(، تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة )84مقارهة األدئاف الئهكدئة )  (2)
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: كئحكـ، اتقكا ا. كههكهـ -أهؿ التقئة-األسكاؽ. فقالت طائفة مههـ مف  ادكها سبلهئة كتاسكها في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فقالت طائفة أخرل لـ تأكؿ الحئتاف، كلـ تها القكـ سما  ه كا:  ،ا ئ ه كفسم  

 چلسخطها أسمالهـ   چٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  پٻ  پ  پ

أ تحت تمؾ التقئة في  ؛حاؿ اتف ستاس: فتئهما هـ سما ذلؾ  [.364]األسراؼ :  چٿ  ٿ
! فاهظركا ما ان لمهاس لشأه س فمـ ئركههـ حاؿ: فقاؿ ت ضهـ لت ض: إف  اأهدئتهـ كمساجدهـ كفقدكا اله  

كما ئغمؽ  فغمقكها سما أهفسهـ ؛فذهتكا ئهظركف في دكرهـ، فكجدكها مغمقة سمئهـ، حد دخمكها لئبلن  ؟هك
ه   ،اس سما أهفسهـاله   ه  هـ لئ رفكف الر  فأ تحكا فئها حردة، كا  ه  ا لقرد، كالمرأة ت ئهها جؿ ت ئها كا  ها كا 

ه  لقردة، كال    كب ا أهجا الذئف ههكا سف الس  ا لقرد. حاؿ: ئقكؿ اتف ستاس: فمكال ما ذكر ا أه  تي ت ئها كا 
ھ  ھ  چ : حاؿ: كهي القرئة التي حاؿ ا جؿ ثهاؤإل لمحمد  .لقمها أهمؾ الجمئع مههـ

 .(1) "[361]األسراؼ :  اآلئة چۓ ۓ ے ے ھ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  چ ت الا:  دم في حكلاحاؿ الس  " -2

حاؿ: فهـ أهؿ "أئمة"، كهي القرئة التي كاهت حاضرة التحر، فكاهت الحئتاف  ]65التقرة: [ چگ  
لـ ئتؽ في التحر حكت إال  -ان تت شئئـ ا سما الئهكد أف ئ ممكا في الس  كحد حر  -تت إذا كاف ئكـ الس  

شيب  مف الماب، فإذا كاف ئـك األحد لزمف مقؿ التحر، فمـ ئر مههف   حتا ئخرجف خراطئمهف   خرج،
﮲   چ تت، فذلؾ حكلا ت الا: حتا ئككف ئكـ الس   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮻  ﮼   ﮽ ﮾  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﯁    ﮿﮳    ﯀ 

جؿ ئحفر الحفئرة، مؾ، فج ؿ الر  . فاشتها ت ضهـ الس  چ                    
تت فتح الههر فأحتؿ المكج تالحئتاف ئضرتها حتا ئمقئها إلا التحر، فإذا كاف ئكـ الس   ان ئج ؿ لها ههر ك 

فإذا كاف ئكـ األحد  ،هر، فئمكثفي الحفئرة، فئرئد الحكت أف ئخرج، فبل ئطئؽ مف أجؿ حمة ماب اله  
ئ هع مثؿ ما  هع جارإل، مؾ فئجد جارإل رئحا فئسألا فئخترإل، فجؿ ئشكم الس  جاب فأخذإل، فج ؿ الر  

تت، كهك ال ئحؿ لكـ، ما ت طادكف ئكـ الس  حتا فشا فئهـ أكؿ السمؾ، فقاؿ لهـ سمماؤهـ: كئحكـ! إه  
كلكهكـ  دتمكإل ئكـ فتحكـ الماب فدخؿ،  ،ال :ما  دهاإل ئـك األحد حئف أخذهاإل. فقاؿ ال ممابفقالكا: إه  

پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پٻ  پ  پ  چ لت ض:حاؿ: كغمتكا أف ئهتهكا. فقاؿ ت ض الذئف ههكهـ 

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1139(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/290تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.1/434إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )



 

-113- 

ولالفصل األ 

 ٿ  ٺ  ٺ  ٿ چئقكؿ: لـ ت ظكهـ، كحد كسظتمكهـ فمـ ئطئ ككـ؟ فقاؿ ت ضهـ:    چ    ٺٺ

ا أتكا حاؿ المسممكف: كا ال هساكهكـ في حرئة كاحدة. فقسمكا [ فمم  364]األسراؼ :  چٿ  ٿ
فج ؿ المسممكف  - كل ههـ داكد- ان اتكالم تدكف في الستت ت ،ان القرئة تجدار، ففتح المسممكف تات

ا أتطأكا ار تاتهـ، فمم  ار مف تاتهـ، فخرج المسممكف ذات ئكـ، كلـ ئفتح الكف  ئخرجكف مف تاتهـ، كالكف  
ر المسممكف سمئهـ الحائط، فإذا هـ حردة ئثب ت ضهـ سما ت ض، ففتحكا سههـ، فذهتكا في تسك   ؛سمئهـ

]األسراؼ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ          ڍ  ڌ     چچ األرض، فذلؾ حكؿ ا ت الا: 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ [ كذلؾ حئف ئقكؿ:  366:

 . (1)"[. فهـ القردة 78]المائدة :   چ  ڄڄ
ثها شتؿ، سف اتف أتي هجئح، سف مجاهد: ثها أتك حذئفة، حد  ثها أتي، حد  حاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1

ه   ]65التقرة: [ چگ    گ  گ  ک  ک  چ ما هك حاؿ: مسخت حمكتهـ، كلـ ئمسخكا حردة، كا 

 .(2)"[5]الجم ة :  چک         گ     گ  گ    چمثؿ ضرتا ا 

فج ؿ  ]65التقرة: [ چک  ک  گ    گ  گ   چكحاؿ ال كفي في تفسئرإل سف اتف ستاس: " -4
 .(3)"ـ  اركا حردة كالمشئخة  اركا خهازئرشتاب القك  فزسـ أف   ،ا مههـ القردة كالخهازئر

ف ار القـك  ]65التقرة: [ چک  ک  گ    گ  گ   چحكم، سف حتادة: كحاؿ شئتاف اله  " -5
 .(4)"كهساب لها أذهاب ت د ما كاهكا رجاالن  مت اك  ان حركد

مؾ ركج الس  ما ا سمئهـ، كاتتبلهـ تختت، فحر  هكد سظمكا ئكـ الس  الئ   تب كاضح، كهك أف  الس  
ئكـ ستتهـ، كت دـ خركجا في غئرإل مف األئاـ، فاحتالكا سما ذلؾ تحفر الحفر سما التحر، فإذا دخؿ 

ف احتهـ ا  ؛ طدهاإل ئكـ األحدما اإه   :كحالكا فا طادكإل،قكها، كجاؤكا ئكـ األحد، مؾ أغمالئها الس  
 ت الا تأف ج مهـ حردة كخهازئر. 

                                                 
( كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1142(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )291-1/290تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.  1/435إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك (، كسهدإل  حئح، 672(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/289تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.  1/433الحكئهي كد. حكمت ئاسئف ) إسحاؽ
(، كسهدإل ض ئؼ جدان، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ 673، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )(1/289تفسئر اتف كثئر )3) )

 (. 1/433اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر (، كسهدإل  حئح، 671)(، كاتف أتي حاتـ ترحـ 1140(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/289تفسئر اتف كثئر ) (4)

  (.1/433تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ا مسخت حمكتهـ، ا حردة سما الحقئقة، كأما ما ركم سف مجاهد، أه  هـ مسخك أه   -ئضان أ–ككاضح 
كهذا سهد جئد سف مجاهد، كحكؿ غرئب خبلؼ الظاهر مف " حاؿ سها اتف كثئر: ،كلـ ئمسخكا حردة

 .(1)في هذا المقاـ كفي غئرإل" ؛ئاؽالس  
ر اله اس تهـ، كتأكئؿ مجاهد لآلئة ت ئد ئخالؼ الظ اهر، فمك كاف المسخ لقمكتهـ، فكئؼ سئ تت

 كئركا سقكتة مف س ا ا تأـ  أسئههـ.
 

  :ثانيًا: مصير الذين مسخوا قردة وخنازير
 :أم ا سف م ئر الذئف مسخكا فقد أكرد اتف كثئر اآلثار األتئة

ثها ثها ستد ا تف محمد تف رتئ ة تالم ئ ة، حد  حد   ،ثها سمي تف الحسئفحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -3
ما كاف الذئف سف اتف أتي هجئح، سف مجاهد، سف اتف ستاس، حاؿ: إه  -ئ هي الطائفي-ف مسمـ محمد ت

ـ   (2)تت فج مكا حردة فيكىاحااستدكا في الس    . (3) "همككا. ما كاف لممسخ هسؿ ث
حاؾ، سف اتف ستاس: فمسخهـ ا حردة تم  ئتهـ، ئقكؿ: إذ ال ئحئكف في األرض إال كحاؿ الض  " -2

أئاـ، حاؿ: كلـ ئ ش مسخ حط فكؽ ثبلثة أئاـ، كلـ ئأكؿ كلـ ئشرب كلـ ئهسؿ. كحد خمؽ ا القردة ثبلثة 
كالخهازئر كسائر الخمؽ في الستة أئاـ التي ذكرها ا في كتاتا، فمسخ ا هؤالب القكـ في  كرة 

 .(4)"كئحكلا كما ئشاب ،ة، ككذلؾ ئف ؿ تمف ئشاب كما ئشابالقرد
ه   ،هـ لـ ئتهاسمكاأه  كاضح مف اآلثار  ٍئا،  ،ما همككا ت د ثبلثة أئاـكا  فقد أخرج  ميسمـ، كىاٍتف مٍردىكى

": سيًئؿى رىسيكؿ ا  : ًإف   ،سىف القردة كالخهازئر سىف اٍتف مىٍس يكد حىاؿى ا لـ  أىًهي ًمم ا مسخ ا؟ فىقىاؿى
ف القردة كالخهازئر كاهت حتؿ ذىًلؾ" كال فىئٍج ىؿ لىهيـ هىٍسبلن  ؛أىك ئمسخ حكمان  ،ئٍهمؾ حكمان   .(5)ساحتة، كىاً 

 ": ٍئا سىف اٍتف مىٍس يكد حىاؿى اًتـ، كىأىتيك الش ٍئخ، كىاٍتف مٍردىكى كىأخرج الط ئىاًلًسٌي، كىأحمد، كىاٍتف أتي حى
: الى  ،سىف القردة كالخهازئر سىأىلهىا رىسيكؿ ا   ؛ لـ ئم ف حكمان حطٌ ا ًإف   ،أىًهي مف هسؿ مف اٍلئىهيكد؟ فىقىاؿى

                                                 
 (.1/289تفسئر اتف كثئر ) 1))
أم حدر الفيكىاؽ: كهذا مما ئرئدكف تا الزمف القمئؿ الق ئر ، كأ ؿ "الفكاؽ" )تضـ الفاب كفتح الكاك( هك الكحت تئف  (2)

 (.10/315ضتها ثـ أرسمتها سهد الحمب، اهظر لساف ال رب )الحمتتئف ، إذا فتحت ئدؾ كحت
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ (، كسهدإل كاإلو، 670(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/289تفسئر اتف كثئر) 3))

   (.1/434الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك ض ئؼ، (، كسهدإل 1138(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/289تفسئر اتف كثئر ) 4))

  (.1/434إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
أخرجا مسمـ في  حئحا، كتاب القدر، تاب تئاف أف اآلجاؿ كاألرزاؽ كغئرها ال تزئد كال تهقص سما ستؽ تا القػدر،  (5)

 .4/2051(، 2663ح)
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لىًكف  لىهيـ فىكىافى  ؛فمسخـ مسخهـ، ج مهـ مىم ا غضب ا سما اٍلئىهيكد هىذىا خمؽ كاف، فى   هسؿ، كى
 .(1)مثمهـ"

  :ثالثًا: من ىم الذين مسخوا
سف اتف ستاس، كاألثر الذم ركاإل  ،اتؽ الذم ركاإل محمد تف إسحاؽئتتئف لها مف األثر الس  

ئا أهؿ القرئة،  ،خراساهي: هكدكاكحاؿ سطاب ال" حاؿ: ،إل اتف كثئر سف سطاب الخرساهيم كما ذكر د  الس  
فج ؿ الذئف ههكهـ ئدخمكف سمئهـ فئقكلكف: ئا فبلف، ألـ  ]65التقرة: [ چگ    گ  گ        چ

 .(2)هههكـ؟ فئقكلكف ترؤكسهـ، أم تما"
 :(3)ثة أقسامن القوم انقسموا إلى ثال ومن خالل اآليات واألثار يتبن لنا إ

 حسـ كحؼ سهد حدكد ا كهها اآلخرئف سف الم  ئة. -3
 كحسـ أمسؾ سف الم  ئة كلكها سكت سف ال  اة. -2
 كحسـ كحع في الم  ئة كاهتهؾ حدكد ا. -1

فكف في كئختم ،مسخكا ال ا ئف فئجزمكف أف   ،مف كحع سمئا الهبلؾس مؼككحع خبلؼ تئف الس  
كحد  [ 364 :األسراؼ] چ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  پٻ  پ  پ  چالذئف أمسككا كحالكا: 
ـ   ف ؿ ذلؾ اتف كثئر ألف  ؛كسكت سف الساكتئف ،كهبلؾ الظالمئف الهاهئفحاؿ: "فهص سما هجاة  ث

 . (4)حكا كال ارتكتكا سظئمان فئذمكا"الجزاب مف جهس ال مؿ، فهـ ال ئستحقكف مدحان فئمد
 كالظاهر أف الذئف مسخكا هـ مف كح كا في الم  ئة، كاحتالكا أكامر ا، كاهتهككا حدكدإل.

  :سابعة: تحريم بعض الطيبات عمييمالمسألة ال
 حاؿ ت الا: ،تحرئـ ت ض الطئتات سمئهـ ؛مف ال قكتات الدهئكئة التي ساحب ا تها الئهكد

﮽       چ ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳    ﮲    چۓ  ۓ 

 . ]367الهساب:[
ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  چ  : مت سكرة األه اـ هذا التحرئـ حاؿ ت الاكحد ف   

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ائى

  .]346األه اـ: [ چجئ  حئ    یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ
                                                 

. حػػػاؿ شػػػػ ئب 293، 6/292(، 3747سهػػػا، ح) أخرجػػػا أحمػػػد فػػػػي مسػػػهدإل، مسػػػهد ستػػػػد ا تػػػف مسػػػ كد رضػػػػي ا (1)
 (.6562(،)4/1165(، اتف أتي حاتـ)305األرهاؤكط كغئرإل: حسف لغئرإل، كهذا إسهاد ض ئؼ، الطئالسي)

 (.1/289تفسئر اتف كثئر)( 2)
 .127اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص (3)
 (.3/494تفسئر اتف كثئر) (4)
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع:
ما لـ  ،ئركهك التهائـ كالط    چ ائې  ى  ى چمها سما الئهكد حاؿ اتف جرئر: ئقكؿ ت الا: كحر  " -3

 . (1) " اـ كاألكز كالتطه  ئكف مشقكؽ األ اتع، كاإلتؿ كال
 چ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ حاؿ سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس: "ك  -2

 .                           (2) " امةكهك الت ئر كاله  
تىٍئر: هك الذم لئس تمهفرج األ اتع، كفي ركائة سها: كؿ شيب متفرؽ " -1 كحاؿ س ئد تف جي

 .(3)"ئؾاأل اتع، كمها الد  
ككاف ئقاؿ: الت ئر ،  چ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ كحاؿ حتادة في حكلا: " -4
ئر: التط كشتها، ـ سمئهـ مف الط   امة، كحر  ئر كالحئتاف. كفي ركائة: الت ئر كاله   امة كأشئاب مف الط  كاله  

 .(4)"ككؿ شيب لئس تمشقكؽ األ اتع
رىٍئج: سف مجاهد: " -5  . كحكلا: (5)شقان   امة كالت ئر، شقان اؿ: اله  ح   چ ائې  ى  ى چكحاؿ اتف جي

   . "چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئچ
ما إسرائئؿ فهحف ا حر  كشحـ الكمئتئف. ككاهت الئهكد تقكؿ: إه   (6)حاؿ الس د م: ئ هي الثىٍرب"ك  -6

 . (7)"هحرما
 

                                                 
كسػهدإل ثاتػت، اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت  (،12/198تفسػئر اتػف جرئػر ) (،3/354تفسئر اتف كثئػر ) (1)

 (.3/628ئاسئف )
(، كسػػهدإل  ػػحئح، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. 14092(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )3/354تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 2)

 (. 3/628حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل حسف، اهظر 8033(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )14095)(، أخرجا اتف جرئر ترحـ 3/354تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.629 -3/628تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
(، كسػػهدإل  ػػحئح، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. 14098(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )3/354تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 4)

 (.3/629حكمت ئاسئف )
(، كسػػػهدإل ضػػػ ئؼ، اهظػػػر تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر 14101رجػػػا اتػػػف جرئػػػر تػػػرحـ )أخ (،355 -3/354تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر ) (5)

 (.3/629تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
ـي المىتسيكط سما األىٍم اًب كالمى اًرئ (6) كبه كالث ٍربي الش ٍح ًحئؽه ئىٍغشىا الكىًرشى كاألىٍم ابى كجم يا ثيري : شىٍحـ رى ًف، اهظر الث ٍربي

 (.1/234لساف ال رب)
(، كسػػهدإل حسػػف، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. 14105(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )3/355اتػػف كثئػػر )تفسػػئر  (7)

 (.3/629حكمت ئاسئف )
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 .(1)"سظـ اككؿ شحـ كاف كذلؾ لئس فئ ،كحاؿ حتادة: الثرب" -7
ًمؽ    چۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ چ طمحة، سف اتف ستاس:كحاؿ سمي تف أتي " -8 ئ هي: ما سى

  .(2) "حكـهر مف الش  تالظ  
 :چۈئ  ېئ چكحكلا: 

ًكئ ة كهك ما   چېئ  چحاؿ اإلماـ أتك ج فر تف جرئر: "  -9 جمع، كاحدها حاكئاب، كحاكئة كحى
كم مف التطف راتض"، كفئها فاجتمع كاستدار، كهي تهات المتف، كهي "المتاسر"، كتسما "الم ،تىحى

األم اب. حاؿ: كم ها الكبلـ: كمف التقر كالغهـ حرمها سمئهـ شحكمهما، إال ما حممت ظهكرهما، أك ما 
 . (3) "حممت الحكائا

المراتض التي تككف فئها األم اب، تككف  چېئ  چكحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ : " -37
 .(4)"راتضكسطها، كهي تهات المتف، كهي في كبلـ ال رب تدسا الم

 :چىئېئ  ېئ   ىئ  ىئ چ  كحكلا ت الا:
ئٍ " -33 رى هب فهك حبلؿ. ككؿ شيب في القكائـ كالج ؛ج: شحـ األلئة اختمط تال يٍ  يصحاؿ اتف جي

 . (5) "چفهك حبلؿ ؛كالرأس كال ئف كما اختمط ت ظـ
ما  ،ئرائـ كالط  ـ سما الئهكد كؿ ذم ظفر، كهك مف التها حر   ف  أاتقة ف لها مف اآلثار الس  ئتتئ  

ـ سمئهـ شحكـ التقر كالغهـ، كاستثها ككذلؾ حر    لـ ئكف مشقكؽ األ اتع كاإلتؿ كاأله اـ كاألكز كالتط.
كمف التقر كالغهـ حرمها كالم ها:  ،ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   مف ذلؾ:

 .(6)حممت ظهكرهما أك ما حممت الحكائاسمئهـ شحكمهما إال ما 

                                                 
(، كسػهدإل  ػػحئح، اهظػر تفسػئر اتػػف كثئػر تتحقئػػؽ د. 14103(، أخرجػا اتػف جرئػػر تػرحـ )3/355تفسػئر اتػف كثئػػر ) (1)

 (.3/629حكمت ئاسئف )

(، تسهد ثاتت، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 14107خرجا اتف جرئر ترحـ )أ (،3/355تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.3/629حكمت ئاسئف )

 (.   14/206(، اهظر لساف ال رب)12/203تفسئر اتف جرئر ) (،3/355تفسئر اتف كثئر ) (3)
ئػر تتحقئػػؽ د. (، كسػهدإل  ػػحئح، اهظػر تفسػئر اتػػف كث14121(، أخرجػا اتػف جرئػػر تػرحـ )3/355تفسػئر اتػف كثئػػر ) (4)

 (. 3/630حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل ض ئؼ، أخرجا مف طرئؽ استاط سف السدم 14122أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (،3/355تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (.3/630السدم تسهد حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (. 8/76تفسئر اتف جرئر ) (6)
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ـ   جئ    یی  ی  ی حرئـ. حاؿ ت الي: ستب هذا الت   –تحاها كت الاس-ف تئ   ث

 حرئـ كاف تستب تغئهـ كظممهـ كت دئهـ حدكد ا  ت الي.أف هذا الت   أم [346]األه اـ:  حئ
  . (1)كما هك تختئث"  ،د سمئهـ تذلؾفشد   ؛ـ ا ذلؾ سمئهـ سقكتة تتغئهـما حر  "إه   :حاؿ حتادة
 كهها حكـ كئست ممكهها كئتتائفكاهكا ئذئتكف الش   ،د كك ادتهـ تحائمكا سمي شرع االئهك فإف  كمع ذلؾ 

كاف حاسدان   رسكؿ  أف   -رضي ا سههما- كئؤكد ذلؾ ما ركاإل اتف ستاس ،كئأكمكف ثمهها ،تئههـ
حـك ـ سمئهـ الش  ا حر   إف   -ثبلثان  -ل ف ا الئهكد كحاؿ: " ،مابخمؼ المقاـ، فرفع ت رإل إلي الس  

ف    . (2)ـ سمئهـ ثمهاـ سما حكـ أكؿ شيب إال حر  ا لـ ئحر   فتاسكها، كأكمكا ثمهها، كا 
ـ ا حر   ئقكؿ ساـ الفتح: "إف    حاؿ: سم ت رسكؿ ا  ككذلؾ ما ركم سف جاتر تف ستدا
ها ئدهف تها رسكؿ ا: أرأئت شحكـ المئتة فإه   فقئؿ: ئا تئع الخمر كالمئتة كالخهزئر كاأل هاـ". 

 سهد ذلؾ: ؿ رسكؿ ا حا ثـ  هك حراـ".  ال" فقاؿ:  ؟اسكئست تح تها اله   ،كتطمي تها السفف ،الجمكد
ـ   -أم: أذاتكها-ـ سمئهـ شحكمها جممكها ا حر  ا لم   حاتؿ ا الئهكد. إف  "  . (3)تاسكها كأكمكا ثمهها ث

 :هلل ليم في اآلخرة وفيو مسألتانعقاب ا ب الثاني:مطمال
 

 ظر إلييم عدم الن   المسألة األولى:
 ؛إلب، فحرفكا كبلما، كحتمكا أهتئااهتهككا محاـر ا، حئث كثرة ما أفسد الئهكد في األرضل

حاؿ  ،ظر إلئهـكاله   ،تال ذاب الشدئد في اآلخرة، كمف ذلؾ سدـ كبلمهـ -ستحاها كت الا-تكسدهـ رتها 
ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ ت الا: 

آؿ ]چی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب   
 .]77سمراف:

 كهها ذكر اتف كثئر حدئثان سف اإلماـ أحمد حاؿ:
: "مىٍف  ثها األسمش، سف شىقئؽ، سف ستد ا حاؿ: حاؿ رسكؿ اثها أتك م اكئة، حد  "حاؿ أحمد: حد  

مىا ئمئف هك فئها فىاًجر، ًلئٍقتىطً  مىؼى سى ". ؛عى ًتهىا مىاؿ اٍمًرئو ميٍسًمـو حى مٍئًا غىٍضتىافي ؿ  كىهيكى سى  لىًقيى ا سىز  كجى
دهي، فقد متا إلا  ،كاف ذلؾ، كاف تئهي كتئف رجؿ مف الئهكد أرض -كا–فقاؿ األش ث: فٌي  حى فجى

: ال فقاؿ لي رسكؿ ا رسكؿ ا  : ئا رسكؿ  ،فقاؿ لمئهكدم: "اٍحًمٍؼ" ،: "أىلىؾى تىئ هة؟" حمتي فقمتي

                                                 
 (.  379/  3، تفسئر الدر المهثكر ) ( 1411/  5تفسئر اتف أتي حاتـ )   (1)
 (.3026( كالمفظ لا، ركاإل اتك داكد: كتاب التئكع، تاب في ثمف الخمر كالمئتا رحـ )11/312 حئح اتف حتاف )  (2)
(  ػحئح مسػمـ: كتػاب المسػاحة، تػاب تحػرئـ تئػع 2/779 حئح التخارم: كتاب التئكع، تاب تئع المئتػا كاأل ػهاـ: ) (3)

 (.1207/ 3كالخهزئر كاأل هاـ )الخمر كالمئتا 
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]إلا  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   :ا، إذا ئحمؼ فئذهب مالي. فأهزؿ ا 
 . (1)آخر[ اآلئة: " 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ ككذلؾ تكرر هذا الكسئد في سكرة التقرة حاؿ ت ما: 

﮳  ﮲   ﮿     ﮵  ﮴ے  ۓ  ۓ  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶ 

 .]374التقرة: [چ﯀  ﯁           
في كتتهـ التي  حاؿ اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة:" ئ هي الئهكد الذئف كتمكا  فة محمد 

كما كاهكا ئأخذكها مف ال رب  ؛تكة، فكتمكا ذلؾ لئبل تذهب رئاستهـسالة كاله  تأئدئهـ، مما تشهد لا تالر  
اس إف أظهركا ذلؾ أف ئىت ت ا اله  -ل ههـ ا -حؼ سما ت ظئمهـ إئاهـ، فخشكا لهدائا كالت  مف ا

كئترككهـ، فكتمكا ذلؾ إتقاب سما ما كاف ئح ؿ لهـ مف ذلؾ، كهك هزره ئسئر، فتاسكا أهفسهـ تذلؾ، 
الهزر الئسئر، سكؿ كاإلئماف تما جاب سف ا تذلؾ تاع الحؽ كت دئؽ الر  كاستاضكا سف الهدل كات  

     فخاتكا كخسركا في الدهئا كاآلخرة؛ كحكلا:  ﯁   ﯀    ﮿   ﮾   ﮽   ﮼ 

فاستحقكا الغضب، فبل ئهظر إلئهـ  ؛هـ كتمكا كحد سممكاأله   ؛ا غضتافي سمئهـكذلؾ أله   ؛  
 .(2)"ألئمان  ئثهي سمئهـ كئمدحهـ تؿ ئ ذتهـ سذاتان ال كال ئزكئهـ، أم 

 
 ار والخمود فييا ذابيم في الن  ع انية:المسألة الث  

كـ مف هتي أرسؿ ا لتهي إسرائئؿ؟! ككـ مف آئة تئهة رأكها رأم ال ئف؟! كمع ذلؾ استحتكا 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ   الكفر سما اإلئماف، فكاهت جههـ جزابن كفاحان لهـ. حاؿ ت الا:

ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ     ڃڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  .]79التقرة: [چ   چ  ڇ  ڇ
حاؿ اتف كثئر: "هؤالب  هؼ أخر مف الئهكد، كهـ الدساة إلا الضبلؿ تالزكر كالكذب سما 

 .(3)الهبلؾ كالدمار" :مكاؿ الهاس تالتاطؿ. كالكئؿ، كأكؿ أا
 اآلثار التي أكردها اتف كثئر حكؿ هذا المكضكع:كمف 

                                                 
(،  حئح التخارم األئماف كالهظكر، 4049(، أخرجا اإلماـ أحمد في مسهدإل ترحـ )64-2/63تفسئر اتف كثئر ) (1)

(، ك حئح مسمـ، األئماف، تاب كسئد 6676ترحـ ) ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   تاب حكؿ ا ت الا:
 (.220)مف احتطع حؽ مسمـ تئمئف فاجرة ترحـ 

 (.1/483تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.1/311الم در الساتؽ ) (3)
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 .(1)"سئاض ئقكؿ: كئؿ:  دئد في أ ؿ جههـحاؿ سفئاف الثكرم، سف زئاد تف فئاض: سم ت أتا " -3
ثها سمي تف حد   ،بلـ تف  الح ال شئرمثها إتراهئـ تف ستد الس  ثها المثها، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -2

جرئر، سف حماد تف سممة، سف ستد الحمئد تف ج فر، سف كهاهة ال دكم، سف سثماف تف سفاف، سف 
حاؿ: "الكئؿ جتؿ في الهار.    چ  چ  ڇ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ       چ   : رسكؿ ا 

ر فكا الت   كراة، زادكا فئها ما أحتكا، كمحكا مهها ما ئكرهكف، كمحكا اسـ كهك الذم أهزؿ في الئهكد؛ ألههـ حى
ڃ  ڃ  ڃ  چ       كراة، فقاؿ: كلذلؾ غضب ا سمئهـ، فرفع ت ض الت   ؛كراةمف الت   محمد 

.   "  (2)چ  چ  چ  ڇ  ڇ

حاؿ: هـ أحتار الئهكد.  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ كسف سكرمة، سف اتف ستاس: " -1
 .(3)"ككذا حاؿ س ئد، سف حتادة: هـ الئهكد

ٹ  كرم، سف ستد الرحمف تف سمقمة: سألت اتف ستاس سف حكلا ت الا: كحاؿ سفئاف الث  " -4

 .(4)"حاؿ: هزلت في المشركئف كأهؿ الكتاب ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

مف الذم كتتكا تأئدئهـ مف  ؛ئقكؿ: فال ذاب سمئهـ  ڃ  ڃسف اتف ستاس:  حاؾحاؿ الض  " -5

 . (5)"فمة كغئرهـاس الس  ئقكؿ: مما ئأكمكف تا اله   چ  چ  ڇ  ڇذلؾ الكذب، 
سف  ا ئؤئد ذلؾ ما ركمكمم   ،ـك القئامةدئد ئا تكسد الئهكد تال ذاب الش   ا ستؽ أف  ئتضح مم  

: "اجم كا إلي  تي ، فقاؿ اله  شاة فئها سـ."  تي أهدئت لمه   ؛لما فتحت خئتر) حاؿ:  أتي هرئرة
فقالكا:  ؟"ي سائمكـ سف شيب فهؿ أهتـ  ادحي سهاإه  " مف كاف ها هها مف ئهكد". فجم كا لػا، فقاؿ:

                                                 
(، كسهدإل  حئح، اهظر 804(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1382(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/311تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/466تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
كهز ال ماؿ في سهف األحكاؿ كاألف اؿ: سبلب الدئف (، 1395رجا اتف جرئر ترحـ )(، أخ1/312تفسئر اتف كثئر )  (2)

(، تحقئؽ: تكرم حئاهي 4234( رحـ )2/358هػ، )975سمي تف حساـ الدئف المتقي الههدم الترهاف فكرم، المتكفا : 
تحقئؽ اتك إسحاؽ اهظر تفسئر اتف كثئر تكهذا ختر مهكر،  مؤسسة الرسالة، ـ،1981هػ/5،1401 فكة السقا، ط -

 (.1/467الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
( كسهدإل حكم، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 806(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/312تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/468إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
ـ(، مؤسسة 1990 -هػ1411) ،3، ط82أخرجا التخارم في خمؽ أف اؿ ال تاد ص (،1/312تفسئر اتف كثئر )( 4)

 (. 1/82تئركت، كأخرجا السئكطي في الدر المهثكر ) -الرسالة
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1398أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (،1/313تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (.1/469إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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حاؿ:"  .تـ، تؿ أتككـ فبلف". حالكا:  دحت:" مف أتككـ". حالكا: فبلف، فقاؿ: "كذت ي ته ـ، حاؿ لهـ اله  
ف كذتها سرفت كذتها كما  فقالكا: ؟إف سألت سها" ؟فهؿ أهتـ  ادحي سف شيب ه ـ ئا أتا القاسـ، كا 

:  تي سرفتا في أتئها، فقاؿ لهـ:" مف أهؿ الهار؟". حالكا: هككف فئها ئسئران، ثـ تخمفكها فئها، فقاؿ اله  
فقالكا:  ؟هتـ  ادحي سف شيب إف سألتكـ سها""اخسؤكا فئها، كا ال هخمفكـ فئها أتدان". ثـ حاؿ: "هؿ أ

حالكا:  ؟ا: ه ـ، حاؿ: "ما حممكـ سما ذلؾ"حالك  ؟ؿ: "هؿ ج متـ في هذإل الشاة سمان"ه ـ ئا أتا القاسـ، حا
ف كهت هتئان لـ ئضرؾ(  .(1)أردها إف كهت كاذتان هسترئح، كا 

ال  ،كالذل هفس محمد تئدإل" : م ا ا سمئا كسم ـ ؿ:) حاؿحا -أئضان – تي هرئرة أكسف 
ـ   ،ه راهيال ك  ئهكدمكال  ،أحد مف هذإل األمة تيئسمع  أرسمت تا إال كاف مف  مئمكت كال ئؤمف تالذ ث

 . (2)ار"أ حاب اله  
لذلؾ  ؛كمع ذلؾ لـ ئؤمهكا تا أتهابهـ؛ ، كسرفكإل كما ئ رفكف حمدكالئهكد سمئهـ ل ائف ا، سم كا تم
 ار.استحقكا أف ئككهكا مف أ حاب اله  
ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  چ حاؿ ت الا:  ،فبل شؾ فئا ،ارأما تالهستة لخمكدهـ في اله  

 .]6التئهة: [  ﮷ ﮸  ﮹  ﮺   ﮶ۓ   ۓ  ﮲        ﮳      ﮴  ﮵ 
 
 
 
 

                                                 
( 2/451(، كأحمػػد )2998غػػدر المشػػركئف تالمسػممئف هػػؿ ئ فػػا سػػههـ، رحػػـ )ركاإل التخػارم: كتػػاب الجزئػػة، تػػاب إذا  (1)

 (.1/278كلمتف ئؿ أهظر تفسئر اتف كثئر )
 (.153الا جمئع الهاس رحـ )  حئح مسمـ: كتاب اإلئماف، تاب كجكب اإلئماف ترسالة هتئها محمد  (2)
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 الفصل الثَّاوي

 أركان اإليمان عند الييود سمف فياآلثار الواردة عن ال
 

 ئتضمف هذا الفص ستة متاحث :ك 
 

   اآلثار الكاردة في تدائة الخمؽ سهد الئهكد. لالمبحث األو : 

   اآلثار الكاردة في اإلئماف تا سهد الئهكد.انيالمبحث الث  : 

   اآلثار الكاردة في اإلئماف تالمبلئكة سهد الئهكد.الثالمبحث الث : 

   اآلثار الكاردة في اإلئماف تالكتب السماكئة سهد الئهكد.عابالمبحث الر : 

 اآلثار الكاردة في اإلئماف تالرسؿ سهد الئهكد.المبحث الخامس : 

   اآلثار الكاردة في اإلئماف تالئـك اآلخر سهد الئهكد.ادسالمبحث الس : 
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 المبحث األول
 اآلثار الواردة في بداية الخمق عند الييود

ا  ف  أماكات كاألرض، فهـ ئ تقدكف الئهكد لدئهـ ت كر فاسد سف خمؽ ا لمس   ـ أف  مف الم مك 
. حاؿ ت الا: اتع، استراح في الئكـ الس  ت كاألرض كما تئههما في ستة أئاـاماك ت الا سهدما خمؽ الس  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ

﮸  ﮹   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳                ﮲  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺      

  ]11 -9فصمت:[چ                               
 

 :في ىذا, فقالوقد ذكر ابن كثير أثرًا 
اؿ، سف اش، سف أتي س ئد التق  ثها أتك تكر تف سئ  ثها هىه اد تف السرم، حد  "حاؿ اتف جرئر: حد  

فسألتا سف خمؽ  تي الئهكد أتت اله   أف  -؛ اد: حرأت سائر الحدئثهه   حاؿ- ،سكرمة، سف اتف ستاس
بلثاب كما ماكات كاألرض، فقاؿ: "خمؽ ا األرض ئكـ األحد كئكـ االثهئف، كخمؽ الجتاؿ ئكـ الث  الس  
ڻ    چجر كالماب كالمدائف كال مراف كالخراب، فهذإل أرت ة: مف مهافع، كخمؽ ئـك األرت اب الش   فئهف  

﮲     ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮼  ﮽  ﮾    ﮻   ﮺        ﮹   ﮶  ﮷  ﮸   ﮵   ﮴   لمف سأؿ، حاؿ:   ]10 -9ف مت:[ چ﮳ 
مس كالقمر كالمبلئكة إلا ثبلث ساسات جـك كالش  ماب، كخمؽ ئـك الجم ة اله  "كخمؽ ئـك الخمئس الس  

اهئة ألقا اآلفة بلثة اآلجاؿ، حئف ئمكت مف مات، كفي الث  لث  تقئت مها، فخمؽ في أكؿ ساسة مف هذإل ا
جكد لا، كأخرجا ة، كأمر إتمئس تالس  الثة آدـ، كأسكها الجه  اس، كفي الث  ا ئهتفع تا اله  سما كؿ شيب مم  

ـ   مهها في آخر ساسة". ثـ   ـ   حالت الئهكد: ث استكل سما ال رش". حالكا: حد  ماذا ئا محمد؟ حاؿ: "ث
ـ   أ تت لك أتممت! حالكا: ڦ  ڦ   چ ، فهزؿ: شدئدان  غضتان  تي فغضب اله   ؛استراح ث

 .(1)[  38]ؽ :  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ
 ككئف:كراة ت كر الئهكد لتدائة الخمؽ، فقد جاب في سفر الت  كحد ذكرت الت   

"1  . اكىاًت كىاألىٍرضى مىؽى اي الس مى مىا كىٍجًا اٍلغىٍمًر 2ًفي اٍلتىٍدًب خى اًلئىةن، كىسى ًرتىةن كىخى كىاهىًت األىٍرضي خى كى
مىا كىجٍ  كحي اً ئىًرؼ  سى حىاؿى اي: 3ًا اٍلًمئىاإًل. ظيٍممىةه، كىري . (ًلئىكيٍف هيكره )كى كىرىأىل اي اله كرى أىه اي 4، فىكىافى هيكره

                                                 
( 878إل أتػػػك الشػػػئخ فػػػي ال ظمػػػة تػػػرحـ )( كركا433-21/432(، تفسػػػئر الطتػػػرم )168-7/167تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر ) (1)

( مف طرئؽ ههاد تا، كسهدإل ض ئؼ، حاؿ الحاكـ  ػحئح اإلسػهاد كت قتػا الػذهتي فقػاؿ : 2/543كالحاكـ في المستدرؾ )
 (.6/517اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )أتك س ئد التقاؿ حاؿ اتف م ئف : ال ئكتب حدئثا، 



 

-124- 

الفصل الثاني

ؿى اي تىٍئفى اله كًر كىالظ ٍممىةً  فى ى . كى سىفه كىافى 5. حى كىافى مىسىابه كى دىسىا اي اله كرى هىهىارنا، كىالظ ٍممىةي دىسىاهىا لىٍئبلن. كى كى
تىاحه ئىٍكمنا كىاًحدنا. حىاؿى اي:  6  ى مىده »كى ًمئىاإلو  (1)ًلئىكيٍف جى ٍلئىكيٍف فىاً بلن تىٍئفى ًمئىاإلو كى سىًط اٍلًمئىاإًل. كى فى ىًمؿى 7«. ًفي كى

فى  مىدى، كى . اي اٍلجى كىافى كىذًلؾى مىًد. كى مىًد كىاٍلًمئىاإًل ال ًتي فىٍكؽى اٍلجى ؿى تىٍئفى اٍلًمئىاإًل ال ًتي تىٍحتى اٍلجى مىدى 8 ى دىسىا اي اٍلجى كى
تىاحه ئىٍكمنا ثىاًهئنا. كىافى  ى كىافى مىسىابه كى  سىمىابن. كى

حىاؿى اي: 9 اًب ًإلىا مى »كى ٍلتىٍظهىًر اٍلئىاًتسىةي ًلتىٍجتىًمًع اٍلًمئىاإلي تىٍحتى الس مى ، كى . «. كىافو كىاًحدو كىافى كىذًلؾى كى
10 . سىفه ارنا. كىرىأىل اي ذًلؾى أىه اي حى اإلي ًتحى ميٍجتىمىعى اٍلًمئىاإًل دىسى ا، كى دىسىا اي اٍلئىاًتسىةى أىٍرضن حىاؿى اي: 11كى ًلتيٍهًتًت »كى

شىجى  تىٍقبلن ئيٍتًزري ًتٍزرنا، كى مىا األىٍرضً األىٍرضي سيٍشتنا كى . «. رنا ذىا ثىمىرو ئىٍ مىؿي ثىمىرنا كىًجٍهًسًا، ًتٍزريإلي ًفئًا سى كىافى كىذًلؾى كى
رنا ئىٍ مىؿي ثىمىرنا ًتٍزريإلي ًفئًا كىًجٍهًسًا. كى 12 شىجى تىٍقبلن ئيٍتًزري ًتٍزرنا كىًجٍهًسًا، كى ًت األىٍرضي سيٍشتنا كى رىأىل اي ذًلؾى فىأىٍخرىجى

 . سىفه ا ثىاًلثنا.13أىه اي حى تىاحه ئىٍكمن كىافى  ى كىافى مىسىابه كى  كى
حىاؿى اي: 14 تىكيكفى آلئىاتو كىأىٍكحىاتو »كى اًب ًلتىٍفً ؿى تىٍئفى اله هىاًر كىالم ٍئًؿ، كى مىًد الس مى ًلتىكيٍف أىٍهكىاره ًفي جى

 . ًسًهئفو اًب ًلتيًهئرى 15كىأىئ اـو كى مىًد الس مى تىكيكفى أىٍهكىارنا ًفي جى مىا األىٍرضً  كى . «. سى كىافى كىذًلؾى ٍئًف 16كى فى ىًمؿى اي اله كرى
 . كـى ٍكـً الم ٍئًؿ، كىاله جي ٍكـً اله هىاًر، كىاله كرى األىٍ غىرى ًلحي ٍئًف: اله كرى األىٍكتىرى ًلحي مىًد 17اٍل ىًظئمى كىجى ىمىهىا اي ًفي جى

مىا األىٍرًض،  اًب ًلتيًهئرى سى ًلتىحٍ 18الس مى ًة. كىرىأىل اي ذًلؾى كى ًلتىٍفً ؿى تىٍئفى اله كًر كىالظ ٍممى مىا اله هىاًر كىالم ٍئًؿ، كى ـى سى كي
 . سىفه تىاحه ئىٍكمنا رىاًت نا.19أىه اي حى كىافى  ى كىافى مىسىابه كى  كى
حىاؿى اي: 20 ٍلئىًطٍر طىٍئره »كى ئ ةو، كى افىاتو ذىاتى هىٍفسو حى مىًد  ًلتىًفًض اٍلًمئىاإلي زىح  مىا كىٍجًا جى فىٍكؽى األىٍرًض سى

ٍت ًتهىا اٍلًمئىاإلي 21«. الس مىابً  كيؿ  ذىكىاًت األىٍهفيًس اٍلحئ ًة الد ت اتىًة اٍلًتا فىاضى ، كى ـى مىؽى اي الت هىاًهئفى اٍلً ظىا فىخى
هىاحو كىًجٍهًسًا. كىرىأىل اي ذًلؾى أىه   كيؿ  طىاًئرو ًذم جى . كىأىٍجهىاًسهىا، كى سىفه تىارىكىهىا اي حىاًئبلن: 22اي حى أىٍثًمًرم »كى

مىا األىٍرضً  ٍلئىٍكثيًر الط ٍئري سى اًر. كى تىاحه ئىٍكمنا 23«. كىاٍكثيًرم كىاٍمئًلم اٍلًمئىاإلى ًفي اٍلًتحى كىافى  ى كىافى مىسىابه كى كى
اًمسنا.  خى

حىاؿى اي: 24  ئ  »كى ، كىكيحيكشى أىٍرضو ًلتيٍخًرًج األىٍرضي ذىكىاًت أىٍهفيسو حى دىت اتىاتو ، كى ـى ةو كىًجٍهًسهىا: تىهىاًئ
. «. كىأىٍجهىاًسهىا كىافى كىذًلؾى ًمئعى دىت اتىاًت 25كى ـى كىأىٍجهىاًسهىا، كىجى فى ىًمؿى اي كيحيكشى األىٍرًض كىأىٍجهىاًسهىا، كىاٍلتىهىاًئ

. سىفه حىاؿى اي: 26 األىٍرًض كىأىٍجهىاًسهىا. كىرىأىل اي ذًلؾى أىه اي حى ًتهىا كىشىتىًههىا، »كى كرى مىا  ي هىٍ مىؿي اإًلٍهسىافى سى
ًمئ مىا جى مىا كيؿ  األىٍرًض، كىسى ، كىسى مىا اٍلتىهىاًئـً اًب كىسى مىا طىٍئًر الس مى مىا سىمىًؾ اٍلتىٍحًر كىسى م طيكفى سى ًع الد ت اتىاًت فىئىتىسى

مىا األىٍرضً  مىؽى 27«. ال ًتي تىًدب  سى مىقىاي. ذىكىرنا كىأيٍهثىا  فىخى مىا  يكرىًة اً خى ًتًا. سى كرى مىا  ي اي اإًلٍهسىافى سى
 . ـٍ مىقىهي : 28خى ـٍ حىاؿى لىهي تىارىكىهيـي اي كى مىا سىمىًؾ »كى م طيكا سى تىسى ، كىأىٍخًض يكهىا، كى كا كىاٍمؤليكا األىٍرضى كا كىاٍكثيري أىٍثًمري

ابً  مىا طىٍئًر الس مى مىا األىٍرضً  اٍلتىٍحًر كىسى ئىكىافو ئىًدب  سى مىا كيؿ  حى حىاؿى اي: 29«. كىسى ـٍ كيؿ  »كى ًإه ي حىٍد أىٍسطىٍئتيكي

                                                 
مىد: الهكاب المحئ (1) ط تالكرة األرضئة، كالذم تطئر فئا الطئكر، كهك ئف ؿ تئف المئاإل ال مكئة التي فكؽ السحاب الجى

كالمئاإل السفمئة التي هي مئاإل التحار كاألههار. اهظر: المكسكسة الكهسئة لتفسئر ال هد القدئـ: ؿ كههة كخداـ كهئسة مار 
 رع الدلتا. ف-ـ، مكتب الهاسخ السرئع2006، مارس1، ط25مرحص تم ر الجدئدة ص
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ـٍ ئىكيكفي طى ىامن  رو ئيٍتًزري ًتٍزرنا لىكي رو ًفئًا ثىمىري شىجى كيؿ  شىجى مىا كىٍجًا كيؿ  األىٍرًض، كى ًلكيؿ  30ا. تىٍقؿ ئيٍتًزري ًتٍزرنا سى كى
ئىكىاًف األى  رى حى ئ ةه، أىٍسطىٍئتي كيؿ  سيٍشبو أىٍخضى مىا األىٍرًض ًفئهىا هىٍفسه حى كيؿ  دىت اتىةو سى اًب كى كيؿ  طىٍئًر الس مى ٍرًض كى

.«. طى ىامنا كىافى كىذًلؾى  كى
تىاحه ئىٍكمنا سىا31 كىافى  ى كىافى مىسىابه كى سىفه ًجد ا. كى ًممىاي فىًإذىا هيكى حى  .(1)ًدسنا"كىرىأىل اي كيؿ  مىا سى

ـ   فىأيٍكًممىًت الس مىاكىاتي 1اتع:" اهي مف هفس السفر م تقدهـ في الئكـ الس  ف اإل حاح الث  تئ   ث
ٍهًدهىا.  كيؿ  جي . فىاٍستىرىاحى ًفي اٍلئىٍكـً الس اتًع ًمٍف 2كىاألىٍرضي كى ًمًا ال ًذم سىًمؿى فىرىغى اي ًفي اٍلئىٍكـً الس اتًع ًمٍف سىمى كى

ًمئعً  .  جى ًمًا ال ًذم سىًمؿى ًمًا ال ًذم سىًمؿى 3سىمى ًمئًع سىمى حىد سىاي، ألىه اي ًفئًا اٍستىرىاحى ًمٍف جى تىارىؾى اي اٍلئىٍكـى الس اتعى كى كى
اًلقنا"  .(2)اي خى

كئؼ أف  ا ا اتا الت ب ماكات كاألرض، ستقاد الئهكد في خمؽ ا لمس  اف لها مف هها ئتتئ  
ئكطي في الس   إلذكر قهما؛ فاستراح، كهذا استقاد فساد؛ فئا تشتئا لمخالؽ تالمخمكؽ. كئؤئد ذلؾ ما ت د خم

: حىالىت اٍلئىهيكد: اٍتتىدىأى  :حاؿ ر المهثكرالد   اؾ حىاؿى ح  د، "أخرج اٍتف اٍلميٍهذر، سىف الض  ا اٍلخمؽ ئىٍكـ اأٍلىحى
ثىاب، كىاأٍلىٍرًت ىاب، كى كاالً  مي ىة، كاستراح ئىٍكـ الستت، فىأٍهزؿ ا:ثهئف، كىالث بلى ًمئس، كىاٍلجي ڦ  ڦ   چ  اٍلخى

 . (3) "چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ چ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  ا ما جاب في خمؽ حكاب سهد حكلا ت الا:أم  

 ]35التقرة: [چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 

 ال:قإسحاق  قد ذكر ابن كثير أثرًا عن محمد بنف
أحتؿ سما آدـ  ؛إتمئس ا فرغ ا مف م اتتةح تذلؾ محمد تف إسحاؽ، حئث حاؿ: لم  "كحد  ر  

م ما األسماب كمها، فقاؿ:   چ ڻ  ڻ       ۀ چ       إلا حكلا:  چ  گک  ک  ک  کچ كحد سى
ـ    [33]التقرة: كراة كغئرهـ مف أهؿ الت   فئما تمغها سف أهؿ الكتاب مف-لقئت الس هىةي سما آدـ أي  حاؿ: ث

ـ   -أهؿ ال مـ، سف اتف ستاس كغئرإل  ، كآدـ مف أضبلسا مف ًشقا األئسر، كألـ مكاها لحمان  ان أخذ ًضم  ث
ا اها امرأة لئسكف إلئها. فمم  زكجتا حكاب، فسك   ،كما، حتا خمؽ ا مف ضم ا تمؾمف ههائـ لـ ئهب 

: لحمي كدمي -فئما ئزسمكف كا أسمـ-إلا جهتا، فقاؿ رآها  ؛كهب  مف هكما ،كيًشؼى سها الس هىة

                                                 
 .31-1: 1سفر التككئف،  (1)
 .3-1: 2سفر التككئف،  (2)
 .13/654الدر المهثكر،  (3)
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ا ا، كج ؿ لا سكهان كركحي. فسكف إلئها. فمم   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  مف هفسا، حاؿ لا ًحتىبلن  ا زك جى

 .(1)]35التقرة:  [چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 

 ة.مقت حتؿ دخكؿ آدـ الجه  ف حكاب خأستشهاد سما كحد ساؽ اتف كثئر هذا األثر لبل
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اهظػػػر تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر (، كسػػػهدإل ضػػػ ئؼ جػػػدان، 711(، أخرجػػػا اتػػػف جرئػػػر تػػػرحـ )234-1/233تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر) (1)

 (.1/351تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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 انيالمبحث الث  
 اآلثار الواردة في اإليمان باهلل عند الييود

فرادإل كحدإل تال تادة، ا  فات لا، ك ثتات ال   ا  ي ا مف حئث كجكدإل، كتكحئدإل، ك استقاد الئهكد ف
 إل. كسهرل  في هذا المتحث تف ئؿ ذلؾ تإذف ا ت الا.استقاد مشك  
 

 المطمب األول: إيمان بعضيم باهلل 
فرئؽ آمف تا إئماهان  حئحان، كهـ حمة.  :اهقسـ الئهكد إلا  فرئقئف ،مف حئث اإلئماف تا

ائ   ائ    ىې   ې  ىچ  فات التشرئة، كهـ األكثرئة. حاؿ ت الا:كفرئؽ كفر تا، كهسب إلئا ال   

 . ]88التقرة: [چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
 

 وردىا ابن كثير حول الموضوع:اآلثار التي أ
كحكاإل سف حتادة كاأل ـ كأتي  ،كاختارإل فخر الدئف الرازم)فقاؿ ت ضهـ: فقمئؿ مف ئؤمف مههـ " -1

 . (1) ")مسمـ األ تهاهي
كال قاب،  كابهـ ئؤمهكف تما جابهـ تا مكسا مف أمر الم اد كالث  كحئؿ: فقمئؿ إئماههـ. تم ها أه  " -2

 ." (2)مف الذم جابهـ تا محمد  ؛ا مغمكر تما كفركا تاأله   ؛ هـا إئماف ال ئهفكلكه  
ه  كحاؿ ت ضهـ: إه  " -3 كهـ تالجمئع  ،وئ  وئ  ۇئما حاؿ: هـ كاهكا غئر مؤمهئف تشيب، كا 

 . (3)"ما رأئت مثؿ هذا حط. ترئد: ما رأئت مثؿ هذا حط. حكاإل اتف جرئركافركف، كما تقكؿ ال رب: حم  
 

ة حمئمة مف الئهكد مؤمهكف تا، إئماهان  حئحان. كحد أكد ههاؾ حم   اتقة، أف  لس  ئتضح مف اآلثار ا
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳   چ  حاؿ ت الا: ،ذلؾ القرآف الكرئـ

       ﮾ ﮿  ﯀  ﯁     ﮽﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼ 

 .]199آؿ سمراف:[ چ    
 
 

                                                 
 (.1/325تفسئر اتف كثئر )( 1)
 (.1/325الم در الساتؽ ) (2)
 (.1/325الم در الساتؽ ) (3)
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 موعة من اآلثار:وىنا أورد ابن كثير أيضًا مج
 .(1)"ئ هي: مسممة أهؿ الكتاب  ہ  ہ   ھ  ھحاؿ اتف أتي هىًجئح، سف مجاهد: " -1

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  اد تف مه كر: سألت الحسف الت رم سف حكلا ت الا: كحاؿ سىت  " -2

اآلئة. حاؿ: هـ أهؿ الكتاب الذئف كاهكا حتؿ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 
لمذم كاهكا سمئا مف اإلئماف حتؿ  ؛ كإل كسرفكا اإلسبلـ، فأسطاهـ ا ت الا أجر اثهئف، فاتتمحمد 
 . " (2) ان كتالذم اتت كا محمد ؛محمد 

 (ٍكفى أجرىهـ مرتئفثبلثة ئيؤتى ): كحد ثتت في ال حئحئف، سف أتي مكسا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا " -3
 (3)("يكرجؿ مف أهؿ الكتاب آمف تهتئا كآمف ت)فذكر مههـ: 

 

 : (4)مف آمف مف أهؿ الكتابئف فئرئف رأئلممفس   اتقة، أف  ف لها مف خبلؿ اآلثار الس  ئتتئ  
 حمة. المؤمهئف مههـ ترسالة محمد  ؿ: أف  األك  
 ئكجد مههـ مؤمهئف. ا الاهي: أه  الث  
 

لا آئات القرآف الكرئـ، هجد أف  لكف تاله    هك األرجح. الرأم األكؿ ظر إلا مجمؿ اآلثار، كا 
﮲     ےھ  ھ  چ   حاؿ ت الا: ﮹    ے  ۓ  ۓ  ﮸        ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳ 

 محمد كما ذكرإل- رئفالمفس   مف كثئرسف  "كالمشهكر كثئر:اتف  ئقكؿ . ] 113آؿ سمراف:[چ ﮺  
 أهؿ أحتارمف  فئمف آمىفى  هزلت اآلئات هذإل أف  -ستاس اتفسف  ال ىٍكًفيٌ  كركاإل كغئرإل، إسحاؽتف 

 ،(6)سيتىٍئد  تف  كأسىد  ،(5)سىبلـ تف   ا  ك تد  الكتاب،

                                                 
(، تسهد حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 4684(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/195تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.2/497حكمت ئاسئف )
فسػئر اتػػف كثئػر تتحقئػػؽ د. (، كسػهدإل حسػػف، اهظػر ت4685(، أخرجػا اتػػف أتػي حػاتـ تػػرحـ )2/195تفسػئر اتػف كثئػػر )( 2)

 (. 2/497حكمت ئاسئف )
(، كمسمـ في 97(، أخرجا التخارم في  حئحا، كتاب ال مـ، تاب ت مئـ الرجؿ أمتا ترحـ )2/195تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.154ترحـ )  حئحا، كتاب اإلئماف، تاب كجكب اإلئماف ترسالة هتئها محمد 
 (. 1/325تفسئر اتف كثئر ) (4)
الا المدئهة، تكفي ساـ  ستدا تف سبلـ تف الحارث اإلسرائئمي كاف حمئفان لتهي حئهقاع، اسمـ لما حدـ الهتي هك  (5)
 (.1/619هػ(، أهظر أسد الغاتة )43)
، أهظر أسد الغاتة هك أسد تف ستئد مف ئهكد تهي حرئظة، أسمـ ت د ستدا تف سبلـ كتكفي في حئاة الهتي  (6)
(1/43.) 
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 . (3)كغئرهـ" ،(2)كأسىئد تف سٍ ئة ،(1)كث متة تف سىٍ ئة 
﮴   چ  كحاؿ ت الا: ﮳   ﮲     ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮼  ﮻    ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶      ﮽﮵  ﯁   ﯀   ﮿          ﮾ 

 ]199آؿ سمراف:[. چ    

 .]159:] األسراؼ چائ   ائ  ەئې  ې  ې  ى  ى  چ  كحاؿ أئضان:

ـ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   ا كسد مف آمف مههـ تمضاسفة أجرهـ مرتئف. حاؿ ت الا: إف   ث

 .] 54الق ص: [چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ 

كهـ  ،تحدث سف ال هؼ اآلخر  مف الئهكدأئمي س كفئما ؿ.ف لها رجحاف الرأم األك  ئ  هكذا ئتت
  تالهقائص.القاسطكف الذئف ك فكا ا

 وصفيم هلل بالنقائص المطمب الثاني:
  أوال : نسبة الولد هلل 

 .ادعاؤىم العزير ابن اهلل -1
ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  حاؿ ت الا: ،سزئران اتف ا أف    -سمئهـ ل ائف ا- ـ الئهكدزس

ھ  ھ  ھ     ہہ  ہ  ہ  ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

                                                                                                     .] 30التكتة: [چ﮴ ﮵   ﮳ۓ  ﮲   ۓھ  ے  ے
 

 دي قال:وقد ذكر ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية أثرًا عن الس  
ا غمتت سما تهي ال مالقة لم   تهة التي ح مت لهـ في ذلؾ، أف  الش   دم كغئرإل أف  الس   "ذكر

كذهاب ال مـ مههـ، حتا  ،كسىتىكا كتارهـ، تقي ال زئر ئتكي سما تهي إسرائئؿ ،إسرائئؿ، فقتمكا سممابهـ
ذ  امرأة تتكي سهد سما جت   سقطت جفكف سئهئا، فتئها هك ذات ئكـ إذ مىر    حتر كهي تقكؿ: كااهة، كا 

ا حي ال  مف كاف ئط مؾ حتؿ هذا؟ حالت: ا. حاؿ: فإف   !كاسئاإل! فقاؿ لها كئحؾ مط ماإل! كا

                                                 

متة تف س ئة مف ئهكد تهي حرئظة، أسمـ سهدما هزلت حرئظة سما حكـ س د تف م اذ كتكفي في حئاة الهتي هك ث  (1)
( 1/152، أهظر أسد الغاتة.) 
، أهظر أسد الغاتة (هك أسئد تف س ئة مف ئهكد تهي حرئظة، اسمـ سهدما هزلت حرئظة  سما حكـ س د تف م اذ 2)
(1/43.) 
 (.2/105) تفسئر اتف كثئر (3)
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ـ ال مماب حتؿ تهي إسرائئؿ؟ حاؿ: ا. حالت: فمـ تتكي سمئهـ؟ فمف كاف ئي م   ،ئمكت! حالت: ئا سزئر
ـ  ف رؼ أه   ؿ  ههاؾ رك تئف، فإه  حئؿ لا: اذهب إلا ههر ك ا شيب حد كيسظ تا. ث ؾ ذا فاغتسؿ مها، ك ى

ففتح  ،فقاؿ لا: افتح فمؾ ،فف ؿ ما أمر تا، فإذا شئخ ،، فما أط مؾ فكما. فذهبستمقا ههاؾ شئخان 
ئر كهك مف أسمـ اله   ان فألقا فئا شئئ ،فما  .كراةاس تالت  كهئئة الجمرة ال ظئمة، ثبلث مرات، فرجع سيزى

كراة. فقالكا: ئا سيزىئر، ما كهت كىذ اتا. ف مد فرتط سما إ تع مف ئتكـ تالت  فقاؿ: ئا تهي إسرائئؿ، حد ج
كرجع ال مماب، كأختركا تشأف  ،اس مف سىديٌكهـا تراجع اله  كراة تإ ت ا كمها، فمم  ، ككتب الت  أ ات ا حممان 

، فقاؿ جاب تا  حئحان سخ التي كاهكا أكدسكها في الجتاؿ، كحاتمكها تها، فكجدكا ما فاستخرجكا اله   ؛سزئر
 . (1)ا اتف ا"ما  هع هذا أله  ت ض جهمتهـ: إه  

ا اتف ا تسب كراة ، فزسمكا أه  جابهـ سزئر تالت   ،كراة مههـت د هزئمة تهي إسرائئؿ، كضئاع الت   ف:إذ
 ذلؾ.

 
 من ىو عزير؟ 

التقرة هك سزئر. حاؿ الح الذم جاب ذكرإل في سكرة جؿ ال   الر   رئف، أف  المشهكر سهد المفس  
ھ  ھ    ھڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ ت الا: 

﮵   ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ﮴   ﮼    ﮶﮳  ﮻   ﮺   ﮹   ﮸              ﮽﮷  ﯁   ﯀   ﮿   ﮾ 

                            

 جب ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  ۆڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 .] 259التقرة:]    چ
 

 كاختمفكا في هذا المار مف هك؟"." حاؿ اتف كثئر:
ك اد ،فركل اتف أتي حاتـ" .1  ،سف إسرائئؿ سف أتي إسحاؽ ،سف آدـ تف أتي إئاس ،سف س اـ تف رى

 ."ا حاؿ: هك سزئرأه   :سف سمي تف أتي طالب ،سف هاجئة تف ك ب
 ،كالحسف ،سف اتف ستاس ،كاتف أتي حاتـ ،اتف جرئر كركاإل اتف جرئر سف هاجئة هفسا. كحكاإل"    
ٍئدىة ،دمكالس   ،كحتادة  .(2)"كهذا القكؿ هك المشهكر ،كسمئماف تف تيرى

                                                 
(، تسػهد حسػف، لكػف الركائػة مػف اإلسػرائئمئات الغرئتػة، 16622(، أخرجػا اتػف جرئػر تػرحـ )4/134تفسئر اتف كثئر ) (1)

 كالخزستبلت ال جئتة. 
(، ك ػححا ككافقػا 2/282(، كالحاكـ فػي مسػتدركا )2641(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/687تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.2/256تحقئؽ د. حكمت ئاسئف )الذهتي، اهظر تفسئر اتف كثئر ت
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 . (1) "كستد ا تف ستئد تف سمئر: هك أرمئا تف حمقئا ،كحاؿ كهب تف مهتا" .2
 ." (2)سـ الخضر ا حاؿ: كهك اسف كهب تف مهتا أه   ،حاؿ محمد تف إسحاؽ؛ سمف ال ئتهـك ". 3
مف أهؿ الجار، -ثها أتي حاؿ: سم ت سمئماف تف محمد الئسارم الجارم كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " .4

ـ   حاؿ: سم ت رجبلن  -اتف سـ مطرؼ ت ثا اسما:  مف أهؿ الشاـ ئقكؿ: إف الذم أماتا ا مائة ساـ ث
 .(3)"حزحئؿ تف تكرا

 .(4)"سرائئؿكحاؿ مجاهد تف جتر: هك رجؿ مف تهي إ" .5
 .(5)"(كال زئر مف ذرئة هاركف ) كحاؿ اتف سساكر:"    

ف كاف هذا  ،سما القرئة الخاكئة سما سركشها ا لـ ئيجـز تأف سزئران هك الذم مر  فالكاضح أه   كا 
ما ألها لئس هها دلئؿ ئحدد مف هك الذم مر سما هذإل القرئة، كال كاب  ،رئفهك المشهكر سهد المفس  

"كال تئاف سهدها مف الكجا الذم ئ ح مف حتما التئاف سما اسـ حائؿ ذلؾ، كجائز أف  :حالا اتف جرئر
كجائز أف ئككف إرمئا، كال حاجة تها إلا م رفة اسما إذ لـ ئكف المق كد تاآلئة  ،ئككف ذلؾ سزئران 

 .(6)ت رئؼ الخمؽ اسـ حائؿ ذلؾ

ا اتف ا، كهذا مف كذتهـ، كهك الئهكد أه   سائقكؿ اتف سثئمئف: "سزئر هك رجؿ  الح، اد  
 .(7)ها مف أسظمها، كأشهرها سهدهـ"أله   ؛لهـ مثالب كثئرة، لكف خي  ت هذإلكفر  رئح، كالئهكد 

 

 :مى الييودالرد ع

 د القرآف الكرئـ مزاسـ الئهكد، كأفحمهـ في أكثر مف مكضع. حئث حاؿ ت الا:لقد فه  
ہ  ہ    ۀۀ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ

                                                 
(، تسهد حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 2643أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ ) (،1/687تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.2/256حكمت ئاسئف )

 (.2/256(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )1/687تفسئر اتف كثئر )( 2)
(، كفػي سػهدإل شػئخ سػمئماف: مػتهـ، اهظػر تفسػئر اتػف 2642أخرجا اتف أتػي حػاتـ تػرحـ ) (،1/687ر )تفسئر اتف كثئ (3)

 (.2/256كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
(، ذكػػرإل اتػػف اتػػي حػػاتـ، تحػػذؼ السػػهد، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. حكمػػت ئاسػػئف 1/687تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 4)
(2/256.) 
) سمي تف الحسف تف هتػة ا الم ػركؼ تػاتف سسػاكر، تحقئػؽ: سمػرك تػف غرامػة ال مػركم، تارئخ دمشؽ: اتك القاسـ ( 5)

  ـ(، دار الفكر لمطتاسة كالهشر كالتكزئع.1995-ق1415، تدكف رحـ طت ة، )(40/317
 (.3/29تفسئر اتف جرئر ) (6)
، )م2، ط2/232القػػكؿ المفئػػد سمػػا كتػػاب التكحئػػد، محمػػد تػػف  ػػالح تػػف محمػػد ال ثئمػػئف،  (7) هػػػ(، دار اتػػف 1424حػػـر

 الجكزم، المممكة ال رتئة الس كدئة.
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﮲   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ ﮵     ﮳ۓ   ﮴ 

 .] 30التكتة:[چ

 ار.مشاتهة كمتات ة لمكف   ،حكؿ اختمقكإل تأفكاههـ ؛حكلهـ في تهكة ال زئر  فا ستحاها ئؤكد أف  
التقرة: [چۓ ﮲  ﮳   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  حاؿ ت الا:

116[. 

ارىل  ٍت هىًذإًل اآٍلئىةي اٍلكىًرئمىةي مى ئقكؿ اتف كثئر: "اٍشتىمى  مىا اله  ى مىا الر د  سى ـٍ لى ىاًئفي -كىالًتي تىًمئهىا سى مىٍئًه سى
ًئكىةى تىهىاًت الم ًا، فىأىٍكذى  -الم اً  ًب، ًمم ٍف جى ىؿى اٍلمىبلى ًمٍف ميٍشًرًكي اٍل ىرى ـٍ ًمفى اٍلئىهيكًد كى ٍف أىٍشتىهىهي كىذىا مى بى الم اي كى
مً  لىدنا. فىقىاؿى تى ىالىا: جى : ًإف  ًلم ًا كى ـٍ حىٍكًلًه ـٍ كى ـٍ ًفي دىٍسكىاهي تىهىز إلى سىٍف ذىًلؾى  ہئ ىهي تىقىد سى كى أىٍم: تى ىالىا كى

ميك ا كىًتئرنا  ه مىا لىاي ميٍمؾي الس مىاكىاًت    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے سي ٍكا، كىاً  ا اٍفتىرى أىٍم: لىٍئسى اأٍلىٍمري كىمى
مي كى  ـٍ كى ميسىئ ريهي ، كى ـٍ ريهي ميسىخ  ، كميقىد رهـ كى ـٍ ـٍ كىرىاًزحيهي اًلقيهي ، كىهيكى خى ـٍ ر ؼي ًفئًه ، كىمىا اأٍلىٍرًض، كىهيكى اٍلميتى ى ـٍ فيهي ر   ى

ا ئى  لىدي ًإه مى ، كىاٍلكى ـٍ لىده ًمٍههي ًمٍمؾه لىاي، فىكىٍئؼى ئىكيكفي لىاي كى ًتئده  لىاي كى ًمئعي سى ل دنا ًمٍف شىٍئئىٍئًف ئىشىابي، كىاٍلجى كيكفي ميتىكى
ًكٍتًرئىاًئاً  ًتًا كى ، كىالى ميشىاًرؾه ًفي سىظىمى تى ىالىا لىٍئسى لىاي هىًظئره اًحتىةى لىاي، فىكىٍئؼى  ،ميتىهىاًستىٍئًف، كىهيكى تىتىارىؾى كى كىالى  ى

لىده  ا حىاؿى تى ىالىا: ؟ئىكيكفي لىاي كى جب    يئحئ  مئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   ىئېئ  ىئ  ىئچ ! كىمى

 .  (1)"] 101األه اـ: [ چىب  يب  جت  حت    مبحب            خب

 چې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ     ېۉ  ۉۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  كحاؿ ت الا:

 .]35مرئـ:[

ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  كحاؿ ت الا:

 .]91المؤمهكف: [چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ

فقد ركل التخارم في  حئحا سف اٍتًف  ،كمف حاؿ تقكلهـ تكئة فقد ضحدت زسمهـهة اله  ا الس  أم  
: حىاؿى الم اي: " كىذ تىًهي اٍتفي  ، حىاؿى م ـى سى مىٍئًا كى م ا اي سى ٍههيمىا، سىًف اله ًتي   ى ت اسو رىًضيى الم اي سى ـى سى ـٍ ئىكيٍف لىاي كى  ،آدى لى

، فىأىم ا تىٍكًذئتياي ًإئ امى  ـٍ ئىكيٍف لىاي ذىًلؾى لى شىتىمىًهي، كى ، كى ، كىأىم ا شىٍتمياي  :ذىًلؾى ـى أىه ي الى أىٍحًدري أىٍف أيًسئدىإلي كىمىا كىافى فىزىسى
لىدنا" اًحتىةن أىٍك كى اًهي أىٍف أىت ًخذى  ى لىده، فىسيٍتحى ، فىقىٍكلياي: ًلي كى  .(2) ًإئ امى

 
                                                 

 (.1/396تفسئر اتف كثئر) (1)
 .6/19(، 4482أخرجا التخارم في  حئحا، كتاب تفسئر القرآف، تاب )كحالكا اتخذ ا كلدان(، ح) (2)
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  :قوليم نحن أبناء اهلل و أحباؤه -2
ٱ  ٻ  چ  تهاب ا كأحتاؤإل. حاؿ ت الا:أهـ  كر الفاسد سهد الئهكد، زسمهـ أه  مف الت  

ٿ  ٿ   ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .]  18المائدة: [چڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ
 

 ىا ابن كثير ىنا: ومن اآلثار التي أورد
تىٍئر، سف اتف ستاس " -1 حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف محمد تف أتي محمد، سف ًسٍكًرمىة، أك س ئد تف جي

رسكؿ  ،مهـككم   ،مكإلكتحرم تف سمرك، كشاس تف سدم، فكم   ،ه ماف تف أضاب حاؿ: كأتا رسكؿ ا 
ئا محمد! هحف كا أتهاب ا كأحتاؤإل، كقكؿ رهـ هقمتا، فقالكا: ما تخكفها كحذ   ،كدساهـ إلا ا ا 
 . (1) "إلا آخر اآلئة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ارل، فأهزؿ ا فئهـ: اله  

ٱ  ٻ  ٻ   : دم في حكؿ ا ت الامف طرئؽ أستاط سف الس   كركئا أئضان " -2

لا ا أكحا إ هـ حالكا: إف  فإه   ٻ  ٻ  پ  پا حكلهـ: أم   ٻ  ٻ  پ  پ
 ،فئككهكف فئها أرت ئف لئمة حتا تطهرهـ ،(2)ارفئدخمهـ اله   -تكرؾ مف الكلد -كلدؾ  إسرائئؿ أف  

ـ   فذلؾ حكلهـ:  ،خرجكهـأمهاد أف أخرجكا كؿ مختكف مف كلد إسرائئؿ. ف مئهاد كتأكؿ خطائاهـ، ث
 . (3)"[ 24] آؿ سمراف :  چ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ

 
كافتراب سما ا ت الا. كحد ستؽ الحدئث سف ذلؾ مف بلن،  ،اطمةدسكل الئهكد ت كاضح أف  

 .(4)سهد حدئثها سف تز كئتهـ ألهفسهـ
 
 
 
 

                                                 
هدإل حسػف، اهظػر تفسػئر اتػف (، كسػ2/535(، أخرجػا اتػف جرئػر، كالتئهقػي فػي دالئػؿ اله تػكة )3/69تفسئر اتف كثئػر ) (1)

 (. 3/357كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 .11614( رحـ 10/151هكذا سهد اتف كثئر، كاله ص سهد الطترم: "أف كلدا مف كلدؾ أدخمهـ الهار" ) (2)
(، أخرجا اتف جرئر، تسهد حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف 69-3/70تفسئر اتف كثئر ) (3)
(3/357 .) 
 مف هفس التحث.  64 -62اهظر ص (4)
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 عب هلل تعالى : نسبة الفقر والبخل والت  ثانياً 
 نسبة الفقر إلى اهلل  -1

الفقر  فقد هستكا -ت الا ا سما ئقكلكف سمكان كتئران - ال زاؿ الئهكد ئهظركف إلا ا هظرة تشرئة
ٺ   ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ   حاؿ ت الا: ،إلئا

  .]181آؿ سمراف: [   ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ
 

 اآلثار التي ذكرىا ابن كثير:
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ  حاؿ س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس حاؿ: لما هزؿ حكلا:" -1

حالت الئهكد:  .[245]التقرة:  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئائ  ائ  ەئ   ەئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ئا محمد، افتىقىرى رٌتؾ. ئىسأؿ ستادإل القرض؟ فأهزؿ ا: 

 .(1)"كاتف أتي حاتـ ،اآلئة. ركاإل اتف مردكئا    ڀپ  ڀ  ڀ
ثا سف اتف ستاس ا حد  ثهي محمد تف أتي محمد، سف ًسٍكرمة أه  كحاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -2
  :ئؽدخؿ أتك تكر ال د  حاؿ  حد اجتم كا إلا  كثئران  ، تئت المدراس، فكجد مف ئهكد أهاسان

اص"رجؿ مههـ ئقاؿ لا:  ٍتره ئقاؿ لا:  "،2ًفٍهحى . فقاؿ أتك "أشئع"ككاف مف سممائهـ كأحتارهـ، كم ا حى
د جابكـ تالحؽ مف رسكؿ ا، ح محمدان  ؾ لت مـ أف  اتؽ ا كأسمـ، فكا إه   ،تكر: كئحؾ ئا ًفٍهحىاص
ما تها إلا ا  -ئا أتا تكر -كراة كاإلهجئؿ، فقاؿ فهحاص: كا سهدكـ في الت   سهدإل، تجدكها مكتكتان 

ه   ه  مف حاجة مف فقر، كا  ا سها ألغهئاب، كلك كاف ا إلئها لفقئر. ما هتضرع إلئا كما ئتضرع إلئها، كا 
ما أسطاها  كلك كاف غهئان  ،تا كئيٍ طهاإلههاكـ سف الر  ا كما ئزسـ  احتكـ، ئما استقرض مه   ا غهئان سه  
، كحاؿ: كالذم هفسي تئدإل، لكال الذم شدئدان  ، فضرب كجا ًفٍهحىاص ضرتان تا فغضب أتك تكرالر  

لضرتت سهقؾ ئا سدك ا، فىاٍكذتكها ما استط تـ إف كهتـ  ادحئف، فذهب  ؛تئهها كتئهؾ مف ال هد
ألتي تكر: "ما  أت ر ما  هع تي  احتؾ. فقاؿ رسكؿ ا  فقاؿ: فهحاص إلا رسكؿ ا 

هىٍ ت؟" فقاؿ: ئا رسكؿ ا، إف سىديك  ا حد حاؿ حكالن  مىمىؾى سما ما  ى ا فقئر  ، زسىـ أف  سظئمان  حى
د ذلؾ فهحاص كحاؿ:  ،ا حاؿ ذلؾ غىضٍتتي  مما حاؿ، فضرتت كجهاهـ سها أغهئاب، فمم  كأه   حى فجى

                                                 
(، كسػػهدإل حسػػف، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. 2429(، أخرجػػا اتػػف أتػػي حػػاتـ تػػرحـ)2/176تفسػػئر اتػػف كثئػػر)( 1)

 (.2/479حكمت ئاسئف )
، غكامض    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀفهحاص رجؿ مف الئهكد هزؿ فئا حكؿ ا ت الا (2)

(، تدكف رحـ طت ة 1/301المتهمة، أهظر غكامض األسماب المتهمة: خمؼ تف ستدالممؾ تف تشككاؿ، )األسماب 
 هػ(، سالـ الكتب/ تئركت. 1427)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ألتي تكر:  كت دئقان  ،سمئا فأهزؿ ا فئما حاؿ فهحاص ردان  ،ذلؾما حمتي 

 . (1)"اآلئة. ركاإل اتف أتي حاتـ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ



ۉ  ې  ا حاؿ: أله   ،الئهكد ك فكا ا تالفقر، كذلؾ حسب زسمهـ اتقة أف  تتئف لها اآلثار الس  

[. كاألسظـ مف ذلؾ أف ج مكا 245قرة:]الت ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

ٿ    ٿ  مف ا سرئ ان  لذلؾ كاف الرد   ؛ڀ  ڀأهفسهـ أسما مف ا ت الا، فقالكا: 

 .ٹ  ٹ
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     فسئر القرآهي لمقرآف في حكلا ت الا:حاؿ  احب الت  

سما ا،  2ف ما حالكإل تجدئفان "كسئد لمئهكد، كهذئر تال ذاب الشدئد لهـ، إذ كا  پ  ڀ  ڀ
ا ستحاها كت الا حد سمـ ما كمحارتة لا، كا ستحاها كت الا حد سمع هذا القكؿ المهكر مههـ، كالمراد أه  

كسمع ا، كما   ،ا سمـ امع أتمغ كأحكل فا حساتها كتقدئرها هحف، أم   تئر سف ال مـ تالس  حالكا، كالت  
 .الذم ال ئقتؿ زئادة أك هق ان  ؛سما الكماؿ المطمؽجمئ ان  يمف  فات، فه

تغمئظ هذا  يهك متالغة ف، ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿكحكلا ستحاها: 
الجـر كتهكئما، فقد كتتا ا سمئهـ ككثٌقا، كما ئكتتكف هـ ما ئستدئها الدائهكف مههـ كئكثٌقكها، فبل ستئؿ 

 .(3)إلا الضئاع أك اإلهكار"
 

 لى اهلل نسبة البخل إ -2
كمف ذلؾ ك فهـ ا تالتخؿ، حاؿ  ت الا، فات التشرئة ئهكد في هستة ال   لقد تمادل ال

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ېچ  :ت الا

 .] 64المائدة:[چۈئ
 

                                                 
(، كسػهدإل حسػػف، اهظػر تفسػئر اتػػف كثئػر تتحقئػػؽ د. 4589(، أخرجػا اتػػف أتػي حػاتـ تػػرحـ )2/176تفسػئر اتػف كثئػػر )( 1)

 ((.2/479حكمت ئاسئف )
: ه (2) د ؼى الرجؿي ته مة الٌما كفىرها كلـ ئىٍقهىٍع تها. اهظر لساف الت جدئؼي د ؼي تىٍجًدئفان، كجى د ؼى ئيجى ك الكيٍفري تاله  ـ ئقاؿ مها جى

 تئركت . –(، الطت ة األكلا، دار  ادر 9/23ال رب التف مهظكر، محمد تف مكـر تف مهظكر األفرئقي الم رم، )
 .2/658التفسئر القرآهي لمقرآف،  (3)
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 أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية: ياآلثار الت
ثها الحكـ ثها حفص تف سمر ال ىدىًهٌي، حد   الطهراهي، حد  ثها أتك ستد احاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1

 .(1)"أم: تخئمة ېتف أتاف، سف ًسٍكًرمىة حاؿ: حاؿ اتف ستاس: 

حاؿ: ال ئ هكف   ىۉ  ې  ې  ې  ېكحاؿ سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس حكلا: " -2
 .(2)كتئران  ا ئقكلكف سمكان ا سم   كلكف ئقكلكف: تخئؿ أمسؾ ما سهدإل، ت الا ،ئد ا مكثقة تذلؾ أف  

 :ا الذم حاؿكحد تقدـ أه   ،الئهكدم، سمئا ل هة ا "فٍهحاص"ها هزلت في كحد حاؿ سكرمة: إه  " -3
 ." (3)فضرتا أتك تكر ال دئؽ ،[181]آؿ سمراف: چپ  پ  پ  ڀ  ڀ چ 
ة، سف اتف ستاس ثهي محمد تف أتي محمد، سف س ئد أك سكرمكحاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -4

ۉ  چ ؾ تخئؿ ال ئهفؽ، فأهزؿ ا: رت   حاؿ: حاؿ رجؿ مف الئهكد، ئقاؿ لا: شاس تف حئس: إف  

 . (4) "چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   وئى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ىې  ې  ې  ې
 

 ؛هـ حدركا ا حؽ حدرإل، كسكف اإلئماف حمكتهـات اإللهئة، كلك أه  ئبلحظ تجرؤ الئهكد سما الذ  
تالتخؿ. فالئهكد سمئهـ ل هة ا،  كهك ئ فا خالقا كرازحارت ا ك   تد مؤمفئا كح كا في ذلؾ. فكئؼ م

فاستحقكا تذلؾ  ،ئهفؽ ؾ ئا محمد تخئؿ الرت   إف   ك فكا ا ستحاها تالتخؿ. كحالكا كما تتئف اآلثار:
ـ  ائ   ەئ  ەئالم ف حاؿ ت الا:  . كسما ما ۈئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ا سمئهـ رد   . ث

ت الا سف - ما في هفكسهـ المرئضة سما ا  كر لـ ئأت مف فراغ، فقد أسقط الئهكدهذا الت   ئتدكا أف  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  فقد ك فهـ القرآف الكرئـ تشدة التخؿ. حاؿ ت الا: -ذلؾ سمكان كتئران 

ـ   .(5)الهكاة" . كالهقئر: الهقطة ال ًتي ًفي ظهر]53الهساب:[ چٿ  ٹ  ٹ   هـ ت د ذلؾ  ار إه   ث

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  :اس إلئا حاؿ ت الاالتخؿ  ش اران لهـ، كراحكا ئدسكف اله  

                                                 
(، تسػهد ضػ ئؼ، اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. 6575(، أخرجا اتػف أتػي حػاتـ تػرحـ )3/146تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.3/430حكمت ئاسئف )
(، تسػػهد ثاتػػت، اهظػػر 6576(، كاتػػف أتػػي حػػاتـ تػػرحـ )12242(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )3/146تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (2)

 (.  3/430) تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف
 (.3/146تفسئر اتف كثئر )( 3)
(، كسػػهدإل  ػػحئح، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر 12497(، أخرجػػا الطتراهػػي فػػي الكتئػػر تػػرحـ )3/146تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (4)

 (.3/431تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (. 4/487الدر المهثكر)  (5)
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ې  ى   ى    ېۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 .]37الهساب:[چائ
 

الئهكد تإظهار ال مـ الذم  مؼ هذإل اآلئة سما تخؿ"كحد حمؿ ت ضي الس   ئقكؿ اتف كثئر:
ې  ى   ى  ائ  ككتماههـ ذلؾ؛ كلهذا حاؿ: تي مف  فة اله   ؛سهدهـ

(1) . 

فقد جم كا تئف األختئاؿ، كالفخر،  ،الئهكد :المراد تهذإل اآلئة كحد حئؿ أف  " كحاؿ الشككاهي:
 . (2)كراة"كالتخؿ تالماؿ، ككتماف ما أهزؿ ا في الت  

  إلا حئاـ الساسة.فالئهكد تخبلب تكؿ شيب، تخبلب تالماؿ، تخبلب تال مـ. سمئهـ ل هة ا
 عب إلى اهلل نسبة الت   -3

ظر في سقئدة الئهكد، تاف لا فساد سقئدتهـ، كسفا ت كرهـ سف ذات ا ارس اله  كمما أم ف الد  
ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ  : ب إلئا، حاؿ ت الات الا ك فاتا. كمف ذلؾ هستة الت  

 .]38ؽ:  [چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
 

 عند تفسيره لآلية عن قتاده قال: أورد ابن كثير
 : خمؽ ا السمكات كاألرض في ستة أئاـ، ثـ  -سمئهـ ل ائف ا-: حالت الئهكد (3)"كحاؿ حتادة
 . (4)احة"كها ئكـ الر  اتع، كهك ئكـ الستت، كهـ ئسم  استراح في الئكـ الس  

ڻ  ڻ    چ ت الا:سهد حكلا  ،متكحد ذكر اتف كثئر أثران آخر سهد تفسئرإل لسكرة ف   

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴     ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

                       ﯁   ﮿   ﯀  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮹   ﮺       ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 

                                                 
 (.2/303تفسئر اتف كثئر) (1)
 (.1/746فتح القدئر: لمشككاهي) (2)
(، كسهدإل  حئح 22/376(، كاتف جرئر )2/239(، أخرجا ستد الرزاؽ في تفسئرإل )409/ 7اتف كثئر )تفسئر  (3)

 (.7/22كلكها مرسؿ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (.3-2/2سفر التككئف ) (4)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ                            

 .]12-9 مت: ف[ چٿ  ٿ      ٿ       ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ
ثها أتك تكر تف سئاش، سف أتي س ئد التقاؿ، ثها هىه اد تف السرم، حد  حاؿ:" حاؿ اتف جرئر: حد  

فسألتا سف خمؽ  تي الئهكد أتت اله   أف  -حاؿ ههاد: حرأت سائر الحدئث-سف سكرمة، سف اتف ستاس 
، كخمؽ الجتاؿ ئكـ الثبلثاب كما ماكات كاألرض، فقاؿ: "خمؽ ا األرض ئكـ األحد كئكـ االثهئفالس  
ڻ    چجر كالماب كالمدائف كال مراف كالخراب، فهذإل أرت ة: مف مهافع، كخمؽ ئـك األرت اب الش   فئهف  

﮲     ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

لمف سأؿ، حاؿ: "كخمؽ ئـك الخمئس  چ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺       ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  
مس كالقمر كالمبلئكة إلا ثبلث ساسات تقئت مها، فخمؽ في جكـ كالش  ماب، كخمؽ ئكـ الجم ة اله  الس  

أكؿ ساسة مف هذإل الثبلثة اآلجاؿ، حئف ئمكت مف مات، كفي الثاهئة ألقا اآلفة سما كؿ شيب مما 
جا مهها في آخر الثة آدـ، كأسكها الجهة، كأمر إتمئس تالسجكد لا، كأخر اس، كفي الث  ئهتفع تا اله  
ـ   ساسة". ثـ   ـ   حالت الئهكد: ث استكل سما ال رش". حالكا: حد أ تت لك أتممت!  ماذا ئا محمد؟ حاؿ: "ث
ـ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ ، فهزؿ: شدئدان  غضتان  تي استراح. فغضب اله   حالكا: ث

 . (1)"[ 39 -38]ؽ:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ 
 

ـ    حاؿ: ،كمسمـ في  حئحا ،ركاإل أحمد في مسهدإل ،اتف كثئر حدئثان ذكر  ث
ا حدئث اتف جرئج، سف إسماسئؿ تف أمئة، سف أئكب تف خالد، سف ستد ا تف رافع، سف "فأم  

تت ، كخمؽ فئها الجتاؿ ئـك رتة ئكـ الس  تئدم فقاؿ: "خمؽ ا الت   أتي هرئرة حاؿ: أخذ رسكؿ ا 
كر ئكـ األرت اب، كتث فئها بلثاب، كخمؽ اله  ر ئكـ االثهئف، كخمؽ المكركإل ئكـ الث  جاألحد، كخمؽ الش  

كاب ئكـ الخمئس، كخمؽ آدـ ت د ال  ر ئكـ الجم ة آخر الخمؽ في آخر ساسة مف ساسات الد  
 . (2)ئؿ" الجم ة، فئما تئف ال  ر إلا الم  

                                                 
( 878في ال ظمة ترحـ )( كركاإل أتك الشئخ 433-21/432(، تفسئر الطترم )168-7/167تفسئر اتف كثئر )( 1)

( مف طرئؽ ههاد تا، كسهدإل ض ئؼ، حاؿ الحاكـ  حئح اإلسهاد كت قتا الذهتي فقاؿ : 2/543كالحاكـ في المستدرؾ )
 (.6/517اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )أتك س ئد التقاؿ حاؿ اتف م ئف : ال ئكتب حدئثا، 

(، كالهسػائي 2789ة كالهار، تاب اتتداب الخمػؽ كخمػؽ آدـ سمئػا السػبلـ تػرحـ ) حئح مسمـ: كتاب  فة القئامة كالجه (2)
م مػػا التخػػارم فػػي التػػارئخ فقػػاؿ: ركاإل  (.حػػاؿ اتػػف كثئػػر كهػػك مػػف غرائػػب11010فػػي السػػهف الكتػػرل تػػرحـ ) ال ػػحئح، كحػػد سى
 .سف ك ب األحتار، كهك األ ح ت ضهـ سف أتي هرئرة 
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فىرىغى اي دتا تكراتهـ. جاب ك  أ كر الفاسد سهد الئهكد هذا الت   اٍلئىٍكـً  ًفي في سفر التككئف: "كى
ًماً  ًمفٍ  الس اتعً  . فىاٍستىرىاحى ًفي سىمى ًمئعً  اٍلئىٍكـً الس اتعً  ال ًذم سىًمؿى ًماً  ًمٍف جى اي اٍلئىٍكـى  ال ًذم سىًمؿ. كتىارىؾى  سىمى
ًمئعً  الس اتعى  حىد سىاي، ألىه اي ًفئًا اٍستىرىاحى ًمٍف جى ًماً  كى اًلقىان" اي  ال ًذم سىًمؿى  سىمى  .(1)خى

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ  : حاؿ ا ت الا سما الئهكد متطبلن زسمهـ كحد رد  

  .]38ؽ:  [ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
افذة، التي "كهذا إختار مها ت الا سف حدرتا ال ظئمة، كمشئئتا اله    دم في تفسئرإل:حاؿ الس  

لها ئـك األحد، أك   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦأكجد تها أسظـ المخمكحات 
سما كترها -كآخرها ئـك الجم ة، مف غئر ت ب، كال ه ب، كال لغكب، كال إسئاب، فالذم أكجدها 

 .(2)حادر سما إحئاب المكتا، مف تاب أكلا كأحرل" -كسظمتها
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  چ  كحاؿ ت الا:

 .]33األحقاؼ:[چے  ۓ            ۓ ﮲          ھ   ے   ھھ
 ب، فا ستحاها إذا أراد شئئان حاؿ  ب كاله  ما هستكا إلئا الت   ؛الئهكد حدركا ا حؽ حدرإل كلك أف  
 .]117التقرة:[چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۆڭ  ۇ  ۇچ  لا كف فئككف،

 
 :ثالثا: شركيم باهلل

ـ   ،رؾ لغة كا طبلحان ؼ سما م ها الش  ال تد لها مف الكحك  ،تدائةن   ؛ما ئقاتما كهك التكحئد ث
 لئتسها لها الكحكؼ سما شرؾ الئهكد الذم هك ضد التكحئد.

 
 الشرك لغة:

كحد اشترؾ الرجبلف  ،تم ها تىشارىكها ،اشترىكها :ئقاؿ ،مخالطة الشرئكئف ،الش ٍركىةي كالش ًركة سكاب
كما  ،شىرئؾ كأىٍشراؾ :ئقاؿ :حاؿ األىزهرم.  كالجمع أىٍشراؾ كشيرىكاب، ركشارىؾ أىحديهما اآلخ ،كتىشارىكا

 ،ساب شىرائؾكاله   ،كالمرأة شىرئكة ،شرئؼ كأىشراؼ كشيرفاب :كهك مثؿ ،كه ئر كأىه ار ،ئتئـ كأىئتاـ :ئقاؿ
 ،ممكا ج ؿ لا شىرئكان في :كأىٍشرىؾ تا.  كاٍشتركها كتىشاركها في كذا ، رت شرئكا :كشاركت فبلهان 

ڤ  ڤ  چ  -التهاا حاؿ أه   ،حكائة سف ستدإل لقماف-حاؿ ا ت الا  ،الش ٍرؾي  كاالسـ ،ت الا ا سف ذلؾ

                                                 
 (.3-2/2سفر التككئف،) (1)
 (.783ر الس دم )تفسئ (2)
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ف ئج ؿ  شرئكان في ريتكتئتا أ :كالش ٍرؾي  .[ 13]لقماف:  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦڦ  ڦ

هما دخمت التاب في حكلا ،ت الا ا سف الش رىكاب كاألهداد م هاإل ال تىٍ ًدٍؿ  ألف   ؛ چ ڤ  ڦ  ڦ چ :كاً 

األعراف: ] چک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  چ :ككذلؾ حكلا ت الا ،تا غئرإل فتج ما شرئكان لا

مقا فهك كافركمف سى  ،سىدىليكا تا :م هاإل ألف  ؛ [33  ،ا كحدإل ال شرئؾى لا ألف   ؛ميشًرؾ دىؿى تا شئئان مف خى
 .(1)كال هىدئدى  ،كال ًهد  لا

 
 رك اصطالحًا:الش  

ٍف اٍستىرىؼى اٍلميٍشًرؾي ًتأىه اي مىٍخميكؽه  ٍئًر الم ًا، كىاً  الش ٍرؾي ًستىادىةي غى
 (2 ). 

 التوحيد لغة:

لهفي  ؛تهي كهك اسـ ،كلـ ئكف م ا آخر ،هك الفرد الذم لـ ئزؿ كحدإل في أسماب ا ت الا األىحد
ده  :كأى ما ،مزة تدؿ مف الكاككاله ،ما جابىهي أىحد :تقكؿ ،ما ئذكر م ا مف ال دد الكىٍحدة ، ا مفألىه   ؛كىحى
د تم ها الكاحد ؿ ال دد ،كاألىحى حدل سشرة ،كأىحد سشر ،كاثهاف ،أىحد :تقكؿ ،كهك أىك   :ت الا كأىما حكلا ،كاً 

كما حاؿ  ،كرة حد تتدؿ مف الم رفةاله   ف  أل ؛فهك تدؿ مف ا [ 1]اإلخبلص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .(3)[16 – 15]ال مؽ:  چې  ې  ې  ې    چ :لاا ت ا
دي  ،اإًلئماف تا كحدإل ال شرئؾ لا :كالتكحئد دً  :كا الكاًحدي األىحى األىكحدي  كا .ذك الكحداهئة كالتكح 

دي كذيك الكٍحداهئة الفرؽ تئههما أىف األىحد  :حاؿ أىتك مه كر كغئرإل .الكاحد األىحد :كمف  فاتا ،كالميتىكىح 
ٍفتىتىح ال دد ،تقكؿ ما جابىهي أىحد ،لهفي ما ئذكر م ا مف ال دد تهي تقكؿ جابهي  ،كالكاحد اسـ تهي ًلمي

كاألىحد مهفرد  ،في سدـ المثؿ كالهظئر ؛فالكاحد مهفرد تالذات، كال تقكؿ جابهي أىحد ،اسكاحد مف اله  
كال ئجمع  ،كال مثؿ ،كال هظئر لا ،ساـكال ئقتؿ االهق ،كال ئثها :الكاحد هك الذم ال ئتجزأي  :كحئؿ ،تالم ها

 ،هك الفرد الذم لـ ئزؿ كحدإل الكاحد :كحاؿ اتف األىثئر في أىسماب ا ت الا. هذئف الك فئف ًإال ا 
ال ئقاؿ  ،ا ال ئك ؼ شيب تاألىحدئة غئرإلفًإه   ،أىحد ا اسـ ا كأىم   :حاؿ األىزهرم .كلـ ئكف م ا آخر

د دكال درهـ أى  ،رجؿ أىحى ده  ،حى التي ؛ أىحدان  فة مف  فات ا  ألىف   ؛أىم فرد ،كما ئقاؿ رجؿ كحى
 .(4)بشيكال ئشركا فئها  ،استخم ها لهفسا

 

                                                 
 تئركت -لساف ال رب: محمد تف مكـر تف مهظكر األفرئقي الم رم، الطت ة األكلا، دار  ادر  (1)
 .11/682مجمكع الفتاكل،  (2)
 (3/70لساف ال رب:)( 3)
 (.3/446لساف ال رب:) (4)
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 التوحيد اصطالحًا: 

ا كاحد في ممكا كأف الا ال شرئؾ لا، ككاحد في ذاتا ك فاتا ال هظئر لا، ككاحد في  أف  
 .( 1) لا إلهئتا كستادتا ال هد  

رؾ الذم هك تحدث سف الئهكد الذئف كح كا في الش  أكحئد، سرؾ كالت  ا ال رض لم هي الش  ت د هذ
 كحئد، كمف ذلؾ:ضد الت  

  :عبادتيم العجل -1
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  حاؿ ت الا سف تهي إسرائئؿ:

  ]138األسراؼ: [ چٹ  ٹ    ٹ  ٹ     ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ڀڀ
 
 ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية: ىاأوردمن اآلثار التي و 

فمهذا أثار ذلؾ شتهة لهـ في  ؛سما  كر التقر حاؿ اتف جرئج: ككاهكا ئ تدكف أ هامان " -1
 "ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿستادتهـ ال جؿ ت د ذلؾ، فقالكا: 

(2) . 
ثها مىٍ مىر، سف الزهرم، سف سهاف تف أتي سهاف زاؽ، حد  د الر  ثها ستكحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -2

حتؿ حهئف، فمررها تسدرة، فقمت: ئا هتي  الد ئمي، سف أتي كاحد المئثي حاؿ: خرجها مع رسكؿ ا 
ا اج ؿ لها هذإل "ذات أهكاط"، كما لمكفار ذات أهكاط، ككاف الكفار ئهكطكف سبلحهـ تسدرة، 

ٺ  ٺ     ٺ    : "ا أكتر، هذا كما حالت تهك إسرائئؿ لمكسا: تي ؿ اله  كئ كفكف حكلها. فقا

 .(3)سهف مف حتمكـ" إهكـ تركتكف ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿٿ        ٿ  ٿ
 

–اهـ ا ت د أف هج   ؛هذا الطمب الغرئب في األمر أف ئطمب تهك إسرائئؿ مف مكسا 
ف ئشكركا ا ت الا سما ه مة الهجاة، كما رأكا مف فتدالن مف أ ،مف سدك ا كسدكهـ فرسكف -لمتك

                                                 
ف ستػد ا تػف محمػد تػف ستػد تئسئر ال زئز الحمئد فػي شػرح كتػاب التكحئػد الػذل هػك حػؽ ا سمػا ال تئػد، سػمئماف تػ (1)

 ـ(، المكتب االسبلمي، تئركت، دمشؽ.2002 -هػ 1423)1، ط17زهئر الشاكئش،  -الكهاب، ت
 (.3/467تفسئر اتف كثئر ) (2)
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر 21900(، أخرجا اإلماـ احمد في مسهدإل ترحـ )3/467الم در الساتؽ ) (3)

 (.4/81تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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 فزجرهـ مكسا  ،إلهان كما لهـ آلهة لهـ أف ئج ؿ م جزة فمؽ التحر، راحكا ئطمتكف مف مكسا 
 . ]139:األسراؼ ] چڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ  كحاؿ لهـ: ،كك فهـ تالجهؿ

 ثاتكا إلا رشدهـ؟! كهؿ !هؿ اهتها القـك تههي هتئهـ لهـ :ئا ترل ،لكف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  لهتقا مع سكرة طا تحدثها سما كحع مف تهي إسرائئؿ. حاؿ ت الا:

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

 .]89 -88طا: [چٹ  ٹ 
 

 ىذه اآلية: أوردىا ابن كثير عند تفسيراآلثار التي 
مي كما في أتي مالؾ، سف اتف ستاس: إه  كفي ركائة الس د ٌم، سف " -1 ما أراد هاركف أف ئجتمع الحي

ـ   ؛كاحدان  كئج ؿ حجران  ،تمؾ الحفئرة جاب ت د ذلؾ  حتا إذا رجع مكسا ئرل فئا ما ئشاب. ث
ئدسك ا أف   سكؿ، كسأؿ هاركف أففألقا سمئها تمؾ القتضة التي أخذها مف أثر الر   ،امرمالس  

امرم سهد فقاؿ الس   ،فأجئب لا -كهك ال ئ مـ ما ئرئد  -، فدسا لا هاركف ئستجئب لا في دسكتا
كار، أم:  كت، استدراجان  فكاف سجبلن  ،ذلؾ: أسأؿ ا أف ئككف سجبلن  مهاالن  لا خي كمحهة  كا 

-78]طه:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  يئ  جب  حب  خب   چ ؛ كلهذا حالكا: كاختتاران 

77]" (1). 
أخترها حماد  ،ثها ئزئد تف هاركفحد   ،ثها محمد تف ستادة تف التىٍختىرمٌ كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -2

امرم كهك ئهحت ال جؿ، هاركف مىر  تالس   سف اتف ستاس؛ أف   ،سف سماؾ، سف س ئد تف جتئر
سطا ما سأؿ سما ما في أ فقاؿ هاركف: المهـ   ،فقاؿ لا: ما ت هع؟ فقاؿ: أ هع ما ئضر كال ئهفع

ار، فكاف إذا خار سجدكا لا، كف، فقاؿ الس  كمضا هار  ،هفسا كر فىخى امرم: المهـ إهي أسألؾ أف ئىخي
ذا خار رف كا رؤكسهـ  .(2)"كا 

 .(3)"دم: كاف ئخكر كئمشيكحاؿ الس  " -3
 

                                                 
اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت (، كسػهدإل حسػف كلكػف الركائػة مػف اإلسػرائئمئات، 5/310تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.5/303ئاسئف )
اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. (، كسػػهدإل حسػػف كلكػػف الركائػػة مػػف اإلسػػرائئمئات، 311-5/310تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (2)

 (.5/303حكمت ئاسئف )
اهظر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت (، كسهدإل حسف، 18/356(، أخرجا اتف جرئر )5/311اتف كثئر ) تفسئر (3)

  (.5/303ئاسئف )
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 .(1)"أف هذا إلهكـ أم: هسي أف ئذكركـ ڀ ستاس: كحاؿ ًسماؾ سف سكرمة سف اتف " -4
تئر، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس فقالكا: كحاؿ محمد تف إسحاؽ، سف حكئـ تف ج" -5
پ  پ       ڀ  ڀ   ئقكؿ  .ئ هي مثما ،حط لـ ئحتكا شئئان  حاؿ: ف كفكا سمئا كأحتكإل حٌتان

 .(2)"امرمئ هي: الس   ،أم: ترؾ ما كاف سمئا مف اإلسبلـ ڀ ا: 
 ؛فئامف فئخرج  ،رإلما كاف خكارإل إال أف ئدخؿ الرئح في دت ،ال كا: حاؿ اتف ستاس " -6

 .(3)"فئسمع لا  كت
امرم، ف تدكإل الذم  هع لهـ ال جؿ الس   ف  أتهي إسرائئؿ ستدكا ال جؿ، ك  ف  أئتضح مما ستؽ 

اتقة سف اتف ستاس. ئقكؿ اتف كثئر م قتان ئحتكا شئئان مثما حط، كما جاب في اآلثار الس   كأحتكإل حتان لـ
هـ تكرسكا سف زئهة القتط، فألقكها سههـ، كستدكا أه   ؛لجهمةكحا ؿ ما استذر تا هؤالب ا" سما ذلؾ:

 . (4)كف مكا األمر الكتئر" ؛ال جؿ. فتكرسكا سف الحقئر
ئقكؿ الدكتكر محمد سئد طهطاكم:" مف الرذائؿ التي تدؿ سما جهاالت تهي إسرائئؿ، كالتكاب 

اتخاذهـ ال جؿ م تكدان  :الجة، كتأتئهـ سما اإل بلح كالم هفكسهـ، كفساد سقكلهـ، كاهطماس ت ئرتهـ
 .(5)"محتتا سما حمكتهـ مف دكف ا، كاستحكاذ

 
 :من قومو موقف سيدنا موسى 

لها مكحؼ سئدها مكسا مف حكما سهدما رجع مف  ة كر م ،كتتكا ؿ اآلئات مف سكرة طا
﮴   چ  : مئقات رتا، حاؿ ت الا ﮳   ﮲   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

﮸    ﮹  ﮺    ﮷   ﮶        ﮵  ﯁   ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻ 

  ۇ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ                     

ىب  يب   جت    مبۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب

 .]98 -95طا: [چحت

                                                 
 (.5/304(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )5/311تفسئر اتف كثئر )( 1)
 ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، تسهد ض921(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )5/311تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.5/304ئاسئف )
 (، كهك جزب مف حدئث الفتكف.5/311تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.5/311الم در الساتؽ ) (4)
 .500تهك إسرائئؿ في القرآف كالسهة ص (5)



 

-144- 

الفصل الثاني

 
 اآلثار التي أوردىا ابن كثير ىنا:

ر، سف اتف ستاس حاؿ: كاف حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف حكئـ تف جتئر، سف س ئد تف جتئ" -1
ٍرمىا، ككاف مف حـك ئ تدكف التقر، ككاف حيب  ستادة التقر في هفسا،  امرم رجبلن الس   مف أهؿ تىاجى

 .(1)"امرم: مكسا تف ظفرككاف حد أظهر اإلسبلـ مع تهي إسرائئؿ. ككاف اسـ الس  
 . (2) "كحاؿ حتادة: كاف مف حرئة اسمها سامرا" -2
ثها محمد تف سمار تف الحارث، أخترها ستئد ا تف مكسا، أخترها اتـ: حد  كحاؿ اتف أتي ح" -3

ف  د  ؛ا هزؿ، لم   جترئؿ ، حاؿ: إف   دم، سف أتي تف سمارة، سف سميإسرائئؿ، سف الس  
حاؿ: كحمؿ  ،اس، فقتض حتضة مف أثر الفرسامرم مف تئف اله  ت ر تا الس   ؛مابتمكسا إلا الس  

كهك ئسمع  رئر  ،ككتب ا األلكاح ؛  د ؛مابحتا إذا دها مف تاب الس   جترئؿ مكسا خمفا،
 . (3)"ا أخترإل أف حكما حد فتهكا مف ت دإل حاؿ: هزؿ مكسا، فأخذ ال جؿ فأحرحافمم   ،األحبلـ في األلكاح

﮷  ﮸ كحاؿ مجاهد: " -4 ﮶   ﮵   حاؿ: مف تحت حافر فرس جترئؿ، حاؿ:     ﮴ 
 .(4) "ضة تأطراؼ األ اتعكالقتضة مؿب الكؼ، كالقت

ٍئع، ثها محمد تف ئحئا، أخترها سمي تف المدئهي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -5 رى ثها ئزئد تف زي
ؾ إف أخذت مف أثر هذا سكؿ، فألقي في ركسا أه  امرم رأل الر  الس   ثها سكرمة؛ أف  ثها سمارة، حد  حد  

سكؿ، فئتست فقتض حتضة مف أثر الر   ،فكاف"الفرس حتضة فألقئتها في شيب، فقمت لا: "كف 
ككاف تهك إسرائئؿ است اركا حمي آؿ فرسكف،  ،ا ذهب مكسا لممئقاتأ ات ا سما القتضة، فمم  

فجم كإل، فأكحدكا سمئا، فذاب،  ،ما أ اتكـ مف أجؿ هذا الحمي، فاجم كإل إف   ؛امرمفقاؿ لهـ الس  
كاف. فقذؼ القتضة  ،القتضة في هذإل فقمت: "كف" ،هذإل ؾ لك حذفتامرم فألقي في ركسا أه  فرآإل الس  

 ." (5)پ  پ       ڀ  ڀلا خكار، فقاؿ:  كحاؿ: "كف"، فكاف سجبلن 
                                                 

اهظػر تفسػئر ائئمئات، (، تسػهد ضػ ئؼ، كالركائػة مػف اإلسػر 921(، أخرجا اتػف جرئػر تػرحـ )5/313تفسئر اتف كثئر ) (1)
  (.5/305اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

"مػػف حتئمػػة" تػػدالن مػػف "حرئػػة"، اهظػػر (، تسػػهد  ػػحئح، تمفػػظ 18/363(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر )5/313تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 2)
 (.5/305تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

مكسػا كالس ػدم ككبلهمػا مػف الشػئ ة، كالركائػة مػف اإلسػرائئمئات،  (، كفي سهدإل ستئد ا تف5/313تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.5/306اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )كحد استغرب متها الحافظ اتف كثئر، كهككما حاؿ، 

اهظػػػر تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر تتحقئػػػؽ د. (، كسػػػهدإل  ػػػحئح، 18/363(، أخرجػػػا اتػػػف جرئػػػر )5/313تفسػػػئر اتػػػف كثئػػػر ) (4)
 (.5/306اسئف )حكمت ئ

اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر (، كالختر مف اإلسرائئمئات، 14368أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )  (،5/313تفسئر اتف كثئر ) (5)
  (.5/306كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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 .(1)"حاؿ: سقكتة لهـ، كتقائاهـ الئكـ ئقكلكف: ال مساس         حاؿ حتادة:" -6

7- "ۇ   ما تالمتارد، كألقحاؿ الض  .(2)"اراإل سما اله  حاؾ سف اتف ستاس، كالسدم: سىحى
ـ  ، فحرحا تاله  كدمان  كحاؿ حتادة: استحاؿ ال جؿ مف الذهب لحمان " -8 ألقاإل، أم: رمادإل في  ار، ث

 . " (3)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ التحر؛ كلهذا حاؿ:
ثها ستد ا تف رجاب، أهتأها إسرائئؿ، سف أتي إسحاؽ، ثها أتي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -9

، حاؿ: إف مكسا لما ت جؿ إلا رتا، سمد  كأتي ستد الرحمف، سف سمي ،تف ستدسف سمارة 
ـ   ،امرمالس   حاؿ: ف مد مكسا إلا   كرإل سجبلن  فجمع ما حدر سمئا مف حمي هساب تهي إسرائئؿ، ث

ال جؿ، فكضع سمئا المتارد، فتٌردإل تها، كهك سما شط ههر، فمـ ئشرب أحد مف ذلؾ الماب ممف 
إال ا فر كجها مثؿ الذهب. فقالكا لمكسا: ما تكتتها ؟ حاؿ: ئقتؿ ت ضكـ  كاف ئ تد ال جؿ

 .  (4)"ان ت ض
 

 سهجمؿ ما جاب فئها كمف ذلؾ: يكلكه ،ساؽ اتف كثئر آثاران كثئرة ههافقد كما رأئها 
 كهذا أمر ال ئترتب سمئا مزئد فائدة. ،كاسما ،امرمذكر حرئة الس   -1
سمئها مف حتؿ سئدها مكسا  ؛تكسدإل تال قاب الدهئكم كاألخركمك  ،امرم سما ف متاتكتئخ الس   -2
    ﮷ ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

          ﯁   ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲                    

﮿     ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮸     ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳ 

 .                    ﯀ ﯁       
       امرٌم أف ئه زؿ سف مجتم ا ، كئهئـ سما كجها في ، كاهت ههائة الس   راكم: "كهكذائقكؿ الش  

                                                 
اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت (، تسػهد  ػحئح، 2/19(، أخرجػا ستػد الػرزاؽ )5/314تفسئر اتف كثئػر ) (1)

 (.5/306)ئاسئف 

اهظر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت (، كسهدإل حسف، 18/366(، أخرجا اتف جرئر )5/314تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.5/306ئاسئف )

 (.5/314تفسئر اتف كثئر )( 3)
 (، ك ححا ككافقا الذهتي.380-2/379(، أخرجا الحاكـ في المستدرؾ )5/314الم در الساتؽ ) (4)



 

-146- 

الفصل الثاني

ٍكلتا   .(1)الترارم ، كئفٌر مف الهاس ، فبل ئمٌسا أحد ، ت د أٍف  دما الحؽ ، ككاجهٍتا  ى
 ا.أشد كأهكفهك  ةأما سذاب اآلخر  ،هذا في الدهئا

ـ   ،أك تسحما تالمترد ،ارم ئر ال جؿ: كذلؾ تإحراحا تاله   -3     كفي ذلؾ إشارة  ،ذركإل في الهكاب ث
 كحقارتا، فمك كاف إلهان لدافع سف هفسا. إلا تطبلف ستادتا

 حاؿ ت الا: ا كحدإل المستحؽ لم تادةأله   ؛رجكع تهي إسرائئؿ إلا ستادة ا ستحاها كت الا -4     
   ىب  يب   جت  حت  مبىئ  يئ  جب  حب     خب مئ      جئ   حئ  .    راكم م قتان سما ئخ الش  ئقكؿ الش 

 : كهها ئقكؿ" ذلؾ:
جئ   حئ       مئ ا  هع لهـ ال جؿ حاؿامرم  لم  الس   ألف  ؛ :پ  پ       ڀ  ڀ، 

جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبكاستدرؾ تالحؽ  سما التاطؿ :  ،فكذ تا ا  
(2). 

 
  :توبة بني إسرائيل من عبادة العجل

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  حاؿ ت الا:

 .]54التقرة:[چۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع:
ف األ تغ تف زئد ركل الهسائي كاتف جرئر كاتف أتي حاتـ، مف حدئث ئزئد تف هاركف، س" -1

سف القاسـ تف أتي أئكب، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ ا ت الا:  ،الكراؽ
إف تكتتهـ أف ئقتؿ كؿ كاحد مههـ كؿ مف لقي مف كلد ككالد  فئقتما تالسئؼ، كال ئتالي مف حتؿ 

مف ذهكتهـ، فتاب أكلئؾ الذئف كاهكا خفي سما مكسا كهاركف ما اطمع ا  ،في ذلؾ المكطف
 . (3)"فغفر ا ت الا لمقاتؿ كالمقتكؿ ،فاسترفكا تها، كف مكا ما أمركا تا

ثها سفئاف تف ثها إتراهئـ تف تىش ار، حد  ثهي ستد الكرئـ تف الهئثـ، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -2
ڳ  سئئهة، حاؿ: حاؿ أتك س ئد: سف سكرمة، سف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ مكسا لقكما: 

                                                 
 (.15/9371تفسئر الش راكم) (1)
 (.15/9376المرجع الساتؽ) (2)
(، كهػػك جػػزب مػػػف 527(، كاتػػف أتػػي حػػػاتـ تػػرحـ )11326(، سػػهف الهسػػػائي الكتػػرل تػػرحـ )1/262تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (3)

اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر حػػدئث الفتػػكف، كحػػد رجػػح الحػػافظ اتػػف كثئػػر، كالمػػزم كحفػػا سمػػا اتػػف ستػػاس رضػػي ا سههمػػا، 
 (.5/288)تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف 



 

-147- 

الفصل الثاني

حاؿ:  ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ   ڱ  ڱ
حاؿ: كاحتتا الذئف ستدكا ال جؿ  ،أف ئقتمكا أهفسهـ -مف أمر رتا سز كجؿ-أمر مكسا حكما 

فجمسكا، كحاـ الذئف لـ ئ كفكا سما ال جؿ، فأخذكا الخهاجر تأئدئهـ، كأ اتتهـ ظيم ة شدئدة، 
، كحد أجمكا سف ست ئف ألؼ حتئؿ، كؿ مف حتؿ فج ؿ ئقتؿ ت ضهـ ت ضا، فاهجمت الظم ة سههـ
 . (1) "مههـ كاهت لا تكتة، ككؿ مف تقي كاهت لا تكتة

ٍئج: أخترهي القاسـ تف أتي تىز ة أها سمع س ئد تف جتئر كمجاهدان " -3 رى ئقكالف في حكلا  كحاؿ اتف جي
، ال فقتؿ ت ضهـ ت ضان  ،حاـ ت ضهـ إلا ت ض تالخهاجر :حاال ڱ  ڱت الا: 
رجؿ سما حرئب كال ت ئد، حتا ألكل مكسا تثكتا، فطرحكا ما تأئدئهـ، فكيًشؼى سف  ئحهك

ٍستي، فقد اكتفئت، فذلؾ حئف ألكل مكسا  ف ا أكحا إلا مكسا: أف حى ست ئف ألؼ حتئؿ. كا 
 .(2) "تثكتا

حاؿ: فاجتمد الذئف ستدكإل كالذئف لـ ئ تدكإل تالسئكؼ،  ڱ  ڱكحاؿ السدم في حكلا: " -4
ًتؿ مف الفرئقئف شهئدنا، حتا كثر القتؿ، حتا كادكا أف ئهمككا، حتا حتؿ تئههـ فكاف مف حي 

فأمرهـ أف  ست كف ألفنا، كحتا دسا مكسا كهاركف: رتها أهمكت تهي إسرائئؿ، رتها التقئةى التقئةى،
بلح كتاب سمئهـ، فكاف مف حتؿ مههـ مف الفرئقئف شهئدنا، كمف تقي ميكىٌفرا سها؛ ئض كا الس  

 ."(3)ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻحكلا:  فذلؾ
كحاؿ الزهرم: لما أمرت تهك إسرائئؿ تقتؿ أهفسها، ترزكا كم هـ مكسا، فاضطرتكا تالسئكؼ، " -5

كتطاسهكا تالخهاجر، كمكسا رافع ئدئا، حتا إذا أفهكا ت ضهـ ، حالكا: ئا هتي ا، ادع ا 
دئا ئسهدكف ئدئا، فمـ ئزؿ أمرهـ سما  ،لها ذلؾ، حتا إذا حتؿ ا تكتتهـ حتض كأخذكا ت ضي

بلح، كحزف مكسا كتهك إسرائئؿ لمذم كاف مف القتؿ أئدئهـ، ت ضهـ سف ت ض، فألقكا الس  
فئهـ، فأكحا ا، جؿ ثهاؤإل، إلا مكسا: ما ئحزهؾ؟ أما مف حتؿ مهكـ فحي سهدم ئرزحكف، 

 . (4) "كأما مف تقي فقد حتمت تكتتا. فسيٌر تذلؾ مكسا، كتهك إسرائئؿ
                                                 

(، كسهدإل  حئح كالختر مف اإلسرائئمئات،  اهظر تفسئر اتػف 936(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/262تفسئر اتف كثئر)( 1)
 (.1/394كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )

، اهظػر تفسػئر (، كسػهدإل  ػحئح528(، كاتػف أتػي حػاتـ تػرحـ)935(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/262تفسئر اتف كثئر)( 2)
 (.1/395اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )

(، كسػهدإل حسػف، اهظػر 533(، كاتف أتي حاتـ تػرحـ )937(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )263-1/262تفسئر اتف كثئر) (3)
 (.1/395تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئػؽ اتػك (، كجكد سهدإل اتف كثئر، 941(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/263تفسئر اتف كثئر) (4)
 (.1/396إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )
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ا رجع مكسا إلا حكما، كأحرؽ ال جؿ كذىٌراإل في الئـ، خرج إلا رتا تمف كحاؿ اتف إسحاؽ: لم  " -6
اختار مف حكما، فأخذتهـ ال اسقة، ثـ تي ثكا، فسأؿ مكسا رتا التكتة لتهي إسرائئؿ مف ستادة 

ا. فأمر حاؿ: فتمغهي أههـ حالكا لمكسا: هى تر ألمر  ،إال أف ئقتمكا أهفسهـ ،ال جؿ. فقاؿ: ال
كأٍ مىتى سمئهـ القكـي  ،فجمسكا تاألفهئة ،مكسا مف لـ ئكف ستد ال جؿ أف ئىٍقتيؿ مف ستدإل

تىهىش إلئا اله   ساب كال تئاف، ئطمتكف ال فك سههـ، السئكؼ، فج مكا ئقتمكههـ، كتكا مكسا، كى
 . (1) "كأمر مكسا أف ترفع سههـ السئكؼ ،فتاب ا سمئهـ، كسفا سههـ

حد استزلكا  الرحمف تف زئد تف أسمـ: لما رجع مكسا إلا حكما، ككاف ست كف رجبلن  كحاؿ ستد" -7
فقاؿ لهـ مكسا: اهطمقكا إلا مكسد رتكـ. فقالكا: ئا مكسا، ما  ،مع هاركف ال جؿ لـ ئ تدكإل

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  مف تكتة؟ حاؿ: تما، 

اجر كالسكاكئف. حاؿ: كت ث سمئهـ ضتاتة. اآلئة، فاخترطكا السئكؼ كالجرزىة كالخه  ۀڻ
ا. حاؿ: كئمقا الرجؿ أتاإل كأخاإل فئقتما كال  حاؿ: فج مكا ئتبلمسكف تاألئدم، كئقتؿ ت ضهـ ت ضن

ئدرم. حاؿ: كئتهادكف فئها: رحـ ا ستدا  تر هفسا حتا ئتمغ ا رضاإل، حاؿ: فقتبلهـ 
ـ   ہ  ہ  ۀ   ہ  ۀڻ  ڻحرأ:  شهداب، كتئب سما أحئائهـ، ث

" (2)                               . 
 

كتة مف تهي إسرائئؿ، أف ئقتمكا ا ستحاها كت الا اشترط لقتكؿ الت   ئتضح مما ستؽ، أف  
ككاهت: حتمهـ  ،كردت آثار كثئرة في كئفئة تهفئذهـ لمتكتةحد ك " تاب ا سمئهـ. ؛ا ف مكا ذلؾفمم   ،أهفسهـ

ڱ  ئهـ، كلـ ئتئف ستحاها كت الا كئفئة ذلؾ القتؿ ، تؿ اكتفا تقكلا أهفسهـ لكي ئتكب ا سم

ما ئف ؿ ذلؾ. كلكف كرد ت ض التف ئبلت لكئفئة ذلؾ القتؿ   تي . كما لـ ئهقؿ سف اله  ڱ
كغالب هذإل التف ئبلت مهقكلة سف كتب تهي  ،في ت ض اآلثار، كذكر سدد القتما مف جراب القتؿ

 .(3)إسرائئؿ"
 
 
 
 

                                                 
اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ اتػك (، تسػهد ضػ ئؼ جػدان، 944(، أخرجا اتف جرئر تػرحـ )1/263تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.1/396) إسحاؽ الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتػك إسػحاؽ ( تسهد  حئح، 945(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/263تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/396الحكئهي ك د. حكمت ئاسئف )

 .251اآلثار الكاردة سف السمؼ في تفسئر الطترم ص (3)
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                                                                                        :ة العزيرعباد -2
 مف الم تكدات التي ستدها الئهكد، كأشرككا تها في ستادتهـ ، ستادتهـ لم زئر. 

                                      .]35ال افات: [چگ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ   حاؿ ت الا:
 أكرد اتف كثئر أثران هها سف اتف أتي حاتـ حاؿ:

ثها حم اد، سف ثها أتك سممة مكسا تف إسماسئؿ، حد  ثها أتي، حد  : حد  حاؿ اتف أتي حاتـ أئضان "
رىئرم، سف أتي ال بلب حاؿ: ئؤتا تالئهكد ئـك القئامة فئقاؿ لهـ: ما كهت  ـ ت تدكف؟ فئقكلكف: اس ئد الجي

ئر  ـ  ان كسيزى فئقاؿ لهـ: ما كهتـ ت تدكف؟ فئقكلكف: ه تد  ، ارلئؤتا تاله   . فئقاؿ لهـ: خذكا ذات الشماؿ، ث
ا كالمسئح. فئقاؿ لهـ: خذكا ذات الشماؿ. ثـ ئؤتا تالمشركئف فئقاؿ لهـ: "ال إلا إال ا"، 

ـ   اؿ لهـ: "ال إلا إال ا" فئستكتركف. فئقاؿ ئقاؿ لهـ: "ال إلا إال ا"، فئستكتركف. ثـ ئق فئستكتركف. ث
حاؿ أتك ال بلب: ثـ ئؤتا تالمسممئف . ضرة: فئهطمقكف أسرع مف الطئرحاؿ أتك ه .لهـ: خذكا ذات الشماؿ

فئقاؿ لهـ: ما كهتـ ت تدكف؟ فئقكلكف: كها ه تد ا. فئقاؿ لهـ: هؿ ت رفكها إذا رأئتمكإل؟ فئقكلكف: ه ـ. 
ا ال ًسٍدؿى لا. حاؿ: فئت رؼ لهـ تتارؾ كت الا، كئهجي فكها كلـ تركإل؟ حالكا: ه مـ أه  فئقاؿ لهـ: فكئؼ ت ر 

.  (1)ا المؤمهئف"
 
كال غراتة في ذلؾ، فقد مر تها  ،كد سمئهـ ل هة ا ستدكا ال زئرالئه ف لها مف هذا األثر، أف  ئ  ئتت

ذلؾ حدران كهك ال جؿ. كحد ركل التخارم في ستدكا مف هك أحؿ مف  كحد ،هـ حالكا تتهكة ال زئر أه  
ٍدًرم   ، حئحا ما ئؤئد ستادة الئهكد لم زئر ٍف أىًتي سىً ئدو الخي ًف اله ًتي   ان "أىف  أيهىاس :فأخرج سى  ًفي زىمى

ًة؟ حىاؿى اله ًتي   ،حىاليكا: ئىا رىسيكؿى الم اً  ت هىا ئىٍكـى الًقئىامى ، هىؿٍ هىٍؿ هىرىل رى ـٍ ٍؤئىًة الش ٍمًس  : هى ى كفى ًفي ري ار  تيضى
ٍؤئىًة القىمىًر لىٍئمىةى التىٍدرً  ،ًتالظ ًهئرىةً  كفى ًفي ري ار  : كىهىٍؿ تيضى ، حىاليكا: الى، حىاؿى ابه ٍكبه لىٍئسى ًفئهىا سىحى ٍكبه لىٍئسى  ،ضى ضى

؟ حىاليكا: الى، حىاؿى اله ًتي   ابه ٍؤئىًة ًفئهىا سىحى كفى ًفي ري اري كفى ًفي  ،ئىٍكـى الًقئىامىةً  الم ًا : مىا تيضى اري ًإال  كىمىا تيضى
ا، ًإذىا كىافى ئىٍكـي الًقئىامىةً  ًدًهمى ٍؤئىًة أىحى تىٍتتىعي كيؿ  أيم ةو مىا كىاهىٍت تىٍ تيدي، فىبلى ئىٍتقىا مىٍف كىافى ئىٍ تيدي  ،أىذ فى ميؤىذ فه  ؛ري
اًب، ٍئرى الم ًا ًمفى األىٍ هىاـً كىاألىٍه ى ـٍ ئىٍتؽى ًإال  مىٍف كىافى ئىٍ تيدي الم اى تىرٌّ  غى ت ا ًإذىا لى ًإال  ئىتىسىاحىطيكفى ًفي اله اًر، حى

، كىغيت رىاتي أىٍهًؿ الًكتىابً  ٍئرى اٍتفى  ،أىٍك فىاًجره ؟ حىاليكا: كيه ا هىٍ تيدي سيزى : مىٍف كيٍهتيـٍ تىٍ تيديكفى ـٍ فىئيٍدسىا الئىهيكدي فىئيقىاؿي لىهي
: كىذىٍتتيـٍ  ،اً الم   ـٍ ت هىا فىاٍسًقهىا،  ،فىئيقىاؿي لىهي ؟ فىقىاليكا: سىًطٍشهىا رى اذىا تىٍتغيكفى ، فىمى لىدو اًحتىةو كىالى كى ذى الم اي ًمٍف  ى مىا ات خى

كفى ًإلىا اله ارً  ،أىالى تىًرديكفى  ،فىئيشىاري  هىا تىٍ ضكىأىه هىا سىرىا ،فىئيٍحشىري ثيـ   .تىسىاحىطيكفى ًفي اله ارً فىئى  ،ان به ئىٍحًطـي تىٍ ضي
ارىل ،  ،ئيٍدسىا اله  ى : كىذىٍتتيـٍ ـٍ ؟ حىاليكا: كيه ا هىٍ تيدي المىًسئحى اٍتفى الم ًا، فىئيقىاؿي لىهي : مىٍف كيٍهتيـٍ تىٍ تيديكفى ـٍ مىا فىئيقىاؿي لىهي

: مىاذىا تى  ـٍ ، فىئيقىاؿي لىهي لىدو اًحتىةو كىالى كى ذى الم اي ًمٍف  ى ؿً ات خى ؟ فىكىذىًلؾى ًمٍثؿى األىك  ـٍ ئىٍتؽى ًإال  مىٍف كىافى  ،ٍتغيكفى ت ا ًإذىا لى حى
                                                 

اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. كسػهدإل مرسػؿ، (، 18172(، أخرجا اتػف أتػي حػاتـ تػرحـ )7/11تفسئر اتف كثئر ) (1)
   (.6/370حكمت ئاسئف )
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، أىٍك فىاًجرو ئىٍ تيدي ا اذىا  ؛لم اى ًمٍف تىر  : مى كرىةو ًمفى ال ًتي رىأىٍكإلي ًفئهىا، فىئيقىاؿي ـٍ رىب  ال ىالىًمئفى ًفي أىٍدهىا  ي أىتىاهي
كفى  ـٍ تىٍتتىعي كيؿ  أيم   ؟تىٍهتىًظري لى ـٍ كى مىا أىٍفقىًر مىا كيه ا ًإلىٍئًه ٍحهىا اله اسى ًفي الد ٍهئىا سى ةو مىا كىاهىٍت تىٍ تيدي، حىاليكا: فىارى

: الى هيٍشًرؾي تً  ، فىئىقيكليكفى ـٍ ت كي : أىهىا رى ت هىا ال ًذم كيه ا هىٍ تيدي، فىئىقيكؿي هىٍحفي هىٍهتىًظري رى ، كى ـٍ اًحٍتهي مىر تىٍئًف أىٍك  الم ًا شىٍئئنا،هي ى
 .(1)ثىبلىثنا" 

 

   :عبادة بعل -3
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ  حاؿ ت الا: 

  .]126-123ال افات:[ چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع:
 ئزار تف هاركف تف سمراف، حاؿ كىٍهب تف مهىت ا: هك إلئاس تف ئاسئف تف فهحاص تف ال" -1

ككاهكا حد ستدكا  هما ئقاؿ لا: "ت ؿ"،  -سمئهما السبلـ_ ت ثا ا في تهي إسرائئؿ ت د حزحئؿ
ـ   ،فدساهـ إلا ا، كههاهـ سف ستادة ما سكاإل ارتد ، كاستمركا سما  ككاف حد آمف تا ممكهـ ث

هـ القطر ثبلث سهئف، ثـ سألكإل فحتس سه ؛فدسا ا سمئهـ ،ضبللتهـ، كلـ ئؤمف تا مههـ أحد
أف ئكشؼ ذلؾ سههـ، ككسدكإل اإلئماف تا إف هـ أ اتهـ المطر. فدسا ا لهـ، فجابهـ 

فاستمركا سما أختث ما كاهكا سمئا مف الكفر، فسأؿ ا أف ئقتضا إلئا. ككاف حد هشأ  ،الغئث
، فمهما جابإل ، فأمر إلئاس أف ئذهب إلا مكاف كذا ككذا سما ئدئا الئسع تف أخطكب

ككساإل الرئش، ككاف ئطئر  ،كرفمئركتا كال ئهتا، فجابتا فرس مف هار فركب ، كألتسا ا اله  
 . (2) "أرضئان  سماكئان  إهسئان  مع المبلئكة ممكان 

 تدإل أهؿ مدئهة ئقاؿ كحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ، سف أتئا: هك اسـ  هـ كاف ئ" -2
 .(3)"، غرتي دمشؽ(ت متؾ)لها: 
 .(4)"كحاؿ الضحاؾ: هك  هـ كاهكا ئ تدكها" -3

 
                                                 

 }   40{أخرجا التخارم في  حئحا، كتاب تفسئر القرآف، تاب حكلا: )إف ا ال ئظمـ مثقاؿ ذرة( الهساب (1)
 (.4581( ترحـ )6/44) 
إل كهب سف أهؿ الكتػاب، كا أسمػـ هكذا حكا(، حاؿ اتف كثئر "21/97(، أخرجا اتف جرئر )7/37تفسئر اتف كثئر) (2)

   (.6/394اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )ت حتا"، كسهدإل ض ئؼ، 
اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ د. (، تسػػهد  ػػحئح، 21/97(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )7/37تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (3)

 (.6/395حكمت ئاسئف )
 (.6/395اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )ف، (، كسهدإل حس7/37تفسئر اتف كثئر ) (4)
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 كهذا شرؾ تا ككفر تا . كرغـ أف   ،ائف لها مما ستؽ مف اآلثار أف الئهكد ستدكا تتتئ  
. فبل ئستت د (1)كا أسمـ ت حتا" "اتف كثئر رحما ا هسب ما ركاإل كهب اتف مهتا ألهؿ الكتاب كحاؿ:

  ت الا أسمـ.كا ،أف ئككف الئهكد ف مكا ذلؾ
 

  :الرىبانعبادة  األحبار و  -4
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ حاؿ ت الا: 

وئ  وئ    ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 .]31التكتة: [چۇئ 
 اآلثار التي أكردها اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة:

ا تمغتا ا لم  ، أه    تـركل اإلماـ أحمد، كالترمذم، كاتف جرئر مف طرؽ، سف سدم تف حا" -1
سرت أختا كجماسة مف فر  إلا الشاـ، ككاف حد ته ر في الجاهمئة، فأي  دسكة رسكؿ ا 

كفي  ،سما أختا كأسطاها، فرج ت إلا أخئها، كرىغ تتا في اإلسبلـ حكما، ثـ  مف  رسكؿ ا 
كما طئئ، كأتكإل حاتـ الطائي في ح ، فقدـ سىًدٌم المدئهة، ككاف رئئسان القدكـ سما رسكؿ ا 

، فتحد ث الهاس تقدكما، فدخؿ سما رسكؿ ا  كفي سهؽ سىًدٌم  مئب مف  المشهكر تالكـر
ۇ  ۆ   ۆ  فضة، فقرأ رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ هذإل اآلئة: 

هـ حرمكا سمئهـ هـ لـ ئ تدكهـ. فقاؿ: "تما، إه  حاؿ: فقمت: إه   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
: "ئا سدم، ما ا لهـ الحراـ، فاتت كهـ، فذلؾ ستادتهـ إئاهـ". كحاؿ رسكؿ ا الحبلؿ، كأحمك 

تقكؿ؟ أئيفٌرؾ أف ئقاؿ: ا أكتر؟ فهؿ ت مـ شئئنا أكتر مف ا؟ ما ئيفرؾ؟ أئفٌرؾ أف ئقاؿ ال إلا 
فمقد إال ا؟ فهؿ ت مـ مف إلا إال ا"؟ ثـ دساإل إلا اإلسبلـ فأسمـ، كشهد شهادة الحؽ، حاؿ: 

 .(2)(" ارل ضالكفإف الئهكد مغضكب سمئهـ، كاله  )رأئتي كجها استتشر ثـ حاؿ: 

                                                 
 (.7/37تفسئر اتف كثئر )( 1)
(، كسػػػهدإل ضػػػ ئؼ، حػػػاؿ 16631( كتفسػػػئر اتػػػف جرئػػػر )3095(، سػػػهف الترمػػػذم تػػػرحـ )4/135) الم ػػػدر السػػػاتؽ ( 1)

ركؼ فػػي الترمػػذم هػػذا حػػدئث غرئػػب، ال ه رفػػا إال مػػف حػػدئث ستػػد السػػبلـ تػػف حػػرب كغطئػػؼ تػػف أسػػئف لػػئس تم ػػ
(، كلكهػػػا ئطغػػػا كمػػػا الػػػا الحسػػػف إال آخػػػرإل 1471الحػػػدئث"، كحسػػػها األلتػػػاهي فػػػي  ػػػحئح سػػػهف الترمػػػذم رحػػػـ )

    (.4/275اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )تالشكاهد، 
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ۇ  كهكذا حاؿ حذئفة تف الئماف، كستد ا تف ستاس، كغئرهما في تفسئر: "  -2

 .(1)"هـ اتت كهـ فئما حممكا كحرمكاإه   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
 .(2)"راب ظهكرهـدم: استه حكا الرجاؿ، كترككا  كتاب ا ك كحاؿ الس  " -3

 
ڈ      اس إلا شرئ ة ا، فالحاكمئة  كأهزؿ م هـ الكتب لئتحاكـ اله   ،سؿلقد أرسؿ ا الر  

 ،فقد ج ؿ هفسا إلهان  ؛ما سمئهـ حسب هكاإلفمف أحؿ شئئان لمهاس أك حر   ]40ئكسؼ: [    ڑڈ    ژ  ژ
تر القرآف األحتار كالرهتاف أرتاتان مف دكف لذلؾ است ؛مف دكف ا كاستدم سما ألكهئة ا كحاكمئتا

اس لهـ في كاتتاع اله   ،كتحرئـ الحبلؿ ،ستب ذلؾ تحمئؿ الحراـ في الحدئث أف   تي كتئف اله   ،ا
؟ ال ، كلكف «رب » ذلؾ. ئقكؿ الشئخ الش راكم:" فهؿ م ها ذلؾ أههـ ئقكلكف لمحتر أك الراهب 

، فإذا جاب  (ال تف ؿ)ك  (اف ؿ)ا هك الذم ئيحؿ كئحـر ب  ألف  كاهت م اممتهـ لهـ كمف ئ امؿ رتا؛ 
أك حر مكا شئئان أحم ا ا ، فهـ إهما حد أخذكا  فة األلكهئة  ،هؤالب األحتار كأحم كا شئئان حرما ا

: (3)فك فكهـ تها؛ ألف التحمئؿ كالتحرئـ هي سمطة ا"  -كمما أجمع سمئا أحتارهـ" . ئقكؿ اتف حـز
. كهذا (4)أم ئقتؿ" أف مف شتـ ا ت الا كشتـ األهتئاب ئؤدب، كمف شتـ األحتار ئمكت. -ل ههـ ا
فمف ف ؿ ذلؾ كاف كافران  ،ل تادة ت ئههاهـ ج مكا مرتتة األحتار فكؽ مرتتة األلكهئة، كهذإل هي ائ هي أه  
 تا.

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
لتختػرم (، أخرجػا ستػد الػرزاؽ كالثػكرم كاتػف جرئػر كاتػف أتػي حػاتـ كمهػـ مػف طرئػؽ أتػي ا4/135تفسئر اتف كثئػر )  (1)

سها، كسهدإل مهقطع لا أتػا التختػرم لػـ ئسػمع مػف حذئفػة، كحكلػا أخرجػا اتػف جرئػر تسػهد ضػ ئؼ مػف طرئػؽ سطئػة 
     (.4/276اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )ال كفي سها، 

 (.4/135تفسئر اتف كثئر )(   2)

 (.8/5047تفسئر الش راكم ) (3)
 ، دار القمـ، دمشؽ.540ـز األهدلسي، صتكراة الئهكد كاإلماـ اتف ح (4)
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 الثالثالمبحث 
 يمان بالمالئكةاآلثار الواردة في عقيدة الييود في اإل

 
كذلؾ مف حئث اإلئماف تهـ  ،حؼ الئهكد مف اإلئماف تالمبلئكةتئف في هذا المتحث مك أس

 سمكمان، كمف ثـ مكحفهـ مف ت ضهـ سما كجا الخ كص.
 

            المطمب األول: إيمانيم بالمالئكة عمومًا                                                                           
 مؼ في تئاف سقئدة الئهكد فيلـ أجد فئا آثاران مركئة سف الس   ؛ظر إلا تفسئر اتف كثئرتاله  

 كألهمئة المكضكع سهتئف ذلؾ مف م ادر أخرل.  ،اإلئماف تالمبلئكة سمكمان 

ٺ  چ حكلا:  ثها تشر حاؿ: ثها ئزئد حاؿ: ثها س ئد سف حتادةحاؿ اإلماـ الطترم في تفسئرإل :"حد  

 حاؿ: حالت الئهكد: إف   [26] سكرة األهتئاب:  چٹ  ٹ  ڤ    ٹٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ
 لهـ كردان  ارؾ كت الا تكذئتان فكاهت مههـ المبلئكة. حاؿ ا تت ؛ا تتارؾ كت الا  اهر الجف

ف المبلئكة لئس كما حالكا  ٹ  ٹ  ڤسمئهـ:  ما هـ ستاد أكرمهـ ا إه   ،كا 
 .(1)ت تادتا

 
سف  ،ثها سمرك تف ئحئا تف سمراف تف سفرة حاؿ: ثها سمرك تف س ئد األتححد  كحاؿ أئضان: "

]سكرة ال افات:  چ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹچ  سف حتادة في حكلا: ،س ئد تف أتي سركتة
 .(2) المبلئكة فخرج مههما ؛ا تتارؾ كت الا تزكج إلا الجف حالت الئهكد: إف   [158

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ثها محمد حاؿ: ثها محمد تف ثكر سف م مر سف حتادة كحاؿ أئضان: "حد  

 .(3)حاؿ: حالت الئهكد: المبلئكة تهات ا  [40]سكرة اإلسراب: 
فا ت الا تزكج إلا  ،المبلئكة تهات ا الئهكد ئ تقدكف أف   اتقة أف  ئتضح مف اآلثار الس  

ٹ    ا سما ئقكلكف سمكان كتئران، فأكذتهـ ا ت الا حائبلن: الجف فخرج مههما المبلئكة، ت الا

                                                 
(، تفسػػػػئر القرطتػػػػي 5/624(، تفسػػػػئر الػػػػدر المهثػػػػكر )3/23(، تفسػػػػئر ستػػػػد الػػػػرزاؽ )18/428تفسػػػػئر اتػػػػف جرئػػػػر ) (1)

 (. 1/223(، كسهدإل حسف  اهظر  ال حئح المستكر )11/281)
 (.15/134(، تفسئر القرطتي )21/121تفسئر اتف جرئر ) (2)
 (.3/262(،  ححا في التفسئر ال حئح )5/288(، تفسئر الدر المهثكر )453 /17)تفسئر اتف جرئر  (3)



 

-154- 

الفصل الثاني

ۈ   ۈ    ۆۇ  ۆچ  كحاؿ ستحاها: ٹ  ڤ

 .]19الزخرؼ:[چٴۇ

المبلئكة  تكؿ مف زسـ أف   ؛لمتهكـ چۇ  ۆچ  :حاؿ الزمخشرم: "الهمزة في حكلا
شهدكا تها سما المبلئكة هـ لـ ئستهدكا في حكلهـ إلا سمـ، كهذإل الشهادة التي كذلؾ أله   ؛تهات ا

 .(1)كهذا كسئد مف ا لهـ" ،تأهكثتهـ ستكتب سمئهـ
 
 ب الثاني: موقفيم من جبريل وميكائيلمالمط

ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :حاؿ ت الا

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

 .] 98-97التقرة: [چہ  ہ  ہ
 

 التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:اآلثار 
سما أف  ان : أجمع أهؿ ال مـ تالتأكئؿ جمئ ترم رحما احاؿ اإلماـ أتك ج فر تف جرئر الط  " -1

لمئهكد مف تهي إسرائئؿ، إذ زسمكا أف جترئؿ سدك لهـ، كأف مئكائئؿ  ان هذإل اآلئة هزلت جكات
ـ   ما كاف ستب حئمهـ حالكا ذلؾ. فقاؿ ت ضهـ: إه   اختمفكا في الستب الذم مف أجما كلي لهـ، ث

رىت تئهىهـ كتئف رسكؿ ا  ثها في أمر هتكتا. ذكر مف حاؿ ذلؾ حد   ذلؾ مف أجؿ مهاظرة جى
ٍئب، حد   ٍكشىب، سف اتف أتك كيرى ثها ئكهس تف تيكىٍئر، سف ستد الحمئد تف تىهراـ، سف شىٍهر تف حى

ثها سف ، فقالكا: ئا أتا القاسـ، حد  د رسكؿ ا ا حاؿ: حضرت س اتة مف الئهك ستاس أه  
كلكف اج مكا  : "سمكا سما شئتـ،خبلؿ هسألؾ سههف، ال ئ ممهف إال هتي، فقاؿ رسكؿ ا 

ف رفتمكإل لتتاًت يه ي سما اإلسبلـ".  ان كب سما تهئا، لئف أها حدثتكـ شئئكما أخذ ئ ق ،لي ذمة
مكهي سما شئتـ". فقالكا: أخترها سف أرتع خبلؿ هسألؾ : "سفقالكا: ذلؾ لؾ. فقاؿ رسكؿ ا 

كراة؟ كأخترها كئؼ ماب سههف: أخترها أٌم الط اـ حـر إسرائئؿ سما هفسا مف حتؿ أف تهزؿ الت  
المرأة كماب الرجؿ؟ ككئؼ ئككف الذكر مها كاألهثا؟ كأخترها تهذا الهتي األمي في الهكـ ككلئا 

"سمئكـ سهد ا لئف أها أهتأتكـ لتتات ه ي؟" فأسطكإل ما شاب : مف المبلئكة؟ فقاؿ رسكؿ ا 
كراة سما مكسا، هؿ ت ممكف أف إسرائئؿ ا مف سهد كمئثاؽ. فقاؿ: "هشدتكـ تالذم أهزؿ الت  

ا شدئدنا فطاؿ سقما مها، فهذر  هذرنا لئف سافاإل ا مف سقما لئحٌرمف  ئ قكب مرض مرضن
                                                 

الكشاؼ سف حقائؽ التهزئؿ كسئكف األحاكئؿ في كجكإل التأكئؿ: أتك القاسـ محمكد تف سمر الزمخشرم، تحقئؽ اهظر:  (1)
 .تئركت –ي ، تدكف رحـ طت ة، دار الهشر : دار إحئاب التراث ال رت(4/244) : ستد الرزاؽ المهدم،
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اف أحب الط اـ إلئا لحكـ اإلتؿ كأحب الشراب إلئا ألتاهها؟". أحب الط اـ كالشراب إلئا، كك
: "المهـ اشهد سمئهـ. كأهشدكـ تا الذم ال إلا إال هك، فقالكا: المهـ ه ـ. فقاؿ رسكؿ ا 

الذم أهزؿ التكراة سما مكسا، هؿ ت ممكف أف ماب الرجؿ أتئض غمئظ، كأف ماب المرأة 
ذا سبل ماب الرجؿ ماب المرأة كاف أ فر رحئؽ، فأئهما سبل كاف لا ال كلد كالشتا تإذف ا، كا 

ذا سبل ماب المرأة ماب الرجؿ كاف الكلد أهثا تإذف ا؟". حالكا: المهـ  الكلد ذكرنا تإذف ا، كا 
كراة سما مكسا، هؿ ت ممكف أف ه ـ. حاؿ: "المهـ اشهد". حاؿ: "كأهشدكـ تا الذم أهزؿ الت  

ـ سئهاإل كال ئهاـ حمتا؟". حالكا: المهـ ه ـ. حاؿ: "المهـ اشهد". حالكا: أهت هذا الهتي األمي تها
اآلف، فحدثها مف كلئؾ مف المبلئكة، ف هدها هجام ؾ أك هفارحؾ. حاؿ: "فإف كلئي جترئؿ، كلـ 
ئت ث ا هتئنا حط إال كهك كلئ ا". حالكا: ف هدها هفارحؾ، لك كاف كلٌئؾ سكاإل مف المبلئكة 

هى كـ أف ت دحكإل؟" حالكا: إها سدكها. فأهزؿ ا تات هاؾ ك  ژ   ژ   :دحهاؾ. حاؿ: "فما مى

[ ف هدها تاؤكا تغضب 103]التقرة:    ے  ے   ۓإلا حكلا:   ڑ          ڑ  ک
 .(1)"سما غضب

كحد ركاإل محمد تف إسحاؽ تف ئسار: حدثهي ستد ا تف ستد الرحمف تف أتي حسئف، سف " -2
كزاد فئا: حالكا: فأخترها سف الركح حاؿ: "أهشدكـ تا كتآئاتا  كرإل مرسبلن شهر تف حكشب، فذ

سهد تهي إسرائئؿ، هؿ ت ممكف أها جترئؿ، كهك الذم ئأتئهي؟" حالكا: ه ـ، كلكها لها سدك، 
ژ   ژ    كهك ممؾ إهما ئأتي تالشدة كسفؾ الدماب، فمكال ذلؾ اتت هاؾ. فأهزؿ ا فئهـ:

]التقرة:  ېئ    ېئ   ېئ إلا حكلا:   ک  ک  گ  گ  گ  ڑ          ڑ  ک  ک
101]" (2). 

ثها ستد ا تف الكلئد ال جمي، سف تكئر تف شهاب، حد   ،ثها أتك أحمدكحاؿ اإلماـ أحمد: حد  "  -3
فقالكا: ئا أتا  سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس، حاؿ: أحتمت ئهكد إلا رسكؿ ا 

شئاب، فإف أهتأتها تهف سرفها أهؾ هتي كاتت هاؾ. فأخذ سمئهـ ما القاسـ، إها هسألؾ سف خمسة أ
[ حاؿ: "هاتكا" . حالكا: 66]ئكسؼ:    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱأخذ إسرائئؿ سما تهئا إذ حاؿ: 

تي. حاؿ: "تهاـ سئهاإل كال ئهاـ حمتا". حالكا: أخترها كئؼ تؤهث المرأة أخترها سف سبلمة اله  
ذا سبل جؿ؟ حاؿ: "ئمتككئؼ ئذكر الر   قي الماباف فإذا سبل ماب الرجؿ ماب المرأة أذكرت، كا 

ماب المرأة ماب الرجؿ أهثت"، حالكا: أخترها ما حٌرـ إسرائئؿ سما هفسا. حاؿ: "كاف ئشتكي 
                                                 

(، كالتئهقػػي فػػي 951(، اتػػف أتػػي حػػاتـ تػػرحـ )1605(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )336-1/335تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (1)
سهادإل  حئح. اهظر تفسئر اتف جرئر )267-266الدالئؿ )  (.  2/378(، كا 

 (.337-1/336تفسئر اتف كثئر ) (2)
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حاؿ أحمد: حاؿ ت ضهـ: ئ هي اإلتؿ، -ًسٍرؽ اله ساب، فمـ ئجد شئئنا ئبلئما إال ألتاف كذا ككذا" 
. حالكا: أخترها ما هذا الرسد؟ حاؿ "ممؾ مف مبلئكة ا، سز حالكا:  دحت-فحـر لحكمها 

ًمٍخراؽ مف هار ئزجر تا السحاب، ئسكحا حئث أمرإل -أك في ئدإل-كجؿ، مككؿ تالسحاب تئدئا
ا سز كجؿ". حالكا: فما هذا ال كت الذم هسم ا؟ حاؿ: " كتا". حالكا:  دحت. إهما تقئت 

ها لئس مف هتي إال كلا مىمىؾ ئأتئا تالختر، فأخترها مف إ ،كاحدة كهي التي هتات ؾ إف أخترتها
"، حالكا: جترئؿ ذاؾ الذم ئهزؿ تالحرب كالقتاؿ كال ذاب سدكها،  احتؾ؟ حاؿ: "جترئؿ 

ژ   ژ  ڑ           :فأهزؿ ا  ،لك حمت: مئكائئؿ الذم ئهزؿ تالرحمة كالهتات كالقطر لكاف

 .(1) "إلي آخر اآلئة   ڑ  ک
ٍئج: أخترهي القاسـ تف أتي تىز ة أف كحاؿ "  -4 رى سيهىٍئد في تفسئرإل، سف حجاج تف محمد، سف اتف جي

حاؿ: "جترئؿ". حالكا: فإها لها  ،سف  احتا الذم ئهزؿ سمئا تالكحي تي ئهكد سألكا اله  
 .(2) "اآلئة  ژ   ژ  ڑ          ڑ  کسدك، كال ئأتي إال تالشدة كالحرب كالقتاؿ. فهزؿ: 

اتف جرئج: كحاؿ مجاهد: حالت ئهكد: ئا محمد، ما ئهزؿ جترئؿ إال تشدة كحرب كحتاؿ،  حاؿ"  -5
ها لها سدك. فهزؿ:   .(3)"اآلئة   ژ   ژ  ڑ          ڑ  کكا 

ئد، سف أهس حد   ،سىًمع ستد ا تف تكر  أه ا ثها ستد ا تف ميهئركحاؿ التخارم: حد  "  -6 مى ثها حي
. فأتا 4كهك في أرض ئخترؼ  تف سبلـ تمقدـ رسكؿ ا تف مالؾ، حاؿ: سمع ستد ا

اسة؟ كما أكؿ ي سائمؾ سف ثبلث ال ئ ممهف إال هتي: ما أكؿ أشراط الس  فقاؿ: إه   تي اله  
ط اـ أهؿ الجهة؟ كما ئهزع الكلد إلا أتئا أك إلا أما؟ حاؿ: "أخترهي ًتهف جترئؿ آهفنا". حاؿ: 

ژ  ڑ          ڑ    دك الئهكد مف المبلئكة، فقرأ هذإل اآلئة:جترئؿ؟ حاؿ: "ه ـ". حاؿ: ذاؾ س

ـ  ک  ک  ک  ک  گ  . (5) "ذكر تقئة الحدئث " ث

                                                 
(، كسهف الترمذم 9072(، كسهف الهسائي الكترل ترحـ )2483( ترحـ )1/274(، المسهد )1/337تفسئر اتف كثئر )( 1)

( كحػػاؿ: حسػػف غرئػػب، كحػػاؿ اتػػف مهػػدإل: هػػذا إسػػهاد مت ػػؿ، كركاتػػا مشػػاهئر ثقػػات، اهظػػر تفسػػئر اتػػف 3117تػػرحـ )
 (.1/504كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

دإل مرسؿ، كئشهد لا ساتقا، اهظر تفسػئر اتػف كثئػر (، كسه107(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/337تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (. 1/504تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

(، كسػػهدإل مرسػػؿ اك م ضػػؿ، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ اتػػك إسػػحاؽ الحػػكئهي كد. 1/337تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (3)
  (.1/504حكمت ئاسئف )

 (. 1/247لجكزم )( ئخترؼ: ئٍجتىها، أهظر غرئب الحدئث التف ا4)
 (.4480(،  حئح التخارم: كتاب التفسئر، تاب مف كاف سدك لجترئؿ ترحـ )338-1/337تفسئر اتف كثئر )  (5)
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حاؿ اتف جرئر: كحاؿ آخركف: تؿ كاف ستب حئمهـ ذلؾ مف أجؿ مهاظرة جرت تئف سمر تف " -7
هي رت ي ثثهي محمد تف المثها، حد  حد   . ذكر مف حاؿ ذلؾ:تي الخطاب كتئههـ في أمر اله  

مىٌئة، سف داكد تف أتي ههد، سف الش   ئتتدركف   تي، حاؿ: هزؿ سمر الركحاب، فرأل رجاالن تف سي
 ما هاهها.  رسكؿ ا  ئ مكف إلئها، فقاؿ: ما تاؿ هؤالب؟ حالكا: ئزسمكف أف   أحجاران 

ـ   ما رسكؿ ا حاؿ: فكفر ذلؾ. كحاؿ: إه   ـ  ارتحؿ، ف أدركتا ال بلة تكاد  بلها ث  تركا. ث
أهشأ ئحدثهـ، فقاؿ: كهت أشهد الئهكد ئكـ ًمٍدرىاسهـ  فأسجب مف التكراة كئؼ ت دؽ 

كراة؟ فتئهما أها سهدهـ ذات ئكـ، حالكا: ئا اتف الخطاب، كمف الفرحاف كئؼ ئ دؽ الت   ،الفرحاف
إهي ما مف أ حاتؾ أحد أحب إلئها مهؾ. حمت: كلـ ذلؾ؟ حالكا: إهؾ تغشاها كتأتئها. فقمت: 

آتئكـ فأسجب مف الفرحاف كئؼ ئ دؽ التكراة، كمف التكراة كئؼ ت دؽ الفرحاف. حاؿ: كمر 
فقالكا: ئا اتف الخطاب، ذاؾ  احتكـ فالحؽ تا، حاؿ: فقمت لهـ سهد ذلؾ:  رسكؿ ا 

هشدتكـ تا الذم ال إلا إال هك، كما استرساكـ مف حقا كاستكدسكـ مف كتاتا: أت ممكف أها 
م ظ سمئكـ فأجئتكإل. فقالكا: فأهت ؟ حاؿ: فسكتكا. فقاؿ لهـ سالمهـ ككتئرهـ: إه  رسكؿ ا ا حد غى

ا رسكؿ ا، حاؿ: فإها ه مـ أه   ؛سالمها ككتئرها فأجتا أهت. حاؿ: أما إذ هشدتها تما هشدتها تا
رسكؿ  اهمكتـ؟! حالكا  إها لـ ههمؾ حاؿ: حمت: كئؼ ذلؾ كأهتـ ت ممكف أه   إذاحمت: كئحكـ ف

ـ   ه   ال تتت كها كال ت دحكها؟ حالكا: إف لها سدكا مف المبلئكة كًسٍممان  ا ث ا حرف مف المبلئكة، كا 
تهتكتا سدكها مف المبلئكة. حاؿ: حمت: كمف سدككـ كمف سممكـ؟ حالكا: سدكها جترئؿ، كسممها 

جترئؿ مىمىؾ  مئكائئؿ. حاؿ: حمت: كفئـ سادئتـ جترئؿ، كفئـ سالمتـ مئكائئؿ؟ حالكا: إف
ف مئكائئؿ ممؾ الرأفة كالرحمة  الفظاظة كالغمظة كاإلسسار كالتشدئد كال ذاب كهحك هذا، كا 
كالتخفئؼ كهحك هذا. حاؿ: حمت: كما مهزلتهما مف رتهما سز كجؿ؟ حالكا: أحدهما سف ئمئها 

لمف  كاآلخر سف ئسارإل. حاؿ: حمت: فك ا الذم ال إلا إال هك، إههما كالذم تئههما ل دك
كسمـ لمف سالمهما كما ئهتغي لجترئؿ أف ئسالـ سدك مئكائئؿ كما ئهتغي لمئكائئؿ  ،ساداهما

ٍكخة لتهي فبلف،  تي أف ئسالـ سدك جترئؿ. ثـ حمت فاتت ت اله   فمحقتا كهك خارج مف خى
ژ  ڑ          ڑ  ک    فقاؿ: ئا اتف الخطاب، أال أحرئؾ آئات هزلف  حتؿ؟" فقرأ سمٌي:

حتا حرأ هذإل اآلئات. حاؿ: حمت:   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  
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تأتي كأمي ئا رسكؿ ا، كالذم ت ثؾ تالحؽ لقد جئت كأها أرئد أف أخترؾ، فأسمع المطئؼ 
 .(1)"الختئر حد ستقهي إلئؾ تالختر

ثها أتك س ئد األشج، حدثها أتك أسامة، سف مجالد، أهتأها سامر، كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -8
كراة سما مكسا: هؿ اؿ: اهطمؽ سمر تف الخطاب إلا الئهكد، فقاؿ: أهشدكـ تالذم أهزؿ الت  ح

تجدكف محمدنا في كتتكـ؟ حالكا: ه ـ. حاؿ: فما ئمه كـ أف تتت كإل؟ حالكا: إف ا لـ ئت ث 
ف جترئؿ كىفىؿ محم دان  ،إال ج ؿ لا مف المبلئكة كٍفبلن  رسكالن  ا ، كهك الذم ئأتئا، كهك سدكهكا 

مف المبلئكة، كمئكائئؿ سممها؛ لك كاف مئكائئؿ هك الذم ئأتئا أسممها. حاؿ: فإهي أهشدكـ 
تا الذم أهزؿ التكراة سما مكسا: ما مهزلتهما مف رب ال المئف؟ حالكا: جترئؿ سف ئمئها 
هي أشهد ما ئهزالف إال تإذف ا، كما كاف مئكائئؿ لئسالـ  كمئكائئؿ سف شمالا. حاؿ سمر. كا 

فقالكا:  تي دك جترئؿ، كما كاف جترئؿ لئسالـ سدك مئكائئؿ. فتئهما هك سهدهـ إذ مر اله  س
ڱ  هذا  احتؾ ئا تف الخطاب: فقاـ إلئا سمر، فأتاإل، كحد أهزؿ ا، سز كجؿ، سمئا: 

 . "(2)ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
اهقطاع تئها كتئف  ما، كلكف فئهسف سمر ا تي حدث تهكهذاف اإلسهاداف ئدالف سما أف الش  
 سمر، فإها لـ ئدرؾ كفاتا ،كا أسمـ.

ئع، سف س ئد، سف حتادة، حاؿ: ذيكر لها أف حد   ،ثها تشركحاؿ اتف جرئر: حد  " -9 رى ثها ئزئد تف زي
سمر تف الخطاب اهطمؽ ذات ئكـ إلا الئهكد. فمما أت ركإل رحتكا تا، فقاؿ لهـ سمر: أما 

كال لمرغتة فئكـ، كلكف جئت ألسمع مهكـ. فسألهـ كسألكإل. فقالكا: مف  ،كا ما جئت لحتكـ
سما   احب  احتكـ ؟ فقاؿ لهـ: جترئؿ. فقالكا: ذاؾ سدكها مف أهؿ السماب، ئيطمع محمدان 

ذا جاب جاب  ،جاب الحرب كالس هىة، كلكف  احب  احتها مئكائئؿ، ككاف إذا جاب ،سرها، كا 
؟ ففارحهـ سمر سهد  ت رفكف جترئؿ كتهكركف محمدان  الخ ب كالسمـ. فقاؿ لهـ سمر: هؿ

                                                 
(، كسػهدإل ضػ ئؼ ألهػا مهقطػع، كحػاؿ السػئكطي 1608(، أخرجا اتف جرئر تػرحـ )340-1/339تفسئر اتف كثئر )  (1)

تي لػػػـ ئػػػدرؾ سمػػر، اهظػػػر تفسػػئر اتػػػف كثئػػر تتحقئػػػؽ اتػػػك (  ػػػحئح اإلسػػهاد، كلكػػػف الشػػ 1/90فػػي الػػػدر المهثػػكر )
 (. 1/507إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

(، كسػػهدإل مهقطػػع، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ اتػػك 966(، أخرجػػا اتػػف أتػػي حػػاتـ )1/340تفسػػئر اتػػف كثئػػر )  (2)
 (.1/508إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ژ  ڑ          لئحدثا حدئثهـ، فكجدإل حد أهزلت سمئا هذإل اآلئة: ؛ تي كتكجا هحك اله   ،ذلؾ

 ." (1)ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
-ئ هي الد ٍشتىكي-ثها ستد الرحمف ثها محمد تف سمار، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -10

أف ئهكدئا  ،ك ج فر، سف ح ئف تف ستد الرحمف، سف ستد الرحمف تف أتي لئماثها أتحد  
ڱ  تف الخطاب، فقاؿ: إف جترئؿ الذم ئذكر  احتكـ سدك لها. فقاؿ سمر: اأتي سمر 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
حاؿ:  

 . " (2)فهزلت سما لساف سمر
ثها هشئـ، أخترها ح ئف تف ستد ثهي ئ قكب تف إتراهئـ، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -11

حاؿ: حالت الئهكد   ژ  ڑ          ڑ  کالرحمف، سف اتف أتي لئما في حكلا: 
ف لممسممئف: لك أف مئكائئؿ كاف الذم ئهزؿ سمئكـ اتت هاكـ، فإه   ا ئهزؿ تالرحمة كالغئث، كا 

 .(3)"حاؿ: فهزلت هذإل اآلئة ،جترئؿ ئهزؿ تال ذاب كالهقمة، فإها لها سدك

ٍ مىر، سف حتادة في حكلا: كحاؿ ستد الر  " -21 ژ   ژ  ڑ          ڑ  زاؽ: أخترها مى

ف مئكائئؿ ئهزؿ  ؛حاؿ: حالت الئهكد: إف جترئؿ سدكهاک ألها ئهزؿ تالشدة كالس هىة، كا 

  "ژ  ڑ          ڑ  کتالرخاب كال افئة كالخ ب، فجترئؿ سدكها. فقاؿ ا ت الا: 
(4) . 

ژ   . كأف المق كد تقكلا ت الا:اتقة مدل سداكة الئهكد لجترئؿ اآلثار الس   ف لها  مفئتتئ  

رئف سما ذلؾ ذكر الطترم إجماع المفس   هـ الئهكد. كحد ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

                                                 
(، كهػػك ضػػ ئؼ الهقطاسػػا، اهظػػر تفسػػئر اتػػف 1610أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )(، 341-1/340تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (1)

 (.1/509كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ اتػك 967(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/341تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/509إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسػػهدإل مرسػػؿ ئتقػػكإل تمػػا ئمئػػا، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر 1615(،أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ )1/341تفسػػئر اتػػف كثئػػر )( 3)

 (.  1/510تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل  حئح 1612(، كاتف جرئر ترحـ )53-1/52(، أخرجا ستد الرزاؽ في تفسئرإل )1/341تفسئر اتف كثئر )( 4)

 (.  1/510ها مرسؿ ئتقكإل تما ستقا، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )كلك
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أف هذإل اآلئة هزلت جكاتان لمئهكد مف تهي إسرائئؿ، إذ زسمكا أف  ؛"أجمع أهؿ ال مـ تالتأكئؿ جمئ ان  حاؿ:
.(1)رئؿ سدكه لهـ، كأف مئكائئؿ كلي لهـ"جت

 
فئقكؿ:  سما سدكاتهـ لجترئؿ -كئ مؽ محمد الطاهر  احب تفسئر التحرئر كالتهكئر 

كهىاي، كىهىذىا  ئيٍتًغضي ـٍ ئيٍثًتتيكفى أىه اي مىمىؾه ميٍرسىؿه ًمفى الم ًا كى ـٍ أىه هي ًمٍف سىًجئًب تىهىافيًت اٍسًتقىاًدًه ط  دىرى "كى كىاًت ًمٍف أىحى
أًلىه اي  ؛كىالى شىؾ  أىف  اٍضًطرىابى اٍل ىًقئدىًة ًمٍف أىٍكتىًر مىظىاًهًر اٍهًحطىاًط اأٍلمة ،ااًلٍهًحطىاًط ًفي اٍل ىٍقًؿ كىاٍل ىًقئدىةً 

" طىًأ كىاأٍلىٍكهىاـً مىا اٍلخى ـٍ سى                  .(2)ئهتاب سىف تظاهر آرىاًئًه
 

ف لها أستاب سداكتهـ اتقة ئتتئ  رئؿ؟ مف خبلؿ اآلثار الس  ما ستب سداكتهـ لجت ،لكف ئا ترل
 لجترئؿ كهي:

 ا ئأتي تالشدة كالحرب كسفؾ الدماب.أه   . أ

 سما سرهـ. ان ا ئطمع محمدأه    . ب

 . -أم الجدب كالقحط-ا ئأتي تالشدة كالس هىةأه   . ت
، كما في تفسئر تكة سف تهي إسرائئؿ إلا تهي إسماسئؿسدؿ تاله    جترئؿ  هـ ئركف أف  أه   . ث

 .(3)فج مها في غئرها  ،تكة فئهاأمر أف ئج ؿ اله   ،جترئؿ سدكها : حالت الئهكد إف  مقاتؿ
 

 فؤلها ئهزؿ تالرحمة كالسمـ كالهتات كالقطر. ؛ستب مكاالتهـ لمئكائئؿ أما
سما ا ئهـ، كهذا حكؿ ئ هفكف المبلئكة حسب أهكا ،كهـ أهؿ كتاب ،اسسجتان لهؤالب اله  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     تف ؿ أمران إال تإذف رتهـ فضبلن سف أف المبلئكة ال ،تغئر سمـ

سب زسـ الئهكد ا ئ ح مكاالة ممؾ كم اداة ممؾ تح.  كهؿ ئ قؿ ساحؿ أه  ] 6التحرئـ:[  ۇئ

ڻ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ لذلؾ رد ا سمئا ردان مفحمان حاؿ: ؟كت كراتهـ الفاسدة

 .] 98التقرة: [ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
اداإل، كسادل جمئع مف كاف سدكان ، مف س -جؿ ثهاؤإل-كهذا ختر مف ا " ئقكؿ اإلماـ الطترم:

سبلـ مها أف مف سادل جترئؿ فقد ساداإل كسادل مئ مبلئكتا كرسما، كائئؿ، كسادل جمئع مبلئكتا كا 
                                                 

 .2/377جامع التئاف،  (1)
التحرئر كالتهكئر )تحرئر الم ها السدئد كتهكئر ال قؿ الجدئد مف تفسئر الكتاب المجئد(، محمد الطاهر تػف محمػد تػف  (2)

 ـ(، الدار التكهسئة لمهشر، تكهس.1984، تدكف رحـ طت ة، )1/621ي، محمد الطاهر تف ساشكر التكهس
ـ، مؤسسػػة الحمتػػي 1968، 1، ط28: اتػػي الحسػػف سمػػا تػػف احمػػد تػػف محمػػد الكاحػػدم، صأسػػتاب الهػػزكؿ لمكاحػػدم (3)

 كشركاؤإل لمهشر كالتكزئع.
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هـ أكلئاب ا كأهؿ طاستا، كمف سادل  كلئان فقد سادل  الذئف سماهـ ا في هذإل اآلئة ألف   ؛كرسما
ألف ال دك  سدك ألكلئائا،  ؛فقد سادل جمئع أهؿ طاستا ككالئتاا كتارزإل تالمحارتة، كمف سادل ا 

الذئف حالكا: إف جترئؿ سدكها مف المبلئكة، كمئكائئؿ  ب ا سدك لا، فكذلؾ حاؿ لمئهكدكال دك ألكلئا
، ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ: ههـكلئها م

سدكان لجترئؿ، فهك لكؿ مف  مف أجؿ أف سدك جترئؿ سدك كؿ كلي ، فأخترهـ جؿ ثهاؤإل أف مف كاف
.(1)سدك، ككذلؾ سدك ت ض رسؿ ا، سدك  كلكؿ كلي" -مف مبلئكتا كرسما كمئكاؿ-ذكرإل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2/394) تف جرئرتفسئر ا (1)
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 رّابعالمبحث ال
 الواردة في عقيدة الييود في اإليمان بالكتب السماوية آلثارا

تا، ككجكب الئهكد أهؿ كتاب، كحد امتف ا سمئهـ تكثرة األهتئاب فئهـ، لئذكركهـ تاإلئماف 
كراة الت   –في هذا المتحث مكحؼ الئهكد مف الكتب السماكئة المهزلة  ست رضأكس ال مؿ تشرئ تا.
 هها حسب ترتئب هزكلها.تحدث سأكس -كاإلهجئؿ كالقرآف

 
 وراةل: اآلثار الواردة في موقفيم من الت  المطمب األو  
في هذا  أتحدث، هدائة لتها إسرائئؿ. كسكراة كتاب ا الذم أهزلا سما هتئا مكسا الت  
 كراة، مف حئث حتكلها، كال مؿ تها، كحفظهـ لها.مكحفهـ مف الت  سف  ،المطمب

 
  ؟وكيف أخذوا بيا ؟راةو تتكون الت   أواًل: مم  

﮶   چ  حاؿ ت الا: ﮵   ﮴   ﮳         ﮲   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

  ]56 -55التقرة:[چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ 
 

 ذكر ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية أثرًا قال:
ا رجع مف سهد لم  ؛ تفسئر هذإل اآلئة: حاؿ لهـ مكسا " حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في

فتاب ا  ؛ جؿ، فأمرهـ تقتؿ أهفسهـ، فف مكاتاأللكاح، حد كتب فئها التكراة، فكجدهـ ئ تدكف ال رتا
كههئكـ الذم ههاكـ سها.  ،سمئهـ، فقاؿ: إف هذإل األلكاح فئها كتاب ا، فئا أمركـ الذم أمركـ تا

ئها فئقكؿ: هذا كتاتي فقالكا: كمف ئأخذإل تقكلؾ أهت؟ ال كا حتا هرل ا جهرة، حتا ئطمع ا سم
﮳ فخذكإل، فما لا ال ئكممها كما ئكممؾ أهت ئا مكسا! كحرأ حكؿ ا:  ﮲    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

كتة، ف  قتهـ فماتكا أجم كف. حاؿ: ثـ أحئاهـ حاؿ: فجابت غضتة مف ا، فجابتهـ  اسقة ت د الت  
﮿ ا مف ت د مكتهـ، كحرأ حكؿ ا:  ﮾   ﮽   ﮼   ﮻    ﮺   اؿ لهـ فق  ﮹ 

ًئئها. حاؿ:  ؟!مكسا خذكا كتاب ا. فقالكا: ال فقاؿ: أم شيب أ اتكـ؟ فقالكا: أ اتها أها متها ثـ حى
 . (1)خذكا كتاب ا. حالكا: ال. فت ث ا مبلئكة فهتقت الجتؿ فكحهـ"

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    چ  كحاؿ ت الا:

  .]171: األسراؼ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
                                                 

  (.955رحـ )(، أخرجا اتف جرئر ت266-1/265تفسئر اتف كثئر ) (1)
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:
ـ   -1 ، سار تهـ مكسا،  " حاؿ القاسـ تف أتي أئكب، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس حاؿ: ث

هحك األرض المقدسة، كأخذ األلكاح ت د ما سكت سها الغضب، فأمرهـ تالذم أمرإل ا  متكجهان 
لكظائؼ، فثقمت سمئهـ، كأتكا أف ئقرتكها حتا ئهتؽ  ا الجتؿ فكحهـ أف ئتمغهـ مف ا ؛ت الا تا

 . (1)كأها ظمة، حاؿ: رف تا المبلئكة فكؽ ربكسهـ"
" كحاؿ سهئد تف داكد في تفسئرإل، سف حجاج تف محمد، سف أتي تكر تف ستد ا حاؿ: هذا  -2

ما أمركـ كما ههاكـ؟ حالكا: فإف فئا تئاف ما أحؿ لكـ كما حـر سمئكـ، ك  ؟كتاب، أتقتمكها تما فئا
اهشر سمئها ما فئها، فإف كاهت فرائضها ئسئرة، كحدكدها خفئفة حتمهاها. حاؿ: احتمكها تما فئها. 

حتا ه مـ ما فئها، كئؼ حدكدها كفرائضها؟ فراج كا مكسا مرارا، فأكحا ا إلا  ،حالكا: ال
كتئف السماب حاؿ لهـ مكسا: أال الجتؿ فاهقمع فارتفع في السماب، حتا إذا كاف تئف ربكسهـ 

كراة تما فئها، ألرمئهكـ تهذا الجتؿ. حاؿ أتك تكر: سز كجؿ؟ لئف لـ تقتمكا الت   تركف ما ئقكؿ رتي،
فمما هشر األلكاح فئها كتاب ا كتتا تئدإل، لـ ئتؽ سما كجا األرض جتؿ كال شجر كال حجر إال 

كراة إال اهتز كهفض ال كتئر، تقرأ سمئا الت  اهتز، فمئس الئكـ ئهكدم سما كجا األرض  غئر، ك 
 . (2)لها رأسا"

 

  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  حكلا ت الا:

ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ

 .]150ألسراؼ: ا[ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
 

 اآلية: اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه
 .(3)حئؿ: كاهت األلكاح مف زيمير د"  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ"كحكلا:   -1
 . (4)"كحئؿ: مف ئاحكت" -2
د" -3 .(5)"كحئؿ: مف تىرى

                                                 
(، كهػك جػزب مػف حػدئث 11326(، أخرجا اتف أتي حاتـ كالهسائي في السهف الكترل ترحـ )3/499تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.  4/111الفتكف، حاؿ الهئثمي ركاإل اتك ئ بل كرجالا رجاؿ ال حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
  (.500-3/499تفسئر اتف كثئر ) (2)
  (.3/476الم در الساتؽ ) (3)
  (.477-3/476الم در الساتؽ )(4)
  (.3/477الم در الساتؽ )(5)
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 وراة ومنيا:ابقة أمورًا عدة حول الت  يتضح من اآلثار الس  
 وراةالت   ألواح ماىية -1

كراة، فقئؿ هي مف زمرد، كحئؿ مف ئاحكت، الت  ألكاح ف لها مف اآلثار أحكاالن سدة في ماهئة تتئ  
م قتان سما   -رحما ا- ككاهيكحئؿ مف ترد. كالظاهر أف هذإل اآلثار مركئة سف تهي إسرائئؿ حاؿ الش  

رحـ  :ككتاتها مف الذهب : "أحكؿ ،كراة مف زمردسهدما حاؿ: كاهت الت   -رحما ا-حكؿ س ئد تف جتئر 
ما كاف أغهاإل سف هذا الذل حالا مف جهة هفسا، فمثما ال ئقاؿ تالرأم، كال تالحدس، كالذم ا س ئدان، 

 تئغمب تا الظف، أف كثئران مف السمؼ رحمهـ ا كاهكا ئسألكف الئهكد سف هذإل األمكر، فمهذا اختمف
رجد، كاضطرتت، فهذا ئقكؿ مف خشب، كهذا ئقكؿ مف ئاحكت، كهذا ئقكؿ مف زمرد، كهذا ئقكؿ مف زت

 .(1) كهذا ئقكؿ مف ترد، كهذا ئقكؿ مف حجر"
 

 ؟وراةتتكون الت   ممّ  -2
فإف فئا  ؟"هذا كتاب، أتقتمكها تما فئا حاؿ لهـ: اتقة أف مكسا ئتتئف لها مف اآلثار الس  

كما ههاكـ؟" كئؤئد هذا ما جاب في حدئث  فكاف تف  ،كما حـر سمئكـ، كما أمركـ ،تئاف ما أحؿ لكـ
حتا هسألا سف هذإل اآلئة  ؛حاؿ ئهكدم ل احتا: اذهب تها إلا هذا الهتي" حاؿ: دمسساؿ المرا

فإها لك سم ؾ ل ارت لػا  ،ال تقؿ لػا شئئان  :فقاؿ[. 101]االسراب: چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ
كال تقتمكا الهفس التي حـر  ،تزهكا كال ،كال تسرحكا ،تي: )ال تشرككا تا شئئان فقاؿ اله   ،فسأالإل ،أرتع أسئف

 ،كال تقذفكا مح هة ،كال تمشكا تترئ إلا ذم سمطاف لئقتما ،كال تأكمكا الرتا ،كال تسحركا ،ا إال تالحؽ
ت دكا في  كأهتـ ئا م شر ئهكد سمئكـ خا ة أف ال -ش تة الشاؾ -أك حاؿ ال تفركا مف الزحؼ 

: إف داكد حاالن  ؟هتي حاؿ فما ئمه كما أف تتت اهي فقتبل ئدئا كرجمئا كحاال : هشهد أهؾ :الستت(. حاؿ
 "ها هخشا إف أسممها أف تقتمها ئهكد  .(2)دسا أف ال ئزاؿ مف ذرئتا هتي، كا 

 إذف تتككف التكراة مف الحبلؿ كالحراـ كاألكامر كالهكاهي لتهي إسرائئؿ.
  وراةعدد أسفار الت  

 مقسمة سما الهحك التالي: ،كثبلثكف سفران  كمجمكع أسفارها تسع ،كراة ال هد القدئـتسما الت   
التثهئة. كهي ك ال دد ك البلكئئف ك الخركج ك ألسفار الهامكسئة: كسددها خمس كهي: التككئف ا . أ

 كدفها كحزف تهي إسرائئؿ سمئا. تتحدث مهذ تدب الخمؽ حتا كفاة مكسا 

                                                 
 (.2/357الشككاهي) –فتح القدئر ( 1)
(، كالهسػائي: كتػاب 3069، تاب: كمف سػكرة تهػي إسػرائئؿ رحػـ )ركاإل الترمذم: كتاب تفسئر القراف سف رسكؿ ا  (2)

كاتػػف ماجػػا كاتػػف جرئػػر كالحػػاكـ كالتئهقػػي مػػف طػػرؽ سػػف شػػ تة تػػا كحػػاؿ (، 4010تحػػرئـ الػػدـ، تػػاب السػػحر رحػػـ )
 الترمذم حسف  حئح .
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ئئؿ ت د كفاة كهي تتحدث سف تارئخ تهي إسرا ،األسفار التارئخئة: كسددها اثها سشر سفران  . ب
 .مكسا 

 األسفار الش رئة: كسددها خمسة أسفار، كهي في جممتها ضرب مف الًحكىـ كاألمثاؿ كالتراهئـ. . ت
داهئاؿ -حزحئاؿ -مراثي أرمئا  -أرمئا  -أسفار األهتئاب: كسددها ست ة سشر سفران هي: أش ئا  . ث

 -حجي-هئا  ف-حتقكؽ  -هاحكـ -مئخا  -ئكهاف -سكتدئاف -سامكس  -ئؤئئؿ  -هكشع  -
 مبلخا. -زكرئا

 
 .(1)أك "ال هد القدئـ" ،كراة"هي ما ئطمؽ سمئها "الت   ،كتذلؾ تككف األسفار في جممتها تس ة كثبلثئف سفران 

 
 وراةقبوليم الت   -3

أف ئ ممهـ تما  كراة، فطمتكا مف مكسا اتقة إحجاـ الئهكد سف حتكؿ الت  ف مف اآلثار الس  ئتتئ  
ھ   ،كراةكئكممهـ كما ئكمما حتا ئقتمكا الت   ،ا ، تؿ طمتكا مها أف ئركا رتهـ جهرةفئها حتؿ أف ئقتمكه

﮲  ﮳  ﮷ ف احتهـ ا تال اسقة ے  ے  ۓ  ۓ  ﮶   ﮵   . كهذا إف ﮴ 
ئماههـ تالمحسكسات فقط. ئقكؿ  احب الظبلؿ: ،إهما ئدؿ سما طتئ تهـ المادئةفدؿ سما شيب   كا 

كاآلئات الكثئرة  ،ما الت هت كالم اجزةإل طرئقهـ إلا الم رفة . . أـ ل إف الحس المادم الغمئظ هك كحد"
التي ال تؤمف إال  ؛ال تغئر مف تمؾ الطتئ ة الجاسئة ، كاله ـ اإللهئة ، كال فك كالمغفرة . . كمها

.(2)تالمحسكس ، كالتي تظؿ مع ذلؾ تجادؿ كتماحؿ كال تستجئب إال تحت كحع ال ذاب كالتهكئؿ"
  :وراةثانيًا: اآلثار الواردة في تحريفيم لمت  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ  حاؿ ت الا:

 .]75التقرة: [چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:
سف اتف  ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر،حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -1

ۉ  ، كلمف م ا مف المؤمهئف ئؤئسهـ مههـ: حاؿ ا ت الا لهتئا  ا حاؿ: ثـ  ستاس أه  

ائ  ەئ  كلئس حكلا:  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ

                                                 
 (.281-280( ، اآلثار الكاردة سف السمؼ )138-137اهظر الئهكد تارئخ كسقئدة: د. كامؿ س فاف) (1)
 .في ظبلؿ القرآف (2)
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كلكف الذئف سألكا مكسا رؤئة رتهـ فأخذتهـ ال اسقة  ،كراة. كمهـ حد سم هائسم كف الت    ەئ
 .(1)"فئها

ثهي ت ض أهؿ ال مـ أههـ حالكا لمكسا: ئا مكسا، حد حئؿ فئما حد   حاؿ محمد تف إسحاؽ:" -2
تئهها كتئف رؤئة ا ت الا، فأسم ها كبلما حئف ئكممؾ. فطمب ذلؾ مكسا إلا رتا ت الا 

ـ   ،فقاؿ: ه ـ، ميٍرهـ فمئتطهركا، كلئطهركا ثئاتهـ كئ كمكا خرج تهـ حتا أتكا الطكر،  فف مكا، ث
هـ مكسا أف ئسجدكا، فكح كا سجكدنا، ككمما رتا ت الا، فسم كا كبلما أمر  ؛فمما غشئهـ الغماـ

ا جابكهـ اه رؼ تهـ إلا تهي إسرائئؿ، فمم   ئأمرهـ كئههاهـ، حتا سقمكا سها ما سم كا. ثـ  
ر ؼ فرئؽ مههـ ما أمرهـ تا، كحالكا حئف حاؿ مكسا لتهي إسرائئؿ: إف ا حد أمركـ تكذا  حى

لهـ، فهـ  خبلفنا لما حاؿ ا  ؛ما حاؿ كذا ككذاالذئف ذكرهـ ا: إه   حاؿ ذلؾ الفرئؽ ،ككذا
 ." (2)الذئف سها ا لرسكلا 

كراة، حاؿ: هي الت   ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئدم: كحاؿ الس  " -3
 .(3)"حرفكها

 ،حاؿ: هـ الئهكد وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئحاؿ حتادة في حكلا: " -4
ـ   ،ـ اكاهكا ئسم كف كبل  .(4)"ئحرفكها مف ت د ما سقمكإل ككسكإل ث

، فحرفكإل سف كحاؿ أتك ال الئة: سمدكا إلا ما أهزؿ ا في كتاتهـ مف ه ت  محمد " -5
 .(5) "مكاض ا

كراة حاؿ: الت   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئكحاؿ اتف كهب: حاؿ اتف زئد في حكلا: " -6
كالحؽ فئها  ،، كالحراـ فئها حبلالن ا حرامان ئج مكف الحبلؿ فئه ،التي أهزلها ا سمئهـ ئحرفكهها

ذا جابهـ المتطؿ  .كالتاطؿ فئها حقان  ،تاطبلن  إذا جابهـ المحؽ ترشكة أخرجكا لا كتاب ا، كا 

                                                 
ف، اهظػػر تفسػػئر اتػػف كثئػػر تتحقئػػؽ اتػػك (، كسػػهدإل حسػػ773(، أخرجػػا اتػػف أتػػي حػػاتـ تػػرحـ )1/307تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (1)

  (.1/460إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظػػر  (، كسػػهدإل ضػػ ئؼ،777(، كاتػػف أتػػي حػػاتـ تػػرحـ )1334(، أخرجػػا اتػػف جرئػػر تػػرحـ)1/307تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (2)

 (.1/460تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

(، كسهدإل حسف، اهظر 779(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1330(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/307تفسئر اتف كثئر ) (3)
   (.1/460تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

(، كسهدإل جئد، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 781(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/308تفسئر اتف كثئر )( 4)
 (.1/461ي كد. حكمت ئاسئف )إسحاؽ الحكئه

(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 780(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/308تفسئر اتف كثئر ) (5)
   (.1/461إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ف جابهـ أحد ئسألهـ شئئان  لئس فئا حؽ، كال  ترشكة أخرجكا لا ذلؾ الكتاب، فهك فئا محؽ، كا 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   چ  رشكة، كال شيب، أمركإل تالحؽ، فقاؿ ا لهـ:

 . (1)"[44]التقرة:  چھ  ے   ھھ  ھ
 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كحاؿ ت الا:

آؿ [چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ
 .]78سمراف: 

 
 وقد أورد ابن كثير آثارًا عند تفسير ىذه اآلية قال:

  ٻ  ٻ  پلحسف، كحتادة، كالرتئع تف أهس: حاؿ مجاهد، كالش تي، كا" -1

 .(2)"ئحرفكها
كلئس أحد مف خمؽ ا ئزئؿ  ،هـ  ئحرفكف كئزئدكفكهكذا ركل التخارم سف اتف ستاس: أه  " -2

 .(3)"لفظ كتاب مف كتب ا، لكههـ ئحرفكها: ئتأكلكها سما غئر تأكئما
ما ا لـ ئغئر مههما حرؼ، كلكههـ ئيًضٌمكفى كراة كاإلهجئؿ كما أهزلهكحاؿ كهب تف ميهىت ا: إف الت  " -3

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  تالتحرئؼ كالتأكئؿ، ككتب كاهكا ئكتتكهها مف سهد أهفسهـ، 

 . (4)"ركاإل اتف أتي حاتـ فإهها محفكظة كال تحكؿ. ؛فأما كتب ا  ٿ  ٹ  ٹ
 

                                                 
تتحقئؽ اتك (، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر 1331(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/308تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/461إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، ذكرهـ كمهـ اتف أتي حاتـ تحذؼ السهد، حكؿ مجاهد أخرجا اتف جرئر كاتف أتي حاتـ 2/65تفسئر اتف كثئر ) (2)

تسهد  حئح، كحكؿ حتادة أخرجا اتف جرئر تسهد حسف، كحكؿ الرتئع اتف اهس أخرجا اتف جرئر تسهد جئد، اهظر تفسئر 
   (.2/368ف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )ات

(، لـ أجدإل في  حئح التخارم كلكف ركاإل اتف جرئر كاتف أتي حاتـ تسهد ض ئؼ مف طرئؽ 2/65تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.2/368اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف ) سطئة ال كفي سف اتف ستاس كئشهد لا ما تقدـ،

(، أخرجا اتف أتي حاتـ تسهد حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف 2/65تفسئر اتف كثئر ) (4)
(2/368.)   
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﮼    چ  كحاؿ ت الا: ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶       ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ﮾     ﮿    ے  ۓ  ۓ  ﮽ 

                                .[16:حدئد]ال چ         ﯀ ﯁                 
 

 وقد أورد ابن كثير أثرًا عند تفسير ىذه اآلية قال:
ثها حجاج ثها شهاب تف ًخراش، حد  ثها هشاـ تف سمار، حد  ثها أتي، حد  حاؿ تف أتي حاتـ: حد  " -1

ًمئمة الفزارم حاؿ: حد  تف دئهار، سف مه كر  ثها ستد ا تف تف الم تمر، سف الرتئع تف أتي سى
حاؿ: ، تي حالا اله   أك: شئئان ، مف كتاب ا ما سم ت أسجب إلي  مها، إال شئئان  مس كد حدئثان 

مف سهد أهفسهـ، استهكتا  اخترسكا كتاتان  ،"إف تهي إسرائئؿ لما طاؿ سمئهـ األمد فقست حمكتهـ
فقالكا:  ،كاستحمتا ألسهتهـ كاستمذتا، ككاف الحؽ ئحكؿ تئههـ كتئف كثئر مف شهكاتهـ ،حمكتهـ

 ،ت الكا هدع تهي إسرائئؿ إلا كتاتها هذا، فمف تات ها سمئا تركهاإل، كمف كرإل أف ئتات ها حتمهاإل
سىمىدى إلا ما ئ رؼ مف كتاب ا  ؛فف مكا ذلؾ، ككاف فئهـ رجؿ فقئا، فمما رأم ما ئ ه كف

ثـ سمؽ ذلؾ القرف في سهقا، فمما أكثركا  ،تا في شيب لطئؼ، ثـ أدرجا، فج ما في حرففكت
القتؿ حاؿ ت ضهـ لت ض: ئا هؤالب، إهكـ حد أفشئتـ القتؿ في تهي إسرائئؿ، فادسكا فبلها 
ف أتا فاحتمكإل. فدسكا فبلهنا  -فاسرضكا سمئا كتاتكـ، فإها إف تات كـ فسئتات كـ تقئة الهاس، كا 

. ف رضكإل سمئا إلا  -قئاذلؾ الف فقالكا: تؤمف تما في كتاتها؟ حاؿ: كما فئا؟ اسرضكإل سمي 
ـ   فترككإل، فمما ؛ كأشار تئدإل إلا القرف ،حالكا: أتؤمف تهذا؟ حاؿ: ه ـ، آمهت تما في هذا آخرإل، ث

فكجدكإل ميتى ىم قنا ذلؾ القرف، فكجدكا فئا ما ئ رؼ مف كتاب ا، فقاؿ ت ضهـ  ،مات هتشكإل
فافترحت تهك إسرائئؿ سما ثهتئف كست ئف ممة،  !ت ض: ئا هؤالب، ما كها هسمع هذا أ اتا فتهةل

 . (1)كخئر ممىمهـ ممة أ حاب ذم القرف"
كما تئهتا اآلئات التي ذكرهاها  ،كراة أمر ثاتت ال شؾ فئا، أثتتا القرآف الكرئـتحرئؼ الئهكد لمت  

ذلؾ، كتتئف أف هذا التحرئؼ حد ئككف تتأكئؿ الكبلـ سما غئر  مؼ تؤكدساتقان. كاآلثار التي أكردها الس  
هـ  ذهب إلئا التخارم، حاؿ اتف كثئر كهكذا ركل التخارم سف اتف ستاس: "أه   كهذا ما ،د امرا

كلئس أحد مف خمؽ ا ئزئؿ لفظ كتاب مف كتب ا، لكههـ ئحرفكها: ئتأكلكها سما  ،ئحرفكف كئزئدكف
 .(2)غئر تأكئما"

                                                 
، 573(، فػػي سػػهدإل هشػػاـ تػػف سمػػار  ػػدكؽ كتػػر ف ػػار ئػػتمقف، اهظػػر: التقرئػػب ص 21-8/20تفسػػئر اتػػف كثئػػر ) (1)

  .   269كشهاب تف خراش  دكؽ تف ئخطئ، اهظر التقرئب ص 

لـ أجدإل في  حئح التخارم كلكف ركاإل اتف جرئر كاتف أتي حاتـ تسهد ض ئؼ مف طرئؽ  (،2/65تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.2/368اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف ) سطئة ال كفي سف اتف ستاس كئشهد لا ما تقدـ،
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أك الحؽ  ،كالحبلؿ حرامان، أك تج ؿ التاطؿ حقان  ،حد ئككف التحرئؼ تج ؿ الحراـ حبلالن ك 
 .(1)كاتف زئد ،تاطبلن. كما ذكر ذلؾ اتف كثئر سف اتف كهب

اتقة سف حرئؼ تتتدئؿ كبلـ ا ت الا، كما ذكر ذلؾ اتف كثئر في اآلثار الس  كحد ئككف الت  
 كحتادإل كاتف مس كد. ،محمد تف إسحاؽ

ٹ  چ كالهاظر إلا حاؿ الئهكد ال ئستت د أف ئككف حد كحع ذلؾ كما مههـ، حاؿ ا ت الا: 

ڃ  ڃ  ڃ     ڃٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .]79التقرة:[چچ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 

  :وراةأدلة أخري عمى تحريف الت  
 وراة التناقض في الت   -1

، كى 1"جاب في سفر التككئف:  ـٍ تىهىاته ًلدى لىهي كي مىا األىٍرًض، كى كفى سى دىثى لىم ا اٍتتىدىأى اله اسي ئىٍكثيري أىف  2حى
كا.  ا اٍختىاري ـٍ ًهسىابن ًمٍف كيؿ  مى ذيكا ألىٍهفيًسًه . فىات خى سىهىاته : 3أىٍتهىابى اً رىأىٍكا تىهىاًت اله اًس أىه هيف  حى الى »فىقىاؿى الر ب 

كًحي ئىغىاًهًا، هيكى تىشىره ًفي اإًلٍهسىاًف ًإلىا األىتى  ئىًدئفي ري تىكيكفي أىئ امياي ًمئىةن كىًسٍشًرئفى سىهىةن  ،ًد، ًلزى  .(2)«"كى
لىدى أىٍرفىٍكشىادى، تىٍ دى 10كجاب في هفس السفر:"  : لىم ا كىافى سىاـه اٍتفى ًمئىًة سىهىةو كى هًذإًل مىكىاًلئدي سىاـو

. 11الط كفىاًف ًتسىهىتىٍئًف.  تىهىاتو لىدى تىًهئفى كى ٍمسى ًمئىًة سىهىةو، كىكى لىدى أىٍرفىٍكشىادى خى كىسىاشى 12كىسىاشى سىاـه تىٍ دى مىا كى
 . لىدى شىالىحى كى ثىبلىًثئفى سىهىةن كى ٍمسنا كى ، 13أىٍرفىٍكشىادي خى ثىبلىثى ًسًهئفى لىدى شىالىحى أىٍرتىعى ًمئىةو كى كىسىاشى أىٍرفىٍكشىادي تىٍ دى مىا كى

لى  كى "كى تىهىاتو  .(3)دى تىًهئفى كى
( سهة، ثـ في اإل حاح الحادم سشر 120ففي اإل حاح السادس حدد سمر اإلهساف ب )

كهذا ئدلؿ سما  ،ذكر أف مف أتهاب ساـ مف ساش خمس مائة سهة، فئتضح مف الفقرتئف التهاحض
 .(4)كراة تحرئؼ الت  

    :ذكر قصص خرافية ال يمكن نسبتيا هلل تعالى -2

ت الا  -ارسة حدثت تئف الرب كئ قكب ما جاب في سفر التككئف مف ذكر م ذلؾ كمثاؿ 
ت ا طيميكًع اٍلفىٍجًر. 24:"  -ا سما ئقكلكف سمكان كتئران  ارىسىاي ًإٍهسىافه حى لىم ا رىأىل 25فىتىًقيى ئىٍ قيكبي كىٍحدىإلي، كى ى كى

                                                 
تتحقئػؽ اتػك (، كسػهدإل  ػحئح، اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر 1331(، أخرجػا اتػف جرئػر تػرحـ )1/308تفسػئر اتػف كثئػر ) (1)

 (.1/461إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (. 3-6/1سفر التككئف ) (2)
 (.13-11/10سفر التككئف ) (3)
 (.176رسالة ماجستئر، أحمد اتك كمئؿ ص )  (4)
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رىبى حيؽ  فىٍخًذإًل، فىا مىٍئًا، ضى ًتًا مى ىاي. أىه اي الى ئىٍقًدري سى ارىسى مىعى حيؽ  فىٍخًذ ئىٍ قيكبى ًفي مي ى : 26ٍهخى حىاؿى أىٍطًمٍقًهي، »كى
: «. ألىه اي حىٍد طىمىعى اٍلفىٍجري  ـٍ تيتىاًرٍكًهي»فىقىاؿى ؟»فىقىاؿى لىاي: 27«. الى أيٍطًمقيؾى ًإٍف لى ا اٍسميؾى : « مى «. ئىٍ قيكبي »فىقىاؿى

28 : حىدىٍرتى الى ئيٍدسىا اٍسميؾى ًفي مى »فىقىاؿى اهىٍدتى مىعى اً كىاله اًس كى ، ألىه ؾى جى «. ا تىٍ دي ئىٍ قيكبى تىٍؿ ًإٍسرىاًئئؿى
29 : حىاؿى سىأىؿى ئىٍ قيكبي كى : «. أىٍخًتٍرًهي ًتاٍسًمؾى »كى اذىا تىٍسأىؿي سىًف اٍسًمي؟»فىقىاؿى "« ًلمى تىارىكىاي هيهىاؾى  .(1)كى

 فضبلن سف أف ئككف جاب في كتاب سماكم. ،حؿفهذا الكبلـ ضرب مف هسج الخئاؿ ال ئ دحا سا
 

 وراة ثالثًا: الزيادة والمتاجرة بالت  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : حاؿ ت الا

  .]79التقرة: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڃڄ  ڄ  ڄ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:
حاؿ: هـ أحتار    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤستاس:  سف سكرمة، سف اتف" -1

كحاؿ سفئاف الثكرم، سف ستد الرحمف تف سمقمة: سألت اتف ستاس سف حكلا ت الا:  الئهكد.
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   (2)"حاؿ: هزلت في المشركئف كأهؿ الكتاب. 

ا مف أه   م رب، كئحدثكههـلمف سهدهـ، ئتئ كها  دم: كاف هاس مف الئهكد كتتكا كتاتان كحاؿ الس  " -2
 . (3) "حمئبلن  لئأخذكا تا ثمهان  ؛سهد ا

ا حاؿ: ئا م شر المسممئف، كحاؿ الزهرم: أخترهي ستئد ا تف ستد ا، سف اتف ستاس أه  " -3
كئؼ تسألكف أهؿ الكتاب سف شيب، ككتاتكـ الذم أهزؿ ا سما هتئا، أحدث أختار ا 

د ثكـ ا  ا لـ ئشب؟ كحد حى ت الا أف أهؿ الكتاب حد تدلكا كتاب ا كغئركإل، تقرؤكها  محضن
أفبل  ئههاكـ ما جابكـ  ،لئشتركا تا ثمهنا حمئبلن  ؛ككتتكا تأئدئهـ الكتاب، كحالكا: هك مف سهد ا

 .   (4)"سألكـ سف الذم أهزؿ إلئكـ -حط–مف ال مـ سف ميسىابلتهـ؟ كال كا ما رأئها مههـ أحدنا 
 .(5)"ف الت رم: الثمف القمئؿ: الدهئا تحذافئرهاكحاؿ الحسف تف أتي الحس" -4

                                                 
 (.29-32/24سفر التككئف ) (1)
تف كثئر تتحقئؽ اتك (، كسهدإل حكم، اهظر تفسئر ا816(، أخرجا اتف اتي حاتـ ترحـ )1/312تفسئر اتف كثئر ) (2)

  ( 1/468إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
  (.807(، كاتف اتي حاتـ ترحـ )1388(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/312تفسئر اتف كثئر ) (3)
(،  حئح التخارم: كتاب التكحئد، تاب حكؿ ا ت الا: "كؿ ئـك هك في شأف"، ترحـ 1/313تفسئر اتف كثئر ) (4)
(2685  ،7363 ، 7523.) 
  (. 815، 456(، أخرجا اتف اتي حاتـ ترحـ )1/313تفسئر اتف كثئر ) (5)
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مف الذم كتتكا تأئدئهـ  ؛ئقكؿ: فال ذاب سمئهـ ڃ  ڃحاؿ الضحاؾ سف اتف ستاس: " -5

 . (1)"اس السفمة كغئرهـئقكؿ: مما ئأكمكف تا اله     چ  چ  ڇ  ڇمف ذلؾ الكذب، 
 

، -كراةالت   -رة الئهكد تآئات ا ت الامتاج ،اتقةاآلثار الس  مف ك  ،ف مف آئات القرآف الكرئـئتتئ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  حاؿ ت الا:

.  فكحع ذلؾ مههـ مع أف ]79التقرة: [چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃڄ

ٻ  ٻ    ٱ  ٻچ حاؿ ت الا:  ،اس آئاتاا ستحاها كت الا أخذ سمئهـ ال هد كالمئثاؽ أف ئتئهكا لمه  

ٿ    ٿٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

كتئخ مف ا هذا ت" كئ قب اتف كثئر سما ف ؿ الئهكد هذا تقكلا: .]187آؿ سمراف:[ چ  ٿ  ٹ 
ذ سمئهـ ال هد سما ألسهة األهتئاب أف ئؤمهكا تمحمد  ؛كتهدئد ألهؿ الكتاب ، كأف ئهكهكا تذكرإل الذئف أخى

كت كضكا سما كسدكا سمئا  ،ككهكا سما أٍهتىة مف أمرإل، فإذا أرسما ا تات كإل، فكتمكا ذلؾلئ ؛في الهاس
مف الخئر في الدهئا كاآلخرة تالدكف الطفئؼ، كالحظ الدهئكم السخئؼ، فتئست ال فقة  فقتهـ، كتئست 

 .(2)التئ ة تئ تهـ"
ا ئمي سهرل مكحفهـ مف مكراة. كفئف لها تشكؿ كاضح جمي مكحؼ الئهكد مف الت  هكذا ئتتئ  

 .اإلهجئؿ
 

 اإلنجيلاني: اآلثار الواردة في موقفيم من المطمب الث  
 

كآتاإل ا  ،كراةإلا تهي إسرائئؿ م دحان لما تئف ئدئا مف الت   أرسؿ ا ت الا سئسا 
حاؿ  ،اإلهجئؿكمع ذلؾ كاف لمئهكد مكحؼ مخالؼ مف  ،لئحؿ لهـ ت ض الذم حـر سمئهـ ؛اإلهجئؿ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  لا:ت ا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٺٺ

 .]113التقرة: [چڦ
 

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1398(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/313تفسئر اتف كثئر )(  1)

  (1/469إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.181-2/180تفسئر اتف كثئر) (2)
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع:
ثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  " -1

أتتهـ أحتار ئهكد، فتهازسكا  ؛ ارل سما رسكؿ ا ا حدـ أهؿ هجراف مف اله  ؿ: لم  ستاس، حا
ٍئممة ما أهتـ سما شيبسهد رسكؿ ا  رى ككفر ت ئسا كتاإلهجئؿ. كحاؿ  ،، فقاؿ رافع تف حي

 ارل لمئهكد: ما أهتـ سما شيب. كجحد هتكة مكسا ككفر رجؿ مف أهؿ هجراف مف اله  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ا في ذلؾ مف حكلهما  كراة. فأهزؿتالت  

حاؿ: إف كبل ئتمك في كتاتا ت دئؽ مف  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
كراة، فئها ما أخذ ا سمئهـ سما لساف مكسا كفر تا، أم: ئكفر الئهكد ت ئسا كسهدهـ الت  

كراة مف الت   تالت دئؽ ت ئسا، كفي اإلهجئؿ ما جاب تا سئسا تت دئؽ مكسا، كما جاب مف
 .(1)"سهد ا، ككؿ ئكفر تما في ئد  احتا

 ارل حاؿ: تما، حد كاهت أكائؿ اله    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پكحاؿ حتادة: "  -2

حاؿ: تما حد   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پسما شيب، كلكههـ اتتدسكا كتفرحكا. 
 .(2)"كاهت أكائؿ الئهكد سما شيب، كلكههـ اتتدسكا كتفرحكا

 
ہ    ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ چ حاؿ ت الا :

 .]48الق ص:[چ ﮲ ﮳  ﮴  ﮵   ﮶     ۓ  ۓ  ےہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے
 
 

 وقد أورد ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية آثارًا أخرى قال:
كأما مف حرأ  . (3) ما ا سمئهما كسمـ كحاؿ الحسف كحتادة: ئ هي: سئسا كمحمدان "  -1

 ۓ ﮲."  
 

                                                 
اهظر ( كسهدإل حسف، 1110(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1811(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/386كثئر ) تفسئر اتف (1)

  (.1/567تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر (، كسهدإل  حئح، 1111(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1813(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/386تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.1/568اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )تفسئر 
(، تسهد  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 16958(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/242تفسئر اتف كثئر ) (3)

  (. 6/26حكمت ئاسئف )
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 . (1)"كراة كاإلهجئؿ. كهك ركائة سف أتي زرسة، كاختارإل اتف جرئررمة: ئ هكف: الت  حاؿ سك"  -2
 . (2)"حاؾ كحتادة: اإلهجئؿ كالقرآفكحاؿ الض  "  -3

 

ا جاب تا مف ، كلم  تكة سئسا هكار الئهكد له  إلها مما ستؽ مف اآلئات كاآلثار  فتتتئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  حاؿ ت الا: ،الكرئـ. كحد ذكر ذلؾ في أكثر مف مكضع في القرآف اإلهجئؿ

ڤ   ڤ  ڤ    ٹپ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 . ]6ال ؼ:[چڤ  ڦ  ڦ    ڦ 
كراة ، كه مة مها لئحؿ لهـ كمع أف ا ستحاها كت الا تئف لهـ أف ذلؾ ت دئؽ لما في الت  

﮳   چ  حاؿ ت الا: ،ـ سمئهـت ض الذم حر   ﮲      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .] 50آؿ سمراف:[چ﮸ ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾    ﮷﮴ ﮵  ﮶ 

 

اؽ، كىاٍتف جرئر، كىاٍتف اٍلميٍهذر،  .هـ أتك إال الكفر كاإلهكارإال إه   فقد أخرج السئكطي سف اٍتف ًإٍسحى
:" أىتىا رىسي  اًتـ، كىأىتيك الش ٍئخ، سىف اٍتف سىت اس حىاؿى أىتيك ئىاسر تف  :هفر مف ئهكد فئهـ كؿ ا كىاٍتف أتي حى

زار تف أتي إزار، كأشئع، فىسىأىليكإلي سىم ف  اًلد، كا  هىاًفع تف أتي هىاًفع، كسازر تف سىٍمرك، كىزئد تف خى أىخطب، كى
مىا أهزؿ ًإلىا ًإٍترىاًهئـ كىا ً  ،ئيؤمف ًتًا مف الر سيؿ ا أهزؿ ًإلىٍئهىا كى مى : )أيٍؤًمف ًتالم ا كى ئىٍ قيكب حىاؿى اؽ كى ٍسحى ٍسمىاًسئؿ كىاً 

هحف لىاي  مىا أيكًتيى اله ًتئ كفى مف رىتهـ الى هفر ؽ تىئف أحد ًمٍههيـ كى مىا أيكًتيى ميكسىا كىًسئسىا كى كاألستاط كى
حىاليكا: ال هؤمف ًتً ئسىا، كال هؤمف تمف آمف م ا، فىأٍهزؿ ا ديكا هتٌكتا، كى حى (، فىمىم ا ذكر ًسئسىا جى  ميسمميكفى

ًإلىا حىٍكلا:  [59]المائدة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  فئهـ:

ڄ"(3). 

 
 
 

                                                 
ر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، تسهد  حئح، اهظ16960(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/242تفسئر اتف كثئر ) 1))

 .(6/27حكمت ئاسئف )
(، تسهدئف ئقكم أحدهما 16958(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )19/590(، أخرجا اتف جرئر )2/242تفسئر اتف كثئر ) (2)

  (. 6/27األخر، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

 .2/193مستكر، . إسهادإل حسف، اهظر: ال حئح ال5/366الدر المهثكر،  (3)
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 دور الييود في تحريف اإلنجيل:
كذلؾ سف طرئؽ تكلس، كاسما  ،لقد ل ب الئهكد دكران كتئران في حرؼ المسئحئة سف مسارها

ألد أسداب المسئح سمئا السبلـ، ككاف حتؿ دخكلا  ،ئفكحد كاف ئهكدئان مف فرحة الفرئسئ "شاؤكؿ"الحقئقي 
، كال مف أه ارإل ،كال مف تبلمئذ المسئح ،ا لئس مسئحئان المسئحئة ئضطهد المسئحئئف، مما ئدؿ سما أه  

ـ   فهك لـ ئرى  ئف إلا ككها مفاجئان مف ككها مضطهدان لممسئحئتحكؿ تحكالن  المسئح كلـ ئسمع مها، ث
 ،ا كاف ئسئر في ال حراب تالقرب مف دمشؽأه   ،مفادها ،كذلؾ تق ة اختمقها رسكالن كم دران لمكحي،

فقاؿ: أها الرب  ؟فقاؿ: مف أهت ئقكؿ شاكؿ شاكؿ لماذا تضطهدهي؟  فسمع  كتان  ،فسقط سما األرض
 .(1)ماذا ترئد أف أف ؿ؟ فقاؿ: اذهب ككرز تالمسئحئة )أم تشر تها( :فأجاتا ؟ئسكع الذم أهت تضطهدإل

ألئا المسئح، كحئد إلا تكهقمها مف الت   ،لتكلس دكر كتئر في تحرئؼ ال قئدة المسئحئة لقد كاف
كمف ئكتب هذإل   ،كهي تشكؿ جزبان كتئران مف ال هد الجدئد  ،رت ة سشر رسالةكحد كاف لتكلس هذا أ
مع ثتكت  ،( إ حاح100كالتي تتمغ مجمكع إ حاحاتها )ف كلها( مائة ) ،المجمكسة مف الرسائؿ

 . (2)ئفا لم قئدة كالشرئ ة، فإها ال تد أف ئككف لا هدؼتحر 
 

 اآلثار الواردة في موقفيم من القرآن :الث الث المطمب
 

. فقد كفركا تا كتمحمد  ،لـ ئكف القرآف تأحسف حاالن مف التكراة كاإلهجئؿ سهد الئهكد
 كسأسرض في هذا المطمب لمكحؼ الئهكد مف القرآف الكرئـ.

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ     ٻ  ٻٱ  چ  حاؿ ت الا:

  .]43 :الرسد[چٺ  ٺ  ٺ
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير اآلية:
 .(3)"حئؿ: هزلت في ستد ا تف سبلـ حالا مجاهد  ڀ  ٺ  ٺ  ٺحكلا: " -1

 
 

                                                 
اهظػػر: التحرئػػؼ كالتهػػاحض فػػي األهاجئػػؿ األرت ػػة: رسػػالة ماجسػػتئر لسػػارة حامػػد ال تػػادم مػػف جام ػػة اـ القػػرل تمكػػة،  (1)
 (، الهاشر الجم ئة ال ممئة الس كدئة ل مـك ال قئدة كاالدئاف كالفرؽ كالمذاهب. 75-107)
،مكتتػػة الرشػػد هاشػػركف،  307حامػػد محمػػد ال تػػادم ، صمكحػػؼ الئهػػكد كاله ػػارل مػػف المسػػئح سمئػػا السػػبلـ:د سػػارة  (2)
 ـ(.2005-ق 1426)1ط
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، تسهد ض ئؼ، 20538(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )4/473تفسئر اتف كثئر ) (3)

   (. 4/593حكمت ئاسئف )
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 .(1)" ارلحاؿ ال كفي، سف اتف ستاس حاؿ: هـ مف الئهكد كاله  " -2
 .(2)"ـ، كسمماف، كتمئـ الدارمكحاؿ حتادة: مههـ اتف سبل" -3

 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ  حاؿ ت الا:

 .] 88اإلسراب: [چڤ  ڤ  ڦ 
 

 أورد ابن كثير أثرًا ىنا يبين أن ىذه اآلية نزلت في الييود قال:
ف اتف كحد ركل محمد تف إسحاؽ سف محمد تف أتي محمد، سف س ئد تف جتئر أك سكرمة، س"

فقالكا لا: إها هأتئؾ تمثؿ ما  ستاس: أف هذإل اآلئة هزلت في هفر مف الئهكد، جابكا رسكؿ ا 
 . (3)"جئتها تا، فأهزؿ ا هذإل اآلئة

 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  كحاؿ ت الا:

  .]119:آؿ سمراف [چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ﮷﮴ ﮵  ﮶   ﮳ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲ 
 

 أورد ابن كثير أثرًا عن محمد بن إسحاق قال: 
ثهي محمد تف أتي محمد، سف ًسٍكًرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف حاؿ محمد تف إسحاؽ: حد  "

أم: تكتاتكـ ككتاتهـ، كتما مضا مف الكتب حتؿ ذلؾ، كهـ      ۀ  ہ  ہستاس: 
 . (4)"ئكفركف تكتاتكـ، فأهتـ أحؽ تالتغضاب لهـ، مههـ لكـ

ٱ  ٻ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   چ  كحاؿ ت الا:

  .]91- 89الحجر[چٻ  
                                                 

ظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. اه(، كسهدإل ض ئؼ، 20537(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )4/473تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.4/593حكمت ئاسئف )

اهظر تفسئر (، تسهد  حئح، 1/339(، ستد الرزاؽ )20543أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (،4/473تفسئر اتف كثئر )( 2)
 (.4/593اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف اهظر تفسئر اتف (، أخرجا اتف جرئر، كسهدإل حسف، 5/117تفسئر اتف كثئر ) (3)
(5/118.)  
(، كفي سهدإل اتف حمئد هك محمد تف حمئد الرازم 7695(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/108تفسئر اتف كثئر ) (4)

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف (، تسهد حسف، 2/207"ض ئؼ"، كاألثر في سئرة اتف هشاـ )
(2/410.) 
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير اآلية: 
تئر، ثها ئ قكب تف إتراهئـ، حد  حاؿ التخارم: حد  "  -1 ثها هشئـ، أهتأها أتك تشر، سف س ئد تف جي

ؤكإل أجزاب، فآمهكا حاؿ: هـ أهؿ الكتاب، جى  ٻ  ٻ  ٻسف اتف ستاس:  ز 
  .(1)"تت ضا، ككفركا تت ضا

ىئ  ی  ی  ثها ستئد ا تف مكسا، سف األسمش، سف أتي ظىٍتئاف، سف اتف ستاس: حد  " -2

 .(2)" ارلحاؿ: آمهكا تت ض، ككفركا تت ض: الئهيكد كاله   ی
 

ٿ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ  كحاؿ ت الا:

  ڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 .]91 :األه اـ[چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ
 

، كحئؿ: في مالؾ تف (5)رجؿ مههـ 4" ]كهك[فهحاص"كحئؿ: في  ؛(3)حئؿ: هزلت في طائفة مف الئهكد
 . (7)(6)ال ئؼ

ے  ۓ   ۓ ﮲    ﮳ ﮴     ےھ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھچ  كحاؿ ت الا:

 .]153 :الهساب[ چ﮵ ﮶  ﮷  ﮸   

                                                 
 (.4705ترحـ )  ٻ  ٻ  ٻٱ  (،  حئح التخارم، كتاب التفسئر تاب حكلا 4/549تفسئر اتف كثئر )( 1)
 (.4706ترحـ )  ٻ  ٻ  ٻٱ  (،  حئح التخارم، كتاب التفسئر تاب حكلا 4/549تفسئر اتف كثئر ) (2)
س، (، كسهدإل ثاتت،  سف اتف أتي طمحة سف اتف ستا13540أخرجا اتف جرئر ترحـ ) (،3/300تفسئر اتف كثئر )( 3)

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف (، تسهد  حئح مف طرئؽ أتي سركتة سف حتادة، 13539كترحـ )
(3/575.) 
 ( مف إضافة التاحث لئستقئـ المتف.4)
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل حسف، 13537(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/300تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (.3/575حكمت ئاسئف )
مالؾ تف ال ئؼ: حتر مف أحتار الئهكد كاف ئخكض في اإلسبلـ كثئران، أهكر هزكؿ الكتب السماكئة ، أهظر تفسئر   (6)

 (.2629(، تفسئر الش راكم )3/300اتف كثئر )
(، تسهدئف ض ئفئف سف س ئد اتف جتئر 13536، 13535(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/300تفسئر اتف كثئر ) (7)

  (.3/575ر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )اهظكسكرمة، 
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 ان أف ئهزؿ سمئهـ كتات دم، كحتادة: سأؿ الئهكد رسكؿى ا حاؿ محمد تف ك ب القرظي، كالس  "
 .(1)"كراة سما مكسا مكتكتةكما هزلت الت   ،مف السماب
رىئج: سألكإل أف ئهزؿ سمئهـ  حفا مف ا مكتكتة إلا ف" بلف كفبلف كفبلف، تت دئقا حاؿ اتف جي

 . (2)"فئما جابهـ تا
، رغـ م رفتهـ الئقئهئة ستؽ أٌف الئهكد ال ئؤمهكف تالقرآف الكرئـ، كال تمحٌمدو  ئتضح مما

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  حاؿ ت الا: ،تهتٌكتا ك دحا

 .]89ة :التقر [چٹ  ٹ  ڤ    ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ٻ       ٻ  ئ هي الئهكد  ٱ  ٻئقكؿ ت الا:  ؿ اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة:حا

كراة، كحكلا: ئ هي: مف الت   پ  پ  پ كهك: القرآف الذم أهزؿ سما محمد   ٻ  پ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   سكؿ تهذا أم: كحد كاهكا مف حتؿ مجيب هذا الر
ا سئت ث هتي في آخر أسدائهـ مف المشركئف إذا حاتمكهـ، ئقكلكف: إه  الكتاب ئسته ركف تمجئئا سما 

، كما حاؿ محمد تف إسحاؽ، سف سا ـ تف سيمىر سف حتادة  ـر الزماف هقتمكـ م ا حتؿ ساد كا 
كفي الئهكد الذئف كاهكا -ئ هي في األه ار-األه ارم، سف أشئاخ مههـ حاؿ: حالكا: فئها كا كفئهـ 

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  الق ة ئ هي: جئراههـ، هزلت هذإل 

في  ان حالكا كها حد سمكهاهـ دهر   ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
مف األهتئاب ئت ث اآلف هتت ا، حد  ان أهؿ كتاب، فكاهكا ئقكلكف: إف هتئالجاهمئة، كهحف أهؿ شرؾ كهـ 

. فم ـر ما ت ث ا رسكلا مف حرئش كاتت هاإل كفركا تا. ئقكؿ ا أظؿ زماها، هقتمكـ م ا حتؿ ساد كا 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹت الا: 

(3).  
 

 ثم  أكد ابن كثير ما ذىب إليو بآثار أخرى ومنيا:
كحاؿ محمد تف إسحاؽ: أخترهي محمد تف أتي محمد، أخترهي سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف " -1

ا ت ثا فمم   ،حتؿ مت ثا تفتحكف سما األكس كالخزرج ترسكؿ ا اتف ستاس: أف ئىهكد كاهكا ئس
                                                 

(، كسهدإل مرسؿ، كحكؿ السدم 10769(، حكؿ محمد تف ك ب أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/446تفسئر اتف كثئر ) (1)
(، كسهدإل حسف، كهدإل 6187(، كسهدإل حسف، كحكؿ حتادة اتف أتي حاتـ ترحـ )6186أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )

 (.3/251اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )ئقكم ت ضها ت ضان،  المراسئؿ الثبلثة

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل ض ئؼ، 10771(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/446تفسئر اتف كثئر ) (2)
  (.3/251حكمت ئاسئف )

 (. 1/325تفسئر اتف كثئر ) (3)
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ا مف ال رب كفركا تا، كجحدكا ما كاهكا ئقكلكف فئا. فقاؿ لهـ م اذ تف جتؿ، كتشر تف التراب 
كر، أخك تهي سممة ئا م شر ئهكد، اتقكا ا كأسممكا، فقد كهتـ تستفتحكف سمئها تمحمد ، تف مىٍ ري

 ،فقاؿ سىبلـ تف ًمٍشكـ أخك  ،ا مت كث، كت فيكها لها ت فتاكتختركهها تأه   كهحف أهؿ شرؾ
فأهزؿ ا في ذلؾ مف  ،تهي الهضئر: ما جابها تشيب ه رفا، كما هك تالذم كها هذكر لكـ

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ حكلهـ: 

  .(1)"چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

حاؿ: هـ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹكحاؿ مجاهد: " -2
 .(2)"الئهكد

تف    الح  ثهيحد   إسحاؽ،  اتف   أتي، سف  حدثها  ئ قكب،  ثهاكحاؿ اإلماـ أحمد: حد  "  -3
  ،األشهؿ  ستد  تهي  لتئد، أخي تف   محمكد سف  تف سكؼ،  ستد الرحمف  تف   إتراهئـ
  ئهكدم  جار  لها  كاف  حاؿ:  ،رتد  أهؿ  مف  ككاف  كحش،  تف  سبلمة  تف  سممة  سف
 ا   رسكؿ مت ث   حتؿ  تئتا مف   ئكمان   سمئها  فخرج حاؿ:   ،األشهؿ  ستد  تهي  في

  أحدث  ئكمئذ  كأها حاؿ سممة:   ،األشهؿ  ستد  تهي  مجمس  سما كحؼ   حتا تئسئر، 
  كالقئامة الت ث   فذكر  أ مي.  تفهابو   فئها  مضطج ان   تردة  سما  ،سٌهان  فئهـ   مف

  ال ئركف  أكثاف  أ حاب  ،شرؾ  ألهؿ ذلؾ   حاؿ  ،اركاله    كالجهة  كالمئزاف  كالحسهات
  ئت ثكف  اساله   أف   اكائه  هذا  ترل  فبلف، ئا  كئحؾ   لا:  فقالكا  المكت،  ت د  كائهان   ت ثان 
 كالذم   ه ـ، فقاؿ:  تأسمالهـ؟   فئها  ئجزكف  كهار،  جهة  فئها  دار  إلا  مكتهـ  ت د

ـ   ئحمكها  ا الدهئ  في  رتهك   أسظـ الهار  تمؾ   مف  تحظا لا  أف   لكد  تا،  ئحمؼ  ث
كما   كئحؾ لا:  . حالكا غدان   اراله   تمؾ   مف  ئهجك  سمئا، كأف  تا فئطتؽ  إئاإل   ئدخمكها

هذإل التبلد، كأشار تئدإل هحك مكة كالئمف. حالكا:   هحك  مف ئت ث   هتي  حاؿ: ذلؾ؟   آئة
ؿ ، فقاؿ: إف ئستهفذ هذا الغبلـ سمرإل ئدركا. حاكمتا هراإل؟ حاؿ: فهظر إلٌي كأها مف أحدثهـ سٌهان 

حتا ت ث ا رسكلا  ما ا سمئا كسمـ كهك تئف  ؛سممة: فكا ما ذهب المئؿ كالههار

                                                 
اهظر (، كسهدإل ض ئؼ، 911(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1520جرئر ترحـ )(، أخرجا اتف 1/326تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.1/487تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف (، سهدإل  حئح، 1/326تفسئر اتف كثئر ) (2)
(1/488.)   
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فقمها: كئمؾ ئا فبلف، ألست تالذم حمت لها؟ حاؿ: تما  ،كحسدان  ككفر تا تغئان  ،أظهرها، فآمها تا
 . (1)"كلئس تا

 
كتالتالي  ، سمئا كسمـكؿ هذإل اآلثار تؤكد أف الئهكد سمئهـ ل ائف ا أهكركا هتكة محمد  ما ا

ما جابها تشيب  ":في ركائة اتف إسحاؽ حاؿسىبلـ تف ًمٍشكـ  كما  رح تذلؾ ،أهكركا القرآف الكرئـ
﮳       ےھ  ھ   ھ  ھ  ےچ "؛ لذلؾ حؽ سمئهـ حكؿ رتها ستحاها: ه رفا ﮲   ۓ  ۓ 

ھ    ھ  ھ فا حكلا ت الا : ئقكؿ الدكتكر ستد الكرئـ الخطئب  .]99:التقرة[ چ﮴ 

 مهزلة مف الٌما .. تٌا مف حرآف كآئات تئهاتتككئد لما هزؿ سما اله    ےھ  ے

، سما كفرهـ كفسقهـ تهدئد لمئهكد، ككسئد لهـ  ۓ  ۓ ﮲  ﮳    ﮴  كفا حكلا ستحاها : 
كفسقكا سف دئههـ الذم كاهكا سمئا، أم خرجكا سف ، .. فهـ الكافركف الفاسقكف .. كفركا تمحمد 

 .(2)كرسالتا  أهكركا ما فئا مف أمر محمد ، حئفدئههـ
دالئؿ كاضحات تدؿ سما  دؽ الٌما لقد أهزلها إلئؾ ئا محمد ؿ الدكتكر كهتة الزحئمي "ك ك كئق
الم محئة ، فبل  كأحكامها ال ممئة تكجكإل مهاف ها كغائاتها ،رف أ كلها االستقادئة تتراهئهها، تقترسالتؾ

كال ئكفر تها إال  ،، كهك ظاهر تهفسالهكر ئظهر األشئاب، فهي كاتحتاج إلا دلئؿ آخر ئكضحها
الذئف استحتكا ال ما سما الهدل ، حسدا لمف ظهر الحؽ  ؛ف سما آئاتها كأحكامها مف الكفرةالمتمردك 

 ك دؽ ا ال ظئـ إذ ئقكؿ:  .(3)سما ئدئا ، كسهادا كمكاترة مههـ
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ    ائۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائچ 

حب    جبۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ

:[چخب  مب  ىب  يب   .]60-58الرـك
 
 

                                                 
(، كالطتراهي الكتئر 1955(، كالتخارم في التارئخ الكتئر ترحـ )3/467(، المسهد )327-1/326تفسئر اتف كثئر ) (1)

(، حاؿ الحاكـ  حئح سما شرط مسمـ ككافقا الذهتي كلئس كما حاال؛ ألف اتف إسحاؽ لئس مف رجاؿ 6327ترحـ )
ح تالتحدئد في السهد حسف، مسمـ؛ اؿ في المتات ات، كحد  رح الذهتي في ذلؾ كاتف إسحاؽ  دكؽ متماسؾ كحد  ر 

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ كاستقر هظر الحفاظ المتأخرئف سما تحسئف حدئثا إذا  رح تالتحدئد، =
   (.1/488الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

 (.1/115التفسئر القرآهي لمقرآف) (2)
 (.1/239التفسئر المهئر) (3)
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 المبحث الخامس
 عند الييود ألنبياءاآلثار الواردة في اإليمان با

 

لقد حظي الئهكد تالٌه ئب األكتر مف حئث األهتئاب كالٌرسؿ، كهذإل ه مةه مف ه ـ ا سما تهي 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ :  ئؿ، حاؿ ت الا سما لساف مكسا إسرائ

. ]20المائدة:[چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
لكٌف تهي إسرائئؿ ك ادتهـ حاتمكا الٌه مة تالكفر كالجحكد. كسهرل في هذا المتحث، في المطمب األٌكؿ: 

مكحفهـ مف ت ض األهتئاب سما كجا الخ كص، كما  مكحفهـ مف األهتئاب سمكمان، كفي المطمب الثٌاهي
 جاب ذلؾ متسكطان في القرآف الكرئـ.

 
 ردة في موقفيم من األنبياء عمومًا المطمب األّول: اآلثار الوا

فرئقان مف الم مكـ أف الئهكد كحفكا مف أهتئائهـ مكحفان سدائئان؛ أله هـ حالكا تئههـ كتئف أهكائهـ، ف
 سمط الضكب في هذا المطمب سما اآلثار التي تتحدث سف حتمهـ األهتئاب. . كسأكذتكا كفرئقان ئقتمكف

 

 .]61التقرة:[چەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئچ ت الا: ؿاح
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير تحت ىذه اآلية:
ثها إسماسئؿ، سف اتف سكف، سف سمرك تف س ئد، سف حمئد تف ستد حاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -1

حاؿ:  ،حاؿ اتف مس كد: كهت ال أحجب سف اله ٍجكل، كال سف كذا كال سف كذا"حاؿ:  الرحمف،
كسهدإل مالؾ تف مرارة الرهاكم، فأدركتا مف آخر حدئثا كهك ئقكؿ: ئا  فأتئت رسكؿ ا 

مهي تشراكئف فما رسكؿ ا، حد حسـ لي مف الجماؿ ما ترل، فما أحب أف أحدنا مف اله   اس فىضى
أك -لئس ذلؾ مف التغي، كلكف التغي مىٍف تطر  ،ال)س ذلؾ هك التغي؟ فقاؿ: أفمئ ،فكحهما

كالت اظـ  ،كاهتقاص الهاس، كاالزدراب تهـ ،. ئ هي: رد الحؽ(كغىمط الهاس، الحؽ -حاؿ: سفا
أحؿ ا  ؛سمئهـ. كلهذا لما ارتكب تهك إسرائئؿ ما ارتكتكإل مف الكفر تآئات ا كحتؿ أهتئائهـ

 .(1)"ال ئرد، ككساهـ ذال في الدهئا مك كال تذؿ اآلخرة جزاب كفاحان  تهـ تأسا الذم

                                                 
(، حاؿ الحاكـ  حئح اإلسهاد ككافقا 4/182(، أخرجا الحاكـ )1/385مد )(، مسهد اح1/283تفسئر اتف كثئر ) (1)

 الذهتي.
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ثها ش تة، سف األسمش، سف إتراهئـ، سف أتي م مر، سف ستد حاؿ أتك داكد الطئالسي: حد  " -2
ا تف مس كد، حاؿ: كاهت تهك إسرائئؿ في الئـك تقتؿ ثبلثمائة هتي، ثـ ئقئمكف سكؽ تقمهـ في 

 .(1)"آخر الههار
ثها سا ـ، سف أتي كائؿ، سف ستد ثها أتاف، حد  ثها ستد ال مد، حد  اؿ اإلماـ أحمد: حد  كحد ح" -3

ئكـ القئامة رجؿ حتما هتي، أك  حاؿ: "أشد الهاس سذاتان  رسكؿ ا  أف  -ئ هي اتف مس كد-ا 
ماـ ضبللة  . (2)كممثؿ مف الممثمئف"  ،حتؿ هتئنا، كا 

هتئاب ا كالتجرؤ سمئهـ كحتمهـ دكف ش كر تالذهب، اك تأهئب فهذإل األثار تتئف استخفاؼ الئهكد تأ
 لمضمئر. 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ    چحاؿ ت الا: 

 .]87التقرة:[ چې

حتمتـ؛  ان ما لـ ئقؿ: كفرئقإه   ۅ  ۉ        ۉ  ېالزمخشرم في حكلا: حاؿ اتف كثئر: حاؿ 
،  تالسـ كالسحر، كحد حاؿ تي هـ حاكلكا حتؿ اله  أله  -ان أئض-تؿ راد تذلؾ ك فهـ في المستقا أأله  

فهذا أكاف اهقطاع أتهرم"، كهذا الحدئث في  حئح  ،في مرض مكتا: "ما زالت أكمة خئتر ت اكدهي
 .(3)التخارم كغئرإل

 
كأثتتا كما تئهتا اآلثار الس اتقة،  ،كلغكا فئاالئهكد  ، إال أف  سظـ الحرماتالقتؿ مف أ كمع أف  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ    چ: حاؿ ت الا القرآف الكرئـ

  ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئچ  ، كحاؿ أئضان:]87:التقرة[ چې

 كحاؿ: ،]70:المائدة] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ

، تؿ تحدث القرآف سف زسمهـ حتؿ سئسا  ]181:اؿ سمراف[چٿ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   

                                                 
(، كسهدإل 636(، اتف أتي حاتـ ترحـ )1/73(، أخرجا السئكطي في الدر المهثكر )1/283تفسئر اتف كثئر ) (1)

   (.1/426اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )  حئح،
. 6/413(، 3868(، مسهد ستد ا تف مس كد، ح)1/407(، أخرجا أحمد في مسهدإل )1/283اتف كثئر ) تفسئر (2)

حاؿ ش ئب األرهاؤكط كغئرإل: إسهادإل حسف. كحاؿ األلتاهي: كهذا إسهاد جئد، اهظر: سمسمة األحادئث ال حئحة، 
1/569. 
 (.2617ترحـ )  حئح التخارم: كتاب المغازم، تاب مرض الهتي  (3)
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  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ  حاؿ ت الا: ،هـ ال ئأتهكف تجرئمة حتؿ األهتئاب، ككأه] 
 . ]157الهساب:

زئادة  ٿ     ٿكحكلا: ئقكؿ الس دم في تفسئرإل م قتان سما حتؿ الئهكد لؤلهتئاب تغئر حؽ: "
ال فمف   .(1)"تي ال ئككف تحؽ، لكف لئبل ئظف جهمهـ كسدـ سممهـالم مكـ أف حتؿ اله  شهاسة، كا 

كاسمـ أف الخطاب في هذإل اآلئات ألمة تهي إسرائئؿ كئمفت اهتتاهها إلا فائدةو مهمة فئقكؿ: "
الذئف كاهكا مكجكدئف كحت هزكؿ القرآف، كهذإل األف اؿ المذككرة خكطتكا تها كهي ف ؿ أسبلفهـ، كهستت 

كمف  كائد سدئدة، مهها: أههـ كاهكا ئتمدحكف كئزككف أهفسهـ، كئزسمكف فضمهـ سما محمد لهـ لف
هـ لئسكا مف مههـ أه   ما ئتئف تا لكؿ أحد ؛تقررت سهدهـآمف تا، فتئف ا مف أحكاؿ سمفهـ التي حد 

هـ أكلا أه  مع أف المظهة - سماؿ، فإذا كاهت هذإل حالة سمفهـأهؿ ال تر كمكاـر األخبلؽ، كم الي األ
                                                           فكئؼ الظف تالمخاطتئف؟. -كأرفع حالة ممف ت دهـ

كمهها: أف أف الهـ أكثرها لـ ئهكركها، كالراضي تالم  ئة شرئؾ لم ا ي، إلا غئر ذلؾ مف 
 .(2)"الًحكىـ التي ال ئ ممها إال ا

، ، فدتركا لهـ المكائد، كحتمكهـ، كأفسدكا في األرض، كحرفكا دئف ا "كتكالت سمئهـ أهتئاؤهـ
ـ  ت ث ا لهـ سئسا  ، كتدالن مف أف ئتٌت كإل كئ ٌححكا خطأهـ كاهحرافهـ، كئكفكا سف ختثهـ ث

 هٌجاإل مههـ. كفي هذا ئقكؿ ا ستحاها كت الا: ، كلكف ا كتزئئفهـ، أجم كا سما حتما 
 [چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ

اهظر كئؼ تمغت تهـ الكحاحة الفاجرة، كالتحدم، كاالستهزاب ترسؿ ا، فئقكلكف متاهئف . ]157الهساب:
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  كمستهزئئف:

(3). 
ذا است رضها تارئخئان حتمهـ لت ض األهتئاب، فإٌف التارئخ أثتت ذلؾ، كمف ذلؾ   :(4)يما ئمكا 

ٍزًحئىاؿى  -1  : حتما حاض مف حضاتهـ؛ أله ا ههاإل سف ف ؿ المهكرات.حى
ٍهًسي -2  ( أحد ممكؾ ئهكذا؛ أله ا كاف ئه حا تترؾ المهكرات.أشئ ا تف آمكص: حتما )مى
ئىا -3  : حتما الئهكد رجمان تالحجارة؛ أله ا أكثر مف تكتئخهـ سما مهكرات أسمالهـ كم ا ئهـ.أىٍرمى

                                                 
 (.1/53تفسئر الس دم) (1)
 (.1/54المرجع الساتؽ ) (2)
  تدكف رحـ طت ة كدار هشر. ،4صحقئقة الئهكد: فؤاد تف سئد ستدالرحمف الرفاسي،  (3)
، 2/299محمػػد تاسػػؿ سئػػكف السػػكد،  -اهظػػر: محاسػػف التأكئػػؿ، محمػػد جمػػاؿ الػػدئف تػػف محمػػد الحػػبلؽ القاسػػمي، ت (4)

ئػػػركت. كاهظػػػر: مكائػػػد ئهكدئػػػة ستػػػر التػػػارئخ، ستػػػد الػػػرحمف حسػػػف حتهكػػػة هػػػػ(، دار الكتػػػب ال ممئػػػة، ت1418)1ط
ـ(، دار القمػػػـ، دمشػػػؽ، تئػػػركت. كاهظػػػر: تهػػػك إسػػػرائئؿ، 1978 -هػػػػ 1398)2، ط122، 33، 30، 29المئػػػداهي، 

425. 
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س( الذم ممؾ الئهكد مف حتؿ الدكلة الركماهئة، ككاف ستب حتما : حتما )هئركدئحئا  -4
؛ أله ا أهكر سمئا الزكاج مف اتهة أخئا، كئقكؿ المؤرخكف: إه ا في حادثة حتؿ ئحئا لئحئا 
  حتؿ سدد كتئر مف ال مماب؛ لذات الستب الذم حتؿ تا ئحئا. 

 مئهما السبلـ. : حتما )هئركدس(؛ ألف زكرئا دافع سف اتها ئحئا سزكرئا  -5
مف ئهكد تهي الهضئر؛ تإلقاب  خرة سمئا مف  محاكلة حتؿ اله تي محمد كئضاؼ الا ذلؾ 

، كما جاب فكؽ سطح تئتو مف تئكتهـ، كمف خبلؿ حادثة سـ الشاة التي حدمكها إلا اله تي 
مىٍئاً في  حئح التخارم، سف سائشة أه ها حالت: " م ا اي سى م ـى ئىقيكؿي ًفي مىرىًضًا  كىافى اله ًتي   ى سى كى

ٍدتي اٍهًقطىاعى  ،ال ًذم مىاتى ًفئًا: ئىا سىاًئشىةي  ، فىهىذىا أىكىافي كىجى ٍئتىرى ـى الط  ىاـً ال ًذم أىكىٍمتي ًتخى مىا أىزىاؿي أىًجدي أىلى
ـ    .(1)"أىٍتهىًرم ًمٍف ذىًلؾى الس 

 

، ففي مسهد مف حتؿ هتئان أك حتما هتي لقئامةأشد الهاس سذاتان ئكـ اأف  مف  كلقد تئف اله تي 
لىةو، " :أحمد سف رسكؿ ا  بلى مىاـي ضى ، أىٍك حىتىؿى هىًتئ ا، كىاً  ؿه حىتىمىاي هىًتيٌّ أىشىد  اله اًس سىذىاتنا ئىٍكـى اٍلًقئىامىًة، رىجي
ث ًمئفى  ث ؿه ًمفى اٍلميمى ميمى  . (2) "كى

 

أهتئاب ا، كسدـ احترامهـ لمقاـ الهتكة، فهؿ ئا ترل تقي  الئهكد سما هكذا ئتتئ ف لها مدل تجرؤ
 شيب سهد هؤالب القكـ ئحترمكها أك ئقدسكها؟!.

 

 المطمب الثاني: موقفيم من بعض األنبياء عمى وجو الخصوص
لقد كحؼ الئهكد مف أهتئائهـ في كثئر مف األحئاف مكحفان سدائئان، كما تئهت ذلؾ في المطمب 

الضكب في هذا المطمب سما افترائهـ الكذب كالتهتاف، كتآمرهـ سما ت ض األهتئاب الس اتؽ، كسأسمط 
 سما كجا الخ كص، كا المست اف. 

 
  :عمى سيدنا إبراىيم  يمافترائأواًل: اآلثار الواردة في 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     چ حاؿ ت الا: 

ۆئ  ۈئ   ۈئ     ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ           ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۅ  ۅ   ۉ

 .]140التقرة:[چېئ  ېئ  
 أورد ابن كثير أثرًا تحت ىذه اآلية قال:

                                                 
 (.2617ككفاتا ترحـ )  حئح التخارم: كتاب المغازم، تاب مرض الهتي   (1)
. حػػاؿ شػػ ئب األرهػػاؤكط كغئػػرإل: إسػػهادإل 6/413(، 3868تػػد ا تػػف مسػػ كد، ح)أخرجػػا أحمػػد فػػي مسػػهدإل، مسػػهد س (2)

سمسػمة األحادئػث ال ػحئحة، أتػك ستػد الػرحمف محمػد ها ػر الػدئف حسف. كحاؿ األلتػاهي: كهػذا إسػهاد جئػد، اهظػر: 
  ـ، مكتتة الم ارؼ لمهشر كالتكزئع، الرئاض.1995 -هػ 1415، 1، ط:(1/569األلتاهي، )
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ف  حاؿ الحسف الت رم: كاهكا ئقرؤكف في كتاب ا الذم أتاهـ: إف الدئف سهد ا" اإلسبلـي، كا 
سحاؽ كئ قكب كاألستاط كاهكا ترآب مف الئهك  محمدان  سماسئؿ كا  ف إتراهئـ كا  دئة كاله راهئة، رسكؿ ا، كا 

 .(1)"فشًهد ا تذلؾ، كأحركا تا سما أهفسهـ ، فكتمكا شهادة ا سهدهـ مف ذلؾ
 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  چحاؿ ت الا: 

 .]65آؿ سمراف:  [چڳ     ڱ  ڳڳ  ڳ
 

 أورد ابن كثير أثرًا قال:
ثهي مكلا زئد تف ثاتت، حد   ،ثهي محمد تف أتي محمدحاؿ محمد تف إسحاؽ تف ئسار: حد  "

س ئد تف جتئر أك سكرمة، سف اتف ستاس حاؿ: اجتم ت ه ارل هجراف كأحتار ئهكد سهد رسكؿ ا 
 ارل ما كاف إتراهئـ إال . كحالت اله  ، فتهازسكا سهدإل، فقالت األحتار: ما كاف إتراهئـ إال ئهكدئان 

ک  گ  گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     کچ  . فأهزؿ ا ت الا:ه راهئان 

 . (2) چڳ     ڱ   ڳگ  گ  ڳ  ڳ
، حئث زسمكا أها كاف ئهكدئان، فأكذتهـ ئتتئ ف مف اآلثار الس اتقة، افتراب الئهكد سما إتراهئـ 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  چالقرآف الكرئـ، كرد سمئهـ ردان مفحمان حاؿ ت الا: 

سما هذا الزسـ  . ئقكؿ اتف كثئر م قتان چڳ     ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
كراة سما ؿ ا الت  ، كحد كاف زمها حتؿ أف ئهزٌ ا كاف ئهكدئان أه   -أئها الئهكد-أم: كئؼ تىٌدسيكف التاطؿ: "
ـ  ئؤٌكد القرآف كذتهـ  راحةن (3)" مكسا ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  چ . ث

 .]67آؿ سمراف:[چۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  
 

ـ  ئؤٌكد الق ، كمف آمف م ا، كلئس الئهكد، حاؿ رآف الكرئـ أف  أكلا اله اس تإتراهئـ محٌمد ث
]آؿ  چەئ  ەئ    وئ  ائۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائچ  ت الا:

                                                 
(، مف 2134(، كسهدإل ض ئؼ، كاتف جرئر ترحـ )1329(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/451كثئر) تفسئر اتف( 1)

 (.1/654اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )كجا اخر ال تأس تا تهحكإل، 
تف كثئر تتحقئؽ د. حكمت اهظر تفسئر ا(، كسهدإل حسف، 7202(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/57تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.2/361ئاسئف )
 (.2/57تفسئر اتف كثئر) (3)
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ف كلئي مههـ أتي  ،لكؿ هتي كالة مف الهتئئف"حاؿ:   رسكؿ ا  أف    كسف اتف مس كد .[68 :سمراف كا 
ـ    ،كخمئؿ رتي    ."(1)ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ېحرأ  ث
 

 يم الكذب في تعيين الذبيحفترائاآلثار الواردة في اثانيًا: 
ۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  چ حاؿ ت الا: 

-101ال افات:[چىت  يت   جث  مث  ىث  يث    متىب   يب  جت   حت  خت  مبيئ  جب  حب  خب
102[. 

كهذا الغبلـ هك إسماسئؿ     ۈئ  ېئ    ېئحاؿ ا ت الا: " :ئقكؿ اتف كثئر رحما ا
كؿي كلد تشر تا إتراهئـ، فإها أ (2)"تاتفاؽ المسممئف كأهؿ الكتاب ،، كهك أكتر مف إسحاؽ. 
ـ   كحد ذهب جماسة مف أهؿ ال مـ إلا أف الذتئح هك إسحاؽ، كحكي ذلؾ سف طائفة " :حاؿ رحما ا ث

  .(3)"مؼ، حتا هقؿ سف ت ض ال حاتة أئضان مف الس  
 

 بيا كل طائفة من أىل العمم.  ولتحقيق المسألة سنورد اآلثار التي احتّجت
 :اآلثار الواردة بأّن الذبيح إسحاق -أ

زاؽ: أخترها مىٍ مىر، سف الزهرم، أخترها القاسـ حاؿ: اجتمع أتك هرئرة كك ب، كحاؿ ستد الر  " -1
، كج ؿ ك ب ئحدث سف الكيتيب، فقاؿ أتك هرئرة: حاؿ تي فج ؿ أتك هرئرة ئحدث سف اله  

تىأتي دسكتي شفاسة ألمتي ئكـ القئامة". فقاؿ  : "إف لكؿ هتيتي اله   هي حد خى دسكة مستجاتة، كا 
أك: فداإل أتي -؟ حاؿ: ه ـ. حاؿ: فداؾ أتي كأمي لا ك ب: أهت سم ت هذا مف رسكؿ ا 

؟ إها لما أيرمى ذتح اتها إسحاؽ حاؿ الشئطاف: إف لـ أفتف أفبل أخترؾ سف إتراهئـ -كأمي
. فخرج إتراهئـ تاتها لئذتحا، فذهب الشئطاف فدخؿ سما سارة، تدان هؤالب سهد هذإل لـ أفتههـ أ

ه   ما ذهب فقاؿ: أئف ذهب إتراهئـ تاتهؾ؟ حالت: غدا تا لت ض حاجتا. حاؿ: لـ ئغد لحاجة، كا 
ًلـ ئذتحا؟ حاؿ: زسـ أف رتا أمرإل تذلؾ. حالت: فقد أحسف أف ئطئع رتا.  تا لئذتحا. حالت: كى

ا ال إه   تؾ أتكؾ؟ حاؿ: لت ض حاجتا. حاؿ: اؿ لمغبلـ: أئف ئذهبفذهب الشئطاف في أثرهما فق
ئذهب تؾ لحاجة، كلكها ئذهب تؾ لئذتحؾ. حاؿ: كلـ ئذتحهي؟ حاؿ: زسـ أف رتا أمرإل تذلؾ. 

                                                 
( كحاؿ هػذا حػدئث  ػحئح  2/320(، كالحاكـ في المستدرؾ )5/223(، كسهف الترمذم )1/400مسهد اإلماـ أحمد) (1)

 سما شرط الشئخئف كلـ ئخرجاإل 
 (.7/27تفسئر اتف كثئر )( 2)
 (.7/27الم در الس اتؽ )( 3)
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حاؿ: فكا لئف كاف ا أمرإل تذلؾ لئف مف. حاؿ: فئئس مها فمحؽ تإتراهئـ، فقاؿ: أئف غدكت 
ه  تاتهؾ؟ حاؿ لحاجة. حاؿ: فإهؾ  لـ أٍذتىحا؟ حاؿ: لـ تغد تا لحاجة، كا  ما غدكت تا لتذتحا حاؿ: كى

. حاؿ: فتركا كئئس أف تزسـ أف رتؾ أمرؾ تذلؾ. حاؿ: فكا لئف كاف ا أمرهي تذلؾ ألف مف  
 .(1)"ئطاع

ثها الكلئد تف مسمـ، ثها محمد تف الكزئر الدمشقي، حد  ثها أتي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -2
حاؿ:  ، سف أتي هرئرة ف أسمـ سف أتئا، سف سطاب تف ئسارها ستد الرحمف تف زئد تثحد  

: "إف ا خئرهي تئف أف ئغفر له ؼ أمتي، كتئف أف أختتئ شفاستي، حاؿ رسكؿ ا 
ـٍ  ألمتي، كلكال الذم ستقهي إلئا ال تد ال الح  (2)فاختتأت شفاستي، كرجكت أف تكفر الجى

ا لما فرج سف إسحاؽ كٍربى الذتح حئؿ لا: ئا إسحاؽ، سؿ ت طا. لت جمت فئها دسكتي، إف 
ها حتؿ هزغات الشئطاف، المهـ مف مات ال ئشرؾ تؾ شئئا مه  فقاؿ: أما كالذم هفسي تئدإل ألت ج  

 .(3)فاغفر لا كأدخما الجهة"
ار، سف ثها داكد ال طحد   ثها ئكسؼ تف ئ قكب ال فار،ثها أتي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -3

هي  (4)رئٍ تً ، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس حاؿ: ال خرة التي تمها تأ ؿ ثى اتف خثئـ
ر كتش أسئف أحرف لا ثغاب، ئٍ تً ال خرة التي ذتح سمئها إتراهئـ فداب اتها، هتط سمئا مف ثى 

 .(5)فذتحا، كهك الكتش الذم حىٌرتا اتف آدـ فتقتؿ مها، فكاف مخزكها حتا فدم تا إسحاؽ

                                                 
(، كسهدإل  حئح كما ذكرإل ك ب األحتار هك مف 2/123(، أخرجا ستد الرزاؽ )7/29اتف كثئر )تفسئر  (1)

 (.6/387اإلسرائئمئات، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 الجـ: الغفئر مف الهاس. (2)
الطتراهي، تحقئؽ: طارؽ  (، ركاإل الطتراهي في الم جـ األكسط: أتك القاسـ سمئماف تف أحمد7/30تفسئر اتف كثئر ) (3)

القاهرة. كاتف سدم في الكامؿ  –ق، دار الحرمئف 1415(، 3603تف سكض ا تف محمد الحسئهي، ترحـ )
(، مف طرئؽ الكلئد تف مسمـ سف ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ تا، ستدا تف سدم تف ستدا تف محمد أتك 4/272)

( كحاؿ: "سألت أتي، 2/219دار الفكر. كذكرإل اتف أتي حاتـ في ال مؿ ) أحمد الجرجاهي، تحقئؽ: ئحئا مختار غزاكم،
فقاؿ: هذا حدئث مهكر"، كحاؿ اتف كثئر كستد الرحمف تف زئد تف أسمـ ض ئؼ الحدئث، كأخشا أف ئككف في الحدئث 

ة، كهي حكلا: "إف ا ت الا لما فرج سف إسحاؽ" إلا آخرإل، كا أسمـ )  (.7/30زئادة ميٍدرىجى
ٍئهاب: كهك أضخـ جتاؿ مكة ئشرؼ سما األتطح مف الشرؽ،  (4) ثتئر: اسـ ئطمؽ سما سدد مف جتاؿ مكة مهها ثىًتئر غى

 كئشرؼ سما مها مف الشماؿ كئقاتؿ ًحٌراب مف الجهكب، كت رفا ال امة الئـك تجتؿ الر خـ.
اهظر الختر مف اإلسرائئمئات، (، كسهدإل حسف ك 18233(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )7/31تفسئر اتف كثئر ) (5)

  (.6/389تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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، لمممؾ في كجها:  حاؿ: حاؿ ئكسؼ -رحما ا-الزئات، سف أتي مئسرة حمزة  حاؿ" -4
ئكسؼ تف ئ قكب هتي ا، اتف إسحاؽ ذتئح ا، اتف  -كا-ترغب أف تأكؿ م ي، كأها 

 .(1)"إتراهئـ خمئؿ ا
، حاؿ لمممؾ كذلؾ  كحاؿ الثكرم، سف أتي سهاف، سف اتف أتي الهذئؿ: إف ئكسؼ" -5

 .(2)"أئضان 
كحاؿ سفئاف الثكرم، سف زئد تف أسمـ، سف ستد ا تف ستئد تف سمئر، سف أتئا حاؿ: "حاؿ " -6

سحاؽ كئ قكب، فتـ حالكا ذلؾ؟ حاؿ: إف إتراهئـ لـ  مكسا: ئا رب، ئقكلكف: ئا إلا إتراهئـ كا 
ف إسحاؽ ج ،ئ دؿ تي شيب حط إال اختارهي سمئا ف  ،اد لي تالذتح، كهك تغئر ذلؾ أجكدكا  كا 

 .(3)حسف ظف" ؛كمما زدتا تبلب زادهيئ قكب 
كحاؿ ش تة، سف أتي إسحاؽ، سف أتي األحكص حاؿ: افتخر رجؿ سهد اتف مس كد فقاؿ: أها " -7

فبلف تف فبلف، اتف األشئاخ الكراـ. فقاؿ ستد ا: ذاؾ ئكسؼ تف ئ قكب تف إسحاؽ ذتئح 
 .(4)" مكات ا كسبلما سمئهـ ،ا، اتف إتراهئـ خمئؿ ا

ف أتي سفئاف تف ال بلب، ذا ركل اتف إسحاؽ سف ستد ا تف أتي تكر، سف الزهرم، سكهك" -8
 .(5)"، سف أتي هرئرة، سف ك ب األحتار، أها حاؿ: هك إسحاؽتف جارئة

 
 :إسماعيل  الذبيح اآلثار الواردة بأنّ  -ب

سامر ا إسحاؽ. حاؿ س ئد تف جتئر، ك سف اتف ستاس أه  "حد تقدمت الركائة حاؿ اتف كثئر 
 "الش تي، كئكسؼ تف مهراف، كمجاهد، كسطاب، كغئر كاحد، سف اتف ستاس، هك إسماسئؿ 

(6). 

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف (، سهدإل مرسؿ كهك مف اإلسرائئمئات، 7/32تفسئر اتف كثئر ) (1)
(6/390.)   

كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف  اهظر تفسئر اتف(، سهدإل مرسؿ كهك مف اإلسرائئمئات، 7/32تفسئر اتف كثئر ) (2)
(6/390.) 
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف (، سهدإل مرسؿ كهك مف اإلسرائئمئات، 7/32تفسئر اتف كثئر ) (3)
(6/390.) 

(، ك ححا كتحققا الذهتي تقكلا سهئد لـ ئكف 2/559(، أخرجا الحاكـ في المستدرؾ )7/32تفسئر اتف كثئر )( 4)
 (.6/390سئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )اهظر تفتذاؾ، 

 (.7/32تفسئر اتف كثئر )( 5)
 (.  7/33) الم در الساتؽ (6)
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ثهي ئكهس، أخترها اتف كهب، أخترهي سمرك تف حئس، سف سطاب تف أتي حاؿ اتف جرئر: حد  " -1
ا إسحاؽ، ككذتت ، كزسمت الئهكد أه   ا حاؿ: المفدل إسماسئؿسف اتف ستاس أه   ،رتاح
 .(1)"الئهكد

 .(2)"كحاؿ إسرائئؿ، سف ثكر، سف مجاهد، سف اتف سمر حاؿ: الذتئح إسماسئؿ" -2
 .(3)"كحاؿ اتف أتي هجئح سف مجاهد: هك إسماسئؿ. ككذا حاؿ ئكسؼ تف مهراف" -3
 .(4)"، كحد رأئت حرهي الكتش في الك تة كحاؿ الش تي: هك إسماسئؿ" -4
ا كاف ال ، سف الحسف الت رم: أه  كحاؿ محمد تف إسحاؽ، سف الحسف تف دئهار، كسمرك تف ستئد" -5

 .(5)"ئشؾ في ذلؾ: أف الذم أمر تذتحا مف اتهي إتراهئـ إسماسئؿ
مف  حاؿ اتف إسحاؽ: كسم ت محمد تف ك ب القرظي كهك ئقكؿ: إف الذم أمر ا إتراهئـ تذتحا"ك  -6

ها لهجد ذلؾ في كتاب ا، كذلؾ أف ا حئف فرغ مف ح ة المذتكح ماته ف اتهي ا إسماسئؿ. كا 
  . ئقكؿ ا ت الا:[112]ال افات:چڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍچ  إتراهئـ حاؿ:

، ئقكؿ تاتف كاتف اتف، فمـ ئكف لئأمرإل تذتح   [71]هكد: چی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئچ
 .(6)"، كما الذم أمر تذتحا إال إسماسئؿالمكسد تما كسدإل إسحاؽ كلا فئا مف ا

ا أه   ،فئاف تف فركة األسممي، سف محمد تف ك ب القرظيكحاؿ اتف إسحاؽ، سف ترئدة تف س" -7
إذ كاف م ا تالشاـ، فقاؿ لا سمر: إف  -كهك خمئفة-حدثهـ؛ أها ذكر ذلؾ ل مر تف ستد ال زئز 

هي ألراإل كما حمت. ثـ أرسؿ إلا رجؿ كاف سهدإل تالشاـ، كاف  هذا لشيب ما كهت أهظر فئا، كا 
-ا مف سممائهـ، فسألا سمر تف ستد ال زئز سف ذلؾ ئهكدئا فأسمـ كحسف إسبلما، ككاف ئرل أه  

فقاؿ لا سمر: أم  اتهي إتراهئـ أيًمر تذتحا؟ -حاؿ محمد تف ك ب: كأها سهد سمر تف ستد ال زئز
ف ئهكد لت مـ تذلؾ، كلكههـ ئحسدكهكـ م شر ال رب،  فقاؿ: إسماسئؿ كا ئا أمئر المؤمهئف، كا 

ا فئا، كالفضؿ الذم ذكرإل ا مها ل ترإل لما أمر تا، فهـ  أف ئككف أتاكـ الذم كاف مف أمر سما
                                                 

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كسهدإل  حئح، 21/83(، أخرجا اتف جرئر )7/33) تفسئر اتف كثئر (1)
 (.6/391ئاسئف )

 (.6/391فسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )اهظر ت(، كسهدإل  حئح، 7/33تفسئر اتف كثئر )( 2)
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كسهدإل  حئح، 21/83(، أخرجا اتف جرئر )7/33تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.6/391ئاسئف )
 (.7/33تفسئر اتف كثئر )( 4)
اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت  اهظر تفسئر(، كسهدإل ض ئؼ، 21/85(، أخرجا اتف جرئر )7/33الم در الساتؽ ) (5)

 (.6/391ئاسئف )
(، كسكت سها ككافقا الذهتي، كسهدإل حسف، 2/555(، أخرجا الحاكـ في المستدرؾ )34-7/33تفسئر اتف كثئر )( 6)

 (.6/391اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )فقد  رح اتف إسحاؽ تالسماع، 
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ككف إسحاؽ أتكهـ، كا أسمـ أئهما كاف، ككؿ حد كاف لئجحدكف ذلؾ، كئزسمكف أها إسحاؽ، 
 .(1)"  مطئ ان  طئتان  طاهران 

أك  كحاؿ ستد ا تف اإلماـ أحمد تف حهتؿ، رحما ا: سألت أتي سف الذتئح، مف هك؟ إسماسئؿ" -8
 . (2)"إسحاؽ؟ فقاؿ: إسماسئؿ

. حاؿ: كركم سف  كحاؿ اتف أتي حاتـ: كسم ت أتي ئقكؿ: ال حئح أف الذتئح إسماسئؿ" -9
سمي، كاتف سمر، كأتي هرئرة، كأتي الطفئؿ، كس ئد تف المسئب، كس ئد تف جتئر، كالحسف، 

لح أههـ كمجاهد، كالش تي، كمحمد تف ك ب القرظي، كأتي ج فر محمد تف سمي، كأتي  ا
 .(3)"حالكا: الذتئح إسماسئؿ

لئا ذهب ستد ا تف سمر، كس ئد تف المسئب، كالسدم، كالحسف " -10 كحاؿ التغكم في تفسئرإل: كا 
الت رم، كمجاهد، كالرتئع تف أهس، كمحمد تف ك ب القرظي، كالكمتي، كهك ركائة سف اتف 

 .(4)"ستاس، كحكاإل أئضا سف أتي سمرك تف ال بلب
ثها ثهي محمد تف سمار الرازم، حد  ئثا غرئتا فقاؿ: حد  ئر في ذلؾ حد  كحد ركل اتف جر " -11

ثها سمر تف ستد الرحئـ الخطاتي، سف ستئد ا تف محمد إسماسئؿ تف ستئد تف أتي كرئمة، حد  
ثهي ستد ا تف س ئد، سف ال هاتحي حاؿ: سف أتئا: حد  -مف كلد ستتة تف أتي سفئاف-ال تتي 

أتي سفئاف، فذكركا الذتئح: إسماسئؿ أك إسحاؽ؟ فقاؿ سما الختئر سقطتـ،  كها سهد م اكئة تف
ب ا كها سهد رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ، فجابإل رجؿ فقاؿ: ئا رسكؿ ا، سد سمي مما أفا

، فقئؿ لا: ئا أمئر المؤمهئف، كما الذتئحاف؟ فقاؿ: تف الذتئحئف. فضحؾ رسكؿ ا سمئؾ ئا 
هذر  إف سهؿ ا أمرها سمئا، لئذتحف أحد كلدإل، حاؿ:  ؛لما أمر تحفر زمـزإف ستد المطمب 

ة مف اإلتؿ، فمه ا أخكالا كحالكا: افد اتهؾ تمائة مف اإلتؿ. ففداإل تمائ ،فخرج السهـ سما ستد ا
سماسئؿ الثاهي  .(5)"كا 

ٍئج كئكهس حاالكحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -12 سف أتي سا ـ الغىهىكٌم، ثها حماد تف سممة، حد   :ثها سيرى
ا أمر إتراهئـ تالمهاسؾ سىرىض لا الشئطاف سهد ا حاؿ: لم  سف أتي الطفئؿ، سف اتف ستاس أه  

ـ   ،الس ي، فساتقا ذهب تا جترئؿ إلا جمرة ال قتة، ف رض لا الشئطاف، فرماإل  فستقا إتراهئـ، ث
ح ئات، كثىـٌ تىم ا تستع ح ئات حتا ذهب، ثـ سرض لا سهد الجمرة الكسطا فرماإل تستع 

                                                 
  (.21/85ر )(، أخرجا اتف جرئ7/34تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.7/34تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.7/34الم در الساتؽ )( 3)

 (.7/47(، م الـ التهزئؿ )7/34الم در الساتؽ )( 4)
(، كسهدإل ض ئؼ، 2/554(، كالحاكـ في المستدرؾ )86-21/85(، أخرجا اتف جرئر)35-7/34تفسئر اتف كثئر ) (5)

 (.6/392حقئؽ د. حكمت ئاسئف )اهظر تفسئر اتف كثئر تتض ئؼ، كحاؿ الذهتي إسهادإل كاإل، 
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لمجتئف، كسما إسماسئؿ حمئص أتئض، فقاؿ لا: ئا أتت، إها لئس لي ثكب تكفههي فئا غئرإل، 
  ڀپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  فاخم ا حتا تكفههي فئا. ف الجا لئخم ا، فهيكدمى مف خمفا: 

أئتها ، فالتفت إتراهئـ فإذا تكتش أتئض أحرف أسئف. حاؿ اتف ستاس: لقد ر [105-104]ال افات:
 . (1)"هتتع ذلؾ الضرب مف الكتاش

 حتادة، سف ج فر تف إئاس، سف اتف كحاؿ محمد تف إسحاؽ، سف الحسف تف دئهار، سف"  -13
 ،ج سمئا كتش مف الجهةحاؿ: خر [ 107]ال افات: چٹ  ڤ  ڤچستاس في حكلا: 

رة األكلا، كاتتع الكتش، فأخرجا إلا الجم ،حد رسا حتؿ ذلؾ أرت ئف خرئفنا، فأرسؿ إتراهئـ اتها
فأفمىتىا سهدها، فجاب الجمرةى الكسطا فأخرجا سهدها، فرماإل تستع ح ئات  ،فرماإل تستع ح ئات

ـ   فأدركا سهد الجمرة الكترل، فرماإل تستع ح ئات فأخرجا سهدها. ثـ أخذإل فأتا تا  ،أفمتا ث
ف رأس الكتش  المهحر مف مها فذتحا، فكالذم هفسي اتف ستاس تئدإل لقد كاف أكؿ اإلسبلـ، كا 

، ئ هي: ئتس  .(2)"لم مؽ تقرهئا في مئزاب الك تة حد حىش 
 

 التحقيق في المسألة
ت د الهظر في اآلثار الساتقة ئتتئف أٌف الرأم الراجح كالمقطكع تا أٌف الذتئح إسماسئؿ سمئا 

كهذا  [101]ال افات: ،چۈئ  ېئ    ېئ  چ حاؿ ا ت الا: السبلـ ئقكؿ اتف كثئر رحما ا:" 
كهك أكتر مف إسحاؽ تاتفاؽ المسممئف   ا أكؿي كلد تشر تا إتراهئـ، فإه  ـ هك إسماسئؿ الغبل

ًلدى كإلتراهئـ ست كثماهكف سهة، ككلد إسحاؽ   كأهؿ الكتاب، تؿ في هص كتاتهـ أف إسماسئؿ كي
هسخة:  كسٍمر إتراهئـ تسع كتس كف سهة. كسهدهـ أف ا ت الا أمر إتراهئـ أف ئذتح اتها كحئدإل، كفي

هما أححمكا أله   ؛تٍكرإل، فأححمكا هاهها كذتا كتهتاها "إسحاؽ"، كال ئجكز هذا ا مخالؼ لهص كتاتهـ، كا 
ٌرفكا  سماسئؿ أتك ال رب، فحسدكهـ، فزادكا ذلؾ كحى ، تم ها الذم لئس "كحئدؾ""إسحاؽ" ألها أتكهـ، كا 

ئؿ كتحرئؼ تاطؿ، فإها ال كهذا تأك  ،سهدؾ غئرإل، فإف إسماسئؿ كاف ذهب تا كتأما إلا جهب مكة
فإف أكؿ كلد لا م زة ما لئس لمف ت دإل مف األكالد، فاألمر  ،ئقاؿ: "كحئد" إال لمف لئس لا غئرإل، كأئضان 

 .(3)تذتحا أتمغ في االتتبلب كاالختتار
                                                 

(، كحاؿ محققك رجالا ثقات، رجاؿ ال حئح 2707(، أخرجا االماـ أحمد في مسهدإل ترحـ )7/28تفسئر اتف كثئر )( 1)
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف غئر أتي سا ـ الغهكم، كلم ظـ هذا الحدئث طرؽ كشكاهد ئتقكل تها، 

(6/386.)  
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كسهدإل ض ئؼ، 21/89(، أخرجا اتف جرئر )7/29كثئر )تفسئر اتف ( 2)

 (.6/387ئاسئف )
 (.7/27تفسئر اتف كثئر) (3)
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كحد ذهب جماسة مف أهؿ ال مـ إلا كئرد اتف كثئر سما مف ذهب تأٌف الذتئح إسحاؽ تقكلا :"
اؽ، كحكي ذلؾ سف طائفة مف السمؼ، حتا هقؿ سف ت ض ال حاتة أئضا، كلئس أف الذتئح هك إسح

إال سف أحتار أهؿ الكتاب، كأخذ ذلؾ مسمما مف غئر  ي  ذلؾ في كتاب كال سهة، كما أظف ذلؾ تيمق
حجة. كهذا كتاب ا شاهد كمرشد إلا أها إسماسئؿ، فإها ذكر التشارة تالغبلـ الحمئـ، كذكر أها 

. كلما تشرت [112] ال افات: چڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  چ اؿ ت د ذلؾ: الذتئح، ثـ ح

[. كحاؿ ت الا: 53]الحجر: چڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  چ المبلئكة إتراهئـ تإسحاؽ حالكا: 

[، أم: ئكلد لا في حئاتهما كلد ئسما ئ قكب، 71]هكد: چ مئ      ىئ    ی  ی      جئ  حئچ 
مها ههاؾ أها ال ئجكز ت د هذا أف ئؤمر تذتحا كهك  غئر؛ ألف فئككف مف ذرئتا سقب كهسؿ. كحد حد

حد كسدهما تأها سئ قب، كئككف لا هسؿ، فكئؼ ئمكف ت د هذا أف ئؤمر تذتحا  غئرا،  ا ت الا
سماسئؿ ك ؼ هاهها تالحمئـ؛ ألها مهاسب لهذا المقاـ  .1كا 

 

مى ك  : هيكى الذ ًتئحي سى اًسئؿي ٍسمى اتىًة ئقكؿ اتف حئـ الجكزئة: "كىاً  حى اًب ال   مىمى كىاًب ًسٍهدى سي ا اٍلقىٍكًؿ ال  
سىمً  اؽي فىتىاًطؿه ًتأىٍكثىرى ًمٍف ًسٍشًرئفى كىٍجهنا، كى ، كىأىم ا اٍلقىٍكؿي ًتأىه اي ًإٍسحى ـٍ ٍف تىٍ دىهي مى ـً كىالت اًتً ئفى كى ٍسبلى ٍ تي شىٍئخى اإٍلً

اي -اٍتفى تىٍئًمئ ةى  كحى : -حىد سى الم اي ري هىذىا اٍلقىٍكؿي ًإه مىا هيكى ميتىمىق ا سىٍف أىٍهًؿ اٍلًكتىاًب، مىعى أىه اي تىاًطؿه ًتهىص   ئىقيكؿي
: كىًحئدىإلي، كىالى  ًفي لىٍفظو ـى أىٍف ئىٍذتىحى اٍتهىاي ًتٍكرىإلي، كى ، فىًإف  ًفئًا: ًإف  الم اى أىمىرى ًإٍترىاًهئ ـٍ ئىشيؾ  أىٍهؿي اٍلًكتىاًب مىعى ًكتىاًتًه

ابى هىذىا اٍلقىٍكًؿ أىف  ًفي الت ٍكرىاًة ال تً اٍلمي  ًدإًل، كىال ًذم غىر  أىٍ حى : اٍذتىًح ٍسًمًمئفى أىف  ًإٍسمىاًسئؿى هيكى ًتٍكري أىٍكالى ـٍ ي ًتأىٍئًدئًه
ـٍ أًلىه هىا تيهىاًحضي حىٍكلى  كىًذًتًه ـٍ كى ئىادىةي ًمٍف تىٍحًرئًفًه : كىهىًذإًل الز  اؽى، حىاؿى لىًكف  اٍتهىؾى ًإٍسحى ، كى كىًحئدىؾى اي: اٍذتىٍح ًتٍكرىؾى كى

مىا هىذىا الش رىؼً  سىدىٍت تىًهي ًإٍسمىاًسئؿى سى ، كىأىٍف ئىسيكحيكإلي ًإلىٍئًهـٍ  ،اٍلئىهيكدى حى ت كا أىٍف ئىكيكفى لىهيـٍ كإلي  ،كىأىحى ئىٍحتىازي كى
ئىٍأتىا الم اي ًإال  أىٍف ئىٍج ىؿى  ـٍ ديكفى اٍل ىرىًب، كى  .2فىٍضمىاي أًلىٍهًمًا"أًلىٍهفيًسًه

 
كالذم  -ئق د القكؿ تأف الذتئح إسحاؽ-حاؿ اآللكسي: "كالتكحؼ سهدم خئر مف هذا القكؿ،

تهاب سما أف ظاهر اآلئة ئقتضئا، كأها المركم سف كثئر مف أئمة  ؛ا إسماسئؿ أمئؿ أها إلئا أه  
لكتاب ال ئخفا سما ذكم كلـ أتئقف  حة حدئث مرفكع ئقتضي خبلؼ ذلؾ، كحاؿ أهؿ ا ،أهؿ التئت
  (.3")األلتاب

                                                 
 (.7/27) تفسئر اتف كثئر( 1)
ـ، مؤسسة الرسالة، تئركت 1994 -هػ 1415، 27(، ط  1/71زاد الم اد في هدم خئر ال تاد، اتف حئـ الجكزئة، ) (2)
 مكتتة المهار اإلسبلمئة، الككئت. -
(، دار  136/ 23األلكسي في تفسئر القرآف ال ظئـ كالستع المثاهي: محمكد األلكسي أتك الفضؿ، )  –ركح الم اهي  (3)

 تئركت. –إحئاب التراث ال رتي 
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ه ما ادساب الئهكد تأٌها إسحاؽ تاطؿ، كهك مف تاب خبل ة القكؿ: أٌف الذتئح إسماسئؿ  ، كا 
حسد ال رب؛ أله هـ مف تهي إسماسئؿ، كأٌف مف حاؿ مف ال مماب أٌف الذتئح إسحاؽ، فخترإل متمٌقا سف 

 أهؿ الكتاب، كا ت الا أسمـ.
 
 ار الواردة في افترائيم عمى نبي اهلل موسى ثالثًا: اآلث

ڻ  ڻ  ڻ    ںگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : حاؿ ت الا

 .]69األحزاب  [چڻ  
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية
دثها سكؼ، هذإل اآلئة: حدثها إسحاؽ تف إتراهئـ، حدثها ركح تف ستادة، ح حاؿ التخارم سهد تفسئر"  -1

 سف أتي هرئرة حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ: "إف مكسا سف الحسف كمحمد كخبلس،
  ،ًئئا ًست ئرا، ال ئيرىل مف جمدإل شىيب استحئاب مها، فآذاإل مف آذاإل مف تهي إسرائئؿ كاف رجبل حى

ما أٍدرىة ،فقالكا: ما ئتستر هذا التستر إال مف سئب تجمدإل، إما ترص ف اكا   ،كا  أراد   ما آفة، كا 
فخبل ئكما كحدإل، فخمع ثئاتا سما حجر، ثـ اغتسؿ، فمم ا فرغ أحتؿ  أف ئيترئىا مما حالكا لمكسا 

ف الحجر سدا تثكتا، فأخذ مكسا س اإل كطمب الحجر، فج ؿ ئقكؿ: ثكتي  إلا ثئاتا لئأخذها، كا 
ر، حتا اهتها إلا مؤل مف تهي إسرائئؿ، فرأكإل جى ر، ثكتي حى جى سيرئاها أحسف ما خمؽ ا، سز  حى

كجؿ، كأترأإل مما ئقكلكف، كحاـ الحجر، فأخذ ثكتىا فمتسا، كطىفؽى تالحجر ضرتنا ت  اإل، فكا إف 
گ  گ  گ  چ  حاؿ: فذلؾ حكلا ت الا  ،أك خمسا أك أرت ان  ثبلثان  ،تالحجر لىهىدتنا مف أثر ضرتا

 .(1)]69األحزاب  [چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
كحاؿ اتف أتي حاتـ، حدثها أتي، حدثها س ئد تف سمئماف، حدثها ستاد تف ال كاـ، سف سفئاف تف " -2

رضي ا - سف سمي تف أتي طالب ،حسئف، حدثها الحكـ، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس
اؿ فق  حاؿ:   د مكسا كهاركف الجتؿ، فمات هاركف  ںڱ  ڱ  ڱ  ںفي حكلا:  -سههـ

أهت حتمتا، كاف ألئف لها مهؾ كأشد حئاب. فآذكإل مف ذلؾ، فأمر ا   تهك إسرائئؿ لمكسا

                                                 
كسا ترحـ (،  حئح التخارم: كتاب أحادئث األهتئاب، تاب حدئث الخضر مع م485-6/484تفسئر اتف كثئر ) (1)
(3404.) 
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المبلئكة فحممتا، فمركا تا سما مجالس تهي إسرائئؿ، فتكممت تمكتا، فما سرؼ مكضع حترإل إال 
ف ا ج ما أ ـ أتكـ ـ، كا   .(1)"الر خى

ش، سف شىقئؽ، سف ستد ا حاؿ: حسـ رسكؿ ا حاؿ اإلماـ أحمد: حدثها أتك م اكئة، حدثها األسم" -3
  ذات ئكـ حسما، فقاؿ رجؿ مف األه ار: إف هذإل القسمة  ما أرئد تها كجا ا. حاؿ: فقمت: ئا

ـ   ،تي تما حمت. حاؿ: فذكر ذلؾ لمه   سدك ا، أما ألخترف رسكؿ ا  حاؿ:  فاحمر  كجها، ث
  .(2)"(ثر مف هذا ف تررحمة ا سما مكسا، فقد أكذم تأك)

، كافترائهـ سمئا، كمما ذكر اتف كثئر مف اآلثار التي تدؿ سما أذئة تهي إسرائئؿ لمكسا 
ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ ما جاب سهد تفسئر حكلا ت الا: 

  ]81الق ص:[چۀ  ۀ            ہ   ہ  
 

سما أف تتهت مكسا تحضرة المؤل  ؛رأة تىًغئ ا ماالحاركف أسطا ام أف  "اتف ستاس كالسدم:  سف
مف تهي إسرائئؿ، كهك حائـ فئهـ ئتمك سمئهـ كتاب ا، فتقكؿ: ئا مكسا، إهؾ ف مت تي كذا ككذا. فمما 
حالت في المؤل ذلؾ لمكسا سمئا السبلـ، أٍرًسدى مف الفىرىؽ، كأحتؿ سمئها ك ما رك تئف ثـ حاؿ: أهشدؾ 

كف ؿ كذا،لما أخترتهي تالذم حممؾ سما ما  ،لتحر، كأهجاكـ مف فرسكف، كف ؿ كذاتا الذم فىرىؽ ا
فإف حاركف أسطاهي كذا ككذا، سما أف أحكؿ لؾ، كأها أستغفر ا كأتكب  ،حمت؟ فقالت: أما إذ هىشىٍدتىهي

ٌر مكسا   األرض  ، كسأؿ ا في حاركف. فأكحا ا إلئا أهي حد أمرتان ساجد إلئا. ف هد ذلؾ خى
 .(3)"أف تطئ ؾ فئا، فأمر مكسا األرض أف تتتم ا كدارإل فكاف ذلؾ

 
, وىو نبي يم الذي خم صيم من أذى يظير من اآلثار السابقة أّن الييود آذوا موسى 

 فرعون, وتتمثل أذي تيم لو في اآلتي:
كما جاب في حدئث التخارم الس اتؽ،  ات همكإل تالترص، أله ا كاف حئئ ان ئستتر مههـ، فتر أإل ا مم ا حالكا: -1

 .أحسف ما خمؽ اسهدما جر  الحجر ثكتا كهك ئغتسؿ، فمر سما مؤلو مف تهي إسرائئؿ، فرأكإل سمئمان ك

                                                 
سهادإل حكم، كأخرجا الحاكـ في 8/534(، ذكرإل الحافظ اتف حجر في الفتح التارم )6/486تفسئر اتف كثئر ) (1) (، كا 

 (، ك ححا ككافقا الذهتي.2/579المستدرؾ )
 ئ طي المؤلفة حمكتهـ مف الخمس ( ك حئح التخارم: كتاب فرض الخمس، تاب ما كاف الهتي 1/380المسهد ) (2)

 (.1062( ك حئح مسمـ: كتاب الزكاة، تاب إسطاب المؤلفة حمكتهـ سما اإلسبلـ  ترحـ )3405ترحـ )
اهظر تفسئر اتف كثئر  (، كسهدإل  حئح،1/380(، أخرجا االماـ أحمد في مسهدإل )6/486تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.6/252تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )



 

-194- 

الفصل الثاني

اتهمكإل تقتؿ هاركف سمي السبلـ، فتر أتا المبلئكة مف ذلؾ، كما في أثر اتف أتي حاتـ سف سمي تف أتي  -2
". كحد ة فحممتا، فمركا تا سما مجالس تهي إسرائئؿ، فتكممت تمكتافأمر ا المبلئكطالب الس اتؽ:" 

ت اس رىًضي ا  مف طىًرئؽ الٌسدٌم ركل الحاكـ في مستدركا مائؤئ د ذلؾ  سىف أتي مىالؾ، سىف اٍتف سى
ٍههيمىا، كىسىف مٌرة، سىف اٍتف مىٍس يكد  اتىة سى حى  ي متكؼو أكحا ًإلىا ميكسىا: ًإه   أىف ا ":كهاس مف ال  

تىؿ كىذىا، فىاٍهطىمقىا هىٍحك اٍلجى كف، فىائت ًتًا جتؿ كىذىا كى تىئت ًفئًا سىًرئر ؛هىاري مىٍئًا فرش كرئح  ،فىًإذا هـ تشجرة كى سى
: ئىا ميكسىا ًإه ي أحب أىف أىهىاـ سما  ا ًفئًا أسجتا، حىاؿى مى تىؿ كىاٍلتىٍئت كى كف ًإلىا ذىًلؾ اٍلجى طئب، فىمىم ا هظر هىاري

مىٍئاً هىذى  : هـ سى كف اٍلمىٍكت، فىمىم ا حتض ،ا السرئر، حىاؿى ا أىخذ هىاري ذىهىتت ًتٍمؾى  ؛فىمىم ا هىامى رفع ذىًلؾ اٍلتىٍئت، كى
عى ميكسىا  رىة، كىرفع السرئر ًإلىا الس مىاب، فىمىم ا رىجى كف  الش جى  ًإلىا تهي ًإٍسرىاًئئؿ حىاليكا: حتؿ هىاري

كىافى هىاكحسدإل حب تهي ًإٍسرىاًئئؿ  كف ألىاي، كى مىٍئًهـ،  كؼري كىافى ميكسىا ًفئًا ت ض الغمظة سى ٍههيـ كألئف لىهيـ، كى سى
ئحك : كى ٍك ىتىٍئفً  ؟!ـ إها كىافى أخي أفتركهي أىحتماي فىمىم ا تمغا ذىًلؾ حىاؿى م ي رى ـى ئي ى مىٍئًا حىا كا سى ـ  دىسىا  ،فىمىم ا أىٍكثري ث
ًئكىة تالسر  كا ًإلىٍئًا تىئف الس مىاب كىا ؛ئرا، فىهزلت اٍلمىبلى ت ا هظري  .1أٍلىٍرض ف دحكإل"حى

اتهاما تالزها تتسمئط تغيو سمئا، ف م ا رك تئف ، كسألها تا ماحممها سما ذلؾ، فقالت: حاركف،  -3
 فظهرت ترابتا مف التهما كما جاب ذلؾ في أثر اتف ستاس كالسدم الس اتؽ.

، كال داسي إلسادة تف ئمها هها، مثؿ: طمتهـ هي إسرائئؿ لمكسا كحد مر م ها في هذا التحث أذئ ة ت -4
 مها أف ئج ؿ لهـ إلهان، كستادتهـ لم جؿ ت د أف ذهب لمئقات رتا. 

 .]69األحزاب  [چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ   ا:هذا كئكفئا شهادة رت ا ستحاها كت الا ل
 

 داود رابعًا: اآلثار الواردة في افترائيم عمى نبي اهلل 
ڌ  ڌ    ڍڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  حاؿ ت الا:

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڎڎ

ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   

﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ےھ ﯀ ﯁     ﮿﮹ ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾   ے  ۓ             ۓ ﮲  ﮳     ﮴   

 .] 24-21ص:[چ                       
 

                                                 
المتقدمئف مف األهتئاب كالمرسمئف، تاب ذكر كفاة هاركف تف سمراف فإها أخرجا الحاكـ في مستدركا، كتاب تكارئخ  (1)

ـٍ 2/632(، 4109مات حتؿ مكسا سمئهما السبلـ، ح) لى ٍئًف كى مىا شىٍرًط الش ٍئخى ًحئحه سى ًدئثه  ى . حاؿ الحاكـ: "هىذىا حى
اإلي"، كحاؿ الذهتي: "سما شرط التخارم كمسمـ". ر جى  ئيخى
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حد ذكر المفسركف هاهها ح ة أكثرها مأخكذ مف سمؽ اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئات تقكلا:" 
 . (1)"كلـ ئثتت فئها سف الم  ـك حدئث ئجب اتتاسا ،اإلسرائئمئات

 
الئهكد سما هتي ا داكد، فسأكرد أثران ذكرإل اإلماـ  كلكف ألهمئة المكضكع؛ كلهرل مدل افتراب

 السئكطي في الد ر المهثكر، فقاؿ: 
اًتـ، سىف اٍتف سىت اس  ٌهؼ، كىاٍتف أتي حى أىف  -رىًضي ا سىٍههيمىا-"أخرج اٍتف أتي شئتىة ًفي المي ى

د  كست مـ اٍلئىٍكـ ال ًذم تتتما ًفئًا، فىخذ  ،حدث هىفسا ًإف اٍتتيًميى أىف ئ ت ـ، فىقئؿ لىاي: ًإه ؾ ستتتما دىاكي
دخؿ اٍلًمٍحرىاب ،حذرؾ، فىقئؿ لىاي: هىذىا اٍلئىٍكـ ال ًذم تتتما ًفئًا، فىأخذ الزتيكر كأغمؽ تىاب اٍلًمٍحرىاب، كىأخذ  ،كى

حىاؿى الى تىأذف ألحد سمٌي اٍلئىٍكـ، فىتىٍئهىمىا هي  ابى  ؛كى ئٍقرىأ الزتكرالزتيكر ًفي حجرإل، كأح د مه فان سما اٍلتىاب، كى ًإٍذ جى
فىأمكف أىف  ،ًفئًا مف كؿ لكف، فىج ؿ ئدرج تىئف ئىدىٍئًا، فىدىهىا ًمٍهاي  ،طىاًئر مىٍذهىب كأحسف مىا ئككف الطئر

ذإلي  مف خمفا، فأطتؽ الزتكر، كحاـ إلئا لئأخذإل، فطار فىٍكحع سما كٌكة  فتهاكلا ًتئىًدإًل لئأخذإل، فاستكفزإل ،ئىٍأخي
حع، فىًإذا هيكى ًتاٍمرىأىة ًسٍهد  ،فىدىهىا ًمٍهاي لئأخذإلاٍلًمٍحرىاب،  مىٍئًا لئٍهظر أىٍئف كى فأحض فكحع سما ح ف، فىأىٍشرىؼ سى

سدهىا  ؛تركتها تىٍغتىًسؿ مف اٍلحئض، فىمىم ا رىأىٍت ظما حركت رىأسهىا كجهىا  -أجمع–فغطت جى كىافى زى تش رها، كى
د  ممىة التاتكت، ككاف حممة إً  غازئان ًفي سىًتئؿ ا، فىكتب دىاكي لىا رىأس اٍلغيزىاة: اٍهظير أكرئا، فاج ما ًفي حى

م ا أىف ئقتميكا مىٍئًهـ، كىاً  ممىة التاتكت ،التاتكت إما أىف ئفتح سى خطتهىا  ؛فىقتؿ، فىمىم ا اٍهقىضٍت سدتهىا ؛فقدما ًفي حى
ما أىف ئ مىٍئًا إف كلدت غيبلى ـ، فاشترطت سى مىٍئًا الس بلى د سى مىٍئًا خٍمسئف مف دىاكي ًمئفىة مف ت دإل، كأشهدت سى ككف اٍلخى

مىٍئًا تذلؾ كتاتان، فما ش ر تفتهتا أه   ،تهي ًإٍسرىاًئئؿ ت ا كلدت سيمىٍئمىاف  ؛ا فتفككتتت سى ة -حى مىٍئًا ال  بلى سى
ـ مىٍئًا اٍلممكىاًف اٍلًمٍحرىاب -كىالس بلى د  ، ىالىا ًفي ًكتىاتافىكىافى شىٍأههمىا مىا حٌص ا تى  ،كشب، فتسٌكر سى كخر دىاكي
  مىٍئاً  ،فغفر ا لىاي  ،سىاًجدان تىابى سى كى

(2). 
 

مف  الركائة كغئرها مف الركائات األخرل المشاتهة المتثكثة في كتب التفسئر المختمفة؛ هذإل
ي التدائة كأكد هذا الرأم أئضان ف، كحد هقمت رأم اتف كثئر آهفان  اإلسرائئمئات المفتراة سما سئدها داكد 

ا كىأىٍختىارنا أىٍكثىريهىا كالههائة حئث حاؿ مىًؼ، هىاهيهىا ًح ى ن حىٍد ذىكىرى كىًثئره ًمفى اٍلميفىس ًرئفى ًمفى الس مىًؼ كىاٍلخى : "كى
الىةى  ًمٍههىا مىا هيكى مىٍكذيكبه الى مىحى ، كى كد سمئا : "كح ة افتتاف داسف هذإل الق ة األلتاهيكحد حاؿ  .(3)"ًإٍسرىاًئئًمئ اته

رئا مشهكرة متثكثة في كتب ح ص األهتئاب كت ض كتب التفسئر، كال لسبلـ تهظرإل إلا امرأة الجهدم أك ا

                                                 
 (.7/60تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.525 -12/524الدر المهثكر)  (2)
 (.2/309التدائة كالههائة ) (3)
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 :مثؿ -سمئهـ ال بلة كالسبلـ-لما فئها مف هستة ما ال ئمئؽ تمقاـ األهتئاب  ؛ئشؾ مسمـ ساحؿ في تطبلهها
 .(1)محاكلتا ت رئض زكجها لمقتؿ، لئتزكجها مف ت دإل"

 
كائة، كلكه ا مف جاهب آخر ئتئف مدل افتراب الئهكد سما هتي  ما ذكرتا  ئتئ ف تطبلف  حة الر 

فقد جاب في سفر  مكئئؿ ا داكد، كاألشهع مف ذلؾ أف ئذكركا هذا االفتراب في كتتهـ المقدسة، 
ما ح تئت الممؾ، فرأل مف سداكد حاـ سف سرئرإل كتمشا سما سط أف   ؛الثاهي: "ككاف في كحت المساب

حد: كسأؿ سف المرأة، فقاؿ كا ،مراة تستحـ، ككاهت المرأة جمئمة المهظر جدان، فأرسؿ داكداالسطح 
فدخمت إلئا، فاضطجع  ،مراة أكرئا الحثي، فأرسؿ داكد رسبلن كأخذهااألئست هذإل تثشتع تهت الئ اـ 

ـ   داكد كحالت: إهي  كحتمت المرأة، فأرسمت كأخترت ،رج ت إلا تئتها م ها كهي مطهرة مف طمثها، ث
 :كأرسما تئد أكرئا، ككتب في المكتكب ئقكؿ ،حتما . . . كفي ال تاح كتب داكد مكتكتان إلا ئكاب

  .2"اج مكا أكرئا في كجا الحرب الشدئدة، كارج كا مف كرائا فئضرب كئمكت
 

ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ حاؿ ت الا :  كأما القرآف الكرئـ فقد مدح سئدها داكد 

ٹ       ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڀپ پ 

 ]20-17ص[چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  
سف ستد  ،، فقد أخرج مسمـ في  حئحا؛ فقد أثها سما سئدها داكد تما هك أهماأما  سئدها محم د 

: م ا ا "ا تف سمرك رضي ا سههما حىاؿى ئىاـً ًإلىا اً، حىاؿى رىسيكؿي اً  ى : ًإف  أىحىب  ال   م ـى سى مىٍئًا كى ي سى
ئىقي  ـي ًهٍ ؼى الم ٍئًؿ، كى ـ، كىافى ئىهىا مىٍئًا الس بلى دى سى ةي دىاكي بلى ًة ًإلىا اً،  ى دى، كىأىحىب  ال  بلى ـي دىاكي ـي ً ئىا ئىهىا كـي ثيميثىاي، كى

ئيٍفًطري  كـي ئىٍكمنا، كى كىافى ئى ي  .3"ئىٍكمنا سيديسىاي، كى
 

  سميماناهلل  عمى نبي   افترائيمًا: اآلثار الواردة في خامس
پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  حاؿ ت الا: 

ڤ     ٹڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                 
 (.1/484سمسمة األحادئث الض ئفة ) (1)
 (15 – 2/ 11سفر  مكئئؿ الثاهي )  (2)
أخرجا مسمـ في  حئحا، كتاب ال ئاـ، تاب الههي سف  ـك الدهر لمف تضرر تا أك فكت تا حقان اك لـ ئفطر  (3)

، ح)ال ئدئف كالتشرئؽ، كت فطار ئـك ، كا   (.2/816(، )1159ئاف تفضئؿ  ئاـ ئـك
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ک    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇچ

ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

 .]102التقرة:[چ ڻ  
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ حاؿ ال كفي في تفسئرإل، سف اتف ستاس في حكلا ت الا: " -1

ارتد  ؛سمئماف ككاف حئف ذهب ميٍمؾي  .چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پپ
س سما الدئف كما ا رجع اي إلا سمئماف ممكىا، كحاـ الهاًفئىاـه مف الجف كاإلهس كاتت كا الشهكات، فمم  

حدثاف ذلؾ، فظهر اإلهس   ظهر سما كتتهـ فدفهها تحت كرسئا، كتكفي سمئماف ؛كاف أكاف سمئماف
 ،فأخذكا تا ؛ هزؿ سما سمئماف كأخفاإل سهاكالجف سما الكتب ت د كفاة سمئماف، كحالكا: هذا كتاب مف ا

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ فج مكإل دئهنا. فأهزؿ ا: 

  .(1)"[101التقرة:] چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  
ثها أتك أسامة، سف األسمش، سف المههاؿ، سف س ئد ثها أتك س ئد األشج، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -2

ف جتئر، سف اتف ستاس، حاؿ: كاف آ ؼ كاتب سمئماف، ككاف ئ مـ االسـ "األسظـ"، ككاف ئكتب كؿ ت
الشئاطئف، فكتتكا تئف كؿ سطرئف  حت كرسئا، فمما مات سمئماف أخرجاكئدفها ت ،شيب تأمر سمئماف

ه اؿي الهاس كستٌ   ،كإل، ككحؼ سمماؤهـسحرنا ككفرنا، كحالكا: هذا الذم كاف سمئماف ئ مؿ تها. حاؿ: فأكفرإل جي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فمـ ئزؿ جهالهـ ئستكها، حتا أهزؿ ا سما محمد  ما ا سمئا كسمـ: 

 .(2) "چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پٻ  پ  پ
ثها سف األسمش، ثها أتك م اكئة، حد  كحاؿ اتف جرئر: حدثهي أتك السائب سمـ تف جهادة السكائي، حد  " -3

إذا أراد أف ئدخؿ الخبلب، أك   تئر، سف اتف ستاس، حاؿ: كاف سمئمافسف المههاؿ، سف س ئد تف ج
تالذم   فمما أراد ا أف ئتتمي سمئماف ،خاتما-كهي امرأة-، أسطا الجرادة ئأتي شئئنا مف هسائا

 ،فقاؿ لها: هاتي خاتمي ،الشئطاف في  كرة سمئماف طا الجرادة ذات ئكـ خاتىما، فجاباتتبلإل تا، أس
 ،سا. فمما لتسا داهت لا الشئاطئف كالجف كاإلهس. حاؿ: فجابها سمئماف، فقاؿ: هاتي خاتميفمت ،فأخذإل

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر (، كسهدإل مسمسؿ تالض فاب، 990(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/346تفسئر اتف كثئر ) (1)

   (.1/515تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر تفسئر (، كسهدإل جئد كالختر مف اإلسرائئمئات، 988(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )1/346تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.1/515اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ا تبلب اتتمي تا. حاؿ: فاهطمقت الشئاطئف فكتتت فقالت: كذتت، لست سمئماف. حاؿ: ف رؼ سمئماف أه  
ـ   ،ي تمؾ األئاـ كتتنا فئها سحر ككؼف ـ   ث اس، ا سما اله  أخرجكها كحرؤكه دفهكها تحت كرسي سمئماف، ث

حتا  ؛كأكفركإل  اس مف سمئمافاس تهذإل الكتب. حاؿ: فترئ اله  ما كاف سمئماف ئغمب اله  كحالكا: إه  
 .(1) "چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پچ كأهزؿ سمئا: ،  ان ت ث ا محمد

أم: سما سهد سمئماف. حاؿ:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ دم في حكلا ت الا: حاؿ الس  " -4
مما ئككف  ؛لشئاطئف ت  د إلا السماب، فتق د مهها مقاسد لمسمع، فئستم كف مف كبلـ المبلئكةكاهت ا

فئجدكها كما  ؛حد ث الكههة الهاسى في األرض مف مكت أك غئب أك أمر، فئأتكف الكههة فئختركههـ. فتي 
ئف كممة، فاكتتب كأدخمكا فئا غئرإل، فزادكا مع كؿ كممة ست  ،حتا إذا أمهتهـ الكههة كذتكا لهـ ؛حالكا

 ،اسالهاسي ذلؾ الحدئثى في الكتب، كفشا في تهي إسرائئؿ أف الجف ت مـ الغئب. فتي ث سمئمافي في اله  
ـ   ،فجمع تمؾ الكتب فج مها في  هدكؽ كلـ ئكف أحد مف الشئاطئف ئستطئع أف  ،دفهها تحت كرسئا ث

ئاطئف ئ ممكف الغئب إال ضرتت سهقا. ئدهك مف الكرسي إال احترؽ. كحاؿ: ال أسمع أحدنا ئذكر أف الش
ٍمؼ تمثؿ   فمما مات سمئماف كذهتت ال مماب الذئف كاهكا ئ رفكف أمر سمئماف، كخمؼ مف ت د ذلؾ خى

شئطاف في  كرة إهساف، ثـ أتا هفرنا مف تهي إسرائئؿ، فقاؿ لهـ: هؿ أدلكـ سما كهز ال تأكمكها أتدنا؟ 
: حاؿ ،هاحئة، فقالكا لا: فىاٍدفي  كأراهـ المكاف، كحاـ ،كذهب م هـ ،ا: ه ـ. حاؿ: فاحفركا تحت الكرسيحالك 
فمما أخرجكها حاؿ  ،حتمكهي. فحفركا فكجدكا تمؾ الكتبكلكههي هاهها في أئدئكـ، فإف لـ تجدكإل فا ،ال

ـ   ،هس كالشئاطئف كالطئر تهذا السحرالشئطاف: إف سمئماف إهما كاف ئضتط اإل طار كذهب. كفشا في  ث
خا مكإل تها ؛ فذلؾ  كاتخذت تهك إسرائئؿ تمؾ الكتب، فمما جاب محمد  ،ساحران  سمئماف كافالهاس أف 

 .(2) "چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پچ حئف ئقكؿ ا ت الا: 
سف أمكر مف التكراة، ال ئسألكها سف شيب مف  ان زماه  ان ئع تف أهس: إف الئهكد سألكا محمدكحاؿ الرت" -5

ذا أسمـ تما أهزؿ ا إلئها ، فمما رأكا ذلؾ حالكا: هسمئا ما سألكإل سها، فئخ مهـ الاذلؾ إال أهزؿ ا ت 
ههـ سألكإل سف السحر ،مها ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ كخا مكإل تا، فأهزؿ ا سز كجؿ:  ،كا 

ف الشئاطئف ، چ ٺ  ٺ   ٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  پپ كا 
اب ا مف ذلؾ، فدفهكإل تحت مجمس سمئماف، ككاف سىمىدكا إلا كتاب فكتتكا فئا السحر كالكهاهة كما ش

كخدسكا الهاس، كحالكا:  ،استخرجكا ذلؾ السحر ؛فمما فارؽ سمئماف الدهئا ،ال ئ مـ الغئب  سمئماف
                                                 

(، كسهدإل جئد 1002(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1660، 1654(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/346تفسئر اتف كثئر ) (1)
 (.1/516ؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئكالختر مف اإلسرائئمئات، 

(، كسهدإل حسف، 993(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1646(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )348-1/347تفسئر اتف كثئر )( 2)
 (.1/517اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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فرج كا مف سهدإل كحد  ،تهذا الحدئث تي فأخترهـ اله   ،كئحسد الهاس سمئا ،هذا سمـ كاف سمئماف ئكتما
 .(1)"حزهكا، كأدحض ا حجتهـ

ئتتتع ما في أئدم الشئاطئف مف السحر فئأخذإل مههـ، فئدفها   حاؿ س ئد تف جتئر: كاف سمئماف" -6
إلا اإلهس، فقالكا لهـ: أتدركف  الشئاطئف أف ئ مكا إلئا، فدت ت تحت كرسئا في تئت خزاهتا، فمـ ئقدر

حالكا: فإها في تئت  ما ال مـ الذم كاف سمئماف ئسخر تا الشئاطئف كالرئاح كغئر ذلؾ؟ حالكا: ه ـ.
ف ممكا تها. فقاؿ أهؿ الحجا: كاف سمئماف ئ مؿ  ،كاستخرجكإل ،تا كتحت كرسئا. فاستثار تا اإلهسخزاه

            ترابة سمئماف سمئا السبلـ، هتئا محمد  تهذا كهذا سحر. فأهزؿ ا ت الا سما لساف
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ فقاؿ: 

 .(2)"چ ٺ
فكتتكا   سمدت الشئاطئف حئف سرفت مكت سمئماف تف داكد: حاؿ محمد تف إسحاؽ تف ئسار" -7

 ؛حتا إذا  هفكا أ هاؼ السحر ،ف ئتمغ كذا ككذا فمئقؿ كذا ككذا"أ هاؼ السحر: "مف كاف ئحب أ
ـ   ،ج مكإل في كتاب تف  كاها: "هذا ما كتب آ ؼه ختمكا تخاتـ سما هقش خاتـ سمئماف، ككتتكا في ث

 ،ثـ دفهكإل تحت كرسئا ،مف ذخائر كهكز ال مـ" -سمئهما السبلـ- خئا ال دئؽ لمممؾ سمئماف تف داكدتر 
ما كاف  فمما سثركا سمئا حالكا: كا ،حتا أحدثكا ما أحدثكا ؛كاستخرجتا  ت د ذلؾ تقائا تهي إسرائئؿ

كلئس هك في أحد أكثر مها في كت ممكإل كسممكإل.  ،فأفشكا السحر في الهاس ،سمئماف تف داكد إال تهذا
فئما هزؿ سمئا مف ا، سمئماف تف داكد، كسدإل فئمف سىد إل مف  الئهكد ل ههـ ا. فمما ذكر رسكؿ ا 

اف هتئنا، كا ما المرسمئف، حاؿ مف كاف تالمدئهة مف ئهكد: أال ت جتكف مف محمد! ئزسـ أف اتف داكد ك
پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ مف حكلهـ:  في ذلؾ  كأهزؿ ا ،ان كاف إال ساحر 

 .(3)"اآلئة چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ
كحد ذكر اتف كثئر آثاران أخرل كلكه ها كم ها تدكر حكؿ هفس الم ها، كهك أف  الش ئاطئف أك الجف  

سئدها كاهكا ئسترحكف الس مع كئختركف الكه اف تما سم كا، حتا إذا اكتتب ذلؾ كفشا في اله اس؛ جم ا 
كدفها تحت كرسئ ا، فمم ا مات استخرجكإل، كزسمكا أف  هذا سحر، كتا كاف ئحكـ سمئماف  سمئماف 
 .حتا إتهمتا تهك إسرائئؿ تالسحر ،  اإلهس كالجف 

                                                 
(، كسهدإل جئد كلكها مرسؿ، 991(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1647ـ )(، أخرجا اتف جرئر ترح1/348تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.1/517اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ (، كسهدإل ض ئؼ جدا، 1659(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/348تفسئر اتف كثئر )( 2)

 (.1/518سئف )اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئا
 (. 1667، 1650(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )349-1/348تفسئر اتف كثئر ) (3)
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تا كحالكا: ئت ضح مف اآلثار الس اتقة أف  الئهكد ات همكا سمئماف  أال "تالس حر، تؿ أهكركا هتك 
" كما جاب في أثر محم د تف د! ئزسـ أف اتف داكد كاف هتئنا، كا ما كاف إال ساحرنات جتكف مف محم

 إسحاؽ تف ئسار، فتر أإل ا مما حالكا.
إلا أف ت ث ا ت الا  -ئق د مف هستة الس حر لسمئماف-فمـ تزؿ هذإل حالهـئقكؿ الخازف في تفسئرإل :"

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ا : فقاؿ ت ال كأهزؿ سمئا ترابة سمئماف  محمد 

ف أسمئماف سف السحر، كذلؾ ، كفئا تهزئا كلـ ئ مؿ تا ،) ئ هي تالسحر چپ  ڀ   ڀ  
 .كسخرت الجف كاإلهس لا تستب السحر ،الئهكد أهكركا هتكة سمئماف ، كحالكا : إهما ح ؿ لا هذا الممؾ

إف ت ض  :كحئؿ .إل ا مف ذلؾأفتر  ،حر سف سمئماف: إف السحرة مف الئهكد زسمكا أههـ أخذكا السكحئؿ
فأهزؿ ا  ،كما كاف إاٌل ساحران  ،كاف هتئان  ،ئزسـ أف سمئماف  حاؿ أال ت جتكف مف محمد :أحتار الئهكد

ـ   ،ئ هي أف سمئماف ككها هتئان ئهافي ككها ساحران كافران  .پ  ڀ   ڀ: ت الا تئف ا ت الا  ث
ئ هي أف الذئف اتخذكا السحر ألهفسهـ  ".كلكف الشئاطئف كفركا" :فقاؿ ،الحؽ تغئرإل ،إل مهاأأف الذم تر 

ـ   ،هـ الذئف كفركا ما كتب لهـ  :ئ هي،  ٺ  ٺ   ٺ تئف ستب كفرهـ فقاؿ ت الا : ث
  .(1)"الشئاطئف مف كتب السحر

 

كتا لٌما لقد سمـ الئهكد تأف مف : "كئقكؿ الدكتكر كهتة الزحئمي م مقان سما مكحؼ الئهكد هذا
كأهمؿ أ كؿ الدئف كأحكاـ الشرئ ة التي تس د في الدارئف، كاستتدؿ تا كتب السحر،  ،ؾ كتاب الٌماتر 
كراة التي حظرت ت مـ السحر، كج مت سقكتة ألها حد خالؼ حكـ الت   ؛لا في اآلخرة إال ال ذاب األلئـ ما

 .(2)"مف اتتع الجف كالشئاطئف كالكهاف ك قكتة ساتد األكثاف
 

فتأكئؿ اآلئة سما هذا: كاتت كا ما تتمك الشئاطئف سما ممؾ سمئماف مف  "جرئر: اتفككذلؾ حكؿ 
السحر، كما كفر سمئماف، كال أهزؿ ا السحر سما الممكئف، كلكف الشئاطئف كفركا ئ ممكف الهاس 

مف المؤخر الذم م هاإل المقدـ.    ٹ  ٹ  ٹالسحر تتاتؿ، هاركت كماركت. فئككف حكلا: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ها حائؿ: ككئؼ كجا تقدئـ ذلؾ؟ حئؿ: كجا تقدئما أف ئقاؿ: حاؿ: فإف حاؿ ل

ڀ  كما أهزؿ ا "السحر" سما الممكئف، ،  پ  ڀ   ڀ -"مف السحر"-ٻ  پ  

كئف: جترئؿ فئككف م هئا تالمم ،كهاركت كماركت ،تتاتؿ ٺ  ٺ   ٺ ڀ      ٺ
                                                 

لتاب التأكئؿ في م اهي التهزئؿ، سبلب الدئف سمي تف محمد تف إتراهئـ تف سمر الشئحي أتك الحسف، الم ركؼ ( 1)
 .ة، تئركتهػ، دار الكتب ال ممئ1415، 1، ط:(1/87)تالخازف تحقئؽ: ت حئح محمد سمي شاهئف، 

 (1/245التفسئر المهئر ) (2)
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كاهت تزسـ أف ا أهزؿ السحر سما لساف  -كرفئما ذ-ألف سحرة الئهكد  -سمئهما السبلـ- كمئكائئؿ
أف جترئؿ كمئكائئؿ لـ   ان ذتهـ ا تذلؾ، كأختر هتئا محمدجترئؿ كمئكائئؿ إلا سمئماف تف داكد، فأك

مما هحمكإل مف السحر، كأخترهـ أف السحر مف سمؿ الشئاطئف، كأهها   ئهزال تسحر، كترأ سمئماف
ههـ ذلؾ رجبلف، اسـ أحدهما هاركت، كاسـ اآلخر ماركت، ائ ممذئف مت مـ الهاس ذلؾ تتاتؿ، كأف ال

 .(1")فئككف هاركت كماركت سما هذا التأكئؿ ترجمة سف الهاس، كردنا سمئهـ
ڦ  چ  ،  حاؿ ا ت الا:هذا كال ئخفا سمئها ثهاب القرآف الكرئـ سما سئدها سمئماف 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چ  ڄڦ  ڦ

  .]16:الهمؿ[چڍ

 .] 36:ص[چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  كحاؿ ت الا:

 .]17:الهمؿ[چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ حاؿ ت الا: ك 
 

 -سمئهـ ل ائف ا-، كسما ترابتا مما هستا إلئا الئهكد هذإل اآلئات تدؿ سما هتك ة سمئماف 
األك اؼ، كئه ـ سمئا تهذإل اله ـ، كهك ئت اطا سمبلن مف أسماؿ مف الس حر، إذ كئؼ ئك ؼ تهذإل 

 الشئاطئف كالكفار ؟!. 
 

 سادسًا: اآلثار الواردة في افترائيم عمي نبي  اهلل عيسى 
كأما. كسأتئف ذلؾ مف خبلؿ أمرئف: األك ؿ:  لقد كحؼ الئهكد مكحفان سدائئان مف سئسا 

 اداتهـ ل ئسا، كمحاكلة حتما. اتهاـ مرئـ التتكؿ تالزها، كالثاهي: م 
 

 اتيام مريم البتول بالزنا -1
 . ]156الهساب:[چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ  حاؿ ت الا:

 
 قال ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:

 . (2)("ئ هي أههـ رمكها تالزها)سمي تف أتي طمحة، سف اتف ستاس:  حاؿ" -1
ٍئًتر، كمحمد تف إسحاؽ" -2 كى  .(3)"حدكغئر كا ،ككذا حاؿ السدم، كجي

                                                 
 (.420، 419/ 2تفسئر اتف جرئر ) (1)
 (.448/ 2تفسئر اتف كثئر ) (2)
 (.448/ 2الم در الساتؽ ) (3)
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األثر الس اتؽ كاضحه في اتهاـ الئهكد لمرئـ تالزها، ككذلؾ اآلئة الكرئمة، كئؤئد ذلؾ ما جاب في 
حئث جاب فئا: "ئ مـ التممكد  -كهك كتاب أحدس سهد الئهكد مف التكراة، ئستمدكف مها سقائدهـ-التممكد 

. كجاب فئا أئضان: "إف  ئسكع (1)ئض"أف  تسكع المسئح كاف اتهان غئر شرسي، حممتا أم ا خبلؿ فترة الح
الها رم مكجكد في لجات الجحئـ تئف الزفت كالهار، كأف  أم ا مرئـ أتت تا مف ال سكرم تاهدرا تمتاشرة 

ها"  . 2الز 
 

 إبطال ىذه الفرية عمى مريم
                     : لقد تر أ القرآف الكرئـ مرئـ التتكؿ مما هستا إلئها الئهكد، فهي مف تئت طاهر، حاؿ ت الا

، فآؿ سمراف ]33:آؿ سمراف [ چ  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ   ڑ  ڑ  ک چ 
ـ  دسابها لها  مطهركف ة حمؿ أم ها تها، كهذرها هذا الحمؿ ، ث كمرئـ اتهتا. كلقد حكا لها القرآف ح  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  ت د الكالدة أف ئحفظها كذرئ تها مف الشئطاف الرجئـ، حاؿ ت الا:

ۓ   ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽      ےہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے

آؿ [ چ                          ﮾ ﮿   ﯀  ﯁   

ـ  تحدث القرآف  راحةن سف طهارة مرئـ سمئها السبلـ، حاؿ ت الا:] 36 -35:سمراف ڻ  ڻ  چ  . ث

 .]42:آؿ سمراف[   چۓ   ۓ ﮲  ﮳     ےہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
  

ا ت الا طهرها سف الكفر أه   :أحدها :كأما التطهئر ففئا كجكإلئقكؿ الرازم رحما ا: "
ا أه   :كثاهئها [33 :األحزاب]  چک   ک چ :تي فهك كقكلا ت الا في أزكاج اله   ،كالم  ئة

 :كرات ها .كاهت مرئـ ال تحئض :حالكا ،طهرها سف الحئض :كثالثها .ت الا طهرها سف مسئس الرجاؿ
كطهرؾ سف مقالة الئهكد كتهمتهـ  :كخامسها .كطهرؾ مف األف اؿ الذمئمة كال ادات القتئحة

 .(3)"ككذتهـ
ڄ  ڄ  چ  أم ا ما ئخص حممها ت ئسا سمئا الس بلـ، فقد تئ ف القرآف ذلؾ تكضكح، حاؿ ت الا:

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ     ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

                                                 
 .35مكحؼ الئهكد كاله ارل مف المسئح سمئا السبلـ ص (1)
 .35المرجع الساتؽ ص (2)
 (.8/38مفاتئح الغئب ) (3)
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ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ                

﮴    ﮵   ۓھ  ھ  ھ    ے  ے ﮳   ﮲   ﮸  ﮹     ﮶ۓ   .]21 -16:مرئـ [چ  ﮷ 
 فتئ هت اآلئات أف  حممها كاف تأمر ا؛ كلئككف آئة لمهاس. 

 

ې  ې   ى  ى     چ  ثـ  شهد لها القرآف تالترابة مما هستا إلئها الئهكد  راحة، حاؿ ت الا:

                                                                                       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 .]12:التحرئـ[چېئ  
 

جاب في  حئح  فقد كمكاهتها، -بلـسمئها الس  -كحد  رحت السهة الهتكئة تفضؿ مرئـ 
: حىاؿى رىسيكؿي الم ًا سىٍف أىًتي ميكسىا  ،التخارم ، " :، حىاؿى اًؿ كىًثئره ـٍ ئىٍكميٍؿ ًمفى اله سىابً كىمىؿى ًمفى الر جى لى  كى

مىا اله سىابً آًسئىةي امٍ  :ًإال   اًئشىةى سى ف  فىٍضؿى سى ، كىاً  ـي ًتٍهتي ًسٍمرىافى مىٍرئى ، كى مىا سىاًئًر  ؛رىأىةي ًفٍرسىٍكفى كىفىٍضًؿ الث ًرئًد سى
 .(1")الط  ىاـً 

 

: ،ي مسهد أحمدكف ط  رىسيكؿي اً "سف اتف ستاس  حىاؿى :  خى ، حىاؿى ًفي اأٍلىٍرًض أىٍرتى ىةى خيطيكطو
كفى مىا هى  ـي، فىقىاؿى رىسيكؿي اً تىٍدري ةي ًتٍهتي ذىا؟ فىقىاليكا: اي كىرىسيكلياي أىٍسمى ًدئجى ه ًة: خى ؿي ًهسىاًب أىٍهًؿ اٍلجى : أىٍفضى

، كىآًسئىةي ًتٍهتي ميزىاًحـو  م دو فىاًطمىةي ًتٍهتي ميحى ، كى ٍئًمدو كى ـي اٍتهىةي ًسٍمرىافى  -اٍمرىأىةي ًفٍرسىٍكفى -خي ٍرئى مى  .(2)"كى
 

 عيسى يم من موقف -2
ڇ    ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  حاؿ ت الا:

ڱ  ڱ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .]158 -157الهساب:[چڱ  ں   
 
 

                                                 
كتاب أحادئث األهتئاب، تاب حكؿ ا ت الا: "كضرب ا مثبلن لمذئف آمهكا امرأة أخرجا التخارم في  حئحا،  (1)

 .4/158(، 3411فرسكف" إلا حكلا: "ككاهت مف القاهتئف"، ح)
. حاؿ ش ئب األرهاؤكط كغئرإل: إسهادإل 4/409(، 2668أخرجا أحمد في مسهدإل، مسهد ستد ا تف ستاس، ح) (2)

  حئح، كرجالا ثقات.
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير اآلية:
ثها أتك م اكئة، سف األسمش، سف الًمٍههىاؿ تف أحمد تف ًسهىاف، حد   ثهاحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -1

خرج  ؛اد ا أف ئرفع سئسا إلا السمابسمرك، سف س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس حاؿ: لما أر 
ئ هي: فخرج سمئهـ مف سئف في التئت، -كفي التئت اثها سشر رجبل مف الحكارئئف-سما أ حاتا 

ثـ حاؿ: أئكـ  مهكـ مف ئكفر تي اثهتي سشرة مرة، ت د أف آمف تي.كرأسا ئقطر ماب، فقاؿ: إف 
كئككف م ي في درجتي؟ فقاـ شاب مف أحدثهـ سها، فقاؿ لا:  ،فئقتؿ مكاهي ؛ئيٍمقىا سمئا شتهي

ـ   ـ   ،أساد سمئهـ اجمس. ث فقاؿ: أها.  ،فقاـ الشاب ؛أساد سمئهـ فقاـ ذلؾ الشاب، فقاؿ: اجمس. ث
هىة في التئت إلا السماب. حاؿ:  ،لقي سمئا شىتىا سئسافقاؿ: أهت هك ذاؾ. فأ ٍكزى كرفع سئسا مف رى
ـ   ،كجاب الطمب مف الئهكد ككفر تا ت ضهـ اثهتي سشرة مرة، ت د أف  ، متكإل فأخذكا الشتا فقتمكإل، ث

ـ   ،كافترحكا ثبلث فرؽ، فقالت طائفة: كاف ا فئها ما شاب آمف تا،  د إلا السماب. كهؤالب   ث
ـ   .قكتئةالئ  كحالت فرحة:  .كهؤالب الهسطكرئة ،رف ا ا إلئا كحالت فرحة: كاف فئها اتف ا ما شاب، ث

ـ   فتظاهرت الكافرتاف سما  .كهؤالب المسممكف ،رف ا ا إلئا كاف فئها ستد ا كرسكلا ما شاب، ث
 .(1)"حتا ت ث ا محمدنا  ؛المسممة، فقتمكها، فمـ ئزؿ اإلسبلـ طامسا

ثها ئ قكب القيٌمي، سف هاركف تف سهترة، سف كهب تف ميهىت ا ثها اتف حمئد، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  "   -2
ك رهـ ا ؛فمما دخمكا سمئا ،كأحاطكا تهـ ،سئسا كسهدإل ست ة سشر مف الحكارئئف في تئت يحاؿ: أتي    ى
  لهقتمهكـ جمئ ا. فقاؿ سئسا كمهـ سما  كرة سئسا، فقالكا لهـ: سحرتمكها. لئترزف لها سئسا أك

كحد -أل حاتا: مف ئشرم هفسا مهكـ الئـك تالجهة؟ فقاؿ رجؿ مههـ: أها. فخرج إلئهـ كحاؿ: أها سئسا 
فأخذكإل كحتمكإل ك متكإل. فمف ثىـ  شيٌتا لهـ، فظهكا أههـ حد حتمكا سئسا، - كرإل ا سما  كرة سئسا

 . (2)"مف ئكما ذلؾ كظهت اله ارل مثؿ ذلؾ أها سئسا، كرفع ا سئسا
ثها حاؿ اتف جرئر: كحد ركم سف كهب هحك هذا القكؿ، كهك ما حدثهي تا المثها، حدثها إسحاؽ، حد  " -3

إسماسئؿ تف ستد الكرئـ، حدثهي ستد ال مد تف ًمٍ قىؿ: أها سمع كهتنا ئقكؿ: إف سئسا اتف مرئـ لما 
ف هع لهـ ط اما، فقاؿ:  ،مئا، فدسا الحكارئئفكشىؽ  س ،جزع مف المكت ؛ا خارج مف الدهئاأسمما ا أه  

فمما فرغكا مف  ،ا مف المئؿ سىش اهـ كحاـ ئخدمهـاحضركهي المئمة، فإف لي إلئكـ حاجة. فمما اجتم كا إلئ
ف أخذ ئغسؿ أئدئهـ كئكضئهـ تئدإل، كئمسح أئدئهـ تثئاتا، فت اظمكا ذلؾ كتكارهكإل، فقاؿ: أال م ؛الط اـ

فمئس مهي كال أها مها. فأحٌركإل، حتا إذا فرغ مف ذلؾ حاؿ: أٌما ما  ؛مما أ هع رد سمي  شئئا المئمة
 ه ت تكـ المئمة، مما خدمتكـ سما الط اـ، كغسمت أئدئكـ تئدم، فمئكف لكـ تي أسكة، فإهكـ تركف 

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ (، كسهدإل حسف، 6233(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )450-2/449اتف كثئر ) تفسئر( 1)

 (.3/255د. حكمت ئاسئف )
اهظر (، كفي سهدإل اتف حمئد الرازم كهك ض ئؼ، 10779(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/450تفسئر اتف كثئر )( 2)

 .(3/255تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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أهي خئركـ، فبل ئت ظ ـ ت ضكـ سما ت ض، كلئتذٍؿ ت ضكـ هفسا لت ض، كما تذلت هفسي لكـ. كأما 
المئمة التي أست ئهكـ سمئها فتدسكف لي ا، كتجتهدكف في الدساب أف ئؤخر أجمي. فمما ه تكا حاجتي 

أهفسهـ لمدساب، كأرادكا أف ئجتهدكا، أخذهـ الهكـ حتا لـ ئستطئ كا دساب، فج ؿ ئكحظهـ كئقكؿ: ستحاف 
، ا! أما ت تركف لي لئمة كاحدة ت ئهكههي فئها؟ حالكا: كا ما هدرم ما لها.  لقد كها هىٍسمير فهكثر الس مىرى

ـي. كج ؿ رى فى كتي  ،كما هطئؽ المئمة سىمىرا، كما هرئد دساب إال حئؿ تئهها كتئها. فقاؿ: ئيٍذهىب تالراسي ؽ الغه
ـ   ،أتي تكبلـ هحك هذا ئه ىي تا هفسائ حاؿ: الحؽ ، لئىٍكفيرف تي أحدكـ حتؿ أف ئ ئح الدئؾ ثبلث  ث

ثمهي، فخرجكا كتفرحكا، ككاهت الئهكد تطمتا، كأخذكا  اهـ ئسئرة، كلئأكمفمرات، كلئتئ ٌهي أحدكـ تدر 
ـ   ،كحالكا: هذا مف أ حاتا -أحد الحكارئئف-شم كف  أخذإل  فجحد كحاؿ: ما أها ت احتا فترككإل، ث

أتا أحد الحكارئئف إلا الئهكد  ؛ا أ تحآخركف، فجحد كذلؾ. ثـ سىمعى  كتى دئؾ فتكا كأحزها، فمم  
ـٍ سما المسئح؟ فج مكا لا ثبلثئف درهما، فأخذها كدل هـ سمئا، ككاف شيت ا فقاؿ: ما  تج مكف لي إف دىلىٍمتيكي

سمئهـ حتؿ ذلؾ، فأخذكإل فاستكثقكا مها، كرتطكإل تالحتؿ، كج مكا ئقكدكها كئقكلكف، لا: أهت كهت تحئي 
ئت قكف سمئا، كئمقكف المكتا، كتههر الشئطاف، كتترئ المجهكف، أفبل تهجي هفسؾ مف هذا الحتؿ؟ ك 
 ،، ك متكا ما شيت ا لهـسمئا الشكؾ، حتا أتكا تا الخشتة التي أرادكا أف ئ متكإل سمئها، فرف ا ا إلئا

 ."ان فمكث ست 
ـ   جابتا تتكئاف حئث - لجهكف، فأترأها ا مف اإف أما كالمرأة التي كاف ئداكئها سئسا  ث

ف؟ فقالتا: سمئؾ. فقاؿ: إهي حد رف هي ا إلئا، كلـ الم مكب، فجابهما سئسا فقاؿ: سبلـ تتكئا
ف هذا شيت ا لهـ المكاف فمقكإل إلا ذلؾ  ؛كارئئف ئمقكهي إلا مكاف كذا ككذافىأميرىا الح ،ئ تهي إال خئر، كا 

: إها هدـ سما ما  هع كافقال ،كفقدكا الذم كاف تاسا كدؿ سمئا الئهكد، فسأؿ سها أ حاتا ،أحد سشر
ـ   ،هفسافاختهؽ، كحتؿ  سألهـ سف غبلـ كاد ئتت هـ، ئقاؿ لا: ئحئا،  فقاؿ: لك تاب لتاب ا سمئا. ث

هـ. سئاؽ غرئب فمئهذرهـ كلئدسي حاؿ: هك م كـ، فاهطمقكا، فإها سئ تح كؿ إهساف ئحٌدثي تمغة حكما، 
 .(1)ان جد

ـ  " -4 سـ ممؾ تهي إسرائئؿ ثها سممة، سف اتف إسحاؽ حاؿ: كاف اثها اتف حمئد، حد  حاؿ اتف جرئر: حد   ث
مههـ: داكد، فمما أجم كا لذلؾ مها، لـ ئٍفظع ستد مف ستاد ا   ث إلا سئسا لئقتما رجبلن الذم تى 
كلـ ئجزع مها جزسا، كلـ ئدع ا في  رفا سها دسابإل، حتا إها  ،فىظى ىا -فئما ذكر لي-تالمكت 
كحتا إف  ،مف خمقؾ فا رفها سهي""المهـ إف كهت  ارفا هذإل الكأس سف أحد -فئما ئزسمكف-لئقكؿ 

د دما. فدخؿ المدخؿ الذم أجم كا أف ئىٍدخمكا سمئا فئا لئقتمكإل هك كأ حاتا،  جمدإل مف كرب ذلؾ لئتف  
ككاهكا اثهي -حاؿ أل حاتا مف الحكارئئف  ؛هـ داخمكف سمئافمما أئقف أه   كهـ ثبلثة سشر ت ئسا

                                                 
اهظر تفسئر اتف كثئر (، كهك مف اإلسرائئمئات، 10780(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )451-2/450تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.3/256تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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 ،كمها ،ئ قكب، كأهدارتئس، كفئمتس، كأترثمما كئحهس أخك ،كئ قكب تف زتدم ،فطرس :سشر رجبلن 
 .(1)"كئكدس زكرئا ئكطا ،كتكماس، كئ قكب تف حمفئا، كتداكسئس، كحثاهئا

 
حاؿ اتف حمئد: حاؿ سممة، حاؿ اتف إسحاؽ: ككاف فئهـ فئما ذكر لي رجؿ اسما سرجس، فكاهكا ثبلثة " -5

حاؿ: ، ٌتا لمئهكد مكاف سئسا ا هك الذم شي جحدتا اله ارل، كذلؾ أه    سشر رجبل سكل سئسا
فبل أدرم ما هك؟ مف هؤالب االثهي سشر، أك كاف ثالث سشر، فجحدكإل حئف أحركا لمئهكد ت مب 

هـ دخمكا المدخؿ حئف فإه   ؛مف الختر سها. فإف كاهكا ثبلثة سشر سئسا، ككفركا تما جاب تا محمد 
ف كاهكا اثهي سشر، فإه   ـ دخمكا المدخؿ ]حئف دخمكا[ كهـ ثبلثة هدخمكا كهـ ت ئسا أرت ة سشر، كا 

 .(2)"سشر
ٹ  ٹ  فأسمـ: أف سئسا حئف جابإل مف ا  حاؿ اتف إسحاؽ: كحدثهي رجؿ كاف ه راهئان " -6

حاؿ: ئا م شر الحكارئئف، أئكـ ئحب أف ئككف رفئقي في الجهة سما أف ئشتا لمقكـ في    ٹ   ڤ
كح ا. حاؿ: فاجمس في مجمسي. فجمس فئا، كرًفع  كرتي، فئقتمكإل في مكاهي؟ فقاؿ سرجس: أها، ئا ر 

فأخذكإل ف متكإل، فكاف هك الذم  متكإل كشيٌتا لهـ تا، ككاهت سدتهـ حئف  ،فدخمكا سمئا  سئسا
كف  ،ا م مكمة، حد رأكهـ كأح كا سدتهـدخمكا مع سئس فمما دخمكا سمئا لئأخذكإل كجدكا سئسا، فئما ئيرى

ككاهكا ال ئ رفكف سئسا، حتا ج مكا لئكدس  ،فهك الذم اختمفكا فئامف ال دة،  كأ حاتا، كفقدكا رجبلن 
زكرئا ئكطا ثبلثئف درهما سما أف ئدلهـ سمئا كئ رفهـ إئاإل، فقاؿ لهـ: إذا دخمتـ سمئا فإهي سىأحىتماي، كهك 

ا سئسا، الذم أحتؿ، فخذكإل. فمما دخمكا كحد رفع سئسا، كرأل سرجس في  كرة سئسا، فمـ ئشكؿ أه  
 .(3)"فأخذكإل ف متكإل ،مئا فقتمافأكب س

 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :حاؿ ت الا

چ   چ  چ  ڇ  ڇ          ڃ  چ  ڃڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ

 .  ]55 آؿ سمراف: [چ ڇ  ڇ  

                                                 
اهظر (، كفي سهدإل اتف حمئد الرازم كهك ض ئؼ، 10785(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/451تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.3/256حكمت ئاسئف )تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 
اهظر تفسئر  (، كفي سهدإل اتف حمئد الرازم كهك ض ئؼ، 9/372(، أخرجا اتف جرئر )2/451تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.3/256اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

. اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د(، تسهدإل الساتؽ، 373-9/372(، أخرجا اتف جرئر )2/452تفسئر اتف كثئر ) (3)
 (.3/257حكمت ئاسئف )
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 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير اآلية: 
 .(1)"ئ هي ت د ذلؾ :كمتكفئؾ ،، تقدئرإل: إهي راف ؾ إليحاؿ حتادة كغئرإل: هذا مف المقدـ كالمؤخر" -1
 .(2)"أم: ممئتؾ   ٹ  ٹكحاؿ سمي تف أتي طمحة سف اتف ستاس: " -2
 ،تهـ، سف كىٍهب تف ميهىت ا، حاؿ: تكفاإل ا ثبلث ساسات مف الههاركحاؿ محمد تف إسحاؽ، سمف ال ئي " -3

 .(3)"حئف رف ا ا إلئا
ـ   ،زسمكف أف ا تكفاإل ستع ساساتحاؿ اتف إسحاؽ: كاله ارل ئ" -4  .(4)"أحئاإل ث
 .(5)"سف إدرئس، سف كهب: أماتا ا ثبلثة أئاـ، ثـ ت ثا، ثـ رف ار كحاؿ إسحاؽ تف تش" -5
  .(6)"كلئس تكفاة مكت ،كحاؿ مطر الكراؽ: متكفئؾ مف الدهئا" -6
، كما حاؿ ت الا: " -7 ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ چ كحاؿ األكثركف: المراد تالكفاة هاهها: الهـك

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ  [ كحاؿ ت الا: 60] األه اـ :  چپ  پ 

چ    ڇ  ڇ  ڇ     چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ڦڦ

 .(7) "[ 42] الزمر :  چڇ  ڍ  
أتئا، ثها ستد ا تف أتي ج فر، سف ثها أحمد تف ستد الرحمف، حد  ثها أتي، حد  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -8

ئ هي كفاة المهاـ، رف ا ا في  ٹ  ٹا حاؿ في حكلا: ثها الرتئع تف أهس، سف الحسف أه  حد  
ـى )لمئهكد:  مهاما. حاؿ الحسف: حاؿ رسكؿ ا  ـٍ حىٍتؿى ئىٍكـً اٍلقىئامىةً  إف  ًسئسىا ل ه ا رىاًجع إلىٍئكي   .(8)("ئىميٍت، كىا 

  .(8)("اٍلقىئامىةً 
                                                 

اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل ض ئؼ، 3563(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/46تفسئر اتف كثئر )( 1)
 (.2/351حكمت ئاسئف )

اهظر تفسئر (، تسهد ثاتت، 3580(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )7141(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/47تفسئر اتف كثئر ) (2)
  (.2/351تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )اتف كثئر 

اهظر (، كسهدإل ض ئؼ، 3581(، كاتف اتي حاتـ ترحـ )7142(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/47تفسئر اتف كثئر )( 3)
   (.2/351تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

 (.7143(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/47تفسئر اتف كثئر )( 4)
 (.2/47تفسئر اتف كثئر )( 5)
اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كسهدإل حسف، 7134(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/47) الم در الساتؽ( 6)

 (.2/351ئاسئف )
 (. 2/47تفسئر اتف كثئر ) (7)
اهظر مرسمة،  (، كسهدإل حسف، كركائة الحسف سف الهتي 7133(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/47الم در الساتؽ )( 8)

 (.2/351كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف ) اهظر تفسئر اتف
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حؼ الئهكد مف سئسا سمئا الس بلـ، هذا المكحؼ الذم مف اآلئات كاآلثار الس اتقة مك  ئظهر

تجم ا كاضحان في مها تتا ال داب، كالس ي كالتآمر لقتما. كرغـ أف  سئسا سمئا الس بلـ جاب م دحان 
ر ـ سمئهـ، إال  إف  مكحفهـ لـ ئتغئر مها، حاؿ ت الا:  لشرئ ة مكسا سمئا الس بلـ، كمحبلن لت ض ما حي

﮴  ﮵  ﮶ ھ  ھ  ھ  ے  چ ﮳   ﮲      ﮹     ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮸ 

﮾    ﮽   ﮼   ﮻     . لكف الئهكد اهحرفك سف الجادة، كس كا لتحقئؽ ] 50آؿ سمراف:[چ﮺ 
ممذاتهـ، فرأكا في دسكة سئسا خطران ئتهدد زسامتهـ، كالسئما ت د إحتاؿ اله اس سما دسكتا. ئقكؿ أحمد 

جمع الماؿ، كامتد هذا التفكئر إلا ال مماب ، كج مكا همهـ ؼ تهك إسرائئؿ شرئ ة مكسا "حر  شمتي:
رجاب أف ئح مكا سما الغفراف،  ؛ضكف ال امة سما تقدئـ القراتئف كالهذكر لمهئكؿكالرهتاف، فأخذكا ئحر  

ها؛ لئط هكا فئا،   .(1)كرتطكا الغفراف ترضا الرهتاف كدسائهـ" تا، كات همكا أم ا تالز  لهذا كما أهكركا هتك 
اس سها. فمم ا لـ تهجح هذإل الحئمة؛ مكركا تا كتآمركا سما حتما فراحكا ئحر ضكف حاكـ كلئ رفكا اله  

تهي  ثـ حاؿ ت الا مخترا سف مؤلالتبلد في زماههـ سمئا، كئحذ ركها مها. ئقكؿ اتف كثئر رحما ا:" 
رادتا تالس   إسرائئؿ فئما هىم كا تا مف الفتؾ ت ئسا مب، حئف تمالؤ ، كا  شىكا تا إلا  ،كا سمئاكب كال   كىكى

كئ دهـ سف طاسة الممؾ،  ،اسئضؿ اله   ممؾ ذلؾ الزماف، ككاف كافرنا، فأٍههىكا إلئا أف هاهها رجبلن 
ئيفىه د الرسائا، كئفر   ا كرمكإل تا مف الكذب، كأه   ،إلا غئر ذلؾ مما تقمدكإل في رحاتهـ ،ؽ تئف األب كاتهاكى

  .(2)"كئيهىٌكؿ تا ،فت ث في طمتا مف ئأخذإل كئ متا حتا استثاركا غضب الممؾ، ؛كلد زاهئة
 

مب والقتل  حقيقة حادثة الص 
مب كالقتؿ. كلكف  لقد أكد القرآف الكرئـ، ككذلؾ ما ذكرهاإل مف اآلثار الس اتقة كحكع حادثة ال  

 لمف؟
، تؿ ئفتخر فأم ا الئهكد كمف سما شاكمتهـ، كحت ا اله  ارل ئ تقدكف أف  المقتكؿ الم مكب سئسا 

                                                               ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ چ الئهكد تذلؾ، ئقكؿ رتها ستحاها حكائةن سههـ 

 .]157الهساب:[چڃ 
 

مب كالقتؿ كحع، كلكف لئس ل ئسا  ، أم ا هحف المسممئف فه تقد خبلؼ ذلؾ، فحقئقة األمر أف  ال  
كا كظه   ،ا أحاطكا تمهزلافمم   . كهذا مف مكر ا ت الا تئهكد، ئقكؿ اتف كثئر:"شتئا سئسا تؿ ل

                                                 
 (، مكتتة الههضة الم رئة، القاهرة.1998)10، ط49المسئحئة، أحمد شمتي، ص  (1)
 (.2/46تفسئر اتف كثئر ) (2)
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هىة ذلؾ التئت إلا الس  هـ حد ظىفركا تا، هج  أه   ٍكزى ماب، كألقا ا شتها سما اإل ا مف تئههـ، كرف ا مف رى
إل فأخذكإل كأهاهك   ئؿ سئسالم  كاف سهدإل في المهزؿ، فمما دخؿ أكلئؾ استقدكإل في ظممة ا ممف رجؿو 

كرف ا مف تئف  ،اا هتئ  ا هج  ككاف هذا مف مكر ا تهـ، فإه   ،ك متكإل، ككض كا سما رأسا الشكؾ
 هـ حد ظفركا تطىمتًتهـ، كأسكف ا في حمكتهـ حسكةن أظهرهـ، كتركهـ في ضبللهـ ئ مهكف، ئ تقدكف أه  

ڀ  چ  تفارحهـ إلا ئكـ التهاد؛ كلهذا حاؿ ت الا: ال لهـ، كأكرثهـ ذلةن  لمحؽ مبلزمان  كسهادان 

 .(1)]54آؿ سمراف: [چٺ  ٺ   ٺ    ٺڀ  ڀ
 

ڃ  چ  چ  چ    چ كأتطؿ ادساب الئهكد، ئقكؿ رتها ستحاها ،كلقد أك د القرآف الكرئـ ذلؾ

                                                                         گ  گ   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ  ڇ  ڇ

ثـ حاؿ: األمر، ففي ركائة اتف أتي حاتـ:"  . كلقد تئ هت اآلثار كئفئة كحكع هذا]157 الهساب:[چگ  
، فقاؿ لا: كئككف م ي في درجتي؟ فقاـ شاب مف أحدثهـ سهان  ،أئكـ ئيٍمقىا سمئا شتهي، فئقتؿ مكاهي

ـ   ـ   أها. اـ ذلؾ الشاب،فق ،أساد سمئهـ اجمس. ث فقاـ الشاب فقاؿ: أها.  ،أساد سمئهـ فقاؿ: اجمس. ث
هىة في التئت إلا السماب. حاؿ: كجاب  ،فقاؿ: أهت هك ذاؾ. فألقي سمئا شىتىا سئسا كرفع سئسا ٍكزى مف رى

 . (2)"فأخذكا الشتا فقتمكإل ،الطمب مف الئهكد
 

 .]55آؿ سمراف: [چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ :إزالة اإلشكال في فيم قولو تعالى
  

هذا  ":حاؿ حد ئتتادر إلا الذ هف أف  الكفاة هها تم ها المكت ، كهذا غئر  حئح، ففي أثر حتادة
ئا هك تكف  كئرل اتف جرئر: أف   .(3)"ئ هي ت د ذلؾ ئؾكمتكف   ،ي راف ؾ إلي  ر، تقدئرإل: إه  ـ كالمؤخ  مف المقد  

 .(4)رف ا
ـ  ئقكؿ اتف ك كحاؿ األكثركف: المراد تالكفاة هاهها: الهكـ، كما حاؿ ت الا: ثئر م قتان سما ذلؾ:" ث

ٹ  ٹ   چ [ كحاؿ ت الا:  60] األه اـ : . چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

                                                 
 (.2/46) تفسئر اتف كثئر  (1)
ر اهظر تفسئر اتف كثئ(، كسهدإل حسف، 6233(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )450-2/449) الم در الساتؽ( 2)

 (.3/255تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

 (.3563(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )2/46تفسئر اتف كثئر ) (3)
  (.6/458تفسئر اتف جرئر ) (4)
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ      ڦٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 .(1)[  42] الزمر :  چ چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   چچ  چ
 

 ،ف ئقتمؾ الكفارأمف  م هاإل إهي سا مؾ، أم مستكفي أجمؾٹ  ٹلزمخشرم :" ئقكؿ ا

كمقر  ،إلا سمائي ٹ   ڤ .ال حتئبل تأئدئهـ ،هفؾأكممئتؾ حتؼ  ،جؿ كتتتا لؾأرؾ إلا كمؤخ  

 "متكفئؾ" :كحئؿ .مف سكب جكارهـ كختث  حتتهـ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  .مبلئكتي
ممئتؾ في كحتؾ ت د الهزكؿ  :كحئؿ ،ذا استكفئتاإ :بلفمف تكفئت مالي سما ف ،حاتضؾ مف األرض:

 :الزمر [ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ : مف حكلا ،هفسؾ تالهكـ متكؼو  :كحئؿ .كراف ؾ اآلف ،مف السماب
 .(2)"بماب آمف مقر  هت في الس  أكتستئقظ ك  ،كراف ؾ كأهت هائـ حتا ال ئمحقؾ خكؼ ]42
 

، كس ئهـ لقتما، كاستقادهـ كحكع ذلؾ سا هكذا ئتتئ ف لها تكضكح حقد الئهكد سما سئ
ـ  تئ ها الم تقد ال حئح في حضئ ة كفاتا كرف ا.   تالف ؿ، ث

 

 سابعًا: اآلثار الواردة في موقفيم من نبي نا محمد 
جاكر الئهكد ال رب تئثرب، ككاهكا ئتفاخركف سمئهـ تأه هـ أهؿ كتاب، ككاهكا ئستفتحكف سمئهـ 

، الزماف هتي، كسئؤمهكف، كئظهركف سما سرب المدئهة، فمم ا ت ث محم د  تأه ا سئت ث في آخر
تا كآذكإل، كحر ضكا ال رب سما حرتا، كس كا إلا حتما. كهذا ما  ككاف مف ال رب، جحد الئهكد هتك 

 سأتئ ها إف شاب ا ت الا.
 

  :أن يكمميم اهلل بي اآلثار الواردة في طمبيم من الن   -1
وئ   وئ  ۇئ    ەئې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ۉچ  حاؿ ت الا:

  ]118التقرة:[چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئېئ  ېئ  ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
حدثهي محمد تف أتي محمد، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، " حاؿ محمد تف إسحاؽ:حاؿ اتف كثئر: 

ئممة لرسكؿ ا  رى  كما تقكؿ، : ئا محمد، إف كهت رسكال مف اسف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ رافع تف حي

                                                 
 (.2/47تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.1/394الكشىاؼ ) (2)
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ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   فقؿ  فىٍمئيكىمٍمها حتا هسمع كبلما. فأهزؿ ا في ذلؾ مف حكلا:

 .(1)[" 118]التقرة:ى  ائ  ائ  ەئ
ا؛ حتي ئؤمهكا أه ا هتي، كلـ ئكف ح دهـ  هذا األثر ئتئف أف الئهكد سألكا رسكؿ ا أف ئكممهـ

ه ما الت هت مع اله تي   ، ئقكؿ الس دم في تفسئرإل:اإلئماف، كا 
ائ  ائ  سؿ، ـ الر  مها، كما كم   ئكم  أم: حاؿ الجهمة مف أهؿ الكتاب كغئرهـ: هبل  " 

التي تجرأكا تها سما  ؛ قكلهـ الفاسدة، كآرائهـ الكاسدةالتي ئقترحكهها ت ئ هكف آئات االحتراحەئ

  [.٧٧]التقرة:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   چ كقكلهـ: ،الخالؽ، كاستكتركا سما رسما

﮴    ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھچ  ﮲    ﮳  ]الهساب:  چے  ۓ   ۓ 
ئكف ح دهـ  فهذا دأتهـ مع رسمهـ، ئطمتكف آئات الت هت، ال آئات االسترشاد، كلـ ، ثـ  ئضئؼ:[ ٣٧٤

ىئ  ىئ  : تما ئؤمف تمثما التشر، كلهذا حاؿ ت الا تتئف الحؽ، فإف الرسؿ حد جابكا مف اآلئات

، فقد سرؼ مف آئات ا التاهرة، كتراهئها الظاهرة، ما ف أئقففكؿ م   ىئ  ی  ی
 .(2)"ح ؿ لا تا الئقئف، كاهدفع سها كؿ شؾ كرئب

 
ل عمييم كتابًا من الس ماء اآلثار الواردة في طمبيم من الن بي  -2  :                                                   أن ينز 

ے  ۓ   ۓ ﮲   ﮳     ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھچ  ؿ ت الا:حا

 . ]153الهساب:[چ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   
 

 أورد ابن كثير أثرين عند تفسير ىذه اآلية, قال:
مف  ان أف ئهزؿ سمئهـ كتات دم، كحتادة: سأؿ الئهكد رسكؿى ا حاؿ محمد تف ك ب القرظي، كالس  " -1

 .(3)"راة سما مكسا مكتكتةالسماب. كما هزلت التك 

                                                 
حسف، اهظر  (، كسهدإل1147(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1862(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/399تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.1/585تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.1/64تفسئر الس دم ) (2)
(، حكؿ محمد تف  ك ب أخرجا اتف جرئر تسهد مرسؿ، كحكؿ السدم أخرجا اتف أتي حاتـ 2/446تفسئر اتف كثئر ) (3)

المراسئؿ الثبلثة ئقكم ت ضها ت ضان، اهظر تفسئر اتف  تسهد حسف، كحكؿ حتادة أخرجا اتف أتي حاتـ تسهد حسف، كهذإل
  (.3/251كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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ئج: سألكإل أف ئهزؿ سمئهـ  حفا مف ا"ك  -2 رى تت دئقا فئما  ؛ مكتكتة إلا فبلف كفبلف كفبلفحاؿ اتف جي
 .(1)"جابهـ تا

چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  كحد أشار القرآف إلا هذا المكحؼ في سكرة التقرة، فقاؿ ت الا:

 .]108 رة:التق[چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
سف  د، سف سكرمة أك س ئد تف جتئرد تف أتي محم  د تف إسحاؽ: حدثهي محم  حاؿ محم  حاؿ اتف كثئر:" 

ٍئمىمة  رى ماب د، ائتها تكتاب تيهزليا سمئها مف الس  : ئا محم  -أك كهب تف زئد-اتف ستاس، حاؿ: حاؿ رافع تف حي
چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  مف حكلهـ: حؾ. فأهزؿ ات ؾ كه د  ر لها أههارا هت  هقرؤإل، كفج  

 .(2)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
هـ،  كالظاهر مف اآلئات كاآلثار أف  الئهكد طمتكا مف الٌهتي  أف ئأتئهـ تكتاب مف الس ماب ئخ ٌّ

 سما ستئؿ الترهاف كالت كراة، فإه ها هزلت مكتكتةن جممةن كاحدةن، كهذا الطمب جاب سما ستئؿ الت  ه ت ال
 .(3)"ت كال هاد كالكفر كاإللحاد ه  ما حالكإل سما ستئؿ الت  كهذا إه  الذل ئقكد إلا اإلئماف. ئقكؿ اتف كثئر:" 

 
            ههاؾ م ها خا ان كراب حكلا الحؽ : كال تد أف  " كلمش ئخ الش  راكم لفةه لطئفةه هها إذ ئقكؿ:

الكتاب هزؿ سما مكسا مكتكتان  . كه مـ أف   ھ  ھ     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      چ 
جممة كاحدة ، كهـ كأهؿ كتاب ئطمتكف هزكؿ القرآف تالطرئقة هفسها ، كسهدما هدحؽ في اآلئة هجدهـ 

كأف ئككف الكبلـ  ،ماب؛ ككأههـ ئرئدكف أف ئ زلكا رسكؿ ائسألكف أف ئهزؿ سمئهـ الكتاب مف الس  
ۋ  ۋ  ۅ    ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  لؾ ئقكؿ الحؽ في مكحع آخر :متاشرة مف ا لهـ؛ لذ

 .(4)"[ 32] الزخرؼ :  چې  ې  ى  ى  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ   ې

﮶   أكتر مف ذلؾ  كهذا األمر لئس غرئتان سما طتائع الئهكد، فقد سألكا مكسا   ﮵ 

 لم تر سما ف ائؿ الئهكد.  ، كفي ذلؾ تسمئة لمه تي ﮷ ﮸ 
 

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 10771(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/446تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (.3/251حكمت ئاسئف )
اهظر   (، كسهدإل حسف،1081(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1777(، أخرجا اتف جرئر ترحـ)1/381تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/561تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
 (.2/446تفسئر اتف كثئر )  (3)
 (. 1916/ 1تفسئر الش راكم ) (4)
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وح:          اآلثار الواردة في  -3  سؤاليم عن الر 
                                               ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ۇئوئ  وئ  ۇئچ  حاؿ ت الا:

 .]85اإلسراب:[چی 
 

 أورد ابن كثير مجموعة من اآلثار عند تفسير ىذه اآلية: 
ٍمقىمة، سف ستد ا ثها ككئع، حدثها األسمش، سف إتراهئـحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -1 هك اتف مس كد -، سف سى

 -  تي حاؿ: كهت أمشي مع اله   ئ سما سىًسئب، فمر تقكـ مف في حرث في المدئهة، كهك متكك
فقالكا  ،كحفقاؿ ت ضهـ: ال تسألكإل. حاؿ: فسألكإل سف الر   ،كحالئهكد، فقاؿ ت ضهـ لت ض: سمكإل سف الر  

وئ  چ ا ئكحا إلئا، فقاؿ: سما ال سئب، حاؿ: فظههت أه   ان كئكح؟ فما زاؿ متك د، ما الر  ئا محم  

فقاؿ ت ضهـ لت ض: حد حمها لكـ ال چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۇئوئ  ۇئ
  .(1)"تسألكإل

ٍرث، كهك  تي التخارم سهد تفسئر هذإل اآلئة، سف ستد ا تف مس كد حاؿ: تئها أها مع اله  ركل " -2 في حى
كح، فقاؿ: ما راتكـ إلئا. كحاؿ فقاؿ ت ضهـ لت ض: سمكإل سف الر   ،إذ مر الئهكد ئ سما سسئب،متكك  

فمـ ئرد سمئا  تي كح، فأمسؾ اله  سمكإل فسألكإل سف الر   :فقالكا ،كـ تشيب تكرهكهات ضهـ: ال ئستقتمه  
ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئوئ  وئ  ۇئؿ الكحي حاؿ: ا هز ا ئكحا إلئا، فقمت مقامي، فمم  ، ف ممت أه  ان شئئ

 ."(2)ۈئ  ېئ
حدثها حتئتة، حدثها ئحئا تف زكرئا، سف داكد، سف سكرمة، سف اتف ستاس حاؿ:  حاؿ اإلماـ أحمد:" -3

فسألكإل، فهزلت:  ،كحفقالكا: سمكإل سف الر   ،جؿحالت حرئش لئهكد: أسطكها شئئنا هسأؿ سها هذا الر  
سممنا حالكا: أكتئها  .چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئ    ۇئوئ  وئ  ۇئچ

ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  چ  . حاؿ: كأهزؿ ا:ان كثئر  ان ، كمف أكتي التكراة فقد أكتي خئر ، أكتئها التكراةان كثئر 

 .(3)"[ 109] الكهؼ:  چ ی  ی        جئ  حئ       مئ      ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی     

                                                 
لتكحئد، تاب حكلا (، كسهدإل  حئح، ك حئح التخارم: كتاب ا1/389(، المسهد )114-5/113تفسئر اتف كثئر )  (1)

 (.7462، 125ت الا "كلقد ستقت كممتها ل تادها المرسمئف" ترحـ )
 (.4721(،  حئح التخارم: كتاب التفسئر، تاب "كئسألكهؾ سف الركح" ترحـ )5/114تفسئر اتف كثئر )  (2)
ئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كث2309( ترحـ )4/155(، المسهد )5/114تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.5/115حكمت ئاسئف )
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تد األسما، سف داكد، سف سكرمة حاؿ: سأؿ أهؿي د تف المثها، سف سكحد ركل اتف جرئر، سف محم  " -4
ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ    ۆئ  ۆئ  ۇئوئ  وئ  ۇئچكح، فأهزؿ ا: سف الر   الكتاب رسكؿى ا 

 چ كحد أكتئها التكراة، كهي الحكمة ،ا لـ هؤت مف ال مـ إال حمئبلن فقالكا ئزسـ أه   .چ ىئ  ىئ  ىئ  ی 

ۆئ  چ[ حاؿ: فهزلت:  269 ] التقرة: .چۇئ  ۆئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ

]  چۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئ 
كهك في سمـ ا  ،ار، فهك كثئر طئباكـ ا تا مف اله  [. حاؿ: ما أكتئتـ مف سمـ، فهج   27لقماف: 

 .(1)"حمئؿ
ا تأه  سراب مك ئ ة، كئجاب سف ذلؾ ئظهر مف سئاؽ األثر األكؿ كالثاهي أٌف اآلئة هزلت تالمدئهة، كسكرة اإل

ا ا هزؿ سمئا الكحي تأه  ة حتؿ ذلؾ، أك أه  كما هزلت سمئا تمك   ،حد ئككف هزلت سمئا تالمدئهة مرة ثاهئة
 .(2)ا سألكا تاآلئة المتقدـ إهزالها سمئائجئتهـ سم  

كح، كفي  كا رسكؿ ا لكف  اآلثار تؤكد أف  الئهكد هـ أ ؿ الس ؤاؿ، ففي المدئهة هـ الذئف سأل سف الر 
كح، كؿ هذإل األسئمة التي كج هها الئهكد لمر سكؿ   مك ة هـ الذئف أكسزكا لكف ار حرئش تالس ؤاؿ سف الر 

ما  كئؤئ د ذلؾ كاهت سما ستئؿ االختتار كالت جئز كالت  ه ت، كلـ تكف تق د م رفة الحؽ كاإلئماف تا.
مف تئهها الركح:   ،سف ثبلث دان ئهكد حد طمتكا مف حرئش أف ئسألكا محم  ال أف   ركم سف اتف ستاس 

ئف كأمسؾ سف الثالثة فهك هتي: سمكإل سف فتئا فقدكا، كسمكإل تسف ثبلث، فإف أختركـ تاثه سمكا محمدان "
كفسر لهـ ح ة ذم  ،الكهؼ فسألكإل سهها، ففسر لهـ أمر الفتئة ًفي، كحسف ذم القرهئف، كسمكإل سف الر  

كح، كأهزؿ كح، كذلؾ أها لئس ًفي التكراة ح تا كال تفسئرإل إال ذكر اسـ الر  لقرهئف، كأمسؾ سف ح ة الر  ا
 ."(3)وئ  وئ  ۇئحكلا: 

 
 
 
 

                                                 
اهظػر تفسػئر اتػف كثئػر تتحقئػؽ د. حكمػت (، كسػهدإل مرسػؿ، 15/104(، أخرجػا  اتػف جرئػر )5/114تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.5/115ئاسئف )
 (.5/114اهظر تفسئر اتف كثئر) (2)
الشػئخ سػادؿ أحمػد ستػد  -احػدم، تتفسئر القرآف المجئد، أتك الحسف سمي تف أحمد تف محمػد تػف سمػي الك  الكسئط في (3)

المكجكد، الشئخ سمي محمد م ػكض، الػدكتكر أحمػد محمػد  ػئرة، الػدكتكر أحمػد ستػد الغهػي الجمػؿ، الػدكتكر ستػد الػرحمف 
 ـ(، دار الكتب ال ممئة، تئركت، لتهاف.1994 -هػ 1415)1، ط3/125سكئس، 
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   :اآلثار الواردة في االستيزاء بالن بي  -4
ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ  حاؿ ت الا:

ہ     ۀڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     

 . ] 8المجادلة:[چ ھ  ھ    ہہ  ہ
 

 ذكر ابن كثير مجموعة من اآلثار عند تفسير ىذه اآلية: 
  .(1)"حاؿ: الئهكد ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ حاؿ اتف أتي هىًجئح، سف مجاهد في حكلا" -1
كتئف الئهكد مكادسة، ككاهكا إذا مر تهـ رجؿ مف  ي تاف، كزاد: كاف تئف اله  ككذا حاؿ مقاتؿ تف حئ  " -2

-تما ئكرإل المؤمف أك-هـ ئتهاجكف تقتماجمسكا ئتهاجكف تئههـ، حتا ئظف المؤمف أه   تي أ حاب اله  
شئهـ، فترؾ طرئقا سمئهـفإذا رأل المؤمف ذل جكل، فمـ ئهتهكا كسادكا إلا سف اله   تي فههاهـ اله   ،ؾ خى

 .(2) "چڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ : جكل، فأهزؿ االه  

ثها أتك س ئد األشج، حدثها تف حاؿ اتف أتي حاتـ: حد     چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ چكحكلا: " -3
ئهكد فقالكا:  سف مسركؽ، سف سائشة حالت: دخؿ سما رسكؿ ا  همئر، سف األسمش، سف مسمـ

: "ئا سائشة، حالت: فقاؿ رسكؿ ا  ، هةاـ كالم  سـ. فقالت سائشة: كسمئكـ الس  اـ سمئؾ ئا أتا القاالس  
اـ سمئؾ؟ فقاؿ رسكؿ ا: "أك ما فحش". حمت: أال تسم هـ ئقكلكف: الس  إف ا ال ئحب الفحش كال الت  

  ".(3)"چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ چسم ت أحكؿ كسمئكـ؟". فأهزؿ ا: 
ا إه  )حاؿ:  رسكؿ ا  كأف   ، هةاـ كالم  اـ كالذ  ة في ال حئح أهها حالت لهـ: سمئكـ الس  كفي ركائ" -4

 .(4) ("ب لها فئهـ، كال ئستجاب لهـ فئهائستجا
رسكؿ ا  ثها س ئد، سف حتادة، سف أهس تف مالؾ: أف  ثها ئزئد، حد  ثها تشر، حد  كحاؿ اتف جرئر: حد  " -5

 كا سمئا، فقاؿ هتي ا فسم ـ سمئهـ، فرد   إذ أتا سمئهـ ئهكدمٌّ  ؛تاتئهما هك جالس مع أ حا :
                                                 

 حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت (، كسهدإل 23/238(، أخرجا اتف جرئر )8/42تفسئر اتف كثئر )( 1)
 (.7/201ئاسئف )

(، كسهدإل م ضؿ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 18842(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )8/42تفسئر اتف كثئر )( 2)
 (.7/202حكمت ئاسئف )

: كتاب السبلـ، تاب الههي (، ركاإل مسمـ في  حئحا18843(، أخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )8/43تفسئر اتف كثئر ) (3)
 ( مف طرئؽ ئ ما تف ستئد، سف األسمش تا هحكإل.2165سف اتتداب الئهكد تالسبلـ ككئؼ ئرد سمئهـ ترحـ )

"ئستجاب لها في الئهكد كال  (،  حئح التخارم: كتاب الدسكات، تاب حكؿ الهتي 8/43تفسئر اتف كثئر )  (4)
 (.6395ئستجاب لهـ فئها" ترحـ )
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مكف دئهكـ". حاؿ أـ ئا رسكؿ ا. حاؿ: "تؿ حاؿ: ساـ سمئكـ، أم: تس"هؿ تدركف ما حاؿ؟". حالكا: سم  
إذا ):  فقاؿ هتي ا: "أحمت: ساـ سمئكـ؟". حاؿ: ه ـ. فقاؿ رسكؿ ا ،كإل سمئافرد   ،كإل"رسكؿ ا: "رد  

 .(1) ("أحد مف أهؿ الكتاب فقكلكا: سمئؾ ـ سمئكـسم  
ائب، سف أتئا، سف ستد ا تف اد، سف سطاب تف الس  ثها حم  مد، حد  ثها ستد ال   كحاؿ اإلماـ أحمد: حد  " -6

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  : ساـ سمئؾ، ثـ ئقكلكف في أهفسهـ: الئهكد كاهكا ئقكلكف لرسكؿ ا  سمرك؛ أف  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ، فهزلت هذإل اآلئة: ؟ ۀ

  ."(2)ھ  ھ  ہہ   ہ  ہ  ۀۀ
كئقكلكف:  تتئ ف اآلئة كاآلثار أف  الئهكد سمئهـ ل ائف ا كاهكا ئتظاهركف تإلقاب الت حئ ة سما رسكؿ ا 

ؼى تىٍئفى اله قىمىًة أىف  اٍلميرىادى ًتهىا اٍلئىهيكدي، " ا اآلئة:م قتان سم -رحما ا-"الس اـ سمئؾ". ئقكؿ القرطتي  الى ًخبلى
مىٍئؾى  كىاهيكا ئىٍأتيكفى اله ًتي   ـ  سى : الس ا ـى ظىاًهر ئيًرئدي  ،فىئىقيكليكفى ـٍ ئىٍ هيكفى اٍلمىٍكتى تىاًطهنا، فىئىقيكؿي  ان كفى ًتذىًلؾى الس بلى كىهي

( فً اله ًتي   ـٍ مىٍئكي (": )سى ـٍ مىٍئكي ًفي ًركىائىةو أيٍخرىل )كىسى ي ًركىائىةو، كى
(3).  

 
كلفظ الس اـ ئحتمؿ م هئئف، األكؿ: الس آمة، أم الممؿ، فئككف المق كد: تسأمكف دئهكـ، كما 

: "هؿ تدركف ما حاؿ؟". حالكا: سم ـ ئا رسكؿ ا. حاؿ: "تؿ حاؿ: فقاؿ هتي ا جاب في ركائة أهس،"
  .(4)مكف دئهكـ"أم: تسساـ سمئكـ، أ

كئؤكد هذا الم ها . كئ هكف تذلؾ الدساب سما اله تي كأ حاتا تالمكت،  (5)كالثاهي: الس اـ تم ها المكت
كداب شفاب مف كؿ ة الس  هذإل الحت   إف  ئقكؿ: "  تي ها سم ت اله  أه    -رضي ا سهها- حدئث سائشة
  .(6)"حاؿ المكت ؟اـا الس  حمت كم ،اـداب إال مف الس  

 
ڭ  ڭ  ڭ  چ  "راسها" حاؿ ت الا: كمف األلفاظ التي كاهكا ئسخركف تها مف اله تي محم د 

 . ]104التقرة:[چ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

                                                 
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت 23/240(، أخرجا اتف جرئر )8/43اتف كثئر ) تفسئر ( 1)

 (.5/115ئاسئف )
 (.2/170(، المسهد )8/44تفسئر اتف كثئر ) (2)
 .17/292الجامع ألحكاـ القرآف،  (3)
 (.12/280(، لساف ال رب )23/240تفسئر اتف جرئر )  (4)
 (12/280لساف ال رب ) (5)
 (.5/2153 حئح التخارم: كتاب الطب، تاب الحتة السكداب رحـ ) (6)
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 التي أوردىا ابن كثير حول ىذا الموضوع :  ومن اآلثار

حاؿ: كاهكا ئقكلكف  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ حاؾ، سف اتف ستاس: كحاؿ الض  " -1

ه  "أرسها سم ؾ" :تي لمه    .(1)"كقكلؾ: ساطها ۇما . كا 

ههاهـ ا أف ئسخركا مف  ،سخرم مهاحاؿ: الراسف مف القكؿ ال ڭ  ۇ  ۇكحاؿ الحسف: " -2
 . (2)"، كما ئدسكهـ إلئا مف اإلسبلـد حكؿ محم  

، فإذا لقئا تي ئأتي اله   ،م: كاف رجؿ مف الئهكد مف تهي حئهقاع، ئدسا رفاسة تف زئدد  كحاؿ الس  " -3
ـ تهذا، األهتئاب كاهت تيفىخ   ككاف المسممكف ئحستكف أف   ،كاسمع غئر ميٍسمع ،هي سم ؾسً ما حاؿ: أرٍ فكم  

ـ ا إلا ساب. فتقد  في سكرة اله   ئر مسمع: غىٍئرى  اغر. كهي كالتيغ فكاف هاس مههـ ئقكلكف: اسمع
  .(3)"المؤمهئف أف ال ئقكلكا: راسها

هذإل اآلئة كما ركم حكلها مف آثار تتئ ف أف  لفظ "راسها" است مما المسممكف كالئهكد سما حدو سكاب في  
هها ا تئ ف اتف كثئر الس تب في ذلؾ فئقكؿ:" ، كلكف ئا ترل لماذا جاب اله هي سها؟ ئمخاطتة اله تي 

الئهكد كاهكا ئي ىاهيكف مف الكبلـ ما فئا  كذلؾ أف   ؛هكا تالكافرئف في مقالهـ كف الهـت الا المؤمهئف أف ئتشت  
 ،ئقكلكا: اسمع لها ئقكلكف: راسها فإذا أرادكا أف-سمئهـ ل ائف ا-هقئص تكرئة لما ئق دكها مف الت  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  تالرسكهة، كما حاؿ ت الا:ئكركف 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

 .[46]الهساب:  (4)چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڃ  ڃ  ڃ
غهـ ألف راسي ال ؛المادة مأخكذة مف راسي الغهـ كأ ؿكئزئد الش ئخ الش  راكم األمر كضكحان فئقكؿ:" 

 ؛كأف ئككف حارسا سمئها ،أم إلا أماكف الرسي ،ماكف التي فئها ال شب كالمابالتد أف ئتجا تها إلا األ
حتا ال تت ب كتهفؽ في  احةر لها الر  كأف ئكف   ،حارمفتفتؾ تها ذئاب ال    ؛أك تضؿ ةحتا ال تشرد كاحد

لماذا استتدؿ الحؽ  ،كلكف" ةمك   كهتي أرسا الغهـ سما حرارئط ألهؿ"ئقكؿ :  كرسكؿ ا  .الطرئؽ

                                                 
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر 1045(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1731(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/374تفسئر اتف كثئر )( 1)

  (.1/550تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1048خرجا اتف أتي حاتـ ترحـ )أ (،1/374تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.1/551إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
(، كسهدإل حسف الي السدم كلكها مرسؿ، اهظر تفسئر 1738(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/374تفسئر اتف كثئر ) (3)

 (.1/551سئف )اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئا
 (.1/373تفسئر اتف كثئر)  (4)
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م هاها  "راسها"ة كممة رئاهئ  سهد الئهكد في ال تراهئة كالس   ستحاها كت الا كممة راسها تكممة اهظرها؟ إف  
ستة تاب تاله  اتخذكها كسئمة لمس   ؛كممة راسها كلذلؾ كاهكا إذا سم كا مف  حاتة رسكؿ ا  ؛سكهةالر 

 ؛لمؤمهئف أف ئترككا هذإل الكممةلذلؾ أمر ا ستحاها كت الا ا ؛ال ئدركف شئئان كالمسممكف  ،لرسكؿ ا 
 .(1)، كأمرهـ تأف ئقكلكا : اهظرها ئجد الئهكد كسئمة لستر ستاتهـحتا ال 

 
ويجمل الماوردي القول فيبي ن أن  المفسرين اختمفوا في سبب الن يي عن قول "راعنا" عمى ثالثة 

 :(2)أقوال
 ها سم" :كما حالكا ،سما كجا االستهزاب كالسب كاهت الئهكد تقكلها لرسكؿ ا أهها كممة  -1

فىهيًهيى المسممكف سف حكلها، كهذا حكؿ اتف  ".غئر مسمع، كراسها لٌئان تألسهتهـكاسمع  كس ئها
 ستاس كحتادة. 

مسممكف سف أف القائؿ لها، كاف رجبلن مف الئهكد دكف غئرإل، ئقاؿ لا رفاسة تف زئد، فىهيًهيى ال  -2
 دم.ذلؾ، كهذا حكؿ الس  

 سهها. -في اإلسبلـ-أهها كممة، كاهت األه ار في الجاهمئة تقكلها، فههاهـ ا  -3
 

، كاهكا ئسخركف كئست كف اله تي  -سمئهـ ل ائف ا-ت د هذا كم ا ئظهر لها أف  الئهكد 
ٴۇ  ۋ  چ  الا:ففضحهـ ا ستحاها كت الا، كتكسدهـ تال ذاب الشهئع، حئث حاؿ ت

 .]104التقرة:[ چۋ
 

 وعن دين اآلثار الواردة في سعييم فتنة الن بي  -5
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ  :حاؿ ت الا

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ    ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ەئى  ى  ائ  ائ

 .]49المائدة:[چی
 
 
 

                                                 
 (.1/296تفسئر الش راكم) (1)
السػػئد اتػػف ستػػد  -تفسػػئر المػػاكردم = الهكػػت كال ئػػكف، أتػػك الحسػػف سمػػي تػػف محمػػد تػػف محمػػد الشػػهئر تالمػػاكردم، ت( 2)

 ف.، تدكف رحـ طت ة، تدكف تارئخ، دار الكتب ال ممئة، تئركت، لتها1/169المق كد تف ستد الرحئـ، 
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 حاق قال:أورد ابن كثير أثرًا عن محم د بن إس
ثهي س ئد تف مكلا زئد تف ثاتت، حد   ،دد تف أتي محم  ثهي محم  د تف إسحاؽ: حد  حاؿ محم  "

تف  جتئر أك سكرمة، سف اتف ستاس حاؿ: حاؿ ك ب تف أسد، كاتف  مكتا، كستد ا تف  كرئا، كشاس
ؾ حد سرفت د، إه  ا: ئا محم  د، ل مها هفتها سف دئها! فأتكإل، فقالك حئس، ت ضهـ لت ض: اذهتكا تها إلا محم  

ه  أه   ف  ت هاؾ ات  ا إف ات  ا أحتار ئهكد كأشرافهـ كساداتهـ، كا  تئهها كتئف حكمها  ت ها ئهكد كلـ ئخالفكها، كا 
ا ا سمئا حؾ! فأتا ذلؾ رسكؿ ا  م  خ كمة فهحاكمهـ إلئؾ، فتقضي لها سمئهـ، كهؤمف لؾ، كه د  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ فئهـ: ـ، فأهزؿ ا، سز كجؿ، كسم  

 . "(1)خب  مبإلا حكلا:     چ ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ
 

، فهاهـ ئحاكلكف فتهتا فهؤالب الئهكد ما ترككا ستئبلن كال حئمةن إال  كسمككها لمكئد لرسكؿ ا 
ؾ أم: احذر أسداب چ ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ چسف دئها، ئقكؿ اتف كثئر:"

 .(2)"هـ كىذتة كىفىرة خكهةسكا سمئؾ الحؽ فئما ئيٍههيكها إلئؾ مف األمكر، فبل تغتر تهـ، فإه  الئهكد أف ئدل  
أف ئككف حذران ، فماذا ئككف  كالحؽ ئطمب مف رسكؿ ا كئ م ؽ الش ئخ الش  راكم سما ذلؾ تقكلا: "

هىاي ا إلا الحذر :أفضؿ  ا الحذر هفسا؛ ألف  تاع؟ . إه  المطمكب مف األت   ۉ  ې     التشر كىج 

كرة التي دخمكا تها هي  كرة تزئف الخداع ، فقد حالكا : هحف جئهاؾ لتحكـ لها ، ال    ألف   ؛ې
ت ؾ ، كهذا أمر ئتدك في  كرة شيب هافع . كجاب القكؿ الحؽ لئحسـ فإف حكمت ل الحها فمسكؼ هت  

رسكلا مف الفتهة ر ا كهها ئحذ   ،چ ائ  ائ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى چهذإل المسألة : 
  .(3)"سف ت ض ما أهزلا إلئا ستحاها

  
 :اآلثار الواردة في سحرىم لرسول اهلل  -6

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  حاؿ ت الا:

  ]5-1الفمؽ: [چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڄ  ڄ  ڃ 
 
 

                                                 
(، كسهدإل حسف، كأخرجا اتف أتي حاتـ ترحـ 12150(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )131-3/130تفسئر اتف كثئر ) (1)
  (.3/416( م مؽ سف اتف إسحاؽ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )6498)
 (.3/130تفسئر اتف كثئر) (2)
 .2203تفسئر الش راكم، ص   (3)
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 ابن كثير عند تفسير اآليات:  اآلثار التي أوردىا
ئ اف، سف زئد تف أرحـ حاؿ: سحر "  -1 حاؿ اإلماـ أحمد: حدثها أتك م اكئة، حدثها األسمش، سف ئزئد تف حى

مف الئهكد سحرؾ،  رجبلن  رجؿه مف الئهكد، فاشتكا لذلؾ أئاما، حاؿ: فجابإل جترئؿ فقاؿ: إف   تي اله  
رضي ا -سمئنا،  ًسؿ إلئها مف ئجيب تها. فت ث رسكؿ ا في تئر كذا ككذا، فىأرٍ  ان سقد لؾ سيقىد
ما هىشط مف سقاؿ، فما ذكر ذلؾ كأه   حاؿ: فقاـ رسكؿ ا  .فاستخرجها، فجاب تها فحممها -ت الا سها

 .(1)"لمئهكدم كال رآإل في كجها حط حتا مات
د حاؿ: سم ت سفئاف تف سئئهة ثها ستد ا تف محم  ب" مف  حئحا: حد  كحاؿ التخارم في "كتاب الط  " -2

ٍئج، ئقكؿ: حد  ئقكؿ: أكؿ مف حد   رى ثىها سف ثهي آؿ سيٍركىة، سف سركة، فسألت هشاما سها، فحد  ثها تا اتفي جي
حاؿ - ساب كال ئأتئهفٌ ا ئأتي اله  سيحر، حتا كاف ئيرىل أه   أتئا، سف سائشة حالت: كاف رسكؿ ا 

ا حد أفتاهي فئما  فقاؿ: "ئا سائشة، أسممت أف  -لسحر، إذا كاف كذا ما ئككف مف ا سفئاف: كهذا أشد  
استفتئتيا فئا؟ أتاهي رجبلف فق د أحدهما سهد رأسي، كاآلخر سهد رجمي، فقاؿ الذم سهد رأسي لآلخر: 

مئؼه -جؿ؟ حاؿ: مطتكب. حاؿ: كمف طىت ا؟ حاؿ: لىتئد تف أس ـ ما تاؿ الر   رىئؽ حى ، لئهيكدى  رجؿ مف تهي زي
تحت رسكفة في  ،طىٍم ىة ذكر كحاؿ: كفئـ؟ حاؿ: في ميشط كميشاحة. حاؿ: كأئف؟ حاؿ: في جيؼ  -كاف مهافقنا

التئر حتا استخرجا فقاؿ: "هذإل التئر التي أرئتها،  ـا ا سمئا كسم  تي  م  تئر ذىٍركىاف". حالت: فأتا اله  
أفبل؟ أم:  فقمت: :حالت .ئاطئف". حاؿ: فاستخرجها ربكس الشهخم مابها هيقىاسة الحه اب، ككأف   ككأف  

 .(2)("أم ا اي فقد شفاهي، كأكرإل أف أثئر سما أحد مف الهاس شرنا)تىهىش ٍرتى ؟ فقاؿ: 
ر الث متي في تفسئرإل: حاؿ اتف ستاس كسائشة، رضي ا سههما: كاف غبلـ مف كحاؿ األستاذ المفس  " -3

كسدة أسهاف  تي ا الئهكد، فمـ ئزالكا تا حتا أخذ ميشىاطة رأس اله  فدت ت إلئ ،الئهكد ئخدـ رسكؿ ا 
، ئقاؿ لا: لتئد تف أس ـ ،ا ذلؾ رجؿ مههـمف ميشطا، فأسطاها الئهكد، فسحركإل فئها. ككاف الذم تكل  

ـ   رىئؽ، كئقاؿ لها: ذىٍركاف، فمرض رسكؿ ا دس   ث كاهتثر ش ر رأسا، كلتث ستة  ،ها في تئر لتهي زي
 ،ساب كال ئأتئهف، كج ؿ ئىذيكب كال ئدرم ما سراإل. فتئهما هك هائـ إذ أتاإل ممكافا ئأتي اله  هر ئيرىل أه  أش

كاآلخر سهد رجمئا، فقاؿ الذم سهد رجمئا لمذم سهد رأسا: ما تاؿ الرجؿ؟ حاؿ:  ،فىقى ىد أحدهما سهد رأسا
؟ حاؿ: سي  . حاؿ: كما طيبى ف أس ـ الئهكدم. حاؿ: كتـ طىتىا؟ حر. حاؿ: كمف سحرإل؟ حاؿ: لتئد تطيبى

كالجؼ: حشر . م ة تحت راسكفة في تئر ذىٍركىافحاؿ: تمشط كمشاطة. حاؿ: كأئف هك؟ حاؿ: في جيؼى ط
، كحاؿ: "ئا ان مذسكر  فاهتتا رسكؿ ا -هاتئ ئقكـ سمئا الماتح  ،الطمع، كالراسكفة: حجر في أسفؿ التئر

ـ  ا أخترهي تدائ سائشة، أما ش رت أف   ار تف ئاسر، كالزتئر كسم   سمئان  ت ث رسكؿ ا  ي؟ ". ث

                                                 
(، 3802(، ترحـ )7/112(، كسهدإل  حئح، كسهف الهسائي )19267(، مسهد أحمد ترحـ )8/537تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.7/709كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
 (. 5765(،  حئح التخارم: كتاب الطب، تاب هؿ ئستخرج السحر ترحـ )8/537تفسئر اتف كثئر ) (2)
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ـ  ا هيقاسة الحه  فهزحكا ماب التئر كأه   كأسهاف  ،خرة، كأخرجكا الجؼ، فإذا فئا مشاطة رأسارف كا ال    اب، ث
ذا فئا كتر م قكد، فئا اثهتا سشرة سقدة فج ؿ كرتئف، فأهزؿ ا ت الا الس   ،مغركزة تاإلتر ،مف مشطا، كا 

ما هىشطى مف ت ال قدة األخئرة، فقاـ كأه  خفة حئف اهحم   ت سقدة، ككجد رسكؿ ا ما حرأ آئة اهحم  كم  
ا ئشفئؾ.  ،، ئقكؿ: تاسـ ا أٍرًحئؾ، مف كؿ شيب ئؤذئؾ، مف حاسد كسئف سقاؿ، كج ؿ جترئؿ

ا أها فقد شفاهي أم  )ـ: ا ا سمئا كسم  فقالكا: ئا رسكؿ ا، أفبل هأخذ الختئث هقتما؟ فقاؿ رسكؿ ا  م  
  . (1)" (ان اس شر ا، كأكرإل أف ئثئر سما اله  

، كالذم تكل ا كتر سحركا رسكؿ ا  -سمئهـ ل ائف ا-ئتتئ ف مف اآلثار الس اتقة أف  الئهكد 
رم، كحد كحع ذلؾ كما ثتت ذلؾ في  حئح التخا -سمئا ل هة ا-هذا األمر مههـ لتئد تف األس ـ 

 .(2)ا ف ؿ الشيب كلـ ئف ما"ؿ إلئا أه  حتا كاف ئخئ  حقئقةن. حالت سائشة رضي ا سهها: " لرسكؿ ا 
تاستخراجا، كشفا ا رسكلا، كما  كأختراإل تحقئقة سحرإل كمكاها، فأمر  ثـ  جاب ممكاف لرسكؿ ا 

". كلكف تقئت مسألة كهي: هؿ ئتهافا ما شط مف سقاؿكأه ما هى  فقاـ رسكؿ ا جاب في ركائة أحمد: "
 مف الس حر مع ال  مة؟  كحع لرسكؿ ا 

، فهك م  كـ مف مف الس حر ال ئتهافا مع س متا  الجكاب: في الحقئقة إف  ما كحع لرسكؿ ا 
كئمرض، كئهاـ كئأكؿ،  تشر، ئت ب أم  أمرو ئخؿ  تالتتمئغ، كهذا األمر ال ئخؿ  تالتتمئغ، فرسكؿ ا 

شج  ئكـ أحد، كرتط سما تطها حجرئف مف الجكع في غزكة  كهذا الئخؿ  تال  مة. فهذا رسكؿ ا 
". فكؿ هذإل األمكر التخؿ  ي أكسؾ كما ئكسؾ الرجبلف مهكـإه  حتا إه ا حاؿ: " الخهدؽ، كمرض 

هذا الحدئث  حئح اإلسهاد تبل رئب،  سمـ أف  "اتال  مة كال التتمئغ. ئقكؿ الش ئخ األلتاهي رحما ا: 
كمف حمدإل في تض ئفا لهذا الحدئث، كأثاركا حكلا شتهات  -رحما ا-ئد رشئد رضا كلقد أخطأ الس  

ا كأه   ،ا مرض سقمئة هي في الحقئقة كسراب تقئ ة ئحستا الظمآف ماب، كلئس في الحدئث سكل أه  
كهك كتشر ئمكف  ،كا ستحاها الذم حفظا مف أف ئخطئ في التشرئع ساب كما ئأتئهف،ا ئأتي اله  ئرل أه  

كمف شأف التشر أف ئسحر، فأم  ؛كهك تشر حد سحر ،أف ئخطئ، كلكف ا س ما، فكذلؾ ا حفظا
ٿ  ٿ   چبلـ تهص القرآف: كحد أ اب مثما مكسا سمئا الس   ؟شيب في هذا السحر الذم أ اتا 

ـ   ؟مكسا  فهؿ مس ذلؾ مف مقاـ ،چٹ  ٹ  كبل، ككذلؾ الشأف في الحدئث، فتأمؿ  كبل ث
كغئرإل، كال متمس ؾ فئا  لا شكاهد  حئحة في "المسهد" مه فنا . . .، كالحدئث  حئح ال شؾ فئا، فإف  

حئح ألدها كال ألشتاههـ ممف ئردكف الحدئث ال    -ـكسم   كالاا ا سمئا  م   -لمطاسهئف في س متا 
ال سبلحة لا  ،ف أمثاؿ أكلئؾ الطاسهئف، فإف الحدئث ئدكر حكؿ أمر دهئكم محضشتهة ترد سمئهـ م

                                                 
الحافظ اتف كثئر: هكذا أكردإل تبل إسهاد، كفئا غراتة، كفي ت ضا هكارة شدئدة،  (، حاؿ8/538تفسئر اتف كثئر ) (1)

 كلت ضا شكاهد مما تقدـ، كا أسمـ.
 (. 5766، 6391، 5863 حئح التخارم: كتاب تدب الخمؽ، تاب  فة إتمئس كجهكدإل ترحـ ) (2)



 

-222- 

الفصل الثاني

تا إلا حالة  أف ئيسحر سحران ئؤدم -ـا ا سمئا كآلا كسم   م  -لتشرئع، فأم ضئر سما رسكؿ ا تا
 ؟؟.(1)."  .مف المرض كالكجع . 

 
   :رسول اهلل محاولتيم قتل اآلثار الواردة في 

، كم ما سهحت لهـ الفر ة؛ لذلؾ لـ ئترككا طرئقةن كال إلا حتؿ رسكؿ ا  لقد س ا الئهكد
 حئمةن إال  سمككها، كسهتئف ما ئثتت ذلؾ، كا المست اف.

 

 إلقاء الرحى عميو:ب  محاولتيم قتل رسول اهللأ.  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ حاؿ ت الا:  - أ

  ]11المائدة:[چڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ
 اآلثار التي أكردها اتف كثئر سهد تفسئر هذإل اآلئة:

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ كحاؿ ال ىٍكًفٌي، سف اتف ستاس في هذإل اآلئة: " -1

كذلؾ أف حكما مف الئهكد  ه كا  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
لئا تشأههـ، فمـ ئأت الط اـ، كأمر أ حاتا فأكحا ا ت الا إ ،كأل حاتا ط اما لئقتمكهـ لرسكؿ ا 
 .(2)"فمـ ئأتكإل

أ حاتا في ك  د كحاؿ أتك مالؾ: هزلت في ك ب تف األشرؼ كأ حاتا، حئف أرادكا أف ئىٍغدركا تمحم  " -2
 .(3)"دار ك ب تف األشرؼ

ر، كذكر محمد تف إسحاؽ تف ئىسار، كمجاهد كسٍكًرمىة، كغئر كاحد: أهها هزلت في شأف تهي اله ضئ" -3
ا، لما جابهـ ئست ئههـ في دئ   حئف أرادكا أف ئمقكا سما رأس رسكؿ ا  مكا ًة ال امرئٍئف، ككك  الرحى

اش تف ك ب تذلؾ، كأمركإل إف جمس اله   ح  أف ئمقي تمؾ  ؛تحت الجدار كاجتم كا سهدإل تي سمرك تف جى
مدئهة كتت ا أ حاتا، فأهزؿ ا الرحا مف فكحا، فأطمع ا رسكلا سما ما تمالؤكا سمئا، فرجع إلا ال

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ت الا في ذلؾ: 

                                                 
هػ 1431)1، ط227، 8/226ماـ  األلتاهي، مكسكسة ال بلمة اإلماـ مجدد ال  ر محمد ها ر الدئف األلتاهي، اإل (1)
 ـ(، مركز اله ماف لمتحكث كالدراسات اإلسبلمئة كتحقئؽ التراث كالترجمة،  ه اب، الئمف.2010 -
 (.11564(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/63تفسئر اتف كثئر ) (2)
بلحقة، اهظر تفسئر اتف كثئر (، كسهدإل مرسؿ كئتقكل ت11563(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )3/36تفسئر اتف كثئر )( 3)

 (.3/351تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )
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ـ   چڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  أمر رسكؿ ث
 .(1)"أف ئغدك إلئهـ فحا رهـ، حتا أهزلهـ فأجبلهـ ا 
 

الر حا سمئا مف فكؽ  ، كذلؾ تإلقابئظهر مما ستؽ أف  الئهكد تآمركا سما حتؿ رسكؿ ا 
جدار أحدهـ، كذلؾ سهدما جابهـ ئطمب مههـ المساهمة في دئ ة ال امرئ ئف، كهذا مارج حا اتف جرئر في 

 مة التي ذكر في هذإل حة في تأكئؿ ذلؾ، حكؿي مف حاؿ: سها ا تاله  كأكلا األحكاؿ تال   تفسئرإل، حاؿ:" 
مما كاهت  دا لتي أه ـ تها سمئهـ في استهقاذإل هتٌئهـ محم  ا ؛اآلئة، ه متىا سما المؤمهئف تا كترسكلا

ة التي كاف ئ  في الد   ئكـى سار إلئهـ هتٌي ا  ؛ت تا مف حتما كحتؿ مف م اضئر هم  ئهكد تهي اله  
 .(2)"ةتحم مها سف حتئمي سمرك تف أمئ  

 
  :بالس م  محاولتيم قتل رسول اهلل - ب

 ف ف ئر في تفسئرإل، كلكف ألهمئتها كثتكتها في الس هة هذكرها هها،هذإل الحادثة لـ ئذكرها اتف كث
 :، فقاؿ رسكؿ ا شاة فئها سـ  أهدئت لرسكؿ ا  ؛لما فتحت خئترأه ا حاؿ: "  أتي هرئرة

فهؿ  ،ي سائمكـ سف شيبإه   :هها مف الئهكد فجم كا لػا، فقاؿ لهـ رسكؿ ا  اف هااجم كا لي مف ك
مف أتككـ؟ حالكا: أتكها فبلف، فقاؿ  :أهتـ  ادحي سها؟ فقالكا: ه ـ ئا أتا القاسـ، فقاؿ لهـ رسكؿ ا 

ررت، فقاؿ: هؿ أهتـ  ادحي سف شيب إف كذتتـ تؿ أتككـ فبلف، فقالكا:  دحت كت :رسكؿ ا 
ف كذتها ،سها؟ فقالكا: ه ـ ئا أتا القاسـسألتكـ  حاؿ لهـ رسكؿ ا  ؾ سرفت كذتها كما سرفتا في أتئها.كا 

:   فقاؿ لهـ رسكؿ ا  تخمفكهها فئها، ار؟ فقالكا: هككف فئها ئسئران ثـ  مف أهؿ اله: كا اخسئكا فئها ،
سألتكـ سها؟ حالكا ه ـ: فقاؿ هؿ ج متـ ثـ حاؿ لهـ: فهؿ أهتـ  ادحي سف شيب إف  ال هخمفكـ فئها أتدان.
هسترئح مهؾ، أف ان؟ فقالكا: ه ـ، فقاؿ ما حممكـ سما ذلؾ؟ فقالكا: أردها إف كهت كذاتان في هذإل الشاة سم  

ف كهت هتئ    .(3) "ان لـ ئضرؾكا 
 

تالس ـ،  فهذا الحدئث ثاتت سهد التخارم، كئتئف تكضكح س ي الئهكد إلا حتؿ رسكؿ ا 
 لػا زئهب تهت الحارث هاأهدت حاؿ:" سف الش اة المسمكمة ذلؾ كما ذكر  احب تمكغ األماهي كتف ئؿ

                                                 
(، هذإل االثار أخرجها اتف جرئر سف مجاهد كسكرمة كاتي مالؾ كستد ا اتف كثئر 64-3/63تفسئر اتف كثئر ) (1)

  (. 3/352تأساهئد ئقكم ت ضها ت ضان، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )

 (.145-6/144)تفسئر اتف جرئر ( 2)
(، كالهسائي 5777) رحـ كالتخارم: كتاب الطب، تاب ما ئذكر في سـ الهتي  2/451ركاإل اإلماـ أحمد  (3)

(11355.) 
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فأكثرت  ،قئؿ: الذراعفككاهت سألت أم سضك مف الشاة أحب إلئا؟ ، امرأة سبلـ تف مشكـ الئهكدئ ة،
ساغ لقمتا فئها مف السـ، فمما تهاكؿ الذراع الؾ مهها مضغة كلـ ئسغها، كأكؿ م ا تشر تف التراب فأ

  .(1)"مات مههاك 
فهذا مكر الئهكد سمئهـ ل ائف ا، كهذإل جتم تهـ، ك دؽ ا ال ظئـ إذ ئقكؿ فئهـ في حؽ 

  [87 :]سكرة التقرة چۅ  ۉ        ۉ  ې  چ أهتئائا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 (12/123تلُغاألماويتحاشيةالفتحالرتّاوي)
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 السادسالمبحث 
 عند الييود يوم اآلخراآلثار الواردة في اإليمان بال

 

فاألسماؿ  إلئماف تالئكـ اآلخر ركف ركئف مف أركاف اإلئماف في جمئع الرساالت الس ماكئة،ا        
كلقد ذكر القرآف الكرئـ أف   كالثكاب كال قاب كالجزاب كمها متهئ ة سمئا، كالئهكد أ حاب كتاب سماكم،

ا مف ثكاب كسقاب، أهتئاب تهي إسرائئؿ أمركهـ تاإلئماف تالئـك اآلخر، كحذركهـ كرغتكهـ تما ئقع فئ
كجه ة كهار، كمع ذلؾ فإف  الت كراة المكجكدة تئف ئدم الئهكد الئكـ لئس فئها ذكر كاضح لمئكـ اآلخر كما 

 ئقع فئا، رغـ أف  الئهكد زسمكا لرسكؿ ا أف  الجه ة لهـ، كأه هـ لف ئمكثكا في اله ار إال  حمئبلن.
 

م تقد الئهكد في اإلئماف تالئكـ اآلخر، كذلؾ مف  لذلؾ سأسمط الضكب في هذا المتحث سما
 خبلؿ ما أكردإل اتف كثئر مف آثار حكؿ هذا المكضكع، كا المست اف.

 
  :أواًل: اآلثار الواردة  في إيمان الييود بالموت

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  :حاؿ ت الا

ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ

  ] 96-94التقرة: [چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 

 اآلثار التي ذكرىا ابن كثير عند تفسير اآليات:
د، سف سكرمة أك س ئد تف جتئر، سف اتف ستاس: د تف أتي محم  ثهي محم  د تف إسحاؽ: حد  حاؿ محم  " -1

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : ا لهتئا  ئقكؿ

فأتكا ذلؾ سما رسكؿ ا  ،الفرئقئف أكذب أم: ادسكا تالمكت سما أمٌ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 أم: ًتً ٍمًمًهـ تما سهدهـ مف ال مـ تؾ،    چ ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ
 .(1)"تقي سما األرض ئهكدم إال مات ما ؛كالكفر تذلؾ، كلك تمهكإل ئكـ حاؿ لهـ ذلؾ

                                                 
(1)

اوظرتفسير(،َسىديحسه،942(،َاتهأتيحاتمترلم)1571(،اخرجًاتهجريرترلم)1/331تفسيراتهكثير)

(.1/494اتهكثيرتتحميكاتُإسحاقالحُيىيَد.حكمتياسيه)
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ اؽ، سف مىٍ مىر، سف ستد الكرئـ الجزرم، سف سكرمة، حكلا:ز  كحاؿ ستد الر  " -2

 .(1) "ا الئهكد المكت لماتكاحاؿ: حاؿ اتف ستاس: لك تمه   چ ٺ
كلرأكا  ،ا المكت لماتكاك الئهكد تمه   حاؿ: "لك أف   رسكؿ ا  كحاؿ اتف جرئر في تفسئرإل: كتمغها أف  " -3

تذلؾ أتك ، كال ماالن  لرج كا ال ئجدكف أهبلن  ؛كلك خرج الذئف ئيتاهمكف رسكؿ ا  ،ارمقاسدهـ مف اله  
ٍئب، حدثها زكرئا تف سدم، حد   ثها ستئد ا تف سمرك، سف ستد الكرئـ، سف سكرمة، سف اتف ستاس، كيرى

 . "(2)سف رسكؿ ا 
چ  ڇ  ڇ   ڇ   چد، سف س ئد أك سكرمة، سف اتف ستاس: ؽ، سف محم  د تف إسحاكحاؿ محم  " -4

المشرؾ ال ئرجك ت ثنا ت د المكت، فهك  كذلؾ أف   ؛أم: ما هك تمهجئا مف ال ذاب چ ڇ  ڍ  ڍ
 .(3)"تما  هع تما سهدإل مف ال مـ ؛الئهكدم حد سرؼ ما لا في اآلخرة مف الخزم كأف   ،ئحب طكؿ الحئاة

حاؿ: هـ الذئف سادكا   چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چتف ستاس: كحاؿ ال كفي، سف ا" -5
 .(4)"جترئؿ

 الحئاة مف هؤالب، كحد كد   هذإل ئهكد أحرص سما: كحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في هذإل اآلئة" -6
سمر إتمئس لـ ئهف ا  هؤالب أف ئ مر أحدهـ ألؼ سهة، كلئس ذلؾ تمزحزحا مف ال ذاب لك سمر، كما

 .(5)"ان إذ كاف كافر 
تتئ ف لها مف اآلئات كاآلثار الس اتقة أف  الئهكد ئؤمهكف تالمكت كما ئقع ت دإل مف حساب كجزاب، كئ ممكف ئ

كذلؾ أه هـ سما غئر الحؽ؛ لذلؾ رفضكا تمه ي المكت، كحر كا حر ان شدئدان سما الحئاة؛ ل ممهـ تما 
فهـ ئقكؿ  احب التفسئر القرآهي لمقرآف: " سئمحؽ تهـ ت د المكت؛ لذلؾ أحت كا الحئاة كالت قكا تها.

، كال ئرجكف لمشركئف الذئف ال ئؤمهكف تاآلخرة، حتا إٌف ااس جمئ ا تبل استثهاب سما الحئاةأحرص اله  
التي ئحرص الئهكد سمئها هذا  ؛مسؾ تالحئاةلئس فئهـ هذا الحرص سما الت   ؛ت د هذإل الحئاة ؛حئاة

                                                 
(1)

(،َاتهأتيحاتمترلم1568(،أخرجًاتهجريرترلم)1/52(،تفسيرعثدالرزاق)1/331تفسيراتهكثير)

.(1/495(،َسىديصحيح،اوظرتفسيراتهكثيرتتحميكاتُإسحاقالحُيىيَد.حكمتياسيه)943)


(، حاؿ ش ئب 2225(، أخرجا أحمد في مسهدإل ترحـ )2/362(، تفسئر اتف جرئر )1/331تفسئر اتف كثئر ) (2)
  األرهؤكط  حئح.   

(، كسهدإل حسف، اهظر 955(، كاتف أتي حاتـ ترحـ )1600(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/335تفسئر اتف كثئر )( 3)
 (.1/551حكمت ئاسئف ) تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك إسحاؽ الحكئهي كد.

(، كسهدإل ض ئؼ، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك 1603(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/335تفسئر اتف كثئر )( 4)
 (.1/551إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )

 (، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ اتك1595(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )1/335تفسئر اتف كثئر ) (5)
 (.  1/551إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت ئاسئف )
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ف مف المكت، كئتشتثكف تالحئاة مهما كاهت هذإل الحئاة، ئقكؿ الش ئخ . فالئهكد ئهرتك (1)"الحرص ال جئب
المهـ  ،هكع مف أهكاع الحئاة أك أمٌ  ،أف ئ ئشكا في ذلة أك في مسكهةالئهكد ال ئتالكف  إف  الش  راكم:"

 .(2)"حئاة هـ ئ ئشكف في أم  أه  
 

 ثانيًا: اآلثار الواردة في إيمانيم بالساعة
ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻچ  حاؿ ت الا :

 ]89التقرة: [چ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 

 أورد ابن كثير أثرًا عن اإلمام أحمد قال:
ثها أتي، سف اتف إسحاؽ، حدثهي  الح تف إتراهئـ تف ستد ثها ئ قكب، حد  حد   "حاؿ اإلماـ أحمد:

سف سممة تف سبلمة تف كحش، ككاف  ،مكد تف لتئد، أخي تهي ستد األشهؿالرحمف تف سكؼ، سف مح
مف تئتا حتؿ مت ث  ان ستد األشهؿ حاؿ: فخرج سمئها ئكم مف أهؿ تدر حاؿ: كاف لها جار ئهكدم في تهي

تئسئر، حتا كحؼ سما مجمس تهي ستد األشهؿ. حاؿ سممة: كأها ئكمئذ أحدث مف فئهـ  رسكؿ ا 
ار. حاؿ فذكر الت ث كالقئامة كالحسهات كالمئزاف كالجهة كاله   ،مضطج نا فئها تفهابو أ ميا تردة سم ،سه ا

ت د المكت، فقالكا لا: كئحؾ ئا فبلف، ترل هذا  ان كائه ان أ حاب أكثاف ال ئركف ت ث ،ذلؾ ألهؿ شرؾ
اؿ: ه ـ، كالذم اس ئت ثكف ت د مكتهـ إلا دار فئها جهة كهار، ئجزكف فئها تأسمالهـ؟ فقكائها أف اله  
ـ   كد  ئحمؼ تا، لى  سمئا،  ئدخمكها إئاإل فئطتؽ تا أف لا تحظا مف تمؾ الهار أسظـ تهكر في الدهئا ئحمكها ث

ئت ث مف هحك هذإل التبلد، كأشار  . حالكا لا: كئحؾ كما آئة ذلؾ؟ حاؿ: هتيان ار غدكأف ئهجك مف تمؾ اله  
فهظر إلٌي كأها مف أحدثهـ سه ا، فقاؿ: إف ئستهفذ هذا تئدإل هحك مكة كالئمف. حالكا: كمتا هراإل؟ حاؿ: 

كهك تئف أظهرها،  حتا ت ث ا رسكلا  ؛الغبلـ سمرإل ئدركا. حاؿ سممة: فكا ما ذهب المئؿ كالههار
 .ان كحسد ان ككفر تا تغئ ،فآمها تا

 .(3)"فقمها: كئمؾ ئا فبلف، ألست تالذم حمت لها؟ حاؿ: تما كلئس تا

                                                 
 (.1/113التفسئر القرآهي لمقرآف ) (1)
 (.1/280تفسئر الش راكم) (2)
(، 1955(، أخرجا التخارم في التارئخ الكتئر ترحـ )3/467(، مسهد أحمد )327-1/326تفسئر اتف كثئر ) (3)

ؿ الحاكـ  حئح سما شرط مسمـ ككافقا الذهتي، (، حا418-3/417(، كالحاكـ )6327كالطتراهي في الكتئر ترحـ )
كلئس كما حاال؛ ألف اتف إسحاؽ لئس مف رجاؿ مسمـ؛ اال في المتات ات كحد  رح الذهتي تذلؾ، كاتف إسحاؽ  دكؽ 
متماسؾ، كحد  رح تالتحدئث فالسهد حسف، كاستقر هظر الحفاظ المتأخرئف سما تحسئف حدئثا إذا  رح تالتحدئث، 

 (.1/488كثئر تتحقئؽ أتك إسحاؽ الحكئهي كد. حكمت تف تشر تف ئاسئف) اهظر تفسئر اتف
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ا مف األثر الس اتؽ أف  أمر حئاـ الس اسة كما ئحدث فئها مف جزاب؛ كاف مشتهران سهد ئتتئ ف له

 الئهكد أله هـ أهؿ كتاب، فهذا كاضحه جميه في حكار الئهكدم لتهي ستد األشهؿ، إذ ئقكؿ الراكم:
كثاف ال ئركف أ حاب أ ،ار. حاؿ ذلؾ ألهؿ شرؾة كاله  فذكر الت ث كالقئامة كالحسهات كالمئزاف كالجه  " 
اس ئت ثكف ت د مكتهـ إلا دار اله   ت د المكت، فقالكا لا: كئحؾ ئا فبلف، ترل هذا كائها أف   ان كائه ان ت ث

ار لا تحظا مف تمؾ اله   ار، ئجزكف فئها تأسمالهـ؟ فقاؿ: ه ـ، كالذم ئحمؼ تا، لكد أف  ة كه  فئها جه  
ان" . كلقد أكد ار غدئطتؽ تا سمئا، كأف ئهجك مف تمؾ اله  أسظـ تهكر في الدهئا ئحمكها ثـ ئدخمكها إئاإل ف

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ  القرآف إئماههـ تذلؾ زمف مكسا سمئا الس بلـ، حاؿ ت الا:

ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ    ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈ

  .[73-72طا: ]                    چۈئ  ۈئ    ېئ    ۆئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ
 

 الجن ة والن ارثالثًا: اآلثار الواردة في إيمانيم ب
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ    چ حاؿ ت الا: 

  ] 133آؿ سمراف:[چڀ  
 

 األثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير ىذه اآلية:
مف الئهكد  هاسان  ف  سف طارؽ تف شهاب، أ ،كحاؿ األسمش، كسفئاف الثكرم، كشيٍ تىة، سف حئس تف مسمـ" -1

أرأئتـ إذا جاب   ار؟ فقاؿ سمرة سرضها السماكات كاألرض، فأئف اله  اب سف جه  سألكا سيمىرى تف الخط  
ذا جاب اله  أئف اله   ،ئؿالم    .(1) "كراةئؿ؟ فقالكا: لقد هزست مٍثمىها مف الت  أئف الم   ،هارهار؟ كا 

ـ   ،طرؽ بلثةركاإل اتف جرئر مف الث  " -2 ، حد  ؿ: حد  حا ث ثها ج فر تف ثها أتك ه ئـ، حد  ثها أحمد تف حاـز
پ  پ   پ   چمف أهؿ الكتاب حاؿ: ئقكلكف:  رجبلن  تيٍرحىاف، أهتأها ئزئد تف األ ـ: أف  

هار إذا جاب كأئف ئككف اله   ؟هارئؿ إذا جاب اله  ار؟ فقاؿ اتف ستاس: أئف ئككف الم  فأئف اله   چ ڀ
 .(2) "ئؿ؟الم  

                                                 
(، كسهدإل  حئح، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 7833(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/118تفسئر اتف كثئر )( 1)

 (.2/420حكمت ئاسئف )
فسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. (، كسهدإل  حئح، اهظر ت7836(، أخرجا اتف جرئر ترحـ )2/118تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.2/420حكمت ئاسئف )
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كم هذا مرفكسان كحد " -3 ثها ثها المغئرة تف سممة أتك هشاـ، حد  د تف مىٍ مىر، حد  ثها محم  ، فقاؿ التىٌزار: حد  ري
ـ، سف أتي هرئرة  ستد الكاحد تف زئاد، سف ستئد ا تف ستد ا تف األ ـ، سف سىٌما ئزئد تف األ ى

 چ پ  ڀ پ  پ   چفقاؿ: أرأئت حكلا ت الا:  حاؿ: جاب رجؿ إلا رسكؿ ا 
كىًذلىؾى فأئف اله   ، فىأٍئفى اله هىار؟" حاؿ: حئث شاب ا. حاؿ: "كى ابى لىتسى كيؿ  شىٍيبو ار؟ حاؿ: "أرىأٍئتى الم ٍئؿى إذا جى

  ." (1)اله اري تككف حئث شاب ا 
ف كاف سؤالهـ ل م  ر اتف الخط اب ئتتئف مف اآلثار الس اتقة أف  الئهكد ئؤمهكف تكجكد الجه ة كاله ار، كا 

كا تذلؾ ت د إجاتتا إئ اهـ، فقالكا:"  " كلقد كاف  لقد هزست مٍثمىها مف الت كراةفئا م ها الت  جئز، لكه هـ أحر 
هذا األمر كاضحان في حكار الئهكدم مع تهي ستد األشهؿ، كما في ركائة األماـ أحمد في المطمب 

أف  اله اس ئت ثكف ت د مكتهـ إلا دار فئها جه ة كه ار،  ،ا كائهافقالكا لا: كئحؾ ئا فبلف، ترل هذالس اتؽ، 
 ". ئجزكف فئها تأسمالهـ؟ فقاؿ: ه ـ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      چ  لكف  الئهكد ئزسمكف أف  الجه ة لهـ كحدهـ حاؿ ت الا:

چ  ئامان حمئمة، حاؿ ت الا:. أما اله ار، فقد زسمكا أٌههـ لف ئمكثكا فئها إال  أ[111]التقرة: چوئ  وئ  ۇئ 

فأكذتهـ ا في دسكاهـ، حئث حاؿ  [80التقرة :]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ 

التقرة ]چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چ ستحاها:
. هذا، كحد تسطت الحدئث في هذإل المسألة سهد الحدئث سف  فات الئهكد في الف ؿ األك ؿ، مما [80:

 ي سف إسادتا هها، كا المكفؽ .ئغه
 

 ثالثًا: اآلثار الواردة في إيمانيم بالحساب والجزاء 
﮿    چ حاؿ ت الا: ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹        ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳ 

 .] 75آؿ سمراف:[چ﯀
 

 اآلثار التي أوردىا ابن كثير عند تفسير اآلية:
ٍ  ى ىة تف ئزئد ؛ أف   همداهي، سف أتياؽ: أهتأها مىٍ مىر، سف أتي إسحاؽ الحاؿ ستد الرز  " -1 سأؿ  رجبلن   ى

ستاس: فىتىقكلكف  اتف اةى؟ حاؿجاجةى كالش  مة الد  ا هيً ئب في الغزك مف أمكاؿ أهؿ الذ  اتف ستاس، حاؿ: إه  

                                                 
(، كشؼ األستار تزكائد التزار: سمي تف اتي تكر الهئثمي، تحقئؽ حتئب الرحمف 2/118تفسئر اتف كثئر )( 1)

(، 103(، ترحـ )1/306مكتتة الرسالة. كأخرجا اتف حتاف ) -ـ، دار الرسالة1979، 1(، ط2196االسظمي، ترحـ )
 (، ك ححا ككافقا الذهتي.1/36رؾ )كالحاكـ في المستد
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﮹         چماذا ؟ حاؿ: هقكؿ لئس سمئها تذلؾ تأس. حاؿ: هذا كما حاؿ أهؿ الكتاب:  ﮸   ﮷   ﮶ 

  .(1)"كا الجزئة لـ تىحؿ لكـ أمكالهيـ إال ًتًطئب أهفسهـأد  هـ إذا إه  ،   چ﮺
ثها ج فر، ثها ئ قكب، حد  حد   ،د تف ئحئا، أخترها أتك الرتئع الزهراهيثها محم  كحاؿ اتف أتي حاتـ: حد  " -2

﮺  چسف س ئد تف جتئر حاؿ: لما حاؿ أهؿ الكتاب:  ﮹        ﮸   ﮷   كىذىبى  حاؿ هتي ا   چ﮶ 
د اةه أىٍسدىابي  اًهًمئ ًة ًإال كىهيكى تىٍحتى حىدىمىي  هىاتىٍئًف ًإال األمىاهىةى، فىًإه هىا ميؤى ب كىافى ًفي الجى ا ًمٍف ًشيو ًإلىا اٍلتىر  اً، مى

كىالفىاًجًر" 
(2). 

 
ئتتئف مف اآلئة كاآلثار الس اتقة أف  الئهكد ئؤمهكف تالحساب كالجزاب في الد ار اآلخرة، كهذا 

مف خبلؿ زسمهـ أه هـ لئس سمئهـ ذهب أك جرئرة تمحقهـ في غ ب حقكؽ غئر الئهكد، ئقكؿ اتف كاضح 
مىمهـ سما جيحكد الحؽ أه  كثئر: " رىج فإه مىا حى كهـ -ي أكؿ أمكاؿ األمئٌئف هـ ئقكلكف: لئس سمئها في دئهها حى
 .(3)" ا حد أحمها لها فإف   -ال رب

 
كالذم أكجب لهـ هان م تقد الئهكد في تحم ؿ ذهكب أكؿ حقكؽ غئرهـ:"ئقكؿ الس  دم في تفسئرإل متئ  

﮺  چسمئهـ    چ﮶   چا هـ زسمكا أه  تأه   ،كسدـ الكفاب إلئكـ ،الخئاهة ﮹        ﮸   { أم: لئس   چ﮷ 
ر، احد احتقركهـ غائة االحتق ،كرأئهـ الكاسد ،هـ تزسمهـ الفاسدأله   ؛ـ إثـ في سدـ أداب أمكالهـ إلئهـسمئه

ف حرمة، كأجازكا ذلؾ، فمـ ئج مكا لؤلمئئ   -كهـ األذالب األحقركف- كرأكا أهفسهـ في غائة ال ظمة
 . (4)" ككاف هذا كذتا سما ا ،فجم كا تئف أكؿ الحراـ كاستقاد حما

 
 
 
 
 
 

                                                 
(، كسهدإل حسف، اهظر تفسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. 1/130(،  تفسئر ستد الرازؽ )62-2/61تفسئر اتف كثئر ) (1)

 (.2/365حكمت ئاسئف )
( كهك مرسؿ، 6/522( كركاإل اتف جرئر في تفسئرإل )2/349(، تفسئر اتف أتي حاتـ )62-2/61تفسئر اتف كثئر ) (2)

 (.2/365فسئر اتف كثئر تتحقئؽ د. حكمت ئاسئف )اهظر ت
 (.2/61تفسئر اتف كثئر) (3)
 (.1/135تفسئر الس  دم ) (4)
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 الخالصة  
مف ئتتئ ف لها مف خبلؿ دراسة هذا المتحث، أف  الئهكد ئؤمهكف تالئكـ اآلخر، كهذا كاضح 

خبلؿ حكائة القرآف الكرئـ سههـ، كمف خبلؿ مخاطتتهـ لرسكؿ ا  م ا ا سمئا كسم ـ، ككذلؾ 
 المهاحشات التي كاهت تحدث تئههـ كتئف ال حاتة.

لكف األمر الغرئب المستهجف أف  حالهـ كأف الهـ ال ئدؿ سما ذلؾ، كاألغرب مف ذلؾ أف  
كـ اآلخر إال  في إشاراتو حمئمةو، مثؿ ما جاب في سفر دهئاؿ، حئث الت كراة تكاد تخمك مف الحدئث سف الئ

ئىاًة األىتىًدئ ًة، كىهؤيالىًب ًإلى ئقكؿ: " ، هؤيالىًب ًإلىا اٍلحى كفى ًمفى الر اًحًدئفى ًفي تيرىاًب األىٍرًض ئىٍستىٍئًقظيكفى كىًثئري ا اٍل ىاًر كى
لئا الدكتكر محمكد حدح إذ ئقكؿ:" تحرئفهـ الت كراة كغئرها مف كهذا األمر أشار إ .(1)" ًلبلٍزًدرىاًب األىتىًدم  

كتب ا المهز لة سما أهتئائا؛ في إخفاب كحذؼ ه كص إثتات الئكـ اآلخر فئها، فإف  أسفارهـ المقد سة 
 . كل ؿ التممكد ئف ح لها سف سر هذا األمر، فمف ت الئما:" أف  هار جهه ـ ال(2)تكاد تككف خالئة مهها" 

 .(3)سمطاف لها سما مذهتي تهي إسرائئؿ، كال سمطاف لها سما تبلمذة الحكماب" 
 
 مالحظة:

لتفسئر اتف كثئر لـ ئجد فئا اثاران تتحدث سف إئماف الئهكد  التاحثمف خبلؿ است راض  
 تالقضاب كالقدر.























                                                 
 ( .12/2سفر دهئاؿ ) (1)
 . 370األسفار المقدسة سهد الئكد كأثرها في اهحرافهـ سرض كهقد، د. محمكد تف ستد الكاحد حدح،ص (2)
. 370المرجع الس اتؽ ص (3)
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 الخـــاتمـــــــــــــــــة
ذلت ح ارل جهدم أف أخرجا أجمؿ ما ئككف، كلكف تحمد ا كتكفئقا أتممت هذا التحث، كت

هذا ال ئ هي خمكإل مف ال ئب كالهقص، فالكماؿ  حدإل، كهذا جهد تشرم، كاإلهساف م رض لمخطأ 
ف أخطأت فمف هفسي كالشئطاف.  كالزلؿ، فإف أ تت فتتكفئؽ مف ا ستحاها، كا 

 

 وبعد ىذا فإني قد قسمت خاتمة البحث في قسمين:
 الباحث إلييا توصل التي النتائج أىم :األول القسم
 :إلئها تك مت التي التحث هتائج ألترز سرض كهذا
سدادإل سهائة  -1 إف تفسئر اتف كثئر تفسئر جمئؿ، استمد فئا سما التفسئر تالمأثكر، كسهي تتألئفا كا 

 فائقة، ككاهت لا ت مئقات كاراب تدؿ سما رسكخ سمما.
، كالمهكر كالض ئؼ، كالحسف،، ال حئح األثر تفسئرإل في جمع حد ا رحما اتف كثئر اإلماـ فإ -2

ف كاف   األخئر هستتا حمئمة إلا الساتؽ.  كا 
كثئر مف الق ص القرآهي تحدث سف تهي إسرائئؿ كتإسهاب، كهذا ألخذ ال ترة مما ح ؿ مههـ،  -3

 ككحع لهـ.
 تئاب فئهـ .كثرة اله ـ التي أه مها ا سما تهي إسرائئؿ، كأسظمها كثرة األه -4
 مقاتمة تهي إسرائئؿ اله ـ تالكفراف كالجحكد، كتمردهـ سما أهتئائهـ. -5
 م احتة ا لمئهكد تستب كفرهـ كجحكدهـ ت قكتات كثئرة في الدهئا حتؿ اآلخرة. -6
ات اؼ الئهكد تكثئر مف ال فات الدهئئة، مثؿ الكذب، كالتخؿ، كتحرئؼ الحؽ، كاالتجار تالدئف،  -7

 د.كهقض ال ه
 فساد سقئدة الئهكد في جمئع أ كؿ اإلئماف الخمسة. -8
 ك ؼ الئهكد  ت الا تالهقائص، مثؿ الفقر، كالكلد، كالتخؿ، كالت ب. -9

 ستادة غئر ا ت الا كال جؿ ، كاألحتار. -10
 م اداة الئهكد لممبلئكة، كالسئما جترئؿ كمئكائئؿ. -11
 .تحرئؼ الئهكد لمتكراة، كاتجارهـ تها -12
 كفر الئهكد تالقرآف كاإلهجئؿ . -13
 االفتراب سما أهتئائهـ، كك فهـ تما ال ئمئؽ تهـ، كهستة الفكاحش إلئهـ. -14
 .كفرهـ ت ئسا سمئا السبلـ، كاتهاـ أما تالفاحشة، ككذلؾ كفرهـ تهتكة محمد -15
 هار إال أئامان م دكدة.سدـ ذكر الئهكد لمئكـ اآلخر إال حمئبلن، هحك زسمهـ أههـ ال ئ ذتكف في ال -16
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الخــــاتمـــــة

 التوصيات: الثاني القسم
 االستماد سما الكتاب كالسهة في استقاب ال قئدة ال حئحة. -1
تفسئر اتف كثئر تفسئر جمئؿ ، ئمكف االستماد سمئا في كثئر مف الدراسات ال قدئة، مثؿ مكحؼ  -2

إثتات األسماب كال فات  الئهكد مف اله ارل كالمسممئف، الكحكؼ سما سقائد اله ارل ك فاتهـ، 
 ت الا، كغئرها مف المكاضئع.

 دراسة الركائات اإلسرائئمئة في التفاسئر كالحكـ سمئها. -3
 تسمئط الضكب سما جممة التهاحضات الكاردة في الكتاب المقدس. -4
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 الفيارس
 اواًل: فيرس اآليات القرآنية

 ال فحة رحمها طرؼ اآلئة
 الفاتحة

 92 7 چڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ 
 التقرة

 125 35 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ 

 21 41-40 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ 
 49 44  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ چ 

 27 47  چې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ چ 

 30 49  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ چ 

 32 50  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 

 146 54 چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ 

 35 56-55 چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  چ 

 37 58  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

 40 59 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ 

 179 61 چەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئچ

 65 63 چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

 111 65  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ  چ 

﮼ ﮽  ﮾  ڻ  ڻ   ڻ چ  ﮸ ﮹  ﮺   ﮻   ﮷     46 73-67 چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

 45 74  چ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻچ 

 82 75 چۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ   چ 

 94 79 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

 61 80  چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ 

 68 83  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ 

 181 87 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ

 47 88 چې   ې  ى چ 

 86 89  چٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ 

 95 90 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ چ 

 57 94  چٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ چ 

 96 98-97 چگ  ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ 
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 76 100  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ 

 197 101 چۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائچ 

 196 102 چپ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

 216 104 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ چ 

 88 109  چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ چ 

 57 111   چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئچ 

 171 113 چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 132 116 چہ   ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 139 117 چۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ  ۇ  ۇچ 

 210 118 چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ 

 59 135  چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 – 136  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ چ 
137 

59 

 183 140 چۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ 

 119 174 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ 

 135 245   چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائچ 

 130 259 چڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ چ 

 214 269 چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  چ
 آؿ سمراف

 133 24  چ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچ 

 228 33 چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ 

 202 36-35 [چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےچ 

 173 50 چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   چ 

 208 54 چٺ  ٺ   ٺڀ  ڀ  ڀچ 

 206 55 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ چ 

 23 65 چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک چ 

 25 64 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ 

 184 67 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ         ۓ  ڭچ 
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 184 68  چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ېچ 

 292 75 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ

 118 77 چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                 ۈئ چ 

 166 78 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ چ 

 85 93  چڃ  ڃ  ڃ   چ

 90 103 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ چ 

 28 110 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ 

 128 113 چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ےھ  ھ  چ 

 171 187 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ 

 134 181   چ ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

 67 187  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ چ 

 127 199  چۓ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے چ 

 الهساب

 99 46  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

 63 49  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ 

 71 51 چۈئ    ېئ    ېئ    ېئ    ىئ    ىئ     ىئ    ی  ی  یچ 

 176 153 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ 

 201 156 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ 

 182 157 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ 

 المائدة

 222 11 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ پ  چ 

 60 18  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
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 28 20 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ چ 

 103 22  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ 

 54 26  چ ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 84 41 چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ

 218 49 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ 

 173 59  چٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 23 64 چى   ائ   ائ    ەئ   ەئ    ىۉ   ې   ې   ې   ېچ 

 181 70  چەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

 28 79-78  چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ 
 األه اـ

 207 60  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ 

 176 91 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ 

 132 101  چی  ی  ی  ی        ىئېئ  ىئ  ىئچ 

 116 146 چۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى چ 
 االسراؼ

 141 138 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ چ 

 142 139  چڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 

 153 150 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

 22 156 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ

 69 157 چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   چ 

 129 159  چې  ې  ې  ى  ى چ 

 110 160 چ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ 

 108 167 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

﮳ ﮴   ﮵  ﮶ چ   66 169 چھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲   

 162 171  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ     چ 

 52 176-175 چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
 األهفاؿ

 90 63-62  چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ
 التكتة

 129 17  چڱ   ں  ںچ
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 151 13 چۇ  ۆ   ۆ  ۈچ 
 هكد

 188 71 چ ی  ی      جئ  حئ  مئچ 

 ئكسؼ

ڑڈ     ڈ    ژ  ژ    40 152 

 155 66  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ
 الرسد

 174 43 چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ چ 
 الحجر

 191 53 چڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ 

 175 91-89 چۈئ  ېئ     ېئ  ېئچ 
 اإلسراب

 213 85 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ۇئوئ  وئ  ۇئچ 

 175 88 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ 

 164 101  چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  چ 
 الكهؼ

 213 109  چۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ چ 

 مرئـ
 203 21-16 چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ چ 

 132 35  چۉ   ۉۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 
 طا

 67 89-85 چ ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴ ﮵  ﮶ چ 

 143 98-95 چہ  ھ  ھ  ھچ 
 األهتئاب

 153 26  چٹ   ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 
 المؤمهكف

 132 91 چپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ 
 الش راب

 32 68-61 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 
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 الق ص
 172 48 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ چ 

 43 54  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ 

 193 81 چڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  چ 
 الرـك

 179 60-58 چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائ چ 
 لقماف

 140 31  چڦ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

 214 27 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ 
 األحزاب

 74-73 27-26 چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ چ 

 191 69 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
 ال افات

 149 35 چگ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ 

 185 102-101  چۈئ  ېئ    ېئ  چ 

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ 104-105 190 

 190 107 چٹ  ڤ  ڤچ

 188 112 چڇ  ڇ  ڇ   چ 

 150 126-123 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ 
 ص

 196 20-17 چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ 

 194 24-21 چڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ
 الزمر

 207 42 چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ 

 ف مت
 123 11-9 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   چ

 الزخرؼ
 154 19 چۈ   ۈ  ٴۇ  ۆۇ  ۆچ 

 212 32  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ٴۇۆ   ۆ  ۈ  ۈچ 
 األحقاؼ

 139 33 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چ 
 ؽ
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 123 38 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 
 الحدئد

﮵ ﮶      ﮷    چ   42 16  چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   
 المجادلة

 215 8 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ      چ 
 الحشر

 109 1 چې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ چ
 ال ؼ

 173 6 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  چ 
 التحرئـ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   6 160 
 المطففئف

 103 35  چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ چ 
 ال مؽ

 140 36-35  چې  ې    چ
 التئهة

﮳     ﮴   ﮵ چ  ﮲           121 6 چھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
 اإلخبلص

 140 1  چٱ  ٻ  ٻ  چ 
 الفمؽ

 219 5-1 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 
 

 اآلثار:ك  األحادئث ثاهئان: فهرس
 رحـ ال فحة طرؼ األثر  

 ... 21حاؿ: حضرت س اتة مف الئهكد هتي ا  ستد ا تف ستاس 

 21 ...إسرائئؿ كقكلؾ: ستد ا ا تف ستاس؛ أف  سف ستد 

ڀ   ڀ  ڀ22 ...أم: تتها كرج ها كأهتها إلئؾ. حالا اتف ستاس    ڀ 

 22 ...ما سمئت الئهكدحاؿ: إه    سف سمي

 ... 24سف اتف ستاس حاؿ: اجتم ت ه ارل هجراف كأحتار ئهكد سهد رسكؿ ا 

م ت مع  سف مجاهد، في حكلا ت الا إختاران  سف الئهكد تهذإل اآلئة: ئ هي ئهكد،  ى
 ... بلة الفجر تي اله  

24 

 24هار سف اتف ستاس: حالت طائفة مف أهؿ الكتاب: إذا لقئتـ أ حاب محمد أكؿ اله  
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 ...فآمهكا

حاؿ: تما أسطكا مف  چائ  ەئ   ەئ   وئچ سف أتي ال الئة، في حكلا ت الا:
 ...سؿ كالكتبالممؾ كالر  

27 

 27 ... حكاإل فخر الدئف الرازماسؿ: المراد تفضئؿ تهكع ما مف الفضؿ سما سائر اله  كحئ

 27 ... حكاإل القرطتيمكا سما سائر األمـهـ فض  كحئؿ: إه  

ٍئدىة القيشىئرم، حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  28 ...ة: "أهتـ تيكفيكفى ست ئف أم    سف م اكئة تف حى

 29 حاؿ: الخادـ كالمرأة كالتئت ڻ  ڻ    سف اتف ستاس، في حكلا: 

 29 ...سف اتف ستاس حاؿ: المرأة كالخادـ

 29 ...سف اتف ستاس حاؿ: كاف الرجؿ مف تهي إسرائئؿ إذا كاف لا الزكجة

سم ت ستد ا تف سمرك تف ال اص، كسألا رجؿ فقاؿ: ألسها  مف فقراب 
 ...المهاجرئف

29 

 29 ...رائئؿ إذا كاف لا مهزؿ كخادـكحاؿ اتف شىٍكذىب: كاف الرجؿ مف تهي إس

حاؿ: "كاف تهك إسرائئؿ إذا كاف ألحدهـ سف أتي س ئد الخدرم، سف رسكؿ ا 
 ...خادـ

29 

ا حاؿ: حاؿ رسكؿ فبل أسمـ إال أه   ڻ  ڻ    حاؿ سم ت زئد تف أسمـ ئقكؿ: 
 ...: "مف كاف لا تئتا 

30 

 31 ...هتئاب كالرسؿحاؿ أتك ال الئة: ه متا أف ج ؿ مههـ األ

 31 : "كاهت تهكا إسرائئؿ تسكسهـ األهتئاب رسكؿ ا حاؿ

مف تهي إسرائئؿ إال  حاؿ: "كاهت األهتئاب  -رضي ا سههما -سف اتف ستاس
 ...سشرة

31 

إلا حكلا:   ٿ  ٹ  ٹ  ٹسف سمرك تف مئمكف األكدم في حكلا ت الا: 

ڤ  ڦ  مكسا تتهي إسرائئؿ، تمغ ذلؾ فرسكفحاؿ: لما خرج... 
32 

 33 ...فرسكف خرج في جحفؿ سظئـ كجمع كتئر ذكر غئر كاحد مف المفسرئف: أف  

ا خرج في ألؼ ألؼ كستمائة ألؼ فأم ا ما ذكرإل غئر كاحد مف اإلسرائئمئات، مف أه  
 ...فارس

33 

، مكسا  : أف  ثها محمد تف حمزة تف محمد تف ئكسؼ تف ستد ا تف سبلـحد  
 ...لما اهتها إلا التحر حاؿ

33 

 33 ...ئمة إلا التحر: أف إذا ضرتؾ مكسا ت  اإلحاؿ حتادة: أكحا ا تمؾ الم  
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إلا التحر: أف إذا ضرتؾ مكسا -فئما ذكر لي -حاؿ محمد تف إسحاؽ: أكحا ا 
 ..ت  اإل فاهفمؽ لا.

33 

 33 ...حاؿ اتف ستاس:  ار التحر اثهي سشر طرئقنا

 34 ...كزاد السدم: ك ار فئا طاحات ئهظر ت ضهـ إلا ت ض

أم: حرتها فرسكف  ڦحاؿ اتف ستاس، كسطاب الخراساهي، كحتادة، كالسدم: 
 ...كجهكدإل مف التحر

34 

حئف أسرل تتهي إسرائئؿ تمغ فرسكف  مكسا  أف  -هك اتف مس كد -سف ستد ا 
 ...ذلؾ، فأمر تشاة فذتحت

34 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳         چ  في هذإل اآلئة: اتف ستاس

 ...[ حاؿ: سبلهئة55]التقرة:  چ﮴ ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   
35 

 36 ...أم سئاها  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ كحاؿ حتادة، كالرتئع تف أهس: 

 36 ...ت كف الذئف اختارهـ مكساسف الرتئع تف أهس: هـ الس  

 36 ر[ ال اسقة: ها55]التقرة:   ﮴ ﮵  كحاؿ السدم في حكلا: 

 ،[ حاؿ: ف  ؽ ت ضهـ55]التقرة:   ﮶ ﮷  كحاؿ سركة تف ركئـ في حكلا: 
 ...ئهظركف هـكت ض

36 

 36 ...فماتكا، فقاـ مكسا ئتكي كئدسك ا  ﮴ ﮵  : كحاؿ السدم

سف محمد تف إسحاؽ، حاؿ: لما رجع مكسا إلا حكما فرأل ما هـ سمئا مف ستادة 
 ...ال جؿ

36 

 38 ...مسما ذلؾ السد   هذإل التمدة هي تئت المقدس، كما هص  أف 

 38 ...سف اتف ستاس كستد الرحمف تف زئدهذا كئحكا  ،كحاؿ آخركف: هي أرئحا

 38 ها م ر، حكاإل فخر الدئف في تفسئرإلكأت د مف ذلؾ حكؿ مف ذهب أه  

: األىٍرض ما تئف اٍل ىرئش ًإلىا اٍلفيرىات  38 سىف م ىاذ تف جتؿ حىاؿى

:ًهيى الش اـ  38 سىف حىتىادىة ًفي حىٍكلا:﴿اأٍلىٍرضى اٍلميقىد سىةى﴾ حىاؿى

 39  ان أم رك   ڀ  ڀ  ڀ   ا كاف ئقكؿ في حكلا: سف اتف ستاس أه  

 39 .. ا مف تاب  غئر.حاؿ: رك    ڀ  ڀ  ڀ سف اتف ستاس في حكلا:

 39 ...مركا أف ئسجدكا سما كجكههـحاؿ الحسف الت رم: أي 
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 39 حاؿ اتف ستاس: كاف التاب حتؿ القتمة

ة مف تاب حاؾ: هك تاب الحط  م، كحتادة، كالض  حاؿ اتف ستاس ك مجاهد، كالسد  
 ...إئمئاب

39 

 39 حاؿ اتف ستاس: فدخمكا سما شؽ

 39 ...سف ستد ا تف مس كد: كحئؿ لهـ ادخمكا التاب سجدان 

 40 ...حاؿ: مغفرة ٺ  ٺ  سف اتف ستاس:

 40 ...حاؿ: حكلكا: هذا األمر حؽ  ٺ  ٺ  سف اتف ستاس:

ٺ   حاؿ األكزاسي: كتب اتف ستاس إلا رجؿ حد سماإل ئسألا سف حكلا ت الا: 

 فكتب إلئا: أف أحركا تالذهب ٺ
40 

 40 ا خطائاهاكحاؿ الحسف كحتادة: أم احطط سه  

ڀ  ڀ  ڀ   حاؿ: "حئؿ لتهي إسرائئؿ:  ، سف الهتيسف أتي هرئرة، 

 ...فدخمكا ٺ  ٺ  
40 

: "حاؿ ا لتهي  ا سمع أتا هرئرة ئقكؿ: حاؿ رسكؿ اسف هىم اـ تف ميهىتا أه  
 ...لكافتد      ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ إسرائئؿ:

41 

الذم أمركا أف ئدخمكا فئا -حاؿ: "دخمكا التاب  رسكؿ ا  سف اتف ستاس: أف  
 ...سجدنا

41 

[ حاؿ الئهكد: حئؿ لهـ: 342]التقرة:   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ف التراب:س
 ...ادخمكا التاب سجدان 

41 

حيكليكا ًحط ةه  سف اتف مس كد:  41 ...فقالكا: حهطة حتة حمراب فئها ش ئرة كى

ا حاؿ: إههـ حالكا: "هيط ي سم اتا أزتة مزتا" فهي تال رتئة: حتة سف اتف مس كد أه  
 ...حهطة حمراب

41 

 42 ...: "ثبلثة ئؤتكف أجرهـ مرتئفسف أتي مكسا األش رم حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 

 43 ...هـ ئؤتكف أجرهـ مرتئفا افتخر أهؿي الكتاب تأه  كحاؿ س ئد تف جتئر: لم  

 حسهان  ئكـ الفتح، فقاؿ حكالن  ي لتحتى راحمة رسكؿ ا أتي أمامة حاؿ: إه  سف 
 ...جمئبلن 

43 

 45 ...جمس أحئا ما كاف حط ،لما ضيرب المقتكؿ تت ض التقرة سف اتف ستاس:
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ھ  ھ  ھ  ے    ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ سف اتف ستاس:

ف     ﮺﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮲ے  ۓ  ۓ مف الحجارة أللئف مف  أم كا 
 ...حمكتكـ

45 

 46 ...لاال ئكلد لا، ككاف  سف ستئدة السمماهي، حاؿ: كاف رجؿ مف تهي إسرائئؿ سقئمان 

 47 أم: في أكهة ې   ې  ى سف اتف ستاس: 

 47 أم: ال تفقا ې   ې  ى سف اتف ستاس: 

 47 هي القمكب المطتكع سمئها :حاؿ ې   ې  ى سف اتف ستاس:

 47 سمئها غشاكةې   ې  ى كحاؿ مجاهد: 

حاؿ: ئقكؿ: حمتي في  ىكحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ، في حكلا: 
 ...غبلؼ

48 

حاؿ: كاف تهك   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  :سف حتادة في حكلا ت الا
 ...إسرائئؿ ئأمركف الهاس تطاسة ا

49 

كاهكا ئأمركف  ،أهؿ الكتاب كالمهافقكف  ۀ  ۀ  ہ     :كحاؿ اتف جرئج:
 ...كـاس تال   اله  

49 

 49 ...أم: تترككف أهفسكـ ہ  ہسف اتف ستاس: 

 ... 49اس تالدخكؿ في دئف محمد إل اآلئة، ئقكؿ: أتأمركف اله  سف اتف ستاس في هذ

جؿ كحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في هذإل اآلئة: هؤالب الئهكد إذا جاب الر  
 ...ئسألهـ

50 

 سماتهـ ا اآلئة، حاؿ: أه  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   سف اتف ستاس:
 ...كراة سفؾ دمائهـف مهـ، كحد حٌرـ سمئهـ في الت  

50 

ضئر حمفاب الخزرج، فكاهكا سف السدم: كاهت حرئظة حمفاب األكس، ككاهت اله  
 ...ئقتتمكف

51 

طئـ: ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    سف السدم: هزلت هذإل اآلئة في حئس تف الخى

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
51 

ر" سف ستد خئر، حاؿ: غزكها مع سمماف تف رتئ ة التاهمي  51 ...تىمىٍهجى
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ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ، في حكلا ت الا: ستد ا تف مس كد سف 

 ...اآلئة، حاؿ: هك رجؿ مف تهي إسرائئؿ ڻ  ڻ   ڻ 
52 

 53 هك  ئفي تف الراهب -رضي ا سههما-سف اتف ستاس 

 53 ...مف أهؿ التمقاب، ككاف ئ مـ االسـ األكتر حاؿ حتادة: كحاؿ ك ب: كاف رجبلن 

 53 ...كاف مف سمماب تهي إسرائئؿ، ككاف مجاب الدسكةكحاؿ مالؾ تف دئهار: 

 53 ...حاؿ: هك تم اـ -رضي ا سههما-سف اتف ستاس 

 53 ...سف اتف ستاس: هك رجؿ مف مدئهة الجتارئف، ئقاؿ لا: "تم اـ"

ئ هي  -كمف م ا، أتاإل -ئ هي تالجتارئف -سف اتف ستاس: لما هزؿ مكسا تهـ 
 ...تم اـ

53 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  : إف ا لما اهقضت األرت كف سهة التي حاؿ ا:دمكحاؿ الس  

 ...[26]المائدة: چ ڃڃ  ڃ  ڃڄ
54 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ا سيئؿ سف هذإل اآلئة:ثها الم تمر، سف أتئا: أه  حد  

 ...ئقاؿ لا تم اـ ا كاف رجبلن أه   ،فحدث سف سئار  ڻ  ڻ  ڻ
54 

ا هزؿ في أرض تهي كه اف مف ، لم    مكسا ف  ث: أا حد  ضر؛ أه  سف سالـ أتي اله  
 ...أرض الشاـ، أتا حكـ تم اـ إلئا

55 

 57 كحاؿ أتك ال الئة: أماهي تمهكها سما ا تغئر حؽ

 57 ...دم كالرتئع تف أهس: حجتكـكحاؿ أتك ال الئة كمجاهد كالس  

 57 ..كحاؿ حتادة: تئهتكـ سما ذلؾ.

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ : ئا اس: ئقكؿ ا لهتسف اتف ست  

أم: ادسكا تالمكت  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 ...سما أم الفرئقئف أكذب

57 

حاؿ: حاؿ اتف ستاس: لك  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ سف سكرمة، حكلا:
 تمها الئهكد المكت لماتكا

58 

 58 سف اتف ستاس، حاؿ: لك تمهكا المكت لشرؽ أحدهـ ترئقا

الئهكد تمهكا المكت  حاؿ: "لك أف   رسكؿ ا  جرئر في تفسئرإل: كتمغها أف   كحاؿ اتف
 ...لماتكا

58 
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: ما الهدل إال ما سف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ ستد ا تف  يكرئا األسكري لرسكؿ ا 
 ...هحف سمئا

59 

كتحرم تف سمرك، كشاس   ،ه ماف تف أضاب سف اتف ستاس حاؿ: كأتا رسكؿ ا 
 ...مهـككم   ،مكإلسدم، فكم  تف 

60 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :سف السدم في حكؿ ا ت الا

فإههـ حالكا: إف ا أكحا إلا  چٻ  ٻ  پ  پ چأما حكلهـ:  چپ
 ...إسرائئؿ

60 

 61 ...الئهكد كاهكا ئقكلكف: هذإل الدهئا ست ة آالؼ سهة سف اتف ستاس: أف  

لف  الئهكد حالكا:   چ ڎ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ سف اتف ستاس: 
 ...ار إال أرت ئف لئمةتمسها اله  

61 

ـ ما تئف طرفي جهه   : أف  ان كراة مكتكتهـ كجدكا في الت  حاؿ اتف ستاس: زسمت الئهكد أه  
 ...مسئرة أرت ئف سهة

61 

ئ هي: األئاـ التي    چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ سف حتادة: 
 ستدها فئها ال جؿ

62 

ار إال أرت ئف فقالكا: لف هدخؿ اله    كرمة: خا مت الئهكد رسكؿ ا كحاؿ س
 ...لئمة

62 

شاة فئها  سف أتي هرئرة، رضي ا سها، حاؿ لما فتحت خئتر أهدئت لرسكؿ ا 
 ...سـ

62 

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋحاؿ الحسف كحتادة: هزلت هذإل اآلئة، كهي حكلا: 
 ... ارلفي الئهكد كاله  

63 

 64 ...[38]المائدة: چٻ  ٻ  پ  پ چاؿ اتف زئد: هزلت في حكلهـ: كح

 64 ...كههـبلة ئؤم  ساب كال   تئاف أمامهـ في الد  مكف ال   كحاؿ مجاهد: كاهكا ئقد  

 الئهكد حالكا: إف   كذلؾ أف   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋسف اتف ستاس في حكلا 
 ...أتهابها تكفكا كهـ لها حرتة

64 

 64 ..حاؾ: حالكا: لئس لها ذهكب، كما لئس ألتهائها ذهكب.كحاؿ الض  

 65 ...كر هك الجتؿ، كما فسرإل تآئة األسراؼ، كهص سما ذلؾ اتف ستاسالط  

 65 ...كر ما أهتت مف الجتاؿسف اتف ستاس: الط  
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 65 ...فع سمئهـ الجتؿ لئسم كاري ؛ اسةا امته كا سف الط  هـ لم  سف اتف ستاس: أه  

 65 ...أمر ا الجتؿ أف ئقع سمئهـ ؛ا أتكا أف ئسجدكادم: فمم  س  كحاؿ ال

 65 كراةئ هي الت   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    كحاؿ الحسف في حكلا: 

 66 أم تطاسة  ڄ كحاؿ أتك ال الئة، كالرتئع تف أهس: 

 66 كحاؿ مجاهد: تقكة: ت مؿ تما فئا

 66 كراة كاسممكا تارؤكا ما في الت  ئقكؿ: اح ڄ  ڄ  ڃ  كحاؿ أتك ال الئة كالرتئع: 

مي كما في تمؾ الحفئرةسف اتف ستاس: إه    67 ...ما أراد هاركف أف ئجتمع الحي

 67 ...امرم كهك ئهحت ال جؿ، فقاؿ لا: ما ت هعهاركف مىر  تالس   سف اتف ستاس؛ أف  

 68 هذا إلهكـ أم: هسي أف ئذكركـ أف   ڀ"سف اتف ستاس: 

كإل حاؿ: ف كفكا سمئا كأحت   پ  پ       ڀ  ڀ  فقالكا: سف اتف ستاس
 ...حتان 

68 

ميكتىةن إلا المدئهة  ثهي رجؿ مف األسراب، حاؿ: "جمتتي سف أتي  خر ال قئمي، حد   جى
 ...ا فرغت، فمم  في حئاة رسكؿ ا 

69 

فقمت: أخترهي سف  فة رسكؿ  ،سف سطاب تف ئسار، حاؿ: لقئت ستد ا تف سمرك
 ...كراةفي الت    ا

70 

 70 اـاـ، فمما كهت تأدها الش  إلا الش   جتئر تف مط ـ، حاؿ: خرجت تاجران سف 

 71 ...ا حاؿ: "الجتت": السحرسف سمر تف الخطاب أه  

 71 كسف اتف ستاس: "الجتت": حئي تف أخطب

 71 كسف مجاهد: "الجتت": ك ب تف األشرؼ

كك ب تف األشرؼ إلا أهؿ مكة، فقالكا سف سكرمة حاؿ: جاب حئي تف أخطب 
 ...لهـ

72 

 72 ...سف اتف ستاس حاؿ: لما حدـ ك ب تف األشرؼ مكة حالت حرئش

 72 ...تكا األحزاب مف حرئش كغطفاف كتهي حرئظةسف اتف ستاس حاؿ: كاف الذئف حز  

 75 : "لقد حكمت تحكـ ا مف فكؽ ست ة أرح ة"حاؿ لا رسكؿ ا 

ا هيً ئب في الغزك سأؿ اتف ستاس، حاؿ: إه   رجبلن   ى ىة تف ئزئد  أف   ى ٍ  سف أتي
 ...مةمف أمكاؿ أهؿ الذ  

80 

 80حاؿ    ﮶ ﮷  ﮸  ﮹       ﮺  سف س ئد تف جتئر حاؿ: لما حاؿ أهؿ الكتاب:
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 ...كىذىبى أىٍسدىابي اً " :هتي ا 

 81 ...ال تخمطكا الحؽ تالتاطؿ ،چگ  گ  گ  گچ سف اتف ستاس 

ئقكؿ: كال تخمطكا الحؽ   چگ  گ  گ  گچ : كحاؿ أتك ال الئة
 ...تالتاطؿ

81 

ة  راهئ  ة كاله  كال تمتسكا الئهكدئ   حاؿ: چگ  گ  گ  گچ كحاؿ حتادة: 
 ...تاإلسبلـ

81 

أم: ال تكتمكا ما سهدكـ مف  چ ڳ  ڳ  ڳ ڳچسف اتف ستاس: 
 ...الم رفة ترسكلي

81 

 ئ هي: محمدان  چڳ  ڳ  چ كحتادة، كالرتئع تف أهس:  دم،كحاؿ مجاهد، كالس  
 

82 

ـ  أه   ستاس سف اتف  82 ...، كلمف م ا مف المؤمهئفحاؿ ا ت الا لهتئا  ا حاؿ: ث

هـ حالكا لمكسا: ئا مكسا، حد ثهي ت ض أهؿ ال مـ أه  حاؿ محمد تف إسحاؽ: فئما حد  
 ...احئؿ تئهها كتئف رؤئة ا ت الا، فأسم ها كبلم

82 

حاؿ:  چې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      چدم: كحاؿ الس  
 ...كراةهي الت  

83 

حاؿ:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    چحاؿ حتادة في حكلا: 
 ...هـ الئهكد

83 

 83 ...فكها كالذئف ئكتمكهاكحاؿ مجاهد: الذئف ئحر  

كراة التي حاؿ: الت    چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چحاؿ اتف زئد في حكلا: 
 ...فكههائحر   ،أهزلها ا سمئهـ

83 

 ، فذكركا لا أف  الئهكد جابكا إلا رسكؿ ا  ف  إا حاؿ: سف ستد ا تف سمر أه  
 ...مههـ كامرأة زهئا رجبلن 

84 

 85 ...ة حد زهئاتي تئهكدم كئهكدئ  أي  رسكؿ ا  كسهد مسمـ: أف  

 -رئ هي في األه ا-حاؿ: حالكا: فئها كا  ،سف حتادة األه ارم، سف أشئاخ مههـ
 ...كفي الئهكد الذئف كاهكا جئراههـ

86 

حتؿ  ئىهكد كاهكا ئستفتحكف سما األكس كالخزرج ترسكؿ ا  ف  إسف اتف ستاس: 
 ...مت ثا

86 
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ئقكؿ:   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ سف اتف ستاس: 
 ...سما مشركي ال رب ئسته ركف تخركج محمد 

87 

 87 ...سما مشركي ال رب كحاؿ أتك ال الئة: كاهت الئهكد تسته ر تمحمد 

حاؿ: كاف  ،سف سممة تف سبلمة تف كحش، ككاف مف أهؿ تدر تسهدإلحاؿ اإلماـ أحمد:
 لها جار ئهكدم في تهي ستد األشهؿ

87 

ئىي  تف أخطب مف أشد ئهكدى  ،كأتك ئاسر تف أخطب ،سف اتف ستاس، حاؿ: كاف حي
 ...سدان لم رب ح

88 

  چک  ک  ک  ک   گچ هرم، في حكلا ت الا: سف مىٍ مىر سف الز  
 حاؿ: هك ك ب تف األشرؼ

89 

ك ب تف األشرؼ  ستد الرحمف تف ستد ا تف ك ب تف مالؾ، سف أتئا: أف  سف 
 ..،الئهكدم كاف شاسران 

89 

 89 ...سؿر  ئخترهـ تما في أئدئهـ مف الكتب كال أمئان  رسكالن  سف اتف ستاس: أف  

هذإل اآلئة هزلت في شأف األكس  ذكر محمد تف إسحاؽ تف ئىسار كغئرإل: أف  
 ...كالخزرج

90 

 92 ...، فأخذكا سمتي كهاسان سف سدم تف حاتـ، حاؿ: جابت خئؿ رسكؿ ا 

 ڦ  ڦ  ڦسف حكؿ ا:  سف سدم تف حاتـ، حاؿ: سألت رسكؿ ا 
 ...حاؿ: "هـ الئهكد"

93 

كهك تكادم القيرىل، كهك سما  تي ا أخترإل مف سمع اله  ستد ا تف شىًقئؽ، أه  أخترهي 
 ...فرسا

93 

 93 (...الئهكد)حاؿ:  ،سف المغضكب سمئهـ سف أتي ذر حاؿ: سألت رسكؿ ا 

هـ  ڦ  ڦ  ڦ :تي سف اتف مس كد، كسف أهاس مف أ حاب اله  
 ...الئهكد

93 

 93 ...كدالئه ڦ  ڦ  ڦسف اتف ستاس: 

 94 حاؿ: هـ أحتار الئهكد ڃ  ڃ  ڃ  چ       چسف اتف ستاس: 

 94 ...ا حاؿ: ئا م شر المسممئف، كئؼ تسألكف أهؿ الكتاب سف شيبسف اتف ستاس أه  

 95 ...حاؿ اتف ستاس: فالغضب سما الغضب

 95 ...كحاؿ أتك ال الئة: غضب ا سمئهـ تكفرهـ تاإلهجئؿ كسئسا



 

-250- 

 

الفيرس

 95 ...م: أما الغضب األكؿ فهك حئف غضب سمئهـ في الً ٍجؿدحاؿ الس  

، فقالكا: ئا أتا هكد رسكؿ ا ا حاؿ: حضرت س اتة مف الئ  سف اتف ستاس أه  
 ...ثها سف خبلؿ هسألؾ سههف  د  القاسـ، حي 

96 

فقالكا: ئا أتا القاسـ، إها هسألؾ  سف اتف ستاس، حاؿ: أحتمت ئهكد إلا رسكؿ ا 
 ...مسة أشئابسف خ

96 

 98 ...كراة ك في اإلهجئؿسف اتف ستاس: ل هكا في الت  

 98 ...: "لما كح ت تهك إسرائئؿ في الم ا يسف ستد ا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 

كاف إذا  ؛جؿ مف تهي إسرائئؿالر   : "إف  سف ستد ا تف مس كد حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 
 ...رأل أخاإل سما الذهب

98 

 99 ..."إف أكؿ ما دخؿ الهقص سما تهي إسرائئؿ :مس كد  حاؿ : حاؿ  اتفسف 

ا هػزؿ ركت سائشة رضي ا سهها  كستد ا تف ستاس رضي ا سههما  حاال: "لم  
 ...طفؽ ئطرح خمئ ة لػا سما كجها  ،ترسكؿ ا 

100 

 100 ...هان سف اتف ستاس رضي ا سههما  حاؿ: سم ت سمر  ئقكؿ: " حاتؿ ا فبل

 100 ...ت كف الذئف اختارهـ مكساسف الرتئع تف أهس: هـ الس  

 100 ...اسقةكحاؿ مركاف تف الحكـ، فئما خطب تا سما مهتر مكة: ال   

 100 ...اسقةال     ﮴ ﮵  دم في حكلا: كحاؿ الس  

 101 ...حاؿ: ف  ؽ ت ضهـ ﮶ ﮷ كحاؿ سركة تف ركئـ في حكلا: 

 101 ...فماتكا  ﮴ ﮵   دم:كحاؿ الس  

فرأل ما هـ سمئا مف ستادة  ؛ا رجع مكسا إلا حكماسف محمد تف إسحاؽ، حاؿ: لم  
 ...ال جؿ

101 

ا رجع مف حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في تفسئر هذإل اآلئة: حاؿ لهـ مكسا لم  
 ...سهد رتا تاأللكاح

102 

:" كيه ا جي ركل التخارم  ، حىاؿى ًرئرو  103 ًإٍذ هىظىرى ًإلىا القىمىرً ، ميكسنا ًسٍهدى اله ًتي  سىٍف جى

 103 ...سف اتف ستاس: لما هزؿ مكسا كحكما، ت ث مههـ اثهي سشر رجبلن 

   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄسف س ئد تف جتئر: سألت اتف ستاس سف حكلا: 

 ...اآلئة. حاؿ: فتاهكا في األرض چ  چ  چ
104 

   104چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄسف اتف ستاس حكلا: 



 

-251- 

 

الفيرس

 ...حاؿ: فتاهكا أرت ئف سهة
ٍئرىةى  ٍف أىًتي هيرى ا الس بلىـي سى مىٍئًهمى ٍكًت ًإلىا ميكسىا سى : "أيٍرًسؿى مىمىؾي المى  105 ...، حىاؿى

اًب اله ًتي   ، كىسىٍف أيهىاسو ًمٍف أىٍ حى ٍتًد اً ٍتًف مىٍس يكدو ا ًإلىا :سف سى ميكسىا  ًإف  الم اى أىٍكحى
كفى  ف ي هىاري  ...ٍتًف ًسٍمرىافى ًإه ي ميتىكى

106 

حاؿ:  چ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄسف اتف ستاس حكلا: 
 ...فتاهكا أرت ئف سهة

107 

ٍئرىةى  : حىاؿى رىسيكؿي الم ًا سف أىًتي هيرى : "غىزىا هىًتيٌّ ًمفى األىٍهًتئىاًب، فىقىاؿى ًلقىٍكًمًا: الى ، حىاؿى
ؿه مىمىؾى تيٍضعى اٍمرىأىةو ئىٍتتى ٍ   ...ًهي رىجي

107 

ٍئرىةى  ٍف أىًتي هيرى : حىاؿى رىسيكؿي اً  سى مىا تىشىرو ًإال  حىاؿى ـٍ تيٍحتىٍس سى : "ًإف  الش ٍمسى لى
 ...ًلئيكشىعى 

107 

 108 ...سف اتف ستاس في تفسئر هذإل اآلئة حاؿ: هي المسكهة

 108 ...ةكحاؿ سمي تف أتي طمحة، سها: هي الجزئ

أم: لكال أف كتب ا  چ  وئې  ې  ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئچ حكلا: 
 ... حالا الزهرمسمئهـ هذا الجبلب

109 

ـ   ضئر، كهـ كاهت كح ة تهي اله   سف اتف شهاب حاؿ: أخترهي سركة تف الزتئر حاؿ: ث
 ...طائفة مف الئهكد

109 

 109 ...اـحاؾ: أجبلهـ إلا الش  حاؿ الض  

ٍتمىغ تي سف اتف ستاس حاؿ: كاف اله    109 ...حد حا رهـ حتا تمغ مههـ كؿ مى

 110 ...ي أحكـ فئهـ أف تقتؿ الرجاؿحاؿ س د:" فإه  

 111 ...ما افترض سما تهي إسرائئؿا إه   سف سكرمة، حاؿ: حاؿ اتف ستاس: إف  

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ دم في حكلا ت الا: حاؿ الس  

 ...حاؿ: فهـ أهؿ "أئمة" ]65التقرة: [ چگ    گ  گ  
112 

حاؿ: مسخت  ]65التقرة: [ چک  ک  گ    گ  گ   چسف مجاهد: 
 ...حمكتهـ

113 

فج ؿ ا مههـ  ]65التقرة: [ چک  ک  گ    گ  گ   چسف اتف ستاس: 
 ...القردة كالخهازئر

113 

 113 ...ف ار القكـ حركدان  ]65التقرة: [ چک  ک  گ    گ  گ   چسف حتادة: 
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 114 ...تتما كاف الذئف استدكا في الس  سف اتف ستاس، حاؿ: إه  

 114 ...سف اتف ستاس: فمسخهـ ا حردة تم  ئتهـ

": سيًئؿى رىسيكؿ ا   114 ...سىف القردة كالخهازئر سىف اٍتف مىٍس يكد حىاؿى

:" سىأىلهىا رىسيكؿ ا  114 ...سىف القردة كالخهازئر  سىف اٍتف مىٍس يكد حىاؿى

كهك التهائـ   چ ائې  ى  ى چمها سما الئهكد حاؿ اتف جرئر: ئقكؿ ت الا: كحر  
 ...ئركالط  

116 

 116 ...كهك الت ئر چ ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ سف اتف ستاس: 

تىٍئر: هك الذم لئس تمهفرج األ اتع  116 ...حاؿ س ئد تف جي

ككاف ئقاؿ: ،  چ ې  ې    ې  ى  ى  ۉ  ېچ حتادة في حكلا: 
 ...الت ئر

116 

 116 ... امة كالت ئرحاؿ: اله     چ ائې  ى  ى چسف مجاهد: 

 116 ...حاؿ الس د م: ئ هي الثىٍرب

 117 ...ككؿ شحـ ،حاؿ حتادة: الثرب

ًمؽ تالظ     چۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ چ سف اتف ستاس:  117 ...هرئ هي: ما سى

 117 ...جمع، كاحدها حاكئاب  چېئ  چر تف جرئر: حاؿ اإلماـ أتك ج ف

 117 المراتض چېئ  چحاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ : 

رىٍئج: شحـ األلئة اختمط تال يٍ  يص  117 ...حاؿ اتف جي

 118 ...ـ ا ذلؾ سمئهـ سقكتة تتغئهـما حر  "إه   :حاؿ حتادة

كاف حاسدان خمؼ المقاـ، فرفع   رسكؿ  أف   -ي ا سههمارض- اتف ستاسسف 
 ...مابت رإل إلي الس  

118 

ـ تئع ا حر   ئقكؿ ساـ الفتح: "إف    حاؿ: سم ت رسكؿ ا  سف جاتر تف ستدا
 ...الخمر

118 

مىا ئمئف سف ستد ا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  مىؼى سى  119 ...هك فئها فىاًجر: "مىٍف حى

 120 سف زئاد تف فئاض: سم ت أتا سئاض ئقكؿ: كئؿ:  دئد في أ ؿ جههـ

ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ    :سف سثماف تف سفاف، سف رسكؿ ا 

 ...حاؿ: "الكئؿ جتؿ   چ  ڇ  ڇ
120 



 

-253- 

 

الفيرس

 120 ..حاؿ: هـ أحتار الئهكد. ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ سف اتف ستاس: 

ٹ  ٹ  سمقمة: سألت اتف ستاس سف حكلا ت الا:  سف ستد الرحمف تف

 ...حاؿ: هزلت في المشركئف ٹ  ڤ  ڤ
120 

 121 ...ئقكؿ: فال ذاب سمئهـ  ڃ  ڃسف اتف ستاس: 

 121 ..شاة فئها سـ.  حاؿ: )لما فتحت خئتر؛ أهدئت لمه تي   سف أتي هرئرة

 م ا ا سمئا كسم ـ: "كالذل هفس محمد حاؿ:) حاؿ  -أئضان – سف أتي هرئرة 
 تئدإل، ال ئسمع تي أحد مف هذإل األمة...

121 

فسألتا  أف  الئهكد أتت اله تي -حاؿ هه اد: حرأت سائر الحدئث؛ -سف اتف ستاس، 
 ...سف خمؽ الس ماكات كاألرض

123 

: حىالىت اٍلئىهيكد: اٍتتىدىأى ا اٍلخمؽ ئى  اؾ حىاؿى دسىف الض ح   125 ...ٍكـ اأٍلىحى

 125 ...محمد تف إسحاؽ، حئث حاؿ: لم ا فرغ ا مف م اتتة إتمئس

 127 ...فقاؿ ت ضهـ: فقمئؿ مف ئؤمف مههـ

 127 ..كحئؿ: فقمئؿ إئماههـ.

 127 ... حكاإل اتف جرئركحاؿ ت ضهـ: إه هـ كاهكا غئر مؤمهئف

 128 بئ هي: مسممة أهؿ الكتا ہ  ہ   ھ  ھ سف مجاهد: 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  الحسف الت رم سف حكلا ت الا: سف 

 ...اآلئة. حاؿ: هـ أهؿ الكتاب ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ 
128 

 128 ...: "ثبلثة ئيؤتىٍكفى أجرىهـ مرتئفسف أتي مكسا حاؿ: حاؿ رسكؿ ا 

 128 ...أف  هذإل اآلئات هزلت فئمف آمىفى مف أحتار أهؿ الكتاب-سف اتف ستاس

 129 ...الس دم كغئرإل أف  الش تهة التي ح مت لهـ في ذلؾسف 

 130 سف سمي تف أتي طالب: أه ا حاؿ: هك سزئر

 131 ستد ا تف ستئد تف سمئر: هك أرمئا تف حمقئاسف 

  131سف كهب تف مهتا أه ا حاؿ: كهك اسـ الخضر 

حاؿ:    -لجار، اتف سـ مطرؼمف أهؿ ا-سم ت سمئماف تف محمد الئسارم الجارم 
 سم ت رجبلن مف أهؿ الشاـ ئقكؿ

131 

: حىاؿى الم اي: "  ، حىاؿى م ـى سى مىٍئًا كى م ا اي سى ٍههيمىا، سىًف اله ًتي   ى سف اٍتًف سىت اسو رىًضيى الم اي سى
ـٍ ئىكيٍف لىاي ذىًلؾى  لى ، كى ـى  ...كىذ تىًهي اٍتفي آدى

132 
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 133 ...ه ماف تف أضاب رسكؿ ا  سف اتف ستاس حاؿ: كأتا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   سف الس دم في حكؿ ا ت الا: 

 ...فإه هـ حالكا ٻ  ٻ  پ  پأم ا حكلهـ:  پ
133 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ سف اتف ستاس حاؿ: لما هزؿ حكلا: 

[. حالت 245]التقرة:وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئائ  ەئ   ەئ
 ...الئهكد

134 

 134 ، تئت المدراس... حاؿ: دخؿ أتك تكر ال د ئؽ سف اتف ستاس 

 136 أم: تخئمة ېاتف ستاس: سف 

حاؿ: ال ئ هكف تذلؾ أف  ئد ا   ىۉ  ې  ې  ې  ېسف اتف ستاس حكلا: 
 ...مكثقة

136 

 136 ...حاؿ سكرمة: إه ها هزلت في "فٍهحاص" الئهكدم

 136 ...الئهكد سف اتف ستاس حاؿ: حاؿ رجؿ مف

 137 ...: خمؽ ا السمكات كاألرض-سمئهـ ل ائف ا-حالت الئهكد حاؿ حتادة 

فسألتا سف  أف  الئهكد أتت اله تي -حاؿ ههاد: حرأت سائر الحدئث-سف اتف ستاس 
 ...خمؽ الس ماكات كاألرض

138 

 138 ...رتة ئكـ الس تتتئدم فقاؿ: "خمؽ ا الت   سف أتي هرئرة حاؿ: أخذ رسكؿ ا 

 141 ...حاؿ اتف جرئج: ككاهكا ئ تدكف أ هامان سما  كر التقر

 141 ...حتؿ حهئف سف أتي كاحد المئثي حاؿ: خرجها مع رسكؿ ا 

مي كما في تمؾ الحفئرة  142 ...سف اتف ستاس: إه ما أراد هاركف أف ئجتمع الحي

 142 ...رم كهك ئهحت ال جؿسف اتف ستاس؛ أف  هاركف مىر  تالس ام

 142 حاؿ الس دم: كاف ئخكر كئمشي

 142 ...أم: هسي أف ئذكركـ ڀ سف اتف ستاس: 

 143 ...حاؿ: ف كفكا سمئا كأحتكإل  پ  پ       ڀ  ڀسف اتف ستاس فقالكا: 

 143 ...: ال كا، ما كاف خكارإلحاؿ اتف ستاس 

ٍرمىا سف اتف ستاس حاؿ: كاف الس امرم رجبلن   144 ...مف أهؿ تىاجى

 144 حاؿ حتادة: كاف مف حرئة اسمها سامرا

 144 ، لم ا هزؿ؛ ف  د تمكسا إلا الس ماب... ، حاؿ: إف  جترئؿسف سمي 
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﮸ حاؿ مجاهد:  ﮷   ﮶   ﮵   حاؿ: مف تحت حافر فرس     ﮴ 
 ...جترئؿ

144 

 144 ...ي ركساحد ثها سكرمة؛ أف  الس امرم رأل الر سكؿ، فألقي ف

 145 ...حاؿ: سقكتة لهـ         حاؿ حتادة:

ما تالمتارد  145 ...سف اتف ستاس، كالسدم: سىحى

 145 ...حاؿ حتادة: استحاؿ ال جؿ مف الذهب لحمان 

 145 ...، حاؿ: إف مكسا لما ت جؿ إلا رتاسف سمي 

 146 ...كؿ كاحد مههـسف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ ا ت الا: إف تكتتهـ أف ئقتؿ 

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   سف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ مكسا لقكما: 

 ...حاؿ: أمر مكسا حكما ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
146 

ٍئج: أخترهي القاسـ تف أتي تىز ة أها سمع س ئد تف جتئر كمجاهدان ئقكالف  رى حاؿ اتف جي
 ...لا ت ض تالخهاجرحاال: حاـ ت ضهـ إ ڱ  ڱفي حكلا ت الا: 

147 

 147 حاؿ: فاجتمد الذئف ستدكإل... ڱ  ڱحاؿ السدم في حكلا: 

 147 ...حاؿ الزهرم: لما أمرت تهك إسرائئؿ تقتؿ أهفسها

 148 ...حاؿ اتف إسحاؽ: لم ا رجع مكسا إلا حكما، كأحرؽ ال جؿ كذىٌراإل في الئـ

 148 ...لا حكما، ككاف ست كف رجبلن حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ: لما رجع مكسا إ

 149 ...سف أتي ال بلب حاؿ: ئؤتا تالئهكد ئـك القئامة فئقاؿ لهـ: ما كهتـ ت تدكف

 150 ...حاؿ كىٍهب تف مهىت ا: هك إلئاس تف ئاسئف تف فهحاص

 150 ...حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ، سف أتئا: هك اسـ  هـ

 150 ...كحاؿ الضحاؾ: هك  هـ كاهكا

 151 فر  إلا الشاـ... ، أه ا لم ا تمغتا دسكة رسكؿ ا  سف سدم تف حاتـ 

ۇ  حاؿ حذئفة تف الئماف، كستد ا تف ستاس، كغئرهما في تفسئر: 

 ...إه هـ اتت كهـ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ
152 

 152 ...حاؿ الس دم: استه حكا الرجاؿ

 [26] سكرة األهتئاب:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿٿ  ٿ  ٿٺ  چ حكلا:  سف حتادة
 حاؿ: حالت الئهكد...

153 

 153 ...ئهكد[ حالت ال158]سكرة ال افات:  چ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹچ سف حتادة في حكلا: 
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حاؿ اإلماـ أتك ج فر تف جرئر الط ترم رحما ا: أجمع أهؿ ال مـ تالتأكئؿ جمئ ان 
 ...سما أف هذإل اآلئة هزلت جكاتان لمئهكد

154 

 155 ...حالكا: فأخترها سف الركح حاؿ ،سف شهر تف حكشب

 155 ...فقالكا سف اتف ستاس، حاؿ: أحتمت ئهكد إلا رسكؿ ا 

ٍئج: أخترهي القاسـ تف أتي تىز ة أف ئهكد سألكا اله تي سف اتف جي  سف  احتا الذم  رى
 ...ئهزؿ سمئا تالكحي

156 

 156 ، ما ئهزؿ جترئؿ...حاؿ مجاهد: حالت ئهكد: ئا محمد

 ... 156سف أهس تف مالؾ، حاؿ: سمع ستد ا تف سبلـ تمقدـ رسكؿ ا 

حئمهـ ذلؾ مف أجؿ مهاظرة جرت تئف  حاؿ اتف جرئر: كحاؿ آخركف: تؿ كاف ستب
 ...سمر تف الخطاب كتئههـ

157 

 158 ...أهتأها سامر، حاؿ: اهطمؽ سمر تف الخطاب إلا الئهكد

 158 ..سف حتادة، حاؿ: ذيكر لها أف سمر تف الخطاب اهطمؽ ذات ئكـ إلا الئهكد.

 159 ...سف ستد الرحمف تف أتي لئما، أف ئهكدئا أتي سمر اتف الخطاب، فقاؿ

 159 ...حاؿ: حالت الئهكد لممسممئف  ژ  ڑ          ڑ  کسف اتف أتي لئما في حكلا: 

 159 ...حاؿ: حالت الئهكدژ   ژ  ڑ          ڑ  کسف حتادة في حكلا: 

حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في تفسئر هذإل اآلئة: حاؿ لهـ مكسا؛ لم ا رجع مف 
 سهد رتا تاأللكاح

162 

 163 ...، متكجهان هحك األرض المقدسةاتف ستاس حاؿ: ثـ  سار تهـ مكسا،  سف

 163 ...سف أتي تكر تف ستد ا حاؿ: هذا كتاب، أتقتمكها تما فئا

 163 حئؿ: كاهت األلكاح مف زيمير د  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹكحكلا: 

 163 كحئؿ: مف ئاحكت

 163 كحئؿ: مف تىرىد

حاؿ: "حاؿ ئهكدم ل احتا: اذهب تها إلا هذا الهتي؛  اؿ المرادم فكاف تف سسسف 
 حتا هسألا...

164 

ـ  حاؿ ا ت الا لهتئا   165 ...، كلمف م ا مف المؤمهئفسف اتف ستاس أه ا حاؿ: ث

ا، حد حاؿ محمد تف إسحاؽ: فئما حد ثهي ت ض أهؿ ال مـ أههـ حالكا لمكسا: ئا مكس
 ...حئؿ تئهها كتئف رؤئة ا ت الا

166 

حاؿ:  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئكحاؿ الس دم: 
 ...هي الت كراة

166 
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حاؿ: هـ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئحاؿ حتادة في حكلا: 
 ...الئهكد

166 

 166 ...حاؿ أتك ال الئة: سمدكا إلا ما أهزؿ ا في كتاتهـ

حاؿ:  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ: حاؿ اتف زئد في حكلا: حاؿ اتف كهب
 ...الت كراة التي أهزلها ا سمئهـ ئحرفكهها

166 

ٻ  ٻ  حاؿ مجاهد، كالش تي، كالحسف، كحتادة، كالرتئع تف أهس: 

 ئحرفكها  پ
167 

 167 ...سف اتف ستاس: أه هـ  ئحرفكف كئزئدكف

 167 ...كما أهزلهما ا لـ ئغئر مههما حرؼ حاؿ كهب تف ميهىت ا: إف الت كراة كاإلهجئؿ

 168 ...حد ثها ستد ا تف مس كد حدئثان ما سم ت أسجب إلي  مها، إال شئئان مف كتاب ا

 170 حاؿ: هـ أحتار الئهكد   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤسف اتف ستاس: 

ٹ  ٹ  سف ستد الرحمف تف سمقمة: سألت اتف ستاس سف حكلا ت الا: 

 حاؿ: هزلت في المشركئف   ٹ  ڤ  ڤ
170 

 170 ...حاؿ الس دم: كاف هاس مف الئهكد كتتكا كتاتان مف سهدهـ

 170 ...سف اتف ستاس أه ا حاؿ: ئا م شر المسممئف، كئؼ تسألكف أهؿ الكتاب سف شيب

 170 ...حاؿ الحسف تف أتي الحسف الت رم: الثمف القمئؿ

 171 ...سمئهـئقكؿ: فال ذاب  ڃ  ڃسف اتف ستاس: 

 ... 172سف اتف ستاس، حاؿ: لم ا حدـ أهؿ هجراف مف اله  ارل سما رسكؿ ا 

حاؿ: تما، حد كاهت أكائؿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پحاؿ حتادة: 
 ...اله  ارل

172 

 172 ...حاؿ الحسف كحتادة: ئ هي: سئسا كمحمدان  ما ا سمئهما كسمـ

 172 كاإلهجئؿ.حاؿ سكرمة: ئ هكف: الت كراة 

 173 ...حاؿ الض حاؾ كحتادة: اإلهجئؿ

:" أىتىا رىسيكؿ ا سى   173 هفر مف ئهكد فئهـ: أىتيك ئىاسر تف أىخطب... ف اٍتف سىت اس حىاؿى

 174 حئؿ: هزلت في ستد ا تف سبلـ حالا مجاهد  ڀ  ٺ  ٺ  ٺحكلا: 

 174 سف اتف ستاس حاؿ: هـ مف الئهكد كاله  ارل
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 175 ...حاؿ حتادة: مههـ اتف سبلـ

 175 فقالكا لا سف اتف ستاس: أف هذإل اآلئة هزلت في هفر مف الئهكد، جابكا رسكؿ ا 

 175 ...أم: تكتاتكـ ككتاتهـ     ۀ  ہ  ہسف اتف ستاس: 

 176 ...حاؿ: هـ أهؿ الكتاب ٻ  ٻ  ٻسف اتف ستاس: 

 176 ...تت ض حاؿ: آمهكا ىئ  ی  ی  یسف اتف ستاس: 

أف ئهزؿ  حاؿ محمد تف ك ب القرظي، كالس دم، كحتادة: سأؿ الئهكد رسكؿى ا 
 سمئهـ كتاتان مف السماب...

177 

رىئج: سألكإل أف ئهزؿ سمئهـ  حفا مف ا مكتكتة  177 ...حاؿ اتف جي

حتؿ  سف اتف ستاس: أف ئىهكد كاهكا ئستفتحكف سما األكس كالخزرج ترسكؿ ا 
 ...ت ثام

177 

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹحاؿ مجاهد: 
 حاؿ: هـ الئهكد

178 

سف محمكد تف لتئد، أخي تهي ستد األشهؿ، سف سممة تف سبلمة تف كحش، ككاف 
 ...مف أهؿ تدر، حاؿ: كاف لها جار ئهكدم في تهي ستد األشهؿ

178 

 180 ...حاؿ اتف مس كد: كهت ال أحجب سف اله ٍجكل

 181 ...ستد ا تف مس كد، حاؿ: كاهت تهك إسرائئؿ في الئـك تقتؿ ثبلثمائة هتي سف

حاؿ: "أشد الهاس سذاتان ئكـ القئامة  أف  رسكؿ ا -ئ هي اتف مس كد-سف ستد ا 
 رجؿ حتما هتي...

181 

 181 ...، في مرض مكتا: "ما زالت أكمة خئتر ت اكدهيكحد حاؿ 

 184 ...اهكا ئقرؤكف في كتاب ا الذم أتاهـحاؿ الحسف الت رم: ك

، سف اتف ستاس حاؿ: اجتم ت ه ارل هجراف كأحتار ئهكد سهد رسكؿ ا 
 ...فتهازسكا

184 

سف الزهرم، أخترها القاسـ حاؿ: اجتمع أتك هرئرة كك ب، فج ؿ أتك هرئرة ئحدث سف 
 ...، كج ؿ ك ب ئحدث سف الكيتيباله تي 

185 

: "إف ا خئرهي تئف أف ئغفر له ؼ حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  ة سف أتي هرئر 
 ...أمتي

186 

 186 ...سف اتف ستاس حاؿ: ال خرة التي تمها تأ ؿ ثتئر

 187، لمممؾ في حاؿ: حاؿ ئكسؼ  -رحما ا-حاؿ حمزة الزئات، سف أتي مئسرة 
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 ...كجها
 187 ، حاؿ لمممؾ كذلؾ أئضان سف اتف أتي الهذئؿ: إف ئكسؼ 

سف ستد ا تف ستئد تف سمئر، سف أتئا حاؿ: "حاؿ مكسا: ئا رب، ئقكلكف: ئا إلا 
سحاؽ كئ قكب  ...إتراهئـ كا 

187 

 187 ...سف أتي األحكص حاؿ: افتخر رجؿ سهد اتف مس كد فقاؿ: أها فبلف تف فبلف

 187 سف أتي هرئرة، سف ك ب األحتار، أها حاؿ: هك إسحاؽ

  187سئؿ سف اتف ستاس، هك إسما

  188سف اتف ستاس أه ا حاؿ: المفدل إسماسئؿ 

 188 سف اتف سمر حاؿ: الذتئح إسماسئؿ

 188 ..سف مجاهد: هك إسماسئؿ.

 ... 188كحاؿ الش تي: هك إسماسئؿ 

 188 سف الحسف الت رم: أه ا كاف ال ئشؾ في ذلؾ

هئـ تذتحا مف اتها سم ت محمد تف ك ب القرظي كهك ئقكؿ: إف الذم أمر ا إترا
 ..إسماسئؿ.

188 

كهك -سف محمد تف ك ب القرظي، أه ا حدثهـ؛ أها ذكر ذلؾ ل مر تف ستد ال زئز 
 ...إذ كاف م ا تالشاـ -خمئفة

188 

 189 ...حاؿ ستد ا تف اإلماـ أحمد تف حهتؿ، رحما ا: سألت أتي سف الذتئح، مف هك

 ... 189ل حئح أف الذتئح إسماسئؿ حاؿ اتف أتي حاتـ: كسم ت أتي ئقكؿ: ا

لئا ذهب ستد ا تف سمر، كس ئد تف المسئب  189 ...حاؿ التغكم في تفسئرإل: كا 

حد ثهي ستد ا تف س ئد، سف ال هاتحي حاؿ: كها سهد م اكئة تف أتي سفئاف، 
 ...فذكركا الذتئح

189 

 189 ...لا الشئطاف سهد الس ي سف اتف ستاس أه ا حاؿ: لم ا أمر إتراهئـ تالمهاسؾ سىرىض

[ حاؿ: خرج سمئا 107]ال افات: چٹ  ڤ  ڤچسف اتف ستاس في حكلا: 
 ...كتش مف الجهة

190 

كاف رجبل  سف أتي هرئرة حاؿ: حاؿ رسكؿ ا  ما ا سمئا كسمـ: "إف مكسا 
ًئئا ًست ئرا  ...حى

192 

ڱ  ڱ  حكلا:  في -رضي ا سههـ-سف اتف ستاس، سف سمي تف أتي طالب 

 ...حاؿ:   د مكسا كهاركف الجتؿ  ںڱ  ں
192 
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 193 ...ذات ئـك حسما، فقاؿ رجؿ مف األه ار سف ستد ا حاؿ: حسـ رسكؿ ا 

 193 ...سف اتف ستاس كالسدم: أف  حاركف أسطا امرأة تىًغئ ا ماال

ٍههيمىا-سىف اٍتف سىت اس  د  -رىًضي ا سى  195 ...سا ًإف اٍتتيًميى أىف ئ ت ـحدث هىف أىف دىاكي

م ـى:  سى مىٍئًا كى م ا اي سى :" حىاؿى رىسيكؿي اً  ى سف ستد ا تف سمرك رضي ا سههما حىاؿى
دى  ـي دىاكي ئىاـً ًإلىا اً، ً ئىا  ...ًإف  أىحىب  ال  

196 

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ سف اتف ستاس في حكلا ت الا: 

 .... ككاف حئف ذهب ميٍمؾي سمئمافچ ڀ      ٺ ڀ   ڀ  ڀ 
197 

 197 ...سف اتف ستاس، حاؿ: كاف آ ؼ كاتب سمئماف

 197 إذا أراد أف ئدخؿ الخبلب... سف اتف ستاس، حاؿ: كاف سمئماف 

أم: سما سهد  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ حاؿ الس دم في حكلا ت الا: 
 ..سمئماف.

198 

 198 ...زماهان سف أمكر مف التكراة لئهكد سألكا محمدان حاؿ الرتئع تف أهس: إف ا

 199 ئتتتع ما في أئدم الشئاطئف مف السحر... حاؿ س ئد تف جتئر: كاف سمئماف 

حاؿ محمد تف إسحاؽ تف ئسار: سمدت الشئاطئف حئف سرفت مكت سمئماف تف داكد 
... 

199 

 201 سف اتف ستاس: "ئ هي أههـ رمكها تالزها

: حىاؿى رىسيكؿي الم ًا خارم، سىٍف أىًتي ميكسىا التسف  ، ، حىاؿى اًؿ كىًثئره : "كىمىؿى ًمفى الر جى
ـٍ ئىٍكميٍؿ ًمفى اله سىابً  لى  ...كى

203 

ط  رىسيكؿي اً  :"خى كفى مىا  سف اتف ستاس  حىاؿى : تىٍدري ، حىاؿى ًفي اأٍلىٍرًض أىٍرتى ىةى خيطيكطو
 ...هىذىا

203 

 204 ...اؿ: لما أراد ا أف ئرفع سئسا إلا السمابسف اتف ستاس ح

 204 ...سف كهب تف ميهىت ا حاؿ: أتيي سئسا كسهدإل ست ة سشر مف الحكارئئف في تئت

حدثهي ستد ال مد تف ًمٍ قىؿ: أها سمع كهتنا ئقكؿ: إف سئسا اتف مرئـ لما أسمما ا 
 ...أه ا خارج مف الدهئا

204 

ف اسـ ممؾ تهي إسرائئؿ الذم تى ث إلا سئسا لئقتما رجبلن سف اتف إسحاؽ حاؿ: كا
 ...مههـ

205 

 206 ...حاؿ اتف إسحاؽ: ككاف فئهـ فئما ذكر لي رجؿ اسما سرجس

 206 ...حاؿ اتف إسحاؽ: كحدثهي رجؿ كاف ه راهئان فأسمـ: أف سئسا
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 207 ...حاؿ حتادة كغئرإل: هذا مف المقدـ كالمؤخر، تقدئرإل

 207 أم: ممئتؾ   ٹ  ٹسف اتف ستاس: 

 207 ...سف كىٍهب تف ميهىت ا، حاؿ: تكفاإل ا ثبلث ساسات مف الههار

 207 ...حاؿ اتف إسحاؽ: كاله ارل ئزسمكف أف ا تكفاإل

 207 ...سف كهب: أماتا ا ثبلثة أئاـ

 207 ...حاؿ مطر الكراؽ: متكفئؾ مف الدهئا

 207 ...ئ هي كفاة المهاـ ٹ  ٹسف الحسف أه ا حاؿ في حكلا: 

ئممة لرسكؿ ا  رى  210 ...: ئا محمدسف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ رافع تف حي

أف ئهزؿ  حاؿ محمد تف ك ب القرظي، كالس دم، كحتادة: سأؿ الئهكد رسكؿى ا 
 ...سمئهـ كتاتان 

211 

رىئج: سألكإل أف ئهزؿ سمئهـ  حفا مف ا مكتكتة  212 ...حاؿ اتف جي

ٍئمىمة س رى : ئا محم د، ائتها تكتاب -أك كهب تف زئد-ف اتف ستاس، حاؿ: حاؿ رافع تف حي
 ...تيهزليا سمئها

212 

في حرث في  حاؿ: كهت أمشي مع اله تي - هك اتف مس كد -سف ستد ا 
 ...المدئهة

213 

ٍرث، كهك متكك ئ سم سف ستد ا تف مس كد حاؿ: تئها أها مع اله تي  ا في حى
 ...سسئب

213 

 213 ...سف اتف ستاس حاؿ: حالت حرئش لئهكد

كح سف سكرمة حاؿ: سأؿ أهؿي الكتاب رسكؿى ا   214 ...سف الر 

 215 حاؿ: الئهكد ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژسف مجاهد في حكلا 

 215 ...كتئف الئهكد مكادسة كذا حاؿ مقاتؿ تف حئ اف، كزاد: كاف تئف اله تي 

 215 ...ئهكد فقالكا: الس اـ سف سائشة حالت: دخؿ سما رسكؿ ا 

 215 ...كفي ركائة في ال حئح أهها حالت لهـ: سمئكـ الس اـ كالذ اـ كالم  هة

تئهما هك جالس مع أ حاتا؛ إذ أتا سمئهـ  سف أهس تف مالؾ: أف  رسكؿ ا 
 ...ئهكدمٌّ فسم ـ سمئهـ

215 

 216 ...: ساـ سمئؾسمرك؛ أف  الئهكد كاهكا ئقكلكف لرسكؿ ا سف ستد ا تف 

ئقكؿ: "إف  هذإل الحت ة   أه ها سم ت اله تي   -رضي ا سهها- سائشة سف
 الس كداب...

216 
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حاؿ: كاهكا ئقكلكف  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ سف اتف ستاس: 
 ...لمه تي 

217 

 217 ...حاؿ: الراسف مف القكؿ السخرم مها ڭ  ۇ  ۇحاؿ الحسف: 
 

حاؿ الس د م: كاف رجؿ مف الئهكد مف تهي حئهقاع، ئدسا رفاسة تف زئد، ئأتي اله تي 
... 

217 

 219 ...سف اتف ستاس حاؿ: حاؿ ك ب تف أسد، كاتف  مكتا، كستد ا تف  كرئا

 220 ...اشتكارجؿه مف الئهكد، ف سف زئد تف أرحـ حاؿ: سحر اله تي 

 220 ...سيحر، حتا كاف ئيرىل أه ا ئأتي اله ساب سف سائشة حالت: كاف رسكؿ ا 

حاؿ اتف ستاس كسائشة، رضي ا سههما: كاف غبلـ مف الئهكد ئخدـ رسكؿ ا 
... 

220 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ سف اتف ستاس في هذإل اآلئة: 

 چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
 ...كذلؾ أف حكما مف الئهكد  ه كا لرسكؿ ا 

222 

 222 ...حاؿ أتك مالؾ: هزلت في ك ب تف األشرؼ كأ حاتا، حئف أرادكا

ذكر محمد تف إسحاؽ تف ئىسار، كمجاهد كسٍكًرمىة، كغئر كاحد: أهها هزلت في شأف 
ا تهي اله ضئر، حئف أرادكا أف ئمقكا سما رأس رسكؿ ا   ...الرحى

222 

 223 شاة فئها سـ...  أهدئت لرسكؿ ا  أه ا حاؿ: "لما فتحت خئتر؛  سف أتي هرئرة

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ : سف اتف ستاس: ئقكؿ ا لهتئا 

أم: ادسكا تالمكت  چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 ...سما أٌم الفرئقئف أكذب

225 

حاؿ: حاؿ اتف ستاس: لك  چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ سكرمة، حكلا: سف
 ...تمه ا الئهكد

226 

حاؿ: "لك أف  الئهكد تمه كا المكت  حاؿ اتف جرئر في تفسئرإل: كتمغها أف  رسكؿ ا 
 لماتكا...

226 

أم: ما هك تمهجئا مف  چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چسف اتف ستاس: 
 ...ال ذاب

226 
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حاؿ: هـ الذئف سادكا   چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چاس: سف اتف ست
 ...جترئؿ

226 

حاؿ ستد الرحمف تف زئد تف أسمـ في هذإل اآلئة: ئهكد أحرص سما هذإل الحئاة مف 
 ...هؤالب

226 

سف محمكد تف لتئد، أخي تهي ستد األشهؿ، سف سممة تف سبلمة تف كحش، ككاف 
 ...هي ستد األشهؿمف أهؿ تدر حاؿ: كاف لها جار ئهكدم في ت

227 

سف طارؽ تف شهاب، أف  هاسان مف الئهكد سألكا سيمىرى تف الخط اب سف جه ة سرضها 
 ...السماكات كاألرض

228 

پ  پ    چأهتأها ئزئد تف األ ـ: أف  رجبلن مف أهؿ الكتاب حاؿ: ئقكلكف: 

 ...فأئف اله ار چ پ  ڀ
228 

پ   چفقاؿ: أرأئت حكلا ت الا:  ا سف أتي هرئرة حاؿ: جاب رجؿ إلا رسكؿ 

 ...فأئف اله ار چ پ   پ  ڀ
229 

ٍ  ى ىة تف ئزئد ؛ أف  رجبلن سأؿ اتف ستاس، حاؿ: إه ا هيً ئب في الغزك  سف أتي  ى
 ...مف أمكاؿ أهؿ الذ مة

229 

﮺  چسف س ئد تف جتئر حاؿ: لما حاؿ أهؿ الكتاب:  ﮹        ﮸   ﮷   حاؿ   چ﮶ 
 ...ذىبى أىٍسدىابي اً كى  هتي ا 

230 
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 ممخص الدراسة
الحمد  الذم ته متا تتـ ال الحات، كال بلة كالسبلـ سما أشرؼ الخمؽ سئدها محمد كسما 

 آلا ك حتا، كمف تت هـ تإحساف إلا ئـك الدئف كت د:
هذا التحث ت هكاف ) اآلثار الكاردة سف الٌسمؼ في تفسئر اتف كثئر في  فات الئهكد كتئاف 

 .سقائدهـ(
 ، كف مئف، كخاتمة، سما الهحك التالي:كحد جاب هذا التحث في مقدمة، كتمهئد

في المقدمة تئهت أهمئة المكضكع، كستب اختئارإل، كالدراسات الساتقة، ككضحت مههج   
 الدراسة، كخطة التحث.

فقد تحدثت سف ترجمة اإلماـ اتف كثئر، ثـ الت رئؼ تتفسئرإل  أما في الفصل التمييدي:
مؼ كاألثر، ككذلؾ " تفسئر القرآف ال ظئـ" كحئمتا ال ممئة، ثـ سٌرفت تم طمحي السٌ  الم ركؼ تػ

 اإلسرائئمئات كحكمها كأحكاؿ ال مماب فئها.
فقد تحدثت فئا سف حقئقة الئهكد كذلؾ مف خبلؿ الت رض إلا  أما بالنسبة لمفصل األول:

ـ تئف األمـ، ثـ سمطت الضكب سما أهـ اآلثار الكاردة في األسماب التي اشتهركا تها، ثـ تئاف مكاهته
 .كاآلخرة فاتهـ، كأخئران تحدثت سف سقاب ا لهـ في الدهئا 

ركاف اإلئماف سهد الئهكد كتدأتا ت قئدتهـ في تدائة أتحدثت سف  وفي الفصل الثاني واألخير:
إئماههـ تالرسؿ، ثـ الخمؽ، ثـ إئماههـ تا، ثـ إئماههـ تالمبلئكة، ثـ إئماههـ تالكتب السماكئة، ثـ 

 مؼ في تفسئرإل.تف كثئر سف السٌ اإئماههـ تالئـك اآلخر، ككؿ ذلؾ مف خبلؿ اآلثار التي أكردها 
 

 هـ الهتائج كالتك ئات.أكأخئران ختمت التحث تخاتمة اشتممت سما 
 ومن أىم النتائج:

 ،كمكرهـ ،كطتائ هـ ،ؿ متئهان  فاتهـالقرآف الكرئـ حد ت رض لتهي إسرائئؿ تشكؿ مف ٌ  أفٌ 
 ،ذر مههـكئحٍ  ،ف المسمـ حقئقتهـكؿ ذلؾ مف أجؿ أف ئتتئٌ  ،كتحرئفهـ لكبلـ ا ،كتحائمهـ سما الدئف

 كئستطئع الت امؿ م هـ.
 وكان من أىم التوصيات:

 جمئؿ ئمكف االستفادة مها في كثئر مف الدراسات ال قدئة مثؿ: تفسئرتفسئر اتف كثئر  إفٌ  -
سماب مكحؼ الئهكد مف اله ارل كالمسممئف، الت رؼ سما سقائد اله ارل ك فاتهـ، اثتات األ

 كال فات  ت الا.
 دراسة الركائات اإلسرائئمئة في التفاسئر كالحكـ سمئها. -
  تسمئط الضكب سما التهاحضات في الكتاب المقدس. -



 

 

 

Abstract 
 

    Thank to Allah that His grace is righteous, and peace and blessings be upon 

his Prophet Mohammed, his family and companions, and who have followed 

them in truth until the Day of Judgment and then: 
 

       This research entitled (Belongings mentioned for Predecessor in Ibn Kathir's   

interpretations in Jews characteristics and the declaration of their beliefs). 

       The research consists of a preface, introduction, two chapters and a 

conclusion, as follows: 

      In the introduction, the researcher indicated the importance of the subject, and 

why it was chosen, previous studies, clarified the methodology of the study and 

the research plan. 
 

         In the introductory chapter: The researcher  talked about the translation 

of Imam Ibn Kathir, then the definition of interpretation known as "the great 

interpretation of the Quran" , scientific values, and then defined the terms 

Predecessor and Belongings as well as Israelis and their  judgment and scholars 

saying. 
 

       In the first chapter: the researcher talked about the reality of Jews, 

through exposure to the belongings mentioned in the names that  they are famous 

for, then clearing out  their  position among nations, then highlighted the most 

important qualities . I finally talked about God's punishment for them in this 

world and the hereafter. 

 

         In the second chapter and the last: The researcher talked about the 

pillars of faith starting with Jews' faith in the beginning of creation, then their 

faith in God, their faith in angels, their faith in Holy books then their faith in 

messengers, their belief in the Last Day, and all through the belongings cited by 

Ibn Kathir for predecessors in his interpretation. 
 

         Finally, the researcher concluded the most important findings and 

recommendations. 
 

The most important results : 
 

      The Quran has been subjected to the Israeli nation in details, indicating their 

qualities, nature, cunning, distortion of religion, and the alteration of God speech. 

This is for the Muslim to know their reality, warn them, and can deal with them 
. 

 The main recommendations : 
 

- Ibn Kathir interpretation is great and can be used in many studies of beliefs  

such as their status from Christians, Jews and Muslims, identifying the beliefs of 

Christians and their qualities, proving the names and attributes of God Almighty. 

- Studying of the Israeli sayings in the interpretations and judging them. 

- Highlighting the contradictions in the Bible. 


