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  بىتهمن يف املختلف
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 اهلل الرحمن الرحيم بسم

  المقدمة
هلل الواحد القهار، العزيز الغفار، مقػدر األدػدار، مفػرؼ األمػور، مكػور  الحمد

الليػ  علػى الاهػار، ربفػرة ألكلػي القلػوب كاألبفػار، الػمم خيقػ  مػن طلقػ  مػن ا ػطفا  
مػػن  ركبفػػ ،مػػن ا تبػػا  مػػن عبيػػد  فاعلػػ  مػػن األبػػرار قككفػػ ،فأدطلػػ  فػػي  ملػػة األطيػػار

ا فػي مراػار  كالتأهػب لػدار القػرار، كا تاػاب مػا في هم  الدار، فا تهػدك  دهمخحب  فزه
يسػػهط  كالحػػمر مػػن عػػماب الاػػار، كخطػػمكا خففسػػهم بالاػػد فػػي  اعتػػ  كمبلزمػػة ذكػػر  

خبلػػا الحمػػد علػػى  ميػػ   خحمػػد بالعشػػي كاإلبكػػار، فاسػػتاارت دلػػوبهم بلوامػػ  األفػػوار  
ا محمػد إمػاـ فضل  ككرم ، كالفبلة كالسبلـ على سػيدفا كموالفػ نفعم ، كخسأل  المزيد م

األفبيػػاو كالمرسػػلين، خفضػػ  المهلػػودين، كخكػػـر السػػابقين كالبلحقػػين، المبعػػوث رحمػػػة 
للعالمين،  لوات اهلل كسبلم  علي  كعلى آل  ك حب  خ معين، كمػن سػار علػى  ػرا   

 المستقيم الماير إلى يـو الدين 

 بعد: خما

كدة بالكتب السان اإللهية إرساؿ الرس  عليهم الفبلة كالسبلـ المز  فمن
المازلة لهداية الااس إلى الفراط المستقيم، كهو  ريق الحياة المم يبلئم طلقهم 
ك بيعتهم كسائر كظائفهم اإلفسافية، كيضمن لهم عدـ الودوع في مهاكم الهبلؾ، 
كيؤماهم اد الضبلؿ في بػىٍيداو الظاوف كاألكهاـ، كيهديهم إلى الايظيم التي ركف  لهم 

اهًبطيوا ًماهىا  ىًميعنا فىًإمَّا  ديلاىامليئة بالسعادة كالهااوة، داؿ رعالى: التمت  بحياة رغدة 
يىأرًيػىاَّكيم ًماّْي هيدنل فىمىن رىًب ى هيدىامى فىبلى طىوؼه عىلىيًهم كىالى هيم يىحزىفيوفى 

كداؿ  ،(ُ)
 ُّ كىالى يىشقىىيىأرًيػىاَّكيم ًماّْي هىدنل فىمىن ارػَّبى ى هيدىامى فىبلى يىضً  فىًإمَّاسبحاف : 

(ِ)   
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خرس  اهلل رعالى األفبياو كالرس  عليهم الفبلة كالسبلـ على روالي القركف  لما
كالعفور يبياوف للااس سب  الرشاد، كيمدكفهم بالتعاليم التي رقول عزيمتهم، كيزكدكفهم 

 التمييز بين علىباألفكار الفالحة التي يستطيعوف خف يهتدكا بهديها، كالتي رساعدهم 
الظبلـ كالاور، كبين الهدل كالضبلؿ، كبين الطريق المستقيم كالطريق المعوج المم 

بالرس  كاألفبياو عليهم  اإليمافيؤدم إلى الهبلؾ كالفش  كالدمار  كمن هاا كاف 
على سبي   يعهمالسبلـ خ   من خ وؿ الدين، كال يتم إيماف خحد إال باإليماف بام

 على ك   التففي   اإل ماؿ، كبمن عرفاا اسم  ماهم 

كالرس  عليهم السبلـ، ماها:  ألفبياوفي بعض األحاديث بياف عدد ا ذيًكر كدد
: يا رسوؿ اهلل، كم دلتذر الغفارم راي اهلل عا  خف  داؿ:  خبي حديث فيما  او 

"، دلت: يا رسوؿ اهلل، كم الرس  من ذلك؟، اخلف كعشركف خلفن  مائةاألفبياو؟، داؿ: "
  لكن ذكر بعض العلماو خف األكلى خف ال (ُ)"اغفيرن  اكثبلثة عشر  مِّ  مائة ثبلثداؿ: "

ألف طبر الواحد على رقدير اشتمال  على  مي  الشرائط ال  ؛يقتفر عددهم على هما
 عددهمحفر  هاا اكه ،كال يعتبر إال في العمليات دكف االعتقادات ،يفيد إال الظن

 فىفاىادى  نمى  ًماهيمرسىلاىا ريسيبلن مّْن دىبًلكى خى  كىلىقىدعز ك  :  لمولىيهالف ظاهر دوؿ ا
عىلىيكى  قفيصفى  ملى  نمى  ًماهيمكى  لىيكى عى 

كإثبات فبوة من  ،مهالفة الواد  اكيحتم  خيضن  ،(ِ)
كففي الابوة عمن هو فبي إف كاف  ،ذكر مماليس بابي إف كاف عددهم في الواد  خد  

  (ّ)فاألكلى عدـ التافيص على عدد ،خكثر

اهلل     بلل  في كتاب   ىبمن سمٌ  خف فؤمن رففيبلن  علياافب آطر  ا كمن
كهم طمس كعشركف: آدـ كفوح كهود ك الح كشعيب كإبراهيم كلوط  ماهم،

كإسماعي  كإسحاؽ كيعقوب كإدريس كذك الكف  كداكد كسليماف كخيوب كيوسف 
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عنا كيوفس كموسى كهاركف كإلياس كاليس  كزكريا كيحيى كعيسى كمحمد عليهم  مي
 الشاعر في دول :  ذكرهم كدد  التسليم خرمخفض  الفبلة ك 

 ػػػمكه ػػةعشػر كيبقى سػبعػ ػدبع من          ماػهم ثمافيػة حياَّتػياىا كىرًلكى  في  
 الكفػ  آدـ بالمهتػار دد طيًتموا ذك          ػػػماهػود شعيب  الح كك إدريػس   

على معاى االعتقاد  فاؤمن ًبهم إ ماالن ما عدا هؤالو من الرس  كاألفبياو  كخما 
بابورهم كرسالتهم، دكف خف فكلف خففساا البحث عن عدرهم كخسمائهم، فإف ذلك مما 

لَّم  عىلىيكى ًمن دىب ي كىريسيبلن  هيمدىد دىفىفاىػ   كىريسيبلن اطتص اهلل سبحاف  بعلم ؛ داؿ رعالى: 
فىقفيفهيم عىلىيكى 

(ُ)   
كخحقق الاظر  سأذكرهم ،ف العلماو في فبورهممن األشهاص من اطتل كهااؾ 

كلن  ،كخر ح ما ظهر لي بالدلي  ،في اطتبلفهم هما، فهو لب هما البحث كمادر 
كالساة، خما من اطتلف في  كتابفي ال ًكرخفادش هاا من اطتلف في فبورهم إال من ذي 

د خف خشير إلى ألف هما االطتبلؼ ال يعتد ب   كخك  ،فلن خذكر  هاا همافبور  كلم يمكر في
 دُّ خف اطتبلفهم هاا ال ييقط  في  بأف هما القوؿ هو الفواب، كاآلطر هو الهطأ، كال ييع

دوؿ المهالف ابلالن كابتداعنا في الدين، ب  غاية األمر خف ييقاؿ: هما القوؿ را ح، 
 كذاؾ القوؿ مر وح، كهما خ ح من ذاؾ  

 ي فبور ، فقاؿ:فظم  بلؿ الدين السيو ي في بعض من اطتلف ف كدد 
خك  ػػػػػيخك كل ػػػبػػػيف ػػيػ د       ػوؿخه  الاق ػضػرفي ط كاطتلفت                    

 ػػػػػػػػوؿرس

في الامي  رخم  كالودػف       ػريػػمم ػواوح ػقػرفػيػنذم ال لػقػمػاف          
 المعظم

فيما  -عا رين لم يتطرؽ إلي  خحد من الباحثين الم ٍكر،هما البحث بً  كيعتبر 
محاكلة رعيين كإثبات من اطتلف في فبور  كبياف  كهوعلى ك   التففي ،  -خعلم 
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كخدلتهم، ثم خذكر الرخم المم خمي   مفي خدواله الاظرخدواؿ علماو اإلسبلـ في ذلك ك 
كرأكي   ركهو ما  علاي ال خحيد عن رفسي ،األدلة التي بايت عليها هما الرخم مبياناإلي ، 

لآليات القرآفية كاألحاديث الابوية التي رتعلق بهما المواوع، كرخيتي خف خذكر العلماو 
كخف  ماهم،األطبار التي ذكرها اهلل رعالى خك رسول   لى اهلل علي  كسلم عن خم كاحد 

  خدفيرى البحث على ذلك 

 للبحث: عامةال الهطة

  كطارمة مبحثنا،كاثاي عشر  ،البحث إلى مقدمة دسمتي 

 بياف خهمية المواوع، كدكاعي اطتيار ، كططة البحث في   يهاكف :المقدمة

 الكف    ذم بياف االطتبلؼ في فبوة في األكؿ: المبحث

   لقمافبياف االطتبلؼ في فبوة  في: الثافي المبحث

  فينالقر  ذمبياف االطتبلؼ في فبوة  فيالثالث:  المبحث

   الهضربياف االطتبلؼ في فبوة  فيالراب :  المبحث

  راالطتبلؼ في فبوة عزي فالهامس: في بيا مبحثال

  األسباطبياف االطتبلؼ في فبوة  فيالسادس:  المبحث

 بن سااف العبسي   طالدالساب : في بياف االطتبلؼ في فبوة  المبحث

 الكهف    حابالثامن: في بياف االطتبلؼ في فبوة خ المبحث

 باعوراو  بن بلعمالتاس : في بياف االطتبلؼ في فبوة  المبحث

 بات عمراف  مريمالعاشر: في بياف االطتبلؼ في فبوة  المبحث

 موسى  خـعشر: في بياف االطتبلؼ في فبوة  ادمالح المبحث

 امرخة فرعوف  آسيةعشر: في بياف االطتبلؼ في فبوة  ثافيال المبحث
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  رو لتي إليها في هم  الدراسة  لتيعلى خهم الاتائج ا كرحتوم: الهارمة 
رعػػػػالى خسػػػػأؿ اإلعافػػػػة كالسػػػػداد، كخف ياعػػػػ  عملػػػػي هػػػػما طالفنػػػػا لو هػػػػ   كاهلل 

هو كلػي ذلػك كالقػادر عليػ ، كالحمػد هلل  الرشاد،الكريم، كخف يهدياي إلى  ريق الهير ك 
 رب العالمين 
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 األكؿ المبحث
 الكف  ذمفي فبوة  االطتبلؼ

 ،اطتلف في لقب  هما ،بن خيوب شرب خكعم اليس   ابن هو: (ُ)الكف  ذك 
كدي : كف  لعم   ،ككفلهم آكاهمإسرائي  ف يمن با يمن القت  مائة فب إلي : فر فقي 

كدي : إف اليس  لما كبر داؿ: لو استهلفت  ،ةر    الح كاف يفلى ك  يـو مائة  بل
فقاؿ: من يتكف  لي بثبلث: بفياـ الاهار  ،على الااس حتى خفظر كيف يعم  ر بلن 

! فقاؿ ر   من ذرية العيص: خفا، فرد  ثم داؿ كدياـ اللي  كخال يغضب كهو يقضي؟
فسمي ذا  ،فأثاى اهلل رعالى علي  ،مثلها من الغد، فقاؿ الر  : خفا، فاستهلف  فوفى

 من علماو التفسير خبو موسى كمااهد كدتادة    دال ر ،الكف ، ألف  ركف  بأم
كن  كل ،موسى األشعرم راي اهلل عا  داؿ: ما كاف ذك الكف  بابي يخب كعن 

ل  ذك  ف فتوفي فتك ،يفلي ك  يـو مائة  بلة ،كاف في باي إسرائي  ر    الح
كعب: كاف   كداؿفكاف يفلي ك  يـو مائة  بلة فسمي ذا الكف    ،الكف  من بعد 

فقاؿ: كاهلل إف طر ت من هم   ،فمر بببلد  ر    الح ،في باي إسرائي  ملك كافر
فعرض علي  فقاؿ: ما  زائي؟ داؿ: الااة  ،الببلد حتى خعرض على هما الملك اإلسبلـ

كرهلى عن  ،داؿ: من يتكف  لي بملك؟ داؿ: خفا، فأسلم الملك -كك فها ل   -
كخدب  على  اعة رب  حتى مات، فدفن فأ بحوا فو دكا يد  طار ة من القبر  ،المملكة

ى الااة ككف دطلايكفيها ردعة طضراو مكتوب فيها باور خبيض: إف اهلل دد غفر لي كخ
عن كفالة فبلف، فأسرع الااس إلى ذلك الر   بأف يأطم عليهم األيماف، كيتكف  لهم 

 فسمي ذا الكف   كدي : كاف ر بلن  ،بما ركف  ب  للملك، ففع  ذلك فآماوا كلهم
 يدي ،يتكف  بشأف ك  إفساف كد  في ببلو خك رهمة خك مطالبة فيااي  اهلل على  اعفيفن 

                                 
، التفسري ادلظهري 3/32اإلجيي  تفسري، 1/429اجلاللني  تفسري، 8/637سري ادلاتريدي انظر يف أخباره: تف (1)

 .12/55البيان  فتح، 8/186
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رعالى ركف  ل  في سعي  كعمل  بضعف عم  غير  من  كدي : سمي ذا الكف  ألف اهلل
 األفبياو المين كافوا في زماف  

الطبرم كابن خبي حارم عن مااهد خف  داؿ: لما كبر اليس  داؿ: لو خفي  كركل 
على الااس يعم  عليهم في حياري حتى خفظر كيف يعم ، فام   استهلفت ر بلن 

 ضب،كال يغ ،كيقـو اللي  ،الاهار فـويالااس فقاؿ: من يتقب  لي بثبلث خستهلف : 
كال  ،كرقـو اللي  ،: خفت رفـو الاهارفقاؿ ،ر   رزدري  العين، فقاؿ: خفا قاـ: فداؿ

، كداؿ مثلها اليـو اآلطر، فسكت الااس  همداؿ: فعم، داؿ فردٌ  ،رغضب ذلك اليـو
يكم داؿ: فاع  إبليس يقوؿ للشيا ين: عل فاستهلف ، ،كداـ ذلك الر   فقاؿ: خفا

شيخ كبير فقير، كخرا  حين   ورةفأرا  في  ،بفبلف فأعياهم ذلك، فقاؿ: دعوفي كإيا 
فدؽ الباب، فقاؿ: من  ،خطم مضاع  للقائلة، ككاف ال يااـ اللي  كالاهار إال رلك الاومة

هما؟ داؿ: شيخ كبير مظلـو داؿ: فقاـ ففتح الباب، فاع  يقص علي ، فقاؿ: إف بياي 
كإفهم ظلموفي كفعلوا بي كفعلوا حتى حضر الركاح كذهبت  ،كبين دومي طفومة

 القائلة، كداؿ: إذا رحلت فأراي آطم لك بحقك  
فقاـ  ،فاع  ياظر ه  يرل الشيخ فلم ير  الس ،في م فكافكراح  فافطلق 

ر   إلى القائلة  فلما ،يتبع  فلما كاف الغد  ع  يقضي بين الااس كياتظر  فبل يرا 
ففتح  ،فقاؿ: الشيخ الكبير المظلـو ؟دؽ الباب فقاؿ: من همافأطم مضاع ، خرا  ف

إذا عرفوا خفك داعد  ،! فقاؿ: إفهم خطبث دـو؟فقاؿ: خلم خد  لك إذا دعدت فأراي ،ل 
داؿ:  ،داؿ: فافطلق فإذا رحت فأراي ،كإذا دمت  حدكفي ،دالوا: فحن فعطيك حقك

فقاؿ لبعض خهل : ال  ،الاعاس كشق علي  ،فراح فاع  ياتظر فبل يرا  ،ففارت  القائلة
كاف رلك   فلما ،الاـو فإفي دد شق عليٌ  ،يقرب هما الباب حتى خفاـ اردعن خحدن 

فمكرت ل   ،فقاؿ: إفي دد خريت  خمس ، او فقاؿ ل  الر  : كراوؾ كراوؾ ،الساعة
فرخل كوة في  ،فلما خعيا  فظر ،يقرب  افقاؿ: ال كاهلل لقد خمرفا خف ال فدع خحدن  ،خمرم

داؿ: فاستيق   ،كإذا هو يدؽ الباب من داط  ،لبيت فتسور ماها فإذا هو في البيتا
كاهلل فلم رؤت فافظر من خين  ،! داؿ: خما من دبلي؟خلم آمرؾ ،فقاؿ: يا فبلف ،الر  
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 ،كإذا الر   مع  في البيت فعرف  ،خريت؟ داؿ: فقاـ إلى الباب فإذا هو مغلق كما خغلق 
ففعلت ما ررل ألغضباك، فعفمك  يوخعييتاي في ك  ش ،عمفقاؿ: خعدك اهلل! داؿ: ف

  ب   ىألف  ركف  بأمر فوفٌ  ،فسما  اهلل ذا الكف  ،اهلل ماي
كدي :  ،ذا الكف  هو زكريا علي  السبلـ، كدي : يوش  خفذكر بعضهم  كدد 

إلياس، ثم دالوا: طمسة من األفبياو سماهم اهلل رعالى باسمين: إسرائي  كيعقوب، إلياس 
خفض  الفبلة  همذك الكف ، عيسى كالمسيح، يوفس كذك الاوف، محمد كخحمد عليك 
   التسليم خرمك 

 ا،خبو موسى األشعرم كمااهد: ذك الكف  لم يكن فبيِّ  داؿفقد  (ُ)عن فبور  خما 
ككاف دد ركف  لباي دوم  خف يكفي   ،عادالن  امقسطن  اكحكمن  ا الحن  اكلكن كاف عبدن 

كاافة بن   عنابن خبي حارم  كركلفسمى ذا الكف    ،عدؿبياهم بال ضيكيق خمرهم،
كهو على هما  -يعاي خبا موسى راي اهلل عا   -داؿ: سمعت األشعرم  ،األطاس

يفلي ك  يـو مائة  بلة،  ،كلكن كاف ر    الح ا،المابر يقوؿ: ما كاف ذك الكف  فبيِّ 
 كداؿ ،الكف فسمي ذا  ،ل  ذك الكف  من بعد  يفلي ك  يـو مائة  بلة  فتكفٌ 

كذكر الحسن خف  فبي دب   ،الحسن البفرم كاألكثركف: إف  من األفبياو عليهم السبلـ
 ابن  رير الطبرم في ذلك   ككدفإلياس، 

 استدؿ القائلوف بابور  بثبلثة ك و : كدد 
كاألدرب خف  ا،كخف يكوف اسمن  ا،ذا الكف  يحتم  خف يكوف لقبن  خف: األكؿ 

هو  كالكف  ،إذا خمكن حمل  على ما يفيد فهو خكلى من اللقب ألف االسم ا،يكوف مفيدن 
كالظاهر خف اهلل رعالى إفما سما  بملك على سبي  التعظيم، فو ب خف يكوف  ،الافيب

ألف عمل  كثواب عمل  كاف اعف  ؛فهو إفما سمي بملك ،ذلك الكف  هو كف  الثواب
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كمن ليس بابي  ،ى ما ركمكلقد كاف في زما  خفبياو عل ،كاعف ثواب غير  ،عم  غير 
 ال يكوف خفض  من األفبياو  

: خف اهلل رعالى درف ذكر  بمكر إسماعي  كإدريس عليهما السبلـ، الثافي 
 كذلك يدؿ على فبور    ،كالغرض ذكر الفضبلو من عباد  ليتأسى بهم

فك  من ذكر  اهلل رعالى فيها فهو  ،: خف السورة ملقبة بسورة األفبياوالثالث 
 فبي  

اًبرًينى الفَّ  نى مً  كي ّّ رفسير دول  رعالى:  كفي 
ذكر العلماو خف المعاى ماها:  ،(ُ)

 يفً  كىخىدطىلاىاهيمرعالى:  دول  كخما ،كاحتماؿ األذل في ففرة ديا  ،القياـ بأمر اهلل رعالى
ًتاىارى  حمى

داؿ مقار : الرحمة: الابوة، كداؿ آطركف: ب  يتااكؿ  مي  خعماؿ البر  ،(ِ)
ركل ليث عن مااهد ما معاا : خف اهلل رعالى يحتج يـو القيامة بسليماف  كددهير  كال

كبأيوب علي  السبلـ  ،كبيوسف علي  السبلـ على األرداو ،علي  السبلـ على األغاياو
 ،كداـ باألمر بعد  كلد  بشر بن خيوب ،كخف  خك ى إلى كلد  حوم  ،الببلو ه على خ

 يزعموف،فيما  يِّاابا  هما ككاف فب كمات ،خف  ذك الكف كثير من الااس   يزعمكهو المم 
 كسبعين   اككاف عمر  من الساين طمسن 

 ،بعضهم إف  ابن خيوب علي  السبلـ زعمإذ  ؛دفة ذم الكف  هاا اه كلامكر 
 ًإدرًيسكى  كىًإسمىاًعي دفة خيوب في سورة األفبياو:  عدكاستدلوا على ذلك بقول  رعالى ب

ًتاىافي رى  كىخىدطىلاىاهيم  اًبرًينى الفى  ًمنى   ّّ كي   ف ً الكً  ذىاكى  اًلًحينى الفى  نى مً  فػَّهيمإً  حمى
 كداؿ ،(ّ)

 كًليخي  يىعقيوبى كى  ًإسحىاؽى كى  برىاًهيمى إً  بىادىفىاعً  كىاذكيرخيوب في سورة خطرل:  ةبعد دف عالىر
فىاعً  فػَّهيمكىإً   ارالدَّ  كرىلذً  هىاًلفىةو بً  طلىفاىاهيمخى  ًإفَّا  األىبفىاركى  يًدماألى   فىينالمفطى  ًمنى لى  ادى
طيىارً األى  نى مً  كي ّّ كى  ف ً الكً  ذىاكى  اليىسى كى  سمىاًعي ى إً  كىاذكير  طيىاراألى 

من ذكر   فالظاهر ،(ْ)
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م  هؤالو السادة األفبياو خف  فبي علي  من رب   افي القرآف العظيم بالثااو علي  مقركفن 
   (ُ)كهما هو المشهور ،الفبلة كالسبلـ

خف  (ّ)كغير  (ِ)ما  او عن عبد اهلل بن عمرك راي اهلل عاهما عاد خحمد كخما 
الكف  من باي إسرائي  ال يتورع من ذفب  كافرسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم داؿ: "

ثم خدسم خف  ال يعفي اهلل  ،كفي  دفة إرياف  امرخر  ثم رركها لما ك دها طائفة -عمل " 
: (ْ)فقد داؿ ابن كثير -على باب : دد غفر اهلل للكف   اكخ بح مكتوبن  ،فمات من ليلت 

" سعدكالحديث يدكر على ر   يقاؿ ل : " ،كفي إسااد  فظر ا،حديث غريب  دِّ  ف إ
فاألدرب خف   ،غير محفوظ آطركدد  اوت ل   ريق  ،كهو ماهوؿ حةمولى  ل

الكف  مودوؼ، كخف  من اإلسرائيليات، كلو  ح الحديث لكاف الكف  هما غير ذم 
 الابي  

خف فر ح رخم  ،يتعين علياا دول  بعد ما ذكرفا  بشأف ذم الكف  كالمم 
بمكر  -كما في آيات سابقة   -اهلل رعالى درف ذكر   خفك  ،المين خثبتوا فبور  األكثرين

                                 
 . 1/259انظر: البداية والنهاية  (1)

 (.4747، برقم:)2/23اإلمام أمحد يف مسنده  أخرجو (2)

احلكيم أخرجو يف "نوادر األصول" وغريه من حديث عبد اهلل  : أن الرتمذي11/327القرطيب يف تفسريه  ذكر (3)
 افاتبع امرأة فأعطاىا ستني دينارً  ،إسرائيل رجل يقال لو ذو الكفل ال يتورع من ذنب عملويف بين  كان: "وبن عمر 

 ،قالت: من ىذا العمل ؟فقال: ما يبكيك ،فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأتو ارتعدت وبكت ،على أن يطأىا
واهلل ال أعصي اهلل  ،ذىيب فهو لكقال: ا ،ولكن محلين عليو احلاجة ،! قالت: ال؟قال: أأكرىتك ،واهلل ما عملتو قط

الرتمذي يف  أخرجوعلى باب داره: إن اهلل قد غفر لذي الكفل". و  افوجدوا مكتوبً  يلتومث مات من ل ا،بعدىا أبدً 
على أن  افأتتو امرأة فأعطاىا ستني دينارً  ،الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب عملو ذو كانسننو بلفظ: "

ولكنو  ،! قالت: ال؟أأكرىتك ،فقال: ما يبكيك ،ا مقعد الرجل من امرأتو ارتعدت وبكتقعد منه لماف ،يطأىا
وقال: واهلل ال  ،اذىيب فهي لك ،فقال: تفعلني أنت ىذا وما فعلتو ،وما محلين عليو إال احلاجة ،عمل ما عملتو قط

 ىذا: قال مثغفر لذي الكفل". على بابو: إن اهلل قد  افأصبح مكتوبً  ،فمات من ليلتو ا،أعصي اهلل بعدىا أبدً 
 حسن.  حديثٌ 

  .2/211 يف البداية والنهاية (4)
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السبلـ، كالغرض من ذلك ذكر الفضبلو من عباد  ليتأسى  اإسماعي  كإدريس عليهم
 مكافت  عاد رب     كعبل  يدؿ على فبور  ك  كذلك ،بهم

 الثافي المبحث

 لقماف في فبوة االطتبلؼ
: لقماف كيقاؿ ،لقماف بن عاقاو بن سدكف هو: (ُ)في اسم  علي  السبلـ دي  
مماوع  ،اسم خعامي فهو ،(ِ)حكا  السهيلي عن ابن  رير الطبرم كالقتيبي ،بن ثاراف

مماوع من الفرؼ للعلمية فهو  ،كدي : هو اسم عربي ،من الفرؼ للعلمية كالعامة
كاسم خبي :  ،من خه  خيلة االسهيلي: كاف فوبيِّ  داؿ كاألكؿ خظهر  ،كزيادة األلف كالاوف

خطي إبراهيم علي   ابنفهو  ،بن فاحر بن آزر اعورب ابنكداؿ غير : هو  ،عاقا بن شيركف
 ،طالت  ابنخطت خيوب علي  السبلـ، كدي :  ابنالسبلـ، كذكر كهب بن ماب : خف  كاف 

   (ّ)خف  كاف مولى لقـو من األزد يكحك
 كهمامن غير فبوة؟  ا الحن  اخك عبدن  ا،ه  كاف فبيِّ   ،السلف في اطتلف كدد 

آرىياىا ليقمىافى  كىلىقىد: كرعالىمعاى دوؿ اهلل ربارؾ  في االطتبلؼ  االطتبلؼ سبب
الًحكمىةى 

 كالفق الفهم كالعق   :خحدهما: فالحكمة التي خكريها دوال ىفي معا فلهم ،(ْ)
دال  سعيد بن المسيب كمااهد  ،في الدين كاإل ابة في القوؿ من غير فبوة كال كحي

 ،كالقوؿ األكؿ خ ح ،دال  الشعبي كعكرمة كالسدم ،: الابوةكالثافيكدتادة كغيرهم  
  كدد ذكر  اهلل رعالى في اكلم يكن فبيِّ  اكليِّ  اعن الامهور خف  كاف حكيمن  فالمشهور

قرآف فأثاى علي ، كحكى من كبلم  فيما كع  ب  كلد  المم هو خحب الهلق إلي ، ال
                                 

االستذكار البن عبد الرب  ،23/134يف أخبار لقمان احلكيم واختالف العلماء يف نبوتو: تفسري الطربي  انظر( 1)
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 فَّ إً  اهللً بً  شًرؾري  الى  اىيَّ بػي  يىافكاف من خكؿ ما كع  ب  خف داؿ:  ،كهو خشفق الااس علي 
ًظيمه عى  ظيلمه لى  رؾى الشّْ 

 عا  كحمر  ما   فاها   (ُ)
خفطس،  ان الاوبة دفيرن في  اس  على دولين: خحدهما: خف  كاف م اطتلفك  
دال  عبد اهلل بن عباس  ا،حبشيِّ  ابن عبد اهلل راي اهلل عا   الثافي: كاف عبدن  بردال   ا

عبد اهلل بن عباس  عنك  ،مااهد: كاف غلي  الشفتين مشٌقق كداؿ  ماراي اهلل عاه
اهلل  اير عبد اهلل بن الزبير  عنك  ا،فاارن  احبشيِّ  ا: كاف لقماف عبدن ؿدا ماراي اهلل عاه

: ما افتهى إليكم من شأف لقماف؟ داؿ: كاف راي اهلل عا  دلت لاابر بن عبد اهلل ،عا 
سعيد بن المسيب داؿ: كاف لقماف من سوداف مفر، ذا  عنخفطس من الاوبة  ك  ادفيرن 

األكزاعي: حدثاي عبد الرحمن بن حرملة  كداؿمشافر، خعطا  اهلل الحكمة كماع  الابوة  
ود إلى سعيد بن المسيب يسأل ، فقاؿ ل  سعيد بن المسيب: ال داؿ:  او ر   خس

رحزف من خ   خفك خسود، فإف  كاف من خطير الااس ثبلثة من السوداف: ببلؿ، كمها  
   (ِ)ذا مشافر امولى عمر بن الهطاب، كلقماف الحكيم، كاف خسود فوبيِّ 

ل  موال : اذبح لاا فقاؿ  ا،فاارن  احبشيِّ  اطالد الربعي داؿ: كاف لقماف عبدن  كعن 
فأطرج اللساف كالقلب،  ،فقاؿ: خطرج خ يب مضغتين فيها ها،فمبح ،هم  الشاة

فقاؿ: خطرج خطبث مضغتين  ها،فمبح ،فمكث ما شاو اهلل ثم داؿ: اذبح لاا هم  الشاة
فيها  مضغتينفأطرج اللساف كالقلب، فقاؿ ل  موال : خمررك خف رهرج خ يب  ،فيها

فقاؿ لقماف: إف  ليس  ،خطبث مضغتين فيها فأطر تهما رهرجف فأطر تهما، كخمررك خ
شعبة، عن الحكم،  كداؿ ، ابا، كال خطبث ماهما إذا طبثا امن شيو خ يب ماهما إذ

األعمش: داؿ مااهد: كاف  كداؿ  اكلم يكن فبيِّ  ا، الحن  اعن مااهد: كاف لقماف عبدن 
مااهد: كاف لقماف الحكيم  عنخسود عظيم الشفتين، مشقق القدمين  ك  القماف عبدن 
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غير : خف   كذكرعلى باي إسرائي    اغلي  الشفتين، مففح القدمين، دااين  احبشيِّ  اعبدن 
 على باي إسرائي  في زمن داكد علي  السبلـ  اكاف دااين 
ابن  رير الطبرم: حدثاا ابن حميد، حدثاا الحكم، حدثاا عمرك بن  كداؿ 

غلي  الشفتين، مففح القدمين، فأرا   ،خسود ادن ديس داؿ: كاف لقماف علي  السبلـ عب
في  لغامر   كهو في مالس خفاس يحدثهم، فقاؿ ل : خلست المم كات ررعى معي ا

فقاؿ: فما بلا بك ما خرل؟ داؿ:  دؽ الحديث،  ،مكاف كما ككما، داؿ: فعم
ماف داؿ: إف اهلل رف  لق اهلل عا  راي ابر بن عبد اهلل  كعنكالفمت عما ال يعاياي  

الحكيم بحكمت ، فرآ  ر   كاف يعرف  دب  ذلك، فقاؿ ل : خلست عبد باي فبلف المم  
داؿ: فما بلا بك ما خرل؟ داؿ: ددر اهلل، كخداو  ،ررعى باألمس؟ داؿ: بلى كات

 األمافة، ك دؽ الحديث، كرركي ما ال يعاياي 
مشعر بملك؛ كماها ما هو  ا،اآلثار ماها ما هو مفرح في  بافي كوف  فبيِّ  فهم  

ألف الرس  كافت ربعث في خحساب  ا؛دد مس  الرؽ ياافي كوف  فبيِّ  األف كوف  عبدن 
عن  اكإفما ياق  كوف  فبيِّ  ا،كلهما كاف رخم  مهور السلف على خف  لم يكن فبيِّ  ،دومها

الساد إلي ، فإف  ركا  الطبرم كابن خبي حارم من حديث ككي  عن  حعكرمة إف  
داؿ ابن كثير: ك ابر هما هو  ا،عن عكرمة خف  داؿ: كاف لقماف فبيِّ  إسرائي ، عن  ابر،

   (ُ)الاعفي، كهو اعيف زيدابن ي
بمفر، دال   افي  اعت  على ثبلثة خدواؿ: خحدها: خف  كاف طيا ن  كاطتلف 

فقاؿ: خلست  ،دب  ذلك عرف فرآ  ر   كاف ي ا  الثافي: خف  كاف راعين لمسيبسعيد بن ا
م كات ررعى باألمس؟ داؿ بلى، داؿ: فما بلا بك ما خرل؟ داؿ: عبد باي فبلف الم

األمافة، ك دؽ الحديث كرركي ما ال يعاياي ، دال  عبد الرحمن بن زيد  كخدائيددر اهلل 
فقاؿ ل  سيد : اذبح لي شاة كخراي بأ يبها مضغتين  ا،بن  ابر  الثالث: خف  كاف فاارن 

فيها شيو خ يب من همين فسكت، ثم خمر  فقاؿ ل : ما كاف  ،فأرا  باللساف كالقلب
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فقاؿ ل : خمررك خف  ،ثم داؿ: خلق خطبثها مضغتين فألقى اللساف كالقلب ،فمبح ل  شاة
كخمررك خف رلقي خطبثها مضغتين  ،رأرياي بأ يب مضغتين فأريتاي باللساف كالقلب

ماهما  فقاؿ: إف  ليس شيو خ يب ماهما إذا  ابا كال خطبث ،فألقيت باللساف كالقلب
 إذا طبثا، دال  طالد الربعي  

في زماف  على دولين: خحدهما: خف  كاف فيما بين عيسى كمحمد  كاطتلف 
من  ساين  الثافي: خف  كلد كوش بن ساـ بن فوح، كلد لعشر كالسبلـعليهما الفبلة 

 كبقي إلى زمن يوفس علي  السبلـ    ،ملك داكد علي  السبلـ
ك هاف: خحدهما:  ،يعاي: فعم اهلل رعالى هللً  راشكي  خىفً دول  رعالى:  كفي 

دال  المفض   الثافي: آرياا   ،معاى الكبلـ: كلقد آرياا  الحكمة كآرياا  الشكر هلل رعالى
 ، دال  الز اج  رعالىالحكمة ألف يشكر هلل 

شكر  خربعة خك  : خحدها: هو حمد  على فعم   الثافي: هو خال يعفي   كفي 
 في فعم  علي   الراب : هو  اعت  فيما خمر   ا: هو خال يرل مع  شريكن لثعلى فعم   الثا

كما ركم  ،في زمن داكد علي  السبلـ إسرائي على باي  ا: إف  كاف دااين كيقاؿ 
ألف الرس  كافت ربعث في خحساب دومها   ا؛كوف  فبيِّ   افيمس  الرؽ يا امن كوف  عبدن 

ككاف  ،التوراة، ككاف حكيم شعب كثاي بعضهم: خف لقماف هو بلعاـ الممكور في كزعم
" معاا  بالعبرم لقمرقريب ، بأف الفع  العربي كهو " يكخغرب ف ،عن اهلل رعالى ابأم

  (ُ)بل 
كما فسج حولها من األسا ير فورد بعض األدواؿ في    شهفيت كلطرافة 
 باطتفار:
داؿ:  مولى غفرة رعبد اهلل بن كهب: خطبرفي عبد اهلل بن عياش، عن عم داؿ 

كدف ر   على لقماف الحكيم فقاؿ: خفت لقماف، خفت عبد باي الحسحاس؟ داؿ: 
فعم  داؿ: خفت راعي الغام؟ داؿ: فعم  داؿ: خفت األسود؟ داؿ: خما سوادم فظاهر، 
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كغشيهم بابك، كرااهم  سا ك،فما المم يعابك من خمرم؟ داؿ: كطو الااس ب
داؿ لقماف: غضي  ،ؿ لك كات كملك غيت إلى ما خدو  إفخطي  ابنداؿ: يا  ،بقولك

بفدؽ، ككفائي بعهدم،  يبفرم، ككفي لسافي، كعفة  عمتي، كحفظي فر ي، كدول
 كركرمتي ايفي، كحفظي  ارم، كرركي ما ال يعاياي، فماؾ المم  يرفي إلى ما ررل 

: ما خكري ما خكري عن خه  كال فقاؿلقماف الحكيم  االدرداو راي اهلل عا  يومن  وخب كذكر
 وي  التفكر، عميق  ا، مفامة سكيتن  ؿ، كال حسب كال طفاؿ، كلكا  كاف ر بلن ما

دط، كلم ير  خحد دط يبزؽ كال يتاه ، كال يبوؿ كال يتغوط، كال  االاظر، لم يام فهارن 
فطق  إال خف يقوؿ: حكمة  ايغتس ، كال يعبث كال يضحك، ككاف ال يعيد ماطقن 

ككاف يغشى  ،ل  خكالد، فماروا فلم يبك عليهميستعيدها إيا  خحد، ككاف دد رزكج ككلد 
 خكري ما خكري  فبملكالسلطاف، كيأري الحكاـ، لياظر كيتفكر كيعتبر، 

فاطتار الحكمة  لحكمة،اهلل لقماف الحكيم بين الابوة كا ردتادة داؿ: طيٌ  كعن 
 -: رش علي  الحكمةخك-داؿ: فأرا   بري  كهو فائم فمر علي  الحكمة  ،على الابوة

سعيد: فسمعت عن دتادة يقوؿ: دي  للقماف: كيف  داؿ ،: فأ بح ياطق بهاؿدا
بالابوة عزمة  ربك؟ فقاؿ: إف  لو خرس  إليٌ  رؾاطترت الحكمة على الابوة كدد طيٌ 

فهفت خف خاعف عن  رفي،لر وت في  الفوز ما ، كلكات خر و خف خدـو بها، كلكا  طيٌ 
من ركاية سعيد بن بشير، كفي   فهماثير: داؿ ابن ك ،الابوة، فكافت الحكمة خحب إليٌ 

اهلل عا : داؿ رسوؿ اهلل  لى  رايخفس بن مالك  كداؿاعف دد ركلموا في  بسبب   
كررف  المملوؾ حتى يالس ماالس  ا،رزيد الشرؼ شرفن  الحكمةاهلل علي  كسلم: "

آرىياىا ليقمىافى الًحكمىةى  كىلىقىدداؿ اهلل رعالى:  ،(ُ)الملوؾ"
كهب بن ماب : كاف  كداؿ  (ِ)

ككاف داكد يقوؿ  ،ككاف في زما  ،كدي : ابن طالت  ،لقماف ابن خطت داكد علي  السبلـ
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ك رفت عاك البلول، كخكري داكد الهبلفة كبلي  ،ل :  وبى لك خكريت الحكمة
  ر   خكري الحكمة ككدي الفتاة  إلىبالبلية، ككاف داكد يغشا  كيقوؿ: افظركا 

دالها، فقي : كه  لك خف  مقالةكري لقماف الحكمة في عبد الوارث: خ كداؿ 
خطتر  رفيرهيٌ  إفك  ،ك اعة اركوف طليفة فتعم  بالحق؟ فقاؿ: إف رهتر لي فسمعن 

خحب إلٌي  ذليبلن  اكألف خعيش حقيرن  ا،كإف  من يب  اآلطرة بالدفيا يهسرهما  ميعن  ،العافية
فقاؿ ل  سيد : اذبح شاة كائتاي  ا،فاارن  اعبدن  كافكدي :   ا،عزيزن  امن خف خعيش دويِّ 

ثم خمر  بمث  ذلك كخف يهرج خطبث مضغتين  ،فأرا  بالقلب كاللساف ،مضغتين بأ يب
فأطرج القلب كاللساف، فقاؿ ل : ما هما؟ فقاؿ: ليس شيو خ يب ماهما إذا  ابا كال 

وف كالااس ماتمع قمافاهلل عا : مر ر   بل رايخبو هريرة  كداؿ خطبث ماهما إذا طبثا 
كات رراعياا بموا  كما؟ داؿ: بلى، داؿ: فما   معلي ، فقاؿ: خلست العبد األسود الم

: كعن داؿ  يبلا بك ما خرل؟ داؿ:  دؽ الحديث، كخداو األمافة، كررؾ ما ال يعايا
درين  يقارفلقماف خف  داؿ: ارب الوالد كلد  كالسماد للزرع  كداؿ لقماف البا : من 

كن   يكن عبدنا لؤلطيار، يا با  يال يملك لساف  يمـ، يا با داؿ: كمن ،السوو ال يسلم
 الس العلماو كزاحمهم بركبتيك كال راادلهم، طم ماهم إذا فاكلوؾ،  ا،ركن غايِّ  خميانا

السؤاؿ كال رفارهم، إف ما رأذيت ب   غيرنا افتفعت ب  كبيرنا، كن  يبهم ف كخلطف
مور  غارها، فإف الفغار غدنا غير معفية، كال رحقرف من األ يأل حابك موافقنا ف

رفير كبارنا، إياؾ كسوو الهلق كالضار كدلة الفبر، إف خردت غاى الدفيا فادط  
 الااس   مخيد ي معك مما ف

فبعث  موال   ،المفسر خف لقماف كاف من خهوف مماليك سيد  علي  لبيالثع كذكر 
كدد خكلوا الثمر  ،شيو فااوك  كما معهم ،بستاف  يأروف  بشيو من ثمر إلىم  عبيد ل  

فاسقاي  اكخحالوا على لقماف، فقاؿ لقماف لموال : ذك الو هين ال يكوف عاد اهلل ك يهن 
ففع  فاعلوا يتقيئوف رلك الفاكهة كلقماف يتقيأ  ،ثم خرسلاا لاعدك اكإياهم ماو حميمن 

  كركم خف  دط  على داكد علي  السبلـ كهو يسرد همفعرؼ موال   دد  ككمب ،ماو
كداؿ: فعم لبوس  ،فلما خرمها لبسها ،فأراد خف يسأل  فأدركت  الحكمة فسكت ،درعال
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كدلي  فاعل ، فقاؿ ل  داكد: بحق ما سميت  ،الحرب خفت، فقاؿ: الفمت حكمة
: داؿ ،سيد  علي  ي: كاف لقماف مملوكنا، ككاف خهوف مملوكخيضنا الثعلبي كداؿ  احكيمن 

ال ، فدط  موال  الهبلو، فأ اؿ الالوس، كخكؿ ما ظهر من حكمت  خف  كاف م  مو 
فاادا  لقماف: إف  وؿ الالوس على الحا ة راا  ما  الكبد، كيورث الباسور، كيفعد 

 ،ككتب حكمت  على باب الهبلو موال الحرارة إلى الرخس، فأدعد هويانا كدم، فهرج 
  (ُ)كثيرة مشهورة  كحكم 

" ظاهر مدياة الرملة من  رفاد"في درية  إف دبر  علي  السبلـ فقد دي :  كخما 
خعماؿ فلسطين، كعلى دبر  مشهد  كداؿ دتادة: دبر  بالرملة  ك او عن إبراهيم بن 

 هماإف  ح عا كهما ،خدهم خف  داؿ: بلغاي خف دبر لقماف ما بين مساد الرملة كسودها
 فهو من اإلسرائيليات 

هما المبحث،  بهايستوعكخطبار لقماف علي  السبلـ كحكمت  خكثر من خف  هما، 
دلي  على فبور ، كخما  ال لاا من طبلؿ هما العرض خف  ربين ددفحسباا ما رقدـ ذكر ، ك 

الًحكمىةى  افى آرىياىا ليقمى  كىلىقىددول  رعالى: 
فبل دلي  فيها البتة على فبور ؛ ألف اهلل  ،(ِ)

 ييؤًريكافوا غير خفبياو، داؿ رعالى:   فرعالى يؤري الحكمة من يشاو من طلق  كإ
شىاوي يى  نمى  كمىةى الحً 

 داؿكلم يمكر اهلل رعالى لقماف باسم الابوة كال م  األفبياو   ،(ّ)
 ا،داؿ: كاف فبيِّ  إف عكرمة ف إال ا،كلم يكن فبيِّ  ا: ارفق العلماو على خف  كاف حكيمن يالثعلب

  (ْ)بهما القوؿ رفٌرد ددك 
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 الثالث المبحث
 في فبوة ذم القرفين االطتبلؼ

ذم بدخ القوؿ خف في ذم القرفين كاسم  راازع الااس ككثرت األدواؿ  بادئ 
اهلل رعالى  كهممن ملٌ  خحد كهوكالهبلؼ في  كثير كال  ائ  رحت ،  ،(ُ)حتى التاادض

كخف  بلا المشارؽ كالمغارب،  بالعدؿ،في القرآف الكريم كخثاى علي   ذكر ك  ،خمر الدفيا
بالمعدلة التامة كالسلطاف المؤيد المظفر  كملك األداليم كدهر خهلها، كسار فيهم

 المافور القاهر المقسط 
: هو اإلسكادر المقدكفي اليوفافي، كدي : اسم  فقي  ،في اسم  اطتلف كدد 

السهيلي: دي : كاف اسم  مرزباف  داؿ ،هرمس، كدي : اسم  هرديس، كدي  غير ذلك
كهو  ،عب بن ذم مرائدكذكر في موا  آطر خف اسم  الف ،ابن هشاـ ذكر بن مرزبة  

: إف  خفريدكف بن خسفياف كدي  ،كهو المم حكم إلبراهيم في بئر السب  ،خكؿ التبابعة
كفي ططبة دس: يا معشر إياد بن الفعب ذك القرفين، ملك  ،المم دت  الضحاؾ

خفشد ابن هشاـ  ثم ،عين حظةكاف ذلك كل  ثم ،كخذؿ الثقلين، كعمر خلفين افقين،اله
 لؤلعشى: 
 في  دث خشم مقيما  بالااوذك القرفين خ بح ثاكيا            بكالفع 
كيقاؿ: هركيس بن ديطوف بن  ،الداردطاي كابن ماكوال خف اسم  هرمس كذكر 

دتادة داؿ: إسكادر هو  كعن ،بن يوفاف بن يافث بن فوح كشلوطينركمى بن لاطى ابن  
ذك  فأما  لسبلـعلي  اككاف من كلد ساـ بن فوح  ،كخبو  خكؿ القيا رة ،ذك القرفين

فهو: اسكادر بن فيلبس بن مفريم بن هرمس بن مطيوف بن ركمي بن  ،القرفين الثافي
لاطي بن يوفاف بن يافث بن يوفة بن شرطوف بن ركمة بن شرفط بن روفي  بن ركمي بن 

كما فسب  الحاف  ابن عساكر   ،األ فر بن يقز بن العيص بن إسحق بن إبراهيم الهلي 

                                 
، الروض 6/189، الكشف والبيان للثعليب 18/92( انظر يف أخباره واختالف العلماء فيو: تفسري الطربي 1)

 . 2/132، البداية والنهاية 11/46، تفسري القرطيب 17/333، تاريخ دمشق البن عساكر 3/89األنف للسهيلي 



 

 
3111 

، ككاف  المقدكفي اريه ،في ر اليوفافي المفرم بافي إسكادرية المم يؤرخ بأيام  الرـك
ككاف  ،كاف هما دب  المسيح باحو من ثبلثمائة ساة  ،عن األكؿ بدهر  وي  امتأطرن 

الفرس كخك أ  ملوؾكهو المم دت  دارا بن دارا كخذؿ  ،خر ا اليس الفيلسوؼ كزير 
في  كورالااس يعتقد خفهما كاحد، كخف المم من  األف كثيرن  ،فبهاا علي  كإفماخراهم  

فيق  بسبب ذلك ططأ كبير كفساد عريض  ،القرآف هو المم كاف خر ا اليس كزير 
ككاف كزير  الهضر، كدد   ،عادالن  اكملكن  ا، الحن  امؤمان  ا وي  كثير، فإف األكؿ كاف عبدن 

 ا،كزير  فيلسوفن  افكك  ا،الثافي فكاف مشركن  كخماعلى ما سوؼ فقرر  بعد ذلك   اكاف فبيِّ 
ال يستوياف كال يشتبهاف  ،هما من هما فأينكدد كاف بين زمافيهما خزيد من خلفي ساة  

 ال يعرؼ حقائق األمور  إفسافإال على 
ما خطر   الطبرم كمحمد بن  ،من داؿ: إف ذا القرفين هو اإلسكادر كشبهة 

سأؿ  خف ر بلن  ،لهيعة ابنربي  الايزم في كتاب الفحابة المين فزلوا مفر بإسااد في  
ففار  امن الرـك فأعطي ملكن  كافعن ذم القرفين فقاؿ: " اهلل علي  كسلم  لىالابي 

داؿ:  ،فلما فرغ خرا  ملك فعرج ب  فقاؿ: افظر ما رحتك ،إلى مفر كباى اإلسكادرية
كإفما خراد اهلل خف يريك كدد  ع  لك في  ،داؿ: رلك األرض كلها ،خرل مدياة كاحدة

 الازاع،الااه  كثبت العالم"، كهما لو  ح لرف   مفسر فيها كعلٌ  ا،ض سلطافن األر 
    (ُ)اعيف -كما داؿ ابن حار العسقبلفي   -كلكا  

 ماعباس راي اهلل عاه ابنفي كتاب الاسب عن  كالزبيرمردكي   ابن كركل 
ضعف ل اكإسااد  اعيف  دِّ  ،داؿ: ذك القرفين عبد اهلل بن الضحاؾ بن معد بن عدفاف

كذكر  بن هشاـ في  ،كب   ـز كعب األحبار ،كدي : اسم  الفعب ،عبد العزيز كشيه 
كداؿ خبو  عفر بن حبيب في كتاب  ا،عباس راي اهلل عاهما خيضن  ابنالتيااف عن 

كخم : ماو السماو ماكية بات  ،خحد ملوؾ الحيرة ،المحبر: هو المامر بن خبي القيس
كداؿ  ،من ملوؾ حمير ،فعب بن درف بن هماؿداؿ: كدي : اسم  ال ،عوؼ بن  شم
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كدي :  ،كبالثافي  ـز المسعودم ،كدي : فيلبس ،الطبرم: هو إسكادركس بن فيلبوس
كهو بن  ،داؿ: ككايت : خبو الفعب ،الاسب ابذكر  الهمدافي في كت ،اسم  الهميس 

ور بن عبد اهلل بن درين بن ماف ابنكدي :  ،عمرك بن عريب بن زيد بن كهبلف بن سبأ
إسحاؽ المم حكا  بن  ابنكخما دوؿ  ،كدي  بإسقاط عبد اهلل األكؿ ،عبد اهلل بن األزد

فقد  -كدي : بزام  ،بداؿ مهملة -هشاـ عا  خف اسم ذم القرفين: مرزباف بن مردي  
 كلملك اشتهر على األلساة لشهرة السيرة البن إسحاؽ   ، رح بأف  اإلسكادر

كاف على عهد   مام األطبار خفهما اثااف: خحدهالسهيلي: كالظاهر من عل داؿ 
كاآلطر   ،كيقاؿ: إف إبراهيم رحاكم إلي  في بئر السب  بالشاـ فقضى إلبراهيم ،إبراهيم

بدلي   ،في القرآف الكريم هو األكؿ كورلكن األشب  خف المم  ى،من عهد عيس اكاف دريبن 
موسى علي  السبلـ حيث  رل ذكر  في دفة  ،ما ذكر في رر مة الهضر علي  السبلـ

كموسى كاف دب   ،كدد ثبتت دفة الهضر م  موسى ،خف  كاف على مقدمة ذم القرفين
كحكى  ،فهما على  ريقة من يقوؿ: إف  اإلسكادر ا،زمن عيسى علي  السبلـ دطعن 

 ،كيقاؿ: هرديس ،السهيلي خف  دي : إف  ر   من كلد يوفاف بن يافث اسم  هرمس
كهو الملك القديم للفرس  ،للسهيلي خف  دي : إف  خفريدكف اكحكى القر بي المفسر ربعن 

 المم دت  الضحاؾ الابار المم يقوؿ في  الشاعر: 
 الضحاؾ في فتكار  بالعالمين كخفت خفريدكف فكأف 

كالمم يقوم خف ذا القرفين من  ،دفص  ويلة ذكرها الطبرم كغير  كللضحاؾ 
 ن ثعلبة: داؿ خعشى ب ،العرب: كثرة ما ذكرك  في خشعارهم

 في  دث هااؾ مقيم  بالحاو        اذك القرفين خمسى ثاكين  كالفعب 
: بكسر المهملة كسكوف الاوف في فاحية المشرؽ  كداؿ الربي  بن كالحاو 
 ابي : 

  اخمسى بعد ذاؾ رميمن  خلفينالقرفين عمر ملك           ذك كالفعب 
 دس بن ساعدة:  كداؿ 
 بين مبلعب األرياح  باللحد        اين ذك القرفين خ بح ثاك  كالفعب 
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 رب  الحميرم:  كداؿ 
 ردين ل  الملوؾ كرحشد  ملكنا        اكاف ذك القرفين دبلي مسلمن   دد 

  ػدهداله ػػاهػػاحتى خر ملكتهم    ػتيعم كػافػت ػلػقػيػسبعد  ب من
من  ابعض الحارثيين يفتهر بكوف ذم القرفين من اليمن يها ب دومن  كداؿ 

 : مضر
  ػحػتػمػبلم ػلػكالااهلية السم الم في   ػػػ ماكم فاعرف الاا كاحدن  سموا

 الحاى كخحق القوؿ ما دببل خه كذم القرفين يقبل              كالتبعين
 الفحابي راي اهلل عاهما:  ابنالاعماف بن بشير األففارم الفحابي  كداؿ 

  ػارمكح ػاػام رفػيػنػقػكذك ال كػػػراـذا يعادياا من الااس معشر     كمن
"، ككد  ذكر الفعبمن خكثر هم  الشواهد: خف الرا ح في اسم  " كيؤطم 

 ،في شعر امرئ القيس كخكس بن حار ك رفة بن العبد كغيرهم اذم القرفين خيضن 
عن  ،عن خبي  ،عن محمد بن الضحاؾ بن عثماف ،كخطرج الزبير بن إبراهيم بن المامر

سليماف الابي  ،  ملك الدفيا كلها خربعة: مؤمااف ككافرافسفياف الثورم داؿ: بلغاي خف
كركا  ككي  في رفسير  عن العبلو بن  ،كبهتافر ،كفمركد ،كذك القرفين ،علي  السبلـ
خبي شيبة  ابنكركل  ،فسماهم ،يقوؿ: ملك األرض خربعة اسمعت مااهدن  ،عبد الكريم

بلا ذك القرفين المشرؽ  كيفخف  دي  ل : " ا،من حديث علي راي اهلل عا  مرفوعن 
   (ُ)ل  األسباب" دَّ كمي  ،ل  الاور ًسطكبي  ،ل  السحاب هّْركالمغرب؟ داؿ: سي 

 يفتهر بكوف  خحد خ داد  فقاؿ:   اخفشد بعض الحميريين في ذلك شعرن  كدد 
  ػػحػػشػػدالملوؾ كر ػ ل ػديػنر مػلػكنا      ػسػلمام ػػدمكاف ذك القرفين    دد 

 ػكػيػمح ػنم ػرخم خسػبػاب       ػػبػػتػػغػػيي ػػغػػاربكالم ػمػػشػػػارؽال بػػلػػا                       
  ػرشػػدم

                                 
 (.31915( أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو يف كتاب الفضائل، باب: ما ذكر يف ذي القرنني، برقم: )1)
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عين ذم طلب كثأط  فيمغيب الشمس عاد غركبها         فرخل                       
 حرمد 

 ػػػػاهػػاخر ػتػىح هػممػلػكػتػ        ػمػتػػيع ػافػػتك  ػلػقػػيػػسب ػعػد ب مػن                       
  ػػدهػػداله

 ،: ألف  بلا المشرؽ كالمغربفقي  ،في سبب رسميت  ذا القرفين كاطتلف 
شهاب خف  داؿ: إفما سمي ذا  ابنبن بكار من  ريق سليماف بن خسيد عن  الزبيرخطر   
كدي : ألف   ،ألف  بلا درف الشمس من مغربها كدرف الشمس من مطلعها ؛القرفين
 ،كدي : كاف ل  درفاف حقيقة ،دي : رخل في ماام  خف  خطم بقرفي الشمسك  ،ملكهما

كدي : ألف  كاف ل  افيرراف رواريهما  ،كهما خفكر  علي في ركاية القاسم بن خبي بزة
كرسمية  ،كدي : ألف  كافت ل  غديرراف  ويلتاف من شعر  حتى كاف يطأ عليهما ،ثياب 

كما   ،وؿ خـ عطية: كافرفا شعرها ثبلثة دركفكما  د ،معركؼ االضفيرة من الشعر درفن 
كدي :  ،كدي : كافت  فحتا رخس  من فحاس ،دوؿ  مي : فلثمت فاها آطما بقركفها

كدي :  ،كدي : ألف  دط  الاور كالظلمة ،كدي : كاف في رخس  شب  القرفين ،لتا   درفاف
مطل   داف عاكدي : ألف درفي الشيط ،حتى فاي في زما  درفاف من الااس رألف  عمٌ 

كدي : ألف    ،كدي : ألف  كاف كريم الطرفين خم  كخبو  من بيت شرؼ ،الشمس كدد بلغ 
كدي :  ،: ألف  خعطي علم الظاهر كالبا نكدي  ا،كاف إذا دار  دار  بيدي  كركابي   ميعن 

كما دي : ملوؾ الدفيا    ،كدي  غير ذلك  كهو خحد ملوؾ الدفيا ،ألف  ملك فارس كالرـك
: الكافرافمؤمااف ككافراف، فالمؤمااف: سليماف بن داكد كذك القرفين، ك  ،بعةكلها خر 

 فمركذ كبهتافر   
كهما مركم عن عبد اهلل بن  ا،اطتلف في ذم القرفين فقي : كاف فبيِّ  كدد 

كخطرج الحاكم كالبيهقي من  ،عاهما كعلي  ظاهر القرآف عمرك بن العاص راي اهلل
خدرم ذك  الداؿ: داؿ الابي  لى اهلل علي  كسلم: " حديث خبي هريرة راي اهلل عا 

كخف اهلل رعالى  ا، الحن  اخف  كاف عبدن  خخك ال"، كذكر كهب في المبتد االقرفين كاف فبيِّ 
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كهي:  ،كخمتين بياهما عرض األرض ،خمتين بياهما  وؿ األرض ،بعث  إلى خربعة خمم
   (ُ)علبي في رفسير فمكر دفة  ويلة حكاها الث ،فاسك كماسك كرأكي  كهاكي 

الزبير في خكائ  كتاب الاسب دوؿ علي بن خبي  الب راي اهلل عا   كذكر 
بعث  اهلل إلى دوم  فضربو   ،خحب اهلل فأحب  حين سأؿ عن ذم القرفين، داؿ: كاف ر بلن 

ثم  ،ثم بعث  اهلل إليهم فضربو  على درف  اربة مات ماها ،على درف  اربة مات ماها
 املكن  كال ا: لم يكن فبيِّ كفي  - ،ى ذك القرفين  كزاد: كفا ح اهلل فاا ح بعث  اهلل فسم

كفي   ، حيح سمعاا  في األحاديث المهتارة للحاف  الضياو كساد داؿ:  ثم، -
اهلل إلى دوم "، إال خف يحم   بعث مغاير لقول : " ،"افبيِّ  يكن كلمألف دول : " ؛إشكاؿ

كهما  ،حكا  الثعلبي ،من المبلئكة اكاف ملكن     كدي :وةالبعث على غير رسالة الاب
 ،يقوؿ آلطر: يا ذا القرفين سم  ر بلن  فإف مركم عن عمر بن الهطاب راي اهلل عا ، 

ذكر   ،فقاؿ: م ! ما كفاكم خف رتسموا بأسماو األفبياو حتى رسميتم بأسماو المبلئكة
داؿ: كاف ذك القرفين عن عبد اهلل بن عمرك راي اهلل عاهما خف   ًكمري  كددالسهيلي  

  افبيِّ 
 ،كخف خبا  كاف من المبلئكة ،الااح  في الحيواف خف خم  كافت من باات آدـ كحكى

 كعلي  األكثر   ،كدي : كاف من الملوؾ ،"غيرلكاسم خم : " ،"فيرلداؿ: كاسم خبي : "
خبي هريرة داؿ: داؿ رسوؿ اهلل  لى  حديثالحاف  ابن عساكر من  كركل 

 ،كال خدرم الحدكد كفارات ألهلها خـ ال ،خـ ال الم: "ال خدرم خرب  كاف لعيان اهلل علي  كس
خدرم خرب  لعين هو خـ ال، كما خدرم  ماكفي : " ،خـ ال" اكال خدرم ذك القرفين كاف فبيِّ 

 بناهلل  عبد كعن  (ّ)غريب من هما الو   كهماداؿ ابن كثير:  ،(ِ)خعزير فبي هو خـ ال"
راي اهلل عمل  كخثاى علي   ا، الحن  اداؿ: كاف ذك القرفين ملكن  عباس راي اهلل عاهما

                                 
 .6/193( انظر: الكشف والبيان 1)

 .نبياءباب: التخيري بني األ ،أبو داود يف كتاب السنة أخرجو (2)

 .2/122( انظر: البداية والنهاية 3)
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خف الهضر علي  السبلـ كاف على  كذكرككاف الهضر كزير    ا،ككاف مافورن  ،في كتاب 
المم هو من الملك بمازلة الوزير في  -ككاف عاد  بمازلة المشاكر  ،مقدمة  يش 
  اليـو   سإ بلح الاا
ك اؼ  ،خسلم على يدم إبراهيم الهلي  القرفينذا ذكر األزردي كغير  خف  كدد 

بن عمير خف ذا  دالسبلـ  كركم عن عبي مامع  بالكعبة المكرمة هو كإسماعي  عليه
 ،كدعا ل  كراا  ا كخف إبراهيم علي  السبلـ لما سم  بقدكم  رلقٌ  ا،القرفين حج ماشين 

 خراد  حيثكخف اهلل رعالى سهر لمم القرفين السحاب يحمل  
راي اهلل  اخبي الطفي  داؿ: شهدت عليِّ  عن (ُ)عبد البر ابن الحاف  كلكر  

ال رسألوفي عن شيو يكوف إلى يـو القيامة إال  اهللعا  كهو يهطب كيقوؿ: سلوفي فو 
ما ما  آية إال كخفا خعلم بلي  فزلت خـ  اهللكسلوفي عن كتاب اهلل؛ فو  ،حدثتكم ب 

 ،بن الكواو كخفا بيا  كبين علي راي اهلل عا خـ بسه  فزلت خـ باب ، فقاـ ا ،باهار
كلكا  كاف  ،ماهما اداؿ: ال كاحدن  ا؟كاف خـ ملكن   اخفبيِّ  ،: داؿ: خفرخيت ذا القرفينكفي 
كفا ح اهلل فاا ح  اهلل، دعا دوم  إلى الهدل  ،خحب اهلل فأحب  اهلل ا، الحن  اعبدن 

اآلطر، كلم يكن ل  درفاف   ثم دعاهم إلى الهدل فضربو  على درف  ،فضربو  على درف 
عن خبي هريرة راي اهلل عا  داؿ: داؿ رسوؿ  (ِ)كملك ابن عبد البر  كركل كقرفي الثور 

كما  ،كما خدرم ذك القرفين فبي خـ ال ،خدرم رب  لعن خـ ال مااهلل  لى اهلل علي  كسلم: "
د الرزاؽ بهما خدرم الحدكد كفارات ألهلها خـ ال"، ثم داؿ: زعم الداردطاي خف  اففرد عب

 اإلسااد 
 كملكناما رقدـ خف ذا القرفين كاف عبدنا مؤمانا  بلؿفالمم يظهر لاا من ط كبعد،  

عادالن كلم يكن فبيِّا، كهما الرخم هو ما علي   مهور العلماو من المفسرين كالمحدثين 
ككاف من دفت  خف    ،الحسن البفرم: كاف ذك القرفين ملك بعد الامركد داؿ كغيرهم،

                                 
 (.527، حديث رقم: )2/56امع بيان العلم وفضلو ج يف (1)

 (.987، حديث رقم: )3/46يف جامع بيان العلم وفضلو  (2)
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كففر  حتى  ،مد اهلل ل  في األ   ،خرى المشرؽ كالمغرب ا، الحن  امسلمن  كاف ر بلن 
دهر الببلد، كاحتول على األمواؿ، كفتح المدائن، كدت  الر اؿ، ك اؿ في الببلد 

 نعى  كىيىسأىليوفىكى فملك دوؿ اهلل رعالى:  رب،فسار حتى خرى المشرؽ كالمغ ،كالقبلع
 آرىياىا ي كى  رضً األى  يفً   ي لى  كَّاَّامى  فَّاإً  - اخم: طبرن  -  كرناذً  ا ي مً  لىيكيمعى  سأرلو  دي  رفىينً القى  مذً 
بىبناسى  يوو شى   ّْ كي   نمً 

ابن عباس كمااهد  كداؿبطلب خسباب الماازؿ   اخم: علمن  ،(ُ)
بىبناسى  يوو شى   ّْ كي   نمً  كىآرىياىا ي في دول  رعالى:  غيرهمك   بيركسعيد بن 

 ا،يعاي: علمن  ،(ِ)
: معالم األرض كماازلها كخعبلمها كآثارها  كداؿ عبد الرحمن بن زيد كالوراؽدتادة  كداؿ

كالفحيح خف  يعم   ،بلغتهم ثهمإال حدٌ  اكاف ال يغزك دومن   ،بن خسلم: يعاي: رعليم األلساة
فإف  كاف يأطم من ك   ،ك  سبب يتو   ب  إلى في  مقفود  في المملكة كغيرها

بعض  كذكركالزاد ما يكفي  كيعيا  على خه  اإلدليم اآلطر   إدليم من األمتعة كالمطاعم
 اهللكيدعو خهلها إلى عبادة  ،كستمائة ساة ياوب األرض اخه  الكتاب خف  مكث خلفن 

  (ّ)كفي ك  هم  المدة فظر ،كحد  ال شريك ل 

                                 
 . 84-83( سورة الكهف: 1)

 .84( سورة الكهف: 2)

 .2/123( انظر: البداية والنهاية 3)
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 الراب  المبحث

 الهضرفي فبوة  االطتبلؼ
كفي  ،كفي فسب  ،م خبي خدواؿ خه  العلم في اسم الهضر، كفي اس اطتلفت 

 ،كدي : اليس  ،كدي : اسم  إلياس ٍليا،فقاؿ كهب بن ماب : هو بػى  ،(ُ)كفي رعمير  ،فبور 
ملكاف بن فالا بن عابر بن شالخ بن  ابن ،كاألكؿ خثبت ،كدي : طضركف ،كدي : عامر

فعلى هما فمولد  كما ذكر عا  دب  إبراهيم الهلي  علي   ،خرفشهاد بن ساـ بن فوح
كدد حكى الثعلبي المفسر دولين في خف  كاف  ،عم  د إبراهيم ابنسبلـ؛ ألف  يكوف ال

 فرادكركل الداردطاي في اإل ،  داؿ كهب: ككايت : خبو العباس(ِ)دب  الهلي  خك بعد 
 ،آدـ لفلب  ابنعباس راي اهلل عاهما داؿ: هو  ابنمن  ريق مقار  عن الضحاؾ عن 

 ،دابي  بن آدـ ابنفي المعمرين خف   فيالساستا كذكر خبو حارم ،كهو اعيف ماقط 
 إسحاؽ عن كهب   ابنحكا   ،كدي : اسم : خرميا بن  يفاو ،ركا  عن خبي عبيدة كغير 

كدي :  ،كدي : عامي  ،كدي : كلماف ،فقي : ملكاف ،في اسم خبي  كاطتلف 
: كثركفؿ األفقا  ،كاطتلفوا في لقب ،من الملوؾ خبو دالوا: ككاف  ،كاألكؿ خشهر ،داب 

 إذاكاف   ف كدي : أل رض،كالفركة ك   األ ، لس على فركة بيضاو ففارت طضراو ف أل
فقد  ح عن رسوؿ اهلل  لى اهلل علي   ،(ّ)كؿكالفواب األ ،ما حول  خطضر لى 

هي رهتز من طلف   إذاف ، لس على فركة ف أل ؛سمي الهضر فما: "إول كسلم د
 ككاية  (ٓ)لحسا  كإشراؽ ك ه  ا؛مي الهضر طضرن الهطابي: إفما س كداؿ  (ْ)طضراو"

إلى  السبي سأؿ  معلي  السبلـ، الم يالهضر: خبو العباس، كهو  احب موسى الاب
                                 

وما  22اخلضر ص ، الزىر النضر يف أخبار 2/43، البداية والنهاية 17/377 يانظر يف ذلك: تفسري الطرب  (1)
 بعدىا. 

 . 6/75انظر: الكشف والبيان  (2)

 .6/433، فتح الباري 1/176األمساء واللغات  هتذيب ( انظر:3)

 ( أخرجو البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب: حديث اخلضر مع موسى عليهما السالم.4)

 .1/379والنهاية  البداية: انظر( 5)
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عىبدنا مّْن ًعبىاًدفىا آرىياىا ي رىحمىةن  فػىوى ىدىاكتاب  بقول :   يكدد خثاى اهلل رعالى علي  ف ا ،لقي
ًعلمنا ًمن ًعاًدفىا كىعىلَّماىا ي ًمن لَّديفَّا

اآليات بتلك  يباد يرعالى عا  ف فأطبر اهلل ،(ُ)
كما  او ب    ،إسرائي  كليم اهلل رعالى ي حب  هو موسى با مكموسى الم عاوبات،األ

كمسلم، كهو مشتم  على عاائب من  مالبهار  ي حيح يالحديث المشهور ف
بن  ففر بن إسماعي  بن خبي خكيس داؿ: هو المعمر بن مالك بن عبد اهلل كعنخمرهما  

كعن  ،كليس من باي آدـ ،من المبلئكة اكحكى السهيلي عن دـو خف  كاف ملكن  ،األزد
كدي : اسم : طضركف بن  ،بات فرعوف ابنكدي :  ،فرعوف ففس  ابنلهيعة: كاف  ابن

ركا  الطبرم  ا،كدي : كاف خبو  فارسيِّ  ،عايي  بن معمر بن عيفو بن إسحاؽ بن إبراهيم
 بن شوذب   من  ريق عبد اهلل

 ،(ِ)الهبلؼ في ك ود  إلى زمافاا هما، فالامهور على خف  باؽ إلى اليـو كخما 
: كدي  ،: ألف  دفن آدـ بعد طرك هم من الطوفاف فاالت  دعوة خبي  آدـ بطوؿ الحياةدي 

 ،استشهدكا بها على بقائ  إلى اآلف اخطبارن  كذكركا فحيي،ألف  شرب من عين الحياة 
كدي :  ،من ذرية بعض من آمن بإبراهيم فظفر في رفسير  خف  كا ابن ب  حكىماها: ما 

 كركل ،فبل يموت حتى يافخ في الفور ،إف  المم خمار  اهلل رعالى مائة عاـ ثم بعث 
للهضر في خ ل  حتى يكمب الد اؿ"   مدالداردطاي في الحديث الممكور داؿ: "
:  -قتل  الد اؿ ثم يحيي في دفة المم ي -كداؿ عبد الرزاؽ في مفاف  عن معمر 

ثم  خحاديث الد اؿ خف  يقت  ر بلن  يآطر  حيح مسلم ف كفي ،(ّ)بلغاي خف  الهضر
: يقاؿ: إف ذلك الر   هو مسلم اإلماـيحيا  داؿ إبراهيم بن سفياف الفقي   احب 

علي  السبلـ  الهلي زمن إبراهيم  يخف الهضر كاف ف ياطتبلفنا ف يالثعلب ر  كذكلهضرا
معمر محاوب  يداؿ: كالهضر على  مي  األدواؿ فب ؟،  بقلي  خـ بعد  بكثيرخـ بعد

                                 
 .65( سورة الكهف: 1)
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داؿ خبو  ،آطر الزماف عاد رف  القرآف يداؿ: كدي : إف  ال يموت إال ف ،عن األبفار
دالوا: إف خ وؿ باي  -ماهم خبو عبيدة كغير   -حارم الساستافي: سمعت مشيهتاا 

 الهضر  اآدـ عمرن 
آدـ علي  السبلـ لما حضرر   خفعن خ حاب   مبتدئالإسحاؽ في  ابن كركل 

الوفاة خطبر باي  خف الطوفاف سيق  بالااس، كخك اهم إذا كاف ذلك خف يحملوا  سد  
كاف الطوفاف حملو    فلما ،لهم ا معهم في السفياة، كخف يدفاو  معهم في مكاف عيٌ 

 ،او  حيث خك ىمعهم، فلما هبطوا إلى األرض خمر فوح باي  خف يمهبوا ببدف  فيدف
: إف كداؿ ،كحشة فحراهم كحثهم على ذلك عليها: إف األرض ليس بها خفيس ك فقالوا

آدـ دعا لمن يلي دفا  بطوؿ العمر، فهابوا المسير إلى ذلك الموا  في ذلك الودت، 
فلم يزؿ  سد  عادهم حتى كاف الهضر هو المم رولى دفا ، كخفاز اهلل ما كعد  فهو 

طيثمة بن سليماف من  ريق  عفر الفادؽ  كركل  (ُ) ل  خف يحيىإلى ما شاو اهلل حيىي
فطلب ما  خف يدل  على شيو  ،خف ذا القرفين كاف ل   ديق من المبلئكة ،عن خبي 

ففار إليها كالهضر على  ،فدل  على عين الحياة كهي داط  الظلمة ،يطوؿ ب  عمر 
 بناكع  خفعن مكحوؿ  مكرك الهضر كلم يظفر بها ذك القرفين   افظفر به ،مقدمت 

األحبار داؿ: خربعة من األفبياو خحياو خماف أله  األرض: اثااف في األرض: الهضر 
  (ِ)في السماو: إدريس كعيسى ينكاثا إلياس،ك 

عن رسوؿ  ،خبي بن كعب راي اهلل عا  عنخبو زرعة في دالئ  الابوة  كخطرج 
ما هم   ، يبة فقاؿ: "يا  بري  خسرم ب  ك د رائحة ةعلي  كسلم خف  ليل اهلل  لى اهلل

: ككاف بدو ذلك خف كداؿ ،الرائحة الطيبة؟ داؿ: هم  ريح دب  الماشطة كاباتها كزك ها"
فتطل  علي   ،ككاف ممر  براهب في  ومعت  ،الهضر كاف من خشراؼ باي إسرائي 

عليها  اإلسبلـ، كخطم مهاخبو  امرخة فعلٌ    فلما بلا الهضر زكٌ  ،اإلسبلـ م الراهب فعلٌ 
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 مهاثم زك   خبو  بأطرل فعلٌ  قهاككاف ال يقرب الاساو، ثم  لٌ  ا،خحدن  مخف ال رعلٌ 
فكتمت إحداهما كخفشت علي   قها،ثم  لٌ  اخحدن  مكخطم عليها خف ال رعلٌ  اإلسبلـ،

فأدب  ر بلف يحتطباف، فرخيا  فكتم  ،حتى خرى  زيرة في البحر ااألطرل، فافطلق هاربن 
داؿ: فبلف، فسئ   ؟آلطر، داؿ: دد رخيت العزدي  كمن رآ  معكخحدهما كخفشى علي  ا

ككاف من دياهم خف  من كمب دت ، فقت  ككاف دد رزكج الكارم المرخة الكارمة،  م،فكت
 ،فرعوف رعسفقالت:  ،إذ سقط المشط من يدها ،داؿ: فبياما هي رمشط بات فرعوف

كد المرخة كزك ها خف ير عا عن فأطبرت خباها ككاف للمرخة ابااف كزكج، فأرس  إليهم فرا
فقاؿ: إفي دارلكما، فقاال: إحساف ماك إلياا إف خفت دتلتاا خف راعلاا في  ،دياهما فأبيا
خ يب ماهما، كدد دطلت  افاعلهما في دبر كاحد، فقاؿ: كما ك دت ريحن  ،دبر كاحد

د بن كعب خك عب من كبلـ خبيٌ  ايكوف مدر ن  ددكهما المشط في خمر الهضر  ،الااة
   (ُ)اهلل بن عباس راي اهلل عاهم

 ابندال   ،كثيرة ردؿ على بقائ  ال رقـو بشيو ماها حاة  االاقاش خطبارن  كخطرج 
 ،كلم يثبت شيو من ذلك ،لكاف ل  في ابتداو اإلسبلـ ظهور اداؿ: كلو كاف بادين  ،عطية
اؿ: د ،محاوب عن األبفار ،الثعلبي في رفسير : هو معمر على  مي  األدواؿ كداؿ

الفبلح  ابن اؿكد ،كدد دي : إف  ال يموت إال في آطر الزماف حين يرف  القرآف
كإفما شم بإفكار   ،كالعامة معهم في ذلك ،المحدث: هو حي عاد  مهور العلماو

 ،كخه  الفبلح فوفيةذلك متفق علي  بين ال إفكربع  الاوكم كزاد:  ،بعض المحدثين
   (ِ)ثر من خف رحفركحكايارهم في رؤيت  كاال تماع ب  خك

 ـز بأف الهضر غير مو ود اآلف من العلماو: البهارم كإبراهيم  كالمم 
 ابنالماادل كخبو يعلى بن الفراو كخبو  اهر العبادم كخبو بكر  ابنالحربي كخبو  عفر 
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اهلل  رايعمر ك ابر  ابنكعمدرهم في ذلك: الحديث المشهور عن  ،العربي ك ائفة
يبقى على ك   األرض بعد  ال علي  كسلم داؿ في آطر حيار : "عاهم خف الابي  لى اهلل

عمر راي اهلل عاهما: خراد بملك  ابن  داؿ (ُ)مائة ساة ممن هو عليها اليـو خحد"
كخ اب من خثبت حيار : بأف  كاف حيائم على ك   البحر خك هو مهفوص  ،افهراـ درف 
  (ِ)إبليس باالرفاؽ ا كما طص م  ،من الحديث

 بًلكى دى  نمّْ  بىشىرو لً  عىلاىا ى  كىمىاج من خفكر ذلك: دول  رعالى: حا كمن 
لدى الهي 

إال  ابعث اهلل فبيِّ  مااستدلوا بقوؿ المفطفى  لى اهلل علي  كسلم: " كملكك  ،(ّ)
كلم يأت في طبر  ،(ْ)خطم علي  الميثاؽ: لئن بعث محمد كهو حي ليؤمان ب  كليافرف "

كدد داؿ  لى اهلل علي   ، علي  كسلم كال دار  مع  حيح خف   او إلى الابي  لى اهلل
رعبد في األرض  فبلإف رهلك هم  العفابة من خه  اإلسبلـ  اللهمكسلم يـو بدر: "

ا"  لم يفح هما الافي   افلو كاف الهضر مو ودن  ،(ٓ)خبدن
موسى كاف  بر حتى يقص اهلل  خف كددفا لى اهلل علي  كسلم: " دول : كماها 

كألحضر  بين  ،لما حسن هما التماي افلو كاف الهضر مو ودن  ،(ٔ)ما"علياا من طبره
 ال سيما خه  الكتاب  ،إليماف الكفرة خدعىككاف  ،يدي  كخرا  العاائب

لدى الهي  بًلكى دى  نمّْ  بىشىرو لً  عىلاىا ى  كىمىا : دول  رعالى: كماها 
فالهضر إف كاف  ،(ٕ)

 ،اوز رهفيف  ما  إال بدلي   حيحفقد دط  في هما العمـو ال محالة، كال ي ابشرن 

                                 
 ( أخرجو البخاري يف باب ذكر العشاء والعتمة.1)

، حتفة 5/384، شرح القسطالين على صحيح البخاري 6/434، فتح الباري 87: الزىر النضر صانظر( 2)
 .6/433األحوذي 
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يمكر ما في  دلي  على التهفيص عن معفـو ياب  كلم بت،عدم  حتى يث كاأل  
 دبول  

 تىابو كً   نمً  يتيكيمآرى  مىالى  ًبيّْينى الاَّ  يثىاؽى مً  اهللي  طىمى خى  كىًإذ: خف اهلل رعالى داؿ: كماها 
 خىخىدرىرريم اؿى دى  لىتىافيريفَّ ي كى   ً بً  تيؤًماينَّ لى  عىكيممى  مىالً  فىدّْؽه مي  ًمنى اهللً  سيوؿه رى  اوىكيم ى  مَّ ثي  ًحكمىةو كى 

اًهًدينالشَّ  نى مً  عىكيممى  خىفىاكى  اشهىديكافى  اؿى دى  درىرفىاخى  اليوادى   ًرمإً  ًلكى ذى  لىىعى  كىخىطىمريم
داؿ  ،(ُ)

كهو إال خطم علي  الميثاؽ لئن بعث محمد  اابن عباس راي اهلل عاهما: ما بعث اهلل فبيِّ 
كهم خحياو  حمدخف يأطم على خمت  الميثاؽ، لئن بعث م كخمر  ،حي ليؤمان ب  كليافرف 

فقد دط  في هما  اخك كليِّ  اإف كاف فبيِّ  فالهضرعا    بهارمذكر  ال ،ليؤمان ب  كيافرف 
في زمن رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم لكاف خشرؼ خحوال  خف  االميثاؽ، فلو كاف حيِّ 

  يؤمن بما خفزؿ اهلل رعالى علي ، كيافر  خف يف  خحد من األعداو إلي ، يكوف بين يدي
 ابر بن  كعنفموسى خفض  ما    افالفديق خفض  ما ، كإف كاف فبيِّ  األف  إف كاف كليِّ 

خف رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم داؿ: "كالمم ففسي بيد  لو  ،عبد اهلل راي اهلل عا 
ب  كيعلم من الدين   المم يقط كهما ،(ِ) خف يتبعاي"ما كسع  إال اموسى كاف حيِّ  خف

دلت علي  هم  اآلية الكريمة خف األفبياو كلهم لو فرض خفهم خحياو  كدد ،علم الضركرة
ل  كرحت خكامر   امكلفوف في زمن رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم لكافوا كلهم خرباعن 

 كفي عمـو شرع   
 تم  معهم ليلة اإلسراو، رف  فودهم كلهم، خف   لى اهلل علي  كسلم لما ا كما 

كلما هبطوا مع  إلى بيت المقدس كحافت الفبلة، خمر   بري  علي  السبلـ عن خمر اهلل 
فدؿ على خف  اإلماـ  ،رعالى خف يؤمهم، ففلى بهم في مح  كاليتهم كدار إدامتهم

 ،يهم خ معيناألعظم، كالرسوؿ الهارم المبا  المقدـ،  لوات اهلل كسبلم  علي  كعل
لكاف من  ملة خمة محمد  لى اهلل علي   اعلم هما علم خف  لو كاف الهضر حيِّ  فإذا
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هما عيسى بن مريم علي  السبلـ إذا فزؿ  ك،بشرع  ال يسع  إال ذل يقتدمكسلم كممن 
المطهرة، ال يهرج ماها كال يحيد عاها، كهو خحد  لشريعةفي آطر الزماف بحكم بهم  ا

كالمعلـو خف الهضر لم ياق   ،سة المرسلين كطارم خفبياو باي إسرائي خكلي العـز الهم
 حيح كال حسن رسكن الافس إلي  خف  ا تم  برسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم  ادبس

 في مشهد من المشاهد  في يـو كاحد، كلم يشهد مع  دتاالن 
 ك  ،فيما دعا ب  لرب  عز  -يـو بدر يقوؿ الفادؽ المفدكؽ  كهما 

: "اللهم إف رهلك هم  العفابة من خه  اإلسبلـ -افر  كاستفتح  على من كفر كاست
  كرلك العفابة كاف رحتها سادة المسلمين يومئم، كسادة (ُ)رعبد في األرض خبدنا" فبل

المبلئكة حتى  بري  علي  السبلـ، كما داؿ حساف بن ثابت راي اهلل عا  في دفيدة 
   العرب: ل  في بيت يقاؿ إف  خفهر بيت دالت

  ػػحػػمػػػػدكم ػػوائػػاػػال ػػحػػتر ػػبػػريػػ           ػػػػوهػػهػػمك  ػػػػػردإذ ي ػػػػػػدرب كبػبػئػر
خشرؼ مقامار  كخعظم  لرايةلكاف كدوف  رحت هم  ا اكاف الهضر حيِّ   فلو 

عن الهضر ه  مات؟  ابااالفراو: سئ  بعض خ ح ابنالقااي خبو يعلى  داؿ ،غزكار 
: كبلغاي مث  هما عن خبي  اهر بن الغبارم داؿ: ككاف يحتج بأف  لو  داؿ ،فعم فقاؿ:

 فإفابن الاوزم في العاالة   فقل  ،رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم لىلااو إ اكاف حيِّ 
 ؟في هم  الموا ن كلها كلكن لم يكن خحد يرا  ادي : فه  يقاؿ: إف  كاف حاارن 

ماؿ البعيد المم يلـز ما  رهفيص العموميات : خف األ   عدـ هما االحتفالاواب
ما الحام  ل  على هما االطتفاو كظهور  خعظم أل ر  كخعلى في  ثم ،بمارد التوهمات

بعد  لكاف ربليغ  عن رسوؿ اهلل  لى اهلل  ا!، ثم لو كاف بادين ؟مرربت  كخظهر بمعازر 
  من األحاديث كإفكار  لما كد ،علي  كسلم األحاديث الابوية كاآليات القرآفية

في  لمسلمينكدتال  م  ا ،العفبية كاألهواوالمكمكبة كالركايات المقلوبة كاآلراو البدعية 
 ،غزكارهم كشهود   معهم ك ماعارهم كففع  إياهم كدفع  الضرر عاهم ممن سواهم
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يقاؿ عا  من كاوف  في  ماخفض   ،كرسديد  العلماو كالحكاـ كرقرير  األدلة كاألحكاـ
كثير ماهم، ك عل  لهم كالاقيب المتر م   حواؿبعباد ال يعرؼ خ كا تماع  ،األمفار
 عاهم 

ثم داؿ: "خرخيتم  ،خف رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم  لى ليلة العشاو كثبت 
 كفي ،(ُ)فإف  إلى مائة ساة ال يبقى ممن هو على ك   األرض اليـو خحد" ،ليلتكم هم 

في مقالة رسوؿ اهلل  ااس: فوه  المااهلل عاهابن عمر راي  داؿ ،ركاية: "عين رطرؼ"
 لى اهلل علي  كسلم دب  خف  داؿكإفما خراد افهراـ درف   ك  ، لى اهلل علي  كسلم هم 

باهلل ما على األرض  كخدسم ،يموت بشهر: "يسألوفي عن الساعة كإفما علمها عاد اهلل
علي  كسلم: "ما على   لى اهلل داؿك  ،(ِ)من ففس مافوسة اليـو يأري عليها مائة ساة"

األرض من ففس مافوسة يأري عليها مائة ساة"  داؿ ابن الاوزم: فهم  األحاديث 
دالوا: فالهضر إف لم يكن دد خدرؾ زماف  ،رقط  دابر دعول حياة الهضر لفحاحا

هو المظاوف المم يتردى في القوة إلى القط  فبل  ارسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم كم
دد خدرؾ زماف  فهما الحديث يقتضي خف  لم يعش بعد مائة ساة كإف كاف  ،إشكاؿ

كاأل   عدـ المهفص ل   ،ألف  داط  في هما العمـو مو ودنا،ال  افيكوف اآلف مفقودن 
  (ّ)حتى يثبت بدلي   حيح ياب دبول 

 ابنفي ا تماع  م  الابي  لى اهلل علي  كسلم حديث خطر     او كدد 
خف الابي  ،عن  د  خبي ،عن  ،اهلل بن عمرك بن عوؼ من  ريق كثير بن عبد (ْ)عدم

اذهب إلى هما  ،خفس يافقاؿ: " ا، لى اهلل علي  كسلم سم  كهو في المساد كبلمن 
فمهب إلي  فقاؿ: د  ل : إف اهلل فضلك على األفبياو بما  ،القائ  فق  ل : يستغفر لي

                                 
 سبق خترجيو من قبل. (1)

 يف كتاب فضائل الصحابة، باب: ال يأيت مائة سنة. مسلم أخرجو (2)

. وانظر رد ابن حجر اذليتمي عليو يف ىذه ادلسألة: الفتاوى احلديثية ص 1/362: ادلنتظم البن اجلوزي انظر (3)
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ر"، كركل الداردطاي داؿ: فمهبوا ياظركف فإذا هو الهض ،فض  ب  رمضاف على الشهور
 ياتم : "ااهلل بن عباس راي اهلل عاهما مرفوعن  دمن  ريق عطاو عن عب فرادفي اإل

كيفترداف عن  ،فيحلق ك  كاحد ماهما رخس  احب  ،الهضر كإلياس ك  عاـ في الموسم
من ماو  كيشرباف: "بزيادةعساكر  ابن كركا ما شاو اهلل"،  ،هؤالو الكلمات: بسم اهلل

 خفهماكزاد: " ،ركفيهما إلى داب "، كركا  خحمد في الزهد بإسااد حسن زمـز شربة
عن علي بن خبي  الب راي اهلل عا  خف  دط   كميفوماف رمضاف ببيت المقدس"، كري 

 ،فإذا هو الهضر ،يقوؿ: يا من ال يشغل  سم  عن سم  الحديث الطواؼ فسم  ر بلن 
  لى اهلل علي  كسلم فإذا خفس داؿ: طر ت م  رسوؿ اهلل عنك عساكر   ابنخطر   

خفس، افطلق فافظر ما هما الفوت، داؿ: فافطلقت  يابفوت يايو من شعب، داؿ: "
ا علاي من خيمة محمد المرحومة، المغفور  اللهمفإذا بر   يفلي إلى شارة فيقوؿ: 
فأريت رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم، فأعلمت   ،لها، المستااب لها، المتاب عليها

فأريت   ؟رسوؿ اهلل يقرئك السبلـ كيقوؿ: من خفت إفاؿ: افطلق فق  ل : ذلك فق
مٌاي رسوؿ اهلل السبلـ  رئفأعلمت  ما داؿ رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم، فقاؿ: خد

يقوؿ: خسألك خف ياعلاي من خيمتك المرحومة المغفور لها  الهضركد  ل : خطوؾ 
  (ُ)المستااب لها المتاب عليها

تماع  ببعض الفحابة فمن بعدهم خطبار كثيرة، ماها: ما خطر   في ا  ك او 
خبي الدفيا كالبيهقي من حديث خفس بن مالك راي اهلل عا ، لما دبض الابي  لى  ابن

فقاؿ خبو بكر كعلي  ،اهلل علي  كسلم دط  ر   فتهطاهم    فمكر الحديث في التعزية
الماكدر خف عمر بن  ابنيق كهب من  ر  ابنالهضر"، كركل  هماراي اهلل عاهما: "

يقوؿ: ال رسبقاا    فمكر  فسم  دائبلن  ،الهطاب راي اهلل عا   لى على  اازة
فإذا خثر ددم   ،فتوارل عاهم ،عمر: طمكا الر   فقاؿ ،كفيها: خف  دعا للميت ،القفة
كركل خحمد في الزهد عن عوف بن عبد اهلل داؿ:  ،فقاؿ عمر: هما كاهلل الهضر ،ذراع

                                 
 .3/128( أورد الثعليب ىذا اخلرب يف تفسريه الكشف والبيان 1)
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إذ لقي  ر   فسأل  فأطبر  باهتمام  بما في   ا،الزبير مهمومن  ابن   بمفر في فتاة بياا ر 
داؿ مسعر:  ،داؿ: فقالها فسلم ،فقاؿ: د  اللهم سلماي كسلم ماي ،الااس من الفتن

 يركف خف  الهضر  
يعقوب بن سفياف في راريه  كخبو عركبة من  ريق رباح بن عبيدة داؿ:  كركل 

دلت ل : من  ،فلما اففرؼ ،على يدي  اعمر بن عبد العزيز معتمدن يماشي  رخيت ر بلن 
بشرفي  ،ذاؾ خطي الهضر ا، الحن  داؿ: خحسبك ر بلن  ،دلت: فعم ؟داؿ: رخيت  ؟الر  

عساكر من  ريق كرز بن كبرة داؿ: خرافي خخ لي من خه   ابنكركل  ،خفي سأكلى كخعدؿ
بفااو  التيمي حدثاي داؿ: كات  السن إف إبراهيم ا ،فقاؿ: ادب  ماي هم  الهدية ،الشاـ

 ا،كال خ يب ريحن  ،ما  افلم خر خحسن ك هن  ،عليٌ  مفااوفي ر   فسلٌ  ،اهلل ذكرالكعبة خ
إذا فعل  رخل الابي  لى  اشيئن  م داؿ: فعلٌ  ،فقاؿ: خفا خطوؾ الهضر ؟فقلت: من خفت

 ،بساد  حيح عساكر في رر مة خبي زرعة الرازم ابنكركل  ،اهلل علي  كسلم في المااـ
  اثم رآ  بعد خف  ار شيهن  ،فها  عن غشياف خبواب األمراو خف  رخل كهو شاب ر بلن 

فود  في  ،داؿ: فالتفت ألكلم  فلم خر  ا،فاها  عن ذلك خيضن  ،على حالت  األكلى اكبيرن 
عن  عفر  ،ففسي خف  الهضر  كركل عمر الامحي في فرائد  كالفاكهي في كتاب مكة

داؿ:  ،ثم ذهب فقاؿ ل  خبو  رد  عليٌ  ،خبا  ثيحدٌ  اكبيرن   اشيهن بن محمد خف  رخل 
كركل البيهقي من  ريق الحااج  ،فقاؿ لي خبي: ذاؾ الهضر ،فلم خددر علي  بت فتطلٌ 

خف ر لين كافا يتبايعاف عاد عبد اهلل بن عمر راي اهلل عاهما، فقاـ عليهم  ،بن دراففة
عمر ألحدهما: اكتبها ما   ابنفقاؿ  ،ظةككعظهم بموع ،ر   فاهاهما عن الحلف باهلل

 داؿ: ككافوا يركف خف  الهضر    ،ثم رطلب  فلم ير  ،فاستعاد  حتى حفظها
 :(ُ)ةعلى ثبلثة خدواؿ مشهور   المفسركف كالمؤرطوف في حال اطتلف كدد 

                                 
ص  ، الزىر النضر يف حال اخلضر15/135، شرح النووي على صحيح مسلم 3/325ادلاوردي  تفسري( انظر: 1)
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 داؿ ا،ذارن  ااألكؿ: إف  ملك من المبلئكة، يتفور في  ور اآلدميين مغيرن  القوؿ 
  اابن كثير: هما غريب  دِّ  كداؿ ،غريب با   هماالاوكم: 
كداؿ  ،ذهب إلي   ماعة من السادة الفوفية كغيرهم ،الثافي: خف  كلي القوؿ 

 ياألفبارم، كخبو القاسم القشيرم ف رب  خبو علي بن خبي موسى من الحاابلة، كخبو بك
 باب األكلياو    يرسالت  ف

الثعلبي: هو فبي  داؿ ،او المحققيندال   مهور العلم بي،الثالث: خف  ف القوؿ
 لوسيكذكر األ ،القر بي المفسر: الهضر فبي عاد الامهور كداؿ واؿ،في  مي  األد

 فبور  عاد الامهور 
 ردفة الهض سياؽ: (ُ)الامهور في إثبات فبور  على خدلة كثيرة، ماها كاستدؿ 

 ةم، ففيها خربععليهما السبلـ الواردة في سورة الكهف من القرآف الكري موسىم  
 ك و  ردؿ على فبور : 

 عىلَّماىا ي كى  اًدفىاعً  نمً  حمىةن رى  ياىا ي آرى  بىاًدفىاعً  نمً  بدناعى  فػىوى ىدىارعالى:  دول : األكؿ 
لمناعً  ديفَّالَّ  نمً 

ثبلثة  اًدفىاعً  نمً  رىحمىةن اآللوسي في رفسير دول  رعالى:  ذكركدد  ،(ِ)
كالابوة،  الوحيخف  مهور العلماو على خفها  ذكرثم  ،خدواؿ، خشار إلى رضعيفها كلها

كخطرج ذلك ابن خبي حارم عن  ،كدد خ لقت على ذلك في مواا  من القرآف الكريم
كشواهد  من اآليات كاألطبار كثيرة، بماموعها يكاد  ،ابن عباس راي اهلل عاهما

 يحف  اليقين 
 لىىعى  رًَّبعيكى خى  هى عا :  علي  السبلـ ل  كما حكى اهلل رعالى موسى: دوؿ الثافي 

 لىم امى  لىىعى  فًبري رى  كىيفى   كى برنا ى  ًعيى مى  ستىًطي ى رى  نلى  فَّكى إً  اؿى   دى شدناري  لّْمتى عي  مَّامً  عىلّْمىًايرػي  فخى 
 بىعتىًايارػَّ  ًإففى  اؿى   دى مرناخى  كى لى  عًفيخى  الى كى  اًبرنا ى  اهللي  اوى شى  فإً  تىًاديًفيسى  اؿى   دى برناطي   ً بً  ًحطري 

                                 
 .1/348والنهاية  البداية، 7/365، إكمال ادلعلم 11/28القرطيب  تفسري، 136ادلناظرات ص عيونانظر:  (1)
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كرناذً  ا ي مً  كى لى  حًدثى خي  تَّىحى  يوو شى  نعى  سأىلًايرى  بلى فى 
كليس بابي، لم  اكاف كليِّ   فلو ،(ُ) 

يها ب  موسى علي  السبلـ بهم  المها بة، كلم يرد على موسى هما الرد، ب  موسى 
إفما سأؿ  حبت  ليااؿ ما عاد  من العلم المم اطتف  اهلل رعالى ب  دكف ، فلو كاف غير 

كا ب  -كهو فبي عظيم كرسوؿ كريم  -كلم ركن لموسى  ا،يكن معفومن  فبي لم
 كال عظيم  لبة في علم كلي غير كا ب العفمة    ،كبير رغبة  ،العفمة

من  لي كما ذلك إال للوحي إ ،: إف الهضر خددـ على دت  ذلك الغبلـالثالث 
ف الولي ال كهما دلي  مستق  على فبور ، كبرهاف ظاهر على عفمت ، أل رعالى،اهلل 

ياوز ل  اإلدداـ على دت  الافوس بمارد ما يلقي في طلد ، ألف طا ر  ليس بوا ب 
خددـ الهضر على دت  ذلك الغبلـ، المم  كلما ،إذ ياوز علي  الهطأ باالرفاؽ مة،العف

كيحم  خبوي  عن الكفر لشدة محبتهما ل   ،لم يبلا الحلم علما ما  بأف  إذا بلا يكفر
بقاو مهات ،  يافة ألبوي  عن الودوع  ى ، ففي دتل  مفلحة عظيمة رربو علفيتابعاف  علي

 رعالى بعفمت    في الكفر كعقوبت ، دؿ ذلك على فبور  كخف  مؤيد من اهلل
ل  عن حقيقة  ككاح: لما فسر الهضر رأكي  رلك األفاعي  لموسى، الراب  

مًرمخى  نعى  عىلتي ي فػى  مىاكى  ًبكى رَّ  نمً  رىحمىةن داؿ اهلل رعالى بعد ذلك كل :  ،خمر 
: ما يعاي ،(ِ)

رعالى في موا  آطر:  كداؿ ،في  إليٌ فعلت  من رلقاو ففسي، ب  خمرت ب ، كخكحي 
 اخى  يًب ً غى  لىىعى  ظًهري يي  بلى فى  يبً الغى  عىاًلمي سيوؿو رَّ  نمً  اررىضىى نمى  الَّ   إً حىدن

دلت دفة  كدد ،(ّ) 
على  فدؿ ،ب، كليس ذلك ألحد من األكلياوعلى الغي االهضر م  موسى خف  كاف مظهرن 

 خ ابك  نمن فبي خعلميكوف كلي  خف بعدكي ،من موسى خعلمكبأف   ،إلي  خكحيفبي  خف 
يأمر  خفاهلل رعالى إلى فبي في ذلك العفر  خكحىيكوف دد  خفبعضهم: بأف  ياوز 

 الهضر بملك  

                                 
 .73-66( سورة الكهف: 1)
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 ي  كسلم: "كددتي  لى اهلل عل دول : فماها ،الساة مناألدلة على فبور   كخما 
رماي الابي هما لبل بلع على ما  في  ف(ُ)حتى يقص علياا من خمرهما" ،خف موسى  بر

يق  بياهما، دلي  على خف الهضر كاف موحى إلي ، كلو لم يكن كملك لما  از هما 
 غير موحى من إفساف غير موحى إلي    االتماي بأف ياتظر الابي خمرن 

  فإف كما  او في الحديث: "كخما الغبلـ   ،لغبلـالهضر في دت  ا رأكي : كماها 
 ،كاف  ب  يـو  ب  كافرنا، ككاف دد خلقى علي  محبة من خبوي ، كلو خ اعا  ألرهقهما"

ما  زكاة كخدرب  افي ركاية: "ككد  خبو  على خم ، فحملت فولدت ما  طيرن  كزاد
كد  على خم  فحملت  كخف خبا  ا،علي  السبلـ خف الغبلـ  ب  كافرن  إطبار ف ،(ِ)"ارحمن 

إال من  عليهالهو من األمور الغيبية المحضة التي ال مااؿ لبل بلع  ،ما  اككلدت طيرن 
  لم يكن رسوالن  إف افملك من خدول األدلة على خف  كاف فبيِّ  ، ريق الابوة كالوحي

اهلل علي  كسلم: "لما لقى موسى الهضر عليهما السبلـ،   لى دول : كماها  
فقاؿ الهضر لموسى: ردرم ما يقوؿ هما الطير؟ داؿ:  ،قى ماقار  في الماو او  ير فأل

علم اهلل إال كما خطم ماقارم من  يكما يقوؿ؟ داؿ: يقوؿ: ما علمك كعلم موسى ف
 ريح في خف الهضر دد علم ماطق الطير، كهو من الغيب المم ال  فهما ،(ّ)الماو"

ف علي  السبلـ المم حكى اهلل رعالى فهو في هما على فحو الابي سليما ،يعلم  البشر
يرً الطَّ  اًطقى مى  لّْماىاعي  اسي الاَّ  يػُّهىاخى  يىاعا  في القرآف حين داؿ: 

(ْ)   
: حديث خبي بن كعب راي اهلل عا ، المم كرد في : "بياما موسى في كماها 

 ،موسى: ال داؿخعلم ماك؟  اإذ  او  ر  ، فقاؿ: ه  رعلم خحدن  إسرائي مؤل من باي 
بتلك األمور  رعالىدؿ رهفيص اهلل  إف  (ٓ)فأكحى اهلل إلى موسى: بلى، عبدفا طضر"

                                 
 ( سبق خترجيو من قبل. 1)

 (.21156، برقم: )5/118( أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده 2)

 (.3394، برقم: )2/433( أخرجو احلاكم يف ادلستدرك 3)

 .16( سورة النمل: 4)

 ( أخرجو البخاري يف باب: ما ذكر يف ذىاب موسى عليو السالم.5)
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خكلي العـز من الرس  فإفما يدؿ  نالغيبية بالهضر دكف موسى عليهما السبلـ م  خف  م
 اعبدف بلى،في : " رعالىحيث داؿ اهلل  ،على فبوة الهضر، كيؤيد  سياؽ هما الحديث

 طضر" 
الشريعة  كخمورالابوة  بوظائفإف موسى خعلم ما  في هما الشأف:  كدي  

مما ال يعلمها خحد إال بإعبلـ اهلل رعالى من  طركسياسة األمة، كالهضر خعلم ما  بأمور خي 
كالعمـو بما  ،طبرها، ككاف موسى خعلم على الاملة يبالقفص الممكورة ف يةعلـو غيب

على الهفوص بما خعلم  ما ، كالهضر خعلم يورقدـ مما ال يمكن  ه  األفبياو لش
من خمور الغيب كحوادث القدر، كدفص الااس مما ال يعلم ما  األفبياو إال ما خعلموا 

طلف ؛  يعلم  مما كاف كيكوف ف يب ، مما استأثر اهلل ب  من غيب ، كما ددر  كسبق ف
الحديث: "خفت على علم من علم اهلل علمك  ال  يكلملك داؿ الهضر كما ف

خفلم  ،إسرائي  حتى عرف  بافس  يبا يررا  كيف لم يعرؼ خف  موسى فبخال  ،(ُ)رعلم "
ال خعلم إال  ي: "إفالسبلـمحمد علي  الفبلة ك  بيااكهما مث  دوؿ ف ؟،يعرف  اهلل رعالى ب 

لمناعً  ديفَّالَّ  نمً  كىعىلَّماىا ي كدد داؿ رعالى:  ،(ِ)"يرب يما علما
: دول  يف كدي   (ّ)

إذ لم يرد العلم إلي  كما ردر  المبلئكة لقولهم: ال علم لاا إال  :م"كعتب اهلل علي ": خ
: كاف كدي  ،رزكية ففس ، كالعاب بحال  فيهلك يب  غير  ف مما علمتاا، كلئبل يقتد

كالهضر خعلم فيما دف  إلي  موسى،  ،موسى خعلم من الهضر فيما خطم عن اهلل رعالى
 للتعليم  كدي : إفما خلائ موسى إلى الهضر للتأديب ال 

خف فقرر بعد هما العرض خف الفحيح من حاؿ الهضر خف  كاف فبيِّا  لااف كبعد، 
هما اإلثبات  علىكعادهم خدلة  لعلم،من عاد اهلل    كعبل، كهو ما علي   مهور خه  ا

 عىلتي ي فػى  كىمىاكيكفي في ذلك دول  رعالى عن الهضر:  ،كالساة كما بياا آففنا كتابمن ال

                                 
 ( أخرجو البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب: أحاديث األنبياء.1)

 .2/184( أخرجو الطربي يف تارخيو 2)

 . 65( سورة الكهف: 3)
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مًرمخى  نعى 
فبور  كخف  يوحى إلي  بالتكليف كاألحكاـ كما خكحي  ىاآلية عل دلتف ،(ُ)

كليس بابي لم  افلو كاف كليِّ  ،غير خف  ليس برسوؿ ،لؤلفبياو عليهم الفبلة كالسبلـ
يها ب  موسى بهم  المها بة، كلم يرد على موسى هما الرد، ب  موسى إفما سأؿ 

كلما عـز على المهاب إلي   ،اهلل ب  دكف  حبت  ليااؿ ما عاد  من العلم المم اطتف  
دي : ثمافين ساة، ثم لما ا تم  ب   ،من الزماف اكالتفتيش علي ، كلو خف  يمضي حقبن 

على خف  فبي مثل  يوحى إلي  كما  دؿكاربع  في  ورة مستفيد ما ،  م رواا  ل  كعظٌ 
ل  اهلل علي  موسى يوحى إلي ، كدد طص من العلـو اللدفية كاألسرار الابوية بما لم يط

 الكريم  ئي الكليم فبي باي إسرا

                                 
 .82( سورة الكهف: 1)



 

 
3111 

 الهامس المبحث
 في فبوة عزير االطتبلؼ

سوريق بن عديا بن خيوب ابن درزفا بن عرم بن  ابنكيقاؿ:  ،عزير بن  ركة هو 
  (ُ)سركطا: عزير بن كيقاؿ ،رقي بن اسبوع بن فاحاص بن العازر بن هاركف بن عمراف

: إف كدي  ،خمار  اهلل مائة عاـ ثم بعث  لممهو العبد ا اف عزيزن عبد اهلل بن سبلـ: خ كعن
فلما اففرؼ  ،طرج ذات يـو إلى ايعة ل  يتعاهدها ا،حكيمن  ا الحن  اكاف عبدن   اعزيزن 

فازؿ  ،كدط  الهربة كهو على حمار  ،حين دامت الظهيرة كخ اب  الحر بةخرى إلى طر 
كخطرج  ،ازؿ في ظ  رلك الهربةف ،عن حمار  كمع  سلة فيها رين كسلة فيها عاب

 ،مع  ايابسن  اثم خطرج طبزن  ،من العاب المم كاف مع  في القفعة فاعتفر ،دفعة مع 
ثم استلقى على دفا  كخساد ر لي  إلى  ،فألقا  في رلك القفعة في العفير ليبت  ليأكل 

لها فاظر سقف رلك البيوت كرخل ما فيها كهي دائمة على عركشها كدد باد خه ،الحائط
فلم يشك خف اهلل يحييها كلكن  ،فقاؿ: خفى يحيي هم  اهلل بعد مورها ،بالية اكرخل عظامن 
 فأمار  اهلل مائة عاـ   ،فبعث اهلل رعالى ملك الموت فقبض ركح  ا،دالها رعابن 
خرت علي  مائة عاـ، ككافت فيما بين ذلك في باي إسرائي  خمور  فلما 
فهلق دلب  ليعق  دلب  كعياي  لياظر بهما  املكن داؿ: فبعث اهلل إلى عزير  ،كخحداث

ثم كسى عظام  اللحم  ،ركب طلق  كهو ياظر ثم ؟،فيعق  كيف يحيي اهلل المورى
 ل فقاؿ  افاستول  السن  ،ك  ذلك كهو يرل كيعق   ،ثم ففخ في  الركح ،كالشعر كالالد

ر الاهار عاد كذلك خف  كاف لبث  د ،خك بعض يـو ايومن  داؿ: لبثتي  ؟الملك: كم لبثت
كلم يتم لي  ،فقاؿ: خك بعض يـو ،كبعث في آطر الاهار كالشمس لم رغب ،الظهيرة

: بالطعاـ كيعاي ،فقاؿ ل  الملك: ب  لبثت مائة عاـ فافظر إلى  عامك كشرابك ،يـو
فإذا هما على حالهما  ،: العفير المم كاف اعتفر  في القفعةالشرابك  ،الهبز اليابس

                                 
، البداية والنهاية 2/339، قصص األنبياء 14/232( انظر يف امسو وأخباره واختالف الناس فيو: تفسري الطربي 1)
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ككملك  ،يعاي: لم يتغير ،تىسىاَّ يػى  لمفملك دول :  ،لهبز يابسلم يتغير العفير كا
فقاؿ ل  الملك:  ،فكأف  خفكر في دلب  ،من حالهما يوالتين كالعاب غض لم يتغير ش

فاظر إلى حمار  دد بليت عظام  ك ارت  ،خفكرت ما دلت لك! افظر إلى حمارؾ
حتى ركب  الملك  حية،فاادل الملك عظاـ الحمار فأ ابت كخدبلت من ك  فا ،فهرة

ثم خفبت عليها الالد  ،ثم كساها اللحم ،ثم خلبسها العركؽ كالعفب ،كعزير ياظر إلي 
يظن  افاهقن  ،رخس  كخذفي  إلى السماو افقاـ الحمار رافعن  ،ثم ففخ في  الملك ،كالشعر

 لىىإً  افظيركى  اسً لاَّ لً  ةن آيى  لًاىاعىلىكى كى  مىاًرؾى حً  لىىإً  كافظير: دول فملك  ،القيامة دد دامت
ـً العً  يعاي: كافظر إلى عظاـ حمارؾ كيف يركب  ،حمنالى  كسيوهىافى  مَّ ثي  اًشزيهىافي  يفى كى   ظىا

ثم افظر كيف  ،ببل لحم احمارن  امفورن  افي خك الها حتى إذا  ارت عظامن  ابعضها بعضن 
المورى ددير من إحياو  يول  داؿ: خعلم خف اهلل على ك  ش ربٌينفلما  ا؟،فكسوها لحمن 

 كغير   
 ،: فركب حمار  حتى خرى محلت  فأفكر  الااس كخفكر الااس كخفكر مازل داؿ 

فإذا هو بعاوز عمياو مقعدة دد خرى عليها مائة  ،فافطلق على كهم ما  حتى خرى مازل 
كافت عرفت    ساةفهرج عاهم عزير كهي بات عشرين  ،كعشركف ساة كافت خمة لهم

 ؟خهما مازؿ عزير ،: يا هم يرلها عز  فقاؿخ ابها الزمافة   فلما خ ابها الكبر ،كعقلت 
من كما ككما ساة يمكر  افبكت كدالت: ما رخيت خحدن  ،هما مازؿ عزير ،دالت: فعم

دالت:  ،كاف اهلل خماراي مائة ساة ثم بعثاي  ،داؿ: فإفي خفا عزير ،كدد فسي  الااس اعزيرن 
داؿ: فإفي خفا  ،اة فلم فسم  ل  بمكردد فقدفا  مام مائة س افإف عزيرن  ،سبحاف اهلل

ر   مستااب الدعوة يدعو للمريض كلفاحب الببلو بالعافية  ادالت: فإف عزيرن  ،عزير
فدعا  داؿ ،عرفتك ابفرم حتى خراؾ: فإف كات عزيرن  فادع اهلل خف يرد عليٌ  ،كالشفاو

ق اهلل فأ ل ،كداؿ: دومي بإذف اهلل ،رب  كمسح بيد  على عيايها ففحت كخطم بيدها
 فاظرت فقالت: خشهد خفك عزير  ،كأفما فشطت من عقاؿ  ،ر ليها فقامت  حيحة

إلى محلة باي إسرائي ، كهم في خفديتهم كماالسهم كابن لعزير  كافطلقت 
كباي باي  شيوخ في المالس فاادرهم فقالت:  ،شيخ ابن مائة ساة كثمافي عشر ساة
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 ،بفرم عليٌ  فة موالركم دعا لي رب  فردٌ فكمبوها، فقالت: خفا فبل ،هما عزير دد  اوكم
داؿ: فاهض الااس، فأدبلوا إلي   ،كزعم خف اهلل خمار  مائة ساة ثم بعث  ،كخ لق ر لي
فكشف عن كتفي  فإذا هو  ،فقاؿ ابا : كاف ألبي شامة سوداو بين كتفي  ،فاظركا إلي 

 ،حدثاا غير عزير فقالت باو إسرائي : فإف  لم يكن فياا خحد حف  التوراة فيما ،عزير
ككاف  ،إال ما حفظت الر اؿ فاكتبها لاا يوكدد حرؽ بهت ففر التوراة كلم يبق ماها ش

فافطلق  ،ال يعرف  خحد غير عزير  خبو  سركطا كدد دفن التوراة خياـ بهت ففر في موا
 ،ككاف دد عفن الورؽ كدرس الكتاب ،بهم إلى ذلك الموا  فحفر  فاستهرج التوراة

كفزؿ من السماو  ،فادد لهم التوراة ،في ظ  شارة كباو إسرائي  حول داؿ: ك لس 
دالت اليهود:  مث فمن ،فتمكر التوراة فاددها لباي إسرائي  ،شهاباف حتى دطبل  وف 

 ،عزير ابن اهلل للمم كاف من خمر الشهابين كراديد  التوراة كديام  بأمر باي إسرائي 
التي مات فيها يقاؿ لها:  كالقرية ،ر حزدي ككاف  دد لهم التوراة بأرض السواد بدي

  (ُ)سايراباذ
 ةن آيى  كىلًاىاعىلىكى اهلل عاهما: فكاف كما داؿ اهلل رعالى:  رايابن عباس  داؿ 

لاَّاسً لً 
 ،خف  كاف يالس م  باي  كهم شيوخ كهو شاب كذلك إسرائي ،يعاي لباي  ،(ِ)

داؿ ابن عباس:  ،كهيئة يـو مات  ابن فبعث  اهلل رعالى شا ،ألف  مات كهو ابن خربعين ساة
فبي من خفبياو باي  اخف عزيرن  كالمشهورالحسن    ككملك دال ،بعث بعد بهت ففر

  كداؿ ابن ر كداؿ: كدد راازع الااس في فبو  ،المسعودم بين األفبياو ذكر ك  ،إسرائي 
  (ّ)قدرألف  خكثر الماا اة في ال ؛اسم  من األفبياو ىاهلل مح إفدتيبة في المعارؼ: 

خدرم عزير كاف  الكخما حديث: " ،غير فبي اخف عزيزن  (ْ)عاد البعض كالفحيح 
ألف في ساد  محمد بن كريب القرشي خطو رشدين  ؛خـ ال"، فقد ذكركا خف  اعيف افبيِّ 

                                 
 . 1/279( انظر: تفسري اخلازن 1)

 . 259( سورة البقرة: 2)

 .53البن قتيبة ص  ادلعارف ( انظر:3)

 .3/54شرح اخلرشي على سلتصر خليل  ( انظر:4)
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، كلكا  اخيضن  اكهو اعيف، كدد  او من حديث خبي هريرة راي اهلل عا  مرفوعن 
كما  او من خحاديث  ،السازم كهو اعيف محمد بن إسحاؽ  ألف في ساد ؛اعيف

 ،ثم محي اسم  من الابوة بسبب مسائلت  هلل رعالى في القدر اكاف فبيِّ   اكآثار خف عزيرن 
ابن عساكر عن ابن عباس خف  سأؿ عبد اهلل بن سبلـ عن  كركل فلم يثبت ماها شيو 

اهللً  ابني  زىيره عي  هيودي اليػى  كىدىالىتً دوؿ اهلل رعالى: 
دالوا ذلك؟ فمكر ل  ابن سبلـ ما لم  ،(ُ)

موسى خف  تط كاف من كتب  لباي إسرائي  التوراة من حفظ  كدوؿ باي إسرائي : لم يس
 ،دد  اوفا بها من غير كتاب فرما   وائف ماهم اكإف عزيرن  كتاب،يأرياا بالتوراة إال في  

ة افقط  في زمن يقوؿ كثير من العلماو: إف روارر التورا كلهماابن اهلل   زيركدالوا: ع
كما دال  عطاو بن خبي رباح كالحسن   ،إذا كاف العزيز غير باي ا دِّ  بعيد كهماالعزير  

البفرم، كفيما ركا  إسحاؽ بن بشر عن مقار  بن سليماف، عن عطاو، كعن عثماف بن 
عطاو الهراسافي، عن خبي  كمقار  عن عطاو بن خبي رباح داؿ: كاف في الفترة رسعة 

ففر ك اة  اعاو ك اة سبأ كخ حاب األطدكد كخمر حا ورا كخ حاب  بهتخشياو: 
 الكهف كخ حاب الفي  كمدياة خفطاكية كخمر رب  

كاف ممن سبا  بهت ففر   اعبد اهلل بن عباس راي اهلل عاهما: خف عزيزن  كذكر 
داؿ: كلم يكن خحد  ،فلما بلا خربعين ساة خعطا  اهلل رعالى الحكمة ،كهو غبلـ حدث

داؿ: ككاف يمكر م  األفبياو حتى محى اهلل اسم  من ذلك  ،خعلم بالتوراة ما  خحف  كال
 اعيف كماقط  كماكر  كهماداؿ ابن كثير:  ،حين سأؿ رب  عن القدر

خف رسوؿ  تثب كدد ،خمر عزير كبهت ففر في الفترة كافالحسن داؿ:   كعن 
 كليس ،فبياو خكالد عبلتاأل ،بابن مريم الااسخكلى  خفا لى اهلل علي  كسلم داؿ: " اهلل

كهب بن ماب : كاف فيما بين سليماف كعيسى عليهما السبلـ   كداؿ  (ِ)بياي كبيا  فبي"
كاف في زمن   اركل ابن عساكر عن خفس بن مالك كعطاو بن السائب خف عزيرن  كدد

                                 
 .33( سورة البقرة: 1)

 لسالم.( أخرجو مسلم يف كتاب الفضائل، باب: فضائل عيسى عليو ا2)
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 ،عن القدر ؤال يعاي لما كاف من س ،كخف  استأذف علي  فلم يأذف ل  ،موسى بن عمراف
كفي معاى دوؿ عزير: مائة مورة  ة،فرؼ كهو يقوؿ: مائة مورة خهوف من ذؿ ساعكخف  اف

 خهوف من ذؿ ساعة دوؿ بعض الشعراو: 
  ػيػفالح ػلػىع ػبرالف كيػأفػف         ػفيفبر الحر على السي دػد 

 فيها عن درل الضيف  يعاز         ػةػعلى حال ػمػوتال كيؤثػر
ن ابن عباس كفوؼ البكالي كسفياف الثورم ما ركل ابن عساكر كغير  ع فأما 

كفي  حت   ،فهو ماكر ،كغيرهم من خف  سأؿ عن القدر فمحي اسم  من ذكر األفبياو
كدد ركل عبد الرزاؽ كدتيبة بن سعيد عن  عفر  اإلسرائيليات،ككأف  مأطوذ عن  ،فظر

 يارب :  خبي عمراف الاوفي عن فوؼ البكالي داؿ: داؿ عزير فيما ياا ي نبن سليماف ع
 ،فقي  ل : خعرض عن هما فعاد ،كرهدم من رشاو ،فتض  من رشاو ارهلق طلقن  ،رب

إفي ال خسأؿ عما خفع  كهم  ،اسمك من األفبياو فقي  ل : لتعرض عن هما خك ألمحوفٌ 
 كهما ال يقتضي كدوع ما روعد علي  لو عاد فما محيا اسم   ،يسألوف

رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم: "فزؿ داؿ: داؿ  اهلل عا : راي خبي هريرة كعن 
ثم خمر  ،فأمر باهاز  فأطرج من رحتها ،فبي من األفبياو رحت شارة فلدغت  فملة

عن  ،إسحاؽ بن بشر فركل ،(ُ)فملة كاحدة" فهبلفأكحى اهلل إلي :  ،فأحرؽ بالاار بيتهاب
بن عباس ركم عن ا ككما"  عزيرابن  ريج، عن عبد الوهاب بن مااهد عن خبي  خف : "

 " عزيركالحسن البفرم خف : "
هاا ربٌين لاا من الافوص السابقة خف القوؿ بابوة عزير هو األدرب  كمن 

فبي من خفبياو باي  اخف عزيرن  كالمشهورابن كثير:  ؿكالرا ح من آراو علماو األمة، دا
  لم إسرائي ، كخف  كاف فيما بين داكد كسليماف كبين زكريا كيحيى عليهم السبلـ، كخف

على باي إسرائي ،  سردهاالتوراة فألهم  اهلل حفظها ف يحف يبق في باي إسرائي  من 

                                 
( أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب بدء اخللق، باب: مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم، وأخرجو 1)

 مسلم يف صحيحو يف كتاب السالم، باب: النهي عن قتل النمل. 
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داؿ كهب بن ماب :  كما ا،كبيرن   ااهلل"، رعالى اهلل عما يقولوف علون  ابنكلهما دالوا عا : "
بحرؼ حتى  افاسخ التوراة حرفن  ،فقمفها في عزير ،فازؿ بمعرفة من فور اخمر اهلل ملكن 

   (ُ)فرغ ماها

                                 
 .2/46: البداية والنهاية انظر (1)
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 السادس المبحث
 االطتبلؼ في فبوة األسباط        

كساحاكؿ في هما المبحث خف  ،(ُ)اآلراو في رعريف األسباط اطتلفت 
،  ،علي  السبلـ قوبيع خكالد: هم األسباطفستعرض بعضنا ماها:  كهم اثاا عشر ر بلن

كبايامين خسبا نا، كركم عن السدم خفهم: يوسف  واكلد ك  ماهم خمة من الااس فسمٌ 
يمكر سول هؤالو الثمافية، كلكا   لمكرىؤيبي  كيهوذا كشمعوف كالكم كداف كدهات، ك 

ركم عن محمد بن إسحاؽ خف يعقوب بن إسحاؽ فكح اباة طال  ليَّا، اباة لباف بن 
روبي  بن إلياس، فولدت ل  رىؤيبي  بن يعقوب، ككاف خكبر كلد ، كشمعوف بن يعقوب، 

بن يعقوب، كزىبالوف بن يعقوب، كيشار بن يعقوب، كدياة  كالكم بن يعقوب، كيهوذا
بات يعقوب، ثم روفيت ليَّا بات لباف، فهلف يعقوب على خطتها راحي  بات لباف بن 
روبي  بن إلياس، فولدت ل  يوسف بن يعقوب كبايامين، كهو بالعربية خسد، كلد ل  من 

خربعة ففر: داف بن يعقوب،  -إحداهما: زًلفة، كاسم األطرل ًبلهة  -سريٌتين ل  اسم 
ك اد بن يعقوب، كخشرب بن يعقوب، فكاف باو يعقوب اثاا عشر  قوب،كفىفتلي بن يع

، فشر اهلل ماهم اثاي عشر سبطنا ال يحفى عددهم، كال يع خفسابهم إال اهلل   لمر بلن
اثاىتىي عىشرىةى خىسبىا نا خيمىمنا كىدىطَّعاىاهيمرعالى:  داؿ

(ِ)    
: السبط الحافد، كدي ألسباط من باي إسرائي  كالقبيلة في العرب  : إف اكدي  

ككاف الحسن كالحسين سبطي الابي  لى اهلل علي  كسلم، فهم حفدة يعقوب ذرارم 
: األسباط كلد يعقوب، كهما اثاا عشر كلدنا، كلك  كاحد كدي   (ّ)خباائ  االثاي عشر

  كداؿ األلوسي: إف (ْ)التتاب  ماهم خمة من الااس، كسموا األسباط من السبط، كهو
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إسرائي ، كدي : هم خكالد إسحاؽ، داؿ: كاطتلف  داألسباط  م  ًسبط، كهم خكال
الااس في األسباط خكالد يعقوب، ه  كافوا كلهم خفبياو خـ ال؟ داؿ: كالمم  ح عادم 

الفادؽ، كإلي  ذهب اإلماـ السيو ي كخٌلف في ، ألف ما   عفر عنالثافي، كهو المركم 
كد  ماهم م  يوسف ياافي الابوة دطعنا، ككوف  دب  البلوغ غير مسٌلم، ألف في  خفعاالن ال 
يقدر عليها إال البالغوف، كعلى رقدير التسليم ال يادم ففعنا على ما هو القوؿ 
الفحيح في شأف األفبياو، ككم كبيرة رضٌمن ذلك الفع ، كليس في القرآف ما يدؿ 

   (ُ)على فبورهم
خف األسباط هم خكالد يعقوب علي  السبلـ االثاى عشر، كذلك  فرل كفحن 

 :(ِ)لؤلسباب اآلرية
علي  السبلـ  وسى: ذكر المولى عز ك   خف األسباط لم يكوفوا في عهد مخكالن  

كافوا في الفترة ما بين يعقوب   فهمكال في عهد عيسى علي  السبلـ، كهما يدؿ على خ
رػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبرىاًهيمى كىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى  ـخى عليهما السبلـ، داؿ رعالى:  موسىك 

كىيىعقيوبى كىاألىسبىاطى كىافيوا هيودنا خىك فىفىارىل دي  خىخىفتيم خىعلىمي خىـً اهللي 
  فهما رقرير كروبيخ (ّ)

في ادعائهم خفهم كافوا هودنا خك ففارل، فرٌد اهلل رعالى بأف  خعلم بهم ماكم، كلم يكوفوا 
 ك ففارل هودنا خ

: عٌد البارم سبحاف  في بعض اآليات القرآفية الرس  كالابيين البارزين ثافينا 
المين ياب علياا خف فؤمن بهم كلم يمكر فيهم يوسف علي  السبلـ، ب  ذكر رعالى بدل  

"، كفي هما دلي  على خف يوسف علي  السبلـ ماهم، كإال لمكر اسم ، داؿ سباط"األ
ا بًاهلًل كىمىا خيفًزؿى ًإلىياىا كىمىا خيفًزؿى ًإلى ًإبرىاًهيمى كىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى كىيىعقيوبى آمىاَّ  ديوليوارعالى: 

كىاألىسبىاًط كىمىا خيكًريى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا خيكًريى الاًَّبيُّوفى ًمن رًَّبًهم الى فػيفىرّْؽي بىينى خىحىدو مّْاهيم 
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كىفىحني لى ي ميسًلميوفى 
 اآمىاَّا بًاهلًل كىمىا خيفًزؿى عىلىياى  دي حاف  في موا  آطر: سب كداؿ ،(ُ)

كىمىا خيفًزؿى عىلىى ًإبرىاًهيمى كىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى كىيىعقيوبى كىاألىسبىاطً 
(ِ)   

خكالد   ميعنا بما فيهم  موت: ك ى يعقوب علي  السبلـ حين حضر الثالثنا 
شريك ل ، كهو بهما دد سٌول بياهم  الد  يوسف علي  السبلـ خال يعبدكا إال اهلل كح

كياتيم شيهىدىاوى ًإذ حىضىرى يىعقيوبى الموتي ًإذ دىاؿى لًبىًايً    خـىداؿ رعالى:  تو ية، ميعنا في ال
ًإلى ى آبىاًئكى ًإبرىاًهيمى كىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى ًإلىهنا  مىا رىعبيديكفى ًمن بىعًدم دىاليوا فىعبيدي ًإلىهىكى كى

دنا كىفىحني لى ي ًمسًلميوفى كىاحً 
(ّ)   

مواا  من القرآف بين األسباط كبين الرس    م  اهلل رعالى في عدة كدد 
كالابيين، كساحاكؿ هاا خف فلقي اوونا على األسباط، كفحاكؿ خف فعرؼ الحق في خفهم  

 ذكر األسباط في القرآف في طمسة مواا ، كهي:  او كافوا خفبياو خـ ال؟ 
اًعي ى كىًإسحىاؽى كىيىعقيوبى  خـىلى: دول  رعا -ُ  رػىقيوليوفى ًإفَّ ًإبرىاًهيمى كىًإسمى

كىاألىسبىاطى كىافيوا هيودنا خىك فىفىارىل
(ْ)   

دىوـً ميوسىى خيمَّةه يىهديكفى بًالحىقّْ كىًبً  يىعًدليوفى  كىدىطَّعاىاهيم  كىًمنرعالى:  دول  -ِ 
اثاىتىي عىشرىةى خىسبىا نا خيمىمنا

(ٓ)   
خىكحىياىا ًإلىيكى كىمىا خىكحىياىا ًإلىى فيوحو كىالاًَّبيّْينى ًمن بىعًدً   ًإفَّارعالى:  دول  -ّ 

كىًعيسىى كىخىيُّوبى كىييوفيسى كىهىاريكفى  ألىسبىاطً كىخىكحىياىا ًإلىى ًإبرىاًهيمى كىًإسمىاًعي ى كىيىعقيوبى كىا
كىسيلىيمىافى 

(ٔ)   
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بًاهلًل كىمىا خيفًزؿى عىلىياىا كىمىا خيفًزؿى عىلىى ًإبرىاًهيمى  آمىاَّا دي رعالى:  دول  -ْ 
كىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى كىيىعقيوبى كىاألىسبىاًط كىمىا خيكًريى ميوسىى كىًعيسىى كىالاًَّبيُّوفى ًمن رَّبًّْهم الى 

ميوفى فػيفىرّْؽي بىينى خىحىدو مّْاهيم كىفىحني لى ي ميسلً 
(ُ)   

آمىاَّا بًاهلًل كىمىا خيفًزؿى ًإلىياىا كىمىا خيفًزؿى ًإلىى ًإبرىاًهيمى  وليوادي رعالى:  دول  -ٓ 
 حىدو خى  ينى بى  فىرّْؽي فػي  الى  بًّْهمرى  نمً  ًبيّْوفى الاَّ  كًريخي  مىاكىًإسمىاًعي ى كىًإسحىاؽى كىيىعقيوبى كىاألىسبىاًط كى 

سًلميوفى مي   ي لى  فىحني كى  اهيممً 
(ِ)   

كمن دائ : إفهم  ،األسباط: فمن دائ : إفهم خفبياواطتلف الااس في فبوة  كدد 
: المم يدؿ علي  وادال حيث (ّ)هما بعض العلماو فيليسوا بأفبياو، كدد حقق القوؿ 

كليس في القرآف كال عن الابي  ،خفبياو ليسواالقرآف كاللغة كاالعتبار خف إطوة يوسف 
 أهم،طبر بأف اهلل رعالى فبٌ ب  كال عن خ حاب  راواف اهلل عليهم  ، لى اهلل علي  كسلم

 ركفسٌ  ،كىاألىسبىاطً احتج ب  من داؿ: إفهم فبئوا بقول  في آيتي البقرة كالاساو:  إفماك 
األسباط بأفهم خكالد يعقوب، كالفواب: خف  ليس المراد بهم خكالد  لفلب  ب  ذريت ،  

من باي إسرائي    فاألسباط ،ككاف في ذريت  األفبياو ،: باو إسرائي اكما يقاؿ فيهم خيضن 
حفدة يعقوب علي  السبلـ ذرارم خباائ   كاألسباط كملك إسرائي ،كالقبائ  من باي 

 دىطَّعاىاهيم  كى عًدليوفى يى  ًب ً كى  الحىقّْ بً  هديكفى يى  مَّةه خي  وسىىمي  وـً دى  كىًمنرعالى:  داؿاالثاي عشر  
مىمناخي  سبىا ناخى  شرىةى عى  تىياثاى 

ط هم األمم من باي إسرائي ،  فهما  ريح في خف األسبا ،(ْ)
لتسميتهم دب  خف راتشر عاهم  معاى، ب  ال عشرك  سبط خمة ال خفهم باو  االثاا 

فالحاؿ خف السبط هم الاماعة من الااس؛ كمن داؿ األسباط خكالد  ا،األكالد خسبا ن 
 يعقوب علي  السبلـ لم يرد خكالد  لفلب  ب  خراد ذريت ، كما يقاؿ: باو إسرائي  كباو
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آدـ، فتهفيص اآلية بباي  لفلب  غلط ال يدؿ علي  اللف  كال المعاى، كمن ادعا  فقد 
إفما سموا ب  من عهد موسى علي   ا، كالفواب عادهم: خف كوفهم خسبا ن ابيان  خططأ ططأن 

، فإف  ال يعرؼ خف  كاف فيهم فبي الابوةكمن حيائم كافت فيهم  ،السبلـ لآلية المتقدمة
كمما يؤيد هما خف اهلل رعالى لما ذكر األفبياو من  ،عليهما السبلـ دب  موسى إال يوسف

سيلىيمىافى كى  اكيكدى دى  رّْيًَّت ً ذي  كىًمنذرية إبراهيم علي  السبلـ داؿ: 
فمكر المولى عز ك    ،(ُ)

يوسف علي  السبلـ كمن مع  كلم يمكر األسباط، فلو كاف إطوة يوسف فبئوا كما فبئ 
 يوسف لمكركا مع  

إطوة يوسف علي  السبلـ رشهد خفهم لم يكوفوا  خفعاؿ خفذكركا  لكككم 
خباهم كخطاهم دد استغفرا  ن! كلكن الرسوليٍ ؟فكيف يكوفوا خفبياو ،متورعين عن العظائم

يوسف  سوؿعن الر  احاكين  -دوؿ اهلل رعالى  ذلككبرهاف  ،لهم كخسقطا التثريب عاهم
كىافنامى  رّّ شى  خىفتيم: -علي  السبلـ خطيهم خف  داؿ لهم

خف يقول  فبي  خلبتةكال ياوز  ،(ِ)
ألف  ؛إذ رودير األفبياو فرض على  مي  الااس ؛فعم كال لقـو  الحين ،من األفبياو

عق ابن فوح علي  السبلـ خبا  خكثر مما عق ب  خطوة  ددك  ا،مكافن  االفالحين ليسوا شرِّ 
كال يح  لمسلم خف يدط   ،إال خف خطوة يوسف لم يكفركا ،يوسف علي  السبلـ خباهم

كبين  اكال فرؽ بين التفديق بابوة من ليس فبيِّ  ،إ ماع كالفي األفبياو من لم يأت فص 
عن بعض الفحابة  ركلفإف ذكركا في ذلك ما  ،التكميب بابوة من  حت فبور  ماهم

رسوؿ اهلل  لى اهلل علي   ابنإبراهيم  مات إفما: -زيد بن خردم كهو-راي اهلل عاهم 
فهم   ،كخكالد األفبياو خفبياو ،ألف  ال فبي بعد رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم ؛مكسل
 من ك و :  ،شديدة كزلة عالم غفلة

خف  ن: خف  دعول ال دلي  على  حتها  ثافيها: خف  لو كاف ما ذكر ألمكخكلها 
 علي  السبلـ يىيح خكريككما  ،يابأ إبراهيم في المهد كما فبىو عيسى علي  السبلـ
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 ،عاش عامين غير شهرين كدد ا،فعلى هما القوؿ لع  إبراهيم كاف فبيِّ  ا،الحكم  بيِّ 
 ،غير  الح القرآف عم  عمبلن  باص اكحاشا هلل من هما  ثالثها: خف كلد فوح كاف كافرن 

كحاشا هلل رعالى من  ا،فلو كاف خكالد األفبياو خفبياو لكاف هما الكافر المسهوط علي  فبيِّ 
ب   ،لو ب كالبد خف ركوف اليهود كلهم خفبياو إلى اليـو كملكلو كاف   هما  رابعها:

 خباهم ألف خفبياو،ألف  يلـز خف يكوف الك  من كلد آدـ لفلب   ، مي  خه  األرض خفبياو
حتى يبلا  اكهم خكالد خفبياو     كهكما خبدن  ،ألف آباوهم خفبياو ا،خفبياو خيضن  خكالد فبي ك 

 طفاو ب   الكثبت علي  ما  ،الكفر لمن دامت علي  الحاة كفي هما من ،األمر إلياا

من يزعم  ااسكمن ال ،يقم دلي  على فبوة إطوة يوسف لم إف كل  فقوؿ:   لملك
كيحتاج مدعي ذلك إلى دلي ، كلم يمكركا  ر،خفهم خكحي إليهم بعد ذلك، كفي هما فظ

 ًإسمىاًعي ى كى  برىاًهيمى إً  لىىإً  فًزؿى خي  مىاكى  ياىالى إً  فًزؿى خي  مىاكى  اهللً بً  اَّاآمى  ديوليواسول دول  رعالى: 
األىسبىاطً كى  يىعقيوبى كى  ًإسحىاؽى كى 

  كهما في  احتماؿ؛ ألف بطوف باي إسرائي  يقاؿ لهم: (ُ)
األسباط، كما يقاؿ للعرب: دبائ ، كللعام: شعوب؛ يمكر رعالى خف  خكحى إلى األفبياو 

فهم كثيركف، كلكن ك  سبط من فس  ر   أل من خسباط باي إسرائي ، فمكرهم إ ماالن 
 يقم دلي  على خعياف هؤالو خفهم خكحي إليهم      لممن إطوة يوسف، ك 
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 الساب  المبحث

 بن سااف العبسي طالدفي فبوة  االطتبلؼ
ستمائة ساة  لسبلـبين عيسى كمحمد عليهما ا كافخف    (ُ)بعض العلماو ذكر 

ين موسى كعيسى عليهما السبلـ خلف كسبعمائة كعن الكلبي خف  كاف ب ،خك خد  خك خكثر
ساة، كخلفا فبي، كبين عيسى كمحمد عليهما السبلـ خربعة من األفبياو: ثبلثة من باي 

ابن خبي طيثمة في   كخكرد إسرائي ، ككاحد من العرب كهو: طالد بن سااف العبسي 
ن المبلئكة مالك ب  م  كتاب البدو ل  طالد بن سااف العبسي كذكر فبور ، كذكر خف  ككٌ 

يقاؿ لها: فار الحدثاف، كافت رهرج على  اطازف الاار، ككاف من خعبلـ فبور  خف فارن 
طالد ابن سااف فلم رهرج  هافردٌ  ها،الااس من مغارة فتأك  الااس كال يستطيعوف ردٌ 

  (ِ)بعد
ألف  لم يكن بياي  ؛خكلى الااس بعيسى خفااهلل علي  كسلم: "  لى دول  كخما 

ب  بعضهم على خف  لم يبعث بعد عيسى علي  السبلـ خحد إال  استدؿ فقد ،(ّ)فبي"كبيا  
المين خرسلوا إلى  الثبلثةألف  كرد خف الرس   ؛كفي  فظر ،فبياا  لى اهلل علي  كسلم

كخف  ،خ حاب القرية الممكورة دفتهم في سورة يس كافوا من خرباع عيسى علي  السبلـ
ككافا بعد عيسى علي  السبلـ  كالاواب: خف هما  ين ر يس كطالد بن سااف كافا فبيٌ 
خك المراد:  ،كفي غير  مقاؿ ،فإف   حيح ببل رردد ،الحديث يضعف ما كرد من ذلك

كإفما بعث بعد  من بعث  ،خف  لم يبعث بعد عيسى علي  السبلـ فبي بشريعة مستقلة
خطر ها الحاكم في المستدرؾ  بن سااف طالدكدفة  ،بتقرير شريعة عيسى علي  السبلـ
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الحاف  ابن حار العسقبلفي  هاعباس راي اهلل عاهما، كلها  رؽ  مع ابنمن حديث 
  (ُ)في الفحابة  في رر مت  في كتاب

 رتكد  في بعض ببلد الحااز في الااهلية فحو هم  الاار التي ظه كدد 
تى خطمدها كمات فقاـ في خمرها ح ،باواحي المدياة في زمن طالد بن سااف العبسي

كخكردها  اما م،ذكرها خبو عبيدة معمر بن المثاى في كتاب ال ،بعد ذلك في دفة ل 
الحاكم في المستدرؾ من  ريق يعلى بن مهدم عن خبي عوافة عن خبي يوفس عن 

من باي عبس يقاؿ ل  طالد بن سااف  عباس راي اهلل عاهما: خف ر بلن  ابنعكرمة عن 
كفيها: فافطلق كهي رهرج من  ،فمكر القفة ،م فار الحدثافعاك خ فئ إفي: لقوم داؿ 

كالاار كأفها  ،فمكر القفة في دطول  الشق ،شق  ب  من حرة يقاؿ لها: حرة خشا 
  (ِ)فضربها بعفا  حتى خدطلها كطرج ، ب  سقر
 ماعة مشهورين في الااهلية طبر طالد بن سااف العبسي المم كاف  كذكر 

ابن عباس راي اهلل عاهما: داؿ:  كعن ا،بعضهم خف  كاف فبيِّ كدد زعم  ،في زمن الفترة
كداؿ:  ، اوت بات طالد بن سااف إلى الابي  لى اهلل علي  كسلم فبسط لها ثوب 

: ذكر طالد بن سااف عاد رسوؿ اهلل  لى اهلل كداؿالبزار  كركا  ،دوم " ع "بات فبي ايٌ 
إال من هما الو     اال فعرف  مرفوعن ثم داؿ: ك  ،دوم " ع علي  كسلم فقاؿ: "ذاؾ فبي ايٌ 

يدط  في  ابنككاف ل   ،الحف  موككاف ديس بن الربي  ثقة في ففس  إال خف  كاف رد
داؿ البزار: كدد ركا  الثورم عن سالم األفطس عن سعيد بن  ،خحاديث  ما ليس ماها

   بير مرسبلن 
 نو عوافة ع: حدثاا المعلى بن مهدم داؿ: حدثاا خبليالمو  يعلىخبو  كداؿ 

ل : طالد  يقاؿمن عبس  خبي يوفس عن عكرمة عن ابن عباس راي اهلل عاهما: خف ر بلن 
دي : خف   -فقاؿ ل  ر   من دوم   ،بن سااف داؿ لقوم : إفي خ فئ عاكم فار الحررين

                                 
 .6/489( انظر: فتح الباري 1)

 .13/79 ( انظر: فتح الباري2)
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 ،فما شأفك كشأف فار الحررين ا،يا طالد ما دلت لاا دط إال حقِّ  كاهلل: -عمارة بن زياد
 إذافأروها ف ،فهرج طالد كمع  خفاس من دوم  فيهم عمارة بن زياد ،طفئهارزعم خفك ر

فقاؿ: إف خبطأت  ،فهط لهم طالد ططة فأ لسهم فيها ،هي رهرج من شق  ب 
فاستقبلها  ا،فهر ت كأفها طي  شقر يتب  بعضها بعضن  ،عليكم فبل ردعوفي باسمي

راعية المعزل  نزعم اب ،طالد فاع  يضربها بعفا  كهو يقوؿ: بدا بدا بدا ك  هدل
فقاؿ لهم عمارة  ،حتى دط  معها الشق فأبطأ عليهم ،خفي ال خطرج ماها كثيابي بيدم

: داؿ ،إليكم بعد دالوا فادعو  باسم  رجلقد ط ابن زياد: كاهلل إف  احبكم لو كاف حيِّ 
 فهرج كهو آطم برخس  فقاؿ: خلم ،فقالوا: إف  دد فهافا خف فدعو  باسم  فدعو  باسم 

مرت بكم الحمر فيها  إذاف ،فقد كاهلل دتلتموفي فادفاوفي ،خفهكم خف ردعوفي باسمي
 ،فدفاو  فمرت بهم الحمر فيها حمار خبتر ا،فإفكم رادكفي حيِّ  ،حمار خبتر فافبشوفي

ال كاهلل ال رحدث مضر  ،فقاؿ لهم عمارة: ال رابشو  ،فقلاا: افبشو  فإف  خمرفا خف فابش 
فإف خشك  عليكم  ،د كاف داؿ لهم طالد: إف في عكن امرخر  لوحينكد ،خف فابش مورافا

فلما  ،داؿ: كال يمسهما حائض ،فإفكم ستادكف ما رسألوف عا  ،خمر فافظركا فيها
فمهب ما كاف فيهما  ،فأطر تهما إليهم كهي حائض ،ر عوا إلى امرخر  سألوها عاهما

 لتفديقها كالقبوؿ بها ليس من سبي   ،الغريبة سا يردي : هي من األ ،من علم
فقاؿ: "ذاؾ فبي  سلمعا  الابي  لى اهلل علي  ك  ئ سماؾ بن حرب: سي  داؿ 

كسلم فقاؿ:  لي سماؾ: إف ابن طالد بن سااف خرى الابي  لى اهلل ع داؿ ،خااع  دوم "
كليس في :  ما،السياؽ مودوؼ على ابن عباس راي اهلل عاه فهمابابن خطي"   ا"مرحبن 

 كاألشب  خف  كاف ر بلن  هاا،كالمرسبلت التي فيها خف  فبي ال يحتج بها ها  ا،خف  كاف فبيِّ 
فقد ثبت في  حيح البهارم  ،فإف  إف كاف في زمن الفترة ،ل  خحواؿ ككرامات ا الحن 

ألف   ،عن رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم خف  داؿ: "إف خكلى الااس بعيسى بن مريم خفا
ألف اهلل رعالى داؿ:  ا،ف دبلها فبل يمكن خف يكوف فبيِّ كا  كإف ،ليس بياي كبيا  فبي"

 بًلكى دى  نمً  ًميرو فى  نمً  رىاهيمخى  امى  ومنادى  لًتياًمرى،  كدد داؿ غير كاحد من العلماو: إف اهلل
 لى اهلل علي   اإال محمدن  العربفي  ارعالى لم يبعث بعد إسماعي  علي  السبلـ فبيِّ 
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  ابراهيم الهلي  بافي الكعبة المكرمة التي  علها اهلل المم دعا ب ،كسلم طارم األفبياو
ب   رحتى كاف آطر من بشٌ  ،ب  األفبياو لقومهم رتكبشٌ  ا،رعالى دبلة أله  األرض شرعن 

كبهما المسلك بعيا  يرد ما ذكر  السهيلي كغير  من إرساؿ فبي  ،عيسى علي  السبلـ
كبعث  ،اف  احب مدينمن العرب يقاؿ ل : شعيب بن ذم مهمـ بن شعيب بن  فو 

 ،اهلل على العرب بهت ففر طفسلٌ  ،: حاظلة بن  فواف فكمبوهمااإلى العرب خيضن 
كذلك في زمن معد بن  ،فااؿ ماهم من القت  كالسبي فحو ما فاؿ من باي إسرائي 

  (ُ)كاهلل رعالى خعلم ، الحين يدعوف إلى الهير اكالظاهر خف هؤالو كافوا دومن  ،عدفاف

                                 
 . 2/268البداية والنهاية  ( انظر:1)
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 منالثا المبحث
 الكهف    حابخ في فبوة االطتبلؼ

كإف كاف  ،المم ال يابغي طبلف  خف خ حاب الكهف ليسوا بأفبياو الفحيح 
إال خف  ال دلي  على ذلك، ب  بعض العلماو ياق   ،بعض العلماو داؿ: إفهم خفبياو

 مًإفػَّهي اهلل رعالى ب  عليهم خف داؿ عاهم:  كغاية ما منٌ  ،(ُ)ماإل ماع على عدـ فبوره
 ليوًبًهمدػي  لىىعى  رىبىطاىا  كى دنلهي  زًدفىاهيمكى  رىبًّْهمبً  ايواآمى  تيىةه فً 

ككاف من خمرهم خف  لبوا من  ،(ِ)
كدد فع ، كلما اشتد اإليماو لهم رو هوا إلى  ا،اهلل رعالى خف يهيئ لهم من خمرهم رشدن 

بأفهم لم  الكهف، كلو كافوا خفبياو الستمركا موا هين لقومهم؛ كمن الماازفة القوؿ
لعيسى علي  السبلـ  اكلن يموروا إال عاد دياـ الساعة، كخفهم سيكوفوف خففارن  ،يموروا

 عادما يازؿ 
اآلثار التي استدؿ بها خ حاب هما القوؿ: دوؿ عوؼ بن مالك  بعض كمن 

كفي  خف  داؿ:  -الحديث  -راي اهلل عا : غزكفا م  رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم 
كياع  اهلل حواريي   ا،كمعتمرن  امريم حا ِّ  ابنعة حتى يازؿ عيسى رقـو السا ال"

 كفي ،(ّ)فإفهم لم يحاوا كلم يموروا" ا،فيمركف حاا ن  ،خ حاب الكهف كالرديم
في  ذكر خ حاب  ليس ،مسلم في شأف فزكؿ عيسى علي  السبلـ كحا  يح ح

رسوؿ اهلل  لى اهلل عباس راي اهلل عاهما خف  داؿ: داؿ  بنك او عن عبد اهلل  ،الكهف
كما  او عن بعض السلف كمحمد  ،(ْ)الكهف خعواف المهدم" خ حابعلي  كسلم: "

                                 
 . 4/791( انظر: تشنيف ادلسامع جبمع اجلوامع 1)

 . 13( سورة الكهف: 2)

وقد قال فيو علماء اجلرح والتعديل: ركن من  ،ألنو من طريق كثري بن عبد اهلل بن عمرو ا؛ضعيف جد   احلديث (3)
 أركان الكذب.

 وذةوليس ببعيد أن تكون مأخ ،فسريهيف ت وادلنثور إىل أن ىذه الرواية أخرجها ابن مردوي الدرالسيوطي يف  أشار (4)
 من أىل الكتاب.
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 ،خ حاب الكهف يكوفوف في حواريي  إفكقول  في الكتب المازلة:   ظيبن كعب القر 
 إذا  ح عا  فهو من اإلسرائيليات  ،كخفهم يحاوف مع 
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 التاس  المبحث
 في فبوة بلعم بن باعوراو االطتبلؼ

كدي : من  ،: هو من مدياة الابارينفقي  ،(ُ)بن باعور هما بلعمفي  اطتلف 
كدي : من الكعاافين، كهو: بلعم بن باعور بن سمـو بن فرستم بن مآب بن  ،خه  اليمن

خه  التأكي  في اآليات التي كاف  اطتلف كددابن هاركف، خكري العلم كالحكمة   لوط
اهىامً  افسىلىخى فى  اىاآيارً  ياىا ي آرى  ًممالَّ  بىأى فػى  لىيًهمعى   ي كىار داؿ اهلل    ثااؤ :  ريها،خك 

 فقاؿ ،(ِ)
يعاي:  ،السدم: إف اهلل لما افقضت األربعوف ساة داؿبعضهم: كافت اسم اهلل األعظم  

اىةن سى  ربىًعينى خى  لىيًهمعى  حىرَّمىةه مي  فىًإفػَّهىاالتي داؿ اهلل رعالى فيها: 
يوش  بن فوف  بعث ،(ّ)

فدعا باي إسرائي  فأطبرهم خف  فبي، كخف اهلل دد خمر  خف يقار  الابارين، فبايعو   ،فبياِّ 
 يعلم االسم ػناككاف عالم ،كافطلق ر   من باي إسرائي  يقاؿ ل : "بلعم" ،ك ددو 
، فكفر، كخرى الابارين، ف األعظم : ال ررهبوا باي إسرائي ، فإفي إذا طر تم قاؿالمكتـو

ككاف عادهم فيما شاو من الدفيا، غير خف  كاف  ،دعوة فيهلكوف خدعو عليهم ارلوفهمرق
 ل    اال يستطي  خف يأري الاساو من عظمهن، فكاف ياكح خرافن 

: ب  اآليات التي كاف خكريها  كدي  ،إال خعطا  ا: كاف ال يسأؿ اهلل شيئن كدي  
ي ابن عباس راي اهلل عاهما داؿ: كاف في با عنكتاب من كتب اهلل    كعبل  ك 

 ااهدم عنكداؿ آطركف: ب  كاف خكري الابوة  ك  ا،خكري كتابن  وراوبن باع مبلع  إسرائي
خكري الابوة، فرشا  دوم  على خف يسكت،  -: بلعميعاي-داؿ: هو فبي في باي إسرائي  

المعتمر بن سليماف، عن خبي ، خف  سئ  عن اآلية:  كركلففع  كرركهم على ما هم علي   
 اهىامً  افسىلىخى فى  اىاآيارً  ياىا ي آرى  ًممالَّ  بىأى فػى  لىيًهمعى  كىار ي

 عن سيار خف  كاف ر بلن  ثفحدٌ  ،(ْ)
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داؿ خبو  عفر: كالفواب  ،خكري الابوة، ككاف مااب الدعوة ديقاؿ ل : "بلعاـ"، ككاف د
من القوؿ في ذلك خف يقاؿ: إف اهلل رعالى ذكر  خمر فبي   لى اهلل علي  كسلم خف يتلو 

ككملك اآليات إف   ،آرا  حاا  كخدلت ، كهي اآليات    كاف اهللعلى دوم  طبر ر 
كافت بمعاى الحاة التي هي بعض كتب اهلل رعالى التي خفزلها على بعض خفبيائ ، 
فتعلمها المم ذكر  اهلل رعالى في هم  اآلية كعاا  بها؛ فاائز خف يكوف المم كاف خكريها 

اف فيما يقاؿ دد درخ من كتب خه  "، ألف "خمية" كخميةخف يكوف " ك ائز ،"بلعم"
  الكتاب  
كافت بمعاى كتاب خفزل  اهلل رعالى على من خمر فبي اهلل علي  الفبلة   كإف 

خك بمعاى الابوة، فغير  ،خك بمعاى اسم اهلل األعظم ،كالسبلـ خف يتلو على دوم  فبأ 
 ام يكن خكري شيئن ب  "خمية"؛ ألف "خمية" ال رهتلف األمة في خف  ل ا ائز خف يكوف معايِّ 

فالفواب خف  ،يو ب الحاة لمعايمن ذلك، كال طبر بأم ذلك المراد، كخم الر لين ا
 كفقر بظاهر التازي  على ما  او ب  الوحي من اهلل رعالى  ،يقاؿ في  ما داؿ اهلل رعالى

فإف  يعاي: طرج من اآليات التي كاف اهلل  ،اهىامً  فىافسىلىخى دول  رعالى:  كخما 
ابن عباس راي اهلل  عنذلك داؿ خه  التأكي   ك  كباحو ،فتبرخ ماها  آراها إيا رعالى

 -يعاي بلعم  -مع ، خرا   نكم رينعاهما داؿ: لما فزؿ موسى علي  السبلـ يعاي بالابا
باو عم  كدوم ، فقالوا: إف موسى ر   حديد، كمع   اود كثيرة، كإف  إف يظهر علياا 

يرد موسى  ف: إفي إف دعوت اهلل خفقاؿ ،ا موسى كمن مع فادع اهلل خف يرد عا ،يهلكاا
كمن مع  ذهبت دفيام كآطرري! فلم يزالوا ب  حتى دعا عليهم، فسله  اهلل مما كاف 

عبد اهلل  كعن  اًكينى الغى  نى مً  كىافى فى  يطىافي الشَّ  أىربػىعى ي فى  اهىامً  فىافسىلىخى علي ، فملك دول : 
 اهلل آرا  آيار  فتركها   عباس راي اهلل عاهما داؿ: كاف بن

خم: فزع  اهىامً  فىافسىلىخى ابن عباس راي اهلل عاهما في دول  رعالى:  كداؿ 
ياتهي إلى خمر  في معفية  اخم: ففير  لافس  رابعن  يطىافي الشَّ  فىأىربػىعى ي : كدول ما  العلم  
 نى مً  فىكىافى : كدول كيهالف خمر رب  في معفية الشيطاف ك اعة الرحمن   ،اهلل رعالى

 لضبلل  كطبلف  خمر رب ، ك اعة الشيطاف  ؛من الهالكين فكافخم:  اًكينى الغى 
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 لىىإً  طلىدى خى  لىًكاَّ ي كى  هىابً  لىرىفىعاىا ي  ئاىاشً  كىلىوفي رأكي  دول  رعالى:  القوؿ كخما 
وىا ي هى  بى ى كارػَّ  رضً األى 

  آيار ا آر اهلل    كعبل لرف  هما المم شاودي  فيها: كلو  فقد  (ُ)
إلى الحياة الدفيا في األرض، كماؿ  كسكن رض،كلكا  خطلد إلى األ اها،التي آر  بآيار

إليها، كآثر لمرها كشهوارها على اآلطرة كارب  هوا ، كرفض  اعة اهلل رعالى كطالف 
 خمر  

دفة هما المم ك ف اهلل رعالى طبر  في هم  اآلية، على اطتبلؼ من  ككافت 
اهلل عاهم:  ايكابن مسعود كمااهد ر  باسابن ع دال بر  كخمر ، ما خه  العلم في ط

كذلك ألف موسى علي  السبلـ دفد بلد  المم  ،بن باعوراو" بلعمفزلت هم  اآلية في "
فطلبوا ما  خف يدعو على موسى علي  السبلـ كدوم ،  ا،هو في ، كغزا خهل  ككافوا كفارن 

م فامتا  ما ، فما زالوا يطلبوف  ما  حتى ككاف مااب الدعوة، كعاد  اسم اهلل األعظ
: يا رب ىموس قاؿككد  موسى كباو إسرائي  في التي  بدعائ ، ف ،دعا علي  فاستايب ل 

فاسم   ،فقاؿ: كما سمعت دعاو  عليٌ  ،فقاؿ: بدعاو بلعم ،بأم ذفب كدعاا في التي 
اف، فسله  اهلل دعائي علي ، ثم دعا موسى علي  خف يازع ما  اسم اهلل األعظم كاإليم

فهم   ،فهر ت من  در  كحمامة بيضاو ،رعالى مما كاف علي  كفزع ما  المعرفة
 دفت   

فلما دعا علي  موسى علي   ،من خفبياو اهلل رعالى ا: إف  كاف فبيِّ اخيضن  كيقاؿ 
كسعيد بن  مر  كداؿ عبد اهلل بن عاالسبلـ افتزع اهلل رعالى ما  اإليماف ك ار كافرن 

د بن خسلم كخبو ركؽ: فزلت هم  اآلية في خمية بن خبي الفلت، ككاف دد المسيب كزي
خف يكوف هو، فلما  افي ذلك الودت، كر  درخ الكتب، كعلم خف اهلل رعالى مرس  رسوالن 

كلم يؤمن بالابي  ا،علي  الفبلة كالسبلـ حسد ، ثم مات كافرن  اخرس  اهلل رعالى محمدن 
شعر  ككفر  آمنفي  الابي  لى اهلل علي  كسلم: " داؿ لى اهلل علي  كسلم، كهو المم 
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 ئ خف شعر  كشعر المؤماين، كذلك خف  يوحد اهلل رعالى في شعر ، كيمكر دال يريد ،"لب د
 روحيد  من طلق السموات كاألرض كخحواؿ اآلطرة كالااة كالاار  

: فزلت في خبي عامر الراهب المم سما  الابي  لى اهلل علي  كسلم كدي  
الااهلية، فلما  او اإلسبلـ طرج إلى الشاـ كخمر  فيكالمم كاف يترهب  ،قالفاس

الابي  لى اهلل علي  كسلم،  لىالماافقين بارهاذ مساد ارار، كخرى ديفر كاستااد  ع
كهو دوؿ سعيد بن المسيب  كدي : فزلت في ماافقي خه   ا،كحيدن  افمات هااؾ  ريدن 
دوؿ الحسن كاأل م  كدي :  كهولي  كسلم، الابي  لى اهلل ع فوفالكتاب، كافوا يعر 

 هو عاـ فيمن عرض علي  الهدم فأعرض عا ، كهو دوؿ دتادة كعكرمة كخبي مسلم  
ثم  ا،داؿ دائ : فه  يفح خف يقاؿ: إف الممكور في هم  اآلية كاف فبيِّ  فإف 

سىالىتي ي رً  اعى ي يى  يثي حى  علىمي خى  اهللي ألف  رعالى ذكر  داؿ:  ؛: هما بعيددلاا ار كافرا؟ 
(ُ)، 

عن  ياز من عبيد  بالرسالة إال إذا علم امت اكذلك يدؿ على خف  رعالى ال يشرؼ عبدن 
العظيمة، فمن كاف هما حال   ماادبسائر العبيد بمزيد الشرؼ كالدر ات العالية كال

 فكيف يليق ب  الكفر؟! 
األكؿ:  القوؿدوالف:  ففي  ،اهىامً  افسىلىخى فى  ارًاىاآيى  آرىياىا ي دول  رعالى:  خما 

خم: طرج  ،بها فافسلخ ماها ػناخدلت ، حتى  ار عالم ماا علماا  حاج التوحيد، كفهٌ 
سهط ، كمعاى افسلخ: طرج  إلىمن محبة اهلل رعالى إلى معفيت ، كمن رحمة اهلل رعالى 

 فلم يقب  ااهاالثافي: بيٌ  كالقوؿبالكلية افسلخ ما    ايقاؿ: لك  من فارؽ شيئن  ،ماها
يؤمن  مكعرم ماها، كسواو دولك: افسلخ، كعرم، كرباعد، كهما يق  على ك  كافر ل

 مىابً  ايواآمً  تىابى الكً  كريواخي  ًمينى الَّ  يػُّهىاخى  يىاباألدلة، كخداـ على الكفر  كفظير  دول  رعالى: 
 يوهناكي  طًمسى فَّ  فخى  ب ً دى  نمً  عىكيممى  مىالً  فىدّْدنامي  زَّلاىافػى 

 كىلىقىدق فرعوف: في ح كداؿ ،(ِ)
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خىبىىكى  كىمَّبى فى  لَّهىاكي   ارًاىاآيى  رىياىا ي خى 
ك ائز خف يكوف هما المو وؼ فرعوف، فإف  رعالى  ،(ُ)

 امتبعن  ااالِّ  افأعرض كخبى، ككاف عادين  ،خرس  إلي  موسى كهاركف عليهما السبلـ
 للشيطاف 
 ػناكاف عالم  الفرؽ بين القولين: هو خف هما الر   في القوؿ األكؿ، كحا   

بدين اهلل رعالى كروحيد ، ثم طرج ما ، كعلى القوؿ الثافي لما آرا  اهلل رعالى الدالئ  
يدؿ  اهىامً  افسىلىخى كالبياات امتا  من دبولها، كالقوؿ األكؿ خكلى، ألف دول  رعالى: 

في فقد ثبت باألطبار خف هم  اآلية إفما فزلت  اعلى خف  كاف فيها ثم طرج ماها، كخيضن 
 رعالى، ثم طرج ما  إلى الكفر كالضبلؿ  اهللبدين  ػناإفساف كاف عالم

ففي  ك و : األكؿ: خربع  الشيطاف كفار  ،يطىافي الشَّ  فىأىربػىعى ي دول  رعالى:  خما 
 ،  كالثافي: فأربع  الشيطاف ل ااإلفس كغوارهم، خم الشيطاف  ع  كفار اإلفس خرباعن 

، مثاؿ: خ ،خم: لحقتهم ،يقاؿ: خربعت القـو ،خم: خدرك  إذا   فعلتكيقاؿ: خربعت القـو
 خم: حتى خدركتهم   ،: ما زلت خربعهم حتى خربعتهميقاؿك  ،كافوا دد سبقوؾ فلحقتهم

خم: خ اع الشيطاف فكاف من  ،اًكينالغى  نى مً  فىكىافى رعالى:  دول معاى  كخما 
هدل، فافسلخ ما  إلى الظالمين  داؿ خه  المعافي: المقفود ما  بياف خف من خكري ال

الضبلؿ كالهول كالعمى، كماؿ إلى الدفيا، حتى ربلعب ب  الشيطاف كاف ماتها  إلى 
ليحمر الااس عن مث    البوار كالردل، كطاب في اآلطرة كاألكلى، فمكر اهلل رعالى دفت

 حالت   
اا  للعم  في معاا : كلو شئاا رفع ي د هىابً  رىفىعااى ي لى  ئاىاشً  كىلىورعالى:  كدول  

" ردؿ على افتفاو لوبها، فكاف يرف  بواسطة رلك األعماؿ الفالحة مازلت ، كلفظة: "
غير ، فهما يدؿ على خف  رعالى دد ال يريد اإليماف، كدد يريد الكفر   والشيو الفتفا

خطرل سول هما الو  : فاألكؿ: داؿ  اكدالت المعتزلة: لف  اآلية يحتم  ك وهن 
شئاا لرفعاا  بأعمال  بأف فكرم  كفزي  التكليف عا  دب  ذلك  : كلومعاا الابائي: 
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الكفر حتى فسلم ل  الرفعة، لكاا رفعاا  بزيادة التكليف بمازلة زائدة، فأبى خف يستمر 
إال خف  ا،ك برن  ابأف فحوؿ بيا  كبين الكفر دهرن  فعاا ،على اإليماف  الثافي: لو شئاا لر 

عن األكؿ: خف حم  الرفعة  كالاوابم  اطتيار    فبل  ـر رركاا  التكليف،ذلك ياافي 
للثواب  امو بن  ذلكلم يكن  ا،على اإلمارة بعيد، كعن الثافي: خف  رعالى إذا ماع  ما  دهرن 

 كالرفعة 
: خ   العربيةداؿ خ حاب  ،رضً األى  لىىإً  طلىدى خى  كىلىًكاَّ ي داؿ سبحاف :  ثم 

ـ المي  إلى األرض، كما  يقاؿ: خطلد فبلف اإلطبلد: اللزـك على الدكاـ، ككأف  دي : لز 
 داؿ مالك بن سويد: ،إذا لـز اإلدامة ب  اف،بالمك
 كعمرك بن يربوع خداموا فأطلدكا          ػالػكم ػبػائػ من د ػيح بأبػاػاو

ابن عباس راي اهلل عاهما: كلكا  خطلد إلى األرض يريد: ماؿ إلى الدفيا،  داؿ 
 ركاإلى الدفيا  داؿ الواحدم: فهؤالو فسٌ  سكنالز اج:  كداؿ مقار : بالدفيا، كداؿ

األرض في هم  اآلية بالدفيا، كذلك ألف الدفيا هي األرض، ألف ما فيها من العقار 
كالضياع كسائر خمتعتها من المعادف كالابات كالحيواف مستهرج من األرض، كإفما 

الدفيا باألرض، كفقوؿ: عن  ريقول كيكم  بها، فالدفيا كلها هي األرض، ففح خف يعبٌ 
لو  او الكبلـ على ظاهر  لقي  لو شئاا لرفعاا ، كلكاا لم فشأ، إال خف دول  رعالى: 

 رضً األى  لىىإً  طلىدى خى  كىلىًكاَّ ي  :لما دؿ على هما المعاى ال  ـر خديم مقام  دول  رعالى
 وىا ي هى  كىارػَّبى ى،  ى من اآليات كارب  : خف  خعرض عن التمسك بما آرا  اهلل رعالكمعاا

الهول، فبل  ـر كد  في هاكية الردل، كهم  اآلية من خشد اآليات على خ حاب 
العلم، كذلك ألف  رعالى بعد خف طص هما الر   بآيار  كبياار ، كعلم  االسم األعظم، 

  ةكطف  بالدعوات المستاابة، لما ارب  الهول افسلخ من الدين ك ار في در 
ف ك  من كافت فعم اهلل في حق  خكثر، فإذا خعرض عن الكلب، كذلك يدؿ على خ

متابعة الهدل كخدب  على متابعة الهول، كاف بعد  عن اهلل    كعبل خعظم، كإلي  
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لم يزدد من اهلل  لكلم يزدد هدن  ا،ازداد علمن  من: "لسبلـعلي  الفبلة كا بقول اإلشارة 
  (ُ)"اإال بعدن 

 ك  ،يكن فبيِّا من دب  المولى عز لاا خف بلعم هما لم  يظهرفالمم  كبعد، 
فيما  -ككاف فيما خكري من العلم اسم اهلل األعظم  ا،دد آرا  اهلل علمن  ر بلن  كافكلكا   
ثم  ار إلى ما  ،المم إذا دعي اهلل    كعبل ب  خ اب، كإذا سئ  ب  خعطى ،-يمكركف

  ار إلي  
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 العاشر المبحث

 في فبوة مريم بات عمراف االطتبلؼ
الحاف  خبو  ذكر ،بات عمراف الفديقة، خـ عيسى علي  السبلـ مريم السيدة 
: إف دبرها بالايرب، كذكر يقاؿداؿ: ك  ،راريخ دمشق خفها كافت بالربوة يالقاسم ف
بياها كبيا  خربعة كعشركف خبنا، ثم ركل خدواؿ  ،من خكالد سليماف بن داكد خفهافسبها، ك 

ًإلىى رىبٍػوىةو ذىاًت دػىرىارو كىمىًعينو  اكىآكىيٍػاىاهيمى رعالى:   دول يالمفسرين ف
: هي دالواحيث  ،(ُ)

مااهد  كعن ،الحاو المهملة كرشديد الاوف بفتح ،"حىاَّةخرض دمشق، كاسم خـ مريم: "
ًلرىبّْكً  يمىريىمي ادايتً  يىاداؿ: لما دي : 

ركاية:  يكافت رقـو حتى روـر ددماها، كف  (ِ)
خف مريم بقيت بعد رف  عيسى طمس  ي: كبلغاداؿ الحاف  ،رفلى حتى رـر ددماها

   (ّ)ساين، ككاف عمرها ثبلثنا كطمسين ساة
باا دب  الهوض في بياف اطتبلؼ الااس في فبورها، خف فبٌين بعضنا من  كيادر 

 كىر،من  هة حبلها من غير ذى  دفتها: هافضائلها كما  اوت في القرآف كالساة، فما
غير خكاف  كمن  يكحفوؿ الرزؽ عادها ف ،بسالامع اليا من مكحفوؿ الر ب الطر 

 ايى  اؿى دى  زدنارً  ادىهىاعً   ىدى كى  حرىابى المً  رًيَّازكى  لىيهىاعى  طى ى دى  كيلَّمىاداؿ رعالى:  ،غير حضور
اهللً  ادً عً  نمً  وى هي  الىتدى  مىاهى  كً لى  فَّىخى  ريىمي مى 

(ْ)  
 حذلك خف رك من الاساو، ك  ابما لم يؤر  خحدن  طفهااهلل رعالى  خف: كماها 

كظهر لها كففخ في درعها كدفا ماها للافهة، فليس هما ألحد من  مهاالقدس كلٌ 
علي   زكرياكما سأؿ   رتكلم رسأؿ آية عادما بشٌ  ربها بكلمات دتك دٌ  ،الاساو

 كىخيمُّ ي سبحاف :  داؿ"،  ديقةالسبلـ من اآلية، كلملك سماها اهلل رعالى في رازيل  "
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دّْيقىةه  ً 
افًًتينى القى  نى مً  كىافىتكى  كيتيًب ً كى  بػّْهىارى  كىًلمىاتً بً  كى ىدَّدىتخيضنا: كداؿ  ،(ُ)

(ِ)، 
كإفما  ،كشهد لها بالقاوت ،كشهد لها بالتفديق لكلمات البشرل ،فشهد لها بالفديقية

يكوف  ٌفىفقاؿ: خى  ،علي  السبلـ بغبلـ فلح  إلى كبر سا  كعقامة رحم امرخر  زكريابشر 
بالغبلـ فلحظت خفها بكر كلم  مريم رتعادر، فسأؿ آية، كبشٌ  لي غبلـ كامرخري

بُّكً رى  اؿى دى  كىمىًلكً فقي  لها:  ،يمسسها بشر
 دتفادتفرت على ذلك، ك دٌ  ،(ّ)

كلم رسأؿ آية ممن يعلم كا  هما األمر، كمن المرخة في  مي  فساو  ،بكلمات ربها
 ! ؟(ْ)العالمين من باات آدـ ما لها من هم  الماادب

في   او فقدخف مريم سبقت السابقين م  الرس  إلى الااة،  ًكمى ري  لملكك  
ال يدط  الااة دب  سابقي خمتي  ،خدسمت لبررت لوالهبر عا   لى اهلل علي  كسلم: "

ماهم إبراهيم كإسماعي  كإسحاؽ كيعقوب كاألسباط كموسى  ،إال بضعة عشر ر بلن 
كاستدؿ  ،من افتح  علم الظاهركدد كاف يحق على  ،(ٓ)كعيسى كمريم اباة عمراف"

باألشياو الظاهرة على األشياو البا اة خف يعرؼ دوؿ رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم: 
 كالالحمد يـو القيامة  لواوحام   كخفا: "خيضناكدول   ،(ٔ)سيد كلد آدـ كال فهر" خفا"

 ،ا نفلم يا  هما السؤدد في الدفيا على الرس  إال ألمر عظيم في الب ،(ٕ)فهر"
ككملك شأف مريم لم را  شهادة اهلل رعالى في التازي  بالفديقية كالتفديق بالكلمات 

  (ٖ)إال لمرربة دريبة دافية

                                 
 .75: ادلائدةسورة  (1)

 .12: التحرميسورة  (2)

 .21: مرميسورة  (3)

 .8/217( انظر: تفسري الرازي 4)

 (.1368، برقم: )3/56( أخرجو ابن أيب عاصم يف اآلحاد وادلثاين 5)

 ( أخرجو مسلم يف باب تفضيل نبينا صلى اهلل عليو وسلم.6)

 ( أخرجو الرتمذي يف باب فضل النيب صلى اهلل عليو وسلم. 7)

 .8/217 الرازي ( انظر: تفسري8)



 

 
3111 

 لكثرةخم: اطتارها  اها،: خف المولى عز ك   خطبر في كتاب  بأف  ا طفكماها 
مرة  مرة بعد اكا طفاها ثافين  ،عبادرها كزهادرها كشرفها ك هرها من األكدار كالوسواس

 فىاؾً ا طى  اهللى  فَّ إً  ريىمي مى  ايى  ًئكىةي المبلى  الىتً دى  كىًإذداؿ رعالى:  ،لابللتها على فساو العالمين
  ى مى  اركىًعيكى  اسايًدمكى  رىبّْكً لً  ًتياداي  ريىمي مى  ا  يى المينى العى  سىاوً فً  لىىعى  ا طىفىاؾً كى   ىهَّرىؾً كى 

مىهيمخى  لقيوفى يي  ذإً  دىيًهملى  اتى كي   مىاكى  ليىكى إً  ًحي ً و في  يبً الغى  فبىاوً خى  نمً  ًلكى   ذى اًكًعينالرَّ   يػُّهيمخى  دبلى
يًهملى  اتى كي   مىاكى  ريىمى مى  كفي ي يى  هتىًفميوفى يى  ذإً  دى

(ُ)   
فسائها  يركط راف،عم اباة: دول   لى اهلل علي  كسلم: "طير فسائها مريم كماها 
ساو العالمين مريم اباة : دول   لى اهلل علي  كسلم: "حسبك من فكماها ،(ِ)طدياة"
 هما فدؿ ،(ّ)كآسية امرخة فرعوف" ،بات محمد ا مةكف ،كطدياة بات طويلد ،عمراف

دلت على خف مريم  اتالحديث على خف هؤالو األرب  خفض  من الاساو، كهم  اآلي
مفطفاة على عالمي زمافها، فهما ررؾ  خفها المرادخفض  من الك ، كدوؿ من داؿ: 

اهلل علي  كسلم: "طير فساو العالمين خرب : مريم بات   لى: دول  كماها ،(ْ)للظاهر
 لى اهلل  عمراف، كآسية امرخة فرعوف، كطدياة بات طويلد، كفا مة بات رسوؿ اهلل

كلم يكم   ،من الر اؿ كثير مي اهلل علي  كسلم: "كى   لىكماها: دول   ،(ٓ)علي  كسلم"
كفض  عائشة على الاساو كفض   ،فرعوفامرخة  ةكآسي ،بات عمراف يممن الاساو إال مر 

خف اهلل عز  شعرت لى اهلل علي  كسلم: "خ دول : كماها ،(ٔ)على سائر الطعاـ" ثريدال
 كداؿ ،(ٕ)"وففرع امرخةخطت موسى، ك  ثمعمراف، ككل تالااة مريم با يف  ايك   زكٌ 
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 .َوَطهىَرِك... َفاكِ اصطَ  اهللَ  نى إِ  رميَُ مَ  ايَ  ِئَكةُ ادلاَل  اَلتِ قَ  َوِإذأخرجو البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، باب:  (2)

 (.12414، برقم: )3/135( أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده 3)

 .8/217( انظر: تفسري الرازي 4)

 (.4388، برقم: )3/491أورده ادلناوي يف فيض القدير ( 5)

( أخرجو البخاري يف كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي اهلل عنها، وأخرجو مسلم يف كتاب 6)
 فضائل الصحابة، باب: فضائل خدجية أم ادلؤمنني.

 (. 8336، برقم: )8/258( أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبري 7)
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المبلئكة  فإف ،إال عيسى كخم  ،الشيطاف في فيغض كتف  يطعنخيضنا: "ما من مولود إال 
  (ُ)حفت بهما"

فبية بهما اإلرساؿ  كافتفقي :   ،(ِ)ذلكالعلماو في  اطتلفعن فبورها فقد  خما
 رئيمثاؿ بشر، كرؤيتها للملك كما  مهاكدي : لم ركن فبية كإفما كلٌ  ،كالمحاكرة للملك

علي  السبلـ في  فة الفحابي الالي  دحية الكلبي راي اهلل عا  حين سؤال    بري 
 (ّ)لهص الرازم كلقدؿ  لى اهلل علي  كسلم عن اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف  للرسو 

 قول ذلك ب لىكاستدؿ ع ،ما كافت من األفبياو خفهاالكبلـ في اطتبلفهم هما، كرٌ ح 
رىلالقي  ه ً خى  نمً  لىيًهمإً  وًحيفي   ىاالن رً  الَّ إً  بًلكى دى  نمً  رسىلاىاخى  كىمىارعالى: 

كذكر خف  إذا   ،(ْ)
إرساؿ  بري  علي  السبلـ إليها إما خف يكوف كرامة لها، كهو ممهب  افملك ككاف ك

 ائز عاد خه  الساة  كلعيسى علي  السبلـ، كذل اكرامات األكلياو، خك إرها ن   زمن ياوٌ 
 ،علي  السبلـ، كهو دوؿ  مهور المعتزلة زكرياكعاد الكعبي من المعتزلة، خك معازة ل

كاف على سبي  الافث في الركع كاإللهاـ كاإللقاو في الااس من داؿ: إف ذلك   من كخف
 ْـّ خي  لىىإً  كىخىكحىياىا: كرعالىالسبلـ في دول  ربارؾ   كاف في حق خـ موسى علي  ماالقلب، ك

وسىىمي 
خمر مريم ك    يمن خدلة السم  ف معن البادبلفي دول : لم يقم عاد كفيق   (ٓ)
 فبورها خك إثبارها  يفف يدا   ف

القااي عبد الابار المعتزلي سأؿ ففس  فقاؿ: إذا لم ركن فبية خف  كحكي 
فكيف يفح  ،ككاف من دولكم خف اهلل رعالى لم يرس  إلى طلق  إال ر االن  ،عادكم
ذلك   كك  ،كخ اب: خف ذلك إفما كد  في زماف زكريا علي  السبلـ ككاف رسوالن  ؟ذلك

                                 
 (. 1372، برقم: )2/233ميدي يف مسنده ( أخرجو احل1)

، مسائل االختالف بني 1/152، تفسري ابن جزي 11/93، تفسري القرطيب 4/9انظر: تفسري ابن عطية  (2)
 .73األشاعرة وادلاتريدية 

 . 8/217تفسري الرازي  انظر: (3)

 .139: يوسفسورة  (4)

 .7: القصص( سورة 5)
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للابي فأد  ما في  خف يكوف  الن ألف المعاز إذا كاف مفعو  ؛كهما اعيف ،ب  ػناكاف عالم
 افكيف ياوز  عل  معازن  ،كزكريا ما كاف عاد  علم بهم  الودائ  ،ب  ػناعلي  السبلـ عالم

  (ُ)لعيسى علي  السبلـ ا! ب  الحق خف ذلك إما خف يكوف كرامة لمريم خك إرها ن ؟ل 
ف دلت: لم ال ياوز خف ركو  فإفكداؿ:  ،عن دول  هما (ِ)ابن السبكي كخ اب 

: ألف المعازة راب دلت ؟لولدها عيسى عليهم السبلـ امعازة لزكريا خك يكوف إرها ن 
كما حكياا  من كرامارها  ،خف ركوف بمشهد من الرسوؿ كالقـو حتى يقيم الداللة عليهم

لم يكن  -ا ايِّ  ارسادط عليك ر بن  الاهلة: دوؿ  بري  لها: كهزم إليك بامع فحو-
 لرَّحمىنً لً  مىرتي فى  فّْيإً  قيوًليفػى  حىدناخى  شىرً البى  نً مى  رىًينَّ رػى  فىًإمَّالى: بدلي  دول  رعا ،بحضور خحد

ومنا ى 
كزكريا ما كاف يعلم بحفوؿ ذلك  ،الرسوؿ اسفالمعازة ركوف بالتم اكخيضن  ،(ّ)

 هما  لقول : خفى لكً 
 ابني  يحي المسً  مىارعالى:  دول : ماهااستدؿ من ففى فبورها بأدلة كثيرة،  كدد 

دّْيقىةه  ً  خيمُّ ي كى  سي ي الرُّ  بًل ً دى  نمً  لىتطى  ددى  سيوؿه رى  الَّ إً  ريىمى مى 
 بتها،اآلية مرر اتفقد بيٌ  ،(ْ)

علي  السبلـ كمريم عليها السبلـ  عيسىكردت هاا لبياف خعلى مازلة فالها  حيث
: مؤماة ب  خم ،دّْيقىةه  ً  كىخيمُّ ي رعالى:  كدول : (ٓ)ابن كثير داؿالمدعى فيهما األلوهية  

كهما خعلى مقامارها فدؿ على خفها ليست بابية، كما زعم  ابن حـز كغير   ،مفددة ل 
ماهم  ممن ذهب إلى فبوة سارة خـ إسحاؽ، كفبوة خـ موسى، كفبوة خـ عيسى استدالالن 

رًاًعي ً خى  فخى  وسىىمي  ْـّ خي  لىىإً  كىخىكحىياىابهطاب المبلئكة لسارة كمريم، كبقول  رعالى: 
(ٔ)، 

إال من  ادالوا: كهما معاى الابوة، كالمم علي  الامهور: خف اهلل رعالى لم يبعث فبيِّ 

                                 
 .21/522( انظر: تفسري الرازي 1)

 .2/334 انظر: طبقات الشافعية الكربى (2)

 .26( سورة مرمي: 3)

 .75سورة ادلائدة:  (4)

 .3/158انظر: تفسري ابن كثري  (5)

 .7: القصصسورة  (6)
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 ه ً خى  نمً  لىيًهمإً  وًحيفي   ىاالن رً  الَّ إً  بًلكً دى  نمً  رسىلاىاخى  كىمىاالر اؿ، داؿ اهلل رعالى: 
رىلالقي 

(ُ)   
ية بات عادهم: خف اهلل رعالى درف ذكرها م  آس ةيدؿ على خفها غير فبي كمما 

من  كم مزاحم كما في آطر سورة التحريم، ككما الرسوؿ  لى اهلل علي  كسلم بقول : "
 طدياةكدرف ذكرها بزك ت   ،(ِ)كلم يكم  من الاساو إال مريم كآسية" ،الر اؿ كثير

كما دلت على ذلك خحاديث كثيرة ليس هما   ،بات طويلد كبات  فا مة راي اهلل عاهما
 مح  بسطها 

 متا في ها،الهوارؽ التي حفلت لها إفما ذكرت لتعظيم شأف هم  إفف: كخيضنا 
ألف اإلرهاص خف  ؛لعيسى علي  السبلـ اياوز خف ركوف إرها ن  كال ،كدوعها كرامة لغيرها

 سيايوفأما ما يحف  ب  كرامة الغير أل   خف   ،يهتص الرسوؿ دب  رسالت  بالكرامات
ك  معازة   يألف  لو  از ذلك لااز فك  ،يدعيها يفملك هو الكرامة الت ،بعد ذلك

كراويز  ،بعد ذلك يايوآطر  يلاب اظهرت على يد مدعى الرسالة خف ركوف إرها ن 
من دفة مريم دفة خـ  كدريب ،هما يؤدل إلى سد باب االستدالؿ بالمعازة على الابوة

ها إلهاـ اهلل رعالى إياها حتى  ابت ففسها بإلقاو كلد نموسى علي  السبلـ كما كاف م
إماـ الحرمين  داؿ!  ؟خفترل ذلك سدل ،غير ذلك مما طفت ب  إلىاليم      يف

الاوياي: كلم يفر خحد من خه  التواريخ كفقلة األدا يص إلى خفها كافت فبية  احبة 
   (ّ)معازة

فإف لبثهم ثبلث مائة ساين كخزيد  ،التمسك بقفة خ حاب الكهف ككملك 
القوة العادية ببل غماو كال شراب من  ملة الهوارؽ خحياو من غير آفة م  بقاو  افيامن 

إماـ الحرمين ارفاؽ  كادعىكوفها كرامة    نفتعيٌ  ،فلم ركن معازة ،كلم يكوفوا خفبياو

                                 
 .139: يوسفسورة  (1)

 ( سبق خترجيو من قبل.2)

 .2/335( انظر: طبقات الشافعية الكربى 3)



 

 
3113 

زمافهم يعبد  يكإفما كافوا على دين ملك ف ،المسلمين على خفهم لم يكوفوا خفبياو
يكن ذلك عن دعوة داع  كلم ،فأراد اهلل خف يهديهم فشرح  دكرهم لئلسبلـ ،األكثاف
كرخكا  ،كلكاهم لما كدفوا رفكركا كردبركا كفظركا فاستباف لهم ابلؿ  احبهم ،دعاهم

يمكن خف ياع   كال ،خف يؤماوا بفا ر السموات كاألراين كمبدع الهبلئق خ معين
 آطر  يذلك معازة لاب

ال يمكن كالمعازة  ا،: فؤلفهم خطفو  حيث دالوا: كال يشعرف بكم خحدن خكالن  خما 
كبقاوهم هم  المدة ال يمكن علم  ،: فؤلف المعازة ياب العلم بهااثافين  كخما  ؤهاإطفا

فبل يعلم ذلك إال بإطبارهم لو  ح خفهم يعلموف  ،ألف الهلق لم يشاهدك  ؛الهلق ب 
كخما  ،يفيد إذا ثبت  ددهم بدلي  آطر كهو غير حا   إفماكإطبارهم بملك  ،ذلك

ألف  إفما يثبت هما األمر إذا ثبت  ددهم فلو  ؛مر فدكر ممتا إثبات  ددهم بهما األ
 علي  لدار  مرودف  دده

فإثبات المعازة ل   ،ذكر كال دلي  يدؿ علي  ي: فإف  ليس لملك الاباثالثن  كخما 
رابعنا:  كخماألف فائدة المعازة التفديق كرفديق كاحد غير معين محاؿ   ؛ال فائدة في 

حم   يالسبلـ ف علي دفة آ ف بن برطيا م  سليماف  مث  ،بقفص شتى التمسكف
 معرش بلقيس إلي  دب  خف يررد إلي   رف  على دوؿ خكثر المفسرين بأف  المراد بالم

كما ددماا  عن الفحابة كما روارر عمن بعدهم من الفالحين  ،عاد  علم من الكتاب
  (ُ)كطرج عن حد الحفر

يم عليها السبلـ، كاستشهد بحديث: رٌ ح القر بي المفسر فبوة مر  كبالمقاب 
كلم يكم  من الاساو غير مريم بات عمراف كآسية امرخة  ،الر اؿ كثير من"كم  
  ثم ذكر خف (ِ)كإف فض  عائشة على الاساو كفض  الثريد على سائر الطعاـ" ،فرعوف

 الكماؿ عاد العلماو هو التااهي كالتماـ، كيقاؿ في مااي : "كم " بفتح الميم كامها،

                                 
 .2/334انظر: طبقات السبكي  (1)

 ن قبل.( سبق خترجيو م2)
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هلل رعالى  هوكالكماؿ المطلق إفما  ،كيكم  في مضارعة بالضم، ككماؿ ك  شي بحسب 
ثم يليهم األكلياو من الفديقين  ،كال شك خف خكم  فوع اإلفساف األفبياو ،طا ة

كالشهداو كالفالحين  كإذا رقرر هما دي : إف الكماؿ الممكور في الحديث يعاي ب : 
 ،عليها السبلـ كآسية فبيتين، كدد دي  بملك فيلـز علي  خف ركوف مريم ،الابوة

فبية، كالعلة في ذلك خف اهلل رعالى خكحى إليها بواسطة الملك   مريمعاد  خف  فالفحيح
خرب :  مينفساو العال طيرثم دٌعم دول  هما بحديث: " ،الابيين ركما خكحى إلى سائ

كفا مة بات  ،لدكطدياة بات طوي ،كآسية بات مزاحم امرخة فرعوف ،مريم بات عمراف
كفا مة بات  يلد،فساو خه  الااة: طدياة بات طو  خفض كحديث: " ،(ُ)محمد"
   (ِ)كآسية بات مزاحم امرخة فرعوف" ،كمريم بات عمراف ،محمد

 اػىفىهاىافػى  ر ىهىافى  حفىاىتخى  كىالًَّتيفبوة مريم بقول  رعالى:  بإثباتيستأفس  كدد
لعىالىًمينى لً  ةن آيى  اباػىهىاكى   ىعىلاىاهىاكى  كًحاىارُّ  نمً  يهىافً 

ألفها ذكرت في هم  السورة م   ،(ّ)
ماؿ  كددداؿ السبكي الكبير:  ،(ْ)األفبياو فيشب  خف ركوف ماهم، كهو اطتيار  ماعة

طا رم إلي  لهم  اإلشارة، كإف كاف المشهور طبلف ، فإفا ما رخياا  في هم  السورة ذكر 
آطر:   في موا ؿ  كدا(ٓ)ماها ذلك، كاهلل خعلم م  األفبياو غيرهم، كهم  درياة يستفاد

كيشهد لابورها ذكرها في سورة األفبياو معهم، كهو درياة، كإف لم ركن فبية، فاألدرب 
  (ٔ)خفها خفض  خيضنا، لمكرها في القرآف، كشهادر  بفٌديقيتها

استدؿ بعضهم باألك اؼ المشتركة بين يحيى علي  السبلـ كمريم،  ككملك

                                 
 ( سبق خترجيو من قبل.1)

  (.2668، برقم: )1/293( أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده 2)

  .91( سورة األنبياء: 3)

منع تنبؤ النساء قال: ذكرت مرمي ألجل عيسى عليو السالم، وناسب ذكرمها ىنا قصة زكريا وزوجو وحيىي  ومن (4)
 .9/84، ونظر كذلك: تفسري األلوسي 7/464 للقرابة اليت بينهم. انظر: البحر احمليط يف التفسري

 .4/125، وانظر: فيض القدير1/73( انظر: فتاوى السبكي 5)

 .231( انظر: قضاء األرب يف أسئلة حلب ص 6)
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ًبكىًلمىةو مّْنى اهلًل كىسىيّْدنا كىحىفيورنا كىفىًبيِّا مّْنى  ميفىدّْدنا رعالى بقول : حيث ك ف  اهلل
الفىًاًلحينى 

رباى علي  األك اؼ بعد ، كهو: التفديق  بالممالو ف خكالن  فأرى ،(ُ)
كهي الو ف المم يفوؽ ب  دوم ، ثم ذكر الزهادة  ،المم هو اإليماف، ثم ذكر السيادة

 ،ا ال يكاد يزهد في  كذلك الاساو، ثم ذكر الرربة العليا كهي: رربة الابوةفيم اكطفو ن 
كذلك خف زكريا علي  السبلـ لما رخل ما  ،من خك اؼ مريم رشاب كفي هم  األك اؼ 

اشتملت علي  مريم من األك اؼ الاميلة، كما طفها اهلل رعالى ب  من الهوارؽ 
اب  إلى ذلك، ككهب ل  يحيى على كفق ما للعادة، دعا رب  خف يهب ل  ذرية  يبة، فأ 

 لب، فالتفديق مشترؾ بين مريم كيحيى، ككافت مريم سيدة باي إسرائي  باص 
لم  ككافت مريم عمراو بتوالن  ،فاشتركا في هما الو ف ا،ككاف يحيى سيدن  ،الحديث

من عاد  ككافت مريم خراها الملك رسوالن  ،ككاف يحيى ال يقرب الاساو ،يمسسها بشر
كحقيقة  ا،يحيى فبيِّ  ككاف فبية، خفها دي حتى  ، رعالى كحاكرها عن اهلل بمحاكراتاهلل

  (ِ)الابوة هو خف يوحي اهلل إلي ، فقد اشتركا في هما الو ف
 ،يكم  من الاساو إال آسية امرخة فرعوف كلماهلل علي  كسلم: "  لىدول   كفي 

"؛ ألف خكم  الاوع يتاففبكمريم بات عمراف"، استدؿ بهما الحفر على خفهما "
فلو كافتا غير فبيتين للـز خال يكوف  ،ثم األكلياو كالفديقوف كالشهداو ،اإلفسافي األفبياو

كالواد  خف هم  الففات في كثير ماهن  ،في الاساو كلية كال  ديقة كال شهيدة
كلو داؿ: لم رثبت  فة  ،فكأف  داؿ: كلم يابأ من الاساو إال فبلفة كفبلفة ،مو ودة

إال  ،لو ود ذلك في غيرهن ؛الفديقية خك الوالية خك الشهادة إال لفبلفة كفبلفة لم يفح
فبل يتم الدلي  على ذلك أل   ذلك   ،الحديث كماؿ غير األفبياو منخف يكوف المراد 

كعلى هما فالمراد من رقدـ زماف   لى اهلل علي  كسلم كلم يتعرض ألحد من فساو 
ألف  ،  رفريح بأفضلية عائشة راي اهلل عاها على غيرهاكليس في ،زماف  إال لعائشة

                                 
  .39( سورة آل عمران: 1)

 .3/134( انظر: البحر احمليط يف التفسري 2)
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 ،فض  الثريد على غير  من الطعاـ إفما هو لما في  من ريسير المؤفة كسهولة اإلساغة
كك  هم  الهفاؿ ال رستلـز ثبوت األفضلية ل  من ك   ،ككاف خ   خ عمتهم يومئم

 بالاسبة لغير  من  هات خطرل   فقد يكوف مفضوالن  ، هة
 ،كرد من  ريق  حيح ما يقتضي خفضلية طدياة كفا مة على غيرهما كدد 

فسائها طدياة"  ك او  طيركذلك من حديث علي بن خبي  الب راي اهلل عا  بلف : "
حباف كخحمد كخبو يعلى كالطبرافي كخبو داكد في كتاب الزهد  ابنعاد  آطرفي  ريق 

   لى اهلل علي  كسلم: كذلك في دول ،كالحاكم ما يقتضي خفضلية طدياة كفا مة
 ،كمريم بات عمراف ،كفا مة بات محمد ،طدياة بات طويلد ةفساو خه  الاا خفض "

 فا مةمساد  من حديث خبي سعيد رفع : " في خحمد ئلماـكآسية امرخة فرعوف"  كل
إال ما كاف من مريم بات عمراف"، كإسااد  حسن  كإف ثبت  ،سيدة فساو خه  الااة

    (ُ)آسية امرخة فرعوف ليست فبية إف ففي  حاة لمن داؿ:
الشيو  ـألف  يطلق لتما ؛الكرمافي: ال يلـز من لف  الكماؿ ثبوت فبورها كداؿ 

داؿ: كدد فق   ،فالمراد: بلوغها الاهاية في  مي  الفضائ  التي للاساو ،كرااهي  في باب 
الاساو من اإل ماع على عدـ فبوة الاساو كما داؿ  كدد فق  عن األشعرم: خف من 

كالضابط عاد : خف  ،كمريم ،كآسية ،كها ر ،كخـ موسى ،كسارة ،فبىو كهن ست: حواو
 ي،من  او  الملك عن اهلل رعالى بحكم من خمر خك فهي خك بإعبلـ مما سيأري فهو فب

ككد   ،كدد ثبت مايو الملك لهؤالو بأمور شتى من ذلك من عاد اهلل عز ك  
   (ِ)لقرآفالتفريح باإليحاو لبعضهن في ا

 ،على خفها كافت فبية ،فىاؾً ا طى  اهللى  ًإفَّ بعضهم بقول  رعالى عاها:  كاستدؿ 
كال يما  ك فها  ،مريم سورةبمكرها م  األفبياو في  خيٌد كملكك  ،كليس بفريح في ذلك

عن  -  كما سبق ذكر   -كدد فق   ،فقد ك ف يوسف علي  السبلـ بملك ،بأفها  ديقة
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حـز في ست: حواو كسارة  ابن هنكحفر  ،في الاساو عدة فبياتاإلماـ األشعرم خف 
كفقل  في التمهيد عن  ،كخسقط القر بي سارة كها ر ،كها ر كخـ موسى كآسية كمريم

" خف إماـ الحرمين الاوياي فق  اإل ماع األذكارالاوكم في كتاب  " فق ك  ،خكثر الفقهاو
 ،كال في الان ،الاساو فبية كعن الحسن البفرم: ليس في ،على خف مريم ليست فبية

كفقل  السهيلي في آطر  ،كداؿ السبكي الكبير: لم يفح عادم في هم  المسألة شيو
  (ُ)الركض عن خكثر الفقهاو

القرآف الكريم كاألحاديث  ظاهركملك على من داؿ بابوة مريم بأف   كاستدؿ
حواو إلى آطر عليها السبلـ خفض  من  مي  فساو العالم من  مريمالابوية يقتضي خف 

بالتكليف  رعالىامرخة رقـو عليها الساعة، فإف المبلئكة دد بلغتها الوحي عن اهلل 
فهي  ،كالابي خفض  من الولي ،فبية اكاإلطبار كالبشارة كما بلغت سائر األفبياو، فهي إذن 

ثم بعدها في الفضيلة فا مة ثم  ا،مطلقن  آلطرينخفض  من ك  الاساو: األكلين كا
 ،يشك خف لمريم فضبلن  كالداؿ الحاف  ابن حار العسقبلفي:   (ِ)سيةطدياة ثم آ

 ،خك من خكثرهن إف لم ركن فبية ،كخفها خفض  من  مي  فساو دريش إف ثبت خفها فبية
كطير فسائها  ،فسائها مريم طيركدد رقدـ بياف ذلك في الماادب في حديث: "

  (ّ)ض في عفرهاطدياة"، كخف معااها خف ك  كاحدة ماهما طير فساو األر 
خم: فساو  ،فسائها مريم" طيراهلل علي  كسلم: "  لى دول في معاى  كدالوا 

ألف  يفير كقولهم: زيد خفض   ؛كليس المراد خف مريم طير فسائها ،خه  الدفيا في زمافها
كدد ركا  الاسائي من  ،فهو كما لو دي : فبلف خفض  الدفيا ،إطواف   كدد  رحوا بماع 

فساو خه  الااة"، فعلى هما فالمعاى: طير فساو خه   خفض س بلف : "عبا ابنحديث 
 لىىعى  كىا طىفىاؾً فساو العالمين"، كهو كقول  رعالى:  طيرالااة مريم  كفي ركاية: "
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كهما ال يمتا  عاد من  ،كظاهر  خف مريم خفض  من  مي  الاساو ،الىًمينى العى  سىاوً فً 
كباألكؿ  ـز  ،فيحمل  على عالمي زمافها ،بابية كخما من داؿ: ليست ،فبية إفهايقوؿ: 

خك فساو  ،خف يراد: فساو باي إسرائي  اكيحتم  خيضن  ،كاطتار  القر بي ،الز اج ك ماعة
كيدف  ذلك  ،كالمعاى: خفها من  ملة الاساو الفاابلت ،خك من في  مضمرة ،رلك األمة

   (ُ)و غيرها كغير آسيةحديث خبي موسى المتقدـ بفيغة الحفر خف  لم يكم  من الاسا
فسائها طدياة"، فإف المعاى ما :  كطيراهلل علي  كسلم: "  لى دول  كخما 

 اداؿ القااي خبو بكر بن العربي: طدياة خفض  فساو األمة مطلقن  ،فساو هم  األمة
 ،كدد رقدـ في آطر دفة موسى حديث خبي موسى في ذكر مريم كآسية ،لهما الحديث

كدؿ هما الحديث على خف مريم خفض   ،ى غيرهما من الاساوكهو يقتضي فضلهما عل
ككأف  لم يتعرض في الحديث األكؿ  ،كخف طدياة خفض  فساو هم  األمة ،من آسية

إال  ،خم: من فساو األمم المااية ،يكم  من الاساو" كلملاساو هم  األمة حيث داؿ: "
ئي بإسااد  حيح عن كعاد الاسا ،إف حملاا الكماؿ على الابوة فيكوف على إ بلد 

فساو خه  الااة: طدياة كفا مة كمريم كآسية"  كعاد الترممم  خفض عباس: " ابن
من فساو العالمين     فمكرهن"  كللحاكم من  حسبكبإسااد  حيح عن خفس: "

خف  ر فبشٌ  ،رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم خرا  ملك خفحديث حميفة راي اهلل عا : "
  (ِ)لااة"فا مة سيدة فساو خه  ا

كطير فسائها  ،فسائها مريم طيراهلل علي  كسلم: "  لى دول معاى  كعن 
 ،لكا  يفسر  الحاؿ كالمشاهدة ،طدياة"، داؿ القر بي: الضمير عائد على غير ممكور

 ،يعاي ب : الدفيا  كداؿ الطيبي: الضمير األكؿ يعود على األمة التي كافت فيها مريم
على خف حكم ك  كاحدة ماها  ا: كلهما كرر الكبلـ رابيهن كالثافي على هم  األمة  داؿ

غير حكم األطرل  دلت: ككد  عاد مسلم من ركاية ككي  عن هشاـ في هما الحديث 
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كخف  ،فكأف  خراد خف يبين خف المراد فساو الدفيا ،كخشار ككي  إلى السماو كاألرض
   (ُ)اكبهما  ـز القر بي خيضن  ،الضميرين ير عاف إلى الدفيا

 ،الطيبي: خراد خفهما طير من رحت السماو كفوؽ األرض من الاساو كداؿ 
"؛ ألف هما الضمير ال يفلح خف يعود فسائهالقول : " اداؿ: كال يستقيم خف يكوف رفسيرن 

كيحتم  خف يريد خف الضمير األكؿ ير   إلى السماو كالثافي إلى  ،كما داؿ  ،إلى السماو
كركوف الاكتة في ذلك خف مريم  ،ة طدياةإف ثبت خف ذلك  در في حيا ،األرض

 ذاؾفلما ذكرها خشار إلى السماو ككافت طدياة إذ  ،مارت فعرج بركحها إلى السماو
كعلى رقدير خف يكوف بعد  ،فلما ذكرها خشار إلى األرض ،في الحياة فكافت في األرض

كطير من دفن  ،فالمراد خفهما طير من  عد بركحهن إلى السماو ،موت طدياة
   (ِ)كركوف اإلشارة عاد ذكر ك  كاحدة ماهما ،سدهن في األرض 

كالضمير  ،فسائها" طبر مقدـ طيريظهر لي خف دول : " كالممابن حار:  داؿ 
كدد  ـز   ،ككما في طدياة ،زمافها فساوخم:  ،فكأف  داؿ: مريم طير فسائها ،لمريم

ث األفبياو في دفة موسى لما رقدـ في خحادي ؛كثير من الشراح خف المراد: فساو زمافها
كلم يكم  من الاساو  ،من الر اؿ كثير كم كذكر آسية من حديث خبي موسى رفع : "

  فامتا ،فقد خثبت في هما الحديث الكماؿ آلسية كما خثبت  لمريم ،(ّ)إال مريم كآسية"
فركل  ا،ك او ما يفسر المراد  ريحن  ،حم  الهيرية في حديث الباب على اإل بلؽ

  ،فضلت طدياة على فساو خمتي لقدالطبرافي من حديث عمار بن ياسر رفع : "البزار ك 
كاستدؿ بهما  ،كما فضلت مريم على فساو العالمين"، كهو من حديث حسن اإلسااد

   (ْ)طدياة خفض  من عائشة خفالحديث على 
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كاف لها   ألفها ؛التين: كيحتم  خف ال ركوف عائشة دطلت في ذلك ابن داؿ 
 ،كما داؿ  كهو اعيف  ،فلع  المراد: الاساو البوالا ،ة ثبلث ساينعاد موت طديا

كمن لم ربلا خعم ممن كافت مو ودة كممن  ،فإف المراد بلف  الاساو خعم من البوالا
عباس  ابنكخطر   الحاكم من حديث  ،الاسائي بإسااد  حيح خطرجكدد  ،ستو د

"، كهما آسيةكفا مة كمريم ك فساو خه  الااة طدياة  خفض : "اراي اهلل عاهما مرفوعن 
 خفهايثبت في حق كاحدة من األرب   لمالتأكي   داؿ القر بي:  يحتم فص  ريح ال 

   (ُ)مريم إال ةفبي
عباس راي اهلل عاهما رفع :  ابنعن  آطرعبد البر من ك    ابن خكرد كدد 

ن فساو العالمين مريم ثم فا مة ثم طدياة ثم آسية"، داؿ: كهما حديث حس سيدة"
 من،هما الحديث كغير  بأف " ؿداؿ: كمن داؿ: إف مريم ليست بابية خكٌ  ،يرف  اإلشكاؿ

فهي مرادة  دلت: الحديث الثافي الداؿ على الترريب ليس  ،كإف" لم رمكر في الهبر
كدد يتمسك بحديث الباب  ،كخ ل  عاد خبي داكد كالحاكم بغير  يغة ررريب ،بثابت

كليست طدياة  ،لتسويتها في حديث الباب بهدياةمن يقوؿ: إف مريم ليست بابية 
كالاواب: خف  ال يلـز من التسوية في الهيرية التسوية في  مي   ،بابية باالرفاؽ

  (ِ)الففات
من هم  األدواؿ خفاا فر ح ما دال   مهور العلماو بعدـ فبوة السيدة  كالحا   

 كىخيمُّ ي  ل  رعالى:مريم، لعدـ كركد الاص القطعي في ذلك، كاالكتفاو بظاهر دو 
 فقد  علها اهلل رعالى باص هم  اآلية في مرربة الفديقية   ،دّْيقىةه  ً 
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 الحادم عشر المبحث

 في فبوة خـ موسى االطتبلؼ
: كدي السهيلي: كاسم خـ موسى: خيارطا   قاؿالعلماو في اسمها، ف اطتلف 

القر بي  ذكرك  ،احيدكدي : كاف اسمها خف ،خياذطت  كذكر الطبرم خف اسمها: يوطابد
خف اسمها: لوطا بات هافد بن الكم بن يعقوب  كفي المعارؼ البن دتيبة: خباحثة، كفي 

 التوراة اسمها: يوطابث بات الكم بن يعقوب 
 فً خى  وسىىمي  ْـّ خي  لىىإً  كىخىكحىياىااهلل رعالى في كتاب  العزيز حكاية عن خـ موسى:  داؿ 
  ىاًعليو ي كى  لىيكً إً  ادُّك ي رى  فَّاإً  حزىًفيرى  الى كى  هىاًفيرى  ًكالى  مّْ اليى  يفً  أىلًقي ً فى  لىي ً عى  فتً طً  ًإذىافى  ارًاًعي ً 

   يايودىهيمىاكى  هىامىافى كى  رعىوفى فً  فَّ إً  حىزىفناكى  ديكِّاعى  هيملى  يىكيوفى لً  رعىوفى فً  آؿي  التػىقىطى ي   فى ًلينى المرسى  نى مً 
 كخى  افىعىاىايى  فخى  سىىعى  قتػيليو ي رى  الى  لىكى كى  يلً  ينو عى  رَّةي دػي  فى رعىو فً  خىةي امرى  كىدىالىت  اً ًئينى طى  افيواكى 
شعيريكفى يى  الى  هيمكى  لىدناكى  تًَّهمى ي فػى 

(ُ)   
األكثركف من العلماو على خف خـ موسى علي  السبلـ ما كافت من  ارفق كدد 

 لىإً  بُّكى رى  كىخىكحىىرعالى:  اؿكما د  ،الوحي كحي إلهاـ كإرشاد فهما ،األفبياو كالرس 
 مىرىاتً الثَّ   ّْ كي   نمً  ًليكي   مَّ   ثي عًرشيوفى يى  ًممَّاكى  اىرً الشَّ  ًمنى كى  ييورنابػي  بىاؿً الاً  نى مً  ًهًممارَّ  فً خى  ح ً الاَّ 
ليبلن ذي  بّْكً رى  بي ى سي  اسليًكيفى 

كغير  (ّ)كليس هو بوحي فبوة كما زعم  ابن حـز الظاهرم ،(ِ)
ياوز خف يكوف المراد من هما الوحي  فبل  (ْ)ب  الفحيح األكؿ ،كاحد من المتكلمين

ككيف ال فقوؿ ذلك كالمرخة ال رفلح للقضاو  ،في اآلية الوحي الوا   إلى األفبياو
فكيف رفلح  ،من رزكياها ففسها نب  عاد اإلماـ الشافعي رحم  اهلل ال رمكٌ  ،كاإلمامة
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لىيًهمإً  وًحيفي   ىاالن رً  الَّ إً  بلىكى دى  رسىلاىاخى  كىمىاعلي  دول  رعالى:  كيدؿ!  ؟للابوة
كهما  ،(ُ) 

   ريح في الباب 
حق األكلياو:  فيرعالى  داؿفالوحي دد  او في القرآف ال بمعاى الابوة،  كخيضنا 

وىارًيّْينى الحى  لىىإً  كحىيتي خى  كىًإذ
 كقول  ،اإللهاـ في حق البشر بمعاىالوحي  خرىك  ،(ِ)

وسىىمي  ْـّ خي  لىىإً  كىخىكحىياىارعالى: 
كما في دول  رعالى:   ،كفي حق سائر الحيوافات ،(ّ)

ح ً الاَّ  لىىإً  بُّكى رى  كىخىكحىى
   (ٓ)كلك  كاحد من هم  األدساـ معاى طاص ،(ْ)

اطتلف العلماو في المراد بهما الوحي في اآلية السابقة على ستة  كدد 
 : (ٔ)ك و 

يلها كا  موسى ككاف رأك  ،: المراد: رؤيا رخرها خـ موسى علي  السبلـخحدها 
: خف المراد ثافيهاكخف اهلل رعالى يرد  إليها   ،علي  السبلـ في التابوت كدمف  في البحر
فك  من رفكر فيما كد  إلي  ظهر ل  الرخم  ،عزيمة  ازمة كدعت في دلبها دفعة كاحدة

كيقاؿ لملك الها ر إف  كحي  ثالثها: المراد ما   ،المم هو خدرب إلى الهبلص
 ،كاا متى بحثاا عن اإللهاـ كاف معاا  ططور رخم بالباؿ كغلبة على القلبل ،اإللهاـ

 فيفير هما هو الو   الثافي  
 ،الو و  الثبلثة يعترض عليها: بأف اإللقاو في البحر دريب من اإلهبلؾ كهم  

فكيف ياوز اإلدداـ على  ،كهو مساك للهوؼ الحا   من القت  المعتاد من فرعوف
 ،: لعلها عرفت باالستقراو  دؽ رؤياهاخ يب  ك ؟فة عن الثافيخحدهما أل   الفيا
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فكاف إفضاو اإللقاو في البحر إلى السبلمة خغلب على ظاها من كدوع الولد في يد 
 فرعوف  
: لعل  خكحي إلى بعض األفبياو في ذلك الزماف كشعيب علي  السبلـ خك رابعها 

ة  كاعترض علي : بأف األمر لو كاف  ثم إف ذلك الابي عرفها إما مشافهة خك مراسل ،غير 
خفواع الهوؼ ما لحقها  كالاواب: خف ذلك الهوؼ كاف من  نكملك لما لحقها م

كما خف موسى علي  السبلـ كاف يهاؼ فرعوف م  خف اهلل رعالى كاف يأمر    ،لواـز البشرية
ب عليهم   طامسها: لع  األفبياو المتقدمين كإبراهيم كإسحاؽ كيعقو ابالمهاب إلي  مرارن 

: لع  اهلل رعالى بعث سادسهاالسبلـ خطبركا بملك كافتهى ذلك الهبر إلى رلك المرخة  
 شىرنابى  هىالى  فػىتىمىثَّ ى كما بعث إلى مريم في دول  رعالى:   ،ال على ك   الابوة اإليها ملكن 

وًيِّاسى 
 ،يوحىفمعاا : كخكحياا إلى خمك ما ياب خف  ،ييوحىى مىا  كخما دول  رعالى: (ُ)

كال سبي  إلى معرفة المفلحة فيها  ،كإفما ك ب ذلك الوحي ألف الوادعة كادعة عظيمة
   افكاف الوحي كا بن  ،إال بالوحي
خفها خرشدت إلى هما المم ذكرفا  كخلقي في طلدها كركعها خف ال  كالمقفود 

ياعل  اهلل رعالى س كإف ،رهافي كال رحزفي، فإف  إف ذهب فإف اهلل رعالى سيرد  إليك
، فبيِّا فأرسلت  ذات  ،يعلي كلمت  في الدفيا كاآلطرة، فكافت رفا  ما خمرت ب  مرسبلن

يـو كذهلت خف رربط في  رؼ الحب  عادها فمهب م  الاي  فمر على دار فرعوف 
حىزىفناكى  ديكِّاعى  هيملى  لًيىكيوفى فالتقط  آؿ فرعوف  داؿ اهلل رعالى: 

  داؿ بعضهم: هم  (ِ)
 ا ع  متعلقن  فكخما إ ،بقول  رعالى: فالتقط  ا، كهو ظاهر إف كاف متعلقن الـ العادبة

 ارت  ا،كحزفن  ابمضموف الكبلـ، كهو خف آؿ فرعوف ديضوا اللتقا   ليكوف لهم عدكِّ 
هىامىافى كى  رعىوفى فً  ًإفَّ البلـ معللة كغيرها  كيقوم هما التقدير الثافي دول  رعالى: 

(ّ)، 
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خم: كافوا على طبلؼ  ،ما المتابعين لهما كافوا طا ئينكهو الوزير السوو ك اوده
 الفواب، فاستحقوا هم  العقوبة كالحسرة 

المفسركف خف الاوارم التقطا  من البحر في رابوت مغلق علي ، فلم  كذكر 
يتااسرف على فتح ، حتى كاعا  بين يدم امرخة فرعوف آسية بات مزاحم، المم كاف 

كدي :  ،: إفها كافت من باي إسرائي  من سبط موسىكدي  ،فرعوف مفر في زمن يوسف
 السهيلي  حكا  كماب  كافت عمت ،  

 : (ُ)ك هين ييوحىى مىاابن األفبارم في دول :  كذكر 
: خف معاا : كخكحياا إلى خمك المم ياوز خف يوحى إليها، كالضرب خحدهما 

ليها، فكأفها المم يمكن خف ركوف مهتفة ب ؛ ألف  ليس ك  األمور يفلح كحيها إ
 اطتفت بما ياوز خف يهتص ب  خمثالها ممن ليس بابي كال رسوؿ  

خفاد في اآلية روكيد خكحياا، كأف  دي : خكحياا إلى خمك  ،: خف مىا ييوحىىالثافي 
 إيحاو 

في فهاية هما المبحث خف خذكر رخم ابن حـز الظاهرم في فبوة الاساو،  كخكد 
خف التاازع   ٌرحك  ،(ِ)فبورهن كخثبتب  الفف  رعرض إلى هم  المسألة في كتا حيث

إلى  وافإف  ائفة من العلماو ذهب ،في ببلد األفدلس بقر بةحف  في زماف   افيه العظيم
كذهب  ائفة خطرل إلى  ،كبدعت من داؿ ذلك ،إبطاؿ كوف الابوة في الاساو  ملة

 ثمف في ذلك  كذهبت  ائفة ثالثة إلى التود ،القوؿ بأف  دد كافت في الاساو فبوة
 اهللإال خف بعضهم فازع في ذلك بقوؿ  ،: ما فعلم للمافعين من ذلك حاة خ بلن داؿ

ًإلىيًهم وًحيفي   ىاالن رً  الَّ إً  بًلكى دى  نمً  رسىلاىاخى  كىمىارعالى: 
كلم  ،كهما خمر ال ياازعوف في  ،(ّ)

 لة  كإفما الكبلـ في الابوة دكف الرسا ،يدع خحد خف اهلل رعالى خرس  امرخة
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خثبت  ابن فورؾ عن اإلماـ األشعرم، حيث ذكر خف  داؿ: هما يوافق ما  ككبلم  
 كىمىاإف  دد كاف في الاساو خرب  فبيات، كلم يكن فيهن رسوؿ، كاستدؿ بقول  رعالى: 

ًإلىيًهم وًحيفي   ىاالن رً  الَّ إً  بًلكى دى  نمً  رسىلاىاخى 
دول  علي  السبلـ: "كاف في الاساو  م  ،(ُ)

فبيات"، ككاف يقوؿ: إف الرسوؿ هو من ييرسى ي إلى الهلق كيو ب علي  ربليا خرب  
الرساالت، كيؤمر الهلق بطاعت  كإرباع خمر ، كدد يكوف فبينا كال يكوف دد خرس  كال خمر 
بأداو الرسالة، كذلك بإبافة حال  من غير  بكرامات ييهٌص بها حتى رررف  مازلت  بملك 

ف  ال ياوز خف يكوف رسوؿ امرخة، كال خف يكوف عبدنا كال كرشرؼ  ككملك كاف يقوؿ: إ
عقلها، كالعبد فلتعلق  بًملك موال ، ككماؿ الحواس  ففادص الحس، فأما المرخة فلاقفا

  (ِ)أل   الحا ة إليها في خداو الرسالة كما يتعلق بها
، حيث بٌين بعد ذلك خف  لب الحق في ذلك ياب  كفعود  إلى كبلـ ابن حـز
 ك دفافإفا  ،التي طا باا اهلل رعالى بها للغةفي الاظر في معاى لفظة الابوة في ا خف يكوف

بما يكوف دب  خف  رعالىفمن خعلم  اهلل  ،كهو اإلعبلـ فباوهم  اللفظة مأطوذة من اإل
كليس هما من باب اإللهاـ المم  ،ل  بأمر ما فهو فبي ببل شك ايكوف خك خكحي إلي  مابئن 

كال من باب الظن كالتوهم المم  حً ،الاَّ  لىإً  بُّكى رى  خىكحىى رعالى: كى كقوؿ اهلل  ،هو  بيعة
الشيا ين  إستيراؽكال من باب الكهافة التي هي من  ،ال يقط  بحقيقت  إال مااوف

 الًانّْ كى  فسً اإلً  شىيىاً ينى : رعالىكفي  يقوؿ  ،للسم  من السماو فيرموف بالشهب الثادب
ريكرناغي  وؿً القى  طريؼى زي  بىعضو  لىىإً  عضيهيمبى  وًحييي 

  كدد افقطعت الكهافة بمايو رسوؿ (ّ)
كال من باب  ،كال من باب الااـو التي هي راارب فتعلم ،اهلل  لى اهلل علي  كسلم

ب  الوحي المم هو الابوة دفد من اهلل رعالى  ،الرؤيا التي ال يدرم خ ددت خـ كمبت
عاد الوحي ب  إلي  حقيقة طار ة عن كيكوف  ،إلى إعبلـ من يوحي إلي  بما يعلم  ب 
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  ،بفحة ما خكحي ب  ااركريِّ  اإلي  علمن  ب لمن خكحى  رعالىيحدث اهلل  ،الو و  الممكورة
بمايو  إما ،كعلم  بما خدرؾ بحواس  كبديهة عقل  سواو ال مااؿ للشك في شيو ما 

لمن يعلم   كهو رعليم من اهلل رعالى ،كإما بهطاب يها ب ب  في ففس  ،الملك ب  إلي 
فإفهم  ،فإف خفكركا خف يكوف هما هو معاى الابوة فليعرفوا ما معااها ،دكف كسا ة معلم

   ال يأروف بشيو خ بلن 
خرس  المبلئكة إلى فساو فأطبركهن  رعالىالقرآف الكريم خف اهلل  ذكر كدد 

: رعالىداؿ  ،فبشركا خـ إسحاؽ بإسحاؽ عن اهلل رعالى ،بوحي حق من اهلل رعالى
 يلىتىىكى  ايى  الىت  دى عقيوبيى  سحىاؽى إً  رىاوً كى  ًمنكى  ًإسحىاؽى بً  بىشَّرفىاهىافػى  ضىًحكىتفى  ائًمىةه دى  امرىخىري ي كى 
ًبينى خى  اليوا  دى ًايبه عى  شىيوه لى  مىاهى  فَّ إً  يهناشى  عًليبى  هىمىاكى  ايوزه عى  خىفىاكى  خىًلدي خى   اهللً  مرً خى  نمً  رىعاى
يتً البى  ه ى خى  كيملىيعى  بػىرىكىاري ي كى  اهللً  حمىةي رى 

ألـ إسحاؽ عن اهلل  لمبلئكةفهما ططاب ا ،(ُ)
كال يمكن  ؟،ثم بقولهم لها: خرعابين من خمر اهلل ،بالبشارة لها بإسحاؽ ثم يعقوب رعالى

كك دفا  رعالى دد  ،البتة خف يكوف هما الهطاب من ملك لغير فبي بو   من الو و 
ربك  ؿخفا رسو  إفماـ يها بها كداؿ لها: إلى مريم خـ عيسى عليهما السبل  بري خرس  

 ،فهم  فبوة  حيحة بوحي  حيح كرسالة من اهلل رعالى إليها ا،زكيِّ  األهب لك غبلمن 
 ،فاابلن  ارماى من خ ل  كلدن  اكاردن  اككاف زكريا علي  السبلـ ياد عادها من اهلل رعالى رزدن 

كخعلمها خف   ،كلدها في اليم دد خكحى اهلل إليها بإلقاو السبلـكك دفا خـ موسى عليهما 
 فهم  فبوة ال شك فيها   ،مرسبلن  اسيرد  إليها كياعل  فبيِّ 

العق  يدرم ك  ذم رمييز  حيح خفها لو لم ركن كاثقة بابوة اهلل  كبضركرة 
خك داـ في  ،خك بما يق  في ففسها ،رعالى لها لكافت بإلقائها كلدها في اليم برؤيا رراها

كلو فع  ذلك خحدفا لكاف في غاية الفسق  ،وف كالمرار الهائجفي غاية الاا هاها س
خف الوحي المم كرد لها في إلقاو كلدها في اليم   اففح يقيان  ،خك في غاية الااوف

فإف إبراهيم علي   ،كالوحي الوارد على إبراهيم علي  السبلـ في الرؤيا في ذبح كلد 
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لما خددـ  ؛وة الوارد علي  من ذبح كلد بفحة الوحي كالاب اكاثقن  الو لم يكن فبيِّ  السبلـ
ببل شك فاع  ذلك من غير  كلكاف ،على ذبح كلد  لرؤيا رآها خك ظن كد  في ففس 

هما ما ال يشك في  خحد  ،في غاية الااوف افي فهاية الفسق خك مااوفن  ااألفبياو فاسقن 
 ألفبياواكدد ذكر من  -كك دفا اهلل رعالى دد داؿ  ،ففحت فبورهن بيقين ،من الااس

 اهللي  فعىمى خى  ًمينى الَّ  خيكلىًئكى : -مريم في  ملتهم  ذكر" كهيعصعليهم السبلـ في سورة "
وحو في   ى مى  مىلاىاحى  ًممَّنكى  ـى آدى  رّْيَّةً ذي  نمً  ًبيّْينى الاَّ  نى مً  لىيًهمعى 

كهما هو عمـو لها معهم ال  ،(ُ)
يقىةه  ً  كىخيمُّ ي : رعالىدول   كليسياوز رهفيفها من  ملتهم   دّْ

بماف  من خف ركوف  (ِ)
دّْيقي الفّْ  يػُّهىاخى  ييوسيفي فقد داؿ رعالى:  ،فبية

كهما  ،كهو م  ذلك فبي رسوؿ ،(ّ)
 ظاهر  

بقوؿ رسوؿ اهلل  لى اهلل  ،بهن عليهن السبلـ في ذلك: امرخة فرعوف كيلحق 
كآسية  ،افكلم يكم  من الاساو إال مريم بات عمر  ،من الر اؿ كثير كم علي  كسلم: "

لبعض المرسلين عليهم  إالكالكماؿ في الر اؿ ال يكوف  ،(ْ)بات مزاحم امرخة فرعوف"
ككاف رهفيف   لى اهلل علي  كسلم  ،فادص عاهم ببل شك فهمألف من دك  السبلـ؛

 منإذ  ؛لهما على سائر من خكريت الابوة من الاساو ببل شك مريم كامرخة فرعوف رفضيبلن 
خف هارين المرخرين كملتا   لهبرففح بهما ا ،يكم  لمو بدديقة فقص عن مازلة آطر كل

كدد داؿ  ،كإف كن بافوص القرآف فبيات ،خ بلن  مالم يلحقهما في  امرخة غيره كماالن 
عضو بى  لىىعى  عضىهيمبى  ضَّلاىافى  سي ي الرُّ  رًلكى رعالى: 

فالكام  في فوع  هو المم ال  ،(ٓ)
ؿ الرس  المين فضلهم اهلل رعالى على سائر فهم من الر ا ،خحد من خه  فوع  حق يل
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ببل شك للافوص الواردة بملك في فضلها  السبلـكماهم فبياا كإبراهيم عليهما  ،الرس 
 ككم  من الاساو من ذكر علي  الفبلة كالسبلـ   ،على غيرهما
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 المبحث الثافي عشر      

 في فبوة آسية امرخة فرعوف االطتبلؼ
في الشمس، فإذا اففرؼ عاها  بامرخة فرعوف رعمٌ ركاية الطبرم: كافت  من 

خظلتها المبلئكة بأ احتها، ككافت ررل بيتها في الااة  كركل خيضنا: كافت امرخة فرعوف 
رسأؿ: من غلب؟ فيقاؿ: غلب موسى كهاركف  فتقوؿ: آمات برب موسى كهاركف، 

ولها فإف مضت على د كفها،فأرس  إليها فرعوف فقالت: افظركا خعظم  هرة راد
فألقوها عليها، كإف ر عت عن دولها فهي امرخر ، فلما خروها رفعت بفرها إلى السماو 
فأبفرت بيتها في الااة، فمضت على دولها، كافتزع ركحها، كخلقيت الفهرة على 

داؿ العلماو: اطتارت  ،في الااة ا: رب ابن لي عادؾ بيتن فقولها سد ليس في  ركح  
 ،يو من ذلك في حديث مرفوع، كفااي من فرعوف كعمل الاار دب  الدار  كدد كرد ش

كهم  المرخة  ،خم: طلفاي ما ، فإفي خبرخ إليك من عمل ، كفااي من القـو الظالمين
  (ُ)هي آسية بات مزاحم راي اهلل عاها

خبي العالية داؿ: كاف إيماف امرخة فرعوف من دب  إيماف امرخة طازف  كعن 
اة فرعوف، فود  المشط من يدها، فقالت: رعس فرعوف، كذلك خفها  لست رمشط اب

من كفر باهلل؟ فقالت لها اباة فرعوف: كلك رب غير خبي؟ دالت: ربي كرب خبيك كرب  
"  فلطمتها بات فرعوف كاربتها، كخطبرت خباها، فأرس  إليها فرعوف اهللك  شيو "

 ،يا  خعبد"، كإاهللغيرم؟ دالت: فعم، ربي كربك كرب ك  شيو " افقاؿ: رعبدين ربِّ 
ر ليها كيديها كخرس  عليها الحيات، ككافت   فشدٌ  ا،فرعوف كخكرد لها خكرادن  بهافعمٌ 

فقاؿ لها: ما خفت ماتهية؟ فقالت ل : ربي كربك كرب ك  شيو  اكملك، فأرى عليها يومن 
 ،ما خفت داض ض"  فقاؿ لها: إفي ذابح اباك في فيك إف لم رفعلي  فقالت ل : اداهلل"

فقاؿ لها: خبشرم يا خم ، فإف لك عاد اهلل  رها،ي فيها، كإف ركح اباها بشٌ فمبح اباها ف
ذلك،  مث  فقاؿ لها ،آطر اففبرت ثم خرى عليها فرعوف يومن  ،من الثواب كما ككما
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كداؿ لها: ا برم  ا،ركح  خيضن  رهافقالت ل  مث  ذلك، فمبح اباها اآلطر في فيها، فبشٌ 
داؿ: كسمعت امرخة فرعوف كبلـ ركح  ،ب كما ككمافإف لك عاد اهلل من الثوا ،يا خم 

اباها األكبر ثم األ غر، فآمات امرخة فرعوف، كدبض اهلل ركح امرخة طازف فرعوف، 
حتى رخت فازدادت  ،ثوبها كمازلتها ككرامتها في الااة المرخة فرعوف نككشف الغطاو ع

ؤل: ما رعلموف من آسية فا ل  فرعوف على إيمافها، فقاؿ للم ا،كرفديقن  اكيقيان  اإيمافن 
فأكرد لها  ،فقالوا ل : ادتلها ،بات مزاحم؟ فأثاوا عليها، فقاؿ لهم: إفها رعبد غيرم

 ،في الااة افشد يديها كر ليها، فدعت آسية ربها فقالت: رب ابن لي عادؾ بيتن  اخكرادن 
فوافق ذلك خف حضرها فرعوف فضحكت حين رخت بيتها في الااة، فقاؿ فرعوف: خال 

   (ُ)بوف من  اوفها، إفا فعمبها كهي رضحك، فقبض اهلل ركحها راي اهلل عاهارعا
ابن عباس راي اهلل عاهما داؿ: طط رسوؿ اهلل  لى اهلل علي  كسلم في  كعن 

ما هما؟ دالوا: اهلل كرسول  خعلم، فقاؿ رسوؿ اهلل  خردركفاألرض خربعة ططوط، كداؿ: "
ااة: طدياة بات طويلد، كفا مة بات  لى اهلل علي  كسلم: خفض  فساو خه  ال

في الفحيحين  كثبت  (ِ)مزاحم امرخة فرعوف" اتمحمد، كمريم اباة عمراف، كآسية ب
من حديث خبي موسى األشعرم، عن الابي  لى اهلل علي  كسلم خف  داؿ: "كم  من 

كإف  ،اباة عمراف ريمالر اؿ كثير، كلم يكم  من الاساو إال آسية امرخة فرعوف، كم
   (ّ)  عائشة على الاساو كفض  الثريد على سائر الطعاـ"فض

كدي : هي عمة موسى آمات ب    ،خف آسية آمات بموسى (ْ)القر بي كذكر 
فقاؿ لهم: ما رعلموف  ،: ا ل  فرعوف على إيماف امرخر  فهرج على المؤلالعاليةداؿ خبو 

 ،فقالوا ل : خدتلها ،غيرم افقاؿ لهم: إفها رعبد ربِّ  ،آسية بات مزاحم؟ فأثاوا عليها من
ككافق  ،في الااة افقالت: رب ابن لي عادؾ بيتن  ،كر ليها يديهاكشد  افأكرد لها خكرادن 

                                 
 .13/28( انظر: تفسري الطربي 1)

 : رجالو رجال الصحيح.9/223. وقال اذليثمي يف رلمع الزوائد 1/293( أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده 2)

 رجيو من قبل.( سبق خت3)

 .18/233( انظر: تفسري القرطيب 4)
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فقاؿ فرعوف: خال رعابوف  ،ذلك حضور فرعوف، فضحكت حين رخت بيتها في الااة
من  اوفها! إفا فعمبها كهي رضحك، فقبض ركحها  كداؿ سلماف الفارسي فيما ركل 

بالشمس، فإذا خذاها حر الشمس خظلتها المبلئكة  بف الاهدم: كافت رعمٌ عا  عثما
كدي : سمر يديها كر ليها في الشمس ككا  على ظهرها رحى، فأ لعها  ،بأ احتها

 ،في الااة اكدي : لما دالت: رب ابن لي عادؾ بيتن  ،حتى رخت مكافها في الااة ،اهلل
" كفاايالحسن: لما دالت: " كعن  كدي : إف  من درة ،خريت بيتها في الااة يباى

فااها اهلل خكـر فااة فرفعها إلى الااة، فهي رأك  كرشرب كرتاعم  كمعاى: من فرعوف 
كداؿ ابن  ،كدي : من عمل : من عماب  كظلم  كشمارت  ،كعمل : رعاي بالعم : الكفر

 ،رالكلبي: خه  مف داؿ ،عباس راي اهلل عاهما: الاماع  كفااي من القـو الظالمين
الحسن كابن كيساف: فااها اهلل خكـر فااة كرفعها إلى  كداؿ ،: القبطمقار  كداؿ

 الااة، فهي فيها رأك  كرشرب 
كطير فسائها:  ،فسائها: مريم بات عمراف طير: "سلم لى اهلل علي  ك  كدول  

دي : خف  خراد بهم  اإلشارة  رض،ككي  إلى السماو كاأل خشار ددطدياة بات طويلد" ك 
خم: ك  من بين السماو  رض،كخف المراد ب :  مي  فساو األ ،الضمير في فسائها رفسير

في  رضكاألظهر خف معاا : خف ك  كاحدة ماهما طير فساو األ ،من الاساو رضكاأل
كخما التفضي  بياهما فمسكوت عا   داؿ القااي عياض: كيحتم  خف المراد  ،عفرها

من  كم : "علي  كسلم اهلل لى  كدول   كؿكالفحيح األ رض،خفهما من طير فساو األ
 ،(ُ)كآسية امرخة فرعوف" ،كلم يكم  من الاساو غير مريم بات عمراف ،الر اؿ كثير

اعيف  داؿ  كالكسر ،يقاؿ: كم : بفتح الميم كامها ككسرها ثبلث لغات مشهورات
 ،كفبوة آسية كمريم ،القااي عياض: هما الحديث يستدؿ ب  من يقوؿ بابوة الاساو

 ،ب  هما  ديقتاف ككليتاف من خكلياو اهلل رعالى ،لامهور على خفهما ليستا فبيتينكا
كالمراد هاا: التااهي في  مي   ،كرااهي  في باب  يوكلفظة الكماؿ رطلق على رماـ الش

                                 
 ( سبق خترجيو من قبل.1)



 

 
3131 

فبل شك خف  تاف،الفضائ  كطفاؿ البر كالتقول  داؿ القااي عياض: فإف دلاا: هما فبيٌ 
 ،لم يمتا  خف يشاركهما من هم  األمة غيرهما ،ف دلاا: كليتافكإ ،غيرهما ال يلحق بهما

هما كبلـ القااي عياض، ثم داؿ الاوكم: كهما المم فقل  من القوؿ بابورهما غريب 
  (ُ)كدد فق   ماعة اإل ماع على عدمها ،اعيف

: "طير فسائها مريم بات عمراف، كطير فسائها سلماهلل علي  ك   لى دول  كخما 
"فسائها"، خف   يككي  إلى السماو كاألرض، كأف  يفسر امير الهاو ف خشار فقدطدياة" 

يريد الدفيا كاألرض، كذكر  لهما بملك يحتم  خف يريد خف ك  كاحدة طير فساو خه  
كدتها، خك خفها من طير فسائها كخفضلهن، كإف كافت المزايا بعد بياهما كبين  ياألرض ف

: "كم  من الر اؿ كثير، كلم يكم  من كدول  غيرهما ممن هو طير الاساو متفاالة 
يستدؿ ب  من يقوؿ بابوة الاساو  ،(ِ)الاساو إال آسية امرخة فرعوف كمريم بات عمراف"

كفبوة آسية كمريم، كاألكثر على خفهما  ديقتاف ككليتاف من خكلياو اهلل رعالى، كالكماؿ 
 و الفضائ  كطفاؿ البر  يف يباب   كالمراد هاهاا: التااه يكرمام  ف يوللش يالمتااه

كالتقول  يقاؿ: ما  كم  ككم ، بالفتح كالضم، كليس يشعر الحديث بأف  لم يكم  كال 
هم  األمة غيرهما  فإذا دلاا بابورهما خك سلماا ذلك لقائل ، فبل  ييكم  ممن يكوف ف

خف دلاا: إفهما  ديقتاف، لم يما   كإذاالابوة غيرهما،  يشك خف  ال يلحق در تهما ف
  (ّ)يكم  من هم  األمة غيرهما

كذلك فيما خطر    ،في  ريق خطرل ما يقتضي خفضلية طدياة كفا مة ك او 
كالطبرافي كخبو داكد في كتاب الزهد كالحاكم كلهم من  ىحباف كخحمد كخبو يعل ابن

عباس راي اهلل عاهما داؿ: داؿ رسوؿ اهلل  ابن ريق موسى بن عقبة عن كريب عن 
كفا مة بات  ،فساو خه  الااة: طدياة بات طويلد خفض : "كسلم   لى اهلل علي

                                 
 .15/198النووي على صحيح مسلم  شرح( انظر: 1)

 ( سبق خترجيو من قبل.2)

 .7/443ادلعلم  إكمال( انظر: 3)
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كآسية امرخة فرعوف"  كل  شاهد من حديث خبي هريرة في  ،كمريم بات عمراف ،محمد
 ،سيدة فساو خه  الااة فا مةحديث خبي سعيد رفع : " مناألكسط للطبرافي كألحمد 

ففي  حاة لمن داؿ: إف  كإف ثبت ،حسن  عمراف"، كإسااد باتإال ما كاف من مريم 
ألف اهلل رعالى  ؛القر بي: الفحيح خف مريم فبية داؿآسية امرخة فرعوف ليست فبية  

   (ُ)كخما آسية فلم يرد ما يدؿ على فبورها ،خكحى إليها بواسطة الملك
هو الفواب، كهو خف السيدة آسية لم  الامهوررقدـ ظهر  ليِّا خف دوؿ  كمما 
كلكاها كافت امرخة  ديقة، بٌشرها المولى  ،فا في ذلك شيوكلم يفح عاد ،ركن فبية

 عز ك   باص القرآف الكريم ببيت في الااة 

                                 
 . 6/447( انظر: فتح الباري 1)
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 الهارمػة
هلل المم باعمت  رتم الفالحات، كالفبلة كالسبلـ على طارم الابيين،  الحمد

كعلى آل  ك حب  خ معين، ال بد لاا في فهاية هم  الدراسة التي كافت حوؿ األشهاص 
في اوو الكتاب كالساة خف فواح خهم الاتائج التي رو لاا إليها،  مفي فبوره فلمهتلا

 ثمار البحث: نكفيها ربيٌ 

فبوة ذم الكف  علي  السبلـ، لكوف  رعالى درف ذكر  في القرآف  إثبات -ُ
بمكر إسماعي  كإدريس عليهما السبلـ، كالغرض من ذلك ذكر الفضبلو من عباد  

 ى فبور  كمكافت  عاد رب     كعبل كذلك يدؿ عل ،ليتأسى بهم

على خف لقماف علي  السبلـ كاف حكيمنا، كخف  ال دلي   ناألكثري ارفاؽ -ِ
على فبور ، لكوف  لم يمكر في الافوص باسم الابوة كال م  األفبياو، كهما هو الرا ح 

 بعد ما حررفا القوؿ في     

 كخثاى ،ل  في األ   اهلل رعالى مدذا القرفين هو خحد ملوؾ األرض،  خف -ّ
ك اؿ في  ،كفتح المدائن مواؿ،علي  بالعدؿ، كففر  حتى دهر الببلد، كاحتول على األ

عاد علماو  لبتةكلم رثبت فبور  خ ،فسار حتى خرى المشرؽ كالمغرب ،الببلد كالقبلع
 األمة   

السبلـ على ثبلثة   في حاؿ الهضر علي نالمفسرين كالمؤرطي اطتبلؼ -ْ
يتفور في  ور اآلدميين، كهو با     ،: خف  ملك من المبلئكةاألكؿرة: خدواؿ مشهو 

: خف  -كهو الرا ح-  كالثالث مر وحكالثافي: خف  كلي من خكلياو اهلل رعالى، كهو دوؿ 
 فبي من خفبياو اهلل رعالى، كهو دوؿ  مهور العلماو    

ـ فبي من علي  السبل امن خدواؿ علماو المسلمين خف عزيرن  المشهور خف -ٓ 
خفبياو باي إسرائي ، كخف  كاف فيما بين داكد كسليماف كبين زكريا كيحيى عليهم السبلـ، 
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 سردهاف ،   كعبل حفظها بارممن يحف  التوراة فألهم  ال ائي كخف  لم يبق في باي إسر 
  على باي إسرائي   

  ب ،اهلل    كعبل، كال عن الابي  لى اهلل علي  كسلم كبلـفي   ليسخف   -ٔ
إطوة يوسف علي  السبلـ، كخف خفعالهم  أفبٌ  رعالىكال عن خ حاب  الكراـ طبر بأف اهلل 

خباهم  نكلكن الرسوليٍ  ؟فكيف يكوفوا خفبياو ،لم يكوفوا متورعين عن العظائم خفهمرشهد 
    كخطاهم دد استغفرا لهم كخسقطا التثريب عاهم 

او األمة، كاألشب  خف   لم رثبت فبوة طالد بن سااف العبسي لدل علم خف  -ٕ
التي كافت بين عيسى -كاف ر بلن  الحنا ل  خحواؿ ككرامات، كخف  كاف في زمن الفترة 

     -كمحمد عليهم الفبلة كالسبلـ

كإف   ،المم ال يابغي طبلف  خف خ حاب الكهف ليسوا بأفبياو الفحيح -ٖ
  بعض العلماو ياق  إال خف  ال دلي  على ذلك، ب ،كاف بعض العلماو داؿ: إفهم خفبياو

  على عدـ فبورهم عاإل ما 

دد آرا  اهلل  ر بلن  كافكلكا    ،لاا خف بلعم بن باعوراو لم يكن فبيِّا ظهر -ٗ
المم إذا دعي اهلل    كعبل ب   ،ككاف فيما خكري من العلم اسم اهلل األعظم ا،رعالى علمن 

 ثم  ار إلى ما  ار إلي   ،خ اب، كإذا سئ  ب  خعطى

لحا   من خدواؿ السلف عدـ إثبات فبوة السيدة مريم عليها ا خف -َُ
 كىخيمُّ ي   كركد الاص القطعي في ذلك، كاالكتفاو بظاهر دول  رعالى: لعدـ السبلـ،

كخف الوحي المم  ،فقد  علها اهلل رعالى باص هم  اآلية في مرربة الفديقية ،دّْيقىةه  ً 
ـ كإرشاد، كلم يثبت كوفها فبية، كخف كحي إلها -كما ذكر األكثر-خفزؿ على خـ موسى 

السيدة آسية لم ركن فبية، كلكاها كافت امرخة  ديقة، بٌشرها اهلل رعالى ببيت في 
 الااة 

يتقب  ماا عملاا هما، كيهتم لاا بالحساى،  ف: فسأؿ اهلل رعالى خكطتامنا
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   سبحافك اللهم كبحمدؾ، خشهد خف ال إل  إال خفت، خستغفرؾ كخروب إليك 

 

 
 المفادر كالمرا   هرسف

  اآلحاد كالمثافي البن خبي عا م الشيبافي، دار الراية بالرياض، الطبعة
 ـ، رحقيق: باسم فيف  الاوابرة ُُٗٗ-قُُُْاألكلى، 

  االررباط الزماي كالعقائدم بين األفبياو كالرس  للدكتور الحاج محمد
، بيركت، الطبعة األكلى،  ـ، ُٕٗٗ-هػُُْٖك في، دار ابن حـز

 بعااية بساـ عبد الوهاب الاابي 

  االستمكار الاام  لمماهب فقهاو األمفار ليوسف بن عبد اهلل بن
-قُُْْعبد البر القر بي، دار دتيبة، دمشق، الطبعة األكلى، 

 ـ، رحقيق: عبد المعطي خمين دلعاي ُّٗٗ

  خطبار مكة في دديم الدهر كحديث  لمحمد بن إسحاؽ الفاكهي، دار
ق، رحقيق: د  عبد الملك ُُْْطبعة الثافية، طضر، بيركت، ال

 عبد اهلل دهيش 

  إرشاد السارم لشرح  حيح البهارم ألبي العباس شهاب الدين
 ق ُِّّالقسطبلفي، المطبعة األميرية الكبرل، الطبعة السابعة، 

  إعراب القرآف كبياف  لمحيي الدين بن خحمد مفطفى، دار اإلرشاد
 ق ُُْٓبحمص، الطبعة الرابعة، 

  ،خعبلـ الابوة لعلي بن محمد الماكردم، مكتبة الهبلؿ، بيركت
 ق  َُْٗالطبعة األكلى، 

  ،إكماؿ المعلم بفوائد مسلم للقااي عياض بن موسى اليحفبي
رحقيق: د  يحيى إسماعي ، دار الوفاو، القاهرة، الطبعة األكلى، 
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 ـ ُٖٗٗ -قُُْٗ

 ي، دار إحياو البداية كالاهاية إلسماعي  بن عمر بن كثير الدمشق
ـ، ُٖٖٗ-قَُْٖالتراث العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 رحقيق: علي شيرم  

  ،البحر المحيط في التفسير ألبي حياف األفدلسي، دار الفكر
 ق، رحقيق:  ددي محمد  َُِْبيركت، 

  بفائر ذكم التمييز في لطائف الكتاب العزيز لماد الدين الفيركز
-قُُْٔاإلسبلمية، القاهرة،  آبادم، المالس األعلى للشئوف

 ـ، رحقيق: محمد علي الااار ُٔٗٗ

  رأكيبلت خه  الساة ألبي مافور المارريدم، رحقيق: د  مادم
، دار الكتب العلمية، بيركت، الطبعة األكلى،  -هػُِْٔباسلـو

 ـ ََِٓ

  ،راريخ دمشق لعلي بن الحسن بن هبة اهلل، دار الفكر، بيركت
 بن غرامة  ـ، رحقيق: عمركُٓٗٗ-قُُْٓ

  ،راريخ الرس  كالملوؾ البن  رير الطبرم، دار التراث العربي، بيركت
 ق ُّٕٖالطبعة الثافية، 

  رحفة األحوذم بشرح  ام  الترممم ألبي العبل المباركفورم، دار
 الكتب العلمية، بيركت 

  التسهي  لعلـو التازي  البن  زم الكلبي، دار األردم، بيركت، الطبعة
 ق، رحقيق: عبد اهلل الهالدم ُُْٔاألكلى، 

  التفسير البسيط ألبي الحسن الواحدم،  امعة اإلماـ محمد بن
 هػ َُّْسعود، الرياض، الطبعة األكلى، 

  ،رفسير  بلؿ الدين المحلي ك بلؿ الدين السيو ي، دار الحديث
 القاهرة، الطبعة األكلى  
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 ن محمد رفسير غرائب القرآف كرغائب الفرداف لاظاـ الدين الحسن ب
ـ، ُٔٗٗ -هػ ُُْٔالايسابورم، دار الكتب العلمية، بيركت، 

 الطبعة األكلى، رحقيق: زكريا عميراف 

  رفسير القرآف العظيم البن كثير القرشي، رحقيق: محمود حسن، دار
 ـ ُْٗٗ-هػُُْْالفكر، 

  ،رفسير محمد ثااو اهلل المظهرم، مكتبة الرشدية، باكستاف
 ق  ُُِْ

 م  الاوام  لتاج الدين السبكي، مكتبة در بة، رشايف المسام  با
ـ، رحقيق: سيد عبد العزيز كعبد ُٖٗٗ-قُُْٖالطبعة األكلى، 

 اهلل ربي   

  ،رهميب األسماو كاللغات لمحيي الدين الاوكم، دار الكتب العلمية
 بيركت 

  ام  بياف العلم كفضل  البن عبد البر الامرم القر بي، مؤسسة 
ـ، رحقيق: فواز خحمد ََِّ-قُِْْى، الرياف، الطبعة األكل

 زمرلي  

  ام  البياف في رأكي  القرآف البن  رير الطبرم، رحقيق: خحمد 
-هػَُِْشاكر، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ـ  َََِ

  ام  البياف في رفسير القرآف لمحمد بن عبد الرحمن اإلياي، دار 
 ـ ََِْ-هػُِْْالكتب العلمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

  الاام  ألحكاـ القرآف ألبي عبد اهلل القر بي، رحقيق: خحمد
البردكفي كإبراهيم خ فيش، دار الكتب المفرية، القاهرة، الطبعة 

 ـ ُْٔٗ-هػُّْٖالثافية، 

  ،ام  المسائ  البن ريمية الحرافي، عالم الفوائد، الطبعة األكلى 
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 ق، رحقيق: محمد عزيز شمس ُِِْ

 ـ ُّٗٗابلؿ الدين السيو ي، دار الفكر، بيركت، الدر الماثور ل 

  ركح المعافي في رفسير القرآف العظيم كالسب  المثافي لمحمود
 األلوسي، دار إحياو التراث العربي، بيركت 

  الركض األفف في شرح السيرة الابوية ألبي القاسم السهيلي، دار
ـ، َََِ-هػُُِْإحياو التراث العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 رحقيق: عمر عبد السبلـ السبلمي  

  زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد
 ق، الطبعة الثالثة َُْْالاوزم، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 

  الزهر الاضر في حاؿ الهضر البن حار العسقبلفي، مام  البحوث
ـ، رحقيق: ُٖٖٗ-هػَُْٖاإلسبلمية، فيودلهي، الطبعة األكلى، 

  بلح مقبوؿ خحمد 

  ،سان الترممم، لمحمد بن عيسى الترممم، دار الغرب اإلسبلمي
 ـ، رحقيق: بشار عواد معركؼ ُٖٗٗبيركت، 

  ،شرح مهتفر طلي  لمحمد بن عبد اهلل الهرشي، دار الفكر
 بيركت 

  شرح  حيح مسلم ليحيى بن شرؼ الاوكم، دار إحياو التراث
 ية ـ، الطبعة الثافُِّٗالعربي، بيركت، 

  شرح المقا د لسعد الدين التفتازافي، عالم الكتب، بيركت، الطبعة
 ـ، رحقيق:  الح موسى شرؼ ُٖٗٗ-قُُْٗالثافية، 

 

  ،حيح محمد بن إسماعي  البهارم، دار  وؽ الاااة، بيركت 
 ق، رحقيق: محمد زهير الاا ر ُِِْالطبعة األكلى، 

  العربي،  حيح مسلم بن الحااج القشيرم، دار إحياو التراث
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 بيركت، رحقيق: محمد فؤاد عبد البادي 

  ،حيح محمد بن حباف بن خحمد التميمي، مؤسسة الرسالة، بيركت 
 ـ، رحقيق: شعيب األرفاؤكط ُّٗٗ-هػػُُْْالطبعة الثافية، 

  بقات الشافعية الكبرل لتاج الدين السبكي، دار هار، الطبعة 
 د الفتاح الحلو ق، رحقيق: د  محمود الطااحي، كعبُُّْالثافية، 

  ،عيوف المااظرات ألبي علي عمر السكوفي، رحقيق: سعد غراب
 ـ ُٕٔٗماشورات الاامعة التوفسية، 

  ،فتاكل رقي الدين  السبكي، دار الاي ، بيركت، الطبعة األكلى
 ق، رحقيق: حساـ الدين القدسي ُُِْ

  الفتاكل الحديثية البن حار الهيتمي األففارم، دار الفكر 

 ارم شرح  حيح البهارم البن حار العسقبلفي، دار فتح الب
 ق، رحقيق: محب الدين الهطيب ُّٕٗالمعرفة، بيركت، 

  فتح البياف في مقا د القرآف لمحمد  ديق طاف القاو ي، المكتبة
 ق ُُِْالعفرية، بيركت، 

  ،الفردكس بمأثور الهطاب ألبي شااع الديلمي، دار الكتب العلمية
ـ، رحقيق: السعيد بن ُٖٔٗ-قَُْٔ بيركت، الطبعة األكلى،

 بسيوفي زغلوؿ 

  الفف  في المل  كاألهواو كالاح  البن حـز الظاهرم، مكتبة
 الهافاي، القاهرة 

  فيض القدير شرح الاام  الفغير لعبد الرؤكؼ المااكم، المكتبة
 هػ ُّٔٓالتاارية الكبرل، القاهرة، الطبعة األكلى، 

  ،دار التأليف، القاهرة، الطبعة دفص األفبياو البن كثير القرشي
 ـ، رحقيق: مفطفى عبد الواحد ُٖٔٗ-قُّٖٖاألكلى، 

  ،دضاو األرب في خسئلة حلب لتقي الدين السبكي، المكتبة التاارية
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 مكة المكرمة، رحقيق: محمد عالم 

  الكام  في اعفاو الر اؿ لعبد اهلل بن عدم الار افي، دار الكتب
، رحقيق: عادؿ خحمد عبد المو ود، العلمية، بيركت، الطبعة األكلى

 كعلي محمد معوض 

  الكشف كالبياف عن رفسير القرآف ألبي إسحاؽ الثعلب، دار إحياو
ـ، ََِِ-قُِِْالتراث العربي، بيركت، الطبعة األكلى، 

 رحقيق: خبو محمد ابن عاشور 

  ،لباب التأكي  في معافي التازي  لعبلو الدين الهازف، دار الفكر
 ـ  ُٕٗٗ-قُّٗٗبيركت، 

  مارد مقاالت الشيخ خبي الحسن األشعرم لمحمد بن الحسن بن
 فورؾ، دار المشرؽ، بيركت، الطبعة األكلى، رحقيق: دافياؿ  يماري  

  ،محاسن التأكي  لاماؿ الدين محمد القاسمي، دار الكتب العلمية
ق، رحقيق: محمد باس  عيوف ُُْٖبيركت، الطبعة األكلى، 

 السود 

  يز في رفسير الكتاب العزيز البن عطية األفدلسي، دار المحرر الو
ق، رحقيق: عبد ُِِْالكتب العلمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 السبلـ عبد الشافي  

  مسائ  االطتبلؼ بين األشاعرة كالمارريدية البن كماؿ باشا، دار
ـ، شرح: سعيد َُُِ-قُِّْالفتح، عٌماف، الطبعة الثافية، 

 عبد اللطيف فودة  

  ،المستدرؾ على الفحيحين للحاكم الايسابورم، دار الحرمين
 ـ، رحقيق: مقب  بن هادم الوادعي ُٕٗٗ-قُُْٕالقاهرة، 

  مساد خحمد بن حاب  الشيبافي، مؤسسة در بة، القاهرة 

  ،مساد خبي بكر الحميدم، دار السقا، دمشق، الطبعة األكلى
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 ـ، رحقيق: حسن الدارافي ُٔٗٗ

  كاآلثار البن خبي شيبة الكوفي، مكتبة الرشد، المفاف في األحاديث
 ق، رحقيق: كماؿ يوسف الحوت َُْٗالرياض، الطبعة األكلى، 

  ،مفاف عبد الرزاؽ بن هماـ الفاعافي، المكتب اإلسبلمي، بيركت
 ق، رحقيق: حبيب الرحمن األعظمي َُّْالطبعة الثافية، 

  ،بيركت، الطبعة مفاريح الغيب لفهر الدين الرازم، دار إحياو التراث
 هػ َُِْالثالثة، 

 اإلسبلميين كاطتبلؼ المفلين ألبي الحسن األشعرم،  مقاالت
ـ، رحقيق: محمد ُٗٗٗ-قُُْٗالمكتبة العفرية، بيركت، 

 محيي الدين عبد الحميد 
 للكتاب،  لعامةالبن دتيبة الدياورم، الهيئة المفرية ا المعارؼ

 ركت عكاشة  ـ، رحقيق: ثُِٗٗالقاهرة، الطبعة الثافية، 
 القاسم الطبرافي، مكتبة ابن ريمية، القاهرة،  ألبيالكبير  المعام

 الطبعة الثافية، رحقيق: حمدم بن عبد المايد السلفي 

  الماتظم في راريخ الملوؾ كاألمم لعبد الرحمن بن علي بن محمد
-قُُِْالاوزم، دار الكتب العلمية، بيركت، الطبعة األكلى، 

عبد القادر عطا، كمفطفى عبد القادر ـ، رحقيق: محمد ُِٗٗ
 عطا 

  ،الػاػكػت كالػعػػيػػوف لػػعػلػي بػن محػمد المػػاكردم، دار الكتب العلمية
 بيركت، رحقيق: السيد ابن عبد المقفود بن عبد الرحيم 

  هدايػػػة المريػػػد لاػػػوهرة التوحيػػػد لبرهػػػاف الػػػدين إبػػػراهيم اللقػػػافي، دار
ـ، رحقيػػػػق: ََِٗ-قَُّْ البفػػػػائر، القػػػػاهرة، الطبعػػػػة األكلػػػػى،

  مركاف حسين البااكم 


