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ابن هشام ومكانته في علم التفسير
أو  حذفه  وما  اسحاق  ابن  لكتاب  هشام  ابن  تهذيب  عن  الحديث  في  نلج  أن  قبل 

أضافه إلى الكتاب ال بد لنا من وقفة عجلى عند ابن اسحاق:
ابن اسحاق وحياته العلمية

مولى  المديني،  كوتان١  بن  يسار  ابن  وقيل:  خيار،  بن  يسار  بن  إسحاق  بن  محمد 
ابن  ولد  بكر٣.  وأبا  الله٢  عبد  أبا  ويكنى  مناف،  عبد  بن  المطلب  بن  مخرمة  بن  قيس 
نعومة  منذ  العلم  يطلب  بدأ  وقد  ٦٩٩م/٨٠هـ)،   ) عام  المنورة  المدينة  في  اسحاق 
علوم  في  كثيرين  شيوخ  يد  على  العلمي  تحصيله  أتم  ثم  وأعمامه،  أبيه  على  أظفاره 
تتلمذ  الذين  شيوخه  أشهر  ومن  وأنسابها،  العرب  وأيام  والشعر  والمغازي  الحديث 
رومان،  بن  ويزيد  بكر،  أبي  بن  محمد  بن  وقاسم  قتادة،  بن  عمر  بن  عاصم  عليهم 
بن  سلمة  وأبو  الباقر،  ومحمد  عفان،  بن  عثمان  بن  وأبان  التيمي،  إبراهيم  بن  ومحمد 
ويُقال: «بن كوثان» (يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب   ١
حممد القضاعي الكلبي املزي (املتوىف: ٧٤٢هـ)، هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، املحقق: د. بشار 
عواد معروف، بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ١٤٠٠ – ١٩٨٠، جـ. ٢٤، صـ. ٤٠٦.
طبقات  ٢٤٠هـ)،  (املتوىف:  البرصي  العصفري  الشيباين  خليفة  بن  خياط  بن  خليفة  عمرو  أبو    ٢
 / هـ   ١٤١٤ والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  زكار،  سهيل  د  املحقق:  خياط،  بن  خليفة 

١٩٩٣ م، صـ. ٤٧٢.
حاتم  أيب  ابن  الرازي  احلنظيل،  التميمي،  املنذر  بن  إدريس  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حممد  أبو   ٣
العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  طبعة  الدكن:  آباد  حيدر  والتعديل،  اجلرح  ٣٢٧هـ)،  (املتوىف: 
الطبعة: األوىل، ١٢٧١ هـ/ ١٩٥٢م، جـ. ٧، ص. ١٩١؛ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن 
، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (املتوىف: ٣٥٤هـ)، الثقات، طبع حتت مراقبة  بدَ عْ معاذ بن مَ
الدكتور حممد عبد املعيد خان، حيدر آباد الدكن: دائرة املعارف العثامنية، الطبعة األوىل، ١٣٩٣ 

ه / ١٩٧٣، ص. ٧، ص. ٣٨٠.
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عبد الرحمن بن عوف، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وعطاء بن يسار، وعبد الرحمن 
بن األسود، وسالم بن عبد الرحمن بن عمر وابن شهاب الزهري،٤ حتى نُقل أن ابن 
اسحاق رو الحديث عن أكثر من ١٠٠ من أهل المدينة معظمهم من أوالد الصحابة،٥ 
بل إنه أدرك بعض الصحابة وكبار التابعين، فال يخفى أنه رأ أنس بن مالك t (ت 

ر وصحب سعيد بن المسيب.٦ مَ هِ بْن عُ بد اللَّ ٧١١م/٩٣هـ)، وسالم بن عَ
وكان محمد ثقة، وقد رو الناس عنه، رو عنه الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة 
ويزيد بن زريع وإبراهيم بن سعد وإسماعيل ابن علية ويزيد بن هارون ويعلى ومحمد 

ابنا عبيد وعبد الله بن نمير وغيرهم، ومن الناس من تكلم فيه.٧
وقد أثنى عليه كثير من أعالم اإلسالم، فروي أن ابن شهاب الزهري (ت ١٢٤هـ) 

أستاذه في الحديث والمغازي كثيرا ما كان يقول: 
«من أراد علم المغازي فعليه بابن إسحاق»، وكان ينبه على غزارة علمه فيقول: 

تاريخ  ٤٦٣هـ)،  البغدادي (املتوىف:  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو   ٤
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  وحتقيق:  دراسة  وذيوله،  بغداد 
أبو  الدين  شمس  ٤٠٦؛   ،٢٤ الكامل،  هتذيب  املزي،  ٢٣١؛  ص.   ،١ جـ.  هـ،   ١٤١٧ األوىل، 
ايْامز الذهبي (املتوىف: ٧٤٨هـ)، سري أعالم النبالء، املحقق:  عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قَ
جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥ 

هـ / ١٩٨٥ م، جـ. ٧، ص. ٣٤.
اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١، ٢١٤-٢١٨؛ املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤٠٦-٤١٠.  ٥

٢٣١-٢٣٣؛   ،١ بغداد،  تاريخ  البغدادي،  اخلطيب  ١٩١؛   ،٧ والتعديل،  اجلرح  حاتم،  أيب  ابن   ٦
املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤٠٦، ٤١١؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٤.

سعد  بابن  املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء،  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   ٧
الطبعة:  صادر،  دار  بريوت:  عباس،  إحسان  املحقق:   ،الكرب الطبقات  ٢٣٠هـ)،  (املتوىف: 

األوىل، ١٩٦٨، جـ. ٧، ص. ٣٢١-٣٢٢. 
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«ال يزال بالمدينة علم جم ما دام فيها ابن اسحاق»،٨ بل إن الشافعي (ت ٢٠٤هـ) 
وصف مكانته في علم المغازي فقال: «من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على 

محمد ابن إسحاق».٩
أحيانا  إليه  يرجع  كان  إنه  بل  والسير١٠،  بالمغازي  الناس  أعلم  الزهري  عده  وقد 
هذا  في  كثيرة  أخبار  من  اسحاق  ابن  جمعه  لما  تقديرا  المغازي  أخبار  بعض  في 
كثير  في  اسحاق  ابن  إلى  يرجعون  وفاته  بعد  الزهري  طالب  جعل  ما  وهذا  المجال، 
في  أهلها  من  كثير  خلق  عنه  أخذ  الكوفة  إلى  إسحاق  ابن  رحل  ولما  األحاديث،  من 

يوسف.١١ أبو  مقدمتهم 
وفي ذلك يقول علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ): 

«مدار حديث رسول الله r ستة...» فذكرهم، ثم قال: «فصار علم الستة عند اثني 
عشر: أحدهم محمد بن إسحاق».١٢

وقال أحمد بن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف، قال: سمعت أبا معاوية يقول: 
أو  أحاديث  خمسة  الرجل  عند  كان  إذا  فكان  الناس  أحفظ  من  إسحاق  ابن  «كان 
أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق. قال: احفظها علي فإن نسيتها كنت قد حفظتها 

علي».١٣
ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، ٧، ١٩١؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٦.  ٨

املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤١٣؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٦.  ٩
١٠    املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤١٢-٤١٣؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٧.

https://is- مصطفى فايدة، مادة ابن إسحق، يف موسوعة شؤون الديانة الرتكية، عىل الرابط  ١١
.(٢٥٫٠٥٫٢٠٢٠) lamansiklopedisi.org.tr/ibn-ishak
املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤١٢؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٦.  ١٢

املزي، هتذيب الكامل، ٢٤، ٤١٣.  ١٣
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يقول الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ): 
«لم أر في جملة المحمدين الذين كانوا في مدينة السالم من أهلها الواردين إليها 
أكبر سنا أو أعلى إسنادا وأقدم موتا منه، ولهذه األسباب المجتمعة فيه افتتحت كتابي 
بتسميته، وأتبعته بمن لحق به من أهل ترجمته، ولوال ذلك لكان أولى األشياء تقديم 
ترجمة محمد بن أحمد على ما عداها من األسماء، اقتداء بما رسمه أئمة شيوخنا».١٤

قال السهيلي (ت ٥٨١هـ): 
وأما  العلماء،  أكثر  عند  الحديث  في  ثبت  الله-  هذا -رحمه  إسحاق  بن  «ومحمد 

في المغازي والسير، فال تجهل إمامته فيها».١٥
وقال فيه اإلمام الذهبي (ت ٧٤٨هـ): 

بحرا  العلم  في  وكان  وذويه،  مالك  قبل  وذلك  بالمدينة،  العلم  دون  من  أول  «أنه 
عجاجا»،١٦

المتابعات،  في  مسلم  له   ورو البخاري،  به  استشهد  الحديث  علم  في  ولمكانته 
وأخرج له أرباب السنن١٧.

وقد كان ابن إسحاق يتثبت في رواية الحديث، ولعل من أبرز األمثلة على ذلك 
ما جاء في كتابه من أن يزيد بن أبي حبيب المصري قد حدثه أنه وجد كتابا فيه ذكر 

اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جـ. ١، ص. ٢٣٠.  ١٤
أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهييل (املتوىف: ٥٨١هـ)، الروض األنف يف رشح   ١٥
األوىل،  الطبعة  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت:  الوكيل،  الرمحن  عبد  املحقق:  النبوية،  السرية 

١٤١٢ هـ، جـ. ١، ص. ٣٧.
الذهبي، سري أعالم النبالء، ٧، ٣٥.  ١٦

سري  الذهبي،  ٤٢٩؛   ،٢٤ الكامل،  هتذيب  املزي،  ٣٨-٣٩؛   ،١ األنف،  الروض  السهييل،  انظر:   ١٧
أعالم النبالء، ٧، ٥٥.
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من بعث رسولُ الله r إلى البلدان وملوك العرب والعجم، وما قال ألصحابه حين 
ابن  فعرفه  منه،  يتثبت  الزهري  شهاب  ابن  إلى  الكتاب  اسحاق  ابن  فأرسل  بعثهم، 

شهاب.١٨
كثير  وكان  وألفها،   r الله  رسول  مغازي  جمع  من  أول  إسحاق  بن  محمد  وكان 
الحديث، وقد كتبت عنه العلماء.١٩ يقول عبيد بن يعيش سمعت يونس بن بكير يقول 

سمعت محمد بن اسحاق يقول: 
«حفظت المغاز بمكة مرة ثم تفلت منى ثم عدت فيها فحفظتها».٢٠

جانب  إلى  مكانه  ليأخذ  بغداد  إلى  إسحاق  ابن  انتقل  ٧٦٣م/١٤٦هـ،  عام  وفي 
الخليفة، وبقي فيها مشغوال بالتحديث وإقراء سيرته المشهورة، وبقي ابن إسحاق في 
بغداد إلى وفاته على خالف في تاريخها ٧٦٨/١٥١ أو ٧٦٧/١٥٠ أو ٧٧٠/١٥٣ 
أو ٧٧١/١٥٤ ودفن في مقبرة الخيزان أم الرشيد، إلى جانب قبر اإلمام أبي حنيفة.٢١
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين (املتوىف: ٢١٣هـ)، السرية   ١٨
النبوية، املحققون: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، مرص: رشكة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م، جـ. ٢، ص. ٦٠٧.
سعد  بابن  املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء،  اهلاشمي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   ١٩
(املتوىف: ٢٣٠هـ)، الطبقات الكرب، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم، املحقق: زياد 
٤٠٠-٤٠٣؛  ص.   ،١٤٠٨ الثانية،  الطبعة  واحلكم،  مكتبة العلوم  املنورة:  املدينة  منصور،  حممد 

املزي، هتذيب الكامل، جـ. ٢٤، ص. ٤١٠-٤١١، ٤٢٦.
ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، ٧، ١٩٢.  ٢٠

 ،٢٤ الكامل،  هتذيب  ملزي،  ٤٧٢؛  ص.  خياط،  بن  خليفة  طبقات  خليفة،  بن  خياط  بن  خليفة   ٢١
الرابط  عىل  الرتكية،  الديانة  شؤون  موسوعة  يف  إسحق،  ابن  مادة  فايدة،  مصطفى  ٤٢٧-٤٢٨؛ 

.(٢٠٢٠/٥/٢٥) https:// slamans kloped s .org.tr/ bn- shak
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ابن هشام وكتابه «السيرة النبوية»
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،٢٢ ولد في البصرة، 
وبعد أن طلب العلم فيها رحل إلى مصر وعاش فيها حتى وفاته في مدينة الفسطاط في 
١٣ من ربيع اآلخر سنة ٢١٨ للهجرة، الموافق ل ٨ أيار سنة ٨٨٣ للميالد، وليس لدينا 
إضاءة  أي  وال  الفسطاط،  إلى  البصرة  من  هجرته  سبب  لمعرفة  يسعفنا  ما  األخبار  من 
عما إن كان قد رحل إلى غير مصر من مراكز العلم في عصره، إال أن سماعه لكتاب 
ابن اسحاق من تلميذه زيد بن عبد الله البكائي يوحي لنا أنه رحل إلى الكوفة أو بغداد.
اب حمير  له أَنْسَ وكان ابن هشام مؤرخاً ونسابةً أعني عالما باألنساب ونحوياً،٢٣ وَ

يب،٢٤  رِ غَ ة من الْ يرَ قع فِي أشعار السِّ ا وَ شرح مَ وملوكها وَ
قال السهيلي: 

«وأما عبد الملك بن هشام، فمشهور بحمل العلم، متقدم في علم النسب والنحو»،٢٥
اإلربيل  الربمكي  خلكان  ابن  بكر  أيب  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو   ٢٢
دار  بريوت:  عباس،  إحسان  املحقق:  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  ٦٨١هـ)،  (املتوىف: 

صادر، ١٩٠٠، جـ. ٣، ص. ١٧٧.
القرآن  (علوم  العريب  الرتاث  تاريخ  سزكني،  فؤاد  الدكتور  ٣٣؛   ،١ األنف،  الروض  السهييل،   ٢٣
حجازي،  فهمي  حممود  د  العربية:  إىل  نقله  العقائد)،   - الفقه   - التارخيي  التدوين   - واحلديث 
راجعه: د عرفة مصطفى - د سعيد عبد الرحيم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: ١٤١١ 

هـ - ١٩٩١ م، جـ. ٢، ص. ١٠٦.
صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي (املتوىف: ٧٦٤هـ)، الوايف بالوفيات، املحقق:   ٢٤
 ،١٩ جـ.  ٢٠٠٠م،  ١٤٢٠هـ-  الرتاث،  إحياء  دار  بريوت:  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أمحد 
(املتوىف:  الدمشقي  الزركيل  فارس،  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  ١٤٣؛  ص. 

١٣٩٦هـ)، األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عرش ٢٠٠٢ م، جـ. ٤، ص. ١٦٦.
٢٥  السهييل، الروض األنف، ١، ٤٣.
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ووصفه اإلمام النووي (ت ٦٧٦هـ):
،٢٦«وكان عالمة مصر فى العربية والشعر والمغاز ،صاحب النحو والمغاز»

وقال الذهبي:
أديبًا  والشعر،٢٨  بالعربية  رَ  صْ مِ لِ  أَهْ مة  عالّ وكان   ٢٧ يّ األخبارِ  ، النحويّ «العالَّمة، 

، رحمه اللَّه٢٩». فاضالً
وصفه السيوطي (ت ٩١١هـ): 

«النحوي نزيل مصر، مهذب السيرة النبوية؛ سمعها من زياد البكائي صاحب ابن 
إسحاق، ونقحها، وحذف من أشعارها جملة. وثقه أبو سعيد بن يونس».٣٠

والمغازي،  والمبعث  المبتدأ  كتاب  ترتيب  وإعادة  بتهذيب  هشام  ابن  قام  وقد 
والمعروف بالسير والمغازي أو بسيرة ابن اسحاق، حيث اعتمد عند التهذيب نسخةَ 
الكوفي  البكائي  الله  عبد  بن  زياد  وهو  أال  اسحاق،  ابن  سيرة  رواة  أشهر  من  واحدٍ 
الكتاب  وخدم  األصل،  النسخة  في  ليست  إضافات  التهذيب  إلى  وأضاف  البغدادي، 
أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف: ٦٧٦هـ)، هتذيب األسامء واللغات، عنيت   ٢٦
املنريية،  الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلامء  رشكة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه 

بدون تاريخ، جـ. ٢، ص. ٣٠٢.
الذهبي، سري أعالم النبالء، جـ. ١٠، ص. ٤٢٨.  ٢٧
الذهبي، سري أعالم النبالء، جـ. ١٠، ص. ٤٢٩.  ٢٨

تاريخ  ٧٤٨هـ)،  (املتوىف:  الذهبي  ايْامز  قَ بن  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  الدين  شمس   ٢٩
اد معروف، دار الغرب اإلسالمي،  األعالم، املحقق: الدكتور بشار عوّ فيات املشاهري وَ وَ اإلسالم وَ

الطبعة األوىل، ٢٠٠٣ م، جـ. ٥، ص. ٣٨٧.
عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف: ٩١١هـ)، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،   ٣٠
املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، لبنان / صيدا: املكتبة العرصية، بدون تاريخ، جـ. ٢، ص. ١١٥.
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وانتشر  هشام،  ابن  بسيرة  تعرف  فصارت  الكتاب  على  ذكره  طغى  حتى  جليلة  خدمة 
وابن  والذهبي  كالقفطي  اإلسالم  مؤرخي  من  كثير  عده  حتى  اآلفاق  في  الكتاب  ذكر 

كثير وابن العماد وابن خلكان والسخاوي أوثق كتب السيرة البنوية وأصحها.
من  كثير  في  أساسا  الكريم  القرآن  على  سيرته  تهذيب  أثناء  هشام  ابن  اعتمد  وقد 
لألحداث  يتعرض  أو  اآليات  بعض  نزول  أسباب  يذكر  ما  كثيرا  كان  حيث  المواطن، 
التاريخية التي نزل فيها آيات من القرآن الكريم، أو يذكر من األحداث ما يفسر بعض 
زياد  ساقه  بما  كثيرة  مواضع  في  يعتدَّ  ولم  نزولها،  أحوال  من  شيئا  يضيء  أو  اآليات 
حياة  أو  الكريم  القرآن  بتفسير  لها  عالقة  ال  مما  عنده،  تصح  لم  أخبار  من  البكائي 
النبي r، أو ما ذكره من أشعار لشعراء مغمورين، أو ما ساقه من تعبيرات خارجة عن 

المألوف، وفي ذلك يقول ابن هشام مبيننا جانبا من منهجه في االختصار:٣١ 
فِيهِ   r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ يْسَ  لَ ا  مَّ مِ كِتَابِ  الْ ا  ذَ هَ فِي  اقَ  حَ إسْ ابْنُ  هُ  رَ كَ ذَ ا  مَ بَعْضَ  كٌ  ارِ تَ «وَ
 ، هُ ا لَ يرً سِ فْ الَ تَ ، وَ كِتَابِ ا الْ ذَ نْ هَ ءِ مِ يْ بَبًا لِشَ يْسَ سَ لَ ، وَ ءٌ يْ آنِ شَ رْ قُ نْ الْ لَ فِيهِ مِ الَ نَزَ ، وَ رٌ ذِكْ

.« ارِ تِصَ خْ نْ االِ تُ مِ رْ كَ ا ذَ يْهِ لِمَ لَ ا عَ دً اهِ الَ شَ وَ
كثيرا  كتابه  في  يطالعنا  ما  العربية  في  وتمكنه  هشام  ابن  مكانة  على  يدلنا  ومما 
األشعار،  أو  األحاديث  أو  اآليات  بعض  كلمات  غريب  لمعاني  وشرحه  تعليقاته  من 
والحديث  والشعر  القرآن  لغريب  بيانه  في  ونقف  عليها،  العرب  بشعر  واستشهاده 
أعالم  عن  ينقل  كان  فقد  مصادر٣٢،  من  أيدينا  بين  فيما  نجدها  نكاد  ال  معاني  على 
اللغة من أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، ويونس بن حبيب، 

السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤.  ٣١
كلية  يف  اإلسالمية  العلوم  جملة  سريته»،  يف  القرآن  وغريب  هشام  «ابن  أوغلو،  جراح  إسامعيل   ٣٢

اإلهليات يف جامعة أنقرة، جملد ٣، ١٩٧٧، ص. ٥-٦.
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وخلف األحمر، وأبي زيد االنصاري، والحسن البصري، وغيرهم كثير٣٣، وقد اختار 
القرآن  لغريب  شرح  من  سيرته  في  هشام  ابن  ذكره  ما  سابقا  أوغلو  جراح  اسماعيل 
الكريم، ونشرها بحسب السور، إال أنه اقتصر في عمله ذاك على اختيار شرح غريب 
كلمات القرآن،٣٤ أما نحن في عملنا هذا فقد جمعنا كل ما ذكره ابن هشام في سيرته 

مما له عالقة بتفسير القرآن الكريم.
وعندما كان ابن هشام يعرض ألحداث السيرة فإنه كان يولي عناية خاصة بما نزل 
فيها من آيات، فيذكر أسباب نزول اآليات ويشرح غريبها، وهذا ما نفهمه مما ذكره عند 
الحديث عن منهجه في مقدمة الكتاب، وقد كان كثير االستشهاد بالشعر على ما يذهب 
إليه من معاني غريب القرآن، وهذا مما يعدُّ أحد أهم أسس التفسير، وخاصة أن معرفة 
واقع األحداث النبوية عنصر ال غنى عنه لسبر غور أسباب نزول آيات القرآن الكريم، 
فمعرفة دقائق األحداث التاريخية والغوص في أعماق السيرة النبوية مما يساعد على 
تجلٍ   r النبي  حياة  أن  القول  إلى  يدفعنا  ما  وهذا  الكريم،  القرآن  آليات  أعمقَ  فهمٍ 
واقعي وتفسير عملي للقرآن الكريم، وأن السيرة النبوية من أهم المصادر التي تساعدنا 
على فهم مرامي القرآن الكريم، ولكل ما ذكرناه أنفا نر أن سيرة ابن هشام، فضال عن 

كونها من أقدم مصادر التراث اإلسالمي، تحتل مكانة مهمة في علم التفسير.
رواية  عند  وتثبته  الشديد  تحرزه  المغازي  في  هشام  ابن  كعب  علو  يؤيد  ومما 
خبر  كل  ذكر  بعد  كالمه  يختم  ما  كثيرا  كان  حيث  الحديث،  في  واحتياطه  األخبار، 

بقوله: الله أعلم، أو الله أعلم أي ذلك كان،
https:// sla- مصطفى فايدة، مادة ابن إسحق، يف موسوعة شؤون الديانة الرتكية، عىل الرابط  ٣٣

.(۲٥٫۰٥٫۲۰۲۰) mans kloped s .org.tr/ bn-h sam
كلية  يف  اإلسالمية  العلوم  جملة  سريته»،  يف  القرآن  وغريب  هشام  «ابن  أوغلو،  جراح  إسامعيل   ٣٤

اإلهليات يف جامعة أنقرة، جملد ٣، ١٩٧٧، ص. ١-٢٨.
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عملنا في هذا الكتاب
فإننا في عملنا هذا قد جمعنا كل ما مرَّ في سيرة ابن هشام من أخبار وإيضاحات 
في  الكلمة   ومستو اآلية   مستو على  شيئا،  ذلك  من  ندع  ولم  التفسير،  بعلم  تتعلق 
القرآن، وبهذا نكون قد تعقبنا تفسير القرآن وفق الترتيب التاريخي لحياة النبي r، مما 

يعني أننا قد رتبنا تفسير القرآن الكريم بحسب النزول.
وقد اعتمدنا في عملنا هذا على كتاب السيرة النبوية الذي نشره األساتذة مصطفى 
 ،١٩٥٥-١٣٧٥ عام  القاهرة  في  الشلبي  الحفيظ  وعبد  األبياري،  وإبراهيم  السقا، 
والذي يقع في أربع مجلدات، وقد استفدنا من تعليقات المحققين ما رأينا فيه ضرورة 
من شرح مفردة أو بيان عبارة، وكذلك أفدنا من بعض العناوين التي أضافها المحققون 

بين قوسين إلضاءة النص، فضال عما أضفناه نحن من عناوين.
وقد عزونا في الحواشي كل ما اقتبسناه إلى موضعه من النسخة المطبوعة،

وميزنا اآليات والكلمات القرآنية بلون مغاير إلبرازها،
وختاما فإني أبتهل إلى موالنا جل وعال أن ينفع بهذا العمل، وأن يساهم في خدمة 

القرآن الكريم 
وما توفيقي إال بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

األستاذ المشارك مراد قايا
اسطنبول/٢٠٢١م
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بسم الله الرحمن الرحيم
تَعِين} بِهِ نَسْ {وَ

عِينَ مَ ا محمد وعلى آله أَجْ نَ يِّدِ لَى سَ هُ عَ اتُ وَ لَ صَ ، وَ ينَ الَمِ بِّ الْعَ هِ رَ دُ لِلَّ مْ الْحَ

 u َم مَ إلَى آدَ لَّ سَ آلِهِ وَ يْهِ وَ لَ هُ عَ لَّى اللَّ دٍ صَ مَّ حَ نْ مُ كِيِّ مِ بِ الزَّ دِ النَّسَ رْ رُ سَ ذِكْ
:( ا الْكِتَابِ ذَ امٍ فِي هَ شَ جُ ابْنِ هِ (نَهْ

 ، يمَ اهِ رَ إبْ بْنِ  يلَ  اعِ مَ إسْ رِ  كْ بِذِ كِتَابَ  الْ ا  ذَ هَ ئٌ  بْتَدِ مُ هُ  اللَّ اءَ  شَ إنْ  أَنَا  وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
يلَ  اعِ مَ نْ إسْ ، مِ لَ َوَّ لَ فَاألْ َوَّ ، األْ مْ بِهِ الَ َصْ مْ ألِ دِهِ الَ أَوْ هِ، وَ دِ لَ نْ وَ هِ r مِ ولَ اللَّ سُ دَ رَ لَ نْ وَ مَ وَ
 ، يلَ اعِ مَ إسْ دِ  لَ وَ نْ  مِ مْ  هِ يْرِ غَ رَ  ذِكْ كٌ  ارِ تَ وَ  ، مْ يثهِ دِ حَ نْ  مِ ضُ  رِ عْ يَ ا  مَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى 
هُ  رَ كَ ذَ ا  مَ بَعْضَ  كٌ  ارِ تَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ ةِ  يرَ سِ يثِ  دِ حَ إلَى  ارِ  تِصَ خْ لِالِ ةِ  هَ الْجِ هِ  ذِ هَ لَى  عَ
آنِ  رْ قُ نْ الْ لَ فِيهِ مِ الَ نَزَ ، وَ رٌ هِ r فِيهِ ذِكْ ولِ اللَّ سُ يْسَ لِرَ ا لَ مَّ كِتَابِ مِ ا الْ ذَ اقَ فِي هَ حَ ابْنُ إسْ
تُ  رْ كَ ذَ ا  لِمَ يْهِ  لَ عَ ا  دً اهِ شَ الَ  وَ  ، هُ لَ ا  يرً سِ فْ تَ الَ  وَ  ، كِتَابِ الْ ا  ذَ هَ نْ  مِ ءِ  يْ لِشَ بَبًا  سَ يْسَ  لَ وَ  ، ءٌ يْ شَ
ا  هَ ضُ يَاءَ بَعْ أَشْ ا، وَ هَ فُ رِ عْ رِ يَ عْ لْمِ بِالشِّ عِ لِ الْ نْ أَهْ ا مِ دً مْ أَرَ أَحَ ا لَ هَ رَ كَ ا ذَ ارً عَ أَشْ ، وَ ارِ تِصَ خْ نْ االِ مِ
 ، تِهِ ايَ وَ ائِيُّ بِرِ بَكَّ نَا الْ رَّ لَ قِ مْ يُ بَعْضٌ لَ ، وَ هُ رُ وءُ بَعْضَ النَّاسِ ذِكْ بَعْضٌ يَسُ ، وَ يثُ بِهِ دِ نُعُ الْحَ شْ يَ

٣٥. لْمِ بِهِ عِ الْ ، وَ هُ ةِ لَ ايَ وَ بْلَغِ الرِّ نْهُ بِمَ لِكَ مِ  ذَ وَ ا سِ الَى مَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ صٍ إنْ شَ تَقْ سْ مُ وَ
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين (املتوىف: ٢١٣هـ)، السرية   ٣٥
النبوية، املحققون: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي، مرص: رشكة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م، جـ. ١، ص. ٤.



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

١٦

٣٦ بٍ أْرِ دِّ مَ ةُ سَ قِصَّ نِ وَ نْ الْيَمَ هِ مِ وجِ رُ رٍ فِي خُ امِ و بْنِ عَ رِ مْ رُ عَ أَمْ
 - يُّ ارِ َنْصَ األْ دٍ  يْ زَ بُو  أَ نِي  ثَ دَّ حَ ا  فِيمَ  - نِ يَمَ الْ نْ  مِ رٍ  امِ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ وجِ  رُ خُ بَبُ  سَ انَ  كَ وَ
يْثُ  هُ حَ فُونَ رِّ يُصَ ، فَ اءَ مَ مْ الْ يْهِ لَ بِسُ عَ انَ يَحْ ي كَ ، الَّذِ بٍ أْرِ دِّ مَ رُ فِي سَ فِ ا٣٧ يَحْ ذً رَ أَ جُ هُ رَ نَّ أَ
 ، نِ يَمَ الْ نْ  مِ ةِ  لَ النُّقْ لَى  عَ مَ  تَزَ اعْ فَ  ، لِكَ ذَ لَى  عَ دِّ  لِلسَّ اءَ  قَ بَ الَ  هُ  نَّ أَ لِمَ  عَ فَ  ، مْ هِ ضِ أَرْ نْ  مِ وا  اءُ شَ
ا  مَ نُهُ  ابْ لَ  عَ فَ فَ  ، هُ يَلْطِمَ فَ يْهِ  إلَ ومَ  قُ يَ أَنْ  هُ  طَمَ لَ وَ هُ  لَ لَظَ  أَغْ ا  إذَ هِ  دِ لَ وَ رَ  غَ أَصْ رَ  أَمَ فَ  ، هُ مَ وْ قَ ادَ  فَكَ
 . هُ الَ وَ أَمْ ضَ  رَ عَ وَ ي،  لَدِ وَ رُ  غَ أَصْ فِيهِ  ي  هِ جْ وَ طَمَ  لَ بِبَلَد  قِيمُ  أُ الَ  و:  رٌ مْ عَ الَ  قَ فَ  ، بِهِ هُ  رَ أَمَ
لَ  تَقَ انْ وَ  . هُ الَ وَ أَمْ نْهُ  مِ ا  وْ تَرَ فَاشْ و،  رٍ مْ عَ بَةَ  ضْ غَ وا  تَنِمُ اغْ  : نِ يَمَ الْ افِ  رَ أَشْ نْ  مِ افٌ  رَ أَشْ الَ  قَ فَ
 ، مْ هُ الَ وَ أَمْ وا  بَاعُ فَ  ، رٍ امِ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ نْ  عَ لَّفُ  تَخَ نَ الَ   : دُ َزْ األْ الَتْ  قَ وَ  . هِ دِ لَ وَ دِ  لَ وَ وَ هِ  دِ لَ وَ فِي 
مْ  تْهُ بَ ارَ فَحَ  ، انَ بُلْدَ الْ ونَ  ادُ تَ رْ يَ ينَ  تَازِ جْ مُ كٍّ  عَ دَ  بِالَ وا  لُ نَزَ تَّى  حَ وا  ارُ فَسَ  ، هُ عَ مَ وا  جُ رَ خَ وَ
تَبْنَا.٣٩  ي كَ بَيْتَ الَّذِ اسٍ الْ دَ رْ بَّاسُ بْنُ مِ الَ عَ لِكَ قَ ي ذَ ٣٨. فَفِ االً جَ مْ سِ هُ بُ رْ انَتْ حَ ، فَكَ كٌّ عَ
لَتْ  نَزَ ، وَ امَ رٍ الشَّ امِ و بْنِ عَ رِ مْ نَةَ بْنِ عَ فْ لَ آلُ جَ نَزَ ، فَ انِ بُلْدَ قُوا فِي الْ رَّ تَفَ مْ فَ نْهُ لُوا عَ تَحَ مَّ ارْ ثُ
لَتْ  نَزَ وَ  ٤١، اةَ رَ السَّ راة  السّ د  أَزْ لَتْ  نَزَ وَ ا٤٠،  رَّ مَ ةُ  اعَ زَ خُ لَتْ  نَزَ وَ  ، بَ ثْرِ يَ جُ  رَ زْ الْخَ وَ سُ  َوْ األْ

٣٦  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٩، ١٢-١٣.
كر من الفئران. ٣٧  اجلرذ: الذّ

خيرج  أَن  وَ  هُ وَ االستقاء،  يفِ  املساجلة  من  أَصله  وَ ة.  مرّ ء  الَ ؤُ هَ وَ ة  مرّ ءِ  الَ ؤُ هَ يغلب  أَن  السجال:    ٣٨
احبه. ا خيرج صَ املستقى من املَاء مثل مَ

٣٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٩.
ة. كَّ ع عىل مرحلة من مَ وضِ وَ مَ هُ ان، ومر ظهران، وَ رَ هُ مر الظهْ ال لَ قَ وَ الّذي يُ ٤٠  مر: هُ

امَ سمى بذلك  إِنَّ هُ الرساة، وَ ال لَ قَ فَة ينقاد إِىلَ صنعاء يُ رَ عِي: الطود: جبل مرشف عىل عَ مَ صْ الَ األَْ ٤١  قَ
.( انِ بلدَ عْجم الْ اجع مُ يف، ثمَّ رساة فهم وعدوان، ثمَّ رساة األزد. (رَ هُ رساة ثَقِ ال لَ قَ لعلوه، يُ
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كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ يهِ  فِ فَ  ، هُ مَ دَ فَهَ يْلَ  السَّ دِّ  السَّ لَى  عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  سَ أَرْ مَّ  ثُ  ، انَ مَ عُ انَ  مَّ عَ دُ  أَزْ
 :r دٍ  مَّ حَ مُ ولِهِ  سُ رَ لَى  عَ الَى  عَ تَ وَ

وا  رُ كُ اشْ مْ وَ بِّكُ قِ رَ زْ نْ رِ لُوا مِ ، كُ مالٍ شِ ينٍ وَ مِ نْ يَ نَّتانِ عَ ، جَ ةٌ مْ آيَ نِهِ كَ سْ بَإٍ فِي مَ دْ كانَ لِسَ {لَقَ
١٥/٣٤-١٦)٤٢ (سبأ   { مِ رِ الْعَ يْلَ  سَ مْ  يْهِ لَ عَ نا  لْ سَ أَرْ فَ وا،  ضُ رَ أَعْ فَ  ، ورٌ فُ غَ بٌّ  رَ وَ يِّبَةٌ  طَ ةٌ  دَ لْ بَ لَهُ 
نِي  بَ ى  شَ أَعْ ى:  شَ َعْ األْ الَ  قَ  . ةَ بَيْدَ عُ أَبُو  نِي  ثَ دَّ حَ ا  فِيمَ  ، ةٌ مَ رِ عَ  : هُ تُ دَ احِ وَ  ، دُّ السَّ  : مُ رِ الْعَ وَ
بْنِ  ى  أَفْصَ بْنِ  نْبِ  هِ بْنِ  ائِلِ  وَ بْنِ  رِ  بَكْ بْنِ  لِيِّ  عَ بْنِ  بِ  عْ صَ بْنِ  ةَ  ابَ كَ عُ بْنِ  بَةَ  لَ عْ ثَ بْنِ  يْسِ  قَ
يِّ بْنِ  مِ عْ ى بْنِ دُ : أَفْصَ الُ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ دٍّ عَ ارِ بْنِ مَ ةَ بْنِ نِزَ بِيعَ دِ بْنِ رَ ةَ بْنِ أَسَ يلَ دِ جَ
بْنِ  دِ  عْ سَ بْنِ  فِ  وْ عَ بْنِ  يلَ  احِ رَ شَ بْنِ  لِ  نْدَ جَ بْنِ  يْسِ  قَ بْنُ  ونُ  يْمُ مَ ى،  شَ َعْ األْ مُ  اسْ وَ  ، يلَةَ دِ جَ

: بَةَ لَ عْ يْسِ ابْن ثَ ةَ بْنِ قَ بَيْعَ ضُ
مْ رِ ا العَ يْهَ لَ ى٤٤ عَ فَّ بُ عَ ٤٣ ... ومارِ ةٌ وَ ي أُسْ تَسِ ؤْ اكَ لِلْمُ فِي ذَ وَ

مْ رِ مْ يَ ٤٥ لَ هُ ارُ وَّ اءَ مَ ا جَ يرٌ ... إذَ مْ مْ حِ هُ نَتْهُ لَ امٌ بَ خَ رُ
مْ مْ إذْ قُسِ هُ اؤُ ةٍ مَ عَ لَى سَ ا ... عَ هَ نَابَ أَعْ وعَ وَ رُ  الزُّ وَ أَرْ فَ

. لٍ فُطِمْ ٤٧ طِفْ بِ رْ لَى شُ نْهُ عَ ونَ ... مِ ا يقدرُ وا أيادي٤٦ مَ ارُ فَصَ
 . هُ ةٍ لَ يدَ يَاتُ فِي قَصِ َبْ هِ األْ ذِ هَ وَ

٤٢  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٣.
اء. تِدَ قْ م): االِ الضَّ ِ وَ رسْ ٤٣  املؤتسى: املقتد. واإلسوة (بِالْكَ

ا: نحى. نَاهَ عْ مَ ٤٤  ويرو: «نفى» وَ
ائه ومتوجه. ا): تالطم مَ فتحهَ ِيم وَ م املْ ٤٥  مواره (بِضَ

قني. رّ تَفَ ٤٦      أيادي: مُ
ظ والنصيب من املاء. ): احلَْ ِ رسْ ): املْصدر. و(بِالْكَ مِّ ب (بِالضَّ الرشّْ  ٤٧
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بْنِ  نَ  ازِ وَ هَ بْنِ  رِ  بَكْ بْنِ  نَبِّهِ  مُ بْنُ  يُّ  قَسِ يفٍ  قِ ثَ مُ  اسْ وَ يُّ  فِ الثَّقَ لْتِ  الصَّ أَبِي  بْنُ  يَّةُ  أُمَ الَ  قَ وَ
: نَانَ دْ دٍّ بْنِ عَ عَ ارِ بْنِ مَ رَ بْنِ نِزَ ضَ نَ بْنِ مُ يْالَ يْسِ بْنِ عَ ةَ بْنِ قَ فَ صَ ةَ بْنِ خَ مَ رِ كْ ورِ بْنِ عِ نْصُ مَ

ا٤٨ مَ رِ يْلِهِ الْعَ ونِ سَ نْ دُ بْنُونَ مِ بَ إذْ ... يَ أْرِ ينَ مَ رِ اضِ بَأِ الْحَ نْ سَ مِ
دُ  هِ أَحَ بْدِ اللَّ يْسُ بْنُ عَ هُ قَ مُ اسْ ، وَ يِّ دِ عْ ةِ الْجَ  لِلنَّابِغَ وَ تُرْ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
وَ  هُ . وَ نَ ازِ وَ رِ بْنِ هَ ةَ بْنِ بَكْ يَ اوِ عَ ةَ بْنِ مُ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ ةَ بْنِ عَ بِيعَ بِ بْنِ رَ عْ ةَ بْنِ كَ دَ عْ نِي جَ بَ

٤٩. ارِ تِصَ خْ نْ االِ تُ مِ رْ كَ ا ذَ ائِهِ مَ صَ تِقْ نْ اسْ نِي مِ نَعَ ، مَ يلٌ يثٌ طَوِ دِ حَ

هُ عَ نَيْنِ مَ اهِ طِيحٍ الْكَ سَ قٍّ وَ ةُ شِ قِصَّ نِ وَ لِكِ الْيَمَ رِ مَ ةَ بْنِ نَصْ بِيعَ رُ رَ أَمْ
 َأ رَ ، فَ ةِ لُوكِ التَّبَابِعَ افِ مُ عَ يْنَ أَضْ نِ بَ يَمَ لِكُ الْ رٍ مَ ةُ بْنُ نَصْ بِيعَ انَ رَ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لِ  أَهْ نْ  مِ ا  مً نَجِّ مُ الَ  وَ ا٥۰  ائِفً عَ الَ  وَ ا،  رً احِ سَ الَ  وَ نًا،  اهِ كَ عْ  دَ يَ لَمْ  فَ ا  بِهَ فَظِعَ  وَ  ، تْهُ الَ هَ ا  يَ ؤْ رُ
ونِي  بِرُ أَخْ ا، فَ تُ بِهَ فَظِعْ تْنِي، وَ الَ ا هَ يَ ؤْ أَيْتُ رُ دْ رَ : إنِّي قَ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ يْهِ هُ إلَ عَ مَ تِهِ إالَّ جَ لَكَ مْ مَ
مْ  لَ ا  بِهَ مْ  تُكُ بَرْ أَخْ إنْ  إنِّي   : الَ قَ ا،  يلِهَ بِتَأْوِ كَ  بِرْ نُخْ يْنَا  لَ عَ ا  هَ صْ اُقْصُ  : هُ لَ وا  الُ قَ ا،  يلِهَ بِتَأْوِ وَ ا  بِهَ
ا.  هُ بِهَ بِرَ بْلَ أَنْ أُخْ ا قَ هَ فَ رَ نْ عَ ا إالَّ مَ يلَهَ أْوِ فُ تَ رِ عْ هُ الَ يَ إِنَّ ا، فَ يلِهَ أْوِ نْ تَ مْ عَ كُ بَرِ ئِنَّ إلَى خَ أَطْمَ
دٌ  يْسَ أَحَ هُ لَ إِنَّ ، فَ قٍّ شِ طِيحٍ وَ ثْ إلَى سَ يَبْعَ لْ ا فَ ذَ يدُ هَ رِ لِكُ يُ مَ انَ الْ إِنْ كَ : فَ مْ نْهُ لٌ مِ جُ هُ رَ الَ لَ قَ فَ

... نْهُ أَلَ عَ ا سَ انِهِ بِمَ بِرَ ا يُخْ مَ ا، فَهُ مَ نْهُ لَمَ مِ أَعْ
 ، طِعُ نْقَ ، بَلْ يَ ): الَ طِيحٌ الَ (سَ ؟ قَ طِعُ نْقَ ، أَمْ يَ لْطَانِهِ نْ سُ لِكَ مِ ومُ ذَ يَدُ الَ (الملك): أَفَ ...قَ
؟  ا النَّبِيُّ ذَ نْ هَ مَّ مِ : وَ الَ ، قَ لِيِّ نْ قِبَلِ الْعَ يُ مِ حْ أْتِيهِ الْوَ ، يَ كِيٌّ بِيٌّ زَ : نَ الَ هُ؟ قَ طَعُ قْ نْ يَ مَ : وَ الَ قَ

وَ السد. اهد عىل أَن العرم هُ بَيْت شَ ا الْ ذَ ٤٨  يفِ هَ
٤٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٤.

جر الطري. ٥٠  العائف: الّذي يزْ
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رِ  هِ إلَى آخِ مِ وْ لْكُ فِي قَ مُ ونُ الْ ، يَكُ رِ الِكِ بْنِ النَّضْ رِ بْنِ مَ الِبِ بْنِ فِهْ دِ غَ لَ نْ وَ لٌ مِ جُ : رَ الَ قَ
 ، ونَ رُ خِ اآلْ وَ لُونَ  َوَّ األْ فِيهِ  عُ  مَ يُجْ مٌ  وْ يَ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ؟  رٍ آخِ نْ  مِ رِ  هْ لِلدَّ لْ  هَ وَ  : الَ قَ  ، رِ هْ الدَّ
قُ  فَ الشَّ ، وَ مْ : نَعَ الَ نِي؟ قَ بِرُ ا تُخْ قٌّ مَ : أَحَ الَ يئُونَ قَ سِ مُ ى فِيهِ الْ قَ يَشْ ، وَ نُونَ سِ حْ مُ دُ فِيهِ الْ عَ يَسْ

. قٌّ بَأْتُكَ بِهِ لَحَ نْ ا أَ ، إنَّ مَ قَ ا اتَّسَ لَقُ إذَ الْفَ ، وَ قُ الْغَسَ وَ
لٍ  سَ رْ ولِ مُ سُ طِعُ بِرَ نْقَ ): بَلْ يَ قٌّ الَ (شِ ؟ قَ طِعُ نْقَ ، أَمْ يَ لْطَانُهُ ومُ سُ يَدُ الَ (الملك): أَفَ ...قَ
 ، لِ صْ مِ الْفَ وْ هِ إلَى يَ مِ وْ لْكُ فِي قَ مُ ونُ الْ ، يَكُ لِ ضْ فَ الْ ينِ وَ لِ الدِّ يْنَ أَهْ ، بَ لِ دْ عَ الْ قِّ وَ أْتِي بِالْحَ يَ
 ، اتِ وَ عَ بِدَ اءِ  مَ السَّ نْ  مِ فِيهِ  ى  عَ دْ يُ وَ  ، ةُ الَ وُ الْ فِيهِ    زَ تُجْ مٌ  وْ يَ  : الَ قَ ؟  لِ صْ فَ الْ مُ  وْ يَ ا  مَ وَ  : الَ قَ
ى  اتَّقَ نْ  لِمَ فِيهِ  ونُ  يَكُ  ، اتِ يقَ لِلْمِ النَّاسِ  يْنَ  بَ فِيهِ  عُ  مَ يُجْ وَ  ، اتُ وَ َمْ األْ وَ يَاءُ  َحْ األْ ا  نْهَ مِ عُ  مَ يَسْ
نْ  ا مِ مَ يْنَهُ ا بَ مَ ، وَ ضِ َرْ األْ اءِ وَ مَ بِّ السَّ رَ : إِي وَ الَ ؟ قَ ولُ ا تَقُ قٌّ مَ : أَحَ الَ ، قَ اتُ يْرَ الْخَ زُ وَ وْ فَ الْ

. ا فِيهِ أَمْضِ قٌّ مَ بَأْتُكَ بِهِ لَحَ نْ ا أَ ، إنَّ مَ فْضٍ خَ عٍ وَ فْ رَ
أَيْ  أَمْضِ  و:  رٍ مْ عَ أَبُو  الَ  قَ وَ  ، يَرَ مْ حِ ةِ  بِلُغَ ا  ذَ هَ ا،  كَّ شَ نِي  عْ يَ  : أَمْضِ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

٥١. بَاطِلٌ
اسٍ لْكُ ذِي نُوَ مُ

بُ  احِ وَ صَ هُ ، وَ يَرَ مْ لُوكِ حِ رَ مُ انَ آخِ ، فَكَ نِ يَمَ بَائِلُ الْ قَ يَرُ وَ مْ يْهِ حِ لَ تْ عَ عَ تَمَ اجْ ، وَ وهُ لَّكُ فَمَ
ى  يسَ لِ دِينِ عِ نْ أَهْ ا مِ ايَ قَ انَ بَ رَ بِنَجْ انًا. وَ مَ لْكِهِ زَ امَ فِي مُ أَقَ ، فَ فَ ى يُوسُ مَّ تَسَ ٥۲، وَ ودِ دُ ُخْ األْ
هُ  الُ لَ قَ يُ أْسٌ  رَ مْ  هُ ، لَ مْ دِينِهِ لِ  أَهْ نْ  مِ ةٍ  امَ تِقَ اسْ وَ  ، لٍ فَضْ لِ  أَهْ  ، يلِ نْجِ ِ اإلْ لَى  عَ  u مَ  يَ رْ مَ بن 

٥١  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٥-١٨.
احب الْيمن، وقسطنطني بن هالنى (وهالنى أمه)  ثَة: تبع صَ ود ثَالَ دُ خْ ال: إِن الَّذين خددوا األُْ قَ يُ وَ  ٥٢
ني أَمر النَّاس  لِيب، وبخت نرصّ من أهل بابل، حِ ة الصَّ يد إِىلَ عبَادَ حِ ن التَّوْ  عَ ارَ ني رصف النَّصَ حِ

ابه، فألقاهم يفِ النَّار. حَ أَصْ تنعَ دانيال وَ امْ ، فَ هُ أَن يسجدوا لَ
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بِ  رَ عَ ضِ الْ طِ أَرْ سَ يَ بِأَوْ هِ ، وَ انَ رَ ينِ بِنَجْ لِكَ الدِّ لِ ذَ قِعُ أَصْ وْ انَ مَ كَ ، وَ رِ هِ بْنُ الثَّامِ بْدُ اللَّ عَ
نْ  الً مِ جُ لِكَ أَنَّ رَ ذَ ا، وَ ونَهَ بُدُ عْ انٍ يَ ثَ لُ أَوْ ا أَهْ لِّهَ بِ كُ رَ عَ ائِرُ الْ سَ ا وَ لُهَ أَهْ ، وَ انِ مَ لِكَ الزَّ فِي ذَ

... انُوا بِهِ ، فَدَ يْهِ لَ مْ عَ لَهُ مَ ، فَحَ مْ هِ رِ يْنَ أَظْهُ عَ بَ قَ يُونُ وَ يْمِ هُ فَ الُ لَ قَ ينِ يُ لِكَ الدِّ لِ ذَ ا أَهْ ايَ قَ بَ
ودِ دُ ُخْ ابِ األْ حَ ةُ أَصْ قِصَّ ، وَ رِ هِ بْنِ الثَّامِ بْدِ اللَّ رُ عَ أَمْ

ا  نِي أَيْضً ثَ دَّ حَ ، وَ ظِيِّ رَ قُ بٍ الْ عْ دِ بْنِ كَ مَّ حَ نْ مُ ادٍ عَ يَ يدُ بْنُ زِ زِ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
انَ  كَ وَ  ، ثَانَ َوْ األْ ونَ  بُدُ عْ يَ كٍ  رْ شِ لَ  أَهْ انُوا  كَ انَ  رَ نَجْ لَ  أَهْ أَنَّ  ا:  لِهَ أَهْ نْ  عَ انَ  رَ نَجْ لِ  أَهْ بَعْضُ 
لِ تِلْكَ  اعُ أَهْ مَ ا جِ يْهَ تِي إلَ ى الَّ ظْمَ عُ ةُ الْ يَ رْ قَ : الْ انُ رَ نَجْ - وَ انَ رَ نْ نَجْ يبًا مِ رِ ا قَ اهَ رَ نْ قُ ةٍ مِ يَ رْ فِي قَ
لِي  وهُ  مُّ يُسَ مْ  لَ وَ  - يُونُ يْمِ فَ ا  هَ لَ نَزَ ا  لَمَّ فَ  ، رَ حْ السِّ انَ  رَ نَجْ لِ  أَهْ انَ  لْمَ غِ لِّمُ  عَ يُ رٌ  احِ سَ  - دِ بِالَ الْ
يْنَ  بَ وَ انَ  رَ نَجْ يْنَ  بَ ةً  يْمَ خَ تَنَى  ابْ ا-  هَ لَ نَزَ لٌ  جُ رَ وا:  الُ قَ  ، نَبِّهٍ مُ بْنُ  بُ  هْ وَ بِهِ  اهُ  مَّ سَ ي  الَّذِ هِ  مِ بِاسْ
رِ  احِ السَّ لِكَ  ذَ إلَى  مْ  انَهُ لْمَ غِ لُونَ  سِ رْ يُ انَ  رَ نَجْ لُ  أَهْ لَ  عَ فَجَ  ، رُ احِ السَّ ا  بِهَ تِي  الَّ ةِ  يَ رْ قَ الْ تِلْكَ 
ا  انَ إذَ انَ فَكَ رَ لِ نَجْ انِ أَهْ لْمَ عَ غِ ، مَ رِ هِ بْنَ الثَّامِ بْدَ اللَّ نَهُ عَ رُ ابْ يْهِ الثَّامِ ثَ إلَ بَعَ رَ فَ حْ مْ السِّ هُ لِّمُ عَ يُ
عُ  مَ يَسْ ، وَ يْهِ لِسُ إلَ لَ يَجْ عَ ، فَجَ تِهِ بَادَ عِ تِهِ وَ الَ نْ صَ نْهُ مِ  مِ ا يَرَ بَهُ مَ جَ ةِ أَعْ يْمَ بِ الْخَ احِ رَّ بِصَ مَ
هَ فِيهِ  قِ ا فَ تَّى إذَ ، حَ مِ الَ سْ ِ ائِعِ اإلْ رَ نْ شَ هُ عَ أَلُ سْ لَ يَ عَ جَ ، وَ هُ بَدَ عَ هَ وَ دَ اللَّ حَّ ، فَوَ لَمَ تَّى أَسْ ، حَ نْهُ مِ

: هُ الَ لَ قَ ، وَ اهُ هُ إيَّ تَمَ ، فَكَ هُ لَمُ عْ انَ يَ كَ ، وَ ظَمِ َعْ مِ األْ سْ نْ االِ هُ عَ أَلُ سْ لَ يَ عَ جَ
ظُنُّ  هِ الَ يَ بْدِ اللَّ رُ أَبُو عَ الثَّامِ . وَ نْهُ كَ عَ فَ عْ يْكَ ضَ لَ ى عَ شَ ، أَخْ لَهُ مِ نْ تَحْ ي، إنَّكَ لَ ا بن أَخِ يَ
دْ  بَهُ قَ احِ هِ أَنَّ صَ بْدُ اللَّ أَ عَ ا رَ لَمَّ ، فَ انُ لْمَ غِ تَلِفُ الْ ا يَخْ مَ رِ كَ احِ تَلِفُ إلَى السَّ نَهُ يَخْ إالَّ أَنَّ ابْ
هُ إالَّ  لَمُ عْ ا يَ مً بْقِ للَّه اسْ مْ يُ مَّ لَ ا، ثُ هَ عَ مَ احٍ فَجَ دَ دَ إلَى أَقْ مَ ، عَ هُ فِيهِ فَ عْ فَ ضَ وَّ تَخَ . وَ نْهُ نَّ بِهِ عَ ضَ
ا  ا فِيهَ هَ فُ ذِ قْ لَ يَ عَ مَّ جَ ا، ثُ ا نَارً هَ دَ لَ قَ ا أَوْ اهَ صَ ا أَحْ تَّى إذَ ، حَ حٌ مٍ قِدْ لِّ اسْ لِكُ ٥۳، وَ حٍ تَبَهُ فِي قِدْ كَ

م. ٥٣  الْقدح: السهْ
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جَ  رَ خَ تَّى  حَ حُ  دْ قِ الْ ثَبَ  فَوَ  ، هِ حِ دْ بِقِ ا  فِيهَ فَ  قَذَ ظَمِ  َعْ األْ مِ  سْ بِاالِ رَّ  مَ ا  إذَ تَّى  حَ ا،  حً قِدْ ا  حً قِدْ
 : الَ قَ ، فَ هُ تَمَ ي كَ مَ الَّذِ سْ لِمَ االِ دْ عَ هُ قَ نَّ هُ بِأَ بَرَ أَخْ بَهُ فَ احِ مَّ أَتَى صَ هُ ثُ ذَ أَخَ يْئًا، فَ هُ شَ رَّ مْ تَضُ ا لَ نْهَ مِ
ي،  : أَيْ ابْنَ أَخِ الَ ، قَ نَعَ ا صَ هُ بِمَ بَرَ أَخْ تَهُ؟ فَ لِمْ يْفَ عَ كَ : وَ الَ ا، قَ ذَ كَ ا وَ ذَ وَ كَ : هُ الَ ؟ قَ وَ ا هُ مَ وَ

. لَ عَ فْ ا أَظُنُّ أَنْ تَ مَ ، وَ كَ سِ لَى نَفْ كْ عَ سِ أَمْ بْتَهُ فَ دْ أَصَ قَ

:( انَ رَ انِيَّةِ بِنَجْ رَ هُ إلَى النَّصْ تُ وَ عْ دَ رِ وَ (ابْنُ الثَّامِ
 ، بْدَ اللَّهِ ا عَ هُ يَ الَ لَ رٌّ إالَّ قَ ا بِهِ ضُ دً لْقَ أَحَ مْ يَ انَ لَ رَ لَ نَجْ ا دَخَ رِ إذَ هِ بْنُ الثَّامِ بْدُ اللَّ لَ عَ عَ فَجَ
 ، مْ : نَعَ ولُ يَقُ ءِ؟ فَ بَالَ نْ الْ ا أَنْتَ فِيهِ مِ مَّ افِيكَ مِ يُعَ هَ فَ و اللَّ عُ أَدْ لُ فِي دِينِي وَ خُ تَدْ هَ وَ دُ اللَّ حِّ أَتُوَ
هُ  بَعَ اتَّ اهُ فَ رٌّ إالَّ أَتَ دٌ بِهِ ضُ انَ أَحَ رَ بْقَ بِنَجْ مْ يَ تَّى لَ فَى. حَ يُشْ هُ فَ و لَ عُ دْ يَ ، وَ لِمُ يُسْ هَ وَ دُ اللَّ حِّ يُوَ فَ
تَ  دْ أَفْسَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ اهُ  عَ فَدَ  ، انَ رَ نَجْ لِكِ  مَ إلَى  هُ  نُ أْ شَ فِعَ  رُ تَّى  حَ وفِيَ  فَعُ هُ  لَ ا  عَ دَ وَ هِ،  رِ أَمْ لَى  عَ
 : الَ . قَ لِكَ لَى ذَ رُ عَ دِ قْ : الَ تَ الَ ، قَ ثِّلَنَّ بِكَ ُمَ ائِي، ألَ دِينَ آبَ تَ دِينِي وَ فْ الَ خَ تِي، وَ يَ رْ لَ قَ لَيَّ أَهْ عَ
 ، أْسٌ يْسَ بِهِ بَ ضِ لَ َرْ عُ إلَى األْ يَقَ هِ فَ أْسِ لَى رَ حُ عَ يُطْرَ يلِ فَ بَلِ الطَّوِ لُ بِهِ إلَى الْجَ سِ رْ لَ يُ عَ فَجَ
جُ  رُ يَخْ ا فَ ى فِيهَ يُلْقَ ، فَ لَكَ ءٌ إالَّ هَ يْ ا شَ عُ فِيهَ قَ ورٍ الَ يَ ، بُحُ انَ رَ يَاهٍ بِنَجْ ثُ بِهِ إلَى مِ بْعَ لَ يَ عَ جَ وَ
تَّى  تْلِي حَ لَى قَ رَ عَ دِ قْ نْ تَ هِ لَ اللَّ : إنَّكَ وَ رِ هِ بْنُ الثَّامِ بْدُ اللَّ هُ عَ الَ لَ بَهُ قَ لَ ا غَ لَمَّ . فَ أْسٌ يْسَ بِهِ بَ لَ
دَ  حَّ : فَوَ الَ تَلْتنِي. قَ قَ لَيَّ فَ لِّطْتَ عَ لِكَ سُ لْتَ ذَ عَ إِنَّكَ إنْ فَ ، فَ نْتُ بِهِ ا آمَ نَ بِمَ مِ تُؤْ هَ فَ دَ اللَّ حِّ تُوَ
هُ  جَّ هِ فَشَ دِ ا فِي يَ صَ هُ بِعَ بَ رَ مَّ ضَ ، ثُ رِ هِ بْنِ الثَّامِ بْدِ اللَّ ةَ عَ ادَ هَ دَ شَ هِ شَ ، وَ لِكُ مَ لِكَ الْ الَى ذَ عَ هَ تَ اللَّ
بْدِ  عَ دِينِ  لَى  عَ انَ  رَ نَجْ لُ  أَهْ عَ  مَ تَجْ اسْ وَ  ، انَهُ كَ مَ لِكُ  مَ الْ لَكَ  هَ مَّ  ثُ  ، تَلَهُ قَ فَ ةٍ،  بِيرَ كَ يْرَ  غَ ةً  جَّ شَ
مْ  هُ ابَ مَّ أَصَ ، ثُ هِ مِ كْ حُ يلِ وَ نْجِ ِ نْ اإلْ مَ مِ يَ رْ ى بن مَ يسَ اءَ بِهِ عِ ا جَ لَى مَ انَ عَ كَ ، وَ رِ هِ بْنِ الثَّامِ اللَّ
 ، انَ رَ بِنَجْ انِيَّةِ  رَ النَّصْ لُ  أَصْ انَ  كَ نَالِكَ  هُ نْ  فَمِ  ، اثِ دَ َحْ األْ نْ  مِ مْ  دِينِهِ لَ  أَهْ ابَ  أَصَ ا  مَ ثْلُ  مِ

. لِكَ لَمُ بِذَ هُ أَعْ اللَّ وَ
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نْ  عَ انَ  رَ نَجْ لِ  أَهْ بَعْضِ  وَ  ، ظِيِّ رَ قُ الْ بٍ  عْ كَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ يثُ  دِ حَ ا  ذَ فَهَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. انَ لِكَ كَ لَمُ أَيُّ ذَ هُ أَعْ اللَّ ، وَ رِ هِ بْنِ الثَّامِ بْدِ اللَّ عَ

:( ودِ دُ ُخْ دُّ األْ خَ اسٍ وَ (ذُو نُوَ
 ، تْلِ قَ الْ وَ لِكَ  ذَ يْنَ  بَ مْ  هُ يَّرَ خَ وَ  ، ةِ ودِيَّ يَهُ الْ إلَى  مْ  اهُ عَ فَدَ نُودِهِ،  بِجُ اسٍ  نُوَ ذُو  مْ  يْهِ إلَ ارَ  فَسَ
بِهِ  ثَّلَ  مَ وَ يْفِ  بِالسَّ تَلَ  قَ وَ  ، بِالنَّارِ قَ  رَ حَ نْ  مَ قَ  رَ فَحَ  ، ودَ دُ ُخْ األْ مْ  هُ لَ دَّ  فَخَ  ، تْلَ قَ الْ وا  تَارُ فَاخْ
لَى  الَى عَ عَ هُ تَ لَ اللَّ هِ تِلْكَ أَنْزَ نْدِ جُ اسٍ وَ رين ألفا، فِي ذِي نُوَ نْ عشْ يبًا مِ رِ مْ قَ نْهُ تَلَ مِ تَّى قَ حَ

 :r ٍد مَّ حَ نَا مُ يِّدِ ولِهِ سَ سُ رَ
لُونَ  عَ فْ ا يَ لى مَ مْ عَ هُ ، وَ عُودٌ يْها قُ لَ مْ عَ ودِ، إِذْ هُ قُ ودِ، النَّارِ ذاتِ الْوَ دُ ُخْ حابُ األْ تِلَ أَصْ {قُ
} (البروج ٤/٨٥-٨) يدِ مِ يزِ الْحَ زِ هِ الْعَ نُوا بِاللَّ مِ ؤْ مْ إِالَّ أَنْ يُ نْهُ وا مِ مُ قَ ما نَ ، وَ ودٌ هُ نِينَ شُ مِ ؤْ بِالْمُ

:( ةً ودُ لُغَ دُ ُخْ (األْ
لِ  وَ دْ الْجَ وَ قِ  نْدَ الْخَ كَ  ، ضِ َرْ األْ فِي  تَطِيلُ  سْ مُ الْ رُ  فْ الْحَ  : ودُ دُ ُخْ األْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
بْدِ  يِّ ابْن عَ دِ نِي عَ دُ بَ ، أَحَ بَةَ قْ نُ بْنُ عُ يْالَ هُ غَ مُ اسْ ، وَ ةِ مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ ادِيدُ هُ أَخَ عُ مْ جَ هِ، وَ وِ نَحْ وَ

: رَ ضَ يَاسَ بْنِ مُ نَافِ بْنِ أدّ بن طابخة بْنِ إلْ مَ
ودُ دُ لِ أُخْ يْنَ النَّخْ بَ ةِ وَ الَ فَ يْنَ الْ ا٥٤ ... بَ هَ يلُ لَ تِي يُحِ اقِيَّةِ الالَّ رَ عِ نْ الْ مِ

فِي  ينِ  كِّ السِّ وَ يْفِ  السَّ رِ  َثَ ألِ الُ  قَ يُ وَ  : الَ قَ  . هُ لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ  . الً وَ دْ جَ نِي  عْ يَ
. ادِيدُ هُ أَخَ عُ مْ جَ ، وَ ودٌ دُ : أُخْ هِ وِ نَحْ طِ وَ وْ رِ السَّ أَثَ دِ وَ لْ الْجِ

. مْ هُ امُ إِمَ مْ وَ هُ أْسُ ، رَ رِ هِ بْنُ الثَّامِ بْدُ اللَّ اسٍ عَ تَلَ ذُو نُوَ نْ قَ انَ فِيمَ : كَ الُ قَ يُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ض، إِذا صبه وْ ال املاء يفِ احلَْ ال: أحَ قَ ا، يُ ا: يصب هلََ يل هلََ ٥٤  حيِ
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هُ  نَّ أَ مٍ  زْ حَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ بْنِ  رِ  بَكْ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  مِ ةً  بَ رِ خَ رَ  فَ حَ  t طَّابِ  الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ انِ  مَ زَ فِي  انَ  كَ انَ  رَ نَجْ لِ  أَهْ نْ  مِ الً  جُ رَ أَنَّ   : ثَ دِّ حُ
ا  عً اضِ ا، وَ دً اعِ ا قَ نْهَ فْنٍ مِ تَ دَ رِ تَحْ هِ بْنَ الثَّامِ بْدَ اللَّ وا عَ دُ جَ ، فَوَ تِهِ اجَ انَ لِبَعْضِ حَ رَ بِ نَجْ رِ خَ
ا  إِذَ وَ ا،  مً دَ نْبَعِثُ  تَ ا  نْهَ عَ هُ  دُ يَ تْ  رَ أُخِّ ا  إِذَ فَ ا،  يْهَ لَ عَ هِ  بِيَدِ ا  كً سِ مْ مُ  ، هِ أْسِ رَ فِي  ةٍ  بَ رْ ضَ لَى  عَ هُ  دَ يَ
تِبَ  » فَكُ هُ بِّي اللَّ : «رَ تُوبٌ فِيهِ كْ مٌ مَ اتَ هِ خَ دِ فِي يَ ا، وَ هَ مُ تْ دَ كَ سَ أَمْ ا، فَ يْهَ لَ ا عَ هَ دَّ هُ رَ دُ لَتْ يَ سِ أُرْ
وا  دُّ رُ ، وَ الِهِ لَى حَ وهُ عَ رُ t: أَنْ أَقِرُّ مَ مْ عُ يْهِ تَبَ إلَ هِ، فَكَ رِ بَرُ بِأَمْ طَّابِ يُخْ رَ بْنِ الْخَ مَ فِيهِ إلَى عُ

لُوا.٥٥ عَ فَ ، فَ يْهِ لَ انَ عَ ي كَ فْنَ الَّذِ يْهِ الدَّ لَ عَ
أَةِ ةُ النَّسَ قِصَّ يلِ وَ رُ الْفِ أَمْ

نْ  مِ ءِ  يْ بِشَ ا  انِهَ مَ زَ فِي  ا  ثْلُهَ مِ رَ  يُ مْ  لَ ةً  نِيسَ كَ بَنَى  فَ  ، اءَ نْعَ بِصَ يْسَ  لَّ قُ الْ نَى  بَ ةَ  هَ رَ أَبْ إنَّ  مَّ  ثُ
لِكِ  ا لِمَ ثْلُهَ بْنَ مِ مْ يُ ةً لَ نِيسَ لِكُ كَ مَ ا الْ هَ نَيْتُ لَكَ أَيُّ دْ بَ : إنِّي قَ يِّ اشِ تَبَ إلَى النَّجَ مَّ كَ ، ثُ ضِ َرْ األْ
بُ بِكِتَابِ  رَ عَ ثَتْ الْ دَّ ا تَحَ لَمَّ ، فَ بِ رَ عَ جَّ الْ ا حَ يْهَ فَ إلَ رِ تَّى أَصْ نْتَهٍ حَ تُ بِمُ لَسْ ، وَ بْلَكَ انَ قَ كَ
رِ بْنِ  امِ يِّ بْنِ عَ دِ يْمِ ابْن عَ قَ نِي فُ دُ بَ ، أَحَ أَةِ نْ النَّسَ لٌ مِ جُ بَ رَ ضِ ، غَ يِّ اشِ لِكَ إلَى النَّجَ ةَ ذَ هَ رَ أَبْ

. رَ ضَ نْ مُ يَاسَ مِ ةَ بْنِ إلْ كَ رِ دْ ةَ بْنِ مُ مَ يْ زَ ةَ بْنِ خُ الِكِ بْنِ كِنَانَ ثِ بْنِ مَ ارِ بَةَ بْنِ الْحَ لَ عْ ثَ

مل  يحا  حِ صَ الْعني  حفر  ني  حِ يَة  اوِ عَ مُ وجده   t املْطلب  عبد  بن  ة  زَ محَْ أَن  من   و يرْ ا  مَ لِك  ذَ من  وَ  ٥٥
ام،  حرَ بن  اهللا  عبد  ابر  جَ أَبى  ن  عَ  و يرْ ا  مَ لِكَ  ذَ كَ وَ فدميت،  إصبعه  ابَت  أَصَ الفأس  أَن  وَ  ، ريَّ يتَغَ
عىل  م  الَ الْكَ نْد  عِ لِك  ذَ يفِ  ونَ  ُ املُْفَرسِّ أَفَاضَ  قد  وَ  ،y اهللا  عبيد  بن  ة  طَلْحَ وَ اجلموح،  ابْن  رو  مْ عَ وَ
يَة. (آل عمران ١٦٩/٣). السرية  »... اآلْ واتاً بِيلِ اهللا أَمْ تِلُوا يفِ سَ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ ْ ال حتَ : «وَ اىلَ عَ له تَ وْ ري قَ سِ تَفْ

النبوية إلبن هشام، ١، ٣١-٣٧.
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:( اتِ دَ رَ فْ يرُ بَعْضِ الْمُ سِ فْ (تَ
نْ  رَ مِ هْ لُّونَ الشَّ يُحِ ، فَ لِيَّةِ اهِ بِ فِي الْجَ رَ عَ لَى الْ ورَ عَ هُ ئُونَ الشُّ نْسَ انُوا يَ ينَ كَ ذِ : الَّ أَةُ النَّسَ وَ
يهِ  فِ فَ رَ  هْ الشَّ لِكَ  ذَ ونَ  رُ خِّ ؤَ يُ وَ  ، لِّ الْحِ رِ  هُ أَشْ نْ  مِ رَ  هْ الشَّ هُ  انَ كَ مَ ونَ  مُ رِّ يُحَ وَ  ، مِ رُ الْحُ رِ  هُ َشْ األْ

الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ
اما،  هُ عَ ونَ مُ رِّ يُحَ ا، وَ امً هُ عَ لُّونَ وا، يُحِ رُ فَ ينَ كَ لُّ بِهِ الَّذِ رِ يُضَ فْ ةٌ فِي الْكُ يادَ يءُ زِ ا النَّسِ {إِنَّمَ

} (التوبة ٣٧/٩) هُ مَ اللَّ رَّ ا حَ ةَ مَ دَّ ا عِ لِيُواطِؤُ
أْتُكَ  اطَ وَ  : بُ رَ عَ الْ ولُ  قُ تَ  ، ةُ قَ افَ وَ مُ الْ  : أَةُ اطَ وَ مُ الْ وَ وا.  افِقُ لِيُوَ اطِئُوا:  لِيُوَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  افِيَتَيْنِ مِ قَ اقُ الْ فَ وَ اتِّ هُ ، وَ ةُ قَ افَ وَ مُ رِ الْ عْ يطَاءُ فِي الشِّ ِ اإلْ . وَ يْهِ لَ تُكَ عَ قْ افَ ، أَيْ وَ رِ َمْ ا األْ ذَ لَى هَ عَ
دُ  - أَحَ ةَ بَ ؤْ هِ بْنُ رُ بْدُ اللَّ اجِ عَ جَّ عَ مُ الْ اسْ اجِ -وَ جَّ عَ لِ الْ وْ وَ قَ ، نَحْ دٍ احِ نْسٍ وَ جِ ، وَ دٍ احِ ظٍ وَ فْ لَ
: ارٍ نِزَ بْنِ  رَ  ضَ مُ بْنِ  يَاسَ  إلْ بْنِ  طابخة  بن  أدّ  بْنِ  رِّ  مُ بْنِ  يمِ  تَمِ بْنِ  نَاةَ  مَ بْنِ  دِ  يْ زَ بْنِ  دِ  عْ سَ نِي  بَ

. لِ سَ رْ مُ لِيجِ الْ ٥۷ فِي الْخَ لِيجِ دُّ الْخَ : مُ الَ مَّ قَ .٥٦ ثُ لِ سَ رْ مُ نُونِ الْ نْجَ فِي أُثْعبُانَ المَ
. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتَانِ فِي أُرْ انِ الْ ذَ هَ وَ

:( بِ رَ نْدَ الْعَ ءِ عِ يخُ النَّسْ ارِ (تَ
 ، لَّ أُحِ ا  مَ ا  نْهَ مِ لَّتْ  أَحَ فَ  ، بِ رَ عَ الْ لَى  عَ ورَ  هُ الشُّ أَ  نَسَ نْ  مَ لُ  أَوَّ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْنِ  رِ  امِ عَ بْنِ  يِّ  دِ عَ بْنِ  يْمِ  قَ فُ بْنِ  بْدِ  عَ بْنُ  ةُ  فَ يْ ذَ حُ وَ  هُ وَ  ٥۸، سُ لَمَّ القَ مَ  رَّ حَ ا  مَ ا  نْهَ مِ تْ  مَ رَّ حَ وَ

اة السانية. فع من املَاء من شعبه. واملنجنون: أَدَ ا ينْدَ ٥٦  أثعبان املنجنون: مَ
وَ أَيْضا خليج املَاء. هُ بَل، وَ ٥٧  اخلليج: اجلَْ

ر. بَحْ ء الْ ٥٨  وسمى القلمس جلوده، إِذْ القلمس من أَسامَ
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) بْنُ  بَّادُ نُهُ (عَ لِكَ ابْ لَى ذَ هُ عَ دَ عْ امَ بَ مَّ قَ . ثُ ةَ مَ يْ زَ ةَ بْنِ خُ الِكِ بْنِ كِنَانَ ثِ بْنِ مَ ارِ بَةَ بْنِ الْحَ لَ عْ ثَ
 : يَّةَ دَ أُمَ عْ امَ بَ مَّ قَ ، ثُ لَعٍ يَّةُ ابْن قَ : أُمَ لَعٍ دَ قَ عْ امَ بَ مَّ قَ بَّادٍ، ثُ لَعُ بْنُ عَ : قَ بَّادٍ دَ عَ عْ امَ بَ مَّ قَ ، ثُ ةَ فَ يْ ذَ حُ
امَ  قَ يْهِ  لَ عَ وَ  ، مْ هُ رَ آخِ انَ  كَ وَ  ، فٍ وْ عَ بْنُ  ةُ  نَادَ جُ ةَ  امَ ثُمَ أَبُو  فٍ  وْ عَ دَ  عْ بَ امَ  قَ مَّ  ثُ  ، يَّةَ أُمَ بْنُ  فُ  وْ عَ
مَ  رُ الْحُ رَ  هُ َشْ األْ مَ  رَّ فَحَ  ، يْهِ إلَ تْ  عَ تَمَ اجْ ا  هَ جِّ حَ نْ  مِ تْ  غَ فَرَ ا  إذَ بُ  رَ عَ الْ انَتْ  كَ وَ  ، مُ الَ سْ ِ اإلْ
لَّ  أَحَ يْئًا  شَ ا  نْهَ مِ لَّ  يُحِ أَنْ  ادَ  أَرَ ا  إِذَ فَ  . مَ رَّ حَ مُ الْ وَ  ، ةِ جَّ الْحِ ا  ذَ وَ ةِ،  دَ عْ قَ الْ ا  ذَ وَ بًا،  جَ رَ  : ةَ عَ بَ َرْ األْ
ا  إِذَ . فَ مِ رُ رِ الْحُ هُ َشْ ةِ األْ عَ بَ َرْ ةَ األْ دَّ اطِئُوا عِ ، لِيُوَ وهُ مُ رَّ رَ فَحَ فَ هُ صَ انَ كَ مَ مَ رَّ حَ ، وَ لُّوهُ أَحَ مَ فَ رَّ حَ مُ الْ

: الَ قَ مْ فَ امَ فِيهِ ٥۹ قَ رَ دَ وا الصَّ ادُ أَرَ
امِ  لِلْعَ رَ  خَ اآلْ أَتْ  نَسَّ وَ  ، لَ َوَّ األْ رَ  فَ الصَّ  ، يْنِ رَ فَ الصَّ دَ  أَحَ لَكَ  لَلْتُ  أَحْ دْ  قَ إنِّي  «اللَّهمّ 
نْمِ بْنِ  اسِ بْنِ غُ نِي فِرَ دُ بَ » أَحَ انِ ٦۱ الطَّعَّ لُ ذْ يْسٍ «جِ يْرُ بْنُ قَ مَ لِكَ عُ الَ فِي ذَ قَ .»٦۰ فَ بِلِ قْ مُ الْ

: بِ رَ عَ لَى الْ ةِ عَ أَ رُ بِالنَّسَ خَ فْ ، يَ الِكِ بْنِ كِنَانَةَ بَةَ بْنِ مَ لَ عْ ثَ
ة. كَّ وع من مَ جُ ر: الرُّ دْ ٥٩  الصَّ

صفر  إِىلَ  املْحرم  شهر  ري  أْخِ تَ من  اق  حَ إِسْ ابْن  ذكر  ا  مَ ا  أَحدمهَ  : بَنيِْ رضَْ عىل  نْدهم  عِ النسء  انَ  كَ  ٦٠
نة  للسّ م  نْهُ مِ حتريا  وقته  ن  عَ َج  احلْ تأخريهم   : الثَّاينِ وَ الثارات.  طلب  وَ الغارات  شن  إِىلَ  حلاجتهم 
ث  ور إِىلَ ثَالَ ور الدّ دُ تَّى يَ لِيال حَ ا أَو أَكثر قَ مً وْ ام أحد عرش يَ انُوا يؤخرونه يفِ كل عَ الشمسية، فَكَ
يْئَته  هَ كَ ارَ  تَدَ اسْ قد  ان  مَ الزَّ اع: «إِن  دَ وَ الْ ة  حجَّ يفِ   u الَ  قَ لِك  لذَ وَ وقته،  إِىلَ  ود  يَعُ فَ سنة،  ثِنيَ  ثَالَ وَ
َج إِىلَ وقته،  ا احلْ اد فِيهَ تِي عَ نة الَّ اع يفِ السّ دَ وَ ة الْ انَت حجَّ كَ َرْض». وَ األْ ات «وَ وَ مَ م خلق اهللا السَّ وْ يَ
ن وقته،  َج عَ ار احلْ اج الْكفَّ رَ خْ لِكَ إلِ ذَ ة، وَ جَّ ة غري تِلْكَ احلْ كَّ ينَة إِىلَ مَ ول اهللا r من املَْدِ سُ مل حيجّ رَ وَ

نف). وْض األْ اة. (الرَّ رَ بَيْتِ عُ ولطوافهم بِالْ
 . أْيهِ بِرَ يستشفى  انَ  كَ هُ  نَّ ألَِ قيل  وَ اقِف  وَ ة  رَ جَ شَ جذل  هُ  نَّ أَ كَ ب  رْ احلَْ يفِ  لثباته  لِك  ذَ كَ ريْ  مَ عُ سمى   ٦١
وَ  ة: جذل الطعان: هُ بَيْدَ الَ أَبُو عُ قَ . وَ ْتك بِهِ ة اجلرباء إِىلَ اجلذل حتَ يمَ بَهِ امَ تسرتيح الْ يْهِ كَ ويسرتاح إِلَ

ة). ريَ رشح السِّ نف وَ وْض األْ الك بن كنَانَة. (الرَّ بَة بن مَ لَ عْ ة بن فراس بن غنم بن ثَ مَ لْقَ عَ
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ا٦۲ امَ مْ كِرَ هُ امُ النَّاسِ أَنَّ لَ ي ... كِرَ مِ وْ دُّ أَنَّ قَ عَ تْ مَ لِمَ دْ عَ قَ لَ
ا٦٤ امَ لِكْ لِجَ مْ نُعْ أَيُّ النَّاسِ لَ ٦۳ ... وَ رٍ تْ اتُونَا بِوِ أَيُّ النَّاسِ فَ فَ
ا؟ امَ رَ ا حَ هَ لُ عَ لِّ نَجْ ورَ الْحِ هُ دٍّ ... شُ عَ لَى مَ ئِينَ عَ نَا النَّاسِ سْ أَلَ

٦٥. مُ رَّ حَ مُ مِ الْ رُ رِ الْحُ هُ َشْ لُ األْ : أَوَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

:( بَةِ عْ لَى الْكَ ةَ عَ هَ رَ ةُ أَبْ لَ مْ حَ ، وَ يْسِ لَّ اثُ الْكِنَانِيِّ فِي الْقُ دَ (إحْ
امٍ  شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ ا-  فِيهَ  ٦٦ دَ عَ قَ فَ يْسَ  لَّ قُ الْ أَتَى  تَّى  حَ كِنَانِيُّ  الْ جَ  رَ فَخَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ةُ  هَ رَ بْ أَ لِكَ  بِذَ بِرَ  أُخْ فَ  ، هِ ضِ بِأَرْ قَ  لَحِ فَ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ ا-  فِيهَ ثَ  دَ أَحْ نِي  عْ يَ
ي  الَّذِ بَيْتِ  الْ ا  ذَ هَ لِ  أَهْ نْ  مِ بِ  رَ عَ الْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ هَ نَعَ  صَ  : هُ لَ يلَ  قِ فَ ا؟  ذَ هَ نَعَ  صَ نْ  مَ  : الَ قَ فَ
اءَ  فَجَ بَ  ضِ غَ  « بِ رَ عَ الْ جَّ  حَ ا  يْهَ إلَ فُ  رِ «أَصْ  : لَكَ وْ قَ عَ  مِ سَ ا  مَّ لَ ةَ  كَّ بِمَ يْهِ  إلَ بُ  رَ عَ الْ جُّ  تَحُ
إلَى  نَّ  يرَ يَسِ لَ لَفَ  حَ وَ ةُ  هَ رَ بْ أَ لِكَ  ذَ نْدَ  عِ بَ  ضِ فَغَ  . لِ بِأَهْ لِكَ  لِذَ تْ  يْسَ لَ ا  نَّهَ أَ أَيْ  ا،  فِيهَ دَ  عَ قَ فَ
 ، يلِ بِالْفِ هُ  عَ مَ جَ  رَ خَ وَ ارَ  سَ مَّ  ثُ  ، تْ زَ هَّ تَجَ وَ يَّأَتْ  تَهَ فَ ةَ  بَشَ الْحَ رَ  أَمَ مَّ  ثُ  ، هُ مَ دِ هْ يَ تَّى  حَ بَيْتِ  الْ
وا  عُ مِ ينَ سَ ، حِ مْ يْهِ لَ قا عَ هُ حَ ادَ هَ ا جِ أَوْ رَ ، وَ وا بِهِ فَظِعُ وهُ وَ ظَمُ أَعْ ، فَ بُ رَ عَ لِكَ الْ تْ بِذَ عَ مِ سَ وَ

٦٧. امِ رَ الْحَ هِ  اللَّ يْتِ  بَ  ، بَةِ عْ كَ الْ مَ  دْ هَ يدُ  رِ يُ هُ  نَّ بِأَ
٦٢  أَي: آبَاء كراما وأخالقا كراما.

٦٣  الْوتر: طلب الثأر.
ع الْفرس باللجام، تَقول: أعلكت الْفرس جلامه،  دَ قْ امَ يُ يد مل نقدعهم ونكفهم كَ رِ ٦٤  مل نعلك جلاما: يُ

ن تنزعه، فمضغ اللجام كالعلك من نشاطه. ددته عَ إِذا رَ
٦٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٣-٤٥.

نهُ ي عَ ابِر املْنْهِ ود عىل املَْقَ قعُ ري الْ سِ اء يفِ تَفْ هَ قَ فُ ريه من الْ غَ الك وَ ل مَ وْ اهد لقَ نى اإلحداث شَ عْ ود بِمَ قعُ ٦٦  يفِ الْ
٦٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٥.
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:( ةَ هَ رَ َبْ لِ الطَّائِفِ ألِ مُ أَهْ الَ تِسْ (اسْ
 ، ونَ طِيعُ مُ لَكَ  ونَ  عُ امِ سَ كَ  بِيدُ عَ نُ  نَحْ ا  إنَّمَ  ، لِكُ مَ الْ ا  هَ أَيُّ  : هُ لَ وا  الُ قَ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
يدُ  رِ تُ ا  إنَّمَ  - تَ الالَّ نُونَ  عْ يدُ -يَ رِ تُ ي  الَّذِ بَيْتَ  الْ ا  ذَ هَ يْتُنَا  بَ يْسَ  لَ وَ  ، فٌ الَ خِ لَكَ  نَا  نْدَ عِ يْسَ  لَ

. مْ نْهُ زَ عَ اوَ تَجَ ، فَ يْهِ لَ لُّكَ عَ دُ نْ يَ كَ مَ عَ ثُ مَ بْعَ نُ نَ نَحْ ، وَ ةَ كَّ ي بِمَ بَيْتَ الَّذِ الْ
:( تُ (الالَّ

 : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  . بَةِ عْ كَ الْ ظِيمِ  تَعْ وَ  نَحْ هُ  ونَ ظِّمُ عَ يُ انُوا  كَ بِالطَّائِفِ  مْ  هُ لَ يْتٌ  بَ  : تُ اَلالَّ وَ
: يِّ رِ هْ فِ طَّابِ الْ ارِ بْنِ الْخَ رَ يُّ لِضِ وِ ةَ النَّحْ بَيْدَ نِي أَبُو عُ دَ أَنْشَ
رِ اسِ ائِبِ الْخَ لَبِ الْخَ نْقَ ا ... بِمُ تِهَ يفٌ إلَى الَ قِ تْ ثَ فَرَّ وَ

٦٨. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
:( لِكَ يْلٍ فِي ذَ فَ رُ نُ عْ شِ ، وَ يلِهِ لِفِ عَ لَهُ وَ قَ ا وَ مَ ، وَ ةَ كَّ ةَ مَ هَ رَ ولُ أَبْ (دُخُ

يلِ  الْفِ مُ  اسْ انَ  كَ وَ  ، هُ يْشَ جَ بَّى  عَ وَ هُ  فِيلَ يَّأَ  هَ وَ  ، ةَ كَّ مَ ولِ  خُ لِدُ يَّأَ  هَ تَ ةُ  هَ رَ أَبْ بَحَ  أَصْ ا  لَمَّ فَ
يلَ إلَى  فِ وا الْ هُ جَّ ا وَ لَمَّ . فَ نِ يَمَ افِ إلَى الْ رَ نْصِ مَّ االِ ، ثُ بَيْتِ مِ الْ دْ عٌ لِهَ مِ جْ ةُ مُ هَ رَ أَبْ ا، وَ ودً مُ حْ مَ
 : الَ قَ ، فَ نِهِ ذَ بِأُذُ مَّ أَخَ ، ثُ يلِ فِ نْبِ الْ امَ إلَى جَ تَّى قَ ) حَ يُّ مِ ثْعَ بِيبٍ (الْخَ يْلُ بْنُ حَ فَ بَلَ نُ ، أَقْ ةَ كَّ مَ
لَ  سَ أَرْ مَّ  ثُ  ، امِ رَ الْحَ هِ  اللَّ دِ  لَ بَ فِي  إِنَّكَ  فَ  ، ئْتَ جِ يْثُ  حَ نْ  مِ ا  دً اشِ رَ عْ  جِ ارْ أَوْ   ، ودُ مُ حْ مَ كْ  رُ اُبْ
يلَ  فِ بُوا الْ رَ ضَ ، وَ بَلِ دَ فِي الْجَ عَ تَّى أَصْ تَدُّ حَ شْ بِيبٍ يَ يْلُ بْنُ حَ فَ جَ نُ رَ خَ ، وَ يلُ فِ كَ الْ بَرَ . فَ هُ نَ أُذُ
فِي  مْ  هُ لَ  ۷۰ نَ اجِ حَ مَ لُوا  خَ أَدْ فَ أَبَى،  فَ ومَ  لِيَقُ  ٦۹ ينَ زِ بَرْ بالطَّ هِ  أْسِ رَ فِي  بُوا  رَ فَضَ أَبَى،  فَ ومَ  لِيَقُ

٦٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٧.
ا الفأس. نَاهَ عْ : مَ يَّةِ سِ ارِ فَ يد، وطرب بِالْ دِ ٦٩  الطربزين: آلَة معقفة من حَ

يد. دِ عَل يفِ طرفها حَ قد جيَْ صا معوجة، وَ ي عَ هِ ٧٠  املحاجن: مجع حمجن، وَ
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وهُ  هُ جَّ وَ وَ  ، لُ وِ رْ هَ يُ امَ  قَ فَ  ، نِ يَمَ الْ إلَى  ا  عً اجِ رَ وهُ  هُ جَّ فَوَ أَبَى،  فَ ومَ  لِيَقُ ا۷۲  بِهَ وهُ  غُ بَزَ فَ  ۷۱ هِ اقِّ رَ مَ
ةَ  كَّ وهُ إلَى مَ هُ جَّ وَ ، وَ لِكَ ثْلَ ذَ لَ مِ عَ فَ قِ فَ رِ شْ مَ وهُ إلَى الْ هُ جَّ وَ ، وَ لِكَ ثْلَ ذَ لَ مِ عَ فَ امِ فَ إلَى الشَّ
لِّ  عَ كُ ۷۳، مَ انِ بَلَسَ الْ طَاطِيفِ وَ ثَالَ الْخَ رِ أَمْ بَحْ نْ الْ ا مِ يْرً مْ طَ يْهِ لَ الَى عَ عَ هُ تَ لَ اللَّ سَ أَرْ ، فَ كَ بَرَ فَ
صِ  مَّ ثَالُ الْحِ ، أَمْ يْهِ لَ جْ انِ فِي رِ رَ جَ حَ هِ، وَ ارِ نْقَ رٌ فِي مِ جَ ا: حَ لُهَ مِ ارٍ يَحْ جَ ةُ أَحْ ثَ ا ثَالَ نْهَ ائِرٍ مِ طَ
بِينَ  ارِ هَ وا  جُ رَ خَ وَ  . ابَتْ أَصَ مْ  لُّهُ كُ يْسَ  لَ وَ  ، لَكَ هَ إالَّ  ا  دً أَحَ مْ  نْهُ مِ يبُ  تُصِ الَ   ، سِ دَ عَ الْ وَ
يقِ  الطَّرِ لَى  عَ مْ  هُ لّ لِيَدُ بِيبٍ  حَ بْنِ  يْلِ  فَ نُ نْ  عَ أَلُونَ  سْ يَ وَ وا،  اءُ جَ نْهُ  مِ ي  الَّذِ يقَ  الطَّرِ ونَ  رُ بْتَدِ يَ

: تِهِ مَ نْ نِقْ مْ مِ هُ بِهِ لَ اللَّ ا أَنْزَ أَ مَ ينَ رَ يْلٌ حِ فَ الَ نُ قَ ، فَ نِ يَمَ إلَى الْ
الِبُ غَ يْسَ الْ لُوبُ لَ غْ مَ مُ الْ رَ َشْ األْ هُ الطَّالِبُ ... وَ لَ ِ اإلْ رُّ وَ فَ مَ نَ الْ أَيْ

. اقَ حَ يْرِ ابْنِ إسْ نْ غَ » عَ الِبُ غَ يْسَ الْ : «لَ هُ لُ وْ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ا: يْلٌ أَيْضً فَ الَ نُ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

يْنَا بَاحِ عَ صْ عَ اإلِْ ۷٥ مَ مْ نَاكُ مْ نَا۷٤ ... نَعِ يْ دَ ا رُ نَّا يَ يِّيتَ عَ أَالَ حُ
نَا) يْ دَ مْ لَ كُ ابِسِ رْ لِقَ دَ قْ لَمْ يُ اءً ... فَ شَ مْ عِ نْكُ ابِسٌ مِ انَا قَ (أَتَ

فَل بَطْنه. نى أَسْ مراقة: يعْ  ٧١
وه. نَحْ وَ املرشط للحجام وَ هُ نْه املبزغ، وَ مِ بزغوه: أدموه. وَ  ٧٢

وهُ  تَدعُ الّذي  وَ  هُ وَ نْد»،  ِ اهلْ «زوار  هُ  لَ ال  قَ يُ أسود  طَائِر  وَ  هُ وَ (كرمان).  خطَّاف  مجع  اخلطاطيف:   ٧٣
لِيق  التَّعْ يفِ  بلس)  ة  ادَّ َثِري (مَ األْ بْنِ  الِ ايَة  النِّهَ يفِ  وَ ل.  األَصْ يفِ  ا  ذَ كَ والبلسان  نَّة.  اجلْ ور  فُ صْ عُ ة  امَّ عَ الْ
حه.  الَ أَبُو ذَر اخلشنيّ يفِ رشَ قَ ى: «وأظنها الزرازير» وَ وسَ الَ عباد بن مُ بَّاس، قَ يث ابْن عَ دِ عىل حَ

بَان من الطري. ْ واخلطاطيف والبلشون رضَ
أَة. رَ م امْ وَ اسْ هُ ردين: مرخم ردينة، وَ  ٧٤

ار. عْل ملا رصف اجلَْ فِ يد: أَي نعمنا بكم، فَعد الْ رِ اء، يُ عَ ا دُ ذَ هَ  ٧٥



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢٩

نَا أَيْ ا رَ ۷٦ مَ بِ صَّ حَ نْبِ الْمُ  جَ هِ ... لَدَ يْ رَ الَ تَ أَيْتِ وَ وْ رَ نَةُ لَ يْ دَ رُ
يْنَا۷۷ ا فَاتَ بَ لَى مَ يْ عَ أْسَ مْ تَ لَ ي ... وَ رِ تِ أَمْ دْ مِ حَ تِنِي وَ رْ ذَ عَ إِذا لَ
يْنَا لَ ى عَ لْقَ ةً تُ ارَ جَ تُ حِ فْ خِ ا ... وَ يْرً تُ طَ رْ هَ إذْ أَبْصَ تُ اللَّ دْ مِ حَ

نَا يْ انِ دَ بْشَ لَيَّ لِلْحُ أَنَّ عَ يْلٍ ... كَ فَ نْ نُ أَلُ عَ سْ مِ يَ وْ قَ لُّ الْ كُ وَ
يبَ  أُصِ وَ  ، لٍ نْهَ مَ لِّ  كُ لَى  عَ لِكٍ  هْ مَ لِّ  بِكُ ونَ  لِكُ هْ يَ وَ  ، يقٍ طَرِ لِّ  بِكُ طُونَ  اقَ تَسَ يَ وا  جُ رَ فَخَ
ةٌ  لَ طَتْ أُنْمُ قَ ا سَ لَّمَ ،۷۸ كُ لَةً ةً أُنْمُ لَ ) أُنْمُ هُ لُ امِ طُ (أَنَ قُ مْ تَسْ هُ عَ وا بِهِ مَ جُ رَ خَ هِ، وَ دِ سَ ةُ فِي جَ هَ رَ أَبْ
اتَ  ا مَ ، فَمَ خِ الطَّائِرِ رْ ثْلُ فَ وَ مِ هُ اءَ وَ نْعَ وا بِهِ صَ مُ دِ تَّى قَ ا، حَ مً دَ ا وَ يْحً ۷۹ قَ ثُّ ةٌ تَمُ دَّ نْهُ مِ ا مِ تْهَ بَعَ أَتْ

. ونَ مُ عُ زْ ا يَ ، فِيمَ بِهِ لْ نْ قَ هُ عَ رُ دْ عَ صَ دَ تَّى انْصَ حَ
بَةُ  صْ الْحَ ئِيَتْ  رُ ا  مَ لَ  أَوَّ أَنَّ   : ثَ دِّ حُ هُ  نَّ أَ تْبَةَ  عُ بْنُ  وبُ  قُ عْ يَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لِ  مَ رْ الْحَ رِ  جَ الشَّ ائِرُ  رَ مَ ا  بِهَ ئِيَ  رُ ا  مَ لُ  أَوَّ هُ  نَّ أَ وَ  ، امَ عَ الْ لِكَ  ذَ بِ  رَ عَ الْ ضِ  بِأَرْ يُّ  رِ دَ الْجُ وَ

۸۰. امَ عَ لِكَ الْ رِ ذَ شَ عُ الْ نْظَلِ وَ الْحَ وَ
ة  كَّ مَ بَني  فِيامَ  ع  وضِ مَ ول):  عُ املَْفْ م  اسْ وزن  عىل  ة  دَ دّ شَ مُ ملَة  هْ مُ وصاد  تْح  فَ الْ ثمَّ  مِّ  املحصب (بِالضَّ  ٧٦

.( انِ بلدَ عْجم الْ اجع مُ ة (رَ كَّ وَ بطحاء مَ هُ وَ إِىلَ منى أقرب، وَ هُ منى، وَ وَ
كد لفات. ؤَ وَ مُ هُ ينا: مصدر بَان يبني، وَ بَ  ٧٧

ء. غِري من اليشَّْ ريه، كاجلزء الصَّ تطلق عىل غَ بع، وَ صْ مه. واألنملة: طرف األْ سْ أَي ينتثر جِ  ٧٨
مث يمث: رشح.  ٧٩

 ، انِ عَ ة عىل حرائر. احلرمل: نَوْ وا حرَّ امَ مجعُ جيمع عىل مرائر عىل غري قِيَاس، كَ ة، وَ ة مرّ رَ جَ ال شَ قَ : يُ ائِرُ رَ مَ  ٨٠
ة. (السنفة: أوعية الثَّمر).  رَ وَّ دَ نَوع سنفته طوال مُ الف، ونوره كنور الياسمني. وَ نوع ورقه كورق اخلْ
تنَاع  يفِ امْ مى، وَ قد تطبخ عروقه فيسقاها املحموم إِذا ماطلته احلْ ء إِالَّ املعز، وَ ْ لهُ يشَ أْكُ واحلرمل: الَ يَ

الَ طرفَة وذم قوما: كلَة قَ ن األْ احلرمل عَ
ى سوامهم دثرا سَ لَو أَمْ هم حرمل أعيا عىل كل آكل ... مبيتا وَ

ُلُود قبل الدباغة. لبن، وتعالج بلبنه اجلْ هُ صمغ وَ ان واملفردات). الْعُرشَ (كرصد): شجر مر لَ اجع اللِّسَ (رَ
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:( اتِهِ دَ رَ فْ حُ مُ رْ شَ ، وَ يلِ ةِ الْفِ نْ قِصَّ آنِ عَ رْ كِرَ فِي الْقُ ا ذُ (مَ
نْ  يْشٍ مِ رَ لَى قُ هُ عَ دُّ اللَّ عُ ا يَ مَّ انَ مِ ا r، كَ دً مَّ حَ الَى مُ عَ هُ تَ ثَ اللَّ ا بَعَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
:U ُه الَ اللَّ قَ ، فَ مْ تِهِ دَّ مُ مْ وَ هِ رِ اءِ أَمْ ةِ لِبَقَ بَشَ رِ الْحَ نْ أَمْ مْ مِ نْهُ دَّ عَ ا رَ ، مَ لِهِ فَضْ مْ وَ يْهِ لَ تِهِ عَ مَ نِعْ

مْ  يْهِ لَ لَ عَ سَ أَرْ . وَ لِيلٍ مْ فِي تَضْ هُ يْدَ لْ كَ عَ . أَلَمْ يَجْ يلِ حابِ الْفِ بُّكَ بِأَصْ لَ رَ عَ يْفَ فَ رَ كَ {أَلَمْ تَ
} (الفيل ١/١٠٥-٥) ولٍ أْكُ فٍ مَ عَصْ مْ كَ هُ لَ عَ . فَجَ يلٍ جِّ نْ سِ ةٍ مِ جارَ مْ بِحِ يهِ مِ رْ . تَ يْراً أَبابِيلَ طَ

: الَ قَ وَ
ي  الَّذِ  . الْبَيْتِ ا  هذَ بَّ  رَ وا  بُدُ يَعْ لْ فَ  . يْفِ الصَّ وَ تاءِ  الشِّ ةَ  لَ حْ رِ مْ  إِيالفِهِ  . يْشٍ رَ قُ يالفِ  ِ {إلِ

} (قريش ١/١٠٦-٤)  فٍ وْ نْ خَ مْ مِ نَهُ آمَ وعٍ وَ نْ جُ مْ مِ هُ مَ أَطْعَ
. بِلُوهُ وْ قَ يْرِ لَ نْ الْخَ مْ مِ هُ بِهِ ادَ اللَّ ا أَرَ ا، لِمَ يْهَ لَ انُوا عَ تِي كَ مْ الَّ الِهِ نْ حَ يْئًا مِ يِّرَ شَ غَ أَيْ لِئَالَّ يُ

۸۱. نَاهُ لِمْ دِ عَ احِ بُ بِوَ رَ عَ ا الْ هَ لَّمْ لَ تَكَ مْ تَ لَ ، وَ اتُ اعَ مَ : الْجَ ابِيلُ َبَ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
لْبُ  يدُ الصُّ دِ : الشَّ بِ رَ عَ نْدَ الْ هُ عِ نَّ ةَ أَ بَيْدَ أَبُو عُ يُّ وَ وِ ونُسُ النَّحْ نِي يُ بَرَ أَخْ ، فَ يلُ جِّ ا السِّ أَمَّ وَ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ قَ
يلْ جِّ نْ سِ ةٌ مِ ارَ جَ مْ حِ يهِ مِ رْ يلْ ... تَ ابَ الْفِ حَ سَّ أَصْ ا مَ مْ مَ هُ سَّ مَ وَ

ابِيلْ مْ أَبَ يْرٌ بِهِ بَتْ طَ عِ لَ وَ
 ، يَّةِ سِ ارِ فَ بِالْ تَانِ  لِمَ كَ ا  مَ أَنَّهُ ينَ  رِ سِّ فَ مُ الْ بَعْضُ  رَ  كَ ذَ  . هُ لَ ةٍ  وزَ جُ أُرْ فِي  يَاتُ  َبْ األْ هِ  ذِ هَ وَ
 : لُّ الْجَ وَ  ، رَ جَ الْحَ  : نْجِ بِالسَّ نِي  عْ يَ  ، لٌّ جَ وَ نْجٌ  سَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ وَ  ، ةً دَ احِ وَ ةً  لِمَ كَ بُ  رَ عَ الْ ا  مَ تْهُ لَ عَ جَ

. الطِّينِ رِ وَ جَ : الْحَ يْنِ نْسَ نِ الْجِ يْ ذَ نْ هَ ةُ مِ ارَ جَ نِي: الْحِ عْ . يَ الطِّينَ
ا أبيل وأبول وإبالة. دهَ احِ قيل: إِن وَ ٨١  وَ
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ةَ  بَيْدَ نِي أَبُو عُ بَرَ أَخْ : وَ الَ . قَ ةٌ فَ صْ هُ عَ تُ دَ احِ وَ ، وَ بْ صَّ قَ مْ يُ ي لَ عِ الَّذِ رْ قُ الزَّ رَ : وَ فُ الْعَصْ وَ
ةَ بْنِ  بِيعَ نِي رَ دِ بَ ةَ أَحَ بَدَ ةَ بْنِ عَ مَ لْقَ نِي لِعَ دَ أَنْشَ . وَ ةُ يفَ صِ عَ الْ ةُ وَ افَ صَ عُ : الْ هُ الُ لَ قَ هُ يُ نَّ يُّ أَ وِ النَّحْ

: يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ بْنِ مَ يْ الِكِ بْنِ زَ مَ
۸۲ ومُ طْمُ اءَ مَ مَ ا منْ أَتَّى الْ هَ ورُ دُ ا ... حَ تُهَ يفَ صِ الَتْ عَ دْ مَ انِبَ قَ ذَ ى مَ قَ تَسْ

: زُ اجِ الَ الرَّ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
ول أْكُ ف مَ عَصْ ثْلَ كَ وا مِ يِّرُ فَصُ

۸۳. وِ يرٌ فِي النَّحْ سِ فْ بَيْتِ تَ ا الْ ذَ لِهَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
 : تَانِ جَ رْ خَ مْ  هُ لَ انَتْ  كَ وَ  ، مْ تِهِ ارَ تِجَ فِي  امِ  الشَّ إلَى  وجَ  رُ الْخُ مْ  هُ فُ إيالَ  : يْشٍ رَ قُ فُ  إِيالَ وَ
 : ولُ قُ بَ تَ رَ عَ ، أَنَّ الْ يُّ ارِ َنْصَ دٍ األْ يْ نِي أَبُو زَ بَرَ . أَخْ يْفِ ةٌ فِي الصَّ جَ رْ خَ ، وَ تَاءِ ةٌ فِي الشِّ جَ رْ خَ

: ةِ مَّ ي الرُّ نِي لِذِ دَ أَنْشَ . وَ دٍ احِ نًى وَ عْ فًا، فِي مَ تُهُ إيالَ فْ آلَ ا، وَ فً ءَ إلْ يْ تُ الشَّ أَلِفْ
۸٥ حُ ضَّ تَوَ ا يَ نِهَ وْ ى فِي لَ حَ اع الضُّ عَ ة۸٤ ... شُ اءُ حرَّ مَ لَ أَدْ مْ اتِ الرُّ لِفَ ؤْ مُ نْ الْ مِ

 . هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
ا.  نْهَ مِ انحدر  ا  مَ أَي  ملَة)،  املُْهْ اء  (بِاحلَْ حدورها  ة.  ضَ وْ الرَّ إِىلَ  املَاء  مسيل  وَ  هُ وَ مذنب،  مجع  املذانب:    ٨٢
تَّى يبلغ  أمْسك املَاء حَ يث: «وَ يفِ احلَدِ تِي حتبس املَاء، وَ ي احلواجز الَّ هِ ويرو جدروها: مجع جدر، وَ
هلم: طم املَاء: إِذا  وذ من قَوْ أْخُ تَفع، مَ رْ يْل يأتى من بلد بعيد. مطموم: مُ ». األتى: السَّ سلهُ در ثمَّ أرْ اجلْ

عال. تَفع وَ ارْ
امَ  بِيه، كَ ا مقحمة لتأكيد التَّشْ لكنهَ نَا حرف وَ ي هُ هِ نى مثل، وَ عْ اف حرف جر واسام بِمَ ود الْكَ رُ م فِيهِ عىل وُ الَ الْكَ  ٨٣
اف.  الْكَ وَ م  الالَّ  سو َرّ  اجلْ وف  رُ حُ من  حرف  يقحم  أَن  جيوز  الَ  وَ للحرب،  بؤس  ا  يَ هلم:  قَوْ من  م  الالَّ أقحموا 
بِيه، فأقحمت  اف تُعْطى معنى التَّشْ لِكَ الْكَ ذَ كَ ا، وَ نَاهَ عْ افَة، فَلم تغري مَ ضَ ِ ا معنى اإلْ هَ َا تُعْطى بِنَفسِ َهنَّ م فَألِ أما الالَّ

ثلَة. لتأكيد معنى املُْامَ
بَطن. اء الْ بَيْضَ ر الْ ٨٤  األدماء من الظباء: السمراء الظّهْ

. ى: بريق لَونه. ويتوضح: يتَبَنيَّ حَ اع الضُّ عَ ٨٥  شُ
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٣٢

: يُّ اعِ زَ بٍ الْخُ عْ ودُ بْنُ كَ طْرُ الَ مَ قَ وَ
فِ يالَ ِ ةِ اإلْ لَ حْ نِينَ لِرِ الظَّاعِ ۸٦ ... وَ تْ يَّرَ غَ ومُ تَ ا النُّجُ ينَ إذَ مِ نْعِ مُ الْ

الَى. عَ هُ تَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ عهَ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
 . لِكَ يْرِ ذَ ، أَوْ غَ نَمِ غَ ، أَوْ الْ رِ بَقَ ، أَوْ الْ بِلِ ِ نْ اإلْ انِ أَلْفٌ مِ نْسَ ِ ونَ لِإلْ ا: أَنْ يَكُ فُ أَيْضً يالَ ِ اإلْ وَ
بْنِ  ةَ  كَ رِ دْ مُ بْنِ  ةَ  مَ يْ زَ خُ بْنِ  دِ  أَسْ نِي  بَ دُ  أَحَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  يْتُ  مَ كُ الْ الَ  قَ ا.  فً إيالَ نٌ  فُالَ آلَفَ   : الُ قَ يُ

: دِّ عَ ارِ بْنِ مَ رَ بْنِ نِزَ ضَ يَاسَ ابْن مُ إلْ
۸۷ لُ جِ رْ مُ نَا الْ يمُ لَ عِ مُ ا الْ ذَ ونَ ... هَ لِفُ ؤْ مُ هُ الْ ولُ لَ قُ امٍ يَ بِعَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: دٍ يْ يْتُ بْنُ زَ مَ كُ الَ الْ ا. قَ فً مُ إيالَ وْ قَ الُ آلَفَ الْ قَ ا، يُ فً مُ أَلْ وْ قَ يرَ الْ ا: أَنْ يَصِ فُ أَيْضً يالَ ِ اإلْ وَ

ينَا لِفِ ؤْ بَّةَ مُ دِ بْنِ ضَ عْ نِي سَ ا ... بَ وْ قَ اةَ الَ دَ يقياء غَ زَ آلُ مُ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

ا. فً اهُ إيالَ تُهُ إيَّ فْ : آلَ الُ قَ ، يُ هُ مُ لْزَ يَ هُ وَ فُ يَأْلَ ءِ فَ يْ ءَ إلَى الشَّ يْ لِّفَ الشَّ ا: أَنْ تُؤَ فُ أَيْضً يالَ ِ اإلْ وَ
ا. فً تُهُ إيالَ فْ : آلَ الُ قَ ا، يُ فً َلْفِ أَلْ ونَ األْ ا دُ يرَ مَ ا: أَنْ تَصِ فُ أَيْضً يالَ ِ اإلْ وَ

بَاء  وم. ويرو: «تغربت» بِالْ ب يفِ النُّجُ رَ عَ ب الْ هَ ذْ ا من املَْطَر، عىل مَ هتَ ادَ ن عَ ت: استحالت عَ ريَّ ٨٦  تَغَ
يَّة. بَقِ وَ الْ هُ ة: أَي قل مطرها، من الغرب، وَ حدَ املُْوَ

يد  رِ يشِ عىل أرجله. يُ يَمْ هب إبِله فَ ي الشوق إِىلَ اللَّبن. واملرجل: الّذي تذْ هِ ٨٧  املعيم: من العيمة، وَ
َاء  يا. ويرو: «املرحل» بِاحلْ اشِ عَى مَ يسْ لف من اللَّبن يعام إِىلَ اللَّبن، وَ احب األْ عَل صَ نة جتْ تِلْكَ السّ

دهمْ لطلب اخلصب. ن بِالَ ملَة: أَي الّذي يرحلهم عَ املُْهْ
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٣٣

( هُ ائِسَ سَ يلِ وَ ائِدَ الْفِ ابَ قَ ا أَصَ (مَ
دِ  عْ نِ بْنِ سَ مَ حْ بْدِ الرَّ ة بنت عَ رَ ن عمْ ، عَ رٍ هِ بْنُ أَبِي بَكْ بْدُ اللَّ نِي عَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِ  يْ دَ عَ قْ يَيْنِ مُ مَ ةَ أَعْ كَّ هُ بِمَ ائِسَ سَ يلِ وَ فِ ائِدَ الْ أَيْتُ قَ دْ رَ قَ : لَ الَتْ ةَ -c- قَ ائِشَ نْ عَ ، عَ ةَ ارَ رَ بْنِ زُ

. انِ النَّاسَ مَ تَطْعِ سْ يَ

( رِ عْ نْ الشِّ يلِ مِ ةِ الْفِ فَ ا قِيلَ فِي صِ (مَ
 ، ةِ مَ نْ النِّقْ مْ بِهِ مِ هُ ابَ ا أَصَ مْ بِمَ هُ ابَ أَصَ ، وَ ةَ كَّ نْ مَ ةَ عَ بَشَ هُ الْحَ دَّ اللَّ ا رَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 . مْ هِ وِّ دُ ةَ عَ ئُونَ مَ مْ  اهُ فَ كَ وَ مْ  نْهُ هُ عَ اللَّ اتَلَ  ، قَ اللَّهِ لُ  مْ أَهْ هُ وا:  الُ قَ وَ ا،  يْشً رَ بُ قُ رَ عَ الْ تْ  ظَمَ أَعْ
نْ  مِ يْشٍ  رَ قُ نْ  عَ دَّ  رَ ا  مَ وَ  ، ةِ بَشَ بِالْحَ هُ  اللَّ نَعَ  صَ ا  مَ ا  فِيهَ ونَ  رُ كُ ذْ يَ ا  ارً عَ أَشْ لِكَ  ذَ فِي  وا  الُ قَ فَ

. مْ هِ يْدِ كَ

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ  فِي وَ بَعْرَ رُ ابْنِ الزِّ عْ (شِ
و  رِ مْ مِ ابْن عَ هْ دِ بْنِ سَ عْ يِّ بْنِ سَ دِ يْسِ بْنِ عَ يِّ بْنِ قَ دِ  بْنِ عَ رَ بَعْ هِ بْنُ الزِّ بْدُ اللَّ الَ عَ قَ فَ

: رٍ الِبِ بْنِ فِهْ يِّ بْنِ غَ ؤَ بِ بْنِ لُ عْ يْصِ بْنِ كَ صَ بْنِ هُ
ا هَ يمُ رِ امُ حَ رَ ا الَ يُ يمً دِ انَتْ قَ ا ... كَ ةَ إنَّهَ كَّ نْ بَطْنِ مَ لُوا عَ نَّكَّ تَ

ا هَ ومُ رُ امِ يَ نَ نْ األَْ يزَ مِ زِ تْ ... إذْ الَ عَ مَ رِّ يَالِيَ حُ ۸۸ لَ رَ عْ لُقْ الشِّ مْ تَخْ لَ
ا هَ لِيمُ لِينَ عَ اهِ نْبِي الْجَ فَ يُ وْ لَسَ أَ ... وَ ا رَ ا مَ نْهَ يْشِ عَ يرَ الْجَ ائِلْ أَمِ سَ

  رَ خْ األُْ سد، وَ اع األْ تِي يفِ ذِرَ ي الَّ هِ ا الغميصاء، وَ امهَ دَ م، ومها شعريان، إِحْ م النَّجْ ٨٨  الشعر: اسْ
أ من الضياء. وَ ي أَضْ هِ تِي تتبع اجلوزاء، وَ الَّ
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٣٤

ا هَ يمُ قِ ابِ سَ يَ ِ دَ اإلْ عْ عِشْ بَ مْ يَ لَ مْ ... وَ هُ ضَ تُّونَ ألفا لم يثوبوا۸۹ أَرْ سِ
ا هَ يمُ قِ بَادِ يُ عِ قِ الْ نْ فَوْ هُ مِ اللَّ مْ ... وَ بْلَهُ مُ قَ هُ رْ جُ ادٌ وَ ا عَ انَتْ بِهَ كَ

لُوهُ  مَ ، إذْ حَ ةَ هَ رَ ا»، أَبْ هَ يمُ قِ ابِ سَ يَ ِ دَ اإلْ عْ : «بَ لِهِ وْ  بِقَ رَ بَعْ نِي ابْنُ الزِّ عْ : يَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
. اءَ نْعَ اتَ بِصَ تَّى مَ ، حَ هُ ابَ ا أَصَ هُ مَ ابَ ينَ أَصَ مْ حِ هُ عَ مَ

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ لَتِ فِي وَ َسْ رُ ابْنِ األْ عْ (شِ
امٍ  شَ الَ ابْنُ هِ . قَ يٌّ يْفِ هُ صَ مُ اسْ ، وَ يُّ طْمِ مَّ الْخَ يُّ ثُ ارِ َنْصَ لَتِ األْ َسْ يْسِ بْنُ األْ الَ أَبُو قَ قَ وَ
ةَ بْنِ  رَّ ةَ ابْن مُ رَ امِ يْسِ ابْن عَ دِ بْنِ قَ يْ ائِلِ بْنِ زَ مَ بْنِ وَ شَ لَتِ بْنِ جُ َسْ يُّ بْنُ األْ يْفِ : صَ يْسٍ أَبُو قَ

: سِ َوْ الِكِ بْنِ األْ مَ
۹۰ مْ زَ ثُوهُ رَ عَ ا بَ لَّمَ م فيل الحبوش ... إذْ كُ وْ هِ يَ نْعِ نْ صُ مِ وَ
۹۱ مْ رَ انْخَ هُ فَ فَ وا أَنْ مُ رَّ دْ شَ قَ ابِهِ ... وَ رَ تَ أَقْ مْ تَحْ نُهُ اجِ حَ مَ

۹۲ لِمْ اهُ كُ فَ وهُ قَ مُ مَّ ا يَ الً ... إذَ وَ غْ هُ مِ طَ وْ لُوا سَ عَ دْ جَ قَ وَ
انَ ثَمَّ نْ كَ لْمِ مَ اءَ بِالظُّ دْ بَ قَ هُ ... وَ اجَ رَ رَ أَدْ بَ أَدْ لَّى وَ فَوَ

۹۳ مْ زُ قُ ثْلَ لَفِّ الْ مْ مِ هُ لَفَّ بًا ... فَ اصِ مْ حَ قِهِ نْ فَوْ لَ مِ سَ أَرْ فَ
عْل. فِ وصل الْ رّ وَ ول: «إِىلَ أَرضهم» فَحذف حرف اجلَْ قُ ه أَن يَ جْ وَ انَ الْ كَ عوا، وَ ٨٩  مل يئوبوا: مل يرجِ

لِك من اإلعياء. ا يكون ذَ ثر مَ أكْ ٩٠  رزم: ثَبت بمكانه فَلم يربحه، وَ
قوا وَ اخلرص، ورشموا: شَ هُ صا معوجة. واألقراب: مجع قرب، وَ ي عَ هِ ٩١  املحاجن: مجع حمجن، وَ

ي الفأس.  هِ ملَة): وَ غِري). ويرو: معوال (بِالْعنيِ املُْهْ ة دون املشمل (سيف صَ بِريَ ٩٢  املغول: سكني كَ
وكلم: جرح.

غِري اجلثة. وَ الصَّ هُ ٩٣  القزم: مجع قزم، وَ
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٣٥

۹٤ نَمْ اجِ الغَ ثُؤَ وا كَ أَجُ دْ ثَ قَ مْ ... وَ هُ بَارُ بْرِ أَحْ لَى الصَّ ضُّ عَ تَحُ
. هُ ةٍ لَ يدَ يَاتُ فِي قَصِ َبْ هِ األْ ذِ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. لْتِ يَّةِ بْنِ أَبِي الصَّ ُمَ  ألِ وَ ا تُرْ ةُ أَيْضً يدَ صِ قَ الْ وَ

: لَتِ َسْ يْسِ بْنُ األْ الَ أَبُو قَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
۹٥ بِ اشِ َخَ يْنَ األْ ا الْبَيْتِ بَ ذَ انِ هَ كَ وا ... بِأَرْ حُ سَّ تَمَ مْ وَ بَّكُ لُّوا رَ وا فَصَ ومُ قُ فَ

تَائِبِ كَ ادِي الْ اةَ أَبِي يَكسومَ هَ دَ قٌ ... غَ دَّ صَ ءٌ مُ نْهُ بَالَ مْ مِ كُ نْدَ عِ فَ
۹٦ نَاقِبِ مَ وسِ الْ ءُ اذِفَاتِ فِي رُ قَ لَى الْ هُ ... عَ لُ جْ رَ ي وَ سِ لِ تُمْ هْ تِيبَتُهُ بِالسَّ كَ

۹۷ بِ اصِ حَ افٍ وَ يْنَ سَ لِيكِ بَ مَ نُودُ الْ مْ ... جُ هُ دَّ شِ رَ رْ عَ رُ ذِي الْ مْ نَصْ اكُ ا أَتَ لَمَّ فَ
۹۹ ائِبِ صَ يْرُ عَ ۹۸ غَ بْشِ لْحَ لِهِ مِ بْ ... إلَى أَهْ ؤُ مْ يَ لَ بِينَ وَ ارِ ا هَ اعً رَ ا سِ وْ لَّ وَ فَ

وسِ  ءُ رُ فِي  اذِفَاتِ  قَ الْ لَى  «عَ  : هُ لَ وْ قَ يُّ  ارِ َنْصَ األْ دٍ  يْ زَ أَبُو  نِي  دَ أَنْشَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
 . هُ اللَّ اءَ  شَ إنْ  ا  هَ عِ ضِ وْ مَ فِي  ا  هَ رُ كُ أَذْ سَ  ، يْسٍ قَ َبِي  ألِ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  يَاتُ  َبْ األْ هِ  ذِ هَ وَ  .« نَاقِبِ مَ الْ

. ومَ سُ ا يَكْ نَّى أَبَ كَ انَ يُ ، كَ ةَ هَ رَ نِي أَبْ عْ »، يَ ومَ سُ اةَ أَبِي يَكْ دَ : «غَ هُ لُ وْ قَ وَ

اح. ٩٤  ثأج: صَ
ة وجبال منى. كَّ م. واألخاشب: جبال مَ م: أَي ادعوا ربكُ ٩٥  صلوا ربكُ

بَل. أس اجلَْ يق يفِ رَ ي الطَّرِ هِ ة. واملناقب: مجع منقبة، وَ يدَ بَعِ بَال الْ ٩٦  القاذفات: أعاىل اجلْ
ب،  النّسَ معنى  عىل  ومها  ة،  ارَ جَ احلِْ ابَته  أَصَ الّذي  واحلاصب:  اب.  الرتَُّ غطاه  الّذي  نَا):  السايف (هُ   ٩٧

ة. يقَ قِ عْل حَ فِ ي عىل الْ َارِ اعِل اجلْ فَ م الْ امَ اسْ نْهُ اد مِ قد يكون املُرَ وَ
بَش يد من احلَْ رِ ٩٨  يُ

ات. عَ امَ ٩٩  العصائب: اجلَْ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٣٦

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ الِبٍ فِي وَ رُ طَ عْ (شِ
:۱۰۰ طَّلِبِ مُ بْدِ الْ الَ طَالِبُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

بَا۱۰۱ عْ ئُوا الشِّ لَ ومَ إذْ مَ سُ يْشِ أَبِي يَكْ جَ سٍ ... وَ احِ بِ دَ رْ انَ فِي حَ ا كَ وا مَ لَمُ عْ مْ تَ أَلَ
ا۱۰۲ بَ رْ مْ سِ كُ ونَ لَ نَعُ تُمْ الَ تَمْ بَحْ َصْ هُ ... ألَ يْرُ ءَ غَ يْ هِ الَ شَ اعُ اللَّ الَ دِفَ لَوْ فَ

ا إنْ  عهَ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ ، سَ رٍ مِ بَدْ وْ هُ فِي يَ ةٍ لَ يدَ بَيْتَانِ فِي قَصِ انِ الْ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
الَى. عَ هُ تَ اءَ اللَّ شَ

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ لْتِ فِي وَ رُ أَبِي الصَّ عْ (شِ
يَّةَ  نِيفِ رُ الْحَ كُ ذْ يَ ، وَ يلِ فِ أْنِ الْ يُّ فِي شَ فِ ةَ الثَّقَ بِيعَ لْتِ بْنُ أَبِي رَ الَ أَبُو الصَّ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
: يِّ فِ الثَّقَ ةَ  بِيعَ رَ أَبِي  بْنِ  لْتِ  الصَّ أَبِي  بْنِ  يَّةِ  ُمَ ألِ   وَ تُرْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  .u يمَ  اهِ رَ إبْ دِينَ 

ورُ فُ كَ نَّ إالَّ الْ ي فِيهِ ارِ مَ اقِبَاتُ ... الَ يُ نَا ثَ بِّ اتِ رَ إنَّ آيَ
ورُ دُ قْ هُ مَ ابُ سَ تَبِينٌ حِ سْ لٌّ ... مُ ارُ فَكُ النَّهَ يْلُ وَ لِقَ اللَّ خُ

ورُ بْشُ ا مَ هَ اعُ عَ ۱۰۳ شَ اةِ هَ يمٌ ... بِمَ حِ بٌّ رَ ارَ رَ لُو النَّهَ مَّ يَجْ ثُ
ورُ قُ عْ هُ مَ نَّ أَ بُو كَ تَّى ... ظَلَّ يَحْ سِ حَ مِّ غَ مُ يلُ بِالْ بِسَ الْفِ حُ

ر أسن من عىل t بِمثل  فَ عْ انَ جَ امَ كَ ام، كَ وَ ة أَعْ ر بِعرشَْ فَ عْ انَ أسن من جَ ا كَ ذَ ١٠٠  ويذكرون أَن طَالبا هَ
نهُ أَنه أسلم. مل يعرف عَ نّ اختطفت طَالبا، وَ ال إِن اجلِْ قَ يُ لِك، وَ ذَ

بَل. يق يفِ اجلَْ عب: الطَّرِ . الشّ بَبِهِ ب بِسَ رْ انَت حَ كَ ور، وَ هُ شْ م فرس مَ ١٠١  داحس: اسْ
نْه:  مِ وَ م،  وْ قَ الْ ال  قَ يُ أَو  النَّفس،  ني):  السِّ رسْ  (بِكَ والرسب  ي،  اعِ الرَّ املَال  ني):  السِّ تْح  (بِفَ الرسب    ١٠٢

أصبح آمنا يفِ رسبه، أَي يفِ نَفسه، أَو يفِ قومه. السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥٩.
ام: الّذي ير بَاطِنه من ظَاهره. سَ جْ س، سميت بذلك لصفائها، واملها من األَْ مْ ١٠٣  املهاة: الشَّ
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۱۰٤ ورُ دُ حْ بٍ مَ بْكَ رٍ كَ خْ نْ صَ رَ ... مِ ا قُطِّ مَ انِ كَ رَ ةَ الْجِ قَ لْ ا حَ مً زِ الَ
ورُ قُ وبِ صُ رُ ۱۰٥ فِي الْحُ يثُ وِ الَ ةَ أَبْطَالٌ ... مَ لُوكِ كِنْدَ نْ مُ هُ مِ لَ وْ حَ

ورُ كسْ اقه مَ ظْمُ سَ مْ عَ لُّهُ ا ... كُ يعً مِ وا۱۰٦ جَ رُّ مَّ ابذعَ وهُ ثُ لَّفُ خَ
۱۰۷ ةِ بُورُ نِيفَ هِ ... إالَّ دِينَ الْحَ نْدَ اللَّ ةِ عِ يَامَ قِ مَ الْ وْ لُّ دِينٍ يَ كُ

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ قِ فِي وَ دَ زْ رَ رُ الْفَ عْ (شِ
مِ  ارِ دَ بْنِ  عِ  اشِ جَ مُ نِي  بَ دُ  أَحَ الِبٍ  غَ بْنُ  امُ  مَّ هَ هُ  مُ اسْ وَ  - قُ دَ زْ رَ فَ الْ الَ  قَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
لِكِ ابْن  مَ بْدِ الْ انَ بْنَ عَ يْمَ لَ حُ سُ دَ مْ - يَ يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ مَ يْ الِكِ بْنِ زَ ةَ بْنِ مَ لَ نْظَ الِكِ بْنِ حَ بْنِ مَ

: هُ يْشَ جَ يلَ وَ فِ رُ الْ كُ ذْ يَ ، وَ فَ اجَ بْنَ يُوسُ جَّ و الْحَ جُ هْ يَ ، وَ انَ وَ رْ مَ
الَلِمِ تَقٍ فِي السَّ رْ الَ إنِّي مُ نَى۱۰۸ قَ ينَ طَغَى بِهِ ... غِ اجُ حِ جَّ ا طَغَى الْحَ لَمَّ فَ

مِ اصِ اءِ عَ مَ يَةِ الْ شْ نْ خَ بَلٍ مِ تَقِي ... إلَى جَ أَرْ الَ ابْنُ نُوحٍ سَ ا قَ مَ انَ كَ فَكَ
مِ ارِ حَ مَ اتِ الْ ۱۰۹ ذَ اءِ بَيْضَ ةِ الْ بْلَ قِ نْ الْ مَى ... عَ ا رَ ثْلَ مَ انِهِ مِ ثْمَ هُ فِي جُ ى اللَّ مَ رَ

م جبل. واملحدور:  انِب. وكبكب: اسْ انِبه. والقطر: اجلَْ ر. وقطر، أَي رمى بِهِ عىل جَ دْ ١٠٤  واجلران: الصَّ
الّذي  جر  احلْ ا  َذَ هبِ األَرْض  إِىلَ  ووقوعه  بربوكه  يل  فِ الْ يشبه  األَرْض.  بلغ  تَّى  حَ حدر  الّذي  جر  احلْ

يتحدر من جبل كبكب.
١٠٥  مالويث: أشداء.
رقُوا. ١٠٦  ابذعروا: تفَ

امَّ  لِكَ أَنه حنف عَ ذَ يم احلنيف r، وَ اهِ رَ تِي عىل دين إِبْ ة الَّ يد باحلنيفة: األْمة احلنيفة: أَي املْسلمَ رِ ١٠٧  يُ
قَومه: أَي عدل. انَ يبعد آباؤه وَ كَ

ملَة. نَّا» بِالْعنيِ املُْهْ ول: «عَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ نَاء، وَ تِغْ سْ نى االِ عْ غناء، بِمَ وَ من الْ هُ ١٠٨  وَ
بَة. عْ كَ يد الْ رِ اء: يُ بَيْضَ قبْلَة الْ ١٠٩  الْ
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۱۱۰ مِ اخِ مي الطَّرَ خِ طْرَ انُوا مُ كَ بَاءً وَ مْ ... هَ هُ ادَ تَّى أَعَ يلَ حَ وقُ الْفِ ا تَسُ نُودً جُ
مِ اجِ َعَ كِينَ األْ رِ شْ مُ ظِيمُ الْ يْهِ عَ هُ ... إلَ اقَ فِيلَ بَيْتِ إذْ سَ رِ الْ نَصْ تَ كَ رْ نُصِ

هُ ةٍ لَ يدَ يَاتُ فِي قَصِ َبْ هِ األْ ذِ هَ وَ

( يلِ ةِ الْفِ عَ قْ يَّاتِ فِي وَ قَ رُ ابْنِ الرُّ عْ (شِ
الِبٍ  يِّ بْنِ غَ ؤَ رِ بْنِ لُ امِ نِي عَ دُ بَ : أَحَ يَّاتُ قَ يْسٍ الرُّ هِ بْنُ قَ بْدُ اللَّ الَ عَ قَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: يلَ فِ الْ - وَ مُ رَ َشْ وَ األْ هُ - وَ ةَ هَ رَ رُ أَبْ كُ ذْ يَ
ومُ زُ هْ هُ مَ يْشُ جَ لَّى وَ يلِ ... فَوَ اءَ بِالْفِ ي جَ مُ الَّذِ رَ َشْ هُ األْ ادَ كَ

تَّى كأنّه مرجوم۱۱۱ لِ ... حَ نْدَ مْ الطَّيْرُ بِالْجَ يْهِ لَ لَّتْ عَ تَهَ اسْ وَ
يمُ مِ يُوشِ ذَ نْ الْجُ ۱۱۲ مِ وَ فَلٌّ هُ عْ ... وَ جِ رْ نْ النَّاسِ يَ هُ مِ زُ غْ نْ يَ اكَ مَ ذَ

١١٣. هُ ةٍ لَ يدَ يَاتُ فِي قَصِ َبْ هِ األْ ذِ هَ وَ
ع ضيق. واملطرخم: املمتلئ كربا وغضبا.  وضِ مْس إِذا دخلت من مَ اع الشَّ عَ ا يظْهر يفِ شُ ١١٠ اهلباء: مَ

وَ املتكرب. هُ والطراخم: مجع مطرخم، وَ
فَكيف  رجم،  قد  وَ  هُ وَ مرجوم»  هُ  نَّ أَ كَ تَّى  حَ قَوله:  «وَ بَيْت:  الْ ا  ذَ هَ عىل  لِيق  التَّعْ يفِ  السهييلّ  الَ  قَ  ١١١
ملا  ول:  نَقُ فَ مقتول؟  هُ  نَّ أَ كَ مقتول  يفِ  ال  قَ يُ أَن  جيوز  هل  وَ ةِ،  ارَ جَ بِاحلِْ مرجوم  وَ  هُ وَ باملرجوم،  شبهه 
م باألكف  جْ امَ الرَّ إِنَّ يْسَ برجم، وَ ا كالسحاب يستهل باملطر، واملطر لَ جعلهَ ذكر استهالل الطري، وَ
نْدَ  عِ وه، فَ نَحْ دو وَ م من عَ جْ هُ اآلدميون أَو من يعقل ويتعمد الرَّ مجُ رْ ا. شبهه باملرجوم الّذي يَ وهَ نَحْ وَ
امَ أمطروا  إِنَّ لِك، وَ ذَ ة كَ َبَشَ يش احلْ ملا مل يكن جَ ة، وَ يقَ َقِ ةِ مرجوما عىل احلْ ارَ جَ تُول بِاحلِْ لِك يكون املَْقْ ذَ

هُ مرجوم». نَّ أَ : «كَ الَ ة، فَمن ثمَّ قَ ارَ جَ حِ
يْش املنهزم. الفل: اجلَْ  ١١٢

السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥٢-٦١.  ١١٣
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( بِ رَ نَامِ الْعَ رُ أَصْ ذِكْ يٍّ وَ و بْنِ لُحَ رِ مْ ةُ عَ (قِصَّ
امِ  ةَ إلَى الشَّ كَّ نْ مَ جَ مِ رَ يٍّ خَ و بْنَ لُحَ رَ مْ : أَنَّ عَ لْمِ عِ لِ الْ نِي بَعْضُ أَهْ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
دُ  لَ وَ مْ  هُ وَ  - الِيقُ مَ عَ الْ ئِذٍ  مَ وْ يَ ا  بِهَ وَ  ، اءِ قَ بَلْ الْ ضِ  أَرْ نْ  مِ آبَ  مَ مَ  دِ قَ ا  لَمَّ فَ هِ،  ورِ أُمُ بَعْضِ  فِي 
ا  : مَ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ نَامَ َصْ ونَ األْ بُدُ عْ مْ يَ آهُ - رَ امَ بْنِ نُوحٍ ذْ بْنِ سَ وِ لِيقُ بْنُ الَ مْ الُ عِ قَ يُ . وَ قٍ الَ مْ عِ
نَا،  طِرُ تُمْ فَ ا  هَ طِرُ تَمْ نَسْ فَ ا،  هَ بُدُ نَعْ نَامٌ  أَصْ هِ  ذِ هَ  : هُ لَ وا  الُ قَ ؟  ونَ بُدُ عْ تَ مْ  اكُ أَرَ تِي  الَّ نَامُ  َصْ األْ هِ  ذِ هَ
 ، بِ رَ عَ ضِ الْ يرَ بِهِ إلَى أَرْ أَسِ ا، فَ نَمً ا صَ نْهَ طُونَنِي مِ : أَفَالَ تُعْ مْ هُ الَ لَ قَ نَا، فَ رُ تَنْصُ ا فَ هَ رُ تَنْصِ ونَسْ
۱۱٤. هِ ظِيمِ تَعْ تِهِ وَ بَادَ رَ النَّاسَ بِعِ أَمَ بَهُ وَ نَصَ ، فَ ةَ كَّ مَ بِهِ مَ دِ قَ ، فَ بَلُ هُ هُ الُ لَ قَ ا يُ نَمً هُ صَ طَوْ أَعْ وهُ؟ فَ بُدُ يَعْ فَ
هُ  نَّ ، أَ يلَ اعِ مَ نِي إسْ ةِ فِي بَ ارَ جَ ةُ الْحِ بَادَ انَتْ عِ ا كَ لَ مَ ونَ أَنَّ أَوَّ مُ عُ زْ يَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
دِ،  بِالَ الْ فِي  حَ  سَ الفَ وا  سُ تَمَ الْ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ اقَتْ  ضَ ينَ  حِ  ، مْ نْهُ مِ نٌ  ظَاعِ ةَ  كَّ مَ نْ  مِ نُ  ظْعَ يَ الَ  انَ  كَ
فَطَافُوا  وهُ  عُ ضَ وَ وا  لُ نَزَ ا  يْثُمَ فَحَ  ، مِ رَ لِلْحَ ا  ظِيمً تَعْ مِ  رَ الْحَ ةِ  ارَ جَ حِ نْ  مِ ا  رً جَ حَ هُ  عَ مَ لَ  مَ حَ إالَّ 
نْ  مِ نُوا  سَ تَحْ اسْ ا  مَ ونَ  بُدُ عْ يَ انُوا  كَ أَنْ  إلَى   ۱۱٥ مْ بِهِ لِكَ  ذَ لَخَ  سَ تَّى  حَ  ، بَةِ عْ كَ بِالْ مْ  افِهِ طَوَ كَ بِهِ 
ينِ  بِدِ وا  لُ تَبْدَ اسْ وَ  ، يْهِ لَ عَ انُوا  كَ ا  مَ وا  نَسُ وَ  ،۱۱٦ لُوفُ الْخُ لَفَ  خَ تَّى  حَ  ، مْ بَهُ جَ أَعْ وَ ةِ،  ارَ جَ الْحِ
مْ  بْلَهُ قَ مُ  ُمَ األْ يْهِ  لَ عَ انَتْ  كَ ا  مَ إلَى  وا  ارُ صَ وَ  ، ثَانَ َوْ األْ وا  بَدُ عَ فَ  ، هُ يْرَ غَ يلَ  اعِ مَ إِسْ وَ يمَ  اهِ رَ إبْ
عىل  ة  اعَ زَ خُ غلبت  ني  حِ انَ  كَ أَنه  نَام:  صْ األَْ ة  عبَادَ يفِ  ا  ذَ هَ رو  مْ عَ أَمر  من  انَ  كَ ا  مَ أول  إِنَّه  ال:  قَ يُ وَ  ١١٤
انَ  هُ كَ َنَّ ا رشعة، ألِ وهَ َذُ ة إِالَّ اختَّ ُم بِدعَ با الَ يبتدع هلَ ب رَ رَ عَ ة، جعلته الْ كَّ ن مَ بَيْت، ونفت جرهم عَ الْ
ف  آالَ ة  عرشَ وكسا  نَة،  بَدَ ف  آالَ ة  عرشَ م  سِ املَْوْ يفِ  نحر  بامَ  رُ فَ م،  سِ املَْوْ يفِ  ويكسوهم  النَّاس  يطعم 
ة  رَ خْ انَت تسمى صَ كَ يف، وَ ا السويق للحجاج رجل من ثَقِ يْهَ لَ ة يلت عَ رَ خْ نَاكَ صَ انَت هُ كَ حلَّة، وَ
لَكِن دخل يفِ  رو: إِنَّه مل يمت، وَ مْ ُم عَ الَ هلَ ا الرجل، قَ ذَ اتَ هَ امَّ مَ لَ ني) فَ جِ عَ الالت (أَي الّذي يلت الْ

نف) وْض األْ يْتا يُسمى الالت. (الرَّ ا بَ يْهَ لَ أَن يبنوا عَ أمرهمْ بعبادهتا، وَ ة، وَ رَ خْ الصَّ
١١٥ سلخ هبم: خرج هبم.

وَ الْقرن بعد الْقرن. هُ تْح)، وَ فَ اخللوف: مجع خلف (بِالْ  ١١٦
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ظِيمِ  تَعْ نْ  مِ ا،  بِهَ ونَ  كُ سَّ تَمَ يَ يمَ  اهِ رَ إبْ دِ  هْ عَ نْ  مِ ا  ايَ قَ بَ لِكَ  ذَ لَى  عَ مْ  فِيهِ وَ  ، تِ الَ الَ الضَّ نْ  مِ
 ، نِ بُدْ يِ الْ دْ هَ ، وَ ةِ لِفَ دَ زْ مُ الْ ةَ وَ فَ رَ لَى عَ قُوفِ عَ وُ الْ ةِ، وَ رَ مْ عُ الْ جِّ وَ الْحَ ، وَ افِ بِهِ الطَّوَ ، وَ بَيْتِ الْ
لُّوا  ا أَهَ يْشٌ إذَ رَ قُ ةُ وَ انَتْ كِنَانَ . فَكَ نْهُ يْسَ مِ ا لَ مْ فِيهِ مَ الِهِ خَ عَ إدْ ةِ، مَ رَ مْ عُ الْ جِّ وَ لِ بِالْحَ الَ هْ ِ اإلْ وَ
 . « لَكَ ا مَ مَ هُ وَ لِكُ ، تَمْ وَ لَكَ يكٌ هُ رِ ، إالَّ شَ يكَ لَكَ رِ بَّيْكَ الَ شَ ، لَ بَّيْكَ بَّيْكَ اللَّهمّ لَ وا: «لَ الُ قَ
كَ  بَارَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ . يَ هِ ا بِيَدِ هَ لْكَ لُونَ مِ عَ يَجْ ، وَ مْ هُ نَامَ هُ أَصْ عَ لُونَ مَ خِ دْ مَّ يُ ، ثُ بِيَةِ هُ بِالتَّلْ ونَ دُ حِّ يُوَ فَ

} (يوسف ١٠٦/١٢) ونَ كُ رِ شْ مْ مُ هُ مْ باللَّه إِالَّ وَ هُ ثَرُ نُ أَكْ مِ ؤْ ا يُ مَ دِ r: {وَ مَّ حَ الَى لِمُ عَ تَ وَ
لْقِي. نْ خَ ا مِ يكً رِ عِي شَ لُوا مَ عَ ي إالَّ جَ قِّ ةِ حَ فَ رِ عْ ونَنِي لِمَ دُ حِّ وَ ا يُ أَيْ مَ

( مِ نُوحٍ وْ نْدَ قَ نَامُ عِ َصْ (األْ
لَى  ا عَ هَ بَرَ الَى خَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ ا، قَصَّ اللَّ يْهَ لَ وا عَ فُ كَ دْ عَ نَامٌ قَ مِ نُوحٍ أَصْ وْ انَتْ لِقَ دْ كَ قَ وَ

 : الَ قَ هِ r فَ ولِ اللَّ سُ رَ
دْ  قَ وَ راً،  نَسْ وَ عُوقَ  يَ وَ غُوثَ  يَ ال  وَ واعاً  سُ ال  وَ دا  وَ نَّ  رُ تَذَ ال  وَ  ، مْ تَكُ آلِهَ نَّ  رُ تَذَ الَ  قالُوا  {وَ

} (نوح ٢٣/٧١-٢٤) ثِيراً لُّوا كَ أَضَ
ا) نْهَ ءٌ عَ يْ شَ ا، وَ هَ نَامُ أَصْ بَائِلُ وَ (الْقَ

ينَ  مْ حِ ائِهِ مَ ا بِأَسْ وْ مَّ سَ مْ وَ هِ يْرِ غَ يلَ وَ اعِ مَ دِ إسْ لَ نْ وَ نَامَ مِ َصْ لِكَ األْ وا تَ ذُ ينَ اتَّخَ ذِ انَ الَّ فَكَ
مْ  هُ انَ لَ ا، فَكَ اعً وَ وا سُ ذُ ، اتَّخَ رَ ضَ يَاسَ بْنِ مُ ةَ بْنِ إلْ كَ رِ دْ لَ بْنَ مُ يْ ذَ : هُ يلَ اعِ مَ قُوا دِينَ إسْ ارَ فَ

.۱۱۸ لِ نْدَ ةِ الْجَ مَ وْ دا بِدَ وا وَ ذُ ، اتَّخَ ةَ اعَ نْ قُضَ ةَ مِ رَ بْ لْبُ بْنُ وَ كَ ۱۱۷. وَ اطُ برهَ
نْبع. ١١٧  رهاط: من أَرض يَ

تْح وعده من أغالط املُْحدثني): من أَعامل  فَ يْد الْ رَ قد أنكر ابْن دُ م أَوله وفتحه، وَ ١١٨  دومة اجلندل (بِضَ
.( انِ بلدَ عْجم الْ اجع مُ يم. (رَ اهِ رَ يل بن إِبْ عِ امَ ينَة، سميت بدوم بن إِسْ املَْدِ
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: يُّ ارِ َنْصَ الِكٍ األْ بُ بْنُ مَ عْ الَ كَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا۱۱۹ نُوفَ الشُّ ئِدَ وَ ا الْقَالَ بُهَ لُ نَسْ ا ... وَ دَّ وَ  وَ الْعُزَّ تَ وَ ى الالَّ نْسَ نَ وَ

. هُ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ عِ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۱۲۰. شَ رَ غُوثَ بِجُ وا يَ ذُ جَ اتَّخَ حِ ذْ نْ مَ شَ مِ رَ لُ جُ أَهْ نْ طيِّئ، وَ مُ مِ أَنْعُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

نْ  مِ انَ  دَ مْ هَ ضِ  بِأَرْ عُوقَ  يَ وا  ذُ اتَّخَ  ، انَ دَ مْ هَ نْ  مِ بَطْنٌ   ۱۲۱ انُ يْوَ خَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. نِ يَمَ ضِ الْ أَرْ

: انِيُّ دَ مْ هَ طٍ الْ الِكُ بْنُ نَمَ الَ مَ قَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۱۲۲ يشُ رِ الَ يَ وقُ وَ عُ ي يَ بْرِ الَ يَ ي ... وَ بْرِ يَ يَا وَ نْ هُ فِي الدُّ يشُ اللَّ رِ يَ

. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
. يَرَ مْ ضِ حِ ا بِأَرْ رً وا نَسْ ذُ ، اتَّخَ يَرَ مْ نْ حِ عِ مِ الَ ذُو الْكُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

أنعامهم  نْ  مِ هُ  لَ ونَ  مُ سِ قْ يَ  ، الَنَ وْ خَ ضِ  بِأَرْ  ۱۲۳ يَانِسُ مْ عُ هُ  لَ الُ  قَ يُ نَمٌ  صَ نَ  الَ وْ لِخَ انَ  كَ وَ
الَى  عَ هِ تَ قِّ اللَّ نْ حَ يَانِسَ مِ مْ قِّ عُ لَ فِي حَ ا دَخَ ، فَمَ مْ هِ مِ عَ هِ بِزَ يْنَ اللَّ بَ يْنَهُ وَ وحروثهم قسم بَ

عَل يفِ األْذن. وَ القرط الّذي جيَْ هُ ١١٩  الشنوف: مجع شنف، وَ
عْجم  مُ اجع  (رَ ة.  كَّ مَ ة  هَ جِ من  الْيمن  خماليف  من  ة):  جمَ عْ مُ وشني  تْح  فَ الْ ثمَّ  مِّ  (بِالضَّ جرش    ١٢٠

.( انِ بلدَ الْ
ا. ذَ ا يعوق هَ انَ هبَ كَ ة، وَ كَّ يلِ مَ َِّا يَ تَنيِْ مم يْلَ م من صنعاء عىل لَ يَة هلَُ رْ ١٢١  وخيوان أَيْضا: قَ

م وبريته، ثمَّ استعري يفِ النَّفْع والرض. تْ السهْ شَّ ١٢٢  يريش ويربي: من رَ
أَمحْد  يْخ  للشَّ ب  النّسَ عمود  يفِ  وَ أنس».  «غم  ول:  صُ األُْ أَكثر  يفِ  وَ  . بِيّ لْ كَ الْ بْنِ  الِ نَام  صْ األَْ يفِ  ا  ذَ كَ   ١٢٣
ذا الّذي  هَ م كَ د زكى باشا أَنه مل يعثر عىل اسْ قد نبه املرحوم أَمحْ م أنس»، وَ البدوي الشنقيطى: «عَ

ة. ة يفِ كتب اللُّغَ ريَ ورد يفِ السِّ
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 . يْهِ لَ عَ وهُ  دُّ رَ يَانِسَ  مْ عُ قِّ  حَ نْ  مِ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ قِّ  حَ فِي  لَ  دَخَ ا  مَ وَ  ، هُ لَ وهُ  كُ رَ تَ هُ  لَ هُ  وْ مَّ سَ ي  الَّذِ
 : ونَ رُ كُ ذْ ا يَ الَى فِيمَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ مْ أَنَزَ فِيهِ ، وَ َدِيمُ مْ األْ هُ الُ لَ قَ ، يُ نَ الَ وْ نْ خَ مْ بَطْنٌ مِ هُ وَ

هذا  وَ  ، مْ هِ مِ عْ بِزَ هِ  لِلَّ ا  ذَ هَ قالُوا  فَ يباً،  نَصِ َنْعامِ  األْ وَ ثِ  رْ الْحَ نَ  مِ أَ  رَ ذَ ا  مَّ مِ هِ  لِلَّ لُوا  عَ جَ {وَ
 ، مْ كائِهِ رَ لُ إِلى شُ وَ يَصِ هُ هِ فَ ما كانَ لِلَّ ، وَ هِ لُ إِلَى اللَّ مْ فَال يَصِ كائِهِ رَ كائِنا، فَما كانَ لِشُ رَ لِشُ

} (األنعام ١٣٦/٦)١٢٤ ونَ مُ كُ ا يَحْ ساءَ مَ

( بَلُ (هُ
الُ  قَ بَةِ يُ عْ كَ فِ الْ وْ لَى بِئْرٍ فِي جَ ا عَ نَمً تْ صَ ذَ دْ اتَّخَ يْشٌ قَ رَ انَتْ قُ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

.۱۲٥ بَلُ : هُ هُ لَ
. هِ عِ ضِ وْ هُ فِي مَ اءَ اللَّ يثه إِن سَ دِ رُ حَ كُ أَذْ : سَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

ا) مَ نْهُ ةَ عَ ائِشَ يثُ عَ دِ حَ ۱۲٦ وَ ةٌ ائِلَ نَ افٌ وَ (إسَ
انَ  كَ ا. وَ مَ هُ نْدَ ونَ عِ رُ نْحَ مَ يَ زَ مْ عِ زَ ضِ وْ لَى مَ ، عَ ائِلَةً نَ ا وَ افً وا إسَ اتَّخذُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
عَ  قَ فَوَ  - دِيكٍ بِنْتُ  ةُ  ائِلَ نَ وَ  ، يٍ بَغْ بْنُ  افُ  إسَ وَ  -هُ مٍ  هُ رْ جُ نْ  مِ ةً  أَ رَ امْ وَ الً  جُ رَ ةٌ  ائِلَ نَ وَ افٌ  إسَ

. نِ يْ رَ جَ هُ حَ ا اللَّ مَ هُ خَ سَ ، فَمَ بَةِ عْ كَ ةٍ فِي الْ ائِلَ لَى نَ افٌ عَ إسَ
١٢٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٧٧-٨١.

ة  ورَ ر عىل صُ انَ من عقيق أَمحَْ كَ بَة وحوهلا، وَ عْ كَ وف الْ تِي يفِ جَ ب الَّ رَ عَ بل أعظم أصنام الْ انَ هُ كَ ١٢٥  وَ
انَ أول من نَصبه  كَ هُ يدا من ذهب، وَ لِك، فَجعلُوا لَ ذَ يْش كَ رَ كته قُ رَ نَى، أَدْ يُمْ يَد الْ ان، مكسور الْ إِنْسَ
نْده القداح:  انَت ترضب عِ كَ ة، وَ مَ يْ زَ بل خُ : هُ هُ ال لَ قَ انَ يُ كَ يَأْس بن مُرض، وَ ة ابْن مدركة بن الْ مَ يْ زَ خُ

.( بِيّ لْ كَ بْنِ الْ نَام الِ َصْ اجع األْ (رَ
١٢٦  انظر: تفسري البقرة ١٥٨/٢.
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نْ  عَ  ، مٍ زْ حَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ بْنِ  رِ  بَكْ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نَا  لْ ا زِ : مَ ولُ قُ ةَ c تَ ائِشَ تُ عَ عْ مِ : سَ الَتْ ا قَ ةَ أَنَّهَ ارَ رَ دِ بْنِ زُ عْ نِ بْنِ سَ مَ حْ بْدِ الرَّ ةَ بِنْتِ عَ رَ مْ عَ
هُ  ا اللَّ مَ هُ خَ سَ ، فَمَ بَةِ عْ كَ ا۱۲۷ فِي الْ ثَ دَ ، أَحْ مٍ هُ رْ نْ جُ ةً مِ أَ رَ امْ الً وَ جُ انَا رَ ةً كَ ائِلَ نَ ا وَ افً عُ أَنَّ إسَ مَ نَسْ

. لَمُ هُ أَعْ اللَّ . وَ نِ يْ رَ جَ الَى حَ عَ تَ
: الَ أَبُو طَالِبٍ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

۱۲۸ ائِلِ نَ افٍ وَ نْ إسَ يُولِ مِ ى السُّ فْضَ مْ ... بِمُ هُ ابَ كَ ونَ رِ رُ عَ َشْ نِيخُ األْ يْثُ يُ حَ وَ
الَى. عَ هُ تَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ عِ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

( نَامِ َصْ عَ األْ بُ مَ رَ هُ الْعَ لُ عَ فْ انَ يَ ا كَ (مَ
لُ  جُ الرَّ ادَ  أَرَ ا  إِذَ فَ  ، ونَهُ بُدُ عْ يَ ا  نَمً صَ مْ  هِ ارِ دَ فِي  ارٍ  دَ لِّ  كُ لُ  أَهْ ذَ  اِتَّخَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هِ،  رِ فَ سَ إلَى  هُ  جَّ تَوَ يَ ينَ  حِ نَعُ  يَصْ ا  مَ رَ  آخِ لِكَ  ذَ انَ  فَكَ  ، بُ كَ رْ يَ ينَ  حِ بِهِ  حَ  سَّ تَمَ ا  رً فَ سَ مْ  نْهُ مِ
ا  لَمَّ فَ لِهِ  أَهْ لَى  عَ لَ  خُ دْ يَ أَنْ  بْلَ  قَ بِهِ  أُ  بْدَ يَ ا  مَ لَ  أَوَّ لِكَ  ذَ انَ  فَكَ بِهِ  حَ  سَّ تَمَ هِ  رِ فَ سَ نْ  مِ مَ  دِ قَ ا  إِذَ وَ
ا  ذَ ا، إِنَّ هَ دً احِ ا وَ ةَ إِلَهً لِهَ لَ اآلْ عَ : {أَجَ يْشٌ رَ الَتْ قُ ، قَ يدِ حِ ا r بِالتَّوْ دً مَّ حَ هُ مُ ولَ سُ هُ رَ ثَ اللَّ بَعَ
يُوتٌ  يَ بُ هِ يتَ وَ اغِ بَةِ طَوَ عْ كَ عَ الْ تْ مَ ذَ دْ اتَّخَ بُ قَ رَ عَ انَتْ الْ كَ } (ص ٥/٣٨) وَ ابٌ جَ ءٌ عُ يْ لَشَ
تَطوف  وَ  ، بَةِ عْ لِلْكَ ي  دِ تُهْ ا  مَ كَ ا  هَ لَ ي  دِ تُهْ وَ  ، ابٌ جَّ حُ وَ ةٌ  نَ دَ سَ ا  هَ لَ  ، بَةِ عْ كَ الْ ظِيمِ  تَعْ كَ ا  هَ ظِّمُ تُعَ
فَتْ  رَ دْ عَ انَتْ قَ ا كَ َنَّهَ ا، ألِ يْهَ لَ بَةِ عَ عْ كَ لَ الْ فُ فَضْ رِ ى تَعْ هَ ا. وَ هَ نْدَ رُ عِ نْحَ تَ ا، وَ ا بِهَ افِهَ طَوَ ا كَ بهَ

. هُ دُ جِ سْ مَ لِيلِ وَ يمَ الْخَ اهِ رَ يْتُ إبْ ا بَ أَنَّهَ
دثا أَو آو حمُدثا  الَم: «من أحدث حَ السَّ الَة وَ يْهِ الصَّ لَ له عَ وْ نْه قَ مِ ور. وَ جُ فُ وَ الْ دث الّذي هُ يد احلَْ رِ ١٢٧  يُ

يهِ لعنة اهللا». لَ عَ فَ
اشم يفِ أَمر النَّبِي  يْش عىل بنى هَ رَ ني حتالفت قُ ر حيلف بإساف ونائلة حِ عْ ا الشّ ذَ الَ أَبُو طَالب هَ قَ ١٢٨  وَ

.( بِيّ لْ كَ بْنِ الْ نَام الِ َصْ اجع األْ r (رَ
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ا) تُهَ نَ دَ سَ ۱۲۹ وَ (الْعُزَّ
 ، يْبَانَ نُو شَ ا بَ هَ ابَ جَّ حُ ا وَ تَهَ نَ دَ انَ سَ كَ ۱۳۱، وَ ةٍ لَ ١٣٠ بِنَخْ زَّ عُ ةَ الْ نِيَّ كِنَانَ بَ يْشِ وَ رَ انَتْ لِقُ فَكَ
 : يْمٌ لَ سُ وَ  ، ةً اصَّ خَ طَالِبٍ  أَبِي  نِي  بَ اءُ  فَ لَ حُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  . مٍ اشِ هَ نِي  بَ اءِ  فَ لَ حُ  ، يْمٍ لَ سُ نْ  مِ

. نَ يْالَ يْسِ بْنِ عَ ةَ بْنِ قَ فَ صَ ةَ بْنِ خَ مَ رِ كْ ورِ ابْن عِ نْصُ يْمُ بْنُ مَ لَ سُ
: بِ رَ عَ نْ الْ رٌ مِ اعِ الَ شَ قَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

نْمِ نِي غَ نْ بَ ؤٌ مِ رُ ا امْ اهَ دَ مِ أَهْ ُدْ نْ األْ ةٍ ... مِ يْرَ قَ أْسَ بُ اءُ رَ مَ تْ أَسْ دْ أُنْكِحَ قَ لَ
مِ سْ قَ ۱۳۳ فِي الْ عَ سَّ  فَوَ بِ الْعُزَّ بْغَ ا ... إلَى غَ هَ وقُ ا إذْ يَسُ يْنِهَ ا۱۳۲ فِي عَ عَ دَ أَ قَ رَ

١٢٩  انظر: النجم ١٩/٥٣.
يم بن مرابنه بزيد  ، فقد سمى متَِ زَّ عُ ب هبام قبل الْ رَ عَ نَاة، فقد سمت الْ مَ ١٣٠  والعز: أحدث من الالت وَ
بِهِ  سمت  ا  مَ أقدم  من  عْب  كَ بن    زَّ عُ الْ عبد  انَ  كَ وَ الالت،  بتيم  ابْنه  عكابة  بن  بَة  لَ عْ ثَ سمى  امَ  كَ نَاة،  مَ
انُوا يزوروهنا،  كَ يْش، وَ رَ نْد قُ نَام عِ َصْ انَت أعظم األْ كَ  ظَاملِ بن أسعد، وَ زَّ عُ انَ الّذي اختذ الْ كَ ب، وَ رَ عَ الْ
يْش عىل عبادهتا أَنه ملا مرض أَبُو أحيحة  رَ د بلغ من حرص قُ قَ لَ . وَ ا بِالذبْحِ نْدهَ َا، ويتقربون عِ وهيدون هلَ
أَمن  أحيحة!  ا  ا أَبَ يَ يبكيك  ا  مَ  : الَ قَ فَ يبكى،  هُ  دَ جَ فَوَ  ، ب يعودهُ يْهِ أَبُو هلَ لَ دخل عَ فِيهِ  اتَ  مَ الّذي  رضه  مَ
ا  اهللا مَ ب: وَ الَ أَبُو هلَ ي، قَ  بعدِ زَّ عُ اف أَن الَ تعبد الْ لَكِن أَخَ اهللا، وَ : الَ وَ الَ نْهُ؟ قَ الَ بُد مِ ت تبكى، وَ املَْوْ
ة.  ليفَ ن علمت أَن يل هللاَّ خَ الَ أَبُو أحيحة: اآلْ قَ ك عبادهتا بعْدك ملوتك، فَ الَ ترتْ َجلِك، وَ عبدت حياتك ألِ

انِ لياقوت). بلدَ ، ومعجم الْ بِيّ لْ كَ بْنِ الْ نَام الِ َصْ ة نَصبه يفِ عبادهتا: (األْ ب شدَّ بهُ من أَبى هلَ جَ أَعْ وَ
اق  ن يَمِني املصعد إِىلَ الْعرَ اءِ الغمري عَ هُ احلراض، بِإِزَ ال لَ قَ ا، يُ نْهَ  بواد مِ زَّ عُ انَت الْ كَ لَة الشامية، وَ يَ نَخْ هِ  ١٣١
ادي  وَ من  شعبًا   للعز يْش  رَ قُ محت  قد  وَ يَال،  أَمْ ة  عَ بِتِسْ تَان  بُسْ الْ إِىلَ  عرق  ذَات  فَوق  لِكَ  ذَ وَ ة،  كَّ مَ من 

انِ لياقوت). بلدَ ، ومعجم الْ بِيّ لْ كَ بْنِ الْ نَام الِ َصْ بَة. (األْ عْ كَ : سقام. يضاهون بِهِ حرم الْ هُ ال لَ قَ احلراض، يُ
ة  ثْرَ كَ من  الْعني  انسالق  القدع:  للزخمرشي:  ائِق  فَ الْ يفِ  وَ الْعني،  يفِ  السدر  والقدع:  ول،  صُ األُْ يفِ  ا  ذَ كَ   ١٣٢

بيَاض. ة. والقذع: الْ مَ جَ الِ املُْعْ : «قذعا» بِالذَّ بِيّ لْ كَ بْنِ الْ نَام الِ َصْ يفِ األْ بكاء. وَ الْ
أْس بقرة قد  ا املمدوح بِرَ ذَ يد أَن يشبه هَ رِ ائِق للزخمرشي: «فَنصف». يُ فَ يفِ الْ نَام: «فَوضع». وَ صْ يفِ األَْ ١٣٣  وَ
ر هيجو بِهِ رجال  عْ ا الشّ ذَ اش هَ الَ أَبُو خرَ قاربت أَن يذهب برصها، فَالَ تصلح إِالَّ للذبح والتقسيم. قَ

ء. َا أَسامَ ال هلَ قَ أَة مجيلَة يُ رَ تزوج امْ
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رُ  نْحَ مَ : الْ بُ بْغَ غَ الْ . وَ مْ هُ رَ ضَ نْ حَ وهُ فِي مَ مُ ا قَسَّ يً دْ وا هَ رُ ا نَحَ ونَ إذَ نَعُ انُوا يَصْ لِكَ كَ ذَ كَ وَ
لِدُ بْنُ  يْ وَ هُ خُ مُ اسْ ، وَ لِيِّ ذَ هُ اشٍ الْ رَ َبِي خِ بَيْتَانِ ألِ انِ الْ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ اءِ مَ اقُ الدِّ رَ هْ مِ وَ

. هُ يَاتٍ لَ ، فِي أَبْ ةَ رَّ مُ
ا) تُهَ نَ دَ سَ ۱۳٤ وَ تُ (الالَّ

نُو  بَ ا  هَ ابَ جَّ حُ وَ ا  تَهَ نَ دَ سَ انَ  كَ وَ  ، بِالطَّائِفِ يفِ  لِثَقِ  ۱۳٥ تُ الالَّ انَتْ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. هِ عِ ضِ وْ الَى فِي مَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ يثَهَ دِ رُ حَ كُ أَذْ سَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ يفٍ قِ نْ ثَ تِّبٍ مِ عَ مُ

ا) هَ مُ دْ هَ ا وَ تُهَ نَ دَ سَ ۱۳٦ وَ نَاةُ (مَ
لِ  أَهْ نْ  مِ مْ  ينِهِ بِدِ انَ  دَ نْ  مَ وَ  ، جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  وْ لِألَْ  ۱۳۷ نَاةُ مَ انَتْ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

.۱۳۸ دٍ يْ دَ لَّلِ بِقُ شَ مُ يَةِ الْ نْ نَاحِ رِ مِ بَحْ لِ الْ احِ لَى سَ ، عَ بَ ثْرِ يَ
: ةَ كَ رِ دْ ةَ بْنِ مُ مَ يْ زَ دِ بْنِ خُ نِي أَسْ دُ بَ دٍ أَحَ يْ يْتُ بْنُ زَ مَ كُ الَ الْ قَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

فِينَا رَّ تَحَ ا مُ هَ ورَ نَاةَ ظُهُ لَّى ... مَ بَائِلُ الَ تُوَ دْ آلَتْ قَ قَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

١٣٩.t ُّلِي : عَ الُ قَ يُ ا. وَ هَ مَ دَ بٍ فَهَ رْ يَانَ بْنَ حَ فْ ا سُ ا أَبَ يْهَ ثَ النبي r إلَ بَعَ : فَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

١٣٤  انظر: النجم ١٩/٥٣.
ة مربعة. رَ خْ انَت صَ كَ نَاة، وَ ي أحدث من مَ هِ ١٣٥  وَ

١٣٦  انظر: النجم ٢٠/٥٣.
بْنِ  نَام الِ صْ اجع األَْ س واخلزرج. (رَ وْ ا من األَْ مل يكن أحد أَشد إعظاما هلََ ا، وَ نَاة أقدمها كلهَ انَت مَ كَ ١٣٧  وَ

.( بِيّ لْ كَ الْ
.( انِ بلدَ عْجم الْ اجع مُ ر. (رَ بَحْ نْهُ إِىلَ قديد من نَاحيَة الْ بط مِ ة. واملشلل: جبل هيْ كَّ ع قرب مَ وضِ ١٣٨  قديد: مَ

١٣٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٨٢-٨٦.



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٤٦

امِي) الْحَ ةِ وَ يلَ صِ الْوَ ائِبَةِ وَ السَّ ةِ وَ يرَ رُ الْبَحِ (أَمْ
يْنَ  بَ تْ  ابَعَ تَ ا  إذَ ةُ  النَّاقَ  : ائِبَةُ السَّ وَ  ، ائِبَةِ السَّ بِنْتُ  يَ  فَهِ ةُ  يرَ الْبَحِ ا  أَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْ  رَ يَشْ مْ  لَ وَ ا  هَ رُ بَ وَ زَّ  يُجَ مْ  لَ وَ ا،  هَ رُ ظَهْ بْ  كَ رْ يُ لَمْ  فَ يِّبَتْ  سُ  ، رٌ كَ ذَ نَّ  يْنَهُ بَ يْسَ  لَ إنَاثٍ  رِ  شْ عَ
ا  هَ أُمِّ عَ  مَ ا  بِيلُهَ سَ لِّيَ  خُ مَّ  ثُ ا،  نُهَ أُذُ تْ  قَّ شُ نْثَى  أُ نْ  مِ لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ تْ  تِجَ نُ ا  فَمَ  ، يْفٌ ضَ إالَّ  ا  بَنَهَ لَ
يَ  ا، فَهِ هَ لَ بِأُمِّ ا فُعِ مَ يْفٌ كَ ا إالَّ ضَ بَنَهَ بْ لَ رَ مْ يَشْ لَ ا، وَ هَ رُ بَ زَّ وَ مْ يُجَ لَ ا، وَ هَ رُ بْ ظَهْ كَ رْ لَمْ يُ فَ
ةِ  سَ مْ خَ فِي  اتٍ  تَتَابِعَ مُ إنَاثٍ  رَ  شْ عَ  ۱٤۰ تْ أَمَ تْ أَ ا  إذَ اةُ  الشَّ  : ةُ يلَ صِ الْوَ وَ  . ائِبَةِ السَّ بِنْتُ  ةُ  يرَ بَحِ الْ
لِكَ  دَ ذَ عْ تْ بَ دَ لَ ا وَ انَ مَ ، فَكَ لَتْ صَ دْ وَ وا: قَ الُ . قَ ةً يلَ صِ لَتْ وَ عِ ، جُ رٌ كَ نَّ ذَ يْنَهُ يْسَ بَ ، لَ بْطُنٍ أَ
مْ  هُ ورُ كُ ذُ  ، لِهِ أَكْ فِي  وا  كُ تَرِ يَشْ فَ ءٌ  يْ شَ ا  نْهَ مِ وتَ  مُ يَ أَنْ  إالَّ   ، مْ اثِهِ إنَ ونَ  دُ مْ  نْهُ مِ ورِ  كُ لِلذُّ

. مْ هُ اثُ إِنَ وَ
. مْ نَاتِهِ ونَ بَ مْ دُ نِيهِ ورِ بَ كُ لِكَ لِذُ دَ ذَ عْ تْ بَ دَ لَ ا وَ انَ مَ ي: فَكَ وِ رْ يَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

 ، رٌ كَ نَّ ذَ يْنَهُ يْسَ بَ اتٍ لَ تَتَابِعَ رُ إنَاثٍ مُ شْ هُ عَ تِجَ لَ ا نُ لُ إذَ حْ فَ امِي: الْ الْحَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
يْر  نْهُ بِغَ عُ مِ نْتَفَ ا، الَ يُ بُ فِيهَ رِ لِّيَ فِي إبِلِهِ يَضْ خُ ، وَ هُ رُ بَ زَّ وَ مْ يُجَ لَ ، وَ بْ كَ رْ لَمْ يُ هُ فَ رُ يَ ظَهْ مِ حُ

لِك. ذَ
ا  لَى مَ مْ عَ هُ نْدَ هُ عِ إِنَّ ي، فَ امِ ا إالَّ الْحَ ذَ يْرِ هَ لَى غَ بِ عَ رَ عَ نْدَ الْ هُ عِ لُّ ا كُ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ا،  هَ رُ بَ زَّ وَ الَ يُجَ ا، وَ هَ رُ بُ ظَهْ كَ رْ ا فَالَ يُ نُهَ قُّ أُذُ ةُ تُشَ : النَّاقَ مْ هُ نْدَ ةُ عِ يرَ الْبَحِ . فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لُ  جُ رُ الرَّ نْذِ تِي يَ : الَّ ائِبَةُ السَّ . وَ مْ تِهِ لِهَ لُ آلِ مَ تُهْ ، وَ قُ بِهِ دَّ تَصَ . أَوْ يُ يْفٌ ا إالَّ ضَ بَنَهَ بُ لَ رَ الَ يَشْ وَ
نْ إبِلِهِ أَوْ  ةً مِ اقَ ابَ نَ انَ أَسَ ا كَ إِذَ . فَ بُهُ لُ طْ ا يَ رً ابَ أَمْ ، أَوْ إنْ أَصَ هِ ضِ رَ نْ مَ يء مِ أَنْ يسيبها إِن بَرِ
لِّ  نَيْنِ فِي كُ ا اثْ هَ لِدُ أُمُّ تِي تَ : الَّ ةُ يلَ صِ الْوَ ا. وَ عُ بِهَ نْتَفَ تْ الَ يُ عَ ابَتْ فَرَ ، فَسَ تهمْ الً لِبَعْضِ آلِهَ مَ جَ

د. احِ نَنيِْ يفِ بطن وَ اءَت بِاثْ ١٤٠  أتأمت: جَ
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رٌ  كَ ا ذَ هَ عَ مَ ا وَ هَ ا أُمُّ هَ تَلِدُ ا، فَ نْهَ ورُ مِ كُ هِ الذُّ سِ لِنَفْ ا وَ نْهَ نَاثَ مِ ِ تِهِ اإلْ لِهَ ا آلِ بُهَ احِ لُ صَ عَ يَجْ ، فَ بَطْنٍ
. عُ بِهِ نْتَفَ ا فَالَ يُ هَ عَ ا مَ وهَ يَّبُ أَخُ يُسَ ا. فَ اهَ لَتْ أَخَ صَ : وَ ولُونَ يَقُ ، فَ فِي بَطْنٍ

وِ  رْ يَ مْ  لَ ا  مَ بَعْضٌ    وَ رَ  ، هُ يْرُ غَ وَ يُّ  وِ النَّحْ بِيبٍ  حَ بْنُ  ونُسُ  يُ بِهِ  نِي  ثَ دَّ حَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
. بَعْضٌ

 : يْهِ لَ لَ عَ ا r أَنَزَ دً مَّ حَ هُ مُ ولَ سُ الَى رَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ ثَ اللَّ ا بَعَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ونَ  تَرُ فْ وا يَ رُ فَ ينَ كَ لكِنَّ الَّذِ ، وَ ال حامٍ ةٍ وَ يلَ صِ ال وَ ال سائِبَةٍ وَ ةٍ وَ يرَ نْ بَحِ هُ مِ لَ اللَّ عَ ا جَ {مَ

} (المائدة ١٠٣/٥)  لُونَ قِ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرُ أَكْ ، وَ بَ ذِ هِ الْكَ لَى اللَّ عَ
الَى:  عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ وَ

نْ  كُ إِنْ يَ نا، وَ واجِ لى أَزْ مٌ عَ رَّ حَ مُ نا، وَ ورِ كُ ةٌ لِذُ َنْعامِ خالِصَ هِ األْ ا فِي بُطُونِ هذِ قالُوا مَ {وَ
} (األنعام ١٣٩/٦) لِيمٌ كِيمٌ عَ هُ حَ ، إِنَّ مْ هُ فَ صْ مْ وَ يهِ زِ يَجْ ، سَ كاءُ رَ مْ فِيهِ شُ هُ يْتَةً فَ مَ

 : يْهِ لَ لَ عَ أَنْزَ وَ
مْ  هُ أَذِنَ لَكُ لْ آللَّ ، قُ الالً حَ راماً وَ نْهُ حَ تُمْ مِ لْ عَ قٍ فَجَ زْ نْ رِ مْ مِ هُ لَكُ لَ اللَّ زَ ا أَنْ تُمْ مَ أَيْ لْ أَرَ {قُ

} (يونس ٥٩/١٠) ونَ تَرُ فْ هِ تَ لَى اللَّ أَمْ عَ
 : يْهِ لَ لَ عَ أَنْزَ وَ

ا  اَمَّ ثَيَيْنِ  ُنْ االْ مِ  اَ مَ  رَّ حَ نِ  يْ رَ كَ ٰآلذَّ لْ  قُ نَيْنِ  اثْ زِ  عْ الْمَ نَ  مِ وَ نَيْنِ  اثْ أْنِ  الضَّ نَ  مِ اجٍ  وَ اَزْ انِيَةَ  «ثَمَ
نَ  مِ وَ نَيْنِ  اثْ بِلِ  ِ االْ نَ  مِ وَ  . ادِقينَ صَ نْتُمْ  كُ اِنْ  مٍ  لْ بِعِ ني  بِّؤُ نَ ثَيَيْنِ  ُنْ االْ امُ  حَ اَرْ يْهِ  لَ عَ لَتْ  تَمَ اشْ
نْتُمْ  كُ مْ  اَ ثَيَيْنِ  ُنْ االْ امُ  حَ اَرْ يْهِ  لَ عَ لَتْ  تَمَ اشْ ا  اَمَّ ثَيَيْنِ  ُنْ االْ مِ  اَ مَ  رَّ حَ نِ  يْ رَ كَ ٰآلذَّ لْ  قُ نَيْنِ  اثْ رِ  الْبَقَ
يْرِ  بِغَ النَّاسَ  لَّ  لِيُضِ باً  ذِ كَ هِ  اللّٰ لَى  عَ  تَٰر افْ نِ  مَّ مِ مُ  لَ اَظْ نْ  مَ فَ ا  بِٰهذَ هُ  اللّٰ مُ  يكُ صّٰ وَ اِذْ  اءَ  ٓ دَ هَ شُ

} (األنعام ١٤٣/٦-١٤٤) مَ الظَّالِمينَ وْ ي الْقَ دِ هْ هَ الَ يَ مٍ اِنَّ اللّٰ لْ عِ
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( ةً امِي لُغَ الْحَ ةُ وَ يلَ صِ الْوَ ائِبَةُ وَ السَّ ةُ وَ يرَ (الْبَحِ
: رُ اعِ الَ الشَّ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

يَّبُ السُّ ا وَ هَ ورَ يَاتُ ظُهُ امِ الْحَ ةٌ ... وَ قَّ ۱٤۱ حِ يْفٍ رَ ائِلِ فِي شُ صَ وَ لُ الْ وْ حَ
: ةَ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ نِي عَ دِ بَ بِلٍ أَحَ قْ يمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ مُ الَ تَمِ قَ وَ

۱٤۳ رِ ةِ الْبُحُ مَ جْ هَ طَ الْ سْ افِي وَ يَ رَ الدِّ دْ ۱٤۲ ... هَ ةٌ رَ قَ رْ اعِ قَ بَ رْ مِ جِ الْ رَ َخْ نْ األْ فِيهِ مِ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

 :( ثَرُ َكْ ائِبَةٍ (األْ عُ سَ مْ جَ . وَ لٌ صَ وُ ائِلُ وَ صَ : وَ ةٍ يلَ صِ عُ وَ مْ جَ . وَ رٌ بُحُ ائِرُ وَ : بَحَ ةٍ يرَ عُ بَحِ مْ جَ وَ
١٤٤. مٌ وَّ ): حُ ثَرُ َكْ امٍ (األْ عُ حَ مْ جَ . وَ يَّبُ سُ ائِبُ وَ وَ سَ

( مْ هُ اتُ هَ أُمَّ ةَ وَ دُ كِنَانَ الَ (أَوْ
دِ  يْ وَ ةُ بِنْتُ سُ الَ : هَ نَاةَ بْدِ مَ أُمُّ عَ ، وَ رٍّ ةُ بِنْتُ مُ رَّ الك زملكان: بَ مَ : أُمُّ النَّضر وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
رِ  الِكِ بْنِ نَصْ هِ بْنِ مَ بْدِ اللَّ بِ بْنِ عَ عْ هِ بْنُ كَ بْدُ اللَّ : عَ ةُ نُوءَ شَ . وَ ةَ نُوءَ دِ شَ نْ أَزْ يفِ مِ غِطْرِ بْنِ الْ

... بُغْضُ : الْ نَآنُ . والشَّ مْ يْنَهُ انَ بَ نَآنِ كَ ، لِشَ ةَ نُوءَ وا شَ مُّ ا سُ إِنَّمَ ، وَ ثِ وْ غَ دِ بْنِ الْ َسْ بْنِ األْ
أَرْض  اد: وَ يَ الَ أَبُو زِ وَ أَمر نجد موضعا. قَ هُ د، وَ ال إِنَّه رسة بِنَجْ قَ يُ اء لبني نمري، وَ ا): مَ غرً صَ ١٤١  الرشيف (مُ

.( انِ بلدَ عْجم الْ . (مُ ةِ مَ يَامَ ا بِالْ دً احِ ا بالرشيف إِالَّ بَطنا وَ بنى نمري: الرشيف، دارها كلهَ
ل الّذي يبكر باإللقاح،  حْ فَ ش. واملرباع: الْ حْ ار الْوَ يد محَ رِ اد، يُ وَ سَ ١٤٢  األخرج: الظليم الّذي فِيهِ بَيَاض وَ
بيع، ويرو: «املرياع»  قيل: املرباع: الّذي رعى يفِ الرّ ال للناقة أَيْضا: مرباع إِذا بكرت بالنتاج، وَ قَ يُ وَ

ل. حْ فَ . القرقرة: هدير الْ عَ جَ اع يريع: أَي رَ ل، عىل أَنه مفعال من رَ فَ ِ من أَسْ نَتَنيْ يَاءِ املنقوطة بِاثْ بِالْ
مجع  ر:  بَحْ الْ وَ بِل.  اإلِْ من  ة  الْقطعَ اهلجمة:  اجلزيرة.   قر من  قيل  وَ ام.  بِالشَّ بلد  أَوله)  رسْ  دياف: (بِكَ   ١٤٣
امَ تأمن  َا تأمن من الغارات، يصفها باملنعة واحلامية كَ َهنَّ ا بحرا ألِ جعلهَ ي املشقوقة اآلذان، وَ هِ بحرية، وَ

ة من أَن تذبح أَو تنحر. الْبحريَ
١٤٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٨٩-٩١.
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هِ  دِ لَ نْ وَ نْ مِ كُ مْ يَ نْ لَ مَ ، وَ يٌّ شِ رَ وَ قُ هُ هِ فَ دِ لَ نْ وَ انَ مِ نْ كَ ، فَمَ يْشٌ رَ : قُ الِكٍ رُ بْنُ مَ : فِهْ الُ قَ يُ وَ
 . ابُ تِسَ كْ االِ ةُ وَ ارَ : التِّجَ شُ رُّ التَّقَ ، وَ شِ رُّ نْ التَّقَ ا مِ يْشً رَ يْشٌ قُ رَ يَتْ قُ مِّ ا سُ إِنَّمَ ، وَ يٍّ شِ رَ يْسَ بِقُ لَ فَ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ قَ
وشِ رُ قُ اقُطِ الْ نْ تَسَ لِ مِ شْ الْخَ وشِ ... وَ غُ نْ الشُّ مْ عَ نِيهِ غْ انَ يُ دْ كَ قَ

۱٤٥ وشِ شُ غْ مَ يْسَ بِالْ ضٌ لَ حْ مَ مٌ وَ حْ شَ
يلِ  خِ الَ الْخَ وسُ  ءُ رُ  : لُ شْ الْخَ وَ  . وشَ غُ الشُّ ى  مَّ يُسَ  ، حٌ قَمْ  : وشُ غُ الشُّ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

۱٤٦. هِ وِ نَحْ ةِ وَ رَ وِ َسْ األْ وَ
 . ضٌ حْ مَ وَ مٌ  حْ شَ ا  ذَ هَ نْ  عَ مْ  نِيهِ غْ يُ انَ  كَ دْ  قَ  : ولُ قُ يَ  . ابُ تِسَ كْ االِ وَ ةُ  ارَ التِّجَ  : وشُ رُ الْقُ وَ
ةَ  لْدَ جِ أَبُو  الَ  قَ وَ  . هُ لَ ةٍ  وزَ جُ أُرْ فِي  يَاتُ  َبْ األْ هِ  ذِ هَ وَ  . الِصُ الْخَ لِيبُ  الْحَ بَنُ  اللَّ  : ضُ حْ الْمَ وَ

: ائِلٍ رِ ابْن وَ رُ بْنُ بَكْ كُ يَشْ ، وَ يُّ رِ كُ يَشْ الْ
يمِ دِ قَ نَا وَ رِ مْ نْ عُ يثٍ مِ دِ يْنَا ... فِي حَ لَ نُوبَ عَ وا الذُّ شُ رَ ةٌ قَ وَ إخْ

. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
الُ  قَ يُ ا، وَ قِهَ رُّ فَ دِ تَ عْ نْ بَ ا مِ هَ عِ مُّ ا لِتَجَ يْشً رَ يْشٌ قُ رَ يَتْ قُ مِّ ا سُ : إنَّمَ الُ قَ يُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

١٤٧. شُ رُّ : التَّقَ عِ مُّ لِلتَّجَ

ي. يْمِ جَ ارِث بن سليم اهلُ هُ يمدح احلَْ ١٤٥  من أرجوزة لَ
. نْهُ ا تساقط من حتاته، وتقرش مِ ر الدوم). والقروش: مَ وَ ثَمَ نَا): املْقل (هُ ال: اخلشل (هُ قَ يُ ١٤٦  وَ

١٤٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٩٣-٩٤.
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( ةَ امَ رُ سَ (أَمْ
 ، يٍّ ؤَ ةَ بْنِ لُ امَ بَ إلَى سَ تَسَ انْ هِ r فَ ولَ اللَّ سُ هِ أُتِيَ رَ دِ لَ نِي أَنَّ بَعْضَ وَ لَغَ بَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: هُ لَ وْ دْتَ قَ هِ أَرَ ولَ اللَّ سُ ا رَ أَنَّكَ يَ : كَ ابِهِ حَ هُ بَعْضُ أَصْ الَ لَ قَ ؟ فَ رُ اعِ هِ r: آلشَّ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ

هْ اقَ رَ هْ نْ مُ مْ تَكُ تِ لَ وْ رَ الْمَ ذَ يٍّ ... حَ ؤَ ا بْنَ لُ قْتَ يَ رَ أْسٍ هَ بَّ كَ رُ
١٤٨. لْ : أَجَ الَ قَ

( تِهِ لَ قَ نَ يٍّ وَ فِ بْنِ لُؤَ وْ رُ عَ (أَمْ
( ةَ رَّ بُ مُ (نَسَ

ابْن  ةَ  رَّ مُ نِي  بَ دُ  أَحَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  -قَ بُوعٍ  رْ يَ بْنِ  ةَ  مَ يْ ذَ جُ بْنِ  ظَالِمِ  بْنُ  ثُ  ارِ الْحَ الَ  قَ وَ
: يْشٍ رَ قَ بِقُ لَحِ رِ فَ نْذِ مُ انِ بْنِ الْ مَ نْ النُّعْ بَ مِ رَ ينَ هَ - حِ فِ وْ عَ

ا ابَ قَ ۱٤۹ الرِّ رِ عُ ةِ الشُّ ارَ زَ الَ بِفَ دِ ... وَ عْ بَةَ بْنِ سَ لَ ي بِثَعْ مِ وْ ا قَ فَمَ
ا ابَ رَ رَ الضِّ ضَ وا مُ لَّمُ ةَ عَ كَّ يٍّ ... بِمَ ؤَ نُو لُ ، بَ أَلْتَ ي، إنْ سَ مِ وْ قَ وَ

ا ابَ تِسَ نَا انْ بِينَ لَ رَ َقْ كِ األْ رْ تَ نِي بَغِيضِ ... وَ بَاعِ بَ نَا بِاتِّ هْ فِ سَ
ابَا رَ بَعَ السَّ اتَّ اءَ وَ مَ اقَ الْ رَ  ... هَ وَّ ا تُرَ ۱٥۰ لِمَ لِفٍ خْ ةَ مُ اهَ فَ سَ

ا۱٥۱ ابَ حَ عُ السَّ تَجِ يتُ أَنْ فِ ا أُلْ مَ مْ ... وَ نْتَ فِيهِ ، كُ كَ رَ مْ ، عَ تَ عْ وْ طُووِ لَ فَ
١٤٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٩٨.

يلَة. ر الطَّوِ عْ وَ الْكثري الشّ هُ ر: مجع أشعر، وَ عْ ١٤٩  الشّ
م. : أَي يستقى هلَُ هِ مِ وْ ال: ذهب خيلف لِقَ قَ ء، يُ نَا): املستقى للْامَ ١٥٠  املخلف (هُ

ع.  وضِ ع إِىلَ مَ وضِ بَائِل الَّذين يرحلون من مَ قَ امَ تفعل الْ يْث واملطر كَ غَ ع الْ وضِ ١٥١  أنتجع السحابا: أَي أطلب مَ
ع. وضِ ع إِىلَ مَ وضِ مل يكن بدويا يطْلب املَْطَر من مَ قيام وَ ة مُ كَّ هم بِمَ عَ انَ مَ كَ يْش لَ رَ يد أَنه لَو انتسب إِىلَ قُ رِ يُ
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ا ابَ وَ طْلُبْ ثَ مْ يَ لَ يَةٍ وَ لِي ... بِنَاجِ حَ يِّ رِ شِ رَ قُ ةُ الْ احَ وَ ۱٥۲ رَ شَّ خَ وَ
ا.١٥٣ نْهَ ةَ مِ بَيْدَ نِي أَبُو عُ دَ ا أَنْشَ ا مَ ذَ : هَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

( مٍ هُ رْ فِي جُ ةَ على الْبَيْت وَ اعَ زَ خُ ةَ وَ مِ كِنَانَ وْ ءُ قَ تِيالَ (اسْ
نْ  ا مِ لَهَ خَ نْ دَ وا مَ ، فَظَلَمُ ةِ مَ رْ نْ الْحُ ۱٥٤ مِ الً الَ لُّوا خِ تَحَ اسْ ، وَ ةَ كَّ ا بِمَ وْ غَ ا بَ مً هُ رْ مَّ إنَّ جُ ثُ
رِ بْنُ  نُو بَكْ أَتْ بَ ا رَ لَمَّ . فَ مْ هُ رَ قَّ أَمْ رَ ا۱٥٥، فَ هَ  لَ دَ هْ ي يُ بَةِ الَّذِ عْ كَ الَ الْ لُوا مَ أَكَ ا، وَ لِهَ يْرِ أَهْ غَ
 . ةَ كَّ مَ نْ  مِ مْ  هِ اجِ رَ إِخْ وَ مْ  بِهِ رْ لِحَ وا  عُ مَ أَجَ  ، لِكَ ذَ ةَ  اعَ زَ خُ نْ  مِ انُ  بْشَ غُ وَ  ، كِنَانَةَ بْنِ  نَاةَ  مَ بْدِ  عَ
ةُ  كَّ مَ انَتْ  كَ وَ  . ةَ كَّ مَ نْ  مِ مْ  هُ وْ نَفَ فَ انُ  بْشَ غُ وَ رٍ  بَكْ نُو  بَ مْ  بَتْهُ لَ غَ فَ تَتَلُوا،  اقْ فَ بِ  رْ بِالْحَ مْ  نُوهُ آذَ فَ
ى  مَّ انَتْ تُسَ ، فَكَ تْهُ جَ رَ دٌ إالَّ أَخَ ا أَحَ بْغِي فِيهَ الَ يَ يًا، وَ غْ الَ بَ ا وَ ا ظُلْمً رُّ فِيهَ قِ لِيَّةِ الَ تُ اهِ فِي الْجَ
ةِ  يَتْ بِبَكَّ مِّ ا سُ ا مَ : إنَّهَ الُ يُقَ ، فَ انَهُ كَ لَكَ مَ ا إالَّ هَ تَهَ مَ رْ لُّ حُ تَحِ سْ لِكٌ يَ ا مَ هَ يدُ رِ الَ يُ ۱٥٦، وَ ةَ النَّاسَّ

يْئًا. ا شَ ثُوا فِيهَ دَ ا أَحْ ةِ إذَ بَابِرَ نَاقَ الْجَ ۱٥۷ أَعْ بُكُّ انَتْ تَ ا كَ إالَّ أَنَّهَ
 ملَة): قو اء املُْهْ يفِ أ: «وحس... إِلَخ» وحس (بِاحلَْ ١٥٢  وخش: أصلح. والناجية: النَّاقة الرسيعة. وَ

.« ة اجلمحيّ احَ وَ يفِ األغاين: «... وهش رَ اد. وَ أعَ وَ
١٥٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٩٩-١٠٠.

ال. صَ ١٥٤  اخلْالل: اخلِْ
بَة.  عْ كَ نْد بَاب الْ يم u عِ اهِ رَ انَ احتفرها إِبْ بَة يلقى يفِ بِئْر قريبَة القعر، كَ عْ كَ ا هيد إِىلَ الْ انَ كل مَ ١٥٥  كَ
ق  ِ بِئْر ليَرسْ م الْ نْهُ ة، دخل رجل مِ ة بعد مرّ بَة مرّ عْ كَ ال الْ ال: إِنَّه ملا فسد أَمر جرهم، ورسقوا مَ قَ يُ وَ
يَّة،  بِئْر حَ سلت عىل الْ ونَ أَنه أرْ امَ يذكرُ ا. كَ بِئْر فحبسه فِيهَ فري الْ يْهِ حجر من شَ لَ بَة، فَسقط عَ عْ كَ ال الْ مَ

ا. نْهَ انَت هتيب من يدنو مِ فَكَ
وَ  هُ ا: الباسة» أَيْضا، وَ ال هلََ قَ امَ يُ نى يبس وأجدب، كَ عْ انَت تسمى النساسة، ومها من «نس» بِمَ امَ كَ ١٥٦  كَ

نى التفتيت. عْ من البس بِمَ
١٥٧  تبك: تكرس.
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( ةً ةُ لُغَ (بَكَّ
ا، أَيْ  نَ فِيهَ وْ تَبَاكَ مْ يَ َنَّهُ ، ألِ ةَ كَّ مٌ لِبَطْنِ مَ ةَ اسْ : أَنَّ بَكَّ ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ بَرَ : أَخْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

نِي: دَ أَنْشَ . وَ ونَ مُ دَحِ زْ يَ
هُ بُكَّ بَكَّ تَّى يَ هِ حَ لِّ ۱٥۸ ... فَخَ هُ هُ أَكَّ تْ ذَ يبُ أَخَ رِ ا الشَّ إذَ

بَيْتِ  الْ عُ  ضِ وْ مَ وَ  هُ وَ  . يْهِ لَ عَ مُ  دَحِ تَزْ فَ اءِ  مَ الْ إلَى  ا  لِّيهَ يُخَ أَيْ   ، إبِلَهُ بُكَّ  يَ تَّى  حَ هُ  عْ فَدَ أَيْ 
١٥٩. يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ مَ يْ دِ بْنِ زَ عْ و بْنِ سَ رِ مْ بِ بْنِ عَ عْ انَ بْنِ كَ امَ بَيْتَانِ لِعَ انِ الْ ذَ هَ . وَ دِ جِ سْ مَ الْ وَ

( مٍ اشِ الِ هَ مَ نْ أَعْ ءٌ مِ يْ (شَ
 . يْفِ الصَّ تَاءِ وَ تَيْ الشِّ لَ حْ : رِ يْشِ رَ تَيْنِ لِقُ لَ حْ نَّ الرِّ نْ سَ لَ مَ ونَ أَوَّ مُ عُ زْ ا يَ مٌ فِيمَ اشِ انَ هَ كَ وَ
بَر  ا إِالَّ بهشمه الْخَ مً اشِ يَ هَ مِّ ا سُ ا، فَمَ رً مْ هُ عَ مُ انَ اسْ ا كَ إِنَّمَ ، وَ ةَ كَّ يدَ بِمَ مَ الثَّرِ نْ أَطْعَ لَ مَ أَوَّ وَ

: بِ رَ عَ نْ بَعْضِ الْ يْشٍ أَوْ مِ رَ نْ قُ رٌ مِ اعِ الَ شَ قَ . فَ هِ مِ وْ ةَ لِقَ كَّ بِمَ
۱٦۰ افِ جَ نِتِينَ عِ سْ ةَ مُ كَّ مٌ بِمَ وْ هِ ... قَ مِ وْ يدَ لِقَ مَ الثَّرِ شَ ي هَ و الَّذِ رُ مْ عَ
١٦١ يَافِ َصْ ةُ األْ لَ حْ رِ تَاءِ وَ رُ الشِّ فَ ا ... سَ مَ هُ تَانِ كِالَ لَ حْ يْهِ الرِّ نَّتْ إلَ سُ

ملَ. ة األَْ قيل شدَّ ة احلْر، وَ عَ إبلك. األكة: شدَّ والرشيب: الّذي يسقى إبِله مَ  ١٥٨
١٥٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١١٣-١١٤.

اهلزال  وَ  هُ وَ العجف،  من  والعجاف:  والقحط.  وع  اجلُْ ي  هِ وَ نة،  السّ م  تْهُ ابَ أَصَ الَّذين  املسنتون:    ١٦٠
 رت حل إِىلَ فلسطني، فَاشْ م لزبة وقحط، فَرَ تْهُ ابَ انَت أَصَ يْش كَ رَ لِكَ أَن قومه من قُ ذَ والضعف. وَ
بز.  هِ مرقة ثريد بذلك اخلْ مِ وْ نحر جزورا، ثمَّ اختذ لِقَ ، وَ هُ ة، فَأمر بِهِ فخبز لَ كَّ قِيق، فَقدم بِهِ مَ ا الدَّ نْهَ مِ

.( يّ ِ اجع الطَّربَ (رَ
١٦١  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٣٦.
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ا) لْفِ فِيهَ نْ الْخُ  مِ رَ ا جَ مَ مَ وَ زَ مْ رِ زَ فْ رُ حَ (ذِكْ
. مَ زَ مْ رِ زَ فْ رَ بِحَ أُمِ رِ إذْ أُتِيَ فَ جْ ائِمٌ فِي الْحِ وَ نَ ا هُ يْنَمَ طَّلِبِ بَ مُ بْدَ الْ مَّ إنَّ عَ ثُ

يدُ  زِ نِي يَ ثَ دَّ ا حَ مَ ا، كَ هَ رِ فْ نْ حَ طَّلِبِ مِ مُ بْدُ الْ ئَ بِهِ عَ تُدِ بْ ا اُ لَ مَ انَ أَوَّ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 : يِّ افِقِ غَ الْ رٍ  يْ رَ زُ ابْن  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ نِيِّ  يَزَ الْ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  دِ  ثَ رْ مَ نْ  عَ يِّ  رِ صْ الْمِ بِيبٍ  حَ أَبِي  بْنُ 
ا،  هَ رِ فْ طَّلِبِ بِحَ مُ بْدُ الْ رَ عَ ينَ أُمِ مَ حِ زَ مْ يثَ زَ دِ ثُ حَ دِّ لَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ t يُحَ عَ عَ مِ هُ سَ نَّ أَ
 : الَ قَ  .۱٦۲ يْبَةَ طَ رْ  فِ احْ  : الَ قَ فَ آتٍ  انِي  تَ أَ إذْ  رِ  جْ الْحِ فِي  نَائِمٌ  لَ إنِّي   : طَّلِبِ مُ الْ بْدُ  عَ الَ  قَ  : الَ قَ
تُ  نِمْ فَ عِي  جَ ضْ مَ إلَى  تُ  عْ جَ رَ دُ  غَ الْ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ نِّي.  عَ بَ  هَ ذَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ؟  يْبَةُ طَ ا  مَ وَ  : لْتُ قُ
دُ  غَ الْ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ نِّي،  عَ بَ  هَ ذَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ةُ؟  رَّ بَ ا  مَ وَ  : الَ قَ  .۱٦۳ ةَ رَّ بَ رْ  فِ احْ  : الَ قَ فَ نِي  اءَ فَجَ  ، فِيهِ
 : لْتُ قُ فَ  : الَ قَ  .۱٦٤ ةَ نُونَ ضْ مَ الْ رْ  فِ احْ  : الَ قَ فَ نِي  اءَ فَجَ  ، فِيهِ تُ  نِمْ فَ عِي  جَ ضْ مَ إلَى  تُ  عْ جَ رَ
 ، فِيهِ تُ  نِمْ فَ عِي  جَ ضْ مَ إلَى  تُ  عْ جَ رَ دُ  غَ الْ انَ  كَ ا  لَمَّ فَ نِّي.  عَ بَ  هَ ذَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ؟  نُونَةُ ضْ مَ الْ ا  مَ وَ
 ،۱٦٦ مُّ الَ تُذَ ا وَ بَدً ۱٦٥ أَ فُ نْزِ : الَ تَ الَ ؟ قَ مُ زَ مْ ا زَ مَ : وَ لْتُ : قُ الَ . قَ مَ زَ مْ رْ زَ فِ : احْ الَ قَ نِي فَ اءَ فَجَ
نْدَ  ۱٦۷، عِ مِ صَ َعْ األْ ابِ  رَ غُ الْ ةِ  رَ قْ نُ نْدَ  عِ  ، مِ الدَّ وَ ثِ  رْ الْفَ يْنَ  بَ يَ  هِ وَ  ، ظَمَ َعْ األْ يجَ  جِ الْحَ قِي  تَسْ
نْ  اثٌ مِ رَ يَ تُ هِ ، وَ مْ نْدَ مْ تَ ا لَ تهَ رْ فَ ، إنَّكَ إنْ حَ مَ زَ مْ رْ زَ فِ : احْ هُ يلَ لَ قِ أُتِيَ فَ ۱٦۸... فَ لِ ةِ النَّمْ يَ رْ قَ

يم. اهِ رَ ا للطيبني والطيبات من ولد إِبْ هنََّ ١٦٢  قيل لزمزم طيبَة، ألَِ
ن الْفجار. ار وغاضت عَ رَ بْ ا فاضت عىل األَْ هنََّ ا برة، ألَِ ١٦٣  قيل هلََ

نَافِق. ا مُ نْهَ ا عىل غري املُْؤمنِنيَ فَالَ يتضلع مِ ا ضن هبَ هنََّ ا مضنونة، ألَِ ١٦٤  قيل هلََ
الَ يلْحق قعرها. ا وَ هَ اؤُ ١٦٥  الَ تنزف: الَ يفرغ مَ

ليلَة املَاء. ا قَ جدهتَ بِئْر: إِذا وَ ليلَة املَاء، تَقول: أذمت الْ ١٦٦  الَ تذم: أَي الَ تُوجد قَ
لِك. قيل غري ذَ يَاض، وَ بَان: الّذي يفِ جناحيه بَ غرْ ١٦٧  األعصم من الْ

طعم،  ام  طَعَ ماءها  فان  م،  الدَّ وَ الفرث  أَما  فَ ومائها.  م  زَ مْ زَ نى  ملَِعْ الثَّالَث  العالمات  هِ  ذِ هبَِ خصت  امَ  إِنَّ   ١٦٨
بَة ذُو  عْ كَ ول اهللا r: «ليخربن الْ سُ ن رَ ا ورد عَ ة إِىلَ مَ ارَ يهِ إِشَ فِ اب األعصم، فَ رَ ن الْغُ أما عَ وشفاء سقم، وَ
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مْ  لَ  ۱٦۹ افِلٍ حَ امٍ  نَعَ ثْلَ  مِ  ، ظَمَ َعْ األْ يجَ  جِ الْحَ قِي  تَسْ  ، مُّ تُذَ الَ  وَ ا  أَبَدً فُ  نْزِ تَ الَ   ، ظَمِ َعْ األْ أَبِيكَ 
 ، لَمُ عْ تَ دْ  قَ ا  مَ بَعْضِ  كَ تْ  يْسَ لَ  ، مٍ كَ حْ مُ ا  دً قْ عَ وَ ا  اثً يرَ مِ ونُ  تَكُ  ، نْعِمٍ لِمُ نَاذِرٌ  ا  فِيهَ رُ  نْذِ يَ  ، مْ سَ قْ يُ

١٧٠. مِ الدَّ ثِ وَ رْ يْنَ الْفَ يَ بَ هِ وَ

( تُهُ اعَ ضَ رَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ ةُ رَ دَ الَ (وِ
ا  مَ هُ  لَ رُ  كُ يَشْ وَ  ، اللَّهَ و  عُ دْ يَ امَ  قَ فَ  ، بَةَ عْ كَ الْ بِهِ  لَ  خَ فَدَ  ، هُ ذَ أَخَ طَّلِبِ  مُ الْ بْدَ  عَ أَنَّ  ونَ  مُ عُ يَزْ فَ

. اءَ عَ ضَ هِ r الرُّ ولِ اللَّ سُ سَ لِرَ تَمَ الْ ا. وَ يْهَ هُ إلَ عَ فَ هِ فَدَ جَ بِهِ إلَى أُمِّ رَ مَّ خَ ، ثُ طَاهُ أَعْ
 :u ى وسَ ةِ مُ فِي قِصَّ الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ هِ تَ اللَّ فَى كِتَابِ  وَ  ۱۷۱. عُ اضِ رَ : الْمَ امٍ شَ ابْنُ هِ الَ  قَ

} (القصص ١٢/٢٨)١٧٢ عَ راضِ يْهِ الْمَ لَ نا عَ مْ رَّ حَ {وَ

( لٍ فَ ةُ بْنُ نَوْ قَ رَ هُ وَ دَ جَ وَ ، وَ ا بِهِ هَ وعِ جُ ينَ رُ ةُ حِ لِيمَ هُ حَ تْ دَ تَقَ (افْ
ا  مَّ لَ ةَ  يَّ دِ عْ السَّ هُ  أُمَّ أَنَّ   : لَمُ أَعْ هُ  اللَّ وَ  ، ثُونَ دَّ تَحَ يَ ا  فِيمَ النَّاسُ  مَ  عَ زَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
تِي  ة الَّ كَّ يَ عني مَ م هِ زَ مْ ا من املشاكلة أَيْضا واملناسبة أَن زَ يهَ فِ ل، فَ ة النَّمْ يَ رْ أما قَ ة». وَ َبَشَ السويقتني من احلْ
الَ تزرع،  ي الَ حترث وَ هِ لِك، وَ غري ذَ الشعِري وَ ا الْرب وَ يْهَ انب، فيحملون إِلَ ا احلجيج والعامر من كل جَ يردهَ
نف) وْض األْ انب. (الرَّ ُبُوب إِىلَ قريتها من كل جَ احلْ وجتلب  الَ تبذر  لِك الَ حترث وَ ذَ ل كَ وقرية النَّمْ

١٦٩  احلافل: الْكثري.
١٧٠  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٤٣-١٤٥.

ا:  ، أَحدمهَ نيْ هَ جْ اق عىل أحد وَ حَ ايَة ابْن إِسْ وَ ا خترج رِ ذَ ىل هَ وف أَن املراضع: مجع مرضع. وعَ رُ ١٧١  املَْعْ
ة  يقَ قِ ال عىل حَ َطْفَ ادَ بالرضعاء: األْ : أَن يكون أَرَ الثَّاينِ ات الرضعاء. وَ وَ : ذَ الَ هُ قَ نَّ أَ اف، كَ حذف املُْضَ
ال:  قَ ه. فَالَ يبعد أَن يُ عَ هُ رضيعا يرضع مَ عه، فقد وجدوا لَ ضِ ة ترْ عَ ضِ رْ هُ مُ ظ، ألَهنم إِذا وجدوا لَ اللَّفْ

نف). وْض األْ اجع الرَّ هُ من مرضع. (رَ يع الَ بُد لَ ضِ هُ رضيعا، علام بِأَن الرَّ التمسوا لَ
١٧٢  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٦٠.
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بْدَ  أَتَتْ عَ ، فَ هُ دْ لَمْ تَجِ تْهُ فَ سَ تَمَ الْ ، فَ لِهِ وَ أَهْ ةٌ بِهِ نَحْ بِلَ قْ يَ مُ هِ ا فِي النَّاسِ وَ لَّهَ ةَ أَضَ كَّ تْ بِهِ مَ مَ دِ قَ
ة أضلّنى،  لَى مكّ نْتُ بِأَعْ ا كُ لَمَّ . فَ ةَ يْلَ هِ اللَّ ذِ دٍ هَ مَّ حَ تُ بِمُ مْ دِ دْ قَ : إنِّي قَ هُ الَتْ لَ قَ ، فَ طَّلِبِ مُ الْ
ونَ  مُ عُ يَزْ فَ  ، هُ دَّ رُ يَ أَنْ  هَ  اللَّ و  عُ دْ يَ بَةِ  عْ كَ الْ نْدَ  عِ طَّلِبِ  مُ الْ بْدُ  عَ امَ  قَ فَ  ، وَ هُ نَ  أَيْ ي  أَدْرِ ا  مَ فوالله 
االَ  قَ ، فَ طَّلِبِ مُ بْدَ الْ يَا بِهِ عَ أَتَ ، فَ يْشٍ رَ نْ قُ رُ مِ لٌ آخَ جُ رَ ، وَ دٍ فَلِ بْنِ أَسَ ةُ بْنُ نَوْ قَ رَ هُ وَ دَ جَ هُ وَ نَّ أَ
وَ يَطُوفُ  هُ هِ وَ نُقِ لَى عُ هُ عَ لَ عَ ، فَجَ طَّلِبِ مُ بْدُ الْ هُ عَ ذَ أَخَ ، فَ ةَ كَّ لَى مَ اهُ بِأَعْ نَ دْ جَ نُكَ وَ ا ابْ ذَ : هَ هُ لَ

١٧٣. نَةَ هِ آمِ لَ بِهِ إلَى أُمِّ سَ مَّ أَرْ ، ثُ هُ و لَ عُ دْ يَ هُ وَ ذُ وِّ عَ بَةِ يُ عْ كَ بِالْ

ا) هَ دَ طَّلِبِ بَعْ بْدِ الْمُ هِ عَ دِّ عَ جَ هِ r مَ ولِ اللَّ سُ الُ رَ حَ نَةَ وَ اةُ آمِ فَ (وَ
طَّلِبِ  مُ بْدِ الْ هِ عَ دِّ جَ بٍ وَ هْ نَةَ بِنْتِ وَ هِ آمِ عَ أُمِّ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لَغَ  ا بَ لَمَّ ، فَ تِهِ امَ رَ نْ كَ يدُ بِهِ مِ رِ ا يُ نًا لِمَ سَ ا حَ بَاتً هُ نَ نْبِتُهُ اللَّ ، يُ ظِهِ فْ حِ هِ وَ ةِ اللَّ ءَ الَ مٍ فِي كَ اشِ بْنِ هَ

. بٍ هْ نَةُ بِنْتُ وَ هُ آمِ يَتْ أُمُّ فِّ وُ ، تُ نِينَ تَّ سِ هِ r سِ ولُ اللَّ سُ رَ
: أَنَّ أُمَّ  مٍ زْ و بْنِ حَ رِ مْ دِ بْنِ عَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ هِ بْنُ أَبِي بَكْ بْدُ اللَّ نِي عَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، ينَةِ دِ مَ الْ ةَ وَ كَّ يْنَ مَ ، بَ اءِ َبْوَ نِينَ بِاألْ تِّ سِ هِ r ابْنُ سِ ولُ اللَّ سُ رَ يَتْ وَ فِّ وُ نَةُ تُ هِ r آمِ ولِ اللَّ سُ رَ
يَ  هِ وَ اتَتْ  فَمَ  ، مْ اهُ إيَّ هُ  يرُ زِ تُ  ، ارِ النَّجَّ بْنِ  يِّ  دِ عَ نِي  بَ نْ  مِ الِهِ  وَ أَخْ لَى  عَ بِهِ  تْ  مَ دِ قَ دْ  قَ انَتْ  كَ

١٧٤. ةَ كَّ ةٌ بِهِ إلَى مَ عَ اجِ رَ

١٧٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٦٧.

١٧٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٦٨.
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(r ِه ولِ اللَّ سُ الِبٍ لِرَ الَةُ أَبِي طَ (كِفَ
ا  - فِيمَ طَّلِبِ مُ بْدُ الْ انَ عَ كَ ، وَ هِ أَبِي طَالِبٍ مِّ عَ عَ طَّلِبِ مَ مُ بْدِ الْ دَ عَ عْ هِ r بَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ فَكَ
ا طَالِبٍ  أَبَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ ا رَ هِ أَبَ بْدَ اللَّ َنَّ عَ لِكَ ألِ ذَ ، وَ ا طَالِبٍ هُ أَبَ مَّ ي بِهِ عَ - يُوصِ ونَ مُ عُ زْ يَ
الَ  . قَ ومٍ زُ خْ انَ بْنِ مَ رَ مْ بْدِ بْنِ عِ ائِذِ بْنِ عَ و بْنِ عَ رِ مْ ةُ بِنْتُ عَ ا فَاطِمَ مَ هُ ، أُمُّ أُمٍّ َبٍ وَ انِ ألِ وَ أَخَ

. ومٍ زُ خْ انَ بْنِ مَ رَ مْ ائِذُ بْنُ عِ : عَ امٍ شَ ابْنُ هِ
انَ  هِ، فَكَ دِّ دَ جَ عْ هِ r بَ ولِ اللَّ سُ رَ رَ لِي أَمْ ي يَ وَ الَّذِ انَ أَبُو طَالِبٍ هُ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

١٧٥. هُ عَ مَ يْهِ وَ إلَ
( ولَتِهِ فُ هِ لَهُ فِي طُ ةِ اللَّ مَ نْ عِصْ يثُهُ r عَ دِ (حَ

رِ  أَمْ هِ وَ رِ غَ ظُهُ بِهِ فِي صِ فَ هُ يَحْ انَ اللَّ ا كَ مَّ ثُ عَ دِّ كِرَ لِي- يُحَ ا ذُ هِ r- فِيمَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ كَ وَ
: الَ هُ قَ نَّ ، أَ لِيَّتِهِ اهِ جَ

 ، رَّ دْ تَعَ نَا قَ لُّ ، كُ انُ لْمَ غِ بُ بِهِ الْ لْعَ ا يَ ةً لِبَعْضِ مَ ارَ جَ لُ حِ نْقُ يْشٍ نَ رَ انِ قُ لْمَ تنِي فِي غِ أَيْ دْ رَ قَ لَ
 ، بِرُ أُدْ لِكَ وَ ذَ مْ كَ هُ عَ بِلُ مَ ُقْ إِنِّي ألَ ، فَ ةَ ارَ جَ يْهِ الْحِ لَ لُ عَ مِ ، يَحْ بَتِهِ قَ لَى رَ هُ عَ لَ عَ هُ فَجَ ارَ ذَ إزَ أَخَ وَ
هُ  تُ دْ دَ شَ هُ وَ تُ ذْ أَخَ : فَ الَ ، قَ كَ ارَ يْكَ إزَ لَ دَّ عَ : شُ الَ مَّ قَ ، ثُ ةً يعَ جِ ةً وَ مَ كْ ، لَ اهُ ا أَرَ كِمٌ مَ نِي الَ مَ كَ إذْ لَ

ابِي.۱۷٦ حَ يْنِ أَصْ نْ بَ لَيَّ مِ ي عَ ارِ إِزَ بَتِي وَ قَ لَى رَ ةَ عَ ارَ جَ لُ الْحِ مِ لْتُ أَحْ عَ مَّ جَ ، ثُ لَيَّ عَ
١٧٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٧٩.

يفِ  يح  حِ الصَّ يث  دِ احلَ يفِ  ردت  وَ امَ  إِنَّ ة  قِصَّ الْ ه  ذِ هَ «وَ ة:  قِصَّ الْ ه  ذِ هَ عىل  لِيق  التَّعْ يفِ  السهييلّ  الَ  قَ   ١٧٦
انُوا حيملون أزرهم عىل  كَ ا، وَ يْهَ عَ قومه إِلَ ة مَ ارَ جَ ول اهللا r ينْقل احلِْ سُ انَ رَ كَ بَة، وَ عْ كَ نيان الْ ني بُ حِ
هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ مشدود  اره  إِزَ وَ اتِقه  عَ عىل  ا  حيملهَ  r اهللا  ول  سُ رَ انَ  كَ وَ ة،  ارَ جَ احلِْ لتقيهم  عواتقهم 
ي  ارِ الَ إزَ ، ثمَّ قَ يْهِ لَ ا بن أخى لَو جعلت إزارك عىل عاتقك، فَفعل فَسقط مغشيا عَ بَّاس t: يَ عَ الْ

ة. السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٨٣. ارَ جَ امَ حيمل احلِْ قَ اره، وَ يْهِ إزَ لَ ي. فَشد عَ ارِ إزَ
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هُ  ائِهِ قَطْعُ صَ تِقْ نْ اسْ نِي مِ نَعَ ا مَ إِنَّمَ ، وَ تُ رْ كَ ا ذَ مَّ لُ مِ يثُ الْفجارِ أَطْوَ دِ حَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
١٧٧.r ِه ولِ اللَّ سُ يثَ رَ دِ حَ

ا  ائِهِ مَ صَ تِقْ نْ اسْ نِي مِ نَعَ ا مَ إِنَّمَ نَا. وَ رْ كَ ا ذَ مَّ لُ مِ بٍ أَطْوَ مِ ذِي نَجَ وْ يَ ةَ وَ بَلَ مِ جَ وْ يثُ يَ دِ حَ وَ
١٧٨. ارِ جَ فِ مِ الْ وْ يثِ يَ دِ تُ فِي حَ رْ كَ ذَ

( سِ مْ يثُ الْحُ دِ (حَ
أْيَ  رَ تْ  عَ تَدَ ابْ  - هُ دَ عْ بَ أَمْ  يلِ  فِ الْ بْلَ  أَقَ ي  أَدْرِ الَ   - يْشٌ رَ قُ انَتْ  كَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، بَيْتِ الْ الَةُ  وُ وَ  ، ةِ مَ رْ الْحُ لُ  أَهْ وَ يمَ  اهِ رَ إبْ نُو  بَ نُ  نَحْ وا:  الُ قَ فَ  ، وهُ ارُ أَدَ وَ هُ  أَوْ رَ ا  أْيً رَ  ۱۷۹ سِ مْ الْحُ
فُ  رِ تَعْ الَ  وَ تِنَا،  لَ نْزِ مَ ثْلُ  مِ الَ  وَ نَا،  قِّ حَ ثْلُ  مِ بِ  رَ عَ الْ نْ  مِ دٍ  َحَ ألِ يْسَ  لَ فَ ا،  اكِنُهَ سَ وَ ةَ  كَّ مَ قُطَّانُ  وَ
مْ إنْ  إِنَّكُ ، فَ مَ رَ ونَ الْحَ ظِّمُ ا تُعَ مَ لِّ كَ نْ الْحِ يْئًا مِ وا شَ ظِّمُ نَا، فَالَ تُعَ فُ لَ رِ ا تَعْ ثْلَ مَ بُ مِ رَ عَ هُ الْ لَ
وا  ظَّمُ عَ ا  مَ ثْلَ  مِ لِّ  الْحِ نْ  مِ وا  ظَّمُ عَ دْ  قَ وا  الُ قَ وَ  ، مْ تِكُ مَ رْ بِحُ بُ  رَ عَ الْ تْ  فَّ تَخَ اسْ لِكَ  ذَ تُمْ  لْ عَ فَ
نْ  ا مِ ونَ أَنَّهَ رُّ قِ يُ فُونَ وَ رِ عْ مْ يَ هُ ا، وَ نْهَ ةَ مِ فَاضَ ِ اإلْ ، وَ ةَ فَ رَ لَى عَ قُوفَ عَ وُ وا الْ كُ تَرَ . فَ مِ رَ نْ الْحَ مِ
وا  يضُ فِ يُ أَنْ  وَ ا،  يْهَ لَ عَ وا  فُ قِ يَ أَنْ  بِ  رَ عَ الْ ائِرِ  لِسَ نَ  وْ رَ يَ وَ  ،r يمَ  اهِ رَ إبْ دِينِ  وَ جِّ  الْحَ وَ رِ  اعِ شَ مَ الْ
ظِّمُ  الَ نُعَ ةِ وَ مَ رْ نْ الْحُ جَ مِ رُ نَا أَنْ نَخْ نْبَغِي لَ يْسَ يَ لَ ، فَ مِ رَ لُ الْحَ نُ أَهْ وا: نَحْ الُ مْ قَ ا، إالَّ أَنَّهُ نْهَ مِ
نْ  مِ وا  لِدُ وُ نْ  لِمِ لُوا  عَ جَ مَّ  ثُ  ، مِ رَ الْحَ لُ  أَهْ سُ  مْ الْحُ وَ  ، سُ مْ الْحُ نُ  نَحْ ا  هَ ظِّمُ نُعَ ا  مَ كَ ا  هَ يْرَ غَ
لُّ  يَحِ ا  مَ مْ  هُ لَ لُّ  يَحِ  ، مْ اهُ إيَّ مْ  تِهِ دَ الَ بِوِ  ، مْ هُ لَ ي  الَّذِ ثْلَ  مِ مِ  رَ الْحَ وَ لِّ  الْحِ اكِنِ  سَ نْ  مِ بِ  رَ عَ الْ

. مْ يْهِ لَ مُ عَ رُ ا يَحْ مْ مَ يْهِ لَ مُ عَ رُ يَحْ ، وَ مْ هُ لَ

١٧٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٨٧.

١٧٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٠١.
م اشتدوا  يْش محسا لزعمهم بِأَهنَُّ رَ سميت قُ ين. وَ ١٧٩  احلمس: مجع: أمحس. واألمحس: املشتد الصلب يفِ الدَّ
بر. وَ الَ الْ ر وَ عْ م الَ ينسجن الشّ هُ اؤُ انَت نِسَ ب التزهد والتأله. فَكَ هَ ذْ لِك مَ بُوا يفِ ذَ هَ انُوا قد ذَ كَ ين، وَ يفِ الدَّ
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٥٨

( سِ مْ يْشٍ بِالْحُ رَ عَ قُ انَتْ مَ بَائِلُ الَّتِي دَ (الْقَ
. لِكَ مْ فِي ذَ هُ عَ لُوا مَ خَ دْ دَ ةُ قَ اعَ زَ خُ ةُ وَ انَتْ كِنَانَ كَ وَ

ةَ بْنِ  يَ اوِ عَ ةَ بْنِ مُ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ نِي عَ : أَنَّ بَ يُّ وِ ةَ النَّحْ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ حَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
رو بن معديكرب: مْ نِي لعَ دَ أَنْشَ ، وَ لِكَ مْ فِي ذَ هُ عَ لُوا مَ خَ نَ دَ ازِ وَ رِ بْنِ هَ بَكْ

ا سَ امِ حَ ي األَْ دِ ۱۸۰ بَعْ يْتَ ا نَاصَ نَا ... بِتَثْلِيثَ مَ يَادُ ا جِ يَارً انَتْ شِ وْ كَ بَّاسُ لَ أَعَ
 : سِ امِ َحَ نِي بِاألْ عْ . يَ انُ سَ ) الْحِ انُ مَ : (السِّ يَارُ الشِّ . وَ مْ دِهِ نْ بِالَ عٌ مِ ضِ وْ : مَ ثْلِيثُ : تَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
يْدٍ  بَ زُ نِي  بَ لَى  عَ ارَ  أَغَ انَ  كَ وَ  ، يُّ لَمِ السُّ دَاسٍ  رْ مِ بْنَ  بَّاسَ  عَ  : بَّاسٍ بِعَ وَ  . ةَ عَ صَ عْ صَ بْنِ  رِ  امِ عَ نِي  بَ
: ةَ بَلَ مِ جَ وْ يِّ فِي يَ مِ ارِ ةَ الدَّ ارَ رَ يطِ بْنِ زُ نِي لِلَقِ دَ أَنْشَ و. وَ رٍ مْ ةٍ لِعَ يدَ نْ قَصِ بَيْتُ مِ ا الْ ذَ هَ . وَ بِتَثْلِيثَ

سُ مْ مِ الْحُ وْ قَ ۱۸۲ فِي الْ ةُ لَّ رُ الْجِ شَ عْ مَ بْسٍ ... الْ نُو عَ ا بَ يْكَ إنَّهَ ۱۸۱ إلَ مْ ذِ أَجْ
١٨٣... ةَ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ نِي عَ اءَ فِي بَ فَ لَ ةَ حُ بَلَ مَ جَ وْ انُوا يَ بْسٍ كَ نِي عَ َنَّ بَ ألِ

( سِ مْ بُ فِي الْحُ رَ هُ الْعَ تْ ادَ ا زَ (مَ
نْبَغِي  يَ الَ  وا:  الُ قَ تَّى  حَ  ، مْ هُ لَ نْ  تَكُ مْ  لَ ا  ورً أُمُ لِكَ  ذَ فِي  وا  عُ تَدَ ابْ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  مِ يْتًا  بَ لُوا  خُ دْ يَ الَ  وَ  ، مٌ رُ حُ مْ  هُ وَ نَ  مْ السَّ ئُوا۱۸٥  لَ سْ يَ الَ  وَ  ،۱۸٤ َقِطَ األْ طُوا  قِ أْتَ يَ أَنْ  سِ  مْ لِلْحُ

 r النَّبِي  اء  نسَ من  ة  دَ احِ وَ تكن  مل  ة:  ائِشَ عَ يث  دِ حَ نْه  مِ وَ ونازعتهم.  بناصيتهم  أخذت  ناصيت:    ١٨٠
نَب: أَي تنازعني وتبارينى. يْ تناصينى غري زَ

وف للخيل. رُ عْ ذم: زجر مَ ١٨١  أَجْ
ملَة. واحللة: الَّذين يسكنون يفِ احلْل. اء املُْهْ يفِ أ: «احلْلَّة» بِاحلَْ ١٨٢  واجللة: العظامء. وَ

١٨٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ١٩٩-٢٠٠.
. ام: عمله بِهِ مجعه أقطان. وأقط الطَّعَ ء يتَّخذ من املخيض الغنمي. وَ رجل وإبل): يشَْ ثَة وحيرك وككتف وَ ثَلّ ١٨٤  األقط (مُ

ود). دُ رسِْ ممَْ م: السالء (بِالْكَ سْ االِ من واستألته: إِذا طبخ وعولج، وَ ١٨٥  سألت السّ
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 ، لِكَ وا فِي ذَ فَعُ مَّ رَ ا، ثُ مً رُ انُوا حُ ا كَ مِ مَ َدَ يُوتِ األْ تَظَلُّوا إالَّ فِي بُ تَظِلُّوا إنْ اسْ سْ الَ يَ ، وَ رٍ عَ شَ
 ، مِ رَ لِّ إلَى الْحَ نْ الْحِ مْ مِ هُ عَ وا بِهِ مَ اءُ امٍ جَ نْ طَعَ لُوا مِ أْكُ لِّ أَنْ يَ لِ الْحِ َهْ نْبَغِي ألِ وا: الَ يَ الُ قَ فَ
ثِيَابِ  فِي  إالَّ  مْ  افِهِ طَوَ لَ  أَوَّ وا  مُ دِ قَ ا  إذَ بَيْتِ  بِالْ يَطُوفُوا  الَ  وَ ا،  ارً مَّ عُ أَوْ  ا  اجً جَّ حُ وا  اءُ جَ ا  إذَ
لٍ  جُ نْ رَ مٌ مِ رِّ تَكَ مْ مُ نْهُ مَ مِ رَّ إِنْ تَكَ ، فَ اةً رَ بَيْتِ عُ يْئًا طَافُوا بِالْ ا شَ نْهَ وا مِ دُ مْ يَجِ إِنَّ لَ ، فَ سِ مْ الْحُ
غَ  رَ ا فَ ا إذَ اهَ قَ ، أَلْ لِّ نْ الْحِ ا مِ اءَ بِهَ تِي جَ ، فَطَافَ فِي ثِيَابِهِ الَّ سِ مْ دْ ثِيَابَ الْحُ مْ يَجِ لَ أَةٍ، وَ رَ أَوْ امْ

ا. هُ أَبَدً يْرُ دٌ غَ الَ أَحَ ، وَ وَ ا هُ هَ سَّ مَ مْ يَ لَ ا، وَ عْ بِهَ نْتَفِ مْ يَ مَّ لَ ، ثُ افِهِ نْ طَوَ مِ

( رٌ فِيهِ عْ شِ سِ وَ مْ نْدَ الْحُ (اللَّقَى عِ
 . انَتْ بِهِ ، فَدَ بَ رَ عَ لِكَ الْ لَى ذَ لُوا عَ مَ ى۱۸٦. فَحَ ي تِلْكَ الثِّيَابَ اللَّقَ مِّ بُ تُسَ رَ عَ انَتْ الْ فَكَ
 ، اةً رَ يَطُوفُونَ عُ الُ فَ جَ ا الرِّ : أَمَّ اةً رَ بَيْتِ عُ طَافُوا بِالْ ا، وَ نْهَ وا مِ أَفَاضُ ، وَ لَى عرفَاتٍ وا عَ فُ قَ وَ وَ
الَتْ  قَ . فَ مَّ تَطُوفُ فِيهِ ا، ثُ يْهَ لَ ا۱۸۷ عَ جً رَّ فَ ا مُ عً ا إالَّ دِرْ لَّهَ ا كُ هَ نَّ ثِيَابَ اهُ دَ اء فضع إحْ ا النِّسَ وأمّ

: بَيْتِ لِكَ تَطُوفُ بِالْ ذَ يَ كَ هِ ، وَ بِ رَ عَ نْ الْ ةٌ مِ أَ رَ امْ
هُ لُّ نْهُ فَالَ أُحِ ا مِ ا بَدَ مَ هُ ... وَ لُّ هُ أَوْ كُ ضُ و بَعْ بْدُ مَ يَ يَوْ الْ

 . هُ يْرُ الَ غَ وَ وَ ا هُ عُ بِهَ نْتَفِ لَمْ يَ ا، فَ اهَ قَ لِّ أَلْ نْ الْحِ ا مِ اءَ فِيهَ تِي جَ مْ فِي ثِيَابِهِ الَّ نْهُ نْ طَافَ مِ مَ وَ
وَ يحبّه: هُ ، وَ هُ بُ رَ قْ نْ ثِيَابِهِ فَالَ يَ هُ مِ كَ رَ يْئًا تَ رُ شَ كُ ذْ بِ يَ رَ عَ نْ الْ ائِلٌ مِ الَ قَ قَ فَ
۱۸۸ يمُ رِ ينَ حَ ي الطَّائِفِ يْنَ أَيْدِ ى بَ قً ا ... لَ أَنَّهَ ا كَ يْهَ لَ  عَ رَّ كفى جزنا كَ

. سُّ : الَ تُمَ ولُ قُ يَ
مجعه: ألقاء. ال: املنيس. وَ قَ يُ ء املْلقى املطرح، وَ ١٨٦  اللقى: اليشَّْ

ام أَو خلف. دَّ ١٨٧  املفرج: املشقوق من قُ

. الَ ينْتَفع بِهِ ذ وَ خَ ؤْ يم: حمرم، الَ يُ رِ ١٨٨  حَ
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( سِ فِيهِ مْ اتِ الْحُ ادَ إِبْطَالُ عَ ، وَ افِ مِ فِي الطَّوَ الَ ِسْ مُ اإلْ كْ (حُ
 ، دِينَهُ هُ  لَ مَ  كَ أَحْ يْنَ  حَ يْهِ  لَ عَ لَ  أَنْزَ فَ  ،r ا  دً مَّ حَ مُ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ثَ  بَعَ تَّى  حَ لِكَ  ذَ كَ انُوا  فَكَ

 : هِ جِّ نَنَ حَ هُ سُ عَ لَ رَ شَ وَ
(البقرة   { يمٌ حِ رَ ورٌ  فُ غَ هَ  اللَّ إِنَّ   ، هَ اللَّ وا  رُ فِ تَغْ اسْ وَ النَّاسُ  أَفاضَ  يْثُ  حَ نْ  مِ وا  أَفِيضُ مَّ  {ثُ

 (١٩٩/٢

ا  يْهَ لَ قُوفِ عَ وُ الْ فَاتٍ وَ رَ جِّ إلَى عَ نَّةِ الْحَ مْ فِي سُ هُ عَ فَ رَ . فَ بُ رَ عَ : الْ النَّاسُ ا. وَ يْشً رَ نِي قُ عْ يَ
ا. نْهَ ةِ مِ فَاضَ ِ اإلْ وَ

 ، بَيْتِ الْ نْدَ  عِ مْ  هِ بُوسِ لَ وَ مْ  هِ امِ طَعَ نْ  مِ النَّاسِ  لَى  عَ وا  مُ رَّ حَ انُوا  كَ ا  فِيمَ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ وَ
 : امِ نْ الطَّعَ لِّ مِ نْ الْحِ وا بِهِ مِ اءُ ا جَ وا مَ مُ رَّ حَ ، وَ اةً رَ يْنَ طَافُوا عُ حَ

الَ  هُ  إِنَّ وا،  فُ رِ تُسْ ال  وَ بُوا  رَ اشْ وَ لُوا  كُ وَ  ، دٍ جِ سْ مَ لِّ  كُ نْدَ  عِ مْ  ينَتَكُ زِ وا  ذُ خُ مَ  آدَ نِي  بَ ا  {يَ
لْ  قُ  . قِ زْ الرِّ نَ  مِ الطَّيِّباتِ  وَ لِعِبادِهِ  جَ  رَ أَخْ الَّتِي  هِ  اللَّ ينَةَ  زِ مَ  رَّ حَ نْ  مَ لْ  قُ  . فِينَ رِ سْ الْمُ بُّ  يُحِ
مٍ  وْ لِقَ ياتِ  اآلْ لُ  صِّ نُفَ ذلِكَ  كَ  ، ةِ يامَ الْقِ مَ  وْ يَ ةً  خالِصَ يا  نْ الدُّ ياةِ  الْحَ فِي  نُوا  آمَ ينَ  لِلَّذِ يَ  هِ

} (األعراف ٣١/٧-٣٢) ۱۸۹  ونَ لَمُ عْ يَ
 ، مِ الَ سْ ِ لَى النَّاسِ بِاإلْ نْهُ عَ تْ مِ عَ تَدَ يْشٌ ابْ رَ انَتْ قُ ا كَ مَ ، وَ سِ مْ رَ الْحُ الَى أَمْ عَ هُ تَ عَ اللَّ ضَ فَوَ

.r ُه ولَ سُ هُ بِهِ رَ ثَ اللَّ يْنَ بَعَ حَ
نْ  عَ  ، مٍ زْ حَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ بْنِ  رِ  بَكْ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْنِ  بَيْرِ  جُ أَبِيهِ  نْ  عَ  ، بَيْرٍ جُ بْنِ  افِعِ  نَ هِ  مِّ عَ نْ  عَ  ، طْعِمٍ مُ بْنِ  بَيْرِ  جُ بْنِ  انَ  يْمَ لَ سُ أَبِي  بْنِ  انَ  ثْمَ عُ
ة  ارَ بُوا» (األعراف ٣١/٧) إِشَ ارشَْ لُوا وَ : «كُ اىلَ عَ قَوله تَ عدم التعري. وَ اد بالزينة يفِ اآلْيَة اللبَاس وَ ١٨٩  املُرَ

ام أمحسى. َج إِىلَ طَعَ ام احلْ انَت احلمس حرمته من طَعَ ا كَ إِىلَ مَ
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لَى  عَ اقِفٌ  وَ لَ هُ  إِنَّ وَ  ، يُ حْ وَ الْ يْهِ  لَ عَ لَ  نْزِ يَ أَنْ  بْلَ  قَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَيْتُ  رَ دْ  قَ لَ  : الَ قَ  ، طْعِمٍ مُ
 ،r ُه هِ لَ ن اللَّ ا۱۹۰ مِ فِيقً وْ ا تَ نْهَ مْ مِ هُ عَ عُ مَ فَ دْ تَّى يَ هِ حَ مِ وْ يْنَ قَ نْ بَ عَ النَّاسِ مِ فَاتٍ مَ رَ هُ بِعَ يرٍ لَ عِ بَ

ا.١٩١ ثِيرً ا كَ لِيمً تَسْ
( ارَ نْ النَّصَ بَانِ مِ هْ الرُّ ودَ وَ هُ نْ يَ بَارِ مِ َحْ األْ بِ وَ رَ نْ الْعَ انِ مِ هَّ بَارُ الْكُ (إخْ

انُ  هَّ كُ الْ وَ  ، ارَ النَّصَ نْ  مِ بَانُ  هْ الرُّ وَ  ، ودَ هُ يَ نْ  مِ بَارُ  َحْ األْ انَتْ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا  مَّ أَ  . انِهِ مَ زَ نْ  مِ بَ  ارَ قَ تَ ا  مَّ لَ  ، ثِهِ بْعَ مَ بْلَ  قَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ رِ  مْ بِأَ ثُوا  دَّ تَحَ دْ  قَ  ، بِ رَ عَ الْ نْ  مِ
تِهِ  فَ صِ نْ  مِ مْ  تُبِهِ كُ فِي  وا  دُ جَ وَ ا  مَّ فَعَ  ، ارَ النَّصَ نْ  مِ بَانُ  هْ الرُّ وَ  ، ودَ هُ يَ نْ  مِ بَارُ  َحْ األْ
مْ  تْهُ تَ أَ فَ بِ  رَ عَ الْ نْ  مِ انُ  هَّ كُ الْ ا  مَّ أَ وَ  . فِيهِ مْ  يْهِ إلَ مْ  بِيَائِهِ نْ أَ دِ  هْ عَ نْ  مِ انَ  كَ ا  مَ وَ  ، انِهِ مَ زَ ةِ  فَ صِ وَ
لِكَ  ذَ نْ  عَ بُ  جَ تُحْ الَ  يَ  هِ وَ انَتْ  كَ إذْ   ، عِ مْ السَّ نْ  مِ قُ  تَرِ تَسْ ا  فِيمَ نِّ  الْجِ نْ  مِ يَاطِينُ  الشَّ بِهِ 
الَ   ، هِ ورِ مُ أُ بَعْضِ  رُ  كْ ذِ ا  مَ نْهُ مِ عُ  قَ يَ الُ  زَ يَ الَ  نَةُ  اهِ كَ الْ وَ نُ  اهِ كَ الْ انَ  كَ وَ  . ومِ بِالنُّجُ فِ  ذْ قَ بِالْ
انُوا  كَ تِي  الَّ ورُ  ُمُ األْ تِلْكَ  تْ  قَعَ وَ وَ الَى،  عَ تَ هُ  اللَّ ثَهُ  عَ بَ تَّى  حَ  ، بَاالً فِيهِ  لِكَ  لِذَ بُ  رَ عَ الْ لْقِي  تُ

ا. فُوهَ رَ عَ فَ  ، ونَ رُ كُ ذْ يَ
(r ِثِه بْعَ لَى مَ لِكَ عَ ةُ ذَ آيَ ، وَ بِ هُ نِّ بِالشُّ فُ الْجِ ذْ (قَ

 ، عِ مْ السَّ نْ  عَ يَاطِينُ  الشَّ بَتْ  جِ حُ  ، ثُهُ بْعَ مَ رَ  ضَ حَ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ رُ  أَمْ بَ  ارَ قَ تَ ا  لَمَّ فَ
 ، ومِ بِالنُّجُ وا  مُ رُ فَ ا،  فِيهَ عِ  مْ السَّ اقِ  تِرَ سْ الِ دُ  عُ قْ تَ انَتْ  كَ تِي  الَّ دِ  اعِ قَ مَ الْ يْنَ  بَ وَ ا  يْنَهَ بَ يلَ  حِ وَ
الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ بَادِ،  عِ الْ فِي  هِ  اللَّ رِ  أَمْ نْ  مِ ثَ  دَ حَ رٍ  َمْ ألِ لِكَ  ذَ أَنَّ  نُّ  الْجِ فَتْ  رَ عَ فَ
عَ  فَة مَ رَ ا بِعَ اقِفً آهُ وَ ني رَ بَري حِ الَ جُ د قَ قَ لَ فَة. وَ رَ قُوف بِعَ وُ الْ ج وَ اب احلَْ تَّى الَ يفوتهُ r ثَوَ لِكَ حَ ذَ ١٩٠  وَ

نف). وْض األْ يْثُ يقفون. (الرَّ عَ احلمس حَ امَ باله الَ يقف مَ ا رجل أمحسى، فَ ذَ النَّاس: هَ
١٩١  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٠٢-٢٠٤.
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فُوا  رَ عَ فَ  ، عِ مْ السَّ نْ  عَ بُوا  جِ حُ إذْ  نِّ  الْجِ بَرَ  خَ يْهِ  لَ عَ صُّ  قُ يَ وَ  هُ وَ  ، ثَهُ عَ بَ يْنَ  حَ  r دٍ  مَّ حَ مُ لِنَبِيِّهِ 
ا:  أَوْ ا رَ ا مَ أَوْ يْنَ رَ لِكَ حَ نْ ذَ وا مِ رُ ا أَنْكَ مَ فُوا، وَ رَ ا عَ مَ

إِلَى  ي  دِ هْ يَ  ۱۹۲ باً جَ عَ آناً  رْ قُ نا  عْ مِ سَ ا  إِنَّ قالُوا  فَ  ، نِّ الْجِ نَ  مِ رٌ  فَ نَ عَ  تَمَ اسْ هُ  نَّ أَ إِلَيَّ  يَ  أُوحِ لْ  {قُ
 . لَداً ال وَ بَةً وَ ذَ صاحِ ا اتَّخَ نا مَ بِّ ۱۹۳ رَ دُّ هُ تَعالى جَ نَّ أَ . وَ داً نا أَحَ بِّ كَ بِرَ رِ لَنْ نُشْ ، وَ نَّا بِهِ آمَ ، فَ دِ شْ الرُّ
هِ  اللَّ لَى  عَ نُّ  الْجِ وَ نْسُ  اإلِْ قُولَ  تَ لَنْ  أَنْ  نَنَّا  ظَ ا  أَنَّ وَ  .۱۹٤ طَطاً شَ هِ  اللَّ لَى  عَ نا  يهُ فِ سَ قُولُ  يَ كانَ  هُ  نَّ أَ وَ
} (الجن ١/٧٢-٦)  قاً هَ مْ رَ زادُوهُ ، فَ نِّ نَ الْجِ جالٍ مِ ونَ بِرِ عُوذُ نْسِ يَ ِ نَ اإلْ جالٌ مِ هُ كانَ رِ نَّ أَ . وَ باً ذِ كَ

 : لِهِ وْ ... إلَى قَ
الَ  ا  أَنَّ وَ  .۱۹٥ داً صَ رَ هاباً  شِ لَهُ  دْ  يَجِ نَ  اآلْ عِ  تَمِ سْ يَ نْ  مَ فَ عِ  مْ لِلسَّ دَ  قاعِ مَ نْها  مِ دُ  عُ قْ نَ نَّا  كُ ا  أَنَّ {وَ

} (الجن ٩/٧٢-١٠). داً شَ مْ رَ هُ بُّ مْ رَ ، أَمْ أَرادَ بِهِ ضِ َرْ نْ فِي األْ يدَ بِمَ رٌّ أُرِ ي أَشَ رِ نَدْ
كِلَ  ، لِئَالَّ يُشْ لِكَ بْلَ ذَ عِ قَ مْ نْ السَّ تْ مِ نِعَ ا مُ ا إنَّمَ فَتْ أَنَّهَ رَ آنَ عَ رْ قُ نُّ الْ تْ الْجِ عَ مِ ا سَ لَمَّ فَ
 ، فِيهِ هِ  اللَّ نْ  مِ مْ  هُ اءَ جَ ا  مَ ضِ  رْ األَْ لِ  أَهْ لَى  عَ  ۱۹٦ تَبِسُ يَلْ فَ اءِ  مَ السَّ بَرِ  خَ نْ  مِ ءٍ  يْ بِشَ يُ  حْ وَ الْ

مَّ  قُوا، ثُ دَّ صَ نُوا وَ آمَ . فَ ةِ بْهَ قَطْعِ الشُّ ، وَ ةِ جَّ قُوعِ الْحُ لِوُ
ن  عَ جا  ارِ خَ يكون  ا  مَ الْعجب:  وَ انِيه.  عَ مَ ة  حَّ صِ وَ نظمه  حسن  يفِ  الْكتب  ائِر  لسَ مباينا  عجبا  أَي    ١٩٢

ع العجيب. وضِ وَ مصدر وضع مَ هُ ادة، وَ عَ الْ
أَ  رَ انَ الرجل إِذا قَ نْه قَول سيدنَا عمر t: كَ مِ يْني: إِذا عظم. وَ ال: جد فالَن يفِ عَ قَ ١٩٣  اجلْد: العظمة. يُ

ان جد فِينَا: أَي عظم يفِ عيوننا. آل عمرَ ة وَ رَ بَقَ الْ
أْنه بعدوا  يْهِ جلّ شَ الْولد إِلَ ار: إِذا بَعدت. فكأهنم بنسبتهم الصاحبة وَ ر. من شطت الدَّ اد بِهِ الْكفْ ١٩٤  املُرَ

اب. وَ ن الصَّ عَ
اب  شهَ  ذو معنى:  عىل  للراصد.  مجع  م  اسْ وَ  هُ أَو   . هُ لَ راصدا  شهابا  جيد  أَي  الراصد.  الرصد:    ١٩٥

ع. تِامَ سْ ، ويمنعوهنم من االِ بِ هُ ة الَّذين يرمجوهنم بِالشُّ ئِكَ ، وهم املَْالَ جمِ راصدين بِالرَّ
الَم غلظ وشدد. سْ اءَ اإلِْ لِيَّة، إِالَّ أَنه ملا جَ اهِ نّ بالنجوم يفِ اجلَْ انَ رمى اجلِْ لِكَ كَ ذَ كَ ١٩٦  وَ
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قاً  دِّ صَ وسى مُ دِ مُ عْ نْ بَ لَ مِ زِ نا كِتاباً أُنْ عْ مِ ا سَ نا إِنَّ مَ وْ ا قَ . قالُوا يَ ينَ رِ نْذِ مْ مُ هِ مِ وْ ا إِلى قَ لَّوْ {وَ
}  (األحقاف ٢٩/٤٦-٣٠) يمٍ تَقِ سْ يقٍ مُ رِ إِلى طَ ، وَ قِّ ي إِلَى الْحَ دِ هْ ، يَ هِ يْ دَ يْنَ يَ لِما بَ

 : نِّ لُ الْجِ وْ انَ قَ كَ وَ
} (الجن ٦/٧٢) قاً هَ مْ رَ زادُوهُ ، فَ نِّ نَ الْجِ جالٍ مِ ونَ بِرِ عُوذُ نْسِ يَ ِ نَ اإلْ جالٌ مِ هُ كانَ رِ نَّ أَ {وَ
ضِ  َرْ نْ األْ ادٍ مِ لَ بَطْنَ وَ نَزَ رَ فَ افَ ا سَ مْ إذَ هِ يْرِ غَ يْشٍ وَ رَ نْ قُ بِ مِ رَ عَ نْ الْ لُ مِ جُ انَ الرَّ هُ كَ نَّ أَ

. ا فِيهِ رِّ مَ نْ شَ ةَ مِ يْلَ نِّ اللَّ نْ الْجِ ادِي مِ وَ ا الْ ذَ يزِ هَ زِ وذُ بِعَ : إنِّي أَعُ الَ ، قَ لِيَبِيتَ فِيهِ
: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ هُ فَ السَّ يَانُ وَ : الطُّغْ قُ هَ : الرَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ ا۱۹۷  وَ قَ هَّ رَ مُ ةُ الْ يَّامَ هَ تَبِي الْ إذْ تَسْ
بْنُ  ةُ  بَ ؤْ رُ الَ  قَ  . هُ ذُ أْخُ تَ الَ  أَوْ  هُ  ذُ تَأْخُ فَ  ، نْهُ مِ وَ  نُ دْ تَ تَّى  حَ ءِ  يْ الشَّ بُكَ  لَ طَ ا:  أَيْضً قُ  هَ الرَّ وَ

: شٍ حْ يرِ وَ مِ فُ حَ اجِ يَصِ جَّ عَ الْ
. هُ بَيْت فِي أجوزة لَ ا الْ ذَ هَ .   وَ قِ هَ فِ الرَّ وْ نْ خَ نَ مِ رْ رَ عْ اقْشَ ۱۹۸ وَ نَ بَصْ بَصْ

ي  الَّذِ  ، رَ سْ عُ الْ وْ  أَ مَ  ثْ ِ اإلْ تُ  قْ هِ رَ  : لِ جُ لِلرَّ لِ  جُ الرَّ لِ  وْ لِقَ رٌ  دَ صْ مَ ا:  يْضً أَ قُ  هَ الرَّ وَ
فِي  وَ ا،  يدً دِ شَ الً  مْ حَ تْنِي  لَ مَ حَ ي  الَّذِ رَ  سْ عُ الْ وْ  أَ مَ  ثْ ِ اإلْ لْتُ  مَ حَ أَيْ  ا،  يدً دِ شَ ا  قً هَ رَ تْنِي  قَ هَ أَرْ

الَى:  عَ تَ هِ  اللَّ كِتَابِ 
} (الكهف ٨٠/١٨) راً فْ كُ ياناً وَ غْ ما طُ هُ قَ هِ رْ ينا أَنْ يُ شِ {فَخَ

} (الكهف ٧٣/١٨) راً سْ ي عُ رِ نْ أَمْ نِي مِ قْ هِ رْ ال تُ {وَ
حرارة  فتشتد  بِل  اإلِْ يب  يُصِ اء  دَ اهليام:  وأصل  اهليام.  ة  ثِريَ كَ الْ واهليامة:  بعقله.  هب  تذْ تستبى:    ١٩٧

أجوافها، فَالَ ترو من املَاء إِذا رشبت.
يد: حركن أذناهبن. رِ ١٩٨  يُ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٦٤

( يَّةَ و بْنِ أُمِّ رِ مْ نّ بالنجوم، وسؤاله عَ يِ الْجِ مْ نْ رَ يفٍ مِ قِ عُ ثَ زَ (فَ
نَّ  ثَ أَ دَّ هُ حَ نَّ نَسِ أَ َخْ ةِ بْنِ األْ يرَ غِ مُ تْبَةَ بْنِ الْ وبُ بْنُ عُ قُ عْ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
وا  اءُ جَ مْ  نَّهُ أَ وَ  ، يفٍ قِ ثَ نْ  مِ يُّ  الْحَ ا  ذَ هَ ا،  بِهَ يَ  مِ رُ يْنَ  حَ ومِ  بِالنُّجُ يِ  مْ لِلرَّ عَ  زِ فَ بِ  رَ عَ الْ لَ  وَّ أَ
بِ  رَ عَ الْ ى  هَ دْ أَ انَ  كَ وَ  : الَ قَ  - جٍ الَ عِ نِي  بَ دُ  أَحَ  ، يَّةَ مِّ أُ بْنُ  و  رُ مْ عَ هُ  لَ الُ  قَ يُ مْ  نْهُ مِ لٍ  جُ رَ إلَى 
هِ  ذِ بِهَ فِ  ذْ قَ الْ نْ  مِ اءِ  مَ السَّ فِي  ثَ  دَ حَ ا  مَ رَ  تَ مْ  لَ أَ و:  رُ مْ عَ ا  يَ  : هُ لَ وا  الُ قَ فَ ا-  يً أْ رَ ا۱۹۹  هَ رَ نْكَ أَ وَ
بَرِّ  الْ فِي  ا  بِهَ   تَدَ هْ يُ تِي  الَّ  ۲۰۰ ومِ النُّجُ الِمَ  عَ مَ انَتْ  كَ إِنْ  فَ وا،  انْظُرُ فَ لَى،  بَ  : الَ قَ ؟  ومِ النُّجُ
 ، مْ هِ ايِشِ عَ مَ فِي  النَّاسَ  لِحُ  يُصْ ا  لِمَ  ، تَاءِ الشِّ وَ يْفِ  الصَّ نْ  مِ اءُ  َنْوَ األْ ا  بِهَ فُ  رَ تُعْ وَ  ، رِ بَحْ الْ وَ
إِنْ  وَ ا،  فِيهَ ي  الَّذِ لْقِ  الْخَ ا  ذَ هَ كُ  الَ هَ وَ يَا،  نْ الدُّ طَيُّ  هِ  اللَّ وَ وَ  هُ فَ ا،  بِهَ مَى  رْ يُ تِي  الَّ يَ  هِ
 ، لْقَ الْخَ ا  ذَ هَ بِهِ  هُ  اللَّ ادَ  رَ أَ رٍ  َمْ ألِ ا  ذَ فَهَ ا،  الِهَ حَ لَى  عَ ابِتَةٌ  ثَ يَ  هِ وَ ا،  هَ يْرَ غَ ا  ومً نُجُ انَتْ  كَ

؟۲۰۱ وَ هُ ا  فَمَ
( ومِ نِّ بِالنُّجُ يِ الْجِ مْ ارِ فِي رَ َنْصَ عَ األْ يثُهُ r مَ دِ (حَ

يْنِ  سَ لِيِّ بْنِ الْحُ نْ عَ ، عَ يُّ رِ هْ ابٍ الزُّ هَ لِمِ بْنِ شِ سْ دُ بْنُ مُ مَّ حَ رَ مُ كَ ذَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
هِ  ولَ اللَّ سُ : أَنَّ رَ ارِ َنْصَ نْ األْ رٍ مِ فَ نْ نَ ، عَ بَّاسِ عَ هِ بْنِ الْ بْدِ اللَّ نْ عَ ، عَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ابْن عَ
نَّا  كُ هِ  اللَّ بِيَّ  نَ ا  يَ وا:  الُ قَ ؟  بِهِ مَى  رْ يُ ي  الَّذِ مِ  النَّجْ ا  ذَ هَ فِي  ولُونَ  قُ تَ نْتُمْ  كُ ا  اذَ مَ  : مْ هُ لَ الَ  قَ  ،r
الَ  قَ فَ  ، لُودٌ وْ مَ اتَ  مَ ودٌ  لُ وْ مَ لِدَ  وُ  ، لْكٌ مُ لِّكَ  مُ لِكٌ  مَ اتَ  مَ ا:  بِهَ مَى  رْ يُ ا  نَاهَ يْ أَ رَ يْنَ  حَ ولُ  نَقُ
أ مل  دهم إبداء لرَ بَاء أَي أَشَّ وَ الدهاء. ويرو بِالْ هُ تْح النُّون)، وَ أيا، من النكر (بِفَ يد: أهداها رَ رِ ١٩٩  يُ

ول: «أمكرها». ُصُ ائِر األْ يفِ سَ وَ أَوله. وَ هُ ء، وَ ْ ، من البكور يفِ اليشَّ يْهِ بق إِلَ يسْ
ة. ورَ هُ وم املَْشْ وم: النُّجُ ٢٠٠  معامل النُّجُ

هُ خطر،  ال لَ قَ م، يُ ن هلَُ اهِ وا إِىلَ كَ تمعُ نْد فزعهم للرمي بالنجوم فَاجْ ا حدث لبني هلَب عِ ا مَ ذَ مثل هَ ٢٠١  وَ
نف) وْض األْ ة. (الرَّ ا حدث من أَمر النُّبُوَّ مَ ، وَ َربَ ُم اخلْ فَبني هلَ
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ا  رً هِ أَمْ قِ لْ ى فِي خَ ا قَضَ انَ إذَ الَى كَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ نَّ اللَّ كُ لَ لِكَ وَ ذَ لِكَ كَ يْسَ ذَ هِ r لَ ولُ اللَّ سُ رَ
 ، لِكَ ذَ تَ  تَحْ نْ  مَ مْ  هِ بِيحِ لِتَسْ بَّحَ  فَسَ  ، مْ تَهُ تَحْ نْ  مَ بَّحَ  فَسَ وا،  بَّحُ فَسَ  ، شِ رْ عَ الْ ةُ  لَ مَ حَ هُ  عَ مِ سَ
مْ  هُ ضُ بَعْ ولُ  قُ يَ مَّ  ثُ وا  بِّحُ يُسَ فَ يَا،  نْ الدُّ اءِ  مَ السَّ إلَى  يَ  نْتَهِ يَ تَّى  حَ بِطُ  هْ يَ بِيحُ  التَّسْ الُ  زَ يَ فَالَ 
لُونَ  أَ تَسْ أَالَ   : ولُونَ يَقُ فَ  ، مْ هِ بِيحِ لِتَسْ نَا  بَّحْ فَسَ نَا  قَ وْ فَ نْ  مَ بَّحَ  سَ ولُونَ  يَقُ فَ تُمْ  بَّحْ سَ مَّ  مِ لِبَعْضٍ 
الُ  يُقَ فَ  ، شِ رْ عَ الْ ةِ  لَ مَ حَ إلَى  وا  نْتَهُ يَ تَّى  حَ  ، لِكَ ذَ ثْلَ  مِ ولُونَ  يَقُ فَ وا؟  بَّحُ سَ مَّ  مِ مْ  قَكُ فَوْ نْ  مَ
بِطُ  يَهْ فَ  ، انَ كَ ي  الَّذِ رِ  َمْ لِألْ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ هِ  قِ لْ خَ فِي  هُ  اللَّ ى  قَضَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  تُمْ بَّحْ سَ مَّ  مِ  : مْ هُ لَ
هُ  قُ تَرِ تَسْ فَ  ، بِهِ ثُوا  دَّ يَتَحَ فَ يَا،  نْ الدُّ اءِ  مَ السَّ إلَى  ي  نْتَهِ يَ تَّى  حَ اءٍ  مَ سَ إلَى  اءٍ  مَ سَ نْ  مِ بَرُ  الْخَ بِهِ 
ضِ  َرْ األْ لِ  أَهْ نْ  مِ انَ  هَّ كُ الْ بِهِ  تُوا  أْ يَ مَّ  ثُ  ، فٍ تِالَ اخْ وَ مٍ  هُّ تَوَ لَى  عَ  ، عِ مْ بِالسَّ يَاطِينُ  الشَّ
طِئُونَ  يُخْ وَ ا  ضً بَعْ يبُونَ  يُصِ فَ  ، انُ هَّ كُ الْ بِهِ  ثُ  دَّ يَتَحَ فَ يبُونَ  يُصِ وَ طِئُونَ  يُخْ فَ بِهِ  مْ  ثُوهُ دِّ يُحَ فَ
تْ  طَعَ انْقَ فَ ا،  بِهَ فُونَ  ذَ قْ يُ تِي  الَّ ومِ  النُّجُ هِ  ذِ بِهَ يَاطِينَ  الشَّ بَ  جَ حَ  U هَ  اللَّ إنَّ  مَّ  ثُ ا.  ضً بَعْ

. ةَ انَ هَ كَ فَالَ   ، مَ يَوْ الْ ةُ  انَ هَ كَ الْ
نِ بْنِ أَبِي  مَ حْ بْدِ الرَّ دِ بْنِ عَ مَّ حَ نْ مُ ، عَ رٍ فَ عْ و بْنُ أَبِي جَ رُ مْ نِي عَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

. نْهُ ابٍ عَ هَ يثِ ابْنِ شِ دِ ثْلِ حَ لِيٍّ t بِمِ يْنِ بْنِ عَ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ نْ عَ ، عَ بِيبَةَ لَ

( مٍ هْ نِي سَ ثَتْ بِهِ بَ دَّ ا حَ مَ ةُ وَ يْطَلَ (الْغَ
 ، لَةُ يْطَ غَ ا الْ هَ الُ لَ قَ ، يُ مٍ هْ نِي سَ نْ بَ أَةً مِ رَ : إنَّ امْ لْمِ عِ لِ الْ نِي بَعْضُ أَهْ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
رِ  : «أَدْ الَ مَّ قَ ا، ثُ تَهَ ضَّ تَحْ انْقَ يَالِي، فَ نْ اللَّ ةً مِ يْلَ ا لَ بُهَ احِ ا صَ هَ اءَ ، جَ لِيَّةِ اهِ نَةً فِي الْجَ اهِ انَتْ كَ كَ
ةً  يْلَ لَ ا  هَ اءَ جَ مَّ  ثُ ؟  يدُ رِ يُ ا  مَ  : لِكَ ذَ ا  هَ لَغَ بَ يْنَ  حَ يْشٌ  رَ قُ الَتْ  قَ فَ  ،« رٍ نَحْ وَ رٍ  قْ عَ مَ  وْ يَ  .۲۰۲ رِ أَدْ ا  مَ

اق. حَ بته ابْن إِسْ َِّا أثْ ي أبني مم هِ ا بدر» وَ مَ ايَة: «وَ وَ يفِ رِ ٢٠٢  وَ
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 .« وبُ ۲۰٥ لَجُ بٌ عْ عُ فِيهِ كَ رَ ، تُصْ وبٌ عُ ا شُ ۲۰٤ مَ وبُ عُ : «شُ الَ مَّ قَ ا، ثُ تَهَ ۲۰۳ تَحْ ضَّ انْقَ ، فَ رَ أُخْ
فُوهُ  رَ ا عَ ؟ فَمَ وَ ا هُ وا مَ انْظُرُ ، فَ ائِنٌ وَ كَ رٍ هُ َمْ ا ألِ ذَ ، إنَّ هَ يدُ رِ ا يُ اذَ وا: مَ الُ ا. قَ يْشً رَ لِكَ قُ لَغَ ذَ ا بَ لَمَّ فَ

٢٠٦. بَتِهِ احِ اءَ بِهِ إلَى صَ انَ جَ ي كَ هُ الَّذِ فُوا أَنَّ رَ عَ ، فَ بِ عْ دٍ بِالشِّ أُحُ رٍ وَ ةُ بَدْ عَ قْ انَتْ وَ تَّى كَ حَ

(r ِولِ الله سُ (إنذار يهود بِرَ
وا: إنَّ  الُ ، قَ هِ مِ وْ نْ قَ الٍ مِ جَ نْ رِ ، عَ ةَ تَادَ رَ بْنِ قَ مَ مُ بْنُ عُ اصِ نِي عَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، ودَ هُ الِ يَ جَ نْ رِ عُ مِ مَ نَّا نَسْ ا كُ مَ نَا، لَ اهُ لَ دَ هَ الَى وَ عَ هِ تَ ةِ اللَّ مَ حْ عَ رَ ، مَ مِ الَ سْ ِ انَا إلَى اإلْ عَ ا دَ مَّ مِ
الَ  انَتْ  كَ وَ نَا،  لَ يْسَ  لَ لْمٌ  عِ مْ  هُ نْدَ عِ  ، كِتَابٍ لَ  أَهْ انُوا  كَ وَ  ، ثَانٍ أَوَ ابَ  حَ أَصْ كٍ  رْ شِ لَ  أَهْ نَّا  كُ وَ
انُ  مَ بَ زَ ارَ قَ دْ تَ هُ قَ نَا: إنَّ وا لَ الُ ، قَ ونَ هُ رَ كْ ا يَ مْ بَعْضَ مَ نْهُ نَا مِ ا نِلْ إِذَ ، فَ ورٌ رُ مْ شُ يْنَهُ بَ يْنَنَا وَ الُ بَ زَ تَ
هُ  ثَ اللَّ ا بَعَ لَمَّ . فَ مْ نْهُ لِكَ مِ عُ ذَ مَ ا نَسْ ا مَ ثِيرً نَّا كَ مٍ فَكُ إِرَ ادٍ وَ تْلَ عَ هُ قَ عَ مْ مَ تُلُكُ قْ نَ نَ ثُ اآلْ بْعَ بِيٍّ يُ نَ
مْ  نَاهُ رْ بَادَ ، فَ نَا بِهِ ونَ دُ عَّ تَوَ انُوا يَ ا كَ نَا مَ فْ رَ عَ الَى، وَ عَ هِ تَ انَا إلَى اللَّ عَ ينَ دَ ، حِ بْنَاهُ هُ r أَجَ ولَ سُ رَ

 : ةِ رَ بَقَ نْ الْ اتُ مِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ لَ هَ مْ نَزَ فِيهِ ينَا وَ فِ ، فَ وا بِهِ رُ فَ كَ ، وَ نَّا بِهِ آمَ ، فَ يْهِ إلَ
لَى  ونَ عَ تِحُ تَفْ سْ بْلُ يَ نْ قَ كانُوا مِ ، وَ مْ هُ عَ قٌ لِما مَ دِّ صَ هِ مُ نْدِ اللَّ نْ عِ مْ كِتابٌ مِ هُ ا جاءَ لَمَّ {وَ

} (البقرة ٨٩/٢) ينَ لَى الْكافِرِ هِ عَ نَةُ اللَّ عْ لَ ، فَ وا بِهِ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ مْ مَ هُ ا جاءَ لَمَّ وا، فَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ
، ونَ رُ تَنْصِ سْ : يَ ونَ تِحُ تَفْ سْ : يَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

تكلم  وت وَ ء. ويرو: «أنقض» : أَي صَ ال: انقض الطَّائِر، إِذا سقط عىل اليشَّْ قَ ٢٠٣  انقض: سقط، يُ
وته. بَاب ونقيض الرجل أَي صَ مِعت نقيض الْ ي، تَقول: سَ فِ ت خَ وْ بِصَ

قَول  هُ مجع شعب وَ نَّ أَ كَ يّدا، وَ قَ دهُ مُ مل أَجِ م الشني، وَ سبهُ بِضَ نَا): أَحْ ا هُ : «وشعوب (هَ الَ السهييلّ ٢٠٤  قَ
.« أحد بِالشعبِ تَّى قتل من قتل ببدر وَ الَت حَ ا قَ : فَلم يدر مَ الَ ني قَ ا حِ ذَ اق يدل عىل هَ حَ ابْن إِسْ

. عْب بن لؤيّ يْش، معظمهم من كَ رَ اف قُ أحد أَرشَْ الَّذين رصعوا ببدر وَ ، وَ عْب بن لؤيّ وَ كَ نَا هُ اهُ عْب هَ ٢٠٥  كَ
٢٠٦  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٠٤-٢٠٨.
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الَى:  عَ هِ تَ فِي كِتَابِ اللَّ ، وَ ونَ مُ اكَ تَحَ ا: يَ ونَ أَيْضً تِحُ تَفْ سْ يَ وَ
} (األعراف ٨٩/٧) ينَ يْرُ الْفاتِحِ أَنْتَ خَ قِّ وَ نا بِالْحَ مِ وْ يْنَ قَ بَ يْنَنا وَ تَحْ بَ نَا افْ بَّ {رَ

(r ِول سُ رَ بِالرَّ ي أَنْذَ ودِيِّ الَّذِ نْ الْيَهُ ةَ عَ لَمَ يثُ سَ دِ (حَ
ودِ  مُ حْ نْ مَ فٍ عَ وْ نِ بْنِ عَ مَ حْ بْدِ الرَّ يمَ بْنِ عَ اهِ رَ الِحُ بْنُ إبْ نِي صَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ابِ  حَ نْ أَصْ ةُ مِ لَمَ انَ سَ كَ ، وَ قْشٍ ةَ بْنِ وَ مَ الَ ةَ بْنِ سَ لَمَ نْ سَ لِ عَ هَ َشْ بْدِ األْ نِي عَ ي بَ بِيدٍ أَخِ ابْن لَ
يْتِهِ  بَ نْ  مِ ا  مً وْ يَ يْنَا  لَ عَ جَ  رَ فَخَ  : الَ قَ  ، لِ هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ فِي  ودَ  هُ يَ نْ  مِ ارٌ  جَ نَا  لَ انَ  كَ  : الَ قَ  ، رٍ بَدْ
نا،  سِ فِيهِ  نْ  مَ ثِ  دَ أَحْ نْ  مِ مئِذٍ  وْ يَ أَنَا  وَ  : ةُ لَمَ سَ الَ  -قَ لِ  هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ لَى  عَ قَفَ  وَ تَّى  حَ
انَ  يزَ مِ الْ وَ ابَ  سَ الْحِ وَ ثَ  بَعْ الْ وَ ةَ  يَامَ قِ الْ رَ  كَ فَذَ لِي-  أَهْ نَاءِ  بِفِ ا  فِيهَ عٌ  طَجِ ضْ مُ لِي،  ةٌ  دَ رْ بُ لَيَّ  عَ
ائِنٌ  ثًا كَ عْ نَ أَنَّ بَ وْ رَ ، الَ يَ ثَانٍ ابِ أَوَ حَ كٍ أَصْ رْ لِ شِ مٍ أَهْ وْ لِكَ لِقَ الَ ذَ قَ : فَ الَ ، قَ النَّارَ نَّةَ وَ الْجَ وَ
مْ  تِهِ وْ دَ مَ عْ ثُونَ بَ بْعَ ائِنًا، أَنَّ النَّاسَ يُ ا كَ ذَ  هَ تَرَ نُ أَوَ ا فُالَ كَ يَ يْحَ : وَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ تِ وْ مَ دَ الْ عْ بَ
هُ  دَّ أَنَّ لَ وَ لَ ، وَ لَفُ بِهِ ي يُحْ اَلَّذِ ، وَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ مْ الِهِ مَ ا بِأَعْ نَ فِيهَ وْ زَ ارٌ يُجْ نَ نَّةٌ وَ ا جَ ارٍ فِيهَ إلَى دَ
، بِأَنْ  يْهِ لَ هُ عَ يِّنُونَ يُطَ اهُ فَ هُ إيَّ لُونَ خِ دْ مَّ يُ هُ ثُ ونَ مُ ، يَحْ ارِ نُّورٍ فِي الدَّ ظَمَ تَ نْ تِلْكَ النَّارِ أَعْ هِ مِ ظِّ بِحَ
نْ  وثٌ مِ بْعُ بِيٌّ مَ : نَ الَ ؟ قَ لِكَ ةُ ذَ ا آيَ ! فَمَ نُ ا فُالَ كَ يَ يْحَ : وَ هُ وا لَ الُ قَ ا، فَ دً نْ تِلْكَ النَّارِ غَ وَ مِ نْجُ يَ
أَنَا  يَّ وَ رَ إلَ نَظَ : فَ الَ اهُ؟ قَ رَ تَى تَ مَ وا: وَ الُ قَ ، فَ نِ يَمَ الْ ةَ وَ كَّ هِ إلَى مَ ارَ بِيَدِ أَشَ دِ، وَ بِالَ هِ الْ ذِ وِ هَ نَحْ
بَ  هَ ا ذَ ة: فوالله مَ لمَ الَ سَ . قَ هُ كْ رِ دْ هُ يُ رَ مْ مُ عُ الَ غُ ا الْ ذَ دْ هَ تَنْفِ سْ : إنْ يَ الَ قَ نا، فَ مْ سِ ثِهِ دَ نْ أَحْ مِ
رَ  فَ كَ وَ  ، بِهِ نَّا  آمَ فَ نَا،  رِ أَظْهُ يْنَ  بَ يٌّ  حَ وَ  هُ وَ  ،r هُ  ولَ سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ هُ  اللَّ ثَ  بَعَ تَّى  حَ ارُ  النَّهَ وَ يْلُ  اللَّ
 : الَ ؟ قَ لْتَ ا قُ نَا فِيهِ مَ لْتَ لَ ي قُ تَ الَّذِ نُ أَلَسْ ا فُالَ كَ يَ يْحَ : وَ هُ نَا لَ لْ قُ : فَ الَ ا. قَ دً سَ حَ يًا وَ غْ بِهِ بَ

٢٠٧. يْسَ بِهِ كِنْ لَ لَ لَى، وَ بَ
٢٠٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢١١-٢١٢.



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٦٨

( يلِ نْجِ ِ نْ اإلْ هِ r مِ ولِ اللَّ سُ ةُ رَ فَّ (صِ
هُ  اءَ جَ ا  فِيمَ مَ  يَ رْ مَ بن  ى  يسَ عِ عَ  ضَ وَ انَ  كَ ا  مَّ عَ نِي  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، انَ كَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
يُّ  ارِ وَ نَّسُ الْحَ بَتَ يُحَ ا أَثَ مَّ هِ r، مِ ولِ اللَّ سُ ةِ رَ فَ نْ صِ يلِ مِ نْجِ ِ لِ اإلْ َهْ يلِ ألِ نْجِ ِ هِ فِي اإلْ نْ اللَّ مِ
هُ  نَّ مْ أَ يْهِ هِ r إلَ ولِ اللَّ سُ مَ u فِي رَ يَ رْ ى بن مَ يسَ دِ عِ هْ نْ عَ يلَ عَ نْجِ ِ مْ اإلْ هُ خَ لَ ينَ نَسَ ، حِ مْ هُ لَ
ا  هَ نَعْ يَصْ مْ  لَ نَائِعَ  صَ مْ  تِهِ رَ ضْ بِحَ تُ  نَعْ صَ أَنِّي  الَ  وْ لَ وَ  ، بَّ الرَّ أَبْغَضَ  دْ  قَ فَ نِي  ضَ أَبْغَ نْ  مَ  : الَ قَ
ا  أَيْضً ونَنِي۲۰۸، وَ زُّ عِ مْ يَ نُّوا أَنَّهُ ظَ وا وَ نَ بَطِرُ نْ اآلْ كِنْ مِ لَ ، وَ طِيئَةٌ مْ خَ هُ انَتْ لَ ا كَ بْلِي، مَ دٌ قَ أَحَ
أَيْ  انًا،  جَّ مَ ونِي  ضُ أَبْغَ مْ  أَنَّهُ  : وسِ النَّامُ فِي  تِي  الَّ ةُ  لِمَ كَ الْ تِمَّ  تَ أَنْ  نْ  مِ دَّ  بُ الَ  كِنْ  لَ وَ  ، بِّ لِلرَّ
 ، سِ دُ قُ وحُ الْ رُ ، وَ بِّ نْدِ الرَّ نْ عِ مْ مِ يْكُ هُ إلَ هُ اللَّ لُ سِ رْ ي يُ ا الَّذِ ذَ نَّا هَ مَ نْحَ مُ اءَ الْ دْ جَ وْ قَ لَ . فَ بَاطِالً
عِي فِي  نْتُمْ مَ ا كُ يمً دِ مْ قَ َنَّكُ ا، ألِ تُمْ أَيْضً أَنْ لَيَّ وَ يدٌ عَ هِ وَ شَ هُ ، فَ جَ رَ بِّ خَ نْدَ الرَّ نْ عِ ي مِ ا الَّذِ ذَ هَ

ا. وَ كُ ا الَ تَشْ يْمَ : لِكَ مْ كُ لْتُ لَ ا قُ ذَ هَ
.r ، لِيطِسُ قَ بَرْ : الْ يَّةِ ومِ وَ بِالرُّ هُ : وَ دٌ مَّ حَ ): مُ انِيَّةِ يَ رْ نَّا (بِالسُّ مَ نْحَ مُ الْ وَ

(r ِّبْعَثُ النَّبِي (مَ
ةً  مَ حْ الَى رَ عَ هُ تَ ثَهُ اللَّ عَ نَةً بَ ينَ سَ عِ بَ هِ r أَرْ ولُ اللَّ سُ دٌ رَ مَّ حَ لَغَ مُ ا بَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بِيٍّ  لِّ نَ لَى كُ يثَاقَ عَ مِ ذَ الْ دْ أَخَ الَى قَ عَ تَ وَ كَ  بَارَ هُ تَ اللَّ انَ  كَ وَ ا،  يرً بَشِ ةً لِلنَّاسِ  افَّ كَ ، وَ ينَ الَمِ عَ لِلْ
وا  دُّ ؤَ مْ أَنْ يُ يْهِ لَ ذَ عَ أَخَ ، وَ هُ فَ الَ نْ خَ لَى مَ هُ عَ رِ لَ النَّصْ ، وَ هُ يقِ لَ دِ التَّصْ ، وَ انِ بِهِ يمَ ِ هُ بِاإلْ بْلَ ثَهُ قَ عَ بَ
ولُ  قُ . يَ قِّ فِيهِ نْ الْحَ مْ مِ يْهِ لَ انَ عَ ا كَ لِكَ مَ نْ ذَ ا مِ وْ أَدَّ ، فَ مْ هُ قَ دَّ صَ مْ وَ نْ بِهِ نْ آمَ لِّ مَ لِكَ إلَى كُ ذَ

 :r ٍد مَّ حَ الَى لِمُ عَ هُ تَ اللَّ
لبه. ال: عز الرجل الرجل، إِذا غَ قَ ٢٠٨  يعزونني: يغلبوننى، يُ
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ولٌ  سُ رَ مْ  كُ جاءَ مَّ  ثُ  ، ةٍ مَ كْ حِ وَ كِتابٍ  نْ  مِ مْ  يْتُكُ آتَ لَما  النَّبِيِّينَ  يثاقَ  مِ هُ  اللَّ ذَ  أَخَ إِذْ  {وَ
ي...}  رِ مْ إِصْ لى ذلِكُ مْ عَ تُ ذْ أَخَ مْ وَ تُ رْ رَ قْ أَ : أَ الَ ، قَ هُ نَّ رُ لَتَنْصُ نُنَّ بِهِ وَ مِ ، لَتُؤْ مْ عَكُ قٌ لِما مَ دِّ صَ مُ

ي  دِ هْ نْ عَ مْ مِ تُكُ لْ مَّ ا حَ لَ مَ أَيْ ثِقَ
} (آل عمران ٨١/٣) ينَ دِ اهِ نَ الشَّ مْ مِ كُ عَ ا مَ أَنَ وا وَ دُ هَ اشْ الَ فَ نا، قَ رْ رَ {..قالُوا أَقْ

لِكَ إلَى  ا ذَ وْ أَدَّ ، وَ هُ فَ الَ نْ خَ مَّ هُ مِ رِ لَ النَّصْ ، وَ هُ يقِ لَ دِ ا بِالتَّصْ يعً مِ يثَاقَ النَّبِيِّينَ جَ هُ مِ ذَ اللَّ أَخَ فَ
٢٠٩. يْنِ كِتَابَ نِ الْ يْ ذَ لِ هَ نْ أَهْ مْ مِ هُ قَ دَّ صَ مْ وَ نْ بِهِ نْ آمَ مَ

(u َيل بْرِ ولِ جِ اءُ نُزُ تِدَ (ابْ
بْدَ  عَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ  . يْرِ بَ الزُّ آلِ  لَى  وْ مَ  ، انَ يْسَ كَ بْنُ  بُ  هْ وَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
انَ  كَ يْفَ  كَ  ، بَيْدُ عُ ا  يَ نَا  ثْ دِّ حَ  : يْثَيَّ اللَّ ةَ  تَادَ قَ بْنِ  يْرِ  مَ عُ بْنِ  بَيْدِ  لِعُ ولُ  قُ يَ وَ  هُ وَ يْرِ  بَ الزُّ بْنَ  هِ  اللَّ
 - بَيْدٌ : عُ الَ قَ : فَ الَ يلُ u؟ قَ بْرِ هُ جِ اءَ ينَ جَ ةِ، حِ نْ النُّبُوَّ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ ئَ بِهِ رَ تُدِ بْ ا اُ ءُ مَ دْ بَ
 r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ  :- النَّاسِ نْ  مِ هُ  نْدَ عِ نْ  مَ وَ يْرِ  بَ الزُّ ابْن  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ثُ  دِّ يُحَ رٌ  اضِ حَ نَا  أَ وَ
لِيَّة.  اهِ يْشٌ فِي الْجَ رَ نَّثَ بِهِ قُ ا تَحَ مَّ لِكَ مِ انَ ذَ كَ ا، وَ رً هْ نَةٍ شَ لِّ سَ نْ كُ اءٍ مِ رَ ۲۱۰ فِي حِ رُ اوِ يُجَ

ر. التبرّ والتحنث 
: الَ أَبُو طَالِبٍ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

لِ نَازِ اءٍ وَ رَ قَى فِي حِ اقٍ لِيَرْ رَ هُ ... وَ انَ كَ ا مَ بِيرً ى ثَ سَ نْ أَرْ مَ رٍ وَ وْ ثَ وَ

٢٠٩  السرية النبوية إلبن هشام، 1، 234-232.
تَكف. ٢١٠  جياور: يعْ
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( نُّثِ نَى التَّحَ عْ يٌّ فِي مَ وِ ثٌ لُغَ (بَحْ
 ۲۱۱ اءَ فَ لُونَ الْ يُبْدِ يَّةَ فَ نَفِ ونَ الْحَ يدُ رِ ، يُ نُّفُ التَّحَ نُّثُ وَ : التَّحَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ : تَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: اجِ جَّ عَ ةُ ابْن الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ بْرَ قَ ونَ الْ يدُ رِ ، يُ فَ دَ جَ ، وَ ثَ دَ وا: جَ الُ ا قَ مَ ، كَ نْ الثَّاءِ مِ
۲۱۲ افِ دَ َجْ عَ األْ ي مَ ارِ جَ انَ أَحْ وْ كَ لَ

 ، هُ لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  طَالِبٍ  أَبِي  يْتُ  بَ وَ  . هُ لَ ةٍ  وزَ جُ أُرْ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ  . اثَ دَ َجْ األْ  : يدُ رِ يُ
ا. هَ عِ ضِ وْ هُ فِي مَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ رُ كُ أَذْ سَ

اءَ  فَ لُونَ الْ بْدِ ، يُ عِ ثُمَّ ضِ وْ ، فِي مَ : فَمَّ ولُ قُ بَ تَ رَ عَ ةَ أَنَّ الْ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ حَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. نْ الثَّاءِ مِ

 r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  فَكَ  : بَيْدٌ عُ الَ  قَ  : الَ قَ انَ  يْسَ كَ بْنُ  بُ  هْ وَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 r ِه ولُ اللَّ سُ ى رَ ا قَضَ إِذَ ، فَ اكِينِ سَ مَ نْ الْ هُ مِ اءَ نْ جَ مُ مَ طْعِ ، يُ نَةٍ لِّ سَ نْ كُ رَ مِ هْ لِكَ الشَّ رُ ذَ اوِ يُجَ
لَ  خُ دْ بْلَ أَنْ يَ ، قَ بَةَ عْ كَ هِ، الْ ارِ وَ نْ جِ فَ مِ رَ ا انْصَ ، إذَ أُ بِهِ بْدَ ا يَ لُ مَ انَ أَوَّ ، كَ لِكَ هِ ذَ رِ هْ نْ شَ هُ مِ ارَ وَ جِ
رُ  هْ انَ الشَّ ا كَ تَّى إذَ ، حَ يْتِهِ عُ إلَى بَ جِ رْ مَّ يَ ، ثُ لِكَ نْ ذَ هُ مِ اءَ اللَّ ا شَ وْ مَ ا أَ بْعً ا سَ يَطُوفُ بِهَ ، فَ يْتَهُ بَ
ا،  فِيهَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ بَعثه  تِي  الَّ نة  السّ نْ  مِ  ، تِهِ امَ رَ كَ نْ  مِ ادَ  أَرَ ا  مَ فِيهِ  بِهِ  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ادَ  أَرَ ي  الَّذِ
هِ  ارِ وَ لِجِ جُ  رُ يَخْ انَ  كَ ا  مَ كَ  ، اءٍ رَ حِ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ  ، انَ ضَ مَ رَ رُ  هْ شَ رُ  هْ الشَّ لِكَ  ذَ وَ
هُ  اءَ ا، جَ بَادَ بِهَ عِ مَ الْ حِ رَ ، وَ تِهِ الَ سَ ا بِرِ هُ فِيهَ هُ اللَّ مَ رَ تِي أَكْ ةُ الَّ يْلَ انَتْ اللَّ ا كَ تَّى إذَ ، حَ لُهُ هُ أَهْ عَ مَ وَ
نْث:  وج من احلِْ رُ وَ اخلُْ الَ أَبُو ذَر: «...واجليد فِيهِ أَن يكون فِيهِ التحنث هُ ام. قَ شَ د عىل ابْن هِ يفِ الرَّ ٢١١  وَ
يفِ  ء، وَ ْ وج من اليشَّ ُرُ تَعْمل يفِ اخلْ َن تفعل قد تسْ ثْم، ألِ ِ ن اإلْ وج عَ ُرُ امَ يكون التأثم، اخلْ ثْم، كَ ِ أَي اإلْ

ام». شَ ال الّذي ذكره ابْن هِ بْدَ ِ تَاج فِيهِ إِىلَ اإلْ الَ حيْ ، وَ نهُ االنسالخ عَ
أجداف  عىل  جيمع  الَ  اءِ  فَ بِالْ «جدف»  أَن  زعم  يْثُ  حَ جنى  ابْن  عىل  ورد  اهد  شَ ر  عْ الشّ ا  ذَ هَ يفِ    ٢١٢

ار). جَ فِيه أَحْ ان رؤبة طبعة ليبسج ص ١٠٠ وَ انْظُر ديوَ وْض وَ (الرَّ
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 ۲۱۳ طٍ بِنَمَ  ، ائِمٌ نَ أَنَا  وَ  ، يلُ بْرِ جِ نِي  اءَ فَجَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ الَى.  عَ تَ هِ  اللَّ رِ  بِأَمْ  u يلُ  بْرِ جِ
نَنْتُ  ظَ تَّى  حَ بِهِ  تَّنِي۲۱٥  غَ فَ  : الَ قَ أُ؟  رَ أَقْ ا  مَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ أْ،  رَ اقْ الَ  قَ فَ  ،۲۱٤ كِتَابٌ فِيهِ  دِيبَاجٍ  نْ  مِ
هُ  نَّ نَنْتُ أَ تَّى ظَ تَّنِي بِهِ حَ غَ : فَ الَ أُ؟ قَ رَ ا أَقْ : مَ لْتُ : قُ الَ أْ، قَ رَ : اقْ الَ قَ لَنِي فَ سَ مَّ أَرْ ، ثُ تُ وْ مَ هُ الْ نَّ أَ
هُ  نَّ نَنْتُ أَ تَّى ظَ تَّنِي بِهِ حَ غَ : فَ الَ أُ؟ قَ رَ ا أَقْ اذَ : مَ لْتُ : قُ الَ أْ، قَ رَ : اقْ الَ قَ نِي، فَ لَ سَ مَّ أَرْ ، ثُ تُ وْ مَ الْ
نْهُ أَنْ  اءً مِ تِدَ لِكَ إالَّ افْ ا أَقُولُ ذَ أُ؟ مَ رَ ا أَقْ اذَ : مَ لْتُ قُ : فَ الَ أْ، قَ رَ : اقْ الَ قَ نِي، فَ لَ سَ مَّ أَرْ ، ثُ تُ وْ مَ الْ

 : الَ قَ نَعَ بِي، فَ ا صَ ثْلِ مَ ودَ لِي بِمِ عُ يَ
مَ  لَّ عَ ي  الَّذِ مُ  رَ َكْ األْ بُّكَ  رَ وَ أْ  رَ اقْ  . لَقٍ عَ نْ  مِ نْسانَ  ِ اإلْ لَقَ  خَ لَقَ  خَ ي  الَّذِ بِّكَ  رَ مِ  بِاسْ أْ  رَ {اقْ

} (العلق ١/٩٦-٥) مْ لَ عْ ا لَمْ يَ نْسانَ مَ ِ مَ اإلْ لَّ . عَ مِ لَ بِالْقَ
ا.  لْبِي كِتَابً تَبْتُ فِي قَ ا كَ أَنَّمَ ي، فَكَ مِ نْ نَوْ بَبْتُ مِ هَ نِّي وَ فَ عَ رَ انْصَ ى فَ تَهَ مَّ انْ ا ثُ أْتهَ رَ قَ : فَ الَ قَ
ا  يَ  : ولُ قُ يَ اءِ  مَ السَّ نْ  مِ ا  تً وْ صَ تُ  عْ مِ سَ بَلِ  الْجَ نْ  مِ طٍ  سَ وَ فِي  نْتُ  كُ ا  إذَ تَّى  حَ تُ  جْ رَ فَخَ  : الَ قَ
يلُ  بْرِ ا جِ إِذَ ، فَ اءِ أَنْظُرُ مَ ي إلَى السَّ أْسِ تُ رَ فَعْ رَ : فَ الَ ، قَ يلُ بْرِ أَنَا جِ هِ وَ ولُ اللَّ سُ ، أَنْتَ رَ دُ مَّ حَ مُ
أَنَا  وَ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ أَنْتَ   ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : ولُ قُ يَ اءِ  مَ السَّ أُفُقِ  فِي  يْهِ  مَ دَ قَ افٍّ  صَ لٍ  جُ رَ ةِ  ورَ صُ فِي 
فِي  نْهُ  عَ ي  هِ جْ وَ فُ  رِ أَصْ لْتُ  عَ جَ وَ  ، رُ أَخَّ أَتَ ا  مَ وَ مُ  دَّ قَ أَتَ ا  فَمَ يْهِ  إلَ رُ  أَنْظُ تُ  فْ قَ فَوَ  : الَ قَ  . يلُ بْرِ جِ
مُ  دَّ قَ أَتَ ا  مَ ا  اقِفً وَ لْتُ  زِ ا  فَمَ  ، لِكَ ذَ كَ تُهُ  يْ أَ رَ إالَّ  ا  نْهَ مِ يَةٍ  نَاحِ فِي  رُ  أَنْظُ فَالَ   : الَ قَ  ، اءِ مَ السَّ آفَاقِ 
وا  عُ جَ رَ ةَ وَ كَّ لَى مَ وا أَعْ بَلَغُ بِي، فَ لَ ا فِي طَ لَهَ سُ ةُ رُ يجَ دِ ثَتْ خَ عَ تَّى بَ ائِي حَ رَ عُ وَ جِ ا أَرْ مَ ي وَ امِ أَمَ

نِّي. فَ عَ رَ مَّ انْصَ ، ثُ لِكَ انِي ذَ كَ اقِفٌ فِي مَ أَنَا وَ ا وَ يْهَ إلَ
اء كالسفط. ٢١٣  النمط: وعَ

إِىلَ  ة  ارَ إِشَ ا  إِهنََّ  (١/٢-٢ » (البقرة  فِيهِ يْبَ  رَ الَ  الْكِتابُ  ذلِكَ  «امل   : اىلَ عَ تَ له  وْ قَ يفِ  ين  املُْفَرسّ بعض  الَ  قَ   ٢١٤
وْض األنف). أ». (الرَّ رَ : «اقْ هُ الَ لَ ني قَ يل حِ ِ ربْ اءَ بِهِ جِ الْكتاب الّذي جَ
نى غت. عْ ي بِمَ هِ اهِب: «فغطني». وَ يفِ املَْوَ ٢١٥  والغت: حبس النَّفس. وَ
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:( هُ عَ يلَ مَ بْرِ رِ جِ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ ةَ مَ يجَ دِ لَى خَ قُصُّ عَ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ (رَ
ا۲۱٦  يفً ضِ مُ ا  هَ ذِ فَخِ إلَى  تُ  لَسْ فَجَ ةَ  يجَ دِ خَ يْتُ  أَتَ تَّى  حَ لِي  أَهْ إلَى  ا  عً اجِ رَ فْتُ  رَ انْصَ وَ
وا  لَغُ تَّى بَ لِي فِي طَلَبكَ حَ سُ ثَتْ رُ عَ دْ بَ قَ ، أَيْن كنت؟ فوالله لَ مِ اسِ قَ ا الْ ا أَبَ : يَ الَتْ قَ ا: فَ يْهَ إلَ
الّذي  فو  واثبت،  عمّ  بن  ا  يَ رْ  أَبْشِ  : الَتْ قَ فَ  ، أَيْتُ رَ ي  بِاَلَّذِ ا  تهَ ثْ دَّ حَ مَّ  ثُ لِي،  وا  عُ جَ رَ وَ ةَ  كَّ مَ

٢١٧. ةِ ُمَّ هِ األْ ذِ بِيَّ هَ ونَ نَ و أَنْ تَكُ جُ َرْ هِ إنِّي ألَ ةَ بِيَدِ يجَ دِ سُ خَ نَفْ

( آنِ رْ يلِ الْقُ نْزِ اءُ تَ تِدَ (ابْ
 :U ِه لِ اللَّ وْ ، بِقَ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ يلِ فِي شَ هِ r بِالتَّنْزِ ولُ اللَّ سُ ئَ رَ تُدِ ابْ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 { قانِ رْ الْفُ وَ  د الْهُ نَ  مِ يِّناتٍ  بَ وَ لِلنَّاسِ   ًد هُ آنُ  رْ الْقُ فِيهِ  لَ  زِ أُنْ ي  الَّذِ ضانَ  مَ رَ رُ  هْ {شَ
(البقرة ١٨٥/٢)

لُ  نَزَّ . تَ رٍ هْ نْ أَلْفِ شَ يْرٌ مِ رِ خَ دْ ةُ الْقَ . لَيْلَ رِ دْ ةُ الْقَ ا لَيْلَ راكَ مَ ما أَدْ . وَ رِ دْ ةِ الْقَ لْناهُ فِي لَيْلَ زَ ا أَنْ {إِنَّ
} (القدر ١/٩٧-٥) رِ جْ عِ الْفَ طْلَ تَّى مَ يَ حَ المٌ هِ . سَ رٍ لِّ أَمْ نْ كُ مْ مِ هِ بِّ نِ رَ وحُ فِيها بِإِذْ الرُّ ةُ وَ الئِكَ الْمَ

رٍ  أَمْ لُّ  كُ قُ  رَ فْ يُ فِيها   . ينَ رِ نْذِ مُ نَّا  كُ ا  إِنَّ ةٍ  كَ بارَ مُ ةٍ  لَيْلَ فِي  لْناهُ  زَ أَنْ ا  إِنَّ  . بِينِ الْمُ الْكِتابِ  وَ {حم 
} (الدخان ١/٤٤-٥) لِينَ سِ رْ نَّا مُ ا كُ نا إِنَّ نْدِ نْ عِ راً مِ كِيمٍ أَمْ حَ

} (األنفال ٤١/٨) عانِ مْ مَ الْتَقَى الْجَ وْ قانِ يَ رْ مَ الْفُ وْ نا يَ بْدِ لى عَ لْنا عَ زَ ما أَنْ هِ وَ نْتُمْ بِاللَّ نْتُمْ آمَ {إِنْ كُ
. رٍ كِينَ بِبَدْ رِ شْ مُ الْ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ ى رَ تَقَ لْ لِكَ مُ ذَ وَ

يْف ضيفا. نْه سمى الضَّ مِ ، وَ ال: أضفت إِىلَ الرجل، إِذا ملت نَحوه ولصقت بِهِ قَ ٢١٦  مضيفا: ملتصقا، يُ
٢١٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٣٥-٢٣٨.
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 r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَنَّ   : يْنٍ سَ حُ بْنِ  لِيِّ  عَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ رٍ  فَ عْ جَ أَبُو  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ابْنُ  الَ  قَ  . انَ ضَ مَ رَ نْ  مِ ةَ  رَ شْ عَ بْعَ  سَ ةَ  بِيحَ صَ  ، ةِ عَ مُ الْجُ مَ  وْ يَ رٍ  بِبَدْ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ وَ وَ  هُ ى  تَقَ الْ
دْ  ، قَ نْهُ هُ مِ اءَ ا جَ قٌ بِمَ دِّ صَّ نٌ باللَّه مُ مِ ؤْ وَ مُ هُ هِ r. وَ ولِ اللَّ سُ يُ إلَى رَ حْ وَ تَامَّ الْ مَّ تَ : ثُ اقَ حَ إسْ
، الَ  نَةٌ ؤْ مُ الٌ وَ قَ ةُ أَثْ النُّبُوَّ ، وَ مْ طِهِ خَ سَ بَادِ وَ عِ ا الْ ضَ لَى رِ هُ عَ لَ مَ ا حَ نْهُ مَ لَ مِ مَّ تَحَ ، وَ بُولِهِ هُ بِقَ بِلَ قَ
ا  مَ ، لَ هِ فِيقِ وْ تَ الَى وَ عَ هِ تَ نِ اللَّ وْ لِ بِعَ سُ نْ الرُّ ة والعرم مِ ا إالَّ أهل القوّ تَطِيعُ بِهَ سْ الَ يَ ا وَ لُهَ مِ يَحْ
ى  ضَ فَمَ  : الَ قَ الَى.  عَ تَ وَ انِهِ  بْحَ سُ هِ  اللَّ نْ  عَ بِهِ  وا  اءُ جَ ا  مَّ مِ مْ  يْهِ لَ عَ دُّ  رَ يُ ا  مَ وَ النَّاسِ  نْ  مِ نَ  وْ لْقَ يَ

٢١٨.ََذ األْ فِ وَ الَ نْ الْخِ هِ مِ مِ وْ نْ قَ ى مِ لْقَ ا يَ لَى مَ ، عَ رِ اللَّهِ لَى أَمْ هِ r عَ ولُ اللَّ سُ رَ

ى): حَ ةِ الضُّ ورَ ولُ سُ نُزُ يِ وَ حْ ةُ الْوَ تْرَ (فَ
لِكَ  ذَ قَّ  شَ تَّى  حَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ ةً  تْرَ فَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  عَ يُ  حْ وَ الْ تَرَ  فَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هُ  مَ رَ ا أَكْ هُ بِمَ مَ رَ ي أَكْ وَ الَّذِ هُ ، وَ هُ بُّ هُ رَ مُ لَ سِ قْ ى، يُ حَ ةِ الضُّ ورَ يلُ بِسُ بْرِ هُ جِ اءَ ، فَجَ نَهُ زَ أَحْ يْهِ فَ لَ عَ

الَى:  عَ الَ تَ قَ ، فَ هُ ا قَالَ مَ هُ وَ عَ دَّ ا وَ ، مَ بِهِ
 ، كَ كَ تَرَ كَ فَ مَ رَ ا صَ : مَ ولُ قُ ما قَلى} يَ بُّكَ وَ كَ رَ عَ دَّ ا وَ جى. مَ يْلِ إِذا سَ اللَّ حى وَ الضُّ {وَ
عِكَ  جِ رْ مَ نْ  مِ ي  نْدِ عِ ا  لِمَ أَيْ  ُولى}  األْ نَ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ ةُ  رَ خِ لَآلْ {وَ  . بَّكَ أَحَ نْذُ  مُ كَ  ضَ أَبْغَ ا  مَ وَ
ضى}  تَرْ بُّكَ فَ عْطِيكَ رَ فَ يُ وْ لَسَ يَا. {وَ نْ ةِ فِي الدُّ امَ رَ كَ نْ الْ لْتَ لَكَ مِ جَّ ا عَ مَّ يْرٌ لَكَ مِ ، خَ إلَيَّ
اال  ضَ كَ  دَ جَ وَ وَ  .فَآو تِيماً  يَ كَ  دْ يَجِ {أَلَمْ   . ةِ رَ خِ اآلْ فِي  ابِ  الثَّوَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  لْجِ  فُ الْ نْ  مِ
تِهِ فِي  امَ رَ نْ كَ هُ بِهِ مِ أَ تَدَ ا ابْ هُ مَ هُ اللَّ فُ رِّ عَ نى} (الضحى ١/٩٣-٨) يُ أَغْ كَ عائِالً فَ دَ جَ وَ د. وَ فَهَ

. تِهِ مَ حْ هِ بِرَ لِّ لِكَ كُ نْ ذَ هِ مِ اذِ تِنْقَ اسْ ، وَ تِهِ لَ الَ ضَ تِهِ وَ يْلَ عَ هِ وَ تْمِ يْهِ فِي يُ لَ نِّهِ عَ مَ هِ، وَ رِ لِ أَمْ اجِ عَ
٢١٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٣٩-٢٤٠.
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ى): حَ ةِ الضُّ ورَ اتِ سُ دَ رَ فْ يرُ مُ سِ فْ (تَ
: يُّ فِ لْتِ الثَّقَ يَّةُ بْنُ أَبِي الصَّ الَ أُمِّ . قَ نٌ كْ ى: سُ جَ : سَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۲۱۹ يمِ بَهِ مِ الْ يْلُ بِالظَّالَ ا اللَّ جَ سَ بِي ... وَ حْ امَ صَ دْ نَ قَ نَا وَ هِ وْ إذْ أَتَى مَ

ا. هَ فُ ا طَرَ جَ سَ ، وَ يَةٌ اجِ ا: سَ هَ فُ نَ طَرَ كَ ا سَ يْنِ إذَ الُ لِلْعَ قَ يُ ، وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
طَفَى: يرُ بْنُ الْخَ رِ الَ جَ قَ

ي اجِ وَ تُورِ سُ لَلِ السُّ نْ خَ تُلْنَ مِ قْ يُنٍ ... يَ نَ بِأَعْ حْ ينَ رُ يْنَكَ حِ مَ دْ رَ قَ لَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: لِيُّ ذَ هُ اشٍ الْ رَ الَ أَبُو خِ . قَ يرُ قِ فَ : الْ ائِلُ الْعَ وَ
۲۲۰ ائِلُ يْنِ عَ يسَ رِ الِي الدَّ تَنْبَحٌ بَ سْ مُ تَا ... وَ ا شَ يكُ إذَ رِ ي الضَّ أْوِ يْتِهِ يَ إلَى بَ

، اءَ اللَّهُ ا إنْ شَ هَ عِ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ يْلٌ عَ ةٌ وَ الَ : عَ هُ عُ مْ جَ وَ
. يَالَ عِ ولُ الْ عُ ي يَ ا): الَّذِ ائِلُ (أَيْضً الْعَ وَ

ولُوا} (النساء ٣/٤)  هِ U: {ذلِكَ أَدْنى أَالَّ تَعُ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ ائِفُ ا): الْخَ ائِلُ (أَيْضً الْعَ وَ
: الَ أَبُو طَالِبٍ قَ وَ

ائِلٍ يْرُ عَ هِ غَ سِ نْ نَفْ دٌ مِ اهِ هُ شَ ةً ... لَ يرَ عِ سُّ شَ طٍ الَ يُخِ انِ قِسْ يزَ بِمِ
ا. هَ عِ ضِ وْ هُ فِي مَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

يَاء. يْسَ فِيهِ ضِ اد لَ ديد السوَ ة من اللَّيْل. والبهيم: الشَّ اعَ ٢١٩  املوهن: سَ
فينبح  يْل،  ة اللَّ يق يفِ ظلمَ ن الطَّرِ طَر. واملستنبح: الّذي يضل عَ املُْضْ قِري والضعيف  فَ ٢٢٠  الرضيك: الْ
ب  الثَّوْ والدريس:  فيقصدها.  بيُوت  الْ ع  وضِ مَ فَيعلم  فتجاوبه،  الْكالب  لتسمعه  الْكالب  نباح 

ا يكون للرجل من اللبَاس. وَ أقل مَ هُ ار والرداء، وَ زَ ِ ادَ بِهِ اإلْ هُ أَرَ َنَّ لق، وثناه ألِ اخلْ
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أَيْ   : رُ َمْ األْ ا  ذَ هَ نِي  الَ عَ دْ  قَ  : لُ جُ الرَّ ولُ  قُ يَ المعيى.  المثقل  ء  يْ الشَّ ا):  (أَيْضً ائِلُ  الْعَ وَ
يَانِي. أَعْ لَنِي وَ قَ أَثْ

: قُ دَ زْ رَ فَ الَ الْ قَ
۲۲۱ االَ انِ عَ ثَ دَ رُ فِي الْحَ َمْ ا األْ ا مَ يْشٍ ... إذَ رَ نْ قُ حَ مِ اجِ حَ رَّ الْجَ غُ  الْ تَرَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
} (الضحى ٩/٩٣-١٠)  رْ نْهَ ائِلَ فَال تَ ا السَّ أَمَّ . وَ رْ هَ قْ ا الْيَتِيمَ فَال تَ أَمَّ {فَ

 . هِ بَادِ اللَّ نْ عِ اءِ مِ فَ عَ لَى الضُّ ا فَظا عَ اشً الَ فَحَّ ا، وَ بِّرً تَكَ الَ مُ ا وَ بَّارً نْ جَ أَيْ الَ تَكُ
} (الضحى ٩١١/٩٣)  ثْ دِّ بِّكَ فَحَ ةِ رَ مَ ا بِنِعْ أَمَّ {وَ

ا،  يْهَ عُ إلَ ادْ ا وَ هَ رْ كُ ، أَيْ اُذْ ثْ دِّ ةِ فَحَ نْ النُّبُوَّ تِهِ مِ امَ رَ كَ تِهِ وَ مَ نْ نِعْ هِ مِ نْ اللَّ كَ مِ اءَ ا جَ أَيْ بِمَ
نْ  را إلَى مَ ةِ سِ نْ النُّبُوَّ بَادِ بِهِ مِ عِ لَى الْ عَ يْهِ وَ لَ هُ بِهِ عَ مَ اللَّ ا أَنْعَ رُ مَ كُ ذْ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ لَ رَ عَ فَجَ

٢٢٢. لِهِ نْ أَهْ يْهِ مِ ئِنُّ إلَ طْمَ يَ
( ةِ الَ ضِ الصَّ رْ اءُ فَ تِدَ (ابْ

ةُ  مَ حْ رَ مْ وَ يْهِ لَ عَ يْهِ وَ لَ مُ عَ الَ السَّ ، وَ آلِهِ هِ r وَ ولُ اللَّ سُ لَّى رَ ، فَصَ يْهِ لَ ةُ عَ الَ تْ الصَّ ضَ تُرِ افْ وَ
. هُ اتُ كَ رَ بَ هِ وَ اللَّ

 c ةَ  ائِشَ عَ نْ  عَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  ةَ  وَ رْ عُ نْ  عَ انَ  يْسَ كَ بْنُ  الِحُ  صَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، تَيْنِ عَ كْ رَ تَيْنِ  عَ كْ رَ يْهِ  لَ عَ تْ  ضَ تُرِ فْ اُ ا  مَ لَ  أَوَّ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ ةُ  الَ الصَّ تْ  ضَ تُرِ فْ اُ  : الَتْ قَ
أَن  ه  جْ وَ الْ انَ  كَ وَ جحجاح.  واحدهم:  ادة،  السَّ واجلحاجح:  أغر.  مجع  وَ  هُ وَ الْبيض،  أَصله  وَ املشهورون.  الغر:    ٢٢١

ر. هْ ر. واحلدثان: حوادث الدَّ عْ ة وزن الشّ امَ قَ ) فحذفها إلِ يَاءِ ال اجلحاجيح (بِالْ قَ يُ
السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٤١-٢٤٣.  ٢٢٢
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ا  هَ ضِ فَرْ لَى  عَ رِ  فَ السَّ فِي  ا  هَ رَّ قَ أَ وَ ا،  عً بَ أَرْ رِ  ضَ الْحَ فِي  ا  هَ تَمَّ أَ الَى  عَ تَ هَ  اللَّ إنَّ  مَّ  ثُ ةٍ،  الَ صَ لَّ  كُ
۲۲۳. تَيْنِ عَ كْ رَ لِ  َوَّ األْ

لَى  عَ تْ  ضَ تُرِ فْ اُ ينَ  حِ ةَ  الَ الصَّ أَنَّ   : لْمِ عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ادِي،  وَ الْ يَةِ  نَاحِ فِي  بِهِ  قِ بِعَ هُ  لَ زَ  مَ فَهَ  ، ةَ كَّ مَ لَى  بِأَعْ وَ  هُ وَ يلُ  بْرِ جِ اهُ  تَ أَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
يْفَ  كَ هُ  يَ لِيُرِ  ، يْهِ إلَ رُ  نْظُ يَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ  ،u يلُ  بْرِ جِ أَ  ضَّ تَوَ فَ  ، يْنٌ عَ نْهُ  مِ تْ  رَ جَ انْفَ فَ
يلُ  بْرِ جِ بِهِ  امَ  قَ مَّ  ثُ أَ،  ضَّ تَوَ يلَ  بْرِ جِ  َأ رَ ا  مَ كَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ أَ  ضَّ تَوَ مَّ  ثُ ةِ،  الَ لِلصَّ ورُ  الطُّهُ

.u يل  بْرِ رف جِ مَّ انْصَ ، ثُ تِهِ الَ r بِصَ هِ  ولُ اللَّ سُ لَّى رَ صَ ، وَ لَّى بِهِ فَصَ
الَة قبل  صَ س، وَ مْ وب الشَّ الَة قبل غرُ انَت صَ اء كَ رسَْ الَة قبل اإلِْ ذكر املُْزينِّ أَن الصَّ : «وَ الَ السهييلّ قَ  ٢٢٣
» (املؤمن ٥٥/٤٠).  بْكارِ ِ اإلْ ِّ وَ بِّكَ بِالْعَيشِ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ : «وَ هُ انَ بْحَ له سُ وْ ل قَ وْ ا القَ هد هلَذَ يشْ ا، وَ طُلُوعهَ
ة بعام، فعىل  رَ جْ ِ مس قبل اهلْ ات اخلْ لَوَ فرض الصَّ اء وَ َ ِرسْ انَ اإلْ : كَ الَ قَ الم مثله، وَ الَ حييى ابْن سَ قَ وَ
ة  ادَ يَ ني أكملت مخْسا، فَتكون الزِّ ا حِ ». أَي زيد فِيهَ َرضَ ة احلْ الَ ة: «فزيد يفِ صَ ائِشَ ا حيْتَمل قَول عَ ذَ هَ
قد  اء، وَ َ ِرسْ »: أَي قبل اإلْ ِ تَنيْ عَ كْ ة رَ الَ هلَا: «فرضت الصَّ وْ يكون قَ ات، وَ لَوَ يفِ عدد الصَّ عَات وَ كْ يفِ الرَّ
ة»: أَي  الَ هلَا: «فرضت الصَّ وْ جيوز أَن يكون معنى قَ بَّاس. وَ م ابْن عَ نْهُ لف، مِ ة من السّ ا طَائِفَ َذَ الَ هبِ قَ
لِك،  َرضَ بعد ذَ ة احلْ الَ ، ثمَّ زيد يفِ صَ ِ تَنيْ عَ كْ ِ رَ تَنيْ عَ كْ مس فرضت رَ ني فرضت اخلْ اء، حِ َ ِرسْ يْلَة اإلْ لَ
بِيّ أَن  الشعْ سن وَ ا احلْ ذَ كَ اهُ هَ وَ َّنْ رَ ممِ ة. وَ ائِشَ ن عَ يث عَ ا احلَدِ ذَ اة هَ وَ ن بعض رُ يّ عَ وِ وَ املَْرْ ا هُ ذَ هَ وَ
يّ  ارِ قد ذكره البُخَ قد ذكره أَبُو عمر، وَ ة بعام أَو نَحوه، وَ رَ جْ ِ انَت بعد اهلْ َرضَ كَ ة احلْ الَ ة يفِ صَ ادَ يَ الزِّ
 ، ِ تَنيْ عَ كْ ِ رَ تَنيْ عَ كْ ة رَ الَ الَت: «فرضت الصَّ ة، قَ ائِشَ ن عَ ة، عَ وَ رْ ن عُ ، عَ يّ رِ هْ ن الزُّ ايَة معمر، عَ وَ من رِ
ال: أهذه  قَ ؤال، يُ نَا سُ اهُ هَ يثه. وَ دِ ا لفظ حَ ذَ كَ بعا». هَ ينَة، فَفرضت أَرْ ول اهللا r إِىلَ املَْدِ سُ اجر رَ ثمَّ هَ
تَّى تكون  وع حَ كُ ا من الرُّ ا قبلهَ ة إِىلَ مَ عَ كْ ِ أَو رَ تَنيْ عَ كْ ة رَ ادَ يَ ال: أما زِ يُقَ ؟ فَ ة نسخ أم الَ الَ ة يفِ الصَّ ادَ يَ الزِّ
ارَ من  صَ ، وَ ِ تَنيْ عَ كْ اء من الرَّ زَ جْ ِ تَفع حكم اإلْ قد ارْ َن النّسخ رفع احلكم، وَ ة فنسخ، ألِ دَ احِ ة وَ الَ صَ
أَن  إِالَّ  جيزه،  مل  ا  دً امِ عَ وحتدث  سلم،  ا  مَ بعد  ته  صالَ يتم  أَن  ادَ  أَرَ إِن  وَ أفسدمها،  ا  دً امِ عَ امَ  نْهُ مِ سلم 
ني  ات حِ لَوَ ة يفِ عدد الصَّ ادَ يَ أما الزِّ اء بالنسخ. وَ زَ جْ ِ تَفع حكم اإلْ ة من أَوهلَا. فقد ارْ الَ تَأْنف الصَّ يسْ
عىل  نْده  عِ ة  ادَ يَ الزِّ فان  ة،  حنيفَ أَبى  ب  هَ ذْ مَ عىل  نسخا  فيسمى   ، ِ نَتَنيْ اثْ انَت  كَ ا  مَ بعد  مخْسا  أكملت 

ا». ذَ ع غري هَ وضِ ِ مَ نيْ يقَ رِ فَ يْسَ بنسخ، والحتجاج الْ لِّمني عىل أَنه لَ ور املُْتَكَ ْهُ مجُ النَّص نسخ، وَ
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يلُ  بْرِ اهُ جِ ا أَرَ مَ ةِ كَ الَ ورُ لِلصَّ يْفَ الطُّهُ ا كَ هَ يَ ا لِيُرِ هَ أَ لَ ضَّ تَوَ ، فَ ةَ يجَ دِ هِ r خَ ولُ اللَّ سُ اءَ رَ فَجَ
يْهِ  لَ هِ عَ ولُ اللَّ سُ ا رَ لَّى بِهَ مَّ صَ ، ثُ مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ هِ عَ ولُ اللَّ سُ ا رَ هَ أَ لَ ضَّ ا تَوَ مَ أَتْ كَ ضَّ تَوَ فَ

۲۲٤. تِهِ الَ لَّتْ بِصَ يلُ فَصَ بْرِ لَّى بِهِ جِ ا صَ مَ مُ كَ الَ السَّ ةُ وَ الَ الصَّ
بْنِ  بَيْرِ  جُ بْنِ  افِعِ  نَ نْ  عَ  ، يمٍ تَمِ نِي  بَ لَى  وْ مَ  ، لِمٍ سْ مُ بْنُ  تْبَةُ  عُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ولِ  سُ لَى رَ ةُ عَ الَ تْ الصَّ ضَ تُرِ ا اُفْ مَّ : لَ الَ بَّاسٍ قَ نْ ابْنِ عَ ، عَ ةِ ايَ وَ ثِيرَ الرِّ افِعُ كَ انَ نَ كَ ، وَ طْعِمٍ مُ
ينَ  رَ حِ صْ عَ لَّى بِهِ الْ مَّ صَ ، ثُ سُ مْ الَتْ الشَّ ينَ مَ رَ حِ لَّى بِهِ الظُّهْ يلُ u، فَصَ بْرِ اهُ جِ هِ r أَتَ اللَّ
ةَ  رَ خِ اآلْ اءَ  عِشَ الْ بِهِ  لَّى  صَ مَّ  ثُ  ، سُ مْ الشَّ ابَتِ  غَ ينَ  حِ بَ  رِ غْ مَ الْ بِهِ  لَّى  صَ مَّ  ثُ  ، ثْلَهُ مِ هُ  ظِلُّ انَ  كَ
نْ  رَ مِ لَّى بِهِ الظُّهْ هُ فَصَ اءَ مَّ جَ ، ثُ رُ جْ فَ لَعَ الْ ينَ طَ بْحَ حِ لَّى بِهِ الصُّ مَّ صَ ، ثُ قُ فَ بَ الشَّ هَ ينَ ذَ حِ
بَ  رِ غْ مَ لَّى بِهِ الْ صَ مَّ  ثُ  ، ثْلِيَّهُ مِ هُ  انَ ظِلُّ ينَ كَ حِ رَ  صْ عَ لَّى بِهِ الْ صَ مَّ  ثُ  ، ثْلَهُ مِ هُ  انَ ظِلُّ ينَ كَ حِ دٍ  غَ
لكنه  يَّة، وَ عِ ام الرشَّْ كَ حْ مثله الَ يكون أصال يفِ األَْ ة، وَ ريَ طُوع يفِ السِّ قْ يث مَ دِ ا احلَ ذَ : «هَ الَ السهييلّ ٢٢٤  قَ
ة،  يعَ ِ ور عىل عبد اهللا بن هلَ دُ يث املْسند يَ ا احلَدِ ذَ . غري أَن هَ ثَة يرفعهُ ارِ ا إِىلَ زيد بن حَ ندً سْ قد رو مُ
من  حيدث  انَ  فَكَ احرتقت،  كتبه  إِن  ال  قَ يُ هُ  َنَّ ألِ  ، يّ ارِ البُخَ الَ  وَ سلم،  مُ نهُ  عَ خيرج  مل  وَ ضعف  قد  وَ
العربان  بيع  يث  دِ حَ نهُ  عَ  رو الّذي  إِنَّه  ال:  قَ يُ وَ ل.  وْ القَ فِيهِ  حيسن  أنس  ابْن  الك  مَ انَ  كَ وَ حفظه. 
ال:  قَ يُ ة. وَ يعَ ِ نَا ابْن هلَ اهُ ة هَ ال: إِن الثِّقَ يُقَ يْب. فَ عَ رو بن شُ مْ ن عَ نْده، عَ ة عِ ن الثِّقَ الك عَ طَّأ: مَ يفِ املُْوَ
د بن  َمَّ َافِظ حمُ ا أخربنَا بِهِ أَبُو بكر احلْ ذَ ة هَ يعَ ِ يث ابْن هلَ دِ حَ ة، وَ يعَ ِ ن ابْن هلَ إِن ابْن وهب حدث بِهِ عَ
دثنَا  : حَ الَ َافِظ، قَ ن أَبى نعيم احلْ اء، عَ جَ دثنَا أَبُو املطهر سعد بن عبد اهللا ابْن أَبى الرَّ : حَ الَ ، قَ العريبّ
ن  ى، عَ وسَ سن بن مُ دثنَا احلْ : حَ الَ ة، قَ امَ دثنَا ابْن أَبى أُسَ : حَ الَ طَّار، قَ عَ ف الْ د بن يُوسُ أَبُو بكر أَمحْ
زيد  دثنِي  حَ  : الَ قَ زيد،  بن  ة  امَ أُسَ ن  عَ ة  وَ رْ عُ ن  عَ  ، يّ رِ هْ الزُّ ن  عَ الِد،  خَ بن  عقيل  ن  عَ ة،  يعَ ِ هلَ ابْن 
من  فرغ  امَّ  لَ فَ وء،  الْوضُ فَعلمه   u يل  ِ ربْ جِ اهُ  أَتَ  ، يْهِ إِلَ أوحى  ا  مَ أول   r اهللا  ول  سُ رَ أَن  ثَة:  ارِ حَ بن 
ن أَبى  ر، عَ د بن طَاهِ َمَّ حمُ بكر  حدثنَا بِهِ أَيْضا أَبُو  وَ فرجه.  فنضح هبَا  اء،  مَ غرفَة من  وء أَخذ  الْوضُ
َارِث بن أَبى  ن احلْ ن قَاسم ابْن أصبغ، عَ د بن قَاسم، عَ ن أَمحْ ن أَبى عمر النمري، عَ عىل الغساين، عَ

م. دّ نَادِ املُْتَقَ سْ ِ ة بِاإلْ امَ أُسَ
نِيَّة. دَ وء مَ ة الْوضُ َن آيَ ، مدينِ بالتالوة، ألِ ضِ رْ يث مكي بِالْفَ دِ ا احلَ ذَ فالوضوء عىل هَ
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يْلِ  لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ ينَ ذَ ةَ حِ رَ خِ اءَ اآلْ عِشَ لَّى بِهِ الْ مَّ صَ ، ثُ َمْسِ ا بِاألْ تِهَ قْ سُ لِوَ مْ ابَتْ الشَّ ينَ غَ حِ
يْنَ  بَ ا  فِيمَ ةُ  الَ الصَّ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، قٍ رِ شْ مُ يْرَ  غَ ا  رً فِ سْ مُ بْحَ  الصُّ بِهِ  لَّى  صَ مَّ  ثُ  ، لُ َوَّ األْ

۲۲٥. سِ َمْ تِكَ بِاألْ الَ صَ مَ وَ يَوْ تِكَ الْ الَ صَ
انِيًا) ةَ ثَ ثَ ارِ دِ بْنِ حَ يْ مُ زَ الَ (إسْ

يفٌ  صِ ةَ وَ ثَ ارِ دُ بْنُ حَ يْ مْ زَ ، فِيهِ قِيقٍ امِ بِرَ نْ الشَّ مَ مِ دِ لِدٍ قَ يْ وَ امِ بْنِ خُ زَ كِيمُ بْنُ حِ انَ حَ كَ وَ
ا:  هَ لَ الَ  قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ مئِذٍ  وْ يَ يَ  هِ وَ  ، لِدٍ يْ وَ خُ بِنْتُ  ةُ  يجَ دِ خَ تُهُ  مَّ عَ يْهِ  لَ عَ لَتْ  خَ فَدَ
ولُ  سُ آهُ رَ رَ ، فَ هُ تْ ذَ أَخَ ا فَ دً يْ تْ زَ تَارَ ، فَاخْ وَ لَكَ هُ ئْتِ فَ انِ شِ لْمَ غِ ءِ الْ الَ ؤُ ةُ أَيَّ هَ مَّ ا عَ ي يَ تَارِ اخْ
بْلَ أَنْ  لِكَ قَ ذَ ، وَ بَنَّاهُ تَ هِ r وَ ولُ اللَّ سُ هُ رَ تَقَ أَعْ ، فَ هُ بَتْهُ لَ هَ ا، فَوَ نْهَ بَهُ مِ هَ تَوْ ا، فَاسْ هَ نْدَ هِ r عِ اللَّ

. يْهِ ى إلَ يُوحَ
مَ  دِ قَ مَّ  ثُ  ... هُ دَ قَ فَ ينَ  حِ يْهِ  لَ عَ ى  بَكَ وَ ا،  يدً دِ شَ ا  عً زَ جَ يْهِ  لَ عَ عَ  زِ جَ دْ  قَ ةُ  ثَ ارِ حَ أَبُوهُ  انَ  كَ وَ
ئْتَ  إِنْ شِ ي، وَ نْدِ أَقِمْ عِ ئْتَ فَ هِ r: إنْ شِ ولُ اللَّ سُ هُ رَ الَ لَ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ نْدَ رَ وَ عِ هُ يْهِ وَ لَ عَ
هُ  اللَّ ثَهُ  عَ بَ تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ لْ  زَ يَ لَمْ  فَ  . كَ نْدَ عِ أُقِيمُ  بَلْ   : الَ قَ فَ  ، أَبِيكَ عَ  مَ انْطَلِقْ  فَ

 :U ُه لَ اللَّ ا أَنْزَ لَمَّ ، فَ هُ عَ لَّى مَ صَ ، وَ لَمَ أَسْ هُ وَ قَ دَّ فَصَ
} (األحزاب ٥/٣٣) مْ بائِهِ مْ آلِ وهُ عُ {ادْ

٢٢٦. ةَ ثَ ارِ دُ ابْن حَ يْ : أَنَا زَ الَ قَ
يح متفقون  حِ ن أهل الصَّ ا املْوضع، ألَِ ذَ نْبَغِي أَن يذكرهُ يفِ هَ يث مل يكن يَ دِ ا احلَ ذَ هَ : «وَ الَ السهييلّ ٢٢٥  قَ
قد قيل: إِن  ام. وَ وَ ة أَعْ سَ مْ ا نبئ بِخَ لِكَ بعد مَ ذَ اء، وَ َ ِرسْ يْلَة اإلْ د من لَ غَ انَت يفِ الْ ة كَ قِصَّ ه الْ ذِ عىل أَن هَ
أول  ي، وَ حْ وَ ول الْ ء نزُ اق يفِ بَدْ حَ قيل بعام، فَذكره ابْن إِسْ نصف، وَ ة بعام وَ رَ جْ ِ انَ قبل اهلْ اء كَ َ ِرسْ اإلْ

ة». (السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٤٣-٢٤٥) الَ ال الصَّ وَ أَحْ
٢٢٦  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٤٧-٢٤٩.
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t ٍر ةِ أَبِي بَكْ وَ عْ ةِ بِدَ ابَ حَ نْ الصَّ مَ مِ لَ نْ أَسْ رُ مَ ذِكْ
الِكِ  ةَ بْنِ مَ لَ نْظَ بُوعِ بْنِ حَ رْ بَةَ بْنِ يَ لَ عْ ينَ بْنِ ثَ رِ هِ بن عبد منَاف ابْن عَ بْدِ اللَّ اقِدُ بْنُ عَ وَ وَ

. بٍ عْ يِّ ابْن كَ دِ نِي عَ لِيفُ بَ ، حَ يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ مَ يْ بْنِ زَ
هُ  لَ اللَّ ا أَنْزَ لَمَّ ، فَ تَبَنَّاهُ ، فَ يْلٍ فَ طَّابِ بْنِ نُ نْ الْخَ وهُ مِ بَاعُ ، فَ لَةُ اهِ تْ بِهِ بَ اءَ : جَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

} (األحزاب ٥/٣٣) مْ بائِهِ مْ آلِ وهُ عُ الَى: {ادْ عَ تَ
٢٢٧. نِيُّ دَ مَ و الْ رٍ مْ الَ أَبُو عَ ا قَ ، فِيمَ بْدِ اللَّهِ اقِدُ بْنُ عَ : أَنَا وَ الَ قَ

م) نْهُ انَ مِ ا كَ مَ ول الله r قومه، وَ سُ (مباداة رَ
ا  تَّى فَشَ ، حَ اءِ النِّسَ الِ وَ جَ نْ الرِّ االً مِ سَ مِ أَرْ الَ سْ ِ لَ النَّاسُ فِي اإلْ مَّ دَخَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، نْهُ هُ مِ اءَ ا جَ عَ بِمَ دَ هُ r أَنْ يَصْ ولَ سُ رَ رَ هَ U أَمَ مَّ إنَّ اللَّ . ثُ ثَ بِهِ دِّ تُحَ ، وَ ةَ كَّ مِ بِمَ الَ سْ ِ رُ اإلْ ذِكْ
تَتَرَ  اسْ هُ وَ رَ هِ r أَمْ ولُ اللَّ سُ فَى رَ ا أَخْ يْنَ مَ انَ بَ كَ ، وَ يْهِ وَ إلَ عُ دْ أَنْ يَ هِ، وَ رِ بَادِيَ النَّاسَ بِأَمْ أَنْ يُ وَ
هُ  الَ اللَّ مَّ قَ ، ثُ ثِهِ بْعَ نْ مَ نِي- مِ لَغَ ا بَ نِينَ -فِيمَ ثَ سِ ارِ دِينِهِ ثَالَ الَى بِإِظْهَ عَ هُ تَ هُ اللَّ رَ بِهِ إلَى أَنْ أَمَ

: هُ الَى لَ عَ تَ
} (الحجر ٩٤/١٥)  كِينَ رِ شْ نِ الْمُ ضْ عَ رِ أَعْ ، وَ رُ مَ ۲۲۸ بِما تُؤْ عْ دَ {فَاصْ

٢٢٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٦٠.
انَ  كَ ا، وَ اء حسن حذفهَ عْل إِىلَ اهلَْ فِ لكنه ملا عدي الْ ، وَ ي تُؤمر بِهِ نَى: اصدع بِالَّذِ املْعْ : «وَ الَ السهييلّ ٢٢٨  قَ
ا»  هلمْ «مَ قَوْ يهِ «الّذي». وَ تَضِ قْ َّا يَ َام أَكثر ممِ هبْ ِ ا من اإلْ ا» فِيهَ َن «مَ ا، ألِ نَا أحسن من ذكرهَ اهُ َذف هَ احلْ
كل  يفِ  تصلح  «الّذي»  أَن  لِكَ  ذَ وَ تأملته،  إِذا  «الّذي»  معنى  إِىلَ  اجع  رَ املْصدر،  يل  بِتَأْوِ عْل  فِ الْ عَ  مَ

ر: اعِ و قَول الشَّ تِي يسموهنا املصدرية. نَحْ ا» الَّ ع تصلح فِيهِ «مَ وضِ مَ
انُوا الَّذي كَ ام أَن يرجعن ... قوما كَ َيَّ سى األْ عَ

ي تُؤمر بِهِ من التَّبْلِيغ  : بِالَّذِ نَاهُ عْ ا أَن يكون مَ »: إِمَّ رُ مَ عْ بِام تُؤْ دَ جل إِذن: «فَاصْ ل اهللا عز وَ وْ قَ انُوا. فَ امَ كَ أَي كَ
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الَى:  عَ الَ تَ قَ وَ
(الشعرآء   { نِينَ مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ بَعَكَ  اتَّ نِ  لِمَ كَ  ناحَ جَ فِضْ  اخْ وَ  . بِينَ رَ َقْ األْ تَكَ  يرَ شِ عَ رْ  أَنْذِ {وَ

} (الحجر ٨٩/١٥) بِينُ يرُ الْمُ ا النَّذِ لْ إِنِّي أَنَ قُ ٢١٤/٢٦-٢١٥)  {وَ

:( اتِ دَ رَ فْ يرُ بَعْضِ الْمُ سِ فْ (تَ
هُ  مُ اسْ وَ  ، لِيُّ ذَ هُ الْ يْبٍ  ؤَ ذُ أَبُو  الَ  قَ  . بَاطِلِ الْ وَ قِّ  الْحَ يْنَ  بَ قْ  رُ اُفْ  : عْ دَ اصْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

ا: لَهَ فَحْ شٍ وَ حْ ۲۲۹ وَ فُ أُتُنَ ، يَصِ الِدٍ لِدُ بْنُ خَ يْ وَ خُ
۲۳۰ عُ دَ يَصْ احِ وَ دَ قِ لَى الْ يضُ عَ فِ رٌ يُ سَ هُ ... يَ نَّ أَ كَ ةٌ وَ ابَ بَ نَّ رِ أَنَّهُ كَ وَ

ابْن  ةُ  بَ ؤْ رُ الَ  قَ وَ  . هُ لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ ا.  هَ بَاءَ أَنْصِ بَيِّنُ  يُ وَ احِ  دَ قِ الْ لَى  عَ قُ  رَّ فَ يُ أَيْ 
: اجِ جَّ عَ الْ

نْ ظَلِمْ ي مَ نْفِ تَ قِّ وَ عُ بِالْحَ دَ مُ ... تَصْ نْتَقِ مُ يرُ الْ َمِ األْ لِيمُ وَ أَنْتَ الْحَ

ب الّذي ترضبه،  ْ امَ تَقول: عجبت ... من الرضَّ َمر الّذي تؤمره، كَ : اصدع بِاألْ نَاهُ عْ ا أَن يكون مَ إِمَّ وه، وَ نَحْ وَ
ىل  وعَ ير.  دِ قْ تَ الَ  وَ ول  دُخُ فِيهِ  للباء  يكون  الَ  وَ  ، اىلَ تَعَ اهللا  أَمر  وَ  هُ الّذي  َمر  األْ ن  عَ ة  عبارَ نَا  اهُ هَ ا»  فَتكون «مَ
َمر  ن األْ ة عَ عَ صلتها، عبارَ َا مَ ر أَهنَّ َظْهَ األْ وَ فعل للنّبيّ r. وَ امَّ هُ ة عَ عَ صلتها عبارَ ا» مَ ه األول تكون «مَ جْ وَ الْ
ا، إِالَّ  ِيعً ِ مجَ نيْ هَ جْ وَ نى الّذي يفِ الْ عْ انَت بِمَ إِن كَ ا، وَ َاء الراجعة إِىلَ مَ لِيل حذف اهلْ وَ قَول اهللا ووحيه، بِدَ الّذي هُ
ور بِهِ حذفت بَاء وهاء، فَحذف  إِذا أردْت معنى املَْأْمُ ا، وَ حدهَ َاء وَ َمر مل حتذف إِالَّ اهلْ أَنَّك إِذا أردْت معنى األْ
لِ الّذي  عْ فِ إِذا علقته بِالْ ة، وَ يقَ قِ انَ حَ ر اهللا ووحيه كَ يَانه إِذا علقته بِأَمْ بَ عَ أَن صدعه وَ د أيرس من حذفني، مَ احِ وَ
و  لِك، نَحْ ذَ دهُ كَ آن جتَ رْ قُ سن، وتأمله يفِ الْ ا بذلك احلْ إِذا رصحت بِلَفْظ الّذي مل يكن حذفهَ ا، وَ انَ جمَازً أَمر بِهِ كَ
نَاهُ  ا» أحسن ملا قدمْ عَ «مَ َذف مَ انَ احلْ امَ كَ إِنَّ » (البقرة ٣٣/٢) وَ ونَ تُمُ نْتُمْ تَكْ ما كُ ونَ وَ بْدُ ا تُ مُ مَ لَ أَعْ : «وَ اىلَ عَ له تَ وْ قَ

معنى. ط لفظا وَ يَ للرشّ تِي هِ ا» الَّ َام قرهبَا من «مَ هبْ ِ ا من اإلْ ي فِيهَ الَّذِ من إهبامها، فَ
نْثَى من احلْمر. ي األُْ هِ ٢٢٩  األتن: مجع أتان، وَ

خل يفِ امليرس.  تَكون أَيْضا جلدا. واليرس: الّذي يدْ ا القداح. وَ اء): خرقَة تلف فِيهَ رسْ الرَّ ٢٣٠  الربابة (بِكَ
م. وَ السهْ هُ والقداح: مجع قدح، وَ
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٢٣١. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتَانِ فِي أُرْ انِ الْ ذَ هَ وَ
( يْهِ لَ الِبٍ عَ هِ أَبِي طَ مِّ بُ عَ دَ حَ ، وَ ةَ لَهُ اوَ دَ هِ r الْعَ مِ وْ ارُ قَ هَ (إظْ

هُ  رَ أَمَ ا  مَ كَ هْ  بَ عَ  دَ صَ وَ مِ  الَ سْ ِ بِاإلْ هُ  مَ وْ قَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ  َبَاد ا  لَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا  لَمَّ فَ ا،  هَ ابَ عَ وَ مْ  تَهُ آلِهَ رَ  كَ ذَ تَّى  حَ نِي-  لَغَ بَ ا  فِيمَ  - يْهِ لَ عَ وا  دُّ رُ يَ مْ  لَ وَ  ، هُ مُ وْ قَ نْهُ  مِ دْ  بْعُ يَ مْ  لَ  ، اللَّهُ
مْ  نْهُ الَى مِ عَ هُ تَ مَ اللَّ صَ نْ عَ ، إالَّ مَ هُ تَ اوَ دَ عَ هُ وَ فَ الَ وا خِ عُ مَ أَجْ ، وَ وهُ رُ نَاكَ وهُ وَ ظَمُ لِكَ أَعْ لَ ذَ فَعَ
هُ  نَعَ مَ ، وَ هُ أَبُو طَالِبٍ مُّ هِ r عَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ ۲۳۲ عَ بَ دِ حَ ، وَ ونَ فُ تَخْ سْ لِيلٌ مُ مْ قَ هُ ، وَ مِ الَ سْ ِ بِاإلْ
ا  لَمَّ . فَ ءٌ يْ نْهُ شَ هُ عَ دُّ رُ هِ، الَ يَ رِ َمْ ا ألِ رً ظْهِ ، مُ رِ اللَّهِ لَى أَمْ هِ r عَ ولُ اللَّ سُ ى رَ مَضَ ، وَ ونَهُ امَ دُ قَ وَ
يْبِ  عَ مْ وَ اقِهِ نْ فِرَ ، مِ يْهِ لَ وهُ عَ رُ ءٍ أَنْكَ يْ نْ شَ ۲۳۳ مِ مْ تِبُهُ عْ هِ r الَ يَ ولَ اللَّ سُ ، أَنَّ رَ يْشٌ رَ أَتْ قُ رَ
ى  شَ مَ  ، مْ هُ لَ هُ  لِمْ سْ يُ لَمْ  فَ  ، ونَهُ دُ امَ  قَ وَ  ، يْهِ لَ عَ بَ  دِ حَ دْ  قَ طَالِبٍ  ا  أَبَ هُ  مَّ عَ أَنَّ  ا  أَوْ رَ وَ  ، مْ تِهِ آلِهَ
بْدِ  سِ بْنِ عَ مْ بْدِ شَ ةَ بْنِ عَ بِيعَ نَا رَ يْبَةُ ابْ شَ تْبَةُ وَ ، عُ يْشٍ إلَى أَبِي طَالِبٍ رَ افِ قُ رَ نْ أَشْ الٌ مِ جَ رِ
بِ  رْ حَ بْنُ  يَانَ  فْ سُ أَبُو  وَ  . الِبٍ غَ بْنِ  يِّ  ؤَ لُ بْنِ  بِ  عْ كَ بْنِ  ةَ  رَّ مُ بْنِ  بِ  كِالَ بْنِ  يِّ  قُصَ بْنِ  نَافِ  مَ
يِّ بْنِ  ؤَ بِ بْنِ لُ عْ ةَ بْنِ كَ رَّ بِ بْنِ مُ يِّ بْنِ كِالَ نَافِ بْنِ قُصَ بْدِ مَ سِ بْنِ عَ مْ بْدِ شَ يَّةَ بْنِ عَ بْنِ أُمَ

٢٣٤... رٍ الِبِ بْنِ فِهْ غَ

٢٣١  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٦٢-٢٦٣.
ة: الَ النَّابِغَ امَ قَ ، كَ هُ ريه ورق لَ ن عطف عىل غَ ر، ثمَّ استعري فِيمَ ٢٣٢  أصل احلدب: االنحناء يفِ الظّهْ

ظْلُوما إِن مَ ا ... إِن ظَاملِا فيهم وَ حدبت عىل بطُون ضبة كلهَ
ر: اعِ ل الشَّ وْ قَ ة إِذا قرن بالقعس، كَ الفَ تَعْمال يفِ معنى املُْخَ سْ قد يكون احلدب أَيْضا مُ وَ

ا خلف ظهرك فاحدب إِن هم تقاعسوا ... لينتزعوا مَ إِن حدبوا فاقعس وَ وَ
. نهُ ال: استعتبني فأعتبته: أَي أرضيته وأزلت العتاب عَ قَ ء: أَي الَ يرضيهم، يُ ٢٣٣  الَ يعتبهم من يشَْ

٢٣٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٦٤.
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آنَ رْ فُ بِهِ الْقُ ا يَصِ ةِ فِيمَ غِيرَ لِيدِ بْنِ الْمُ يُّرُ الْوَ تَحَ
رَ  ضَ دْ حَ قَ ، وَ مْ نٍّ فِيهِ ا سِ انَ ذَ كَ ، وَ يْشٍ رَ نْ قُ رٌ مِ فَ يْهِ نَ عَ إلَ تَمَ ةِ اجْ يرَ غِ مُ لِيدَ بْنَ الْ وَ مَّ إنَّ الْ ثُ
مُ  دَ تَقْ بِ سَ رَ عَ فُودَ الْ إِنَّ وُ ، وَ مُ سِ وْ مَ ا الْ ذَ رَ هَ ضَ دْ حَ هُ قَ ، إنَّ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ مْ هُ الَ لَ قَ مَ فَ سِ وْ مَ الْ
وا  تَلِفُ تَخْ الَ  وَ ا،  دً احِ وَ ا  أْيً رَ فِيهِ  وا  عُ مِ أَجْ فَ ا،  ذَ هَ مْ  بِكُ احِ صَ رِ  بِأَمْ وا  عُ مِ سَ دْ  قَ وَ  ، فِيهِ مْ  يْكُ لَ عَ
لْ  قُ ، فَ سٍ مْ بْدِ شَ ا عَ ا أَبَ أَنْتَ يَ وا: فَ الُ ا، قَ ضً هُ بَعْ ضُ مْ بَعْ كُ لُ وْ دَّ قَ رُ يَ ا، وَ ضً مْ بَعْ كُ ضُ بَ بَعْ ذِّ يُكَ فَ
هِ  اللَّ وَ الَ   : الَ قَ  ، نٌ اهِ كَ ولُ  نَقُ وا:  الُ قَ  ، عْ مَ أَسْ وا  ولُ قُ فَ تُمْ  أَنْ بَلْ   : الَ قَ  ، بِهِ ولُ  نَقُ ا  أْيً رَ نَا  لَ أَقِمْ  وَ
 : ولُ نَقُ فَ وا:  الُ قَ  ، هِ عِ جْ سَ الَ  وَ نِ  اهِ كَ الْ  ۲۳٥ ةِ مَ زَ مْ بِزَ وَ  هُ ا  فَمَ انَ  هَّ كُ الْ نَا  أَيْ رَ دْ  قَ لَ  ، نِ اهِ بِكَ وَ  هُ ا  مَ
 ، هِ الُجِ الَ تَخَ ، وَ هِ نْقِ وَ بِخَ ا هُ ، فَمَ نَاهُ فْ رَ عَ نُونَ وَ نَا الْجُ أَيْ دْ رَ قَ . لَ نُونِ جْ وَ بِمَ ا هُ : مَ الَ ، قَ نُونٌ جْ مَ
هُ  زَ جَ رَ هُ  لَّ كُ رَ  عْ الشِّ نَا  فْ رَ عَ دْ  قَ لَ  ، رِ اعِ بِشَ وَ  هُ ا  مَ  : الَ قَ  ، رٌ اعِ شَ  : ولُ نَقُ فَ وا:  الُ قَ  ، تِهِ سَ وَ سْ وَ الَ  وَ

: الَ ، قَ رٌ احِ : سَ ولُ نَقُ وا: فَ الُ ، قَ رِ عْ وَ بِالشِّ ا هُ ، فَمَ وطَهُ بْسُ مَ هُ وَ بُوضَ قْ مَ هُ وَ يضَ رِ قَ هُ وَ جَ زَ هَ وَ
وا:  الُ قَ  ۲۳٦، مْ هِ دِ قْ عَ الَ  وَ مْ  ثِهِ بِنَفْ وَ  هُ ا  فَمَ  ، مْ هُ رَ حْ سِ وَ ارَ  حَّ السُّ نَا  أَيْ رَ دْ  قَ لَ  ، رِ احِ بِسَ وَ  هُ ا  مَ
إِنَّ  وَ  ،۲۳۷ قٌ ذِ عَ لَ هُ  لَ أَصْ إِنَّ  وَ  ، ةً وَ الَ لَحَ لِهِ  وْ لِقَ إنَّ  هِ  اللَّ وَ  : الَ قَ ؟  سٍ مْ شَ بْدِ  عَ ا  أَبَ ا  يَ ولُ  نَقُ ا  فَمَ
فَ  رِ يْئًا إالَّ عُ ا شَ ذَ نْ هَ ائِلِينَ مِ تُمْ بِقَ ا أَنْ مَ ۲۳۸- وَ قٌ دِ غَ الُ لَ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ نَاةٌ -قَ هُ لَجُ عَ رْ فَ
يْنَ  بَ بِهِ  قُ  رِّ فَ يُ رٌ  حْ سِ وَ  هُ لٍ  وْ بِقَ اءَ  جَ  ، رٌ احِ سَ وا  ولُ قُ تَ َنْ  ألَ فِيهِ  لِ  وْ قَ الْ بَ  رَ أَقْ إِنَّ  وَ  ، بَاطِلٌ هُ  نَّ أَ
نْهُ  قُوا عَ رِّ تُفَ . فَ تِهِ يرَ شِ عَ ءِ وَ رْ مَ يْنَ الْ بَ ، وَ تِهِ جَ وْ زَ ءِ وَ رْ يْنَ الْمَ بَ ، وَ يهِ أَخِ ءِ وَ رْ مَ يْنَ الْ بَ ، وَ أَبِيهِ ءِ وَ رْ مَ الْ

الَم اخللفى الّذي الَ يسمع. ٢٣٥  الزمزمة: الْكَ
اثاتِ  من رشَِّ النَّفَّ : «وَ اىلَ عَ له تَ وْ نْه قَ مِ ، وَ قد خيطا ثمَّ ينفث فِيهِ احر بِأَن يعْ انَ يفعل السَّ ا كَ ة إِىلَ مَ ارَ ٢٣٦  إِشَ

نى الساحرات. » (الفلق ٤/١١٣) يعْ دِ قَ يفِ الْعُ
ا وقو وطاب فرعها إِذا جنى. لهَ تِي ثَبت أَصْ لَة. يُشبههُ بالنخلة الَّ تْح): النَّخْ فَ ٢٣٧  العذق (بِالْ

انَ أحد أجداد النَّبِي r يُسمى  كَ ال: غيدق الرجل: إِذا كثر بصاقه. وَ قَ نْه يُ مِ ٢٣٨  الغدق: املَاء الْكثري. وَ
ة عطائه. ثْرَ الغيدق، لِكَ
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وهُ  رُ ذَّ دٌ إالَّ حَ مْ أَحَ رُّ بِهِ مُ ، الَ يَ مَ سِ وْ مَ وا الْ مُ دِ ينَ قَ بُلِ النَّاسِ حِ ونَ بِسُ لِسُ لُوا يَجْ عَ ، فَجَ لِكَ بِذَ
 : لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ فِي ذَ ةِ وَ يرَ غِ مُ لِيدِ بْنِ الْ وَ الَى فِي الْ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هُ رَ مْ أَمْ هُ وا لَ رُ كَ ذَ ، وَ اهُ إيَّ

لَهُ  تُ  دْ هَّ مَ وَ وداً،  هُ شُ نِينَ  بَ وَ وداً  دُ مْ مَ االً  مَ لَهُ  لْتُ  عَ جَ وَ يداً،  حِ وَ لَقْتُ  خَ من  وَ نِي  رْ {ذَ
ا. يمً صِ } (المدثر ١١/٧٤-١٦) أَيْ خَ نِيداً ياتِنا عَ هُ كانَ آلِ الَّ إِنَّ يدَ كَ عُ أَنْ أَزِ طْمَ مَّ يَ يداً ثُ هِ تَمْ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ الِفٌ خَ انِدٌ مُ عَ : مُ نِيدٌ : عَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۲۳۹ نَّدِ عُ أْسَ الْ ابُونَ رَ رَّ نُ ضَ نَحْ وَ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ
مَّ  ثُ  ، نَظَرَ مَّ  ثُ  . رَ دَّ قَ يْفَ  كَ تِلَ  قُ مَّ  ثُ  . رَ دَّ قَ يْفَ  كَ تِلَ  قُ فَ  ، رَ دَّ قَ وَ رَ  كَّ فَ هُ  إِنَّ عُوداً،  صَ هُ  قُ هِ أُرْ {سَ

} (المدثر ١٧/٧٤-٢٢) رَ بَسَ بَسَ وَ عَ
: اجُ جَّ عَ الَ الْ . قَ هُ هَ جْ هَ وَ رَّ : كَ رَ : بَسَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

ا۲٤۰ سَ نْهَ ا مِ رً يَيْنِ بَسْ بَّرُ اللَّحْ ضَ مُ
: هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ . وَ هِ هِ جْ يَةَ وَ اهِ رَ فُ كَ يَصِ

(المدثر   { رِ الْبَشَ لُ  وْ قَ إِالَّ  ا  ذَ هَ إِنْ   ، رُ ثَ ؤْ يُ رٌ  حْ سِ إِالَّ  ا  ذَ هَ إِنْ  قالَ  فَ بَرَ  تَكْ اسْ وَ رَ  بَ أَدْ مَّ  {ثُ
(٢٣/٧٤-٢٥

نْد» مجع «لعنيد».  عر بِأَن «عِ ا يشْ ريه لكلمة «العنيد» مَ سِ ام بِبَيْت رؤبة عقب تَفْ شَ ٢٣٩  يفِ استشهاد ابْن هِ
ي مماتة. هِ نْد: مجع لعاند، وَ ان والراغب أَن عِ والّذي يفِ اللِّسَ

قد  نَانه، وَ م بِمقدم أَسْ ذ اللَّحْ أْخُ ه، واملنهس: الّذي يَ جْ وَ ان يفِ الْ ديد اخلْلق. واللحيان: العظامن اللَّذَ ٢٤٠  املضرب: الشَّ
ا: مضرب اللحيني نرسا منهسا ذَ كَ ان (ماديت ضرب وهنس) هَ بَيْت يفِ اللِّسَ ا الْ ذَ رو هَ

يْهِ من  لَ ا عَ يث: أَنه أَخذ عظام فنهس مَ يفِ احلَدِ : «...وَ الَ ة (هنس) للعجاج، قَ ادَّ نْظُور يفِ مَ نسبه ابْن مَ وَ
بَيْت. اق الْ الَ العجاج ثمَّ سَ ، ونرس منهس. قَ يهِ م» أَي أَخذه بِفِ اللَّحْ
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لَ فِي  وْ قَ ونَ الْ نِّفُ هُ يُصَ عَ انُوا مَ ينَ كَ ذِ رِ الَّ الَى۲٤۱ فِي النَّفَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
الَى:  عَ هِ تَ نْ اللَّ اءَ بِهِ مِ ا جَ فِيمَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ رَ

مْ  نَّهُ ئَلَ لَنَسْ بِّكَ  رَ وَ  فَ  . ينَ عِضِ آنَ  رْ الْقُ لُوا  عَ جَ ينَ  الَّذِ  . ينَ مِ تَسِ قْ الْمُ لَى  عَ لْنا  زَ أَنْ ما  {كَ
} (الحجر ١٥/ ٩٠-٩٣) لُونَ مَ عْ ا كانُوا يَ مَّ . عَ عِينَ مَ أَجْ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ وهُ قُ رَّ : فَ هُ وْ ضَّ : عَ ولُ قُ ، يَ ةٌ ضَ : عِ ينَ ةُ الْعِضِ دَ احِ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ى ضَّ عَ مُ هِ بِالْ يْسَ دِينُ اللَّ لَ وَ

٢٤٢. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ

:( يْشٍ رَ تِعْطَافِ قُ الِبٍ فِي اسْ رُ أَبِي طَ عْ (شِ
٢٤٣ لِحٍّ بِبَاطِلِ وءٍ أَوْ مُ يْنَا بِسُ لَ نٍ ... عَ لِّ طَاعِ نْ كُ بِّ النَّاسِ مِ وذُ بِرَ أَعُ

( هِ مِ وْ نْ قَ هِ r مِ ولِ اللَّ سُ رُ لُقَى رَ (ذِكْ
نْ  ، عَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ أَبِيهِ عُ ، عَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ يَى بْنُ عُ نِي يَحْ ثَ دَّ : فَحَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ولِ  سُ نْ رَ ابُوا مِ ا أَصَ يْشً رَ أَيْتَ قُ ا رَ ثَرَ مَ ا أَكْ : مَ هُ لْتُ لَ : قُ الَ ، قَ اصِ عَ و بْنِ الْ رِ مْ هِ بْنِ عَ بْدِ اللَّ عَ
ا فِي  مً وْ مْ يَ هُ افُ رَ عَ أَشْ تَمَ دْ اجْ قَ ، وَ مْ تُهُ رْ ضَ : حَ الَ تِهِ؟ قَ اوَ دَ نْ عَ ونَ مِ رُ ظْهِ انُوا يُ ا كَ هِ r فِيمَ اللَّ
لِ  جُ ا الرَّ ذَ رِ هَ نْ أَمْ يْهِ مِ لَ نَا عَ بَرْ ا صَ ثْلَ مَ نَا مِ أَيْ ا رَ وا: مَ الُ قَ هِ r، فَ ولَ اللَّ سُ وا رَ رُ كَ ، فَذَ رِ جْ الْحِ
نَا  بَرْ دْ صَ قَ تَنَا، لَ بَّ آلِهَ سَ تَنَا، وَ اعَ مَ قَ جَ رَّ فَ ابَ دِينَنَا، وَ عَ نَا، وَ اءَ تَمَ آبَ شَ نَا، وَ مَ الَ هَ أَحْ فَّ ، سَ قَطُّ

اىلَ و... إِلَخ». عَ اءَ بِهِ من اهللا تَ فِيامَ جَ ول اهللا r، وَ سُ اىلَ يفِ رَ عَ ول: «أنزل اهللا تَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ ٢٤١  وَ
٢٤٢  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٧٠-٢٧٢.

٢٤٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٧٣.
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ي  شِ بَلَ يَمْ أَقْ هِ r، فَ ولُ اللَّ سُ لَعَ رَ لِكَ إذْ طَ مْ فِي ذَ بَيْنَا هُ وا: فَ الُ ا قَ مَ ، أَوْ كَ ظِيمٍ رٍ عَ لَى أَمْ نْهُ عَ مِ
 : الَ . قَ لِ وْ قَ وهُ ٢٤٤ بِبَعْضِ الْ زُ مَ مْ غَ رَّ بِهِ ا مَ لَمَّ ، فَ بَيْتِ ا بِالْ مْ طَائِفً رَّ بِهِ مَّ مَ ، ثُ نَ كْ تَلَمَ الرُّ تَّى اسْ حَ
ا،  ثْلِهَ وهُ بِمِ زُ مَ مْ الثَّانِيَةَ غَ رَّ بِهِ ا مَ لَمَّ ى، فَ مَّ مَضَ : ثُ الَ هِ r. قَ ولِ اللَّ سُ هِ رَ جْ لِكَ فِي وَ فْتُ ذَ رَ عَ فَ
 : الَ مَّ قَ ، ثُ قَفَ ا، فَوَ ثْلِهَ وهُ بِمِ زُ مَ مْ الثَّالِثَةَ فَغَ رَّ بِهِ مَّ مَ هِ r: ثُ ولِ اللَّ سُ هِ رَ جْ لِكَ فِي وَ فْتُ ذَ رَ عَ فَ
تْ  ذَ أَخَ فَ  : الَ قَ  . بْحِ بِالذَّ مْ  ئْتُكُ جِ دْ  قَ لَ هِ،  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  اَلَّذِ وَ ا  أَمَ  ، يْشٍ رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ ونَ  عُ مَ أَتَسْ
فِيهِ  مْ  هُ دَّ أَشَ إنَّ  تَّى  حَ  ، اقِعٌ وَ ائِرٌ  طَ هِ  أْسِ رَ لَى  عَ ا  أَنَّمَ كَ إالَّ  لٌ  جُ رَ مْ  نْهُ مِ ا  مَ تَّى  حَ تُهُ  لِمَ كَ مَ  وْ قَ الْ

: ولَ هُ لِيَقُ تَّى إنَّ ، حَ لِ وْ قَ نْ الْ دُ مِ ا يَجِ نِ مَ سَ هُ ٢٤٦ بِأَحْ ؤُ فَ يَرْ لِكَ لَ بْلَ ذَ اةً ٢٤٥ قَ صَ وَ
تَّى  هِ r، حَ ولُ اللَّ سُ فَ رَ رَ انْصَ : فَ الَ . قَ والً هُ نْتَ جَ ا كُ م، فوالله مَ اسِ قَ ا الْ ا أَبَ فْ يَ رِ انْصَ
 ، مْ نْكُ لَغَ مِ ا بَ مْ مَ تُ رْ كَ : ذَ مْ لِبَعْضِ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ مْ هُ عَ أَنَا مَ رِ وَ جْ وا فِي الْحِ عُ تَمَ دُ اجْ غَ انَ الْ ا كَ إذَ
مْ  يْهِ لَ لَعَ عَ لِكَ طَ مْ فِي ذَ ا هُ بَيْنَمَ . فَ وهُ تُمُ كْ رَ ونَ تَ هُ رَ ا تَكْ مْ بِمَ اكُ ادَ ا بَ تَّى إذَ ، حَ نْهُ مْ عَ كُ لَغَ ا بَ مَ وَ
ا  ذَ ولُ كَ قُ ي تَ : أَنْتَ الَّذِ ولُونَ قُ ، يَ اطُوا بِهِ أَحَ ، وَ دٍ احِ لٍ وَ جُ بَةَ رَ ثْ يْهِ وَ بُوا إلَ ثَ وَ هِ r، فَ ولُ اللَّ سُ رَ
ي أَقُولُ  : أَنَا الَّذِ مْ هِ r: نَعَ ولُ اللَّ سُ ولُ رَ يَقُ ، فَ مْ دِينِهِ مْ وَ تِهِ يْبِ آلِهَ نْ عَ ولُ مِ قُ انَ يَ ا كَ ا، لِمَ ذَ كَ وَ
وَ  هُ ، وَ ونَهُ رٍ t دُ امَ أَبُو بَكْ قَ : فَ الَ . قَ ائِهِ دَ عِ رِ مَ جْ ذَ بِمِ مْ أَخَ نْهُ الً مِ جُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ لَ : فَ الَ . قَ لِكَ ذَ
ا  مَ دُّ  َشَ ألَ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، نْهُ عَ فُوا  رَ انْصَ مَّ  ثُ اللَّهُ؟  بِّي  رَ ولَ  قُ يَ أَنْ  الً  جُ رَ تُلُونَ  قْ أَتَ  : ولُ قُ يَ وَ بْكِي  يَ

نْهُ قَطُّ ٢٤٧.  وا مِ الُ ا نَ يْشً رَ أَيْتُ قُ رَ
. : طعنوا فِيهِ وهُ زُ مَ غَ  ٢٤٤

يَّة. صِ وَ الوصاة: الْ  ٢٤٥
. هُ و لَ عُ دْ يَ يرفؤه: هيدئه ويسكنه ويرفق بِهِ وَ  ٢٤٦

السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٨٩-٢٩٠.  ٢٤٧
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(r ُول سُ ا أُوذِيَ بِهِ الرَّ دُّ مَ (أَشَ
نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يَ  قِ لَ ا  مَ دَّ  أَشَ نَّ  أَ  : لْمِ عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
عَ  جَ ، فَرَ بْدٌ الَ عَ رٌّ وَ ، الَ حُ اهُ آذَ هُ وَ بَ ذَّ نْ النَّاسِ إالَّ كَ دٌ مِ هُ أَحَ قَ لْ لَمْ يَ ا فَ مً وْ جَ يَ رَ هُ خَ نَّ يْشٍ أَ رَ قُ

 : يْهِ لَ عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  ، هُ ابَ أَصَ ا  مَ ةِ  دَّ شِ نْ  مِ رَ  ثَّ تَدَ فَ  ، لِهِ نْزِ مَ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
} (المدثر ١/٧٤-٢)٢٤٨   رْ أَنْذِ مْ فَ ، قُ رُ ثِّ دَّ ا الْمُ هَ ا أَيُّ {يَ

وتأنيس،  مالطفة  ام  املْقَ ا  ذَ هَ يفِ  باملدثر  اه  إِيَّ يَته  مِ تَسْ يفِ  الْعلم:  أهل  بعض  الَ  «قَ  : السهييلّ الَ  قَ  ٢٤٨
وَ  هُ تِي  الَّ َالة  احلْ من  تَقّ  شْ مُ باسم  اطب  املُْخَ تسمى  أَن  املالطفة  قصدت  إِذا  ب  رَ عَ الْ ة  ادَ عَ من  وَ
ترب  قد  وَ طَالب  أَبى  بن  قَوله لعىل  وَ نومان.  ا  يَ قُم  ة:  فَ يْ ُذَ حلِ م  الَ السَّ وَ ة  الَ الصَّ يْهِ  لَ عَ لِه  وْ قَ كَ ا،  فِيهَ
د  رّ َمر املُْجَ َال من الكرب باسمه، أَو بِاألْ وَ يفِ تِلْكَ احلْ هُ هُ وَ انَ بْحَ لَو ناداه سُ اب. فَ ا تُرَ بَ جنبه قُم أَ
 ، نهُ عَ اض  رَ ربه  أَن  علم  وَ املدثر" أنس،  أَهيَا  بـ"يا  ئَ  بُدِ ملا  لَكِن  وَ لِك،  ذَ هلاله  املالطفة  ه  ذِ هَ من 
مل  إِن  رب  قِي:  لَ ا  مَ الْكرب  وَ ء  بالَ الْ ة  شدَّ من  الطَّائِف  أهل  من  قِي  لَ ا  مَ نْد  عِ الَ  قَ يفَ  كَ اهُ  ترَ أَال 
يْهِ  لَ انَت هتون عَ بِه كَ ا ربه، وَ طْلُوبَة رضَ انَ مَ اء، فَكَ عَ يكن بك غضب عىل فَالَ أباىل. إِىلَ آخر الدُّ
الرابط  ا  مَ وَ »؟  رْ نْذِ أَ فَ مْ  له: «قُ وْ قَ عَ  مَ  « رُ ثِّ املُْدَّ َا  هيُّ أَ ا  نْتَظِم «يَ يَ يفَ  كَ قيل:  : «فان  الَ قَ ثمَّ  الشدائد». 
يْهِ  لَ عَ صفته  من  نَا:  لْ قُ الفصاحة؟  حكم  يفِ  ويتشاكال  البالغة،  قانون  يفِ  يلتئام  تَّى  حَ نيني  املَْعْ بَني 
نْد  عِ وف  رُ عْ مَ مثل  وَ  هُ وَ يَان.  رْ عُ الْ النذير  نا  أَ  : الَ قَ ني  حِ نَفسه  بِهِ  وصف  ا  مَ م،  الَ السَّ وَ ة  الَ الصَّ
النذير  أَن  لِكَ  ذَ وَ يَان.  رْ عُ الْ النذير  وَ  هُ ار:  نْذَ ِ اإلْ يفِ  بَالغ  وَ دو،  عَ الْ بِقرب  أنذر  ملن  ال  قَ يُ ب،  رَ عَ الْ
قد قيل: إِن أصل املْثل لرجل  وته. وَ دو صَ عَ بق الْ افَ أَن يسْ ري بِهِ إِذا خَ وَ يُشِ هُ به، وَ اجلاد جيرد ثَوْ
يْهِ  لَ وله عَ قَ َال، فَ انْطَلق إِىلَ قومه نذيرا عىل تِلْكَ احلْ وا يَده، فَ قَطعُ به، وَ دو ثَوْ عَ من خثعم، سلبه الْ
 ،للتعر مضاد  بالثياب،  والنذير  لِك.  ذَ مثل  مثيل  أَي  يَان  رْ عُ الْ النذير  نا  أَ م:  الَ السَّ وَ ة  الَ الصَّ
ان، تشاكل بَني،  يَ رْ عُ »، والنذير اجلاد يُسمى الْ رْ نْذِ أَ مْ فَ له «قُ وْ عَ قَ » مَ رُ ثِّ َا املُْدَّ هيُّ ا أَ له: «يَ وْ انَ يفِ قَ فَكَ
.(٢٩١  ،١ هشام،  إلبن  النبوية  اللَّفْظ». (السرية  يفِ  وجزالة  نى،  املَْعْ يفِ  وسياقة  بديع،  والتئام 
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(r ِه ولِ اللَّ سُ رِ رَ ةَ فِي أَمْ بِيعَ تْبَةَ بْنِ رَ لُ عُ وْ (قَ
ثْتُ  دِّ : حُ الَ ، قَ ظِيِّ رَ قُ بٍ الْ عْ دِ بْنِ كَ مَّ حَ نْ مُ ادٍ، عَ يَ يدُ بْنُ زِ زِ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 r ِه ولُ اللَّ سُ رَ ، وَ يْشٍ رَ الِسٌ فِي نَادِي قُ وَ جَ هُ ا وَ مً وْ الَ يَ ا، قَ يِّدً انَ سَ كَ ، وَ ةَ بِيعَ تْبَةَ بْنَ رَ أَنَّ عُ
يْهِ  لَ ضَ عَ رِ أَعْ هُ وَ لِّمَ أُكَ دٍ فَ مَّ حَ ، أَالَ أَقُومُ إلَى مُ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ هُ دَ حْ دِ وَ جِ سْ مَ الِسٌ فِي الْ جَ
ا  أَوْ رَ ، وَ ةُ زَ مْ لَمَ حَ ينَ أَسْ لِكَ حِ ذَ نَّا؟ وَ فُّ عَ يَكُ ، وَ اءَ ا شَ هَ يَّ طِيهِ أَ نُعْ ا فَ هَ ضَ بَلُ بَعْ قْ هُ يَ لَّ عَ ا لَ ورً أُمُ
 ، هُ لِّمْ فَكَ يْهِ  إلَ مْ  قُ  ، لِيدِ وَ الْ ا  بَ أَ ا  يَ بَلَى  وا:  الُ قَ فَ  ، ونَ ثُرُ كْ يَ وَ ونَ  يدُ زِ يَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ ابَ  حَ أَصْ
دْ  قَ يْثُ  حَ نَّا  مِ إنَّكَ  ي،  أَخِ بن  ا  يَ  : الَ قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  لَسَ  جَ تَّى  حَ تْبَةُ  عُ يْهِ  إلَ امَ  قَ فَ
رِ  بِأَمْ كَ  مَ وْ قَ يْتَ  تَ أَ دْ  قَ إِنَّكَ  وَ  ، بِ النَّسَ فِي  انِ  كَ مَ الْ وَ ةِ،  يرَ شِ عَ الْ فِي   ۲٤۹ ةِ طَ السِّ نْ  مِ تَ  لِمْ عَ
بِهِ  تَ  رْ فَّ كَ وَ مْ  ينَهُ دِ وَ مْ  تَهُ آلِهَ بِهِ  بْتَ  عِ وَ مْ  هُ مَ الَ أَحْ بِهِ  تَ  هْ فَّ سَ وَ مْ  تَهُ اعَ مَ جَ بِهِ  قْتَ  رَّ فَ ظِيمٍ  عَ
ا  نْهَ مِ بَلُ  قْ تَ لَّكَ  عَ لَ ا  فِيهَ رُ  نْظُ تَ ا  ورً أُمُ يْكَ  لَ عَ ضْ  رِ أَعْ نِّي  مِ عْ  مَ فَاسْ  ، مْ ائِهِ آبَ نْ  مِ ى  مَضَ نْ  مَ
إنْ  ي،  أَخِ بن  ا  يَ  : الَ قَ  ، عْ مَ أَسْ  ، لِيدِ وَ الْ ا  بَ أَ ا  يَ لْ  قُ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ ا.  هَ ضَ بَعْ
ونَ  تَكُ تَّى  حَ الِنَا  وَ أَمْ نْ  مِ لَكَ  نَا  عْ مَ جَ االً  مَ رِ  َمْ األْ ا  ذَ هَ نْ  مِ بِهِ  ئْتَ  جِ ا  بِمَ يدُ  رِ تُ ا  إنَّمَ نْتَ  كُ
إِنْ  وَ  ، ونَكَ دُ ا  رً أَمْ طَعَ  نَقْ الَ  تَّى  حَ يْنَا،  لَ عَ نَاكَ  دْ وَّ سَ ا  فً رَ شَ بِهِ  يدُ  رِ تُ نْتَ  كُ إِنْ  وَ  ، االً مَ نَا  ثَرَ أَكْ
تَطِيعُ  تَسْ الَ  اهُ  رَ تَ يًا۲٥۰  ئْ رِ تِيكَ  أْ يَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ انَ  كَ إِنْ  وَ يْنَا،  لَ عَ نَاكَ  لَّكْ مَ ا  لْكً مُ بِهِ  يدُ  رِ تُ نْتَ  كُ
لَبَ  ا غَ بَّمَ هُ رُ إِنَّ ، فَ نْهُ ئَكَ مِ بْرِ تَّى نُ نَا حَ الَ وَ نَا فِيهِ أَمْ لْ ذَ بَ ، وَ بْنَا لَكَ الطِّبَّ لَ ، طَ كَ سِ نْ نَفْ هُ عَ دَّ رَ
هِ  ولُ اللَّ سُ رَ ، وَ تْبَةُ غَ عُ رَ ا فَ تَّى إذَ . حَ هُ الَ لَ ا قَ مَ وْ كَ نْهُ أَ  مِ اوَ دَ تَّى يُ لِ حَ جُ لَى الرَّ ۲٥۱ عَ التَّابِعُ

ف. ٢٤٩  والسطة: الرشّ
. نّ ان من اجلِْ اءَ لإلْنْسَ ا يرتََ ا): مَ كرسهَ اء وَ تْح الرَّ ٢٥٠  الرئى (بِفَ

. نّ ٢٥١  التَّابِع: من يتبع النَّاس من اجلِْ
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 ، لُ فْعَ : أَ الَ نِّي، قَ عْ مِ مَ : فَاسْ الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ لِيدِ وَ ا الْ بَ ا أَ تَ يَ غْ دْ فَرَ قَ : أَ الَ ، قَ نْهُ عُ مِ تَمِ سْ r يَ
 . يمِ حِ الرَّ منِ  حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  بِسْ الَ  قَ فَ

 . ونَ لَمُ عْ يَ مٍ  وْ لِقَ بِيا  رَ عَ آناً  رْ قُ هُ  آياتُ لَتْ  فُصِّ كِتابٌ   . يمِ حِ الرَّ منِ  حْ الرَّ نَ  مِ يلٌ  نْزِ تَ {حم. 
ونا  عُ تَدْ ا  مَّ مِ أَكِنَّةٍ  فِي  نا  لُوبُ قُ قالُوا  وَ  . عُونَ مَ يَسْ الَ  مْ  هُ فَ مْ  هُ ثَرُ أَكْ ضَ  رَ أَعْ فَ يراً،  نَذِ وَ يراً  بَشِ

} (فصلت ١/٤١-٥)  إِلَيْهِ
ى  قَ أَلْ ا، وَ هَ تَ لَ ، أَنْصَ تْبَةُ نْهُ عُ ا مِ هَ عَ مِ ا سَ لَمَّ . فَ يْهِ لَ ا عَ هَ ؤُ رَ قْ ا يَ هِ r فِيهَ ولُ اللَّ سُ ى رَ مَّ مَضَ ثُ
ا،  نْهَ ةِ مِ دَ جْ هِ r إلَى السَّ ولُ اللَّ سُ ى رَ تَهَ مَّ انْ ، ثُ نْهُ عُ مِ مَ ا يَسْ مَ يْهِ لَ ا عَ دً تَمِ عْ هِ مُ رِ لْفَ ظَهْ هِ خَ يْ دَ يَ

. اكَ ذَ أَنْتَ وَ ، فَ تَ عْ مِ ا سَ لِيدِ مَ وَ ا الْ ا أَبَ تَ يَ عْ مِ دْ سَ : قَ الَ مَّ قَ دَ ثُ جَ فَسَ
لِيدِ  وَ الْ أَبُو  مْ  كُ اءَ جَ دْ  قَ لَ باللَّه  لِفُ  نَحْ  : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ فَ  ، ابِهِ حَ أَصْ إلَى  تْبَةُ  عُ امَ  قَ فَ

: الَ ؟ قَ لِيدِ وَ ا الْ ا أَبَ كَ يَ اءَ رَ ا وَ وا: مَ الُ مْ قَ يْهِ لَسَ إلَ ا جَ لَمَّ . فَ بَ بِهِ هَ ي ذَ هِ الَّذِ جْ وَ يْرِ الْ بِغَ
الَ  وَ  ، رِ عْ بِالشِّ وَ  هُ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  ، قَطُّ هُ  ثْلَ مِ تُ  عْ مِ سَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ الً  وْ قَ تُ  عْ مِ سَ دْ  قَ أَنِّي  ائِي  رَ وَ
لِ  جُ ا الرَّ ذَ يْنَ هَ لُّوا بَ خَ ا بِي، وَ لُوهَ عَ اجْ ونِي وَ ، أَطِيعُ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ ، يَ انَةِ كِهَ الَ بِالْ ، وَ رِ حْ بِالسِّ
بْهُ  تُصِ إِنْ  فَ  ، ظِيمٌ عَ بَأٌ  نَ نْهُ  مِ تُ  عْ مِ سَ ي  الَّذِ لِهِ  وْ لِقَ ونَنَّ  يَكُ لَ فوالله  فاعتزلوه،  فِيهِ  وَ  هُ ا  مَ يْنَ  بَ وَ
 ، مْ كُ زُّ عِ هُ  زُّ عِ وَ  ، مْ كُ لْكُ مُ هُ  لْكُ فَمُ بِ  رَ عَ الْ لَى  عَ رْ  ظْهَ يَ إِنْ  وَ  ، مْ كُ يْرِ بِغَ وهُ  يتُمُ فِ كُ دْ  قَ فَ بُ  رَ عَ الْ
 ، فِيهِ أْيِي  رَ ا  ذَ هَ  : الَ قَ  ، انِهِ بِلِسَ لِيدِ  وَ الْ ا  أَبَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ كَ  رَ حَ سَ وا:  الُ قَ  ، بِهِ النَّاسِ  دَ  عَ أَسْ نْتُمْ  كُ وَ

٢٥٢. مْ كُ ا لَ ا بَدَ وا مَ نَعُ فَاصْ

٢٥٢  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٩٣-٢٩٤.
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( فِ هْ ةِ الْكَ ورَ يرٌ لِسُ سِ فْ تَ ، وَ يْشٍ رَ اءِ قُ سَ ؤَ يْنَ رُ بَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ ارَ بَ ا دَ (مَ
الِ  جَ الرِّ فِي  يْشٍ  رَ قُ بَائِلِ  قَ فِي  ةَ  كَّ بِمَ و  شُ فْ يَ لَ  عَ جَ مَ  الَ سْ ِ اإلْ إنَّ  مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  مِ فِتْنَتَهُ  تْ  تَطَاعَ اسْ نْ  مَ تِنُ  فْ تَ وَ  ، هِ بْسِ حَ لَى  عَ تْ  رَ دَ قَ نْ  مَ بِسُ  تَحْ يْشٌ  رَ قُ وَ  ، اءِ النِّسَ وَ
نْ  عَ لْمِ  عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ ا  مَ كَ  ، بِيلَةٍ قَ لِّ  كُ نْ  مِ يْشٍ  رَ قُ افَ  رَ أَشْ إنَّ  مَّ  ثُ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ

: الَ v قَ بَّاسٍ  هِ بْنِ عَ بْدِ اللَّ نْ عَ ، عَ بَّاسٍ لَى ابْنِ عَ وْ ةَ مَ مَ رِ كْ نْ عِ عَ ، وَ بَيْرٍ يدِ بْنِ جُ عِ سَ
ابْن  رُ  النَّضْ وَ  ، بٍ رْ حَ بْنُ  يَانَ  فْ سُ بُو  أَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنُ  يْبَةُ  شَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنُ  تْبَةُ  عُ عَ  تَمَ اجْ
طَّلِبِ  مُ دُ بْنُ الْ وَ َسْ األْ ، وَ امٍ شَ يِّ بْنُ هِ تَرِ بَخْ بُو الْ أَ ، وَ ارِ بْدِ الدَّ نِي عَ و بَ ، أَخُ ةَ لَدَ ثِ بْنِ كَ ارِ الْحَ
هِ بْنُ  بْدُ اللَّ عَ امٍ وَ شَ لِ ابْن هِ هْ بُو جَ أَ ةِ، وَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ الْ دِ، وَ وَ َسْ ةُ بْنُ األْ عَ مْ زَ ، وَ دٍ بْنِ أَسَ
 ، لَفٍ خَ بْنُ  يَّةُ  مَ أُ وَ  ، يَّانِ مِ هْ السَّ اجِ  جَّ الْحَ نَا  ابْ نَبِّهٌ  مُ وَ بِيهٌ  نَ وَ  ، ائِلٍ وَ بْنُ  اصِ  عَ الْ وَ  ، يَّةَ أُمَ أَبِي 
الَ  قَ مَّ  ثُ  ، بَةِ عْ كَ الْ رِ  ظَهْ نْدَ  عِ سِ  مْ الشَّ وبِ  رُ غُ دَ  عْ بَ وا  عُ تَمِ اجْ  : الَ قَ  . مْ نْهُ مِ عَ  تَمَ اجْ نْ  مَ وْ  أَ
ثُوا  بَعَ فَ  ، فِيهِ وا  رُ ذِ تُعْ تَّى  حَ وهُ  مُ اصِ خَ وَ وهُ  لِّمُ فَكَ دٍ  مَّ حَ مُ إلَى  ثُوا  عَ ابْ  : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ
 r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  هُ اءَ فَجَ  ، مْ تِهِ أْ فَ  ، وكَ لِّمُ لِيُكَ لَكَ  وا  عُ تَمَ اجْ دْ  قَ كَ  مِ وْ قَ افَ  رَ أَشْ إنَّ   : يْهِ إلَ
بُّ  يُحِ ا  يصً رِ حَ مْ  يْهِ لَ عَ انَ  كَ وَ  ، اءٌ بَدَ فِيهِ  مْ  هُ لَّمَ كَ ا  فِيمَ مْ  هُ لَ ا  بَدَ دْ  قَ أَنْ  ظُنُّ  يَ وَ  هُ وَ ا،  يعً رِ سَ
ثْنَا  عَ بَ دْ  قَ إنَّا   ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : هُ لَ وا  الُ قَ فَ  ، مْ يْهِ إلَ لَسَ  جَ تَّى  حَ  ،۲٥۳ مْ نَتُهُ عَ يْهِ  لَ عَ زُّ  عِ يَ وَ  ، مْ هُ دَ شْ رُ
لْتَ  خَ ا أَدْ ثْلَ مَ هِ مِ مِ وْ لَى قَ لَ عَ خَ بِ أَدْ رَ عَ نْ الْ الً مِ جُ لَمُ رَ ا نَعْ هِ مَ اللَّ إِنَّا وَ ، وَ كَ لِّمَ يْكَ لِنُكَ إلَ
 ، مَ الَ َحْ األْ تَ  هْ فَّ سَ وَ  ، ةَ لِهَ اآلْ تَ  تَمْ شَ وَ  ، ينَ الدِّ بْتَ  عِ وَ  ، اءَ بَ اآلْ تَ  تَمْ شَ دْ  قَ لَ  ، كَ مِ وْ قَ لَى  عَ
 - هُ لَ وا  الُ قَ ا  مَ كَ وْ  يْنَكَ -أَ بَ وَ يْنَنَا  بَ ا  فِيمَ ئْتَهُ  جِ دْ  قَ إالَّ  بِيحٌ  قَ رٌ  أَمْ يَ  قِ بَ ا  فَمَ  ، ةَ اعَ مَ الْجَ قْتَ  رَّ فَ وَ
ونَ  تَكُ تَّى  حَ الِنَا  وَ أَمْ نْ  مِ لَكَ  نَا  عْ مَ جَ االً  مَ بِهِ  تَطْلُبُ  يثِ  دِ الْحَ ا  ذَ بِهَ ئْتَ  جِ ا  إنَّمَ نْتَ  كُ إِنْ  فَ

ان فعله. نْسَ ا شقّ عىل اإلِْ نَت: مَ عَ ٢٥٣  الْ
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يدُ  رِ نْتَ تُ إِنْ كُ يْنَا، وَ لَ كَ عَ دُ وِّ نُ نُسَ نَحْ فَ فِينَا، فَ رَ ا تَطْلُبُ بِهِ الشَّ نْتَ إنَّمَ إِنْ كُ ، وَ االً نَا مَ ثَرَ أَكْ
انُوا  كَ وَ  - يْكَ لَ عَ لَبَ  غَ دْ  قَ اهُ  رَ تَ يًا  ئْ رِ تِيكَ  أْ يَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ انَ  كَ إِنْ  وَ يْنَا،  لَ عَ نَاكَ  لَّكْ مَ ا  لْكً مُ بِهِ 
نَا فِي طَلَبِ الطِّبِّ لَكَ  الَ وَ نَا لَكَ أَمْ لْ ذَ ، بَ لِكَ انَ ذَ ا كَ بَّمَ رُ يًا- فَ ئْ نِّ رِ نْ الْجِ ونَ التَّابِعَ مِ مُّ يُسَ
ئْتُ  ا جِ ، مَ ولُونَ قُ ا تَ ا بِي مَ r: مَ هِ  ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ الَ لَ قَ ، فَ رَ فِيكَ ذِ وْ نُعْ ، أَ نْهُ ئَكَ مِ بْرِ تَّى نُ حَ
هَ  اللَّ كِنَّ  لَ وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ لْكَ  مُ الْ الَ  وَ  ، مْ فِيكُ فَ  رَ الشَّ الَ  وَ  ، مْ الَكُ وَ أَمْ أَطْلُبُ  بِهِ  مْ  ئْتُكُ جِ ا  بِمَ
مْ  تُكُ بَلَّغْ فَ ا،  يرً نَذِ وَ ا  يرً مْ بَشِ كُ ونَ لَ نِي أَنْ أَكُ رَ أَمَ وَ لَيَّ كِتَابًا،  لَ عَ نْزَ أَ وَ  ، والً سُ مْ رَ يْكُ إلَ ثَنِي  عَ بَ
يَا  نْ الدُّ فِي  مْ  ظُّكُ حَ وَ  هُ فَ  ، بِهِ مْ  ئْتُكُ جِ ا  مَ نِّي  مِ بَلُوا  قْ تَ إِنْ  فَ  ، مْ لَكُ تُ  حْ نَصَ وَ بِّي،  رَ تِ  االَ سَ رِ
 .r َال ا قَ مَ ، أَوْ كَ مْ يْنَكُ بَ يْنِي وَ هُ بَ مَ اللَّ كُ تَّى يَحْ هِ حَ رِ اللَّ َمْ بِرْ ألِ لَيَّ أَصْ وهُ عَ دُّ رُ إِنَّ تَ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ وَ
هُ  نَّ أَ تَ  لِمْ عَ دْ  قَ إِنَّكَ  فَ يْكَ  لَ عَ نَاهُ  ضْ رَ عَ ا  مَّ مِ يْئًا  شَ نَّا  مِ ابِلٍ  قَ يْرَ  غَ نْتَ  كُ إِنْ  فَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ
ي  بَّكَ الَّذِ نَا رَ لْ لَ نَّا، فَسَ ا مِ يْشً دَّ عَ الَ أَشَ ، وَ اءً لَّ مَ الَ أَقَ ا، وَ لَدً يَقَ بَ دٌ أَضْ نْ النَّاسِ أَحَ يْسَ مِ لَ
نَا،  دَ نَا بِالَ طْ لَ يَبْسُ لْ يْنَا، وَ لَ تْ عَ يَّقَ دْ ضَ تِي قَ بَالَ الَّ هِ الْجِ ذِ نَّا هَ يِّرْ عَ يُسَ لْ ، فَ ثَكَ بِهِ عَ ا بَ ثَكَ بِمَ عَ بَ
نْ  يَكُ لْ ائِنَا، وَ نْ آبَ ى مِ نْ مَضَ نَا مَ ثْ لَ يَبْعَ لْ ، وَ اقِ رَ عِ الْ امِ وَ ارِ الشَّ نْهَ أَ ا كَ ارً نَهَ ا أَ نَا فِيهَ رْ لَ جِّ يُفَ لْ وَ
 : ولُ قُ تَ ا  مَّ عَ مْ  هُ لَ أَ نَسْ فَ  ، قٍ دْ صِ يْخَ  شَ انَ  كَ هُ  إِنَّ فَ  ، بٍ كِالَ بْنُ  يُّ  قُصَ مْ  نْهُ مِ نَا  لَ ثُ  بْعَ يُ نْ  فِيمَ
تَكَ  لَ نْزِ مَ بِهِ  نَا  فْ رَ عَ وَ  ، نَاكَ قْ دَّ صَ نَاكَ  لْ أَ سَ ا  مَ تَ  نَعْ صَ وَ قُوكَ  دَّ صَ إِنْ  فَ  ، بَاطِلٌ مْ  أَ وَ  هُ قُّ  أَحَ
ا  ذَ ا بِهَ : مَ يْهِ لَ هُ عَ مُ الَ سَ هِ وَ اتُ اللَّ لَوَ مْ صَ هُ الَ لَ قَ . فَ ولُ قُ ا تَ مَ والً كَ سُ ثَكَ رَ عَ هُ بَ نَّ أَ ، وَ نْ اللَّهِ مِ
 ، مْ يْكُ إلَ بِهِ  لْتَ  سِ أُرْ ا  مَ مْ  تُكُ لَّغْ بَ دْ  قَ وَ  ، بِهِ ثَنِي  عَ بَ ا  بِمَ هِ  اللَّ نْ  مِ مْ  ئْتُكُ جِ ا  إنَّمَ  ، مْ يْكُ إلَ ثْتُ  عِ بُ
الَى،  عَ تَ هِ  اللَّ رِ  َمْ ألِ بِرُ  أَصْ لَيَّ  عَ وهُ  دُّ رُ تَ إِنْ  وَ ةِ،  رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  مْ  ظُّكُ حَ وَ  هُ فَ بَلُوهُ  قْ تَ إِنْ  فَ
بَّكَ  رَ لْ  سَ  ، كَ سِ لِنَفْ ذْ  فَخُ نَا،  لَ ا  ذَ هَ لْ  عَ فْ تَ مْ  لَ ا  إِذَ فَ وا:  الُ قَ  ، مْ يْنَكُ بَ وَ يْنِي  بَ هُ  اللَّ مَ  كُ يَحْ تَّى  حَ
ا  نَانً جَ لَكَ  لْ  عَ يَجْ لْ فَ هُ  لْ سَ وَ نْكَ  عَ نَا  عُ اجِ رَ يُ وَ  ، ولُ قُ تَ ا  بِمَ قُكَ  دِّ يُصَ ا  لَكً مَ كَ  عَ مَ ثَ  بْعَ يَ أَنْ 
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اقِ  وَ َسْ بِاألْ ومُ  قُ تَ إِنَّكَ  فَ بْتَغِي،  تَ اكَ  نَرَ ا  مَّ عَ ا  بِهَ نِيكَ  غْ يُ ةٍ  فِضَّ وَ بٍ  هَ ذَ نْ  مِ ا  نُوزً كُ وَ ا  ورً قُصُ وَ
إنْ  بِّكَ  رَ نْ  مِ تَكَ  لَ نْزِ مَ وَ لَكَ  فَضْ فَ  رِ نَعْ تَّى  حَ  ، هُ سُ تَمِ لْ نَ ا  مَ كَ اشَ  عَ مَ الْ سُ  تَمِ لْ تَ وَ  ، ومُ نَقُ ا  مَ كَ
أَلُ  سْ يَ ي  لَّذِ بِاَ نَا  أَ ا  مَ وَ  ، لِ اعِ بِفَ نَا  أَ ا  مَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، مُ عُ تَزْ ا  مَ كَ والً  سُ رَ نْتَ  كُ
إِنْ  فَ  - الَ قَ ا  مَ كَ وْ  أَ ا-  يرً نَذِ وَ ا  يرً بَشِ ثَنِي  عَ بَ هَ  اللَّ كِنَّ  لَ وَ ا،  ذَ بِهَ مْ  يْكُ إلَ ثْتُ  عِ بُ ا  مَ وَ ا،  ذَ هَ هُ  بَّ رَ
هِ  اللَّ رِ  َمْ ألِ بِرْ  أَصْ لَيَّ  عَ وهُ  دُّ رُ تَ إِنْ  وَ ةِ،  رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  مْ  ظُّكُ حَ وَ  هُ فَ بِهِ  مْ  ئْتُكُ جِ ا  مَ بَلُوا  قْ تَ
بَّكَ  رَ أَنَّ  تَ  مْ عَ زَ ا  مَ كَ ا  فً كِسَ يْنَا  لَ عَ اءَ  مَ السَّ طْ  قِ أَسْ فَ وا:  الُ قَ مْ  يْنَكُ بَ وَ يْنِي  بَ هُ  اللَّ مَ  كُ يَحْ تَّى  حَ
إلَى  لِكَ  ذَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ  ، لَ عَ فْ تَ أَنْ  إالَّ  لَكَ  نُ  مِ نُؤْ الَ  ا  إِنَّ فَ  ، عَلَ فَ اءَ  شَ إنْ 
كَ  عَ مَ لِسُ  نَجْ سَ نَّا  أَ بُّكَ  رَ لِمَ  عَ ا  فَمَ أَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ  ، لَ فَعَ مْ  بِكُ هُ  لَ عَ فْ يَ أَنْ  اءَ  شَ إنْ   ، اللَّهِ
نَا  عُ اجِ رَ تُ ا  مَ كَ  لِّمَ يُعَ فَ يْكَ  إلَ مَ  دَّ يَتَقَ فَ  ، نَطْلُبُ ا  مَ نْكَ  مِ نَطْلُبُ  وَ  ، نْهُ عَ نَاكَ  لْ أَ سَ ا  مَّ عَ أَلُكَ  نَسْ وَ
نَّكَ  أَ نَا  لَغْ بَ دْ  قَ هُ  إنَّ  ! بِهِ ئْتنَا  جِ ا  مَ نْكَ  مِ بَلْ  قْ نَ مْ  لَ إذْ  بِنَا،  لِكَ  ذَ فِي  انِعٌ  صَ وَ  هُ ا  مَ كَ  بِرُ يُخْ وَ  ، بِهِ
ا،  بَدً أَ نِ  مَ حْ بِالرَّ نُ  مِ نُؤْ الَ  هِ  اللَّ وَ إِنَّا  وَ  ، نُ مَ حْ الرَّ  : هُ لَ الُ  قَ يُ ةِ  امَ يَمَ بِالْ لٌ  جُ رَ ا  ذَ هَ كَ  لِّمُ عَ يُ ا  إنَّمَ
وْ  أَ نملكك،  تَّى  حَ منّا  تَ  لَغْ بَ ا  مَ وَ كَ  كُ تْرُ نَ الَ  هِ  اللَّ وَ إِنَّا  وَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ يْكَ  إلَ نَا  رْ ذَ أَعْ دْ  قَ فَ
نَ  مِ نُؤْ لَنْ   : مْ ائِلُهُ قَ الَ  قَ وَ  . هِ اللَّ نَاتُ  بَ يَ  هِ وَ  ، ةَ ئِكَ الَ الْمَ بُدُ  عْ نَ نُ  نَحْ  : مْ ائِلُهُ قَ الَ  قَ وَ نَا.  لِكَ هْ تُ

٢٥٤... بِيالً قَ ةِ  ئِكَ الَ الْمَ وَ باللَّه  أْتِيَنَا  تَ تَّى  حَ لَكَ 
:(r هِ  ولَ اللَّ سُ ثِ رَ ارِ رُ بْنُ الْحَ ذِي بِهِ النَّضْ ؤْ انَ يُ ا كَ (مَ

 ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ذِي  ؤْ يُ انَ  كَ نْ  مَّ مِ وَ  ، يْشٍ رَ قُ يَاطِينِ  شَ نْ  مِ ثِ  ارِ الْحَ بْنُ  رُ  النَّضْ انَ  كَ وَ
 ، سِ رْ فُ الْ لُوكِ  مُ ادِيثَ  أَحَ ا  بِهَ لَّمَ  عَ تَ وَ  ، ةَ يرَ الْحِ مَ  دِ قَ دْ  قَ انَ  كَ وَ  ، ةَ اوَ دَ عَ الْ هُ  لَ بُ  نْصِ يَ وَ
باللَّه،  فِيهِ  رَ  كَّ فَذَ ا  لِسً جْ مَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَسَ  جَ ا  إذَ انَ  فَكَ  ، ارَ يَ بِنْدِ اسْ وَ تُمَ  سْ رُ ادِيثَ  أَحَ وَ

٢٥٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٢٩٤-٢٩٧.
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 ، امَ قَ ا  إذَ هِ  لِسِ جْ مَ فِي  هُ  فَ لَ خَ  ، اللَّهِ ةِ  مَ نِقْ نْ  مِ مِ  ُمَ األْ نْ  مِ مْ  بْلَهُ قَ نْ  مَ ابَ  أَصَ ا  مَ هُ  مَ وْ قَ رَ  ذَّ حَ وَ
نَ  سَ أَحْ مْ  ثُكُ دِّ أُحَ نَا  أَ فَ  ، إلَيَّ لُمَّ  هَ فَ  ، نْهُ مِ يثًا  دِ حَ نُ  سَ أَحْ  ، يْشٍ رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ نَا  أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
دٌ  مَّ حَ مُ ا  اذَ بِمَ ول:  قُ يَ ثمَّ   ، ارَ يَ بِنْدِ اسْ وَ تُمَ  سْ رُ وَ سَ  فَارِ لُوكِ  مُ نْ  عَ مْ  هُ ثُ دِّ يُحَ مَّ  ثُ  ، يثِهِ دِ حَ نْ  مِ

نِّي؟. يثًا مِ دِ نُ حَ سَ أَحْ
} (األنعام ٩٣/٦) هُ لَ اللَّ زَ ا أَنْ ثْلَ مَ لُ مِ زِ أُنْ نِي: {...سَ لَغَ ا بَ الَ فِيمَ ي قَ وَ الَّذِ هُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

نْ  مِ اتٍ  آيَ انِ  ثَمَ فِيهِ  لَ  نَزَ نِي:  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، ولُ قُ يَ  v بَّاسٍ  عَ ابْنُ  انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 :U ِه لُ اللَّ وْ : قَ آنِ رْ قُ الْ

} (القلم ١٥/٦٨)  لِينَ َوَّ الَ أَساطِيرُ األْ نا قَ يْهِ آياتُ لَ تْلى عَ {إِذا تُ
٢٥٥. آنِ رْ قُ نْ الْ اطِيرِ مِ َسَ نْ األْ كِرَ فِيهِ مِ ا ذُ لُّ مَ كُ وَ

(r ٍد مَّ حَ نْ مُ مْ عَ نِهِ أَالَ ودَ يَسْ هُ بَارِ يَ يْطٍ إلَى أَحْ عَ ابْنَ أَبِي مُ رَ وَ يْشٌ النَّضْ رَ لَتْ قُ سَ (أَرْ
إلَى  يْطٍ  عَ مُ أَبِي  بْنَ  بَةَ  قْ عُ هُ  عَ مَ ثُوا  عَ بَ وَ  ، ثُوهُ عَ بَ ثِ  ارِ الْحَ بْنُ  رُ  النَّضْ لِكَ  ذَ مْ  هُ لَ الَ  قَ ا  لَمَّ فَ
مْ  اهُ بِرَ أَخْ وَ  ، تَهُ فَ صِ مْ  هُ لَ ا  فَ صِ وَ  ، دٍ مَّ حَ مُ نْ  عَ مْ  هُ الَ سَ ا:  مَ هُ لَ وا  الُ قَ وَ  ، ينَةِ دِ مَ بِالْ ودَ  هُ يَ بَارِ  أَحْ
ا  جَ رَ فَخَ  ، بِيَاءِ َنْ األْ لْمِ  عِ نْ  مِ نَا  نْدَ عِ يْسَ  لَ لْمٌ  عِ مْ  هُ نْدَ عِ وَ  ، لِ ُوَ األْ كِتَابِ  الْ لُ  أَهْ مْ  إِنَّهُ فَ  ، لِهِ وْ بِقَ
مْ  اهُ بَرَ أَخْ ، وَ هُ رَ مْ أَمْ هُ ا لَ فَ صَ وَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ ودَ عَ هُ بَارَ يَ أَالَ أَحْ ، فَسَ ينَةَ دِ مَ ا الْ مَ دِ تَّى قَ حَ
ا،  ذَ هَ بِنَا  احِ صَ نْ  عَ ونَا  بِرُ لِتُخْ مْ  ئْنَاكُ جِ دْ  قَ وَ اةِ،  رَ التَّوْ لُ  أَهْ مْ  إنَّكُ  : مْ هُ لَ االَ  قَ وَ  ، لِهِ وْ قَ بِبَعْضِ 
بِيٌّ  نَ وَ  هُ فَ نَّ  بِهِ مْ  كُ بَرَ أَخْ إِنْ  فَ  ، نَّ بِهِ مْ  كُ رُ أْمُ نَ ثٍ  ثَالَ نْ  عَ لُوهُ  سَ  : ودَ هُ يَ بَارُ  أَحْ ا  مَ هُ لَ الَتْ  قَ فَ
رِ  هْ بُوا فِي الدَّ هَ نْ فِتْيَةٍ ذَ لُوهُ عَ . سَ مْ كُ أْيَ ا فِيهِ رَ وْ رَ ، فَ لٌ وِّ تَقَ لُ مُ جُ الرَّ لْ فَ عَ فْ مْ يَ إِنْ لَ ، وَ لٌ سَ رْ مُ
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لَغَ  دْ بَ افٍ قَ لٍ طَوَّ جُ نْ رَ لُوهُ عَ سَ ، وَ بٌ جَ يثٌ عَ دِ مْ حَ هُ انَ لَ دْ كَ هُ قَ إِنَّ ، فَ مْ هُ رُ انَ أَمْ ا كَ لِ مَ َوَّ األْ
لِكَ  بِذَ مْ  كُ بَرَ أَخْ ا  إِذَ فَ ؟  يَ هِ ا  مَ وحِ  الرُّ نْ  عَ لُوهُ  سَ وَ  ، هُ بَؤُ نَ انَ  كَ ا  مَ ا  هَ بَ ارِ غَ مَ وَ ضِ  َرْ األْ قَ  ارِ شَ مَ
بَلَ  أَقْ . فَ مْ كُ ا لَ ا بَدَ هِ مَ رِ وا فِي أَمْ نَعُ ، فَاصْ لٌ وَّ تَقَ لٌ مُ جُ وَ رَ هُ ، فَ لْ عَ فْ مْ يَ إِنْ لَ ، وَ بِيٌّ هُ نَ إِنَّ ، فَ وهُ بِعُ اتَّ فَ
بْدِ  سِ بْنِ عَ مْ بْدِ شَ يَّةَ بْنِ عَ و بْنِ أُمَ رِ مْ يْطِ بْنِ أَبِي عَ عَ بَةُ بْنُ أَبِي مُ قْ عُ ، وَ ثِ ارِ رُ بْنُ الْحَ النَّضْ
لِ  صْ مْ بِفَ ئْنَاكُ دْ جِ ، قَ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ االَ قَ ، فَ يْشٍ رَ لَى قُ ةَ عَ كَّ ا مَ مَ دِ تَّى قَ يٍّ حَ نَافِ بْنِ قُصَ مَ
مْ  كُ بَرَ إِنْ أَخْ ا، فَ ونَا بِهَ رُ يَاءَ أَمَ نْ أَشْ هُ عَ أَلَ ودَ أَنْ نَسْ هُ بَارُ يَ نَا أَحْ بَرَ دْ أَخْ ، قَ دٍ مَّ حَ يْنَ مُ بَ مْ وَ يْنَكُ ا بَ مَ

. مْ كُ أْيَ ا فِيهِ رَ وْ رَ ، فَ لٌ وِّ تَقَ لُ مُ جُ الرَّ لْ فَ عَ فْ مْ يَ إِنْ لَ ، وَ بِيٌّ وَ نَ هُ ا فَ نْهَ عَ
لِ  َوَّ األْ رِ  هْ الدَّ فِي  بُوا  هَ ذَ فِتْيَةٍ  نْ  عَ نَا  بِرْ أَخْ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ وا  اءُ فَجَ
ا،  هَ بَ ارِ غَ مَ وَ ضِ  َرْ األْ قَ  ارِ شَ مَ لَغَ  بَ دْ  قَ ا  افً طَوَّ انَ  كَ لٍ  جُ رَ نْ  عَ وَ  ، بٌ جَ عَ ةٌ  قِصَّ مْ  هُ لَ انَتْ  كَ دْ  قَ
نْهُ  عَ تُمْ  لْ أَ سَ ا  بِمَ مْ  كُ بِرُ أُخْ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ ؟  يَ هِ ا  مَ وحِ  الرُّ نْ  عَ نَا  بِرْ أَخْ وَ
سَ  مْ خَ  - ونَ رُ كُ ذْ يَ ا  فِيمَ  -r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ثَ  كَ فَمَ  . نْهُ عَ فُوا  رَ انْصَ فَ  ،۲٥٦ تَثْنِ سْ يَ مْ  لَ وَ ا،  دً غَ
أرجف۲٥۸  تَّى  حَ يل،  بْرِ جِ تِيهِ  أْ يَ الَ  وَ يًا،  حْ وَ لِكَ  ذَ فِي  يْهِ  إلَ هُ  اللَّ ثُ  دِ يُحْ الَ  ةً  يْلَ لَ  ۲٥۷ ةَ رَ شْ عَ
الَ  ا  نْهَ مِ نَا  بَحْ أَصْ دْ  قَ  ، يْلَةً لَ ةَ  رَ شْ عَ سَ  مْ خَ مَ  يَوْ الْ وَ ا،  دً غَ دٌ  مَّ حَ مُ نَا  دَ عَ وَ وا:  الُ قَ وَ  ، ةَ كَّ مَ لُ  أَهْ
قَّ  شَ وَ  ، نْهُ عَ يِ  حْ وَ الْ ثُ  كْ مُ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ نَ  زَ أَحْ تَّى  حَ وَ  ، نْهُ عَ نَاهُ  لْ أَ سَ ا  مَّ مِ ءِ  يْ بِشَ نَا  بِرُ يُخْ
 ، فِ هْ الْكَ ابِ  حَ أَصْ ةِ  ورَ بِسُ  U هِ  اللَّ نْ  مِ يلُ  بْرِ جِ هُ  اءَ جَ مَّ  ثُ  : ةَ كَّ مَ لُ  أَهْ بِهِ  لَّمُ  تَكَ يَ ا  مَ يْهِ  لَ عَ

اءَ اهللا». يد: مل يقل «إِن شَ رِ ٢٥٦  يُ
ة  ورَ بِسُ يل  ربِْ جِ هُ  اءَ جَ ثمَّ  ام،  أَيَّ ثَالَثَة  نهُ  عَ أَ  أَبْطَ امَ  إِنَّ ي  حْ وَ الْ إِن  عقبَة:  بن  ى  وسَ ومُ يّ  التَّيْمِ سري  يفِ  وَ   ٢٥٧

وْض). اجع الرَّ هْف. (رَ الْكَ
اب من  طِرَ ضْ تَن عىل أَن يوقعوا يفِ النَّاس االِ فِ ذكر الْ يئَة، وَ بَار السَّ خْ وا يفِ األَْ اضُ م: خَ وْ قَ ٢٥٨  أرجف الْ

ء. ْ نْدهم يشَ غري أَن يَصح عِ
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لِ  جُ الرَّ وَ  ، تْيَةَ فِ الْ هِ  اللَّ رِ  أَمْ نْ  مِ نْهُ  عَ وهُ  لُ أَ سَ ا  مَ بَرُ  خَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ نِهِ  زْ حُ لَى  عَ اهُ  إيَّ بَتُهُ  اتَ عَ مُ ا  فِيهَ
. وحِ الرُّ وَ  ، افِ الطَّوَّ

تَ  تَبَسْ دْ احْ قَ : لَ هُ اءَ ينَ جَ يلَ حِ بْرِ الَ لِجِ هِ r قَ ولَ اللَّ سُ كِرَ لِي أَنَّ رَ : فَذُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 : يلُ بْرِ هُ جِ الَ لَ قَ تُ ظَنا، فَ ؤْ تَّى سُ يلُ حَ بْرِ ا جِ نِّي يَ عَ

بُّكَ  رَ كانَ  ما  وَ  ، ذلِكَ يْنَ  بَ ما  وَ نا  فَ لْ خَ ما  وَ ينا  دِ أَيْ يْنَ  بَ ا  مَ لَهُ   ، بِّكَ رَ رِ  بِأَمْ إِالَّ  لُ  تَنَزَّ نَ ما  {وَ
يا} (مريم ٦٤/١٩)  نَسِ

نْ  مِ يْهِ  لَ عَ وهُ  رُ نْكَ أَ ا  لِمَ  ، ولِهِ سُ رَ ةِ  بُوَّ نُ رِ  كْ ذِ وَ هِ  دِ مْ بِحَ الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ ةَ  ورَ السُّ تَتَحَ  افْ فَ
 : الَ قَ فَ  ، لِكَ ذَ

نِّي:  مِ ولٌ  سُ رَ إنَّكَ   ،r ا  دً مَّ حَ مُ نِي  عْ يَ  { الْكِتابَ هِ  بْدِ عَ لى  عَ لَ  زَ نْ أَ ي  الَّذِ هِ  لِلَّ دُ  مْ {الْحَ
 . تِكَ بُوَّ نُ نْ  مِ نْهُ  عَ وهُ  لُ أَ سَ ا  لِمَ يقٌ  قِ تَحْ أَيْ 

 . فِيهِ فَ  تِالَ اخْ الَ   ، الً تَدِ عْ مُ أَيْ   { يِّماً قَ جاً  وَ عِ لَهُ  لْ  عَ يَجْ لَمْ  {وَ
فِي  ا  لِيمً أَ ا  ابً ذَ عَ وَ يَا.  نْ الدُّ فِي  تِهِ  وبَ قُ عُ لَ  اجِ عَ أَيْ   { هُ نْ لَدُ نْ  مِ يداً  دِ شَ أْساً  بَ رَ  {لِيُنْذِ

 . والً سُ رَ ثَ  بَعَ ي  الَّذِ بِّكَ  رَ نْدِ  عِ نْ  مِ أَيْ   : ةِ رَ خِ اآلْ
فِيهِ  ماكِثِينَ  ناً،  سَ حَ راً  أَجْ مْ  لَهُ نَّ  أَ الِحاتِ  الصَّ لُونَ  مَ عْ يَ ينَ  الَّذِ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ رَ  بَشِّ يُ {وَ
بِهِ  بَكَ  ذَّ كَ ا  مَّ مِ بِهِ  ئْتَ  جِ ا  بِمَ قُوكَ  دَّ صَ ينَ  ذِ الَّ ا  فِيهَ وتُونَ  مُ يَ الَ   . دِ لْ الْخُ ارُ  دَ أَيْ   { بَداً أَ

 . الِ مَ َعْ األْ نْ  مِ بِهِ  تهمْ  رْ مَ أَ ا  بِمَ لُوا  مِ عَ وَ  ، مْ هُ يْرُ غَ
 ، ةَ ئِكَ الَ مَ الْ بُدُ  نَعْ إنَّا   : مْ لِهِ وْ قَ فِي  ا  يْشً رَ قُ نِي  عْ يَ  { لَداً وَ هُ  اللَّ ذَ  اتَّخَ قالُوا  ينَ  الَّذِ رَ  نْذِ يُ {وَ

 . هِ اللَّ نَاتُ  بَ يَ  هِ وَ
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 . مْ ينِهِ دِ يْبَ  عَ وَ مْ  هُ اقَ فِرَ وا  ظَمُ أَعْ ينَ  ذِ الَّ  { مْ بائِهِ آلِ ال  وَ مٍ  لْ عِ نْ  مِ بِهِ  مْ  لَهُ ا  {مَ
 . هِ اللَّ نَاتُ  بَ ةَ  ئِكَ الَ مَ الْ إنَّ   : مْ لِهِ وْ لِقَ أَيْ   « مْ هِ واهِ فْ أَ نْ  مِ جُ  رُ تَخْ ةً  لِمَ كَ تْ  بُرَ {كَ

لَمْ  إِنْ  مْ  هِ آثارِ لى  {عَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ  { كَ سَ فْ نَ عٌ  باخِ لَّكَ  عَ لَ فَ باً،  ذِ كَ إِالَّ  ولُونَ  قُ يَ {إِنْ 
انَ  كَ ا  مَ هُ  اتَ فَ ينَ  حِ مْ  يْهِ لَ عَ نِهِ  زْ لِحُ أَيْ   (١/١٨-٦ (الكهف   { فاً أَسَ يثِ  دِ الْحَ ا  بِهذَ نُوا  مِ ؤْ يُ

. لْ عَ فْ تَ الَ  أَيْ   : مْ نْهُ مِ و  جُ رْ يَ
ذُو  الَ  قَ  . ةَ بَيْدَ عُ أَبُو  نِي  ثَ دَّ حَ ا  فِيمَ  ، كَ سَ نَفْ لِكٌ  هْ مُ أَيْ   ، كَ سَ فْ نَ عٌ  بَاخِ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: ةِ مَّ الرُّ
. ادِرُ قَ مَ هِ الْ يْ دَ نْ يَ تْهُ عَ ءٍ نَحَ يْ هُ ... لِشَ سَ دُ نَفْ جْ وَ عُ الْ بَاخِ ا الْ ذَ هَ أَالَ أَيُّ

هُ  تُ لَ عْ دْ بَخَ : قَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ تَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ ةٌ عَ بَخَ ونَ وَ عُ : بَاخِ هُ عُ مْ جَ وَ
. هُ تُ لَ دْ هَ ي، أَيْ جَ سِ نَفْ ي وَ حِ نُصْ

} (الكهف ٧/١٨) الً مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ هُ مْ أَيُّ هُ ينَةً لَها لِنَبْلُوَ ضِ زِ َرْ لَى األْ ا عَ نا مَ لْ عَ ا جَ {إِنَّ
تِي. لُ بِطَاعَ مَ أَعْ ي، وَ رِ َمْ بَعُ ألِ مْ أَتْ هُ : أَيْ أَيُّ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

} (الكهف ٨/١٨)  زاً رُ عِيداً جُ يْها صَ لَ ا عَ لُونَ مَ ا لَجاعِ إِنَّ {وَ
فَالَ   ، لِهِ مَ بِعَ كُال  ي  زِ أَجْ فَ  ، إلَيَّ عَ  جِ رْ مَ الْ إِنَّ  وَ  ، ائِلٌ زَ وَ انٍ  فَ لَ ا  يْهَ لَ عَ ا  مَ إِنَّ  وَ  ، ضِ َرْ األْ أَيْ 

ا.  فِيهَ تَرَ عُ وَ مَ ا تَسْ نْكَ مَ زُ الَ يَحْ أْسَ وَ تَ
ا: يرً غِ بْيًا صَ فُ ظَ ةِ يَصِ مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ دٌ عُ : صُ هُ عُ مْ جَ ، وَ ضُ َرْ : األْ عِيدُ : الصَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

۲٥۹ طُومُ رْ أْسِ خُ ظَامِ الرَّ ةٌ فِي عِ ابَ بَّ يدَ بِهِ ... دَ عِ ي الصَّ مِ ى تَرْ حَ هُ بِالضُّ نَّ أَ كَ
٢٥٩  والدبابة: اخلْمر واخلرطوم: اخلْمر أَيْضا.
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. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
 .« اتِ دَ عَ لَى الصُّ ودَ عَ عُ قُ الْ مْ وَ اكُ : «إيَّ يثِ دِ اءَ فِي الْحَ دْ جَ قَ . وَ يقُ ا): الطَّرِ عِيدُ (أَيْضً الصَّ وَ

. قَ يدُ الطُّرُ رِ يُ
نُونَ  سُ وَ  ، زٌ رُ جُ نَةٌ  سَ  : الُ قَ يُ وَ  . ازٌ رَ أَجْ ا:  هَ عُ مْ جَ وَ يْئًا،  شَ نْبِتُ  تُ الَ  تِي  الَّ ضُ  َرْ األْ  : زُ رُ الْجُ وَ
ةِ  مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ ةٌ دَّ شِ بْسٌ وَ يُ ةٌ وَ وبَ دُ ا جُ ونُ فِيهَ تَكُ ، وَ طَرٌ ا مَ ونُ فِيهَ تِي الَ يَكُ يَ الَّ هِ ، وَ ازٌ رَ أَجْ

فُ إبِال: يَصِ
۲٦۱ عُ اشِ رَ لُوعُ الْجَ يَتْ إالَّ الضُّ قِ ا بَ ا ... فَمَ ا فِي بُطُونِهَ ازُ مَ رَ جْ األَْ طو النحز۲٦۰ وَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: الَ قَ ، فَ تْيَةِ فِ أْنِ الْ نْ شَ نْهُ مِ وهُ عَ أَلُ ا سَ بَرِ فِيمَ ةَ الْخَ بَلَ قِصَّ تَقْ مَّ اسْ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

} (الكهف ٩/١٨)        باً جَ نْ آياتِنا عَ قِيمِ كانُوا مِ الرَّ فِ وَ هْ حابَ الْكَ بْتَ أَنَّ أَصْ سِ {أَمْ حَ
. لِكَ نْ ذَ بُ مِ جَ وَ أَعْ ا هُ ي مَ جِ جَ نْ حُ بَادِ مِ عِ لَى الْ تُ عَ عْ ضَ ا وَ اتِي فِيمَ نْ آيَ انَ مِ دْ كَ أَيْ قَ

. مٌ قُ : رُ هُ عُ مْ جَ ۲٦۲، وَ مْ هِ بَرِ قِمَ فِيهِ بِخَ ي رُ كِتَابُ الَّذِ : الْ قِيمُ الرَّ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
مِ قَّ رَ مُ فِ الْ حَ صْ رُّ الْمُ تَقَ سْ مُ : وَ اجُ جَّ عَ الَ الْ قَ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ

٢٦٠  والنحز: النخس.
ا: جرشع. دهَ احِ ٢٦١  اجلراشع: املنتفخة املتسعة، وَ

امَ قيل  ا، كَ انُوا فِيهَ تِي كَ يَة الَّ قرْ م الْ ف، أَو اسْ هْ انَ فِيهِ الْكَ بَل الّذي كَ م اجلَْ وَ اسْ امَ قيل بِأَن الرقيم هُ ٢٦٢  كَ
يْد. رَ اهُ ابْن دُ كَ هُ الدواة، حَ نَّ بِأَ
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الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 . داً شَ نا رَ رِ نْ أَمْ يِّئْ لَنا مِ هَ ةً وَ مَ حْ نْكَ رَ نْ لَدُ نا آتِنا مِ بَّ قالُوا رَ فِ فَ هْ تْيَةُ إِلَى الْكَ  الْفِ {إِذْ أَوَ
صى لِما  يْنِ أَحْ بَ زْ مَ أَيُّ الْحِ لَ مْ لِنَعْ ثْناهُ عَ مَّ بَ . ثُ داً دَ نِينَ عَ فِ سِ هْ مْ فِي الْكَ لَى آذانِهِ نا عَ بْ رَ فَضَ

} (الكهف ١٠/١٨-١٢)  داً لَبِثُوا أَمَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

مْ  نْهُ بَرِ عَ قِ الْخَ دْ ...} أَيْ بِصِ قِّ مْ بِالْحَ بَأَهُ يْكَ نَ لَ نُ نَقُصُّ عَ {نَحْ
نا  بُّ قالُوا رَ وا فَ مْ إِذْ قامُ لُوبِهِ لى قُ بَطْنا عَ رَ ، وَ ًد مْ هُ ناهُ دْ زِ مْ وَ هِ بِّ نُوا بِرَ مْ فِتْيَةٌ آمَ هُ {...إِنَّ
} (الكهف ١٣/١٨-١٤)  طَطاً نا إِذاً شَ لْ دْ قُ ونِهِ إِلهاً، لَقَ نْ دُ ا مِ وَ عُ ضِ لَنْ نَدْ َرْ األْ ماواتِ وَ بُّ السَّ رَ

. لْمٌ مْ بِهِ عِ كُ يْسَ لَ ا لَ تُمْ بِي مَ كْ رَ ا أَشْ مَ وا بِي كَ كُ رِ مْ يُشْ أَيْ لَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ ابْن ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ . قَ قِّ ةُ الْحَ زَ اوَ جَ مُ وُّ وَ لُ غُ : الْ طَطُ الشَّ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

تْلُ فَ الْ يْتُ وَ بُ فِيهِ الزَّ هَ ذْ نِ يَ الطَّعْ طَطٍ ... كَ ي شَ ى ذَوِ نْهَ الَ يَ ونَ وَ نْتَهُ الَ يَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

} (الكهف ١٥/١٨) يِّنٍ لْطانٍ بَ مْ بِسُ يْهِ لَ أْتُونَ عَ ال يَ ةً لَوْ ونِهِ آلِهَ نْ دُ وا مِ ذُ نَا اتَّخَ مُ وْ الءِ قَ {هؤُ
. ةٍ الِغَ ةٍ بَ جَّ : أَيْ بِحُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

وا  أْوُ هَ فَ ونَ إِالَّ اللَّ بُدُ عْ ما يَ مْ وَ وهُ لْتُمُ تَزَ إِذِ اعْ . وَ باً ذِ هِ كَ لَى اللَّ تَر عَ نِ افْ مَّ مُ مِ لَ نْ أَظْ مَ {فَ
سَ  مْ  الشَّ تَرَ . وَ قاً رفَ مْ مِ كُ رِ نْ أَمْ مْ مِ يِّئْ لَكُ هَ يُ ، وَ تِهِ مَ حْ نْ رَ مْ مِ بُّكُ مْ رَ رْ لَكُ نْشُ فِ يَ هْ إِلَى الْكَ
مْ فِي  هُ ، وَ مالِ مْ ذاتَ الشِّ هُ ضُ رِ قْ بَتْ تَ رَ إِذا غَ ، وَ ينِ مْ ذاتَ الْيَمِ هِ فِ هْ نْ كَ رُ عَ تَزاوَ لَعَتْ تَ إِذا طَ

} (الكهف ١٥/١٨-١٧) نْهُ ةٍ مِ وَ فَجْ
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: رٍ جَ يْسِ بْنِ حَ قَ ؤُ الْ رُ الَ امْ قَ . وَ ورِ نْ الزُّ وَ مِ هُ ، وَ يلُ : تَمِ رُ اوَ زَ : تَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ا۲٦۳ رَ وَ انِقَ أَزْ رَ فُ نْهُ الْ  مِ يْرٍ تَرَ ا ... بِسَ لَّكً مَ تُ مُ عْ جَ يمٌ إنْ رَ عِ إِنِّي زَ وَ

ا: لَدً فُ بَ حف الكليبي يَصِ الَ أَبُو الزّ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
۲٦٤ رُ نْزَ شَ عَ هُ الْ سُ مْ ا خِ طَايَ مَ ي الْ نْضِ رُ ... يُ وَ انَا أَزْ وَ نْ هَ  عَ نَدَّ مُ أْبُ الْ جَ

 . هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتَانِ فِي أُرْ انِ الْ ذَ هَ وَ
: ةِ مَّ الَ ذُو الرُّ ا. قَ الِهَ مَ نْ شِ مْ عَ هُ كُ تْرُ تَ مْ وَ هُ زُ اوِ } تُجَ مالِ مْ ذاتَ الشِّ هُ ضُ رِ قْ {وتَ

۲٦٥ سُ ارِ وَ فَ نَّ الْ انِهِ مَ نْ أَيْ عَ االً وَ مَ فٍ ... شِ رِ شْ ازَ مُ وَ نَ أَقْ ضْ رِ قْ نٍ يَ إلَى ظُعْ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: رُ اعِ الَ الشَّ . قَ اءُ جَ فِ ا: الْ هَ عُ مْ جَ ، وَ ةُ عَ : السَّ ةُ وَ جْ الْفَ وَ
ارِ ةَ الدَّ وَ ا فَجْ لَّوْ خَ وا وَ تَّى أُبِيحُ ةً ... حَ صَ نْقَ مَ اةً وَ زَ خْ كَ مَ مَ وْ تَ قَ بَسْ أَلْ

نْ  مِ مْ  هِ ورِ مُ أُ نْ  مِ لِكَ  ذَ فَ  رَ عَ نْ  مَ لَى  عَ ةِ  جَّ الْحُ فِي  يْ  أَ  { هِ اللَّ آياتِ  نْ  مِ {ذلِكَ 
بَرِ  الْخَ يقِ  قِ بِتَحْ تِكَ  بُوَّ نُ قِ  دْ صِ فِي  مْ  نْهُ عَ تِكَ  لَ أَ سْ بِمَ ءِ  الَ ؤُ هَ رَ  مَ أَ نْ  مَّ مِ  ، كِتَابِ الْ لِ  هْ أَ

. مْ نْهُ عَ
ر: املائل. وَ زْ األَْ ، وَ يْهِ ٢٦٣  الفرانق: الّذي يسري بالكنب عىل رجلَ

ة:  سَ مخَْ ن رشب املَاء. ينىض: هيزل. وَ تنعت عَ بِل إِذا امْ ٢٦٤  واجلأب: الغليظ اجلايف. املند: مرعى اإلِْ
لق. ديد اخلْ ام. والعشنزر: الشَّ ة أَيَّ ْسَ ن مخَ بِل املَاء عَ ِ وَ أَن ترد اإلْ هُ

ع. والفوارس  وضِ مَ الرمل. ومرشف:  من  املستدير  وَ  هُ وَ مجع قوز،  اهلوادج. وأقواز:  ا  يْهَ لَ تِي عَ الَّ بِل  اإلِْ الظعن:    ٢٦٥
ا. ويرو: إِىلَ ظعن يقرضن أجواز... إِلَخ. ينهَ نَا): رمال بِعَ (هُ

وَ الْوسط. هُ واألجواز: مجع جوز، وَ
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مْ  بُهُ سَ تَحْ وَ  . داً شِ رْ مُ لِيا  وَ لَهُ  دَ  تَجِ لَنْ  فَ لِلْ  يُضْ من  وَ  ، تَدِ هْ الْمُ وَ  هُ فَ الله  دِ  هْ يَ نْ  {مَ
يْهِ  ذِراعَ طٌ  باسِ مْ  بُهُ لْ كَ وَ مالِ  الشِّ ذاتَ  وَ ينِ  الْيَمِ ذاتَ  مْ  بُهُ لِّ قَ نُ وَ  ، ودٌ قُ رُ مْ  هُ وَ قاظاً  يْ أَ

(١٧/١٨-١٨ (الكهف   { يدِ صِ بِالْوَ
. بَابُ : الْ يدُ صِ : الْوَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: بٍ هْ بَيْدُ بْنُ وَ هُ عُ مُ اسْ ، وَ يُّ بْسِ عَ الَ الْ قَ
رِ نْكَ يْرُ مُ ا غَ وفِي بِهَ رُ عْ مَ لَيَّ وَ ا ... عَ هَ يدُ صِ دُّ وَ ةٍ الَ يُسَ ضٍ فَالَ بِأَرْ

. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
. انٌ دَ أُصْ ، وَ دٌ أُصُ ، وَ انُ دَ صْ وُ ، وَ دٌ صُ وُ ، وَ ائِدُ صَ : وَ هُ عُ مْ جَ ، وَ نَاءُ فِ ا): الْ يدُ (أَيْضً صِ الْوَ وَ

} (الكهف ١٨/١٨)... إلَى  باً عْ مْ رُ نْهُ لِئْتَ مِ لَمُ مْ فِراراً، وَ نْهُ لَّيْتَ مِ مْ لَوَ يْهِ لَ لَعْتَ عَ {لَوِ اطَّ
مْ  يْهِ لَ عَ نَّ  ذَ {لَنَتَّخِ  : مْ نْهُ مِ لْكِ  مُ الْ وَ لْطَانِ  السُّ لُ  أَهْ  { مْ هِ رِ أَمْ لى  عَ بُوا  لَ غَ ينَ  الَّذِ الَ  {قَ  : لِهِ وْ قَ

 : مْ نْهُ ةِ عَ أَلَ سْ مَ مْ بِالْ وهُ رُ ينَ أَمَ ذِ ودَ الَّ هُ بَارَ يَ نِي أَحْ عْ } يَ ولُونَ يَقُ داً، سَ جِ سْ مَ
لْمَ  } أَيْ الَ عِ يْبِ ماً بِالْغَ جْ ، رَ مْ بُهُ لْ مْ كَ هُ ةٌ سادِسُ سَ مْ ولُونَ خَ قُ يَ ، وَ مْ بُهُ لْ مْ كَ هُ ةٌ رابِعُ {ثَالثَ

 . مْ هُ لَ
، فَال تُمارِ  لِيلٌ مْ إِالَّ قَ هُ لَمُ عْ ا يَ مْ مَ تِهِ مُ بِعِدَّ لَ بِّي أَعْ لْ رَ ، قُ مْ بُهُ لْ مْ كَ نُهُ ثامِ ةٌ وَ بْعَ ولُونَ سَ قُ يَ {وَ

 . مْ هُ ابِرْ } أَيْ الَ تُكَ راً راءً ظاهِ مْ إِالَّ مِ فِيهِ
 . مْ مْ بِهِ هُ لْمَ لَ مْ الَ عِ إِنَّهُ } (الكهف ٢٢/١٨) فَ داً مْ أَحَ نْهُ مْ مِ تِ فِيهِ تَفْ ال تَسْ {وَ
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 ، يتَ بَّكَ إِذا نَسِ رْ رَ كُ اذْ ۲٦٦، وَ هُ داً إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّ لٌ ذلِكَ غَ ءٍ إِنِّي فاعِ يْ ولَنَّ لِشَ قُ ال تَ {وَ
ءِ  يْ نَّ لِشَ ولَ قُ الَ تَ } (الكهف ٢٤/١٨) أَيْ وَ داً شَ ا رَ ذَ نْ هَ بَ مِ رَ َقْ بِّي ألِ نِ رَ يَ دِ هْ سى أَنْ يَ لْ عَ قُ وَ
بَّكَ إِذا  رْ رَ كُ اذْ ۲٦۷، وَ هِ يئَةَ اللَّ تَثْنِ شِ اسْ ا. وَ دً مْ غَ كُ بِرُ خْ ا: إنِّي مُ ذَ ا قُلْت فِي هَ مَ نْهُ كَ أَلُوكَ عَ سَ
ا أَنَا  ي مَ رِ إِنَّكَ الَ تَدْ ا، فَ دً شَ نْهُ رَ ونِي عَ تُمُ أَلْ ا سَ مَّ يْرٍ مِ بِّي لِخَ نِ رَ يَ دِ هْ سى أَنْ يَ لْ عَ قُ ، وَ يتَ نَسِ

 . لِكَ انِعٌ فِي ذَ صَ
أَيْ   (٢٥/١٨ (الكهف   { عاً تِسْ وا  ادُ دَ ازْ وَ  ۲٦۸ نِينَ سِ ةٍ  ائَ مِ ثَالثَ  مْ  هِ فِ هْ كَ فِي  لَبِثُوا  {وَ

 . لِكَ ولُونَ ذَ يَقُ سَ
نْ  مِ مْ  لَهُ ا  مَ عْ  مِ أَسْ وَ بِهِ  رْ  أَبْصِ ضِ  َرْ األْ وَ ماواتِ  السَّ يْبُ  غَ لَهُ  لَبِثُوا،  بِما  مُ  لَ أَعْ هِ  اللَّ لِ  {قُ
ا  مَّ ءٌ مِ يْ يْهِ شَ لَ فَ عَ مْ يَخْ } (الكهف ٢٦/١٨) أَيْ لَ داً هِ أَحَ مِ كْ كُ فِي حُ رِ ال يُشْ ، وَ لِيٍّ نْ وَ ونِهِ مِ دُ

. نْهُ أَلُوكَ عَ سَ

ا إِالَّ أَنْ يَشاءَ اهللا، أَو ناطقا  اكِرً داً إِالَّ ذَ لٌ ذلِكَ غَ نَّ إِينِّ فاعِ ولَ قُ ال تَ يره: وَ دِ قْ الَم حذف وإضامر تَ ٢٦٦  يفِ الْكَ
اء اهللا. بِأَن يَشَ

يئَة». شِ ول: «مَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ اء. وَ اءَ يَشَ ٢٦٧  والشيئة: مصدر شَ
ن  ول عَ دُ عُ يفِ الْ افَة. وَ ضَ ت مُ يْسَ لَ َِّا قبله وَ نَا بدل مم نِني هُ لَكِن سِ نِني». وَ ال من «سِ ول «سنة» بَدَ قُ قيَاس أَن يَ انَ الْ ٢٦٨  كَ
ة من  دَ احِ اب لطائفة وَ وَ هُ جَ نَّ أَ م كَ الَ انَ الْكَ كَ الَ «سنة» لَ هُ لَو قَ َنَّ ة، ألِ ظِيمَ ة عَ مَ كْ ل حِ بَدَ افَة إِىلَ الْ ضَ ِ اإلْ
َا  أَهنَّ فعرفهم  السنني،  ار  دَ قْ مِ وا  يعلمُ مل  وَ لبثهم  طول  عرفُوا  ة  طَائِفَ  : تَانِ ائِفَ طَ فيهم  النَّاس  وَ النَّاس. 
رفا لألولني  عَ ث مائَة مُ الَ ثَالَ امَّ قَ لَ يْئا من خربهم، فَ الَ شَ ة مل يعرفوا طول لبثهم وَ طَائِفَ ة، وَ ث مائَ ثَالَ
شهورا.  الَ  وَ ا  امً أَيَّ ت  يْسَ لَ وَ سنُون  مائَة  ث  الثَّالَ ه  ذِ هَ أَن  لآلخرين  بينًا  مُ ا،  فِيهَ شكوا  تِي  الَّ باملدة 
ا قبله.  اد بِهِ تبني مَ رَ ل يُ بَدَ تبني أَنه بدل، إِذْ الْ ود وَ دُ مجع املَْعْ د. وَ بَيَان للطائفتني من ذكر الْعدَ فانتظم الْ

وْض االنف) (الرَّ
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( افِ لِ الطَّوَّ جُ بَرِ الرَّ الَى فِي خَ عَ هُ تَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ (مَ
اف:  رِ الرجل الطوّ نْ أَمْ نْهُ مِ وهُ عَ أَلُ ا سَ الَ فِيمَ قَ وَ

ضِ  َرْ األْ فِي  لَهُ  نَّا  كَّ مَ ا  إِنَّ  . راً ذِكْ نْهُ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ لُوا  أَتْ سَ لْ  قُ يْنِ  نَ رْ الْقَ ذِي  نْ  عَ ئَلُونَكَ  سْ يَ {وَ
ةِ  قِصَّ رِ  آخِ إلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ  (٨٣/١٨-٨٥ (الكهف   { بَباً سَ بَعَ  أَتْ فَ بَباً  سَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يْناهُ  آتَ وَ

. هِ بَرِ خَ
بَابُ  َسْ األْ هُ  لَ تْ  دَّ فَمُ  ، هُ يْرُ غَ دٌ  أَحَ تَ  ؤْ يُ مْ  لَ ا  مَ أُوتِيَ  هُ  نَّ أَ يْنِ  نَ رْ قَ الْ ذِي  بَرِ  خَ نْ  مِ انَ  كَ وَ
لَى  عَ لِّطَ  سُ إالَّ  ا  ضً أَرْ أُ  طَ يَ الَ  ا،  بِهَ ارِ غَ مَ وَ ضِ  َرْ األْ قِ  ارِ شَ مَ إلَى  دِ  بِالَ الْ نْ  مِ ى  تَهَ انْ تَّى  حَ

. لْقِ نْ الْخَ ءٌ مِ يْ هُ شَ اءَ رَ يْسَ وَ ا لَ بِ إلَى مَ رِ غْ مَ الْ قِ وَ رِ شْ مَ نْ الْ ى مِ تَهَ تَّى انْ ا، حَ لِهَ أَهْ
نْ  مِ ثُوا  ارَ تَوَ ا  فِيمَ مِ  اجِ َعَ األْ نْ  عَ ادِيثَ  َحَ األْ وقُ  يَسُ نْ  مِ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  مِ  ، انِيُّ يُونَ الْ ةَ  بَ ذُ رْ مَ بْنُ  انُ  بَ زُ رْ مَ هُ  مُ اسْ  . رَ صْ مِ لِ  أَهْ نْ  مِ الً  جُ رَ انَ  كَ يْنِ  نَ رْ قَ الْ ا  ذَ أَنَّ   : هِ لْمِ عِ

. افِثَ بْنِ نُوحٍ ونَانِ بْنِ يَ دِ يُ لَ وَ
. يْهِ إلَ بَتْ  نُسِ ةَ فَ يَّ رِ نْدَ كَ سْ ِ اإلْ نَى  ي بَ وَ الَّذِ هُ وَ  ، رُ نْدَ كَ سْ ِ اإلْ هُ  مُ اسْ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

 ، يُّ عِ الَ الْكُ انَ  دَ عْ مَ بْنِ  الِدِ  خَ نْ  عَ يدَ  زِ يَ بْنُ  رُ  وْ ثَ نِي  ثَ دَّ حَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
حَ  سَ مَ لِكٌ  مَ  : الَ قَ فَ يْنِ  نَ رْ قَ الْ ذِي  نْ  عَ ئِلَ  سُ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ نَّ  أَ  : كَ رَ دْ أَ دْ  قَ الً  جُ رَ انَ  كَ وَ
 : ولُ قُ يَ الً  جُ رَ  t طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ عَ  مِ سَ  : الِدٌ خَ الَ  قَ وَ  . بَابِ َسْ بِاألْ ا  تِهَ تَحْ نْ  مِ ضَ  َرْ األْ
يْتُمْ  مَّ تَسَ تَّى  حَ بِيَاءِ  َنْ بِاألْ ا  وْ مَّ تَسَ نْ  أَ يتُمْ  ضِ رَ ا  مَ أَ ا،  رً فْ غَ اللَّهمّ   : رُ مَ عُ الَ  قَ فَ  ، يْنِ نَ رْ قَ الْ ا  ذَ ا  يَ

. ةِ ئِكَ الَ مَ بِالْ
إِنْ  فَ ؟  الَ مْ  أَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لِكَ  ذَ الَ  قَ أَ  ، انَ كَ لِكَ  ذَ أَيُّ  لَمُ  أَعْ هُ  اللَّ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

. الَ ا قَ قُّ مَ الْحَ ، فَ هُ الَ انَ قَ كَ
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( وحِ رِ الرُّ الَى فِي أَمْ عَ هُ تَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ (مَ
وح:  نْ أَمر الرّ نْهُ مِ وهُ عَ أَلُ ا سَ الَى فِيمَ عَ الَ تَ قَ وَ

 { لِيالً قَ إِالَّ  مِ  لْ الْعِ نَ  مِ أُوتِيتُمْ  ما  وَ بِّي،  رَ رِ  أَمْ نْ  مِ وحُ  الرُّ لِ  قُ  ، وحِ الرُّ نِ  عَ ئَلُونَكَ  سْ يَ {وَ
(اإلسرآء ٨٥/١٧)

 ، ينَةَ دِ مَ هِ r الْ ولُ اللَّ سُ مَ رَ دِ ا قَ مَّ : لَ الَ هُ قَ نَّ ، أَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ثْتُ عَ دِّ حُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
(اإلسرآء   { لِيالً قَ إِالَّ  مِ  لْ الْعِ نْ  مِ أُوتِيتُمْ  ما  {وَ  : لَكَ وْ قَ أَيْتَ  أَرَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : ودَ هُ يَ بَارُ  أَحْ الَتْ  قَ

وا: الُ ال، قَ : كُ الَ ؟ قَ مَكَ وْ ، أَمْ قَ يدُ رِ انَا تُ ٨٥/١٧) إيَّ

 :r ِه ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ . فَ ءٍ يْ لِّ شَ يَانُ كُ ا بَ اةَ فِيهَ رَ دْ أُوتِينَا التَّوْ : أَنَّا قَ كَ اءَ ا جَ تْلُو فِيمَ إِنَّكَ تَ فَ
الَى  عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : فَ الَ . قَ وهُ تُمُ مْ وْ أَقَ مْ لَ يكُ فِ كْ ا يَ لِكَ مَ مْ فِي ذَ كُ نْدَ عِ ، وَ لِيلٌ هِ قَ لْمِ اللَّ ا فِي عِ إنَّهَ

لِك:  نْ ذَ نْهُ مِ وهُ عَ أَلُ ا سَ يْهِ فِيمَ لَ عَ
تْ  دَ فِ ا نَ رٍ مَ ةُ أَبْحُ بْعَ هِ سَ دِ عْ نْ بَ هُ مِ دُّ مُ رُ يَ الْبَحْ ، وَ ةٍ أَقْالمٌ رَ جَ نْ شَ ضِ مِ َرْ ا فِي األْ لَوْ أَنَّ مَ {وَ

} (لقمان ٢٧/٣١)  كِيمٌ يزٌ حَ زِ هَ عَ ، إِنَّ اللَّ هِ لِماتُ اللَّ كَ
. لِيلٌ هِ قَ لْمِ اللَّ نْ عِ ا مِ ذَ اةَ فِي هَ رَ أَيْ أَنَّ التَّوْ

:( بَالِ يِيرَ الْجِ مْ تَسْ بِهِ لَ أْنِ طَ الَى بِشَ عَ هُ تَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ (مَ
طِيعِ  قْ تَ وَ  ، بَالِ الْجِ يِيرِ  تَسْ نْ  مِ مْ  هِ سِ َنْفُ ألِ هُ  مُ وْ قَ هُ  أَلَ سَ ا  فِيمَ يْهِ  لَ عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ وَ  : الَ قَ

تَى:  وْ مَ نْ الْ مْ مِ ائِهِ نْ آبَ ى مِ نْ مَضَ ثِ مَ بَعْ ، وَ ضِ َرْ األْ
هِ  لِلَّ بَلْ  تى،  وْ الْمَ بِهِ  مَ  لِّ كُ أَوْ   ، ضُ َرْ األْ بِهِ  طِّعَتْ  قُ أَوْ   ، بالُ الْجِ بِهِ  تْ  يِّرَ سُ آناً  رْ قُ أَنَّ  لَوْ  {وَ

ئْت. ا شِ لِكَ إالَّ مَ نْ ذَ نَعُ مِ } (الرعد ٣١/١٣) أَيْ الَ أَصْ يعاً مِ رُ جَ َمْ األْ
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:( كَ سِ ذْ لِنَفْ ولِ r: خُ سُ مْ لِلرَّ لِهِ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ هُ تَ لَهُ اللَّ زَ ا أَنْ (مَ
نَانًا  جَ هُ  لَ لَ  عَ يَجْ أَنْ   ، هِ سِ لِنَفْ ذَ  أْخُ يَ أَنْ  وهُ  أَلُ سَ ا  مَ  ، كَ سِ لِنَفْ ذْ  خُ  : مْ لِهِ وْ قَ فِي  يْهِ  لَ عَ لَ  أَنْزَ وَ

: نْهُ دُّ عَ رُ يَ ، وَ ولُ قُ ا يَ هُ بِمَ قُ دِّ ا يُصَ لَكً هُ مَ عَ ثَ مَ بْعَ يَ ا، وَ نُوزً كُ ا وَ ورً قُصُ وَ
لَكٌ  مَ إِلَيْهِ  لَ  زِ أُنْ ال  لَوْ واقِ  َسْ األْ فِي  ي  شِ يَمْ وَ  ، الطَّعامَ لُ  أْكُ يَ ولِ  سُ الرَّ ا  هذَ لِ  ما  قالُوا  {وَ
إِنْ  ونَ  الظَّالِمُ قال  وَ نْها.  مِ لُ  أْكُ يَ نَّةٌ  جَ لَهُ  ونُ  تَكُ أَوْ   . نْزٌ كَ إِلَيْهِ  لْقى  يُ أَوْ   . يراً نَذِ هُ  عَ مَ ونَ  يَكُ فَ
 ، بِيالً تَطِيعُونَ سَ سْ لُّوا فَال يَ ثالَ فَضَ َمْ بُوا لَكَ األْ رَ يْفَ ضَ وراً انْظُرْ كَ حُ سْ الً مَ جُ تَّبِعُونَ إِالَّ رَ تَ
سَ  تَمِ لْ تَ اقِ وَ وَ َسْ يَ فِي األْ شِ نْ أَنْ تَمْ ...} أَيْ مِ نْ ذلِكَ يْراً مِ لَ لَكَ خَ عَ ي إِنْ شاءَ جَ كَ الَّذِ بارَ تَ
} (الفرقان ٧/٢٥-١٠) وراً لْ لَكَ قُصُ عَ يَجْ ، وَ َنْهارُ ا األْ تِهَ نْ تَحْ ي مِ رِ نَّاتٍ تَجْ اشَ {...جَ عَ مَ الْ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ يْهِ فِي ذَ لَ لَ عَ أَنْزَ وَ
 ، واقِ َسْ ونَ فِي األْ شُ مْ يَ ، وَ لُونَ الطَّعامَ مْ لَيَأْكُ هُ لِينَ إِالَّ إِنَّ سَ رْ نَ الْمُ بْلَكَ مِ نا قَ لْ سَ ما أَرْ {وَ

} (الفرقان ٢٠/٢٥)  يراً بُّكَ بَصِ كانَ رَ ونَ وَ بِرُ ، أَتَصْ مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً كُ نا بَعْضَ لْ عَ جَ وَ
لِي فَالَ  سُ عَ رُ يَا مَ نْ لَ الدُّ عَ ئْتُ أَنْ أَجْ وْ شِ لَ وا، وَ بِرُ ءً لِتَصْ مْ لِبَعْضِ بَالَ كُ ضَ لْتُ بَعْ عَ أَيْ جَ

. لْتُ عَ فَ وا لَ فُ الَ يُخَ
:( يَّةَ لِ ابْنِ أَبِي أُمَ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ لَهُ تَ زَ ا أَنْ (مَ

 : يَّةَ هِ بْنُ أَبِي أُمَ بْدُ اللَّ الَ عَ ا قَ يْهِ فِيمَ لَ هُ عَ لَ اللَّ أَنْزَ وَ
يلٍ  نَخِ نْ  مِ نَّةٌ  جَ لَكَ  ونَ  تَكُ أَوْ   . نْبُوعاً يَ ضِ  َرْ األْ نَ  مِ لَنا  رَ  جُ فْ تَ تَّى  حَ لَكَ  نَ  مِ نُؤْ لَنْ  قالُوا  {وَ
أْتِيَ  تَ أَوْ  فاً،  كِسَ يْنا  لَ عَ تَ  مْ عَ زَ ما  كَ ماءَ  السَّ طَ  قِ تُسْ أَوْ   . يراً جِ فْ تَ اللَها  خِ َنْهارَ  األْ رَ  جِّ تُفَ فَ نَبٍ  عِ وَ
قِيِّكَ  نَ لِرُ مِ لَنْ نُؤْ ماءِ، وَ قى فِي السَّ فٍ أَوْ تَرْ رُ خْ نْ زُ يْتٌ مِ ونَ لَكَ بَ . أَوْ يَكُ بِيالً ةِ قَ الئِكَ الْمَ هِ وَ بِاللَّ
} (اإلسرآء ٩٠/١٧-٩٣) والً سُ راً رَ نْتُ إِالَّ بَشَ لْ كُ بِّي هَ بْحانَ رَ لْ سُ ، قُ هُ ؤُ رَ قْ يْنا كِتاباً نَ لَ لَ عَ نَزِّ تَّى تُ حَ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

١٠٤

الَ ابْنُ  . قَ نَابِيعُ هُ يَ عُ مْ جَ ا، وَ هَ يْرِ غَ ضِ وَ َرْ نْ األْ اءِ مِ مَ نْ الْ بَعَ مِ ا نَ : مَ : الْيَنْبُوعُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. يُّ رِ هْ فِ لِيٍّ الْ يمُ بْنُ عَ اهِ رَ هُ إبْ مُ اسْ ، وَ ةَ مَ رْ هَ

۲٦۹ يَنْبُوعُ كَ الْ عُ مْ دَ ئُونُ وَ فَ الشُّ ةً ... نُزِ بْرَ ارٍ عَ لِّ دَ قْتَ بِكُ رَ ا هَ إِذَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

ا:  أَيْضً يَ  هِ وَ  . رٍ دَ سِ وَ ةٍ  رَ دْ سِ ثْلُ  مِ  ، ةٌ فَ كِسْ  : هُ تُ دَ احِ وَ وَ  ، ابِ ذَ عَ الْ نْ  مِ طَعُ  قِ الْ  : فُ الْكِسَ وَ
 . فِ ةُ الْكِسْ دَ احِ وَ

} (الكهف  بُالً مُ الْعَذابُ قُ أْتِيَهُ الَى: {أَوْ يَ عَ لِهِ تَ وْ قَ وَ كَ هُ ، وَ نَةً ايَ عَ مُ ةً وَ لَ ابَ قَ ونُ مُ : يَكُ بِيلُ الْقَ وَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ َعْ ةَ ألِ بَيْدَ نِي أَبُو عُ دَ أَنْشَ يَانًا. وَ ٥٥/١٨) أَيْ عِ

ا بِيلُهَ ا قَ هَ تْ رَ بْلَى يَسَّ ةِ حُ خَ رْ صَ ا ... كَ ثْلِهَ وا بِمِ بُوءُ تَّى تَ مْ حَ كُ الِحُ أُصَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ ا. وَ هَ دَ لَ بُلُ وَ قْ تَ ا وَ ابِلُهَ قَ ا تُ َنَّهَ ، ألِ ابِلَةُ قَ نِي الْ عْ يَ

نا  رْ شَ حَ {وَ الَى:  عَ تَ هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ  ، اتُ اعَ مَ الْجَ يَ  هِ وَ  ، بُلٌ قُ هُ  عُ مْ جَ  : بِيلُ الْقَ  : الُ قَ يُ وَ
} (األنعام ١١١/٦) بُالً ءٍ قُ يْ لَّ شَ مْ كُ يْهِ لَ عَ

. يصٍ عُ قَمِ مْ : جَ صٍ قُمُ ، وَ يرٍ رِ عُ سَ مْ : جَ رٍ رُ سُ ، وَ بِيلٍ عُ سَ مْ : جَ بُلٍ ثْلُ سُ ، مِ بِيلٍ عُ قَ مْ : جَ بُلٌ قُ فَ
: أَيْ الَ  بِيرٍ نْ دَ بِيالً مِ فُ قَ رِ عْ ا يَ : مَ مْ هُ لُ وْ وَ قَ هُ ، وَ ثَالِ َمْ نْ األْ ثَلٍ مِ ا): فِي مَ بِيلُ (أَيْضً الْقَ وَ

: دٍ يْ يْتُ ابْن زَ مَ كُ الَ الْ ، قَ رَ بَ ا أَدْ مَّ بَلَ مِ ا أَقْ فُ مَ رِ عْ يَ
بِيلِ قَ نْ الْ بِيرَ مِ فُوا الدَّ رَ ا عَ مْ ... فَمَ تَيْهِ هَ جْ ورُ بِوَ ُمُ قَتْ األْ رَّ فَ تَ

، هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
٢٦٩  الشئون: جماري الدمع. ونزف: ذهب.
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تِلَ  فُ ا  مَ وَ  ، بِيلُ قَ الْ وَ  هُ فَ اعِ  رَ الذِّ إلَى  تِلَ  فُ ا  فَمَ  ، تْلُ فَ الْ  : بِيلِ الْقَ ا  ذَ بِهَ يدَ  أُرِ ا  إنَّمَ  : الُ قَ يُ وَ
تْلُ  فَ  : الُ قَ يُ وَ  . تُ رْ كَ ذَ ي  الَّذِ ارِ  بَ دْ ِ اإلْ وَ بَالِ  قْ ِ اإلْ نْ  مِ وَ  هُ وَ  ، بِيرُ الدَّ وَ  هُ فَ ابِعِ  َصَ األْ افِ  أَطْرَ إلَى 

. بِيرُ وَ الدَّ هُ كِ فَ رِ وَ تِلَ إلَى الْ ا فُ إِذَ ، وَ بِيلُ قَ وَ الْ هُ بَةِ فَ كْ لُ إلَى الرُّ زَ غْ مِ تِلَ الْ ا فُ إِذَ . فَ لِ زَ غْ مِ الْ
. لِ جُ مُ الرَّ وْ ا): قَ بِيلُ (أَيْضً الْقَ وَ

: اجُ جَّ عَ الَ الْ . قَ بِ هَ نُ بِالذَّ يَّ زَ مُ : الْ فُ رَ خْ زَ مُ الْ . وَ بُ هَ : الذَّ فُ رُ خْ الزُّ وَ
ا فَ رَ خْ زَ مُ بَ الْ هَ ذْ مُ الْ هُ وَ ومَ سُ ا ... رُ فَ حَ صْ الُ الْمُ ى تَخَ سَ نْ طَلَلٍ أَمْ مِ

 ، هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتَانِ فِي أُرْ انِ الْ ذَ هَ وَ
. فٌ رَ خْ زَ : مُ نٍ يَّ زَ لِّ مُ ا لِكُ الُ أَيْضً قَ يُ وَ

:( ةِ امَ لٌ بِالْيَمَ جُ كَ رَ لِّمُ عَ ا يُ : إنَّمَ مْ لِهِ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ هُ تَ لَهُ اللَّ زَ ا أَنْ (مَ
لٌ  جُ رَ كَ  لِّمُ عَ يُ ا  إنَّمَ أَنَّكَ  نَا  لَغَ بَ دْ  قَ إنَّا   : مْ لِهِ وْ قَ فِي  يْهِ  لَ عَ لَ  أَنْزَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

ا:  نَ بِهِ أَبَدً مِ نْ نُؤْ لَ ، وَ نُ مَ حْ هُ الرَّ الُ لَ قَ ، يُ ةِ امَ يَمَ بِالْ
مْ  هُ يْنا إِلَيْكَ وَ حَ ي أَوْ مُ الَّذِ يْهِ لَ ا عَ وَ مٌ لِتَتْلُ بْلِها أُمَ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ةٍ قَ ناكَ فِي أُمَّ لْ سَ ذلِكَ أَرْ {كَ

} (الرعد ٣٠/١٣) تابِ إِلَيْهِ مَ ، وَ لْتُ كَّ يْهِ تَوَ لَ وَ عَ بِّي الَ إِلهَ إِالَّ هُ وَ رَ لْ هُ ، قُ منِ حْ ونَ بِالرَّ رُ فُ كْ يَ

:( مَّ بِهِ ا هَ مَ لٍ وَ هْ الَى فِي أَبِي جَ عَ لَهُ تَ زَ ا أَنْ (مَ
 : مَّ بِهِ ا هَ مَ ، وَ امٍ شَ لِ بْنِ هِ هْ الَ أَبُو جَ ا قَ يْهِ فِيمَ لَ لَ عَ أَنْزَ وَ

 ،بِالتَّقْو رَ  أَمَ أَوْ   د الْهُ لَى  عَ كانَ  إِنْ  أَيْتَ  أَرَ لَّى،  صَ إِذا  بْداً  عَ نْهى  يَ ي  الَّذِ أَيْتَ  {أَرَ
يَةٍ  ، ناصِ يَةِ عاً بِالنَّاصِ فَ نْتَهِ لَنَسْ الَّ لَئِنْ لَمْ يَ هَ يَر، كَ مْ بِأَنَّ اللَّ لَ عْ لَّى، أَلَمْ يَ تَوَ بَ وَ ذَّ أَيْتَ إِنْ كَ أَرَ
} (العلق ٩/٩٦-١٩) بْ تَرِ اقْ دْ وَ جُ اسْ هُ وَ الَّ الَ تُطِعْ ، كَ بانِيَةَ عُ الزَّ نَدْ ، سَ هُ عُ نادِيَ يَدْ لْ ، فَ ةٍ خاطِئَةٍ كاذِبَ
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: رُ اعِ الَ الشَّ . قَ نْ ذَ نَأْخُ لَ بَنْ وَ ذِ نَجْ ا: لَ عً فَ : لَنَسْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۲۷۰ افِعِ هِ أَوْ سَ رِ هْ مِ مُ لْجِ يْنِ مُ نْ بَ مْ ... مِ تَهُ أَيْ اخَ رَ رَ وا الصُّ عُ مِ ا سَ مٌ إذَ وْ قَ

هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ  ، مْ هُ ورَ أُمُ فِيهِ  ونَ  ضُ قْ يَ وَ مُ  وْ قَ الْ فِيهِ  عُ  تَمِ يَجْ ي  الَّذِ لِسُ  جْ مَ الْ النَّادِي:  وَ
: صِ َبْرَ بِيدُ بْنُ األْ الَ عَ . قَ يُّ وَ النَّدِ هُ } (العنكبوت ٢٩/٢٩) وَ رَ نْكَ مُ الْمُ أْتُونَ فِي نادِيكُ تَ الَى: {وَ عَ تَ

النَّادِي ودِ وَ لُ الْجُ أَهْ يِّ وَ لُ النَّدِ دٍ ... أَهْ نِي أَسَ نْ بَ إِنِّي مِ يْكَ فَ بْ إلَ هَ اذْ
لَ  أَهْ عُ  يَدْ لْ فَ  . ةٌ يَ أَنْدِ  : هُ عُ مْ جَ وَ  (٧٣/١٩ (مريم  يا}  نَدِ نُ  سَ أَحْ {وَ الَى:  عَ تَ هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ
ةُ بْنُ  مَ الَ الَ سَ . قَ ةِ يَ رْ قَ لَ الْ يدُ أَهْ رِ } (يوسف ٨٢/١٢) يُ ةَ يَ رْ ئَلِ الْقَ سْ الَى: {وَ عَ الَ تَ ا قَ مَ . كَ نَادِيهِ

: يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ مَ يْ دِ بْنِ زَ عْ نِي سَ دُ بَ ، أَحَ لٍ نْدَ جَ
۲۷۱ يبِ أْوِ اءِ تَ دَ َعْ يْرٍ إلَى األْ مُ سَ وْ يَ ةٍ ... وَ يَ أَنْدِ اتٍ وَ امَ قَ مُ مَ وْ انِ يَ مَ وْ يَ

: دٍ يْ يْتُ بْنُ زَ مَ كُ الَ الْ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
۲۷۲ امِ فْحَ ِ تِينَ بِاإلْ مِ صْ الَ مُ اذِيرَ فِي الندّ مكاثير ... وَ هَ الَ مَ

. اءُ لَسَ : النَّادِي: الْجُ الُ قَ يُ وَ
. ةُ النَّارِ نَ زَ : خَ عِ ضِ وْ مَ ا الْ ذَ مْ فِي هَ هُ ، وَ ادُ دَ ظُ الشِّ غِالَ : الْ انِيَةُ بَ الزَّ وَ

 . نِيَةٌ بْ : زِ دُ احِ وَ الْ ، وَ ينُونَهُ عِ يُ هُ وَ ونَ مُ دُ ينَ يَخْ ذِ لِ الَّ جُ انُ الرَّ وَ يَا: أَعْ نْ ا) فِي الدُّ انِيَةُ (أَيْضً بَ الزَّ وَ
: لِكَ  فِي ذَ رَ بَعْ الَ ابْنُ الزِّ قَ

ذ بالناصية. : االستغاثة. والسافع: اآلْخِ اخَ رَ ٢٧٠  الصُّ
له. ار كُ ٢٧١  التأويب: سري النَّهَ

طَاع  ة ومتعدية. واإلفحام: انْقِ مَ تَعْمل الَزِ ة. وأصمت: تسْ ائِدَ الَم من غري فَ وَ الْكثري الْكَ هُ ٢٧٢  املهاذير: مجع مهذار، وَ
بَة. لَ ا غَ إِمَّ ا عيا وَ م، إِمَّ الَ ن الْكَ الرجل عَ
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ا۲۷۳ هَ لُومُ ظَامٌ حُ لْبٌ عِ انِيَةٌ غُ بَ ى ... زَ غَ وَ ينُ فِي الْ طَاعِ  مَ رَ قْ مَ يمُ فِي الْ طَاعِ مَ
: يِّ غَ رُ الْ خْ وَ صَ هُ ، وَ لِيُّ ذَ هُ هِ الْ بْدِ اللَّ رُ بْنُ عَ خْ الَ صَ قَ . وَ هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ . وَ ادٌ دَّ : شَ ولُ قُ يَ

۲۷٤ انِيَهْ بَ رٌ زَ فَ بِيرٍ نَ نْ كَ مِ وَ
. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ

( مْ الِهِ وَ نْ أَمْ مُ مِ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ ، عَ يْهِ لَ وهُ عَ ضُ رَ ا عَ الَى فِيمَ عَ لَهُ تَ زَ ا أَنْ (مَ
: مْ الِهِ وَ نْ أَمْ يْهِ مِ لَ وا عَ ضُ رَ ا عَ يْهِ فِيمَ لَ الَى عَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ وَ  هُ وَ  ، هِ اللَّ لَى  عَ إِالَّ  يَ  رِ أَجْ إِنْ   ، مْ لَكُ وَ  هُ فَ رٍ  أَجْ نْ  مِ مْ  أَلْتُكُ سَ ا  مَ لْ  {قُ
} (سبأ ٤٧/٣٤) يدٌ هِ شَ

(r ِول سُ نُوا بِالرَّ مِ ؤْ نْ أَنْ يُ يْشٍ عَ رَ بَارُ قُ تِكْ (اسْ
قِعَ  وْ مَ ، وَ ثَ دَّ ا حَ هُ فِيمَ قَ دْ فُوا صِ رَ عَ ، وَ قِّ نْ الْحَ فُوا مِ رَ ا عَ هِ r بِمَ ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ اءَ ا جَ لَمَّ فَ
هُ  مْ لَ نْهُ دُ مِ سَ الَ الْحَ ، حَ نْهُ وا عَ أَلُ ا سَ مَّ وهُ عَ أَلُ ينَ سَ يُوبِ حِ غُ لْمِ الْ نْ عِ مْ بِهِ مِ هُ اءَ ا جَ تِهِ فِيمَ بُوَّ نُ
نْ  يْهِ مِ لَ مْ عَ ا هُ وا فِيمَ لَجُّ يَانًا، وَ هُ عِ رَ وا أَمْ كُ رَ تَ هِ وَ لَى اللَّ ا عَ تَوْ عَ ، فَ هِ يقِ دِ تَصْ هِ وَ بَاعِ يْنَ اتِّ بَ مْ وَ يْنَهُ بَ
} (فصلت ٢٦/٤١)  لِبُونَ غْ مْ تَ لَّكُ ا فِيهِ لَعَ وْ الْغَ آنِ وَ رْ ا الْقُ وا لِهذَ عُ مَ : {الَ تَسْ مْ ائِلُهُ الَ قَ قَ ، فَ رِ فْ كُ الْ
وهُ أَوْ  تُمُ مْ إنْ نَاظَرْ إِنَّكُ ، فَ لِكَ هُ بِذَ لِبُونَ غْ مْ تَ لَّكُ عَ ا لَ وً زُ وهُ هُ ذُ اِتَّخِ ، وَ بَاطِالً ا وَ وً غْ لُوهُ لَ عَ أَيْ اجْ

. مْ بَكُ لَ ا غَ مً وْ وهُ يَ تُمُ مْ اصَ خَ
غِالَظ الشداد. ب. والغلب: الْ رْ ام الّذي يصنع للضيف. والوغى: احلَْ وَ الطَّعَ هُ ٢٧٣  املْقري: من الْقر، وَ

بِري بن غنم  يفِ أَسد أَيْضا: كَ يْل. وَ ذَ بِري بن طابخة ابْن حليان بن سعد بن هُ وَ كَ هُ يْل، وَ ذَ يّ من هُ ٢٧٤  وكبري: حَ
لَّ الراجز  عَ لَ بِري. وَ ة بن كَ يَّان بن يعمر بن صبوة بن مرّ ته بَنو جحش ابْن رَ ريَّ من ذُ بن دودان بن أَسد، وَ

بِري أَيْضا: بطن من بنى غامد، وهم من األزد. نُو كَ بَ م أشهر. وَ ءِ فإهنّ الَ ؤُ ادَ هَ أَرَ
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( نْهُ يرُ النَّاسِ عَ نْفِ تَ ولِ r وَ سُ لٍ بِالرَّ هْ مُ أَبِي جَ كُّ ( تَهَ
 ، يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ قِّ نْ الْحَ اءَ بِهِ مِ ا جَ مَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ أُ بِرَ زَ هْ وَ يَ هُ ا وَ مً وْ لٍ يَ هْ الَ أَبُو جَ قَ فَ
 ، رَ شَ عَ ةَ  عَ تِسْ ا  فِيهَ مْ  ونَكُ بِسُ يَحْ وَ النَّارِ  فِي  مْ  بُونَكُ ذِّ عَ يُ ينَ  ذِ الَّ هِ  اللَّ نُودُ  جُ ا  أَنَّمَ دٌ  مَّ حَ مُ مُ  عُ زْ يَ
لَ  أَنْزَ فَ ؟  مْ نْهُ مِ لٍ  جُ رَ نْ  عَ مْ  نْكُ مِ لٍ  جُ رَ ةِ  ماِئَ لُّ  كُ زُ  جِ يَعْ أَفَ  ، ةً ثْرَ كَ وَ ا،  دً دَ عَ النَّاسِ  ثَرُ  أَكْ تُمْ  أَنْ وَ

 : لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ يْهِ فِي ذَ لَ الَى عَ عَ هُ تَ اللَّ
وا}  رُ فَ كَ ينَ  لِلَّذِ فِتْنَةً  إِالَّ  مْ  هُ تَ دَّ عِ نا  لْ عَ جَ ما  وَ  ، ةً الئِكَ مَ إِالَّ  النَّارِ  حابَ  أَصْ نا  لْ عَ جَ ما  {وَ

(المدثر ٣١/٧٤) 

 r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ رَ  هَ جَ ا  إذَ لُوا  عَ جَ  ، لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ لِكَ  ذَ الَ  قَ ا  لَمَّ فَ  ، ةِ صَّ قِ الْ رِ  آخِ إلَى 
ادَ  ا أَرَ إذَ مْ  نْهُ لُ مِ جُ انَ الرَّ فَكَ  ، هُ وا لَ عُ تَمِ سْ يَ نَ أَنْ  أْبَوْ يَ وَ  ، نْهُ قُونَ عَ رَّ تَفَ يَ لِّي،  يُصَ وَ  هُ وَ آنِ  رْ قُ بِالْ
عَ  مْ السَّ  ۲۷٥ قَ تَرَ اسْ لِّي،  يُصَ وَ  هُ وَ آنِ  رْ قُ الْ نْ  مِ تْلُو  يَ ا  مَ بَعْضَ   r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  مِ عَ  تَمِ سْ يَ أَنْ 
 ، عْ تَمِ سْ لَمْ يَ مْ فَ اهُ يَةَ أَذَ شْ بَ خَ هَ نْهُ ذَ عُ مِ تَمِ سْ هُ يَ نَّ فُوا أَ رَ دْ عَ مْ قَ أَ أَنَّهُ إِنْ رَ ، فَ مْ نْهُ ا مِ قً رَ مْ فَ ونَهُ دُ
 ، تِهِ اءَ نْ قِرَ يْئًا مِ ونَ شَ عُ تَمِ سْ مْ الَ يَ عُ أَنَّهُ تَمِ سْ ي يَ ، فَظَنَّ الَّذِ هُ تَ وْ هِ r صَ ولُ اللَّ سُ فَضَ رَ إِنْ خَ وَ

. نْهُ عُ مِ تَمِ سْ هُ يَ اخَ لَ مْ أَصَ ونَهُ يْئًا دُ وَ شَ عَ هُ مِ سَ وَ

(« ... إلَخْ رْ هَ ال تَجْ : «وَ ةِ ولِ آيَ بَبُ نُزُ (سَ
ةَ  مَ رِ كْ عِ أَنَّ   ، انَ ثْمَ عُ بْنِ  و  رِ مْ عَ لَى  وْ مَ  ، يْنِ صَ الْحُ بْنُ  دُ  اوُ دَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ ا أُنْزِ : إنَّمَ مْ هُ ثَ دَّ بَّاسٍ v حَ هِ بْنَ عَ بْدَ اللَّ مْ أَنَّ عَ هُ ثَ دَّ بَّاسٍ حَ لَى ابْنِ عَ وْ مَ
} (اإلسرآء ١١٠/١٧)  بِيالً يْنَ ذلِكَ سَ تَغِ بَ ابْ ال تُخافِتْ بِها، وَ التِكَ وَ رْ بِصَ هَ ال تَجْ {وَ

٢٧٥  يفِ نسخة: «أَتَى رسا واستمع دوهنم... إِلَخ».
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ا  بِهَ افِتْ  تُخَ الَ  وَ  ، نْكَ عَ قُوا  رَّ يَتَفَ فَ تِكَ  الَ بِصَ رْ  هَ تَجْ الَ   : ولُ قُ يَ  . رِ النَّفَ ئِكَ  أُولَ لِ  أَجْ نْ  مِ
بَعْضِ  إلَى  ي  وِ عَ رْ يَ هُ  لَّ عَ لَ مْ  ونَهُ دُ لِكَ  ذَ قُ  تَرِ سْ يَ نْ  مَّ مِ ا  هَ عَ مَ يَسْ أَنْ  بُّ  يُحِ نْ  مَ ا  هَ عْ مَ يَسْ فَالَ 

. بِهِ عَ  يَنْتَفِ فَ عُ  مَ يَسْ ا  مَ
( آنِ رْ رَ بِالْقُ هَ نْ جَ لُ مَ (أَوَّ

لُ  أَوَّ انَ  كَ  : الَ قَ  ، أَبِيهِ نْ  عَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  ةَ  وَ رْ عُ بْنُ  يَى  يَحْ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا  مً وْ يَ عَ  تَمَ اجْ  : الَ قَ  ،t ودٍ  عُ سْ مَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ ةَ  كَّ بِمَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دَ  عْ بَ آنِ  رْ قُ بِالْ رَ  هَ جَ نْ  مَ

وا: الُ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ ابُ رَ حَ أَصْ
؟ وهُ مُ هُ عُ مِ لٌ يُسْ جُ نْ رَ ، فَمَ ا بِهِ قَطُّ هَ رُ لَ هَ آنَ يُجْ رْ قُ ا الْ ذَ يْشٌ هَ رَ تْ قُ عَ مِ ا سَ هِ مَ اللَّ وَ

هُ  لَ الً  جُ رَ يدُ  نُرِ ا  إنَّمَ  ، يْكَ لَ عَ مْ  اهُ شَ نَخْ إنَّا  وا:  الُ قَ نَا،  أَ  : ودٍ عُ سْ مَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ فَ
ا ابْنُ  دَ : فَغَ الَ نِي. قَ نَعُ يَمْ هَ سَ إِنَّ اللَّ ونِي فَ عُ : دَ الَ ، قَ وهُ ادُ رَ مِ إنْ أَ وْ قَ نْ الْ هُ مِ ونَ نَعُ مْ ةٌ يَ يرَ شِ عَ
مَّ  ثُ امِ  قَ مَ الْ نْدَ  عِ امَ  قَ تَّى  حَ ا،  تِهَ يَ نْدِ أَ فِي  يْشٌ  رَ قُ وَ ى،  حَ الضُّ فِي  امَ  قَ مَ الْ تَى  أَ تَّى  حَ ودٍ  عُ سْ مَ
(الرحمن   { آنَ رْ الْقُ مَ  لَّ عَ منُ  حْ {الرَّ هُ  تَ وْ صَ ا  بِهَ ا  افِعً رَ  { يمِ حِ الرَّ منِ  حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  {بِسْ  : أَ رَ قَ
مِّ  أُ ابْنُ  الَ  قَ ا  اذَ مَ  : ولُونَ قُ يَ لُوا  عَ فَجَ لُوهُ  مَّ تَأَ فَ  : الَ قَ ا.  هَ ؤُ رَ قْ يَ ا  بَلَهَ تَقْ اسْ مَّ  ثُ  : الَ قَ  (١/٥٥-٢
بُونَ  رِ لُوا يَضْ عَ ، فَجَ يْهِ وا إلَ امُ قَ ، فَ دٌ مَّ حَ اءَ بِهِ مُ ا جَ يَتْلُو بَعْضَ مَ هُ لَ وا: إنَّ الُ مَّ قَ : ثُ الَ ؟ قَ بْدٍ عَ
ابِهِ  حَ أَصْ إلَى  فَ  رَ انْصَ مَّ  ثُ  . بْلُغَ يَ نَّ  أَ هُ  اللَّ اءَ  شَ ا  مَ ا  نْهَ مِ لَغَ  بَ تَّى  حَ أُ  رَ قْ يَ لَ  عَ جَ وَ  ، هِ هِ جْ وَ فِي 
هِ  اللَّ اءُ  دَ أَعْ انَ  كَ ا  مَ  : الَ قَ فَ  ، يْكَ لَ عَ ينَا  شِ خَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ  : هُ لَ وا  الُ قَ فَ  ، هِ هِ جْ وَ فِي  وا  ثَّرُ أَ دْ  قَ وَ
دْ  قَ  ، بُكَ سْ حَ  ، الَ وا:  الُ قَ ا،  دً غَ ا  ثْلِهَ بِمِ مْ  نَّهُ يَ ادِ ُغَ ألَ ئْتُمْ  شِ ئِنْ  لَ وَ  ، نَ اآلْ مْ  نْهُ مِ لَيَّ  عَ نَ  وَ أَهْ

. ونَ هُ رَ كْ يَ ا  مَ مْ  تَهُ عْ مَ أَسْ
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(r ِّةِ النَّبِي اءَ يْشٍ إلَى قِرَ رَ اعِ قُ تِمَ ةُ اسْ ( قِصَّ
نَّ  أَ  : ثَ دِّ حُ هُ  نَّ أَ يِّ  رِ هْ الزُّ ابٍ  هَ شِ بْنِ  لِمِ  سْ مُ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بٍ  هْ وَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  يقِ  رِ شَ بْنَ  نَسَ  َخْ األْ وَ  ، امٍ شَ هِ بْنَ  لِ  هْ جَ ا  بَ أَ وَ  ، بٍ رْ حَ بْنَ  يَانَ  فْ سُ ا  بَ أَ
لِّي  يُصَ وَ  هُ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  مِ وا  عُ تَمِ لِيَسْ ةً  يْلَ لَ وا  جُ رَ خَ  ، ةَ رَ هْ زُ نِي  بَ لِيفَ  حَ  ، يِّ فِ الثَّقَ
انِ  كَ بِمَ لَمُ  عْ يَ الَ  لٌّ  كُ وَ  ، فِيهِ عُ  تَمِ سْ يَ ا  لِسً جْ مَ مْ  نْهُ مِ لٍ  جُ رَ لُّ  كُ ذَ  أَخَ فَ  ، يْتِهِ بَ فِي  يْلِ  اللَّ نْ  مِ
 ، يقُ الطَّرِ مْ  هُ عَ مَ فَجَ قُوا.  رَّ فَ تَ رُ  جْ فَ الْ لَعَ  طَ ا  إذَ تَّى  حَ  ، هُ لَ ونَ  عُ تَمِ سْ يَ بَاتُوا  فَ  ، بِهِ احِ صَ
تُمْ  عْ قَ َوْ ألَ مْ  ائِكُ هَ فَ سُ بَعْضُ  مْ  آكُ رَ وْ  لَ فَ وا،  ودُ تَعُ الَ   : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ وَ وا،  مُ وَ تَالَ فَ
إلَى  مْ  نْهُ مِ لٍ  جُ رَ لُّ  كُ ادَ  عَ  ، الثَّانِيَةُ ةُ  يْلَ اللَّ انَتْ  كَ ا  إذَ تَّى  حَ فُوا.  رَ انْصَ مَّ  ثُ يْئًا،  شَ هِ  سِ نَفْ فِي 
الَ  قَ فَ  ، يقُ الطَّرِ مْ  هُ عَ مَ فَجَ قُوا،  رَّ فَ تَ رُ  جْ فَ الْ لَعَ  طَ ا  إذَ تَّى  حَ  ، هُ لَ ونَ  عُ تَمِ سْ يَ بَاتُوا  فَ  ، هِ لِسِ جْ مَ
ذَ  ةُ الثَّالِثَةُ أَخَ يْلَ انَتْ اللَّ ا كَ تَّى إذَ فُوا. حَ رَ مَّ انْصَ ةٍ، ثُ رَّ لَ مَ وَّ وا أَ الُ ا قَ ثْلَ مَ مْ لِبَعْضِ مِ هُ ضُ بَعْ
مْ  هُ عَ مَ فَجَ قُوا،  رَّ فَ تَ رُ  جْ فَ الْ لَعَ  طَ ا  إذَ تَّى  حَ  ، هُ لَ ونَ  عُ تَمِ سْ يَ بَاتُوا  فَ  ، هُ لِسَ جْ مَ مْ  نْهُ مِ لٍ  جُ رَ لُّ  كُ
 ، لِكَ ذَ لَى  عَ وا  دُ اهَ تَعَ فَ  : ودَ نَعُ أَالَ  دَ  اهَ تَعَ نَ تَّى  حَ حُ  بْرَ نَ الَ   : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ فَ  ، يقُ الطَّرِ

قُوا. رَّ فَ تَ مَّ  ثُ

عَهما) مِ ا سَ نَى مَ عْ نْ مَ ما عَ أَلُهُ سْ لٍ يَ هْ يَانَ وأَبِي جَ فْ نَسِ إلَى أَبِي سُ َخْ ابُ األْ هَ ( ذَ
 ، يْتِهِ بَ فِي  يَانَ  فْ سُ ا  أَبَ أَتَى  تَّى  حَ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ، اهُ صَ عَ ذَ  أَخَ يقٍ  رِ شَ بْنُ  نَسُ  َخْ األْ بَحَ  أَصْ ا  لَمَّ فَ
هِ  اللَّ بَةَ وَ لَ عْ ا ثَ ا أَبَ : يَ الَ قَ ؟ فَ دٍ مَّ حَ نْ مُ تَ مِ عْ مِ ا سَ أْيِكَ فِيمَ نْ رَ ةَ عَ لَ نْظَ ا حَ ا أَبَ نِي يَ بِرْ : أَخْ الَ قَ فَ
ا  الَ مَ ا، وَ نَاهَ عْ فْتُ مَ رَ ا عَ يَاءَ مَ عْتُ أَشْ مِ سَ ا، وَ ادُ بِهَ رَ ا يُ فُ مَ رِ أَعْ ا وَ هَ فُ رِ يَاءَ أَعْ عْتُ أَشْ مِ دْ سَ لَقَ

. لِكَ ذَ تَ بِهِ كَ لَفْ ي حَ أَنَا الَّذِ : وَ نَسُ َخْ الَ األْ ا، قَ ادُ بِهَ رَ يُ
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: الَ قَ ، فَ يْتَهُ يْهِ بَ لَ لَ عَ خَ ، فَدَ لٍ هْ ا جَ تَّى أَتَى أَبَ هِ حَ نْدِ نْ عِ جَ مِ رَ مَّ خَ : ثُ الَ قَ
نَا  عْ نَازَ تَ  ، تُ عْ مِ سَ ا  اذَ مَ  : الَ قَ فَ ؟  دٍ مَّ حَ مُ نْ  مِ تَ  عْ مِ سَ ا  فِيمَ يُكَ  أْ رَ ا  مَ  ، مِ كَ الْحَ ا  بَ أَ ا  يَ
يْنَا،  طَ أَعْ فَ ا  طَوْ أَعْ وَ نَا،  لْ مَ فَحَ لُوا  مَ حَ وَ نَا،  مْ أَطْعَ فَ وا  مُ أَطْعَ  ، فَ رَ الشَّ نَافٍ  مَ بْدِ  عَ نُو  بَ وَ نُ  نَحْ
يُ  حْ وَ الْ تِيهِ  أْ يَ بِيٌّ  نَ نَّا  مِ وا:  الُ قَ  ، انٍ هَ رِ يْ  سَ رَ فَ كَ نَّا  كُ وَ  ، بِ كْ الرَّ لَى  عَ نَا۲۷٦  يْ اذَ تَجَ ا  إذَ تَّى  حَ
نْهُ  عَ امَ  قَ فَ  : الَ قَ  . هُ قُ دِّ نُصَ الَ  وَ ا  بَدً أَ بِهِ  نُ  مِ نُؤْ الَ  هِ  اللَّ وَ هِ،  ذِ هَ ثْلَ  مِ كُ  رِ نُدْ تَى  فَمَ  ، اءِ مَ السَّ نْ  مِ

. هُ كَ رَ تَ وَ نَسُ  َخْ األْ
الَى) عَ لَهُ تَ زَ ا أَنْ مَ ولِ r، وَ سُ مْ لِلرَّ هِ اعِ تِمَ مِ اسْ دَ يْشٍ فِي عَ رَ نُّتُ قُ عَ ( تَ

 ، اللَّهِ إلَى  مْ  اهُ عَ دَ وَ  ، آنَ رْ قُ الْ مْ  يْهِ لَ عَ تَالَ  ا  إذَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 { رٌ قْ في آذانِنا وَ ولُ {وَ قُ ا تَ هُ مَ قَ فْ } الَ نَ ونا إِلَيْهِ عُ ا تَدْ مَّ نا فِي أَكِنَّةٍ مِ لُوبُ : {قُ ونَ بِهِ ءُ زَ هْ وا» يَ الُ قَ «وَ
ا أَنْتَ  } بِمَ لْ مَ اعْ يْنَكَ {فَ بَ يْنَنَا وَ الَ بَ دْ حَ } قَ جابٌ يْنِكَ حِ بَ يْنِنا وَ من بَ ولُ {وَ قُ ا تَ عُ مَ مَ الَ نَسْ
هُ  لَ اللَّ أَنْزَ يْئًا، فَ نْكَ شَ هُ عَ قَ فْ ، إنَّا الَ نَ يْهِ لَ نُ عَ ا نَحْ } (فصلت ٥/٤١) بِمَ لُونَ نا عامِ يْهِ {إِنَّ لَ عَ
نُونَ  مِ ؤْ ينَ الَ يُ يْنَ الَّذِ بَ يْنَكَ وَ نا بَ لْ عَ آنَ جَ رْ أْتَ الْقُ رَ إِذا قَ : {وَ مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ يْهِ فِي ذَ لَ الَى عَ عَ تَ
آنِ  رْ بَّكَ فِي الْقُ تَ رَ رْ كَ إِذا ذَ لِهِ {وَ وْ }۲۷۷ (اإلسرآء ٤٥/١٧)... إلَى قَ تُوراً سْ جاباً مَ ةِ حِ رَ خِ بِاآلْ
إنْ  بَّكَ  رَ كَ  يدَ حِ تَوْ وا  مُ فَهِ يْفَ  كَ أَيْ   (٤٦/١٧ (اإلسرآء   { وراً فُ نُ مْ  هِ بارِ أَدْ لى  عَ ا  لَّوْ وَ هُ  دَ حْ وَ
، أَيْ  مْ هِ مِ عْ ا بِزَ ابً جَ مْ حِ يْنَهُ بَ يْنَكَ وَ بَ ا، وَ رً قْ مْ وَ انِهِ فِي آذَ ، وَ مْ أَكِنَّةً لُوبِهِ لَى قُ لْتُ عَ عَ نْتُ جَ كُ
 ،و نَجْ مْ  هُ إِذْ  وَ  ، إِلَيْكَ عُونَ  تَمِ سْ يَ إِذْ   ، بِهِ عُونَ  تَمِ سْ يَ بِما  مُ  لَ أَعْ نُ  {نَحْ  . لِكَ ذَ لْ  أَفْعَ مْ  لَ إنِّي 
ا  وْ اصَ ا تَوَ لِكَ مَ } (اإلسرآء ٤٧/١٧) أَيْ ذَ وراً حُ سْ الً مَ جُ تَّبِعُونَ إِالَّ رَ ونَ إِنْ تَ قُولُ الظَّالِمُ إِذْ يَ

اء. وَ بامَ جعلُوا اجلاذ واجلائي سَ رُ ٢٧٦  وجتاذ: أقعى. وَ
٢٧٧  مسطورا: ساترا.
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تَطِيعُونَ  سْ يَ فَال  لُّوا  فَضَ ثالَ  َمْ األْ لَكَ  بُوا  رَ ضَ يْفَ  كَ {انْظُرْ   . مْ يْهِ إلَ بِهِ  ثْتُكَ  عَ بَ ا  مَ كِ  رْ تَ نْ  مِ بِهِ 
الَ  ، وَ دً يبُونَ بِهِ هُ ، فَالَ يُصِ بُوا لَكَ رَ ي ضَ ثَلَ الَّذِ مَ ئُوا الْ طَ } (اإلسرآء ٤٨/١٧) أَيْ أَخْ بِيالً سَ
} (اإلسرآء  يداً دِ قاً جَ لْ وثُونَ خَ بْعُ ا لَمَ فاتاً أَإِنَّ رُ ظاماً وَ نَّا عِ قالُوا أَإِذا كُ مْ فِيهِ قَول {وَ هُ لُ لَ تَدِ عْ يَ
الَ  ا  مَ لِكَ  ذَ وَ اتًا،  فَ رُ وَ ا  ظَامً عِ نَّا  كُ ا  إذَ تِنَا  وْ مَ دَ  عْ بَ ثُ  نُبْعَ سَ أَنَّا  نَا  بِرُ تُخْ ئْتَ  جِ دْ  قَ أَيْ   (٤٩/١٧
نْ  مَ ولُونَ  يَقُ سَ فَ مْ  كُ ورِ دُ صُ فِي  بُرُ  كْ يَ ا  مَّ مِ قاً  لْ خَ أَوْ  يداً،  دِ حَ أَوْ  ةً  جارَ حِ ونُوا  كُ لْ  {قُ  . ونُ يَكُ
 ، فُونَ رِ عْ ا تَ مَّ مْ مِ كُ لَقَ ي خَ } (اإلسرآء ٥٠/١٧-٥١) أَيْ الَّذِ ةٍ رَّ لَ مَ مْ أَوَّ كُ طَرَ ي فَ لِ الَّذِ نا، قُ عِيدُ يُ

. يْهِ لَ لِكَ عَ نْ ذَ زَّ مِ ابٍ بِأَعَ رَ نْ تُ مْ مِ كُ لْقُ يْسَ خَ لَ فَ
 ،v بَّاسٍ  ابْنِ عَ نْ  ، عَ دٍ اهِ جَ مُ نْ  ، عَ يحٍ هِ بْنُ أَبِي نَجِ اللَّ بْدُ  نِي عَ ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

الَى:  عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ نْ قَ تُهُ عَ أَلْ : سَ الَ قَ
 : الَ قَ فَ بِهِ؟  هُ  اللَّ ادَ  أَرَ ي  الَّذِ ا  مَ  (٥١/١٧ (اإلسرآء   { مْ كُ ورِ دُ صُ فِي  بُرُ  كْ يَ ا  مَّ مِ قاً  لْ خَ {أَوْ 

٢٧٨. تُ وْ مَ الْ
تْنَةِ الْفِ َذَ وَ مَ بِاألْ لَ نْ أَسْ مَّ ينَ مِ فِ عَ تَضْ سْ لَى الْمُ كِينَ عَ رِ شْ انِ الْمُ وَ دْ رُ عُ ذِكْ

هِ  بْدِ اللَّ رِ بْنِ عَ امِ نْ عَ ، عَ تِيقٍ هِ بْنِ أَبِي عَ بْدِ اللَّ دُ بْنُ عَ مَّ حَ نِي مُ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا  ابً قَ تِقُ رِ عْ اكَ تُ ، إنِّي أَرَ نَيَّ ا بُ : يَ رٍ َبِي بَكْ ةَ ألِ افَ الَ أَبُو قُحَ : قَ الَ ، قَ لِهِ نْ بَعْضِ أَهْ ، عَ يْرِ بَ بْنِ الزُّ
؟  ونَكَ دُ ونَ  ومُ قُ يَ وَ ونَكَ  نَعُ مْ يَ ا  لْدً جُ االً  جَ رِ تَ  تَقْ أَعْ لْتَ  عَ فَ ا  مَ لْتَ  عَ فَ إذْ  أَنَّكَ  وْ  لَ فَ افًا،  عَ ضِ

.U يدُ للَّه ا أُرِ يدُ مَ ا أُرِ ، إنِّي إنَّمَ ا أَبَتْ رٍ t: يَ الَ أَبُو بَكْ قَ : فَ الَ قَ

٢٧٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣٠٠-٣١٧.
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طى  نْ أَعْ ا مَ أَمَّ : {فَ هُ أَبُوهُ الَ لَ ا قَ فِيمَ ، وَ اتِ إالَّ فِيهِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ لَ هَ ا نَزَ هُ مَ نَّ ثُ أَ دَّ يُتَحَ : فَ الَ قَ
إِالَّ   ز تُجْ ةٍ  مَ نِعْ نْ  مِ هُ  نْدَ عِ دٍ  َحَ ألِ ما  {وَ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى  نى}...  سْ بِالْحُ قَ  دَّ صَ وَ اتَّقى  وَ

ضى} (الليل ٥/٩٢-٢١)٢٧٩ فَ يَرْ وْ لَسَ لى وَ َعْ هِ األْ بِّ هِ رَ جْ تِغاءَ وَ ابْ

(t ِطَّاب رَ بْنِ الْخَ مَ مُ عُ الَ ( إسْ
 ، طَّابِ ةَ بِنْتَ الْخَ تَهُ فَاطِمَ نِي أَنَّ أُخْ لَغَ ا بَ رَ فِيمَ مَ مُ عُ الَ انَ إسْ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ ...قَ
يدُ  عِ ا سَ لُهَ عْ لَمَ بَ أَسْ تْ وَ لَمَ دْ أَسْ انَتْ قَ كَ ، وَ يْلٍ فَ و بْنِ نُ رِ مْ دِ بْنِ عَ يْ يدِ بْنِ زَ عِ نْدَ سَ انَتْ عِ كَ وَ
لٌ  جُ رَ  ، امُ النَّحَّ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  يْمُ  نُعَ انَ  كَ وَ  ، رَ مَ عُ نْ  مِ ا  مَ هِ مِ الَ بِإِسْ يَانِ  فِ تَخْ سْ مُ ا  مَ هُ وَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ 
نْ  مِ ا  قً رَ فَ هِ  مِ الَ بِإِسْ ي  فِ تَخْ يَسْ ا  يْضً أَ انَ  كَ وَ  ، لَمَ أَسْ دْ  قَ بٍ  عْ كَ بْنِ  يِّ  دِ عَ نِي  بَ نْ  مِ  ، هِ مِ وْ قَ نْ  مِ
جَ  رَ ، فَخَ آنَ رْ قُ ا الْ هَ ئُ رِ قْ طَّابِ يُ ةَ بِنْتِ الْخَ تَلِفُ إلَى فَاطِمَ تِّ يَخْ َرَ بَّابُ بْنُ األْ انَ خَ كَ ، وَ هِ مِ وْ قَ
مْ  نَّهُ أَ هُ  لَ وا  كِرُ ذُ دْ  قَ ابِهِ  حَ أَصْ نْ  مِ طًا  هْ رَ وَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ يدُ  رِ يُ هُ  يْفَ سَ ا  حً شِّ تَوَ مُ ا  مً وْ يَ رُ  مَ عُ
عَ  مَ وَ  ، اءٍ نِسَ وَ الٍ  جَ رِ يْنَ  بَ ا  مَ ينَ  عِ بَ أَرْ نْ  مِ يبٌ  رِ قَ مْ  هُ وَ ا،  فَ الصَّ نْدَ  عِ يْتٍ  بَ فِي  وا  عُ تَمَ اجْ دْ  قَ
لِيُّ  عَ ، وَ يقُ دِّ ةَ الصِّ افَ رِ بْنُ أَبِي قُحَ بُو بَكْ أَ ، وَ طَّلِبِ مُ بْدِ الْ ةُ ابْن عَ زَ مْ هُ حَ مُّ هِ r عَ ولِ اللَّ سُ رَ
 ، ةَ كَّ بِمَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ امَ  قَ أَ انَ  كَ نْ  مَّ مِ  ،y ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ الٍ  جَ رِ فِي   ، طَالِبٍ أَبِي  بْنُ 
يدُ  رِ نَ تُ يْ : أَ هُ الَ لَ قَ ، فَ بْدِ اللَّهِ يْمُ بْنُ عَ يَهُ نُعَ قِ لَ ، فَ ةِ بَشَ ضِ الْحَ جَ إلَى أَرْ رَ نْ خَ جْ فِيمَ رَ مْ يَخْ لَ وَ
ا،  هَ مَ الَ أَحْ هُ  فَّ سَ وَ  ، يْشٍ رَ قُ رَ  أَمْ قَ  رَّ فَ ي  الَّذِ  ، ابِئَ الصَّ ا  ذَ هَ ا  دً مَّ حَ مُ يدُ  أُرِ  : الَ قَ فَ ؟  رُ مَ عُ ا  يَ
كَ  سِ نْ نَفْ كَ مِ سُ تْكَ نَفْ رَّ دْ غَ قَ هِ لَ اللَّ : وَ يْمٌ هُ نُعَ الَ لَ قَ ، فَ تُلَهُ قْ أَ ا، فَ تَهَ بَّ آلِهَ سَ ا، وَ ينَهَ ابَ دِ عَ وَ
أَفَالَ  ا!  دً مَّ حَ مُ تَلْتَ  قَ دْ  قَ وَ ضِ  َرْ األْ لَى  عَ ي  شِ تَمْ كِيكَ  ارِ تَ نَافٍ  مَ بْدِ  عَ نِي  بَ   تَرَ أَ  ، رُ مَ عُ ا  يَ

يْتِي؟ لِ بَ أَيُّ أَهْ : وَ الَ ؟ قَ مْ هُ رَ يمَ أَمْ تُقِ يْتِكَ فَ لِ بَ عُ إلَى أَهْ جِ تَرْ
٢٧٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣١٩.
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دْ  قَ ، فَ طَّابِ ةُ بِنْتُ الْخَ تُكَ فَاطِمَ أُخْ و، وَ رٍ مْ دِ بْنِ عَ يْ يدُ بْنُ زَ عِ كَ سَ مِّ ابْنُ عَ تَنُكَ وَ : خَ الَ قَ
تِهِ  أُخْ إلَى  ا  دً امِ عَ رُ  مَ عُ عَ  جَ فَرَ  : الَ قَ ا،  مَ بِهِ يْكَ  لَ عَ فَ  ، دِينِهِ لَى  عَ ا  دً مَّ حَ مُ ا  عَ ابَ تَ وَ ا،  لَمَ أَسْ هِ  اللَّ وَ
وا  عُ مِ ا سَ لَمَّ ا، فَ اهَ ا إيَّ مَ هُ ئُ رِ قْ ا: «طَه» يُ ، فِيهَ ةٌ يفَ حِ هُ صَ عَ تِّ مَ َرَ بَّابُ بْنُ األْ ا خَ مَ هُ نْدَ عِ ، وَ تَنِهِ خَ وَ
ةُ بِنْتُ  تْ فَاطِمَ ذَ أَخَ ، وَ بَيْتِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْ مْ هُ ۲۸۰ لَ عٍ دَ خْ بَّابٌ فِي مِ يَّبْ خَ غَ ، تَ رَ مَ سَّ عُ حِ
ةَ  اءَ قِرَ بَيْتِ  الْ إلَى  نَا  دَ ينَ  حِ رُ  مَ عُ عَ  مِ سَ دَ  قْ وَ ا،  هَ ذِ فَخِ تَ  تَحْ ا  تْهَ لَ عَ فَجَ ةَ  يفَ حِ الصَّ طَّابِ  الْخَ
تَ  عْ مِ سَ ا  مَ  : هُ لَ االَ  قَ ؟  عْتُ مِ سَ تِي  الَّ  ۲۸۱ ةُ يْنَمَ هَ الْ هِ  ذِ هَ ا  مَ  : الَ قَ لَ  دَخَ ا  لَمَّ فَ ا،  مَ يْهِ لَ عَ بَّابٍ  خَ
يدِ  عِ تَنِهِ سَ بَطَشَ بِخَ ، وَ لَى دِينِهِ ا عَ دً مَّ حَ ا مُ تُمَ عْ ابَ ا تَ مَ تُ أَنَّكُ بِرْ دْ أُخْ قَ ، لَ اللَّهِ : بَلَى وَ الَ يْئًا، قَ شَ
ا،  هَ جَّ فَشَ ا  هَ بَ رَ فَضَ ا،  هَ جِ وْ زَ نْ  عَ هُ  فَّ تَكُ لَ طَّابِ  الْخَ بِنْتُ  ةُ  فَاطِمَ تُهُ  أُخْ يْهِ  إلَ تْ  امَ قَ فَ  ، دٍ يْ زَ بْنِ 
ا  مَ نَعْ  فَاصْ  ، ولِهِ سُ رَ وَ باللَّه  نَّا  آمَ وَ نَا  لَمْ أَسْ دْ  قَ مْ  نَعَ  : تَنُهُ خَ وَ تُهُ  أُخْ هُ  لَ الَتْ  قَ لِكَ  ذَ لَ  فَعَ ا  لَمَّ فَ
 : تِهِ خْ الَ ألُِ قَ و۲۸۲، وَ عَ اِرْ ، فَ نَعَ ا صَ لَى مَ مَ عَ مِ نَدِ نْ الدَّ تِهِ مِ ا بِأُخْ رُ مَ مَ أَ عُ ا رَ لَمَّ . فَ ا لَكَ بَدَ
 ، دٌ مَّ حَ مُ بِهِ  اءَ  جَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ ا  مَ رْ  أَنْظُ ا  آنِفً ونَ  ءُ رَ قْ تَ مْ  تُكُ عْ مِ سَ تِي  الَّ ةَ  يفَ حِ الصَّ هِ  ذِ هَ طِينِي  أَعْ
افِي،  تَخَ الَ   : الَ قَ ا،  يْهَ لَ عَ اكَ  شَ نَخْ إنَّا   : تُهُ أُخْ هُ  لَ الَتْ  قَ  ، لِكَ ذَ الَ  قَ ا  لَمَّ فَ اتِبًا،  كَ رُ  مَ عُ انَ  كَ وَ
الَتْ  قَ فَ  ، هِ مِ الَ إسْ فِي  تْ  عَ طَمِ  ، لِكَ ذَ الَ  قَ ا  لَمَّ فَ ا،  يْهَ إلَ ا  أَهَ رَ قَ ا  إذَ ا  نَّهَ دَّ يَرُ لَ تِهِ  بِآلِهَ ا  هَ لَ لَفَ  حَ وَ
 ، لَ تَسَ اغْ فَ رُ  مَ عُ امَ  قَ فَ  ، رُ الطَّاهِ إالَّ  ا  هَ سُّ مَ يَ الَ  هُ  إِنَّ وَ  ، كِكَ رْ شِ لَى  عَ  ، سٌ نَجِ إنَّكَ  ي،  أَخِ ا  يَ  : هُ لَ
ا  ذَ نَ هَ سَ ا أَحْ : مَ الَ ا، قَ رً دْ ا صَ نْهَ أَ مِ رَ ا قَ لَمَّ فَ ا،  أَهَ رَ قَ فَ ا: {طَه}۲۸۳.  فِيهَ وَ  ، ةَ يفَ حِ تْهُ الصَّ طَ أَعْ فَ

ثِري). بْنِ األَْ ايَة الِ اجع النِّهَ بِري، وتضم ميمه وتفتح: (رَ كَ بَيْت الْ غِري الّذي يكون دَاخل الْ بَيْت الصَّ ٢٨٠  املخدع: الْ
الَم الَ يفهم. وت كَ ٢٨١  اهلينمة: صَ

. عَ جَ ٢٨٢  ارعو: رَ
عى}  سٍ بِام تَسْ لُّ نَفْ ز كُ له: {لِتُجْ وْ ا إِىلَ قَ نْهَ ة {طه} انْتهى مِ ورَ ة سُ يفَ حِ أَ يفِ الصَّ رَ ني قَ ايَة: أَن عمر حِ وَ يفِ رِ وَ   ٢٨٣
سُ  مْ ا الشَّ ة طه، {إِذَ ورَ عَ سُ ا مَ انَ فِيهَ ة كَ يفَ حِ قيل: إِن الصَّ أحسنه! وَ م وَ الَ ا الْكَ ذَ ا أطيب هَ : مَ الَ قَ (طه ١٥/٢٠) فَ
} (التكوير ١٤/٨١). تْ َ رضَ ا أَحْ سٌ مَ تْ نَفْ لِمَ له: {عَ وْ هتَا إِىلَ قَ اءَ إِن عمر انْتهى يفِ قرَ } (التكوير ١/٨١) وَ تْ رَ وِّ كُ
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و  جُ َرْ هِ إنِّي ألَ اللَّ ، وَ رُ مَ ا عُ : يَ هُ الَ لَ قَ ، فَ يْهِ جَ إلَ رَ بَّابٌ خَ لِكَ خَ عَ ذَ مِ ا سَ لَمَّ ! فَ هُ مَ رَ أَكْ مَ وَ الَ الْكَ
مَ  الَ سْ ِ دْ اإلْ : اللَّهمّ أَيِّ ولُ قُ وَ يَ هُ سِ وَ تُهُ أَمْ عْ مِ إِنِّي سَ ، فَ بِيَّهُ ةِ نَ وَ عْ كَ بِدَ صَّ دْ خَ هُ قَ ونَ اللَّ أَنْ يَكُ
 : رُ مَ لِكَ عُ نْدَ ذَ هُ عِ الَ لَ قَ . فَ رُ مَ ا عُ هَ يَ ، فاللَّه اللَّ طَّابِ رِ بْنِ الْخَ مَ ، أَوْ بِعُ امٍ شَ مِ بْنِ هِ كَ بِأَبِي الْحَ

: بَّابٌ هُ خَ الَ لَ قَ ، فَ لِمَ أُسْ تَّى آتِيَهُ فَ دٍ حَ مَّ حَ لَى مُ بَّابُ عَ ا خَ نِي يَ لَّ فَدُ
مَّ  ثُ  ، هُ حَ شَّ تَوَ فَ هُ  يْفَ سَ رُ  مَ عُ ذَ  أَخَ فَ  ، ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ رٌ  فَ نَ فِيهِ  هُ  عَ مَ ا،  فَ الصَّ نْدَ  عِ يْتٍ  بَ فِي  وَ  هُ
امَ  قَ  ، هُ تَ وْ صَ وا  عُ مِ سَ ا  لَمَّ فَ  ، بَابَ الْ مْ  يْهِ لَ عَ بَ  رَ فَضَ  ، ابِهِ حَ أَصْ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  دَ  مَ عَ
عَ  جَ ، فَرَ يْفَ ا السَّ حً شِّ تَوَ آهُ مُ رَ بَابِ فَ لَلِ الْ نْ خَ رَ مِ نَظَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ رَ
ا  حً شِّ تَوَ مُ طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ ا  ذَ هَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، عٌ فَزِ وَ  هُ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى 
 ، هُ لَ نَاهُ  لْ ذَ بَ ا  يْرً خَ يدُ  رِ يُ اءَ  جَ انَ  كَ إِنْ  فَ  ، هُ لَ نْ  أْذَ فَ  : طَّلِبِ مُ الْ بْدِ  عَ بْنُ  ةُ  زَ مْ حَ الَ  قَ فَ  ، يْفَ السَّ
 ، لُ جُ الرَّ هُ  لَ أَذِنَ  فَ  ، هُ لَ نْ  ذَ ائْ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، هِ يْفِ بِسَ نَاهُ  تَلْ قَ را  شَ يدُ  رِ يُ اءَ  جَ انَ  كَ إِنْ  وَ
 ، ائِهِ دَ رِ عِ  مَ جْ بِمِ وْ  أَ  ، هُ تَ زَ جْ حُ ذَ  أَخَ فَ ةِ،  رَ جْ الْحُ فِي  يَهُ  قِ لَ تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  إلَ ضَ  نَهَ وَ
يَ  نْتَهِ  أَنْ تَ ا أَرَ ا بن الخطّاب؟ فوالله مَ اءَ بِكَ يَ ا جَ : مَ الَ قَ ، وَ ةً يدَ دِ ةً شَ بْذَ هُ بِهِ جَ بَذَ مَّ جَ ثُ

: رُ مَ الَ عُ قَ ، فَ ةً عَ ارِ هُ بِكَ قَ لَ اللَّ نْزِ تَّى يُ حَ
بَّرَ  فَكَ  : الَ قَ  ، اللَّهِ نْدِ  عِ نْ  مِ اءَ  جَ ا  بِمَ وَ  ، ولِهِ سُ بِرَ وَ باللَّه  نَ  ُومِ ألِ ئْتُكَ  جِ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ

. لَمَ دْ أَسْ رَ قَ مَ هِ r أَنَّ عُ ولِ اللَّ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ بَيْتِ مِ لُ الْ فَ أَهْ رَ ةً عَ بِيرَ هِ r تَكْ ولُ اللَّ سُ رَ
رُ  مَ لَمَ عُ ينَ أَسْ مْ حِ هِ سِ وا فِي أَنْفُ زُّ دْ عَ قَ ، وَ مْ انِهِ كَ نْ مَ هِ r مِ ولِ اللَّ سُ ابُ رَ حَ قَ أَصْ رَّ تَفَ فَ
 . مْ هِ وِّ دُ نْ عَ ا مِ مَ ونَ بِهِ فُ نْتَصِ يَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ انِ رَ نَعَ يَمْ ا سَ مَ فُوا أَنَّهُ رَ عَ ، وَ ةَ زَ مْ مِ حَ الَ عَ إسْ مَ

٢٨٤. لَمَ ينَ أَسْ طَّابِ حِ رَ بْنِ الْخَ مَ مِ عُ الَ نْ إسْ ينَةِ عَ دِ مَ لِ الْ نْ أَهْ اةِ مِ وَ يثُ الرُّ دِ ا حَ ذَ فَهَ
٢٨٤  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣٥١.
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ةِ يفَ حِ بَرُ الصَّ خَ
( هُ فِيهِ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ولِ r، وَ سُ بٍ بِالرَّ مُ أَبِي لَهَ كُّ (تَهَ

تْبَةَ  عُ بِنْتَ  نْدَ  هِ يَ  قِ لَ بٍ  هَ لَ ا  بَ أَ نَّ  أَ  : هِ اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  يْنُ  سَ حُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
تِ  رْ نَصَ لْ  هَ  ، تْبَةَ عُ بِنْتَ  ا  يَ  : الَ قَ فَ ا،  يْشً رَ قُ مْ  يْهِ لَ عَ رَ  ظَاهَ وَ  ، هُ مَ وْ قَ قَ  ارَ فَ ينَ  حِ  ، ةَ بِيعَ رَ بْنِ 
هُ  اللَّ اكَ  زَ فَجَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ ا؟  مَ يْهِ لَ عَ رَ  ظَاهَ وَ ا  مَ هُ قَ ارَ فَ نْ  مَ قْتِ  ارَ فَ وَ  ، زَّ عُ الْ وَ تَ  الالَّ

. تْبَةَ عُ ا  بَ أَ ا  يَ ا  يْرً خَ
يَاءَ  أَشْ دٌ  مَّ حَ مُ نِي  دُ عِ يَ  : ولُ قُ يَ ا  مَ بَعْضِ  فِي  ولُ  قُ يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ ثْتُ  دِّ حُ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
فِي  خُ  نْفُ يَ مَّ  ثُ  ، لِكَ ذَ دَ  عْ بَ يَّ  دَ يَ فِي  عَ  ضَ وَ ا  اذَ فَمَ  ، تِ وْ مَ الْ دَ  عْ بَ ائِنَةٌ  كَ ا  نَّهَ أَ مُ  عُ زْ يَ ا،  اهَ أَرَ الَ 
فِيهِ  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . دٌ مَّ حَ مُ ولُ  قُ يَ ا  مَّ مِ يْئًا  شَ ا  مَ فِيكُ   أَرَ ا  مَ ا،  مَ كُ لَ با  تَ  : ولُ قُ يَ وَ هِ  يْ دَ يَ

(١/١١١ }  (المسد  تَبَّ بٍ وَ دا أَبِي لَهَ بَّتْ يَ {تَ
 : يُّ جِ ارِ ةَ الْخَ رَ دْ بِيبُ بْنُ خُ الَ حَ . قَ انُ رَ سْ : الْخُ التَّبَابُ . وَ تْ رَ سِ : خَ بَّتْ : تَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: ةَ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ لِ بْنِ عَ الَ نِي هِ دُ بَ أَحَ
۲۸٥ التَّبَبِ مْ فِي التَّبَارِ وَ هُ اتُ عَ سْ بَتْ ... مَ هَ رٍ ذَ شَ عْ ا طَيِّبُ إنَّا فِي مَ يَ

٢٨٦. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

الَك. ي اهلَْ هِ الَك. والتبب كالتباب والتتبيب، وَ ٢٨٥  التبار: اهلَْ
٢٨٦  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣٥١-٣٥٢.
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(ََذ نْ األْ هِ مِ مِ وْ نْ قَ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ يَ رَ ا لَقِ رُ مَ (ذِكْ
نِيَّ  بَ وَ  ، مٍ اشِ هَ نِي  بَ نْ  مِ هُ  مُ وْ قَ وَ هُ  مُّ عَ امَ  قَ وَ ا،  نْهَ مِ هُ  اللَّ هُ  نَعَ مَ ينَ  حِ يْشٌ  رَ قُ لَتْ  عَ فَجَ
بِهِ  ويستهزءون  يهمزونه   ، بِهِ بَطْشِ  الْ نْ  مِ وا  ادُ أَرَ ا  مَ يْنَ  بَ وَ مْ  يْنَهُ بَ وا  الُ حَ وَ  ، ونَهُ دُ طَّلِبِ  مُ الْ
 ، مْ نْهُ تِهِ مِ اوَ دَ بَ لِعَ نْ نُصِ فِيمَ ، وَ مْ اثِهِ دَ يْشٍ بِأَحْ رَ لُ فِي قُ نْزِ آنُ يَ رْ قُ لَ الْ عَ جَ ، وَ ونَهُ مُ اصِ يُخَ وَ
 ، ارِ فَّ كُ الْ نْ  مِ هُ  اللَّ كِرَ  ذُ نْ  مَ ةِ  امَّ عَ فِي  آنُ  رْ قُ الْ فِيهِ  لَ  نَزَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ نَا،  لَ يَ  مِّ سُ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ
طَّلِبِ  مُ الْ بْدِ  عَ بْنُ  بِ  هَ لَ بُو  أَ هُ  مُّ عَ آنُ  رْ قُ الْ فِيهِ  لَ  نَزَ نْ  مَّ مِ يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ نَا  لَ يَ  مِّ سُ نْ  مَّ مِ انَ  فَكَ
الَةَ  مَّ الَى حَ عَ هُ تَ ا اللَّ اهَ مَّ ا سَ إِنَّمَ ، وَ طَبِ الَةَ الْحَ مَّ ، حَ يَّةَ بِ بْنِ أُمَ رْ يلٍ بِنْتُ حَ مِ مُّ جَ هُ أُ تُ أَ رَ امْ وَ
 r ِه ولِ اللَّ سُ يقِ رَ لَى طَرِ هُ عَ حَ تَطْرَ كَ فَ وْ لُ الشَّ مِ نِي- تَحْ لَغَ ا بَ - فِيمَ انَتْ ا كَ َنَّهَ ، ألِ طَبِ الْحَ

ا:  مَ فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  ، رُّ مُ يَ يْثُ  حَ
بٍ  لَهَ ذاتَ  ا  ارً نَ لى  يَصْ سَ  ، بَ سَ كَ ما  وَ مالُهُ  نْهُ  عَ نى  أَغْ ا  مَ تَبَّ  وَ بٍ  لَهَ أَبِي  دا  يَ بَّتْ  {تَ

} (تبت ١/١١١-٥) دٍ سَ نْ مَ بْلٌ مِ ها حَ يدِ طَبِ فِي جِ الَةَ الْحَ مَّ هُ حَ أَتُ رَ امْ وَ
 . نُقُ عُ : الْ يدُ : الْجِ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ قَ

۲۸۷ اقُ َطْوَ نُهُ األْ يِّ زَ يلٍ تُ يدٍ ... أَسِ نْ جِ ةُ عَ تَيْلَ نَا قُ  لَ بْدَ مَ تُ وْ يَ
. يَادٌ : أَجْ هُ عُ مْ جَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

هُ  مُ اسْ ، وَ يَانِيُّ بْ ةُ الذُّ الَ النَّابِغَ . قَ بَالٌ نْهُ حِ تَلُ مِ تُفْ تَّانُ فَ كَ قُّ الْ دَ ا يُ مَ قُّ كَ دَ رٌ يُ جَ : شَ دُّ سَ الْمَ وَ
: ةَ يَ اوِ عَ و بْنِ مُ رِ مْ ادُ بْنُ عَ يَ زِ

ي القالدة. هِ ٢٨٧  جيد أسيل: فِيهِ طول. واألطواق: مجع طوق، وَ
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۲۸۸ دِ سَ مَ وِ بِالْ عْ قَ يفَ الْ رِ يفٌ صَ رِ هُ صَ ا ... لَ هَ لُ ازِ ضِ بَ يسِ النَّحْ خِ ةٍ بِدَ وفَ ذُ قْ مَ
. ةٌ دَ سَ : مَ هُ تُ دَ احِ وَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
(r ِول سُ نْ الرَّ ا عَ هَ يْدَ هِ كَ دُّ اللَّ رَ يلٍ وَ مِ (أُمُّ جَ

ا،  لَ فِيهَ ا نَزَ تْ مَ عَ مِ ينَ سَ ، حِ طَبِ الَةَ الْحَ مَّ : حَ يلٍ مِ كِرَ لِي: أَنَّ أُمَّ جَ : فَذُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
هُ  عَ مَ بَةِ وَ عْ كَ نْدَ الْ دِ عِ جِ سْ مَ الِسٌ فِي الْ وَ جَ هُ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ ، أَتَتْ رَ آنِ رْ قُ نْ الْ ا مِ هَ جِ وْ فِي زَ وَ
ا  هَ رِ هُ بِبَصَ ذَ اللَّ ا أَخَ مَ يْهِ لَ تْ عَ فَ قَ ا وَ لَمَّ ةٍ، فَ ارَ جَ نْ حِ ۲۸۹ مِ رٌ ا فِهْ هَ دِ فِي يَ ، وَ يقُ دِّ رٍ الصِّ أَبُو بَكْ
نِي  لَغَ بَ دْ  قَ فَ  ، بُكَ احِ صَ نَ  أَيْ  : رٍ بَكْ ا  أَبَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ  ، رٍ بَكْ ا  أَبَ إالَّ    تَرَ فَالَ   ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  عَ
: الَتْ مَّ قَ ، ثُ ةٌ رَ اعِ هِ إنِّي لَشَ اللَّ ا وَ ، أَمَ اهُ رِ فَ هْ فِ ا الْ ذَ بْتُ بِهَ رَ هُ لَضَ تُ دْ جَ وْ وَ هِ لَ اللَّ ونِي، وَ جُ هْ هُ يَ نَّ أَ

يْنَا بَ هُ أَ رَ أَمْ يْنَا ... وَ صَ ا عَ مً مَّ ذَ مُ
يْنَا۲۹۰ لَ دِينَهُ قَ وَ

ذَ  دْ أَخَ قَ نِي، لَ أَتْ ا رَ : مَ الَ قَ ؟ فَ أَتْكَ ا رَ اهَ رَ ا تَ هِ أَمَ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ رٍ الَ أَبُو بَكْ قَ ، فَ فَتْ رَ مَّ انْصَ ثُ
. اقَ حَ يْرِ ابْنِ إسْ نْ غَ يْنَا» عَ لَ دِينَهُ قَ ا «وَ هَ لُ وْ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ نِّي. قَ ا عَ هَ رِ هُ بِبَصَ اللَّ

انَ  ، فَكَ بُّونَهُ سُ مَّ يَ ا، ثُ مً مَّ ذَ هِ r مُ ولَ اللَّ سُ ي رَ مِّ ا تُسَ يْشٌ إنَّمَ رَ انَتْ قُ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ونَ  جُ هْ يَ بُّونَ وَ سُ ، يَ يْشٍ رَ نْ أَذَ قُ نِّي مِ هُ عَ فُ اللَّ رِ ا يَصْ بُونَ لِمَ جَ : أَالَ تَعْ ولُ قُ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ رَ

. دٌ مَّ حَ أَنَا مُ ا، وَ مً مَّ ذَ مُ
ت. والقعو: الّذي تَدور فِيهِ البكرة،  وْ م. وبازهلا: ناهبا. والرصيف: الصَّ م الْكثري. والنحض: اللَّحْ ٢٨٨  الدخيس: اللَّحْ

وَ اخلطاف. هُ يد فَ دِ انَ من حَ إِن كَ انَ من خشب، فَ إِذا كَ
نَا مذكرا. قع هُ وف يفِ الفهر التَّأْنِيث، إِالَّ أَنه وَ رُ املَْعْ . وَ فّ ء الْكَ ار ملْ دَ قْ ٢٨٩  الفهر: حجر عىل مِ

٢٩٠  قلينا: أبغضنا.
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(r ِه ولَ اللَّ سُ لَفٍ رَ يَّةُ بْنُ خَ ذِي بِهِ أُمَ ؤْ انَ يُ ا كَ رُ مَ (ذِكْ
هُ  زَ مَ هَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ  َأ رَ ا  إذَ انَ  كَ  ، حٍ مَ جُ بْنِ  ةَ  افَ ذَ حُ بْنِ  بِ  هْ وَ بْنِ  لَفِ  خَ بْنُ  يَّةُ  أُمَ وَ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ هُ زَ مَ لَ وَ
نَّ  الَّ لَيُنْبَذَ . كَ هُ دَ لَ بُ أَنَّ مالَهُ أَخْ سَ . يَحْ هُ دَ دَّ عَ االً وَ عَ مَ مَ ي جَ ةٍ، الَّذِ زَ ةٍ لُمَ زَ مَ لِّ هُ لٌ لِكُ يْ {وَ
مْ  يْهِ لَ . إِنَّها عَ ةِ ئِدَ َفْ لَى األْ ةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَ دَ وقَ هِ الْمُ ، نارُ اللَّ ةُ طَمَ ا الْحُ راكَ مَ ما أَدْ . وَ ةِ طَمَ فِي الْحُ

} (الهمزة ١/١٠٤-٩) ةٍ دَ دَّ مَ دٍ مُ مَ ةٌ فِي عَ دَ صَ ؤْ مُ
 . بِهِ زُ  مِ غْ يَ وَ  ، يْهِ لَ عَ يْنَيْهِ  عَ رُ  سِ يَكْ وَ  ، نِيَةً الَ عَ لَ  جُ الرَّ تُمُ  شْ يَ ي  الَّذِ  : ةُ زَ مَ الْهُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: ابِتٍ انُ بْنُ ثَ سَّ الَ حَ قَ
۲۹۱ اظِ وَ الشُّ جُ كَ أَجَّ افِيَةٍ تَ سٍ ... بِقَ لِّ نَفْ تُ لِذُ عْ تَضَ تُكَ فَاخْ زْ مَ هَ

. اتٌ زَ مَ : هَ هُ عُ مْ جَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ مْ ذِيهِ ؤْ يُ را وَ عِيبُ النَّاسَ سِ ي يَ : الَّذِ ةُ زَ اللُّمَ وَ

ي زِ مْ لَ ي بَاطِلِي وَ رِ صْ فِي ظِلِّ عَ
. اتٌ زَ مَ : لَ هُ عُ مْ جَ ، وَ هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ

( لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ ذِي بِهِ الْعَاصِ رَ ؤْ انَ يُ ا كَ (مَ
بُ  احِ صَ  ، تِّ َرَ األْ بْنُ  بَّابُ  خَ انَ  كَ  ، يُّ مِ هْ السَّ ائِلٍ  وَ بْنُ  اصِ  عَ الْ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا  يُوفً سُ ائِلٍ  وَ ابْن  اصِ  عَ الْ نْ  مِ اعَ  بَ دْ  قَ انَ  كَ وَ  ، يُوفَ السُّ لُ  مَ عْ يَ ةَ  كَّ بِمَ يْنًا  قَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
دٌ  مَّ حَ مُ مُ  عُ زْ يَ يْسَ  أَلَ بَّابُ  خَ ا  يَ هُ  لَ الَ  قَ فَ اهُ  اضَ تَقَ يَ هُ  اءَ فَجَ  ، الٌ مَ يْهِ  لَ عَ هُ  لَ انَ  كَ تَّى  حَ هُ  لَ ا  لَهَ مِ عَ

٢٩١  اختضعت: تذللت. وتأجج: تتوقد. والشواظ: هلَب النَّار.
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، أَوْ  ةٍ ، أَوْ فِضَّ بٍ هَ نْ ذَ ا مِ لُهَ تَغَى أَهْ ا ابْ نَّةِ مَ لَى دِينِهِ أَنَّ فِي الْجَ ي أَنْتَ عَ ا الَّذِ ذَ مْ هَ بُكُ احِ صَ
عَ  جِ أَرْ تَّى  حَ بَّابُ  خَ ا  يَ ةِ  يَامَ قِ الْ مِ  وْ يَ إلَى  نِي  أَنْظِرْ فَ  : الَ قَ بَلَى.   : بَّابٌ خَ الَ  قَ  ! مٍ دَ خَ أَوْ   ، ثِيَابٍ
نْدَ  رَ عِ بَّابُ آثَ ا خَ بُكَ يَ احِ صَ ونُ أَنْتَ وَ ك، فوالله الَ تَكُ نَالك حقّ يَكَ هُ أَقْضِ ارِ فَ إلَى تِلْكَ الدَّ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ لِكَ ظا فِي ذَ ظَمَ حَ الَ أَعْ نِّي، وَ هِ مِ اللَّ
 ...{ يْبَ عَ الْغَ لَ لَداً، أَطَّ وَ االً وَ يَنَّ مَ ُوتَ قال ألَ رَ بِآياتِنا وَ فَ ي كَ أَيْتَ الَّذِ رَ {أَفَ

} (مريم ٧٧/١٩-٨٠) داً رْ أْتِينا فَ يَ ، وَ قُولُ ا يَ هُ مَ ثُ رِ نَ الَى: {وَ عَ لِهِ تَ وْ إلَى قَ
( لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ لٍ رَ هْ ذِي بِهِ أَبُو جَ ؤْ انَ يُ ا كَ (مَ

: هُ الَ لَ قَ نِي- فَ لَغَ ا بَ هِ r- فِيمَ ولَ اللَّ سُ امٍ رَ شَ لِ بْنُ هِ هْ يَ أَبُو جَ قِ لَ وَ
: الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ بُدُ عْ ي تَ كَ الَّذِ هَ بَّنَّ إلَ نَسُ تِنَا، أَوْ لَ بَّ آلِهَ نَّ سَ كَ تَتْرُ ، لَ دُ مَّ حَ ا مُ هِ يَ اللَّ وَ

} (األنعام ١٠٨/٦)  مٍ لْ يْرِ عِ واً بِغَ دْ هَ عَ بُّوا اللَّ يَسُ ، فَ هِ ونِ اللَّ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ بُّوا الَّذِ ال تَسُ {وَ
. هِ مْ إلَى اللَّ وهُ عُ دْ لَ يَ عَ جَ ، وَ مْ تِهِ بِّ آلِهَ نْ سَ فَّ عَ هِ r كَ ولَ اللَّ سُ كِرَ لِي أَنَّ رَ فَذُ

( لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ رُ رَ ذِي بِهِ النَّضْ ؤْ انَ يُ ا كَ (مَ
ا  انَ إذَ ، كَ يٍّ ارِ بْنِ قُصَ بْدِ الدَّ نَافِ بْنِ عَ بْدِ مَ ةَ بْنِ عَ لَدَ ةَ بْنِ كَ مَ لْقَ ثِ بْنِ عَ ارِ رُ بْنُ الْحَ النَّضْ وَ
ا  يْشً رَ رَ فِيهِ قُ ذَّ حَ ، وَ آنَ رْ قُ الَى وتال فِيهِ الْ عَ هِ تَ ا فِيهِ إلَى اللَّ عَ ا، فَدَ لِسً جْ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ لَسَ رَ جَ
 ،۲۹۲ يدِ نْدِ السِّ تُمَ  سْ رُ نْ  عَ مْ  هُ ثَ دَّ فَحَ  ، امَ قَ ا  إذَ هِ  لِسِ جْ مَ فِي  هُ  فَ لَ خَ  ، الِيَةَ الْخَ مَ  ُمَ األْ ابَ  أَصَ ا  مَ
يثُهُ  دِ ا حَ مَ نِّي، وَ يثًا مِ دِ نَ حَ سَ دٌ بِأَحْ مَّ حَ ا مُ هِ مَ اللَّ ولُ وَ قُ مَّ يَ ، ثُ سَ لُوكِ فَارِ مُ ، وَ ارَ يَ نْدِ فِ نْ أَسْ عَ وَ

 : هُ فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ ا. فَ تَتَبْتهَ ا اكْ مَ ا كَ تَتَبَهَ ، اكْ لِينَ َوَّ اطِيرُ األْ إالَّ أَسَ
ديد». ول: «الشَّ صُ يفِ األُْ يْهِ كل مجيل. وَ س، وهم ينسبون إِلَ مْ ة فَارس): طُلُوع الشَّ ٢٩٢  والسنديد (بلغَ
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مُ  لَ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ زَ لْ أَنْ ، قُ يالً أَصِ ةً وَ رَ يْهِ بُكْ لَ لى عَ يَ تُمْ هِ تَتَبَها فَ لِينَ اكْ َوَّ قالُوا أَساطِيرُ األْ {وَ
} (الفرقان ٥/٢٥-٦)  يماً حِ وراً رَ فُ هُ كانَ غَ ، إِنَّ ضِ َرْ األْ ماواتِ وَ رَّ فِي السَّ السِّ

} (القلم ١٥/٦٨)  لِينَ َوَّ الَ أَساطِيرُ األْ نا قَ يْهِ آياتُ لَ تْلى عَ لَ فِيهِ {إِذا تُ نَزَ وَ
أَنْ لَمْ  بِراً كَ تَكْ سْ رُّ مُ مَّ يُصِ يْهِ ثُ لَ تْلى عَ هِ تُ عُ آياتِ اللَّ مَ اكٍ أَثِيمٍ يَسْ لِّ أَفَّ لٌ لِكُ يْ : {وَ لَ فِيهِ نَزَ وَ

ها} (الجاثية ٧/٤٥-٨)  عْ مَ يَسْ
} (لقمان ٧/٣١) هُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ رْ بَشِّ راً، فَ قْ يْهِ وَ نَ أَنَّ فِي أُذُ : {كَ لَ فِيهِ نَزَ وَ

الَى:  عَ هِ تَ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ ابُ ذَّ كَ : الْ اكُ َفَّ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
} (الصافات ١٥١/٣٧-١٥٢)  مْ لَكاذِبُونَ هُ إِنَّ ، وَ هُ لَدَ اللَّ ولُونَ وَ مْ لَيَقُ كِهِ نْ إِفْ مْ مِ هُ {أَال إِنَّ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ قَ وَ
ا الً إفْكً وْ ئٍ أَفَّكَ قَ رِ مْ ا الِ مَ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ
ةِ  يرَ غِ مُ لِيدِ بْنِ الْ وَ عَ الْ نِي- مَ لَغَ ا بَ ا- فِيمَ مً وْ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ لَسَ رَ جَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لِسِ  جْ مَ فِي الْ ، وَ لِسِ جْ مَ مْ فِي الْ هُ عَ لَسَ مَ تَّى جَ ثِ حَ ارِ رُ بْنُ الْحَ اءَ النَّضْ ، فَجَ دِ جِ سْ مَ فِي الْ
هُ  لَّمَ ، فَكَ ثِ ارِ رُ بْنُ الْحَ هُ النَّضْ ضَ لَ رَ هِ r فَعَ ولُ اللَّ سُ لَّمَ رَ تَكَ ، فَ يْشٍ رَ الِ قُ جَ نْ رِ دٍ مِ احِ يْرُ وَ غَ

 : مْ يْهِ لَ عَ يْهِ وَ لَ مَّ تَالَ عَ ، ثُ هُ مَ تَّى أَفْحَ هِ r حَ ولُ اللَّ سُ رَ
الءِ  ، لَوْ كانَ هؤُ ونَ دُ تُمْ لَها وارِ نْ نَّمَ أَ هَ بُ جَ صَ هِ حَ ونِ اللَّ نْ دُ ونَ مِ بُدُ عْ ما تَ مْ وَ {إِنَّكُ
 { عُونَ مَ يَسْ الَ  فِيها  مْ  هُ وَ  ، فِيرٌ زَ فِيها  مْ  لَهُ  ، ونَ خالِدُ فِيها  لٌّ  كُ وَ وها،  دُ رَ وَ ا  مَ ةً  آلِهَ

.(٩٨/٢١-١٠٠ (األنبياء 
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هُ  مُ اسْ وَ  ، لِيُّ ذَ هُ الْ يْبٍ  ؤَ ذُ أَبُو  الَ  قَ  . بِهِ تْ  أُوقِدَ ا  مَ لُّ  كُ  : نَّمَ هَ جَ بُ  صَ حَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
: الِدٍ لِدِ بْنُ خَ يْ وَ خُ

ا۲۹۳ هَ اتُ كَ اةِ أَنْ تَطِيرَ شَ دَ عُ الَ تَكُ مُحصبًا ... لِنَارِ الْ الَ تُوقِدْ وَ ئْ وَ أَطْفِ فَ
: رُ اعِ الَ الشَّ ». قَ أً ضَ حْ الَ تَكُ مِ  «وَ وَ رْ يُ . وَ هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ

ي تَدِ هْ ةِ النَّارِ يَ أَ ضْ الَ حَ وْ انَ لَ ا كَ مَ ا ... وَ هَ ءَ وْ رَ ضَ أَبْصَ ي فَ هُ نَارِ أْتُ لَ ضَ حَ
( هُ فِيهِ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ، وَ رَ بَعْ الَةُ ابْنِ الزِّ قَ (مَ

تَّى  يُّ حَ مِ هْ  السَّ رَ بَعْ هِ بْنُ الزِّ بْدُ اللَّ بَلَ عَ قْ أَ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ امَ رَ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ثِ  ارِ رُ بْنُ الْحَ امَ النَّضْ ا قَ هِ مَ اللَّ : وَ رَ بَعْ هِ بْنِ الزِّ بْدِ اللَّ ةِ لِعَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ الَ الْ قَ ، فَ لَسَ جَ
بُ  صَ هِ حَ ذِ تِنَا هَ نْ آلِهَ بُدُ مِ ا نَعْ مَ نَّا وَ دٌ أَ مَّ حَ مَ مُ عَ دْ زَ قَ ، وَ دَ عَ ا قَ مَ ا وَ طَّلِبِ آنِفً مُ بْدِ الْ بْنِ عَ الَ
لُّ  ا: أَكُ دً مَّ حَ لُوا مُ ، فَسَ تُهُ مْ صَ هُ لَخَ تُ دْ جَ وْ وَ هِ لَ اللَّ ا وَ : أَمَ رَ بَعْ هِ بْنُ الزِّ بْدُ اللَّ الَ عَ قَ ، فَ نَّمَ هَ جَ
بُدُ  عْ تَ ودُ  يَهُ الْ وَ  ، ةَ ئِكَ الَ مَ الْ بُدُ  نَعْ نُ  نَحْ فَ ؟  هُ بَدَ عَ نْ  مَ عَ  مَ نَّمَ  هَ جَ فِي  هِ  اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ بَدُ  عْ يُ ا  مَ
انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، لِيدُ وَ الْ بَ  جِ فَعَ  ،( مُ الَ السَّ ا  مَ يْهِ لَ (عَ مَ  يَ رْ مَ بن  ى  يسَ عِ بُدُ  عْ تَ   ارَ النَّصَ وَ ا،  رً يْ زَ عُ
كِرَ  فَذُ  . مَ اصَ خَ وَ تَجَّ  احْ دْ  قَ هُ  نَّ أَ ا  أَوْ رَ وَ  ، رَ بَعْ الزِّ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ لِ  وْ قَ نْ  مِ لِسِ  جْ مَ الْ فِي  هُ  عَ مَ
بَّ  أَحَ نْ  مَ لَّ  كُ إنَّ   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، رَ بَعْ الزِّ ابْنِ  لِ  وْ قَ نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ لِكَ  ذَ
مْ  هُ تْ رَ أَمَ نْ  مَ وَ  ، يَاطِينَ الشَّ ونَ  بُدُ عْ يَ ا  إنَّمَ مْ  إنَّهُ  ، هُ بَدَ عَ نْ  مَ عَ  مَ وَ  هُ فَ هِ  اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ بَدَ  عْ يُ أَنْ 

 : لِكَ ذَ فِي  يْهِ  لَ عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . تِهِ بَادَ بِعِ
ها،  يسَ سِ حَ عُونَ  مَ يَسْ الَ   ، ونَ دُ بْعَ مُ نْها  عَ أُولئِكَ  نى،  سْ الْحُ نَّا  مِ مْ  لَهُ بَقَتْ  سَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 

} (األنبياء ١٠١/٢١-١٠٢)  ونَ الِدُ مْ خَ هُ سُ فُ تْ أَنْ تَهَ ا اشْ مْ فِي مَ هُ وَ
ان: «لنار األعادي أَن تطري شداهتا». يفِ اللِّسَ ة. وَ ٢٩٣  الشكاة: الشدَّ
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لَى  عَ ا  وْ ضَ مَ ينَ  ذِ الَّ بَانِ  هْ الرُّ وَ بَارِ  َحْ األْ نْ  مِ وا  بِدُ عُ نْ  مَ وَ ا،  رً يْ زَ عُ وَ  ، مَ يَ رْ مَ بن  ى  يسَ عِ أَيْ 
. هِ ونِ اللَّ نْ دُ ا مِ ابً بَ ةِ أَرْ لَ الَ لِ الضَّ نْ أَهْ مْ مِ هُ بُدُ عْ نْ يَ مْ مَ هُ ذَ اتَّخَ ، فَ ةِ اللَّهِ طَاعَ

 : هِ نَاتُ اللَّ ا بَ أَنَّهَ ، وَ ةَ ئِكَ الَ مَ ونَ الْ بُدُ عْ مْ يَ ، أَنَّهُ ونَ رُ كُ ذْ ا يَ لَ فِيمَ نَزَ وَ
مْ  هُ وَ  ، لِ وْ بِالْقَ هُ  ونَ بِقُ سْ يَ الَ   . ونَ مُ رَ كْ مُ بادٌ  عِ بَلْ   ، هُ بْحانَ سُ لَداً  وَ منُ  حْ الرَّ ذَ  اتَّخَ قالُوا  {وَ
 ، نَّمَ هَ جَ يهِ  زِ نَجْ ذلِكَ  فَ  ، ونِهِ دُ نْ  مِ إِلهٌ  إِنِّي  مْ  نْهُ مِ لْ  قُ يَ من  {وَ  : لِهِ وْ قَ إلَى   ...{ لُونَ مَ عْ يَ هِ  رِ بِأَمْ

} (األنبياء ٢٦/٢١-٢٩) ينَ ي الظَّالِمِ زِ ذلِكَ نَجْ كَ
نْ  مَ لِيدِ وَ وَ بِ الْ جَ عَ ، وَ ونِ اللَّهِ نْ دُ بَدُ مِ عْ هُ يُ نَّ مَ أَ يَ رْ ى بن مَ يسَ رِ عِ نْ أَمْ كِرَ مِ ا ذُ لَ فِيمَ نَزَ وَ

 : تِهِ ومَ صُ خُ تِهِ وَ جَّ نْ حُ هُ مِ رَ ضَ حَ
ونَ  دُّ } (الزخرف ٥٧/٤٣) أَيْ يَصُ ونَ دُّ نْهُ يَصِ كَ مِ مُ وْ ثَالً إِذا قَ مَ مَ يَ رْ بَ ابْنُ مَ رِ ا ضُ لَمَّ {وَ

 : الَ قَ مَ فَ يَ رْ ى بن مَ يسَ رَ عِ كَ مَّ ذَ مْ ثُ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ كَ بِذَ رِ نْ أَمْ عَ
مْ  نْكُ مِ نا  لْ عَ لَجَ نَشاءُ  لَوْ  وَ  ، رائِيلَ إِسْ لِبَنِي  ثَالً  مَ ناهُ  لْ عَ جَ وَ  ، يْهِ لَ عَ نا  مْ أَنْعَ بْدٌ  عَ إِالَّ  وَ  هُ {إِنْ 
راطٌ  صِ ا  ذَ هَ بِعُونِ  اتَّ وَ بِها  نَّ  تَرُ تَمْ فَال  ةِ  اعَ لِلسَّ مٌ  لْ لَعِ هُ  إِنَّ وَ  ، ونَ فُ لُ يَخْ ضِ  َرْ األْ فِي  ةً  الئِكَ مَ

} (الزخرف ٥٩/٤٣-٦١)  يمٌ تَقِ سْ مُ
بِهِ  فَى  فَكَ  ، امِ قَ َسْ األْ اءِ  رَ إِبْ وَ تَى،  وْ مَ الْ يَاءِ  إحْ نْ  مِ اتِ  يَ اآلْ نْ  مِ هِ  يْ دَ يَ لَى  عَ تُ  عْ ضَ وَ ا  مَ أَيْ 

 : ولُ قُ ، يَ ةِ اعَ لْمِ السَّ لَى عِ لِيالً عَ دَ
} (الزخرف ٦١/٤٣) يمٌ تَقِ سْ راطٌ مُ ا صِ ذَ ، هَ بِعُونِ اتَّ نَّ بِها وَ تَرُ {فَال تَمْ
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( هُ فِيهِ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ، وَ يقٍ رِ نَسُ بْنُ شَ َخْ (األْ
نِي  بَ لِيفُ  حَ  ، يُّ فِ الثَّقَ بٍ  هْ وَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  يقِ  رِ شَ بْنُ  نَسُ  َخْ األْ وَ  :( اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  (قَ
دُّ  رُ يَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ يبُ مِ انَ يُصِ ، فَكَ نْهُ عُ مِ تَمَ سْ نْ يُ مَّ مِ مِ وَ وْ قَ افِ الْ رَ نْ أَشْ انَ مِ كَ ، وَ ةَ رَ هْ زُ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ يْهِ لَ عَ
} (القلم  نِيمٍ الَى: {زَ عَ لِهِ تَ وْ }... إلَى قَ يمٍ اءٍ بِنَمِ شَّ ازٍ مَ مَّ ، هَ ينٍ هِ فٍ مَ الَّ لَّ حَ ال تُطِعْ كُ {وَ

 (١٠/٦٨-١٣

لِكَ  قَ بِذَ قَّ كِنَّهُ حَ لَ ، وَ بِ ا بِنَسَ دً عِيبُ أَحَ هَ الَ يَ َنَّ اللَّ ، ألِ بِهِ يْبِ فِي نَسَ » لِعَ نِيمٍ : «زَ لْ قُ مْ يَ لَ وَ
. فَ رَ تَهُ لِيُعْ نَعْ

: لِيَّةِ اهِ يُّ فِي الْجَ يمِ طِيمُ التَّمِ الَ الْخَ دْ قَ قَ . وَ مِ وْ ۲۹٤ لِلْقَ يدُ دِ عَ : الْ نِيمُ الزَّ وَ
۲۹٥ عُ ارِ َكَ َدِيمِ األْ ضِ األْ رْ يدَ فِي عَ ا زِ مَ ةً ... كَ ادَ يَ الُ زِ جَ اهُ الرِّ اعَ نِيمٌ تَدَ زَ

( الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ةِ، وَ غِيرَ لِيدُ بْنُ الْمُ (الْوَ
كُ  تْرَ يُ ا! وَ هَ يِّدُ سَ يْشٍ وَ رَ بِيرُ قُ أَنَا كَ كُ وَ رَ أُتْ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لُ عَ نَزَّ : أَيُ الَ ةِ، قَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ الْ وَ
الَى  عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ! فَ تَيْنِ يَ رْ قَ ا الْ ظِيمَ نُ عَ نَحْ ، وَ يفٍ قِ يِّدُ ثَ يُّ سَ فِ يْرٍ الثَّقَ مَ و بْنُ عُ رُ مْ ودٍ عَ عُ سْ أَبُو مَ

نِي:  لَغَ ا بَ ، فِيمَ فِيهِ
الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   ...{ ظِيمٍ عَ تَيْنِ  يَ رْ الْقَ نَ  مِ لٍ  جُ رَ لى  عَ آنُ  رْ الْقُ ا  هذَ لَ  زِّ نُ ال  لَوْ قالُوا  {وَ

} (الزخرف ٣١/٤٣-٣٢) عُونَ مَ ا يَجْ مَّ {مِ
وَ الدعي. هُ م، وَ وْ قَ ٢٩٤  العديد: من يعد يفِ الْ

ا دون الكعب. ، مَ ابّ وَ من الدَّ بَة إِىلَ الكعب، وَ كْ ا دون الرّ ان: مَ نْسَ اع. والكراع من اإلِْ ٢٩٥  األكارع: مجع كرَ
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ا) مَ هُ فِيهِ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ، وَ يْطٍ عَ بَةُ بْنُ أَبِي مُ قْ عُ لَفٍ وَ (أُبَيُّ بْنُ خَ
انَا  كَ وَ  ، يْطٍ عَ مُ أَبِي  بْنُ  بَةُ  قْ عُ وَ  ، حَ مَ جُ بْنِ  ةَ  افَ ذَ حُ بْنِ  بِ  هْ وَ بْنِ  لَفِ  خَ بْنُ  بَيُّ  أُ وَ
بَلَغَ  ، فَ نْهُ عَ مِ مِ سَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ لَسَ إلَى رَ دْ جَ بَةُ قَ قْ انَ عُ ا. فَكَ مَ يْنَهُ ا بَ نَا مَ سَّ ، حَ افِيَيْنِ تَصَ مُ
ي  هِ جْ ! وَ نْهُ تَ مِ عْ مِ سَ ا وَ دً مَّ حَ تَ مُ الَسْ نَّكَ جَ نِي أَ بْلُغْ مْ يَ لَ : أَ هُ الَ لَ قَ بَةَ فَ قْ أَتَى عُ يا، فَ بَ لِكَ أُ ذَ
تَ  عْ مِ وْ سَ يْهِ أَ تَ إلَ لَسْ نْتَ جَ - إنْ أَ ينِ يَمِ نْ الْ لَظَ مِ تَغْ اسْ كَ -وَ لِّمَ امٌ أَنْ أُكَ رَ كَ حَ هِ جْ نْ وَ مِ
 . هُ اللَّ نَهُ  عَ لَ يْطٍ  عَ مُ أَبِي  بْنُ  بَةُ  قْ عُ هِ  اللَّ وُّ  دُ عَ لِكَ  ذَ لَ  عَ فَ فَ  . هِ هِ جْ وَ فِي  لَ  تَتْفُ فَ تِهِ  أْ تَ مْ  لَ وْ  أَ  ، نْهُ مِ

ا:  مَ فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ
لِهِ  وْ }... إلَى قَ بِيالً ولِ سَ سُ عَ الرَّ تُ مَ ذْ ا لَيْتَنِي اتَّخَ قُولُ يَ هِ يَ يْ دَ لى يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَ مَ يَ وْ يَ {وَ

} (الفرقان ٢٧/٢٥-٢٩) والً ذُ ِنْسانِ خَ الَى: {لِإلْ عَ تَ
 ، دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ ۲۹٦، فَ فَتَّ دْ ارْ الٍ قَ ظْمٍ بَ r بِعَ هِ  ولِ اللَّ سُ لَفٍ إلَى رَ بَيُّ بْنُ خَ ى أُ شَ مَ وَ
وَ  نَحْ يحِ  الرِّ فِي  هُ  خَ نَفَ مَّ  ثُ هِ،  دِ يَ فِي  تَّهُ  فَ مَّ  ثُ  ،۲۹۷ مَّ أَرَ ا  مَ دَ  عْ بَ ا  ذَ هَ ثُ  بْعَ يَ هَ  اللَّ أَنَّ  مُ  عُ زْ تَ نْتَ  أَ
ا  مَ دَ  عْ بَ اكَ  إِيَّ وَ هُ  اللَّ ثُهُ  بْعَ يَ  ، لِكَ ذَ أَقُولُ  نَا  أَ  ، مْ نَعَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ

 : فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . النَّارَ هُ  اللَّ لُكَ  خِ دْ يُ مَّ  ثُ ا،  ذَ كَ هَ ونَانِ  تَكُ
ي  الَّذِ ا  يِيهَ يُحْ لْ  قُ  ، يمٌ مِ رَ يَ  هِ وَ الْعِظامَ  يِ  يُحْ من  الَ  قَ هُ  قَ لْ خَ يَ  نَسِ وَ ثَالً  مَ لَنا  بَ  رَ ضَ {وَ
إِذا  فَ ا،  ارً نَ رِ  ضَ َخْ األْ رِ  جَ الشَّ نَ  مِ مْ  لَكُ لَ  عَ جَ ي  الَّذِ  ، لِيمٌ عَ لْقٍ  خَ لِّ  بِكُ وَ  هُ وَ ةٍ  رَّ مَ لَ  أَوَّ أَها  أَنْشَ

} (يس ٧٨/٣٦-٨٠) ونَ نْهُ تُوقِدُ تُمْ مِ نْ أَ
٢٩٦  أرفت: حتطم وتكرس.

. ٢٩٧  أرم: بىلَ
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(« ونَ افِرُ ا الْكَ هَ ا أَيُّ لْ يَ ةِ «قُ ورَ ولِ سُ بَبُ نُزُ (سَ
طَّلِبِ بْنِ  مُ دُ بْنُ الْ وَ َسْ نِي- األْ لَغَ ا بَ - فِيمَ بَةِ عْ كَ وَ يَطُوفُ بِالْ هُ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ ضَ رَ تَرَ اعْ وَ
 ، يُّ مِ هْ ائِلٍ السَّ اصُ بْنُ وَ عَ الْ ، وَ لَفٍ يَّةُ بْنُ خَ أُمَ ةِ، وَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ الْ ، وَ زَّ عُ بْدِ الْ دِ بْنِ عَ أَسَ

وا: الُ قَ ، فَ مْ هِ مِ وْ نَانٍ فِي قَ ي أَسْ انُوا ذَوِ كَ وَ
إِنْ  فَ  ، رِ َمْ األْ فِي  أَنْتَ  وَ نُ  نَحْ كُ  تَرِ نَشْ فَ  ، بُدُ نَعْ ا  مَ بُدُ  عْ تَ وَ  ، بُدُ عْ تَ ا  مَ بُدْ  نَعْ لْ فَ لُمَّ  هَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ
 ، بُدُ عْ ا تَ مَّ ا مِ يْرً بُدُ خَ ا نَعْ انَ مَ إِنْ كَ ، وَ نْهُ نَا مِ ظِّ نَا بِحَ ذْ دْ أَخَ نَّا قَ ، كُ بُدُ ا نَعْ مَّ ا مِ يْرً بُدُ خَ عْ ي تَ انَ الَّذِ كَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ نْهُ ظِّكَ مِ تَ بِحَ ذْ دْ أَخَ نْتَ قَ كُ
ا  ال أَنا عابِدٌ مَ ، وَ بُدُ ا أَعْ ونَ مَ تُمْ عابِدُ نْ ال أَ . وَ ونَ بُدُ عْ ا تَ بُدُ مَ ، الَ أَعْ ونَ ا الْكافِرُ هَ ا أَيُّ لْ يَ {قُ

} (الكافرون ١/١٠٩-٦)  لِيَ دِينِ مْ وَ مْ دِينُكُ . لَكُ بُدُ ا أَعْ ونَ مَ تُمْ عابِدُ نْ ال أَ . وَ مْ تُّ بَدْ عَ
 ، مْ نْكُ لِكَ مِ ةَ لِي بِذَ اجَ ، فَالَ حَ ونَ بُدُ عْ ا تَ بُدَ مَ ، إالَّ أَنْ أَعْ ونَ إالَّ اللَّهَ بُدُ عْ نْتُمْ الَ تَ أَيْ إنْ كُ

لِي دِينِي. ا، وَ يعً مِ مْ جَ مْ دِينُكُ كُ لَ

( هُ فِيهِ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ، وَ لٍ هْ (أَبُو جَ
رَ  شَ عْ ا مَ : يَ الَ ، قَ مْ هُ ا لَ ا بِهَ يفً وِ قُّومِ تَخْ ةَ الزَّ رَ جَ هُ U شَ رَ اللَّ كَ ا ذَ مَّ ، لَ امٍ شَ لِ بْنُ هِ هْ أَبُو جَ وَ
ةُ  وَ جْ عَ  : الَ قَ  ، الَ وا:  الُ قَ ؟  دٌ مَّ حَ مُ ا  بِهَ مْ  فُكُ وِّ يُخَ تِي  الَّ قُّومِ  الزَّ ةُ  رَ جَ شَ ا  مَ ونَ  رُ تَدْ لْ  هَ  ، يْشٍ رَ قُ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ا۲۹۸. فَ مً قُّ زَ نَّها تَ مَ قَّ نَتَزَ ا لَ نْهَ نَّا مِ كَ تَمْ ئِنْ اسْ هِ لَ اللَّ ، وَ بْدِ بَ بِالزُّ ثْرِ يَ
} (الدخان  يمِ مِ لْيِ الْحَ غَ لِي فِي الْبُطُونِ كَ غْ لِ يَ هْ الْمُ ، كَ َثِيمِ ، طَعامُ األْ ومِ قُّ ةَ الزَّ رَ جَ {إِنَّ شَ

. ولُ قُ ا يَ مَ يْسَ كَ ٤٣/٤٤-٤٦) أَيْ لَ

٢٩٨  تزقم: ابتلع.
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(« لِ هْ ير «الْمُ سِ فْ (تَ
ا  لِكَ فِيمَ بَهَ ذَ ا أَشْ اصٍ أَوْ مَ صَ اسٍ أَوْ رَ نْ نُحَ ، مِ تُهُ بْ ءٍ أَذَ يْ لُّ شَ : كُ لُ هْ : الْمُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

. ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ بَرَ أَخْ
بْنِ  رِ  مَ لِعُ الِيًا  وَ ودٍ  عُ سْ مَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ انَ  كَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ يِّ  رِ بَصْ الْ نِ  سَ الْحَ نْ  عَ نَا  لَغَ بَ وَ
انًا،  وَ لْ أَ نُ  لَوَّ تُ لَتْ  عِ فَجُ  ، أُذِيبَتْ فَ ةٍ  ضَّ بِفِ ا  مً وْ يَ رَ  أَمَ هُ  نَّ أَ وَ  ، ةِ وفَ كُ الْ الِ  مَ يْتِ  بَ لَى  عَ طَّابِ  الْخَ
ا  مَ نَى  أَدْ إنَّ   : الَ قَ فَ لُوا  خِ أُدْ فَ  ، مْ لُوهُ خِ أَدْ فَ  : الَ قَ  ، مْ نَعَ وا:  الُ قَ ؟  دٍ أَحَ نْ  مِ بَابِ  بِالْ لْ  هَ  : الَ قَ فَ

: رُ اعِ الشَّ الَ  قَ وَ ا.  ذَ لهَ لِ  هْ بِالْمُ ا  بَهً شَ ونَ  اءُ رَ تُمْ  نْ أَ
۲۹۹ رُ هَ نِهِ صِ وَ فِي بَطْ هُ وهَ فَ جُ وُ ي الْ وِ هُ ... يَشْ عُ رَ لِ يَجْ هْ مُ يمَ الْ مِ بِّي حَ يهِ رَ قِ يَسْ

. دِ سَ يدُ الْجَ دِ : صَ لَ هْ : إنَّ الْمُ الُ قَ يُ وَ
ا،  مَ فِيهِ نُ  فَّ يُكَ فَ نِ  الَ سَ غْ يُ يْنِ  بِيسَ لَ يْنِ  بَ بِثَوْ رَ  أَمَ رَ  ضِ حُ ا  مَّ لَ  t يقَ  دِّ الصِّ رٍ  بَكْ ا  أَبَ أَنَّ  نَا  لَغَ بَ
تَّى  ةٌ حَ اعَ يَ سَ ا هِ : إنَّمَ الَ قَ نًا، فَ فَ تَرِ كَ ا، فَاشْ مَ نْهُ ا أَبَتِ عَ هُ يَ نَاكَ اللَّ دْ أَغْ : قَ ةُ ائِشَ هُ عَ الَتْ لَ قَ فَ

: رُ اعِ الَ الشَّ . قَ لِ هْ يرَ إلَى الْمُ يَصِ
۳۰۰ الِ دَ النِّهَ عْ تُونَ بَ مُ لَّ الْ مَّ عَ ا ... ثُ يهً رِ الً كَ هْ نْهُ مُ اءِ مِ مَ ابَ بِالْ شَ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
(اإلسرآء   { بِيراً كَ ياناً  غْ طُ إِالَّ  مْ  هُ يدُ زِ يَ فَما  مْ  هُ فُ وِّ نُخَ وَ  ، آنِ رْ الْقُ فِي  ةَ  ونَ لْعُ الْمَ ةَ  رَ جَ الشَّ {وَ

(٦٠/١٧

٢٩٩  صهر: ذائب.
ب األول. وَ الرشّْ هُ ور. والنهال: مجع هنل، وَ ب. واملتون: الظُّهُ ب بعد الرشّْ ٣٠٠  الْعِلَل: الرشّْ
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(« بَسَ ةِ «عَ ورَ ولُ سُ نُزُ ، وَ تُومٍ كْ (ابْنُ أُمِّ مَ
عَ فِي  دْ طَمِ قَ ، وَ هُ لِّمُ كَ هِ r يُ ولُ اللَّ سُ رَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ عَ رَ ةِ مَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ قَفَ الْ وَ وَ
لَ  عَ جَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ لَّمَ رَ ى، فَكَ مَ َعْ تُومٍ األْ كْ رَّ بِهِ ابْنُ أُمِّ مَ ، إذْ مَ لِكَ وَ فِي ذَ بَيْنَا هُ ، فَ هِ مِ الَ إسْ
ا  مَّ هُ عَ لَ غَ هُ شَ نَّ لِكَ أَ ذَ ، وَ هُ رَ جَ تَّى أَضْ هِ r حَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ نْهُ عَ لِكَ مِ قَّ ذَ ، فَشَ آنَ رْ قُ هُ الْ ئُ رِ تَقْ سْ يَ
ا  ابِسً عَ نْهُ  عَ فَ  رَ انْصَ يْهِ  لَ عَ ثَرَ  أَكْ ا  لَمَّ فَ  . هِ مِ الَ إسْ نْ  مِ فِيهِ  عَ  طَمِ ا  مَ وَ  ، لِيدِ وَ الْ رِ  أَمْ نْ  مِ فِيهِ  انَ  كَ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هُ كَ رَ تَ وَ
ةٍ  فُوعَ رْ ، مَ ةٍ مَ رَّ كَ فٍ مُ حُ الَى: {فِي صُ عَ لِهِ تَ وْ مى}... إلَى قَ َعْ هُ األْ لَّى أَنْ جاءَ تَوَ بَسَ وَ {عَ

} (عبس ١/٨٠-١٤)  ةٍ رَ طَهَّ مُ
 ، اهُ تَغَ نْ ابْ مَّ هُ مِ نَعُ ، فَالَ تَمْ دٍ ونَ أَحَ ا دُ دً صَّ بِكَ أَحَ مْ أَخُ ا، لَ يرً نَذِ ا وَ يرً ثْتُكَ بَشِ عَ ا بَ أَيْ إنَّمَ

. هُ يدُ رِ نْ الَ يُ نَّ بِهِ لِمَ يَ دَّ تَصَ الَ تَ وَ
 : الُ قَ يُ وَ  ، اللَّهِ بْدُ  عَ هُ  مُ اسْ وَ  ، يٍّ ؤَ لُ بْنِ  رِ  امِ عَ نِي  بَ أحدا  تُوم،  كْ مَ أمّ  ابْنُ   : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

و.٣٠١ رٌ مْ عَ

وا) لَمُ ينَ أَسْ  الَّذِ ارَ دِ النَّصَ فْ رُ وَ (أَمْ
وْ  أَ الً  جُ رَ ونَ  رُ شْ عِ  ، ةَ كَّ بِمَ وَ  هُ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ مَ  دِ قَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، دِ جِ سْ مَ الْ فِي  وهُ  دُ جَ فَوَ  ، ةِ بَشَ الْحَ نْ  مِ هُ  بَرُ خَ مْ  هُ لَغَ بَ ينَ  حِ  ، ارَ النَّصَ نْ  مِ لِكَ  ذَ نْ  مِ يبٌ  رِ قَ
ا  لَمَّ فَ  ، بَةِ عْ كَ الْ لَ  وْ حَ مْ  تِهِ يَ نْدِ أَ فِي  يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ الٌ  جَ رِ وَ  ، وهُ لُ أَ سَ وَ وهُ  لَّمُ كَ وَ يْهِ  إلَ وا  لَسُ فَجَ
تَالَ  وَ  U هِ  اللَّ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  اهُ عَ دَ وا،  ادُ أَرَ ا  مَّ عَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ ةِ  لَ أَ سْ مَ نْ  مِ وا  غُ فَرَ

٣٠١  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣٥٤-٣٦٤.
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نُوا  آمَ ابُوا للَّه، وَ تَجَ مَّ اسْ ، ثُ عِ مْ نْ الدَّ مْ مِ يْنُهُ تْ أَعَ آنَ فَاضَ رْ قُ وا الْ عُ مِ ا سَ لَمَّ . فَ آنَ رْ قُ مْ الْ يْهِ لَ عَ
نْهُ  عَ وا  امُ قَ ا  لَمَّ فَ  . هِ رِ أَمْ نْ  مِ مْ  كِتَابِهِ فِي  مْ  هُ لَ فُ  يُوصَ انَ  كَ ا  مَ نْهُ  مِ فُوا  رَ عَ وَ  ، قُوهُ دَّ صَ وَ بِهِ 
 ! بٍ كْ رَ نْ  مِ هُ  اللَّ مْ  يَّبَكُ خَ  : مْ هُ وا لَ الُ قَ فَ  ، يْشٍ رَ نْ قُ مِ رٍ  فَ نَ فِي  امٍ  شَ هِ ابْن  لِ  هْ جَ بُو  أَ مْ  هُ ضَ تَرَ اعْ
ئِنَّ  تَطْمَ لَمْ  فَ  ، لِ جُ الرَّ بَرِ  بِخَ مْ  تُوهُ لِتَأْ مْ  هُ لَ ونَ  ادُ تَ رْ تَ مْ  ينِكُ دِ لِ  أَهْ نْ  مِ مْ  كُ اءَ رَ وَ نْ  مَ مْ  ثَكُ عَ بَ
 . مْ نْكُ قَ مِ مَ بًا أَحْ كْ لَمُ رَ ا نَعْ ، مَ الَ ا قَ وهُ بِمَ تُمُ قْ دَّ صَ مْ وَ ينَكُ تُمْ دِ قْ ارَ تَّى فَ ، حَ هُ نْدَ مْ عِ كُ الِسُ جَ مَ
تُمْ  نْ ا أَ مْ مَ كُ لَ ، وَ يْهِ لَ نُ عَ ا نَحْ نَا مَ ، لَ مْ لُكُ اهِ ، الَ نُجَ مْ يْكُ لَ مٌ عَ الَ : سَ مْ هُ وا لَ الُ قَ وا. فَ الُ ا قَ مَ وْ كَ أَ

ا.۳۰۲ يْرً خَ نَا  سَ نْفُ أَ أْلُ  نَ مْ  لَ  ، يْهِ لَ عَ
. انَ لِكَ كَ لَمُ أَيَّ ذَ ، فاللَّه أَعْ انَ رَ لِ نَجْ نْ أَهْ  مِ ارَ نْ النَّصَ رَ مِ : إنَّ النَّفَ الُ قَ يُ وَ

اتُ  يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ لَتْ هَ مْ نَزَ - فِيهِ لَمُ هُ أَعْ اللَّ الُ -وَ يُقَ فَ
هُ  إِنَّ  ، بِهِ نَّا  آمَ قالُوا  مْ  يْهِ لَ عَ تْلى  يُ إِذا  وَ  . نُونَ مِ ؤْ يُ بِهِ  مْ  هُ بْلِهِ  قَ نْ  مِ الْكِتابَ  مُ  يْناهُ آتَ ينَ  {الَّذِ
 ، مْ مالُكُ أَعْ مْ  لَكُ وَ مالُنا  أَعْ {لَنا   : لِهِ وْ قَ إلَى   ...{ ينَ لِمِ سْ مُ بْلِهِ  قَ نْ  مِ نَّا  كُ ا  إِنَّ نا،  بِّ رَ نْ  مِ قُّ  الْحَ

} (القصص ٥٢/٢٨-٥٥) لِينَ بْتَغِي الْجاهِ مْ الَ نَ يْكُ لَ المٌ عَ سَ
نَ  لْ أُنْزِ نْ  فِيمَ اتِ  يَ اآلْ ءِ  الَ ؤُ هَ نْ  عَ يَّ  رِ هْ الزُّ ابٍ  هَ شِ ابْنَ  أَلْتُ  سَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ةِ  ورَ سُ نْ  مِ ةُ  يَ اآلْ وَ  . ابِهِ حَ أَصْ وَ يِّ  اشِ النَّجَ فِي  نَ  لْ أُنْزِ نَّ  أَنَّهُ ائِنَا  لَمَ عُ نْ  مِ عُ  مَ أَسْ ا  مَ لِي:  الَ  قَ فَ

 : لِهِ وْ نْ قَ ةِ مِ ائِدَ مَ الْ
عَ  مَ تُبْنا  اكْ {فَ  : لِهِ وْ قَ إلَى   ...{ ونَ بِرُ تَكْ سْ يَ الَ  مْ  هُ أَنَّ وَ باناً،  هْ رُ وَ ينَ  يسِ قِسِّ مْ  نْهُ مِ بِأَنَّ  {ذلِكَ 

} (المائدة ٨٢/٥-٨٣) ينَ دِ اهِ الشَّ
ا قرصت. ا أَي مَ ذَ كَ ا وَ ذَ ا ألوت أَن أَفعلهُ كَ ال: مَ قَ . يُ ريْ لُوغ اخلَْ ن بُ ٣٠٢  أَي نقرصها عَ
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( لِكَ اتٍ فِي ذَ ولُ آيَ نُزُ ، وَ مْ يْهِ لَ هُ عَ نَّ اللَّ نْ مَ كِينَ بِمَ رِ شْ مُ الْمُ كُّ (تَهَ
يْهِ  إلَ لَسَ  فَجَ  ، دِ جِ سْ مَ الْ فِي  لَسَ  جَ ا  إذَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
يَّةَ  أُمَ بْنِ  انَ  وَ فْ صَ لَى  وْ مَ ارٌ  يَسَ ةَ  فَكِيهَ أَبُو  وَ  ، ارٌ مَّ عَ وَ  ، بَّابٌ خَ  : ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ ونَ  فُ عَ تَضْ سْ مُ الْ
مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ وَ  ، يْشٌ رَ قُ مْ  بِهِ ئَتْ  زِ هَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ مْ  هُ بَاهُ أَشْ وَ  ، يْبٌ هَ صُ وَ  ، ثٍ رِّ حَ مُ بْنِ 
وْ  ! لَ قِّ الْحَ  وَ دَ هُ يْنِنَا بِالْ نْ بَ مْ مِ يْهِ لَ هُ عَ نَّ اللَّ ءِ مَ الَ ؤُ ، أَهَ نَ وْ رَ ا تَ مَ هُ كَ ابُ حَ ءِ أَصْ الَ ؤُ : هَ لِبَعْضِ
هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ نَا.  ونَ دُ بِهِ  هُ  اللَّ مْ  هُ صَّ خَ ا  مَ وَ  ، يْهِ إلَ ءِ  الَ ؤُ هَ نَا  بَقَ سَ ا  مَ ا  يْرً خَ دٌ  مَّ حَ مُ هْ  بَ اءَ  جَ ا  مَ انَ  كَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ تَ
مْ  سابِهِ نْ حِ يْكَ مِ لَ ا عَ ، مَ هُ هَ جْ ونَ وَ يدُ رِ يِّ يُ الْعَشِ داةِ وَ مْ بِالْغَ هُ بَّ ونَ رَ عُ دْ ينَ يَ دِ الَّذِ ال تَطْرُ {وَ
تَنَّا  ذلِكَ فَ كَ ، وَ ينَ نَ الظَّالِمِ ونَ مِ تَكُ مْ فَ هُ دَ تَطْرُ ءٍ فَ يْ نْ شَ مْ مِ يْهِ لَ سابِكَ عَ نْ حِ ما مِ ءٍ، وَ يْ نْ شَ مِ
 . ينَ اكِرِ بِالشَّ مَ  لَ بِأَعْ هُ  اللَّ أَلَيْسَ  يْنِنا،  بَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ نَّ  مَ الءِ  أَهؤُ ولُوا  لِيَقُ بِبَعْضٍ  مْ  هُ بَعْضَ
نْ  هُ مَ نَّ ةَ أَ مَ حْ هِ الرَّ سِ فْ لى نَ مْ عَ بُّكُ تَبَ رَ مْ كَ يْكُ لَ المٌ عَ لْ سَ قُ نُونَ بِآياتِنا، فَ مِ ؤْ ينَ يُ كَ الَّذِ إِذا جاءَ وَ
} (األنعام ٥٢/٦-٥٤) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هُ غَ أَنَّ لَحَ فَ أَصْ هِ وَ دِ عْ نْ بَ مَّ تابَ مِ هالَةٍ ثُ وءاً بِجَ مْ سُ نْكُ لَ مِ مِ عَ

( لِكَ هُ فِي ذَ لَ اللَّ زَ ا أَنَ مَ ، وَ بْرٍ لَهُ لِيمِ جَ لَى النَّبِيِّ بِتَعْ كِينَ عَ رِ شْ اءُ الْمُ عَ (ادِّ
مٍ  الَ غُ ةِ  بْيَعَ مَ إلَى  ةِ  وَ رْ مَ الْ نْدَ  عِ لِسُ  يَجْ ا  مَ ا  ثِيرً كَ نِي-  لَغَ بَ ا  فِيمَ  -r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ
ا  دً مَّ حَ مُ لِّمُ  عَ يُ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  : ولُونَ قُ يَ انُوا  فَكَ  ، يِّ مِ رَ ضْ الْحَ لِبَنِي  بْدٌ  عَ  ، بْرٌ جَ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، انِيٍّ رَ نَصْ
لِكَ  ذَ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . يِّ مِ رَ ضْ الْحَ نِي  بَ مُ  الَ غُ  ، انِيُّ رَ النَّصْ بْرٌ  جَ إالَّ  هْ  بَ أْتِي  يَ ا  مَّ مِ ا  ثِيرً كَ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ مِ
هذا  وَ  ، يٌّ مِ جَ أَعْ إِلَيْهِ  ونَ  دُ لْحِ يُ ي  الَّذِ لِسانُ  رٌ  بَشَ هُ  لِّمُ عَ يُ إِنَّما  ولُونَ  قُ يَ مْ  هُ أَنَّ مُ  لَ عْ نَ دْ  لَقَ {وَ

} (النحل ١٠٣/١٦) بِينٌ بِيٌّ مُ رَ لِسانٌ عَ
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ةُ  بَ ؤْ رُ الَ  قَ  . قِّ الْحَ نْ  عَ يْلُ  مَ الْ  : ادُ لْحَ ِ اإلْ وَ  . يْهِ إلَ يلُونَ  مِ يَ  : إلَيْهِ ونَ  دُ لْحِ يُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
: اجِ جَّ عَ بْنُ الْ

دٍ لْحِ لُّ مُ اكَ كُ حَّ بِعَ الضَّ ا تَ إذَ
. هُ ةٌ لَ وزَ جُ بَيْت فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ ، وَ يَّ جِ ارِ اكَ الْخَ حَّ نِي الضَّ عْ : يَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

( رِ ثَ وْ ةِ الْكَ ورَ ولُ سُ (نُزُ
كِرَ  ذُ ا  إذَ نِي-  لَغَ بَ ا  فِيمَ  - يُّ مِ هْ السَّ ائِلٍ  وَ بْنُ  اصُ  عَ الْ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هُ  رُ كْ ذِ طَعَ  نْقَ الَ اتَ  مَ وْ  لَ  ، هُ لَ بَ  قِ عَ الَ  تَرُ  بْ أَ لٌ  جُ رَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ فَ  ، وهُ عُ دَ  : الَ قَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
وَ  هُ ا  مَ  (١/١٠٨ (الكوثر   { رَ ثَ وْ الْكَ طَيْناكَ  أَعْ ا  «إِنَّ  : لِكَ ذَ فِي  هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  ، نْهُ مِ تُمْ  حْ تَرَ اسْ وَ

. ظِيمُ عَ الْ  : رُ ثَ وْ الْكَ وَ ا.  فِيهَ ا  مَ وَ يَا  نْ الدُّ نْ  مِ لَكَ  يْرٌ  خَ
: بِيُّ ةَ الْكِالَ بِيعَ بِيدُ بْنُ رَ الَ لَ : قَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

۳۰۳ رِ ثَ وْ رَ كَ يْتُ آخِ اعِ بَ دَ نْدَ الرِّ عِ هِ ... وَ مِ نَا بِيَوْ عْ وبٍ فُجِ لْحُ بُ مَ احِ صَ وَ
. ظِيمٌ : عَ ولُ قُ يَ

صِ  وَ َحْ فُ بْنُ األْ وْ : عَ وبٍ لْحُ بُ مَ احِ صَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
نِي  عْ يَ  :  « رِ ثَ وْ كَ رَ  آخِ يْتُ  بَ اعِ  دَ الرِّ نْدَ  عِ «وَ  : هُ لُ وْ قَ وَ  . وبِ لْحُ بِمَ اتَ  مَ  ، بٍ كِالَ بْنِ  رِ  فَ عْ جَ بْنِ 

. اعِ دَ اتَ بِالرِّ ، مَ بٍ رِ بْنِ كِالَ فَ عْ صِ بْنِ جَ وَ َحْ حَ بْنَ األْ يْ رَ شُ
امَ  شَ حُ هِ دَ مْ دٍ يَ يْ يْتُ بْنُ زَ مَ كُ الَ الْ . قَ ثِيرِ كَ ظِ الْ فْ نْ لَ تَقٌّ مِ شْ هُ مُ ظُ فْ لَ . وَ ثِيرَ كَ : الْ ادَ : أَرَ رٌ ثَ وْ كَ وَ

: انَ وَ رْ لِكِ بْنِ مَ مَ بْدِ الْ بْنَ عَ
 . ةِ مَ يَامَ ة بِالْ يَة لبني عبد اهللا بن الدول بن حنيفَ رْ قيل: قَ ة، وَ مَ يْ زَ اء لبني أَسد بن خُ م مَ ٣٠٣  ملحوب: اسْ

عْب. ج بن كَ رَ َعْ اء لبني األْ الرداع: مَ
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ا رَ ثَ وْ ائِلِ كَ قَ عَ انَ أَبُوكَ ابْنُ الْ كَ انَ طَيِّبٌ ... وَ وَ رْ ا بْنَ مَ ثِيرٌ يَ أَنْتَ كَ وَ
 . هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: شٍ حْ ارَ وَ مَ فُ حِ لِيُّ يَصِ ذَ هُ ائِذٍ الْ يَّةُ بْنُ أَبِي عَ الَ أُمَ قَ وَ
۳۰٤ لْ الَ الْجِ رٍ كَ ثَ وْ نَ فِي كَ مْ حَ مْ نَ ... وحَ مْ تَدَ ا احْ ا مَ يقَ إذَ قِ ي الْحَ امِ يُحَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ لِ الَ يْهِ بِالْجِ لَ تِهِ عَ ثْرَ هُ لِكَ بَّهَ ، شَ ثِيرَ كَ بَارَ الْ غُ : الْ رِ ثَ وْ نِي بِالْكَ عْ يَ
و ابْن  رِ مْ رُ بْنُ عَ فَ عْ وَ جَ : هُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ و -قَ رٍ مْ رُ بْنُ عَ فَ عْ نِي جَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  ، عَ يِّ رِ هْ ابٍ الزُّ هَ لِمِ بْنِ شِ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ ي مُ لِمٍ أَخِ سْ هِ بْنِ مُ بْدِ اللَّ نْ عَ - عَ يُّ رِ مْ يَّةَ الضَّ أُمَ
ي  الَّذِ رُ  ثَ وْ الْكَ ا  مَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : هُ لَ قِيلَ  وَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ  ، الِكٍ مَ بْنِ  أَنَسِ 
يُورٌ  هُ طُ دُ رِ ، تَ اءِ مَ ومِ السَّ دِ نُجُ دَ عَ ،۳۰٥ آنِيَتُهُ كَ لَةَ اءَ إلَى أَيْ نْعَ يْنَ صَ ا بَ مَ رٌ كَ : نَهْ الَ طَاكَ اللَّهُ؟ قَ أَعْ

: الَ . قَ بِلِ ِ نَاقِ اإلْ أَعْ نَاقٌ كَ ا أَعْ هَ لَ
ا. نْهَ مُ مِ ا أَنْعَ : آكِلُهَ الَ ، قَ ةٌ مَ نَاعِ هِ لَ ولَ اللَّ سُ ا رَ ا يَ : إنَّهَ طَّابِ رُ بْنُ الْخَ مَ ولُ عُ قُ يَ

نْهُ  بَ مِ رِ نْ شَ الَ r: مَ هُ قَ نَّ هِ أَ يْرِ يثِ أَوْ غَ دِ ا الْحَ ذَ تُ فِي هَ عْ مِ دْ سَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا. أُ أَبَدً ظْمَ الَ يَ

(« لَكٌ يْهِ مَ لَ لَ عَ زِ ال أُنْ قالُوا لَوْ ولُ «وَ (نُزُ
الَ  قَ ، فَ مْ يْهِ لَغَ إلَ أَبْ مْ فَ هُ لَّمَ كَ ، وَ مِ الَ سْ ِ هُ إلَى اإلْ مَ وْ هِ r قَ ولُ اللَّ سُ ا رَ عَ دَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، لَفٍ خَ بْنُ  أُبَيُّ  وَ  ، وثَ غُ يَ بْدِ  عَ بْنُ  دُ  وَ َسْ األْ وَ  ، ثِ ارِ الْحَ بْنُ  رُ  النَّضْ وَ دِ،  وَ َسْ األْ بْنُ  ةُ  عَ مَ زَ هُ  لَ
ابَّة  ا تلبسه الدَّ وَ مَ هُ تْح)، وَ فَ الْ مِّ وَ نَا أتانه. واجلالل: مجع جلّ (بِالضَّ يد بِهِ هُ رِ يُ ا حيميه، وَ مَ ان وَ نْسَ ة اإلِْ مَ رْ ٣٠٤  واحلقيق: حُ

ن اجلر فأكثرته. . واحتدمن: أرس عَ لتصان بِهِ
عقبَة اآلْن. يَ الْ لَة: هِ ٣٠٥  أَيْ
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 ! كَ عَ مَ   يُرَ وَ النَّاسَ  نْكَ  عَ ثُ  دِّ يُحَ لَكٌ  مَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ كَ  عَ مَ لَ  عِ جُ وْ  لَ  : ائِلٍ وَ بْنُ  اصُ  عَ الْ وَ
 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ فَ

لَوْ  وَ  ، ونَ نْظَرُ يُ الَ  مَّ  ثُ رُ  َمْ األْ يَ  لَقُضِ لَكاً  مَ لْنا  زَ أَنْ لَوْ  وَ  ، لَكٌ مَ يْهِ  لَ عَ لَ  زِ أُنْ ال  لَوْ قالُوا  {وَ
} (األنعام ٨/٦-٩) ونَ بِسُ لْ ا يَ مْ مَ يْهِ لَ نا عَ بَسْ لَلَ ، وَ الً جُ ناهُ رَ لْ عَ لَكاً لَجَ ناهُ مَ لْ عَ جَ

(« بْلِكَ نْ قَ لٍ مِ سُ ئَ بِرُ زِ تُهْ دِ اسْ لَقَ ولُ «وَ (نُزُ
يَّةَ بْنِ  أُمَ وَ ةِ،  يرَ غِ مُ ابْن الْ لِيدِ  وَ نِي- بِالْ لَغَ ا بَ فِيمَ  -r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَّ رَ مَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . لِكَ ذَ هُ  اظَ فَغَ  ، بِهِ وا  ءُ زَ تَهْ اسْ وَ وهُ  زُ مَ فَهَ  ، امٍ شَ هِ بْنِ  لِ  هْ جَ بِأَبِي  وَ  ، لَفٍ خَ

 : مْ هِ رِ نْ أَمْ لِكَ مِ يْهِ فِي ذَ لَ عَ
 { نَ ؤُ زِ تَهْ سْ ا كانُوا بِهِ يَ مْ مَ نْهُ وا مِ رُ خِ ينَ سَ ، فَحاقَ بِالَّذِ بْلِكَ نْ قَ لٍ مِ سُ ئَ بِرُ زِ تُهْ دِ اسْ لَقَ {وَ

(األنعام ١٠/٦)

( اجِ رَ عْ الْمِ رآءِ وَ سْ ِ رُ اإلْ (ذِكْ
لِبِيِّ  طَّ مُ الْ اقَ  حَ إسْ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ ائِيُّ  بَكَّ الْ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  ادُ  يَ زِ نَا  ثَ دَّ حَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
يْتُ  بَ وَ  هُ وَ ى،  َقْصَ األْ دِ  جِ سْ مَ الْ إلَى  امِ  رَ الْحَ دِ  جِ سْ مَ الْ نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ بِرَ يَ  رِ أُسْ مَّ  ثُ  : الَ قَ

ا. لِّهَ بَائِلِ كُ قَ فِي الْ ، وَ يْشٍ رَ ةَ فِي قُ كَّ الَمُ بِمَ سْ ا اإلِْ دْ فَشَ قَ نْ إيلِيَاء،۳۰٦ وَ سِ مِ دِ قْ مَ الْ
فِي   (U) هِ  اللَّ رِ  أَمْ نْ  مِ رٌ  أَمْ وَ  ، يصٌ حِ تَمْ وَ ءٌ  بَالَ نْهُ  عَ كِرَ  ذُ ا  مَ وَ  ، اهُ رَ سْ مَ فِي  انَ  كَ ...وَ
 ، قَ دَّ صَ وَ نَ  آمَ نْ  لِمَ بَاتٌ  ثَ وَ ةٌ  مَ حْ رَ وَ   دً هُ وَ  ، بَابِ َلْ األْ ُولِي  ألِ ةٌ  بْرَ عِ فِيهِ   ، انِهِ لْطَ سُ وَ تِهِ  رَ دْ قُ
 ، اءَ شَ يْفَ  كَ الَى  عَ تَ وَ هُ  انَ بْحَ سُ هْ  بَ   رَ أَسْ فَ  ، ينٍ قِ يَ لَى  عَ الَى  عَ تَ وَ هُ  انَ بْحَ سُ هِ  اللَّ رِ  أَمْ نْ  مِ انَ  كَ وَ

دّس. ينَة بَيت املُْقَ دِ ألف ممدودة): مَ الالَّم وياء وَ رسْ أَوله وَ ٣٠٦  إيلياء (بِكَ
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تِي  الَّ تِهِ  رَ دْ قُ وَ  ، ظِيمِ عَ الْ انِهِ  لْطَ سُ وَ هِ  رِ أَمْ نْ  مِ نَ  ايَ عَ ا  مَ نَ  ايَ عَ تَّى  حَ  ، ادَ أَرَ ا  مَ اتِهِ  آيَ نْ  مِ هُ  يَ لِيُرِ
... يدُ رِ يُ ا  مَ ا  بِهَ نَعُ  يَصْ

تَّى  حَ  ، هُ عَ مَ  u يلُ  بْرِ جِ ى  مَضَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ى  ضَ فَمَ  : يثِهِ دِ حَ فِي  نُ  سَ الْحَ الَ  قَ
 ، بِيَاءِ َنْ األْ نْ  مِ رٍ  فَ نَ فِي  ى  يسَ عِ وَ ى  وسَ مُ وَ يمَ  اهِ رَ إبْ فِيهِ  دَ  جَ فَوَ  ، سِ دِ قْ مَ الْ يْتِ  بَ إلَى  بِهِ  ى  تَهَ انْ
رِ  خَ اآلْ فِي  وَ  ، رٌ مْ خَ ا  مَ هِ دِ أَحَ فِي   ، يْنِ بِإِنَاءَ تِيَ  أُ مَّ  ثُ  ، مْ بِهِ لَّى  فَصَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  هُ أَمَّ فَ
الَ  قَ فَ  : الَ قَ  . رِ مْ الْخَ اءَ  إنَ كَ  رَ تَ وَ  ، نْهُ مِ بَ  رِ فَشَ  ، بَنِ اللَّ اءَ  إنَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ذَ  أَخَ فَ  : الَ قَ  . بَنٌ لَ

: يلُ بْرِ جِ هُ  لَ
فَ  رَ انْصَ مَّ  ثُ  . رُ مْ الْخَ مْ  يْكُ لَ عَ تْ  مَ رِّ حُ وَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ تُكَ  أُمَّ يَتْ  دِ هُ وَ ةِ،  طْرَ لِلْفِ يتَ  دِ هُ
ثَرُ  أَكْ الَ  قَ فَ  . بَرَ الْخَ مْ  هُ بَرَ أَخْ فَ يْشٍ  رَ قُ لَى  عَ ا  دَ غَ بَحَ  أَصْ ا  لَمَّ فَ  ، ةَ كَّ مَ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
امِ  الشَّ إلَى  ةَ  كَّ مَ نْ  مِ ا  رً هْ شَ  ، دُ تُطْرَ لَ يرَ  عِ الْ إنَّ  هِ  اللَّ وَ  ، بَيِّنُ الْ  ۳۰۷ رُ مْ ِ اإلْ هِ  اللَّ وَ ا  ذَ هَ  : النَّاسِ
 : الَ قَ  ! ةَ كَّ مَ إلَى  عُ  جِ رْ يَ وَ ةٍ،  دَ احِ وَ ةٍ  يْلَ لَ فِي  دٌ  مَّ حَ مُ لِكَ  ذَ بُ  هَ يَذْ أَفَ  ، بِلَةً قْ مُ ا  رً هْ شَ وَ  ، ةً بِرَ دْ مُ
رٍ فِي  ا بَكْ بَ ا أَ لْ لَكَ يَ : هَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ رٍ بَ النَّاسُ إلَى أَبِي بَكْ هَ ذَ ، وَ لَمَ انَ أَسْ نْ كَ مَّ ثِيرٌ مِ دَّ كَ تَ ارْ فَ
 : الَ . قَ ةَ كَّ عَ إلَى مَ جَ رَ لَّى فِيهِ وَ صَ سِ وَ دِ قْ مَ يْتَ الْ ةَ بَ يْلَ هِ اللَّ ذِ اءَ هَ دْ جَ هُ قَ نَّ مُ أَ عُ زْ ، يَ بِكَ احِ صَ
ثُ بِهِ  دِّ دِ يُحَ جِ سْ مَ اكَ فِي الْ وَ ذَ ا هُ لَى، هَ وا بَ الُ قَ ، فَ يْهِ لَ بُونَ عَ ذِ مْ تَكْ : إنَّكُ رٍ مْ أَبُو بَكْ هُ الَ لَ قَ فَ
فوالله  لِك!  ذَ من  مْ  بُكُ جِ عْ يُ ا  فَمَ  ، قَ دَ صَ دْ  قَ لَ هُ  الَ قَ انَ  كَ ئِنْ  لَ هِ  اللَّ وَ  : رٍ بَكْ أَبُو  الَ  قَ فَ  ، النَّاسَ
ارٍ  يْلٍ أَوْ نَهَ نْ لَ ةٍ مِ اعَ ضِ فِي سَ َرْ اءِ إلَى األْ مَ نْ السَّ هِ مِ نْ اللَّ تِيهِ مِ يَأْ بَرَ لَ نِي أَنَّ الْخَ بِرُ يُخْ هُ لَ إنَّ
 : الَ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ ى إلَى رَ تَهَ تَّى انْ بَلَ حَ مَّ أَقْ ، ثُ نْهُ بُونَ مِ جَ ا تَعْ مَّ ۳۰۸ مِ دُ عَ بْ ا أَ ذَ ، فَهَ هُ قُ دِّ أُصَ فَ
: الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ يْلَةَ هِ اللَّ ذِ سِ هَ دِ قْ مَ يْتَ الْ ئْتَ بَ مَ أَنَّكَ جِ وْ قَ ءِ الْ الَ ؤُ ثْتَ هَ دَّ هِ أَحَ بِيَّ اللَّ ا نَ يَ

. َכ ْ ُ ْ ة): العجيب ا رسْ اهلْمزَ ٣٠٧  اإلمر (بِكَ
٣٠٨  يفِ نسخة: «أعجب».
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فِعَ  رُ فَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  : نُ سَ الْحَ الَ  قَ  - ئْتُهُ جِ دْ  قَ إِنِّي  فَ لِي،  هُ  فْ فَصِ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ا  يَ
 ، قْتَ دَ صَ  : رٍ بَكْ أَبُو  ولُ  قُ يَ وَ  ، رٍ بَكْ َبِي  ألِ هُ  فُ يَصِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  عَ فَجَ يْهِ  إلَ تُ  نَظَرْ تَّى  حَ لِي 
 ، ولُ اللَّهِ سُ دُ أَنَّكَ رَ هَ ، أَشْ قْتَ دَ : صَ الَ يْئًا، قَ نْهُ شَ هُ مِ فَ لَ صَ ا وَ لَمَّ ، كَ ولُ اللَّهِ سُ دُ أَنَّكَ رَ هَ أَشْ
اهُ  مَّ سَ ئِذٍ  مَ يَوْ فَ  ، يقُ دِّ الصِّ رٍ  بَكْ ا  أَبَ ا  يَ أَنْتَ  وَ  : رٍ بَكْ َبِي  ألِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ ى،  تَهَ انْ ا  إذَ تَّى  حَ

 : لِكَ هِ لِذَ مِ الَ نْ إسْ دَّ عَ تَ نْ ارْ الَى فِيمَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : وَ نُ سَ الَ الْحَ . قَ يقَ دِّ الصِّ
 ، آنِ رْ الْقُ فِي  ةَ  ونَ لْعُ الْمَ ةَ  رَ جَ الشَّ وَ  ، لِلنَّاسِ فِتْنَةً  إِالَّ  ناكَ  يْ أَرَ الَّتِي  ا  يَ ؤْ الرُّ نَا  لْ عَ جَ ما  {وَ

} (اإلسرآء ٦٠/١٧) بِيراً ياناً كَ غْ مْ إِالَّ طُ هُ يدُ زِ ، فَما يَ مْ هُ فُ وِّ نُخَ وَ
. ةَ تَادَ يثِ قَ دِ نْ حَ لَ فِيهِ مِ ا دَخَ مَ هِ r. وَ ولِ اللَّ سُ  رَ رَ سْ نْ مَ نِ عَ سَ يثُ الْحَ دِ ا حَ ذَ فَهَ

 : ولُ قُ انَتْ تَ جَ النَّبِيِّ r كَ وْ ةَ زَ ائِشَ : أَنَّ عَ رٍ نِي بَعْضُ آلِ أَبِي بَكْ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
. هِ وحِ  بِرُ رَ هَ أَسْ كِنَّ اللَّ لَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ دُ رَ سَ دَ جَ قِ ا فُ مَ

ةَ بْنَ  يَ اوِ عَ : أَنَّ مُ نَسِ َخْ ةِ بْنِ األْ يرَ غِ مُ تْبَةَ بْنِ الْ وبُ بْنُ عُ قُ عْ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
الَى  عَ تَ هِ  اللَّ نْ  مِ ا  يَ ؤْ رُ انَتْ  كَ  : الَ قَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ   رَ سْ مَ نْ  عَ ئِلَ  سُ ا  إذَ انَ  كَ  ، يَانَ فْ سُ أَبِي 

. ةً ادِقَ صَ
هِ  اللَّ لُ  وْ قَ  ، لِكَ ذَ فِي  لَتْ  نَزَ ةَ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ إنَّ   : نِ سَ الْحَ لِ  وْ لِقَ ا،  مَ لِهِ وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ رْ  نْكَ يُ لَمْ  فَ

الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ
} (اإلسرآء ٦٠/١٧)،  ناكَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ يْ ا الَّتِي أَرَ يَ ؤْ نَا الرُّ لْ عَ ما جَ {وَ

 : نِهِ بْ الَ الِ يمَ u إذْ قَ اهِ رَ نْ إبْ بَرِ عَ الَى فِي الْخَ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ لِقَ وَ
 . لِكَ ذَ لَى  عَ ى  مَضَ مَّ  ثُ  (١٠٢/٣٧ (الصافات   { كَ بَحُ أَذْ أَنِّي  نامِ  الْمَ فِي   أَر إِنِّي  نَيَّ  بُ ا  {يَ

ا. نِيَامً اظًا وَ قَ بِيَاءَ أَيْ َنْ أْتِي األْ هِ يَ نْ اللَّ يَ مِ حْ وَ فْتُ أَنَّ الْ رَ عَ فَ
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لْبِي  قَ وَ يْنَايَ  عَ نَامُ  تَ  : ولُ قُ يَ نِي-  لَغَ بَ ا  فِيمَ  -r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
أَيِّ  لَى  عَ  ، اللَّهِ رِ  أَمْ نْ  مِ  ، ايَنَ عَ ا  مَ فِيهِ  نَ  ايَ عَ وَ  ، هُ اءَ جَ دْ  قَ انَ  كَ لِكَ  ذَ أَيَّ  لَمُ  أَعْ هُ  اللَّ وَ  . ظَانُ قْ يَ

٣٠٩. قٌ دْ صِ قٌّ وَ لِكَ حَ لُّ ذَ ، كُ ظَانَ قْ ا، أَوْ يَ ائِمً : نَ انَ يْهِ كَ الَ حَ

ةُ الله أَمر المستهزءين) ايَ (كِفَ
ا  يً دِّ ؤَ مُ بًا،  تَسِ حْ مُ ا  ابِرً صَ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ رِ  أَمْ لَى  عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ امَ  أَقَ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
اء  ظَمَ انَ عُ كَ . وَ اءِ زَ تِهْ سْ االِ َذَ وَ األْ يبِ وَ ذِ نْ التَّكْ مْ مِ نْهُ ى مِ لْقَ ا يَ لَى مَ ةَ عَ يحَ هِ النَّصِ مِ وْ إلَى قَ
 ، مْ هِ مِ وْ نْ قَ رٍ مِ فَ ةَ نَ سَ مْ ، خَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ، عَ انَ ومَ يدُ بْنُ رُ زِ نِي يَ ثَ دَّ ا حَ مَ المستهزءين، كَ

. فٍ فِي قَومهمْ رَ شَ نَانٍ وَ ي أَسْ انُوا ذَوِ كَ وَ
يْهِ  لَ الَى عَ عَ هُ تَ لَ اللَّ ، أَنْزَ اءَ زَ تِهْ سْ هِ r االِ ولِ اللَّ سُ وا بِرَ ثَرُ أَكْ ، وَ رِّ ا فِي الشَّ وْ ادَ ا تَمَ لَمَّ ...فَ

لُونَ  عَ ينَ يَجْ ئِينَ الَّذِ زِ تَهْ سْ يْناكَ الْمُ فَ ا كَ ، إِنَّ كِينَ رِ شْ نِ الْمُ ضْ عَ رِ أَعْ رُ وَ مَ عْ بِما تُؤْ دَ {فَاصْ
} (الحجر ٩٤/١٥-٩٦) ونَ لَمُ عْ فَ يَ وْ رَ فَسَ هِ إِلهاً آخَ عَ اللَّ مَ

 : اءِ لَمَ عُ نْ الْ هِ مِ يْرِ ، أَوْ غَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ، عَ انَ ومَ يدُ بْنُ رُ زِ نِي يَ ثَ دَّ : فَحَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، نْبِهِ هِ r إلَى جَ ولُ اللَّ سُ امَ رَ قَ امَ وَ قَ ، فَ بَيْتِ مْ يَطُوفُونَ بِالْ هُ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ يلَ أَتَى رَ بْرِ أَنَّ جِ
دُ  وَ َسْ األْ هْ  بَ رَّ  مَ وَ  . يَ مِ فَعَ  ، اءَ رَ ضْ خَ ةِ  قَ رَ بِوَ هِ  هِ جْ وَ فِي  مَى  فَرَ  ، طَّلِبِ مُ الْ بْنُ  دُ  وَ َسْ األْ هْ  بَ رَّ  فَمَ
لِيدُ بْنُ  وَ رَّ بِهِ الْ مَ بَنًا.۳۱۰ وَ نْهُ حَ اتَ مِ نُهُ فَمَ ى بَطْ قَ تَسْ ، فَاسْ نِهِ ارَ إلَى بَطْ أَشَ .، فَ وثَ غُ بْدِ يَ بْنُ عَ
رُّ  وَ يَجُ هُ ، وَ نِينَ لِكَ بِسِ بْلَ ذَ هُ قَ ابَ انَ أَصَ ، كَ لِهِ جْ بِ رِ عْ لِ كَ فَ حٍ بِأَسْ رْ رِ جُ ارَ إلَى أَثَ أَشَ ةِ، فَ يرَ غِ مُ الْ

٣٠٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٣٩١-٤٠٠.
اء. بَطن من دَ ٣١٠  واحلبن (حمركة): انتفاخ الْ
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هِ،  ارِ بْلِهِ بِإِزَ نْ نَ مٌ مِ هْ لَّقَ سَ تَعَ ، فَ هُ بْالً لَ يشُ نَ رِ وَ يَ هُ ةَ وَ اعَ زَ نْ خُ لِ مِ جُ رَّ بِرَ هُ مَ نَّ لِكَ أَ ذَ ،۳۱۱ وَ بَلَهُ سَ
. هُ تَلَ قَ ۳۱۲ فَ ضَ بِهِ تَقَ انْ ، فَ ءِ يْ يْسَ بِشَ لَ ، وَ شَ دْ لِكَ الْخَ لِهِ ذَ جْ شَ فِي رِ دَ فَخَ

يدُ  رِ يُ هُ  لَ ارٍ  مَ حِ لَى  عَ جَ  رَ خَ وَ لِهِ  جْ رِ  ۳۱۳ صِ مَ أَخْ إلَى  ارَ  أَشَ فَ  ، ائِلٍ وَ بْنُ  اصُ  عَ الْ هْ  بَ رَّ  مَ وَ
. تْهُ تَلَ قَ ةٌ فَ كَ وْ لِهِ شَ جْ صِ رِ مَ لَتْ فِي أَخْ خَ ،۳۱٤ فَدَ ةٍ قَ لَى شبَارِ بَضَ بِهِ عَ رَ ، فَ الطَّائِفَ

. هُ تَلَ قَ ا،۳۱٥ فَ يْحً ضَ قَ تَخَ امْ ، فَ هِ أْسِ ارَ إلَى رَ أَشَ ، فَ طِلَةِ ثُ بْنُ الطُّالَ ارِ رَّ بِهِ الْحَ مَ وَ
( يِّ سِ وْ رٍ الدَّ هِ يْ ةُ أَبِي أُزَ (قِصَّ

ابْن  امَ  شَ هِ  : ةً ثَ ثَالَ انُوا  كَ وَ  ، نِيهِ بَ ا  عَ دَ اةُ  فَ وَ الْ لِيدَ  وَ الْ تْ  رَ ضَ حَ ا  لَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
، فَالَ  ثِ مْ بِثَالَ يكُ ، أُوصِ نِيَّ : أَيْ بَ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ لِيدِ وَ الِدَ بْنَ الْ خَ ، وَ لِيدِ وَ لِيدَ بْنَ الْ وَ الْ ، وَ لِيدِ وَ الْ
كِنِّي  لَ وَ  ، آءُ رَ بُ نْهُ  مِ مْ  أَنَّهُ لَمُ  عْ ألََ إنِّي  هِ  اللَّ وَ  ۳۱٦، نَّهُ لُّ تَطُ فَالَ  ةَ  اعَ زَ خُ فِي  ي  مِ دَ  : نَّ فِيهِ وا  يِّعُ تُضَ
ي۳۱۷  رِ قْ عُ ، وَ وهُ ذُ أْخُ تَّى تَ وهُ حَ عُ ، فَالَ تَدَ يفٍ قِ بَايَ فِي ثَ رِ ، وَ مِ يَوْ دَ الْ عْ بُّوا بِهِ بَ ى أَنْ تُسَ شَ أَخْ
لَمْ  فَ  ، نْهُ عَ ا  هَ كَ سَ أَمْ مَّ  ثُ بِنْتًا،  هُ  جَ وَّ زَ دْ  قَ رٍ  هِ يْ أُزَ أَبُو  انَ  كَ وَ  . بِهِ مْ  نَّكُ وتَ فُ يَ فَالَ   ، رٍ هِ يْ أُزَ أَبِي  نْدَ  عِ

... اتَ تَّى مَ يْهِ حَ لَ ا عَ لْهَ خِ دْ يُ
انَ  ي كَ ، الَّذِ لِيدِ وَ ا الْ بَ لِيدِ فِي رِ وَ الِدُ بْنُ الْ هِ r خَ ولَ اللَّ سُ لَّمَ رَ لُ الطَّائِفِ كَ لَمَ أَهْ ا أَسْ مَّ لَ وَ

. اهُ بِهِ صَ انَ أَبُوهُ أَوْ ا كَ ، لِمَ يفٍ قِ فِي ثَ
٣١١  السبل: فضول الثِّيَاب.

ا بري. د بعد مَ ح: إِذا جتدّ ٣١٢  انْتقض اجلْرْ
رْض. ا مل يصب األَ م: مَ قدَ ٣١٣  األمخص من بَاطِن الْ

قَة. وْض األْنف: شربْ امِش الرَّ يفِ طبعة هبَِ ة عالية، وَ رَ جَ ٣١٤  الشبارقة: شَ
أسه وانترش. ك يفِ رَ يْح حترّ قَ ٣١٥  أَي أَن الْ
. م وأطله: هدره، فَلم يثأر بِهِ ٣١٦  طل الدَّ

وب. م الْعني): دِيَة الْفرج املَْغْصُ ٣١٧  الْعقر (بِضَ
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نْ  يَ مِ قِ ا بَ يمِ مَ رِ نْ تَحْ اتِ مِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ لْمِ أَنَّ هَ عِ لِ الْ رَ لِي بَعْضُ أَهْ كَ : فَذَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، هَ اللَّ وا  قُ اتَّ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ ا  بَ الرِّ الِدٍ  خَ طَلَبِ  نْ  مِ لِكَ  ذَ فِي  نَ  لْ نَزَ النَّاسِ  ي  بِأَيْدِ ا  بَ الرِّ

ا.٣١٨ ةِ فِيهَ صَّ قِ رِ الْ } (البقرة ٢٧٨/٢) إلَى آخِ نِينَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ با إِنْ كُ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ وا مَ رُ ذَ وَ
ة) يجَ دِ خَ اةُ أَبِي طَالب وَ فَ (وَ

ا  هَ ضُ بَعْ يْشٌ  رَ قُ الَتْ  قَ  ، لُهُ ثِقَ ا  يْشً رَ قُ لَغَ  بَ وَ  ، طَالِبٍ أَبُو  ى  تَكَ اشْ ا  مَّ لَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
وا بِنَا  لِقُ انْطَ ا، فَ لِّهَ يْشٍ كُ رَ بَائِلِ قُ دٍ فِي قَ مَّ حَ رُ مُ ا أَمْ دْ فَشَ قَ ا، وَ لَمَ دْ أَسْ رَ قَ مَ عُ ةَ وَ زَ مْ : إنَّ حَ لِبَعْضِ
نَا.۳۱۹ رَ ونَا أَمْ بْتَزُّ نُ أَنْ يَ أْمَ ا نَ هِ مَ اللَّ نَّا، وَ طِهِ مِ يُعْ لْ ، وَ يهِ لَى ابْنِ أَخِ نَا عَ ذْ لَ يَأْخُ لْ ، فَ إلَى أَبِي طَالِبٍ

بَعْضِ  نْ  عَ بَّاسٍ  عَ بْنِ  بَدِ  عْ مَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  بَّاسُ  عَ الْ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
تْبَةُ بْنُ  : عُ هِ مِ وْ افُ قَ رَ مْ أَشْ هُ ، وَ وهُ لَّمُ ا إلَى أَبِي طَالِبٍ فَكَ وْ شَ : مَ الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ لِهِ أَهْ
 ، بٍ رْ يَانَ بْنُ حَ فْ بُو سُ أَ ، وَ لَفٍ يَّةُ بْنُ خَ مَ أُ ، وَ امٍ شَ لِ بْنُ هِ هْ بُو جَ أَ ، وَ ةَ بِيعَ يْبَةُ بْنُ رَ شَ ، وَ ةَ بِيعَ رَ
كَ  رَ ضَ دْ حَ قَ ، وَ تَ لِمْ دْ عَ يْثُ قَ نَّا حَ ، إنَّكَ مِ ا طَالِبٍ بَ ا أَ وا: يَ الُ قَ ، فَ مْ افِهِ رَ نْ أَشْ الٍ مِ جَ فِي رِ
نَّا،  هُ مِ ذْ لَ ، فَخُ هُ عُ ادْ ، فَ يكَ يْنَ ابْنِ أَخِ بَ يْنَنَا وَ ي بَ تَ الَّذِ لِمْ دْ عَ قَ ، وَ يْكَ لَ نَا عَ فْ وَّ تَخَ ، وَ ا تَرَ مَ
بُو  أَ يْهِ  إلَ ثَ  بَعَ فَ  ، ينَهُ دِ وَ هُ  عَ نَدَ وَ ينَنَا،  دِ وَ نَا  عَ لِيَدَ وَ  ، نْهُ عَ فَّ  نَكُ وَ نَّا،  عَ فَّ  لِيَكُ  ، نْهُ مِ نَا  لَ ذْ  خُ وَ
 ، طُوكَ لِيُعْ  ، لَكَ وا  عُ تَمَ اجْ دْ  قَ  ، كَ مِ وْ قَ افُ  رَ أَشْ ءِ  الَ ؤُ هَ ي:  أَخِ بن  ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، هُ اءَ فَجَ  ، طَالِبٍ
ا  بِهَ ونَ  لِكُ تَمْ ا  طُونِيهَ تُعْ ةٌ  دَ احِ وَ ةٌ  لِمَ كَ  ، مْ نَعَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ  . نْكَ مِ وا  ذُ لِيَأْخُ وَ
 ، اتٍ لِمَ كَ رَ  شْ عَ وَ  ، بِيكَ أَ وَ مْ  نَعَ  : لٍ هْ جَ بُو  أَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ  . مُ جَ عَ الْ ا  بِهَ مْ  كُ لَ ينُ  تَدِ وَ  ، بَ رَ عَ الْ

. ونِهِ نْ دُ ونَ مِ بُدُ عْ ا تَ ونَ مَ لَعُ تَخْ ، وَ هَ إالَّ اللَّهُ : الَ إلَ ولُونَ قُ : تَ الَ قَ
٣١٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٠٨-٤١٤.
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كَ  رَ ا، إنَّ أَمْ دً احِ ا وَ هً ةَ إلَ لِهَ لَ اآلْ عَ دُ أَنْ تَجْ مَّ حَ ا مُ يدُ يَ رِ وا: أَتُ الُ مَّ قَ ، ثُ مْ يهِ دِ وا بِأَيْ قُ فَّ : فَصَ الَ قَ
 ، ونَ يدُ رِ ا تُ مَّ يْئًا مِ مْ شَ طِيكُ عْ لُ بِمُ جُ ا الرَّ ذَ ا هَ هِ مَ اللَّ هُ وَ : إنَّ مْ لِبَعْضِ هُ ضُ الَ بَعْ مَّ قَ : ثُ الَ ! قَ بٌ جَ عَ لَ

قُوا. رَّ فَ مَّ تَ : ثُ الَ . قَ يْنَهُ بَ مْ وَ يْنَكُ هُ بَ مَ اللَّ كُ تَّى يَحْ ، حَ مْ ائِكُ لَى دِينِ آبَ وا عَ ضُ امْ وا وَ لِقُ انْطَ فَ
 : الَ قَ طَطًا،  شَ مْ  تَهُ أَلْ سَ تُكَ  أَيْ رَ ا  مَ ي،  أَخِ بن  ا  يَ هِ  اللَّ وَ  :r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ طَالِبٍ  أَبُو  الَ  قَ فَ
أَنْتَ  فَ  ، مِّ عَ أَيْ   : هُ لَ ولُ  قُ يَ لَ  عَ فَجَ  ، هِ مِ الَ إسْ فِي   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عَ  طَمِ طَالِبٍ  أَبُو  ا  هَ الَ قَ ا  لَمَّ فَ
 ، يْهِ لَ هِ r عَ ولِ اللَّ سُ صَ رَ رْ أَ حِ ا رَ لَمَّ : فَ الَ . قَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ةَ يَ اعَ فَ ا الشَّ لَّ لَكَ بِهَ تَحِ ا أَسْ لْهَ قُ فَ
تَظُنَّ  أَنْ  وَ ي،  دِ بَعْ نْ  مِ أَبِيكَ  نِي  بَ لَى  عَ وَ يْكَ  لَ عَ بَّةِ  السُّ ةُ  افَ خَ مَ الَ  وْ لَ هِ  اللَّ وَ ي،  أَخِ بن  ا  يَ  : الَ قَ
ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ ا.  بِهَ كَ  رَّ َسُ ألِ إالَّ  ا  هَ أَقُولُ الَ  ا،  لْتهَ قُ لَ تِ  وْ مَ الْ نْ  مِ ا  عً زَ جَ ا  لْتهَ قُ ا  إنَّمَ أَنِّي  يْشٌ  رَ قُ
يْهِ  إلَ غَى  أَصْ فَ  : الَ قَ  ، تَيْهِ فَ شَ كُ  رِّ يُحَ يْهِ  إلَ بَّاسُ  عَ الْ رَ  نَظَ  : الَ قَ تُ  وْ مَ الْ طَالِبٍ  أَبِي  نْ  مِ بَ  ارَ قَ تَ

: الَ ا، قَ هَ ولَ قُ هُ أَنْ يَ تَ رْ تِي أَمَ ةَ الَّ لِمَ كَ ي الْ الَ أَخِ دْ قَ قَ هِ لَ اللَّ ي، وَ ا بن أَخِ الَ يَ قَ : فَ الَ ، قَ نِهِ بِأُذُ
. عْ مَ مْ أَسْ هِ r: لَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ

وا  دُّ رَ ، وَ الَ ا قَ مْ مَ هُ الَ لَ قَ ، وَ يْهِ وا إلَ عُ تَمَ انُوا اجْ ينَ كَ ذِ طِ الَّ هْ الَى فِي الرَّ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : وَ الَ قَ
وا:  دُّ ا رَ يْهِ مَ لَ عَ

الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   ...{ قاقٍ شِ وَ ةٍ  زَّ عِ فِي  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ بَلِ   ، رِ كْ الذِّ ذِي  آنِ  رْ الْقُ وَ {ص 
وا  بِرُ اصْ وا وَ شُ مْ أَنِ امْ نْهُ ُ مِ ألَ انْطَلَقَ الْمَ . وَ جابٌ ءٌ عُ يْ ا لَشَ ذَ داً، إِنَّ هَ ةَ إِلهاً واحِ لِهَ لَ اآلْ عَ {أَجَ

} (ص ١/٣٨-٧)  ةِ رَ خِ ةِ اآلْ لَّ نا بِهذا فِي الْمِ عْ مِ ا سَ . مَ رادُ ءٌ يُ يْ ا لَشَ ذَ ، إِنَّ هَ مْ تِكُ لى آلِهَ عَ
 { تِالقٌ ا إِالَّ اخْ ذَ } (المائدة ٧٣/٥) {إِنْ هَ ةٍ هَ ثالِثُ ثَالثَ : {إِنَّ اللَّ مْ لِهِ وْ ، لِقَ ارَ نُونَ النَّصَ عْ يَ

٣٢٠. لَكَ أَبُو طَالِبٍ مَّ هَ (ص ٧/٣٨) ثُ

٣٢٠  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤١٧-٤١٩.
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ةَ رَ طْلُبُ النُّصْ يفٍ يَ قِ ولِ إلَى ثَ سُ يُ الرَّ عْ سَ
( نُوا بِهِ آمَ وا لَهُ وَ عُ تَمَ ينَ اسْ نِّ الَّذِ رُ الْجِ (أَمْ

يْرِ  نْ خَ ئِسَ مِ ينَ يَ ، حِ ةَ كَّ ا إلَى مَ عً اجِ نْ الطَّائِفِ رَ فَ مِ رَ هِ r انْصَ ولَ اللَّ سُ مَّ إنَّ رَ : ثُ الَ قَ
ينَ  ذِ نِّ الَّ نْ الْجِ رُ مِ رَّ بِهِ النَّفَ لِّي، فَمَ يْلِ يُصَ فِ اللَّ وْ نْ جَ امَ مِ ۳۲۱ قَ ةَ لَ انَ بِنَخْ ا كَ تَّى إذَ ، حَ يفٍ قِ ثَ
 ۳۲۲، يبِينَ نَصِ لِ  أَهْ نِّ  جِ نْ  مِ رٍ  فَ نَ ةُ  بْعَ سَ لِي-  كِرَ  ذُ ا  فِيمَ  - مْ هُ وَ الَى،  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ مْ  هُ رَ كَ ذَ
ا  مَ إلَى  ابُوا  أَجَ وَ نُوا  آمَ دْ  قَ  ، ينَ رِ نْذِ مُ مْ  هِ مِ وْ قَ إلَى  ا  وْ لَّ وَ تِهِ  الَ صَ نْ  مِ غَ  رَ فَ ا  لَمَّ فَ  ، هُ لَ وا  عُ تَمَ فَاسْ

 :U ُه الَ اللَّ يْهِ r، قَ لَ مْ عَ هُ بَرَ هُ خَ صَّ اللَّ وا. فَقَ عُ مِ سَ
...{ آنَ رْ عُونَ الْقُ تَمِ سْ نِّ يَ نَ الْجِ راً مِ فَ نا إِلَيْكَ نَ فْ رَ إِذْ صَ {وَ

} (األحقاف ٢٩/٤٦-٣١)  ذابٍ أَلِيمٍ نْ عَ مْ مِ كُ رْ يُجِ الَى {وَ عَ لِهِ تَ وْ إلَى قَ
} (الجن ١/٧٢)... إلَى  نِّ نَ الْجِ رٌ مِ فَ عَ نَ تَمَ هُ اسْ نَّ يَ إِلَيَّ أَ لْ أُوحِ الَى: {قُ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ تَ قَ وَ

٣٢٣. ةِ ورَ هِ السُّ ذِ مْ فِي هَ هِ بَرِ نْ خَ ةِ مِ صَّ قِ رِ الْ آخِ
( بَائِلِ لَى الْقَ هُ عَ سَ فْ هِ r نَ ولِ اللَّ سُ ضُ رَ رْ (عَ

فِهِ  الَ نْ خِ يْهِ مِ لَ انُوا عَ ا كَ دُّ مَ هُ أَشَ مُ وْ قَ ، وَ ةَ كَّ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ مَ رَ دِ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
هُ فِي  سَ ضُ نَفْ رِ عْ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ . فَكَ ن آمن بِهِ مَّ ، مِ ينَ فِ عَ تَضْ سْ لِيالً مُ ، إالَّ قَ اقِ دِينِهِ فِرَ وَ
 ، لٌ سَ رْ مُ بِيٌّ  نَ هُ  نَّ أَ مْ  هُ بِرُ يُخْ وَ  ، اللَّهِ إلَى  مْ  وهُ عُ دْ يَ بِ  رَ عَ الْ بَائِلِ  قَ لَى  عَ  ، انَتْ كَ ا  إذَ  ، مِ اسِ وَ مَ الْ

... ثَهُ بِهِ عَ ا بَ هُ مَ مْ اللَّ هُ بَيِّنَ لَ تَّى يُ وهُ حَ نَعُ مْ يَ وهُ وَ قُ دِّ مْ أَنْ يُصَ هُ أَلُ سْ يَ وَ
لَة اليامنية. لآلْخر نَخْ لَة الشامية، وَ ا نَخْ دمهَ حَ ال ألَ قَ ة، يُ كَّ يْلَة من مَ لَة: أحد واديني عىل لَ ٣٢١  نَخْ

ة. ة ديار ربيعَ دَ اعِ يبني: قَ ٣٢٢  نَصِ
٣٢٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٢١-٤٢٢.
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هُ النَّاسُ  عَ لَ تَمَ ا اجْ لَّمَ هِ، كُ رِ نْ أَمْ لِكَ مِ لَى ذَ r عَ هِ  ولُ اللَّ سُ انَ رَ : فَكَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
اءَ  ا جَ مَ ، وَ هُ سَ مْ نَفْ يْهِ لَ ضُ عَ رِ عْ يَ ، وَ مِ الَ سْ ِ إِلَى اإلْ هِ وَ بَائِلَ إلَى اللَّ قَ و الْ عُ دْ مْ يَ اهُ تَ مِ أَ سِ وْ مَ بِالْ
مٌ  اسْ هُ  لَ  ، بِ رَ عَ الْ نْ  مِ ةَ  كَّ مَ مُ  دَ قْ يَ مِ  ادِ بِقَ عُ  مَ يَسْ الَ  وَ  هُ وَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ وَ   دَ هُ الْ نْ  مِ هِ  اللَّ نْ  مِ بِهِ 

. هُ نْدَ ا عِ يْهِ مَ لَ ضَ عَ رَ عَ ، وَ اهُ إلَى اللَّهِ عَ ، فَدَ هُ  لَ دَّ ، إالَّ تَصَ فٌ رَ شَ وَ
نْ  عَ يُّ  رِ الظَّفَ مَّ  ثُ  ، يُّ ارِ َنْصَ األْ ةَ  تَادَ قَ بْنِ  رَ  مَ عُ بْنُ  مُ  اصِ عَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

وا: الُ ، قَ هِ مِ وْ نْ قَ مِ يَاخٍ  أَشْ
انَ  كَ وَ ا،  رً تَمِ عْ مُ وْ  أَ اجا  حَ ةَ  كَّ مَ  ، فٍ وْ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ نِي  بَ و  أَخُ  ، تٍ امِ صَ بْنُ  دُ  يْ وَ سُ مَ  دِ قَ
هُ  لَ   دَّ تَصَ فَ  ... بِهِ نَسَ وَ فِهِ  رَ شَ وَ هِ  رِ عْ شِ وَ هِ  لَدِ لِجَ  ، لَ امِ كَ الْ  : مْ فِيهِ هُ  مُ وْ قَ يهِ  مِّ يُسَ ا  إنَّمَ دُ  يْ وَ سُ
لَّ  لَعَ فَ  : دٌ يْ وَ سُ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ إِلَى  وَ هِ  اللَّ إلَى  اهُ  عَ فَدَ  ، بِهِ عَ  مِ سَ ينَ  حِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
 ۳۲٤ ةُ لَّ جَ : مَ الَ ؟ قَ عَكَ ي مَ ا الَّذِ مَ r: وَ هِ  ولُ اللَّ سُ هُ رَ الَ لَ قَ عِي، فَ ي مَ ثْلُ الَّذِ كَ مِ عَ ي مَ الَّذِ
 ، يْهِ لَ عَ ا  هَ ضَ رَ فَعَ  ، لَيَّ عَ ا  هَ ضْ رِ اعْ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  - انَ مَ قْ لُ ةَ  مَ كْ حِ نِي  عْ انَ -يَ مَ قْ لُ

: هُ لَ الَ  قَ فَ
 ، لَيَّ عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ هُ  لَ زَ نْ أَ آنٌ  رْ قُ ا،  ذَ هَ نْ  مِ لُ  أَفَضْ عِي  مَ ي  لَّذِ اَ وَ  ، نٌ سَ حَ مٌ  الَ لَكَ ا  ذَ هَ إنَّ 
 ، نْهُ مِ دْ  بْعُ يَ لَمْ  فَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ إلَى  اهُ  عَ دَ وَ  ، آنَ رْ الْقُ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ عَ تَالَ  فَ  . نُورٌ وَ   دً هُ وَ  هُ
أَنْ  بَثْ  لْ يَ لَمْ  فَ  ، هِ مِ وْ قَ لَى  عَ ينَةَ  دِ مَ الْ مَ  دِ قَ فَ  ، نْهُ عَ فَ  رَ انْصَ مَّ  ثُ  . نٌ سَ حَ لٌ  وْ قَ لَ ا  ذَ هَ إنَّ   : الَ قَ وَ
انَ  كَ وَ  . لِمٌ سْ مُ وَ  هُ وَ تِلَ  قُ دْ  قَ اهُ  نَرَ لَ إنَّا   : ولُونَ يَقُ لَ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ الٌ  جَ رِ انَ  كَ فان  ج،  رَ زْ الْخَ قتلته 

۳۲٥. اثٍ بُعَ مِ  وْ يَ بْلَ  قَ هُ  تْلُ قَ
ة. مَ كْ ايَة: حِ وَ يفِ رِ ة وَ يفَ حِ ٣٢٤  املْجلة: الصَّ

س  وْ األَْ بَني  ب  رْ حَ فِيهِ  انَت  كَ ع  وضِ مَ أَيْضا):  ة  مَ جَ املُْعْ بالغني   ويرو ملَة،  املُْهْ (بِالْعنيِ  بُعَاث    ٣٢٥
واخلزرج.
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( رِ يْسَ ةُ أَبِي الْحَ قِصَّ اذٍ وَ عَ مُ إيَاسِ بْنِ مُ الَ (إسْ
بْنِ  دِ  عْ سَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  نِ  مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ بْنُ  يْنُ  صَ الْحُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هُ  عَ مَ وَ ةَ  كَّ مَ  ، افِعٍ رَ بْنُ  نَسُ  أَ  ، رِ يْسَ الْحَ بُو  أَ مَ  دِ قَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ  ، بِيدٍ لَ بْنِ  ودِ  مُ حْ مَ نْ  عَ اذٍ،  عَ مُ
لَى  عَ يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ لْفَ  الْحِ ونَ  سُ تَمِ لْ يَ اذٍ،  عَ مُ بْنُ  إيَاسُ  مْ  فِيهِ  ، لِ هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ نْ  مِ فِتْيَةٌ 
 : مْ هُ لَ الَ  قَ فَ  ، مْ يْهِ إلَ لَسَ  فَجَ مْ  اهُ تَ أَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  بِهِ عَ  مِ سَ  ، جِ رَ زْ الْخَ نْ  مِ مْ  هِ مِ وْ قَ
ثَنِي  عَ بَ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نَا  أَ  : الَ قَ ؟  اكَ ذَ ا  مَ وَ  : هُ لَ وا  الُ قَ فَ ؟  هُ لَ ئْتُمْ  جِ ا  مَّ مِ يْرٍ  خَ فِي  مْ  كُ لَ لْ  هَ
 . كِتَابَ الْ لَيَّ  عَ لَ  نْزَ أَ وَ يْئًا،  شَ بِهِ  وا  كُ رِ يُشْ الَ  وَ هَ  اللَّ وا  بُدُ عْ يَ نْ  أَ إلَى  مْ  وهُ عُ دْ أَ بَادِ،  عِ الْ إلَى 
انَ  كَ وَ اذٍ،  عَ مُ ابْن  إيَاسُ  الَ  قَ فَ  : الَ قَ  . آنَ رْ الْقُ مْ  يْهِ لَ عَ تَالَ  وَ  ، مَ الَ سْ ِ اإلْ مْ  هُ لَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ  : الَ قَ
نَسُ  أَ  ، رِ يْسَ الْحَ بُو  أَ ذُ  يَأْخُ فَ  : الَ قَ  . هُ لَ ئْتُمْ  جِ ا  مَّ مِ يْرٌ  خَ هِ  اللَّ وَ ا  ذَ هَ  ، مِ وْ قَ أَيْ  ا:  ثً دَ حَ ا  مً الَ غُ
نَا  عْ دَ  : الَ قَ وَ اذٍ،  عَ مُ ابْن  إيَاسِ  هَ  جْ وَ ا  بِهَ بَ  رَ فَضَ  ، اءِ بَطْحَ الْ ابِ  رَ تُ نْ  مِ نَةً  فْ حَ  ، افِعٍ رَ بْنُ 
 ، مْ نْهُ عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ امَ  قَ وَ  ، إيَاسٌ تَ  مَ فَصَ  : الَ قَ ا.  ذَ هَ يْرِ  لِغَ ئْنَا  جِ دْ  قَ لَ ي  رِ مْ لَعَ فَ  ، نْكَ مِ

. جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  َوْ األْ يْنَ  بَ اثٍ  بُعَ ةُ  عَ قْ وَ انَتْ  كَ وَ  ، ينَةِ دِ مَ الْ إلَى  فُوا  رَ انْصَ وَ
نِي  بَرَ أَخْ فَ  : بِيدٍ لَ بْنُ  ودُ  مُ حْ مَ الَ  قَ  . لَكَ هَ نْ  أَ اذٍ  عَ مُ بْنُ  إيَاسُ  بَثْ  لْ يَ مْ  لَ مَّ  ثُ  : الَ قَ
هُ  بِّرُ كَ يُ وَ الَى  عَ تَ هَ  اللَّ لِّلُ  هَ يُ هُ  ونَ عُ مَ يَسْ وا  الُ زَ يَ مْ  لَ مْ  نَّهُ أَ  : تِهِ وْ مَ نْدَ  عِ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ هُ  رَ ضَ حَ نْ  مَ
انَ  كَ دْ  قَ لَ ا،  لِمً سْ مُ اتَ  مَ دْ  قَ نْ  أَ ونَ  كُّ يَشُ انُوا  كَ ا  فَمَ  ، اتَ مَ تَّى  حَ هُ  بِّحُ سَ يُ وَ هُ  دُ مَ يَحْ وَ

٣٢٦. عَ مِ سَ ا  مَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  مِ عَ  مِ سَ ينَ  حِ  ، لِسِ جْ مَ الْ لِكَ  ذَ فِي  مَ  الَ سْ ِ اإلْ رَ  عَ تَشْ اسْ

٣٢٦  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٢٢-٤٢٨.
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( تَالِ هِ r فِي الْقِ ولِ اللَّ سُ رِ لِرَ َمْ ولُ األْ (نُزُ
 ، امٍ شَ هِ بْنُ  لِكِ  مَ الْ بْدُ  عَ دٍ  مَّ حَ مُ بُو  أَ نَا  ثَ دَّ حَ  : الَ قَ  . يمِ حِ الرَّ نِ  مَ حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  بِسْ
انَ  كَ وَ  : لِبِيِّ طَّ مُ الْ اقَ  حَ إسْ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ  ، ائِيُّ بُكَ الْ هِ  اللَّ بْدِ  عَ ابْن  ادُ  يَ زِ نَا  ثَ دَّ حَ  : الَ قَ
 ، اءُ مَ الدِّ هُ  لَ لَّلْ  تُحَ مْ  لَ وَ بِ  رْ الْحَ فِي  هُ  لَ نْ  ذَ ؤْ يُ مْ  لَ بَةِ  قَ عَ الْ ةِ  يْعَ بَ بْلَ  قَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
انَتْ  كَ وَ لِ  اهِ الْجَ نْ  عَ حِ  فْ الصُّ وَ  ، َذَ األْ لَى  عَ بْرِ  الصَّ وَ هِ  اللَّ إلَى  اءِ  عَ بِالدُّ رُ  مَ ؤْ يُ ا  إنَّمَ
مْ  هُ وْ نَفَ وَ مْ  ينِهِ دِ نْ  عَ مْ  تَنُوهُ فَ تَّى  حَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ هُ  بَعَ اتَّ نْ  مَ تْ  دَ طَهَ اضْ دْ  قَ يْشٌ  رَ قُ
يْنِ  بَ وَ  ، مْ يهِ دِ يْ أَ فِي  بٍ  ذَّ عَ مُ يْنِ  بَ نْ  مِ وَ  ، ينِهِ دِ فِي  تُونٍ  فْ مَ يْنِ  بَ نْ  مِ مْ  هُ فَ  ، مْ هِ دِ بِالَ نْ  مِ
 ، ينَةِ دِ مَ بِالْ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، ةِ بَشَ الْحَ ضِ  رْ بِأَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ  ، مْ نْهُ مِ ا  ارً فِرَ دِ  بِالَ الْ فِي  بٍ  ارِ هَ
بِهِ  مْ  هُ ادَ رَ أَ ا  مَ يْهِ  لَ عَ وا  دُّ رَ وَ  ،U هِ  اللَّ لَى  عَ يْشٌ  رَ قُ تَتْ  عَ ا  لَمَّ فَ  ، هٌ جْ وَ لٍّ  كُ فِي  وَ
 ، بِيَّهُ نَ قَ  دَّ صَ وَ هُ  دَ حَّ وَ وَ هُ  بَدَ عَ نْ  مَ ا  وْ نَفَ وَ بُوا  ذَّ عَ وَ  ،r بِيَّهُ  نَ بُوا  ذَّ كَ وَ  ، ةِ امَ رَ كَ الْ نْ  مِ
مْ  هُ ظَلَمَ نْ  مَّ مِ ارِ  تِصَ نْ االِ وَ تَالِ  قِ الْ فِي   r ولِهِ  سُ لِرَ  U هُ  اللَّ نَ  ذِ أَ  ، ينِهِ بِدِ مَ  تَصَ اعْ وَ
اءَ  مَ الدِّ هُ  لَ لِهِ  الَ إِحْ وَ  ، بِ رْ الْحَ فِي  هُ  لَ نِهِ  إذْ فِي  لَتْ  نْزِ أُ ةٍ  آيَ لُ  وَّ أَ انَتْ  فَكَ  ، مْ يْهِ لَ عَ بَغَى  وَ
 ، اءِ لَمَ عُ الْ نْ  مِ هِ  يْرِ غَ وَ يْرِ  بَ الزُّ بْنِ  ةَ  وَ رْ عُ نْ  عَ نِي  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، مْ يْهِ لَ عَ بَغَى  نْ  لِمَ  ، تَالَ قِ الْ وَ

الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هِ  اللَّ لُ  وْ قَ
نْ  وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ . الَّذِ يرٌ دِ مْ لَقَ هِ رِ لى نَصْ هَ عَ إِنَّ اللَّ وا وَ لِمُ مْ ظُ هُ لُونَ بِأَنَّ قاتَ ينَ يُ {أُذِنَ لِلَّذِ
تْ  مَ دِّ لَهُ بِبَعْضٍ  مْ  هُ بَعْضَ النَّاسَ  هِ  اللَّ عُ  فْ دَ ال  لَوْ وَ هُ  اللَّ نَا  بُّ رَ ولُوا  قُ يَ أَنْ  إِالَّ  قٍّ  حَ يْرِ  بِغَ مْ  هِ دِيارِ
 ، هُ رُ نْصُ يَ نْ  مَ هُ  اللَّ نَّ  رَ لَيَنْصُ وَ ثِيراً  كَ هِ  اللَّ مُ  اسْ ا  فِيهَ رُ  كَ ذْ يُ دُ  ساجِ مَ وَ لَواتٌ  صَ وَ بِيَعٌ  وَ عُ  وامِ صَ
وا  رُ أَمَ وَ كاةَ  الزَّ ا  وُ آتَ وَ  ، الةَ الصَّ وا  أَقامُ ضِ  َرْ األْ فِي  مْ  نَّاهُ كَّ مَ إِنْ  ينَ  الَّذِ  . يزٌ زِ عَ يٌّ  وِ لَقَ هَ  اللَّ إِنَّ 

} (الحج ٣٩/٢٢-٤١)  ورِ ُمُ هِ عاقِبَةُ األْ لِلَّ ، وَ رِ نْكَ نِ الْمُ ا عَ وْ هَ نَ ، وَ وفِ رُ عْ بِالْمَ
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يْنَ  بَ مْ وَ يْنَهُ ا بَ نْبٌ فِيمَ مْ ذَ هُ نْ لَ كُ مْ يَ لَ وا، وَ مْ ظُلِمُ َنَّهُ تَالَ ألِ قِ مْ الْ هُ لَلْتُ لَ ا أَحْ أَيْ أَنِّي إنَّمَ
وا  رُ أَمَ وَ  ، كاةَ الزَّ ا  وُ آتَ وَ  ، الةَ الصَّ وا  أَقامُ وا  رُ ظَهَ ا  إذَ مْ  أَنَّهُ وَ  ، اللَّهَ وا  بُدُ عْ يَ أَن  إالَّ   ، النَّاسِ
كَ  بَارَ هُ تَ لَ اللَّ مَّ أَنَزَ ، ثُ ينَ عِ مَ هُ y أَجْ ابَ حَ أَصْ نِي النَّبِيَّ r وَ عْ ، يَ رِ نْكَ مُ نِ الْ ا عَ وْ نَهَ ، وَ وفِ رُ عْ مَ بِالْ

 : يْهِ لَ الَى عَ عَ تَ وَ
نْ دِينِهِ  نٌ عَ مِ ؤْ تَنَ مُ فْ تَّى الَ يُ } أَيْ حَ ونَ فِتْنَةٌ تَّى الَ تَكُ مْ حَ قاتِلُوهُ {وَ

. هُ يْرُ هُ غَ عَ بُدُ مَ عْ ، الَ يَ بَدَ اللَّهُ عْ تَّى يُ } (البقرة ١٩٣/٢) أَيْ حَ هِ ينُ لِلَّ ونَ الدِّ يَكُ {وَ

( ةِ رَ جْ ةَ بِالْهِ كَّ لِمِي مَ سْ هُ r لِمُ نُ (إذْ
نْ  مِ يُّ  الْحَ ا  ذَ هَ هُ  عَ ايَ بَ وَ  ، بِ رْ الْحَ فِي   r هُ  لَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ أَذِنَ  ا  لَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
رَ  أَمَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ مْ  يْهِ إلَ   أَوَ وَ  ، هُ بَعَ اتَّ نْ  لِمَ وَ هُ  لَ ةِ  رَ النُّصْ وَ مِ  الَ سْ ِ اإلْ لَى  عَ ارِ  َنْصَ األْ
 ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ ةَ  كَّ بِمَ هُ  عَ مَ نْ  مَ وَ  ، هِ مِ وْ قَ نْ  مِ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ هُ  ابَ حَ أَصْ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
هَ  : إنَّ اللَّ الَ قَ ، وَ ارِ َنْصَ نْ األْ مْ مِ انِهِ وَ وقِ بِإِخْ اللُّحُ ا، وَ يْهَ ةِ إلَ رَ جْ هِ الْ ينَةِ وَ دِ مَ وجِ إلَى الْ رُ بِالْخُ
 r هِ  ولُ اللَّ سُ امَ رَ قَ أَ ،۳۲۷ وَ االً سَ وا أَرْ جُ رَ ا. فَخَ نُونَ بِهَ أْمَ ا تَ ارً دَ انًا وَ وَ مْ إخْ كُ لَ لَ عَ دْ جَ U قَ

٣٢٨. ينَةِ دِ مَ ةِ إلَى الْ رَ جْ هِ الْ ، وَ ةَ كَّ نْ مَ وجِ مِ رُ هُ فِي الْخُ بُّ هُ رَ نَ لَ أْذَ نْتَظِرُ أَنْ يَ ةَ يَ كَّ بِمَ

(كلمة «حوب»)
٣٢٩ ثْمُ ِ : اإلْ وبُ : الْحُ الُ قَ يُ ، وَ ةُ اجَ : الْحَ رَ عٍ آخَ ضِ وْ وَ فِي مَ هُ ، وَ عُ جُّ : التَّوَ وبُ الْحُ وَ

ة. اعَ ة يفِ إِثْر مجَ اعَ االً: مجَ سَ ٣٢٧  أَرْ
٣٢٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٦٧-٤٦٨.

٣٢٩  انظر: النساء ٢/٤. السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٧١.
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( هُ عَ يَّاشٍ مَ ةُ عَ قِصَّ رَ وَ مَ ةُ عُ رَ جْ (هِ
 ، يُّ ومِ زُ خْ مَ الْ ةَ  بِيعَ رَ أَبِي  بْنُ  يَّاشُ  عَ وَ  ، طَّابِ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  عَ  ، رَ مَ عُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ  ، رَ مَ عُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ لَى  وْ مَ افِعٌ  نَ نِي  ثَ دَّ فَحَ  . ينَةَ دِ مَ الْ ا  مَ دِ قَ تَّى  حَ
بْنُ  يَّاشُ  عَ وَ أَنَا   ، ينَةِ دِ مَ الْ إلَى  ةَ  رَ جْ هِ الْ نَا  دْ أَرَ ا  مَّ لَ  ، تُ دْ اتَّعَ  : الَ قَ  ، طَّابِ الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ أَبِيهِ 
قَ  فَوْ  ، ارٍ فَ غِ نِي  بَ اةِ  أَضَ نْ  مِ بَ  التَّناضِ يُّ  مِ هْ السَّ ائِلٍ  وَ بْنِ  ي  اصِ عَ الْ بْنُ  امُ  شَ هِ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ أَبِي 

. بَاهُ احِ ضِ صَ يَمْ لْ بِسَ فَ دْ حُ قَ ا فَ هَ نْدَ بِحْ عِ مْ يُصْ نَا لَ نَا: أَيُّ لْ قُ ،۳۳۰ وَ فٍ رِ سَ
تِنَ  فُ وَ  ، امٌ شَ هِ نَّا  عَ بِسَ  حُ وَ  ، بِ التَّنَاضُ نْدَ  عِ ةَ  بِيعَ رَ أَبِي  بْنُ  يَّاشُ  عَ وَ أَنَا  تُ  بَحْ أَصْ فَ  : الَ قَ
امٍ  شَ لِ بْنِ هِ هْ جَ أَبُو جَ رَ خَ ، وَ باءٍ فٍ بقُ وْ و بْنِ عَ رِ مْ نِي عَ نَا فِي بَ لْ زَ ينَةَ نَ دِ مَ نَا الْ مْ دِ ا قَ لَمَّ . فَ تُتِنَ افْ فَ
تَّى  ا، حَ مَ هِ ُمِّ ا ألِ مَ اهُ أَخَ ا وَ مَ هِ مِّ انَ ابْنَ عَ كَ ، وَ ةَ بِيعَ يَّاشِ بْنِ أَبِي رَ امٍ إلَى عَ شَ ثُ بْنُ هِ ارِ الْحَ وَ

: االَ قَ اهُ وَ لَّمَ ، فَكَ ةَ كَّ هِ r بِمَ ولُ اللَّ سُ رَ ، وَ ينَةَ دِ مَ يْنَا الْ لَ ا عَ مَ دِ قَ
تَّى  سٍ حَ مْ نْ شَ تَظِلَّ مِ الَ تَسْ ، وَ اكَ رَ تَّى تَ طٌ حَ شْ ا مُ هَ أْسَ سَّ رَ تْ أَنْ الَ يَمَ رَ دْ نَذَ كَ قَ إنَّ أُمَّ
دينك  نْ  عَ تِنُوكَ  لِيَفْ إالَّ  مُ  وْ قَ الْ كَ  يدَ رِ يُ إنْ  هِ  اللَّ وَ هُ  إنَّ  ، يَّاشُ عَ ا  يَ  : هُ لَ لْتُ  قُ فَ ا،  هَ لَ قَّ  رَ فَ  ، اكَ رَ تَ
ةَ  كَّ مَ رُّ  حَ ا  يْهَ لَ عَ تَدَّ  اشْ دْ  قَ وْ  لَ وَ  ، طَتْ تَشَ مْ الَ لُ  مْ قَ الْ كَ  أُمَّ  َآذ دْ  قَ وْ  لَ فوالله   ، مْ هُ رْ ذَ فَاحْ

. هُ ذُ الٌ فَآخُ نَالِكَ مَ لِي هُ ي، وَ مَ أُمِّ رُّ قَسَ : أَبَ الَ قَ : فَ الَ . قَ تَظَلَّتْ سْ الَ
بْ  هَ الَ تَذْ الِي وَ فُ مَ لَكَ نِصْ ، فَ االً يْشٍ مَ رَ ثَرِ قُ نْ أَكْ مِ لَمُ أَنِّي لَ تَعْ هِ إنَّكَ لَ اللَّ : وَ لْتُ قُ : فَ الَ قَ
دْ  ا إذْ قَ : أَمَّ هُ لْتُ لَ : قُ الَ ، قَ لِكَ ا أَبَى إالَّ ذَ لَمَّ ا، فَ مَ هُ عَ جَ مَ رُ لَيَّ إالَّ أَنْ يَخْ أَبَى عَ : فَ الَ ا. قَ مَ هُ عَ مَ
وَ شجر،  هُ وَ مجع تنضب وَ هُ ، فَ رسِْ اهُ بِالْكَ وَ من رَ ع، وَ وضِ م مَ وَ اسْ ال: هُ قَ ب»، يُ الَ أَبُو ذَر: «التَّنَاضِ ٣٣٠  قَ

امَ ذكرنَا. اد. كَ رسْ الضَّ ب»، بِكَ يده الوقشى: «التَّنَاضِ قَ واحدته تنضبة، وَ
اجع رشح  ة. (رَ كَّ يَال من مَ تَّة أَمْ ع عىل سِ وضِ ة. رسف: مَ كَّ يَال من مَ ة أَمْ أضاة بنى غفار: عىل عرشَ

.(ا استعجم للبكر ، ومعجم مَ انِ بلدَ ر، ومعجم الْ ة ألبى ذَ ريَ السِّ
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نْ  ابَكَ مِ إِنْ رَ ا، فَ هَ رَ مْ ظَهْ زَ الْ ، فَ لُولٌ يبَةٌ ذَ ةٌ نَجِ اقَ ا نَ إِنَّهَ هِ، فَ ذِ تِي هَ اقَ ذْ نَ ، فَخُ لْتَ عَ ا فَ لْتَ مَ عَ فَ
ا. يْهَ لَ انْجُ عَ ، فَ يْبٌ مِ رَ وْ قَ الْ

ي،  أَخِ بن  ا  يَ  : لٍ هْ جَ أَبُو  هُ  لَ الَ  قَ  ، يقِ الطَّرِ بِبَعْضِ  انُوا  كَ ا  إذَ تَّى  حَ ا،  مَ هُ عَ مَ ا  يْهَ لَ عَ جَ  رَ فَخَ
 ، أَنَاخَ : فَ الَ : بَلَى. قَ الَ هِ؟ قَ ذِ تِكَ هَ اقَ لَى نَ بَنِي عَ قِ عْ ا، أَفَالَ تُ ذَ ي هَ يرِ لَظْتُ بَعِ تَغْ دْ اسْ قَ هِ لَ اللَّ وَ
بِهِ  الَ  دَخَ مَّ  ثُ  ، بَطَاهُ رَ وَ اهُ  قَ ثَ أَوْ فَ  ، يْهِ لَ عَ ا  وْ دَ عَ ضِ  َرْ بِاألْ ا  وْ تَوَ اسْ ا  لَمَّ فَ ا،  يْهَ لَ عَ لَ  وَّ لِيَتَحَ ا  أَنَاخَ وَ

. تُتِنَ افْ تَنَاهُ فَ فَ ، وَ ةَ كَّ مَ
بِهِ  الَ  خَ دَ يْنَ  حَ ا  مَ نَّهُ أَ  : ةَ بِيعَ رَ أَبِي  بْنِ  يَّاشِ  عَ آلِ  بَعْضُ  بِهِ  نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نَا  لْ عَ فَ ا  مَ كَ  ، مْ ائِكُ هَ فَ بِسُ لُوا  عَ افْ فَ ا  ذَ كَ هَ  ، ةَ كَّ مَ لَ  أَهْ ا  يَ  : االَ قَ مَّ  ثُ ا،  قً وثَ مُ ا  ارً نَهَ بِهِ  الَ  خَ دَ ةَ  كَّ مَ

ا. ذَ هَ نَا  يهِ فِ بِسَ

ي) امِ بْنِ الْعَاصِ شَ رَ إلَى هِ مَ (كِتَابُ عُ
 : الَ قَ  ، يثِهِ دِ حَ فِي  رَ  مَ عُ نْ  عَ  ، رَ مَ عُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ  ، افِعٌ نَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
وا  عُ جَ مَّ رَ ، ثُ فُوا اللَّهَ رَ مٌ عَ وْ ، قَ ةً بَ وْ الَ تَ الً وَ دْ الَ عَ ا وَ فً رْ تُتِنَ صَ نْ اُفْ مَّ ابِلٍ مِ هُ بِقَ ا اللَّ : مَ ولُ نَّا نَقُ فَكُ
 r ِه ولُ اللَّ سُ مَ رَ دِ ا قَ لَمَّ . فَ مْ هِ سِ َنْفُ لِكَ ألِ ولُونَ ذَ قُ انُوا يَ كَ : وَ الَ ! قَ مْ هُ ابَ ءٍ أَصَ رِ لِبَالَ فْ كُ إلَى الْ

 : مْ هِ سِ َنْفُ مْ ألِ لِهِ وْ قَ لِنَا وَ وْ فِي قَ ، وَ مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ ، أَنْزَ ينَةَ دِ مَ الْ
رُ  فِ غْ يَ هَ  اللَّ إِنَّ   ، هِ اللَّ ةِ  مَ حْ رَ نْ  مِ نَطُوا  قْ تَ الَ  مْ  هِ سِ فُ أَنْ لى  عَ وا  فُ رَ أَسْ ينَ  الَّذِ بادِيَ  عِ ا  يَ لْ  {قُ
مُ  أْتِيَكُ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ أَنِيبُوا إِلى رَ . وَ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ هُ يعاً، إِنَّ مِ نُوبَ جَ الذُّ
مُ  أْتِيَكُ يَ أَنْ  بْلِ  قَ نْ  مِ مْ  بِّكُ رَ نْ  مِ مْ  إِلَيْكُ لَ  زِ أُنْ ا  مَ نَ  سَ أَحْ وا  بِعُ اتَّ وَ  . ونَ رُ نْصَ تُ الَ  مَّ  ثُ الْعَذابُ 

} (الزمر ٥٣/٣٩-٥٥) ونَ رُ عُ تُمْ الَ تَشْ نْ أَ تَةً وَ غْ الْعَذابُ بَ
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بْنِ  امِ  شَ هِ إلَى  ا  بِهَ ثْتُ  عَ بَ وَ  ، ةٍ يفَ حِ صَ فِي  ي  بِيَدِ ا  تَبْتهَ فَكَ  :t طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ الَ  قَ
 ۳۳۱، طُوً ي  بِذِ ا  هَ ؤُ رَ قْ أَ لْتُ  عَ جَ تْنِي  تَ أَ ا  لَمَّ فَ ي:  اصِ عَ الْ بْنُ  امُ  شَ هِ الَ  قَ فَ  : الَ قَ ي  اصِ عَ الْ
الَى  عَ هُ تَ ى اللَّ قَ لْ أَ : فَ الَ ا. قَ نِيهَ مْ : اللَّهمّ فَهِّ لْتُ تَّى قُ ا، حَ هَ مُ فْهَ الَ أَ بُ وَ وِّ أُصَ ا فِيهِ وَ دُ بِهَ عِّ أُصَ
تُ إلَى  عْ جَ : فَرَ الَ الُ فِينَا. قَ قَ يُ نَا وَ سِ نْفُ ولُ فِي أَ نَّا نَقُ ا كُ فِيمَ لَتْ فِينَا، وَ نْزِ ا أُ ا إنَّمَ نَّهَ لْبِي أَ فِي قَ

. ينَةِ دِ مَ بِالْ وَ  هُ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ بِرَ تُ  قْ لَحِ فَ  ، يْهِ لَ عَ تُ  لَسْ فَجَ ي،  يرِ عِ بَ
نْ لِي  : مَ ينَةِ دِ مَ وَ بِالْ هُ ، وَ الَ هِ r قَ ولَ اللَّ سُ : أَنَّ رَ ثِقُ بِهِ نْ أَ نِي مَ ثَ دَّ : فَحَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
نَا لَكَ  : أَ ةِ يرَ غِ مُ لِيدِ بْنِ الْ وَ لِيدُ بْنُ الْ وَ الَ الْ قَ ي؟ فَ اصِ عَ امِ بْنِ الْ شَ هِ ، وَ ةَ بِيعَ يَّاشِ بْنِ أَبِي رَ بِعَ
ا،  امً طَعَ لُ  مِ تَحْ ةً  أَ رَ امْ يَ  لَقِ فَ يًا،  فِ تَخْ سْ مُ ا  هَ مَ دِ قَ فَ  ، ةَ كَّ مَ إلَى  جَ  رَ فَخَ ا،  مَ بِهِ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ
ا  هَ تَبِعَ فَ ا-  مَ نِيهِ عْ تَ  - يْنِ بُوسَ حْ مَ الْ نِ  يْ ذَ هَ يدُ  أُرِ  : الَتْ قَ ؟  اللَّهِ ةَ  أَمَ ا  يَ ينَ  يدِ رِ تُ نَ  يْ أَ ا:  هَ لَ الَ  قَ فَ
رَ  وَّ تَسَ ى  سَ أَمْ ا  لَمَّ فَ  ، هُ لَ فَ  قْ سَ الَ  يْتٍ  بَ فِي  يْنِ  بُوسَ حْ مَ انَا  كَ وَ ا،  مَ هُ عَ ضِ وْ مَ فَ  رَ عَ تَّى  حَ
انَ  ا، فَكَ مَ هُ طَعَ قَ هِ فَ يْفِ ا بِسَ مَ بَهُ رَ مَّ ضَ ا، ثُ مَ هِ يْ يْدَ تَ قَ ا تَحْ هَ عَ ضَ ۳۳۲ فَوَ ةَ وَ رْ ذَ مَ مَّ أَخَ ا، ثُ مَ يْهِ لَ عَ
يَتْ  مِ فَدَ ثَرَ  عَ فَ ا،  مَ بِهِ اقَ  سَ وَ هِ،  يرِ عِ بَ لَى  عَ ا  مَ لَهُ مَ حَ مَّ  ثُ  ، لِكَ لِذَ  « ةِ وَ رْ مَ الْ «ذُو   : هِ يْفِ لِسَ الُ  قَ يُ

: الَ قَ فَ  ، هُ بُعُ أُصْ
يْتِ قَ ا لَ هِ مَ بِيلِ اللَّ فِي سَ يْتِ ... وَ مَ بُعٌ دَ لْ أَنْتِ إالَّ أُصْ هَ

٣٣٣. ينَةَ دِ مَ هِ r الْ ولِ اللَّ سُ لَى رَ ا عَ مَ مَ بِهِ دِ مَّ قَ ثُ

ة. كَّ فَل مَ ع بِأَسْ وضِ ورا): مَ صُ قْ ٣٣١  ذُو طو (مَ
ة: احلْجر. وَ ٣٣٢  املَْرْ

٣٣٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٧٤-٤٧٦.
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(r ِول سُ ةُ الرَّ رَ جْ (هِ
ي  كَ الَّذِ اشِ لَى فِرَ ةَ عَ يْلَ هِ اللَّ ذِ بِتْ هَ : الَ تَ الَ قَ هِ r، فَ ولَ اللَّ سُ مُ رَ الَ يْهِ السِّ لَ يلُ عَ بْرِ أَتَى جِ فَ
 ، نَامُ تَى يَ هُ مَ ونَ دُ صُ رْ ابِهِ يَ لَى بَ وا عَ عُ تَمَ يْلِ اجْ نْ اللَّ ةٌ مِ تَمَ انَتْ عَ ا كَ لَمَّ : فَ الَ . قَ يْهِ لَ بِيتُ عَ نْتَ تَ كُ
ي  اشِ لَى فِرَ : نَمْ عَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الَ لِعَ ، قَ مْ انَهُ كَ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ أَ رَ ا رَ لَمَّ ، فَ يْهِ لَ يَثِبُونَ عَ فَ
هُ  هُ رَ ءٌ تَكْ يْ يْكَ شَ لُصَ إلَ نْ يَخْ هُ لَ إِنَّ ، فَ نَمْ فِيهِ ، فَ رِ ضَ خْ يِّ األَْ مِ رَ ضْ ا الْحَ ذَ دِي هَ ۳۳٤ بِبُرْ جَّ تَسَ وَ

. امَ ا نَ لِكَ إذَ هِ ذَ دِ رْ نَامُ فِي بُ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ كَ ، وَ مْ نْهُ مِ
ا  مَّ لَ  : الَ قَ ظِيِّ  رَ قُ الْ بٍ  عْ كَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ ادٍ،  يَ زِ بْنُ  يدُ  زِ يَ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ إنْ  مُ أَنَّكُ عُ زْ ا يَ دً مَّ حَ : إنَّ مُ ابِهِ لَى بَ مْ عَ هُ الَ وَ قَ ، فَ امٍ شَ لِ بْنُ هِ هْ مْ أَبُو جَ فِيهِ ، وَ هُ وا لَ عُ تَمَ اجْ
مْ  كُ لَتْ لَ عِ ، فَجُ مْ تِكُ وْ دِ مَ عْ نْ بَ ثْتُمْ مِ عِ مَّ بُ ، ثُ مِ جَ عَ الْ بِ وَ رَ عَ لُوكَ الْ نْتُمْ مُ هِ، كُ رِ لَى أَمْ وهُ عَ تُمُ عْ ابَ تَ
مَّ  ثُ  ، مْ تِكُ وْ مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ ثْتُمْ  عِ بُ مَّ  ثُ  ، بْحٌ ذَ مْ  فِيكُ هُ  لَ انَ  كَ لُوا  عَ فْ تَ مْ  لَ إِنْ  وَ  ، نِّ دُ ُرْ األْ نَانِ  جِ كَ نَانٌ  جِ
ابٍ  رَ نْ تُ نَةً مِ فْ ذَ حَ أَخَ هِ r، فَ ولُ اللَّ سُ مْ رَ يْهِ لَ جَ عَ رَ خَ : وَ الَ ا. قَ قُونَ فِيهَ رَ ارٌ تُحْ مْ نَ كُ لَتْ لَ عِ جُ
، فَالَ  نْهُ مْ عَ هِ ارِ لَى أَبْصَ الَى عَ عَ هُ تَ ذَ اللَّ أَخَ . وَ مْ هُ دُ ، أَنْتَ أَحَ لِكَ الَ أَنَا أَقُولُ ذَ مَّ قَ هِ، ثُ دِ فِي يَ

نْ يس: اتِ مِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ تْلُو هَ وَ يَ هُ مْ وَ هِ وسِ ءُ لَى رُ ابَ عَ لِكَ التُّرَ نْثُرُ ذَ لَ يَ عَ ، فَجَ نَهُ وْ رَ يَ
يزِ  زِ الْعَ يلَ  نْزِ تَ  . يمٍ تَقِ سْ مُ راطٍ  صِ لى  عَ  . لِينَ سَ رْ الْمُ نَ  لَمِ إِنَّكَ   . كِيمِ الْحَ آنِ  رْ الْقُ وَ {يس 

} (يس ١/٣٦-٩)  ونَ رُ بْصِ مْ الَ يُ هُ مْ فَ يْناهُ شَ أَغْ : {فَ لِهِ وْ }... إلَى قَ يمِ حِ الرَّ
لَى  عَ عَ ضَ دْ وَ قَ لٌ إالَّ وَ جُ مْ رَ نْهُ بْقَ مِ مْ يَ لَ ، وَ يَاتِ ءِ اآلْ الَ ؤُ نْ هَ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ غَ رَ رَ تَّى فَ حَ
 : الَ قَ ، فَ مْ هُ عَ نْ مَ كُ مْ يَ نْ لَ مَّ مْ آتٍ مِ اهُ أَتَ ، فَ بَ هَ ذْ ادَ أَنْ يَ يْثُ أَرَ فَ إلَى حَ رَ مَّ انْصَ ابًا، ثُ رَ هِ تُ أْسِ رَ
مَّ  ، ثُ دٌ مَّ حَ مْ مُ يْكُ لَ جَ عَ رَ هِ خَ اللَّ دْ وَ ! قَ هُ مْ اللَّ يَّبَكُ : خَ الَ ا، قَ دً مَّ حَ وا: مُ الُ نَا؟ قَ اهُ ونَ هَ نْتَظِرُ ا تَ مَ

جهه. وَ : غطى بِهِ جسده وَ بِ ٣٣٤  تسجى بِالثَّوْ
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؟  مْ ا بِكُ نَ مَ وْ رَ ا تَ ، أَفَمَ تِهِ اجَ انْطَلَقَ لِحَ ابًا، وَ رَ هِ تُ أْسِ لَى رَ عَ عَ ضَ دْ وَ قَ الً إالَّ وَ جُ مْ رَ نْكُ كَ مِ رَ ا تَ مَ
نَ  وْ يَرَ ونَ فَ تَطَلَّعُ لُوا يَ عَ مَّ جَ ، ثُ ابٌ يْهِ تُرَ لَ ا عَ إِذَ ، فَ هِ أْسِ لَى رَ هُ عَ دَ مْ يَ نْهُ لٍ مِ جُ لُّ رَ عَ كُ ضَ : فَوَ الَ قَ
ا،  ائِمً نَ دٌ  مَّ حَ مُ لَ ا  ذَ هَ إنَّ  هِ  اللَّ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دِ  بِبُرْ يًا  جِّ تَسَ مُ اشِ  رَ فِ الْ لَى  عَ لِيا  عَ
دْ  قَ هِ لَ اللَّ وا: وَ الُ قَ اشِ فَ رَ فِ نْ الْ لِيٌّ t عَ امَ عَ قَ وا فَ بَحُ تَّى أَصْ لِكَ حَ ذَ وا كَ حُ بْرَ لَمْ يَ . فَ هُ دُ رْ يْهِ بُ لَ عَ

نَا. ثَ دَّ ي حَ نَا الَّذِ قَ دَ انَ صَ كَ
انُوا  كَ ا  مَ وَ  ، مِ يَوْ الْ لِكَ  ذَ فِي  آنِ  رْ قُ الْ نْ  مِ  U هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ ا  مَّ مِ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

 : هُ وا لَ عُ مَ أَجْ
 ، هُ رُ اللَّ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ وكَ وَ جُ رِ تُلُوكَ أَوْ يُخْ قْ وا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَ رُ فَ ينَ كَ رُ بِكَ الَّذِ كُ مْ إِذْ يَ {وَ

} (األنفال ٣٠/٨)  ينَ يْرُ الْماكِرِ الله خَ وَ
 :U ِه لِ اللَّ وْ قَ وَ

 { ينَ بِّصِ تَرَ نَ الْمُ مْ مِ كُ عَ إِنِّي مَ وا فَ بَّصُ رَ لْ تَ . قُ نُونِ يْبَ الْمَ بَّصُ بِهِ رَ تَرَ رٌ نَ ولُونَ شاعِ قُ {أَمْ يَ
(الطور ٣٠/٥٢-٣١)

ا. نْهَ صُ مِ رِ عْ يَ يبُ وَ رِ ا يَ : مَ نُونِ يْبُ الْمَ رَ . وَ تُ وْ مَ : الْ نُونُ : الْمَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: ليُّ ذَ يْبٍ الهُ ؤَ الَ أَبُو ذُ قَ

عُ زَ نْ يَجْ تِبٍ مَ عْ يْسَ بِمُ رُ لَ هْ الدَّ عُ ... وَ جَّ تَوَ ا تَ بِهَ يْ رَ نُونِ وَ مَ نْ الْ أَمِ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

٣٣٥. ةِ رَ جْ هِ لِكَ فِي الْ نْدَ ذَ الَى لِنَبِيِّهِ r عِ عَ هُ تَ أَذِنَ اللَّ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
٣٣٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٤٨٢-٤٨٤.
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١٥٠

( ودَ هُ نْ يَ اءُ مِ دَ َعْ (األْ
يًا  غْ بَ  ، ةَ اوَ دَ عَ الْ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ ودَ  هُ يَ بَارُ  أَحْ لِكَ  ذَ نْدَ  عِ بَتْ  نَصَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  يْهِ افَ إلَ انْضَ ، وَ مْ نْهُ هُ مِ ولَ سُ هِ رَ ذِ نْ أَخْ بَ مِ رَ عَ الَى بِهِ الْ عَ هُ تَ صَّ اللَّ ا خَ نًا، لِمَ غْ ضِ ا وَ دً سَ حَ وَ
لَى  عَ اقٍ  نِفَ لَ  أَهْ انُوا  فَكَ لِيَّتِهِ  اهِ جَ لَى  عَ  ۳۳٦ يَ سِ عَ انَ  كَ نْ  مَّ مِ  ، جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  َوْ األْ نْ  مِ الٌ  جَ رِ
اعِ  تِمَ اجْ وَ هِ  ورِ بِظُهُ مْ  هُ رَ هَ قَ مَ  الَ سْ ِ اإلْ أَنَّ  إالَّ   ، ثِ بَعْ بِالْ يبِ  ذِ التَّكْ وَ كِ  رْ الشِّ نْ  مِ مْ  ائِهِ آبَ دِينِ 
مْ  اهُ وَ انَ هَ كَ ، وَ رِّ وا فِي السِّ قُ افَ نَ تْلِ وَ قَ نْ الْ نَّةً مِ وهُ جُ ذُ اِتَّخَ ، وَ مِ الَ سْ ِ وا بِاإلْ رُ ، فَظَهَ يْهِ لَ مْ عَ هِ مِ وْ قَ
ينَ  الَّذِ مْ  هُ ودَ  هُ يَ بَارُ  أَحْ انَتْ  كَ وَ  . مَ الَ سْ ِ اإلْ مْ  ودِهِ حُ جُ وَ  ،r النَّبِيَّ  مْ  يبِهِ ذِ لِتَكْ  ، ودَ هُ يَ عَ  مَ
انَ  كَ فَ  ، بِالْبَاطِلِ قَّ  الْحَ وا  بِسُ لِيَلْ  ، بْسِ بِاللَّ هُ  أْتُونَ يَ وَ  ۳۳۷، هُ نَّتُونَ تَعَ يَ وَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَلُونَ  سْ يَ
انَ  كَ امِ  رَ الْحَ وَ لِ  الَ الْحَ فِي  ائِلِ  سَ الْمَ نْ  مِ لِيالً  قَ إالَّ   ، نْهُ عَ أَلُونَ  سْ يَ ا  فِيمَ مْ  فِيهِ لُ  نْزِ يَ آنُ  رْ الْقُ

ا.٣٣٨ نْهَ أَلُونَ عَ سْ ونَ يَ لِمُ سْ الْمُ

( ارِ َنْصَ نَافِقِي األْ نْ مُ ودَ مِ هُ عَ إلَى يَ تَمَ نْ اجْ (مِ
ئِنْ  - لَ بُوكَ ةِ تَ وَ زْ هِ r فِي غَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ لَّفَ عَ نْ تَخَ مَّ انَ مِ كَ - وَ الَ ي قَ سُ الَّذِ الَ جُ ...وَ
 r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  لِهِ  وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ عَ  فَ رَ فَ  . رِ مُ الْحُ نْ  مِ رٌّ  شَ نُ  نَحْ لَ ا  ادِقً صَ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ انَ  كَ
 ، أَبِيهِ دَ  عْ بَ هِ  أُمِّ لَى  عَ سَ  الَ جُ لَفَ  خَ  ، سَ الَ جُ رِ  جْ حِ فِي  انَ  كَ وَ  ، مْ هُ دُ أَحَ  ، دٍ عْ سَ بْنُ  يْرُ  مَ عُ
ا،  دً ي يَ نْدِ مْ عِ نُهُ سَ أَحْ ، وَ بُّ النَّاسِ إلَيَّ َحَ ، إنَّكَ ألَ سُ الَ ا جُ هِ يَ اللَّ : وَ دٍ عْ يْرُ بْنُ سَ مَ هُ عُ الَ لَ قَ فَ
 ، نَّكَ حَ َفْضَ يْكَ ألَ لَ ا عَ تُهَ عْ فَ ئِنْ رَ ةً لَ الَ قَ لْتَ مَ دْ قُ قَ لَ ، وَ هُ هُ رَ كْ ءٌ يَ يْ يبَهُ شَ لَيَّ أَنْ يُصِ مْ عَ هُ زُّ أَعَ وَ

سى: أَي بَقِي. ٣٣٦  عَ
. يْهِ لَ ٣٣٧  يتعنتونه: يشقون عَ

٣٣٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥١٣.
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إلَى  ى  شَ مَ مَّ  ثُ  . رَ ُخْ األْ نْ  مِ لَيَّ  عَ رُ  سَ أَيْ ا  مَ اهُ دَ حْ ِ إلَ وَ دِينِي،  نَّ  لِكَ يَهْ لَ ا  يْهَ لَ عَ تُّ  مَ صَ ئِنْ  لَ وَ
بَ  ذَ دْ كَ قَ هِ r: لَ ولِ اللَّ سُ سُ باللَّه لِرَ الَ لَفَ جُ ، فَحَ سُ الَ الَ جُ ا قَ هُ مَ رَ لَ كَ هِ r، فَذَ ولِ اللَّ سُ رَ

 : هُ U فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ دٍ عْ يْرُ بْنُ سَ مَ الَ عُ ا قَ لْتُ مَ ا قُ مَ ، وَ يْرٌ مَ لَيَّ عُ عَ
بِما  وا  مُّ هَ وَ  ، مْ هِ المِ إِسْ دَ  عْ بَ وا  رُ فَ كَ وَ رِ  فْ الْكُ ةَ  لِمَ كَ قالُوا  دْ  لَقَ وَ قالُوا،  ا  مَ هِ  بِاللَّ ونَ  لِفُ {يَحْ
 ، مْ لَهُ يْراً  خَ يَكُ  تُوبُوا  يَ إِنْ  فَ  ، لِهِ فَضْ نْ  مِ ولُهُ  سُ رَ وَ هُ  اللَّ مُ  ناهُ أَغْ أَنْ  إِالَّ  وا  مُ قَ نَ ما  وَ نالُوا،  يَ لَمْ 
ال  لِيٍّ وَ نْ وَ ضِ مِ َرْ مْ فِي األْ ما لَهُ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ يا وَ نْ ذاباً أَلِيماً فِي الدُّ هُ عَ مُ اللَّ هُ بْ ذِّ عَ ا يُ لَّوْ تَوَ إِنْ يَ وَ

} (التوبة ٧٤/٩) يرٍ نَصِ
: فُ إبِالً ةِ يَصِ مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ عُ وجِ مُ : الْ َلِيمُ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

جٌ أَلِيمُ هَ ا وَ هَ وهَ جُ كُّ وُ ۳۳۹ ... يَصُ تٍ دَالَ رْ مَ ورِ شَ دُ نْ صُ عُ مِ فَ رْ تَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

. مُ الَ سْ ِ اإلْ يْرُ وَ نْهُ الْخَ فَ مِ رِ تَّى عُ ، حَ تُهُ بَ وْ نَتْ تَ سُ هُ تَابَ فَحَ نَّ وا أَ مُ عَ : فَزَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
( دٍ يْ وَ ثِ بْنِ سُ ارِ نْ الْحَ ءٌ عَ يْ (شَ

دَ  ، أَحَ دٍ يْ يْسَ بْنَ زَ قَ ، وَ يَّ بَلَوِ ادٍ الْ رَ بْنَ ذِيَ ذَّ جَ مُ تَلَ الْ ي قَ ، الَّذِ دٍ يْ وَ ثُ بْنُ سُ ارِ وهُ الْحَ أَخُ وَ
ا،  مَ يْهِ لَ ا عَ دَ ى النَّاسُ عَ تَقَ ا الْ لَمَّ ا، فَ نَافِقً انَ مُ كَ ، وَ ينَ لِمِ سْ مُ عَ الْ جَ مَ رَ . خَ دٍ مَ أُحُ وْ ، يَ ةَ بَيْعَ نِي ضُ بَ

. يْشٍ رَ قَ بِقُ مَّ لَحِ ا ثُ مَ تَلَهُ قَ فَ
تِي  وبِ الَّ رُ تٍ فِي بَعْضِ الْحُ امِ دَ بْنَ صَ يْ وَ تَلَ سُ ادٍ قَ رُ بْنُ ذِيَ ذَّ جَ مُ انَ الْ كَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
رِ  ذَّ جَ مُ ةَ الْ رَّ دٍ غُ يْ وَ ثُ بْنُ سُ ارِ دٍ طَلَبَ الْحَ مُ أُحُ وْ انَ يَ ا كَ لَمَّ ، فَ جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ يْنَ األْ انَتْ بَ كَ

ة احلْر. ال. والوهج: شدَّ بِل الطوَ نَا): اإلِْ ٣٣٩  الشمردالت (هُ
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لِيلُ  الدَّ وَ  : ولُ قُ يَ لْمِ  عِ الْ لِ  أَهْ نْ  مِ دٍ  احِ وَ يْرَ  غَ تُ  عْ مِ سَ وَ  ، هُ دَ حْ وَ هُ  تَلَ قَ فَ  ، بِأَبِيهِ تُلهُ  لِيَقْ ادٍ،  ذِيَ بْنِ 
. دٍ تْلَى أُحُ هُ فِي قَ رْ كُ ذْ مْ يَ اقَ لَ حَ ، أَنَّ ابْنَ إسْ دٍ يْ يْسَ بْنَ زَ تُلْ قَ قْ مْ يَ هُ لَ نَّ لَى أَ عَ

اهُ  مَ ، رَ بٍ رْ حَ يْرِ  فِي غَ  ، يلَةً اءَ غِ رَ فْ اذُ بْنُ عَ عَ مُ تٍ  امِ صَ دَ بْنَ  يْ وَ تَلَ سُ ، قَ اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. اثٍ مِ بُعَ وْ بْلَ يَ هُ قَ تَلَ قَ مٍ فَ هْ بِسَ

طَّابِ  الْخَ بْنَ  رَ  مَ عُ رَ  أَمَ دْ  قَ  - ونَ رُ كُ ذْ يَ ا  r -فِيمَ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
عَ  جِ ، لِيَرْ ةَ بَ طْلُبُ التَّوْ سَ يَ الَ يهِ جُ ثَ إلَى أَخِ مَّ بَعَ ، ثُ ةَ كَّ انَ بِمَ ، فَكَ هُ اتَ فَ ، فَ رَ بِهِ وَ ظَفِ تْلِهِ إنْ هُ بِقَ

 :- بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ نِي عَ لَغَ ا بَ الَى فِيهِ -فِيمَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هِ مِ وْ إلَى قَ
مُ  هُ جاءَ وَ  ، قٌّ حَ ولَ  سُ الرَّ أَنَّ  وا  دُ هِ شَ وَ مْ  إِيمانِهِ دَ  عْ بَ وا  رُ فَ كَ ماً  وْ قَ هُ  اللَّ ي  دِ هْ يَ يْفَ  {كَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (آل عمران ٨٦/٣) إلَى آخِ ينَ مَ الظَّالِمِ وْ ي الْقَ دِ هْ الله الَ يَ ، وَ الْبَيِّناتُ
انَ ) ذَ نِي لَوْ نْ بَ (مِ

هُ  لَ الَ  قَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، ثِ ارِ الْحَ بْنُ  بْتَلُ  نَ  : فٍ وْ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  انَ  ذَ وْ لَ نِي  بَ نْ  مِ وَ
بْتَلَ  نَ إلَى  رْ  يَنْظُ لْ فَ  ، يْطَانِ الشَّ إلَى  رَ  نْظُ يَ نْ  أَ بَّ  أَحَ نْ  مَ نِي:  لَغَ بَ ا  فِيمَ  -r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
عَ  فَ سْ أَ يْنَيْنِ  عَ الْ رَ  مَ أَحْ  ۳٤۰ أْسِ الرَّ رِ  عْ شَ ائِرَ  ثَ مَ  لَ ذْ أَ ا  يمً سِ جَ الً  جُ رَ انَ  كَ وَ  ، ثِ ارِ الْحَ بْنِ 
إلَى  يثَهُ  دِ حَ لُ  نْقُ يَ مَّ  ثُ  ، نْهُ مِ عُ  مَ يَسْ فَ يْهِ  إلَ ثُ  دَّ تَحَ يَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أْتِي  يَ انَ  كَ وَ  ۳٤۱ نِ يْ دَّ الْخَ
 : هُ U فِيهِ لَ اللَّ نْزَ أَ . فَ هُ قَ دَّ يْئًا صَ هُ شَ ثَ دَّ نْ حَ ، مَ نٌ دٌ أُذُ مَّ حَ ا مُ : إنَّمَ الَ ي قَ وَ الَّذِ هُ ، وَ ينَ نَافِقِ مُ الْ
نُ  مِ ؤْ يُ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ ؤْ يُ مْ  لَكُ يْرٍ  خَ نُ  أُذُ لْ  قُ  ، أُذُنٌ وَ  هُ ولُونَ  قُ يَ وَ النَّبِيَّ  ذُونَ  ؤْ يُ ينَ  الَّذِ مُ  نْهُ مِ {وَ
} (التوبة ٦١/٩) ذابٌ أَلِيمٌ مْ عَ هِ لَهُ ولَ اللَّ سُ ذُونَ رَ ؤْ ينَ يُ الَّذِ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ ةٌ لِلَّذِ مَ حْ رَ نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ

ة منتزه. تَفعَ رْ أْس: أَي مُ ائِر شعر الرَّ وَ املسرتخى الشفتني. ثَ ال: هُ قَ يُ يل، وَ ٣٤٠  األذمل: األْسود الطَّوِ
اد. ة ترضب إِىلَ السوَ ٣٤١  السفعة: محرَ
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مُ  الَ يْهِ السِّ لَ يلَ عَ بْرِ : أَنَّ جِ ثَ دِّ هُ حُ نَّ نَ أَ الَ لْعِجْ الِ بَ جَ نِي بَعْضُ رِ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِ  يْ دَّ عُ الْخَ فَ ، أَسْ أْسِ رِ الرَّ عْ ائِرُ شَ ، ثَ مُ لَ لٌ أَذْ جُ يْكَ رَ لِسُ إلَ هُ يَجْ هُ إنَّ الَ لَ قَ هِ r فَ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ
يثَكَ إلَى  دِ لُ حَ نْقُ ، يَ ارِ مَ بِدِ الْحِ نْ كَ لَظُ مِ هُ أَغْ بِدُ ، كَ رٍ فْ نْ صُ انِ مِ رَ ا قِدْ مَ أَنَّهُ ، كَ يْنَيْنِ عَ رُ الْ مَ أَحْ

. ونَ رُ كُ ذْ ا يَ ، فِيمَ ثِ ارِ بْتَلِ بْنِ الْحَ ةُ نَ فَّ انَتْ تِلْكَ صِ كَ . وَ هُ رْ ذَ ، فَاحْ ينَ نَافِقِ مُ الْ
ةَ ) بِيعَ نِي ضَ نْ بَ (مِ

بَةُ  لَ عْ ثَ وَ ارِ  رَ الضِّ دَ  جِ سْ مَ نَى  بَ نْ  مَّ مِ انَ  كَ وَ  ، رِ عَ َزْ األْ بْنُ  بِيبَةَ  حَ بُو  أَ  : ةَ بَيْعَ ضُ نِي  بَ نْ  مِ وَ
نَّ  قَ دَّ لَنَصَّ لِهِ  فَضْ نْ  مِ ا  انَ آتَ {لَئِنْ  هَ  اللَّ ا  دَ اهَ عَ انِ  اللَّذَ ا  مَ هُ وَ  ، يْرٍ قُشَ بْنُ  تِّبُ  عَ مُ وَ  ، اطِبٍ حَ بْنُ 

 (٧٥/٩ . (التوبة  ةِ صَّ قِ الْ خْ  إلَ  { ينَ الِحِ الصَّ نْ  مِ ونَنَّ  لَنَكُ وَ
نَا}  اهُ نَا هَ تِلْ ا قُ ءٌ مَ يْ رِ شَ َمْ نْ األْ انَ لَنَا مِ : {لَوْ كَ دٍ مَ أُحُ وْ الَ يَ ي قَ تِّبٌ الَّذِ عَ مُ وَ

لِهِ  وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ أَ فَ
لَوْ  ولُونَ  قُ يَ  ... لِيَّةِ الْجاهِ ظَنَّ  قِّ  الْحَ يْرَ  غَ هِ  بِاللَّ ظُنُّونَ  يَ مْ  هُ سُ فُ نْ أَ مْ  تْهُ مَّ أَهَ دْ  قَ ةٌ  طائِفَ {وَ

 . ةِ صَّ قِ رِ الْ ١٥٤/٣) إلَى آخِ نا} (آل عمران  نا هاهُ تِلْ ا قُ ءٌ مَ يْ رِ شَ َمْ نَ األْ كانَ لَنا مِ
 ، رَ يْصَ قَ وَ   رَ كِسْ نُوزَ  كُ لَ  أْكُ نَ أَنْ  نَا  دُ عِ يَ دٌ  مَّ حَ مُ انَ  كَ  : ابِ زَ َحْ األْ مَ  وْ يَ الَ  قَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ

 : U فِيهِ هُ  لَ اللَّ نْزَ أَ . فَ ائِطِ غَ بَ إلَى الْ هَ ذْ نُ أَنْ يَ أْمَ نَا الَ يَ دُ أَحَ وَ
 { وراً رُ ولُهُ إِالَّ غُ سُ رَ هُ وَ ا اللَّ نَ دَ عَ ا وَ ضٌ مَ رَ مْ مَ لُوبِهِ ينَ فِي قُ الَّذِ نافِقُونَ وَ قُولُ الْمُ إِذْ يَ {وَ

. اطِبٍ ثُ بْنُ حَ ارِ الْحَ ١٢/٣٣) وَ (األحزاب 

يَّةَ بْنِ  نِي أُمَ نْ بَ مْ مِ هُ ، وَ اطِبٍ نَا حَ ثُ ابْ ارِ الْحَ بَةُ وَ لَ عْ ثَ ، وَ يْرٍ تِّبُ بْنُ قُشَ عَ : مُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
بَ  دْ نَسَ قَ ، وَ لْمِ عِ لِ الْ نْ أَهْ نْ أَثِقُ بِهِ مِ رَ لِي مَ كَ ا ذَ ينَ فِيمَ نَافِقِ مُ نْ الْ وا مِ يْسُ لَ رٍ وَ لِ بَدْ نْ أَهْ دٍ مِ يْ زَ

. رٍ لِ بَدْ اءِ أَهْ مَ دٍ فِي أَسْ يْ يَّةَ بْنِ زَ نِي أُمَ ثَ فِي بَ ارِ الْحَ بَةَ وَ لَ عْ اقَ ثَ حَ ابْنُ إسْ
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١٥٤

انَ  نْ كَ مَّ مْ مِ هُ ، وَ جُ زَ بَحْ ، وَ نَيْفٍ لِ بْنِ حُ هْ و سَ ، أَخُ نَيْفٍ بَّادُ بْنُ حُ عَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
. بْتَلَ هِ بْنُ نَ بْدُ اللَّ عَ ، وَ امٍ ذَ و بْنُ خِ رُ مْ عَ ، وَ ارِ رَ دَ الضِّ جِ سْ نَى مَ بَ

( يَّةَ نِي أُمَ نْ بَ (مِ
وَ  هُ ، وَ ارِ رَ دَ الضِّ جِ سْ نَى مَ نْ بَ مَّ وَ مِ هُ ، وَ ابِتٍ ةُ بْنُ ثَ دِيعَ : وَ الِكٍ دِ بْنِ مَ يْ يَّةَ بْنِ زَ نِي أُمَ نْ بَ مِ وَ

الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ بُ لْعَ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ا كُ : إنَّمَ الَ ي قَ الَّذِ
نْتُمْ  كُ ولِهِ  سُ رَ وَ آياتِهِ  وَ هِ  أَبِاللَّ لْ  قُ لْعَبُ  نَ وَ وضُ  نَخُ نَّا  كُ إِنَّما  ولُنَّ  لَيَقُ مْ  أَلْتَهُ سَ لَئِنْ  {وَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (التوبة ٦٥/٩)... إلَى آخِ نَ ؤُ زِ تَهْ تَسْ
( نِي النَّبِيتِ نْ بَ (مِ

ابْنُ  الَ  قَ  - سِ َوْ األْ بْنِ  الِكِ  مَ بْنُ  و  رُ مْ عَ  : النَّبِيتُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  - النَّبِيتِ نِي  بَ نْ  مِ وَ
 : سِ َوْ األْ بْنِ  الِكِ  مَ بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنِ  جِ  رَ زْ الْخَ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ بْنِ  ةَ  ثَ ارِ حَ نِي  بَ نْ  مِ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ
هِ  ولُ اللَّ سُ رَ ۳٤۲ وَ ائِطِهِ ازَ فِي حَ يْنَ أَجَ r حَ هِ  ولِ اللَّ سُ الَ لِرَ ي قَ وَ الَّذِ هُ ، وَ يْظِيٍّ عُ بْنُ قَ بَ رْ مِ
ذَ فِي  أَخَ ائِطِي، وَ رَّ فِي حَ بِيا، أَنْ تَمُ نْتَ نَ ، إنْ كُ دُ مَّ حَ ا مُ لُّ لَكَ يَ : الَ أُحِ دٍ دٌ إلَى أُحُ امِ r عَ
يْتُكَ  مَ رَ كَ لَ يْرَ ابِ غَ ا التُّرَ ذَ يبُ بِهَ لَمُ أَنِّي الَ أُصِ وْ أَعْ هِ لَ اللَّ : وَ الَ مَّ قَ ، ثُ ابٍ نْ تُرَ نَةً مِ فْ هِ حَ دِ يَ
 ، لْبِ قَ الْ ى  مَ أَعْ ى،  مَ َعْ األْ ا  ذَ فَهَ  ، وهُ عُ دَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، تُلُوهُ لِيَقْ مُ  وْ قَ الْ هُ  رَ تَدَ ابْ فَ  ، بِهِ
وهُ  أَخُ وَ  ، هُ جَّ فَشَ سِ  وْ قَ بِالْ لِ  هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ و  أَخُ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  دُ  عْ سَ هُ  بَ رَ فَضَ  . ةِ يرَ بَصِ الْ ى  مَ أَعْ
نَا  يُوتَ ، إنَّ بُ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ قِ نْدَ مَ الْخَ وْ هِ r يَ ولِ اللَّ سُ الَ لِرَ ي قَ وَ الَّذِ هُ ، وَ يْظِيٍّ سُ بْنُ قَ أَوْ

 : فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ ا.  يْهَ إلَ عْ  جِ نَرْ لْ فَ نَا  لَ نْ  أْذَ فَ  ، ةٌ رَ وْ عَ
تَان. بُسْ ائِط: الْ ٣٤٢  احلَْ
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} (األحزاب ١٣/٣٣) ونَ إِالَّ فِراراً يدُ رِ ةٍ إِنْ يُ رَ وْ يَ بِعَ ما هِ ةٌ وَ رَ وْ نا عَ يُوتَ ولُونَ إِنَّ بُ قُ {يَ
ةُ  النَّابِغَ الَ  قَ  . اتٌ رَ وْ عَ ا:  هَ عُ مْ جَ وَ  ، ةٌ ائِعَ ضَ وَ وِّ  دُ لِلْعَ ةٌ  رَ وَ عْ مُ أَيْ   ، ةٌ رَ وْ عَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: يَانِيُّ بْ الذُّ
ا ائِعً رَ ضَ َمْ الَ األْ ا وَ ومً رُ حْ ارَ مَ الَ الْجَ ةً ... وَ رَ وْ بَيْتِ عَ لْقَ لِلْ مْ الَ تَ هُ لْقَ تَى تَ مَ

. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
. تُهُ مَ رْ يَ حُ هِ ، وَ لِ جُ ةُ الرَّ رَ وْ ا): عَ ةُ (أَيْضً رَ وْ الْعَ وَ

. ةُ أَ وْ ا) السَّ ةُ (أَيْضً رَ وْ الْعَ وَ

( رَ فَ نِي ظُ نْ بَ (مِ
اطِبُ  جِ حَ رَ زْ ثِ بْنِ الْخَ ارِ بُ بْنُ الْحَ عْ : كَ رٍ مُ ظَفَ اسْ ، وَ رٍ نِي ظَفَ نْ بَ مِ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
يَارِ  خِ نْ  مِ ابْنٌ  هُ  لَ انَ  كَ وَ لِيَّتِهِ  اهِ جَ فِي  ا۳٤۳  سَ عَ دْ  قَ ا  يمً سِ جَ ا  يْخً شَ انَ  كَ وَ  ، افِعٍ رَ بْنِ  يَّةَ  أُمَ بْنُ 
لَ  مِ فَحُ  ، اتُ احَ رَ الْجِ بَتَتْهُ  أَثَ تَّى  حَ دٍ  أُحُ مَ  وْ يَ يبَ  أُصِ اطِبٍ  حَ بْنُ  يدُ  زِ يَ هُ  لَ الُ  قَ يُ  . ينَ لِمِ سْ مُ الْ

. رٍ نِي ظَفَ ارِ بَ إلَى دَ
الِ  جَ نْ رِ ا مِ نْ بِهَ يْهِ مَ عَ إلَ تَمَ هُ اجْ نَّ ةَ أَ تَادَ رَ بْنِ قَ مَ مُ بْنُ عُ اصِ نِي عَ ثَ دَّ : فَحَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
الَ  قَ  . نَّةِ بِالْجَ اطِبٍ  حَ بن  ا  يَ رْ  أَبْشِ ولُونَ  قُ يَ لُوا  عَ فَجَ تِ  وْ مَ بِالْ وَ  هُ وَ مْ  ائِهِ نِسَ وَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ
ا  ذَ هَ هِ  اللَّ وَ مْ  تُ رْ رَ غَ  ، لٍ مَ رْ حَ نْ  مِ هِ  اللَّ وَ نَّةٌ  جَ لْ  أَجَ أَبُوهُ  ولُ  قُ يَ لَ  عَ فَجَ  ، ينَئِذٍ حِ هُ  اقُ نِفَ  ۳٤٤ مَ نَجَ فَ

. هِ سِ نْ نَفْ كِينُ مِ سْ مِ الْ
وىل. ٣٤٣  عسا: أسن وَ

٣٤٤  نجم: ظهر.
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هُ  لَ اللَّ ي أَنْزَ ، الَّذِ يْنِ عَ رْ قُ الدِّ ارِ ، سَ ةَ مَ وَ أَبُو طُعْ هُ ، وَ قٍ يْرِ يْرُ بْنُ أُبَ بُشَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 : الَى فِيهِ عَ تَ

 { أَثِيماً اناً  وَّ خَ كانَ  نْ  مَ بُّ  يُحِ الَ  هَ  اللَّ إِنَّ   ، مْ هُ سَ فُ أَنْ تانُونَ  يَخْ ينَ  الَّذِ نِ  عَ تُجادِلْ  ال  {وَ
. مْ هُ لِيفٌ لَ : حَ انُ مَ زْ قُ (النساء ١٠٧/٤)، وَ

( لِ هَ َشْ بْدِ األْ نِي عَ نْ بَ (مِ
أَنَّ  إالَّ   ، لَمُ عْ يَ ةٌ  نَافِقَ مُ الَ  وَ نَافِقٌ  مُ لِ  هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ فِي  نْ  كُ يَ مْ  لَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. ودَ هُ بِّ يَ حُ اقِ وَ مُ بِالنِّفَ تَّهَ انَ يُ دْ كَ ، قَ دٍ يْ دِ بْنِ زَ عْ طِ سَ هْ ، رَ بٍ عْ نِي كَ دِ بَ ، أَحَ ابِتٍ اكَ بْنَ ثَ حَّ الضَّ

: ابِتٍ انُ بْنُ ثَ سَّ الَ حَ قَ
ا دَ جَّ تَمَ مِ أَنْ تَ الَ سْ ِ لَى اإلْ يَتْ عَ هُ ... أَعْ وقَ رُ اكَ أَنَّ عُ حَّ بْلِغُ الضَّ نْ مُ مَ
ا دً مَّ حَ بُّ مُ الَ تُحِ ، وَ ارِ مَ مْ ... كِبْدَ الْحِ دِينَهُ ازِ وَ جَ انَ الْحِ دَ هْ بُّ يُ أَتُحِ

ا دَ وَّ خَ اءِ وَ ضَ فَ تَنَّ آلٌ فِي الْ ا اسْ افِقُ دِينَنَا ... مَ وَ ي الَ يُ رِ مْ عَ دِينًا لَ
 ، يْرٍ قُشَ ابْن  تِّبُ  عَ مُ وَ نِي-  لَغَ بَ ا  فِيمَ  - تِهِ بَ وْ تَ بْلَ  قَ تٍ  امِ صَ بْنِ  دِ  يْ وَ سُ بْنُ  سُ  الَ جُ انَ  كَ وَ
فِي  ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ الٌ  جَ رِ مْ  اهُ عَ فَدَ  ، مِ الَ سْ ِ بِاإلْ نَ  وْ عَ دْ يُ انُوا  كَ وَ  ، رٌ بِشْ وَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  افِعُ  رَ وَ
 ، لِيَّةِ اهِ الْجَ لِ  أَهْ امُ  كَّ حُ  ، انِ هَّ كُ الْ إلَى  مْ  هُ وْ عَ فَدَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  مْ  يْنَهُ بَ انَتْ  كَ ةٍ  ومَ صُ خُ

 : مْ هُ U فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ فَ
ونَ  يدُ رِ بْلِكَ يُ نْ قَ لَ مِ زِ نْ ما أُ لَ إِلَيْكَ وَ زِ نْ نُوا بِما أُ مْ آمَ هُ نَّ ونَ أَ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلَى الَّذِ لَمْ تَ {أَ
مْ  هُ لَّ يُضِ نْ  أَ يْطانُ  الشَّ يدُ  رِ يُ وَ بِهِ  وا  رُ فُ كْ يَ نْ  أَ وا  رُ مِ أُ دْ  قَ وَ وتِ  الطَّاغُ إِلَى  وا  مُ تَحاكَ يَ نْ  أَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (النساء ٦٠/٤)... إلَى آخِ عِيداً الالً بَ ضَ
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( مَ شَ نِي جُ نْ بَ (مِ
ا  : يَ ولُ قُ ي يَ وَ الَّذِ هُ ، وَ يْسٍ دُّ بْنُ قَ : الْجَ ةَ لِمَ نِي سَ نْ بَ مَّ مِ ، ثُ جِ رَ زْ مِ بْنِ الْخَ شَ نِي جُ نْ بَ مِ وَ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ تِنِّي. فَ فْ الَ تَ نْ لِي، وَ ذَ ، ائْ دُ مَّ حَ مُ
يطَةٌ  حِ لَمُ نَّمَ  هَ جَ إِنَّ  وَ قَطُوا،  سَ تْنَةِ  الْفِ فِي  أَال  تِنِّي  فْ تَ ال  وَ لِي،  نْ  ذَ ائْ قُولُ  يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (التوبة ٤٩/٩)... إلَى آخِ ينَ بِالْكافِرِ
( فٍ وْ نِي عَ نْ بَ (مِ

يْهِ  إِلَ ينَ وَ نَافِقِ مُ أْسَ الْ انَ رَ كَ ، وَ لُولٍ هِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَ بْدُ اللَّ : عَ جِ رَ زْ فِ بْنِ الْخَ وْ نِي عَ نْ بَ مِ وَ
ةِ  وَ زْ غَ فِي  لَّ  َذَ األْ ا  نْهَ مِ زُّ  َعَ األْ نَّ  جَ رِ لَيُخْ ينَةِ  دِ الْمَ إلَى  نَا  عْ جَ رَ لَئِنْ   : الَ قَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، ونَ عُ تَمِ يَجْ
فِيهِ  وَ  (١/٦٣-١١ (المنافقون  ا.  هَ رِ بِأَسْ ينَ  نَافِقِ الْمُ ةُ  ورَ سُ لَتْ  زَ نَ  ، لِكَ ذَ لِهِ  وْ قَ فِي  وَ  . طَلِقِ صْ الْمُ نِي  بَ
نْ  مِ مْ  هُ وَ  ، اعِسٌ دَ وَ  ، دٍ يْ وَ سُ وَ  ، قَلَ وْ قَ أَبِي  بْنِ  الِكِ  مَ وَ  - فٍ وْ عَ نِي  بَ نْ  مِ لٍ  جُ رَ  - ةَ دِيعَ وَ فِي  وَ
ينَ  ذِ هِ الَّ مِ وْ نْ قَ رُ مِ ءِ النَّفَ الَ ؤُ . فَهَ لُولٍ هِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَ بْدِ اللَّ عَ ، وَ لُولٍ هِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَ بْدِ اللَّ طِ عَ هْ رَ
تُمْ  جْ رِ أُخْ ئِنْ  لَ فوالله  اثبتوا،  أَن   :r النبي  مْ  هُ رَ اصَ حَ يْنَ  حَ يرِ  النَّضِ نِي  بَ إلَى  ونَ  سُّ دُ يَ انُوا  كَ
 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ مْ نَّكُ رَ نَنْصُ تُمْ لَ إِنْ قُوتِلْ ا، وَ ا أَبَدً دً مْ أَحَ الَ نُطِيعُ فِيكُ مْ وَ كُ عَ نَّ مَ جَ رُ نَخْ لَ
لَئِنْ  الْكِتابِ  لِ  أَهْ نْ  مِ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ مُ  وانِهِ ِخْ إلِ ولُونَ  قُ يَ وا  قُ نافَ ينَ  الَّذِ إِلَى  رَ  تَ {أَلَمْ 
دُ  هَ الله يَشْ ، وَ مْ نَّكُ رَ تُمْ لَنَنْصُ وتِلْ إِنْ قُ داً أَبَداً، وَ مْ أَحَ ال نُطِيعُ فِيكُ مْ وَ كُ عَ نَّ مَ جَ رُ تُمْ لَنَخْ جْ رِ أُخْ

 : لِهِ وْ ى إلَى قَ تَهَ تَّى انْ ةِ حَ ورَ نْ السُّ ةُ مِ صَّ قِ مَّ الْ } (الحشر ١١/٥٩)ثُ مْ لَكاذِبُونَ هُ إِنَّ
هَ  نْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّ يءٌ مِ الَ إِنِّي بَرِ رَ قَ فَ ا كَ لَمَّ ، فَ رْ فُ ِنْسانِ اكْ الَ لِإلْ يْطانِ إِذْ قَ ثَلِ الشَّ مَ {كَ

} (الحشر ١٦/٥٩)٣٤٥ ينَ بَّ الْعالَمِ رَ
٣٤٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥١٩-٥٢٧.
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( ودَ هُ يَ ينَ وَ نَافِقِ ةِ فِي الْمُ رَ نْ الْبَقَ لَ مِ زَ ا نَ (مَ
ةِ  ورَ سُ رُ  دْ صَ لَ  نَزَ  ، جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  َوْ األْ نْ  مِ ينَ  نَافِقِ مُ الْ وَ  ، ودَ هُ يَ بَارِ  أَحْ نْ  مِ ءِ  الَ ؤُ هَ ي  فَفِ

. لَمُ هُ أَعْ اللَّ نِي- وَ لَغَ ا بَ ا -فِيمَ نْهَ ائَة مِ مِ ة إِلَى الْ رَ بَقَ الْ
 : هِ دِ مْ بِحَ هُ وَ انَ بْحَ هُ سُ ولُ اللَّ قُ يَ

. كَّ فِيهِ } (البقرة ١/٢-٢)، أَيْ الَ شَ يْبَ فِيهِ {الم ذلِكَ الْكِتابُ الَ رَ
: لِيُّ ذَ هُ ةَ الْ يَ ؤَ ةُ بْنُ جُ دَ اعِ الَ سَ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

۳٤٦ يمُ مَّ لَحِ انَ ثَ دْ كَ يْبَ أَنْ قَ وا بِهِ ... فَالَ رَ رُ صَ دْ حَ مَ قَ وْ قَ نَا الْ دْ هِ وا عَ الُ قَ فَ
، هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: لِيُّ ذَ هُ يْرٍ الْ هَ الِدُ بْنُ زُ الَ خَ . قَ يبَةُ ا): الرِّ يْبُ (أَيْضً الرَّ وَ
يْبٍ بِبُهُ بِرَ أَنَّنِي أَرْ كَ

يْبٍ : كأننى أريته بِرَ نْ يرويهِ مْ مَ نْهُ مِ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. لِيُّ ذَ هُ يْبٍ الْ ؤَ ي أَبِي ذُ وَ ابْنُ أَخِ هُ . وَ هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ

فُونَ  رِ عْ ا يَ كِ مَ رْ تَهُ فِي تَ وبَ قُ هِ عُ نْ اللَّ ونَ مِ رُ ذَ ينَ يَحْ ذِ } (البقرة ٢/٢)، أَيْ الَّ ينَ تَّقِ دً لِلْمُ {هُ
 . نْهُ مْ مِ هُ اءَ ا جَ يقِ بِمَ دِ تَهُ بِالتَّصْ مَ حْ ونَ رَ جُ رْ يَ ، وَ دَ هُ نْ الْ مِ

أَيْ   (٣/٢ (البقرة   { قُونَ نْفِ يُ مْ  ناهُ قْ زَ رَ ا  مَّ مِ وَ الةَ  الصَّ ونَ  يمُ قِ يُ وَ يْبِ  بِالْغَ نُونَ  مِ ؤْ يُ ينَ  {الَّذِ
ا.  هَ ا لَ ابً تِسَ اةَ احْ كَ نَ الزَّ تَوْ ؤْ يُ ا، وَ هَ ضِ رْ ةَ بِفَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ

تِيل. : أَحدقُوا. وحليم: أَي قَ ٣٤٦  حرصوا بِهِ
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بِهِ  ئْتَ  جِ ا  بِمَ قُونَكَ  دِّ يُصَ أَيْ   { بْلِكَ قَ نْ  مِ لَ  زِ أُنْ ما  وَ إِلَيْكَ  لَ  زِ أُنْ بِما  نُونَ  مِ ؤْ يُ ينَ  الَّذِ {وَ
ا  مَ ونَ  دُ حَ يَجْ الَ  وَ  ، مْ يْنَهُ بَ قُونَ  رِّ فَ يُ الَ   ، لِينَ سَ رْ مُ الْ نْ  مِ بْلُكَ  قَ نْ  مَ بِهِ  اءَ  جَ ا  مَ وَ  ،U هِ  اللَّ نْ  مِ

 . مْ هِ بِّ نْ رَ مْ بِهِ مِ وهُ اءُ جَ
ابِ  سَ الْحِ النَّارِ وَ نَّةِ وَ الْجَ ةِ وَ يَامَ قِ الْ ثِ وَ بَعْ } (البقرة ٤/٢)، أَيْ بِالْ وقِنُونَ مْ يُ ةِ هُ رَ خِ بِاآلْ {وَ
بِّكَ . نْ رَ كَ مِ اءَ ا جَ بِمَ ، وَ بْلِكَ نْ قَ انَ مِ ا كَ نُوا بِمَ مْ آمَ ونَ أَنَّهُ مُ عُ زْ ينَ يَ ذِ ءِ الَّ الَ ؤُ ، أَيْ هَ انِ يزَ مِ الْ وَ

 . مْ هُ اءَ ا جَ لَى مَ ةٍ عَ امَ تِقَ اسْ مْ وَ هِ بِّ نْ رَ لَى نُورٍ مِ } أَيْ عَ مْ هِ بِّ نْ رَ دً مِ لى هُ {أُولئِكَ عَ
ا  رِّ مَ نْ شَ ا مِ وْ نَجَ بُوا وَ لَ ا طَ وا مَ كُ رَ ينَ أَدْ ذِ } (البقرة ٥/٢)، أَيْ الَّ ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ أُولئِكَ هُ {وَ

بُوا.  رَ نْهُ هَ مِ
 . بْلَكَ نَا قَ اءَ ا جَ نَّا بِمَ دْ آمَ وا إنَّا قَ الُ إِنْ قَ ، وَ يْكَ لَ إلَ ا أُنْزِ وا} أَيْ بِمَ رُ فَ ينَ كَ {إِنَّ الَّذِ

وا  رُ فَ كَ دْ  قَ مْ  أَنَّهُ أَيْ   (٦/٢ (البقرة   { نُونَ مِ ؤْ يُ الَ  مْ  هُ رْ نْذِ تُ لَمْ  أَمْ  مْ  هُ تَ رْ أَأَنْذَ مْ  يْهِ لَ عَ واءٌ  {سَ
ا  بِمَ كَ وَ اءَ ا جَ وا بِمَ رُ فَ دْ كَ قَ ، فَ يثَاقُ لَكَ مِ مْ الْ يْهِ لَ ذَ عَ ا أُخِ وا مَ دُ حَ جَ ، وَ كَ رِ نْ ذِكْ مْ مِ هُ نْدَ ا عِ بِمَ
ا  وا بِمَ رُ فَ دْ كَ قَ ا، وَ يرً ذِ ا أَوْ تَحْ ارً نْكَ إنْذَ ونَ مِ عُ تَمِ سْ يْفَ يَ ، فَكَ كَ يْرُ مْ بِهِ غَ هُ اءَ ا جَ مَّ ، مِ مْ هُ نْدَ عِ

 . كَ لْمِ نْ عِ مْ مِ هُ نْدَ عِ
 أَنْ  دَ هُ نْ الْ } أَيْ عَ ةٌ مْ غِشاوَ هِ لى أَبْصارِ عَ مْ وَ عِهِ مْ لى سَ عَ مْ وَ لُوبِهِ لى قُ هُ عَ تَمَ اللَّ {خَ
إِنْ  وَ  ، بِهِ نُوا  مِ ؤْ يُ تَّى  حَ بِّكَ  رَ نْ  مِ كَ  اءَ جَ ي  الَّذِ قِّ  الْحَ نْ  مِ بِهِ  بُوكَ  ذَّ كَ ا  بِمَ نِي  عْ يَ ا،  أَبَدً يبُوهُ  يُصِ

. بْلَكَ انَ قَ ا كَ لِّ مَ نُوا بِكُ آمَ
} (البقرة ٧/٢) ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ فِكَ {عَ الَ نْ خِ يْهِ مِ لَ مْ عَ ا هُ } بِمَ مْ لَهُ {وَ

. تِهِ فَ رِ عْ دَ مُ عْ قِّ بَ نْ الْحَ بُوا بِهِ مِ ذَّ ا كَ ، فِيمَ ودَ هُ نْ يَ بَارِ مِ َحْ ا فِي األْ ذَ فَهَ
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( جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ نَافِقِي األْ لَ فِي مُ زَ ا نَ (مَ
نِي  عْ } (البقرة ٨/٢) يَ نِينَ مِ ؤْ مْ بِمُ ما هُ رِ وَ خِ مِ اآلْ بِالْيَوْ هِ وَ نَّا بِاللَّ قُولُ آمَ نْ يَ من النَّاسِ مَ {وَ

 . مْ هِ رِ لَى أَمْ انَ عَ نْ كَ مَ ، وَ جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ نْ األْ ينَ مِ نَافِقِ مُ الْ
مْ  لُوبِهِ قُ فِي   . ونَ رُ عُ يَشْ ما  وَ مْ  هُ سَ فُ أَنْ إِالَّ  ونَ  عُ دَ يَخْ ما  وَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ وَ هَ  اللَّ ونَ  {يُخادِعُ

كا  } أَيْ شَ ضاً رَ هُ مَ مُ اللَّ هُ زادَ كٌّ {فَ } أَيْ شَ ضٌ رَ مَ
قالُوا   ، ضِ َرْ األْ فِي  وا  دُ سِ فْ تُ الَ  مْ  لَهُ قِيلَ  إِذا  وَ  . بُونَ ذِ كْ يَ كانُوا  بِما  أَلِيمٌ  ذابٌ  عَ مْ  لَهُ {وَ
 . كِتَابِ لِ الْ أَهْ نِينَ وَ مِ ؤْ مُ نْ الْ يْنِ مِ يقَ رِ فَ يْنَ الْ حَ بَ الَ ِصْ يدُ اإلْ ا نُرِ } أَيْ إنَّمَ ونَ لِحُ صْ نُ مُ إِنَّما نَحْ
 ، النَّاسُ نَ  آمَ ما  كَ نُوا  آمِ مْ  لَهُ قِيلَ  إِذا  وَ  . ونَ رُ عُ يَشْ الَ  لكِنْ  وَ ونَ  دُ سِ فْ الْمُ مُ  هُ مْ  هُ إِنَّ {أَال 
ينَ  وا الَّذِ إِذا لَقُ . وَ ونَ لَمُ عْ لكِنْ الَ يَ هاءُ وَ فَ مُ السُّ مْ هُ هُ ، أَال إِنَّ هاءُ فَ نَ السُّ ما آمَ نُ كَ مِ قالُوا أَنُؤْ
 ، قِّ يبِ بِالْحَ ذِ مْ بِالتَّكْ ونَهُ رُ أْمُ ينَ يَ ذِ ، الَّ ودَ هُ نْ يَ } مِ مْ ياطِينِهِ ا إِلى شَ وْ لَ إِذا خَ نَّا، وَ نُوا قالُوا آمَ آمَ

ولُ  سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ فِ مَ الَ خِ وَ
 . يْهِ لَ تُمْ عَ ا أَنْ ثْلِ مَ لَى مِ } أَيْ إنَّا عَ مْ كُ عَ ا مَ {قالُوا إِنَّ

  . مْ بُ بِهِ لْعَ نَ ، وَ مِ وْ قَ ئُ بِالْ زِ تَهْ ا نَسْ } أَيْ إنَّمَ نَ ؤُ زِ تَهْ سْ نُ مُ {إِنَّما نَحْ
} (البقرة ٩/٢-١٥) ونَ هُ مَ عْ مْ يَ يانِهِ غْ مْ فِي طُ هُ دُّ مُ يَ مْ وَ ئُ بِهِ زِ تَهْ سْ هُ يَ يقول الله تعالى:{اللَّ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
الَ  انُ قَ يَرَ : أَيْ حَ هٌ امِ عَ هٌ وَ مِ لٌ عَ جُ : رَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ . تَ ونَ ارُ : يَحَ ونَ هُ مَ عْ : يَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

ا: لَدً فُ بَ اجِ يَصِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ رُ
هِ مَّ عُ لِينَ الْ اهِ  بِالْجَ دَ هُ ى الْ مَ أَعْ
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 . ونَ هُ مِ عَ  : هُ عُ مْ فَجَ  ، هٌ مِ عَ ا  أَمَّ وَ  ، هٍ امِ عَ عُ  مْ جَ  : هُ مَّ عُ الْ فَ  . هُ لَ ةٍ  وزَ جُ أُرْ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ
. اءُ هَ مْ عَ ةٌ وَ هَ مِ : عَ ةُ أَ رْ مَ الْ وَ

مْ  هُ تُ تْ تِجارَ بِحَ انِ {فَما رَ يمَ ِ رِ بِاإلْ فْ كُ د} أَيْ الْ اللَةَ بِالْهُ ا الضَّ وُ تَرَ ينَ اشْ {أُولئِكَ الَّذِ
} (البقرة ١٦/٢) ينَ تَدِ هْ ما كانُوا مُ وَ

الَى:  عَ الَ تَ قَ ، فَ ثَالً مْ مَ هُ بَ لَ رَ مَّ ضَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
فِي  مْ  هُ كَ رَ تَ وَ مْ  هِ بِنُورِ هُ  اللَّ بَ  هَ ذَ لَهُ  وْ حَ ا  مَ تْ  أَضاءَ ا  لَمَّ فَ ا  ارً نَ دَ  قَ تَوْ اسْ ي  الَّذِ ثَلِ  مَ {كَ

} (البقرة ١٧/٢)  ونَ رُ بْصِ لُماتٍ الَ يُ ظُ
ئُوهُ  أَطْفَ رِ  فْ كُ الْ ةِ  ظُلْمَ نْ  مِ بِهِ  وا  جُ رَ خَ ا  إذَ تَّى  حَ بِهِ  ولُونَ  قُ يَ وَ قَّ  الْحَ ونَ  رُ بْصِ يُ الَ  أَيْ 
الَ  وَ  ، دً هُ ونَ  رُ بْصِ يُ الَ  مْ  هُ فَ رِ  فْ كُ الْ اتِ  ظُلُمَ فِي  هُ  اللَّ مْ  هُ كَ تَرَ فَ  ، فِيهِ مْ  اقِهِ نِفَ وَ بِهِ  مْ  هِ رِ فْ بِكُ

 . قٍّ لَى حَ ونَ عَ يمُ تَقِ سْ يَ
} (البقرة ١٨/٢)  عُونَ جِ رْ مْ الَ يَ هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ {صُ

الَ  وَ يْرٍ  خَ إلَى  ونَ  عُ جِ رْ يَ الَ   ، يْرِ الْخَ نْ  عَ يٌ  مْ عُ مٌ  بُكْ مٌّ  صُ  ، دَ هُ الْ إلَى  ونَ  عُ جِ رْ يَ الَ  أَيْ 
يْهِ  لَ مْ عَ ا هُ لَى مَ انُوا عَ ا كَ اةً مَ يبُونَ نَجَ يُصِ

نَ  مْ مِ مْ فِي آذانِهِ هُ لُونَ أَصابِعَ عَ قٌ يَجْ رْ بَ دٌ وَ عْ رَ لُماتٌ وَ ماءِ فِيهِ ظُ نَ السَّ يِّبٍ مِ {أَوْ كَصَ
} (البقرة ١٩/٢) ينَ يطٌ بِالْكافِرِ حِ الله مُ ، وَ تِ وْ رَ الْمَ ذَ قِ حَ واعِ الصَّ

نْ  مَ  ، يِّدُ السَّ  : مْ لِهِ وْ قَ ثْلُ  مِ  ، وبُ يَصُ ابَ  صَ نْ  مِ وَ  هُ وَ  ، طَرُ مَ الْ  : يِّبُ الصَّ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
نِي  دُ بَ ، أَحَ ةَ بَدَ ةُ بْنُ عَ مَ لْقَ الَ عَ . قَ يَائِبُ : صَ هُ عُ مْ جَ ، وَ وتُ اتَ يَمُ نْ مَ : مَ يِّتُ مَ الْ ، وَ ودُ ادَ يَسُ سَ

: يمٍ نَاةَ بْنِ تَمِ دِ مَ يْ الِكِ بْنِ زَ ةَ بْنِ مَ بِيعَ رَ
بِيبُ نَّ دَ هِ يْرِ ا لِطَ هَ قُ اعِ وَ م حابة ... صَ يْهِ لَ مْ صابت عَ أَنَّهُ كَ
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ا: فِيهَ وَ
وبُ يْثُ تَصُ نِ حَ زْ مُ ا الْ ايَ وَ تْكَ رَ قَ ۳٤۷ ... سَ رٍ مَّ غَ يْنَ مُ بَ يْنِي وَ لِي بَ دِ فَالَ تَعْ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتَانِ فِي قَصِ انِ الْ ذَ هَ وَ
ي  نْ الَّذِ ، مِ تْلِ قَ نْ الْ رِ مِ ذَ الْحَ رِ وَ فْ كُ نْ الْ مْ فِيهِ مِ ا هُ ةِ مَ نْ ظُلْمَ مْ مِ : أَيْ هُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ةِ  ظُلْمَ فِي  وَ  هُ ي  الَّذِ نْ  مِ  ، فَ صِ وُ ا  مَ ثْلِ  مِ لَى  عَ  ، مْ لَكُ فِ  وُّ التَّخَ وَ فِ  الَ الْخِ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ مْ  هُ

. تِ وْ مَ رَ الْ ذَ قِ حَ اعِ وَ نْ الصَّ نِيهِ مِ هُ فِي أُذُ ابِعَ لُ أَصَ عَ ، يَجْ يِّبِ الصَّ
ينَ  افِرِ كَ يطٌ بِالْ حِ وَ مُ ، أَيْ هُ ةِ مَ نْ النِّقْ مْ مِ لِكَ بِهِ لُ ذَ نْزِ هُ مُ اللَّ : وَ ولُ قُ يَ

 ، ا فِيهِ وْ شَ مْ مَ هُ لَّما أَضاءَ لَ قِّ كُ ءِ الْحَ وْ ةِ ضَ دَّ } أَيْ لِشِ مْ هُ طَفُ أَبْصارَ قُ يَخْ {يَكادُ الْبَرْ
لَى  مْ بِهِ عَ لِهِ وْ نْ قَ مْ مِ هُ ، فَ ونَ بِهِ لَّمُ تَكَ يَ قَّ وَ فُونَ الْحَ رِ عْ وا} أَيْ يَ مْ قامُ يْهِ لَ مَ عَ لَ إِذا أَظْ {وَ

 . ينَ يِّرِ تَحَ وا مُ امُ رِ قَ فْ كُ نْهُ فِي الْ وا مِ سُ تَكَ ا ارْ إِذَ ، فَ ةٍ امَ تِقَ اسْ
تِهِ  فَ رِ عْ دَ مَ عْ قِّ بَ نْ الْحَ وا مِ كُ رَ ا تَ } أَيْ لِمَ مْ هِ أَبْصارِ مْ وَ عِهِ مْ بَ بِسَ هَ هُ لَذَ لَوْ شاءَ اللَّ {وَ

} (البقرة ٢٠/٢) يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ هَ عَ {إِنَّ اللَّ
، أَيْ  ينَ نَافِقِ مُ الْ ارِ وَ فَّ كُ نْ الْ ا، مِ يعً مِ يْنِ جَ يقَ رِ فَ } لِلْ مُ بَّكُ وا رَ بُدُ ا النَّاسُ اعْ هَ ا أَيُّ : {يَ الَ مَّ قَ ثُ

 . ونَ تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ مْ لَ بْلِكُ نْ قَ ينَ مِ ذِ الَّ مْ وَ كُ لَقَ ي خَ مْ الَّذِ بَّكُ وا رَ دُ حِّ وَ
نَ  جَ بِهِ مِ رَ أَخْ اءً فَ ماءِ مَ نَ السَّ لَ مِ زَ أَنْ ، وَ ماءَ بِناءً السَّ ضَ فِراشاً، وَ َرْ مُ األْ لَ لَكُ عَ ي جَ {الَّذِ

} (البقرة ٢١/٢-٢٢) ونَ لَمُ عْ تُمْ تَ نْ أَ هِ أَنْداداً وَ لُوا لِلَّ عَ ، فَال تَجْ مْ قاً لَكُ زْ راتِ رِ الثَّمَ
ور. مُ ٣٤٧  املغمر: الّذي مل جيرب األُْ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: ةَ بِيعَ بِيدُ بْنُ رَ الَ لَ . قَ مْ نِدٌّ هُ دُ أَحَ ، وَ ثَالُ َمْ : األْ ادُ َنْدَ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

لَ اءَ فَعَ ا شَ يْرُ مَ هِ الْخَ يْ هُ ... بِيَدَ هَ فَالَ نِدَّ لَ دُ اللَّ مَ أَحْ
. هُ بَيْتُ فِي قصيدة لَ ا الْ ذَ هَ وَ

تُمْ  أَنْ ، وَ رُّ الَ تَضُ عُ وَ نْفَ تِي الَ تَ ادِ الَّ َنْدَ نْ األْ هُ مِ يْرَ وا باللَّه غَ كُ رِ : أَيْ الَ تُشْ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  مِ ولُ  سُ الرَّ يْهِ  إلَ مْ  وكُ عُ دْ يَ ي  الَّذِ أَنَّ  تُمْ  لِمْ عَ دْ  قَ وَ  ، هُ يْرُ غَ مْ  قكُ زُ رْ يَ مْ  كُ بَّ لَ رَ الَ  هُ  نَّ أَ ونَ  لَمُ عْ تَ

 . كَّ فِيهِ قُّ الَ شَ وَ الْحَ هِ هُ يدِ حِ تَوْ
 ، مْ بِهِ كُ اءَ ا جَ مَّ كٍّ مِ نا} أَيْ فِي شَ بْدِ لى عَ لْنا عَ زَّ ا نَ مَّ يْبٍ مِ نْتُمْ فِي رَ إِنْ كُ {وَ

نْ  مِ تُمْ  تَطَعْ اسْ نْ  مَ أَيْ   { هِ اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ مْ  كُ داءَ هَ شُ وا  عُ ادْ وَ  ، ثْلِهِ مِ نْ  مِ ةٍ  ورَ بِسُ أْتُوا  {فَ
يْهِ  لَ تُمْ عَ ا أَنْ لَى مَ مْ عَ انِكُ وَ أَعْ

قُّ  مْ الْحَ كُ بَيَّنَ لَ دْ تَ قَ لُوا} فَ عَ فْ لَنْ تَ لُوا وَ عَ فْ إِنْ لَمْ تَ ، فَ نْتُمْ صادِقِينَ {إِنْ كُ
 (٢٣/٢-٢٤ (البقرة   { ينَ لِلْكافِرِ تْ  دَّ أُعِ ةُ  جارَ الْحِ وَ النَّاسُ  ا  هَ ودُ قُ وَ الَّتِي  النَّارَ  وا  قُ اتَّ {فَ
ي  يثَاقِ الَّذِ مِ ضَ الْ مْ نُقْ هُ رَ ذَّ حَ مْ وَ بَهُ غَّ مَّ رَ . ثُ رِ فْ كُ نْ الْ يْهِ مِ لَ تُمْ عَ ا أَنْ ثْلِ مَ لَى مِ انَ عَ نْ كَ أَيْ لِمَ
مَ  آدَ مْ  أَبِيهِ أْنَ  شَ وَ  ، مْ هُ لَقَ خَ يْنَ  حَ مْ  هِ لْقِ خَ ءَ  دْ بَ مْ  هُ لَ رَ  كَ ذَ وَ  ، مْ هُ اءَ جَ ا  إذَ  r لِنَبِيِّهِ  مْ  يْهِ لَ عَ ذَ  أَخَ
 { رائِيلَ نِي إِسْ ا بَ : {يَ الَ مَّ قَ ، ثُ تِهِ نْ طَاعَ الَفَ عَ يْنَ خَ نَعَ بِهِ حَ يْفَ صَ كَ ، وَ هُ رَ أَمْ مُ وَ الَ يْهِ السِّ لَ عَ
 ، مْ ائِكُ نْدَ آبَ عِ مْ وَ كُ نْدَ ئِي عِ } أَيْ بَالَ مْ يْكُ لَ تُ عَ مْ تِيَ الَّتِي أَنْعَ مَ وا نِعْ رُ كُ ودَ {اذْ هُ نْ يَ بَارِ مِ َحْ لِألْ
مْ لِنَبِيِّي  نَاقِكُ تُ فِي أَعْ ذْ ي أَخَ ي} الَّذِ دِ هْ وا بِعَ فُ أَوْ هِ {وَ مِ وْ قَ نَ وَ وْ عَ نْ فِرْ مْ بِهِ مِ اهُ انَ نَجَّ ا كَ مَّ لَ
عِ  ضْ هِ بِوَ بَاعِ اتِّ هِ وَ يقِ دِ لَى تَصْ مْ عَ تُكُ دْ عَ ا وَ مْ مَ كُ زْ لَ } أُنْجِ مْ كُ دِ هْ مْ {أُوفِ بِعَ كُ اءَ ا جَ دَ إذَ مَ أَحْ
نْ  مِ انَتْ  كَ تِي  الَّ مْ  نُوبِكُ بِذُ مْ  نَاقِكُ أَعْ فِي  انَتْ  كَ تِي  الَّ لِ  الَ َغْ األْ وَ ارِ  صَ اآلْ نْ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ انَ  كَ ا  مَ
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مْ  بْلَكُ قَ انَ  كَ نْ  بِمَ لْتُ  أَنَزَ ا  مَ مْ  بِكُ لَ  أُنْزِ أَنْ  أَيْ   (٤٠/٢ } (البقرة  بُونِ هَ ارْ فَ ايَ  إِيَّ {وَ مْ  اثِكُ دَ أَحْ
. هِ يْرِ غَ خِ وَ سْ مَ نْ الْ ، مِ تُمْ فْ رَ دْ عَ تِي قَ اتِ الَّ مَ نْ النِّقْ مْ مِ ائِكُ نْ آبَ مِ

لْمِ  عِ نْ الْ مْ مِ كُ نْدَ عِ } وَ لَ كافِرٍ بِهِ ونُوا أَوَّ ال تَكُ ، وَ مْ عَكُ قاً لِما مَ دِّ صَ لْتُ مُ زَ نُوا بِما أَنْ آمِ {وَ
 . مْ كُ يْرِ نْدَ غَ يْسَ عِ ا لَ فِيهِ مَ

وا  تُمُ تَكْ وَ  ، بِالْباطِلِ قَّ  الْحَ وا  بِسُ لْ تَ ال  وَ  . قُونِ اتَّ فَ ايَ  إِيَّ وَ ليالً  قَ ناً  ثَمَ اتي  بِٰايَ وا  تَرُ تَشْ الَ  {وَ
ولِي  سُ بِرَ ةِ  فَ رِ عْ مُ الْ نْ  مِ مْ  كُ نْدَ عِ ا  مَ وا  تُمُ تَكْ الَ  أَيْ   (٤١/٢-٤٢ } (البقرة  ونَ لَمُ عْ تَ تُمْ  نْ أَ وَ قَّ  الْحَ

مْ  يكُ دِ تِي بِأَيْ تُبِ الَّ كُ نْ الْ ونَ مِ لَمُ عْ ا تَ مْ فِيمَ كُ نْدَ هُ عِ ونَ دُ تُمْ تَجِ أَنْ ، وَ اءَ بِهِ ا جَ بِمَ وَ
} (البقرة ٤٤/٢)  لُونَ قِ عْ تْلُونَ الْكِتابَ أَفَال تَ تُمْ تَ نْ أَ مْ وَ كُ سَ فُ نَ أَنْ وْ نْسَ تَ ونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ رُ أْمُ {أَتَ
ونَ  كُ تْرُ تَ وَ اةِ  رَ التَّوْ نْ  مِ دِ  هْ عَ الْ وَ ةِ  النُّبُوَّ نْ  مِ مْ  كُ نْدَ عِ ا  بِمَ رِ  فْ كُ الْ نْ  عَ النَّاسَ  نَ  وْ نْهَ أَتَ أَيْ 
ونَ  ضُ نْقُ تَ وَ ولِي،  سُ رَ يقِ  دِ تَصْ فِي  مْ  يْكُ إلَ ي  دِ هْ عَ نْ  مِ ا  فِيهَ ا  بِمَ ونَ  رُ فُ تَكْ تُمْ  أَنْ وَ أَيْ   ، مْ كُ سَ أَنَفْ
لَ  عِجْ الْ مْ  هُ لَ رَ  كَ فَذَ  ، مْ اثَهُ دَ أَحْ مْ  يْهِ لَ عَ دَ  دَّ عَ مَّ  ثُ كِتَابِي.  نْ  مِ ونَ  لَمُ عْ تَ ا  مَ ونَ  دُ حَ تَجْ وَ يثَاقِي،  مِ
} (النساء ١٥٣/٤) ةً رَ هْ هَ جَ ا اللَّ نَ : {أَرِ مْ هُ لَ وْ مَّ قَ ، ثُ مْ اهُ تَهُ إيَّ الَ إِقَ ، وَ مْ يْهِ لَ تَهُ عَ بَ وْ تَ ، وَ وا فِيهِ نَعُ ا صَ مَ وَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
 ، انِيُّ مَ رِ الْحَ زَ َخْ الَ أَبُو األْ نَّا. قَ تُرهُ عَ سْ ءَ يَ يْ نَا الَ شَ ا لَ رً ، أَيْ ظَاهِ ةً رَ هْ : جَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: تَيْبَةُ هُ قُ مُ اسْ وَ
۳٤۸ مِ دُ يَاهِ السَّ مِ افَ الْ وَ رُ أَجْ هَ يَجْ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ
ادَت تندفن. تَّى كَ د بالواردة، حَ هْ عَ ة الْ يمَ دِ قَ ِيَاه السدم: الْ ٣٤٨  املْ
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. هِ يْرِ غَ لِ وَ مْ نْ الرَّ هُ مِ تُرُ سْ ا يَ نْهُ مَ فُ عَ شِ يَكْ ، وَ اءَ مَ رُ الْ ظْهِ : يُ ولُ قُ : يَ رُ هَ يَجْ
دَ  عْ بَ مْ  اهُ إيَّ هُ  يَاءَ إحْ مَّ  ثُ  ، مْ تِهِ رَّ لِغِ لِكَ  ذَ نْدَ  عِ مْ  اهُ إيَّ ةِ  قَ اعِ الصَّ ذَ  أَخْ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لُوا  خُ {ادْ  : مْ هُ لَ هُ  لُ وْ قَ وَ  ، لْوَ السَّ وَ نَّ  مَ الْ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  الَ إِنْزَ وَ  ، امَ مَ غَ الْ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  لِيلَ تَظْ وَ  ، مْ تِهِ وْ مَ
مْ  نُوبَكُ ذُ بِهِ  طُّ  أَحُ بِهِ  مْ  كُ رُ آمُ ا  مَ وا  قُولُ أَيْ   ،(٥٨/٢ (البقرة   { طَّةٌ حِ ولُوا  قُ وَ داً  جَّ سُ الْبابَ 

. مْ ئِهِ زْ دَ هُ عْ لِكَ بَ مْ ذَ اهُ تَهُ إيَّ الَ إِقَ هِ، وَ رِ اءً بِأَمْ زَ تِهْ لِهِ اسْ وْ نْ قَ لِكَ مِ مْ ذَ يلَهُ بْدِ تَ ، وَ مْ نْكُ عَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

ا  لْوً حُ هُ  تَنُونَ يَجْ فَ  ، مْ هِ رِ جَ شَ لَى  عَ رِ  حَ السَّ فِي  طُ  قُ يَسْ انَ  كَ ءٌ  يْ شَ  : نُّ الْمَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ . قَ هُ لُونَ أْكُ يَ هُ وَ بُونَ رَ يَشْ ، فَ لِ سَ عَ ثْلَ الْ مِ

ا۳٤۹ عَ مُ نَجَ ا فِيهُ مً رَ النَّاسُ طُعْ ا أَبْصَ مْ ... مَ انَهُ كَ  مَ لْوَ السَّ نَّ وَ مَ وا الْ وْ أُطْعِمُ لَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

ا):  (أَيْضً لِ  سَ لِلْعَ الُ  قَ يُ وَ  ، انِيُّ مَ السُّ ا  إنَّهَ  : الُ قَ يُ وَ  ، اةٌ لْوَ سَ ا:  هَ تُ دَ احِ وَ  ، يْرٌ طَ  : لْوَ السَّ وَ
: لِيُّ ذَ هُ يْرٍ الْ هَ الِدُ بْنُ زُ الَ خَ قَ . وَ لْوَ السَّ

ا هَ ورُ ا نَشُ ا مَ  إذَ لْوَ نْ السَّ ذُّ مِ تُمْ ... أَلَ َنْ قا ألَ ا باللَّه حَ هَ مَ قَاسَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

نَا. نُوبَ نَّا ذُ طَّ عَ : أَيْ حُ طَّةٌ حِ وَ
الح  نْ صَ انَ عَ يْسَ الِحُ بْنُ كَ نِي صَ ثَ دَّ ا حَ مَ ، كَ لِكَ مْ ذَ يلِهِ بْدِ نْ تَ انَ مِ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  عَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنِ  نْ  عَ  ، مُ أَتَّهِ الَ  نْ  مَ وَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَبِي  نْ  عَ  ، لَفٍ خَ بْنِ  يَّةَ  أُمَ بِنْتِ  التّوأمة  مولى 

٣٤٩  نجع: نفع.
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مْ  هُ وَ  ، ونَ فُ حَ زْ يَ ا  دً جَّ سُ نْهُ  مِ لُوا  خُ دْ يَ أَنْ  وا  رُ أُمِ ي  الَّذِ بَابَ  الْ لُوا  خَ دَ  : الَ قَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
. ةٍ يرَ عِ ةٌ فِي شَ نْطَ : حِ وَ رْ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ يرٍ عِ نْطٌ فِي شَ ولُونَ حِ قُ يَ

 ، رَ جَ الْحَ اهُ  صَ بِعَ بَ  رِ يَضْ أَنْ  اهُ  إيَّ هُ  رَ أَمْ وَ  ، هِ مِ وْ لِقَ ى  وسَ مُ اءَ  قَ تِسْ اسْ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْطٍ  لُّ سِ لِمَ كُ دْ عَ ا، قَ نْهَ بُونَ مِ رَ يْنٌ يَشْ ۳٥۰ عَ بْطٍ لِّ سِ يْنًا، لِكُ ةَ عَ رَ شَ نَتَا عَ نْهُ اثْ مْ مِ هُ تْ لَ رَ جَ انْفَ فَ

 :u ى وسَ مْ لِمُ هُ لَ وْ قَ ، وَ بُ رَ ا يَشْ نْهَ تِي مِ يْنَهُ الَّ عَ
لِها  قْ بَ نْ  مِ ضُ  َرْ األْ نْبِتُ  تُ ا  مَّ مِ لَنا  جْ  رِ يُخْ بَّكَ  رَ لَنا  عُ  ادْ فَ  ، دٍ واحِ طَعامٍ  لى  عَ بِرَ  نَصْ {لَنْ 

ها} (البقرة ٦١/٢) فُومِ قِثَّائِها وَ وَ
: يُّ فِ لْتِ الثَّقَ يَّةُ بْنُ أَبِي الصَّ الَ أُمَ . قَ ةُ نْطَ : الْحِ ومُ : الْفُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

۳٥۱ ى فُومِ ذِيلِ فِي نِقْ وَ الْ ا ... قِطَعٌ كَ يْهَ لَ ابِي عَ وَ ثْلِ الْجَ  مِ يزَ قَ شِ فَوْ
يبة): رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ  . ةٌ فُومَ  : هُ تُ دَ احِ وَ  ، حُ مْ قَ الْ  : ومُ الْفُ وَ ةِ  ضَّ فِ الْ قِطَعُ   : ذِيلُ وَ الْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
. هُ ةٍ لَ يدَ فِي قَصِ

إِنَّ  راً فَ صْ بِطُوا مِ . اهْ يْرٌ وَ خَ ي هُ وَ أَدْنى بِالَّذِ ي هُ لُونَ الَّذِ تَبْدِ الَ أَتَسْ لِها قَ بَصَ ها وَ سِ دَ عَ {وَ
} (البقرة ٦١/٢) أَلْتُمْ ا سَ مْ مَ لَكُ

ي  خَ الَّذِ سْ مَ الْ ا أُوتُوا، وَ وا مَ ذُ مْ لِيَأْخُ هُ قَ هُ الطُّورَ فَوْ عَ فْ رَ لُوا، وَ عَ فْ لَمْ يَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
تِيلِ  قَ ةَ فِي الْ بْرَ عِ ا الْ هُ U بِهَ مْ اللَّ اهُ تِي أَرَ ةَ الَّ رَ بَقَ الْ ، وَ مْ اثِهِ دَ ةً بِأَحْ دَ مْ قِرَ لَهُ عَ ، إذْ جَ مْ انَ فِيهِ كَ

يل. عِ امَ اق، كالقبائل يفِ بنى إِسْ حَ ٣٥٠  األسباط يفِ بنى إِسْ
يَاض جيبى  ي احلِْ هِ وَ خشب أسود واجلوابى: مجع جابية. وَ هُ : الشيز وَ هُ ال لَ قَ ٣٥١  الشيز: جفان تصنع من خشب يُ

ا املَاء، أَي جيمع. فِيهَ
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ةِ،  رَ بَقَ ةِ الْ فَّ ى u فِي صِ وسَ لَى مُ دِ عَ دُّ دَ التَّرَ عْ ، بَ هُ رَ مْ أَمْ هُ هُ لَ يَّنَ اللَّ تَّى بَ ، حَ وا فِيهِ تَلَفُ ي اخْ الَّذِ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ . ثُ ةً وَ دَّ قَسْ ةِ أَوْ أَشَ ارَ جَ الْحِ انَتْ كَ تَّى كَ لِكَ حَ دَ ذَ عْ مْ بَ لُوبِهِ ةَ قُ وَ قَسْ وَ

إِنَّ  ، وَ نْهُ الْماءُ جُ مِ رُ يَخْ قُ فَ قَّ نْها لَما يَشَّ إِنَّ مِ ، وَ َنْهارُ نْهُ األْ رُ مِ جَّ تَفَ ةِ لَما يَ جارَ نَ الْحِ إِنَّ مِ {وَ
يْهِ  ونَ إلَ عُ ا تَدْ مَّ مْ عَ لُوبِكُ نْ قُ يَنُ مِ َلْ ةِ ألَ ارَ جَ نْ الْحِ إِنَّ مِ } أَيْ وَ هِ يَةِ اللَّ شْ نْ خَ بِطُ مِ هْ نْها لَما يَ مِ

} (البقرة ٧٤/٢) لُونَ مَ ا تَعْ مَّ هُ بِغافِلٍ عَ ا اللَّ مَ قِّ {وَ نْ الْحَ مِ
مْ  نْهُ مْ مِ هُ يِّسُ ؤَ نِينَ يُ مِ ؤْ مُ نْ الْ هُ مِ عَ نْ مَ لِمَ مُ وَ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ دِ عَ مَّ حَ الَ لِمُ مَّ قَ ثُ

نْ  هُ مِ ونَ فُ رِّ مَّ يُحَ هِ ثُ المَ اللَّ عُونَ كَ مَ مْ يَسْ نْهُ يقٌ مِ رِ دْ كانَ فَ قَ مْ وَ نُوا لَكُ مِ ؤْ عُونَ أَنْ يُ تَطْمَ {أَفَ
دْ  قَ مْ  لَّهُ كُ أَنَّ   ، اةَ رَ التَّوْ ونَ  عُ مَ يَسْ هُ  لُ وْ قَ يْسَ  لَ وَ  ،(٧٥/٢ } (البقرة  ونَ لَمُ عْ يَ مْ  هُ وَ لُوهُ  قَ عَ ا  مَ دِ  عْ بَ

. ةٌ اصَّ ، أَيْ خَ مْ نْهُ يقٌ مِ رِ كِنَّهُ فَ لَ ا، وَ هَ عَ مِ سَ
دْ  قَ ى،  وسَ مُ ا  يَ ى:  وسَ لِمُ وا  الُ قَ  : لْمِ عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضِ  نْ  عَ نِي  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  ى u مِ وسَ لِكَ مُ ، فَطَلَبَ ذَ كَ لِّمُ كَ يْنَ يُ هُ حَ مَ الَ نَا كَ عْ مِ أَسْ ، فَ ةِ اللَّهِ يَ ؤْ يْنَ رُ بَ يْنَنَا وَ يلَ بَ حِ
جَ  رَ مَّ خَ لُوا. ثُ عَ فَ وا، فَ ومُ يَصُ لْ ، وَ مْ وا ثِيَابَهُ رُ وْ لِيُطَهِّ وا، أَ رُ يَطَّهَّ لْ مْ فَ هُ رْ ، مُ مْ : نَعَ هُ الَ لَ قَ ، فَ هِ بِّ رَ
هُ  لَّمَ كَ وَ ا،  دً جَّ سُ وا  عُ قَ فَوَ ى  وسَ مُ مْ  هُ رَ أَمَ امُ  مَ غَ الْ مْ  يَهُ شِ غَ ا  لَمَّ فَ  ، الطُّورَ مْ  بِهِ أَتَى  تَّى  حَ مْ  بِهِ
مَّ  ثُ وا،  عُ مِ سَ ا  مَ نْهُ  عَ لُوا  قَ عَ تَّى  حَ  ، مْ اهُ نْهَ يَ وَ مْ  هُ رُ أْمُ يَ الَى،  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  مَ الَ كَ وا  عُ مِ فَسَ  ، هُ بُّ رَ
الُوا،  قَ وَ  ، بِهِ مْ  هُ رَ أَمَ ا  مَ مْ  نْهُ مِ يقٌ  رِ فَ فَ  رَّ حَ مْ  هُ اءَ جَ ا  لَمَّ فَ  ، ائِيلَ رَ إسْ نِي  بَ إلَى  مْ  بِهِ فَ  رَ انْصَ
ي  يقُ الَّذِ رِ فَ لِكَ الْ الَ ذَ ا، قَ ذَ كَ وَ ا  ذَ مْ بِكَ كُ رَ دْ أَمَ هَ قَ اللَّ : إنَّ  ائِيلَ رَ ى لِبَنِي إسْ وسَ الَ مُ يْنَ قَ حَ
 U هُ  اللَّ نَى  عَ ينَ  ذِ الَّ مْ  هُ فَ  ، مْ هُ لَ هُ  اللَّ الَ  قَ ا  لِمَ ا  فً الَ خِ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ الَ  قَ ا  إنَّمَ  :U هُ  اللَّ رَ  كَ ذَ

.r ولِهِ  سُ لِرَ
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كِنَّهُ  لَ ، وَ ولِ اللَّهِ سُ مْ رَ بِكُ احِ نَّا} أَيْ بِصَ نُوا قالُوا آمَ ينَ آمَ وا الَّذِ إِذا لَقُ الَى: {وَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
دْ  مْ قَ إِنَّكُ ا، فَ ذَ بَ بِهَ رَ عَ ثُوا الْ دِّ مْ إِلى بَعْضٍ قالُوا}: الَ تُحَ هُ ال بَعْضُ إِذا خَ . {وَ ةً اصَّ مْ خَ يْكُ إلَ

 : مْ هُ U فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ مْ انَ فِيهِ ، فَكَ مْ يْهِ لَ ونَ بِهِ عَ تِحُ تَفْ نْتُمْ تَسْ كُ
مْ بِما  هُ ثُونَ دِّ مْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَتُحَ هُ ال بَعْضُ إِذا خَ نَّا، وَ نُوا قالُوا آمَ ينَ آمَ وا الَّذِ إِذا لَقُ {وَ

} (البقرة ٧٦/٢)  لُونَ قِ عْ مْ أَفَال تَ بِّكُ نْدَ رَ مْ بِهِ عِ وكُ اجُّ مْ لِيُحَ يْكُ لَ هُ عَ تَحَ اللَّ فَ
مْ  كُ بِرُ وَ يُخْ هُ ، وَ هِ بَاعِ مْ بِاتِّ يْكُ لَ يثَاقُ عَ مِ هُ الْ ذَ لَ دْ أُخِ هُ قَ نَّ تُمْ أَ فْ رَ دْ عَ قَ ، وَ بِيٌّ هُ نَ نَّ ونَ بِأَ رُّ قِ أَيْ تُ

 :U ُه ولُ اللَّ قُ . يَ مْ بِهِ هُ وا لَ رُّ قِ الَ تُ وهُ وَ دُ حَ دُ فِي كِتَابِنَا، اجْ نَجِ نْتَظِرُ وَ نَّا نَ ي كُ هُ النَّبِيُّ الَّذِ نَّ أَ
ونَ الْكِتابَ  لَمُ عْ يُّونَ الَ يَ مْ أُمِّ نْهُ مِ ، وَ لِنُونَ عْ ما يُ ونَ وَ رُّ ا يُسِ مُ مَ لَ عْ هَ يَ ونَ أَنَّ اللَّ لَمُ عْ ال يَ {أَوَ

} (البقرة ٧٧/٢-٧٨) إِالَّ أَمانِيَّ
يبة): رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

الَ  وَ أُ  رَ قْ يَ ي  الَّذِ  : يَّ ُمِّ األْ َنَّ  ألِ  ، ةً اءَ قِرَ إالَّ   : انِيَّ أَمَ إالَّ   : ةَ بَيْدَ عُ أَبِي  نْ  عَ  ، امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
. هُ ونَ ءُ رَ قْ مْ يَ كِتَابَ إالَّ أَنَّهُ ونَ الْ لَمُ عْ : الَ يَ ولُ قُ . يَ تُبُ كْ يَ

 ،U ِه لِ اللَّ وْ بِ فِي قَ رَ عَ نْ الْ لِكَ عَ الَ ذَ أَوَّ ا تَ مَ ونُسَ أَنَّهُ يُ ةَ وَ بَيْدَ نْ أَبِي عُ : عَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. لِكَ ةَ بِذَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ حَ

 : ولُ قُ تَ بَ  رَ عَ الْ أَنَّ   : ةَ بَيْدَ عُ أَبُو  وَ يُّ  وِ النَّحْ بِيبٍ  حَ بْنُ  ونُسُ  يُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ هِ تَ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ أَ رَ نَى قَ عْ نَّى، فِي مَ تَمَ

 { نِيَّتِهِ أُمْ فِي  يْطانُ  الشَّ أَلْقَى  نَّى  تَمَ إِذا  إِالَّ  بِيٍّ  نَ ال  وَ ولٍ  سُ رَ نْ  مِ بْلِكَ  قَ نْ  مِ نا  لْ سَ أَرْ ما  {وَ
(الحج ٥٢/٢٢). 
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: يُّ وِ ةَ النَّحْ بَيْدَ نِي أَبُو عُ دَ أَنْشَ : وَ الَ قَ
ادِرِ قَ مَ امُ الْ مَ افَى حِ هُ وَ رَ آخِ يْلِهِ ... وَ لَ لَ هِ أَوَّ نَّى كِتَابَ اللَّ تَمَ

ا: نِي أَيْضً دَ أَنْشَ وَ
لِ سْ لَى رِ بُورَ عَ دَ الزَّ اوُ نِّيَ دَ الِيًا ... تَمَ يْلِ خَ هِ فِي اللَّ نَّى كِتَابَ اللَّ تَمَ

 . نِيَّةٌ : أُمْ انِيِّ َمَ ةُ األْ دَ احِ وَ وَ
. هُ يْرَ الَ أَوْ غَ مَ لُ الْ جُ نَّى الرَّ تَمَ ا): أَنْ يَ انِيُّ (أَيْضً َمَ األْ وَ

الَ  وَ كِتَابَ  الْ ونَ  لَمُ عْ يَ الَ  أَيْ   (٧٨/٢ (البقرة   { ظُنُّونَ يَ إِالَّ  مْ  هُ إِنْ  {وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 . تَكَ بِالظَّنِّ بُوَّ ونَ نُ دُ حَ مْ يَجْ هُ ، وَ ا فِيهِ ونَ مَ رُ دْ يَ

هُ  لِفَ اللَّ لَنْ يُخْ داً فَ هْ هِ عَ نْدَ اللَّ مْ عِ تُ ذْ لْ أَتَّخَ ، قُ ةً ودَ دُ عْ اماً مَ نَا النَّارُ إِالَّ أَيَّ سَّ قالُوا لَنْ تَمَ {وَ
} (البقرة ٨٠/٢) ونَ لَمُ عْ ا الَ تَ هِ مَ لَى اللَّ ولُونَ عَ قُ هُ أَمْ تَ دَ هْ عَ

( مْ يْهِ لَ هِ عَ دُّ اللَّ رَ ةِ، وَ رَ خِ ابِ فِي اآلْ ذَ ةَ الْعَ ودَ قِلَّ  الْيَهُ وَ عْ (دَ
 ، بَيْرٍ يدِ ابْن جُ عِ نْ سَ ، أَوْ عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ ابِتٍ عَ دِ بْنِ ثَ يْ لًى لِزَ وْ نِي مَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ةُ  بْعَ يَا سَ نْ ةُ الدُّ دَّ ا مُ : إنَّمَ ولُ قُ ودُ تَ يَهُ الْ ، وَ ينَةَ دِ مَ هِ r الْ ولُ اللَّ سُ مَ رَ دِ : قَ الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ عَ
ا  دً احِ ا وَ مً وْ يَا يَ نْ امِ الدُّ نْ أَيَّ نَةٍ مِ لِّ أَلْفِ سَ هُ النَّاسَ فِي النَّارِ بِكُ بُ اللَّ ذِّ عَ ا يُ إِنَّمَ ، وَ نَةٍ فِ سَ آالَ
لِكَ  ذَ فِي  هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . ابُ ذَ عَ الْ طِعُ  نْقَ يَ مَّ  ثُ امٍ  أَيَّ ةُ  بْعَ سَ يَ  هِ ا  إِنَّمَ وَ ةِ،  رَ خِ اآلْ امِ  أَيَّ نْ  مِ النَّارِ  فِي 

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ مِ
هُ  لِفَ اللَّ لَنْ يُخْ داً فَ هْ هِ عَ نْدَ اللَّ مْ عِ تُ ذْ لْ أَتَّخَ . قُ ةً ودَ دُ عْ اماً مَ نَا النَّارُ إِالَّ أَيَّ سَّ قالُوا لَنْ تَمَ {وَ
 { طِيئَتُهُ خَ بِهِ  أَحاطَتْ  وَ يِّئَةً  سَ بَ  سَ كَ نْ  مَ بَلى   . ونَ لَمُ عْ تَ الَ  ا  مَ هِ  اللَّ لَى  عَ ولُونَ  قُ تَ أَمْ  هُ  دَ هْ عَ
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هِ  اللَّ نْدَ  عِ هُ  لَ ا  بِمَ هُ  رُ فْ كُ يطُ  يُحِ  ، بِهِ مْ  تُ رْ فَ كَ ا  مَ ثْلِ  بِمِ رَ  فَ كَ وَ  ، مْ الِكُ مَ أَعْ ثْلِ  بِمِ لَ  مِ عَ نْ  مَ أَيْ 
ا.  دٌ أَبَدً لْ } (البقرة ٨٠/٢-٨١) أَيْ خُ ونَ مْ فِيها خالِدُ حابُ النَّارِ هُ أُولئِكَ أَصْ ، {فَ نَةٍ سَ نْ حَ مِ

} (البقرة  ونَ مْ فِيها خالِدُ نَّةِ هُ حابُ الْجَ الِحاتِ أُولئِكَ أَصْ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ {وَ
ا،  ينَ فِيهَ الِدِ نَّةُ خَ مْ الْجَ لَهُ ، فَ نْ دِينِهِ تُمْ مِ كْ رَ ا تَ لَ بِمَ مِ عَ ، وَ مْ بِهِ تُ رْ فَ ا كَ نَ بِمَ نْ آمَ ٨٢/٢) أَيْ مَ

. هُ طَاعَ لَ ا، الَ انْقِ لِهِ أَبَدً لَى أَهْ يمٌ عَ قِ رِّ مُ الشَّ يْرِ وَ ابَ بِالْخَ مْ أَنَّ الثَّوَ هُ بِرُ يُخْ
 : مْ بُهُ نِّ ؤَ هُ U) يُ الَ (اللَّ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

نِ  يْ بِالْوالِدَ وَ  ، هَ اللَّ إِالَّ  ونَ  بُدُ عْ تَ {الَ  مْ  يثَاقَكُ مِ أَيْ   { رائِيلَ إِسْ نِي  بَ يثاقَ  مِ نا  ذْ أَخَ إِذْ  {وَ
آتُوا  الةَ وَ وا الصَّ أَقِيمُ ناً، وَ سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ ، وَ ساكِينِ الْمَ الْيَتامى وَ بى وَ رْ ذِي الْقُ ساناً، وَ إِحْ
يْسَ  هُ لَ لَّ لِكَ كُ تُمْ ذَ كْ رَ } (البقرة ٨٣/٢) أَيْ تَ ونَ ضُ رِ عْ تُمْ مُ نْ أَ مْ وَ نْكُ لِيالً مِ لَّيْتُمْ إِالَّ قَ وَ مَّ تَ ، ثُ كاةَ الزَّ

} (البقرة ٨٤/٢) مْ كُ ونَ دِماءَ كُ فِ مْ الَ تَسْ كُ يثاقَ نا مِ ذْ إِذْ أَخَ . {وَ صِ بِالتَّنَقُّ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
كَ  فَ سَ وَ  ، بَّهُ صَ أَيْ   ، هُ مَ دَ كَ  فَ سَ  : بُ رَ عَ الْ ولُ  قُ تَ  . بُّونَ تَصُ  : ونَ كُ فِ تَسْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: رُ اعِ الَ الشَّ . قَ هُ اقَ رَ ، أَيْ هَ قَّ الزِّ
الِ ةِ الْحَ بَ رْ نِ فِي تُ بُدْ اءَ الْ نَا دِمَ كْ فَ نَا ... سَ ضِ لَّ بِأَرْ يْفُ حَ ا الضَّ ا مَ نَّا إذَ كُ وَ

هُ  لَ ولُ  قُ تَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، لُ مْ الرَّ هُ  الِطُ يُخَ ي  الَّذِ الطِّينِ   :  « الِ «بِالْحَ نِي  عْ يَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
 : نُ وْ عَ الَ فِرْ ا قَ مَّ يلَ لَ بْرِ : أَنَّ جِ يثِ دِ اءَ فِي الْحَ دْ جَ قَ . وَ ةُ لَ هْ : السَّ بُ رَ عَ الْ
} (يونس ٩٠/١٠)  رائِيلَ نُوا إِسْ نَتْ بِهِ بَ ي آمَ هُ الَ إِلهَ إِالَّ الَّذِ نَّ نْتُ أَ {آمَ

. ةِ أَ مْ ثْلُ الْحَ : مِ الُ الْحَ . وَ نَ وْ عَ هَ فِرْ جْ بَ بِهِ وَ رَ أَتِهِ فَضَ مَ حَ رِ وَ بَحْ الِ الْ نْ حَ ذَ مِ أَخَ
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 : اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لَى  } (البقرة ٨٤/٢) عَ ونَ دُ هَ تُمْ تَشْ نْ أَ مْ وَ تُ رْ رَ مَّ أَقْ مْ ثُ كُ نْ دِيارِ مْ مِ كُ سَ فُ ونَ أَنْ جُ رِ ال تُخْ {وَ

 ، مْ يْكُ لَ يثَاقِي عَ نْ مِ قٌّ مِ ا حَ ذَ أَنَّ هَ
ونَ  رُ تَظاهَ  ، مْ هِ دِيارِ نْ  مِ مْ  نْكُ مِ يقاً  رِ فَ ونَ  جُ رِ تُخْ وَ  ، مْ كُ سَ فُ أَنْ تُلُونَ  قْ تَ الءِ  هؤُ تُمْ  نْ أَ مَّ  {ثُ

 { وانِ دْ الْعُ مِ وَ ثْ ِ مْ بِاإلْ يْهِ لَ عَ
 . مْ هُ عَ مْ مَ هِ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وهُ جُ رِ يُخْ ، وَ مْ هُ عَ مْ مَ هُ اءَ وا دِمَ كُ فِ تَّى يَسْ ، حَ كِ رْ لَ الشِّ أَيْ أَهْ

مٌ  رَّ حَ وَ مُ هُ مْ {وَ مْ فِي دِينِكُ يْكُ لَ لِكَ عَ تُمْ أَنَّ ذَ فْ رَ دْ عَ قَ } وَ مْ مْ أُسار تُفادُوهُ أْتُوكُ إِنْ يَ {وَ
أَيْ   { بِبَعْضٍ ونَ  رُ فُ تَكْ وَ الْكِتابِ  بِبَعْضِ  نُونَ  مِ تُؤْ أَفَ  ، مْ هُ راجُ {إِخْ مْ  كِتَابِكُ فِي   { مْ يْكُ لَ عَ

 . لِكَ ا بِذَ ارً فَّ مْ كُ ونَهُ جُ رِ تُخْ ، وَ لِكَ نِينَ بِذَ مِ ؤْ مْ مُ ونَهُ ادُ فَ أَتُ
ونَ إِلى  دُّ رَ ةِ يُ يامَ مَ الْقِ وْ يَ يا، وَ نْ ياةِ الدُّ يٌ فِي الْحَ زْ مْ إِالَّ خِ نْكُ لُ ذلِكَ مِ عَ فْ نْ يَ زاءُ مَ {فَما جَ
ةِ،  رَ خِ يا بِاآلْ نْ ياةَ الدُّ ا الْحَ وُ تَرَ ينَ اشْ . أُولئِكَ الَّذِ لُونَ مَ ا تَعْ مَّ هُ بِغافِلٍ عَ ا اللَّ مَ ، وَ دِّ الْعَذابِ أَشَ

} (البقرة ٨٥/٢-٨٦)  ونَ رُ نْصَ مْ يُ ال هُ ، وَ مُ الْعَذابُ نْهُ فُ عَ فَّ فَال يُخَ
 ، مْ ائِهِ دِمَ كَ  فْ سَ اةِ  رَ التَّوْ فِي  مْ  يْهِ لَ عَ مَ  رَّ حَ دْ  قَ وَ  ، لهمْ فِعْ نْ  مِ لِكَ  بِذَ  U هُ  اللَّ مْ  بَهُ أَنَّ فَ

. مْ اهُ رَ اءَ أَسْ ا فِدَ مْ فِيهَ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ افْ وَ
ةَ  ظَ يْ رَ قُ وَ يرُ  النَّضِ وَ  ، جِ رَ زْ الْخَ اءُ  فَ لَ حُ  ،۳٥۲ مْ هُ فُّ لَ وَ اعَ  يْنُقَ قَ نُو  بَ مْ  نْهُ مِ  ، يْنِ يقَ رِ فَ انُوا  فَكَ
اعَ  يْنُقَ نُو قَ تْ بَ جَ رَ بٌ خَ رْ جِ حَ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ يْنَ األْ انَتْ بَ ا كَ انُوا إذَ . فَكَ سِ َوْ اءُ األْ فَ لَ ، حُ مْ هُ فُّ لَ وَ
هُ  اءَ فَ لَ يْنِ حُ يقَ رِ فَ نْ الْ دٍ مِ احِ لُّ وَ رُ كُ ظَاهِ سِ يُ َوْ عَ األْ ةُ مَ ظَ يْ رَ قُ يرُ وَ تْ النَّضِ جَ رَ خَ جِ وَ رَ زْ عَ الْخَ مَ
ا  مَ مْ وَ يْهِ لَ ا عَ ا مَ فُونَ فِيهَ رِ عْ اةُ يَ رَ مْ التَّوْ يهِ دِ بِأَيْ ، وَ مْ يْنَهُ مْ بَ هُ اءَ وا دِمَ افَكُ تَسَ تَّى يَ ، حَ انِهِ وَ لَى إخْ عَ

٣٥٢  لفهم: أَي من عد فيهم.
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الَ  وَ ا،  نَارً الَ  وَ نَّةً  جَ فُونَ  رِ عْ يَ الَ   ، ثَانَ َوْ األْ ونَ  بُدُ عْ يَ كٍ  رْ شِ لُ  أَهْ جُ  رَ زْ الْخَ وَ سُ  َوْ األْ وَ  ، مْ هُ لَ
ا  وْ تَدَ ا افْ هَ ارَ زَ بُ أَوْ رْ تْ الْحَ عَ ضَ ا وَ إِذَ ا، فَ امً رَ الَ حَ الً وَ الَ الَ حَ الَ كِتَابًا، وَ ، وَ ةً الَ قِيَامَ ثًا وَ عْ بَ
نْ  مَ اعَ  يْنُقَ قَ نُو  بَ ي  تَدِ فْ يَ  ، بَعْضٍ نْ  مِ مْ  هُ ضُ بَعْ بِهِ  ذَ  أَخَ وَ اةِ،  رَ التَّوْ فِي  ا  لِمَ ا  يقً دِ تَصْ مْ  اهُ ارَ أُسَ
 . مْ نْهُ جِ مِ رَ زْ ي الْخَ يَدِ ا فِي أَ ةُ مَ ظَ يْ رَ قُ يرُ وَ ي النَّضِ تَدِ فْ تَ سِ وَ َوْ ي األْ يَدِ مْ فِي أَ اهُ رَ نْ أَسْ انَ مِ كَ
لِ  هْ ألَِ ةً  رَ ظَاهَ مُ  ، مْ يْنَهُ بَ ا  فِيمَ مْ  نْهُ مِ تِلُوا  قُ نْ  مَ تْلَى  قَ وَ  ، اءِ مَ الدِّ نْ  مِ ابُوا  أَصَ ا  مَ  ۳٥۳ طِلُّونَ  يُ وَ
الْكِتابِ  بِبَعْضِ  نُونَ  مِ تُؤْ فَ {أَ  : لِكَ بِذَ مْ  بَهُ نَّ أَ يْنَ  حَ مْ  هُ لَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  . مْ يْهِ لَ عَ كِ  رْ الشِّ
اةِ  رَ التَّوْ مِ  كْ حُ فِي  وَ  ، تُلُهُ قْ تَ وَ اةِ  رَ التَّوْ مِ  كْ بِحُ يهِ  ادِ فَ تُ أَيْ   (٨٥/٢ (البقرة   { بِبَعْضٍ ونَ  رُ فُ تَكْ وَ
نْ  انَ مِ ثَ َوْ بُدُ األْ عْ يَ كُ باللَّه، وَ رِ نْ يُشْ يْهِ مَ لَ رُ عَ تُظَاهِ هِ وَ ارِ نْ دَ هُ مِ جُ رِ تُخْ هُ وَ تُلُ قْ ، تَ لَ عَ فْ أَنْ الَ تَ
نِي-  لَغَ بَ ا  جِ -فِيمَ رَ زْ الْخَ وَ سِ  َوْ األْ عَ  مَ مْ  لِهِ فِعْ نْ  مِ لِكَ  ذَ ي  فَفِ يَا.  نْ الدُّ ضِ  رَ عَ اءَ  تِغَ ابْ  ، ونِهِ دُ

. ةُ صَّ قِ الْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

 { مَ الْبَيِّناتِ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ يْنا عِ آتَ ، وَ لِ سُ هِ بِالرُّ دِ عْ نْ بَ يْنا مِ فَّ قَ ى الْكِتابَ وَ وسَ يْنا مُ دْ آتَ لَقَ {وَ
يْئَةِ  هَ كَ الطِّينِ  نْ  مِ هِ  قِ لْ خَ وَ تَى،  وْ مَ الْ يَاءِ  إحْ نْ  مِ  ، هِ يْ دَ يَ لَى  عَ تْ  عَ ضِ وُ تِي  الَّ اتُ  يَ اآلْ أَيْ 
يُوبِ  غُ الْ نْ  مِ ثِيرٍ  بِكَ بَرِ  الْخَ وَ  ، امِ قَ َسْ األْ اءِ  رَ إِبْ وَ  ، اللَّهِ نِ  بِإِذْ ا  يْرً طَ ونُ  يَكُ فَ فِيهِ  خُ  نْفُ يَ مَّ  ثُ  ، يْرِ الطَّ
 . يْهِ هُ إلَ ثَ اللَّ دَ ي أَحْ ، الَّذِ يلِ نْجِ ِ عَ اإلْ اةِ مَ رَ نْ التَّوْ مْ مِ يْهِ لَ دَّ عَ ا رَ مَ ، وَ مْ يُوتِهِ ونَ فِي بُ رُ خِ دَّ ا يَ مَّ مِ

 : الَ قَ ، فَ لِّهِ لِكَ كُ مْ بِذَ هُ رَ فْ رَ كُ كَ مَّ ذَ ثُ
 ، تُمْ بَرْ تَكْ اسْ مُ  كُ سُ فُ أَنْ  و تَهْ الَ  بِما  ولٌ  سُ رَ مْ  كُ جاءَ لَّما  كُ أَفَ سِ  الْقُدُ وحِ  بِرُ اهُ  نَ دْ اَيَّ {وَ

} (البقرة ٨٧/٢)  تُلُونَ قْ يقاً تَ رِ فَ تُمْ وَ بْ ذَّ يقاً كَ رِ فَ فَ
٣٥٣  يطلون: يبطلون.
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هُ  اللَّ مُ  نَهُ لَعَ {بَلْ   :U هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  ، أَكِنَّةٍ فِي   { لْفٌ غُ نا  لُوبُ قُ قالُوا  {وَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ
كانُوا  وَ مْ  هُ عَ مَ لِما  قٌ  دِّ صَ مُ هِ  اللَّ نْدِ  عِ نْ  مِ كِتابٌ  مْ  هُ جاءَ ا  لَمَّ وَ  . نُونَ مِ ؤْ يُ ا  مَ لِيالً  قَ فَ مْ  هِ رِ فْ بِكُ
لَى  عَ هِ  اللَّ نَةُ  عْ لَ فَ بِهِ  وا  رُ فَ كَ وا  فُ رَ عَ ا  مَ مْ  هُ جاءَ ا  لَمَّ فَ وا،  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ لَى  عَ ونَ  تِحُ تَفْ سْ يَ بْلُ  قَ نْ  مِ

} (البقرة ٨٨/٢-٨٩) ينَ الْكافِرِ
وا:  الُ : قَ الَ ، قَ هِ مِ وْ نْ قَ يَاخٍ مِ نْ أَشْ ةَ عَ تَادَ رَ بْنِ قَ مَ مُ بْنُ عُ اصِ نِي عَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ  قَ
كٍ  رْ لُ شِ نُ أَهْ نَحْ لِيَّةِ وَ اهِ ا فِي الْجَ رً مْ ظَهْ نَاهُ لَوْ دْ عَ نَّا قَ ، كُ ةُ صَّ قِ هِ الْ ذِ لَتْ هَ مْ نَزَ فِيهِ هِ وَ اللَّ فِينَا وَ
هُ  عَ مْ مَ تُلُكُ قْ ، نَ انَهُ مَ دْ أَظَلَّ زَ هُ قَ تَّبِعُ نَ نَ ثُ اآلْ بْعَ بِيا يُ نَا: إنَّ نَ ولُونَ لَ قُ انُوا يَ لُ كِتَابٍ فَكَ مْ أَهْ هُ وَ

 : هُ ولُ اللَّ قُ . يَ وا بِهِ رُ فَ نَاهُ كَ بَعْ اتَّ يْشٍ فَ رَ نْ قُ هُ r مِ ولَ سُ هُ رَ ثَ اللَّ ا بَعَ لَمَّ . فَ مَ إِرَ ادٍ وَ تْلَ عَ قَ
مْ  هُ سَ فُ ا بِهِ أَنْ وْ تَرَ ا اشْ مَ . بِئْسَ ينَ لَى الْكافِرِ هِ عَ نَةُ اللَّ عْ لَ ، فَ وا بِهِ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ مْ مَ هُ ا جاءَ لَمَّ {فَ
هُ  لَ عَ } أَيْ أَنْ جَ بادِهِ نْ عِ نْ يَشاءُ مِ لى مَ لِهِ عَ نْ فَضْ هُ مِ لَ اللَّ نَزِّ ياً أَنْ يُ غْ هُ بَ لَ اللَّ زَ وا بِما أَنْ رُ فُ كْ أَنْ يَ

} (البقرة ٨٩/٢-٩٠) ينٌ هِ ذابٌ مُ ينَ عَ لِلْكافِرِ بٍ وَ ضَ لى غَ بٍ عَ باؤُ بِغَضَ يرهم {فَ فِي غَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ . قَ لُوهُ تَمَ احْ فُوا بِهِ وَ تَرَ : أَيْ اعْ بٍ وا بِغَضَ بَاءُ : فَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

ا۳٥٤ بِيلُهَ ا قَ هَ تْ رَ بْلَى يَسَّ ةِ حُ خَ رْ صَ ا ... كَ ثْلِهَ وا بِمِ بُوءُ تَّى تَ مْ حَ كُ الِحُ أُصَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ ةِ دَ الَ ا لِلْوِ تْهَ لَسَ ا: أَجَ هَ تْ رَ : يَسَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

نْ  مِ وا  يَّعُ ضَ انُوا  كَ ا  فِيمَ مْ  يْهِ لَ عَ بِهِ  ضَ لِغَ بِ  الْغَضَ لَى  عَ بُ  الْغَضَ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
. مْ يْهِ هُ إلَ ثَ اللَّ دَ ي أَحْ ا النَّبِيِّ r الَّذِ ذَ مْ بِهَ هِ رِ فْ بٌ بِكُ ضَ غَ ، وَ مْ هُ عَ يَ مَ هِ اةِ، وَ رَ التَّوْ

ابِلَة. قَ بِيل: الْ قَ ٣٥٤  الْ
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الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  ، مْ بِّهِ رَ ونَ  دُ ا  هً إلَ لَ  عِجْ الْ مْ  اذِهِ اِتِّخَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ الطُّورِ  عِ  فْ بِرَ مْ  بَهُ أَنَّ مَّ  ثُ
 :r ٍد مَّ حَ لِمُ

تَ إِنْ  وْ ا الْمَ نَّوُ تَمَ ، فَ ونِ النَّاسِ نْ دُ ةً مِ هِ خالِصَ نْدَ اللَّ ةُ عِ رَ خِ ارُ اآلْ مُ الدَّ لْ إِنْ كانَتْ لَكُ {قُ
} (البقرة ٩٤/٢)  نْتُمْ صادِقِينَ كُ

 .r ِه ولِ اللَّ سُ لَى رَ لِكَ عَ ا ذَ وْ أَبَ ، فَ نْدَ اللَّهِ بُ عِ ذَ يْنِ أَكْ يقَ رِ فَ لَى أَيِّ الْ تِ عَ وْ مَ وا بِالْ عُ أَيْ اُدْ
} (البقرة ٩٥/٢)  مْ يهِ دِ تْ أَيْ مَ دَّ هُ أَبَداً بِما قَ نَّوْ تَمَ لَنْ يَ هُ لِنَبِيِّهِ r: {وَ نَاؤُ لَّ ثَ هُ جَ ولُ اللَّ قُ يَ

لِكَ  الَ ذَ مَ قَ وْ هُ يَ نَّوْ وْ تَمَ : لَ الُ يُقَ ، فَ لِكَ رِ بِذَ فْ كُ الْ ، وَ لْمِ بِكَ عِ نْ الْ مْ مِ هُ نْدَ ا عِ مْ بِمَ هِ لْمِ أَيْ بِعِ
طُولَ  يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ مْ فِي الْحَ بَتَهُ غْ رَ رَ كَ مَّ ذَ . ثُ اتَ ودِيٌّ إالَّ مَ هُ ضِ يَ َرْ هِ األْ جْ لَى وَ يَ عَ قِ ا بَ مْ مَ هُ لَ

الَى: عَ الَ تَ قَ ، فَ رِ مْ عُ الْ
مْ لَوْ  هُ دُ دُّ أَحَ وَ وا يَ كُ رَ ينَ أَشْ من الَّذِ ودَ {وَ يَهُ } الْ ياةٍ لى حَ صَ النَّاسِ عَ رَ مْ أَحْ هُ نَّ دَ لَتَجِ {وَ

} (البقرة ٩٦/٢)  رَ مَّ عَ نَ الْعَذابِ أَنْ يُ هِ مِ حِ زِ حْ زَ وَ بِمُ ما هُ نَةٍ وَ رُ أَلْفَ سَ مَّ عَ يُ
وَ  هُ فَ  ، تِ وْ مَ الْ دَ  عْ بَ ثًا  عْ بَ و  جُ رْ يَ الَ  كَ  رِ شْ مُ الْ أَنَّ  لِكَ  ذَ وَ  ، ابِ ذَ عَ الْ نْ  مِ يهِ  نْجِ بِمُ وَ  هُ ا  مَ أَيْ 
ا  مَّ مِ يَّعَ  ضَ ا  بِمَ يِ  زْ الْخِ نْ  مِ ةِ  رَ خِ اآلْ فِي  هُ  لَ ا  مَ فَ  رَ عَ دْ  قَ ودِيَّ  يَهُ الْ أَنَّ  وَ يَاةِ،  الْحَ طُولَ  بُّ  يُحِ

الَى:  عَ هُ تَ الَ اللَّ مَّ قَ . ثُ لْمِ عِ نْ الْ هُ مِ نْدَ عِ
} (البقرة ٩٧/٢) هِ نِ اللَّ بِكَ بِإِذْ لْ لى قَ لَهُ عَ زَّ هُ نَ إِنَّ يلَ فَ بْرِ وا لِجِ دُ نْ كانَ عَ لْ مَ {قُ

( مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ مْ عَ تُهُ لَهُ ابَ إِجَ ، وَ ولَ سُ ودِ الرَّ الُ الْيَهُ ؤَ (سُ
رِ  هْ نْ شَ ، عَ يُّ كِّ مَ يْنٍ الْ سَ نِ بْنِ أَبِي حُ مَ حْ بْدِ الرَّ هِ بْنُ عَ بْدُ اللَّ نِي عَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، دُ مَّ حَ ا مُ وا: يَ الُ قَ هِ r، فَ ولَ اللَّ سُ وا رَ اءُ ودَ جَ هُ بَارِ يَ نْ أَحْ ا مِ رً فَ : أَنَّ نَ يِّ رِ عَ َشْ بٍ األْ شَ وْ بْنِ حَ
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الَ  قَ : فَ الَ . قَ نَّا بِكَ آمَ ، وَ نَاكَ قْ دَّ صَ نَاكَ وَ بَعْ لِكَ اتَّ لْتَ ذَ عَ إِنْ فَ ، فَ نَّ نْهُ أَلُكَ عَ عٍ نَسْ بَ نْ أَرْ نَا عَ بِرْ أَخْ
:r ِه ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ لَ

 : الَ ، قَ مْ وا: نَعَ الُ نَّنِي، قَ قُ دِّ تُصَ لِكَ لَ مْ بِذَ تُكُ بَرْ ئِنْ أَنَا أَخْ هُ لَ يثَاقُ مِ هِ وَ دُ اللَّ هْ لِكَ عَ مْ بِذَ يْكُ لَ عَ
؟  لِ جُ الرَّ نْ  مِ ةُ  النُّطْفَ ا  إِنَّمَ وَ  ، هُ أُمَّ دُ  لَ وَ الْ بِهُ  شْ يُ يْفَ  كَ نَا  بِرْ أَخْ فَ وا:  الُ قَ  ، مْ لَكُ ا  بَدَ ا  مَّ عَ وا  أَلُ فَاسْ
ونَ أَنَّ  لَمُ عْ لْ تَ ، هَ ائِيلَ رَ نِي إسْ نْدَ بَ هِ عِ امِ بِأَيَّ مْ باللَّه وَ كُ دُ هِ r: أُنْشِ ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ الَ لَ قَ : فَ الَ قَ
ا  هَ انَ لَ ا كَ بَتَهَ احِ لَتْ صَ ا عَ مَ تُهُ أَيَّ ، فَ ةٌ قِيقَ اءُ رَ رَ فْ ةِ صَ أَ رْ مَ ةَ الْ نُطْفَ ، وَ لِيظَةٌ اءُ غَ يْضَ لِ بَ جُ ةَ الرَّ نُطْفَ

وا: الُ ، قَ مْ وا: اللَّهمّ نَعَ الُ بَهُ؟ قَ الشَّ
ونَ  لَمُ عْ لْ تَ ، هَ ائِيلَ رَ نِي إسْ نْدَ بَ هِ عِ امِ يَّ بِأَ مْ باللَّه وَ كُ دُ نْشُ : أَ الَ قَ ؟ فَ مُكَ يْفَ نَوْ نَا كَ بِرْ أَخْ فَ
 : الَ قَ  ، مْ نَعَ اللَّهمّ  وا:  الُ قَ فَ ؟  ظَانُ قْ يَ بُهُ  لْ قَ وَ يْنُهُ  عَ نَامُ  تَ بِهِ  تُ  لَسْ أَنِّي  ونَ  مُ عُ تَزْ ي  الَّذِ مَ  نَوْ أَنَّ 
لَى  عَ ائِيلُ  رَ إسْ مَ  رَّ حَ ا  مَّ عَ نَا  بِرْ أَخْ فَ وا:  الُ قَ  ، ظَانُ قْ يَ لْبِي  قَ وَ يْنِيَّ  عَ نَامُ  تَ ي،  مِ نَوْ لِكَ  ذَ فَكَ
بُّ  أَحَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ ونَ  لَمُ عْ تَ لْ  هَ  ، ائِيلَ رَ إسْ نِي  بَ نْدَ  عِ هِ  امِ يَّ بِأَ وَ باللَّه  مْ  كُ دُ نْشُ أَ  : الَ قَ ؟  هِ سِ نَفْ
ا،  نْهَ مِ هُ  اللَّ اهُ  افَ عَ فَ  ، وَ كْ شَ ى  تَكَ اشْ هُ  نَّ أَ وَ ا،  هَ ومَ لُحُ وَ بِلِ  ِ اإلْ بَانَ  لْ أَ يْهِ  إلَ ابِ  رَ الشَّ وَ امِ  الطَّعَ
بِلِ  ِ ومَ اإلْ هِ لُحُ سِ لَى نَفْ مَ عَ رَّ ا للَّه، فَحَ رً كْ يْهِ شُ ابِ إلَ رَ الشَّ امِ وَ بَّ الطَّعَ هِ أَحَ سِ لَى نَفْ مَ عَ رَّ فَحَ
هِ  امِ يَّ بِأَ وَ باللَّه  مْ  كُ دُ نْشُ أَ  : الَ قَ ؟  وحِ الرُّ نْ  عَ نَا  بِرْ أَخْ فَ وا:  الُ قَ  ، مْ نَعَ اللَّهمّ  وا:  الُ قَ ا؟  بَانَهَ لْ أَ وَ
كِنَّهُ  لَ وَ  ، مْ نَعَ اللَّهمّ  وا:  الُ قَ تِينِي؟  أْ يَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، يلُ بْرِ جِ هُ  ونَ لَمُ عْ تَ لْ  هَ  ، ائِيلَ رَ إسْ نِي  بَ نْدَ  عِ
 ، نَاكَ بَعْ تَّ لِكَ الَ الَ ذَ وْ لَ ، وَ اءِ مَ كِ الدِّ فْ بِسَ ةِ وَ دَّ أْتِي بِالشِّ ا يَ ، إنَّمَ لَكٌ وَ مَ هُ ، وَ وٌّ دُ نَا عَ دُ لَ مَّ حَ ا مُ يَ

 : مْ U فِيهِ هُ  لَ اللَّ نْزَ أَ : فَ الَ قَ
هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ لِما  قاً  دِّ صَ مُ هِ  اللَّ نِ  بِإِذْ بِكَ  لْ قَ لى  عَ لَهُ  زَّ نَ هُ  إِنَّ فَ يلَ  بْرِ لِجِ وا  دُ عَ كانَ  نْ  مَ لْ  {قُ
هُ  بَذَ داً نَ هْ وا عَ دُ لَّما عاهَ كُ الَى: {أَوَ عَ لِهِ تَ وْ نِينَ (البقرة ٩٧/٢)... إلَى قَ مِ ؤْ ر لِلْمُ بُشْ دً وَ هُ وَ
مْ  هُ عَ قٌ لِما مَ دِّ صَ هِ مُ نْدِ اللَّ نْ عِ ولٌ مِ سُ مْ رَ هُ ا جاءَ لَمَّ . وَ نُونَ مِ ؤْ مْ الَ يُ هُ ثَرُ ، بَلْ أَكْ مْ نْهُ يقٌ مِ رِ فَ
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وا  بَعُ اتَّ . وَ ونَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ أَنَّ مْ كَ هِ ورِ راءَ ظُهُ هِ وَ ينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّ نَ الَّذِ يقٌ مِ رِ بَذَ فَ نَ
ياطِينَ  الشَّ لكِنَّ  وَ يْمانُ  لَ سُ رَ  فَ كَ ما  {وَ رُ  حْ السِّ أَيْ   { يْمانَ لَ سُ لْكِ  مُ لى  عَ ياطِينُ  الشَّ تْلُوا  تَ ا  مَ

} (البقرة ١٠٠/٢-١٠٢) رَ حْ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ وا يُ رُ فَ كَ

( مْ يْهِ لَ هِ عَ دُّ اللَّ رَ دَ u، وَ اوُ ةَ دَ بُوَّ ودِ نُ ارُ الْيَهُ (إنْكَ
دَ  اوُ انَ بْنَ دَ يْمَ لَ رَ سُ كَ ا ذَ مَّ نِي- لَ لَغَ ا بَ هِ r -فِيمَ ولَ اللَّ سُ لِكَ أَنَّ رَ ذَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
دَ  اوُ انَ بْنَ دَ يْمَ لَ مُ أَنَّ سُ عُ زْ ، يَ دٍ مَّ حَ نْ مُ بُونَ مِ جَ : أَالَ تَعْ مْ هِ بَارِ الَ بَعْضُ أَحْ ، قَ لِينَ سَ رْ مُ فِي الْ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ا. فَ رً احِ انَ إالَّ سَ ا كَ هِ مَ اللَّ بِيا، وَ انَ نَ كَ
ما  . {وَ مْ بِهِ لِهِ مَ عَ رَ وَ حْ مْ السِّ هِ بَاعِ وا} أَيْ بِاتِّ رُ فَ ياطِينَ كَ لكِنَّ الشَّ يْمانُ وَ لَ رَ سُ فَ ما كَ {وَ

} (البقرة ١٠٢/٢) دٍ نْ أَحَ لِّمانِ مِ عَ ما يُ وتَ وَ مارُ وتَ وَ يْنِ بِبابِلَ هارُ لَكَ لَى الْمَ لَ عَ زِ أُنْ
انَ  هُ كَ نَّ ، أَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ مُ عَ هِ نْ الَ أَتَّ نِي بَعْضُ مَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لَى  انَ عَ ا كَ ، إالَّ مَ مَ حْ الشَّ يَتَانِ وَ لْ كُ الْ بِدِ وَ كَ ا الْ تَ ائِدَ هِ زَ سِ لَى نَفْ ائِيلُ عَ رَ مَ إسْ رَّ ي حَ : الَّذِ ولُ قُ يَ

. هُ النَّارُ لَ تَأْكُ ، فَ بَانِ رْ قُ بُ لِلْ رَّ قَ انَ يُ لِكَ كَ إِنَّ ذَ ، فَ رِ الظَّهْ

( يْبَرَ ودِ خَ هُ هُ r إلَى يَ (كِتَابُ
دِ  يْ لِ زَ لًى آلِ وْ نِي مَ ثَ دَّ ا حَ ، فِيمَ يْبَرَ ودِ خَ هُ هِ r إلَى يَ ولُ اللَّ سُ تَبَ رَ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

: بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ بَيْرٍ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ ةَ أَوْ عَ مَ رِ كْ نْ عِ ، عَ ابِتٍ بْنِ ثَ
 ، يهِ أَخِ وَ ى  وسَ مُ بِ  احِ صَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دٍ  مَّ حَ مُ نْ  مِ  ، يمِ حِ الرَّ نِ  مَ حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  بِسْ
مْ  إِنَّكُ وَ اةِ،  رَ التَّوْ لِ  أَهْ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ مْ  كُ لَ الَ  قَ دْ  قَ هَ  اللَّ إنَّ  أَالَ  ى:  وسَ مُ بِهِ  اءَ  جَ ا  لِمَ قُ  دِّ صَ الْمُ وَ

 : مْ لِكَ فِي كِتَابِكُ ونَ ذَ دُ تَجِ لَ
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داً  جَّ عاً سُ كَّ مْ رُ ، تَراهُ مْ يْنَهُ ماءُ بَ حَ ارِ رُ فَّ لَى الْكُ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ الَّذِ هِ وَ ولُ اللَّ سُ دٌ رَ مَّ حَ {مُ
مْ فِي  هُ ثَلُ ودِ، ذلِكَ مَ جُ رِ السُّ نْ أَثَ مْ مِ هِ وهِ جُ مْ فِي وُ يماهُ واناً، سِ ضْ رِ هِ وَ نَ اللَّ الً مِ بْتَغُونَ فَضْ يَ
وقِهِ  سُ لى  عَ  تَو اسْ فَ لَظَ  تَغْ اسْ فَ هُ  رَ آزَ فَ طْأَهُ  شَ جَ  رَ أَخْ عٍ  رْ زَ كَ يلِ  نْجِ ِ اإلْ فِي  مْ  هُ ثَلُ مَ وَ راةِ  التَّوْ
ةً  رَ فِ غْ مْ مَ نْهُ الِحاتِ مِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ هُ الَّذِ دَ اللَّ عَ ، وَ ارَ فَّ مُ الْكُ اعَ لِيَغِيظَ بِهِ رَّ بُ الزُّ عْجِ يُ

} (الفتح ٢٩/٤٨) ظِيماً راً عَ أَجْ وَ
انَ  كَ نْ  مَ مَ  أَطْعَ ي  بِاَلَّذِ مْ  كُ دُ أَنْشُ وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ لَ  أُنْزِ ا  بِمَ مْ  كُ دُ أَنْشُ وَ باللَّه،  مْ  كُ دُ أَنْشُ إِنِّي  وَ
تَّى  حَ مْ  ائِكُ بَ آلِ رَ  بَحْ الْ بَسَ  أَيْ ي  بِاَلَّذِ مْ  كُ دُ أَنْشُ وَ  ، لْوَ السَّ وَ نَّ  مَ الْ مْ  بَاطِكُ أَسْ نْ  مِ مْ  بْلَكُ قَ
أَنْ  مْ  يْكُ لَ عَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ ا  فِيمَ ونَ  دُ تَجِ لْ  هَ ونِي:  تُمُ بَرْ أَخْ إالَّ   ، لِهِ مَ عَ وَ نَ  وْ عَ فِرْ نْ  مِ مْ  اهُ أَنَجَ
دُ  شْ بَيَّنَ الرُّ دْ تَ . {قَ مْ يْكُ لَ هَ عَ رْ مْ فَالَ كُ لِكَ فِي كِتَابِكُ ونَ ذَ دُ نْتُمْ الَ تَجِ إِنْ كُ ؟ فَ دٍ مِّ حَ نُوا بِمُ مِ تُؤْ

. بِيِّهِ إِلَى نَ هِ وَ مْ إلَى اللَّ وكُ عُ أَدْ } (البقرة ٢٥٦/٢) فَ يِّ نْ الْغَ مِ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
ا  ، إذَ عُ رْ أَ الزَّ طَ دْ أَشْ : قَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ . تَ ةٌ أَ طْ : شِ هُ تُ دَ احِ وَ ، وَ هُ اخُ : فِرَ هُ طْؤُ ام: شَ شَ الَ ابْن هِ قَ

. هُ اخَ جَ فِرَ رَ أَخْ
: يُّ كِنْدِ رٍ الْ جْ يْسِ بْنُ حُ قَ ؤُ الْ رُ الَ امْ . قَ اتِ هَ ُمَّ ثْلَ األْ هُ مِ بْلَ ي قَ ارَ الَّذِ ، فَصَ نَهُ اوَ : عَ هُ رَ آزَ وَ

۳٥٥ يَّبِ خُ ينَ وَ انِمِ يُوشٍ غَ رَّ جُ جَ ا ... مَ بْتُهَ الَّ نَ رَ الضَّ دْ آزَ نِيَةٍ قَ حْ بمَ
الِكِ  ةَ بْنِ مَ بِيعَ نِي رَ دُ بَ ، أَحَ قَطُ َرْ الِكٍ األْ يْدُ بْنُ مَ مَ الَ حُ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: نَاةَ دِ مَ يْ ابْن زَ
نْهُ القيس. ادي وانعطف. والضال: شجر يشبه السدر تعْمل مِ وَ ا انحنى من الْ ٣٥٥  املحنية: مَ
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۳٥٦ رَ النَّبَاتِ زَ ؤْ بًا مُ قَضْ ا وَ عً رْ زَ
، هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ

. ةِ رَ جَ اقِ الشَّ ، لِسَ اقٍ عُ سَ مْ ): جَ وزٍ مُ هْ يْرُ مَ هُ (غَ وقُ سُ وَ
( يهِ أَخِ رٍ وَ اسِ لَ فِي أَبِي يَ زَ ا نَ (مَ

ي  ، الَّذِ ودَ هُ ارِ يَ فَّ كُ بَارِ وَ َحْ نْ األْ ةٍ مِ اصَّ ، بِخَ آنُ رْ قُ لَ فِيهِ الْ نْ نَزَ مَّ انَ مِ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بَّاسٍ  عَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ لِي  كِرَ  ذُ ا  فِيمَ  - بَاطِلِ بِالْ قَّ  الْحَ وا  بِسُ لِيَلْ هُ  نَّتُونَ تَعَ يَ وَ هُ  ونَ أَلُ سْ يَ انُوا  كَ
تْلُو  يَ وَ  هُ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ بِرَ رَّ  مَ طَبَ  أَخْ بْنِ  رِ  اسِ يَ ا  أَبَ أَنَّ   - ابٍ ئَ رِ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ وَ
طَبَ  يَيَّ بْنَ أَخْ اهُ حُ أَتَى أَخَ } (البقرة ١/٢-٢) فَ يْبَ فِيهِ : {الم ذلِكَ الْكِتابُ الَ رَ ةِ رَ بَقَ ةَ الْ اتِحَ فَ
: {الم  يْهِ لَ لَ عَ ا أُنْزِ تْلُو فِيمَ ا يَ دً مَّ حَ تُ مُ عْ مِ دْ سَ قَ ، لَ اللَّهِ وا وَ لَمُ عْ : تَ الَ قَ ، فَ ودَ هُ نْ يَ الٍ مِ جَ فِي رِ
رِ  ئِكَ النَّفَ طَبَ فِي أُولَ يَيُّ بْنُ أَخْ : نعم فمثنى حُ الَ قَ تَهُ؟ فَ عْ مِ وا: أَنْتَ سَ الُ قَ } فَ ذلِكَ الْكِتابُ
 : يْكَ لَ إلَ ا أُنْزِ تْلُو فِيمَ نَا أَنَّكَ تَ رْ لَ كَ ذْ مْ يُ ، أَلَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ هُ وا لَ الُ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ ودَ إلَى رَ هُ نْ يَ مِ

}؟ {الم ذلِكَ الْكِتابُ
وا:  الُ ، قَ مْ : نَعَ الَ قَ نْدِ اللَّهِ؟ فَ نْ عِ يلُ مِ بْرِ ا جِ كَ بِهَ اءَ وا: أَجَ الُ لَى، قَ هِ r: بَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ
 ، كَ يْرَ ۳٥۷ غَ تِهِ لُ أُمَّ ا أُكْ مَ ، وَ لْكِهِ ةُ مُ دَّ ا مُ مْ مَ نْهُ يَّنَ لِنَبِيٍّ مِ هُ بَ لَمُ ا نَعْ ، مَ بِيَاءَ نْ بْلَكَ أَ هُ قَ ثَ اللَّ دْ بَعَ قَ لَ
 ، ثُونَ مُ ثَالَ الالَّ ، وَ ةٌ دَ احِ َلِفُ وَ : األْ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ هُ عَ نْ مَ لَى مَ بَلَ عَ أَقْ ، وَ طَبَ يَيُّ بْنُ أَخْ الَ حُ قَ فَ
تِهِ  لُ أُمَّ أُكْ لْكِهِ وَ ةُ مُ دَّ ا مُ لُونَ فِي دِينٍ إنَّمَ خُ تَدْ ، أَفَ نَةً ونَ سَ بْعُ سَ  وَ دَ هِ إحْ ذِ هَ ، فَ ونَ بَعُ يمُ أَرْ مِ الْ وَ

؟ نَةً ونَ سَ بْعُ سَ  وَ دَ إحْ
طبَة. ٣٥٦  القضب: الفصفصة الرّ

يد «بِأَكْل أمته»: طول مدهتم. رِ يُ ام. وَ الطَّعَ ): الرزق وَ مِّ ٣٥٧  األْكل (بِالضَّ
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 : الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ هُ يْرُ ا غَ ذَ عَ هَ لْ مَ ، هَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ r، فَ هِ  ولِ اللَّ سُ لَى رَ بَلَ عَ قْ مَّ أَ ثُ
ةٌ  دَ احِ وَ َلِفُ  األْ  ، لُ أَطْوَ وَ لُ  قَ ثْ أَ هِ  اللَّ وَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ  (١/٧ (األعراف  {المص}   : الَ قَ ا؟  اذَ مَ
لْ  ، هَ نَةٍ ائَة سَ مِ  وستّون وَ دَ هِ إِحْ ذِ هَ ، فَ ونَ عُ ادُ تِسْ الصَّ ، وَ ونَ بَعُ يمُ أَرْ مِ الْ ، وَ ثُونَ مُ ثَالَ الالَّ وَ
 ، لُ أَطْوَ وَ لُ  قَ ثْ أَ هِ  اللَّ وَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ  (١/١٠ (يونس  مْ «الر»  نَعَ  : الَ قَ ؟  هُ يْرُ غَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ ا  ذَ هَ عَ  مَ
عَ  لْ مَ ثُونَ ومائتان، هَ ثَالَ  وَ دَ هِ إِحْ ذِ هَ ، فَ تَانِ ائَ اءُ مِ الرَّ ، وَ ثُونَ مُ ثَالَ الالَّ ، وَ ةٌ دَ احِ َلِفُ وَ األْ
 ، لُ أَطْوَ وَ لُ  قَ ثْ أَ هِ  اللَّ وَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ  (١/١٣ (الرعد  «المر»  مْ  نَعَ  : الَ قَ ؟  دُ مَّ حَ مُ ا  يَ هُ  يْرُ غَ ا  ذَ هَ
ونَ  بْعُ سَ وَ   دَ إِحْ هِ  ذِ هَ فَ  ، تَانِ ائَ مِ اءُ  الرَّ وَ  ، ونَ بَعُ أَرْ يمُ  مِ الْ وَ  ، ثُونَ ثَالَ مُ  الالَّ وَ  ، ةٌ دَ احِ وَ َلِفُ  األْ
مْ  أَ طِيتَ  أُعْ لِيالً  قَ أَ ي  رِ نَدْ ا  مَ تَّى  حَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ كَ  رُ أَمْ يْنَا  لَ عَ بِّسَ  لُ دْ  قَ لَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، نَةٍ سَ تَا  ائَ مِ وَ
 : بَارِ َحْ األْ نْ  مِ هُ  عَ مَ نْ  لِمَ وَ طَبَ  أَخْ بْنِ  يَيِّ  حُ يهِ  َخِ ألِ رٍ  اسِ يَ بُو  أَ الَ  قَ فَ  ، نْهُ عَ وا  امُ قَ مَّ  ثُ ا؟  ثِيرً كَ
 ، ئَةً مِ وَ تُّونَ  سِ وَ   دَ إِحْ وَ  ، ونَ بْعُ سَ وَ   دَ إحْ  ، دٍ مَّ حَ لِمُ هُ  لُّ كُ ا  ذَ هَ عَ  مِ جُ دْ  قَ هُ  لَّ عَ لَ مْ  يكُ رِ دْ يُ ا  مَ
ثُونَ  ثَالَ عٌ وَ بَ أَرْ ئَةٍ وَ بْعُ مِ لِكَ سَ ، فَذَ ئَتَانِ مِ ونَ وَ بْعُ سَ  وَ دَ إِحْ ثُونَ ومائتان، وَ ثَالَ  وَ دَ إِحْ وَ

 : مْ فِيهِ لَتْ  نَزَ اتِ  يَ اآلْ ءِ  الَ ؤُ هَ أَنَّ  ونَ  مُ عُ يَزْ فَ  . هُ رُ أَمْ يْنَا  لَ هَ عَ ابَ دْ تَشَ قَ وا: لَ الُ قَ فَ  ، نَةً سَ
} (آل عمران ٧/٣)  تَشابِهاتٌ رُ مُ أُخَ ، وَ نَّ أُمُّ الْكِتابِ ماتٌ هُ كَ حْ نْهُ آياتٌ مُ {مِ

ءِ  الَ ؤُ هَ نَّ  أَ  : رُ كُ ذْ يَ لْمِ  عِ الْ لِ  أَهْ نْ  مِ مُ  هِ تَّ أَ الَ  نْ  مَ تُ  عْ مِ سَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  عَ هُ  ونَ لُ أَ سْ يَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ وا  مُ دِ قَ يْنَ  حَ  ، انَ رَ نَجْ لِ  أَهْ فِي  نَ  لْ نْزِ أُ ا  إنَّمَ اتِ  يَ اآلْ

.u مَ  يَ رْ مَ بن  ى  يسَ عِ
دْ  قَ هُ  نَّ أَ  ، نَيْفٍ حُ بْنِ  لِ  هْ سَ بْنِ  ةَ  امَ أُمَ أَبِي  بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لَمُ  لِكَ لِي. فاللَّه أَعْ رْ ذَ سِّ فَ مْ يُ لَ ، وَ ودَ هُ نْ يَ رٍ مِ فَ نَ فِي نَ لْ نْزِ ا أُ اتِ إنَّمَ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ : أَنَّ هَ عَ مِ سَ

. انَ لِكَ كَ أَيُّ ذَ
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( لِكَ لَ فِي ذَ زَ ا نَ مَ ، وَ مْ بِهِ هِ تَاحِ تِفْ دَ اسْ عْ ودِ بِهِ r بَ رُ الْيَهُ فْ (كُ
ابْن  يدِ  عِ سَ نْ  عَ أَوْ   ، بَّاسٍ عَ ابْنِ  لَى  وْ مَ ةَ  مَ رِ كْ عِ نْ  عَ نِي  لَغَ بَ ا  فِيمَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
  r ِه ولِ اللَّ سُ جِ بِرَ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ لَى األْ ونَ عَ تِحُ تَفْ سْ انُوا يَ ودَ كَ هُ : أَنَّ يَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ بَيْرٍ جُ
مْ  هُ الَ لَ قَ . فَ ولُونَ فِيهِ قُ انُوا يَ ا كَ وا مَ دُ حَ جَ ، وَ وا بِهِ رُ فَ بِ كَ رَ عَ نْ الْ هُ مِ ثَهُ اللَّ عَ ا بَ لَمَّ ، فَ ثِهِ بْعَ بْلَ مَ قَ
هَ  اللَّ وا  قُ اتَّ  ، ودَ هُ يَ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : ةَ لِمَ سَ نِي  بَ و  أَخُ  ، ورٍ رُ عْ مَ بْنِ  اءِ  بَرَ الْ بْنُ  رُ  بِشْ وَ  . بَلٍ جَ بْنُ  اذُ  عَ مُ
 ، وثٌ بْعُ هُ مَ نَّ نَا أَ ونَ بِرُ تُخْ ، وَ كٍ رْ لُ شِ نُ أَهْ نَحْ دٍ وَ مَّ حَ يْنَا بِمُ لَ ونَ عَ تِحُ تَفْ نْتُمْ تَسْ دْ كُ قَ وا، فَ لِمُ أَسْ وَ
ا  مَ ، وَ هُ فُ رِ ءٍ نَعْ يْ نَا بِشَ اءَ ا جَ : مَ يرِ نِي النَّضِ دُ بَ ، أَحَ مٍ كَ شْ مُ بْنُ مِ الَ الَ سَ قَ ، فَ تِهِ فَّ نَا بِصِ هُ لَ ونَ فُ تَصِ وَ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ هُ فِي ذَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ مْ هُ لَكُ رُ كُ نَّا نَذْ ي كُ وَ بِاَلَّذِ هُ
لَى  ونَ عَ تِحُ تَفْ سْ بْلُ يَ نْ قَ كانُوا مِ مْ وَ هُ عَ قٌ لِما مَ دِّ صَ هِ مُ نْدِ اللَّ نْ عِ مْ كِتابٌ مِ هُ ا جاءَ لَمَّ {وَ

} (البقرة ٨٩/٢) ينَ لَى الْكافِرِ هِ عَ نَةُ اللَّ عْ لَ ، فَ وا بِهِ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ مْ مَ هُ ا جاءَ لَمَّ وا، فَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ
( مْ بِالنَّبِيِّ دَ إلَيْهِ هْ يْفِ الْعَ الِكِ بْنِ الصَّ انِ مَ رَ لَ فِي نُكْ زَ ا نَ (مَ

ا  مْ مَ هُ رَ لَ كَ ذَ هِ r، - وَ ولُ اللَّ سُ يْنَ بُعِثَ رَ ، حَ يْفِ الِكُ بْنُ الصَّ الَ مَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، دٌ هْ دٍ عَ مَّ حَ يْنَا فِي مُ دَ إلَ هِ ا عُ هِ مَ اللَّ : وَ مْ فِيهِ يْهِ هُ إلَ دَ اللَّ هِ ا عَ مَ ، وَ يثَاقِ مِ نْ الْ هُ مِ مْ لَ يْهِ لَ ذَ عَ أُخِ

 : هُ فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ يثَاقٍ نْ مِ يْنَا مِ لَ هُ عَ ذَ لَ ا أُخِ مَ وَ
} (البقرة ١٠٠/٢) نُونَ مِ ؤْ مْ الَ يُ هُ ثَرُ ، بَلْ أَكْ مْ نْهُ يقٌ مِ رِ هُ فَ بَذَ داً نَ هْ وا عَ دُ لَّما عاهَ كُ {أَوَ

(« هُ فُ رِ عْ ءٍ نَ يْ ئْتنَا بِشَ ا جِ لُوبا: «مَ لِ أَبِي صَ وْ لَ فِي قَ زَ ا نَ (مَ
لَ  ا أَنْزَ مَ ، وَ هُ فُ رِ ءٍ نَعْ يْ ئْتَنَا بِشَ ا جِ ، مَ دُ مَّ حَ ا مُ هِ r: يَ ولِ اللَّ سُ يُونِيُّ لِرَ طْ فَ لُوبا الْ الَ أَبُو صَ قَ وَ

 : لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ا. فَ هَ كَ لَ نَتَّبِعَ ةٍ فَ نْ آيَ يْكَ مِ لَ هُ عَ اللَّ
} (البقرة ٩٩/٢) قُونَ رُ بِها إِالَّ الْفاسِ فُ كْ ما يَ يِّناتٍ وَ لْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَ زَ دْ أَنْ لَقَ {وَ
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( بٍ هْ وَ ةَ وَ لَ مِ يْ رَ لِ ابْنِ حُ وْ لَ فِي قَ زَ ا نَ (مَ
بِكِتَابٍ  تِنَا  ائْ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  :r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ دٍ  يْ زَ بْنُ  بُ  هْ وَ وَ  ، لَةَ مِ يْ رَ حُ بْنُ  افِعُ  رَ الَ  قَ وَ
الَى فِي  عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ أَ . فَ قْكَ دِّ نُصَ كَ وَ تَّبِعْ ا نَ ارً نَهَ نَا أَ رْ لَ فَجِّ ، وَ هُ ؤُ رَ اءِ نَقْ مَ نْ السَّ يْنَا مِ لَ هُ عَ لُ نَزِّ تُ

ا:  مَ لِهِ وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ
يمانِ  ِ رَ بِاإلْ فْ لِ الْكُ تَبَدَّ من يَ ، وَ بْلُ نْ قَ وسى مِ ئِلَ مُ ما سُ مْ كَ ولَكُ سُ ئَلُوا رَ ونَ أَنْ تَسْ يدُ رِ {أَمْ تُ

} (البقرة ١٠٨/٢) بِيلِ واءَ السَّ لَّ سَ دْ ضَ قَ فَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

: ابِتٍ انُ بْنُ ثَ سَّ الَ حَ . قَ بِيلِ طُ السَّ سَ : وَ بِيلِ اءُ السَّ وَ : سَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
۳٥۸ دِ لْحَ مُ اءِ الْ وَ يَّبِ فِي سَ غَ مُ دَ الْ عْ طِهِ ... بَ هْ رَ ارِ النَّبِيِّ وَ حَ أَنْصَ يْ ا وَ يَ

الَى: عَ هُ تَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ عِ ضِ وْ ا فِي مَ هَ رُ كُ أَذْ هُ سَ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
( مِ الَ ِسْ نْ اإلْ يهِ النَّاسَ عَ أَخِ يَيٍّ وَ دِّ حُ لَ فِي صَ زَ ا نَ (مَ

ودَ  هُ دِّ يَ نْ أَشَ ، مِ طَبَ رِ بْنِ أَخْ اسِ وهُ أَبُو يَ أَخُ طَبَ وَ يَيُّ بْنُ أَخْ انَ حُ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  عَ النَّاسِ  دِّ  رَ فِي  نِ  يْ دَ اهِ جَ انَا  كَ وَ  ،r ولِهِ  سُ بِرَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ مْ  هُ صَّ خَ إذْ  ا،  دً سَ حَ بِ  رَ لِلْعَ

ا:  مَ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ا. فَ تَطَاعَ ا اسْ مِ بِمَ الَ سْ ِ اإلْ
نْدِ  عِ نْ  مِ داً  سَ حَ اراً  فَّ كُ مْ  إِيمانِكُ دِ  عْ بَ نْ  مِ مْ  ونَكُ دُّ رُ يَ لَوْ  الْكِتابِ  لِ  أَهْ نْ  مِ ثِيرٌ  كَ دَّ  {وَ
هَ  اللَّ إِنَّ  هِ،  رِ بِأَمْ هُ  اللَّ أْتِيَ  يَ تَّى  حَ وا  حُ فَ اصْ وَ وا  فُ اعْ فَ  ، قُّ الْحَ مُ  لَهُ بَيَّنَ  تَ ا  مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ

} (البقرة ١٠٩/٢) يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ عَ
. ربْ قَ ٣٥٨  امللحد: الْ
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(r ِول سُ نْدَ الرَّ  عِ ارَ النَّصَ ودِ وَ عُ الْيَهُ نَازُ (تَ
بَارُ  مْ أَحْ تْهُ هِ r أَتَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ  عَ ارَ نْ النَّصَ انَ مِ رَ لُ نَجْ مَ أَهْ دِ ا قَ مَّ لَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
رَ  فَ كَ وَ  ، ءٍ يْ شَ لَى  عَ تُمْ  أَنْ ا  مَ  : ةَ لَ مِ يْ رَ حُ بْنُ  افِعُ  رَ الَ  قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ وا  عُ تَنَازَ فَ  ، ودَ هُ يَ
 ، ءٍ يْ لَى شَ تُمْ عَ ا أَنْ : مَ ودِ يَهُ  لِلْ ارَ نْ النَّصَ انَ مِ رَ لِ نَجْ نْ أَهْ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ ، فَ يلِ نْجِ ِ بِاإلْ ى وَ بِعِيسَ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ اةِ فَ رَ رَ بِالتَّوْ فَ كَ ى وَ وسَ ةَ مُ بُوَّ دَ نُ حَ جَ وَ
لى  عَ ودُ  الْيَهُ تِ  لَيْسَ  النَّصار قالَتِ  وَ ءٍ،  يْ شَ لى  عَ  النَّصار تِ  لَيْسَ ودُ  الْيَهُ قالَتِ  {وَ
مْ  يْنَهُ مُ بَ كُ هُ يَحْ اللَّ ، فَ مْ لِهِ وْ ثْلَ قَ ونَ مِ لَمُ عْ ينَ الَ يَ الَ الَّذِ ذلِكَ قَ ، كَ تْلُونَ الْكِتابَ مْ يَ هُ ءٍ، وَ يْ شَ

} (البقرة ١١٣/٢)  ونَ تَلِفُ ةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْ يامَ مَ الْقِ وْ يَ
اةُ  رَ التَّوْ مْ  هُ نْدَ عِ وَ ى،  بِعِيسَ ودُ  يَهُ الْ رُ  فُ كْ يَ أَيْ   ، بِهِ رَ  فَ كَ ا  مَ يقَ  دِ تَصْ كِتَابِهِ  فِي  تْلُو  يَ لٌّ  كُ أَيْ 
ا  يلِ مَ نْجِ ِ فِي اإلْ ى u، وَ يقِ بِعِيسَ دِ ى u بِالتَّصْ وسَ انِ مُ لَى لِسَ مْ عَ يْهِ لَ هُ عَ ذَ اللَّ ا أَخَ ا مَ فِيهَ
لٌّ  كُ ، وَ نْدِ اللَّهِ نْ عِ اةِ مِ رَ نْ التَّوْ اءَ بِهِ مِ ا جَ مَ ى u، وَ وسَ يقِ مُ دِ نْ تَصْ ى u، مِ يسَ اءَ بِهِ عِ جَ

. بِهِ احِ دِ صَ ا فِي يَ رُ بِمَ فُ كْ يَ

( هُ هُ اللَّ لِّمَ كَ ةَ أَنْ يُ لَ مِ يْ رَ لَبِ ابْنِ حُ لَ فِي طَ زَ ا نَ (مَ
:r ِه ولِ اللَّ سُ ةَ لِرَ لَ مِ يْ رَ افِعُ بْنُ حُ الَ رَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 . هُ مَ الَ عَ كَ مَ تَّى نَسْ نَا حَ لِّمْ يُكَ لْ لْ للَّه فَ قُ ، فَ ولُ قُ ا تَ مَ هِ كَ نْ اللَّ والً مِ سُ نْتَ رَ ، إنْ كُ دُ مَّ حَ ا مُ يَ
 : لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ فَ

مْ  بْلِهِ قَ نْ  مِ ينَ  الَّذِ الَ  قَ ذلِكَ  كَ ةٌ  آيَ أْتِينا  تَ أَوْ   ، هُ اللَّ نَا  لِّمُ كَ يُ ال  لَوْ ونَ  لَمُ عْ يَ الَ  ينَ  الَّذِ قال  {وَ
} (البقرة ١١٨/٢) وقِنُونَ مٍ يُ وْ ياتِ لِقَ يَّنَّا اآلْ دْ بَ ، قَ مْ لُوبُهُ تْ قُ مْ تَشابَهَ لِهِ وْ ثْلَ قَ مِ
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( دَ وَّ تَهَ مُ بِأَنْ يَ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ ا لِلنَّبِيِّ عَ يَّ ورِ الِ ابْنِ صُ ؤَ لَ فِي سُ زَ ا نَ (مَ
نُ  نَحْ ا  مَ إالَّ    دَ هُ الْ ا  مَ  :r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ يُونِيُّ  طْ فَ الْ رُ  وَ َعْ األْ ا  يَّ ورِ صُ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ وَ
نْ  لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ لِكَ ثْلَ ذَ  مِ ارَ الَتْ النَّصَ قَ ، وَ تَدِ هْ دُ تَ مَّ حَ ا مُ نَا يَ بِعْ اتَّ ، فَ يْهِ لَ عَ

 : ارَ الَتْ النَّصَ ا قَ مَ ا وَ يَّ ورِ هِ بْنِ صُ بْدِ اللَّ لِ عَ وْ قَ
نَ  مِ كانَ  ما  وَ نِيفاً  حَ يمَ  إِبْراهِ ةَ  لَّ مِ بَلْ  لْ  قُ وا،  تَدُ هْ تَ  نَصار أَوْ  وداً  هُ ونُوا  كُ قالُوا  {وَ
ا  ، لَها مَ لَتْ دْ خَ ةٌ قَ الَى: {تِلْكَ أُمَّ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ ةَ إلَى قَ صَّ قِ مَّ الْ } (البقرة ١٣٥/٢) ثُ كِينَ رِ شْ الْمُ

} (البقرة ١٤١/٢) لُونَ مَ عْ ا كانُوا يَ مَّ ئَلُونَ عَ ال تُسْ ، وَ بْتُمْ سَ ا كَ مْ مَ لَكُ بَتْ وَ سَ كَ
( بَةِ عْ ةِ إلَى الْكَ بْلَ فِ الْقِ رْ نْدَ صَ ودِ عِ الَةُ الْيَهُ قَ (مَ

بٍ  جَ رَ فِي  فَتْ  رِ صُ وَ  ، بَةِ عْ كَ الْ إلَى  امِ  الشَّ نْ  عَ ةُ  بْلَ قِ الْ فَتْ  رِ صُ ا  مَّ لَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ةُ  اعَ فَ هِ r رِ ولَ اللَّ سُ ، أَتَى رَ ينَةَ دِ مَ هِ r الْ ولِ اللَّ سُ مِ رَ دَ قْ نْ مَ ا مِ رً هْ رَ شَ شَ ةَ عَ بْعَ أْسِ سَ لَى رَ عَ
بْنُ  اجُ  جَّ الْحَ وَ  ، افِعٍ رَ أَبِي  بْنُ  افِعُ  رَ وَ  ، فِ رَ َشْ األْ بْنُ  بُ  عْ كَ وَ و،  رٍ مْ عَ بْنُ  مُ  دَ رْ قَ وَ  ، يْسٍ قَ بْنُ 
بِيعِ  ةُ بْنُ الرَّ كِنَانَ ، وَ يْقِ قَ بِيعِ بْنِ أَبِي الْحُ بِيعُ بْنُ الرَّ الرَّ ، وَ فِ رَ َشْ بِ بْنِ األْ عْ لِيفُ كَ و، حَ رٍ مْ عَ

وا: الُ قَ ، فَ يْقِ قَ بْنِ أَبِي الْحُ
يمَ  اهِ رَ إبْ ةِ  لَّ مِ لَى  عَ أَنَّكَ  مُ  عُ زْ تَ أَنْتَ  وَ ا  يْهَ لَ عَ نْتَ  كُ تِي  الَّ تِكَ  قِبْلَ نْ  عَ كَ  الَّ وَ ا  مَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ
لِكَ فِتْنَتَهُ  ونَ بِذَ يدُ رِ ا يُ إِنَّمَ ، وَ قْكَ دِّ نُصَ كَ وَ تَّبِعْ ا نَ يْهَ لَ نْتَ عَ تِي كُ تِكَ الَّ عْ إلَى قِبْلَ جِ دِينِهِ؟ ارْ وَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ نْ دِينِهِ عَ
قُ  رِ شْ الْمَ هِ  لِلَّ لْ  قُ يْها،  لَ عَ كانُوا  الَّتِي  مُ  تِهِ قِبْلَ نْ  عَ مْ  هُ الَّ وَ ا  مَ النَّاسِ  نَ  مِ هاءُ  فَ السُّ يَقُولُ  {سَ
ونُوا  لِتَكُ طاً  سَ وَ ةً  أُمَّ مْ  ناكُ لْ عَ جَ ذلِكَ  كَ وَ  . يمٍ تَقِ سْ مُ راطٍ  صِ إِلى  يَشاءُ  نْ  مَ ي  دِ هْ يَ  ، بُ رِ غْ الْمَ وَ
إِالَّ  يْها  لَ نْتَ عَ كُ ةَ الَّتِي  بْلَ نَا الْقِ لْ عَ ما جَ . وَ يداً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ يَكُ ، وَ لَى النَّاسِ داءَ عَ هَ شُ
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ةً إِالَّ  بِيرَ إِنْ كانَتْ لَكَ ا {وَ تِبَارً اخْ ءً وَ تِالَ } أَيْ ابْ بَيْهِ قِ لى عَ لِبُ عَ نْقَ نْ يَ مَّ ولَ مِ سُ تَّبِعُ الرَّ نْ يَ مَ مَ لَ لِنَعْ
 { مْ يعَ إِيمانَكُ هُ لِيُضِ ما كانَ اللَّ هُ {وَ بَّتَ اللَّ ينَ ثَ ذِ : أَيْ الَّ تَنِ فِ نْ الْ } أَيْ مِ هُ  اللَّ دَ ينَ هَ لَى الَّذِ عَ
مْ  تَكُ طَاعَ ةِ، وَ رَ خِ ةِ اآلْ بْلَ قِ اهُ إلَى الْ مْ إيَّ كُ بَاعَ اتِّ ، وَ مْ بِيَّكُ مْ نَ كُ يقَ دِ تَصْ ُولَى، وَ ةِ األْ بْلَ قِ مْ بِالْ انَكُ أَيْ إيمَ
} (البقرة ١٤٢/٢-١٤٣) يمٌ حِ فٌ رَ ؤُ ا {إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَ يعً مِ ا جَ مَ هُ رَ مْ أَجْ طِيَنَّكُ يُعْ ا: أَيْ لَ مْ فِيهَ بِيَّكُ نَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
طْرَ  شَ كَ  هَ جْ وَ لِّ  وَ فَ ضاها،  تَرْ ةً  قِبْلَ لِّيَنَّكَ  نُوَ لَ فَ ماءِ  السَّ فِي  كَ  هِ جْ وَ لُّبَ  قَ تَ  نَر دْ  {قَ

} (البقرة ١٤٤/٢) هُ طْرَ مْ شَ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ نْتُمْ فَ ا كُ يْثُ مَ حَ ، وَ رامِ دِ الْحَ جِ سْ الْمَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

ابْن  ةُ  لَ اهِ بَ وَ  - لِيُّ بَاهِ الْ رَ  مَ أَحْ بْنُ  و  رُ مْ عَ الَ  قَ  . هُ دَ قَصْ وَ هُ  وَ نَحْ  : هُ طْرَ شَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
: هُ ةً لَ اقَ فُ نَ - يَصِ نَ يْالَ يْسِ بْنِ عَ دِ بْنِ قَ عْ رَ بْنِ سَ صِ عْ يَ

بَا۳٥۹ قَ ا الْحَ ادِهَ نْ إيفَ دُ مِ قْ عَ بَ الْ دْ كارَ ةٌ ... قَ اقِدَ يَ عَ هِ عٍ وَ مْ رَ جَ طْ و بِنَا شَ دُ تَعْ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: تَهُ اقَ فُ نَ لِيُّ يَصِ ذَ هُ لِدٍ الْ يْ وَ يْسُ بْنُ خُ الَ قَ قَ وَ
۳٦۰ ورُ سُ حْ يْنَيْنِ مَ عَ رُ الْ ا نَظَ هَ طْرَ ا ... فَشَ هَ رُ امِ خَ اءٌ مُ ا دَ وسَ بِهَ إنَّ النَّعُ

: هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
ا حتمل. واإليفاد: اإلرشاف. واحلقب:  لِكَ أول مَ ذَ ا عقدت ذنبها بَني فخذهيا، وَ ته بِأَهنََّ اقَ ٣٥٩  عاقدة: يصف نَ

بَعِري. بل يشد بِهِ الرحل إِىلَ بطن الْ حَ
اض وتلني. خمامرها:  تِي تركب قبل أَن ترَ ي النَّاقة الَّ هِ ة النعاس. ويرو: «العسري»، وَ ثِريَ كَ ٣٦٠  النعوس: الْ

خمالطها. وحمسور: أَي معجز.
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وَ  هُ : وَ لِهِ وْ نْ قَ ، مِ يرٍ سِ رَ حَ ا نَظَ يْهَ رَ إلَ نَظَ اءٌ فَ ا دَ انَ بِهَ كَ ، وَ تُهُ اقَ : نَ وسُ النَّعُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. يرٌ سِ حَ

ا  مَّ عَ بِغافِلٍ  هُ  اللَّ ا  مَ وَ  ، مْ بِّهِ رَ نْ  مِ قُّ  الْحَ هُ  نَّ أَ ونَ  لَمُ لَيَعْ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ إِنَّ  {وَ
بِتابِعٍ  نْتَ  أَ ما  وَ  ، تَكَ قِبْلَ وا  بِعُ تَ ا  مَ ةٍ  آيَ لِّ  بِكُ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ يْتَ  تَ أَ لَئِنْ  وَ  . لُونَ مَ عْ يَ
نَ  مِ كَ  جاءَ ا  مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ مْ  هُ واءَ أَهْ بَعْتَ  اتَّ لَئِنِ  وَ  ، بَعْضٍ ةَ  قِبْلَ بِتابِعٍ  مْ  هُ بَعْضُ ما  وَ  ، مْ تَهُ قِبْلَ
بِّكَ  رَ نْ  مِ قُّ  {الْحَ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ  { ينَ الظَّالِمِ نَ  لَمِ إِذاً  إِنَّكَ   ، الْعِلْمِ

} (البقرة ١٤٤/٢-١٤٧) ينَ تَرِ مْ نَ الْمُ ونَنَّ مِ فَال تَكُ
( قِّ نْ الْحَ اةِ مِ رَ ا فِي التَّوْ مْ مَ هُ انُ (كِتْمَ

لِ  هَ َشْ األْ بْدِ  عَ نِي  بَ و  أَخُ اذٍ،  عَ مُ بْنُ  دُ  عْ سَ وَ  ، ةَ لِمَ سَ نِي  بَ و  أَخُ  ، بَلٍ جَ بْنُ  اذُ  عَ مُ أَلَ  سَ وَ
فِي  ا  مَ بَعْضِ  نْ  عَ ودَ  هُ يَ بَارِ  أَحْ نْ  مِ ا  رً فَ نَ  ، جِ رَ زْ الْخَ بْنِ  ثِ  ارِ لْحَ بَ و  أَخُ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  ةُ  جَ ارِ خَ وَ

: مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ نْهُ مْ عَ وهُ بِرُ ا أَنْ يُخْ وْ أَبَ ، وَ اهُ مْ إيَّ وهُ تَمُ اةِ، فَكَ رَ التَّوْ
يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ  ا بَ دِ مَ عْ نْ بَ د مِ الْهُ نَ الْبَيِّناتِ وَ لْنا مِ زَ ا أَنْ ونَ مَ تُمُ كْ ينَ يَ {إِنَّ الَّذِ

} (البقرة ١٥٩/٢) نُونَ عِ مُ الالَّ نُهُ عَ لْ يَ هُ وَ مُ اللَّ نُهُ عَ لْ أُولئِكَ يَ
( مِ الَ ِسْ مْ إِلَى اإلْ اهُ عَ ينَ دَ مُ حِ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ مْ لِلنَّبِيِّ عَ هُ ابُ وَ (جَ

مْ  هُ رَ ذَّ حَ ، وَ مْ فِيهِ بَهُ غَّ رَ مِ وَ الَ سْ ِ كِتَابِ إلَى اإلْ لِ الْ نْ أَهْ ودَ مِ يَهُ هِ r الْ ولُ اللَّ سُ ا رَ دَعَ : وَ الَ قَ
نَا  دْ جَ ا وَ دُ مَ مَّ حَ ا مُ تْبَعُ يَ : بَلْ نَ فٍ وْ الِكُ ابْن عَ مَ ، وَ ةَ جَ ارِ افِعُ بْنُ خَ هُ رَ الَ لَ قَ ، فَ تَهُ مَ نِقْ هِ وَ ابَ اللَّ ذَ عَ

ا:  مَ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ هُ U فِي ذَ لَ اللَّ أَنْزَ نَّا. فَ ا مِ يْرً خَ لَمَ وَ انُوا أَعْ مْ كَ هُ نَا، فَ اءَ يْهِ آبَ لَ عَ
مْ  هُ لَوْ كانَ آباؤُ نا، أَوَ يْهِ آباءَ لَ يْنا عَ ا أَلْفَ تَّبِعُ مَ هُ قالُوا بَلْ نَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ وا مَ بِعُ مُ اتَّ إِذا قِيلَ لَهُ {وَ

} (البقرة ١٧٠/٢) ونَ تَدُ هْ ال يَ يْئاً وَ لُونَ شَ قِ عْ الَ يَ
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( اعَ يْنُقَ نِي قَ وقِ بَ مْ فِي سُ هُ عُ مْ (جَ
نِي  بَ وقِ  سُ فِي  ودَ  هُ يَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عَ  مَ جَ رٍ  بَدْ مَ  وْ يَ ا  يْشً رَ قُ  U هُ  اللَّ ابَ  أَصَ ا  مَّ لَ وَ
ا  ثْلِ مَ هُ بِمِ مْ اللَّ يبَكُ بْلَ أَنْ يُصِ وا قَ لِمُ ، أَسْ ودَ هُ رَ يَ شَ عْ ا مَ : يَ الَ قَ ، فَ ينَةَ دِ مَ مَ الْ دِ يْنَ قَ ، حَ اعَ يْنُقَ قَ
 ، يْشٍ رَ نْ قُ ا مِ رً فَ تَلْتَ نَ نَّكَ قَ كَ أَ سِ نْ نَفْ نَّكَ مِ رُّ غِ ، الَ يَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ هُ وا لَ الُ قَ ا، فَ يْشً رَ ابَ بِهِ قُ أَصَ
نَّكَ  أَ ، وَ نُ النَّاسُ نَّا نَحْ فْتَ أَ رَ عَ تنَا لَ لْ اتَ وْ قَ هِ لَ اللَّ ، إنَّكَ وَ تَالَ قِ فُونَ الْ رِ عْ ا۳٦۱ الَ يَ ارً مَ انُوا أَغْ كَ

مْ  لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ أَ نَا، فَ ثْلَ لْقَ مِ مْ تَ لَ
ةٌ  آيَ مْ  لَكُ كانَ  دْ  قَ  ، هادُ الْمِ بِئْسَ  وَ نَّمَ  هَ جَ إِلى  ونَ  رُ شَ تُحْ وَ بُونَ  لَ تُغْ سَ وا  رُ فَ كَ ينَ  لِلَّذِ لْ  {قُ
 ، يْنِ الْعَ أْيَ  رَ مْ  يْهِ ثْلَ مِ مْ  هُ نَ وْ رَ يَ  ، ةٌ كافِرَ  ر أُخْ وَ  ، هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تُقاتِلُ  فِئَةٌ  تا،  الْتَقَ فِئَتَيْنِ  فِي 

(١٢/٣-١٣ } (آل عمران  َبْصارِ ُولِي األْ ةً ألِ بْرَ ، إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِ نْ يَشاءُ هِ مَ رِ دُ بِنَصْ يِّ ؤَ الله يُ وَ
( اسِ رَ دْ يْتَ الْمِ ولُهُ r بَ (دُخُ

مْ  اهُ عَ فَدَ  ، ودَ هُ يَ نْ  مِ ةٍ  اعَ مَ جَ لَى  عَ  ۳٦۲ اسِ رَ دْ مِ الْ يْتَ  بَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  خَ دَ وَ  : الَ قَ
؟  دُ مَّ حَ ا مُ نْتَ يَ لَى أَيِّ دِينٍ أَ : عَ دٍ يْ ثُ بْنُ زَ ارِ الْحَ و، وَ رٍ مْ انُ بْنُ عَ مَ هُ النُّعْ الَ لَ قَ ، فَ إلَى اللَّهِ
 :r ِه ولُ اللَّ سُ ا رَ مَ هُ الَ لَ قَ ودِيا، فَ هُ انَ يَ يمَ كَ اهِ رَ إِنَّ إبْ : فَ االَ ، قَ ينِهِ دِ يمَ وَ اهِ رَ ةِ إبْ لَّ لَى مِ : عَ الَ قَ

ا:  مَ فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . يْهِ لَ عَ يَا  بَ أَ فَ  ، مْ يْنَكُ بَ وَ يْنَنَا  بَ يَ  فَهِ اةِ،  رَ التَّوْ إلَى  لُمَّ  هَ فَ
مَّ  ، ثُ مْ يْنَهُ مَ بَ كُ هِ لِيَحْ نَ إِلى كِتابِ اللَّ وْ عَ دْ نَ الْكِتابِ يُ يباً مِ ينَ أُوتُوا نَصِ رَ إِلَى الَّذِ {أَلَمْ تَ
 ، وداتٍ دُ عْ اماً مَ نَا النَّارُ إِالَّ أَيَّ سَّ مْ قالُوا لَنْ تَمَ هُ . ذلِكَ بِأَنَّ ونَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ مْ وَ نْهُ يقٌ مِ رِ لَّى فَ تَوَ يَ

} (آل عمران ٢٣/٣-٢٤) ونَ تَرُ فْ ا كانُوا يَ مْ مَ مْ فِي دِينِهِ هُ رَّ غَ وَ
ور. مُ وَ الّذي مل جيرب األُْ هُ ٣٦١  األغامر: مجع غمر، وَ

ارِس» ول: «بَيت املْدَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ . وَ يْثُ يتدارسون فِيهِ كِتَاهبمْ ود حَ يَهُ وَ بَيت الْ اس: هُ رَ ِدْ بَيت املْ ٣٦٢  وَ
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(u َيم اهِ رَ  فِي إبْ ارَ النَّصَ ودِ وَ فُ الْيَهُ تِالَ (اخْ
وا،  عُ تَنَازَ فَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ وا  عُ تَمَ اجْ يْنَ  حَ  ، انَ رَ نَجْ   ارَ نَصَ وَ ودَ  هُ يَ بَارُ  أَحْ الَ  قَ وَ
انَ  ا كَ : مَ انَ رَ لِ نَجْ نْ أَهْ  مِ ارَ الَتْ النَّصَ قَ ودِيا، وَ هُ يمُ إالَّ يَ اهِ رَ انَ إبْ ا كَ : مَ بَارُ َحْ الَتْ األْ قَ فَ

 : مْ فِيهِ  U هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ انِيا.  رَ إالَّ نَصْ يمُ  اهِ رَ إبْ
هِ  دِ عْ نْ بَ يلُ إِالَّ مِ نْجِ ِ اإلْ راةُ وَ لَتِ التَّوْ زِ نْ ما أُ يمَ وَ ونَ فِي إِبْراهِ اجُّ لَ الْكِتابِ لِمَ تُحَ ا أَهْ {يَ
مْ  ونَ فِيما لَيْسَ لَكُ اجُّ لِمَ تُحَ ، فَ لْمٌ مْ بِهِ عِ تُمْ فِيما لَكُ جْ الءِ حاجَ تُمْ هؤُ نْ ا أَ ، هَ لُونَ قِ عْ أَفَال تَ
لكِنْ كانَ  رانِيا، وَ ال نَصْ ودِيا وَ هُ يمُ يَ ا كانَ إِبْراهِ . مَ ونَ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ الله يَ ، وَ لْمٌ بِهِ عِ
ا  هذَ وَ  ، وهُ بَعُ اتَّ ينَ  لَلَّذِ يمَ  بِإِبْراهِ النَّاسِ  لَى  أَوْ إِنَّ   : كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ كانَ  ما  وَ لِماً،  سْ مُ نِيفاً  حَ

(٦٥/٣-٦٨ } (آل عمران  نِينَ مِ ؤْ لِيُّ الْمُ الله وَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ النَّبِيُّ وَ

( يَّةً شِ رِ عَ فْ الْكُ ، وَ ةً وَ دْ انِ غَ يمَ ِ نْ اإلْ مْ مِ هُ مَّ بِهِ بَعْضُ ا هَ لَ فِيمَ زَ ا نَ (مَ
 : لِبَعْضٍ مْ  هُ ضُ بَعْ  ، فٍ وْ عَ بْنُ  ثُ  ارِ الْحَ وَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  يُّ  دِ عَ وَ  ، يْفٍ صَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ وَ
بِسَ  لْ نَ تَّى  حَ  ، يَّةً شِ عَ بِهِ  رْ  فُ نَكْ وَ  ، ةً وَ دْ غُ ابِهِ  حَ أَصْ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ لَ  نْزِ أُ ا  بِمَ نْ  مِ نُؤْ ا  وْ الَ عَ تَ
 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ أَ . فَ ينِهِ نْ دِ ونَ عَ عُ جِ رْ يَ ، وَ نَعُ ا نَصْ مَ ونَ كَ نَعُ مْ يَصْ لَّهُ عَ مْ لَ ينَهُ مْ دِ يْهِ لَ عَ
 . ونَ لَمُ عْ تَ تُمْ  نْ أَ وَ قَّ  الْحَ ونَ  تُمُ تَكْ وَ  ، بِالْباطِلِ قَّ  الْحَ ونَ  بِسُ لْ تَ لِمَ  الْكِتابِ  لَ  أَهْ ا  {يَ
وا  رُ فُ اكْ هَ النَّهارِ وَ جْ نُوا وَ ينَ آمَ لَى الَّذِ لَ عَ زِ نْ ي أُ نُوا بِالَّذِ لِ الْكِتابِ آمِ نْ أَهْ ةٌ مِ قالَتْ طائِفَ وَ
تى  ؤْ هِ أَنْ يُ  اللَّ دَ د هُ لْ إِنَّ الْهُ ، قُ مْ بِعَ دِينَكُ نْ تَ نُوا إِالَّ لِمَ مِ ال تُؤْ . وَ عُونَ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ هُ لَعَ رَ آخِ
 ، يَشاءُ نْ  مَ تِيهِ  ؤْ يُ هِ  اللَّ بِيَدِ  لَ  ضْ الْفَ إِنَّ  لْ  قُ  ، مْ بِّكُ رَ نْدَ  عِ مْ  وكُ يُحاجُّ وْ  أَ أُوتِيتُمْ  ا  مَ ثْلَ  مِ دٌ  أَحَ

(٧١/٣-٧٣ } (آل عمران  لِيمٌ عٌ عَ الله واسِ وَ
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ى») يسَ  عِ ارَ بُدُ النَّصَ عْ ا تَ مَ كَ كَ بُدَ عْ يدُ أَنْ نَ رِ انِيِّ «أَتُ رَ النَّجْ افِعٍ وَ لِ أَبِي رَ وْ لَ فِي قَ زَ ا نَ (مَ
نْ  مِ   ارَ النَّصَ وَ  ، ودَ هُ يَ نْ  مِ بَارُ  َحْ األْ تْ  عَ تَمَ اجْ يْنَ  حَ  ، ظِيُّ رَ قُ الْ افِعٍ  رَ بُو  أَ الَ  قَ وَ
نْ  أَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ نَّا  مِ يدُ  رِ تُ أَ  : مِ الَ سْ ِ اإلْ إلَى  مْ  اهُ عَ دَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ انَ  رَ نَجْ لِ  هْ أَ
 ، انِيٌّ رَ نَصْ انَ  رَ نَجْ لِ  هْ أَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ وَ ؟  يَمَ رْ مَ بن  ى  يسَ عِ   ارَ النَّصَ بُدُ  عْ تَ ا  مَ كَ كَ  بُدَ نَعْ
يْهِ  إِلَ وَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ نَّا  مِ يدُ  رِ تُ اكَ  ذَ وَ أَ  :( ئِيسُ الرَّ وَ  ، يِّسُ الرَّ  : وَ رْ يُ (وَ  ، يِّسُ بَ الرِّ  : هُ لَ الُ  قَ يُ
رَ  آمُ وْ  أَ هِ  اللَّ يْرَ  غَ بُدَ  عْ أَ نْ  أَ هِ  اللَّ اذَ  عَ مَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . الَ قَ ا  مَ كَ وْ  أَ ونَا؟  عُ تَدْ
فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . الَ قَ ا  مَ كَ وْ  أَ نِي،  رَ مَ أَ الَ  وَ  ، اللَّهُ ثَنِي  عَ بَ لِكَ  بِذَ ا  فَمَ  ، هِ يْرِ غَ ةِ  بَادَ بِعِ

ا:  مَ لِهِ وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ
باداً لِي  ونُوا عِ قُولَ لِلنَّاسِ كُ مَّ يَ ، ثُ ةَ النُّبُوَّ مَ وَ كْ الْحُ هُ الْكِتابَ وَ تِيَهُ اللَّ ؤْ رٍ أَنْ يُ ا كانَ لِبَشَ {مَ
 ...{ ونَ سُ رُ نْتُمْ تَدْ بِما كُ ، وَ ونَ الْكِتابَ لِّمُ عَ نْتُمْ تُ انِيِّينَ بِما كُ بَّ ونُوا رَ لكِنْ كُ ، وَ هِ ونِ اللَّ نْ دُ مِ

} (آل عمران ٧٩/٣-٨٠) ونَ لِمُ سْ تُمْ مُ نْ دَ إِذْ أَ عْ الَى: {بَ عَ لِهِ تَ وْ إلَى قَ
۳٦۳. انِيٌّ بَّ : رَ مْ هُ دُ احِ ، وَ ةُ ادَ اءُ السَّ هَ قَ فُ اءُ الْ لَمَ عُ : الْ انِيُّونَ بَّ : الرَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: رُ اعِ الَ الشَّ قَ
بَارِ انِيَّ أَحْ بَّ رَ الَمُ وَ ا الْكَ نْهَ تَنَنِي ... مِ سِ أَفْ وْ قَ نًا۳٦٤ فِي الْ هِ تَ رْ نْتُ مُ وْ كُ لَ

ه  قْ فِ الْ قيل: نسبوا إِىلَ علم الرب وَ قيل الربانيون: الَّذين يربون النَّاس بصغار الْعلم قبل كباره، وَ ٣٦٣  وَ
.( ن السهييلّ م (عَ سْ النُّون لتضخيم االِ لف وَ فِيامَ أنزل، وزيدت فِيهِ األْ

. ارَ ة النَّصَ ي عبَادَ هِ وَ من الرهبانية، وَ هُ بَاء بدل النُّون، وَ قيام. ويرو: «مرهتبا» بِالْ ٣٦٤  مرهتنا: أَي مُ
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يبة): رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
۳٦٥. يْسٍ ةُ قَ غَ تَنَنِي، لُ فَ . وَ يمٍ ةُ تَمِ غَ تَنَنِي، لُ أَفْ . وَ بِ اهِ ةُ الرَّ عَ مَ وْ : صَ سُ وْ قَ : الْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: يرٌ رِ الَ جَ قَ
سِ وْ قَ يْنِ فِي الْ حَ سْ مِ ا الْ ذَ تْنِي وَ لَ تَنْزَ سْ تْ ... الَ فَ قَ وْ وَ لَ نْدٌ وَ تْ هِ مَ رَ لَ إذْ صَ صْ الَ وَ

. بِ اهِ ةَ الرَّ عَ مَ وْ أَيْ صَ
} (يوسف  راً مْ هُ خَ بَّ قِي رَ يَسْ : {فَ هِ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ يِّدُ وَ السَّ هُ ، وَ بِّ نْ الرَّ تَقٌّ مِ شْ : مُ انِيُّ بَّ الرَّ وَ

. هُ يِّدَ ٤١/١٢) أَيْ سَ

رِ  فْ بِالْكُ مْ  كُ رُ أْمُ أَيَ باباً  أَرْ النَّبِيِّينَ  وَ ةَ  الئِكَ الْمَ وا  ذُ تَّخِ تَ أَنْ  مْ  كُ رَ أْمُ يَ ال  {وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
} (آل عمران ٨٠/٣) ونَ لِمُ سْ تُمْ مُ نْ دَ إِذْ أَ عْ بَ

( مْ يْهِ لَ يثَاقِ عَ ذِ الْمِ لَ فِي أَخْ زَ ا نَ (مَ
هِ إذْ  يقِ دِ يثَاقِ بِتَصْ مِ نْ الْ مْ مِ بِيَائِهِ نْ لَى أَ عَ ، وَ مْ يْهِ لَ هُ عَ ذَ اللَّ ا أَخَ رَ مَ كَ مَّ ذَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 : الَ قَ ، فَ مْ هُ ارَ رَ إِقْ ، وَ مْ هُ اءَ وَ جَ هُ
قٌ  دِّ صَ ولٌ مُ سُ مْ رَ كُ مَّ جاءَ ، ثُ ةٍ مَ كْ حِ نْ كِتابٍ وَ مْ مِ يْتُكُ يثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَ هُ مِ ذَ اللَّ إِذْ أَخَ {وَ
نا،  رْ رَ ي، قالُوا أَقْ رِ مْ إِصْ لى ذلِكُ مْ عَ تُ ذْ أَخَ مْ وَ تُ رْ رَ الَ أَأَقْ ، قَ هُ نَّ رُ لَتَنْصُ نُنَّ بِهِ وَ مِ مْ لَتُؤْ كُ عَ لِما مَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (آل عمران ٨١/٣) إلَى آخِ ينَ دِ اهِ نَ الشَّ مْ مِ كُ عَ ا مَ أَنَ وا وَ دُ هَ اشْ الَ فَ قَ
ن حق، و«أفتنته»  وف عَ تُون مَرصُْ ن املْفْ زنه، ألَِ اء عىل وَ ا الْفرق إِىلَ أَن «فتنته» رصفته، فجَ ذَ : ومآل هَ الَ السهييلّ ٣٦٥  قَ
َا يفِ  َهنَّ أما «فتنت» احلديدة يفِ النَّار، فعىل وزن فعلت الَ غري، ألِ . وَ نَاهُ عْ وَ يفِ مَ ا هُ اء عىل وزن مَ أضللته وأغويته، فجَ

لِك. و ذَ نَحْ معنى خربهتا وبلوهتا وَ
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( ارِ َنْصَ يْنَ األْ ةِ بَ قِيعَ مْ فِي الْوَ يُهُ عْ (سَ
يدَ  دِ رِ شَ فْ كُ ظِيمَ الْ ا۳٦٦، عَ سَ دْ عَ ا قَ يْخً انَ شَ كَ ، وَ يْسٍ اسُ بْنُ قَ رَّ شَ مَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  هِ r مِ ولِ اللَّ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ رٍ مِ فَ لَى نَ ، عَ مْ هُ دِ لَ سَ يدَ الْحَ دِ ، شَ ينَ لِمِ سْ مُ لَى الْ نِ عَ غَ الضَّ
مْ  تِهِ فَ لْ أُ نْ  مِ  َأ رَ ا  مَ هُ  اظَ فَغَ  ، فِيهِ ثُونَ  دَّ تَحَ يَ  ، مْ هُ عَ مَ جَ دْ  قَ لِسٍ  جْ مَ فِي   . جِ رَ زْ الْخَ وَ سِ  َوْ األْ
ةِ  اوَ دَ عَ الْ نْ  مِ مْ  يْنَهُ بَ انَ  كَ ي  الَّذِ دَ  عْ بَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ لَى  عَ مْ  يْنِهِ بَ اتِ  ذَ حِ  الَ صَ وَ  ، مْ تِهِ اعَ مَ جَ وَ
ا  إذَ مْ  هُ عَ مَ نَا  لَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ الَ  بِالَدِ،  الْ هِ  ذِ بِهَ  ۳٦۷ ةَ يْلَ قَ نِي  بَ  ُ ألَ مَ عَ  تَمَ اجْ دْ  قَ  : الَ قَ فَ  . لِيَّةِ اهِ الْجَ فِي 
 ، مْ يْهِ إلَ دْ  مِ اعْ  : الَ قَ فَ  ، مْ هُ عَ مَ انَ  كَ ودَ  هُ يَ نْ  مِ ابا  شَ تًى  فَ رَ  أَمَ فَ  . ارٍ رَ قَ نْ  مِ ا  بِهَ مْ  هُ لَؤُ مَ عَ  تَمَ اجْ
وا فِيهِ  لُ اوَ قَ انُوا تَ ا كَ مْ بَعْضَ مَ هُ دْ نْشِ أَ هُ وَ بْلَ انَ قَ ا كَ مَ اثَ وَ مَ بُعَ وْ رْ يَ كُ مَّ اُذْ ، ثُ مْ هُ عَ لِسْ مَ فَاجْ

. ارِ عَ َشْ األْ نْ  مِ
سِ  َوْ مئِذٍ لِألْ وْ رُ فِيهِ يَ انَ الظَّفْ كَ ، وَ جُ رَ زْ الْخَ سُ وَ َوْ تَتَلَتْ فِيهِ األْ ا اقْ مً وْ اثَ يَ مُ بُعَ وْ انَ يَ كَ وَ
بْنُ  يْدِ  أُسَ أَبُو   ، لِيُّ هَ َشْ األْ اكٍ  مَ سِ بْنُ  يْرُ  ضَ حُ مئِذٍ  وْ يَ سِ  َوْ األْ لَى  عَ انَ  كَ وَ  ، جِ رَ زْ الْخَ لَى  عَ

ا. يعً مِ تِالَ جَ قُ ، فَ يُّ انِ البَيَاضِ مَ و بْنُ النُّعْ رُ مْ جِ عَ رَ زْ لَى الْخَ عَ ، وَ يْرٍ ضَ حُ
: لَتِ َسْ يْسِ بْنُ األْ الَ أَبُو قَ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

۳٦۸ ينُ صِ نٌ رَ زْ هُ حُ نِي لَ دَ اوَ عَ اظٍ ... فَ فَ ي حِ تُ بِذِ عْ دْ فُجِ لَى أَنْ قَ عَ
۳٦۹ نِينُ بٌ سَ ضْ هِ عَ أْسِ ضَّ بِرَ ا ... أَعَ رً مْ إِنَّ عَ تُلُوهُ فَ قْ ا تَ إِمَّ فَ

وىل. ٣٦٦  عسا: أسن وَ
. تهمْ اعَ قيل مجََ افهم، وَ م: أَرشَْ وْ قَ ٣٦٧  مَأل الْ

ائِم. ب. ورصني: ثَابت دَ فاظ: الْغَضَ ٣٦٨  احلْ
اطِع. قَ يْف الْ ٣٦٩  الْعَضب: السَّ
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نْ  نِي مِ نَعَ ا مَ إِنَّمَ ، وَ تُ رْ كَ ا ذَ مَّ لُ مِ اثَ أَطْوَ مِ بُعَ وْ يثُ يَ دِ حَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتَانِ فِي قَصِ انِ الْ ذَ هَ وَ
. طْعِ قَ نْ الْ تُ مِ رْ كَ ا ذَ ائِهِ مَ صَ تِقْ اسْ

. هُ ذَ حَ ا شَ ، إذَ نَّهُ نْ سَ ، مِ نُونٌ سْ : مَ نِينُ : سَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
اثَبَ  تَوَ تَّى  حَ وا  رُ اخَ فَ تَ وَ وا  عُ نَازَ تَ وَ لِكَ  ذَ نْدَ  عِ مُ  وْ قَ الْ لَّمَ  تَكَ فَ  . لَ عَ فَ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  مِ  ، ثِ ارِ الْحَ بْنِ  ةَ  ثَ ارِ حَ نِي  بَ دُ  أَحَ  ، يْظِيٍّ قَ بْنُ  سُ  أَوْ  ، بِ كْ الرُّ لَى  عَ يَّيْنِ  الْحَ نْ  مِ نِ  الَ جُ رَ
 : بِهِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ الَ أَحَ مَّ قَ الَ ثُ اوَ تَقَ ، فَ جِ رَ زْ نْ الْخَ ةَ مِ لِمَ نِي سَ دُ بَ ، أَحَ رٍ خْ بَّارُ بْنُ صَ جَ ، وَ سِ َوْ األْ
مْ  كُ دُ عِ وْ مَ نَا،  لْ عَ فَ دْ  قَ وا:  الُ قَ وَ ا،  يعً مِ جَ انِ  يقَ رِ فَ الْ بَ  ضِ فَغَ  ،۳۷۰ ةً عَ ذَ جَ نَ  اآلْ ا  نَاهَ دْ دَ رَ ئْتُمْ  شِ إنْ 
 ،r ِه ولَ اللَّ سُ لِكَ رَ بَلَغَ ذَ ا. فَ يْهَ وا إلَ جُ رَ . فَخَ حَ الَ حَ السِّ الَ - السِّ ةُ : الْحرَّ ةُ رَ الظَّاهِ - وَ ةُ رَ الظَّاهِ
 ، ينَ لِمِ سْ مُ رَ الْ شَ عْ ا مَ : يَ الَ قَ ، فَ مْ هُ اءَ تَّى جَ ينَ حَ رِ اجِ هَ مُ ابِهِ الْ حَ نْ أَصْ هُ مِ عَ نْ مَ مْ فِيمَ يْهِ جَ إلَ رَ فَخَ
 ، مْ بِهِ كُ مَ رَ أَكْ ، وَ مِ الَ ِسْ هُ لِإلْ مْ اللَّ اكُ دَ دَ أَنْ هَ عْ مْ بَ كُ رِ يْنَ أَظْهُ أَنَا بَ لِيَّةِ وَ اهِ  الْجَ وَ عْ ، أَبِدَ هَ اللَّهَ اللَّ
فَ  رَ فَعَ  ، مْ لُوبِكُ قُ يْنَ  بَ بِهِ  أَلَّفَ  وَ  ، رِ فْ كُ الْ نْ  مِ بِهِ  مْ  كُ ذَ تَنْقَ اسْ وَ  ، لِيَّةِ اهِ الْجَ رَ  أَمْ مْ  نْكُ عَ بِهِ  قَطَعَ  وَ
سِ  وْ األَْ نْ  مِ الُ  جَ الرِّ انَقَ  عَ وَ ا  وْ بَكَ فَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ نْ  مِ يْدٌ  كَ وَ  ، يْطَانِ الشَّ نْ  مِ  ۳۷۱ ةٌ غَ نَزْ ا  أَنَّهَ مُ  وْ قَ الْ
هُ  أَ اللَّ فَ دْ أَطْ ، قَ ينَ طِيعِ ينَ مُ عِ امِ هِ r سَ ولِ اللَّ سُ عَ رَ فُوا مَ رَ مَّ انْصَ ا، ثُ ضً مْ بَعْ هُ ضُ جِ بَعْ رَ زْ الْخَ وَ

 : نَعَ ا صَ مَ يْسٍ وَ أْسِ بْنِ قَ الَى فِي شَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ يِّسْ أْسِ بْنِ قَ هِ شَ وِّ اللَّ دُ يْدَ عَ مْ كَ نْهُ عَ
لَ  ا أَهْ لْ يَ . قُ لُونَ مَ ا تَعْ لى مَ يدٌ عَ هِ الله شَ ، وَ هِ ونَ بِآياتِ اللَّ رُ فُ لَ الْكِتابِ لِمَ تَكْ ا أَهْ لْ يَ {قُ
هُ بِغافِلٍ  ا اللَّ مَ ، وَ داءُ هَ تُمْ شُ نْ أَ جاً، وَ وَ ونَها عِ بْغُ نَ تَ نْ آمَ هِ مَ بِيلِ اللَّ نْ سَ ونَ عَ دُّ الْكِتابِ لِمَ تَصُ

} (آل عمران ٩٨/٣-٩٩) لُونَ مَ ا تَعْ مَّ عَ
ة: أَي رددنا اآلخر إِىلَ أَوله. عَ ذَ ٣٧٠  رددناها اآلْن جَ

اد بَني النَّاس. فْسَ ٣٧١  النزغة: اإلِْ
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ينَ  ذِ ا الَّ مَ هِ مِ وْ نْ قَ ا مِ مَ هُ عَ انَ مَ نْ كَ مَ رٍ وَ خْ بَّارِ بْنِ صَ جَ يْظِيٍّ وَ سِ بْنِ قَ هُ فِي أَوْ لَ اللَّ أَنْزَ وَ
 : لِيَّةِ اهِ رِ الْجَ نْ أَمْ أْسٌ مِ مْ شَ يْهِ لَ لَ عَ ا أَدْخَ مَّ وا عَ نَعُ ا صَ وا مَ نَعُ صَ

مْ  إِيمانِكُ دَ  عْ بَ مْ  وكُ دُّ رُ يَ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ نَ  مِ يقاً  رِ فَ وا  تُطِيعُ إِنْ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
هِ  بِاللَّ مْ  تَصِ عْ يَ من  وَ  ، ولُهُ سُ رَ مْ  فِيكُ وَ هِ  اللَّ آياتُ  مْ  يْكُ لَ عَ تْلى  تُ تُمْ  نْ أَ وَ ونَ  رُ فُ تَكْ يْفَ  كَ وَ  . ينَ كافِرِ
تُمْ  نْ أَ وتُنَّ إِالَّ وَ ال تَمُ ، وَ قَّ تُقاتِهِ هَ حَ وا اللَّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ . يَ يمٍ تَقِ سْ راطٍ مُ يَ إِلى صِ دِ دْ هُ قَ فَ

} (آل عمران ١٠٠/٣-١٠٥) ظِيمٌ ذابٌ عَ مْ عَ أُولئِكَ لَهُ الَى: {وَ عَ لِهِ تَ وْ }... إلَى قَ ونَ لِمُ سْ مُ

ا») نَ ارُ رَ نَ إالَّ شِ ا آمَ : «مَ مْ لِهِ وْ لَ فِي قَ زَ ا نَ (مَ
 ، يَةَ عْ سَ بْنُ  يْدُ  أُسَ وَ  ، يَةَ عْ سَ بْنُ  بَةُ  لَ عْ ثَ وَ  ، مٍ الَ سَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ لَمَ  أَسْ ا  مَّ لَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
وا  خُ سَ رَ ، وَ مِ الَ ِسْ بُوا فِي اإلْ غِ رَ قُوا وَ دَّ صَ نُوا وَ آمَ ، فَ مْ هُ عَ ودَ مَ هُ نْ يَ لَمَ مِ نْ أَسْ مَ ، وَ بَيْدٍ دُ بْنُ عُ أَسَ وَ
انُوا  وْ كَ لَ نَا، وَ ارُ رَ هُ إالَّ شِ بَعَ الَ اتَّ دٍ وَ مَّ حَ نَ بِمُ ا آمَ : «مَ مْ نْهُ رِ مِ فْ كُ لِ الْ ودَ، أَهْ هُ بَارُ يَ الَتْ أَحْ ، قَ فِيهِ

 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ». فَ هِ يْرِ بُوا إلَى غَ هَ ذَ مْ وَ ائِهِ وا دِينَ آبَ كُ رَ ا تَ نَا مَ يَارِ نْ أَخْ مِ
 { ونَ دُ جُ مْ يَسْ هُ يْلِ وَ هِ آناءَ اللَّ تْلُونَ آياتِ اللَّ ةٌ يَ ةٌ قائِمَ لِ الْكِتابِ أُمَّ نْ أَهْ واءً مِ وا سَ {لَيْسُ

(آل عمران ١١٣/٣)

يبة): رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
 ، لِيُّ ذَ هُ الْ لُ  تَنَخِّ مُ الْ الَ  قَ  . إنْيٌ ا:  هَ دُ احِ وَ وَ  : يْلِ اللَّ اتِ  اعَ سَ  : يْلِ اللَّ اءَ  آنَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: نَهُ ةَ ابْ يْلَ ثِي أُثَ رْ ، يَ رٍ مِ يْ وَ الِكُ بْنُ عُ هُ مَ مُ اسْ وَ
نْتَعِلُ يْلُ يَ اهُ اللَّ لِّ إنْيٍ قَضَ ۳۷۲ ... فِي كُ تُهُ يمَ حِ شِ دْ قِ طْفِ الْ عَ رٌّ كَ مُ وٌ وَ لْ حُ

م. ٣٧٢  الْقدح: السهْ
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: شٍ حْ ارَ وَ مَ فُ حِ ، يَصِ ةَ بِيعَ بِيدُ بْنُ رَ الَ لَ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
۳۷۳ يمُ ارِ نَدِ اهُ فِي التِّجَ قَ يٌّ سَ وِ هُ ... غَ نَّ أَ ارِ كَ اءَ النَّهَ بُ آنَ طَرِّ يُ

۳۷٤. ونُسُ نِي يُ بَرَ ا أَخْ )، فِيمَ ورٌ صُ قْ إنًى (مَ  : الُ قَ يُ وَ  ، هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
ونَ  عُ يُسارِ ، وَ رِ نْكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ ، وَ وفِ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ يَ ، وَ رِ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نُونَ بِاللَّ مِ ؤْ {يُ

(١١٤/٣ } (آل عمران  ينَ الِحِ نَ الصَّ أُولئِكَ مِ ، وَ يْراتِ فِي الْخَ

( ودِ الْيَهُ نَةِ  بَاطَ مُ نْ  عَ ينَ  لِمِ سْ الْمُ يِ  نَهْ فِي  لَ  زَ نَ ا  (مَ
انَ  ا كَ ودِ، لِمَ يَهُ نْ الْ االً مِ جَ لُونَ رِ اصِ وَ ينَ يُ لِمِ سْ مُ نْ الْ الٌ مِ جَ انَ رِ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 : مْ نَتِهِ بَاطَ مُ نْ  عَ مْ  اهُ نْهَ يَ مْ  فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  ، لْفِ الْحِ وَ ارِ  وَ الْجِ نْ  مِ مْ  يْنَهُ بَ
 ، نِتُّمْ عَ ا  مَ وا  دُّ وَ باالً  خَ مْ  أْلُونَكُ يَ الَ   ، مْ ونِكُ دُ نْ  مِ ةً  بِطانَ وا  ذُ تَّخِ تَ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ ا  {يَ
نْتُمْ  ياتِ إِنْ كُ مُ اآلْ يَّنَّا لَكُ دْ بَ ، قَ بَرُ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ما تُخْ مْ وَ هِ واهِ نْ أَفْ تِ الْبَغْضاءُ مِ دْ بَدَ قَ

 { هِ لِّ كُ بِالْكِتابِ  نُونَ  مِ تُؤْ وَ  ، مْ بُّونَكُ يُحِ ال  وَ مْ  هُ بُّونَ تُحِ أُوالءِ  تُمْ  نْ أَ ا  هَ  . لُونَ قِ عْ تَ
 ، مْ بِكِتَابِكُ ونَ  رُ فُ كْ يَ مْ  هُ وَ لِكَ  ذَ بْلَ  قَ تُبِ  كُ الْ نْ  مِ ى  مَضَ ا  بِمَ وَ  ، مْ بِكِتَابِكُ نُونَ  مِ تُؤْ أَيْ 
وا  ضُّ عَ ا  وْ لَ خَ إِذا  وَ نَّا،  آمَ قالُوا  مْ  لَقُوكُ إِذا  {وَ مْ  كُ لَ مْ  نْهُ مِ مْ  هُ لَ اءِ  ضَ بَغْ بِالْ قَّ  أَحَ نْتُمْ  كُ تُمْ  نْ أَ فَ
رِ  آخِ إلَى   (١١٨/٣-١١٩ عمران  (آل   { مْ يْظِكُ بِغَ وتُوا  مُ لْ  قُ  ، يْظِ الْغَ نَ  مِ لَ  َنامِ األْ مُ  يْكُ لَ عَ

. ةِ صَّ قِ الْ

يفِ نسخة: «النجار» بالنُّون. ائِع اخلْمر، وَ وَ بَ هُ ٣٧٣  الغو: املُْفْسد. والتجار: مجع تَاجر، وَ
} (األحزاب ٥٣/٣٣) ينَ إِناهُ ريَْ ناظِرِ : {غَ اىلَ عَ الَ تَ آن. قَ رْ قُ ة الْ غَ ه لُ ذِ هَ : وَ الَ السهييلّ ٣٧٤  قَ
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( اصٍ فِنْحَ رٍ وَ يْنَ أَبِي بَكْ انَ بَ ا كَ (مَ
دْ  قَ ا  ثِيرً كَ ا  نَاسً مْ  نْهُ مِ دَ  جَ فَوَ  ، ودَ هُ يَ لَى  عَ اسِ  رَ دْ مِ الْ يْتَ  بَ يقُ  دِّ الصِّ رٍ  بَكْ بُو  أَ لَ  خَ دَ وَ
هُ  عَ مَ وَ  ، مْ هِ بَارِ أَحْ وَ مْ  ائِهِ لَمَ عُ نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، اصُ فِنْحَ هُ  لَ الُ  قَ يُ  ، مْ نْهُ مِ لٍ  جُ رَ إلَى  وا  عُ تَمَ اجْ
اتَّقِ   ! اصُ نُحَ فَ ا  يَ كَ  يْحَ وَ  : اصٍ نْحَ لِفِ رٍ  بَكْ بُو  أَ الَ  قَ فَ  ، يَعُ أَشْ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، مْ هِ بَارِ أَحْ نْ  مِ بْرٌ  حَ
هِ،  نْدِ عِ نْ  مِ قِّ  بِالْحَ مْ  كُ اءَ جَ دْ  قَ  ، اللَّهِ ولُ  سُ رَ لَ ا  دً مَّ حَ مُ أَنَّ  لَمُ  تَعْ لَ إنَّكَ  فوالله  أسلم،  وَ الله 
ا  بَ أَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ  : رٍ بَكْ َبِي  ألِ اصُ  فِنْحَ الَ  قَ فَ  ، يلِ نْجِ ِ اإلْ وَ اةِ  رَ التَّوْ فِي  مْ  كُ نْدَ عِ ا  تُوبً كْ مَ هُ  ونَ دُ تَجِ
إِنَّا  وَ يْنَا،  إلَ عُ  رَّ تَضَ يَ ا  مَ كَ يْهِ  إلَ عُ  رَّ تَضَ نَ ا  مَ وَ  ، يرٌ قِ فَ لَ يْنَا  إلَ هُ  إِنَّ وَ  ، رٍ قْ فَ نْ  مِ هِ  اللَّ إلَى  بِنَا  ا  مَ  ، رٍ بَكْ
مُ  عُ زْ يَ ا  مَ كَ نَا،  الَ وَ أَمْ نَا  ضَ رَ تَقْ اسْ ا  مَ نِيا  غَ نَّا  عَ انَ  كَ وْ  لَ وَ  ، نِيٍّ بِغَ نَّا  عَ وَ  هُ ا  مَ وَ  ، نِيَاءُ َغْ ألَ نْهُ  عَ
بَ أَبُو  ضِ : فَغَ الَ ا. قَ بَ طَانَا الرِّ ا أَعْ نِيا مَ نَّا غَ انَ عَ وْ كَ لَ طِينَاهُ وَ عْ يُ ا وَ بَ نْ الرِّ مْ عَ اكُ نْهَ ، يَ مْ بُكُ احِ صَ
ي  دُ الَّذِ هْ عَ الَ الْ وْ هِ، لَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ اَلَّذِ : وَ الَ قَ ا، وَ يدً دِ ا شَ بً رْ اصَ ضَ هَ فِنْحَ جْ بَ وَ رَ ، فَضَ رٍ بَكْ
 ،r ِه ولِ اللَّ سُ اصُ إلَى رَ بَ فِنْحَ هَ : فَذَ الَ . قَ هِ وَّ اللَّ دُ ، أَيْ عَ كَ أْسَ بْتُ رَ رَ ، لَضَ مْ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ بَ
لَكَ  مَ ا حَ : مَ رٍ َبِي بَكْ هِ r ألِ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ ، فَ بُكَ احِ نَعَ بِي صَ ا صَ رْ مَ نْظُ ، اُ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ قَ فَ
هُ  إنَّ ا،  ظِيمً عَ الً  وْ قَ الَ  قَ هِ  اللَّ وَّ  دُ عَ إنَّ   ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ فَ ؟  نَعْتَ صَ ا  مَ لَى  عَ
 . هُ هَ جْ بْتُ وَ رَ ضَ ، وَ الَ ا قَ مَّ بْتُ للَّه مِ ضِ لِكَ غَ الَ ذَ ا قَ لَمَّ ، فَ نِيَاءُ مْ أَغْ نَّهُ أَ يرٌ وَ قِ هَ فَ مَ أَنَّ اللَّ عَ زَ
دا  رَ اصُ  فِنْحَ الَ  قَ ا  فِيمَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  . لِكَ ذَ لْتُ  قُ ا  مَ  : الَ قَ وَ  ، اصُ فِنْحَ لِكَ  ذَ دَ  حَ فَجَ

 : رٍ بَكْ َبِي  ألِ ا  يقً دِ تَصْ وَ  ، يْهِ لَ عَ
مُ  هُ تْلَ قَ ا قالُوا، وَ تُبُ مَ نَكْ ، سَ نِياءُ نُ أَغْ نَحْ يرٌ وَ قِ هَ فَ ينَ قالُوا إِنَّ اللَّ لَ الَّذِ وْ هُ قَ عَ اللَّ مِ دْ سَ {لَقَ

} (آل عمران ١٨١/٣) يقِ رِ ذابَ الْحَ وا عَ وقُ قُولُ ذُ نَ ، وَ قٍّ يْرِ حَ بِياءَ بِغَ َنْ األْ
 : بِ ضَ غَ نْ الْ لِكَ مِ هُ فِي ذَ لَغَ ا بَ مَ يقِ t، وَ دِّ رٍ الصِّ لَ فِي أَبِي بَكْ نَزَ وَ
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إِنْ  . وَ ثِيراً وا أَذً كَ كُ رَ ينَ أَشْ من الَّذِ مْ وَ بْلِكُ نْ قَ ينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِ نَ الَّذِ نَّ مِ عُ مَ لَتَسْ {وَ
} (آل عمران ١٨٦/٣) ورِ ُمُ مِ األْ زْ نْ عَ إِنَّ ذلِكَ مِ وا فَ تَّقُ تَ وا وَ بِرُ تَصْ

 : ودَ هُ نْ يَ هُ مِ عَ بَارُ مَ َحْ األْ اصُ وَ الَ فِنْحَ ا قَ الَ فِيمَ مَّ قَ ثُ
وهُ  نَبَذُ فَ  ، هُ ونَ تُمُ تَكْ ال  وَ لِلنَّاسِ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ يثاقَ  مِ هُ  اللَّ ذَ  أَخَ إِذْ  {وَ
ونَ  حُ رَ فْ يَ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ تَحْ الَ   . ونَ تَرُ شْ يَ ا  مَ بِئْسَ  فَ  ، لِيالً قَ ناً  ثَمَ بِهِ  ا  وْ تَرَ اشْ وَ  ، مْ هِ ورِ ظُهُ راءَ  وَ
مْ  لَهُ وَ  ، الْعَذابِ نَ  مِ ةٍ  فازَ بِمَ مْ  بَنَّهُ سَ تَحْ فَال  لُوا  عَ فْ يَ لَمْ  بِما  وا  دُ مَ يُحْ أَنْ  بُّونَ  يُحِ وَ ا،  تَوْ أَ بِما 

} (آل عمران ١٨٧/٣-١٨٨)  لِيمٌ ذابٌ أَ عَ
نْ  مِ يبُونَ  يُصِ ا  بِمَ ونَ  حُ رَ فْ يَ ينَ  ذِ الَّ  ، بَارِ َحْ األْ نْ  مِ ا  مَ هُ بَاهَ أَشْ وَ يَعَ  أَشْ وَ  ، اصَ فِنْحَ نِي  عْ يَ
ولَ  قُ لُوا، أَنْ يَ عَ فْ مْ يَ ا لَ وا بِمَ دُ مَ بُّونَ أَنْ يُحْ يُحِ ، وَ ةِ لَ الَ نْ الضَّ نُوا لِلنَّاسِ مِ يَّ ا زَ لَى مَ يَا عَ نْ الدُّ
أَنْ  بُّونَ  يُحِ وَ  ، قٍّ حَ الَ  وَ   دً هُ لَى  عَ مْ  لُوهُ مِ يَحْ مْ  لَ  ، لْمٍ عِ لِ  بِأَهْ وا  يْسُ لَ وَ  ، اءُ لَمَ عُ  : النَّاسُ

لُوا. عَ فَ دْ  قَ  : النَّاسُ ولَ  قُ يَ
( لِ نِينَ بِالْبُخْ مِ ؤْ مُ الْمُ هُ رُ (أَمْ

بْنُ  ةُ  امَ أُسَ وَ  ، فِ رَ َشْ األْ بْنِ  بِ  عْ كَ لِيفُ  حَ  ، يْسٍ قَ بْنُ  مُ  دَ رْ كَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْنِ  دِ  يْ زَ بْنُ  ةُ  اعَ فَ رِ وَ  ، طَبَ أَخْ بْنُ  يَيُّ  حُ وَ و،  رٍ مْ عَ بْنُ  يُّ  رِ بَحْ وَ  ، افِعٍ نَ أَبِي  بْنُ  افِعُ  نَ وَ  ، بِيبٍ حَ
ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ  ، مْ هُ لَ ونَ  حُ نْتَصِ يَ  ، مْ الِطُونَهُ يُخَ انُوا  كَ ارِ  َنْصَ األْ نْ  مِ االً  جَ رِ أْتُونَ  يَ  ، التَّابُوتِ
ا،  ابِهَ هَ ذَ فِي  رَ  قْ فَ الْ مْ  يْكُ لَ عَ ى  شَ نَخْ إِنَّا  فَ مْ  كُ الَ وَ أَمْ وا  قُ نْفِ تُ الَ   : مْ هُ لَ ولُونَ  يَقُ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ

 : مْ هُ فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ ونُ مَ يَكُ الَ ونَ عَ رُ مْ الَ تَدْ إِنَّكُ ةِ فَ قَ وا فِي النَّفَ عُ ارِ الَ تُسَ وَ
} (النساء ٣٧/٤)  لِهِ نْ فَضْ هُ مِ مُ اللَّ ا آتاهُ ونَ مَ تُمُ كْ يَ لِ وَ ونَ النَّاسَ بِالْبُخْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ {الَّذِ
. يناً هِ ذاباً مُ ينَ عَ نا لِلْكافِرِ تَدْ أَعْ دٌ r وَ مَّ حَ اءَ بِهِ مُ ا جَ يقُ مَ دِ ا تَصْ تِي فِيهَ اةِ، الَّ رَ نْ التَّوْ أَيْ مِ
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إلَى   ...{ رِ خِ اآلْ مِ  بِالْيَوْ ال  وَ هِ  بِاللَّ نُونَ  مِ ؤْ يُ ال  وَ  ، النَّاسِ ئاءَ  رِ مْ  والَهُ أَمْ قُونَ  نْفِ يُ ينَ  الَّذِ {وَ
} (النساء ٣٧/٤-٣٩) لِيماً مْ عَ هُ بِهِ كانَ اللَّ : {وَ لِهِ وْ قَ

( قَّ مُ الْحَ هُ دُ حْ (جَ
ولَ  سُ لَّمَ رَ ا كَ ، إذَ ودَ هُ اءِ يَ ظَمَ نْ عُ دِ بْنِ التَّابُوتِ مِ يْ ةُ بْنُ زَ اعَ فَ انَ رِ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مِ  الَ سْ ِ نَ فِي اإلْ مَّ طَعَ ، ثُ كَ مَ هِ تَّى نُفْ ، حَ دُ مَّ حَ ا مُ كَ يَ عَ مْ نَا سَ عِ : أَرْ الَ قَ ، وَ انَهُ  لِسَ هِ r لَوَ اللَّ

 : هُ فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هُ ابَ عَ وَ
لُّوا  تَضِ أَنْ  ونَ  يدُ رِ يُ وَ اللَةَ  الضَّ ونَ  تَرُ شْ يَ الْكِتابِ  نَ  مِ يباً  نَصِ أُوتُوا  ينَ  الَّذِ إِلَى  رَ  تَ لَمْ  {أَ
وا  هادُ ينَ  الَّذِ نَ  مِ  . يراً نَصِ هِ  بِاللَّ كَفى  وَ لِيا،  وَ هِ  بِاللَّ كَفى  وَ  ، مْ دائِكُ بِأَعْ مُ  لَ أَعْ الله  وَ بِيلَ  السَّ
نا}  راعِ وَ  ، عٍ مَ سْ مُ يْرَ  غَ عْ  مَ اسْ وَ يْنا  صَ عَ وَ نا  عْ مِ سَ ولُونَ  قُ يَ وَ  ، عِهِ واضِ مَ نْ  عَ لِمَ  الْكَ فُونَ  رِّ يُحَ
نا  عْ أَطَ وَ نا  عْ مِ سَ قالُوا  مْ  هُ نَّ أَ لَوْ  وَ  ، ينِ الدِّ فِي  ناً  عْ طَ وَ  ، مْ نَتِهِ بِأَلْسِ {لَيا  كَ  عَ مْ سَ نَا  اعِ رَ أَيْ 
إِالَّ  نُونَ  مِ ؤْ يُ فَال  مْ  هِ رِ فْ بِكُ هُ  اللَّ مُ  نَهُ لَعَ لكِنْ  وَ  ، مَ وَ قْ أَ وَ مْ  لَهُ يْراً  خَ لَكانَ  نا،  انْظُرْ وَ عْ  مَ اسْ وَ

} (النساء ٤٤/٤-٤٦) لِيالً قَ
 ، رُ وَ َعْ األْ ا  يَّ ورِ صُ ابْن  هِ  اللَّ بْدُ  عَ  : مْ نْهُ مِ  ، ودَ هُ يَ بَارِ  أَحْ نْ  مِ اءَ  سَ ؤَ رُ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَّمَ  كَ وَ
ونَ  لَمُ تَعْ لَ مْ  إنَّكُ فوالله  وا،  لمُ أَسْ وَ الله  وا  قُ اتَّ  ، ودَ هُ يَ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : مْ هُ لَ الَ  قَ فَ  ، دٍ أَسَ بْنُ  بُ  عْ كَ وَ
وا  رُّ أَصَ فُوا، وَ رَ ا عَ وا مَ دُ حَ : فَجَ دُ مَّ حَ ا مُ لِكَ يَ فُ ذَ رِ ا نَعْ وا: مَ الُ ، قَ مْ بِهِ الحقّ ئتُكُ ي جِ أَنَّ الَّذِ

مْ  الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ رِ فَ فْ كُ لَى الْ عَ
سَ  نَطْمِ أَنْ  بْلِ  قَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مَ لِما  قاً  دِّ صَ مُ لْنا  زَّ نَ بِما  نُوا  آمِ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
هِ  اللَّ رُ  أَمْ كانَ  وَ  ، بْتِ السَّ حابَ  أَصْ نَّا  لَعَ ما  كَ مْ  نَهُ عَ لْ نَ أَوْ  ها،  بارِ أَدْ لى  عَ ها  دَّ نَرُ فَ وهاً  جُ وُ

} (النساء ٤٧/٤) عُوالً فْ مَ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
الَ  ، وَ الَ فَمٌ الَ أَنْفٌ وَ يْنٌ وَ ا عَ  فِيهَ ا، فَالَ يُرَ يهَ وِّ نُسَ ا فَ هَ حَ سَ : نَمْ سَ : نَطْمِ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

} (القمر ٣٧/٥٤) مْ يُنَهُ نا أَعْ سْ لِكَ {فَطَمَ ذَ كَ ، وَ هِ جْ وَ  فِي الْ ا يُرَ مَّ ءٌ مِ يْ شَ
، فَالَ  رَ َثَ األْ كِتَابَ وَ تُ الْ سْ : طَمَ الُ قَ يُ . وَ قٌّ نَيْهِ شِ فْ يْنَ جَ يْسَ بَ ي لَ : الَّذِ يْنُ وسُ الْعَ طْمُ الْمَ
فُ إبِالً  ، يَصِ لِبِيُّ لْتِ التَّغْ ةَ بْنِ الصَّ بَيْرَ ثُ بْنُ هُ وْ غَ هُ الْ مُ اسْ ، وَ طَلُ َخْ الَ األْ . قَ ءٌ يْ نْهُ شَ  مِ يُرَ

: رَ كَ ا ذَ ا مَ هَ لَّفَ كَ
۳۷٥ لُ لْمَ تَمَ ا يَ هَ اءَ بَ رْ  حِ طُونٍ تَرَ  ... شَ وَ ةٍ الصُّ سَ لَّ طَامِ ناها كُ لِيفُ وتَكْ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
لَى  عَ ا  بِهَ لُّ  تَدَ سْ يُ تِي  الَّ مُ  الَ َعْ األْ  : وَ الصُّ وَ  . ةٌ وَّ صُ  : وَ الصُّ ةُ  دَ احِ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

. يَاهِ مِ الْ قِ وَ الطُّرُ
. اتِئٌ ءٌ نَ يْ ا شَ يْسَ فِيهَ لَ ، فَ ضِ َرْ تْ بِاألْ تَوَ تْ فَاسْ حَ سِ : مُ ولُ قُ : يَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

( ابَ زَ َحْ بُوا األْ زَّ ينَ حَ رُ الَّذِ (النَّفَ
 : ةَ ظَ يْ رَ قُ نْي  بَ وَ انَ  طَفَ غَ وَ يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ ابَ  زَ َحْ األْ بُوا  زَّ حَ ينَ  ذِ الَّ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، يْقِ قَ بِيعِ بْنِ أَبِي الْحُ بِيعُ بْنُ الرَّ الرَّ ، وَ افِعٍ ، أَبُو رَ يْقِ قَ مُ بْنُ أَبِي الْحُ الَ سِ ، وَ طَبَ يَيُّ بْنُ أَخْ حُ
نْ  ، فَمِ ةُ ذَ وْ هَ ، وَ ارٍ مَّ أَبُو عَ ، وَ حُ وَ حْ ا وَ أَمَّ . فَ يْسٍ ةُ بْنُ قَ ذَ وْ هَ ، وَ رٍ امِ حُ بْنُ عَ وَ حْ وَ ، وَ ارٍ مَّ أَبُو عَ وَ
بَارُ  أَحْ ءِ  الَ ؤُ هَ وا:  الُ قَ يْشٍ  رَ قُ لَى  عَ وا  مُ دِ قَ ا  لَمَّ فَ  . يرِ النَّضِ نِي  بَ نْ  مِ مْ  هُ ائِرُ سَ انَ  كَ وَ  ، ائِلٍ وَ نِي  بَ
دارت.  نَامَ  أَيْ ا  عهَ مَ ويدور  مْس  الشَّ بل  تَقْ يسْ العظاءة،  من  أكرب  دويبة  واحلرباء:  بعيد.  شطون:    ٣٧٥

ر. ة احلْ ويتململ: يتقلب من شدَّ
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١٩٨

 ، مْ أَلُوهُ فَسَ ؟  دٍ مَّ حَ مُ دِينُ  أَمْ  يْرٌ  خَ مْ  دِينُكُ  : مْ لُوهُ فَسَ  ، لِ َوَّ األْ كِتَابِ  بِالْ لْمِ  عِ الْ لُ  أَهْ وَ  ، ودَ هُ يَ
 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هُ بَعَ نْ اتَّ مَّ مِ نْهُ وَ  مِ دَ تُمْ أَهْ أَنْ ، وَ نْ دِينِهِ يْرٌ مِ مْ خَ وا: بَلْ دِينُكُ الُ قَ فَ

} (النساء ٥١/٤) وتِ الطَّاغُ بْتِ وَ نُونَ بِالْجِ مِ ؤْ نَ الْكِتابِ يُ يباً مِ ينَ أُوتُوا نَصِ رَ إِلَى الَّذِ {أَلَمْ تَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
الَى. عَ تَ كَ وَ بَارَ هِ تَ ونِ اللَّ نْ دُ بِدَ مِ ا عُ ): مَ بِ رَ عَ نْدَ الْ بْتُ (عِ : الْجِ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

وتِ  الطَّاغُ عُ  مْ جَ وَ  ، بُوتٌ جُ  : بْتِ الْجِ عُ  مْ جَ وَ  . قِّ الْحَ نْ  عَ لَّ  أَضَ ا  مَ لُّ  كُ  : وتُ الطَّاغُ وَ
. يتُ اغِ طَوَ

 : وتُ الطَّاغُ وَ رُ  حَ السَّ  : بْتُ الْجِ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ يحٍ  نَجِ أَبِي  ابْنِ  نْ  عَ نَا  لَغَ بَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
. يْطَانُ الشَّ

} (النساء ٥١/٤) بِيالً نُوا سَ ينَ آمَ نَ الَّذِ د مِ الءِ أَهْ وا هؤُ رُ فَ ينَ كَ ولُونَ لِلَّذِ قُ يَ {وَ
الَى:  عَ لِهِ تَ وْ : إلَى قَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

الْكِتابَ  يمَ  إِبْراهِ آلَ  يْنا  آتَ دْ  قَ فَ  ، لِهِ فَضْ نْ  مِ هُ  اللَّ مُ  آتاهُ ا  مَ لى  عَ النَّاسَ  ونَ  دُ سُ يَحْ {أَمْ 
} (النساء ٥٤/٤) ظِيماً لْكاً عَ مْ مُ يْناهُ آتَ ، وَ ةَ مَ كْ الْحِ وَ

( يلَ مُ التَّنْزِ هُ ارُ (إِنْكَ
لَى  لَ عَ هَ أَنْزَ لَمُ أَنَّ اللَّ ا نَعْ ، مَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ دٍ يْ يُّ بْنُ زَ دِ عَ يْنٌ وَ كَ الَ سُ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

ا:  مَ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ى. فَ وسَ دَ مُ عْ ءٍ بَ يْ نْ شَ رٍ مِ بَشَ
يمَ  إِبْراهِ إِلى  يْنا  حَ أَوْ وَ هِ،  دِ بَعْ نْ  مِ النَّبِيِّينَ  وَ نُوحٍ  إِلى  يْنا  حَ أَوْ ما  كَ إِلَيْكَ  يْنا  حَ أَوْ ا  {إِنَّ
 ، يْمانَ لَ سُ وَ ونَ  هارُ وَ ونُسَ  يُ وَ أَيُّوبَ  وَ عِيسى  وَ باطِ  َسْ األْ وَ قُوبَ  عْ يَ وَ حاقَ  إِسْ وَ يلَ  ماعِ إِسْ وَ
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١٩٩

 ، يْكَ لَ عَ مْ  هُ صْ نَقْصُ لَمْ  الً  سُ رُ وَ  ، بْلُ قَ نْ  مِ يْكَ  لَ عَ مْ  ناهُ صْ قَصَ دْ  قَ الً  سُ رُ وَ  . بُوراً زَ دَ  داوُ يْنا  آتَ وَ
دَ  عْ ةٌ بَ جَّ هِ حُ لَى اللَّ ونَ لِلنَّاسِ عَ ينَ لِئَالَّ يَكُ رِ نْذِ مُ ينَ وَ رِ بَشِّ الً مُ سُ . رُ لِيماً وسى تَكْ هُ مُ مَ اللَّ لَّ كَ وَ

} (النساء ١٦٣/٤-١٦٥) كِيماً يزاً حَ زِ هُ عَ كانَ اللَّ ، وَ لِ سُ الرُّ
ولٌ  سُ ونَ أَنِّي رَ لَمُ تَعْ مْ لَ هِ إنَّكُ اللَّ ا وَ : أَمَ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ مْ نْهُ ةٌ مِ اعَ مَ لَى النبي r جَ لَتْ عَ دَخَ وَ
 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ يْهِ لَ دُ عَ هَ ا نَشْ مَ ، وَ هُ لَمُ ا نَعْ وا: مَ الُ ، قَ مْ يْكُ هِ إلَ نْ اللَّ مِ

 { يداً هِ هِ شَ كَفى بِاللَّ ، وَ ونَ دُ هَ ةُ يَشْ الئِكَ الْمَ هِ وَ لْمِ لَهُ بِعِ زَ لَ إِلَيْكَ أَنْ زَ دُ بِما أَنْ هَ {لكِنِ اللَّه يَشْ
(النساء ١٦٦/٤)

(r ِه ولِ اللَّ سُ لَى رَ ةِ عَ رَ خْ حِ الصَّ رْ لَى طَ مْ عَ هُ اعُ تِمَ (اجْ
و  رُ مْ تَلَ عَ نِ قَ يْ يْنِ اللَّذَ يَّ رِ امِ عَ ةِ الْ مْ فِي دِيَ ينُهُ تَعِ سْ يرِ يَ نِي النَّضِ هِ r إلَى بَ ولُ اللَّ سُ جَ رَ رَ خَ وَ
 ، نَ اآلْ نْهُ  مِ بَ  رَ أَقْ ا  دً مَّ حَ مُ وا  دُ تَجِ نْ  لَ وا:  الُ قَ بِبَعْضٍ  مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  خَ ا  لَمَّ فَ  . يُّ رِ مْ الضَّ يَّةَ  أُمَ بْنُ 
بْنُ  و  رُ مْ عَ الَ  قَ فَ نْهُ؟  مِ نَا  يحَ يُرِ فَ ةً  رَ خْ صَ يْهِ  لَ عَ حَ  يَطْرَ فَ  ، بَيْتِ الْ ا  ذَ هَ لَى  عَ رُ  ظْهَ يَ لٌ  جُ رَ نْ  فَمَ
الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . مْ نْهُ عَ فَ  رَ انْصَ فَ  ، بَرُ الْخَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَتَى  فَ أَنَا،   : بٍ عْ كَ بْنِ  اشِ  حَّ جَ

 : هُ مُ وْ قَ وَ وَ ادَ هُ ا أَرَ فِيمَ ، وَ فِيهِ
 ، مْ هُ يَ دِ مْ أَيْ طُوا إِلَيْكُ بْسُ مٌ أَنْ يَ وْ مَّ قَ مْ إِذْ هَ يْكُ لَ هِ عَ تَ اللَّ مَ وا نِعْ رُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ

} (المائدة ١١/٥) نُونَ مِ ؤْ لِ الْمُ كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ لَى اللَّ عَ ، وَ هَ وا اللَّ قُ اتَّ ، وَ مْ نْكُ مْ عَ هُ يَ دِ فَّ أَيْ فَكَ
( هِ بَّاءُ اللَّ مْ أَحِ هُ مْ أَنَّ هُ اؤُ عَ (ادِّ

وهُ  لَّمُ ، فَكَ يٍّ دِ أْسُ بْنُ عَ شَ و، وَ رٍ مْ يُّ بْنُ عَ رِ بَحْ ، وَ اءَ انُ بْنُ أَضَ مَ هِ r نُعْ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ وَ
 ، دُ مَّ حَ ا مُ نَا يَ فُ وِّ ا تُخَ وا: مَ الُ قَ ، فَ تَهُ مَ مْ نِقْ هُ رَ ذَّ حَ ، وَ مْ إلَى اللَّهِ اهُ عَ دَ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ لَّمَ كَ وَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ ارَ لِ النَّصَ وْ قَ ، كَ هُ بَّاؤُ أَحِ هِ وَ نَاءُ اللَّ بْ هِ أَ اللَّ نُ وَ نَحْ
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تُمْ  نْ مْ بَلْ أَ نُوبِكُ مْ بِذُ بُكُ ذِّ عَ لِمَ يُ لْ فَ ، قُ هُ بَّاؤُ أَحِ هِ وَ ناءُ اللَّ نُ أَبْ النَّصار نَحْ ودُ وَ قالَتِ الْيَهُ {وَ
ما  وَ ضِ  َرْ األْ وَ ماواتِ  السَّ لْكُ  مُ هِ  لِلَّ وَ  ، يَشاءُ نْ  مَ بُ  ذِّ عَ يُ وَ يَشاءُ  نْ  لِمَ رُ  فِ غْ يَ لَقَ  خَ نْ  مَّ مِ رٌ  بَشَ

} (المائدة ١٨/٥) يرُ صِ إِلَيْهِ الْمَ ما وَ يْنَهُ بَ
(u ى وسَ دَ مُ عْ ولَ كِتَابٍ بَ مْ نُزُ هُ ارُ (إنْكَ

يْرَ  مْ غَ هُ رَ ذَّ حَ ، وَ مْ فِيهِ بَهُ غَّ رَ مِ وَ الَ سْ ِ ودَ إلَى اإلْ هُ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ ا رَ عَ دَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بْنُ  دُ  عْ سَ وَ  ، بَلٍ جَ بْنُ  اذُ  عَ مُ مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، بِهِ مْ  هُ اءَ جَ ا  بِمَ وا  رُ فَ كَ وَ  ، يْهِ لَ عَ ا  وْ أَبَ فَ  ، تَهُ وبَ قُ عُ وَ هِ  اللَّ
 ، ولُ اللَّهِ سُ هُ رَ نَّ ونَ أَ لَمُ تَعْ مْ لَ ، اتّقوا الله، فوالله إنَّكُ ودَ هُ رَ يَ شَ عْ ا مَ : يَ بٍ هْ بَةُ بْنُ وَ قْ عُ ةَ وَ بَادَ عُ
بُ  هْ وَ ، وَ لَةَ مِ يْ رَ افِعُ بْنُ حُ الَ رَ قَ ، فَ تِهِ فَ نَا بِصِ هُ لَ ونَ فُ تَصِ ، وَ ثِهِ بْعَ بْلَ مَ نَا قَ هُ لَ ونَ رُ كُ نْتُمْ تَذْ دْ كُ قَ لَ وَ
ا  يرً بَشِ لَ  سَ أَرْ الَ  وَ ى،  وسَ مُ دَ  عْ بَ كِتَابٍ  نْ  مِ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ ا  مَ وَ  ، قَطُّ ا  ذَ هَ مْ  كُ لَ نَا  لْ قُ ا  مَ ا:  وذَ هُ يَ بْنُ 

ا:  مَ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ الَى فِي ذَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ هُ دَ عْ ا بَ يرً الَ نَذِ وَ
نا  ا جاءَ ولُوا مَ قُ لِ أَنْ تَ سُ نَ الرُّ ةٍ مِ تْرَ لى فَ مْ عَ بَيِّنُ لَكُ ولُنا يُ سُ مْ رَ كُ دْ جاءَ لَ الْكِتابِ قَ ا أَهْ {يَ

} (المائدة ١٩/٥) يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ الله عَ يرٌ وَ نَذِ يرٌ وَ مْ بَشِ كُ دْ جاءَ قَ يرٍ فَ ال نَذِ يرٍ وَ نْ بَشِ مِ
نْ  يْهِ مِ لَ وا عَ دُّ ا رَ مَ ۳۷٦، وَ يْهِ لَ مْ عَ هُ اضَ تِقَ انْ ، وَ مْ نْهُ يَ مِ قِ ا لَ مَ ى وَ وسَ بَرَ مُ مْ خَ يْهِ لَ مَّ قَصَّ عَ ثُ

. ةً وبَ قُ نَةً عُ ينَ سَ عِ بَ ضِ أَرْ َرْ وا فِي األْ تَّى تَاهُ هِ حَ رِ اللَّ أَمْ

( مِ جْ مِ الرَّ كْ مْ إلَى النَّبِيِّ r فِي حُ هُ وعُ جُ (رُ
لِ  نْ أَهْ ، مِ نَةَ يْ زَ نْ مُ الً مِ جُ عَ رَ مِ هُ سَ نَّ يُّ أَ رِ هْ ابٍ الزُّ هَ نِي ابْنُ شِ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
وا  عُ تَمَ اجْ ودَ  هُ يَ بَارَ  أَحْ أَنَّ   : مْ هُ ثَ دَّ حَ ةَ  رَ يْ رَ هُ ا  بَ أَ أَنَّ   ، يِّبِ سَ مُ الْ بْنَ  يدَ  عِ سَ ثُ  دِّ يُحَ  ، لْمِ عِ الْ

٣٧٦  انتقاضهم: افرتاقهم.
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دَ  عْ بَ مْ  نْهُ مِ لٌ  جُ رَ نَى  زَ دْ  قَ وَ  ، ينَةَ دِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مَ  دِ قَ يْنَ  حَ  ، اسِ رَ دْ مِ الْ يْتِ  بَ فِي 
إلَى  ةِ  أَ رْ مَ الْ هِ  ذِ هَ وَ لِ  جُ الرَّ ا  ذَ بِهَ ثُوا  عَ ابْ وا:  الُ قَ فَ  ، نَتْ صَ أَحْ دْ  قَ ودَ  هُ يَ نْ  مِ ةٍ  أَ رَ بِامْ انِهِ  صَ إحْ
مْ  لِكُ مَ بِعَ ا  مَ فِيهِ لَ  مِ عَ إِنْ  فَ ا،  مَ يْهِ لَ عَ مَ  كْ الْحُ وهُ  لُّ وَ وَ ا،  مَ فِيهِ مُ  كْ الْحُ يْفَ  كَ لُوهُ  فَسَ  ، دٍ مَّ حَ مُ
مَّ  ثُ ا،  مَ هُ وهُ جُ وُ دُ  وَّ تُسَ مَّ  ثُ  ، ارٍ بِقَ طْلِيٍّ  مَ لِيفٍ  نْ  مِ بْلٍ  بِحَ دُ  لْ الْجَ  : بِيَةُ التَّجْ وَ  - بِيَةِ التَّجْ نْ  مِ
ا  إِنَّمَ فَ  ، وهُ بِعُ اتَّ فَ  - نِ يْ ارَ مَ الْحِ ارِ  بَ أَدْ قِبَلِ  نْ  مِ ا  مَ هُ وهُ جُ وُ لُ  عَ تُجْ وَ  ، يْنِ ارَ مَ حِ لَى  عَ نِ  الَ مَ يُحْ
فِي  ا  مَ لَى  عَ وهُ  رُ ذَ فَاحْ  ، بِيٌّ نَ هُ  إِنَّ فَ مِ  جْ بِالرَّ ا  مَ فِيهِ مَ  كَ حَ وَ  هُ إِنْ  وَ  ، قُوهُ دِّ صَ وَ  ، لَكٌ مَ وَ  هُ
ةٍ  أَ رَ انِهِ بِامْ صَ دَ إحْ عْ نَى بَ دْ زَ لٌ قَ جُ ا رَ ذَ ، هَ دُ مَّ حَ ا مُ وا: يَ الُ قَ ، فَ هُ تَوْ أَ . فَ وهُ مُ بَكُ لُ سْ مْ أَنْ يَ يكُ دِ يْ أَ
تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ى  شَ فَمَ ا.  مَ فِيهِ مَ  كْ الْحُ يْنَاكَ  لَّ وَ دْ  قَ فَ ا،  مَ فِيهِ مْ  كُ فَاحْ  ، نَتْ صَ أَحْ دْ  قَ
جَ  رِ أُخْ ، فَ مْ كُ اءَ لَمَ يَّ عُ وا إلَ جُ رِ ودَ أَخْ هُ رَ يَ شَ عْ ا مَ : يَ الَ قَ اسِ فَ رَ دْ مِ يْتِ الْ مْ فِي بَ هُ بَارَ أَتَى أَحْ

ا. يَّ ورِ ، ابْن صُ بْدُ اللَّهِ هُ عَ لَ
عَ  مَ  ، مئِذٍ وْ يَ يْهِ  إلَ وا  جُ رَ أَخَ دْ  قَ مْ  أَنَّهُ  : ةَ ظَ يْ رَ قُ نِي  بَ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  هُ أَلَ فَسَ نَا.  اؤُ لَمَ عُ ءِ  الَ ؤُ هَ وا:  الُ قَ فَ ا،  وذَ هُ يَ بْنَ  بَ  هْ وَ وَ  ، طَبَ أَخْ بْنِ  رِ  اسِ يَ ا  أَبَ ا،  يَّ ورِ صُ ابْنِ 
نْ  مَ لَمُ  أَعْ ا  ذَ هَ ا:  يَّ ورِ صُ ابْن  هِ  اللَّ بْدِ  لِعَ وا  الُ قَ أَنْ  إلَى   ، مْ هُ رَ أَمْ لَ  صَّ حَ تَّى  حَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ

. اةِ رَ يَ بِالتَّوْ قِ بَ
 « اةِ رَ يَ بِالتَّوْ قِ نْ بَ لَمُ مَ » إلَى «أَعْ ةَ ظَ يْ رَ نِي قُ نِي بَعْضُ بَ ثَ دَّ حَ : «وَ لِهِ وْ نْ قَ : مِ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

. هُ بْلَ ي قَ يثِ الَّذِ دِ نْ الْحَ هُ مِ دَ عْ ا بَ مَ ، وَ اقَ حَ لِ ابْنِ إسْ وْ نْ قَ مِ
 r ِه ولُ اللَّ سُ ۳۷۷ رَ ظَّ بِهِ أَلَ نا، فَ مْ سِ ثِهِ دَ نْ أَحْ ابا مِ ا شَ مً الَ انَ غُ كَ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ الَ بِهِ رَ فَخَ
لْ  هَ  ، ائِيلَ رَ إسْ نِي  بَ نْدَ  عِ هِ  امِ يَّ بِأَ كَ  رُ كِّ أُذَ وَ هَ  اللَّ كَ  دُ نْشُ أَ ا،  يَّ ورِ صُ بن  ا  يَ  : هُ لَ ولُ  قُ يَ  ، ةَ أَلَ سْ مَ الْ

. يْهِ لَ : ألح عَ ٣٧٧  ألظ بِهِ
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ا  أَمَ  ، مْ نَعَ اللَّهمّ   : الَ قَ اةِ؟  رَ التَّوْ فِي  مِ  جْ بِالرَّ انِهِ  صَ إحْ دَ  عْ بَ نَى  زَ نْ  فِيمَ مَ  كَ حَ هَ  اللَّ أَنَّ  لَمُ  عْ تَ
جَ  رَ فَخَ  : الَ قَ  . ونَكَ دُ سُ يَحْ مْ  كِنَّهُ لَ وَ لٌ  سَ رْ مُ نَبِيٌّ  لَ نَّكَ  أَ فُونَ  رِ يَعْ لَ مْ  إنَّهُ مِ  اسِ قَ الْ ا  بَ أَ ا  يَ هِ  اللَّ وَ
. ارِ الِكِ بْنِ النَّجَّ نْمِ بْنِ مَ نِي غَ هِ فِي بَ دِ جِ سْ نْدَ بَابِ مَ ا عِ مَ جِ ا فَرُ مَ رَ بِهِ أَمَ r، فَ هِ  ولُ اللَّ سُ رَ

.r ِه ولِ اللَّ سُ ةَ رَ بُوَّ دَ نُ حَ جَ ا، وَ يَّ ورِ لِكَ ابْنُ صُ دَ ذَ عْ رَ بَ فَ مَّ كَ ثُ
 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

مْ  هِ واهِ نَّا بِأَفْ ينَ قالُوا آمَ نَ الَّذِ رِ مِ فْ ونَ فِي الْكُ عُ ينَ يُسارِ نْكَ الَّذِ زُ ولُ الَ يَحْ سُ ا الرَّ هَ ا أَيُّ {يَ
 { أْتُوكَ ينَ لَمْ يَ رِ مٍ آخَ وْ ونَ لِقَ اعُ مَّ بِ سَ ذِ ونَ لِلْكَ اعُ مَّ وا سَ ينَ هادُ من الَّذِ مْ وَ هُ لُوبُ نْ قُ مِ لَمْ تُؤْ وَ
مِ  كْ يفِ الْحُ رِ نْ تَحْ مْ بِهِ مِ وهُ رُ ا أَمَ مْ بِمَ وهُ رُ أَمَ وا، وَ لَّفُ تَخَ ثُوا وَ عَ نْ بَ مْ مَ نْهُ ثُوا مِ عَ ينَ بَ ذِ أَيْ الَّ

 : الَ مَّ قَ . ثُ هِ عِ اضِ وَ نْ مَ عَ
} أَيْ  هُ وْ تَ ؤْ إِنْ لَمْ تُ ، وَ وهُ ذُ ا فَخُ ذَ ولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَ قُ ، يَ عِهِ واضِ دِ مَ عْ نْ بَ لِمَ مِ فُونَ الْكَ رِّ {يُحَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ وا} (المائدة ٤١/٥) إلَى آخِ رُ ذَ احْ مَ {فَ جْ الرَّ
بْنِ  يلَ  اعِ مَ إسْ نْ  عَ ةَ  انَ كَ رُ بْنِ  يدَ  زِ يَ بْنِ  ةَ  طَلْحَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا  لَمَّ هِ، فَ دِ جِ سْ ا بِبَابِ مَ مَ جِ ا، فَرُ مَ هِ مِ جْ هِ r بِرَ ولُ اللَّ سُ رَ رَ : أَمَ الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ يمَ اهِ رَ إبْ
تَّى  ةِ، حَ ارَ جَ سَّ الْحِ ا مَ يهَ قِ ا۳۷۸، يَ يْهَ لَ نَأَ عَ بَتِهِ فَجَ احِ امَ إلَى صَ ةِ قَ ارَ جَ سَّ الْحِ ودِيُّ مَ يَهُ دَ الْ جَ وَ

ا. يعً مِ تِالَ جَ قُ
ا. مَ نْهُ نَا مِ يقِ الزِّ قِ ولِهِ r فِي تَحْ سُ هُ لِرَ نَعَ اللَّ ا صَ مَّ لِكَ مِ انَ ذَ كَ : وَ الَ قَ

نْ  رَ عَ مَ هِ بْنِ عُ بْدِ اللَّ لَى عَ وْ افِعٍ مَ نْ نَ ، عَ انَ يْسَ الِحُ بْنُ كَ نِي صَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بْرٌ  لَسَ حَ جَ اةِ، وَ رَ مْ بِالتَّوْ اهُ عَ ا، دَ مَ هِ r فِيهِ ولَ اللَّ سُ وا رَ مُ كَّ ا حَ مَّ : لَ الَ ، قَ رَ مَ هِ بْنِ عُ بْدِ اللَّ عَ

ا. يْهَ لَ ا: أَي انحنى عَ يْهَ لَ ٣٧٨  جنأ عَ
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 ، بْرِ دَ الْحَ مٍ يَ الَ هِ بْنُ سَ بْدُ اللَّ بَ عَ رَ : فَضَ الَ ، قَ مِ جْ ةِ الرَّ لَى آيَ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ دْ وَ قَ ا، وَ تْلُوهَ مْ يَ نْهُ مِ
 :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ  ، يْكَ لَ عَ ا  هَ تْلُوَ يَ أَنْ  أْبَى  يَ  ، مِ جْ الرَّ ةُ  آيَ هِ  اللَّ بِيَّ  نَ ا  يَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
ا  وا: أَمَ الُ قَ : فَ الَ ؟ قَ مْ يكُ دِ يْ وَ بِأَ هُ هِ وَ مِ اللَّ كْ كِ حُ رْ مْ إلَى تَ اكُ عَ ا دَ ! مَ ودَ هُ رَ يَ شَ عْ ا مَ مْ يَ كُ يْحَ وَ
لُوكِ  مُ الْ يُوتِ  بُ نْ  مِ  ، انِهِ صَ إحْ دَ  عْ بَ نَّا  مِ لٌ  جُ رَ نَى  زَ تَّى  حَ  ، بِهِ لُ  مَ عْ يُ فِينَا  انَ  كَ دْ  قَ هُ  إنَّ هِ  اللَّ وَ
 ، هُ مَ جُ رْ يَ أَنْ  ادَ  أَرَ فَ  ، هُ دَ بَعْ لٌ  جُ رَ نَى  زَ مَّ  ثُ  ، مِ جْ الرَّ نْ  مِ لْكُ  مُ الْ هُ  نَعَ فَمَ  ، فِ رَ الشَّ لِ  أَهْ وَ
لَى  مْ عَ هُ رَ وا أَمْ لَحُ أَصْ وا فَ عُ تَمَ لِكَ اجْ هُ ذَ وا لَ الُ ا قَ لَمَّ نًا، فَ مَ فُالَ جُ تَّى تَرْ ، حَ اللَّهِ وا: الَ وَ الُ قَ فَ
يَا  نْ أَحْ لُ مَ نَا أَوَّ أَ r: فَ هِ  ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ : فَ الَ . قَ لَ بِهِ مَ عَ الْ مِ وَ جْ رَ الرَّ اتُوا ذِكْ أَمَ ، وَ بِيَةِ التَّجْ
بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ الَ  قَ  . هِ دِ جِ سْ مَ بَابِ  نْدَ  عِ ا  مَ جِ فَرُ ا  مَ بِهِ رَ  أَمَ مَّ  ثُ  ، بِهِ لَ  مِ عَ وَ هُ  كِتَابَ وَ هِ  اللَّ رَ  أَمْ

ا. مَ هُ مَ جَ رَ نْ  فِيمَ نْتُ  فَكُ  : رَ مَ عُ
( ةِ يَ مْ فِي الدِّ هُ لْمُ (ظُ

اتِ  يَ : أَنَّ اآلْ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ يْنِ عَ صَ دَ بْنُ الْحُ نِي داوُ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا:  هُ فِيهَ الَ اللَّ تِي قَ ةِ الَّ ائِدَ مَ نْ الْ مِ

تَ  مْ كَ إِنْ حَ . وَ يْئاً وكَ شَ رُّ لَنْ يَضُ مْ فَ نْهُ ضْ عَ رِ إِنْ تُعْ مْ وَ نْهُ ضْ عَ رِ مْ أَوْ أَعْ يْنَهُ مْ بَ كُ احْ {فَ
} (المائدة ٤٢/٥)  طِينَ قْسِ بُّ الْمُ هَ يُحِ طِ إِنَّ اللَّ سْ مْ بِالْقِ يْنَهُ مْ بَ كُ احْ فَ

 ، يرِ نِي النَّضِ تْلَى بَ لِكَ أَنَّ قَ ذَ ، وَ ظَةَ يْ رَ نِي قُ يْنَ بَ بَ يرِ وَ نِي النَّضِ يْنَ بَ ةِ بَ يَ لَتْ فِي الدِّ ا أُنْزِ إنَّمَ
 ، ةِ يَ الدِّ فَ  نِصْ ونَ  دُّ ؤَ يُ انُوا  كَ ةَ  ظَ يْ رَ قُ نِي  بَ أَنَّ  وَ  ، لَةً امِ كَ ةَ  يَ الدِّ ونَ  دُّ ؤَ يُ  ، فٌ رَ شَ مْ  هُ لَ انَ  كَ وَ
 r ِه ولُ اللَّ سُ مْ رَ لَهُ مَ ، فَحَ مْ لِكَ فِيهِ هُ ذَ لَ اللَّ أَنْزَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ لِكَ إلَى رَ وا فِي ذَ مُ اكَ تَحَ فَ

. اءً وَ ةَ سَ يَ لَ الدِّ عَ ، فَجَ لِكَ قِّ فِي ذَ لَى الْحَ عَ
. انَ لِكَ كَ لَمُ أَيُّ ذَ : فاللَّه أَعْ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
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(r ِه ولِ اللَّ سُ تْنَةَ بِرَ مُ الْفِ هُ دُ (قَصْ
أْسُ  شَ ا، وَ يَّ ورِ هِ بْنُ صُ بْدُ اللَّ عَ لُوبَا، وَ ابْنُ صَ ، وَ دٍ بُ بْنُ أَسَ عْ الَ كَ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، رٌ بَشَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ فَ  ، دِينِهِ نْ  عَ تِنَهُ  فْ نَ نَا  لَّ عَ لَ  ، دٍ مَّ حَ مُ إلَى  بِنَا  بُوا  هَ اذْ  : لِبَعْضٍ مْ  هُ ضُ بَعْ  ، يْسٍ قَ بْنُ 
أَنَّا إنْ  ، وَ مْ تُهُ ادَ سَ مْ وَ هُ افُ رَ أَشْ ودَ وَ هُ بَارُ يَ فْتَ أَنَّا أَحْ رَ دْ عَ ، إنَّكَ قَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ هُ أَتَوْ فَ
مْ  هُ اكِمُ نُحَ ، أَفَ ةٌ ومَ صُ نَا خُ مِ وْ يْنَ بَعْضِ قَ بَ يْنَنَا وَ أَنَّ بَ ونَا، وَ الِفُ مْ يُخَ لَ ، وَ ودُ هُ تْكَ يَ بَعَ نَاكَ اتَّ بَعْ اتَّ
لَ  أَنْزَ . فَ مْ يْهِ لَ هِ r عَ ولُ اللَّ سُ لِكَ رَ أَبَى ذَ ، فَ قُكَ دِّ نُصَ نُ بِكَ وَ مِ نُؤْ ، وَ مْ يْهِ لَ نَا عَ يَ لَ ضِ تَقْ يْكَ فَ إلَ

 : مْ هُ فِيهِ اللَّ
نْ  عَ تِنُوكَ  فْ يَ أَنْ  مْ  هُ رْ ذَ احْ وَ  ، مْ هُ واءَ أَهْ تَّبِعْ  تَ ال  وَ  ، هُ اللَّ لَ  زَ نْ أَ بِما  مْ  يْنَهُ بَ مْ  كُ احْ أَنِ  {وَ
 ، مْ نُوبِهِ ذُ بِبَعْضِ  مْ  يبَهُ يُصِ أَنْ  هُ  اللَّ يدُ  رِ يُ نَّما  أَ مْ  لَ اعْ فَ ا  لَّوْ وَ تَ إِنْ  فَ  ، إِلَيْكَ هُ  اللَّ لَ  زَ نْ أَ ا  مَ بَعْضِ 
ماً  كْ حُ هِ  اللَّ نَ  مِ نُ  سَ أَحْ من  وَ  ، بْغُونَ يَ لِيَّةِ  الْجاهِ مَ  كْ أَفَحُ  . قُونَ لَفاسِ النَّاسِ  نَ  مِ ثِيراً  كَ إِنَّ  وَ

} (المائدة ٤٩/٥-٥٠) وقِنُونَ مٍ يُ وْ لِقَ

(u ى يسَ ةِ عِ بُوَّ مْ نُ هُ ودُ حُ (جُ
افِعُ بْنُ أَبِي  نَ ، وَ طَبَ رِ بْنُ أَخْ اسِ : أَبُو يَ مْ نْهُ رٌ مِ فَ هِ r نَ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نْ  مَّ عَ وهُ  أَلُ فَسَ  ، يَعُ أَشْ وَ  ، ارٍ إزَ أَبِي  بْنُ  ارُ  إِزَ وَ  ، دٌ يْ زَ وَ  ، الِدٌ خَ وَ  ، رٍ ازِ عَ أَبِي  بْنُ  رُ  ازِ عَ وَ  ، افِعٍ نَ

ول الله r: نؤمن  سُ الَ رَ قَ ، فَ لِ سُ نْ الرُّ نُ بِهِ مِ مِ ؤْ يُ
 ، باطِ َسْ األْ قُوبَ وَ عْ يَ حاقَ وَ إِسْ يلَ وَ ماعِ إِسْ يمَ وَ لَ إِلى إِبْراهِ زِ ما أُنْ لَ إِلَيْنا، وَ زِ ما أُنْ {باللَّه وَ
نُ لَهُ  نَحْ ، وَ مْ نْهُ دٍ مِ يْنَ أَحَ قُ بَ رِّ فَ ، الَ نُ مْ بِّهِ نْ رَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِ يسى، وَ عِ وسى وَ ما أُوتِيَ مُ وَ

} (البقرة ١٣٦/٢)  ونَ لِمُ سْ مُ
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الَ  مَ وَ يَ رْ ى بن مَ نُ بِعِيسَ مِ وا: الَ نُؤْ الُ قَ ، وَ هُ تَ بُوَّ وا نُ دُ حَ مَ uجَ يَ رْ ى بن مَ يسَ رَ عِ كَ ا ذَ لَمَّ فَ
 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ نَ بِهِ نْ آمَ بِمَ

 ، بْلُ نْ قَ لَ مِ زِ ما أُنْ لَ إِلَيْنا وَ زِ ما أُنْ هِ وَ نَّا بِاللَّ نَّا إِالَّ أَنْ آمَ ونَ مِ مُ نْقِ لْ تَ لَ الْكِتابِ هَ ا أَهْ لْ يَ {قُ
} (المائدة ٥٩/٥) قُونَ مْ فاسِ كُ ثَرَ أَنَّ أَكْ وَ

( قِّ لَى الْحَ مْ عَ هُ مْ أَنَّ هُ اؤُ عَ (ادِّ
افِعُ  رَ ، وَ يْفِ الِكُ بْنُ الصَّ مَ ، وَ مٍ كَ شْ مُ بْنُ مِ الَ سَ ، وَ ةَ ثَ ارِ افِعُ بْنُ حَ هِ r رَ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ وَ
ا  بِمَ نُ  مِ تُؤْ وَ  ، دِينِهِ وَ يمَ  اهِ رَ إبْ ةِ  لَّ مِ لَى  عَ أَنَّكَ  مُ  عُ زْ تَ تَ  أَلَسْ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، لَةَ مِ يْ رَ حُ بْنُ 

؟ قٌّ هِ حَ نْ اللَّ ا مِ دُ أَنَّهَ هَ تَشْ اةِ، وَ رَ نْ التَّوْ نَا مِ نْدَ عِ
ا،  يثَاقِ فِيهَ مِ نْ الْ مْ مِ يْكُ لَ هُ عَ ذَ اللَّ ا أَخَ مَّ ا مِ ا فِيهَ مْ مَ تُ دْ حَ جَ تُمْ وَ ثْ دَ مْ أَحْ كِنَّكُ لَ لَى، وَ : بَ الَ قَ
فِي  ا  بِمَ ذُ  أْخُ نَ إِنَّا  فَ وا:  الُ قَ  ، مْ اثِكُ دَ إحْ نْ  مِ ئْتُ  بَرِ فَ  ، لِلنَّاسِ بَيِّنُوهُ  تُ أَنْ  مْ  تُ رْ أُمِ ا  مَ ا  نْهَ مِ تُمْ  تَمْ كَ وَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ . فَ كَ تَّبِعُ الَ نَ ، وَ نُ بِكَ مِ الَ نُؤْ ، وَ قِّ الْحَ  وَ دَ هُ لَى الْ إِنَّا عَ ينَا، فَ دِ أَيْ
لَ  زِ نْ أُ ما  وَ  ، يلَ نْجِ ِ اإلْ وَ راةَ  التَّوْ وا  يمُ قِ تُ تَّى  حَ ءٍ  يْ شَ لى  عَ تُمْ  لَسْ الْكِتابِ  لَ  أَهْ ا  يَ لْ  {قُ
أْسَ  تَ فَال  راً،  فْ كُ وَ ياناً  غْ طُ بِّكَ  رَ نْ  مِ إِلَيْكَ  لَ  زِ نْ أُ ا  مَ مْ  نْهُ مِ ثِيراً  كَ نَّ  يدَ لَيَزِ وَ  ، مْ بِّكُ رَ نْ  مِ مْ  إِلَيْكُ

(٦٨/٥ } (المائدة  ينَ الْكافِرِ مِ  وْ الْقَ لَى  عَ
مْ باللَّه) هُ اكُ رَ (إِشْ

يُّ بْنُ  رِ بَحْ ، وَ بٍ عْ مُ ابْن كَ دَ رْ قَ ، وَ دٍ يْ امُ بْنُ زَ هِ r النَّحَّ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
؟ هُ يْرَ ا غَ هً هِ إلَ عَ اللَّ لَمُ مَ عْ ا تَ ، أَمَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ هُ وا لَ الُ قَ و، فَ رٍ مْ عَ

هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ و.  عُ لِكَ أَدْ إِلَى ذَ وَ  ، ثْتُ عِ لِكَ بُ ، بِذَ وَ إالَّ هُ هَ  هُ الَ إلَ اللَّ  :r ِه اللَّ ولُ  سُ الَ رَ قَ فَ
 : مْ لِهِ وْ فِي قَ مْ وَ فِيهِ
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آنُ  رْ الْقُ ا  هذَ إِلَيَّ  يَ  أُوحِ وَ  ، مْ يْنَكُ بَ وَ يْنِي  بَ يدٌ  هِ شَ هِ  اللَّ لِ  قُ  ، ةً هادَ شَ بَرُ  أَكْ ءٍ  يْ شَ أَيُّ  لْ  {قُ
إِنَّما  لْ  قُ  ، دُ هَ أَشْ الَ  لْ  قُ  ،ر أُخْ ةً  آلِهَ هِ  اللَّ عَ  مَ أَنَّ  ونَ  دُ هَ لَتَشْ مْ  أَإِنَّكُ  ، لَغَ بَ من  وَ بِهِ  مْ  كُ رَ ُنْذِ ألِ
فُونَ  رِ عْ يَ ما  كَ هُ  ونَ فُ رِ عْ يَ الْكِتابَ  مُ  يْناهُ آتَ ينَ  الَّذِ  ، ونَ كُ رِ تُشْ ا  مَّ مِ يءٌ  بَرِ نِي  إِنَّ وَ  ، دٌ واحِ إِلهٌ  وَ  هُ

} (األنعام ١٩/٦-٢٠) نُونَ مِ ؤْ مْ الَ يُ هُ مْ فَ هُ سَ فُ وا أَنْ رُ سِ ينَ خَ مُ الَّذِ هُ ناءَ أَبْ
( مْ تِهِ ادَّ وَ نْ مُ نِينَ عَ مِ ؤْ الَى لِلْمُ عَ يُهُ تَ هْ (نَ

انَ  ا فَكَ قَ افَ نَ مَ وَ الَ سْ ِ ا اإلْ رَ دْ أَظْهَ ثِ قَ ارِ دُ بْنُ الْحَ يْ وَ سُ ، وَ دِ بْنِ التَّابُوتِ يْ ةُ بْنُ زَ اعَ فَ انَ رِ كَ وَ
ا:  مَ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ا. فَ مَ ونَهُ ادُّ وَ ينَ يُ لِمِ سْ مُ نْ الْ الٌ مِ جَ رِ

أُوتُوا  ينَ  الَّذِ نَ  مِ باً  لَعِ وَ واً  زُ هُ مْ  دِينَكُ وا  ذُ اتَّخَ ينَ  الَّذِ وا  ذُ تَّخِ تَ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
 ...{ نِينَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ هَ إِنْ كُ وا اللَّ قُ اتَّ ، وَ لِياءَ ارَ أَوْ فَّ الْكُ مْ وَ بْلِكُ نْ قَ الْكِتابَ مِ

مُ  لَ الله أَعْ ، وَ وا بِهِ جُ رَ دْ خَ مْ قَ هُ رِ وَ فْ لُوا بِالْكُ خَ دْ دَ قَ نَّا، وَ مْ قالُوا آمَ كُ إِذا جاؤُ له: {وَ وْ إلَى قَ
} (المائدة ٥٧/٥-٦١) ونَ تُمُ كْ بِما كانُوا يَ

( ةِ اعَ نْ قِيَامِ السَّ مْ عَ الُهُ ؤَ (سُ
:r هِ  ولِ اللَّ سُ ، لِرَ دٍ يْ ويِلُ بْنُ زَ مْ شَ ، وَ يْرٍ بَلُ بْنُ أَبِي قُشَ الَ جَ قَ وَ

الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ ؟  ولُ تَقُ ا  مَ كَ بِيا  نَ نْتَ  كُ إنْ  ةُ  اعَ السَّ ومُ  قُ تَ تَى  مَ نَا،  بِرْ أَخْ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ
ا:  فيهمَ

تِها إِالَّ  قْ لِّيها لِوَ بِّي، الَ يُجَ نْدَ رَ ها عِ لْمُ لْ إِنَّما عِ ساها، قُ رْ انَ مُ ةِ أَيَّ اعَ نِ السَّ ئَلُونَكَ عَ سْ {يَ
لْ  نْها، قُ يٌّ عَ فِ أَنَّكَ حَ ئَلُونَكَ كَ سْ ، يَ تَةً غْ مْ إِالَّ بَ أْتِيكُ ضِ الَ تَ َرْ األْ ماواتِ وَ لَتْ فِي السَّ قُ ، ثَ وَ هُ

} (األعراف ١٨٧/٧) ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لكِنَّ أَكْ ، وَ هِ نْدَ اللَّ ها عِ لْمُ إِنَّما عِ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: يُّ اعِ زَ ةِ الْخُ ادِيَّ دَ يْسُ بْنُ الْحُ الَ قَ ا. قَ اهَ سَ رْ تَى مُ ا: مَ اهَ سَ رْ انَ مُ : أَيَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

؟ عُ اجِ ارَ رَ نْ سَ انَ مَ ا أَيَّ هَ أَلَ َسْ ا ... ألِ يْنَهَ بَ يْنِي وَ رِّ بَ فَى السِّ خْ مُ ئْتُ وَ فَجِ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: يُّ دِ َسْ دٍ األْ يْ يْتُ ابْن زَ مَ كُ الَ الْ . قَ اسٍ رَ : مَ هُ عُ مْ جَ ا، وَ اهَ نْتَهَ ا: مُ اهَ سَ رْ مُ وَ
مِ الَ سْ ِ دِ اإلْ اعِ وَ ى قَ سَ رْ مُ ا أَخطَأ النّاس ... وَ يبِينَ بَابَ مَ صِ مُ الْ وَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
ي. نْتَهِ يْثُ تَ : حَ ينَةِ فِ ى السَّ سَ رْ مُ وَ

مْ  بِهِ يٌّ  فِ حَ أَنَّكَ  كَ ا  نْهَ عَ ونَكَ  أَلُ سْ يَ  : ولُ قُ يَ  .( يرِ التَّأْخِ وَ يمِ  دِ التَّقْ لَى  (عَ ا  نْهَ عَ يٌّ  فِ حَ وَ
. مْ هُ يْرَ بِرُ بِهِ غَ ا الَ تُخْ مْ بِمَ هُ بِرَ تُخْ فَ

 : هُ عُ مْ جَ يا} (مريم ٤٧/١٩) وَ فِ هُ كانَ بِي حَ : {إِنَّ هِ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ دُ هِّ تَعَ مُ بَرُّ الْ : الْ يُّ فِ الْحَ وَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أُعْ قَ . وَ يَاءُ فِ أَحْ

ا۳۷۹ دَ عَ يْثُ أَصْ ى بِهِ حَ شَ َعْ نْ األْ يٌّ عَ فِ ائِلٍ ... حَ بَّ سَ يَا رُ نِّي فَ أَلِي عَ إِنْ تَسْ فَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

. بِهِ لَ بَالِغِ فِي طَ مُ ، الْ ءِ يْ لْمِ الشَّ نْ عِ ي عَ فِ تَحْ سْ مُ ا): الْ يُّ (أَيْضً فِ الْحَ وَ

ذهب. مىض وَ ا وَ ار فِيهَ بِالَد: سَ ٣٧٩  أصعد يفِ الْ
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( هِ ا ابْنُ اللَّ رً يْ زَ مْ أَنَّ عُ هُ اؤُ عَ (ادِّ
 ، فَى أَبُو أَنَسٍ انُ ابْن أَوْ مَ نُعْ ، وَ مٍ كَ شْ مُ بْنُ مِ الَ هِ r سَ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
دْ  قَ كَ وَ تَّبِعُ يْفَ نَ : كَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ يْفِ الِكُ بْنُ الصَّ مَ ، وَ يْسٍ أْسُ بْنُ قَ شَ ، وَ يَةَ ودُ بْنُ دِحْ مُ حْ مَ وَ

؟ ا ابْنُ اللَّهِ رً يْ زَ مُ أَنَّ عُ عُ زْ أَنْتَ الَ تَ تَنَا، وَ تَ قِبْلَ كْ رَ تَ
 : مْ لِهِ وْ نْ قَ لِكَ مِ هُ U فِي ذَ لَ اللَّ أَنْزَ فَ

مْ  لُهُ وْ قَ ذلِكَ  هِ  اللَّ ابْنُ  يحُ  سِ الْمَ  النَّصار قالَتِ  وَ  ، هِ اللَّ ابْنُ  رٌ  يْ زَ عُ ودُ  الْيَهُ قالَتِ  {وَ
 (٣٠/٩ } (التوبة  ونَ فَكُ ؤْ يُ أَنَّى  هُ  اللَّ مُ  هُ لَ قاتَ  ، بْلُ قَ نْ  مِ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ لَ  وْ قَ نَ  ؤُ يُضاهِ مْ  هِ واهِ بِأَفْ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ إلَى آخِ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

ثَ  دِّ تُحَ أَنْ  وَ  نَحْ وا،  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ لَ  وْ قَ مْ  هُ لُ وْ قَ اكِلُ  يُشَ أَيْ  يضاهؤن:  ام:  شَ هِ ابْن  الَ  قَ
. يكَ اهِ وَ يُضَ هُ ، فَ ثْلِهِ رُ بِمِ ثَ آخَ دِّ يُحَ ، فَ يثٍ دِ بِحَ

( اءِ مَ نَ السَّ ا مِ مْ كِتَابً بُهُ لَ (طَ
 ، اءَ أَضَ بْنُ  انُ  مَ نُعْ وَ  ، انَ يْحَ سَ بْنُ  ودُ  مُ حْ مَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَتَى  وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
أَنَّ  دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ قٌّ  أَحَ وا:  الُ قَ فَ  ، مٍ كَ شْ مِ بْنُ  مُ  الَّ سَ وَ  ، رٍ يْ زَ عُ أَبِي  بْنُ  رُ  يْ زَ عُ وَ و،  رٍ مْ عَ بْنُ  يُّ  رِ بَحْ وَ
مْ  هُ لَ الَ  قَ فَ اةُ؟  رَ التَّوْ قُ  تَّسِ تَ ا  مَ كَ ا  قً تَّسِ مُ اهُ  رَ نَ الَ  إِنَّا  فَ  ، اللَّهِ نْدِ  عِ نْ  مِ قٌّ  لَحَ بِهِ  ئْتَ  جِ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ
فِي  مْ  كُ نْدَ عِ ا  تُوبً كْ مَ هُ  ونَ دُ تَجِ  . هِ اللَّ نْدِ  عِ نْ  مِ هُ  نَّ أَ فُونَ  رِ تَعْ لَ مْ  إنَّكُ هِ  اللَّ وَ ا  أَمَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
 ، لِكَ نْدَ ذَ وا عِ الُ قَ ، فَ وا بِهِ اءُ ا جَ ثْلِهِ مَ أْتُوا بِمِ لَى أَنْ يَ نُّ عَ الْجِ نْسُ وَ ِ تْ اإلْ عَ تَمَ وْ اجْ لَ اةِ، وَ رَ التَّوْ
أَبِي  بْنِ  بِيعِ  الرَّ بْنُ  ةُ  كِنَانَ وَ لُوبَا،  صَ ابْنُ  وَ ا،  يَّ ورِ صُ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ وَ اص،  فنحَ  : يعٌ مِ جَ مْ  هُ وَ

: يْنَةَ كَ و بْنِ سُ رِ مْ بَلُ بْنُ عَ جَ ، وَ دٍ يْ ويِلُ بْنُ زَ مْ شَ ، وَ دٍ بُ بْنُ أَسَ عْ كَ ، وَ يَعُ أَشْ ، وَ يْقِ قَ الْحُ
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هِ  اللَّ ا وَ هِ r: أَمَ ولُ اللَّ سُ مْ رَ هُ الَ لَ قَ : فَ الَ ؟ قَ نٌّ الَ جِ ا إنْسٌ وَ ذَ كَ هَ لِّمُ عَ ا يُ ، أَمَ دُ مَّ حَ ا مُ يَ
فِي  مْ  كُ نْدَ عِ ا  تُوبً كْ مَ لِكَ  ذَ ونَ  دُ تَجِ  : هِ اللَّ ولُ  سُ رَ لَ إِنِّي  وَ  ، اللَّهِ نْدِ  عِ نْ  مِ هُ  نَّ أَ ونَ  لَمُ تَعْ لَ مْ  إنَّكُ
ا  مَ لَى  عَ نْهُ  مِ رُ  دِ قْ يَ وَ اءُ  شَ يَ ا  مَ ثَهُ  عَ بَ ا  إذَ ولِهِ  سُ لِرَ نَعُ  يَصْ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ اةِ،  رَ التَّوْ
لَ  نْزَ أَ . فَ أْتِي بِهِ ا تَ ثْلِ مَ ئْنَاكَ بِمِ إِالَّ جِ ، وَ هُ فُ رِ نَعْ هُ وَ ؤُ رَ قْ اءِ نَ مَ نْ السَّ ا مِ يْنَا كِتَابً لَ لْ عَ نْزِ أَ ، فَ ادَ أَرَ

وا:  الُ قَ ا  فِيمَ وَ مْ  فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ
لَوْ  ثْلِهِ وَ أْتُونَ بِمِ آنِ الَ يَ رْ ا الْقُ ثْلِ هذَ أْتُوا بِمِ لى أَنْ يَ نُّ عَ الْجِ نْسُ وَ ِ عَتِ اإلْ تَمَ لْ لَئِنِ اجْ {قُ

} (اإلسرآء ٨٨/١٧) يراً هِ مْ لِبَعْضٍ ظَ هُ كانَ بَعْضُ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

 . يْهِ لَ نُوا عَ اوَ عَ ، أَيْ تَ يْهِ لَ وا عَ رُ : تَظَاهَ بِ رَ عَ لُ الْ وْ نْهُ قَ مِ . وَ نُ وْ عَ : الْ يرُ : الظَّهِ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: رُ اعِ الَ الشَّ قَ

ا يرَ امِ ظَهِ مَ ِ لِإلْ ا وَ امً وَّ ينِ ... قَ تَ لِلدِّ بَحْ يَّ النَّبِيِّ أَصْ مِ ا سَ يَ
. اءُ رَ : ظُهَ هُ عُ مْ جَ نًا، وَ وْ أَيْ عَ

( يْنِ نَ رْ نْ ذِي الْقَ مْ لَهُ r عَ الُهُ ؤَ (سُ
 ، يَعُ أَشْ وَ  ، افِعٍ رَ أَبُو  وَ  ، دٍ أَسَ بْنُ  بُ  عْ كَ وَ  ، طَبَ أَخْ بْنُ  يَيُّ  حُ الَ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
كِنَّ  لَ وَ بِ  رَ عَ الْ فِي  ةُ  النُّبُوَّ ونُ  تَكُ ا  مَ  : لَمَ أَسْ ينَ  حِ مٍ  الَ سَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  لِعَ  ، دٍ يْ زَ بْنُ  ويِلُ  مْ شَ وَ
هُ  اءَ ا جَ مْ مَ يْهِ لَ صَّ عَ يْنِ فَقَ نَ رْ نْ ذِي الْقَ وهُ عَ أَلُ هِ r فَسَ ولَ اللَّ سُ وا رَ اءُ مَّ جَ . ثُ لَكٌ بَكَ مَ احِ صَ
وا  أَلُ سْ يَ أَنْ  ا  يْشً رَ قُ رَ  أَمَ نْ  مَّ مِ انُوا  كَ مْ  هُ وَ  ، يْشٍ رَ قُ لَى  عَ قَصَّ  انَ  كَ ا  مَّ مِ  ، فِيهِ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ نْ  مِ

. يْطٍ عَ عقبَة بْنَ أَبِي مُ ث، وَ ارِ رَ بن الْحَ مْ النَّضْ يْهِ ثُوا إلَ عَ يْنَ بَ ، حَ نْهُ هِ r عَ ولَ اللَّ سُ رَ
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( لِكَ ولِ r لِذَ سُ بُ الرَّ ضَ غَ ، وَ هِ اتِ اللَّ لَى ذَ مْ عَ هُ مُ جُّ (تَهَ
إلَى  ودَ  هُ يَ نْ  مِ طٌ  هْ رَ أَتَى   : الَ قَ هُ  نَّ أَ بَيْرٍ  جُ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ ثْتُ  دِّ حُ وَ  :۳۸۰ اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بَ  ضِ : فَغَ الَ لَقَ اللَّهَ؟ قَ نْ خَ ، فَمَ لْقَ لَقَ الْخَ هُ خَ ا اللَّ ذَ ، هَ دُ مَّ حَ ا مُ وا: يَ الُ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ رَ
 u ُيل بْرِ هُ جِ اءَ : فَجَ الَ . قَ هِ بِّ بًا لِرَ ضَ ۳۸۲ غَ مْ هُ رَ اوَ مَّ سَ ۳۸۱، ثُ هُ نُ وْ عَ لَ تُقِ نْ تَّى اُ هِ r حَ ولُ اللَّ سُ رَ

 : نْهُ وهُ عَ أَلُ ا سَ ابِ مَ وَ هِ بِجَ نْ اللَّ هُ مِ اءَ جَ ، وَ دُ مَّ حَ ا مُ يْكَ يَ لَ فِّضْ عَ : خَ الَ قَ ، فَ نَهُ كَّ فَسَ
} (اإلخالص ١-٤) دٌ واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ . وَ ولَدْ لَمْ يُ لِدْ وَ . لَمْ يَ دُ مَ هُ الصَّ . اللَّ دٌ هُ أَحَ وَ اللَّ لْ هُ {قُ
يْفَ  هُ؟ كَ اعُ يْفَ ذِرَ هُ؟ كَ لْقُ يْفَ خَ دُ كَ مَّ حَ ا مُ نَا يَ فْ لَ وا: فَصِ الُ ، قَ مْ يْهِ لَ ا عَ هَ ا تَالَ لَمَّ : فَ الَ قَ
 ،u يلُ  بْرِ جِ اهُ  أَتَ فَ  . مْ هُ رَ اوَ سَ وَ  ، لِ َوَّ األْ بِهِ  ضَ غَ نْ  مِ دَّ  أَشَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بَ  ضِ فَغَ هُ؟  دُ ضُ عَ
الَى:  عَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ . يَ وهُ أَلُ ا سَ ابِ مَ وَ الَى بِجَ عَ هِ تَ نْ اللَّ هُ مِ اءَ جَ ةٍ، وَ رَّ لَ مَ هُ أَوَّ الَ لَ ا قَ ثْلَ مَ هُ مِ الَ لَ قَ فَ
اتٌ  يَّ طْوِ ماواتُ مَ السَّ ، وَ ةِ يامَ مَ الْقِ وْ تُهُ يَ بْضَ يعاً قَ مِ ضُ جَ َرْ األْ هِ وَ رِ دْ قَّ قَ هَ حَ وا اللَّ رُ دَ ما قَ {وَ

} (الزمر ٦٧/٣٩) ونَ كُ رِ ا يُشْ مَّ تَعالى عَ هُ وَ بْحانَ ، سُ ينِهِ بِيَمِ
بْدِ  عَ ابْن  ةَ  لَمَ سَ أَبِي  نْ  عَ  ، يْمٍ تَ نِي  بَ لَى  وْ مَ  ، لِمٍ سْ مُ بْنُ  تْبَةُ  عُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

ولُ  قُ هِ r يَ ولَ اللَّ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ، عَ نِ مَ حْ الرَّ
نْ  فَمَ  ، لْقَ الْخَ لَقَ  خَ هُ  اللَّ ا  ذَ هَ  : مْ ائِلُهُ قَ ولَ  قُ يَ تَّى  حَ مْ  يْنَهُ بَ وا  لُ اءَ تَسَ يَ أَنْ  النَّاسُ  كُ  «يُوشِ
 . ولَدْ يُ لَمْ  وَ لِدْ  يَ لَمْ   . دُ مَ الصَّ هُ  اللَّ  . دٌ أَحَ هُ  اللَّ وَ  هُ لْ  {قُ وا:  ولُ قُ فَ لِكَ  ذَ وا  الُ قَ ا  إِذَ فَ اللَّهَ؟  لَقَ  خَ
ذْ  تَعِ لِيَسْ ثًا، وَ هِ ثَالَ ارِ نْ يَسَ لُ عَ جُ لْ الرَّ مَّ لِيَتْفُ } (اإلخالص ١/١١٢-٤) ثُ دٌ واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ وَ

« يمِ جِ يْطَانِ الرَّ نْ الشَّ باللَّه مِ
ام». شَ الَ ابْن هِ ٣٨٠  يفِ نسخة: «قَ

٣٨١  انتقع لَونه: تغري.
٣٨٢  ساورهم: واثبهم وباطشهم.
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
ةَ  لَ بَدِ بْنِ نَضْ عْ نْدُ بِنْتُ مَ الَتْ هِ ، قَ يْهِ عُ إلَ زَ فْ يُ ، وَ يْهِ دُ إلَ مَ ي يُصْ : الَّذِ دُ مَ : الصَّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
انُ  مَ تَلَ النُّعْ انِ قَ ا اللَّذَ مَ هُ ، وَ يْنِ يَّ دِ َسَ ا األْ يْهَ مَّ ، عَ لَةَ الِدَ بْنَ نَضْ خَ ودٍ، وَ عُ سْ و بْنَ مَ رَ مْ بْكِي عَ تَ

ا: مَ يْهِ لَ ةِ عَ وفَ كُ نِ بِالْ يْ ۳۸۳ اللَّذَ يْنِ يَّ رِ غَ نَى الْ بَ ، وَ يُّ مِ رِ اللَّخْ نْذِ مُ بْنُ الْ
٣٨٥ دْ مَ يِّدِ الصَّ بِالسَّ ودٍ وَ عُ سْ و بْنِ مَ رِ مْ ۳۸٤ ... بِعَ دْ نِي أَسَ يْ بَ يْرَ رَ النَّاعِي بِخَ أَالَ بَكَ

( ةِ لَ بَاهَ رُ الْمُ ذِكْ اقِبِ وَ الْعَ يِّدِ وَ رُ السَّ (أَمْ
مْ  اكِبًا، فِيهِ تُّونَ رَ ، سِ انَ رَ  نَجْ ارَ دُ نَصَ فْ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ مَ عَ دِ قَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 : مْ هُ رُ أَمْ ئُولُ  يَ مْ  يْهِ إلَ رٍ  فَ نَ ةُ  ثَ ثَالَ مْ  نْهُ مِ رَ  شَ عَ ةَ  عَ بَ َرْ األْ فِي   ، مْ افِهِ رَ أَشْ نْ  مِ الً  جُ رَ رَ  شَ عَ ةَ  عَ بَ أَرْ
 ، أْيِهِ نْ رَ ونَ إالَّ عَ رُ دِ ي الَ يُصْ اَلَّذِ ، وَ مْ تِهِ ورَ شُ بُ مَ احِ صَ ، وَ مْ أْيِهِ ذُو رَ مِ وَ وْ قَ يرُ الْ ، أَمِ اقِبُ عَ الْ
هُ  مُ اسْ وَ  ، مْ هِ عِ تَمَ جْ مُ وَ مْ  لِهِ حْ رَ بُ  احِ صَ وَ  ،۳۸٦ مْ هُ الُ ثِمَ مْ  هُ لَ  ، يِّدُ السَّ وَ  ، يحِ سِ مَ الْ بْدُ  عَ هُ  مُ اسْ وَ
 ، مْ هُ امُ إِمَ مْ وَ هُ بْرُ حَ ۳۸۷ وَ مْ هُ فُ قُ ، أسْ ائِلٍ رِ بْنِ وَ نِي بَكْ دُ بَ ، أَحَ ةَ مَ لْقَ ةَ بْنُ عَ ثَ ارِ أَبُو حَ ، وَ مُ هَ َيْ األْ

. مْ هِ اسِ رَ دْ بُ مِ احِ صَ وَ
انَتْ  ، فَكَ مْ هُ فِي دِينِهِ لْمُ نَ عِ سُ تَّى حَ ، حَ مْ تُبَهُ سَ كُ رَ دَ ، وَ مْ فَ فِيهِ رُ دْ شَ ةَ قَ ثَ ارِ انَ أَبُو حَ كَ وَ
يْهِ  لَ طُوا عَ بَسَ ، وَ نَائِسَ كَ هُ الْ ا لَ نَوْ بَ ، وَ وهُ مُ دَ أَخْ وهُ وَ لُ وَّ مَ فُوهُ وَ رَّ دْ شَ انِيَّةِ قَ رَ نْ النَّصْ ومِ مِ لُوكُ الرُّ مُ

. مْ هِ فِي دِينِهِ ادِ تِهَ اجْ هِ وَ لْمِ نْ عِ نْهُ مِ مْ عَ هُ بْلُغُ ا يَ ، لِمَ اتِ امَ رَ كَ الْ
ن  ألَِ الغريني،  وسميا  األبرش،  جذيمة  نديمى  عقيل  وَ الك  مَ قرب  مها  ال  قَ يُ طويالن:  بناءان  الغريان:    ٣٨٣

ب) رَ عَ ان الْ م بؤسه. (لِسَ وْ تله يفِ يَ م من يقْ انَ يغرهيام بِدَ ن بن املُْنْذر كَ امَ النُّعْ
ربَ املَْيِّت. ٣٨٤  الناعي: الّذي يأتى بِخَ

٣٨٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥٣٠-٥٧٢.
يقوم بأمورهم وشئوهنم. ، وَ يْهِ وَ أصلهم الّذي يقصدون إِلَ م: هُ وْ قَ ٣٨٦  ثامل الْ

. ارَ ظِيم النَّصَ اء وختفيفها): عَ فَ ديد الْ ٣٨٧  األسقف (بتَشْ
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( ةَ مَ قَ لْ وزِ بْنِ عَ مِ كُ الَ بَبُ إسْ (سَ
ا  هً جِّ وَ مُ هُ  لَ ةٍ  لَ غْ بَ لَى  عَ ةَ  ثَ ارِ حَ بُو  أَ لَسَ  جَ  ، انَ رَ نَجْ نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  وا  عُ جَ رَ ا  لَمَّ فَ
 : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  -قَ ةَ  مَ لْقَ عَ بْنُ  وزُ  كُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، هُ لَ أَخٌ  نْبِهِ  جَ إِلَى  وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى 
 :r هِ  ولَ اللَّ سُ يدُ رَ رِ : يُ دُ عَ َبْ : تَعِسَ األْ وزٌ الَ كُ قَ ، فَ ةَ ثَ ارِ ةُ أَبِي حَ لَ غْ تْ بَ ثَرَ عَ - فَ زٌ رْ : كُ الُ قَ يُ وَ
نَّا  ي كُ لنَّبِيُّ الَّذِ هُ لَ هِ إنَّ اللَّ : وَ الَ ي؟ قَ ا أَخِ لِمَ يَ : وَ الَ قَ ! فَ تَ نْتَ تَعِسْ : بَلْ أَ ةَ ثَ ارِ بُو حَ هُ أَ الَ لَ قَ فَ
 ، مُ وْ قَ الْ ءِ  الَ ؤُ هَ بِنَا  نَعَ  صَ ا  مَ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ لَمُ  عْ تَ نْتَ  أَ وَ نْهُ  مِ كَ  نَعُ مْ يَ ا  مَ  : وزٌ كُ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، نْتَظِرُ نَ
 . تَرَ ا  مَ لَّ  كُ نَّا  مِ وا  عُ نَزَ لْتُ  عَ فَ وْ  لَ فَ  ، هُ فَ الَ خِ إالَّ  ا  وْ بَ أَ دْ  قَ وَ ونَا،  مُ رَ أَكْ وَ ونَا  لُ وَّ مَ وَ فُونَا  رَّ شَ
نْهُ  عَ ثُ  دِّ يُحَ انَ  كَ وَ  هُ فَ  . لِكَ ذَ دَ  عْ بَ لَمَ  أَسْ تَّى  حَ  ، ةَ مَ لْقَ عَ بْنُ  وزُ  كُ وهُ  أَخُ نْهُ  مِ ا  يْهَ لَ عَ رَ  مَ أَضْ فَ

نِي. لَغَ بَ ا  فِيمَ يثَ  دِ الْحَ ا  ذَ هَ
( مْ هِ دِ مُ أَحَ الَ إِسْ انَ وَ رَ اءُ نَجْ سَ ؤَ (رُ

اتَ  مَ ا  لَّمَ فَكُ  . مْ هُ نْدَ عِ تُبًا  كُ ثُونَ  ارَ تَوَ يَ انُوا  كَ انَ  رَ نَجْ اءَ  سَ ؤَ رُ أَنَّ  نِي  لَغَ بَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
تِي  اتِمِ الَّ وَ عَ الْخَ ا مَ اتَمً تُبِ خَ كُ لَى تِلْكَ الْ تَمَ عَ هِ، خَ يْرِ ة إلَى غَ اسَ ئَ م فأفضت الرِّ نْهُ ئِيسٌ مِ رَ
 ، ثَرَ عَ فَ ي  شِ يَمْ  r النَّبِيِّ  دِ  هْ عَ لَى  عَ انَ  كَ ي  الَّذِ ئِيسُ  الرَّ جَ  رَ فَخَ ا،  هَ رْ سِ يَكْ مْ  لَ وَ هُ  بْلَ قَ انَتْ  كَ
هُ فِي  مُ اسْ ، وَ بِيٌّ هُ نَ إِنَّ ، فَ لْ عَ فْ : الَ تَ هُ أَبُوهُ الَ لَ قَ يدُ النَّبِيَّ r، فَ رِ ! يُ دُ عَ َبْ : تَعِسَ األْ نُهُ هُ ابْ الَ لَ قَ فَ

. تُبَ كُ نِي الْ عْ ، يَ ائِعِ ضَ وَ الْ
 ،r ِّرَ النَّبِي ا ذِكْ دَ فِيهَ جَ ، فَوَ اتِمَ وَ رَ الْخَ سَ دَّ فَكَ ةٌ إالَّ أَنْ شَ مَّ نِهِ هِ بْ نْ الِ مْ تَكُ اتَ لَ ا مَ لَمَّ فَ

: ولُ قُ ي يَ وَ الَّذِ هُ ، وَ جَّ حَ هُ وَ مُ الَ نَ إسْ سُ لَمَ فَحَ أَسْ فَ
ا نِينُهَ ا جَ نِهَ ا فِي بَطْ ضً تَرِ عْ ا ... مُ ينُهَ ضِ ا وَ لِقً و قَ دُ يْكَ تَعْ إلَ

ا  دِينُهَ ارَ ا دِينَ النَّصَ الِفً خَ مُ
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لُ  ادَ فِيهِ أَهْ زَ : وَ ةَ وَ رْ امُ بْنُ عُ شَ الَ هِ قَ . وَ ةِ امُ النَّاقَ زَ ، حِ امُ زَ : الْحِ ينُ ضِ وَ : الْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: اقِ رَ عِ الْ

ا نِينُهَ ا جَ نِهَ ا فِي بَطْ ضً تَرِ عْ مُ
. اهُ فِيهِ نَ دْ أَنْشَ ةَ فَ بَيْدَ ا أَبُو عُ أَمَّ فَ

( قِ رِ شْ مْ إِلَى الْمَ هُ تُ الَ (صَ
لَى  عَ وا  مُ دِ قَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  رِ  فَ عْ جَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ثِيَابُ  مْ  يْهِ لَ عَ  ، رَ صْ عَ الْ لَّى  صَ يْنَ  حَ هُ  دَ جِ سْ مَ يْهِ  لَ عَ لُوا  خَ فَدَ  ، ينَةَ دِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ

. بِ عْ كَ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ نِي  بَ الِ  جَ رِ الِ  مَ جَ فِي   ، ةٌ يَ دِ رْ أَ وَ بَبٌ  جُ  ،۳۸۸ اتِ بَرَ الْحِ
 ، مْ ثْلَهُ مِ ا  فْدً وَ نَا  أَيْ رَ ا  مَ  : مئِذٍ وْ يَ  r النَّبِيِّ  ابِ  حَ أَصْ نْ  مِ مْ  آهُ رَ نْ  مَ بَعْضُ  ولُ  قُ يَ  : الَ قَ
 :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، لُّونَ يُصَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دِ  جِ سْ مَ فِي  وا  امُ قَ فَ  ، مْ تُهُ الَ صَ انَتْ  حَ دْ  قَ وَ

.« قِ رِ شْ مَ ا إلَى الْ لَّوْ ، فَصَ مْ وهُ عُ «دَ

(r َول سُ مْ الرَّ تِهِ شَ نَاقَ مُ ، وَ مْ هِ دِ تَقَ عْ مُ دِ وَ فْ اءُ الْوَ مَ (أَسْ
 ، اقِبُ عَ الْ  : مْ هُ رُ أَمْ مْ  يْهِ إلَ ئُولُ  يَ ينَ  ذِ الَّ  ، رَ شَ عَ ةَ  عَ بَ َرْ األْ يَةُ  مِ تَسْ انَتْ  فَكَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، ائِلٍ رِ بْنِ وَ نِي بَكْ و بَ ةَ أَخُ مَ لْقَ ةَ بْنُ عَ ثَ ارِ أَبُو حَ ، وَ مُ هَ َيْ وَ األْ هُ يِّدُ وَ السَّ ، وَ يحِ سِ مَ بْدُ الْ وَ عَ هُ وَ
 ، بْدُ اللَّهِ عَ ، وَ الِدٌ خَ رو، وَ مْ عَ ، وَ لِدٌ يْ وَ خُ ، وَ بِيُّهُ نَ ، وَ يدُ زِ يَ ، وَ يْسٌ قَ ، وَ دٌ يْ زَ ، وَ ثُ ارِ الْحَ ، وَ سٌ أَوْ وَ
بْدُ  اقِبُ عَ عَ الْ ، وَ ةَ مَ لْقَ ةَ بْنُ عَ ثَ ارِ مْ أَبُو حَ نْهُ هِ r مِ ولَ اللَّ سُ لَّمَ رَ اكِبًا. فَكَ تِّينَ رَ ، فِي سِ نَّسُ يُحَ وَ
 ، مْ هُ رَ نْ أَمَ فِ مَ تِالَ عَ اخْ ، مَ لِكِ مَ لَى دِينِ الْ انِيَّةِ عَ رَ نْ النَّصْ مْ مِ هُ - وَ يِّدُ مُ السَّ هَ َيْ األْ ، وَ يحِ سِ مَ الْ

ة. ة: حربَ دَ احِ وَ ٣٨٨  احلربات: برود من برود الْيمن، الْ
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لُ  وْ قَ لِكَ  ذَ كَ وَ  . ةٍ ثَ ثَالَ الِثُ  ثَ وَ  هُ  : ولُونَ قُ يَ وَ  ، اللَّهِ دُ  لَ وَ وَ  هُ  : ولُونَ قُ يَ وَ  ، اللَّهُ وَ  هُ  : ولُونَ قُ يَ
 ، امَ قَ َسْ ئُ األْ بْرِ يُ تَى، وَ وْ مَ يِي الْ انَ يُحْ هُ كَ نَّ » بِأَ هُ وَ اللَّ : «هُ مْ لِهِ وْ ونَ فِي قَ تَجُّ مْ يَحْ هُ . فَ انِيَّةِ رَ النَّصْ
هُ  لُّ لِكَ كُ ذَ ا، وَ ونُ طَائِرً يَكُ خُ فِيهِ فَ نْفُ مَّ يَ ، ثُ يْرِ يْئَةِ الطَّ هَ نْ الطِّينِ كَ لُقُ مِ يَخْ ، وَ يُوبِ غُ بِرُ بِالْ يُخْ وَ

} (مريم ٢١/١٩) ةً لِلنَّاسِ هُ آيَ لَ عَ لِنَجْ الَى: {وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هِ تَ رِ اللَّ بِأَمْ
لَّمَ  دْ تَكَ قَ ، وَ لَمُ عْ هُ أَبٌ يُ نْ لَ كُ مْ يَ : لَ ولُونَ قُ مْ يَ » بِأَنَّهُ هِ دُ اللَّ لَ هُ وَ مْ «إنَّ لِهِ وْ ونَ فِي قَ تَجُّ يَحْ وَ
الِثُ  ثَ هُ  «إنَّ  : مْ لِهِ وْ قَ فِي  ونَ  تَجُّ يَحْ وَ  . هُ بْلَ قَ مَ  آدَ دِ  لَ وَ نْ  مِ دٌ  أَحَ هُ  نَعْ يَصْ مْ  لَ ا  ذَ هَ وَ  ، دِ هْ مَ الْ فِي 
الَ  قَ ا  مَ ا  دً احِ وَ انَ  كَ وْ  لَ  : ولُونَ يَقُ فَ يْنَا،  قَضَ وَ نَا،  قْ لَ خَ وَ نَا،  رْ أَمَ وَ نَا،  لْ عَ فَ  : هِ اللَّ لِ  وْ بِقَ  « ةٍ ثَ ثَالَ
نْ  مِ لِكَ  ذَ لِّ  كُ ي  فَفِ  . مُ يَ رْ مَ وَ ى  يسَ عِ وَ وَ  هُ كِنَّهُ  لَ وَ  ، تُ لَقْ خَ وَ  ، تُ رْ أَمَ وَ  ، يْتُ قَضَ وَ  ، لْتُ عَ فَ إالَّ 
دْ  قَ  : االَ ا، قَ لِمَ هِ r: أَسْ اللَّ ولُ  سُ ا رَ مَ هُ الَ لَ ، قَ انِ بْرَ هُ الْحَ لَّمَ ا كَ لَمَّ فَ  - آنُ رْ قُ لَ الْ دْ نَزَ مْ قَ لِهِ وْ قَ

: بْلَكَ نَا قَ لَمْ دْ أَسْ لَى، قَ : بَ االَ ا، قَ لِمَ أَسْ ا فَ لِمَ مْ تُسْ ا لَ مَ : إنَّكُ الَ نَا، قَ لَمْ أَسْ
 ، لِيبَ الصَّ ا  مَ تُكُ بَادَ عِ وَ ا،  دً لَ وَ للَّه  ا  مَ كُ اؤُ عَ دُ مِ  الَ سْ ِ اإلْ نْ  مِ ا  مَ كُ نَعُ مْ يَ ا،  تُمَ بْ ذَ كَ  : الَ قَ
لَمْ  فَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ا  مَ نْهُ عَ تَ  مَ فَصَ ؟  دُ مَّ حَ مُ ا  يَ بُوهُ  أَ نْ  فَمَ  : االَ قَ  ، يرَ نْزِ الْخِ ا  مَ لُكُ أَكْ وَ

ا. مَ بْهُ يُجِ
( مْ انَ فِيهِ رَ مْ نْ آلِ عِ لَ مِ زَ ا نَ (مَ

آلِ  ةِ  ورَ سُ رَ  دْ صَ  ، لِّهِ كُ مْ  هِ رِ أَمْ فِ  تِالَ اخْ وَ  ، مْ لِهِ وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ
يُّ  الْحَ وَ  هُ إِالَّ  إِلهَ  الَ  هُ  اللَّ {الم   : زَّ عَ وَ لَّ  جَ الَ  قَ فَ ا،  نْهَ مِ ةً  آيَ انِينَ  ثَمَ وَ عٍ  بِضْ إلَى  انَ  رَ مْ عِ
ا  اهَ إيَّ هِ  يدِ حِ تَوْ وَ الُوا،  قَ ا  مَّ عَ هِ  سِ نَفْ يهِ  بِتَنْزِ ةَ  ورَ السُّ تَتَحَ  افْ فَ  (١/٣-٢ عمران  (آل   { يُّومُ الْقَ
نْ  مِ هُ  عَ مَ لُوا  عَ جَ وَ  ، رِ فْ كُ الْ نْ  مِ وا  عُ تَدَ ابْ ا  مَ مْ  يْهِ لَ عَ دا  رَ  ، فِيهِ هُ  لَ يكَ  رِ شَ الَ   ، رِ َمْ األْ وَ لْقِ  بِالْخَ

: الَ قَ فَ  ، مْ تَهُ لَ الَ ضَ لِكَ  بِذَ مْ  هُ فَ رِّ لِيُعَ  ، مْ بِهِ احِ صَ فِي  مْ  يْهِ لَ عَ مْ  لِهِ وْ بِقَ ا  اجً تِجَ احْ وَ ادِ،  َنْدَ األْ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢١٥

ي  يُّ الَّذِ } الْحَ يُّومُ يُّ الْقَ هِ {الْحَ رِ يكٌ فِي أَمْ رِ هُ شَ يْرُ هُ غَ عَ يْسَ مَ } لَ وَ هُ الَ إِلهَ إِالَّ هُ {الٓٓم اللَّ
انِهِ  لْطَ نْ سُ انِهِ مِ كَ لَى مَ ائِمُ عَ قَ : الْ يُّومُ الْقَ . وَ مْ لِهِ وْ لِبَ فِي قَ صُ ى وَ يسَ اتَ عِ دْ مَ قَ ، وَ وتُ الَ يَمُ
نْهُ  عَ بَ  هَ ذَ وَ  ، بِهِ انَ  كَ ي  الَّذِ انِهِ  كَ مَ نْ  عَ مْ  لِهِ وْ قَ فِي  ى  يسَ عِ الَ  زَ دْ  قَ وَ  ، ولُ زُ يَ الَ  هِ  قِ لْ خَ فِي 
راةَ  التَّوْ لَ  زَ أَنْ {وَ فِيهِ  وا  تَلَفُ اخْ ا  فِيمَ قِ  دْ بِالصَّ أَيْ   { قِّ بِالْحَ الْكِتابَ  يْكَ  لَ عَ لَ  زَّ {نَ  . هِ يْرِ غَ إلَى 
انَ  نْ كَ لَى مَ تُبَ عَ كُ لَ الْ ا أَنْزَ مَ ى، كَ يسَ لَى عِ يلُ عَ نْجِ ِ اإلْ ى، وَ وسَ لَى مُ اةُ عَ رَ } التَّوْ يلَ نْجِ ِ اإلْ وَ
رِ  نْ أَمْ ابُ مِ زَ َحْ تَلَفَ فِيهِ األْ ا اخْ بَاطِلِ فِيمَ الْ قِّ وَ يْنَ الْحَ لَ بَ صْ فَ } أَيْ الْ قانَ رْ لَ الْفُ زَ أَنْ هُ {وَ بْلَ قَ
 { تِقامٍ انْ ذُو  يزٌ  زِ عَ الله  وَ  ، يدٌ دِ شَ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ  ، هِ اللَّ بِآياتِ  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ   . هِ يْرِ غَ وَ ى  يسَ عِ
هَ  اللَّ {إِنَّ  ا.  فِيهَ نْهُ  مِ اءَ  جَ ا  بِمَ تِهِ  فَ رِ عْ مَ وَ ا،  بِهَ هِ  لْمِ عِ دَ  عْ بَ  ، اتِهِ بِآيَ رَ  فَ كَ نْ  مَّ مِ مٌ  نْتَقِ مُ هَ  اللَّ أَنَّ  أَيْ 
ونَ  كِيدُ يَ ا  مَ وَ ونَ  يدُ رِ يُ ا  مَ لِمَ  عَ دْ  قَ أَيْ   { ماءِ السَّ فِي  ال  وَ ضِ  َرْ األْ فِي  ءٌ  يْ شَ يْهِ  لَ عَ فى  يَخْ الَ 
ةً  رَّ ، غِ لِكَ يْرُ ذَ هِ غَ لْمِ نْ عِ مْ مِ هُ نْدَ عِ با، وَ رَ ا وَ هً لُوهُ إلَ عَ ى، إذْ جَ يسَ مْ فِي عِ لِهِ وْ ونَ بِقَ اهُ ا يُضَ مَ وَ
نْ  مَّ ى مِ يسَ انَ عِ دْ كَ } أَيْ قَ يْفَ يَشاءُ حامِ كَ َرْ مْ فِي األْ كُ رُ وِّ ي يُصَ وَ الَّذِ . {هُ ا بِهِ رً فْ كُ باللَّه، وَ
يْفَ  ، فَكَ مَ دِ آدَ لَ نْ وَ هُ مِ يْرُ رَ غَ وِّ ا صُ مَ ، كَ ونَهُ نْكِرُ الَ يُ لِكَ وَ ونَ ذَ فَعُ دْ ، الَ يَ امِ حَ َرْ رَ فِي األْ وِّ صُ
لُوا  عَ ا جَ مَّ ا مِ هَ ا لَ يدً حِ تَوْ ، وَ هِ سِ ا لِنَفْ اهً الَى إنْزَ عَ الَ تَ مَّ قَ . ثُ لِ نْزِ مَ لِكَ الْ انَ بِذَ دْ كَ قَ ا وَ هً ونُ إلَ يَكُ
كِيمُ  اءَ الْحَ ا شَ رَ بِهِ إذَ فَ نْ كَ مَّ هِ مِ ارِ تِصَ يزُ فِي انْ زِ }، الْعَ كِيمُ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ : {الَ إِلهَ إِالَّ هُ هُ عَ مَ
نَّ  هُ ماتٌ  كَ حْ مُ آياتٌ  نْهُ  مِ الْكِتابَ  يْكَ  لَ عَ لَ  زَ أَنْ ي  الَّذِ وَ  {هُ  . هِ بَادِ عِ إلَى  هِ  رِ ذْ عُ وَ تِهِ  جَّ حُ فِي 
نَّ  هُ لَ يْسَ  لَ  ، بَاطِلِ الْ وَ ومِ  صُ الْخُ عُ  فْ دَ وَ بَادِ،  عِ الْ ةُ  مَ صْ عِ وَ  ، بِّ الرَّ ةُ  جَّ حُ نَّ  فِيهِ  { الْكِتابِ أُمُّ 
تَلَى  ، ابْ يلٌ أْوِ تَ يفٌ وَ رِ نَّ تَصْ هُ } لَ تَشابِهاتٌ رُ مُ أُخَ يْهِ {وَ لَ نَ عَ عْ ضِ ا وُ مَّ يفٌ عَ رِ الَ تَحْ يفٌ وَ رِ تَصْ
فْنَ  رَّ الَ يُحَ ، وَ بَاطِلِ فْنَ إلَى الْ رَ ، أَالَّ يُصْ امِ رَ الْحَ لِ وَ الَ مْ فِي الْحَ هُ تَالَ ا ابْ مَ ، كَ بَادَ عِ نَّ الْ هُ فِيهِ اللَّ
ا  مَ يَتَّبِعُونَ  {فَ   دَ هُ الْ نْ  عَ يْلٌ  مَ أَيْ   { غٌ يْ زَ مْ  لُوبِهِ قُ فِي  ينَ  الَّذِ ا  أَمَّ {فَ  :U ولُ  قُ يَ  . قِّ الْحَ نْ  عَ
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مْ  هُ لَ ، وَ ةٌ جَّ مْ حُ هُ ونَ لَ ثُوا، لِتَكُ دَ أَحْ وا وَ عُ تَدَ ا ابْ قُوا بِهِ مَ دِّ ، لِيُصَ نْهُ فَ مِ رَّ ا تَصَ } أَيْ مَ نْهُ هَ مِ تَشابَ
نْ  كِبُوا مِ ا رَ لَى مَ لِكَ عَ } ذَ يلِهِ أْوِ تِغاءَ تَ ابْ بْسِ {وَ } أَيْ اللَّ تْنَةِ تِغاءَ الْفِ ةَ {ابْ بْهَ وا شُ الُ ا قَ لَى مَ عَ
ا  مَ وا  ادُ أَرَ بِهِ  ي  الَّذِ أَيْ   { هُ يلَ أْوِ تَ مُ  لَ عْ يَ ما  {وَ  : ولُ قُ يَ يْنَا.  قَضَ وَ نَا  قْ لَ خَ  : مْ لِهِ وْ قَ فِي  ةِ  لَ الَ الضَّ
تَلِفُ  يْفَ يَخْ نا} فَكَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ مِ يَ لْ ونَ فِي الْعِ خُ اسِ الرَّ هُ وَ وا {إِالَّ اللَّ ادُ أَرَ
يلِ  أْوِ تَ نْ  مِ فُوا  رَ عَ ا  مَ لَى  عَ ابِهِ  تَشَ مُ الْ يلَ  أْوِ تَ وا  دُّ رَ مَّ  ثُ  . دٍ احِ وَ بٍّ  رَ نْ  مِ  ، دٌ احِ وَ لٌ  وْ قَ وَ  هُ وَ
قَ  دَّ صَ وَ  ، كِتَابُ الْ مْ  لِهِ وْ بِقَ قَ  اتَّسَ وَ  ، دٌ احِ وَ يلٌ  أْوِ تَ إالَّ  ا  فِيهَ دٍ  َحَ ألِ يلَ  أْوِ تَ الَ  تِي  الَّ ةِ  مَ كِّ حَ مُ الْ
ولُ  قُ . يَ رَ فْ كُ غَ بِهِ الْ مَ دَ ، وَ بَاطِلَ احَ بِهِ الْ زَ ، وَ رُ ذْ عُ رَ بِهِ الْ ظَهَ ، وَ ةُ جَّ تْ بِهِ الْحُ ذَ نَفَ ا، فَ ضً هُ بَعْ ضُ بَعْ
نا  لُوبَ غْ قُ زِ نا الَ تُ بَّ . رَ َلْبابِ ا {إِالَّ أُولُوا األْ ذَ ثْلِ هَ } فِي مِ رُ كَّ ذَّ ما يَ ا: {وَ ذَ ثْلِ هَ الَى فِي مِ عَ هُ تَ اللَّ
ةً إِنَّكَ  مَ حْ نْكَ رَ نْ لَدُ بْ لَنا مِ هَ اثِنَا. {وَ دَ نَا بِأَحْ لْ إِنْ مِ نَا، وَ لُوبَ لْ قُ تَنا} أَيْ الَ تُمِ يْ دَ دَ إِذْ هَ عْ بَ

} (آل عمران ١/٣-٨) ابُ هَّ أَنْتَ الْوَ
وا  الُ قَ ا  مَ فِ  الَ بِخِ  { مِ لْ الْعِ أُولُوا  وَ ةُ  الئِكَ الْمَ وَ وَ  هُ إِالَّ  إِلهَ  الَ  هُ  نَّ أَ هُ  اللَّ دَ  هِ {شَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
هِ  نْدَ اللَّ ينَ عِ . إِنَّ الدِّ كِيمُ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ يدُ {الَ إِلهَ إِالَّ هُ رِ ا يُ لِ فِيمَ دْ عَ } أَيْ بِالْ طِ سْ {قائِماً بِالْقِ
تَلَفَ  ا اخْ مَ . {وَ لِ سُ يقُ لِلرُّ دِ التَّصْ ، وَ بِّ يدُ لِلرَّ حِ : التَّوْ دُ مَّ حَ ا مُ يْهِ يَ لَ ا أَنْتَ عَ } أَيْ مَ المُ ِسْ اإلْ
دَ  احِ وَ هَ الْ ، أَيْ أَنَّ اللَّ كَ اءَ ي جَ } أَيْ الَّذِ مُ لْ مُ الْعِ هُ ا جاءَ دِ مَ عْ نْ بَ ينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِالَّ مِ الَّذِ
إِنْ  فَ  . سابِ الْحِ يعُ  رِ سَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ هِ  اللَّ بِآياتِ  رْ  فُ كْ يَ من  وَ  ، مْ يْنَهُ بَ ياً  غْ {بَ يكٌ  رِ شَ هُ  لَ يْسَ  لَ ي  الَّذِ
ةُ  بْهَ يَ شُ ا هِ إِنَّمَ نَا، فَ رْ أَمَ نَا وَ لْ عَ فَ نَا وَ قْ لَ : خَ مْ لِهِ وْ نْ قَ بَاطِلِ مِ نْ الْ أْتُونَ بِهِ مِ ا يَ } أَيْ بِمَ وكَ اجُّ حَ
 ، بَعَنِ اتَّ من  {وَ هُ  دَ حْ وَ أَيْ   { هِ لِلَّ يَ  هِ جْ وَ تُ  لَمْ أَسْ لْ  قُ {فَ قِّ  الْحَ نْ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ فُوا  رَ عَ دْ  قَ بَاطِلٍ 
دِ  قَ فَ وا  لَمُ أَسْ إِنْ  فَ  ، تُمْ لَمْ {أَأَسْ مْ  هُ لَ كِتَابَ  الَ  ينَ  ذِ الَّ  { يِّينَ ُمِّ األْ وَ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  لِلَّذِ لْ  قُ وَ

} (آل عمران ١٨/٣-٢٠) بادِ يرٌ بِالْعِ الله بَصِ ، وَ يْكَ الْبَالغُ لَ إِنَّما عَ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ ا، وَ وْ تَدَ اهْ
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( ارَ النَّصَ ودُ وَ ثَ الْيَهُ دَ ا أَحْ آنِ فِيمَ رْ نْ الْقُ لَ مِ زَ ا نَ (مَ
 ، ارَ النَّصَ ودِ وَ يَهُ نْ الْ وا، مِ عُ تَدَ ا ابْ مَ ثُوا وَ دَ ا أَحْ رَ مَ كَ ذَ ا، وَ يعً مِ يْنِ جَ كِتَابَ لَ الْ عَ أَهْ مَ مَّ جَ ثُ

 : الَ قَ فَ
ونَ  رُ أْمُ يَ ينَ  الَّذِ تُلُونَ  قْ يَ وَ  ، قٍّ حَ يْرِ  بِغَ النَّبِيِّينَ  تُلُونَ  قْ يَ وَ هِ  اللَّ بِآياتِ  ونَ  رُ فُ كْ يَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
بَّ  رَ أَيْ   { لْكِ الْمُ مالِكَ  مَّ  هُ اللَّ لِ  {قُ  : لِهِ وْ قَ إلَى   (٢١/٣ عمران  (آل   { النَّاسِ نَ  مِ طِ  سْ بِالْقِ

هُ  يْرُ مْ غَ ي فِيهِ ضِ قْ ي الَ يَ لِكُ الَّذِ مَ الْ بَادِ، وَ عِ الْ
 ، نْ تَشاءُ لُّ مَ تُذِ ، وَ نْ تَشاءُ زُّ مَ عِ تُ ، وَ نْ تَشاءُ مَّ لْكَ مِ عُ الْمُ نْزِ تَ ، وَ نْ تَشاءُ لْكَ مَ تِي الْمُ {تُؤْ
رُ  دِ قْ } (آل عمران ٢٦/٣) أَيْ الَ يَ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ كَ {إِنَّكَ عَ يْرُ هَ غَ } أَيْ الَ إلَ يْرُ كَ الْخَ بِيَدِ

 . تِكَ رَ دْ قُ لْطَانِكَ وَ كَ بِسُ يْرُ ا غَ ذَ لَى هَ عَ
جُ  رِ تُخْ ، وَ يِّتِ نْ الْمَ يَّ مِ جُ الْحَ رِ تُخْ ، وَ يْلِ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّ ، وَ يْلَ فِي النَّهارِ {تُولِجُ اللَّ
الَ   (٢٧/٣ عمران  (آل   { سابٍ حِ يْرِ  بِغَ تَشاءُ  نْ  مَ قُ  زُ رْ تَ {وَ ةِ  رَ دْ قُ الْ بِتِلْكَ   { يِّ الْحَ نْ  مِ يِّتَ  الْمَ
يَاءِ  َشْ لَى األْ ى عَ يسَ لَّطْتُ عِ نْتُ سَ إِنْ كُ ، أَيْ فَ هُ إالَّ أَنْتَ نَعُ الَ يَصْ ، وَ كَ يْرُ لِكَ غَ لَى ذَ رُ عَ دِ قْ يَ
 ، نْ الطِّينِ يْرِ مِ لْقِ لِلطَّ الْخَ امِ وَ قَ َسْ اءِ األْ رَ إِبْ تَى، وَ وْ مَ يَاءِ الْ نْ إحْ ، مِ هٌ هُ إلَ نَّ ونَ أَ مُ عُ زْ ا يَ تِي بِهَ الَّ
إلَى  ا  بِهَ ثْتُهُ  عَ بَ تِي  الَّ تِهِ  بُوَّ نُ فِي  هُ  لَ ا  يقً دِ تَصْ وَ  ، لِلنَّاسِ ةً  آيَ بِهِ  هُ  لَ عَ َجْ ألِ  ، يُوبِ غُ الْ نْ  عَ بَارِ  خْ ِ اإلْ وَ
يْثُ  ا حَ هَ عَ ضْ وَ ةِ، وَ رِ النُّبُوَّ لُوكِ بِأَمْ مُ لِيكَ الْ طِهِ تَمْ مْ أُعْ ا لَ تِي مَ رَ دْ قُ لْطَانِي وَ نْ سُ إِنَّ مِ ، فَ هِ مِ وْ قَ
اجَ  رَ إِخْ ، وَ يِّتِ مَ نْ الْ يِّ مِ اجَ الْحَ رَ إِخْ ، وَ يْلِ ارِ فِي اللَّ النَّهَ ، وَ ارِ يْلِ فِي النَّهَ جَ اللَّ إِيالَ ، وَ ئْتَ شِ
لِّطْ  أُسَ مْ  لَ لِكَ  ذَ لُّ  فَكُ  ، ابٍ سَ حِ يْرِ  بِغَ رٍ  فَاجِ أَوْ  رٍّ  بَ نْ  مِ ئْتَ  شِ نْ  مَ قَ  زْ رِ وَ  ، يِّ الْحَ نْ  مِ يِّتِ  مَ الْ
لِكَ  انَ ذَ ا كَ هً انَ إلَ وْ كَ ! أَنْ لَ يِّنَةٌ بَ ةٌ وَ بْرَ لِكَ عِ مْ فِي ذَ هُ نْ لَ لَمْ تَكُ ، أَفَ اهُ هُ إيَّ لِّكْ مْ أُمَ لَ ، وَ يْهِ لَ ى عَ يسَ عِ
. دٍ لَ دٍ إلَى بَ لَ نْ بَ دِ، مِ بِالَ مْ فِي الْ نْهُ لُ مِ نْتَقِ يَ ، وَ لُوكِ مُ نْ الْ بُ مِ رَ هْ مْ يَ هِ لْمِ وَ فِي عِ هُ ، وَ يْهِ هُ إلَ لُّ كُ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢١٨

( نِينَ مِ ؤْ ظِ الْمُ عْ آنِ فِي وَ رْ نْ الْقُ لَ مِ زَ ا نَ (مَ
نْ  ا مِ ذَ انَ هَ } أَيْ إنْ كَ هَ بُّونَ اللَّ نْتُمْ تُحِ لْ إِنْ كُ : {قُ الَ مَّ قَ ، ثُ مْ هُ رَ ذَّ حَ نِينَ وَ مِ ؤْ مُ ظَ الْ عَ مَّ وَ ثُ
ا  مَ أَيْ   { مْ نُوبَكُ ذُ مْ  لَكُ رْ  فِ غْ يَ وَ  ، هُ اللَّ مُ  بِبْكُ يُحْ بِعُونِي  اتَّ {فَ هُ  لَ ا  ظِيمً تَعْ وَ للَّه  با  حُ قا،  حَ مْ  لِكُ وْ قَ
هُ  ونَ دُ تَجِ هُ وَ فُونَ رِ عْ تُمْ تَ أَنْ } فَ ولَ سُ الرَّ هَ وَ وا اللَّ لْ أَطِيعُ ، قُ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ الله غَ مْ {وَ كُ رِ فْ نْ كُ ى مِ مَضَ
} (آل عمران/٣١-٣٢) ينَ بُّ الْكافِرِ هَ الَ يُحِ إِنَّ اللَّ مْ {فَ هِ رِ فْ لَى كُ ا} أَيْ عَ لَّوْ وَ إِنْ تَ مْ {فَ فِي كِتَابِكُ

ى) يسَ لْقِ عِ آنِ فِي خَ رْ نْ الْقُ لَ مِ زَ ا نَ (مَ
 : الَ قَ ، فَ ادَ الله بِهِ ا أَرَ ءُ مَ دْ انَ بَ يْفَ كَ كَ ى u، وَ يسَ رَ عِ مْ أَمْ هُ بَلَ لَ تَقْ مَّ اسْ ثُ

ها  ةً بَعْضُ يَّ رِّ . ذُ ينَ لَى الْعالَمِ رانَ عَ مْ آلَ عِ ، وَ يمَ آلَ إِبْراهِ نُوحاً وَ مَ وَ طَفى آدَ هَ اصْ {إِنَّ اللَّ
} (آل عمران ٣٣/٣-٣٤) لِيمٌ يعٌ عَ مِ الله سَ ، وَ نْ بَعْضٍ مِ

أَيْ   { راً رَّ حَ مُ بَطْنِي  فِي  ا  مَ لَكَ  تُ  رْ نَذَ إِنِّي  بِّ  {رَ ا:  هَ لَ وْ قَ وَ  ، انَ رَ مْ عِ ةِ  أَ رَ امْ رَ  أَمْ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
أَنْتَ  إِنَّكَ  نِّي  مِ بَّلْ  تَقَ {فَ يَا  نْ الدُّ نْ  مِ ءٍ  يْ لِشَ بِهِ  عُ  نْتَفِ يَ الَ  للَّه،  هُ  بُّدُ عَ تَ ا،  تِيقً عَ تُهُ  لْ عَ فَجَ هُ  تُ رْ نَذَ
 ، عَتْ ضَ وَ بِما  مُ  لَ أَعْ الله  وَ أُنْثى،  تُها  عْ ضَ وَ إِنِّي  بِّ  رَ قالَتْ  تْها  عَ ضَ وَ ا  لَمَّ فَ  . لِيمُ الْعَ يعُ  مِ السَّ
إِنِّي  ةً {وَ يرَ ا۳۸۹ لَكَ نَذِ رً رَّ حَ ا مُ لْتهَ عَ ا جَ ُنْثَى لِمَ األْ رُ كَ كَ يْسَ الذَّ ُنْثى} أَيْ لَ األْ رُ كَ كَ لَيْسَ الذَّ وَ

} (آل عمران ٣٥/٣-٣٦)  يمِ جِ يْطانِ الرَّ نَ الشَّ تَها مِ يَّ رِّ ذُ ها بِكَ وَ يذُ إِنِّي أُعِ ، وَ مَ يَ رْ يْتُها مَ مَّ سَ
لَها  فَّ كَ وَ ناً،  سَ حَ باتاً  نَ بَتَها  نْ أَ وَ  ، نٍ سَ حَ بُولٍ  بِقَ بُّها  رَ بَّلَها  تَقَ {فَ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ

ا. هَ أُمِّ ا وَ دَ أَبِيهَ عْ ا} (آل عمران ٣٧/٣) بَ يَّ رِ كَ زَ
ا. هَ مَّ ا: ضَ هَ لَ فَّ : كَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

رر يُطلق عىل النذير والنذيرة أَي شخصا حمررا يد أَن املُْحَ ة تفِ ة كتب اللُّغَ عبارَ ٣٨٩  يفِ نسخة: «حمررة». وَ
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( مَ يَ رْ مَ ا وَ يَّ رِ كَ بَرُ زَ (خَ
اهُ  طَ ا أَعْ مَ ، وَ ا بِهِ عَ ا دَ مَ ا، وَ يَّ رِ كَ بَرَ زَ خَ ا وَ هَ بَرَ مَّ قَصَّ خَ ، ثُ يُتْمِ ا بِالْ هَ رَ كَّ : فَذَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

ا: هَ ةِ لَ ئِكَ الَ مَ لَ الْ وْ قَ ، وَ مَ يَ رْ رَ مَ كَ مَّ ذَ يَى. ثُ هُ يَحْ بَ لَ هَ إذْ وَ
نُتِي  اقْ مُ  يَ رْ مَ ا  يَ  . ينَ الْعالَمِ نِساءِ  لى  عَ طَفاكِ  اصْ وَ كِ  رَ هَّ طَ وَ طَفاكِ  اصْ هَ  اللَّ إِنَّ  مُ  يَ رْ مَ ا  {يَ  

} (آل عمران ٤٢/٣-٤٣) اكِعِينَ عَ الرَّ عِي مَ كَ ارْ ي وَ دِ جُ اسْ بِّكِ وَ لِرَ
 :U ُه ولُ اللَّ قُ  يَ

قُونَ  لْ مْ {إِذْ يُ هُ عَ نْتَ مَ ا كُ } أَيْ مَ مْ هِ يْ نْتَ لَدَ ما كُ ، وَ يهِ إِلَيْكَ يْبِ نُوحِ باءِ الْغَ نْ أَنْ {ذلِكَ مِ
} (آل عمران ٤٤/٣) مَ يَ رْ لُ مَ فُ كْ مْ يَ هُ مْ أَيُّ هُ أَقْالمَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
جَ  رَ فَخَ ا،  يْهَ لَ عَ ا  بِهَ وا  مُ تَهَ اسْ تِي  الَّ مْ  هُ احَ قِدَ نِي  عْ يَ  ، مْ هُ امَ هَ سِ  : مْ هُ مَ الَ أَقْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

. يُّ رِ بَصْ نِ الْ سَ نُ بْنُ أَبِي الْحَ سَ الَ الْحَ ا قَ ا، فِيمَ هَ مَّ ا فَضَ يَّ رِ كَ حُ زَ دَ قَ

( مَ يَ رْ بِ لِمَ اهِ جٍ الرَّ يْ رَ الَةُ جُ فَ (كَ
جَ  رَ خَ  ، ارٌ نَجَّ ائِيلَ  رَ إسْ نِي  بَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ  ، بُ اهِ الرَّ جٌ  يْ رَ جُ نَا  اهُ هَ ا  لَهَ فَّ كَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ائِيلَ  رَ نِي إسْ ابَتْ بَ أَصَ ، فَ لِكَ بْلَ ذَ ا قَ لَهَ فَّ دْ كَ ا قَ يَّ رِ كَ انَ زَ كَ ا، وَ لَهَ مَ ا، فَحَ لِهَ مْ يْهِ بِحَ لَ مُ عَ هْ السَّ
لَى  مُ عَ هْ جَ السَّ رَ ا فَخَ لُهَ فُ كْ مْ يَ هُ ا أَيُّ يْهَ لَ وا عَ مُ تَهَ ا، فَاسْ لِهَ مْ نْ حَ ا عَ يَّ رِ كَ زَ زَ جَ ، فَعَ ةٌ يدَ دِ ةٌ شَ مَ أَزْ
} (آل عمران ٤٤/٣) أَيْ  ونَ مُ تَصِ مْ إِذْ يَخْ هِ يْ نْتَ لَدَ ما كُ ا. {وَ لَهَ فَ ا فَكَ ولِهَ فُ بِ بِكُ اهِ جٍ الرَّ يْ رَ جُ
يقِ  قِ ، لِتَحْ مْ هُ نْدَ لْمِ عِ عِ نْ الْ نْهُ مِ وا مِ تَمُ ا كَ يِّ مَ فِ هُ بِخَ بِرُ ا. يُخْ ونَ فِيهَ مُ تَصِ مْ إذْ يَخْ هُ عَ نْتَ مَ ا كُ مَ

 : الَ مَّ قَ .ثُ نْهُ ا مِ وْ فَ ا أَخْ مَّ مْ بِهِ مِ أْتِيهِ ا يَ مْ بِمَ يْهِ لَ ةِ عَ جَّ الْحُ تِهِ وَ بُوَّ نُ
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 { مَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ هُ الْمَ مُ نْهُ اسْ ةٍ مِ لِمَ كِ بِكَ رُ بَشِّ هَ يُ مُ إِنَّ اللَّ يَ رْ ا مَ ةُ يَ الئِكَ {إِذْ قالَتِ الْمَ
هِ  اللَّ نْدَ  عِ أَيْ   { ةِ رَ خِ اآلْ وَ يا  نْ الدُّ فِي  يهاً  جِ {وَ فِيهِ  ولُونَ  قُ تَ ا  مَ كَ الَ   ، هُ رُ أَمْ انَ  كَ ا  ذَ كَ هَ أَيْ 
-٤٥/٣ عمران  (آل   { ينَ الِحِ الصَّ من  وَ الً  هْ كَ وَ دِ  هْ الْمَ فِي  النَّاسَ  مُ  لِّ كَ يُ وَ  . بِينَ رَّ قَ الْمُ من  {وَ

 ، مْ هِ ارِ مَ أَعْ فِي  مَ  آدَ نِي  بَ لُّبِ  تَقَ كَ هِ،  رِ مْ عُ فِي  ا  فِيهَ لَّبُ  تَقَ يَ تِي  الَّ تِهِ  االَ بِحَ مْ  هُ بِرُ يُخْ  (٤٦
اقِعِ  وَ بِمَ بَادِ  لِلْعِ ا  يفً رِ عْ تَ وَ  ، تِهِ لِنُبُوَّ ةً  آيَ هِ  دِ هْ مَ فِي  مِ  الَ بِالْكَ هُ  صَّ خَ هَ  اللَّ أَنَّ  إالَّ  ا،  كِبَارً وَ ا  ارً غَ صِ

 . تِهِ رَ دْ قُ
 { ا يَشاءُ لُقُ مَ هِ يَخْ ذلِكِ اللَّ الَ كَ ؟ قَ رٌ نِي بَشَ سْ سَ مْ لَمْ يَ لَدٌ وَ ونُ لِي وَ بِّ أَنَّى يَكُ {قالَتْ رَ

رٍ  يْرِ بَشَ رٍ أَوْ غَ نْ بَشَ اءُ مِ شَ ا يَ لُقُ مَ يَخْ ، وَ ادَ ا أَرَ نَعُ مَ أَيْ يَصْ
} (آل عمران ٤٧/٣)  ونُ يَكُ ، {فَ اءَ يْفَ شَ كَ اءُ وَ شَ ا يَ مَّ } مِ نْ قُولُ لَهُ كُ إِنَّما يَ راً فَ {إِذا قَضى أَمْ

. ادَ ا أَرَ مَ كَ
(u ى يسَ اتِ عِ يَانِ آيَ آنِ فِي بَ رْ نْ الْقُ لَ مِ زَ ا نَ (مَ

مْ  انَتْ فِيهِ تِي كَ } الَّ راةَ التَّوْ ةَ وَ مَ كْ الْحِ هُ الْكِتابَ وَ لِّمُ عَ يُ : {وَ الَ قَ ، فَ يدُ بِهِ رِ ا يُ ا بِمَ هَ بَرَ مَّ أَخْ ثُ
نْ  كُ مْ يَ يْهِ لَ هُ U إلَ هُ اللَّ ثَ دَ رَ أَحْ ا آخَ } (آل عمران ٤٨/٣) كِتَابً يلَ نْجِ ِ اإلْ هُ {وَ بْلَ ى قَ وسَ دِ مُ هْ نْ عَ مِ

هُ  دَ عْ بِيَاءِ بَ َنْ نْ األْ ائِنٌ مِ هُ كَ نَّ هُ أَ رُ مْ إالَّ ذِكْ هُ نْدَ عِ
تِي، أَنِّي  بُوَّ ا نُ قُ بِهَ قِّ } أَيْ يُحَ مْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ ئْتُكُ دْ جِ رائِيلَ أَنِّي قَ نِي إِسْ والً إِلى بَ سُ رَ {وَ

مْ  يْكُ نْهُ إلَ ولٌ مِ سُ رَ
ثَنِي  عَ ي بَ } الَّذِ هِ نِ اللَّ يْراً بِإِذْ ونُ طَ يَكُ خُ فِيهِ فَ فُ أَنْ يْئَةِ الطَّيْرِ فَ هَ نَ الطِّينِ كَ مْ مِ لُقُ لَكُ {أَنِّي أَخْ

} (آل عمران ٤٩/٣) صَ َبْرَ األْ هَ وَ مَ َكْ ئُ األْ أُبْرِ مْ {وَ بُّكُ رَ بِّي وَ وَ رَ هُ ، وَ مْ يْكُ إلَ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ ى. قَ مَ دُ أَعْ ولَ ي يُ : الَّذِ هَ مَ َكْ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

۳۹۰ هِ مَ َكْ ادَ األْ تِدَ دَّ ارْ تَ ارْ تُ فَ جْ رَّ هَ
. يْهِ لَ بْتُ عَ لَ جَ ، وَ دِ َسَ تُ بِاألْ حْ : صِ تُ جْ رَّ : هَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ هٌ مْ : كُ هُ عُ مْ جَ وَ

. هُ بَيْتُ فِي أرجوزة لَ ا الْ ذَ هَ وَ
فِي  إِنَّ   ، مْ يُوتِكُ بُ فِي  ونَ  رُ خِ تَدَّ ما  وَ لُونَ  أْكُ تَ بِما  مْ  بِّئُكُ نَ أُ وَ  ، هِ اللَّ نِ  بِإِذْ تى  وْ الْمَ يِ  أُحْ {وَ
يْنَ  بَ لِما  قاً  دِّ صَ مُ وَ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ نْتُمْ  كُ {إِنْ  مْ  يْكُ إلَ هِ  اللَّ نْ  مِ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ أَنِّي   { مْ لَكُ ةً  يَ آلَ ذلِكَ 
أَيْ   { مْ يْكُ لَ عَ مَ  رِّ حُ ي  الَّذِ بَعْضَ  مْ  لَكُ لَّ  ُحِ ألِ {وَ ا  نْهَ عَ نِي  بَقَ سَ ا  لِمَ أَيْ   { راةِ التَّوْ نَ  مِ يَّ  دَ يَ
يبُونَ  تُصِ فَ  ، مْ نْكُ عَ ا  يفً فِ تَخْ مْ  كُ لَ هُ  لُّ أُحِ مَّ  ثُ  ، وهُ تُمُ كْ تَرَ فَ ا  امً رَ حَ مْ  يْكُ لَ عَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ بِهِ  مْ  كُ بِرُ أُخْ

 ۳۹۱ اتِهِ تِبَاعَ نْ  مِ ونَ  جُ رُ تَخْ وَ هُ  رَ يُسْ
نْ  } أَيْ تبريا مِ مْ بُّكُ رَ بِّي وَ هَ رَ ، إِنَّ اللَّ أَطِيعُونِ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ ، فَ مْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ ئْتُكُ جِ {وَ
عمران  } (آل  يمٌ تَقِ سْ مُ راطٌ  صِ ا  ذَ هَ وهُ  بُدُ اعْ {فَ  ، مْ يْهِ لَ عَ هِ  بِّ لِرَ ا  اجً تِجَ احْ وَ  ، فِيهِ ولُونَ  قُ يَ ينَ  ذِ الَّ
مُ  نْهُ مِ عِيسى  سَّ  أَحَ ا  لَمَّ {فَ  . بِهِ مْ  ئْتُكُ جِ وَ يْهِ  لَ عَ مْ  تُكُ لْ مَ حَ دْ  قَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ أَيْ   (٤٩/٣-٥١
هِ  نُ أَنْصارُ اللَّ يُّونَ نَحْ وارِ الَ الْحَ ، قَ هِ ي إِلَى اللَّ نْ أَنْصارِ الَ مَ ، {قَ يْهِ لَ انَ عَ وَ دْ عُ الْ } وَ رَ فْ الْكُ
(آل   { ونَ لِمُ سْ مُ ا  بِأَنَّ دْ  هَ اشْ {وَ مْ  هِ بِّ رَ نْ  مِ لَ  ضْ فَ الْ بِهِ  ابُوا  أَصَ ي  الَّذِ مْ  هُ لُ وْ قَ ا  ذَ هَ  { هِ بِاللَّ نَّا  آمَ
نَا  بَعْ اتَّ وَ لْتَ  زَ نْ أَ بِما  نَّا  آمَ نا  بَّ {رَ فِيهِ  ونَكَ  اجُّ يُحَ ينَ  ذِ الَّ ءِ  الَ ؤُ هَ ولُ  قُ يَ ا  مَ الَ   (٥٢/٣ عمران 

. مْ انُهُ إِيمَ مْ وَ هُ لُ وْ انَ قَ ا كَ ذَ كَ ٥٣/٣) أَيْ هَ } (آل عمران  ينَ دِ اهِ عَ الشَّ تُبْنا مَ اكْ ولَ فَ سُ الرَّ
ة، أَي زجرت. مَ جَ ٣٩٠  ويرو: «هزجت» بالزاي املُْعْ

ي التبعة والظالمة. هِ ) وَ رسِْ ٣٩١  التباعات: مجع تباعة (بِالْكَ
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(u ى يسَ عُ عِ فْ (رَ
 : الَ قَ فَ  ، تْلِهِ لِقَ وا  عُ تَمَ اجْ يْنَ  حَ يْهِ  إلَ ى  يسَ عِ هُ  عَ فْ رَ الَى)  عَ تَ وَ هُ  انَ بْحَ (سُ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
دَّ  رَ وَ مْ  هُ بَرَ خْ أَ مَّ  ثُ  (٥٤/٣ عمران  (آل   { ينَ الْماكِرِ يْرُ  خَ الله  وَ هُ  اللَّ رَ  كَ مَ وَ وا  رُ كَ مَ {وَ
هُ  اللَّ الَ  قَ {إِذْ   : الَ قَ فَ  ، مْ نْهُ مِ هُ  رَ طَهَّ وَ هُ  عَ فَ رَ يْفَ  كَ  ، بِهِ لْ بِصَ ودِ  يَهُ لِلْ وا  رُّ قَ أَ ا  فِيمَ مْ  يْهِ لَ عَ
نْكَ  مِ وا  مُّ هَ إذْ  وا}  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ كَ  رُ طَهِّ مُ وَ  ، إِلَيَّ رافِعُكَ  وَ يكَ  فِّ تَوَ مُ إِنِّي  عِيسى  ا  يَ
عمران  (آل   { ةِ يامَ الْقِ مِ  وْ يَ إِلى  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ قَ  وْ فَ بَعُوكَ  اتَّ ينَ  الَّذِ لُ  جاعِ {وَ وا  مُّ هَ ا  بِمَ
نَ  {مِ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ  { يْكَ لَ عَ تْلُوهُ  نَ {ذلِكَ   : لِهِ وْ قَ إلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ  ، ةُ صَّ قِ الْ مَّ  ثُ  (٥٥/٣
الَ  ي  الَّذِ  ، قِّ الْحَ لِ  اصِ فَ الْ اطِعِ  قَ الْ  (٥٨/٣ عمران  (آل   { كِيمِ الْحَ رِ  كْ الذِّ وَ ياتِ  اآلْ
بَلَنَّ  قْ تَ فَالَ   ، هِ رِ مْ أَ نْ  مِ فِيهِ  وا  تَلَفُ اخْ ا  مَّ عَ وَ ى،  يسَ عِ نْ  عَ بَرِ  الْخَ نْ  مِ  ، بَاطِلُ الْ هُ  الِطُ يُخَ
مَّ  ثُ  ، تُرابٍ نْ  مِ هُ  قَ لَ خَ مَ  آدَ ثَلِ  مَ {كَ عْ  تَمِ فَاسْ  { هِ اللَّ نْدَ  عِ عِيسى  ثَلَ  مَ {إِنَّ   . هُ يْرَ غَ ا  بَرً خَ
نْ  تَكُ {فَال  ى  يسَ عِ نْ  عَ بَرِ  الْخَ نْ  مِ كَ  اءَ جَ ا  مَ يْ  أَ  { بِّكَ رَ نْ  مِ قُّ  الْحَ  . ونُ يَكُ فَ نْ  كُ لَهُ  الَ  قَ
نَّ  يَ تَرِ تَمْ فَالَ  بِّكَ  رَ نْ  مِ قُّ  الْحَ كَ  اءَ جَ دْ  قَ يْ  أَ  ،(٥٩/٣-٦٠ عمران  (آل   { ينَ تَرِ مْ الْمُ نَ  مِ
بِتِلْكَ   ، ابٍ تُرَ نْ  مِ مَ  آدَ تُ  لَقْ خَ دْ  قَ فَ رٍ  كَ ذَ يْرِ  غَ نْ  مِ ى  يسَ عِ لِقَ  خُ وا:  الُ قَ إِنْ  وَ  ، فِيهِ
ا،  رً بَشَ وَ ا  رً عْ شَ وَ ا،  مً دَ وَ ا  مً لَحْ ى  يسَ عِ انَ  كَ ا  مَ كَ انَ  فَكَ  ، رٍ كَ ذَ الَ  وَ نْثَى  أُ يْرِ  غَ نْ  مِ ةِ  رَ دْ قُ الْ
ا  مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ فِيهِ  كَ  اجَّ حَ نْ  مَ {فَ ا.  ذَ هَ نْ  مِ بَ  جَ عْ بِأَ رٍ  كَ ذَ يْرِ  غَ نْ  مِ ى  يسَ عِ لْقُ  خَ يْسَ  لَ فَ
 ، هُ رُ مْ أَ انَ  كَ يْفَ  كَ وَ  ، هِ بَرِ خَ نْ  مِ يْكَ  لَ عَ تُ  صْ قَصَ ا  مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ يْ  أَ  { مِ لْ الْعِ نَ  مِ كَ  جاءَ
مَّ  ثُ  ، مْ كُ سَ فُ نْ أَ وَ نا  سَ فُ نْ أَ وَ مْ  كُ نِساءَ وَ نا  نِساءَ وَ  ، مْ كُ ناءَ بْ أَ وَ نا  ناءَ بْ أَ عُ  نَدْ ا  تَعالَوْ لْ  قُ {فَ

(٦١/٣ عمران  (آل   { بِينَ الْكاذِ لَى  عَ هِ  اللَّ نَتَ  لَعْ لْ  عَ نَجْ فَ لْ  بْتَهِ نَ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ ابْن ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ ، قَ نَةِ و بِاللَّعْ عُ : نَدْ لْ بْتَهِ : نَ ةَ بَيْدَ الَ أَبُو عُ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

لُ بْتَهِ نَ ا وَ مً وْ ا يَ هَ رِّ نْ شَ وذُ مِ بًا ... نَعُ طَ ا حَ تَهَ لْ دْ أَكَّ قَ نَّ وَ دَ عُ قْ الَ تَ
هُ فُالَنًا،  لَ اللَّ : بَهَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ تَ . وَ نَةِ و بِاللَّعْ عُ : نَدْ ولُ قُ .۳۹۲ يَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

، نَةُ اللَّهِ عْ ، أَيْ لَ ةُ اللَّهِ لَ هْ : بَ الُ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ هِ ةُ اللَّ لَ هْ يْهِ بَ لَ عَ ، وَ نَهُ عَ أَيْ لَ
. اءِ عَ ، فِي الدُّ دْ تَهِ ا: نَجْ لْ أَيْضً بْتَهِ نَ وَ

 : اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ما  هِ {وَ رِ نْ أَمْ } مِ قُّ صُ الْحَ وَ الْقَصَ ى {لَهُ يسَ نْ عِ بَرِ عَ نْ الْخَ ئْتُ بِهِ مِ ي جِ ا» الَّذِ ذَ {إِنَّ هَ
لْ  . قُ ينَ دِ سِ فْ لِيمٌ بِالْمُ هَ عَ إِنَّ اللَّ ا، فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ . فَ كِيمُ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ هَ لَهُ إِنَّ اللَّ ، وَ هُ نْ إِلهٍ إِالَّ اللَّ مِ
يْئاً،  كَ بِهِ شَ رِ ال نُشْ ، وَ هَ بُدَ إِالَّ اللَّ عْ مْ أَالَّ نَ يْنَكُ بَ يْنَنا وَ واءٍ بَ ةٍ سَ لِمَ ا إِلى كَ لَ الْكِتابِ تَعالَوْ ا أَهْ يَ
} (آل  ونَ لِمُ سْ ا مُ وا بِأَنَّ دُ هَ ولُوا اشْ قُ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ ، فَ هِ ونِ اللَّ نْ دُ باباً مِ نا بَعْضاً أَرْ ذَ بَعْضُ تَّخِ ال يَ وَ

. ةَ جَّ الْحُ مْ  نْهُ عَ قَطَعَ  وَ  ، فِ النَّصَ إلَى  مْ  اهُ عَ فَدَ  (٦٢/٣-٦٤ عمران 

( نَةَ عَ الَ مْ الْمُ هُ اؤُ (إبَ
رَ  أَمَ ، وَ مْ يْنَهُ بَ يْنَهُ وَ اءِ بَ ضَ قَ نْ الْ لُ مِ صْ فَ الْ ، وَ نْهُ هِ عَ نْ اللَّ بَرُ مِ هِ r الْخَ ولَ اللَّ سُ ا أَتَى رَ لَمَّ فَ
 ، مِ اسِ قَ ا الْ بَ ا أَ : يَ هُ وا لَ الُ قَ ، فَ لِكَ مْ إلَى ذَ اهُ عَ ، دَ يْهِ لَ لِكَ عَ وا ذَ دُّ مْ إنْ رَ نَتِهِ عَ الَ نْ مُ رَ بِهِ مِ ا أُمِ بِمَ
مَّ  ثُ  ، نْهُ عَ فُوا  رَ انْصَ فَ  . يْهِ إلَ تنَا  وْ عَ دَ ا  فِيمَ لَ  عَ نَفْ أَنْ  يدُ  نُرِ ا  بِمَ تِيكَ  أْ نَ مَّ  ثُ نَا،  رِ أَمْ فِي  رْ  نْظُ نَ نَا  عْ دَ
ا  يَ هِ  اللَّ وَ  : الَ قَ فَ ؟  تَرَ ا  اذَ مَ  ، يحِ سِ مَ الْ بْدَ  عَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، مْ يِهِ أْ رَ ا  ذَ انَ  كَ وَ  ، اقِبِ عَ بِالْ ا  لَوْ خَ

ع». ة: «نبتهل: نَتَرضََّ لِمَ كَ ه الْ ذِ ٣٩٢  ويف نسخة بعد هَ
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بَرِ  خَ نْ  مِ لِ  صْ فَ بِالْ مْ  كُ اءَ جَ دْ  قَ لَ وَ  ، لٌ سَ رْ مُ نَبِيٌّ  لَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ تُمْ  فْ رَ عَ دْ  قَ لَ   ارَ النَّصَ رَ  شَ عْ مَ
 ، مْ هُ يرُ غِ صَ بَتَ  نَ الَ  وَ  ، مْ هُ بِيرُ كَ يَ  بَقِ فَ قَطُّ  بِيا  نَ مٌ  وْ قَ نَ  عَ الَ ا  مَ تُمْ  لِمْ عَ دْ  قَ لَ وَ  ، مْ بِكُ احِ صَ
ةَ  امَ قَ ِ اإلْ وَ  ، مْ ينِكُ دِ إلْفَ  إالَّ  يْتُمْ  بَ أَ دْ  قَ نْتُمْ  كُ إِنْ  فَ  ، تُمْ لْ عَ فَ إنْ  مْ  نْكُ مِ الُ  تِئْصَ سْ لَالِ هُ  نَّ إِ وَ
إلَى  فُوا  رِ انْصَ مَّ  ثُ  ، لَ جُ الرَّ وا  عُ ادِ فَوَ  ، مْ بِكُ احِ صَ فِي  لِ  وْ قَ الْ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ تُمْ  نْ أَ ا  مَ لَى  عَ
نَا  يْ أَ رَ دْ  قَ  ، مِ اسِ قَ الْ ا  بَ أَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، لَّمَ سَ وَ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ لَّى  صَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  وْ تَ أَ فَ  . مْ كُ دِ بِالَ
الً  جُ رَ نَا  عَ مَ ثْ  ابْعَ كِنْ  لَ وَ ينِنَا،  دِ لَى  عَ عَ  جِ نَرْ وَ ينِكَ  دِ لَى  عَ كَ  كَ تْرُ نَ نْ  أَ وَ  ، نَكَ عِ نُالَ الَّ  أَ
مْ  إِنَّكُ فَ الِنَا،  وَ مْ أَ نْ  مِ ا  فِيهَ نَا  فْ تَلَ اخْ يَاءَ  شْ أَ فِي  يْنَنَا  بَ مْ  كُ يَحْ نَا،  لَ اهُ  ضَ تَرْ ابِكَ  حَ أَصْ نْ  مِ

ا. ضً رِ نَا  نْدَ عِ
( مْ هُ ورَ ةَ أُمُ بَيْدَ لِيَةُ أَبِي عُ وْ (تَ

يَّ  وِ قَ الْ مْ  كُ عَ مَ ثْ  بْعَ أَ يَّةَ  شِ عَ الْ تُونِي  ائْ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  : رٍ فَ عْ جَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ الَ  قَ
ا  اهَ إيَّ بِّي  حُ قَطُّ  ةَ  ارَ مَ ِ اإلْ بَبْتُ  أَحْ ا  مَ  : ولُ قُ يَ طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ انَ  فَكَ  : الَ قَ  . ينَ َمِ األْ
ولُ  سُ رَ بِنَا  لَّى  صَ ا  لَمَّ فَ ا،  رً جِّ هَ مُ رِ  الظُّهْ إلَى  تُ  حْ فَرُ ا،  بَهَ احِ صَ ونَ  كُ أَ نْ  أَ اءَ  جَ رَ  ، مئِذٍ وْ يَ
لَمْ  فَ انِي،  لِيَرَ هُ  لَ لُ  تَطَاوَ أَ لْتُ  عَ فَجَ  ، هِ ارِ يَسَ نْ  عَ وَ ينِهِ  مِ يَ نْ  عَ رَ  نَظَ مَّ  ثُ  ، لَّمَ سَ رَ  الظُّهْ  r هِ  اللَّ
 ، مْ هُ عَ مَ جْ  رُ اُخْ  : الَ قَ فَ اهُ  عَ فَدَ  ، احِ رَّ الْجَ ابْن  ةَ  بَيْدَ عُ ا  بَ أَ  َأ رَ تَّى  حَ هِ  رِ بِبَصَ سُ  تَمِ لْ يَ لْ  زَ يَ

٣٩٣. ةَ بَيْدَ عُ بُو  أَ ا  بِهَ بَ  هَ فَذَ  : رُ مَ عُ الَ  قَ  . فِيهِ وا  تَلَفُ اخْ ا  فِيمَ قِّ  بِالْحَ مْ  يْنَهُ بَ اقْضِ  فَ
(« رامِ رِ الْحَ هْ نِ الشَّ ئَلُونَكَ عَ سْ هِ بْنِ جحش ونزول: «يَ بْدِ اللَّ ةُ عَ يَّ رِ (سَ

نْ  هُ مِ لَ فَ قْ ، مَ بٍ جَ يَّ فِي رَ دِ َسَ ابٍ األْ ئَ شِ بْنِ رِ حْ هِ بْنَ جَ بْدَ اللَّ هِ r عَ ولُ اللَّ سُ ثَ رَ بَعَ وَ
 ، دٌ أَحَ ارِ  َنْصَ األْ نْ  مِ مْ  فِيهِ يْسَ  لَ  ، ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ طٍ  هْ رَ انِيَةَ  ثَمَ هُ  عَ مَ ثَ  بَعَ وَ ُولَى،  األْ رٍ  بَدْ

٣٩٣  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٥٧٣-٥٨٤.
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 ، هُ بِهِ رَ ا أَمَ يَ لِمَ ضِ يَمْ ، فَ رَ فِيهِ نْظُ مَّ يَ يْنِ ثُ مَ وْ يرَ يَ سِ تَّى يَ رَ فِيهِ حَ نْظُ هُ أَنْ الَ يَ رَ أَمَ ا وَ هُ كِتَابً تَبَ لَ كَ وَ
ا. دً ابِهِ أَحَ حَ نْ أَصْ هَ مِ رِ تَكْ سْ الَ يَ وَ

بْنِ  سِ  مْ شَ بْدِ  عَ نِي  بَ نْ  مِ مَّ  ثُ  . ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ شٍ  حْ جَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ ابُ  حَ أَصْ انَ  كَ وَ
هِ ابْن  بْدُ اللَّ : عَ مْ ائِهِ فَ لْ نْ حَ مِ ، وَ سٍ مْ بْدِ شَ ةَ بْنِ عَ بِيعَ تْبَةَ بْنِ رَ ةَ بْنُ عُ فَ يْ ذَ بُو حُ : أَ نَافٍ بْدِ مَ عَ

... دِ نِي أَسَ دُ بَ ، أَحَ ثَانَ رْ نِ بْنِ حُ صَ حْ ةُ بْنُ مِ اشَ كَّ عُ ، وَ مِ وْ قَ يرُ الْ وَ أَمِ هُ ، وَ شٍ حْ جَ
تَ  نَظَرْ ا  إذَ  : فِيهِ ا  إِذَ فَ فِيهِ  رَ  نَظَ فَ  ، كِتَابَ الْ تَحَ  فَ يْنِ  مَ وْ يَ شٍ  حْ جَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ ارَ  سَ ا  لَمَّ فَ
لَّمْ  عَ تَ وَ ا  يْشً رَ قُ ا  بِهَ دْ  صَّ تَرَ فَ  ، الطَّائِفِ وَ ةَ  كَّ مَ يْنَ  بَ  ، لَةَ نَخْ لَ  نْزِ تَ تَّى  حَ فَامْضِ  ا  ذَ هَ كِتَابِي  فِي 
مَّ  ثُ  ، ةً طَاعَ وَ ا  عً مْ سَ  : الَ قَ  ، كِتَابِ الْ فِي  شٍ  حْ جَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ رَ  نَظَ ا  لَمَّ فَ  . مْ هِ بَارِ أَخْ نْ  مِ نَا  لَ
تَّى  ا، حَ يْشً رَ ا قُ دَ بِهَ صُ ، أَرْ لَةَ يَ إلَى نَخْ ضِ r أَنْ أَمْ هِ  ولُ اللَّ سُ نِي رَ رَ دْ أَمَ : قَ ابِهِ حَ َصْ الَ ألِ قَ
ةَ  ادَ هَ الشَّ يدُ  رِ يُ مْ  نْكُ مِ انَ  كَ نْ  فَمَ  . مْ نْكُ مِ ا  دً أَحَ هَ  رِ تَكْ أَسْ أَنْ  انِي  نَهَ دْ  قَ وَ  ، بَرِ بِخَ مْ  نْهُ مِ آتِيَهُ 
 ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ رِ  َمْ ألِ اضٍ  فَمَ نَا  أَ ا  أَمَّ فَ  ، عْ جِ يَرْ لْ فَ لِكَ  ذَ هَ  رِ كَ نْ  مَ وَ  ، يَنْطَلِقْ لْ فَ ا  فِيهَ بُ  غَ رْ يَ وَ
تَّى  ، حَ ازِ جَ لَى الْحِ لَكَ عَ سَ . وَ دٌ مْ أَحَ نْهُ نْهُ مِ لَّفْ عَ تَخَ مْ يَ ، لَ هُ ابُ حَ هُ أَصْ عَ ى مَ مَضَ ى وَ ضَ فَمَ
بْنُ  تْبَةُ  عُ وَ  ، قَّاصٍ وَ أَبِي  بْنُ  دُ  عْ سَ لَّ  أَضَ  ، انُ رَ بَحْ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، عِ رُ فُ الْ قَ  فَوْ  ، نَ دِ عْ بِمَ انَ  كَ ا  إذَ
شٍ  حْ جَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ ى  مَضَ وَ  . بِهِ لَ طَ فِي  يْهِ  لَ عَ ا  فَ لَّ تَخَ فَ  . بَانِهِ تَقِ عْ يَ انَا  كَ ا،  مَ هُ لَ ا  يرً عِ بَ انَ  وَ زْ غَ
نْ  ةً مِ ارَ تِجَ ا، وَ مً أَدَ بِيبًا وَ لُ زَ مِ يْشِ تَحْ رَ يرٌ لِقُ تْ بِهِ عِ رَّ ، فَمَ لَةَ لَ بِنَخْ تَّى نَزَ ابِهِ حَ حَ يَّةُ أَصْ قِ بَ وَ

... يِّ مِ رَ ضْ الْحَ ابْن  و  رُ مْ عَ ا  فِيهَ  ، يْشٍ رَ قُ ةِ  ارَ تِجَ
 ، نٍ صَ حْ ةُ بْنُ مُ اشَ كَّ مْ عُ هُ فَ لَ رَ أَشْ ، فَ مْ نْهُ يبًا مِ رِ وا قَ لُ دْ نَزَ قَ مْ وَ ابُوهُ مُ هَ وْ قَ مْ الْ آهُ ا رَ لَمَّ فَ
رَ  اوَ تَشَ وَ  . مْ نْهُ مِ مْ  يْكُ لَ عَ أْسَ  بَ الَ   ، ارٌ مَّ عَ وا  الُ قَ وَ نُوا،  أَمِ هُ  أَوْ رَ ا  لَمَّ فَ  ، هُ أْسَ رَ لَقَ  حَ دْ  قَ انَ  كَ وَ
هِ  ذِ هَ مَ  وْ قَ الْ تُمْ  كْ رَ تَ ئِنْ  لَ هِ  اللَّ وَ مُ  وْ قَ الْ الَ  قَ فَ بٍ  جَ رَ نْ  مِ مٍ  وْ يَ رِ  آخِ فِي  لِكَ  ذَ وَ مْ  فِيهِ مُ  وْ قَ الْ
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 ، امِ رَ الْحَ رِ  هْ الشَّ فِي  مْ  نَّهُ تُلُ تَقْ لَ مْ  وهُ تُمُ تَلْ قَ ئِنْ  لَ وَ بِهِ  مْ  نْكُ مِ نَّ  تَنِعُ يَمْ لَ فَ  ، مَ رَ الْحَ لُنَّ  خُ يَدْ لَ ةَ  يْلَ اللَّ
تْلِ  قَ لَى  عَ وا  عُ مَ أَجْ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ مْ  هُ سَ نْفُ أَ وا  عُ جَّ شَ مَّ  ثُ  ، مْ يْهِ لَ عَ امَ  دَ قْ ِ اإلْ ابُوا  هَ وَ  ، مُ وْ قَ الْ دَ  دَّ تَرَ فَ
بْنَ  و  رَ مْ عَ يُّ  يمِ التَّمِ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  اقِدُ  وَ مَى  فَرَ  . مْ هُ عَ مَ ا  مَ ذِ  أَخْ وَ  ، مْ نْهُ مِ يْهِ  لَ عَ وا  رُ دَ قَ نْ  مَ
لَتَ  فْ أَ وَ  ، انَ يْسَ كَ ابْنَ  مَ  كَ الْحَ وَ  ، اللَّهِ بْدِ  عَ بْنَ  انَ  ثْمَ عُ رَ  تَأْسَ اسْ وَ  ، تَلَهُ قَ فَ مِ  هْ بِسَ يِّ  مِ رَ ضْ الْحَ
يرِ  عِ بِالْ هُ  ابُ حَ أَصْ وَ شٍ  حْ جَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ بَلَ  قْ أَ وَ  . مْ هُ زَ جَ أَعْ فَ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  فَلُ  نَوْ مَ  وْ قَ الْ

. ينَةَ دِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ وا  مُ دِ قَ تَّى  حَ  ، يْنِ يرَ َسِ بِاألْ وَ
 : شٍ حْ هِ بْنِ جَ بْدِ اللَّ رَ بَعْضُ آلِ عَ كَ دْ ذَ قَ وَ

أَنْ  بْلَ  قَ لِكَ  ذَ وَ سَ  مُ الْخُ غنمتا  ا  مَّ مِ  r الله  ولِ  سُ لِرَ إنَّ   : ابِهِ حَ َصْ ألِ الَ  قَ هِ  اللَّ بْدَ  عَ أَنَّ 
مَ  قَسَّ وَ  ، يرِ عِ الْ سَ  مُ خُ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ لَ  زَ عَ فَ  - انِمِ غَ مَ الْ نْ  مِ سَ  مُ الْخُ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ضَ  رِ فْ يَ

. ابِهِ حَ أَصْ يْنَ  بَ ا  هَ ائِرَ سَ
تَالٍ  بِقِ مْ  تُكُ رْ أَمَ ا  مَ  : الَ قَ  ، ينَةَ دِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ وا  قَدمِ ا  لَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
الَ  قَ ا  لَمَّ فَ يْئًا،  شَ لِكَ  ذَ نْ  مِ ذَ  أْخُ يَ أَنْ  أَبَى  وَ  . نِ يْ يرَ َسِ األْ وَ يرَ  عِ الْ قَّفَ  فَوَ  . امِ رَ الْحَ رِ  هْ الشَّ فِي 
مْ  انُهُ وَ إخْ مْ  هُ نَّفَ عَ وَ وا،  لَكُ هَ دْ  قَ مْ  نَّهُ أَ نُّوا  ظَ وَ  ، مِ وْ قَ الْ ي  يْدِ أَ فِي  طَ  قِ سُ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لِكَ  ذَ
 ، امَ رَ رَ الْحَ هْ هُ الشَّ ابُ حَ أَصْ دٌ وَ مَّ حَ لَّ مُ تَحَ دْ اسْ يْشٌ قَ رَ الَتْ قُ قَ وا. وَ نَعُ ا صَ ينَ فِيمَ لِمِ سْ مُ نْ الْ مِ
نْ  مْ مِ يْهِ لَ دُّ عَ رُ نْ يَ الَ مَ قَ ، فَ الَ جَ وا فِيهِ الرِّ رُ أَسَ ، وَ الَ وَ َمْ وا فِيهِ األْ ذُ أَخَ ، وَ مَ وا فِيهِ الدَّ كُ فَ سَ وَ

. بَانَ عْ شَ فِي  ابُوا  أَصَ ا  مَ ابُوا  أَصَ ا  إنَّمَ  : ةَ كَّ بِمَ انَ  كَ نْ  مَّ مِ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ
اقِدُ  وَ هُ  تَلَ قَ يِّ  مِ رَ ضْ الْحَ بْنُ  و  رُ مْ عَ  -r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ لِكَ  بِذَ لَ  اءَ فَ -تَ ودُ  هُ يَ الَتْ  قَ وَ
بْدِ  اقِدُ بْنُ عَ وَ ، وَ بُ رْ تْ الْحَ رَ ضَ ، حَ يُّ مِ رَ ضْ الْحَ ، وَ بُ رْ تْ الْحَ رَ مُ و، عَ رٌ مْ ، عَ بْدِ اللَّهِ بْنُ عَ

. مْ هُ مْ الَ لَ يْهِ لَ لِكَ عَ هُ ذَ لَ اللَّ عَ . فَجَ بُ رْ تْ الْحَ قَدَ ، وَ اللَّهِ
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:( لِهِ ولِ لَهُ r فِي فِعْ سُ ارُ الرَّ رَ إِقْ شٍ وَ حْ لِ ابْنِ جَ آنِ فِي فِعْ رْ ولُ الْقُ (نُزُ
 :r وله سُ هُ على رَ لَ اللَّ لِكَ أَنْزَ ثَرَ النَّاسُ فِي ذَ ا أَكْ لَمَّ فَ

رٌ  فْ كُ هِ وَ بِيلِ اللَّ نْ سَ دٌّ عَ صَ ، وَ بِيرٌ لْ قِتالٌ فِيهِ كَ ، قُ رامِ قِتالٍ فِيهِ رِ الْحَ هْ نِ الشَّ ئَلُونَكَ عَ سْ {يَ
 { هِ نْدَ اللَّ بَرُ عِ نْهُ أَكْ لِهِ مِ راجُ أَهْ إِخْ ، وَ رامِ دِ الْحَ جِ سْ الْمَ ، وَ بِهِ

نْ  عَ ، وَ رِ بِهِ فْ كُ عَ الْ هِ مَ بِيلِ اللَّ نْ سَ مْ عَ وكُ دُّ دْ صَ قَ امِ فَ رَ رِ الْحَ هْ تُمْ فِي الشَّ تَلْ نْتُمْ قَ أَيْ إنْ كُ
مْ  نْهُ مِ تُمْ  تَلْ قَ نْ  مَ تْلِ  قَ نْ  مِ هِ  اللَّ نْدَ  عِ بَرُ  أَكْ  ، لُهُ أَهْ تُمْ  نْ أَ وَ نْهُ  مِ مْ  كُ اجُ رَ إِخْ وَ  ، امِ رَ الْحَ دِ  جِ سْ مَ الْ
رِ  فْ كُ وهُ إلَى الْ دُّ رُ تَّى يَ ، حَ ينِهِ لِمَ فِي دِ سْ مُ تِنُونَ الْ فْ انُوا يَ دْ كَ } أَيْ قَ تْلِ نَ الْقَ بَرُ مِ تْنَةُ أَكْ الْفِ {وَ
نْ  عَ مْ  وكُ دُّ رُ يَ تَّى  حَ مْ  قاتِلُونَكُ يُ زالُونَ  يَ ال  {وَ تْلِ  قَ الْ نْ  مِ هِ  اللَّ نْدَ  عِ بَرُ  أَكْ لِكَ  فَذَ  ، انِهِ إيمَ دَ  عْ بَ

 (٢١٧/٢ وا} (البقرة  تَطاعُ اسْ إِنِ  مْ  دِينِكُ
لَ  نَزَ ا  لَمَّ فَ  . ينَ عِ نَازِ الَ  وَ ائِبِينَ  تَ يْرَ  غَ  ، هِ ظَمِ أَعْ وَ لِكَ  ذَ بَثِ  أَخْ لَى  عَ ونَ  يمُ قِ مُ مْ  هُ مَّ  ثُ أَيْ 
 ۳۹٤ قِ فَ الشَّ نْ  مِ فِيهِ  انُوا  كَ ا  مَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ جَ  رَّ فَ وَ  ، رِ َمْ األْ نْ  مِ ا  ذَ بِهَ آنُ  رْ قُ الْ
هِ  بْدِ اللَّ انَ بْنِ عَ ثْمَ اءِ عُ يْشٌ فِي فِدَ رَ يْهِ قُ ثَتْ إلَ عَ بَ ، وَ يْنِ يرَ َسِ األْ يرَ وَ عِ هِ r الْ ولُ اللَّ سُ بَضَ رَ قَ
نِي  عْ يَ بَانَا-  احِ صَ مَ  دَ قْ يَ تَّى  حَ ا  وهَ مُ يكُ دِ نُفْ الَ   :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، انَ يْسَ كَ ابْنِ  مِ  كَ الْحَ وَ
تُلْ  قْ نَ ا،  مَ تُلُوهُ قْ تَ إِنْ  فَ ا،  مَ يْهِ لَ عَ مْ  اكُ شَ نَخْ إِنَّا  فَ  - انَ وَ زْ غَ بْنَ  تْبَةَ  عُ وَ  ، قَّاصٍ وَ أَبِي  بْنَ  دَ  عْ سَ

. مْ نْهُ مِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ا  مَ اهُ فْدَ أُ فَ  ، تْبَةُ عُ وَ دٌ  عْ سَ مَ  دِ قَ فَ  . مْ بَيْكُ احِ صَ
تِلَ  قُ تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ امَ  أَقَ وَ  ، هُ مُ الَ إسْ نَ  سُ فَحَ لَمَ  أَسْ فَ انَ  يْسَ كَ بْنُ  مُ  كَ الْحَ ا  أَمَّ فَ

ا. افِرً ا كَ اتَ بِهَ ، فَمَ ةَ كَّ قَ بِمَ لَحِ هِ فَ بْدِ اللَّ انُ بْنُ عَ ثْمَ ا عُ أَمَّ ا. وَ يدً هِ ةَ شَ ونَ عُ مَ بِئْرِ مَ وْ يَ
ف. وْ فق: اخلَْ ٣٩٤  الشَّ
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( لِكَ لَ فِي ذَ زَ ا نَ مَ رِ وَ َجْ شٍ فِي األْ حْ عُ ابْنِ جَ (طَمَ
 ، آنُ رْ قُ الْ لَ  نَزَ ينَ  حِ فِيهِ  انُوا  كَ ا  مَ ابِهِ  حَ أَصْ وَ شٍ  حْ جَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ لَّى  تَجَ ا  لَمَّ فَ
رَ  أَجْ ا  فِيهَ طَى  نُعْ ةٌ  وَ زْ غَ نَا  لَ ونَ  تَكُ أَنْ   ، عُ أَنَطْمَ  : هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، رِ َجْ األْ فِي  وا  عُ طَمِ

 : مْ هُ U فِيهِ لَ اللَّ أَنْزَ ؟ فَ ينَ دِ اهِ جَ مُ الْ
تَ  مَ حْ رَ ونَ  جُ رْ يَ أُولئِكَ  هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  وا  دُ جاهَ وَ وا  رُ هاجَ ينَ  الَّذِ وَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
. اءِ جَ ظَمِ الرَّ لَى أَعْ لِكَ عَ نْ ذَ هُ U مِ مْ اللَّ هُ عَ ضَ } (البقرة ٢١٨/٢) فَوَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ الله غَ ، وَ هِ اللَّ

. يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ، عَ انَ ومَ يدَ بْنِ رُ زِ يَ يِّ وَ رِ هْ نْ الزُّ ا عَ ذَ يثُ فِي هَ دِ الْحَ وَ
ءَ  يْ فَ الْ مَ  قَسَ  U هَ  اللَّ أَنَّ   : شٍ حْ جَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ آلِ  بَعْضُ  رَ  كَ ذَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لَى  عَ عَ قَ ، فَوَ ولِهِ سُ رَ هِ وَ ا إلَى اللَّ سً مُ خُ ، وَ هُ اللَّهُ اءَ نْ أَفَ اسٍ لِمَ مَ ةَ أَخْ عَ بَ لَ أَرْ عَ ، فَجَ لَّهُ ينَ أَحَ حِ

. يرِ عِ نَعَ فِي تِلْكَ الْ شٍ صَ حْ هِ بْنُ جَ بْدُ اللَّ انَ عَ ا كَ مَ
يِّ  مِ رَ ضْ الْحَ بْنُ  و  رُ مْ عَ وَ  . ونَ لِمُ سْ مُ الْ ا  هَ نِمَ غَ ةٍ  نِيمَ غَ لُ  وَّ أَ يَ  هِ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
رَ  أَسَ نْ  مَ لُ  وَّ أَ انَ  يْسَ كَ بْنُ  مُ  كَ الْحَ وَ  ، اللَّهِ بْدِ  عَ بْنُ  انُ  ثْمَ عُ وَ  ، ونَ لِمُ سْ مُ الْ هُ  تَلَ قَ نْ  مَ لُ  وَّ أَ

٣٩٥. ونَ لِمُ سْ مُ الْ

( بَةِ عْ ةِ إلَى الْكَ بْلَ فُ الْقِ رْ (صَ
نْ  ا مِ رً هْ رَ شَ شَ انِيَةَ عَ أْسِ ثَمَ لَى رَ بَانَ عَ عْ ةُ فِي شَ بْلَ قِ فَتْ الْ رِ : صُ الُ قَ يُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

۳۹٦. ينَةَ دِ مَ هِ r الْ ولِ اللَّ سُ مِ رَ دَ قْ مَ
٣٩٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٦٠١-٦٠٥.

٣٩٦   انظر: البقرة ١٤٤/٢-١٥٠.
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( بْرَ رٍ الْكُ ةُ بَدْ وَ زْ (غَ
نْ  عَ مْ  هُ بَرَ أَخْ وَ  ، النَّاسَ ارَ  تَشَ فَاسْ  ، مْ هُ يرَ عِ وا  نَعُ لِيَمْ مْ  هِ يرِ سِ بِمَ يْشٍ  رَ قُ نْ  عَ بَرُ  الْخَ اهُ  أَتَ وَ
 ، نُ سَ أَحْ الَ وَ قَ ، فَ طَّابِ رُ بْنُ الْخَ مَ امَ عُ مَّ قَ . ثُ نُ سَ أَحْ الَ وَ قَ ، فَ يقُ دِّ رٍ الصِّ امَ أَبُو بَكْ قَ ، فَ يْشٍ رَ قُ
هِ الَ  اللَّ ، وَ كَ عَ نُ مَ نَحْ هُ فَ اكَ اللَّ ا أَرَ ، امْضِ لِمَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ و فَ رٍ مْ ادُ بْنُ عَ دَ قْ مِ امَ الْ مَّ قَ ثُ

ى:  وسَ ائِيلَ لِمُ رَ نُو إسْ الَتْ بَ ا قَ مَ ولُ لَكَ كَ نَقُ
أَنْتَ  بْ  هَ اذْ كِنْ  لَ وَ  (٢٤/٥ (المائدة   { ونَ دُ قاعِ نا  هاهُ ا  إِنَّ قاتِال،  فَ بُّكَ  رَ وَ أَنْتَ  بْ  هَ {اذْ
 ۳۹۷ ادِ مَ غِ كِ الْ تَ بِنَا إلَى بِرْ رْ وْ سِ قِّ لَ ثَكَ بِالْحَ عَ ، فو الّذي بَ اتِلُونَ قَ ا مُ مَ كُ عَ اتِالَ إنَّا مَ قَ بُّكَ فَ رَ وَ

٣٩٨. هُ بِهِ ا لَ عَ دَ ا، وَ يْرً هِ r خَ ولُ اللَّ سُ هُ رَ الَ لَ قَ ، فَ هُ بْلُغَ تَّى تَ ، حَ ونِهِ نْ دُ كَ مِ عَ نَا مَ دْ الَ لَجَ
(« مْ هِ سِ فُ ةُ ظالِمِي أَنْ الئِكَ مُ الْمَ اهُ فَّ ينَ تَوَ : «إِنَّ الَّذِ مْ لَ فِيهِ زَ ينَ نَ تْيَةِ الَّذِ رُ الْفِ (ذِكْ

نَا:  كِرَ لَ ا ذُ ، فِيمَ آنِ رْ قُ نْ الْ مْ مِ لَ فِيهِ نَزَ ، فَ رِ تِلُوا بِبَدْ ينَ قُ ذِ تْيَةُ الَّ فِ انَ الْ كَ وَ
ينَ  فِ عَ تَضْ سْ مُ نَّا  كُ قالُوا  ؟  نْتُمْ كُ فِيمَ  قالُوا  مْ  هِ سِ فُ أَنْ ظالِمِي  ةُ  الئِكَ الْمَ مُ  اهُ فَّ تَوَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
نَّمُ  هَ جَ مْ  أْواهُ مَ أُولئِكَ  فَ فِيها،  وا  رُ تُهاجِ فَ ةً  عَ واسِ هِ  اللَّ ضُ  أَرْ نْ  تَكُ أَلَمْ  قالُوا   ، ضِ َرْ األْ فِي 
 : يٍّ قُصَ بْنِ    زَّ عُ الْ بْدِ  عَ بْنِ  دِ  أَسَ نِي  بَ نْ  مِ ين  مسمّ فتية   (٩٧/٤ (النساء   { يراً صِ مَ تْ  ساءَ وَ

. دٍ طَّلِبِ ابْنِ أَسَ مُ بْدِ الْ دِ بْنِ عَ وَ َسْ ةَ بْنِ األْ عَ مَ ثُ بْنُ زَ ارِ الْحَ
 ، ومٍ زُ خْ رَ بْنِ مَ مَ هِ بْنِ عُ بْدِ اللَّ ةِ بْنِ عَ يرَ غِ مُ اكِهِ بْنِ الْ فَ يْسِ بْنُ الْ : أَبُو قَ ومٍ زُ خْ نِي مَ نْ بَ مِ وَ

. ومٍ زُ خْ رَ بْنِ مَ مَ هِ بْنِ عُ بْدِ اللَّ ةِ بْنِ عَ يرَ غِ مُ لِيدِ بْنِ الْ وَ يْسِ بْنُ الْ أَبُو قَ وَ
الَ السهييلّ «وجدت يفِ بعض كتب  قَ وَ أقْىصَ حجر. وَ قيل: هُ يَة الْيمن، وَ ع بِنَاحِ وضِ ٣٩٧  برك الغامد، مَ

ة». َبَشَ ينَة احلْ دِ َا مَ ري أَهنَّ سِ التَّفْ
٣٩٨  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٦١٤-٦١٥.
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. حَ مَ ةَ بْنِ جُ افَ ذَ بِ بْنِ حُ هْ لَفِ بْنِ وَ يَّةَ بْنِ خَ مَ لِيُّ بْنُ أُ : عَ حَ مَ نِي جُ نْ بَ مِ وَ
ابْنِ  دِ  عْ سَ بْنِ  ةَ  فَ يْ ذَ حُ بْنِ  رِ  امِ عَ بْنِ  اجِ  جَّ الْحَ بْنِ  نَبَّهِ  مُ بْنُ  اصِ  عَ الْ  : مٍ هْ سَ نِي  بَ نْ  مِ وَ

. مٍ هْ سَ
إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ رَ  اجَ هَ ا  لَمَّ فَ  ، ةَ كَّ بِمَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ وا،  لَمُ أَسْ انُوا  كَ مْ  نَّهُ أَ لِكَ  ذَ وَ
مْ إلَى  هِ مِ وْ عَ قَ وا مَ ارُ مَّ سَ تَتَنُوا، ثُ افْ مْ فَ تَنُوهُ فَ ةَ وَ كَّ مْ بِمَ هُ ائِرُ شَ عَ مْ وَ هُ اؤُ مْ آبَ هُ بَسَ ينَةِ حَ دِ مَ الْ

ا.٣٩٩ يعً مِ جَ بِهِ  يبُوا  أُصِ فَ رٍ  بَدْ
( بٍ هْ يْرِ بْنِ وَ مَ مُ عُ الَ (إسْ

ي  ا، الَّذِ مَ هُ دُ كِرَ لِي أَحَ دْ ذُ ، قَ امٍ شَ ثُ بْنُ هِ ارِ ، أَوْ الْحَ بٍ هْ يْرُ بْنُ وَ مَ عُ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
هِ  وُّ اللَّ دُ ٤۰۰ عَ ثَلَ مَ : أَيْن، أَي سراق؟ وَ الَ قَ ، فَ رٍ مَ بَدْ وْ بَيْهِ يَ قِ لَى عَ صَ عَ ينَ نَكَ لِيسَ حِ أَ إبْ رَ

 : الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ بَ هَ فَذَ
جارٌ  إِنِّي  وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ مَ  الْيَوْ مُ  لَكُ غالِبَ  الَ  قال  وَ مْ  مالَهُ أَعْ يْطانُ  الشَّ مُ  لَهُ نَ  يَّ زَ إِذْ  {وَ
ينَ  حِ  ، مْ هُ لَ مٍ  شُ عْ جُ بْنِ  الِكِ  مَ بْنِ  ةَ  اقَ رَ بِسُ هُ  بُّهَ تَشَ وَ  ، مْ اهُ إيَّ لِيسَ  إبْ اجَ  رَ تِدْ اسْ رَ  كَ فَذَ  { مْ لَكُ
ولُ  قُ . يَ مْ يْنَهُ انَتْ بَ تِي كَ بِ الَّ رْ ةَ فِي الْحَ نَاةَ بْنِ كِنَانَ بْدِ مَ رِ بْنِ عَ نِي بَكْ يْنَ بَ بَ مْ وَ يْنَهُ ا بَ وا مَ رُ كَ ذَ
دْ  قَ  ، ةِ ئِكَ الَ مَ الْ نْ  مِ هِ  اللَّ نُودِ  جُ إلَى  هِ  اللَّ وُّ  دُ عَ رَ  نَظَ وَ  { ئَتانِ الْفِ تِ  تَراءَ ا  لَمَّ {فَ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ
يءٌ  بَرِ إِنِّي  قال  وَ بَيْهِ  قِ عَ لى  عَ صَ  {نَكَ مْ  هِ وِّ دُ عَ لَى  عَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ وَ  r هُ  ولَ سُ رَ مْ  بِهِ هُ  اللَّ دَ  يَّ أَ
أَخافُ  {إِنِّي   : الَ قَ وَ ا،  وْ رَ يَ مْ  لَ ا  مَ  َأ رَ  ، اللَّهِ وُّ  دُ عَ قَ  دَ صَ وَ  .{ نَ وْ رَ تَ الَ  ا  مَ  أَر إِنِّي  مْ  نْكُ مِ

٣٩٩  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٦٤١.
يكون املاثل (أَيْضا):  ائِم:، وَ قَ وَ من األضداد، يكون املاثل: الْ هُ ضِ واختفى، وَ رْ ٤٠٠  مثل، أَي لطئ بِاألَْ

. ضِ َرْ الالطئ بِاألْ
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لٍ فِي  نْزِ لِّ مَ هُ فِي كُ نَ وْ رَ انُوا يَ مْ كَ نَّهُ كِرَ لِي أَ } (األنفال ٤٨/٨) فَذُ يدُ الْعِقابِ دِ الله شَ ، وَ هَ اللَّ
 ، بَيْهِ قِ لَى عَ صَ عَ انِ نَكَ عَ مْ ى الْجَ تَقَ الْ ، وَ رٍ مُ بَدْ وْ انَ يَ ا كَ تَّى إذَ ، حَ ونَهُ نْكِرُ ةَ الَ يُ اقَ رَ ةِ سُ ورَ صُ

. مْ هُ لَمَ أَسْ مَّ  ثُ مْ  هُ دَ رَ أَوْ فَ
: يمٍ و بْنِ تَمِ رِ مْ يْدِ بْنِ عَ نِي أُسَ دُ بَ ، أَحَ رٍ جَ سُ بْنُ حَ الَ أَوْ . قَ عَ جَ : رَ صَ : نَكَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

٤۰۱ مِ رَ مْ رَ عَ يسِ الْ مِ الَ الْخَ فَ ونَ أَنْ جُّ ئْتُمْ ... تُزَ مَ جِ وْ مْ يَ ابِكُ قَ لَى أَعْ تُمْ عَ صْ نَكَ
٤٠٢. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

( الِ فَ َنْ ةِ األْ ورَ ولُ سُ (نُزُ
ا،  هَ رِ الَ بِأَسْ فَ َنْ آنِ األْ رْ قُ نْ الْ هُ U فِيهِ مِ لَ اللَّ ، أَنْزَ رٍ رُ بَدْ ى أَمْ ضَ ا انْقَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

: وا فِيهِ تلفُ ينَ اخْ لِ حِ مْ فِي النَّفَ فِهِ تِالَ ا فِي اخْ نْهَ لَ مِ ا نَزَ مَّ انَ مِ فَكَ
 ، مْ يْنِكُ وا ذاتَ بَ لِحُ أَصْ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ ، فَ ولِ سُ الرَّ هِ وَ َنْفالُ لِلَّ لِ األْ ، قُ َنْفالِ نِ األْ ئَلُونَكَ عَ سْ {يَ

} (األنفال ١/٨) نِينَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ ولَهُ إِنْ كُ سُ رَ هَ وَ وا اللَّ أَطِيعُ وَ
لِ  رَ أَهْ شَ عْ : فِينَا مَ الَ ، قَ الِ َنْفَ نْ األْ ئِلَ عَ ا سُ نِي- إذَ لَغَ ا بَ - فِيمَ تِ امِ ةُ بْنُ الصَّ بَادَ انَ عُ فَكَ
فِيهِ  تْ  اءَ سَ ينَ  حِ ينَا  دِ أَيْ نْ  مِ هُ  اللَّ هُ  عَ تَزَ انْ فَ  ، رٍ بَدْ مَ  وْ يَ لِ  النَّفَ فِي  نَا  فْ تَلَ اخْ ينَ  حِ  ، لَتْ نَزَ رٍ  بَدْ
انَ  كَ وَ  - اءِ وَ السَّ لَى  عَ  : ولُ قُ يَ  - اءٍ وَ بَ نْ  عَ يْنَنَا  بَ هُ  مَ سَ قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ هُ  دَّ رَ فَ نَا،  قُ الَ أَخْ

. بَيْنِ اتِ الْ حُ ذَ الَ صَ ولِهِ r، وَ سُ ةُ رَ طَاعَ ، وَ تُهُ طَاعَ هِ وَ  اللَّ وَ قْ لِكَ تَ فِي ذَ
تَمع. يْش. والعرمرم: الْكثري املُْجْ مِيس: اجلَْ اخلَْ فعله: زجى يزجى (بالتضعيف). وَ ا، وَ فِيقً ٤٠١  تزجون: تساقون سوقا رَ

٤٠٢  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٦٦٣.
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٢٣٢

( يْشٍ رَ اةِ قُ قَ الَ ولِ لِمُ سُ عَ الرَّ مِ مَ وْ وجِ الْقَ رُ لَ فِي خُ زَ ا نَ (مَ
وا  ارُ سَ دْ  قَ ا  يْشً رَ قُ أَنَّ  مُ  وْ قَ الْ فَ  رَ عَ ينَ  حِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ مْ  هُ يرَ سِ مَ وَ مَ  وْ قَ الْ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ

: الَ قَ ، فَ ةِ نِيمَ غَ ا فِي الْ عً يرَ طَمَ عِ ونَ الْ يدُ رِ وا يُ جُ رَ ا خَ إِنَّمَ ، وَ مْ يْهِ إلَ
. يُجادِلُونَكَ  ونَ هُ نِينَ لَكارِ مِ ؤْ نَ الْمُ يقاً مِ رِ إِنَّ فَ ، وَ قِّ يْتِكَ بِالْحَ نْ بَ بُّكَ مِ كَ رَ جَ رَ ما أَخْ {كَ
أَيْ   (٥/٨-٦ (األنفال   { ونَ نْظُرُ يَ مْ  هُ وَ تِ  وْ الْمَ إِلَى  ونَ  يُساقُ أَنَّما  كَ بَيَّنَ  تَ ا  مَ دَ  عْ بَ قِّ  الْحَ فِي 

مْ  هُ وا لَ كِرُ ينَ ذُ ، حِ يْشٍ رَ يرِ قُ سِ ا لِمَ ارً إِنْكَ ، وَ مِ وْ قَ اءِ الْ يَةً لِلِقَ اهِ رَ كَ
ونُ  تَكُ ةِ  كَ وْ الشَّ ذاتِ  يْرَ  غَ أَنَّ  ونَ  دُّ تَوَ وَ  ، مْ لَكُ أَنَّها  تَيْنِ  الطَّائِفَ   دَ إِحْ هُ  اللَّ مُ  كُ عِدُ يَ إِذْ  {وَ
دابِرَ  طَعَ  قْ يَ وَ  ، لِماتِهِ بِكَ قَّ  الْحَ قَّ  يُحِ أَنْ  هُ  اللَّ يدُ  رِ يُ {وَ بِ  رْ الْحَ ونَ  دُ ةَ  نِيمَ غَ الْ أَيْ   { مْ لَكُ

رٍ  مَ بَدْ وْ مْ يَ تِهِ ادَ قَ يْشٍ وَ رَ نَادِيدِ قُ عَ بِصَ قَ تِي أَوْ ةِ الَّ عَ قْ وَ } (األنفال ٧/٨) أَيْ بِالْ ينَ الْكافِرِ
مْ  دِهِ دَ عَ ةِ  قِلَّ وَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ ةِ  ثْرَ كَ إلَى  وا  نَظَرُ ينَ  حِ مْ  ائِهِ عَ لِدُ أَيْ   { مْ بَّكُ رَ يثُونَ  تَغِ تَسْ {إِذْ 
ةِ  الئِكَ الْمَ نَ  مِ بِأَلْفٍ  مْ  كُ دُّ مِ مُ {أَنِّي  مْ  ائِكُ عَ دُ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ اءِ  عَ بِدُ  { مْ لَكُ تَجابَ  اسْ {فَ

} (األنفال ٩/٨) دِفِينَ رْ مُ
افُونَ  تُمْ الَ تَخَ ينَ نِمْ نَةَ حِ َمَ مْ األْ يْكُ لَ لْتُ عَ } أَيْ أَنْزَ نْهُ نَةً مِ مُ النُّعاسَ أَمَ يكُ غَشِّ {إِذْ يُ

كِينَ  رِ شْ مُ بَسَ الْ ، فَحَ يْلَةَ مْ تِلْكَ اللَّ هُ ابَ ي أَصَ رِ الَّذِ طَ } لِلْمَ اءً ماءِ مَ نَ السَّ مْ مِ يْكُ لَ لُ عَ نَزِّ يُ {وَ
يْهِ  ينَ إلَ لِمِ سْ مُ بِيلَ الْ لَّى سَ خَ ، وَ اءِ مَ وا إلَى الْ بِقُ سْ أَنْ يَ

 { دامَ َقْ ثَبِّتَ بِهِ األْ يُ مْ وَ لُوبِكُ لى قُ بِطَ عَ لِيَرْ ، وَ يْطانِ زَ الشَّ جْ مْ رِ نْكُ بَ عَ هِ ذْ يُ مْ بِهِ وَ كُ رَ {لِيُطَهِّ
 ٤۰۳ دِ الَ تِجْ اسْ ، وَ مْ هُ وَّ دُ مْ عَ اهُ هِ إيَّ يفِ وِ ، لِتَخْ يْطَانِ كَّ الشَّ مْ شَ نْكُ بَ عَ هِ (األنفال ١١/٨) أَيْ لِيُذْ

. مْ هُ وَّ دُ يْهِ عَ وا إلَ بَقُ ي سَ مْ الَّذِ لِهِ نْزِ ا إلَى مَ وْ تَهَ تَّى انْ ، حَ مْ هُ ضِ لَ َرْ األْ
رْض: شدهتا. ٤٠٣  استجالد األَ
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٢٣٣

:( مْ هِ يضِ رِ تَحْ ، وَ رِ النَّصْ ةِ وَ دَ اعَ سَ ينَ بِالْمُ لِمِ سْ يرِ الْمُ بْشِ لَ فِي تَ زَ ا نَ (مَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

نُوا  ينَ آمَ ذِ وا الَّ رُ نُوا} أَيْ آزِ ينَ آمَ ثَبِّتُوا الَّذِ مْ فَ كُ عَ ةِ أَنِّي مَ الئِكَ بُّكَ إِلَى الْمَ ي رَ {إِذْ يُوحِ
لَّ  مْ كُ نْهُ بُوا مِ رِ اضْ ، وَ ناقِ َعْ قَ األْ وْ بُوا فَ رِ اضْ ، فَ بَ عْ وا الرُّ رُ فَ ينَ كَ لُوبِ الَّذِ أُلْقِي فِي قُ {سَ
 { يدُ الْعِقابِ دِ هَ شَ إِنَّ اللَّ ولَهُ فَ سُ رَ هِ وَ من يُشاقِقِ اللَّ ، وَ ولَهُ سُ رَ هَ وَ وا اللَّ اقُّ مْ شَ هُ . ذلِكَ بِأَنَّ نانٍ بَ

(األنفال ١٢/٨-١٣) 

من  . وَ بارَ َدْ مُ األْ لُّوهُ وَ فاً فَال تُ حْ وا زَ رُ فَ ينَ كَ يتُمُ الَّذِ نُوا إِذا لَقِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ : {يَ الَ مَّ قَ ثُ
أْواهُ  مَ ، وَ هِ نَ اللَّ بٍ مِ دْ باءَ بِغَضَ قَ ، فَ يِّزاً إِلى فِئَةٍ تَحَ تالٍ أَوْ مُ فاً لِقِ رِّ تَحَ هُ إِالَّ مُ رَ بُ ئِذٍ دُ مَ وْ مْ يَ لِّهِ وَ يُ

} (األنفال ١٥/٨-١٦)  يرُ صِ بِئْسَ الْمَ نَّمُ وَ هَ جَ
مْ  هُ فِيهِ مْ اللَّ هُ دَ عَ دْ وَ قَ ، وَ مْ وهُ قُ ا لَ مْ إذَ نْهُ لُوا عَ نْكُ مْ لِئَالَّ يَ هِ وِّ دُ لَى عَ مْ عَ هُ ا لَ يضً رِ أَيْ تَحْ

. مْ هُ دَ عَ ا وَ مَ

( بَاءِ صْ كِينَ بِالْحَ رِ شْ ولِ لِلْمُ سُ يِ الرَّ مْ لَ فِي رَ زَ ا نَ (مَ
 : مْ اهُ مَ ينَ رَ هِ، حِ دِ نْ يَ بَاءِ مِ صْ مْ بِالْحَ اهُ هِ r إيَّ ولِ اللَّ سُ يِ رَ مْ الَى فِي رَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

لَ  عَ ي جَ الَ الَّذِ وْ ، لَ يَتِكَ مْ لِكَ بِرَ نْ ذَ كُ مْ يَ مى} أَيْ لَ هَ رَ لكِنَّ اللَّ يْتَ وَ مَ يْتَ إِذْ رَ مَ ما رَ {وَ
هُ  مْ اللَّ هُ مَ زَ ينَ هَ ا حِ نْهَ كَ مِ وِّ دُ ورِ عَ دُ ى فِي صُ قَ ا أَلْ مَ ، وَ كَ رِ نْ نَصْ ا مِ هُ فِيهَ اللَّ

تِهِ  مَ نِعْ نْ  مِ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ فَ  رِّ لِيُعَ أَيْ   (١٧/٨ (األنفال   { ناً سَ حَ بَالءً  نْهُ  مِ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ لِيُبْلِيَ  {وَ
لِكَ  وا بِذَ رُ كُ يَشْ ، وَ هُ قَّ لِكَ حَ فُوا بِذَ رِ ، لِيَعْ مْ دِهِ دَ ةِ عَ قِلَّ ، وَ مْ هِ وِّ دُ لَى عَ مْ عَ هِ ارِ مْ فِي إظْهَ يْهِ لَ عَ

. تَهُ مَ نِعْ
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٢٣٤

ا نزل فِي االستفتاح) (مَ
نَا  أَقْطَعَ اللَّهمّ   : لٍ هْ جَ أَبِي  لِ  وْ لِقَ أَيْ   { تْحُ الْفَ مُ  كُ جاءَ دْ  قَ فَ وا  تِحُ تَفْ تَسْ {إِنْ   : الَ قَ مَّ  ثُ

. اءِ عَ افُ فِي الدُّ نْصَ ِ : اإلْ تَاحُ تِفْ سْ االِ . وَ اةَ دَ غَ نْهُ الْ أَحِ ، فَ فُ رَ عْ ا الَ يُ انَا بِمَ آتَ ، وَ مِ حِ لِلرَّ
 : هُ نَاؤُ لَّ ثَ هُ جَ ولُ اللَّ قُ يَ

تِي  الَّ ةِ  عَ قْ وَ الْ ثْلِ  بِمِ أَيْ   { دْ عُ نَ وا  تَعُودُ إِنْ  وَ مْ  لَكُ يْرٌ  خَ وَ  هُ {فَ يْشِ  رَ لِقُ أَيْ  وا}  نْتَهُ تَ إِنْ  {وَ
 { نِينَ مِ ؤْ عَ الْمُ هَ مَ أَنَّ اللَّ تْ وَ ثُرَ لَوْ كَ يْئاً وَ مْ شَ مْ فِئَتُكُ نْكُ نِيَ عَ غْ لَنْ تُ : {وَ رٍ مَ بَدْ وْ ا يَ مْ بِهَ بْنَاكُ أَصَ
عَ  مَ إِنِّي  وَ يْئًا،  شَ مْ  نْكُ عَ نِيَ  غْ تُ نْ  لَ مْ  كُ سِ أَنْفُ فِي  مْ  تَكُ ثْرَ كَ وَ مْ  كُ دَ دَ عَ أَنَّ  أَيْ   (١٩/٨ (األنفال 

. مْ هُ فَ الَ نْ خَ لَى مَ مْ عَ رهُ ، أَنْصُ نِينَ مِ ؤْ مُ الْ
( ولِ سُ ةِ الرَّ اعَ لَى طَ ينَ عَ لِمِ سْ ضِّ الْمُ لَ فِي حَ زَ ا نَ (مَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
(األنفال   { عُونَ مَ تَسْ تُمْ  نْ أَ وَ نْهُ  عَ ا  لَّوْ وَ تَ ال  وَ  ، ولَهُ سُ رَ وَ هَ  اللَّ وا  أَطِيعُ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ

 ، نْهُ مْ مِ ونَ أَنَّكُ مُ عُ تَزْ ، وَ لِهِ وْ ونَ لِقَ عُ مَ تُمْ تَسْ أَنْ هُ وَ رَ وا أَمْ الِفُ ٢٠/٨) أَيْ الَ تُخَ

ينَ  نَافِقِ مُ الْ } (األنفال ٢١/٨) أَيْ كَ عُونَ مَ مْ الَ يَسْ هُ نا وَ عْ مِ ينَ قالُوا سَ الَّذِ ونُوا كَ ال تَكُ {وَ
يَةَ  صِ عْ مَ هُ الْ ونَ لَ رُّ يُسِ ، وَ ةَ هُ الطَّاعَ ونَ لَ رُ ظْهِ ينَ يُ ذِ الَّ

أَيْ   (٢٢/٨ (األنفال   { لُونَ قِ عْ يَ الَ  ينَ  الَّذِ مُ  الْبُكْ مُّ  الصُّ هِ  اللَّ نْدَ  عِ ابِّ  وَ الدَّ رَّ  شَ {إِنَّ 
 : لُونَ قِ عْ ، الَ يَ قِّ نْ الْحَ مٌّ عَ ، صُ يْرِ نْ الْخَ مٌ عَ ، بُكْ مْ ثْلَهُ ونُوا مِ مْ أَنْ تَكُ يْتُكُ ينَ نَهَ ذِ ونَ الَّ نَافِقُ مُ الْ

 ٤۰٤ ةِ التَّبَاعَ ةِ وَ مَ نْ النِّقْ لِكَ مِ مْ فِي ذَ يْهِ لَ ا عَ فُونَ مَ رِ عْ الَ يَ
ن مظامل. تكب عَ ء بِامَ ارْ ٤٠٤  التباعة والتبعة: طلب املَْرْ
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٢٣٥

 ، مْ نَتِهِ سِ بِأَلْ وا  الُ قَ ي  الَّذِ مْ  هُ لَ وْ قَ مْ  هُ لَ ذَ  فَ َنْ ألَ أَيْ   { مْ هُ عَ مَ َسْ ألَ يْراً  خَ مْ  فِيهِ هُ  اللَّ لِمَ  عَ لَوْ  {وَ
} (األنفال  ونَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ ا وَ لَّوْ مْ {لَتَوَ عكُ وا مَ رجُ لَو خَ ، وَ مْ نْهُ لِكَ مِ تْ ذَ فَ الَ لُوبَ خَ قُ كِنَّ الْ لَ وَ

 . يْهِ لَ وا عَ جُ رَ ا خَ مَّ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ كُ ا لَ وْ فَ ا وَ ٢٣/٨) مَ

} (األنفال ٢٤/٨)  مْ يِيكُ مْ لِما يُحْ ولِ إِذا دَعاكُ سُ لِلرَّ هِ وَ يبُوا لِلَّ تَجِ نُوا اسْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
نْ  ا مِ مْ بِهَ كُ نَعَ مَ ، وَ عْفِ دَ الضَّ عْ ا بَ مْ بِهَ اكُ وَّ قَ ، وَ لِّ دَ الذُّ عْ ا بَ هُ بِهَ مْ اللَّ كُ زَّ تِي أَعَ بِ الَّ رْ أَيْ لِلْحَ

 ، مْ مْ لَكُ نْهُ رِ مِ هْ قَ دَ الْ عْ مْ بَ كُ وِّ دُ عَ
 ، النَّاسُ مُ  كُ طَّفَ تَخَ يَ أَنْ  تَخافُونَ  ضِ  َرْ األْ فِي  ونَ  فُ عَ تَضْ سْ مُ لِيلٌ  قَ تُمْ  نْ أَ إِذْ  وا  رُ كُ اذْ {وَ
نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  يَ  . ونَ رُ كُ تَشْ مْ  لَّكُ لَعَ الطَّيِّباتِ  نَ  مِ مْ  كُ قَ زَ رَ وَ هِ،  رِ بِنَصْ مْ  كُ دَ أَيَّ وَ مْ  آواكُ فَ
الَ  أَيْ   (٢٦/٨-٢٧ (األنفال   { ونَ لَمُ عْ تَ تُمْ  نْ أَ وَ مْ  أَماناتِكُ ونُوا  تَخُ وَ ولَ  سُ الرَّ وَ هَ  اللَّ ونُوا  تَخُ الَ 
كٌ  الَ لِكَ هَ إِنَّ ذَ هِ، فَ يْرِ رِّ إلَى غَ وهُ فِي السِّ الِفُ مَّ تُخَ ، ثُ مْ نْكُ ى بِهِ مِ ضَ رْ ا يَ قِّ مَ نْ الْحَ هُ مِ وا لَ رُ تُظْهِ

 . مْ كُ سِ َنْفُ ةٌ ألِ يَانَ خِ ، وَ مْ اتِكُ انَ َمَ ألِ
رْ  فِ غْ يَ ، وَ مْ يِّئاتِكُ مْ سَ نْكُ رْ عَ فِّ كَ يُ قاناً، وَ رْ مْ فُ لْ لَكُ عَ هَ يَجْ وا اللَّ تَّقُ نُوا إِنْ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
هُ  رَ اللَّ ، لِيُظْهِ بَاطِلِ الْ قِّ وَ يْنَ الْحَ الً بَ } (األنفال ٢٩/٨) أَيْ فَصْ ظِيمِ لِ الْعَ ضْ الله ذُو الْفَ مْ وَ لَكُ

. مْ كُ فَ الَ نْ خَ ئَ بِهِ بَاطِلَ مَ طْفِ يُ ، وَ مْ كُ قَّ بِهِ حَ

( ولِ سُ لَى الرَّ هِ عَ ةِ اللَّ مَ رِ نِعْ لَ فِي ذِكْ زَ ا نَ (مَ
وهُ  جُ رِ ثْبِتُوهُ أَوْ يُخْ تُلُوهُ أَوْ يُ مُ لِيَقْ وْ قَ رَ بِهِ الْ كَ ينَ مَ ، حِ يْهِ لَ تِهِ عَ مَ هِ r بِنِعْ ولَ اللَّ سُ رَ رَ كَّ مَّ ذَ ثُ
ي  يْدِ مْ بِكَ تُ بِهِ رْ كَ } (األنفال ٣٠/٨) أَيْ فَمَ ينَ يْرُ الْماكِرِ الله خَ ، وَ هُ رُ اللَّ كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ {وَ

. مْ نْهُ تُكَ مِ لَّصْ تَّى خَ تِينِ حَ مَ الْ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢٣٦

( مْ هِ تَاحِ تِفْ اسْ يْشٍ وَ رَ ةِ قُ رَّ لَ فِي غِ زَ ا نَ (مَ
ا  ذَ هَ كانَ  إِنْ  مَّ  هُ اللَّ الُوا:  قَ {إذْ   ، مْ هِ سِ نْفُ أَ لَى  عَ مْ  هُ تَاحَ تِفْ اسْ وَ يْشٍ  رَ قُ ةَ  رَّ غِ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
ا  مَ كَ  { ماءِ السَّ نَ  مِ ةً  جارَ حِ يْنا  لَ عَ طِرْ  أَمْ {فَ دٌ  مَّ حَ مُ بِهِ  اءَ  جَ ا  مَ أَيْ   { كَ نْدِ عِ نْ  مِ قَّ  الْحَ وَ  هُ
بْتُ  ذَّ عَ ا  مَ بَعْضِ  أَيْ   (٣٢/٨ (األنفال   { لِيمٍ أَ بِعَذابٍ  تِنا  ائْ وِ  {أَ لُوطٍ  مِ  وْ قَ لَى  عَ ا  تهَ طَرْ مْ أَ
ةً  مَّ أُ بْ  ذِّ عَ يُ مْ  لَ وَ  ، هُ رُ فِ تَغْ نَسْ نُ  نَحْ وَ نَا  بُ ذِّ عَ يُ الَ  هَ  اللَّ إنَّ   : ولُونَ قُ يَ انُوا  كَ وَ نَا،  بْلَ قَ مَ  ُمَ األْ بِهِ 
 ، مْ هِ رِ أَظْهُ يْنَ  بَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ مْ  لِهِ وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ وَ ا.  نْهَ عَ هُ  جَ رِ يُخْ تَّى  حَ ا  هَ عَ مَ ا  بِيُّهَ نَ وَ
نَعَى  ينَ  حِ  ، مْ هِ سِ نْفُ أَ لَى  عَ مْ  هُ تَاحَ تِفْ اسْ وَ مْ  هُ تَ رَّ غِ وَ مْ  تَهُ الَ هَ جَ رُ  كُ ذْ يَ  ،r لِنَبِيِّهِ  الَى  عَ تَ الَ  قَ فَ

 : مْ الِهِ مَ أَعْ وءَ  سُ
 { ونَ رُ فِ تَغْ سْ يَ مْ  هُ وَ مْ  هُ بَ ذِّ عَ مُ هُ  اللَّ كانَ  ما  وَ  ، مْ فِيهِ نْتَ  أَ وَ مْ  هُ بَ ذِّ لِيُعَ هُ  اللَّ كانَ  ما  {وَ

نَا،  رِ أَظْهُ يْنَ  بَ دٌ  مَّ حَ مُ وَ رُ  فِ تَغْ نَسْ إنَّا   : مْ لِهِ وْ لِقَ أَيْ   (٣٣/٨ (األنفال 

ونَ  رُ فِ تَغْ سْ يَ انُوا  كَ إِنْ  وَ  ، مْ هِ رِ أَظْهُ يْنَ  بَ نْتَ  كُ إِنْ  وَ  { هُ اللَّ مُ  هُ بَ ذِّ عَ يُ أَالَّ  مْ  لَهُ ما  :{وَ الَ قَ مَّ  ثُ
ولُونَ  قُ يَ ا  مَ كَ

نْ  مَ وَ نْتَ  أَ أَيْ   : هُ بْدَ عَ وَ باللَّه  نَ  آمَ نْ  مَ أَيْ   { رامِ الْحَ دِ  جِ سْ الْمَ نِ  عَ ونَ  دُّ يَصُ مْ  هُ {وَ
 ، كَ بَعَ اتَّ

ونَ  يمُ قِ يُ وَ تَهُ  مَ رْ حُ ونَ  مُ رِّ يُحَ ينَ  ذِ الَّ  { تَّقُونَ الْمُ إِالَّ  هُ  لِياؤُ أَوْ إِنْ  هُ  لِياءَ أَوْ كانُوا  ما  {وَ
 (٣٤/٨ } (األنفال  ونَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرَ لكِنَّ أَكْ نَ بِكَ {وَ نْ آمَ مَ نْتَ وَ : أَيْ أَ هُ نْدَ ةَ عِ الَ الصَّ

كاءً  مُ {إِالَّ  مْ  نْهُ عَ ا  بِهَ عُ  فَ دْ يَ هُ  نَّ أَ ونَ  مُ عُ زْ يَ تِي  الَّ  { الْبَيْتِ نْدَ  عِ مْ  هُ التُ صَ كانَ  ما  {وَ
(٣٥/٨ } (األنفال  ةً يَ دِ تَصْ وَ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
ادٍ  دَّ شَ ابْنُ  و  رٍ مْ عَ بْنُ  ةُ  نْتَرَ عَ الَ  قَ  . يقُ فِ التَّصْ  : ةُ يَ دِ التَّصْ وَ  . يرُ فِ الصَّ  : اءُ كَ الْمُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: يُّ بْسِ عَ الْ
٤۰٥ لَمِ َعْ قِ األْ دْ شِ تُهُ كَ يصَ و فَرِ كُ الً ... تَمْ دَّ جَ تُ مُ كْ رَ دْ تَ نٍ قَ بَّ قِرْ رُ لَ وَ

الَ  قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ يرُ فِ هُ الصَّ نَّ أَ ، كَ نَةِ نْ الطَّعْ مِ مِ وجِ الدَّ رُ تَ خُ وْ نِي: صَ عْ يَ
: كِيمٍ الطَّائِيُّ احُ بْنُ حَ مَّ الطِّرِ

٤۰٦ ائِنِ بَوَ امِ الْ مَ نَيْ شَ لَى ابْ انَ أَعْ دَ صْ ةٌ ... بِمُ دَ كْ رَ اةٌ وَ دَ تْ صَ يعَ ا رِ لَّمَ ا كُ هَ لَ
مَّ  اةَ ثُ فَ ا الصَّ هَ تْ بِيَدِ عَ رَ تْ قَ عَ ا فَزِ : إذَ ولُ قُ ، يَ ةَ يَّ وِ ُرْ نِي األْ عْ . يَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
نَا  ابْ وَ  .٤۰۷ زُ رْ الْحِ  : انَ دَ صْ الْمُ وَ  . يقِ فِ التَّصْ ثْلُ  مِ اةَ  فَ الصَّ ا  هَ بِيَدِ ا  هَ عِ رْ قَ   دَ صَ عُ  مَ تَسْ تْ  دَ كَ رَ

. نِ بَالَ : جَ امِ مَ شَ
الَ  ، وَ مْ يْهِ لَ ضَ عَ تَرَ ا افْ الَ مَ ، وَ بُّهُ الَ يُحِ هَ U وَ ي اللَّ ضِ رْ ا الَ يُ لِكَ مَ ذَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مْ  بِهِ عَ  قَ أَوْ ا  لِمَ أَيْ   (١٠٦/٣ عمران  (آل   { ونَ رُ فُ تَكْ نْتُمْ  كُ بِما  الْعَذابَ  وا  وقُ ذُ {فَ بِهِ  مْ  هُ رَ أَمَ ا  مَ

. تْلِ قَ نْ الْ رٍ مِ مَ بَدْ وْ يَ

«باألعلم»:  يد  رِ يُ وَ تف.  الْكَ مرجع  يفِ  ة  بضعَ والفريصة:  رْض.  األَ ي  هِ وَ باجلدالة،  الصقا  أَي  جمدال:    ٤٠٥
عليا. ل: املشقوق شفته الْ وَ يفِ األَصْ هُ مل. وَ اجلْ

تتصالن  هضبتان  شامم:  ابْن  وَ ار.  دَ اجلِْ وَ  هُ وَ مصاد،  مجع  واملصدان:  ون.  كُ السّ والركدة:  تصفري.  أَي  صداة،    ٤٠٦
ن  عَ ا  ضهَ بَعْ بَان  تِي  الَّ والبوائن:  أبانني.  ب  رَ عَ الْ وتسميهام  للجبل  رأسان  ُامَ  إهنَّ قيل:  وَ شامم.  بجبل 

بعض.
. يْهِ ٤٠٧  واحلرز: املَْانِع الّذي حيرز من جلَأ إِلَ
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ر) بَدْ » وَ لُ مِّ زَّ ا الْمُ هَ ا أَيُّ يْنَ «يَ ةُ بَ دَّ (الْمُ
نْ  بَّادٍ، عَ نْ أَبِيهِ عَ ، عَ يْرِ بَ هِ بْنِ الزُّ بْدِ اللَّ بَّادِ بْنِ عَ يَى بْنُ عَ نِي يَحْ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 { لُ مِّ زَّ ا الْمُ هَ ا أَيُّ : {يَ ولِ يْنَ نُزُ انَ بَ ا كَ : مَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ عَ
ا:  الَى فِيهَ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ قَ وَ

ا  طَعاماً ذَ . وَ يماً حِ جَ نا أَنْكاالً وَ يْ . إِنَّ لَدَ لِيالً مْ قَ هُ لْ هِّ مَ ةِ وَ مَ بِينَ أُولِي النَّعْ ذِّ كَ الْمُ نِي وَ رْ ذَ {وَ
. رٍ مَ بَدْ وْ ةِ يَ عَ قْ وَ ا بِالْ يْشً رَ هُ قُ ابَ اللَّ تَّى أَصَ ، حَ يرٌ } (المزمل ١١/٧٣-١٣) إالَّ يَسِ ذاباً أَلِيماً عَ ةٍ وَ صَّ غُ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ لٌ ا: نِكْ هَ دُ احِ ، وَ يُودُ قُ : الْ الُ َنْكَ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

لِ لِّ نِكْ يَ كُ لِي بَغْ يكَ نِكْ فِ كْ يَ
. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتُ فِي أُرْ ا الْ ذَ هَ وَ

( يَانَ فْ ا سُ نُوا أَبَ اوَ نْ عَ لَ فِيمَ زَ ا نَ (مَ
 :U ُه الَ اللَّ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

مْ  يْهِ لَ ونُ عَ مَّ تَكُ ونَها ثُ قُ يُنْفِ سَ هِ فَ بِيلِ اللَّ نْ سَ وا عَ دُّ مْ لِيَصُ والَهُ قُونَ أَمْ نْفِ وا يُ رُ فَ ينَ كَ {إِنَّ الَّذِ
ينَ  ذِ الَّ رَ  النَّفَ نِي  عْ يَ  (٣٦/٨ (األنفال   { ونَ رُ شَ يُحْ نَّمَ  هَ جَ إِلى  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وَ بُونَ  لَ غْ يُ مَّ  ثُ ةً  رَ سْ حَ
أَنْ  مْ  أَلُوهُ فَسَ ةِ،  ارَ التِّجَ تِلْكَ  فِي  يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ الٌ  مَ هُ  لَ انَ  كَ نْ  مَ إِلَى  وَ  ، يَانَ فْ سُ أَبِي  إلَى  ا  وْ شَ مَ

لُوا. عَ فَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ بِ رَ رْ لَى حَ ا عَ مْ بِهَ وهُ وُّ قَ يُ
بِكَ  رْ لِحَ وا}  عُودُ يَ إِنْ  وَ لَفَ  سَ دْ  قَ ا  مَ مْ  لَهُ رْ  فَ غْ يُ وا  نْتَهُ يَ إِنْ  وا  رُ فَ كَ ينَ  لِلَّذِ لْ  {قُ  : الَ قَ مَّ  ثُ

. رٍ مَ بَدْ وْ مْ يَ نْهُ تِلَ مِ نْ قُ } (األنفال ٣٨/٨) أَيْ مَ لِينَ َوَّ نَّتُ األْ تْ سُ ضَ دْ مَ قَ {فَ
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( ارِ فَّ تَالِ الْكُ رُ بِقِ َمْ (األْ
الَ  تَّى  حَ أَيْ   { هِ لِلَّ هُ  لُّ كُ ينُ  الدِّ ونَ  يَكُ وَ فِتْنَةٌ  ونَ  تَكُ الَ  تَّى  حَ مْ  قاتِلُوهُ {وَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ
هُ  ونَ دُ ا  مَ لَعَ  يُخْ وَ  ، يكٌ رِ شَ فِيهِ  هُ  لَ يْسَ  لَ ا  الِصً خَ للَّه  يدُ  حِ التَّوْ ونَ  يَكُ وَ  ، دِينِهِ نْ  عَ نٌ  مِ ؤْ مُ تَنَ  فْ يُ
يْهِ  لَ مْ عَ ا هُ كَ إلَى مَ رِ نْ أَمْ ا} عَ لَّوْ وَ إِنْ تَ . وَ يرٌ لُونَ بَصِ مَ عْ هَ بِما يَ إِنَّ اللَّ ا فَ وْ تَهَ إِنِ انْ ادِ {فَ َنْدَ نْ األْ مِ
ةِ  ثْرَ رٍ فِي كَ مَ بَدْ وْ مْ يَ يْهِ لَ مْ عَ كُ رَ نَصَ مْ وَ كُ زَّ ي أَعَ } الَّذِ مْ الكُ وْ هَ مَ وا أَنَّ اللَّ لَمُ اعْ مْ {فَ هِ رِ فْ نْ كُ مِ

} (األنفال ٣٩/٨-٤٠) يرُ مَ النَّصِ نِعْ لى وَ وْ مَ الْمَ مْ {نِعْ دِكُ دَ ةِ عَ قِلَّ مْ وَ دِهِ دَ عَ
( ءِ يْ يمِ الْفَ قْسِ لَ فِي تَ زَ ا نَ (مَ

ال: قَ ، فَ مْ هُ هُ لَ لَّ ينَ أَحَ ، حِ هُ فِيهِ مَ كْ حُ ءِ وَ يْ فَ مَ الْ اسِ قَ مْ مَ هُ لَمَ مَّ أَعْ ثُ
الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  نِمْ غَ نَّما  أَ وا  لَمُ اعْ {وَ
مَ  وْ يَ قانِ  رْ الْفُ مَ  وْ يَ نا  بْدِ عَ لى  عَ لْنا  زَ نْ أَ ما  وَ هِ  بِاللَّ نْتُمْ  آمَ نْتُمْ  كُ إِنْ  بِيلِ  السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ
يْنَ  بَ فِيهِ  قْتُ  رَّ فَ مَ  وْ يَ أَيْ   (٤١/٨ (األنفال   { يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ الله  وَ عانِ  مْ الْجَ الْتَقَى 
نْ  يا} مِ نْ ةِ الدُّ وَ دْ تُمْ بِالْعُ نْ مْ {إِذْ أَ نْهُ مِ مْ وَ نْكُ انِ مِ عَ مْ ى الْجَ تَقَ مَ الْ وْ تِي يَ رَ دْ بَاطِلِ بِقُ الْ قِّ وَ الْحَ
أَيْ   { مْ نْكُ مِ لَ  فَ أَسْ كْبُ  الرَّ {وَ ةَ  كَّ مَ إلَى  ادِي  وَ الْ نْ  مِ  {و الْقُصْ ةِ  وَ دْ بِالْعُ مْ  هُ {وَ ادِي  وَ الْ
الَ  وَ مْ  نْكُ مِ ادٍ  يعَ مِ يْرِ  غَ نْ  عَ ا  وهَ نَعُ لِيَمْ وا  جُ رَ خَ وَ ا  وهَ ذُ لِتَأْخُ تُمْ  جْ رَ خَ تِي  الَّ يَانَ  فْ سُ أَبِي  يرُ  عِ
مْ  نْهُ مِ مْ وَ نْكُ ادٍ مِ يعَ نْ مِ لِكَ عَ انَ ذَ وْ كَ لَ } أَيْ وَ يعادِ تُمْ فِي الْمِ فْ تَلَ خْ مْ الَ تُ دْ لَوْ تَواعَ مْ {وَ نْهُ مِ
كانَ  راً  أَمْ هُ  اللَّ يَ  لِيَقْضِ لكِنْ  {وَ مْ  وهُ يتُمُ قِ لَ ا  مَ مْ  دِكُ دَ عَ ةُ  قِلَّ وَ  ، مْ دِهِ دَ عَ ةُ  ثْرَ كَ مْ  كُ لَغَ بَ مَّ  ثُ
نْ  لِهِ عَ أَهْ رِ وَ فْ كُ لِ الْ الَ إِذْ لِهِ وَ أَهْ مِ وَ الَ سْ ِ ازِ اإلْ زَ نْ إعْ تِهِ مِ رَ دْ ادَ بِقُ ا أَرَ يَ مَ ضِ } أَيْ لِيَقْ عُوالً فْ مَ
 ، يِّنَةٍ نْ بَ لَكَ عَ نْ هَ لِكَ مَ : {لِيَهْ الَ مَّ قَ ، ثُ هِ لِكَ بِلُطْفِ نْ ذَ ادَ مِ ا أَرَ لَ مَ عَ فَ مْ فَ نْكُ ٤۰۸ مِ ءٍ يْرِ بَالَ غَ

٤٠٨  يفِ نسخ: «مالء».
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دَ  عْ رَ بَ فَ نْ كَ رَ مَ فُ } (األنفال ٤٢/٨) أَيْ لِيَكْ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هَ لَسَ إِنَّ اللَّ ، وَ يِّنَةٍ نْ بَ يَّ عَ نْ حَ يى مَ يَحْ وَ
. ثْلِ ذلكَ لَى مِ نَ عَ نْ آمَ نُ مَ مِ ؤْ يُ ةِ، وَ بْرَ عِ الْ ةِ وَ يَ نْ اآلْ أَ مِ ا رَ ةِ لِمَ جَّ الْحُ

( ولِ سُ هِ بِالرَّ لَ فِي لُطْفِ اللَّ زَ ا نَ (مَ
 : الَ مَّ قَ ، ثُ هُ هُ لَ يْدَ كَ هُ بِهِ وَ طْفَ رَ لُ كَ مَّ ذَ ثُ

رِ  َمْ األْ فِي  تُمْ  عْ لَتَنازَ وَ تُمْ  لْ شِ لَفَ ثِيراً  كَ مْ  هُ أَراكَ لَوْ  وَ  ، لِيالً قَ كَ  نامِ مَ فِي  هُ  اللَّ مُ  هُ يكَ رِ يُ {إِذْ 
نْ  ةً مِ مَ لِكَ نِعْ نْ ذَ اكَ مِ ا أَرَ انَ مَ } (األنفال ٤٣/٨) فَكَ ورِ دُ لِيمٌ بِذاتِ الصُّ هُ عَ مَ إِنَّ لَّ هَ سَ لكِنَّ اللَّ وَ
 ، مْ هِ فِ عْ نْ ضَ مْ مِ يْهِ لَ فَ عَ وِّ ا تُخُ مْ مَ نْهُ ا عَ فَّ بِهَ كَ ، وَ مْ هِ وِّ دُ لَى عَ ا عَ مْ بِهَ هُ عَ جَّ ، شَ مْ يْهِ لَ هِ عَ مِ نِعَ

. مْ ا فِيهِ هِ بِمَ لْمِ لِعِ
إِذْ  ا٤۰۹{وَ هَ رْ كُ أَذْ مْ  لَ وَ اقَ  حَ إسْ ابْنُ  ا  هَ رَ كَ ذَ ةٍ  لِمَ كَ نْ  مِ ةٌ  لَ بَدَّ مُ  : فَ وِّ تُخُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
كانَ  راً  أَمْ هُ  اللَّ يَ  لِيَقْضِ مْ  يُنِهِ أَعْ فِي  مْ  لُكُ لِّ قَ يُ وَ لِيالً  قَ مْ  يُنِكُ أَعْ فِي  يْتُمْ  الْتَقَ إِذِ  مْ  وهُ مُ يكُ رِ يُ
 ، نْهُ مِ امَ  تِقَ نْ االِ ادَ  أَرَ نْ  مَّ مِ ةِ  مَ لِلنِّقْ بِ  رْ الْحَ لَى  عَ مْ  يْنَهُ بَ لِّفَ  لِيُؤَ أَيْ   (٤٤/٨ (األنفال   { عُوالً فْ مَ

. تِهِ يَ الَ لِ وِ نْ أَهْ ، مِ يْهِ لَ ةِ عَ مَ امَ النِّعْ ادَ إتْمَ نْ أَرَ لَى مَ امَ عَ نْعَ ِ اإلْ وَ

( بِ رْ طَطَ الْحَ مْ خُ هِ لِيمِ عْ تَ ينَ وَ لِمِ سْ ظِ الْمُ عْ لَ فِي وَ زَ ا نَ (مَ
الَ  قَ فَ  ، مْ بِهِ رْ حَ فِي  بِهِ  وا  يرُ يَسِ أَنْ  مْ  هُ لَ نْبَغِي  يَ ي  الَّذِ مْ  هُ لَمَ أَعْ وَ مْ  هُ مَ فَهَّ وَ مْ  ظَهُ عَ وَ مَّ  ثُ
وا  رُ كُ اذْ بُتُوا وَ اثْ هِ U {فَ بِيلِ اللَّ مْ فِي سَ اتِلُونَهُ قَ } تُ يتُمْ فِئَةً نُوا إِذا لَقِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الَى: {يَ عَ تَ
مْ  لَّكُ {لَعَ مْ  تِكُ يْعَ بَ نْ  مِ وهُ  يْتُمُ طَ أَعْ ا  بِمَ هُ  لَ اءَ  فَ وَ الْ وَ  ، مْ كُ سَ أَنْفُ تُمْ  لْ ذَ بَ هُ  لَ ي  الَّذِ  { ثِيراً كَ هَ  اللَّ
لح  أصْ انَت (ختوفت) وَ قيل: كَ او، وَ وَ الْ اء وَ اخلَْ تْح التَّاء وَ ة (ختويف) بِفَ لِمَ كَ ال: الْ قَ الَ أَبُو ذَر: «يُ ٤٠٩  قَ

جل». ام لشناعة اللَّفْظ يفِ حق اهللا عز وَ شَ لِك ابْن هِ ذَ
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مْ  كُ رُ أَمْ قَ  رَّ يَتَفَ فَ وا  تَلِفُ تَخْ الَ  أَيْ  لُوا}  شَ تَفْ فَ وا  عُ نازَ تَ ال  وَ ولَهُ  سُ رَ وَ هَ  اللَّ وا  أَطِيعُ وَ  . ونَ لِحُ فْ تُ
(األنفال   { ينَ ابِرِ الصَّ عَ  مَ هَ  اللَّ إِنَّ  وا  بِرُ اصْ {وَ مْ  تُكُ دَّ حِ بَ  هَ تَذْ وَ أَيْ   { مْ كُ يحُ رِ بَ  هَ تَذْ {وَ
مْ بَطَراً  هِ نْ دِيارِ وا مِ جُ رَ ينَ خَ الَّذِ ونُوا كَ ال تَكُ لِكَ {وَ تُمْ ذَ لْ عَ ا فَ مْ إذَ كُ عَ ٤٥/٨-٤٦) أَيْ إنِّي مَ
عُ  جِ وا: الَ نَرْ الُ ينَ قَ ذِ ، الَّ ابِهِ حَ أَصْ لٍ وَ هْ أَبِي جَ ونُوا كَ } (األنفال ٤٧/٨) أَيْ الَ تَكُ ئاءَ النَّاسِ رِ وَ
عُ  مَ تَسْ ، وَ يَانُ قِ ا الْ يْنَا فِيهَ لَ فُ عَ زِ تَعْ ، وَ رَ مْ ا الْخَ ى بِهَ قَ تُسْ رَ وَ زُ ا الْجُ رَ بِهَ نَنْحَ ا فَ رً أْتِيَ بَدْ تَّى نَ حَ
وا للَّه  لِصُ أَخْ نْدَ النَّاسِ وَ ا عِ اسَ مَ تِمَ الَ الْ ، وَ ةً عَ مْ الَ سُ ، وَ اءً يَ مْ رِ كُ رُ ونُ أَمْ : أَيْ الَ يَكُ بُ رَ عَ الْ

. هُ يْرَ بُوا غَ لُ الَ تَطْ لِكَ وَ لُوا إالَّ لِذَ مَ ، الَ تَعْ مْ بِيِّكُ ةِ نَ رَ ازَ وَ مُ ، وَ مْ رِ دِينِكُ بَةَ فِي نَصْ سْ الْحِ النِّيَّةَ وَ
 ، نَ النَّاسِ مَ مِ مُ الْيَوْ قال الَ غالِبَ لَكُ مْ وَ مالَهُ يْطانُ أَعْ مُ الشَّ نَ لَهُ يَّ إِذْ زَ الَى: {وَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

} (األنفال ٤٨/٨) مْ إِنِّي جارٌ لَكُ وَ
. ةِ يَ هِ اآلْ ذِ يرُ هَ سِ فْ ى تَ دْ مَضَ قَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

مْ  هُ فَ صَ وَ ، وَ مْ تِهِ وْ نْدَ مَ نَ عِ وْ لْقَ ا يَ مَ ، وَ رِ فْ كُ لَ الْ الَى أَهْ عَ هُ تَ رَ اللَّ كَ مَّ ذَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بِ  رْ الْحَ فِي  مْ  نَّهُ فَ ثْقَ تَ ا  إِمَّ {فَ الَ  قَ أَنْ  إلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ  ، مْ نْهُ عَ  r بِيَّهُ  نَ بَرَ  أَخْ وَ  ، مْ تِهِ فَ بِصِ
مْ  ائِهِ رَ وَ نْ  مِ مْ  بِهِ لْ  نَكِّ فَ أَيْ   (٥٧/٨ (األنفال   { ونَ رُ كَّ ذَّ يَ مْ  هُ لَّ لَعَ مْ  هُ فَ لْ خَ نْ  مَ مْ  بِهِ دْ  رِّ فَشَ
وَّ  دُ عَ بِهِ  بُونَ  هِ رْ تُ يْلِ  الْخَ باطِ  رِ من  وَ ةٍ  وَّ قُ نْ  مِ تُمْ  تَطَعْ اسْ ا  مَ مْ  لَهُ وا  دُّ أَعِ {وَ لُونَ  قِ عْ يَ مْ  لَّهُ عَ لَ
 ، مْ إِلَيْكُ فَّ  وَ يُ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  ءٍ  يْ شَ نْ  مِ وا  قُ نْفِ تُ ما  {وَ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   ...{ مْ كُ وَّ دُ عَ وَ هِ  اللَّ
لٌ  اجِ عَ ةِ، وَ رَ خِ هُ فِي اآلْ رُ هِ أَجْ نْدَ اللَّ مْ عِ كُ يعُ لَ } (األنفال ٦٠/٨) أَيْ الَ يَضِ ونَ تُمْ الَ تُظْلَمُ نْ أَ وَ
إلَى  كَ  وْ عَ دَ إنْ  أَيْ  لَها}  نَحْ  اجْ فَ مِ  لْ لِلسَّ وا  نَحُ جَ إِنْ  {وَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ يَا  نْ الدُّ فِي  هُ  فَ لَ خِ
وَ  هُ هُ  {إِنَّ افِيكَ  كَ هَ  اللَّ إنَّ   { هِ اللَّ لَى  عَ لْ  كَّ تَوَ {وَ يْهِ  لَ عَ مْ  هُ الِحْ فَصَ مِ  الَ سْ ِ اإلْ لَى  عَ لْمِ  السَّ

(٦١/٨ } (األنفال  لِيمُ الْعَ يعُ  مِ السَّ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
بْنُ  بِيدُ  لَ الَ  قَ  . يْلُ مَ الْ  : نُوحُ الْجُ  . لْمِ لِلسَّ يْكَ  إلَ وا  الُ مَ  : مِ لْ لِلسَّ وا  نَحُ جَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: ةَ بِيعَ رَ
٤۱۰ الِ بَ النِّصَ تَلِي نُقَ كِبا يَجْ هِ ... مُ يْ دَ لَى يَ الِكِيَّ عَ هَ نُوحُ الْ جُ

 . يْفِ أُ السَّ دَ بُ صَ . النَّقْ لِهِ مَ لَى عَ كِبَّ عَ مُ لَ الْ يْقَ : الصَّ يدُ رِ هُ يُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
. يْفَ لُو السَّ تَلِي: يَجْ يَجْ

 :U ِه فِي كِتَابِ اللَّ ، وَ لْحُ ا): الصُّ مُ (أَيْضً لْ السَّ وَ
} (محمد ٣٥/٤٧) نَ لَوْ َعْ تُمُ األْ نْ أَ مِ وَ لْ وا إِلَى السَّ عُ تَدْ نُوا وَ هِ {فَال تَ

ى: لْمَ يْرُ بْنُ أَبِي سُ هَ الَ زُ نَى. قَ عْ مَ لِكَ الْ وَ ذَ هُ لم}، وَ : {إلَى السِّ أُ رَ قْ يُ وَ
لَمْ لِ نَسْ وْ قَ نْ الْ وفٍ مِ رُ عْ مَ الٍ وَ ا ... بِمَ عً اسِ لْمَ وَ كْ السِّ رِ ا إنْ نُدْ تُمَ لْ دْ قُ قَ وَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
 : ولُ قُ انَ يَ هُ كَ نَّ ، أَ يِّ رِ بَصْ نِ الْ سَ نِ بْنِ أَبِي الْحَ سَ نْ الْحَ نِي عَ لَغَ بَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

لُوا  خُ نُوا ادْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الَى: {يَ عَ هِ تَ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ مِ الَ ِسْ } لِإلْ مِ لْ وا لِلسَّ نَحُ إِنْ جَ {وَ
أَبِي  ابْن  يَّةُ  أُمَ الَ  قَ  . مُ الَ سْ ِ اإلْ وَ  هُ وَ لْم}،  السَّ {فِي  أُ  رَ قْ يُ وَ  ،(٢٠٨/٢ } (البقرة  ةً افَّ كَ مِ  لْ السِّ فِي 

: لْتِ الصَّ
ا٤۱۱ دَ ضُ هُ عَ انُوا لَ ا كَ مَ هِ وَ لَ ِ لَ اإلْ سْ مْ ... رُ هُ رُ نْذِ ينَ تُ لْمٍ حِ ابُوا لِسَ ا أَنَ فَمَ

الِك بن أَسد أول من عمل احلْداد. بَة إِىلَ اهلَْ ٤١٠  اهلالكى: احلْداد والصيقل، نِسْ
. عَ جَ ٤١١  أناب: رَ
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ةُ بْنُ  فَ الَ طَرَ . قَ لْمُ : السَّ ةً تَطِيلَ سْ لُ مُ مَ وٍ تُعْ لْ بُ لِدَ رَ عَ ولُ الْ قُ تَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: هُ ةً لَ اقَ فُ نَ ، يَصِ بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ دُ بَ ، أَحَ بْدِ عَ الْ

٤۱۲ دٍ دِّ تَشَ الِحٍ مُ ى دَ لْمَ رُّ بِسَ ا ... تَمُ أَنَّمَ نِ كَ تَالَ انِ أَفْ قَ فَ رْ ا مِ هَ لَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ .٤۱۳ وَ الِجٍ : دَ وَ رْ يُ وَ

كَ  دَ أَيَّ ي  الَّذِ وَ  {هُ  . لِكَ ذَ اءِ  رَ وَ نْ  مِ وَ  هُ  { هُ اللَّ بَكَ  سْ حَ إِنَّ  فَ وكَ  عُ دَ يَخْ أَنْ  وا  يدُ رِ يُ إِنْ  {وَ
هُ بِهِ  ثَكَ اللَّ عَ ي بَ  الَّذِ دَ هُ لَى الْ } عَ مْ لُوبِهِ يْنَ قُ أَلَّفَ بَ نِينَ وَ مِ ؤْ بِالْمُ فِ {وَ عْ دَ الضَّ عْ } بَ هِ رِ بِنَصْ
 { مْ يْنَهُ بَ أَلَّفَ  هَ  اللَّ لكِنَّ  وَ  ، مْ لُوبِهِ قُ يْنَ  بَ تَ  أَلَّفْ ا  مَ يعاً  مِ جَ ضِ  َرْ األْ فِي  ا  مَ قْتَ  فَ أَنْ {لَوْ  مْ  يْهِ إلَ

} (األنفال ٦٢/٨-٦٣) كِيمٌ يزٌ حَ زِ هُ عَ يْهِ {إِنَّ لَ مْ عَ هُ عَ مَ ي جَ ينِهِ الَّذِ بِدِ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

نِينَ  مِ ؤْ ضِ الْمُ رِّ ا النَّبِيُّ حَ هَ ا أَيُّ . يَ نِينَ مِ ؤْ نَ الْمُ بَعَكَ مِ من اتَّ هُ وَ بُكَ اللَّ سْ ا النَّبِيُّ حَ هَ ا أَيُّ {يَ
لِبُوا  غْ ةٌ يَ ائَ مْ مِ نْكُ نْ مِ كُ إِنْ يَ ، وَ تَيْنِ ائَ لِبُوا مِ غْ ونَ يَ ونَ صابِرُ رُ شْ مْ عِ نْكُ نْ مِ كُ ، إِنْ يَ تالِ لَى الْقِ عَ
لَى نِيَّةٍ  اتِلُونَ عَ قَ } (األنفال ٦٤/٨-٦٥) أَيْ الَ يُ ونَ هُ قَ فْ مٌ الَ يَ وْ مْ قَ هُ وا بِأَنَّ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ أَلْفاً مِ

. رٍّ الَ شَ يْرٍ وَ ةٍ بِخَ فَ رِ عْ الَ مَ قٍّ وَ الَ حَ وَ
هِ  بْدِ اللَّ نْ عَ ، عَ بَاحٍ طَاءِ بْنِ أَبِي رَ نْ عَ يحٍ عَ هِ بْنُ أَبِي نَجِ بْدُ اللَّ نِي عَ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ون  اتل عشرُ قَ وا أَنْ يُ ظَمُ أَعْ ، وَ ينَ لِمِ سْ مُ لَى الْ تَدَّ عَ ةُ اشْ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ مَّ : لَ الَ بَّاسٍ قَ بْنِ عَ

 : الَ قَ ، فَ رَ ُخْ ةُ األْ يَ ا اآلْ تْهَ خَ نَسَ ، فَ مْ نْهُ هُ عَ فَ اللَّ فَّ ا، فَخَ فً ائَة أَلْ مِ ، وَ تَيْنِ ائَ مِ
. يْهِ لَ لِهِ منقبض اخلطو لثقله عَ ٤١٢  الدالح: الّذي يمشى بِحمْ

وْض والبئر. ٤١٣  والدالج: الّذي يمشى بالدلو بَني احلَْ
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لِبُوا  غْ يَ ةٌ  صابِرَ ةٌ  ائَ مِ مْ  نْكُ مِ نْ  كُ يَ إِنْ  فَ فاً،  عْ ضَ مْ  فِيكُ أَنَّ  لِمَ  عَ وَ مْ  نْكُ عَ هُ  اللَّ فَ  فَّ خَ نَ  {اآلْ
} (األنفال ٦٦/٨)  ينَ ابِرِ عَ الصَّ الله مَ ، وَ هِ نِ اللَّ يْنِ بِإِذْ لِبُوا أَلْفَ غْ مْ أَلْفٌ يَ نْكُ نْ مِ كُ إِنْ يَ ، وَ تَيْنِ ائَ مِ
انُوا  كَ ا  إِذَ وَ  ، مْ نْهُ مِ وا  رُّ فِ يَ أَنْ  مْ  هُ لَ نْبَغِ  يَ مْ  لَ مْ  هِ وِّ دُ عَ نْ  مِ رِ  طْ الشَّ لَى  عَ انُوا  كَ ا  إذَ انُوا  فَكَ  : الَ قَ

. مْ نْهُ وا عَ زُ وَّ تَحَ مْ أَنْ يَ هُ ازَ لَ جَ مْ وَ هُ مْ قِتَالُ يْهِ لَ بْ عَ مْ يَجِ لِكَ لَ ونَ ذَ دُ
( انِمِ غَ الْمَ  وَ ارَ ُسَ لَ فِي األْ زَ ا نَ (مَ

دٌ  نْ أَحَ كُ مْ يَ لَ ، وَ انِمِ غَ مَ ذِ الْ أَخْ ، وَ ارَ ُسَ الَى فِي األْ عَ هُ تَ بَهُ اللَّ اتَ مَّ عَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
. هُ وٍّ لَ دُ نْ عَ ا مِ نَمً غْ لُ مَ أْكُ بِيَاءِ يَ َنْ نْ األْ هُ مِ بْلَ قَ

الَ  قَ  : الَ قَ  ، يْنِ سَ الْحُ بْنِ  لِيِّ  عَ بْنُ  رِ  فَ عْ جَ بُو  أَ دٌ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
طِيتُ  أُعْ وَ ا،  ورً طَهُ وَ ا  دً جِ سْ مَ ضُ  َرْ األْ لِي  لَتْ  عِ جُ وَ  ، بِ عْ بِالرُّ تُ  رْ نُصِ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
 ، ةَ اعَ فَ الشَّ طِيتُ  أُعْ وَ بْلِي،  قَ انَ  كَ لِنَبِيٍّ  لَلْ  تُحْ مْ  لَ وَ انِمُ  غَ مَ الْ لِي  لَّتْ  أُحِ وَ  ، لِمِ كَ الْ عَ  امِ وَ جَ
ونَ  بْلَكَ {أَنْ يَكُ } أَيْ قَ ا كانَ لِنَبِيٍّ : {مَ الَ قَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ بْلِي. قَ بِيٌّ قَ نَّ نَ تَهُ ؤْ مْ يُ سٌ لَ مْ خَ
نْ  مِ يَهُ  نْفِ يَ تَّى  حَ  ، هُ وَّ دُ عَ  ٤۱٤ نَ ثْخِ يُ أَيْ   { ضِ َرْ األْ فِي  نَ  ثْخِ يُ تَّى  {حَ هِ  وِّ دُ عَ نْ  مِ  {ر أَسْ لَهُ 
 { ةَ رَ خِ يدُ اآلْ رِ الله يُ الِ {وَ جَ ذِ الرِّ اءَ بِأَخْ دَ فِ ، الْ تَاعَ مَ يا} أَيْ الْ نْ ضَ الدُّ رَ ونَ عَ يدُ رِ ضِ {تُ َرْ األْ
ال  ةُ {لَوْ رَ خِ كُ بِهِ اآلْ رَ ي تُدْ اَلَّذِ ، وَ هُ ارَ يدُ إظْهَ رِ ي يُ ينِ الَّذِ ورِ الدِّ مْ لِظُهُ تْلَهُ (األنفال ٦٧/٨) أَيْ قَ
 { ظِيمٌ عَ ذابٌ  {عَ انِمِ  غَ مَ الْ وَ   ارَ ُسَ األْ نْ  مِ أَيْ   { مْ تُ ذْ أَخَ فِيما  مْ  كُ سَّ لَمَ بَقَ  سَ هِ  اللَّ نَ  مِ كِتابٌ 
 ، مْ اهُ نَهَ يَكُ  مْ  لَ وَ يِ  النَّهْ دَ  عْ بَ إالَّ  بُ  ذِّ أُعَ الَ  أَنِّي  نِّي  مِ بَقَ  سَ هُ  نَّ أَ الَ  وْ لَ أَيْ   (٦٨/٨ (األنفال 
الَ  قَ ، فَ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ نْ الرَّ ةٌ مِ ائِدَ عَ ، وَ نْهُ ةً مِ مَ حْ مْ رَ هُ لَ هُ وَ ا لَ لَّهَ مَّ أَحَ ، ثُ تُمْ نَعْ ا صَ مْ فِيمَ تُكُ بْ ذَّ عَ لَ

} (األنفال ٦٩/٨) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ قُ اتَّ يِّباً وَ الالً طَ تُمْ حَ نِمْ ا غَ مَّ لُوا مِ كُ {فَ
دو. عَ يِيق عىل الْ ان: التَّضْ ثْخَ ٤١٤  اإلِْ
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يْراً  مْ خَ لُوبِكُ هِ فِي قُ مِ اللَّ لَ عْ ر إِنْ يَ َسْ نَ األْ مْ مِ يكُ دِ نْ فِي أَيْ لْ لِمَ ا النَّبِيُّ قُ هَ ا أَيُّ : {يَ الَ مَّ قَ ثُ
} (األنفال ٧٠/٨) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ الله غَ ، وَ مْ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ نْكُ ذَ مِ ا أُخِ مَّ يْراً مِ مْ خَ تِكُ ؤْ يُ

( ينَ لِمِ سْ يْنَ الْمُ لِ بَ اصُ لَ فِي التَّوَ زَ ا نَ (مَ
فِي  ةٍ  يَ الَ وِ لَ  أَهْ ارَ  َنْصَ األْ وَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ لَ  عَ جَ وَ  ، لِ اصُ التَّوَ لَى  عَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ ضَّ  حَ وَ
نْ  لُوهُ تَكُ عَ فْ : {إِالَّ تَ الَ مَّ قَ ، ثُ لِيَاءُ بَعْضٍ مْ أَوْ هُ ضَ ارَ بَعْ فَّ كُ لَ الْ عَ جَ ، وَ مْ اهُ وَ نْ سِ ونَ مَ ينِ دُ الدِّ
ونِ  دُ نْ  مِ نَ  مِ ؤْ مُ الْ نُ  مِ ؤْ مُ الْ الِ  وَ يُ إالَّ  أَيْ   (٧٣/٨ (األنفال   { بِيرٌ كَ فَسادٌ  وَ ضِ  َرْ األْ فِي  فِتْنَةٌ 
ورِ  ظُهُ ، وَ بَاطِلِ الْ قِّ وَ ةٌ فِي الْحَ بْهَ ضِ أَيْ شُ َرْ نْ فِتْنَةٌ فِي األْ : تَكُ مٍ بِهِ حِ ا رَ انَ ذَ إِنْ كَ ، وَ افِرِ كَ الْ

. نِ مِ ؤْ مُ ونَ الْ افِرَ دُ كَ نِ الْ مِ ؤْ مُ لِّي الْ ضِ بِتَوَ َرْ ادِ فِي األْ سَ فَ الْ
ارِ  َنْصَ األْ وَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ ةِ  يَ الَ وَ الْ دَ  عْ بَ لَمَ  أَسْ نْ  مَّ مِ امِ  حَ َرْ األْ إلَى  يثَ  ارِ وَ مَ الْ دَّ  رَ مَّ  ثُ

 : الَ قَ ، فَ مْ يْنَهُ تِي بَ امِ الَّ حَ َرْ مْ إلَى األْ ونَهُ دُ
مْ  هُ حامِ بَعْضُ َرْ أُولُوا األْ ، وَ مْ نْكُ أُولئِكَ مِ مْ فَ كُ عَ وا مَ دُ جاهَ وا وَ رُ هاجَ دُ وَ عْ نْ بَ نُوا مِ ينَ آمَ الَّذِ {وَ
} (األنفال ٧٥/٨)٤١٥ لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ هَ بِكُ اثِ {إِنَّ اللَّ يرَ مِ } أَيْ بِالْ هِ لى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّ أَوْ

دُهم») دَ كِينَ «عَ رِ شْ نْ الْمُ رٍ مِ تِلَ بِبَدْ نْ قُ (مَ
. الً جُ ونَ رَ سُ مْ رٍ خَ مَ بَدْ وْ يْشٍ يَ رَ تْلَى قُ نْ قَ نَا مِ يَ لَ صِ نْ أُحْ يعُ مَ مِ : فَجَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

انُوا  كِينَ كَ رِ شْ مُ نْ الْ رٍ مِ تْلَى بَدْ و: أَنَّ قَ رٍ مْ نْ أَبِي عَ ، عَ ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
فِي كِتَابِ  يِّبِ وَ سَ مُ يدِ بْنِ الْ عِ سَ ، وَ بَّاسٍ لُ ابْنِ عَ وْ وَ قَ هُ ، وَ لِكَ ذَ  كَ رَ َسْ األْ ، وَ الً جُ ينَ رَ بْعِ سَ
هُ  ولُ قُ يْها} (آل عمران ١٦٥/٣) يَ ثْلَ بْتُمْ مِ دْ أَصَ يبَةٌ قَ صِ مْ مُ تْكُ ا أَصابَ لَمَّ الَى: {أَوَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هِ تَ اللَّ

٤١٥  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٦٦٦-٦٧٧.
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ثْلَيْ  رٍ مِ مَ بَدْ وْ بْتُمْ يَ دْ أَصَ : قَ ولُ قُ - يَ الً جُ ينَ رَ بْعِ مْ سَ نْهُ دَ مِ هِ تُشْ نْ اُسْ انَ مَ كَ - وَ دٍ ابِ أُحُ حَ َصْ ألِ
يُّ  ارِ َنْصَ دٍ األْ يْ نِي أَبُو زَ دَ أَنْشَ ا. وَ يرً ينَ أَسِ بْعِ سَ تِيالً وَ ينَ قَ بْعِ ، سَ دٍ مَ أُحُ وْ مْ يَ نْكُ دَ مِ هِ تُشْ نْ اُسْ مَ

: الِكٍ بِ بْنِ مَ عْ لِكَ
٤۱٦ دُ وَ َسْ األْ مْ وَ نْهُ تْبَةُ مِ ، عُ ونَ بْعُ مْ ... سَ نْهُ طَّنِ مِ عَ مُ طَنِ الْ عَ امَ بِالْ أَقَ فَ

دٍ  أُحُ مِ  وْ يَ يثِ  دِ حَ فِي  هُ  لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ  . رٍ بَدْ تْلَى  قَ نِي  عْ يَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
ا.٤١٧ هَ عِ ضِ وْ الَى فِي مَ عَ هُ تَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ رُ كُ أَذْ سَ

( اعَ يْنُقَ نِي قَ رُ بَ (أَمْ
نْ  مِ انَ  كَ وَ  ، اعَ يْنُقَ قَ نِي  بَ رَ  أَمَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ وِ  زْ غَ نْ  مِ  ، لِكَ ذَ يْنَ  بَ ا  فِيمَ انَ  كَ دْ  قَ وَ  : الَ قَ
رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، اعَ يْنُقَ قَ نِي  بَ وقِ  بِسُ مْ  هُ عَ مَ جَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَنَّ  اعَ  يْنُقَ قَ نِي  بَ يثِ  دِ حَ
تُمْ أَنِّي  فْ رَ دْ عَ مْ قَ إِنَّكُ فَ وا،  لِمُ أَسْ وَ  ، ةِ مَ النِّقْ نْ  مِ يْشٍ  رَ لَ بِقُ نَزَ ا  مَ ثْلَ  مِ هِ  اللَّ نْ  مِ وا  رُ ذَ احْ  ، ودَ هُ يَ
أَنَّا    تَرَ إنَّكَ   ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ وا:  الُ قَ  ، مْ يْكُ إلَ هِ  اللَّ دِ  هْ عَ وَ مْ  كِتَابِكُ فِي  لِكَ  ذَ ونَ  دُ تَجِ  ، لٌ سَ رْ مُ بِيٌّ  نَ
هِ  اللَّ ، إنَّا وَ ةً صَ مْ فُرْ نْهُ بْتَ مِ أَصَ ، فَ بِ رْ مْ بِالْحَ هُ لْمَ لَ ا الَ عِ مً وْ يتُ قَ قِ نَّكَ أَنَّكَ لَ رَّ غُ ! الَ يَ كَ مُ وْ قَ

. نُ النَّاسَ نَّ أَنَّا نَحْ لَمَ تَعْ نَاكَ لَ بْ ارَ ئِنْ حَ لَ

( مْ لَ فِيهِ زَ ا نَ (مَ
نْ  عَ أَوْ   ، بَيْرٍ جُ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ ابِتٍ  ثَ بْنِ  دِ  يْ زَ لِ  آلِ لًى  وْ مَ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ

 : مْ اتُ إالَّ فِيهِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ لَ هَ ا نَزَ : مَ الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ةَ عَ مَ رِ كْ عِ
كني. م بدر من املُْرشْ وْ نَا لقتىل يَ بِل حول املَاء، فاستعاره هُ ل): مربك اإلِْ صْ ٤١٦  العطن (يفِ األَ

٤١٧  السرية النبوية إلبن هشام، ١، ٧١٤.
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ةٌ فِي  مْ آيَ دْ كانَ لَكُ . قَ هادُ بِئْسَ الْمِ نَّمَ وَ هَ ونَ إِلى جَ رُ شَ تُحْ بُونَ وَ لَ تُغْ وا سَ رُ فَ ينَ كَ لْ لِلَّذِ {قُ
بِيلِ  يْشٍ {فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَ رَ قُ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ رٍ مِ ابِ بَدْ حَ تا} أَيْ أَصْ فِئَتَيْنِ الْتَقَ
، إِنَّ فِي ذلِكَ  نْ يَشاءُ هِ مَ رِ دُ بِنَصْ يِّ ؤَ الله يُ ، وَ يْنِ أْيَ الْعَ مْ رَ يْهِ ثْلَ مْ مِ هُ نَ وْ رَ ةٌ يَ ر كافِرَ أُخْ ، وَ هِ اللَّ

} (آل عمران ١٢/٣-١٣)٤١٨ َبْصارِ ُولِي األْ ةً ألِ بْرَ لَعِ
( فِي ابْنِ أُبَيٍّ لَ فِيهِ وَ زَ ا نَ مَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ حِ تِ مِ امِ ؤُ ابْنِ الصَّ بَرُّ (تَ

ةَ  بَادَ عُ بْنِ  لِيدِ  وَ الْ بْنِ  ةَ  بَادَ عُ نْ  عَ  ، ارٍ يَسَ بْنُ  اقُ  حَ إسْ أَبِي  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هِ  اللَّ بْدُ  عَ مْ  هِ رِ بِأَمْ بَّثَ  تَشَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ اعَ  يْنُقَ قَ نُو  بَ بَتْ  ارَ حَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ  ، تِ امِ الصَّ ابْن 
 ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  تِ  امِ الصَّ بْنُ  ةُ  بَادَ عُ ى  شَ مَ وَ  : الَ قَ  . مْ ونَهُ دُ امَ  قَ وَ  ، لُولَ سَ بن  بَيٍّ  أُ بْنُ 
مْ إلَى  هُ لَعَ ، فَخَ بَيٍّ هِ بْنِ أُ بْدِ اللَّ نْ عَ مْ مِ هُ ي لَ ثْلُ الَّذِ هِ مِ فِ لْ نْ حِ مْ مِ هُ ، لَ فٍ وْ نِي عَ دَ بَ انَ أَحَ كَ وَ

: الَ قَ ، وَ مْ هِ لْفِ نْ حِ r مِ ولِهِ  سُ إِلَى رَ U، وَ هِ  أَ إلَى اللَّ بَرَّ تَ r، وَ هِ  ولِ اللَّ سُ رَ
ارِ  فَّ كُ الْ ءِ  الَ ؤُ هَ لْفِ  حِ نْ  مِ أُ  رَ بْ أَ وَ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ الْ وَ  r هُ  ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ لَّى  تَوَ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ
ا  هَ يُّ أَ ا  {يَ ةِ  ائِدَ مَ الْ نْ  مِ ةُ  صَّ قِ الْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ بَيٍّ  أُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ فِي  وَ يهِ  فِ فَ  : الَ قَ  . مْ تِهِ يَ الَ وِ وَ
مْ  لَّهُ تَوَ يَ من  وَ  ، بَعْضٍ لِياءُ  أَوْ مْ  هُ بَعْضُ لِياءَ  أَوْ  النَّصار وَ ودَ  الْيَهُ وا  ذُ تَّخِ تَ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ
 { ضٌ رَ مَ مْ  لُوبِهِ قُ فِي  ينَ  الَّذِ   تَرَ فَ  . ينَ الظَّالِمِ مَ  وْ الْقَ ي  دِ هْ يَ الَ  هَ  اللَّ إِنَّ   ، مْ نْهُ مِ هُ  إِنَّ فَ مْ  نْكُ مِ
أَنْ  شى  نَخْ ولُونَ  قُ يَ مْ  فِيهِ ونَ  عُ {يُسارِ ائِرَ  وَ الدَّ ى  شَ أَخْ إنِّي   : هُ لُ وْ قَ وَ بَيٍّ  أُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  لِعَ أَيْ 
فِي  وا  رُّ أَسَ ا  مَ لى  عَ وا  بِحُ يُصْ فَ هِ،  نْدِ عِ نْ  مِ رٍ  أَمْ وْ  أَ تْحِ  بِالْفَ أْتِيَ  يَ أَنْ  هُ  اللَّ ى  عَسَ فَ ةٌ  دائِرَ يبَنا  تُصِ
مَّ  ثُ  { مْ مانِهِ يْ أَ دَ  هْ جَ هِ  بِاللَّ وا  مُ سَ أَقْ ينَ  الَّذِ الءِ  أَهؤُ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ قُولُ  يَ وَ  . ينَ نادِمِ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ
الةَ  ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا، الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ الَى: {إِنَّما وَ عَ لِهِ تَ وْ ةُ إلَى قَ صَّ قِ الْ
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هَ  اللَّ تِ  امِ الصَّ بْنِ  ةَ  بَادَ عُ لِّي  لِتُوَ رَ  كَ ذَ وَ  (٥١/٥-٥٥ (المائدة   { راكِعُونَ مْ  هُ وَ كاةَ  الزَّ تُونَ  ؤْ يُ وَ
هَ  اللَّ لَّ  تَوَ يَ من  {وَ  : مْ تِهِ يَ الَ وِ وَ مْ  هِ لْفِ حِ وَ اعَ  يْنُقَ قَ نِي  بَ نْ  مِ ئِهِ  بَرُّ تَ وَ نُوا،  آمَ ينَ  ذِ اَلَّ وَ هُ  ولَ سُ رَ وَ

} (المائدة ٥٦/٥)٤١٩ مُ الْغالِبُونَ هِ هُ بَ اللَّ زْ إِنَّ حِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ وَ
( دٍ ةُ أُحُ وَ زْ (غَ

يَى  يَحْ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ وَ يُّ  رِ هْ الزُّ لِمٍ  سْ مُ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ ا  مَ كَ  ، دٍ أُحُ يثِ  دِ حَ نْ  مِ انَ  كَ وَ
دِ بْنِ  عْ و بْنِ سَ رِ مْ نِ بْنِ عَ مَ حْ بْدِ الرَّ يْنُ بْنُ عَ صَ الْحُ ةَ وَ تَادَ رَ بْنِ قَ مَ مُ بْنُ عُ اصِ عَ بَّانَ وَ ابْن حِ
عَ  تَمَ دْ اجْ قَ ، وَ دٍ مِ أُحُ وْ نْ يَ يثِ عَ دِ ثَ بَعْضَ الْحَ دَّ دْ حَ مْ قَ لُّهُ ائِنَا، كُ لَمَ نْ عُ مْ مِ هُ يْرُ غَ اذٍ وَ عَ مُ

: مْ نْهُ هُ مِ الَ نْ قَ وْ مَ الُوا، أَ دٍ قَ مِ أُحُ وْ نْ يَ يثِ عَ دِ ا الْحَ ذَ نْ هَ تُ مِ قْ ا سُ هُ فِيمَ لُّ مْ كُ يثُهُ دِ حَ
 ، ةَ كَّ مَ إلَى  مْ  لُّهُ فَ عَ  جَ رَ وَ  ، لِيبِ قَ الْ ابِ  حَ أَصْ يْشٍ  رَ قُ ارِ  فَّ كُ نْ  مِ رٍ  بَدْ مَ  وْ يَ يبَ  أُصِ ا  مَّ لَ
أَبِي  بْنُ  ةُ  مَ رِ كْ عِ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ ى  شَ مَ هِ،  يرِ بِعِ بٍ  رْ حَ بْنُ  يَانَ  فْ سُ بُو  أَ عَ  جَ رَ وَ
مْ  هُ نَاؤُ بْ أَ وَ مْ  هُ اؤُ آبَ يبَ  أُصِ نْ  مَّ مِ  ، يْشٍ رَ قُ نْ  مِ الٍ  جَ رِ فِي   ، يَّةَ أُمَ بْنُ  انُ  وَ فْ صَ وَ  ، لٍ هْ جَ
نْ  مِ يرِ  عِ الْ تِلْكَ  فِي  هُ  لَ انَتْ  كَ نْ  مَ وَ  ، بٍ رْ حَ بْنَ  يَانَ  فْ سُ ا  بَ أَ وا  لَّمُ فَكَ  ، رٍ بَدْ مَ  وْ يَ مْ  انُهُ وَ إِخْ وَ
ينُونَا  أَعِ ، فَ مْ كُ يَارَ تَلَ خِ قَ ، وَ مْ كُ رَ تَ دْ وَ ا قَ دً مَّ حَ ، إنَّ مُ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ وا: يَ الُ قَ ، فَ ةٌ ارَ يْشٍ تِجَ رَ قُ

لُوا. عَ فَ فَ نَّا،  مِ ابَ  أَصَ نْ  بِمَ نَا  أْرَ ثَ نْهُ  مِ كُ  رِ نُدْ نَا  لَّ لَعَ فَ  ، بِهِ رْ حَ لَى  عَ الِ  مَ الْ ا  ذَ بِهَ
الَى:  عَ هُ تَ لَ اللَّ نَزَ ، أَ لْمِ عِ لِ الْ رَ لِي بَعْضُ أَهْ كَ ا ذَ مَ ، كَ مْ يهِ فِ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

ونُ  تَكُ مَّ  ثُ ونَها  قُ يُنْفِ سَ فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ نْ  عَ وا  دُّ لِيَصُ مْ  والَهُ أَمْ قُونَ  نْفِ يُ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
٣٦/٨)٤٢٠ } (األنفال  ونَ رُ شَ يُحْ نَّمَ  هَ جَ إِلى  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وَ بُونَ  لَ غْ يُ مَّ  ثُ  ، ةً رَ سْ حَ مْ  يْهِ لَ عَ

٤١٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٤٩-٥٠.
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( دٍ مَ أُحُ وْ ولُ يَ سُ يَهُ الرَّ ا لَقِ (مَ
ءٍ  بَالَ مَ  وْ يَ انَ  كَ وَ  ، وَّ دُ عَ الْ مْ  فِيهِ ابَ  أَصَ فَ  ، ونَ لِمُ سْ مُ الْ فَ  شَ انْكَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
إلَى  وُّ  دُ عَ الْ لَصَ  خَ تَّى  حَ ةِ،  ادَ هَ بِالشَّ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ مَ  رَ أَكْ نْ  مَ فِيهِ  هُ  اللَّ مَ  رَ أَكْ  ، يصٍ حِ تَمْ وَ
 ، هِ هِ جْ جَّ فِي وَ شُ ، وَ يَتُهُ اعِ بَ يبَتْ رَ أُصِ ، فَ هِ قِّ عَ لِشِ قَ تَّى وَ ةِ حَ ارَ جَ ٤۲۱ بِالْحِ ثَّ هِ r. فَدُ ولِ اللَّ سُ رَ

. قَّاصٍ تْبَةُ بْنُ أَبِي وَ هُ عُ ابَ ي أَصَ انَ الَّذِ كَ ، وَ تُهُ فَ ٤۲۲ شَ تْ لِمَ كُ وَ
يَةُ  اعِ بَ تْ رَ رَ سِ : كُ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ، عَ يلُ يْدُ الطَّوِ مَ نِي حُ ثَ دَّ : فَحَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مَ  حُ الدَّ سَ مْ لَ يَ عَ جَ ، وَ هِ هِ جْ لَى وَ يلُ عَ مُ يَسِ لَ الدَّ عَ ، فَجَ هِ هِ جْ جَّ فِي وَ شُ ، وَ دٍ مَ أُحُ وْ النَّبِيِّ r يَ
 U ُه لَ اللَّ أَنْزَ ! فَ مْ هِ بِّ مْ إلَى رَ وهُ عُ دْ وَ يَ هُ ، وَ مْ بِيِّهِ هَ نَ جْ بُوا وَ ضَ مٌ خَ وْ لِحُ قَ فْ يْفَ يُ : كَ ولُ قُ وَ يَ هُ وَ

 : لِكَ فِي ذَ
عمران  (آل   { ونَ ظالِمُ مْ  هُ إِنَّ فَ مْ  هُ بَ ذِّ عَ يُ أَوْ  مْ  يْهِ لَ عَ تُوبَ  يَ أَوْ  ءٌ  يْ شَ رِ  َمْ األْ نَ  مِ لَكَ  {لَيْسَ 

١٢٨/٣)٤٢٣

( دٍ يْ وَ ثِ بْنِ سُ ارِ رُ الْحَ (أَمْ
عَ  مَ دٍ  أُحُ مَ  وْ يَ جَ  رَ فَخَ ا،  نَافِقً مُ تْ  امَ صَ بْنِ  دِ  يْ وَ سُ بْنُ  ثُ  ارِ الْحَ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
دِ  ، أَحَ دٍ يْ يْسِ بْنِ زَ قَ ، وَ يِّ بَلَوِ ادٍ الْ رِ بْنِ ذِيَ ذَّ جَ مُ لَى الْ ا عَ دَ ، عَ ى النَّاسُ تَقَ ا الْ لَمَّ ، فَ ينَ لِمِ سْ مُ الْ
دْ  - قَ ونَ رُ كُ ذْ ا يَ هِ r- فِيمَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ كَ ، وَ يْشٍ رَ ةَ بِقُ كَّ قَ بِمَ مَّ لَحِ ا، ثُ مَ تَلَهُ قَ ، فَ ةَ بَيْعَ نِي ضُ بَ
يهِ  أَخِ إلَى  ثَ  بَعَ مَّ  ثُ  ، ةَ كَّ بِمَ انَ  فَكَ  ، هُ اتَ فَ فَ  ، بِهِ رَ  ظَفِ وَ  هُ إنْ  تْلِهِ  بِقَ طَّابِ  الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ رَ  أَمَ
نَاه  عْ ملَة، فَمَ ال املُْهْ ) بِالدَّ ثَّ اهُ (فَدُ وَ من رَ ا. وَ يب هبَ نَاه أُصِ عْ اهُ بالراء فَمَ وَ الَ أَبُو ذَر: «من رَ ، قَ ثَّ ٤٢١  فَدُ

تَّى التو بعض جسده». رمى حَ
.( ول فيهامَ هُ جْ بِنَاءِ للْمَ ابَته شجة. كلم: جرح (بِالْ انِب. شج: أَصَ ٤٢٢  الشق: اجلَْ
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نِي،  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، فِيهِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . هِ مِ وْ قَ إلَى  عَ  جِ لِيَرْ  ، ةَ بَ التَّوْ طْلُبُ  يَ دٍ  يْ وَ سُ بْنِ  سِ  الَ الْجُ
قٌّ  حَ ولَ  سُ الرَّ أَنَّ  وا  دُ هِ شَ وَ  ، مْ إِيمانِهِ دَ  عْ بَ وا  رُ فَ كَ ماً  وْ قَ هُ  اللَّ ي  دِ هْ يَ يْفَ  {كَ  : بَّاسٍ عَ ابْنِ  نْ  عَ

. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (آل عمران ٨٦/٣) إلَى آخِ ينَ مَ الظَّالِمِ وْ ي الْقَ دِ هْ الله الَ يَ ، وَ مُ الْبَيِّناتُ هُ جاءَ وَ
رَ  ذَّ جَ مُ تَلَ الْ دٍ قَ يْ وَ ثَ بْنَ سُ ارِ : أَنَّ الْحَ لْمِ عِ لِ الْ نْ أَهْ نْ أَثِقُ بِهِ مِ نِي مَ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
تْلَى  هُ فِي قَ رْ كُ ذْ مْ يَ اقَ لَ حَ : أَنَّ ابْنَ إسْ لِكَ لَى ذَ لِيلُ عَ الدَّ ، وَ دٍ يْ تُلْ قِيسَ بْنَ زَ قْ مْ يَ لَ ادٍ، وَ بْنَ ذِيَ
وبِ  رُ ا فِي بَعْضِ الْحُ دً يْ وَ اهُ سُ تَلَ أَبَ انَ قَ ادٍ كَ رَ بْنَ ذِيَ ذَّ جَ مُ َنَّ الْ ، ألِ رَ ذَّ جَ مُ تَلَ الْ ا قَ إِنَّمَ ، وَ دٍ أُحُ

. كِتَابِ ا الْ ذَ نْ هَ ى مِ ا مَضَ لِكَ فِيمَ نَا ذَ رْ كَ دْ ذَ قَ ، وَ جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ يْنَ األْ انَتْ بَ تِي كَ الَّ
بَعْضِ  نْ  مِ دٍ  يْ وَ سُ بْنُ  ثُ  ارِ الْحَ جَ  رَ خَ إذْ   ، ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ رٍ  فَ نَ فِي   ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بَيْنَا  فَ
 ، انَ فَّ عَ بْنَ  انَ  ثْمَ عُ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بِهِ  رَ  أَمَ فَ  ،٤۲٤ انِ جَ رَّ ضَ مُ انِ  بَ وْ ثَ يْهِ  لَ عَ وَ  ، ينَةِ دِ مَ الْ ائِطِ  وَ حَ

. ارِ َنْصَ : بَعْضُ األْ الُ قَ يُ ، وَ هُ نُقَ بَ عُ رَ فَضَ
اهُ  مَ بٍ رَ رْ يْرِ حَ ، فِي غَ يلَةً اءَ غِ رَ فْ اذُ بْنُ عَ عَ تِ مَ امِ دَ بْنَ الصَّ يْ وَ تَلَ سُ : قَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

٤٢٥. اثٍ مِ بُعَ وْ بْلَ يَ هُ قَ تَلَ قَ مٍ فَ هْ بِسَ

( ةِ ثْلَ كِينَ بِالْمُ رِ شْ هُ الْمُ دُ عُّ تَوَ ةَ وَ زَ مْ لَى حَ ولِ عَ سُ نُ الرَّ زْ (حُ
 ، طَّلِبِ مُ بْدِ الْ ةَ بْنَ عَ زَ مْ سُ حَ تَمِ لْ نِي، يَ لَغَ ا بَ هِ r، فِيمَ ولُ اللَّ سُ جَ رَ رَ خَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

. اهُ نَ أُذُ هُ وَ فُ عَ أَنْ دِ ، فَجُ ثِّلَ بِهِ مُ هِ، وَ بِدِ نْ كَ نُهُ عَ رَ بَطْ قِ دْ بُ ادِي قَ وَ هُ بِبَطْنِ الْ دَ جَ فَوَ

. ، أَي لطخ بِهِ مِ هُ رضج بِالدَّ نَّ أَ ة، كَ ٤٢٤  املرضج: املشبع محرَ
٤٢٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٨٩.
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 :َأ رَ ا  مَ  َأ رَ ينَ  حِ الَ  قَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَنَّ   : يْرِ بَ الزُّ بْنِ  رِ  فَ عْ جَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ فَحَ
 ، بَاعِ السِّ بِطُونِ  فِي  ونَ  يَكُ تَّى  حَ  ، تُهُ كْ تَرَ لَ ي  دِ بَعْ نْ  مِ نَّةً  سُ ونُ  يَكُ وَ  ، يَّةُ فِ صَ نَ  زَ تَحْ أَنْ  الَ  وْ لَ
ثِّلَنَّ  ُمَ ألَ اطِنِ  وَ مَ الْ نْ  مِ طِنٍ  وْ مَ فِي  يْشٍ  رَ قُ لَى  عَ هُ  اللَّ رنِي  أَظْهَ ئِنْ  لَ وَ  ، يْرِ الطَّ لِ  اصِ وَ حَ وَ
لَ  فَعَ نْ  مَ لَى  عَ هُ  يْظَ غَ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نَ  زْ حُ ونَ  لِمُ سْ مُ الْ  َأ رَ ا  لَمَّ فَ  . مْ نْهُ مِ الً  جُ رَ ثِينَ  بِثَالَ
مْ  لَ ةً  ثْلَ مُ مْ  بِهِ ثِّلَنَّ  نُمَ لَ رِ  هْ الدَّ نْ  مِ ا  مً وْ يَ مْ  بِهِ هُ  اللَّ نَا  رَ أَظْفَ ئِنْ  لَ هِ  اللَّ وَ وا:  الُ قَ  ، لَ فَعَ ا  مَ هِ  مِّ بِعَ

. بِ رَ عَ الْ نْ  مِ دٌ  أَحَ ا  ثِّلْهَ مَ يُ
ا  ا! مَ ثْلِكَ أَبَدً ابَ بِمِ نْ أُصَ : لَ الَ ةَ قَ زَ مْ لَى حَ هِ r عَ ولُ اللَّ سُ قَفَ رَ ا وَ مَّ لَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
بْدِ  ةَ بْنَ عَ زَ مْ نِي أَنَّ حَ بَرَ أَخْ يلُ فَ بْرِ نِي جِ اءَ : جَ الَ مَّ قَ ا! ثُ ذَ نْ هَ يَّ مِ يَظَ إلَ ا قَطُّ أَغْ قِفً وْ تُ مَ فْ قَ وَ
دُ  أَسَ ، وَ دُ اللَّهِ ، أَسَ طَّلِبِ مُ بْدِ الْ ةُ ابْن عَ زَ مْ : حَ بْعِ اتِ السَّ وَ مَ لِ السَّ تُوبٌ فِي أَهْ كْ طَّلِبِ مَ مُ الْ
 ، ةِ اعَ ضَ الرَّ نْ  مِ ةٌ  وَ إخْ  ، دِ َسَ األْ بْدِ  عَ بْنَ  ةَ  لَمَ سَ أَبُو  وَ ةُ  زَ مْ حَ وَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ انَ  كَ وَ  . ولِهِ سُ رَ

٤۲٦. بٍ هَ َبِي لَ ةٌ ألِ الَ وْ مْ مَ تْهُ عَ ضَ أَرْ
( ةِ ثْلَ نْ الْمُ يِ عَ لَ فِي النَّهْ زَ ا نَ (مَ

بٍ  عْ دِ بْنِ كَ مَّ حَ نْ مُ ، عَ يُّ لَمِ َسْ ةَ األْ وَ رْ يَانَ بْنِ فَ فْ ةُ بْنُ سُ دَ يْ رَ نِي بُ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
لِ  وْ قَ نْ  مِ  ، لِكَ ذَ فِي  لَ  أَنْزَ  U هَ  اللَّ أَنَّ   : بَّاسٍ عَ ابْنِ  نْ  عَ  ، مُ أَتَّهِ الَ  نْ  مَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  ، ظِيُّ رَ قُ الْ

 : ابِهِ حَ لِ أَصْ وْ قَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ رَ
بِرْ  اصْ . وَ ينَ ابِرِ يْرٌ لِلصَّ وَ خَ مْ لَهُ تُ بَرْ صَ لَئِنْ  ، وَ بِهِ وقِبْتُمْ  عُ ا  مَ ثْلِ  بِمِ اقِبُوا  عَ فَ بْتُمْ  اقَ عَ إِنْ  {وَ
(النحل   { ونَ رُ كُ مْ يَ ا  مَّ مِ يْقٍ  ضَ فِي  تَكُ  الَ  وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ نْ  زَ تَحْ الَ  وَ باللَّه،  إِالَّ  كَ  بْرُ صَ ا  مَ وَ

. ةِ ثْلَ مُ نْ الْ ى عَ نَهَ بَرَ وَ صَ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ ا رَ فَ عَ ١٢٦/١٦-١٢٧)، فَ

ا ثويبة. مهَ ٤٢٦  اسْ
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٢٥٢

 ، بٍ نْدُ جُ بْنِ  ةَ  رَ مُ سَ نْ  عَ  ، نِ سَ الْحَ نْ  عَ  ، يلُ الطَّوِ يْدُ  مَ حُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  عَ انَا  نْهَ يَ وَ  ، ةِ قَ دَ بِالصَّ نَا  رَ أْمُ يَ تَّى  حَ  ، هُ قَ ارَ فَ فَ قَطُّ  امٍ  قَ مَ فِي   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ امَ  قَ ا  مَ  : الَ قَ

٤٢٧. ةِ ثْلَ مُ الْ

( آنِ رْ نْ الْقُ دٍ مِ هُ فِي أُحُ لَ اللَّ زَ ا أَنْ رُ مَ (ذِكْ
نَا  ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ امٍ شَ لِكِ بْنُ هِ مَ بْدُ الْ دِ عَ مَّ حَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ : حَ الَ يمِ قَ حِ نِ الرَّ مَ حْ هِ الرَّ مِ اللَّ بِسْ
هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ ا  مَّ مِ انَ  فَكَ  : الَ قَ  ، لِبِيِّ طَّ مُ الْ اقَ  حَ إسْ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ ائِيُّ  بَكَّ الْ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  ادُ  يَ زِ
فِي  انَ  كَ ا  مَ ةُ  فَ صِ ا  فِيهَ  ، انَ رَ مْ عِ آلِ  نْ  مِ ةً  آيَ تُّونَ  سِ آنِ  رْ قُ الْ نْ  مِ دٍ  أُحُ مِ  وْ يَ فِي  الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ

 :r ِالَى لِنَبِيِّه عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ ، يَ مْ نْهُ اتَبَ مِ نْ عَ بَةُ مَ اتَ عَ مُ ، وَ لِكَ مْ ذَ هِ مِ وْ يَ
} (آل عمران  لِيمٌ يعٌ عَ مِ الله سَ ، وَ تالِ قِ دَ لِلْ قاعِ نِينَ مَ مِ ؤْ ئُ الْمُ بَوِّ لِكَ تُ نْ أَهْ تَ مِ وْ دَ إِذْ غَ {وَ

(١٢١/٣

: دٍ يْ يْتُ ابْن زَ مَ كُ الَ الْ . قَ لَ نَازِ مَ دَ وَ اعِ قَ مْ مَ هُ ذُ لَ تَّخِ : تَ نِينَ مِ ؤْ ئُ الْمُ بَوِّ : تُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ا عَ جَ ضْ أْتُ مَ بَوَّ دْ تَ هُ ... قَ بْلَ نْتُ قَ يْتَنِي كُ لَ

. هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
. ونَ فُ ا تُخْ لِيمٌ بِمَ ، عَ ولُونَ قُ ا تَ يعٌ بِمَ مِ أَيْ سَ

مِ بْنِ  شَ ةَ بْنِ جُ لَمَ نُو سَ : بَ تَانِ ائِفَ الطَّ ، وَ اذَالَ تَخَ ال} أَنْ تَ شَ مْ أَنْ تَفْ نْكُ تانِ مِ تْ طائِفَ مَّ {إِذْ هَ
الله  الَى: {وَ عَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ انِ يَ نَاحَ ا الْجَ مَ هُ ، وَ سِ َوْ نْ األْ ةَ بْنِ النَّبِيتُ مِ ثَ ارِ نُو حَ بَ ، وَ جِ رَ زْ الْخَ
نْ  ا عَ مَ نْهُ لِكَ مِ انَ ذَ ا كَ هُ إنَّمَ نَّ لِكَ أَ ذَ ا، وَ مَ لِهِ نْ فَشَ تَا بِهِ مِ مَّ ا هَ ا مَ مَ نْهُ افِعُ عَ دَ مُ ما} أَيْ الْ لِيُّهُ وَ

٤٢٧  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٩٥-٩٦.
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٢٥٣

 ، تِهِ ائِدَ عَ تِهِ وَ مَ حْ ا بِرَ مَ نْهُ لِكَ عَ عَ ذَ فْ لَّى دَ تَوَ ا، فَ مَ كٍّ فِي دِينِهِ يْرَ شَ ا غَ مَ ابَهُ نٍ أَصَ هَ وَ فٍ وَ عْ ضَ
.r ا مَ تَا بِنَبِيِّهِ قَ لَحِ ا، وَ مَ هِ فِ عْ ضَ ا وَ مَ ونِهِ هُ نْ وُ تَا مِ لِمَ تَّى سَ حَ

: تَانِ ائِفَ الَتْ الطَّ : قَ الَ ، قَ لْمِ عِ لِ الْ نْ أَهْ دِ مِ َسْ نْ األْ لٌ مِ جُ نِي رَ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. لِكَ انَا فِي ذَ هُ إيَّ لَّى اللَّ تَوَ ، لَ نَا بِهِ مْ مَ ا هَ مَّ بِمَ مْ نَهُ بُّ أَنَّا لَ ا نُحِ مَ

عمران  (آل   { نُونَ مِ ؤْ الْمُ لِ  كَّ يَتَوَ لْ فَ هِ  اللَّ لَى  عَ {وَ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لَى  عَ نْهُ  أُعِ بِي،  نْ  تَعِ يَسْ لْ وَ  ، لَيَّ عَ لْ  كَّ يَتَوَ لْ فَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ نْ  مِ فٌ  عْ ضَ بِهِ  انَ  كَ نْ  مَ أَيْ   (١٢٢/٣
رٍ  هُ بِبَدْ مُ اللَّ كُ رَ دْ نَصَ لَقَ . {وَ لَى نِيَّتِهِ هُ عَ يَ وِّ أُقَ ، وَ نْهُ عَ عَ فَ أَدْ ، وَ لُغَ بِهِ تَّى أَبْ ، حَ نْهُ افِعْ عَ أُدَ هِ، وَ رِ أَمْ
رُ  كْ شُ هُ  إِنَّ فَ ونِي،  قُ اتَّ فَ أَيْ   (١٢٣/٣ عمران  (آل   { ونَ رُ كُ تَشْ مْ  لَّكُ لَعَ هَ  اللَّ وا  قُ اتَّ فَ  ، أَذِلَّةٌ تُمْ  نْ أَ وَ
نِينَ  مِ ؤْ لِلْمُ قُولُ  تَ {إِذْ  ةً  وَّ قُ فُ  عَ أَضْ وَ ا  دً دَ عَ لُّ  أَقَ تُمْ  أَنْ وَ  { رٍ بِبَدْ هُ  اللَّ مُ  كُ رَ نَصَ دْ  لَقَ {وَ تِي.  مَ نِعْ
وا  تَّقُ تَ وا وَ بِرُ . بَلى إِنْ تَصْ لِينَ نْزَ ةِ مُ الئِكَ نَ الْمَ ةِ آالفٍ مِ مْ بِثَالثَ بُّكُ مْ رَ كُ دَّ مِ مْ أَنْ يُ يَكُ فِ كْ أَلَنْ يَ
} (آل عمران  ينَ مِ وِّ سَ ةِ مُ الئِكَ نَ الْمَ ةِ آالفٍ مِ سَ مْ مْ بِخَ بُّكُ مْ رَ كُ دْ دِ مْ ا يُ ذَ مْ هَ هِ رِ وْ نْ فَ مْ مِ أْتُوكُ يَ وَ
مْ  كُ دُّ ا، أُمِ ذَ مْ هَ هِ هِ جْ نْ وَ مْ مِ أْتُوكُ يَ ي، وَ رِ وا أَمْ تُطِيعُ ي، وَ وِّ دُ وا لِعَ بِرُ ١٢٤/٣-١٢٥) أَيْ إنْ تَصْ

. ينَ مِ وِّ سَ ةِ مُ ئِكَ الَ مَ نْ الْ فٍ مِ ةِ آالَ سَ مْ بِخَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

هُ  نَّ أَ يِّ  رِ بَصْ الْ نِ  سَ الْحَ أَبِي  بْنِ  نِ  سَ الْحَ نْ  عَ نَا  لَغَ بَ  . ينَ لَمِ عْ مُ  : ينَ مِ وِّ سَ مُ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
انَتْ  : كَ الَ قَ اقَ فَ حَ ا ابْنُ إسْ أَمَّ . فَ يَضَ وفِ أَبْ ا بِصُ يهَ اصِ نَوَ مْ وَ يْلِهِ نَابِ خَ لَى أَذْ وا عَ لَمُ : أَعْ الَ قَ

. رٍ يثِ بَدْ دِ لِكَ فِي حَ تُ ذَ رْ كَ دْ ذَ قَ ا. وَ ائِمَ بِيضً مَ رٍ عَ مَ بَدْ وْ مْ يَ اهُ يمَ سِ
 { ودِ جُ السُّ رِ  أَثَ نْ  مِ مْ  هِ وهِ جُ وُ فِي  مْ  يماهُ {سِ  :U هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ  . ةُ مَ الَ عَ الْ ا:  يمَ السِّ وَ
} (هود ٨٢/١١-٨٣)  ةً مَ وَّ سَ . مُ ودٍ نْضُ يلٍ مَ جِّ نْ سِ ةً مِ جارَ {حِ . وَ مْ تُهُ مَ الَ (الفتح ٢٩/٤٨) أَيْ عَ
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٢٥٤

ا  أَنَّهَ  ، ةٌ مَ الَ عَ ا  يْهَ لَ عَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ يِّ  رِ بَصْ الْ نِ  سَ الْحَ أَبِي  بْنِ  نِ  سَ الْحَ نْ  عَ نَا  لَغَ بَ  . ةً لَمَ عْ مُ  : ولُ قُ يَ
: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ . قَ ابِ ذَ عَ ةِ الْ ارَ جَ نْ حِ ا مِ أَنَّهَ يَا، وَ نْ ةِ الدُّ ارَ جَ نْ حِ تْ مِ يْسَ لَ

وا٤۲۸ مُ وَّ ا سَ ا مَ ينِي إذَ ارِ الَ تُجَ مُ ... وَ هَ يَادُ السَّ بْلَى بِي الْجِ نَ تُ فَاآلْ
وا مُ ذَ أَجْ مْ وَ هُ ارُ تْ أَبْصَ صَ خَ شَ وَ

وا. ): أَقْطَعُ ةِ لَ مَ هْ مُ الِ الْ وا (بِالدَّ مُ دَ أَجْ وا، وَ عُ رَ ): أَيْ أَسْ ةِ مَ جَ عْ مُ الِ الْ وا (بِالذَّ مُ ذَ أَجْ
. هُ ةٍ لَ وزَ جُ يَاتُ فِي أُرْ َبْ هِ األْ ذِ هَ وَ

} (آل عمران  ةِ مَ وَّ سَ يْلِ الْمُ الْخَ الَى: {وَ عَ هِ تَ فِي كِتَابِ اللَّ . وَ يَّةُ عِ رْ مَ ا): الْ ةُ (أَيْضً مَ وَّ سَ الْمُ وَ
ا:  هَ امَ أَسَ ، وَ إِبِلَهُ هُ وَ يْلَ مَ خَ وَّ : سَ بُ رَ عَ ولُ الْ قُ } (النحل ١٠/١٦) تَ ونَ يمُ رٌ فِيهِ تُسِ جَ ١٤/٣) و{شَ

: دٍ يْ يْت من زَ مَ كُ الَ الْ ا. قَ اهَ عَ ا رَ إذَ
امِ وَ لْكُ السَّ يمِ هُ سِ مُ دُ الْ قْ فَ اهُ ... وَ نَ دْ قَ فَ ا فَ حً جِ سْ انَ مُ يًا كَ اعِ رَ

ةٍ  يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ نَمِ غَ نٌ إلَى الْ سِ حْ ةِ مُ يَاسَ لِسُ السِّ ا: سَ حً جِ سْ : مُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
. هُ لَ

هِ  اللَّ نْدِ  عِ نْ  مِ إِالَّ  رُ  النَّصْ ا  مَ وَ  ، بِهِ مْ  لُوبُكُ قُ ئِنَّ  لِتَطْمَ وَ  ، مْ لَكُ  ر بُشْ إِالَّ  هُ  اللَّ هُ  لَ عَ جَ ما  {وَ
تِي  ئِكَ الَ مَ نُودِ  جُ نْ  مِ يْتُ  مَّ سَ نْ  مَ مْ  كُ لَ يْتُ  مَّ سَ ا  مَ أَيْ   (۱۲٦/٣ عمران  } (آل  كِيمِ الْحَ يزِ  زِ الْعَ
ي،  نْدِ نْ عِ رُ إالَّ مِ ا النَّصْ مَ ، وَ مْ كُ فِ عْ نْ ضَ فُ مِ رِ ا أَعْ ، لِمَ مْ بِهِ لُوبُكُ ئِنَّ قُ لِتَطْمَ ، وَ مْ  لَكُ رَ إالَّ بُشْ
طَعَ  : {لِيَقْ الَ مَّ قَ لْقِي. ثُ نْ خَ دٍ مِ ، الَ إلَى أَحَ مَ إلَيَّ كْ الْحُ زَّ وَ عِ لِكَ أَنَّ الْ ذَ تِي، وَ رَ دْ قُ لْطَانِي وَ لِسُ
نْ  ا مِ فً طَعَ طَرَ } (آل عمران ۱۲۷/٣) أَيْ لِيَقْ لِبُوا خائِبِينَ يَنْقَ مْ فَ بِتَهُ كْ وا أَوْ يَ رُ فَ ينَ كَ نَ الَّذِ فاً مِ رَ طَ

ب. رْ ة احلَْ يل الْعتاق. والسهم: العابسة املتغرية من شدَّ يَاد: اخلَْ ِ ٤٢٨  اجلْ
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٢٥٥

 ، ائِبِينَ مْ فَال خَ نْهُ يَ مِ قِ نْ بَ عُ مَ جِ رْ يَ : أَيْ وَ ائِبِينَ مْ خَ هُ دَّ رُ ، أَوْ يَ مْ نْهُ مُ بِهِ مِ نْتَقِ تْلٍ يَ كِينَ بِقَ رِ شْ مُ الْ
. لُونَ أْمُ انُوا يَ ا كَ مَّ يْئًا مِ وا شَ نَالُ مْ يَ لَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: ةِ مَّ الَ ذُو الرُّ وا. قَ ادُ ا أَرَ مْ مَ هُ نَعُ مْ يَ ، وَ مِّ غَ دَّ الْ مْ أَشَ هُ مُّ غُ : يَ مْ بِتهُ كْ : يَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

٤۲۹ بُوتِ كْ مَ ورٍ وَ رُ سْ يْنَ مَ ةٍ بَ يْرَ نَا ... فِي حَ قِفَ وْ نٍ الَ أَنْسَ مَ جَ نْ شَ ا أَنْسَ مِ مَ
. مْ هِ وهِ جُ مْ لِوُ هُ عُ رَ ا): يَصْ مْ (أَيْضً بِتهُ كْ يَ وَ

أَوْ   ، ءٌ يْ شَ رِ  َمْ األْ نَ  مِ لَكَ  {لَيْسَ   :r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دٍ  مَّ حَ لِمُ الَ  قَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بَادِي،  عِ فِي  ءٌ  يْ شَ مِ  كْ الْحُ نْ  مِ لَكَ  يْسَ  لَ أَيْ   { ونَ ظالِمُ مْ  هُ إِنَّ فَ مْ  هُ بَ ذِّ عَ يُ أَوْ   ، مْ يْهِ لَ عَ تُوبَ  يَ
مْ  نُوبِهِ مْ بِذُ هُ بُ ذِّ ، أَوْ أُعَ لْتُ عَ ئْتُ فَ إِنْ شِ تِي، فَ مَ حْ مْ بِرَ يْهِ لَ ، أَوْ أَتُوبُ عَ مْ تُكَ بِهِ فِيهِ رْ ا أَمَ إالَّ مَ
ايَ  إيَّ مْ  يَتِهِ صِ عْ بِمَ لِكَ  ذَ بُوا  جَ تَوْ اسْ دْ  قَ أَيْ   (۱۲۸/٣ عمران  (آل   { ونَ ظالِمُ مْ  هُ إِنَّ {فَ ي  قِّ بِحَ فَ

. مْ ا فِيهِ لَى مَ ، عَ بَادَ عِ مُ الْ حَ رْ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ } (آل عمران ۱۲۹/٣) أَيْ يَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ الله غَ {وَ
ا) بَ نْ الرِّ يُ عَ (النَّهْ

فِي  لُوا  أْكُ تَ الَ  أَيْ   { ةً فَ ضاعَ مُ عافاً  أَضْ بَوا  الرِّ لُوا  أْكُ تَ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
فِي  مْ  كُ لَ لُّ  يَحِ الَ  ا  مَّ مِ هِ،  يْرِ غَ لَى  عَ تُمْ  أَنْ إذْ  لُونَ  أْكُ تَ نْتُمْ  كُ ا  مَ بِهِ  هُ  اللَّ مْ  اكُ دَ هَ إذْ   ، مِ الَ سْ ِ اإلْ
ونَ  نْجُ مْ تَ لَّكُ عَ هَ لَ وا اللَّ أَطِيعُ } (آل عمران ۱۳۰/٣) أَيْ فَ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ هَ لَعَ وا اللَّ قُ اتَّ مْ {وَ دِينِكُ
الَّتِي  النَّارَ  وا  قُ اتَّ {وَ  ، ابِهِ وَ ثَ نْ  مِ فِيهِ  هُ  اللَّ مْ  بَكُ غَّ رَ ا  مَ وتدركون   ، ابِهِ ذَ عَ نْ  مِ هُ  اللَّ مْ  كُ رَ ذَّ حَ ا  مَّ مِ

رَ بِي. فَ نْ كَ ا لِمِ ارً لَتْ دَ عِ تِي جُ } (آل عمران ۱۳۱/٣) أَيْ الَّ ينَ تْ لِلْكافِرِ دَّ أُعِ
٤٢٩  الشجن: احلْزن.
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( ةِ لَى الطَّاعَ ضُّ عَ (الْحَ
ينَ  بَةً لِلَّذِ اتَ عَ } (آل عمران ۱۳۲/٣) مُ ونَ مُ حَ مْ تُرْ لَّكُ ولَ لَعَ سُ الرَّ هَ وَ وا اللَّ أَطِيعُ : {وَ الَ مَّ قَ ثُ

 : الَ مَّ قَ . ثُ هِ يْرِ فِي غَ مِ وَ يَوْ لِكَ الْ مْ بِهِ فِي ذَ هُ رَ ا أَمَ مْ بِمَ هُ رَ ينَ أَمَ هِ r حِ ولَ اللَّ سُ ا رَ وْ صَ عَ
 { ينَ تَّقِ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ َرْ األْ ماواتُ وَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ وا إِلى مَ عُ سارِ {وَ

ولِي.  سُ أَطَاعَ رَ نِي وَ نْ أَطَاعَ ا لِمَ ارً (آل عمران ۱۳۳/٣) أَيْ دَ

الله  ، وَ نِ النَّاسِ الْعافِينَ عَ ، وَ يْظَ ينَ الْغَ الْكاظِمِ اءِ، وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ قُونَ فِي السَّ نْفِ ينَ يُ {الَّذِ
.، لَ بِهِ مِ نْ عَ بُّ مَ أَنَا أُحِ ، وَ انُ سَ حْ ِ وَ اإلْ لِكَ هُ ذَ } (آل عمران ۱۳٤/٣) أَيْ وَ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ يُحِ
من  وَ  ، مْ نُوبِهِ لِذُ وا  رُ فَ تَغْ اسْ فَ هَ  اللَّ وا  رُ كَ ذَ مْ  هُ سَ فُ أَنْ وا  لَمُ ظَ أَوْ  ةً  شَ فاحِ لُوا  عَ فَ إِذا  ينَ  الَّذِ {وَ
، أَوْ  ةً شَ ا فَاحِ وْ } أَيْ إنْ أَتَ ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لى مَ وا عَ رُّ لَمْ يُصِ ، وَ هُ نُوبَ إِالَّ اللَّ رُ الذُّ فِ غْ يَ
فُوا  رَ عَ ا، وَ هَ وهُ لَ رُ فِ تَغْ ، فَاسْ مْ يْهِ لَ مَ عَ رَّ ا حَ مَ ا، وَ نْهَ هِ عَ يَ اللَّ وا نَهْ رُ كَ يَةٍ ذَ صِ عْ مْ بِمَ هُ سَ وا أَنْفُ ظَلَمُ
} (آل عمران ۱۳٥/٣)  ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لى مَ وا عَ رُّ لَمْ يُصِ .{وَ وَ نُوبَ إالَّ هُ رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ نَّ أَ
ونَ  لَمُ عْ مْ يَ هُ ، وَ مْ هِ رِ فْ ا بِهِ فِي كُ لَوْ ا غَ كَ بِي فِيمَ رَ نْ أَشْ لِ مَ عْ فِ يَتِي كَ صِ عْ لَى مَ وا عَ يمُ قِ مْ يُ أَيْ لَ

ي.  يْرِ ةِ غَ بَادَ نْ عِ مْ مِ يْهِ لَ تُ عَ مْ رَّ ا حَ مَ
فِيها،  ينَ  خالِدِ َنْهارُ  األْ ا  تِهَ تَحْ نْ  مِ ي  رِ تَجْ نَّاتٌ  جَ وَ مْ  هِ بِّ رَ نْ  مِ ةٌ  رَ فِ غْ مَ مْ  هُ زاؤُ جَ {أُولئِكَ 

. ينَ طِيعِ مُ ابُ الْ } (آل عمران ۱۳٦/٣) أَيْ ثَوَ لِينَ رُ الْعامِ مَ أَجْ نِعْ وَ
( نْهُ مْ عَ تُهُ يَ زِ عْ تَ مْ وَ هُ ابَ ا أَصَ رُ مَ (ذِكْ

ا  لِمَ يصَ  حِ التَّمْ وَ  ، مْ ابَهُ أَصَ ي  الَّذِ ءَ  بَالَ الْ وَ  ، مْ بِهِ لَتْ  نَزَ تِي  الَّ يبَةِ  صِ مُ الْ رَ  ذِكْ بَلَ  تَقْ اسْ مَّ  ثُ
ا  فِيمَ وَ وا،  نَعُ صَ ا  فِيمَ مْ  هُ لَ ا  يفً رِ عْ تَ وَ  ، مْ هُ لَ ةً  يَ زِ عْ تَ  : الَ قَ فَ  ، مْ نْهُ مِ اءَ  دَ هَ الشُّ هُ  اذَ اِتِّخَ وَ  ، مْ فِيهِ انَ  كَ
يْفَ كانَ عاقِبَةُ  انْظُروا كَ ضِ فَ َرْ وا فِي األْ يرُ نَنٌ فَسِ مْ سُ بْلِكُ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ . {قَ مْ انِعٌ بِهِ وَ صَ هُ
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لِي  سُ يبِ لِرُ ذِ لِ التَّكْ ةٍ فِي أَهْ مَ ائِعُ نِقْ قَ نِّي وَ تْ مِ دْ مَضَ } (آل عمران ١٣٧/٣) أَيْ قَ بِينَ ذِّ كَ الْمُ
نِّي  مِ تْ  مَضَ دْ  قَ تٍ  ثُالَ مَ ا  أَوْ رَ فَ  ، يَنَ دْ مَ ابِ  حَ أَصْ وَ لُوطٍ  مِ  وْ قَ وَ ودَ  ثَمُ وَ ادٍ  عَ بِي:  كِ  رْ الشِّ وَ
نُّوا أَنَّ  ظُ : أَيْ لِئَالَّ يَ مْ هُ يْتُ لَ لَ إِنِّي أَمْ نِّي، فَ لِكَ مِ نْ ذَ يْهِ مِ لَ مْ عَ ا هُ ثْلِ مَ لَى مِ وَ عَ نْ هُ لِمَ ، وَ مْ فِيهِ
 ، لِكَ مْ بِذَ ، لِيَبْتَلِيَكُ مْ يْكُ لَ ا عَ مْ بِهَ تْهُ لَ تِي أَدْ ةِ الَّ لَ وْ ي، لِلدَّ وِّ دُ عَ مْ وَ كُ وِّ دُ نْ عَ تْ عَ طَعَ تِي انْقَ مَ نِقْ

. مْ كُ نْدَ ا عِ مْ مَ كُ لِّمَ لِيُعَ
لِلنَّاسِ  يرٌ  سِ فْ تَ ا  ذَ هَ أَيْ   { ينَ تَّقِ لِلْمُ ظَةٌ  عِ وْ مَ وَ  ًد هُ وَ لِلنَّاسِ  يانٌ  بَ ا  ذَ {هَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ
أَيْ   (١٣٨/٣ عمران  (آل   { ينَ تَّقِ {لِلْمُ أَدَبٌ  وَ نُورٌ  أَيْ   { ظَةٌ عِ وْ مَ وَ  ًد هُ {وَ   دَ هُ الْ بِلُوا  قَ إنْ 
لَى  عَ وا  بْتَئِسُ تَ الَ  وَ وا  فُ عُ تَضْ الَ  أَيْ  نُوا}  زَ تَحْ ال  وَ نُوا  هِ تَ ال  {وَ ي.  رِ أَمْ فَ  رَ عَ وَ نِي  أَطَاعَ نْ  لِمَ
} (آل  نِينَ مِ ؤْ مُ نْتُمْ  كُ {إِنْ  ورُ  الظُّهُ وَ اقِبَةُ  عَ الْ ونُ  تَكُ مْ  كُ لَ أَيْ   { نَ لَوْ َعْ األْ تُمُ  نْ أَ {وَ  ، مْ ابَكُ أَصَ ا  مَ
حٌ  رْ قَ مْ  كُ سْ سَ مْ يَ {إِنْ  نِّي.  عَ بِهِ  مْ  كُ اءَ جَ ا  بِمَ ا  بِمَ نَبِي  قتم  صدّ نْتُم  كُ إنْ  أَيْ   (١٣٩/٣ عمران 
أَيْ   { النَّاسِ يْنَ  بَ لُها  نُداوِ امُ  يَّ األَْ تِلْكَ  {وَ ا،  ثْلُهَ مِ اح٤۳۰  رَ جِ أَيْ   { هُ ثْلُ مِ حٌ  رْ قَ مَ  وْ الْقَ سَّ  مَ دْ  قَ فَ
 ، داءَ هَ مْ شُ نْكُ ذَ مِ تَّخِ يَ نُوا، وَ ينَ آمَ هُ الَّذِ مَ اللَّ لَ لِيَعْ يصِ {وَ حِ التَّمْ ءِ وَ بَالَ يْنَ النَّاسِ لِلْ ا بَ هَ فُ رِّ نُصَ
لِ  نْ أَهْ مَ مِ رَ نْ أَكْ مَ مَ رِ لِيُكْ ، وَ ينَ نَافِقِ مُ الْ نِينَ وَ مِ ؤْ مُ يْنَ الْ يِّزَ بَ } أَيْ لِيُمَ ينَ بُّ الظَّالِمِ الله الَ يُحِ وَ
ينَ  ذِ الَّ ينَ  نَافِقِ مُ الْ أَيْ   (١٤٠/٣ عمران  (آل   { ينَ الظَّالِمِ بُّ  يُحِ الَ  الله  {وَ ةِ  ادَ هَ بِالشَّ انِ  يمَ ِ اإلْ
نُوا}  ينَ آمَ هُ الَّذِ صَ اللَّ حِّ لِيُمَ يَةِ {وَ صِ عْ مَ لَى الْ ةٌ عَ رَّ صِ مْ مُ هُ لُوبُ قُ ةَ وَ مْ الطَّاعَ نَتِهِ سِ ونَ بِأَلْ رُ ظْهِ يُ
مْ  ينُهُ قِ يَ وَ مْ  هُ بْرُ صَ يْفَ  كَ وَ  ، مْ بِهِ لَ  نَزَ ي  الَّذِ ءِ  بَالَ بِالْ مْ  هُ لِّصَ يُخَ تَّى  حَ نُوا  آمَ ينَ  ذِ الَّ تَبِرَ  يَخْ أَيْ 
يْسَ  ا لَ مْ مَ نَتِهِ سِ مْ بِأَلْ هُ لَ وْ ينَ قَ نَافِقِ مُ نْ الْ بْطِلَ مِ } (آل عمران ١٤١/٣) أَيْ يُ ينَ قَ الْكافِرِ حَ مْ يَ {وَ

. ونَ بِهِ تَتِرُ سْ ي يَ مْ الَّذِ هُ رُ فْ مْ كُ نْهُ رَ مِ ظْهَ تَّى يَ ، حَ مْ لُوبِهِ فِي قُ
ريه  غَ اف) أمل اجلْراح. وَ قَ م الْ اف): اجلْراح. والقرح (بِضَ قَ تْح الْ الَ للفراء: الْقرح (بِفَ الَ أَبُو ذَر: «قَ ٤٣٠  قَ

. ينهامَ الَ يفرق بَ
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( ينَ دِ اهِ جَ نَّةِ لِلْمُ ةُ الْجَ وَ عْ (دَ
مْ  نْكُ مِ وا  دُ جاهَ ينَ  الَّذِ هُ  اللَّ مِ  لَ عْ يَ ا  لَمَّ وَ نَّةَ  الْجَ لُوا  خُ تَدْ أَنْ  بْتُمْ  سِ حَ {أَمْ  الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ
ابِي  ثَوَ نْ  مِ يبُوا  تُصِ فَ  ، نَّةَ الْجَ لُوا  خُ تَدْ أَنْ  بْتُمْ  سِ حَ أَيْ   (١٤٢/٣ عمران  (آل   { ينَ ابِرِ الصَّ مَ  لَ عْ يَ وَ
مْ  نْكُ مِ لِكَ  ذَ قَ  دْ صِ لَمَ  أَعْ تَّى  حَ هِ،  ارِ كَ مَ بِالْ مْ  تَلِيَكُ بْ أَ وَ ةِ،  دَّ بِالشِّ مْ  كُ تَبِرْ أَخْ مْ  لَ وَ  ، ةَ امَ رَ كَ الْ
تُمْ  أَنْ ي  الَّذِ لَى  عَ ةَ  ادَ هَ الشَّ نَ  نَّوْ تَمَ نْتُمْ  كُ دْ  قَ لَ وَ  ، فِيَّ مْ  ابَكُ أَصَ ا  مَ لَى  عَ بْرَ  الصَّ وَ بِي،  انِ  يمَ ِ بِاإلْ
هِ  وجِ رُ هِ r إلَى خُ ولَ اللَّ سُ وا رَ ضُ تَنْهَ ينَ اسْ ذِ نِي الَّ عْ ، يَ مْ كُ وَّ دُ ا عَ وْ لْقَ بْلَ أَنْ تَ قِّ قَ نْ الْحَ يْهِ مِ لَ عَ
ةِ  ادَ هَ بَةً فِي الشَّ غْ رَ ، وَ رٍ هُ بِبَدْ بْلَ انَ قَ ي كَ مِ الَّذِ يَوْ ا فاتهم من حضورا الْ ، لِمَ مْ هِ وِّ دُ مْ إلَى عَ بِهِ
وهُ  تُمُ أَيْ دْ رَ قَ : {فَ ولُ قُ } يَ هُ وْ قَ لْ بْلِ أَنْ تَ نْ قَ تَ مِ وْ نَ الْمَ نَّوْ نْتُمْ تَمَ دْ كُ لَقَ : {وَ الَ قَ ا، فَ مْ بِهَ تْهُ اتَ تِي فَ الَّ
مْ  يْنَكُ لِّيَ بَ دْ خُ الِ قَ جَ ي الرِّ يُوفِ فِي أَيْدِ تُ بِالسُّ وْ مَ } (آل عمران ١٤٣/٣) أَيْ الْ ونَ نْظُرُ تُمْ تَ نْ أَ وَ
نْ  مِ لَتْ  خَ دْ  قَ ولٌ  سُ رَ إِالَّ  دٌ  مَّ حَ مُ ما  {وَ  . مْ نْكُ عَ مْ  هُ دَّ صَ مَّ  ثُ  ، مْ يْهِ إلَ ونَ  نْظُرُ تَ تُمْ  أَنْ وَ مْ  يْنَهُ بَ وَ
رَّ  لَنْ يَضُ بَيْهِ فَ قِ لى عَ لِبْ عَ نْقَ من يَ ، وَ مْ قابِكُ لى أَعْ بْتُمْ عَ لَ قَ تِلَ انْ إِنْ ماتَ أَوْ قُ ، أَفَ لُ سُ بْلِهِ الرُّ قَ
 ،r ٌد مَّ حَ تِلَ مُ : قُ لِ النَّاسِ وْ } (آل عمران ١٤٤/٣) أَيْ لِقَ ينَ اكِرِ هُ الشَّ ي اللَّ زِ يَجْ سَ يْئاً، وَ هَ شَ اللَّ
مْ  دِينِكُ نْ  عَ تُمْ  عْ جَ رَ  { تِلَ قُ أَوْ  ماتَ  إِنْ  {أَفَ مْ  هِ وِّ دُ عَ نْ  عَ مْ  هُ افُ رَ انْصِ وَ  ، لِكَ ذَ نْدَ  عِ مْ  هُ امُ زَ انْهِ وَ
مْ  كُ عَ نْ دِينِهِ مَ بِيُّهُ r مِ لَّفَ نَ ا خَ مَ . وَ هِ كِتَابَ اللَّ ، وَ مْ كُ وِّ دُ ادَ عَ هَ تُمْ جِ كْ رَ تَ ، وَ نْتُمْ ا كُ مَ ا كَ ارً فَّ كُ
لى  عَ لِبْ  نْقَ يَ من  {وَ  ، مْ قُكُ ارِ فَ مُ وَ يِّتٌ  مَ هُ  نَّ أَ نِّي  عَ بِهِ  مْ  كُ اءَ جَ ا  فِيمَ مْ  كُ لَ يَّنَ  بَ دْ  قَ وَ  ، مْ كُ نْدَ عِ وَ
الَ  الَى وَ عَ هِ تَ زَّ اللَّ لِكَ عِ نْقِصُ ذَ يْسَ يُ } أَيْ لَ يْئاً هَ شَ رَّ اللَّ لَنْ يَضُ نْ دِينِهِ {فَ عُ عَ جِ رْ } أَيْ يَ بَيْهِ قِ عَ
٤۳۱. هِ رِ لَ بِأَمْ مِ عَ هُ وَ نْ أَطَاعَ } أَيْ مَ ينَ اكِرِ هُ الشَّ ي اللَّ زِ يَجْ سَ ، {وَ هُ تَ رَ دْ الَ قُ هُ وَ انَ لْطَ الَ سُ هُ وَ لْكَ مُ
الَ أمة  لِك دين اهللا وَ اهبم فَلم يرض ذَ قَ ة عىل أَعْ دَّ لب أهل الرِّ ني انْقَ ه اآلْيَة حِ ذِ يل هَ أْوِ : «تَ الَ السهييلّ ٤٣١  قَ
هُ الّذي  َنَّ فَته، ألِ الَ ة خِ حَ لِيل عىل صِ يَة دَ ه اآلْ ذِ يفِ هَ لِك. وَ ينَ لذَ اكِرِ ري الشَّ انَ أَبُو بكر يُسمى أَمِ كَ نبيه. وَ

.« نْهُ وا مِ رجُ ين الّذي خَ اهبم من ردهم إِىلَ الدَّ قَ قَاتل املنقلبني عىل أَعْ
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 : الَ مَّ قَ ثُ
وَ  هُ الً  أَجَ  r دِ  مَّ حَ لِمُ أَنَّ  أَيْ   { الً جَّ ؤَ مُ كِتاباً  هِ  اللَّ نِ  بِإِذْ إِالَّ  وتَ  تَمُ أَنْ  سٍ  لِنَفْ كانَ  ما  {وَ
دْ ثَوابَ  رِ من يُ نْها وَ تِهِ مِ ؤْ يا نُ نْ دْ ثَوابَ الدُّ رِ من يُ . {وَ انَ لِكَ كَ هُ U فِي ذَ ا أَذِنَ اللَّ إِذَ ، فَ هُ الِغُ بَ
يدُ  رِ يُ مْ  نْكُ مِ انَ  كَ نْ  مَ أَيْ   (١٤٥/٣ عمران  (آل   { ينَ اكِرِ الشَّ ي  زِ نَجْ سَ وَ نْها،  مِ تِهِ  ؤْ نُ ةِ  رَ خِ اآلْ
يْسَ  لَ ا، وَ وهُ فِيهَ دُ عْ الَ يَ ، وَ قٍ زْ نْ رِ هُ مِ مَ لَ ا قُسِ ا مَ نْهَ تِهِ مِ ةِ، نُؤْ رَ خِ بَةٌ فِي اآلْ غْ هُ رَ تْ لَ يْسَ يَا، لَ نْ الدُّ
يْهِ  لَ  عَ زَ ا يُجْ عَ مَ ، مَ دَ بِهِ عِ ا وُ نْها} مَ تِهِ مِ ؤْ ةِ نُ رَ خِ دْ ثَوابَ اآلْ رِ من يُ ظٍّ {وَ نْ حَ ةِ مِ رَ خِ هُ فِي اآلْ لَ

. ينَ تَّقِ مُ ، أَيْ الْ ينَ اكِرِ اءُ الشَّ زَ لِكَ جَ ذَ ، وَ يَاهُ نْ قِهِ فِي دُ زْ نْ رِ مِ
 : الَ مَّ قَ ثُ

ما  وَ  ، هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي  مْ  هُ أَصابَ لِما  نُوا  هَ وَ فَما   ، ثِيرٌ كَ يُّونَ  بِّ رِ هُ  عَ مَ قاتَلَ  بِيٍّ  نَ نْ  مِ نْ  أَيِّ كَ {وَ
بِيٍّ  نَ نْ  مِ نْ  أَيِّ كَ وَ أَيْ   (١٤٦/٣ عمران  (آل   { ينَ ابِرِ الصَّ بُّ  يُحِ الله  وَ تَكانُوا،  اسْ ا  مَ وَ وا  فُ عُ ضَ
نْ  عَ وا  فُ عُ ضَ ا  مَ وَ  ، مْ بِيِّهِ نَ دِ  قْ لِفَ نُوا  هَ وَ ا  فَمَ  ، ةٌ اعَ مَ جَ أَيْ   : ثِيرٌ كَ يُّونَ  بِّ رِ هُ  عَ مَ وَ  ، تْلُ قَ الْ هُ  ابَ أَصَ
لِكَ  ذَ وَ  ، مْ دِينِهِ نْ  عَ وَ الَى  عَ تَ هِ  اللَّ نْ  عَ ادِ  هَ الْجِ فِي  مْ  هُ ابَ أَصَ ا  لِمَ انُوا  تَكَ اسْ ا  مَ وَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ
نا  رافَ إِسْ نا، وَ نُوبَ رْ لَنا ذُ فِ نَا اغْ بَّ مْ إِالَّ أَنْ قالُوا رَ لَهُ وْ ما كانَ قَ ينَ {وَ ابِرِ بُّ الصَّ هُ يُحِ اللَّ ، وَ بْرُ الصَّ

} (آل عمران ١٤٧/٣) ينَ مِ الْكافِرِ وْ لَى الْقَ نا عَ رْ انْصُ نا، وَ دامَ بِّتْ أَقْ ثَ نا، وَ رِ فِي أَمْ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

نَاةَ بْنِ أدّ بن طابخة  بْدِ مَ دِ عَ لَ ، لِوَ بَابُ : الرِّ مْ هُ لُ وْ قَ ، وَ بِّيٌّ : رِ يِّينَ بِّ دُ الرِّ احِ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ةُ  دَ احِ وَ وَ  . اتِ اعَ مَ الْجَ ونَ  يدُ رِ يُ ا،  ذَ هَ نْ  مِ وا،  فُ الَ تَحَ وَ وا  عُ مَّ تَجَ مْ  َنَّهُ ألِ  ، بَّةَ لِضَ وَ  ، يَاسَ إلْ بْنِ 
أَبُو  الَ  قَ ا.  بِهَ ا  وهَ بَّهُ فَشَ ا،  هَ وِ نَحْ وَ يٍّ  صِ عِ أَوْ  احٍ  قِدَ اتُ  اعَ مَ جَ يَ  هِ وَ ةٌ  ابَ بَ رِ وَ ةٌ  بَّ رِ  : بَابِ الرِّ

: لِيُّ ذَ هُ يْبٍ الْ ؤَ ذُ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢٦٠

عُ دَ يَصْ احِ وَ دَ قِ لَى الْ يصُ عَ فِ رٌ يَ سَ هُ ... يَ نَّ أَ كَ ةٌ وَ ابَ بَ نَّ رِ أَنَّهُ كَ وَ
: لْتِ يَّةُ بْنُ أَبِي الصَّ الَ أُمَ قَ . وَ هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ

ا ورَ سُ دْ ا مَ رً نَوَّ وا سَ دُّ لَ شياطينهم أبابيل ربّ ... يون شَ وْ حَ
: هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

. احُ دَ قِ ا الْ لَفُّ فِيهَ تِي تُ ةُ الَّ قَ رْ ا): الْخِ ةُ (أَيْضً ابَ بَ الرِّ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ولُ  قُ يَ  ، لَقِ الْحِ فِي  تِي  الَّ يرُ  امِ سَ مَ الْ يَ  هِ  ، رُ سُ الدُّ وَ  . وعُ رُ الدُّ  : رُ نَوَّ والسَّ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

} (القمر ١٣/٥٤) رٍ سُ دُ لى ذاتِ أَلْواحٍ وَ ناهُ عَ لْ مَ حَ هُ U: {وَ اللَّ
. مِ وَّ قَ مُ نَا الْ قَ افِ الْ ا بِأَطْرَ رً سْ : دَ يمٍ نْ تَمِ ، مِ انِيُّ مَّ رِ الْحِ زَ َخْ وَ أَبُو األْ هُ ، وَ رُ اعِ الَ الشَّ قَ

 ، مْ نْكُ مِ نُوبِ  بِذُ لِكَ  ذَ ا  أَنَّمَ وا  لَمُ اعْ وَ الُوا،  قَ ا  مَ ثْلَ  مِ وا  ولُ قُ فَ أَيْ   : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لَى  وا عَ تَدُّ رْ الَ تَ ، وَ مْ لَى دِينِهِ ا عَ وْ ضَ ا مَ مَ مْ كَ لَى دِينِكُ وا عَ ضُ امْ ، وَ وهُ رُ فَ تَغْ ا اسْ مَ وهُ كَ رُ فِ تَغْ اسْ وَ
وهُ  رُ تَنْصَ ا اسْ مَ وهُ كَ رُ تَنْصِ اسْ ، وَ مْ كُ امَ دَ ثَبِّتَ أَقْ وهُ أَنْ يُ أَلُ ا سَ مَ وهُ كَ أَلُ اسْ ، وَ ينَ عِ اجِ مْ رَ ابِكُ قَ أَعْ
ا  مَ كَ لُوا  عَ فْ يَ لَمْ  فَ  ، مْ بِيُّهُ نَ تِلَ  قُ دْ  قَ وَ  ، انَ كَ دْ  قَ مْ  لِهِ وْ قَ نْ  مِ ا  ذَ هَ لُّ  فَكُ  ، ينَ افِرِ كَ الْ مِ  وْ قَ الْ لَى  عَ
دَ  عَ ا وَ مَ ةِ وَ رَ خِ ابِ اآلْ نَ ثَوَ سْ حُ ، وَ مْ هِ وِّ دُ لَى عَ ورِ عَ يَا بِالظُّهُ نْ ابَ الدُّ هُ ثَوَ مُ اللَّ اهُ آتَ ، فَ تُمْ لْ عَ فَ

. نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ هُ يُحِ اللَّ ا، وَ هُ فِيهَ اللَّ
( ارِ فَّ ةِ الْكُ اعَ نْ إطَ مْ مِ اهُ هُ إيَّ يرُ ذِ (تَحْ

 { ينَ رِ لِبُوا خاسِ تَنْقَ مْ فَ قابِكُ لى أَعْ مْ عَ وكُ دُّ رُ وا يَ رُ فَ ينَ كَ وا الَّذِ نُوا إِنْ تُطِيعُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
يْرُ  وَ خَ هُ مْ وَ الكُ وْ هُ مَ مْ {بَلِ اللَّ تُكُ رَ مْ وآخِ يَاكُ نْ بُ دُ هَ تَذْ ، فَ مْ كُ وِّ دُ نْ عَ (آل عمران ١٤٩/٣) أَيْ عَ
وا  مُ تَصِ اعْ مْ فَ لُوبِكُ ا فِي قُ قً دْ مْ صِ نَتِكُ سِ ولُونَ بِأَلْ قُ ا تَ انَ مَ إِنْ كَ } (آل عمران ١٥٠/٣) فَ ينَ رِ النَّاصِ

. نْ دِينِهِ ينَ عَ تَدِّ رْ مْ مُ ابِكُ قَ لَى أَعْ وا عَ عُ جِ الَ تَرْ هِ، وَ يْرِ وا بِغَ رُ تَنْصِ الَ تَسْ ، وَ بِهِ
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نْتُ  كُ بِهِ  ي  الَّذِ أَيْ   (١٥١/٣ عمران  (آل   { بَ عْ الرُّ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ لُوبِ  قُ فِي  نُلْقِي  {سَ
اقِبَةَ  مْ عَ هُ نُّوا أَنَّ لَ ، أَيْ فَالَ تَظُ ةٍ جَّ نْ حُ مْ مِ هُ لْ لَ عَ مْ أَجْ ا لَ وا بِي مَ كُ رَ ا أَشْ مْ بِمَ يْهِ لَ مْ عَ كُ رُ أَنْصُ
مْ  نْهُ مِ مْ  تْكُ ابَ أَصَ تِي  الَّ يبَةِ  صِ لِلْمُ ي،  رِ أَمْ تُمْ  بَعْ اتَّ وَ بِي،  تُمْ  مْ تَصَ اعْ ا  مَ مْ  يْكُ لَ عَ ورٍ  ظُهُ الَ  وَ رٍ  نَصْ

 .r َّا النَّبِي يْتُمْ بِهَ صَ عَ ، وَ يَةِ صِ عْ ي لِلْمَ رِ ا أَمْ تُمْ بِهَ فْ الَ ، خَ مْ كُ سِ َنْفُ ا ألِ وهَ تُمُ مْ دَّ نُوبٍ قَ بِذُ
 ، رِ َمْ األْ فِي  تُمْ  عْ نازَ تَ تُمْ وَ لْ شِ فَ إِذا  تَّى  ، حَ نِهِ بِإِذْ مْ  هُ ونَ سُّ تَحُ إِذْ  هُ  دَ عْ وَ هُ  مُ اللَّ كُ قَ دَ صَ دْ  لَقَ {وَ
 ،٤۳۲ ةَ رَ خِ يدُ اآلْ رِ نْ يُ مْ مَ نْكُ مِ يا، وَ نْ يدُ الدُّ رِ نْ يُ مْ مَ نْكُ ، مِ بُّونَ ا تُحِ مْ مَ ا أَراكُ دِ مَ عْ نْ بَ يْتُمْ مِ صَ عَ وَ
} (آل عمران  نِينَ مِ ؤْ لَى الْمُ لٍ عَ الله ذُو فَضْ ، وَ مْ نْكُ فا عَ دْ عَ لَقَ ، وَ مْ مْ لِيَبْتَلِيَكُ نْهُ مْ عَ كُ فَ رَ مَّ صَ ثُ
مْ  ونَهُ سُّ تُحِ إذْ   ، مْ كُ وِّ دُ عَ لَى  عَ رِ  النَّصْ نْ  مِ مْ  تُكُ دْ عَ وَ ا  بِمَ مْ  كُ لَ يْتُ  فَّ وَ دْ  قَ وَ أَيْ   (١٥٢/٣

. مْ نْكُ مْ عَ هُ يَ دِ فَّى أَيْ كَ ، وَ مْ يْهِ لَ مْ عَ يكُ دِ لِيطِي أَيْ تَسْ نِي وَ ، بِإِذْ تْلِ قَ ، أَيْ الْ يُوفِ بِالسُّ
يْفِ  تُهُ بِالسَّ لْ تَأْصَ : أَيْ اسْ ءَ يْ تُ الشَّ سْ سَ : حَ الُ قَ : يُ الُ تِئْصَ سْ : االِ سُّ : الْحَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: يرٌ رِ الَ جَ . قَ هِ يْرِ غَ وَ
٤۳۳ يدِ صِ مِ الْحَ َجَ يقُ النَّارِ فِي األْ رِ امَى ... حَ ا تَسَ مَ يُوفُ كَ مْ السُّ هُ سُّ تَحُ

: اجِ جَّ عَ ةُ بْنُ الْ بَ ؤْ الَ رُ قَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
ا يَبِيسَ رِ الْ ضَ َخْ دَ األْ عْ لُ بَ أْكُ وسا ... تَ سُ نَةً حَ نَا سَ وْ كَ ا شَ إذَ

. هُ ةٍ لَ وزَ جُ بَيْتَانِ فِي أُرْ انِ الْ ذَ هَ وَ
أَمرهم  انَ  كَ وَ اة،  مَ الرُّ عىل  ريا  أَمِ انَ  كَ الّذي  بَري  جُ بن  اهللا  عبد  وَ  هُ بَّاس:  عَ ابْن  الَ  : «قَ السهييلّ الَ  قَ   ٤٣٢
ة، فاستشهد واستشهدوا، وهم الَّذين  ه طَائِفَ عَ بِيّهم، فثبتت مَ الَ خيالفوا أَمر نَ أَن يلزموا مكاهنم، وَ

يبَة». انَت املُْصِ كَ دو وَ عَ م الْ يْهِ لَ لب، فكر عَ أخذ السَّ ة عىل املْغنم وَ بَلت طَائِفَ أَقْ ة، وَ رَ خِ ادوا اآلْ أَرَ
طُوع. جر امللتف. واحلصيد: املحصود املَْقْ وَ الشّ هُ تَفع. واألجم: مجع أمجة، وَ ٤٣٣  تسامى: ارْ
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أَيْ   { رِ َمْ األْ فِي  تُمْ  عْ نازَ تَ {وَ تُمْ  لْ اذَ تَخَ أَيْ   { تُمْ لْ شِ فَ إِذا  تَّى  {حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
يْتُمْ  صَ عَ {وَ اةَ  مَ الرُّ نِي  عْ يَ  ، مْ يْكُ إلَ دَ  هِ عَ ا  مَ وَ مْ  بِيِّكُ نَ رَ  مْ أَ تُمْ  كْ رَ تَ أَيْ  ي،  رِ مْ أَ فِي  تُمْ  فْ تَلَ اخْ
مْ  ائِهِ نِسَ نْ  عَ مِ  وْ قَ الْ ةُ  يمَ زِ هَ وَ  ، فِيهِ كَّ  شَ الَ   ، تْحُ فَ الْ أَيْ   { بُّونَ تُحِ ا  مَ مْ  أَراكُ ا  مَ دِ  عْ بَ نْ  مِ
ا  مَ كَ  رْ تَ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  بَ  النَّهْ وا  ادُ رَ أَ ينَ  ذِ الَّ أَيْ   : يا}  نْ الدُّ يدُ  رِ يُ نْ  مَ مْ  نْكُ {مِ  ، مْ الِهِ وَ مْ أَ وَ
عمران  (آل   { ةَ رَ خِ اآلْ يدُ  رِ يُ نْ  مَ مْ  نْكُ مِ {وَ ةِ  رَ خِ اآلْ ابُ  ثَوَ ا  يْهَ لَ عَ تِي  الَّ ةِ  الطَّاعَ نْ  مِ بِهِ  وا  رُ مِ أُ
نْ  مِ ضٍ  رَ لِعَ  ، نْهُ عَ وا  نُهُ ا  مَ إلَى  وا  الِفُ يُخَ مْ  لَ وَ  ، اللَّهِ فِي  وا  دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ أَيْ   (١٥٢/٣
وا  دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ أَيْ  ةِ،  رَ خِ اآلْ فِي  ابِهِ  وَ ثَ نِ  سْ حُ نْ  مِ هِ  اللَّ نْدِ  عِ ا  مَ اءَ  جَ رَ ا،  فِيهَ بَةً  غْ رَ يَا،  نْ الدُّ
لِكَ بِبَعْضِ  ذَ ، وَ مْ كُ تَبِرَ يَا، لِيَخْ نْ نْ الدُّ ضِ مِ رَ ، لِعَ نْهُ وا عَ ا نُهُ وا إلَى مَ الِفُ مْ يُخَ لَ ينِ وَ فِي الدِّ
 ، مْ بِيِّكُ نَ يَةِ  صِ عْ مَ نْ  مِ يْتُمْ  تَ أَ ا  بِمَ مْ  كُ لِكَ هْ يُ الَ  نْ  أَ  ، لِكَ ذَ ظِيمِ  عَ نْ  عَ هُ  اللَّ ا  فَ عَ دْ  قَ لَ وَ  ، مْ نُوبِكُ ذُ
 (١٦٤/٣ عمران  (آل   { نِينَ مِ ؤْ الْمُ لَى  عَ هُ  اللَّ نَّ  {مَ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ لِي  ضْ بِفَ تُ  دْ عُ كِنِّي  لَ وَ
لِّ  لِكُ لٍ  تَأْصِ سْ مُ يْرُ  غَ هُ  إِنَّ فَ  ، ظَةً عِ وْ مَ وَ ا  بً دَ أَ يَا  نْ الدُّ لِ  اجِ عَ فِي  نُوبِ  الذُّ بِبَعْضِ  اقَبَ  عَ نْ  أَ
 ، مْ يْهِ لَ عَ ةً  ائِدَ عَ وَ  ، مْ هُ لَ ةً  مَ حْ رَ  ، يَتِهِ صِ عْ مَ نْ  مِ ابُوا  أَصَ ا  بِمَ  ، مْ يْهِ لَ عَ هُ  لَ قِّ  الْحَ نْ  مِ مْ  فِيهِ ا  مَ

. انِ يمَ ِ اإلْ نْ  مِ مْ  فِيهِ ا  لِمَ

بِيّهم) نْ نَ مْ عَ هِ ارِ رَ مْ لِفِ اهُ أْنِيبُهُ إيَّ (تَ
 ، مْ اهُ إيَّ ائِهِ  عَ لِدُ يْهِ  لَ عَ ونَ  طِفُ عْ يَ الَ  نَ  وْ عَ دْ يُ مْ  هُ وَ  ،r مْ  بِيِّهِ نَ نْ  عَ ارِ  رَ فِ بِالْ أنبّههم  ثمَّ 
مْ  أَثابَكُ فَ  ، مْ راكُ أُخْ فِي  مْ  وكُ عُ دْ يَ ولُ  سُ الرَّ وَ  ، دٍ أَحَ لى  عَ ونَ  لْوُ تَ ال  وَ ونَ  عِدُ تُصْ {إِذْ   : الَ قَ فَ
نْ  تْلِ مَ ، بِقَ بٍ رْ دَ كَ عْ ا بَ بً رْ } أَيْ كَ مْ ا أَصابَكُ ال مَ مْ وَ ا فاتَكُ لى مَ نُوا عَ زَ يْال تَحْ ، لِكَ مٍّ ما بِغَ غَ
 : الَ قَ نْ  مَ لِ  وْ قَ نْ  مِ مْ  كُ سِ نْفُ أَ فِي  عَ  قَ وَ ا  بِمَ وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ مْ  كُ وِّ دُ عَ وِّ  لُ عُ وَ  ، مْ انِكُ وَ إخْ نْ  مِ تِلَ  قُ
نْ  مِ  ، مْ اتَكُ فَ ا  مَ لَى  عَ نُوا  زَ تَحْ يْالَ  لِكَ  ، مٍّ بِغَ ما  غَ مْ  يْكُ لَ عَ عَ  تَابَ تَ ا  مَّ مِ لِكَ  ذَ انَ  فَكَ  ، مْ بِيُّكُ نَ تِلَ  قُ
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٢٦٣

 ، مْ انِكُ وَ إخْ تْلِ  قَ نْ  مِ مْ  ابَكُ أَصَ ا  مَ الَ  وَ  ، مْ يُنِكُ بِأَعْ وهُ  تُمُ يْ أَ رَ أَنْ  دَ  عْ بَ  ، مْ كُ وِّ دُ عَ لَى  عَ مْ  كُ ورِ ظُهُ
انَ  كَ وَ  (١٥٣/٣ عمران  (آل   { لُونَ مَ تَعْ بِما  بِيرٌ  خَ الله  {وَ مْ  نْكُ عَ بَ  رْ كَ الْ لِكَ  ذَ تُ  جْ فَرَّ تَّى  حَ
دَّ  رَ  U هَ  اللَّ أَنَّ   ، مْ ابَهُ أَصَ ي  الَّذِ مِّ  غَ الْ وَ بِ  رْ كَ الْ نْ  مِ فِيهِ  انُوا  كَ ا  مَ مْ  نْهُ عَ بِهِ  هُ  اللَّ جَ  رَّ فَ ي  الَّذِ
انَ  هَ  ، مْ هِ رِ أَظْهُ يْنَ  بَ يا  حَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  أَوْ رَ ا  لَمَّ فَ  ،r مْ  بِيِّهِ نَ تْلِ  بِقَ يْطَانِ  الشَّ ةَ  بَ كِذْ مْ  نْهُ عَ
 ، مْ انِهِ وَ إخْ فِي  مْ  تْهُ ابَ أَصَ تِي  الَّ يبَةُ  صِ مُ الْ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ ورِ  الظُّهُ دَ  عْ بَ مِ  وْ قَ الْ نْ  مِ مْ  هُ اتَ فَ ا  مَ مْ  يْهِ لَ عَ

 .r مْ  بِيِّهِ نْ نَ تْلَ عَ قَ هُ الْ فَ اللَّ رَ ينَ صَ حِ
مْ  تْهُ مَّ أَهَ دْ  قَ ةٌ  طائِفَ وَ مْ  نْكُ مِ ةً  طائِفَ يَغْشى  نُعاساً  نَةً  مَ أَ مِّ  الْغَ دِ  عْ بَ نْ  مِ مْ  يْكُ لَ عَ لَ  زَ نْ أَ مَّ  {ثُ
 ، ءٍ يْ شَ نْ  مِ رِ  َمْ األْ نَ  مِ لَنا  لْ  هَ ولُونَ  قُ يَ  ، لِيَّةِ الْجاهِ ظَنَّ  قِّ  الْحَ يْرَ  غَ هِ  بِاللَّ ظُنُّونَ  يَ  ، مْ هُ سُ فُ نْ أَ
نَ  مِ لَنا  كانَ  لَوْ  ولُونَ  قُ يَ  ، لَكَ ونَ  بْدُ يُ الَ  ا  مَ مْ  هِ سِ فُ نْ أَ فِي  ونَ  فُ يُخْ  ، هِ لِلَّ هُ  لَّ كُ رَ  َمْ األْ إِنَّ  لْ  قُ
إِلى  تْلُ  الْقَ مُ  يْهِ لَ عَ تِبَ  كُ ينَ  الَّذِ زَ  لَبَرَ مْ  يُوتِكُ بُ فِي  نْتُمْ  كُ لَوْ  لْ  قُ نا،  هاهُ نا  تِلْ قُ ا  مَ ءٌ  يْ شَ رِ  َمْ األْ
لِيمٌ  عَ الله  وَ  ، مْ لُوبِكُ قُ فِي  ا  مَ صَ  حِّ لِيُمَ وَ  ، مْ كُ ورِ دُ صُ فِي  ا  مَ هُ  اللَّ لِيَبْتَلِيَ  وَ  ، مْ عِهِ ضاجِ مَ
 ، بِهِ ينِ  يَقِ الْ لِ  أَهْ لَى  عَ نْهُ  مِ نَةً  مَ أَ اسَ  النُّعَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ فَ  ،(١٥٤/٣ عمران  } (آل  ورِ دُ الصُّ بِذاتِ 
٤۳٤ ظَنَّ  قِّ يْرَ الْحَ نُّونَ باللَّه غَ ظُ ، يَ مْ هُ سُ نْفُ مْ أَ تْهُ مَّ دْ أَهَ اقِ قَ لُ النِّفَ أَهْ ، وَ افُونَ مْ نِيَامٌ الَ يَخَ هُ فَ
مْ  هُ مَ تَالَوُ  U هُ  اللَّ رَ  كَ فَذَ  ، اقِبَةً عَ ونَ  جُ رْ يَ الَ  مْ  نَّهُ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، تْلِ قَ الْ فَ  وُّ تَخَ  ،٤۳٥ لِيَّةِ اهِ الْجَ

:r لِنَبِيِّهِ  هُ  انَ بْحَ سُ هُ  اللَّ الَ  قَ مَّ  ثُ  . مْ هُ ابَ أَصَ ا  مَ لَى  عَ مْ  هُ تَ رَ سْ حَ وَ
ا  مَ مْ  نْكُ مِ فِيهِ  هُ  اللَّ رَ  أَظْهَ ي  الَّذِ طِنَ  وْ مَ الْ ا  ذَ هَ وا  رُ ضُ تَحْ مْ  لَ  { مْ يُوتِكُ بُ فِي  نْتُمْ  كُ لَوْ  لْ  {قُ
إلَى   { مْ عِهِ ضاجِ مَ إِلى  تْلُ  الْقَ مُ  يْهِ لَ عَ تِبَ  كُ ينَ  {الَّذِ جَ  رَ َخْ ألَ  { زَ {لَبَرَ مْ  كُ ائِرِ رَ سَ نْ  مِ رَ  أَظْهَ

نبيه. ٤٣٤  أَي يظنون أَن اهللا خاذل دينه وَ
ابه. حَ أَصْ يَان وَ فْ لِيَّة كأبى سُ اهِ ٤٣٥  أَي أهل اجلَْ
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 ، مْ لُوبِكُ ا فِي قُ صَ مَ حِّ لِيُمَ مْ {وَ هِ ورِ دُ ا فِي صُ بْتَلَى بِهِ مَ تَّى يُ ، حَ ونَ فِيهِ عُ رَ هِ يُصْ يْرِ طِنٍ غَ وْ مَ
ا  مَّ مْ مِ هِ ورِ دُ ا فِي صُ يْهِ مَ لَ فَى عَ } (آل عمران ١٥٤/٣) أَيْ الَ يَخْ ورِ دُ لِيمٌ بِذاتِ الصُّ الله عَ وَ

. مْ نْكُ ا بِهِ مِ وْ فَ تَخْ اسْ

( هِ تَ فِي اللَّ وْ نَ الْمَ وْ شَ نْ يَخْ مَّ ونُوا مِ كُ مْ أَنْ يَ هُ يرُ ذِ (تَحْ
بُوا  رَ مْ إِذا ضَ وانِهِ خْ ِ قالُوا إلِ وا وَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ ونُوا كَ نُوا الَ تَكُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ ا أَ : {يَ الَ مَّ قَ ثُ
ةً  رَ سْ هُ ذلِكَ حَ لَ اللَّ عَ تِلُوا، لِيَجْ ما قُ ا ماتُوا وَ نا مَ نْدَ ز، لَوْ كانُوا عِ وْ كانُوا غُ ضِ أَ َرْ فِي األْ
الَ  أَيْ   (١٥٦/٣ عمران  (آل   { يرٌ بَصِ لُونَ  مَ تَعْ بِما  الله  وَ  ، يتُ مِ يُ وَ يِي  يُحْ الله  وَ  ، مْ لُوبِهِ قُ فِي 
فِي  بِ  رْ الضَّ وَ  ، اللَّهِ بِيلِ  سَ فِي  ادِ  هَ الْجِ نْ  عَ مْ  انَهُ وَ إخْ نَ  وْ نْهَ يَ ينَ  ذِ الَّ ينَ  نَافِقِ مُ الْ كَ ونُوا  تَكُ
ونَا  وْ أَطَاعُ تِلُوا: لَ وْ قُ اتُوا أَ ا مَ ولُونَ إذَ قُ يَ ولِهِ r، وَ سُ ةِ رَ طَاعَ هِ U، وَ ةِ اللَّ ضِ فِي طَاعَ َرْ األْ
الله  {وَ  ، مْ بِّهِ بِرَ ينِ  يَقِ الْ ةِ  لَّ لِقِ  { مْ لُوبِهِ قُ فِي  ةً  رَ سْ حَ ذلِكَ  هُ  اللَّ لَ  عَ {لِيَجْ تِلُوا  قُ ا  مَ وَ اتُوا  مَ ا  مَ

. تِهِ رَ دْ مْ بِقُ الِهِ نْ آجَ لِكَ مِ نْ ذَ اءُ مِ شَ ا يَ رُ مَ خِّ ؤَ يُ اءُ وَ شَ ا يَ لُ مَ جِّ عَ } أَيْ يُ يتُ مِ يُ يِي وَ يُحْ
ا  مَّ مِ يْرٌ  خَ ةٌ  مَ حْ رَ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ ةٌ  رَ فِ غْ لَمَ تُّمْ  مُ وْ  أَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تُمْ  تِلْ قُ لَئِنْ  {وَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
 ، اللَّهِ بِيلِ  سَ فِي  تٌ  وْ فَمَ  ، نْهُ مِ دَّ  بُ الَ  ائِنٌ  كَ لَ تَ  وْ مَ الْ إنَّ  أَيْ   (١٥٧/٣ عمران  } (آل  عُونَ مَ يَجْ
ادِ،  هَ نْ الْجِ ونَ عَ رُ تَأَخَّ ا يَ هَ تِي لَ يَا الَّ نْ نْ الدُّ ونَ مِ عُ مَ ا يَجْ مَّ نُوا مِ قَ يْ أَ وا وَ لِمُ وْ عَ يْرٌ لَ ، خَ تْلٌ وْ قَ أَ
تُّمْ  مُ لَئِنْ  {وَ ةِ  رَ خِ اآلْ فِي  ةً  ادَ هَ زَ يَا  نْ الدُّ ةِ  رَ هْ زَ نْ  مِ وا  عُ مَ جَ ا  لِمَ تْلِ  قَ الْ وَ تِ  وْ مَ الْ فَ  وُّ تَخَ
هِ  اللَّ إلَى  أَنَّ  أَيْ   (١٥٨/٣ عمران  (آل   { ونَ رُ شَ تُحْ هِ  اللَّ لَى  ِ {إلَ انَ  كَ لِكَ  ذَ أَيُّ   { تُمْ تِلْ قُ وْ  أَ
نْ  مِ فِيهِ  هُ  اللَّ مْ  بَكُ غَّ رَ ا  مَ وَ ادُ  هَ الْجِ نْ  يَكُ لْ وَ ا،  بِهَ وا  تَرُّ غْ تَ الَ  وَ يَا،  نْ الدُّ مْ  نَّكُ رَّ غُ تَ فَالَ   ، عَ جِ رْ مَ الْ

ا. نْهَ مِ مْ  كُ نْدَ عِ رَ  آثَ ابِهِ  وَ ثَ
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( مْ يْهِ لَ ولِ عَ سُ ةَ الرَّ مَ حْ هُ رَ رُ (ذِكْ
لِيظَ  غَ فَظا  نْتَ  كُ لَوْ  وَ  ، مْ لَهُ لِنْتَ  هِ  اللَّ نَ  مِ ةٍ  مَ حْ رَ بِما  {فَ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ
مْ  نْهُ عَ زْ  اوَ تَجَ فَ أَيْ   { مْ نْهُ عَ فُ  اعْ {فَ وكَ  كُ تَرَ لَ أَيْ   { لِكَ وْ حَ نْ  مِ وا  ضُّ نْفَ الَ لْبِ  الْقَ
بُّ  يُحِ هَ  اللَّ إِنَّ   ، هِ اللَّ لَى  عَ لْ  كَّ تَوَ فَ تَ  مْ زَ عَ إِذا  فَ  ، رِ َمْ األْ فِي  مْ  هُ رْ شاوِ وَ  ، مْ لَهُ رْ  فِ تَغْ اسْ {وَ
 ، مْ هِ فِ عْ لِضَ  ، مْ يْهِ لَ عَ هُ  بْرَ صَ وَ  ، مْ هُ لَ لِينَهُ   r لِنَبِيِّهِ  رَ  كَ فَذَ  (١٥٩/٣ عمران  (آل   { لِينَ كِّ تَوَ الْمُ
ضَ  تَرَ افْ ا  مَّ مِ نْهُ  عَ وا  فُ الَ خَ ا  مَ لِّ  كُ فِي  مْ  يْهِ لَ عَ نْهُ  مِ انَتْ  كَ وْ  لَ ةِ  لْظَ غِ الْ لَى  عَ مْ  هِ بْرِ صَ ةِ  قِلَّ وَ

.r مْ  بِيِّهِ نَ ةِ  طَاعَ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ
 ، مْ نُوبَهُ } ذُ مْ رْ لَهُ فِ تَغْ اسْ ، {وَ مْ نْهُ زْ عَ اوَ } أَيْ تَجَ مْ نْهُ فُ عَ اعْ الَى: {فَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
عُ  مَ تَسْ نَّكَ  أَ مْ  يهِ لِتُرِ أَيْ   { رِ مْ األَْ فِي  مْ  هُ رْ شاوِ {وَ مْ  نْهُ مِ انِ  يمَ اإلِْ لِ  أَهْ نْ  مِ  ٤۳٦ فَ ارَ قَ نْ  مَ
 { تَ مْ زَ إِذا عَ مْ {فَ ينِهِ لَى دِ لِكَ عَ مْ بِذَ هُ ا لَ فً لُّ أَ ، تَ مْ نْهُ نِيا عَ نْتُ غَ إِنْ كُ ، وَ مْ ينُ بِهِ تَعِ تَسْ ، وَ مْ نْهُ مِ
مْ  هُ لِحُ يُصْ الَ  وَ كَ  لِحُ يُصْ الَ  كَ  وِّ دُ عَ ادِ  هَ جِ فِي  ينِكَ  دِ نْ  مِ رٍ  أَمْ وَ نِّي  مِ كَ  اءَ جَ رٍ  أَمْ لَى  عَ أَيْ 
ك،  افَقَ وَ من  ةِ  قَ افَ وَ مُ وَ  ، فَكَ الَ خَ نْ  مَ فِ  الَ خِ لَى  عَ  ، بِهِ تَ  رْ أُمِ ا  مَ لَى  عَ فَامْضِ   ، لِكَ ذَ إالَّ 
مُ  كُ رْ نْصُ يَ إِنْ   . لِينَ كِّ تَوَ الْمُ بُّ  يُحِ هَ  اللَّ {إِنَّ  بَادِ،  عِ الْ نْ  مِ بِهِ  ضَ  ارْ أَيْ   { هِ اللَّ لَى  عَ لْ  كَّ تَوَ {فَ
كَ  تْرُ تَ لِئَالَّ  أَيْ   { هِ دِ عْ بَ نْ  مِ مْ  كُ رُ نْصُ يَ ي  الَّذِ ا  ذَ نْ  مَ فَ مْ  لْكُ ذُ يَخْ إِنْ  وَ  ، مْ لَكُ غالِبَ  فَال  هُ  اللَّ
لِ  كَّ يَتَوَ لْ ، {فَ لَى النَّاسِ } الَ عَ هِ لَى اللَّ عَ ي، {وَ رِ رَ النَّاسِ إلَى أَمْ فُضْ أَمْ ارْ ، وَ ي لِلنَّاسِ رِ أَمْ

} (آل عمران ١٥٩/٣-١٦٠) نُونَ مِ ؤْ الْمُ

نب: إِذا دخل فِيهِ والبسه. ال: قارف الرجل الذَّ قَ ٤٣٦  يُ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام
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:( لُولِ لَ فِي الْغُ زَ ا نَ (مَ
لُّ  فَّى كُ مَّ تُوَ ، ثُ ةِ يامَ مَ الْقِ وْ لَّ يَ أْتِ بِما غَ لُلْ يَ غْ من يَ ، وَ غُلَّ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَ : {وَ الَ مَّ قَ ثُ
ا  تُمَ النَّاسَ مَ كْ انَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَ ا كَ } (آل عمران ١٦١/٣) أَيْ مَ ونَ ظْلَمُ مْ الَ يُ هُ بَتْ وَ سَ ا كَ سٍ مَ نَفْ
 ، ةِ بِهِ يَامَ قِ مَ الْ وْ أْتِ يَ لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ ، وَ بَةٍ غْ الَ رَ نْ النَّاسِ وَ بَةٍ مِ هْ نْ رَ ، عَ مْ يْهِ هُ بِهِ إلَ ثَهُ اللَّ عَ بَ
بَّ  ا أَحَ لَى مَ } عَ هِ وانَ اللَّ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ مَ يْهِ {أَفَ لَ  عَ تَدً عْ الَ مُ ظْلُومٍ وَ يْرَ مَ ، غَ بِهِ سْ  بِكَ زَ مَّ يُجْ ثُ
نْ  : أَفَمَ ولُ قُ . يَ مْ طِهِ خَ ا النَّاسِ أَوْ لِسَ ضَ } لِرِ هِ نَ اللَّ طٍ مِ خَ نْ باءَ بِسَ مَ طُوا {كَ خِ النَّاسُ أَوْ سَ
بَ  جَ تَوْ اسْ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ طٍ  خَ بِسَ اءَ  بَ نْ  مَ كَ هِ  اللَّ نْ  مِ انٌ  وَ ضْ رِ وَ نَّةُ  الْجَ هُ  ابُ ثَوَ فَ تِي،  طَاعَ لَى  عَ انَ  كَ
فُوا.  رِ ! فَاعْ نِ ثْالَ مِ اءٌ الْ وَ } (آل عمران ١٦٢/٣) أَسَ يرُ صِ بِئْسَ الْمَ نَّمُ وَ هَ أْواهُ جَ انَ {مَ ، فَكَ طَهُ خَ سَ
ا  مَّ اتٌ مِ جَ رَ لٍّ دَ } (آل عمران ١٦٣/٣) لِكُ لُونَ مَ عْ يرٌ بِما يَ الله بَصِ ، وَ هِ نْدَ اللَّ جاتٌ عِ رَ مْ دَ {هُ

. يَتِهِ صِ عْ لِ مَ نْ أَهْ تِهِ مِ لُ طَاعَ يْهِ أَهْ لَ فَى عَ هَ الَ يَخْ : أَيْ إنَّ اللَّ النَّارِ نَّةِ وَ لُوا فِي الْجَ مِ عَ
( لِ سُ لَى النَّاسِ بِبَعْثِ الرُّ هِ عَ لُ اللَّ (فَضْ

مْ  يْهِ لَ تْلُوا عَ مْ يَ هِ سِ فُ والً من أَنْ سُ مْ رَ نِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مِ ؤْ لَى الْمُ هُ عَ نَّ اللَّ دْ مَ : {لَقَ الَ مَّ قَ ثُ
(آل   { بِينٍ مُ اللٍ  ضَ لَفِي  بْلُ  قَ نْ  مِ كانُوا  إِنْ  وَ  ، ةَ مَ كْ الْحِ وَ الْكِتابَ  مُ  هُ لِّمُ عَ يُ وَ مْ  يهِ كِّ زَ يُ وَ آياتِهِ 
مْ  كُ سِ نْ أَنْفُ والً مِ سُ مْ رَ ثَ فِيكُ ، إذْ بَعَ انِ يمَ ِ لَ اإلْ ا أَهْ مْ يَ يْكُ لَ هُ عَ نَّ اللَّ دْ مَ قَ عمران ١٦٤/٣) أَيْ لَ
يْرَ  الْخَ فُوا  رِ لِتَعْ  ، رَّ الشَّ وَ يْرَ  الْخَ مْ  كُ لِّمَ يُعَ فَ  ، تُمْ لْ مِ عَ ا  فِيمَ وَ  ، تُمْ ثْ دَ أَحْ ا  فِيمَ اتِهِ  آيَ مْ  يْكُ لَ عَ تْلُو  يَ
تِهِ  طَاعَ نْ  مِ وا  ثِرُ تَكْ تَسْ فَ وهُ  تُمُ أَطَعْ ا  إذَ مْ  نْكُ عَ اهُ  ضَ بِرِ مْ  كُ بِرَ يُخْ وَ  ، وهُ تَتَّقُ فَ رَّ  الشَّ وَ  ، بِهِ لُوا  مَ تَعْ فَ
هُ  ابَ وَ لِكَ ثَ وا بِذَ كُ رِ تُدْ ، وَ تِهِ مَ نْ نِقْ لِكَ مِ وا بِذَ لَّصُ ، لِتَتَخَ يَتِهِ صِ عْ نْ مَ مْ مِ نْكُ طَ مِ خِ ا سَ تَنِبُوا مَ تَجْ وَ
فُونَ  رِ عْ ، أَيْ الَ تَ لِيَّةِ اهِ نْ الْجَ يَاءَ مِ مْ ي عَ فِ : أَيْ لَ بِينٍ لٍ مَ الَ ي ضَ فِ بْلُ لَ نْ قَ نْتُمْ مِ إِنْ كُ نَّتِهِ وَ نْ جَ مِ

. دَ هُ نْ الْ يٌ عَ مْ ، عُ قِّ نْ الْحَ مٌ عَ ، بُكْ يْرِ نْ الْخَ مٌّ عَ ، صُ يِّئَةٍ نْ سَ ونَ مِ رُ فِ تَغْ نَةً والَ تَسْ سَ حَ
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( مْ تْهُ ابَ يبَةَ الَّتِي أَصَ صِ هُ الْمُ رُ (ذِكْ
يْها  ثْلَ مِ بْتُمْ  أَصَ دْ  قَ يبَةٌ  صِ مُ مْ  تْكُ أَصابَ ا  لَمَّ {أَوَ  : الَ قَ فَ  ، مْ تْهُ ابَ أَصَ تِي  الَّ يبَةَ  صِ مُ الْ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ
} (آل عمران ١٦٥/٣)  يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ هَ عَ ، إِنَّ اللَّ مْ كُ سِ فُ نْدِ أَنْ نْ عِ وَ مِ لْ هُ ا؟ قُ ذَ : أَنَّى هَ تُمْ لْ قُ
نْ  مِ بْلُ  قَ ا  يْهَ ثْلَ مِ بْتُمْ  أَصَ دْ  قَ فَ مْ  نُوبِكُ بِذُ مْ  انِكُ وَ إخْ فِي  يبَةٌ  صِ مُ مْ  تْكُ ابَ أَصَ دْ  قَ تَكُ  إنْ  أَيْ 
ا  مَّ مْ عَ فَكُ الَ خِ مْ وَ يَتَكُ صِ عْ يتُمْ مَ نَسِ ا وَ رً أَسْ تْالً وَ ، قَ رِ هُ بِبَدْ بْلَ انَ قَ ي كَ مِ الَّذِ يَوْ ، فِي الْ مْ كُ وِّ دُ عَ
أَيْ   { يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ هَ  اللَّ {إِنَّ  مْ  كُ سِ نْفُ بِأَ لِكَ  ذَ تُمْ  لْ لَ أَحْ تُمْ  نْ أَ  ،r مْ  بِيُّكُ نَ بِهِ  مْ  كُ رَ أَمَ
عانِ  مْ الْجَ الْتَقَى  مَ  وْ يَ مْ  أَصابَكُ ما  {وَ يرٌ  دِ قَ وٍ  فْ عَ وْ  أَ ةٍ  مَ نِقْ نْ  مِ هِ  بَادِ بِعِ ادَ  أَرَ ا  مَ لَى  عَ هَ  اللَّ إنَّ 
نِي،  بِإِذْ فَ مْ  كُ وُّ دُ عَ وَ تُمْ  نْ أَ يْتُمْ  تَقَ الْ ينَ  حِ مْ  ابَكُ أَصَ ا  مَ أَيْ   { نِينَ مِ ؤْ الْمُ مَ  لَ لِيَعْ وَ  ، هِ اللَّ نِ  بِإِذْ فَ
يْنَ  بَ يِّزَ  لِيُمَ ي،  دِ عْ وَ مْ  تْكُ قَ دَ صَ وَ ي،  رِ نَصْ مْ  كُ اءَ جَ أَنْ  دَ  عْ بَ تُمْ  لْ عَ فَ ا  مَ تُمْ  لْ عَ فَ ينَ  حِ لِكَ  ذَ انَ  كَ
مْ  لَهُ قِيلَ  {وَ  . مْ فِيهِ ا  مَ رَ  لِيُظْهِ أَيْ   : مْ نْكُ مِ وا}  قُ نافَ ينَ  الَّذِ مَ  لَ لِيَعْ {وَ  ، ينَ نَافِقِ مُ الْ وَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ
وا  عُ جَ ينَ رَ ذِ هُ الَّ ابَ حَ أَصْ بَيٍّ وَ هِ بْنَ أُ بْدَ اللَّ نِي عَ عْ وا} : يَ عُ فَ وِ ادْ هِ أَ بِيلِ اللَّ ا قاتِلُوا فِي سَ تَعالَوْ
مْ  نَّكُ لَمُ أَ وْ نَعْ : لَ مْ هُ لَ وْ قَ ، وَ دِ كِينَ بِأُحُ رِ شْ مُ نْ الْ هِ مِ وِّ دُ ارَ إلَى عَ ينَ سَ هِ r، حِ ولِ اللَّ سُ نْ رَ عَ
ا  مَ مْ  نْهُ مِ رَ  أَظْهَ فَ  . قِتَالٌ ونُ  يَكُ هُ  نَّ أَ نَظُنُّ  الَ  كِنَّا  لَ وَ  ، مْ نْكُ عَ نَا  عْ فَ دَ لَ وَ  ، مْ كُ عَ مَ نَا  رْ لَسِ اتِلُونَ  قَ تُ
 ، ِيمانِ لِإلْ مْ  نْهُ مِ بُ  رَ أَقْ ئِذٍ  مَ وْ يَ رِ  فْ لِلْكُ مْ  {هُ  :U هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  . مْ هِ سِ نْفُ أَ فِي  ونَ  فُ يُخْ انُوا  كَ
مْ  لُوبِهِ قُ فِي  يْسَ  لَ وَ انَ  يمَ ِ اإلْ لَكَ  ونَ  رُ ظْهِ يُ أَيْ   { مْ لُوبِهِ قُ فِي  لَيْسَ  ا  مَ مْ  هِ واهِ بِأَفْ ولُونَ  قُ يَ
يبُوا  أُصِ ينَ  ذِ الَّ  { مْ وانِهِ خْ ِ إلِ قالُوا  ينَ  {الَّذِ ونَ  فُ يُخْ ا  مَ أَيْ   { ونَ تُمُ كْ يَ بِما  مُ  لَ أَعْ الله  {وَ
تَ  وْ الْمَ مُ  كُ سِ فُ نْ أَ نْ  عَ ا  ؤُ رَ ادْ فَ لْ  قُ تِلُوا،  قُ ا  مَ ونا  أَطاعُ {لَوْ   : مْ هِ مِ وْ قَ وَ مْ  هِ ائِرِ شَ عَ نْ  مِ مْ  كُ عَ مَ
تُمْ أَنْ  تَطَعْ إِنْ اسْ ، فَ تِ وْ مَ نْ الْ دَّ مِ هُ الَ بُ نَّ } (آل عمران ١٦٦/٣-١٦٨) أَيْ أَ نْتُمْ صادِقِينَ إِنْ كُ
 ، اللَّهِ بِيلِ  سَ فِي  ادَ  هَ الْجِ وا  كُ رَ تَ وَ وا  قُ افَ نَ ا  إنَّمَ مْ  نَّهُ أَ لِكَ  ذَ وَ لُوا،  عَ افْ فَ مْ  كُ سِ نْفُ أَ نْ  عَ وهُ  فَعُ تَدْ

. تِ وْ مَ نْ الْ ا مِ ارً فِرَ يَا، وَ نْ اءِ فِي الدُّ بَقَ لَى الْ ا عَ صً رْ حِ
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( ادِ هَ يبُ فِي الْجِ غِ (التَّرْ
بَنَّ  سَ تَحْ ال  {وَ  : تْلَ قَ الْ مْ  يْهِ لَ عَ نُ  وِّ هَ يُ وَ ادِ،  هَ الْجِ فِي  نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ بُ  غِّ رَ يُ  ،r لِنَبِيِّهِ  الَ  قَ مَّ  ثُ
هُ  اللَّ مُ  آتاهُ بِما  ينَ  حِ رِ فَ  . ونَ قُ زَ رْ يُ مْ  هِ بِّ رَ نْدَ  عِ ياءٌ  أَحْ بَلْ  واتاً  أَمْ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تِلُوا  قُ ينَ  الَّذِ
مْ  هُ ال  وَ مْ  يْهِ لَ عَ فٌ  وْ خَ أَالَّ  مْ  هِ فِ لْ خَ نْ  مِ مْ  بِهِ وا  قُ لْحَ يَ لَمْ  ينَ  بِالَّذِ ونَ  رُ تَبْشِ سْ يَ وَ  ، لِهِ فَضْ نْ  مِ
ي  نْدِ عِ مْ  هُ فَ  ، يَيْتهمْ أَحْ دْ  قَ أَيْ  ا:  اتً وَ أَمْ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تِلُوا  قُ ينَ  ذِ الَّ نَّنَّ  تَظُ الَ  أَيْ   { نُونَ زَ يَحْ
 ، نْهُ مْ عَ ادِهِ هَ لَى جِ لِهِ عَ نْ فَضْ هُ مِ مْ اللَّ اهُ ا آتَ ينَ بِمَ ورِ رُ سْ ا، مَ لِهَ فَضْ نَّةِ وَ حِ الْجَ وْ قُونَ فِي رَ زَ رْ يُ
نْ  مِ مْ  هُ قَ لَحِ نْ  مَ وقِ  بِلُحُ ونَ  رُّ يُسَ وَ أَيْ   : مْ هِ لْفِ خَ نْ  مِ مْ  بِهِ وا  قُ لْحَ يَ مْ  لَ ينَ  ذِ بِالَّ ونَ  رُ تَبْشِ سْ يَ وَ
ي  هِ الَّذِ ابِ اللَّ نْ ثَوَ مْ فِيهِ مِ ا هُ مْ فِيمَ وهُ كُ رَ ، لِيَشْ مْ ادِهِ هَ نْ جِ يْهِ مِ لَ ا عَ وْ ضَ ا مَ لَى مَ مْ عَ انِهِ وَ إخْ

 . نَ زَ الْحَ فَ وَ وْ مْ الْخَ نْهُ هُ عَ بَ اللَّ هَ دْ أَذْ ، قَ مْ طَاهُ أَعْ
رَ  أَجْ يعُ  يُضِ الَ  هَ  اللَّ أَنَّ  وَ  ، لٍ فَضْ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ ةٍ  مَ بِنِعْ ونَ  رُ تَبْشِ سْ {يَ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ

. ابِ ظِيمِ الثَّوَ عَ ودِ، وَ عُ وْ مَ اءِ الْ فَ نْ وَ نُوا مِ ايَ ا عَ } (آل عمران ١٦٩/٣-١٧١) لِمَ نِينَ مِ ؤْ الْمُ
( دٍ تْلَى أُحُ يرُ قَ صِ (مَ

 : الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ يْرِ بَ نْ أَبِي الزُّ ، عَ يَّةَ يلُ بْنُ أُمَ اعِ مَ نِي إسْ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
يْرِ  طَ افِ  وَ أَجْ فِي  مْ  هُ احَ وَ أَرْ هُ  اللَّ لَ  عَ جَ  ، دٍ بِأُحُ مْ  انُكُ وَ إخْ يبَ  أُصِ ا  مَّ r: «لَ هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ
ظِلِّ  فِي   ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ نَادِيلَ  قَ إلَى  ي  أْوِ تَ وَ ا،  هَ ارِ ثِمَ نْ  مِ لُ  أْكُ تَ وَ  ، نَّةِ الْجَ ارَ  أَنْهَ دُ  رِ تَ  ، رٍ ضْ خُ
نَا  انَ وَ إخْ يْتَ  لَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ، مْ يلِهِ قِ مَ نَ  سْ حُ وَ  ، مْ لِهِ أْكَ مَ وَ مْ  بِهِ رَ شْ مَ طِيبَ  وا  دُ جَ وَ ا  لَمَّ فَ  ، شِ رْ عَ الْ
هُ  الَ اللَّ قَ ، فَ بِ رْ نْ الْحَ لُوا٤۳۷ عَ نْكُ الَ يَ ادِ، وَ هَ وا فِي الْجِ دُ هَ زْ هُ بِنَا، لِئَالَّ يَ نَعَ اللَّ ا صَ ونَ مَ لَمُ عْ يَ
{... بَنَّ سَ ال تَحْ : {وَ اتِ يَ ءِ اآلْ الَ ؤُ ولِهِ r هَ سُ لَى رَ هُ عَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ مْ نْكُ مْ عَ هُ لِّغُ أَنَا أُبَ الَى: فَ عَ تَ

. نْهُ ائِفني مِ عوا هائبني لعدوهم، خَ ٤٣٧  الَ ينكلُوا: أَي الَ يرجِ
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يِّ  ارِ َنْصَ األْ بِيَدٍ  لَ بْنِ  ودِ  مُ حْ مَ نْ  عَ  ، يلِ ضِ فَ الْ بْنُ  ثُ  ارِ الْحَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بَّةٍ  ، فِي قُ نَّةِ رٍ بِبَابِ الْجَ قِ نَهْ ارِ لَى بَ اءُ عَ دَ هَ هِ r: الشُّ ولُ اللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ هُ قَ نَّ بَّاسٍ أَ نْ ابْنِ عَ عَ

يا شِ عَ ةً وَ رَ نَّةِ بُكْ نْ الْجَ مْ مِ هُ قُ زْ مْ رِ يْهِ لَ جُ عَ رُ ، يَخْ اءَ رَ ضْ خَ
ءِ  الَ ؤُ نْ هَ ئِلَ عَ هُ سُ نَّ ودٍ أَ عُ سْ هِ بْنِ مَ بْدِ اللَّ نْ عَ ، عَ مُ تَّهِ نْ الَ أَ نِي مَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 { ونَ قُ زَ رْ يُ مْ  هِ بِّ رَ نْدَ  عِ ياءٌ  أَحْ بَلْ  واتاً  أَمْ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تِلُوا  قُ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ تَحْ ال  {وَ  : اتِ يَ اآلْ
دٍ  مْ بِأُحُ انُكُ وَ يبَ إخْ ا أُصِ مَّ هُ لَ نَا: إنَّ يلَ لَ قِ ا فَ نْهَ نَا عَ لْ أَ دْ سَ ا إنَّا قَ : أَمَ الَ قَ (آل عمران ١٦٩/٣) فَ
ا،  هَ ارِ ثِمَ نْ  مِ لُ  أْكُ تَ وَ  ، نَّةِ الْجَ ارَ  نْهَ أَ دُ  رِ تَ  ، رٍ ضْ خُ يْرٍ  طَ افِ  وَ أَجْ فِي  مْ  هُ احَ وَ أَرْ هُ  اللَّ لَ  عَ جَ
 : ولُ يَقُ فَ ةً  عَ اطِّالَ مْ  يْهِ لَ عَ  U هُ  اللَّ لِعُ  يَطَّ فَ  ، شِ رْ عَ الْ ظِلِّ  فِي  بٍ  هَ ذَ نْ  مِ نَادِيلَ  قَ إلَى  ي  أْوِ تَ وَ
لُ  أْكُ نَ نَّةُ  الْجَ يْتنَا،  طَ أَعْ ا  مَ قَ  فَوْ الَ  نَا  بَّ رَ ولُونَ  يَقُ فَ  : الَ قَ ؟  مْ كُ يدَ أَزِ فَ ونَ  تَهُ تَشْ ا  مَ بَادِي،  عِ ا  يَ
 ، ونَ تَهُ تَشْ ا  مَ بَادِي،  عِ ا  يَ  : ولُ يَقُ فَ  ، ةً عَ اطِّالَ مْ  يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ لِعُ  طَّ يَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ئْنَا!  شِ يْثُ  حَ ا  نْهَ مِ
مَّ  ثُ  : الَ قَ ئْنَا!  شِ يْثُ  حَ ا  نْهَ مِ لُ  أْكُ نَ نَّةُ  الْجَ يْتنَا،  طَ أَعْ ا  مَ قَ  فَوْ الَ  نَا  بَّ رَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  مْ كُ يدَ أَزِ فَ
قَ  فَوْ الَ  نَا  بَّ رَ  : ولُونَ يَقُ فَ ؟  مْ كُ يدَ أَزِ فَ ونَ  تَهُ تَشْ ا  مَ بَادِي،  عِ ا  يَ  : ولُ يَقُ فَ  ، ةً عَ اطِّالَ مْ  يْهِ لَ عَ لِعُ  طَّ يَ
مَّ  نَا، ثُ ادِ سَ نَا فِي أَجْ احَ وَ دَّ أَرْ رُ بُّ أَنْ تَ نَّا نُحِ ئْنَا. إالَّ أَ يْثُ شِ ا حَ نْهَ لُ مِ أْكُ نَّةُ نَ يْتنَا، الْجَ طَ ا أَعْ مَ

. رَ ةً أُخْ رَّ تَلَ مَ قْ تَّى نُ ، حَ اتِلُ فِيكَ نُقَ يَا، فَ نْ دُّ إلَى الدُّ نُرَ
 ، يْلٍ قَ عُ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ ابِنَا،  حَ أَصْ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
؟  ابِرُ جَ ا  يَ كَ  رُ بَشِّ أُ أَالَ   :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لِي  الَ  قَ  : ولُ قُ يَ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنَ  ابِرَ  جَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ
الَ  قَ مَّ  ثُ  ،U هُ  اللَّ يَاهُ  أَحْ دٍ  بِأُحُ يبَ  أُصِ يْثُ  حَ اكَ  بَ أَ إنَّ   : الَ قَ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ا  يَ بَلَى   : لْتُ قُ  : الَ قَ
إلَى  نِي  دَّ رُ تَ أَنْ  بُّ  أُحِ  ، بِّ رَ أَيْ   : الَ قَ ؟  بِكَ لَ  فْعَ أَ أَنْ  و  رٍ مْ عَ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ ا  يَ بُّ  تُحِ ا  مَ  : هُ لَ
نْ  ، عَ بَيْدٍ و بْنُ عُ رُ مْ نِي عَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ . قَ رَ ةً أُخْ رَّ تَلَ مَ قْ أُ ، فَ اتِلَ فِيكَ قَ أُ يَا فَ نْ الدُّ
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بُّ  يَا يُحِ نْ قُ الدُّ ارِ فَ نٍ يُ مِ ؤْ نْ مُ ا مِ هِ، مَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ لَّذِ اَ هِ r: وَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نِ سَ الْحَ
دَّ  رَ يُ أَنْ  بُّ  يُحِ هُ  إِنَّ فَ  ، يدُ هِ الشَّ إالَّ  ا  فِيهَ ا  مَ وَ يَا  نْ الدُّ هُ  لَ أَنَّ  وَ  ، ارٍ نَهَ نْ  مِ ةً  اعَ سَ ا  يْهَ إلَ عَ  جِ رْ يَ أَنْ 

. رَ أُخْ ةً  رَّ مَ تَلَ  يُقْ فَ  ، اللَّهِ بِيلِ  سَ فِي  اتِلَ  يُقَ فَ يَا،  نْ الدُّ إلَى 

( دِ َسَ اءِ األْ رَ مْ ولِ إلَى حَ سُ وا على الرَّ رجُ رُ من خَ (ذِكْ
مُ  هُ ا أَصابَ دِ مَ عْ نْ بَ ولِ مِ سُ الرَّ هِ وَ تَجابُوا لِلَّ ينَ اسْ الَى: {الَّذِ عَ الَ تَ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
دٍ  مِ أُحُ وْ نْ يَ دَ مِ غَ هِ r الْ ولِ اللَّ سُ عَ رَ وا مَ ارُ ينَ سَ ذِ نُونَ الَّ مِ ؤْ مُ مْ الْ هُ ، وَ احُ رَ } أَيْ الْجِ حُ رْ الْقَ
رٌ  أَجْ ا  وْ قَ اتَّ وَ مْ  نْهُ مِ نُوا  سَ أَحْ ينَ  {لِلَّذِ احِ  رَ الْجِ مِ  أَلَ نْ  مِ مْ  بِهِ ا  مَ لَى  عَ  ٤۳۸ دِ َسَ األْ اءِ  رَ مْ حَ إلَى 
إِيماناً،  مْ  هُ زادَ فَ  ، مْ هُ وْ شَ اخْ فَ مْ  لَكُ وا  عُ مَ جَ دْ  قَ النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  مُ  لَهُ الَ  قَ ينَ  الَّذِ  . ظِيمٌ عَ
مْ  هُ لَ وا  الُ قَ ينَ  ذِ الَّ النَّاسُ  وَ  (١٧٢/٣-١٧٣ عمران  (آل   { كِيلُ الْوَ مَ  نِعْ وَ هُ  اللَّ بُنَا  سْ حَ قالُوا  وَ
يَانَ  فْ سُ ا  أَبَ إنَّ  وا  الُ قَ ؟  قَالَ ا  مَ يَانَ  فْ سُ أَبُو  مْ  هُ لَ الَ  قَ ينَ  ذِ الَّ  ، يْسِ قَ الْ بْدِ  عَ نْ  مِ رُ  النَّفَ الُوا،  قَ ا  مَ
مْ  هُ سْ سَ مْ لٍ لَمْ يَ فَضْ هِ وَ نَ اللَّ ةٍ مِ مَ بُوا بِنِعْ لَ قَ انْ هُ U: {فَ ولُ اللَّ قُ . يَ مْ يْكُ ونَ إلَ عُ اجِ هُ رَ عَ نْ مَ مَ وَ
هُ  اللَّ فَ  رَ صَ ا  لِمَ  (١٧٤/٣ عمران  (آل   { ظِيمٍ عَ لٍ  فَضْ ذُو  الله  وَ  ، هِ اللَّ وانَ  ضْ رِ وا  بَعُ اتَّ وَ  ، وءٌ سُ
يْطَانُ  الشَّ ى  قَ أَلْ ا  مَ وَ طِ  هْ الرَّ ئِكَ  ُولَ ألِ أَيْ   { يْطَانُ الشَّ مُ  لِكُ ذَ ا  {إِنَّمَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ اءِ  لِقَ نْ  مِ مْ  نْهُ عَ
نْتُمْ  خافُونِ إِنْ كُ مْ وَ ، {فَال تَخافُوهُ لِيَائِهِ مْ بِأَوْ بُكُ هِ رْ } أَيْ يُ هُ لِيَاءَ فُ أَوْ وِّ مْ {يُخَ هِ اهِ لَى أَفْوَ عَ
هَ  اللَّ وا  رُّ يَضُ لَنْ  مْ  هُ {إِنَّ ونَ  نَافِقُ مُ الْ أَيْ   { رِ فْ الْكُ فِي  ونَ  عُ يُسارِ ينَ  الَّذِ نْكَ  زُ يَحْ ال  وَ  . نِينَ مِ ؤْ مُ
ا  وُ تَرَ اشْ ينَ  الَّذِ إِنَّ   . ظِيمٌ عَ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ وَ ةِ،  رَ خِ اآلْ فِي  ظا  حَ مْ  لَهُ لَ  عَ يَجْ أَالَّ  هُ  اللَّ يدُ  رِ يُ يْئاً،  شَ
أَنَّما  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ بَنَّ  سَ يَحْ ال  وَ  . أَلِيمٌ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ وَ يْئاً  شَ هَ  اللَّ وا  رُّ يَضُ لَنْ  يْمانِ  ِ بِاإلْ رَ  فْ الْكُ
ا  مَ عْجم  مُ (انْظُر:  احلليفة.  ا  ذَ أردْت  إِذا  يق  الطَّرِ ار  يسَ ن  عَ ينَة،  املَْدِ من  يَال  أَمْ نِيَة  امَ ثَ عىل  ع  وضِ مَ األْسد:  اء  رَ محَْ   ٤٣٨

(استعجم للبكر
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هُ  اللَّ كانَ  ا  مَ  . ينٌ هِ مُ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ وَ إِثْماً  وا  دادُ لِيَزْ مْ  لَهُ لِي  نُمْ إِنَّما   ، مْ هِ سِ فُ َنْ ألِ يْرٌ  خَ مْ  لَهُ لِي  نُمْ
ما كانَ  ينَ {وَ نَافِقِ مُ } أَيْ الْ نَ الطَّيِّبِ بِيثَ مِ يزَ الْخَ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ تُمْ عَ نْ ا أَ لى مَ نِينَ عَ مِ ؤْ رَ الْمُ لِيَذَ
مْ فِيهِ  يْكُ لَ لُ عَ خُ دْ ا يَ وا مَ رُ ذَ ، لِتَحْ مْ بِهِ بْتَلِيَكُ يدُ أَنْ يَ رِ ا يُ } أَيْ فِيمَ يْبِ لَى الْغَ مْ عَ كُ هُ لِيُطْلِعَ اللَّ
نُوا  مِ إِنْ تُؤْ ، وَ لِهِ سُ رُ هِ وَ نُوا بِاللَّ آمِ لِكَ {فَ هُ ذَ لِّمُ عَ } أَيْ يُ نْ يَشاءُ لِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ هَ يَجْ لكِنَّ اللَّ {وَ

} (آل عمران ١٧٥/٣-١٧٩)٤٣٩ ظِيمٌ رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ تُوبُوا {فَ تَ وا وَ عُ جِ وا} أَيْ تَرْ تَّقُ تَ وَ
( ثٍ نَةِ ثَالَ يعِ فِي سَ جِ مِ الرَّ وْ رُ يَ (ذِكْ

ائِيُّ  بَكَّ هِ الْ بْدِ اللَّ ادُ بْنُ عَ يَ نَا زِ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ امٍ شَ لِكِ بْنُ هِ مَ بْدُ الْ دٍ عَ مَّ حَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ : حَ الَ قَ
لَى  مَ عَ دِ : قَ الَ ، قَ ةَ تَادَ رَ بْنِ قَ مَ مُ بْنُ عُ اصِ نِي عَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ لِبِيِّ طَّ مُ اقَ الْ حَ دِ بْنِ إسْ مَّ حَ نْ مُ عَ

. ةِ ارَّ قَ الْ لٍ وَ ضَ نْ عَ طٌ مِ هْ دٍ رَ دَ أُحُ عْ هِ r بَ ولِ اللَّ سُ رَ
. ةَ كَ رِ دْ ةَ بْنِ مُ مَ يْ زَ نِ بْنِ خُ وْ هَ نْ الْ ، مِ ةُ ارَّ قَ الْ لٌ وَ ضَ : عَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

 ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ اءِ قَ هَ مِّ الْ ، بِضَ ونُ هُ : الْ الُ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
 ، آنَ رْ قُ الْ نَا  ونَ ئُ رِ قْ يُ وَ  ، ينِ الدِّ فِي  نَا  ونَ هُ قِّ فَ يُ ابِكَ  حَ أَصْ نْ  مِ ا  رً فَ نَ نَا  عَ مَ ثْ  ابْعَ فَ ا،  مً الَ إسْ فِينَا  إنَّ 
دُ  ثَ رْ : مَ مْ هُ ، وَ ابِهِ حَ نْ أَصْ ٤٤۰ مِ تَّةً ا سِ رً فَ هِ r نَ ولُ اللَّ سُ ثَ رَ بَعَ . فَ مِ الَ سْ ِ ائِعَ اإلْ رَ نَا شَ ونَ لِّمُ عَ يُ وَ
لِيفُ  ، حَ يْثِيُّ يْرِ اللَّ بُكَ الِدُ بْنُ الْ خَ ، وَ طَّلِبِ مُ بْدِ الْ ةَ بْنِ عَ زَ مْ لِيفُ حَ ، حَ يُّ نَوِ غَ دٍ الْ ثَ رْ بْنُ أَبِي مَ
بْنِ  فِ  وْ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ نِي  بَ و  أَخُ  ، لَحِ َقْ األْ أَبِي  بْنِ  ابِتِ  ثَ بْنُ  مُ  اصِ عَ وَ  ، بٍ عْ كَ بْنِ  يِّ  دِ عَ نِي  بَ
 ، فٍ وْ و بْنِ عَ رِ مْ ةَ ابْن عَ فَ لْ بَى بْنِ كُ جَ حْ نِي جَ و بَ ، أَخُ يٍّ دِ بَيْبٌ بْنُ عَ خُ ، وَ سِ َوْ الِكِ بْنِ األْ مَ

٤٣٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ١٠٦-١٢١.
األنف  وْض  (الرَّ ار.  نْصَ األَْ من  ة  بَعَ أَرْ وَ رين  اجِ املُْهَ من  تَّة  سِ أصح،  وَ  هُ وَ ة،  عرشَ انُوا  كَ م  إِهنَُّ قيل:    ٤٤٠

اهِب اللدنية، جـ. ٢، ص. ٦٤) رشح املَْوَ ان حسان، طبع أوربا، ص. ٦٦ وَ رشح ديوَ وَ
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الِكِ  ةَ بْنِ مَ ثَ ارِ بْدِ حَ قِ بْنِ عَ يْ رَ و بْنِ زُ رِ مْ ةَ بْنِ عَ يَاضَ نِي بَ و بَ ، أَخُ ةَ يَ اوِ عَ ثِنَّةِ بْنِ مُ دُ بْنُ الدَّ يْ زَ وَ
جِ بْنِ  رَ زْ رِ بْنِ الْخَ نِي ظَفَ لِيفُ بَ قٍ حَ هِ بْنُ طَارِ بْدُ اللَّ عَ ، وَ جِ رَ زْ مِ بْنِ الْخَ شَ بِ بْنِ جُ ضْ بْنِ غَ

. سِ َوْ الِكِ بْنِ األْ و بْنِ مَ رِ مْ عَ
 . مِ وْ قَ الْ عَ  مَ جَ  رَ فَخَ  ،٤٤۱ يَّ نَوِ غَ الْ دٍ  ثَ رْ مَ أَبِي  بْنَ  دَ  ثَ رْ مَ مِ  وْ قَ الْ لَى  عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ رَ  أَمَّ وَ
وا  رُ دَ ٤٤۲ غَ ةِ أَ دْ هَ ورِ الْ دُ لَى صُ ، عَ ازِ جَ يَةِ الْحِ لٍ بِنَاحِ يْ ذَ اءٍ لِهُ ، مَ يعِ جِ لَى الرَّ انُوا عَ ا كَ تَّى إذَ حَ
الُ  جَ الرِّ إالَّ   ، مْ الِهِ حَ رِ فِي  مْ  هُ وَ  ، مَ وْ قَ الْ عْ  رُ يَ لَمْ  فَ يْالً،  ذَ هُ مْ  يْهِ لَ عَ وا٤٤۳  خُ رَ تَصْ فَاسْ  ، مْ بِهِ
ا  مَ هِ  اللَّ وَ إنَّا   : مْ هُ لَ وا  الُ قَ فَ مْ  اتِلُوهُ لِيُقَ مْ  هُ يَافَ أَسْ وا  ذُ أَخَ فَ  ، مْ وهُ شُ غَ دْ  قَ  ، يُوفُ السُّ مْ  يهِ دِ يْ بِأَ
هُ أَنْ  يثَاقُ مِ هِ وَ دُ اللَّ هْ مْ عَ كُ لَ ةَ وَ كَّ لِ مَ نْ أَهْ يْئًا مِ مْ شَ يبَ بِكُ يدُ أَنْ نُصِ كِنَّا نُرِ لَ ، وَ مْ تْلَكُ يدُ قَ نُرِ

... مْ تُلَكُ قْ نَ الَ 
( آنِ رْ نْ الْقُ يعِ مِ جِ ةِ الرَّ يَّ رِ لَ فِي سَ زَ ا نَ (مَ

لًى  وْ نِي مَ ثَ دَّ ا حَ مَ ، كَ ةِ يَّ رِ آنِ فِي تِلْكَ السَّ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَّ انَ مِ كَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ : قَ الَ قَ
 . بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ بَيْرٍ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ ، أَوْ عَ بَّاسٍ لَى ابْنِ عَ وْ ةَ مَ مَ رِ كْ نْ عِ ، عَ ابِتٍ دِ بْنِ ثَ يْ لِ زَ آلِ
الَ  قَ  ، يعِ جِ بِالرَّ مٌ  اصِ عَ وَ دٌ  ثَ رْ مَ ا  فِيهَ انَ  كَ تِي  الَّ ةُ  يَّ رِ السَّ يبَتْ  أُصِ ا  مَّ لَ  : بَّاسٍ عَ ابْنُ  الَ  قَ  : الَ قَ
فِي  وا  دُ عَ قَ مْ  هُ الَ  ا،  ذَ كَ هَ وا  لَكُ هَ ينَ  ذِ الَّ تُونِينَ  فْ مَ الْ ءِ  الَ ؤُ هَ حَ  يْ وَ ا  يَ  : ينَ نَافِقِ مُ الْ نْ  مِ الٌ  جَ رِ
 ، ينَ نَافِقِ مُ الْ لِ  وْ قَ نْ  مِ لِكَ  ذَ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  ! مْ بِهِ احِ صَ ةَ  الَ سَ رِ ا  وْ أَدَّ مْ  هُ الَ  وَ  ، مْ لِيهِ أَهْ

اهِب) رشح املَْوَ وْض األنف وَ م بن ثَابت. (الرَّ اصِ م عَ يْهِ لَ ول r أَمر عَ سُ ٤٤١  قيل إِن الرَّ
ا  ذَ كَ ة، وَ كَّ مَ ع بَني عسفان وَ وضِ وَ مَ هُ : وَ الَ م، قَ اصِ يّ يفِ قتل عَ ارِ امَ ذكره البُخَ الَ ياقوت: «اهلدأة، كَ ٤٤٢  قَ
ريْ  ة والطائف: اهلدة، بِغَ كَّ ع بَني مَ ضِ ال ملوْ قَ اتِم: يُ الَ أَبُو حَ قَ يّ األندلسى. وَ رِ بكْ بطه أَبُو عبيد الْ ضَ

هم». وَ ه لنفى الْ عَ وَ غري األول، ذكر مَ هُ ألف، وَ
٤٤٣  استرصخوا: استنرصوا.
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نْ  مَ النَّاسِ  من  {وَ  : هُ انَ بْحَ سُ الَ  قَ فَ  ، مْ ابَهُ أَصَ ي  بِاَلَّذِ يْرِ  الْخَ نْ  مِ رُ  النَّفَ ئِكَ  أُولَ ابَ  أَصَ ا  مَ وَ
لى  عَ هَ  اللَّ دُ  هِ يُشْ {وَ  ، انِهِ بِلِسَ مِ  الَ سْ ِ اإلْ نْ  مِ رُ  ظْهِ يُ ا  لِمَ أَيْ  يا}  نْ الدُّ ياةِ  الْحَ فِي  لُهُ  وْ قَ بُكَ  عْجِ يُ
} (البقرة ٢٠٤/٢) أَيْ ذُو  صامِ وَ أَلَدُّ الْخِ هُ ، {وَ انِهِ ولُ بِلِسَ قُ ا يَ الِفٌ لِمَ خَ وَ مُ هُ } وَ بِهِ لْ ا فِي قَ مَ

. كَ عَ اجَ رَ كَ وَ لَّمَ ا كَ الٍ إذَ دَ جِ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
. دٌّ : لُ هُ عُ مْ جَ ، وَ تُهُ ومَ صُ تَدُّ خُ تَشْ ، فَ بُ غَ ي يَشْ : الَّذِ َلَدُّ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

ةَ  بِيعَ رَ بْنُ  لُ  لْهَ هَ مُ الْ الَ  قَ وَ  (٩٧/١٩ (مريم  لُدا}  ماً  وْ قَ بِهِ  رَ  نْذِ تُ {وَ  :U هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ
: ةَ بِيعَ يُّ بْنُ رَ دِ : عَ الُ قَ يُ ، وَ يْسِ قَ ؤُ الْ رُ هُ امْ مُ اسْ ، وَ لِبِيُّ التَّغْ

٤٤٤ قِ الَ عْ ا مِ دَّ ذَ ا أَلَ يمً صِ خَ لِينَا ... وَ دا وَ ارِ حَ جَ َحْ تَ األْ إنَّ تَحْ
. دُ نْدَ لَ وَ األَْ هُ ، وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ ا قَ »٤٤٥ فِيمَ قِ الَ غْ ا مِ  «ذَ وَ رْ يُ وَ

: اءَ بَ رْ فُ الْحِ كِيمٍ الطَّائِيُّ يَصِ احُ بْنُ حَ مَّ الَ الطِّرِ قَ
٤٤٦ دِ نْدَ ومِ أَلَ صُ لَى الْخُ رَّ عَ مٌ أَبَ صْ هُ ... خَ نَّ أَ ولِ كَ ذُ مِ الْجُ ذْ لَى جِ يُوفِي عَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
لَّق  يتَعَ أَنه  أَي  معالق:  ا  ذَ وَ ة.  ومَ صُ اخلُْ ديد  الشَّ واأللد:  ألوليائه،  ولينا  ألعدائه  دة  حِ فِيهِ  إِن  ول  قُ يَ   ٤٤٤

صمه. ة خَ بِحجَّ
ه عَ لَّم مَ صمه، فَالَ يقدر أَن يتَكَ الَم عىل خَ ا مغالق: أَي أَنه يغلق الْكَ ٤٤٥  ذَ

د:  احِ وَ ول، الْ صُ ل أَيْضا. واجلذول: األُْ صْ قد يكون األَ ء، وَ ة من اليشَّْ ٤٤٦  يُوىف: يرشف. واجلذم: الْقطعَ
ال: ابْن  قَ ة، يُ ومَ ُصُ مل يفهم اخلْ امَ وَ م. ويرو «أبن» بالنُّون، أَي أَقَ يْهِ لَ ظهر عَ اد وَ أبر: أَي زَ جذل. وَ

. امَ بِهِ : إِذا أَقَ انِ ن بِاملَْكَ فالَ
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فِي  عى  «سَ كَ  نْدِ عِ نْ  مِ جَ  رَ خَ أَيْ  لَّى}  تَوَ إِذا  «وَ الَى:  عَ تَ الَ  قَ  :٤٤۷ اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 (٢٠٥/٢ } (البقرة  سادَ الْفَ بُّ  يُحِ الَ  الله  وَ  ، لَ النَّسْ وَ ثَ  رْ الْحَ لِكَ  هْ يُ وَ فِيها،  دَ  سِ لِيُفْ ضِ  َرْ األْ
نَّمُ  هَ بُهُ جَ سْ مِ فَحَ ثْ ِ ةُ بِاإلْ هُ الْعِزَّ تْ ذَ هَ أَخَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّ . «وَ اهُ ضَ رْ الَ يَ هُ وَ لَ مَ بُّ عَ أَيْ الَ يُحِ
 { بادِ فٌ بِالْعِ ؤُ الله رَ ضاتِ الله، وَ رْ تِغاءَ مَ هُ ابْ سَ فْ ي نَ رِ نْ يَشْ من النَّاسِ مَ . وَ هادُ لَبِئْسَ الْمِ وَ
 ، هِ قِّ بِحَ يَامِ  قِ الْ وَ  ، بِيلِهِ سَ فِي  ادِ  هَ بِالْجِ هِ  اللَّ نْ  مِ مْ  هُ سَ نْفُ أَ ا  وْ رَ شَ دْ  قَ أَيْ   (٢٠٦/٢-٢٠٧ (البقرة 

. ةَ يَّ رِ السَّ تِلْكَ  نِي  عْ يَ  ، لِكَ ذَ لَى  عَ وا  لَكُ هَ تَّى  حَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

غٍ  رَّ فَ ةَ بْنِ مُ بِيعَ يدُ بْنُ رَ زِ الَ يَ وا. قَ ا: بَاعُ وْ رَ شَ ، وَ هُ سَ بِيعُ نَفْ : يَ هُ سَ فْ ي نَ رِ : يَشْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: يُّ يَرِ مْ الْحِ

٤٤۸ هُ امَ نْتُ هَ دٍ كُ رْ دِ بُ عْ نْ بَ يْتَنِي ... مِ ا لَ دً رْ يْتُ بُ رَ شَ وَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ . وَ هُ اعَ هُ بَ مٌ لَ الَ : غُ دٌ رْ بُ

: رُ اعِ الَ الشَّ . قَ تَرَ ا: اشْ  أَيْضً رَ شَ وَ
ا٤٤٩ مَ اهُ رَ ئِيمٌ شَ بْدٌ لَ نَيْكَ إنْ عَ لَى ابْ الِكٍ ... عَ عِي أُمَّ مَ زَ ا الَ تَجْ هَ لْتُ لَ قُ فَ

دثنِي موىل  اق حَ حَ الَ ابْن إِسْ } (البقرة ٢٠٥/٢) قَ ضِ رْ عى يفِ األَْ ىلَّ سَ إِذا تَوَ ول: {وَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ ٤٤٧  وَ
: «أَي خرج من عنْدك سعى  الَ بَّاس قَ ن ابْن عَ بَري عَ ن سعيد بن جُ ة أَو عَ مَ رِ كْ ن عِ آلل زيد بن ثَابت عَ

يفِ األَرْض».
تَّى  ول: اسقوين اسقوين، حَ قُ ال يَ تِيل، فَالَ يزَ قَ أس الْ عم أَنه خيرج من رَ ب تزْ رَ عَ انَت الْ ٤٤٨  اهلامة: طَائِر كَ

ذ بثأره. خَ ؤْ يُ
٤٤٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ١٦٩-١٧٦.
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( عٍ بَ نَةِ أَرْ يرِ فِي سَ نِي النَّضِ ءِ بَ الَ رُ إجْ (أَمْ
 . تِهِ مَ نْ نِقْ هُ بِهِ مِ مْ اللَّ هُ ابَ ا أَصَ ا مَ رُ فِيهَ كُ ذْ ا، يَ هَ رِ رِ بِأَسْ شْ ةُ الْحَ ورَ يرِ سُ نِي النَّضِ لَ فِي بَ نَزَ وَ

الَى:  عَ الَ تَ قَ ، فَ مْ لَ بِهِ فِيهِ مِ ا عَ مَ هُ r، وَ ولَ سُ مْ بِهِ رَ يْهِ لَ لَّطَ عَ ا سَ مَ وَ
نَنْتُمْ  ا ظَ ٤٥۰، مَ رِ شْ لِ الْحَ َوَّ مْ ألِ هِ نْ دِيارِ لِ الْكِتابِ مِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ جَ الَّذِ رَ ي أَخْ وَ الَّذِ {هُ
بُوا،  تَسِ يْثُ لَمْ يَحْ نْ حَ هُ مِ مُ اللَّ أَتاهُ ، فَ هِ نَ اللَّ مْ مِ هُ ونُ صُ مْ حُ تُهُ مْ مانِعَ هُ نُّوا أَنَّ ظَ وا، وَ جُ رُ أَنْ يَخْ
مْ  هِ مِ دْ لِكَ لِهَ ذَ } وَ نِينَ مِ ؤْ ي الْمُ أَيْدِ مْ وَ يهِ دِ مْ بِأَيْ هُ يُوتَ بُونَ بُ رِ ، يُخْ بَ عْ مُ الرُّ لُوبِهِ فَ فِي قُ ذَ قَ وَ
هُ  تَبَ اللَّ ال أَنْ كَ لَوْ ، وَ َبْصارِ ا أُولِي األْ وا يَ تَبِرُ اعْ ا. {فَ لُوهَ تَمَ ا احْ مْ إذَ ابِهِ وَ فِ أَبْ نْ نُجُ مْ عَ هُ يُوتَ بُ
مْ فِي  لَهُ ، {وَ يْفِ يا} : أَيْ بِالسَّ نْ مْ فِي الدُّ هُ بَ ذَّ ، {لَعَ ةٌ مَ هِ نِقْ نْ اللَّ مْ مِ هُ انَ لَ كَ } وَ الءَ مُ الْجَ يْهِ لَ عَ
ةً  وها قائِمَ تُمُ كْ رَ نْ لِينَةٍ أَوْ تَ تُمْ مِ طَعْ ا قَ . {مَ لِكَ عَ ذَ } (الحشر ٢/٥٩-٣) مَ ذابُ النَّارِ ةِ عَ رَ خِ اآلْ
 ، تْ هِ قُطِعَ رِ اللَّ بِأَمْ } أَيْ فَ هِ نِ اللَّ بِإِذْ لِ {فَ نْ النَّخْ ةَ مِ وَ جْ عَ الَفَ الْ ا خَ : مَ ينَةُ اللِّ ولِها} وَ لى أُصُ عَ

} (الحشر ٥/٥٩) ينَ قِ يَ الْفاسِ زِ لِيُخْ هِ {وَ نْ اللَّ ةً مِ مَ انَ نِقْ كِنْ كَ لَ ا، وَ ادً نْ فَسَ كُ مْ يَ لَ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
ا  ، فِيمَ لِ نْ النَّخْ ةً مِ وَ جْ الَ عَ نِيَّةَ وَ رْ نْ بَ مْ تَكُ ا لَ يَ مَ هِ ، وَ انِ وَ َلْ نْ األْ : مِ ينَةُ : اللِّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: ةِ مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ ةَ بَيْدَ نَا أَبُو عُ ثَ دَّ حَ
ا٤٥۱ هَ نُوبُ و جُ فُ اءَ تَهْ قَ وْ لَى لِينَةٍ سَ ائِرٍ ... عَ شُّ طَ ا عُ هَ قَ تُودِي فَوْ أَنَّ قُ كَ

نى  ، يعْ رشْ : إِىلَ احلَْ الَ د؟ قَ مَّ ا حمَُ : إِىلَ أَيْن نخرج يَ هُ وا لَ الُ ى بن عقبَة أَهنم قَ وسَ : رو مُ الَ السهييلّ ٤٥٠  قَ
ل  ألوّ  : الَ قَ لِك  فَلذَ ا.  قبلهَ جالء  يصبهم  مل  بسطة  يفِ  انُوا  كَ ُم  إِهنَّ قيل  وَ ام،  الشَّ ي  هِ وَ  ، َرشْ احلْ أَرض 

الء. ، واحلرش: اجلْ َرشْ احلْ
ا. يهَ احِ اق. وهتفو: هتتز وتضطرب. وجنوهبا: نَوَ لِيظَة السَّ عَ أدواته. وسوقاء: غَ ٤٥١  القتود: الرحل مَ
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. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
{فَما   - يرِ النَّضِ نِي  بَ نْ  مِ نِي  عْ يَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  } -قَ مْ نْهُ مِ ولِهِ  سُ رَ لى  عَ هُ  اللَّ أَفاءَ  ما  {وَ
لِّ  لى كُ الله عَ ، وَ نْ يَشاءُ لى مَ هُ عَ لَ سُ لِّطُ رُ هَ يُسَ لكِنَّ اللَّ ، وَ كابٍ ال رِ يْلٍ وَ نْ خَ يْهِ مِ لَ تُمْ عَ فْ جَ أَوْ

. ةً اصَّ هُ خَ } (الحشر ٦/٥٩) أَيْ لَ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ شَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

دُ  بِلٍ أَحَ قْ يمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ مُ الَ تَمِ . قَ يْرِ بْتُمْ فِي السَّ عَ أَتْ تُمْ وَ كْ رَّ : حَ تُمْ فْ جَ : أوْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
: ةَ عَ صَ عْ رِ بْنِ صَ امِ نِي عَ بَ

وا٤٥۲ فُ جَ بُ أَوْ كْ ا الرَّ يَانًا إذَ بِ أَحْ كْ نْ الرَّ ا ... عَ هَ الُ قَ يثِ صِ دِ بِيضِ الْحَ يدُ بِالْ اوِ ذَ مَ
، هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: رِ نْذِ مُ ةُ بْنُ الْ لَ مَ رْ هُ حَ مُ اسْ ، وَ يْدٍ الطَّائِيُّ بَ الَ أَبُو زُ . وقَ يفُ جِ وَ الْوَ هُ وَ
٤٥۳ ودِ رُ مَ بَ الْ دْ يفِ جَ جِ وَ نْدِ ... لِطُولِ الْ هِ نَا الْ نَّ قَ أَنَّهُ اتٌ كَ نِفَ سْ مُ
٤٥٤ بِطَانُ : الْ نَافُ : السِّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

: يُّ رِ طِيمِ الظَّفَ يْسُ بْنُ الْخَ الَ قَ . قَ انُ بَ رَ وَ الضَّ هُ ، وَ بِدِ كَ الْ لْبِ وَ قَ يفُ الْ جِ ا): وَ يفُ (أَيْضً جِ الْوَ وَ
فُ مْ تَجِ ائِهِ رَ نْ وَ نَا مِ بَادُ وا ... أَكْ لِمُ تِي عَ وا الَّ مُ دَّ إِنْ قَ إنَّا وَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
يب  رِ قَ يث صقاهلا، أَي الْ دِ الْبيض: السيوف. واحلَْ ن قومه. وَ وَ الّذي يدافع عَ هُ ٤٥٢  املذاويد: مجع مذواد، وَ

عهدها بالصقل.
وَ احلزام. واجلدب: القفر، واملرود: املْوضع الّذي يرتاده الرائد، أَي  هُ ٤٥٣  مسنفات: مشدودات بالسنف، وَ

الطَّالِب للرعي.
ام منسوج. ٤٥٤  البطان: حزَ
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ا  مَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  } -قَ ولِ سُ لِلرَّ وَ هِ  لِلَّ فَ  الْقُر لِ  أَهْ نْ  مِ ولِهِ  سُ رَ لى  عَ هُ  اللَّ أَفاءَ  ا  {مَ
 - ولِ سُ لِلرَّ وَ هِ  لِلَّ فَ ةً  نْوَ عَ بِ  رْ بِالْحَ تِحَ  فُ وَ  ، ابِ كَ الرِّ وَ يْلِ  بِالْخَ ونَ  لِمُ سْ مُ الْ يْهِ  لَ عَ فُ  يُوجِ
نِياءِ  َغْ األْ يْنَ  بَ ولَةً  دُ ونَ  يَكُ الَ  يْ  كَ  ، بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ ي  لِذِ {وَ
ا  ذَ هَ  : ولُ قُ يَ  (٧/٥٩ وا} (الحشر  تَهُ انْ فَ نْهُ  عَ مْ  نَهاكُ ما  وَ  ، وهُ ذُ فَخُ ولُ  سُ الرَّ مُ  آتاكُ ما  وَ  ، مْ نْكُ مِ

. يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ هُ  عَ ضَ وَ ا  مَ لَى  عَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ يْنَ  بَ بِ  رْ بِالْحَ يبَ  أُصِ ا  فِيمَ رُ  آخَ مٌ  قِسْ
انَ  نْ كَ مَ ، وَ هُ ابَ حَ أَصْ هِ بْنَ أُبَيٍّ وَ بْدَ اللَّ نِي عَ عْ وا} يَ قُ ينَ نافَ رَ إِلَى الَّذِ الَى: {أَلَمْ تَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
 (١١/٥٩ (الحشر   { الْكِتابِ لِ  أَهْ نْ  مِ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ مُ  وانِهِ ِخْ إلِ ولُونَ  قُ {يَ مْ  هِ رِ أَمْ ثْلِ  مِ لَى  عَ
مْ  لَهُ وَ  ، مْ هِ رِ أَمْ بالَ  وَ وا  ذاقُ يباً  رِ قَ مْ  بْلِهِ قَ نْ  مِ ينَ  الَّذِ ثَلِ  مَ {كَ لِهِ  وْ قَ إلَى   ، يرِ النَّضِ نِي  بَ نِي  عْ يَ

 : لِهِ وْ ... إلَى قَ ةُ صَّ قِ مَّ الْ . ثُ اعَ يْنُقَ نِي قَ نِي بَ عْ } (الحشر ١٥/٥٩) يَ ذابٌ أَلِيمٌ عَ
أَخافُ  إِنِّي   ، نْكَ مِ يءٌ  بَرِ إِنِّي  الَ  قَ رَ  فَ كَ ا  لَمَّ فَ  ، رْ فُ اكْ ِنْسانِ  لِإلْ الَ  قَ إِذْ  يْطانِ  الشَّ ثَلِ  مَ {كَ
 { ينَ زاءُ الظَّالِمِ ذلِكَ جَ نِ فِيها، وَ يْ ما فِي النَّارِ خالِدَ ما أَنَّهُ ، فَكانَ عاقِبَتَهُ ينَ بَّ الْعالَمِ هَ رَ اللَّ

(الحشر ١٦/٥٩-١٧)٤٥٥

٤٥٦( فِ وْ ةُ الْخَ الَ عٍ (صَ بَ نَةِ أَرْ اعِ فِي سَ قَ اتِ الرِّ ةُ ذَ وَ زْ غَ
 : الَ - قَ ةَ بَيْدَ ا عُ نَّى: أَبَ كَ انَ يُ كَ يُّ -وَ يدٍ التَّنُّورِ عِ ثِ بْنُ سَ ارِ وَ بْدُ الْ نَا عَ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
ةِ  الَ صَ فِي  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ  ، نِ سَ الْحَ أَبِي  بْنِ  نِ  سَ الْحَ نْ  عَ  ، بَيْدٍ عُ بْنُ  ونُسُ  يُ نَا  ثَ دَّ حَ
 . وِّ دُ عَ لَى الْ بِلُونَ عَ قْ ةٌ مُ ائِفَ طَ ، وَ لَّمَ مَّ سَ تَيْنِ ثُ عَ كْ ةِ رَ ائِفَ هِ r بِطَ ولُ اللَّ سُ لَّى رَ : صَ الَ ، قَ فِ وْ الْخَ

. لَّمَ مَّ سَ ، ثُ يْنِ يَ رَ تَيْنِ أُخْ عَ كْ مْ رَ لَّى بِهِ وا فَصَ اءُ : فَجَ الَ قَ
٤٥٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ١٩٢-١٩٥.

٤٥٦   انظر: النساء ١٠٢/٤.
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نْ  عَ  ، يْرِ بَ الزُّ أَبِي  نْ  عَ  ، أَيُّوبُ نَا  ثَ دَّ حَ  : الَ قَ  ، ثِ ارِ وَ الْ بْدُ  عَ نَا  ثَ دَّ حَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
 ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ دَ  جَ سَ مَّ  ثُ ا،  يعً مِ جَ بِنَا  عَ  كَ رَ فَ  ، يْنِ فَّ صَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نَا  فَّ صَ  : الَ قَ  ، ابِرٍ جَ
فُّ  الصَّ رَ  أَخَّ تَ مَّ  ثُ  ، مْ هِ سِ نْفُ بِأَ مْ  لُونَهُ يَ ينَ  ذِ الَّ دَ  جَ سَ وا  فَعُ رَ ا  لَمَّ فَ  ، لُ َوَّ األْ فُّ  الصَّ دَ  جَ سَ وَ
ا،  يعً مِ جَ مْ  بِهِ  r النَّبِيُّ  عَ  كَ رَ مَّ  ثُ مْ  هُ امَ قَ مَ وا  امُ قَ تَّى  حَ رُ  خَ اآلْ فُّ  الصَّ مَ  دَّ قَ تَ وَ  ، لُ َوَّ األْ
ونَ  رُ خَ اآلْ دَ  جَ سَ مْ  هُ وسَ ءُ رُ وا  فَعُ رَ ا  لَمَّ فَ  ، هُ عَ مَ هُ  لُونَ يَ ينَ  ذِ الَّ دَ  جَ سَ وَ  r النَّبِيُّ  دَ  جَ سَ مَّ  ثُ
الَ  . قَ يْنِ تَ دَ جْ مْ سَ هِ سِ نْفُ ا بِأَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ دَ كُ جَ سَ ا، وَ يعً مِ مْ جَ عَ النَّبِيُّ r بِهِ كَ رَ ، فَ مْ هِ سِ نْفُ بِأَ
نْ ابْنِ  ، عَ افِعٍ نْ نَ يُّوبُ عَ نَا أَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ يُّ يدٍ التَّنُّورِ عِ ثِ بْنُ سَ ارِ وَ بْدُ الْ نَا عَ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ ابْنُ هِ
امُ  مَ ِ مْ اإلْ عُ بِهِ كَ يَرْ ، فَ مْ هُ وَّ دُ لِي عَ ا يَ مَّ ةٌ مِ ائِفَ طَ ، وَ ةٌ هُ طَائِفَ عَ ومُ مَ قُ تَ امُ وَ مَ ِ ومُ اإلْ قُ : يَ الَ ، قَ رَ مَ عُ
امُ  مَ ِ مْ اإلْ عُ بِهِ كَ يَرْ ونَ فَ رُ خَ مُ اآلْ دَّ تَقَ ، يَ وَّ دُ عَ لِي الْ ا يَ مَّ ونُونَ مِ يَكُ ونَ فَ رُ تَأَخَّ مَّ يَ ، ثُ مْ دُ بِهِ جُ يَسْ وَ
ةً  عَ كْ امِ رَ مَ ِ عَ اإلْ مْ مَ هُ انَتْ لَ ، فَكَ ةً عَ كْ مْ رَ هِ سِ نْفُ ةٍ بِأَ ائِفَ لُّ طَ لِّي كُ مَّ تُصَ ، ثُ مْ دُ بِهِ جُ يَسْ ، وَ ةً عَ كْ رَ

. ةً عَ كْ رَ ةً  عَ كْ رَ مْ  هِ سِ نْفُ بِأَ ا  لَّوْ صَ وَ  ، ةً عَ كْ رَ
( ولِ سُ تْلِ الرَّ نْ قَ مَّ بِهِ مِ ا هَ مَ ثُ وَ رَ وْ (غُ

: أَنَّ  هِ بْدِ اللَّ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ، عَ نِ سَ نْ الْحَ ، عَ بَيْدٍ و بْنُ عُ رُ مْ نِي عَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مْ  كُ تُلُ لَ : أَالَ أَقْ بٍ ارِ حَ مُ انَ وَ طَفَ نْ غَ هِ مِ مِ وْ الَ لِقَ ، قَ ثُ رَ وْ : غُ هُ الُ لَ قَ ، يُ بٍ ارِ حَ نِي مُ نْ بَ الً مِ جُ رَ
وَ  هُ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ بَلَ إلَى رَ أَقْ : فَ الَ . قَ تِكُ بِهِ : أَفْ الَ تُلُهُ؟ قَ قْ يْفَ تَ كَ لَى، وَ وا: بَ الُ ا؟ قَ دً مَّ حَ مُ
ا؟  ذَ هَ كَ  يْفِ سَ إلَى  رُ  نْظُ أَ  ، دُ مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ فَ هِ،  رِ جْ حِ فِي   r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ يْفُ  سَ وَ  ، الِسٌ جَ
لَ  عَ جَ مَّ  ثُ  ، تَلَّهُ فَاسْ هُ  ذَ أَخَ فَ  : الَ قَ  - امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ ا  فِيمَ  ، ةِ ضَّ بِفِ لى  حَ مُ انَ  كَ -وَ مْ  نَعَ  : الَ قَ
؟  نْكَ افُ مِ ا أَخَ مَ : الَ، وَ الَ نِي؟ قَ افَ ا تَخَ ، أَمَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ مَّ قَ ٤٥۷، ثُ هُ بِتُهُ اللَّ يَكْ مُّ فَ هُ يَ ، وَ هُ زُّ هُ يَ

٤٥٧  يكبته اهللا: يذله ويقمعه.
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يْفِ  سَ إلَى  دَ  مَ عَ مَّ  ثُ  . نْكَ مِ هُ  اللَّ نِي  نَعُ مْ يَ  ، الَ  : الَ قَ ؟  يْفُ السَّ ي  يَدِ فِي  وَ نِي  افَ تَخَ ا  أَمَ  : الَ قَ
 : هُ لَ اللَّ نْزَ أَ : فَ الَ . قَ يْهِ لَ هُ عَ دَّ رَ r، فَ هِ  ولِ اللَّ سُ رَ

 ، مْ هُ يَ دِ مْ أَيْ طُوا إِلَيْكُ بْسُ مٌ أَنْ يَ وْ مَّ قَ مْ إِذْ هَ يْكُ لَ هِ عَ تَ اللَّ مَ وا نِعْ رُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
} (المائدة ١١/٥)  نُونَ مِ ؤْ لِ الْمُ كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ لَى اللَّ عَ ، وَ هَ وا اللَّ قُ اتَّ ، وَ مْ نْكُ مْ عَ هُ يَ دِ فَّ أَيْ فَكَ

 ، اشٍ حَ و بْنِ جِ رِ مْ لَتْ فِي عَ ا أُنْزِ ا إنَّمَ : أَنَّهَ انَ ومَ يدُ بْنُ رُ زِ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
٤٥٨. انَ لِكَ كَ لَمُ أَيُّ ذَ ، فاللَّه أَعْ مَّ بِهِ ا هَ مَ يرِ وَ نِي النَّضِ ي بَ أَخِ

( سٍ مْ نَةَ خَ الٍ سَ وَّ قِ فِي شَ نْدَ ةُ الْخَ وَ زْ (غَ
نْ  ، عَ ائِيُّ بَكَّ هِ الْ بْدِ اللَّ ادُ بْنُ عَ يَ نَا زِ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ امٍ شَ لِكِ بْنُ هِ مَ بْدُ الْ دٍ عَ مَّ حَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ حَ

٤٥۹. سٍ مْ نَةَ خَ الٍ سَ وَّ قِ فِي شَ نْدَ ةُ الْخَ وَ زْ انَتْ غَ مَّ كَ : ثُ الَ ، قَ لِبِيِّ طَّ مُ اقَ الْ حَ دِ بْنِ إسْ مَّ حَ مُ
( مْ لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ يْشِ وَ رَ ودِ لِقُ يضُ الْيَهُ رِ (تَحْ

بْدِ  نْ عَ ، عَ مُ نْ الَ أَتَّهِ مَ ، وَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ يْرِ بْنِ عُ بَ لَى آلِ الزُّ وْ انَ مَ ومَ يدُ بْنُ رُ زِ نِي يَ ثَ دَّ فَحَ
بْنِ  رَ  مَ عُ ابْن  مِ  اصِ عَ وَ  ، يِّ رِ هْ الزُّ وَ  ، ظِيِّ رَ قُ الْ بٍ  عْ كَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ وَ  ، الِكٍ مَ بْنِ  بِ  عْ كَ بْنِ  هِ  اللَّ
يثِ  دِ يثُهُ فِي الْحَ دِ عَ حَ تَمَ دْ اجْ مْ قَ لُّهُ ائِنَا، كُ لَمَ نْ عُ مْ مِ هِ يْرِ غَ ، وَ رٍ هِ بْنِ أَبِي بَكْ بْدِ اللَّ عَ ، وَ ةَ تَادَ قَ
قِ  نْدَ يثِ الْخَ دِ نْ حَ انَ مِ هُ كَ وا: إنَّ الُ ، قَ ثُ بِهِ بَعْضٌ دِّ ا الَ يُحَ ثُ مَ دِّ مْ يُحَ هُ ضُ بَعْ ، وَ قِ نْدَ نْ الْخَ عَ
 ، يُّ رِ طَبَ النَّضْ يَيُّ بْنُ أَخْ حُ ، وَ يُّ رِ يقِ النَّضْ قِ مُ بْنُ أَبِي الْحَ الَّ : سَ مْ نْهُ ودِ، مِ يَهُ نْ الْ ا مِ رً فَ أَنَّ نَ
رٍ  فَ فِي نَ  ، ائِلِيُّ وَ الْ ارٍ  مَّ عَ أَبُو  وَ  ، ائِلِيُّ وَ الْ يْسٍ  قَ بْنُ  ةُ  ذَ وْ هَ وَ  ، يُّ رِ النَّضْ يقِ  قِ الْحَ أَبِي  بْنُ  ةُ  كِنَانَ وَ

٤٥٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٠٤-٢٠٦.
ا  الك والشافعيّ بِأَهنََّ تِي شهد مَ ى بن عقبَة يفِ مغازيه الَّ وسَ الَ مُ قَ تلف يفِ تارخيها.، فَ اخْ الَ الزرقانى: «وَ ٤٥٩  قَ

الك». ام مَ مَ لِك اإلِ تَابعه عىل ذَ َافِظ: وَ الَ احلْ انَت سنة أَربع. قَ ي، كَ ازِ أصح املَْغَ
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وا  جُ رَ لَى النَّبِيّ r، خَ ابَ عَ زَ َحْ بُوا األْ زَّ ينَ حَ ذِ مْ الَّ هُ ، وَ ائِلٍ نِي وَ نْ بَ رٍ مِ فَ نَ ، وَ يرِ نِي النَّضِ نْ بَ مِ
ونُ  نَكُ سَ إنَّا  وا:  الُ قَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ بِ  رْ حَ إلَى  مْ  هُ وْ عَ فَدَ  ، ةَ كَّ مَ يْشٍ  رَ قُ لَى  عَ وا  مُ دِ قَ تَّى  حَ
لِ  َوَّ كِتَابِ األْ لُ الْ مْ أَهْ ، إنَّكُ ودَ هُ رَ يَ شَ عْ ا مَ : يَ يْشٌ رَ مْ قُ هُ الَتْ لَ قَ ، فَ لَهُ تَأْصِ تَّى نَسْ ، حَ يْهِ لَ مْ عَ كُ عَ مَ
يْرٌ  مْ خَ وا: بَلْ دِينُكُ الُ يْرٌ أَمْ دِينُهُ؟ قَ ينُنَا خَ ، أَفَدِ دٌ مَّ حَ مُ نُ وَ تَلِفُ فِيهِ نَحْ نَا نَخْ بَحْ ا أَصْ لْمِ بِمَ عِ الْ وَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ ينَ أَنْزَ ذِ مْ الَّ هُ . فَ نْهُ قِّ مِ لَى بِالْحَ تُمْ أَوْ أَنْ ، وَ نْ دِينِهِ مِ
ولُونَ  قُ يَ ٤٦۰، وَ وتِ الطَّاغُ بْتِ وَ نُونَ بِالْجِ مِ ؤْ نَ الْكِتابِ يُ يباً مِ ينَ أُوتُوا نَصِ رَ إِلَى الَّذِ {أَلَمْ تَ
نِ  لْعَ يَ من  وَ  ، هُ اللَّ مُ  نَهُ لَعَ ينَ  الَّذِ أُولئِكَ   . بِيالً سَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ  د أَهْ الءِ  هؤُ وا  رُ فَ كَ ينَ  لِلَّذِ
لى  ونَ النَّاسَ عَ دُ سُ الَى: {أَمْ يَحْ عَ لِهِ تَ وْ } (النساء ٥١/٤-٥٢)... إلَى قَ يراً دَ لَهُ نَصِ لَنْ تَجِ هُ فَ اللَّ
لْكاً  مْ مُ يْناهُ آتَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ يمَ الْكِتابَ وَ يْنا آلَ إِبْراهِ دْ آتَ قَ ، {فَ ةَ } أَيْ النُّبُوَّ لِهِ نْ فَضْ هُ مِ مُ اللَّ ا آتاهُ مَ
} (النساء ٥٤/٤-٥٥) عِيراً نَّمَ سَ هَ كَفى بِجَ ، وَ نْهُ دَّ عَ نْ صَ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ نَ بِهِ نْ آمَ مْ مَ نْهُ مِ . فَ ظِيماً عَ
بِ  رْ حَ نْ  مِ  ، يْهِ إلَ مْ  هُ وْ عَ دَ ا  لِمَ طُوا  نَشَ وَ مْ  هُ رَّ سَ  ، يْشٍ رَ لِقُ لِكَ  ذَ وا  الُ قَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ
تَّى  حَ  ، ودَ هُ يَ نْ  مِ رُ  النَّفَ ئِكَ  أُولَ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  . هُ لَ وا  دُ اتَّعَ وَ لِكَ  لِذَ وا  عُ تَمَ فَاجْ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
مْ  أَنَّهُ مْ  وهُ بَرُ أَخْ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ بِ  رْ حَ إلَى  مْ  هُ وْ عَ فَدَ  ، نَ يْالَ عَ يْسِ  قَ نْ  مِ  ، انَ طَفَ غَ وا  اءُ جَ

. مْ فِيهِ هُ عَ وا مَ عُ تَمَ ، فَاجْ لِكَ لَى ذَ مْ عَ وهُ ابَعُ دْ تَ ا قَ يْشً رَ أَنَّ قُ ، وَ يْهِ لَ مْ عَ هُ عَ ونُونَ مَ يَكُ سَ
 ، انُ طَفَ تْ غَ جَ رَ خَ ، وَ بٍ رْ يَانَ بْنُ حَ فْ ا أَبُو سُ هَ ائِدُ قَ ، وَ يْشٌ رَ تْ قُ جَ رَ : فَخَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
فِ بْنِ أَبِي  وْ ثُ ابْن عَ ارِ الْحَ ، وَ ةَ ارَ زَ نِي فَ ، فِي بَ رٍ ةَ بْنِ بَدْ فَ يْ ذَ نِ بْنِ حُ صْ يَيْنَةُ بْنُ حِ ا عُ هَ ائِدُ قَ وَ
بْدِ  عَ بْنِ  ةَ  مَ حْ سُ بْنِ  يفِ  طَرِ بْنِ  ةَ  رَ يْ نُوَ بْنِ  ةَ  يْلَ خَ رُ بْنُ  رُ  عَ سْ مِ وَ  ، ةَ رَّ مُ نِي  بَ فِي   ، يُّ رِّ مُ الْ ةَ  ثَ ارِ حَ
ع.  جَ هِ من أَشْ مِ وْ نْ قَ هُ مِ عَ ابَ نْ تَ ، فِيمَ انَ طَفَ يْثِ بْنِ غَ عَ بْنِ رَ جَ ةَ بْنِ أَشْ وَ الَ لِ بْنِ خَ الَ هِ بْنِ هِ اللَّ

ا يعبد من دون اهللا. ٤٦٠  اجلبت والطاغوت: كل مَ
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 ، ينَةِ دِ مَ لَى الْ قَ عَ نْدَ بَ الْخَ رَ ، ضَ رِ َمْ نْ األْ هُ مِ وا لَ عُ مَ ا أَجْ مَ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ مْ رَ عَ بِهِ مِ ا سَ لَمَّ فَ
أَبَ  ، فَدَ ونَ فِيهِ لِمُ سْ مُ هُ الْ عَ لَ مَ مِ عَ ، وَ رِ َجْ ينَ فِي األْ لِمِ سْ يبًا لِلْمُ غِ رْ هِ r تَ ولُ اللَّ سُ لَ فِيهِ رَ مِ فَعَ
نْ  مِ الٌ  جَ رِ لِكَ  ذَ مْ  لِهِ مَ عَ فِي  ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  عَ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  عَ أَ  بْطَ أَ وَ بُوا.  أَ دَ وَ فِيهِ 
لْمٍ  عِ يْرِ  بِغَ مْ  لِيهِ أَهْ إلَى  لُونَ  لَّ تَسَ يَ وَ  ، لِ مَ عَ الْ نْ  مِ عِيفِ  بِالضَّ  ٤٦۱ ونَ رُّ وَ يُ لُوا  عَ جَ وَ  ، ينَ نَافِقِ مُ الْ
ةِ  اجَ نْ الْحَ ، مِ تْهُ النَّائِبَةُ ابَ ا نَ ينَ إذَ لِمِ سْ مُ نْ الْ لُ مِ جُ لَ الرَّ عَ جَ . وَ نٍ الَ إذْ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ مِ
 ، هُ نُ لَ يَأْذَ ، فَ تِهِ اجَ وقِ بِحَ هُ فِي اللُّحُ نُ تَأْذِ سْ يَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ لِكَ لِرَ رُ ذَ كُ ذْ ا، يَ نْهَ هُ مِ دَّ لَ تِي الَ بُ الَّ

. هُ ا لَ ابً تِسَ احْ ، وَ يْرِ بَةً فِي الْخَ غْ ، رَ لِهِ مَ نْ عَ انَ فِيهِ مِ ا كَ عَ إلَى مَ جَ تَهُ رَ اجَ ى حَ ا قَضَ إِذَ فَ
( ينَ نَافِقِ مُ نِينَ وَ مِ ؤْ قِ مُ نْدَ لِينَ فِي الْخَ امِ لَ فِي الْعَ زَ ا نَ (مَ

هِ  بِاللَّ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ ا  {إِنَّمَ  : نِينَ مِ ؤْ مُ الْ نْ  مِ ئِكَ  أُولَ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ
تَأْذِنُونَكَ  سْ ينَ يَ ، إِنَّ الَّذِ تَأْذِنُوهُ سْ تَّى يَ بُوا حَ هَ ذْ عٍ لَمْ يَ رٍ جامِ لى أَمْ هُ عَ عَ إِذا كانُوا مَ ، وَ ولِهِ سُ رَ وَ
 ، مْ نْهُ ئْتَ مِ نْ شِ نْ لِمَ أْذَ مْ فَ أْنِهِ نُوكَ لِبَعْضِ شَ تَأْذَ ا اسْ إِذَ ولِهِ فَ سُ رَ هِ وَ نُونَ بِاللَّ مِ ؤْ ينَ يُ أُولئِكَ الَّذِ
نْ  انَ مِ نْ كَ ةُ فِيمَ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ نَزَ } (النور ٦٢/٢٤) فَ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ مُ الله، إِنَّ اللَّ رْ لَهُ فِ تَغْ اسْ وَ

.r ِولِه سُ لِرَ ةِ للَّه وَ الطَّاعَ ، وَ يْرِ بَةِ فِي الْخَ غْ الرَّ بَةِ وَ سْ لِ الْحِ نْ أَهْ ينَ مِ لِمِ سْ مُ الْ
نٍ  يْرِ إذْ بُونَ بِغَ هَ ذْ يَ ، وَ لِ مَ عَ نْ الْ لُونَ مِ لَّ تَسَ انُوا يَ ينَ كَ ذِ ينَ الَّ نَافِقِ مُ نِي الْ عْ الَى، يَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

 :r ِّنْ النَّبِي مِ
ينَ  الَّذِ هُ  اللَّ مُ  لَ عْ يَ دْ  قَ بَعْضاً،  مْ  كُ بَعْضِ عاءِ  دُ كَ مْ  يْنَكُ بَ ولِ  سُ الرَّ عاءَ  دُ لُوا  عَ تَجْ {الَ 
مْ  يبَهُ يُصِ وْ  أَ  ، فِتْنَةٌ مْ  يبَهُ تُصِ أَنْ  هِ  رِ أَمْ نْ  عَ ونَ  يُخالِفُ ينَ  الَّذِ رِ  ذَ يَحْ لْ فَ لِواذاً،  مْ  نْكُ مِ لُونَ  لَّ تَسَ يَ

} (النور ٦٣/٢٤) لِيمٌ ذابٌ أَ عَ
٤٦١  يورون: يسترتون.
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

: ابِتٍ انُ بْنُ ثَ سَّ الَ حَ ، قَ بِ رَ هَ نْدَ الْ ءِ عِ يْ تِتَارُ بِالشَّ سْ : االِ اذُ وَ : اللِّ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
لُومُ ا الْحُ نْهَ فَّ مِ خَ وا وَ يمُ قِ ا ... أَنْ يُ اذً نَّا لِوَ رُّ مِ فِ يْشٌ تَ رَ قُ وَ

. دٍ مِ أُحُ وْ ارِ يَ عَ ا فِي أَشْ تهَ رْ كَ دْ ذَ ، قَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
} (النور ٦٤/٢٤) يْهِ لَ تُمْ عَ نْ ا أَ مُ مَ لَ عْ دْ يَ ضِ قَ َرْ األْ ماواتِ وَ ا فِي السَّ هِ مَ {أَال إِنَّ لِلَّ

الله  لُوا، وَ مِ مْ بِما عَ يُنَبِّئُهُ عُونَ إِلَيْهِ فَ جَ رْ مَ يُ وْ يَ . {وَ بٍ ذِ قٍ أَوْ كَ دْ نْ صَ : مِ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
} (النور ٦٤/٢٤)٤٦٢ لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ بِكُ

( ابِرٍ امِ جَ عَ ةُ فِي طَ كَ (الْبَرَ
عَ  مَ نَا  لْ مِ عَ  : الَ قَ  ، اللَّهِ بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ ينَا،  مِ بْنُ  يدُ  عِ سَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 : لْتُ قُ فَ  : الَ قَ  .٤٦۳ ينَةٌ مِ سَ دٍّ  جِ يْرُ  غَ  ، ةٌ هَ يْ وَ شُ ي  نْدِ عِ انَتْ  فَكَ  ، قِ نْدَ الْخَ فِي   r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
نَا  نَتْ لَ أَتِي، فَطَحَ رَ تُ امْ رْ أَمَ : فَ الَ يْهِ وسلّم، قَ لَ ول الله صلى الله عَ سُ ا لرَ نَاهَ نَعْ وْ صَ هِ لَ اللَّ وَ
 .r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ ا  نَاهَ يْ وَ فَشَ  ، اةَ الشَّ تِلْكَ  تْ  بَحَ ذَ وَ ا،  بْزً خُ نْهُ  مِ نَا  لَ تْ  نَعَ فَصَ  ، يرٍ عِ شَ نْ  مِ يْئًا  شَ
فِيهِ  لُ  مَ نَعْ نَّا  كُ وَ  : الَ قَ  - قِ نْدَ الْخَ نْ  عَ افَ  رَ نْصِ االِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ادَ  أَرَ وَ يْنَا  سَ أَمْ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ
تُ لَكَ  نَعْ دْ صَ ، إنِّي قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَ الِيِنَا- قَ نَا إلَى أَهَ عْ جَ يْنَا رَ سَ ا أَمْ إِذَ نَا، فَ ارَ نَهَ
عِي  فَ مَ رِ نْصَ بُّ أَنْ تَ أُحِ ، فَ يرِ عِ ا الشَّ ذَ بْزِ هَ نْ خُ يْئًا مِ ا شَ هَ عَ نَا مَ نَعْ صَ نَا، وَ نْدَ انَتْ عِ ةً كَ هَ يْ وَ شُ
لْتُ  قُ أَنْ  ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ  . هُ دَ حْ وَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عِي  مَ فَ  رِ نْصَ يَ أَنْ  يدُ  أُرِ ا  إِنَّمَ وَ لِي،  نْزِ مَ إلَى 

٤٦٢  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢١٤-٢١٧.
من. لَة السّ امِ ينَة: غري كَ مِ ٤٦٣  غري جد سَ
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يْتِ  بَ إلَى   r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ فُوا  رِ انْصَ أَنْ   : خَ رَ فَصَ ا  خً ارِ صَ رَ  أَمَ مَّ  ثُ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ  ، لِكَ ذَ هُ  لَ
بَلَ  قْ أَ : فَ الَ !} (البقرة ١٥٦/٢) قَ عُونَ ا إِلَيْهِ راجِ إِنَّ هِ وَ ا لِلَّ : {إِنَّ لْتُ : قُ الَ ، قَ بْدِ اللَّهِ ابِرِ بْنِ عَ جَ
ى  مَّ سَ وَ كَ  بَرَّ فَ  : الَ قَ  . يْهِ إلَ ا  نَاهَ جْ رَ أَخْ وَ لَسَ  فَجَ  : الَ قَ  ، هُ عَ مَ النَّاسُ  بَلَ  قْ أَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
لُ  أَهْ رَ  دَ صَ تَّى  حَ  ، نَاسٌ اءَ  جَ وَ وا  امُ قَ مٌ  وْ قَ غَ  رَ فَ ا  لَّمَ كُ  ، النَّاسُ ا  هَ دَ ارَ تَوَ وَ  ، لَ أَكَ مَّ  ثُ  ، اللَّهَ

ا.٤٦٤ نْهَ عَ قِ  نْدَ الْخَ
سٍ مْ نَةِ خَ ظَةَ فِي سَ يْ رَ نِي قُ ةُ بَ وَ زْ غَ

( تُهُ بَ وْ تَ ةَ وَ (أَبُو لُبَابَ
ا  أَخَ  ، رِ نْذِ مُ الْ بْدِ  عَ بْنَ  ةَ  بَابَ لُ ا  أَبَ يْنَا  إلَ ثْ  ابْعَ أَنْ   :r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  ثُوا  عَ بَ مْ  إنَّهُ مَّ  ثُ  : الَ قَ
 r ِه ولُ اللَّ سُ هُ رَ لَ سَ أَرْ نَا، فَ رِ هُ فِي أَمْ يرَ تَشِ ، لِنَسْ سِ َوْ اءَ األْ فَ لَ انُوا حُ كَ ، وَ فٍ وْ و بْنِ عَ رِ مْ نِي عَ بَ
 ، هِ هِ جْ وَ فِي  ونَ  بْكُ يَ بْيَانُ  الصِّ وَ اءُ  النِّسَ يْهِ  ٤٦٥ إلَ شَ هَ جَ وَ  ، الُ جَ يْهِ الرِّ امَ إلَ هُ قَ أَوْ ا رَ لَمَّ فَ  ، مْ يْهِ إلَ
هِ  ارَ بِيَدِ أَشَ ، وَ مْ : نَعَ الَ ؟ قَ دٍ مَّ حَ مِ مُ كْ لَى حُ لَ عَ نْزِ  أَنْ نَ ! أَتَرَ ةَ بَابَ ا لُ ا أَبَ : يَ هُ وا لَ الُ قَ ، وَ مْ هُ قَّ لَ رَ فَ
فْتُ  رَ تَّى عَ ا حَ مَ انِهِ كَ نْ مَ ايَ مِ مَ دَ الَتْ قَ ا زَ الَ أَبُو لبَابَة: فول الله مَ . قَ بْحُ هُ الذَّ ، إنَّ هِ قِ لْ إلَى حَ
 r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أْتِ  يَ مْ  لَ وَ هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ ةَ  بَابَ لُ أَبُو  انْطَلَقَ  مَّ  ثُ  r هُ  ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ نْتُ  خُ دْ  قَ أَنِّي 
تُوبَ  يَ تَّى  حَ ا  ذَ هَ انِي  كَ مَ حُ  رَ أَبْ الَ   : الَ قَ وَ  . هِ دِ مُ عُ نْ  مِ ودٍ  مُ عَ إلَى  دِ  جِ سْ مَ الْ فِي  بَطَ  تَ ارْ تَّى  حَ
نْتُ  خُ دٍ  لَ بَ فِي    أُرَ الَ  وَ ا،  أَبَدً ةَ  ظَ يْ رَ قُ نِي  بَ أَ  أَطَ الَ  أَنْ   : هَ اللَّ دَ  اهَ عَ وَ  ، تُ نَعْ صَ ا  مَّ مِ لَيَّ  عَ هُ  اللَّ

ا. هُ فِيهِ أَبَدً ولَ سُ رَ هَ وَ اللَّ
٤٦٤  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢١٨-٢١٩.

ى. ٤٦٥  جهش: بَكَ
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( ةَ ةِ أَبَى لُبَابَ يَانَ لَ فِي خِ زَ ا نَ (مَ
نْ  عَ  ، يَيْنَةَ عُ بْنُ  يَانُ  فْ سُ الَ  قَ ا  فِيمَ  ، ةَ بَابَ لُ أَبِي  فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

 : ةَ تَادَ هِ بْنِ أَبِي قَ بْدِ اللَّ نْ عَ ، عَ الِدٍ يلَ بْنِ أَبِي خَ اعِ مَ إسْ
 { ونَ لَمُ عْ تَ تُمْ  نْ أَ وَ مْ  أَماناتِكُ ونُوا  تَخُ وَ ولَ  سُ الرَّ وَ هَ  اللَّ ونُوا  تَخُ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ

(األنفال ٢٧/٨)

وْ  هُ لَ ا إنَّ : أَمَ الَ ، قَ أَهُ تَبْطَ دْ اَسْ انَ قَ كَ ، وَ هُ بَرُ هِ r خَ ولَ اللَّ سُ لَغَ رَ ا بَ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
تَّى  حَ انِهِ  كَ مَ نْ  مِ هُ  لِقُ أُطْ ي  لَّذِ بِاَ نَا  أَ ا  فَمَ  ، لَ فَعَ ا  مَ لَ  فَعَ دْ  قَ إذْ  ا  أَمَّ فَ  ، هُ لَ تُ  رْ فَ تَغْ سْ الَ نِي  اءَ جَ
أَبَى  ةَ  بَ وْ تَ أَنَّ   : يْطٍ قُسَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  يدُ  زِ يَ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ  . يْهِ لَ عَ هُ  اللَّ تُوبَ  يَ
 : ةَ لَمَ مُّ سَ الَتْ أُ قَ . فَ ةَ لَمَ مِّ سَ يْتِ أُ وَ فِي بَ هُ ، وَ رِ حَ نْ السَّ r مِ هِ  ولِ اللَّ سُ لَى رَ لَتْ عَ ةَ نَزَ بَابَ لُ
ولَ  سُ ا رَ كُ يَ حَ مَّ تَضْ : مِ لْتُ قُ : فَ الَتْ . قَ كُ حَ وَ يَضْ هُ رِ وَ حَ نْ السَّ هِ r مِ ولَ اللَّ سُ تُ رَ عْ مِ فَسَ
ولَ  سُ ا رَ هُ يَ رُ بَشِّ : أَفَالَ أُ لْتُ : قُ الَتْ ، قَ ةَ بَابَ لَى أَبِي لُ : تِيبَ عَ الَ ، قَ نَّكَ هُ سِ كَ اللَّ حَ ؟ أَضْ اللَّهِ
بَ  رَ يُضْ أَنْ  بْلَ  قَ لِكَ  ذَ وَ ا،  تِهَ رَ جْ حُ بَابِ  لَى  عَ تْ  امَ قَ فَ  : الَ قَ  . ئْتِ شِ إنْ  لَى،  بَ  : الَ قَ ؟  اللَّهِ
النَّاسُ  ثَارَ  فَ  : الَتْ قَ  . يْكَ لَ عَ هُ  اللَّ تَابَ  دْ  قَ فَ رْ  بْشِ أَ  ، ةَ بَابَ لُ ا  بَ أَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ  ، ابُ جَ الْحِ نَّ  يْهِ لَ عَ
رَّ  ا مَ لَمَّ هِ، فَ نِي بِيَدِ لِقُ طْ ي يُ وَ الَّذِ هِ r هُ ولُ اللَّ سُ ونَ رَ تَّى يَكُ هِ حَ اللَّ : الَ وَ الَ قَ وهُ فَ لِقُ يْهِ لِيُطْ إلَ

. هُ قَ لَ بْحِ أَطْ ةِ الصُّ الَ ا إلَى صَ جً ارِ r خَ هِ  ولُ اللَّ سُ يْهِ رَ لَ عَ
( ةَ لَى أَبِي لُبَابَ ةِ عَ بَ لَ فِي التَّوْ زَ ا نَ (مَ

قْتِ  وَ لِّ  كُ فِي  هُ  أَتُ رَ امْ أْتِيهِ  تَ  . يَالٍ لَ تَّ  سِ عِ  ذْ بِالْجِ بِطًا  تَ رْ مُ ةَ  بَابَ لُ أَبُو  امَ  أَقَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
ةُ  يَ اآلْ وَ لْمِ  عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضُ  نِي  ثَ دَّ حَ ا  فِيمَ  ، عِ ذْ بِالْجِ بِطُ  تَ يَرْ فَ ودُ  عُ يَ مَّ  ثُ ةِ،  الَ لِلصَّ هُ  لُّ تَحُ فَ ةٍ،  الَ صَ

 :U ِه لُ اللَّ وْ تِهِ قَ بَ وْ لَتْ فِي تَ تِي نَزَ الَّ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٢٨٥

تُوبَ  يَ أَنْ  هُ  اللَّ ى  سَ عَ يِّئاً  سَ رَ  آخَ وَ صالِحاً  الً  مَ عَ لَطُوا  خَ مْ  نُوبِهِ بِذُ وا  فُ تَرَ اعْ ونَ  رُ آخَ {وَ
} (التوبة ١٠٢/٩)٤٦٦ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ مْ إِنَّ اللَّ يْهِ لَ عَ

( ظَةَ يْ رَ نِيَّ قُ بَ قِ وَ نْدَ لَ فِي الْخَ زَ ا نَ (مَ
 ، آنِ رْ قُ الْ نْ  مِ ةَ  ظَ يْ رَ قُ نِي  بَ رِ  أَمْ وَ  ، قِ نْدَ الْخَ رِ  أَمْ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  اهُ تِهِ إيَّ ايَ كِفَ ، وَ مْ يْهِ لَ تِهِ عَ مَ نِعْ ، وَ ءِ بَالَ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ ا مَ رُ فِيهَ كُ ذْ ، يَ ابِ زَ َحْ ةِ األْ ورَ ةَ فِي سُ صَّ قِ الْ

 : اقِ لِ النِّفَ نْ أَهْ الَ مِ نْ قَ ةِ مَ الَ قَ دَ مَ عْ ، بَ مْ نْهُ لِكَ عَ جَ ذَ رَّ ينَ فَ حِ
يحاً  مْ رِ يْهِ لَ نا عَ لْ سَ أَرْ نُودٌ فَ مْ جُ تْكُ مْ إِذْ جاءَ يْكُ لَ هِ عَ ةَ اللَّ مَ وا نِعْ رُ كُ نُوا اذْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
يْشٌ  رَ قُ نُودُ  الْجُ وَ  (٩/٣٣ (األحزاب   { يراً بَصِ لُونَ  مَ تَعْ بِما  هُ  اللَّ كانَ  وَ ها،  وْ رَ تَ لَمْ  نُوداً  جُ وَ

 . ةَ ئِكَ الَ مَ يحِ الْ عَ الرِّ مْ مَ يْهِ لَ هُ عَ لَ اللَّ سَ تِي أَرْ نُودُ الَّ انَتْ الْجُ كَ ، وَ ظَةَ يْ رَ نُو قُ بَ انُ وَ طَفَ غَ وَ
َبْصارُ  األْ تِ  زاغَ إِذْ  وَ  ، مْ نْكُ مِ لَ  فَ أَسْ من  وَ مْ  قِكُ وْ فَ نْ  مِ مْ  كُ جاؤُ {إِذْ  الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ
مْ  وهُ اءُ جَ ينَ  ذِ اَلَّ فَ  (١٠/٣٣ (األحزاب  ا}  الظُّنُونَ هِ  بِاللَّ تَظُنُّونَ  وَ  ، رَ ناجِ الْحَ لُوبُ  الْقُ لَغَتِ  بَ وَ
 :U ُه ولُ اللَّ قُ . يَ انُ طَفَ غَ يْشٌ وَ رَ مْ قُ نْهُ لَ مِ فَ نْ أَسْ مْ مِ وهُ اءُ ينَ جَ ذِ اَلَّ ، وَ ظَةَ يْ رَ نُو قُ مْ بَ قِهِ نْ فَوْ مِ
فِي  ينَ  الَّذِ وَ نافِقُونَ  الْمُ قُولُ  يَ إِذْ  وَ يداً،  دِ شَ لْزاالً  زِ لُوا  لْزِ زُ وَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ تُلِيَ  ابْ نالِكَ  {هُ
تِّبِ  عَ مُ لِ  وْ لِقَ  (١١/٣٣-١٢ (األحزاب   { وراً رُ غُ إِالَّ  ولُهُ  سُ رَ وَ هُ  اللَّ ا  نَ دَ عَ وَ ا  مَ ضٌ  رَ مَ مْ  لُوبِهِ قُ
وا  عُ جِ ارْ فَ مْ  لَكُ قامَ  مُ الَ  بَ  ثْرِ يَ لَ  أَهْ ا  يَ مْ  نْهُ مِ ةٌ  طائِفَ قالَتْ  إِذْ  {وَ  . الَ قَ ا  مَ ولُ  قُ يَ إذْ  يْرٍ  قُشَ بْنِ 
 { ونَ إِالَّ فِراراً يدُ رِ ةٍ إِنْ يُ رَ وْ يَ بِعَ ما هِ ةٌ وَ رَ وْ نا عَ يُوتَ ولُونَ إِنَّ بُ قُ مُ النَّبِيَّ يَ نْهُ يقٌ مِ رِ تَأْذِنُ فَ سْ يَ وَ
مْ  يْهِ لَ لَتْ عَ لَوْ دُخِ هِ {وَ مِ وْ نْ قَ أْيِهِ مِ لَى رَ انَ عَ نْ كَ مَ يْظِيٍّ وَ سِ بْنِ قَ لِ أَوْ وْ (األحزاب ١٣/٣٣) لِقَ

. ينَةِ دِ مَ ا} : أَيْ الْ هَ طَارِ نْ أَقْ مِ
٤٦٦  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٣٦-٢٣٨.
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
 . تَرٌ ا: قَ هَ دُ احِ وَ ، وَ تَارُ َقْ يَ األْ هِ ، وَ ا: قُطْرٌ هَ دُ احِ وَ ، وَ انِبُ وَ : الْجَ طَارُ َقْ : األْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: قُ دَ زْ رَ فَ الَ الْ قَ
٤٦۷ َقْطَارِ لَى األْ يَةٌ عَ عِ قْ يْلُ مُ الْخَ مْ بِهِ ... وَ هُ هُ لَ لَ ِ تَحَ اإلْ نًى فَ نْ غِ مْ مِ كَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ ». وَ تَارِ َقْ لَى األْ : «عَ وَ رْ يُ وَ
} (األحزاب  يراً بَّثُوا بِها إِالَّ يَسِ لَ ما تَ ها وَ تَوْ كِ {آلَ رْ وعَ إلَى الشِّ جُ } أَيْ الرُّ تْنَةَ ئِلُوا الْفِ مَّ سُ {ثُ

(١٤/٣٣

} (األحزاب  الً ؤُ سْ دُ الله مَ هْ كانَ عَ ، وَ بارَ َدْ لُّونَ األْ وَ بْلُ الَ يُ نْ قَ هَ مِ وا اللَّ دُ دْ كانُوا عاهَ لَقَ {وَ
تَا  مَّ يْنَ هَ ةَ حَ لِمَ نِي سَ عَ بَ دٍ مَ مَ أُحُ وْ لُوا يَ شَ فْ وا أَنْ يَ مُّ ينَ هَ ذِ مْ الَّ هُ ، وَ ةَ ثَ ارِ نُو حَ مْ بَ هُ ١٥/٣٣) فَ
نْ  ا مِ طَوْ ي أَعْ مْ الَّذِ هُ رَ لَ كَ ا، فَذَ ا أَبَدً ثْلِهَ وا لِمِ ودُ عُ هَ أَنْ الَ يَ وا اللَّ دُ اهَ مَّ عَ ، ثُ دٍ مَ أُحُ وْ لِ يَ شَ فَ بِالْ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ، ثُ مْ هِ سِ أَنْفُ
لْ  . قُ لِيالً تَّعُونَ إِالَّ قَ إِذاً الَ تُمَ ، وَ تْلِ تِ أَوِ الْقَ وْ نَ الْمَ مْ مِ تُ رْ رَ رارُ إِنْ فَ مُ الْفِ كُ عَ نْفَ لْ لَنْ يَ {قُ
مْ  لَهُ ونَ  دُ يَجِ ال  وَ  ، ةً مَ حْ رَ مْ  بِكُ أَرادَ  أَوْ  وءاً،  سُ مْ  بِكُ أَرادَ  إِنْ  هِ  اللَّ نَ  مِ مْ  كُ مُ عْصِ يَ ي  الَّذِ ا  ذَ نْ  مَ
الْقائِلِينَ  {وَ اقِ  النِّفَ لَ  أَهْ أَيْ   { مْ نْكُ مِ قِينَ  وِّ عَ الْمُ هُ  اللَّ مُ  لَ عْ يَ دْ  قَ  . يراً نَصِ ال  وَ لِيا  وَ هِ  اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ
ا٤٦۸  يرً ذِ تَعْ ا وَ عً فْ } (األحزاب ١٦/٣٣-١٨) أَيْ إالَّ دَ لِيالً أْتُونَ الْبَأْسَ إِالَّ قَ ال يَ مَّ إِلَيْنا، وَ لُ مْ هَ وانِهِ ِخْ إلِ
 ، ونَ إِلَيْكَ نْظُرُ مْ يَ تَهُ أَيْ فُ رَ وْ إِذا جاءَ الْخَ مْ {فَ هِ سِ ي فِي أَنْفُ نِ الَّذِ غَ } أَيْ لِلضَّ مْ يْكُ لَ ةً عَ حَّ {أَشِ
فُ  وْ بَ الْخَ هَ إِذا ذَ نْهُ {فَ ا مِ قً رَ فَ هُ وَ ا لَ ظَامً } أَيْ إعْ تِ وْ نَ الْمَ يْهِ مِ لَ ي يُغْشى عَ الَّذِ مْ كَ يُنُهُ ورُ أَعْ تَدُ

امَ تقعى الْكالب عىل أذناهبا وأفخاذها. قيام، كَ اقِطَة عىل أجناهبا تروم الْ ٤٦٧  مقعية: أَي سَ
. اهُ نْد من يرَ يد أَن يُقيم بِهِ الْعذر عِ رِ امَ يُ إِنَّ ريْ نِيَّة، وَ ء بِغَ ٤٦٨  التعذير: أَن يفعل الرجل اليشَّْ
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ونَ  جُ رْ مْ الَ يَ َنَّهُ ، ألِ بُّونَ ا الَ تُحِ لِ بِمَ وْ قَ } (األحزاب ١٩/٣٣) أَيْ فِي الْ دادٍ نَةٍ حِ مْ بِأَلْسِ قُوكُ لَ سَ
. هُ دَ عْ ا بَ و مَ جُ رْ نْ الَ يَ يْبَةَ مَ تَ هَ وْ مَ ابُونَ الْ هَ مْ يَ هُ ٤٦۹، فَ بَةٌ سْ مْ حِ لهُ مِ الَ تَحْ ، وَ ةً رَ آخِ

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
 : بُ رَ عَ ولُ الْ قُ . تَ مْ كُ وْ آذَ مْ وَ قُوكُ رَ أَحْ ، فَ مِ الَ مْ بِالْكَ وا فِيكُ غُ الَ : بَ مْ قُوكُ لَ : سَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

: بَةَ لَ عْ يْسِ ابْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ . قَ قٌ الَ سْ مِ لِقٌ وَ سْ طِيبٌ مُ خَ ، وَ قٌ الَّ طِيبٌ سَ خَ
قُ الَّ اطِبُ السَّ الْخَ مْ وَ ماحة والنجدة ... فِيهِ مْ الْمجد والسّ فِيهِ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
مْ بادُونَ  هُ دُّوا لَوْ أَنَّ وَ زابُ يَ َحْ أْتِ األْ إِنْ يَ انُ {وَ طَفَ غَ يْشٌ وَ رَ بُوا} قُ هَ ذْ زابَ لَمْ يَ َحْ بُونَ األْ سَ {يَحْ

} (األحزاب ٢٠/٣٣) لِيالً لُوا إِالَّ قَ ا قاتَ مْ مَ لَوْ كانُوا فِيكُ مْ وَ بائِكُ نْ أَنْ ئَلُونَ عَ سْ رابِ يَ َعْ فِي األْ
كانَ  نْ  لِمَ نَةٌ  سَ حَ ةٌ  وَ أُسْ هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ فِي  مْ  لَكُ كانَ  دْ  {لَقَ  : الَ قَ فَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ لَى  عَ بَلَ  أَقْ مَّ  ثُ
نْ  الَ عَ ، وَ هِ سِ نْ نَفْ مْ عَ هِ سِ بُوا بِأَنْفُ غَ رْ } (األحزاب ٢١/٣٣) أَيْ لِئَالَّ يَ رَ خِ مَ اآلْ الْيَوْ هَ وَ وا اللَّ جُ رْ يَ
مْ  هُ تَبِرُ ءِ يَخْ بَالَ نْ الْ هُ مِ مْ اللَّ هُ دَ عَ ا وَ مْ بِمَ هُ يقَ دِ تَصْ مْ وَ هُ قَ دْ صِ نِينَ وَ مِ ؤْ مُ رَ الْ كَ مَّ ذَ . ثُ وَ بِهِ انٍ هُ كَ مَ
قَ  دَ صَ وَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ ا  نَ دَ عَ وَ ا  مَ ا  ذَ هَ قالُوا  زابَ  َحْ األْ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ أَ  رَ ا  لَمَّ {وَ  : الَ قَ فَ  ، بِهِ
ءِ  بَالَ الْ لَى  عَ ا  بْرً صَ أَيْ   (٢٢/٣٣ (األحزاب   { لِيماً تَسْ وَ إِيماناً  إِالَّ  مْ  هُ زادَ ما  وَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هُ  اللَّ
 : الَ قَ مَّ  r.ثُ هُ  ولُ سُ رَ وَ مْ  هُ دَ عَ وَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ انَ  كَ ا  مَّ لَ  ، قِّ لِلْحَ ا  يقً دِ تَصْ وَ  ، اءِ ضَ لِلْقَ ا  لِيمً تَسْ وَ
نْ  غَ مِ رَ } أَيْ فَ بَهُ ى نَحْ نْ قَضَ مْ مَ نْهُ مِ ، فَ يْهِ لَ هَ عَ وا اللَّ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ مِ ؤْ نَ الْمُ {مِ

. دٍ مَ أُحُ وْ يَ رٍ وَ مَ بَدْ وْ دَ يَ هِ تُشْ نْ اُسْ مَ ، كَ هِ بِّ عَ إلَى رَ جَ رَ ، وَ لِهِ مَ عَ

نَة». سَ ول: «حَ صُ ائِر األُْ يفِ سَ ): طلب األْجر. وَ رسِْ ٤٦٩  واحلسبة (بِالْكَ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
ةَ  بَيْدَ عُ أَبُو  نِي  بَرَ أَخْ ا  فِيمَ  ، النَّفْسُ  : بُ النَّحْ وَ  ، اتَ مَ  : بَهُ نَحْ ى  قَضَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ

: ةِ مَّ الَ ذُو الرُّ . قَ وبٌ : نُحُ هُ عُ مْ جَ وَ
يل هوبر ا ... قضى نحبه فِي ملتقى الْخَ يَّةَ فرّ الحارثيّون بعد مَ شِ عَ

 . رٍ بَ وْ يدَ ابْن هَ زِ : يَ ادَ ، أَرَ بٍ عْ ثِ بْنِ كَ ارِ نِي الْحَ نْ بَ : مِ رُ بَ وْ هَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: يِّ طْفِ يرُ بْنُ الْخَ رِ الَ جَ . قَ رُ ا): النَّذْ بُ (أَيْضً النَّحْ وَ

بِ لَى نَحْ نَ عَ يْ رَ طَامٍ جَ يَّةَ بِسْ شِ نَا ... عَ يْلُ خَ لُوكَ وَ مُ نَا الْ دْ الَ ةَ جَ فَ بِطِخْ
 : طَامٌ بِسْ وَ هُ  لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ  ، تْهُ تَلَ قَ فَ هُ  تُلَ قْ تَ أَنْ  تْ  رَ نَذَ انَتْ  كَ رٍ  نَذْ لَى  عَ  : ولُ قُ يَ
انَ  هُ كَ نَّ : أَ ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ . حَ نِ يْ دَّ وَ ابْنُ ذِي الْجَ هُ ، وَ يْبَانِيِّ ودٍ الشَّ عُ سْ يْسِ بْنِ مَ طَامُ بْنُ قَ بِسْ

ةِ  رَ بَصْ يقِ الْ عٌ بِطَرِ ضِ وْ : مَ ةُ فَ طِخْ . وَ ارٍ ةَ بْنِ نِزَ بِيعَ سَ رَ فَارِ
: قُ دَ زْ رَ فَ الَ الْ . قَ انُ هَ : الرِّ وَ هُ ، وَ طَارُ ا): الْخِ بُ (أَيْضً النَّحْ وَ

لُ أَفْضَ يلِ وَ زِ طَى لِلْجَ بِ أَعْ لَى النَّحْ نَا ... عَ لَى النَّاسِ أَيُّ لْبٌ عَ بَتْ كَ إِذْ نَحَ وَ
. بُ نْتَحَ مْ يُ هُ لُ وْ نْهُ قَ مِ . وَ اءُ بُكَ ا): الْ بُ (أَيْضً النَّحْ وَ

ةَ  رَ يْ الِكُ بْنُ نُوَ الَ مَ . قَ بٌ مْ نَحْ هُ نْدَ ا لِي عِ : مَ ولُ قُ ، تَ ةُ مَّ هِ الْ ةُ وَ اجَ ا): الْحَ بُ (أَيْضً النَّحْ وَ
بُوعِي: يَرْ الْ

جر٤۷۰ دن الشّ بْغِي من الشّ ا تَ تُ مَ سْ لَمَّ يْرَ أَنَّنِي ... تَ مْ غَ هُ نْدَ بٌ عِ ا لِي نَحْ مَ وَ
لِيِّ بْنِ  بِ بْنِ عَ عْ ةَ بْنِ صَ ابَ كَ بَةَ بْنِ عُ لَ عْ تِ بْنِ ثَ يْمِ الالَّ نِي تَ دُ بَ ، أَحَ ةَ عَ سِ ارُ بْنُ تَوْ الَ نَهَ قَ وَ

. ائِلٍ رِ بْنِ وَ بَكْ
ة. تِي يفِ أعينها محرَ جر: الَّ الشَّ ع بِالْيمن. وَ وضِ بِل منسوبة إِىلَ شدن، مَ ٤٧٠  الشدن: اإلِْ
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: ةَ نِيفَ نِي حَ الٍ بَ ءِ موَ الَ ؤُ ام: هَ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
٤۷۱ اءُ عَ اللِّوَ قَ ا وَ دَ مَ عْ اكٌ بَ ضٌ ... دِرَ كْ يَّ رَ فِ فَ الثَّقَ ى يُوسُ نَجَّ وَ

اءُ قَ ةٍ وِ أَ طَ خْ لِّ مُ لِكُ بًا ... بِهِ وَ يْنَ نَحْ ضَ قَ نَهُ لَ كْ رَ وْ أَدْ لَ وَ
. رُّ مُ يفُ الْ فِ يْرُ الْخَ ا): السَّ بُ (أَيْضً النَّحْ وَ

لَى  ةُ عَ ادَ هَ الشَّ هِ، وَ رِ نْ نَصْ هُ بِهِ مِ دَ اللَّ عَ ا وَ } أَيْ مَ نْتَظِرُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ : {وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا  مَ أَيْ   (٢٣/٣٣ } (األحزاب  يالً بْدِ تَ لُوا  بَدَّ ما  {وَ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ ولُ  قُ يَ  . هُ ابُ حَ أَصْ يْهِ  لَ عَ ى  مَضَ ا  مَ

 . هُ يْرَ وا بِهِ غَ لُ تَبْدَ ا اسْ مَ ، وَ مْ وا فِي دِينِهِ دُ دَّ رَ ا تَ مَ وا وَ كُّ شَ
، إِنَّ  مْ يْهِ لَ تُوبَ عَ ، أَوْ يَ ينَ إِنْ شاءَ نافِقِ بَ الْمُ ذِّ عَ يُ ، وَ مْ قِهِ دْ ادِقِينَ بِصِ هُ الصَّ يَ اللَّ زِ {لِيَجْ
نالُوا  يَ {لَمْ  انَ  طَفَ غَ وَ ا  يْشً رَ قُ أَيْ   { مْ يْظِهِ بِغَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ هُ  اللَّ دَّ  رَ وَ  . يماً حِ رَ وراً  فُ غَ كانَ  هَ  اللَّ
لِ  نْ أَهْ مْ مِ وهُ رُ ينَ ظاهَ لَ الَّذِ زَ أَنْ . وَ يزاً زِ يا عَ وِ هُ قَ كانَ اللَّ تالَ وَ نِينَ الْقِ مِ ؤْ هُ الْمُ فَى اللَّ كَ يْراً، وَ خَ

} (األحزاب ٢٤/٣٣-٢٦) مْ يهِ ياصِ نْ صَ ةَ {مِ ظَ يْ رَ نِي قُ } أَيْ بَ الْكِتابِ
نِي  بْدُ بَ يْمٌ عَ حَ الَ سُ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ ا. قَ انُوا فِيهَ تِي كَ طَامُ الَّ اآلْ ونُ وَ صُ ي: الْحُ يَاصِ الصَّ وَ

: ةَ مَ يْ زَ دِ ابْن خُ نِي أَسَ نْ بَ اسِ مِ حَ سْ نُو الْحِ بَ ، وَ اسِ حَ سْ الْحِ
يَا يَاصِ نَ الصَّ رْ بْتَدِ يمٍ يَ اءُ تَمِ تْ ... نِسَ بَحَ أَصْ ى وَ عَ رْ انُ صَ تْ الثِّيرَ بَحَ أَصْ وَ

. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ
: يُّ دِ عْ ةُ الْجَ الَ النَّابِغَ . قَ ونُ رُ قُ ا): الْ يُّ (أَيْضً يَاصِ الصَّ وَ

٤۷۲ بِ ضَ َعْ يَةِ األْ يْصِ صَ ا كَ دً رْ يتُ ... فَ قِ تَّى بَ طِي حَ هْ ةَ رَ ادَ سَ وِ
٤٧١  الركض: اجلر. ودراك: متتابع.

٤٧٢  األعضب: املكسور الْقرن.
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واُدَ  دَ أَبُو  الَ  قَ وَ  . هُ لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ طِي.  هْ رَ ةَ  ادَ سَ تُ  وْ مَ الْ ابَ  أَصَ  : ولُ قُ يَ
: ادِيُّ يَ ِ اإلْ

٤۷۳ ارُ قَ يْلِ وَ حَ نْ الْكُ حٌ مِ نَّ ... نَضْ يهِ دِ ي بِأَيْ يَاصِ مَ الصَّ حْ نَا سُ رْ عَ فَذَ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

نِي  دَ أَنْشَ وَ  . ةَ بَيْدَ عُ أَبُو  نِي  بَرَ أَخْ ا  فِيمَ  ، ينَ اجِ لِلنَّسَّ ي  الَّذِ كُ  وْ الشَّ ا):  (أَيْضً ي  يَاصِ الصَّ وَ
: نَ ازِ وَ رِ بْنِ هَ ةَ بْنِ بَكْ يَ اوِ عَ مُ بْنُ مُ شَ ، جُ ىِّ مِ شَ ةِ الْجُ مَّ دِ بْنِ الصِّ يْ رَ لِدُ

دِ دَّ مَ مُ يجِ الْ ي فِي النَّسِ يَاصِ عِ الصَّ قْ وَ ٤۷٤ ... كَ هُ نُوشُ احُ تَ مَ الرِّ يْهِ وَ تُ إلَ نَظَرْ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

، ارُ غَ ونُ الصِّ رُ قُ ا الْ أَنَّهَ اتِئَةً كَ ةِ نَ كَ يَ لِ الدِّ جُ ونُ فِي أَرْ تِي تَكُ ا): الَّ يُّ (أَيْضً يَاصِ الصَّ وَ
هُ  اللَّ ذَّ  جَ  : ولُ قُ تَ بَ  رَ عَ الْ أَنَّ  ةَ  بَيْدَ عُ أَبُو  نِي  بَرَ أَخْ  . ولُ ُصُ األْ ا):  (أَيْضً ي  يَاصِ الصَّ وَ

. هُ لَ : أَيْ أَصْ يَتَهُ يصِ صِ
 { يقاً رِ فَ ونَ  رُ أْسِ تَ وَ تُلُونَ  قْ تَ يقاً  رِ فَ بَ  عْ الرُّ مُ  لُوبِهِ قُ فِي  فَ  ذَ قَ {وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  هُ ضَ أَرْ مْ  ثَكُ رَ أَوْ {وَ  ، اءَ النِّسَ وَ يَّ  ارِ رَ الذَّ بَى  سَ وَ  ، الَ جَ الرِّ تَلَ  قَ أَيْ   (٢٦/٣٣ (األحزاب 
 { يراً دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ هُ  اللَّ كانَ  {وَ يْبَرَ  خَ نِي  عْ يَ ها}  تَطَؤُ لَمْ  ضاً  أَرْ وَ مْ  والَهُ أَمْ وَ مْ  هُ دِيارَ وَ

(األحزاب ٢٧/٣٣)٤٧٥

 « يَايصِ الصَّ «بسحم  يد  رِ يُ وَ ون.  رُ قُ الْ والصيايص:  السود.  والسحم:  زع.  فَ الْ وَ  هُ وَ الذعر،  من  ذعرنا،    ٤٧٣
من  أيدهيا  يفِ  ا  مَ ادَ  أَرَ الزفت،  والقار:  القطران.  والكحيل:  لطخ.  ونضح:  بَال.  اجلْ يفِ  تِي  الَّ الوعول 

اد فشبهه بالكحيل والقار. السوَ
٤٧٤  تنوشه: تتناوله من قرب.

٤٧٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٤٥-٢٥٠.
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( طَلِقِ صْ نِي الْمُ ةُ بَ وَ زْ ( غَ
 ، رٍ بَكْ بِي  أَ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ وَ ةَ  تَادَ قَ بْنِ  رَ  مَ عُ بْنُ  مُ  اصِ عَ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
وا:  الُ قَ  ، طَلِقِ صْ الْمُ نِي  بَ يثِ  دِ حَ بَعْضَ  نِي  ثَ دَّ حَ دْ  قَ لٌّ  كُ  ، بَّانَ حِ بْنِ  يَى  يَحْ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ وَ
ارٍ أَبُو  رَ ثُ بْنُ أَبِي ضِ ارِ مْ الْحَ هُ ائِدُ قَ ، وَ هُ ونَ لَ عُ مَ طَلِقِ يَجْ صْ نِي الْمُ نَّ بَ r أَ هِ  ولَ اللَّ سُ لَغَ رَ بَ
 ، مْ يْهِ جَ إلَ رَ مْ خَ هِ r بِهِ ولُ اللَّ سُ عَ رَ مِ ا سَ لَمَّ ول الله r، فَ سُ جِ رَ وْ ، زَ ثِ ارِ ةَ بِنْتِ الْحَ يَ رِ يْ وَ جُ
فَ  احَ تَزَ فَ  ، لِ احِ السَّ إلَى  يدٍ  دِ قَ يَةِ  نَاحِ نْ  مِ  ، يعُ يْسِ رَ مُ الْ  : هُ لَ الُ  قَ يُ مْ  هُ لَ اءٍ  مَ لَى  عَ مْ  يَهُ قِ لَ تَّى  حَ
 r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  نَفَّ وَ  ، مْ نْهُ مِ تِلَ  قُ نْ  مَ تِلَ  قُ وَ  ، طَلِقِ صْ الْمُ نِي  بَ هُ  اللَّ مَ  زَ هَ فَ تَتَلُوا،  اقْ وَ النَّاسُ 
نِي  بَ نْ  مِ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ يبَ  أُصِ دْ  قَ وَ  . يْهِ لَ عَ مْ  هُ اءَ أْفَ فَ  ، مْ هُ الَ وَ أَمْ وَ مْ  هُ اءَ نِسَ وَ مْ  هُ نَاءَ أَبْ
نْ  مِ لٌ  جُ رَ هُ  ابَ أَصَ  ، ةَ بَابَ صُ بْنُ  امُ  شَ هِ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، رٍ بَكْ ابْن  يْثِ  لَ بْنِ  رِ  امِ عَ بْنِ  فِ  وْ عَ بْنِ  لْبِ  كَ

أٍ. طَ هُ خَ تَلَ قَ ، فَ وِّ دُ عَ نْ الْ هُ مِ نَّ  أَ وَ يَرَ هُ ، وَ تِ امِ ةَ ابْن الصَّ بَادَ طِ عُ هْ نْ رَ ارِ مِ َنْصَ األْ
( نْ ابْنِ أُبَيٍّ انَ مِ ا كَ مَ نَانٌ وَ سِ اهُ وَ جَ هْ (جَ

طَّابِ  الْخَ بْنِ  رَ  مَ عُ عَ  مَ وَ  ، النَّاسِ ةُ  دَ ارِ وَ دَتْ  رَ وَ  ، اءِ مَ الْ لِكَ  ذَ لَى  عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بَيْنَا  فَ
نَانُ  سِ اهُ وَ جَ هْ مَ جَ دَحَ ازْ ، فَ هُ سَ ودُ فَرَ قُ ودٍ يَ عُ سْ اهُ بْنُ مَ جَ هْ : جَ هُ الُ لَ قَ ، يُ ارٍ فَ نِي غِ نْ بَ هُ مِ يرٌ لَ أَجِ
 : نِيُّ هَ الْجُ خَ  رَ فَصَ  ، تَتَالَ اقْ فَ  ، اءِ مَ الْ لَى  عَ جِ  رَ زْ الْخَ بْنِ  فِ  وْ عَ نِي  بَ لِيفُ  حَ  ، نِيُّ هَ الْجُ رٍ  بَ وَ بْنُ 
بن  أُبَيٍّ  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ بَ  ضِ فَغَ  ، ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ  : اهُ جَ هْ جَ خَ  رَ صَ وَ  ، ارِ َنْصَ األْ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ
ا،  لُوهَ عَ فَ دْ  قَ أَوَ  : الَ قَ فَ  ، ثٌ دَ حَ مٌ  الَ غُ  ، قَمَ أَرْ بْنُ  دُ  يْ زَ  : مْ فِيهِ هِ  مِ وْ قَ نْ  مِ طٌ  هْ رَ هُ  نْدَ عِ وَ  ، لُولَ سَ
 : لُ وَّ الَ األَْ ا قَ مَ ٤۷٦ إالَّ كَ يْشٍ رَ بِيبَ قُ الَ جَ نَا وَ دَّ ا أَعَ هِ مَ اللَّ دِنَا، وَ ونَا فِي بِالَ رُ اثَ كَ ونَا وَ رُ افَ دْ نَ قَ
غِالَظ،  . وأصل اجلالبيب: األزر الْ ونَ كُ رين، لقبهم بذلك املُْرشْ اجِ انَ أسلم من املُْهَ يْش: لقب من كَ رَ ٤٧٦  جالبيب قُ
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مَّ  ثُ  . لَّ َذَ األْ ا  نْهَ مِ زُّ  َعَ األْ نَّ  جَ رِ يُخْ لَ ينَةِ  دِ مَ الْ إِلَى  نَا  عْ جَ رَ ئِنْ  لَ هِ  اللَّ وَ ا  أَمَ  ، لْكَ أْكُ يَ بَكَ  لْ كَ نْ  مِّ سَ
 ، مْ دكُ م بِالَ وهُ تُمُ لْ لَ ، أَحْ مْ كُ سِ تُمْ بِأَنْفُ لْ عَ ا فَ ا مَ ذَ : هَ مْ هُ الَ لَ قَ ، فَ هِ مِ وْ نْ قَ هُ مِ رَ ضَ نْ حَ لَى مَ بَلَ عَ أَقْ
 . مْ كُ ارِ يْرِ دَ وا إلَى غَ لُ وَّ تَحَ مْ لَ يكُ دِ ا بِأَيْ مْ مَ نْهُ تُمْ عَ كْ سَ وْ أَمْ هِ لَ اللَّ ا وَ ، أَمَ مْ الَكُ وَ مْ أَمْ وهُ تُمُ مْ قَاسَ وَ
 r ِه ولِ اللَّ سُ اغِ رَ رَ نْدَ فَ لِكَ عِ ذَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ ى بِهِ إلَى رَ شَ ، فَمَ قَمَ دُ بْنُ أَرْ يْ لِكَ زَ عَ ذَ مِ فَسَ
 ، تُلْهُ يَقْ لْ رٍ فَ بَّادَ بْنِ بِشْ رْ بِهِ عَ : مُ الَ قَ ، فَ طَّابِ رُ بْنُ الْخَ مَ هُ عُ نْدَ عِ ، وَ بَرَ هُ الْخَ بَرَ أَخْ هِ، فَ وِّ دُ نْ عَ مِ
الَ   ! هُ ابَ حَ أَصْ تُلُ  قْ يَ ا  دً مَّ حَ مُ أَنَّ  النَّاسُ  ثَ  دَّ تَحَ ا  إذَ رُ  مَ عُ ا  يَ يْفَ  فَكَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ
لَ  تَحَ ارْ فَ ا،  فِيهَ لُ  تَحِ رْ يَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نْ  كُ يَ مْ  لَ ةٍ  اعَ سَ فِي  لِكَ  ذَ وَ  ، يلِ حِ بِالرَّ نَ  أَذَّ كِنْ  لَ وَ

. النَّاسُ
مَ  قَ دَ بْنَ أَرْ يْ هُ أَنَّ زَ لَغَ ينَ بَ هِ r، حِ ولِ اللَّ سُ لُولَ إلَى رَ هِ بْنُ أُبَيٍّ بن سَ بْدُ اللَّ ى عَ شَ دْ مَ قَ وَ
هِ  مِ وْ قَ فِي  انَ  كَ . -وَ بِهِ تُ  لَّمْ تَكَ الَ  وَ  ، الَ قَ ا  مَ لْتُ  قُ ا  مَ باللَّه:  لَفَ  فَحَ  ، نْهُ مِ عَ  مِ سَ ا  مَ هُ  لَّغَ بَ دْ  قَ
 ، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ ابِهِ حَ نْ أَصْ ارِ مِ َنْصَ نْ األْ هِ r مِ ولَ اللَّ سُ رَ رَ ضَ نْ حَ الَ مَ قَ ا-، فَ ظِيمً ا عَ يفً رِ شَ
ابْنِ  لَى  ا عَ بً دَ ، حَ لُ جُ الَ الرَّ ا قَ ظْ مَ فَ مْ يَحْ لَ وَ  ، يثِهِ دِ مَ فِي حَ هَ دْ أَوْ مُ قَ الَ غُ ونَ الْ ى أَنْ يَكُ سَ عَ

. نْهُ ا عَ عً فْ دَ ، وَ لُولَ أُبَيٍّ بن سَ
يَّاهُ  ، فَحَ يْرٍ ضَ يْدُ بْنُ حُ يَهُ أُسَ قِ ، لَ ارَ سَ وَ  r هِ  ولُ اللَّ سُ لَّ رَ تَقَ ا اسْ لَمَّ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا  مَ ةٍ،  رَ نْكَ مُ ةٍ  اعَ سَ فِي  تَ  حْ رُ دْ  قَ لَ هِ  اللَّ وَ  ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، يْهِ لَ عَ لَّمَ  سَ وَ ةِ  النُّبُوَّ يَّةِ  بِتَحِ
 : الَ قَ ؟  مْ بُكُ احِ صَ الَ  قَ ا  مَ كَ  لَغَ بَ ا  مَ وْ  أَ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ ا،  ثْلِهَ مِ فِي  وحُ  تَرُ نْتَ  كُ
هُ  نَّ أَ مَ  عَ زَ  : الَ قَ ؟  قَالَ ا  مَ وَ  : الَ قَ  ، بَيٍّ أُ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ  : الَ قَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ بٍ  احِ صَ أَيُّ  وَ
هِ  اللَّ وَ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْتَ  أَ فَ  : الَ قَ  ، لَّ َذَ األْ ا  نْهَ مِ زُّ  َعَ األْ نَّ  جَ رِ يُخْ لَ ينَةِ  دِ مَ الْ إلَى  عَ  جَ رَ إنْ 
فُقْ  ارْ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، يزُ زِ عَ الْ نْتَ  أَ وَ لِيلُ  الذَّ هِ  اللَّ وَ وَ  هُ ئْت.  شِ إنْ  ا  نْهَ مِ هُ  جُ رِ تُخْ
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  يَرَ لَ هُ  إِنَّ فَ  ، وهُ جُ لِيُتَوِّ زَ  رَ الْخَ هُ  لَ ونَ  يَنْظِمُ لَ هُ  مَ وْ قَ إِنَّ  وَ  ، بِكَ هُ  اللَّ نَا  اءَ جَ دْ  قَ لَ فوالله   ، بِهِ
ا. لْكً مُ بْتَهُ  تَلَ اسْ دْ  قَ نَّكَ  أَ

( تْنَةِ نْ الْفِ مْ عَ هُ لَ غِ ولِ بِالنَّاسِ لِيُشْ سُ يْرُ الرَّ (سَ
 ، بَحَ أَصْ تَّى  حَ مْ  تَهُ يْلَ لَ وَ ى،  سَ أَمْ تَّى  حَ لِكَ  ذَ مْ  هُ مَ وْ يَ بِالنَّاسِ   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ى٤۷۷  شَ مَ مَّ  ثُ
سَّ  مَ وا  دُ جَ وَ أَنْ  بَثُوا  لْ يَ لَمْ  فَ  ، بِالنَّاسِ لَ  نَزَ مَّ  ثُ  ، سُ مْ الشَّ مْ  هُ تْ آذَ تَّى  حَ لِكَ  ذَ مْ  هِ مِ وْ يَ رَ  دْ صَ وَ
ي  يثِ الَّذِ دِ نْ الْحَ لَ النَّاسَ عَ غَ هِ r لِيَشْ ولُ اللَّ سُ لِكَ رَ لَ ذَ ا فَعَ إِنَّمَ ا، وَ وا نِيَامً عُ قَ ضِ فَوَ َرْ األْ

. هِ ابْنِ أُبَيٍّ بْدِ اللَّ يثِ عَ دِ نْ حَ . مِ سِ َمْ انَ بِاألْ كَ
قَ  يْ وَ فُ ازِ  جَ بِالْحِ اءٍ  مَ لَى  عَ لَ  نَزَ تَّى  حَ ازَ  جَ الْحِ لَكَ  سَ وَ  ، بِالنَّاسِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ احَ  رَ مَّ  ثُ
مْ  هُ تْ آذَ ةٌ  يدَ دِ شَ يحٌ  رِ النَّاسِ  لَى  عَ بَّتْ  هَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ احَ  رَ ا  لَمَّ فَ  . اءُ عَ قْ بَ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، يعِ النَّقِ
اءِ  ظَمَ عُ نْ  مِ ظِيمٍ  عَ تِ  وْ لِمَ بَّتْ  هَ ا  إِنَّمَ فَ ا،  افُوهَ تَخَ الَ   :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ ا،  فُوهَ وَّ تَخَ وَ
انَ  كَ وَ  ، اعَ يْنُقَ نِي قَ دَ بَ ، أَحَ دِ بْنِ التَّابُوتِ يْ ةَ بْنَ زَ اعَ فَ وا رِ دُ جَ وَ ينَةَ  دِ مَ وا الْ مُ دِ ا قَ لَمَّ . فَ ارِ فَّ كُ الْ

. مِ يَوْ لِكَ الْ اتَ فِي ذَ ، مَ ينَ نَافِقِ ا لِلْمُ فً هْ كَ ، وَ ودَ هُ اءِ يَ ظَمَ نْ عُ ا مِ ظِيمً عَ

( آنِ رْ نْ الْقُ لَ فِي ابْنِ أُبَيٍّ مِ زَ ا نَ (مَ
هِ،  رِ أَمْ ثْلِ  مِ لَى  عَ انَ  كَ نْ  مَ وَ أُبَيٍّ  ابْنِ  فِي  ينَ  نَافِقِ الْمُ ا  فِيهَ هُ  اللَّ رَ  كَ ذَ الَّتِي  ةُ  ورَ السُّ لَتْ  نَزَ وَ
 . نِهِ هُ بِأُذُ فَى اللَّ ي أَوْ ا الَّذِ ذَ : هَ الَ مَّ قَ ، ثُ قَمَ دِ بْنِ أَرْ يْ نِ زَ هِ r بِأُذُ ولُ اللَّ سُ ذَ رَ لَتْ أَخَ ا نَزَ لَمَّ فَ

٤٧٨. رِ أَبِيهِ نْ أَمْ انَ مِ ي كَ هِ بْنِ أُبَيٍّ الَّذِ بْدِ اللَّ هِ بْنَ عَ بْدَ اللَّ لَغَ عَ بَ وَ
تَّى تضعف. ، إِذا أتعبها حَ بِلِ ال: متن بِاإلِْ قَ عَف إبلهم، يُ تَّى أَضْ ار هبم حَ نى أَنه سَ ٤٧٧  يفِ نسخة: «متن» يعْ

٤٧٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٨٩-٢٩٢.
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:( آنِ رْ نْ الْقُ لِكَ مِ لَ فِي ذَ زَ ا نَ مَ طَلِقِ وَ صْ نُو الْمُ بَ بَةَ وَ قْ لِيدُ بْنُ عُ (الْوَ
مْ  هِ مِ الَ دَ إسْ عْ مْ بَ يْهِ ثَ إلَ هِ r بَعَ ولَ اللَّ سُ : أَنَّ رَ انَ ومَ يدُ بْنُ رُ زِ نِي يَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
عَ  جَ فَرَ  ، مْ ابَهُ مْ هَ عَ بِهِ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ، يْهِ كِبُوا إلَ وا بِهِ رَ عُ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ، يْطٍ عَ بَةَ بْنِ أَبِي مُ قْ لِيدَ بْنَ عُ وَ الْ
ثَرَ  أَكْ ا قبلهم من صدقتهم، فَ وهُ مَ نَعُ مَ ، وَ تْلِهِ وا بِقَ مُّ دْ هَ مَ قَ وْ قَ هُ أَنَّ الْ بَرَ أَخْ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ إلَى رَ
لِكَ  ذَ لَى  عَ مْ  هُ بَيْنَا  فَ  ، مْ هُ وَ زُ غْ يَ بِأَنْ   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مَّ  هَ تَّى  حَ  ، مْ هِ وِ زْ غَ رِ  ذِكْ فِي  ونَ  لِمُ سْ مُ الْ
يْنَا،  ثْتَهُ إلَ عَ ينَ بَ ولِكَ حِ سُ نَا بِرَ عْ مِ ، سَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ وا: يَ الُ قَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ مْ عَ هُ فْدُ مَ وَ دِ قَ
مَ  عَ هُ زَ نَا أَنَّ بَلَغْ ا، فَ عً اجِ ٤۷۹ رَ رَ مَ انْشَ ، فَ ةِ قَ دَ نْ الصَّ نَا مِ ا قِبَلَ يْهِ مَ دِّيَ إلَ نُؤَ ، وَ هُ مَ رِ يْهِ لِنُكْ نَا إلَ جْ رَ فَخَ

 : مْ فِيهِ الَى فِيهِ وَ عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ لِكَ ئْنَا لِذَ ا جِ يْهِ لنقتله، ووالله مَ نَا إِلَ جْ رَ هِ r أَنَّا خَ ولِ اللَّ سُ لِرَ
وا  بِحُ تُصْ ، فَ هالَةٍ ماً بِجَ وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ قٌ بِنَبَإٍ فَ مْ فاسِ كُ نُوا إِنْ جاءَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
رِ  َمْ األْ نَ  مِ ثِيرٍ  كَ فِي  مْ  كُ طِيعُ يُ لَوْ  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ مْ  فِيكُ أَنَّ  وا  لَمُ اعْ وَ ينَ  نادِمِ تُمْ  لْ عَ فَ ا  مَ لى  عَ

. (الحجرات ٦/٤٩-٧) ةِ يَ رِ اآلْ }... إلَى آخِ نِتُّمْ لَعَ
نْ  ، عَ يِّ رِ هْ نْ الزُّ مُ عَ هِ نْ الَ أَتَّ نِي مَ ثَ دَّ ا حَ مَ ، كَ لِكَ هِ ذَ رِ فَ نْ سَ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ بَلَ رَ دْ أَقْ قَ وَ
 ، لِكَ هِ ذَ رِ فَ ةُ فِي سَ ائِشَ هُ عَ عَ انَتْ مَ كَ ، وَ ينَةِ دِ مَ نْ الْ يبًا مِ رِ انَ قَ ا كَ تَّى إذَ ةَ c، حَ ائِشَ نْ عَ ةَ عَ وَ رْ عُ

وا.٤٨٠ الُ ا قَ فْكِ مَ ِ لُ اإلْ ا أَهْ الَ فِيهَ قَ
(« تٍّ نَةَ سِ طَلِقِ «سَ صْ نِي الْمُ ةِ بَ وَ زْ فْكِ فِي غَ ِ بَرُ اإلْ ( خَ

بَيْرٍ  جُ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ وَ  ، قَّاصٍ وَ بْنِ  ةَ  مَ لْقَ عَ نْ  عَ  ، يُّ رِ هْ الزُّ نَا  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نِي بَعْضَ  ثَ دَّ دْ حَ لٌّ قَ : كُ الَ ، قَ تْبَةَ هِ بْنِ عُ بْدِ اللَّ هِ بْنِ عَ بَيْدِ اللَّ نْ عُ عَ ، وَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ عَ وَ

٤٧٩  انشمر: جد وأرسع.
٤٨٠  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٩٦.
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نِي  ثَ دَّ حَ ي  الَّذِ لَكَ  تُ  عْ مَ جَ دْ  قَ وَ  ، بَعْضٍ نْ  مِ هُ  لَ ى  عَ أَوْ انَ  كَ مِ  وْ قَ الْ بَعْضُ  وَ  ، يثِ دِ الْحَ ا  ذَ هَ
. مُ وْ قَ الْ

بِيهِ  أَ نْ  عَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  بَّادِ  عَ بْنُ  يَى  يَحْ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ الَ  قَ
نْ  عَ  ، ةَ ائِشَ عَ نْ  عَ  ، نِ مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ بِنْتِ  ةَ  رَ مْ عَ نْ  عَ  ، رٍ بَكْ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ وَ  ، ةَ ائِشَ عَ نْ  عَ
ءِ  الَ ؤُ هَ نْ  عَ ا  يثِهَ دِ حَ فِي  لَ  خَ دَ دْ  قَ لٌّ  فَكُ الُوا،  قَ ا  مَ فْكِ  ِ اإلْ لُ  أَهْ ا  فِيهَ الَ  قَ ينَ  حِ ا،  هَ سِ نَفْ
ثَ  دَّ حَ مْ  لُّهُ فَكُ  ، ةً ثِقَ ا  نْهَ عَ انَ  كَ لٌّ  كُ وَ  ، بَهُ احِ صَ ثْ  دِّ يُحَ مْ  لَ ا  مَ مْ  هُ ضُ بَعْ ثُ  دِّ يُحَ ا  يعً مِ جَ
جَ  رَ نَّ خَ تُهُ يَّ أَ ، فَ ائِهِ يْنَ نِسَ عَ بَ رَ قْ ا أَ رً فَ ادَ سَ ا أَرَ r إذَ هِ  ولُ اللَّ سُ انَ رَ : كَ الَتْ ، قَ عَ مِ ا سَ ا مَ نْهَ عَ
انَ  كَ ا  مَ كَ  ، ائِهِ نِسَ يْنَ  بَ عَ  رَ قْ أَ طَلِقِ  صْ الْمُ نِي  بَ ةُ  وَ زْ غَ انَتْ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، هُ عَ مَ ا  بِهَ جَ  رَ خَ ا  هَ مُ هْ سَ

.r هِ  ولُ اللَّ سُ جَ بِي رَ رَ ، فَخَ هُ عَ نَّ مَ يْهِ لَ ي عَ مِ هْ جَ سَ رَ ، فَخَ نَعُ يَصْ
 ، لْنَ يَثْقُ فَ مُ  اللَّحْ  ٤۸۲ نَّ هُ جْ هِ يَ مْ  لَ  ٤۸۱ لَقَ عُ الْ لْنَ  أْكُ يَ ا  إنَّمَ اكَ  ذَ إذْ  اءُ  النِّسَ انَ  كَ وَ  : الَتْ قَ
لُونَ  حِّ رَ يُ ينَ  ذِ الَّ مُ  وْ قَ الْ أْتِي  يَ مَّ  ثُ ي،  جِ دَ وْ هَ فِي  تُ  لَسْ جَ ي  يرِ بَعِ لِي  لَ  حَ رَ ا  إذَ نْتُ  كُ وَ
 ، يرِ بَعِ الْ رِ  ظَهْ لَى  عَ هُ  ونَ عُ يَضَ فَ  ، ونَهُ فَعُ يَرْ فَ  ، جِ دَ وْ هَ الْ لَ  فَ بِأَسْ ونَ  ذُ يَأْخُ فَ نِي،  لُونَ مِ يَحْ وَ لِي 
هِ  ولُ اللَّ سُ غَ رَ رَ ا فَ لَمَّ : فَ الَتْ . قَ ونَ بِهِ يَنْطَلِقُ ، فَ يرِ بَعِ أْسِ الْ ونَ بِرَ ذُ أْخُ مَّ يَ ، ثُ بَالِهِ هُ بِحِ ونَ دُّ يُشِ فَ
بِهِ  بَاتَ  فَ منزال،  نزل  ينَةِ  دِ مَ الْ نْ  مِ يبًا  رِ قَ انَ  كَ ا  إذَ تَّى  حَ  ، افِالً قَ هَ  جَّ وَ  ، لِكَ ذَ هِ  رِ فَ سَ نْ  مِ  r
تِي،  اجَ حَ لِبَعْضِ  تُ  جْ رَ خَ وَ  ، النَّاسُ لَ  تَحَ ارْ فَ  ، يلِ حِ بِالرَّ النَّاسِ  فِي  نَ  أَذَّ مَّ  ثُ  ، يْلِ اللَّ بَعْضَ 
ا  لَمَّ فَ ي،  رِ أَدْ الَ  وَ نُقِي  عُ نْ  مِ لَّ  انْسَ تُ  غْ فَرَ ا  لَمَّ فَ  ،٤۸۳ ارٍ ظِفَ عُ  زْ جَ فِيهِ  لِي،  دٌ  قْ عِ نُقِي  عُ فِي  وَ
 ، يلِ حِ ذَ النَّاسُ فِي الرَّ دْ أَخَ قَ ، وَ هُ دْ لَمْ أَجِ ي، فَ نُقِ هُ فِي عُ سُ تَمِ لْ بْتُ أَ هَ لِ ذَ حْ تُ إلَى الرَّ عْ جَ رَ

اء. دَ غَ قت الْ ام إِىلَ وَ ة من الطَّعَ ا فِيهِ بلغَ ي مَ هِ ة، وَ م فَفتح: مجع علقَ ٤٨١  العلق بِضَ
د. سَ ٤٨٢  التهييج: كالورم يفِ اجلَْ

ا اجلْزع الظفاري. يْهَ ينَة بِالْيمن قرب صنعاء، وينسب إِلَ دِ زع: اخلرز. وظفار: مَ ٤٨٣  اجلْ
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فِي،  الَ خِ مُ  وْ قَ الْ اءَ  جَ وَ  ، هُ تُ دْ جَ وَ تَّى  حَ تُهُ  سْ تَمَ الْ فَ  ، يْهِ إلَ بْتُ  هَ ذَ ي  الَّذِ انِي  كَ مَ إلَى  تُ  عْ جَ فَرَ
نُّونَ  ظُ مْ يَ هُ ، وَ جَ دَ وْ هَ وا الْ ذُ أَخَ ، فَ تِهِ لَ حْ نْ رِ وا مِ غُ دْ فَرَ قَ ، وَ يرَ بَعِ لُونَ لِي الْ حِّ رَ انُوا يُ ينَ كَ ذِ الَّ
مَّ  ثُ  ، فِيهِ أَنِّي  وا  كُّ يَشُ مْ  لَ وَ  ، يرِ بَعِ الْ لَى  عَ وهُ  دُّ فَشَ  ، لُوهُ تَمَ فَاحْ  ، نَعُ أَصْ نْتُ  كُ ا  مَ كَ  ، فِيهِ أَنِّي 
 ، يبٍ جِ مُ الَ  وَ اعٍ  دَ نْ  مِ فِيهِ  ا  مَ وَ رِ  كَ سْ عَ الْ إلَى  تُ  عْ جَ فَرَ  ، بِهِ وا  لَقُ انْطَ فَ  ، يرِ بَعِ الْ أْسِ  بِرَ وا  ذُ أَخَ

. النَّاسُ انْطَلَقَ  دْ  قَ
تُ  دْ تُقِ اُفْ دْ  قَ وْ  لَ أَنْ  فْتُ  رَ عَ وَ انِي،  كَ مَ فِي  تُ  عْ طَجَ اضْ مَّ  ثُ بَابِي،  لْ بِجِ تُ  فْ تَلَفَّ فَ  : الَتْ قَ
دْ  قَ وَ  ، يُّ لَمِ السُّ طَّلِ  عَ مُ الْ بْنُ  انُ  وَ فْ صَ بِي  رَّ  مَ إذْ  ةٌ  عَ طَجِ ضْ لَمُ إنِّي  فوالله  الَت:  قَ  . إليّ عَ  جِ رُ لَ
بَلَ  أَقْ ادِي، فَ وَ أَ سَ رَ ، فَ عَ النَّاسِ بِتْ مَ لَمْ يَ ٤۸٤، فَ تِهِ اجَ رِ لِبَعْضِ حَ كَ سْ عَ نْ الْ لَّفَ عَ انَ تَخَ كَ
: إنَّا للَّه  الَ آنِي قَ ا رَ لَمَّ ، فَ ابُ جَ يْنَا الْحِ لَ بَ عَ رَ بْلَ أَنْ يُضْ انِي قَ رَ انَ يَ دْ كَ قَ ، وَ لَيَّ قَفَ عَ تَّى وَ حَ
كَ  مُ حَ رْ كَ يَ لَّفَ ا خَ : مَ الَ ةٌ فِي ثِيَابِي، قَ فَ فِّ تَلَ أَنَا مُ هِ r! وَ ولِ اللَّ سُ ينَةُ رَ ، ظَعِ ونَ عُ اجِ يْهِ رَ إِنَّا إلَ وَ
 ، كِبْتُ رَ : فَ الَتْ نِّي. قَ رَ عَ تَأْخَ اسْ بِي، وَ كَ : ارْ الَ قَ ، فَ يرَ بَعِ بَ الْ رَّ مَّ قَ ، ثُ تْهُ لَّمَ ا كَ : فَمَ الَتْ اللَّهُ؟ قَ
تُ  دْ تَقَ ا افْ مَ ، وَ نَا النَّاسَ كْ رَ ا أَدْ ا، يطْلب النَّاس، فوالله مَ يعً رِ انْطَلَقَ سَ ، فَ يرِ بَعِ أْسِ الْ ذَ بِرَ أَخَ وَ
ا  مَ فْكِ  ِ اإلْ لُ  أَهْ الَ  قَ فَ بِي،  ودُ  قُ يَ لُ  جُ الرَّ لَعَ  طَ أَنُّوا  اطْمَ ا  لَمَّ فَ  ، النَّاسُ لَ  نَزَ وَ  ، تُ بَحْ أَصْ تَّى  حَ

. لِكَ نْ ذَ ءِ مِ يْ لَمُ بِشَ ا أَعْ ر، ووالله مَ كَ سْ عَ وا: فارتعج٤۸٥ الْ الُ قَ
 ، ءٌ يْ لِكَ شَ نْ ذَ نِي مِ بْلُغُ الَ يَ ، وَ ةً يدَ دِ  شَ وَ كْ يْتُ شَ تَكَ بَثَ أَنْ اشْ لَمْ أَلْ ، فَ ينَةَ دِ مَ نَا الْ مْ دِ مَّ قَ ثُ
الَ كثيرا،  لِيالً وَ نْهُ قَ ونَ لِي مِ رُ كُ ذْ يَّ الَ يَ إِلَى أَبَوَ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ يثُ إلَى رَ دِ ى الْحَ تَهَ دْ انْ قَ وَ
لَطَفَ  نِي، وَ مَ حِ يْتُ رَ تَكَ ا اشْ نْتُ إذَ هِ بِي، كُ طْفِ هِ r بَعْضَ لُ ولِ اللَّ سُ نْ رَ تُ مِ رْ دْ أَنْكَ إِالَّ أَتَى قَ
ي  نْدِ عِ لَيَّ وَ لَ عَ ا دَخَ انَ إذَ ، كَ نْهُ لِكَ مِ تُ ذَ رْ أَنْكَ ، فَ ايَ تِلْكَ وَ كْ لِكَ بِي فِي شَ لْ ذَ عَ فْ لَمْ يَ بِي، فَ
وْض األنف) لِك ختلف. (الرَّ لذَ ، وَ أْتِيهم بِهِ تَّى يَ تَاع املُْسلمني، حَ قط من مَ ا يسْ ر يلتقط مَ كَ سْ عَ ان عىل ساقة الْ وَ فْ انَ صَ ٤٨٤  كَ

. طربَ يفِ نسخة: «ارتج» أَي اضْ ك واضطرب. وَ ر: حترّ كَ سْ عَ ٤٨٥  ارتعج الْ
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دُ  ، أَحَ انَ مَ هْ بْدِ دُ نَبُ بِنْتُ عَ يْ ا زَ هَ مُ اسْ ، وَ انَ ومَ يَ أُمُّ رُ هِ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ نِي -قَ ضُ رِّ أُمِّي تُمَ
. لِكَ لَى ذَ يدُ عَ زِ ، الَ يَ مْ يْفَ تِيكُ : كَ الَ - قَ ةَ الِكِ بْنِ كِنَانَ نَمِ بْنِ مَ اسِ ابْن غَ نِي فِرَ بَ

أَيْتُ  ينَ رَ ، حِ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ي، فَ سِ تُ فِي نَفْ دْ جَ تَّى وَ : حَ الَتْ : قَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 . يْكَ لَ عَ الَ   : الَ قَ تنِي؟  ضْ رَّ فَمَ ي،  أُمِّ إلَى  لْتُ  تَقَ انْ فَ لِي،  أَذِنْتَ  وْ  لَ لِي:  ائِهِ  فَ جَ نْ  مِ أَيْتُ  رَ ا  مَ
عٍ  دَ بِضْ عْ عِي بَ جَ نْ وَ تُ مِ هْ تَّى نَقِ ، حَ انَ ا كَ مَّ ءِ مِ يْ لْمَ لِي بِشَ الَ عِ ي، وَ لْتُ إلَى أُمِّ تَقَ انْ : فَ الَتْ قَ
 ، مُ اجِ َعَ األْ ا  هَ ذُ تَّخِ تِي تَ نُفَ الَّ كُ هِ الْ ذِ يُوتِنَا هَ ذُ فِي بُ تَّخِ بًا، الَ نَ رَ ا عَ مً وْ نَّا قَ كُ ، وَ يْلَةً نِ لَ يْ رَ شْ عَ وَ
لَّ  كُ نَ  جْ رُ يَخْ اءُ  النِّسَ انَتْ  كَ ا  إِنَّمَ وَ  ، ينَةِ دِ مَ الْ حِ  فُسَ فِي  بُ  هَ نَذْ نَّا  كُ ا  إنَّمَ ا،  هَ هُ رَ نَكْ وَ ا  هَ افُ نَعَ
بْنِ  مِ  هْ رُ أَبِي  بِنْتُ  طَحٍ  سْ مِ أُمُّ  عِي  مَ وَ تِي  اجَ حَ لِبَعْضِ  ةً  يْلَ لَ تُ  جْ رَ فَخَ  ، نَّ هِ ائِجِ وَ حَ فِي  ةٍ  يْلَ لَ
ةَ  الَ ، خَ يْمٍ دِ بْنِ تَ عْ بِ بْنِ سَ عْ رِ بْنِ كَ امِ رِ بْنِ عَ خْ ا بِنْتَ صَ هَ انَتْ أُمُّ كَ ، وَ نَافٍ بْدِ مَ طَّلِبِ بْنِ عَ مُ الْ
ا،  طِهَ رْ تُ فِي مِ ثَرْ عِي إذْ عَ ي مَ شِ تَمْ ا لَ الَت: فوالله إنَّهَ ، قَ نهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ يقِ رَ دِّ رٍ الصِّ أَبِي بَكْ
ا  مَ هِ  اللَّ رُ  مْ عَ لَ بِئْسَ   : لْتُ قُ  : الَتْ قَ  ، فٌ وْ عَ هُ  مُ اسْ وَ بٌ  قَ لَ طَحٌ  سْ مِ وَ  ! طَحٌ سْ مِ تَعِسَ   : الَتْ قَ فَ
؟  رٍ بَكْ أَبِي  بِنْتَ  ا  يَ بَرُ  الْخَ كَ  لَغَ بَ ا  مَ أَوْ   : الَتْ قَ ا،  رً بَدْ دَ  هِ شَ دْ  قَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ نْ  مِ لٍ  جُ لِرَ لْتُ  قُ
الَت: قلت: أوقد  ، قَ فْكِ ِ لِ اإلْ لِ أَهْ وْ نْ قَ انَ مِ ي كَ نِي بِاَلَّذِ تْ بَرَ أَخْ ؟ فَ بَرُ ا الْخَ مَ : وَ لْتُ : قُ الَتْ قَ
تي،  اجَ يَ حَ لَى أَنْ أَقْضِ تُ عَ رْ دَ ا قَ الَت: فوالله مَ . قَ انَ دْ كَ قَ هِ لَ اللَّ مْ وَ : نَعَ الَتْ ا؟ قَ ذَ انَ هَ كَ
لْتُ  قُ وَ  : الَتْ قَ ي،  بِدِ كَ عُ  دَ يَصْ سَ اءَ  بُكَ الْ أَنَّ  نَنْتُ  ظَ تَّى  حَ أَبْكِي  لْتُ  زِ ا  مَ فوالله  رجعت،  وَ
يْئًا!  شَ لِكَ  ذَ نْ  مِ لِي  ينَ  رِ كُ تَذْ الَ  وَ  ، بِهِ ثُوا  دَّ تَحَ ا  بِمَ النَّاسُ  ثَ  دَّ تَحَ  ، لَكَ هُ  اللَّ رُ  فِ غْ يَ ُمِّي:  ألِ
لٍ  جُ رَ نْدَ  عِ  ، نَاءُ سْ حَ ةٌ  أَ رَ امْ انَتْ  كَ ا  لَّمَ قَ لَ فوالله  أْن،  الشَّ لَيْك٤۸٦  عَ ي  فِّضِ خَ  ، نَيَّةُ بُ أَيْ   : الَتْ قَ

ا. يْهَ لَ ثَّرَ النَّاسُ عَ كَ نَ وَ ثَّرْ ، إالَّ كَ ائِرُ رَ ا ضَ هَ ا، لَ بُّهَ يُحِ
لَيْك. لَيْك: هوين عَ ٤٨٦  خفيض عَ
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هَ  اللَّ دَ  مِ فَحَ  ، لِكَ بِذَ لَمُ  أَعْ الَ  وَ مْ  بُهُ طُ يَخْ النَّاسِ  فِي   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ امَ  قَ دْ  قَ وَ  : الَتْ قَ
مْ  يْهِ لَ عَ ولُونَ  قُ يَ وَ لِي،  أَهْ فِي  ونَنِي  ذُ ؤْ يُ الٍ  جَ رِ الُ  بَ ا  مَ  ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، يْهِ لَ عَ نَى  ثْ أَ وَ
نْهُ  مِ تُ  لِمْ عَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ لِ  جُ لِرَ لِكَ  ذَ ولُونَ  قُ يَ وَ ا،  يْرً خَ إالَّ  مْ  نْهُ مِ تُ  لِمْ عَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  ، قِّ الْحَ يْرَ  غَ

عِي. وَ مَ هُ يُوتِي إالَّ وَ نْ بُ يْتًا مِ لُ بَ خُ دْ ا يَ مَ ا، وَ يْرً إالَّ خَ
جِ  رَ زْ الْخَ نْ  مِ الٍ  جَ رِ فِي  لُولَ  سَ بن  بَيٍّ  أُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْدِ  عِ لِكَ  ذَ  ٤۸۷ كبْرَ انَ  كَ وَ  : الَتْ قَ
انَتْ  شٍ كَ حْ نَبَ بِنْتُ جَ يْ ا زَ تَهَ لِكَ أَنَّ أُخْ ذَ ، وَ شٍ حْ نَةُ بِنْتُ جَ مْ حَ طَحٌ وَ سْ الَ مِ ي قَ عَ الَّذِ مَ
ا،  هَ يْرُ غَ هُ  نْدَ عِ ةِ  لَ نْزِ مَ الْ فِي  ينِي٤۸۸  نَاصِ تُ ةٌ  أَ رَ امْ ائِهِ  نِسَ نْ  مِ نْ  تَكُ مْ  لَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ
 ، شٍ حْ جَ بِنْتُ  نَةُ  مْ حَ ا  أَمَّ وَ ا  يْرً خَ إالَّ  لْ  قُ تَ لَمْ  فَ ا  ينِهَ بِدِ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ ا  هَ مَ صَ فَعَ نَبُ  يْ زَ ا  أَمَّ فَ

. لِكَ بِذَ يَتْ  قِ فَشَ ا،  تِهَ ُخْ ألِ نِي  ادُّ تُضَ  ، تْ اعَ أَشَ ا  مَ لِكَ  ذَ نْ  مِ تْ  اعَ أَشَ فَ
إنْ   ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : يْرٍ ضَ حُ بْنُ  يْدُ  أُسَ الَ  قَ  ، ةَ الَ قَ مَ الْ تِلْكَ   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ ا  لَمَّ فَ
رك،  مْ بِأَ فمرنا   ، جِ رَ زْ الْخَ نْ  مِ انِنَا  وَ إخْ نْ  مِ ونُوا  كُ يَ إِنْ  وَ  ، مْ هُ كَ فِ نَكْ سِ  َوْ األْ نْ  مِ ونُوا  كُ يَ
لِكَ  ذَ بْلَ  قَ انَ  كَ وَ  ، ةَ بَادَ عُ ابْن  دُ  عْ سَ امَ  قَ فَ  : الَتْ قَ  ، مْ هُ نَاقُ عْ أَ بَ  رَ تُضْ نْ  أَ لٌ  َهْ ألَ مْ  إنَّهُ فوالله 
لْتَ  قُ ا  مَ هِ  اللَّ وَ ا  مَ أَ  ، مْ هُ نَاقَ عْ أَ بُ  رِ نَضْ الَ   ، اللَّهِ رُ  مْ عَ لَ بْتُ  ذَ كَ  : الَ قَ فَ ا،  الِحً صَ الً  جُ رَ   يُرَ
لْتَ  قُ ا  مَ كَ  مِ وْ قَ نْ  مِ انُوا  كَ وْ  لَ وَ جِ  رَ زْ الْخَ نْ  مِ مْ  نَّهُ أَ فْتُ  رَ عَ دْ  قَ نَّكَ  أَ إالَّ  ةَ  الَ قَ مَ الْ هِ  ذِ هَ
 : الَتْ قَ  ، ينَ نَافِقِ مُ الْ نْ  عَ لُ  ادِ تُجَ نَافِقٌ  مُ كِنَّكَ  لَ وَ  ، اللَّهِ رُ  مْ عَ لَ بْتُ  ذَ كَ  : يْدٌ أُسَ الَ  قَ فَ ا،  ذَ هَ
 . رٌّ شَ جِ  رَ زْ الْخَ وَ سِ  وْ األَْ نْ  مِ يَّيْنِ  الْحَ نِ  يْ ذَ هَ يْنَ  بَ ونُ  يَكُ ادَ  كَ تَّى  حَ  ، النَّاسُ  ٤۸۹ رَ اوَ تَسَ وَ

. لَيَّ عَ لَ  خَ فَدَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  نَزَ وَ
ء. ثْم، ومعظم اليشَّْ : اإلِْ رسْ الْكَ مِّ وَ ٤٨٧  الْكرب بِالضَّ

اة. اوَ ي املُْسَ هِ ٤٨٨  تناصينى، من املناصاة وَ
يفِ بعض النّسخ: «تثاوروا». امَ بَعضهم إِىلَ بعض، وَ ٤٨٩  وتساور النَّاس: قَ
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ا،  مَ هُ ارَ تَشَ فَاسْ  ، دٍ يْ زَ بْنَ  ةَ  امَ أُسَ وَ  ، يْهِ لَ عَ هِ  اللَّ انُ  وَ ضْ رِ طَالِبٍ  أَبِي  بْنَ  لِيَّ  عَ ا  عَ فَدَ الَتْ  قَ
إالَّ  مْ  نْهُ مِ لَمُ  نَعْ الَ  وَ لُكَ  أَهْ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هُ الَ قَ وَ ا  يْرً خَ لَيَّ  عَ نَى  أَثْ فَ ةُ  امَ أُسَ ا  أَمَّ فَ
إِنَّكَ  ، وَ ثِيرٌ كَ اءَ لَ هِ إنَّ النِّسَ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ الَ هُ قَ إِنَّ لِيٌّ فَ ا عَ أَمَّ ، وَ بَاطِلُ الْ بُ وَ ذِ ا الْكَ ذَ هَ ا، وَ يْرً خَ

. قُكَ دِ تُصْ ا سَ إِنَّهَ ، فَ ةَ يَ ارِ لْ الْجَ سَ ، وَ لِفَ تَخْ لَى أَنْ تَسْ ادِرٌ عَ قَ لَ
ا  هَ بَ رَ فَضَ  ، طَالِبٍ أَبِي  بْنُ  لِيُّ  عَ ا  يْهَ إلَ امَ  قَ فَ  : الَتْ قَ ا،  هَ أَلَ لِيَسْ ةَ  يرَ رِ بَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ا  عَ فَدَ
ا،  يْرً خَ إالَّ  لَمُ  أَعْ ا  مَ هِ  اللَّ وَ ولُ  تَقُ فَ  : الَتْ قَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ قِي  دُ اُصْ  : ولُ قُ يَ وَ ا،  يدً دِ شَ ا  بً رْ ضَ
تَنَامُ  ، فَ ظَهُ فَ ا أَنْ تَحْ هَ رُ آمُ ينِي، فَ جِ نُ عَ جِ نْتُ أَعْ يْئًا، إالَّ أَنِّي كُ ةَ شَ ائِشَ لَى عَ يبُ عَ نْتُ أَعِ ا كُ مَ وَ

. هُ لُ تَأْكُ اةُ فَ تَأْتِي الشَّ ، فَ نْهُ عَ
( ةَ ائِشَ ةِ عَ اءَ آنِ بِبَرَ رْ ولُ الْقُ (نُزُ

أَنَا  ، وَ ارِ َنْصَ نْ األْ ةٌ مِ أَ رَ ي امْ نْدِ عِ ، وَ ايَ ي أَبَوَ نْدِ عِ هِ r، وَ ولُ اللَّ سُ لَيَّ رَ لَ عَ مَّ دَخَ : ثُ الَتْ قَ
انَ  دْ كَ هُ قَ ، إنَّ ةُ ائِشَ ا عَ : يَ الَ مَّ قَ ، ثُ يْهِ لَ نَى عَ أَثْ ، وَ دَ اللَّهَ مِ ، فَحَ لَسَ عِي، فَجَ بْكِي مَ يَ تَ هِ أَبْكِي، وَ
ولُ النَّاسُ  قُ ا يَ مَّ ا٤۹۰، مِ وءً فْت سُ ارَ دْ قَ نْت قَ إِنْ كُ ، وَ اتَّقِي اللَّهَ ، فَ لِ النَّاسِ وْ نْ قَ كَ مِ لَغَ دْ بَ ا قَ مَ
 ، لِكَ الَ لِي ذَ وَ إالَّ أَنْ قَ ا هُ الَت: فوالله مَ نْ عباده، قَ ةَ عَ بَ بَلُ التَّوْ قْ هَ يَ إِنَّ اللَّ ، فَ تُوبِي إلَى اللَّهِ فَ
 ،r ِه ولَ اللَّ سُ نِّي رَ يبَا عَ يَّ أَنْ يُجِ تُ أَبَوَ تَظَرْ انْ يْئًا، وَ نْهُ شَ سَّ مِ ا أُحِ تَّى مَ عِي، حَ مْ ٤۹۱ دَ لَصَ قَ فَ
هُ فِيَّ  لَ اللَّ نْزِ نْ أَنْ يُ أْنًا مِ رَ شَ غَ أَصْ ي، وَ سِ رَ فِي نَفْ قَ نْتُ أَحْ َنَا كُ هِ ألَ مُ اللَّ اَيْ : وَ الَتْ ا قَ لَّمَ تَكَ لَمْ يَ فَ
هِ r فِي  ولُ اللَّ سُ  رَ و أَنْ يَرَ جُ نْتُ أَرْ دْ كُ كِنِّي قَ لَ ، وَ لَّى بِهِ يُصَ ، وَ دِ اجِ سَ مَ أُ بِهِ فِي الْ رَ قْ آنًا يُ رْ قُ
 ، آنٌ ينزل فىّ رْ ا قُ أَمَّ ا، فَ بَرً بِرُ خَ تِي، أَوْ يُخْ اءَ رَ نْ بَ لَمُ مِ عْ ا يَ نِّي، لِمَ هُ عَ بُ بِهِ اللَّ ذِّ يْئًا يُكَ هِ شَ مِ نَوْ

. ٤٩٠  قارفت سوءا: دخلت فِيهِ
: ذهب أكثرُ مائها. تِ البئرُ ٤٩١  قلَصَ
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 : الَتْ قَ  ، انِ لَّمَ تَكَ يَ يَّ  بَوَ أَ رَ  أَ مْ  لَ ا  لَمَّ فَ  : الَتْ قَ  . لِكَ ذَ نْ  مِ ي  نْدِ عِ رَ  قَ أَحْ انَتْ  كَ ي  سِ نَفْ لَ فوالله 
نجيبه،  ا  اذَ بِمَ ي  رِ نَدْ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  : االَ قَ فَ  : الَتْ قَ r؟  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ يبَانِ  تُجِ أَالَ  ا:  مَ هُ لَ لْتُ  قُ
تِلْكَ  فِي  رٍ  بَكْ أَبِي  آلِ  لَى  عَ لَ  خَ دَ ا  مَ مْ  يْهِ لَ عَ لَ  خَ دَ يْتٍ  بَ لَ  أَهْ لَمُ  أَعْ ا  مَ ووالله  الَت:  قَ
هِ الَ أَتُوبُ إلَى  اللَّ : وَ لْتُ مَّ قُ ، ثُ يْتُ بَكَ تُ فَ بَرْ تَعْ ، اسْ لَيَّ ا عَ مَ جَ تَعْ ا أَنْ اسْ لَمَّ : فَ الَتْ ، قَ امِ َيَّ األْ
أَنِّي  لَمُ  عْ يَ هُ  اللَّ وَ  ، النَّاسُ ولُ  قُ يَ ا  بِمَ تُ  رْ رَ قْ أَ ئِنْ  لَ لَمُ  َعْ ألَ إنِّي  هِ  اللَّ وَ ا.  بَدً أَ ت  رْ كَ ذَ ا  مَّ مِ هِ  اللَّ
مَّ  ثُ  : الَتْ قَ قُونَنِي.  دِّ تُصَ الَ  ولُونَ  قُ يَ ا  مَ تُ  رْ نْكَ أَ نَا  أَ ئِنْ  لَ وَ  ، نْ يَكُ مْ  لَ ا  مَ نَّ  َقُولَ ألَ  ، يئَةٌ رِ بَ نْهُ  مِ
بْرٌ  : «فَصَ فَ يُوسُ بُو  أَ الَ  قَ ا  مَ كَ أَقُولُ  سَ كِنْ  لَ وَ  : لْتُ قُ فَ  ، هُ رُ كُ أَذْ ا  فَمَ وبَ  قُ عْ يَ مَ  اسْ تُ  سْ تَمَ الْ
هُ  لِسَ جْ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ حَ رَ رِ ا بَ الَت: فوالله مَ ا تصفون». قَ لَى مَ انُ عَ تَعَ سْ مُ هُ الْ اللَّ ، وَ يلٌ مِ جَ
ت  تَحْ مٍ  أَدَ نْ  مِ ةُ  ادَ سَ وِ هُ  لَ تْ  عَ ضِ وُ وَ بِهِ  بِثَوْ يَ  جِّ فَسُ  ، اهُ شَّ تَغَ يَ انَ  كَ ا  مَ هِ  اللَّ نْ  مِ اهُ  شَّ تَغَ تَّى  حَ
فْتُ  رَ دْ عَ ، قَ يْتُ الَ الَ بَ تُ وَ عْ ا فَزِ أَيْت، فوالله مَ ا رَ لِكَ مَ نْ ذَ يْتُ مِ أَ ينَ رَ نَا حِ ا أَ أَمَّ ، فَ هِ أْسِ رَ
يَ  رِّ ا سُ مَ هِ،  بِيَدِ ةَ  ائِشَ سُ عَ نَفْ أبواي، فوالّذي  ا  وأمّ ي،  يْرُ ظَالِمِ غَ  U هَ  اللَّ أَنَّ  وَ  ، يئَةٌ رِ بَ أَنِّي 
يقُ  قِ تَحْ هِ  اللَّ نْ  مِ تِيَ  أْ يَ أَنْ  نْ  مِ ا  قً رَ فَ ا،  مَ هُ سُ نَفْ أَ نَّ  جَ رُ تَخْ لَ نَنْتُ  ظَ تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  عَ
ثْلُ  مِ نْهُ  مِ رُ  دَّ يَتَحَ لَ هُ  إِنَّ وَ  ، لَسَ فَجَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْ  عَ يَ  رِّ سُ مَّ  ثُ  : الَتْ قَ  ، النَّاسُ الَ  قَ ا  مَ
 ، ةُ ائِشَ ا عَ ي يَ رِ بْشِ : أَ ولُ قُ يَ ، وَ بِينِهِ نْ جَ قَ عَ رَ عَ حُ الْ سَ مْ لَ يَ عَ ، فَجَ اتٍ مٍ شَ وْ ٤۹۲ فِي يَ انِ مَ الْجُ
تَالَ  وَ  ، مْ بَهُ طَ فَخَ  ، النَّاسِ إلَى  جَ  رَ خَ مَّ  ثُ هِ  اللَّ دِ  مْ بِحَ  : لْتُ قُ  : الَتْ قَ  ، تَكَ اءَ رَ بَ هُ  اللَّ لَ  نَزَ أَ دْ  قَ فَ
بْنِ  انَ  سَّ حَ وَ  ، ةَ اثَ ثَ أُ بْنِ  طَحِ  سْ بِمِ رَ  أَمَ مَّ  ثُ  ، لِكَ ذَ فِي  آنِ  رْ قُ الْ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ هُ  اللَّ لَ  نَزَ أَ ا  مَ مْ  يْهِ لَ عَ

. مْ هُ دَّ حَ بُوا  رِ فَضُ  ، ةِ شَ احِ فَ بِالْ حَ  أَفْصَ نْ  مَّ مِ انُوا  كَ وَ  ، شٍ حْ جَ بِنْتِ  نَةَ  مْ حَ وَ  ، ابِتٍ ثَ

. رّ ة يصنع يفِ مثل الدّ ٤٩٢  اجلامن: حب من فضَّ
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( هِ جِ وْ ةَ لِزَ ائِشَ رَ عَ هْ هُ طُ رُ ذِكْ (أَبُو أَيُّوبَ وَ
أَنَّ   : ارِ النَّجَّ نِي  بَ الِ  جَ رِ بَعْضِ  نْ  عَ ارٍ  يَسَ بْنُ  اقُ  حَ إسْ أَبِي  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ولُ النَّاسُ  قُ ا يَ عُ مَ مَ ، أَالَ تَسْ ا أَيُّوبَ ا أَبَ : يَ هُ أُمُّ أَيُّوبَ أَتُ رَ هُ امْ الَتْ لَ ، قَ دٍ يْ الِدَ بْنَ زَ ا أَيُّوبٍ خَ أَبَ
نْتُ  ا كُ هِ مَ اللَّ : الَ وَ الَتْ ؟ قَ لَةٌ اعِ ا أُمَّ أَيُّوبَ فَ نْتُ يَ ، أَكُ بُ ذِ لِكَ الْكَ ذَ لَى، وَ : بَ الَ ؟ قَ ةَ ائِشَ فِي عَ

. نْكَ يْرٌ مِ هِ خَ اللَّ ةُ وَ ائِشَ عَ : فَ الَ ، قَ لَهُ عَ َفْ ألِ
الَ  قَ فْكِ فَ ِ لِ اإلْ نْ أَهْ الَ مِ ا قَ ةِ مَ شَ احِ فَ لِ الْ نْ أَهْ الَ مِ نْ قَ رِ مَ كْ آنُ بِذِ رْ قُ لَ الْ ا نَزَ لَمَّ : فَ الَتْ قَ

الَى:  عَ اللَّه تَ
لِّ  لِكُ  ، مْ لَكُ يْرٌ  خَ وَ  هُ بَلْ  مْ  لَكُ را  شَ بُوهُ  سَ تَحْ الَ   ، مْ نْكُ مِ بَةٌ  صْ عُ فْكِ  ِ بِاإلْ جاؤُ  ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
} (النور ١١/٢٤)  ظِيمٌ ذابٌ عَ مْ لَهُ عَ نْهُ هُ مِ لَّى كِبْرَ ي تَوَ الَّذِ ، وَ ثْمِ ِ نَ اإلْ بَ مِ تَسَ ا اكْ مْ مَ نْهُ ئٍ مِ رِ امْ

وا. الُ ا قَ وا مَ الُ ينَ قَ ذِ هُ الَّ ابُ حَ أَصْ ابِتٍ وَ انُ بْنُ ثَ سَّ لِكَ حَ ذَ وَ
. هُ ابُ حَ أَصْ هِ بْنُ أُبَيٍّ وَ بْدُ اللَّ لِكَ عَ ذَ : وَ الُ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

اقَ فِي  حَ لِكَ ابْنُ إسْ رَ ذَ كَ دْ ذَ قَ ، وَ هِ بْنُ أُبَيٍّ بْدُ اللَّ هُ عَ لَّى كِبْرَ ي تَوَ اَلَّذِ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ا. ثُ ذَ بْلَ هَ يثِ قَ دِ ا الْحَ ذَ هَ

أَيْ   (١٢/٢٤ (النور   { يْراً خَ مْ  هِ سِ فُ بِأَنْ ناتُ  مِ ؤْ الْمُ وَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ ظَنَّ  وهُ  تُمُ عْ مِ سَ إِذْ  ال  {لَوْ
 : الَ مَّ قَ ، ثُ بَتُهُ احِ صَ الَ أَبُو أَيُّوبَ وَ ا قَ مَ وا كَ الُ قَ فَ

وَ  هُ يِّناً، وَ هُ هَ بُونَ سَ تَحْ ، وَ لْمٌ مْ بِهِ عِ ا لَيْسَ لَكُ مْ مَ كُ ولُونَ بِأَفْواهِ قُ تَ ، وَ مْ نَتِكُ هُ بِأَلْسِ نَ وْ قَّ لَ {إِذْ تَ
} (النور ١٥/٢٤) ظِيمٌ هِ عَ نْدَ اللَّ عِ
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( ولُهُ دُ مَّ عُ طَحٍ ثُ سْ لَى مِ اقِ عَ فَ نْ ِ مِ اإلْ دِ رٍ بِعَ مُّ أَبِي بَكْ (هَ
لَى  عَ قُ  نْفِ يُ انَ  كَ وَ  ، رٍ بَكْ أَبُو  الَ  قَ  ، الَ قَ ا  مَ ا  هَ لَ الَ  قَ نْ  فِيمَ وَ  ، ةَ ائِشَ عَ فِي  ا  ذَ هَ لَ  نَزَ ا  لَمَّ فَ
دَ  عْ بَ ا  أَبَدً عِ  بِنَفْ هُ  عُ فَ أَنْ الَ  وَ ا،  أَبَدً يْئًا  شَ طَحٍ  سْ مِ لَى  عَ قُ  أُنْفِ الَ  هِ  اللَّ وَ  : تِهِ اجَ حَ وَ تِهِ  ابَ رَ لِقَ طَحٍ  سْ مِ

 : لِكَ هُ فِي ذَ لَ اللَّ أَنْزَ : فَ الَتْ يْنَا، قَ لَ لَ عَ أَدْخَ ، وَ ةَ ائِشَ الَ لِعَ ي قَ الَّذِ
ينَ  رِ هاجِ الْمُ ساكِينَ وَ الْمَ بى وَ رْ تُوا أُولِي الْقُ ؤْ ةِ أَنْ يُ عَ السَّ مْ وَ نْكُ لِ مِ ضْ أْتَلِ أُولُوا الْفَ ال يَ {وَ
 { يمٌ حِ رَ ورٌ  فُ غَ الله  وَ  ، مْ لَكُ هُ  اللَّ رَ  فِ غْ يَ أَنْ  بُّونَ  تُحِ أَال  وا  حُ فَ لْيَصْ وَ وا  فُ لْيَعْ وَ  ، هِ اللَّ بِيلِ  سَ فِي 

(النور ٢٢/٢٤)

( يبِ رِ امٍ بَعْضَ الْغَ شَ يرُ ابْنِ هِ سِ فْ (تَ
الَ ابْنُ  رِ قَ سْ هُ بِالْكَ آنِ فَكِبْرُ رْ قُ ا فِي الْ أَمَّ ، وَ ةِ ايَ وَ بْره فِي الرِّ : كِبْره وكُ الُ قَ : يُ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
يْسِ بْنُ  قَ ؤُ الْ رُ الَ امْ . قَ مْ نْكُ لِ مِ ضْ فَ أْلُ أُولُو الْ الَ يَ } وَ مْ نْكُ لِ مِ ضْ أْتَلِ أُولُوا الْفَ ال يَ : {وَ امٍ شَ هِ

ي: كِنْدِ رٍ الْ جْ حِ
تَلِ ؤْ يْرُ مُ الِهِ غَ ذَ عْ لَى تَ يحٌ عَ هُ ... نَصِ تُ دْ دَ  رَ مٌ فِيكَ أَلْوَ صْ بَّ خَ أَالَ رُ

أُولُو  لِفُ  يَحْ الَ  وَ  { لِ ضْ الْفَ أُولُوا  أْتَلِ  يَ ال  {وَ  : الُ قَ يُ وَ  ، هُ لَ ةٍ  يدَ قَصِ فِي  بَيْتُ  الْ ا  ذَ هَ وَ
هِ  اللَّ كِتَابِ  فِي  وَ  . نْهُ عَ نَا  لَغْ بَ ا  فِيمَ  ، يِّ رِ بَصْ الْ نِ  سَ الْحَ أَبِي  بْنِ  نِ  سَ الْحَ لُ  وْ قَ وَ  هُ وَ  ، لِ ضْ فَ الْ
الَ  . قَ ينُ يَمِ : الْ َلْيَةُ األْ ، وَ يَةِ َلْ نْ األْ وَ مِ هُ } (البقرة ٢٢٦/٢) وَ مْ نْ نِسائِهِ لُونَ مِ ؤْ ينَ يُ الَى: {لِلَّذِ عَ تَ

: ابِتٍ انُ بْنُ ثَ سَّ حَ
٤۹۳ نَادِ يْرَ إفْ نِّي أَلِيَّةَ بِرٍّ غَ ا ... مِ دً تَهِ جْ يعِ النَّاسِ مُ مِ ا فِي جَ يْتُ مَ آلَ

ب. ذِ ٤٩٣  اإلفناد: الْكَ
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تُوا}  ؤْ نَى: {أَنْ يُ عْ ا. فَمَ هَ عِ ضِ وْ هُ فِي مَ اءَ اللَّ ا إنْ شَ هَ رُ كُ أَذْ ، سَ هُ يَاتٍ لَ بَيْتُ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ وَ
لُّوا} (النساء  مْ أَنْ تَضِ هُ لَكُ بَيِّنُ اللَّ هِ U: {يُ فِي كِتَابِ اللَّ ا، وَ تَوْ ؤْ : أَنْ الَ يُ بِ هَ ذْ مَ ا الْ ذَ فِي هَ
 (٦٥/٢٢ (الحج   { ضِ َرْ األْ لَى  عَ عَ  قَ تَ أَنْ  ماءَ  السَّ كُ  سِ مْ يُ {وَ لُّوا،  تَضِ الَ  أَنْ   : يدُ رِ يُ  (١٧٦/٤

: يُّ يَرِ مْ غٍ الْحِ رَّ فَ الَ ابْنُ مُ قَ ، وَ ضِ َرْ لَى األْ عَ عَ قَ يدُ أَنْ الَ تَ رِ يُ
ا٤۹٤ يدَ زِ يتُ يَ عِ الَ دُ ا وَ يرً غِ بْحِ ... مُ حِ الصُّ ضَ امَ فِي وَ وَ تُ السَّ رْ عَ الَ ذَ

ا٤۹٥ يدَ نَنِي أَنْ أَحِ دْ صُ رْ ا يَ نَايَ مَ الْ ا ... وَ يْمً تِ ضَ وْ مَ ةَ الْ افَ خَ طَى مَ مَ أُعْ وْ يَ
. هُ يَاتٍ لَ بَيْتَانِ فِي أَبْ ا الْ ذَ هَ : أَنْ الَ أحيد، وَ يدُ رِ يُ

لِي،  هُ  اللَّ رَ  فِ غْ يَ أَنْ  بُّ  ُحِ ألَ إنِّي   ، اللَّهِ وَ بَلَى   : رٍ بَكْ أَبُو  الَ  قَ فَ  : الَتْ قَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ا.٤٩٦ نْهُ أَبَدً ا مِ هَ عُ هِ الَ أَنْزِ اللَّ : وَ الَ قَ ، وَ يْهِ لَ قُ عَ نْفِ انَ يُ تِي كَ تَهُ الَّ قَ فَ طَحٍ نَ سْ عَ إلَى مِ جَّ فَرَ

 r ِه ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ لْحِ بَ الصُّ انِ وَ وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ رُ بَ ذِكْ ، وَ تٍّ نَةِ سِ رِ سَ بِيَةِ فِي آخِ يْ دَ رُ الْحُ أَمْ
و رٍ مْ يْلِ بْنِ عَ هَ يْنَ سُ بَ وَ

( تْحِ ةِ الْفَ ورَ ولُ سُ (نُزُ
ا  تَّى إذَ ، حَ افِالً لِكَ قَ هِ ذَ هِ جْ نْ وَ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ فَ رَ رَ مَّ انْصَ : ثُ يثِهِ دِ يُّ فِي حَ رِ هْ الَ الزُّ قَ

 : تْحِ فَ ةُ الْ ورَ لَتْ سُ ، نَزَ ينَةِ دِ مَ الْ ةَ وَ كَّ يْنَ مَ انَ بَ كَ
تَهُ  مَ نِعْ تِمَّ  يُ وَ  ، رَ أَخَّ تَ ما  وَ بِكَ  نْ ذَ نْ  مِ مَ  دَّ قَ تَ ا  مَ هُ  اللَّ لَكَ  رَ  فِ لِيَغْ بِيناً  مُ تْحاً  فَ لَكَ  نا  تَحْ فَ ا  {إِنَّ

} (الفتح ١/٤٨-٢) يماً تَقِ سْ راطاً مُ يَكَ صِ دِ هْ يَ ، وَ يْكَ لَ عَ
بيَاض. سل يفِ املرعى. والوضح: الْ ٤٩٤  ذعرت: أفزعت. والسوام: املَال املُْرْ

٤٩٥  الضيم: الذل. وأحيد: أعدل.
٤٩٦  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٢٩٧-٣٠٤.
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: هُ نَاؤُ لَّ ثَ الَ جَ قَ ، فَ ةِ بَيْعَ رِ الْ ى إلَى ذِكْ تَهَ تَّى انْ ، حَ ابِهِ حَ فِي أَصْ ةُ فِيهِ وَ صَّ قِ انَتْ الْ مَّ كَ ثُ
ثُ  نْكُ إِنَّما يَ ثَ فَ نْ نَكَ مَ ، فَ مْ يهِ دِ قَ أَيْ وْ هِ فَ دُ اللَّ ، يَ هَ بايِعُونَ اللَّ ونَكَ إِنَّما يُ بايِعُ ينَ يُ {إِنَّ الَّذِ

} (الفتح ١٠/٤٨) ظِيماً راً عَ تِيهِ أَجْ يُؤْ سَ ، فَ هَ يْهُ اللَّ لَ دَ عَ فى بِما عاهَ من أَوْ ، وَ هِ سِ فْ لى نَ عَ
 : يْهِ لَ ئُوا عَ أَبْطَ هُ فَ عَ وجِ مَ رُ مْ لِلْخُ هُ زَّ تَفَ ينَ اسْ : حِ الَ مَّ قَ ، ثُ ابِ رَ َعْ نْ األْ نْهُ مِ لَّفَ عَ نْ تَخَ رَ مَ مَّ ذَكَ ثُ
مَّ  ثُ  (١١/٤٨ (الفتح  لُونا}  أَهْ وَ والُنا  أَمْ تْنا  لَ غَ شَ رابِ  َعْ األْ نَ  مِ ونَ  فُ لَّ خَ الْمُ لَكَ  يَقُولُ  {سَ

 : لِهِ وْ ى إلَى قَ تَهَ تَّى انْ ، حَ مْ هِ بَرِ نْ خَ ةُ عَ صَّ قِ الْ
أَنْ  ونَ  يدُ رِ يُ  ، مْ تَّبِعْكُ نَ ونا  رُ ذَ وها  ذُ لِتَأْخُ غانِمَ  مَ إِلى  تُمْ  قْ انْطَلَ ا  إِذَ ونَ  فُ لَّ خَ الْمُ يَقُولُ  {سَ
ةُ  صَّ قِ مَّ الْ } (الفتح ١٥/٤٨)... ثُ بْلُ نْ قَ هُ مِ الَ اللَّ مْ قَ ذلِكُ ونا كَ تَّبِعُ لْ لَنْ تَ ، قُ هِ المَ اللَّ لُوا كَ بَدِّ يُ

. يدِ دِ بَأْسِ الشَّ مِ أُولِي الْ وْ قَ ادِ الْ هَ نْ جِ مْ مِ يْهِ لَ ضَ عَ رَ ا عَ مَ مْ وَ هِ بَرِ نْ خَ عَ
ابْنِ  نْ  عَ  ، بَاحٍ رَ أَبِي  بْنِ  طَاءِ  عَ نْ  عَ  ، يحٍ نَجِ أَبِي  بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
: أُولُو  الَ هُ قَ نَّ يِّ أَ رِ هْ نْ الزُّ ، عَ مُ نْ الَ أَتَّهِ نِي مَ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ . قَ سٌ : فَارِ الَ ، قَ بَّاسٍ عَ

. ابِ ذَّ كَ عَ الْ ةُ مَ نِيفَ يدِ حَ دِ الْبَأْسِ الشَّ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

 ، مْ لُوبِهِ قُ فِي  ا  مَ لِمَ  عَ فَ ةِ،  رَ جَ الشَّ تَ  تَحْ ونَكَ  بايِعُ يُ إِذْ  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نِ  عَ هُ  اللَّ يَ  ضِ رَ دْ  {لَقَ
يزاً  زِ عَ هُ  اللَّ كانَ  وَ ونَها،  ذُ أْخُ يَ ةً  ثِيرَ كَ غانِمَ  مَ وَ  . يباً رِ قَ تْحاً  فَ مْ  هُ أَثابَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ كِينَةَ  السَّ لَ  زَ أَنْ فَ
 ، مْ نْكُ يَ النَّاسِ عَ دِ كَفَّ أَيْ هِ، وَ مْ هذِ لَ لَكُ عَجَّ ونَها فَ ذُ أْخُ ةً تَ ثِيرَ غانِمَ كَ هُ مَ مُ اللَّ كُ دَ عَ . وَ كِيماً حَ
هُ  دْ أَحاطَ اللَّ يْها قَ لَ وا عَ رُ دِ قْ ر لَمْ تَ أُخْ . وَ يماً تَقِ سْ راطاً مُ مْ صِ كُ يَ دِ هْ يَ نِينَ وَ مِ ؤْ ةً لِلْمُ ونَ آيَ لِتَكُ وَ

} (الفتح ١٨/٤٨-٢١) يراً دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لى كُ هُ عَ كانَ اللَّ بِها، وَ
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ابَ  ينَ أَصَ ذِ رَ الَّ نِي النَّفَ عْ ، يَ مْ نْهُ بِهِ رِ مِ دَ الظَّفَ عْ ، بَ تَالِ قِ نْ الْ اهُ عَ هُ إيَّ فَّ كَ هُ وَ بِسَ حْ رَ مَ كَ مَّ ذَ ثُ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ، ثُ نْهُ مْ عَ هُ فَّ كَ مْ وَ نْهُ مِ

مْ  كُ رَ فَ أَظْ أَنْ  دِ  عْ بَ نْ  مِ ةَ  كَّ مَ بِبَطْنِ  مْ  نْهُ عَ مْ  كُ يَ دِ أَيْ وَ مْ  نْكُ عَ مْ  هُ يَ دِ أَيْ كَفَّ  ي  الَّذِ وَ  هُ {وَ
} (الفتح ٢٤/٤٨) يراً . بَصِ لُونَ مَ هُ بِما تَعْ كانَ اللَّ ، وَ مْ يْهِ لَ عَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ  ثُ
 { هُ لَّ حِ غَ مَ بْلُ وفاً أَنْ يَ عْكُ يَ مَ دْ الْهَ رامِ وَ دِ الْحَ جِ سْ نِ الْمَ مْ عَ وكُ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ مُ الَّذِ {هُ

(الفتح ٢٥/٤٨)

يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ نِي قَ ى بَ شَ الَ أَعْ ، قَ بُوسُ حْ مَ : الْ وفُ عْكُ : الْمَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

٤۹۷ الِ زَ اءَ أُمِّ غَ يْدَ ي جَ لْكُ ... بِعِطْفِ هُ السِّ فَ كَّ وطَ عَ مُ أَنَّ السُّ كَ وَ
: هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

مْ  هُ تَطَؤُ أَنْ  مْ  وهُ لَمُ عْ تَ لَمْ  ناتٌ  مِ ؤْ مُ نِساءٌ  وَ نُونَ  مِ ؤْ مُ جالٌ  رِ ال  لَوْ {وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  نْهُ مِ يبُوا  تُصِ أَنْ  أَيْ   ، مُ رْ غُ الْ  : ةُ رَّ عَ الْمَ وَ  (٢٥/٤٨ (الفتح   { مٍ لْ عِ يْرِ  بِغَ ةٌ  رَّ عَ مَ مْ  نْهُ مِ مْ  يبَكُ تُصِ فَ

. مْ يْهِ لَ هِ عَ شِّ لَمْ يُخَ مٌ فَ ا إثْ إِمَّ ، فَ تَهُ وا دِيَ جُ رِ تُخْ لْمٍ فَ يْرِ عِ ةً بِغَ رَّ عَ مَ
لِيدِ  وَ الْ بْنِ  لِيدِ  وَ الْ فِي  ةُ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ لَتْ  نَزَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ دٍ  اهِ جَ مُ نْ  عَ نِي  لَغَ بَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
 ، يْلٍ هَ سُ بْنِ  لِ  نْدَ جَ بِي  أَ وَ  ، ةَ بِيعَ رَ بِي  أَ بْنِ  يَّاشِ  عَ وَ  ، امٍ شَ هِ بْنِ  ةَ  لَمَ سَ وَ ةِ،  يرَ غِ مُ الْ ابْن 

. مْ هِ بَاهِ شْ أَ وَ
يلَة اجلْيد. . واجليداء: الطَّوِ يط الّذي ينظم فِيهِ ر. والسلك: اخلَْ دْ ا يعلق من القالدة عىل الصَّ وَ مَ هُ ٤٩٧  السموط: مجع سمط، وَ
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 ، يَّةَ مِ مُ الْحَ لُوبِهِ وا فِي قُ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ عَ الَى: {إِذْ جَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ تَ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِ  مَ حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  بِسْ تُبَ  كْ يَ أَنْ  يَ  مِ حَ ينَ  حِ و  رٍ مْ عَ بْنَ  يْلَ  هَ سُ نِي  عْ يَ  { لِيَّةِ الْجاهِ  ، يَّةَ مِ حَ
لَى  عَ ولِهِ وَ سُ لى رَ كِينَتَهُ عَ هُ سَ لَ اللَّ زَ أَنْ الَى: {فَ عَ الَ تَ مَّ قَ ، ثُ ولُ اللَّهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ يمِ حِ الرَّ
 ، يدُ حِ ا} (الفتح ٢٦/٤٨) أَيْ التَّوْ هَ لَ أَهْ ا وَ قَّ بِهَ انُوا أَحَ كَ ةَ التَّقْو وَ لِمَ مْ كَ هُ مَ أَلْزَ ، وَ نِينَ مِ ؤْ الْمُ

. هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ هَ إالَّ اللَّهُ ةُ أَنْ الَ إلَ ادَ هَ شَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

نِينَ  آمِ هُ  اللَّ شاءَ  إِنْ  رامَ  الْحَ دَ  جِ سْ الْمَ لُنَّ  خُ لَتَدْ قِّ  بِالْحَ يا  ؤْ الرُّ ولَهُ  سُ رَ هُ  اللَّ قَ  دَ صَ دْ  {لَقَ
ا  يَ ؤْ لِرُ أَيْ   (٢٧/٤٨ (الفتح  وا}  لَمُ عْ تَ لَمْ  ا  مَ لِمَ  عَ فَ تَخافُونَ  الَ  ينَ  رِ قَصِّ مُ وَ مْ  كُ سَ ؤُ رُ ينَ  قِ لِّ حَ مُ
 ، مْ كُ وسَ ءُ رُ ينَ  قِ لِّ حَ مُ  : ولُ قُ يَ  ، افُ يَخَ الَ  نًا  آمِ ةَ  كَّ مَ لُ  خُ يَدْ سَ هُ  نَّ أَ  ،َأ رَ تِي  الَّ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ
ا  تْحً فَ لِكَ  ذَ ونِ  دُ نْ  مِ لَ  عَ فَجَ وا،  لَمُ عْ تَ مْ  لَ ا  مَ لِكَ  ذَ نْ  مِ لِمَ  عَ فَ  ، افُونَ تَخَ الَ  هُ  عَ مَ ينَ  رِ صِّ قَ مُ وَ

. بِيَةِ يْ دَ لْحُ الْحُ يبًا، صُ رِ قَ
يْثُ  تَالُ حَ قِ انَ الْ ا كَ ، إنَّمَ نْهُ ظَمَ مِ انَ أَعْ هُ كَ بْلَ تْحٌ قَ مِ فَ الَ سْ ِ تِحَ فِي اإلْ ا فُ : فَمَ يِّ رِ هْ ولُ الزُّ قُ يَ
ا،  ضً بَعْ مْ  هُ ضُ بَعْ النَّاسُ  نَ  آمَ وَ  ، بُ رْ الْحَ تْ  عَ ضِ وُ وَ  ، نَةُ دْ هُ الْ انَتْ  كَ ا  لَمَّ فَ  ، النَّاسُ ى  تَقَ الْ
لَ  يْئًا إالَّ دَخَ لُ شَ قِ عْ مِ يَ الَ سْ ِ دٌ بِاإلْ لِّمْ أَحَ كَ لَمْ يُ ، فَ ةِ عَ نَازَ مُ الْ يثِ وَ دِ وا فِي الْحَ ضُ اوَ تَفَ ا فَ وْ تَقَ الْ وَ

. ثَرَ لِكَ أَوْ أَكْ بْلَ ذَ مِ قَ الَ سْ ِ انَ فِي اإلْ نْ كَ ثْلُ مَ نَتَيْنِ مِ لَ فِي تِينِكَ السَّ دْ دَخَ قَ لَ ، وَ فِيهِ
هِ r خرج إِلَى الحديبيّة فِي  ولَ اللَّ سُ يِّ أَنَّ رَ رِ هْ لِ الزُّ وْ لَى قَ لِيلُ عَ الدَّ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
نَتَيْنِ  بِسَ لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ ةَ  كَّ مَ تْحِ  فَ امَ  عَ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ، اللَّهِ بْدِ  عَ بْنِ  ابِرِ  جَ لِ  وْ قَ فِي  ة،  مائَ بع  أَرْ وَ ألف 

٤٩٨. فٍ ةِ آالَ رَ شَ فِي عَ
٤٩٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٢٠-٣٢٢.
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( ةِ نَ دْ دَ الْهُ عْ اتِ بَ رَ اجِ هَ رُ الْمُ (أَمْ
يطٍ فِي  عِ بَةَ بْنِ أَبِي مُ قْ ثُومٍ بِنْتُ عُ لْ هِ r أُمُّ كُ ولِ اللَّ سُ تْ إلَى رَ رَ اجَ هَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِهِ  أَالَ سْ هِ r يَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ ا عَ مَ دِ تَّى قَ ، حَ بَةَ قْ نَا عُ لِيدُ ابْ وَ الْ ةُ وَ ارَ مَ ا عِ اهَ وَ جَ أَخَ رَ ةِ، فَخَ دَّ مُ تِلْكَ الْ
. لِكَ هُ ذَ ، أَبَى اللَّ لْ عَ فْ لَمْ يَ ، فَ بِيَةِ يْ دَ يْشٍ فِي الْحُ رَ يْنَ قُ بَ يْنَهُ وَ ي بَ دِ الَّذِ هْ عَ ا بِالْ مَ يْهِ لَ ا عَ هَ دَّ رُ أَنْ يَ
وَ  هُ وَ يْهِ  لَ عَ لْتُ  دَخَ  : الَ قَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  ةَ  وَ رْ عُ نْ  عَ  ، يُّ رِ هْ الزُّ نِي  ثَ دَّ فَحَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نْ  عَ هُ  أَلُ سْ يَ يْهِ  إلَ تَبَ  كَ وَ  ، لِكِ مَ الْ بْدِ  عَ بْنِ  لِيدِ  وَ الْ بِ  احِ صَ هنيدة،  أَبى  ابْن  إِلَى  ا  كِتَابً تُبُ  كْ يَ

الَى:  عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ قَ
مُ  لَ أَعْ هُ  اللَّ  ، نَّ نُوهُ تَحِ امْ فَ راتٍ  هاجِ مُ ناتُ  مِ ؤْ الْمُ مُ  كُ جاءَ إِذا  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
مْ  ال هُ ، وَ مْ لٌّ لَهُ نَّ حِ ، الَ هُ ارِ فَّ نَّ إِلَى الْكُ عُوهُ جِ ناتٍ فَال تَرْ مِ ؤْ نَّ مُ وهُ تُمُ لِمْ إِنْ عَ ، فَ نَّ بِإِيمانِهِ
 ، نَّ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ يْتُمُ نَّ إِذا آتَ وهُ نْكِحُ مْ أَنْ تَ يْكُ لَ ناحَ عَ ال جُ قُوا، وَ فَ ا أَنْ مْ مَ آتُوهُ ، وَ نَّ لُّونَ لَهُ يَحِ

} (الممتحنة ١٠/٦٠) وافِرِ مِ الْكَ وا بِعِصَ كُ سِ ال تُمْ وَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

نِي  بَ ى  شَ أَعْ الَ  قَ  . بَبُ السَّ وَ بْلُ  الْحَ يَ  هِ وَ  ، ةٌ مَ صْ عِ  : مِ الْعِصَ ةُ  دَ احِ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  -
: بَةَ لَ عْ يْسِ بْنِ ثَ قَ

مِ صَ يٍّ عِ لِّ حَ نْ كُ ذُ مِ أْخُ نَ  ... وَ رَ يْسٍ نُطِيلُ السُّ ءِ قَ رْ مَ إلَى الْ
. هُ بَيْتُ فِي قصيدة لَ ا الْ ذَ هَ وَ

لِيمٌ  عَ الله  وَ  ، مْ يْنَكُ بَ مُ  كُ يَحْ هِ  اللَّ مُ  كْ حُ مْ  ذلِكُ قُوا،  فَ أَنْ ا  مَ ئَلُوا  لْيَسْ وَ  ، تُمْ قْ فَ أَنْ ا  مَ ئَلُوا  سْ {وَ
} (الممتحنة ١٠/٦٠) كِيمٌ حَ
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بِيَةِ  يْ دَ مَ الْحُ وْ ا يَ يْشً رَ حَ قُ الَ انَ صَ هِ r كَ ولَ اللَّ سُ : إنَّ رَ يْرِ بَ ةُ بْنُ الزُّ وَ رْ يْهِ عُ تَبَ إلَ : فَكَ الَ قَ
إِلَى  هِ r وَ ولِ اللَّ سُ اءُ إلَى رَ رَ النِّسَ اجَ ا هَ لَمَّ ، فَ لِيِّهِ نِ وَ يْرِ إذْ اءَ بِغَ نْ جَ مْ مَ يْهِ لَ دَّ عَ رُ لَى أَنْ يَ عَ
فُوا  رَ عَ فَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ نَةِ  حْ بِمِ نَّ  تُحِ اُمْ نَّ  هُ ا  إذَ كِينَ  رِ شْ مُ الْ إلَى  نَ  دْ دَ رْ يُ أَنْ  هُ  اللَّ أَبَى   ، مِ الَ سْ ِ اإلْ
إنْ   ، مْ نْهُ عَ نَ  تَبَسْ احْ إنْ  مْ  يْهِ إلَ نَّ  اتِهِ قَ دُ صَ دِّ  بِرَ رَ  أَمَ وَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ فِي  بَةً  غْ رَ ئْنَ  جِ ا  إنَّمَ نَّ  نَّهُ أَ
مُ  كُ هِ يَحْ مُ اللَّ كْ مْ حُ لِكُ ، ذَ مْ ائِهِ نْ نِسَ مْ مِ نْهُ وا عَ بِسُ نْ حُ اقَ مَ دَ ينَ صَ لِمِ سْ مُ لَى الْ وا عَ دُّ مْ رَ هُ
ي  الَّذِ أَلَ  سَ وَ  ، الَ جَ الرِّ دَّ  رَ وَ اءَ  النِّسَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ كَ  سَ أَمْ فَ  . كِيمٌ حَ لِيمٌ  عَ هُ  اللَّ وَ  ، مْ يْنَكُ بَ
ي  ثْلَ الَّذِ مْ مِ يْهِ لَ وا عَ دُّ رُ أَنْ يَ ، وَ نَّ نْهُ وا مِ بِسُ نْ حُ اءِ مَ قَاتِ نِسَ دُ نْ صَ أَلَ مِ سْ هُ بِهِ أَنْ يَ هُ اللَّ رَ أَمَ
ولُ  سُ رَ دَّ  رَ لَ مِ  كْ الْحُ ا  ذَ هَ نْ  مِ بِهِ  هُ  اللَّ مَ  كَ حَ ي  الَّذِ الَ  وْ لَ وَ لُوا،  عَ فَ مْ  هُ إنْ   ، مْ يْهِ لَ عَ ونَ  دُّ رُ يَ
مَ  وْ يَ يْشٍ  رَ قُ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ انَ  كَ ي  الَّذِ دُ  هْ عَ الْ وَ ةُ  نَ دْ هُ الْ الَ  وْ لَ وَ  ، الَ جَ الرِّ دَّ  رَ ا  مَ كَ اءَ  النِّسَ  r هِ  اللَّ
نْ  مِ هُ  اءَ جَ نْ  بِمَ نَعُ  يَصْ انَ  كَ لِكَ  ذَ كَ وَ ا،  اقً دَ صَ نَّ  هُ لَ دْ  دُ رْ يَ مْ  لَ وَ  ، اءَ النِّسَ كَ  سَ َمْ ألَ بِيَةِ  يْ دَ الْحُ

. دِ هْ عَ الْ بْلَ  قَ اتِ  لِمَ سْ مُ الْ
( اتِ رَ اجِ هَ ةِ الْمُ نْ آيَ يَّ عَ رِ هْ اقَ الزُّ حَ الُ ابْنِ إسْ ؤَ (سُ

ا:  هِ U فِيهَ لِ اللَّ وْ قَ ، وَ ةِ يَ هِ اآلْ ذِ نْ هَ يَّ عَ رِ هْ أَلْتُ الزُّ سَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مْ  هُ واجُ أَزْ بَتْ  هَ ذَ ينَ  الَّذِ آتُوا  فَ  ، بْتُمْ عاقَ فَ ارِ  فَّ الْكُ إِلَى  مْ  كُ واجِ أَزْ نْ  مِ ءٌ  يْ شَ مْ  فاتَكُ إِنْ  {وَ

} (الممتحنة ١١/٦٠)  نُونَ مِ ؤْ تُمْ بِهِ مُ نْ ي أَ هَ الَّذِ وا اللَّ قُ اتَّ قُوا، وَ فَ ا أَنْ ثْلَ مَ مِ
ثْلَ  ا مِ ونَ بِهَ ذُ أْخُ ةٌ تَ أَ رَ مْ امْ أْتِكُ مْ تَ لَ ، وَ ارِ فَّ كُ هُ إلَى الْ لُ مْ أَهْ نْكُ ا مِ دً : إنْ فَاتَ أَحَ ولُ قُ : يَ الَ قَ فَ

 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ لَمَّ ، فَ وهُ بْتُمُ ءٍ إنْ أَصَ نْ فَيْ مْ مِ وهُ ضُ وَّ ، فَعَ مْ نْكُ ونَ مِ ذُ أْخُ ي يَ الَّذِ
ال  {وَ  :U هِ  اللَّ لِ  وْ قَ إلَى   ...{ راتٍ هاجِ مُ ناتُ  مِ ؤْ الْمُ مُ  كُ جاءَ إِذا  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
طَلَّقَ   ، طَّابِ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ طَلَّقَ  نْ  مَّ مِ انَ  كَ  (١٠/٦٠ (الممتحنة   { وافِرِ الْكَ مِ  بِعِصَ وا  كُ سِ تُمْ
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لَى  ا عَ مَ هُ ، وَ يَانَ فْ ةُ بْنُ أَبِي سُ يَ اوِ عَ هُ مُ دَ عْ ا بَ هَ جَ وَّ تَزَ ةِ، فَ يرَ غِ مُ يَّةَ بْنِ الْ بَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَ يْ رَ هُ قُ أَتَ رَ امْ
مِ  هْ ا أَبُو جَ هَ جَ وَّ تَزَ ، فَ يَّةُ اعِ زَ رَ الْخُ مَ هِ بْنِ عُ بَيْدِ اللَّ لَ أُمُّ عُ وَ رْ ثُومٍ بِنْتُ جَ لْ أُمُّ كُ ، وَ ةَ كَّ ا بِمَ مَ كِهِ رْ شِ

ا.٤٩٩ مَ كِهِ رْ لَى شِ ا عَ مَ هُ ، وَ هِ مِ وْ نْ قَ لٌ مِ جُ ، رَ انِمٍ ةَ بْنِ غَ فَ يْ ذَ بْنِ حُ

( يْهِ لَ مِ عَ بَةُ النَوْ لَ غَ ةِ وَ اسَ رَ لٍ لِلْحِ عُ بِالَ (تَطَوُّ
فَ  رَ انْصَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ  ، يِّبِ سَ مُ الْ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ  ، يُّ رِ هْ الزُّ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
ظُ  فَ يَحْ لٌ  جُ رَ نْ  مَ  : يْلِ اللَّ رِ  آخِ نْ  مِ الَ  قَ  ، يقِ الطَّرِ بِبَعْضِ  انَ  فَكَ  ، يْبَرَ خَ نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
 ،r ِه ولُ اللَّ سُ لَ رَ نَزَ . فَ يْكَ لَ هُ عَ ظُ فَ هِ أَحْ ولَ اللَّ سُ ا رَ : أَنَا يَ لٌ الَ بِالَ ؟ قَ نَامُ نَا نَ لَّ عَ رَ لَ جْ فَ يْنَا الْ لَ عَ
تَنَدَ إلَى  مَّ اسْ . ثُ لِّيَ هُ U أَنْ يُصَ اءَ اللَّ ا شَ لَّى مَ لِّي، فَصَ لٌ يُصَ امَ بِالَ قَ وا، وَ نَامُ لَ النَّاسُ فَ نَزَ وَ
انَ  كَ وَ  ، سِ مْ الشَّ سُّ  مَ إالَّ  مْ  وقِظْهُ يُ لَمْ  فَ  ، نَامَ فَ  ، يْنُهُ عَ بَتْهُ  لَ غَ فَ  ، هُ قُ مُ رْ يَ رَ  جْ فَ الْ بَلَ  تَقْ اسْ وَ هِ،  يرِ عِ بَ
 ، اللَّهِ ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ ؟ قَ لُ ا بِالَ تَ بِنَا يَ نَعْ ا صَ اذَ : مَ الَ قَ فَ  ، بَّ ابِهِ هَ حَ لَ أَصْ هِ r أَوَّ اللَّ ولُ  سُ رَ
مَّ  ، ثُ ثِيرٍ يْرَ كَ هُ غَ يرَ عِ هِ r بَ ولُ اللَّ سُ تَادَ رَ مَّ اقْ ، ثُ قْتُ دَ : صَ الَ ، قَ كَ سِ ذَ بِنَفْ ي أَخَ ي الَّذِ سِ ذَ بِنَفْ أَخَ
 ، هِ r بِالنَّاسِ ولُ اللَّ سُ لَّى رَ ، فَصَ ةَ الَ امَ الصَّ أَقَ الً فَ رَ بِالَ مَّ أَمَ ، ثُ أَ النَّاسُ ضَّ تَوَ أَ، وَ ضَّ تَوَ أَنَاخَ فَ
هَ  اللَّ إِنَّ  فَ ا،  وهَ تُمُ رْ كَ ذَ ا  إذَ ا  لُّوهَ فَصَ ةَ  الَ الصَّ يتُمْ  نَسِ ا  : «إذَ الَ قَ فَ النَّاسِ  لَى  عَ بَلَ  أَقْ لَّمَ  سَ ا  لَمَّ فَ

 : ولُ قُ الَى يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ
ي} (طه ١٤/٢٠)٥٠٠ رِ كْ الةَ لِذِ {أَقِمِ الصَّ

٤٩٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٢٥-٣٢٧.
٥٠٠  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٤٠.
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( بْعٍ نَةَ سَ ةِ سَ دَ عْ اءِ فِي ذِي الْقَ ةُ الْقَضَ رَ مْ (عُ
يْ  رَ هْ شَ ا  بِهَ امَ  أَقَ  ، يْبَرَ خَ نْ  مِ ينَةِ  دِ مَ الْ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عَ  جَ رَ ا  لَمَّ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هِ  وِ زْ غَ نْ  مِ لِكَ  ذَ يْنَ  بَ ا  فِيمَ ثُ  بْعَ يَ  ، االً وَّ شَ وَ انَ  ضَ مَ رَ وَ بَانَ  عْ شَ وَ بًا  جَ رَ وَ يْنِ  يَ ادَ مَ جُ وَ بِيعٍ  رَ
ةَ  رَ مْ ا عُ رً تَمِ عْ ونَ مُ كُ رِ شْ مُ هُ فِيهِ الْ دَّ ي صَ رِ الَّذِ هْ ةِ فِي الشَّ دَ عْ قَ جَ فِي ذِي الْ رَ مَّ خَ اهُ r. ثُ ايَ رَ سَ وَ

ا. نْهَ وهُ عَ دُّ تِي صَ تِهِ الَّ رَ مْ انَ عُ كَ ، مَ اءِ ضَ قَ الْ
يلِيَّ بَطِ الدِّ َضْ يْفَ بْنَ األْ وَ ينَةِ عُ دِ مَ لَى الْ لَ عَ مَ تَعْ اسْ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

( اصِ ةِ الْقِصَ رَ مْ ا بِعُ يَتِهَ مِ بَبُ تَسْ (سَ
رِ  هْ الشَّ فِي  ةِ  دَ عْ قَ الْ ذِي  فِي   r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ وا  دُّ صَ مْ  َنَّهُ ألِ  ، اصِ قِصَ الْ ةُ  رَ مْ عُ ا  هَ لَ الُ  قَ يُ وَ
فِي  ةِ،  دَ عْ قَ الْ ذِي  فِي  ةَ  كَّ مَ لَ  خَ فَدَ  ، مْ نْهُ مِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ تَصَّ  اقْ فَ  ، تٍّ سِ نَةِ  سَ نْ  مِ امِ  رَ الْحَ

٥۰۱. بْعٍ نَةِ سَ نْ سَ ، مِ وهُ فِيهِ دُّ ي صَ امِ الَّذِ رَ رِ الْحَ هْ الشَّ
(البقرة   { قِصاصٌ ماتُ  رُ الْحُ {وَ  : لِكَ ذَ فِي  هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نْ  عَ نَا  لَغَ بَ وَ

١٩٤/٢)٥٠٢

( اءِ ةِ الْقَضَ رَ مْ آنِ فِي عُ رْ نْ الْقُ لَ مِ زَ ا نَ (مَ
 : ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ ا حَ ، فِيمَ يْهِ لَ هُ U عَ لَ اللَّ أَنْزَ : فَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

نِينَ  آمِ هُ  اللَّ شاءَ  إِنْ  رامَ  الْحَ دَ  جِ سْ الْمَ لُنَّ  خُ لَتَدْ  ، قِّ بِالْحَ يا  ؤْ الرُّ ولَهُ  سُ رَ هُ  اللَّ قَ  دَ صَ دْ  {لَقَ
تْحاً  ونِ ذلِكَ فَ نْ دُ لَ مِ عَ وا، فَجَ لَمُ عْ ا لَمْ تَ لِمَ مَ عَ ، فَ ينَ الَ تَخافُونَ رِ قَصِّ مُ مْ وَ كُ سَ ؤُ ينَ رُ قِ لِّ حَ مُ

. يْبَرَ نِي خَ عْ } (الفتح ٢٧/٤٨) يَ يباً رِ قَ
اهِب). اجع رشح املَْوَ لْح. (رَ ة الصُّ عمرَ يَّة وَ ضِ قَ ة الْ رَ امَ تسمى أَيْضا: عمْ ٥٠١  كَ

٥٠٢  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٧٠.



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٣١١

( ةَ احَ وَ هِ بْنِ رَ بْدِ اللَّ عَ دٍ وَ يْ زَ رٍ وَ فَ عْ تَلُ جَ قْ مَ ، وَ انٍ نَةَ ثَمَ ُولَى سَ ادَ األْ مَ ةَ فِي جُ تَ ؤْ ةِ مُ وَ زْ رُ غَ (ذِكْ
مَ  رَّ حَ مُ الْ ، وَ ونَ كُ رِ شْ مُ ةَ الْ جَّ لِيَ تِلْكَ الْحَ وَ ، وَ ةِ جَّ يَّةَ ذِي الْحِ قِ ا بَ امَ بِهَ أَقَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

. ةَ تَ ؤْ يبُوا بِمُ ينَ أُصِ ذِ امِ الَّ ثَهُ إلَى الشَّ عْ ُولَى بَ ادَ األْ مَ ثَ فِي جُ بَعَ ، وَ بِيعٍ يْ رَ رَ هْ شَ ا وَ رً فَ صَ وَ
ثَ  : بَعَ الَ ، قَ يْرِ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ، عَ يْرِ بَ رِ بْنِ الزُّ فَ عْ دُ بْنُ جَ مَّ حَ نِي مُ ثَ دَّ : حَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
بْنَ  دَ  يْ زَ مْ  يْهِ لَ عَ لَ  مَ تَعْ اسْ وَ  ، انٍ ثَمَ نَةَ  سَ ُولَى  األْ  َاد مَ جُ فِي  ةَ  تَ ؤْ مُ إلَى  ثَةَ  عْ بَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ
بْدُ  عَ رٌ فَ فَ عْ يبَ جَ إِنْ أُصِ ، فَ لَى النَّاسِ رُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَ فَ عْ دٌ فَجَ يْ يبَ زَ : إنْ أُصِ الَ قَ ةَ وَ ثَ ارِ حَ
ا  لَمَّ فَ  ، فٍ آالَ ةُ  ثَ ثَالَ مْ  هُ وَ  ، وجِ رُ لِلْخُ يَّئُوا  هَ تَ مَّ  ثُ النَّاسُ  زَ  هَّ تَجَ فَ  . النَّاسِ لَى  عَ ةَ  احَ وَ رَ بْنُ  هِ  اللَّ
هِ  اللَّ بْدُ  عَ عَ  دَّ وَ ا  لَمَّ فَ  . مْ يْهِ لَ عَ وا  لَّمُ سَ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ اءَ  رَ أُمَ النَّاسُ  عَ  دَّ وَ مْ  هُ وجَ رُ خُ رَ  ضَ حَ
 : الَ قَ ؟ فَ ةَ احَ وَ ا بْنَ رَ بْكِيكَ يَ ا يُ وا:مَ الُ قَ ى، فَ هِ r بَكَ ولِ اللَّ سُ اءِ رَ رَ نْ أُمَ عَ مِ دَّ نْ وَ ةَ مَ احَ وَ بْنُ رَ
نْ  ةً مِ أُ آيَ رَ قْ هِ r يَ ولَ اللَّ سُ تُ رَ عْ مِ كِنِّي سَ لَ ، وَ مْ ةٌ بِكُ بَابَ الَ صَ يَا وَ نْ بُّ الدُّ ا بِي حُ هِ مَ اللَّ ا وَ أَمَ
يا}  قْضِ مَ تْماً  حَ بِّكَ  رَ لى  عَ كانَ  ها  دُ وارِ إِالَّ  مْ  نْكُ مِ إِنْ  {وَ النَّارَ  ا  فِيهَ رُ  كُ ذْ يَ  ،U هِ  اللَّ كِتَابِ 
مْ  بَكُ حِ صَ  : ونَ لِمُ سْ مُ الْ الَ  قَ فَ ودِ،  رُ وُ الْ دَ  عْ بَ رِ  دَ بِالصَّ لِي  يْفَ  كَ ي  أَدْرِ تُ  لَسْ فَ  (٧١/١٩ (مريم 

: ةَ احَ وَ هِ بْنُ رَ بْدُ اللَّ الَ عَ قَ ، فَ ينَ الِحِ يْنَا صَ مْ إلَ كُ دَّ رَ ، وَ مْ نْكُ عَ عَ فَ دَ هُ وَ اللَّ
بَدا٥۰۳ فُ الزَّ ذِ قْ ةً ... وضربة ذَات فرغ تَ رَ فِ غْ نَ مَ مَ حْ أَلُ الرَّ كِنَّنِي أَسْ لَ
ا٥۰٤ بِدَ كَ الْ اءَ وَ شَ َحْ ذُ األْ نْفِ ةٍ تُ بَ رْ ةً ... بِحَ زَ هِ جْ انَ مُ رَّ يْ حَ نَةً بِيَدَ أَوْ طَعْ

ا٥٠٦ دَ شَ دْ رَ قَ ازٍ وَ نْ غَ هُ مِ هُ اللَّ دَ شَ ثِي٥۰٥ ... أَرْ دَ لَى جَ وا عَ رُّ ا مَ الَ إذَ قَ تَّى يُ حَ
ن أَبى ذَر). م. (عَ نَا: رغوة الدَّ ة. والزبد هُ عَ ٥٠٣  ذَات فرغ: ذَات سَ

تْل. وتنفذ األحشاء: خترتقها. (السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٧٣-٣٧٤). قَ ٥٠٤  جمهزة: رسيعة الْ
. ربْ قَ ٥٠٥  اجلدث واجلدف: الْ

٥٠٦  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٧٢-٣٧٤.
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( انٍ نَةَ ثَمَ انَ سَ ضَ مَ رِ رَ هْ ةَ فِي شَ كَّ تْحِ مَ رُ فَ ( ذِكْ
نْ  هِ مِ يْرِ غَ يْرِ وَ بَ ةَ بْنِ الزُّ وَ رْ نْ عُ ، عَ يْرِ بَ رِ بْنِ الزُّ فَ عْ دُ بْنُ جَ مَّ حَ نِي مُ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ةَ  تَعَ لْ بَ أَبِي  بْنُ  اطِبُ  حَ تَبَ  كَ  ، ةَ كَّ مَ إلَى  يرَ  سِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عَ  مَ أَجْ ا  مَّ لَ وا:  الُ قَ ائِنَا،  لَمَ عُ
 ، مْ يْهِ إلَ يْرِ  السَّ فِي  رِ  َمْ األْ نْ  مِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ عَ عَ  مَ أَجْ ي  بِاَلَّذِ مْ  هُ بِرُ يُخْ يْشٍ  رَ قُ إلَى  ا  كِتَابً
ةٌ  الَ وْ ، مَ ةُ ارَ ا سَ هُ أَنَّهَ يْرُ مَ لِي غَ عَ زَ ، وَ نَةَ يْ زَ نْ مُ ا مِ رٍ أَنَّهَ فَ عْ دُ بْنُ جَ مَّ حَ مَ مُ عَ ، زَ أَةً رَ اهُ امْ طَ مَّ أَعْ ثُ
ا،  هَ أْسِ رَ فِي  تْهُ  لَ عَ فَجَ ا،  يْشً رَ قُ هُ  بَلِّغَ تُ أَنْ  لَى  عَ الً  عْ جُ ا  هَ لَ لَ  عَ جَ وَ  ، طَّلِبِ مُ الْ بْدِ  عَ نِي  بَ لِبَعْضِ 
نَعَ  ا صَ اءِ بِمَ مَ نْ السَّ بَرُ مِ هِ r الْخَ ولَ اللَّ سُ أَتَى رَ ، وَ تْ بِهِ جَ رَ مَّ خَ ا، ثُ ونَهَ رُ يْهِ قُ لَ تَلَتْ عَ مَّ فَ ثُ
تَبَ  كَ دْ  قَ ةً  أَ رَ امْ ا  كَ رِ أَدْ  : الَ قَ فَ  ،v امِ  وَّ عَ الْ بْنَ  يْرَ  بَ الزُّ وَ طَالِبٍ  أَبِي  بْنَ  لِيَّ  عَ ثَ  بَعَ فَ  ، اطِبٌ حَ
مْ  هِ رِ أَمْ فِي  هُ  لَ نَا  عْ مَ أَجْ دْ  قَ ا  مَ مْ  هُ رُ ذِّ يُحَ  ، يْشٍ رَ قُ إلَى  بِكِتَابِ  ةَ  تَعَ لْ بَ أَبِي  بْنُ  اطِبُ  حَ ا  هَ عَ مَ
فِي  ا  سَ تَمَ الْ فَ ا،  الَهَ تَنْزَ فَاسْ  ، دَ مَ أَحْ أَبِي  نِي  بَ ةِ  لِيقَ خَ  ،٥۰۷ ةِ لِيقَ بِالْخَ ا  اهَ كَ رَ أَدْ تَّى  حَ ا  جَ رَ فَخَ
ولُ  سُ بَ رَ ذَ ا كَ لِفُ باللَّه مَ : إنِّي أَحْ لِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ا عَ هَ الَ لَ قَ يْئًا، فَ ا شَ دَ لَمْ يَجِ ا، فَ لِهَ حْ رَ
 : الَتْ ، قَ نْهُ دَّ مِ أَتْ الْجِ ا رَ لَمَّ ، فَ نَّكَ فَ شِ نَكْ كِتَابَ أَوْ لَ ا الْ ذَ نَا هَ نَّ لَ جِ رِ تُخْ لَ نَا، وَ بْ ذَ الَ كَ هِ r وَ اللَّ
أَتَى  ، فَ يْهِ تْهُ إلَ عَ فَ ا، فَدَ نْهَ كِتَابَ مِ تْ الْ جَ رَ تَخْ ا، فَاسْ هَ أْسِ ونَ رَ رُ لَّتْ قُ ، فَحَ ضَ رَ أَعْ ، فَ ضْ رِ أَعْ

.r ِه ولَ اللَّ سُ بِهِ رَ
ا؟ ذَ لَى هَ لَكَ عَ مَ ا حَ ، مَ اطِبُ ا حَ : يَ الَ قَ اطِبًا، فَ هِ r حَ ولُ اللَّ سُ ا رَ عَ فَدَ

كِنِّي  لَ ، وَ لْتُ الَ بَدَّ تُ وَ يَّرْ ا غَ ، مَ ولِهِ سُ رَ نٌ باللَّه وَ مِ ؤْ مُ هِ إنِّي لَ اللَّ ا وَ ، أَمَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ فَ
 ، لٌ أَهْ دٌ وَ لَ مْ وَ هِ رِ يْنَ أَظْهُ بَ انَ لِي  كَ ةٍ، وَ يرَ شِ الَ عَ لٍ وَ نْ أَصْ مِ مِ وْ قَ يْسَ لِي فِي الْ أً لَ رَ نْتُ أَمْ كُ
ة  مَ جَ املُْعْ اء  اخلَْ فتح  «باخلليقة»   : اخلشنيّ اهُ  وَ رَ وَ  . فيهامَ ة  مَ جَ املُْعْ اء  اخلَْ م  بِضَ نَا  هُ قع  وَ ا  ذَ كَ اخلليقة:    ٥٠٧
وَ  هُ ، وَ اءِ فَ ة فيهامَ بِالْ مَ جَ َاء املُْعْ م اخلْ د، بِضَ ة بنى أَمحْ ليفَ ة، خَ َلِيفَ ي اخلْ اق: بِذِ حَ يفِ كتاب ابْن إِسْ . وَ فيهامَ

ن أَبى ذَر). ع. (عَ وضِ م مَ اسْ
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إِنَّ  فَ  ، هُ نُقَ عُ بْ  رِ َضْ فَألْ نِي  عْ دَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  ، طَّابِ الْخَ بْنُ  رُ  مَ عُ الَ  قَ فَ  . مْ يْهِ لَ عَ تهمْ  انَعْ فَصَ
ابِ  حَ لَعَ إلَى أَصْ دْ اطَّ هَ قَ لَّ اللَّ عَ ، لَ رُ مَ ا عُ يكَ يَ رِ دْ ا يُ مَ هِ r: وَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ ، فَ دْ نَافَقَ لَ قَ جُ الرَّ
 : اطِبٍ حَ فِي  الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  أَنْزَ فَ  . مْ كُ لَ تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ فَ  ، ئْتُمْ شِ ا  مَ لُوا  مَ اعْ  : الَ قَ فَ  ، رٍ بَدْ مَ  وْ يَ رٍ  بَدْ
 { ةِ دَّ وَ بِالْمَ مْ  إِلَيْهِ قُونَ  لْ تُ لِياءَ  أَوْ مْ  كُ وَّ دُ عَ وَ ي  وِّ دُ عَ وا  ذُ تَّخِ تَ الَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
، إِذْ  هُ عَ ينَ مَ الَّذِ يمَ وَ نَةٌ فِي إِبْراهِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ دْ كانَتْ لَكُ : {قَ لِهِ وْ (الممتحنة ١/٦٠)... إلَى قَ
مُ  يْنَكُ بَ وَ يْنَنا  بَ بَدا  وَ مْ  بِكُ نا  رْ فَ كَ  ، هِ اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ ونَ  بُدُ عْ تَ ا  مَّ مِ وَ مْ  نْكُ مِ ا  آؤُ رَ بُ ا  إِنَّ مْ  هِ مِ وْ لِقَ قالُوا 
٥٠٨. ةِ صَّ قِ رِ الْ } (الممتحنة ٤/٦٠)... إلَى آخِ هُ دَ حْ هِ وَ نُوا بِاللَّ مِ تَّى تُؤْ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَ ةُ وَ داوَ الْعَ

تُهُ فِيهِ يوم فتح مكة) لِمَ كَ ولِ بِالْبَيْتِ وَ سُ افُ الرَّ (طَوَ
هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  هِ  اللَّ بَيْدِ  عُ نْ  عَ  ، يْرِ بَ الزُّ بْنِ  رِ  فَ عْ جَ بْنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، النَّاسُ أَنَّ  اطْمَ وَ  ، ةَ كَّ مَ لَ  نَزَ ا  مَّ لَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَنَّ   ، يْبَةَ شَ بِنْتِ  يَّةَ  فِ صَ نْ  عَ  ، رٍ ثَوْ أَبِي  ابْن 
هِ،  دِ ٥۰۹ فِي يَ نِ جَ حْ نَ بِمِ كْ تَلِمُ الرُّ سْ ، يَ تِهِ لَ احِ لَى رَ ا عَ بْعً هْ سَ ، فَطَافَ بَ بَيْتَ اءَ الْ تَّى جَ جَ حَ رَ خَ
ا،  لَهَ خَ ، فَدَ هُ تْ لَ تِحَ فُ ، فَ بَةِ عْ كَ تَاحَ الْ فْ نْهُ مِ ذَ مِ أَخَ ، فَ ةَ انَ بْنَ طَلْحَ ثْمَ ا عُ عَ ، دَ هُ افَ ى طَوَ ا قَضَ لَمَّ فَ
دْ  قَ بَةِ وَ عْ كَ لَى بَابِ الْ قَفَ عَ مَّ وَ ا، ثُ هَ حَ مَّ طَرَ هِ ثُ ا بِيَدِ هَ رَ سَ ، فَكَ انٍ يدَ نْ عِ ةً مِ امَ مَ ا حَ دَ فِيهَ جَ فَوَ

. دِ جِ سْ مَ ٥۱۰ فِي الْ هُ النَّاسُ تُكِفَّ لَ اُسْ
٥٠٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٣٩٨-٣٩٩.

اكِب للبعري يفِ يَده. كهُ الرَّ ٥٠٩  املحجن: عود معوج الطّرف، يمسِ
نى  عْ بِمَ نَا  هُ يكون «استكف»  أَن  جيوز  قد  وَ ة.  عَ امَ اجلَْ ي  هِ وَ الكافة،  من  استجمع،  النَّاس:  هُ  لَ استكف    ٥١٠
ء، إِذا وضعت  ْ هلم: استكففت اليشَّ س، من قَوْ مْ الَّذي ينظر يفِ الشَّ ارهم فِيهِ كَ يْهِ وحدقوا أَبْصَ وا إِلَ نظرُ
ة:  نْه قَول النَّابِغَ مِ ، وَ ارَ تَدَ نى اسْ عْ نَا بِمَ قد جيوز أَن يكون استكف هُ ، وَ يْهِ نظرت إِلَ كفك عىل حاجبيك وَ
حواليه،  وا  ارُ صَ «استكفوه:  ان:  اللِّسَ يفِ  والّذي  ذَر).  أَبى  ن  (عَ اهندما».  بِهِ  رَ  تَ لِيال  قَ استكف  «إِذا 

.« واستكف بِهِ النَّاس: إِذا أَحدقُوا بِهِ
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 ، بَةِ عْ كَ لَى بَابِ الْ امَ عَ هِ r قَ ولَ اللَّ سُ لْمِ أَنَّ رَ عِ لِ الْ نِي بَعْضُ أَهْ ثَ دَّ : فَحَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ابَ  زَ َحْ األْ مَ  زَ هَ وَ  ، هُ بْدَ رَ عَ نَصَ وَ  ، هُ دَ عْ وَ قَ  دَ ، صَ هُ يكَ لَ رِ هُ الَ شَ دَ حْ وَ هُ  اللَّ إالَّ  هَ  : «الَ إلَ الَ قَ فَ
 ٥۱۲ بَيْتِ ةَ الْ انَ دَ يْنِ إالَّ سَ اتَ يَّ هَ مَ دَ تَ قَ وَ تَحْ هُ ى فَ عَ دَّ الٍ يُ مٍ أَوْ مَ ٥۱۱ أَوْ دَ ةٍ رَ أْثُ لُّ مَ ، أَالَ كُ هُ دَ حْ وَ
مائَة  لّظَة،  غَ مُ ية  الدّ يهِ  فِ فَ ا،  صَ عَ الْ وَ طِ  وْ بِالسَّ دِ  مْ عَ الْ بْهِ  شِ أِ  طَ الْخَ تِيلُ  قَ وَ أَالَ   ، اجِّ الْحَ ةَ  ايَ قَ سِ وَ
مْ  نْكُ عَ بَ  هَ أَذْ دْ  قَ هَ  اللَّ إنَّ   ، يْشٍ رَ قُ رَ  شَ عْ مَ ا  يَ ا.  هَ دُ الَ أَوْ ا  بُطُونِهَ فِي  ا  نْهَ مِ ونَ  بَعُ أَرْ  ، بِلِ ِ اإلْ نْ  مِ

 : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ مَّ تَالَ هَ ، ثُ ابٍ نْ تُرَ مُ مِ آدَ ، وَ مَ نْ آدَ ، النَّاسُ مِ اءِ بَ ا بِاآلْ هَ ظُّمَ تَعَ ، وَ لِيَّةِ اهِ ةَ الْجَ وَ نَخْ
إِنَّ  فُوا،  لِتَعارَ بائِلَ  قَ وَ وباً  عُ شُ مْ  ناكُ لْ عَ جَ وَ أُنْثى،  وَ رٍ  كَ ذَ نْ  مِ مْ  ناكُ قْ لَ خَ ا  إِنَّ النَّاسُ  ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
ا  ، مَ يْشٍ رَ رَ قُ شَ عْ ا مَ : يَ الَ مَّ قَ ا. ثُ لَّهَ ةَ كُ يَ } (الحجرات ١٣/٤٩)... اآلْ مْ هِ أَتْقاكُ نْدَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ أَكْ
« اءُ قَ لَ تُمْ الطُّ أَنْ بُوا فَ هَ : «اذْ الَ ، قَ يمٍ رِ ابْنُ أَخٍ كَ ، وَ يمٌ رِ ا، أَخٌ كَ يْرً وا: خَ الُ ؟ قَ مْ لٌ فِيكُ نَ أَنِّي فَاعِ وْ رَ تُ
بَةِ  عْ كَ تَاحُ الْ فْ مِ لِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ يْهِ عَ امَ إلَ قَ ، فَ دِ جِ سْ مَ هِ r فِي الْ ولُ اللَّ سُ لَسَ رَ مَّ جَ ثُ
الَ  قَ فَ  ، يْكَ لَ عَ هُ  اللَّ لَّى  صَ ةِ  ايَ قَ السِّ عَ  مَ ةَ  ابَ جَ الْحِ نَا  لَ عْ  مَ اجْ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ هِ،  دِ يَ فِي 
مُ  يَوْ ، الْ انُ ثْمَ ا عُ كَ يَ تَاحَ فْ اكَ مِ : هَ الَ قَ ، فَ هُ يَ لَ عِ ؟ فَدُ ةَ انُ بْنُ طَلْحَ ثْمَ نَ عُ هِ r: أَيْ ولُ اللَّ سُ رَ
ا  : إنَّمَ لِيٍّ الَ لِعَ هِ r قَ ولَ اللَّ سُ يَيْنَةَ أَنَّ رَ يَانُ بْنُ عُ فْ رَ سُ كَ ذَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ اءٍ فَ وَ مُ بِرٍّ وَ وْ يَ

.٥۱۳ ونَ ءُ زَ رْ ا تَ ونَ الَ مَ ءُ زَ رْ ا تُ مْ مَ طِيكُ أُعْ
 ، تْحِ فَ مَ الْ وْ بَيْتَ يَ لَ الْ هِ r دَخَ ولَ اللَّ سُ ، أَنَّ رَ لْمِ عِ لِ الْ نِي بَعْضُ أَهْ ثَ دَّ حَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
مُ  سِ تَقْ سْ مُ يَ الَ َزْ هِ األْ دِ ا فِي يَ رً وَّ صَ يمَ u مُ اهِ رَ أَ إبْ رَ ، فَ مْ هِ يْرِ غَ ةِ وَ ئِكَ الَ مَ رَ الْ وَ أَ فِيهِ صُ رَ فَ

ا النَّاس. تِي تتوارث ويتحدث هبَ لَة املحمودة الَّ ٥١١  املأثرة: اخلْصْ
بَيْت: خدمته. ٥١٢  سدانة الْ

تَاج إِىلَ  تِي حتْ ا متنون كالسقاية الَّ م مَ امَ أَعطيتكُ : إِنَّ نَاهُ عْ امَ مَ الَ أَبُو عىل: «إِنَّ ا ترزمون: قَ ا ترزمون الَ مَ ٥١٣  مَ
بَيْت». ة الْ وَ نى كسْ ا، يعْ يْهَ ثِ إِلَ بَعْ َا النَّاس بِالْ انَة فريزأ هلَ أما السدَ ن، وَ ؤَ مُ
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 ! الَمِ زْ األَْ يمَ وَ اهِ رَ أْنُ إبْ ا شَ ٥۱٤، مَ مِ الَ َزْ مُ بِاألْ سِ تَقْ سْ نَا يَ يْخَ لُوا شَ عَ ، جَ مْ اللَّهُ لَهُ اتَ : قَ الَ قَ ا، فَ بِهَ
 { كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ما كانَ مِ لِماً، وَ سْ نِيفاً مُ لكِنْ كانَ حَ رانِيا وَ ال نَصْ ودِيا وَ هُ يمُ يَ ا كانَ إِبْراهِ {مَ

٥١٥. تْ سَ ا فَطُمِ لِّهَ رِ كُ وَ رَ بِتِلْكَ الصُّ مَّ أَمَ (آل عمران ٦٧/٣) ثُ

( تْحِ دَ الْفَ عْ انٍ بَ نَةِ ثَمَ نَيْنٍ فِي سَ ةُ حُ وَ زْ ( غَ
( اطٍ اتِ أَنْوَ رُ ذَ (أَمْ

 ، لِيِّ ؤَ الدُّ نَانٍ  سِ أَبِي  بْنِ  نَانِ  سِ نْ  عَ  ، يُّ رِ هْ الزُّ ابٍ  هَ شِ ابْنُ  نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نَيْنٍ  هِ r إلَى حُ ولِ اللَّ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ : خَ الَ ، قَ الِكٍ ثَ بْنَ مَ ارِ ، أَنَّ الْحَ يْثِيِّ اقِدٍ اللَّ نْ أَبِي وَ عَ
يْشٍ  رَ قُ ارُ  فَّ كُ انَتْ  كَ وَ  : الَ قَ  ، نَيْنٍ حُ إلَى  هُ  عَ مَ نَا  رْ فَسِ  : الَ قَ  ، لِيَّةِ اهِ بِالْجَ دٍ  هْ عَ يثُو  دِ حَ نُ  نَحْ وَ
ا  تُونَهَ أْ يَ  ، اطٍ نْوَ أَ اتُ  ذَ ا  هَ لَ الُ  قَ يُ  ، اءُ رَ ضْ خَ ةٌ  ظِيمَ عَ ةٌ  رَ جَ شَ مْ  هُ لَ بِ  رَ عَ الْ نْ  مِ مْ  اهُ وَ سِ نْ  مَ وَ
 : الَ قَ ا.  مً وْ يَ ا  يْهَ لَ عَ ونَ  فُ كُ عْ يَ وَ ا،  هَ نْدَ عِ ونَ  بَحُ ذْ يَ وَ ا،  يْهَ لَ عَ مْ  تَهُ لِحَ أَسْ ونَ  لِّقُ يُعَ فَ  ، نَةٍ سَ لَّ  كُ
نَبَاتِ  جَ نْ  مِ نَا  يْ تَنَادَ فَ  : الَ قَ  ، ةً ظِيمَ عَ اءَ  رَ ضْ خَ ةً  رَ دْ سِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ يرُ  نَسِ نُ  نَحْ وَ نَا  يْ أَ رَ فَ
 :r ِه ولُ اللَّ سُ الَ رَ . قَ اطٍ نْوَ اتُ أَ مْ ذَ هُ ا لَ مَ اطٍ كَ نْوَ اتَ أَ نَا ذَ لْ لَ عَ ، اجْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ يقِ الطَّرِ

ى:  وسَ ى لِمُ وسَ مُ مُ وْ الَ قَ ا قَ مَ هِ، كَ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ لَّذِ اَ ، وَ تُمْ لْ ، قُ بَرُ هُ أَكْ اللَّ
ا  إنَّهَ  .(١٣٨/٧ (األعراف   { لُونَ هَ تَجْ مٌ  وْ قَ مْ  إنَّكُ الَ  قَ  ، ةٌ آلِهَ مْ  لَهُ ا  مَ كَ ا  إلَهً لَنَا  لْ  عَ {اجْ

٥١٦. مْ بْلَكُ انَ قَ نْ كَ نَنَ مَ بُنَّ سُ كَ تَرْ ، لَ نَنُ السُّ

ا. ب هبَ ا: يرضْ ام. ويستقسم هبَ هَ ي السِّ هِ ا، وَ فتحهَ م الزاء وَ ا زمل، بِضَ دهَ احِ ٥١٤  األزالم: وَ
٥١٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٤١٢-٤١٣.

٥١٦  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٤٤٢.
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( نَيْنٍ مِ حُ وْ لَ فِي يَ زَ ا نَ (مَ
 : نَيْنٍ مِ حُ وْ هُ U فِي يَ لَ اللَّ أَنْزَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

(التوبة   { مْ تُكُ ثْرَ كَ مْ  بَتْكُ جَ أَعْ إِذْ  نَيْنٍ  حُ مَ  وْ يَ وَ ةٍ  ثِيرَ كَ واطِنَ  مَ فِي  هُ  اللَّ مُ  كُ رَ نَصَ دْ  {لَقَ
} (التوبة ٢٦/٩)٥١٧ ينَ زاءُ الْكافِرِ ذلِكَ جَ لِهِ {وَ وْ ٢٥/٩)... إلَى قَ

ا  هِ r فِيهَ ولِ اللَّ سُ امُ رَ عَ إِنْ ا وَ نْهَ مْ مِ هُ لُوبُ ةِ قُ لَّفَ ؤَ ا الْمُ طَايَ عَ ا، وَ اهَ بَايَ سَ نَ وَ ازِ وَ الِ هَ وَ رُ أَمْ أَمْ
( ولِ لَهُ سُ اءُ الرَّ ضَ إِرْ ذَ وَ ا أَخَ لُّ مَ تَقِ سْ اسٍ يَ دَ رْ رُ ابْنِ مِ عْ (شِ

 ،r ِه ولَ اللَّ سُ ا رَ اتَبَ فِيهَ عَ ا، فَ طَهَ خِ رَ فَسَ اعِ دَاسٍ أَبَ رْ بَّاسَ بْنَ مِ طَى عَ أَعْ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
:r ِه ولَ اللَّ سُ اتِبُ رَ عَ اسٍ يُ دَ رْ بَّاسُ بْنُ مِ الَ عَ قَ فَ

٥۱۸ عِ رَ َجْ رِ فِي األْ هْ مُ لَى الْ ي عَ رِّ ا ... بِكَ يْتُهَ فَ ا تَالَ ابً انَتْ نِهَ كَ
٥۱۹ عْ جَ مْ أَهْ عَ النَّاسُ لَ جَ ا هَ وا ... إذَ دُ قُ رْ مَ أَنْ يَ وْ قَ اظِي الْ إِيقَ وَ

٥۲۰ عِ رَ َقْ األْ يَيْنَةَ وَ يْنَ عُ بِيدِ ... بَ عَ بُ الْ نَهْ بِي وَ بَحَ نَهْ أَصْ فَ
٥۲۱ نَعْ مْ أُمْ لَ يْئًا وَ طَ شَ لَمْ أُعْ إٍ ... فَ رَ ا تُدْ بِ ذَ رْ نْتُ فِي الْحَ دْ كُ قَ وَ

٥۲۲ عِ بَ َرْ ا األْ هَ ائِمِ وَ يدَ قَ دِ ا ... عَ طِيتُهَ ائِلَ أُعْ إالَّ أَفَ
٥١٧  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٤٥٩.

ان السهل. بِل. واألجرع: املَْكَ اإلِْ يَة وَ يد املَْاشِ رِ ا ينهب ويغنم، يُ وَ مَ هُ ٥١٨  هنابا: مجع هنب، وَ
٥١٩  هجع: نَام.

بَّاس بن مرداس. م فرس عَ ٥٢٠  العبيد: اسْ
ي ن قومِ ا دفع عَ ا تدرأ: ذَ ٥٢١  ذَ

د أفيل. احِ وَ بِل، الْ ٥٢٢  األفائل: الصغار من اإلِْ
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٥۲۳ عِ مَ جْ مَ ي فِي الْ يْخِ انِ شَ وقَ فُ ابِسٌ ... يَ الَ حَ نٌ وَ صْ انَ حِ ا كَ مَ وَ
فَعْ رْ مَ الَ يُ يَوْ عْ الْ نْ تَضَ مَ ا ... وَ مَ نْهُ ئِ مِ رِ ونَ امْ نْتُ دُ ا كُ مَ وَ

: يُّ وِ ونُسُ النَّحْ نِي يُ دَ : أَنْشَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
عِ مَ جْ مَ اسَ فِي الْ دَ رْ انِ مِ وقَ فُ ابِسٌ ... يَ الَ حَ نٌ وَ صْ انَ حِ ا كَ فَمَ

تَّى  هُ حَ طَوْ أَعْ ، فَ انَهُ نِّي لِسَ وا عَ اقْطَعُ ، فَ بُوا بِهِ هَ هِ r: اذْ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ : فَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ  .r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بِهِ  رَ  أَمَ ي  الَّذِ انِهِ  لِسَ قَطْعَ  لِكَ  ذَ انَ  فَكَ  ، يَ ضِ رَ
 :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَتَى  اسٍ  دَ رْ مِ بْنَ  بَّاسَ  عَ أَنَّ   : لْمِ عِ الْ لِ  أَهْ بَعْضُ 

: ائِلُ قَ أَنْتَ الْ
» ؟ يَيْنَةَ عُ عِ وَ رَ َقْ يْنَ األْ بِيدِ ... بَ عَ بُ الْ نَهْ بِي وَ بَحَ نَهْ أَصْ «فَ

الَ  قَ فَ  ، دٌ احِ وَ ا  مَ هُ  :r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، عِ رَ َقْ األْ وَ يَيْنَةَ  عُ يْنَ  بَ  : يقُ دِّ الصِّ رٍ  بَكْ أَبُو  الَ  قَ فَ
} (يس ٦٩/٣٦)٥٢٤ نْبَغِي لَهُ ما يَ رَ وَ عْ ناهُ الشِّ لَّمْ ما عَ : {وَ هُ الَ اللَّ ا قَ مَ دُ أَنَّكَ كَ هَ : أَشْ رٍ أَبُو بَكْ

عٍ نَةَ تِسْ بٍ سَ جَ بُوكَ فِي رَ ةُ تَ وَ زْ غَ
( لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ دِّ وَ لِّفَ الْجَ (تَخَ

ا  : يَ ةَ لِمَ نِي سَ دِ بَ دِّ بْنِ قِيسٍ أَحَ لِكَ لِلْجَ هِ ذَ ازِ هَ وَ فِي جِ هُ مٍ وَ وْ اتَ يَ هِ r ذَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ
الَ تفتّنى؟  نُ لِي وَ أْذَ ، أَوْ تَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ؟ فَ رِ فَ َصْ نِي األْ دِ بَ الَ امَ فِي جِ عَ لْ لَكَ الْ ، هَ دُّ جَ
أَيْتَ  ى إنْ رَ شَ إِنِّي أَخْ نِّي، وَ اءِ مِ بًا بِالنِّسَ جْ دَّ عُ لٍ بِأَشَ جُ نْ رَ ا مِ هُ مَ نَّ ي أَ مِ وْ فَ قَ رَ دْ عَ قَ فوالله لَ
مرداس»  انِ  وقَ فُ «يَ  :ورو وجده.  اهُ  أَبَ يد  رِ يُ يَاء،  الْ ديد  بتَشْ «شيّخي»   :ويرو مرداسا.  اهُ  أَبَ نى  يعْ يْخي:  شَ   ٥٢٣

ر. عْ ة الشّ ورَ ُ ف لرضَ ا ينْرصَ واستشهدوا بِهِ عىل ترك رصف مَ
٥٢٤  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٤٩٣-٤٩٤.
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ي  فَفِ  . لَكَ أَذِنْتُ  دْ  قَ  : الَ قَ وَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نْهُ  عَ ضَ  رَ أَعْ فَ  ، بِرَ أَصْ الَ  أَنْ  رِ  فَ َصْ األْ نِي  بَ اءَ  نِسَ
 : ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ دِّ بْنِ قِيسٍ نَزَ الْجَ

يطَةٌ  حِ لَمُ نَّمَ  هَ جَ إِنَّ  وَ قَطُوا،  سَ تْنَةِ  الْفِ فِي  أَال  تِنِّي،  فْ تَ ال  وَ لِي  نْ  ذَ ائْ قُولُ  يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ
لِكَ  يْسَ ذَ لَ ، وَ رِ فَ َصْ نِي األْ اءِ بَ نْ نِسَ تْنَةَ مِ فِ ى الْ شَ ا خَ انَ إنَّمَ } (التوبة ٤٩/٩) أَيْ إنْ كَ ينَ بِالْكافِرِ
 ، هِ سِ نْ نَفْ هِ عَ سِ بَةُ بِنَفْ غْ الرَّ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ هِ عَ فِ لُّ ، بِتَخَ بَرُ تْنَةِ أَكْ فِ نْ الْ طَ فِيهِ مِ قَ ا سَ ، فَمَ بِهِ

. ائِهِ رَ نْ وَ نَّمَ لَمِ هَ إِنَّ جَ الَى: وَ عَ ولُ تَ قُ يَ

( ثَبِّطِينَ مِ الْمُ وْ لَ فِي الْقَ زَ ا نَ (مَ
ادِ،  هَ الْجِ فِي  ةٌ  ادَ هَ زَ  ، رِّ الْحَ فِي  وا  رُ نْفِ تَ الَ   : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ ينَ  نَافِقِ مُ الْ نْ  مِ مٌ  وْ قَ الَ  قَ وَ

 : مْ الَى فِيهِ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ هِ r، فَ ولِ اللَّ سُ ا بِرَ افً جَ إِرْ ، وَ قِّ كا فِي الْحَ شَ وَ
وا  كُ حَ يَضْ لْ فَ  ، ونَ هُ قَ فْ يَ كانُوا  لَوْ  را  حَ دُّ  أَشَ نَّمَ  هَ جَ نارُ  لْ  قُ  ، رِّ الْحَ فِي  وا  رُ نْفِ تَ الَ  قالُوا  {وَ

} (التوبة ٨١/٩-٨٢)٥٢٥ بُونَ سِ زاءً بِما كانُوا يَكْ ثِيراً، جَ وا كَ لْيَبْكُ لِيالً وَ قَ
أْن البكاءين) (شَ

 ، ونَ اءُ بَكَّ مْ الْ هُ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ ا رَ وْ تَ ينَ أَ لِمِ سْ مُ نْ الْ االً مِ جَ مَّ إنَّ رِ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
 ، يْرٍ مَ عُ ابْن  الِمُ  سَ  : فٍ وْ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ نِي  بَ نْ  مِ مْ  هِ يْرِ غَ وَ ارِ  َنْصَ األْ نْ  مِ رٍ  فَ نَ ةُ  بْعَ سَ مْ  هُ وَ
نِ بْنِ  ازِ نِي مَ و بَ ، أَخُ بٍ عْ نِ بْنُ كَ مَ حْ بْدُ الرَّ يْلَى عَ بُو لَ أَ ، وَ ةَ ثَ ارِ نِي حَ و بَ ، أَخُ دٍ يْ بَةُ بْنُ زَ لْ عُ وَ
نِيُّ  زَ مُ لِ الْ فَّ غَ مُ هِ ابْن الْ بْدُ اللَّ عَ ، وَ ةَ لِمَ نِي سَ و بَ ، أَخُ وحِ مُ امِ بْنِ الْجَ مَ و بْنُ حُ رُ مْ عَ ، وَ ارِ النَّجَّ
و  ، أَخُ بْدِ اللَّهِ يُّ ابْن عَ مِ رَ هَ - وَ نِيُّ زَ مُ و الْ رٍ مْ هِ بْنُ عَ بْدُ اللَّ وَ عَ : بَلْ هُ ولُ قُ بَعْضُ النَّاسِ يَ -وَ

٥٢٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥١٦-٥١٧.



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٣١٩

لَ  أَهْ انُوا  كَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ لُوا  مَ تَحْ فَاسْ  . يُّ ارِ زَ فَ الْ ةَ  يَ ارِ سَ بْنُ  بَاضُ  رْ عِ وَ  ، اقِفٍ وَ نِي  بَ
أَالَّ  نًا  زَ حَ عِ  مْ الدَّ نْ  مِ يضُ  فِ تَ مْ  يُنُهُ أَعْ وَ ا  وْ لَّ تَوَ فَ  ، يْهِ لَ عَ مْ  لُكُ مِ أَحْ ا  مَ دُ  أَجِ الَ   : الَ قَ فَ  ، ةِ اجَ حَ

 ٥۲٦. ونَ قُ نْفِ يُ ا  مَ وا  دُ يَجِ
يْلَى  لَ ا  بَ أَ لفي   النّضر عْب  كَ بْنِ  يْرِ  مَ عُ بْنِ  ينَ  امِ يَ ابْنَ  أَنَّ  نِي  بَلَغَ فَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 : االَ قَ ا؟  مَ بْكِيكُ يُ ا  مَ  : الَ قَ فَ  ، بْكِيَانِ يَ ا  مَ هُ وَ لٍ  فَّ غَ مُ بْنَ  هِ  اللَّ بْدَ  عَ وَ بٍ  عْ كَ بْنَ  نِ  مَ حْ الرَّ بْدَ  عَ
  وَّ تَقَ نَ ا  مَ نَا  نْدَ عِ يْسَ  لَ وَ  ، يْهِ لَ عَ نَا  لُ مِ يَحْ ا  مَ هُ  نْدَ عِ دْ  نَجِ لَمْ  فَ نَا،  لَ مِ لِيَحْ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ئْنَا  جِ
 ، رٍ تَمْ نْ  مِ يْئًا  شَ دهما  وزوّ فارتحاله،   ، هُ لَ ا٥۲۷  حً نَاضِ ا  مَ طَاهُ أَعْ فَ  ، هُ عَ مَ وجِ  رُ الْخُ لَى  عَ بِهِ 

٥٢٨.r هِ  ولِ اللَّ سُ عَ رَ ا مَ جَ رَ فَخَ

( مْ لَ فِيهِ زَ ا نَ مَ يْنِ وَ لِمَ سْ ينَ لِلْمُ نَافِقِ يلُ الْمُ ذِ (تَخْ
نِي  بَ و  أَخُ  ، ابِتٍ ثَ بْنُ  ةُ  دِيعَ وَ مْ  نْهُ مِ  ، ينَ نَافِقِ مُ الْ نْ  مِ طٌ  هْ رَ انَ  كَ دْ  قَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بْنُ  نُ  شِّ خَ مُ  : هُ لَ الُ  قَ يُ  ، ةَ لِمَ سَ لِبَنِي  لِيفٌ  حَ  ، عَ جَ أَشْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ مْ  نْهُ مِ وَ  ، فٍ وْ عَ بْنِ  و  رِ مْ عَ
نْطَلِقٌ  مُ وَ  هُ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ إلَى  ونَ  يرُ يُشِ  - يٌّ شِ خْ مَ الُ  قَ يُ وَ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  -قَ يِّرٍ  مَ حُ
مْ  هُ ضُ بَعْ بِ  رَ عَ الْ تَالِ  قِ كَ رِ  فَ َصْ األْ نِي  بَ دَ  الَّ جَ بُونَ  سِ تَحْ أَ  : لِبَعْضِ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  قَ فَ  ، بُوكَ تَ إلَى 
الَ  قَ فَ  ، نِينَ مِ ؤْ لِلْمُ يبًا  هِ رْ تَ وَ ا  افً جَ إرْ  ، بَالِ الْحِ فِي  نِينَ  رَّ قَ مُ ا  دً غَ مْ  بِكَ نَّا  أَ كَ لَ هِ  اللَّ وَ ا!  ضً بَعْ
ةٍ،  لْدَ لَّ رجل منّا مائَة جَ بُ كُ رَ لَى أَنْ يُضْ ي عَ تُ أَنِّي أُقَاضِ دِدْ وَ هِ لَ اللَّ : وَ يِّرٍ مَ نُ بْنُ حُ شِّ خَ مُ

. هِ ذِ هَ مْ  تِكُ الَ قَ لِمَ آنٌ  رْ قُ فِينَا  لَ  نْزِ يَ أَنْ  لِتُ  نْفَ نَ إِنَّا  وَ
٥٢٦  انظر: التوبة ٩٢/٩.

يْهِ املَاء. لَ ٥٢٧  الناضح: اجلْمل الّذي يستقى عَ
٥٢٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥١٨.
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قُوا٥۲۹،  تَرَ دْ احْ مْ قَ إِنَّهُ ، فَ مَ وْ قَ كْ الْ رِ رٍ أَدْ اسِ ارِ بْنِ يَ مَّ نِي- لِعَ لَغَ ا بَ هِ r -فِيمَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ وَ
لِكَ  الَ ذَ قَ ، فَ ارٌ مَّ مْ عَ يْهِ انْطَلَقَ إلَ ا. فَ ذَ كَ ا وَ ذَ تُمْ كَ لْ لَى، قُ : بَ لْ قُ وا فَ رُ إِنْ أَنْكَ الُوا، فَ ا قَ مَّ مْ عَ لْهُ فَسَ
اقِفٌ  وَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ  ، ابِتٍ ثَ بْنُ  ةُ  دِيعَ وَ الَ  قَ فَ  ، يْهِ إلَ ونَ  رُ تَذِ عْ يَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  وْ أَتَ فَ  : مْ هُ لَ
 ، بُ لْعَ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ا كُ ، إنَّمَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ ا٥۳۰: يَ بِهَ قَ ذٌ بِحَ وَ آخِ هُ ولُ وَ قُ لَ يَ عَ ، فَجَ تِهِ اقَ لَى نَ عَ

} (التوبة ٦٥/٩) لْعَبُ نَ وضُ وَ نَّا نَخُ ولُنَّ إِنَّما كُ مْ لَيَقُ أَلْتَهُ لَئِنْ سَ هُ U: {وَ لَ اللَّ أَنْزَ فَ
يَ  فِ ي عُ أَنَّ الَّذِ كَ مُ أَبِي، وَ اسْ ي وَ مِ دَ بِي اسْ عَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ يِّرٍ مَ نُ بْنُ حُ شِّ خَ الَ مُ قَ وَ
هَ  أَلَ اللَّ سَ ، وَ نِ مَ حْ بْدَ الرَّ ى عَ مَّ تَسَ ، فَ يِّرٍ مَ نُ بْنُ حُ شِّ خَ ةِ (التوبة ٦٦/٩) مُ يَ هِ اآلْ ذِ نْهُ فِي هَ عَ

٥٣١. رٌ هُ أَثَ دْ لَ لَمْ يُوجَ ، فَ ةِ امَ يَمَ مَ الْ وْ تِلَ يَ قُ ، فَ انِهِ كَ لَمُ بِمَ عْ ا الَ يُ يدً هِ هُ شَ تُلَ قْ الَى أَنْ يَ عَ تَ
( بُوكَ ةِ تَ وَ زْ نْ غَ ولِ مِ فُ نْدَ الْقُ ارِ عِ رَ دِ الضِّ جِ سْ رُ مَ ( أَمْ

يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ دٍ  لَ بَ  ٥۳۲ انَ أَوَ ي  بِذِ لَ  نَزَ تَّى  حَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بَلَ  أَقْ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
إلَى  زُ  هَّ تَجَ يَ وَ  هُ وَ هُ  وْ أَتَ انُوا  كَ دْ  قَ ارِ  رَ الضِّ دِ  جِ سْ مَ ابُ  حَ أَصْ انَ  كَ وَ  ، ارٍ نَهَ نْ  مِ ةٌ  اعَ سَ ينَةِ  دِ مَ الْ
ةِ  طِيرَ مَ الْ ةِ  يْلَ اللَّ وَ ةِ  اجَ الْحَ وَ ةِ  لَّ عِ الْ ي  لِذِ ا  دً جِ سْ مَ نَيْنَا  بَ دْ  قَ إنَّا   ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، بُوكَ تَ
الِ  حَ ، وَ رٍ فَ نَاحِ سَ لَى جَ : إنِّي عَ الَ قَ ، فَ نَا فِيهِ لِّي لَ تُصَ أْتِيَنَا، فَ بُّ أَنْ تَ إِنَّا نُحِ ، وَ اتِيَةِ ةِ الشَّ يْلَ اللَّ وَ

. مْ فِيهِ كُ يْنَا لَ لَّ ، فَصَ مْ يْنَاكُ َتَ هُ ألَ اءَ اللَّ نَا إنْ شَ مْ دِ دْ قَ وْ قَ لَ الَ r، وَ ا قَ مَ ، أَوْ كَ لٍ غْ شُ
يفِ نسخة «اخرتفوا» . وَ ونَ فِيهِ وضُ انُوا خيَُ لِكَ للَّذي كَ ذَ وا، وَ لَكُ ٥٢٩  واحرتقوا: هَ

بَعِري، سو احلزام الّذي يشد فِيهِ الرحل. بل يشد عىل بطن الْ بَب): حَ ن سَ زْ ٥٣٠  احلقب (بِوَ
٥٣١  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٢٥.

ا  عْجم مَ يفِ مُ قع». وَ يْثُ وَ ة حَ م اهلْمزَ ة، واخلشنيّ يرويهِ بِضَ تْح اهلْمزَ ل بِفَ صْ قع يفِ األَ ا وَ ذَ الَ أَبُو ذَر: «كَ ٥٣٢  قَ
قَطت  اء سَ أَن الرَّ كر، وَ ة الذّ مَ دّ بِئْر املُْتَقَ وب إِىلَ الْ نْسُ ع مَ وضِ ي أوران): مَ استعجم للبكر: أَن نزل (بِذِ

ة). رَ اهِ قَ نْهُ (1: 206 طبعة الْ مِ
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ا  ، أَخَ مِ شُ خْ الِكَ بْنَ الدُّ هِ r مَ ولُ اللَّ سُ ا رَ عَ ، فَدَ دِ جِ سْ مَ بَرُ الْ اهُ خَ ، أَتَ انَ ي أَوَ لَ بِذِ ا نَزَ لَمَّ فَ
 : الَ قَ ، فَ نِ الَ جْ عَ نِي الْ ا بَ ، أَخَ يٍّ دِ مُ بْنُ عَ اصِ اهُ عَ ، أَوْ أَخَ يٍّ دِ نِ بْنِ عَ عْ مَ ، وَ فٍ وْ الِمِ بْنِ عَ نِي سَ بَ
نِي  يَا بَ تَّى أَتَ يْنِ حَ يعَ رِ ا سَ جَ رَ . فَخَ اهُ قَ رِّ حَ اهُ وَ مَ دِ ، فَاهْ لُهُ دِ الظَّالِمِ أَهْ جِ سْ مَ ا الْ ذَ ا إلَى هَ لِقَ انْطَ
تَّى أخرج  نِي حَ : أَنْظِرْ نِ عْ الِكٌ لِمَ الَ مَ قَ ، فَ مِ شُ خْ الِكِ بْنِ الدُّ طُ مَ هْ مْ رَ هُ ، وَ فٍ وْ الِمِ بْنِ عَ سَ
ا  جَ رَ مَّ خَ ا، ثُ لَ فِيهِ نَارً عَ أَشْ ، فَ لِ نْ النَّخْ ا مِ فً عَ ذَ سَ أَخَ ، فَ لِهِ لَ إلَى أَهْ خَ لِي. فَدَ نْ أَهْ يْك بتار مِ إِلَ
ا  آنِ مَ رْ قُ نْ الْ مْ مِ لَ فِيهِ نَزَ ، وَ نْهُ قُوا عَ رَّ فَ تَ ، وَ اهُ مَ دَّ هَ اهُ وَ قَ رَّ ، فَحَ لُهُ فِيهِ أَهْ هُ وَ الَ تَّى دَخَ انِ حَ تَدَّ شْ يَ
 ...(١٠٧/٩ (التوبة   { نِينَ مِ ؤْ الْمُ يْنَ  بَ يقاً  رِ فْ تَ وَ راً  فْ كُ وَ راراً  ضِ داً  جِ سْ مَ وا  ذُ اتَّخَ ينَ  الَّذِ {وَ  : لَ نَزَ

٥٣٣. ةِ صَّ قِ رِ الْ إلَى آخِ
( بُوكَ ةِ تَ وَ زْ ينَ فِي غَ رِ ذِّ عَ رُ الْمُ أَمْ وا وَ فُ لِّ ينَ خُ ةِ الَّذِ ثَ رُ الثَّالَ ( أَمْ

لَّفَ  تَخَ وَ  ، ينَ نَافِقِ مُ الْ نْ  مِ طٌ  هْ رَ نْهُ  عَ لَّفَ  تَخَ انَ  كَ دْ  قَ وَ  ، ينَةَ دِ مَ الْ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مَ  دِ قَ وَ
ةُ  ارَ رَ مُ وَ  ، الِكٍ مَ ابْن  بُ  عْ كَ  : اقٍ نِفَ الَ  وَ كٍّ  شَ يْرِ  غَ نْ  مِ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ نْ  مِ ةُ  ثَ الثَّالَ طُ  هْ الرَّ ئِكَ  أُولَ
ءِ  الَ ؤُ هَ نْ  مِ ا  دً أَحَ نَّ  لِّمُ تُكَ الَ   : ابِهِ حَ َصْ ألِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، يَّةَ أُمَ بْنُ  لُ  الَ هِ وَ  ، بِيعِ الرَّ بْنُ 
حَ  فَ فَصَ  ، ونَ رُ تَذِ عْ يَ وَ هُ  لَ ونَ  لِفُ يَحْ لُوا  عَ فَجَ ينَ  نَافِقِ مُ الْ نْ  مِ نْهُ  عَ لَّفَ  تَخَ نْ  مَ اهُ  أَتَ وَ  ، ةِ ثَ الثَّالَ
ئِكَ  أُولَ مَ  الَ كَ ونَ  لِمُ سْ مُ الْ لَ  تَزَ اعْ وَ  . هُ ولُ سُ رَ الَ  وَ هُ  اللَّ مْ  هُ رْ ذِ عْ يَ مْ  لَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  نْهُ عَ

... ةِ ثَ رِ الثَّالَ النَّفَ
( مْ يْهِ لَ هِ عَ ةُ اللَّ بَ وْ (تَ

النَّاسُ  بَ  هَ فَذَ  ، رَ جْ فَ الْ لَّى  صَ ينَ  حِ يْنَا  لَ عَ هِ  اللَّ ةِ  بَ بِتَوْ النَّاسَ   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نَ  آذَ وَ  : الَ قَ
نْ  مِ اعٍ  سَ عَى  سَ وَ ا،  سً فَرَ يَّ  إلَ لٌ  جُ رَ ضَ  كَ رَ وَ  ، ونَ رُ بَشِّ مُ بَيَّ  احِ صَ وَ  نَحْ بَ  هَ ذَ وَ نَا،  ونَ رُ بَشِّ يُ

٥٣٣  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٢٩-٥٣٠.
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ي  الَّذِ نِي  اءَ جَ ا  لَمَّ فَ  ، سِ رَ فَ الْ نْ  مِ عَ  رَ أَسْ تُ  وْ الصَّ انَ  فَكَ  ، بَلِ الْجَ لَى  عَ فَى  أَوْ تَّى  حَ  ، لَمَ أَسْ
مئِذٍ  وْ يَ لِكُ  أَمْ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  ، ةً ارَ بِشَ اهُ  إيَّ ا  تهمَ وْ سَ فَكَ  ، بَيَّ وْ ثَ تُ  عْ نَزَ نِي،  رُ بَشِّ يُ هُ  تَ وْ صَ تُ  عْ مِ سَ
انِي النَّاسُ  قَّ لَ تَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ مُ رَ يَمَّ تُ أَتَ مَّ انْطَلَقْ ا، ثُ تهمَ بِسْ لَ يْنِ فَ بَ وْ تُ ثَ رْ تَعَ اسْ ا، وَ مَ هُ يْرَ غَ

: ولُونَ قُ ، يَ ةِ بَ ونَنِي بِالتَّوْ رُ بَشِّ يُ
 ، هُ النَّاسُ لَ وْ الِسٌ حَ هِ r جَ ولُ اللَّ سُ رَ ، وَ دَ جِ سْ مَ لْتُ الْ خَ تَّى دَ ، حَ يْكَ لَ هِ عَ ةُ اللَّ بَ وْ نِكَ تَ لِيَهْ
ينَ  رِ اجِ هَ مُ نْ الْ لٌ مِ جُ يَّ رَ امَ إلَ ا قَ ، فحيّانى وهنّأني، ووالله مَ بَيْدِ اللَّهِ ةُ بْنُ عُ يَّ طَلْحَ امَ إلَ قَ فَ

. ةِ ا لِطَلْحَ اهَ نْسَ الِكٍ الَ يَ بُ بْنُ مَ عْ انَ كَ : فَكَ الَ . قَ هُ يْرُ غَ
رْ  : أَبْشِ ورِ رُ نْ السُّ قُ مِ بْرُ هُ يَ هُ جْ وَ الَ لِي، وَ هِ r قَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ تُ عَ لَّمْ ا سَ لَمَّ : فَ بٌ عْ الَ كَ قَ

: لْتُ : قُ الَ ، قَ تْكَ أُمُّكَ دَ لَ نْذُ وَ يْكَ مُ لَ رَّ عَ مٍ مَ وْ يْرِ يَ بِخَ
 r ِه ولُ اللَّ سُ انَ رَ كَ : وَ الَ هِ قَ نْدِ اللَّ نْ عِ : بَلْ مِ الَ نْدَ اللَّهِ؟ قَ نْ عِ ولَ أَمْ مِ سُ ا رَ كَ يَ نْدَ نْ عِ أَمِ

. نْهُ لِكَ مِ فُ ذَ رِ نَّا نَعْ كُ : وَ الَ . قَ رٍ مَ ةُ قَ هُ قِطْعَ هَ جْ أَنَّ وَ رَ كَ تَبْشَ ا اسْ إذَ
لِعَ  هِ U أَنْ أَنْخَ تِي إلَى اللَّ بَ وْ نْ تَ ، إنَّ مِ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ هِ قُ يْ دَ يْنَ يَ تُ بَ لَسْ ا جَ لَمَّ : فَ الَ قَ

:r ِه ولُ اللَّ سُ الَ رَ ، قَ ولِهِ سُ إِلَى رَ هِ وَ ةً إلَى اللَّ قَ دَ الِي، صَ نْ مَ مِ
ي  الَّذِ ي  مِ هْ سَ كٌ  سِ مْ مُ إنِّي   : لْتُ قُ  : الَ قَ  . لَكَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ  ، الِكٍ مَ بَعْضَ  يْكَ  لَ عَ كْ  سِ أَمْ
هِ أَنْ الَ  تِي إلَى اللَّ بَ وْ نْ تَ إِنَّ مِ ، وَ قِ دْ انِي بِالصِّ دْ نَجَّ هَ قَ ، إنَّ اللَّ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، وَ يْبَرِ بِخَ
يثِ  دِ قِ الْحَ دْ هُ فِي صِ هُ اللَّ نْ النَّاسِ أَبْالَ ا مِ دً لَمُ أَحَ ا أَعْ هِ مَ اللَّ ، وَ يِيتُ ا حَ ا مَ قً دْ ثَ إالَّ صِ دِّ أُحَ
نْذُ  ةٍ مُ بَ ذْ نْ كَ تُ مِ دْ مَّ ا تَعَ هِ مَ اللَّ ، وَ نِي اللَّهُ ا أَبْالَ مَّ لَ مِ لِكَ أَفَضْ هِ r ذَ ولِ اللَّ سُ تُ لِرَ رْ كَ نْذُ ذَ مُ
 . يَ قِ بَ ا  فِيمَ هُ  اللَّ ظنِي  فَ يَحْ أَنْ  و  جُ َرْ ألَ إِنِّي  وَ ا،  ذَ هَ ي  مِ وْ يَ إلَى   r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ لِكَ  ذَ تُ  رْ كَ ذَ

الَى:  عَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ وَ
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نْ  ةِ مِ رَ ةِ الْعُسْ وهُ فِي ساعَ بَعُ ينَ اتَّ َنْصارِ الَّذِ األْ ينَ وَ رِ هاجِ الْمُ لَى النَّبِيِّ وَ هُ عَ دْ تابَ اللَّ {لَقَ
ةِ  الثَّالثَ لَى  عَ وَ  ، يمٌ حِ رَ فٌ  ؤُ رَ مْ  بِهِ هُ  إِنَّ مْ  يْهِ لَ عَ تابَ  مَّ  ثُ  ، مْ نْهُ مِ يقٍ  رِ فَ لُوبُ  قُ يغُ  زِ يَ كادَ  ا  مَ دِ  عْ بَ

} (التوبة ١١٧/٩-١١٩) ادِقِينَ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ : {وَ لِهِ وْ وا}... إلَى قَ فُ لِّ ينَ خُ الَّذِ
ظَمَ  انَتْ أَعْ مِ كَ الَ ِسْ انِي لِإلْ دَ دَ أَنْ هَ عْ ةً قَطُّ بَ مَ لَيَّ نِعْ هُ عَ مَ اللَّ نْعَ ا أَ عْب: فوالله مَ الَ كَ قَ
لَكَ  هَ ا  مَ كَ لِكَ  أَهْ فَ  ، تُهُ بْ ذَ كَ ونَ  أَكُ الَ  أَنْ   ، مئِذٍ وْ يَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ قِي  دْ صِ نْ  مِ ي  سِ نَفْ فِي 
ا  مَ رَّ  شَ يَ  حْ وَ الْ لَ  نْزَ أَ ينَ  حِ بُوهُ  ذَّ كَ ينَ  ذِ الَّ فِي  الَ  قَ الَى  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ بُوا،  ذَ كَ ينَ  ذِ الَّ

 : الَ ، قَ دِ َحَ الَ ألِ قَ
مْ  هُ إِنَّ  ، مْ نْهُ عَ وا  ضُ رِ أَعْ فَ  ، مْ نْهُ عَ وا  ضُ رِ لِتُعْ مْ  إِلَيْهِ بْتُمْ  لَ قَ انْ ا  إِذَ مْ  لَكُ هِ  بِاللَّ ونَ  لِفُ يَحْ {سَ
إِنْ  فَ  ، مْ نْهُ عَ ا  وْ ضَ لِتَرْ مْ  لَكُ ونَ  لِفُ يَحْ  . بُونَ سِ يَكْ كانُوا  بِما  زاءً  جَ نَّمُ  هَ جَ مْ  أْواهُ مَ وَ سٌ  جْ رِ

} (التوبة ٩٥/٩-٩٦) ينَ قِ مِ الْفاسِ وْ نِ الْقَ ضى عَ هَ الَ يَرْ إِنَّ اللَّ مْ فَ نْهُ ا عَ وْ ضَ تَرْ
ينَ  حِ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ مْ  نْهُ مِ بِلَ  قَ ينَ  ذِ الَّ ءِ  الَ ؤُ هَ رِ  أَمْ نْ  عَ ةُ  ثَ الثَّالَ ا  هَ أَيُّ نَا  فْ لِّ خُ نَّا  كُ وَ  : الَ قَ
ا  مَ فِيهِ  هُ  اللَّ ى  قَضَ تَّى  حَ نَا،  رَ أَمْ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ أَ  جَ أَرْ وَ  ، مْ هُ لَ رَ  فَ تَغْ اسْ وَ  ، مْ هُ رَ ذَ فَعَ هُ  لَ وا  لَفُ حَ
ي  يْسَ الَّذِ لَ وا} (التوبة ١١٨/٩) وَ فُ لِّ ينَ خُ ةِ الَّذِ لَى الثَّالثَ عَ الَى: {وَ عَ هُ تَ الَ اللَّ لِكَ قَ بِذَ ى، فَ قَضَ
لَفَ  نْ حَ مَّ نَا عَ رَ ائِهِ أَمْ جَ إِرْ انَا وَ هِ إيَّ لِيفِ كِنْ لِتَخْ لَ ةِ وَ وَ زْ غَ نْ الْ نَا عَ فِ لُّ نَا لِتَخَ لِيفِ نْ تَخْ هُ مِ رَ اللَّ كَ ذَ

٥٣٤. نْهُ بِلَ مِ قَ ، فَ يْهِ رَ إلَ تَذَ اعْ ، وَ هُ لَ

٥٣٤  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٣٥-٥٣٧.
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انُ  وَ ضْ الِبٍ رِ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ اصُ النَّبِيِّ r عَ تِصَ عٍ اخْ نَةَ تِسْ رٍ بِالنَّاسِ سَ جُّ أَبِي بَكْ (حَ
ا) هَ يرِ سِ فْ صِ فِي تَ الْقَصَ ةَ وَ اءَ رَ رُ بَ ذِكْ ، وَ نْهُ ةٍ عَ اءَ رَ لِ بَ ةِ أَوَّ يْهِ بِتَأْدِيَ لَ هِ عَ اللَّ

مَّ  ثُ ةِ،  دَ عَ قَ الْ ا  ذَ وَ االً  وَّ شَ وَ انَ  ضَ مَ رَ رِ  هْ شَ يَّةَ  قِ بَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ امَ  أَقَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
لِ  نْ أَهْ النَّاسُ مِ ، وَ مْ هُ جَّ ينَ حَ لِمِ سْ يمَ لِلْمُ ، لِيُقِ عٍ نَةِ تِسْ نْ سَ جِّ مِ لَى الْحَ ا عَ يرً رٍ أَمِ ا بَكْ ثَ أَبَ بَعَ

. ينَ لِمِ سْ مُ نْ الْ هُ مِ عَ نْ مَ مَ رٍ t وَ جَ أَبُو بَكْ رَ . فَخَ مْ هِ جِّ نْ حَ مْ مِ لِهِ نَازِ لَى مَ كِ عَ رْ الشِّ
انُوا  ي كَ ، الَّذِ دِ هْ عَ نْ الْ كِينَ مِ رِ شْ مُ يْنَ الْ بَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ ا بَ ضِ مَ ةٌ فِي نَقْ اءَ رَ لَتْ بَ نَزَ وَ
رِ  هْ الشَّ فِي  دٌ  أَحَ افُ  يَخَ الَ  وَ  ، هُ اءَ جَ دٌ  أَحَ بَيْتِ  الْ نْ  عَ دَّ  يُصَ الَ  أَنْ   : مْ يْنَهُ بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  فِيمَ يْهِ  لَ عَ
ودٌ  هُ لِكَ عُ يْنَ ذَ انَتْ بَ كَ ، وَ كِ رْ لِ الشِّ نْ أَهْ يْنَ النَّاسِ مِ بَ يْنَهُ وَ اما بَ ا عَ دً هْ لِكَ عَ انَ ذَ كَ . وَ امِ رَ الْحِ
فِيهِ  لَتْ  نَزَ فَ اةٍ،  مَّ سَ مُ الٍ  آجَ إلَى   ، ائِصَ صَ خَ بِ  رَ عَ الْ نْ  مِ بَائِلَ  قَ يْنَ  بَ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ يْنَ  بَ
الَى  عَ هُ تَ فَ اللَّ شَ ، فَكَ مْ نْهُ الَ مِ نْ قَ لِ مَ وْ فِي قَ ، وَ بُوكَ نْهُ فِي تَ ينَ عَ نَافِقِ مُ نْ الْ لَّفَ مِ نْ تَخَ فِيمَ وَ
مْ  لَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ وَ نَا،  لَ ى  مَّ سَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ  ، ونَ رُ ظْهِ يُ ا  مَ يْرِ  بِغَ ونَ  فُ تَخْ سْ يَ انُوا  كَ امٍ  وَ أَقْ ائِرَ  رَ سَ ا  فِيهَ

:U َال قَ نَا، فَ مَّ لَ يُسَ
لِ  َهْ ألِ أَيْ   (١/٩ (التوبة   { كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ مْ  تُ دْ عاهَ ينَ  الَّذِ إِلَى  ولِهِ  سُ رَ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ ةٌ  {بَراءَ

 . كِ رْ لِ الشِّ نْ أَهْ امِّ مِ عَ دِ الْ هْ عَ الْ
هَ  اللَّ أَنَّ  وَ  ، هِ اللَّ ي  زِ عْجِ مُ يْرُ  غَ مْ  أَنَّكُ وا  لَمُ اعْ وَ  ، رٍ هُ أَشْ ةَ  عَ بَ أَرْ ضِ  َرْ األْ فِي  وا  يحُ {فَسِ
يءٌ  بَرِ هَ  اللَّ أَنَّ  بَرِ  َكْ األْ جِّ  الْحَ مَ  وْ يَ النَّاسِ  إِلَى  ولِهِ  سُ رَ وَ هِ  اللَّ نَ  مِ أَذانٌ  وَ  . ينَ الْكافِرِ ي  زِ خْ مُ
لَّيْتُمْ  وَ تَ إِنْ  وَ  ، مْ لَكُ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ بْتُمْ  تُ إِنْ  {فَ ةِ  جَّ الْحِ هِ  ذِ هَ دَ  عْ بَ أَيْ   { ولُهُ سُ رَ وَ كِينَ  رِ شْ الْمُ نَ  مِ
مْ  تُ دْ عاهَ ينَ  الَّذِ إِالَّ   . أَلِيمٍ بِعَذابٍ  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ رِ  بَشِّ وَ  ، هِ اللَّ ي  زِ عْجِ مُ يْرُ  غَ مْ  أَنَّكُ وا  لَمُ اعْ فَ
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لَمْ  وَ يْئاً،  شَ مْ  وكُ نْقُصُ يَ لَمْ  مَّ  {ثُ ى  مَّ سَ مُ الْ لِ  َجَ األْ إلَى  اصَّ  الْخَ دَ  هْ عَ الْ أَيْ   { كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ
ا  إِذَ فَ  ، ينَ تَّقِ الْمُ بُّ  يُحِ هَ  اللَّ إِنَّ  مْ  تِهِ دَّ مُ إِلى  مْ  هُ دَ هْ عَ مْ  إِلَيْهِ وا  أَتِمُّ فَ داً  أَحَ مْ  يْكُ لَ عَ وا  رُ يُظاهِ
يْثُ  حَ كِينَ  رِ شْ الْمُ تُلُوا  اقْ {فَ الً  أَجَ مْ  هُ لَ بَ  رَ ضَ تِي  الَّ ةَ  عَ بَ َرْ األْ نِي  عْ يَ  { مُ رُ الْحُ رُ  هُ َشْ األْ لَخَ  انْسَ
الةَ  وا الصَّ أَقامُ إِنْ تابُوا وَ ، فَ دٍ صَ رْ لَّ مَ مْ كُ وا لَهُ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ رُ صُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ ، وَ مْ وهُ تُمُ دْ جَ وَ
نْ  مِ أَيْ   { كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ دٌ  أَحَ إِنْ  وَ  . يمٌ حِ رَ ورٌ  فُ غَ هَ  اللَّ إِنَّ  مْ  هُ بِيلَ سَ لُّوا  فَخَ  ، كاةَ الزَّ ا  وُ آتَ وَ
 ، نَهُ أْمَ مَ هُ  لِغْ أَبْ مَّ  ثُ  ، هِ اللَّ المَ  كَ عَ  مَ يَسْ تَّى  حَ هُ  رْ أَجِ فَ كَ  تَجارَ {اسْ مْ  تْلِهِ بِقَ تُكَ  رْ أَمَ ينَ  ذِ الَّ ءِ  الَ ؤُ هَ

} (التوبة ٢/٩-٦) ونَ لَمُ عْ مٌ الَ يَ وْ مْ قَ هُ ذلِكَ بِأَنَّ
الَ  أَن  امِّ  عَ الْ دِ  هْ عَ الْ لَى  عَ تُمْ  أَنْ وَ مْ  هُ انُوا  كَ ينَ  ذِ الَّ  { كِينَ رِ شْ لِلْمُ ونُ  يَكُ يْفَ  {كَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
 ، ولِهِ سُ نْدَ رَ عِ هِ وَ نْدَ اللَّ دٌ عِ هْ امِ {عَ رَ رِ الْحَ هْ الَ فِي الشَّ ، وَ ةِ مَ رْ مْ فِي الْحُ وهُ يفُ الَ يُخِ نحيفوكم وَ
لُوا  خَ دَ انُوا  كَ ينَ  ذِ الَّ رٍ  بَكْ نِي  بَ نْ  مِ بَائِلُ  قَ يَ  هِ وَ  ،{ رامِ الْحَ دِ  جِ سْ الْمَ نْدَ  عِ مْ  تُ دْ عاهَ ينَ  الَّذِ إِالَّ 
يْنَ  بَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ انَتْ بَ تِي كَ ةِ الَّ دَّ مُ ، إلَى الْ بِيَةِ يْ دَ مَ الْحُ وْ مْ يَ هِ دِ هْ عَ يْشٍ وَ رَ دِ قُ قْ فِي عَ
 ، ائِلٍ رِ بْنِ وَ نِي بَكْ نْ بَ يلُ مِ يَ الدِّ هِ ، وَ يْشٍ رَ نْ قُ يُّ مِ ا الْحَ ذَ ا إالَّ هَ هَ ضَ نْ نَقَ كُ لَمْ يَ ، فَ يْشٍ رَ قُ
ضَ  نَقَ نْ  كُ يَ مْ  لَ نْ  لِمَ دِ  هْ عَ الْ امِ  بِإِتْمَ رَ  أُمِ فَ  . مْ هِ دِ هْ عَ وَ يْشٍ  رَ قُ دِ  قْ عَ فِي  لُوا  خَ دَ انُوا  كَ ينَ  ذِ الَّ
 { ينَ تَّقِ الْمُ بُّ  يُحِ هَ  اللَّ إِنَّ   ، مْ لَهُ وا  يمُ تَقِ اسْ فَ مْ  لَكُ وا  تَقامُ اسْ ا  مَ {فَ تِهِ  دَّ مُ إلَى  رٍ  بَكْ نِي  بَ نْ  مِ

 (٧/٩ (التوبة 

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
لِ  أَهْ نْ  مِ ةٍ  دَّ مُ إلَى  مْ  هُ لَ دَ  هْ عَ الَ  ينَ  ذِ الَّ ونَ  كُ رِ شْ مُ الْ أَيْ   { مْ يْكُ لَ عَ وا  رُ ظْهَ يَ إِنْ  وَ يْفَ  {كَ

} (التوبة ٨/٩) ةً ال ذِمَّ مْ إِال وَ بُوا فِيكُ قُ رْ امِّ {الَ يَ عَ كِ الْ رْ الشِّ
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يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ
: يمٍ و بْنِ تَمِ رِ مْ يِّدِ بْنِ عَ نِي أُسَ دُ بَ ، أَحَ رٍ جَ سُ بْنُ حَ الَ أَوْ . قَ لْفُ : الْحِ لُّ ِ : اإلْ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

فُ رَ الشَّ ءُ وَ الَ مْ اآلْ الِكٌ فِيهِ مَ بَةٌ ... وَ قَ رْ لُّ مَ ِ اإلْ الِكٍ وَ نُو مَ الَ بَ وْ لَ
: رُ اعِ الَ الشَّ ، قَ لَ : آالَ هُ عَ مَ جَ . وَ هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

ا دً هْ نَّ جُ أْلُ مْ فَالَ تَ يْنَكُ بَ يْنِي ... وَ لِ بَ الَ نْ اآلْ فَالَ إلٌّ مِ
: يهُ قِ فَ عِ الْ دَ َجْ وقِ بْنِ األْ رُ سْ وَ أَبُو مَ هُ ، وَ انِيُّ دَ مْ هَ الِكٍ الْ عُ بْنُ مَ دَ َجْ الَ األْ . قَ دُ هْ عَ : الْ ةُ مَّ الذِّ وَ

ا رً نْكَ مُ يْنَا وَ ا إلَ وفً رُ عْ ضِ مَ َرْ نْ األْ وا ... مِ زُ اوِ ةٌ أَنْ تُجَ يْنَا ذِمَّ لَ انَ عَ كَ وَ
. مٌ ا: ذِمَ هَ عُ مْ جَ ، وَ هُ يَاتٍ لَ ةِ أَبْ ثَ بَيْتُ فِي ثَالَ ا الْ ذَ هَ وَ

} (التوبة ٨/٩)  قُونَ مْ فاسِ هُ ثَرُ أَكْ مْ وَ هُ لُوبُ أْبى قُ تَ مْ وَ هِ واهِ مْ بِأَفْ ونَكُ ضُ رْ {يُ
بُونَ  قُ رْ . الَ يَ لُونَ مَ عْ ا كانُوا يَ مْ ساءَ مَ هُ ، إِنَّ بِيلِهِ نْ سَ وا عَ دُّ ، فَصَ لِيالً ناً قَ هِ ثَمَ ا بِآياتِ اللَّ وْ تَرَ {اشْ
. مْ يْكُ لَ ا عَ وْ تَدَ دْ اعْ } (التوبة ٩/٩-١٠) أَيْ قَ ونَ تَدُ عْ مُ الْمُ أُولئِكَ هُ ، وَ ةً ال ذِمَّ نٍ إِال وَ مِ ؤْ فِي مُ

مٍ  وْ لِقَ ياتِ  اآلْ لُ  صِّ نُفَ وَ  ، ينِ الدِّ فِي  مْ  وانُكُ إِخْ فَ كاةَ  الزَّ ا  وُ آتَ وَ الةَ  الصَّ وا  أَقامُ وَ تابُوا  إِنْ  {فَ
} (التوبة ١١/٩) ونَ لَمُ عْ يَ

( نْهُ ةٌ عَ اءَ رَ ةِ بَ لِيا بِتَأْدِيَ ولِ عَ سُ اصُ الرَّ تِصَ (اخْ
رٍ  فَ عْ جَ أَبِي  نْ  عَ  ، نَيْفٍ حُ بْنِ  بَّادِ  عَ بْنِ  كِيمِ  حَ بْنُ  كِيمُ  حَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
دْ  قَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ ةٌ  اءَ رَ بَ لَتْ  نَزَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ  ، يْهِ لَ عَ هِ  اللَّ انُ  وَ ضْ رِ لِيٍّ  عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ
ا إلَى  ثْتُ بِهَ عَ وْ بَ هِ لَ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ هُ ، قِيلَ لَ جَّ يمَ لِلنَّاسِ الْحَ يقَ لِيُقِ دِّ رٍ الصِّ ا بَكْ بَ ثَ أَ انَ بَعَ كَ
طَالِبٍ  أَبِي  ابْن  لِيَّ  عَ ا  عَ دَ مَّ  ثُ يْتِي،  بَ لِ  أَهْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ إالَّ  نِّي  عَ دِّي  ؤَ يُ الَ   : الَ قَ فَ  ، رٍ بَكْ أَبِي 



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٣٢٧

مَ  وْ يَ النَّاسِ  فِي  نْ  أَذِّ وَ ةٍ،  اءَ رَ بَ رِ  دْ صَ نْ  مِ ةِ  صَّ قِ الْ هِ  ذِ بِهَ جْ  رُ اُخْ  : هُ لَ الَ  قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ هِ  اللَّ انُ  وَ ضْ رِ
الَ  وَ  ، كٌ رِ شْ مُ امِ  عَ الْ دَ  عْ بَ جُّ  يَحُ الَ  وَ  ، افِرٌ كَ نَّةَ  الْجَ لُ  خُ دْ يَ الَ  هُ  نَّ أَ نًى،  بِمِ وا  عُ تَمَ اجْ ا  إذَ رِ  النَّحْ
جَ  رَ فَخَ  ، تِهِ دَّ مُ إلَى  هُ  لَ وَ  هُ فَ دٌ  هْ عَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ هُ  لَ انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، انٌ يَ رْ عُ بَيْتِ  بِالْ يَطُوفُ 
كَ  رَ أَدْ تَّى  حَ  ، بَاءَ ضْ عَ الْ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ ةِ  اقَ نَ لَى  عَ يْهِ  لَ عَ هِ  اللَّ انُ  وَ ضْ رِ طَالِبٍ  أَبِي  بْنُ  لِيُّ  عَ
 ، ورٌ أْمُ مَ بَلْ   : الَ قَ فَ ؟  ورٌ أْمُ مَ مْ  أَ يرٌ  أَمِ أَ  : الَ قَ يقِ  بِالطَّرِ رٍ  بَكْ بُو  أَ آهُ  رَ ا  لَمَّ فَ  ، يقِ بِالطَّرِ رٍ  بَكْ ا  بَ أَ
مْ  لِهِ نَازِ مَ لَى  عَ نَةِ  السَّ تِلْكَ  فِي  اكَ  ذَ إذْ  بُ  رَ عَ الْ وَ  ، جَّ الْحَ لِلنَّاسِ  رٍ  بَكْ بُو  أَ امَ  قَ أَ فَ يَا.  ضَ مَ مَّ  ثُ
أَبِي  بْنُ  لِيُّ  عَ امَ  قَ  ، رِ النَّحْ مُ  وْ يَ انَ  كَ ا  إذَ تَّى  حَ  ، لِيَّةِ اهِ الْجَ فِي  ا  يْهَ لَ عَ انُوا  كَ تِي  الَّ  ، جِّ الْحَ نْ  مِ
الَ  هُ  إنَّ  ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ  : الَ قَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ بِهِ  هُ  رَ أَمَ ي  لَّذِ بِاَ النَّاسِ  فِي  نَ  أَذَّ فَ  ،t طَالِبٍ 
انَ  كَ نْ  مَ وَ ان،  يَ رْ عُ بَيْتِ  بِالْ يطوف  الَ  وَ  ، كٌ رِ شْ مُ امِ  عَ الْ دَ  عْ بَ جُّ  يَحُ الَ  وَ  ، افِرٌ كَ نَّةَ  الْجَ لُ  خُ دْ يَ
نَ  أَذَّ مِ  وْ يَ نْ  مِ رٍ  هُ أَشْ ةَ  عَ بَ أَرْ النَّاسَ  لَ  أَجَّ وَ  ، تِهِ دَّ مُ إلَى  هُ  لَ وَ  هُ فَ دٌ  هْ عَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ نْدَ  عِ هُ  لَ
دٌ  أَحَ إالَّ  ةٌ  ذِمَّ الَ  وَ كِ  رِ شْ لِمُ دٌ  هْ عَ الَ  مَّ  ثُ  ، مْ دِهِ بِالَ وْ  أَ مْ  نِهِ أْمَ مَ إلَى  مٍ  وْ قَ لُّ  كُ عَ  جِ لِيَرْ  ، مْ فِيهِ
امِ  عَ لِكَ الْ دَ ذَ عْ جَّ بَ لَمْ يَحُ . فَ تِهِ دَّ مُ هُ إلَى  وَ لَ هُ ةٍ، فَ دَّ دٌ إلَى مُ هْ r عَ هِ  ولِ اللَّ سُ نْدَ رَ هُ عِ انَ لَ كَ

.r هِ  ولِ اللَّ سُ لَى رَ ا عَ مَ دِ مَّ قَ . ثُ انٌ يَ رْ بَيْتِ عُ مْ يَطُفْ بِالْ لَ ، وَ كٌ رِ شْ مُ
 ، امِّ عَ دِ الْ هْ عَ لِ الْ نْ أَهْ كِ مِ رْ لِ الشِّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ ةٍ فِيمَ اءَ رَ نْ بَ ا مِ ذَ انَ هَ : فَكَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

ى. مَّ سَ مُ لِ الْ َجَ ةِ إلَى األْ دَّ مُ لِ الْ أَهْ وَ

( كِينَ رِ شْ ادِ الْمُ هَ رِ بِجِ َمْ لَ فِي األْ زَ ا نَ (مَ
لِ  أَهْ نْ  مِ ضَ  نَقَ نْ  مَّ مِ  ، كِ رْ الشِّ لِ  أَهْ ادِ  هَ بِجِ  r هُ  ولَ سُ رَ هُ  اللَّ رَ  أَمَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مْ  هُ لَ بَ  رَ ضَ تِي  الَّ رِ  هُ َشْ األْ ةِ  عَ بَ َرْ األْ دَ  عْ بَ  ، امِّ عَ الْ دِ  هْ عَ الْ لِ  أَهْ نْ  مِ انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، اصِّ الْخَ دِ  هْ عَ الْ

 : الَ قَ ، فَ ائِهِ دَ تَلُ بِعَ يُقْ ، فَ مْ نْهُ ادٍ مِ ا عَ وَ فِيهَ دُ عْ الً إالَّ أَنْ يَ أَجَ
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ةٍ،  رَّ مَ لَ  أَوَّ مْ  كُ ؤُ بَدَ مْ  هُ وَ ولِ  سُ الرَّ راجِ  بِإِخْ وا  مُّ هَ وَ مْ  هُ مانَ أَيْ ثُوا  نَكَ ماً  وْ قَ تُقاتِلُونَ  {أَال 
مْ  يكُ دِ بِأَيْ هُ  اللَّ مُ  هُ بْ ذِّ عَ يُ مْ  قاتِلُوهُ  . نِينَ مِ ؤْ مُ نْتُمْ  كُ إِنْ  هُ  وْ شَ تَخْ أَنْ  قُّ  أَحَ هُ  اللَّ فَ مْ  هُ نَ وْ شَ أَتَخْ
تُوبُ  يَ وَ مْ  لُوبِهِ قُ يْظَ  غَ بْ  هِ ذْ يُ وَ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ مٍ  وْ قَ ورَ  دُ صُ فِ  يَشْ وَ مْ  يْهِ لَ عَ مْ  كُ رْ نْصُ يَ وَ مْ  هِ زِ يُخْ وَ
ا  لَمَّ وَ وا  كُ تْرَ تُ أَنْ  بْتُمْ  سِ حَ أَمْ   . كِيمٌ حَ لِيمٌ  عَ الله  وَ  ، يَشاءُ نْ  مَ لى  {عَ لِكَ  ذَ دِ  عْ بَ نْ  مِ أَيْ   { هُ اللَّ
نِينَ  مِ ؤْ الْمُ الَ  وَ ولِهِ  سُ رَ ال  وَ هِ  اللَّ ونِ  دُ نْ  مِ وا  ذُ تَّخِ يَ لَمْ  وَ  ، مْ نْكُ مِ وا  دُ جاهَ ينَ  الَّذِ هُ  اللَّ مِ  لَ عْ يَ

} (التوبة ١٣/٩-١٦) لُونَ مَ بِيرٌ بِما تَعْ الله خَ ، وَ ةً لِيجَ وَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

: لِجُ جَ يَ لَ نْ وَ وَ مِ هُ ، وَ ئِجُ الَ ا: وَ هَ عُ مْ جَ ، وَ يلٌ : دَخِ ةً لِيجَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
} (األعراف  ياطِ مِّ الْخِ لُ فِي سَ مَ لِجَ الْجَ تَّى يَ هِ U: {حَ فِي كِتَابِ اللَّ ، وَ لُ خُ دْ لَ يَ أَيْ دَخَ
وَ  ، نَحْ ونَ رُ ظْهِ ا يُ يْرَ مَ يْهِ غَ ونَ إلَ رُّ ونِهِ يُسِ نْ دُ يالً مِ وا دَخِ ذُ تَّخِ مْ يَ : لَ ولُ قُ ، يَ لُ خُ دْ ٤٠/٧) أَيْ يَ
ا  إِنَّ قالُوا  مْ  ياطِينِهِ شَ إِلى  ا  وْ لَ خَ إِذا  {وَ نُوا  آمَ ينَ  لِلَّذِ انَ  يمَ ِ اإلْ ونَ  رُ ظْهِ يُ  ، ونَ نَافِقُ مُ الْ نَعُ  يَصْ ا  مَ

} (البقرة ١٤/٢)  مْ كُ عَ مَ
: رُ اعِ الَ الشَّ قَ

٥۳٥ وبِ شُ يْرَ مَ تْفَ غَ يْكَ الْحَ اقُوا إلَ ةً ... سَ لِيجَ لْتَ وَ عِ دْ جُ لَمْ بِأَنَّكَ قَ اعْ وَ
:( ةَ الْبَيْتِ ارَ مْ عمَ ائِهِ عَ يْشٍ بِادِّ رَ لَى قُ دِّ عَ لَ فِي الرَّ زَ ا نَ (مَ

ا  ذَ هَ ارِ  مَّ عُ وَ  ، اجِّ الْحَ اةُ  قَ سُ وَ  ، مِ رَ الْحَ لُ  أَهْ إنَّا   : يْشٍ رَ قُ لَ  وْ قَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 { رِ خِ مِ اآلْ الْيَوْ هِ وَ نَ بِاللَّ نْ آمَ هِ مَ دَ اللَّ ساجِ رُ مَ مُ عْ : {إِنَّما يَ الَ قَ نَّا، فَ لُ مِ دَ أَفْضَ ، فَالَ أَحَ بَيْتِ الْ

٥٣٥  غري مشوب: غري خملوط.
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نْ  مَ ا  هَ قِّ بِحَ ا  هَ رَ مَّ عَ نْ  مَ أَيْ  هِ  اللَّ دَ  اجِ سَ مَ رُ  مُ عْ يَ ا  إِنَّمَ وَ  ، لِكَ ذَ لَى  عَ تْ  يْسَ لَ مْ  تَكُ ارَ مَ عِ إنَّ  أَيْ 
ئِكَ  أُولَ فَ أَيْ   { هَ اللَّ إِالَّ  شَ  يَخْ لَمْ  وَ كاةَ  الزَّ آتَى  وَ الةَ  الصَّ أَقامَ  {وَ  ، رِ خِ اآلْ مِ  يَوْ الْ وَ هِ  بِاللَّ نَ  آمَ

. قٌّ : حَ هِ نْ اللَّ ى مِ سَ عَ } (التوبة ١٨/٩) وَ ينَ تَدِ هْ نَ الْمُ ونُوا مِ كُ ا {فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَ هَ ارُ مَّ عُ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

رِ  خِ اآلْ مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ نَ  آمَ نْ  مَ كَ رامِ  الْحَ دِ  جِ سْ الْمَ ةَ  مارَ عِ وَ الْحاجِّ  ةَ  قايَ سِ تُمْ  لْ عَ {أَجَ
} (التوبة ١٩/٩) هِ نْدَ اللَّ ونَ عِ تَوُ سْ هِ الَ يَ بِيلِ اللَّ دَ فِي سَ جاهَ وَ

( كِينَ رِ شْ تَالِ الْمُ رِ بِقِ َمْ لَ فِي األْ زَ ا نَ (مَ
نْ  عَ مْ  يهِ لِّ وَ تُ وَ  ، فِيهِ انَ  كَ ا  مَ وَ  ، نَيْنٍ حُ رِ  ذِكْ إلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ نْ  عَ ةُ  صَّ قِ الْ مَّ  ثُ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ، ثُ مْ لِهِ اذُ دَ تَخَ عْ هِ بَ رِ نْ نَصْ الَى مِ عَ هُ تَ لَ اللَّ ا أَنَزَ مَ ، وَ مْ هِ وِّ دُ عَ
تُمْ  فْ خِ إِنْ  وَ ا،  ذَ هَ مْ  هِ عامِ دَ  عْ بَ رامَ  الْحَ دَ  جِ سْ الْمَ بُوا  رَ قْ يَ فَال  سٌ  نَجَ ونَ  كُ رِ شْ الْمُ ا  {إِنَّمَ
نَّا  ا كُ بَنَّ مَ هَ يَذْ لَ ، وَ ةُ ارَ نَّ التِّجَ لِكَ تَهْ لَ ، فَ اقُ وَ َسْ نَّا األْ نَّ عَ طِعَ تَنْقَ وا: لَ الُ لِكَ أَنَّ النَّاسَ قَ ذَ } وَ ةً يْلَ عَ

 :U ُه الَ اللَّ قَ ، فَ افِقِ رَ مَ نْ الْ ا مِ يبُ فِيهَ نُصِ
 ، لِكَ {إِنْ شاءَ يْرِ ذَ هٍ غَ جْ نْ وَ } أَيْ مِ لِهِ نْ فَضْ هُ مِ مُ اللَّ نِيكُ غْ فَ يُ وْ ةً فَسَ يْلَ تُمْ عَ فْ إِنْ خِ {وَ
ا  مَ ونَ  مُ رِّ يُحَ ال  وَ  ، رِ خِ اآلْ مِ  بِالْيَوْ ال  وَ هِ  بِاللَّ نُونَ  مِ ؤْ يُ الَ  ينَ  الَّذِ قاتِلُوا   ، كِيمٌ حَ لِيمٌ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ 
ةَ  يَ زْ الْجِ طُوا  عْ يُ تَّى  حَ الْكِتابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِ نَ  مِ قِّ  الْحَ دِينَ  ينُونَ  دِ يَ ال  وَ ولُهُ  سُ رَ وَ هُ  اللَّ مَ  رَّ حَ
قَطْعِ  نْ  مِ تُمْ  فْ وَّ تَخَ ا  مَّ مِ ضٌ  وَ عِ ا  ذَ هَ ي  فَفِ أَيْ   (٢٨/٩-٢٩ (التوبة   { ونَ رُ صاغِ مْ  هُ وَ دٍ  يَ نْ  عَ
لِ  أَهْ نَاقِ  أَعْ نْ  مِ مْ  طَاهُ أَعْ ا  مَ  ، كِ رْ الشِّ رِ  بِأَمْ مْ  نْهُ عَ قَطَعَ  ا  بِمَ هُ  اللَّ مْ  هُ ضَ وَّ فَعَ  ، اقِ وَ َسْ األْ

. ةِ يَ زْ الْجِ نْ  مِ  ، كِتَابِ الْ
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( يْنِ لِ الْكِتَابَ لَ فِي أَهْ زَ ا نَ (مَ
الَى:  عَ لِهِ تَ وْ ى إلَى قَ تَهَ تَّى انْ ، حَ يْهِ لَ ةِ عَ يَ رْ فِ الْ رِّ وَ نْ الشَّ مْ مِ ا فِيهِ يْنِ بِمَ كِتَابَ ل الْ رَ أَهْ كَ مَّ ذَ ثُ

بِيلِ  نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ والَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ لُونَ أَمْ بانِ لَيَأْكُ هْ الرُّ بارِ وَ َحْ نَ األْ ثِيراً مِ {إِنَّ كَ
بِعَذابٍ  مْ  هُ رْ بَشِّ فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  ونَها  قُ نْفِ يُ ال  وَ ةَ  ضَّ الْفِ وَ بَ  هَ الذَّ ونَ  نِزُ كْ يَ ينَ  الَّذِ وَ  ، هِ اللَّ

} (التوبة ٣٤/٩) لِيمٍ أَ
( يءِ لَ فِي النَّسِ زَ ا نَ (مَ

هُ  مَ اللَّ رَّ ا حَ مَّ لُّ مِ انَ يُحِ ا كَ يءُ مَ النَّسِ . وَ ثَتْ فِيهِ دَ بُ أَحْ رَ عَ انَتْ الْ ا كَ مَ ، وَ يءَ رَ النَّسِ كَ مَّ ذَ ثُ
 : الَ قَ ا، فَ نْهَ هُ مِ لَّ اللَّ ا أَحَ مَّ مُ مِ رِّ يُحَ ، وَ ورِ هُ نْ الشُّ الَى مِ عَ تَ

ماواتِ  السَّ لَقَ  خَ مَ  وْ يَ هِ  اللَّ كِتابِ  فِي  راً  هْ شَ رَ  شَ عَ نا  اثْ هِ  اللَّ نْدَ  عِ ورِ  هُ الشُّ ةَ  دَّ عِ {إِنَّ 
} (التوبة ٣٦/٩)  مْ كُ سَ فُ نَّ أَنْ وا فِيهِ يِّمُ فَال تَظْلِمُ ينُ الْقَ ، ذلِكَ الدِّ مٌ رُ ةٌ حُ عَ بَ نْها أَرْ ، مِ ضَ َرْ األْ وَ

، كِ رْ لُ الشِّ لَ أَهْ ا فَعَ مَ ا: أَيْ كَ امً رَ ا حَ لهَ الَ الَ حَ ، وَ الً الَ ا حَ هَ امَ رَ لُوا حَ عَ أَيْ الَ تَجْ
هُ  لُّونَ وا يُحِ رُ فَ ينَ كَ لُّ بِهِ الَّذِ ، يُضَ رِ فْ ةٌ فِي الْكُ يادَ ونَ {زِ نَعُ انُوا يَصْ ي كَ } الَّذِ يءُ ا النَّسِ {إِنَّمَ
وءُ  سُ مْ  لَهُ نَ  يِّ زُ  ، هُ اللَّ مَ  رَّ حَ ا  مَ لُّوا  يُحِ فَ  ، هُ اللَّ مَ  رَّ حَ ا  مَ ةَ  دَّ عِ ا  لِيُواطِؤُ اما  عَ هُ  ونَ مُ رِّ يُحَ وَ ا  امً عَ

} (التوبة ٣٧/٩) ينَ مَ الْكافِرِ وْ ي الْقَ دِ هْ الله الَ يَ ، وَ مْ مالِهِ أَعْ
( بُوكَ لَ فِي تَ زَ ا نَ (مَ

 ، ومِ وِ الرُّ زْ نْ غَ وا مِ ظَمُ ا أَعْ مَ ا، وَ نْهَ ينَ عَ لِمِ سْ مُ لِ الْ ثَاقُ نْ تَ ا مِ انَ فِيهَ ا كَ مَ بُوكَ وَ رَ تَ كَ مَّ ذَ ثُ
وا إلَى  عُ ينَ دُ ، حِ ينَ نَافِقِ مُ نْ الْ افَقَ مِ نْ نَ اقَ مَ نِفَ ، وَ مْ ادِهِ هَ هِ r إلَى جِ ولُ اللَّ سُ مْ رَ اهُ عَ ينَ دَ حِ
الَى:   عَ تَ الَ  قَ فَ  ، الَمِ سْ اإلِْ فِي  مْ  اثِهِ دَ إحْ نْ  مِ  ٥۳٦ مْ يْهِ لَ عَ نَعَى  ا  مَ مَّ  ثُ ادِ،  هَ الْجِ نْ  مِ يْهِ  إلَ وا  عُ دُ ا  مَ

م. يْهِ لَ م: عاهبم وعتب عَ يْهِ لَ ٥٣٦  نعى عَ
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إِلَى  تُمْ  لْ اقَ اثَّ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  وا  رُ فِ انْ مُ  لَكُ قِيلَ  إِذا  مْ  لَكُ ا  مَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ ا  {يَ
لْ  تَبْدِ سْ يَ وَ لِيماً  أَ ذاباً  عَ مْ  بْكُ ذِّ عَ {يُ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى  ةُ  صَّ قِ الْ مَّ  ثُ  (٣٨/٩ (التوبة   { ضِ َرْ األْ
هُ  جَ رَ أَخْ إِذْ  هُ  اللَّ هُ  رَ نَصَ دْ  قَ فَ وهُ  رُ نْصُ تَ {إِالَّ  الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   (٣٩/٩ } (التوبة  مْ كُ يْرَ غَ ماً  وْ قَ

(٤٠/٩ (التوبة   { الْغارِ فِي  ما  هُ إِذْ  نَيْنِ  اثْ ثانِيَ  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ
( اقِ لِ النِّفَ لَ فِي أَهْ زَ ا نَ (مَ

 : اقِ لَ النِّفَ رُ أَهْ كُ ذْ الَى لِنَبِيِّهِ r، يَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
ونَ  لِفُ يَحْ سَ ، وَ ةُ قَّ مُ الشُّ يْهِ لَ تْ عَ دَ لكِنْ بَعُ ، وَ بَعُوكَ تَّ داً الَ راً قاصِ فَ سَ يباً وَ رِ ضاً قَ رَ {لَوْ كانَ عَ
(التوبة   { لَكاذِبُونَ مْ  هُ إِنَّ مُ  لَ عْ يَ الله  وَ  ، مْ هُ سَ فُ أَنْ ونَ  لِكُ هْ يُ  ، مْ عَكُ مَ نا  جْ رَ لَخَ نا  تَطَعْ اسْ لَوِ  هِ  بِاللَّ
وا  قُ دَ ينَ صَ تَبَيَّنَ لَكَ الَّذِ تَّى يَ مْ حَ ، لِمَ أَذِنْتَ لَهُ نْكَ هُ عَ ا اللَّ فَ ونَ {عَ تَطِيعُ سْ مْ يَ ٤٢/٩) أَيْ إنَّهُ
 ، باالً مْ إِالَّ خَ وكُ ا زادُ مْ مَ وا فِيكُ جُ رَ : {لَوْ خَ لِهِ وْ } (التوبة ٤٣/٩)... إلَى قَ مَ الْكاذِبِينَ لَ عْ تَ وَ

} (التوبة ٤٧/٩) مْ ونَ لَهُ اعُ مَّ مْ سَ فِيكُ تْنَةَ وَ مُ الْفِ ونَكُ بْغُ ، يَ مْ اللَكُ وا خِ عُ ضَ َوْ ألَ وَ
يبة) رِ يرُ بَعْضِ الكلمات الْغَ سِ فْ (تَ

نْ  مِ بٌ  رْ ضَ  : اعُ يضَ ِ فَاإلْ  ، مْ افِكُ عَ أَضْ يْنَ  بَ وا  ارُ سَ  : مْ لَكُ الَ خِ وا  عُ ضَ أَوْ  : امٍ شَ هِ ابْنُ  الَ  قَ
: الِكٍ الهمدانيّ عُ بْنُ مَ دَ َجْ الَ األْ ، قَ يِ شْ مَ نْ الْ عَ مِ رَ يْرِ أَسْ السَّ

٥۳۷ اعِ يضَ ِ اإلْ دِّ وَ يْنَ الشَّ يجٍ بَ رِ هِ ... بِشَ أْوِ لَّ بِشَ دِ مُ د الْ احِ وَ يصطادك الْ
. هُ ةٍ لَ يدَ بَيْتُ فِي قَصِ ا الْ ذَ هَ وَ

د املدل  احِ وَ ايَة من رو الْ وَ الَ أَبُو ذَر: واجليد رِ يد: فرسا. قَ رِ رد، يُ ا: املُْفْ كرسهَ اء وَ تْح احلَْ د، بِفَ احِ ٥٣٧  الْوَ
كر.  الذّ دم  تَقَ مُ فرس  إِىلَ  يرجع  ضمريا  له «يصطاد»  وْ قَ يفِ  ويضمر  الوحيش،  الثور  بِهِ  ويعنى  املنصب، 

.نَا اجلر . والشد: هُ انِ ْتَلِفَ انِ خمُ عَ ال مها رشجيان: أَي نَوْ قَ ع. يُ وشأوه: سبقه. والرشيج: النَّوْ



تفسري القرآن يف سرية ابن هشام

٣٣٢

( اقِ لِ النِّفَ لَ فِي أَهْ زَ ا نَ دٌ إلَى مَ وْ (عَ
بْدُ  عَ  : مْ نْهُ مِ نِي،  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، فِ رَ الشَّ ي  ذَوِ نْ  مِ نُوهُ  تَأْذَ اسْ ينَ  ذِ الَّ انَ  كَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
هِ  لْمِ لِعِ هُ  اللَّ مْ  ثَبَّطَهُ فَ  ، مْ هِ مِ وْ قَ فِي  ا  افً رَ أَشْ انُوا  كَ وَ  ، قِيسٍ بْنُ  دُّ  الْجَ وَ  ، لُولَ سَ بن  أُبَيٍّ  بْنُ  هِ  اللَّ
ةٍ  طَاعَ ، وَ مْ هُ بَّةٍ لَ حَ لُ مَ مٌ أَهْ وْ هِ قَ نْدِ انَ فِي جُ كَ ، وَ هُ نْدَ يْهِ جُ لَ وا عَ دُ سِ يُفْ ، فَ هُ عَ وا مَ جُ رُ مْ أَنْ يَخْ بِهِ

الَى:  عَ الَ تَ قَ . فَ مْ مْ فِيهِ فِهِ رَ ، لِشَ يْهِ مْ إلَ ونَهُ عُ دْ ا يَ فِيمَ
نْ  مِ أَيْ   { بْلُ قَ نْ  مِ تْنَةَ  الْفِ ا  وُ تَغَ ابْ دِ  لَقَ  ، ينَ بِالظَّالِمِ لِيمٌ  عَ الله  وَ  ، مْ لَهُ ونَ  اعُ مَّ سَ مْ  فِيكُ {وَ
ابَكَ  حَ نْكَ أَصْ وا عَ لُ ذُ } (التوبة ٤٧/٩-٤٨) أَيْ لِيَخْ ورَ ُمُ بُوا لَكَ األْ لَّ قَ ، {وَ تَأْذِنُوكَ سْ بْلِ أَنْ يَ قَ
قُولُ  يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ  . ونَ هُ كارِ مْ  هُ وَ هِ  اللَّ رُ  أَمْ رَ  ظَهَ وَ قُّ  الْحَ جاءَ  تَّى  حَ كَ  رَ أَمْ يْكَ  لَ عَ وا  دُّ رُ يَ وَ
يَ  مِّ ا سُ ، فِيمَ لِكَ الَ ذَ ي قَ انَ الَّذِ كَ طُوا} (التوبة ٤٩/٩) وَ قَ تْنَةِ سَ تِنِّي أَال فِي الْفِ فْ ال تَ نْ لِي وَ ذَ ائْ
انَتْ  مَّ كَ . ثُ ومِ ادِ الرُّ هَ هِ r إلَى جِ ولُ اللَّ سُ اهُ رَ عَ ينَ دَ ، حِ ةَ لِمَ نِي سَ و بَ ، أَخُ دُّ بْنُ قِيسٍ نَا، الْجَ لَ

الَى:  عَ لِهِ تَ وْ ةُ إلَى قَ صَّ قِ الْ
كَ  زُ لْمِ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ . وَ ونَ حُ مَ مْ يَجْ هُ ا إِلَيْهِ وَ لَّوْ الً لَوَ خَ دَّ غاراتٍ أَوْ مُ أً أَوْ مَ لْجَ ونَ مَ دُ {لَوْ يَجِ
(التوبة   { طُونَ خَ يَسْ مْ  هُ إِذا  نْها  مِ ا  طَوْ عْ يُ لَمْ  إِنْ  وَ وا،  ضُ رَ نْها  مِ طُوا  أُعْ إِنْ  فَ  ، قاتِ دَ الصَّ فِي 

. مْ يَاهُ نْ مْ لِدُ طَهُ خَ سَ مْ وَ اهُ ضَ رِ مْ وَ ا نِيَّتُهُ ٥٧/٩-٥٨) أَيْ إنَّمَ

( اتِ قَ دَ ابِ الصَّ حَ رِ أَصْ لَ فِي ذِكْ زَ ا نَ (مَ
 : الَ قَ ا، فَ لَهَ ى أَهْ مَّ سَ ، وَ يَ نْ هِ قَاتِ لِمَ دَ يَّنَ الصَّ مَّ بَ ثُ

في  وَ  ، مْ لُوبُهُ قُ ةِ  لَّفَ ؤَ الْمُ وَ يْها،  لَ عَ لِينَ  الْعامِ وَ ساكِينِ  الْمَ وَ راءِ  قَ فُ لِلْ قاتُ  دَ الصَّ ا  {إِنَّمَ
 { كِيمٌ لِيمٌ حَ الله عَ ، وَ هِ نَ اللَّ ةً مِ يضَ رِ ، فَ بِيلِ ابْنِ السَّ ، وَ هِ بِيلِ اللَّ في سَ ينَ وَ مِ الْغارِ ، وَ قابِ الرِّ

(التوبة ٦٠/٩)
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(r َول سُ ا الرَّ وْ نْ آذَ لَ فِيمَ زَ ا نَ (مَ
 : الَ قَ مْ النَّبِيَّ r، فَ اهُ أَذَ مْ وَ هُ شَّ رَ غَ كَ مَّ ذَ ثُ

نُ  مِ ؤْ يُ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ؤْ ، يُ مْ يْرٍ لَكُ نُ خَ لْ أُذُ ، قُ نٌ وَ أُذُ ولُونَ هُ قُ يَ ونَ النَّبِيَّ وَ ذُ ؤْ ينَ يُ مُ الَّذِ نْهُ مِ {وَ
 { لِيمٌ أَ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ونَ  ذُ ؤْ يُ ينَ  الَّذِ وَ  ، مْ نْكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  لِلَّذِ ةٌ  مَ حْ رَ وَ  ، نِينَ مِ ؤْ لِلْمُ
نِي  بَ و  أَخُ ثِ  ارِ الْحَ بْنُ  بْتَلُ  نَ نِي،  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، ةَ الَ قَ مَ الْ تِلْكَ  ولُ  قُ يَ ي  الَّذِ انَ  كَ وَ  (٦١/٩ (التوبة 
هُ  ثَ دَّ نْ حَ ، مَ نٌ دٌ أُذُ مَّ حَ ا مُ : إنَّمَ ولُ قُ انَ يَ هُ كَ نَّ لِكَ أَ ذَ ، وَ ةُ يَ هِ اآلْ ذِ لَتْ هَ فِيهِ نَزَ ، وَ فٍ وْ و بْنِ عَ رِ مْ عَ

. قُ بِهِ دِّ يُصَ يْرَ وَ عُ الْخَ مَ } أَيْ يَسْ مْ يْرٍ لَكُ نُ خَ لْ أُذُ الَى: {قُ عَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ . يَ هُ قَ دَّ يْئًا صَ شَ
وهُ إِنْ كانُوا  ضُ رْ قُّ أَنْ يُ ولُهُ أَحَ سُ رَ الله وَ مْ وَ وكُ ضُ مْ لِيُرْ هِ لَكُ ونَ بِاللَّ لِفُ الَى: {يَحْ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

} (التوبة ٦٢/٩)  نِينَ مِ ؤْ مُ
ولِهِ  سُ رَ وَ آياتِهِ  وَ هِ  أَبِاللَّ لْ  قُ  ، لْعَبُ نَ وَ وضُ  نَخُ نَّا  كُ إِنَّما  ولُنَّ  لَيَقُ مْ  أَلْتَهُ سَ لَئِنْ  {وَ  : الَ قَ مَّ  ثُ
بْ  ذِّ نُعَ مْ  نْكُ مِ ةٍ  طائِفَ نْ  عَ نَعْفُ  {إِنْ  الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   ...(٦٥/٩ (التوبة   { نَ ؤُ زِ تَهْ تَسْ نْتُمْ  كُ
بْنِ  يَّةَ  أُمَ نِي  بَ أَخو   ، ابِتٍ ثَ بْنَ  ةَ  دِيعَ وَ ةَ  الَ قَ مَ الْ هِ  ذِ هَ الَ  قَ ي  الَّذِ انَ  كَ وَ  (٦٦/٩ (التوبة   { ةً طائِفَ
يِّرٍ  مَ حُ بْنَ  نَ  شِّ خَ مُ نِي:  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، نْهُ عَ يَ  فِ عُ ي  الَّذِ انَ  كَ وَ  ، فٍ وْ عَ ابْن  و  رِ مْ عَ نِي  بَ نْ  مِ  ، دٍ يْ زَ

. عَ مِ ا سَ مْ بَعْضَ مَ نْهُ رَ مِ هُ أَنْكَ نَّ لِكَ أَ ذَ ، وَ ةَ لِمَ نِي سَ لِيفَ بَ ، حَ عِيُّ جَ َشْ األْ
الَى:  عَ لِهِ تَ وْ ى إلَى قَ تَهَ تَّى انْ مْ حَ تِهِ فَ نْ صِ ةَ مِ صَّ قِ مَّ الْ ثُ

بِئْسَ  وَ نَّمُ  هَ جَ مْ  أْواهُ مَ وَ مْ  يْهِ لَ عَ لُظْ  اغْ وَ ينَ  نافِقِ الْمُ وَ ارَ  فَّ الْكُ دِ  جاهِ النَّبِيُّ  ا  هَ أَيُّ ا  {يَ
وا بِما  مُّ هَ مْ وَ هِ المِ دَ إِسْ عْ وا بَ رُ فَ كَ رِ وَ فْ ةَ الْكُ لِمَ دْ قالُوا كَ لَقَ ا قالُوا، وَ هِ مَ ونَ بِاللَّ لِفُ . يَحْ يرُ صِ الْمَ
ال  لِيٍّ وَ نْ وَ : {مِ لِهِ وْ }... إلَى قَ لِهِ نْ فَضْ ولُهُ مِ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ ناهُ وا إِالَّ أَنْ أَغْ مُ قَ ما نَ نالُوا، وَ لَمْ يَ
 ، تٍ امِ دِ ابْن صَ يْ وَ سَ بْنَ سُ الَ ةَ الْجُ الَ قَ مَ الَ تِلْكَ الْ ي قَ انَ الَّذِ كَ } (التوبة ٧٣/٩-٧٤) وَ يرٍ نَصِ
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٣٣٤

ا  مَ باللَّه  لَفَ  حَ وَ ا  هَ رَ أَنْكَ فَ  ، دٍ عْ سَ بْنُ  يْرُ  مَ عُ هُ  لَ الُ  قَ يُ هِ،  رِ جْ حِ فِي  انَ  كَ لٌ  جُ رَ يْهِ  لَ عَ ا  هَ عَ فَ رَ فَ
نِي. لَغَ ا بَ ، فِيمَ تُهُ بَ وْ تَ هُ وَ الُ نَتْ حَ سُ حَ ، وَ عَ نَزَ آنُ تَابَ وَ رْ قُ مْ الْ لَ فِيهِ ا نَزَ لَمَّ ا، فَ هَ الَ قَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
 { ينَ الِحِ الصَّ نَ  مِ ونَنَّ  لَنَكُ وَ نَّ  قَ دَّ لَنَصَّ لِهِ  فَضْ نْ  مِ ا  انَ آتَ لَئِنْ  هَ  اللَّ دَ  عاهَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ
ا من  مَ هُ ، وَ يْرٍ تِّبَ بْنَ قُشَ عَ مُ ، وَ اطِبٍ بَةَ بْنَ حَ لَ عْ مْ ثَ نْهُ هَ مِ دَ اللَّ اهَ ي عَ انَ الَّذِ كَ (التوبة ٧٥/٩) وَ

. فٍ وْ بنى عمر بْنِ عَ
 : الَ مَّ قَ ثُ

ونَ  دُ يَجِ الَ  ينَ  الَّذِ وَ  ، قاتِ دَ الصَّ فِي  نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ ينَ  عِ طَّوِّ الْمُ ونَ  زُ لْمِ يَ ينَ  {الَّذِ
 (٧٩/٩ (التوبة   { لِيمٌ أَ ذابٌ  عَ مْ  لَهُ وَ مْ  نْهُ مِ هُ  اللَّ رَ  خِ سَ  ، مْ نْهُ مِ ونَ  رُ خَ يَسْ فَ  ، مْ هُ دَ هْ جُ إِالَّ 
يٍّ  دِ مَ بْنَ عَ اصِ عَ ، وَ فٍ وْ نِ بْنَ عَ مَ حْ بْدَ الرَّ قَاتِ عَ دَ نِينَ فِي الصَّ مِ ؤْ مُ نْ الْ عون مِ انَ المطَّوّ كَ وَ
بْدُ  امَ عَ قَ ا، فَ يْهَ لَ ضَّ عَ حَ ، وَ ةِ قَ دَ بَ فِي الصَّ غَّ هِ r رَ ولَ اللَّ سُ لِكَ أَنَّ رَ ذَ ، وَ نِ الَ جْ عَ نِي الْ ا بَ أَخَ
ائَة  ق بِمِ فتصدّ  ، ّمُ بْنُ عد اصِ امَ عَ قَ ، وَ مٍ هَ فِ دِرْ ةِ آالَ عَ بَ قَ بِأَرْ دَّ تَصَ ، فَ فٍ وْ نِ بْنُ عَ مَ حْ الرَّ
يْلٍ  قَ هِ أَبُو عُ دِ هْ قَ بِجَ دَّ ي تَصَ انَ الَّذِ كَ ، وَ اءٌ يَ ا إالَّ رِ ذَ ا هَ وا مَ الُ قَ ا وَ مَ وهُ زُ لَمَ ، فَ رٍ نْ تَمْ قٍ مِ سْ وَ
هَ  وا: إنَّ اللَّ الُ قَ ، وَ وا بِهِ كُ احَ تَضَ ، فَ ةِ قَ دَ ا فِي الصَّ هَ غَ رَ أَفْ ، فَ رٍ نْ تَمْ اعِ مِ ، أَتَى بِصَ نِي أُنَيْفٍ و بَ أَخُ

. يْلٍ قَ اعِ أَبِي عُ نْ صَ نِيٌّ عَ غَ لَ
إلَى  يْرِ  بِالسَّ رَ  أَمَ وَ ادِ،  هَ بِالْجِ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ رَ  أَمَ ينَ  حِ  ، لِبَعْضِ مْ  هِ ضِ بَعْ لَ  وْ قَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ

الَى:  عَ الَ تَ قَ دِ، فَ بِالَ بِ الْ دْ جَ رِّ وَ ةِ الْحَ دَّ لَى شِ ، عَ بُوكَ تَ
وا  كُ حَ يَضْ لْ فَ  . ونَ هُ قَ فْ يَ كانُوا  لَوْ  را  حَ دُّ  أَشَ نَّمَ  هَ جَ نارُ  لْ  قُ  ، رِّ الْحَ فِي  وا  رُ نْفِ تَ الَ  قالُوا  {وَ
 { مْ هُ الدُ أَوْ مْ وَ والُهُ بْكَ أَمْ ال تُعْجِ : {وَ لِهِ وْ } (التوبة ٨١/٩-٨٢)... إلَى قَ ثِيراً وا كَ لْيَبْكُ لِيالً وَ قَ

(التوبة ٨٥/٩)
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٣٣٥

( لَى ابْنِ أُبَيٍّ ةِ النَّبِيِّ r عَ الَ بَبِ صَ لَ بِسَ زَ ا نَ (مَ
نْ  عَ  ، تْبَةَ عُ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  هِ  اللَّ بَيْدِ  عُ نْ  عَ يُّ  رِ هْ الزُّ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، بَيٍّ أُ بْنُ  هِ  اللَّ بْدُ  عَ فِّيَ  تُوُ ا  مَّ لَ  : ولُ قُ يَ طَّابِ  الْخَ بْنَ  رَ  مَ عُ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ  ، بَّاسٍ عَ ابْنِ 
 ، ةَ الَ الصَّ يدُ  رِ يُ يْهِ  لَ عَ قَفَ  وَ ا  لَمَّ فَ  ، يْهِ إلَ امَ  قَ فَ  ، يْهِ لَ عَ ةِ  الَ لِلصَّ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يَ  عِ دُ
بْدِ  عَ هِ  اللَّ وِّ  دُ عَ لَى  عَ لِّي  تُصَ أَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، هِ رِ دْ صَ فِي  تُ  قُمْ تَّى  حَ لْتُ  وَّ تَحَ
 ، هُ امَ يَّ أَ دُ  دِّ عَ أُ ا؟  ذَ كَ مَ  وْ يَ ا  ذَ كَ ائِلِ  قَ الْ وَ ا،  ذَ كَ مَ  وْ يَ ا  ذَ كَ ائِلِ  قَ الْ ؟  لُولَ سَ بن  أبَيٍّ  بْنِ  هِ  اللَّ
تُ  يِّرْ خُ دْ  قَ إنِّي  نِّي،  عَ رْ  خِّ أَ  ، رُ مَ عُ ا  يَ  : الَ قَ تُ  ثَرْ كْ أَ ا  إذَ تَّى  حَ مُ  تَبَسَّ يَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ

لِي:  قِيلَ  دْ  قَ  ، تُ تَرْ فَاخْ
 { مْ لَهُ هُ  اللَّ رَ  فِ غْ يَ لَنْ  فَ ةً  رَّ مَ بْعِينَ  سَ مْ  لَهُ رْ  فِ تَغْ تَسْ إِنْ   ، مْ لَهُ رْ  فِ تَغْ تَسْ الَ  وْ  أَ مْ  لَهُ رْ  فِ تَغْ {اسْ
صلى  مَّ  ثُ  : الَ قَ  . تُ دْ زِ لَ  ، هُ لَ رَ  فِ غُ ينَ  بْعِ السَّ لَى  عَ تُ  دْ زِ إنْ  نِّي  أَ لَمُ  عْ أَ وْ  لَ فَ   (٨٠/٩ (التوبة 

بْتُ  جِ فَعَ  : الَ قَ  . نْهُ مِ غَ  رِ فُ تَّى  حَ  ، هِ بْرِ قَ لَى  عَ امَ  قَ تَّى  حَ هُ  عَ مَ ى  شَ مَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ عَ
تَّى  ا حَ يرً انَ إالَّ يَسِ ا كَ وله أعلم. فوالله مَ سُ رَ هُ وَ اللَّ r وَ هِ  ولِ اللَّ سُ لَى رَ تِي عَ أَ رْ لِجُ لِي وَ

 : تَانِ يَ اآلْ انِ  اتَ هَ لَتْ  نَزَ
ولِهِ  سُ رَ هِ وَ وا بِاللَّ رُ فَ مْ كَ هُ هِ، إِنَّ بْرِ لى قَ مْ عَ قُ ال تَ مْ ماتَ أَبَداً وَ نْهُ دٍ مِ لى أَحَ لِّ عَ ال تُصَ {وَ
هُ  بَضَ تَّى قَ نَافِقٍ حَ لَى مُ هُ عَ دَ عْ هِ r بَ ولُ اللَّ سُ لَّى رَ ا صَ } (التوبة ٨٤/٩) فَمَ قُونَ مْ فاسِ هُ ماتُوا وَ وَ

الَى. عَ هُ تَ اللَّ
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( تَأْذِنِينَ سْ لَ فِي الْمُ زَ ا نَ (مَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ

 { مْ نْهُ لِ مِ نَكَ أُولُوا الطَّوْ تَأْذَ ولِهِ اسْ سُ عَ رَ وا مَ دُ جاهِ هِ وَ نُوا بِاللَّ ةٌ أَنْ آمِ ورَ لَتْ سُ زِ إِذا أُنْ {وَ
، نْهُ هُ مِ رَ كَ ذَ ، وَ يْهِ لَ لِكَ عَ هُ ذَ نَعَى اللَّ ، فَ ئِكَ نْ أُولَ انَ ابْنُ أَبَيٍّ مِ كَ (التوبة ٨٦/٩) وَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
يْراتُ  مُ الْخَ أُولئِكَ لَهُ ، وَ مْ هِ سِ فُ أَنْ مْ وَ والِهِ وا بِأَمْ دُ هُ جاهَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ {لكِنِ الرَّ
فِيها.  ينَ  خالِدِ َنْهارُ  األْ ا  تِهَ تَحْ نْ  مِ ي  رِ تَجْ نَّاتٍ  جَ مْ  لَهُ هُ  اللَّ دَّ  أَعَ  . ونَ لِحُ فْ الْمُ مُ  هُ أُولئِكَ  وَ
هَ  اللَّ بُوا  ذَ كَ ينَ  الَّذِ دَ  عَ قَ وَ  ، مْ لَهُ نَ  ذَ لِيُؤْ رابِ  َعْ األْ نَ  مِ ونَ  رُ ذِّ عَ الْمُ جاءَ  وَ  . ظِيمُ الْعَ زُ  وْ الْفَ ذلِكَ 
نْ  مِ ا  رً فَ نَ نِي  لَغَ بَ ا  فِيمَ  ، ونَ رُ ذِّ عَ مُ الْ انَ  كَ وَ  . ةِ صَّ قِ الْ رِ  آخِ إلَى   ...(٨٨/٩-٩٠ (التوبة   { ولَهُ سُ رَ وَ
ى  تَهَ تَّى انْ ، حَ رِ ذْ عُ لِ الْ َهْ ةُ ألِ صَّ قِ انَتْ الْ اءَ بن رحضة، تمّ كَ مَ افُ بْنُ أَيْ فَ مْ خُ نْهُ ، مِ ارٍ فَ نِي غِ بَ

 : لِهِ وْ إلَى قَ
مْ  يُنُهُ أَعْ ا وَ لَّوْ وَ يْهِ تَ لَ مْ عَ لُكُ مِ ا أَحْ دُ مَ لْتَ الَ أَجِ ، قُ مْ لَهُ مِ كَ لِتَحْ ا أَتَوْ ينَ إِذا مَ لَى الَّذِ ال عَ {وَ

. ونَ اءُ بَكَّ مْ الْ هُ } (التوبة ٩٢/٩) وَ قُونَ نْفِ ا يُ وا مَ دُ ناً أَالَّ يَجِ زَ عِ حَ مْ نَ الدَّ يضُ مِ فِ تَ
الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ

 ، والِفِ عَ الْخَ ونُوا مَ كُ وا بِأَنْ يَ ضُ ، رَ نِياءُ مْ أَغْ هُ تَأْذِنُونَكَ وَ سْ ينَ يَ لَى الَّذِ بِيلُ عَ ا السَّ {إِنَّمَ
} (التوبة ٩٣/٩)  ونَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ مْ فَ لُوبِهِ لى قُ هُ عَ بَعَ اللَّ طَ وَ

وا  ضُ رِ أَعْ {فَ  : الَ قَ فَ  ، مْ هُ ارَ تِذَ اعْ وَ ينَ  لِمِ سْ لِلْمُ مْ  هُ لِفَ حَ رَ  كَ ذَ مَّ  ثُ  . اءُ النِّسَ  : الِفُ وَ الْخَ وَ
مِ  وْ الْقَ نِ  عَ ضى  يَرْ الَ  هَ  اللَّ إِنَّ  فَ مْ  نْهُ عَ ا  وْ ضَ تَرْ إِنْ  {فَ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ إلَى   (٩٥/٩ } (التوبة  مْ نْهُ عَ

} (التوبة ٩٦/٩) ينَ قِ الْفاسِ
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( ابِ رَ َعْ نْ األْ قَ مِ افَ نْ نَ لَ فِيمَ زَ ا نَ (مَ
 : الَ قَ ، فَ نِينَ مِ ؤْ مُ بِالْ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ مْ بِرَ هُ بُّصُ رَ تَ مْ وَ نْهُ افَقَ مِ نْ نَ مَ ابَ وَ رَ َعْ رَ األْ كَ مَّ ذَ ثُ

ماً  رَ غْ {مَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  ةٍ  قَ فَ نَ أَوْ  ةٍ  قَ دَ صَ نْ  مِ أَيْ   { قُ نْفِ يُ ا  مَ ذُ  تَّخِ يَ نْ  مَ رابِ  َعْ األْ من  {وَ
} (التوبة ٩٨/٩) لِيمٌ يعٌ عَ مِ الله سَ ءِ وَ وْ ةُ السَّ مْ دائِرَ يْهِ لَ ، عَ وائِرَ مُ الدَّ بَّصُ بِكُ تَرَ يَ وَ

 : الَ قَ ، فَ مْ نْهُ انِ مِ يمَ ِ اإلْ صِ وَ الَ خْ ِ لَ اإلْ ابَ أَهْ رَ َعْ رَ األْ كَ مَّ ذَ ثُ
هِ  اللَّ نْدَ  عِ باتٍ  رُ قُ قُ  نْفِ يُ ا  مَ ذُ  تَّخِ يَ وَ رِ  خِ اآلْ مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ ؤْ يُ نْ  مَ رابِ  َعْ األْ من  {وَ

} (التوبة ٩٩/٩) مْ ةٌ لَهُ بَ رْ ، أَال إِنَّها قُ ولِ سُ لَواتِ الرَّ صَ وَ
( ارِ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ نْ الْمُ ينَ مِ ابِقِ لَ فِي السَّ زَ ا نَ (مَ

نْ  هُ مِ مْ اللَّ هُ دَ عَ ا وَ مَ ، وَ مْ لَهُ فَضْ ، وَ ارِ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ مُ نْ الْ لِينَ مِ َوَّ ينَ األْ ابِقِ رَ السَّ كَ مَّ ذَ ثُ
 : الَ قَ ، فَ انِ سَ مْ بِإِحْ هُ ينَ لَ مْ التَّابِعِ قَ بِهِ م، تمّ أَلْحَ اهُ ابه إيَّ نِ ثَوَ سْ حُ

} (التوبة ١٠٠/٩)  نْهُ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ {رَ
لَى  وا عَ دُ رَ ينَةِ مَ دِ لِ الْمَ من أَهْ نافِقُونَ وَ رابِ مُ َعْ نَ األْ مْ مِ لَكُ وْ نْ حَ مَّ مِ الَى: {وَ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
ي  الَّذِ ابُ  ذَ عَ الْ وَ  (١٠١/٩ (التوبة   { يْنِ تَ رَّ مَ مْ  هُ بُ ذِّ نُعَ {سَ هُ  يْرَ غَ ا  وْ أَبَ وَ  ، فِيهِ وا  لَجُّ أَيْ   { النِّفاقِ
لُ  خُ دْ ا يَ مَ ، وَ مِ الَ سْ ِ رِ اإلْ نْ أَمْ مْ فِيهِ مِ ا هُ مْ بِمَ هُ مَّ نِي غَ لَغَ ا بَ ، فِيمَ يْنِ تَ رَّ الَى مَ عَ هُ تَ مْ اللَّ هُ دَ عَ أَوْ
ابُ  ذَ عَ مَّ الْ ا، ثُ يْهَ وا إلَ ارُ ا صَ بُورِ إذَ قُ مْ فِي الْ هُ ابُ ذَ مَّ عَ ، ثُ بَةٍ سْ يْرِ حِ لَى غَ لِكَ عَ يْظِ ذَ نْ غَ مْ مِ يْهِ لَ عَ

الَى:  عَ الَ تَ مَّ قَ . ثُ دُ فِيهِ لْ الْخُ ابُ النَّارِ وَ ذَ ، عَ يْهِ ونَ إلَ ردُّ ي يُ ظِيمُ الَّذِ عَ الْ
تُوبَ  يَ أَنْ  هُ  اللَّ ى  سَ عَ يِّئاً،  سَ رَ  آخَ وَ صالِحاً  الً  مَ عَ لَطُوا  خَ  ، مْ نُوبِهِ بِذُ وا  فُ تَرَ اعْ ونَ  رُ آخَ {وَ

} (التوبة ١٠٢/٩) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ ، إِنَّ اللَّ مْ يْهِ لَ عَ
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مْ بِها} (التوبة ١٠٣/٩) إلَى  يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ والِهِ نْ أَمْ ذْ مِ الَى: {خُ عَ الَ تَ مَّ قَ ثُ
 { مْ يْهِ لَ تُوبُ عَ ا يَ إِمَّ مْ وَ هُ بُ ذِّ عَ ا يُ ، إِمَّ هِ رِ اللَّ َمْ نَ ألِ وْ جَ رْ ونَ مُ رُ آخَ الَى: {وَ عَ الَ تَ مَّ قَ . ثُ ةِ صَّ قِ رِ الْ آخِ
هِ  نْ اللَّ تَّى أَتَتْ مِ مْ حَ هُ رَ هِ r أَمْ ولُ اللَّ سُ أَ رَ جَ أَرْ وا، وَ لِّفُ ينَ خُ ذِ ةُ الَّ ثَ مْ الثَّالَ هُ (التوبة ١٠٦/٩) وَ

ةُ  صَّ قِ خْ الْ } (التوبة ١٠٧/٩)... إلَ راراً داً ضِ جِ سْ وا مَ ذُ ينَ اتَّخَ الَّذِ الَى: {وَ عَ الَ تَ مَّ قَ . ثُ مْ تُهُ بَ وْ تَ
(التوبة   { نَّةَ الْجَ مُ  لَهُ بِأَنَّ  مْ  والَهُ أَمْ وَ مْ  هُ سَ فُ أَنْ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ  تَر اشْ هَ  اللَّ {إِنَّ  الَى:  عَ تَ الَ  قَ مَّ  ثُ

. ةِ ورَ رِ السُّ ا إلَى آخِ انَ فِيهَ ا كَ مَ ، وَ بُوكَ نْ تَ بَرِ عَ ةُ الْخَ انَ قِصَّ مَّ كَ ١١١/٩) ثُ

 . ائِرِ النَّاسِ رَ نْ سَ تْ مِ فَ شَ ا كَ مَ ، لَ ةَ ثِرَ بَعْ هُ الْمُ دَ عْ بَ انِ النَّبِيِّ r وَ مَ ى فِي زَ مَ ةٌ تُسْ اءَ رَ انَتْ بَ كَ وَ
٥٣٨.r ِه ولُ اللَّ سُ ا رَ اهَ زَ ةٍ غَ وَ زْ رَ غَ بُوكَ آخِ انَتْ تَ كَ وَ

( تْحِ ةِ الْفَ ورَ ولُ سُ نُزُ ودِ وَ فُ نَةَ الْوُ ا سَ يَتُهَ مِ تَسْ عٍ وَ نَةِ تِسْ رُ سَ ( ذِكْ
يفٌ  قِ ثَ تْ  لَمَ أَسْ وَ  ، بُوكَ تَ نْ  مِ غَ  رَ فَ وَ  ، ةَ كَّ مَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ تَتَحَ  افْ ا  مَّ لَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
: أَنَّ  ةَ بَيْدَ نِي أَبُو عُ ثَ دَّ : حَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ . قَ هٍ جْ لِّ وَ نْ كُ بِ مِ رَ عَ فُودُ الْ يْهِ وُ بَتْ إلَ رَ ، ضَ تْ عَ ايَ بَ وَ

. فُودِ وُ نَةَ الْ ى سَ مَ انَتْ تُسْ ا كَ أَنَّهَ ، وَ عٍ نَةِ تِسْ لِكَ فِي سَ ذَ
يْشٍ  رَ قُ نْ  مِ يِّ  الْحَ ا  ذَ هَ رَ  أَمْ مِ  الَ سْ ِ بِاإلْ بَّصَ  رَ تَ بُ  رَ عَ الْ انَتْ  كَ ا  إِنَّمَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
بَيْتِ  الْ لَ  أَهْ وَ  ، مْ هُ يَ ادِ هَ وَ النَّاسِ  امَ  إمَ انُوا  كَ ا  يْشً رَ قُ أَنَّ  لِكَ  ذَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ رَ  أَمْ وَ
ونَ  نْكِرُ يُ الَ  بِ  رَ عَ الْ ةَ  ادَ قَ وَ  ، مُ الَ السَّ ا  مَ يْهِ لَ عَ يمَ  اهِ رَ إبْ بْنِ  يلَ  اعِ مَ إسْ دِ  لَ وَ يحَ  رِ صَ وَ  ، امِ رَ الْحَ
تْ  تُتِحَ فْ اُ ا  لَمَّ فَ  ، هُ فَ الَ خِ وَ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ بِ  رْ لِحَ بَتْ  نَصَ تِي  الَّ يَ  هِ يْشٌ  رَ قُ انَتْ  كَ وَ  ، لِكَ ذَ
بِ  رْ بِحَ مْ  هُ لَ ةَ  طَاقَ الَ  هُ  نَّ أَ بُ  رَ عَ الْ فَتْ  رَ عَ وَ  ، مُ الَ سْ ِ اإلْ ا  هَ خَ وَّ دَ وَ  ، يْشٌ رَ قُ هُ  لَ انَتْ  دَ وَ  ، ةُ كَّ مَ

٥٣٨  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٤٣-٥٥٤.
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يْهِ  بُونَ إلَ رِ ا، يَضْ اجً وَ فْ U، أَ الَ  ا قَ مَ ، كَ لُوا فِي دِينِ اللَّهِ خَ ، فَدَ تِهِ اوَ دَ الَ عَ r وَ هِ  ولِ اللَّ سُ رَ
 :r ِالَى لِنَبِيِّه عَ هُ تَ ولُ اللَّ قُ ، يَ هٍ جْ لِّ وَ نْ كُ مِ

دِ  مْ بِّحْ بِحَ سَ هِ أَفْواجاً، فَ لُونَ فِي دِينِ اللَّ خُ دْ أَيْتَ النَّاسَ يَ رَ تْحُ وَ الْفَ هِ وَ رُ اللَّ {إِذا جاءَ نَصْ
 ، نْ دِينِكَ رَ مِ ا أَظْهَ لَى مَ هَ عَ دْ اللَّ مَ } (النصر ١/١١٠-٣) أَيْ فَاحْ اباً وَّ هُ كانَ تَ هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ رَ

ا.٥٣٩ ابً وَّ انَ تَ هُ كَ هُ إنَّ رْ فِ تَغْ اسْ وَ
( رٍ امِ نِي عَ نْ بَ ةِ عَ ادَ فَ يْسٍ فِي الْوِ دُ بْنُ قَ بَ أَرْ يْلِ وَ رِ بْنِ الطُّفَ امِ ةُ عَ ( قِصَّ

يْسِ بْنِ  دُ بْنُ قَ بَ أَرْ يْلِ وَ رُ بْنُ الطُّفَ امِ مْ عَ ، فِيهِ رٍ امِ نِي عَ دُ بَ فْ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ مِ عَ دَ قَ وَ
ةُ  ثَ الثَّالَ ءِ  الَ ؤُ هَ انَ  كَ وَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنِ  الِكِ  مَ بْنِ  ى  لْمَ سَ بْنُ  بَّارُ  جَ وَ  ، رٍ فَ عْ جَ بْنِ  الِدِ  خَ بْنِ  ءِ  زْ جَ

. مْ يَاطِينَهُ شَ مِ وَ وْ قَ اءَ الْ سَ ؤَ رُ
(r ِول سُ رِ بِالرَّ دْ غَ رٍ لِلْ امِ بِيرُ عَ دْ (تَ

الَ  دْ قَ قَ ، وَ رَ بِهِ دْ غَ يدُ الْ رِ وَ يُ هُ هِ r، وَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ ، عَ وُّ اللَّهِ دُ يْلِ عَ رُ بْنُ الطُّفَ امِ مَ عَ دِ قَ فَ
: الَ . قَ لِمْ أَسْ وا فَ لَمُ دْ أَسْ ، إنَّ النَّاسَ قَ رُ امِ ا عَ : يَ هُ مُ وْ هُ قَ لَ

ا  ذَ هَ بَ  قِ عَ بَعُ  أَتْ أَنَا  أَفَ بِي،  قِ عَ بُ  رَ عَ الْ تْبَعَ  تَ تَّى  حَ يَ  تَهِ أَنْ الَ  أَنْ  يْتُ  آلَ نْتُ  كُ دْ  قَ لَ هِ  اللَّ وَ
ا  إِذَ ، فَ هُ هَ جْ نْكَ وَ لُ عَ غَ أَشْ إِنِّي سَ ، فَ لِ جُ لَى الرَّ نَا عَ مْ دِ ا قَ : إذَ دَ بَ َرْ الَ ألِ مَّ قَ ! ثُ يْشٍ رَ نْ قُ تَى مِ فَ الْ
ا  : يَ يْلِ رُ بْنُ الطُّفَ امِ الَ عَ هِ r، قَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ وا عَ مُ دِ ا قَ لَمَّ ، فَ يْفِ ٥٤۰ بِالسَّ هُ لُ اعْ لِكَ فَ لْتُ ذَ عَ فَ
لَ  عَ جَ الِنِي. وَ دُ خَ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ . قَ هُ دَ حْ نَ باللَّه وَ مِ تَّى تُؤْ هِ حَ اللَّ : الَ وَ الَ الِنِي٥٤۱، قَ ، خَ دُ مَّ حَ مُ

٥٣٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٥٩-٥٦٠.
. : اقتله بِهِ يْفِ ٥٤٠  اعله بِالسَّ

لِيالً وصاحبا،  ينِ خَ ذَ ديد الالَّم): اختََّ عَك. و(بتَشْ تَّى أحتدث مَ الِيا حَ يف الالَّم): تفرد يل خَ فِ ٥٤١  خالني (بتَخْ
ي الصداقة. هِ من املخالة، وَ
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رُ  امِ أَ عَ ا رَ لَمَّ : فَ الَ يْئًا، قَ يرُ شَ دُ الَ يُحِ بَ لَ أَرْ عَ ، فَجَ هُ بِهِ رَ انَ أَمَ ا كَ دَ مَ بَ نْ أَرْ نْتَظِرُ مِ يَ هُ وَ لِّمُ كَ يُ
 . هُ لَ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  دَ حْ وَ باللَّه  نَ  مِ تُؤْ تَّى  حَ  ، الَ  : الَ قَ الِنِي  خَ دُ  مَّ حَ مُ ا  يَ  : الَ قَ  ، بَدُ أَرْ نَعُ  يَصْ ا  مَ
لَّى  وَ ا  لَمَّ فَ  ، االً جَ رِ وَ يْالً  خَ يْكَ  لَ عَ ا  َنَّهَ ألَ َمْ ألَ هِ  اللَّ وَ ا  أَمَ  : الَ قَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ عَ أَبَى  ا  لَمَّ فَ
 ،r ِه ولِ اللَّ سُ نْدِ رَ نْ عِ وا مِ جُ رَ ا خَ لَمَّ . فَ يْلِ رَ بْنَ الطُّفَ امِ نِي عَ فِ هِ r: اللَّهمّ اكْ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ
ضِ  َرْ رِ األْ لَى ظَهْ انَ عَ ا كَ هِ مَ اللَّ ؟ وَ تُكَ بِهِ رْ نْتُ أَمَ ا كُ نَ مَ دُ أَيْ بَ ا أَرْ لَكَ يَ يْ : وَ دَ بَ َرْ رٌ ألِ امِ الَ عَ قَ
 : الَ قَ ا.  بَدً أَ مِ  يَوْ الْ دَ  عْ بَ افُكَ  أَخَ الَ  هِ  اللَّ مُ  يْ اَ وَ  . نْكَ مِ ي  سِ نَفْ لَى  عَ ي  نْدِ عِ فَ  وَ أَخْ وَ  هُ لٌ  جُ رَ
يْنِي  لْتَ بَ خَ هِ إالَّ دَ رِ نْ أَمْ تنِي بِهِ مِ رْ ي أَمَ لَّذِ تُ بِاَ مْ مَ ا هَ هِ مَ اللَّ ، وَ لَيَّ لْ عَ جَ ! الَ تَعْ ا لَكَ بَ الَ أَ

؟ يْفِ بكَ بِالسَّ رِ أَضْ فَ ، أَ كَ يْرَ  غَ ا أَرَ تَّى مَ ، حَ لِ جُ يْنَ الرَّ بَ وَ
رِ  امِ لَى عَ هُ عَ ثَ اللَّ ، بَعَ يقِ انُوا بِبَعْضِ الطَّرِ ا كَ تَّى إذَ ، حَ مْ دِهِ ينَ إلَى بِالَ عِ اجِ وا رَ جُ رَ خَ وَ
ا  : يَ ولُ قُ لَ يَ عَ ، فَجَ لُولَ نِي سَ نْ بَ ةٍ مِ أَ رَ يْتِ امْ هُ فِي بَ هُ اللَّ تَلَ قَ ، فَ هِ نُقِ ونَ فِي عُ يْلِ الطَّاعُ بْنِ الطُّفَ
ةٌ  دَّ الُ أَغُ قَ يُ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ ! قَ لُولَ نِي سَ نْ بَ ةٍ مِ أَ رَ يْتِ امْ ٥٤۲ فِي بَ رِ بَكْ ةِ الْ دَّ غُ ةٌ كَ دَّ ، أَغُ رٍ امِ نِي عَ بَ

. لُولِيَّةٍ يْتِ سَ ا فِي بَ تً وْ مَ ، وَ بِلِ ِ ةِ اإلْ دَّ غُ كَ
( رٍ امِ فِي عَ لَ فِيهِ وَ زَ ا نَ مَ ةِ وَ قَ اعِ دَ بِصَ بَ تُ أَرْ وْ (مَ

 ، اتِينَ رٍ شَ امِ نِي عَ ضَ بَ وا أَرْ مُ دِ ينَ قَ ، حِ هُ وْ ارَ ينَ وَ هُ حِ ابُ حَ جَ أَصْ رَ مَّ خَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
انَا إلَى  عَ دْ دَ قَ ، لَ اللَّهِ ءَ وَ يْ : الَ شَ الَ ؟ قَ بَدُ ا أَرْ كَ يَ اءَ رَ ا وَ وا: مَ الُ قَ مْ فَ هُ مُ وْ مْ قَ اهُ وا أَتَ مُ دِ ا قَ لَمَّ فَ
مِ أَوْ  تِهِ بِيَوْ الَ قَ دَ مَ عْ جَ بَ رَ ، فَخَ تُلَهُ تَّى أَقْ يَهُ بِالنَّبْلِ حَ مِ أَرْ ، فَ نَ ي اآلْ نْدِ هُ عِ نَّ دِدْتُ أَ وَ ءٍ لَ يْ ةِ شَ بَادَ عِ
تى من  فَ ان. الْبكر: الْ نْسَ تِي تصيب اإلِْ بيه بالذبحة الَّ وَ شَ هُ . وَ نْهُ وت مِ يَمُ بَعِري فَ يب الْ اء يُصِ ٥٤٢  الغدة: دَ
وته يفِ بَيت  امَ يتأسف الشجعان، وتأسف أَيْضا عىل مَ امر أَن مل يمت مقتوال، كَ امَ تأسف عَ إِنَّ بِل. وَ ِ اإلْ
َن  لِك للؤم أصوهلم، ألِ يْسَ ذَ لَ نْدهم باللؤم، وَ وف عِ صُ وْ َن بنى سلول قبيل مَ أَة من سلول، ألِ رَ امْ

امَ غلب عىل حمَارب وباهلة. م كَ يْهِ لَ ء غلب عَ ْ وَ اليشَّ امَ هُ إِنَّ ور، وَ هُ شْ مكاهنم من قَومهمْ مَ
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ا.  مَ تْهُ قَ رَ أَحْ فَ  ، ةً قَ اعِ صَ لِهِ  مَ جَ لَى  عَ وَ يْهِ  لَ عَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  سَ أَرْ فَ  ، هُ تْبَعُ يَ هُ  لَ لٌ  مْ جَ هُ  عَ مَ يْنِ  مَ وْ يَ
. هِ ُمِّ ةَ ألِ بِيعَ بِيدِ بْنِ رَ ا لَ يْسٍ أَخَ دُ بْنُ قَ بَ انَ أَرْ كَ وَ

لَ  أَنْزَ : وَ الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ ارٍ طَاءِ بْنِ يَسَ نْ عَ ، عَ لَمَ دُ بْنُ أَسْ يْ رَ زَ كَ ذَ : وَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ
 : دَ بَ أَرْ رٍ وَ امِ هُ U فِي عَ اللَّ

} (الرعد ٨/١٣)... إلَى  دادُ زْ ما تَ حامُ وَ َرْ ما تَغِيضُ األْ لُّ أُنْثى وَ لُ كُ مِ ا تَحْ مُ مَ لَ عْ هُ يَ {اللَّ
} (الرعد ١١/١٣)  نْ والٍ ونِهِ مِ نْ دُ مْ مِ ما لَهُ لِهِ {وَ وْ قَ

 : الَ قَ هُ بِهِ، فَ هُ اللَّ تَلَ ا قَ مَ دَ وَ بَ رَ أَرْ مَّ ذَكَ ا. ثُ دً مَّ حَ ظُونَ مُ فَ هِ يَحْ رِ اللَّ نْ أَمْ يَ مِ : هِ بَاتُ قِّ عَ : الْمُ الَ قَ
} (الرعد ١٣/١٣).٥٤٣ حالِ يدُ الْمِ دِ : {شَ لِهِ وْ } إلَى قَ نْ يَشاءُ يبُ بِها مَ يُصِ قَ فَ واعِ لُ الصَّ سِ رْ يُ {وَ

( مْ ارَ إلَيْهِ ا سَ لِيدِ لَمَّ الِدِ بْنِ الْوَ يْ خَ دَ لَى يَ عْبٍ عَ ثِ بْنِ كَ ارِ نِي الْحَ مُ بَ الَ ( إسْ
وْ  رِ أَ خِ بِيعٍ اآلْ رِ رَ هْ ، فِي شَ لِيدِ وَ الِدَ بْنَ الْ هِ r خَ ولُ اللَّ سُ ثَ رَ مَّ بَعَ : ثُ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
مْ  هُ وَ عُ دْ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ ٥٤٤ وَ انَ رَ بٍ بِنَجْ عْ ثِ بْنِ كَ ارِ نِي الْحَ ، إلَى بَ رٍ شْ نَةَ عَ ُولَى، سَ ادَ األْ مَ جُ
 . مْ اتِلِهِ قَ لُوا فَ عَ فْ مْ يَ إِنْ لَ ، وَ مْ نْهُ بَلْ مِ اقْ ابُوا فَ تَجَ إِنْ اسْ ثًا، فَ مْ ثَالَ اتِلَهُ قَ بْلَ أَنْ يُ مِ قَ الَ سْ ِ إلَى اإلْ
إلَى  ونَ  عُ دْ يَ وَ  ، هٍ جْ وَ لِّ  كُ فِي  بُونَ  رِ يَضْ بَانُ  كْ الرُّ ثَ  بَعَ فَ  ، مْ يْهِ لَ عَ مَ  دِ قَ تَّى  حَ الِدٌ  خَ جَ  رَ فَخَ
وا  عُ دُ ا  فِيمَ لُوا  خَ دَ وَ  ، النَّاسُ لَمَ  أَسْ فَ وا.  لَمُ تُسْ وا  لِمُ أَسْ  ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ  : ولُونَ قُ يَ وَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ
هُ  رَ أَمَ انَ  كَ لِكَ  بِذَ وَ  ،r بِيِّهِ  نَ نَّةَ  سُ وَ هِ  اللَّ كِتَابَ  وَ مَ  الَ سْ ِ اإلْ مْ  هُ لِّمُ عَ يُ الِدٌ  خَ مْ  فِيهِ امَ  قَ أَ فَ  ، يْهِ إلَ

اتِلُوا... قَ مْ يُ لَ وا وَ لَمُ مْ أَسْ r إنْ هُ هِ  ولُ اللَّ سُ رَ
٥٤٣  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٦٧-٥٦٩.

ان: بلد بَني الْيمن وهجر. رَ ٥٤٤  نَجْ
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( مْ هِ إِلَيْهِ دِ هْ مٍ بِعَ زْ و بْنَ حَ رَ مْ ولِ r عَ سُ (بَعْثُ الرَّ
مْ  هُ هَ قِّ ، لِيُفَ مٍ زْ و ابْن حَ رَ مْ مْ عَ هُ فْدُ لَّى وَ دَ أَنْ وَ عْ مْ بَ يْهِ ثَ إلَ هِ r بَعَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ دْ كَ قَ وَ
ا  كِتَابً هُ  لَ تَبَ  كَ وَ مْ  اتِهِ قَ دَ صَ مْ  نْهُ مِ ذُ  أْخُ يَ وَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ الِمَ  عَ مَ وَ نَّةَ  السُّ مْ  هُ لِّمَ عَ يُ وَ  ، ينِ الدِّ فِي 
الله  نْ  مِ يَانٌ  بَ ا  ذَ هَ  : يمِ حِ الرَّ نِ  مَ حْ الرَّ هِ  اللَّ مِ  بِسْ  : هِ رِ بِأَمْ فِيهِ  هُ  رَ أَمَ وَ  ، هُ دَ هْ عَ فِيهِ  يْهِ  إلَ دَ  هِ عَ
النَّبِيِّ  دٍ  مَّ حَ مُ نْ  مِ دٌ  هْ عَ  ،(١/٥ (المائدة   { ودِ قُ بِالْعُ وا  فُ أَوْ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  أَيهَ ا  {يَ وله،  سُ رَ وَ
إِنَّ  ، «فَ لِّهِ هِ كُ رِ هِ فِي أَمْ  اللَّ وَ هُ بِتَقْ رَ ، أَمَ نِ يَمَ ثَهُ إلَى الْ عَ ينَ بَ ، حِ مٍ زْ و بْنِ حَ رِ مْ هِ لِعَ ولِ اللَّ سُ رَ
أَنْ  ، وَ هُ اللَّهُ رَ ا أَمَ مَ قِّ كَ ذَ بِالْحَ أْخُ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ »، وَ نُونَ سِ حْ مْ مُ ينَ هُ ذِ لَّ اَ ا وَ وْ قَ ينَ اتَّ ذِ عَ الَّ هَ مَ اللَّ
 ، النَّاسَ ى  نْهَ يَ وَ  ، فِيهِ مْ  هُ هَ قِّ فَ يُ وَ  ، آنَ رْ قُ الْ النَّاسَ  لِّمَ  عَ يُ وَ  ، بِهِ مْ  هُ رَ أْمُ يَ وَ  ، يْرِ بِالْخَ النَّاسَ  رَ  بَشِّ يُ
 ، مْ يْهِ لَ عَ ي  لَّذِ اَ وَ  ، مْ هُ لَ ي  لَّذِ بِاَ النَّاسَ  بِرَ  يُخْ وَ  ، رٌ طَاهِ وَ  هُ وَ إالَّ  انٌ  إنْسَ آنَ  رْ قُ الْ سُّ  يَمَ فَالَ 
 ، نْهُ عَ ى  نَهَ وَ  ، الظُّلْمَ هَ  رِ كَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ  ، الظُّلْمِ فِي  مْ  يْهِ لَ عَ تَدَّ  شْ يَ وَ  ، قِّ الْحَ فِي  لِلنَّاسِ  لِينَ  يَ وَ
ا،  لِهَ مَ بِعَ وَ نَّةِ  بِالْجَ النَّاسَ  رَ  بَشِّ يُ وَ  ،(١٨/١١ (هود   { ينَ الظَّالِمِ لَى  عَ هِ  اللَّ نَةُ  لَعْ {أَال   : الَ قَ فَ
النَّاسَ  لِّمَ  عَ يُ وَ  ، ينِ الدِّ فِي  وا  هُ قَّ فَ يُ تَّى  حَ النَّاسَ  تَأْلِفَ  سْ يَ وَ ا،  لَهَ مَ عَ وَ النَّارَ  النَّاسَ  رَ  نْذِ يُ وَ
جَّ  الْحَ وَ  ، بَرَ َكْ األْ جَّ  الْحَ  : بَرَ َكْ األْ جَّ  الْحَ وَ  ، بِهِ هُ  اللَّ رَ  أَمَ ا  مَ وَ  ، تَهُ يضَ فَرِ وَ نَّتَهُ  سُ وَ جِّ  الْحَ الِمَ  عَ مَ
ونَ  ، إالَّ أَنْ يَكُ يرٍ غِ دٍ صَ احِ بٍ وَ دٌ فِي ثَوْ لِّيَ أَحَ ى النَّاسَ أَنْ يُصَ نْهَ يَ ، وَ ةُ رَ مْ عُ وَ الْ : هُ رَ غَ َصْ األْ
ي  فْضِ يُ دٍ  احِ وَ بٍ  ثَوْ فِي  دٌ  أَحَ تَبِيَ  يَحْ أَنْ  النَّاسَ  ى  نْهَ يَ وَ  ، يهِ اتِقِ عَ لَى  عَ يْهِ  فَ طَرَ ثْنِي  يُ ا  بً وْ ثَ
يْنَ  بَ انَ  كَ ا  إذَ ى  نْهَ يَ وَ  ، اهُ فَ قَ فِي  هِ  أْسِ رَ رَ  عَ شَ دٌ  أَحَ صَ  قِّ عَ يُ أَنْ  ى  نْهَ يَ وَ  ، اءِ مَ السَّ إلَى  هِ  جِ رْ بِفَ
الَ  هُ  دَ حْ وَ  U هِ  اللَّ إلَى  مْ  اهُ وَ عَ دَ نْ  يَكُ لْ وَ  ، ائِرِ شَ عَ الْ وَ بَائِلِ  قَ الْ إلَى  اءِ  عَ الدُّ نْ  عَ يْجٌ  هَ النَّاسِ 
تَّى  ، حَ يْفِ وا بِالسَّ طَفُ يُقْ لْ ائِرِ فَ شَ عَ الْ بَائِلِ وَ قَ ا إلَى الْ عَ دَ ، وَ عُ إلَى اللَّهِ دْ مْ يَ نْ لَ ، فَمَ هُ يكَ لَ رِ شَ
مْ  هُ وهَ جُ وُ وءِ  ضُ وُ الْ بَاغِ  بِإِسْ النَّاسَ  رُ  أْمُ يَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  دَ حْ وَ هِ  اللَّ إلَى  مْ  اهُ وَ عْ دَ ونَ  تَكُ
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 ، اللَّهُ مْ  هُ رَ أَمَ ا  مَ كَ مْ  هِ وسِ ءُ بِرُ ونَ  حُ سَ مْ يَ وَ بَيْنِ  عْ كَ الْ إلَى  مْ  لَهُ جُ أَرْ وَ افِقِ  رَ مَ الْ إلَى  مْ  هُ يَ دِ يْ أَ وَ
رُ  جِّ هَ يُ وَ  ، بْحِ بِالصُّ لِّسُ  غَ يُ وَ  ، وعِ شُ الْخُ وَ ودِ  جُ السُّ وَ وعِ  كُ الرُّ امِ  إِتْمَ وَ ا،  تِهَ قْ لِوَ ةِ  الَ بِالصَّ رَ  أَمَ وَ
بُ  رِ غْ مَ الْ ، وَ ةٌ بِرَ دْ ضِ مُ َرْ سُ فِي األْ مْ الشَّ رِ وَ صْ عَ ةُ الْ الَ صَ ، وَ سُ مْ يلُ الشَّ ينَ تَمِ ةِ حِ رَ اجِ هَ بِالْ
رَ  أَمَ وَ  ، يْلِ اللَّ لُ  أَوَّ اءُ  عِشَ الْ وَ  ، اءِ مَ السَّ فِي  ومُ  النُّجُ وَ  بْدُ تَ تَّى  حَ رُ  خَّ ؤَ يُ الَ   ، يْلُ اللَّ بَلُ  قْ يَ ينَ  حِ
نْ  مِ ذَ  أْخُ يَ أَنْ  هُ  رَ أَمَ وَ ا،  يْهَ إلَ احِ  وَ الرَّ نْدَ  عِ لِ  سْ غُ الْ وَ ا،  هَ لَ نُودِيَ  ا  إذَ ةِ  عَ مُ الْجُ إلَى  يِ  عْ بِالسَّ
تْ  قَ سَ ا  مَ رَ  شْ عُ ارِ  قَ عَ الْ نْ  مِ ةِ  قَ دَ الصَّ فِي  نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ لَى  عَ تِبَ  كُ ا  مَ وَ  ، اللَّهِ سَ  مُ خُ انِمِ  غَ مَ الْ
بِلِ  ِ اإلْ نْ  مِ رٍ  شْ عَ لِّ  كُ فِي  وَ  ، رِ شْ عُ الْ فَ  نِصْ بُ  رْ غَ الْ ى  قَ سَ ا  مَ لَى  عَ وَ  ، اءُ مَ السَّ تْ  قَ سَ وَ يْنُ  عَ الْ
ثِينَ  ثَالَ لِّ  كُ فِي  وَ  ، ةٌ رَ قَ بَ رِ  بَقَ الْ نْ  مِ ينَ  عِ بَ أَرْ لِّ  كُ فِي  وَ يَاهٍ،  شِ عُ  بَ أَرْ ينَ  رِ شْ عِ لِّ  كُ فِي  وَ  ، اتَانِ شَ
ا  إِنَّهَ ، فَ اةٌ ا، شَ هَ دَ حْ ةٌ وَ ائِمَ نَمِ سَ غَ نْ الْ ينَ مِ عِ بَ لِّ أَرْ فِي كُ ، وَ ةٌ عَ ذَ وْ جَ عٌ أَ ذَ ، جَ بِيعٌ رِ تَ بَقَ نْ الْ مِ
 ، هُ لَ يْرٌ  خَ وَ  هُ فَ ا  يْرً خَ ادَ  زَ نْ  فَمَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ فِي  نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ لَى  عَ ضَ  تَرَ افْ تِي  الَّ هِ  اللَّ ةُ  يضَ فَرِ
 ، مِ الَ سْ ِ ينِ اإلْ انَ بِدِ دَ ، وَ هِ سِ نْ نَفْ ا مِ الِصً ا خَ مً الَ انِيٍّ إسْ رَ وْ نَصْ ودِيٍّ أَ هُ نْ يَ لَمَ مِ نْ أَسْ هُ مَ نَّ أَ وَ
وْ  أَ انِيَّتِهِ  رَ نَصْ لَى  عَ انَ  كَ نْ  مَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ ا  مَ ثْلُ  مِ يْهِ  لَ عَ وَ  ، مْ هُ لَ ا  مَ ثْلُ  مِ هُ  لَ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ الْ نْ  مِ هُ  إِنَّ فَ
وْ  أَ افٍ  وَ ينَارٌ  دِ  ، بْدٍ عَ وْ  أَ رٍّ  حُ ثَى،  نْ أُ وْ  أَ رٍ  كَ ذَ  : الِمٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ وَ ا،  نْهَ عَ دُّ  رَ يُ الَ  هُ  إِنَّ فَ تِهِ  يَّ ودِ هُ يَ

ا. ثِيَابً هُ  ضُ وَ عِ
للَّه  وٌّ  دُ عَ هُ  إِنَّ فَ  ، لِكَ ذَ نَعَ  مَ نْ  مَ وَ  ، ولِهِ سُ رَ ةَ  ذِمَّ وَ هِ  اللَّ ةَ  ذِمَّ هُ  لَ إِنَّ  فَ  ، لِكَ ذَ  َّأَد نْ  فَمَ
هِ  اللَّ ةُ  مَ حْ رَ وَ يْهِ  لَ عَ مُ  الَ السَّ وَ  ، دٍ مَّ حَ مُ لَى  عَ هِ  اللَّ اتُ  لَوَ صَ ا،  يعً مِ جَ نِينَ  مِ ؤْ لِلْمُ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ

٥٤٥. هُ اتُ كَ رَ بَ وَ

٥٤٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٥٩٢-٥٩٦.
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اعِ  دَ ةُ الْوَ جَّ حَ
 ، مْ هُ كَ نَاسِ مَ النَّاسَ    أَرَ فَ  ، هِ جِّ حَ لَى  عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ى  مَضَ مَّ  ثُ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
نَى  أَثْ هَ وَ دَ اللَّ مِ ، فَحَ يَّنَ ا بَ ا مَ يَّنَ فِيهَ تِي بَ بَتَهُ الَّ طْ طَبَ النَّاسَ خُ خَ ، وَ مْ هِ جِّ نَنَ حَ مْ سُ هُ لَمَ أَعْ وَ
ي  امِ عَ دَ  عْ بَ مْ  اكُ قَ أَلْ الَ  لِّي  عَ لَ ي  أَدْرِ الَ  إِنِّي  فَ لِي،  وْ قَ وا  عُ مَ اسْ  ، النَّاسُ ا  هَ أَيُّ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، يْهِ لَ عَ
ا  وْ لْقَ تَ أَنْ  إلَى  امٌ  رَ حَ مْ  يْكُ لَ عَ مْ  كُ الَ وَ أَمْ وَ مْ  كُ اءَ دِمَ إنَّ   ، النَّاسُ ا  هَ أَيُّ ا،  أَبَدً قِفِ  وْ مَ الْ ا  ذَ بِهَ ا  ذَ هَ
نْ  مْ عَ كُ أَلُ يَسْ ، فَ مْ بَّكُ نَ رَ وْ تَلْقَ مْ سَ إِنَّكُ ا، وَ ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ةِ شَ مَ رْ حُ كَ ا، وَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ ، كَ مْ بَّكُ رَ
ا  بً لَّ رِ إِنَّ كُ ا، وَ يْهَ لَ نَهُ عَ تَمَ نْ ائْ ا إلَى مَ هَ دِّ لِيُؤَ ةٌ فَ انَ هُ أَمَ نْدَ انَتْ عِ نْ كَ ، فَمَ تُ لَّغْ دْ بَ قَ ، وَ مْ الِكُ مَ أَعْ
بَا،  هُ الَ رِ نَّ هُ أَ ى اللَّ . قَضَ ونَ الَ تُظْلَمُ ونَ وَ ، الَ تَظْلِمُ مْ الِكُ وَ وسُ أَمْ ءُ مْ رُ كُ كِنْ لَ لَ ، وَ وعٌ ضُ وْ مَ
 ، وعٌ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ انَ فِي الْجَ مٍ كَ لَّ دَ أَنَّ كُ ، وَ لُّهُ وعٌ كُ ضُ وْ طَّلِبِ مَ مُ بْدِ الْ بَّاسِ بْنِ عَ ا عَ بَ إِنَّ رِ وَ
ا فِي  عً ضَ تَرْ سْ انَ مُ كَ ، وَ طَّلِبِ مُ بْدِ الْ ثِ بْنِ عَ ارِ ةَ بْنِ الْحَ بِيعَ مُ ابْنِ رَ عُ دَ مْ أَضَ ائِكُ لَ دِمَ إِنَّ أَوَّ وَ
إِنَّ  ، فَ ا النَّاسُ هَ دُ أَيُّ عْ ا بَ . أَمَّ لِيَّةِ اهِ اءِ الْجَ نْ دِمَ أُ بِهِ مِ دَ ا أَبْ لُ مَ وَ أَوَّ هُ لٌ فَ يْ ذَ تْهُ هُ تَلَ قَ ، فَ يْثٍ نِي لَ بَ
دْ  قَ فَ لِكَ  ذَ   وَ سِ ا  فِيمَ طَعْ  يُ إنْ  كِنَّهُ  لَ وَ ا،  أَبَدً هِ  ذِ هَ مْ  كُ ضِ بِأَرْ بَدَ  عْ يُ أَنْ  نْ  مِ ئِسَ  يَ دْ  قَ يْطَانَ  الشَّ

: ا النَّاسُ هَ ، أَيُّ مْ لَى دِينِكُ وهُ عَ رُ ذَ ، فَاحْ مْ الِكُ مَ نْ أَعْ ونَ مِ رُ قِ ا تَحْ مَّ يَ بِهِ مِ ضِ رَ
ا  امً عَ هُ  ونَ مُ رِّ يُحَ وَ ا  امً عَ هُ  لُّونَ يُحِ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ بِهِ  لُّ  يُضَ رِ  فْ الْكُ فِي  ةٌ  ادَ يَ زِ يءُ  النَّسِ ا  {إِنَّمَ

 (٣٧/٩ هُ } (التوبة  مَ اللَّ رَّ ا حَ ةَ مَ دَّ اطِئُوا عِ لِيُوَ
اتِ  وَ مَ السَّ هُ  اللَّ لَقَ  خَ مَ  وْ يَ يْئَتِهِ  هَ كَ ارَ  تَدَ اسْ دْ  قَ انَ  مَ الزَّ إِنَّ  وَ  ، اللَّهُ لَّ  أَحَ ا  مَ وا  مُ رِّ يُحَ وَ
 ، الِيَةٌ تَوَ ةٌ مُ ثَ ، ثَالَ مٌ رُ ةٌ حُ عَ بَ ا أَرْ نْهَ ا، مِ رً هْ رَ شَ شَ نَا عَ هِ اثْ نْدَ اللَّ ورِ عِ هُ ةَ الشُّ دَّ إِنَّ عِ ، وَ ضَ َرْ األْ وَ
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لَى  عَ مْ  كُ لَ إِنَّ  فَ  ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ دُ  عْ بَ ا  أَمَّ  . بَانَ عْ شَ وَ  َاد مَ جُ يْنَ  بَ ي  الَّذِ  ٥٤٦ رَ ضَ مُ بُ  جَ رَ وَ
 ، ونَهُ هُ رَ تَكْ ا  دً أَحَ مْ  كُ شَ فُرُ يُوطِئْنَ  الَ  أَنْ  نَّ  يْهِ لَ عَ مْ  كُ لَ قا،  حَ مْ  يْكُ لَ عَ نَّ  هُ لَ وَ قا،  حَ مْ  ائِكُ نِسَ
نَّ  وهُ رُ جُ تَهْ أَنْ  مْ  كُ لَ أَذِنَ  دْ  قَ هَ  اللَّ إِنَّ  فَ لْنَ  عَ فَ إِنْ  فَ  ، بَيَّنَةٍ مُ ةِ  شَ احِ بِفَ تِينَ  أْ يَ الَ  أَنْ  نَّ  يْهِ لَ عَ وَ
نَّ  تُهُ وَ سْ كُ وَ نَّ  هُ قُ زْ رِ نَّ  لَهُ فَ يْنَ  تَهَ انْ إِنْ  فَ  ،٥٤۷ حٍ بَرَّ مُ يْرَ  غَ ا  بً رْ ضَ نَّ  بُوهُ رِ تَضْ وَ عِ  اجِ ضَ الْمَ فِي 
نَّ  هِ سِ نْفُ ألَِ نَ  لِكْ مْ يَ الَ   ٥٤۸ انٌ وَ عَ مْ  كُ نْدَ عِ نَّ  إِنَّهُ فَ ا،  يْرً خَ اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ اسْ وَ وفِ  رُ عْ مَ بِالْ
لُوا  قِ اعْ ، فَ اتِ اللَّهِ لِمَ ةِ الله، واستحللتم فزوجهنّ بِكَ انَ نَّ بِأَمَ وهُ تُمُ ذْ ا أَخَ مْ إنَّمَ إِنَّكُ يْئًا، وَ شَ
لُّوا  تَضِ لَنْ  فَ بِهِ  تُمْ  مْ تَصَ اعْ إنْ  ا  مَ مْ  فِيكُ تُ  كْ رَ تَ دْ  قَ وَ  ، تُ لَّغْ بَ دْ  قَ إِنِّي  فَ لِي،  وْ قَ النَّاسُ  ا  هَ يُّ أَ
أَنَّ  نَّ  لَّمُ عَ تَ  ، لُوهُ قِ اعْ وَ لِي  وْ قَ وا  عُ مَ اسْ  ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ  . بِيِّهِ نَ نَّةَ  سُ وَ هِ  اللَّ كِتَابَ  يِّنًا،  بَ ا  رً أَمْ ا،  بَدً أَ
اهُ  طَ أَعْ ا  مَ إالَّ  يهِ  أَخِ نْ  مِ ئِ  رِ مْ الِ لُّ  يَحِ فَالَ   ، ةٌ وَ إخْ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ أَنَّ  وَ  ، لِمِ سْ لِلْمُ أَخٌ  لِمٍ  سْ مُ لَّ  كُ
وا:  الُ كِرَ لِي أَنَّ النَّاسَ قَ ؟ فَذُ لَّغْتُ لْ بَ ، اللَّهمّ هَ مْ كُ سَ نَفْ نَّ أَ ، فَالَ تَظْلِمُ نْهُ سٍ مِ نْ طِيبِ نَفْ عَ

٥٤٩. دْ هَ r: اللَّهمّ اشْ هِ  ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ ، فَ مْ اللَّهمّ نَعَ

الَة  الصَّ يْهِ  لَ عَ فَبني  رجبا،  وتسميه  ان،  ضَ مَ رَ حترم  انَت  كَ ة  ربيعَ ن  ألَِ لِك  ذَ الَ  قَ امَ  إِنَّ مُرض:  ب  جَ رَ وَ   ٥٤٦
بَان. عْ شَ َادَ وَ أَنه الّذي بَني مجُ ة، وَ ب ربيعَ جَ ب مُرض الَ رَ جَ م أَنه رَ الَ السَّ وَ

يد. دِ ٥٤٧  غري مربح: غري شَ
ة. ريَ سِ ي األَْ هِ اتِيَة، وَ ٥٤٨  عوان: مجع عَ

٥٤٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٠٣-٦٠٤.
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ةُ ابْنِ  وَ زْ غَ عِيِّ وَ جَ َشْ بَطِ األْ َضْ رِ ابْن األْ امِ تْلُ عَ قَ ، وَ مَ دٍ بَطْنَ إضَ رَ دْ ةُ ابْنِ أَبِي حَ وَ زْ (غَ
( تْحِ بْلَ الْفَ انَتْ قَ كَ ، وَ مَ ابِهِ بَطْنَ إضَ حَ أَصْ دٍ وَ رَ دْ أَبِي حَ

هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  اعِ  قَ عْ قَ الْ نْ  عَ  ، يْطٍ قُسَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  يدُ  زِ يَ نِي  ثَ دَّ حَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
مَ  إضَ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ثَنَا  عَ بَ  : الَ قَ دٍ،  رَ دْ حَ أَبِي  بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بِيهِ  أَ نْ  عَ دٍ،  رَ دْ حَ أَبِي  ابْن 
 ، يْسٍ ةَ بْنِ قَ ثَّامَ لِّمُ بْنُ جَ حَ مُ ، وَ بْعِيٍّ ثُ بْنُ رِ ارِ ةَ الْحَ تَادَ بُو قَ مْ أَ ، فِيهِ ينَ لِمِ سْ مُ نْ الْ رٍ مِ فَ فِي نَ
 ٥٥۰ ودٍ  عُ قَ لَى  عَ  ، عِيُّ جَ َشْ األْ بَطِ  َضْ األْ بْنُ  رُ  امِ عَ بِنَّا  رَّ  مَ  ، مَ إضَ بِبَطْنِ  نَّا  كُ ا  إذَ تَّى  حَ نَا  جْ رَ فَخَ

. بَنٍ نْ لَ طْبٌ ٥٥۱ مِ وَ ، وَ هُ تَيِّعٌ لَ هُ مُ عَ مَ ، وَ هُ لَ
بْنُ  لِّمُ  حَ مُ يْهِ  لَ عَ لَ  مَ حَ وَ  ، نْهُ عَ نَا  كْ سَ أَمْ فَ  ، مِ الَ سْ ِ اإلْ يَّةِ  بِتَحِ يْنَا  لَ عَ لَّمَ  سَ بِنَا  رَّ  مَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ
لَى  عَ نَا  مْ دِ قَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ  . هُ تَيِّعَ مُ ذَ  أَخَ وَ  ، هُ يرَ عِ بَ ذَ  أَخَ وَ  ، يْنَهُ بَ وَ يْنَهُ  بَ انَ  كَ ءِ  يْ لِشَ هُ  تَلَ قَ فَ  ، ةَ ثَّامَ جَ

لَ فِينَا:  ، نَزَ بَرَ اهُ الْخَ نَ بَرْ أَخْ r وَ هِ  ولِ اللَّ سُ رَ
مُ  إِلَيْكُ لْقَى  أَ نْ  لِمَ ولُوا  قُ تَ الَ  وَ تَبَيَّنُوا  فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  تُمْ  بْ رَ ضَ ا  إِذَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ ا  {يَ

(٩٤/٤ . (النساء  ةِ يَ رِ اآلْ يَا }... إلَى آخِ نْ يَاةِ الدُّ ضَ الْحَ رَ بْتَغُونَ عَ نًا تَ مِ ؤْ تَ مُ مَ لَسْ الَ السَّ
تَ  المَ لَسْ مُ السَّ يْكُ نْ أَلْقى إِلَ وا لِمَ ولُ قُ ال تَ : «وَ ءِ عِالَ و بْنِ الْ رِ مْ أَ أَبُو عَ رَ : قَ امٍ شَ الَ ابْنُ هِ قَ

 ٥٥۲ . يثِ دِ ا الْحَ ذَ » لِهَ ناً مِ ؤْ مُ

ة. اجَ اعِي يفِ كل حَ بَعِري يقتعده الرَّ ود: الْ قعُ ٥٥٠  الْ
اء اللَّبن. ٥٥١  الوطب: وعَ

٥٥٢  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٢٦-٦٢٧.
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نِينَ  مِ ؤْ اتِ الْمُ هَ هِ r أُمَّ اجِ وَ رُ أَزْ ذِكْ
(c ٍش حْ نَبِ بِنْتِ جَ يْ هُ بِزَ اجُ وَ (زَ

ا أَبُو  وهَ ا أَخُ اهَ هُ إيَّ جَ وَّ . زَ ةَ يَ دِ َسْ ابٍ األْ ئَ شِ بْنِ رِ حْ نَبَ بِنْتَ جَ يْ هِ r زَ ولُ اللَّ سُ جَ رَ وَّ زَ تَ وَ
بْنِ  دِ  يْ زَ نْدَ  عِ هُ  بْلَ قَ انَتْ  كَ وَ  ، مٍ هَ دِرْ مائَة  أَربع   r الله  ولُ  سُ رَ ا  هَ قَ دَ أَصْ وَ  ، شٍ حْ جَ بْنِ  دَ  مَ أَحْ

الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ ا أَنَزَ يهَ فِ هِ r فَ ولِ اللَّ سُ لَى رَ وْ ، مَ ةَ ثَ ارِ حَ
ها...} (األحزاب ٣٧/٣٣) ٥٥۳  ناكَ جْ وَّ راً زَ طَ نْها وَ دٌ مِ يْ ا قَضى زَ لَمَّ {فَ

(c َة ونَ يْمُ هُ بِمَ اجُ وَ  (زَ
بَةَ  يْ وَ رُ بْنِ  مَ  زَ هُ ابْن  يرِ  بَحِ بْنِ  نِ  زْ حَ بْنِ  ثِ  ارِ الْحَ بِنْتَ  ةَ  ونَ يْمُ مَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ جَ  وَّ زَ تَ وَ
 ، طَّلِبِ مُ الْ بْدِ  عَ ابْن  بَّاسُ  عَ الْ ا  اهَ إيَّ هُ  جَ وَّ زَ  ، ةَ عَ صَ عْ صَ بْنِ  رِ  امِ عَ بْنِ  لِ  الَ هِ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ 
بْنِ  مِ  هْ رُ أَبِي  نْدَ  عِ هُ  بْلَ قَ انَتْ  كَ وَ  ، مٍ هَ دِرْ مائَة  أَربع   r الله  ولِ  سُ رَ نْ  عَ بَّاسُ  عَ الْ ا  هَ قَ دَ أَصْ وَ
 ، يٍّ ؤَ لُ بْنِ  رِ  امِ عَ بْنِ  لِ  سْ حِ بْنِ  الِكِ  مَ ابْن  رِ  نَصْ بْنِ  دِّ  وُ بْدِ  عَ بْنِ  يْسِ  قَ أَبِي  بْنِ    زَّ عُ الْ بْدِ  عَ
يَ  هِ وَ ا  يْهَ إلَ تْ  تَهَ انْ  r النَّبِيِّ  بَةَ  طْ خِ أَنَّ  لِكَ  ذَ وَ  ،r لِلنَّبِيِّ  ا  هَ سَ نَفْ بَتْ  هَ وَ تِي  الَّ ا  إنَّهَ  : الُ قَ يُ وَ

الَى:  عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ لَ اللَّ أَنْزَ ، فَ ولِهِ سُ لِرَ يْهِ للَّه وَ لَ ا عَ مَ يرُ وَ بَعِ : الْ الَتْ قَ ا، فَ هَ يرِ عِ لَى بَ عَ
} (األحزاب ٥٠/٣٣) ها لِلنَّبِيِّ سَ فْ بَتْ نَ هَ نَةً إِنْ وَ مِ ؤْ ةً مُ أَ رَ امْ {وَ

ةُ  يَّ زِ ، غَ يكٍ رِ الُ أُمُّ شَ قَ يُ ، وَ شٍ حْ نَبُ بِنْتُ جَ يْ ا لِلنَّبِيِّ r زَ هَ سَ بَتْ نَفْ هَ تِي وَ : إنَّ الَّ الُ قَ يُ وَ
يَ  : بَلْ هِ الُ قَ يُ ، وَ يٍّ ؤَ رِ بْنِ لُ امِ عِيصِ ابْن عَ و بْنِ مَ رِ مْ ذِ بْنِ عَ نْقِ نِي مُ نْ بَ بٍ مِ هْ ابِرِ بْنِ وَ بِنْتُ جَ

٥٥٥.r ِه ولُ اللَّ سُ ا٥٥٤ رَ أَهَ جَ أَرْ ، فَ يٍّ ؤَ ةَ بْنِ لُ امَ نِي سَ نْ بَ ةٌ مِ أَ رَ امْ
٥٥٣  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٤٤.

ا. ٥٥٤  أرجأها: أخر أمرهَ
٥٥٥  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٤٦-٦٤٧.
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c َة ائِشَ يْتِ عَ هِ r فِي بَ ولِ اللَّ سُ يضُ رَ رِ تَمْ
م وفاته) وْ (كالم النبي r يَ

انَ  كَ ا  مَّ لَ  : الَ قَ  ، ةَ يْكَ لَ مُ أَبِي  بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  رِ  بَكْ بُو  أَ نِي  ثَ دَّ حَ وَ  : اقَ حَ إسْ ابْنُ  الَ  قَ
 ، بِالنَّاسِ لِّي  يُصَ رٍ  بَكْ بُو  أَ وَ  ، بْحِ الصُّ إلَى  هُ  أْسَ رَ بًا  اصِ عَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ نَيْنِ  ثْ االِ مُ  وْ يَ
لِكَ  ذَ وا  نَعُ يَصْ مْ  لَ النَّاسَ  أَنَّ  رٍ  بَكْ بُو  أَ فَ  رَ فَعَ  ، النَّاسُ جَ  رَّ فَ تَ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ جَ  رَ خَ ا  لَمَّ فَ
لِّ  صَ  : الَ قَ وَ هِ،  رِ ظَهْ فِي   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ عَ  فَ فَدَ  ، هُ الَّ صَ مُ نْ  عَ صَ  نَكَ فَ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ لِرَ إالَّ 
ا  لَمَّ فَ  ، رٍ بَكْ أَبِي  ينِ  مِ يَ نْ  عَ ا  دً اعِ قَ لَّى  فَصَ  ، نْبِهِ جَ إلَى   r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَسَ  جَ وَ  ، بِالنَّاسِ
بَابِ  نْ  مِ هُ  تُ وْ صَ جَ  رَ خَ تَّى  حَ  ، هُ تَ وْ صَ ا  افِعً رَ مْ  هُ لَّمَ فَكَ  ، النَّاسِ لَى  عَ بَلَ  قْ أَ ةِ  الَ الصَّ نْ  مِ غَ  رَ فَ
إِنِّي  ، وَ ظْلِمِ مُ يْلِ الْ طَعِ اللَّ قِ تَنُ كَ فِ بَلَتْ الْ قْ أَ ، وَ تْ النَّارُ رَ عِّ ، سُ ا النَّاسُ هَ يُّ : أَ ولُ قُ ، يَ دِ جِ سْ مَ الْ
مَ  رَّ ا حَ مْ إالَّ مَ رِّ مْ أُحَ لَ ، وَ آنُ رْ قُ لَّ الْ ا أَحَ لَّ إالَّ مَ مْ أُحِ ، إنِّي لَ ءِ يْ لَيَّ بِشَ ونِ عَ كُ سَّ ا تَمَ هِ مَ اللَّ وَ

. آنُ رْ قُ الْ
: رٍ هُ أَبُو بَكْ الَ لَ ، قَ هِ مِ الَ نْ كَ هِ r مِ ولُ اللَّ سُ غَ رَ رَ ا فَ لَمَّ : فَ الَ قَ

مُ  وْ يَ مُ  يَوْ الْ وَ  ، بُّ نُحِ ا  مَ كَ لٍ  فَضْ وَ هِ  اللَّ نْ  مِ ةِ  مَ بِنِعْ تَ  بَحْ أَصْ دْ  قَ اكَ  أَرَ إنِّي  هِ  اللَّ بِيَّ  نَ ا  يَ
لِهِ  أَهْ إلَى  رٍ  بَكْ أَبُو  جَ  رَ خَ وَ  ،r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  دَخَ مَّ  ثُ  ، مْ نَعَ  : الَ قَ ا؟  آتِيهَ أَفَ  ، ةَ جَ ارِ خَ بِنْتِ 

٥٥٦. نْحِ بِالسُّ

٥٥٦  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٥٣-٦٥٤.
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(r ِول سُ اةِ الرَّ فَ دَ وَ عْ رٍ t بَ قِفُ أَبِي بَكْ وْ (مَ
رُ  مَ عُ وَ  ، بَرُ الْخَ هُ  لَغَ بَ ينَ  حِ دِ  جِ سْ مَ الْ بَابِ  لَى  عَ لَ  نَزَ تَّى  حَ رٍ  بَكْ بُو  أَ بَلَ  قْ أَ وَ  : الَ قَ
 ، ةَ ائِشَ عَ يْتِ  بَ فِي   r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ لَ  خَ دَ تَّى  حَ ءٍ  يْ شَ إلَى  تْ  تَفِ لْ يَ لَمْ  فَ  ، النَّاسَ لِّمُ  كَ يُ
نْ  عَ فَ  شَ كَ تَّى  حَ بَلَ  قْ أَ فَ  ، ةٌ بَرَ حِ دٌ  رْ بُ يْهِ  لَ عَ  ، بَيْتِ الْ يَةِ  نَاحِ فِي  جى  سَ مُ  r هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ وَ
ةُ  تَ وْ مَ الْ ا  مَّ أَ ي،  أُمِّ وَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، بَّلَهُ قَ فَ يْهِ  لَ بَلَعَ قْ أَ مَّ  ثُ  : الَ قَ  .r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ هِ  جْ وَ
دَ  بُرْ الْ دَّ  رَ مَّ  ثُ  : الَ قَ ا.  بَدً أَ ةٌ  تَ وْ مَ ا  هَ دَ بَعْ يبَكَ  تُصِ نْ  لَ مَّ  ثُ ا،  تهَ قْ ذُ دْ  قَ فَ يْكَ  لَ عَ هُ  اللَّ تَبَ  كَ تِي  الَّ
 ، رُ مَ عُ ا  يَ لِكَ  سْ رِ لَى  عَ  : الَ قَ فَ  ، النَّاسَ لِّمُ  كَ يُ رُ  مَ عُ وَ جَ  رَ خَ مَّ  ثُ  ،r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ هِ  جْ وَ لَى  عَ
عَ  مِ ا سَ لَمَّ ، فَ لَى النَّاسِ بَلَ عَ قْ تُ أَ نْصِ رٍ الَ يَ بُو بَكْ آهُ أَ ا رَ لَمَّ ، فَ لَّمَ تَكَ نْ يَ بَى إالَّ أَ أَ ، فَ تْ نْصِ أَ

 : الَ قَ مَّ  ثُ يْهِ  لَ عَ نَى  ثْ أَ وَ هَ  اللَّ دَ  مِ فَحَ  ، رَ مَ عُ وا  كُ رَ تَ وَ يْهِ  لَ عَ بَلُوا  قْ أَ هُ  مَ الَ كَ النَّاسُ 
إِنَّ  هَ فَ بُدُ اللَّ عْ انَ يَ نْ كَ مَ ، وَ اتَ دْ مَ ا قَ دً مَّ حَ إِنَّ مُ ا فَ دً مَّ حَ بُدُ مُ عْ انَ يَ نْ كَ هُ مَ ، إنَّ ا النَّاسُ هَ أَيُّ

 : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ مَّ تَالَ هَ : ثُ الَ . قَ وتُ مُ يٌّ الَ يَ هَ حَ اللَّ
 ، مْ قابِكُ لى أَعْ بْتُمْ عَ لَ قَ تِلَ انْ إِنْ ماتَ أَوْ قُ ، أَفَ لُ سُ بْلِهِ الرُّ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ دٌ إِالَّ رَ مَّ حَ ما مُ {وَ
} (آل عمران ١٤٤/٣) ينَ اكِرِ هُ الشَّ ي اللَّ زِ يَجْ سَ يْئاً، وَ هَ شَ رَّ اللَّ لَنْ يَضُ بَيْهِ فَ قِ لى عَ لِبْ عَ نْقَ من يَ وَ
 ، مئِذٍ وْ يَ رٍ  بَكْ أَبُو  ا  هَ تَالَ تَّى  حَ لَتْ  نَزَ ةَ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ أَنَّ  وا  لَمُ عْ يَ مْ  لَ النَّاسُ  أَنَّ  كَ لَ فوالله   : الَ قَ

: ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ قَ : فَ الَ ، قَ مْ هِ اهِ يَ فِي أَفْوَ ا هِ إِنَّمَ ، فَ رٍ نْ أَبِي بَكْ ا النَّاسُ عَ هَ ذَ أَخَ : وَ الَ قَ
إلَى  تُ  قَعْ وَ تَّى  حَ  ٥٥۷ تُ رْ قِ عَ فَ ا،  هَ تَالَ رٍ  بَكْ ا  أَبَ تُ  عْ مِ سَ أَنْ  إالَّ  وَ  هُ ا  مَ هِ  اللَّ وَ  : رُ مَ عُ الَ  قَ

٥٥٨. اتَ دْ مَ هِ r قَ ولَ اللَّ سُ فْتُ أَنَّ رَ رَ عَ ، وَ يَ الَ جْ لُنِي رِ مِ ا تَحْ ضِ مَ َرْ األْ
ال: عقر الرجل إِذا حتري ودهش. قَ عقرت: دهشت. يُ  ٥٥٧

السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٥٥-٦٥٦.  ٥٥٨
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ةَ  دَ اعِ نِي سَ ةِ بَ يفَ قِ رُ سَ أَمْ
( ةِ يفَ قِ ا إلَى السَّ مَ هِ يقِ رِ رَ فِي طَ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ يَا أَبَ نِ لَقِ يْ يْنِ اللَّذَ لَ جُ يفٌ بِالرَّ رِ (تَعْ

ا  وْ قَ نِ لَ يْ يْنِ اللَّذَ لَ جُ دَ الرَّ يْرِ أَنَّ أَحَ بَ ةُ بْنُ الزُّ وَ رْ نِي عُ بَرَ يُّ أَخْ رِ هْ الَ الزُّ : قَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
نِي  و بَ ، أَخُ يٍّ دِ نُ بْنُ عَ عَ رُ مَ خَ اآلْ ، وَ ةَ دَ اعِ مُ بْنُ سَ يْ وَ ةِ عُ يفَ قِ بُوا إلَى السَّ هَ ينَ ذَ ارِ حِ َنْصَ نْ األْ مِ
الَ  ينَ قَ ذِ نْ الَّ هِ r مَ ولِ اللَّ سُ هُ قِيلَ لِرَ نَّ نَا أَ لَغَ ي بَ وَ الَّذِ هُ ، فَ ةَ دَ اعِ مُ بْنُ سَ يْ وَ ا عُ أَمَّ . فَ نِ الَ جْ عَ الْ

 : مْ هُ هُ U لَ اللَّ
} (التوبة ١٠٨/٩)؟  ينَ رِ طَّهِّ بُّ الْمُ الله يُحِ وا وَ رُ تَطَهَّ بُّونَ أَنْ يَ جالٌ يُحِ {فِيهِ رِ

نَا  بَلَغَ ، فَ يٍّ دِ نُ بْنُ عَ عْ ا مَ أَمَّ ، وَ ةَ دَ اعِ مُ بْنُ سَ يْ وَ مْ عُ نْهُ ءُ مِ رْ مَ مَ الْ هِ r: نِعْ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ فَ
تْنَا  مُ أَنَّا  نَا  دِدْ وَ لَ هِ  اللَّ وَ وا:  الُ قَ وَ  ،U هُ  اللَّ اهُ  فَّ وَ تَ ينَ  حِ  r هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ لَى  عَ بكما  النَّاس  أَن 
هُ  بْلَ تُّ قَ بُّ أَنِّي مُ ا أُحِ هِ مَ اللَّ كِنِّي وَ : لَ يٍّ دِ نُ بْنُ عَ عَ الَ مَ . قَ هُ دَ عْ تَتِنَ بَ فْ ى أَنْ نَ شَ ، إنَّا نَخْ بْلَهُ قَ
 ، رٍ بَكْ أَبِي  ةِ  فَ الَ خِ فِي  ا  يدً هِ شَ ةِ  امَ يَمَ الْ مَ  وْ يَ نٌ  عَ مَ تِلَ  قُ فَ يا،  حَ تُهُ  قْ دَّ صَ ا  مَ كَ يِّتًا  مَ هُ  قَ دِّ أُصَ تَّى  حَ

٥٥٩. ابِ ذَّ كَ ةَ الْ يْلِمَ سَ مَ مُ وْ يَ
(t ٍر طْبَةُ أَبِي بَكْ (خُ

 ، ا النَّاسُ هَ دُ أَيُّ عْ ا بَ : أَمَّ الَ مَّ قَ ، ثُ لُهُ وَ أَهْ ي هُ يْهِ بِاَلَّذِ لَ نَى عَ أَثْ ، وَ دَ اللَّهَ مِ ، فَحَ رٍ لَّمَ أَبُو بَكْ تَكَ فَ
ونِي،  مُ وِّ قَ أْتُ فَ إِنْ أَسَ ينُونِي، وَ أَعِ نْتُ فَ سَ إِنْ أَحْ ، فَ مْ كُ يْرِ تُ بِخَ لَسْ مْ وَ يْكُ لَ يتُ عَ لِّ دْ وُ إِنِّي قَ فَ
إنْ  هُ  قَّ حَ يْهِ  لَ عَ يحَ  أُرِ تَّى  حَ ي  نْدِ عِ يٌّ  وِ قَ مْ  فِيكُ عِيفُ  الضَّ وَ  ، يَانَةٌ خِ بُ  ذِ الْكَ وَ  ، انَةٌ أَمَ قُ  دْ الصَّ
مٌ  وْ قَ عُ  دَ يَ الَ   ، اللَّهُ اءَ  شَ إنْ  نْهُ  مِ قَّ  الْحَ ذَ  آخُ تَّى  حَ ي  نْدِ عِ عِيفٌ  ضَ مْ  فِيكُ يُّ  وِ قَ الْ وَ  ، اللَّهُ اءَ  شَ
مْ  هُ مَّ مٍ قَطُّ إالَّ عَ وْ ةُ فِي قَ شَ احِ فَ يعُ الْ الَ تَشِ ، وَ لِّ هُ بِالذُّ مْ اللَّ هُ بَ رَ هِ إالَّ ضَ بِيلِ اللَّ ادَ فِي سَ هَ الْجِ

٥٥٩  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٦٠.
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لِي  ةَ  طَاعَ فَالَ  هُ  ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ يْتُ  صَ عَ ا  إِذَ فَ  ، هُ ولَ سُ رَ وَ هَ  اللَّ تُ  أَطَعْ ا  مَ ونِي  أَطِيعُ  ، ءِ بَالَ بِالْ هُ  اللَّ
. هُ مْ اللَّ كُ مُ حَ رْ مْ يَ تِكُ الَ وا إلَى صَ . قُومُ مْ يْكُ لَ عَ

 : الَ ، قَ بَّاسٍ نْ ابْنِ عَ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ ، عَ بْدِ اللَّهِ يْنُ بْنُ عَ سَ نِي حُ ثَ دَّ حَ : وَ اقَ حَ الَ ابْنُ إسْ قَ
ا  مَ وَ  ، ةُ رَّ الدِّ هِ  دِ يَ فِي  وَ  ، هُ لَ ةٍ  اجَ حَ إلَى  دٌ  امِ عَ وَ  هُ وَ تِهِ  فَ الَ خِ فِي  رَ  مَ عُ عَ  مَ ي  شِ َمْ ألَ إنِّي  هِ  اللَّ وَ
تَ  تَفَ : إذْ الْ الَ ، قَ تِهِ رَّ مهُ بِدِ دَ ٥٦۰ قَ يَّ شِ حْ بُ وَ رِ يَضْ ، وَ هُ سَ ثُ نَفْ دِّ وَ يُحَ هُ : وَ الَ ي، قَ يْرِ هُ غَ عَ مَ
فِّيَ  ينَ تُوُ لْتُ حِ تِي قُ تِي الَّ الَ قَ لَى مَ لَنِي عَ مَ انَ حَ ا كَ ي مَ رِ لْ تَدْ ، هَ بَّاسٍ ا بْنَ عَ : يَ الَ قَ ، فَ إلَيَّ
، إنْ  اللَّهِ هُ وَ إِنَّ : فَ الَ ، قَ لَمُ نْتَ أَعْ ، أَ نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ ي يَ رِ : الَ أَدْ لْتُ : قُ الَ هِ r؟ قَ ولُ اللَّ سُ رَ

 : ةَ يَ هِ اآلْ ذِ أُ هَ رَ قْ نْتُ أَ لِكَ إالَّ أَنِّي كُ لَى ذَ لَنِي عَ مَ ي حَ انَ الَّذِ كَ
مْ  يْكُ لَ عَ ولُ  سُ الرَّ ونَ  يَكُ وَ النَّاسِ  لَى  عَ داءَ  هَ شُ ونُوا  لِتَكُ طاً  سَ وَ ةً  أُمَّ مْ  ناكُ لْ عَ جَ ذلِكَ  كَ {وَ
تَّى  حَ تِهِ  أُمَّ فِي  ى  يَبْقَ سَ  r هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ أَنَّ  َظُنُّ  ألَ نْتُ  كُ إنْ  فوالله   (١٤٣/٢ (البقرة   { يداً هِ شَ

٥٦١. لْتُ ا قُ لْتُ مَ لَى أَنْ قُ لَنِي عَ مَ ي حَ هُ لِلَّذِ إِنَّ ا، فَ الِهَ مَ رِ أَعْ ا بِآخِ يْهَ لَ دَ عَ هَ يَشْ

ا. نْهَ ا أقبل عىل جسده مِ ارج. واإلنسى: مَ انَ إِىلَ خَ ا كَ ان: مَ نْسَ اء اإلِْ ضَ ٥٦٠  الوحيش من أَعْ
٥٦١  السرية النبوية إلبن هشام، ٢، ٦٦١.
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والنشر والتوزيع، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م.
التدوين . ١٠  - والحديث  القرآن  (علوم  العربي  التراث  تاريخ  سزكين،  فؤاد  الدكتور 

التاريخي - الفقه - العقائد)، نقله إلى العربية: د محمود فهمي حجازي، راجعه: 
د عرفة مصطفى - د سعيد عبد الرحيم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: 

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
ايْماز (المتوفى: . ١١ الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ

الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  المحقق:  النبالء.  أعالم  سير  ٧٤٨هـ). 
١٩٨٥ م. ١٤٠٥ هـ /  شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

ايْماز (المتوفى: . ١٢ الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ
بشار  الدكتور  المحقق:  األعالم.  وَ المشاهير  فيات  وَ وَ اإلسالم  تاريخ  ٧٤٨هـ). 

٢٠٠٣ م. اد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى،  عوّ



املصادر

٣٥٥

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (المتوفى: . ١٣
٢٠٠٢ م. ١٣٩٦هـ). األعالم. دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر 

٥٨١هـ). . ١٤ (المتوفى:  أحمد  بن  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو  السهيلي، 
بيروت:  الوكيل،  الرحمن  عبد  المحقق:  النبوية.  السيرة  شرح  في  األنف  الروض 

١٤١٢ هـ. دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولى، 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين (المتوفى: ٩١١هـ). بغية الوعاة . ١٥

في طبقات اللغويين والنحاة. المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان / صيدا: 
تاريخ. بدون  العصرية،  المكتبة 

الوافي . ١٦ ٧٦٤هـ).  (المتوفى:  الله  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي، 
بالوفيات. المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث، 

١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي . ١٧

أسماء  في  الكمال  تهذيب  ٧٤٢هـ).  (المتوفى:  الكلبي  القضاعي  محمد  أبي 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  معروف،  عواد  بشار  د.  المحقق:  الرجال. 

األولى، ١٤٠٠ – ١٩٨٠.
مصطفى فايدة، مادة ابن إسحق، في موسوعة شؤون الديانة التركية، على الرابط:. ١٨
١٩ . h t t p s : / / i s l a m a n s i k l o p e d i s i . o r g . t r / i b n - i s h a k

.(٢٥٫٠٥٫٢٠٢٠)
تهذيب . ٢٠ ٦٧٦هـ).  (المتوفى:  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  النووي، 

شركة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت  واللغات.  األسماء 
تاريخ. بدون  المنيرية،  الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلماء 
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 ،٤٤  ،٤٠-٤٢  ،١٤  ،١/٢-٢٤ البقرة  
 ،٩٤-٩٧  ،٨٠-٩٠  ،٧٤-٧٨  ،٦١  ،٥٨
 ،١١٣  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٠-١٠٢  ،٩٩
 ،١٤٣  ،١٤١-١٤٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١١٨
 ،١٥٦، ١٥٩، ١٧٠، ١٨٥، ١٩٣، ١٩٤
-١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥-٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٧

.٢١٨، ٢٢٦، ٢٥٦، ٢٧٨
 ،١٤  ،١٢-١٣  ،٧  ،١/٣-٨ عمران  آل 
 ،٢٦-٢٧  ،٢٣-٢٤  ،٢١  ،١٨-٢٠
 ،٦٥-٦٨  ،٥٨-٦٤  ،٤٢-٥٥  ،٣١-٣٧
 ،٨٦  ،٨١  ،٧٩-٨٠  ،٧١-٧٣  ،٦٧
-١١٨  ،١١٤  ،١١٣  ،١٠٦  ،٩٨-١٠٥

 ،١٢٨  ،١٢٦-١٤٧  ،١٢١-١٢٥  ،١١٩
 ،١٥٦-١٧٩  ،١٥٤  ،١٤٩-١٥٤  ،١٤٤

.١٦٥، ١٨١، ١٨٦-١٨٨
 ،٤٤-٤٧  ،٣٧-٣٩  ،٣  ،٢/٤ النساء 
 ،٩٧  ،٩٤  ،٦٠  ،٥٤  ،٥١-٥٥  ،٥١

.١٠٧، ١٥٣، ١٦٣-١٦٦، ١٧٦
 ،٤١  ،٢٤  ،١٩  ،١٨  ،١١  ،١/٥ المائدة  
 ،٥٩  ،٥١-٥٦  ،٥٧-٦١  ،٤٩-٥٠  ،٤٢

.٦٨، ٧٣، ٨٢-٨٣، ١٠٣

 ،١٩-٢٠  ،١٠  ،٨/٦-٩ األنعام  
 ،١٣٦  ،١١١  ،١٠٨  ،٩٣  ،٥٢-٥٤

.١٣٩، ١٤٣-١٤٤
 ،٨٩  ،٤٠  ،٣١-٣٢  ،١/٧ األعراف 

.١٣٨، ١٨٧
 ،١١-١٣  ،٩  ،٥-٧  ،١/٨ األنفال  
 ،٢٧  ،٢٦-٢٧  ،١٩-٢٤  ،١٥-١٧
 ،٣٨-٤٨  ،٣٦  ،٣٢-٣٥  ،٣٠  ،٢٩-٣٠
 ،٤١، ٤٨، ٥٧، ٦٠-٦١، ٦٢-٧٠، ٧٣

.٧٥
 ،١٨-١٩  ،١٣-١٦  ،١/٩-١١ التوبة 
 ،٣٦-٤٠  ،٣٤  ،٣٠  ،٢٨-٢٩  ،٢٥-٢٦
 ،٦٠-٦٢  ،٥٧-٥٨  ،٤٩  ،٤٢-٤٩  ،٣٧
 ،٦١، ٦٥، ٦٦، ٦٥-٦٦، ٧٣-٧٥، ٧٤
 ،٧٥، ٧٩، ٨٠، ٨١-٨٢، ٨١-٨٥، ٨٤
 ،٩٦  ،٩٥-٩٦  ،٩٢  ،٨٨-٩٣  ،٨٦
 ،١٠٧  ،١٠٦-١١١  ،١٠٢   ،٩٨-١٠٣

.١٠٨، ١١٧-١١٩
يونس ١/١٠، ٥٩، ٩٠.
هود ١٨/١١، ٨٢-٨٣.

يوسف ٤١/١٢، ٨٢، ١٠٦.

اآليات فهرس 



فهرس اآليات

٣٥٧

الرعد ١/١٣، ٨-١١، ١٣، ٣٠، ٣١.
الحجر ٨٩/١٥، ٩٠-٩٣، ٩٤-٩٦.

النحل ١٠٣/١٦، ١٢٦-١٢٧.
 ،٨٨  ،٨٥  ،٦٠  ،٤٥/١٧-٥١ اإلسرآء 

.٩٠-٩٣، ١١٠
 ،٢٤-٢٦  ،٢٢  ،١/١٨-١٨ الكهف 

.٥٥، ٧٣، ٨٠، ٨٣-٨٥
 ،٧٣  ،٧١  ،٦٤  ،٤٧  ،٢١/١٩ مريم 

.٧٧-٨٠، ٩٧
طه ١٤/٢٠.

 ،٩٨-١٠٠  ،٢٦/٢١-٢٩ األنبياء 
.١٠١-١٠٢

الحج ٣٩/٢٢-٤١، ٥٢، ٦٥.
النور ١١/٢٤-١٢، ١٥، ٢٢، ٦٢-٦٤.
 ،٢٠  ،٧-١٠  ،٥/٢٥-٦ الفرقان 

.٢٧-٢٩
الشعرآء ٢١٤/٢٦-٢١٥.

القصص ١٢/٢٨، ٥٢-٥٥.
لقمان ٧/٣١، ٢٧.

األحزاب ٥/٣٣، ٩-٢٧، ١٢، ١٣، ٣٧، 
.٥٠

سبأ ١٥/٣٤-١٦، ٤٧.
يس ١/٣٦-٩، ٦٩، ٧٨-٨٠.

الصافات ١٠٢/٣٧، ١٥١-١٥٢.
ص ١/٣٨-٧.

الزمر ٥٣/٣٩-٥٥، ٦٧.
فصلت ١/٤١-٥، ٢٦.

الزخرف ٣١/٤٣-٣٢، ٥٧، ٥٩-٦١.
الدخان ١/٤٤-٥، ٤٣-٤٦.

الجاثية ٧/٤٥-٨.
األحقاف ٢٩/٤٦-٣١.

محمد ٣٥/٤٧.
 ،١٥  ،١٠-١١  ،١/٤٨-٢ الفتح 

.١٨-٢١، ٢٤-٢٧، ٢٧، ٢٩
الحجرات ٦/٤٩-٧، ١٣.

الطور ٣٠/٥٢-٣١.
القمر ١٣/٥٤، ٣٧.
الرحمن ١/٥٥-٢.

الحشر ٢/٥٩-٣، ٥-٧، ١١، ١٥-١٧، 
.١٦

الممتحنة ١/٦٠-٤، ١٠-١١.
المنافقون ١/٦٣-١١.
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القلم ١٠/٦٨-١٣، ١٥.
نوح ٢٣/٧١-٢٤.

الجن ١/٧٢-٦، ٩-١٠.
المزمل ١١/٧٣-١٣.

 ،١٧-٢٢  ،١١-١٦  ،١/٧٤-٢ المدثر 
.٢٣-٢٥، ٣١

عبس ١/٨٠-١٤.
البروج ٤/٨٥-٨.
الليل ٥/٩٢-٢١.

الضحى ١/٩٣-٨، ٩-١١.

العلق ١/٩٦-٥، ٩-١٩.
القدر ١/٩٧-٥.

الهمزة ١/١٠٤-٩.
الفيل ١/١٠٥-٥.

قريش ١/١٠٦-٤.
الكوثر ١/١٠٨.

الكافرون ١/١٠٩-٦.
النصر ١/١١٠-٣.

تبت ١/١١١-٥.
اإلخالص ١/١١٢-٤.



فهرس

٣٥٩

n

املقدمة....................................................................................................٥ 
ابن هشام ومكانته في علم التفسير................................................................٥ 
ابن اسحاق وحياته العلمية..........................................................................٥ 
النبوية.................................................................١٠  "السيرة  وكتابه  هشام  ابن 
الكتاب..............................................................................١٤  هذا  في  عملنا 
 ١٥......................................... u َم دٍ  r إلَى آدَ مَّ حَ نْ مُ كِيِّ مِ بِ الزَّ دِ النَّسَ رْ رُ سَ ذِكْ
 ١٥..................................................................... كِتَابِ ا الْ ذَ امٍ يفِ هَ شَ ْجُ ابْنِ هِ هنَ
 ١٦................................ بٍ أْرِ دِّ مَ ةُ سَ قِصَّ نِ وَ يَمَ نْ الْ هِ مِ وجِ رُ رٍ يفِ خُ امِ و بْنِ عَ رِ مْ رُ عَ أَمْ
عمرو بن عامر أب األوس والخزرج...........................................................١٦ 
 ١٨......................... هُ عَ ِ مَ نَنيْ اهِ كَ طِيحٍ الْ سَ قٍّ وَ ةُ شِ قِصَّ نِ وَ يَمَ لِكِ الْ ِ مَ ةَ بْنِ نَرصْ بِيعَ رُ رَ أَمْ
 ١٩...................................................................................... اسٍ لْكُ ذِي نُوَ مُ
 ٢٠............................................. ودِ دُ ُخْ ابِ األْ حَ ةُ أَصْ قِصَّ ، وَ رِ بْدِ اهللاَِّ بْنِ الثَّامِ رُ عَ أَمْ
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 ٢٢........................................................................... ودِ دُ ُخْ دُّ األْ خَ اسٍ وَ ذُو نُوَ
 ٢٢......................................................................................... ةً غَ لُ ودُ  دُ ُخْ األْ
 ٢٣............................................................................ ةِ أَ ةُ النَّسَ قِصَّ ، وَ يلِ فِ رُ الْ أَمْ
 ٢٤............................................................................. اتِ دَ رَ فْ مُ يرُ بَعْضِ الْ سِ فْ تَ
 ٢٤........................................................................... بِ رَ عَ نْدَ الْ ءِ عِ يخُ النَّسْ ارِ تَ
 ٢٧..................................................................... ةَ هَ رَ َبْ لِ الطَّائِفِ ألِ مُ أَهْ الَ تِسْ اسْ
 ٢٧................................. لِكَ يْلٍ فِي ذَ فَ رُ نُ عْ شِ ، وَ يلِهِ لِفِ هُ وَ عَ لَ قَ ا وَ مَ ، وَ ةَ كَّ ةَ مَ هَ رَ بْ ولُ أَ خُ دُ
 ٣٠........................................... اتِهِ دَ رَ فْ حُ مُ رْ شَ ، وَ يلِ فِ ةِ الْ نْ قِصَّ آنِ عَ رْ قُ كِرَ فِي الْ ا ذُ مَ
 ٣٣..................................................................... هُ ائِسَ سَ وَ يلِ  فِ الْ ائِدَ  قَ ابَ  أَصَ ا  مَ
رِ .................................................................٣٣ عْ نْ الشِّ يلِ مِ فِ ةِ الْ فَ ا قِيلَ فِي صِ مَ
بِ ......................................................٣٩ رَ عَ نَامِ الْ رُ أَصْ ذِكْ يٍّ وَ و بْنِ لُحَ رِ مْ ةُ عَ قِصَّ
ا...................................................................٤٠ نْهَ عَ ءٌ  يْ شَ وَ ا،  هَ نَامُ أَصْ وَ بَائِلُ  قَ الْ

ي......................................................٤٦  امِ الْحَ وَ ةِ  يلَ صِ وَ الْ وَ ائِبَةِ  السَّ وَ ةِ  يرَ بَحِ الْ رُ  أَمْ
 ٤٨............................................................................... مْ هُ اتُ هَ أُمَّ وَ ةَ  كِنَانَ دُ  الَ أَوْ
 ٥٠............................................................................................... ةَ امَ رُ سَ أَمْ
 ٥٠.......................................................................... تِهِ لَ قَ نَ يٍّ وَ ؤَ فِ بْنِ لُ وْ رُ عَ أَمْ
 ٥١.......................................... مٍ هُ رْ فِي جُ بَيْت وَ ةَ على الْ اعَ زَ خُ ةَ وَ مِ كِنَانَ وْ ءُ قَ تِيالَ اسْ
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 ٥٢................................................................................................ ةً غَ لُ ةُ  بَكَّ
ا.....................................................٥٣  لْفِ فِيهَ نْ الْخُ  مِ رَ ا جَ مَ مَ وَ زَ مْ رِ زَ فْ رُ حَ ذِكْ
 ٥٤................................................................... تُهُ اعَ ضَ رَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ ةُ رَ دَ الَ وِ
ا..............................٥٥  هَ دَ طَّلِبِ بَعْ مُ بْدِ الْ هِ عَ دِّ عَ جَ r مَ هِ  ولِ اللَّ سُ الُ رَ حَ نَةَ وَ اةُ آمِ فَ وَ
 ٥٦..................................................................r ِه ولِ اللَّ سُ ةُ أَبِي طَالِبٍ لِرَ الَ كِفَ
سِ .....................................................................................٥٧ مْ يثُ الْحُ دِ حَ
٦٠.................................... سِ فِيهِ مْ اتِ الْحُ ادَ إِبْطَالُ عَ ، وَ افِ مِ فِي الطَّوَ الَ سْ ِ مُ اإلْ كْ حُ
٦١.....................  ارَ نْ النَّصَ بَانِ مِ هْ الرُّ ودَ وَ هُ نْ يَ بَارِ مِ َحْ األْ بِ وَ رَ عَ نْ الْ انِ مِ هَّ كُ بَارُ الْ إخْ
٦١................................................r ِثِه بْعَ لَى مَ لِكَ عَ ةُ ذَ آيَ ، وَ بِ هُ نِّ بِالشُّ فُ الْجِ قَذْ
٧٠................................................................... نُّثِ التَّحَ نَى  عْ مَ فِي  يٌّ  وِ غَ لُ ثٌ  بَحْ
٧٢............................. هُ عَ يلَ مَ بْرِ رِ جِ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ ةَ مَ يجَ دِ لَى خَ صُّ عَ قُ هِ r يَ ولُ اللَّ سُ  رَ
آنِ .................................................................................٧٢ رْ قُ يلِ الْ نْزِ اءُ تَ تِدَ ابْ
ى...............................................................٧٣ حَ ةِ الضُّ ورَ ولُ سُ نُزُ يِ وَ حْ وَ ةُ الْ تْرَ فَ
ى....................................................................٧٤ حَ ةِ الضُّ ورَ اتِ سُ دَ رَ فْ يرُ مُ سِ فْ تَ
٧٩............................................... t ٍر ةِ أَبِي بَكْ وَ عْ ةِ بِدَ ابَ حَ نْ الصَّ لَمَ مِ نْ أَسْ رُ مَ ذِكْ
٨٠............................................................................. اتِ دَ رَ فْ مُ يرُ بَعْضِ الْ سِ فْ تَ
آنَ .................................................٨٢ رْ قُ فُ بِهِ الْ ا يَصِ ةِ فِيمَ يرَ غِ مُ لِيدِ بْنِ الْ وَ يُّرُ الْ تَحَ
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٨٩................... فِ هْ كَ ةِ الْ ورَ يرٌ لِسُ سِ فْ تَ ، وَ يْشٍ رَ اءِ قُ سَ ؤَ يْنَ رُ بَ هِ r وَ ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ ارَ بَ ا دَ مَ
١٠١.................................................. افِ لِ الطَّوَّ جُ بَرِ الرَّ الَى فِي خَ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ
١٠٢.............................................................. وحِ رِ الرُّ الَى فِي أَمْ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ
١٠٢.............................................. بَالِ الْجِ يِيرَ  تَسْ مْ  بِهِ لَ طَ أْنِ  بِشَ الَى  عَ تَ هُ  اللَّ لَ  نْزَ أَ ا  مَ
١٠٣............................ كَ سِ ذْ لِنَفْ r: خُ ولِ  سُ مْ لِلرَّ لِهِ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ هُ تَ هُ اللَّ لَ زَ نْ ا أَ مَ
١٠٣.................................................... يَّةَ مَ لِ ابْنِ أَبِي أُ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ هُ تَ لَ زَ نْ ا أَ مَ
١٠٥......................... ةِ امَ يَمَ لٌ بِالْ جُ كَ رَ لِّمُ عَ ا يُ : إنَّمَ مْ لِهِ وْ لَى قَ دا عَ الَى رَ عَ هُ تَ هُ اللَّ لَ زَ نْ ا أَ مَ
١٠٥....................................................... مَّ بِهِ ا هَ مَ لٍ وَ هْ الَى فِي أَبِي جَ عَ هُ تَ لَ زَ نْ ا أَ مَ
١٠٧.................. مْ الِهِ وَ نْ أَمْ مُ مِ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ ، عَ يْهِ لَ وهُ عَ ضُ رَ ا عَ الَى فِيمَ عَ هُ تَ لَ زَ نْ ا أَ مَ
١٠٧...................................................r ِول سُ نُوا بِالرَّ مِ ؤْ نْ أَنْ يُ يْشٍ عَ رَ بَارُ قُ تِكْ اسْ
١٠٨.........................................................." خْ ... إلَ رْ هَ ال تَجْ : "وَ ةِ ولِ آيَ بَبُ نُزُ سَ
آنِ ............................................................................١٠٩ رْ قُ رَ بِالْ هَ نْ جَ لُ مَ أَوَّ
١١٠...................................................... r ةِ النَّبِيِّ  اءَ يْشٍ إلَى قِرَ رَ اعِ قُ تِمَ ةُ اسْ قِصَّ
هما..........١١٠ عَ مِ ا سَ نَى مَ عْ نْ مَ ما عَ هُ لُ أَ سْ لٍ يَ هْ يَانَ وأَبِي جَ فْ نَسِ إلَى أَبِي سُ َخْ ابُ األْ هَ  ذَ
الَى..........................١١١ عَ هُ تَ لَ زَ نْ ا أَ مَ r، وَ ولِ  سُ مْ لِلرَّ هِ اعِ تِمَ مِ اسْ دَ يْشٍ فِي عَ رَ نُّتُ قُ عَ تَ
تْنَةِ ......................١١٢ فِ الْ َذَ وَ لَمَ بِاألْ نْ أَسْ مَّ ينَ مِ فِ عَ تَضْ سْ مُ لَى الْ كِينَ عَ رِ شْ مُ انِ الْ وَ دْ رُ عُ ذِكْ
ةِ .....................................................................................١١٦ يفَ حِ الصَّ بَرُ  خَ
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١١٦............................................. هُ فِيهِ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ r، وَ ولِ  سُ بٍ بِالرَّ هَ مُ أَبِي لَ كُّ تَهَ
١٢٠.................................... لَ فِيهِ ا نَزَ مَ هِ r، وَ ولَ اللَّ سُ لٍ رَ هْ بُو جَ ذِي بِهِ أَ ؤْ انَ يُ ا كَ مَ
١٢٠........................................ لَ فِيهِ ا نَزَ مَ r، وَ هِ  ولَ اللَّ سُ رُ رَ ذِي بِهِ النَّضْ ؤْ انَ يُ ا كَ مَ
١٢٢......................................................... هُ فِيهِ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ ، وَ رَ بَعْ ةُ ابْنِ الزِّ الَ قَ مَ
١٢٤......................................................... هُ فِيهِ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ ، وَ يقٍ رِ نَسُ بْنُ شَ َخْ األْ
١٢٤.................................................. الَى فِيهِ عَ هُ تَ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ ةِ، وَ يرَ غِ مُ لِيدُ بْنُ الْ وَ الْ
ا..................................١٢٥ مَ هُ فِيهِ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ ، وَ يْطٍ عَ بَةُ بْنُ أَبِي مُ قْ عُ لَفٍ وَ بَيُّ بْنُ خَ أُ
١٢٦....................................................« ونَ افِرُ كَ ا الْ هَ يُّ ا أَ لْ يَ ةِ «قُ ورَ ولِ سُ بَبُ نُزُ سَ
١٢٦..................................................................... هُ فِيهِ لَ اللَّ نْزَ ا أَ مَ ، وَ لٍ هْ بُو جَ أَ
١٢٧.....................................................................................« لِ هْ مُ ير «الْ سِ فْ تَ
١٢٨..........................................................« بَسَ ةِ «عَ ورَ ولُ سُ نُزُ ، وَ تُومٍ كْ مِّ مَ ابْنُ أُ
وا ..............................................................١٢٨ لَمُ ينَ أَسْ ذِ  الَّ ارَ دِ النَّصَ فْ رُ وَ أَمْ
١٣٠............................ لِكَ اتٍ فِي ذَ ولُ آيَ نُزُ ، وَ مْ يْهِ لَ هُ عَ نَّ اللَّ نْ مَ كِينَ بِمَ رِ شْ مُ مُ الْ كُّ تَهَ
١٣٠........................ لِكَ هُ فِي ذَ لَ اللَّ نَزَ ا أَ مَ ، وَ هُ بْرٍ لَ لِيمِ جَ لَى النَّبِيِّ بِتَعْ كِينَ عَ رِ شْ مُ اءُ الْ عَ ادِّ
رِ ..............................................................................١٣١ ثَ وْ كَ ةِ الْ ورَ ولُ سُ نُزُ
١٣٢.......................................................... " لَكٌ يْهِ مَ لَ لَ عَ نْزِ ال أُ وا لَوْ قالُ ولُ "وَ نُزُ
١٣٣...................................................... " بْلِكَ نْ قَ لٍ مِ سُ ئَ بِرُ زِ تُهْ دِ اسْ قَ لَ ولُ "وَ نُزُ
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اجِ ..........................................................................١٣٣ رَ عْ مِ الْ رآءِ وَ سْ ِ رُ اإلْ ذِكْ
ةَ ......................................................١٤٠ رَ طْلُبُ النُّصْ يفٍ يَ قِ ولِ إلَى ثَ سُ يُ الرَّ عْ سَ
تَالِ ........................................................١٤٣ قِ r فِي الْ هِ  ولِ اللَّ سُ رِ لِرَ َمْ ولُ األْ نُزُ
كلمة «حوب»......................................................................................١٤٤
١٤٨................................................................................ r ولِ  سُ ةُ الرَّ رَ جْ هِ
ودَ .......................................................١٥٨ هُ يَ ينَ وَ نَافِقِ مُ ةِ فِي الْ رَ بَقَ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
١٦٠.......................................................... جِ رَ زْ الْخَ سِ وَ َوْ نَافِقِي األْ لَ فِي مُ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................١٦٠ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٦٣ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٦٤ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٦٥ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٦٦ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٦٨ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ  تَ
يبة..................................................................١٧٠ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٧٣ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
١٧٤............................... مُ الَ السَّ ةُ وَ الَ يْهِ الصَّ لَ مْ عَ هُ تُهُ لَ ابَ إِجَ ، وَ ولَ سُ ودِ الرَّ يَهُ الُ الْ ؤَ سُ
يبة..................................................................١٧٧ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
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١٧٨...................................................................... يهِ أَخِ رٍ وَ اسِ لَ فِي أَبِي يَ ا نَزَ مَ
١٨٠................................... لِكَ لَ فِي ذَ ا نَزَ مَ ، وَ مْ بِهِ هِ تَاحِ تِفْ دَ اسْ عْ r بَ ودِ بِهِ  يَهُ رُ الْ فْ كُ
١٨٠.................................. مْ بِالنَّبِيِّ يْهِ دَ إلَ هْ عَ يْفِ الْ الصَّ الِكِ بْنِ  مَ انِ  رَ فِي نُكْ لَ  ا نَزَ مَ
١٨٠......................................« هُ فُ رِ ءٍ نَعْ يْ ئْتنَا بِشَ ا جِ لُوبا: «مَ لِ أَبِي صَ وْ لَ فِي قَ ا نَزَ مَ
١٨١........................................................... بٍ هْ وَ ةَ وَ لَ مِ يْ رَ لِ ابْنِ حُ وْ لَ فِي قَ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................١٨١ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ  تَ
١٨١............................................ مِ الَ سْ ِ نْ اإلْ يهِ النَّاسَ عَ أَخِ يَيٍّ وَ دِّ حُ لَ فِي صَ ا نَزَ مَ
١٨٢................................................. هُ هُ اللَّ لِّمَ كَ ةَ أَنْ يُ لَ مِ يْ رَ لَ فِي طَلَبِ ابْنِ حُ ا نَزَ مَ
١٨٣........................................... دَ وَّ تَهَ r بِأَنْ يَ ا لِلنَّبِيِّ  يَّ ورِ الِ ابْنِ صُ ؤَ لَ فِي سُ ا نَزَ مَ
١٨٣................................................... بَةِ عْ كَ الْ إلَى  ةِ  بْلَ قِ الْ فِ  رْ صَ نْدَ  عِ ودِ  يَهُ الْ ةُ  الَ قَ مَ
يبة..................................................................١٨٤ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
١٨٧............................. يَّةً شِ رِ عَ فْ كُ الْ ، وَ ةً وَ دْ انِ غَ يمَ ِ نْ اإلْ مْ مِ هُ ضُ مَّ بِهِ بَعْ ا هَ لَ فِيمَ ا نَزَ مَ
ى»....١٨٨ يسَ  عِ ارَ بُدُ النَّصَ عْ ا تَ مَ كَ كَ بُدَ يدُ أَنْ نَعْ رِ تُ انِيِّ «أَ رَ النَّجْ افِعٍ وَ لِ أَبِي رَ وْ لَ فِي قَ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................١٨٩ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
١٨٩.................................................................. مْ يْهِ لَ يثَاقِ عَ مِ ذِ الْ لَ فِي أَخْ ا نَزَ مَ
نَا».......................................................١٩٢ ارُ رَ نَ إالَّ شِ ا آمَ : «مَ مْ لِهِ وْ لَ فِي قَ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................١٩٢ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
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١٩٣................................................ ودِ يَهُ نَةِ الْ بَاطَ نْ مُ ينَ عَ لِمِ سْ مُ يِ الْ لَ فِي نَهْ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................١٩٧ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................١٩٨ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
١٩٨................................................................................... يلَ التَّنْزِ مُ  هُ ارُ إِنْكَ
٢٠٦.............................................................. مْ تِهِ ادَّ وَ نْ مُ نِينَ عَ مِ ؤْ الَى لِلْمُ عَ يُهُ تَ نَهْ
٢٠٦.......................................................................... ةِ اعَ نْ قِيَامِ السَّ مْ عَ هُ الُ ؤَ سُ
يبة................................................................٢٠٧ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة.................................................................٢٠٨ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة.................................................................٢٠٩ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢١١ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٢١٣..........................................r ولَ  سُ الرَّ مْ  تِهِ نَاقَشَ مُ وَ  ، مْ هِ دِ تَقَ عْ مُ وَ دِ  فْ وَ الْ اءُ  مَ أَسْ
٢١٤....................................................................... مْ انَ فِيهِ رَ مْ نْ آلِ عِ لَ مِ ا نَزَ مَ
٢١٧.......................................... ارَ النَّصَ ودُ وَ يَهُ ثَ الْ دَ ا أَحْ آنِ فِيمَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
٢١٨......................................................... نِينَ مِ ؤْ مُ ظِ الْ عْ آنِ فِي وَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
ى................................................................٢١٨ يسَ لْقِ عِ آنِ فِي خَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
٢١٩................................................................................. مَ يَ رْ مَ وَ ا  يَّ رِ كَ زَ بَرُ  خَ
يبة..................................................................٢١٩ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
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٢٢٠..................................................u ى يسَ اتِ عِ يَانِ آيَ آنِ فِي بَ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................٢٢١ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢٢٣ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٢٢٤.................................................................................... نَةَ عَ الَ مُ مْ الْ هُ اؤُ إبَ
٢٢٤........................ " رامِ رِ الْحَ هْ نِ الشَّ ئَلُونَكَ عَ سْ هِ بْنِ جحش ونزول: "يَ بْدِ اللَّ ةُ عَ يَّ رِ سَ
٢٢٧........................ لِهِ هُ r فِي فِعْ ولِ لَ سُ ارُ الرَّ رَ إِقْ شٍ وَ حْ لِ ابْنِ جَ آنِ فِي فِعْ رْ قُ ولُ الْ نُزُ
٢٢٨............................................... لِكَ لَ فِي ذَ ا نَزَ مَ رِ وَ َجْ شٍ فِي األْ حْ عُ ابْنِ جَ طَمَ
بَةِ ........................................................................٢٢٨ عْ كَ الْ إلَى  ةِ  بْلَ قِ الْ فُ  رْ صَ
٢٢٩................................................................................  بْرَ كُ رٍ الْ ةُ بَدْ وَ زْ غَ
٢٢٩............" مْ هِ سِ نْفُ ي أَ ةُ ظالِمِ الئِكَ مَ مُ الْ اهُ فَّ ينَ تَوَ ذِ : "إِنَّ الَّ مْ لَ فِيهِ ينَ نَزَ ذِ تْيَةِ الَّ فِ رُ الْ ذِكْ
الِ ..............................................................................٢٣١ فَ َنْ ةِ األْ ورَ ولُ سُ نُزُ
٢٣٢........................................ يْشٍ رَ اةِ قُ قَ الَ ولِ لِمُ سُ عَ الرَّ مِ مَ وْ قَ وجِ الْ رُ لَ فِي خُ ا نَزَ مَ
٢٣٣.......................... مْ هِ يضِ رِ تَحْ وَ  ، رِ النَّصْ وَ ةِ  دَ اعَ سَ مُ بِالْ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ يرِ  بْشِ تَ فِي  لَ  نَزَ ا  مَ
٢٣٣.............................................. بَاءِ صْ كِينَ بِالْحَ رِ شْ ولِ لِلْمُ سُ يِ الرَّ مْ لَ فِي رَ ا نَزَ مَ
ا نزل فِي االستفتاح...............................................................................٢٣٤ مَ
٢٣٤............................................ ولِ سُ ةِ الرَّ لَى طَاعَ ينَ عَ لِمِ سْ مُ ضِّ الْ لَ فِي حَ ا نَزَ مَ
٢٣٥....................................................... ولِ سُ لَى الرَّ هِ عَ ةِ اللَّ مَ رِ نِعْ لَ فِي ذِكْ ا نَزَ مَ
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٢٣٦............................................................... مْ هِ تَاحِ تِفْ اسْ يْشٍ وَ رَ ةِ قُ رَّ لَ فِي غِ ا نَزَ مَ
يبة...................................................................٢٣٧ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ تَ
ر...............................................................٢٣٨ بَدْ " وَ لُ مِّ زَّ مُ ا الْ هَ يُّ ا أَ يْنَ "يَ ةُ بَ دَّ مُ الْ
يبة...................................................................٢٣٨ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ تَ
٢٣٨................................................................... يَانَ فْ ا سُ بَ نُوا أَ اوَ نْ عَ لَ فِيمَ ا نَزَ مَ
٢٤٠................................................................... ولِ سُ هِ بِالرَّ لَ فِي لُطْفِ اللَّ ا نَزَ مَ
٢٤٠...................................... بِ رْ طَطَ الْحَ مْ خُ هِ لِيمِ عْ تَ ينَ وَ لِمِ سْ مُ ظِ الْ عْ لَ فِي وَ ا نَزَ مَ
يبة...................................................................٢٤٢ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ تَ
٢٤٤................................................................... انِمِ غَ مَ الْ  وَ ارَ ُسَ لَ فِي األْ ا نَزَ مَ
٢٤٥.............................................................. ينَ لِمِ سْ مُ يْنَ الْ لِ بَ اصُ لَ فِي التَّوَ ا نَزَ مَ
دُهم»........................................................٢٤٥ دَ كِينَ «عَ رِ شْ مُ نْ الْ رٍ مِ تِلَ بِبَدْ نْ قُ مَ
اعَ .....................................................................................٢٤٦ يْنُقَ نِي قَ رُ بَ أَمْ
٢٤٦......................................................................................... مْ لَ فِيهِ ا نَزَ مَ
٢٤٧..................................... بَيٍّ فِي ابْنِ أُ لَ فِيهِ وَ ا نَزَ مَ مْ وَ هِ لْفِ نْ حِ تِ مِ امِ ؤُ ابْنِ الصَّ بَرُّ تَ
د ..........................................................................................٢٤٨ ةُ أُحُ وَ زْ غَ
٢٥١...................................................................... ةِ ثْلَ مُ نْ الْ يِ عَ لَ فِي النَّهْ ا نَزَ مَ
آنِ ...........................................................٢٥٢ رْ قُ نْ الْ دٍ مِ هُ فِي أُحُ لَ اللَّ نْزَ ا أَ رُ مَ ذِكْ
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يبة..................................................................٢٥٣ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢٥٥ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢٥٩ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٢٦٦................................................................................. لُولِ غُ لَ فِي الْ ا نَزَ مَ
ثٍ .................................................................٢٧١ نَةِ ثَالَ يعِ فِي سَ جِ مِ الرَّ وْ رُ يَ ذِكْ
٢٧٢............................................................ آنِ رْ قُ نْ الْ يعِ مِ جِ ةِ الرَّ يَّ رِ لَ فِي سَ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................٢٧٣ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢٧٤ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
عٍ ..........................................................٢٧٥ بَ نَةِ أَرْ يرِ فِي سَ نِي النَّضِ ءِ بَ الَ رُ إجْ أَمْ
يبة..................................................................٢٧٥ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة.................................................................٢٧٦ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ

 ٢٧٧.......................................... « فِ وْ ةُ الْخَ الَ عٍ «صَ بَ نَةِ أَرْ اعِ فِي سَ قَ اتِ الرِّ ةُ ذَ وَ زْ غَ
٢٧٨............................................................ ولِ سُ تْلِ الرَّ نْ قَ مَّ بِهِ مِ ا هَ مَ ثُ وَ رَ وْ غُ
سٍ ..........................................................٢٧٩ مْ نَةَ خَ الٍ سَ وَّ قِ فِي شَ نْدَ ةُ الْخَ وَ زْ غَ
٢٧٩........................................................ مْ فِيهِ لَ  نَزَ ا  مَ وَ يْشِ  رَ لِقُ ودِ  يَهُ الْ يضُ  رِ تَحْ
٢٨١......................................... ينَ نَافِقِ مُ نِينَ وَ مِ ؤْ قِ مُ نْدَ لِينَ فِي الْخَ امِ عَ لَ فِي الْ ا نَزَ  مَ
يبة.................................................................٢٨٢ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
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سٍ ...............................................................٢٨٣ مْ نَةِ خَ ةَ فِي سَ ظَ يْ رَ نِي قُ ةُ بَ وَ زْ غَ
٢٨٤........................................................................ ةَ بَابَ ةِ أَبَى لُ يَانَ لَ فِي خِ ا نَزَ مَ
٢٨٤................................................................. ةَ بَابَ لَى أَبِي لُ ةِ عَ بَ لَ فِي التَّوْ ا نَزَ مَ
٢٨٥................................................................ ةَ ظَ يْ رَ نِيَّ قُ بَ قِ وَ نْدَ لَ فِي الْخَ ا نَزَ مَ
يبة..................................................................٢٨٦ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة.................................................................٢٨٧ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
يبة..................................................................٢٨٨ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
طَلِقِ .............................................................................٢٩١ صْ الْمُ نِي  بَ ةُ  وَ زْ غَ
٢٩٣.................................................................. آنِ رْ قُ نْ الْ بَيٍّ مِ لَ فِي ابْنِ أُ ا نَزَ مَ
٢٩٤............................ آنِ رْ قُ نْ الْ لِكَ مِ لَ فِي ذَ ا نَزَ مَ طَلِقِ وَ صْ نُو الْمُ بَ بَةَ وَ قْ لِيدُ بْنُ عُ وَ الْ
٢٩٤...........................................« تٍّ نَةَ سِ طَلِقِ «سَ صْ نِي الْمُ ةِ بَ وَ زْ فْكِ فِي غَ ِ بَرُ اإلْ خَ
٢٩٩...................................................................c ةَ  ائِشَ ةِ عَ اءَ آنِ بِبَرَ رْ قُ ولُ الْ نُزُ
٣٠٢................................................................ يبِ رِ غَ الْ بَعْضَ  امٍ  شَ هِ ابْنِ  يرُ  سِ فْ تَ

يْنَ  بَ r وَ هِ  ولِ اللَّ سُ يْنَ رَ لْحِ بَ الصُّ انِ وَ وَ ضْ ةِ الرِّ يْعَ رُ بَ كْ ذِ ، وَ تٍّ نَةِ سِ رِ سَ بِيَةِ فِي آخِ يْ دَ رُ الْحُ مْ أَ
و ..................................................................................٣٠٣ رٍ مْ عَ بْنِ  يْلِ  هَ سُ
٣٠٣.................................................................................. تْحِ فَ ةِ الْ ورَ ولُ سُ نُزُ
يبة..................................................................٣٠٥ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
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يبة..................................................................٣٠٧ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٣٠٨............................................ اتِ رَ اجِ هَ مُ ةِ الْ نْ آيَ يَّ عَ رِ هْ اقَ الزُّ حَ الُ ابْنِ إسْ ؤَ سُ
بْعٍ .......................................................٣١٠ نَةَ سَ ةِ سَ دَ عْ قَ اءِ فِي ذِي الْ ضَ قَ ةُ الْ رَ مْ عُ
٣١٠........................................................... اءِ ضَ قَ ةِ الْ رَ مْ آنِ فِي عُ رْ قُ نْ الْ لَ مِ ا نَزَ مَ
ةَ .....٣١١ احَ وَ هِ بْنِ رَ بْدِ اللَّ عَ دٍ وَ يْ زَ رٍ وَ فَ عْ تَلُ جَ قْ مَ ، وَ انٍ نَةَ ثَمَ ُولَى سَ ادَ األْ مَ ةَ فِي جُ تَ ؤْ ةِ مُ وَ زْ رُ غَ ذِكْ
انٍ ...................................................٣١٢ نَةَ ثَمَ انَ سَ ضَ مَ رِ رَ هْ ةَ فِي شَ كَّ تْحِ مَ رُ فَ ذِكْ
تْحِ .........................................................٣١٥  فَ دَ الْ عْ انٍ بَ نَةِ ثَمَ نَيْنٍ فِي سَ ةُ حُ وَ زْ غَ
٣١٦............................................................................. نَيْنٍ مِ حُ وْ لَ فِي يَ ا نَزَ مَ
ا .......٣١٦ هِ r فِيهَ ولِ اللَّ سُ امُ رَ إِنْعَ ا وَ نْهَ مْ مِ هُ لُوبُ ةِ قُ فَ لَّ ؤَ مُ ا الْ طَايَ عَ ا، وَ اهَ بَايَ سَ نَ وَ ازِ وَ الِ هَ وَ رُ أَمْ أَمْ
عٍ ................................................................٣١٧ نَةَ تِسْ بٍ سَ جَ بُوكَ فِي رَ ةُ تَ وَ زْ غَ
٣١٧........................................................................ لَ فِيهِ ا نَزَ مَ دِّ وَ لِّفَ الْجَ تَخَ
٣١٨........................................................................ ثَبِّطِينَ مُ مِ الْ وْ قَ لَ فِي الْ ا نَزَ مَ
البكاءين......................................................................................٣١٨ أْن  شَ
٣١٩................................................. مْ فِيهِ لَ  نَزَ ا  مَ وَ يْنِ  لِمَ سْ لِلْمُ ينَ  نَافِقِ مُ الْ يلُ  ذِ تَخْ  
بُوكَ .............................................٣٢٠ ةِ تَ وَ زْ نْ غَ ولِ مِ فُ قُ نْدَ الْ ارِ عِ رَ دِ الضِّ جِ سْ رُ مَ أَمْ
بُوكَ ..................................٣٢١ ةِ تَ وَ زْ ينَ فِي غَ رِ ذِّ عَ مُ رُ الْ أَمْ وا وَ لِّفُ ينَ خُ ذِ ةِ الَّ ثَ رُ الثَّالَ أَمْ

لِ  أَوَّ ةِ  يَ دِ بِتَأْ  t طَالِبٍ  أَبِي  بْنَ  لِيَّ  عَ  r النَّبِيِّ  اصُ  تِصَ اخْ عٍ  تِسْ نَةَ  سَ بِالنَّاسِ  رٍ  بَكْ أَبِي  جُّ  حَ
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ا ..............................................٣٢٤ هَ يرِ سِ فْ صِ فِي تَ صَ قَ الْ ةَ وَ اءَ رَ رُ بَ ذِكْ ، وَ نْهُ ةٍ عَ اءَ رَ بَ
يبة..................................................................٣٢٦ رِ غَ يرُ بَعْضِ الكلمات الْ سِ فْ  تَ
٣٢٧............................................................ كِينَ رِ شْ مُ الْ ادِ  هَ بِجِ رِ  َمْ األْ فِي  لَ  نَزَ ا  مَ
يبة..................................................................٣٢٨ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٣١٨......................................... بَيْتِ ةَ الْ ارَ مْ عمَ ائِهِ عَ يْشٍ بِادِّ رَ لَى قُ دِّ عَ لَ فِي الرَّ ا نَزَ مَ
٣١٩.............................................................. كِينَ رِ شْ مُ تَالِ الْ رِ بِقِ َمْ لَ فِي األْ ا نَزَ مَ
٣٣٠......................................................................... يْنِ كِتَابَ الْ لِ  أَهْ فِي  لَ  نَزَ ا  مَ
٣٣٠................................................................................. يءِ لَ فِي النَّسِ ا نَزَ مَ
٣٣٠.................................................................................... بُوكَ لَ فِي تَ ا نَزَ مَ
٣٣١............................................................................ اقِ لِ النِّفَ لَ فِي أَهْ ا نَزَ مَ
يبة.................................................................٣٣١ رِ غَ الْ الكلمات  بَعْضِ  يرُ  سِ فْ تَ
٣٣٢............................................................ قَاتِ دَ ابِ الصَّ حَ رِ أَصْ لَ فِي ذِكْ ا نَزَ مَ
٣٣٣...................................................................r َول سُ ا الرَّ وْ نْ آذَ لَ فِيمَ ا نَزَ مَ
٣٣٥.................................................. بَيٍّ أُ ابْنِ  لَى  عَ  r النَّبِيِّ  ةِ  الَ صَ بَبِ  بِسَ لَ  نَزَ ا  مَ
٣٣٦............................................................................ نِينَ تَأْذِ سْ مُ لَ فِي الْ ا نَزَ مَ
٣٣٧................................................................. ابِ رَ َعْ نْ األْ افَقَ مِ نْ نَ لَ فِيمَ ا نَزَ مَ
٣٣٧............................................... ارِ َنْصَ األْ ينَ وَ رِ اجِ هَ مُ نْ الْ ينَ مِ ابِقِ لَ فِي السَّ ا نَزَ مَ
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تْحِ ................................٣٣٨ فَ ةِ الْ ورَ ولُ سُ نُزُ فُودِ وَ وُ نَةَ الْ ا سَ يَتُهَ مِ تَسْ عٍ وَ نَةِ تِسْ رُ سَ ذِكْ
٣٤٠.................................................... رٍ امِ فِي عَ لَ فِيهِ وَ ا نَزَ مَ ةِ وَ قَ اعِ دَ بِصَ بَ تُ أَرْ وْ مَ
اعِ .......................................................................................٣٤٤ دَ وَ ةُ الْ جَّ حَ

أَبِي  ابْنِ  ةُ  وَ زْ غَ وَ يِّ  عِ جَ َشْ األْ بَطِ  َضْ األْ ابْن  رِ  امِ عَ تْلُ  قَ وَ  ، مَ إضَ بَطْنَ  دٍ  رَ دْ حَ أَبِي  ابْنِ  ةُ  وَ زْ غَ
تْحِ ............................................٣٤٦ فَ بْلَ الْ انَتْ قَ كَ ، وَ مَ ابِهِ بَطْنَ إضَ حَ أَصْ دٍ وَ رَ دْ حَ

نِينَ ..............................................................٣٤٧  مِ ؤْ مُ اتِ الْ هَ هِ r أُمَّ اجِ وَ رُ أَزْ ذِكْ
 ٣٤٨................................................... c ةَ ائِشَ يْتِ عَ r فِي بَ هِ  ولِ اللَّ سُ يضُ رَ رِ تَمْ
ةَ ...........................................................................٣٥٠ دَ اعِ نِي سَ ةِ بَ يفَ قِ رُ سَ أَمْ
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