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الضيائين في تكملة تفسير القران لإلمامين  تحقيق سورة الرعد من  
        برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن عمير بن مطير الحكمي

( واإلمام علي بن محمد بن إبراهيم بن عمير مطير الحكمي ـه  959)ت 
 ( ـه  1041)ت 

 

AL-Dhiya'en Exegesis of the Glorious Qur’an   For the two 

Imams Burhan Al-Din Ibrahim bin Abi Al-Qasim bin Omair 

bin Mutair Al-Hakami (d 959 AH) and Imam Ali bin 

Muhammad bin Ibrahim bin Umair Mutair Al-Hakami (d 

1041 AH). 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص 

وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد    الحمدهلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد  
فهذا الضيائين في تكملة تفسير القران, لإلمامين برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن عمير بن مطير 

هـ( من  1041)ت    هـ( واإلمام علي بن محمد بن إبراهيم بن عمير مطير الحكمي  959الحكمي )ت  
خالل عرض قسم من تحقيق هذا التفسير تبيين فضل هذا العالمين الكبيرين )رحمهم هللا( خدمتا لتراثنا  

 .اإلسالمي وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

 الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم, سورة الرعد, تفسير  

Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and the best prayer and peace be upon our master 

Muhammad and all his family and companions. The exegesis in question  of the 

Qur’an, for the two Imams Burhan Al-Din Ibrahim bin Abi Al-Qasim bin Omair bin 

Mutair Al-Hakami (d. 959 AH) and Imam Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Omair 

Mutair Al-Hakami (d. 1041 AH) is highlighted by presenting a section of the 

realization of this interpretation to show the merits of these two great scholars, may 

God have mercy on them, in the service of our Islamic heritage, and may God’s prayers 

and peace be upon our master Muhammad and his family and companions all. 
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 المقّدمة:    

، وعلى آله وصحبه ومن  صالة والسالم على الحبيب المصطفى، والالحمد هلل وكفى
 سار على دربه واهتدى ... وبعد : 

، دلت وتعليما  وتأليفا   فإن كتاب هللا تعالى خير ما يتنافس فيه المتنافسون قراءة وتعلما  
 , المستفيضة من كتاب هللا وسنة نبيه الكريم صلى هللا عليه وسلمعلى ذلك النصوص 
، وأعمل فيه الفكر وأشغل فيه  إليه الهمم، وما أفني فيه العمروإن أفضل ما صرفت 

، وهو  ينبوع المعارف والعلوم المختلفة ألنهن في الذكر كتاب هللا تعالى الذي, اللسا
 ضالل، ونال رضا الكبير المتعال، شأها، من تمسك به عصم من الأساس المعرفة ومن

من هنا كثر الوافدون على كتاب هللا تعالى فكثرت علوم القرآن وتفرعت على أيدي 
كل علم منها فنا  مستقال     ، وبات عا  للتخصص أهل العلم حتى أصبحت مجاال  واس

 .  بذاته
ولقد امتاز علماء المسلمين بالتفاني في طلب العلم مع الرحلة الواسعة والتنقل الكثير  

، ثم  العلمبين المراكز العلمية والصبر الشديد على تحمل المشاق في سبيل تحصيل 
إذاعته على الناس مشافهة في مجالس اإلمالء وحلقات الدرس وتدوينا  في الرسائل 

 لنشر هذا العلم الجليل.ثم السفر  والكتب والموسوعات 
أهتديت إلى خدمة هذا الصرح العظيم والسفر المبارك، وهو  تحقــيق, الضيائين في  
تكملة تفسير القران, لإلمامين برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن عمير بن مطير 

ه( واإلمام علي بن محمد بن إبراهيم بن عمير مطير الحكمي )ت  959الحكمي )ت 
 اإلسالمي الذي نعتز به  كمسلمون  خدمة لتراثنامن سورة الرعد   ه(, 1041

لإلمامين برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن  , الضيائين في تكملة تفسير القران
بن عمير   ه( واإلمام علي بن محمد بن إبراهيم 959عمير بن مطير الحكمي )ت 

، چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       چ أال   (1)سورة الرعد  .ه(  1041مطير الحكمي )ت 
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(2) اآلية
چڃ   ڃ  چ  چ أال   (4) أو مدنية (3) اآلية چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  چ

(5)
  ,

 . (6)  واربعون آية االيتين ثالث أو أربع أو خمس
و االشـــــــــارة الى ما  أمنه   :أي  ،القرآن چ ٻ  ٻچ   أي هذه اآليات  چ ٱٻ  ٻچ    

 .(7)والقصص التي نزلت مضى من ذكر االخبار 

ــتوناف وخبره     چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ            الذي ال  چ ڀ چ    (8)الذي رفع باالســـ
بوحدانية هللا؛     (9)چٺ  ٺ     چ من اهل مكة        چڀ  ٺ  ٺ  چ شك فيه فاعتصم به  

اعم          (10)چپ  پ   چ إلجاللهم ـبالنظر والجملـة كـالحجـة على الجملـة االولى وقوـله:
من أن يكوَن صــــــــــريحا  أو ضــــــــــمنا  كالثابت باللياس وايره، ثم ذكر الدليل الذي يوجب  

جمع عماد وهي: االسطوانات     چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ چ, بقوله:  (11)التصديق به
ا كرسول ورسل  .(12)كاهاب، واهب أو عمود كأديم، وادم وعمد أيض 

كذلك وهو صادق بان ال عمد اصال وال عالقة والجملة صفة للعمد   چ ٹ چ        
 .(13)واالستوناف لالستشهاد برؤيتهم السموات 

ــائر االجســــــام         ــانع الحكيم بها وارتفاعها على ســــ كذلك وهو دليل على وجود الصــــ
ــي ذلك، ال يدل ان يكون   ــاص بما يقتضــــــــ ــماوية لها في حليقة الجرمية، واختصــــــــ الســــــــ
ــماني يرجم بعت الممكنات على بعت بإرادته. وعلى   ــم وال جسـ بمخصـــص ليس بجسـ

 .(14)هذا المنهاج ساير ما ذكر من اآليات 
 چ ڦ  ڦ  ڄ چاسـتواء يليق به ال يعلمه اال هو   چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ      

هو يوم  ڃ          چ ڃ  ڃ چ  في فلكــه    چ ڄ   چ  منهمــا  چڦ ڄ  ڄ      چ ذللهمــا لمــا يراد منهمــا
بحكمـته من: االيجـاد، واالعـدام، واألحـياء، واالمـاـتة واير ذـلك   چ ڃ  چ چ اللـيامـة 

واحـدة بعـد   [ظ  /126أ /  ]الـدالـة على قـدرتـه على البعـ     چچ     چ نبين  چ چ   چ
ان ال اله اال    (15)چڇ     چ   أي: بالبع   ،چڇ ڇ   چ يا أهَل مكة،      چ چ چ  واحد 

هو، ويتحققون كمال قدرته ويعلمون ان من قدر على خلق هذه االشـــــياء وتدبيرها يقدر  
 .(16)على االعادة والجزاء
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ــا  ليثبت عليها االقدام، وينقلب         چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ                                                                    يبســــطها طوال  وعرضــ

: اوتدها  جباال  ثوابت قال ابن عباس      چڎ  ڈ     چخلق  چ  ڎ چعليها الحيوان  
 .(17)بها

جـارـيات ضــــــــــــــمهـا الى الجبـال وعلق بهمـا فعال  واحـدا  من حيـ  ان    چ ڈ چ          
ک  ک  ک   چمتعلق بقوله      چ ژ  ڑ         ڑ چالجبال اسباب لمرادها على ما سبق  

گ  گ چ صـنفين: كالحلو والحامت، واالسـود واالبيت، والصـغير والكبير.      چ ک

ــيا  مغطيا      ،  چ ــر   چ گچ أي: يجعله مغشـ ــياء  بظلمته ويعسـ ڳ   ڳ  چ  ظلمة الليل بضـ

في قـدرة هللا تعـالى بـان       (18)  چڱ  ڱ    چ              على وحـدانيتـه تعـالى      چ ڳ  ڱ
تكوينها وتخصــــــــيصــــــــها بوجه دون وجه دليل على وجود صــــــــانع حكيم دبر امرها وهيأ  

 .(19)اسبابها، والتفكر بصرف القلب في طلب معاني االشياء، ثم  زاد  في البيان
متالصـــــقات ومنها     چڻ     چبقاع مختلفة   چ ں  ں      ڻ چفقال            

وكثيرة وبعضـها يصـلم للشـجر، دون الزرع    (20)طيب وسـب  ورخوة وصـلبة وقليل الريع
ــه واير ذلك من دالئل قدرته ــاتين چ ڻ چ  وعكســـــ بالرفع   چ ڻ  ۀ  ۀ چ     بســـــ

نخالت  چ ہ  ہ چ وكذا قوله (21)عطف على جنات وبالجر عطفا على اعناب  

      چ ھ چمنفردة      چہ  ہ چيجمعها  صلااااد وصتش و فرااااعاي مرو ها  وي مر   

والمــاء     چۇ     ھ ھ    چ   (22)  بــالفوةيــة، أي: الجنــات ومــا فيهــا وبــالتحتيــة، أي: المــذكور
ــياتي    ( 24)بالنون والياء چ ھ چ  (23)جســـــــــم رقيق مابع به حيوة كل شـــــــــيء نام وســـــــ

، الماكول شكال وقدرا  وطبعا   (25)بضم الكاف وسكونها   چ ے  ے  ۓ     ۓ  ڭچ
، وذلك مما يدل على الصـانع الحكيم ، فان اختالفها مع اتحاد االصـول واالسـباب، ال  

مختار، يعني: اختالف الطعم من الحلو والحامت ، وفي يكون اال بتخصــــــــــــص قادر  
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   (26) چ ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ڭ  ۇ چ هــذا اوضــــــــــــــم ايــة على نفــاذ قــدرتــه تعــالى
 .(27)يستعملون عقولهم الخالصة فيتدبرون فيعلمون ، وهم الذين لم يجعلوا هللا ندا  

قال مجاهد         
 .(29)" واحد وخبيثهم  وابوهم  :" كمثل بني ادم صالحهم (28)

وشـــــــرحه الحســـــــن فقال:" كانت االر  طينة  واحدة  في  يد الرحمن، فســـــــطحها       
قطعا متجاورات، فينزل الماء عليها فيخرج هذه زهرتها وشجرها وثمارها ونباتها، ويخرج  
هذه ســــبخها وملحها وخبثها، كذلك الناس خلقوا من آدم، فينزل من الســــماء تذكرة فترق 

ــوا ــع ويقســـ قلوب فتلهوا وهللا ما جالس القران احدا  اال وقام من عنده بزيادة   قلوب ويخشـــ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    چ او نقصان، قال تعالى:

 .(31( )30)" چۓ  

يــا محمــد، من انكــارهم النشـــــــــــــــأة االخرى مع اقرارهم بــابتــداء       چ ٴۇ  ۋ چ                                                 
بدل        چ ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې ۅ چحقيق بالعجب   چ ۋ چ  (32)الخلق

من قولهم أو مفعول لـه والعــامـل في اذا محــذوف دل عليــه نفي خلق جـديـد، وقـد تقرر  
ــب  ــب، وهو لغير القلـ ــذا موضــــــــــــــع العجـ ــداء فهـ ــادة اهون من االبـ  في القلوب ان االعـ

ــر وال ينفع بعد ما رأوا من قدرة   (33)[برؤية] ــوا من عبادتهم ما ال يضــــ في العادة او ايســــ
 ، ثم حكم بكفرهم فـقال(34)هللا تعـالى في خلـقه االشـــــــــــــــياء التي ذكرهـا فعجـب قولهم اآلـية

جمع اــل         چ وئ  وئ چبقـــدرتـــه على البعـــ     چ ى  ائ  ائ    ەئچ
الضـــــاللة ال يرجى خالصـــــهم،  ، أي: مقيدون في (35)وهو طوق يشـــــد به اليد الى العنق

ــة ــامـ ــذلـــك يغلون يوم الليـ ال       (36)  چ ېئ  ېئ   ىئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئ  ۇئ چ   وكـ
ينقلون عنها وفيه تخصـــيص الخلود بالكافر، أي: ال ايرهم واآليات المعدودة، كما هي  
دالـة على وجود المبـدأ دالـة على امكـان االعـادة من حيـ ؛ أنلهـا تـدل على كمـال علمـه  

 .(37)المواد ألنواع تصرفاتهوقدرته وقبول  
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وفي الهمزتين في الموضـــــــــعين التحقيق وتحقيق االولى وتســـــــــهيل الثانية وادخال       

وقرأ نـافع وايره بـاالســــــــــــــتفهـام في االولى والجر في   ,الف بينهمـا على الوجهين وتركهـا
 .(38)الثاني، وابن عامر عكسه ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء

ٻ  پ  پ    چ الرحمـة      چ ۇ   ٻ  ٻ    چ العقوبـة    چٱ  ٻ  چ        

من  ٿ     چپ  پ   امثـــــــالهم  عقوبـــــــات  المثلثـــــــة  وضــــــــــــــم  الميم  بفتم  المثلـــــــة  جمع 
،  ، أفال يعتبرون وهللا تعالى برحمته صــــرف عن من ارســــل اليهم محمد (39)المكذبين

 عقوبة االســـــــــتيصـــــــــال واخر تعذيب مكذبيه الى يوم الليامة فذلك التأخير هو الحســـــــــنة  

أي: مع ظلمهم ألنفسـهم، ومحله النصـب على   چۇ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺچ
العفو قبــل التوبــة، فــان التــائـب  الحــال والعــامــل فيــه المغفرة والتقييــد بــه دليــل على جواز  

والظلم تعم الكبائر فتخصــــــيصــــــه بالصــــــغائر، ال دليل عليه وصــــــرف  ليس على ظلمه، 
 .(40)اللفظ عن ظاهره تكلف

ــأنـــه ايرهم، "ولوال عفوا هللا        (41)چۇ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     چ        للكـــافر ولمن شــــــــــــــ
 .(42)مرفوعا   احد" وروى وتجاوزه ما هنى احد العيش ولو ال وعيد هللا وعقابه التكل كل 

ڦ   چ  على محمد  چ ڤ     ڤ  ڤ چ  من اهل مكة وايرهم         چ ٹ  ٹ  ڤ چ                                     

طلبوا اير اآليات التي اتى بها والتمســوا ايرها مثل الناقة والعصــا وما جاء    چڦڦ
مخوف لهم وليس علـيك االتـيان بـما اقترحوه    چ ڄ     ڄ  ڄ  چـبه النبيون ـقال تـعالى 

نبي يـدعوهم     (43)چ ڃ چ   امـة  چ ڃ  ڃ   چبـل بمـا يـدل على نبوتـك من المعجزات  
الى ربهم بمــا ييتيــه من اآليــات ال بمــا يقترحونــه، ثم اردف ذلــك بمــا يــدل على كمــال 

انه قادر على انزال ما اقترحوه، وانما لم   علمه وقدرته وشـمول قضـائه وقدره تبيينها على
ــائه   ــبق قضـــ ــاد وانه قادر على هدايتهم لســـ ــترشـــ ينزله بعلمه بانه اقتراحهم للعناد ال لالســـ

ــالبكفرهم,   ــا في     ،چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  فقــ /  ]يعني: مــ بطن           [و  /127أ 
كل حامل من علقة أو مضغة أو زايد أو ناقص من ذكر أو انثى واحد  أو متعدد واير  
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    چ نا      چڍ  ڌڌ   چ    من مـدة الحمـل     چڍ ۇ       چ  ينقص            چ  ۇ   ڇ  ڇ    چذـلك   

 .(45)حد ال يتجاوزه   (44)چڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ۇ   
    چ   العظيم     چ ۇ   ک    چ ما ااب وما شــــــــــــوهد  چۇ    ژ  ڑ      ڑ    چ                                                                  

بنـــاء دونهـــا على من خلقـــه بـــالقهر والتـــدبير أو الـــذي كبر عن مقـــت       (46)چک   ۇ   
ڳ   چفي نفســـــــــــــه     چ  ۇ   گ  گ     گ    چفي علمه تعالى   چ   ۇ   ک  گ    چالمخلوقين 

 چ ڱ چ بظالمـــه           چ ڱ  چ سااااففر      چ ڳ  ڱ  ڱ چ     لغيره  چ ڳ  ڳ
لكمال واآلية متصــــــــلة بما قبلها مقررة  (48)چ  ں چ أي طريقه  (47)ظاهر في ســــــــربه
 .(49)علمه وشموله

ملوكــة يعلبــه في حفظــه وهم    چڻ ۇ       چ  او جهر  (50)لمن أســــــــــــــر    چ ڻ چ             
وذلــك الحفظ    چۇ    ہ    چورائــه    چۀ  ہ ۇ       چ    قــدامــه     چ  ۇ   ڻ  ڻ  ۀ    چالحفظــة  

أي: بأمر هللا من الجن وايرهم او من بأس هللا متى اذنب باالستمهال    ،چ ہ  ہ     ھۇچ
:)) يتعاقبون فيكم ملوكة بالليل وملوكة بالنهار  او االســــتغفار له او يرقبون احواله قال

ــألهم ربهم وهو اعلم   ــر ويعرج الذين باتوا فيكم فيســـ ــالة الفجر والعصـــ ويجتمعون في صـــ
نـــاهم وهم يصــــــــــــــلون واتينـــاهم          وهم  بهم كيف تركتم عبـــادي، فيقولون: ترك

 .(51)ن((يصلو 

ۇ   ڭ  ڭ  ڭ      چ من النعمة والعاةبة ال يســـــــلبها منهم    چۇ    ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    چ       

 چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چمن االحوال الجميلة باألحوال القبيحة           چ  ڭ
ۉ  ې  چلمن اراد هللا بهم ســـــــــــــوءا           چ ۅ  ۉ چوالعامل في اذا ما دل عليه الجواب  

يلي امرهم فيدفع عنهم الســـــــــوء وفيه دليل على ان خالف   (53)چ   ې چ (52)زائدة        چې
 .(54)مراد هللا تعالى محال

في الخصـــب عن   چ ۇ   ەئ    چمن اذاه  چى  ى  ائ  ائ  ەئ         چ                                                     
ــاف،  ــابها على العلة بتقدير المضـ ــحاب الملتبس بالبرق وانتصـ المطر الناشـــيء عن السـ
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ــك   ذلـــــ اــيــر  ــا  اعــرابــهــمـــــ فــي  ويــجــوز  وطــمــع  خــوف  ارادة  يــخــلــق          چ وئ چ أي: 

بالمطر وانما وصــــــــف به  المثقلة     (55)چ  ۇئ چ      المنســــــــحب في الهوى   چوئچ
 .(56)السحاب؛ النه اسم جنس في معنى الجمع

ــا  چۆئ  ۆئ      چ                                        أي:  ،چ ۈئ چ  وهو ملك موكل بالســــحاب يســــوقه ملتبســ
يقول ســـــــــــبحان هللا وبحمده او يدل الرعد بنفســـــــــــه على وحدانية هللا تعالى وكمال قدرته 

: مرفوعا  )) الرعد ملك ملتبســــــــا  بالداللة على فضــــــــله ونزول رحمته وعن ابن عباس
السـحاب محاريق معه من نار يسـوق بها السـحاب حي  يشـأ هللا والصـوت الذي موكل ب

 .(57)حي  امر ((الى  يسمع زجر السحاب اذا زجر حتى ينتهي
معـــه على وحـــدانيـــة هللا تعـــالى وقـــدرتـــه وعيـــد ألهـــل    وفي ذلـــك مع الـــداللـــة           

من خوف هللا وقيل الضــــــــــمير للرعد   چ ۈئ  ېئ   ېئ چ  يســــــــــبم چ و چاالر  
فيهلكه    چۇ   ىئ  ىئ    ی  ی      چ وهي نار يخرج من الســــــــــحاب      چ ېئ  ىئۇچ

يرـيد ان اللـيك هو    اتـيا النبي (60)وعـامر بن الطفـيل (59)في ارـبد بن ربيعـة  (58)نزـلت 
ــائف   :)) اللهم اكفينهما بما شـــوت فأرســـل هللا  فقال  ــاعقة على أربد في يوم صـ صـ

 .(61)صاح، فأحرقته وولى عامر هاربا فأصابته ادة كغدة البعير في ركبتيه فأهلكته((

يخاصــــــــــمون      چ یچ   (62)أي: الكفار والواو عاطفة او حالية       ،چۇ   ی ۇ       چ      
ويكـذبونـه فيمـا يصــــــــــــــفـه بـه من كمـال العلم والقـدرة والتفرد بـاأللوهيـة    چجئ  حئ   چالنبي  

القوة يقـال مـا حلتـه اذا     (63)چىئ  يئ         چتعـالى     چ مئ چ واعـادة النـاس ومجـازاتهم  
 .(64)قاويته حتى يتبين ايكما اشد قوة

كلمـــة التوحيـــد واالخالص واالضــــــــــــــــافـــة الختالف اللفظين    چ  ٻٻ  مل خل چ                                                           
ــنام الذين يدعونهم   ،چ پ  پ چ  (65)بالتاء والياء تعبدون         چ ٻ  پچ يعني: االصــ

المشــــــــــركون فحذف عائد الموصــــــــــول او والمشــــــــــركون فحذف المفعول لداللة من دونه  
 .(66)عليه
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أي كاسـتجابة  چ  ٺ   چاسـتجابة      چ  ڀچ  من الطلبات      چپ  ڀ  ڀ  ڀ  چ             
ــفير البور يدعوه   چ ٺ       ٺ   ٺ  چ       باســـ  ــيب اليه   چ ٿ   ٿ  چ على شـ ــل فاه ليصـ ليصـ

ألنــه جمــاد ال يشــــــــــــــعر اــايــة وال يقــدر على اجــابتــه فلــذلــك مــا هي    ؛چ ٿ  ٿ  ٹٹ  چ 
ڤ  ڤ  چ أي: طلبهم منهـا او عبـادتهم ايـاهـا   ،چ ٹ  ٹ  ڤ   چ   بمســــــــــــــتجيبـة لهم ابـدا

 .(68)ضياع  (67)چڤ
المال  ،چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ     والميمنون  يعني:  ــة       ،چۇ    ڃ    چئكـــ

يعني: المـنافقون ومن اكره علـيه ـبالســــــــــــــيف, وـقال أهـل المعـاني:" ســــــــــــــجود انكـاره ـتذهلل  
 .(69)وانلياده لما يريده هللا منه"

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  چ كقوله:     (70)والسجود لغة التذلل الخضوع 

 .(72)وانتصابهما على الحال او العله (71)چۈئ  
العشـايا من العصـر الى    (73)چ ڃ   چ   صلبكر   چ ڃ  ڃ چيسـجد  چ و چ      

ــا من تصـــريفها بالمد   ــاؤا او كرهوا فرضـ المغرب طرفاه، يعني: انليادهم لما يراد منهم شـ
 .(74)اللبت والبس  منهما اظهرواللبت دائما وتخصيص الوقتين؛ الن 

ان لم يقولوه    چ ڇ  ڍ چخالقهما ومتولي امرهما   ڍ  چ چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ        
ال جواب ايره الن اليقين الــذي ال يمكن المرآ فيــه وهم ال ينكرونــه وال يــدعونــه لهم وال  

، أي: (75)اصــناما  يعبدونهما اســتفهام توبي  چۇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چآللهتهم  
ڈ  ژ  ژ     چ     فذلك منكر بعيد عن مقتضى العقل كيف والذين اتخذتموهم من دونه

ک  ک  گ   چومن ال يملــك ذلــك لنفســــــــــــــــه، فكيف يملكــه لغيره  قــل    چڑ  ڑ  کک  

 الكفر    چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ      چالميمن  چ گۇ       چ كالكافر چگ

      چڱ  ڱ  ں        ۇ       چ بد  چۇ       ڱ چ   (76)االيمان واالســــــــــــــتفهام بمعنى النفي چ  ڳۇ     چ

 .(78)صفة لشركاء داخل في حكم االنكار  چ ں  ڻ چ    وقوله (77)لإلنكاروالهمزة 
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خلق هللا وخلقهم المعنى ما اتخذوا هلل شـــركاء  چڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۇ       چ             

خالصـــين مثله يتشـــابه االمر عليهم فيقولون هيالء خلقوا كما خلق هللا فاســـتحقوا العبادة  
كما استحقها ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين ال يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضال  

يصـــــــــم ان يكون مخلوقا  االبرا انه    مما      چ ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ چعما يقدر عليه الخالق 
وهو اير مخلوق وكذا صـفاته القديمة كالقران ال شـريك له فيه   [ظ  /127أ /  ]هو شـيء

ہ  ھ    چ المتوحد في االلوهية      چھ  ھ  چ فال شـــــــــريك له في اســـــــــتحقاق العبادة 

 .(80)والباطلالغالب على كل شيء ثم ضرب هللا مثال للحق       (79)چ\
ــبحانه وتعالى    چ ےچ  فقال         ــماء ومن   ،چے   ۓ  چ  ســــــ أي: من جهة الســــــ
وهو منفرج بين جبلين ونحوهما    (81)جمع واد       چڭ  ڭ  چ مطرا       چ ۓچ الســحاب 

بمقدار ما علم هللا انه نافع اير ضــــــار    چڭ    چ    يجتمع اليه ماء المطر فيســــــيل
او بمقدار من الصــــغر والكبر شــــبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر اذ 

فيها،  نفع نزول القرآن يعم كعموم نزول المطر وشــبه االودية بالقلوب إذ االودية تســكن  
 .(82)انما كما تسكن االيمان والقرآن في قلوب الميمنين

عـالـيا  علـيه وهو ـبأعلى وجهـته من ـقدر ونحوه ـقال     چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   چ          
 .(83)": " وهو الشك والكفر ابن عباس

يعني: مــا يــذاب من  ،    چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ چضــــــــــــــرب مثال اخر فقــال    ثم      
      ،چ ۉ   ۉ چ    يعني: الذهب والفضـــــــة ، چ ۅ    ۅ چالجواهر فيدخل النار ويوقد عليه  

مثل زبد الماء الذي يحمله        چ ې    ې چ (84)يعني: الحديد والنحاس والصفر والرصاص 
 .(85)السيل وهو خبثه الذي ينليه الكير

مثلهما     چ ې            ى  ى  ائ  ائەئ  چ  األشــــــياءأي كما ذكر من هذه   چ ېچ         
ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ بـاطال ال نفع فيـه        چوئ  ۇئۇئ  چ من المـاء والجواهر    چەئ  وئ        چ

زمانا بان ثبت بعضــــــه في      چېئ  ېئىئ  چ يبقى   چ  ېئچ من الماء والجواهر چ ۈئ  
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ر يتخذ منها الى منافعه ويســــــــــلك بعضــــــــــه في عروق الى العيون واالبار وكذلك الجواه
    چىئ       ىئ    چمتعة المختلفة ويدوم مدة متطاولة واما الزبد فقليل نفعه ســـــــــريع زواله  

ــتفتمهنا تم الكالم ثم    (86)چی  ی     چ نبين       چی  جئ  حئ  چ  فقال  (87)اســــــ

     چيئ  جب  حب  خب     چالجنـة    چ  مئىئچ  (88)مبتـدأه اجـابوه بـالطـاعـة خبر مقـدم  

العـــــذاب        چمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مثىث   چ  الكفـــــاروهم   چ  من 

     چ محچ هو ان ال يقبل لهم حسـنة، وال يتجاوز عن سـيوة       چيث  حج  مج  جح  
ــتقرهم في االخرة الفراش هي ونزل في حمزة     (89)چ مخ  جس     چ النار   چجخحخ    چ  مســـ


 چفـأمن بـه         چ ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ چ    (92)لعنـه هللا  (91): وابي جهـل(90)

إلنكار، ان يقع شـــــــــــــبهه في   (94)الهمزة (93)ال يعلمه وال ييمن به؛ ألن   چ ڀ        ڀ  ڀ
 .(95)تشابههما بعد ما ضرب من المثل

   أصـــحاب العقول المبراة من متابعة االلف            (96)  چٺ  ٺ    چ يتعظ         چٺ  ٺ   چ      
 .(97)ومعارضة الوهم

المأخوذ   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ   وهم(98")واالنصار: "يريد المهاجرين  قال ابن عباس 
 عليهم وهم في 

ال يتركون االيمـان وال فرق اير       (100)چٹ    ٹ  ٹ     چ    وبكـل عهـد   (99)عـالم الـذر
 .(101)تعميم بعد تخصيص 

اليمــان وفروعــه ومنهــا  من ا  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ       هم  چ   و  چ       
الرحمن ، وهي الرحم شــــققت لها اســــما  :)) يقول هللا عز وجل انا  قال   صــــلة االرحام

 . (105)بتته (( (104)ومن  قطعتها   (103)وصلته ومن قطعها  (102)من اسمي فمن وصلها
الرحم فـأخـذت بحقوا الرحمن  :)) لمـا خلق هللا الخلق وفرق منهم فـأمنـت  وقـال        

فـقال به فـقالت هذا مـقام الـعائذ بك من القطيـعة قال نعم اال ترضــــــــــــــين ان اصــــــــــــــل من  
 .(106)وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ((
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 . (107):)) تقول الرحم من وصلني وصله هللا ومن قطعني قطعه هللا ((وقال       
فليصـــــــــــــــل لـه في رزقـه وينســـــــــــــــأ لـه في اثره    :)) من احـب ان يبســــــــــــــ وقـال       
 .(108)((رحمه
: )) ما من ذنب اخرى ان يعجل هللا لصــــــــــاحبه العقوبة في الدنيا مع ما  وقال       

 .(109)يدخر له في االخرة من البغي وقطيعة الرحم ((
 .(110))) ال يدخل الجنة قاطع رحم ((:وقال       

يقربني من الجنـة وتبـاعـدني من النـار قـال تعبـد  )) لـه رجـل اخبرني مـا  :وقـال       
 .(111)هللا ال يشرك به شيوا ويليم الصالة وييدي الزكاة وتصل الرحم ((

الواصـــــــــــــــل الـذي اذا قطعـت رحمـه :)) ليس الواصـــــــــــــــل بـالمكـاف  ولكن  وقـال       
 .(112)((وصلها

ــا      چ ڄ  ڄچ            ــده عمومــ ــدم       (113)چڄ  ڃ  ڃ    چ وعيــ يقــ ــذي  الــ
 . (114)خصوصا  فيحاسبون، انفسهم قبل ان تحاسبوا

على الطـاعـة والبالء وعن المعصــــــــــــــيـة وعلى مـا    چڃ  چ  چ هم    چۇ وچ                                                            
چ ڇ  ڇ  چ طلب مرضـــــــــــــاته        چچ  چ  چ   چ يكرهه النفس ومخالفة الهوى  

ــة داوموا عليهـا بحقوقهـا الظـاهرة والـباطـنة  بعت مـا     چڇ  ڇ  ڍ   چالمفروضــــــــــــ
فيـما ينبغي        چ ڌچ  خنفيـما ينبغي اســــــــــــــراره          چ ڍچ رزقـناهم وهو اـلذي يجـب انـفاـقه 

كالجهل بالحلم واألذى بالصـــــــــبر او   چ ڎ  ڎ چيدفعون         چ ڌچ اظهاره  
 .(115)والعالنية بالعالنية يتبعون السيوة بالحسنة فمحوها السر بالسر

:)) ان مثل الذي يعمل الســيوات ثم يعمل الحســنات،   كما في الحدي  وقال         
كمثل رجل كانت عليه درع ضـــــــــــيقة قد خنقته، ثم عمل حســـــــــــنة فانفكت حلقه ثم عمل  

 .  (116)اخرى فانفكت اخرى حتى يخرج  الى االر  ((
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ڑ  چ  العــاةبــة المحمودة في الــدار االخرة وهي      (117)چڈ  ڈ  ژ  ژ         چ                                                         

گ  گ  چ  منهم باإليمان     چک  ک  چ هم     چک   چ   (118)اقامة مبتدأ وخبره      چک  

المعنى انــه بــالحق انهم من صــــــــــــــلم من اهليهم، وان لم يبل  مبل         چگ  گڳ  
ــ ــفاعة وان الموصـــــــــ ــلهم تبعا لهم وهو دليل على ان الدرجة تعلو بالشـــــــــ وفين بتلك  فضـــــــــ

الصــــــفات يقرن بعضــــــهم ببعت لما بينهم من القرابة والتعليل بالصــــــالح دليل على ان  
من    (119)چڱ  ڱ         ڱ    چ  في القصـور    چ ڳ  ڳ   ڳ  چ مجرد االنتسـاب ال ينفع  

ابواب القصــــــــــــور أو من ابواب الجنة للتهنوة والتحية من هللا تعالى والتحف والهدايا في 
ــارة ـبدوام    چ ں  ں  چ مقـدار كـل يوم وليـلة من اـيام اـلدنـيا ثـل  مرات ويقولون  بشــــــــــــ

ڻ  ۀ  چ في الدنيا على االيمان والتســـــــليم    چڻ  ڻڻ  چ الســـــــالمة، أي: هذا الثواب 

 .(121)م فيه من الكرامةما انت       (120)چۀ     

الكفــــــار چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ           ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چ  هم 

ــفة  چڭ   ــيره معلوم بما قبله؛ ألنه صــ ــي       چڭ  ۇ  ۇۆ  چ تفســ بالكفر والمعاصــ
العـاةبـة        (122)چ  ٴۇ  ۋ  ۋ چالبعـد من رحمـة هللا     چۆ  ۈ  ۈ      چ   [و  /812/أ]

 .(123)جهنمالسيوة وهي 
قال      چ ىچ يعتبر لمن يشــأ    چ ۉ  ې    ې     ې چيوســع       چ ۅ  ۉ چ         
ائ   ىچ والفرح لذة في القلب بنبيل المشــــــتهى    (124)ة": "مشــــــركوا مكابن عباس

أي: باللياس اليها      ،چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ  بما نالوا منها فطغوا وكذبوا الرســول       چ
 .(126)قليل ذاهب يمتنع به قليال  ثم يفنى        (125)چۇئ   ۇئ    چ 

ىئ  ىئ  چ   على محمـد    چ ېئ  ېئ  ېئ  چ من اهـل مكـة     چۆئ   ۈئ        چ          

ــى والناقة اير ما جاءهم به من المعجزات       چىئی ــدقه كالعصـــــ      چ یچ يدل على صـــــ

اضــــالله عن دينه كما اضــــلكم بعد ما انزل من اآليات    چی   ی  جئ   حئ  مئ  چ لهم 
الى    چ يئچ يرشــــد  چ ىئ    چوحرمكم االســــتدالل بها فال، يعني: اآليات عنه شــــيوا  
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بمشـــيوته هللا تعالى، فكانه قال: ويهدي اليه من  رجع الى الحق   (127)چ  جب  حب چ دينه  
 .(128)يشاء

ــدأ محـــذوف     چمب چ                 چىب  يب   چ   (129)بـــدل من انـــاب أو خبر مبتـ

ــكن   ــمعوا ذكر هللا او ، چجت  حت      ختمت  چ لتسـ ــوا به،أي: إذا سـ ــتأنسـ والمراد  أحبوه واسـ
بــذكر هللا القرآن الــذي هو اعظم المعجزات إذا ســــــــــــــمعوا ذكر الثواب والوعــد اطمــأنــت  

فـان ذلـك عنـد ] ذكر      (130)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     چ قلوبهم فال ينـافيـه قولـه تعـالى:
والعقـــــاب    (131)[ ــد  الميمنين الن     (132)چىت  يت     جث  مث  ىث        چ  الوعيـــ من 

 .(133)مطمونالكافر اير 
قال          چٻ  پ  چ   (134)خبره    چ ٻ  ٻچ  مبتدأ  چ   پ  ڀ  چ                                                          

  ،هي شــجرة في الجنة ليســت دار من دور الجنة اال وفيها اصــن من ااصــانها (( :
ــانها ألدركه الهرم قبل ان يبل  فرعه، ولو ان  لو ان طائرا  طار من اصـــــــــن من  ااصـــــــ

رجال  عمر اعمار االولين واالخرين  يركب حقه، أو جذعه ثم طاف بســاقها لقتله الهرم 
قبل ان يبل  الموضــــــــــــــع الذي ابتدأ منه، ليس منها ورقة اال بظل امة من االمم، وليس  

بحه، وليس منها ورق ــَ ــمس والقمر منها ورقة اال عليها ملك يذكر هللا ويســـ ة لو جمع الشـــ
اهل الجنة وحليهم،  ورقها حلل وااصـانها حلي ووحلها    اال طمسـت ضـوؤهما مع كسـوة

ــباؤها الدر والياقوت، وهي مجلس   (135)المســـك والعنبر، وترابها الورس والزعفران وحصـ
 .(136)ألهل الجنة ومتحدثهم((

رواه الواحدي بســـــنده عن ابن عباس 
، من طريق  وله من رواية ابي هريرة ,(137)  

 .(139( )138)حوشب شهر بن 
ــروجها ولجمها وعن   يقول "  لها هللا يعفي لعبدي عما يشــــــــــاء فيفتق له عن الخيل بســــــــ

البغوي روايات يشـــــــــــــهد  وفي ,(140)" من الكســـــــــــــوةاالبل برحالها وازمتها وعما يشـــــــــــــاء  
 .(141)لذلك
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طوبى فعلى من الطيــب قلبــت يــاء واوا اتبــاعــا  للضــــــــــــــمــة قبلهــا، "وقــال اهــل اللغــة:      
 .(142)" مصدر طاب كبشرى وزلفى

  تجوزا وعلم عليه بالرفع على االبتداء والنصـب على المصـدر او مفعول صـائرا          

 .(146)منقلب   (145)  چپ   پ    چ  (144)م: الحال المستطابة لهأي (143)مقدرا  

أي:  ،چڀ  ڀ  ڀ  چ أي كما ارســــلنا االنبياء قبلك في اممهم   چ  ڀچ            
ــالك اليها    چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ في هذه االمة   ٿ  ٿ  ٿ  چ  فليس ببدع ارســـــــــ

ــا         ،چ ٹ چ  الـيك من القرآن   چٹ  ٹ   أي: اـلذين ارســــــــــــــلـناك اليهم يعني قريشــــــــــــ
البلي  الرحمة الذي احاطت نعمته ووســـــــعت كل شـــــــيء رحمة فلم   چ ٹ  ڤچ

اليهم بالقران الذي هو منافع الدنيا واالخرة   ارســـــــــالك  (147)اعظمهايشـــــــــكروا النعمة التي 
كان يدعو في الحجر وابو جهل يسمع اليه, وهو يقول يا رحمن   وذلك ان رسول هللا  
يدعوا الهين يدعوا هللا ويدعو الها  اخر يسمى الرحمن وال نعرف    فقال لهم ان محمدا   

 .(148)هذه اآلية الرحمن اال صاحب الهامه فنزلت 
ال    چڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ    چ    انكرتموه  لهم يــا محمــد ان الرحمن الــذي  چ ڤ چ                                           

أي توبتي    (149)چڄ  ڃ        چاعتمدت   چڄ  ڄ      چ يســـــــــتحق العبادة ســـــــــواه 
:)) ان كنت نبيا  فســـــــير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها    ومرجعي ومرجعكم وقالوا له 

 هللا  (150)فــانزلانهــارا  وعيونــا لنغرس ونزرع وابعــ  لنــا ابــأنــا الموتى تكلمونــا اليــك نبي  
 .(151)((    چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچ  تعالى
ــققت فجعلت انهارا  وعيونا    چڇ     ڇ  ڇ  ڇ    چ   نقلت عن أماكنها  ،  ڍ       ڍ   ڌ  چ شــــــ

في التـذكير واالنـذار   والغـايـة  (152)لكـان هـذا القران ألنـه النهـايـة في االعجـاز    چڌڎ    
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ    چ  ولم ييمنوا لمـا ســــــــــــــبق في علمنـا فيهم كمـا قـال:

اضــــــــــــــراب عما      چڎ  چ  ثم قال:  اآلية (154)چٺ  ٺ         ٺ   چ : الى قوله (153)چپ
النه منهم اســـتهزاء وعناد وتكذيب أي لســـت كما   (155)منه اقتراحهم من معنى النفيتضـــ
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ان شـــــــــاء فعل وان شـــــــــاء لم      چڈ     ژژ   ڈ چ (156)يزعم او دع كالمهم وقل ]لهم[

ــاء هللا ايمـاـنه دون ايره وان جـاءهم مـا اقترحوه ثم اكـد ذـلك   يفعـل وال ييمن اال من شــــــــــــ
ک  ک  گ  گ   چ  (157)هان مخففة، أي: أن چ ک  ک  چ    يعلم  چڑ   ڑ  چبقوله  

ــتعمال الناس  چ گ  گ    ڳ بمعنى العلم لغة النخع  الى االيمان من اير انه واسـ
 .( 159()158)أو هوازن 

 .(160)ألم تيأسوا أن ي ابن فارس زهدم قال شاعرهم :    
ان اصــــــــــــــحــاب   معنى العلم، وذلــك، قــال: لكن  (162( )161)الفراءيعلموا وأنكره    أي: الم 

لما ســـــــــمعوا هذه من المشـــــــــركين طمعوا في انه ان يفعل هللا ما ســـــــــألوا   رســـــــــول هللا 
فيومنوا، أي أفلم ييأس الميمنون من ايمانه هيالء يعلمهم وكل من علم شـــــيوا بناس من  
ــاء هللا لهـدى الـناس جميعـا  ، أي: ـفان  معـناه   خالـفه، يقول الم يولهم العلم ـباـنه لو شــــــــــــ

ــبة باهتدائهم    (163)ينف من    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ          چ هدى بعت الناس لعدم تعلق المشــ
ــابهم الكفر چ ڱ  ڱ  ں  چ  اهل مكة  ــنوف          چ ںچ  بأكتســــــ داهية تقرعهم بصــــــ

ڻ  ڻ  چ    انت واصـــــــحابك    چڻ   ڻ  چ   (164)والجدب الباليا من القتل واالســـــــر والحرب  

ھ    ھ  ھ    چ بالنصــــر عليهم بفتم      چۀ  ہ   ہ  ہہ  چ مكة يعني: يوم الحديبية        چۀ  

ألمتنـــاع الكـــذب في كالمهم وقـــد انجز هللا وعـــده فـــذلـــك، وكـــان ؛       (165)چھ  ے    
ۓ  ۓ  ڭ    چ   هللا تعالى تســلية له  الكفار يســألون هذه االشــياء اســتهزاء فانزل

 .(166)استهزاء بككما           چڭ  ڭ

عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي     چۆ  ۆۈ  چ امهلتهم       چڭ  ۇ  ۇ          چ                                                                 
أي: عقـابي أي كيف رأـيت    [ظ  /812أ /  ]   (167)چۈ  ٴۇ   ۋ    چ    االخرة بـالنـار

ــركي قومك قاله ابن عباس ــنع بمشــــــ ــنعت بهم كذلك اصــــــ :)) ان هللا  : قال ما صــــــ
 .(168)((ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته 
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ــر فمجاز به        چۉ  ې          ې  ې  ېى  چ     رقيي  چۅ  ۅ   ۉ   چ          من خير وشــ
وهو هللا تعالى كمن ليس كذلك من االصـــــــــنام التي ال تضـــــــــر وال تنفع وال يســـــــــمع، وال  

ــر يدل على هذا  والمعنى أفمن هو قائم   چى   ائ  ائ  چ  (169)المحذوف قولهيبصــــ
بما يسـتحقون   چ ەئ  ەئ چ   على كل نفس بما كسـبت كشـركائكم الذين اتخذتموهم قل

عال اليهم ان كانوا شـــركاء هلل كما يوصـــف الباري تعالى بانه  من الصـــفات واضـــافة االف
المميـــــت   المحيي  الرازق  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چتعـــــالى       چۇئ چ  بـــــل    چ وئ چ الخـــــالق 

، أي: فان سـموهم بصـفات هللا قل أتنبينه تعالى شـريك له (170)اسـتفهام منقطع        چۈئ
 چ ېئ چ بل تســــــــمونهم شــــــــركاء چ وئ چفي االر  ، وهو ال يعلمه ولو كان لعلمه 

االمر       چىئ  چ ال حليقــة وال معنى لــه فهو كالم بــاللســـــــــــــــان     چ ېئ  ىئ چيظن بــاطــل  
ــأن ــول كفر منهم  چی  چ كفرهم الن             چی  ی  ی   چ    والشــ   چجئ  چ      بالرســ

يئ   چ     طريق الهدى فصـــدهم هللا عن ســـبيله اضـــلهم   چحئ   مئچ ايرهم بمن اطاعهم  

 .(173)ويهديه الى االيمان           (172) چ  خب  مب  ىب  يب چ (171)بخذألنه چ جب  حب
ــر      چحت  خت  مت  ىت   يتجث  چ                                                          اما الميمن فهي   والباليا   واالســــقام  بالقتل واالســ

  ذصب       چمج  جح  مح  چ اشد بدوامه       چيثچ     لهم  چ  مث  ىث  چله ان اصابته كفارة  

 .(175)همانع يمنعهم من     (174)چ جخ  حخ  مخ     چ 

أي: صــــــــــــــفتهـا فيمـا نقص عليكم    ،چپپ  چ هـا      چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ            
ڑ  ڑ  ک  ک  چ المذكورة في قوله تعالى   چ ڀڀ   چ    أي: تحت قصـــورها    ،چپ   ڀ  چ

كـذـلك ال    ينچ ٺٺ  چ  ال ينقطع ثمرهـا ونعمهـا  چڀ  ٺ  چ  (176)االيـة     چک  ک   
ــمس بعدمها فيها وهو رد على الجهمية حي  قالوا ان نعيم الجنة   ــخه شـــ  (177)يزولتنســـ

ٹ   چ الشــــرك، أي: مصــــيرهم اليها    چٿ  ٿ  ٿٿ  چ الجنة    چ ٺچ   ويعني
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لموافقتـه مـا عنـدهم او فرحوا بـذلـك الرحمن في القران لكثرتـه في         (178)چٹ  ٹ  

 .(179)التورأة 

ڄ  چ الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشـركين واليهود      چ ڄ  ڄچ                 

ـكذكر الرحمن حـي  ـقالوا ال تعرف الرحمن اال رحمن اليـماـمة، وينكرون   چڄ      ڃڃ  
چ  چ  چ فيما انزل الى  چ  رب يئ ىئ چعهم  ما عدى القصــــص مما يخالف شــــرائ

اوحده وهو العمدة في الدين وال سبيل لكم الى انكاره واما ما ينكرونه    چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  
ال    چڇڍچمما يخالف شـــــــــرائعهم فليس ببدع ] مخالف للشـــــــــرايع في جزئيات االحكام  

  (181)المتفق علـيه [مرجعي ومرجعكم وهـذا هو القـدر           (180)چڍ  ڌ چ   إلى ابره
بين االنبيـاء فـأمـا مـا عـدى ذلـك ممـا يختلف بـاإلعصـــــــــــــــار واالمم، فال معنى ألنكـاركم  

 .(182)المخالفة فيه، فقد اختلفت فيه شرائعكم
أي: مثل هذا االنزال المشــــــــــتمل على اصــــــــــول الديانات المجمع    ،چ ڎچ         
ــاء والوقائع ويحكم بما  چ ڈ  چ أي: القران     ،چ ڈچ  عليها   أي: يحكم في القضـــــــــــ

ــيه الحكمة  ــان العرب  (183)مفعولحال من    چژژ  چ يقتضـــــــ انزلناه، أي: مترجما  بلســـــــ
   چ ڑ  ڑ  ک چ ليســــــهل لهم حفظه وفهمه؛ وألنه لســــــان اهل الجنة كما ســــــبق 

اليها فرضـــــــنا كتقرير دينهم والصـــــــلوة الى قبلتهم بعد ان حولت عنها    (184)التي يدعونك
      (186)چڳ  ڳ  ڱ   چ       (185)زائدة  چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ينسخها       چ ک   ک  ک  گچ 

ــم ألطماعهم وح  للميمنين على الثبات، وقالت  ينصــــرك ويمنع عنك العقاب وهو حســ
همه اال النساء ولو كان نبيا لشغله امر النبوة  اليهود ما نرى لهذا الرجل يعنون النبي  

 چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  چ بشرا   چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ عنهن فانزل هللا تعالى  
 .(187)ئكة ال يأكلون وال يشربون وال ينكحون وانت كاألنبياءوما جعلناهم مال

:)) اني اريد ان اتبتل فقالت له ال يفعل اما ســمعت هللا يقول  وقال رجل لعائشــة      
 .(189)(( (188)چڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ 
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فليس  :)) اني اصـلي وانام واصـوم وافطر واتزوج النسـاء فمن راب عن سـنتي  وقال  
 .(190)((مني

يقترح عليه هذا جواب عن قول المشــركين         چہ  ھ  ھ  چ    منهم چ ہ  ہ       ہ  چ      
ھ  چ ســــــير عنا جبال مكة وشــــــقق لنا انهارا  وأحى من مات من ابائنا حتى يصــــــدقوك  

مكتوب      (192)چۓ  ۓ  ڭ     چ وانت مثلهم     (191)مربوبون ألنهم عبيد   ؛چ ھ   ےے  
 .(193)فيه تجديده
وايرها وقرأ نافع  ما يشـــاء من االحكام,       چۇ  ۇ  ۆۆ  چ منه   چڭ  ڭ    چ        
وعنده ام الكتاب اصـــله الذي ال يغيره منه   (195)   چ ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  (194)بالتشـــديد 

ــيء، وهو ما كتبه في االزل قال أبن عبا ــوى ام الكتاب  سشـــــــــ :)) هما كتابا  من ســـــــــ
 .(196)يمحو هللا منهما ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب أي اللوح المحفوظ((

الذي ال يتغير أي ال بالسعادة وال بالشقاوة ايرهما وهذا معنى قول اهل السنة السعادة   
وســــــأل ابن  :))عن النبي    (197)والشــــــقاوة ال يتبدد الن وهي رواية عمران بن حصــــــين

عبـاس كعبـا  عن ام الكتـاب فقـال علم هللا تعـالى مـا هو خـالق ومـا خلقـه عـاملون وقـال 
 .(198)بت اال السعادة والشقاوة والرزق واالجل ((قوم يمحو هللا ما يشاء ويث

:)) ان الذي يمحوه هللا ويثبته ما يصــــــعد به الحفظة مكتوبا  وقال الكلبي والضــــــحاك 
 .(199)على نبي آدم فيأمر هللا ان يثبت ما فيه ثواب او عقاب ويمحى ما عداه((

چ  (200)المزيدة الشــرطية في ما ص   بإداام نون        چۋ  ۅ  چ وهذا يوافق قول اهل الســنة  

ې  ى   ى       چ  قبله      چې   ې  چ به من العذاب فذاك         چۅ  ۉ  ۉ  ې  

فيجـاريهم امـا في الـدارين وامـا في     (201)چائ  ائ    چ ال الهـدايـة وال التعـذيـب       چ
 .(202)ةاالخر 

ۆئ   ۆئ  چ    يقصــــــــد ارضــــــــهم ف چ وئ  ۇئ  ۇئ  چ       اهل مكة    چەئ  وئ  چ            

ــانهـا موت افال يعتبرون وـقال عطـاء:  ـبالفتم على النبي         چۈئۈئ   وجمـاعـة نقصــــــــــــ
:)) ان هللا ال يلبت العلم انتزاعــا  ينتزعــه من العبــاد  العلمــاء وذهــاب الفقهــاء، وقــال  
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ال   بلبت العلماء حتى اذا لم يبق عالما  اتخذ الناس رؤوســـا جها  (203)ولكن يلبت العلم

 .(204)فيسألوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ((
ما اختلف   :)) موت العالم ثلمة في الدين ال يســــــدها شــــــيءوقال ابن مســــــعود       

 .(205)((الليل والنهار
 .(206)))عليكم بالعلم قبل ان يلبت وةبضه ذهاب اهله(( وقال      

ــال علي       ــاءوقـ ــل الفقهـ ــل االكف اذا    [و  /129أ /  ]:)) مثـ قطعـــت كف لم  كمثـ
 .(207)تعد((
وعن ســــــــــــلمان      

ال يزال الناس بخير ما بقي االول حتى بتعليم االخر   :)) (208)  
 .(209)((فاذا هلك االول قبل ان يتعلم االخر هلك الناس

جبير      بن  لســــــــــــــعيــــــد  وقيــــــل 
موت   ( 210)  قــــــال  النــــــاس  عالمــــــة هالك  مــــــا   ((:

 .(211)علمائهم((
جئ  حئ   چ   (213)المجازاة بالخير والشـر     (212)چ ی    چفي   چېئ  ېئ  چ              

ليس   چ جب  حب     خبچبانبيائهم ومن امن بهم كما مكر هيالء بك   چمئ  ىئ  يئ  
فتعد لها جزاه وهذا هو المكر كله  چ ىب   يب  جت  حت          ختچمكرهم كمكره؛ النه تعالى  

ــلية للنبي ــعرون وفيه تســــــ ىت    چوامان له من مكرهم    النه يأتيهم من حي  ال يشــــــ

 وقرئ خلقه بما شاء (214)للجنسأبو جهل أو أعم يجعل الالم  چ يت
ال ناقص لحكمه والمعقب الذي يتبع الشــــيء فيســــتدركه وال  چ ېئ  ىئ  ىئىئ  چ       

ــتدرك على هللا   ــبحانه احد ومحل ال مع المنفي النصـــــب على الحاليســـ ی  چ    (215)ســـ

              (216)الكفار   چ ی

 .(218)االخرة حين يدخلون النار ويدخل الميمنون الجنة  (217) چ جث  مث  ىث چ  
پ  پ  پ   ڀ   چ هيالينا بالنبوة    چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  مت       چ       

  أي: مما اظهر من  ،(219)الباء عليه للتأكيد على صــــــــدقي ودخلت   چڀ  ڀ  
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الكتـاب من علمـاـنه كعـبدهللا      (220)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ      چاآلـيات واـيات من االدـلة  
 وتميم  ,وسلمان الفارسيبن سالم, 

 
 

كما ســبق   (224)وقتادة وقد قيل: ان الســورة مدنية (  223()222)في قول عكرمة  (221)الداري 
اول الســــــــــــــورة؛ النهم العـالمون ـبالكـتب الـقديمـة التي انتم معترفون انهـا من عـند هللا وهم  

   .(225)بالنبوة والصدق يشهدون لمحمد 

 

 لخاتمة ونتائج البحثا
سيدنا والسالم على    الةـالقلم ، ومعلم اإلنسان ما لم يعلم ، والصب  علم  الذي    الحمد هللا
يا ، وآذانا صما ــففتم هللا به قلوبا الفا وأعينا عم الذي  ،  وعلى اله وصحبه وسلممحمد  

لإلمامين برهان  ,  الضيائين في تكملة تفسير القرانيرة مع )ـ... وبعد .. فبعد هذه المس
ه( واإلمام علي بن    959الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن عمير بن مطير الحكمي )ت  

بن عم إبراهيم  بن  الحكمي )ت  محمد  هنا ألبين اهم  ـــاقو   ه(     1041ير مطير  ف 
 .لها بالتاليـــائج أجمـــائج التي توصلت إليها ، وهذه النتـــالنت
صورة    ىاعط التفسيرية وأنه  من بعت الكتب  نقل    يناإلمامهرت الدراسة أن  ـأظ  –  1

 .م واسع ـكان ذا عل ماعلى أنه
قرآن ، ـ، اشتغل بعلوم السجل علمائناتضاف إلى   تفسيرية ،  الكشف عن شخصية -2 

 .وألف كتب فيها
ان منهج في هذا التفسير كان مختصرا , اعتمد منهجية التفسير االجمالي, وعرج   –  3

   على القراءات القرانية, وكثيرا  ما ينقل عن ابن عباس وقتادة وايرهم.
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نفاته ـققوا كتبه ومصـوا ويحــبة الدراسات العليا أن يدرسـعلى الباحثين من طل  اقترح  -4

 ا في مصنفاته . ــرة وقد سبق ذكرهــلنا فيها من الفائدة العلمية الكبي
، ما ينتفع بهــ، وجعل علمه مـلمينالع  يناإلمام  نالى هذاـتام أقول رحم هللا تعـوفي الخ 
رب     ضل والموة . والحمد هللــدد ، فله الفـمد هللا الذي أعان وسـ، والحجري الليامةـفي

 ين .ـمـالعال
 

 الهوامش
 

 . 9/278( ينظر: الجامع ألحكام القران:  1)
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ٹ ٹ چ ( 2)

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

 . 31سورة الرعد، اآلية:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ    ھ  ے  ے  
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ ( 3)3

 . 43، سورة الرعد، اآلية:   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
 . 9/278ينظر: الجامع ألحكام القران:   (4)
 . 43اآلية: من  سورة الرعد،  (5)
الكشــــــــــــــــــــاف:  6) ينظر:  الميســــــــــــــر:  2/511(  وزاد  التنزيـــــــل:  ،    3/479،  وانوار  ,  3/5ومعـــــــالم 

 .3/180التنزيل:
 .3/3, ولباب التأويل: 3/5, ومعالم التنزيل: 12/279البسي  للواحدي: ( ينظر: 7)
، والتبـيان في إعراب القران:  2/218إعراب القران النحـاس: , و 2/57معـاني القران للفراء: ( ينظر:  8)
2/749. 
 . 1سورة الرعد, اآلية:   (9)
 .1( سورة الرعد، من اآلية:10)
 , وتفسير الجاللين.215/ 2ينظر: بحر العلوم:  (11)
، ولسان العرب: الدال ، فصل العين 2/149( ينظر: تهذيب اللغة: باب العين والدال مع الميم :12)

 .2/304المهملة:
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 .7/8( ينظر: الدر المصون:13)
 . 180/ 3أنوار التنزيل: و  , 512/ 2ينظر: الكشاف:  (14)
 . 2سورة الرعد, اآلية:   (15)
 .  3/180 ، وأنوار التنزيل:18/525( ينظر: مفاتيم الغيب: 16)
 .12/286البسي :  في لواحديا ذكره( 17)

 . 3سورة الرعد, اآلية:   (18)
 . 244/ 11, واللباب: 3/181ينظر: أنوار التنزيل:  (19)
النمـــاء والزيـــادة، راع الطعـــام وايره يريع ريعـــا وريوعـــا وريـــاعـــا، والريع المكـــان المرتفع،   الريع:  (20)

واالرتفاع وريعان كل شـــــــيء أوائله التي تبدو أوال، ومنه اســـــــتعير الريع  للنمو والبركة، ينظر: لســـــــان  
 .184، التوةيف على مهمات التعاريف:8/137العرب: العين ، فصل الراء :

ــير في القراءات العشــــر:370قراءات:( ينظر: حجة ال21) ــم, و 420ص ،  وتحبير التيســ في    الموضــ
 .697ص: القراءات

 . 13/88, والتحرير والتنوير: 357 – 356صالسبعة في القراءات: ينظر:  (22)
 . 3/77ينظر: تفسير السمعاني:  (23)
لُ  بالياء ,قرأ حمزة والكسائي (24) ُل بالنون , ُيَفض ِّ : البدور الزاهرة في ينظر  , وقرأ الباقون ُنَفض ِّ

 . 699ص الموضم: و  ,1/168القراءات العشر المتواترة: 
 .1/168، والبدور للزهراني في القراءات العشر:  2/297( ينظر: النشر في القراءات:25)
 . 5سورة الرعد, اآلية:   (26)
ــل:27) ــالم التنزيـ ــل:  3/6( ينظر: معـ ــدارك  3/181، وأنوار التنزيـ ــل:، ومـ ، والجاللين:  2/142التنزيـ

321. 
، وهو مولى ةيس بن الســـــــائب بن أبي الســـــــائب ، وكان الســـــــائب   مجاهد بن جبير المكيهو   (28)

كان يكنى أبا الحجاج , أحد األعالم من التابعين ، واألئمة المفســــــرين ، وكان فقيها  شــــــريك النبي 
عالما ثقة كثير الحدي  ، ســــــمعت مجاهدا يقول: عرضــــــت القرآن على ابن عباس ثالثين عرضــــــة ، 

هـ(  104وكان أبيت الرأس واللحية ، وصحب ابن عباس أخذ عنه التفسير والفقه، توفي وهو ساجد )
 .41/ 2، وااية النهاية:4/454، وسير اعالم النبالء: 6/19قات الكبرى:ينظر: الطب

،  3/7(، وذكره البغوي في معـالم التنزيـل:20111)16/340الطبري في جـامع البيـان:    خرجـه( أ29)
 .4/604السيوطي في الدر المنثور:أخرجه و 
 .82( سورة اإلسراء اآلية: 30)
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 (.20113)16/340الطبري في جامع البيان:  خرجه( أ31)
 .1/181 ، وااليمان بيوم الليامة:2/482، وزاد الميسر: 3/78 ( ينظر: تفسير السمعاني:32)
 . »أ«سق  من (33)
 . 7/16ينظر: الدر المصون:   (34)
، ولســــــــــان 8/4870 ( ينظر: شــــــــــمس العلوم ودواء الكلوم: حرف الفين: باب الغين وما بعدها :35)

 . 10/433العرب: الكاف، فصل الراء: 
 . 5سورة الرعد, اآلية:   (36)
 .3/181( ينظر: أنوار التنزيل: 37)
 .371( ينظر: حجة القراءات: 38)
 . 7/20, والدر المصون: 353/ 1: في تبين شواذ القراءات المحتسبينظر:  (39)
 .3/182أنوار التنزيل: و  ,19/12( ينظر: مفاتيم الغيب: 40)
 . 6سورة الرعد, اآلية:   (41)
( ، وذكره البغوي في أنوار التنزيــل: 12144/)7/2224أبن أبي حــاتم في تفســــــــــــــيره:  خرجــه( أ42)
 . 4/607، والسيوطي في الدر المنثور:  3/183
 . 7سورة الرعد, اآلية:   (43)
 . 8سورة الرعد, اآلية:   (44)
  ، وتفسير الجاللين:3/6ولباب التأويل:  ,  3/182وانوار التنزيل:  ،  2/218  ( ينظر: بحر العلوم:45)

 .322ص
 . 9سورة الرعد, اآلية:   (46)
 ( في »أ«:سيرته.47)
 . 10سورة الرعد, اآلية:   (48)
 .2/144 ، ومدارك التنزيل:3/183( ينظر: أنوار التنزيل: 49)
 ( في »أ«:سر.50)
ــبم  51) ــل صـــالتي الصـ ــيع الصـــالة، باب فضـ ــاجد ومواضـ ــحيحه: كتاب المسـ ــلم في صـ ( أخراجه مسـ

(، وأخراجه البخاري في صـــــــــــحيحه: كتاب التوحيد، باب 632)1/439عليهما:والعصـــــــــــر والمحافظة  
 .(7486)9/142كالم الرب مع جبريل، ونداء هللا والمالئكة: 

 .323( ينظر: تفسير الجاللين: 52)
 . 11سورة الرعد, اآلية:   (53)
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 .3/183( ينظر: انوار التنزيل: 54)
 . 12سورة الرعد, اآلية:   (55)
 .2/518( ينظر: الكشاف:56)
، فقــالوا: يــا أبــا ( روي عن ســــــــــــــعيــد بن جبير، عن ابن عبــاس، قــال: أقبلــت يهود إلى النبي  57)

القاســـــــــــــم)) أخبرنا عن الرعد ما هو  قال: ملك من المالئكة موكل بالســـــــــــــحاب معه مخاريق من نار 
ه يسـوق بها السـحاب حي  شـاء هللا فقالوا: فما هذا الصـوت الذي نسـمع  قال: زجرة بالسـحاب إذا زجر 
حتى ينتهي إلى حي  أمر قالوا: صــدقت. فقالوا: فأخبرنا عما حرم إســرائيل على نفســه  قال: اشــتكى 
عرق النســـــــــــا فلم يجد شـــــــــــيوا يالئمه إال لحوم اإلبل وألبانها فلذلك حرمها قالوا: صـــــــــــدقت(( ، أخرجه  

دي  حسـن  ( ، الح3117)5/145الترمذي في سـننه : أبواب تفسـير القران ، باب تفسـير سـورة الرعد:  
 .269اريب ، وذكره الطبراني في االحادي  الطوال:

 . 272( ينظر: اسباب النزول للواحدي:58)
ــاء بني و طغاة بني عامر، ومن وجوه العرب  أربد بن ربيعةهو  ( 59) وقيل أربد بن ةيس، من رؤســـــ

ــد  المعاندين له،   أدرك النبي   ,في الجاهلية ــبم من أشـ ــلم، ثم أصـ ــاهده و لم يسـ ــتهزئين به،  وشـ والمسـ
، وبهجة المحافل  2/519هلك على أثر صاعقة أصابته من السماء، ينظر: تاري  المدينة البن شبة:  

 .2/18 وبغية األماثل:
بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صـعصـعة العامري،   عامر بن الطفيلهو   (60)

ــيد بني عامر في الجاهلية،   ــول هللا    قالوكان ســـ أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافرا، وقد دعا رســـ
  ــاعقة، وأخذت عامرا ــوت "، فأنزل هللا تعالى على أربد صــــــــ عليهما، وقال: " اللهم اكفنيهما بما شــــــــ

 .3/124يقول: ادة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. ينظر: أسد الغابة: الغدة، فكان 
الميم، عن مســــــــــــــعـــــده (  61) بـــــاب  , والحـــــديـــــ  طويـــــل:  االوســــــــــــــ   المعجم  في  الطبراني  أخرجـــــه 
تقريـــــــب  9127/)9/60: في  متروك,  عمران  بن  العزيز  عبـــــــد  فيـــــــه  الن  الطبراني,  ضــــــــــــــعفـــــــه   ,)

أســــــــــــــنـــاده وقـــال عنـــه البغوي  (  1190/)3/10:  ذكره البغوي في معـــالم التنزيـــل, و 1/358التهـــذيـــب:
 .ضعيف

 .2/146( ينظر: مدارك التنزيل: 62)
 . 13سورة الرعد, اآلية:   (63)
 .2/520( ينظر: الكشاف: 64)
 .324، وتفسير الجاللين:  3/12( ينظر: معالم التنزيل: 65)
 .3/184( ينظر: انوار التنزيل: 66)
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 . 14سورة الرعد, اآلية:   (67)
 .2/148مدارك التنزيل: ( ينظر: 68)
 .2/489، وأبن الجوزي في زاد الميسر:  12/327( ذكره الواحدي في البسي : 69)
 .68، وتحرير اللفاظ التنبيه:  3/206( ينظر: لسان العرب: الدال ، فصل السين المهملة: 70)
 .83من االية:  ( سورة آل عمران،71)
 .3/184( ينظر: أنوار التنزيل: 72)
 . 15, اآلية:  سورة الرعد (73)
 .3/11، ولباب التأويل:  2/521( ينظر: الكشاف: 74)
وهو ما يســـأل به عن أمر حاصـــل واقع، أو يدعي وجوده يكون صـــادق ا  االستتتفماا التوبيخي : ( 75)

في إخباره عن أمر موجود ذميم، وفاعله ملوم يســــــــــــتحق التوبي  بســــــــــــببه ، او فعامله محذوف وجوبا 
  .2/316، والنحو الوافي: 192/ 2المسالك إلى ألفية ابن مالك: أوضم  باتفاق ، ينظر:

 . 2/115ينظر: إعراب القران للدعاس:   (76)
 . 324ينظر: تفسير الجاللين: ص (77)
 .3/185أنوار التنزيل: , و 19/27ومفاتيم الغيب:  ,2/522الكشاف:  ( ينظر:78)
 . 16سورة الرعد, اآلية:   (79)
 .2/148ومدارك التنزيل: ،  2/490( ينظر: زاد الميسر: 80)
،  11/7108( ينظر: شـــــــــــــمس العلوم ودواء كالم العرب: باب الواو والدال وما بعدهما ، الزيادة:81)

 .2/654والمصباح المنير في اريب: كتاب الواو ، الواو مع الدال وما يمثلها، )و د ي(: 
 .324الجاللين: ص, وتفسير 19/29،  ومفاتيم الغيب:  523/ 2( ينظر: الكشاف: 82)
 .12/333 الواحدي  في البسي : ذكره( 83)
 ( في »أ«: النحاس.84)
 .2/149، ومدارك التنزيل:  3/88، وتفسير السمعاني:  12/335( ينظر: البسي  للواحدي: 85)
 . 17سورة الرعد, اآلية:   (86)
 .3/14( ينظر: لباب التأويل: 87)
 ،  7/42لدر المصون: ، ا 2/756( ينظر: التبيان في إعراب القران: 88)
 . 18سورة الرعد, اآلية:   (89)
 بن هاشــــــــم بن عبد مناف بن قصــــــــي أبو يعلى، عم رســــــــول هللا    حمزة بن عبد المطلبهو  ( 90)

ــول هللا   ــعتهما ثويبة موالة أبي لهب ، أكبر من رســ ــاعة، أرضــ ــيد  وأخوه من الرضــ ــنتين، وهو ســ بســ
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بينه وبين زيد بن حارثة، أســلم في الســنة الثانية من المبع ، فقد شــهد  الشــهداء، وآخى رســول هللا  
يدي رســـول  في الجاهلية حرب الفجار التي دارت بين قبيلتي كنانة وةيس عيالن. وقاتل يوم بدر بين

بسيفين، استشهد في يوم أحد، والذي قتله هو وحشي بن حرب الحبشي االُم جبير بن مطعم،  هللا  
ــ( للهجرة ، ينظر: 3وقد َقَتَل من المشــركين قبل أن ُيقتل واحدا  وثالثين نفســا ، أســتشــهد في ســنة ) هــــــــــــــ

 .2/67 ، وأسد الغابة:1/171السيرة النبوية ألبن هشام: 
بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، والوليد بن المغيرة بن عبد  هشتتتتتتتتاا بن الم يرة عمرو بنهو   (91)

ابا جهل كان أشـــد الناس   يكنى هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن ليي القريشـــي ،
في صـدر اإلسـالم، وأحد سـادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية، أدرك اإلسـالم،   عداوة للنبي  

ــول  وكان يق ــتمر على عنادة،  يثير الناس على رســ ــلمون  أبا جهل واســ ال له  ابو الحكم  فدعاه المســ
على إيذائهم، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فشــــهدها مع المشــــركين، فقتل يقف  وأصــــحابه، ال هللا  

 .5/87، واألعالم للزركلي: 47/ 3هـ( ، ينظر: البداية والنهاية:2في السنة )
 . 3/309، والمحرر الوجيز:  9/307ألحكام القران:  الجامع  ينظر: (92)
 ( في »أ«: ال .93)
 ( في »أ«: والهمزة .94)
 .3/182، وأنوار التنزيل:  2/492( ينظر: زاد الميسر: 95)
 . 19سورة الرعد, اآلية:   (96)
 .3/186ينظر: أنوار التنزيل:  (97)
 .570، والوجيز للواحدي: 12/339الواحدي في البسي : ذكره ( 98)
ــان فيه العهد والميثاق لربه واالعتراف بربوبيته   عالم الذر: (99) هو عالم الميثاق ، الذي قطع اإلنســــ

وتوحـيد هللا والينقضــــــــــــــون المواثيق بينهم وبين هللا ، وهو أحـد األدـلة على ذـلك، وعـالم اـلذر، هو الحق  
وموقوفا  على ايره من  لنبي الذي ال ينبغي العدول عنه وال المصــــــير إلى ايره لثبوته مرفوعا  إلى ا

الصـــــــــحابة ، وال ملجىء للمصـــــــــير إلى المجاز ، فإن موتهم بعد ذلك الخلق األول في عالم الذر هو 
الموتة األولى، وموتهم بعد هذا الخلق الثاني هو الموتة الثانية ، هذا هو األظهر وييكده أن المرتبتين  

ڃ  ڃ  ڃ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ    چ   ، مما يختص باإلقرار به أهل الحق، بدليل قوله تعالى:

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ      چ  وقوله تعالى 59  -  58الصـــــــــــافات:   چ

،   7/270، ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم:  11اافر:   چڑ  ڑ  ک  
 .1/9القول الرزين في صفات رب العالمين :

 . 20سورة الرعد, اآلية:   (100)
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 .3/15، ولباب التاويل: 2/525( ينظر: الكشاف: 101)
  وصلتها.  ( في »أ«:102)
 قطعتها. ( في »أ«:103)
 سق  من »ب«.(  قطعتها) ( 104)
ــننه:105) ( ، وأخرجه  1694)  3/119كتاب الزكاة ، باب: صــــــلة الرحم:   ( أخرجه أبي داود في ســــ

الحـاكم في المســـــــــــــــتدرك على الصــــــــــــــحيحين: كـتاب البر والصـــــــــــــــلة ، حـدـي  عـبد الرحمن بن عوف:  
 ( الحدي  صحيم .7267/)4/173
  134/ 6أخرجـه البخـاري في صــــــــــــــحيحـه: كـتاب تفســــــــــــــير القران ، ـباب: وتقطعوا ارحـامكم  : (106)
(4830.) 
 4في صـحيحه: كتاب البر والصـلة واألداب ، باب صـلة الرحم وتحريم قطيعتها:( أخرجه مسـلم  107)
/1981 (2555. ) 
ــلة الرحم :108)   5/ 8( أخرجه البخاري في صــــــحيحه: كتاب األداب، باب من بســــــ  في الرزق بصــــ
( ، وأخرجه مســــــــلم في صــــــــحيحه: كتاب البر والصــــــــلة واألداب، باب: صــــــــلة الرحم وتحريم 5986)

 .(2557) 4/1982قطيعتها:
(،  2511)4/245:  57( أخرجه أبي داود في سننه: ابواب صفة الليامة والرقاق والورع ، باب  109)

 الحدي  صحيم.
( أخرجه مســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحـه: كـتاب البر والصـــــــــــــــلة واألداب، باب صـــــــــــــــلة الرحم وتحريم 110)

 (.2556) 4/1981قطيعتها:
، باب :ابو ايوب االنصــــاري  ( أخرجه أحمد في مســــنده: أحادي  رجال من أصــــحاب النبي 111)
 :38/519(23538 ،)  أسناده صحيم.الحدي 
 (.5991) 8/6( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب األداب ، باب: ليس الواصل بالمكاف  :112)
 . 21سورة الرعد, اآلية:   (113)
 . 2/152ينظر: مدارك التنزيل:  (114)
 . 325, وتفسير الجاللين: ص309/ 3, والمحرر الوجيز: 3/89ينظر: تفسير السمعاني:  (115)
 .أسناده حسنالحدي  (, 17307) 543/ 28( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، 116)
 . 22سورة الرعد, اآلية:   (117)
 . 7/44ينظر: الدر المصون:   (118)
 . 23سورة الرعد, اآلية:   (119)
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 . 24سورة الرعد, اآلية:   (120)
 .3/16 ، ولباب التأويل:9/311( ينظر: الجامع ألحكام القران :121)
 . 25سورة الرعد, اآلية:   (122)
 . 2/153ينظر: مدارك التنزيل:  (123)
 .2/439، وأبن الجوزي في  زاد الميسر:  12/344الواحدي في البسي : ذكره ( 124)
 . 26سورة الرعد, اآلية:   (125)
 .2/493ر التنزيل: ( ينظر: أنوا126)
 . 27سورة الرعد, اآلية:   (127)
 . 326، وتفسير الجاللين: 2/154( ينظر: مدارك التنزيل: 128)
 .7/36، والدر المصون:  2/224( ينظر: إعراب القران للنحاس: 129)
 .2من اآلية: , ( سورة االنفال130)
 ( سق  من »أ« .131)
 . 28سورة الرعد, اآلية:   (132)
 .3/17، ولباب التأويل:  2/528الكشاف: ( ينظر: 133)
، والتبيــان في إعراب القران:  2/528، والكشــــــــــــــــاف:  2/224( ينظر: إعراب القران للنحــاس:  134)
2/758. 
 ( في »أ«: وثوابها.135)
ــا:   (136) ــا فيهـ ــة ومـ ــا ذكر في الجنـ ــة،  مـ الجنـ ــاب  ــه: كتـ ــه في مصــــــــــــــنفـ ــه أبن أبي شــــــــــــــيبـ وأخرجـ
 (، لم اعثر على حكمه.33966/)7/29
 ( 491/) 3/16رها الواحدي في الوسي : ذك (137)
يد، وقيل: أبو الجعد، الشــامي الحمصــي، شــامي األصــل ســكن   هو شتمر بن حوشتب (138) عِّ أبو ســَ

قال عنه أبن حجر هو صـــــــــــدوق كثير اإلرســـــــــــال  العراق، تابعي مشـــــــــــهور، روى القراءة عن بيا ،
مولى أســــماء بنت يزيد ب ن واألوهام وقال الدار قطني ضــــعيف، فليه وقارئ، من رجال الحدي ، وهو 

ولد في خالفة عثمان بن عفان، وطلب العلم بعد الخمســــــين في أيام معاوية بن  ،الســــــكن اأَلن صــــــارِّي ة
، وسير اعالم النبالء:   4/258ينظر: التاري  الكبير للبخاري:   هــــــــــــــ (،:100أبي سفيان توفي سنة )

 .3/178الم للزركلي: ، واالع  1/329، وااية النهاية في طبقات القراء:  272/ 4
ــفة الجنة وما أعد هللا فيها:  (139) لم أعثر على  ,  2/75أخرجه في الزهد والرقائق البن المبارك: صـــ

 حكمه.
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 (.20384) 16/438الطبري في جامع البيان في تفسيره:  خرجه( أ140)
الوســــــــــــــي :  ذكره  (  141) التفســــــــــــــير  في  التنزيـــــــل: 492)3/16الواحـــــــدي  معـــــــالم  في  والبغوي   ،)
3/22(/1207). 
، ولســـــــــان العرب: الباء ،  3188( ينظر: منتخب الصـــــــــحاح للجواهري: حرف الطاء ، طيب:  142)

 .1/565فصل الطاء المهملة: 
 .3/187أنوار التنزيل: ( ينظر:143)
 .12/347( ينظر: البسي  للواحدي: 144)
 . 29سورة الرعد, اآلية:   (145)
 .3/18، ولباب التأويل:  2/154( ينظر: ومدارك التنزيل:146)
 ( في »أ«: أعطها.147)
 . 273ص(ينظر: اسباب النزول للواحدي: 148)
 . 30سورة الرعد, اآلية:   (149)
 .274( ينظر: اسباب النزول للواحدي: 150)
( ، وأخرجه  679)2/40( أخرجه أبي يعلى الموصــــــــلي في مســــــــنده: مســــــــند الزبير بن العوام:  151)

 أسناده ضعيف.لحدي  ا، 2/191في تخريج احادي  الكشاف: سورة الرعد:الزيلعي 
عجز، العجز نليت الحزم، عجز عن األمر يعجز والعجز الضــــــــــــــعف،  هو من  االعجتا::  (  152)

ــية وإما عقلية وأكثر  ــالم عن المعارضـــــــة وهي إما حســـــ والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ســـــ
ــيرتهم وأكثر معجزات هذه األمة عقلية لفر   ــية لبالدتهم وقلة بصــــــ معجزات بني إســــــــرائيل كانت حســــــ

بالمعجزة العقلية الباةية ليراها ذوو البصائر ومن معجزات األنبياء ذكائهم وكمال أفهامهم وألن خصت 
انقرضـــــت بانقرا  أعصـــــارهم فلم يشـــــاهدها إال من حضـــــرها ومعجزة القرآن مســـــتمرة إلى يوم الليامة  
وخرقه العادة في أســـــــلوبه وبالاته وإخباره بالمغيبات فال يمر عصـــــــر من األعصـــــــار إال ويظهر فيه 

يكون يدل على صــحة دعواه وقيل المعنى أن المعجزات الواضــحة الماضــية  شــيء مما أخبر به أنه ســ
  اءز الكانت حسـية تشـاهد باألبصـار كناقة صـالم وعصـا موسـى ومعجزة القرآن ، ينظر: لسـان العرب: 

 .4/3، واالتقان في علوم القران: 1/65، وبصائر ذوي التميز:  5/369، فصل العين المهملة: 
 .111ية: من اآل ,( سورة االنعام153)
 .111من اآلية: , ( سورة االنعام154)
 .3/188، وأنوار التنزيل:  12/352( ينظر: البسي  للواحدي:155)
 ( في »ب« فق  .156)
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 .327( ينظر: تفسير الجاللين: 157)
ــين ، فصــــل الياء:    348( ينظر: مختار الصــــحاح: باب الياء ، ي أس:158) ــان العرب: الســ ، ولســ
6/260. 
ــفه بن ةيس : إحدى  هوا:ن ( 159) ةبائل العرب وهم بنو هوازن بن منصـــــــــــــور بن عكرمه بن خصـــــــــــ

عيالن ، وهم هوازن ، ومازنا ، وأمهما سـلمى بنت اني  بن أعصـر، وسـليما، وسـالمان، وأمهما تكمة 
بنت مر  ، فولد هوازن: بكرا ، فولد بكر ومعاوية، وزيدا، ومنب ها، وســعدا، فولد معاوية و صــعصــعة ، 

مضــــــــر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية  قيدار بن إســــــــماعيل بن إبراهيم : ويرجع نســــــــبهما الى  
النســــــــــــــــــب:   تهـــــذيـــــب جمهرة  العرب:  1/258ينظر:  أنســــــــــــــــــاب  ، وأنســــــــــــــــــاب   246/  1، وجمهرة 

 .13/286االشراف:
, وتكملة صـــــــدر  ( القائل: ســـــــحيم بن وثيل اليربوعي، او بعت اوالده الن فارس زهدهم ســـــــحيم160)

عــب  البيــت,   ، وشــــــــــــــرح الشــــــــــــــواهــد    93/  6، ينظر: العقــد الفريــد:    إذ يــأســــــــــــــروننيأقول لهم بــالشــــــــــــــ 
 . 3/20الشعرية:

 .3/23،  ومعالم التنزيل:  2/354، والبسي  للواحدي:  2/64( ينظر: معاني القران للفراء: 161)
، هو ابو :كريتا  هو ححي  بن :يتاد بن عبتدن بن مر ور التد لمي ال ولي المعرول رتالفرا (  162)

الكوفيين، واعلمهم بالنحو واللغة وفنون االدب، وكذلك فليه  وقد ســــــــــــمي بالفراء؛ ألنه كان يفري إمام 
ــائي  الكالم فريـا  ، ولـد بـالكوفـة ثم انتقـل الى بغـداد ، وهو متكلم يميـل الى االعتزال ، اخـذ عن الكســــــــــــ

توفي ســــــــنة  ويونس  ةيس بن الربيع وأبي بكر بن عياش وايرهم، ومن أشــــــــهر كتبه : معاني القران،
 .8/291، وسير أعالم النبالء: 6/176، وفيات االعيان: 131هـ(، ينظر: طبقات النحويين:207)
 .3/188( ينظر: أنوار التنزيل: 163)
ــب، هلكت المواشــــــــي وأجدبت البالد، أي قحطت والت   الجدب:( 164) جدب المحل نليت الخصــــــ

ح  ، الجدب هو المحل ومعنى وهو  األســــــعار، والجدب والمحل ، قال ابن ســــــيده: األزمة الشــــــدة والق
انقطاع المطر ويبس األر  يقال جدب البلد بالضـــــم جدوبة فهو جدب وجديب وأر  جدبة، ينظر: 

، والمصـباح المنير في اريب الشـرح الكبير: كتاب الجيم،    1/254لسـان العرب: الباء، فصـل الجيم:  
 . 1/92الجيم مع الدال وما يملثهما:

 . 31  سورة الرعد, اآلية: (165)
 .3/20،  ولباب التأويل: 2/232( ينظر: لطائف االشارات: 166)
 . 32سورة الرعد, اآلية:   (167)
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: وأخرجـه البخـاري : ولكم وجـدـته ورد عن ابي موســــــــــــــى( لم أجـده  ـقد ورد عن ابن عـباس168)
 (.4686) 6/74في صحيحه: كتاب تفسير القرآن، باب: قوله: وكذلك أخد القرى وهي ظالمة: 

 .2/224ينظر: إعراب القران للنحاس: ( 169)
 . 7/57ينظر: الدر المصون:   (170)
 ( في »أ«: ىحالىه.171)
 . 33سورة الرعد, اآلية:   (172)
 . 2/156, ومدارك التنزيل: 3/188ينظر: أنوار التنزيل:  (173)
 . 34سورة الرعد, اآلية:   (174)
 .3/20( ينظر: لباب التأويل: 175)
ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑٹ ٹ چ (176)

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ            ھ  ھ     ے   ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 .   15سورة محمد، من أآلية: ,  چڭ  ڭ  
 .1/160أصحاب الحدي :، وأعتقاد اهل السنة شرح  319( ينظر: الفرق بين الفرق: 177)
 . 35سورة الرعد, اآلية:   (178)
 .3/25، ومعالم التنزيل:  16/472( ينظر: جامع البيان: 179)
 . 36سورة الرعد, اآلية:   (180)
 «.أ» سق  من( 181)
 .328، وتفسير الجاللين:  2/157( ينظر: مدارك التنزيل: 182)
 .7/60( ينظر: الدر المصون:183)
 ( في »أ«:يدعوك.184)
 .328ينظر: تفسير الجاللين: ( 185)
 . 37سورة الرعد, اآلية:   (186)
 . 2/157, ومدارك التنزيل: 326/ 9, والجامع ألحكام القران: 3/26ينظر: معالم التنزيل:  (187)
 .38( سورة الرعد، من االية: 188)
، قالت: )) كان يصلي من ، فسألها عن صالة رسول هللا ( روى عن  أم الميمنين عائشة189)

الليل ثماني ركعات، ويوتر بالتاسـعة، ويصـلي ركعتين وهو جالس، وذكرت الوضـوء أنه كان يقوم إلى  
، صــلى ســت ركعات وأوتر بالســابعة، وصــلى  صــالته، فيأمر بطهوره وســواكه، فلما بدن رســول هللا  



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1346
 

 حسن علي مضعن الباحث &   أ.د.أحمد خضير عمير

 

ــألك عن التبتل، ركعتين وهو جالس« ، قالت: فلم يزل على ذلك حتى ةبت، قلت: إني أر  يد أن أســــــــــ
ــمعت هللا عز وجل يقول:  ڻ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ فما ترين فيه  قالت: " فال تفعل، أما ســ

، فال تبتل " قال، فخرج وقد فقه، فقدم البصـرة، فلم يلب  إال يسـيرا حتى 38الرعد:   چڻ  ڻ  ۀۀ  
ده: مسند النساء، مسند خرج إلى أر  مكران، فقتل هناك على أفضل عمله((، أخرجه احمد في مسن

 (، أسناده صحيم.24658) :41/199الصديقة عائشة 
ــت 190) ــاقـ ــاح لمن تـ ــاب النكـ ــاب اســــــــــــــتحبـ ــاح ، بـ ــاب النكـ ــه: كتـ ــه مســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحـ ( أخرجـ

 .(1401)2/1030نفسه:

رب أ ورباب ا وربابة  ، والمعروف والصنيع والنعمة ، نماها وأتمها وأصلحها ، رب  رب ا مربوبون:   (191)
بالمكان أقام ، ومربوبون هلل أي مملوكون وتربب الرجل واألر  ادعى أنه ربهما ، ورب الصبي يربه 

ــة ، ينظر: المحكم والمحي  األعظم:   ــا وتربـ ــه تربيبـ ــا ورببـ ــة: الراء:    10/234ربـ ، ومعجم متن اللغـ
2/525 . 
 . 38سورة الرعد, اآلية:   (192)
 .328ين:، وتفسير الجالل 3/22( ينظر: لباب التأويل: 193)
، والنشـــر في  255ص، والمبســـو  في القراءات العشـــر:  201ص( ينظر: الحجة في القراءات:194)

 .2/298القراءات العشر: 
 . 39سورة الرعد, اآلية:   (195)
 الحدي  اريب صحيم., (3332)2/380أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين:  (196)
بن عبيد الخزاعي الكعبي، من فضــــالء الصــــحابة وفقائهم، أســــلم عام    عمران بن حصتتينهو  ( 197)

ازوات ، وممن بـع  إلى البصــــــــــــــرة ليفـقه اهلـها، مر  فـكان على ســــــــــــــريره   خيبر وازا مع النبي 
،  4/2108هـــــــــــــــــ(، ينظر: معرفة الصــحابة ألبي نعيم:  52ثالثين عاما حتى توفي في البصــرة ســنة:)

 .4/269، واسد الغابة: 3/284واالستيعاب في معرفة االصحاب: 
أخرجــه  ، و   3/26، والبغوي في معــالم التنزيــل:  5/297الثعلبي في الكشــــــــــــــف والبيــان:  ذكره(  198)

 .4/659السيوطي في الدر المنثور:
 .3/20، والبغوي في معالم التنزيل: 3/20الوسي  في الواحدي:  ذكره( 199)
 .328( ينظر: تفسير الجاللين: 200)
 . 40سورة الرعد, اآلية:   (201)
 .3/190( ينظر: أنوار التنزيل: 202)
 في »أ«، مكرره مرتان. (203)
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 ( .100/)1/31 كتاب العلم، باب: كيف يلبت العلم:( أخرجه البخاري في صحيحه: 204)
ــل العلم والعالم:  205) ــننه: باب: فضــــ ــحيم ،  333)1/351( أخرجه الدارمي في ســــ ــناده صــــ ( ، أســــ

 (  من طريق حجاج بن مسلم وهو صاحب الصحيم .1590/)3/235واخرج في شعب االيمان: 
)) عليكم بالعلم قبل أن يلبت، وةبضــــــــــــه ذهاب أهله، وعليكم  ،   ( روي عن ابن مســــــــــــعود  206)

ـبالعلم، ـفإن أحـدكم ال ـيدري متى يفتقر إلـيه، وعليكم ـبالعلم، وإـياكم والتنطع والتعمق، وعليكم ـبالعتيق(( 
 ، لم اعثر على حكمه . 1/317السنة: ، أخرجه البغوي في شرح 

،  3/28البغوي في معـالم التنزـيل:  ، و  1/153( أخرجـه في الفليـه والمتفقـه للخطيـب البغـدادي: 207)
 لم أعثر على حكمه.

ــلمان بن اإلســـــالم،  هو ابو عبدن  ستتتلمان الفارستتتي (208) ــلمان الخير فقال: أنا ســـ   ، ويعرف بســـ
قرب منه، وقصــة اســالمه مشــهورة، شــهد الخدق والمشــاهد  والم أصــله من فارس، مولى رســول هللا  

هــــــــــــــــــــــ(  ينظر: معجم الصــــــــحابة  35التي بعدها وفضــــــــائله كثيره، وكان من المعمرين، توفي ســــــــنة )
، وأســـــــد الغابة في معرفة الصـــــــحابة:  2/194، واالســـــــتيعاب في معرفة األصـــــــحاب:  3/161للبغوي:

2/510. 
 . 3/25، والخازن في لباب التأويل: 3/28البغوي في معالم التنزيل:  ذكره( 209)
، كان أعلمهم على اإلطالق،    سعيد بن جبير  هو  (210) األسدي، بالوالء، الكوفي، أبو عبد هللا: تابعي 

وهو حبشي األصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد، أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس 
وابن عمر، ثم كان ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء    

،  4/11، وتهذيب التهذيب:  1/204هـ(، ينظر: وفيات األعيان:  95سعيدا، توفي في مكة سنة )  يعني
 . 4/272وحلية األولياء: 

 أسناده صحيم .الحدي  ( ، 241)1/90( أخرجه الدارمي في سننه: باب: ذهاب العلم: 211)
 . 41سورة الرعد, اآلية:   (212)
 .3/25( ينظر: لباب التأويل: 213)
 .2/760، والتبيان في إعراب القران:  7/61مصون: ( ينظر: الدر ال214)
 .3/10(  ينظر: انوار التنزيل: 215)
 .109، والتيسير في القراءات السبع: 202( ينظر: الحجة في القراءات السبع: 216)
 . 42سورة الرعد, اآلية:   (217)
 . 9/335ينظر: الجامع ألحكام القران:   (218)
 .12/388للواحدي:( ينظر: البسي  219)
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 . 43سورة الرعد, اآلية:   (220)
بن خارجة بن ســــــــــــــود  بن جذيمة  ابن دراع  بن عدى بن الدار بن هاني هو تميم بن أوس   (221)

بن حبيب بن نمازه ابن لخم بن عدي، ينســـــــــب إلى الدار، وهو بطن من لخم ، يكنى أبا رةية لم يولد 
ع من الهجرة ، وكان يسـكن المدينة ، وذكر خبر له ايرها ، كان نصـرانيا، وكان إسـالمه في سـنة تسـ

الجسـاسـة وقصـة الدجال ، وهو أول من أسـرج السـرج في المسـاجد ، ثم انتقل منها إلى الشـام بعد قتل  
،   1/193هـــــــــــــــ(،  ينظر: االسـتيعاب في معرف االصـحاب:  40عثمان رضـى هللا عنه ، توفي سـنة )

 .6/301:، وأمتاع االسماع 448-446وسير أعالم النبالء: 
البربري المدني ، مولى عبدهللا بن عباس ، تابعي مفسر ومحدث كان   هو عكرمة بن عبدن  (222)

عالما بالتفســـــــــير والمفازي ، وقال عنه الشـــــــــعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب هللا من عكرمة. وأتهمه ان  
عمر وايره بالكذب على ان ابن عباس ، وردوا الكثير من الفتاوى ، لكن وثقه آخرون ، توفي ســـــــــــنة 

، وســــــــير أعالم النبالء:   3/93، وميزان االعتدال:    5/219لطبقات الكبرى:هــــــــــــــــــــــ( ، ينظر: ا105)
5/16. 
من  ,  ســــــــــــــورة الرعد چڀ  ٺ  ٺ  ٺ      چالطبري في جامع البيان، انها نزلت ،    خرجه( أ223)

 . ( 20543)16/503الداري:قال: كان منهم عبد هللا بن سالم، وسلمان الفارسي، وتميم  ،    43االية:   
 .89،  ولباب النقول في اسباب النزول:   9/336( ينظر: الجامع لحكام القران: 224)
 . 9/335، والجامع ألحكام القران:3/29( ينظر: معالم التنزيل:225)


