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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٢٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
   

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ْأتُم ِفيها واللّه مخِْرج ما كُنتُم وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادار{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 

ونتَكْتُم *ِقلُونتَع لَّكُماِتِه لَعآي ِريكُميتَى ووالْم ِيي اللّهحي ا كَذَِلكِضهعِبب وهِربسورة البقرة) ٧٣- ٧٢([ }فَقُلْنَا اض[.  
  .اهدمج قال وهكذا ،اختلفتم }فَادارْأتُم ِفيها{: البخاري قال"

 قال }وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها{ :جريج ابن وقال. فيها اختصمتم: والضحاك الخراساني، عطاء وقال
  .أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال وكذا ،قتلتموه أنتم بل: آخرون وقال .قتلتموه أنتم :بعضهم

}ا كُنتُمم خِْرجم اللّهوونون ما: هدمجا قال } تَكتُمتُغَيب."   
  : أما بعد وعلى آله وصحبه ومن وااله،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا،

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من المؤخر الذي حقه التقديم، وال } وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها{ : تعالىفقوله
ال شك أن الواو أيضاً ال و ولكن ترتيب اآليات إنما هو شيء توقيفي، ،يث الواقع هو كذلكشك أن ذلك من ح

وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم {: ه يذكر خبرهم، فعطف على ما سبق بالواو قولَ-عز وجل-تقتضي الترتيب، فاهللا 
كُم ِإن اللّه يْأمر{ :-صلى اهللا عليه وسلم- وال يعني ذلك أن هذا التدارؤ حصل بعد ما قال لهم موسى }ِفيها

  .]سورة البقرة) ٦٧([ }َأن تَذْبحواْ بقَرةً
:  أن يذبحوا بقرة، ثم أمرهم-صلى اهللا عليه وسلم- فأمرهم موسى ،وائالمقصود أنهم قتلوا هذا القتيل فتدار

وِإذْ قَاَل { ثم} وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً{ يكون ن الترتيب في الواقع أعني ي]سورة البقرة) ٧٣([ }فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها{
 إذا أردنا هذا }فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها{، ثم ]سورة البقرة) ٦٧([ }موسى ِلقَوِمِه ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً

ل حال هذا التعقيب بعد ذكر القصة ظاهر ال إشكال فيه، وعلى كتب األحداث ترتيباً بحسب وقوعها، أن نر
 ثم ذكر لهم علة هذا القول، -صلى اهللا عليه وسلم-ذكر لهم قول موسى فهو وال خفاء من جهة المعنى، 

 أمرهم أن يذبحوا بقرة فحصل منهم  أنه من األوامر ومن ذلك أمرهم بجملة-صلى اهللا عليه وسلم-موسى 
يذكر في ضمن  -عز وجل-د بذلك هو تعداد النعم على بني إسرائيل، وأيضاً اهللا  ألن المقصو؛هذا الشغب

   فذكر قصة موسى -عليهم الصالة والسالم- وتعنتهم وتكلفهم وتمردهم على األنبياء ذلك شغب هؤالء القوم
وِإذْ { قتيل،في إحياء البما أجابوا به، ثم ذكرهم بنعمته  معهم حينما أمرهم فأجابوه -صلى اهللا عليه وسلم-

  . لهم أن يذبحوا بقرة-صلى اهللا عليه وسلم- فهذا تعليل لما قبله وهو أمر موسى }قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها
عد، وما ذكرته واهللا أعلم ربما يكون بعض أهل العلم يحاول أن يحمل ذلك على محامل ال تخلو من تكلف وب

  .أقرب مما ذكروا
 نسب القتل إليهم، وذلك ال إشكال فيه في كالم العرب؛ ألن العرب من } قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيهاوِإذْ{: وقوله

 :، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىع، وإن كان ذلك قد وقع من بعضهاشأنها أن تنسب الفعل إلى العموم أو المجمو
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، فالفعل أو وما أشبه ذلك ]سورة البقرة) ٦١([ }فَادع لَنَا ربك عاٍم واِحٍدوِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نَّصِبر علَى طَ{
القول يصدر من بعض الطائفة وينسب إلى المجموع أو الكل؛ ألنهم منه وذلك معروف في كالم العرب وهو 

، ولكنه احد واا شخص كان هذه النفس ربمافقاتل، فال إشكال في هذا، أشعارهمكثير جداً في القرآن وفي 
  .حصل أن نسب إليهم هذا الفعل؛ ألنه منهم

التدارؤ هو التدافع، فتم بمعنى تدافعتم، أ ومعنى ادارأتم تدار]سورة البقرة) ٧٢([ }وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها{
نصل من ذلك وتدفعه بمعنى أن كل واحد منهم يدفعه عن نفسه، وكل طائفة تدفع ذلك عن نفسها بمعنى أنها تت

، نحن لم نقتله أنتم الذين قتلتموه: يقولونأولئك نحن لم نقتله أنتم الذين قتلتموه، و: فهؤالء يقولونإلى غيرها، 
جاء في بعض المرويات التي ترجع إلى أخبار بني إسرائيل أن الذين قتلوه ألقوه بين قريتين، فكل قرية و

  . واهللا أعلم،خرى وترمي به األ عن نفسهاصارت تدفع قتله
 أو أخفوا ،أي في شأن هذا القتيل الذي أخفوا قتله ]سورة البقرة) ٧٢([ }واللّه مخِْرج ما كُنتُم تَكْتُمون{ :قولهو

  .أخفوا قاتلهوشأنه 
 جزةفالمع، البقرة هذه أعضاء من كان شيء أي البعض هذا ]سورة البقرة) ٧٣([ }فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها{"

 علينا تعود فائدة لنا تعيينه في كان فلو ،األمر نفس في معيناً كان وقد ،كائن به العادة وخرق ،به حاصلة
  ".لنا تعالى اهللا لبينه الدنيا أو الدين أمر في
ما هو الجزء الذي : لو سألنا سؤاالً، وقلنا أنه  هذا الكالم معنى،األمر نفس في معيناً كان وقد: قول ابن كثيري

 ال بكاملها، إذن ورموه به من البقرة أنهم ضربوه بجزء، فال شك أن الجواب هو بوا به القتيل من البقرةضر
برميه بجزء منها ال ندري ما هو، فهو   قد وقعهذا الجزء معين في نفس األمر، أي أن اإلحياء لهذا الميت

حصل بضربه بجزء  ، وإنماجزء هذا ال لهم-صلى اهللا عليه وسلم- موسى بتعيينمعين في نفس األمر ال 
 الذين ضربوه أو حضروا ألخبرونا افترضنا إمكانية أن نسأل ولو ، فهو معين في نفس األمر ال نعلمه،منها

  . ال شأن لنا بمعرفته؛ إذ ال فائدة من جراء ذلك، واهللا أعلمعنه، لكن
  ".اهللا مهأبه كما نبهمه فنحن ،بيانه معصوم عن صحيح طريق من يجئ ولم أبهمه ولكنه"

صدق عن معصوم، وإما عليه دليل معلوم، من العلم إما نقل إ:  شيخ اإلسالميقولفي مقدمة أصول التفسير 
يعني من النظر، ثم ذكر القسم اآلخر الذي ال سبيل إلى الوقوف على صحته، والمقصود به مثل هذه األخبار 

 رجل  أنهوأو سيء الحفظ، أ الراوي ضعيف احكم أن هذنستطيع أن ن لها أسانيد، فكيف  إذ ليساإلسرائيلية
ى فيها ه أسانيد أصالً، فهذا ال يمكن التوصل إليه إال عن طريق الوحي وإال فتبق إذ ليس ل؛و غير ذلكأمتهم 

 لم يرد عندنا شيء  بمعنى أنهتوافق ما عندنا أو تخالف، أو ال توافق وال تخالف: القسمة الثالثية المعروفة
  .يهايتصل بها فنتوقف ف

   ".فحيي فضربوه أي ]سورة البقرة) ٧٣([ }كَذَِلك يحِيي اللّه الْموتَى{ :وقوله تعالى"
  .. كذلك اإلحياء الذي شاهدتموه يحيي اهللا الموتى أو،معناه كذلك اإلحياء يحيي اهللا الموتى

 الصنيع ذلك -الىتبارك وتع- جعل ،القتيل أمر من شاهدوه بما الموتى وإحيائه قدرته على تعالى ونبه"
 مما السورة هذه في ذكر قد تعالى واهللا ،والعناد الخصومة من بينهم كان ما وفاصالً المعاد على لهم حجة
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 القصة وهذه ]سورة البقرة) ٥٦([ }ثُم بعثْنَاكُم من بعِد موِتكُم{ :مواضع خمسة في الموتى إحياء من خلقه
  ".الموت حذر وفأل وهم ديارهم من خرجوا الذين وقصة

وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فََأخَذَتْكُم {: ذكره قال تعالى الذي سبق في الصعق
ونتَنظُر َأنتُماِعقَةُ وثْنَاكُ{: الراجح أنه موت حقيقي؛ ألنه قال بعده: قلنا ]سورة البقرة) ٥٥([ }الصعب ِد ثُمعن بم م

ِتكُموالموضع األول في   فيكون ذلك هو،غشية كما قال بعض أهل العلم  الصعق وليس]سورة البقرة) ٥٦([ }م
  .-عز وجل-أي أنهم ماتوا فأحياهم اهللا  }ثُم بعثْنَاكُم من بعِد موِتكُم{ سورة البقرة

 وهي قرية على مر الذي وقصة ،الموت رحذ ألوف وهم ديارهم من خرجوا الذين وقصة القصة وهذه"
  .األربعة والطيور -عليه السالم- إبراهيم وقصة ،عروشها على خاوية
وآيةٌ { :تعالى قوله هذا وشاهد ،صيرورتها بعد األجسام إعادة على موتها بعد األرض بإحياء تعالى ونبه

وجعلْنَا ِفيها جنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل وَأعنَاٍب وفَجرنَا * ها حبا فَِمنْه يْأكُلُونلَّهم الَْأرض الْميتَةُ َأحيينَاها وَأخْرجنَا ِمنْ
  .]سورة يــس) ٣٥-٣٣([} ِليْأكُلُوا ِمن ثَمِرِه وما عِملَتْه َأيِديِهم َأفَلَا يشْكُرون* ِفيها ِمن الْعيوِن

 ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً وِإن ِمن الِْحجارِة لَما يتَفَجر ِمنْه اَألنْهار وِإن ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعِد{
) ٧٤([ } تَعملُونِمنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج ِمنْه الْماء وِإن ِمنْها لَما يهِبطُ ِمن خَشْيِة اللِّه وما اللّه ِبغَاِفٍل عما

  .]سورة البقرة
 قست ثم: الموتى وإحيائه تعالى اهللا آيات من شاهدوه ما على لهم وتقريعاً إسرائيل لبني توبيخاً تعالى يقول

َألَم {: فقال حالهم مثل عن المؤمنين اهللا نهى ولهذا ،أبداً تلين ال التي كالحجارة فهي كله ذلك بعد من قلوبكم
ن آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلِذكِْر اللَِّه وما نَزَل ِمن الْحقِّ ولَا يكُونُوا كَالَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبُل فَطَاَل يْأِن ِللَِّذي

فَاِسقُون منْهم كَِثيرو مهتْ قُلُوبفَقَس دالَْأم ِهملَيسورة الحديد) ١٦([ }ع[.  
 ما أحيا جلس البقرة ببعض المقتول ضرب لما: -ماي اهللا عنهرض- عباس ابن عن سيرهتف في العوفي قال
  ".قط كان
  .يكون من الحياة يعني أكمل ما ،قط كان ما أحيا: قوله

 فكذبوا ،قتلناه ما واهللا: اهللا قبضه حين أخيه بنو فقال قبض ثم ،قتلوني أخي بنو: قال؟ قتلك من: له فقيل"
فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد { الشيخ أخي أبناء يعني }ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعِد ذَِلك{ :اهللا لفقا رأوه أن بعد بالحق
  ".}قَسوةً

 أي ما حصل من الجحد }ثُم قَستْ قُلُوبكُم{: أن قولهذا الخبر المأخوذ عن بني إسرائيل هعلى كل حال على 
لما مات  حيث  وأخبر عن قتله،-عز وجل- من هؤالء الذين قتلوه بعد أن نطق وأحياه اهللا -إن كان حصل-

ظاهر،  وهذا واهللا أعلم ليس ب}ثُم قَستْ قُلُوبكُم{: لم نقتله فأنكروا ذلك، فهذا قوله: ثانية جحدوا وكذبوا وقالوا
عز -أحياه اهللا حيث  أي من بعد رؤية هذا القتيل } ذَِلكثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعِد{ وإنما ظاهر اآلية المتبادر

 تبعث على مزيد من اإليمان واإلقبال -صلى اهللا عليه وسلم- ومعجزة عظمى لموسى  وهذه آية كبرى-وجل
الذي حصل هو عكس  إال أن  ومراقبته، ولين القلب وذهاب الغفلة عنه والخوف منه-عز وجل-على اهللا 
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، هذه معجزة عظمى تحملهم على أخرىيموت مرة ا ثم يتكلم، ثم ن رأوا هذا القتيل يحيفمثل هؤالء الذي، ذلك
  .اإليمان ومع ذلك قست قلوبهم ثانية وكأن شيئاً لم يكن

الذي أقل ما يعبر عنه بأنه و فإن ذلك يبعث اإليمان في قلبه، -عليهم الصالة والسالم-فمن شهد آيات األنبياء 
 ذكره بعض أهل معنى  نظروا إلىقابل بقسوة القلب، وإنما قست القلوب ألنهمما يإيمان ثابت راسخ، فحين

) ٥٥([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً{ :قالوالما أولئك الذين صعقوا من بني إسرائيل أن  وهو، العلم
 فقد -عز وجل-م أحياهم اهللا ماتوا ثهؤالء انقطع عنهم التكليف؛ ألنهم : من يقولالعلماء  من ]سورة البقرة

  . فال تكليف بعد ذلك،عاينوا الحقيقة التي تحملهم على اإليمان القهري
  . أنهم غير مكلفينى وال دليل عل بل هم مكلفون،لم ينقطع عنهم التكليفإذ وهذا الكالم فيه نظر، 

 ياتاآل من شاهدوه ما بعد الموعظة عن بعيدة قاسية األمد طول مع إسرائيل بني قلوب فصارت"
  ".والمعجزات

قسوة  كان مما ذكر ووجوه مشابهة هذه األمة ألهل الكتاب  ذكرشيخ اإلسالم في اقتضاء الصراط المستقيم
 فأشبهتهم في هذه القضية، وفي غيرها ، وأورد هذه اآليات، وهذه األمة منهية عن التشبه ببني إسرائيل،القلب

  .الشدة ونحو ذلكالصالبة و المراد بها قسوة القلوبوكثير، 
 منه يتفجر ما الحجارة من فإن ،الحجارة من قسوة أشد أو ،للينها عالج ال التي كالحجارة قسوتها في فهي"

 رأس من يهبط ما ومنها ،جارياً يكن لم وإن الماء منه فيخرج يشقق ما ومنها ،الجارية باألنهار العيون
  ".بحسبه لذلك إدراك وفيه ،اهللا خشية من الجبل
    أن اهللا أعطى هذه المخلوقات والكائنات من اإلدراك كل بحسبه، فهي تخشى اهللا حقيقة، كما قال اهللا يعني

 الَّ تُسبح لَه السماواتُ السبع واَألرض ومن ِفيِهن وِإن من شَيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَِكن{: -عز وجل-
مهِبيحتَس ونِض{ :وقال سبحانه، ]سورة اإلسراء) ٤٤([ }تَفْقَهالَْأراِت واوما ِفي السِللَِّه م حبسورة ) ١([ }س

 اً تسبيحي تسبح اهللافه ]سورة الجمعة) ١([ }يسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الَْأرِض{ : وقال تعالى،]الحديد
 ألعرف حجراً إني((: -صلى اهللا عليه وسلم-ي الصحيح يقول النبي ف و، خشية حقيقيةتخشى اهللا و،اًحقيقي

  .)١())بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني ألعرفه اآلن
: تقول ف تأتي أحياناً للشك)أو( ]سورة البقرة) ٧٤([ }فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً{ : هنا-تبارك وتعالى-قوله 

 الذي يعلم خفيات -عز وجل-يتأتى بالنسبة هللا لكن هذا ال ي درهم أو نصفه، ، عندمراًرأيت زيداً أو ع
أن  على ذلكيمكن  ف على الشكهنا) أو ( علمه محيط بكل شيء، فإذا حملت بل فاهللا ال يشك في شيء،األمور
فَِهي  ن بعِد ذَِلكثُم قَستْ قُلُوبكُم م{: أيأن الخطاب قد يرد باعتبار نظر المخاطب،  على قاعدة مفادها تخرج

من نظر ف أنتم،  وتقديركمتقييمكمي بالنظر إلى  فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعن }كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً
  .إليها وأراد أن يصنفها أو يوصفها فهي عنده كالحجارة أو أشد قسوة
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 ،]سورة الصافات) ١٤٧([} ه ِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو يِزيدونوَأرسلْنَا{ :-عليه السالم– قوله تعالى عن يونس ذاهومثل 
  .يهم من الناس فإنه يقدرهم بمائة ألف أو أكثر أن من نظر إل فالمعنىإذا خرجناها بهذا التخريج

، فاهللا ]ىسورة الشور) ١٦([ }حجتُهم داِحضةٌ{ :به التي يتعلق بها الكفار قال الشُّ اهللاحينما سمىومثل ذلك أيضاً 
ومثل ذلك أيضاً لما قال عن ن كانت ليست بحجة في الواقع، إو ، يعتبرونها حجةسماها حجة لما كانوا هم

  . لكنه عبر عن اعتقادهم هم وهي ليست آلهة،نها آلهةإمعبوداتهم الباطلة 
 ومثل قالء مثل جمع العا صيغخلوقاتمى هذه اآللهة أو ما ليس بعاقل من الوكذلك أيضاً حينما أجرى عل

َألَهم َأرجٌل يمشُون ِبها َأم لَهم َأيٍد يبِطشُون ِبها َأم { : كقولهضمائر العقالء ومثل جمع المذكر السالمبعض 
رى اهللا أج لما كانوا يعتبرونها آلهة ،]سورة األعراف) ١٩٥([ }لَهم َأعين يبِصرون ِبها َأم لَهم آذَان يسمعون ِبها

ال تمشي وال  مع أنها } يسمعون} {يبِصرون {}يبِطشُون {}يمشُون{ عليها مثل هذا االستعمال -عز وجل-
 كثير  االستعمال، وهذا باعتبار أنهم جعلوها آلهة،خاطبهم بحسب نظرهمهو ، ف تسمع وال تبصرتتحرك وال

  .جداً
على  تحمل ،]سورة البقرة) ٧٤([ } من بعِد ذَِلك فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةًثُم قَستْ قُلُوبكُم{: وفي قوله تعالى

  .، أي بالنظر إلى تقييمكم أنتم هي كالحجارة في قسوتها أو أشد للشك)أو(لى أن عناها خرجإذا  هذا المحمل
وتأتي   يعني أياً قرأت منها حصل المقصود،غني أو المجموع،اقرأ الم: تقول مثالً فيري أحياناً للتخ)أو(تأتي و

 ثم قست قلوبكم  وهذا معروف ومشهور في كالم العرب، والمعنى،)بل( أي بمعنى أحياناً بمعنى اإلضراب
واهللا تعالى  المعاني إلى الصواب هنا، ، وهذا أقرب من الحجارةأشد قسوةهي من بعد ذلك فهي كالحجارة بل 

  .أعلم
وِإن ِمن الِْحجارِة لَما يتَفَجر ِمنْه اَألنْهار { :-مارضي اهللا عنه- عباس ابن نع إسحاق بن محمدوروى "

  ".]سورة البقرة) ٧٤([ }وِإن ِمنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج ِمنْه الْماء
ج الماء بقوة وخر إذا صارف انبجاساً، بداية خروج الماء يسمى:  نقولالفرق بين االنبجاس واالنفجارلمعرفة 

  .بدو منه الماءبحيث ي، واالنبجاس يكون يسيراً  واندفاع بقوة يكوننفجارفاالوغزارة فهذا هو االنفجار، 
"}ا لَمِمنْه ِإناء والْم ِمنْه جخْرشَّقَّقُ فَيا يا لَمِمنْه ِإنِة اللِّهوخَشْي ِبطُ ِمنهنم وإن أي ،]سورة البقرة) ٧٤([ }ا ي 

  .}وما اللّه ِبغَاِفٍل عما تَعملُون{ الحق من إليه تدعون عما قلوبكم من أللين الحجارة
 الجدار إلى اإلرادة أسندت كما ،الحجارة إلى الخشوع إسناد وهو المجاز باب من هذا أن بعضهم زعم وقد
 إلى حاجة وال :األئمة من وغيرهما بيوالقرط الرازي قال ]سورة الكهف) ٧٧([ }يِريد َأن ينقَض{ :قوله في
  ".هذا

وِإن ِمن {:  يعني هنا؛ ألن اهللا قال،ال حاجة إلى هذا : يقوالن، ومع ذلكالرازي والقرطبي يثبتان المجاز
الحجارة يحصل  ف،]سورة البقرة) ٧٤([ }الِْحجارِة لَما يتَفَجر ِمنْه اَألنْهار وِإن ِمنْها لَما يشَّقَّقُ فَيخْرج ِمنْه الْماء

  .، فال حاجة للمجازمنها هذا حقيقة
فهذا أشهر مثال يمثلون به على وقوع  ]سورة الكهف) ٧٧([ }ِجدارا يِريد َأن ينقَض{ :حينما نسألهم عن قولهو

ذه القضية اآلن، وهل يوجد  وال مجال لمناقشة ه]فسورة يوس) ٨٢([ }واسَأِل الْقَريةَ{:، ومثله قوله تعالىالمجاز
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ه هذ: نفيه هنا، ويقولييمكن لمثبت المجاز أن المقصود أنه  لكن ،أم ال؟ مجاز في القرآن أو في اللغة العربية
  . بمجاز، وهذا مما يرد به المجازت حقيقة وليس في اآليةة المذكورالخشية

ِإنَّا عرضنَا الَْأمانَةَ علَى { :تعالى ولهق في كما الصفة هذه فيها يخلق تعالى اهللا فإنهذا  إلى حاجة وال"
تُسبح لَه { :وقوله ،]سورة األحزاب) ٧٢([ }السماواِت والَْأرِض والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها وَأشْفَقْن ِمنْها

ن ِفيِهنمو ضاَألرو عباتُ الساوماِن{ :وقال يةاآل ]سورة اإلسراء) ٤٤([ }السدجسي رالشَّجو مالنَّج٦([ }و (
قَالَتَا َأتَينَا { ،يةاآل ]سورة النحل) ٤٨([ }َأو لَم يرواْ ِإلَى ما خَلَقَ اللّه ِمن شَيٍء يتَفَيُأ ِظالَلُه{ ،]سورة الرحمن

لَ{، ]سورة فصلت) ١١([ }طَاِئِعينع آنذَا الْقُرلْنَا هَأنز ٍللَوب{ :يةاآل ]سورة الحشر) ٢١([ }ى ج ِلم لُوِدِهمقَالُوا ِلجو
لَيع شَِهدتُّميةاآل ]سورة فصلت) ٢١([ }نَا قَالُوا َأنطَقَنَا اللَّه.  

 ألعرف إني(( :مسلم صحيح وفي خبره المتواتر الجذع وكحنين )٢())ونحبه يحبنا جبل هذا(( :الصحيح وفي
 استلم لمن يشهد إنه األسود الحجر صفة وفي )٣())ناآل ألعرفه إني أبعث أن قبل علي يسلم كان بمكة حجراً
  ".معناه في مما ذلك وغير القيامة يوم بحق
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