تفسي المامع لكحكمام القران /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
ب {)(1
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
} تبَبَ ْ
فيه ثلث مسمائل:
ت يب بدآ أبب بلبب { ف الصحيحي وغيهما )واللفظ لسلم( عن
الول :قوله تعمال } :تبـبَ ْ
ابن عبماس قمال :لما نزلت
ي{
} بوأبنذ ْر بعش بيتب ب
ك ٱلبقَْ برب ب
]الشعراء» .[214 :و»هاء منهم اللخلصيل " خرج رسول ا صلى ا عليه

ف :ي صباحاه! فقالوا :من هذا الذي يهتف؟ قالوا:
صعد ال َ
صفا ،فهتب ب
وسلم حت ب

ممد .فاجتمعوا إليه .فقال :هي ببن فنلن ،ي بن فلن ،ي بن فنلن ،ي بن عبد

مناف ،ي بن عبد الطلب!« فاجتمعوا إليه .فقال :هأ ببرأبيَْتب نل ْم لو أخبتلم أن خيل

هفإن
ص ندقي؟« قالوا :ما جربنا عليك كذب .قال ن
ترج بسفح هذا البل أكنتم نم ب
دي بعذاب بشديد« " فقمال أبو لب :تبـْبماً لء ،أمما جعتنما إلَ لاذا! ث
نذير لب نل ْم ب
بي يب ن
ٌ
ب { كاذا قرأ العمش إل آخر
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
قمام ،فنزلت هاذه السو»ة } تبـبَ ْ
السو»ة .زاد الميدي وغيه :فلمما سعت امرأته مما نزل ف زوجهما وفيهما من القرآن ،أتت
»سول ا صلى ا عليه وسلم وهو جمالس ف السجد عند الكعبة ،ومعه أبو بكر
وقفت عليه أخاذ ا بصرهما عن »سول
»ضي ا عنه ،وف يدهما فهر من كحجما»ة ،فلمما ْ
ا صلى ا عليه وسلم ،فل ترى إل أب بكر .فقمالت :ي أب بكر ،إن صماكحبء قد
بلغن أنه يهجون ،وا لو وجدته لضربت باذا الفهر فماه ،وا إن لشماعرة:
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وأم برهن أبببَ ْينا بودينبه
ْ
ص ْيَنبا
نم بذ َما بع ب
قبَلبْيَنبا
ث انصرفت .فقمال أبو بكر :ي »سول ا ،أمما تراهما »أتء؟ قمال» :مما »أتن ،لقد أخاذ
ا بصرهما عنل .وكمانت قريش إنما تسمي »سول ا صلى ا عليه وسلم َم باذ َمماً،

سبنون
يسبونه ،وكمان يقول " :أل تعجبون لما صرف ا عن من أذى قريش ،يب ن
ويهجون مذما وأن ممد " وقيل :إن سبب نزولما مما كحكماه عبد الرحن بن زيد " أن
آمنت بك ي ممد؟
النب صلى ا عليه وسلم فقال :ماذا أن ْعطبى إن ن
أب لب أتى ن
هوأي شيء
فقال :هكما ينَ ْعطبى السلمون« قال ما ل عليهم فضل؟! .قال :ن

تبَ ْبغي؟« قال :تبءا لذا من دين ،أن أكون أن وهؤلء سواء؛ فأنزل ا تعال فيه:

ب { " وقول ثلث كحكماه عبد الرحن بن كيسمان قمال :كمان
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
} تبَبَ ْ

النب صلى ا عليه وسلم وفد انالق إليهم أبو لب ،فيسألونه عن »سول
إذا وفد على ّ
ا صلى ا عليه وسلم ويقولون له :أنت أعلم به منما .فيقول لم أبو لب :إنه بك َاذاب
سماكحر .فيجعون عنه ول يبـْلقونه .فأتى وفد ،ففعل معهم مثل ذلء ،فقمالوا :ل ننصرف
كحت نراه ،ونسمع كلمه .فقمال لم أبو لب :إن ل نزل نعماله فتبـبًما له وتبـ ْعسماً.
ت
فأَخب باذلء »سول ا صلى ا عليه وسلم ،فماكتأب لاذلء؛ فأنزل ا تعمال } تبـبَ ْ
يب بدآ أبب بلبب {...ل السو»ة .وقيل :إن أب لب أ»اد أن يرمي النب صلى ا عليه وسلم
ب { للمنع الاذي
ت يب بدآ أبب بلبب بوتب َ
بجر ،فمنعه ا من ذلء ،وأنزل ا تعمال } :تبـبَ ْ
تل :بخسرت؛ قماله قتمادة .وقيل :خمابت؛ قمال ابن عبماس .وقيل:
وقع به .ومعن »تبـبّ ْ
صفرت من
ضلّت؛ قماله عاماء .وقيل :هلكت؛ قماله ابن جبي .وقمال يمان بن »ئب :ب
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الصمعي عن أب عمرو بن العلء أنه لما قتل عثممان »حه ا سع
كل خب .كحكى
ّ
النماس هماتفماً يقول:
ص برفنوا فما آبنوا ول بر بج نعوا
لببق ْد بخلَ ْو بك وانْ ب
صنبَ نعوا
ول ينوفنوا بنب ْذرهم
فبَيبا تبَبءا ل بما ب
وخص اليدين بلتبماب ،لن العمل أكثر مما يكون بمما؛ أي خسرت وخسر هو .وقيل:
يعب عن النفس بليد .كمما قمال ا تعمال:
الراد بليدين نفسه .وقد َ
اك{
ت يب بد ب
}ببا قب َد بم ْ
تعب ببعض الشيء عن كله؛
]الج [10 :أي نفسء .وهاذا بم ْهيبع كلم العرب؛ ّ
تقول :أصمابته يد الدهر ،ويد الرزاي والنماي؛ أي أصمابه كل ذلء .قمال الشماعر:

لب َما أب بكبَ ْ
ت يب ند ال َربزاي بعلبيه ب
ندى ألب نمين
الفراء :التب الول :دعماء والثمان خب ،كمما يقمال :أهلكه ا وقد
} بوتب َ
ب { قمال ّ
العَزى ،وهو ابن عبد
»وقب ْد تب َ
بل .وأبو لب اسه عبد َ
وأب ب
هلء .وف قراءة عبد ا ّ
النب صلى ا عليه وسلم .وامرأته العو»اء أم جيل ،أخت أب سفيمان بن
الالب ّ
عم ّ
للنب صلى ا عليه وسلم .قمال طما»ق بن عبد ا
كحرب ،وكلهما ،كمان شديد العداوة ّ
الماز ،إذ أن بنسمان يقول " :ي أيها الناس ،قولنوا ل هإله إلن
الما»ب :إن بسوق ذي ب
ّ
ا تنَ ْفل نحوا "  ،وإذا »جل خلفه يرميه ،قد أدمى سماقيه وعرقوبيه ويقول :ي أيهما النماس،
إنه كاذاب فل تصدقوه .فقلت :بم ْن هاذا؟ فقمالوا :ممد ،زعم أنه نب .وهاذا عمه أبو
لب يزعم أنه كاذاب .و»وى عاماء عن ابن عبماس قمال :قمال أبو لب :بس بحركم ممد!
س من اللب فل يشبع ،وإن ممداً قد أشبعكم
إن أكحدن ليأكل الب باذعة ،ويشرب َ
الع ّ
س لب.
من فلخاذ شماة ،وأ»واكم من َع ّ
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الثمانية :قوله تعمال } :أبب بلبب { قيل :سي بللَهب لسنه ،وإشراق وجهه .وقد ظن
قوم أن ف هاذا دليلً على تكنية الشرك؛ وهو بطل ،وإنما كنماه ا بب لب ـ عند
العَزى :صنم ،ول يضف ا ف
العلمماء ـ لعمان أ»بعة :الول :أنه كمان اسه عبد العزى ،و َ
كتمابه العبودية إل صنم .الثمان :أنه كمان بكنيته أشهر منه بسه؛ فصرح بما .الثمالث:
أن السم أشرف من الكنية ،فحاه ا عز وجل عن الشرف إل النقص؛ إذا ل يكن
بَد من الخبما» عنه ،ولاذلء دعما ا تعمال النبيماء بسمائهم ،ول يب ْكن عن أكحد منهم.
كن ،وإن كمان ذلء
ويدلء على شرف السم على الكنية :أن ا تعمال يَ بس َمى ول يَ َ
لظهو»ه وبيمانه؛ واستحمالة نسبة الكنية إليه ،لتق ّدسه عنهما .الرابع :أن ا تعمال أ»اد أن
يقق نسبته؛ بن يدخله النما» ،فيكون أب لما؛ تقيقماً للنسب ،وإمضماء للفأل والاية
الت اختما»هما لنفسه .وقد قيل :اسه كنيته .فكمان أهله يسمونه )أب لب( ،لتلهب
وجهه وكحسنه؛ فصرفهم ا عن أن يقولوا :أبو النو» ،وأبو الضيماء ،الاذي هو الشتك
بي البوب والكروه ،وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إل ) بلبب( الاذي هو مصوص
مقره .وقرأ مماهد وحيد وابن
بلكروه الاذموم ،وهو النما» .ث كحقق ذلء بن يعلهما ّ
ات بلببل أاما
كثي وابن َمبْيصن» .أبب بلبل بسكمان الماء .ول يتلفوا ف » بذ ب
مفتوكحة؛ لام » باع ْوا فيهما »ؤوس الي.
الثمالثة :قمال ابن عبماس :لما خلق ا عز وجل القلم قمال له :اكتب مما هو كمائن؛وكمان
ت يب بدآ أبب بلبب { .وقمال منصو»َ :سئ بل السن عن قوله تعمال:
فيمما كتب } تبـبَ ْ
ت يب بدآ أبب بلبب { هل كمان ف أم الكتماب؟ وهل كمان أبو لب يستايع أل
} تبـبَ ْ
صلبى النما»؟ فقمال :وا مما كمان يستايع ألّ يصلهما ،وإاما لفي كتماب ا من قبل
يب ْ
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أن َيْلبق أبو لب وأبواه .ويؤيده قول موسى لدم:
وأس بج بد لء
ء َ
أنت الاذي خل بق ب
الَ بيده ،ونفخ فيء من َ»وكحه ،وأسكنء بجنَتهْ ،
بخرجتهم من النة .قمال آدم :وأنت موسى الاذي اصافماك
ت النماس ،وأ ْ
ملئكته ،بخيَـْب ب
علي قبل أن يلق ا السموات
بكلمه ،وأعاماك التو»اة ،تبـلَومن على أمر كتبه ا ّ

وسى "  ،وقد تق ّدم هاذا .وف
النب صلى ا عليه وسلم " :فح َج ن
آدم نم ب
وال»ض .قمال ّ

قبل
كحديث بهَمام عن أب هريرة أن آدم قمال لوسى " :ب بل ْم
ب
وجدت ا بكتب ب
ب التورا بة ب
أب ْن بيْلن بقن " ؟ قمال " :بلفي عام " قمال " :فهل وجدت فيها :ب
آدم بربَهن
صى ن
وع ب
علي أن أفعله من قبل
فبَغب بوى " قمال " :نعم " قمال " :أفتلومن على أمروكتب ا ن
طماووس وابن َه ْرمز والعرج عن
فح َج َ
أن أخلق بلفي عام " .ب
آدم موسى .وف كحديث َ
أب هريرة " :بربعي عاما "

ب {)(2
} بمآ أب ْغ ب ه
ن بع ْنهن بمالنهن بوبما بك بس ب
فع عنه عاذاب ا مما جع من المال ،ول مما كسب من جماه .وقمال مماهد :من
أي مما بد ب
بل و»واه عن ابن مسعود.
الولد؛ بوولد الرجل من بك ْسبه .وقرأ العمش ب
»وبمما ا ْكتب بس ب
ليح َجبز
وقمال أبو الا بفيل :جماء بنو أب لب يتصمون عند ابن عبماس ،فماقتتلوا ،فقمام ْ
بينهم ،فدفعه بعضهم ،فوقع على الفراش ،فغضب ابن عبماس وقمال :أبخرجوا عن
البيث؛ يعن ولده .وعن عمائشة »ضي ا عنهما :أن »سول ا صلى ا عليه
الكسب
ب
ب
خرجه
وسلم قمال " :إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ،وإن ولدي من كسبه " ّ
أبو داود .وقمال ابن عبماس :لما أناذ» »سول ا صلى ا عليه وسلم عشيته بلنما» ،قمال
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أبو لب :إن كمان مما يقول ابن أخي كحقماً فإن أفدي نفسي بمال وولدي؛ فنزل } :بمآ
ب { .و»ممال ف قوله } :بمآ أب ْغ ب ٰن { :يوز أن تكون نفيماً،
أب ْغ ب ٰن بعْنهَ بممالَهَ بوبمما بك بس ب
أي شيء أغن )عنه(؟ و»ممال الثمانية :يوز أن تكون
ويوز أن تكون استفهمامماً؛ أي ّ
بعن الاذي ،ويوز أن تكون مع الفعل مصد»اً؛ أي مما أغن عنه ممالهوكسبه
ات بلبب {)(3
صلب هى بنرا بذ ب
} بسيب ْ
أي ذات اشتعمال وتلهب .وقد مضى ف سو»ة »الرسلتل القول فيه .وقراءة العمامة:
صلبىل بفتَ اليماء .وقرأ أبو »جماء والعمش :بضم اليماء .و»واهما مبوب عن
»سيب ْ
ب
إسماعيل عن ابن كثي ،وكحسي عن أب بكر عن عماصم ،و»ويت عن السن .وقرأ
صلبىل بضم اليماء ،وفتَ
»سيَ ْ
العقيلي وأبو بسَمال ب
أشهب َ
الع بدوي وممد بن ال َس بمْيقع ب
صليه ا؛ من قوله:
الصماد ،وتشديد اللم؛ ومعنماهما بسيَ ْ
صليبةن بجحيم{
} بوتب ْ

]الواقعة .[94 :والثمانية من الصلء؛ أي يصليه ا؛ من قوله:

صليه بنرا{
}فب بس ْو ب
فن ْ

َول هي الختيما»؛ لجماع النماس عليهما؛ وهي من قوله:
]النسماء .[30 :وال ب
صال ٱ ْلبحيم{
}إلَ بم ْن نه بو ب
]الصمافمات.[163 :

} بو ْٱم برأبتنهن بحَالبةب ٱ ْلبطبب {)(4

Page 6 of 12

hatisenang.com

العرب :العو»اء أم قبيَ ،وكمانت بع ْو»اء.
قوله تعمال } :بو ْٱمبرأبتَهَ { أم جيل .وقمال ابن ّ
ي :كمانت تشي بلنميمة بي
} بحَمالبةب ْ
ٱلبابب { قمال ابن عبماس ومماهد وقتمادة والس ّد ّ
ش عليه .قمال الشماعر:
النماس؛ تقول العرب :فلن بْياب على فلن :إذا بوَ» ب

وقمال آخر:

ب
إن بن الب ْد برم بحَالو البطب ْ
بعليه نم اللَعنبةن تب ْ بتى وا ْلببرب

صطب ْد بعلبى ظب ْهر لنبمة
م بن البيض بلْ تن ْ

ب
ضا وف الغب ب
الر ب
ض ْ
نه ْم ن
الوشاةن ف ن

الي بلبطبب الرطْب
وبل تبْش ب
بي ن

الاب »طْبماً ليدل على التدخي ،الاذي هو زيدة ف
يعن :ل تش بلنممائم ،وجعل
ب
صْيف ّي لبنيه :إي َك ْم والنَميمة! فإاما ن» َْمرقبة ،وإ ّن الن َممام ليبـ ْعمل
الشر .وقمال أكثم بن ب
ّ
ف سماعة مما ل يبـ ْع بمل السماكحر ف شهر .أخاذه بعض الشعراء فقمال:
اها
نر بويْك نْمرقبةٌ فبف َر بعنها
وجانب بم ْن تبعاطب ب
إ َن النميمةب ٌ
ْ

النب صلى ا عليه وسلم " :ل يب ْد نخ نل
ولاذلء قيل :ن» القد ل تبو .وثبـبب ب
ت عن ّ
الو ْج بهي ل يلون عند ا وجيها " وقمال عليه الصلة
النة بنَام " وقمال " :ذنو ب
وهأنلبء ب بو ْجه "
الو ْج به ْي :الَذي بيبت به نؤلبء ببو ْجه ،ب
والسلم " :م ْن بش نر الناس ذنو ب
وقمال كعب الكحبما» :أصماب بن إسرائيل قحط ،فلخرج بم موسى عليه السلم ثلث
عبمادكل فأوكحى ا إليه» :إن ل
مرات يب ْستب ْس َقون فلم يَ ْس بقوا .فقمال موسى» :إلي َ
بصَر على النميمةل .فقمال
أستجيب لء ول لن معء ،لن فيهم »جلً نمامماً ،قد أ ب
كحت نرجه من بيننمال؟ فقمال» :ي موسى ،أاماك عن النميمة
ب بم ْن َه بو ّ
موسى» :ي ب» ّ
فسقوا .والنميمة من الكبمائر ،ل خلف ف ذلء؛
وأكو بن نمامماًل قمال :فتمابوا بجعهمَ ،
ضن
ضيل بن عيماض :ثلث ت ّد العمل الصمال ويـَ ْفارن الصمائم ،وين َق ْ
كحت قمال ال َف ب
النب
الوضوء :الغيبة ،والنميمة ،والكاذب .وقمال عاماء بن السمائب :ذكرت
للشعب قول ّ
ّ
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سافك دم ،ول مشاء بنميمة ،ول تجر ينَ ْرب
صلى ا عليه وسلم " :ل يب ْد نخ نل البنَةب
ن

" فقلت :ي أب عمرو ،قبـبرن النممام بلقماتل وآكل الرب؟ فقمال :وهل تسفء الدمماء،

وتنتهب الموال ،وتيج المو» العظمام ،إل من أجل النميمة.

وقمال قتمادة وغيه :كمانت تَـ بع ّي »سول ا صلى ا عليه وسلم بلفقر .ث كمانت مع
ت بلبلخل .وقمال ابن زيد
فع ّبي ْ
كثرة ممالما تمل الاب على ظهرهما؛ لشدة بلهماَ ،
النب صلى ا عليه
والضحماك :كمانت تمل العضماه والشوك ،فتاركحه بلليل على طريق ّ
النب صلى ا عليه وسلم يباأَه
وسلم وأصحمابه؛ وقماله ابن عبماس .قمال الربيع :فكمان ّ
كمما ياأَ الرير .وقمال َمَرة البْم بدانّ :كمانت أم جيل تيت كل يوم ببلة من الب بسء،
ت ،فقعدت على
فتاركحهما على طريق السلمي ،فبينمما هي كحماملة ذات يوم َكح ْزمة أ ْبعيب ْ
لء من خلفهما فأهكلهما.
كحجر لتستيَ ،فجاذبما ال ب
ب
وقمال سعيد بن َجبي :حمالة الاماي والاذنوب؛ من قولم :فلن يتاب على ظهره؛
دليله قوله تعمال:
} بو نه ْم بْيملنو بن أ ْبوبز بارنه ْم بعلب هى ظن نهوره ْم{

]النعمام .[31 :وقيل :العن حمالة الاب ف النما»؛ وفيه بـَ ْعد .وقراءة العمامة »حَمالبةَل
بلرفع ،على أن يكون خباً »وامرأتهل مبتدأ .ويكون ف »جيدهما كحبل من بم بسدل جلة
»حّمالةل .أو خباً ثنيماً .أو يكون »حمالة الابل نعتماً
ف موضع المال من الضمر ف ب
ات
لمرأته .والب } ف جيد بهما بكحْبل ّمن َم بسد {؛ فيوقف )على هاذا( على » بذ ب
صلبىل فل يوقف على
»سيب ْ
بلببل .ويوز أن يكون »وامرأبتهل معاوفة على الضمر ف ب
بل خب ابتداء ماذوف.
ات بلببل ويوقف على »و ْامبرأبتهل وتكون ب
» بذ ب
»حَمالة الباب ب
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اشتهرت باذلء ،فجماءت
وقرأ عماصم »حمالة الباببل بلنصب على الاذم ،كأاما
ْ
الصفة للاذم ل للتلخصيص ،كقوله تعمال:
ي أبيَْنب بما ثنق نف ۤواْ{
} َمل نْعون ب
]الكحزاب .[61 :وقرأ أبو قلبة »كحماملبةب الباببل.
} ف جيد بها بح ْب ٌل نمن َم بسد {)(5
قوله تعمال } :ف جيد بهما { أي عنقهما .وقمال امرؤ القيس:
س بفاحش
وجيد كجيد ن
الري لبْي ب

} بكحْبل ّمن َم بسد { أي من ليف؛ قمال النمابغة:
وقمال آخر:

َحض بزلنا
بم ْق نذوفة ب بدخيس الن ْ

ص ْتهن ولب بنبعطل
إ بذا هي نب َ

يف ال بق ْعو بلب بسد
صر ٌ
صر ن
يف ب
له ب

ي بم بس بد النوص تبَ بع َو ْذ م نن
ت م ْن أ ْ
ط نم ْقسئ َن
بشب ب
ما ش ْئ ب

فإن
إ ْن نك ْن ن
ت لب ْدن ليننا ن

وقد يكون من جلود البل ،أو من أوب»هما؛ قمال الشماعر:

وم بسد أنم َر م ْن أبينق
ب

لب ْس بن بنْياب ولب بح بقائق

وجع اليد أجيماد ،والسد أمسماد .أبو عبيدة :هو بكحْبل يكون من صوف .قمال السن:
نبت بليمن تسمى ال بسد ،وكمانت تَـ ْفتل .قمال الضحماك وغيه:
هي كحبمال من شجر تب
َ
ب
النب صلى ا عليه وسلم بلفقر وهي تتاب ف كحبل
هاذا ف الدنيما؛ فكمانت تَـ بع ّي ّ
كحبل من
تعله ف جيدهما من ليف ،فلخنقهما ا جل ّ
وعز به فأهلكهما؛ وهو ف الخرة ْ
ن» .وقمال ابن عبماس ف »واية أب صمال } :ف جيد بهما بكحْبل ّمن َم بسد { قمال :سلسلة
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وتَْرج من أسفلهما،
ْذ» َعهما سبعون ذ»اعماً ـ وقماله مماهد وعروة بن الزبي :تب ْد َخل م ْن فيهما ،ب
الوبدع:
ويـَْل بوى سمائرهما على عنقهما .وقمال قتمادةْ .
»كحبل من بم بسدل قمال :قلدة من بوبدع .ب
خرز بيض ترج من البحر ،تتفماوت ف الصغر والكب .قمال الشماعر:
الو بد بع ْه
صب يبْرث ب
واللم حل ن
ْم ن
والمع :بوبدعمات .السن :إنما كمان بخبرزاً ف عنقهما .سعيد بن السيب :كمانت لما قلدة
العَزى لنفقنهما ف عداوة ممد .ويكون ذلء عاذابً
فماخرة من جوهر ،فقمالت :واللت و َ
ف جيدهما يوم القيمامة .وقيل :إن ذلء إشما»ة إل الاذلن؛ يعن أاما مربوطة عن اليمان
بما سبق لما من الشقماء ،كمالربوط ف جيده ببل من مسد .وال بسد :الفتل .يقمال :بم بسد
ب
بكحْبـلبه يبْسده بم ْسداً؛ أي أجماد فتله .قمال:
يبْسد أب ْعلبى لمه ويرنم ْه
يقوي ظهر هاذا المما» ويش ّده .ودابة مبْسودة البْلق :إذا كمانت شديدة
يقول :إن البقل ّ
بسر .قمال الشماعر:
ال ْ
وم بسد أنم َر م ْن أ ببينق
ب

ويروى:

لب ْس بن بنياب ولب بح بقائق

ص ْهب عتاق ذات نم نخ زاهق
ن

ول ضعاف نمه نه َن زاهق

قمال الفراء :هو مرفوع والشعر َم ْكفأ .يقول :بل مهن مكتنز؛ »فعه على البتداء .قمال:
مهن .كمما ل يوز أن تقول :مر»ت برجل أبوه
ول يوز أن يريد ول ضعماف زاهق ّ
ضعماف َم ََه َن،
قمائم؛ بلفض .وقمال غيه :الزاهق هنما :بعن الاذاهب؛ كأنه قمال :ول
ً
»د الزاهق .على الضعماف .و»جل مسود :أي مدول اللق .وجما»ية كحسنة ال ْسد
ث ّ
ب
ومأ»ومة .والسماد ،على فعمال:
الع ْ
وب
صب والب ْدل وال ْب»م؛ وهي مسودة ومعصوبة ومدولة ب
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الوهري .وقد ْاع َتض
لغة ف ال بسماب ،وهي نى السمن ،وسقماء العسل .قمال جيعه
ّ
فكيف يبقى ف النما»؟ وأجيب عنه بن
فقيل :إن كمان ذلء كحبلهما الاذي تتاب به،
ب
وجل قماد» على تديده كلمما اكحتق.
ا ّ
عز ّ
والكم ببقماء أب لب وامرأته ف النما» مشروط ببقمائهمما على الكفر إل الوافماة؛ فلمما
للنب صلى ا عليه وسلم .فمامرأته
ممات على الكفر صدق الخبما» عنهمما .ففيه معجزة ّ
بلع بدسة بعد وقعة بد» بسبع ليمال ،بعد أن بش َجْته
خنقهما ا ببلهما ،وأبو لب »مماه ا ب
بخبن
ّأم الفضل .وذلء أنه لما قدم البْي َسمما َن مكةب يب خب بد» ،قمال له أبو لب :أ ْ
خب النماس .قمال :نعم ،وا مما هو إل أبن لقينما القوم ،فمنحنماهم أكتمافنما ،يضعون
ت النماس .لقينما »جمالً بيضماً على خيل
السلح منما كحيث شماؤوا ،ومع ذلء مما لب بم ْس َ
بـَْلق ،ل وا مما تَـْبقي منما؛ يقول :مما تَـْبقي شيئماً .قمال أبو »افع :وكنت غلمماً للعبماس
ص َفة زمزم ،وعندي ّأم الفضل جمالسة ،وقد سرن مما جماءن من الب،
أبنت البقداح ف َ
ب الجرة ،فقلت :تلء وا اللئكة .قمال :فرفع أبو لب يده ،فضرب
فرفعت طَنَ ب
ض ْربة َمْنكرة ،و بث بوْ»تَهَ ،وكنت »جلً ضعيفماً ،فماكحتملن ،فضرب ب ال»ض ،وببـبرك
وجهي ب
يضربن .وتق ّدمت ّأم الفضل إل عمود من َع َمد الَ ْجرة ،فتأخاذه وتقول:
على صد»ي ْ
استضعفتبه أن غماب عنه سيده! وتضربه بلعمود على »أسه فتفل َقه بش َجة َمْن بكرة .فقمام
بلع بدسة ،فممات ،وأقمام ثلثة أيم ل يَ ْدفن كحت أنت؛ ث إن
ير »جليه ذليلً ،و»مماه ا ب
الع بدسة.وكمانت قريش تبـتَقيهما كمما
ولده بغ ّسلوه بلماء ،قب ْاذفماً من بعيد ،ممافة بع ْد بوى ب
يـَتَـ بقى الاماعون .ث اكحتملوه إل أعلى مكة ،فأسندوه إل جدا» ،ث ب»ضموا عليه
الجما»ة.
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